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

خبرنامهداخلي
شركت فوالد مباركه اصفهان
شماره  ،۹۸۰شنبه  ۵تیر ماه ۱۳۹۵
 ۱۹رمضان  ۲۵ ،۱۴۳۷ژوئن ۲۰۱۶
رهبر انقالب در دیدار جمعی از شعرا در شب میالد امام حسن مجتبی(ع)؛

تولید نخستین شمش های بلوم در فوالدمبارکه

تأکید بر تولید سرودهای خوب و
ترویج مناسب آنها
۲

در پــی تکمیــل ســبد محصــوالت فوالدمبارکه،
بــرای نخســتین بــار شــمش هــای بلــوم در
ریختــه گــری فوالدمبارکــه تولیــد شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،مهنــدس محمــود
اربــابزاده بــا اشــاره بــه ایــن موفقیــت گفــت :فــوالد
مباركــه برخــود مــي بالــد كــه كاركنــان شــريفش

برگزاری مجمع عمومی انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران
۳

همــواره در مســير تعالي حركــت نموده و لحظــه اي از
مســير رشــد غافل نيســتند .توليــد محصــوالت جديد
و بــا ارزش افــزوده در طــول ســالهاي اخيــر و حضــور
مؤثــر و افتخــار آميــز در بازارهــاي داخلــي و خارجــي
و مجامــع مطــرح جهانــي اقدامــات عملــي مديــران و
كاركنــان فــوالد مباركــه در راســتاي اقتصــاد مقاومتي

و موجــب ســربلندي بيشــتر نظــام عزيــز اســامي
مــان اســت  .همانطــور کــه در خبرهــای قبلــی آمــد
بــا توجــه بــه تأكيــد مديــر عامــل محتــرم شــركت
مبنــي بــر توســعه محصــوالت مــورد نيــاز بــازار ،
بــا تغییــر و اصــاح قالــب و سيســتم خنــك كاري
ماشــين ریختهگــری مــداوم و بــا همــت و تــاش

همــه کارکنــان درگیــر ،موفــق شــدیم ریختــه گــری
شــمش بلــوم را بــر اســاس مــوارد فنــی مــورد نیــاز
برنامــه ريــزي کنیــم و بــرای نخســتین بــار شــمش
بلــوم در انــدازه  300*200تولیــد نماییــم.

ادامه در صفحه۲

امام جمعه شهر مبارکه:

تد ّین ،شهادت و شفاعت راه نجات انسانهاست
۳

راه اندازی سیستم نوین حمل و نقل جاده ای
درمحیطسیستمهایاطالعاتییکپارچه
۳

انجمن جهاني فوالد:

ايران به رتبه سيزدهم فوالدساز جهان
صعود کرد
۴

آدرس کانال اختصاصی روابط عمومی فوالدمبارکه اصفهان در شبکه
اجتماعی تلگرام https://telegram.me/mobarakeh_steel_company

گلریزان  20میلیارد ریالی
شرکای تجاری فوالدمبارکه برای
آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

آدرس کانال اختصاصی روابط عمومی فوالدمبارکه اصفهان در شبکه
اجتماعی آپاراتwww.aparat.com/msc.ir

سامانه ارتباط مستقيم با مديرعامل

صفحه۲

به اطالع همکاران گرامي ميرساند به منظور انعكاس مطالب خود به مديرعامل شرکت
ميتوانيد از طريق پست الکترونيک به نشاني  ceo@msc.irاقدام فرماييد.

راه اندازي دستگاه مكنده سيار
واحد گندله سازي

علــي جيــان رئيــس توليــد واحــد گندلــه ســازي از راه انــدازی دســتگاه مکنــده ســیار
واحــد گندلــه ســازی خبــر داد و گفــت :در راســتاي بهبــود شــرايط محيــط كار و كاهــش زمــان
آمــاده ســازي تجهيــزات واحــد گندلــه ســازي و بــا مطالعــه واحدهــاي مشــابه دنيــا و بررســي هــاي انجام
شــده اقــدام بــه خريــد يــك دســتگاه مكنــده ســيار بــا تــوان 300 KWگرديد کــه از ابتــداي ارديبهشــت
مــاه تحویــل واحــد گندلــه ســازي شــد و مــورد بهــره بــرداري قرارگرفــت.
ســعيد داتلــي بيگــي فورمــن نظافــت صنعتــي واحــد گندله ســازي نیــز در ايــن رابطه گفــت :بــاراه اندازي
ايــن دســتگاه مكنــده ،جمــع آوري ضايعــات ريزشــي ســنگ آهــن وگندلــه در زمــان كوتــاه تــر و بــدون
پراكنــش غبــار وبانيــروي انســاني كمتــري انجــام مــي گيرد.
وي افــزود :يكــي از فعاليتهــاي تأثيرگــذار در شــات دان هــاي گندلــه ســازي آمــاده نمودن و تخليــه داخل
تجهيــزات بــراي انجــام فعالیــت هــای تعميراتــی اســت كــه انجــام ايــن فعاليــت هــا تاكنــون بــا نيــروي
انســاني و بــه روش ســنتي و بــا صــرف زمــان زيــاد انجــام مــي شــد کــه بــا بكارگيــري ايــن دســتگاه عالوه
بركاهــش حجــم فعاليتهــاي نيــروي انســاني و بهبــود شــرايط ايمنــي ،زمــان آماده ســازي تجهيــزات براي
شــات دانهــا كاهــش يافتــه و از آلودگــي محيــط نيــز كاســته خواهد شــد.
وی در پايــان از همــکاری مديريــت ناحيــه آهــن ســازي ،رئيــس واحدگندلــه ســازي ،مهندســي كارخانــه،
امــور قراردادهــا و قراردادهــاي خريــد ماشــین آالت و تجهيــزات و حمــل نقــل كــه در مطالعــه ،خريــد و
راهانــدازي ايــن دســتگاه همــكاري نمــوده انــد ،تشــكر و قدردانــي نمــود.

راديوفوالد

صداي كار و تالش

موج  ، FMفركانس  ، 88ساعات پخش
 9تا  12/30 ،11تا  14/30و  20تا 22

		
روابط عمومي

شماره سامانه پیامک ۳۰۰۰۳۲۲۲۲۲ :شماره تماس۳۳۰۰۰ :
آدرس کانال تلگرام رادیو فوالدtelegram.me/radiofoolad :
شماره تلگرام رادیو فوالد۰۹۰۱۰۰۳۹۰۰۶ :

صدای فوالد  -رادیو سراسری اصفهان
هر دوشنبه ساعت  ۱۶:۳۰الی ۱۷
موج  AMردیف  FM ، ۸۳۷ردیف ۹۵ ، ۹۴.۵

اصالح و نصب سیستمهای هیدرولیک واحد بسته بندی در ناحیه نورد سرد
رئیــس واحــد تعمیــرات مرکــزی ناحیــه
نــورد ســرد از اصــاح و نصــب سیســتمهای
هیدرولیــک واحــد بســته بنــدی درایــن ناحیه
خبــر داد و گفــت :بــا انجــام ایــن پــروژه عــاوه
بــر کاهــش زمان مــورد نیــاز جهــت راه انــدازی
مجــدد تجهیــزات بســته بنــدی ،صرفــه جویی
اقتصــادی قابــل مالحظــه ای بــا تــاش کارکنان
ناحیــه نــورد ســرد حاصــل شــد.
محســن اســتکی افــزود :در پــی آســیب دیــدن
تجهیــزات و سیســتمهای هیدرولیــک بســته بنــدی ،
عملیــات اجرایــی پــروژه بــا دمونتــاژ و خــارج نمــودن
تجهیــزات آســیب دیــده آغــاز و بــا تأمیــن قطعــات
یدکــی و متریــال مصرفــی مــورد نیــاز و نصــب
تجهیــزات بــا موفقیــت انجــام پذیرفــت.
وی گفــت  :نصــب تجهیــزات ایــن پــروژه شــامل کلیــه
فعالیتهــای برقــی و مکانیکــی بــود کــه توســط کارکنان
مجــرب واحــد تعمیــرات مرکــزی و واحــد بســته بنــدی
نــورد ســرد انجــام شــد و در آن دمونتــاژ موتورپمپهــا
و پایپینگهــای آن و ســینی کابلهــا و اتصــاالت و
لولههــای برقــی ،مونتــاژ داربســت بــه متــراژ تقریبــی
 150متــر مکعــب ،پس کشــی کابلهــای معیوب و ســالم
و کابلهــای مربــوط بــه سنســورها و کابلهــای ارتباطــی

و نقشــه بــرداری از آنهــا ،چــک کــردن کانکشــنها و
ترمینالهــای بــرق ،نصــب مجــدد ســینی کابلهــا و لولــه
کشــی و کابلکشــی کلیــه تجهیــزات جدید نصب شــده،
انجــام پایپینگ سیســتم هــای هیدرولیــک از ســایز 1/2
الــی  4اینــچ ،ســاخت بیــس جهــت موتورپمــپ هــای
جدیــد و نصــب و االیمنــت آنها و همچنیــن چک کردن

کلیــه اتصــاالت رزوه ای و جوشــی از نقطــه نظــر نشــتی،
فالشــینگ مسیرهای هیدرولیک و تســت و راه اندازی در
گــروه هــای مکانیــک ،هیدرولیــک ،بــرق و اتوماســیون و
ابزاردقیــق بــه مــورد اجــرا در آمــد.
رئیــس واحــد تعمیــرات مرکــزی ناحیــه نــورد ســرد
در ادامــه یــادآور شــد :بــا توجــه بــه حجــم فعالیتهــای

ذکــر شــده ،پــروژه ای جهــت نصــب و در مــدار آوردن
سیســتم هیدرولیــک بســته بنــدی مکانیــزه تعریــف
شــد و پیشــرفت کلیــه فعالیتهــا بــا اســتفاده از نــرم
افــزار  MSPمانیتــور گردیــد و فرآینــد پیشــرفت
و تکمیــل پــروژه طــی جلســات روزانــه بــا حضــور
در محــل پــروژه بــه منظــور رفــع موانــع و تســهیل
اجــرای پــروژه بــا حضــور مدیریــت ناحیــه نــورد ســرد،
مدیریــت محصــوالت پوشــش دار ،رؤســا و کارشناســان
تعمیــرات مرکــزی نوردســرد ،دفتــر فنــی تعمیــرات
و واحــد بســته بنــدی برگــزار شــد کــه بــا حضــور و
پیگیــری مــداوم و مســتمر  ،پیشــرفت فعالیتهــای
اجرایــی پــروژه در فازهــای نصــب ،مونتــاژ و تأمیــن
قطعــات یدکــی پــروژه در کمتریــن زمــان ممکــن و به
مــدت  24روز اجــرا گردیــد و آمــاده بــکاری تجهیــزات
بســته بنــدی محصــوالت تأمیــن گردیــد.
وی در پایــان از کلیــه کارکنــان تعمیـرات واحــد ،CMC
کارکنــان نظافــت صنعتــی  ،واحــد بســته بنــدی و
حمایتهــای مدیریــت ناحیه نورد ســرد ،مدیــر محصوالت
پوششــی ،رؤســای واحدهــای بســته بنــدی ،دفتــر فنــی
تعمیـرات و تولیــد و کارکنان تعمیرات تعمیــرگاه مرکزی
کــه در اج ـرای ایــن پــروژه همــکاری نمودنــد ،تقدیــر و
تشــکر نمــود.

در واحد ریخته گری مجتمع فوالد سبا بدست آمد:

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

بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،بــا تــاش
کارکنــان تعمیــرات واحــد فوالدســازی و
ریختهگــری مجتمــع فــوالد ســبا ،اجــرای
پــروژه تغییرفرآینــد کنتــرل ســرو ولوهــای
پینــچ رولهــای کشــانده واحــد ریختــه گــری
مجتمــع فــوالد ســبا بــا موفقیــت انجــام کــه
عــاوه بــر جلوگیــری از خرابیهــا و توقفــات
تولیــد در واحــد ،خســارات وارد شــده بــه
تجهیــزات بــه حداقــل رســید و صرفــه جویــی
بیســت میلیــارد ریالــی بــرای مجتمع فوالدســبا
بــه همــراه داشــت.
احمــد ســلیمانی رئیــس تعمیــرات پیشــگیری واحــد
فوالدســازی و ریختــه گــری مجتمــع فــوالد ســبا بــا اعالم
ایــن خبــر افــزود :وظیفــه اصلــی شــیرهای هیدرولیکــی
کــه تکنولــوژی ســاخت آنهــا هــم اکنــون دراختیار کشــور
آمریــکا و یــک کشــور اروپایــی مــی باشــد و از قطعــات
حســاس خــط تولیــد نیــز بشــمار مــی آیــد ،تنظیم فشــار
پینــچ رولهــا در هــر لحظــه بــه میــزان الزم اســت .
وی بــا اشــاره بــه دالیــل اجــرای ایــن پــروژه گفــت :عــدم
تأمیــن ایــن وســیله و مشــکالت موجــود در جهــت تعمیر
و کالیبراســیون آنهــا ،موجــودی ایــن تجهیــز را بــه صفــر
رســانیده بــود و بــه دلیــل عیــوب ظاهر شــده در سیســتم
کنتــرل داخلــی ایــن ســرو ولوهــا ،فشــار بیــش از حــد بــه

رولیکهــا وارد شــده و موجــب شکســته شــدن رولیکهــا
تقریبـاً هــر دو هفتــه یکبــار میگردیــد ،بــه همیــن علــت
بــه ازای هربــار تعویــض ایــن رولیکهــا کــه قیمــت بیــش

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

داخلــی آنهــا از طریــق خریــد خــارج بســیار طوالنی مدت
بــود و توقفــات ناشــی از عملکــرد معیــوب ســرو ولوهــا
باعــث افــت تولیــد میگردیــد ،بــه همیــن دلیــل اجــرای
ایــن پــروژه ضــروری گردیــد.
مجیــد عســگری کارشــناس بــرق و اتوماســیون واحــد
فوالدســازی و ریختــه گــری مجتمــع فوالدســبا نیــز
در خصــوص اجــرای ایــن پــروژه گفــت :ایــن پــروژه بــا
برنامــه نویســی لــوپ کنترلــی مــدرن کــه ترکیبــی از
 PIDکنترلــر و ( Adaptive filterفیلتــر هــای وفقــی
کــه شــاخهای از هــوش مصنوعــی مــی باشــد) جهــت
باالبــردن ســرعت و دقــت عملکــرد والــو و انجــام بخــش
عمــده ای از کنتــرل ســرو ولــو در  plcو تغییرات ســخت
افــزاری انجــام گردیــد و مشــکالت موجــود در ایــن واحد
را مرتفــع نمــود.
وی اهمیــت دیگــر ایــن تجهیــز را در جایگزینــی بخــش
زیــادی از فرآینــد ســخت افــزاری ســرو ولوها با فانکشــن
و برنامــه نــرم افــزاری در داخــل  plcعنوان نمــود و افزود:
امــکان جایگزینــی ایــن لــوپ کنترلــی در ســرو ولــو
 Q60FTAFGNEB2N - WOOG D691بــا
توجــه بــه تغییــرات نــرم افــزاری داده شــده مــی باشــد.
ســلیمانی در پایــان از حمایتهــای مدیــر عملیــات و مدیر
تعمیــرات مجتمــع فــوالد ســبا و کلیــه همکارانــی که در
ایــن پــروژه همــکاری نمودنــد ،تشــکر و قدردانــی نمود.

روز صنعت و معدن بر تالشگران عرصه صنعت گرامی باد
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خبـــــــر

گلریزان  20میلیارد ریالی شرکای تجاری فوالدمبارکه برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد
یاددا
ش
ت
هفته
فرصتهايمعنوي

مــاه مبــارک رمضــان ،مــاه مهمانــي خــدا ،بهار قــرآن،
مــاه برکــت ،مــاه رحمــت ،مــاه مغفــرت الهــي ،مــاه
اســتجابت دعــا ،بهتريــن فرصــت بــراي خود ســازي،
مــاه سرنوشــت و دوســت داشــتني تريــن مــاه از
منظــر اوليــاء الهــي اســت .کــه آمــدن آن را بــه هــم
تبريــک گفتــه و رفتــن آن مايــه اندوه اولياءخداســت.
بهتريــن مناســبت آن شــب قــدر اســت کــه آن شــب
ظــرف نــزول قــرآن اســت کــه هميشــه مــورد توجــه
مؤمنيــن بــوده وخواهــد بــود
شــبي بــا عظمــت ،مهــم و سرنوشــت ســاز اســت
کــه البتــه درک بزرگــي آن بــراي همــه کــس ميســر
نيســت چنانچــه در ســوره قــدر مــي خوانيــم.
«و مــا ادراک مــا ليلــة القــدر» و تــو چــه مــي دانــي
کــه شــب قــدر چيســت؟
ـن الــف شــهر»
ـر ِمـ ّ
شــب قــدر بــه تعبيــر قرآن«خيـ ٌ
يعنــي شــبي کــه بهتــر از هزارمــاه يعنــي حــدود
 83ســال اســت .و در آن شــب (مالئکــه و روح) بــر
زمينيــان نــازل مــي شــوند و مقــدرات يــک ســال
حجــت زمــان مــي ســپارند .آنچــه در
خلــق را بــه ّ
ايــن مــاه بــا عظمت الهــي و شــبهاي قــدر بايــد براي
مؤمنيــن مهــم باشــد جلــب عنايــت خداونــد متعــال
و ارتبــاط بيشــتر بــا او همــراه بــا برکــت ،رحمــت و
مغفــرت اســت کــه نتيجــه آن عاقبــت بــه خيــري
و ســامت در ديــن اســت چنانچــه وجــود بابرکــت
نبــي مکــرم اســام حضــرت محمــد(ص) بشــارت ماه
مبــارک رمضــان را مــی دهنــد و در آخــر خطبــه
خطــاب بــه علــي (ع) مــي فرماينــد ميبينــم کــه
در ســحرگاهان يکــي از شــبهاي ايــن مــاه پربرکــت
ضربتــی بــه فــرق شــما خــورده و محاســن شــما از
خــون ســرت خضــاب مــي شــود .اينجــا علــي (ع) در
فکــر ســامت ديــن و عاقبــت بــه خيــري و بــه پايــان
رســاندن عمــر بــا رضايــت الهــي اســت.
بنابرايــن از خبــر پيامبــر شــکايتي ندارنــد و تنهــا
ســؤالي کــه از محضــر رســول خــدا(ص) دارنــد ايــن
اســت کــه آيــا در آن موقــع کــه ضربــت مي خــورم در
ســامت ديــن خواهــم بــود و دينــدار از دنيا مــي روم؟
پــس بــه پيــروي از اميرالمؤمنيــن(ع) مــا هــم دين را
حــد باالتريــن نقطــه توجــه و اهميت خــود قــرارداده
و همــواره عملکــرد خــود را بــا اوامــر و تواصــي
خداونــد متعــال و ائمــه اطهــار تطبيــق داده ،شــبهاي
سرنوشــت ســاز قــدر را قــدر بدانيــم تــا انشــاءاهلل بــا
ســامت ديــن ،عاقبــت بــه خيــر شــويم.
سیدجواد نبوی

ادامه از صفحه۱
اربــاب زاده در ادامــه تصریــح کــرد :مــارک ذوبــی کــه
بــرای تولیــد ایــن شــمش هــا انتخــاب شــده ،گــروه 4
فوالدمبارکــه یــا همــان فوالدهــای بــا اســتحکام بــاال
میباشــد کــه بــرای نخســتین بــار 5 ،بلــوم  10متــری
در واحــد ریختــه گــری مــداوم فوالدمبارکــه تولید شــد.
معــاون بهــره بــرداری فوالدمبارکــه افــزود :بــه همــت
مدیریــت و کارکنــان ریختــه گــری مداوم ،شــمشهای
تولیــد شــده روی ماشــین شــماره  4انجــام شــد کــه
ایــن شــمش هــا دارای کیفیــت ســطحی مناســبی
هســتند و بعــد از اینکــه خنــک کاری انجــام شــد،
تســتهای کیفــی ماننــد تشــخیص عیــوب داخلــی،
آنالیز فیزیکی ،کشــش ،تســت اســتحکام و ضربــه انجام
میشــود و ســپس آمــاده ارســال بــه كارخانجــات نــورد
مقاطــع میگــردد.
اربــاب زاده در پایــان گفــت :ایــن موفقیــت کــه بــا
همــکاری کارکنــان ریختــه گــری مــداوم و واحدهــای
درگیــر ماننــد تعمیــرگاه مرکــزی و متالــورژی و
روشــهای تولیــد و فــروش وبازاريابــي کســب شــد را بــه
تمامــی همــکاران فوالدمبارکــه تبریــک میگوییــم.
در پــی کســب ایــن موفقیــت غرورآفریــن،
خبرنــگار فــوالد ،نظــر جمعــی از مدیــران و
کارکنــان مرتبــط بــا ایــن مهــم را جویــا شــد
کــه باهــم میخوانیــم:
محمدمتقی

مدیرناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم
خوشــبختانه در این ایــام مبارک ،کارکنــان فوالدمبارکه
توانســتند بــرگ زریــن دیگــری بــه افتخــارات ســازمان
بیافزاینــد .براســاس درخواســت مدیریــت عامل شــرکت
و معاونــت بهرهبــرداری ،در راســتای ارتقــاء بخشــیدن
بــه ســبد محصــوالت شــرکت ،کارکنــان زحمتکــش
ایــن ناحیــه بــا تــاش شــبانهروزی در کمتــر از دومــاه،
امــکان تولیــد بلــوم و بیلــت را فراهــم ســاخته تا نشــان
دهنــد همــواره در بدســت آمــدن اهــداف ســازمان
کوشــا هســتند .ایــن ناحیــه تمام تــاش خــود را جهت
تولیــد انــواع محصــوالت بلــوم و بیلــت بــا کیفیتهــای
متفــاوت انجــام میدهــد و هــم اکنــون نیــز ســرگرم
بررســی و ارتقــاء آن میباشــد.

مختاری -رییس تولید و تعمیرات ریختهگری مداوم
در ایــن مــاه عزیــز و پربرکــت ،نیــاز بــه انجــام کاری
بــزرگ و باعظمــت بــود کــه در ایــن راســتا و بــا عنایات
خداونــد متعــال تولیــد بلــوم  ۳۰۰ * ۲۰۰در واحــد
ریختهگــری مــداوم انجــام شــد.
در ایــن راه بــر اســاس دســتورات داده شــده ،بــا تشــکیل
تیمــی از کارکنــان و کارشناســان واحــد ریختهگــری،
دفتــر فنــی و تعمیــرگاه مرکــزی از دومــاه قبــل بررســی،
مطالعــه و نیازســنجی تولیــد بلــوم و بیلت شــروع گردید.
همگــی مطلــع هســتند تولیــد اینگونــه محصــوالت
جهــت بــاال بــردن ظرفیتهــای تولیــد شــرکت در
بــازار کنونــی بســیار حیاتــی اســت و بــه غیــر از ایــن
هــم از شــرکت پویــای فوالدمبارکــه انتظــاری نیســت.
بــا پیگیــری شــبانهروزی طراحــی ،ســاخت قطعــات
مــورد نیــاز و تغییــرات در تجهیــزات مــورد نظــر انجــام
پذیرفــت و اقدامــات اساســی هــم در فرآینــد تولیــد
صــورت گرفــت و ســرانجام در تاریــخ  95/03/30اولیــن
ذوب بــا موفقیــت و کیفیــت مناســب مــورد نظــر
بصــورت آزمایشــی ریختهگــری شــد.

شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان و شــرکای
تجــاری خــود در مــاه مبــارک رمضــان و در
هفتــه اطعــام و اکــرام بــا اختصــاص مبلــغ 20
میلیــارد ریــال کمــک نقــدی بــه ســتاد دیــه
اســتان اصفهــان ،مقدمــات آزادی تعــدادی از
زندانیــان جرائــم غیــر عمــد را رقــم زدنــد تــا
بــه آغــوش گــرم خانــواده هایشــان بازگردنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،دکتــر بهــرام ســبحانی
مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکــه ضمــن قدردانــی از
تالشــهای ســتاد دیــه در پیگیــری آزادی زندانیــان جرائم
غیــر عمــد اظهــار داشــت :شــرکت فوالدمبارکــه هــر
ســال در مــاه مبــارک رمضــان و در ایامــی کــه مصــادف
هســت بــا والدت کریــم اهــل بیــت مراســمی را تحــت
عنــوان مراســم گلریــزان برگــزار میکنــد و بــا همراهــی
شــرکتهای طــرف قــرارداد اعــم از مشــتریان ،پیمانــکاران
و فروشــندگان تجهیــزات و مــواد و قطعــات در ایــن کار
خداپســندانه شــرکت میکنــد.
ســبحانی افــزود :همــه در این کار خیر شــریک هســتیم.
بــه راســتی اشــخاصی کــه بــه ناخواســته گرفتــار زنــدان
شــده انــد هــم خــود و هــم خانــواده ایشــان اســیر
شــده انــد .در جامعــه ای کــه مشــقات زندگــی و فشــار
اقتصــادی بیــش از پیــش خودنمایــی میکنــد ،خانــواده
ایــن زندانیــان شــرایط بــه مراتــب ســخت تــری نســبت
بــه خــود زندانــی دارنــد و وقتــی صحبــت از آزادی حتــی
یــک زندانــی میشــود اجــر ایــن اقــدام بــا مادیــات قابــل
قیــاس نیســت.
مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکــه بــا اشــاره بــه شــرایط
اقتصــادی جامعــه گفــت :همــه میدانیــم کــه ســال
گذشــته شــرکای تجــاری فوالدمبارکــه در شــرایط
ســختی بــه ســر بــرده اند امــا ایــن اطمینــان را هــم دارم
کــه در ایــن حرکــت خداپســندانه بــه خوبــی همراهــی
خواهنــد کــرد چراکــه بــر ایــن بــاور هســتیم کمــک در
همیــن شــرایط ســخت لــذت بخــش اســت .ایــن اقــدام
بــرای صنعتگــران افتخــار مضاعــف اســت چراکــه عــاوه
بــر ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان کشــور و جلوگیــری از
رواج فســاد و بیــکاری و نــا امنــی ،از ایــن طریــق هــم بــه
جامعــه کمــک میکننــد.
ســبحانی یــادآور شــد :در گلریــزان فوالدمبارکــه امســال
هــم بــه روش ســالهای گذشــته مراســم برگــزار شــد و
بــا مشــارکتی کــه همــه ایــن عزیــزان داشــتند مبلغــی
جمــع آوری شــد تــا بتوانیــم تعــدادی از زندانیــان ،از این
محــل آزاد شــوند.
مدیرعامــل فوالدمبارکــه تصریــح کــرد :حرکتــی کــه در
فوالدمبارکــه تاکنــون انجــام شــده ،در کشــور الگــو بــوده
و شــاهد آن هســتیم کــه در صنایــع بــزرگ و شــهرهای
دیگــر هــم بــه تبعیــت و الگــو بــرداری از فوالدمبارکــه
ایــن حرکــت همــه ســاله انجــام میشــود و امیدواریــم
بــا مشــارکت عمومــی همــه شــرکتها و افــراد در ایــن
مراســم ،در رفــع گرفتــاری هایــی کــه ناخواســته بــرای
مــردم بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی پیــش آمــده ،ابعــاد
ایــن کمــک بســیار گســترده تــر شــود.
بنــا بــر ایــن گــزارش ،دکتــر خســروی وفــا رییــس
دادگســتری اســتان اصفهــان نیــز بــا تبریــک هفتــه

قــوه قضائیــه گفــت :در ایــن هفتــه کــه بــه یــاد دکتــر
شــهید بهشــتی و  72تــن از یــاران باوفایــش مســمی
بــه هفتــه قــوه قضائیــه شــده اســت ،خوشــحالیم کــه در
کنــار صنعتگــران و خیریــن گــروه فوالدمبارکــه گردهــم
آمدیــم تــا بــا کمــک شــما عزیــزان بخشــی از زندانیــان
جرائــم غیــر عمــد از بنــد زنــدان رهایــی پیداکننــد .در
ســالهای گذشــته اقــدام مهمــی توســط شــما عزیــزان
رقــم خــورده کــه ایــن حرکــت جمعــی تأثیــر مثبــت
و مناســبی در ســطح جامعــه داشــته تــا جاییکــه ایــن
حرکــت تکاندهنــده بــه فوالدمبارکــه منتســب گردیــده
و برهمــگان روشــن اســت کــه فوالدمبارکــه در ایــن کار
خیرخواهانــه اســتمرار را حفــظ نمــوده اســت .ســال
گذشــته مبلغــی کــه توســط گــروه فوالدمبارکــه جمــع
آوری شــد معــادل مبلغــی بــود کــه از دیگــر جشــنها
کمــک شــد و ایــن جــای تحســین دارد.
رییــس دادگســتری اصفهــان افــزود :مــن بــه ایــن نکتــه
تأکیــد دارم کــه مبالــغ جمــع آوری شــده فقــط بــرای
آزادی زندانیــان جرائــم غیــر عمــد هزینــه میشــود.
اگرچــه بــه لحــاظ قضــات جــرم تعریــف شــده اســت
و قانــون گــذار هــم آنــرا مشــخص عنــوان کــرده ،امــا
برخــی از افــرادی کــه در زندانهــا هســتند بنــا بــر
مشــکالتی درگیــر شــدهاند کــه در اصــل بــا جــرم بــه
معنــای حقوقــی آن تفــاوت دارنــد .البتــه بایــد بــه ایــن
نکتــه هــم اشــاره کنــم کــه همــه دســتگاه هــا بایــد
روی اینکــه جــرم در جامعــه کاهــش یابــد خــود را
موظــف بــه همــکاری بداننــد .همــه بایــد درگیــر شــوند،
جامعهشناســان در بخــش پیشگیــری جــرم وارد شــوند
و همــه درکنــار هــم بــه کاهــش تخلفــات کمــک کنیــم.
بســیاری از تخلفاتــی کــه جــرم نامیــده میشــود ممکــن
اســت بــرای هریــک از مــا هــم بــه وقــوع بپیونــدد کمــا

اینکــه بســیاری از کســانی کــه بــه تازگــی وارد زنــدان
شــده انــد ســال گذشــته در کنــار مــا بودنــد.
خســروی وفــا افــزود :درخصــوص زندانیــان جرائــم
غیرعمــد بایــد کمــک شــود تــا بــا فرهنــگ ســازی و
مدیریــت ،حجــم آن کاســته شــود .البتــه کمــک خیرین
در آزادســازی ایــن عزیــزان انکارناپذیــر اســت امــا
بزرگتریــن خیریــن ایــن اقــدام  ،شــاکیانی هســتند که از
حــق قانونــی خــود گذشــت کــرده و رضایــت میدهنــد،
تــا جاییکــه حجــم دیــه ای کــه توســط شــاکیان
بخشــیده شــده نیــز بســیار زیــاد و قابــل توجــه اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تأکید دســتگاه قضا بــر تأمین
نظــم جامعــه گفت :در ســال گذشــته دســتگاه قضایی با
کســانی کــه قصــد داشــتند در امنیــت جامعــه اختــال
بوجــود آورنــد بــه شــدت برخــورد کــرده و ایــن رونــد
نیــز ادامــه دار خواهــد بود.برخــورد بــا قاچاقچیــان مــواد
مخــدر ،اراذل و اوبــاش از ایــن نمونــه هاســت.
بنــا بــر ایــن گــزارش در ادامــه گلریــزان فوالدمبارکــه،
ســید اســد اهلل جوالیــی رییــس ســتاد دیــه کل کشــور
گفــت :بــا اشــاره بــه آیــات قــرآن و اینکــه نیکــوکار
هیــچ وقــت حــزن و انــدوه نــدارد ،امیدواریــم ثــواب
ایــن کار خیــر کــه توســط همــکاران گــروه فوالدمبارکــه
برگــزار شــده صدچنــدان باشــد .خوشــبختانه شــرکت
فوالدمبارکــه در ایــن امــر خیــر هرســاله ســهیم بــوده
کــه مــن از همیــن جــا از تــک تــک کارکنــان و خیریــن
ایــن گــروه کــه مــا را در ایــن امــر خداپســندانه همراهــی
میکننــد تشــکر و قدردانــی میکنم.ســال گذشــته
بــا کمکــی کــه فوالدمبارکــه بــه ســتاد دیــه داشــت
توانســتیم  285نفــر از زندانیــان جرائــم غیرعمــد را بــه
کانــون گــرم خانــواده شــان بازگردانیــم.
جوالیــی بــا تشــریح عملکــرد ســال گذشــته ســتاد

دیــه گفــت :عملکــرد ســتاد در ســال  94بدیــن صــورت
بــوده کــه آزادی  8565نفــر کــه بــه دالیــل ناخواســته
اتفــاق افتــاده و محکومیتهــای مالــی و جرائــم غیرعمــد
و مهریــه و نفقــه را شــامل شــده بــه رقمــی بالــغ بــر
 722میلیــارد تومــان رســید کــه مدیریــت ایــن رقــم کار
بســیار دشــواری بــود ولــی بــا همــکاری و همدلــی همــه
عزیــزان در دادگســتری هــای اســتانها ،هیــأت مدیــره و
هیــأت امناهــای ســتادهای دیــه سراســر کشــور موفــق
شــدیم بــا شــاکیان ایــن پرونــده هــا صحبــت کنیــم و
 288میلیــارد تومــان از ایــن مبلغ را از شــاکیان گذشــت
بگیریــم کــه بــه حــق بایــد از عزیزانــی کــه از حــق خــود
گذشــت نمــوده انــد تقدیــر و تشــکر نماییــم.
وی افــزود :در ســال گذشــته و در ایــام مــاه مبــارک
رمضــان بالــغ بــر  50میلیــارد تومــان از جشــنهای
گلریــزان جمــع آوری شــد کــه ایــن نیــز جــای تقدیــر
دارد.در ســه ماهــه نخســت امســال هــم  2143زندانــی
جرائــم غیرعمــد بــه مبلغ دیــه  180میلیــارد تومــان آزاد
شــدند و  70میلیــارد تومــان هــم دوســتان مــا در ســتاد
دیــه توانســتند از بزرگتریــن خیــر یعنــی طلبــکاران
گذشــت بگیرنــد.
ایــن گــزارش حاکــی اســت ،ایــن جشــن بــه همــت
روابطعمومــی فوالدمبارکــه ،بــا همــکاری ســتاد دیــه
اســتان و بــا حضــور رییــس کل دادگســتری اســتان
اصفهــان ،مدیرعامــل ســتاد دیــه کشــور ،مدیــرکل
زندانهــای اســتان اصفهــان ،مدیــر عامــل ،مشــاورین،
معاونیــن و مدیــران شــرکت فوالدمبارکــه و جمعــی از
مدیــران عامــل و نماینــدگان شــرکای همــکار تجــاری
فوالدمبارکــه در محــل مجموعــه فرهنگــی بــاغ فــردوس
فوالدمبارکــه برگــزار شــد.

تولید نخستین شمش های بلوم در فوالدمبارکه
دکتــر بهــرام ســبحانی بــا ارســال پیامــی ایــن موفقیــت را بــه همــه کارکنــان شــرکت
فوالدمبارکــه تبریــک گفــت .در متــن ایــن پیــام آمــده:
خواستن توانستن است
دوستان و همكاران عزيز:
يكــي از شــاخصه هــاي شــركت هــاي متعالــي بــا نيــروي كار خــاق و متعهــد بــه ســازمان ،خلــق
ارزشهايــي اســت كــه ميتوانــد شــركت را در مواقــع مواجهــه بــا بحــران ايمــن ســاخته و با ســرپنجه
تدبيــر تهديدهــا را بــه فرصــت تبديــل نمايــد.
توليــد بلــوم در خطــي كــه بــراي ريختــه گــري اســلب طراحــي شــده بــا تــاش خســتگي نــا پذيــر

جمعــي از همــكاران در فــوالد مباركــه جملــه معــروف « مــا ميتوانيــم» امــام عزيزمــان را عينيــت
بخشيد .
ايــن موفقيــت بــزرگ را كــه در آســتانه راه انــدازي ماشــين ريختــه گــري شــماره  ٥و افزايــش توليــد
فــوالد خــام ،امــكان ورود بــه بــازار جديــدي را فراهــم مــي ســازد خدمــت تــك تــك همكارانــم در
خانــواده بــزرگ فــوالد مباركــه اصفهــان تبريــك گفته ،توفيــق بيــش از پيــش عزيــزان را از درگاه ايزد
منــان مســئلت دارم.
بهرام سبحاني
مدير عامل

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

توحیدی -مدیر تولید فوالد
در تاریــخ  95/03/30فــوالد مــذاب جهــت تولیــد بلــوم
بــا گریــد داخلــی  4038و بــا ســیکل EAF+LF
تولیــد شــد ،بــه نحــوی کــه در ایــن حالــت بــا کنتــرل
ضخامــت ســرباره تخلیــه شــده از کــوره قــوس ،انجــام
عملیــات دمــش مالیــم و عملیــات کلســیم دهــی بــه
مــذاب در کــوره پاتیلــی ،فرآینــد تولیــد فــوالد تمیــز
انجــام گرفــت.
محمدکاظم صباغی -مدیر تعمیرگاه مرکزی
بقــاء و ســودآوری در شــرایط فعلــی بازار فوالد مســتلزم
حرکــت به ســمت تولیــد محصوالت متنــوع و بــا ارزش
افــزوده بــاال و همچنیــن افزایــش بهــرهوری میباشــد.
تولیــد بلــوم در شــرکت فــوالد مبارکــه نشــان از عــزم و
اراده پرســنل ســختکوش و متعهــد بــه منظــور تحقق
اهــداف عالــی ســازمان در راســتای توســعه محصــول و
پاســخگویی بــه نیــاز بــازار میباشــد .از جملــه نــکات
بــارز ایــن پــروژه میتــوان بــه ســاخت بــه موقــع و
کیفــی قطعــات اصلــی مــورد نیــاز توســط تعمیــرگاه
مرکــزی اشــاره نمــود کــه از پتانســیل نیروی انســانی و
ماشــینآالت موجــود ایــن واحــد و در راســتای افزایــش

افتخــارات خویــش و ناحیــه افزودنــد .امیــد اســت ایــن
رونــد روبــه رشــد بــا حمایــت مدیریــت عالــی ســازمان
همچنــان در ســال جــاری تــداوم یافتــه و دروازهای بــرای
دســتیابی بــه موفقیتهــای بیشــتر بــا روحیــه و انگیــزه
مضاعــف باشــد.
علی سعیدی

بهــرهوری اســتفاده شــده اســت کــه ضمــن تبریــک بــه
پرســنل محتــرم فــوالد مبارکــه به مناســبت دســتیابی
بــه ایــن افتخــار بــزرگ از زحمــات کلیــه قســمتهای
ذیربــط بــه خصــوص پرســنل تعمیــرگاه مرکــزی و
ناحیــه فوالدســازی تشــکر و قدردانــی میگــردد.
مجید دادجو

رییس خدمات فنی و پشتیبانی فوالدسازی
تولیــد موفقیتآمیــز آزمایشــی بلــوم بــا اســتفاده از
ماشــین ریختــه گــری اســلب میتواند ســرآغاز توســعه
ســبد محصــوالت باشــد .درصــورت صالحدیــد مدیریت
ارشــد تــوان فنــی الزم بــرای طراحــی و تجهیــز کارگاه
موجــود بــه ماشــین ریختهگــری بلــوم و بیلــت وجــود

دارد و در ایــن راســتا میتــوان از امکانــات و فضاهــای
موجــود در ســایت همچــون جرثقیلهــا ،پاتیلهــا،
اتاقهــای بــرق و  ...اســتفاده مشــترک نمــود.

محمدقنادیان

مهندس فرآیند ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم
همزمــان بــا مــاه رحمــت خداونــد  ،بــار دیگــر همــکاران
غــرور آفریــن و پرتــاش ناحیــه فــوالد ســازی و
ریختهگــری مــداوم ،بــا انجام خالقیــت و ابتــکاری جدید
موفــق بــه تولیــد بلــوم بــا ماشــینهای ریختهگــری
اســلب ،بــا ایجــاد تغییــرات در برخــی قســمتهای
ماشــین و اصــاح و تطابقســازی دســتورالعملها و
اســتانداردها گردیــده و بــرگ زریــن دیگــری بــر دفتــر

رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم
بنــا بــه درخواســت مدیریــت ارشــد ســازمان درقالــب
یــک تیــم منســجم ،همــراه بــا کلیــه کارشناســان و
همــکاران ،بررســی و نیازســنجی تولیــد بلــوم و بیلــت
روی ماشــینهای ریختهگــری کنونــی انجــام گردیــد
کــه بــر همیــن اســاس در تعمیــرگاه ریختهگــری
مــداوم اقــدام بــه کــم کــردن دهانــه قالــب نمــوده و آنرا
بــرای تولیــد بلــوم  300*200طراحــی و آمــاده نمودیم
و پرســنل ایــن واحــد مجــدد ثابــت کردنــد کــه توانایی
انجــام کارهــای بــزرگ را دارنــد.
روح ا ...بیرانوند

کارشناس مکانیک تعمیرگاه ریختهگری
بــا آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات همــکاران عزیــز،
موفقیــت شــرکت فــوالد مبارکــه را در تولیــد بلــوم و
توســعه ســبد محصــوالت تبریــک عــرض مینمایــم.
چنــان کــه اطــاع داریــد ،قالــب ماشــینهای
ریختهگــری فوالدمبارکــه بــه گونهایــی طراحــی شــده
بــود کــه ریختهگــری بــا عــرض کمتــر از 650میلیمتــر
امــکان پذیــر نبــود ،به همیــن منظــور تیم کارشناســی
ایــن بخــش اقــدام بــه اصــاح قالــب نمــود تــا تــوان

رهبر انقالب در دیدار جمعی از شعرا در شب میالد امام
حسنمجتبی(ع)؛

تأکید بر تولید سرودهای خوب و
ترویج مناسب آنها

در شــب میــاد کریــم اهــلبیــت حضــرت امــام حســن
مجتبــی علیهالســام ،جمعــی از اهالــی فرهنــگ ،اســتادان
شــعر و ادب فارســی و شــاعران جــوان و پیشکســوت کشــور
و تعــدادی از شــاعران از کشــورهای پاکســتان ،هندوســتان
و افغانســتان بــا حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای رهبــر معظــم
انقــاب اســامی دیــدار کردنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن دیــدار ،شــاعران را
ســرمایهها و ذخایــر ارزشــمند کشــور خواندنــد و بــا تأکیــد
بــر لــزوم «زنــده ،بهنــگام و موضــعدار بــودن شــعر در
خصــوص مســائل اصلــی و نیازهــای کشــور» ،خاطرنشــان
کردنــد :امــروز جنــگ دیگــری از نــوع جنــگ نــرم و
مبــارزهای سیاســی و فرهنگــی در جریــان اســت و در ایــن
مصــاف ،شــعر بایــد بهعنــوان ابــزاری مؤثــر بــه مســئولیت
خــود عمــل کنــد.
رهبــر انقــاب اســامی بــا تکریــم و گرامیداشــت یــاد
مرحــوم حمیــد ســبزواری ،قریحــه سرشــار و تســلط بــر
انــواع شــعر و دایــره وســیع واژگان را از امتیــازات آن شــاعر
ارجمنــد برشــمردند و افزودنــد :ویژگــی بینظیــر مرحــوم
ســبزواری ســرودهای تأثیرگــذار ،بــا کیفیــت و بـهروز او بود.
ایشــان از همیــن زاویــه ســرود را مؤثرتریــن نــوع شــعر
خواندنــد و گفتنــد :ســرعت و فراگیــری عمومــی ســرود از
همــه انــواع شــعری بیشــتر اســت و ســرود ماننــد هــوای
تــازه و بهــاری در جامعــه نفــوذ میکنــد ،بنابرایــن بایــد بــا
تولیــد ســرودهای خــوب و ترویــج مناســب آنهــا ،کمبــود و
خــأ موجــود در ایــن عرصــه را برطــرف کــرد.
حضــرت آیــت اهلل خامن ـهای ســپس در تبییــن جایــگاه و
مســئولیت شــعر ،شــاعران را جــزء عزیزتریــن و فاخرتریــن
ســرمایههای کشــور دانســتند و افزودنــد :ایــن ســرمایه بایــد
در بزنگاههــا و در مقاطعــی کــه کشــور در مســائلی همچون
مســائل سیاســی ،فرهنگــی ،ارتباطــات مردمــی و پیوندهای
اجتماعــی و مواجهــه بــا دشــمنان خارجــی نیــاز بــه کمــک
دارد ،بــه میــدان بیایــد و نیازهــای کشــور را پاســخ دهــد.
رهبــر انقــاب تأکیــد کردنــد :شــعر بایــد زنــده باشــد و
نســبت بــه مســائل جــاری و نیازهــای کشــور موضع داشــته
باشــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنـهای« ،بیــان خیانتهــای آمریکاییها
در قضیــه برجــام» را یکــی دیگــر از عرصههــای ممکــن
بــرای ســرودن شــعر زنــده خواندنــد و گفتنــد :عــاوه
بــر سیاســیون ،هنرمنــدان و بهویــژه شــاعران بایــد ایــن
واقعیتهــا را بــه افــکار عمومــی منتقــل کننــد.
رهبــر انقــاب بــا انتقــاد از برخــی اقدامــات غلــط در ترویــج
هنرمنــدان بــدون اعتقــاد و ولنــگار ،افزودنــد:
و تجلیــل
ِ
متأســفانه گاهــی از فــردی کــه ذرهای گرایــش بــه مفاهیــم
اســام و انقــاب اســامی نشــان نــداده اســت ،تجلیــل
میشــود امــا از هنرمنــدی کــه همــه عمــر و ســرمایه
هنــری خــود را در راه اســام و انقــاب گذرانــده اســت،
تجلیــل و بــه او توجــه نمیشــود.
توصیــه بعــدی رهبــر انقــاب اســامی« ،اســتفاده از فرصت
اقبــال و توجــه مــردم و جوانــان بــه اشــعار پرکاربــرد نظیــر
نوحههــا و اشــعار مرثیــه» بــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنـهای همچنیــن بــر ضــرورت ارتقــاء
و تعالــی بخشــیدن بــه شــعر و متوقــف نشــدن شــاعران در
مســیر پیشــرفت تأکیــد کردنــد و افزودنــد :الزم اســت برای
ارتقــاء شــعر و تربیــت شــاعران ،مجموعههــای مردمــی و
فنــی تقویــت و حمایــت شــوند.

تولیــد عرضهــای  250 ، 200 ،150و  300میلیمتــر
مهیــا شــود و عــاوه بــر تولیــد اســلب تــوان تولیــد بلوم
و بیلــت را داشــته باشــیم.

اسماعیل رنجبر -رییس واحد آمادهسازی تختال
ضمــن تبریــک بــه کلیــه پرســنل فــوالد مبارکــه در
ایــن مــاه پربرکــت ،ایــن واحــد جهــت آمادهســازی و
پذیــرش ایــن محصــول ،باالبــردن توانایــی جابجایــی
بلــوم و بیلــت را در برنامــه خــود قــرار داد کــه بحمــدا...
موفــق بــه انجــام ایــن مهــم نیــز گردیــد.
کامران مرادی

سرپرست تولید و تعمیرات ماشینهای ریختهگری
بــا عــزم ،اراده و دانــش فنــی بــاالی پرســنل ریختهگری
توانســتیم بــه تولیــد بلــوم که جــزو محصــوالت تعریف
شــده ماشــین ریختهگــری اســلب نبــوده ،دســت پیــدا
کنیــم .انجــام ایــن مهــم نیــاز بــه تغییراتــی داشــت
کــه صــورت گرفــت .از جملــه ایــن تغییــرات ،تغییــر
طــرح ســری دمــی بــار و مکانیــزم جمـعآوری زنجیــر
بــود کــه طراحــی و نقش ـههای ســری جدیــد ،جهــت
ســاخت آماده شــد .همچنیــن بــا تغییراتــی در مکانیزم
جمـعآوری زنجیــر ،امــکان جمعکــردن زنجیــر پــس از
جداســازی از شــمش نیــز فراهــم گردیــد.
مدلول

سرپرست برنامهریزی مکانیک تعمیرگاه مرکزی
بنــا بــه درخواســت واحــد ریختهگــری جهــت ســاخت
ســری دامــی بــار جدیــد و ماشــین کاری قســمتی از
تجهیــزات دیگــر ،بــا بررســی نقش ـههای ارســالی اقــدام
بــه ســاخت دامــی بــار بــا متریــال  St52بصــورت
آزمایشــی شــد کــه در کمتــر از  5روز توانســتیم بــرای
درخواســت کننــده آمــاده نماییــم که ایــن اقــدام در روند
تولیــد بلــوم  300*200نقــش بســیار حیاتــی داشــت.
منصور گماری

تکنسین کارگاه اسکلت فلزی و عملیات حرارتی
بــا توجــه بــه دســتور مدیریــت محتــرم تعمیــرگاه
مرکــزی ،بــا بررســی کارشناســی کارگاه مکانیــک در
خصــوص جایگزیــن نمــودن متریــال جدیــد تســتی
جهــت ســاخت ســری دامــی بــار و بــا اســتفاده از روش
جوشدهــی ســطحی ،بــه ســختی الزم دســت یافتــه و
در کمتریــن زمــان ممکــن جهــت ماشــین کاری نهایی
آمــاده گردیــد کــه بحمــدا ...در ایــن مــاه عزیــز ،بــرگ
زریــن دیگــری بــه افتخــارات فوالدمبارکــه اضافــه شــد.

محسن زمانی

شیفت فورمن ماشینابزار تعمیرگاه مرکزی
بــا آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات کارکنــان عزیــز
فوالدمبارکــه ایــن موفقیــت را بــه کلیــه همــکاران
تبریــک عــرض مینمایــم .بــا توجــه بــه حساســیت
قطعــه و ضــرورت آمادهســازی آن در کمتریــن زمــان
ممکــن در قســمت ماشــینابزار و فــرز افقــی دو
درخواســت ناحیــه ســریعاً آمــاده و بــه ایشــان تحویــل
شــد تــا ســهمی در ایــن موفقیت بزرگ داشــته باشــیم.

مجید یزدانی -کارشناس تعمیرات ریختهگری مداوم
بــرای تولیــد ایــن محصــول اقداماتــی روی تجهیــزات
مربوطــه انجــام شــد کــه در نهایــت منجــر بــه تولیــد
بلــوم  300*200بــا مشــخصات فنــی و کیفی مناســب
گردیــد و بــرای تولیــد محصــوالت بلــوم و بیلــت بــا
ابعــاد دیگــر نیــز آمادگــی کامــل داریــم.

خبــــــــر
امام جمعه شهر مبارکه:

شماره  ،۹۸۰شنبه  ۵تیر ماه ۱۳۹۵
 ۱۹رمضان  ۲۵ ،۱۴۳۷ژوئن ۲۰۱۶
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برگزاری مجمع عمومی انجمن
تولیدکنندگان فوالد ایران

تد ّین ،شهادت و شفاعت راه نجات انسانهاست

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران ،مجمــع عمومــی ایــن
انجمــن تولیــد کننــدگان فــوالد ایــران روز دوشــنبه  31خــرداد مــاه در هتــل همــا تهــران
بــا موضــوع انتخابــات هیــأت مدیــره برگــزار شــد .
ایــن گــزارش حاکــی اســت :انتخابــات هیــأت مدیــره انجمن فــوالد در پنج رســته برگــزار و در ایــن دوره در
بخــش واحدهــای بــزرگ تولیــدی دو نفــر ،در بخــش مقاطــع طویــل دو نفــر ،دربخــش ذوب و ریختهگری،
نــورد مقاطــع تخــت ،گندلــه و آهــن اســفنجی هر کــدام یکنفــر انتخاب شــد.
شــایان ذکــر اســت :در رســته واحدهــای بــزرگ تولیــدی دکتــر بهــرام ســبحانی و دکترمحمود اســامیان،
در رســته نــورد مقاطــع طویــل آقایــان خــوروش و طاهــری زاده ،در رســته ذوب و ریختــه گــری آقــای
بهــادر احرامیــان ،در رســته نــورد و مقاطــع تخــت آقــای رضــا شهرســتانی و در رســته گندلــه وآهــن
اســفنجی آقــای سیدحســین احمــدی بــه عنــوان اعضــای منتخــب دوره ششــم و آقــای دنیــا نــور بــه
عنــوان بــازرس انتخــاب شــدند.
امــام جمعــه شــهر مبارکــه در جمــع
نمازگــزاران شــرکت فــوالد مبارکــه ضمــن
آرزوی قبولــی طاعــات وعبــادات وتبریــک
والدت امــام حســن مجتبــی (ع) بــا اشــاره
بــه آیــات و روایــات در خصــوص فضیلــت و
بــرکات مــاه مبــارک رمضــان گفــت :رمضان
مــاه بندگــی اســت و ســفره پرخیــر و برکت
خداونــد متعــال در ایــن مــاه گســترانیده
شــده و مســلمانان بایــد فرصــت را غنیمــت
شــمرده و بــه نحــو احســن از فضایــل و
بــرکات ایــن مــاه عزیــز بهرمنــد گردنــد .
حجت االســام والمســلمین محمــدی در خصوص

فضیلــت ایــن مــاه افــزود :مطابــق روایــت اگــر
بنــدگان خداونــد از بــرکات وفضایــل مــاه مبــارک
رمضــان باخبــر بودنــد آرزو میکردنــد تمــام ســال
رمضــان باشــد.
وی درادامــه بــه نامــه حضــرت علــی(ع) بــه عثمان
ابــن حنیــف اســتاندار بصــره اشــاره نمــود کــه در
آن بــه ویژگیهــای شــیعیان پرداختــه و گفــت:
شــیعه علــی بایــد بــا تقــوا ،خداتــرس ،پرهیــزکار و
عفــت زبــان وچشــم داشــته باشــد.
امــام جمعــه شــهر مبارکه بــا ذکــر روایات وســنت
وســیرت اولیــا اهلل  ،ســه چیــز را در ســه مقطــع و
ســه زمــان بــرای انســانها مهــم وکار ســاز دانســت،

اولیــن ومهمتریــن چیــزی کــه انســان بــرای دنیــا
بایــد ازخداونــد متعــال بخواهــد تدیّــن و دینــداری
اســت کــه در آن مؤمنیــن بایــد در طــول عمرشــان
بگونـهای عمــل نمایند کــه تدیّــن ودینداری شــان
راحفــظ کنند.
دومیــن چیــزی کــه انســان بایــد هنــگام مــرگ
از خداونــد متعــال خواهــان باشــد ،شــهادت در راه
خداســت کــه در ایــن خصــوص بایــد از خداونــد
متعــال بخواهیــم کــه مــرگ مــا را شــهادت در راه
خــودش قراردهــد  ،زیــرا شــهید در درگاه خداونــد
متعــال دارای درجــه ومرتبــه باالیــی اســت ،بطوری
کــه حضــرت علــی(ع) همــواره از خداونــد جایــگاه

ومنزلــت شــهید را خواســتار بودند .ســومین چیزی
کــه انســان باید بــرای قیامتــش از خداونــد خواهان
باشــد ،شــفاعت اســت ،چــه بســیار انســانهای کــه
نمــاز خواندنــد ،روزه گرفتنــد ،خمــس وزکات
پرداختنــد امــا چــه تضمینــی بــرای قبولــی اعمــال
آنهــا اســت؟ ،پــس از اولیــا ءاهلل بخواهیــم در قیامت
مــا را از شفاعتشــان بهــره منــد نماینــد.
بنابــر ایــن گــزارش حجــت االســام والمســلمین
محمــدی در جلســه ای بــا حضور مدیریــت وکارکنان
حراســت شــرکت فوالدمبارکــه نیــز شــرکت کــرد و
در آن پیرامــون ســبک زندگــی دینــی مطالبــی ایـراد
نمود.

راه اندازی سیستم نوین حمل و نقل جاده ای
درمحیطسیستمهایاطالعاتییکپارچه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون ایریسا
مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت
بیــن المللــی مهندســی سیســتم هــا و
اتوماســیون ایریســا بــا حضــور اکثریــت
ســهامداران شــرکت برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ایریســا در
ابتــدای جلســه پــس از انتخــاب هیــأت رئیســه
توســط ســهامداران  ،مهنــدس محمــد طاهــری
مدیــر عامــل شــرکت ایریســا ضمــن ارائه گــزارش
هیــأت مدیــره پیرامــون عملکــرد ســال 1394
و دســتاوردهای ارزشــمند و همچنیــن گــزارش
وضعیــت ســود و زیــان ایــن شــرکت در ســال 94
بــه پیــش بینــی فــروش شــرکت در ســال 1395
نیــز اشــاره نمــود.
ایــن گــزارش حاکــی اســت  :در پایــان صورتهــای
مالــی منتهــی بــه  1394/12/29بــا حضــور
اکثریــت ســهامداران مــورد تصویــب قــرار گرفــت
و مقــرر گردیــد بــه ازای هــر ســهم 80 ،ریــال

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

حســابرس و بــازرس قانونــی شــرکت و همچنیــن
روزنامــه گســترش صمــت بــه عنــوان روزنامــه

کثیراالنتشــار معرفــی گردیــد.

گردهمايي حلقه هاي صالحين پایگاه بسیج خدمات فنی و پشتیبانی

گردهمايــي حلقــه هــاي صالحيــن پايــگاه بســیج خدمــات فنــي و پشــتیبانی بــا حضــور
حجــت االســام حائــری و تعــدادي از ســرگروه هــا و متربيــان حلقــه هــاي صالحيــن روز
دوشــنبه  31خردادمــاه در نمازخانــه اجــراي واحدهــا برگــزار گردیــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد  ،حجــت االســام حائــري در جمــع بســیجیان ایــن پایــگاه بــا تبریــک
ميــاد امــام حســن مجتبــي (ع ) بــه ذکــر دالیــل صلــح آن حضــرت اشــاره نمــود و گفــت :حضــرت
امــام حســن(ع) در تمــام دوران عمــر پربركــت خويــش مبــارزات مختلفــي بــر عليــه كفــر و بيدادگــري
داشــتهاند و در برابــر دســتگاه حكومــت بنــي اميــه بــه ســركردگي معاويــه ايســتادگي كردنــد و ليكــن
بيشــتر دوســتان و اصحــاب دنياپرســت بــه آن حضــرت خيانت كــرده و با ايشــان برخورد منافقانه داشــتند
و در نهايــت امــر چــون امــام تنهــا مانــد و از طرفــي هســته مركــزي اســام در معــرض خطــر قــرار داشــت
ناچــارا ً اقــدام بــه صلــح بــا معاويــه نمــود.
اســتاد حائــري بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع کــه يــك شــيعه و پيــرو واقعــي بايــد اطاعــت محــض از امــام
خویــش داشــته باشــد چــه امامــي كــه بــه ماننــد امــام حســن( ع ) صلــح نمــود و چــه امامي کــه همچون
امــام حســين( ع) قيــام نمــود ،گفــت :بدیــن منظــور وظیفــه همــه مــا ایــن اســت کــه گــوش بــه فرمــان
دســتورات واليــت فقيه باشــيم.

همراه با همکاران

ســتون ایــن هفتــه همــراه بــا همــکاران
خبرنامــه فــوالد را بــه کارکنــان قراردادهای
توســعه اختصــاص داده ایــم .بــا مــا همــراه
باشــید تــا بــا عملکــرد ایــن واحــد بیشــتر
آشــنا شــویم.
منوچهــر طیبــی رئیــس واحــد قراردادهــای
توســعه در گفتگــو بــا خبرنــگار فــوالد بــه شــرح
فعالیــت هــای ایــن واحــد اشــاره نمــود و گفــت:
در جهــت افزایــش ظرفیــت تولیــد و بهینه ســازی
تجهیــزات موجــود ،در خواســتهایی از طــرف
واحدهــای متقاضــی صــادر مــی گــردد کــه
قســمت قراردادهــای توســعه وظیفــه دارد ایــن
درخواســتها را طبــق آییــن نامــه معامالت شــرکت
فــوالد مبارکــه و طــی مراحــل کاری تعریــف شــده
بــه قــرارداد تبدیــل و ایــن قــرداد را بــه پیمانــکار
توانــا ابــاغ نمایدکــه رویکــرد اصلــی قراردادهــا ،
بدســت آوردن بهتریــن کیفیــت و مناســب تریــن
قیمــت اســت.
وی در خصــوص مراحــل انعقــاد یــک قــرارداد گفت:
بــرای انعقــاد و انجــام یــک قــرارداد ،اهــم مراحلی که
در ایــن قســمت انجــام می شــود عبارتند از بررســی
مــدارک فنــی هــر در خواســت و اعــام کمبودهــای
احتمالــی بــه متقاضــی ،تشــکیل کمیتــه فنــی
بازرگانــی و ارزیابــی کیفــی مشــاوران ،پیمانــکاران
و فروشــندگان ،تهیــه و توزیــع اســناد مناقصــه و
اســتعالم ،تهیــه گــزارش برگــزاری هــر مناقصــه و
ارســال آن بــه کمیســیون معامــات ،تهیــه قــرارداد
بــر اســاس اســناد مناقصــه و مصوبــه کمیســیون
معامــات ،ابــاغ قــرارداد بــه شــرکت طــرف قــرارداد
و ارســال نســخ قــرارداد بــه قســمتهای مربوطــه و
همچنین پیگیری پیشــرفت موضــوع قــرارداد ،تهیه
و ابــاغ الحاقیــه هــای الزم ،مشــارکت در جلســات

واحد قراردادهای توسعه

تصمیــم گیــری مربــوط بــه ادعاهــا ،تعدیــل ،تطویل
و محاســبه جرائــم قراردادهــا.
رئیــس واحــد قراردادهــای توســعه افــزود :عــاوه
بــر فعالیتهــای فــوق بــرای افزایــش کیفیــت انجــام
کار و حضــور مؤثر در جلســات و مذاکرات بایســتی
کارکنــان ایــن قســمت تحــوالت اقتصــادی بــازار
داخــل و خــارج از کشــور ،بــه خصــوص تحــوالت
اقتصــادی و تکنولوژیکــی صنعت فوالد و شناســائی
تأمیــن کننــدگان ،تولیــد کننــدگان و پیمانــکاران
جدیــد را دنبــال نمایند،کــه ایــن مــوارد از طریــق
مطالعــه ،مذاکــره و شــرکت در ســمینارها و
نمایشــگاه هــا کســب مــی شــود.
طیبــی در مــورد فعالیتهــای انجــام شــده در واحــد
قراردادهــای توســعه گفــت :تــاش کارکنــان
ایــن واحــد در چنــد ســال گذشــته منجــر بــه

عقدقراردادهــای مهمــی در شــرکت شــده کــه این
امــر افزایــش ظرفیــت و تولیــد را بــرای شــرکت
بــه همــراه داشــته و خواهــد داشــت کــه بــرای
نمونــه مــی تــوان بــه تنظیــم  200نســخه قــرارداد
و الحاقیــه بــرای طــرح و توســعه زیــر ســقف
فوالدســازی ،قــرارداد افزایــش ظرفیت فوالدســازی
تــا  7/2میلیــون تــن در ســال ،احــداث 2مــگا
مــدول احیامســتقیم (طــرح شــهید خــرازی)،
احــداث ماشــین شــماره  5ریختــه گــری مــداوم،
طراحــی ،ســاخت  ،نصــب و راه انــدازی جرثقیــل
 120تــن در ســالن ریختــه گــری شــماره ، 5
توســعه فوالدســازی ،ریختــه گــری و نــورد مجتمع
فــوالد ســبا ،احــداث کارخانــه گندلــه ســازی
ســنگان بــا ظرفیــت  5میلیــون تــن در ســال و
احــداث کارخانــه کنســانتره ســنگ آهــن ســنگان

بــا ظرفیــت  5میلیــون تــن در ســال اشــاره نمــود.
رئیــس واحــد قراردادهــای توســعه در ادامــه بــه
دیگــر فعالیتهــای ایــن واحــد اشــاره نمــود و گفت:
در اکثــر قراردادهــا بــا همکاری واحدهــای متقاضی
ســعی میشــود کــه امکانــات داخــل کشــور مدنظر
قــرار گیــرد و بــا اســتفاده از توانمندیهــای داخلــی
بخشــی از تجهیــزات الزم بــرای پــروژه از طریــق
داخــل بومــی ســازی گــردد کــه در ایــن خصــوص
مــی تــوان بــه بومــی ســازی بخشــی از تجهیــزات
بــرای پــروژه هــای زیــر سقف،توســعه ناحیــه ســبا
وماشــین ریختــه گــری شــماره  5مثــل بدنــه کوره
قوس،ســگمنت هــای ریختــه گری،چندیــن نــوع
جعبــه دنده،تابلوهــای بــرق و ،...ســاخت و نصــب
جرثقیــل  120تــن بــرای ســالن ریختهگــری
شــماره ،5ســاخت و نصــب جرثقیــل  270تــن
بــرای ناحیــه سبا،ســاخت و نصــب جرثقیــل
 300تــن بــرای ناحیــه ســبا ،ســاخت و نصــب 5
ترانــس قــدرت بــرای پســت هــای  400کیلــو ولت
 NIS-1و  NIS-2بــا توانهــای  MVA220و
 MVA250اشــاره نمــود  ،همچنیــن ســه مــورد
کــه بــرای اولیــن بــار در کشــور پــس از شناســایی
ســازندگان و توســط کارشناســان ایــن قســمت و
انعقــاد قــرارداد مربوطــه انجــام و تحویــل شــده
اســت عبارتنــد از طراحی،ســاخت و نصب دســتگاه
چگالــی ســنج رادیواکتیــو بــرای خــط بازیابــی
اســید ،طراحــی ،ســاخت و نصــب ترانــس متصــل
بــه یکسوســاز 12پالســه بــا تــوان MVA10
بــرای خــط تانــدم نــورد ســرد وچــوک و غلطــک
پشــتیبان بــرای خــط نــورد مجتمــع فــوالد ســبا.
وی در پایــان از مدیــران واحدهــای متقاضــی
باالخــص معــاون خریدوکلیــه کارکنــان زحمتکش
دیگــر واحدهــای همــکار و ایــن واحدکــه در اجرای
اهــداف شــرکت و واحــد امــور قراردادهــا همــکاری
دارنــد ،تقدیــر و تشــکرنمود .

مجیــد الــه یــاری رئیــس سیســتم هــای اطالعاتــی عملیاتــی از راه انــدازی سیســتم
نویــن حمــل و نقــل جــاده ای در محیــط سیســتمهای اطالعاتــی یکپارچــه () EISخبــر
داد و گفــت :سیســتم نویــن حمــل و نقــل جــادهای کــه از مجموعــه سیســتمهای حــوزه
خدمــات فنــی و پشــتیبانی مــی باشــد پــس از یــک مــاه اجــرای مــوازی موفــق در فــوالد
مبارکــه از ابتــدای تیرمــاه  ،1395در بســتر  IS-SUITEمــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه
و بــه زودی مراحــل پیــاده ســازی و آمــوزش آن در مجتمــع فــوالد ســبا نیــز انجــام شــده و
مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.
وی افــزود :در ایــن سیســتم ،کلیــه فرآیندهــای تأمیــن مکانیزمهــای حمــل و نقــل جــادهای داخلــی
شــرکت فــوالد مبارکــه و همچنیــن مجتمــع فــوالد ســبا در قالــب فعالیتهای ســاعتی ،تناژی ،سرویســی
و ذوبــی ،پیــاده ســازی گردیــده اســت.
رئیــس سیســتم هــای اطالعاتــی عملیاتــی در ادامــه بــا اشــاره بــه فرآینــد تأمیــن مکانیــزم هــای حمــل و
نقــل جــاده ای ،گفــت :ایــن فرآینــد شــامل گام هــای صــدور درخواســت مکانیــزم توســط بهــره بــرداران،
برنامــه ریــزی مکانیــزم هــا توســط برنامــه ریــزان حمــل و نقــل جــاده ای ،اعــزام مکانیــزم هــا توســط
شــیفت فورمــن هــای حمــل و نقــل جــاده ای ،تأییــد کارکــرد مکانیــزم توســط بهــره بــرداران ،تأییــد
کارکــرد توســط دایــره نظــارت و تهیــه و صــدور صــورت وضعیــت پیمانــکاران مــی باشــد.
محمــد علــی اســداللهی کارشــناس سیســتم هــای خدمــات فنــی و پشــتیبانی نیــز در خصــوص مراحــل
اجــرای ایــن پــروژه گفــت :ایــن پــروژه طــی فازهایــی از جملــه فــاز شــناخت فرآینــد و قابلیــت هــای مورد
نیــاز ،فــاز برنامــه نویســی پــروژه  ،فــاز تســت فرآیند سیســتمی  ،آمــوزش کاربــران و اختصاص دسترســی
بــه کاربــران  ،فــاز اجــرای مــوازی و کنارگــذاری سیســتم قبلــی انجــام شــد .
اســداللهی در خصــوص ویژگــی هــای ایــن سیســتم نســبت بــه سیســتم قبلــی گفــت  :کنتــرل اتوماتیک
پاســخ هــای ثبــت شــده در کلیــه مراحــل فرآینــد بــر اســاس بندهــای قــراردادی در سیســتم تعریــف
گردیــده کــه نهایتـاً منجــر به ســهولت تهیــه و صــدور صــورت وضعیت پیچیــده پیمانــکاران حمــل و نقل
جــاده ای شــده اســت؛ کــه ایــن قابلیــت در روش غیــر مکانیــزه بســیار زمــان بــر و نیازمنــد دقــت باالیــی
از جانــب تأییدکننــدگان بــوده اســت  ،ضمــن ایــن کــه از دیگــر ویژگــی هــای ایــن سیســتم را ارتبــاط
بــا سیســتم هــای نگهــداری و تعمیــرات  ،پیمانــکاران تعمیراتــی ،پرســنلی ،حســابداری صنعتــی ،توقفات،
رســید خدمــات ،باســکول ،توزیــع ســوخت و  ...مــی تــوان نــام بــرد.
علــی مهــدوی رئیــس دفترفنــی واحــد حمــل و نقــل در خصــوص ایــن پــروژه گفــت :ایــن پــروژه بــر
اســاس نیازمنــدی هــای جدیــد حمــل و نقــل جــاده ای و بــا برگــزاری چنــد صــد ســاعت جلســات
کارشناســی پیــاده ســازی گردیــد و از تفــاوت هــای عمــده ایــن سیســتم نســبت به سیســتم قبلــی حمل
و نقــل جــاده ای  ،مــی تــوان بــه کنتــرل و اســتفاده حداکثــری از منابــع توســط برنامــه ریــز حمــل و نقــل
جــاده ای ،قابلیــت ثبــت خوداظهــاری پیمانــکاران در تهیــه هــر صــورت وضعیــت ،دریافــت گزارشــات
متنــوع مدیریتــی از عملکــرد بهــره بــرداران و پیمانــکاران در زمینــه آمــاده بــکاری ،جرائــم ،بکارگیــری
نیــروی انســانی و مکانیــزم ،کنتــرل تاخیــرات و ، ...قابلیــت دســته بنــدی و تعریــف کلیــه فعالیــت هــای
حمــل و نقــل و ارتبــاط آنهــا بــا بندهــای قــراردادی پیمانــکاران ،مکانیــزه نمــودن درخواســت مکانیــزم از
پیمانــکاران حمــل و نقــل جــاده ای و همچنیــن قابلیــت ثبــت چنــد پاســخ در هــر اعــزام بــا دقــت یــک
دقیقــه ،اشــاره نمــود.
وی مزایــای دیگــر ایــن سیســتم را قابلیــت ردیابــی و پیگیــری فرآینــد درخواســت بوســیله کاربــران و
نیــز امــکان اعمــال نظــر دقیــق در مرحلــه تأییــد درخواســت بیــان داشــت و گفــت :بــا توجــه بــه لــزوم
واهمیــت تأییــد درخواســت توســط بهــره بــرداران و امکانــات پیــش بینــی گردیده در سیســتم الزم اســت
کــه تأییــد کارکــرد مکانیــزم هــا ،بــه موقــع و بــا حساســیت و دقــت الزم انجــام گــردد.
وی در پایــان از کلیــه همــکاران محتــرم در واحدهــای سیســتم هــای اطالعاتــی یکپارچــه ،شــرکت ایریســا،
دفتــر فنــی حمــل و نقــل و پشــتیبانی ،حمــل و نقــل جــاده ای ،خصوص ـاً تیــم برنامــه ریــزان و شــیفت
فورمنهــای حمــل و نقــل جــاده ای بدلیــل مشــارکت در کلیــه مراحــل پیــاده ســازی سیســتم ،تشــکر نمود.

تأمين مالي آسان فوالديها با اوراق سلف

دنيــاي معــدن -در ســالهاي اخيــر بــورس كاال ابزارهــاي نوينــي را بــراي تأميــن مالــي
بنگاههــاي اقتصــادي راهانــدازي كــرده اســت.
بــه ايــن ترتيــب توليدكننــدگان مختلــف ميتواننــد بــا عرضــه محصــوالت خــود در بــورس كاال ،عــاوه بر
فــروش محصوالتشــان بــا قيمتهــاي واقعــي و شــفاف و براســاس ميــزان عرضــه و تقاضــا ،نقدينگــي
مــورد نيــاز خــود را بــراي راهانــدازي پروژههــاي جديــد يــا تأميــن مالــي خــود بهدســت آورنــد .از ســوي
ديگــر بســياري از توليدكننــدگان ازجملــه فوالدســازان نيــز ميتواننــد از طريــق بــورس كاال بــه راحتــي
تأميــن مالــي كننــد .اوراق ســلف در بــورس كاال ابــزاري اســت كــه توليدكننــدگان فــوالد بــا اســتفاده از
آن ميتواننــد تأميــن مالــي خــود را بــا صــرف هزينههــاي كمتــري انجــام دهنــد زيــرا جــذب نقدينگــي
از راههــاي ديگــر ،هزينههــاي بيشــتري را بــراي ايــن گــروه از توليدكننــدگان بــه همــراه خواهــد داشــت.
از آنجايــي كــه هزينــه اوليــه اوراق ســلف مــوازي ،زيــاد اســت ،بنابراين بايــد در حجــم بااليي مــورد معامله
قــرار گيــرد تــا بــراي توليدكننــدگان صرفه اقتصادي داشــته باشــد.
از ســوي ديگــر ايــن اوراق عــاوه بــر توليدكننــدگان بــراي خريــداران نيــز بســيار مقــرون بــه صرفه اســت،
بــه طــوري كــه بهدليــل ســود تضميــن شــدهاي كــه دارد ،ميتوانــد ابــزاري بــراي ســرمايهگذاري قلمــداد
شــود و افــرادي كــه ايــن اوراق را خريــداري ميكننــد ،ســودهاي خوبــي بهدســت ميآورنــد .همچنيــن
پرداخــت مابهالتفــاوت ســود بــراي فوالدســازان ايــن اوراق نيــز توجيــه اقتصــادي دارد .بــه بيــان ديگــر
فوالدســازان ميتواننــد از منابــع مالــي كــه از طريــق فــروش ايــن اوراق بهدســت ميآورنــد ،بــراي افزايــش
ميــزان توليــد يــا راهانــدازي خطــوط توليــد جديــد اســتفاده كننــد .ايــن اوراق بــه گونـهاي اســت كه حتي
اگــر نــرخ محصــول مــورد نظــر در بــازار نيــز افزايــش پيــدا كنــد ،خريــداران ايــن اوراق نيــز از ايــن ميــزان
رشــد قيمتــي ســود بهدســت ميآورنــد.
يكــي ديگــر از راههــاي تأميــن مالــي در بــورس كاال ،اوراق ســلف مــوازي اســتاندارد اســت امــا ايــن اوراق
بيشــتر بــراي محصوالتــي مــورد اســتفاده قــرار ميگيــرد كــه ارزش ســرمايهگذاري داشــته باشــند و فوالد
نيــز ازجملــه اين كاالهاســت.

۴

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

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

راه اندازی تولید اراده و خواست نظام است و حتم ًا باید عملیاتی شود

بــا ظرفیــت پاییــن فعالیــت مــی کننــد و یــا بعض ـاً
غیرفعــال هســتند را ســاماندهی کــرده و بــرای راه
انــدازی و احیــاء مجــدد آنهــا برنامــه ریــزی کننــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور همچنین اقدامــات انجام
شــده و برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه از ســوی
صنــدوق توســعه ملــی در جهــت کمــک بــه اقتصــاد
داخلــی را مثبــت و ســازنده ارزیابــی کــرد و گفــت:
صنــدوق توســعه ملــی منابــع خوبــی بــرای حمایــت
از توســعه صــادرات اختصــاص داده کــه الزم اســت
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت از ایــن فرصــت
اســتفاده کــرده و ایــن موضــوع را پیگیــری کنــد
تــا شــاهد آثــار مثبــت آن در رونــق بخشــیدن بــه
واحدهــای تولیــدی باشــیم.
دکتــر جهانگیــری افــزود :اعطــای خــط اعتبــاری
بــه کشــورهای هــدف صــادرات ایــران نیــز یکــی از
اقدامــات مثبــت در جهــت حمایــت تولیــد داخلــی
اســت تــا ایــن کشــورها بتواننــد از تولیــدات داخلــی
ایــران اســتفاده کننــد .الزم اســت در ایــن زمینــه بــه
رؤســای کمیســیون هــای همــکاری مشــترک ایــران
و کشــورهای هــدف اطــاع رســانی شــود و وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت نیــز موضــوع را بــا جدیت
دنبــال کنــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه درخواســت

جلســه کارگــروه ملــی تســهیل و رفــع
موانــع تولیــد بــه ریاســت معــاون اول رئیس
جمهــور برگــزار شــد
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی دولــت ،دکتــر
اســحاق جهانگیــری بــا اشــاره بــه گــزارش وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت مبنــی بــر مشــکالت
واحدهــای راکــد و نیمــه فعــال در ســطح اســتان هــا
کــه عمدتـاً بــا موانــع بانکــی روبــرو هســتند ،گفــت:
بایــد بانــک هــای عامــل ،شــعبات اســتانی خــود
را مکلــف کننــد تــا همــکاری هــای الزم بــرای راه
انــدازی واحدهــای تولیــدی کوچــک و متوســط کــه
راکــد و یــا نیمــه فعــال هســتند صــورت گیــرد.
معــاون اول رئیــس جمهــور از وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت ،رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی
کشــور و رئیــس کل بانــک مرکــزی خواســت روشــی
نظارتــی بــرای ارزیابــی عملکــرد بانــک هــا تدویــن
کننــد و گــزارش عملکــرد آنهــا را بــه صورت مســتمر
دریافــت نمایند.
دکتــر جهانگیــری همچنیــن بــا تأکیــد بــر اینکــه
راهانــدازی تولیــد یــک اراده و خواســت مهــم در رأس
نظــام و نیــز خواســت رئیــس جمهــور اســت و حتمـاً
بایــد عملیاتــی شــود ،خواســتار سرکشــی نمایندگان
کارگــروه ملــی تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــه

واحدهــای تولیــدی و شــهرک هــای صنعتــی شــد
و گفــت :الزم اســت نماینــدگان کارگــروه بــه ایــن
واحدهــا سرکشــی کننــد و ظرفیــت فعالیــت واحدها
را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
دکتــر جهانگیــری خاطرنشــان کــرد :در شــرایطی
کــه برخــی افــراد تــاش مــی کننــد گــرد یــأس و
نــا امیــدی در جامعــه بپاشــند و وانمــود کننــد کــه
واحدهــای تولیــدی کشــور بــا رکــود و عــدم فعالیــت
مواجــه هســتند ،الزم اســت اقدامــات مثبــت و
کارهــای ارزنــده نیــز بــه مــردم اطــاع رســانی شــود
تــا افــکار عمومــی از ایــن اتفاقــات مثبــت آگاه شــوند.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا یــادآوری اینکــه
شــرکتهای ســرمایه گــذاری بانــک هــا ،ســتاد
فرمــان امــام ،بنیــاد مســتضعفان و شــرکت هایــی از
ایــن دســت ،از واحدهــای تولیــدی فراوانــی برخــوردار
هســتند کــه بــا مشــکل مواجــه شــده انــد ،از وزارت
صنعــت ،معــدن و تجارت خواســت گزارشــی از میزان
فعالیــت و ظرفیــت این واحدهــای تولیــدی را دریافت
کننــد.
وی افــزود :الزم اســت وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت ایــن شــرکت هــا را مکلــف نمایــد کــه
واحدهــای تولیــدی زیرمجموعــه ی خــود را کــه
بــا مشــکل مواجــه شــده انــد و در حــال حاضــر

میــزان تولیــد شــمش فــوالد کشــور طــی 2
ماهــه نخســت امســال 5.6 ،درصــد رشــد یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان توســعه و نوســازی
معــادن و صنایــع معدنــی ایران،شــرکت هــای فوالدســاز
کشــور طــی مــاه هــای فروردیــن و اردیبهشــت 3میلیون
و  160هــزار و  840تــن فــوالد خــام تولیــد کردنــد .امــا
ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته 2 ،میلیــون و
 993هــزار و  122تــن بــود.
در ایــن میــان ،شــرکت هــای بــزرگ فــوالد ســاز شــامل
«فــوالد مبارکــه» یــک میلیــون و  5هــزار و  546تــن،

رشد  5درصدی تولید شمش فوالد کشور
«فــوالد خوزســتان»  619هــزار و  929تــن« ،ذوب آهــن
اصفهــان»  392هــزار و  781تــن« ،فــوالد هرمــزگان»
 227هــزار و  221تــن« ،ســبا»  114هــزار و  777تــن،
«فــوالد خراســان»  83هــزار و  280تــن« ،فــوالد آلیــاژی
ایــران»  50هــزار و  259تــن و نیــز «گــروه ملــی صنعتی
فــوالد ایــران»  8هــزار و  547تــن فــوالد خــام تولیــد

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

وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــرای اســتفاده از
منابــع ارزی صنــدوق توســعه ملــی در جهــت اجرای
برخــی طــرح هــا و پــروژه هــای داخلــی گفــت:
منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــر اســاس قانــون باید
بــه طــرح هایــی اختصــاص یابــد کــه قــرار اســت
تجهیزاتــی را وارد کنــد کــه امــکان تولیــد آن در
داخــل کشــور وجــود نــدارد.
وی افــزود :البتــه امــکان تولیــد برخــی تجهیــزات
نیــز در کشــور وجــود دارد امــا تأمیــن منابــع مالــی
مــورد نیــاز آن میســر نیســت کــه الزم اســت در ایــن
خصــوص وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،رئیــس
هیــأت عامــل صنــدوق توســعه ملــی و رئیــس کل
بانــک مرکــزی جلســه ای برگــزار کننــد و روش و
راهــکاری پیــدا کننــد کــه بــرای اجــرای اینگونــه
طــرح هــا بتــوان از منابــع صنــدوق توســعه ملــی
اســتفاده کــرد.
معــاون اول رئیــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه
امســال حتم ـاً بنــا داریــم از طریــق فاینانــس بــرای
قطــار شــهری تهــران و دیگــر کالن شــهرها ،واگــن
و تجهیــزات مــورد نیــاز را تأمیــن کنیــم از بانــک
مرکــزی و وزارت کشــور خواســت در ایــن زمینــه
بررســی هــای الزم را انجــام دهنــد و در خصــوص
نحــوه تأمیــن مالــی بــه جمــع بنــدی برســند.
وی افــزود :البتــه مذاکــرات الزم بــا طــرف خارجــی
انجــام شــده اســت و بایــد راهــکار و الگویــی بــرای
اجــرای ایــن کار طراحــی شــود.
معــاون اول رئیــس جمهــور همچنیــن جایگزیــن
کــردن نیروهــای ایرانــی بــه جــای کارگــران خارجــی
را اقدامــی مثبــت و ارزنــده دانســت و گفــت:
ظرفیتهــای داخلــی کشــور بایــد حتــی االمــکان
در اختیــار نیروهــای بومــی باشــد و اقتصــاد مقاومتی
نیــز بــه همیــن معنــا اســت.
در ایــن نشســت وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت
نیــز گزارشــی از علــل کاهــش تولیــد و راهکارهــای
پیشــنهادی بــرای حــل ایــن مشــکل ارایــه کــرد
کــه ایــن راهکارهــا از جملــه کاهــش تدریجــی نــرخ
ســپردهگذاری و کاهــش ســود تســهیالت در نظــام
بانکــی متناســب بــا نــرخ تــورم مــورد بحــث و تبادل
نظــر قــرار گرفــت و تصمیمــات مقتضــی در ایــن
خصــوص اتخــاذ شــد.
مهنــدس نعمــت زاده همچنیــن گزارشــی از رونــد
رســیدگی بــه واحدهــای تولیــدی راکــد و نیمــه
فعــال ارایــه کــرد و بــه تشــریح آخریــن وضعیــت این
واحدهــا و اقدامــات صــورت گرفتــه در جهــت حــل
مشــکالت آنهــا پرداخــت.
( 2میلیــون و  796هــزار و  592تــن) ،حاکــی از کاهــش
حــدود  4درصــدی اســت.
شــرکت هــای فــوالدی در اردیبهشــت مــاه ،95یــک
میلیــون و  647هــزار و  739تــن «فــوالد خــام» و یــک
میلیــون و  419هــزار و  178تــن «محصــوالت فــوالدی»
تولیــد کردنــد کــه ایــن میــزان تولیــد در مقایســه بــا
رقــم مــدت مشــابه ســال ( 94یــک میلیــون و  542هزار
و  217تــن فــوالد خــام و یــک میلیــون و  458هــزار و
 129تــن محصــوالت فــوالدی) ،بــه ترتیــب  6.8درصــد
رشــد و  2.7درصــد کاهــش یافــت.

فوالد مبارکه در آئینه بورس و بازار سرمایه

یادداشت انرژی
انرژی برق آبی چیست؟

قسمت سی و پنجم

انرژی برق آبی

انــرژی بــرق آبــی ،پتانســیل و انــرژی جنبشــی آب اســت کــه در واحدهــای بــرق آبــی بــه بــرق تبدیل
مــی شــود .انــرژی بــرق آبــی بــه عنــوان ســومین منبــع تولیــد کننــده بــرق و همچنیــن مهمتریــن
انــرژی تجدیدپذیــر مولــد بــرق درجهــان محســوب مــی گــردد .امــروزه حــدود  16/5درصــد بــرق
تولیــدی جهــان از انــرژی بــرق آبــی تأمیــن میگــردد .عمومـاً تولیــد بــرق از آب از دو منبــع انــرژی
جریانــی رودخانــه ای و انــرژی دریایــی صــورت مــی گیــرد (جهــت آشــنایی بــا انــرژی دریایــی بــه
یادداشــت انــرژی شــماره  34مراجعــه گــردد).
اســتفاده از انــرژی جریانــی رودخانــه ای در ایــران متــداول تــر اســت ،معمــوالً بــرای تولیــد بــرق از
انــرژی بــرق آبــی اقــدام بــه ســاخت ســدهای مخزنــی مــی کننــد تــا ضمــن تولیــد بــرق ،از آب ذخیره
شــده در پشــت آن بــرای مصــارف کشــاورزی و شــهری نیــز اســتفاده گــردد .هزینــه بــاالی ســاخت
ســدهای مخزنــی و تأسیســات بــرق آبــی و خســارات زیســت محیطــی ناشــی از اجــرای طــرح بــرق
آبــی بــزرگ ،از جملــه عوامــل توجــه بــه طــرح هــای کوچــک بــرق آبــی بــوده اســت .از ایــن رو ،بــا
توجــه بــه مزایــای طــرح هــای کوچــک بــرق آبــی (دوام و عمــر طوالنــی ،کارکــرد قــوی ،هزینــه کــم
بهرهبــرداری ،ماهیــت تجدیــد پذیــر انــرژی تولیــد شــده توســط نیــروگاه هــای آبــی ،امــکان تولیــد
بــرق در مناطــق دور افتــاده و غیــره) اســتفاده از آنهــا بــا رعایــت معیارهــای اقتصــادی برای کشــورهای
در حــال توســعه مناســب تــر اســت.
اهمیت برق آبی
آب و انــرژی دو موضــوع بــا اهمیــت هســتند کــه مــی تــوان از آنهــا بــه عنــوان چالــش هــای پیــش
روی جامعــه بشــری نــام بــرد .نیــروگاه هــای بــرق آبــی بــه لحــاظ ارتبــاط بــا دو مقولــه آب و انــرژی
اهمیــت باالیــی دارنــد ،ایــن نیــروگاه هــا بــه دلیــل تولیــد انــرژی پــاک از منابــع تجدیــد پذیــر ،تأمین
آب ،توســعه منطقــه ای در مناطقــی کــه نیــروگاه هــای بــرق آبــی احــداث مــی شــود و نیــز ارائــه
خدمــات دینامیــک بــه شــبکه بــرق ،کنتــرل فرکانــس و اعتمــاد در انعطاف پذیری بســیار بــاالی تولید
از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار هســتند .مهــار ســیالب ،جمــع آوری آب هــای مخــرب و تبدیــل آنهــا
بــه آب هــای آرام و نیــز اســتفاده از ایــن آب هــا در مواقــع خشکســالی از دیگــر مزایــای نیــروگاه هــای
بــرق آبــی اســت.

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

طبقه بندی نیروگاههای برق آبی براساس ظرفیت تولید
نیروگاههایــی بــا ظرفیــت بزرگتــر از  100مــگاوات در شــمار نیــروگاه آبــی بــزرگ ،نیــروگاه هــای بــا
ظرفیــت بزرگتــر از  10تــا  100مــگاوات نیــروگاه آبــی متوســط ،نیــروگاه هایــی بــا ظرفیــت بزرگتــر از
 1تــا  10مــگاوات نیــروگاه آبــی کوچــک ،نیــروگاه هایــی بــا ظرفیــت بزرگتــر از  100تــا  1000کیلــو
وات نیــروگاه آبــی مینــی ،نیــروگاه هایــی بــا ظرفیــت بزرگتــر از  10تــا  100کیلــو وات نیــروگاه آبــی
میکــرو و کمتــر از آن را نیــروگاه آبــی پیکــو گوینــد.
اجزاء نیروگاه برق آبی
* لولــه هــای آب بــر * ســازه هــای هیــدرو مکانیــکال لولــه هــای آب بــر * ســاختمان یــا مغــار
نیــروگاه و تجهیــزات وابســته * شــیر ورودی واحدهــای نیــروگاه * توربیــن * ژنراتور * ترانســفورماتور
* پســت * کلیدخانــه * خطــوط انتقــال بــرق * پــروژه هــای جانبی * ســاختمان هــا و امکانــات مورد
نیــاز کارشناســان و کارگــران
تهیه کننده :میالد مرادبازفتی ،مهندس فرآیند انرژی
انجمن جهاني فوالد:

ايران به رتبه سيزدهم فوالدساز جهان صعود کرد

اخبار بورسی

دغدغه اطالعات نادرست بورسی در فضای مجازی

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،علــی صحرایــی در برنامــه گفتگــوی ویــژه شــبکه دو ســیما تشــریح کــرد:
کاهــش نــرخ ســود بانکهــا بــه رونــق بــازار بــورس کمــک مــی کنــد.
معــاون بــورس تهــران گفــت :بــا توجــه بــه شــرایط پســا برجــام و فراهــم شــدن زمینــه ورود
ســرمایهگذاران خارجــی بــه کشــور ،نبایــد فضــا را مشــوش کنیــم تــا تمایــل ســرمایه گــذاران خارجی
بــرای ورود بــه بــازار بــورس و ســرمایه افزایــش یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه شــاخص بــورس تهــران در یــک هفتــه گذشــته دو هــزار واحــد کاهش یافته اســت،
نزدیــک شــدن بــه فصــل مجامع شــرکت هــای بــزرگ و ارائــه عملکــرد ســال  ۹۴و ترجیح ســهامداران
بــرای دریافــت ســود ســالیانه را از جملــه دالیــل ایــن کاهــش اعــام کرد.
معــاون بــورس تهــران افــزود :ســهامداران حقوقــی همچــون ســهامداران خرد ،مــی تواننــد در معامالت
عــادی یــا بلوکــی ورود کننــد و منعــی در ایــن بــاره وجــود نــدارد .بــازار بلوکــی در بــورس کــه از ســال
 ۹۲و بــه صــورت ترجیحــی صــورت گرفتــه ،جزیــی از بــازار اســت و نمــی توانــد خــارج از آن دیــده

شو د .
وی افــزود :نقــد شــوندگی یکــی از وظایــف بــازار بــورس اســت و با شــرایط کنونــی بورس ،ایــن وضعیت
بهبــود یافتــه اســت .بحــث نقــد شــوندگی و شــفافیت در بــازار بــورس هــر دو مهــم اســت و بایــد بیــن
آنهــا موازنه باشــد.
صحرایــی ارائــه اطالعــات نادرســت در فضــای مجــازی را یکــی از دغدغــه هــای اصلی مســئوالن بورس
دانســت و گفــت :دســتگاه هــای مســئول بایــد بــه این مســئله ورود کننــد و منتشــر کننــدگان اینگونه
اطالعــات نادرســت را مــورد پیگیــری قــرار دهند.
وی بــا ایــن حــال گفــت :ســازمان بــورس تــاش کــرده اســت تــا جلــوی عرضــه اطالعــات نادرســت در
فضــای مجــازی را بگیــرد و اطالعــات را بــه صــورت شــفاف ارائــه کنــد و بــا منتشــر کننــدگان اطالعات
نادرســت برخــورد نماید.
معــاون بــورس تهــران افــزود  :اگــر ارائــه اطالعاتــی باعــث شــود کــه تصمیــم گیــری ســهامداران بــازار
بــورس دچــار خلــل شــود ،ســامانه بــورس بــه صــورت خــودکار نمادهــا را متوقــف مــی کنــد

انجمــن جهانــي فــوالد در گزارشــي اعــام کــرد :ايــران بــا رشــد  13درصــدي توليــد فــوالد در مــاه مــي
 12( 2016ارديبهشــت تــا  11خــرداد) نســبت بــه مــاه مشــابه در ســال گذشــته ،بــه رتبــه ســيزدهم
فوالدســاز جهــان صعــود کــرد.
بــه گــزارش روز چهارشــنبه پايــگاه خبــري ايميــدرو ،برپايــه اطالعــات انجمــن يــاد شــده ،توليــد فــوالد
خــام کشــور در مــاه مــي  2016بــه يــک ميليــون و  645هــزار تــن رســيد در حالــي کــه در مــاه مشــابه
پارســال رقــم يــک ميليــون و  455هــزار تــن ثبــت شــده بــود.
پيــش از ايــن جمهــوري اســامي برپايــه آمارهــاي انجمــن جهانــي فــوالد در بيــن  66کشــور جهــان رتبه
چهاردهــم را داشــت و اکنــون برابــر تــازه تريــن داده هــا بــه رده ســيزدهم صعــود کــرده اســت .
انجمــن يــاد شــده در گــزارش خــود آورده اســت :ايــران در پنــج ماهــه نخســت ســال ميــادي ،2016
هفــت ميليــون و  216هــزار تــن فــوالد خــام توليــد کــرد کــه در مقايســه با مــدت مشــابه در ســال 2015
ميــادي کــه  6ميليــون و  944هــزار تــن بــود ،رشــد  3.9درصــدي را نشــان مــي دهــد.
مجمــوع توليــد فــوالد خــام  66کشــور جهــان در مــاه مــي  2016ميــادي ،بــه  139ميليــون و  154هزار
تــن رســيد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ،يــک دهــم درصــد کاهــش نشــان مــي دهد.
همچنيــن در پنــج ماهــه ســال  ،2016کشــورهاي مــورد بررســي ( 66کشــور)  658ميليــون و  227هــزار
تــن فــوالد خــام توليــد کردنــد درحالــي کــه ســال گذشــته ميــادي ايــن رقــم  673ميليــون و  164هزار
تــن ثبــت شــد ،بنابرايــن توليــد کل جهــان  2.2درصــد کاهــش يافت.
ايــن انجمــن براســاس آمــار پنــج ماهــه گذشــته ميــادي 6 ،کشــور شــاخص توليدکننــده فوالد جهــان را
بــه ترتيــب چيــن بــا  329ميليــون و  950هــزار تــن ،ژاپــن بــا  43ميليــون و  180هــزار تــن ،هنــد بــا 38
ميليــون و  599هــزار تــن ،آمريــکا بــا  33ميليــون و  72هــزار تــن ،روســيه بــا  29ميليــون و  159هــزار
تــن و کــره جنوبــي بــا  27ميليــون و  891هــزار تــن معرفــي کــرده اســت.
جمهــوري اســامي براســاس ســند چشــم انــداز  1404دســتيابي بــه ظرفيــت  55ميليــون تــن فــوالد را
برنامــه ريــزي کــرده و اکنــون نزديــک بــه  45درصــد ايــن رقــم تحقــق يافتــه و بــراي ســال هــاي  96و
 99تحقــق ظرفيــت  32و  50ميليــون تنــي مــورد انتظــار اســت.
همچنيــن الزمــه فراهــم آمــدن ظرفيــت پيــش بيني شــده بــراي فــوالد در  10ســال آينــده ،تأميــن ،50
 70و  71ميليــون تــن کنســتانتره ســنگ آهــن بــه ترتيــب در ســال هــاي  99 ،96و  1401اســت .عــاوه
برايــن ،در ســال  1404ظرفيــت گندلــه و آهــن اســفنجي بــه ترتيــب  85و  54ميليــون تــن پيــش بينــي
شــده است.
انتظــار مــي رود در ســال  1404امــکان صــادرات حــدود  15ميليــون تــن محصــوالت فــوالدی فراهــم
شــود؛ در ســال گذشــته جمهــوري اســامي ايــران بــراي نخســتين بــار بــا صــدور  4.1ميليــون تــن
محصــوالت فــوالدی موفــق شــد در ايــن زمينــه رکــورد شــاخصي را ثبــت کنــد.
آمارهــا نشــان مــي دهــد ،ســال گذشــته توليــد فــوالد خــام ايــران بــه  16.7ميليــون تــن رســيد کــه
کاهــش حــدود  100هــزار تنــي نســبت بــه ســال  1393داشــت.

ورزشی

ورزش و تغذیه در ماه رمضان

بــا فــرا رســیدن مــاه رمضــان ،معمــوالً ورزشــکاران در خصــوص رونــد برنامــه تمرینــی و
تغذیــه در ایــن مــاه دچــار ســردرگمی مــی شــوند.گرم بــودن هــوا و طوالنــی بــودن حــد
فاصــل ســحر تــا افطــار مقــداری شــرایط را بــرای ورزشــکاران ســخت مــی کنــد.
اولیــن تردیــد در خصــوص تأثیــر منفــی روزه بــر ســامت و فعالیــت بدنــی ورزشــکاران اســت امــا در صورت
توجــه بــه مســایل تغذیـهای و کاهــش شــدت تمرینــات تأثیــر منفــی چندانــی در فعالیتهــای ورزشــی افراد
مبتــدی نمــی گــذارد ،امــا ورزشــکاران حرفــه ای بایــد بیشــتر بــه نــکات تغذیــه ای توجــه داشــته باشــند و
توصیــه مــی کنیــم ،چنانچــه مایــل بــه روزه گرفتن هســتند ،حتماً بــا متخصص تغذیــه نیز مشــورت نمایند .

شماره  ،۹۸۰شنبه  ۵تیر ماه ۱۳۹۵
 ۱۹رمضان  ۲۵ ،۱۴۳۷ژوئن ۲۰۱۶
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آغاز مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال یورو  2016فرانسه

جــام ملتهــای اروپــا یــا مســابقات یــورو از بهترینهــای اروپــا در کشــور فرانســه دیدنــی بــه پایــان رســید .از شــنبه مــورخ 5
 2016از تاریــخ  10ژوئــن  2016میــادی یعنــی آغــاز شــد کــه بــا گذشــته 36رقابــت نفــس تیرمــاه ســال جــاری  16تیــم برتــر ،قــدم بــه
 21خــرداد مــاه ســال  95بــا حضــور  24تیــم گیــر مرحلــه گروهــی ایــن مســابقات زیبــا و مرحلــه یــک هشــتم نهایــی گذاشــته و برای
جدول زمانبندی مسابقات فوتبال یورو  2016فرانسه از مرحله یک هشتم نهایی تا رقابت فینال ،بشرح ذیل میباشد :

ایســتادن در جایــگاه بهتــر جــدول روبــروی
حریفــان قدرتمنــد خــود صــف آرایــی
مینماینــد.

چه زمانی در ماه رمضان مناسب ورزش است؟

بــا توجــه بــه اینکــه خیلــی از ورزشــکاران بــه دلیــل افــت آمادگــی بدنــی نمیتواننــد در مــاه رمضــان
ورزش را کنــار بگذارنــد ،بنابرایــن توصیــه میشــود کــه چنانچــه ورزش ســنگین و طوالنــی مــدت اســت،
در فاصلــه ســحر تــا افطــار از انجــام فعالیــت هــای بدنــی و ورزش خــودداری و فعالیــت هــا را بــه بعــد از
صــرف افطــار موکــول کننــد.
کــم آبــی بــدن یکــی دیگــر از مــوارد نگــران کننــده بــرای ورزشــکاران اســت ،خصوص ـاً آن هایــی کــه
فعالیــت هــوازی دارند.کــم آبــی میتوانــد تــوان بدنــی ورزشــکار را تــا  ٪۱۹بکاهــد و اگــر هــوا گــرم باشــد،
ی ورزشــکار را هــم بــه خطــر بینــدازد.
کــم آبــی بــدن میتوانــد زندگـ 
پــس اگــر در نظــر داریــد قبــل از افطــار و طــول روز تمریــن کنیــد ،تمرینــات هــوازی را انجــام ندهیــد
تــا بــا تعریــق آب زیــادی از بــدن خــارج نشــود ،ســعی کنیــد ،برنامــه تمرینــی را بــا چنــد دقیقــه تمریــن
ســبک خالصــه کنیــد .اگــر هــم مــی خواهیــد بعــد از افطــار تمریــن کنیــد ،از آنجایــی کــه فاصلــه بیــن
غــذا خــوردن و ورزش کــردن ،بــدن فرصــت هضــم غــذا را پیــدا کــرده و خــون بــه راحتــی در عضــات
ورزشــکاران جریــان مــی یابــد ،بهتریــن حالــت دو تــا ســه ســاعت بعــد از افطــار اســت.
تعداد جلسات تمرین را کم کنید
بهتــر اســت ،فعالیــت هــای ورزشــی را یــک روز در میــان انجــام دهیــد تــا ضمــن انجــام اســتراحت کافــی،
فرصــت مناســبی بــرای بازســازی منابــع انــرژی بــرای بــدن فراهــم شــود .همچنین فعالیــت هــای بدنی و
ورزش در حیــن روزه داری و در طــول روز نبایــد بیــش از  ۳۰تــا  ۴۵دقیقــه طــول بکشــد و اگــر ورزش در
آب و هــوای گــرم و زیــر تابــش اشــعه خورشــید باشــد ،مــدت زمــان آن از ایــن مقــدار هــم کمتــر توصیــه
مــی شــود .همچنیــن بــه دلیــل گــرم بــودن هــوا بهتــر اســت ،فعالیــت ورزشــی شــما در محیــط بــاز و زیر
تابــش نــور خورشــید انجام نشــود.
اگر قبل از افطار تمرین می کنید
در صورتــی کــه مجبــور بــه فعالیــت قبــل از افطــار بودیــد ،بایــد تمریــن بــا افطــار حداقــل یــک تــا دو
ســاعت فاصلــه داشــته باشــد و بــرای جلوگیــری از کاهــش فشــار خــون ،ســرگیجه ،ســردرد و تهــوع کــه
در شــرایط بیغذایــی پــس از تمریــن حــادث میشــود ،الزم اســت ،فعالیــت بــا شــدت ســبک و متوســط
انجــام دهیــد و بــرای انجــام مســابقات مهــم در مــاه رمضــان بــا متخصــص تغذیــه مشــورت کنیــد.

تغذیه ورزشکاران در ماه رمضان
تغذیــه ورزشــکاران در ایــام مــاه رمضــان از موضوعــات دغدغــه برانگیــز اســت .بــه طــوری که باید پوشــش
تغذیــه ای مناســبی در ایــن ایــام بخصــوص در زمــان تمرینــات داشــته باشــند ،در غیــر این صــورت ذخایر
گلیکــوژن بدنشــان بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد .نیازهــای ورزشــی کــه بــرای اکثــر ورزشــکاران وجــود
دارد ،بیشــتر در مــواد قنــدی و کربوهیدراتهــا اســت کــه مقــدار ذخیــره آنهــا در بــدن محــدود اســت
و بــه دلیــل اینکــه مغــز انســان تنهــا مــواد قنــدی مصــرف میکنــد ،ممکــن اســت ورزشــکار بــا کمبــود
مــواد قنــدی در بــدن مواجــه شــود.
بــه همیــن دلیــل امــکان دارد کمبــود قنــد در بــدن باعــث بــروز مشــکالتی از قبیــل افــت فشــار خــون
ت ماننــد
شــود کــه ورزشــکاران روزهدار میتواننــد بــا مصــرف غذاهــای انــرژی زای قنــدی و کربوهیــدرا 
ماکارونــی ،ســیب زمینــی در هنــگام ســحر مانــع مشــکالت ناشــی از کمبــود مــواد قنــدی شــوند.
همچنیــن مصــرف مــواد غذایــی دیــر هضــم باعــث مــی شــود فــرد دیرتــر احســاس گرســنگی کنــد،
حبوبــات و غــات مثــل جــو ،گنــدم ،لوبیــا ،عــدس ،آرد ســبوس دار ،برنــج بــا پوســت و مــواد غذایــی
حــاوی پروتئیــن از جملــه غذاهــای دیــر هضــم بــه حســاب مــی آیــد .همچنیــن میوههــای متنــوع و انواع
مغزهــای کــم نمــک از جملــه پســته ،بــادام ،فنــدق و گــردو مــواد مناســبی بــرای جبــران کمبــود انــرژی
ورزشــکاران روزه دار در فاصلــه زمانــی افطــار تــا خــواب هســتند.
تغذیه ورزشکاران در افطار
مــواد غــذای افطــار بهتــر اســت ســبک باشــد تــا بــه معــده فشــاری وارد نشــود و همچنیــن پرکالــری و
ســریع هضــم باشــد ،چــرا کــه الزم اســت قنــد بــه ســرعت جــذب شــود و انــرژی تولیــد کنــد .مــواد غذای
ماننــد شــیر ،خرمــا ،عســل ،کشــمش ،تــوت خشــک ،انجیرخشــک در ایــن دســته قــرار مــی گیرنــد کــه
باعــث مــی شــوند ،کمبــود قنــد بــدن را جبــران کننــد .همچنین انــرژی فــرد بــرای ورزش حفظ میشــود
ی بــه ورزشــکار وارد نمــی شــود.آب میوههایــی چــون پرتقــال ،لیمــو و هویــج نیز توصیه میشــود،
و آســیب 
زیــرا باعــث تأمیــن آب مــورد نیــاز بــدن مــی شــود.
ورزشــکاران بایــد توجــه کننــد کــه در هنــگام افطــار از مصــرف زولبیا و بامیــه به مقــدار زیاد پرهیــز کنند،
چــرا کــه در صــورت مصــرف زیــاد آن هــا ،انســولین خــون بــاال رفتــه و قنــد بــه ســرعت جــذب ســلولها
میشــود؛ در نتیجــه انســولین بــاال مانــده و قنــد خــون همچنــان پاییــن اســت و یــک احســاس ضعــف یــا
گرســنگی شــدید بــه افــراد دســت میدهــد .چــون کاهــش قنــد خــون در شــرایط روزهداری بــه ویــژه در
نیمــه دوم روز ،بــروز میکنــد .رعایــت مــوارد فــوق از ســوی ورزشــکاران حرفـهای و عــادی ضــروری اســت.

صعود به قله گل گهر لرستان

گــروه کوهپیمایــی شــهید امینــی زیــر نظــر امــور ورزش فــوالد مبارکــه  ،در برنامــه ای دو روزه ،بــر فــراز
قلــه گل گهــر بــا ارتفــاع  3050متــر از مجموعــه قلــل رشــته کــوه اشــتران کــوه واقــع در اســتان لرســتان
ایســتادند  .اعضــاء ایــن گــروه کوهنــوردی پــس از فتــح قلــه  ،اقــدام به اجــرای کمپینــگ در کنــار دریاچه
گهــر بلندتریــن دریاچــه طبیعــی کشــور از ســطح دریــا بــا ارتفــاع  2350متــر نمودنــد .
عالقمنــدان بــرای بازدیــد از دریاچــه میتواننــد پــس از مراجعــت بــه شهرســتان درود بــه  35کیلومتــری
جنــوب شــرقی ایــن شــهر عزیمــت کــرده و در ابتــدای مســیر صعــود بــه ســمت دریاچــه قــرار گیرنــد .

صعود بر فراز
سبالن

همــکار گرامــی آقــای بهــزاد
شیرمحمدلو شــاغل در واحد
تعمیــرگاه مرکزی  ،اســکلت
فلــزی  ،در خردادمــاه ســال
جــاری  ،بــا وجــود بــارش
ســنگین بــرف و تگــرگ
و همچنیــن مــه شــدید ،
موفــق بــه فتــح قلــه 4811
متــری ســبالن شــد و بــر
فــراز ایــن قلــه ســر بــه
فلــک کشــیده  ،پرچــم پــر
افتخــار فــوالد مبارکــه را بــه
اهتــزاز در آورد .

شــعار هفتــه نخســت لیــگ برتــر لیــگ شــانزدهم فوتبــال کشــور اعــام شــد  :بــا اهــدای خــون زندگــی را
بــه اشــتراک بگذاریم .
بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران ،بــه مناســبت  ۲۵خردادمــاه روز جهانــی
اهداکننــدگان خــون مراســمی در ســازمان انتقــال خــون ایــران برگــزار شــد و از نهادهــا و اشــخاصی کــه
در زمینــه اطالعرســانی بــرای افزایــش آگاهــی عمومــی در خصــوص اهــدای خــون نقــش داشــتند تقدیــر
شــد.
مدیــران ســازمان انتقــال خــون از ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران بــه عنــوان یکــی از فعالتریــن نهادهایــی
کــه در زمینــه اطالعرســانی در خصــوص اهــدای خــون نقــش داشــتهاند تقدیــر کــرد.
گفتنــی اســت  ،ســازمان لیــگ در فصــل گذشــته یــک هفتــه از مســابقات لیــگ برتــر را بــه نــام «اهــدای
خــون اهــدای زندگــی» نامگــذاری و در سراســر کشــور در مســابقات فوتبــال ،مراســمی بــه همیــن منظور
برگــزار کــرده بود.
قــرار اســت هفتــه اول لیــگ برتــر شــانزدهم نیــز کــه مصــادف بــا روز ملــی اهــدای خــون ( ۹مرداد) اســت
بــا نــام «بــا اهــدای خــون زندگــی را بــه اشــتراک بگذاریــم» نامگــذاری و مراســمی در سراســر کشــور در
ورزشــگاههای محــل برگــزاری مســابقات لیــگ برتــر  ،برگــزار میشــود.

ویسی  :در درجه اول باید سپاهان را آسیایی کرد

عکس هفته

به تأمین آب مورد نیاز بدن توجه کنید
کــمآبی،کاهــش حجـ م خــون و مایعــات از جملــه اثــرات روزهداری بــر بــدن ورزشــکار و یــا دیگــر افــراد
اســت ،ورزشــکاران روزه دار بــرای جلوگیــری از مشــکالت کمآبــی ،بیحالــی و سســتی بــدن ،اختــال در
تنظیــم درجــه حــرارت بــدن ،جلوگیــری از غلیــظ شــدن خــون و کاهش اکســیژن رســانی مغــز و عضالت
در ســحر و افطــار ،آب و مایعــات مصــرف کننــد.
توصیــه مــی شــود در حــد فاصــل افطــار تــا ســحر  ۸تــا  ۱۲لیــوان آب مصــرف شــود .همانطــور کــه گفته
شــد ،کــم آبــی میتوانــد ،تــوان بدنــی ورزشــکار را تــا  ۱۹درصــد بکاهــد و اگــر هــوا گــرم باشــد ،کــم آبــی
ی ورزشــکار را هــم بــه خطــر بینــدازد.
بــدن میتوانــد زندگـ 
در شــرایط آب و هوایــی معتــدل میــزان آب مــورد نیــاز بــرای بــدن غیــر ورزشــکاران  ۵/۲لیتــر آب اســت
کــه بایــد از مــواد مصرفــی بــه بــدن وارد کــرد .ورزشــکاران بــه دلیــل فعالیتــی کــه دارنــد و تعریــق زیادی
کــه در بــدن آنهــا بــه دلیــل تمریــن وجــود دارد ،بــا مصــرف آب یــا مایعــات شــیرین بــه جــز چــای در
ســحر و هنــگام افطــار ،مشــکلی از ایــن بابــت نخواهنــد داشــت.
مصــرف زیــاد نمــک ،دفــع مایعــات و اســید فولیــک از بــدن را مــی تــوان از عوامل تشــنگی عنوان کــرد ،با
داشــتن یــک رژیــم متعــادل و صحیــح نمــک کافــی بــه بــدن ورزشــکاران میرســد و نیــازی به اســتفاده از
نمــک اضافــی نیســت.توصیه مــی شــود ،ورزشــکاران بــه مصــرف آب و آبمیــوه تــازه توجــه داشــته باشــند
و از مصــرف مــواد غذایــی کــه باعــث از دســت رفتــن آب بــدن از راه ادرار میشــود ،خــودداری کننــد .در
ایــن بیــن کافئیــن یکــی از مهمتریــن ایــن مواد اســت کــه در قهــوه و چــای وجــود دارد.

فعالیت ورزشی سنگین برای روزه دارن نوجوان
متخصصــان تغذیــه بــه نوجوانانــی کــه معمــوالً پرتحــرک هســتند ،توصیــه میکننــد ،بــرای پیشــگیری
از ضعــف قــوای جســمانی در مــاه مبــارک رمضــان ،از انجــام حــرکات ورزشــی ســنگین اجتنــاب کننــد.
فعالیــت زیــاد نوجوانــان روزهدار در مــاه رمضــان ،منجــر بــه صــرف انــرژی بیشــتر و افزایــش تعریــق در
طــی ســاعات روز اســت کــه میتوانــد زمینهســاز ســوء تغذیــه خفیــف یــا شــدید شــود .بهتریــن ورزش
در طــول مــاه رمضــان شــنا و پیــادهروی پــس از صــرف افطــار اســت ،چــرا کــه از گرفتگــی عضــات و بروز
یبوســت نیــز پیشــگیری میکنــد .

شعارهفته اول لیگ برتر فوتبال اعالم شد

عکس از همکار گرامی جناب آقای علیرضا فرهمند شاغل در واحد کارگاه غلطک نورد گرم
همــکاران و خواننــدگان محتــرم خبرنامــه فــوالد میتواننــد با ارســال عکــس های جــذاب و دیدنی ورزشــی
بــه واحــد امــور ورزش در مســابقه انتخــاب بهتریــن عکــس هفتــه شــرکت نماینــد  .شــایان ذکر اســت هر
هفتــه بــه عکــس منتخــب جایــزه ای بــه رســم یادبــود از طــرف امــور ورزش اهــداء خواهد شــد .
شرکت براي تمام کارکنان و خانواده ايشان آزاد است .

عبــداهلل ویســی  ،دربــاره آغــاز تمرینــات ســپاهان اظهــار داشــت  :همــه چیــز خــوب اســت .هفته گذشــته
بازیکنــان تیــم در رختکــن اظهــار داشــتند :بــه دلیل حضورشــان در ســپاهان افتخــار می کننــد و حاضرند
کــه جانانــه و مردانــه بــا کادر فنــی همــکاری نمایند .
ســرمربی تیــم فوتبــال فــوالد مبارکــه ســپاهان گفــت  :بازیکنــان خارجــی مــا تــا اوایــل تیرمــاه بــه تیــم
اضافــه خواهنــد شــد .
وی دربــاره شــجاع خلیــل زاده و حضــور وی در تمریــن ســپاهان خاطرنشــان کــرد  :شــجاع هنــوز ســرباز
اســت و  ۲۰روز از خدمــت وی باقــی مانــده امــا مــا بــه وی نیــاز داریــم و او در تمریــن حضــور یافــت.
در مجمــوع بــا همــه بازیکنــان همســویی داریــم و عــاوه بــر اینکــه بــا آنهــا رفیــق هســتیم بــا آنهــا کار
میکنیــم.
ســرمربی ســپاهان دربــاره شــرایط بازیکنــان خارجــی تــازه وارد ایــن تیم بیــان داشــت :دروازه بانــی برزیلی
کــه ســن او زیــر  ۲۳ســال اســت بــه تیــم اضافــه خواهــد شــد .همچنیــن بازیکــن تیمور شــرقی بــه همراه
موســی کولیبالــی ســایر بازیکنــان خارجــی مــا هســتند کــه ویــزای ایشــان مهیــا نشــده اســت و طــی
روزهــای آینــده بــه جمــع مــا اضافــه خواهــد شــد.
وی دربــاره برنامــه هــای خــود در ســپاهان گفــت :ســپاهان تیــم بزرگــی اســت و در تیمــی مثــل ســپاهان
کــه یــک قــدرت بــزرگ در آســیا و ایــران اســت بایــد تمــام تــوان خــود را بــکار گرفــت تــا شــاهد نتایــج
خوبــی باشــیم و تــاش مــا ایــن اســت که هــواداران را خشــنود کنیــم .در درجــه اول مــی خواهیــم در نیم
فصــل اول در جمــع ســه  ،چهــار تیــم برتــر جــدول قــرار بگیریــم تــا بتوانیــم در ادامــه لیــگ بــه اهــداف
خــود برســیم و ســهمیه آســیا را کســب نماییــم و بــا یــاری خداونــد و تــاش بازیکنــان تیم در قــدم بعدی
صاحــب عنــوان قهرمانــی لیگ شــویم .
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صحبت گل
کوکب کوهی

علمی
تغذيه و تندرستي

راهبردهای تغذیه ای در کنترل بیماری آرتروز

آرتــروز یــا اســتئوآرتریت ( )OAشــایع تریــن شــکل آرتریــت در ناحیــه زانــو اســت .ایــن بیمــاری ســبب آســیب
غضــروف و بــروز درد و مشــکل در تحــرک مفصــل مــی شــود.
رژیــم غذایــی نقــش پررنگــی در پیشــرفت  OAدارد .در ایــن راســتا حفــظ وزن در محــدوده طبیعــی حائــز اهمیــت
اســت .بیمــاران بایــد از یــک رژیــم غذایــی ســالم و متعــادل بــه منظــور داشــتن وزن طبیعــی پیــروی نماینــد.

با ویژگی های جدید  iOS 10آشنا شوید

حفظ وزن در محدوده طبیعی :برخورداری از وزن مناسب کلید کنترل  OAاست .افزایش وزن سبب اعمال فشار اضافی
بر روی مفاصل و تشدید درد ،التهاب و تورم می شود.
بیمــاران مبتــا بــه  OAبایــد از مصــرف چربــی هــای اشــباع کــه در لبنیــات پرچــرب ،گوشــت پرچــرب ،فســت فــود
و ...یافــت مــی شــود ،پرهیــز کننــد .همچنیــن فیبــر موجــود در مــواد غذایــی گیاهــی میتوانــد ســبب احســاس
ســیری بــرای مــدت طوالنــی تــر شــده و بــه کاهــش وزن کمــک کنــد.
روش آمــاده ســازی مــواد غذایــی نیــز مهــم اســت .اســتفاده از میــوه و ســبزیجات تــازه همیشــه ارجــح اســت .ســرخ
کــردن مــواد غذایــی ســبب افزایــش کالــری و چربــی غــذا مــی شــود .بهتــر اســت بــرای پختــن مــواد غذایــی از
روشهــای گریــل کــردن ،بخارپــز کــردن و پخــت در فــر اســتفاده شــود.
ورزش موثرتریــن درمــان غیردارویــی بــه منظــور کاهــش درد و بهبــود تحــرک در بیمــاران مبتــا بــه  OAاســت .در
ایــن بیمــاری درد زانــو ممکــن اســت انجــام برخــی تمرینــات ســخت ورزشــی را بــا مشــکل روبــرو ســازد امــا حتــی
حــرکات کششــی ســاده و ســایر ورزش هــای ســبک مــی توانــد تاثیــر زیــادی بــر بهبود عالئــم بیماری داشــته باشــد.
پیــاده روی نوعــی ورزش اســت کــه بــدون صــرف هزینــه زیــاد قابــل انجــام بــوده و مزایــای زیــادی بــرای بیمــاران
مبتــا بــه آتــروز زانــو دارد .در بیمــاری  OAورزش ســبب تقویــت عضــات و کمــک بــه محافظــت مفاصــل آســیب
دیــده میشــود .هــر  30دقیقــه ورزش روزانــه مــی توانــد بــه بهبــود عالئــم  OAکمــک کنــد.
همراه بودن رژیم غذایی سالم با ورزش دستیابی به بهترین نتایج را تضمین می کند.
بهتــر اســت بیمــاران مبتــا بــه آرتــروز زانــو قبــل از شــروع ورزش بــا پزشــک خــود در مــورد نــوع و مــدت زمانــی کــه
مــی تواننــد ورزش کننــد مشــورت نماینــد .برخــی بیمــاران الزم اســت بــا ورزشهــای ســبک و کوتــاه مــدت شــروع
کــرده و بــه تدریــج شــدت آن را افزایــش دهنــد.

کوکــب کوهــی بــه خانــواده  Asteraceaeتعلــق دارد و بومــی آمریــکای شــمالی اســت  .این گیاهــان 23
گونــه مختلــف دارنــد کــه برخــی از آن هــا بــه دلیــل داشــتن گلهایــی زیبــا مــورد توجــه دوســتداران گل
هــا و گیاهــان قــرار گرفتــه انــد .کوکــب کوهــی گیاهــی علفــی و یکســاله اســت کــه البتــه انواع چندســاله
نیــز در بیــن آن هــا وجــود دارد .ایــن گیاهــان بیــن  50ســانتیمتر تــا  3متــر ارتفــاع دارنــد و برگهایشــان 5
الــی  25ســانیتمتر طــول دارنــد .گل هــا معمــوال زرد – طالیــی یــا گاهــی نارنجــی رنــگ هســتند و مرکــز
آن هــا مشــکی رنــگ اســت.همانطور کــه اشــاره شــد ایــن گیــاه در حــدود  23گونــه دارد کــه در بیــن
آن هــا گونــه  R. hirtaاز جملــه محبوبتریــن آن هــا اســت کــه عــاوه بــر گل هــای زیبایــی کــه دارنــد
بــه دلیــل فصــل گلدهــی نســبتا طوالنــی خــود محبــوب شــده انــد .گلدهــی ایــن گیاهــان از اواســط بهــار
شــروع مــی شــود و تــا پاییــز یعنــی زمانــی کــه شــرایط آب و هوایــی دیگر بــه آن اجــازه ندهــد ادامــه دارد.
توجــه :اگرچــه ایــن گیــاه را کوکــب کوهــی مــی نامیــم امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه ایــن گیــاه بــا
گیــاه کوکــب متفــاوت اســت اگرچــه بــه یــک خانــواده گیاهــی تعلــق دارنــد امــا جنــس آن هــا در علــم
گیاهشناســی متفــاوت اســت.
آبیــاری :ایــن گیاهــان خشــکی خــاک را نســبتا تحمــل مــی کننــد یعنــی لزومــی نــدارد کــه خیلــی
مراقــب آبیــاری آن هــا باشــیم و زمانــی کــه ســطح خــاک خشــک شــد مــی تــوان آن هــا را آبیــاری کــرد.
البتــه خشــکی کشــیدن بیــش از انــدازه موجــب رشــد ضعیــف و گلدهــی انــدک آن هــا و خشــن شــدن
بافــت بــرگ هــا مــی شــود .از طرفــی آبیــاری بیــش از انــدازه و خیــس مانــدن طوالنــی مــدت خــاک مــی
توانــد موجــب پوســیدگی ریشــه هــا و قســمت پاییــن ســاقه هــا  ،زرد شــدن بــرگ هــا و از بیــن رفتــن
گیــاه شــود .بنابرایــن مــی تــوان گیاهــان جوانــی را کــه بــه تازگــی کاشــته ایــم در مــاه اول هــر هفتــه یک
مرتبــه آبیــاری کنیــم و پــس از گذشــت یــک مــاه و بزرگتــر شــدن گیاهــان مــی تــوان فواصــل آبیــاری را
افزایــش داد .هنــگام آبیــاری نیــز بهتــر اســت مقــدار آبــی را اســتفاده کــرد کــه خــاک تــا عمق حــدود 15
ســانتیمتری خیــس و مرطــوب شــود.
نــور :بــه مکانــی بــا حداقــل  6-8ســاعت نــور مســتقیم آفتــاب نیــاز دارد .اگــر منطقــه شــما خیلــی گــرم
اســت بهتــر اســت کــه گیــاه را در جایــی بکاریــد کــه تــا حــدود  2بعــد از ظهر آفتــاب باشــد و بعــد از آن از
ســایه برخــوردار باشــد تــا گرمــا و نــور شــدید آفتــاب بــه ضــرر گلدهــی گیــاه تمــام نشــود .نور کــم محیط
و ســایه بیــش از انــدازه موجــب کاهــش گلدهــی ایــن گیاهــان خواهــد شــد .همچنیــن احتمــال شــیوع
بیمــاری هــای قارچــی در شــرایط ســایه کــه بخصــوص رطوبــت نیــز زیــاد اســت  ،بیشــتر مــی باشــد.
دمــا :انــواع چندســاله کوکــب کوهــی نســبت بــه ســرمای زمســتانی مقــاوم هســتند و حتــی تــا -35
درجــه ســانتیگراد ســرما را تحمــل مــی کننــد .نســبت بــه گرمــای هوا مشــکل خاصــی ندارنــد اما اگــر در
منطقــه ای بــا تابســتان هــای گــرم زندگــی مــی کننــد ایــن گیــاه را در جایــی بکاریــد کــه از ظهر بــه بعد
از ســایه برخــوردار باشــند .دمــای زیــاد هــوا بــه همــراه نــور شــدید می توانــد خشــکیدگی نوک و حاشــیه
بــرگ هــا را بــه همــراه داشــته باشــد.
خــاک  :کوکــب کوهــی نســبت بــه خــاک ســختگیر نیســت و حتــی در خــاک هایــی کــه از نظــر مــواد
غذایــی فقیــر محســوب مــی شــوند رشــد و گلدهــی دارنــد .بنابرایــن در خــاک معمولــی باغچــه مــی توان
آن را کاشــت کــرد اگــر خــاک بافتــی ســنگین و یــا خیلــی ســبک دارد مــی تــوان بــا مقــداری خــاک برگ
و یــا کــود بســیار پوســیده دامــی آن را مخلــوط کــرد تــا شــرایط بافتــی آن بهتــر شــود .فاصلــه بوتــه هــا
از هــم در حــدود  30-45ســانیتمتر اســت  .البتــه ایــن گیــاه بــا تراکــم کاشــت بــاال نیــز بــه خوبــی کنــار
مــی آیــد امــا اگــر ایــن فاصلــه رعایــت شــود از رشــد و گلدهــی بهتــری برخــوردار خواهــد بــود .اگــر گیــاه
را بــه شــکل یکســاله اســتفاده کنیــم و اگــر در زمــان آمــاده ســازی خــاک از خــاک بــرگ یــا کود پوســیده
دامــی اســتفاده کنیــم نیــازی بــه کوددهــی بــه ایــن گیاهــان نیســت امــا در صــورت فقیــر بــودن خــاک
و بــرای کوددهــی مــی تــوان از فرمــول هــای  10-10-10اســتفاده کــرد و هــر  4-6هفتــه یکبــار ایــن
گیاهــان را کوددهــی نمــود .
تکثیــر :یکــی از آســانترین راه هــای تکثیــر ایــن گیــاه کاشــت بــذر آن اســت کــه در ابتــدای بهــار روی
مــی دهــد .اگــر در کاشــت بذرهــا دیــر اقــدام کنیــم احتمــال دارد کــه ایــن گیاهــان نیز بــه گل نرونــد و یا
گل اندکــی تولیــد کننــد .توجــه کنیــد کــه ایــن گیــاه به شــکل خــود بــه خــود بذرهایــش را در پــای گیاه
مــی ریــزد و بنابرایــن حتــی در مــورد انــواع یکســاله ایــن گیــاه هــر ســال از همــان مــکان گیاهــان جدیــد
مــی رویــد و هماننــد ایــن اســت کــه گیاهــی چنــد ســاله را داریــم .برخــی از انــواع ایــن گیــاه کــه چنــد
ســاله هســتند را مــی تــوان بــا اســتفاده از قلمــه نیــز تکثیــر کــرد البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه تکثیــر
ایــن نــوع از کوکــب هــای کوهــی بــا بــذر آســانتر اســت  .روش کار بدیــن صــورت اســت کــه در ابتــدای
فصــل بهــار از ســاقه هــای بــدون گل بایــد اســتفاده شــود  .طول ســاقه مناســب  15-20ســانتیمتر اســت .
برگهــای پایینــی را از یــک دوم پاییــن ســاقه جــدا مــی کنیــم و حداقــل یــک ســوم طــول ســاقه در بســتر
کاشــت فــرو مــی رونــد .اســتفاده از هورمــون ریشــه زایــی بــه تولیــد ریشــه قلمــه ایــن گیاهان نیــز کمک
مــی کنــد .گیاهــان چندســاله را نیــز مــی توان بــا کمــک روش تقســیم بوتــه در اواخر زمســتان و یــا اوایل
بهــار تکثیــر کــرد .البتــه فاصلــه دو عمــل تقســیم در مــورد یــک گیــاه در حــدود هــر  3-4ســال اســت .
هــرس :در طــی فصــل رشــد جــدا کــردن گل هــای پژمــرده بــه گلدهــی بیشــتر ایــن گیــاه و طوالنــی
تــر شــدن فصــل گلدهــی کمــک مــی کنــد .همچنیــن انــواع چندســاله را مــی تــوان بــا فرارســیدن فصــل
ســرما یعنــی انتهــای پاییــز از نزدیکــی ســطح زمیــن هــرس کــرد و ســاقه هــا را کامــا قطــع کــرد و
ســپس بــا ریختــن الیــه ای از خــاک بــرگ بــه ضخامتــی کــه روی ایــن ســاقه هــا را بپوشــاند آن هــا را از
ســرمازدگی زمســتانه مــی تــوان محافظــت کــرد.
آفــات و بیمــاری :خوشــبختانه ایــن گیــاه چنــدان بــه بیمــاری هــا و آفــات مســتعد نیســت .در رابطــه با
آفــات گاهــی الروهــای حشــرات مشــکالتی از نظیــر خــوردن بــرگ هــا و ســاقه هــای جــوان ایــن گیاهــان
بوجــود مــی آورنــد .شــته و حلــزون هــا نیــز از دیگــر آفــات هســتند  .از بیمــاری هــا نیــز مــی تــوان بــه
ســفیدک پــودری  ،بیمــاری زنــگ و لکــه برگــی هــای قارچــی و باکتریایــی اشــاره کــرد.
فضای سبز و زیباسازی محیط
جدول سودوکو
قوانینسودوکو
نــوع متــداول ســودوکو یــک جــدول
 ۹x9اســت کــه کل جــدول هــم بــه
 ۹جــدول کوچکتــر  ۳x3تقســیم
شدهاســت .در ایــن جــدول چنــد
عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار
داده شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را با
رعایــت ســه قانــون ســاده زیــر یافت:
* قانــون اول :در هــر ســطر جدول
اعــداد  ۱الــی  ۹بــدون تکــرار قــرار
گیر د .
* قانــون دوم :در هــر ســتون
جــدول اعــداد  ۱الــی  ۹بــدون تکــرار
قــرار گیــرد.
* قانــون ســوم :در هــر ناحیــه
 ۳x3جــدول اعــداد  ۱الــی  ۹بــدون
تکــرار قــرار گیــرد.

استئوآرتریت (آرتروز) و رژیم غذایی ضد التهاب :موسسه ملی سرطان واژه التهاب را به صورت وجود قرمزی ،تورم ،درد
و احساس گرما در یک ناحیه از بدن تعریف می کند .التهاب در حقیقت پاسخ بدن به وجود هر نوع بیماری یا جراحت است.
التهــاب مــی توانــد هــم علــت و هــم عالمــت بــروز  OAباشــد .برخــی انــواع ماهــی هــا ماننــد ســالمون و ســاردین
غنــی از اســید چــرب امــگا 3-هســتند .ایــن اســید چــرب بــه کاهــش دو فاکتــور التهابــی پروتئیــن واکنشــگر C
 )(CRPو اینترلوکیــن 6 -کمــک مــی کنــد .در بیمــاران مبتــا بــه  OAافزایــش ســطوح  CRPمــی توانــد ســبب
افزایــش بــروز درد و تــورم شــود.
دریافــت چربــی هــای امــگا 3-مــی توانــد بــه کاهــش تــورم ،درد و خشــکی مفاصل کمــک کنــد .همچنین مــی تواند
از بــروز ســایر بیمــاری هــای مرتبــط بــا التهــاب ماننــد بیمــاری قلبــی جلوگیــری میکنــد .مصــرف  90-180گــرم
ماهــی بــه صــورت  4بــار در هفتــه مــی توانــد بــه کاهــش التهــاب در بیمــاری  OAو محافظــت از قلــب کمــک کنــد.
برخــی انــواع ماهیهــای غنــی از امــگا 3-حــاوی مقادیــر زیــادی جیــوه هســتند .جیــوه در صــورت مصــرف زیــاد
میتوانــد ســبب آســیب مغــز و سیســتم عصبــی شــود .ماهیهایــی ماننــد قــزل آال ،ســالمون و ســاردین حــاوی
امــگا 3-بــاال و جیــوه کــم هســتند.
مکمــل روغــن ماهــی نیــز در بــازار موجــود اســت امــا نمیتوانــد بســیاری از مزایــای مصــرف ماهــی را بــرای
مصرفکننــدگان داشــته باشــد.
میوه ها و سبزیجات :تولید انرژی و سایر فرآیندهای بدن سبب تولید محصوالت جانبی مضر به نام رادیکال آزاد میشود
که می توانند سبب آسیب رساندن به سلول ها شوند .رادیکال های آزاد با التهاب در ارتباط هستند.
میــوه و ســبزی بــه علــت داشــتن آنتــی اکســیدان ســبب حمایــت سیســتم ایمنــی و مبــارزه بــا التهــاب مــی شــوند.
توصیــه مــی شــود افــراد روزانــه حداقــل  1/5-2لیــوان میــوه و  2-3لیــوان ســبزیجات اســتفاده کننــد.
•   انــواع تــوت غنــی از آنتــی اکســیدان هســتند .تــوت فرنگــی ،گیــاس و تمشــک قرمــز دارای خاصیت ضــد التهابی
هستند .
•   آووکادو غنــی از چربــی هــای ضــد التهــاب بــا یــک پیونــد دوگانــه اســت .همچنیــن یــک منبــع خــوب ویتامیــن
 Eاســت .ایــن ویتامیــن دارای اثــر ضــد التهابی اســت.
•   انگور قرمز و سیاه حاوی ماده ضد التهاب رزوراترول است.
•   ســبزیجات بــرگ ســبز ماننــد کلــم بروکلــی و اســفناج غنــی از آنتــی اکســیدانی هایــی ماننــد ویتامیــن  Aو
 Kبــوده و در محافظــت ســلول هــا در برابــر رادیــکال هــای آزاد نقــش دارنــد .کلــم و کلــم بروکلــی حــاوی مــاده
ســولفورافان هســتند .ایــن مــاده ســبب کاهــش التهــاب و کاهــش ســرعت تخریــب غضــروف مــی شــود.
•   زیتــون و روغــن زیتــون فرابکــر حــاوی اولئوکانتــال اســت .ایــن ترکیــب دارای خاصیــت ضــد التهابــی بــوده و
خصوصیاتــی ماننــد داروی ایبوپروفــن دارد.
•   فلفــل بــه علــت داشــتن ویتامیــن  Cمــی توانــد ســبب حفــظ ســامت اســتخوان و حفاظــت از ســلول هــای
غضــروف شــود.
•   برخــی معتقدنــد ســبزیجات تاجریــزی ماننــد گوجــه فرنگــی ،ســیب زمینــی و فلفــل بــه علت داشــتن ســوالنین
ممکــن اســت ســبب بــروز درد آرتریــت شــوند .امــا تاکنــون مطالعــه ای صحــت ایــن ادعــا را ثابــت نکرده اســت.
•   در افــرادی کــه بــه برخــی مــواد غذایــی حساســیت دارنــد ،حــذف مــاده غذایــی حساســیت زا میتوانــد بــه بهبود
عالئــم بیمــاری کمــک کند.
دفترکارشناسانتغذیه

کاریکاتور

مسعود ضیائی

اپــل در مراســم مخصــوص توســعه دهنــدگان 24خردادمــاه ( )WWDCآخریــن ویژگیهــا و امکاناتــی کــه قــرار
اســت بــه نســخه جدیــد  iOSاضافــه شــوند را معرفــی کــرد .اپــل از  iOS 10بــه عنــوان بزرگتریــن بروزرســانی کــه
تاکنــون بــرای دســتگاههای  iOSســاخته یــاد کــرد .حــاال اپلیکیشــن  Messagesقابلیتهــای بســیار بیشــتری را
از انــواع پیامرســانهای دیگــر قــرض گرفتــه ،اپلیکیشــن نقشــه اپــل بــه دســت توســعه دهنــدگان رســید ،خاطــرات
را میتــوان همیشــه در اپلیکیشــن  Photosزنــده نگــه داشــت و مــوارد دیگــری کــه تــا پایــان ایــن مقالــه آنهــا را
بــه شــما معرفــی میکنیــم.
پیامرسان Messages -
اپــل بــا  iOS 10میخواهــد تغییــرات ظاهــری کوچــک امــا موثــری را بــه سیســتم عامــل دســتگاههای همــراه
خــود بیــاورد .در اپلیکیشــن پیامرســان  Messagesمیتوانیــد پیامهــا را بزرگتــر ،کوچکتــر و همــراه بــا شــخصی
ســازیهای بیشــتر ارســال کنیــد *.در ایــن پیامرســان میتوانیــد پیامهایــی را بــا دســت خــط خــود بفرســتید و
دوســتان شــما میتواننــد انیمیشــن نوشــتن دســت خــط شــما را ببیننــد.
* پیامهــا یــا تصویرهایــی بفرســتید کــه همچنــان مخفــی میماننــد ،اما ناگهــان دســت خــود را ســوایپ کنیــد تــا
پیــام نمایــش داده شــود.
* در ایــن پیامرســان حــاال میتوانیــد پاسـخهای ســریع بفرســتید کــه در مواقــع عجلــه یــا دادن پاسـخهای کوتــاه
میتوانــد بســیار کاربردی باشــد.
* اســتیکرها بخــش جدیــدی از پیامرســان اپــل هســتند کــه میتواننــد در شــکلهای مختلــف از فروشــگاه
مخصــوص خــود دانلــود شــوند.
سیری Siri -
بزرگتریــن خبــر دربــاره دســتیار صوتــی اپــل اجــازه دسترســی توســعه دهنــدگان بــه این دســتیار شــخصی اســت که
اکنــون بایــد منتظــر باشــیم تــا بســیاری دیگــر از اپلیکیشـنها بــا اســتفاده از آن بتواننــد دســتیار صوتــی اپــل را بــه
مرحلــه جدیــدی وارد کننــد .بــرای مثــال میتــوان بــا فرمــان صوتــی بــه اوبــر درخواســت ماشــین داد ،از Square
تقاضــای ارســال پــول بــرای شــخص خاصــی کــرد یــا از واتـساپ بخواهیــد پیــام دلخواهــی را بــه فــرد مــورد نظــر
شــما ارســال کنــد.
نقشه اپل Maps -

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

اپل در خانهها Apple Home Kit -
اپــل از اپلیکیشــن جدیــد  Homeپــرده برداشــت کــه بــا دسترســی بــه اجــرای هوشــمند درون خانــه بــه شــما اجازه
میدهــد تــا مــواردی ماننــد روشــن/خاموش کــردن چراغهــا و بــاز کــردن در خانــه را بــا دســتگاه اپلــی خــود انجــام
د هید .
موزیک Music -
طراحــی جدیــد ،ســاده و مینیمــال را در نســخه جدیــد اپلیکیشــن موزیــک اپــل شــاهد خواهیــد بــود .در ایــن
اپلیکیشــن اکنــون میتوانیــد موســیقیهای دلخــواه و شــاید مــورد عالقهتــان را در تــب  For Youمشــاهده کنیــد
یــا لیریــک موســیقیهای مختلــف را مشــاهده کنیــد.

بیدار شدن با بلند کردن دستگاه Raise to Wake -
اپــل اکنــون بــه صــورت پیشفــرض قابلیتــی را فراهــم کــرده کــه بتوانیــد همیــن کــه آیفــون خــود را از زمیــن بلنــد
میکنیــد ،صفحــه نوتیفیکیشـنها را مشــاهده کنیــد .بــا ایــن ویژگــی احتمــاالً نوتیفیکیشـنها بیشــتر در معــرض
دیــد شــما قــرار خواهنــد گرفــت.
لمس سه بعدی – 3D Touch
در  iOS 10حــاال لمــس ســه بعــدی فقــط شــبیه بــه کلیــک راســت بــرای دسترســی ســریعتر بــه بخشــی از
اپلیکیش ـنها نیســت و عــاوه بــر آن میتوانــد اطالعــات مفیــد و مهمــی را شــبیه بــه ویجتهــا بــه شــما نمایــش
دهــد .بــرای مثــال میتوانیــد از برنامههــای تقویــم ،آب و هــوا و ســهام بــا  3D Touchاســتفاده کنیــد و اطالعــات
مهــم آن برنامـ ه را در یــک لحظــه مشــاهده کنید.عــاوه بــر ایــن مــورد حــاال نوتیفیکیشـنها نیــز قابلیــت بیشــتری
دارنــد .شــما میتوانیــد از همــان نوتیفیکیشــن دریافتــی خالصـهای از مکالمــه خــود در یــک پیامرســان را مشــاهده
کنیــد و در همــان صفحــه قفــل نیــز جــواب دلخــواه خــود را ارســال کنیــد.

اخبار News -
اپــل پــس از گذشــت یــک ســال از عمــر اپلیکیشــن  Newsحــاال آن را بــا طراحــی کامــ ً
ا متفــاوت رونمایــی
کــرده اســت .برنامــه اخبــار اپــل اکنــون میتوانــد اخبــار مــورد عالقــه شــما را پیــدا کنــد و در ظاهــری کــه طراحــی
جذابتــری پیــدا کــرده اخبــار را در اختیــار شــما قــرار دهــد.

خاطرات تصاویر Memories -
کمپانــی مســتقر در کوپرتینــو امســال فهمیــد کــه تصاویــر بخــش مهمــی از زندگــی کاربــران بــا دســتگاههای
هوشــمند را تشــکیل میدهــد .همانطــور کــه پیــش از ایــن ،گــوگل دیگــر غــول دنیــای فنــاوری بــا برنامــه Google
 Photosقابلیتهــای مختلــف و هوشــمندانهای را بــه کاربــران داده بود .اکنــون بــا  Photosاپــل نیــز میتوانیــد
جســتجوی هوشــمندانهای را وابســته بــه افــراد و مــواردی ماننــد بــازی فوتبــال ،ســاحل و دیگر مــوارد مشــاهده کنید.
در ایــن برنامــه آلبومهــای مختلفــی کــه ســاخته میشــوند ،میتواننــد از تصاویــر یــک شــهر تاریخــی کــه دیــدن
کردهایــد باشــد یــا یــک تفریــح خــاص کــه آنهــا را در بخشــی بــه نــام  Memoriesمشــاهده خواهیــد کــرد .حتــی
میتوانیــد از ایــن تصاویــر اســتفاده کنیــد ،روی آنهــا موســیقی دلخــواه خــود را قــرار دهیــد و یــک آلبــوم را تبدیــل
بــه ویدیــو کنیــد.

تایپ دو زبانه – Multilingual Typing
مــورد دیگــری کــه بــه  iOS 10اضافــه شــده تایــپ همزمــان دو زبــان مختلــف بــا یکدیگــر اســت .بنابرایــن بــدون
اینکــه الزم باشــد کیبــورد را بــه زبــان دیگــری تغییــر دهیــد میتوانیــد از دو زبــان مختلــف بــرای تایــپ کــردن
اســتفاده کنیــد.
زمان انتشار iOs 10
نســخه آزمایشــی ایــن سیســتم عامــل ( )Betaدر حــال حاضــر بــرای توســعه دهنــدگان انتشــار یافتــه و قابــل دانلود
مــی باشــد ولــی بــرای اســتفاده عمــوم بایــد تــا مهــر مــاه صبــر نمــود تــا بتــوان از ایــن سیســتم عامــل پیشــرفته و در
عیــن حــال بــا رابــط کاربــری ســاده اســتفاده نمــود.
گرد آوري  :عبدالرضا رحمن – کارشناس گروه فني سيستم ها و فناوري اطالعات

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

اجتماعی

افتخار آفريني فرزندان همکاران در عرصههاي علمي

زهرا شریفی

مبیناابراهیمی

مهسا ترزبان

مرضیه محمد نظر

فاطمه قادری

فائزه قادری

امیر حسین رفیعی

زهرا بهرامی کرکوندی

* خانــم زهــرا شــریفی فرزندهمــکار گرامــی آقــای محمــد شــریفی شــاغل در واحــد نــورد ســرد موفق
بــه دریافــت گواهینامــه پایــان دوره رو خوانــی قــرآن کریــم بــا رتبــه عالــی از مؤسســه جامعــه القــرآن
الکریــم اســتان اصفهــان گردید.
* خانــم مبینــا ابراهیمــی فرزنــد همــکار گرامــی آقای ایــرج ابراهیمــی شــاغل در واحد احیاء مســتقیم
موفــق شــد در مســابقات قــرآن و معــارف اســامی شهرســتان مبارکــه  ،رتبــه اول آمــوزش و پــرورش
مبارکــه را کســب نماید .
* خانــم مهســا ترزبــان فرزنــد همــکار گرامــی آقای محســن ترزبــان شــاغل در واحــد اورژانس مجتمع
فــوالد ســبا موفــق شــد در مســابقات قــرآن و معــارف اســامی رتبــه اول آمــوزش و پــرورش زریــن
شــهر را کســب نمایــد .
* خانــم مرضیــه محمــد نظــر فرزنــد همــکار گرامــی آقــای حســین محمد نظــر شــاغل در واحــد نورد
ســرد موفــق شــد در چهاردهمیــن دوره مســابقات علمــی دانــش آمــوزان دوره اول متوســطه ناحیــه 4
اصفهــان رتبــه اول را کســب نمایــد.
* خانمهــا فاطمــه و فائــزه قــادری فرزنــدان همــکار گرامــی آقــای مهــران قــادری شــاغل در واحــد
فوالدســازی موفــق بــه دریافــت لــوح تقدیــر مســابقات قرآنــی مــدارس از دارالقــرآن امــام رضــا (ع)
ورنامخواســت گردیدنــد.
* آقــای امیــر حســین رفیعــی فرزنــد همــکار گرامــی آقای حســن رفیعــی شــاغل در ناحیــه تعمیرگاه
مرکــزی ،موفــق شــد مقــام اول مســابقات روباتیک اســتانی را کســب نماید .
* خانــم زهــرا بهرامــی کرکونــدی (روشــندل) فرزنــد همــکار گرامــی عبــد الرســول بهرامــی کرکوندی
شــاغل در واحــد مدیریــت شــهری موفــق شــد در چهاردهمیــن دوره مســابقات علمــی دانــش آمــوزان
دوره اول متوســطه  ،رتبــه برتــر شهرســتان مبارکــه را کســب نمایــد .
کسب این موفقیتهای ارزنده را به ایشان و خانوادههای محترمشان تبریک عرض می نماییم
اطالعیه

اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی «از آسمان تا آسمان،
صد نکته از زیارت عاشورا » به شرح زیر میباشد:

معرفي نفرات برتر ايمني

عباس سپهری

ابراهیم غفاری

ابراهیم بابا جانی

بــروز حــوادث شــغلي حــوادث غيرمترقبــه وبالياي طبيعــي درتمام کشــورهاي جهــان و بويــژه صنايع
فوالدســازي همــراه بــا صدمــات انســاني و خســارتهاي فــراوان اســت وازآنجايــي کــه کشــور مــا نيــز
درگــروه کشــورهاي درحــال توســعه اســت بــروز حــوادث شــغلي و حفــظ منابــع انســاني و تجهيــزات
شــرکتهااز بســياري جهــات حائــز اهميــت اســت از ايــن رو بررســي هــا نشــان مــي دهــد کــه رعايت
دســتورالعملهاي ايمنــي پيــش از وقــوع حــوادث ســهم عمــدهاي درکاهــش خطــرات و آســيبهاي
ناشــي از حــوادث دارد.
درهميــن رابطــه از ســوي واحــد حفاظــت فیزیکــی آقایــان :عباس ســپهری ،ابراهیــم غفــاری و ابراهیم
بابــا جانــی بــه عنــوان نفــرات برتــر ايمني ايــن واحــد معرفــي گرديدند.

موفقیت یکی از همکاران در عرصه علمی
مقالــه برتــر فــوالد مبارکــه در بیــن شــرکتهای بــزرگ دانیلی،
 ،SMSپوســکو و  ...و از میــان  140مقالــه خارجــی در کنفرانــس
بیــن المللــی نــورد  Rolling 2016انتخــاب و توســط آقــای
پورمســتدام بصــورت ســخنرانی(ارئه شــفاهی) در قســمت
محصــوالت جدیــد در شــهر گراتــس اتریــش ارائــه گردیــد.
پــور مســتدام بــا اشــاره بــه عنــوان ایــن مقالــه کــه بــا موضــوع تولیــد
فــوالد اســتحکام بــاال در ایــن کنفرانــس ارائــه شــد ،گفــت .:طراحــی فرآیند
فوالدســازی و نــورد گــرم در واحــد متالــورژی و روش هــای تولیــد انجــام و
تولیــد ذوب و تختــال و کالف گــرم در نواحــی فوالدســازی و نــورد گــرم و
بــا اســتفاده از عناصــر نیوبیــوم و وانادیــم و کنتــرل دماهــای نــورد گــرم فــوالد  S500MCو بــا حداقــل
تنــش تســلیم  500مــگا پاســکال تولید و به شــرکت شاســی ســازی ایران و شــرکت ماموت ارســال شــد.
ایشــان درخصــوص کاربــرد ایــن نــوع ورق گفــت :ایــن محصــول درســاخت شاســی کشــنده هــای
ســنگین و تریلرهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و از واردات ایــن نــوع فــوالد و خــروج ارز از کشــور
مؤثــر بــوده اســت.

تمدید ثبت نام بیست و هشتمین دوره مسابقات
قرآنی فوالد مبارکه

بــه اطــاع آن دســته از داوطلبانــی کــه موفــق بــه ثبــت نــام در بیســت و هشــتمین
دورهی مســابقات قــرآن  ،اذان و معــارف شــرکت فــوالد مبارکــه نشــده انــد  ،میرســاند،
تــا تاریــخ  7تیرماه مــی توانند بــا مراجعــه بــه ســایت  http:/cuc.msc.ir/sccنســبت
بــه ثبــت نــام خــود اقــدام نماینــد و پــس از آن قابــل تمدیــد نخواهــد بــود.
امور فرهنگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

ثریا مدرک

96134

2

زهره ردانی پور

46707

اطالعیه

3
4
5

زهرا اکبری
حسین طالبی
محمود سهرابی

---947042
59069

بــه اطــاع همــکاران گرامــی کــه از بیــن گزینــه ســفرهای بلنــد مــدت ســال 95-96
گزینــه شــارژ اینترنتــی را انتخــاب نمــوده انــد مــی رســاند بــرای ایجــاد تســهیل و
ارائــه بهتــر خدمــات بــه همــکاران الزم اســت قبــل از مراجعــه بــه آژانــس هــای طرف
قــرارداد جهــت دریافــت کــد رهگیــری بــه نماینــده شــرکت جهانگــردی مســتقر در
ســاختمان امورحقوقــی اتــاق شــماره  11مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن داخلــی32447
و شــماره همــراه  09138727147تمــاس حاصــل نماینــد  .همچنیــن نماینــده شــرکت
مذکورآمــاده ارائــه کلیــه خدمــات ســفر از قبیــل اخــذ گواهینامــه بیــن المللــی  ،رزرو
تورهــای مســافرتی رزرو هتــل در سراســر کشــور ،بلیــط هواپیمــا و قطــار و همچنیــن
ارائــه تســهیالت وام ســفر بــدون کســر مبلــغ از ســرانه ســفر کارکنــان مــی باشــد.
خدمات اجتماعی

اسامی برگزیدگان مسابقه کتابخوانی ویژه ی اردوی زیارتی قم
و جمکران  95/02/14به شرح زیر میباشد:
ردیف

نام و نام خانوادگی

پرسنلی

1

سید محمد صفوی

918289

2

احمدرضا رجبی

914390

3

حجت ا ...شیرانی فرادنبه

96655

ایــن عزیــزان میتواننــد جهــت دریافــت هدی ـهی خــود تــا  95/4/15بــه واحــد امــور
فرهنگــی واقــع در ســاختمان مرکــزی مراجعــه فرماینــد.

تدبير روزگار ما را در اين مسير چه زيبا روانه كرد
ديروز چشم انتظار اين كه چه موقع
پايان راه مي رسد از دور دستها
امروز در حسرت و دريغ كه افسوس
اين روزها چه زود و چه آسان تمام شد
يادش بخير باد ،همواره بعد از اين
در ازدحام خاطره ها شاد مي شويم
فــوالد مباركــه بعنــوان مولــود انقــاب اســامي و يكــي از افتخــارات عظيــم جمهــوري اســامي ايران
جايــگاه كســاني بــوده كــه بــا عشــق و عالقــه بــه ميهــن عزيــز در جهــت توســعه اقتصــادي كشــور
تــاش كردهانــد و موفــق شــدهاند ايــن شــركت را بــه جايــگاه اصلــي خــود كــه همانــا حضــور
موفــق در بازارهــاي داخلــي و خارجــي اســت برســانند.

حمید رحمتی فرد
استخدام۷۰/۰۵/۱۲ :
محل کار :نوردگرم
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۰۲:

ابراهیم موسی زاده
استخدام۷۱/۰۴/۱۰ :
محل کار :نورد سرد
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۰۴:

مظاهرسعیدی
استخدام۷۰/۰۳/۱۹ :
محل کار :کنترل مواد
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۰۴:

شهریارحبیبی
استخدام۶۹/۰۲/۱۵ :
محل کار :آهن سازی
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۰۵:

اطالعیه

پرسنلی

ایــن عزیــزان میتواننــد جهــت دریافــت هدی ـهی خــود تــا  95/4/15بــه واحــد امــور
فرهنگــی واقــع در ســاختمان مرکــزی مراجعــه فرماینــد.

7

اطالعیه

مسابقه هديه هاي آسماني ویژه خواهران فوالد مبارکه

بــه اطــاع كليــه خواهــران شــاغل در فــوالد مبارکــه مــی رســاند  ،پايــگاه بســيج
خواهــران در نظــر دارد مســابقه هديــه هــاي آســماني را بعــد از مــاه مبــارك رمضــان
بصــورت حضــوري برگــزار نمايــد.
الزم بذكــر اســت كــه فايــل مســابقه هديــه هــاي آســماني بــه صــورت روزانــه از اول
مــاه رمضــان از طريــق سيســتم پيــام اتوماســيون اداري ارســال گرديــده اســت.
ضمن ًا زمان و محل مسابقه متعاقب ًا اعالم مي گردد.
حوزه مقاومت بسیج شرکت فوالد مبارکه

هفتم تیر سالروز شهادت آیت ا ...دکتر بهشتی و  72تن از یاران انقالب و رهبری تسلیت باد

سید حبیب اله هاشمی
استخدام۷۱/۰۵/۱۰ :
محل کار :نورد سرد
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۰۵:

حمید رضا اصالنی
استخدام۷۲/۰۱/۳۱ :
محل کار :فوالد سازی و
ریخته گری مداوم
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۰۷:

مظاهر حیدری وینیچه
استخدام۶۹/۰۹/۲۲ :
محل کار :فوالد سازی و
ریخته گری مداوم
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۱۲:

غالمرضا اورنگی
استخدام۷۰/۰۶/۱۶ :
محل کار :انرژی و سیاالت
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۱۶:

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

سعیدحفیظی
استخدام۷۰/۰۴/۲۳ :
محل کار :نوردگرم
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۰۵:

سید علی ریخته گران
استخدام۷۱/۰۲/۲۳ :
محل کار:آزمایشگاه ها
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۰۸:

حسینکریمی
استخدام۶۹/۰۲/۱۲ :
محل کار :انرژی و سیاالت
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۱۴:

بهمنبهرامی
استخدام۶۹/۰۲/۱۵ :
محل کار :حسابداری عمومی
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۱۶:

سهراب مسیح پور
استخدام۶۹/۰۴/۰۶ :
محل کار :فوالد سازی و
ریخته گری مداوم
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۰۶:

محمد حسین دره شوری
استخدام۶۹/۰۴/۰۲ :
محل کار :انرژی و سیاالت
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۱۱:

حسن رنجکش آدر منابادی
استخدام۶۹/۱۰/۲۶ :
محل کار :آهن سازی
بازنشستگی۱۳۹۵/۰۳/۱۵:
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در طول  24ساعت
آماده دريافت نظرات و پيشنهادات شما

در ارسال پیامک نام و نام خانوادگی و محل کار درج شود
شماو فوالد

ستونی که شما می نویسید

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

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

ابراهیم حاجی عرب از ناحيه فوالد سازی
لطفـاً مســئولین خدمــات عمومــی درصــورت امــکان بــا رســتوران فــردوس نجــف آبــاد قــرارداد منعقــد
نما یند .
تمــاس گيرنــدگان :آقايــان پیرعلــی  ،صالــح ،آبادچــی ،ضیایــی ،نجاریــان ،اکبــر احســانی وجمعــی از
همــکاران آهــن ســازی ،یوســفیان ،بکرانــی ،جمعــى از کارکنــان نــورد ســرد ،عارفیــان وکرباســی ضمــن
تشــکر از تمــاس شــما بــا خبرنامــه فــوالد پيــام شــما دريافــت و بــراي اطــاع رســاني و اخــذ پاســخ بــه
مســئولين مربوطــه ارجــاع گرديــد.

در اســام بــرای زنــده ماندن فرهنگ شــهادت
هــرگاه مــي خواهنــد مقــام كســی يــا كاری را
بــاال ببرنــد ،مــي گوينــد :مقــام فــان شــخص
يــا انجــام فــان كار برابــر بــا ثــواب شــهید و
يــا مقــام شــهادت اســت .بــه عنــوان نمونــه،
دربــارة كســی كــه مظلومانــه بــرای دفــاع
از مالــش كشــته شــود ،كســی كــه عاشــق
شــود و عشــق خويــش را كتمــان كنــد و عفت
پيشــه ســازد ،كســی كــه بــا مح ّبــت اهــل
بيــت عليهــم الســام از دنيــا رود ،فــردی
كــه در زمــان غيبــت ،مح ّبــت اهــل بيــت
عليهمالســام را حفــظ كنــد ،كســی كــه
بــرای عائلــه اش كار و تــاش و تح ّمــل زحمــت
ميكنــد و مجروحيــن جنــگ و ...وعــدة
ثــواب شــهید و مقــام او داده شــده اســت.
امــام علــی عليــه الســام نيــز بــرای زنــده مانــدن
ايــن فرهنــگ و راه رســيدن بــه ثــواب شــهادت
ميفرمايــد :ســربازان! بــر جــای خــود محكــم
بايســتيد! در برابــر بالها و مشــكالت اســتقامت كنيد!
شمشــيرها و دســتها را در هــوای زبــان خويــش بــه
كار نبريــد و آنچــه كــه خداونــد شــتاب در آن را الزم
ندانســته ،شــتاب نكنيــد؛ زيــرا هــر كــس از شــما كه
در بســتر خويــش بــا شــناخت حــق خــدا و پيامبــر
و اهــل بيــت او عليهــم الســام بميــرد ،شــهيد از
دنيــا رفتــه و پــاداش او بــر خداســت و ثــواب اعمــال
نيكويــی كــه قصــد انجــام آن را داشــته ،خواهــد برد و
نيــت او جــای شمشــير كشــيدن [و ثــواب آن] را دارد.

زنده نگه داشتن یاد شهداء

تقدیر و تشکر

محمد جهانی ازواحد نورد سرد
از زحمــات کلیــه پرســنل و مدیریــت ویالهــای نوشــهر که بــا اخالق خــوب ،مســئولیت پذیــری و برقراري
نظــم ،محيطــي مناســب را فراهــم نمــوده انــد ،قدردانی وتشــکر مــی نمایم.

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

ارزش شــهادت و شــهادت طلبــی امــری اســت
كــه ح ّتــی دشــمنان مــا نيــز بــدان اعتــراف دارنــد.
پرفســور بيــل آمريكايــی در كويــت گفــت :يكــی از
عوامــل ادامــة انقــاب اســامی در ايــران ،شــهادت
طلبــی اســت .بــه ايــن جهــت ،در فرهنــگ اســامی
يكــی از تالشــها ايــن اســت كــه يــاد شــهداء هميشــه
و در همــه جــا در اذهــان زنــده نگــه داشــته شــود.

محسن رضايی ازواحد توزیع برق وهمکاران شیفتC
از راننــده ســکوی  139شــیفت بخاطــر رعايــت مقــررات راهنمایــی و رانندگــی و نظافــت اتوبــوس ،تشــکر
و قدردانــی مــی نمایــم.

کاوس راه پیما مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان
ازکلیــه دوســتان وهمــکاران گرامــی کــه درغــم ازدســت دادن پدرخانــم اینجانــب ابرازهمــدردی نمودنــد،
تقدیروتشــکر مــی نمایم.
اصغر اسماعیلی از واحد تعمیرات مرکزی برق
ازکلیــه دوســتان وهمــکاران گرامــی کــه درغــم ازدســت دادن پدراینجانــب ابرازهمــدردی نمودنــد ،تقدیــر
و تشــکر مــی نمایــم.

حبیب جعفری ازناحيه فوالدسازی
ازکلیــه دوســتان وهمــکاران گرامــی کــه درغــم ازدســت دادن پدراینجانــب ابرازهمــدردی نمودنــد،
تقدیروتشــکر مــی نمایــم.
حسین عطایی از واحد احیاء مستقیم
از کلیه همکاران گرامی که در غم از دست دادن مادر اینجانب ابراز همدردی نمودند ،تقدیروتشکر می نمایم.

ابراز همدردی
مرگ پایان زندگی نیست
همدردی
مرغ جان
ابراز بر پرواز
آغازی است
بر گستره ملکوت و رجعتی به
محضر دوست
بــا نهایــت تأســف در هفت ـهی گذشــته همــکاران گرامــی آقایــان ابراهیــم باقرپــور (شــاغل در
فوالدســازی) ،مجیــد جوانــی جونــی (شــاغل در تعمیــرگاه مرکــزی) ،مصطفــی سلحشــور
و ســید علیرضــا لقمانــی و علــی محمــدی (شــاغل در نــورد ســرد) از نعمــت پــدر وآقــای
مصطفــی رحمانی(شــاغل در فــوالد ســازی) از نعمــت بــرادر و آقــای عبــداهلل صابــری (شــاغل
در تعمیــرات مرکــزی) ،محمــد اســکندری (شــاغل در مدیریــت شــهری) و محمدتقــی علیزاده
(شــاغل در خدمــات عمومــی و امــور رفاهــی) از نعمــت پرخیــر و برکــت مــادر محــروم گردیدنــد.
بدینوســیله ایــن غــم جانــکاه وضایعــه جبــران ناپذیــر را بــه محضر ایشــان تســلیت عــرض مینماییم
وآمــرزش مرحومیــن وصبــر وســامتی بازمانــدگان را از خداوند رحمان خواســتاریم .
روابط عمومی

جدول اوقات شرعی به افق اصفهان
روز

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

هسشنبه

چهارشنبه
جنپشنبه
جمعه
شنبه

اترخی

صب
اذان ح

طلوعآفتاب

اذانظهر

رغوبآفتاب

اذانمغرب

نیمهشبشرعی

۹۵/۰۴/۰۵

۴/۱۸

۵/۵۷

۱۳/۰۶

۲۰/۱۵

۲۰/۳۵

۰۰/۱۶

۹۵/۰۴/۰۶

۴/۱۸

۵/۵۷

۱۳/۰۶

۲۰/۱۵

۲۰/۳۵

۰۰/۱۷

۹۵/۰۴/۰۷

۴/۱۸

۵/۵۸

۱۳/۰۶

۲۰/۱۵

۲۰/۳۵

۰۰/۱۷

۹۵/۰۴/۰۸

۴/۱۹

۵/۵۸

۱۳/۰۷

۲۰/۱۵

۲۰/۳۵

۰۰/۱۷

۹۵/۰۴/۰۹

۴/۱۹

۵/۵۸

۱۳/۰۷

۲۰/۱۵

۲۰/۳۵

۰۰/۱۷

۹۵/۰۴/۱۰

۴/۲۰

۵/۵۹

۱۳/۰۷

۲۰/۱۵

۲۰/۳۵

۰۰/۱۸

۹۵/۰۴/۱۱

۴/۲۰

۵/۵۹

۱۳/۰۷

۲۰/۱۵

۲۰/۳۵

۰۰/۱۸

۹۵/۰۴/۱۲

۴/۲۱

۶/۰۰

۱۳/۰۷

۲۰/۱۵

۲۰/۳۵

۰۰/۱۸

اعمال شبهای قدر بر دو نوع است:

اعمالــی کــه در هــر ســه شــب انجــام مــی شــود و بــه
اعمــال مشــترک معــروف اســت و اعمالی کــه مخصوص
هــر یــک از شــبهای مبــارک نوزدهــم ،بیســت و یکــم و
بیســت و ســوم اســت.

در میــان ماههــاي ســال ،مــاه مبــارک رمضان
و از میــان شــبها ،شــب قــدر از شــرافت و
عظمــت ویــژه ای برخــوردار اســت .در اهميت
ايــن شــب ،هميــن بــس كــه قــرآن كريــم
مــی فرمايــد :و تــو چــه مــى دانــى کــه شــب
قــدر چيســت؟ شــب قــدر بهتــر از هــزار مــاه
اســت .شــب قــدر ،شــبی اســت کــه از هــزار
مــاه [بيش از هشــتاد ســال] بهتــر و بــه اندازۀ
يــك عمــر طوالنــى و پــر بركــت ارزش دارد.
ســعادتمند و خوشــبخت کســی اســت کــه
بــا ســامتی و معرفــت ،ایــن مــاه ،بــه ویــژه
شــبهای قــدر را درک کــرده ،از فیوضــات آن
بهــره منــد گــردد.
رســول خــدا(ص) در خطبــۀ شــعبانيه ،رمضــان را ماه
ضيافــت خــدا معرفــي كرده اســت و مــي فرمايــد :اى
مــردم! اينــك مــاه خــدا آميختــه بــا بركــت ،مهربانــى
و آمــرزش بــه شــما رو آورده اســت ،ماهــى كــه نــزد
خــدا از تمامــى ماههــا برتــر اســت روزهــاى آن بــا
فضيلــت تريــن ايّــام و شــبانگاهانش برتريــن شــبها
و ســاعتهاى ايــن مــاه ،افضــل ســاعات اســت .ماهــى
كــه عمــوم شــما بــه میهمانــى پــروردگار در ايــن مــاه
دعــوت شــده ايــد.
اوج معنويــت مــاه مبــارك رمضــان ،شــبهاى قــدر
اســت .مــا بايــد در طــول ايــن بيســت روز الاقــل
كارى كــرده باشــيم كــه در ايــن ايــام و ليالــى قــدر
(نوزدهــم ،بيســت و يكــم و بيســت و ســوم) بتوانيــم
بــه صــورت يــك ميهمــان بــر سرســفره ايــن ميزبــان
وارد شــويم .ايــن روزه گرفتنهــا ،ايــن  -بــه خيــال
خودمــان -زنجيــر بــر نفــس ا ّمــاره زدنهــا ،بــا طبيعت
مبــارزه كردنهــا ، ،ذكــر خــدا زيــاد كــردن ،دعــاى زياد
خوانــدن ،قــرآن زيــاد تــاوت كــردن ،در يــاد خــدا
زيــاد بــودن ،اينهــا همــه آمادگــى اســت بــراى اينكــه
در ايــن شــبهاى احيــاء بتوانيــم ماننــد يــك ميهمــان
بر ســر ســفرۀ رحمــت خالــق خودمــان وارد بشــويم و
در ايــن ضيافــت شــركت كنيم .توبــه ،انابه و اســتغفار
كنيــم .از خــداى متعــال رحمــت و ســعادت بخواهيم،
بــراى خودمــان و بــراى بــرادران مؤمــن خودمــان و
بــراى جامعــۀ اســامى .اصــاح نفــس خودمــان را
بخواهيــم .اصـ ً
ـا عبــادت بــراى نورانيــت اســت .مــا
عبــادت مــى كنيــم بــراى اينكــه به وســيلۀ عبــادت و
بــه يــاد خــدا بــودن و غيــر خــدا را فرامــوش كــردن،
از ايــن ظلمتهــا ،كدورتهــا و تيرگيهــا بيــرون بياييم و
قلــب مــا بــه نــور الهــى منـ ّور شــود .خداونــد متعــال
در شــب قــدر ،بــه وســيلۀ فــرود آمــدن فرشــتگان،
اســتجابت دعــا ،لطافــت روح ،و دورى از دوزخ ،مؤمنان
را پذيرايــى مــی كنــد.

پيامبراکرم صلىاهللعلي هوآله :
ذاب
َمن أحيى لَي َل َة ال َقد ِر ُح ِّو َل عَنهُ ال َع ُ
السنَةِ القاب ِ َلةِ ؛
إلَى َّ
هر كس شب قدر را احيا بدارد  ،تا سال
آينده عذاب از او بر داشته مىشود .
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ايــن بــاره مــي گويــد :يكــی از خصوصياتــی كــه در
تاريــخ صــدر اســام مشــهود اســت ،روحيــه خاصــی
اســت كــه در بســياری از مســلمين صــدر اول ديــده
ميشــود .وآن نشــاط شــهادت اســت .در رأس همــه
ايــن افــراد علــی عليــه الســام اســت ...علــی بــه اميد
شــهادت زنــده بــود.

رمضان آخر و اوج عشق به شهادت

امــام علــی عليــه الســام در مــوارد متعــددی در
نهجالبالغــه از شــهدای گذشــته يــاد كــرده و يــاد
يــاران را گرامــی مــي دارد،

فرهنگ سازي

بهتريــن راه بــرای زنــده نگــه داشــتن فرهنــگ
شــهادت انديشــه دهــی و فرهنــگ ســازی در درون
جامعــه اســت .اگــر چنيــن مســئله ای اتفــاق افتــاد،
خــود بــه خــود جامعــه بــه دنبــال شــهادت و فرهنگ
آن خواهــد رفــت .امــام علــی عليــه الســام بــا بيانات
مختلــف ،بــه انديشــه دهــی و فكــر ســازی پرداختــه
اســت:
همانــا مــرگ بــه ســرعت در جستجوی[شــما] ســت.
آنهــا كــه نيــروی مقاومــت دارنــد و آنهــا كــه فــرار
مــي كننــد ،هيــچ كــدام را از چنــگال مــرگ رهايــی
نيســت .بــه راســتی گرامــي تريــن مرگهــا كشــته

اعمال مشترک:

غالمعلی اسماعیلی وغالمرضا نجاتی از مجتمع فوالد سبا
از راننــده ســرویس روزکار مســیر دهنــو و درچــه ،بدلیــل رعایــت مقــررات راهنمایــی و رانندگــی،
وقتشناســی و برخــورد خــوب وشایســته ،تشــکر و قدردانــی مــی نماییــم.
پرسنل شیفت B
از راننــده ســرویس کرکونــد بدلیــل رعایــت مقــررات راهنمایــی و رانندگــی ،وقــت شناســی و برخــورد
خــوب وشایســته ،تشــکر و قدردانــی مــی نماییــم.

فرهنگ شهادت از منظرامام علی علیه السالم

ی هفته
حد ث

شــدن [در راه خــدا] ســت.
گاه در ضمــن دعاهــای خويــش شــهادت طلبــی را
در اذهــان مــردم تزريــق مــي كــرد و مــي فرمــود:
از خــدا درجــات شــهيدان و زندگــی ســعادتمندان و
همنشــينی پيامبــران را درخواســت مــي كنيــم.
در جــای ديگــر بــرای ترويــج فرهنــگ شــهادت
فرمــود :بــه راســتی اگــر شــما [بــه شــهادت نرســيد
و] در راه خــدا كشــته نشــويد ،بــا مــرگ از دنيــا
ميرويــد.

عشق امام علی عليه السالم به شهادت

اميرمؤمنــان علــی عليــه الســام كســی نيســت كــه
ديگــران را تشــويق و ترغيــب به شــهادت كنــد و خود
از آن فــراره و گريــزان باشــد .آن حضرت ســراپا عشــق
بــه شــهادت و پيوســتن بــه لقــاء اهلل بــود و عمــری
در آرزوی شــهادت زندگــی كــرد .اســتاد مطهــری در

اعمال مشترک شبهای قدر

 .۱غســل کــردن کــه بهتــر اســت مقــارن غــروب آفتــاب
غســل کــرده و نمــاز عشــا بــا غســل خوانــده شــود.
.۲خوانــدن  ۲رکعــت نمــاز کــه در هــر رکعــت بعــد از
حمــد ،هفــت مرتبــه ســورهی توحیــد را خوانــده و بعــد
ـوب
از نمــاز هفتــاد مرتبــه گفتــه شــود :اَسـتَغ ُف ِراهللَ َو اَتـ ُ
اِلَیـهِ.
 .۳قــرآن مجیــد را بــاز کــرده و در مقابــل خــود گذاشــته
و دعــای واردشــده را بخوانیــد (رجــوع کنیــد بــه کتــاب
شــریف مفاتیــح الجنــان) و بعــد از آن حاجــت خــود را از
خــدا بخواهید.
.۴مصحــف شــریف (قــرآن کریــم) را بــر ســرگرفته و

مناجــات مخصــوص را بخوانیــد و بعــد از آن حاجــت
خــود را از خــدا بخواهیــد:
 .۵زیــارت بــارگاه امــام حســین(ع) و خوانــدن زیــارت آن
حضــرت از راه دور
 .۶احیــا داشــتن (بیــدار مانــدن و عبــادت کــردن) در
ایــن شــبها .در روایــات بســیاری از پیامبــر(ص) و
معصومیــن(ع) نقــل شــده اســت هــر کــس شــب قــدر
را احیــا کنــد ،گناهــان او آمرزیــده شــود.
 .۷فضیلــت و پــاداش بســیار دارد کــه صــد رکعــت نمــاز
خوانــده شــود و بهتــر اســت کــه در هــر رکعــت بعــد
از ســورهی مبــارک حمــد ،ده مرتبــه ســورهی توحیــد
خوانــده شــود.

احياء شب قدردر سیره اولیاء دین

احياء شب قدر
اولیــای بزرگــوار دیــن علیهــم الســام اعمال بســیاری
دربــاره شــبهای مــاه رمضــان ،بــه خصــوص شــب قدر
بــه مــا تعلیــم نمــوده انــد که احیــا و شــب زنــدهداری
از جملــۀ آن اســت  .از آثــار احیــای شــب قــدر ،همین
بــس کــه رســول خــدا(ص) مــی فرمایــد :هــر كــس
شــب قــدر را بــه شــب زنــده دارى بگذرانــد ،دلــش
در آن روزى [روز قیامــت] كــه همــه قلبهــا بمیرنــد،
نخواهــد ُمرد.
امــام باقــر(ع) نیــز احیــای شــب قــدر را موجــب
بخشــیده شــدن گناهــان دانســته ،می فرمايد :كســي
كــه شــب قــدر را احيــا بگيــرد ،گناهانــش بخشــيده
مــی شــود؛ گرچــه بــه ســتارگان آســمان و ســنگینی
کوههــا و پیمانــه دریاهــا باشــد.
گفتنــي اســت كــه احيــا و شــب زنــده داري زمانــي
ارزشــمند اســت كــه بــه قــول شــهيد مطهري انســان
خــودش در آن شــب ،زنــده باشــد؛ يعنــى حيــات
معنــوى داشــته باشــد .حيــات معنــوى انســان بــه ياد
خــدا [بــودن] اســت .بــه هــر انــدازه و در هــر حالــت
كــه قلــب انســان از خــدا غافــل نباشــد ،انســان زنــده
اســت
خــوب اســت مــا در ســال الاقــل يكى دو ســه شــب را
ـبه بــه اوليــاى خــدا زنــده نگــه داريــم؛
بــه عنــوان تشـ ّ
يعنــى واقعـاً كوشــش كنيــم كــه در ايــن شــبها تمام
شــب را بــه يــاد خــدا بــه ســر ببريــم ،حالــت توبــه و
اســتغفار داشــته باشيم.

سفارش به استغفار و توبه
ســفارش بــه اســتغفار و توبــه ،مخصوص ـاً در چنيــن
شــبهايي از آن جهــت اســت كــه گنــاه و معصيــت
قلــب انســان را ســياه و آلــوده مــی ســازد و قلــب
آلــوده هماننــد ظــرف آلــوده ،نمــی توانــد جايــگاه
پاكــي و نورانيــت حــق تعالــي باشــد .بــه هميــن
دلیــل هيــچ دعــا و راز و نيــازي از او قبــول نمیشــود.
اميرمؤمنــان)ع ( در دعــاي كميــل مــي فرمايــد:
پــروردگارا! گناهانــي را كــه موجــب حبــس [ و عــدم
اســتجابت] دعــا مــی شــود ،بيامــرز.
پــس از اســتغفار و توبــه ،نوبت بــه دعا و درخواســت از
ذات خداونــد متعــال مــی رســد .چگونــه دعا كــردن و
چــه چيز از خــدا خواســتن ،آداب و خصوصياتــي دارد
كــه بيــان آن جايــگاه ديگــري ميطلبــد؛ امــا تنهــا به
ايــن نكتــه از شــهيد مطهــري اشــاره مــی كنيــم كــه
مــی فرمايــد :يكــى از بــزرگان مــى گفــت :ما هميشــه
وقتــى دعــا مــى كنيــم ،بــه خــدا مىگوييــم :خدايــا!
بــه مــا بــده ،هيــچ وقــت دعــا نمــى كنيــم خدايــا! از
مــا بگيــر ،در صورتــى كــه مــا بــه ايــن دعــا بيشــتر
احتيــاج داريــم .مــا بــه آن چيزهايــى كــه خــدا بايــد
از مــا بگيــرد بیشــتر احتيــاج داريــم تــا آن چيزهايــى
كــه بخواهــد بــه مــا بدهــد .تــا اينهايى كــه از مــا بايد
بگيــرد ،از مــا نگيــرد ،هيــچ چيــز قابــل دادن نيســت.
مــا بايــد بگوييــم :خدايــا! ايــن حــب جــاه و مــال را از
مــا بگيــر ،ايــن حســادتها را از مــا بگيــر ،ايــن كينه ها
و عقــده هــا را از مــا بگيــر ،ايــن كدورتهاى قلبــى را از

امــام علــی عليــه الســام در آخريــن ماه رمضــان عمر
خويــش حــال عجيبــی داشــت ،لحظــه بــه لحظــه از
شــهادت خويــش خبــر مــي داد ،اشــتياق خــود را بــه
آن ابــراز مــي داشــت و هــر شــب را بــرای افطــاری در
منــزل يكــی از فرزنــدان ســپری مــي كــرد .ابــن حجر
عســقالنی مــي گويــد :آن گاه كــه رمضــان [آخــر عمر
علــي] فــرا رســيد ،همــان رمضانــی كــه مــوال در آن
كشــته شــد ،شــبی در منــزل حســن عليــه الســام
و شــبی در منــزل حســين عليــه الســام و شــبی
نــزد [دختــرش زينــب منــزل] عبــداهلل جعفــر و...
افطــار مــي كــرد و بيــش از ســه لقمــه [غــذا] ميــل
نميكــرد و مــي فرمــود :دوســت دارم خدايــم را [بــا
شكم]گرســنه مالقــات كنــم.
هــر چــه شــب نوزدهــم نزديــك تــر مــي شــد ،عشــق
و اشــتياق مــوال بــه شــهادت شــعله ورتــر مــي گرديد.
روز ســيزدهم مــاه مبــارك رمضــان در مســجد كوفــه
برفــراز منبــر بــه حســنش رو كــرد و فرمــود :ای
ابــا محمــد! چنــد روز از ايــن مــاه گذشــته؟ گفــت:
ســيزده روز ای اميرمؤمنــان! آن گاه رو كــرد به ســوی
حســين عليــه الســام و فرمــود :ای ابــا عبــداهلل! چند
روز از مــاه رمضانــی كــه مــردم در آن قــرار دارنــد،
باقــی مانــده اســت؟ پــس حســين عليــه الســام
گفــت :هفــده روز ای اميرمؤمنــان! ســپس دســتی بــه
محاســنش كشــيد ،در حالــی كــه در آن روز ســفيد
شــده بــود .آن گاه فرمــود :خــدا بــزرگ تــر اســت[ ،به
زودي] محاســن را بــا خونــش خضــاب مــي كنــد ،آن
گاه كــه شــقي تريــن آنهــا برانگيختــه شــود.
در ایــن ش ـبهای مبــارک ،اعمــال زیــر نیــز ســفارش
شــده اســت:
 .۱خوانــدن دو رکعــت نمــاز بــرای ســامتی امــام زمــان
(عــج) و تعجیــل در ظهــور آن حضــرت
 .۲خوانــدن دو رکعــت نمــاز بــرای شــادی روح هم ـهی
درگذشــتگان و اســیران خــاک و  ۲۵بــار گفتــن ذکــر
"اللهــم اغفرلــی لجمیــع المومنیــن و المومنــات و
المســلمین و المســلمات"
 .۳خوانــدن دو رکعــت نمــاز تقدیــم بــه اهــل بیــت
پیامبــر(ص) و خوانــدن دعــای توســل
.۴خوانــدن دو رکعــت نمــاز حضــرت زهــرا(س) :در
رکعــت اول بعــد از حمــد صــد مرتبــه ســوره قــدر و در
رکعــت دوم بعــد از حمــد صــد مرتبــه ســوره توحیــد
.۵خواندن سورههای مبارک دخان و قدر

مــا بگيــر ،ايــن پــرده هــا را از جلــو چشــم مــا بــردار،
ايــن َغلهــا ،ايــن غِشــها ،ايــن حِ قدهــا ،ايــن شــكها،
ايــن شِ ــركها ،ايــن كبرهــا ،ايــن حســدها را از مــا بگير
 .مابــه اينهــا بيشــتر احتيــاج داريــم تــا بــه اينكــه چه
را بــه مــا بــده  .اول آنچــه بايــد ازانســان بگيرنــد ،آنهــا
را بيــرون بريــز ،آنــگاه بگــو :بــده .آن وقــت اســت كــه
دعــاى تــو مســتجاب مــى شــود و درخواســت هــا بــه
اجابــت مقــرون مــى شــوند.
حضــرت علــي(ع) درنهــج البالغــه مــى فرمايــد:
خدايــا! اگــر زمانــى مــن گنــگ و الل شــدم ،نفهميدم
از تــو چــه بايــد بخواهــم ،عوضــى چيــزى خواســتم،
خدايــا اگــر از مطلــوب واقعــى خــودم كــور شــدم،
چشــمهايم آن مطلوبهــاى واقعــى را نديــد و چيزهايى
را ديــد كــه اصـ ً
ـا نبايــد مــن بــه اينهــا توجــه كنــم،
خدايــا! اوليــن دعــاى مــن ايــن اســت كــه بــا آن
لطــف و كــرم خــودت دســت بــه قلــب مــن بينــداز و
دل مــرا هدايــت كــن كــه بفهمــم چــه بخواهــم ،مــرا
بــه مصالــح خــودم راهنمايــى كــن.
ايــن قلــب مــن را بگيــر و بــه ســوى رشــدش و آنچــه
كــه صــاح و هدايــت و راهــش اســت ،راهنمايــى
بفرمــا .از كــرم تــو و از لطــف تــو اينهــا عجيــب و چيز
تــازه اى نيســت؛ يعنــى تــو چقــدر لطــف دارى كــه
بســيارى از اوقــات اصـ ً
ـا قلــب مــن را خــودت هدايت
كــرده اى كــه مــن چــه از تــو بخواهــم ،اينهــا هــم
جــزء لطفهــاى توســت.
حضور در مسجد
ســيرۀ معصومــان(ع) نشــانگر آن اســت كــه آن
بزرگــواران در چنيــن شــبهايي حضــور در مســاجد
بــوده اســت .آن بزرگــواران احیــای شــب قــدر را
درون مســجد مــی گذراندنــد و بــا عمــل ،بــه پیــروان
خویــش حضــور در مســاجد ،مخصوصــاً در چنیــن
شــبهای بــا برکتــی را تعلیــم مــی نمودنــد .چنانکــه
رســول خــدا (ص) حتــی در شــبهای بارانــی ،در حالی
کــه مســجد مدینــه ســقف نداشــت ،عبــادت و شــب
زنــده داری را تــرک نمــی کــرد.
اعتــکاف رســول خــدا(ص) در دهــۀ ســوم مــاه
مبــارک رمضــان در مســجد نیــز نشــان از اهمیــت
حضــور در چنیــن مــکان مقدســی اســت.
یحیــی بــن رزیــن نقــل مــی کنــد کــه امــام
صــادق(ع) بیمــاری شــدیدی داشــت؛ امــا [بــا همــان
حــال] دســتور داد ایشــان را بــه مســجد پیامبــر(ص)
بردنــد و حضــرت تــا صبــح روز بیســت و ســوم مــاه
رمضــان در آنجــا باقــی ماندنــد.
دفترهماهنگیتبلیغاتاسالمی
شرکت فوالدمبارکه اصفهان
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