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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از کارگران:

در محضروالیت

بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران
بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید

کارگران ستون فقرات اقتصاد و تولید هستند

حضرت آیتاهلل خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی در روز کارگر در
دیدار هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان ،کارگری را مایه افتخار خواندند
و با تأ کید بر تأمین «امنیت شغلی و معیشت» جامعه کارگری افزودند:
حضور کارگران و همه قشرهای ملت در صحنه ،همواره سایه جنگ و
تعرض دشمنان را از سر ملت ایران کم کرده و .. .

میالد با سعادت حضرت مهدی
قائم آل محمد (عج)
بر تمامی شیعیان جهان مبارک باد
Khabarnameh-Foulad
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با تولید محصوالت ویژه برای خودروسازان انجام شد؛

افزایش چشمگیر کیفیت
محصوالت فوالد مبارکه

تداوم رکوردشکنیهای ناحیه فوالدسازی
و ریختهگری مداوم فوالد مبارکه

رئیس واحد خطوط اســکین پاس و تمپرمیل نورد ســرد فوالد مبارکه ،از تحول چشمگیر کیفی در
خطوط نورد اسکین پاس و تمپر میل در فروردینماه سال جاری و بهبود کیفی ساالنه محصوالت
سرد این شرکت در سال  95خبر داد.
عبدالرحیــم صادقی با بیــان اینکــه کارکنان خطوط اســکین پــاس و تمپر میــل بهمنظــور افزایش
رضایتمنــدی مشــتریان و بهبــود عملکــرد شــرکت ،توانســتند بــه کیفیــت  98.87درصد در ســال
 1395برسند . . .
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 3حضور فوالد مبارکه
در جشنواره ملی
فنآفرینی
شیخ بهایی

خب ـ ـ ـ ـ ــر

مدیرعاملفوالدمبارکه
تأ کید کرد:

تامینحدا کثری
بازار داخل
و حضور در
بازارهایجهانی
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خب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

همزمانباروز جهانی کارگرنخستینجلسه
کمیته مدیریت فوالد مبارکه با حضور دکتر
ســبحانی مدیرعامــل ،معاونــان و ســایر
اعضای این کمیته برگزار شد.
به گزارشخبرنگار فوالد،در اینجلسهپس
از اینکه هریک از معاونان و مدیران ،گزارش
مربــوط بــه عملکــرد و مباحــث واحدهــای
تحــت مدیریــت خــود را ارائــه کردنــد ،دکتر
بهرامسبحانیضمنتبریکاعیادشعبانیه
و روز جهانی کارگر با قدردانی از عملکرد . . .

جایزهمسئولیتهای
اجتماعی
بهفوالدمبارکه
اهدا شد

خب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

 4تکریمخانواده
معظمشهدا
جانبازان
و ایثارگران

تولید فوالد تا پایان سال 96
به  25میلیون تن میرسد
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آ گهی

آ گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
نوع
فراخوان

شماره

موضوع

مهلت ارسال
مدارک

شماره

1

عمومی

48435842

انجام خدمات مشاوره نقشهبرداری صنعتی در کلیه سطوح فوالد مبارکه و فوالد سبا

1396/2/31

48435842

2

عمومی

48437828

انجام عملیات فورواردینگ محصوالت صادراتی شرکت فوالد مبارکه

1396/2/22

48437828

3

عمومی

48435321

ساخت حوضچه سرباره جدید شرکت فوالد مبارکه

1396/2/26

48435321

4

عمومی

48413677

شناسایی تأمینکنندگان تجهیزات حفاظت پیرامونی با دوربین ترمال

1396/2/25

48413677

5

عمومی

42503484

تعمیر شل کوره قوس الکتریکی فوالد سبا در کارگاه پیمانکار

1396/2/23

42503484

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی  www.msc.irبخش خرید و تأمینکنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود نسبت به انتخاب مناقصه
موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمینکنندگان ( )SRMاقدام نمایید.

اطالعیه

اطالعیه

بــه اطــاع کارکنــان محتــرم ســا کن فــر خ شــهر
میرساند ،ســانس آقایان استخر شــهدای فرخ
شهر از روز شنبه به روز یکشنبه از ساعت 20:45
امور ورزش
تا  19:45تغییر یافت.

امور ورزش فوالد مبارکه در نظر دارد با حضور فرزندان کارکنان محترم فوالد مبارکه تیم جوانان فوتبال بانوان
صنعت را تشکیل دهد .متقاضیان متولد بعد از  1377/10/11می توانند ،از تاریخ پنجم اردیبهشت تا پنجم
خردادماه سال جاری با شماره تلفن  09131262497تماس حاصل کرده و نسبت به حضور در تستهای
امور ورزش
یادشده اطالعات الزم را اخذ نمایند			 .

اطالعیه بیمه نامه جامع آتشسوزی منازل مسکونی همکاران
6
اطالعیه مسابقات قرآنی
همکارانی که برای افراد تحت تکفل
خود در سال  ،1395هزینهای برای
ردههــای آمــوزش قــرآن و معــارف
پردا خــت نمود هانــد ،میبایســت
برای دریافت فــرم تائیدیه ردههای
آمــوزش قــرآن و معــارف در اســر ع
وقت به واحــد امور فرهنگــی روابط
عمومی ،واقع در ساختمان مرکزی
شرکت فوالد مراجعه فرمایند.
آخر یــن مهلــت ارســال فر مهــای
تکمیــل شــده بــه امــور فرهنگــی
 1396/2/31میباشد.
امور فرهنگی
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مدیرعامل فوالد مبارکه تأ کید کرد:

در محضر والیت

تامین حدا کثری بازار داخل
و حضور در بازارهای جهانی

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از کارگران:

کارگران ستون فقرات اقتصاد و تولید هستند

حضرتآیتاهللخامنهایرهبر
معظمانقالباسالمیدر روز کارگردر
دیــدار هــزاران نفــر از کارگــران و
کارآفرینــان ،کارگــری را مایــه افتخــار
خواندنــد و با تأ کید بــر تأمین «امنیت
شــغلی و معیشــت» جامعــه کارگری
افزودنــد :حضــور کارگــران و همــه
قشــرهای ملــت در صحنه ،همــواره
سایه جنگ و تعرض دشمنان را از سر
ملت ایــران کــم کــرده و در انتخابات
پیــش رو نیز هرکــس« ،کشــور ،نظام و
امنیت»رادوستدارد،در انتخابات
شــرکت کنــد ،ز یــرا ایــن حضــور
تعیینکننده،شردشمنرااز سر کشور
کمخواهد کرد.
رهب ــر انق ــاب اس ــامی کارگ ــر را «س ــتون فق ــرات
اقتصــاد و تولیــد» خواندنــد و افزودنــد :بــرای داشــتن
اقتصــاد پیشــرفته ،مســتقل و رونــق اقتصــادی بایــد
ب ــه قش ــر کارگ ــر اهمی ــت ف ــراوان داد و ا گ ــر بخواهی ــم
جامع ــه کارگ ــری از امتی ــازات و حق ــوق شایس ــته
برخ ــوردار باش ــد ،بای ــد ب ــر روی تولی ــد مل ــی تکی ــه و
تأ کی ــد کنی ــم.
ایش ــان دلگ ــرم ش ــدن کارگ ــران در جامع ــه را س ــبب
ســامان یافتــن وضــع اقتصــادی دانســتند و گفتنــد:
مش ــکل اقتص ــاد کش ــور ب ــدون را هح ــل نیس ــت و
گرهای نیســت کــه بازنشــدنی باشــد و یکــی از الزامات
مهــم در ایــن گرهگشــایی ،مالحظــه و رعایــت حقــوق
کارگ ــران اس ــت.
ایش ــان خاطرنش ــان کردن ــد :جامع ــه کارگ ــری بای ــد
احس ــاس تکری ــم و احت ــرام و س ــربلندی کن ــد و ق ــدر
کار او دانس ــته ش ــود و در ای ــن ص ــورت ،خس ــتگی و
بیحوصلگ ــی و بیاعتنای ــی ب ــه کار وج ــود نخواه ــد
داش ــت.
حض ــرت آیـ ـتاهلل خامنـ ـهای ب ــا تأ کی ــد ب ــر تروی ــج
فرهن ــگ کار و اهمی ــت کار افزودن ــد :نف ــس عالق ــه
و اش ــتیاق ب ــه کار بای ــد در جامع ــه تروی ــج پی ــدا کن ــد
و کار چن ــان ارزش ــمند ش ــناخته ش ــود ک ــه کارگ ــر ب ــا
افتخــار بگوید کارگــر هســتم و در گفتن ایــن موضوع،
احس ــاس حق ــارت نکن ــد.
ایش ــان تأمی ــن امنی ــت ش ــغلی و معیش ــت کارگ ــران
را دو وظیف ــه مه ــم مس ــئوالن خواندن ــد و گفتن ــد:
دولــت ،کارفرمــا ،کارگــر و کارآفریــن هــر یــک بــه ســهم
خ ــود در س ــامان یافت ــن مش ــکالت جامع ــه کارگ ــری
در ایــن زمینــه مســئول هســتند و بایــد وظایــف خود
را دنب ــال کنن ــد.
رهب ــر معظ ــم انق ــاب ه ــدف از بی ــان ای ــن مطال ــب و
تأ کی ــد ب ــر اقتص ــاد مقاومت ــی و نامگ ــذاری س ــالها را
ایجــاد یــک گفتمــان و خواســت عمومــی خواندنــد و
لش ــدن ی ــک موض ــوع ب ــه خواس ــت
افزودن ــد :تبدی 
یش ــود و مس ــئوالن
عموم ــی ،موج ــب تحق ــق آن م 
نی ــز در آن جه ــت حرک ــت خواهن ــد ک ــرد.
ایش ــان ب ــا اش ــاره ب ــه نقشآفرین ــی سیاس ــی و
اجتماع ــی کارگ ــران در کش ــورهای مختل ــف و ت ــاش
دشــمنان بــرای رو در رو قــرار دادن جامعــه کارگــری با
جمه ــوری اس ــامی از هم ــان روزه ــای اول انق ــاب،
شه ــا ،کارگ ــران همیش ــه
گفتن ــد :ب ــا وج ــود ای ــن تال 
جان ــب نظ ــام را گرفتن ــد و از آن حمای ــت کردن ــد و در
واقــع جامعــه متدیــن و فعــال کارگــری در طــول ایــن
س ــالها ب ــه دش ــمنان کش ــور س ــیلی زده اس ــت.
حض ــرت آیــتاهلل خامنــهای افزودن ــد :جمه ــوری
اس ــامی و هم ــه دســتاندرکاران بای ــد سپاس ــگزار
و ق ــدردان جامع ــه کارگ ــری باش ــند ،زی ــرا جامع ــه

کارگ ــری هم ــواره در کن ــار و هم ــراه نظ ــام ب ــوده
و پ ــس از ای ــن نی ــز ب ــه فض ــل اله ــی همینگون ــه
خواه ــد ب ــود.
رهب ــر انق ــاب اس ــامی ب ــا تأ کی ــد ف ــراوان ب ــر مس ــئله
اش ــتغال ،ای ــن مس ــئله را در درج ــه اول اهمی ــت
خواندنــد و افزودنــد :ا گــر مســئله اشــتغال بــه شــکل
مناس ــبی ح ــل ش ــود ،آس ــیبهای اجتماع ــی از
تهــای
جملــه مــواد مخــدر ،مشــکالت جوانــان و آف 
ناشــی از بیــکاری و بیکارگــی هــم کاهــش محســوس
خواه ــد یاف ــت.
حضــرت آیـتاهلل خامنـهای تأ کیــد کردنــد :هــر کــس
مســئول اجرایــی کشــور شــود و همــه کســانی کــه در
شه ــای اقتص ــادی را
دول ــت آین ــده مس ــئولیت بخ 
ب ــر عه ــده میگیرن ــد ،بای ــد از هم ــان روز اول ،هم ــت
و ت ــاش خ ــود را ب ــه ح ــل مش ــکل اش ــتغال معط ــوف
کننــد ،چــرا کــه در ایــن موضــوع مهــم ،حتــی یــک روز
تأخیــر جایــز نیســت.
ایش ــان ،توج ــه ب ــه تولی ــد مل ــی در همـ ـه ابع ــاد
صنعت ــی ،کش ــاورزی ،خدم ــات و دیگ ــر عرص هه ــا
را الزم ــه ح ــل مش ــکل اش ــتغال برش ــمردند و
خاطرنش ــان کردن ــد :مس ــئوالن دول ــت بع ــدی بای ــد
در اولی ــن فرص ــت ب ــا برنامهری ــزی ب ــه ای ــن موض ــوع
بپردازن ــد.
رهب ــر انق ــاب در ادام ــه سخنانش ــان ب ــا اب ــراز
خرس ــندی از اینک ــه فض ــای انتخابات ــی در کش ــور
در ح ــال گ ــرم ش ــدن اس ــت ،افزودن ــد :مل ــت عزی ــز
بدانند حضــور در انتخابــات در موضــوع امنیت ملی
قهــای
تعیینکننــده اســت و ا گــر مــردم پــای صندو 
رأی بیاین ــد ،کش ــور در امنی ــت باق ــی خواه ــد مان ــد.
ایشــان با اســتناد بــه اطالعــات موثــق افزودنــد :ترس
از حض ــور مل ــت در صحن ــه ،عل ــت اصل ــی خ ــودداری
دش ــمنان پ ــررو ،وقی ــح و گردنکلف ــت از ه ــر عم ــل
و اق ــدام س ــخت در مقاب ــل ای ــران اس ــت ،چ ــرا ک ــه
دش ــمنان از حض ــور م ــردم در صحن ــه ،ب ــه معن ــای
واقع ــی کلم ــه میترس ــند.
حض ــرت آیـ ـتاهلل خامنـ ـهای افزودن ــد :ا گ ــر می ــان
مل ــت و نظ ــام فاصل ــه بیفت ــد و م ــردم ب ــه صحن ــه
نیاین ــد ،دش ــمنان ه ــر کاری بخواهن ــد انج ــام
نه ــا خیل ــی
میدهن ــد ،چ ــرا ک ــه ای ــن کاره ــا ب ــرای آ 
نط ــور ک ــه در جاه ــای
ه ــم س ــخت نیس ــت ،هما 
دیگ ــر دنی ــا ای ــن کاره ــا را کردهان ــد.
ایشــان مهمتریــن مظهــر ایــن حضــور ملــی را شــرکت
در انتخابــات خواندنــد و افزودنــد :هرگــز نمیگویم به
چــه کســی رأی بدهیــد یــا ندهیــد ،امــا اصــرار دارم که
در پ ــای صن ــدوق رأی حاض ــر باش ــید و ب ــه ه ــر کس ــی
تش ــخیص میدهی ــد ،رأی دهی ــد.
رهب ــر انق ــاب در جمعبن ــدی ای ــن بخ ــش از
سخنانشــان تأ کیــد کردنــد :هرکــس کشــور ،نظــام و
امنی ــت را دوس ــت دارد ،در انتخاب ــات ش ــرکت کن ــد،
ایــن حضــور تعیینکننــده شــر دشــمن را از سـ ِـر کشــور
ک ــم خواه ــد ک ــرد.
ایش ــان ب ــا تجلی ــل از پیونده ــای عمی ــق و همراه ــی
م ــردم ب ــا نظ ــام در هم ــه دش ــواریهای چه ــل س ــال
گذش ــته ،افزودن ــد :پیش ــرفت ،اقت ــدار ،آب ــرو ،ع ــزت و
نف ــوذ ام ــروز جمه ــوری اس ــامی در منطق ــه مره ــون
همراه ــی و همدل ــی مل ــت ب ــا نظ ــام اس ــت.
حض ــرت آیــتاهلل خامنــهای ب ــا اش ــاره ب ــه ض ــرورت
فک ــر ،تأم ــل و مش ــورت ب ــرای رأی دادن ب ــه نامزده ــا
بی ــان داش ــتند :هرک ــس براس ــاس منط ــق و فک ــر ،ب ــه
نامــزدی رأی دهــد ،حتــی ا گــر در تشــخیص اشــتباه
ک ــرده باش ــد ،ن ــزد خداون ــد مع ــذور اس ــت ،ام ــا ا گ ــر
سرســری و بیدقــت انتخــاب کنــد ،پیــش پــروردگار
و حت ــی وج ــدان خ ــود ع ــذری ن ــدارد.

در فوالد مبارکه
بیتردید به
بار نشستن
توسعههایهدفمند
و پیشرفت
روزافزون در تولید،
مرهون همت واالی
سرمایه انسانی
شرکت است؛
کارکنانی که با
تالش و تفکر خود
پیشتازپیشرفت
و توسعه جامعه
شدند

بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،در این جلســه پس
از اینکــه هریــک از معاونــان و مدیــران ،گــزارش
مربوط بــه عملکــرد و مباحث واحدهــای تحت
مدیریت خود را ارائه کردند ،دکتر بهرام سبحانی
ضمن تبریک اعیــاد شــعبانیه و روز جهانی کارگر
نمــاه کارکنان در
بــا قدردانــی از عملکــرد فروردی 
بخشهایمختلف گفت:در بیانشأنومنزلت
کارگر و ارزش زحمات این قشــر ارزشــمند همین
بس که نبی مکرم اســام حضرت محمد (ص)،
بر دستان توانمند کارگر بوسه زدند و با این عمل
به بهتریــن شــکل ،منزلتی شــگرف به این قشــر
بخشیده است.
وی بــا تأ کید بــر اینکــه روز جهانــی کارگــر ،گرامی

هرکس کشور،
نظام و امنیت را
دوست دارد ،در
انتخابات شرکت
کند ،این حضور
تعیینکنندهشر
دشمن را از سر ِ
کشور کم خواهد
کرد

تداوم رکوردشکنیهای ناحیه فوالدسازی
و ریختهگری مداوم فوالد مبارکه

مدیر گروه فنی ناحیــه فوالدســازی و ریختهگری
مداوم فــوالد مبارکه بــا بیان اینکه رکورد پیشــین
تولید روزانــه در این ناحیه 113ذوب بوده اســت،
تصریح کــرد :تــداوم موفقیتهای حاصل شــده
در ســال جاری ،نشــانگر توانایی و تعلق سازمانی
مهــای مدبرانه
تمامی همــکاران و اتخــاذ تصمی 
مدیران ســازمان بوده که ســبب تعالی ســازمانی
شدهاست.محمد قنادیان ابراز امیدواری کرد :با
تکرار موفقیتهای فوق و بهکارگیری شیوههای
بهبود و خالقانه در آینده نیز شاهد افتخارآفرینی
در تمامی نواحی فوالد مبارکه باشیم.

افزایش چشمگیر کیفیت محصوالت فوالد مبارکه
رئیس واحد خطوط اســکین
پــاس و تمپرمیــل نــورد ســرد فــوالد
مبارکــه ،از تحــول چشــمگیر کیفی
محصــول در خطوط نورد اســکین
پــاس و تمپــر میــل در فروردینمــاه
ســال جــاری و همچنیــن از بهبــود
کیفی ساالنه محصوالت سرد این
شرکتدر سال 95خبرداد.

توسعه در سازمانها
بیــن ظرفیتســازی و توســعه تفــاوت اساســی
وجــود دارد ،بــه نحــوی کــه در ظرفیتســازی،
تمر کــز بــر گســترش ظرفیتهــا بــرای انجــام
مأموریتهایــی اســت کــه ســازمان بایــد انجام
دهد و عمدتــا ســازمان در این بخش بــه دنبال
تجهیز و افزایــش توان خــود در آن حوزه اســت.
اما در توســعه ،شاهد رشــد ،بالندگی ،پیشرفت
و افزایــش ظرفیــت در تمــام ابعاد کمــی و کیفی
و در تمامــی حوزههــا اعــم از نیــروی انســانی،
محیطزیست ،تجهیزات و با رعایت اصل توازن
و شرایط جامعه و مردم هستیم.
توســعه همهجانبــه و چندبعــدی ا ســت و
ارتبــاط نزدیکــی بــا بهبــود و بهــرهوری در همــه
زمینهها دارد .در توسعه ،در کنار ظرفیتسازی

در هـ ـ ـشـ ـتـ ـمـ ـیـ ــن روز از
اردیبهشـتماه پوالدمردان ناحیه
فوالدسـازی و ریختهگـری مـداوم
فـوالد مبارکـه بـا تولیـد  114ذوب و
تنـاژ فـوالد مـذاب تخلیـه شـده بـه
میـزان  22هـزار و  65تـن از
کور ههـای قـوس الکتریکـی و تولید
 20هـزار و  226تـن تختـال از
ماشـینهای ریختهگـری مـداوم،
موفـق بـه ثبـت رکـوردی جدیـد در
عرصـه بهر هبـرداری و تولیـد تختـال
شدند.

با تولید محصوالت ویژه برای خودروسازان انجام شد؛

یادداشت  /مختار بخشیان

جنبههــای متفــاوت کنشهــای اجتماعــی،
فرهنگی ،سیاسی و انسانی نیز دیده شده و مورد
توجه قرار میگیرد و بنابراین توسعه زمانی شکل
واقعی به خود میگیرد که عالوه بر ظرفیتسازی
در زمینــه مأموریتهــای ســازمان ،بــه توســعه
منابــع انســانی ،تکنولــوژی ،محیطزیســت و
جامعه نیز توجه جدی و متوازن داشته باشد.
فوالدمبارکــه با همیــن رویکرد در طول ســالیان
اخیر حرکــت کــرده و عالوه بــر ظرفیتســازی در
زمینه کمی و توســعه محصول در زمینه توسعه
منابع انســانی توجه جــدی به محیطزیســت و
جامعه ،انتقال تکنولوژی و بومیســازی نموده
و در توسعه جامعه و کشور نیز نقش بسیار مهم
و تأثیرگذاری داشته است.

همزمان بــا روز جهانــی کارگر
نخســتین جلســه کمیته مدیریت
فــوالد مبارکــه در ســال جدیــد بــا
حضور دکتر ســبحانی مدیرعامل،
معاونان و سایر اعضای این کمیته
برگزار شد.

شگــذاری بــر زحمــات خالصانــه و
داشــتن و ارز 
تالشهای جهادگران شــریف عرصــه کار و تولید
کشــور اســت ،افزود :روز کارگر در ســال  96معنا و
مفهــوم دیگــری دارد .در ایــن ســال که از ســوی
رهبرمعظمانقالببهناماقتصادمقاومتی؛تولید
و اشــتغال مزین شــده ،تمامی نگاهها به همت
و تــاش جهادگران عرصــه تولید معطوف شــده
اســت .بنابراین به خاطر داشــته باشــیم ،رونق
اقتصادی تنها با توجه به نیروی انسانی داخلی
وحمایتاز کار ،کارگر،رونقتولیدوسرمایهایرانی
محقق میگردد.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد :در
فوالدمبارکه بیتردید به بار نشستن توسعههای
هدفمند و پیشرفت روزافزون در تولید ،مرهون
همــت واالی ســرمایه انســانی شــرکت اســت؛
کارکنانی که با تالش و تفکر خود پیشتاز پیشرفت
و توسعه جامعه شدند.
ویازحفظسالمتوشادابی کارکنانفوالدمبارکه
به عنوان یک ضــرورت یاد کرد و گفــت :اجرای به
موقــع و صحیــح گــردش مشــاغل در شــرکت ،به

عنوان یکــی از راهکارهای مناســب حفظ نیروی
انســانی اســت .با بهکارگیری این شــیوه عــاوه بر
حفظشادابی کارکناندر همهردههایسازمان،
یتــوان شــرایط مناســبی بــرای ارتقــاء انگیــزه و
م 
پیشرفتنیرویانسانیفراهم کرد.
دکتر سبحانی با تأ کید بر لزوم بهرهبرداری هرچه
ســریعتر از طر حهای توسعه شــرکت اظهار کرد:
تامین حدا کثری بازار داخل و حضور در بازارهای
جهانی با تولید محصــوالت کیفی و قیمت تمام
شده رقابتی میسر شده است.
ایشــان افزود  :مجریان امــور در همه بخشهای
تولید ،تعمیرات و خرید توجه داشــته باشند که
«زمان» در اجرای امور از اهمیت خاصی برخوردار
است؛ بنابراین با توجه به دســتورالعملها باید
کارها را با ســرعت ،کیفیت و با قیمت تمام شده
رقابتی انجام دهیم ،چرا که فوالد مبارکه ا کنون
یک برند جهانی است و باید این آمادگی را داشته
باشــد کــه در شــرایط دشــوار مشــکالت خــود را
مدیریت کند.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش میــزان تولیــد در گــروه

فوالدمبارکه و ادامه این روند در آینده تأ کید کرد:
زمانی که تولید یک واحــد افزایش مییابد ،باید
مراقب باشــیم که ضایعات نیز به همان نســبت
کاهش یابد ،در غیر این صورت به موازات افزایش
تولید ،ضایعات نیز افزایش خواهند یافت و این
درســت همان چیزی است که شــرکت را با زیان
مواجه میکنــد؛ به خاطر داشــته باشــیم حضور
در بازارهای جهانی تنها با تولید محصول کیفی
و قیمت تمام شده رقابتی میسر خواهد شد.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در ادامــه بــا اشــاره به
اقدامات بســیار خوبی که در کورههای بازپخت
نورد سرد شرکت انجام شده است ،خاطرنشان
کرد :بــه یقین ایــن تغییــرات و اصالحات ســبب
کاهــش مصــرف انــرژی و قیمــت تمــام شــده
محصوالت و در نتیجه تولیــدات با کیفیتتری
روانه بازار میشود.
حهــای
وی در خاتمــه ابــراز امیــدواری کــرد :طر 
توســعه فــوالد مبارکــه هرچــه ســریعتر بــه
بهر هبــرداری برســند و کشــور را بــه ســوی تعالــی
روزافزون رهنمون نمایند.

در توسعه ،شاهد
رشد ،بالندگی،
پیشرفت و افزایش
ظرفیت در تمام
ابعاد کمی و
کیفی و در تمامی
حوزهها اعم از
نیروی انسانی،
محیطزیست،
تجهیزات و با
رعایت اصل توازن
و شرایط جامعه و
مردم هستیم

عبدالرحیمصادقیبابیاناینکه کارکنانخطوط
اســکین پــاس و تمپــر میــل بــهمنظــور افزایــش
رضایتمندی مشــتریان و بهبود عملکرد شرکت،
توانستندبه کیفیت 98.87درصددر سال1395
برسند،رکوردقبلیاینواحدرامربوطبهسال94
وبهمیزان 98.86درصداعالم کرد.
وی ضمن تأ کید بر این نکته که این موفقیتها
با احتساب تولید محصوالت ویژه است ،افزود:
تالشــگران ایــن واحــد همچنیــن توانســتند در
نمــاه ســال  ،96به رکــورد کیفــی ماهانه
فروردی 
 99.57درصد دست یابند.
رئیس واحــد خطوط اســکین پــاس و تمپرمیل

نورد ســرد فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد :این
موفقیت در شــرایطی به دســت آمد که کارکنان
ایــن واحــد توانســتند مقــدار  105هــزار و  250تن

محصــوالت ویــژه ( MBجهــت بدنــه نمایــان
خــودرو) در ســال  95را تولیــد کننــد کــه تولیــد
ایــن میــزان ورق ویــژه نیــز یــک رکــورد در تولیــد

محصوالتی از این دست محسوب میشود.
وی خطــوط اســکین شــماره  1و  2تمپــر میــل
و قلــع انــدود را از بخشهــای اصلــی زنجیــره
تولیــد محصــوالت ســرد معرفــی و اظهــار کــرد:
ا یــن خطــوط نقــش بســیار قابلتو جــه در
کیفیــت محصــوالت ســرد و قلــع انــدود را ایفــا
میکننــد ،بــهنحویکــه ایــن افزایــش کیفیت،
مرهــون اقــدام صحیــح و عملــی کنتــرل فرآیند
و دســتورالعملهای کاری ،انجــام بــهموقــع
و صحیــح تعمیــرات و ارتبــاط مؤثــر بــا خطــوط
همجــوار نــورد ســرد اســت .صادقــی افزایــش
آمادهبهکاری خط ،کاهش توقفــات اضطراری،
ارتقا دانــش فنی و تــوان کارکنان تولیــد ،نظارت
و کنتــرل مؤثــر در تولیــد محصــول بــدون عیب،
حمایــت صمیمانه مدیریــت ناحیــه ،همکاری
گــروه فنی تولیــد و تعمیــرات نــورد ســرد و کنترل
کیفــی واحــد برنامهر یــزی نــورد ســرد و دیگــر
واحدهای درگیر را از دیگر عوامل اثرگذار در کسب
این موفقیت برشمرد و با بیان اینکه کارکنان این
خطوط از ســرمایههای اصلی ناحیه هستند ،از
آنها قدردانی کرد.
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خـبـــــــــــر

حضور فوالد مبارکه در جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی

تجلیل از فوالد مبارکه در مراسم نخستین جایزه
مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی

در آیین اختتامیه سیزدهمین
جشنوارهملیفنآفرینیشیخبهایی
که با حضور وزیر علوم ،تحقیقات و
فناوری استاندار ،شهردار و سایر
مسئوالنوجمعیاز کارآفریناناستان
در مجموعه سیتی سنتر اصفهان
برگزار شد،از مدیرعاملشرکتفوالد
مبارکه بهپاس مشارکت در فرآیند
ارزیابی و رتبهبندی فرصتهای
سرمایهگذاریمبتنیبرفناوریباارائه
لوحسپاستقدیرشد.
به گــزارش خبرنگار فــوالد ،دکتر محمــد فرهادی
وزیر علوم ،تحقیقات و فنــاوری در این مراســم با
تأ کید بر حمایــت دولــت از فرآیند تبدیــل علم به
یهــای موردنیــاز کشــور اظهــار کرد:طی3
فناور 
ســال اخیر تالش بر این بوده کــه از فعالیتهایی
که منجــر به فرآینــد تبدیل علــم بــه فناوریهای
نهــا در مســیر
یســازی آ 
موردنیــاز کشــور و تجار 
اقتصاددانشبنیانشود،حمایت کردهوتبدیل
مرا کز دانشــگاهی و علمی به دانشگاههای نسل
ســوم با رویکرد کارآفرینــی و خلق ثــروت را در زمره
اصلیترینفعالیتهایخودقرار دهیم.
اســتاندار اصفهــان نیــز در ایــن جشــنواره بیــان
کــرد :در عصــر پرشــتاب کنونــی ،فنآفرینــی و بــه
خصــوص فنآفرینی مبتنی بــر کارآفرینی و بهتبع
آن کس ـب و کارهــای دانشبنیــان موتــور رشــد
اقتصادی محسوب شده و بسیاری از کشورهای
توســعهیافته و درحالتوســعه ایــن موضــوع را با
جدیتدنبالمیکنند.
رســول زرگرپور با اشــاره به اینکه فنآفرینان سهم
قابلتوجهــی در توســعه ســرمایه ایفــا میکننــد،
یشــک نوآوران و صاحبان فکر و طراحان
افزود :ب 

بو کار سرمایههایاصلیفنآفرینیهستند
کس 
ونقشمهمیدر تولیدفنآفرینیهایبرتروایجاد
اشــتغال بــرای دانشآموختــگان دانشــگاهی بــر
عهدهدارند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان دومین اســتان
دانشگاهی کشور است،ادامهداد:اصفهانبادارا
بودن 5دانشــگاه بینالمللــی و 150مرکــز آموزش
عالــی و  330هــزار دانشــجوی در حــال تحصیــل
خوشبختانه در این حوزه از ظرفیتهای باالیی
برخوردار است.
اســتاندار اصفهــان افــزود :ایــن اســتان بهعنوان
صنعتیترین استان کشور شــناخته میشود که
دارای صنایــع اســتراتژیک از جمله فــوالد و نفت
است.
وی جشــنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی را یکی
از چهار جشنواره برتر ملی عنوان کرد و افزود :این

جشــنواره تنها جشــنواره ملی اســت که خــارج از
تهرانبرگزار میشود.
زرگرپــور توســعه فنآفرینــی ،خالقیت و نــوآوری و
معرفیفنآفرینانبهعنوانموتور حرکتوتوسعه
اقتصــاد دانشبنیــان و ایجــاد فضــای تعامــل در
میــان فعــاالن عرص ههــای مختلــف فنآفرینی و
در نهایت کمک به برقــراری ارتبــاط ایدهپردازان
و ســرمایهگذاران را از اهــداف اصلــی برگــزاری این
جشنوارهبرشمرد.
شــایان ذکر اســت  :ســیزدهمین دوره جشــنواره
فنآفرینی شیخ بهایی به همراه سومین المپیاد
طرح کسبو کار دانشجوییبهعنوانبزرگترین
نهــا در
رویــداد کارآفرینــی کشــور با معرفــی برتری 
بخشهای طراحان کســبو کار(بخش المپیاد
دانشجوییوبخشآزاد)،فنآفرینان(شرکتهای
نوپــا) ،فنآفرینــان (شــرکتهای رشــدیافته) و

فنآفرینــان (شــرکتهای تأثیــرات اجتماعــی) با
حضور صاحبان ایــده ،ســرمایهگذاران و ادارات و
دستگاههایمربوطهبرگزار شد.
در این جشــنواره که بــا ارائــه اید ههــا و طر حهای
نهــا برگــزار شــد،
فــن آفرینــی و داوری و ارزیابــی آ 
فوالدمبارکهباایجادغرفهنمایشگاهیوباحضور
کارشناســان ذیربط در بخش نشا (نقطه شروع
ارتباطدانشوسرمایه) 12،طرحفناورانهارائه کرد
که پس از مذا کرات و بررسیهای فنی با صاحبان
ایدههاوطر حها،طر حهاییادشدهموردارزیابی
ورتبهبندیقرار گرفت.
گفتنیاستدر آییناختتامیهاینجشنواره،پیام
کتبی رئیسجمهور کــه از برگزاری این جشــنواره
قدردانــی کرده بــود و بر دســتاوردهای جمهوری
اســامی در حوزه اقتصــاد دانشبنیان و توســعه
کارآفرینیجوانانتأ کیدداشت،قرائتشد.

مدیریت محدود در
بنگاههای اقتصادی
باید به راهبری
مشارکتی تبدیل
شود

مراســم نخســتین جایــزه
مســئولیت اجتماعــی بنگاههــای
اقتصــادی در محــل وزارت راه و
شهرســازی تهران برگزار شــد و پس از
ارزیابــی از  163بنــگاه اقتصــادی ،از
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از
بنگاههــای اقتصــادی پیشــگام در
عرصه مسئولیتپذیری اجتماعی با
اهدای جایزه قدردانی شد.
در ا یــن مراســم محمدرضــا تابــش نماینــده
مجلس اظهار کرد :مفهوم توســعه پایدار از سال
 2015تغییــر کــرد و در مفهــوم جدیــد ســه مؤلفه
رشــد اقتصــادی ،عدا لــت در جامعــه و حفــظ
محیطزیست مورد توجه قرار گرفته است.
وی تأ کیــد کــرد :توســعه پایــدار جــز بــا ایفــای
مســئولیت اجتماعــی افــراد و بنگاههــا محقــق
نمیشــود که البتــه بایــد مشــوقهای الزم برای
بنگاهها در نظر گرفته شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی
افــزود :بنگاههــای اقتصــادی بــا فعالیتهــای
مســئوالنه خود میتوانند در مبــارزه با فقر نقش
مهمی ایفا کنند.
در همیــن خصــوص معــاون ناشــران و اعضــای
بورس تهران افزود :با نهادینه شــدن مسئولیت
اجتماعــی در بنگا ههــای اقتصــادی فضــای
کسبوکار بهبود مییابد.
روحاهلل حسینی گفت :در شرایطی که بنگاههای
اقتصــادی فعالیــت اجتماعــی و مســئولیت
اجتماعــی هدفمنــدی داشــته باشــند ،منافــع
سهامداران و ذینفعان تأمین میشود.
وی گفت :در حــال حاضر باید در راســتای کمی
ســازی مســئولیت اجتماعی در بیــن بنگاههای
اقتصــادی گام برداریــم ،هما نطــور کــه در
کشورهای پیشرفته این کار انجام شده است.
حســینی تأ کیــد کــرد :مدیریــت محــدود در
بنگاههای اقتصــادی باید به راهبری مشــارکتی
تبدیل شود.

رئیس تولید شرکت ورق خودرو :

ایمنی و بهداشت حرفهای جایگاه رفیعی در فوالد مبارکه دارد
آئین گرامیداشتروز جهانی
ایمنیوبهداشتحرفهایدر سال
 1396با شعار "محیط کار سالم و
ایمن در گرو بهینهسازی اطالعات
ایمنــی و ســامت کار" و بــا حضور
مســئوالن ایمنــی و بهداشــت
حرفــهای شــرکت فــوالد مبارکــه،
جمعی از اســاتید و دانشگاهیان و
همچنین ریاست و بازرســان اداره
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
شهرســتان و اســتان اصفهــان،
معاونــت بهداشــتی اســتان،
کارشناســان و مســئوالن شــبکه
بهداشتودرمانشهرستانمبارکه
و تعــدادی از کارشناســان HSE
شرکتهای پیمانکاری شرکت به
میزبانیشرکتفوالدمبارکهدر مرکز
تحقیقاتاینشرکتبرگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد ،در این مراسم حسین
مدرســی فــر مدیــر بهداشــت حرف ـهای ایمنی
و محیطزیســت شــرکت فــوالد مبارکــه ضمــن
تأ کیــد بــر اهمیت مســئله ایمنــی و بهداشــت
حرفهای و با اشــاره به اهمیت شــعار امســال،
بهینهسازی اطالعات ایمنی و سالمت کار را از
جمله ضروریات و رکن اساسی تأمین سالمت
نیروی انسانی در صنایع عنوان کرد.
بنابــر ایــن گــزارش ،فرجــی سرپرســت واحــد

بهداشــت صنعتــی فــوالد مبارکــه نیــز ضمــن
تشــریح شــعار امســال به اقدامات مؤثــر فوالد
مبارکــه و واحد بهداشــت صنعتی در راســتای
بهینهسازی اطالعات مرتبط با بحث سالمت
نیــروی کار ،مطالبی ارائــه و در ادامــه اهداف و
برنامههــای آتــی واحــد بهداشــت صنعتــی در
راستای تحقق شعار امســال را برای حاضرین
تبیین نمود.
در این جلســه ســرکار خانــم دکتــر جهانبخش
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی
اصفهان نیز در خصوص بهینهسازی اطالعات
و دادهها و نقش آن در صنایعی چون فوالد در

راستای تأمین سالمت نیروی انسانی مطالبی
بیان کرد.
ا یــن گــزارش حا کــی ا ســت در ادا مــه ا یــن
جلســه ا کبر گلبو مدیــر سیســتمها و فناوری
اطالعــات شــرکت فــوالد مبارکــه در خصــوص
زیرســاختهای سیســتمهای اطالعــات در
فــوالد و نر مافزارهــای ایمنــی و بهدا شــت،
مباحثی را مطرح کرد.
گفتنیاستدر بخشدیگریاز این گردهمایی
دکتــر نظری رئیــس مرکز بهداشــت حرف ـهای و
درمان فوالد مبارکــه در ارتباط با اقدامات این
شــرکت پیرامــون یکپارچهســازی فرایندهای

افزایش تولید محصوالت خودرویی
در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
کارکنــان شــرکت ورق خــودرو
چهارمحالوبختیاریموفقشدندبا
ثبت رکورد تولید  13هــزار و  573تن
محصول خودرویی گام بلند دیگری
در راســتای دســتیابی بــه اهــداف
استراتژیک شرکت بردارند.

مرتبط با سالمت و اجرایی شدن طرح کمیته
سالمت در این شرکت و استراتژیها و مأموریت
فوالد مبارکه در رابطه با حفظ و تأمین سالمت
کارکنان مطالبی ارائه کرد.
رئیــس ایمنــی و آتشنشــانی نیــز در ســخنانی
ضمن بیان رویکردهای شرکت فوالد مبارکه در
حوزه سالمت و ایمنی کارکنان ،ایمنی مبتنی
بر تحلیــل دادههــای آماری کــه برگرفتــه های
شاخصهای عملکردی است را یکی از اصول
مهم در تدوین برنامههای  HSEدانست.
کیانــی تصریــح کــرد :در فــوالد مبارکــه بحــث
ایمنــی و بهداشــت حرف ـهای جایــگاه بســیار
رفیعــی داشــته و از بــدو تأســیس تا کنــون ،کار
ایمــن و ســالم یکــی از محورهــای توســعه و از
استراتژیهای مهم شرکت بوده است.
وی در ادامه به نقش محوری کارشناسان این
حوزه جهــت تهیه و تحلیــل دادههــای آماری
اشاره و این روش را بهعنوان یکی از روشهای
علمی برنامهریزی در سطح کالن برشمرد.
رئیــس ایمنــی و آتشنشــانی بــه برنامــه ارتقــا
ایمنی که ســندی راهبردی پنجســاله است،
اشــاره و خاطرنشــان کــرد :ایمنی و بهداشــت
کار ،مانند دو بال توسعه در حوزههای مختلف
هستند.
گفتنی اســت در پایان مراســم با اهدا جوایزی
از تعــدادی از کارشناســان ایمنــی و بهداشــت
حرفهای شرکتهای پیمانکاری فوالد مبارکه
تجلیل به عمل آمد.

فردین علــی میرزایــی رئیــس تولید شــرکت ورق
خودرو در این خصوص اظهار کرد :در نخستین
مــاه ســال جــاری ،کارکنان تالشــگر شــرکت ورق
خودرو در راســتای اهداف اســتراتژیک شرکت و
با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود توانستند در
تولید ماهانه محصوالت کیفی خودرویی رکورد
جدیدی را ثبت کنند.
وی بــا بیان اینکه ایــن موفقیت در کنــار افزایش

بهــر هوری ،کاهــش هزینههــا ،بهبــود مســتمر
و بــا همــکاری و تــاش تمامــی همــکاران در
حوزههــای تولید ،تعمیرات ،پشــتیبانی ،ســتاد
و در پــی اجــرای دقیــق برنامههــای عملیاتــی و
تأ کید مدیریت عالی شــرکت محقق شــد ،اظهار
امیدواری کرد :با اجرایی شدن طرح توسعه این
مجموعه در ســال جاری ،شــاهد موفقیتهای
روزافزون بیشتری باشیم.
رئیــس تولیــد شــرکت ورق خــودرو در پایــان
ضمــن قدردانــی از زحمــات تمامــی کارکنــان و
حمایتهــای مدیریــت شــرکت تأ کیــد کــرد :بــا
تعامل مثبــت با خودروســازان و حفــظ مودت و
همدلــی موجود بیــن کارکنان ،این شــرکت قادر
اســت هرچــه ســریعتر بــه رکوردهــای جدیــد در
برنامه تولید محصوالت خودرویی دست یابد.

تکریم خانواده معظم شهدا
جانبازان و ایثارگران

ارتقاء اتوماسیون اداری شرکت فوالد مبارکه
بــا توجــه بــه اینکــه نرمافــزار
اتوماســیون اداری فــوالد مبارکــه
(ســازمان الکترونیــک فرزین) هم
ا کنون توسط بیش از  7هزار و 500
نفــر از پرســنل شــرکت و همچنین
تعداد بسیاری از پیمانکاران مورد
اســتفاده قــرار میگیــرد ،ضــرورت
ایجــاب میکــرد تــا بــه صــورت
مستمر ،هسته نرمافزار و همچنین
امکانات آن ارتقاء و بهبود یابد که
بــا تغییــر نســخه آن بــه  9.3.1ایــن
مهم امکانپذیر شد.
رئیــس سیســتمهای اطالعاتــی و پشــتیبانی
فوالدمبارکــه بــا اعالم این خبــر افزود :براســاس
این ب ـهروز رســانی جدیــد ،برخــی از تغییــرات و
بهبودهــای کاربــری از جملــه قابلیــت اجــرای
بهتر و سریعتر در سایر مرورگرها که طی آن تمام
امكانــات كاربــری در ســایر مرورگرها با ســرعتی
باالتر نســبت به نســخههای قبلی در دسترس
اســت و دیگــر وابســتگی بــه مرورگــر Internet
 Explorerنــدارد ،مرتفع و کاربــران آزادی عمل
بیشــتری در انتخاب نوع مرورگر خــود خواهند
داشت.
ســعید ایزدی ادامــه داد :بهینه شــدن مكانیزم
ایجاد نامه بدین صورت که ایجاد و ارســال نامه
نتــر و راحتتر قابل انجام اســت و
به صــورت روا 

برای کسب اطالعات بیشتر در این رابطه ،لینك
فایلراهنمادر صفحهورودسیستمدر دسترس
تمامــی همــکاران قــرار خواهــد گرفــت و امــكان
اسكنمستقیممدارکدستیبه فرمت PDFبه
منظور استفاده کلیه کاربرانشرکت انجامشد.
وی در ادامــه بــه دیگــر تغییــرات و بهبودهــای
کاربــری در ســازمان الکترونیــک نیز اشــاره کرد
و گفت :ویرایشــگر تحــت وب جدید کــه نیاز به
محیطهای دیگری از قبیــل  wordرا در هنگام
تایپ نامه مرتفع میکند به این صورت که این
ویرایشگر ،سازگاری کامل با زبان فارسی داشته

و بسیاری از مشكالت ویرایشگر فعلی در آن رفع
شده و امكانات بیشــتری جهت ویرایش متن،
قابلیت اجــرا در تمــام مرورگرها ،امــكان تبدیل
فونت اعداد به فارسی یا التین و  ...را دارا است.
رئیسسیستمهایاطالعاتیوپشتیبانیفوالد
مبارکــه اضافــه کــرد :در ایــن ویرایشــگر تفویض
اختیار ســادهتر و ســریعتر شــده  ،همچنین دو
قابلیــت جدیــد و کامال کاربــردی هم بــه پنجره
تفویض اختیار اضافه شده است که عبارتاند
از  :امكان جستجو بین كارتابلها برای تفویض
اختیــار و تفویــض امضــاء فــرم موردنظر(یعنــی

جانشــین فقط بتوانــد فرمی كــه بــه او تفویض
شــده اســت ،را امضــاء كنــد) و ارجــاع ســریعتر
در نســخه جدیــد بــه نحــوی کــه پنجــره ارجاع
یشــود و کاربران
مــدرك با ســرعت بیشــتر بــاز م 
میتوانند برای یافتن شخص موردنظر و ارجاع
از جســتجوی تركیبی نــام یا نــام خانوادگــی و یا
شماره پرسنلی را نیز استفاده كنند.
وی تصریح کرد :در بهروز رسانی جدید سازمان
الکترونیک ،مشاهده سفارشی گردشها که با
این امكان مهیا شده ،به کاربران این توانایی را
شهــای پس از گردش
میدهد که بتوانند گرد 
خــود را نیــز مشــاهده كننــد ،همچنیــن ثبــت
وارده و صــادره بــدون نیــاز بــه موس ب ـ ه نحوی
که كاربــران محتــرم دبیرخانــه میتوانند بدون
اســتفاده از مــوس و تنهــا بــا کمــک کلیدهــای
ترکیبــی عملیــات ثبــت وارده و صــادره را انجام
دهند؛ ضمــن اینکــه امكانات بیشــتر در پنجره
تنظیمات شخصی و افزایش ســرعت آن و ارتقا
هستهنرمافزار بهمنظور افزایشسرعتسیستم
نتــر و آســانتر از دیگــر مزایای این
و كاربری روا 
بهروز رسانی میباشد.
ایزدی در پایان یادآوری کرد :به منظور آشنایی
بیشــتر کاربــران ،برخــی از امکانــات و تغییــرات
ایجــاد شــده در سیســتم جدیــد ،بــه صــورت
مشروح وتصویری در هفتههای آینده در ستون
مربوطه بــه واحــد فنــاوری اطالعــات خبرنامه
شرکت ،اطالعرسانی میشود.

بهروز رسانی جدید
سازمان الکترونیک،
مشاهده سفارشی
گردشها که با این
امكان مهیا شده ،به
کاربران این توانایی
را میدهد که
بتوانند گردشهای
پس از گردش خود
را نیز مشاهده كنند

همزمانبااعیادشعبانیهومیالد
فرخنــده امــام حســین(ع) ،امــام
زینالعابدین(ع)وحضرتابوالفضل
العبــاس(ع) بــا حضــور تعــدادی از
معاونینومدیرانشرکتفوالدمبارکه
از  3500نفر از خانواده معظم شهدا،
فرزندان شــاهد ،جانبــازان ،آزادگان و
رزمنــدگان دارای بیــش از  3ســال
حضور داوطلبانه در جبهههای حق
علیهباطلتجلیلبهعملآمد.
بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد ،در ایـن جشـن باشـکوه
کهدر مجموعهفرهنگیفردوسفوالدمبارکهبرگزار
شد،مهدی کفایتفرماندهحوزهمقاومتبسیج
شرکت فوالد مبارکه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه،
برنامـه تجلیـل از ایثارگـران را دسـتمایهای بـرای
حفـظ و زنـده نگهداشـتن روحیـه ایثـار ،شـهامت و
شـجاعت ایثارگـران و قدردانـی از در صحنـه بـودن
ایثارگـران بیان داشـت.

وی با اشاره به آمار شهدای شـرکت گفت :تعداد
شـهدای فـوالد مبار کـه بـا احتسـاب دو شـهید
گمنام بـه خـا ک سـپرده شـده در شـرکت  23نفر،
تعداد آزادگان  68نفر؛ تعـداد جانبازان  670نفر و
تعداد کارکنانی که به عنـوان رزمنده در جبههها
حضـور داشـتند ،چهـار هـزار نفر میباشـد.
فرمانـده حـوزه مقاو مـت بسـیج شـرکت فـوالد
مبارکـه یـادآوری کـرد :در طـول دفـاع مقـدس که
 2890روز بـه طـول انجامیـد 19 ،عملیـات بـزرگ،
 19عملیـات متوسـط و  125عملیـات کوچـک
انجـام شـد کـه در آن  230هـزار نفـر بـه شـهادت
رسـیدند که در این میـان  71درصد شـهدا مجرد
و  44درصـد آنهـا بیـن سـنین  16تـا  20سـال را
تشـکیل میدادنـد.
گفتنی اسـت در پایان این آیین ،شرکتکنندگان
ضمن ابراز خرسـندی از برگزاری چنین مراسمی
کـه ارزشهـای دفـاع مقـدس را پـاس مـیدارد ،از
مدیریـت فوالدمبارکـه در همیـن راسـتا تشـکر و
قدردانـی کردنـد.
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خـبـــــــــــر
گفت و گو

فوالد در ایران و دنیا

رادیـو فـوالد بسـتر ارتباطـی مناسـبی اسـت کـه در آن مسـئوالن عـالوه بـر اطلـاع رسـانی و ارائـه گــزارش عملکــرد ،بــه ســواالت متعــددی کــه بـرای پرسـنل
و خانـواده فـوالد پیـش میآید ،پاســخ میدهند کــه خوشــبختانه ایــن رادیــو بــا اســتقبال چشــمگیری از ســوی شــنوندگان مواجــه شــده اســت .بدین منظور
در این شماره از هفتهنامه بخشهایی از گفتگوی آقایان مهرداد عبدالرحیمزاده ،مدیر اجرای پروژههای تو سعه فوالدسازی و آهنسازی و محمدرضا ممتاز،
مدیر خرید مواد اولیه و انرژی شرکت فوالد مبارکه ،با شنوندگان رادیو فوالد را از نظر میگذرانید:

وزیر صنعت ،معدن و تجارت :

تولید فوالد تا پایان  ۹۶به  ۲۵میلیون تن می رسد
وزیر صنعــت ،معدن و تجارت
گفت :هدفگیری تولید  ۲۵میلیون
تــن فــوالد تــا پایــان ســال جــاری در
دستور کار است.
مهنـدس نعمـت زاده ،در مراسـم افتتـاح کارخانـه
دانیلـی پرشـیا در شـهرک صنعتـی اشـتهارد بـا بیـان
ایـن مطلـب کـه تولیـد ۲۵میلیون تـن فـوالد تـا پایان
سال جاری در دستور کار اسـت ،اظهار کرد :در حالی
پیـش از ایـن شـاهد واردکـردن محصـوالت فـوالدی
بودیم کـه امروز قـادر به تأمیـن نیـاز داخل و صـادرات
در ایـن بخـش هسـتیم.
وی افـزود :ایـران باوجـود دانشـمندان و صنعتگـران
جایـگاه خوبـی را از آن خودکـرده اسـت ،بهگونـهای
کـه بسـیاری از ایـن افـراد در دیگـر کشـورها فعالیـت
چشـمگیر دارنـد.
وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت بـا تأ کیـد بـر اینکـه
درصـدد هسـتیم در کمتـر از  ۸سـال بـه تولیـد ۵۰

میلیون تن فوالد خام در کشور برسیم ،تصریح کرد:
امـروز در حالـی ظرفیـت ۳۱میلیون تـن فوالد خـام در
کشور وجود دارد که سال گذشته بیش از  ۱۸میلیون
تـن فـوالد خـام تولیـد شـد.
وی بـا اعلام اینکـه هدفگیـری تولیـد  ۲۵میلیـون
تـن فـوالد تـا پایـان سـال جـاری در دسـتور کار اسـت،
خاطرنشـان کـرد:
نیـاز بـه خدمـات مهندسـی ،سـاخت تجهیـزات و
یشـود.
مدرن کـردن واحدهای موجود احسـاس م 
وزیـر صنعت بـا تأ کیـد بـر اینکه یـک کشـور آلمانـی نیز
حرکتیرادر اینخصوصدر اصفهانبامشارکتیکی
از صنعتگـران آغـاز کرده اسـت ،گفـت :در اسـتان البرز
سـرمایهگذاری خارجی شرو عشـده اسـت.
وییادآوری کرد:بعداز برجامبیشاز ۵ونیممیلیارد
دالر سـرمایهگذاری در بخـش صنعـت و معـدن
آغازشـده ،امیـد اسـت شـرایط جهانی بـه گونه باشـد
کـه همـکاری جهانـی رو بـه گسـترش باشـد.

احیاء مستقیم چادرملو تا پایان سال  ۹۶به بهرهبرداری می رسد
مدیرعامــل مجتمــع معدنــی و
صنعتی چادرملــو گفت :طرح فوالد
چادرملو به تمام رسیده و پیشبینی
می شــود طــرح احیــا مســتقیم نیــز تا
پایان ســال  96به مرحلــه راهاندازی
برسد.
محمـود نوریـان ضمـن بیـان ایـن مطلـب کـه پـروژه
فـوالد چادرملـو بـه ظرفیـت یکمیلیـون تـن بـه طـور
سـاالنه و قابـل ارتقا تـا ۱.۳میلیـون تـن هم ا کنـون به
اتمام رسـیده اظهـار کـرد :طرح احیا مسـتقیم نیز که
به ظرفیت یکمیلیون و ۵۵۰هزار تن در سـال اسـت
در حـال اجرا بـوده و امیـد میرود تـا پایان سـال ۹۶به
بهر هبـرداری و مرحلـه راهانـدازی برسـد.
وی افـزود :سـرمایهگذاری پیشبینـی شـده بـرای

اجـرای ایـن دو طـرح بالـغ بـر ۱۸هـزار و  ۳۷۳میلیـارد
ریـال بـوده اسـت.
مدیرعامـل مجتمـع معدنـی و صنعتـی چادرملـو
طـرح دیگـر چادرملـو را افزایـش ظرفیـت کارخانـه
گندل هسـازی اردکان عنـوان کـرد و گفـت :ایـن طـرح
توسـعه از سـال گذشـته و بدون توقف خـط فعلی که
ظرفیـت آن  ۳میلیـون  ۴۰۰هـزار تـن اسـت آغازشـده
و ادامـه دارد .قـرار اسـت بـا اجـرای ایـن طـرح کـه بالـغ
بـر  ۹۰۵میلیـارد ریـال سـرمایه نیـاز دارد ،ظرفیـت
گندلهسـازی اردکان بـه  ۴میلیـون تـن ارتقـا یابـد
و بـا اجـرای گام بـه گام عملیـات توسـعه در حـال
حاضر ظرفیـت بـه ۳میلیـون و ۶۴۸هـزار تن رسـیده
و پیشبینی مـا این اسـت این طرح تا نیمه نخسـت
امسـال بـه ظرفیـت کامـل  ۴میلیـون تـن برسـد.

مدیر اجرای پروژههای توسعه فوالدسازی و آهنسازی شرکت فوالد مبارکه:

پارکهای انباشت برداشت شهید خرازی احداث میشود
بهرهبرداریمیرسد،جایخوشحالیبرایهمه
همکارانودوستانرادارد.

همه میدانند
بزرگترین پروژه
در سال  95در
فوالدمبارکه
راهاندازی ماشین
 5ریختهگری بود.
ماشین ریختهگری
 5با ظرفیت حدود
دو میلیون تن در
سال به ظرفیت
قبلی فوالدسازی
اضافه شد و در
اصل توانایی تولید
فوالدمبارکه را به
 7/2رساند

در نواحی در تهیه مشخصات فنی طرح ،اسناد
مناقصه ،ارزیابــی پیمانکاران شــرکت کننده در
مناقصه ،کنترلپیشرفتپروژه،بحثهایمالی
پروژهها و نهایت تحویل پروژه به بهرهبردار بعد از
اتمام پروژه است.

آقــای مهنــدس مهــرداد عبدالرحی ـمزاده به
عنوان اولین ســوال در ارتباط با فعالیت خود
در قســمت پروژههای توســعه فوالدسازی و
آهنسازیتوضیحمیفرمایید؟

من اعیاد شعبانیه را به همه شنوندگان تبریک
عرض میکنم و از موفقیتهایی که فوالد مبارکه
در سال گذشــته داشــته و همچنین رکوردهای
بزرگی که دوســتان بهرهبرداری در آهنسازی و
فوالدسازیدر فروردینماهدستیافتند،بسیار
خوشحال هستم .قسمت ما یکی از بخشهای
معاونت اجرای پروژههای توســعه فوالدمبارکه
اســت که در حال حاضر مهندس سعید بخش
معاون این بخش میباشد .به صورت اجمالی
باید بگویموظیفه این قسمت شروع یک پروژه

جنــاب مهنــدس بــا توجــه بــه اینکــه حیطه
فعالیت شما بسیار زیاد اســت ،آیا انجام این
امور در کنار یکدیگربرایتاندشوار نیست؟

معتقدم کاریکعالقهاستوانسانهرچهبیشتر
فعالیت داشــته باشــد ،عالق ـهاش به کار بیشــتر
یشــود و انســان با عالقه به کار میتواند زنده و
م 
پویاباشد.مندر اینمدت کهدر اینمسئولیت
فعالیت میکنــم ،هیچگونه خلل یا خســتگی به
خودم راه نداده و زمانی که یک پروژه در فوالد به

سنگآهن تا  2021به  46دالر میرسد

بــرای ســال جدیــد چــه برنامههایــی دارید و

خرید به موقع و با کیفیت ،اولویت اصلی
نورد ســرد اســتفاده می شــود .کلیــه روغنها یا
گریسها که در کلیه مکانیزم های فوالد مبارکه
استفاده می شوند نیز از جمله این کاالهاست.
از دیگــر کاالها مــی تــوان روغنهای نــورد که در
نورد سرد استفاده زیادی دارد ،مواد نسوز که در
کورهها و پاتیلها به کار میرود و پودرهای قالب
ریختهگــری کــه در ریختهگــری بهمنظــور تولیــد
اسلب مورد استفاده قرار میگیرد را نام برد.

آقــای مهنــدس محمدرضــا ممتــاز وظیفــه
مدیریتشما در فوالدمبارکهچیست؟

تأمین کلیهمواداولیهموردنیازخطوطتولیدفوالد
مبارکه ،به عالوه انرژی موردنیاز شامل آب و برق و
گازخطوطتولید

بیش از  90درصد
مواد اولیهای که ما
استفاده میکنیم
داخلی هستند ،مثل
گندله و کنستانتره
و قراضه

به گزارشایفنا،ایتالیاقیمتمیلگردخودرادر آلمان

همــه میداننــد بزرگتریــن پــروژه در ســال  95در
فوالدمبارکــه راهانــدازی ماشــین  5ریختهگــری
بود .ماشــین ریخت هگــری  5با ظرفیت حــدود دو
میلیون تن در سال به ظرفیت قبلی فوالدسازی
اضافه شــد و در اصل توانایی تولیــد فوالدمبارکه
نمــاه یکی از
را بــه  7/2رســاند و واقعــا در فروردی 
آثــار ایــن ماشــین  5در فوالدســازی نمــود کــرد و
توانســت با رکورد  562هزارتن و با اختالف بسیار
باالیــی نســبت بــه رکــورد قبلی دســت یابنــد که
انشــاءاهلل این موفقیتها در فوالدســازی ادامه
یابد و بتواننــد با توانایی بــه  7/2میلیــون تن در
سال برسند .این پروژهای بود که با کمک شرکت
شــیان از چین ،حدود  2ســال و نیم انجام شــد و
با شرکت فنی و مهندســی فوالد مبارکه به عنوان
دســتگاه نظــارت بــود و پیمانــکاران مختلفی در
این پروژه مانندرســول ماشــین ،فوالد تکنیک،
برقآرا  ،بهسازان و کاوه صنعت همکاری کردند.
من از همه این پیمانکاران و همه کســانی که به
ما کمک کردند تشــکر میکنم و انشــااهلل بتوانیم
پروژههای دیگری مانند همین پروژه را در ســال
جدید بهرهبرداری کنیم.

مدیر خرید مواد اولیه و انرژی شرکت فوالد مبارکه:

اینبخشچه کاالهاییراتأمینمیکند؟

بــا اینکه در بــازار میلگــرد آلمان
نســبت به قبل فعالیت بیشــتری در
جر یــان ا ســت ،عرضهکنند ههــای
داخلــی مجبور شــدهاند قیمتها را
پایین بیاورند چــرا که بــا رقابت بازار
واردات و ا فــت  5تــا  10یورو یــی
قیمت قراضه روبرو شدند.

خریــد مــواد اولیــه از دو بخــش تشــکیل شــده:
بخش خرید مــواد اولیه اساســی و بخــش خرید
مــواد اولیه کمکــی .مــواد اولیه اساســی موادی
هستند که ردپایشان را شما در محصول نهایی
میتوانید ببینید مثل ســنگآهن ،کنســتانتره
ســنگآهن ،گندلــه ،آهنقراضــه و فلزاتــی مثل
روی کــه در خــط گالوانیزه اســتفاده می شــود،
قلع کــه در خط قلــع اندود اســتفاده می شــود،
کالف گــرم که بــه منظــور تکمیــل زنجیــره تولید
خریداری می شود .مواد اولیه کمکی یا مصرفی
تولیــد ،موادی هســتند کــه مــا بهمنظــور تولید
اســتفاده میکنیم ،مثل الکترود گرافیتی که در
کورهها اســتفاده می شــود ،آهکی که در کورهها
اضافــه می شــود و یــا کلیــه مــواد شــیمیایی که
در نواحــی مختلف یــا در انــرژی ســیاالت و یا در

چندنفرنیرودارید؟

در بخشمان حدود  20نفر .
هرروز صبح کــه میخواهیــد کار را آغــاز کنید
انگیزهتانبرایشروع کار چیست؟

ســؤال خوبی کردید .مــن فوالد مبارکــه را مثل
خانــه خــودم و بعضــی وقتهــا حتی بیشــتر از
آنجــا دوســت دارم و بــه بچههایــی که بــا آنها
کار میکنم عالقــه دارم .انگیزهام این اســت که
لبخند را روی لب همکارانم ببینم که به تولید
دلخواهشان رسیدهاند و کیفیت کار مطلوبی
دارند ،در حرکت و تکاپو باشند و بتوانند رسالت
خودشان را انجام دهند.

داخلــی و چنــد درصــد خارجی هســتند؟ در
زمانتحریمهادچار دردسرنشدید؟

بیــش از  90درصد مــواد اولی ـهای که ما اســتفاده
میکنیمداخلیهستند،مثل گندلهو کنستانتره
و قراضه؛ ولی بعضــا در همینها به علت تکمیل
نبــودن زنجیــره فــوالد در کشــور ،بعضــی مواقــع
یشــویم ،با
مجبور بــه واردات همین محصول م 
این حال بیش از  90درصد مواد اولیهمان داخلی
اســت .در مورد قســمت دوم ســوالتان هــم باید
عرض کنم قطعا با مشکل مواجه شدیم .بعضی
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محصول

مقدار عرضه

نماد

مقدار تقاضا

( تن )

( تن )

مقدار

HB

9680

HC

7150

6380

5720

کالف سرد

B

1000

1000

1000

گالوانيزه

G

700

700

700

قلع اندود

T

500

900

500

19030

18660

17600

تاريخ

روز

پايانی

کمترين

بيشترين

تغيير

تغيير

(درصد)

حجم

معامله

(ميليون

19149

96/02/06

چهار شنبه

1343

1329

1358

1

0.07

8

96/02/09

شنبه

1360

1341

1372

17

1.27

96/02/10

يک شنبه

1355

1333

1380

5

0.37

10

96/02/11

دو شنبه

1367

1343

1378

12

0.89

12

96/02/12

سه شنبه

1360

1344

1363

7

0.51

4

بياموزيم

19152

25434

مرداد 96

26730

مرداد 96

35335

مرداد 96

اداره فروش بورس کاال

////////////////////////////////////////

1367
1360

تغييرات قيمت سهام فوالد
1355

1360

1343

سه شنبه

دو شنبه

يکشنبه

برخی تسهيالت و منافع ذاتی دارندگان سهام عدالت به شرح ذيل است:

 50 .1درصد تخفيف در بهاي سهام واگذار شده به مشموالن
 .2بازپرداخت بهاي سهام ( 50%باقيمانده) در اقساط ده ساله از محل سود سهام تقسيم شده شرکت
 .3معافيت سهام واگذار شده از پرداخت ماليات نقل و انتقال سهام
 .4معافيت سهام واگذار شده از سود فروش اقساط

شنبه

چهارشنبه

1370
1365
1360
1355
1350
1345
1340
1335
1330

قيمت سهام فوالد

سهام عدالت :هدف عمده توزيع سهام عدالت بهينه کردن توزيع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادي کشور است .اين برنامه با بهکارگيري
راهکارهاي خاص خود ،به تعديل اقتصادي کارا در اقتصاد خواهد پرداخت.
اهداف و اثرات کلی اجراي چنين طرحی عبارتند از:
 .1توزيع متعادل ثروت و درآمد در کشور
 .2افزايش ثروت و ايجاد درآمد دائمی براي خانوارهاي نيازمند
 .3تسريع در روند خصوصی سازي از طريق واگذاري گسترده سهام شرکتهاي دولتی
 .4استفاده از روشهاي سالمتر و شفاف تر جهت واگذاري سهام شرکتها
 .5متکی به خود نمودن خانوارهاي نيازمند و کاهش تعهدات مستقيم دولت و نهادهاي حمايت
 .6کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصديها به عموم مردم
 .7گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور
تفکيک مناسبتر وظايف حاکميتی و بنگاهداري ،سازماندهی کارتر بنگاههاي دولتی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظايف حاکميتی

مشموالن طرح توزيع سهام عدالت عبارتند از :دو دهک جمعيتی کشور که واجد افراد يا خانوارهايی با پائين ترين ميزان درآمد هستند و مرحله بهه مرحلهه شناسهايی

میگردند.

تير 96

سهم)
18

تاريخ تحويل

( ريال به ازاي کيلوگرم )

( تن )

9680

کالف گرم

قيمت

معاملهشده

9680

قيمت (ريال)

بـه گـزارش ایفنـا ،ایـن تحقیـق موسسـه بـی ام آی
( )BMIکـه اخیـرا منتشـر شـده معتقـد اسـت قیمـت
سـنگآهن حداقـل تـا  5سـال آتـی رونـدی بیشـتر
نزولی خواهد داشـت و تا سال 2021میانگین قیمت
یگـردد .طبـق این بـرآورد
سـاالنه آن هر سـال کمتـر م 
امسـال قیمت این ماده اولیـه تـا 70دالر ،سـال2018
تـا 55دالر ،و تا سـال 2021به میانگیـن 46دالر هر تن
سیافآر چینخواهدرسید.
افزایش عرضه استرالیا و برزیل و مازاد عرضه از جمله
عللاینروندنزولیپیشبینیشدهاست.موسسه
بیامآی کهزیرمجموعهموسسهاعتبار سنجیفیچ

برنامهتانبرایسالجدیدچیست؟

مهمتریــن برنامه برای تمام قســمتهای خرید
تأمینبهموقعاست کهخطتولیدمتوقفنشود.
بعد بحــث کیفیــت اســت و بحث بعــدی کنترل
قیمتهاســت و مــا بایــد متناســب بــا روندهای
جهانی حرکت کنیم تا از بازار عقب نیفتیم.

فوالد مبارکه در آیینه بورس

جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه

محققان بر این باورند که شاید
قیمــت نزد یــک بــه  100دالری
ســنگآهن کــه اوایــل ســال جــاری
مشاهده شد تا حداقل  5سال آینده
اوج قیمــت این مــاده اولیه باشــد و
تکرار نگردد.

از کاالهاهستند کهبههیچعنواندر داخل کشور
تولید نمیشوند ،مثل الکترود گرافیتی اما االن با
کم شــدن تحریمها بخش زیادی از مشــکالت ما
حل شده است.

مواداولیهای کهاستفادهمیکنیدچنددرصد
مبارکه در آیینه بورس
فوالد

جمع کل

اسـت ،معتقـد اسـت هزینـه پاییـن تولیدکنند ههـا را
تشویقمیکندتولیدراباال ببرندتابتوانندسوددهی
را افزایـش دهند و همین امر قیمـت را باز هم پایینتر
مـیآورد.
پس از آن که قیمت سـنگآهن اواسـط فوریه بـه اوج
رسـید اوایـل آوریـل بـا افـت قیمـت فـوالد و نگرانـی از
مـازاد عرضـه نزولـی شـد .در فوریه قیمت سـنگآهن
 62درصـد بـه 94.86دالر هر تن سـی اف آر رسـید که
از سـال 2014بیسابقه بوده اسـت ولی در آوریل تا12
درصد افت داشـته بـه حـدود 66دالر رسـید.
در کوتا همـدت سـنگآهن بیـن 50تـا 70دالر خواهـد
مانـد .در ایـن بیـن سـالهای آتـی بـا ورود معـادن
جدید به بازار تمرکز بیشتری بر سنگآهن با کیفیت
باال مشـاهده خواهد شـد .این امـر موجب می شـود
تولیدکنندههایسنگآهنبا کیفیتپایینتربرای
افزایـش تخفیفهـا تحتفشـار بیشـتری از جانـب
خریـداران قـرار گیرنـد.

مشــکلی که در حال حاضر در فوالدســازی وجود
دارد ،این اســت که به هر جهت ظرفیت تولید به
 7/2میلیــون تن رســیده ،امــا در مــورد انبارهای
تختال ،نگهداری تختال و خنک ســازیاش یک
خألیی وجــود دارد کــه امید اســت بــا جدیتی که
مدیریتناحیهفوالدسازیومعاونتبهرهبرداری
دارنــد ایــن پــروژه کــه در حــال حاضــر در واحــد
مهندسی کارخانه در حال تهیه اســناد است و ما
همدر حال کمکبهآقایانهستیم،تسریعشود.
بههرجهتزمانی کهپروژهآغاز شود،دوتاسهسال
زمانمیبرد.
البته ا گــر به تولیــد 7/2میلیون تــن تولید تختال
برســیم ،در فوالدســازی فضــای جدیــدی بــرای
لهــا میخواهیم
نگهــداری و خنک ســازی تختا 
نمیکنم،بزرگترینپروژهای کهدر ناحیه
که گما 
فوالدسازیبایددنبال کنیم،همینپروژهاست.
همچنین بزرگترین پروژههایی که امســال داریم
احداثپارکهایانباشتبرداشتشهیدخرازی
است که در حال تهیه اســناد مناقصه بوده و دو تا
سهماهآیندهپیمانکارمشخصوآغازبه کارخواهد
کرد.پروژهبعدیاحداثیکدستگاهرولرپرسدر
ناحیه آهنسازی ،یک دستگاه «ریکالیمر » است
و خطوط انتقال مستقیم از ناحیه شهید خرازی
بهفوالدسازیجهتانتقال«بریکت» میباشد.

بزرگتریــن پــروژه در حیطــه کاریتان در ســال
 95چهبود؟

کاهش قیمت میلگرد در شمال اروپا

 10تـا 15یـورو پاییـن آورده بـه 440تـا 450یـورو هـر تـن
رسـاند ،چـرا کـه در بـازار داخلـی و صـادرات با مشـکل
تقاضـا روبـرو بـود .از طرفـی میلگـرد وارداتـی از ترکیـه
و اسـپانیا در  420و  450یـورو هـر تـن بـا کرایـه حمـل
شنیدهشد.باوجودچنینرقابتیعرضهکنندههای
آلمانی نیز قیمت داخلـی را 10تا 15یورو نسـبت به دو
هفته قبل پاییـن آورده بـه 460تـا 470یورو بـدون19
درصـد مالیـات بـر ارزشافـزوده رسـاندند.

همچنیــن در مــورد بزرگتر یــن و مهمتر یــن
پروژههایی کهدارید،بفرمایید؟

اطالعات خالصه شرکت فوالد مبارکه:
تاريخ پذيرش در بورس1385/12/20 :
سرمايه ثبت شده 75،000 :ميليارد ريال

مجموع سود تقسيمی از تاريخ پذيرش تا کنون:
 112،280ميليارد ريال

آخرين پيشبينی سود سال  95با سرمايه جديد165 :ريال
تاريخ ارائه 1395/10/15 :

سودتقسيمی مجمع ساليانه براي سال مالی 94
به ازاي هر سهم 50ريال

تماس با امورسهام و مجامع و ارائه نظرات:
پست الکترونيک saham@msc.ir

تلفن گوياي امور سهام031-52733838 :
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عـــلــــمــــی
تغذیه و تندرستی

آشنایی کار با ایمیل سازمانی فوالد مبارکه از طریق نرمافزار  - Outlookبخش پنجم

چند راهکار ساده برای تقویت گردش خون

آموزش کاربردی Office Outlook 2013

گردشخونضعیفعارضهای
شـایع اسـت کـه عـوارض جانبـی
مختلفیاز سرماخوردگیساده گرفته
تـا درد دسـت و پـا و ضربـان نامنظـم
قلـب دارد .ضعـف گـردش خـون در
دراز مـدت مشـکالت جسـمانی
مختلفـی را بـه وجـود مـیآورد؛ ولـی با
چند راهکار ساده میتوان به تقویت
گردشخون کمک کرد.
آبدرمانی،استراحتومصرفمواد
غذاییمانندزنجبیل،سیر،چایسبز
و هندوانـه در تقویـت گـردش خـون
مؤثرند.در ادامهبهچندروشسادهو
خانگی برای درمان این عارضه اشاره
شـده است.

شیوا یزدان پناه

پاسخ و هدایت ایمیل
وقتی شــما یک ایمیل را باز میکنیــد ،در باالی پنجرهایمیل ،مطابق با شــکل ،1میتوانیــد آن را
مدیریت کنید.امکاندارداینایمیلفقطبراییکویابرایچندیننفرارسالشدهباشد.توجه
کنید که کلید Replyپاسخ را فقط به نویسنده پیغام ارسال میکند ولی کلید Reply Allپاسخ را
بهنویسندهپیغاموسایردریافت کنندگانآنارسالمیکند.بعداز اینکهایمیلرا Replyکردید،
آیکونپاکتنامهبافلشبنفشرنگنمایانمیشود.

شکل  - 1آیکونهای پاسخ و هدایت ایمیل

میتوانید یــک ایمیــل را Forwardکنید .بــر روی ایمیــل موردنظر و از نــوار باالی صفحــه بر روی
 Forwardکلیک کنید .در قســمت Toنام اســامی موردنظر را تایپ کنیــد (و یــا از Address Book
انتخاب کنید) ،در قســمت Subject، FWرا که در ابتدای موضوع درج شــده است ،پا ک کنید؛
چوندر زمانارسالمجددادر قسمتموضوعدرجخواهدشد.در قسمت Bodyا گرچیزینیاز
بود،تایپ کنید،در پایینصفحهمشخصاتفرستندهراپاکوسپسبرروی Sendکلیک کنید.
بعداز آنآیکونپاکتنامهبافلشآبیرنگنمایانمیشود.
فرمت دهی ایمیل :رنگ پسزمینه ،اضافه کردن تصویر ،تغییر فونت
برروی NewEmailکلیک کنید.در قسمت Bodyمتنموردنظرراتایپ کنید،قسمتیاز متنرا
کهمیخواهیدویرایش کنیدمطابقباشکل،2انتخاب کنیدتاپررنگ() HighLightشود،سپس
مثال،Bold،Italicتغییررنگ
پنجرهایخودکار باز میشود کهمیتوانیدقالبمتنراتغییردهیدً ،
متن ،تغییر ســایز متن ،تغییر فونت و  . ...حال پسزمینه ( )Backgroundایمیل را عوض کنید،
مطابق با شکل ،3از نوار باال از تب ،Optionsبر روی Page Colorکلیک کنید ،موس را بر روی هر
رنگی کهقرار دهیدیکپیشنمایشبهمانشانمیدهد،رنگمورددلخواهراانتخاب کنید.در
آخرمیتوانیکتصویرهماضافه کرد،از باالیپنجرهبررویتب Insertکلیک کنید؛سپسبرروی
 Picturesکلیکوعکسمورددلخواهراانتخابواضافه کنید.حالتصویربررویمتنقرارمیگیرد.
بررویآیکون کنار عکس کلیکوحالت BehindTextراانتخاب کنید.در نهایتقسمتموضوع
()Subjectراتکمیل کنید،حالایمیلآمادهارسالمیباشد.

شکل  - 2تغییر قالب متن

: Appointmentsقرار مالقاتیاست کهفقطبایکنفردر تقویمتنظیممیکنید،بهنحوی کهافراددیگردر
آندعوتنمیشوند.اینامکانبرایتانوجوددارد کهیادآوربرایایننوعقرار مالقاترابهنحویتنظیم
کنید کهتکرار شود.
 : Meetingsقرار مالقاتیاست کهباچندنفرتنظیممیشود.امکانایجادوارسالدعوتنامهبرایاینقرار
مالقات وجود دارد .وقتی Meetingرا تنظیم میکنید ،افرادی که باید دعوت کنید را مشخص میکنید و
سپسزمانراهمتنظیممینمائید.پاسخبهایندعوتنامهدر Inboxایمیلتانظاهرمیشود.
 : Eventsواقعهای اســت که 24ساعت یا بیشــتر طول میکشد ،مانند نمایشــگاه ،المپیک ،تعطیالت یا
معموال یکباراتفاقمیافتد کهیکروزیابیشترطولمیکشد.وقایعسالیانههموجود
سمینار.اینوقایع
ً
داردمانندتولدیاسالگردازدواج کهسالییکبار در یکزمانمشخصتکرار میشود.اینوقایعزمانشما
رادر تقویماشغالنمیکند،بلکهدر بنر()Bannerظاهرمیشود.
برایایجادقرار،مطابقباشکل،5برروی Calendarدر  FolderListکلیک کنیدتاسیستمرویCalendar
تمرکز کند .ســپس مطابق با شــکل ،6بر روی Newکلیک کنید .مطابق با شــکل ،7در صفحه باز شده،
موضوع قرارمالقات را در  Subjectتایپ کنید .محل قرار را در قســمت Locationتایپ کنید .زمان شــروع
و خاتمــه قــرار را در  Start Timeو End Timeوارد کنید .ا گر قرار در تمام روز اســت انتخــاب All day eventرا
برگزینید.مطابقباشکل،8میتوانیدبهسیستمبگویید کهبهشمایادآوری کند.انتخاب Reminderرا
انجام دهید .سیستم میتواند مدتزمان خاصی قبل از قرار ،شما را مطلع نماید .این مقدار را در مقابل
 Reminderانتخاب کنید.مطابقباشکل،9در قسمت Showtimesasمیتوانید کنترل کنید کهتقویم،
مثال قرارهای داخل دفتر شما میتواند با رنگ خاصی در تقویم مشخص
این قرار را چگونه نمایش دهدً .
شود.رویمثلث کوچکاینقسمت کلیک کنیدتاانتخابموردنظرتانمانندFree-Tentative-Busy
 -OutofOfficeراانجامدهید.
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مغزهای خوراکی و
دانهها منبع خوبی
برای پروتئین گیاهی
هستند و از محتوای
ریزمغذیهای مفید
برای دندان مانند
فسفر ،منیزیم،
پتاسیم ،روی و از
همه مهمتر کلسیم
بهره میبرند

آبدرمانی
دوش آب گــرم ،حمــام بخــار ،ســونا و جکــوزی از
سادهترین روشهای تقویت گردش خون هستند.
آبدرمانیموجب گشادشدنعروقخونیوتقویت
گردشخوندر سراسربدنمیشود.
زنجبیل
زنجبیــل حــاوی دوآنتــی ا کســیدان بــه نامهــای
 gingerolsو zingeroneاســت کــه به بهبــود گردش
خون کمک میکنند .میتوان زنجبیل را به صورت
چاییابهعنوانادویهدر غذاهایمختلفاستفاده
کرد.قرضزنجبیلهم کاراییالزمرادارد.
سیر
ســیر معجونی فوقالعاده برای بهبود گــردش خون
است.این گیاهاز تجمعپال کتخونجلوگیری کرده
ومنجربه کاهشفشارخونمیشود.ا گربوومزهسیر
رادوستندارید،از قرصسیراستفاده کنید.
ماساژ بدن با روغنهای مخصوص
ماساژ بدن با روغنهایی مانند رزماری ،ا کالیپتوس
و اســطوخودوس ،عــاوه بــر بهبــود گــردش خــون،
دردهــای عضالنی ناشــی از گــردش خــون ضعیف را
تســکین میدهد و گرم شــدن بافت و نرمی پوســت
از دیگر فواید ماســاژ اســت که به بهبود گردش خون
کمکمیکند.
حرکتهای کششی
حرکتهای کششــی بــه ویــژه بعد از نشســتنهای

طوالنیمدت ،یکــی از مهمترین راهکارهای بهبود
گردش خون است .یوگا حاوی حرکتهای کششی
بسیار مؤثر بر بهبود جریان خون در بدن است.
ورزش منظم
انجــام ورزش منظم یکــی از مهمتریــن راهکارهای
تهــای کاردیو از
بهبود گــردش خون اســت .فعالی 
جملــه پیــادهروی باعث تقویــت شــبکهی گردش
یشــوند .این تمرینات در یک بازهی زمانی
خون م 
یشــود و منجــر به افزایــش ضربان
طوالنی انجام م 
گهــا ،و نهایتا حمل
قلب و پمپــاژ خون بیشــتر در ر 
موادمغذیوا کسیژنبهتمامسلولهاخواهدشد.
چای سبز
آنتیا کســیدانهای موجــود در چــای ســبز بــه
اســتراحت شــریانها و بهبــود گردش خــون کمک
میکنــد .از طرفــی میــزان ا کســید نیتریک خــون را
افزایش میدهد که این ترکیبات به گسترش عروق
خونی و بهبود جریان خون کمک میکند.
سیگار را ترک کنید
نیکوتین موجود در ســیگار گردش خــون را ضعیف
میکند؛ از طرفی سیگار دشمن قلب است.
هندوانه
هندوانه حــاوی مادهای به نام لیکوپن اســت که از
تجمع پال کت در دیوارههای عروق خونی جلوگیری
میکند.
شکالت تلخ
شــکالت تلخ ســبب گســترش عروق خونی شــده و
از ایــن طریق به بهبــود گردش خــون در پاها کمک
میکند.
زردچوبه
زردچوبــه حــاوی یــک ترکیــب شــیمیایی بــه نــام
کورکومین اســت کــه از ایجاد پال ک و تشــکیل لخته
جلوگیری میکنــد و از ایــن طریق در بهبــود گردش
خون مؤثر است.
روغن نارگیل
روغــن نارگیل ســبب تســکین التهــاب عــوق خونی
شدهوبهبهبود گردشخون کمکمیکند.مصرف
روزی دو تا ســه قاشــق روغــن نارگیل فرابکــر توصیه
شده است.
استراحت کنید
اســتراحت و تمرکــز مهمتریــن راهکارهــای بهبــود
گردش خون هستند.

صحبت گل  /فضای سبز و زیباسازی محیط

تکثیر درختچهها به روش خوابانیدن
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مثال ا گر قراری در دفتر خودتان هر
یکی از قابلیتهای جالب Outlookمشخصه تکرار آن اســتً .
یشــود ،سیســتم میتواند بهطور خودکار آن را مرتب و هر
دوشنبه از ساعت 8تا 10صبح برگزار م 
هفتهبهشمایادآوری کند.برایتکرار یکقرار ابتداآنراباز کنید.سپسمطابقباشکل،10برروی
 Recurrenceکلیک کنید.مطابقبابرنامهخودروزانه،هفتگی،ماهیانهیاسالیانهراانتخاب کنید.
حالمیتوانیدقرار را  SaveandCloseکنید.
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زمانبندی قرار مالقاتها
در بخش تقویم ( )Calendarبرنامه Outlookمایکروسافت میتواند وقایع یک روز ،یک هفته یا
یکماهرادر یکزمانپیشرویشمانمایشدهد.به کمکبخش Calendarاز برنامهOutlook
قادر خواهیدبودتاقرارهایمالقاتخودراتنظیم کنیدوآنهارامدیریتنمایید.همانطور که
از دفترچهو کاغذبرایثبتقرارهایخوداستفادهمیکنید،اینامکانپیشرویتانقرار داردتابر
رویساعتموردنظردر روزیخاص کلیک کنیدوآنگاهشرحقرارتانراتایپنمائید.تغییررنگ
باعثمیشودتابتوانیدبهسادگیزمانوروز جاریرااز بقیهروزهاتشخیصدهید .کلندر دارای
سهنوعثبتوقایعمختلفبهنامهای Appointmentsو Meetingsو Eventsاست.
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شکل View Tab - 12

امنیت اطالعات

رایجترین رمزهای عبور در سال 2016
کامران خوانســاری ســایت venturebeat
پرکاربردترین گذرواژههای سال  ۲۰۱۶را منتشر
کرده اســت .تقریبــا  ۱۷درصد کاربــران ،امنیت
ا کانت خود را با اعداد ۱۲۳۴۵۶تأمین میکنند.
طبــق ادعــای شــرکت  Keeper Securityطــی
رخن ه اطالعاتی که در سال ۲۰۱۶رخ داد ،حدود
 ۱۰۰میلیون گذرواژه برای عموم نمایان شد که
در اینخصوصنکاتحائزاهمیتیوجوددارد:
لیست عمومیترین نوع گذرواژه طی چند
ســال اخیر دســتخوش تغییرات بســیار اندکی
شده که به معنای آ گاهی پایین کاربران در این
زمینــه اســت .در حالیکه اهمیــت این مبحث
برای همگان واضح است.

 ۴مورد از  ۱۰گذرواژ ه موجود لیست و ۷مورد
از  ۱۵رتب ه اول ،دارای ۶کارا کتر یا کمتر هستند و
رمزگشــایی آنهــا بــرای نرمافزارهــای هک که
بهصــورت آزمایــش و خطــا عمــل میکننــد ،در
کسری از ثانیه امکانپذیر است.
وجود گذرواژههای q2w3e4r 1وqwe 123
نشاندهند ه این است که برخی کاربران برای
امنیتخوداهمیتبیشتریقائلاندوسعیدر
بهکارگیری الگوهای غیرقابل پیشبینی دارند؛
اما این گذرواژهها نیز قدرتمند نیستند و پسورد
شــکنهای لغتنام ـهای ،کلمــات ترتیبــی را
بهراحتــی تشــخیص میدهنــد .انتخــاب این
گذرواژههــا در بهتریــن حالت مقــداری در روند

آنها تأخیر ایجاد میکند .برای مثال استفاده
کاربــران از ترتیــب حــروف کیبــورد بــه عنــوان
گذرواژه خود را میتوان ،از این دسته برشمرد.
به نظر میرسد سرویسهای ایمیل ،تمام
تالش خود را برای جلوگیری از هرزنامه (اسپم)
بــه کار نمیگیرند .کارشــناس امنیــت ،گراهام
کلولی بر این باور اســت که وجود گذرواژههایی
با ترکیب تصادفــی  atcskd2w 18و3rjs1la7qe
در لیست،نشانمیدهد کهباتهااز این کدها
بــرای راهانــدازی ا کانتهــای جعلــی در
سرویسهای ایمیل عمومی و ایجاد هرزنامه و
حمالت فیشینگ استفاده میکنند.
در نهایت میتوان بهراحتی نوک پیکان حمله

را به ســمت کاربــران عــادی گرفت و آنهــا را به
انتخاب گذرواژههای قوی ترغیــب کرد ،در زیر
میتوانید لیست ۲۵گذرواژ ه رایج در سال۲۰۱۶
را مشاهده کنید:

ترجمه :محمدعلی کریمــی خوابانیدن یک
روشمناسببرایتولیدچند گیاهجدیدبدون
نیــاز بــه فــرد تکثیرکننــده اســت .ایــن روش،
طریقهایمفیدبرایتولیدیکتادو گیاهجدید
از بوتهای است که شــخصی آن را میخواهد
تکثیر کند ،بدون اینکه متحمل زحمات تکثیر
متداولشود.خوابانیدنروشسختینبودهو
بعــد از فعالیــت اولیــهای کــه الزم دارد ،اقدام
خاص دیگــری الزم نیســت تــا زمانی کــه گیاه
جدیدآمادهانتقالبه گلدانجدیدشود.
طبیعت را دنبال کنید
اصــوال خوابانیــدن ،ترغیب یــک گیاه بــه انجام
کاری اســت که طبیعت بهطور معمــول خود آن
کار را انجــام میدهــد و ایــن بدان معنا اســت که
هرکجا که شاخهها با سطح خا ک در تماس قرار
گیرد ،تولید ریشه مینماید.
ایــن کار بــهوســیله قــرار دادن ســاقه در داخــل
خا ک و نگهداری آن با تکه سنگ یا قالب انجام
میشود ،بهطوریکه باد نتواند شاخه را حرکت
دهد و باعث قطع ریش ـههای تولیدشــده گردد،
به همین سادگی!!.
عموما طبیعــت ایــن کار را قبال برای شــما انجام
داده اســت و بــا جســتجو در اطــراف ،میتــوان
دریافــت کــه قاعــده بســیاری از گیاهــان همین
گونه است ،وقتی یک تا چند شــاخه را در جایی
بخوابانیــم ،خــود به خــود ریشــهدار میشــوند،
ا گرچــه خوابانیــدن بــه نظر یــک روش متــداول
تکثیــر اســت ،ولــی روش بســیار مناســبی بــرای
آزمــودن آن در زمانی اســت کــه قلمههــای گیاه
به خوبــی ریش ـهدار نمیشــوند؛ چــرا که شــاخه
در روش خوابانیــدن هنوز به گیــاه اصلی متصل
اســت و مــواد غذایــی را از گیــاه دریافــت میکند
و ایــن در حالی اســت کــه در روش قلمــه گیری،
قلمههــا قبــل از ایجاد گیــاه جدید ممکن اســت
تمــام مــواد غذایــی موجــود در خــود را مصــرف
کننــد و پیــش از اینکــه فرصــت ریشــهزایی پیــدا
کنند ،بمیرنــد .در این روش از بین رفتن شــاخه
خوابانیده شده براثر بیماریهای قارچی بسیار
کمتر است.
تکثیر
بوتههایی که بــرای تکثیر به این روش مناســب
هستند ،معموال تعداد زیادی ساقه از زیر سطح
زمیــن تولید میکننــد یــا بهوســیله پاجوشها یا
ساقههای رونده تکثیر میشوند.
در فاصلــه زمانی پاییز تا اوایل بهــار بخش رونده
بوتــه را از خــا ک بیــرون بکشــید و ســپس آن را
ب ـه وســیله قیچــی باغبانــی از بوتــه مــادری جدا
نماییــد و بخــش تکثیرشــده را در گلــدان جدید
انتقال دهید.
.1ابتدا ساقهای را انتخاب کنید که بدون اینکه
بشکند به سطح زمین برسد و خا ک اطراف آن را

آمادهســازی کنید .در اغلب مــوارد همان خا ک
موجــود مناســب اســت ،ولــی ا گــر خــا ک بســیار
ســنگین رســی در محل باشــد ،بــا اضافــه کردن
خــا ک مخصــوص گلــدان (معمــوال خا کبرگ،
ورمی کمپوســت و کود دامی :مترجم) وضعیت
خا ک را بهبود دهید.
 .2برگهای اضافی و شاخههای جانبی را حذف
نمایید .یک گودال کمعمق حفر کنید و شاخه را
داخل گودال خم نمایید.
 .3بهمنظــور ثابت نمودن شــاخه داخل گودال
بهوســیله تکــهای از ســیم خمشــده ،شــاخه را
داخل گودال ثابت کنید.
 .4گــودال را پــر نماییــد و بــا اســتفاده از یکتکه
سنگ روی آن را بپوشانید .در بسیاری از موارد،
خود ســنگ بــرای نگهــداری شــاخه خوابانیده
شــده در محــل کافــی اســت و نیــازی بــه گیــره
نیســت .مزیــت دیگــر ســنگ اینکه باعــث حفظ
رطوبت در محل خوابانیده شده است.
 .5ممکن اســت چندیــن ماه و حتی چند ســال
برای گیاهان ســخت ریشه دهنده طول بکشد،
ولی گیاه خوابانیده شده سرانجام شاخه جدید
دوانــده و ریشــهدار میگــردد .پــس از مشــاهده
شاخه جدید شما میتوانید آن را از گیاه مادری
جدا کنید و داخل گلدان بکارید.
 .6ا گر گیــاه خوابانیده شــده ریشــه کافــی تولید
کرده باشــد ،میتوانید آن را به طور مســتقیم در
محل مورد نظر کشت کنید.
آزالیا یا خرزهره هندی گیاهی است که بیشترین
خود خوابانیــدن را در طبیعت انجــام میدهد.
همچنین ایــن کار را میتوان در بــاغ انجام داد،
ولی باغبان محتاط همیشــه بهصورت تعمدی
تعدادی الیه از شــاخههای این گیــاه را به روش
خوابانیدن تکثیــر میکنند تا عالوه بــر تکثیر آن،
هدیهای برای دوســتان داشته باشــد که به آنها
هدیه کند.
بهبود ریشهزایی در روش خوابانیدن:
ا گرچــه ایــن کار ضــروری نیســت ،ولــی میتوان
ریشهزایی را بهبود بخشید ،بدینصورت که در
قسمت تحتانی ســاقه که قرار است در آن محل
ساقه به زیرخا ک برود ،شکاف ایجاد نمایید.
سپس محل شکاف به وسیله تراشههای چوب
یا سنگریزه و یا ماسه پوشــانیده شود .این برش
باعث توقف حرکت هورمونهای گیاهی در طول
ســاقه خوابانیده شــده گردیــده و ســبب تجمع
هورمون در محل برش میشود که این امر سبب
کمک به تقویت ریشهزایی خواهد شد.
میتوان با چند بار خوابانیدن پشت سر هم یک
شــاخه ،بــه نتایج بیشــتری دســت یافــت و باید
اجــازه داد شــاخه به طــور متنــاوب بــه زیرخا ک
رفتــه و فواصــل بیــن هــر خوابانیــدن از زیرخا ک
خــارج شــود کــه بــه ایــن خوابانیــدن مرکــب یــا
مارپیچی میگوییم.
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اجتماعی
بازنشستگان

انواع بی انگیزگی و راههای مقابله با آن

تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد ،دیـروز چشـم 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
انقـالب اسلـامی و یک ــی از افتخـارات عظیـم جمهـوری اس ــامی ایـران جایـگاه
کسـانی بـوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن عزیـز در جهـت توسـعه اقتصـادی
کشـور تـالش کـرده انـد و موفـق شـده انـد ،ایـن شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود
کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی و خارجـی اسـت ،برسـانند.
نام

محلخدمت

تاریخاستخدام

قسمت دوم

سامانه 30003222

شما و فوالد

پیام های مخاطبان به سامانه 30003222
و تلگرام
علی مالکی همکار شاغل در
شرکت توکا نیرو
تقاضـــا دارم نســـبت بـــه تعهـــدات بیم ــه
تکمیلـــی همـــکاران توکانیـــرو تجدیدنظ ــر
بهتـــری انجـــام دهنـــد.
0913***7704

تاریخبازنشستگی

حمیدرضا ملک نژاد شاغل در

جان محمد رضایی

حمزه علی باقری

خدماتعمومیوامور رفاهی

مدیریتشهریوزیباسازیمحیط

1389/8/1
1395/12/25

1389/8/1
1395/12/25

ساالر ابطحی

حسنصفاپور

مدیریتشهریوزیباسازیمحیط

نوردسرد

1389/8/1
1395/12/25

1370/3/26
1395/12/30

محسنطحانی

سیدجمالمیرکاظمی

فوالدسازیوریخته گریمداوم

فوالدسازیوریخته گریمداوم

1368/12/23
1396/1/2

1369/10/24
1396/1/3

نورد گرم
از کلیـــه دوســـتان و همـــکاران گرام ــی ک ــه
در غـــم از دســـت دادن پـــدر اینجانـــب اب ــراز
همــدردی نمودنــد ،تقدیــر و تشــکر مینمایــم
0910***1815
علی کرمی
شاغلدر نیرویانسانیوسازماندهی

بختیار باقری پور

حمیدناصری

نوردگرم

انرژی و سیاالت

1370/3/1
1396/1/3

1370/4/3
1396/1/3

هیبت اله ابراهیمی

مسعودحسینی

فوالدسازیوریخته گریمداوم

انرژی و سیاالت

1370/2/21
1396/1/4

1370/3/18
1396/1/4

محمد گردشتی

مهرانسیدصالحی

برنامهریزیو کنترلتولید

مهندسیکارخانه

1371/4/10
1396/1/4

1368/1/8
1396/1/5

رحمت اله وفائیریزی

مسعودنیرومندفر

بهداشتحرفهای،ایمنیومحیطزیست

آهنسازی

1368/7/15
1396/1/5

1368/8/1
1396/1/5

حمزهعلیداتلیبیگی

محمدرضا یزدانی

آهنسازی

خریدماشینآالت،تجهیزاتوقطعاتیدکی

1369/1/18
1396/1/5

1369/1/20
1396/1/5

دالیل فراوانــی مانند ترس یا ســختی کار پیــش رویمان
وجوددارند کهباعثمیشوندهم هما گاهیدچار بیانگیزگی
بشویم.انگیزهدر خالقیت،بهرهوریوشادیمانقشاصلیرا
بازیمیکند.انگیزهمحرکاقداموعملاست.باانگیزهاست
که دست به کار میشویم و حرکت ،رشــد و تغییر میآفرینیم.
احساس میکنیم مؤثر ،ماهر و مهم هستیم .در نهایت تجربه
تغییراتی کهدر جهاناطرافمانایجادمیکنیم،بهمااحساس
قــدرت میدهد و در زندگیمان به خلق بیشــتر آنچه دوســت
داریمدستمیزنیم.در قسمتدومایننوشتهمیخوانیم
کهدالیلبیانگیزگیمتنوعهستندوراهکارهاییرابرایبازیابی
انگیزهمعرفیمیکنیم.
.1بیانگیزگیناشیاز فقدانچالش
چالشعنصراساسیدیگریدر انگیزهاست کهبرخینویسندگانتوجهمارابه
آنجلب کردهاند.هنگامرودرروییباچالشهانقطهایخوشایندوجوددارد.
چالشهایبیشازحدسختترسهایفلجکنندهایجادمیکنندوانگیزهرااز
بینمیبرندووقتیسختیچالشهاناچیزباشد،فردبهسرعتدچار کسالت
شــده و حفظ انگیزه به کاری سخت بدل میشود .انســانها ذاتا موجوداتی
فعال و در حال رشد هستند و به چالش دائمی برای دستیابی به مهارت نیاز
یشــود و با بیانگیزه کردنمان
دارند .بدون چالش ،خود ذاتی ما وارد عمل م 
اینپیامرابهمامیدهد کهاز مسیرمناسبماندورافتادهایم.
تعییناهدافچالشبرانگیز
ف و طر حهایی که دنبال میکنید را مرور کنید .آیا آنها شما را به چالش
اهدا 
فهــا و برنامهها الزم اســت ،رشــد
وا میدارنــد؟ آیــا برای رســیدن بــه این هد 
کنید یا تنهــا در کنج آسایشــتان بــا انجــام کارهایی کــه میدانید از عهــده آن
برمیآیید ،مشغول درجا زدنید؟ سعی کنید اهدافتان را ارتقا بدهید تا کمی
چالشبرانگیزتر بشــوند .در پروژههایی که برای انجام آنها الزم اســت رشــد
کنید یا یکی دو مهــارت تازه بیاموزید دخیل شــوید ،تــا خودتــان را در معرض
محرکهاقرار بدهید.
.2بیانگیزگیناشیاز سوگ
سوگیعنیدردوغماز دستدادن.ماانسانهادر آغاز هرتغییریواردمرحله
پرسشگری از خودمان میشویم .در این مرحله ما توانایی و الزام خود را برای
چسبیدن به وضعیت فعلی بررسی میکنیم و بابت فقدانهایی که با ایجاد
تغییرهایعمدهدچارشخواهیمشدبهسوگمینشینیم.سردرگمی،تردید
به خود ،بدگمانی به دنیای پیرامونمان و احســاس فقــدان ،عالئم متداولی
هستندوهرچهتغییربزرگترباشد،اینعالئمشدیدتربروزمیکنند .گاهیحتی
یشــویم .مارتا بک (Martha
دچار افسردگی خفیف و کنارهگیری اجتماعی م 
 ،)Beckجامع هشــناس و مربی رشد شــخصی ،نام این مرحله را «مرگ و تولد
دوباره» گذاشته است .با حجم زیاد احساسات سوگ ،ترس ،و فقدانی که در
اینمرحلهتجربهمیشودبیانگیزگیاتفاقیطبیعیاست.
پذیرشرنجوغموسپردنآنبهزمان
ا گر به تازگی دچــار ضرب ه روحی یا فقدان شــدهاید یا در حــال تجرب ه یک تغییر
بزرگ هســتید و عالئم شــدید «مرگ و تولد دوباره» به ســراغتان آمده اســت،
تالش نکنید به خودتــان انگیزه بدهیــد و عامدانه تغییــری در حالتان ایجاد
کنید .نمیتوانید یکشبه سوگواری را به سرانجام برسانید و وابستگیهایی
ش تفکر قدیمیتان دارید ،رهــا کنید و نمیتوانید
را ک ه به زندگی گذشــته و رو 
بدون طی کردن مرحل ه مرگ و تولد دوباره مستقیما به مرحل ه «رؤیاپردازی و
طر حریزی»قدمبگذارید.
شما باید فضای زیادی برای پختگی و تأمل در اختیار خودتان قرار بدهید .با
مصرفغذایمناسب،استراحتوورزشاز بدنتانمراقبت کنید.احساسات

ســوگواری ،ســردرگمی و ترسهایتان را با افرادی که مهربانانه به شــما گوش
میکنند ،در میان بگذاریــد .با آد مهــای مهربان و طبیعت در ارتباط باشــید
تا خودتان را بازبیابیــد .احساســات و افکارتان را تمــام و کمال بپذیریــد ،زیرا
هم هشــان طبیعی و بیخطرند .روزهــا را یک به یک پشــت ســر بگذارید و به
خودتانسختنگیرید.در اینمرحله گیجی،فراموشیوناشیانهعمل کردن
همگیطبیعیبهحسابمیآیند.وقتش کهبرسدسوگواریتماممیشود.ا گر
آنراباآرامشبپذیریدوسوگتانراابراز کنیدایناتفاقزودتراز زمانیرخمیدهد
کهآنراانکار یاسرکوبنمایید.
.3بیانگیزگیناشیاز تنهایی
ایندلیلبهخصوصبرایافرادی کهبهتنهاییدر خانه کار میکنند،اهمیت
دارد.هم هماروزهاییدچار خانهزدگیمیشویم،دلماننمیخواهد کار کنیم
وترجیحمیدهیمبادوستانمانبرایتفریحوبازیبیرونبرویم.شایدبهخاطر
اینکه انسان موجودی اجتماعی اســت ،خود ذاتی او گاهی هوس میکند با
دیگران ارتباط برقــرارکند .برای همین تــاش میکند با بیانگیــزه کردن فرد
نســبت به کاری که انجام میدهد و ایجاد وقفه در آن بــرای وقت گذراندن با
دیگرانفرصتیایجاد کندتابهنیازشپاسخبدهد.
بیرونآمدناز ال کتنهایی
وقفهایدر کارتانبیندازیدوبهدیدن کسیبروید کهاز بودنبااولذتمیبرید.
احتماال از اثری که این دیدار رویانگیزهتان میگذارد شگفتزده میشوید و
زمانی که به سرکارتان بازمیگردید احساس میکنید ،بهرهوریتان باال رفته
و کارها آسانتر شدهاند .عالوه بر این در جستوجوی راههایی برای افزایش
یومشارکتهایانتفاعیدر شغلتانباشیدتا کمتراحساس
شبکههای کار 
تنهایی کنید.
.4بیانگیزگیناشیاز فرسودگی
افراد تیپ شــخصیتی نــوع Aمردمی جاهطلــب و رقابتجو هســتند و اغلب
احساسمیکننداز زندگیعقبافتادهاند .گاهیحتیوقتیبرایانجام کارها
از مرزهای قابل تحمل عبــور کردهاند دربــارهی کارهای نکرد هشــان درگیری
ذهنیپیدامیکنند.
ا گرهمیشهاحساسخستگیمیکنید،برایمعاشرتبادیگرانانرژیندارید
واید هوقت گذرانیبیهودهشمارابیشتراز انجام کارهایموردعالق ههمیشگی
جذبمیکند،احتماال برایمدتیطوالنیاست کهفشار زیادیرابهخودتان
تحمیل کردهایدوممکناستدچار فرسودگیشدهباشید.
خودذاتیشماهمیشهتالشمیکندبهشماانگیز هبدهدتابهسمتمهمترین
ی که شــما را از
نیازهایتان حرکت کنید و از اهــداف ،برنامهها و روشهای کار 
اشتیاقهایشدورمیکند،فاصلهبگیرید.از اینروزمانی کهدچار فرسودگی
میشویدوبهخوابنیاز دارید،خودذاتیتانممکناستحتیانگیز ه کارهای
همیشهموردعالقهتانرااز بینببرد،فقطبهایندلیل کهشماراوادار کندتابه
نیازهایاساسیتانرسیدگی کنید.
مقابلهبافرسودگی
بخوابید .و وقتی به قدر کافی خوابیدید میتوانید با فکر باز و با در نظر گرفتن
خود ذاتیتان دربارهی آنچه برای شــما بیشــترین اهمیــت را دارد فکر کنید.
ِ
شیوههایمعقولوقابلادامهدادنراپیدا کنیدتابتوانید کارهاییرا کهبرای
شمامهمهستندبیشترامابدوندچار شدنبهفرسودگیانجامبدهید.
.5بیانگیزگیناشیاز عدماطالعاز مرحل هبعد
حتی ا گر هدف نهاییتان را خوب و واضح تصویر کرده باشــید ،ممکن است
ا گــر آن را به اهــداف کوچکتر تقســیم نکنیــد .در هنــگام عمل بــه آن دچار
رکود ،ســردرگمی و بیانگیزگی بشــوید .برخــی پروژهها کوچکانــد و آنقدر
آشنا هستند که به برنامهریزی نیاز ندارند .اما ا گر غالبا نگران مرحل ه بعدی
هستید و برنام ه شفاف مرحله به مرحله ندارید ،این مسئله میتواند منبع
بیانگیزگی شما باشد.

اطالعیه
یادنامه
با نهایت تأسف در هفت ه گذشته آقای اسماعیل جهانگیری شاغل در فوالد سازی در غم درگذشت پدر
و محمد علی ابوترابی شاغل در انرژی و سیاالت در غم درگذشت مادر و احمد نجفی شاغل در تعمیرگاه
مرکزی و محمدرضا کاظمی شاغل در تعمیرات مرکزی در غم درگذشت برادر به سوگ نشستند.
این غم جانکاه و ضایعــه جبرانناپذیر را به محضــر خانوادههای این مرحومین تســلیت عرض کرده و
برای آنان علو درجات را از درگاه حقتعالی مسئلت مینماییم.
روابط عمومی

اطالعیه بیمه نامه جامع آتشسوزی منازل مسکونی همکاران
بــه اطــاع تمامــی همــكاران شــاغل و بازنشســته مســتمریبگیر شــركت
فوالدمباركه اصفهان میرســاند ،در راســتای دیدگاه مساعد مدیریت عالی
شركتدرحفظ كرامتانسانی،صدوربیمهنامهجامعیتوسطواحدخدمات
بیمه شركت جهت پوشش بیمه آتشسوزی منازل مســكونی همكاران در
اقصینقاط كشور هرسالهاقدامودر سال 96نیزانجامپذیرفتهاست.
یگــردد در صورت وقوع حادثه ناشــی از
لذا از همكاران محترم درخواســت م 
آتشسوزی منزل مســكونی ،مراتب را در اسرع وقت به سازمان آتشنشانی

محلسكونتومقاماتانتظامیوسپسحدا كثر 72ساعت كاریاز تاریخ
حادثه ،كتبا جهت شــاغالن و تمــاس تلفنی جهت همكاران بازنشســته به
واحدخدماتبیمهشركتاطالعرسانیوجهتبازدیدوتهیه گزارشتوسط
كارشــناس شــركت بیمه از تمام اشــیاء و مواضع آسیبدیده عكســبرداری و
نگهداری نمایند .ضمنا شماره تلفنهای52733912- 33272- 33911
جهتهماهنگیواطالعرسانیاعالممیگردد.
امور عمومی

بازدید

بـــا توجـــه بـــه مبلـــغ کمکهزینـــه کف ــش در
کارت چندمنظوره متأســفانه فروشــگاههایی
معرفـــی شـــد هاند کـــه محـــدود میباش ــند
و کفشهایـــی را کـــه میتـــوان در بقی ــه
فروشـــگاهها بـــا مبلـــغ کمتـــری خریـــد ،ای ــن
فروشـــگاهها بســـیار گـــران و برخـــی ه ــر ن ــوع
کفشــی انتخــاب کنیــم ،بــه قیمــت موجــودی
کارت میفروشـــند.
0913***6454
مجتبی دهقانی
شاغلدر فوالدسازیونوردپیوسته
چـــرا باشـــگاههای بدنســـازی شـــهر مبارک ــه از
خردادمــاه از پذیرفتــن خانمهــا در نوبــت عصــر
خ ــودداری میکن ــد .لطف ــا پیگی ــری کنی ــد.
0913***6844
علی عباسی
شاغل در نورد گرم
در صــورت امــکان در یکــی از مناســبات اعیــاد
ب ــه کلی ــه پرس ــنل ف ــوالد ب ــه ج ــای وج ــه نق ــد
ی ــک دس ــت گرمک ــن ورزش ــی اه ــدا گ ــردد ت ــا
اینک ــه ی ــک ی ــادگاری مان ــدگار از ش ــرکت ف ــوالد
داش ــته باش ــیم.
0913***9380
آرش طاهری شاغل
در نورد سرد
امــور ورزش امســال در شاهینشــهر فقــط اقدام
بــه قــرارداد بــا یــک باشــگاه نمــوده و بــا توجــه بــه
وســعت شــهر رفــت و آمــد مشــکل میباشــد.
0913***8112
مهرداد نادری
شاغل در آهنسازی
از بزر گتریـــن مشـــکالت پرســـنل اش ــتغال
فرزن ــدان اس ــت ک ــه خواهش ــمند اس ــت لطف ــا
بـــا جایگزینـــی یکـــی از فرزنـــدان و اس ــتخدام
بـــه جـــای پـــدر ،ایـــن بـــار ســـنگین از دوش
همـــکاران برداشـــته شـــود.
0913***4451
جواد عطایی شاغل در انرژی و

سیاالت
از کلیـــه دوســـتان و همـــکاران گرام ــی ک ــه
در غـــم از دســـت دادن پـــدر اینجا ن ــب
ابـــراز همـــدردی نمودنـــد ،تقدیـــر و تش ــکر
مینما یـــم .
0913***1428
حمیدرضا حسین زاده شاغل
در تعمیرات مرکزی
از کلیــه دوســتان و همــکاران گرامــی کــه در غــم
از دس ــت دادن پ ــدر اینجان ــب اب ــراز هم ــدردی
نمودن ــد ،تقدی ــر و تش ــکر مینمای ــم.
0913***1896
امیر معبودی
شاغل در نیروی انسانی و سازماندهی
تقاض ــا دارم نس ــبت ب ــه گم ــاردن اف ــراد ورودی
دربهــا دقــت بیشــتری شــود ،چــرا کــه ویترین
مجتمــع و جایــی کــه افــراد اولیــن برخــورد را بــا
ف ــوالد دارن ــد ،همانجاس ــت مخصوص ــا ا گ ــر
لک ــرده
ایـــن قشـــر افـــراد دانشـــگاهی و تحصی 
باش ــند ،انع ــکاس ب ــدی در جامع ــه دارد.
0913***0571

پاسخ مسئوالن

بازدید خانواده فوالد مبارکه از شرکت در تاریخ  24فروردین 1396

احترامـــا در پاســـخ بـــه متـــن پیـــام ارس ــالی
از ســـوی همـــكار عزیزمـــان جنـــاب قنب ــری
بـــه اطـــاع میرســـاند :هما نگو ن ــه ك ــه
مس ــتحضرید جه ــت رف ــاه و س ــهولت در ام ــر
ایـــاب و ذهـــاب همـــكاران بـــه در به ــای
اصلـــی مکانیســـمهایی پیشبینـــی ش ــده
كـــه رأس ســـاعت  16:20حر كـــت مینمای ــد
و بـــه ایـــن دلیـــل ایـــن ســـاعت پیشبین ــی
شـــده تـــا ســـرویس مذكـــور پـــس از ای ــاب و
ذه ــاب پرس ــنل ب ــه دربه ــای اصل ــی بتوان ــد
مجــددا بــه پاركینــگ اصلــی مراجعــت نمــوده
و در س ــكوی س ــرویسدهی ق ــرار گرفت ــه ی ــا ب ــه
عنـــوان رزرو ارائـــه خدمـــات نمایـــد.
ترابری سنگین
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ورزش

ورزش در فصل بهار
تغییــرات آب و هوایــی و
کاهشفعالیتهایبدنیموجب
رخــوت و سســتی مــا میشــود.
بنابرایــن توصیــه میشــود در ایــام
تعطیل با خانواده همراه شوید و به
مناطق کوهستانیوتفریحیرفتهو
عالوه بر لذت بردن از زیباییهای
طبیعــت ،یــک تــا دو ســاعت
پیادهروی کنید تا خون در بدنتان
به جریان درآید و با ا کســیژنگیری
بیشتر،حسشادابیوسرزندگیدر
شماایجادشود.
رفعخوابآلودگیبهاریباورزش
زمانی کــه بهــار فــرا میرســد ،با گــرم شــدن هوا،
یشــوند ،لذا
رگهای خونی گشــاد و منبســط م 
یشــود و بیشــتر جریان خون به
فشارخون کم م 
سمت پوســت میرود و خون و ا کسیژن کمتری
به سمت مغز میرود .همچنین افزایش فعالیت
ســوخت و ســاز بــدن در بهــار نیــاز بــه ا کســیژن
بیشتری دارد ،بنابراین ا کسیژن کمتری به طرف
مغز فرستاده میشود.
بدن ما یا بهتر بگوییم مغز مــا به مدت زمانی نیاز
دارد که خود را با شرایط جدید وفق دهد و تا این
هماهنگــی صــورت بگیــرد حالــت خوابآلودگی
فصل بهار بروز میکند.
حهــا یــک برنامــه ورزشــی کوتا همــدت بــرای
صب 
خودتــان در نظــر بگیرید و ســعی کنید خــود را در
معرض نور آفتاب قرار دهید تا فعالیت شما باعث
شــود گــردش خونتان منظم شــده و هوشــیاری
خود را به دست آورید
افراد در این فصل هم خواب و هم استراحت خود
را زیادتــر میکننــد در حالی کــه ا گر فعالیتشــان را
زیادتر کنند دیگر بیحالی به سراغ آنها نمیرود.
ورزش صبحگاهــی و پیــادهروی قبــل و بعــد از
کار روزانــه میتوانــد هــوای تــازه بیشــتری را وارد

پاسخ مسئوالن
در پاســخ ســؤال همکار گرامی
آقای امیر مســعود ملکی پور شــاغل
نوردسردمبنیبرعلتقراردادنبستن
بــا برخــی از باشــگاهها بــه اطــاع
میرساند:

خاص کار کنید.
یکی از اصول تأثیرگذاری بیشتر ورزش در جسم،
تمریــن ب هصــورت گروهــی میباشــد و بایــد ایــن
نکتــه را مدنظــر داشــته باشــیم کــه تنهــا ورزش
نکنیم .داشتن یک همراه  ،انگیزه شما را افزایش
میدهد.
لباسهای ورزشی خود را عوض کنید
سهــای ورزشــی بعــد از مدتــی کیفیــت خود
لبا 
را از دســت میدهند ،ســعی کنیــد بعــد از مدتی
سهــای جدید تهیــه کنیــد .این کار در شــما
لبا 
انگیزه بیشتری ایجاد میکند.

سیستمتنفسی کند.هوایآلودهبهعلتداشتن
دیا کســید کربــن بــاال ،خوابآلودگــی را بیشــتر
میکنــد .بنابرایــن کســانی کــه خــون غلیظتری
دارند ،بیشــتر بــه ایــن بیحالــی دچار هســتند،
چرا که ا کسیژن کمتری به سیستم عصبی آنها
میرسد و وقتی که فرد فعالیت نداشته باشد این
یشــود .در فصل بهار برخالف
موضوع تشدید م 
زمســتان نیاز به ورزش در فضای بســته نیست و
میتوان در این فصل فعالتر بود.
بهتراستورزشدر فصلبهار راباتوجهبه
نکاتزیرشروع کنید:
از باشگاهبیرونبیایید
الزم نیســت کــه در این فصــل تماموقت خــود را
در باشگاه ورزش کنید .بهتر اســت در این فصل
از نور آفتاب اســتفاده کنیــد و از هوای تــازه لذت
ببرید .قــرار گرفتن در معرض آفتــاب باعث تولید
یشــود .افزایش ویتامیــن  Dدر
ویتامیــن  Dنیز م 
بدن باعث بهتر شــدن روحیه و بــاال رفتن انرژی

بدن خواهد شد.
خود را به چالش بکشید .هنگامی که یک حرکت
ورزشــی را مدام انجــام دهید ،بدن بــه آن عادت
میکنــد و حرکــت کمکــم تأثیــر خــود را از دســت
میدهد .برای اینکه عضــات همچنان پرورش
یابند ،نیاز به انجام حرکات ورزشی جدید است.
از حرکات پرشــی اســتفاده کنید .این حرکات به
هماهنگی بــدن و چابکی بیشــتر کمک میکند.
حــرکات پرشــی عضــات را تقویــت میکنــد و بــه
پرورش آنها کمک خواهد کرد.
از حرکات ورزشی چندجانبه اســتفاده کنید .به
جای انجــام ورزشهایــی که یــک حرکت خاص
شهــای پیچیدهتر
یشــود ،ورز 
نهــا تکــرار م 
در آ 
را انجام دهید .حرکات ورزشــی پیچیــده بر روی
عضالت مختلف کار میکند.
الزم اســت بــه یاد داشــته باشــیم ،ورزش بیشــتر
همیشه بهتر نیست .الزم نیست که در هر جلسه
ورزشــی هر حرکتی که بلدید انجام دهید .ســعی
کنید در هر جلسه ورزشــی بر روی دو یا سه عضله

چندنکتهقابلتوجه:
از آب و هــوای مناســب فصــل بهــار برای ســامت
خــود اســتفاده نمایید .گفتنی اســت ،پزشــکان
انجــام ورزشهایــی ماننــد ایروبیــک را در فضای
باز ســبب افزایــش دریافت ا کســیژن بــرای بدن و
بهبود رنگ پوســت ،ســامت و همینطور انرژی
موردنیازبرایانجامفعالیتهامیدانند.بررسیها
نشــان میدهند ،تنفــس عمیــق و تمرین تنفس
دیافرا گمی،میتواندسببشادابیبهترپوستو
سالمتاندامهایبدنشود.پزشکانمصرفآب
تازهوخالصبهمیزانزیادرادر فصلبهار برایرفع
سموم ناشــی از مصرف مواد شــیمیایی و نیز دفع
اثرات مضــر آلودگی هوا بــه افراد توصیــه میکنند.
در عین حال دانشــمندان توصیه میکنند ،افراد
یهــای
از آب تــازه و نــه آب ذخیــره شــده در بطر 
پالستیکی اســتفاده کنند .پژوهشگران استفاده
از نور مستقیم خورشید در ساعات اولیه صبح به
میزان ۲۰دقیقهرابرایجذبویتامین Dموردنیاز
بــدن در فصــل بهــار ضــروری میدانــد .درنهایت
پزشــکان توصیــه میکننــد ،افــراد ضمــن انجــام
حــرکات ورزشــی بــرای شــادابی جســم و روان ،به
جایمصرفنوشیدنیهایانرژیزاحاوی کافئین
از دمنوشهای گیاهیبهارهبرایحفظسالمتیو
طراوتخوداستفاده کنند.

هنگامی که یک
حرکت ورزشی را
مدام انجام دهید،
بدن به آن عادت
میکند و حرکت
کمکم تأثیر خود را
از دست میدهد.
برای اینکه عضالت
همچنان پرورش
یابند ،نیاز به انجام
حرکات ورزشی
جدید است.
از حرکات پرشی
استفاده کنید.
این حرکات به
هماهنگی بدن و
چابکی بیشتر کمک
میکند

سیاســت امور ورزش در قســمت قراردادها کامال
بر اساس درخواست و اســتفاده کارکنان محترم
و خانــواده ایشــان طبــق اســتانداردهای امــور
ورزش میباشــد و هرگونــه لغو قــرارداد در صورت
عدم استفاده و یا سرویسدهی نامناسب انجام
میشود .حالآنکه در شهرستان شهرضا با توجه
بــه درخواســت کارکنــان ،شــاهد افزایــش تعداد

باشگاهها از  17در ســال  1395به  20مرکز ورزشی
در سال  96هستیم .الزم به ذکر است با توجه به
ســابق ه زیاد همکاری امور ورزش فــوالد مبارکه با
مرا کز ورزشی و اعتباری که برند فوالد مبارکه برای
آنها ایجاد میکند و همچنین امکان اســتفاده
کارکنان فــوالد و خانــواده ایشــان از ایــن مرا کز به
صورت مستمر در سال ،باعث شده تمامی مرا کز
در استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری،
خواهــان عقــد قــرارداد بــا شــرکت فــوالد مبارکــه
باشــند؛ بهگونــهای کــه منافــع بســیاری از مرا کز
وابسته به این قرارداد خواهد بود .
امور ورزش

ورزش و تندرستی

نفرات برتر سالن بزرگ ورزشی میعاد
امور ورزشفوالدمبارکه،همچونماههای گذشتهدر راستایترغیب،تشویقوخلق
فضاییرقابتیدر بینهمکارانورزشکار در سالنبزرگورزشیمیعادواقعدر محلشرکت،
از بینرهروانسالمتیاقدامبهبرگزیدن 5نفراز حاضرانبهعنوانبرترینهایفروردینماه
کردهاست.امیداستبابرگزاریایننمونهاقداماتباحضور هرچهبیشترهمکارانمحترم
در فضاهــای ورزش همگانــی ،شــرکت را سرشــار از شــور و هیجــان شــاهد باشــیم.
همکار ارجمند آقای علیرضا ایران تاژ شاغل در واحد ایمنی و آتشنشانی با انجام تمرینات ورزشی
زیر نظر مربیان مجرب سالن بزرگ ورزشی میعاد موفق به کاهش  14کیلوگرم از وزن خود گردید.
آقای علیرضا ادیبی شــاغل در واحد ترابری ،با تمرینات مداوم توانســت به مقدار  10کیلوگرم وزن
توده عضالنی خود را افزایش دهد.
آقای صادق امیــر پور شــاغل در واحد تعمیــرگاه ریختهگــری ،با حضور مســتمر و تمرینــات مداوم
توانست به مقدار  10کیلوگرم وزن خود را کاهش دهد.
آقای شــهرام کتیرایی شــاغل در واحد مهنــدس صنایع بــا انجام حرکات ورزشــی در ســالن بزرگ
ورزشی میعاد توانست  13کیلوگرم از وزن خود را کاهش و تا سطح قابل قبولی آمادگی جسمانی خود
را افزایش دهد.
آقای علی اصغر شمس شاغل در واحد آموزش با تالش و کوشش خود توانست  12کیلوگرم از وزن
خود را زیر نظر مربیان سالن میعاد کاهش دهد.
برای این عزیزان و تمامی ورزشکاران میهن عزیزمان ایران آرزوی سالمتی و موفقیت داریم.

اخبار باشگاه

 ۴بانوی طالیی
در تیم ملی والیبال نشسته

بداقبالی
در ورزشگاه آزادی
علیرضاادیبی

اسامی دعوتشدگان به تیم
ملیآقایانوبانوانوالیبالنشسته
ایراناعالمشد.
هــادی رضایــی ،مدیــر تیمهــای ملــی والیبال
نشســته کشــورمان از برگزاری همزمان اردوی
تیمهای ملی والیبال نشسته آقایان ،بانوان و
جوانان ( آقایان) خبر داد.
وی با اعالم ایــن خبر افزود :نخســتین مرحله از
تمریناتتیمملیوالیبالنشستهمرداندرسال
جدیدبادعوتاز ۱۵ورزشکار از ۱۸اردیبهشتماه
در تهــران آغاز و همزمــان با آن دومیــن مرحله از
تمریناتتیمملیجواناندربخشآقایاننیزآغاز
میشودتاملیپوشانجوانعالوهبربرنامههایی
که در این اردو برای آنها در نظر گرفته شده ،در
کنار تمرینات بزرگســاالن کســب تجربــه کنند و
با انجام بازیهای دوســتانه بــرای رویدادهای
پیشروآمادگیبیشتریبهدستآورند.
مدیرتیمهایملیوالیبالنشسته کشور گفت:
همزمان با ایــن دو اردو ،بانوان ملیپوش نیز به
اردو دعوت شدند و آغاز این سلسله از تمرینات
بــرای کســب آمادگــی بیشــتر جهــت حضــور در
مسابقاتآسیاییخواهدبود.
رضایی اعالم کرد :مقرر بود مســابقات قهرمانی
آســیا و اقیانوســیه خردادمــاه ســال جــاری بــه
میزبانــی چین برگزار شــود کــه بر اســاس آخرین
اعالم برگزارکننــده این تاریخ به تعویــق افتاد و تا
هفت ه آینده تاریخ جدید برگزاری این مسابقات
اعالممیشود.
وی در پایان اســامی دعوتشدگان به تیم ملی

والیبال نشسته بزرگســاالن را به شــرح زیر اعالم
کــرد :داودعلیپوریــان ،محمــد خالقــی ،صادق
بیگدلــی (تهــران) ،مهــدی بابادی(خراســان
رضــوی) ،رمضــان صالحــی ،مرتضــی مهــرزاد،
مجیدلشکری،امیرحسین کفشدار(مازندران)،
میثم علی پور(گیالن) ،مهــرزاد مهــروان (البرز)،
محمدرضا ســبحانی(اصفهان) ،احمــد ایری،
آرشخرمالی(گلستان)،حسین گلستانی(قم)،
عیسیزیراهی(مرکزی).
در ایــن اردو هــادی رضایی به عنوان ســرمربی،
علیرضا معمری و بهمن تاروردی زاده به عنوان
مربــی و محمد صفری بــه عنوان فیزیوتــراپ در
کنار ملی پوشــان حضور دارند و سرپرســتی اردو
نیزبرعهدهفرشیدعاشوریاست.
در بخــش بانــوان نیــز نســرین فرهــادی ،طیبه
جعفری(چهارمحــال بختیــاری) ،معصومــه
زارعی،نداپنجهباشی،سمانهقنبری(خراسان
رضــوی) ،بتــول خلیــل زاده ،فاطمــه جهانــی،
بتولجعفریان،رضوانمیرزایی(کرمان)،مهری
فالحی(گیالن)،معصومهشجراتی(خوزستان)،
فرزانه حیدری(هرمزگان) ،زینب ملکی ،مژگان
نصیری(اصفهان)،سمیراخالقی(زنجان)،زهرا
دانایی(گلستان)بهاردودعوتشدندوتمرینات
خود را زیــر نظر مریم ایرانمنــش ،مربی تیم ملی
انجاممیدهند.
سرپرســتی اردوی بانوان نیز بــر عهد ه معصومه
مهرورز خواهدبود.
زینب ملکی ،معصومه شجراتی ،مهری فالحی
و سمیرا خالقی از بازیکنان تیم والیبال نشسته
فوالدمبارکهسپاهانهستند.

دیدار وتجلیل مدیران باشگاه سپاهان
ازجانبازان سرافراز

مدیــران باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان در
ســالروز میــاد حضــرت ابوالفضــل(ع) و روز
جانبــاز با حضــور در جشــن آسایشــگاه شــهید

مطهری ضمن دیدار با جانبازان سرافراز از این
یادگاران انقالب اســامی و هشــت ســال دفاع
مقدس تجلیل کردند.

تیــم فوتبــال فــوالد مبارکــه
سپاهاناخریندیدار خوددر رقابت
هایاینفصللیگبرتررابرگزار کرد.

زالتکو کرانچارپسازشکستدرنیمهدومباحضور
در نشستخبریپاسخگویسواالتخبرنگاران
شد کهمشروحآندر ادامهمیآید.

دیدار تیمهایاستقاللوسپاهان
ورزشگاه:آزادی
تماشا گر ۱۵:هزار نفر
گلها:مهردادمحمدی(دقیقه)۴۱برایسپاهان؛
جابر انصاری (دقیقه )۵۹و فرشــید باقری (دقیقه
)۸۴برایاستقالل

متاسفم کهروندخوبسپاهانمتوقفشد
به استقالل و ســپاهان برای این بازی زیبا تبریک
می گویم.نیمهنخسترابایکبازیمنظموپاس
کاری خوب توانســتیم برتری را به حریف تحمیل
کنیم و با برتــری به رختکن برویم امــا در نیمه دوم
با دو اشــتباه مــا و دو کار زیبــای اســتقاللی ها این
تیم موفــق به گلزنی شــدند .خوشــحالم که همه
از این بــازی لذت بردنــد و دلیل ایــن موضوع این
اســت که هر دو تیــم شــریک خوبی بــرای یکدیگر
در زمین بودند .متاســفم کــه چرخــه  ۶هفته ای
من با شکســت بــه پایان رســید امــا ایــن موضوع
چیزیرامتوقفنمی کندزیراسپاهانبهروزهای
خوب خــود نزدیــک شــد .بایــد در روزهــای آینده
اســتراحت کنیم و پس از آن درباره ی فصل آینده
تصمیمبگیریم.

اســتقالل:مهدیرحمتی،خســروحیدری،
رابســونجانواریــو،پادوانی،میــادزکیپــور،امید
ابراهیمی،امیدنورافکن،فرشیداسماعیلی(-۷۷
فرشیدباقری)،جابرانصاری(-۶۹محسن کریمی)،
بهنــام بــرزای ( -۶۰علــی قربانــی) و کاوه رضایــی
سرمربی:علیمنصوریان
فــوالد مبارکه ســپاهان :لی اولیویرا ،موســی
کولیبالی،شجاعخلیلزاده،عارفغالمی،احسان
حاجصفی ،میالد ســرلک ،رســول نویدکیا ،ســرور
چپــاروف ،حســین پاپــی ( -۶۵جــال الدیــن
علیمحمدی) ،رضا میرزایــی ( -۶۰فرید کریمی) و
مهردادمحمدی
سرمربی:زالتکو کرانچار
داور :محمــد حســین زاهدیفــرد ،آرمــان
اسعدی،علیرضاایلدروموناصرجنگی
با این نتیجه اســتقالل مقام نایب قهرمانی لیگ
رسیدوسپاهانبهمقامیبهتراز پنجمینرسید.
شرح گلها:
 -۴۱( ۰-۱ســپاهان) :همــکاری پاپــی و جبــاروف
در محوطــه جریمه در نهایــت باعث شــد توپ به
محمــدی برســد و او با یــک دریبــل و ضربــه تمام
کننــده از درون محوطه جریمــه اســتقالل دروازه
مهدیرحمتیراباز کرد.
 -۵۹( ۱-۱استقالل) :ارسال کاوه رضایی از سمت
راستدر تیرنزدیکباضربهسرانصاریهمراهشد
و گلتساویبهثمررسید.
 -۸۴( ۲-۱اســتقالل) :تــوپ در پشــت محوطــه
جریمهبهفرشیدباقریرسیدتااوباضربهایفنی
گلبرتریاستقاللرابهثمربرساند.
کرانچار :متاســفم کــه روند خوب ســپاهان
متوقفشد
ســرمربی تیم فوتبــال فــوالد مبارکــه ســپاهان در
نشستخبریبعداز دیدار بااستقاللحاضرشد.

روندصعویداشتیم
امروز امید صعــود ما به آســیا به نا امیــدی تبدیل
شــد اما این موضوع تغییری را در ســپاهان ایجاد
نمی کند .ما چهار برد و یک مســاوی داشتیم و با
شکســت امروز نیز باید بگویم که ما روند صعودی
داشــتیم .ا گــر یــک کار خــوب بــا کیفیــت را ادامه
بدهیموبااضافه کردنچندبازیکنواصالحیکیا
دوپستدوبارهسپاهانقدرتمندراخواهیمدید.
خوشحالم کهسپاهانبهجمعتیمهایباالنشین
بازگشتهواینموضوعجایامیدواریدارد کهتیم
مابهجایگاهواقعیخودرسیدهاست.بهنظرمندر
دوجلسهمذا کرهقبلیتالشزیادیبرایحصول
توافق رخ داد .بعد از بازگشــت به اصفهان جلسه
نهایی انجام می شــود و فکر می کنم ا گر دو طرف
اندکی کمک کنند،توافقنهاییحاصلمیشود.
تمدیدقراردادبازیکناندرخواستاولمناست
تمدیــد قــرارداد بحــث اول مــن در جلســه تمدید
قــرارداد خودم بود زیــرا ابزار هر مربــی ،بازیکنان ما
هســتند .من می دانم کــه ۶بازیکن تاثیر گــذار ما
در سال آخر قرار داد هســتند و به نظر من با اضافه
کردن ۳بازیکن ستاره و خوب می توان اصالحات
اساســی را در رونــد نتیجه گیــری تیم انجــام داد.
ســوال من نیز از باشــگاه ســپاهان همین بــود که
آیا بودجه کافی بــرای تمدید قــرارداد حاج صفی،
چپــاروف و یــا خلیــل زاده وجــود دارد؟ امیــدوارم
باشــگاه بتواند به این سوال پاســخ خوبی بدهد.
در این هفته واضح تر در جلسه با مدیران باشگاه
صحبتخواهم کرد

علی اصغر شمس

صادق امیر پور

علیرضا ایران تاژ

شهرام کتیرایی

کوهگشت

صعود گروه کوهپیمایی شهید قاسمی به قله تفتان

اعضای گروه کوهپیمایی شهید قاسمی طی یک برنامه ســه روزه در اردیبهشتماه
موفقشدند،بهقلهتفتانصعودنمایند.
رشــتهکوه تفتان با ارتفاع  4050متر بلندترین قله جنوب شــرقی کشــور و دومین قله آتشفشانی کشور
است که همچنان از فراز قله آن گاز گوگرد و بخار آب خارج میشود.
گفتنی است کوه تفتان که به معنی گرم و سوزان است ،در  100کیلومتری شهر زاهدان قرار دارد.

عکس هفته
عکسازهمکار گرامیمحمود کریمیان
شــاغل در واحــد خدمــات عمومــی و
امور رفاهی
همــکاران و خواننــدگان محتــرم
خبرنامــه فــوالد میتواننــد با ارســال
عکسهای جــذاب و دیدنی ورزشــی
بــه واحــد امــور ورزش در مســابقه
انتخــاب بهتر یــن عکــس هفتــه
شــرکت نمایند .شــایان ذکر اســت هر
هفته بــه عکــس منتخــب جایــزهای
به رســم یادبــود از طــرف امــور ورزش
اهدا خواهد شــد .شــرکت براي تمام
کارکنان و خانواده ايشان آزاد است.
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حدیث هفته
امام مهدی عجل هللا تعالی فرجه:
من وصى آخرینام ،به وسیله من بال از خانواده و شیعیانم دفع میشود.
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سینما

نیمه شعبان شب عبادت و میالد امام زمان

کسی که شبهای
عید فطر و نیمه
ماه شعبان را احیاء
بدارد ،در روزی که
قلبها میمیرند
قلب او نمیمیرد

سینما قدس
گشت ارشاد  / 2خوب ،بد ،جلف

سینما سپاهان
گشت ارشاد  / 2خوب ،بد ،جلف

سینما ساحل

گشت ارشاد 2

سینما فلسطین
امتحان نهایی  /ماجرای نیم روز  /خوب ،بد ،جلف

فرهنگیان
سالم بمبئی  /مبارک (رئال انیمیشن)

پردیس سینمایی چهارباغ
نقطه کور  /افسونگر  /آباجان  /ماجرای نیم روز  /سه بیگانه /خوب ،بد ،جلف /خماری

اوقات شرعی
اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
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دانستنیها

خون مصنوعی اختراع شد

ماه شعبان باعظمت و بسیار ارزشمند است.
در ایــن مــاه ،شــب نیمــه شــعبان از جایــگاه
ویــژهای برخــوردار اســت؛ همانگونــه کــه در
ش ـبهای مــاه رمضــان ،شــب قــدر اهمیــت
فوقالعــادهای دارد .در این شــب با عظمت،
عباداتــی وارد شــده .نیمــه شــعبان روز میالد
منجی بشــریت از گردابهای جهل و نادانی،
ولــی عصــر امــام زمــان ارواحنــا لتــراب مقدمه
الفداء میباشد.
امام زمان علیهالســام و حجــت دوازدهمین
شــیعیان جهــان ،در شــب نیمــه شــعبان
سال 255ه.ق چشــم به جهان گشــود .امید
همه پیامبران علیهمالســام ،اوصیاء و اولیاء
الهی برای حکومت عدالت در گیتی ،در چنین
شــبی پا به عرصــۀ جهان نهــاد .نیمه شــعبان
خاطرهانگیزترین و شــادترین ایام سال ،برای
شیعیان است.
از پیامبــر ا کــرم(ص) نقــل میکننــد کــه آن
حضرت فرمودند :شــب نیمه شــعبان خواب
بودم که جبرئیل نازل شــد ،به مــن گفت :ای
محمد! آیا در چنین شــبی میخوابی؟ سؤال
کردم :مگر این شب چه شبی است؟ جبرئیل
جواب داد :شب نیمه شعبان است ای محمد
برخیــز .او مرا بلنــد کرده با خــود به بقیــع برد،

مهدویت ،تداوم امامت

علیهالسالم

سپس گفت :سر بلند کن ،این شبی است که
درهای آســمان گشــوده می شــود؛ در نتیجه
درهــای رحمــت ،رضــوان ،مغفــرت ،فضــل،
توبه ،نعمت ،بخشش و احسان باز می شود.
آن حضرت در حدیثی دیگر میفرمایند:کسی
که ش ـبهای عید فطــر و نیمــه ماه شــعبان را
احیــاء بــدارد ،در روزی کــه قلبهــا میمیرند
قلب او نمیمیرد.
از دیگر اعمالی که در نیمه شعبان بسیار بر آن
تأ کید شــده زیارت امام حســین علیهالســام
اســت .ابی بصیــر از امام صــادق علیهالســام
نقــل میکند کــه فرمودند :کســی که دوســت
دارد بــا صــد و بیســت هــزار پیامبــر مصافحــه
کنــد ،بایــد در نیمــه شــعبان قبر امام حســین
علیهالســام را زیــارت کنــد؛ هــر آینــه ارواح
پیامبــران علیهمالســام از خداونــد اجــازه
میخواهنــد کــه امــام حســین علیهالســام را
زیــارت کننــد و خداونــد به آنــان اجــازه زیارت
عنایت میفرماید.
و از آن حضرت نقل شده که فرمود :هنگامی که
شب نیمه شعبان فرا رسد ،منادی از افق اعلی
ندا دهــد :ای زائران امام حســین علیهالســام
برگردیــد در حالــی کــه گناهانتــان بخشــیده و
پاداش شما بر خدایتان و پیامبر (ص) است.

انسانبدونهدایتالهی،بدون کتابآسمانیو
بدونرهبریملکوتی،راهرهاییازظلمتوزندگی
بهتروسالمتوسعادترانمیشناسد.
ادیان گونا گون ،مذاهب فراوان ،مکاتب فلسفی
و اقتصــادی و اجتماعــی بیانــدازه ،نظا مهــای
اجتماعیواخالقیوفکریبسیارمتفاوتومتعدد
وباتبلیغاتبیحدوحصردر برابرانساناست.
انسان بهطور فطری خواهان «صراط مستقیم»
است؛ اما در نقطه شروع دوراهیها ،سهراهیها،
چندراهیها و هزار راه و شــیوه موجود در جهان
و فراروی زندگی ،انســان ،نشــانی مقصد را از چه
کسیبپرسدوبهسخنچه کسیاعتماد کندودر
پی چه گروهی برود؟ زیرا بــدون رهبری الهی به
مقصد نمیرسد .و امام در فرهنگ تشیع کسی
است که رابط انسان و اهلل است.
مهدویت و عقیده به رهبری برگزیده الهی که هم
ا کنــون زنده اســت و ســرانجام جهــان را آ کنــده از
عدالت خواهد نمود ،چیزی جز عقیــده به «امام
معاصر»نیست.
در ســطح جهانی نظام اســتکباری با مهدویت و
یارانودوستانوشیعیانآنبزرگوار در حالجنگ
فرهنگی و نظامی و سیاســی اســت .چــرا آمریکا و
انگلیسوصهیونیسم،باتفکروعقیدهمهدویت
با شــدت تمام و با همه وســایل مبارزه میکنند و
در محو یا نســخ تفکــر مهدویت میکوشــند .مگر
شــعارهای امام مهدی(عج) چیســت که اینان را
چنینبرآشفتهوباتمامتوانبهجنگاوآمدهاند؟
شــعار آن حضــرت آزادی بشــریت از بنــد تمــام
سلطهگران جهانی و آزادی مستضعفان ،استقرار
عدالتاجتماعی،ایجادحکومتالهیوحاکمیت
توحیدبر کلجهاناست.
اماآنها کهبشررابردهخویشمیخواهند،آنها
که سالها بر جان و مال و نوامیس بشریت حا کم
بودهاند ،آنــان که در بخشــی از جهان ســلطنت
نامشروعداشتهاند،از حضور وظهور کسی کهاین
بساطرابرچیندوآوایآزادیوعدالتوحکومت

فقه و زندگی

معرفی کتاب

بهره دادن به بانکها

با محوریت وحدت میان مذاهب

داستان «شرف
خاک» در جهت
تقویت روحیه
وحدت بین
فرق اسالمی
و قومیتها،
ارج نهادن به
روحیه ایثار و از
خودگذشتگی،
بیان تعریف واقعی
غیرت و ارائه
تصویری از محبت
اکراد عراق و علقه
آنها به انقالب
اسالمی به رشته
تحریر درآمده
است

قهرمـان داسـتان کا ک
صالـح یـک کـرد سـنی
مذهـب عراقـی اسـت کـه
خود داود را با تن مجروح
از مهلکه جنگ به روسـتا
بـاز میگردانـد ،ولـی
متأسـفانه داود بـا ورود
بـه روسـتا بـه شـهادت
میرسـد و کا ک بـه خاطر
اینکـه پیکـر داود بـه
دسـت کومله و دموکرات
نیفتـد تصمیـم میگیـرد
کـه پیکـر شـهید مجیـدی
را جایـی غیـر از قبرسـتان

«شرف خا ک» بر اساس زندگی شهید داود
مجیدی منتشر شد
کتاب «شـرف خـا ک» برگرفته از زندگی شـهید
داود مجیـدی بـه قلـم مهـدی خـدادادی از
سـوی نشـر نـارگل منتشـر شـد.
کتـاب «شـرف خـا ک» برگرفتـه از زندگی شـهید
داود مجیـدی اسـت ،نوجوانـی شانزدهسـاله
که در سـال  62بـه جبهـه مـیرود و در عملیات
والفجـر 4مفقوداال ثـر میشـود و پیکـر شـهید
بعـد از  8سـال بـه کشـور بازمیگـردد و ایـن
اتفاق بسـتر داستان «شـرف خا ک» را تشکیل
میدهـد.

خدا ســر دهد ،بســیار بیم دارند و عــرش خویش
را در خطــر میبیننــد .راز انــکار ،تکذیــب ،دروغ
شــمردن حضرت مهدی(عج) ،خرافه دانســتن
مهدویت ،خواب و خیال خواندن آن و مســخره
کردن توسل و اســتمداد از امام عصر(عج) و حتی
تخریب نشانهها،گنبد و بارگاه پدر و مادر و زادگاه
او و جلوگیــری از زیــارت پیامبــر(ص) و اهلبیــت
او و کفــر و شــرک شــمردن اینگونه رفتــار ،همین
بیم و وحشــتی اســت که از ظهور و قیام او دارند.
او که بــا ظهورش نظــام ســلطه کنونی را یکســره
برهممیریزد.
این تفکر در بین نظامهای سیاسی جهان ،تنها
یک نظام سیاســی را مشــروع و محترم میداند؛
نظامــی که از پشــتوانه توحیــد ،نبــوت ،امامت و
مهدویت برخوردار باشد .والیتفقیه تداوم این
نظام است .والیتفقیه ،نماینده امروز امام عصر
اســت و راز قیــام جهانــی علیــه تفکــر والیتفقیه
همیــن اســت .فرعــون میخواهــد مــردم را بــه
خدمــت گیرد و موســی مأمــور نجــات محرومان
زمان است .شگفتا کســانی که خود امام زمان را
قبول ندارند ،وقتی مصلحت اقتضا کند ،افرادی
را به عنوان امام زمان و باب و نماینده امام تبلیغ
میکننــد و در راه پلیــد خویــش میپرورنــد و مزار
و مرقد آنان را به عنــوان کعبه و قبله در اســرائیل
پاسداریمیکنند.
آری صهیونیســم و آمریکا و انگلیس ،امــام زمان
شــیعه را قبول نــدارد؛ ولی ســران بهائیــت و فرق
ضاله را که به دســتور خودشــان ظهور میکنند و
برای آنان در جهان تشکیالت امری و جاسوسی
پدیدمیآورندوروبهقبلهآناننماز میخوانندواز
آنان وحی میگیرند ،کامال مورد حمایت مادی و
تبلیغیوسیاسیقرار میدهند.
حمایتهای فراوان انگلیس ،آمریکا و نهادهای
بینالمللــی از پیــروان بــاب و بهــا در برابــر انقالب
اسالمی و اندیشه والیتفقیه ماهیت مدعیان و
حامیانآنانرابهخوبینشانمیدهد.

روسـتا دفـن کنـد.
داسـتان «شـرف خـا ک» در جهـت تقویـت
روحیه وحدت بین فرق اسالمی و قومیتها،
ارج نهادن به روحیـه ایثار و از خودگذشـتگی،
بیـان تعریـف واقعـی غیـرت و ارائـه تصویـری از
محبـت ا کـراد عـراق و علقـه آنهـا بـه انقلاب
اسلامی به رشـته تحریر درآمـده و شـهید داود
مجیـدی مثـل نخ تسـبیح مسـبب تحقـق این
اهـداف اسـت.
کتـاب «شـرف خـا ک» کـه مجیـد خـدادادی
آن را نوشـته ،در  104صفحـه بـا قیمـت  6هـزار
تومـان از سـوی نشـر نـارگل ،روانـه بـازار کتـاب
شـده اسـت.

وامهای بانکی
یکی از مسائل رایج در مورد بانکها و سودی
که در این زمینه عاید آنها میگردد« ،وامهای
بانکی» است.
میدانیم وام بیشتر بانکها همراه سود است.
بدین معنــی که بانک در هنــگام تقاضای وام
از جانب مشــتریان ،درصــدی را اضافه نموده
و مشــتریان خود را ملــزم بــه بازپرداخت اصل
قــرض و مقدار اضافــه تعیین شــده مینماید.
در حالی کــه ایــن« ،ربا» اســت و حرمــت آن از
بدیهیات فقه به شمار میرود.
برخی از عوام مردم گمان میکنند که ا گر سود
بانکی(  4درصد )به باال باشد ،حرام و چنانچه
پایینتر از این مقدار باشــد حالل اســت .این
یک گمان بی اساس و منشأ آن ،دور ماندن از
فقه و مسائل شرعی میباشد.
باید توجه داشــته باشــیم کــه شــرط اضافه بر
مقدار قرض مطلقا حرام اســت اعم از اینکه :از
شخص قرض شود یا از بانک .مقدار اضافه کم
باشد یا زیاد( .مقدار اضافه از جنس پول باشد
یا غیر آن .مقــدار اضافه را بنویســند یــا بر زبان
جاری سازند یا بنای بر آن را داشته باشند ).
اینــک ســؤال ایــن اســت کــه چــه راهــی برای
تصحیح اینگونه وامهای بانکی وجود دارد؟
پاسخ این اســت که گمان میرود راههایی در
این زمینه وجود داشــته باشــد که طرح آنها و
نیز بررسی هریک از آنها الزم به نظر میرسد:

راه اول ،وکالت در خرید
این طریق ،مختص اســت به مواردی که اقدام
مشتریبرایوام،جهتخریدنجنسخاصی
باشــد .بدین صورت کــه مشــتری ،وکیل بانک
در خریــد شــود و آنگاه همــان جنــس را گرانتر و
به اقساط از بانک بخرد .مثال مطلب فوق این
اســت که شــخصی به بانک مراجعه کنــد برای
دریافــت وام خــودرو .بانــک در ابتدای امــر به او
وکالت میدهد که ماشینی را برای بانک بخرد و
پساز این،بانکهمانماشینرابهآنشخص
گرانتروبهاقساطمیفروشد.
این گزینهدرصورتیصحیحاست کهحقیقتااین
دومعاملهصورت گیرد،یکیخریدهمراهباوکالت
برایبانکودیگریخریدناز بانک(گرانتروبه
اقساط) نه اینکه به طور صوری و شکلی چیزی
برروی کاغذنوشتهشودیابرزبانجاری گردد.
راه دوم ،کارمزد
برخــی از بانکها بــرای تصحیح دریافــت اضافه
بر مقدار وام ،گزینه کارمــزد را انتخاب نمودهاند.
بدیــن معنــی کــه در مقــام پرداخــت وام ،شــرط
میکنند وام گیرنــده هنگام پرداخــت ،مقداری
را اضافه پرداخت نماید تــا صرف مخارج دفتری
بانکشود.شایداینمقولهبیشتردر بانکهای
قرضالحسنهوغیردولتیرایجباشد.
این گزینهمورداتفاقهمهفقهانیستوالزماست
در موردآنبهرسالهمراجعتقلیدمراجعهشود.

خبر
گروهی از پزشکان روسی موفق
به ساخت خون مصنوعی شدند که
تمام فاکتورهای الزم خون انســان را
دارد و با تمام گروههای خونی سازگار
است،لذادر مواقعنیاز میتواناز این
اختراعاستفاده کرد.
بر اســاس آنچه که خود محققان گــزارش دادهاند
از ســال  1950تالش پژوهشــگران و دانشمندان بر
ی بسازند که با
این است که بتوانند خون مصنوع 
تمام گروههایخونیانسانهاسازگار باشدوتمام
ویژگیهــا و فا کتورهای خون انســان را نیز داشــته
باشــد ،اما به دالیل مختلفی نظیر ســازگار نبودن
با تمام گروههای خونی انســان ،هر بار این پروژه با
شکستمواجهمیشدهاست.
خون مصنوعی که گروه پزشــکی روســی موفق به
ساختآنشدهاست«کرونیدون»نامداردواز نظر
خصوصیاتبادیگرخونهایمصنوعی کهپیش
از اینساختهشدهاند،متفاوتاست؛تفاوتمهم
ایناختراع کهاتفاقااز مهمترینویژگیهایآننیز
به شــمار میآید ،ســازگاری این خــون مصنوعی با
همه گروههایخونیاستوهمچنینناقلهیچ
نوع یک از بیماریهایی که از طریق خون منتقل

میشوند،نیست.
تعذیــه بافتها و ســلولها بــه ا کســیژن و تحریک
خونسازی در بدن در صورت کاهش حجم خون
نیزاز دیگرویژگیهایاینخونمصنوعیبهشمار
میآیــد کــه تمــام ایــن ویژگیهــای منحصربفــرد
توانستهاستموفقیتایناختراعرارقمبزند.
رئیسبخشپزشکیوعلومبیولوژیکوزارتدفاع
روســیه در ارتبــاط با ســاخت این خــون مصنوعی
گفت  :بــرای تهیه خــون جایگزیــن ،از هموگلوبین
موجــود در خــون گوســاله اســتفاده میشــود؛
از آنجایــیکــه گاوهــا ،حیوانــات درشــت اندامــی
هستند،پسسطحاکسیژنموجوددرهموگلوبین
خونشاننیزبسیار بیشتراز میزانا کسیژنموجود
در خون انسانهاست؛ لذا استفاده از هموگلوبین
موجود در خــون گاوها نــه تنها بهتریــن انتخاب،
بلکه تنها راه برای موفقیت این پروژه مهم جهانی
بودهاست.
یکی دیگر از ویژگیهای مهــم این خون مصنوعی
ســاخته شــدن آن بــا اســتفاده از مــواد خــام ارزان
قیمتاست کهدرصورتنیازبهتولید گستردهآنو
استفادهدر بخشبیمارستانهاودر میدانجنگ
از لحاظمالیهزینه گزافبرایبیمارانبیمارستان
ودولتندارد.

انتشار سومین کتاب یکی از بازنشستگان فوالد مبارکه

گردهمایی شورای حوزه و پایگاههای بسیج

همزمــان بــا هفتــه بســیج
کارگری ،همایش شــورای حــوزه و
پایگاههــای مقاومــت بســیج بــا
حضــور ســرهنگ نصــر فرمانــده
ناحیه مقاومت بســیج شهرستان
مبارکــه در ســالن کمیتــه مدیریت
فوالد مبارکه برگزار شد.
کتاب والیت عشق اثر رحمت اهلل فروتن در سالن
فرهنگیامامرضا(ع)فوالدشهر10اردیبشهتماه
رونمایی گردید.
این مراســم با حضور عالقمندان به کتاب ،شعر،
داستانوفرهنگدوستانبرگزار گردید.
گفتنیاسترحمتاهللفروتنهمکار بازنشسته

فوالد مبارکه پس از به رشته تحریر درآوردن کتب
«رویش شــقایق» و «خون تا ک» این بــار از کتاب
مجموعه اشــعار «والیت عشــق» رونمایــی کرده
اســت .ایــن همــکار اندیشــمند ،عوایــد حاصــل
بهــا را به بیمــاران بســتری در
از فــروش ایــن کتا 
بیمارستانهاوزندانیاناختصاصداد.

به گزارشخبرنگارفوالد،دراینهمایشسرهنگ
نصر ضمن تبریک اعیاد شــعبانیه و هفته بســیج
کارگری به روشنگری در خصوص فضای سیاسی
کشور اشارهنمودوپاسخگویسؤاالتبسیجیان
شد.
وی ضمــن برشــمردن دســتاوردهای انقــاب از

جمله استقالل در تصمیمگیری ،حفظ تمامیت
ارضی کشور ورساندنایرانبهعزتو کرامتالیق
خود ،گفت :با نگاهی به عملکرد و دستاوردهای
انقالب اسالمی ایران میتوان دریافت که با همه
موانــع و مشــکالت داخلــی و خارجی کــه انقالب
اســامی با آن روبه رو بوده ،تا حد زیادی توانسته
بهاهدافوآرمانهایخوددستیابد.
ســرهنگ نصر با تأ کید بر حفــظ ارزشهای نظام
مقدس جمهوری اســامی در ادامه خاطرنشان
کرد :در هــر زمینهای کــه چــراغ راه ،منویــات امام
راحــل و مقــام معظم رهبــری بــوده اســت ،پیروز
میــدان بودهایــم و هرکجــا دچــار تفرقــه شــدیم
شهــای نظــام فاصلــه گرفتهایــم ،نــا کام
و از ارز 
بودهایم.

