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در هفتمین همایش روابط عمومی و صنعت انجام شد؛

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت مطرح کرد:

معرفی مدیرعامل فوالد مبارکه به عنوان
مدیر برتر حامی روابط عمومی

تعالی فوالد مبارکه حاصل
تجربه و تفکر مدیریت و اراده کارکنان

در هفتمینهمایشروابطعمومیوصنعت ،مدالزرینمدیربرترحامیروابطعمومیدر حوزۀصنعت
بهدکتربهرامسبحانیمدیرعاملشرکتفوالدمبارکهاصفهاناعطاشد.
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نصب و راهاندازی بزرگترین
جرثقیل دروازهای کشور در فوالد مبارکه

فوالد مبارکه میزبان جلسۀ هماندیشی
ائمۀ جمعه و جماعات شهرستان مبارکه
2
در جلسۀ تولید مجتمع فوالد سبا مورد تأ کید قرار گرفت؛

افزایش تولید با توجه به ظرفیتهای ایجادشده
2

3
با ساخت بیش از  800قطعه انجام شد؛

مشارکت تعمیرگاه مرکزی در ساخت قطعات یدکی
موردنیاز شرکت
4

برگزاری جلسۀ ارائۀ نتایج مطالعات شناسایی
پیجویی و ا کتشاف پهنۀ انارک
افتخارآفرینییکیاز شرکتهایزیرمجموعۀ
فوالد مبارکه

اطالعیه

برنامۀ کالسهای ورزش سالمت در سالن میعاد در ماه مبارک رمضان

7

ثبتنام کالسهای اوقات فراغت امور ورزش فوالد مبارکه

7

جدول زمانبندی استخرهای مجموعۀ فردوس در ماه مبارک رمضان

7

اطالعیۀ بیمۀ ایران

6

قابل توجه کارکنان محترم روزکار شرکت فوالد مبارکه
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران گرامی ،بدینوسیله
به اطالع می رساند ،ساعات کار همکاران روزکار از ابتدای ماه مبارک
رمضان همانند سال های قبل به شر ح زیر تغییر می یابد:
الزم به یادآوری است در ساعات حرکت سرویس ها برای پرسنل
شیفت هیچ گونه تغییری ایجاد نمی گردد.
خاطرنشان می سازد چنانچه براساس تصمیم هیئت محترم وزیران
تغییراتی در ساعات کار ایجاد گردد متعاقبا اطالع رسانی خواهد
شد.

زمان ورود و خروج
ساعت ثبت ورود( صبح)

7:45

ساعت ثبت خروج( عصر)

15:45

حرکت اولین سرویس از شرکت

16:00
امور اداری

برنامۀ حضور مدیران در مصاحبۀ رادیو فوالد در خرداد 97
مهندس منوچهر عمادی

مدیر حسابرسی داخلی

97/03/07

مهندس ناصر زندی

مدیر طراحی و مهندسی

97/03/21

مهندس سید مهدی رضوی

مدیر امور اداری

97/03/28
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خـبـــــــــــر
در محضر والیت

در هفتمین همایش روابط عمومی و صنعت انجام شد؛

مهمترین نیاز امروز دنیای اسالم ،وحدت
و پیشرفت علمی است

معرفی مدیرعامل فوالد مبارکه به عنوان مدیر برتر
حامی روابط عمومی
در هفتمیــن همایــش روابــط
عمومــی و صنعــت مــدال زریــن مدیــر
برتــر حامــی روابــط عمومــی در حــوزۀ
صنعــت بــه دکتــر بهــرام ســبحانی
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه
اصفهاناعطاشد.

حضـرت آیـتاهلل خامنـهای
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در
دیـدار شـرکتکنندگان در کنگـرۀ
بیـنالمــللــــی «نقـــش شیعـــــه در
پیــــدایــــــش و گســتـــــرش علــــــوم
اسلامی» ،مهمتریـن نیـاز امـروز
دنیـــــای اســــلام را «وحــــدت و
یکپارچگـی» و همچنیـن «حرکـت
جـدی بـرای پیشـرفت علمـی در
همـۀ علـوم» دانسـتند و تأ کیـد
کردنـد :امـروز «بیـداری» در دنیـای
اسلام بـه وجـود آمـده اسـت و
بهرغـم تلاش غربیهـا بـرای انـکار
آن ،ایـن بیـداری زمینهسـاز گرایـش
بیشـتر بـه اسلام و نویدبخـش
آیندهای بهتر است.
رهبـ ـ ـ ـ ـ ــر انقـ ــلاب اسلامی بـا قـدردا ن ـ ـــی از
دستاندرکــاران و پدیدآورنـدگان این همایش،
بهویژه شخص حضرت آیتاهلل مکارم شیرازی،
گفتنـد :امـروز هـر حرکتـی کـه موجـب شـناخت
بیشـتر گروههـا و فرقههـای اسلامی از یکدیگـر
شـود ،یـک حسـنه ا سـت و ا یـن گردهما یـی از
مصادیـق حرکـت در جهـت اتحـاد امت اسلامی
ا سـت.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای بـا اشـاره بـه تلاش
دیرینـۀ د شـمنان بـرای رو در رو قـرار دادن
مسـلمانان ،افزودنـد :در چنیـن شـرایطی ،هـر
عملـی کـه موجـب شـناخت مسـلمانان از نقـاط
قوت یکدیگر و زمینهسـاز همافزایی آنها شود،
بـه وحـدت و یکپارچگـی ا مـت اسلامی کمـک
خواهـد کـرد.
ایشـان بـه نقـش شـیعه در طـول تاریـخ بـرای
اعتلای علـوم اسلامی و طبیعـی اشـاره و
خاطرنشـان کردند :ایـن آثار و خدمـات گرانبها
بایـد بـه امـت اسلامی معرفـی شـوند؛ زیـرا مایـۀ
افتخـار و مو جـب یکپارچگـی خواهنـد بـود.
رهبـر انقلاب اسلامی بـا تأ کیـد بـر لـزوم مراقبـت
جـدی بـرای جلوگیـری از ایجـاد هرگونـه شـائبه
و گالیـه میـان فرقههـای اسلامی ،گفتنـد :یکـی
از مسـائل بسـیار مهـم و موردنیـاز کنونـی دنیای
اسالم ،موضوع پیشـرفت علمی و حرکت جدی
در ایـن زمینـه اسـت.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای ،علـت اصلـی تحـت
سـلطه قرار گرفتن دنیای اسلام را عقبماندگی
علمـی دانسـتند و افزودنـد :دنیـای غـرب بعـد
از قر نهـای متمـادی عقبماندگـی علمـی،
توانسـت بـا اسـتفاده از پیشـرفتهای علمـی
دنیـای اسلام ،ثـروت و قـدرت علمـی ،نظامـی،
سیاسـی و تبلیغاتـی خـود را افزا یـش دهـد و
درنها یـت بـا اسـتعمار ،وضعیـت کشـورهای

اسلامی را بـه شـرایط کنونـی برسـاند.
ایشـان بـا اشـاره بـه زورگویـی قدرتهـای غربـی
بـه کشـورهای اسلامی و دنبالـهروی بسـیاری
از حـکام ایـن کشـورها از زورگویـان بینالمللـی،
تأ کیـد کردنـد :ا یـن شـرایط بایـد بهوا سـطۀ
پیشـرفت علمـی کشـورهای اسلامی تغییـر کنـد
و دنیـای اسلام میتواند بـار دیگـر در قلـۀ تمدن
بشـری قـرار گیـرد.
رهبـر انقلاب ،حرکـت در مسـیر پیشـرفت علمـی
را وظیفـۀ حکومتهـای اسلامی و نخبـگان آن
بر شـمردند و گفتنـد :نخبـگان دنیـای اسلام
بایـد یـک حرکـت عظیـم فکـری و یـک خواسـت
عمومـی را بـرای پیشـرفت علمـی و رسـیدن بـه
قلـۀ علـم و دانـش بـه وجـود آورنـد.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای از حرکـت جمهوری
اسلامی ا یـران در مسـیر پیشـرفت علمـی
بهعنوان یک نمونۀ موفق یـاد کردند و افزودند:
بـر اسـاس گزار شهـای مرا کـز علمـی جهانـی،
شـتاب حر کـت علمـی ا یـران در سـا لهای
گذشـته ،سـیزده برا بـر متو سـط جهانـی بـوده
ا سـت .
ایشـان خاطرنشـان کردنـد :مـا ایـن مسـیر را تـا
رسـیدن به مرزهای علم و دانش ادامه خواهیم
داد و ایـران برخلاف غربیهـا ،آمادگـی انتقـال
دسـتاوردها و پیشـرفتهای علمـی خـود را بـه
دیگـر کشـورهای اسلامی دارد.
رهبر انقلاب ،پیشـرفت در علوم اسلامی و علوم
طبیعـی را ضـروری خواندنـد و افزودنـد :یکـی از
مواردی که اسلام میتوانـد در مسـائل مختلف
بشـری « حـرف نـو» داشـته باشـد ،در زمینـۀ
مسـائل فقهـی اسـت کـه بایـد در ایـن زمینـه کار
بیشـتر و جدیتـری انجـام شـود.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای بـا تأ کیـد بـر اینکـه
بایـد درزمینـۀ فلسـفه و علـوم عقلـی ،سـرعت
حرکـت علمـی افزایـش یابـد ،گفتنـد :غربیهـا،
فلسـفۀ خـود را تـا عرصههـای مختلـف مسـائل
سیاسـی و اجتماعـی امتـداد دادهانـد و مـا نیـز
بایـد چنیـن کاری انجـام دهیـم؛ ز یـرا فلسـفۀ
اسلامی ،قو یتـر ،ریشـهدارتر و مسـتحکمتر از
فلسـفۀ غر بـی ا سـت.
ایشـان بـا اشـاره بـه گسـترش بیـداری در دنیـای
اسلام و افزایـش گرایـش بـه اسلام در جهـان،
خاطرنشـان کردنـد :ا مـروز جوانـان در دنیـا،
سـؤالهای زیـادی دارنـد کـه میخواهند پاسـخ
آ نهـا را در چارچـوب اسلام بیابنـد؛ بنابرا یـن
بایـد حرکـت علمـی در دنیـای اسلام شـتاب
بگیـرد و امـت اسلامی بـار دیگـر بـه اوج اقتـدار
علمـی و تمدنـی خـود برسـد تـا دشـمنان اسلام
و آمریکاییهـا نتواننـد بـه رؤسـای کشـورهای
اسلامی دسـتور بدهنـد و «بایـد و نبایـد»
بگویند.

امروز جوانان در
دنیا ،سؤالهای
زیادی دارند
که میخواهند
پاسخ آنها را در
چارچوب اسالم
بیابند؛بنابراین
باید حرکت علمی
در دنیای اسالم
شتاب بگیرد و
امت اسالمی بار
دیگر به اوج اقتدار
علمی و تمدنی خود
برسد تا دشمنان
اسالم و آمریکاییها
نتوانند به رؤسای
کشورهای اسالمی
دستور بدهند و
«باید و نباید»
بگویند

ائمۀ جمعه و جماعات شهرستان مبارکه

در آستانۀ ماه مبارک رمضان جلسۀ هماندیشی
ائمۀ جمعه و جماعات شهرستان مبارکه در
شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد این نشست با عرض
خیرمقدم حجتاالسالم نبوی مسئول دفتر
هماهنگی تبلیغات اسالمی فوالد مبارکه آغاز شد
و پساز آن حجتاالسالم موسوی اما مجمعۀ
شهر مبارکه درخصوص اخالقیات و ویژگیهای
مبلغین اسالمی مطالبی بیان کرد.

در ادامۀ این جلسه ،ایاز اسماعیلی معاون نیروی
انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه گزارش کاملی
از عملکرد فوالد مبارکه در تولید و اقدامات این
شرکت درزمینۀ کاهش مصرف آب و اجرای طرح
جمعآوری پسابهای شهرهای مجاور ارائه کرد.
سخنران بعدی این نشست حجتاالسالم
طالبپور نمایندۀ ولیفقیه در نجف اشرف بود
که ایشان دربارۀ موضوع شعار سال و شرایط
سیاسی منطقه ایراد سخن کرد.

فـوالد مبارکه اصفهـان موفـق شـد باالترین
امتیاز از شاخصهای موردنظر درزمینۀ انتخاب
مدیـر نمونـۀ حامـی روابـط عمومـی در حـوزۀ
صنعترابهدستآورد
سـید غالمرضـا کاظمیدینـان ،رئیـس شـورای
سیاسـتگذاری هفتـۀ روابـط عمومـی بـا اشـاره
بـه برگـزاری چندیـن نشسـت تخصصـی بـا حضـور
اعضـای شـورای سیاسـتگذاری و کمیتـۀ علمـی
کنفرانسروابطعمومیوصنعت،افزود:در ارزیابی
سـوابق و بررسـی عملکـرد شـرکتهای مختلـف،
شـرکت فوالد مبارکـه اصفهـان موفق شـد باالترین
امتیـاز از شـاخصهای موردنظر درزمینـۀ انتخاب
مدیر نمونۀ حامی روابط عمومی در حوزۀ صنعت
را بـه دسـت آورد.
کاظمیدینـان ضمـن اشـاره بـه ایفـای نقـش
مسئولیتهایاجتماعیبهعنوانیکیاز شاخص
عملکـرد حـوزۀ ارتباطـات و روابـط عمومـی ایـن
شـرکت ،افـزود :گسـتردگی گـروه فـوالد مبارکـه و
اسـتقرار واحدهـای صنعتـی آن در سراسـر کشـور و
اجرای طر حهای توسعه و نیز دریافت نشانهای
ملـی و بینالمللـی بهویـژه جایـزۀ تعالـی سـازمانی
و جایـزۀ ملـی کیفیـت ،در کنـار حضـور ایـن گـروه
بهعنوان شـرکت ایرانـی راهیافتـه به جایـزۀ جهانی
مدیریت دانـش کـه بهواسـطۀ ارتباطات گسـتردۀ
ملـی و بینالمللـی آن میسـر شـد ،ازجملـه دالیـل
دیگـر ایـن انتخـاب بـه شـمار میرونـد.
وی به تعامل ویژۀ دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل
ایـن شـرکت بـا رسـانهها و دسـتگاههای اجرایـی و
خدماتـی کشـور اشـاره کـرد و گفـت :اعتقـاد ایشـان
بـه بهرهگیـری از خـرد جمعـی و ارتبـاط صنعـت
بـا مرا کـز علمـی ،دانشـگاهی و تولیـدی بـر اسـاس
اسـتانداردها و رعایـت مسـائل زیسـتمحیطی،

سـتاد برگزاری همایـش روابـط عمومی و صنعـت را
بر آن داشـت که ایشـان را بهعنـوان مدیر برتـر حوزۀ
صنعت و حامی ارتباطـات و روابط عمومی معرفی
کنـد و در ایـن کنفرانـس مـدال زریـن مدیـر حامـی
روابـط عمومـی و صنعـت را بـه ایشـان اعطـا نماید.
روابـط عمومی پویـا و قـوی باید با حضـور در
لحظـه در رسـانهها و فضـای مجـازی بالفاصله
اخبـار صحیـح و مرتبـط را منتشـر کنـد تـا از بـروز
شایعهجلوگیریشود
بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد ،دکتـر بهـرام سـبحانی
مدیرعامل فوالد مبارکـه پس از دریافـت این مدال
طی سخنانی دربارۀ اهمیت روابط عمومی گفت:
روابـط عمومـی وظایـف سـنگین و مهمـی دارد کـه
اطالعرسـانی تنهـا بخـش کوچکـی از آن اسـت.
وی با اشـاره بـه نقـش و جایـگاه روابـط عمومـی و با
بیـان اینکه فضـای مجـازی امـروز هم علیـه روابط
عمومـی اسـت و هـم در راسـتای حمایـت از آن،
تأ کیـد کـرد :بایـد ایـن دو را بهخوبـی از هـم تفکیک
کـرد؛ بـه عبـارت دیگـر ،روابـط عمومـی پویـا و قـوی
بایدباحضور در لحظهدر رسانههاوفضایمجازی
بالفاصله اخبار صحیح و مرتبط را منتشـر کنـد تا از
بـروز شـایعه جلوگیـری شـود.
سـبحانی اظهار کرد :وقتی صحبت از کار در عرصۀ
صنعـت و حوز ههـای اقتصـادی کالن ماننـد فوالد
مبارکه به میـان میآید ،مسـئولیت روابط عمومی
افزایـش پیـدا میکند.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه بـا تأ کیـد بـر این اصـل که
بـدون اعتمـاد و تفویـض اختیـار بـه روابـط عمومی
نمیتوان امیدی به رشـد آن داشـت ،خاطرنشان

کرد :بر همین اسـاس بایـد روابط عمومـی و فعاالن
یتـر گرفـت.
ایـن حـوزه را جد 
کارشناسـان روابـط عمومـی سـازمانها کار
بسـیار سـختی انجـام میدهنـد؛ آنـان هـم در
جایگاهوکیلوهمدر جایگاهموکلقرار میگیرند
بنابر ایـن گـزارش ،در ادامۀ ایـن همایش مهندس
زهـرا سـعیدی نماینـدۀ مـردم شهرسـتان مبارکـه
و رئیـس فرا کسـیون روابـط عمومـی در مجلـس
شـورای اسلامی در سـخنانی ضمـن اشـاره بـه
جایـگاه و پایـگاه واقعـی ارتباطـات و روابط عمومی
نهادهـا و دسـتگاههای اجرایـی ،از شـروع تدویـن
قانونـی جامـع و کامـل بـرای حمایـت از روابـط
عمومـی خبـر داد و گفـت :برگـزاری ایـن همایـش
بـه ارزش و جایـگاه روابـط عمومـی اعتبـار و جایگاه
ویـژه بخشـید.
وی افـزود :بـا نگاهـی بـه گزارشهایـی کـه از سـوی
فعـاالن صنعـت روابـط عمومـی بـه دسـت آمـده
میت ــوان گفـ ــت کارشناسـ ــان روابـط عمـ ــومی
سـازمانها کار بسـیار سـختی انجـام میدهنـد؛
آنـان هـم در جایـگاه وکیـل و هـم در جایـگاه مـوکل
قـرار میگیرنـد.
رئیس فرا کسـیون روابـط عمومی و رسـانۀ مجلس
شـورای اسلامی گفـت :امیدواریـم بـا اسـتفاده
از گزارشهایـی کـه از سـوی فعـاالن حـوزۀ روابـط
عمومـی گـردآوری شـده اسـت ،بتوانیـم قانونـی
جامـع و کامـل بـرای حمایـت از روابـط عمومـی
تدویـن کنیـم؛ چرا کـه اعتمـاد جامعـه بهعنـوان
بزرگترینسرمایۀاجتماعی،تنهابه کمکفعاالن
و کارشناسـان حـوزۀ روابـط عمومی حفـظ خواهد

شـد .نبایـد فرامـوش کـرد کـه اعتمـاد اجتماعـی
بهراحتـی از دسـت مـیرود و در صـورت بـروز ایـن
اتفـاق ،بایـد منتظـر پیامدهـای آن باشـیم.
ایـن عضـو کمیسـیون اقتصـادی مجلـس شـورای
اسلامی در ادامـۀ سـخنان خـود بـا تأ کید بـر اینکه
روابـط عمومـی سـنتی بایـد کنـار گذاشـته شـود
و بهجـای آن روابـط عمومـی هوشـمند بـه کار
گرفتـه شـود ،اظهـار داشـت :بایـد مدیـران ارشـد
نیز بـا فعـاالن صنعـت روابط عمومـی همراه شـوند
تـا شـاهد تقویـت و رشـد صنعـت روابـط عمومـی
با شـیم.
مسئولیت اجتماعی بر دوش صنایع کشور
یکـی از مهمتریـن حوز ههـای عملکـردی روابـط
عمومیهاست
یپـور،
همچنیـن در ایـن همایـش ،امیرعبـاس تق 
عضو شورای سیاستگذاری هفتۀ روابط عمومی
نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور گستردۀ فعاالن
روابـط عمومـی در طـول برگـزاری سـیزدهمین
همایـش روابـط عمومـی الکترونیـک و هفتمیـن
کنفرانـس روابـط عمومـی و صنعـت ،اهـداف و
سیاستهایاینستاددرخصوصبرگزاریهرچه
باشـکوهتر هفتـۀ روابـط عمومـی را تشـریح کـرد.
وی بـا تقدیـر از رویکـرد صنایـع کشـور در اهمیـت
دادن بـه مقولـۀ ارتباطـات و روابـط عمومـی،
علاوه بـر مسـائل بازاریابـی و تجـارت گفـت :تعهـد
بـه مسـئولیت اجتماعـی در صنایـع کشـور یکـی
از مهمتریـن حوزههـای عملکـردی روابـط
عمومیهاسـت کـه باید با حفـظ کرامت انسـانها
و شـهروندان بـه آن پرداختـه شـود.

نصب و راهاندازی بزرگترین جرثقیل دروازهای کشور در فوالد مبارکه

خبـ ـ ـ ــر

فوالد مبارکه میزبان جلسۀ هماندیشی

همزمانباهفتۀجهانیارتباطاتوروابطعمومی
و در هفتمین همایش روابط عمومی و صنعت که
بـا حضـور خانـم سـعیدی نماینـدۀ مـردم مبارکـه و
رئیسفرا کسیونروابطعمومیدر مجلسشورای
اسلامی ،جمعی از پیشکسـوتان عرصۀ ارتباطات
و روابـط عمومـی ،مدیـران و کارشناسـان روابـط
عمومـی سراسـر کشـور و جمعـی از مدیـران روابـط
عمومـی صنایـع بـزرگ کشـور در تهـران برگـزار شـد،
از دکتـر بهـرام سـبحانی بهعنـوان مدیـر برتـر حامـی
روابـط عمومـی در حـوزۀ صنعـت بـا اهـدای مـدال
زریـن و لـوح تقدیـر تجلیل شـد.

ظرفیت این
جرثقیل 41تن در
زیر قالب است
و قابلیت بلند
کردن بار با سرعت
30متربردقیقه،
حرکت عرضی
100متربردقیقه
و حرکت طولی
80متربردقیقه را
داراست

بــا پایــان یافتن عملیــات نصب
و راهانــدازی بزرگتر یــن جرثقیــل
دروازهای کشــور در انبــار روبــاز ناحیــۀ
نــورد گــرم فــوالد مبارکــه ،امــکان
ذخیرهســازی تختــال و کالف در
زمینــی بــه مســاحت  7000مترمر بــع و
همچنین فضای ســیر قطار و کامیون
بهمنظــور بارگیــری در زمینــی بــه
مساحت 6000مترمربع فراهم شد.
مدیـر اجـرای پروژههای جنبـی و پشـتیبانی فوالد
مبارکـه ضمـن تأییـد ایـن خبـر گفـت :عملیـات
سـاخت ،نصب و راهانـدازی ایـن جرثقیل بـا توجه
به سیاسـتهای فوالد مبارکه در راسـتای توسـعۀ
صادرات و رفع مشکالت و محدودیتها درزمینۀ
بارگیـری ریلـی محصـوالت انجـام شـد.
حمیـد شـجاعی بـا بیـان اینکـه از جرثقیـل
لهـای
دروازهای جهـت جابهجایـی مـواد در مح 
یشـود کـه امـکان
روبـاز و مکانهایـی اسـتفاده م 
جابهجایـی در امتـداد ریـل حرکـت طولـی میسـر
اسـت گفت :بیشـترین کاربرد این نوع جرثقیلها
در کارخانههـا و بنـادر سـاحلی و خشـک اسـت.
وی در خصـوص فراینـد عملیـات سـاخت و نصـب
ایـن جرثقیـل اظهـار داشـت :پـس از طـرح مشـکل
و ارجـاع آن به مهندسـی کارخانـه و مطالعۀ طرح،
پیشـنهاد احـداث چنیـن جرثقیلـی داده شـد و بـا
همـکاری واحـد خریـد در دسـتور کار قـرار گرفـت.
در همیـن زمینـه مجیـد نصیـری ،رئیـس اجـرای
پروژههای ایمنـی ،اطفای حریق و محیطزیسـت
فـوالد مبارکـه نیـز در ایـن بـاره اظهـار داشـت :طول
بشـده در سـایت
کلـی پـل جرثقیـل دروازهای نص 
انبار روبـاز ناحیۀ نـورد گـرم 81متر ،دهانـه یا همان
فاصلۀبین 2ستون35/5مترو کنسولیاقابلیت
باربـرداری و بارگیـری خـار ج از سـتون نیـز در هـر
طـرف 15متـر اسـت کـه بـا احتسـاب مسـیر حرکـت

طولـی 200متـری کنونـی ،فضـای انبارشـی معادل
13000مترمربـع را تـا ارتفـاع 10متـری ایجـاد کـرده
است و این فضا در آینده و با ادامه یافتن ریلهای
طولـی قابلیـت افزایـش دارد.
مهدی خسـرویان کارشـناس اجـرای پـروژۀ نصب
جرثقیـل نیـز در همیـن زمینـه افـزود :ظرفیـت این
جرثقیـل 41تـن در زیـر قلاب اسـت و قابلیـت بلنـد
کردن بـار با سـرعت 30متربردقیقـه ،حرکت عرضی
100متربردقیقـه و حرکـت طولـی 80متربردقیقـه را
داراسـت .اپراتور جرثقیل در کابیـن مخصوص که
بـه ترولـی متصـل اسـت کار هدایـت جرثقیـل را بـر
عهـده دارد .وزن کلـی ایـن جرثقیـل غولپیکـر در
حدود 500تن اسـت و قالب آن بهگونـهای طراحی
شـده کـه امـکان جابهجایـی کانتینر ،اسـلبهای
فـوالدی و کویـل ورق را دارا باشـد؛ ایـن در حالـی
اسـت کـه بـا توجـه بـه سـرعتهای حرکتـی بسـیار
باال،اینجرثقیلاز سیستممکانیکیضدپاندولی
یبـرد.
( )mechanical anti swingنیـز بهـره م 

وی خاطرنشـان کـرد :عملیـات زیرسـازی شـامل
کبـرداری و 3000مترمکعـب
3600مترمکعـب خا 
بتنریزیمسلحبامقاومتفشاری 210کیلوگرمبر
سـانتیمترمربع بهطور همزمان بـا حمل قطعات
جرثقیل به فـوالد مبارکـه صـورت گرفت.
خسـرویان با اشـاره به این مطلب کـه برق مصرفی
ایـن جرثقیـل توسـط انشـعابی بـا تـوان KW400
تأمین شده است ،ادامه داد :جرثقیل نصبشده
جـزو بهروزتریـن و مدرنتریـن جرثقیلهـای
دروازهای دنیـا و بزرگتریـن جرثقیـل دروازهای در
ایـران اسـت.
کارشـناس اجـرای پـروژۀ نصـب جرثقیـل بـا تأ کیـد
بـر اینکـه ایـن جرثقیـل بـا همـکاری و مشـارکت
شـرکتهای طـرف قـرارداد و شـرکت فـوالد
کریـن ایـران سـاخته شـده اسـت ،افـزود :تمامـی
فرایندهای زیرسازی ،فوندانسـیون ،ریلگذاری،
مونتـاژ ،نصـب ،تسـت و راهانـدازی جرثقیـل
در کمتـر از شـش مـاه و بـه دسـت متخصصـان

توانمنـد داخلـی صـورت گرفـت و هما کنـون آمادۀ
بهرهبـرداری اسـت.
وی تأ کیـد کـرد :بـا راهانـدازی ایـن پـروژه شـاهد
افزایـش سـرعت ،ایمنـی و کیفیـت بارگیـری و
همچنیـن کاهـش هزینـۀ تمامشـدۀ محصـول
بهدلیل کاهـش هزین ههـای حملونقـل خواهیم
بود .ضمن اینکه پـس از اجرای پـروژۀ ریلگذاری
قطار در طرفین این جرثقیل ،شاهد حجم بیشتر
بارگیـری و حملونقـل ریلـی خواهیـم بـود.
ایـن کارشـناس اجـرای پـروژۀ نصـب جرثقیـل
در ادامـه از زحمـات تمامـی واحدهـای مرتبـط
ازجملـه واحـد بازرسـی جرثقیلهـا ،خریـد ،نـورد
گرم ،توزیع بـرق ،مهندسـی کارخانـه ،حملونقل
و کنتـرل مـواد ،شـرکت فـوالد کریـن ،نظـارت فنـی
مهندسیفوالدمبارکهوهمچنیناز حمایتهای
مدیریت اجرای پروژههای جنبی و پشـتیبانی که
در راسـتای اجـرای ایـن پـروژه همـکاری نمودنـد،
قدردانـی کـرد.
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خـبـــــــــــر
در جلسۀ تولید مجتمع فوالد سبا مورد تأ کید قرار گرفت؛

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت مطرح کرد:

افزایش تولید با توجه به ظرفیتهای ایجادشده

تعالی فوالد مبارکه حاصل
تجربه و تفکر مدیریت و اراده کارکنان
جلسۀ تولید مجتمع فوالد سبا با حضور مدیران،
رؤسا ،سرپرستان و کارشناسان این مجتمع برگزار
شد .در این جلسه پس از ارائۀ گزارشهای عملکرد
اینمجتمعدر بخشهایایمنی،تولید،تعمیراتو
پشتیبانی،بهمنخلیلیمدیرعملیاتمجتمعفوالد
سبا بر ارتقای توان خطوط تولید بهویژه در بخش
نورد متناسب با افزایش ظرفیتهای صورتگرفته
تأ کید کرد.وی در ادامه با بیان اینکه دستیابی به
ظرفیتهای مدنظر بهطور قطع با همت کارکنان،
افزایش بهرهوری و آمادهبهکاری خطوط تولید میسر

خواهد شد ،افزود :توجه به گزارشهای ارسالی از
سوی بازرسان و مقولۀ ایمنی از اصول همیشگی
است که باید دقیقتر از قبل موردتوجه قرار گیرد.
خلیلیدر ادامهبااشارهبهاهمیتتدارکوپشتیبانی
خطوطتولیدخاطرنشان کرد:تولیدوتحویلبهموقع
محصوالت سفارش دادهشده از سوی مشتریان
همچون گذشته باید در اولویت باشد .به گزارش
خبرنگار فوالد در این جلسه همچنین راهبردها و
برنامههای مجتمع فوالد سبا برای صرفهجویی آب
واستفادۀبهینهاز انرژیدر سال 1397مطرحشد.

رادیو فوالد
مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه :

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

دکتــر کرباســیان معــاون وز یــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت و رئیــس
هیئــت عا مــل ســازمان تو ســعه و
نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی
ایــران (ایمیــدرو) بــه همــراه اعضــای
هیئتمد یــرۀ ا یــن ســازمان در
نشســتی بــا مدیــران شــرکت فــوالد
مبارکــه ضمــن قدردانــی از عملکــرد
گــروه فــوالد مبار کـ ــه گفت:تعا لــی
فــوالد مبارک ـ ــه حاص ـ ــل تجر بـ ــه و
تفک ـ ــر مدیر یـ ـ ــت و ارادۀ کارکنـ ـ ــان
ایــن شرکت است.
وی با تأ کید بر اینکه فوالد مبارکه نقش اساسی در
میزانوتنوعتولیدمحصوالتفوالدی کشور دارد،
افزود :نوع محصوالتی که در گروه فوالد مبارکه
تولیدمیشودباعثحمایتاز صنایعپاییندست
میگردد.
دکتر کرباسیان کامل بودن زنجیرۀ تولید در
گروه فوالد مبارکه را یکی از ویژگیهای بارز این
مجموعه دانست و در این خصوص گفت :در
سیاستگذاریهای کالن کشور باید به این نکتۀ
اساسی و ظرفیت و توانمندی فوالد مبارکه توجه
ویژهشود.
وی ضمن ارزشمند شمردن سرمایه گذاری فوالد
مبارکه در منطقه سنگان خراسان افزود :شرکت
فوالد مبارکه باید در ادامۀ مسیر موفق خود به
بهرهبرداری رساندن خط تولید کنسانتره در
سنگانرانیزدر اولویتامور خودقرار دهد.
رئیــس هیئت عامـ ــل ایمی ــدرو ادامـ ـ ــه داد:
سرمایهگذاری فوالد مبارکه در برخی طر حهای
نیمهتمام یکی دیگر از اقدامات مؤثر مدیریت این
شرکت بوده است .این در حالی است که مشاهده
میکنیم شرکتها ا کنون بهخوبی در حال کار و
سودآوریهستند.
وی تکمیل عملیات ساخت واحد فوالدسازی
شرکتفوالدسفیددشتراضروریدانستو گفت:
به بهرهبرداری رساندن هرچه زودتر این طر حها
امیدرادر مردماستانزندهمیکند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه از
مشارکت و سرمایهگذاری فوالد مبارکه در ساخت
کارخانۀ الکترودهای گرافیتی بهعنوان یکی دیگر
از حرکتهای پایدار فوالد مبارکه یاد و تصریح کرد:
کامل کردناینطرحنیزبرایدر حاشیۀامنیتقرار
گرفتنصنعتفوالد کشور اهمیتخاصیدارد.
او تصریح کرد :اینکه فوالد مبارکه در جمعآوری
پسابهای شهری و استفاده از آنها در خطوط
تولید خود سرمایهگذاری کرده است و حدود
یکسوم آب موردنیاز خود را از اینگونه آبها به
دست میآورد ،کاری ماندگار در کشور است و
میتواندالگویسایرصنایعباشد.
وی در ادامه اجرای طر حهای مربوط به توسعۀ
ظرفیتهای حملونقل را ضروری دانست و در
اینخصوص گفت:بایدباهمکاریدولتوبخش
خصوصیدراینزمینهبهنتایجمطلوبتریدست
یابیم؛ در غیر این صورت ،حملونقل مواد اولیه و
محصولبهزودیبه گلوگاهمبدلخواهندشد.
دکتر کرباسیان استفاده از فناوریهای روز در
خطوط تولید را در کاهش قیمت تمامشده و
مرغوبیت محصوالت جدید مؤثر دانست و گفت:
بایدباتعریفپروژههایمتعددصنعتفوالد کشور
را ارتقا دهیم و متناسب با درخواست و کشش
بازارهای جهانی محصوالت خود را با قیمت
تمامشدۀ کمترو کیفیتباالترتولید کنیم.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت حرکت به
سمتاکتشافاتعمقیرابرایصنایعفوالدسازی
کشور مهم و الزم دانست و گفت :ا گر ا کتشافات
عمقی صورت گیرد حداقل دوبرابر ظرفیت قطعی

سنگآهنفعلیبهظرفیتهایمعادنسنگآهن
کشور اضافهخواهدشد.
این گزارشحاکیاستدراینجلسهدکترسبحانی
مدیرعامل گروهفوالدمبارکهنیزضمنارائۀ گزارشی
از عملکرد و برنامههای این شرکت و با بیان اینکه
ظرفیت فعلی فوالد مبارکه از 10میلیون تن عبور
کرده است گفت :در حال حاضر در گروه فوالد
مبارکه (فوالد مبارکه ،مجتمع فوالد سبا و فوالد
هرمزگان) ظرفیت تولید فوالد خام 10میلیون و
300هزار تناست.
وی گفت :فوالد مبارکه همچنان بزرگترین
تولیدکنندۀورقهایفوالدیدرخاورمیانهوشمال
آفریقاست و سهم22درصدی در منطقۀ منا دارد.
این در حالی است که گروه فوالد مبارکه با تولید
12میلیونتنآهناسفنجیبزرگترینتولیدکنندۀ
آهناسفنجیدر جهاناست.
دکترسبحانیادامهداد:فوالدمبارکهبا7500میلیارد
تومان سرمایۀ ثبتشده بزرگترین شرکت بورسی
است و ارزش واقعی داراییهای شرکت حدود
40هزار میلیاردتوماناست.
وی افزود :در زنجیرۀ تأمین گستردۀ فوالد مبارکه
حدود 2800تأمینکنندهوشرکتخدماتی،ازجمله
شرکتهای حقیقی و حقوقی ،تأمینکنندگان
و سازندگان قطعات یدکی و مصرفی و همچنین
تولیدکنندگان فرآوردههای نسوز هستند که با
حمایت از تولید داخل و توانمند کردن همین
شرکتها در داخل کشور ،ا کنون عمده نیاز فوالد
مبارکهاز داخل کشور تأمینمیشود.
مدیرعاملفوالدمبارکهادامهداد:در بخشفروش،
حدود  1000کارخانه جزو مشتریان مستقیم فوالد
مبارکههستندوبهطور غیرمستقیمنیزحدود3000
کارخانه گروه بعدی مشتریان و مصرفکنندگان
محصوالتفوالدمبارکهراتشکیلمیدهند.
ویاز شرکتفوالدهرمزگان،فوالدسنگ،مجتمع
صنایعمعدنیسنگانخراسان،فوالدسفیددشت
وورقخودروچهارمحالوبختیاری،فوالدامیرکبیر
کاشان بهعنوان شرکتهایی که فوالد مبارکه
سهامدار عمدۀآنهاستیاد کرد.
ویخاطرنشان کرد:شرکتفوالدمبارکهدر ارزیابی
 100شرکتبرتردر سال 1396در گروهفلزاتاساسی
توانستعنواننخسترا کسب کند.
دکتر سبحانی با تأ کید بر اینکه فوالد مبارکه از
معدود مجموعههایی است که زنجیرۀ تولید
در آن کامل است ،گفت :در حال حاضر در فوالد
مبارکهسنگآهناستخراجیاز معادنبه کارخانه
منتقلمیشودودرچرخۀتولیداینشرکتبهانواع
محصوالت فوالدی تبدیل میگردد .این در حالی
است که با راهاندازی کارخانۀ کنسانترۀ سنگان
خراسان،حلقۀمعدننیزبهاینمجموعهاضافهو
زنجیرۀ تولید در فوالد مبارکه بهطور کامل از سنگ
خاممعدنتاانواعمحصول کاملمیشود.
وی با بیان اینکه در زنجیرۀ تولید فوالد مبارکه
ظرفیت تولید 12میلیون تن گندله و به همین
میزانآهناسفنجیوجودداردافزود:خطوطتولید
شمش ،خطوط نورد گرم و سرد و کارخانههای
تولید ورق گالوانیزه ،رنگی و قلعاندود حلقههای
ارزشمنددیگراینزنجیرههستند.
او با اشاره به این مطلبکه در حال حاضر 11هزار و
 800نفردر شرکتفوالدمبارکهو 1650نفردر مجتمع
فوالد سبا  2600 ،نفر در فوالد هرمزگان  ،حدود
 7000نفر در شرکتهای خدماتی و حدود  600نفر
در گندلهسازی سنگان مشغول به کار هستند
افزود :درمجموع بهطور مستقیم و غیرمستقیم
فوالد مبارکه حدود 350هزار فرصت شغلی ایجاد
کردهاست.
دکترسبحانیبااشارهبهاینمطلب کهتولیدفوالد
خام در گروه فوالد مبارکه بهویژه در سه سال اخیر
روند افزایشی داشته است ،ادامه داد :در سال
گذشته طبق برنامه ،میزان تولید در گروه فوالد

مبارکه  8میلیون و 600هزار تن در نظر گرفته شده
بود کهدر پایانسال،اینهدفباتولید 8میلیونو
 667هزار تنفراتراز برنامهمحققشد.ایندر حالی
است که در سال  1395میزان تولید 7میلیون و
455هزار تنبودهاستوبرایسالجارینیزتولید
9میلیون و 455هزار تن هدفگذاری شده است
که خوشبختانه تا کنون قدری هم از برنامۀ تولید
جلوترهستیم.
وی در خصوص میزان فروش فوالد مبارکه گفت:
بهموازات افزایش تولید در فوالد مبارکه ،میزان
فروش نیز افزایش قابلمالحظهای داشته است
که بهدلیل نیاز بازار داخل ،سهم صادرات در سال
گذشته به 18درصد کاهش یافت و بیشتر به بازار
داخلپرداختهشد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه صنایع لوله و
پروفیل ،نوردکاران و صنایع تکمیلی ،سیستم
حملونقل ازجمله سازندگان وا گن و لوکوموتیو و
سایر تولیدکنندگان این بخش ،خردهفروشان و
شبکههایتوزیعدراستانها،سازندگانسازههای
فلزیوانتقالسیاالتوتولیدکنندگانلوازمخانگی
را بهعنوان عمدهترین مشتریان فوالد مبارکه
معرفی کرد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تأ کیــد بــر
نکــه فــوالد مبارکــه در ســالهای اخیــر ،عــاوه بــر
ای 
افزایــش تولید ،توســعۀ محصول نیز داشــته اســت،
قهــای آجــدار در مجتمــع فــوالد
افــزود :تولیــد ور 
ســبا کــه هــم نیــاز بــازار داخــل را تأمیــن کــرده و هــم
بخشــی از آن صــادر شــده اســت و تولیــد فوالدهــای
بــا اســتاندارد APIکــه تــا یــک ســال قبــل وارداتــی
بودنــد ،ازجمله دســتاوردهای دیگــر این مجموعه
نکــه فــوالد مبارکــه بــا همــکاری
اســت .ضمــن ای 
ســایر شــرکتهای داخلــی ،مبــادرت بــه تولیــد ورق
با عــرض باال بــرای صنایــع نفــت و گاز نموده اســت.
عــاوه بــر ایــن مــوارد تولیــد ورق مخصــوص بدنــۀ
بیرونــی خــودرو موردنیاز خودروســازیهای ســایپا
نخــودرو از دیگــر دســتاوردهای ایــن شــرکت
و ایرا 
بــه شــمار میآیــد.
دکتــر ســبحانی خاطرنشــان کــرد :برنامهریــزی
ســند توســعۀ فــوالد مبارکــه بهگون ـهای اســت کــه
پاب هپــای توســعۀ فــوالد کشــور و ب همــوازات حرکــت
به ســمت تولید55میلیــون تن فــوالد ،این شــرکت
نیز همچنــان ســهم خــود را حفــظ کنــد؛ بهگونـهای
کــه در ســال  1396ظرفیــت 10میلیــون و 300هــزار
تــن ایجــاد شــد .برنامــۀ ســال 1398نیــز بــا توســعۀ
فــوالد هرمــزگان و نیــز بــا اضافــه شــدن فوالدســازی
سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری ظرفیــت
تولیــد  12/8میلیــون تــن پیشبینــی شــده اســت.
این برنامهها در ســند توســعۀ شــرکت تا ســال1404
حهــای مدنظــر ادامــه خواهــد یافــت.
در قالــب طر 
وی در ادامۀ سخنان خود افتتاح گندلهسازی
 5میلیون تنی سنگان ،به بهرهبرداری رسیدن
افزایشظرفیتمجتمعفوالدسبااز 700هزار تنبه
یک میلیون و 600هزار تن ،اتصال راهآهن مجتمع
فوالد سبا به شبکۀ ریلی کشور و بهرهبرداری از
«ایستگاهریز»در زرینشهررااز مهمترینطر حهای
توسعۀبهبار نشستهدر گروهفوالدمبارکهدانست.
او با اشاره به بحران آب در کشور گفت :از بدو
راهاندازی فوالد مبارکه تا کنون اقدامات بسیار
ارزشمندی برای صرفهجویی و استفادۀ بهینه از
منابعآبیصورت گرفتهاست کهنتیجۀآن کاهش
75درصدی مصرف ویژۀ آب در فوالد مبارکه بوده
است؛ تا جایی که مصرف آب در فوالد مبارکه
با سرمایهگذاری و اجرای طر حها و پروژههای
متعدد ازجمله بازچرخانی آب در سیکل تولید در
حال حاضر به 4/3مترمکعب بر تن تولید کاهش
یافتهاست.
مدیرعامل گروهفوالدمبارکهاز سرمایهگذاریفوالد
مبارکه در طرح جمعآوری پسابهای شه ـ ــری
شهرست ــانهای لنج ـ ــان و مبارک ــه و تصفیه و

استفاده از آنها در سیکل تولید شرکت بهعنوان
یکی دیگر از طر حهای فوالد مبارکه برای تأمین
آب موردنیاز خود یاد کرد و گفت :با اجرای این
پروژه که حدود یکسوم آب موردنیاز شرکت را
تأمین خواهد کرد ،گام مؤثری برای جلوگیری از
آلودهشدنمنابعآبزیرزمینیوآبهایسطحی
منطقهبرداشتهشد.
دکتـر سـبحانی در ادامـه ،عملکـرد فـوالد مبارکـه در
بخـش توجـه بـه مسـئولیتهای اجتماعـی را نیـز
ارزشمنددانستوبااشارهبهبرخیاز ایناقدامات
گفت :فـوالد مبارکه همـواره به این مقولـه بهعنوان
یکـی از رویکردهـای اصلی خـود پرداخته اسـت.
او تصریـح کـرد :ب هطـور کلـی فعالیـت اصلـی فـوالد
مبارکـه بهعنـوان یـک واحـد تولیـدی و بنـگاه
اقتصـادی بـر مبنـای بهـرهوری اسـتوار اسـت و
حاصـل آن در بخـش فـروش و بازاریابـی ،آنچـه
موردانتظـار سـهامداران شـرکت اسـت ،بـه صـورت
مالـی و اقتصـادی بـه بـار مینشـیند.
اشـاره بـه طر حهـای توسـعۀ گـروه فـوالد مبارکـه
بخـش بعـدی سـخنان دکتـر سـبحانی بـود .وی
در ایـن زمینـه گفـت :پیشـرفت 66/5درصـدی
طرح تولید کنسـانترۀ سـنگان ،طـرح فوالدسـازی
فوالد سفیددشـت بـا65درصد پیشـرفت ،نیروگاه
 25مگاواتـی بـا 83درصـد پیشـرفت ،شـبکههای
جمـعآوری و تصفیـۀ فاضالبهـای شـهرهای
مجـوار بـا85درصد پیشـرفت ،تکمیـل عملیات
ه
احـداث کارخانـۀ تولیـد الکترودهـای گرافیتـی،
نـورد گـرم شـماره  2و همچنیـن توسـعۀ فـوالد
هرمـزگان از  1/5بـه 3میلیـون تـن از مهمتریـن این
طر حهـا هسـتند.
دکتر سبحانی برنامۀ فروش محصول فوالد مبارکه
در سـال  1397را عرضـۀ 5میلیـون و 800هـزار تـن
محصـول بـه بـازار داخـل اعلام کـرد و گفـت :ایـن
میزان عرضـه76درصد کل محصول فـوالد مبارکه
است و در همین سـال24درصد محصوالت یعنی
یکمیلیون و800هزار تن نیز به بازارهای صادراتی
اختصـاص داده شـده اسـت کـه بـا احتسـاب تولید
در گـروه فـوالد مبارکـه درمجمـوع فـروش9میلیون
و 660هـزار تـن بـرای فـروش داخلـی و صادراتـی
پیشبینـی شـده اسـت.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه شـعار سـال  1397فـوالد
مبارکـه را ارتقـای ایمنـی ،ارتقـای بهـرهوری و تمرکـز
بـر تولیـد محصـوالت ویـژه اعلام کـرد و گفـت :در
بخشهایمختلفشرکتاز ابتدایسالتا کنون
بهنتایجمطلوبیدر اینزمینههادستیافتهایم.
دکترسبحانیادامهداد:در نقشۀاستراتژیکفوالد
مبارکه،توانمندسازینیرویانسانیوفرایندهای
داخلی،مسئولیتهایاجتماعیشرکت،نوآوری
و فنـاوری ،مدیریـت توسـعه ،مدیریـت مشـتری و
رضایتمندی آن ،مدیریت بازار و همچنین تعالی
عملیـات و تأمیـن پایـدار از محورهایـی هسـتند که
بـرای آنهـا برنامهریـزی میشـود تـا در سـازمان
خلق ارزش صـورت گیرد و ذینفعان نیـز در جریان
رشـد و تعالی مسـتمر شـرکت و سـودآوری پایـدار آن
منتفع شـوند.
ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ف ــوالد در بخ ــش پایان ــی ای ــن
نشســت ،هریــک از اعضــای هیئتمدیــرۀ ایمیــدرو
س ــؤاالت خ ــود را در ح ــوزه برنام هه ــای مختل ــف
ف ــوالد مبارک ــه ب ــرای توس ــعۀ مناب ــع انس ــانی،
حه ــای ای ــن ش ــرکت
ص ــادرات ف ــوالد مبارک ــه ،طر 
درزمین ــۀ ارتق ــای ایمن ــی و بهداش ــت حرفـ ـهای،
برنام ههــای ایــن شــرکت بــرای افزایــش بهــرهوری و
یهــای روز دنیا در صنعــت فوالد،
اســتفاده از فناور 
حه ــای توس ــعه
رویک ــرد ای ــن ش ــرکت در اج ــرای طر 
جف ــارس ،هم ــکاری ای ــن ش ــرکت ب ــا
در ح ــوزۀ خلی 
ی در ح ــوزه ا کتش ــافات
دانش ــگاهها و س ــرمایهگذار 
حهــای ملــی مطــرح نمودنــد کــه
جدیــد و ســایر طر 
از س ــوی دکت ــر به ــرام س ــبحانی و معاون ــان ش ــرکت
پاسـ ـخهای کامل ــی ارائ ــه ش ــد.

در زنجیرۀ تأمین
گستردۀ فوالد
مبارکه حدود 2800
تأمینکننده و
شرکت خدماتی،
ازجمله شرکتهای
حقیقی و حقوقی،
تأمینکنندگان
و سازندگان
قطعات یدکی و
مصرفی و همچنین
تولیدکنندگان
فرآوردههای نسوز
هستند که با
حمایت از تولید
داخل و توانمند
کردن همین
شرکتها در داخل
کشور ،اکنون عمده
نیاز فوالد مبارکه از
داخل کشور تأمین
میشود

رادیو فوالد بستر ارتباطی مناسبی است که
در آن مسئوالن عالوه بر اطالعرسانی و ارائۀ
گزارش عملکرد ،به سؤاالت متــعددی که برای
کارکنان و خانوادۀ فوالد پیش میآی ــد ،پاسـ ــخ
میده ـن ــد و خوشبختانه این رادیو با استقبال
چشمگیری از سوی شنوندگان مواج ــه شـده
است.مهندس خدیوی مدیر فروش داخلی
شرکتفوالدمبارکهمیهمانبرنامۀرادیوفوالدبود
کهبخشهاییاز گفتوگویایشانباشنوندگان
رادیوفوالدرااز نظرمیگذرانید:

قدریدربارۀفعالیتهایواحدفروشتوضیح
دهید.
مدیریتهای فروش داخلی ،صادرات ،پشتیبانی
فروش و مدیریت بازاریابی و محصوالت از
زیرمجموعههای معاونت فروش و بازاریابی فوالد
مبارکه هستند .وظیفۀ فروش داخلی ،بازاریابی
و فروش محصوالت شرکت در راستای تأمین نیاز
حدا کثری بازار داخل ،کاهش واردات و فراهم کردن
بستر مناسبتری برای توسعۀ فضای اشتغال و
کسبوکار در کشور است .مشتریان در این بخش به
چند گروهتقسیممیشوند کهعبارتانداز:مشتریانی
که ورق ،یعنی محصول نیمهنهایی را از فوالد مبارکه
خریداری میکنند و در فرایند خطوط تولید خود به
محصوالت نهایی مانند یخچالفریزر ،خودرو و ...
تبدیلمینمایند .گروهبعدیمشتریانیهستند که
در بخشی از زنجیرۀ فوالد ،از سنگآهن تا ورقهای
پوششدار ،قرار دارند و هر یک از آنها یک حلقه
از این زنجیره را تشکیل میدهند .فوالد مبارکه به
برخی شرکتها و شرکای تجاری کسبوکار خود که
در فرایند کار نیاز بهاطالعاتتکمیلیدارندنیز کمک
میکند تا با استفاده از دانش و تجربۀ فوالد مبارکه
توانمندترشوند.اینتعامالتباعثشدهفوالدمبارکه
بهموازاتفروشمحصوالتخود،درجهتتوانمندتر
کردن شرکتها و سازندگان داخلی ،توسعۀ فضای
کسبوکار وتحققشعار سال،یعنیحمایتاز کاالی
ایرانی ،گامهایموفقیبردارد.
گسترۀ حوزۀ فعالیتهای فروش داخلی تا
کجاست؟
فروش محصوالت گروه فوالد مبارکه و فوالد سبا به
عهدۀ این بخش است .ضمن اینکه به شرکتهای
تابعهنیزمشاورهونظرات کارشناسیارائهمیدهیم.
در گروهفوالدمبارکهمابیشترفروشندۀمحصوالتمان
به شرکتهای تابعه هستیم؛ ضمن تأمین آنها،
در برقراری نظام مدیریت یکپارچۀ بازار نیز همکاری
میکنیم؛درعینحال،اگرمشترینیازبهمشاورههای
فنی برای ارتقای محصوالت خود داشته باشد ،با
همکاریقسمتهایفنییاپشتیبانیفنیمشتریان
برایرفعنیازمشتریاناقداممیکنیمواطالعاتالزمرا
در اختیار مشتریانمتقاضیقرار میدهیم.
برنامههای شما برای فروش محصوالت در
سالجدیدچیست؟
فوالد مبارکه شرکتی جهانتراز است و قطعا برای
فروش محصوالت خود در سال جدید تمامی
پیشبینیهای الزم را انجام داده و برای هر شرایطی
آماده است .با توجه به سیستم تعالی سازمانی در
فوالد مبارکه ،همۀ احتماالت در نظر گرفته شده
است و در این خصوص معاونت فروش برنامههای
خاصخودرادارد.

دربارۀمیزانمشتریانفوالدمبارکهوهمچنین
کارهایی کهبرایجذبمشتریانجدیدانجام
میدهیدبفرمایید؟
در حال حاضر در این بخش مشتریان فعالی ازجمله
کارخانههای خودروسازی بزرگ ،کارخانههای
تولید لوله و سیاالت ،تولیدکنندگان لوازمخانگی و
 ...وجود دارد .با شرکت در نمایشگاهها و سرکشی به
مشتریهاومراجعهبهاداراتصنایعو کارخانههایی
کهدرمرحلۀبهرهبرداریهستند،مشتریاننوبررسی،
شناساییوبهمشتریانفوالدمبارکهاضافهمیشوند.
فروشمحصوالتفوالدمبارکهبراساسنیاز و
سفارشمشتریاستیامحصوالتثابتیبه
مشتریانواحدفروختهمیشود؟
برنامۀفروشدر فوالدمبارکهاز ابتدابراساسسفارش
مشتری بوده و بعد از گرفتن سفارش ،فرایند تولید
محصول موردنظر آغاز میشود .در این زمینه نیز
همواره تالش شده تا با اجرای پروژههای متعدد
زمان تحویل سفارش به مشتریان را به حداقل
ممکن برسانیم و خوشبختانه بسیاری از آنها به بار
نشستهاست.
تا کنون سفارشی را قبول کردهاید که پیش از
آنتجربۀ تولیدآنرانداشتهاید،ولیتولیدآن
اهمیتداشتهاست.
بله یکی از پروژۀ ملی نیاز به ورقی داشت که خارج از
تولیدات فوالد مبارکه بود .با همراهی و همدلی در
قسمتهایمختلففوالد،بررسیهاواقداماتالزم
در این راستا انجام شد و با تولید محصول موردنظر
عمال از واردات حدود  60تا 70هزار تن ورق جلوگیری
شد.
ازمیزانرضایتمندیمشتریاننیزنظرسنجی
میکنید؟
در واحد فروش سیستمی در نظر گرفته شده است
که هر سال یک یا دو نوبت از مشتریان نظرسنجی
میشود؛ عالوه بر این ،بازدیدهای ادواری نیز در
دستور کار واحد فروش قرار دارد .به طرق مختلف از
دیدگاههای مشتریان مطلع میشویم .دیدگاههای
آنان استخراج و به خطوط تولید منتقل میشود و
اقداماتالزمبرایانجاماصالحاتصورتمیگیرد.
موضوعآموزشدر همۀواحدهامهموضروری
است؛ تا چه اندازه آموزش سرلوحۀ کارهای
شماقرار میگیرد؟
بحث آموزش در فوالد مبارکه یکی از اولویتهای
سازمانی است .ابتدای هر سال با همکاری واحد
آموزششرکتبرایهرواحدنیازسنجیآموزشانجام
میشودتامتقاضیاندر دورهها ،کالسها،سمینارها
ونمایشگاههایمرتبطوموردنیاز حاضرشوند.
سخن آخر؟
ضمن قدردانی از تالش همۀ همکاران خود در
واحد فروش ،گفتنی است در سال  1396بیش از
 80درصد تولیدات شرکت به بازار داخل اختصاص
داده شد .این در حالی است که طی دو سال اخیر
با به بار نشستن طر حهای توسعه ،تولید به میزان
درخور توجهی افزایش یافته و همچنین واردات
ور قهای فوالدی به کشور از  4میلیون تن به 2
میلیون تن کاهش داشته است .ضمن اینکه
برای سال  1397نیز توسعه و تنوع محصوالت و
تولید محصوالت ویژه یکی از اولویتهای اصلی
شرکت است.
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با ساخت بیش از  800قطعه انجام شد؛

فوالد در ایران و جهان

مشارکت تعمیرگاه مرکزی در ساخت قطعات یدکی موردنیاز شرکت

راهاندازی خط تولید کالف گرم میلگرد صنعتی در فوالد نطنز

در پی افزایش همکاریهای
تعمیرگاهمرکزیباواحدخریدقطعات
یدکـ ـ ــیش ـ ــرکت،ساخـ ــتبخشیاز
قطعات یدکی موردنیاز خطوط تولید
ش ـ ــرکت در دسـ ـ ـ ــتور کار واح ـ ـ ـ ــد
ماشینافزار اینتعمیرگاهقرار گرفت.

به گزارش دنیای معدن ،برای اولین بار در کشور ،خط تولید کالف میلگرد صنعتی در
شرکت فوالد نطنز راهاندازی شد.
جواد توکلی طرقی ،مدیرعامل شرکت فوالد نطنز با اعالم این خبر گفت :با توجه به فراهم بودن امکانات ،این
مجموعهموفقبهتولیدانبوهایننوعمیلگردشد.
به گفتۀوی،محصوالتتولیدیشرکت،محصوالتیهستند کهدر کارخانههایپاییندستیصنایعمفتولی
ایراناز قبیلتولیدفلزالکترود،مفتولالستیکخودرو،ساختپیچومهرهاز اینمیلگردصنعتیبهعنوانمواد
اصلیوپایهاستفادهمیشود .مدیرعاملشرکتفوالدنطنزتصریح کرد:پیشاز اینعمدتااینمحصولاز خارج
وارد کشور میشد که با راهاندازی این خط تولید از خروج ساالنه ۵۰۰میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری شد.

پیشبینی کوتاهمدت قیمت سنگآهن

سرپرست کارگاه
ماشینافزار
تعمیرگاه مرکزی:
اولویت کاری
کارگاه ماشینافزار،
ماشینکاری
قطعات
درخواستکارهای
بخشهای تعمیرات
کارگاه مکانیک،
اسکلت فلزی،
کارگاه برق و
همچنین ساخت
قطعات موضوع
درخواستکارهای
مستقیم صادره از
نواحی است؛ اما
بررسیها نشان
میدهد که میتوان
بخشی از ظرفیت
ماشینها را به
ساخت قطعات
یدکی موردنیاز
شرکت فوالد مبارکه
اختصاص داد

به گزارش متال ا کسپرت ،سنگآهن وارداتی به چین از استرالیا در ماه می با افزایش
 0/4دالر نسبت به روز گذشته به  66/9دالر  CFRرسید.
پایین بودن تقاضا و جو منفی حا کم بر مصرف فوالد در اواخر ماه می مانع رشد بیشتر سنگآهن شد.
با اینکه بازار فوالد چین به قدرت و قوت سال  2017نیست؛ اما همچنان در شرایط مناسبی قرار دارد .میلگرد
تحویل ا کتبر در بورس شانگهای 40یوان افزایش داشت و بیلت تانگشان با افت 50یوانی به ثبات رسید.
قیمت معامالت سنگآهن در بنادر کاهش یافت؛ البته شیب کاهش کندتر شد و به حدود 1دالر رسید.
با این اوصاف با در نظر گرفتن تولید باال و حاشیۀ سود مطلوب فوالدسازها افت شدیدی برای سنگآهن در
کوتاهمدت پیشبینی نمیشود .به گفتۀ تحلیلگر بانک  ،ANZسنگآهن در حال حاضر در کف قیمت قرار
دارد و در نیمۀ دوم سال به  68دالر  CFRافزایش خواهد یافت.

تداوم رشد مصرف فوالد در روسیه
خطوط تولید شرکت  Severstalبا حدا کثر ظرفیت در حال تولید فوالد هستند .در
این شرایط با رشد بازار داخلی ،تنها راه تأمین نیاز مشتریان کاهش صادرات و تخصیص
سهمیهها به بازار داخلی روسیه است.
به گزارش متال بولتن ،در دو سال گذشته بازار فوالد روسیه در روند رو به رشد بوده است .انتظار میرود با
رشد بازار ساختوساز در روسیه مصرف فوالد در سال  2018بین  3تا  4درصد افزایش یابد.
در سال  2017مصرف فوالد روسیه به 40/6میلیون تن رسید که نسبت به 38/2میلیون تن سال 2016
رشد محسوسی داشته است .پیشبینی میشود مصرف فوالد در سال  2018به  41/5و در سال  2019به
 42/1میلیون تن برسد.
بخش ساختوساز در سال  2017بالغبر 24/5میلیون تن فوالد مصرف کرده است و رشد مصرف فوالد در
روسیه بهطور عمده وابسته به رشد ساختوساز است.
شرکت  Severstalمعتقد است تقاضای فوالد در صنعت خودروسازی روسیه  10درصد رشد خواهد کرد و
به  1/54میلیون تن در سال  2018خواهد رسید.
این شرکت سهمیۀ فروش داخلی و خارجی خود را برحسب مقایسۀ قیمتهای داخلی و صادرات تحویل
درب کارخانه تقسیمبندی میکند.
شرکت  Severstalبهدلیل موقعیت جغرافیایی ،بیشتر صادرات خود را از طریق دریای بالتیک به بازار اروپا
که دارای قیمتهای باالتری نسبت به دیگر بازارهاست انجام میدهد.
با وجود اینکه پیشبینی میشد بازار داخلی روسیه در نیمۀ اول سال  2018رشد مطلوبی داشته باشد،
بهدلیل سود باالی صادرات ،بیشتر فروش این شرکت در این مدت در بازارهای خارجی بوده است.
در سهماهۀ اول سال  2018صادرات  48درصد سهم فروش را برابر با  1/375میلیون تن به خود اختصاص
داد .از این مقدار  700,000تن کالف گرم و  202,000تن محصوالت نیمهنهایی بوده است.
در سال  2017این شرکت 2/5میلیون تن کالف گرم صادر کرد که  1/5میلیون تن آن به اروپا بوده است ،این
شرکت پیشبینی میکند در سال جاری فروش کالف گرم به اروپا به  1/5تا  2میلیون تن برسد.

احتمال بازگشت اسلب  CISبه روند افزایشی

مسیب صفیان بلداجی ،سرپرست کارگاه
ماشینافزار تعمیرگاه مرکزی ،در این زمینه گفت:
کارگاه ماشینافزار تعمیرگاه مرکزی بهعنوان
سازندۀ قطعات یدکی شرکت فوالد مبارکه از طرف
مدیریت خرید قطعات یدکی انتخاب شد تا در
کنار فعالیتهای جاری خود ،در زمینههای کاری
متعدد دیگر ازجمله ساخت قطعات مکانیکی و
چر خدندهها نیز همکاریهای بیشتری داشته
باشد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از دغدغههـای
همیشـگی مسـئوالن تعمیـرگاه اطمینـان از
بهرهبـرداری کامـل از ظرفیتهـای تجهیـزات
تعمیـرگاه بـوده اسـت ،گفـت :اولویـت کاری
کارگاه ماشـینافزار ،ماشـینکاری قطعـات
درخواسـتکارهای بخشهـای تعمیـرات کارگاه
مکانیـک ،اسـکلت فلـزی ،کارگاه بـرق و همچنیـن
سـاخت قطعـات موضـوع درخواسـتکارهای
مستقیمصادرهاز نواحیاست؛امابررسیهانشان
میدهد کـه میتوان بخشـی از ظرفیت ماشـینها
را به سـاخت قطعات یدکـی موردنیاز شـرکت فوالد
مبارکـه اختصـاص داد.
صفیان افـزود :به همین منظور از حدود سـه سـال
پیـش ،پـس از شناسـایی ظرفیتهـای کارگاه و
ماشـینآالت آن ،کارگاه ماشـینافزار درزمینـۀ
سـاخت و تولید قطعـات یدکی که توانایی سـاخت
آن وجود دارد ،با مدیریت قطعات یدکی مذا کراتی
انجـام داد و پیشـنهاد سـاخت قطعـات یدکـی در

ماشـینافزار افـزود :از حـدود دو سـال پیـش بـا
راهانـدازی مکانیسـم مشـارکت کارگاه در ایـن
اسـتعالمها ،کارگاه در  38اسـتعالم برنـده شـد
و بـرای انجـام ایـن اسـتعالمها ،بهطـور کلـی 84
درخواسـتکار سـاخت قطعـات تعریـف گردیـد و
مراحـل آمادهسـازی ،برنامهریـزی ،تهیـۀ متریـال
و ابـزار موردنیـاز ،سـاخت و ماشـینکاری و انجـام
تسـتهای اندازهگیری نهایی برای  80عـدد از این
یکـه بیـش از
درخواسـتکارها انجـام شـد؛ بهنحو 
 800قطعۀ یدکی ،پس از طی کلیۀ مراحل ساخت و
کنترل کیفیت ،بـه انبارهای قطعات یدکی شـرکت
نکـه تعـداد  40قطعـۀ
تحویـل داده شـد؛ ضمـن ای 
دیگـر نیـز در حـال سـاخت اسـت.
وی بـا تأ کیـد بـر اینکـه فراینـد مشـارکت کارگاه در

کارگاه ماشـینافزار تعمیـرگاه مرکـزی بـا اسـتقبال و
عالقهمنـدی آن مدیریـت مواجـه شـد .بـا همـوار
شـدن ایـن مسـیر ،مقـرر شـد اسـتعالمهای خریـد
قطعـات یدکـی در زمینههـای مرتبـط ،بـرای
تعمیرگاه مرکـزی نیز بهعنـوان یـک سـازنده در کنار
سازندگان بیرونی فرستاده شود و تعمیرگاه قیمت
پیشنهادی خود را با لحاظ کردن تمامی هزینهها
اعلام کنـد و فقـط در صـورت برنـده شـدن قیمـت
تعمیـرگاه ،کار بـه تعمیـرگاه وا گـذار شـود .در عمـل
هزینـۀ اصلـی سـاخت قطعـات در تعمیرگاه شـامل
هزینـه متریال و ابـزار مصرفـی خواهد بود و سـاخت
یشـدۀ کارکنـان
نهـای صرفهجوی 
قطعـات در زما 
انجـام خواهـد شـد.
در همیـن زمینـه ،مظاهـری کارشـناس قسـمت

اسـتعالمهای واحـد خریـد کمـا کان ادامـه دارد،
افـزود :برخـی از قطعـات مهـم ساخت هشـده در این
مدت عبارتاند از 4:ست کامل رولهای دیسکی
واحـد ریختهگـری ،انـواع چر خدندههـا در تیـپ و
سـایزهای مختلـف ،شـافتها و پوسـتهها.
در پایـان ،مظاهـری ضمـن قدردانـی از حمایـت
و همـکاری مدیریـت و کارکنـان واحدهـای
ماشـینافزار ،مکانیـک ،تعمیـرگاه مرکـزی،
برنامهر یـزی و مدیریـت خریـد قطعـات یدکـی،
یسـازی
کنتـرل کیفـی قطعـات یدکـی و بخـش بوم 
بهخاطر همکاری و همدلی در به ثمر رسـیدن این
فراینـد ،اظهـار امیـدواری کـرد در سـال جـاری نیـز
بخـش بیشـتری از اقلام موردنیـاز فـوالد مبارکـه در
ایـن تعمیـرگاه سـاخته شـود.

برگزاری جلسۀ ارائۀ نتایج مطالعات شناسایی ،پیجویی و ا کتشاف پهنۀ انارک
مدیر واحد
برنامهریزی جامع
و سرمایهگذاری
فوالد مبارکه در
خصوص مطالعات
پهنۀ مورداشاره
خاطرنشان
کرد :مساحت
پهنه14473 ،
کیلومترمربعاست
که در حوزۀ
انارک-اردستان
واقع شده و
بهلحاظ تنوع بسیار
مواد معدنی و
سوابق معدنکاری
طوالنی از اهمیت
بسیاری برخوردار
است

شرکت فوالد مبارکه در راستای
تحقق چشمانداز گروه خود در افق
 1404و ایجاد توازن در زنجیرۀ ارزش،
اقدامبهبرنامهری ــزیدر جهتاجرای
عم ـ ــلیاتاکت ـ ــشافیدر پهن ـ ـههای
معدنی کشور نمود.

صنعتی فوالد سنگ مبارکه اصفهان و شرکت
مهندسینمشاورپیچاب کانسار برگزار شد.
محمدتقی صمدی در این زمینه گفت :نتایج
عملیات ژئوفیزیک زمینی در پهنۀ مورداشاره از
وجود  11محدودۀ اولویتدار حاوی سنگآهن و
پلیمتالحکایتدارد کهپسازاینمرحله،باصدور
پروانۀ ا کتشاف توسط سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان ،عملیات ا کتشاف تفصیلی در
محدودۀ وا گذارشده به فوالد مبارکه انجام خواهد
شد .در مرحلۀ بعد ،گواهی کشف صادر میشود
و بعد از انجام بررسیهای الزم و امکانسنجی
بهرهبرداری از ظرفیتهای معادن این پهنه،
اقداماتالزمدرخصوصاحداثواحدهایفراوری
در محلمعدنصورتخواهد گرفت.
صمــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه عــزم و ارادۀ شــرکت
فوالد مبارکه برای توســعۀ فعالیتهای ا کتشافی و
معدنی افزود :شرکت فوالدســنگ مبارکه بهعنوان
یکــی از شــرکتهای گــروه فــوالد مبارکــه ،مجــری

مدیر واحد برنامهریزی جامع و سرمایهگذاری
فوالد مبارکه این خبر را اعالم کرد و گفت :به همین
منظور از سال 1395عملیاتشناسایی،پیجویی
و ا کتشافات در پهنۀ انارک در استان اصفهان
طر حریزی شد .جلسۀ ارائۀ گزارش نهایی این
عملیاتدر روز چهارشنبه 1397/02/26در محل
سازمانصنعت،معدنوتجارتاستاناصفهانبا
حضور مدیران و کارشناسان معاونت محترم امور
معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت،سازمانزمینشناسیوا کتشافاتمعدنی
کشور ،سازمان صمت استان ،شرکت معدنی و

سیاس ـتهای معدنــی در گــروه فــوالد مبارکــه
خواهــد بــود.
وی با تأ کید بر اینکه مشارکت در کنسرسیومهای
معدنی از ا کتشاف تا بهرهبرداری و توسعۀ
تکنولوژیهای بهرهبرداری از معادن زیرزمینی
ازجمله استراتژیهای اساسی معدنی در بخش
سرمایهگذاری فوالد مبارکه است ،تصریح کرد:
فوالد مبارکه در راستای تحقق چشمانداز تولید
25میلیونتنفوالدخامدر گروهخوددر افق،1404
نیازمند45میلیون تن کنسانترۀ سنگآهن است
که از هما کنون باید جهت تأمین پایدار و اقتصادی
اینمیزانمواداولیهاقدام کند.
مدیر واحد برنامهریزی جامع و سرمایهگذاری
فوالد مبارکه در ادامه در خصوص مطالعات پهنۀ
مورداشارهخاطرنشان کرد:مساحتپهنه14473،
کیلومترمربع است که در حوزۀ انارک-اردستان
واقع شده و بهلحاظ تنوع بسیار مواد معدنی و
سوابق معدنکاری طوالنی از اهمیت بسیاری

برخوردار است.
نکــه در فــاز شناســایی ایــن پهنــه
وی بــا تأ کیــد بــر ای 
مجموعــا هفــت حــوزۀ پلیمتــال بــه وســعت633
کیلومترمربــع و  49محــدودۀ آه ـندار بــا وســعت
 1476کیلومترمربــع معرفــی شــده اســت ،اظهــار
داشــت :براســاس مطالعــات انجامشــده در فــاز
پیجویــی ،گســترۀ قابلمعرفــی پتانســیلهای
پلیمتــال بــه مســاحت  168کیلومترمربــع در 5
محــدوده تقلیــل یافــت؛ پتانســیلهای متعــدد
آهن نیــز در  6محــدوده با وســعت 114کیلومترمربع
معرفــی و گزینــش شــد.
صمدی در خاتمه ضمن تشکر از همکاری نزدیک
مدیران محترم وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
سازمانصمتاستان،مدیریتشرکتفوالدسنگ
مبارکه ،مدیریت و کارشناسان ناحیۀ آهنسازی،
ابراز امیدواری کرد از این پس با حمایتهای
مدیرعامل شرکت ،فعالیتهای معدنی فوالد
مبارکهباقدرتبیشتریادامهیابد.

افتخارآفرینی یکی از شرکتهای زیرمجموعۀ فوالد مبارکه
طی مراسـ ـ ــمی در س ـ ـ ـ ــال ـ ــن
همایشهایبینالمللیاتاقبازرگانی
صنایع ،معادن و کشاورزی استان از
مدیرعامل شرکت تامکو (یکی از
شرکتهایزیرمجموعۀفوالدمبارکه)
بهعنوان واحد اقتصادی نمونه با
اهدای لوح و تندیس زرین قدردانی
شد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،در جریــان برگــزاری ایــن
مراســم کــه دکتــر کالنتــری معــاون وزیــر کار و رفــاه
اجتماعی ،محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان،
تنــی چنــد از نماینــدگان مــردم محتــرم اصفهــان
در مجلــس شــورای اســامی ،مدیــرکل تعــاون کار
و رفــاه اجتماعــی اســتان و جمعــی از کارفرمایــان
و کارگــران نمونــۀ اســتان در آن حضــور داشــتند،
ت وگــو بــا
افتخــاری مدیرعامــل شــرکت تامکــو درگف 
خبرنــگار فــوالد گفــت :شــرکت تأمیــن ماشــینآالت
ساختمانی و نصب (تامکو) در تاریخ1371/03/09
بعــد از اتمــام عملیــات ســاخت و نصــب تجهیــزات
پــروژۀ عظیــم فــوالد مبارکــه بــا هــدف اســتفاده از
مکانیس ـمها و تجهیــزات و نیروهــای کارامــد و
تخصصــی دوران ســاخت تشــکیل شــد.

وی ضمن معرفی شرکت تامکو افزود :این شرکت
دارای  9سهامدار حقوقی و حقیقی است که
سهامداران عمدۀ حقوقی آن به ترتیب عبارتاند
از :شرکت فوالد مبارکه  37/68درصد؛ شرکت
ایریتک 25/81درصد؛ شرکت جهانپارس13/62
درصدوشرکتدرریز  8/18درصد.
افتخــاری در خصــوص موضــوع اصلــی فعالیــت
شــرکت تامکــو اضافــه کــرد :اجــاره ،خریدوفــروش

ماشــینآالت و تجهیــزات؛ انجــام امــور مهندســی
و ســاخت تجهیــزات و ماشــینآالت باربــرداری،
انجام امور نصــب و مونتاژ ماشــینآالت و تجهیزات
و همچنیــن ارائۀ تمامــی خدمات تخلیــه و بارگیری
در بنــادر ،انبــارداری کاال و ارائــۀ ســرویسهای
تهــای
مربــوط و پهلودهــی شــناورها از اهــم فعالی 
ایــن شــرکت اســت.
مدیرعاملشرکتتامکودرادامهبهبیانعلل کسب

این موفقیت پرداخت و در این خصوص گفت :با
توجه به شرایط و محدودیتهای اقتصادی در
سالهای  94تا  ،96این شرکت توانست به سهم
خود در بهبود فضای کسبوکار و ثبات اقتصادی
ایفاینقش کند.
او در خاتمه تأ کید کرد :با توجه به توسعۀ اقدامات
اینشرکتطیسهسالاخیر،تعداد کارکنانشرکت
تامکو70درصدافزایشیافتهاست.

فوالد مبارکه در آیینۀ بورس
به گزارش متال ا کسپرت ،در سه هفتۀ اخیر قیمت اسلب  CISروند کاهشی
داشته که به دلیل شرایط منفی حا کم بر محصوالت تخت در بازارهای هدف بود.
با این وجود برخی از تأمینکنندهها انتظار دارند قیمتها در روند افزایشی قرار گیرند.

.
تأمینکنندههای  CISاسلب صادراتی را در محدودۀ  530تا  535دالر  FOBدریای سیاه پیشنهاد
میدهند که  15تا  20دالر پایینتر از نیمۀ دوم ماه آوریل است.
بهتازگی تأمینکنندههای اوکراینی محمولهای به قیمت  555دالر  FOBبه ایتالیا فروختند .علت اصلی
کاهش قیمت اسلب تضعیف بازار محصوالت تخت در ترکیه و تضعیف یورو در برابر دالر بود که باعث
شد خریداران پیشنهادهای خود را کاهش دهند.
به دلیل اینکه مصرفکنندههای اسلب ذخایر کافی در انبارهای خود دارند تمایل زیادی به خرید
ندارند؛ از این رو بازار اسلب کم رونق شده است.

جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه
تاريخ

روز

قيمت (ريال)
کمترين بيشترين

تغيير

پايانی

تغيير

حجم معامله

2856

(درصد) (ميليون سهم)

1397/02/19

چهارشنبه

2741

2845

2813

39

1.37

82

1397/02/22

شنبه

2778

2848

2805

8

0.28

55

1397/02/23

يک شنبه

2793

2823

2809

4

0.14

34

1397/02/24

دو شنبه

2823

2860

2849

40

1.42

33

1397/02/25

سه شنبه

2840

2885

2856

7

0.25

15

نمودار تغييرات قيمت سهام (ريال)
2849

2809

سه شنبه

دو شنبه

یک شنبه

2805

شنبه

2813

چهارشنبه

2860
2850
2840
2830
2820
2810
2800
2790
2780
2770

5
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عـــلــــمــــی
تازههای علم و فناوری

بهداشت و سالمت

آیا خواب رفتن دست و پا نشانۀ دیابت است؟

همکاری  SSAB، LKABو  Vattenfallدر احداث واحد
نیمهصنعتی تولید فوالد بدون استفاده از سوختهای فسیلی

خواب رفتن مکرر دست و پا را
جدیبگیـ ــرید؛شایدنش ـ ــانۀبی ــماری
دیابتباشد.
قرار است در
بهار سال 2018
طرحریزی و
اقدامات اولیه برای
احداث واحدی
نیمهصنعتی در
شمال کشور سوئد
آغاز شود که قادر
است برای اولین
بار در جهان ،فوالد
پاک تولید کند

گردآوری :تحقیقوتوسعه

مـ ـ ــطالعات امـ ـ ـ ـ ــکانسن ـ ـ ــجی در
شـ ــرکتهای  SSAB، LKABو
 Vattenfallحا کی از ش ــکلگی ــری
برنامهای بهنام  HYBRITاست که
هدف آن تولید فوالد پا ک بدون
است ــفاده از سوخـ ـتهای فس ــیلی
( )Fossil-free steelاست .در
واقع هدف  HYBRITجایگزین
کردنزغالسنگ ککشوباهیدروژن
است.
قـــــرار است در بـــــهار ســـال  2018طـــر حریزی
و اقــــدامات اولیــــه بـرای احــــداث واحـدی
نیمهصنعتـی در شـمال کشـور سـوئد آغـاز
شـود که قادر اسـت برای اولین بار در جهان،
فـوالد پـا ک تولیـد کنـد .پیشبینـی میشـود
ایـن پـروژه در فـاز طراحـی و برنامهریـزی 20
میلیـون کـرون ( )Swedish Kronaهزینـه
داشته باشد .آژانس انرژی سـوئد اعالم کرده
اسـت کـه نیمـی از سـرمایهگذاری را بـه عهـده
خواهـد گرفـت .نیمـۀ دیگـر بودجـۀ موردنیـاز
را سـه شـرکت  SSAB، LKABو Vattenfall
تأمیـن میکننـد .ایـن ابتـکار جدیـد قـادر
اسـت نشـر گاز  CO2را تا  10درصد در سـوئد و
 7درصـد در فنالنـد کاهـش دهـد .هـدف
نهایی این طرح دسـتیابی بـه فرایندی کامال
پـا ک و عـاری از سـوختهای فسـیلی بـرای

تولیـد فـوالد تـا سـال  2035اسـت.
نتایـج مطالعـات امکا نسـنجی مشـتمل بـر
محاسـبات و بررسـی پتانسـیلهای موجـود
بـرای تجار یسـازی فراینـد جدیـد نشـان
میدهد بـا توجه به قیمـت بـرق و هزینههای
مرتبـط بـا زغا لسـنگ و نشـر گاز ،CO2
فـوالد تولیدشـده بـا ایـن فراینـد حـدود  20تـا
30درصد گرانتر از روشهای مرسـوم اسـت.
بـا این حـال بـا امید بـه کاهـش قیمت بـرق در
آینـده کـه عمدتـا از منابـع تجدیدپذیـر تأمین
خواهـد شـد و همچنیـن بـا توجـه بـه افزایـش
هزینههـای مربـوط بـه جرائـم نشـر گاز CO2
کـه توسـط سیسـتم تجـارت انتشـارات گازی
اتحادیـۀ اروپـا (European Union Emission
 )Trading Systemاعمـال خواهـد شـد ،بـه
نظـر میرسـد ایـن فراینـد در آینـده بتوانـد بـا
رو شهـای سـنتی رقابـت کنـد.
فـوالد در جامعـۀ مدرن امـروزی نقـش مهمی
ایفـا میکنــــد و انتـــــظار مـیرود بـا توجـه بـه
نـر خ رشـد جمعیـت در جهـان و افزایـش
شهرنشـینی ،تقاضـای جهانـی بـرای ایـن
محصـول افزایـش یابـد .بـا ایـن اوصـاف ،در
صورتـی کـه تدبیـری بـرای جایگزیـن کـردن
روشهـای سـنتی تولیـد فـوالد بـا فرایندهای
پـا ک اندیشـیده نشـود ،پیشبینـی میشـود
تـا سـال  2050نشـر گاز  CO2تـا 25درصـد
افزایـش یابـد.
منبع:
https://www.ssab.com

مهمترین و
شایعترین بیماری
مربوط به اعصاب
محیطی ،دیابت
است که در تغذیۀ
اعصاب اختالل
ایجاد میکند  .از
آنجا که هرچه طول
اعصاب بیشتر
باشد تغذیۀ آنها
با مشکل بیشتری
مواجه میشود،
اعصاب پاها
آسیبپذیرترند و
خوابرفتگی پاها
در دیابت بیشتر
مشاهده میشود

تغذیه و تندرستی

چای ،دمکردنی محبوب ایرانیها

ترفند

 Wi-Fiیا کابل شبکه؛ کدامیک سریعتر است؟

امروزهنهتنهاتمامیلپتاپها،مودمهاو روترهادارایارتباطبیسیم Wi-Fiهستند،
بلکهبسیاریاز مادربردهانیزاینقابلیترادارند؛امابهتراستبا کابلبهاینترنتوصلشویم
یاWi-Fi؟
نحوۀوصلشدندستگاههایمورداستفادۀمابهاینترنتمهماست.بیشترمابهمنظوروصلشدنبهشبکۀ
جهانی اینترنت دو راه داریم ،اولین آنها ارتباط بیسیم از طریق فناوری Wi-Fiاست .ارتباط کابلی نیز که
عمومابهعنوان«اترنت»()Ethernetشناختهمیشود،دومینراهموجودبرایوصلشدنبهاینترنتاست؛
امابهراستی کدامیکاز ایندوسریعتراست؟
بدیهی است فناوری ارتباط بیسیم از اقبال بیشتری برخوردار است؛ چرا که دیگر خبری از کابلهای
دستوپا گیرنیست؛اماهنگامی کهبحثسرعتبهتنهاییمطرحمیشود،دستیابیبهاتفاقنظربسیار
دشوار است.علیرغماینکه Wi-Fiپروتکلارتباطیجدیدتروبهروزتریاستوپهنایبانداسمیآنمیتواند
بیشتراز ارتباط کابلی 100مگابیتیرایجباشد،در حقیقتعواملمتعددیبرسرعتنهاییآنتأثیرمیگذاردو
موجبمیشوداینروشهمیشههمسریعترنباشد.
مشکلاصلیشبکههایبیسیم کهباعثمیشودسرعتآنهااز ارتباط کابلی کمترباشد،اشباع کانالهاو
تعدادبسیار زیادارتباطهایپیشفرضاست کهسرعتارتباطبیسیمراناپایدار و کممیکند.
در کنار آنچه گفتهشد،تأثیرساختارمحیطراهماضافه کنید؛براینمونهدیوارهایبتنیباعثافتچشمگیر
قدرت سیگنالها و در نتیجه کاهش کارایی آنها میشود و از حدا کثر سرعت قابلدستیابی با ارتباط
 Wi-Fiمیکاهد .میتوان گفتهرچهفرکانسشبکۀبیسیممورداستفادۀشمابیشترباشد،شدتجذب
سیگنالهاتوسطاجساموموانعبیشتراست.
تداخلسیگنالیکیاز مشکالتاساسیشبکههای Wi-Fiاست
بدیهیاستآنچه گفتهشددراستفادههایمعمولچونوبگردیچندانمحسوسنیست؛اماهنگامی که
بهفعالیتهایسنگینتر و وابستهبهسرعتارتباطی،نظیرپخشویدئو،بازیآنالین،اشترا کگذاریفایل
یااستریممحتواهایباکیفیتباال میپردازید،بیشترنمایانمیشود.یکیدیگرازمزایایارتباط کابلی،تأخیر
کمتراست کهدر مواردیچونبازیآنالینبهخوبیخودرانشانمیدهد.
ا گرآنالینبازیمیکنید،ارتباط کابلیبهترینانتخاببرایشماست

هرچندممکناستبرخیاز شماروترهاییباپشتیبانیاز استانداردهایارتباطیپرسرعتچون802.11 ac

بدون شک
شبکههای Wi-Fi
بهواسطۀ بینیاز
بودن از کابلکشی
و همچنین امکان
جابهجایی ،از
محبوبیتبیشتری
نسبتبه ارتباط
کابلی برخوردارند؛
اما برای
دستگاههایی چون
کامپیوتر رومیزی،
تلویزیون ،گیرندۀ
دیجیتال و هر چیز
ثابت دیگری که
دارای درگاه LAN
است ،ارتباط کابلی
انتخاب بهتری
است

داشته باشید؛ اما احتمال اینکه آنها در عمل از ارتباط کابلی کندتر باشند بسیار زیاد است .بهطور خالصه
میتوان گفتاغلبمواقعدر عملسرعتارتباط کابلیبیشتراز Wi-Fiاست؛بهویژها گراز مودمهاوروترهای
معمولییا لپتاپهایمعمولیاستفادهمیکنید کهازاستانداردهایارتباطیقدیمیتربهرهمیگیرند.حتی
ا گرشبکهبیسیمشمادر هردوسمتمنطبقبراستاندارد 802.11 acهمباشد،هنوز ممکناستاز ارتباط
کابلیمبتنیبراستاندارد Ethernet2.5کندترباشد.درحقیقتارتباط کابلیبسیارپایدارترازارتباطبیسیم
استوبسیار کمتراز عواملبیرونیتأثیرمیپذیرد.
امنیتباالتر ،از مزایایارتباط کابلینسبتبه Wi-Fiاست
ا گرخواهان Wi-Fiسریعتراز ارتباط کابلیهستید،الزمۀآنداشتنیکمودمیاروترباپشتیبانیاز استاندارد
 802.11acاست.همچنینبایدلپتاپیا کارتشبکۀسیستمنیزازایناستانداردپشتیبانی کند؛دراینغیر
اینصورتاحتمالاینکهسرعتواقعیارتباطشما کمتراز ارتباط کابلیباشد،بسیار زیاداست.
همچنینبرایدستیابیبهباالترینسرعت،استانداردارتباطیرابررویباالترینآنهاقراردهید،براینمونه
 a/b/g/nپشتیبانی میکند ،به صورتی
802.11
ا گر روتر یا مودم شما از تمامی استانداردهای IEEE
IEEE 802.11
a/b/g/n
دستیآنرابرروی 802.11 nوباندسریعترتنظیم کنید،البتهقبلاز آننسبتبهحدا کثرسرعتپشتیبانی
شدهتوسطدستگاهمورداستفادهتاناطمینانحاصل کنید.
آخریــن کاری کــه میتوانیــد انجــام دهیــد ،اطمینــان از اشــغال نبــودن کانــال مورداســتفادۀ مــودم یــا روتــر
یســیم پیرامــون خــود را اســکن و
شــما در همــان محــدوده اســت .بــرای ایــن کار میتوانیــد شــبکههای ب 
یک کانــال آزاد را انتخاب کنید .البته برخــی از مود مهــا و روترهــا دارای توانایی انتخاب خــودکار کانالهای
آزاد هســتند.
سخنپایانی
بدونشکشبکههایWi-Fiبهواسطۀبینیازبودناز کابلکشیوهمچنینامکانجابهجایی،ازمحبوبیت
بیشترینسبتبهارتباط کابلیبرخوردارند.همچنینبسیاریازوسایلمورداستفادۀماچون گوشیموبایل،
ساعتهوشمندوتبلتهافاقددرگاهشبکۀ کابلیهستند؛بنابراین هر کاربربایدبستهبهشرایطخوداز میان
ارتباطبیسیمیا کابلییکیراانتخاب کند.شایانذکراستآنچه گفتهشدلزومابرپهنایباندارتباطاینترنت
شماتأثیرنمیگذارد؛امابرایدستگاههاییچون کامپیوتررومیزی،تلویزیون ،گیرندۀدیجیتالوهرچیزثابت
دیگری کهدارایدرگاه LANاست،ارتباط کابلیانتخاببهتریاست.
منبع:شهرسختافزار

خواب رفتن دست و پاها مشکلی است که هرکسی
آنرااحساس کردهاست؛اماتکرار مداومخوابرفتن
دستوپادر بیداریرابایدجدی گرفت.در اینمقاله
بیماریهاییرا کهممکناستخوابرفتندستو
پانشانۀآنباشدبشناسید.
دیابت شایـ ـعترین ع ـ ـ ــامل خـ ـ ــواب رف ــتن
دستوپا
خواب رفتن دست و پا حتی هنگام بیداری ممکن
است نشانۀ دیابت باشد .مهمترین و شایعترین
بیماری مربوط به اعصاب محیطی ،دیابت است
که در تغذیۀ اعصاب اختالل ایجاد میکند .از آنجا
که هرچه طول اعصاب بیشتر باشد تغذیۀ آنها
با مشکل بیشتری مواجه میشود ،اعصاب پاها
آسیبپذیرترند و خوابرفتگی پاها در دیابت بیشتر
مشاهده میشود .عالوه بر خواب رفتن دست و پا،
در بیماران دیابتی ،انواع اختالالت حسی ازجمله
کرختی ،بیحسی ،سوزنسوزن شدن و گزگز کردن
دستوپانیزمشاهدهمیشود.
مسمومیتدارویی
مسمومیتهای دارویی نیز ممکن است باعث
مسمومی ــت اعصاب محی ــطی شود .از میان این
داروها ،داروه ــای شیــمیدرمانی که به اعصاب
سلولهای محیــطی بی ــماران س ــرطانی آسی ــب
میزنند ،شایعترین نوع مسمومیت دارویی به
شمار میآید.
مسمومیتویتامینی
ا گرچه گروه ویتامینهای  Bبیضرر هستند؛ اما
استفادۀ بیشازاندازه از ویتامین  B6میتواند
مسمومیت ایجاد کند و این مسمومیت خود را
بهصورتبیحسیدستوپانشانمیدهد.
بیماریاماس
بیماریهایعصبمرکزینخاعهممیتواندموجب
کرختی و بیحسی دست و پا شود؛ مانند بیماری

اماس کههمینعالئمرادر پیدارد.
سکتۀمغزی
سکتههای مــغزی نیـ ــز به علت ایجاد اختالل در
اعصاب ،بیحسی ایجاد میکنند و براثر آن دست و
پاخوابمیرود.
بیماریهایخودایمنی
انـ ــواع ایـ ـ ـ ــن اخت ـ ــالالت شـ ــامـ ـ ــل سن ـ ـ ـ ــدرم
گلینباره( ،)Guillain-Barreپلینوروپاتی التهابی
میلینزدای مزمن (نوعی از گلینباره) ،لوپوس
()lupusوروماتیسممفصلیاست.
عفونتها
انـ ــواع عفونـ ـتها در بیـ ــماریهای ــی مثـ ــل الیم
( ،)Lymeزونا (آبلهمرغان یا زوستر) ،عفونت
سیتومگالوویروس ( ،)cytomegalovirusویروس
هرپس سیمپلکس( ،)herpes simplexاپشتینبار
( )Epstein_Barrو ویروس بیماری ایدز میتواند
موجببیحسیوخوابرفتگیدستوپاشود.
بیماریهایسیستماتیک
این بیماریها شامل انواع اختالالت کلیوی،
بیماریهای کبد،آسیبهایوریدیوبیماریهای
خونی ،آمیلوئیدوز ( ،)amyloidosisبیماریهای
بافت همبند و التـ ــهابات م ـ ــزمن ،نب ـ ــود تعادل
هورمونها (مثل کمکاری تیروئید) ،تومورهای
خوشخیم کهبهاعصابحملهمیکنندوسرطانها
میشوند.
درمانخوابرفتندستوپا
درمان موفق بستگی به تشخیص دقیق و پیدا
کردن علت اصلی خواب رفتن دست و پا دارد .گرچه
هیچ درمانی برای نوع ارثی نوروپاتی محیطی یافت
نشده،اماسایرمواردباتشخیصدرستقابلکنترل
ودرماناست.
توصیههای کلی دربارۀ شیوۀ زندگی سالم ،مانند
حفظ وزن مطلوب بدن ،پرهیز از قرار گرفتن در
معرض مواد سمی ،ورزش مناسب ،داشتن رژیم
غذایی متعادل و اجتناب از مصرف الکل و سیگار
کشیدن از دیگر راههای جلوگیری از آسیبهای
عصبیاست.

چای ایرانی در
تمام مراحل تولید،
برداشت ،فراوری
و بستهبندی،
شستوشو داده
نمیشود و این
نشان میدهد
در چای ایرانی
هیچگونهباقیماندۀ
سموم و مواد مضر
و غیرطبیعی وجود
ندارد

چای نخستین بار در سال 1276
شمسیدر ایران کشتشدوهماکنون
بهعنواننوشیدنیسنتیایرانجایگاه
ویژهای یافته است؛ بهطوری که 4/5
درصد از کل چای جهان در ایران
مصرف میشود .مردم ایران ساالنه
حدود  100هزار تن چای مصرف
میکنند که کمتر از نیمی از آن تولید
داخلاست.
چایکاران ایران با جمعیتی حدود  60هزار خانوار،
 35هزار هکتار زمینزراعیدر اختیار دارند کهعالوهبر
تولیدات آنان ،در هر سال حدود  60هزار تن چای
خارجیواردمیشود.
چای در دیگر مناطق جهان نیز طرفداران فراوانی
دارد و روزانه یک میلیارد فنجان چای در جهان
نوشیدهمیشود.
هما کنون در  2میلیون و  788هزار هکتار از اراضی
جهان ،چای کشت میشود و میزان برداشت
ساالنه از این اراضی چهار میلیون و 500هزار تن برگ
چایاست.
تاریخچۀچای
خاستگاه اصلی چای کشور چین است .پس از آن
هند از تولیدکنندگان این محصول است؛ اما بوتۀ
چای نخستین بار در حدود  5هزار سال پیش در
چینشناختهشدودر قرنهفدهم،هلندیهااین
گیاهرابهاروپابردند.
پیشینۀ مصرف چای در ایران نیز به قرن هفدهم
برمیگردد؛ اما کشت این گیاه نخستین بار به همت
میرزا محمدعلی مشهور به کاشفالسلطنه در سال
 1276شمسیانجامشد.
کاشفالسلطنه ،کهفار غالتحصیلدانشگاهسوربن
فرانسه بود ،بهعنوان ژنرال کنسول ایران در هند
مشغول کار شد و در زمان حضورش در آنجا شیوۀ
کاشت ،برداشت و فراوری این محصول را آموخت و
تجربۀخودرابهایرانمنتقل کرد.
چایایرانی
چای ازجمله نوشیدنیهایی است که در کشور ما
طرفداران بسیاری دارد؛ اما اینکه چه نوع چایی
مصرف میکنیم بسیار مهم است .چای ایرانی یکی
از چایهایارگانیکجهاناست.
اکثرچایهایایرانیبدوناستفادهازموادشیمیایی
تولیدمیشوندومحصولیارگانیکبهشمار میآیند؛
امادرعوضچایهایخارجیبااضافه کردناسانس
و مواد شیمیایی توانستهاند جای خود را در بازار
داخل ایران باز کنند .همین امر باعث شده روزبهروز
از تولیدوصادراتچایایرانی کاستهشود.
در انتخاب مواد غذایی مانند چای باید ابتدا به فکر
سالمتآنبود؛چرا کهبسیاریاز موادغذاییموجود
در کشور ازجمله چای ،سالم و طبیعی نیست .با
توجه به اینکه بیشتر مردم دربارۀ چای اطالعات
کافی ندارند و نمیتوانند چای مرغوب را از نامرغوب
تشخیص دهند ،تنها به دو عامل عطر و رنگ توجه
میکنند که این دو عامل بهراحتی میتواند به این
محصولاضافهشودوقابلتقلباست.
انتظار عطرورنگزیاداز چای ،کهبهاشتباهدر اذهان
مردم جاافتاده است ،کامال غیرمنطقی است .چای

خوب و با کیفیت رنگ و طعم طبیعی دارد و از عطر و
اسانسدر آناستفادهنمیشود.
نمیتوان از یک قاشق چای خشک طبیعی و سالم
انتظار داشت بهششلیوانچایرنگوطعمبدهد؛
چرا که یک قاشق چای خشک سالم تنها برای یک
لیوانچایمناسباست.
شاید نتوان از طریق رنگ ،چای با کیفیت و مرغوب
را از چای نامرغوب خارجی تشخیص داد؛ اما تقریبا
همۀ چایهایی که از اسانس و عطر در آن استفاده
شده کیفیتچندانیندارد؛چرا کهبرایتولیدچای
باکیفیتنیازیبهعطرواسانسنیست.
یکی دیگر از نشانههای چای طبی ــعی ،سالم و
بهداشتی این است که سیاه و کدر نمیشود؛ یک
لیوان چای ایرانی مرغوب را چند ساعت در لیوان
بگذارید؛ ا گر طبیعی باشد ،تنها رنگ آن کمی مات
میشود؛ اما ا گر طبیعی نباشد ،سیاه و تهنشین
میشود.
رنگ چای را بهراحتی میتوان به رنگی نزدیک به
چایطبیعیتبدیل کرد؛اماعطر،مشخصۀبهتری
برای شناخت چای مرغوب است؛ چرا که در چای
خشک طبیعی عطر ،اسانس و ...وجود ندارد و
هیچگاهچایمرغوبراباچیزدیگریمانندهل،لیمو
برای عطردار کردن مخلوط نمیکنند .چای ایرانی
هم اینگونه است؛ چرا که طبیعت آن دارای جاذبۀ
خاصیاستوبرخالفبسیاریاز چایهایخارجی
کهبابرندهایمختلفدر بازار داخلیعرضهمیشود،
از عطر ،اسانس و رنگ برای تولید آن استفاده نشده
است.
ا گر قصد خرید چای فلهای دارید ،باید به این نکته
توجه کنید که چای خوب چندان ریز نیست و
خشکی و زبری آن در دست کامال قابللمس است.
دانههای خشک چای بهخوبی درهم پیچیده و
بافتهای ریز و نوکتیز طالیی که همان برگهای
سبز چای بازنشدهاند بهوفور در آن دیده میشود.
بهترین راه امتحان کیفیت چای از طریق حس
بویاییوچشاییاست.
چای ایرانی تنها چای در جهان است که بدون
استفاده از هیچگونه سمی تولید میشود؛ البته
این ویژگی بهدلیل شرایط اقلیمی حا کم بر مناطق
شمالیچایخیز کشور است؛چراکهدر دیگر کشورها
مانند کنیا ،سریالنکا و ...به دلیل آبوهوای گرم و
مرطوب بستر برای رشد آفات کامال فراهم است؛ در
حالی کهدرمناطقشمالی کشورشرایطاقلیمیسرد
و مرطوب است .در زمستانهای سردی که دمای
هوا بعضا تا منفی ده درجۀ سانتیگراد هم کاهش
پیدامیکند،عمدۀآفاتاز بینمیرودوبرایمعدود
آفات باقیمانده نیز از شکارگران طبیعی استفاده
میشود؛بهعنوانمثال کفشدوزکازنوعیآفتچای
تغذیهمیکند.همینعاملسببشدهشرکتهای
تولیدکنندۀ ایرانی چای بتوانند برند «ارگانیک» را از
کشورهای اروپایی دریافت و محصول خود را به این
کشورهاصادر کنند.
چایایرانیدر تماممراحلتولید،برداشت،فراوریو
بستهبندی،شستوشودادهنمیشودوایننشان
میدهددر چایایرانیهیچگونهباقیماندۀ سموم
وموادمضروغیرطبیعیوجود ندارد.
خدماتعمومیوامور رفاهی
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اجتماعی

خرمشهر؛ نماد پایداری

بازنشستگان
تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد ،دیـروز چشـم انتظــار اینکــه
چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه
افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــد،یــادشبخیــربــاد.همــواره
بعــد از ایــن در ازدحــام خاطـره هـا شـاد مـی شـویم.
فوالد مبارکـه ب ــه عنـوان مول ــود انقـالب اسل ــامی و یکـی از افتخ ــارات عظیـم
جمهـوری اسلـامی ایـران جایـگاه کسـانی ب ــوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن
عزیـزدر جهـتتوسـعهاقتصـادی کشـور تـالش کـردهانـدوموفـقشـدهانـد،ایـن
شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی
و خارجـی اسـت ،برسـانند.
نام

محلخدمت

تاریخاستخدام

سامانه 30003222

شما و فوالد

احمد یلمــه علیآبادی،شــاغل در

نورد سرد
خواهش ــمندم نظ ــارت بیش ــتری ب ــر بیم ــۀ ای ــران
داش ــته باش ــید.
913***9599
مـ ـ ـ ـ ـــهدی رستـ ـ ـ ـــمی ،شـ ـ ـــاغل در

آهنسازی
خواهش ــمند اس ــت نظ ــارت بیش ــتری ب ــر
ســانسهای اســتخر و کنتــرل کارتهای ورزشــی
ص ــورت گی ــرد.
913***7114

تاریخبازنشستگی

محمدعلیاسماعیلیقهنویه

هیبتاله رجبی مبارکآبادی

خدماتشهریونظافت کارگاهی

ساختوتعمیرتجهیزاتنواحی

1389/4/1
1396/12/25

1389/3/1
1396/12/25

مصطفیقنبریشهرستانی

علیرضا مقتدری

تعمیراتمرکزینوردسرد

امور مشاوران و قراردادها

1389/7/1
1396/12/25

1372/1/30
1397/1/2

حمیدرضا باقرزاده

تعمیراتمکانیکاحیاءمستقیم

1369/9/28
1397/1/4

سیداسماعیلمیرعالئی
گواهیکیفیت

1370/4/22
1397/1/5

مسعود آقاداودی

محمد داودی

دفتربرنامهریزیو کنترلنگهداری

اجرایپروژههایساختمانی

1369/2/1
1397/1/5

1370/5/1
1397/1/5

سیدتقیصادقیامرئی

اصغراکبری

توزیع برق واحد انرژی و سیاالت

تعمیراتماشینهایالکتریکی

1369/2/17
1397/1/5

1369/10/30
1397/1/5

مسعودعطائیعطاآبادی

محمدرض ــا س ــلطانی ،ش ــاغل در

مقاومتمردمخرمشهر،حماسهایاز یادنرفتنیاست؛
چرا که مردم این شهر در حالی با دشمن مبارزه کردند که از
پیش برای این تهاجم و تجاوز آمادگی نداشتند .آنها با سالح
عزم و ایمان به مکتب و عشق و عالقه به میهن اسالمیشان،
با دست خالی چنان مقاومت کردند که تا همیشه در تاریخ،
بینظیر خواهد ماند .به اعتقاد کارشناسان نظامی ،مقاومت
بیسابقهای که در خرمشهر انجام شد ،هرگز با دیگر
مقاومتها قابلمقایسه نیست .خرمشهر برای ملت ما تنها
یکشهرنیست،بلکهتاریخ گویایپایداری،ایثار وجاودانگی
انقالب است؛ ازاینرو ،سوم خرداد و فتح این شهر ،آیینۀ
گویایی از تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس و جهاد آ گاهانه و
شجاعت مظلومانۀ این امت است.
حماسۀ شگرف
آزادسازی خرمشهر
را سروقامتانی
پدید آوردند که با
فتحآفرینی خود،
نهایت ایثار ،اوج
مظلومیت،انتهای
پاکبازی و منتهای
توکل را رقم زدند.
خرمشهر برای ملت
ما تنها یک شهر
نیست ،بلکه نماد
پایداری ،ایثار و
جاودانگی انقالب
است

سیدیعقوبموسوی

رسانههایصوتیوتصویری

تصفیۀپسابهایصنعتی

1369/10/26
1397/1/5

1370/3/9
1397/1/5

احمدباربد

محمودشیخی

تاریخ گویای جنگ
روز سوم خردادماه ،سالگرد حماسۀ آزادی خرمشهر پس از یک سال ونیم
اشغال آن به دست بعثیان است .فتح خرمشهر موجب برانگیختگی
احساسات و عواطف پا ک ملت ایران شد و همدلی و وحدت را میان اقشار
ملت پدید آورد .حماسۀ شگرف آزادسازی خرمشهر را سروقامتانی پدید
آوردند که با فتحآفرینی خود ،نهایت ایثار ،اوج مظلومیت ،انتهای پا کبازی
ومنتهایتوکلرارقمزدند.خرمشهربرایملتماتنهایکشهرنیست،بلکه
نماد پایداری ،ایثار و جاودانگی انقالب است.
دشمن و حفظ خرمشهر
فتح خرمشهر موجب سرشکستگی صدام و نیز تلخکامی حامیان قدرتمند
وی شد .صدام و نظامیان بعثی همۀ همت ،توان و تدبیر خود را برای حفظ
اشغال خرمشهر ،از آغاز تصرف آن به کار گرفتند و این شهر را به گمان خود به
دژی نفوذناپذیر تبدیل کردند .این کار با کشیدن حصارهای دفاعی متعدد
به دور این شهر ،ساختن خا کریزهای دفاعی گسترده ،ویرانی خانههای
مردم و ایجاد میدانهای مین صورت گرفت .بعثیان حتی فکر مقابله با
عملیات هوایی نیروهای ایرانی را نیز کرده بودند .بر این اساس ،هرجا
زمینی مساعد برای فرود آمدن نیروهای هوایی بود ،با کاشتن عمودی
تیرآهن در آن ناحیه ،اقدام نظامی از هوا را ناممکن ساخته بودند .همۀ این
اقدامات ،نشاندهندۀ عزم جدی صدام برای در اختیار داشتن این شهر
بود .او حتی در نقشههای منتشرشدۀ خود ،نام این شهر را عوض کرد و آن
را ُ«محمره» نامید.
فتح خرمشهر ،نقطۀ تزلزل دشمن
پس از  23روز نبرد شبانهروزی رزمندگان اسالم در عملیات بیتالمقدس و
درست هنگامیکه آنان به فتح خرمشهر نزدیک میشدند ،صدام همچنان
نیروهای خود را در این شهر تقویت میکرد و برای جلوگیری از پیروزی
قطعی سپاه اسالم ،سربازان جدیدی را وارد خرمشهر میکرد؛ بهگونهای که
بیشترین اسیران عملیات بیتالمقدس از داخل شهر خرمشهر به اسارت
گرفته شدند .به اسارت درآمدن حدود 12هزار نفر از نظامیان بعثی در این
شهر ،از ارادۀ جدی صدام برای برافراشتن پرچم خود بر باالی خانههای
این شهر خبر میداد .پس از فتح خرمشهر ،صدام احساس کرد جنگی که

آغاز کرده بود تا انقالب اسالمی را از پای درآورد ،موجب سستی حکومت او
شده و اشغال سرزمین ایران ،حتی امکان کشانده شدن جنگ به خا ک
کشورش را در پی دارد.
نتایج عملیات بیتالمقدس
فتح خرمشهر مهمترین نتیجۀ عملیات بیتالمقدس بود؛ ولی
تنها نتیجۀ آن به شمار نمیآید .در این نبرد که یکی از مهمترین و
گسترد هترین عملیا تها در دوران جنگ تحمیلی است ،حدود 5400
کیلومترمربع از خا ک کشور آزاد شد .وجود موانع طبیعی در اطراف
منطقۀ تحت اشغال ،یعنی رودخانۀ کرخه نور در شمال ،کارون در شرق،
رودخانۀ اروندرود در جنوب و آبهای هورالهویزه در غرب و نیز وجود
دشتهای وسیع مناسب با مانور زرهی که ستون فقرات ارتش صدام
را تشکیل میداد ،شرایط بسیار مناسبی برای نیروهای اشغالگر پدید
آورده بود .دشمن با حمایت گستردۀ نیروی هوایی و آتش پشتیبانی
میتوانست احساس کند در دژی استوار نشسته است و امکان نفوذ به
جبهۀ وی وجود ندارد.
خرمشهر ،نماد مقاومت
مقاومت  43روزۀ مردم خرمشهر ،فصل مهمی در هشت سال دفاع مقدس
است؛ زیرا بسیاری از کارشناسان نظامی معتقدند ا گر خرمشهر مقاومت
نمیکرد و متجاوزان بهآسانی آنجا را اشتغال میکردند ،شاید سرنوشت
جنگ اینگونه رقم نمیخورد .این پایداری سترگ به سدی در برابر
دستیابی عراقیها به اهدافشان بدل شد و توان نظامی آنها را در منطقه
به هم ریخت .ا گر خرمشهر در همان روزهای نخست به دست عراقیها
میافتاد ،دشمن به نقطهای حساس دسترسی پیدا میکرد و آن استفاده
از بندر خرمشهر بود .از سوی دیگر ،تصرف آبادان و اهواز برای دشمن ،راحت
و کار برای رزمندگان اسالم بسیار دشوار میشد.
قدرت ایمان
آزادسازی خرمشهر در عملیات شگفتانگیز بیتالمقدس از قدرتی
حکایت میکرد که همت و ایمان رزمندگان اسالم آن را پدید آورد .نگاهی به
رخدادهای پس از فتح خرمشهر و پیامهای رسمی و غیررسمی دولتمردان
آمریکایی و متحدانش ،بهروشنی حکایت از آن دارد که برپا کنندگان اصلی
جنگ تحمیلی ،از کارآمدی طرح حمله نظامی به ایران ناامید شده بودند و
برای مقابله با نظام اسالمی راهکار دیگری میجستند؛ چرا که ادامۀ جنگ از
یک سو ،حرکت پرشتاب نهضتهای اسالمی را در منطقه به دنبال داشت و
از سوی دیگر ،شکست ارتش عراق برای قدرتهای بزرگی که در سطح بسیار
گستردهای به نفع این کشور وارد این کارزار شده بودند ،شکست و نا کامی
به تمام معنای کلمه بود.
تأثیرات فرامنطقهای آزادی خرمشهر
آزادی خرمشهر چنان در سطح بینالمللی تأثیر گذاشت که پس از پیدایش
وضعیت جدید و بیرون راندن متجاوزان از خرمشهر ،برتری سیاسی و نظامی
ایران دربرابر عراق مطرح شد و مسیر جنگ نیز تغییر یافت .جنگی که ابتدا با
هدف براندازی یا تعدیل دیدگاههای انقالب اسالمی طر حریزی شده بود،
برخالف تصور ،عامل تثبیت اوضاع سیاسی در داخل کشور و درهم شکستن
جبهۀ ضدانقالب شد.

افتخارآفرینی خانوادۀ کارکنان در عرصههای علمی و فرهنگی
واحداکسیژنوهیدروژن

1369/5/9
1397/1/5

تولیدخطوطاسکینپاس

1371/5/26
1397/1/6
علی زندی

بهزادطاووسی

فرامرز مهرزاد

تعمیراتپیشگیریآمادهسازیتختال

رسانههایصوتیوتصویری

1372/7/4
1397/1/6

دنیا نصیری

فاطمه براتی

علیزندیفرزندهمکار گرانقدر محمودزندی،شاغلدرواحدنوردسرد،
در مسابقات بهترین سخنران به زبان انگلیسی در مرکز تحقیقات ادیب
شهرستانمبارکهموفقبه کسبعنواننخستشد.
دنیا نصیری فرزند همکار گرانقدر موسی نصیری ،شاغل در واحد
مهندسیصنایع ،در مسابقۀ منطقهایمحاسبۀذهنیوچرتکهایموفقبه
کسبمقاماولشد.
فاطمه براتی فرزند همکار گرانقدر مجید براتی ،شاغل در ناحیۀ
فوالدسازی و ریختهگری مداوم ،در دومین جشنوارۀ سفیران سالمت
دانشآموزیاستاندر رشتۀعکاسیموفقبه کسبرتبۀبرترشد.

1370/4/3
1397/1/6

منیژه صالحی

علیرضا قبادی

سرکارخانممنیژهصالحیآموزگارمحترمآموزشگاهفرهنگوهمسرهمکار
گرامی آقای احمدرضا صالحی ،شاغل در واحد حفاظت فیزیکی ،در سال
تحصیلی 96-97در منطقۀمبارکهبهعنوانمعلمنمونهمعرفیشد.
علیرضا قبادی فرزند همکار گرامی احمدرضا قبادی ،شاغل در واحد
بستهبندیوارسالنوردسرد،در رشتههایتواشیحوترتیلمسابقاتمعارف
اسالمیوفرهنگیشهرضابهترتیبعناویناولودومرا کسب کرد.
کســب ایــن موفقیتهــای ارزشــمند را بــه ایــن عزیــزان و خانوادههــای
محترمشــان تبریــک عــرض میکنیــم و توفیــق روزافزونشــان را از درگاه ایــزد
متعــال خواســتاریم.

نورد سرد
لطف ــا نظ ــارت بیش ــتری ب ــر کیفی ــت پخ ــت ن ــان
ش ــود.
939***5993
حسیـ ـ ـ ـ ـنعلی ن ـ ـ ـــصر ،شـ ـ ـ ـ ــاغل
در فوالدسازی
از تمام ــی هم ــکاران و دوس ــتان گرام ــی ک ــه در
مصیب ــت وارده ب ــه اینجان ــب اب ــراز هم ــدردی
کردن ــد ،صمیمان ــه تش ــکر و قدردان ــی میکن ــم.
935***2935
عل ــی قربان ــی ،ش ـ ـ ـ ـ ـ ــاغل در واح ــد

ترابری
از تمامــی همــکاران و دوســتان گرامــی کــه در غــم
از دس ــت دادن پ ــدر اینجان ــب اب ــراز هم ــدردی
کردن ــد ،صمیمان ــه تش ــکر و قدردان ــی میکن ــم.
913***4144
رس ــول ش ــعبانی ،ش ــاغل در
تضمین کیفیت
از تمامــی همــکاران و دوســتان گرامــی کــه در غــم
از دس ــت دادن پ ــدر اینجان ــب اب ــراز هم ــدردی
کردن ــد ،صمیمان ــه تش ــکر و قدردان ــی میکن ــم.
سی ـ ـ ـ ــدمحـ ـ ــمدجـ ـ ــهانی،هــمکار

بازنشسته
باب ــت جش ــن بس ــیار زیبای ــی ک ــه ب ــرای
بازنشس ــتگان  96فوالدبرگ ــزار کردی ــد صمیمان ــه
تشــکر میکنــم وبــه ایــن عزیــزان خســته نباشــید
میگو ی ــم .
913***2247
سعیـ ـ ـ ـ ـــد ف ـ ـــوالدی ،شاغـ ـ ـ ـ ـ ـــل در
فوالدسازی و نورد پیوسته
متأس ــفانه بیم ــۀ ای ــران هزین ــۀ س ــونوگرافی
در مط ــب را پرداخ ــت نمیکن ــد؛ همچنی ــن
ته ــا وج ــود دارد .لطف ــا
اش ــکالهایی در پرداخ 
رس ــیدگی فرمایی ــد.
913***8459

ابراز همدردی
با نهایت تأسف در هفتۀ گذشته آقایان علی
قربانیشاغلدر ترابری،محسنصادقیشاغل
در فوالدسازی،رسولشعبانیشاغلدر تضمین
کیفیتومحمدرضاصادقیشاغلدر نوردسرد
در غم درگذشت پدر ،امین حیدری شاغل در
نوردسرددر غمدرگذشتمادر،محمدعلیخانی
شاغل در نورد گرم در غم درگذشت برادر ،مهدی
طالب شاغل در نورد گرم در غم درگذشت خواهر
و حمزه پا ک نژاد شاغل در آهنسازی در غم
درگذشتفرزندبهسوگنشستند.

شادروان الياس لطيفی

اطالعیه

اطالعیۀ بیمۀ ایران
قابلتوجه کارکنانمحترمشرکتفوالدمبارکه؛
به منظور ارائۀ خدمات بهتر ضرورت دارد تا از این پس کارکنان محترم
فوالد مبارکه به برخی نکات مهم که در ذیل به آن اشاره شده است،
توجهداشتهباشند:
چندروز قبلاز انجامعملهایزیر،بیمار بایدبهادارۀخسارتدرمانبه
آدرس اصفهان ،خیابان حکیم نظامی ،ابتدای محتشم کاشانی ،مقابل
MRIسپاهان،ساختمانبیمۀایرانمراجعهوبادردستداشتنمستندات
الزمتوسطپزشکمعتمدبیمۀایرانمعاینهوتأییدشود.
-1لیزیکرفععیوبانکساریچشمبههرروش(لیزیک،الزک phakic،و)...
-2سیتوپالستی
-3جراحیفک
-4فتقشکمی
-5کورتاژ تخلیهایوچاقیمفرط
-6استرابیسم

-7آبدومینوپالستیوعوارضآن
-8ماموپالستیوعوارضآن
-9جراحی ترمیمی اسکارهای ناشی از سوختگی یا در موارد درمانی در هر
جایبدن
اسنادمخدوشودارایخطخوردگیوهمچنینمدارک کپیبرابراصل
قابلپرداختنیست.
مهلت ارائۀ اسناد از تاریخ انجام حدا کثر 6ماه بوده و پس از آن مشمول
مرورزمانمیشودوقابلپرداختنیست.
نسخارائهشدۀدفترچهبایددارایتاریخ،نامونامخانوادگی ،کدملیو
شمارۀپرسنلیباشد.
تاریخاوراقدستورپزشک،فاکتوروجوابهزینهبایدبایکدیگرهمخوانی
داشتهباشد.
برایپرداختویزیتپزشک،ارائۀفاکتور مجزاتوسطپزشک(ممهور به
مهر پزشک) با درج تاریخ ،مشخصات کامل بیمار ،تاریخ ویزیت و ارائۀ برگ
سوم دفترچه که خدمات ارائهشده به بیمار در آن خوانا نوشته شده باشد

الزماستوبررسیبرخیاز ویزیتهایخاصتوسطپزشکمعتمدشرکت
انجامخواهدشد.
سونوگرافیهای غربالگری جنین ،سونوگرافیهای داخل مطب زنان
طبق بخشنامه شماره/28316د 400مورخ 96/11/23وزارت بهداشت و
درماناز تاریخ 97/01/01قابلپرداختنخواهدبود.همچنینسونوگرافی
 ،NT-NBمالفورماسیون و آنومالی در صورت نبود ناهنجاریهای جنین
غیرقابلپرداختاست.
ویزیتهایرژیمدرمانیوآبدرمانیقابلپرداختنیست.
جهت پرداخت کلیۀ هزینههای سرپایی ارائۀ اصل فا کتور پرداختی
ممهور به مهر مرکز درمانی ،کپی جواب و برگۀ سوم دفترچه منوط به خوانا
بودندستور پزشکموردنیاز است.
قبل از انجام لیزر ضایعات پوستی ضروری است بیمار توسط پزشک
معتمدبیمهمعاینهشود تابتوانهزینهرابررسیوپرداخت کرد.
جهتانجامفیزیوتراپیباالی 10جلسهویابیشاز دواندامبا در دست

داشتنمدارکالزمجهتتأییدپزشکبهبیمۀایرانمراجعهشود.
مراحلالزمجهتپرداختهزینۀسمعک:
ارائۀدستور پزشکمتخصص گوشوحلقوبینیمبنیبرلزوماستفاده
ازسمعک
ارائۀنوار گوش
دریافتفاکتور معتبرممهور بهمهروامضایفروشندهبادرجتاریخ ،کد
اقتصادی،شمارۀثبتودرجمهرپزشکمعالج
رؤیت سمعک توسط پزشک معتمد شرکت ،تطبیق مدل و شماره
سریالدر جشدهبافاکتور و کارت گارانتی
توصیهمیگرددجهتاستفادهاز خدماتپزشکیبهخصوصخدمات
داروییترجیحااز مراجعطرفقرارداداستفادهشودتاضمنعدمپرداخت
وجهنقد،بیمهشدگانبتوانندازتخفیفاخذشدهازمراجعدرمواردسقفدار
ویا فرانشیز سهمبیمار نیزاستفاده کنند.
شرکتسهامیبیمهایران

شادروان اسداهلل
محمدی مبارکآبادی

همچنین همکاران بازنشستۀ گرامی شادروان
الياسلطيفی بهعلتسکتهوشادرواناسداهلل
محمدی مبارکآبادی به ع ــلت ایــست قل ــبی
دار فانیراوداع گفتندوبهدیار حقشتافتند.
این غم جانکاه و ضایعۀ جبرانناپذیر را به
محضر خانوادههای این مرحومین تسلیت
عرض میکنیم و برای آنان علو درجات را از درگاه
حقتعالیمسئلتمینماییم.
روابط عمومی

7
شماره 1075

شنبه  29اردیبهشت ماه 1397

 3رمضان 1439

 19می 2018

ورزش

گروه کوهنوردی شهدای صنعت فوالد
در ارتفاعات تالش

اصول و قواعد ورزش در ماه مبارک رمضان
ورزشدر ماهرمضاناز اصولوقواعدیپیرویمیکند کهبهتراستدر یادگیریآن
بکوشیمتاباتنظیمزمانونوعفعالیتهمبهسالمتبدنخود کمک کنیموهماعمال
عبادیماهرمضانرابهجایآوریم.
ماه مبارک رمضان ،ماه خیروبرکت ،ماه انسانساز و ماه نزول برکات است و هرچه انسان کاملتر باشد،
از فواید این ماه بیشتر بهره میبرد .ورزش که همواره برای سالمتی جسم و روح به آن سفارش شده
است ،در این ماه جلوۀ پررنگتری دارد و میتواند نقش خود را بهتر و بیشتر ایفا کند .ورزش در ماه
رمضان نهتنها با روزه منافاتی ندارد ،بلکه ا گر بهصورت صحیح و اصولی انجام شود ،باعث آرامش و
کاهش استرس ورزشکاران میشود و استقامت فکری و صبر آنها را تقویت میکند.
ورزش در ماه رمضان از تجمع چربی در بدن جلوگیری میکند و سوختوساز را آسان میسازد؛
بهطوری که ورزشکارانی که روزه میگیرند ،کمتر دچار مشکالت گوارشی و قندخون میشوند؛ بنابراین
ورزشکاران میتوانند با یک برنامۀ غذایی غنی ،انرژی موردنیاز را برای انجام فعالیتهای ورزشی و
حفظ ساختار بدنی به دست آورند.
در ماه رمضان افراد باید برای حفظ سالمت بدن  ۱۵۰دقیقه در هفته فعالیت متوسط انجام دهند؛
البته نوع ورزش افراد بهشدت فعالیت و سطح آمادگی بدنی آنها بستگی دارد .انجام ورزشهای
هوازی مانند پیادهروی و شنا بهترین نوع ورزش در ماه رمضان است.
زمان مناسب برای ورزش در ماه رمضان
بسیاری در ماه مبارک رمضان بعد از افطار ورزش میکنند؛ بااینحال ،باید توجه داشته باشید که
الزم است دستکم یک ساعت فاصله بین افطار و ورزش فاصله باشد .استراتژی دیگر نیز این است که
آخرین کاری که قبل از افطار انجام میدهید ورزش کردن باشد؛ بدین ترتیب بعد از به پایان رسیدن
ورزش میتوانید غذا و آب کافی دریافت کنید .روشهای مختلف را امتحان کنید و ببینید که کدام
با بدن شما سازگارتر است.
شدت ورزش در ماه رمضان را کاهش دهید
برای جلوگیری از ضعف قوای جسمانی در ماه رمضان باید از انجام حرکات سنگین ورزشی اجتناب
کرد .فعالیت زیاد فرد روزهدار در ماه رمضان بهصرف انرژی بیشتر و افزایش تعریق طی ساعات روز
منجر میشود و میتواند موجب عطش فراوان و افت فشارخون فرد شود .با کاهش شدت برنامۀ
ورزش در ماه رمضان میتوانید فعال بمانید و درعینحال انرژی خود را از دست ندهید؛ بهعنوان
مثال :ا گر همیشه میدویدید ،آن را به پیادهروی سریع تبدیل کنید؛ یا ا گر همیشه بهمدت یک
ساعت ورزش میکردید ،زمان آن را به  ۳۰تا  ۴۵دقیقه کاهش دهید.

تداومدر فعالیتهایبدنیمهماست
نکتۀمهمآناست کهبهورزشدر ماهرمضانادامهدهید.ثباتوتداومفعالیتبدنی،عنصریمهمبرای
حفظ سالمت و تناسباندام است که نباید فراموش شود .با اینکه شاید در ماه مبارک رمضان ،فرصت
زیادی برای ورزش و انجام تمرینات بدنی فراهم نباشد ،اما  ۲۰دقیقه فعالیت نیز کمک زیادی به حفظ
سالمت و وزن مناسب میکند و در این حالت ،پس از ماه رمضان برگشتن به برنامۀ ورزشی عادی سادهتر
خواهدبود.الزمنیستیکساعتتماموبههمانشدتسابقورزش کنید،فقطهرقدر میتوانیدتالش
کنیدتادر طولاینماهنیزتداومبرنامۀورزشیراحفظ کنید.
ورزشمناسبیراانتخاب کنید
بهترینورزشدرماهرمضان،شنا،پیادهرویوورزشهایهوازیپسازصرفافطاراست؛چراکهاز گرفتگی
عضالتپیشگیریمیکند.ورزشهایتفریحی،مالیموبانشاطموجبتسریع گردشخونمیشود؛بدین
ترتیبخونودرنتیجها کسیژنبیشتریبهمغزمیرسدو همینامرشادابیونشاطرادرورزشکارانروزهدار
بهدنبالداردوذهنرابراییادگیریوتمرین،خالقترمیکند.دربارۀاستفادهاز مکملهایغذاییدر ماه
رمضان نیز نکتۀ درخور توجه این است که ا گر سطح فعالیت بدنی کاهش یابد ،بهمراتب از مکملها هم
باید کمتراستفادهشود؛درواقعبستهبهشدتتمرینومیزانفعالیت،مصرفمکملهانیزبایدتغییر کند.
تغذیهمناسبداشتهباشید
الزم است روزهداران پس از افطار از خوردن غذاهای چرب و شیرین پرهیز کنند و مایعات زیادی بنوشند.
همچنین بهتر است قبل از ورزش دو لیوان آب بنوشند و هنگام ورزش نیز آب مصرف کنند تا آب بدن
ی بیشتری
آنها تأمین شود .توصیه میشود افراد ورزشکار و عادی از افطار تا سحر مایعات ،میو ه و سبز 
مصرف کنند.

در ماه رمضان افراد
باید برای حفظ
سالمت بدن ۱۵۰
دقیقه در هفته
فعالیت متوسط
انجام دهند؛ البته
نوع ورزش افراد
بهشدت فعالیت و
سطح آمادگی بدنی
آنها بستگی دارد.
انجام ورزشهای
هوازی مانند
پیادهروی و شنا
بهترین نوع ورزش
در ماه رمضان
است

تیم کوهنوردی شهدای صنعت فوالد در اولین برنامۀ تقویم سال  1397خود طی یک برنامۀ سهروزه
ارتفاعات شهرستان تالش را درنوردیدند.
در مدتزمان اجرای این برنامه ،آموزشهای حمل مجروح ،ساخت بسکت و برانکارد ،برپایی کمپ و روشن
کردن آتش در شرایط بد آب و هوایی توسط مربی تیم آموزش داده شد.

رتبۀ سوم
برای دوچرخهسوار فوالد مبارکۀ سپاهان

ورزشهایهوازیوقدرتی
به انواع ورزشهایی که بهطور مستمر و طوالنیمدت (بیش از دو دقیقه) طول میکشند و ضربان قلب
در هنگامتمرین ،کمتراز ۷۰درصدحدا کثرضربانقلباستتمریناتهوازی گفتهمیشود.پیادهروی،
دوی نرم ،دوی استقامت ،شنا ،دوچرخهسواری ،استفاده از تردمیل و دوچرخه ثابت جزو ورزشهای
هوازیهستند.
ورزشکاران در روزهای عادی ممکن است روزی یک تا دو مرتبه به مدت دو ساعت فعالیت هوازی انجام
دهند و هفتهای سه بار نیز تمرینات قدرتی داشته باشند؛ اما در ماه مبارک رمضان توصیه میشود
فعالیتهایهوازیرابهیکنوبت(پساز افطار ) کاهشدهندوتمریناتقدرتیرانیزبهدومرتبهدر هفته
کاهشدهند.
امور ورزش

تیم فوتبال جوانان فوالد مبارکۀ سپاهان قهرمان لیگ برتر
به گزارش سایت فدراسیون دوچرخهسواری ،اولین مرحلۀ لیگ برتر دوچرخهسواری استقامت جاده
به میزبانی استان زنجان برگزار شد و مهدی سهرابی ،رکابزن باسابقۀ کشورمان ،توانست بهعنوان
نفر نخست از خط پایان عبور کند .در پایان این مسابقۀ نفسگیر و سنگین که به مسافت  ۱۳۰کیلومتر
در مسیر زنجان به میانه برگزار شد ،مهدی سهرابی از تیم پیشگامان کویر یزد در رتبۀ اول قرار گرفت.
سعید صفرزاده از تیم شهرداری تبریز دوم شد و محمد گنجخانلو از تیم فوالد مبارکۀ سپاهان اصفهان
رتبۀ سوم را از آن خود کرد.

جوانان فوالد مبارکۀ سپاهان برای دومین بار قهرمان
مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان کشور شد.
مسابقات لیگ برتر فوتبال جوانان کشور با حضور بهترین
استعدادهای فوتبال ایران بهصورت دورهای برگزار شد و طی آن
تیم فوتبال جوانان فوالد مبارکۀ سپاهان با ثبت  16برد و به ثمر
رساندن  39گل توانست با کسب مجموع  50امتیاز ،در جایگاه
نخست و تیمهای فوالد خوزستان و شاهین توسعه نیز بهترتیب
به عناوین دوم و سوم دست یافتند.
گفتنی است بازیکنان تیم فوالد مبارکۀ سپاهان عناوین بهترین
مدافع وسط ،برترین هافبک دفاعی و بهترین مهاجمان این
مسابقات را نیز به خود اختصاص دادند.
در این رقابتها سعید اورنگی مربی تیم فوتبال جوانان فوالد
مبارکۀ سپاهان نیز عنوان برترین سرمربی را به خود اختصاص
داد.

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

اطالعیۀ امور ورزش

برنامۀ کالسهای ورزش سالمت
در سالن میعاد در ماه مبارک رمضان
به اطالع همکاران گرامی میرساند کالسهای ورزش سالمت سالن ورزشی میعاد در ایام ماه مبارک رمضان
از  97/02/29تا 97/03/09برگزار میگردد.
شایانذکر است مجموعۀ ورزشی میعاد از تاریخ  97/03/10تا پایان ماه مبارک رمضان به علت تعمیرات
تعطیلاست.

ثبتنام کالسهای اوقات فراغت امور ورزش
فوالد مبارکه

جودوکاران سپاهان بر سکوی سوم مسابقات کارگران استان
مسابقات جودو کارگران استان اصفهان با حضور
تیمهای ذو بآهن اصفهان ،پارس سیا مسی،
فوالد مبارکۀ سپاهان ،تربیتبدنی مبارکه،
شرکت پرشین را هگستر ،هیئت جودو برخوار،
هیئت جودو فالورجان ،شرکت سحرخیزان،
ثبتاحوال اصفهان ،شرکت فنآوران پالستیک
و هواپیماسازی هسا در تاریخ  ۲۱اردیبهشتماه
سال جاری در خانۀ جودو اصفهان برگزار شد و
در پایان تیمهای پارس سیا مسی ،ذو بآهن
اصفهان و فوالد مبارکۀ سپاهان مقامهای اول تا
سوم را کسب کردند.

هندبالیستهای سپاهان
آسیایی میشوند
تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان هما کنون در
حال برنامهریزی و جذب بازیکن برای تشکیل
تیمیقدرتمندجهتحضوردررقابتهایپیشرو
است؛برهمیناساس،طالییپوشانفوالدمبارکۀ
سپاهان که کسبعناویننایبقهرمانیوسومی
هندبال آسیا را نیز در کارنامۀ خود دارند ،امسال
باید بهعنوان نمایندۀ جمهوری اسالمی ایران در
رقابتهایهندبالباشگاههایآسیاحضوریابند.
این مسابقات آبانماه سال جاری در کشور اردن
برگزار خواهدشد.
در این فصل محسن طاهری بهعنوان سرمربی
و اسماعیل پناهنده بهعنوان سرپرست ،تیم
هندبالفوالدمبارکۀسپاهانراهمراهیخواهند
نمود.

مقا مهای کسبشده توسط جودوکاران فوالد
مبارکۀ سپاهان بدین شرح است؛
اسماعیل امینی وزن  -۸۱کیلوگرم مقام دوم
غالمرضا فرهمند وزن  +۱۰۰کیلوگرم مقام سوم
محمدرضا نصوحی وزن  -۶۰کیلوگرم مقام سوم
سعید محبــی وزن  -۱۰۰کیلوگرم مقام چهارم
عیدی نامـداری وزن  -۶۶کیلوگرم مقام چهارم
حمید نجف ــی وزن  -۹۰کیلوگرم مقام چهارم
در این دوره از مسابقات ،داریوش ملت بهعنوان
سرمربی ،جودوکاران فوالد مبارکۀسپاهان را همراهی
کرد.

 6بازیکن فوالد مبارکۀ سپاهان در
اردوی تیم ملی هندبال
ششبازیکنازتیمهندبالفوالدمبارکۀسپاهانبه
اردویتیمملیهندبال کشورماندعوتشدند.
زوران کاستراتویچسرمربیتیمملیهندبالایران
از سعید برخورداری ،وحید مسعودی ،سعید
پورقاسمی ،کامیار طاهری ،یاسین کبیریان و
امین کاظمی بازیکنان تیم هندبال فوالد مبارکۀ
سپاهان دعوت کرده است تا تیم ملی کشورمان
را در اردوی آمادهسازی که از تاریخ 97/۰۲/27
تا  97/۰۲/31در سالن فدراسیون هندبال برگزار
میشود،همراهی کنند.
شایانذکراستایناردوجهتآمادگیملیپوشان
برای اعزام به مسابقات آسیایی تدارک دیده شده
است که شهریورماه در جا کارتا اندونزی برگزار
میشود.

به اطالع تالشگران عرصۀ صنعت فوالد میرساند همکارانی که برای اعضای خانوادۀ محترم خود اقدام
به ثبت رزرو کالسهای ورزشی تابستانه در مجموعۀ فرهنگی ورزشی فردوس اصفهان نمودهاند ،جهت
ثبتنام با همراه داشتن کارت  RFIDامور ورزش از روز یکشنبه  1397/02/30از ساعت  8:30تا  12ظهر به
دفتر کالسهایتابستانۀمجموعۀفردوساصفهانمراجعه کنند.
تلفنتماسدفترثبتنام کالسهایتابستانۀمجموعۀفرهنگیورزشیفردوساصفهان03137660306:

جدول زمانبندی استخرهای مجموعۀ فردوس
در ماه مبارک رمضان
زوران کاستراتویچ
سرمربی تیم ملی
هندبال ایران از
سعید برخورداری،
وحید مسعودی،
سعید پورقاسمی،
کامیار طاهری،
یاسین کبیریان
و امین کاظمی
بازیکنان تیم
هندبال فوالد
مبارکۀ سپاهان
دعوت کرده
است تا تیم ملی
کشورمان را در
اردوی آمادهسازی
همراهی کنند

بهاطالعهمکارانوخانوادههایمحترممیرساندتمامیاستخرهایطرفقراردادباامور ورزشفوالدمبارکه
در ماه مبارک رمضان تعطیل است و عالقهمندان به رشتۀ شنا تفریحی میتوانند از استخر باغ فردوس طبق
جدولزمانبندیذیلاستفاده کنند.

جدول زمانبندی سانسهای مجموعۀ فردوس در ماه مبارک رمضان
ایام هفته

استخر شماره یک

استخر شماره دو

20:45 - 21:45

22 - 23:30

20:45 - 21:45

22 - 23:30

شنبه

تفریحی آقایان

تفریحی آقایان

تفریحی بانوان

تفریحی بانوان

یکشنبه

تفریحی آقایان

تفریحی آقایان

تفریحی بانوان

تفریحی بانوان

دوشنبه

تفریحی آقایان

تفریحی آقایان

تفریحی بانوان

تفریحی بانوان

سهشنبه

تفریحی بانوان

تفریحی بانوان

تفریحی آقایان

تفریحی آقایان

چهارشنبه

تفریحی آقایان

تفریحی آقایان

تفریحی بانوان

تفریحی بانوان

پنجشنبه

تفریحی بانوان

تفریحی بانوان

تفریحی آقایان

تفریحی آقایان

جمعه

***

***

***

***

یکشنبه  30اردیبهشت

شنبه  29اردیبهشت

23
12

دوشنبه  31اردیبهشت

26
11

آفتابی

27
11

آفتابی

سهشنبه  1خرداد

27
12

آفتابی

چهارشنبه  2خرداد

نیمهآفتابی

پنجشنبه 3خرداد

29
12

آفتابی

جعمه  4خرداد

27
13

آفتابی

شنبه 5خرداد

29
14

آفتابی

29
15

نیمهابری

حدیث هفته
پیامبر اکرم صلی هللا علیه و آله:

ماه رمضان ،ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات را مىافزاید و
گناهان را پاک مىكند و آن ماه بركت است.
بحاراألنوار ،ج  ،96ص  ،340ح 5

Khabarnameh-Foulad

خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان
شماره 1075
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ضیافت الهی در رمضان

سینما

عصبانی نیستم /رضا درمیشیان

سینما قدس

عصبانی نیستم /تگزاس/التاری /مصادره

سینما فلسطین

عصبانی نیستم /التاری

سینما سپاهان
چهارراه استانبول  /خجالت نکش/عصبانی نیستم/تگزاس /مصادره

سینما فرهنگیان

ماه رمضان،
مــاه فداکاری،
ماه مقاومت ،ماه
بصیرت و ماه آزادی
است؛ ماه آزادی
از جور و جهل و
جهنم سوزان و ماه
دستیابی به بهشت
جاودان الهی است

بار دیگر سفرۀ ضیافت الهی
گسترده میشود و ماه پربرکت خدا
ف ـ ــرامیرسد .ه ـ ــمۀ م ـ ــاهها ،مـ ــاه
خداست .اما ماه رمضان ماهی دیگر
است؛ همانگونه که تمام مکانها از
آن خداست؛ ولی خانۀ کعبه ،خانۀ
ویژۀ خداست و بشریت در پرتو آن از
رحم ــت و برک ــت و آم ــرزش خاص
بهرهمندمیگردد.
مــاه رمضــان یکــی از بهتریــن فرصتهــا بــرای
ایجــاد تحــول مثبــت در جــان و جامعــه اســت.
ایــن مــاه ،مــاه خودســازی ،مــاه ش ـبزندهداری،
مــاه پارســایی ،مــاه تقویــت اراد ههــا ،مــاه انــس بــا
قــرآن ،مــاه تدبــر قرآنــی ،مــاه دعــا و نیایــش ،مــاه
مســاجد ،ماه گنا هســوزی ،ماه تحکیم پیوندهای
اســامی ،مــاه انقــاب اخالقــی ،مــاه اندیش ـهها،
تهــا
اصــاح آرزوهــا ،اصــاح نگا ههــا ،اصــاح عاد 
و خلقوخــوی بشــری ،مــاه اصــاح نظــام تغذیــه و
خوردوخــورا ک انســانی ،مــاه صلــح و آشــتی ،مــاه
اصــاح روابــط اجتماعــی ،مــاه معرفــت خدایــی
اســت .ماه جهاد اقتصادی و حمایــت از محرومان
و ایتــام ،ماه بازگشــت از خبــط و خطاهای انســانی،
مــاه تمریــن بندگــی ،مــاه ارتبــاط بــا ولـیاهلل اعظــم،
مــاه عبــادت خــدا و اطاعــت رســول ا کــرم(ص) و
اولیــای الهــی اســت.

مـاه رمضـان مـاه جهـاد اسـت ،مـاه جهـاد بـا
نفـس سـرکش ،مـاه نبـرد بـا شـیطان نامرئـی و

فیلشاه /مصادره

پردیس سینمایی چهارباغ
جشن دلتنگی /چهارراه استانبول /خجالت نکش /خوک  /عصبانی نیستم  /تگزاس/فیلشاه/
لونه زنبور /بدون تاریخ ،بدون امضاء /رفتن/کوپال

اوقات شرعی به افق فوالد مبارکه
اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

شنبه

1397/2/29

04:30

06:04

13:00

20:17

یکشنبه

1397/2/30

04:29

06:03

13:00

20:18

دوشنبه

1397/2/31

04:29

06:02

13:01

20:18

سهشنبه

1397/3/1

04:28

06:02

13:01

20:19

چهارشنبه 1397/3/2

04:27

06:01

13:01

20:20

پنجشنبه 1397/3/3

04:26

06:01

13:01

20:20

جمعه

1397/3/4

04:26

06:00

13:01

20:21

شنبه

1397/3/5

04:25

06:00

13:01

20:22

فقه و زندگی

احکام روزهداری

معرفی کتاب

معرفی فیلم

تاریخ دیپلماسی و روابط بینالملل

بهدنبال حــــوادث هفتـــۀ گذشته ،روابط
بینالمـــــللی ایران به بحــــث روز جامـــــعه
تبدیل شد؛ بنابراین ترجیح دادیم کتابی
درخصوص تاریخ دیپلماسی و روابط
بینالملل به شما معرفی کنیم .کتاب
«تاریخ دیپلماسی و روابط بینالملل :از
پیمان وستفالی تا امروز» نوشتۀ احمد
نقیبزاده مدرس علوم سیاسی دانشگاه
تهراناست.
از دیگر تألیفات این نویسنده میتوان به
«توسعۀسیاسی»«،جامعهشناسیاحزاب
سیاسی»« ،تحوالت روابط بینالملل و
اتحادیۀ اروپا» و ...اشاره کرد .عنوان فصل
نخست کتاب اوضاع جهان از وستفالی
تا جنگ جهانی اول است که شامل
موضوعاتی نظیر جنگهای مذهبی و آثار
آن ،تحوالت علمی و فلسفی ،تحوالت

اطالعیه

عذرهایبیاساس
روزه بــر همــۀ کســانی کــه شــرایط الزم را دارنــد ،واجــب اســت؛ مگــر کســانی کــه عذرهایــی همچــون
نهــا نیــز بایــد حرمــت ایــن مــاه را نگــه دارنــد .در ایــن بیــن عذرهــای
بیمــاری و ...دارنــد کــه البتــه آ 
بیاساســی وجــود دارد کــه پذیرفتــه نیســت ،ماننــد :زمــان امتحــان ،شــغلهای ســخت ،زمــان
کشــاورزی ،ســحری نخــوردن ،ضعیف بــودن ،عــدم رضایت پــدر یا شــوهر ،مســافر بــودن تا قبــل از حد
ترخــص و . ...ا گــر کســی بــه بهان ههــای فــوق روزۀ خــود را بخــورد کفــاره دارد.
افطار روزه
افطار روزهبهلحاظحکمچندگونهاست:
.1حرام:مانندافطار روزۀواجبرمضانوروزۀنذر معینبدونعذر شرعی؛
.2واجــب :ا گــر روزهدار پیــش از ظهــر ســفر کنــد ،بایــد روزۀ خــود را افطــار کنــد یــا کســی کــه روزه برایــش
ضــرر دارد؛
.3مکروه:همچونافطار روزۀمستحبیبعدازظهر؛
.4مستحب :روزهداری که در غیر ماه رمضان مهمان کسی شود ،بدون اینکه میزبان را از روزهداری
خود مطلع سازد ،مستحب اســت افطار کند؛
.5مباح:همچونافطار روزۀقضاقبلاز ظهر.
مواردی کهروزهباطلاست؛ولینبایدخورد
.1ا گر کسیدر شبجنبشود؛ولیغسلرافراموش کند،تااینکهدر روز متوجهشود.
نکــه اذان صبــح را نگفتهاند ،مشــغول ســحری شــود و ســپس متوجه
.2ا گر شــخصی با اعتقــاد بــه ای 
شــود وقــت اذان صبــح گذشــته اســت ،روزهاش باطــل اســت و بایــد قضــا کنــد؛ ولــی حــق نــدارد افطــار
کنــد.
.3ا گرروزهدار قصد کرده کهروزهنباشد،روزۀاوباطلاست،ولینبایدچیزیبخورد.
در مــوارد فــوق روزه باطــل اســت و قضــا دارد؛ ولــی روزهدار نبایــد چیــزی بخــورد و کفــاره هــم بــر او واجب
اســت.

مـاه جهـاد بـا دشـمنان داخلـی و خارجـی.
ماهرم ـ ــضان،ماهمــاهفداکاری،ماهمقاومت،
ماه بصیرت و ماه آزادی است؛ ماه آزادی از
جور وجهلوجهنمسوزانوماهدستیابیبه
بهشتجاودانالهیاست.
به این سخن رهبر فرزانۀ انقالب اسالمی
توجه کنید:
«ماه رمضان در هر سال قطعهای از بهشت
است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی
ما را در آن وارد میکند و به ما فرصت میدهد

خودمانرابرسراینسفرۀالهیدر اینماهوارد
بهشت کنیم.
بعضیهمانسیروز راواردبهشتمیشوند،
بعضیبهبرکتآنسیروز همۀسالرا،بعضی
همۀ عمر را و بعضی هم از کنار آن با غفلت
عبور میکنند که مایۀ تأسف و خسران است.
حاال برای خودشان که هیچ؛ هر کس ببیند
این موجود انسانی با اینهمه استعداد و
تواناییعروجوتکاملازچنینسفرۀباعظمتی
استفادهنمیکند،حقداردمتأسفشود.این

ماه رمضان است ،ماه ضیافتاهلل است ،ماه
لیلةالقدر است».
از ســوی دیگــر ،مــاه رمضــان ،مــاه مــوال
شناسی ،ماه آزادی قدس شــریف ،ماه آزادگی
از ســه زنجیــر و بنــد بندگــی و بردگــی اســت:
مــاه آزادی از زنجیــر جهــل و ناآ گاهــی ،مــاه
آزادی از بنــد غرایــز و هوسهــای حیوانــی و
تهــا و
شــیطانی ،مــاه آزادی از ســلطۀ طاغو 
دیکتاتورهــای بــزرگ و کوچــک حا کــم در بــاد
ا ســامی.
ماه رمضان ماه تسبیح و تحمید و تکبیر
ذات مقدس خداست .بدون تردید ،ماه
رمضان ،تدبیری الهی برای خودسازی و
بازسازی فرهنگی بندگان خدا و فرزندان
قرآن و اسالم است .روزهداری ،تالوت
قرآن ،شبزندهداری ،نمازهای جماعت و
نیایشهایفردیو گروهیوبرنامههایویژۀ
رمضان مثل اعتکاف میتواند نقشی عظیم
در بیداریمعنوی،بیداریسیاسی،بیداری
اجتماعی،اتحادوهمکاری،عدالتخواهی،
احساس هویت اسالمی و بازگشت به فطرت
زاللالهیداشتهباشد.
رمضــان مــاه احســاس مســئولیت در برابــر
فقــر و جهــل و ظلــم حا کــم بــر بــاد اســامی و
جهــان بشــری اســت .شــب قــدر ،شــب تغییــر
تهــا و کشورهاســت .امیــد کــه
سرنوشــت مل 
بتوانیــم از ایــن ســفرۀ گســترده معنــوی بهــره
کافــی را ببریــم.

عرصۀ بینالملل ،شکلگیری قدرتهای
ملی ،توقف فرانسه و آغاز اقتدار انگلیس و
همچنین دیپلماسی و روابط بینالملل
در قرنهجدهماست.
فصل دوم کتاب در باب وقایع مهم
جهان از کنگرۀ وین تا جنگ جهانی اول
است .نویسندۀ کتاب در این فصل به
موضوع کنگرۀ وین و اهمیت آن در روابط
بین ملتها ،تحوالت سیاسی اروپا از
انقالبهای 1830تاوحدتآلمان،اوضاع
بینالمللی از  1870تا تشکیل اتفاق ملت
و تحوالت روابط بینالملل در آغاز قرن
بیستمپرداختهاست.
در نیمۀ دوم این کتاب ،نویسنده
روابط بینالملل از جنگ جهانی اول
تا امروز را بررسی کرده است .جنگ
جهانی اول و پیامدهای آن ،مسائل
مهم بینالمللی در دهۀ  ،1920روابط
بینالملل از  1929تا  1945و جنگ
جهانی دوم از موضوعاتی است که در
این فصل ،نویسنده دربارۀ آنها قلم
زده است .تحوالت مهم بینالمللی
از جنگ جهانی دوم تا امروز ،موضوع
فصل پایانی کتاب است .موضوعات
این فصل چنین است :دورۀ جنگ سرد
نخست1945:تا ،1963تحوالت روابط
بینالملل در دهههای شصت و هفتاد
میالدی ،جنگ سرد جدید و مقدمات
فروپاشی شوروی1970:تا ،1990روابط
بینالملل در دهۀ .1990

جشن دلتنگی

کارگردان:پوریاآذربایجانی
فیلمنامه:پوریاآذربایجانیوموناسرتوه
تهیهکننده:سیدعلیقائممقامی
مدیرفیلمبرداری:علیرضازریندست
پوریــا آذربایجانــی ،یکــی از کارگردانــان خــوب
کشــورمان ،در جدیدتریــن اثــر خــود ،فیلــم
متفاوتــی با بــازی بازیگــران مطــرح و محبوب
ســینمای کشــور ســاخته اســت« .جشــن
دلتنگــی» مضمونــی اجتماعــی دارد و بــه
آســیبهای فضــای مجــازی میپــردازد.
فیلــم دربــارۀ رابطــۀ واقعــی آدمهــا و گــره
خوردن آن با فضای مجازی است و در قالب
فیلمــی کالســیک ،دربــارۀ اقتضائــات زندگــی
امروزی ســخن میگویــد؛ اقتضائاتی که همۀ
موبیــش بــا آن دس ـتبهگریبانیم؛ مثــا
مــا ک 
اینســتا گرام و تلگــرام.

خالصۀفیلم:
فیلم روایتی تازه از تنهایی انسان معاصر
است؛ «جهان» مردی 32ساله است که
سودای شهرت دارد« .افسانه» و «رضا»
در میانسالی مشکالت تازهای را تجربه
میکنند«.کاوه»و«الله»در انتظار تولداولین
فرزندشان هستند و «سارا» دختر جوانی
است که تصمیم دارد با هویت جدیدی به
زندگی خود ادامه دهد .یکی از نکات درخور
توجه فیلم «جشن دلتنگی» موسیقی متن
آن است .آهنگسازی آن به عهدۀ فردین
خلعتبری بوده و در ارکستر متروپولیتن شهر
پرا گ و در استودیوی کانال چهار این شهر
نواخته و ضبط شده است .ویژگی اصلی
جشن دلتنگی سوژۀ جذاب آن است .ا گر
بخواهیمبهیکیاز آثار خوبوشناختهشدۀ
پوریا آذربایجانی در سینمای ایران اشاره
کنیم ،باید از فیلم «روایتهای ناتمام»
نام ببریم که توانست جوایز متعددی را در
جشنوارههای داخلی و خارجی از آن خود
کند .او حاال امیدوار است که با «جشن
دلتنگی»دوبارهداستانیدرامرا کهبایکیاز
موضوعات پرحاشیۀ جامعۀ امروز ایران گره
خورده است ،بهخوبی به تصویر بکشد .در
این فیلم بابک حمیدیان ،محسن کیایی،
بهنام تشکر ،مینا ساداتی ،پانتهآ پناهیها،
ساغر قناعت ،پریوش نظریه ،روزبه فدوی،
عرفان ناصری ،علی دهبان ،ندا عقیقی
ایفای نقش کردند .مینا ساداتی و بابک
حمیدیان در این فیلم نقش یک زوج جوان
رابازیمیکنند.

