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 شرکت فنی مهندسی فوالد پایا

 اولین در ایران

 

 خوزستان فوالد در یدکی قطعات وتامین معکوس مهندسی در مشاور اولین 

 فوالد اصفهان، آلیاژی فوالد سبا، فوالد اسفراین، فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، فوالد)  الکتریکی قوس های کوره  مسی و فوالدی آبگرد سیستمهای سازنده اولین 

 خراسان، فوالد آلیاژی یزد، گروه ملی صنعتی فوالد ایران (

 فوالد دشت، سفید فوالد یزد، فوالد نورد اسفراین، فوالد ایران، فوالد صنعتی ملی گروه مبارکه، فوالد خوزستان، فوالد)  الکتریکی قوس های کوره بدنه سازنده اولین 

 ( شادگان فوالد خراسان، فوالد نیریز،

 ترانسفرکارهای پاتیل مذاب کوره های قوس الکتریکی ) فوالد خوزستان( سازنده  اولین 

 (خوزستان فوالد) 3 شماره پاتیلی کوره وسقف بازوهای ستون و الکتریکی قوس های کوره بازوهای ستون سازنده اولین 

 (ایران فوالد صنعتی ملی گروه)  کار تاندیش و تارت لدل سازنده اولین 

 فوالد خوزستان، فوالد مبارکه، گروه ملی صنعتی فوالد ایران، فوالد سفید دشت، ذوب آهن( تاندیش سازنده اولین ( 

 ایران فوالد صنعتی ملی گروه یزد، آلیاژی فوالد اصفهان، آلیاژی فوالد سبا، فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، فوالد برای پاتیلی کوره سقف سازنده اولین 

 ی جمع آوری غبار ) فوالد خوزستان ، فوالد مبارکه و گروه ملی صنعتی فوالد ایران(سیستمها آبگرد داکتهای سازنده اولین 

 ساخت و طرح روش به پروژه مجری تنها و اولین (EPC( در بازسازی و تغییر طرح به تخلیه از کف )EBT و افزایش ظرفیت کوره های شماره )فوالد خوزستان و کوره  6تا  1

 فوالد مبارکه 8تا  1های شماره 

 (خوزستان فوالد) اکسیژن لنس سازنده اولین 

 (خوزستان فوالد) پاتیلی کوره گیر الکترود بازوی سازنده اولین 
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 فوالد شادگان در آستانه راه اندازی

 

 کوتاه با مدیر پروژه فوالد شادگان گفتگویی

   مهندس جابر عباسیآقای               

 

 

    

شرکت صنعت فوالد شادگان یکی از هشت طرح فوالدی کشور می باشد که طی 

به عنوان یکی از پیش نیازهای برنامه سوم ،  82مطالعات جامع فوالد کشور در سال 

انجام کلنگ زنی آن  85پنجم توسعه اقتصادی کشور تصویب شد و در سال  چهارم و

کیلومتری این  35گردید. این شرکت در جنوب شرقی شهرستان شادگان و در 

ینی به وسعت کیلومتری شهرستان بندر امام خمینی و در زم 10شهرستان و در فاصله 

          ودرصد از این پروژه به اتمام رسیده است  92تا کنون هکتار قرار دارد.  260

نفر  70که تعداد  می باشندروی این پروژه  مشغول فعالیت بر، نفر پرسنل  350

 می باشد. نیروهای شرکت فوالد پایا و مابقی نیروهای پیمانکار 

خر تیرماه ااوفاز اول کارخانه ن پروژه  ایتالشگر  امید است که با تالش متخصصین  

  به مرحله راه اندازی برسد. 
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 تعریف پروژه و اهمیت مدیریت آن 

با توجه به روند رو به توسعه گسترش صنایع در کشور و افزایش تدریجی 

های عمرانی جدید و پروژه های صنعتی و عمرانی مختلف ، برنامه طرح 

 ریزی و مدیریت پروژه صحیح در این بخش ها ضروری است.

به طور کلی می توان پروژه را به صورت مجموعه ای از عملیات پیچیده  

، غیر تکراری و مرتبط با یکدیگر تعریف کرد که زیر نظر یک مدیریت و 

رای تامین اهداف معین و در چارچوب برنامه سازمان اجرائی مشخص ب

 از پیش تعیین شده ای اجرا می گردد.زمانی و بودجه 

مدیریت پروژه فرآیندی است که باید طی آن پروژه در دوره حیات 

خویش از آسانترین و با صرفه ترین راه به نتیجه مطلوب دست یابد. 

عبارتند از :  فرآیند مدیریت پروژه از سه بخش عمده تشکیل یافته که

 برنامه ریزی ، اجرا و نظارت

 سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه 

موفقیت پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی نیاز به رویکردی 

سیستماتیک در برنامه ریزی و کنترل نحوه اجراء فعالیت ها از نظر زمان 

 اجرا و هزینه دارد. 

عبارت از تهیه گزارشات کار اصلی سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه 

 الزم برای مدیر پروژه است.

هدف این سیستم ، هدایت پروژه بر طبق زمان بندی و بودجه تعیین شده 

محصوالت نهائی پروژه و ذخیره اطالعات ، محصوالت  ،و تامین اهداف 

 حاصله جهت استفاده در پروژه های بعدی می باشد.

کردن سه عامل زمان ،هزینه و این سیستم باید مدیر پروژه را در بهینه 

  کیفیت در اجرای پروژه یاری نمای

یک سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه خوب باید دارای توانائیها و 

 قابلیت های زیر باشد:

 تعیین تاریخ اتمام پروژه در مرحله برنامه ریزی و زمان بندی اولیه -

 جهت اجراء صحیح و عدم  (WBSشکست کار )تعیین ساختار  -

 تداخل فعالیت ها و منابع آنها

ارائه راه حل با صرفه جهت جبران تاخیرات در اجراء برخی  -

 فعالیت های پروژه در زمان اجراء

ارائه راه حل با صرفه جهت تسریع مدت اجراء پروژه در صورت  -

تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور یا سازمان مولد 

 نیاز به اجراء سریعتر آن پروژه و تغییر اولویت های پروژه و

زمان بندی و برنامه ریزی در جهت استفاده از نیروی انسانی  -

،ماشین آالت و تجهیزات و بطور کلی منابع مصرف مجدد در 

جهت استفاده مطلوب از آنها و گریز از بروز تنگنا و محدودیت 

 در این زمینه

 چگونگی توزیع مواد و بطور کلی منابع غیر مصرف مجدد میان -

 پروژه ها و فعالیت های مختلف آنها

الت و آزمان بندی سفارشات خرید مواد ، مصالح، ماشین  -

تجهیزات جهت کاهش هزینه های انبارداری و ضایعات و 

  همچنین زیان های ناشی از راکد ماندن منابع مالی پروژه

ه در هر واحد زمانی جهت پرداخت به ژتعیین میزان نقدینگی پرو -

 ها و پیش پرداخت هاموقع صورتحساب 

در مواقع لزوم تغییر در برنامه  ثبت و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله -

ریزی پروژه و نگهداری جهت استفاده در پروژه های آتی و 

 جلوگیری از بروز مشکالت مشابه

 برنامه ریزی را می توان به گام های زیر تقسیم کرد :

ابط آنها ، تهیه گام اول : تحلیل پروژه ،شناخت فعالیت ها و رو 

 ساختار شکست کار

گام دوم : برآورد مدت منابع مورد نیاز و هزینه اجاری هر یک از 

 فعالیت های پروژه

گام سوم : زمان بندی پروژه ،برنامه ریزی منابع ، بررسی رابطه 

 زمان و هزینه و بررسی مسائل و مشکالت احتمالی و قابل انتظار
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  گفتگویی کوتاه با:

 مهنـدس ابراهیم زراسوندی

 برنامه ریزی و کنترل پروژهسرپرست واحد 
 

 

 

آقای 

  مهندس لطفاً در ابتدا خودتان را به طور کامل معرفی نمائید؟

ابراهيم با سالم و آرزوي قبولي طاعات براي شما و خوانندگان محترمتان 

ديپلم . .من مسجدسليمان متولد شددر شهرستا 1354سال زراسوندي هستم در 

از هنرستان فني فتح المبين )صنايع فلزي( شهرستان  1374خود را در سال 

وارد دانشگاه شدم و رشته مهندسي صنايع برنامه  1374اهواز اخذ نمودم. در سال 

در به استخدام فوالد پايا  1382ريزي تحليل سيستم ها را اخذ نمودم. در سال 

 آمدم . در اين مدت نيز در واحد برنامه ريزي مشغول به خدمت بوده و هستم.

به چه کارخانه اهواز آقای مهندس زراسوندی ،ظرفیت اسمی تولید 

میزان است و برای رسیدن به حد مطلوب و ایده آل از چه موانعی باید 

 عبورکنیم؟

وليد اين شركت درخصوص ظرفيت اسمي بايد عرض كنم با توجه به اينكه نوع ت

توليد با توجه به حجم از نوع سفارشي مي باشد. در ابتداي هر سال برنامه 

درادامه سفارشات جديد به برنامه توليد  يافتي مشخص مي گردد وسفارشات در

تن حجم  6000تن  تا  4000مي گردد  . و  دراين سالها چيزي حدود  هاضاف

بوده البته اگر  89بوط به سال تن توليد هم داشتيم كه مر 7500توليد بوده 

بخواهيم عددي را به عنوان تناژ اسمي تعريف كنيم تناژ اسمي كارگاه اهواز  طبق 

 تن توليد تجهيزات  در سال مي باشد.10000طراحي كه شده برابر با 

لطفاً مختصری از دستاوردها، نوآوری ها و پروژه های شرکت فوالد پایا 

هم عمده اي در پيشرفت صنعت فوالد سازي در شركت فوالد پايا س بفرمائید؟

است  كشور دركشور دارد اين شركت اولين توليدكننده قطعات يدكي فوالدسازي 

كوره  ،و قطعات حساسي مانند انواع مبدل ها )تيوب بندل ، انواع پانل هاي آبگرد 

طرح هاي ملي همچون  E.P.Cمي باشد و مجري  (طراحي و ساختتانديش ،

فوالد هرمزگان ، بوده كه به مرحله بهره برداري رسيده و انجام عمليات ساخت و 

و سيرجان را نصب فوالد هاي : قائنات ، خراسان ، چهارمحال بختياري ، شادگان 

 .نجام دارد كه تقريبا در حال اتمام ميباشنددرحال ا

راهکاری اندیشیده برای افزایش راندمان تولید و تولید بهینه چه 

در خصوص افزايش راندمان توليد بايد خدمتتان عرض كنم نگاه  شده است؟

شركت فوالد پايا به اين مبحث نگاهي سيستماتيک مي باشد ارزش براي ما كار 

با كيفيت و راندمان عالي در غالب يک سيستم  پويا تعريف شده است . شايد 

دف باشد ولي رسيدن به راندمان خوب توليد با راندمان باال براي يک سازمان ه

الب سيستم تعريف نشود عمالً نمي تواند اطمينان بخش باشد فرضاً قاگر در

و مجرب يا مديريت توانا  توليد با ، راندمان خوب تنها به كمک پرسنل ماهر

در  كه باكوچكترين تغييرحسن باشد اما قابل اطمينان نيست چرا شايد يک 

 ليد احتمال تكرار نشدن نتايج خوب گذشته وجود دارد هريک از پارامترهاي تو

اين ديدگاه باعث شد كه فوالد پايا هدف خود رسيدن به راندمان باال در قالب 

تعريف نمايد لذا در اين راستا اين شركت اقدام  و مدون مستمر ،سيستمي پويا 

ود به ايجاد يک سيستم يكپارچه در سازمان خود نمود و  تمامي فعاليتهاي خ

را در قالب برنامه اي يكپارچه كه تمامي اجزا توليد را شامل مي شود )برنامه 

هاي : مالي ، تداركات ،مهندسي ، اجرا، ( از سطح كالن تا پايين ترين سطوح 

اجرا   تعريف نمود برنامه اي پويا كه بطور مرتب در حال به روز شدن است . و 

گر واحد هاي اين سازمان را مميزي آن را در واحد هاي خود جاري نمود   شما ا

نماييد مشاهده مي نماييد تمامي واحد ها تحت يک برنامه مدون درحال اجراي 

وظايف خود مي باشند و جريان اطالعات بطور شفاف از واحدي به واحد ديگر 

درجريان و قابل رديابي مي باشدكه اين خود باعث سرعت بخشيدن به روند 

اعث كاهش هزينه ها و افزايش راندمان بوده  و انواع انجام فرآيند ها شده و ب

گزارشاتي كه كمک به مديران سازمان به خصوص مديريت ارشد سازمان جهت 

 به موقع مي نمايد. خذ تصميمات مناسب وا
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باتوجه به حوزه کاری، نوع مسئولیت و اطالعات شما در این خصوص 

هایی را در دست بفرمائید که در آینده شرکت چه طرح ها و پروژه 

 اقدام دارد؟

دارد ت فعاليو پتروشيمي ز صنايع فوالد ، نفت ، گا ،در صنعت شركت فوالد پايا

ز اضر احو مي توان گفت در حال  دارد زمينه اين و اكنون هم سفارشاتي در

چه  وتمامي فوالد سازي هاي كشور چه آنهايي كه در حال بهره برداري هستند 

 مي باشند. آنهايي كه در حال ساخت

سفارشاتي جهت ساخت تجهيزات حساس )تيوب بندل ،كوره ها ، پاتيل هاي 

         ان همچنين پيمانكار اصلي ساخت فوالد شادگ دارد.آبگرد، تانديش و ....( 

به ارتفاع  Fعدد  4و  اول آن راه اندازي مي شود. زه فامي باشد كه تا اواخر تيرما

 متري براي شركت ملي نفت را در حال انجام دارد. 85متري و  75

صمیمیت و همدلی چه تاثیراتی در روند تولیدات یک شرکت دارد و 

 نقش مدیر آن قسمت را در ایجاد آن چگونه ارزیابی می کنید؟

 

ع اعضاي يک سازمان بايد مانند يک تيم باشند تا بتوان با كار تيمي به قدر وا

دف  واحد رسيد . و پيشنيازآن وجود صميميت بين اعضاي سازمان است  و ه

يكي از وظايف مديران سازمان بخصوص مديريت ارشد سازمان ايجاد اين 

 صميميت بين اعضاي سازمان است . 

 

  دارند؟ نقشیاز دیدگاه شما نیروی انسانی در کسب موفقیت ها چه 

ي انساني سيستم پويا و بالنده اي ، نيروع با ارزش ترين سرمايه هاي هر قدر وا

ازمان سكارآمد است و با وجود اين نيروهاست كه موفقيت ها بدست مي آيد. اين 

 نگاه خاصي بر روي نيروي انساني در تمام سطوح دارد

  پیام شما به همکاران پرتالش در شرکت فوالد پایا چیست؟

 توكل ، توكل ، توكل ، اميد ، اميد ، ،اميد تالش ، تالش تالش ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایی از گانت چارت پروژه

 واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه کارشناسان

 داود همافر مهندس و مهندس محمد منصوری 
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 آدمي براي آنكه به طرز بهنجاري به كار و كوشش بپردازد

بايستي كمي استرس احساس كند. برانگيختگي هيجاني 

 ماليم آدمها را در جريان اجراي كاري كه برعهده دارند

هوشيار نگه مي دارد. آدمي هنگام روبرو شدن با استرس 

به آن دسته از الگوهاي رفتاري روي مي آورد كه پيش 

از آن برايش كارايي نداشته است . به عنوان مثال ، يک 

تر هم بشود و سرانجام  ممكن است محتاط آدم محتاط

به كلي كناره بگيرد و يک آدم پرخاشگر ممكن است 

كنترل خود را از دست بدهد و بي مهابا همه چيز را در 

هم بكوبد. اعتقاد بر اين است كه بيماريهايي مانند 

حساسيتها، سردردهاي ميگرني ، فشار خون ، 

فشار هيجاني ناراحتيهاي قلبي ،زخمهاي گوارشي با 

ارتباط دارند. عموم مردم بيشتر وقت مفيد خود را 

درمحيط كار مي گذرانند به همين دليل شرايط محيط 

كار اهميت بسياري در تامين سالمت جسماني و رواني 

آنها دارد و به اختصار برخي از عوامل كه تاثير زيادي در 

ايجاد استرس ناشي از كار دارند در ذيل ذكر گرديده 

 .:است

 ابهام نقش ،تراكم كاري ،شرايط كاري

 

 

 

 شرایط کاری *

عواملي چون شرايط نامطلوب كاري ، تندكاركردن ، 

تالش طاقت فرساي فيزيكي ،ساعات بسياري را در 

محيط كار گذراندن و پركاري مفرط، موجب اختالل 

در سالمت رواني مي شود. كار خسته كننده و 

 : رواني ازجملهو محيط نامطلوب فيزيكي و  تكراري

سروكار داشتن با افراد تندخو و همكاران پرخاشگر 

عالوه بر اختالل سالمت رواني موجب كاهش سالمت 

جسماني نيز مي شود اين افراد زودتر و بيشتر از افراد 

         ديگر به بيماري مبتال مي شوند و ديرتر بهبود

 مي يابند.

 تراکم کاری *
نزديک با ديگران كار مي بعضي افراد زماني كه خيلي 

در حالي كه اگر عده  كنند احساس ناراحتي مي كنند

اي در كنار بقيه كار نكنند احساس تنهايي مي كنند. 

 تواند مي مثبت يا منفي درهر حالت تراكم كاري

 .گردد استرس ايجاد باعث
 ابهام نقش

اگر شخص اطالع كافي از شغل و كاري كه به عهده 

بدين معني كه اهداف كاري وي گرفته نداشته باشد 

چنانچه بايد و شايد واضح و صريح نباشد و او نتواند 

با اين اهداف وانتظارات خود، همكاران و مسئوليتهاي 

محوله ارتباط درستي برقرار سازد، اين حالت موجب 

بروز افسردگي ، كاهش اعتماد به نفس ، عدم 

احساس رضايت از وضع زندگي ،عدم رضايت شغلي 

 هش انگيزه شغلي مي شود.و كا

 روابط با زیردستان *
دعوت به تقسيم كار و مشاركت مي تواند در برخي 

از مديران موجب بروز استرس ازجمله احساس تنفر و 

اضطراب گردد. برخي از عوامل در بروز اين پديده 

 سهيم هستند كه مهمترين آنها عبارتند از:
با فردي ناهماهنگي و ناهمساني توانائيهاي  -1

  توقعاتي كه از او مي رود

ممكن است وي در معرض تعارض رواني قرار گيرد  -2

ر مثال در جزيي ترين كارها دخالت كند و هم انتظا

 مشاركت و تقسيم كار داشته باشد
ممكن است زيردستان و افرادي كه او رياست آنها  -3

است از همكاري ومشاركت در امور  را عهده دار

 خودداري كنند

 با همکاران روابط *
نبودن روابط خوب بين همكاران عامل اساسي و محور 

بي اعتمادي ، عدم صميميت و رقابت ناسالم يكي از 

عوامل مهم موجد استرس است . روابط خوب و سالم 

مي تواندعالوه بر سالمت رواني باعث تعادل ميزان 

هورمون مهم بدن كه نقش اساسي در ) كورتيزول

 و خون فشار كاهش (ي داردتسريع بهبود آسيب ديدگ

 ن مصرف دخانيات گردد.ميزا

 عدم امنیت شغلی *
در شرايط فعلي دنيا هيچ شغلي دائمي نيست و حفظ 

بقا آن بستگي به ميزان فعاليت خود فرد دارد شغل و 

ولي عدم آگاهي از اين موضوع موجب ترس از كنار 

 و  لغو يا اتمام قرارداد موقت  گذاشته شدن

 چنين.  است رواني فشارهاي از يكي بازنشستگي

حالتي موجب مي شود فرد قبل از آنكه به طور طبيعي 

از كار بازنشسته شود احساس فرسودگي وكسالت 

روحي كند. ترس از تنزل مقام يا كنار گذاشته شدن 

در افرادي كه مي دانند به مدارج باال و باالترين سطح 

ت . پيشرفت در كار خود رسيده اند بسيار شديدتر اس

اين افراد به پركاري مي پردازند تا همچنان خود را در 

اوج نگه دارند و درعين حال مي كوشند عدم احساس 

امنيت شغلي را مخفي كنند و بدين ترتيب بيش از 

 پيش درمعرض استرس قرارمي گيرند.
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ن اخبار شرکتگزیده ای از آخری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدگاه بهداشتی :

 دفع بهداشتي فاضالب.1

 پر شدن آنپايان دادن برگشت فاضالب به سرويس هاي بهداشتي در هنگام .2

 حذف بوي ناشي از سپتيک هاي شركت .3

 برطرف شدن آلودگي صوتي ناشي از ماشين جمع آوري فاضالب.4

 پاک و تميز بودن اطراف سپتيک هاي شركت.5

 پيش گيري از بروز بيماري هاي ناشي از فاضالب نظير وبا و ....6

 جلوگيري از آلودگي محيط زيست.7

 از دیدگاه اقتصادی :

 )ده ميليون( تومان ساالنه به عنوان هزينه دفع فاضالب شركت  10،000،000حذف مبلغ 

هر مرتبه  مرتبه جهت تخليه سپتيک مراجعه مي كرد و 3الي  2به گونه اي كه قبال ماشين دفع فاضالب هر ماه 

 10،000،000تومان از شركت اخذ مي نمود كه جمع اين مبلغ در طول سال به هزار  400الي  300مبلغي بين 

 مي شد .تومان 

 20،000تومان خريد لوله و  510،000تومان هزينه ) 530،000اتصال فاضالب به سيستم فاضالب شهرک جمعا

 نفر ساعت )حفاري، اتصال ، پركردن و سيمان كاري( را در بر داشت . 60تومان سيمان( و تعداد 

الزم به ذكر است مبلغ پيشنهادي پيمانكاري كه شهرک جهت انجام اين موضوع به شركت معرفي نموده بود 

 )بيست و يک ميليون( تومان بوده است . 21،000،000

 دیدگاه صنعتی :از 

مي باشد بهداشت  مجهز شدن شركت به سيستم دفع فاضالبي كه مورد تائيد شهرک و به طبع آن وزارت صنعت

شرکت نیز از تالش و همکاری آقایان ترک ،خواجه لندی و آلبوغبیش جهت پیگیری و انجام آن، مدیریت 

 صمیمانه سپاسگزار می باشد.

 

 

 

 

 planشركت فوالد خوزستان مربوط به  stack h2.16قرارداد پروژه ساخت ،نصب و راه اندازي  

II  في ما بين شركت فوالد خوزستان به عنوان خريدار   26/05/1394واحد گندله سازي در تاريخ

 و شركت فني و مهندسي فوالد پايا به عنوان فروشنده منعقد گرديد.

 .پس از تامين متريال شروع به ساخت تجهيز نمود 1394شركت فوالد پايا در آبان ماه سال 

  25/12/94ر تاريخ ساخته شده و د  SUS316و   ST52پارت و با استفاده از متريال  3دودكش در 

 به انبار شركت فوالد خوزستان تحويل داده شد.

عمليات اجرائي فاز بعدي قرارداد مربوط به بخش نصب كه مطابق اسناد مربوطه به صورت تخريب 

با تشكيل جلسه  31/01/1395دودكش قديمي و نصب دودكش جديد تعريف گرديده. در تاريخ 

د. بالفاصله پس از جلسه توجيهي شركت فوالد پايا قرارداد توجيهي و اخذ مجوزات الزم آغاز گردي

نصب دودكش را با شركت هميار صنعت نوين منعقد كرد، تا عمليات نصب توسط اين شركت و 

 تحت نظارت مهندسين و نفرات شركت فوالد پايا انجام گردد.

شده از سوي  همزمان با زمان در نظر گرفته 23/02/95شروع واقعي عمليات اجرائي از تاريخ 

بوده كه با همت و تالش نفرات مستعد مجموعه عمليات نصب    SHUT DOWNكارفرما جهت 

 به پايان رسيده و آماده سازي هاي نهايي جهت راه اندازي دودكش درحال انجام است. 

 

مدیریت شرکت نیز از تالش و پیگیری های  مهندس شیشه بر صمیمانه سپاسگذار 

 می باشد.
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هاي مان است. ايميلما جايگاه بسياري از اسرار مهم زندگي گوشي هوشمند

ها يا شايد يک عكس به كسب و كار، جزييات مالي، اطالعات تماس حساس مربوط

 factory ) خواهيد دست ديگران بيفتد. بازگرداندن به تنظيمات اوليهكه نمي

reset) رسد اما هميشه براي جلوگيري از چنين اتفاقاتي ايده خوبي به نظر مي

 .كافي نيست

 را اندرويدي هوشمند تلفن بيست ،Avast براي مثال وقتي شركت امنيتي

ها و ها، پيامهاي گوگل، ايميلها، سرچخريداري كرد، قادر بود عكس eBay از

خواهيم راهي بهتان معرفي ها را بازيابي كند. حال مياطالعات تماس اين گوشي

 .كنيم كه مطمئن شويد اين اتفاق براي گوشي شما نخواهد افتاد

ستفاده تان ايديزماني كه از گزينه بازگرداندن به تنظيمات اوليه گوشي اندرو

شود، اما يک مشكل هنوز باقي مانده. موضوع ان پاک ميتكنيد ظاهرا اطالعاتمي

هاي قبلي نوشته نشده و به اين ترتيب با استفاده اينجاست كه چيزي بر روي داده

توان بخشي از اين اطالعات را بازيابي كرد. حال چه كنيم افزارهاي بازيابي مياز نرم

 ند اطالعات را بازيابي كند؟كه هيچ كس نتوا

  :مرحله اول شامل رمزگذاري اطالعات است

اول گوشي تان را كامال شارژ كنيد يا بگذاريد در حين انجام فرايند در حال   -1

ها چندين ساعت شارژ شدن بماند چون اين فرايند ممكن است بسته به حجم داده

 .طول بكشد

كنيد ممكن است اي استفاده ميگوشيدر اين مرحله بسته به اينكه از چه  -2

 روند رسيدن به بخش رمزگذاري متفاوت باشد اما به شكل كلي بايد به بخش

Settings > Security > Encrypt phone  برويد. اما براي مثال در يک

 < Settings :گوشي سامسونگ گلكسي اين فرايند به اين ترتيب خواهد بود

Lock screen & security > Protect encrypted data.  شما مي توانيد

تان را هم رمزگذاري كنيد اما اگر در حال فروش گوشي هستيد  SD كارت حافظه

 .كنيم اساسا كارت را پيش از فروش از روي گوشي برداريدتوصيه مي

همين يا مدل باالتري باشد به  6.0اندرويد مارشمالو  اگر سيستم عامل گوشي

 .شود و نيازي نيست مرحله بعدي را اجرا كنيدطريق فرايند رمزگذاري انجام مي

، گوگل يک اليه امنيتي اضافي پاپاللي 5اندرويد  ما موضوع اينجاست كه درا -3

 Factory Reset) «محافظ بازگردانی به تنظیمات اولیه» به نام

Protection) ن گزينه به كار بسته شده تا در صورت به سرقت قرار داده. اي

http://www.digikala.com/Main/Electronic-Devices/Mobile/
http://www.digikala.com/Product/DKP-12348/Avast-Internet-Security-2013-v8/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A-2013-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-8
https://mag.digikala.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-ebay-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF/
https://mag.digikala.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%DB%B1%DB%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B6-%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88/
https://mag.digikala.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%DB%B1%DB%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DB%B6-%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%88/
https://mag.digikala.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
https://mag.digikala.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/
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رفتن گوشي، سارق نتواند گوشي را بدزد، اطالعاتش را پاک كند و سپس آن را به 

 .فروش برساند

گردانيد ازتان خواسته تان را به تنظيمات اوليه باز ميبه اين ترتيب وقتي كه گوشي

تان ثبت ه در گوشيتان را كپسورد آخرين حساب گوگل وشود نام كاربري مي

زگرداني به شده وارد كنيد. در شرايطي كه از اين جزييات خبر نداشته باشيد، با با

توانيد به آن دسترسي پيدا كنيد. حال تان قفل شده و نميتنظيمات اوليه گوشي

 :بايد بدانيد چطور اين گزينه را غير فعال كنيد

يعني موقعيت دقيقي كه از  تان وابسته استاين مرحله هم تا حدي به گوشي -1

هاي مختلف متفاوت است اما براي مثال در زنيم تا حدي در گوشيآن حرف مي

 Settings > Lock screen and يک گوشي سامسونگ گلكسي بايد به آدرس

security > Screen lock type برويد و گزينه «None»  .را انتخاب كنيد

 Settings > Security > Lock screen > Select بايد به LG G5 در

screen lock  برويد و آنجا گزينه «None» را انتخاب كنيد. 

امسونگ در مرحله بعد بايد حساب گوگلتان را هم حذف كنيد. در گوشي س -3

و سپس  Google برويد و با انتخاب Settings > Accounts گلكسي به آدرس

 به LG G5 درآن را حذف كنيد.  More > Remove account انتخاب

Settings > Accounts & sync > Google  رفته و با زدن روي سه نقطه

تان را حساب Remove account عمودي سمت راست و سپس زدن گزينه

 .حذف كنيد

ان تنگ گلكسي است بايد حساب سامسونگتان سامسوفراموش نكنيد اگر گوشي -3

 Settings > Lock screen and را هم حذف كنيد. براي اين كار به

security > Find My Mobile انتخاب و رفته و سپس با زدن رمزعبور 

 .كنيد حذف را آن حسابتان،

 

توانيد تان را حذف كنيد ميهاي گوگل و سامسونگبه محض اينكه حساب

 .بگيريد پي را بازگرداندن به تنظيمات اوليه

ا از روي آن نياز داريد رقبل از انجام اين كار اول مطمئن شويد هر چيزي كه به 

      < Settings > Backup & reset ايد. حال به آدرسگوشي برداشته

Factory data reset   وبرويد Reset phone را انتخاب كنيد. 

اي هم كه وقتي اين فرايند انجام شود اطالعات گوشي شما پاک شده و هر داده

رمز آن هم تقريبا غيرممكن قابل بازيابي باشد رمزگذاري شده است و شكستن 

 .است

دهيم، يک محكم كاري ديگر و تيرخالصي اما حاال آخرين پيشنهاد را بهتان مي

افتد. تان دست هيچ كس نميتوانيد يقين حاصل كنيد اطالعات گوشيكه با آن مي

روي گوشي بريزيد  هايي كه بهشان نيازي نداريداي از دادهبراي اين كار مجموعه

و با آنها حافظه گوشي را پر كنيد و پس از پر كردن گوشي آن را دوباره به تنظيمات 

تواند به اطالعات توانيد مطمئن باشيد هيچ كس نمياوليه بازگردانيد. حاال مي

توانيد آن را بفروشيد يا در اختيار گوشي دسترسي پيدا كند، با خيال راحت مي

.يدفردي ديگر قرار ده
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 خلف زرگانیجناب آقای 

  معرفی می گردد. 1395ماه اردیبهشت در فرد برتر به دالیل زیر به عنوان 

 یلوجدان کاری و کارکرد عا -

 کارگاهی انضباطو  رعایت نظم -

  رعایت اصول و قوانین شرکت -

 HSE همکاری با واحد -

زحمات ارزشمند صادقانه جنابعالی در زمینه پیشبرد بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و 

 اهداف بهداشتی و ایمنی در محیط کار تقدیم میداریم.

 

 

  

 افراسیاب غفاریجناب آقای 

  معرفی می گردد. 1395ماه  اردیبهشتدر  ایمنی به دالیل زیر به عنوان نفر برتر

 رعایت نظم،انضباط و پاکیزه سازی کارگاه-

 HSE همکاری با واحد -

در زمینه پیشبرد  بدین وسیله مراتب سپاس خود را از تالش و زحمات ارزشمند صادقانه جنابعالی

 اهداف بهداشتی و ایمنی در محیط کار تقدیم میداریم.

 از درگاه ایزد منان دوام عزت و سالمت ،تداوم حضور برایتان خواستارم
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عملیات  1395سال توقف در سال  4انجام گردید و پس از  1391عملیات ساخت کوره در سال موفقیت رساند.  ااولین شارژ خود را بحرارتی  کوره عملیات

که جهت این کوره صرف گردید  های تکمیلی. هزینه  به مرحله بهره برداری رسید.  95روز به پایان رسید و در خرداد ماه  35تکمیلی آن ظرف مدت 

.می باشدماه  18 کل هزینه حدود ازگشت زمان ب ، میلیون تومان بوده و طبق برآورد 80حدود   

 : در اینجا الزم است توضیحات مختصری در خصوص کوره تنش زدایی به خوانندگان عزیزمان ارائه دهیم

عمليات حرارتي تنش زدايي عبارت استتتت از گرم كردن يكنواخت يک ستتتازه تا 

سرد  سپس  سب زير حد بحراني و  ست . معموالًدماي منا  كردن يكنواخت آن ا

عمليات حرارتي در محدوده دماي بحراني ناگوار هستتتتند و به همين علت تنش 

تصتتميم تنش زدايي يک  زدايي در بيشتتتر موارد زير حد بحراني انجام مي گيرد.

جوش بر اساس مقررات استاندارد ) ديگهاي بخار و ظروف تحت فشار ( كه توسط 

سان آمريكا  ستاندارد انجمن مهند شود اخذ مي گردد . مقررات اين ا تنظيم مي 

شتتترايط مواد ، تركيب شتتتيميايي ، ضتتتخامت و موارد لزوم تنش زدايي بعد از 

  جوشكاري را تعريف مي كند.

 

شوند در  دماي تنش زدايي براي فوالدهاي معمولي و كم آلياژ كه جوشكاري مي 

حدوده  حد ب f 1250 – 900م پايين تر از  كه  باشتتتتد    حراني استتتتت.مي 

براي هر اينچ ضتخامت يک ستاعت استت ،  مدت دماي تنش زدايي فوالد معموالً

ست .  1100fطوالني تر از زمان مورد نياز براي  1000fاگر چه مدت الزم براي  ا

براي قطعات پيشتتگرم شتتده اغلب تنش زدايي الزم مي شتتود . قطعات پيچيده يا 

فوالدهايي كه ميل زيادي به ترک خوردن دارند بايد بالفاصله پس از جوشكاري و 

قبل از سرد شدن تا دماي پيشگرمي ، در كوره هاي تنش زدايي قرار بگيرند . اگر 

خاطر از بين  يات تنش زدايي فقط ب ند و چه عمل كار مي رو ها ب بردن تنش 

تاثيرات  حال  با اين  ظار نمي رود ولي  تاري فوالد از آن انت تغييرات ستتتتاخ

  عمليات حرارتي تنش زدايي بصورت هاي زير مي باشند : عمومي

 

  Recovery بازيابي – 1

  Relaxation توقف – 2

  Tempering(  سخت نواحي بردن بين از)  كردن تمپره – 3

  Recrystallization مجدد تبلور – 4

  Spheroidizing كردن كروي – 5

اثر اول عمومي است ؛ اثر دوم هنگامي ايجاد مي شود كه تنش زدايي در دماي 

مدت كافي انجام بگيرد ؛ اثر سوم فقط موقعي بدست مي آيد كه در اثر ه باال و ب

 جوشكاري نواحي سخت بوجود آمده باشند و دو اثر آخر در جوشكاري كم

  اهميت هستند.

 

جوشها در اثر انقباض ناشي از جوشكاري داراي تنش هاي چند محوره مي باشند 

، در بررسي و تحليل احتمال شكست تر اين تنشها اهميت زيادي دارند . عوامل 

ديگري نظير چقرمگي فوالد ، احتمال ايجاد شيار در طراحي جوش ، ماهيت 

ن بهره برداري ايجاد مي شوند ، و تنشهايي كه در اثر بارهاي مختلف در حي

دماهايي كه اين بارها در آن وارد مي آيند در اين بررسي نقش دارند . الزم است 

يک فرمول عملي و تجربي براي محاسبه و برآورد ميزان اهميت اين عوامل در 

  پديده شكست ترد بدست آيد.

 

از اطالعات بدست  تصميم آزاد سازي تنشها در جوش عموما بر اساس تجربه بوده و

آمده از آزمايشات چقرمگي ، تيزي و مقدار شيار و ميزان تنشهاي باقيمانده حاصل 

  مي گردد.

 

پايداري بعدي در يک جوش مستقيما از تنشهايي كه در قطعه محبوس مانده باشد 

متاثر مي شود. هنگامي كه يک جوش در عين حال كه در زير تنشهاي باقيمانده 

ده شود پخش مجدد تنشها و انقباض جوش رخ مي دهد . تراشكار قرار دارد تراشي

نمي تواند مطمئن باشد كه در جهت درستي تراشكاري مي كند يا نه ، چون جوش 

همزمان با تراش قطعه به انقباض خود ادامه مي دهد . تنش زدايي جوش قبل از 

آن هنگام ماشينكاري باعث مي شود كه قطعه از نظر شكل پايدار بماند و ابعاد 

  ماشينكاري تغيير نكند.

 

بسياري از فلزات و آلياژها در معرض ترک خوردگي تنشي قرار دارند . فوالد از اين 

امر مستثني نمي باشد . اين نوع خرابي خوردگي در فوالد را شكنندگي سوز آور 

مي نامند . تغيير ماهيت محيط خورنده يا كاهش تنش مي تواند احتمال ترک 

 تنشي را از بين ببرد .خوردگي 

 

  بازیافت 

اولين تاثيري كه بايد هنگام افزايش دما در عمليات حرارتي تنش زدايي حاصل 

شود بازيافت است . دما بطور يكنواخت افزايش داده مي شود تا كليه قسمتهاي 

سازه در تمام مدت تا حد امكان هم دما باشند تا از ايجاد تنشهاي حرارتي 

مي گذرد تغيير قابل مالحظه اي در 400Fر چه دما از اولين جلوگيري گردد .ه

 ساختار دانه بندي رخ نمي دهد و لذا تنشهاي انقباضي كمي كاهش مي يابند . 

اين كاهش به علت پديده اي بنام )) بازيافت (( اتفاق مي افتد . اين يک قانون 

اهش پيدا دماي يک ماده ، تنشهاي داخلي آن ك   كلي است كه هنگام افزايش 

  مي كند.
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 عملیات حرارتیقطعات پس از انجام 

 

  توقف

نشها به تيا باالتر توقف اتفاق مي افتد و در آن  1200Fبا افزايش دماي جوش تا 

ي در هنگام جوشكار زاد مي شوند . يک ميله فوالدي درآرامي و به طور كامل آ

ه داخل يک چهار چوب در دماي محيط تا تنش تسليم كشيده مي شود. اتم ها ب

ليم موازات بار و عمود بر جهت تنش به همديگر نزديک مي گردند . مقاومت تس

ين نسبت به مقدار آن در دماي محيط خيلي كم است و ا 1200Fفوالد در دماي 

مديگر به تحمل تنش نبوده و اجبارا به هبه آن معني است كه اتمها ديگر قادر 

باشد  نزديک مي شوند و با فاصله هاي مساوي همانند كريستالي كه از تنش آزاد

      اردوآرايش مي گيرند . در اين حالت مقاومت تسليم فوالد از تنشي كه به آن 

مت مي گردد كمتر است و تا زمانيكه مقدار تنش ) فشاري يا كششي ( با مقاو

  رد.برابر نشده باشد بطور پالستيک كرنش خواهد ك 1200Fفلز در دماي  تسليم

 

اصله ها را قادر می سازد تا به حالت با ف عملیات حرارتی تنش زدایی اتم

  های مساوی برگشته و تنشها را آزاد کند.

 

موما محاسبه انقباض ناشي از توقف يا تنش زدايي يک جوش دشوار است ولي ع

ند خيلي اانقباض حاصل از ماشينكاري قطعاتي كه تنش زدايي نشده مقدار آن از 

دتري كمتر است چون در ماشينكاري ، معموال قسمتي از قطعه را كه تنش زيا

  دارد از آن جدا مي كنيم ) مي تراشيم (.

 

افزايش زمان يا مدت نيز، فرآيند تنش زدايي را بهبود مي بخشد . قاعده كلي آن 

مقاومت در برابر خزش  800Fتي دانه بندي در دماي باالتر از است كه اندازه درش

را زياد مي كند ولي اين افزايش تاثير قابل مالحظه اي بر روي تنش زدايي در 

1100 – 1200F  ندارد . هر چه تنش باقيمانده اوليه بيشتر باشد تنش بعد از

تنش گيري با مدت معيني به همان اندازه زيادتر خواهد شد ) به علت آزاد ساختن 

زياد تنش بوسيله كرنش (. اين كرنش همانند كار سرد ضمن تنش زدايي كه 

نده تمام انواع معموال كريستالها را تقويت مي كند ، مي باشد. چون تنشهاي باقيما

جوش در يک فوالد معين ، تقريبا با مقاومت تسليم آن برابر است ، لذا نمي توان 

ري مهار در حين جوشكاري كاهش مدت تنش زدايي را فقط به علت غيبت ظاه

اليه دوم جوش تنش هاي باقيمانده اليه اول را آزاد مي كند ولي تنش هاي .  داد

تنش هاي باقيمانده جوشهاي چند اليه اي جديدي بوجود مي آورد. بنابراين 

كمتراز جوش هاي تک اليه اي نبوده و به همان اندازه احتياج به تنش زدايي دارد 

. بعالوه با ضخيم شدن جوش، تنش هاي باقيمانده پيچيده تر مي شود . قسمتهاي 

ضخيم تر نسبت به قسمت هاي نازكتر براي از بين بردن تنشها به زمان طوالني 

نياز دارند چون سطح قطعه اولين جايي است كه به دماي كوره مي رسد و تري 

  مدت زيادي سپري مي شود تا وسط قطعه هاي ضخيم به دماي كوره برسد.

 

  تمپره کردن ) نرم کردن ( 

 

افزايش دماي فوالد كوئينچ شده را تا هر دمايي زير محدوده بحراني تمپره كردن 

مجاور جوشهايي كه بدون پيشگرمي يا پسگرمي مي گويند . نواحي گرما ديده 

ناقص و ناكافي بوجود آمده اند در فوالدهاي با كربن متوسط و بسياري از فوالدهاي 

با استحكام زياد آنچنان سريع سرد مي شوند كه به سخت كردن يا كوئينچ شباهت 

 دارند .
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کاران  د بسته بندی و ارسال محصولمحترم رد واـح هم  
تن رد هس ماهه اول سال   1000تالش شما رد انجام وظایف محوهل و ارسال حدود 

 بدون چیه چشم داشتی ،ما را رب آن داشت هب رسم یادبود قدردان زحمات شما 
 باشیم.

 



 

 1395  خرداد / دوشماره  -کارگاه اهواز  -پایاماهنامه داخلی شرکت فنی و مهندسی فوالد 

          16 
 

 



 

 1395  خرداد / دوشماره  -کارگاه اهواز  -پایاماهنامه داخلی شرکت فنی و مهندسی فوالد 

          17 
 

 تکرار رفتار شماست نوجـــوانرفتار 
 

 

 

 

 

 

 هر زندگی در اساسی مراحل از  یکی :اهداف تان را شفاف بیان کنید

  ارزش و معیارهای درک و آشنایی فردی

بازگويي اين معيارها براي نوجوانان باعث مي شود،  .است اش خانوادگی های

در زندگي هدفمند قدم بردارد. او با روشن شدن و درک انتظارات خانواده، تمايل 

 .بيشتري به پيروي خواهد داشت

پرورش كودک و نوجواني مودب آرزوي هر خانواده ايست. در اين ميان تقويت 

رفتارهاي اصلي هستند رسيدن به اين مهم را آسان تر مي رفتارهايي كه ريشه 

در  رفتار والدین در تقویت و تشویق رفتارهای کودکان موثر است، .كند

واقع والدين با رفتار خود، غير مستقيم شيوه زندگي را ياد مي دهند. به طور مثال 

را ياد به كودک احترام گذاشتن « لطفا»و « متشكرم»استفاده از واژه هايي چون 

 .مي دهد

  

منظم بودن والدین  منظم باشید:

کمک قابل توجهی به هدف دار شدن 

زندگی کودک و نوجوان می کند و در 

طوالنی مدت این امر تاثیر 

چشمگیری خود را در رفتارهای 

اين امر كمک  کودک نشان می دهد.

مي كند تا اگر نوجوان به وظايف خود به 

ذه درستي عمل نمي كند، او را مواخ

كنيم. در واقع رفتار صحيح والدين، 

نوجوانان را به مسير اصلي راهنمايي مي 

 .كند

به او بگوييد رفتار و منش خوب چگونه 

زندگي او را تغيير مي دهد. هر رفتاري كه 

كودک از روزهاي اول در كنار خانواده اش 

تجربه مي كند، به مرور عادت مي شود و 

اعث مي هر چقدر رفتارها سنجيده باشد، ب

 شود، موفق تر عمل كند

نوجوان تمام رفتارهاي  :خوب رفتار كنيد

والدين را مانند يک دوربين مخفي ضبط 

مي كنند. طريقه رفتار شما در شرايط سخت يكي از مهم ترين نكاتي است كه 

در آينده سرنوشت او را تحت تاثير قرار مي دهد و او را در برابر مشكالت مقاوم 

ع او با ثبت تک تک رفتارهاي شما در شرايط مختلف مي آموزد مي سازد. در واق

كه چگونه رفتار كند. پس خوب رفتار كنيد و به نوجوان تان بياموزيد با كوچكترين 

اتفاق پرخاشگري نكند. اين امر كه در عمل به او بياموزيد كه رفتار خوب تاثيرات 

لوب تر كند. رفتار او مثبت خواهد داشت به او كمک مي كند تا رفتارهايش را مط

تعيين كننده جايگاه اجتماعي او در گروه دوستان و بزرگساالن است. به او بگوييد 

رفتار و منش خوب چگونه زندگي او را تغيير مي دهد. هر رفتاري كه كودک از 

روزهاي اول در كنار خانواده اش تجربه مي كند، به مرور عادت مي شود و هر 

 .شد، باعث مي شود، موفق تر عمل كندچقدر رفتارها سنجيده با

  

اطالعات تان را در زمينه رفتار با كودک و نوجوان   :اطالعات تان را بروز کنید

باال ببريد. مطمئنا شما داشته هايي داريد و مي توانيد كودک تان را تربيت كنيد. 

را براي تربيت آرماني استفاده از كتابهايي كه اصول صحيح رفتاري تربيتي  اما

بياموزد مي تواند مثمر ثمر باشد. 

اين كتاب ها با استفاده از زبان 

ساده و با مثالهايي گويا راه و 

 روش بهبود رفتار را مي آموزد.

  
دوستان نوجوان تان را 

فرزندان عالوه بر  :بشناسيد

اينكه از والدين درس مي 

گيرند،گروه دوستان هم برروي 

ثير مي گذارد. دوستان در آنها تا

تكرار رفتارهاي خوب و بد موثر 

هستند. هنگامي كه اطرافيان 

نوجوان خوب و مودب باشند، به 

مرور زمان روي او تاثير مي 

گذارند. الزم است والدين، 

مطمئن شوند كه نوجوان شان با 

افراد مناسبي هم گروه شده 

است. در اين ميان اين نكته را 

نوجوان زماني فراموش نكنيم كه 

كه دريابد رفتارهاي والدين و 

خانواده اش به اصول اخالقي 

امناسب گروه پايبند است سعي مي كند مانند آنها رفتار كند و از رفتارهاي ن

د.همساالن تاثير نپذير

 

این امر که چگونه می توان رفتارهای خوب را در او پر رنگ کرد به  ؟او به سادگی قوانین و مقررات خانواده را زیر پا می گذارد؟ آیا رفتارهای نوجوان تان شما را آزار می دهد

ود. در جامعه امروز که رفتارهای نامناسب در رسانه نمایش داده می شود تمام راه ها باز است تا نوجوان در دام بی تربیتی و خشونت گرفتار ش .میزان آموزش شما بستگی دارد

تا برای بقیه عمر از آن استفاده  داما هنوز برای یاد دادن رفتارهای خوب به نوجوان دیر نشده است . شما با وقت گذاشتن روی تربیت فرزندتان او را به مهارتی مسلط می کنی

 . کند. رعایت نکات زیر در مواردی می تواند کمک حال شما باشد
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 خانواده تان و بر ما مبارک باد ،رویت هالل سبز میالدتان بر شما 

 شهرام مهرمحمدی جمال دزفولی محمد شیشه بر فواد فضلی

 علی مددی علیرضا طاهری حسین اسالنلو سید ابراهیم موسوی

 جاسم مقدم
 نعیم علیزاده منصور محمدی پور یونس منصوری

 خالد حمید
 سید قاسم موسوی
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 ... انربده رنج
بِحَقٍّ أقولُ لَکُم: إنَّ الْأجرَ مَحروصٌ عَلَیهِ وال یُدرِکُهُ إالّ مَن 

 عَمِلَ لَهُ 

به آن  راست می گویمتان: همه خواهان مزدند و تنها کسی

 ند. می رسد که برای آن کار کن

 22083حضرت عیسی علیه السالم / میزان الحکمه / ح 

 

 

               

 

عبداهلل رفتم یکی از یاران امام نقل کرده است: نزد ابو 

که در باغ خود مشغول کار بود، در حالی که پیراهنی به 

تن داشت، بیلی به دست گرفته بود و سخت کار می کرد 

من در برخی از قسمت های زمینم کار می »و می فرمود: 

کنم، با آنکه کسانی را دارم که این کارها را انجام دهند. 

ی روزی این برای آن است که خداوند بداند، من در پ

  حالل هستم

 دوستدار آل محمد باش، هر چند خطاکار باشی.

 و دوستان و شیعیان ما را دوست بدار هر چند آنها هم خطا کار باشند.

 

امام حسن مجتبي عليه السالم بسيار با گذشت و بزرگوار بود و از 

ستم ديگران چشم پوشي مي كرد. بارها پيش مي آمد كه واكنش 

حضرت به رفتار ناشايست ديگران، سبب تغيير رويه فرد خطاكار 

مي شد. در همسايگي ايشان، خانواده اي يهودي مي زيستند. ديوار 

نجاست از منزل او به خانه امام نفوذ خانه يهودي، شكاف برداشته و 

كرده بود. مرد يهودي از اين ماجرا با خبر شد. روزي زن يهودي 

براي درخواست نيازي به خانه آن حضرت رفت و ديد كه شكاف 

ديوار سبب شده است كه ديوار خانه امام نجس شود. بي درنگ، 

 نزد شوهرش رفت و او را آگاه ساخت. مرد يهودي نزد حضرت آمد

و از سهل انگاري خود پوزش خواست و از اينكه امام، در اين مدت 

سكوت كرده و چيزي نگفته بود، شرمنده شد. امام براي اينكه او 

از جدم رسول خدا)ص( شنيدم كه »بيش تر شرمنده نشود، فرمود: 

يهودي با ديدن گذشت و برخورد «. گفت به همسايه مهرباني كنيد

برگشت و دست زن و بچه اش را گرفت پسنديده ايشان به خانه اش 

 .و نزد امام آمد و از ايشان خواست تا آنان را به دين اسالم درآورد

 

 به دنبال روزی حالل

 

یا مَرْیمُ إِنَّ اللّهَ یبَشِّرُک بِکلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِـیحُ عِـیسَی  

 ابْنُ مَرْیمَ وَجِـیهاً فِی الدُّنْیا وَاالْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِـینَ 

ای مریم! خدا تو را به کلمه خود بشارت می دهد، نام او 

مسیح، عیسی پسر مریم است. در دنیا و آخرت آبرومند و 

 .  استالهی از مقربان 
 45قرآن کریم / سوره آل عمران / آیه 

 ثمره گذشت

 

 عیسی 
 کلمه و روح خداست
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 الشـن تـدوربی
شما خواهد باليد.  الش تان را پاس مي داريم. تالش شما شايد از لنز دوربين ماهنامه ما دور بماند اما قطعاً كسي از آن باال تالش شما را خواهد ديد و بهت

نامه جاودانه دست مريزاد.... دوستان سعي مي كنيم گاه گاهي در هر فرصتي در محل كار شما حضور يابيم و تصوير تالش شما  را از دريچه لنز دوربين ماه

 سازيم. در اين شماره همكاران زير ميهمان لنز دوربين تالش شدند

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (سجاد عالقمند )واحد اجراءمحمد مهندس 

 مسلم هاللی ) واحد برشکاری( حسین مجدمی پور) واحد جوشکاری(

 علیرضا قربانی )ارسال محصول(
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 نظـم و انـظبـاط الفبـای کـار اسـت

www.paya.ir 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت فنی و مهندسی فوالد پایـــــا 6خیابان ابتکار  3جاده اختصاصی صنایع فوالد ، ابتدای جاده آبادان ، شهرک صنعتی شماره  –: اهواز نشانی

                    88614385-021دورنگار :         061-32279150-61تلفن :          


