در محضروالیت

لزوم توقف واردات کاالهایی که
کارخانههای داخلی را تعطیل میکند

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نوروزی
جمعی از مسئوالن بخشهای مختلف نظام ،با تأ کید بر لزوم استفاده
همگان از فرصتها برای خدمت به مردم و سعادتمند کردن جامعه
و جوانان ،الزمه رونق تولید و اشتغال را پیگیری...

سنگآهن خلوص  62درصد وارداتی به چین هفته گذشته را با
نوساناتی پشتسر گذاشت .آخرین قیمت  81 /5دالر در هر تن
سیافآر ثبت شد .به گزارش استیل پدیا ،این نوع سنگ آهن در
طول هفته به  79 /2دالر در هر تن نیز رسیده بود...

گزارش
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نوروزی جمعی از مسئوالن نظام تاکید کردند:

ثبات و انتظار
در بازار فوالد جهان
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مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد:

تولید روزانه آهن اسفنجی در احیا مستقیم
شهید خرازی از  8هزار و  260تن گذشت

فوالد هرمزگان پایگاه صادراتی کشور میشود
مدیرعامل شــرکت فــوالد هرمــزگان گفت :فــوالد هرمــزگان برای توســعه و تســهیل صــادرات
محصوالتشبرنامههاییاز جملهساختاسکلهاختصاصیرادر دستاقدامدارد.

2

امامجمعهاصفهان:

رکود و رونق اقتصادی
فوالدمبارکه
آثار زیادی بر اقتصاد
میگذارد

مهندسفرزادارزانیبابیاناینکهفوالدهرمزگانمزیتهایصادراتیدارد کهبسیاریاز واحدهاندارند،
به توسعه بازارهای صادراتی این شــرکت اشاره کرد و گفت :چنانچه مشکل اســکله رفع گردد ،صادرات
محصوالتفوالدهرمزگانراحتترانجاممیشود،بنابرایندرشرایطفعلیمشکلاسکله،یکیازمشکالت
اصلیفوالدهرمزگاناست.
ویتصریح کرد:زیرساخت،مشکلاکثرواحدهایصنعتی کل کشوراستومحدودبههرمزگاننمیشود،
امابهجهتروانسازی کارهادر امرصادرات،باهمکاریفوالدمبارکهبهدنبالایجاداسکلهاختصاصی
در هرمزگان هستیم .هرچند که معتقدیم تمرکز شرکتها در بحث توسعه زیرساخت بخشــی از انرژی و
پتانسیلواحدهایصنعتیرامیگیرد.
مدیرعاملشرکتفوالدهرمزگانبابیاناینکهپسازافزایشظرفیتی کهدراین کارخانهبرنامهریزیشده،
زنجیرهارزشفوالدباراهاندازیخطنوردی کهبرایشرکتپیشبینیشدهتکمیلمیشود ،گفت:در نظر
داریمفوالدهرمزگانراپایگاهصادراتی کشور کنیم.

خب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

 2کارکنان فوالد مبارکه
با روحیه جهادی
در اقتصاد و صنعت
حضوری فعال دارند

نماینده ولیفقیه در اســتان و امامجمعه
اصفهان از فــوالد مبارکــه به عنــوان قطب
مهــم صنعتی اســتان و کشــور یــاد و تأ کید
کــرد :از آنجای ـی کــه ایــن شــرکت از صنایع
مــادر محســوب میشــود و شــرکتهای
متعددی بــه آن وابســته هســتند ،رکود یا
رونــق و توســعه این شــرکت آثــار زیــادی بر
اقتصاد میگذارد.
آی ـتاهلل ســید یوســف طباطبایی نــژاد در
دیــدار نــوروزی مدیرعامــل ،معاونــان و
مدیران فوالد مبارکه با ایشان خاطرنشان
کرد :توجــه به توســعه ،امر مهمــی در اداره
و چرخــه تولیــد و بقــاء یک صنعت اســت،
بنابرایــن بایــد در شــرایطی کــه شــرکت به
لحاظ مباحث مالی و . . .
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سیاست فوالد مبارکه
حمایت از تولید داخل
است

خب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

 3راهاندازی ضخامت سنج
آنالین ورق در شرکت
ورق خودرو چهارمحال
و بختیاری
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انتصاب درفوالد مبارکه

انتصاب معاون تکنولوژی فوالد مبارکه
طیحکمیاز سویمدیرعاملفوالدمبارکه منوچهرنیکفر
به سمت معاون تکنولوژی منصوب شد.

در متن این حکم چنین آمده است:
به موجب این حکم از تاریخ  96/1/15به ســمت معاون تکنولوژی منصوب
میگردید تا با حفظ ارزشهای اسالمی ،احترام به کرامت انسانی ،ایجاد نظم
و انضباط اجتماعی و اقتصادی و رعایت وجــدان کاری که از اصول مدیریت
در فوالدمبارکه است ،انجاموظیفه نمایید.
گفتنی اســت آقای منوچهر نیک فر ،قبل از این در ســمتهای مدیر اداری،
معــاون نیــروی انســانی و ســازماندهی و مشــاور مدیرعامــل انجــام وظیفــه
مینمود و هما کنون در سمت معاون تکنولوژی مشغول به خدمت میباشد.

آ گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
نوع فراخوان

شماره

موضوع

1

عمومی

48427053

انجام عملیات طراحی و مهندسی ،ساخت ،نصب ،تست ،راه اندازی ،آموزش و تضمین عملکرد
کوتینگ کابین در واحد ورق رنگی ناحیه نورد سرد شرکت فوالدمبارکه

2

عمومی

48435842

3

عمومی

48433847

انجام خدمات مشاوره نقشهبرداری صنعتی در کلیه سطوح فوالد مبارکه و فوالد سبا
MOBARAKEH STEEL COMPANY INTENDS TO PURCHASE
 M/T CALCINED PETROLEUM COKE 40500خرید پودر گرافیت

مهلت ارسال مدارک

مدیریتمرتبط

1396/01/28

قراردادهای خرید

1396/02/15

قراردادهای خرید

1396/02/01

قراردادهای خرید

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی  www.msc.irبخش خرید و تامین كنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر
از طریق سیستم ارتباط با تامین كنندگان ( )SRMاقدام نمائید.

اطالعیه تعاونی مسکن
بــه اطــاع آن دســته از متقاضیانــی کــه درخوا ســت
تأمین مسکن از طریق شــرکت تعاونی مسکن کارکنان
فوالدمبارکــه را داشــته و فرمهــای مربوطــه را در دفاتــر
فــوالد مبارکــه یــا تعاونــی مســکن تکمیــل نمودهانــد،
میرســاند امکان پرداخت حق عضویــت در تعاونی به
صورت پرداخــت  5میلیون ریــال نقــدا و مابقی در طی
چهار قســط وجود دارد .جهــت نحوه پرداخــت با امور
مالــی تعاونی یــا دفتر تعاونــی مســکن در فــوالد مبارکه
هماهنگی نمایید.
ضمنا به منظور تعیین مشــخصات و نحوه خرید واحد
مسکونی یا اجرای پروژه واحدهای مسکونی در اولین
جلســه مجمــع فو قالعــاده یــا عــادی تصمیمگیــری
خواهد شد.
شرکت تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه
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خـبـــــــــــر
در محضر والیت

تولید روزانه آهن اسفنجی در احیا مستقیم شهید خرازی
از  8هزار و  260تن گذشت

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار نوروزی جمعی از مسئوالن نظام تاکید کردند:

لزوم توقف واردات کاالهایی که
کارخانههای داخلی را تعطیل میکند

کارکنان پرتوان واحد احیا مستقیم ( 2شهید خرازی) ناحیه آهنسازی با تولید
 8هزار و  260تن آهن اسفنجی در تاریخ  21فروردین ماه  96افتخارآفرین شدند.

حضــرت آیــتاهلل خامنــهای
رهبرمعظمانقالباسالمیدر دیدار
نــــــوروزی جمعـــــی از مسئـــــــوالن
بخشهای مختلف نظام ،با تأ کید
بر لزوم استفاد ه همگان از فرصتها
برای خدمت به مردم و ســعادتمند
کردن جامعه و جوانــان ،الزم ه رونق
تولید و اشــتغال را پیگیری و نظارت
جدیخواندندوخاطرنشان کردند:
آن وارداتــی بایــد متوقــف شــود که
کارخانههــای داخلــی را تعطیــل
میکند.
حضرت آیتاهلل خامنهای با تبریک عید نوروز و
میالد باسعادت امیرالمؤمنین علی علیهالسالم
به ملــت ،مســئوالن و خانوادههای آنــان ،پیام
نــو شــدن ســال را گذشــت عمــر و لــزوم مراقبت
در بهرهگیــری از فرصتهــا خواندنــد و افزودند:
انسان خردمند و عاقبتاندیش از هم ه ساعات
و لحظات برای خدمت و انجام کار خیر استفاده
میکند.
ایشان با اشاره به فراهم بودن فرصت خدمت به
مردم در نظام اسالمی ،خاطرنشان کردند :قبل
از انقــاب ،چنین فرصتی فراهم نبــود ،اما امروز
سعادت یا شقاوت کشور در دست ما مسئوالن
اســت و این ما هســتیم که میتوانیم با تصمیم
و عمل درســت ،مردم و جوانان را ســعادتمند و
اهل بهشت کنیم.
رهبــر انقالب اســامی با توصیــه به تــاوت قرآن
و اســتفاده از ایــام مبارک مــاه رجــب و ادعیهی
آن در تقــرب بــه خداونــد ،افزودنــد :مســئوالن
میتواننــد در خدمــت بــه مــردم و انجــام امــور
مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی با نیت و
قصد قربت به خداوند ،عمل کنند.
ایشــان بــا اشــاره بــه فدا کاریهــا و خونهــای
ارزشمند ریختهشده برای تشکیل و حفظ نظام
اســامی ،گفتند :امروز جبهه بزرگی از دشمنان
خبیــث در مقابــل نظــام اســامی قــرار دارند که
هدف همه آنها نابودی یــا از درون تهی کردن
جمهــوری اســامی اســت و هرگونه تــاش برای
زمینگیــر کــردن دشــمن در تضعیــف نظــام ،در
واقع همان تقرب به درگاه الهی است.
حضــرت آیتاهلل خامن ـهای ،هــدف پیامبران از
مجاهدتهای مخلصانه را تشکیل نظام دینی
و اقامهی حق خواندند و خاطرنشان کردند :در

نظام اسالمی باید احکام و سبک زندگی اسالمی
پیــاده شــود و فرهنــگ جامعــه در هم ـه ابعــاد،
منطبق بر آموزههای قرآنی باشد.
رهبر انقــاب ،انگیزه اصلی مــردم از فدا کاری در
صحنههــای مختلف انقــاب اســامی را انگیزه
دینــی دانســتند و افزودنــد :ا گــر انگیز ه اســامی
وجود نداشــت ،آن گســتره عظیم جوانــان وارد
کارزار دفــاع مقــدس نمیشــدند و از خانــواده و
راحت زندگی خود نمیگذشتند.
ایشان افزودند :امروز نیز برخی جوانان با همان
انگیزههــای مقــدس بــرای حضــور در میــدان
مقابله بــا جریــان تکفیری و دفــاع از حــرم اصرار
میکنند و اینها نشانههایی از فدا کاری و جلوتر
بودن مردم از مسئوالن است.
رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــا اشــاره بــه
نامگذاری ســال جدید بــه «اقتصــاد مقاومتی،
تولیــد -اشــتغال» گفتنــد :بایــد بــر روی تولیــد
و اشــتغال متمرکــز شــوید و ایــن هــدف صرفــا با
دستور دادن مسئوالن ارشد محقق نمیشود،
بلکه به نظارت و پیگیری جدی نیاز دارد.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای بــا انتقــاد از برخــی
برداشتهای نادرست از سخنان ابتدای سال
ایشان درخصوص جلوگیری از واردات ،افزودند:
منظور از منع واردات ،واردات کاالهایی نیست
کــه در داخل بــهقدر کافــی تولیــد نمیشــوند یا
واردات آنهــا میتوانــد بــرای تولید داخــل الگو
قرار گیرد ،بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که
کارخانه داخلی و تولید را تعطیل میکند.
ایشــان نــگاه منفــی بــه واردات را ناشــی از نــگاه
مثبت بــه تولید داخــل خواندند و خاطرنشــان
کردند :همه بدانند ا گر کارخانــه و تولید داخلی
راه نیفتــد ،اشــتغال ایجــاد نمیشــود و نتیج ـه
بیکاری ،آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد،
فساد ،مشکالت خانوادگی و نارضایتی از نظام و
دولت است.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای ضمــن قدردانــی از
اقدامات مســئوالن در زمینه اقتصــاد مقاومتی،
در سال  ،۹۵اضافه کردند :دولت در ابتدای سال
 ۹۵موضوع کمک به واحدهای تولیدی کوچک
و متوسط را در دســتور کارخود قرار داد و تصمیم
گرفت بــا اختصــاص پانــزده هــزار میلیــارد تومان
بودجه ،بیست هزار کارگاه را از رکود خارج کند که
اقداماتــی ،ا گرچه دیر هنــگام ،انجــام گرفت ،اما
آنچه که مهم است نظارت و استمرار آن ،برای به
سرانجام مطلوب رسیدن کارها است.

کار تولید و ایجاد
ارزشافزوده برای
کشور در سال
گذشته در فوالد
مبارکه با تمام توان
انجام و خوشبختانه
شرایطی فراهم شد
که بخش بزرگی
از محصوالت
تولیدشده در این
شرکت در بازار
داخل توزیع شد
که این امر حکایت
از گردش چرخه
اقتصادی کشور
دارد.

همه بدانند ا گر
کارخانه و تولید
داخلی
راه نیفتد ،اشتغال
ایجاد نمی شود و
نتیجه
بیکاری ،آسیبهای
اجتماعی همچون
اعتیاد،
فساد ،مشکالت
خانوادگی و
نارضایتی از نظام و
دولت است.

رئیس واحد گندلهسازی ضمن تأیید این خبر ،رکورد قبلی این واحد را مربوط به  30اسفندماه 95
و به میزان  8هزار و  130تن اعالم کرد.
محمدرضا فتحی افزایش بهــرهوری و انگیزه نشــاط کارکنان واحد ،بهرهگیــری از کارکنان جوان و
متعهد ،انجام به موقع فعالیتهای تعمیرات و نگهداری ،تأمین به موقع قطعات یدکی مورد نیاز
و همچنین رفع برخی نواقص پروژه و اجرای طر حهای مؤثر در استفاده بهینه از ظرفیت تولید در
قالب نظامهای مشارکتی موجود را از جمله عوامل تأثیرگذار در ثبت این رکورد خواند.
ویاز حمایتهایمدیرناحیهوسایرقسمتهایی کهواحداحیامستقیمشهیدخرازیرادر کسباین
رکوردیاری کردند،قدردانی کرد.

امامجمعه اصفهان:

رکود و رونق اقتصادی فوالد مبارکه آثار زیادی بر اقتصاد میگذارد
نمایندهولیفقیهدر اســتانو
امامجمعهاصفهاناز فوالدمبارکه
ب هعنوانقطبمهمصنعتیاستان
ی که
و کشور یادوتأ کید کرد:از آنجای 
اینشرکتاز صنایعمادر محسوب
میشودوشرکتهایمتعددیبه
آن وابســته هســتند ،رکود یا رونق و
توســعهایــنشــرکتآثــار زیــادیبر
اقتصادمیگذارد.
آیتاهلل ســید یوســف طباطبایی نــژاد در دیدار
نــوروزی مدیرعامل ،معاونــان و مدیــران فوالد
مبارکــه بــا ایشــان خاطرنشــان کــرد :توجــه بــه
توســعه ،امر مهمی در اداره و چرخه تولید و بقاء
یک صنعت است ،بنابراین باید در شرایطی که
شرکت به لحاظ مباحث مالی و در زمینه حقوق
و دستمزد کارکنان خود مشکلی نداشته باشد،
به این مهم پرداخته شود.
نماینده مجلس خبــرگان رهبــری تصریح کرد:
کارخانههایی که سهام آنها فروخته و به بخش

خصوصی وا گذارشده است ،باید دقت بیشتری

در مخــارج خود داشــته باشــند ،چــرا که بخش

خصوصــی متعلق به مــردم اســت بنابراین باید
بهگونهای عمل کرد که فقط رضای خدا در نظر
گرفته شود و حق کسی ضایع نگردد.
گفتنــی اســت در ایــن دیــدار بهــرام ســبحانی
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه نیــز ضمن ارائه
گزارشــی از عملکــرد فــوالد مبارکــه در ســال  95و
برنامه این شــرکت بــرای ســال  96از رونق تولید
و توزیــع موفقیتآمیز محصوالت فــوالد مبارکه
در ســال گذشــته خبر داد و گفت:از مجموع ١٨
ميليــون تن فــوالد توليد شــده در كشــور حدود
نيمی از آن ســهم گروه فوالد مباركه است که در
ســند چش ـمانداز بایدتولید فوالد کشــور به 55
میلیون تن برسد.
وی یــــــادآوری کــــــــرد :کـــــــار تولیــــــد و ایج ــاد
ارزشافزوده برای کشــور در ســال گذشــته در
فوالد مبارکه با تمام توان انجام و خوشبختانه
شــرایطی فراهــم شــد کــه بخــش بزرگــی از
محصوالت تولیدشــده در این شــرکت در بازار
داخل توزیع شد که این امر حکایت از گردش
چرخه اقتصادی کشور دارد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه صاحبالزمان (ع) استان اصفهان:

کارکنان فوالد مبارکه با روحیه جهادی در اقتصاد و صنعت حضوری فعال دارند
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد،
همزمان با سالروز میالد خجسته
امــام جــواد (ع) ،ســرهنگ انوری
مسئول سازمان بســیج سازندگی
ســپاه صاحبالزمــان (ع) اســتان
اصــــفـــهــــان در گــردهـــمــــایـــــی
فرماندهــی حــوزه و پایگا ههــای
مقاومــت بســیج شــرکت فــوالد
مبارکــه از تــاش کارکنــان فــوالد
مبارکــه اصفهــان کــه بــا روحیــه
جهــادی در صحنــه اقتصــاد و
صنعــت کشــور حضــوری فعــال
دارند ،قدردانــی و بیان کرد :امید
اســت که با تالش این مجموعه،
آبادانــی کشــور و ســربلندی نظام
مقدس جمهوری اســامی ایران
را شاهد باشیم.

یادداشت

وی همچنین از کارکنان شــرکت فوالد مبارکه
اصفهان که با اجرای طــرح «یک نفر یک پتو»
و اهــدای  4هــزار پتو به کمــک آوارگان ســوریه
شتافتند ،قدردانی کرد.
مســئول ســازمان بســیج ســازندگی ســپاه
صاحبالزمــان (ع) اســتان اصفهــان با اشــاره

نقش حملو نقل در فرآیند تولید

به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص
اقتصــاد مقاومتــی تصریــح کــرد :مدیر یــت
جهادی یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است،
چنانچه ا گر دوران دفاع مقدس را مرور کنیم،
میبینیم شهدای بزرگی مانند با کری ،همت،
کاظمی ،خــرازی و  ...در خط مقــدم جبههها
و در میــدان مبــارزه بــا دشــمن بــه شــهادت
رسیدند ،بنابراین باید توجه داشته باشیم ا گر
فرمانده بخواهــد در میدان رزم موفق باشــد،
باید خودش میدانداری کند و در خط مقدم

حضور داشته باشد؛ از این رو ا گر مدیران ،خود
در وسط میدان نباشــند و مشکالت صنعت،
اقتصــاد ،کشــاورزی و مشــکالت مــردم را از
نزدیک نبینند ،آن وقت نمیتوان امید داشت
تا راهبرد اقتصاد مقاومتی نتیجهبخش باشد.
وی تصریــح کــرد :در دوران دفــاع مقــدس که
تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی که بالغ
بــر  36کشــور بودنــد ،در مقابــل ما ایســتادند
و بــه عــراق کمــک کردنــد ،هدایــت حضــرت
امــام (ره) و ایســتادگی رزمنــدگان و روحیــه

شــهاد تطلبی آنــان ،عملیا تهــای بزرگــی
همچــون فتــح المبیــن را رقــم زد و شــرایطی
فراهم کرد که در سال  ،1360چهارده هزار نفر
از نیروهای عراقی به اســارت رزمندگان اسالم
درآمدند.
ســرهنگ انوری با اشــاره به اســتراتژی دشمن
علیــه نظام ما کــه یک اســتراتژی تدوینشــده
و کا مــل ا ســت ،یــادآوری کــرد :آ نهــا بنــا را
بــر ایــن گذاشــتند کــه در صــورت مؤثــر نبودن
در تها جــم اقتصــادی ،فرهنگــی ،اجتما عــی
و  ...علیــه جمهوری اســامی ایران ،بــا ایجاد
جنــگ داخلــی در منطقــه هــم تســلیحات
خــود را بــه فــروش برســانند و هــم یــک جنــگ
داخلی را در کشورهای اســامی برپا نمایند که
جنگ در ســوریه ،عراق و یمن نمونهای از این
برنامهریزیها است.
وی مقدمه تحقق راهبرد مقام معظم رهبری
در اقتصاد مقاومتــی را امنیت خواند و در این
خصــوص تا کید کــرد :امنیت کنونــی حا کم بر
کشــور در ســایه تالش و مجاهدت بســیجیان
مدافع حرم تأمینشده است .گفتنی است در
این جلسه با اهدای لوح تقدیر از سوی فرمانده
ســپاه صاحبالزمان (عــج) اســتان اصفهان از
اقدامات فوالد مبارکه قدردانی شد.

كارشناس تضمين كيفيت و تعالی سازمانی خبر داد:

مشارکت  1800نفر از کارکنان در پروژههای تحول
آرش بنازاده صنایــع برای برآورده ســاختن
نیاز مشتریان به وجود آمدند و تأمینکنندگان نیز
در زنجیره تأمین ،نیازمندیهای تولیدکنندگان
محصول را برآورده میسازند.
در فرآینــد تولیــد ،مواد اولیــه و محصــوالت نیمه
ســاخته ،پروســه ســاخت را طی مینماینــد و در
نهایت محصــول نهایــی به مشــتریان مــورد نظر
تحویل داده خواهد شد .بدیهی است محصول
تولید شــده اعم از فیزیکی یا غیــر فیزیکی در کلیه
مراحــل تأمیــن ،ســاخت و تحویــل بــه مشــتری
نیاز بــه جابهجایــی و انتقــال خواهد داشــت .در
صورتیکه محصول ب ه صورت فیزیکی باشد ،این
ل و نقل میسر خواهد شد و در صورتیکه
امر با حم 
غیر فیزیکی باشد ،از طریق انتقال الکتریکی یا ...
جابهجــا خواهــد شــد .بنابراین محصــول بدون
ل و نقل غیرقابلتصور بوده و به
جابهجایی و حم 
همین دلیل است که در فرآیند تولید ،حملونقل
و انتقــال نقش بــه ســزایی را خصوصــا در کاهش
هزینههــا و کیفیــت محصــول خواهــد داشــت.
بــا توجــه بــه رقابــت روزافــزون تولیدکننــدگان در
راستای کاهش قیمت تمامشده و ارتقاء کیفیت
محصول تحویلی به مشــتریان ،تحــوالت زیادی
در بخش حمل و نقل به وجــود آمده ،بهگونهای

که منجر به اصالحــات و اقداماتــی ازجمله موارد
ذیل شده است:
الــف :موقعیــت تولیدکننــدگان بــا توجــه بــه بعد
مسافت بین بخشهای مختلف زنجیره تأمین
ب -اســتفاده از روشها و مکانیزم های مختلف
حملونقــل و انتقــال و اســتفاده از فناوریهای
نوین در این زمینه
ج -تغییــر ســاختاری تولیــد در راســتای کاهــش
جابهجاییها و انتقال مواد و محصوالت
د -تشــکیل ســاختارهای هلدینــگ حملونقل
و -ا ســتفاده از اد غــام عمو مــی بخشهــای
مختلــف حملونقــل و همچنیــن ا ســتفاده از
حملونقلهای ترکیبی و موازی جهت دسترسی
به میزان حمل (تعریفشده) موردنیاز
ه  -تنظیم بازار عرضــه و رقابت و ثبــات و کاهش
نــر خ حملونقــل بــا اســتفاده از سیاس ـتهای
مختلف
بــه منظــور تحقــق مــوارد یــاد شــده و با توجــه به
شــرایط و موقعیــت هــر ســازمان ،بایــد ســاختار
و رو شهــای حملونقــل ،انتقــال مــواد و کاال
مشــخص و تدوینشــود؛ در عین حــال ضرورت
دارد ،موقعیت مکانی و ســاختار نواحی تولیدی
نیز طراحی و اجرا گردد.

محصول بدون
جابهجایی و
ل و نقل
حم 
غیرقابلتصور بوده
و به همین دلیل
است که در فرآیند
تولید ،حملونقل
و انتقال نقش به
سزایی را خصوصا
در کاهش هزینهها
و کیفیت محصول
خواهد داشت

نظامتحولدر فوالدمبارکهبه
منظور ایجاد تحول و بهبود مستمر
در تمامــی بخشهــای شــرکت و
همچنیــن بــه منظــور افزایــش
رقابتپذیــری فــوالد مبارکــه در
مقایسه با سایر شرکتهای پیشرو
در صنعت فوالد ،از سالها قبل به
کار گرفته و به گونهای عملیاتی شد
کــه در ســال گذشــته 1800 ،نفــر از
کارکناندر پروژههایتحولشرکت
فوالدمبارکهمشارکت کردند.
كارشــناس تضمين كيفيــت و تعالی ســازمانی،
با بیــان این مطلب افــزود :پروژ ههــای تحول به
عنــوان بخــش مهمــی از نظــام تحول شــرکت با
هدف رفــع مشــکالت و مســائل و دســتیابی به
اهــداف و برنام ههــای تعییــن شــده ،نقــش بــه
ســزایی در تحقق تحول و بهبود شــاخصهای
رقابتی سازمان دارند.
امیر سبکتکین ،شناسایی مسائل و مشکالت،
تعییــن علتهــا و ارائــه و اجــرای راهحــل را از
عمدهتریــن دالیــل اجــرای پروژههــای تحــول
برشمرد و در این خصوص گفت :در این راستا ،از
رویکردهای متعددی در جهت بهبود فرآیندها

و فعالیتها استفاده میشود.
وی خاطرنشــان کــرد :بهرهگیــری از مشــارکت
جمعی ،مقایسه با بهترینها ()Benchmarking
و شــناخت فاصله ( )Gap Analysisو همچنین
بهرهمنــدی از بازخوردهــای گونا گــون در
ارزیابیهــا ،ممیزیهــا و شناســایی نیازهــای
ذینفعــان از دیگــر اهــداف نظــام اســت؛
ضمــن اینکــه ســازمانها جهــت پیشــبرد
اهــداف خــود در خصــوص تحــول و بهبــود

مستمـ ـ ـ ــر از نظ ـ ـ ــامهای انگیزشــی مناســب
بهــر ه میبرنــد .کارشــناس  TPMتصریــح کــرد:
پروژههای تحول در شــرکت فــوالد مبارکه به دو
یشــود
نوع پــروژه هــایعادی و ویژه تقســیم م 
کــه در پروژ ههــای ویــژه دو معیــار در نظــر گرفته
یشــود؛ تعداد افــراد درگیــر در پروژه کــه بیش
م 
از  30نفــر بــوده و بیــش از  500میلیــون تومــان
صرفهجویی اقتصادی داشته باشد.
ســبکتکین با تأ کید بــر اینکه از ســال 93تــا ،95

 106پروژه بهبود در فوالد مبارکه به ثبت رسیده
اســت ،افــزود :از ایــن تعــداد  80پــروژه بــه تأیید
رسیده و  4هزار و  456میلیارد ریال ارزشافزوده
برای شرکت به همراه داشته است.
وی در پـ ــایـ ـ ـ ــان از مس ــاعدت و همکـ ـ ـ ــاری
تس ــهیلکنندگان کمیت هه ــایتح ــولومدیری ــتو
کارکن ــانواح ــدحس ــابداریصنعت ــی ک ــهدر پیش ــبرد
پروژهه ــای تح ــول ش ــرکت حمایته ــای الزم را
داش ــتند ،قدردان ــی ک ــرد.
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خـبـــــــــــر
مجموعه خاطرات کارکنان شرکت فوالد مبارکه

رادیو فوالد

فوالد مبارکه؛ از خاک تا افالک

مدیر خرید ماشینآالت ،تجهیزات و قطعات یدکی شرکت فوالد مبارکه:

طرح احداث جادههای کنارگذر غربی و اصفهان
به خوزستان

سیاست فوالد مبارکه حمایت از تولید داخل است
میشــود .در نهایت تعامل و همــکاری خوبی
بین دفاتر فنی و خرید وجود دارد و تالش هر دو
واحد این است که با توجه به ضرورت توجه به
اقتصاد مقاومتی حتیاالمکان از شرکتهای
داخلی خرید کاال صورت گیرد.
آیــا بــرای گســترش تعامــل و ارتبــاط فــی مــا
بیــن واحــد خریــد ماشــینآالت ،تجهیزات
و قطعــات ید کــی شــرکت فــوالد مبار کــه و
سازندگان یا فروشندگان کاال به منظور باال
بردن کیفیت کاالی ایرانی تالش میکنید؟

رادیـــو فـــوالد بســـتر ارتباطـی
مناسـبی اسـت کـه در آن مسـئوالن
عـــاوه بـــر اطلـاعرســـانی و ارائـــه
گــــزارش عملکــــرد ،بــــه ســؤاالت
متعــــددی کــــه بـــرای پرســـنل و
خانـــواده فـــوالد پیـــش میآیــد،
پاســخ میدهند کــه خوشــبختانه
ایــنرادیــوبــااســتقبالچشــمگیری
از ســوی شــنوندگان مواجــه شــده
اســت .میهمان این هفته برنامه،
آقای مهندس غفــاری مدیر خرید
ماشینآالت ،تجهیزات و قطعات
یدکیشرکتفوالدمبارکهاست که
بخشهایی از گفتوگوی ایشان
با شــنوندگان رادیو فــوالد را از نظر
میگذرانید؛

قطعــات کاتالــوگ آیتم کــه عموما در خــارج از
کشــور تولیــد میشــود در بخــش خریــد خارج
و بخــش کنتــرل کیفیــت در حیــن ســاخت
قطعات مکانیکالی صورت وضعیت میشوند
و مشــاوران بــر کنتــرل ســاخت ایــن تولیدات
نظارت دارند و قســمتی از کاتالوگ آیتمها نیز
در انبار توســط کارشناســان این واحــد انجام
میشود.
نحوه خرید کاال و خدمات موردنیاز شما از
بازار به چه صورت است؟

به عنوان اولین سؤال بفرمایید برنامهها و
سیاس ـتهای فوالد مبارکه در واحد خرید
ماشــینآالت ،تجهیــزات و قطعــات یدکــی
چگونه دنبال میشود؟

معاو نــت خریــد در فــوالد مبار کــه شــش
زیرمجموعــه دارد کــه یکــی از آنهــا مدیریــت
خرید ماشینآالت ،تجهیزات و قطعات یدکی
اســت .ایــن مجموعــه متشــکل از ســه واحــد
خریــد قطعــات یدکــی تولیــد داخــل کشــور و
قطعات گردشی ،خرید قطعات یدکی خارج از
کشــور و واحد کنترل کیفیت ســاخت قطعات
یدکی است.
قطعات گردشــی قطعاتی هســتند که مصرف
آ نهــا بــه طــور مســتقیم بــه شــرایط تولیــد
محصول نهایی بســتگی دارد ،مثل غلتکها
یــا تیغههــای قیچی کــه به صــورت مســتقیم
به شــرایط تولیــد بســتگی دارد و از انبــار تهیه
نمیشوند.
ایــن ســه واحد بــه نوعــی وظیفــه خرید لــوازم
یدکی تولیــد داخل کشــور که عمدتــا قطعات
مکانیکال ســاختی هســتند را بر عهده دارند.

درخوا س ـتهای مــورد نیــاز بخشهــای
مختلــف فــوالد مبارکــه از طریــق سیســتم بــه
این مدیریت اعالم میشــود و همکاران واحد
خرید ماشینآالت ،تجهیزات و قطعات یدکی
این شرکت براساس سفارشهای اعالم شده
نســبت به خرید کاالها و خدمات اعالم شــده
اقدام مینمایند .در سایر بخشها ،نیازهای
دیگری همچــون مــواد مصرفی براســاس نیاز
سال پیشبینی شده ،خریداری میشود ،در
نهایت فعالیت ایــن مجموعه براســاس نیاز و
سفارش است.
وضعیــت و حجــم خر یــد ما شــینآالت،
تجهیــزات و قطعــات یدکــی شــرکت فــوالد
مبارکــه از داخــل و خــارج از کشــور چگونه
است؟

یکی از مهمترین اصول شــرکت فــوالد مبارکه
این است که خرید نیازهای مجتمع از داخل
کشــور باید بر خریــد کاال و خدمــات از خارج از
کشور غلبه کند.
شــرکت فوالد مبارکه ســاالنه مبلغی بالــغ بر 7
هــزار میلیــارد تومــان خرید کلــی شــامل مواد
اولیه ،انرژی ،قراردادهای پیمان کاری و دارد
که ســهم خریــد قطعــات یدکــی ماشــینآالت
و قطعــات گردشــی حــدود  %5از کل و رقمــی
حدود 400میلیارد تومان اســت که این رقم از
لحاظ تعداد و تنوع کاال ،از فراوانی و گستردگی
زیادی برخوردار اســت که نیاز به برنامهریزی
بسیاری دارد.

وا حــد خر یــد ما شــینآالت ،تجهیــزات
و قطعــات یدکــی شــرکت فــوالد مبارکــه از
گستردگی بســیاری برخوردار است ،عمده
فعالیتهــای شــما در چــه حوز هها یــی
است؟

در سال  ،1395در سیستم دریافت سفارشات
خریــد ،تعــداد  4500ســفارش بــه ایــن بخــش
اعالم نیاز شــده که این تعداد سفارش شامل
 12500متریــال کــد یا ردیــف کاالیی اســت .به
عنوان مثال خودکار ،پیچ یا مهره هر کدام یک
کد متریــال یــا کاال دارد .برای هــر کاال کد یک
عددی به عنوان تعداد سفارش ثبت میشود.
از این تعداد حــدود  6000عدد در بخش خرید
داخــل و  6500عــدد دربخــش خریــد خــار ج
مطرح شده است.
ا گر متقاضیان ســفارشدهنده کاال از شما
کاالیی با برند خارجی درخواست کنند شما
چه مقدار تحقیق میکنید ،آیا نمونه داخلی
آن کاال را به متقاضی اعالم میکنید ،چقدر
متقاضی را توجیه میکنید که از کاالی تولید
ساخت داخل استفاده کند.

خوشــبختانه در شــرکت فــوالد مبارکــه ســعی
شده است که تمام کارها بهصورت رویه مند و
سیستماتیک و مطابق با استانداردها باشد.
بــر اســاس تقســیمبندیهای صــورت گرفتــه
رویــه اعــام درخواســت تا حدودی مشــخص
شده است.
بخش بومیســازی ایــن واحد درخواس ـتها
را مــورد بررســی قــرار داده و کلیه شــرکتهای
داخلــی تولید کننــده را رصــد میکند و مســیر
و نحوه انتخاب کاال را تعییــن و فیلتر میکند.
همکاران من در واحد خرید بنابر اطالعاتی که
دارند و بانک اطالعاتی که توسطبخشهای
دیگر تهیه میشــود اطالعات الزم را در اختیار
بخــش خریــد قــرار میدهنــد و اســتعالمهای
الزم صورت گرفته و کاالهای جایگزین معرفی
میشــوند ،ا گر واحد فنی خرید کاالی معرفی
شده را تائید کرد جایگزین کاالی درخواستی

در قوانیــن بینالمللــی رعا یــت حقــوق
مصرفکننــدگان از اهمیــت زیــادی برخــوردار
بــوده و مصر فکننــدگان بــه طــور معمــول
نظــرات و پیشــنهادات و انتقــادات خــود را
مطــرح میکننــد .البته بخشــی از ایــن تعامل
مســئلهای فرهنگی و زیرســاختی اســت ،فرم
مغایرتی در شرکت فوالد مبارکه طراحی شده
که متقاضــی زمانــی کــه کاال را از انبــار تحویل
میگیرد ،ا گر دچار مشکل شــد فرم مغایرت را
پر میکند و فرم به دســت همکاران این واجد
میرســد .در نهایت ا گر اشــکال از سازنده کاال
باشد کاال به فروشنده بازگردانده میشود و یا
طی گزارشــی به او اعالم میشــود تا نسبت به
انجام اصالحات الزم اقــدام نماید .این موارد
در رتبهبنــدی ســازندگان تأثیرگذار اســت و در
اســتعالمات بعدی بــه منظور ســفارش دادن
مجــدد لحــاظ میشــود .با ایجــاد چنین ســاز
و کارهایــی در ســالهای اخیــر شــاهد ارتقای
ســطح فرهنگ صنعتی در اســتان و در کشــور
بودهایم.
فروشــندگان یــا تولیدکنندههــای کاالهای
مصر فــی فــوالد مبار کــه با یــد دارای چــه
ویژ گیهایی باشند؟

فــوالد مبارکــه یــک شــرکت در تــراز بینالمللی
اســت کــه محصــوالت آن قابلیــت صــادرات
بــه اروپــا و ســایر نقــاط جهــان را دارد و بــه
طــور طبیعــی فروشــندگان و ســازندگانی
کــه میخواهنــد بــا ایــن شــرکت کار کننــد بــه
لحــاظ تقســیمبندی و گریــد کیفــی بایــد
از اســتانداردهای الزم برخــوردار باشــند.
همــکاران مــا در واحــد برنامهریــزی خریــد از
طریق سامانه الکترونیکی شرکت ،متقاضیان
را ثبتنام میکنند و بعد از چک کردن مدارک
آنهــا در نرمافزارهــای ارزیابــی بــه آنهــا رتبه
میدهنــد و پــس از بازدیــد از ایــن شــرکتها و
تایید خود اظهــاری ،شــرکتهای مذکور وارد
لیســت همــکاران فــوالد میشــود و در مــوارد
مورد نیاز نسبت به اعالم نیازهای مجتمع به
شرکتهای متخصص اقدام میشود.
در پایان ا گر نکته دیگــری مدنظر دارید اعالم
بفرمایید

مــن از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و از کلیــه
همکارانــم کمــال تشــکر را دارم کــه باوجــود
دغدغههای فراوان ،کار را با متانت و صبوری
پیش میبرند.

مدیرعامل وقت
فوالد مبارکه با
توجه به ضرورت
احداث جاده
کنارگذر غربی
اصفهان و اتصال
جاده تهران به
شیراز بدون عبور
از داخل شهر
اصفهان و همچنین
لزوم اجرای
جاده اصفهان به
خوزستان از طریق
راه ایذه ،گزارش
کارشناسی آماده
شده این طرحها
را به رئیسجمهور
ارائه کرد که
خوشبختانهمؤثر
واقع شد

همانند شــماره پیشــین خبرنامه
قصدداریمبایادآوریخاطرات کارکنان
شــرکت فــوالد مبارکــه توســط شــما
خواننــدگان گرامــی از مراحــل اولیــه
ساخت این مجتمع تاکنون نقشی در
ماندگاری این اســناد شــفاهی داشــته
باشــیم؛ بدیــن منظــور از خواننــدگان
محترمتقاضامیکنیمدرصورتداشتن
هرگونــه خاطــرهای از گذشــته ایــن
مجتمع،نحوهراهاندازی،شکلگیریو
کلیــه اتفاقــات و رویدادهــای فــوالد
مبارکه،وهمچنیننظراتتکمیلی،آن
را در قالب فایل صوتی یا مکتوب برای
ایمیل webmaster@msc.irارسال
نمایند.

زمانی که در سال 1370قرار شد ،رئیسجمهور وقت
برای ریختهگری نخســتین ذوب در فــوالد مبارکه به

اصفهان ســفر کند ،مدیرعامل وقت فوالد مبارکه با
توجهبهضرورتاحداثجاده کنارگذر غربیاصفهان
و اتصال جــاده تهران به شــیراز بــدون عبــور از داخل
شهراصفهانوهمچنینلزوماجرایجادهاصفهان
به خوزســتان از طریــق راه ایذه ،گزارش کارشناســی
آماده شــده این طر حها را به رئیسجمهور ارائه کرد
که خوشبختانه مؤثر واقع شــد ،بهطوری که اجرای
حهــا با اقبــال مثبــت مســئوالن و رســانهها
ایــن طر 
مواجهشد.
رئیسجمهور طیسخنانیبرضرورت کنارگذر غربی
برای سهولت ارتباط بین تهران ،شیراز گفت :ما باید
خوزستانرا بهشهرکردوصل کنیمتامردمخوزستان
بتواننــد در تابســتان آخر هفتــه با چهار پنج ســاعت
رانندگی خودشــان را به شــهرکرد برســانند و عالوه بر
انجام امــور روزمــره از هوای خــوب آنجا نیز اســتفاده
نمایندواینچنینبود کهبااینتفکراحداثایندو
جادهمواصالتیبهتحققپیوست.

اخبار کوتاه

فوالد مبارکه یک
شرکت در تراز
بین المللی
است که
محصوالت آن
قابلیت صادرات
به اروپا و سایر
نقاط جهان را دارد
و به
طور طبیعی
فروشندگان و
سازندگانی
که می خواهند
با این شرکت کار
کنند به
لحاظ تقسیم بندی
و گرید کیفی باید
از استانداردهای
الزم برخوردار
باشند.

استفاده از تجهیز
و سیستم ضخامت
سنج آنالین ضمن
کنترل لحظهای
ضخامت ورق در
طول کالف ،به
کاهش ضایعات
ورق و به تبع آن
کاهش هزینههای
تولید و افزایش
رضایتمندی
مشتریان کمک
مؤثری میکند

راهاندازی دستگاه ضخامت سنج آنالین ورق
در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

بــاهمکاری کارشناســانشــرکت
ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری و
واحد اتوماســیون و ابزار دقیق شــرکت
فوالد مبارکه ،سیستمهای اندازهگیری
آنالینضخامتورق(گاماری)در خط
تولید شرکت ورق خودرو چهارمحال و
بختیاری راهاندازی و مورد بهرهبرداری
قرار گرفت.
بهمن چشفر ،مدیر تکنولوژی شــرکت ورق خودرو با
تأیید این خبر و با بیان اینکه تجهیزات این دستگاه
از زمان بهر هبــرداری در این شــرکت نصب بــود اما به
علت وجود مشکالت نرمافزاری و عدم تأمین منابع
رادیوا کتیواز سویشرکتسازندهووجودتحریمها،
قابل استفاده نبود ،گفت :با توجه به ضرورت وجود
این سیســتم ،خوشــبختانه بــا همــکاری و حمایت
شرکتفوالدمبارکهوسایراقداماتالزماز اواخرسال
،95موفقبهراهاندازیآنشدیم.

ویبااشارهبهاینکهراهاندازیاین گونهتجهیزاتدر
تحقق اهداف کیفی در تولید محصوالت خودرویی
نقش بسیار ارزندهای دارد ،اجرای این پروژه را گامی
مهمدر راستایخودکفاییدانست.
چشفرازهمکاریوحمایتهایبیدریغمدیرعامل
شــرکت و پشــتیبانی واحد اتوماســیون و ابــزار دقیق
شــرکت فوالد مبارکــه و همچنین از تــاش همکاران
واحدهــای مختلــف شــرکت ورق خــودرو تشــکر و
قدردانینمود.
به گزارشخبرنگار فوالد،همچنینغالمرضاامینی
کارشــناس واحــد تکنولــوژی شــرکت ورق خــودرو
تهــای
چهارمحــال و بختیــاری در خصــوص مزی 
نصب و راهاندازی این سیستم بیان کرد :استفاده
از تجهیــز و سیســتم ضخامت ســنج آنالین ضمن
کنترل لحظهای ضخامــت ورق در طول کالف ،به
کاهشضایعاتورقوبهتبعآن کاهشهزینههای
تولیــد و افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان کمک
مؤثری میکند.

مسئول مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی:

افق فعالیتهای فرهنگی فوالد مبارکه روشن است
مســئول مؤسســه موضــوع
شناســی احــکام فقهــی گفــت:
افــق فعالیتهــای فرهنگــی فوالد
مبارکــه هماننــد اقدامــات تولیــدی
و اقتصــادی ایــن شــرکت روشــن
است.
باحضور دکترسبحانی،حجتاالسالمفالحزاده
مسئولمؤسسهموضوعشناسیاحکامفقهی،
حجتاالســام نبــوی رئیــس دفتــر هماهنگــی
تبلیغــات اســامی ،معــاون اقتصــادی و مالی و
مدیران حراست و روابط عمومی فوالد مبارکه،
احکام شــرعی مربوط به حد ترخص و مســافت
شــرعی تــا فــوالد مبارکــه ،چاقوهای اســتیل در
فراینــد ذبــح اســامی و مشــارکتهای فــوالد
مبارکه در مسئولیتهای اجتماعی و پروژههای
عامالمنفعه مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.

بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،در ایــن جلســه
هماندیشــی ،حجتاالســام فــاح زاده در
گفت و گو با خبرنگار فوالد بیــان کرد :به فوالد
مبارکــه آمدیــم تا بــا اســتفاده از دانشــی که در
ایــن شــرکت در خصــوص آهــن و فــوالد وجود
دارد ،پیرامــون مــاده اولیه چاقوهای اســتیل
و احــکام شــرعی مربــوط بــه آن هنــگام ذبــح
تحقیق نماییم.
وی افــزود :از آنجایی که مدیریت فــوالد مبارکه به
رعایت مســائل شــرعی و اســامی شــرکت همواره
تأ کیــد و توجــه داشــته اســت ،در ایــن نشســت
همچنینراهکارهایمربوطبهچگونگیمشخص
کردن حد ترخص و مســافت شــرعی مســیر فوالد
مبارکه به لحاظ این شــرکت که همانند یک شهر
بزرگاست،نیزموردبررسیقرار گرفت.
حجتاالســام فــاح زاده در بخــش دیگــری
از ســخنان خــود از برگــزاری جلس ـهای بــا حضــور

ائمه جماعات فوالد مبارکه و ســخنرانی در جمع
نمازگزارانشرکتخبردادو گفت:افقفعالیتهای

فرهنگی فوالد مبارکه همانند اقدامات تولیدی و
اقتصادیاینشرکتروشناست.

به بهانه سالگرد خا کسپاری شهدای گمنام در شرکت فوالد مبارکه

گمنامی زیباترین و آسانترین راه رسیدن به خدا است
جنگتمامشدومردانیبسیارخوشدرخشیدند
واز جانومالخودعاشقانه گذشتندتامابتوانیم
در آرامش زندگی کنیم و بیگانگان ذرهای از خا ک
ما را تصاحب نکنند و شما ای شــهدای گمنام در
بین اینان ستاره شدید .با آنکه در زمین نه نامی و
نهتربتیبرایخودانتخابنکردیدوهیچنشانیاز
شما نداریم ،ولی قلوب ما را با دم مسیحایی خود
تسخیر کردید.
شهادتشماایستارگانبینشان،درراهحمایت

از حق و هــدف واالیتان که به آن ایمان داشــتید،
تنها بهایــی بــود کــه میتوانســتید بپردازیــد .ای
لبیکگویانپیرجماران،برخیزیدتاببینیدجوانان
این کشور برایبازدیداز سرزمینهایی کهبهآنها
قداستبخشیدید،سرودستمیشکنند.شما
بودید که احساس کردید صحرای خطر به دنبال
گامهایشماست؛سردادیدتاسرافکندهنباشیم،
دســت دادید تا دســتانمان به ســوی اجانب دراز
نباشــد و اما با اینکــه ســالها از دفاع جانانه شــما

میگذرد ،هنوز گمنامی و راه گمنامان ادامه دارد؛
در واقع زیباترین و آســانترین راه رسیدن به خدا
گمنامی اســت؛ یعنی خــود را فراموش کــن تا خدا
آشکار شود.
بــا آرمیــدن دو تــن از همرزمان شــما طالی ـهداران
گمنام در معراجالشــهدای شــرکت فوالد ،ما نیز با
شما عهد بستیم تا در این دنیای فانی و بیارزش
اســیر غوغاهای پــوچ آن نشــویم و همچون شــما
گوش به فرمــان ولی امرمــان و با تالشــی مضاعف

و جهــادی اقتصــادی در جبهه صنعــت و اقتصاد
ادامهدهندهخطسرخشماباشیموهمانطور که
شمابانثار جانخوددر عرصهدفاعمقدسخوش
درخشــیده و اقتدار نظام جمهوری اســامی را در
دفاع و اســتقالل به رخ جهانیان کشیدید ،ما هم
باتجدیدمیثاقباشمادر عرصهصنعتواقتصاد،
اهداف و پیامتــان را زینبگونه در جهان محقق و
طنیناندازمیکنیم.
حوزهمقاومتبسیجشهیدموحدیان

مشارکت  100درصدی واحدهای نورد سرد
در ثبت تجربیات سیستم مدیریت دانش

در حال حاضر
سیستم مدیریت
دانش در همه
بخشهای فوالد
مبارکه فراگیر
شده است و
اغلب کارکنان
با این سیستم
آشنایی الزم را
دارند و بر تبدیل
دانش شخصی به
دانش ثبتشده
رسمی در سیستم
مدیریت دانش
اهتمام میورزند
تا تجربیات خود را
به شکل مدونی
در اختیار سایر
کارکنان سازمان
قرار دهند

تســهیل کننده کمیته نورد سرد از
مشــارکت کامــل و  100درصــدی
واحدهــای خطوط نهایــی و تعمیرات
مرکزیناحیهنوردسرددر ثبتتجربیات
سیستممدیریتدانشخبرداد.
مهــرداد علیرضا یــی در ا یــن خصــوص افــزود:
از آنجا یــی کــه شــرکت فــوالد مبارکــه از جملــه
ســازما نهای صنعتــی پیشــرو و عالقهمنــد در
جهــت بهکارگیــری دانــش و فناوریهــای نوین
مدیریتی اســت ،طی ســالیان اخیر با شناسایی
مبا حــث مدیر یــت دا نــش بــه عنــوان یکــی از
حوزههــای بــا ظرفیــت مدیریتــی ،در راســتای
اســتقرار فرآیند مدیریت دانش در کل ســازمان،

گامهایی کلیدی را برداشته است.
وی تأ کید کرد :در حال حاضر سیستم مدیریت
دانــش در همه بخشهــای فوالد مبارکــه فرا گیر
شــده اســت و اغلــب کارکنــان بــا ایــن سیســتم
آشــنایی الزم را دارند و بر تبدیل دانش شخصی
به دانش ثبتشده رســمی در سیستم مدیریت
دانــش اهتمــام میورزند تــا تجربیات خــود را به
شــکل مدونی در اختیار ســایر کارکنان ســازمان
قرار دهند.
تسهیل کننده کمیته نورد سرد در همین راستا از
زحمات کارکنان و مسئوالن واحدهای خطوط
نهایــی و تعمیــرات مرکــزی ناحیــه نــورد ســرد،
مدیریت تضمین کیفیت و تعالی سازمانی و دیگر
واحدهای درگیر قدردانی کرد.
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ݡگزارش
فوالد در ایران

فوالد در جهان

تولید سبز در دستور کار
طر حهای معدنی و صنایع
وابسته

هند در رقابت با چین برای
کسب بازارهای صادراتی
جدید فوالد

رئیــس هیــات عامل ســازمان
توســـعه و نوســـازی معـــادن و
صنایــع معدنــی ایــران اعــام کــرد:
ایمیـــدرو در اجـــرای پروژههـــای
خ ــود در مناط ــق مختل ــف کش ــور،
مســائل زیســت محیطــی را بــه طور
دقیــق رعایــت میکنــد و بــه همیــن
منظ ــور ط ــرح مع ــدنکاری س ــبز را
تعریف کرده است.

هند با رشد بیش از دو برابری
صــادرات بعــد از چیــن بــه عنوان
بزرگتریــن صادرکننــده فــوالد
شناخته میشود.

ثبات و انتظار در بازار فوالد جهان
سنگآهنخلوص 62درصد
وارداتی به چین هفته گذشــته را با
نوســاناتی پشتســر گذاشــت.
آخرین قیمت 81/5دالر در هر تن
سیافآر ثبتشد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی ایمیــدرو ،مهدی
کرباســیان در دیــدار بــا مدیــر شــرکت مشــاور
نــروژی ایمیــدرو در اجرای طر حهای زیســت
محیطی گفت :رعایت استانداردهای زیست
محیطــی در تمامــی مناطقــی کــه پروژههای
معدنی و صنایع وابسته به آن انجام میشود،
الزامی بوده و ما به دنبال ترویج تولید ســبز در
معادن و واحدهای صنایع معدنی هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در
بنــدر پارســیان گفــت :ایمیــدرو بــرای رعایت
اســتانداردهای ســازمان محیط زیست برای
ســاخت بنــدر منطقه ویــژه پارســیان مشــاور
ایرانی و خارجی مورد تایید گرفته است.
رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی
معادن و صنایــع معدنــی ایران تصریــح کرد:
ایمیــدرو اجــرای پروژههــای بخــش معــدن و
صنایــع معدنــی در مناطــق مختلف ایــران را
بــدون اینکه بــه محیــط زیســت آســیبی وارد
شود ،ادامه خواهد داد.
وی در مالقــات بــا مدیریــت شــرکت محیــط
زیستی خواست هر چه زودتر نتایج مطالعات
و همچنیــن پیشــنهادهای خــود در اجــرای
پروژههای مورد نظر را اعالم کند.
مدیر شــرکت آ کوا پلن نیــوا()Akvaplan niva
نیز در این دیــدار گفت :نگهــداری از طبیعت
مانند گسترش منابع نفت و گاز و مواد معدنی
برای ما مهم است.
“گوت ــورم ان کریستنس ــن" ا ف ــزود :م ــا
پروژهه ــای مش ــابهی در بن ــادر ن ــروژ داری ــم
و ب ــا توج ــه ب ــه حساس ــیتی ک ــه کش ــور م ــا در
رعا ی ــت اس ــتانداردهای زیس ــت محیط ــی
دارد ،ای ــن ش ــرکت ب ــا دارا ب ــودن محقق ــان و
اف ــراد ب ــا تجرب ــه ،ب ــا هم ــکاری ش ــرکت ایران ــی
پیش ــنهادهای خ ــود را ارا ئ ــه میده ــد.
کرباســیان از مدیریــت منطقــه و مشــاور بندر
خواســت پیشــنهادها را به طور دقیق رعایت
کنند .گفتنی اســت ،منطقه ویژه پارسیان در
غرب هرمزگان بــا  10هزارهکتار بــرای صنایعی
ماننــد فــوالد و پتروشــیمی به تصویــب دولت
رســیده و فــاز نخســت ســاخت بنــدر بــا چهار
پست اســکله به مناقصه بینالمللی گذاشته
شده است.

صادرات فوالد خام با رشد
 ۱۰۸درصدی در سال  ۹۵به
بیش از  ۳میلیون تن رسید
می ــزان ص ــادرات ف ــوالد خ ــام
کشـــور در دوره  11ماهـــه پارســـال
(منتهــی بــه بهمــن )95بــه رقم ســه
میلی ــون و 225ه ــزار ت ــن رس ــید ک ــه
در مقایســه با دوره مشــابه در ســال
ماقب ــل ،افزای ــش 108درص ــدی را
ثبت کرد.

به گــزارش مایــن نیــوز ،از جــدول آمــاری انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران ،میزان صادرات فوالد
خامدر 11ماهه( 1394منتهیبهبهمن)برابربایک
میلیون و  554هزار تن اعالم شــده بود .صادرات
«بلوموبیلت» کهانواعتولیداتفوالدیبهشمار
میرونــد ،در  11ماهــه 95بــه رقــم یــک میلیــون و
 891هزار تن رسید که نسبت به رقم یک میلیون
و 466هــزار تن عملکرد دوره مشــابه در ســال94
افزایش29درصدیرانشانمیدهد.عالوهبراین،
«اسلب»صادرشده کهقطعهایمکعبمستطیل
شکلاز فوالداست،در مدتیادشدهبهرقمیک
میلیونو 334هزار تنرسید کهدر مقایسهبارقم
صادراتی 88هزار تنی 11ماهه 94رشد یک هزار و
 416درصدیراثبت کرد.
صادرات تولیدات فوالدی
کلصادراتتولیداتفوالدیدر دورهموردبررسی
بهیکمیلیونو 647هزار تنرسیدودر مقایسهبا
یک میلیون و 965هزار تن در  11ماهه 94کاهش
 16درصدیرانشانمیدهد.
صدور ورقسردبارشدبیشاز  90درصدی
بررســی جــدول آمــاری انجمــن تولیدکننــدگان
فوالد ایران ،نشان میدهد که  11ماهه سال ،95
 147هزار تن ورق ســرد صادر شــد که در مقایســه
با صادرات 76هزار تنی این کاال در مدت مشــابه
سال 94رشد 93درصدیراثبت کرد.

بــه گــزارش متــال ا کســپرت ،هنــد در ســال مالی
گذشته صادرات خود را بیش از  ۲برابر افزایش داد
و به دومین صادرکننده فوالد بعد از چین تبدیل
شدهاست.
براساس گزارش کمیته کارخانههایمشترکهند
( ،)JPCهنــد در ســال مالــی( ۲۰۱۷آوریــل ۲۰۱۶تا
مارس )۲۰۱۷صادرات خــود را  ۱۰۲درصد افزایش
دادهوبه ۸میلیونو ۲۴۰هزار تنرساندهاست.
اینرشدصادراتبهدلیلاعمالمحدودیتهای
تجاری متعدد شامل محدودیتهای وارداتی و
افتتقاضایداخلیاتفاقافتادهاست.
از ســوی دیگر در ســال مالــی قبــل تولیدکنندگان
هنــدی رقابــت کمتــری بــا فوالدســازان چینــی
نطــور
در شــرق دور و خاورمیانــه داشــتند و همی 
تقاضای اروپاییها کمک شایانی به فوالدسازان
هندیدر یافتنبازارهایهدفجدید کرد.
یشــد،
در ماه فوریــه ورق گرم هند در آســیا رزرو م 
چرا کــه قیمــت محصوالت هنــدی شــاخصی در
مقابلتولیدکنندگانچینیوتایوانیبود.
گفتنی است ،چین در ســال  ۲۰۱۷به جهت فشار
از ســوی تولیدکننــدگان هنــدی شــامل SAIL ،
 ،RINLتاتــا اســتیل و جینــدال صــادرات فــوالد
خود را با ۱۱درصد رشــد بــه ۱۰۱میلیــون و ۳۰۰هزار
تنرساندهبود.
این چند شرکت بزرگ هندی ســهم  ۵۷میلیون
و ۵۰۰هزار تنیاز تولیداتفوالدهندراداشتند.
فعاالنبازارانتظاردارندموضعفوالدسازانهندی
حتیباوجودنشانههاییاز رشدمصرفدر داخل
این کشور همچنانبرصادراتباشد.
این رشــد مصــرف در بــازار داخل میتواند ناشــی
از اعــام پروژههــای زیربنایــی در هنــد در ســال
جاری نسبت به سال گذشته باشد که به اعتقاد
کارشناسانمیتواندتأثیربسزاییبرمصرففوالد
در هندداشتهباشد.
در ســال مالی قبل ،مصرف فوالد هند با ۳درصد
رشد ۸۳میلیونو ۹۰۰هزار تنشدهبود.
تهــای جدید
بــا ایــن حــال بــا واردشــدن ظرفی 
فوالدیدر هندبهمدار تولید،بازار داخلیقادر به
جذبتماماینظرفیتتولیدنبودهوبایدبرروی
صادراتوادامهآن،تمرکز کرد.

چین در سال ۲۰۱۷
به جهت فشار از
سویتولیدکنندگان
هندی شامل
 ،SAIL ، RINLتاتا
استیل و جیندال
صادرات فوالد خود
را با  ۱۱درصد رشد
به  ۱۰۱میلیون و ۳۰۰
هزار تن رسانده بود

قراضه
در اینبینهفته گذشتهقراضهسنگین کالس 1و
 2خلوص 80-20آمریکا آخرین بار در 275/5دالر
در هرتنسیافآر بهترکیهفروختهشد کهنسبت
به معامالت قبلی تا 5/5دالر رشــد داشته است.
البته یــک مــاه قبــل قیمــت تــا 303دالر در هر تن
سیافآر بود.قراضهدریایسیاهنیزاخیرادر ترکیه
معامله شده که 255دالر در هر تن سیافآر بود.
قیمت پیشــنهادی جدید کمتــر از 260دالر در هر

به گزارش ایفنا ،هنوز معامله چشمگیری در اروپا
نهایی نشده است .همه منتظرند بازار تغییراتی
داشته باشــد .قیمتهای ســی آی اس و هند15
دالراز قیمتهایترکیهپایینتراست.

بیلت
درهفتهای که گذشتفعالیتبازاربیلتصادراتی
سیآیاسضعیفبودولیعرضهکنندههاانتظار
دارندهفتههایآتیشرایطبازار بهترشودچوندر
بازار قراضهومقاطعرشدقیمتتدریجیمشاهده
شــده اســت .بیلــت صادراتــی س ـیآیاس هفته
گذشته 393دالردر هرتنفوبثبتشد که 3دالر
رشد داشت.در حوزهدریایسیاه عرضهکنندهها
بهدنبــال 395تــا 400دالر در هر تن فوب هســتند
ولی فروشی نداشتهاند .یک ماه قبل نیز قیمت تا
 410دالر در هر تن فوب بود .با اینکه قراضه گرانتر
شدهخریداراندر منطقهمناعجلهایبرایخرید
بیلت ندارند و فعالیتــی در بازار دیده نشــد .هفته

مقاطع
با اینکه بــازار مقاطع ترکیــه به ثبات نرســیده ولی
عرضهکنندهها قیمتهای صادراتی را باز هم باال
بردند کهدوراز انتظار نبود.میلگردصادراتی435
تا 440دالر در هر تن فوب بود و برخی در  445دالر
نیزپیشنهاددادهاند.قیمتنسبتبههفتهقبلتا
 15دالرباال رفتهاست.البتهیکماهقبلتا 450دالر
نیزبود.در بازار داخلیترکیهمیلگرد 440دالردر هر
تندرب کارخانهثبتشد.قیمتمیلگردصادراتی
چین ارزانتر شده که با توجه به افت قیمتهای
داخلــی و ارزان شــدن قیمــت بیلــت دور از انتظار
فعاالنبازارنبودهاست.آخرینقیمتپیشنهادی
 470تا 480دالردر هرتنفوبثبتشددر حالی که
یکهفتهقبل 470تا 495دالربود.در بازار داخلی
چیننیزقیمتمیلگرداخیراتا 20دالرافتداشته
اســت .در شــمال اروپا میلگرد 495یورو در هر تن
ودر آمریکا 600دالردر هرتندرب کارخانهبود.

بازار مقاطع فوالدی آسیا و اقیانوسیه ساالنه  6درصد رشد میکند
آمار صادرات و واردات ســال
 2016نشان داد که اسپانیا و آلمان
همچنــان در صــدر برتریــن
صادرکننــدگان مقاطع فــوالدی در
دنیاباقیماندهاند.پیشبینیهادر
خصوصبازار مقاطعفوالدیدنیا،
حا کــی از رشــد  6درصــدی بــازار
محصوالتفوالدیطویلمنطقه
آســیا و اقیانوســیه تــا ســال 2020
است.

بازار محصوالت
فوالدی طویل
از جمله مقاطع
فوالدی در منطقه
آسیا و اقیانوسیه
رشد ساالنه قابل
توجه و حدود
 6درصدی را تا سال
 2020تجربه خواهد
کرد

رکود بازار واردات بیلت و
میلگرد در مصر
در مصـــر تقاضـــای بیلـــت و
میلگــرد ناچیــز اســت کــه بیشــتر بــه
دلی ــل ابهام ــات موج ــود در ب ــازار و
کس ــری ارز خارج ــی اس ــت .از ای ــن
رو خریـــداران مصـــری دســـت از
واردات کشـــیده انـــد و بـــه دنبـــال
گرفتنتخفیفبیشترند.

بیلت ســی آی اس 415تا 420دالر هر تن سی اف
آر است که 5دالرنسبتبهدوهفتهقبلباال رفته
است.برخیدرخواست 10دالرتخفیفدادندولی
موردقبولعرضه کنندهاواقعنشد.قیمتهای
مورد نظر خریدارها هنوز در حدود 390دالر هر تن
سیافآر است.
به گــزارش ایفنــا ،عالوه بــر بی میلی مصــری ها به
خرید از سی آی اس اخیرا نسبت به سایر کشورها
نیز توجهی نداشــته اند .بیلت ایران 395دالر هر
تن سی اف آر حمل اواخر آرویل است ولی مشکل
در پرداخت موجب شده قیمت رقابتی ایران نیز
بدونخریدار باشد .میلگردسیآیاسوترکیهنیز
در مصر خریدار ندارد  .قیمت 450دالر هر تن سی
افآر است کهدوهفتهاخیر 5تا 10دالررشدداشته
استواز نظرخریدارهاخیلیباالست.

تن سیافآر نیســت .قراضه ســنگین کالس یک
در بازار داخلی آمریکا نیــز در  295دالر هر النگ تن
در ثبات بود .در خاور دور قراضه آ 3روســیه از 297
دالر اواســط مارس به 279دالر در هر تن سیافآر
کرهجنوبی رســید .قراضه آ 2ژاپن نیز 244/5دالر
در هر تن فوب حمل ماه میبود .قراضه ســنگین
کالس یــک آمریــکا  280دالر در هــر تــن س ـیافآر
کرهجنوبیالبتهبدونخریدار بود.

گذشــته آخرین قیمت بیلت در بازار داخلی چین
در 449دالر در هر تــن درب انبار ثابت ماند .بیلت
صادراتیچیننیز430دالردر هرتنفوبثبتشد
که 5دالررشدقیمتداشت.

ورق
ورق گــرم صادراتــی چیــن اخیــرا نزولــی بــوده
که بــه دلیــل تولیــد بــاال و تقاضای کم اســت.
قیمــت پیشــنهادی  470تــا  480دالر در هــر
تن فوب ثبت شــده کــه تــا  20دالر افت قیمت
هفتگی داشته است .اخیرا جنوب شرق آسیا
و کرهجنوبــی معامالتــی در  460تــا  470دالر
در هــر تــن فــوب داشــتهاند.صادرکنندههای
ورق ســیآیاس با توجه به رقابــت چینیها،
قیمتهای خود را پایین آوردهاند.
هفتــه گذشــته قیمــت پیشــنهادی ورق گرم
روسیه در منطقه منا از  480تا  490دالر به 480
دالر در هر تن فوب رسید .دو هفته اخیر قیمت
ورق گــرم صادراتــی ژاپــن تــا  20دالر در هــر تن
ارزانتر شده که بیشتر به دلیل افت قیمتها
در چین بوده اســت .ورق گــرم صادراتی ژاپن
 530تــا  560دالر در هر تن فوب شــنیده شــد.
در جنوب شــرق آســیا ورق گرم ژاپن  604دالر
در هر تن ســیافآر بود.در بــازار داخلی آمریکا
ورق گرم  700دالر در هر تن درب کارخانه بود.
در شــمال اروپا نیز قیمت  565یــورو در هر تن
درب کارخانه و در ثبات بود.

تا سال  2020ادامه دارد

ورق صادراتی ترکیه در رکود

بـه گـزارش پایـگاه خبـری تحلیلـی ایفنـا کاهـش
تقاضـا باعـث شـده تولیدکنند ههـای ورق ترکیـه
تهـای صادراتـی را پاییـن
حاضـر شـوند قیم 
بیاورند .با این حال هنوز بازار سا کت است.

به گــزارش اســتیل پدیــا ،این نــوع ســنگ آهن در
طــول هفتــه بــه  79 /2دالر در هر تــن نیز رســیده
بــود ،هرچنــد  4هفتــه قبــل قیمــت تــا  87دالر
رســیده بود.در کل بازار فعالیت زیادی نداشــت و
محدودیتهای اخیر دولت پکــن در مورد کنترل
قیمت مســکن جو بــازار فــوالد و ســنگآهن را نیز
منفــی کــرده اســت .در درازمــدت مــازاد عرضــه
لســاز اســت و برخی معتقدند
ســنگآهن مشک 
شاید میانگین قیمت برای سال 2017به 65دالر
در هرتنسیافآر برسد.
آخریــن آمــار نشــان میدهــد تــا هفتــه گذشــته
موجــودی ســنگآهن  46بنــدر اصلــی چیــن به
 132هزار و 45میلیون تن رسیده که از سال2004
یســابقه بــوده اســت.بازار ســنگآهن
تا کنــون ب 
صادراتیایراننیزنزولیبود .کنسانترهسنگآهن
 65درصدپنجشنبه گذشتهاز 81/8دالردر هرتن
فوببندرعباس 19اسفندبه 74/5دالردر هفته
گذشته رســید .ســنگآهن مگنتیت نیز از 22 /9
دالر 19اسفندبه 17دالردر هرتنفوببندرعباس
کاهشیافت.البتهقیمتهانسبتبهیکروزقبل
بهبود داشتند .چهارشنبه گذشــته قیمتها به
ترتیب 72/5و 15/7دالربودهاست.

به نظر میرسد
یگانه راه بهبود
بازار فوالد در
شرایط فعلی و
برتری عرضه بر
تقاضای داخلی،
توجه به صادرات
فوالد ،مخصوصا
مصنوعات فوالدی
باشد

به گزارش اخبار فلزات ،مقاطع فوالدی گروهی
از محصــوالت نیمــه ســاخته بــا انــواع مقاطــع
 Uشــکل T ،شــکل H ،شــکل و  ...هســتند کــه
گروههای آلیاژی و غیرآلیاژی را شامل میشوند.
این مقاطــع ب هطــور گســتردهای در ســازههای
ساختمانی ،اســتادیومها  ،پلها و ...استفاده
میشــوند .همچنیــن ایــن مقاطع در ســاخت
خودروها،سکوهایدریایی،صنایعپتروشیمی
و ...کاربرد دارند .نوع مقطع مورد اســتفاده نیز
وابسته به مقدار بار منتقل شــده از طریق سایر
اجزای درگیر است .ســرعت باالی رشد صنعت
بهویژه در کشورهای در حال توسعه یک فا کتور
بســیار مهم در تغییــرات این بــازار در طول چند
سال آینده خواهد بود.
بــه گــزارش مرکــز تجــارت جهانــی در ســال 2015
میــادی ،صــادرات جهانــی مقاطــع فــوالدی در
حــدود 15میلیــون و 530هــزار تن بود که نســبت
به سال 2014میالدی افت ناچیزی در حدود0.2
درصدراتجربه کرد.در منطقهاروپا،اسپانیاوآلمان
عنواندوصادرکنندهبزرگمقاطعفوالدیدرسال
 2015میالدی را به خود اختصاص دادند .ا گرچه

در هفته گذشتهشاهدبودیم
که قیمتهــا در بــازار داخلی فوالد
هنوز هم به نسبت روز قبل از آن در
مسیررشدقرار داشت؛هرچند کهاز
شــتاب رشــد نرخ این محصوالت
کاستهشدهاست.
به گزارش اســتیل پدیا ،دلیل اصلی این روند
را باید در رشد بهای شمش جستوجو کنیم؛
ا گرچه شــتاب رشــد قیمتها در بازار شــمش
نیز کاهش یافته ،ولی هنوز هم افزایشی است.
ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از فعــاالن
برجســته بــازار گویی هنــوز فعالیت خــود را به
صورت تمــام قــد آغــاز نکردهانــد یعنــی چهره
غالب بــازار را بایــد در هفته آینده جس ـتوجو

بررســی آخرین آمار منتشــر شــده از صــادرات این
محصوالتدر سال 2016نیزنشانمیدهد کهاین
دو کشور همچناندر صدر صادرکنندگانمقاطع
فوالدی دنیا قــرار دارنــد و در ســال 2015در حدود
 22.5درصدصادراتجهانیمقاطعفوالدیدنیا
رابهخوداختصاصدادند.
در منطقــه خاورمیانــه ترکیه بــا صــادرات بیش
از یــک میلیــون و  500هزار تــن مقاطــع فوالدی
در ســال  2015میــادی و بــا ســهم  9درصــدی
از صــادرات جهانــی ،رتبــه ســوم بزرگتریــن
صادرکننــده مقاطــع فــوالدی دنیــا را از آن خود
کرد .این کشــور در ســال  2016میالدی توانست
بیــش از یــک میلیــون و  455هــزار تــن از ایــن
محصوالت صــادر کند که نشــاندهنده افت 3
درصدی نسبت به ســال  2015اســت .میتوان
گفــت کــه کمبــود تقاضــای داخلــی و خارجــی،
صادرات مقاطع ترکیه را با افت روبهرو کرد.

پس از ترکیه ،کــره جنوبی و لوکزامبــورگ به ترتیب
در رتبههای چهــارم و پنجم صادرکننــدگان بزرگ
ســال 2015قــرار گرفتنــد .ایــن دو کشــور در ســال
 2016میالدیبهترتیببیشاز یکمیلیونو381
هزار تن و یک میلیون و 267هزار تن انواع مقاطع
فوالدی به بازارهای جهانی صــادر کردند .در این
میانچین کهعنوانبزرگترینتولید کنندهفوالد
دنیا در ســال 2016میــادی را به خــود اختصاص
داد،باصادراتبیشاز یکمیلیونو 67هزار تن،
پــس از ژاپــن در رتبــه هفتــم صادرکننــدگان بزرگ
مقاطــع فــوالدی دنیــا در ســال 2016قــرار گرفت.
چیندرسال 2016حدود 65میلیونتنازظرفیت
تولیدخودرا کاهشداد کهالبتهتأثیرمستقیمیبر
صادراتمحصوالتفوالدیآنداشت.
 Technavioبــه عنــوان یــک تحلیلگر جهانی،
روند رشــد بازار جهانــی این محصوالت تا ســال
 2020را برآورد کرده است .بر اساس این تحلیل،

بــازار جهانی بــرای محصــوالت فــوالدی طویل
به رشــد ســاالنه بیــش از  5درصــد تا ســال 2020
خواهد رســید .ســرعت بــاالی صنعتی شــدن و
توسعه در منطقه آســیا و اقیانوسیه یک فا کتور
بســیار مهم در تغییــرات این بــازار در طول چند
ســال آینده خواهد بود .مقاطع فــوالدی نیز که
در این گروهاز محصوالتقرار میگیرند،اینرشد
را تجربــه خواهند کــرد .همچنین هرگونه رشــد
در بازار ســاخت و ســاز جهانی بــه افزایش تقاضا
بــرای مقاطع فــوالدی منجــر خواهد شــد .یک
عامل پیشرو دیگر در این بازار استفاده از قراضه
فوالدی است .با توجه به نیاز روز افزون کاهش
کربــن ،بســیاری از کشــورهای در حــال توســعه
ماننــد هنــد و چیــن در حــال افزایــش اســتفاده
از قراض ههــای آهنــی هســتند .ایــن رونــد از نظر
اقتصــادی و کاهش خســارات زیس ـتمحیطی
بسیار بهصرفه است.
بــا توجــه بــه ایــن پیشبینــی و در نظــر گرفتــن
استفاده گســترده از مقاطع فوالدی در ساخت
و ســاز ،منطقــه آســیا و اقیانوســیه بزرگتریــن
یشــود.
بازار برای مقاطع فوالدی محســوب م 
چنانکــه کــره جنوبــی در ســال  2016میــادی
بــا واردات یــک میلیــون تنــی مقاطع فــوالدی،
دومین وارد کننده بزرگ دنیا در این منطقه بود.
رشد در این بازار توسط سرمایهگذاری عظیم در
صنایع ساخت و ســاز ،بهویژه در کشــورهای در
حال توســعه مانند چیــن و هند تحقــق خواهد
یافــت .نتایــج پیشبینیها نشــان میدهد که
بازار محصوالت فوالدی طویل از جمله مقاطع
فوالدی در منطقه آسیا و اقیانوسیه رشد ساالنه
قابل توجــه و حــدود  6درصدی را تا ســال 2020
تجربه خواهد کرد.

فاکتورهای حمایتی برای فوالد
کــرد ،هرچنــد کــه تعطیلــی روز گذشــته نیز در
کاهش فعالیتها مؤثر بوده است.
کاهش سرعت رشــد قیمت ها ،امیدواری به
افزایش حجم فعالیتها در روزهای پیش رو،
خوش بینــی به بهبــود اوضــاع و البتــه تثبیت
قیمت در ســطوح باالی فعلــی میتواند نکته
مثبتی برای این بازار محســوب شود ،هرچند
که همچون سال گذشــته ،باز هم تقاضاست
که برای این بازار تعیین تکلیف خواهد کرد.
در برابر رشد فزاینده بهای میلگردهای نوردی
که بــه بــازار مقاطــع نیــز ســرایت کرده؛ شــاهد
هســتیم که بهــای میلگــرد ذوب آهن بــا روند
منطقــی تــر نوســان میکنــد تــا جایــی کــه نــه
از رشــد هیجانــی قیمتهــا در ایــن بــازار خبــر
هست و نه عرضهکنندگان اصلی با دامن زدن

به این التهاب ،خود را از ســهم بازار آماده و در
دســترس فعلی (با جهش قیمت در بازارهای
رقیــب) محــروم میکننــد کــه میتوانــد نکتــه
مهمی در این بازار به شمار بیاید.
در هر حــال خبرها از محــدود بــودن تقاضای
مؤثر حکایت دارد که نگرانی از بازگشت نر خها
را گوشــزد کرده ،ولی بر ســقوط مجدد نرخ نیز
حکم نمیدهــد .ایــن مــوارد در کل و البته در
صــورت رفتــار منطقــی و هوشــمندانه فعاالن
بازار میتواند به فا کتور حمایتی مهمی در این
بازار بدل شــده تا از یکسو از قیمتهای باالی
فعلــی حمایت کرده و از ســوی دیگــر تقاضای
مردد پیش رو را نیز به بازار وارد سازد.
با توجه بــه موارد فــوق و با فــرض از ســر گرفته
شــدن فعالیتهای تجــاری در هفتــه جاری،

در صــورت تثبیــت نر خهــای فعلــی و تــاش
برای افزایش حجم فروش ،هفتــه جاری بازار
از پتانســیلهای مطلوبی بــرای تقویت حجم
معامالت برخــوردار خواهد شــد کــه میتواند
چهره جدید و متفاوتی را پیش روی بازار فوالد
ترســیم کند.موارد فوق را باید در شرایطی مد
نظــر قــرار داد کــه فعالیتهــای تجــاری بــرای
افزایش حجم صادرات به بازارهای منطقهای
از ســر گرفته شــود که با پایان یافتن تعطیالت
و برگــزاری برخــی نشســتهای تخصصــی،
میتوان رویکردهــای بهتری را بــرای حمایت
از صادرات به کار بست .به نظر میرسد یگانه
راه بهبود بازار فوالد در شــرایط فعلــی و برتری
عرضه بر تقاضــای داخلی ،توجه بــه صادرات
فوالد ،مخصوصا مصنوعات فوالدی باشد.
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عـــلــــمــــی
تغذیه و تندرستی

آشنایی کار با ایمیل سازمانی فوالد مبارکه از طریق نرمافزار Outlook

غذاهای چربی سوز

آموزش کاربردی  - Office Outlook 2013بخش چهارم

گریپ فروت
یکیازغذاهایی که کمکبهسوزاندنچربیهایشمامیکند گریپفروتاست .گریپفروتنهتنهایکیازمنابع
غنیویتامین Cاستبلکهبهجبران 15گرمازپکتینمیکند.پکتینیکیازموادیاست کهبهپایینآوردنسطح
کلسترولشما کمکمیکند .گریپفروت 74کالریداردوخالیاز نمکوچربیاست.

شیوا یزدان پناه

ابزار پا کسازی :مشاهده حجم فولدرها ،یافتن فایلهای حجیم و آرشیوسازی
برای نمایش حجم فولدرها برروی Fileکلیک کنید ،سمت راست صفحه مطابق با شکل ،6بر
روی Cleanup Toolsکلیک و آیتم اول Mailbox Cleanupرا انتخاب کنید .مطابق با شکل ،7با
کلیکبرروی ViewMailboxSizeمیتوانیدلیستیاز تمامآیتمهایی کهدر  Outlookوجوددارد
باسایزی کهاستفاده کردهاید،مشاهده کنید.هر کداماز فولدرهاراانتخاب کنید،عملCleanup
یشــود .بــرای نمایش فایلهای حجیم  ،مطابق با شــکل ،7زیــر کلیدView
برروی آن انجام م 
 MailboxSizeبرروی،Finditemslargerthanسایزموردنظرراواردوبرروی Findکلیک کنید.

فلفلهای تند چیلی
فلفلهایچیلیتندمیتواندبهچاشنیهادرزندگیشمااضافهشود.فلفلهایپرازویتامین Aو Cاند.فلفلها
همچنیندارایبستههایفیبر ،کلسیموفسفرهستند.عالوهبراینفلفلهایچیلیحاویذراتیهستند که
برایسوختوساز بدنبسیار مناسباست.
کلم بروکلی
معموال مردم یا بروکلی را دوســت دارند یا از آن متنفرند .ا گر شــما از آن دســتهای هســتید که بروکلی را دوست
دارید ،شما از یک غذایی لذت میبرید که دارای کالری پایین است و دارای ویتامین  Cفیبر و کلسیم است.

شکل Create Rule - 1

ایجاد قوانین (  ) Rulesدر ایمیل
باایجادقانون() Ruleانتقالایمیلهابهفولدر موردنظربهصورتاتوماتیکانجاممیشود.یک
فولدر بانامموردنظردر صندوقدریافتایجاد کنید.بررویایمیلموردنظرومطابقباشکل 1و
،2از تب Homeبرروی Rulesکلیکو CreateRuleراانتخاب کنید،در قسمتSubjectContains
کلمهموردنظرراتایپ کنید،در قسمت،Dothefollowingتیک Movetheitemtofolderرابزنید
ودر قسمت،SelectFolderفولدری کهایجاد کردهبودیدراانتخاب کنیدو.OKمطابقباشکل
 3و،4در تب Homeدر قسمت،Rulesقانونهایی کهایجاد کردهایددر قسمتManageRules
 & Alertsقابل مشاهده ،ویرایش و حذف است .مطابق با شــکل ،5با کلیک بررویNew Rule
یکسری(قالب) Templateبهصورتپیشفرضوجوددارد کهمیتوانیداز هریکاز آنهابراساس
نیاز خوداستفادهنمایید.
شکل Cleanup Tools - Mailbox Cleanup - 6

اگر شما از آن
دستهای هستید که
بروکلی را دوست
دارید ،شما از
یک غذایی لذت
میبرید که دارای
کالری پایین است
و دارای ویتامین C
فیبر و کلسیم است

بوقلمون
این درست نیست که فقط در روز شکرگذاری باید از بوقلمون لذت برد .بوقلمون هم چربیهای شما را کاهش
میدهدوهمباعث کاهش کالریمیشود.فقطهنگامخریدآنچندچیزرادر نظرداشتهباشید.اول:ا گرشما
قصدخریدبوقلمونزمینیراداریدتاجایی کهامکاندارداز انواعالغرآنخریداری کنید.ا گرشمامرتبابوقلمون
میخورید هرگز پوســت آن را نخورید چون محتوی مقدار زیادی چربی اســت .و نهایتا در کل هــر پرندهای را که
میخریدآنراباقرار دادندر سسآنرانرم کنید.
آرد جو
آردجویک گزین همناسببرایصبحانهاست.آردجویکیاز حاللهای کلسترولدر گردشخوناست.ا گرچه
بایدمراقببودا گرشماآردجوراباشکرو کرهمخلوط کنید،وزنشماراافزایشمیدهدوبهجایایجادمزایابرای
شماضرر خواهدداشت.
ماهی قزلآال
ماهی قزلآال نه تنها حاوی مقدار زیادی پروتئین اســت ،بلکه مقدار زیادی امگا 3دارد که این ماده برای بدن
بسیارمهماست.
لبنیات
قراردادنمحصوالتلبنی درلیسترژیمغذایی گزین همناسبینیست،ا گرچهلبنیاتحاوی کلسیمبسیارغنی
استوهمچنینباعثشکستنچربیهادربدنمیشود.اماممکناستسطحچربیهایبدنراپاییننیاورد.

شکل Create Rule - 2

گوجهفرنگی
گوجهفرنگیهای خام را به ســاالد خود اضافه کنید .گوجهفرنگی حاوی ویتامین C ،A، B6و Kاســت ،کالری
پایینداردوارزشغذاییزیادیدارد.
حبوبات
حبوباتبهترینمنبعپروتئیندرسبزیجاتهستند.درحقیقتحبوباتبهتریننوعپروتئینرا کهدرانواعغذا
پیدامیشوندرادارامیباشد.
شکل Manage Rules & Alerts - 3
شکل Mailbox Cleanup - 7

درنهایتمهمترینبخشآرشیوسازیاست که کمکبسیارزیادیبه کاهشفضایایمیلشمامیکند،
ا گرشمامطمئنهستید کهمیخواهیدایمیلهایخودرابهسیستمشخصیوبررویهاردی کهروی
سیستم شماست منتقل کنید ،مراحل زیر را جهت تنظیم آرشیوسازی انجام دهید .نکته  :با انجام
اینتنظیمایمیلهااز طریق OutlookWebAppقابلدسترسنخواهدبود.برروی Fileکلیک کنید،
مطابق با شکل ،8در قسمت Cleanup Toolsبرروی Archiveکلیک کنید ،میتوانید هر فولدری که
مدنظرتاناستبرایانجامآرشیوانتخاب کنید،مطابقباشکل،9بهتراستنامایمیلخودراانتخاب
کنید تا از تمامی فولدرها و زیرفولدرها آرشیوسازی انجام شود .در قسمتArchive Item Older Than
تاریخیراانتخاب کنید کهاز آنتاریخبهقبلرابرایماآرشیو کند(.در انتخابتاریخدقتنمایید)ودر
حتمادرایوی
قسمت ArchiveFileمسیری کهمیخواهیدفایلذخیرهشودراانتخاب کنید(نکتهً :
غیرازدرایو( Cدرایوویندوز)راانتخابنمایید،زیرادرایو Cدرایوویندوزیاستوباخرابیویندوزویاتغییر
ویندوزتمامیاطالعاتآرشیوشماپاکخواهدشدودیگرقابلبازیابینخواهدبود).باتعویضویندوز
اینفایلاز طریقهاردشماومسیری کهاینفایلراذخیره کردهاید،قابلبازیابیاست.

سبزیها
کاهویکیازبهترینانواعسبزیهااست کهمعموال درساالداستفادهمیشود .کاهوبهطورطبیعیحاویمقادیر
زیادیویتامین Aو،Kپتاسیم،آهنو کلسیماستونسبتآندر کاهوبیشتراز دیگرسبزیهااست.

صحبت گل  /فضای سبز و زیباسازی محیط

لیسانتوس

شکل Rules & Alerts - 4

شکل Cleanup Tools - Archive - 8

شکل Rules Wizard - 5

شکل Archive - 9

امنیت اطالعات

هرزنامهها ( )spamو تهدیدات امنیتی
کامرانخوانساری هرزنامهیا spamایمیلی
است کهبهطوراتوماتیکبرایاشخاصمختلف
ارســال میشــود و در ا کثر مواقع یــک محصول،
ســرویس و یــا وبســایتی را تبلیــغ میکنــد.
هرزنامههامانندنامههایتبلیغاتیهستند که
توســط پســت به شــرکتها یا منــازل فرســتاده
میشوند.
بعضــی از هرزنامهها شــامل مطالــب فریبنده
میباشــند ،ماننــد ایــن جملــه  ”:شــما برنده
خو ششــانس مــا هســتید .بــرای ارســال
جایــزه کافــی اســت ،اطالعــات زیــر را بــرای ما
ارســال کنید” .بعضــی دیگــر شــامل تصاویر و
عکسهای غیر اخالقی هستند .طبق آمار 45
درصد کل ایمیلها ،هرزنامه هستند.

اقدامات متقابل در برابر هرزنامه:
ایمیلهــای مشــکوک را بــه عنــوان spam
گزارش دهید.
از آدرس ایمیل رسمی خود برای ثبتنام
در هیچ وبسایتی استفاده نکنید.
هرگز لینکهــای درون پیامهای هرزنامه
را دنبال نکنید.
از باز کردننامههایهرزنامهخودداری کنید.
در پیا مهــای وبال گهــا ،در چــت روم،
شبکههای اجتماعی یا دیگر فضاهایی که به
صورت عمومی است ،آدرس ایمیل خود را در
معــرض نمایــش نگذاریــد ،زیــرا فرســتندگان
هرزنامــه ،از اینترنــت بــرای بــه دســت آوردن
ایمیلها استفاده میکنند.

لیسانتوس ( Lisianthusمترادف با )Eustomaبه خانواده Gentianaceaeتعلق دارد و بومی مناطق گرم جنوب
ایاالتمتحدهآمریکا،مکزیکو کارائیباست.لیسانتوس گیاهیعلفیویکساله/دوسالهاست کهحدود 15الی
 60سانتیمترارتفاعدارد .گلهایشیپوریشکلآنبررویساقههای گلنسبتابلندشکلمیگیرندوقطرآنها
در حدود 5سانتیمتراستوبهرنگهایسفید،صورتی،سوسنی،بنفش،آبیرنگویادورنگدیدهمیشوند.
امروزه یکی از شاخه گلهای بریده محبوب هستند که به فراوانی مورد استفاده قرار میگیرند .تعداد گلبرگها
متغیر است و برخی از انواع مدرن و امروزی گلبرگهای بیشتری نسبت به انواع قدیمی دارند .فصل گلدهی از
اوایلتابستانتااواخرتابستاناست.بعداز بریدن گلهاو گذاشتنآنهادر گلدان،حدود 2-3هفته گلهادوام
میآورندوبهاصطالحعمر گلدانیقابلتوجهیدارند.
آبیاری:بهآبیاریمنظمومرتبنیاز داردتابهترین گلدهیراداشتهباشد.امانبایدپایبوتههاهمیشهخیسو
مرطوبباشد.زیرااینمسئلهمیتواندمنجربهزردشدنبرگهاوضعیفشدن گیاهشود.بنابراینزمانی گیاهرا
آبیاری کنید کهسطحخاکتاعمقحدود 5سانتیمتریتاحدودیخشکشدهباشد.هنگامآبیاریسعی کنید
کهبرگهاو گلهاخیسومرطوبنشوند.اینمسئلهبهجلوگیریاز شیوعبیماریهایقارچی کمکمیکند.
نور:بهمکانیبانور مستقیمآفتابحداقلبهمیزان 6ساعتدر طیروز نیاز دارند.نور کممحیطاز جملهدالیل
بلندشدنبیشاز اندازهساقهها،عدماستحکامآنها ،کمرنگشدنبرگهاوعدم گلدهیویاریزشدن گلها
است.نور مستقیمآفتابزمانی کهدمایمحیط گرماستمیتواندمشکالتیاز نظیرسوختگیحاشیهونوک
برگها،زردیبرگهاوعدم گلدهیویاریزشغنچههای گلایجاد کند.
دما :بهترین دما برای رشد این گیاه در طی روز دمای 20-25درجه و در طی شب دمای 16-18درجه مناسب
است .بنابراین این گیاه چندان با مناطقی که تابستانهای بسیار گرمی دارند ،سازگار نیست ،زیرا هوای گرم
و نامناسب از دالیل عدم گلدهی این گیاه و زرد شدن برگهای آن است .به طور کل در مناطقی که دمای هوا
به بیش از  25درجه سانتیگراد میرسد بهتر اســت گیاه را در مکانی بکاریم و قرار دهیم که در بعدازظهر از سایه
برخوردار باشــد .در مکانهایی که زمســتانهای نســبتا گرمی دارند و دمای محیط بــه کمتــر از  10درجه نزول
نمیکند ،گیاه میتواند یک سال دیگر نیز به رشد خود ادامه دهد.گیاه معموال در  4درجه سانتیگراد شروع به
از بینرفتنمیکند.
خا ک :به خا کی با زهکش خوب و همچنین غنی از مواد ارگانیک نیاز دارد تا گلدهی خوبی داشته باشد .برای
کوددهیاین گیاهانمیتواناز فرمولهای 20-10-20استفاده کرد.ا گرچهوجودفسفراصوال به گلدهی گیاهان
گلدار کمک میکند اما به نظر میرســد که ایــن گیاه چندان عکسالعمل مثبتی نســبت به این کودها نشــان
نمیدهد .کودهارامیتوانهردوهفتهیکبار قبلاز اینکه گیاهبه گلدهیبرسداستفاده کرد.بعداز گلدهی گیاه
کوددهیرامیتوانبافواصلهر 4هفتهیکبار استفاده کرد.
تکثیر:آسانترینراهتکثیراین گیاهاز طریق کاشتبذر است.البتهتوجهداشتهباشید کهاصوال لیسانتوسبه
جابجاشدنحساساست،بنابراینبهتراست کهازهمانابتدا گیاهانرادر گلدانهای کوچکومستقلتکثیر
کردو کاشتتادر زماندرآوردناز بستر کاشتاولیهوانتقالبهبسترباغچهیا گلدانهایبزرگتر،ریشههایاین
گیاه کمترآسیبببیند.همچنینا گرتمایلدارید کهاین گیاهانرادر گلدانبکارید،بایدبدانید که گلدانهایی
که 15سانتیمترعمقدارند،برایاین گیاه کافیهستندو گلدانهایی کهبسیار بزرگتراز اینحدهستند،مانع
از گلدهیمناسباین گیاهانمیشوند.بذرهای گیاهرامیتوانجمعآوری کردودر سالبعداز آنهابرایتکثیر
این گیاه استفاده کرد  .فقط زمانی نســبت به جمعآوری بذرها اقدام کنید که میوهها خشــک و قهوهای رنگ
شدهباشند.
آفات و بیماری :از بیماریهای قارچی این گیاه میتوان به بالیت بوترتیس Botrytis blightسفیدک دروغین
 Downy mildewپوسیدگی ســاقه فوزاریومی Fusarium stem rotپژمردگی فوزاریوم Fusarium wiltپوسیدگی
ساقهریزوکتونیا Rhizoctoniastemrotوپوسیدگیریشهپیتیوم Pythiumrootrotاشاره کرد..
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اجتماعی
بازنشستگان

انواع بی انگیزگی و راههای مقابله با آن

تدبی ــر روزگار مـا را در ای ــن مسـیر چـه زیبـا روان ــه کـرد ،دیـروز چش ــم انتظــار اینکــه
چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه
افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــدیــادشبخیــربــاد.همــواره
بعــداز ایــندر ازدحــامخاطـرههـاشـادمـیشـویم.فوالدمبارکـهبـهعنـوانمولـود
انقـالباسلـامیویکـیاز افتخـاراتعظیـمجمهـوریاسـامیایـرانجایـگاه کسـانی
بـوده کـهبـاعشـقوعالقـهبـهمیهـنعزیـزدر جهـتتوسـعهاقتصـادی کشـور تـاش
کـردهانـدوموفـقشـدهانـد،ایـنشـرکترابـهجایـگاهاصلـیخـود کـههمـانحضـور
موفـقدر بازارهـایداخلـیوخارجـیاسـت،برسـانند.
نام

محلخدمت

تاریخاستخدام

دالیل فراوانی مانند ترس یا سختی کار پیش رویمان
وجــود دارنــد کــه باعــث میشــوند همــ ه مــا گاهــی دچار
بیانگیزگیبشویم.انگیزهدر خالقیت،بهرهوریوشادیما
نقش اصلی را بــازی میکند .انگیــزه محرک اقــدام و عمل
است .با انگیزه است که دست به کار میشویم و حرکت،
رشدوتغییرمیآفرینیم.احساسمیکنیممؤثر،مهموماهر
هســتیم .در نهایت تجرب ه تغییراتی که در جهان اطرافمان
ایجادمیکنیمبهمااحساسقدرتمیدهدودر زندگیمان
به خلق بیشتر آنچه دوست داریم ،دست میزنیم .در این
نوشــته میخوانیم کــه دالیــل بیانگیزگی متنوع هســتند و
راهکارهاییرابرایبازیابیانگیزهمعرفیمیکنیم.

تاریخبازنشستگی

سعادت اله محمدی

رحیمشکراللهی

1369/1/15
1395/12/30

1369/1/14
1395/12/30

سیدمهدیذکائی

عبدالرضا گوگوجانی

تعمیرگاهمرکزی

مجتمع فوالد سبا

نوردگرم

انرژی و سیاالت

1369/2/2
1395/12/30

1369/3/7
1395/12/30

علیرضافرهمند

ذوالفقارخاشعی

1370/3/1
1395/12/30

1370/3/2
1395/12/30

نوردگرم

بهزادریاحی

مجید جوانی جونی

1370/2/22
1395/12/30

1368/12/27
1395/12/30

بهرامپورعبدالهنجفآبادی

محمود وطن دوست

حسابداریعمومی

حمل و نقل وپشتیبانی

1368/6/6
1395/12/30

1369/6/17
1395/12/30

اسدالهجعفری

عباسعلیاسحاقی
نوردگرم

1372/12/9
1395/12/30

1369/1/22
1395/12/30

ناصرمطیع

احمدرضاقاسمعسکری
نورد سرد

تعمیراتنسوز

1369/1/29
1395/12/30

1369/9/19
1395/12/30

افتخار

موفقیت یکی از کارکنان در عرصه علمی

بیانگیزگی ناشی از ترس
حتی ا گــر خودتــان انتخاب کرده باشــید کــه در حیطهای بــه خصوص
قدم بگذارید ،ا گر بترسید بخشــی از وجودتان مصرانه از پیشروی شما
جلوگیری خواهد کرد .ترس موجب کندی شما میشود و حس تردید
و احتیاط را در شما بیدار کند .البته این مســئله میتوانند به نفع شما
باشد ،اما گاهی ترسها پیامد تصورات ما هستند و نه مبتنی بر ارزیابی
صحیح واقعیتهای موجود .ا گر ترسهایتان بهاندازه کافی قدرتمند
باشند ،حتی باوجود اشتیاق شما برای پیشروی ،آن بخش از وجودتان
که مایل به حفظ امنیت شماست ،اجازه نمیدهد به سوی حیطهای
قدم بردارید که برایتان هم خواستنی است هم امن.
غلبه بر ترسها
در این دســت موقعیتها برای بازیابی انگیزه باید بــا ترسهایتان کنار
ی خودتان را نام ببرید تا در معرض دید شما قرار بگیرند.
بیایید .ترسها 
یادتان نرود که از ترسهایتان مهربانانه تشکر کنید ،هرچه باشد قصد
آنها حفاظت از شماســت .ســپس دربــاره ترسهایتان از خود ســؤال
بپرســید« .چرا از این اتفاق میترســم؟» «چقــدر احتمــال دارد که این
اتفاق واقعا رخ بدهد؟» با این کار برخی از ترسهای شما خود بهخود
از بین میروند.
به ترسهایــی که با ایــن کار از بیــن نرفتهاند ،دقت کنیــد .این ترسها
میخواهند درباره تحقیقاتی که الزم اســت انجام بدهید چه چیزی را
به شما یادآوری کنند؟ دربار ه ابهاماتی که باید برطرف شوند ،اطالعاتی
که باید به دســت بیاورید و راهکارهای مدیریتی که بایــد به کار ببندید
چطور؟ با اســتفاده از خرد حاصــل از ترسهایتــان در برنامهریزی برای
ترسهایتــان احتــرام قائــل میشــوید .نهایتــا اینکــه تغییراتــی کــه قرار
اســت ایجاد کنید را در گامهای کوچــک پیش ببرید و فقــط روی چند
قدم کوچــک روبرویتــان متمرکز شــوید .ایــن کار ترسهای شــما را آرام
خواهد کرد.

تعمیرگاهمرکزی

انرژی و سیاالت

فوالدسازیوریخته گریمداوم

همین حاال اندکی
صبر کنید و بگویید
چه میخواهید؟
ا گر نتوانید
آگاهانه و شفاف
خواستههایتان را
در ذهن بگذرانید،
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اگر برای بررسی
ارزشهایتان وقت
گذاشتید و آگاهانه
انتخاب کردید که
برای مدتی یک
ارزش را نسبت
به ارزش دیگر در
اولویت قرار بدهید،
این شفافیت
همچنان حس
تعارض درونی شما
را تخفیف میدهد و
انگیزه را به شما باز
میگرداند

بیانگیزگی ناشی از هدفگذاری اشتباه
مارتا بک ( )Martha Beckبرای فهمیدن انگیزه مدلی عالی در اختیار ما
میگذارد .او اینطور توضیــح میدهد که ما دو نوع خــود را در روانمان
تجربه میکنیم خود ذاتی و خــود اجتماعی .خود ذاتی ما همان بخش
از روان ماســت کــه خودانگیخته ،خــاق و بازیگوش اســت؛ این بخش
میدانــد چــه چیزهایــی بــرای شــما بیشــترین اهمیــت را دارد .خــود
اجتماعی با تولد شما شــروع به شــکلگیری میکند ،قوانین خانواده و
اجتماع را میآموزد و ســخت در تالش اســت که بــا وادار کردن شــما به
اطاعت از این قوانین از شما محافظت کند.
تمــام پیامهای گونا گونــی که در مــدت زندگیمان دریافــت میکنیم ما
را به بــردگان اجتماع تبدیــل میکند .زیرا ما مشــتاق هســتیم خانواده
و جامعهمــان را تحــت تأثیــر قــرار بدهیــم .وقتــی احســاس میکنیــد،
بیانگیزهایــد به این دلیل اســت که هدفهایــی را تعییــن کردهاید که
منحصرا نشات گرفته از خواستههای خود اجتماعی شما هستند .این
نوع تعیین هدف شــما را از مســیری که خود ذاتیتان میخواهد دنبال
کنیــد ،دور میکند .بــه همین دلیل خــود ذاتی برای کند کــردن حرکت
شما از ترفند بیانگیزگی استفاده میکند و تالش میکند شما را نسبت
به اهداف سمی انتخابیتان دلسرد کند.
هدفگذاری صحیح
زمانی را به مرور اهدافتان اختصاص بدهید .به این علت که خود حیاتی
ماهیت غیرکالمی دارد ،درک آن از طریق بدنتان به راحتی ممکن است.
یک به یک به اهدافی فکرکنید که در سر میپرورانید .به وا کنشهایی
که بدنتان نســبت بــه هر هــدف از خــود نشــان میدهد ،توجه داشــته
باشید .زمانی که مشــاهده کردید ،بدنتان (و به خصوص تنفس شما)
نشانههایی از فشار و انقباض بروز میدهد ،نشــانه نسبتا مهمی است
که یادآوری میکند هدفی که به آن فکر میکنید یک هدف سمی است.
ا گر شــاهد وا کنش انقباصــی در بدنتــان بودید ،هــدف فعلیتــان را دور
بیندازید و تمــام پندارهای ذهنیای که به شــما میگوید در زندگی چه

شما و فوالد

«باید» بکنید را مورد پرســش قرار دهید .در عوض ببینیــد با فکر کردن
به چه چیزهایی لبخند ناخودآ گاهی به لبتان میآید ،چه چیزی است
که باعث میشود زمان را فراموش کنید .سپس به جای اهداف سمی،
روی آنها هدفگذاری کنید.
بیانگیزگی ناشی از واضح نبودن خواستهها
همین حــاال اندکی صبــر کنیــد و بگویید چــه میخواهید؟ ا گــر نتوانید
آ گاهانــه و شــفاف خواســتههایتان را در ذهــن بگذرانید ،آینــده چیزی
جز تصویری مبهــم برایتان نخواهــد بود .آنچه برای ما انســانها آشــنا
باشد خوشایند هم هست ،از طرفی ما نسبت به مسائل ناآشنا و مبهم
مقاومت داریــم .از آنچه برایمان آشناســت جدا نمیشــویم و در عوض
آن را دوبــاره و دوبــاره خلق میکنیــم .بیانگیزگــی برای عمــل هنگامی
که نمیدانید قرار اســت چــه چیــزی بیافرینیــد مســئله دور از انتظاری
نیســت .چرا که ترجیح میدهید با واقعیت جاری «آشــنای» خودتان
زندگی کنید.
شفافسازی خواستهها
ا گر میخواهید چیزی را بیافرینید که با تجربههای آشــنای شما متفاوت
است ،اینکه بدانید چه چیزی نمیخواهید ،کافی نیست .در عوض باید از
آنچهمیخواهیدمطلعباشید.برایخلقاحساسآشناییبانتایجتازهای
که به دنبالش هســتید به تصویری واضح و روشــن از خواســتههایتان نیاز
دارید .آشنایی بهوسیل ه این تصویرها کمک میکند تا بتوانید با آرامش به
دنبال آنها بروید .برای بیان واضح و شفاف خواستههایتان و دالیلی که
برای آنها دارید ،زمان کافی اختصاص بدهید.
بیانگیزگی ناشی از تعارض ارزشها
ارزشهــا عقایــدی هســتند کــه فــرد بــاور دارد در زندگــی از اهمیــت
برخوردارنــد .تعــارض ارزشها زمانــی بروز میکنــد که دو یــا چند ارزش
مهم شما همزمان نتوانند در یک موقعیت خاص تأمین شوند .در این
حالت برای درک اینکه چه چیز واقعا برایتان اهمیت دارد ،سخت تالش
میکنید .وقتی احساس تعارض میکنید ،بین ارزشها به این سو و آن
سو کشیده میشوید .ممکن است خیز نا گهانی کوتاه مدتی از انگیزه را
برای انجام کاری تجربه کنید و بعد بیانگیزه شوید و به سراغ کار دیگری
بروید .ممکن اســت انگیزهتان را به تمامی از دســت بدهید ،زیرا انرژی
هدررفته ناشــی از مواجهه با تعارض درونی به ســرعت فرســایش ایجاد
میکند و جان انگیزههایتان را میگیرد.
کنار آمدن با تعارضات ارزشی
باید تعارض ارزشــی را که به آن دچار شــدهاید ،درک کنید .ســپس بین
بخشهایــی از وجودتــان کــه حامــی ارزشهــای متعارضانــد ،نقــش
میانجــی را برعهــده بگیریــد تا مجــددا ماننــد یک تیــم با همــکاری هم
عمل کنند.
ابتــدا بفهمید تعــارض میــان کــدام ارزشهــای درونیتان وجــود دارد.
کاغذ و قلم را بردارید و از وسط صفحه یک خط عمودی رسم کنید تا دو
ستون داشته باشید .در هر ستون دربار ه دو مسیر متفاوتی که به سمت
آن کشیده میشوید ،بنویســید .در نهایت به طور خالصه ذکر کنید هر
یک از بخشهــای وجودتان چه خواســتهای از شــما دارد .حاال یکی از
دو ســتون را انتخاب کنید و اطالعاتی که نوشــتهاید را در پاســخ به این
سؤاالت طبقهبندی کنید« :چرا این بخش از وجودم چنین خواستهای
دارد؟ آرزویش این است که با رسیدن به این خواسته به چه دست پیدا
کند؟» تا زمانی که احساس کنید خواست ه نهایی آن بخش از وجودتان را
دریافتهاید به پرسیدن سؤال و نوشتن جواب آنها ادامه بدهید .آنگاه
همین کار را برای ستون بعدی انجام بدهید و برای وقتی که به سطحی
میرسید که پاسخهای هر دو ستون یکسان میشوند آماده باشید.
ســرانجام زمانی که بــه جمعبندی برســید میبینید تمــام بخشهای
وجودتان همیشه خواستهای مشترک را دنبال میکنند .به این دلیل
ساده که هم ه آنها بخشی از شما هستند .ب ه عبارتدیگر هر دو بخش
وجودتــان نهایتا یک خواســته دارند ،ولی بــرای تأمیــن آن راهکارهای
متفاوتــی را ترجیــح میدهنــد .حاال کــه فهمیدیــد خواســته واقعیتان
چیســت نوبت ارزیابی راهکارهــای مورد حمایت هر یــک از بخشهای
درونیتان و تصمیمگیری در مورد انتخاب راهکار برتر است.
اغلب وقتی خواســته واقعیتان را شــفاف میکنیــد .راهکارهای تازهای
برای به دست آوردنش به ذهنتان میرسد که قبال متوجه آن نبودهاید.
گاهی هنگام انجام این تمرین راهی پیدا میکنیــد که تمام ارزشهای
شما را پوشش میدهد ،اما گاهی این اتفاق ممکن نیست.
ا گر برای بررسی ارزشهایتان وقت گذاشــتید و آ گاهانه انتخاب کردید
که برای مدتی یک ارزش را نسبت به ارزش دیگر در اولویت قرار بدهید،
این شفافیت همچنان حس تعارض درونی شــما را تخفیف میدهد و
انگیزه را به شما باز میگرداند .مثال ا گر برای مدتی به خاطر امتحانات از
بازیهای کامپیوتری صرفنظر کنید ،این انتخاب آ گاهانه شــما بوده
است که به طور موقت یک ارزش را به دیگری ترجیح دادهاید.
ادامه دارد ...

نفرات برتر ایمنی
سازمان علمی کشــور به منظور اســتفاده بهینه از توانمندی علمی و فنی و طرح های نخبگان کشور،
اقدام به برگزاری جشنواره علم و فناوری کرد .در این جشــنواره  1500طرح و اختراع از سراسر کشور به
دبیرخانه ارسال شد که  120طرح به عنوان طرح های برتر به مرحله نهایی جشنواره علم و فناوری راه
پیدا کردند که در این میان طرح ارائه شده از سوی همکار گرامی ابراهیم طحانی شاغل در واحد امور
خرید نیز در مرحله نهایی مورد تقدیر قرار گرفت.
گفتنی است این جشنواره در محل علوم و تحقیقات دانشگاه تهران برگزار شد و آقای ابراهیم طحانی
طرح خود را با موضــوع  )free space optic communication) FSOCبه جای سیســتمهای پرتوزا در
صنعت فوالد ،برای شرکت کنندگان در این همایش تشریح کرد.

فرامرز اکبری

بروز حوادثشغلیحوادثغیرمترقبهوبالیایطبیعیدر تمام کشورهایجهان
و به ویژه صنایع فوالدسازی همراه با صدمات انسانی و خسارتهای فراوان است و
لتوسعه است ،بروز حوادث شغلی
ازآنجایی که کشور ما نیز در گروه کشورهای در حا 
و حفظ منابع انسانی و تجهیزات شرکتها از بســیاری جهات حائز اهمیت است؛ از
این رو بررســیها نشــان میدهد که رعایت دســتورالعملهای ایمنی پیش از وقوع
حوادث سهم عمدهای در کاهش خطرات و آسیبهای ناشی از حوادث دارد.
در همیــن خصوص از ســوی مدیــر ناحیه نــورد گــرم آقایــان :مهدی محمــد رضایی و
فرامرز ا کبری به عنوان نفرات برتر ایمنی این مدیریت معرفی شدند.

پیام های مخاطبان به سامانه
 30003222و تلگرام
از مســـئولین محتـــرم
تقاض ــا م ــی ش ــود در خص ــوص عق ــد
قــرارداد بــا شــرکتهای ســایپا و ایــران
خ ــودرو جه ــت خری ــد محصوالتش ــان
ب ــه ص ــورت اقس ــاطی اقدام ــات الزم را
مبذول فرمایند.
دانش میرزایی -نورد سرد
913***5915

از کلیـــه دوســـتان و
همــکاران گرامــی کــه در غــم از دســت
دادن مــادر اینجانــب ابــراز همدردی
نمودند ،تقدیر و تشکر مینمایم.
علی محمد جابری
بازرسیفنی،اتوماس ــیونوابزار دقیق
913***7127

از کلیـــه دوســـتان و
همــکاران گرامــی کــه در غــم از دســت
دادن مــادر اینجانــب ابــراز همدردی
نمودند ،تقدیر و تشکر مینمایم.
رمضان قلی زاده
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
913***5434

از کلیـــه دوســـتان و
هم ــکاران گرام ــی ک ــه در غ ــم از دس ــت
دادن خواهــر اینجانــب ابرازهمــدردی
نمودند،تقدیروتشکرمینمایم.
محمدرضا نصوحی
آزمایشگاه گالوانیزه
939***4942

از تمام ــی عوام ــل اجرای ــی
و مربیـــان کالس شـــنا بســـیج تشـــکر
مینمایم.
رضا زراعت
دفتر فنی تعمیرات
913***2968

از سرپرست و کارکنان امور
ورزش فــوالد مبارکــه به دلیــل پیگیری
جهــت تعویض کامــل آب اســتخرهای
مجموع ــه ب ــاغ ف ــرودس ک ــه نق ــش ب ــه
ســـزایی در ســـامت پرســـنل فـــوالد
تشکروقدردانیمینمایم.
مرتضی صفری  -خرید
937***2620

س ــاعت حرک ــت اتوب ــوس
بـــه درب زریـــن شـــهر ســـاعت
16:18دقیقــه مناســب نیســت ،لطفــا
به ساعت  16:30دقیقه تغییر یابد.
حشمت اله قنبری مبارکه
آهن سازی
910***1710

تماس های دریافتی
آقایــان :حشــمت ا ...قنبــری،
قدمعلــی احمــد پــور ،ســید جال لالدیــن میــر
شمسی

ضمن تشــکر از تماس شــما بــا خبرنامــه فوالد.
پیام شــما دریافــت و بــرای اطالعرســانی و اخذ
پاسخ به مسئوالن مربوطه ارجاع شد.

مهدی محمد رضایی

بازدید

بازدید خانواده فوالد مبارکه از شرکت در تاریخ  18فروردین 1396

یادنامه
بــا نهایــت تأســف در هفتــه گذشــته آقایــان
ســهراب عطایــی و ا کبــر زمــان زاده شــاغل
در نــورد ســرد و جعفــر زمــان زاده شــاغل در
فوالدســازی از نعمــت پــر خیــر و برکت مــادر و
آقای یداهلل اللی شاغل در فوالدسازی در غم
درگذشــت برادر و محمدرضا مختاری شاغل
در خدمات عمومی در غم درگذشت خواهر به
سوگ نشستند.
همچنیـــــن هــمـــــکار بازنشـسـتــــه مر ح ـ ــوم
صم ــد صفای ــی ف ــرد ب ــه
عل ــت بیم ــاری در من ــزل
دار فانـــی را وداع و ب ــه
دی ــار ح ــق ش ــتافت.
این غم جانکاه و ضایعه
جبرا نناپذیــر را بــه
محضــر خانواد ههــای
ایــن مرحومیــن تســلیت عــرض کــرده و برای
آنان علو درجات را از درگاه حقتعالی مسئلت
مینماییم.
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ورزش
باشگاه

اطالعیه ورزشی

ارائه خدمات ورزشی
در استخرهای  1و 2
مجموعه فردوس
بدینوســیله به اطالع تالشــگران عرصــه صنعت
فــوالد مبار کــه میرســاند ،در راســتای ارتقــاء
رضایتمنــدی خانــواده بــزرگ فــوالد مبار کــه،
امــور ورزش فــوالد مبارکــه اقــدام بــه برگــزاری
ســانسهای تفریحــی ،اســتعدادیابی ،آمــوزش
شــنای خانــواده و ورزش در آب در اســتخرهای
شــماره  1و  2مجموعه فرهنگی ورزشــی فردوس
اصفهان کرده اســت .لذا عالقمندان میتوانند
از روز  1396/02/01تا اطالع ثانوی طبق جدول
زمانبندی ذیل از خدمات اســتخرهای مذکور
با شرایط ذیل استفاده نمایند.
 .1جهت استفاده از سانسهای آموزش خانواده
بایــد کــد رشــته ورزشــی مربو طــه در ســامانه
اینترنتی امور ورزش از تاریخ  96/2/1رزرو گردد.
(با توجه به همزمان بودن آموزش شنا خانواده
در استخر شماره 1و 2و استقبال همکاران ،رزرو
و پانچ کارت الزامی میباشد).
 .2جهــت حضــور در دوره اســتعدادیابی ،افــراد
در رده سنی  6الی  13سال در دو بخش پسران و
دختران ( ،مسلط به کرال ســینه و کرال پشت )
با به همراه داشــتن کارت شناسایی  RFIDامور
ورزش  ،به سانسهای مربوطه مراجعه نمایند.
 .3اســتفاده از ســانسهای تفریحی و ورزش در
آب جهت کلیه کارکنان و خانوادهها با به همراه
داشتن کارت شناسایی  RFIDامور ورزش بدون
رزرو امکانپذیر میباشد.

استخر شماره یک مجموعه فرهنگی ورزشی فردوس اصفهان
زمان سانس

16/15 - 17/45

18 - 19/30

19/45 - 21/15

21/30 - 23

شنبه (آقایان)

تیم شنا جوانان صنعت آقایان

تفریحی

آموزش شنا خانواده

تفریحی ورزش در آب

یكشنبه (آقایان)

واترپلو

---

تفریحی

تفریحی ورزش در آب

دوشنبه (آقایان)

بزرگساالن بسیج

تفریحی

آموزش شنا خانواده

---

سه شنبه (بانوان)

تیم شنا جوانان صنعت بانوان

استعدادیابی

تفریحی

تفریحی ورزش در آب

چهارشنبه (آقایان)

بزرگساالن بسیج

واترپلو

آموزش شنا خانواده

تفریحی ورزش در آب

زمان سانس

14/30 - 16

16/15 - 17/45

18 - 19/30

19/45 - 21/15

پنجشنبه (بانوان)

استعدادیابی

تفریحی

تفریحی

---

زمان سانس

8 - 9/15

9/30 - 10/45

16/15 - 17/45

18 - 19/30

جمعه (آقایان)

---

تفریحی

تفریحی

تفریحی ورزش در آب

فوالد مبارکه سپاهان  - ۱گسترش فوالد صفر
تیــم فوتبــال فــوالد مبارکــه ســپاهان با گل احســان
حــاج صفــی گســترش فــوالد تبریــز را شکســت داد.
یکی از بازیهای ۶امتیازی مدعیان سهمیه در این
هفتهدرورزشگاهنقشجهانبرگزارمیشد.سپاهان
کــه بــا آوردن کرانچــار عــزم خــود را بــرای کســب رتبه
چهارمیوسهمیهاحتمالیآسیاجزم کردهبود،بازی
راهجومیآغاز کردوتوپومیدانرادر دستداشت،
اما دفــاع گسترش ـیها با ا کثــر نفرات مانــع موقعیت
یشــد .اما در حالی که نیمه نخست
ســازی زردها م 
دقایقپایانیراسپریمیکرد،ایناحسانحاجصفی
بود که با شــوتی ســرکش دروازه گســترش را بــاز کرد.
در نیمه دوم سپاهان با احتیاط بیشتری به میدان
آمد و البته جلو کشیدن گسترشیها موقعیتهای
بیشــتری بــرای ســپاهان بــه وجــود آورد کــه البتــه
سپاهانیها قدر ندانســتند تا بازی با همان تک گل
حاجصفیبهپایانبرسد.

استخر شماره دو مجموعه فرهنگی ورزشی فردوس اصفهان
زمان سانس

16/15 - 17/45

18 - 19/30

19/45 - 21/15

21/30 - 23

شنبه (بانوان)

تیم شنا جوانان صنعت بانوان

تفریحی

آموزش شنا خانواده

تفریحی ورزش در آب

یكشنبه (بانوان)

---

---

تفریحی

تفریحی ورزش در آب

دوشنبه (بانوان)

تیم شنا نوجوانان صنعت بانوان

تفریحی

آموزش شنا خانواده

---

سه شنبه (آقایان)

تیم شنا جوانان صنعت آقایان

استعدادیابی

تفریحی

تفریحی ورزش در آب

چهارشنبه (بانوان)

تیم شنا نوجوانان صنعت بانوان

تفریحی

آموزش شنا خانواده

تفریحی ورزش در آب

زمان سانس

14/30 - 16

16/15 - 17/45

18 - 19/30

19/45 - 21/15

پنجشنبه (آقایان)

استعدادیابی

تفریحی

تفریحی

---

زمان سانس

8 - 9/15

9/30 - 10/45

16/15 - 17/45

18 - 19/30

جمعه (بانوان)

---

تفریحی

تفریحی

تفریحی ورزش در آب

اطالعیه ورزشی

دقایق حساس:
دقیقه  -۱۱ضربه آزاد گسترشیها که روی دروازه

ارسالشدمیرفتتادر شلوغیمحوطهوارددروازه
شود کهلیاولیویراتوپرادفع کرد.
دقیقه :16نفوذ جباروف به محوطه جریمه با ضربه
خطرنا کی همراه شــد که د خســوس توپ را برگشت
داد.
دقیقه  :۶۸ضربه فنی جباروف از پشت محوطه
جریمهبابرخوردبهتیردروازهبهبیرونرفت.
اتفاق ویژه:
تماشا گران سپاهان در این بازی استقبال ویژهای از
تیمشانبهعملآوردهبودندواز پرچم ۴۰۰متریهم
رونمایی کردند.

اطالعیه ورزشی

رزرو تأسیسات ورزشی در سال 1396
بــه اطــاع تمامــی همــکاران و خانــواده محترمشــان
میرســاند ،امــور ورزش فــوالد مبارکــه در نظــر دارد ارائه
خدمات ورزشی خود را از روز شنبه مورخ1396/02/02
به شیوه رزرو امتیازی آغاز نماید ،لذا به منظور یادگیری
مراحــل مختلــف رزرو امتیــازی جهــت انتخــاب مرا کــز
ورزشی مورد نظر ،به سایت امور ورزش در پرتال کارکنان
و یا آدرس اینترنتی  SPORT.MSC.IRمراجعه و فایل
آموزشــی نحوه انتخاب تأسیسات ورزشــی را دریافت و
از تاریخ مذکور باشــگاههای ورزشــی مورد نظر را جهت
استفاده رزرو نمایند.

جدول تست تیمهای صنعت و بسیج بانوان از تاریخ  96/02/05لغایت 96/02/25

آغاز تست تیمهای صنعت و بسیج
به اطالع كلیه کارکنان و خانوادههای محترم شركت فوالد مباركه میرساند شروع تست تیمهای صنعت و بسیج در بخش آقایان
از تاریخ  96/02/01تــا  96/02/31و در بخش بانوان ،ثبتنــام از تاریخ  96/02/05تا  96/02/25خواهــد بود .لذا عالقمندان
میتوانند بــا مراجعه به محــل تمرینات طبق روز و ســاعت منــدرج در جدول پیوســت اقدام نمایند .شــایان ذکر اســت بانوان
متقاضی باید جهت هماهنگی و ثبتنام با شــماره  09103000430آقای ســعید اســعدی در تاریخهای یاد شــده تماس حاصل
فرمایند .بدیهی است انتخاب نفرات هر تیم صرفا با نظر مربی خواهد بود.
توجه:
 -1امور ورزش شرکت فوالد مبارکه و باشــگاه هیچگونه تعهدی در خصوص ایاب و ذهاب ورزشکاران به محل تمرینات در زمان
تست را نخواهند داشت و پرداخت هرگونه وجهی بابت ایاب و ذهاب به عهده ورزشکار میباشد.
 -2جهت ردههای سنی نوجوانان و جوانان ارائه کپی شناسنامه و کارت پرسنلی شاغل فوالد به سرپرست تیم الزامی میباشد.
 -3همراه داشتن البسه متناسب با رشته ورزشی در هنگام تست الزامی است.
 -4کلیه تست دهندگان حق عضویت در یک تیم به عنوان ورزشکار یا کادر را خواهند داشت.
 -5كلیه تست دهندگان موظف به داشتن كارت بیمه ورزشی میباشند و مسئولیت آن به عهده تست دهنده خواهد بود.

ردیف

نام تیم

رده سنی

محل تمرینات

مالحظات

1

والیبال

بزرگساالن

اصفهان

کارکنان فوالد و شرکتهای پیمانکار

2

بسکتبال

بزرگساالن

اصفهان

کارکنان فوالد و شرکتهای پیمانکار

3

تنیس روی میز

بزرگساالن

اصفهان

کارکنان فوالد و شرکتهای پیمانکار

4

شنا

جوانان از  15الی  17سال

اصفهان

کارکنان و فرزندان

5

شنا

نوجوانان از  8الی  15سال

اصفهان

کارکنان و فرزندان

6

هاپ کیدو ( دفاع شخصی )

آزاد

مبارکه

کارکنان و فرزندان

7

تنیس خا کی

بزرگساالن

اصفهان

کارکنان فوالد و شرکتهای پیمانکار

8

فوتبال

جوانان از  77/10/11به بعد

اصفهان

فرزندان

جدول تست تیمهای صنعت و بسیج آقایان از تاریخ  96/02/01لغایت 96/02/31
ردیف

نام تیم

رده سنی

روز و ساعت تست

روز و ساعت تست

آدرس محل تست

نام و شماره تماس سرپرست

1

فوتبال صنعت

نو جوانان (  80/10/11به بعد )

دو شنبه

16 - 17:30

چهارشنبه

16 - 17:30

آتشگاه ،مجموعه فردوس
دوشنبه چمن مصنوعی /چهارشنبه چمن شماره 3

منتظری

09132088209

2

فوتبال صنعت

جوانان (  77/10/11به بعد )

دو شنبه

16 - 17:30

چهارشنبه

16 - 17:30

آتشگاه ،مجموعه فردوس
دوشنبه چمن شماره  3چهارشنبه چمن مصنوعی

ریاحی زاده

09134099979

3

دو و میدانی صنعت

بزرگساالن

شنبه

16 - 17:30

دوشنبه

16 - 17:30

ورزشگاه نقشجهان

اسعدی

09103000430

4

دو و میدانی صنعت

جوانان (  76/10/11به بعد )

شنبه

16 - 17:30

دوشنبه

16 - 17:30

ورزشگاه نقشجهان

نکوئی

09131343240

5

بسکتبال صنعت

بزرگساالن

شنبه

15 - 16:30

سه شنبه

15 - 16:30

مبارکه ،خیابان فتح المبین ،سالن خلیج فارس

بارونی

09131010124

6

وزنه برداری صنعت

بزرگساالن

یک شنبه

15 – 16:30

سه شنبه

15 – 16:30

شهرک صفاییه ،مجموعه ورزشی صفاییه

بردستانی

09131045167

7

کشتی صنعت

بزرگساالن

یک شنبه

15 – 16:30

سه شنبه

15 – 16:30

شهرک صفاییه ،مجموعه ورزشی صفاییه

بیگی

09138078417

8

والیبال صنعت بسیج

بزرگساالن

یک شنبه

15 – 16:30

سه شنبه

15 – 16:30

شهرک صفاییه ،مجموعه ورزشی صفاییه

شهری

09139029774

9

کاراته صنعت

بزرگساالن

یک شنبه

15 – 16:30

سه شنبه

15 – 16:30

شهرک صفاییه ،مجموعه ورزشی صفاییه

مظاهری

09138923360

10

تکواندو بسیج

بزرگساالن

یک شنبه

15 – 16:30

سه شنبه

15 – 16:30

شهرک صفاییه ،مجموعه ورزشی صفاییه

ناصرزاده

09133260937

11

شنا صنعت

جوانان (  13الی  17سال )

شنبه

16:15 – 17:45

سه شنبه

16:15 – 17:45

آتشگاه ،مجموعه فردوس ،استخر شماره یک ( شنبه)
آتشگاه ،مجموعه فردوس ،استخر شماره دو ( سه شنبه)

مردانی

09131259264

12

شنا بسیج

بزرگساالن

دوشنبه

16:15 – 17:45

چهارشنبه

16:15 – 17:45

آتشگاه ،مجموعه فردوس ،استخر شماره یک

مروی

09133112770

13

جودو

بزرگساالن

یک شنبه

15 – 16:30

سه شنبه

15 – 16:30

شهرک صفاییه ،مجموعه ورزشی صفاییه

طالب پور

09132842078

14

فوتسال صنعت

بزرگساالن

یک شنبه

17 - 18:30

سه شنبه

17 - 18:30

شهرک صفاییه ،مجموعه ورزشی صفاییه

خدادادی

09138647695

15

فوتسال بسیج

جوانان (  77/10/11به بعد )

دوشنبه

18:30 - 20

جمعه

17 - 18:30

خیابان هزارجریب ،کوی امام سالن عدل

فنرکش

09138704640

16

تنیس روی میز صنعت

بزرگساالن

یک شنبه

15 – 16:30

سه شنبه

15 – 16:30

شهرک صفاییه ،مجموعه ورزشی صفاییه

رمضانی

09132383697

17

تنیس خا کی صنعت

بزرگساالن

دوشنبه

16 - 17:30

جمعه

10:30 – 12

آتشگاه مجموعه فردوس زمین تنیس خا کی

گوهریان

09131945856

18

واترپلو صنعت

جوانان (  13الی  17سال )

یک شنبه

16:15 – 17:45

چهارشنبه

18 - 19:30

آتشگاه مجموعه فردوس استخر شماره یک

بورونی

09132105244

19

هندبال صنعت

جوانان (  76/10/11به بعد )

شنبه

18 – 19:30

دوشنبه

18 – 19:30

مبارکه سالن  22بهمن

سلیمانی

09133353760

خدمات عمومی و امور رفاهی  -امور ورزش

شنبه 26

14

یکشنبه  27فروردین

فروردین

30

25

10

ابری

رگبار

دوشنبه  28فروردین

12

سه شنبه  29فروردین

28

12

آفتابی

28

کمی ابری

چهارشنبه  30فروردین

11

26

احتمال رگبار

پنجشنبه 31فروردین

7

جمعه  1اردیبهشت

27

24

8

آفتابی

آفتابی

شنبه  2اردیبهشت

10

24

آفتابی

حدیث هفته
امام هادی علیه السالم:
بخیل بودن بدترین اخالق است ؛ و نیز طمع داشتن خصلتى ناپسند و
زشت مى باشد.

بحاراألنوار :ج  ،69ص  ،199ح27

Khabarnameh-Foulad

خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان
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امر و نهی افراد لجباز

سینما

سینما قدس
گشت ارشاد  / 2خوب ،بد ،جلف

سینما سپاهان
گشت ارشاد  / 2خوب ،بد ،جلف

سینما ساحل

گشت ارشاد 2

سینما فلسطین
سه بیگانه  /ماجرای نیم روز  /خوب ،بد ،جلف

فرهنگیان
سالم بمبئی  /مبارک (رئال انیمیشن)

پردیس سینمایی چهارباغ
یک روز بخصوص  /افسونگر  /آباجان  /ماجرای نیم روز  /مفت آباد  /مبارک (رئال انیمیشن)

چنانچه آمر و
ناهی میداند که
امر و نهی او در
اصل معصیت
گنهکار اثر نداشته و
او به طور کلی گناه
را کنار نمیگذارد؛
ولی میداند یا
احتمال میدهد که
امر و نهی وی سبب
میشود ،عاصی
گناه خود را کمتر
کند؛ در این صورت
نیز امر به معروف و
نهی از منکر واجب
است تا گناه کمتری
از عاصی سر بزند

اوقات شرعی
اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
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شنبه
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دانستنی ها

تعداد ستارههای آسمان چقدر است؟

امر به معــروف و نهــی از منکــر از احــکام عملی
مســلمانان و بــه نظــر شــیعیان از فــروع دیــن
اســام اســت .امــر بــه معــروف یعنــی دســتور
دادن یــا توصیه کردن از ســوی فرد مســلمان
به دیگــران به انجــام آنچه از نظر عقل یا شــر ع
اســام خوب در نظــر گرفتــه میشــود و نهی از
منکــر یعنــی دســتور دادن یــا توصیه کــردن از
سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن
آنچه از نظر عقل یا شر ع اسالم بد در نظر گرفته
میشــود.این توصیه گفتاری اســت و شــامل
جرح نمیشود.
در احکام دین ،به تمام واجبات و مستحبات
معروف و به تمام محرمــات و مکروهات منکر
گفته میشود ،بنابراین واداشتن افراد جامعه
به انجــام کارهــای واجــب و مســتحب امــر به
معــروف و بازداشــتن آنهــا از کارهــای حــرام و
مکــروه نهــی از منکــر اســت .حــال این امــر به
معــروف و نهــی از منکــر آداب و شــرایطی دارد
که در ادامه به یکــی از نمونههــای آن در مورد
افــرادی کــه خصلــت لجبــازی دارنــد ،اشــاره
میکنیم.
ا گر انجــام دهنــده منکر بــه گونهای اســت که
ا گر او را از منکر نهــی کنند ،بر آن اصرار میورزد
و ا گــر او را بــه منکر امــر کننــد ،ترکــش میکند،
باید بــه آن منکر امــرش کننــد ،به شــرط آنکه
محذور دیگری نباشــد؛ همین گونه اســت در
مورد «معــروف» .البته اینگونه امــر به معروف
و نهی از منکر افراد لجباز مشروط به این است
که محــذور دیگری در بیــن نباشــد؛ یعنی مثال
مطلب برای سایر مردم مشتبه نشود که حرام
را واجب یا واجب را حرام تلقی نمایند.

است تا گناه کمتری از عاصی سر بزند.
و همین طور اســت ا گر امر کننده به معروف و
نهی کننــده از منکر میداند که امــر و نهی وی
ســبب نمیشــود که گنهکار از اصل گناه خود
دست بردارد ،ولی میداند یا احتمال میدهد
کــه امــر و نهــی او ســبب میشــود کــه شــخص
عاصی گناه بزرگتر را رها کرده ،به گناه کوچکتر
مشغول میشود؛ در این صورت امر به معروف
و نهی از منکر بر او واجب است؛ به خصوص که
گناه بزرگتر شخص عاصی از گناهانی باشد که
شار ع مقدس به هیچ وجه راضی به تحقق آن
نیست ،مانند فتنه و قتل.

تقلیل معصیت
چنانچه آمــر و ناهــی میداند که امــر و نهی او
در اصــل معصیــت گنهــکار اثــر نداشــته و او به
طور کلی گناه را کنار نمیگــذارد؛ ولی میداند
یا احتمــال میدهــد که امــر و نهی وی ســبب
میشود ،عاصی گناه خود را کمتر کند؛ در این
صورت نیز امر به معــروف و نهی از منکر واجب

موافقت قطعی یا احتمالی
چنانچــه اصــل تکلیــف ،معلــوم اســت؛ ولــی
مشخص نیست کدام یک از دو مورد بر انسان
واجب اســت ،بایــد هــر دو مــورد را به جــا آورد
تــا مطمئن شــود بــه تکلیف خــود عمــل کرده
است .مثال شخصی که نمی داند در روز جمعه
وظیفــه او خوانــدن نمــاز ظهــر اســت یــا نمــاز

نکات اخالقی

از روی کرهزمینباتلسکوپهای
امــروزی میتــوان بیــش از  70هــزار
میلیون میلیون میلیون ســتاره معادل
«عــدد  7و  22صفــر مقابــل آن» را
مشاهده کرد.
دانشــمندان اعــام کردنــد تعــداد ســتارهها در
آسمان شــب نســبت به تعداد دانههای ماسه و
سنگ در تمام بیابانها و ساحلهای کره زمین
 10برابر بیشتر است.
اخترشناسان بر اساس آخرین بررسیهای خود
اعالم کردند ،از روی کره زمین با تلســکوپهای
امروزی میتوان بیش از  70هزار میلیون میلیون
میلیون ســتاره معادل «عدد  7و  22صفر مقابل
آن» را مشــاهده کــرد .البتــه ایــن عدد بر اســاس
محاســبات علمی تخمین زده شــده اســت و به
همین دلیل پیشبینی میشود ،تعداد ستارهها
بیش از آن باشد.
دکتر «ســیمون درایور» که مدیریت این مطالعه
در دانشــگاه ملــی اســترالیا را برعهــده داشــت،
توضیــح داد« :حتــی بــرای یــک ستارهشــناس
حرفهای که تمام عمر خود را صرف این مســئله
کرده ،این عدد بسیار حیرتآور است».

در شهرهای بزرگ
که آلودگی نوری
وجود دارد ،حدا کثر
امکان مشاهده 100
ستاره
برآورد شده است

احتمال تأثیر و عکس آن
نکتــه دیگــری کــه در زمینــه تأثیرگــذاری امــر به
معروف و نهی از منکر باید دقت شود ،این است
کــه ا گــر احتمــال م ـیرود امــر بــه معــروف و نهی
از منکــر تأثیــر میکنــد و نیــز احتمال م ـیرود که
عکس نتیجه دهد ،یعنــی معصیتکار گناه خود
را شدیدتر یا بیشتر میکند ،در این صورت امر به
معروف و نهی از منکر واجب نیست.

هشدار

ماهواره و خانواده

 -8هنگاماحوالپرسیودستدادن،بهتراست
ارتباط چشمی نیز برقرار کنید(.به جای اینکه به
زمینیاجایدیگرنگاه کنید)
 -9هنــگام دســت دادن کلیــد یــا چیز دیگــری در
دستنداشتهباشید.
 -10به منظور احترام بیشتر ،بهتر است از ماشین
پیاده شوید و سپس دســت دهید و احوالپرسی
کنید.
 -11برای دســت دادن ،از فاصل ه دور دســت خود
رادراز نکنید.
 -12وقتی بخواهید به چند نفر دســت بدهید ،با
هم هآنهاارتباطچشمینیزبرقرار کنید(.نهاینکه
بانفراولصحبت کنیدوبابقیهدستبدهید).
 -13هنگامــی که طــرف مقابل چیزی در دســت
گرفتهاستیامشغولانجام کاریبادستاست،
جهتدستدادنبااوپیشقدمنشوید.

یشــوید ،الزم نیســت بــا
 -1وقتــی وارد جمعــی م 
همه دست بدهید.بهتر است با آرامش بایستید
و احوالپرســی کنید ( به خصوص وقتــی دیگران
نشستهباشندیامشغولانجام کاریباشند).
 -2با افرادی که صمیمی نیســتید ،دســت دادن
نبایدخیلیسردومحکمباشد.
 -3وقتی کسیدستخویشرابرایاحوالپرسی
پیشمیآورد،ویرامعطلنگذارید.
 -4بانوکانگشتاندستندهید.
-5هنگامدستدادندستکشتانرادربیاورید.
 -6با دست خیس برای دســت دادن پیشقدم
نشــوید (.ســاعد خود را بــرای دســت دادن پیش
نیاورید)
گتــریامقامباالتر،دســتخود
 -7زودتــراز فردبزر 
گتــریامقامباالتر
راپیشنبرید(دســتدادناز بزر 
است).

کارتون /مسعود ضیایی
بــدون تلســکوپ تنهــا میتــوان  5هــزار ســتاره
را در تاریکتریــن نقطــه زمیــن مشــاهده کــرد و
همچنیــن در شــهرهای بزرگ کــه آلودگــی نوری
وجود دارد ،حدا کثر امکان مشــاهده  100ســتاره
برآورد شده است.
محققان استرالیایی در بررسیهای اخیر خود با
اندازهگیری میزان نوری که هر یک از کهکشانها
منتشر میکنند ،موفق شدند تعداد ستارههای
موجود در آن را برآورد کننــد .نتایج حاضر از این
بررســی در آخرین «کنفرانس بینالمللی انجمن
ستارهشناسان» در سیدنی اعالم شد.
ایــن محققــان قطــر هــر ســنگریزه در ســاحل
یــا بیابــان را نیــم میلیمتــر محاســبه کردنــد و در
مجمــوع گفتــه شــد ا گــر  20عــدد ســنگریزه در
کنــار یکدیگــر قــرار بگیرنــد ،جرمــی بــا قطــر یــک
ســانتیمتر را تشــکیل میدهنــد .بر این اســاس
 8هــزار ســنگریزه در کنــار هــم یــک ســانتیمتر
مربــع را اشــغال میکننــد و مجمــوع شــعاع
ســنگریزههایی که داخل یــک تــوپ فوتبال را
پر میکننــد  10.6کیلومتر محاســبه میشــود .با
تمام این محاســبات و گمانهزنیها گفته شــده
اســت کــه تعــداد ســتارههای آســمان از تعــداد
سنگریزههای کره زمین بیشتر است.

جمعه ،هم بایــد در نماز جمعه شــرکت کند و
هم نماز ظهر را بخوانــد .به این عمل موافقت
قطعیه میگویند؛ زیرا به طــور قطع به وظیفه
واقعی خود عمل کرده است .حال ا گر انسان
هر دو مورد را بــه جا نیاورد ،بلکه بــه یکی از دو
چیزی کــه نمیدانــد کدام یک واجب اســت،
بســنده کند ،بــه آن موافقت احتمالیــه گفته
میشود .پس از ذکر این مقدمه ،ا گر شخصی
تصمیم بر معصیت گرفــت و نمیخواهد هیچ
یک از دو مــورد را انجــام دهد و یقیــن داریم یا
احتمال م ـیرود کــه چنانچه امر بــه معروف و
نهــی از منکر صورت پذیــرد ،یکــی از دو مورد را
انجام خواهد داد ،در این صورت امر به معروف
و نهی از منکر واجب است تا موافقت احتمالیه
صورت پذیــرد و حداقــل یکــی از آن دو چیزی
که نمیداند کدام واجب است ،انجام دهد.
در مــورد حرام نیــز قضیــه از همین قرار اســت؛
یعنی ا گر انســان نمیداند کدام یک از این دو
لیوان شــراب و کــدام آب اســت ،بایــد از هر دو
اجتنــاب کنــد .حــال ا گر شــخصی تصمیــم بر

آداب دست دادن
هنگام احوا لپرسی
و دست دادن،
بهتر است ارتباط
چشمی نیز برقرار
کنید .به جای
اینکه به
زمین یا جای دیگر
نگاه کنید

معصیت گرفت که از هر دو لیوان بنوشد ،ولی
یقین داریم یا احتمال میرود که چنانچه امر
به معــروف و نهی از منکر صــورت پذیرد ،فقط
به یکی از آنها بســنده میکنــد؛ در این صورت
امر بــه معــروف و نهــی از منکــر واجب اســت تا
موافقــت احتمالیــه صــورت پذیــرد و حداقــل
یکی از آن دو چیزی را که نمیداند کدام حرام
اســت ،کنار بگذارد .امام خمینــی(ره) در این
زمینه مینویسد :ا گر احتمال دهد که انکارش
در تــرک مخالفــت قطعیــه بــا جوانــب علــم نه
موافقت قطعیه مؤثر است ،انکار واجب است.











قرآن کریم در آیه 102سوره بقره میفرماید......«:
آنها (یهودیان) از آن دو فرشــته مطالبی از ســحر
آموختند که میتوانستند میان زن و مرد جدایی
بیفکنند؛ولیهیچگاهبدوناجازهخدانمیتوانند
به کسیزیانیبرسانند».
مضمون آیه مربــوط به دوره حضرت ســلیمان
علیهالســام اســت کــه دو فرشــته ،مطالبــی به
مردممیآموختندتابهوسیلهآنسحروجادوی
جادوگران را باطل کنند؛ اما یهودیان با یادگیری
این مطالــب ،از آن بــرای جدایی زن و شــوهرها
استفاده میکردند.
از آیه چنین استنباط میشود که از قدیماالیام
نیز شیطان و ایادیاش برای رســیدن به اهداف
خــود ،کانون خانــواده را هــدف قــرار میدادند.
امروزه نیز یهودیان ،ماهــواره را جایگزین همان
ســحر کردهانــد و همچنــان پشــته پرده ســحر و
جادو قرار دارند و تمام تالش خود را معطوف به
برهم زدن پایــگاه خانواد ههــا ،خصوصا جوامع
اسالمی کردهاند.
شبکههایماهوارهایباتمامتواندر جهتبرهم
زدن تعادل خانــواده و گرفتن آرامــش از این نهاد،
فعالهستندوبراینیلبهاینهدفشوم،برآنند
تا با برهم زدن تناســب روحیات زن و شوهر ،مانع

تکاملخانوادهوایجادآرامشدر آنهاشوند.
تمــام تأثیــرات مخربــی کــه کارشناســان بــرای
شــبکههای ماهوارهــای برشــمردهاند ،از قبیــل
رواج بیحیایــی و بیعفتــی ،قبحزدایــی و رواج
بیبند و باری و ،...به درســتی جزء اهداف کثیف
گردانندگان این شبکههاست و به تدریج این آثار
منفی در اعضای خانوادههایی که ماهواره دارند،
ظهورمیکند.
حال باید پرســید :آیــا تمام اعضــای خانــواده از
شــبکههای ماهــوارهای بــه یــک انــدازه ضربــه
میبیننــد؟ مســلما چنیــن نیســت؛ چنانچــه
یشــود در دنیای امروز ،هجمههای
مالحظه م 
مختلفــی از ســوی دشــمنان دیــن و اســام و
یشــود و مخالفان
انســانیت به آحاد جامعــه م 
و معاندان ،از هر راه و وســیلهای بــرای مقابله با
آموزههای متعالی وحیانی بهره میبرند؛ در این
هجمه و تهاجم فرهنگی و نفوذ گسترده اخالقی
و اعتقــادی ،همــگان در معــرض آســیب و خطر
هستند و قشر زنان در جامعه اسالمی نیز از این
امر مســلم مستثنا نیســتند .شــاید بتوان گفت
یکیاز اهدافاساسیومهمدشمنان،فروپاشی
نظامخانوادهاستودر اینراهبهجایگاهونقش
زن توجه ویژهای نمودهاند.

سودوکو













































































































































































نوع متداول ســودوکو یک جدول  9*9اســت که کل جدول هم به  9جدول کوچکتر
 3*3تقسیم شده است .در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داده شده
که باید باقی اعــداد را با رعایت ســه قانون ســاده زیــر یافت :قانــون اول :در هر ســطر
جدول اعــداد  1تا  9بــدون تکرار قرار گیــرد .قانون دوم :در هر ســتون جــدول اعداد 1
تا  9بدون تکرار قرار گیرد .قانون ســوم :در هــر ناحیه  3*3جدول اعــداد  1تا  9بدون
تکرار قرار گیرد.

