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 سخــــــن اول

 

 دیدگاه های اقتصادی مقام معظم رهبری

بـاهمراهی و  با آگاهی و هوشـمندی خـود اگر ملت ایران با همت خود با عزم خود

کمک مسئوالن با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید داخلی را حـل کنـد و در 

این میدان پیش برود  بدون تردید بر چالش هایی که دشـمن آن را فـراهم کـرده 

ئله مهمـی ساین مسئله تولید ملی مخواهد کرد .بنابر پیدااست ، غلبه کامل و جدی 

 است.

ی را رونق بخشیم ،مسئله تورم حل خواهد شد ، مسـئله اگر ما توانستیم تولید داخل

اشتغال حل خواهد شد ،اقتصاد داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهـد 

کرد.اینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت مأیوس و ناامید خواهد شد.وقتی 

 دشمن مأیوس شد ،تالش دشمن،توطئه دشمن هم تمام خواهد شد.

 

 

 

ه و عبور می بی سابقه موجب کسادی بازار مقاطع فوالدی در کشور شدرکود تور

 همدلی در تمامی امور میسر می باشد.از این مشکالت صرفاً با همکاری و 

 تقاضا دارم : عزیز و سخت کوشلذا از کلیه پرسنل 

. است  باط سازمانی بهترین ابزار جهت گذر از مرحله حساس کنونی ضنظم و ان

 لذا برنامه محوری سرلوحه اقدامات ما باید باشد.

هیزات نهایت دقت منابع مالی درخواست های خرید تججهت استفاده بهتر از 

 را به عمل آوریم. 

 خود قرار دهیم.  کار لوحهسرزندگی صرفه جویی را در تمامی مراحل 

تا بتوانیم با همکاری همدیگر در پرتو عنایات حضرت حق در راستای تحقق 

وری اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل نقش موثری در افزایش تولیدات و بهره 

 بیشتر جهت پیشرفت کشور عزیزمان ایران داشته باشیم.

تمامی افتخارات حاصل تالش و جدیت همه در پایان یاد آور می شوم که کسب 

 شما عزیزان در رعایت استانداردها و نکات ایمنی است.

                                                   

 رحیم قصر لقمانی                                              

 مدیر عامل                                            
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گ بیــندیشیـــد
بزر

 

                                        روهی:گ کار

  
 

 در گروهای هاای تحقیا  از.  اسات گروهای کاار در موفقیات ،تواناایی اماروز دنیاای در زندگی های نیاز از یکی

 کاه اسات کساانی بارای موفقیات.  خاانواده و دوساتان باا ارتباا  حتای و کار محل تا گرفته دانشگاه و مدرسه
 کماک تای  ارتقاای باه و باشاند آماد کاار عضاوی گاروه یک در توانند می. باشند داشته موثر ارتبا  توانند می

 دیگار بارای حضاورش کاه کسای.  باشاید عضاوی ماوثر گاروه تا در کند کمک شما به تواند مقاله ذیل می. کنند

 .باشد مفید اعضا
 . است مطرح ما. نیست کار در بودن من باشد مطرح گروه که جایی    

 گذشوگگی خوود از. بودارد مقودم  خوود بر را دیگری کس هر اینکه مگر یابدنمی توفیق تیمی هیچ

 کوار ایون پاشید؟می خود ذهن بسگر در چگونه را خودگذشگگی از بذر . است الز  امما. نیست آسان

 بود  دست. کندمی جدا دیگران از را شما بگیر دست»: است گفگه بزرگی :بردارید زیر هایگا  با را

 فقو  نوه دسوگیگشواد . است دسگیگشاد  و بخشندگی خودگذشگگی، از« .نمایدمی ایجاد اتحاد

 بگذارند، مایه خود مال از گرو  اعضای اگر. شودمی آن پیشرفت موجب که سازدمی مگحد را گرو 

 .شودمی گشود  تیم روی بر کامیابی در

 اما بکاریم که دارد معنی وقگی فق  پشیمانی. ندار  ایگله برداشگند دیگران و کاشگم من اینکه از

 تویم درون در کوه بینویمموی کسوانی در را خودخواهی هایشکل بدترین از یکیا.نکند درو کسی

 خووی  شخصوی منواف  کسوب صودد در کوه معناست بدان غالباً کار این. کنندمی بازی سیاست

 باشود تیموی کوار اهل که کسی اما. بدهند اهمیت تیم رواب  بر آن زیانبار آثار به آنکهبی هسگند،

 نفو  شوخ  خوود بوه و کنودمی کمک یاران به خودخواهی عد  نوع این. است دیگران مناف  تامین اندیشه در باشد خود مناف  نگران آنکه از قبل

 اگر.نمایود زنودگی خوی  برون در و شود تهی خود از که کندمی آغاز را زندگی وقگی انسان»: است گفگه اینشگین آلبرت بزرگ دانشمند. رساندمی

 بویی سورر بارهوا و بارهوا. کننودموی فرمانودهان که است کاری همان این. کرد خواهند مثل به مقابله هم آنها دهید، نشان وفاداری تیمی یاران به

 انجوا  دشووار شورای  در حگوی را خوود ماموریوت و بندند می خدمگ  به کمر و کنندمی کار شائبهبی هم آنها نگیجه در و شوند می خود سربازان

 کوشوایی، نوآوری، با غالباًٌ  زیرا نهندمی وافر ارجی اسگقیل به موفق های انسان .رساندمی کامیابی به را تیم اتحاد و آوردمی اتحاد وفاداری. دهندمی

 یوا برسواند دیگوران به آسیبی اگر خصوص به رسد،می خودخواهی مرز به شود کشید  افراط به هم اسگقیل اگر اما. است همرا  حق از جانبداری و

 توا کورد زندگی دیگران برای باید. ندارد شادی زندگی خواهدمی خود برای را نفعی هر و داندمی تنها را خود که کند. کسی ایجاد کارشان در مانعی

 خوود کوار درخشو  خوارر بوه دیگر کسی اگر آیا کنید؟می پیدا احساسی چه افگندمی جلو شما از دیگران که وقگی .کند پیدا معنی خود، زندگی

 ناراحوت شوود،موی بلند فریادتان ببینید، بسگه تیم اعضای صف به پیوسگن بر را را  اگر آیا آید؟می جوش به حسادتگان ردیگ گیرد قرار تقدیر مورد

 .هسگند خودگذشگگی از نشانه اینها همه ایسگید؟می خود جای سر محکم و قرص یا شوید،می

 …خودگذشگگی از نردبان از رفگن باال برای

 .کنید( معرفی) را دیگری خود جای به -

 دیگوران از ایههفگو دو و کشوید در خوود تعریوف از زبوان کنید، معرفی دیگران به را خود و کنید صحبت خود دسگاوردهای از که دارید عادت اگر

 .نمایید بیان شانخانواد  اعضای و دوسگان باالدسگان، نزد ویژ  به آن، و این پی  و کنید پیدا را دیگران مثبت صفات. کنید تعریف

 .بگذارید زیردسگان نق  در را خود -

 خودمت بوه کمور شوا ، توا بوا  از اموروز همین شما. بنشینند باال باال خود، و کنند رها خود حال به را دیگران که است این مرد  اکثر ربیعی میل

 مشواهد  خووی  فکور ررز و نگرش بر را آن اثر و دهید ادامه را کار این هفگه یک. کنید ایفا را زیردسگان نق  یا بیندازید، جلو را دیگران ببندید،

 .کنید
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ش و توسعه
پژوه

 

 .کنید کمک صدا سروبی و پنهانی -

 برای کاری انتظاری، هیچ بدون امروز، اگر: که باشید داشته بخاطر را جمله این

 .ایدداده باد بر را خویش عمر از روزی باشید، نکرده کسی

 قسمت اول

 مقدمه:

ها را بوورآن داشووگه کووه افووزای  رقابووت و انگیووز  بقووا  بسوویاری از سووازمان

های محوووری مگمرکووز هووای خووود را بوور تولیوودات اساسووی و توانمنوودیفعالیت

تحقیقوووات و ایجووواد گذاری در کننووود کوووه ایووون امووور مسوووگلز  سووورمایه

ها بووا هوود  باشوود. انجووا  تحقیقووات در سووازمانهووای تکنولوكیووک مینوآوری

بایووود  (R&D) هوووایگیووورد و فعالیتحمایوووت از نووووآوری صوووورت می

وکار فعلووی سووازمان وکار جدیوودی خلووق کوورد  و یووا کسووبهای کسووبفرصووت

را مگحووول نمایوود. هم نووین شوودت یووافگن رقابووت موجووب افووزای  حمایووت 

های پی یوودگی .شوود  اسوت (R&D) هوایها از فعالیتو سووازمانکشوورها 

وکار و تحقیقات مبگنوی بور دانو ، تکنولووكی و نووآوری و نیوز پویوایی کسوب

ها را مجبووور کوورد  تووا در حجووم، مقیووام، موقعیووت مکووانی و بووازار، سووازمان

 .هایشوووووووووان تجدیووووووووودن ر کننووووووووودگیری فعالیتجهوووووووووت

وری، کیفیووت، سوو   ، بهوور توواثیر مسووگقیمی بوور نوووآوری (R&D) امووروز 

اسووگاندارد زنوودگی، سووهم بووازار و نیووز دیگوور عووواملی کووه در افووزای  توووان 

ها موووثر هسووگند، دارد. بووا دهووور پدیوود  جهووانی شوودن رقووابگی سووازمان

هووای جدیوودی خلووق هووای کسووب تکنولوووكی نیووز تهییوور کوورد  و روشروش

ت در ها امکووان دسووگیابی بووه تحقیقوواگردیوود  کووه بووه کشووورها و سووازمان

دهد. در ایون مقالوه سوعی شود  توا رومن ارائوه تعریفوی س وح مخگلف را می

هوای جدیود شوامل دهوور روش (R&D) ، بوه بررسوی تواثیرات (R&D) از

ای کسب تکنولووكی کوه منجور بوه دسگرسوی بوه تحقیقوات دانشوی و توسوعه

، لووزو  ممیووزی  (R&D) های تاثیرپووذیر ازگووردد، بررسووی شوواخ می

(R&D) ها، معرفووی برخووی از فاکگورهووای موورتب  بووا ر سووازمانو نوووآوری د

(R&D)  هووا و ن یوور هزینووه، بووازار، تکنولوووكی، مزیووت رقووابگی و چال

در  (R&D) هووایهای حاصوول از فرآینوود جهووانی شوودن بوور فعالیتفرصووت

 .کشووووووووورهای در حووووووووال توسووووووووعه، پرداخگووووووووه شووووووووود

ر ممکن است که فکور کنیود شورکگی ماننود نوکیوا بوه راحگوی موی توانود بو"

. امووا هووم اکنووون مووی  روی هوور پووروك  ای کووه بخواهوود سوورمایه گووذاری کنوود

میلیووون دالری، نوکیووا  623.9تخصووی  یووک بودجووه  بینوویم کووه بوورای

 میلیوون یوورو را بوا بانوک سورمایه گوذاری اروپوا 500قرارداد وامی بوه مبلو  

(EIB)  بووه امضووا مووی رسوواند. جریووان چیسووت کووه نوکیووا بووه یووک بووار  بووه

یی نیاز پیودا کورد  اسوت؟ ربوق گوزارش رویگورز، قورار اسوت چنین مبل  باال

این وا  پون  سواله بورای سورمایه گوذاری در بخو  تحقیقوات و توسوعه نور  

هزینووه شووود، تووا قابلیووت هووا و  2011تووا  2009افووزاری نوکیووا، رووی سووالهای 

قدرت رقابت موبایل هوای هوشومند بوا سیسوگم عامول سویمبیان را بوه شوکل 

هد. به شوکل دقیوق تور، قورار اسوت ایون فعالیوت هوای قابل توجهی افزای  د

تحقیووق و توسووعه باعوود بهبووود جایگووا  بنیوواد سوویمبیان و توسووعه نوور  افووزار 

 " .باز برای تلفن های همرا  شود _های مگن 

یا همان تحقیق و  (R&D) (Research and Development)اص یح 

-Organization For Economic Co)توسعه ربق ن ر موسسه 

operation and Development) OECD  کشور  30که مگشکل از

بنیاد پیشرفگه دنیا است، به معنای فعالیت های سازند  برخواسگه از یک 

سیسگماتیک است که با هد  افزای  دان  انسانی و فرهنگ اجگماعی و بهر  

گیری از این دان  در کاربردهای جدید است. امروز  گسگرش و رراحی 

محصوالت جدید بی  از پی  به عنوان عامل اصلی و نهایی شرکت ها م رح 

توقف و در صنعت امروز  که با سرعت سرسا  آوری در حال تهییر است، .است

ایسگایی به منزله مرگ تدریجی یک شرکت خواهد بود و این الزا  به دلیل 

تهییرات و توسعه مداو  تکنولوكی، وجود رقبا و هم نین تعیین اولویت نیاز 

جدا از وابسگگی مشخ  اش با توسعه  (R&D) مشگریان پدید آمد  است. 

وز  در بسیاری از تکنیکی و علمی دارای معنای اقگصادی ویژ  نیز است. امر

بازتاب یک حرکت سازمانی یا  (R&D) کشورهای دنیا، سرمایه گذاری برای 

دولگی در جهت فراتر رفگن از سود و بازدهی فعلی و بهبود عملکرد و بازدهی در 

 .آیند  است
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گفتگــــــو
 

بر اسام 

گزارش آماری 

در سال 

، چهار 2006

سرمایه گذار 

بزرگ دنیا 

 برای بخ  

(R&D)  به ،

االت ترتیب ای

مگحد  آمریکا 

 343با 

میلیارد، 

میلیارد دالر  115میلیارد و چین با  130میلیارد، كاپن با  231اتحادیه اروپا با 

باید از مسیر   (R&D) بود  اند. آن چه مسلم است این است که فعالیت های 

سازمان یا 

شرکت ها و 

دانشگا  ها با 

سرمایه 

گذاری دولت 

 .هدایت شود

در زمینه 

ت نیز تجار

تحقیق و 

توسعه به 

معنی حرکت 

به سمت 

آیند  روشن و فعالیت های بلند مدت در دان  و تکنولوكی با اسگفاد  از 

 ادامه دارد........ .تحقیقات علمی است

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 گفتگویی کوتاه با:

 وروش خواجــه لندیـدس کـمهن

 راتـسرپرست واحد نگهـــداری و تعمی
 

 ر از فرصتی که در اختیار ماهنامـه قـرار ـای مهندس ، با تشکـآق

داده اید لطفاً در ابتدا ضمن معرفی خودتان از تحصیالت و سـواب  

 اجرائی تان بگوئید:

 به دنیاایذ  در شهرسگان  1349اینجانب کوروش خواجه لندی مگولد سال

 ازکارشنام مگالوركی گرای  مهندسی فن آوری جوش می باشم . و  آمد 

ات تعمیر ری وبه اسگخدا  فوالد پایا در آمد  ا  و در واحد نگهدا 1385 سال

 مشهول به خدمت می باشم.
 

  شرکت فوالد پایا از چه سالی و در چه زمینه هایی مشغول به

 فعالیت نموده است؟

ساخگه شد  هکگار  5در زمینی به مساحت  1373شرکت فوالد پایا در سال 

 دسگگا  ماشین ابزار شامل واحد های زیر می باشد: 365 که با داشگن بی  از

ی   سازیکی از واحدهای مهم و اسگراتژیک واحد آماد : واحد آماد  سازی -1

وك  ك پراست . در واق  این واحد تامین کنند  و تهذیه ق عات جهت مونگا

:  ها می باشد که با داشگن دسگگا  ها و تجهیزات مشروحه ذیل شامل

 غل ک ، پرم برک ، 4و  3، برش های ریلی ، رول  CNCدسگگا  برش 

دسگگا   ،دسگگا  برش با کامریوتر دسگگا  های بند لوله و انواع قی ی و 

ی اتهاعملی... کار آماد  سازی ق عات با پرم ، خم کن  ، گیوتین و ...

 برشکاری و انواع فرمینگ را به عهد  دارد.
 

 واحد جوش و مونگاك: این کارگا  با داشگن دسگگا  های مجهز مثل -2

اع انو دسگگا  جوش زیر پودری، دسگگا  جوشکاری با گاز ، قادر به ساخت

رج ای فلزی ، مخازن تحت فشار ، مخازن ذخیر  ، مبدل ها و بهساز  

 می باشد. غیر  و ... های تق یر
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  با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و نقش آن در صنعت

بخش به چه میـزان پاسخگـــوی ین ابزارهای این ـماش ،

انی آنها چگونه ـای داخــلی می باشد؟ و برای به روز رسـهنیاز

 ی نمائید؟ـاقدام م
 

سورعت پیشرفت تکنولوكی در صنعت و خصوصاً در ماشین آالت صنعگی بسیار با 

ولووكی باال در حال تهییرات می باشد و نیاز ما به ماشوین آالت پیشورفگه در تکن

ی از مزین غیر قابل انکار است . هرچه سهم شرکت هوا از اسوگفاد  و بهور  بوردار

ان د به همان میوزیماشین آالت پیشرفگه بیشگر باشد سرعت ، دقت و کیفیت تول

 نیز باالتر می رود.

ت شین االد نگهداری و تعمیرات مگولی آماد  به کار بودن مابا توجه به اینکه واح

اد  خوود دو تجهیزات را بر عهد  دارد ، در این راسگا دو هود  را سورلوحه کوار 

 است :

وجود بهینه کردن و تهییرات اصیحی در ساخگار تجهیزات و ماشین آالت مالف : 

د اموا الی زیوادی داربه دلیل اینکه به لحاظ اقگصادی خرید تجهیزات جدید بار م

ز ایون می توان با بررسی های فنی و تهییرات الز  قابلیوت ارمینوان و اسوگفاد  ا

 د  است.دسگگا  ها را اعگی  بخشید. اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجا  ش

جهووت بکووارگیری از  R&Dب : سوورمایه گووذاری در بخوو  

کوه امکوان سواخت و تولیود آنهوا در   یتجهیزات و دسگگا  هوای

داخول شوورکت وجووود دارد . بووا توجوه بووه نیوواز هووای مگعوودد در 

تولیوود ق عووات در بخوو  هووای آموواد  سووازی و مونگوواك اسووگفاد  

نیروهوای داخلوی موی توانود هودفهای الز  را از دانو  و تجربوه 

 در این بخ  برآورد  سازد.

 وری لطفاً خوانندگان را از آخرین دستاوردها و نوآ

این  های بخـــش تعمیــرات مطلع فرمائید؟

اشگه که دمجموعه ری سالهای گذشگه دسگاوردهای بزرگی 

عیو  بر افزای  توان علمی پرسنل توانسگه خدمت بزرگی به 

بخ  های تولیدی داشگه باشد. ازجمله ساخت :رراحی و 

ساخت یک مجموعه یونیت جم  آوری دود و غبار جهت 

تن با  100ت دو مجموعه گردانند  ،ساخ CNCدسگگاهای 

 100میلی مگر و زن  8000قابلیت قرار گرفگن مخازن به ق ر 

غلگک و سنگین  4نصب و را  اندارزی دسگگا  های رول تن ، 

تن مربوط به  10تنی و  6.3، نصب اسگراک ر دو دسگگا  جرثقیل تراش 

 سالن آماد  سازی

 
 

 

 

 

 و اما فعالیت های در دست اقدام  ؟ 

می باشد ، را  اندازی کور  تن  زدایی  95فعالیت هایی که جز  اهدا  سال  از

است که از اوایل سال جاری کلید خورد  است و ادامه فعالیت هایی که روی 

این کور  در سالهای گذشگه صورت گرفگه است در حال انجا  می باشد و به 

د ما  به من ور امید خداوند و همت و تیش پرسنل زحمگک  این کور  تا خردا

تن  زدایی تجهیزاتی مانند پانلهای آب گرد ،سبد های حمل قراره ، پاتیل 

های ذوب و ... فعالیت خود را شروع خواهد کرد که پی  از این در خارج از 

 . کارگا  و با صر  مبال  باالیی انجا  می گرفت مورد بهر  برداری قرار می گیرد

 

 والد پایا چیست و چگونه می نظرتان در مورد ماهنامه داخلی ف

 تواند نقش موثرتری در مجموعه ایفا کند؟

 ایا مید پارتباط بین مدیر عامل و پرسنل رسالگی است که بر عهد  ماهنامه فوال

 ازمانساین ماهنامه همانند پلی ارتباری بین پرسنل و مدیریت ارشد  باشد .

ز ات جدید و با ابگکارااعی  می کند  یقینمسئولین را به که نق ه ن رات  است

 . جمله دوربین تیش سبب دلگرمی پرسنل و افزای  روحیه آنها می شود

 وفیدی با ایجاد جریان آزاد رسانه ای می تواند نق  م ماهنامههم نین این 

 مثبگی در روند انعکام مسایل مورد بحد در فوالد پایا داشگه باشد .

 
 

 ... حرف ناگفته 

حر  آخر اینکه یکی از بزرگگرین مزیگهوای فووالد پایوا دارا بوودن نیروهوای 

توانمند و با انگیز  و پرشور و نشاط آن بود  است زیرا همین همت و تیش و 

کوش  پرسنل باعد شد  تا این شرکت مسیرهای پرپیچ و خوم مشوکیت را 

بسوی آیند  بهگر حرکت هدفمند  پویا و شکل  هموار  بهگذاشگه و پشت سر 

 نماید.امیدوار  هم اکنون نیز نیروهای جوان و فعوالی کوه کوم کوم جواگزین

ی پرتیش قدیمی شود  موی شووند بوا هموان شوور و نشواط ایون  نیروهای 

جموعوووووووووه را زنووووووووود  و شووووووووواداب نگوووووووووه دارنووووووووود.       م
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چشم یکی از 

اندا  های بسیار 

حسام بدن 

است. داشگن 

چشم سالم و 

بینایی خوب در 

محی  کار، با 

می باشد. ارزش 

اگر بخواهیم که 

چشم های ما 

برای تما  مدت 

عمر به ما 

مراقبت از آنها، به عمل آید. رعایت نکات  خدمت کنند، باید بیشگرین دقت در

بهداشگی و 

ایمنی در سیمت 

چشم بسیار 

میت دارد. اه

و  برای حفظ

بهداشت چشم 

در محی  کار 

بایسگی آنها را از 

پی  آمدها و 

آسیب های 

ناشی از کار، 

عفونت و بیماری 

 د نگهـــداری و تعمیـراتـل واحـپرسن
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ی
ایمن

 

درصد پی   6تا  7های چشمی که واگیردار هسگند، در امان نگه داشت.حدود 

  آمدهای ناشی از کار را حوادث چشمی مانند:

، رربه ها و غیر  تشکیل می اه سوخگگی خارجی، جسم شدن، زخمی کوفگگی،

دهند. حوادث 

چشمی تقریبا 

علت کوری  3/1

ها را در بر می 

گیرد. در کارهای 

خاص، برخی از 

آسیب های 

چشمی، آشکارتر 

است. به عنوان مثال : مکانیک های اتومبیل، تراشکاران یا چک  کاران بیشگر 

ه مادون قرمز در معرض اجسا  خارجی قرنیه هسگند. افرادی که در نزدیکی اشع

می باشند، مانند: کارگران شیشه سازی، معادن، ذوب فلزات و غیر ، دچار 

بیماری آب مروارید )کاتاراکت( می شوند. مواد شیمیایی بیشگر موجب 

سوخگگی صلبیه، ملگحمه و گاهی زخم قرنیه می گردند. چشم نه تنها از بیرون 

)آسیب دیدن رگ ها، یا  در معرض تهاجم قرار دارد، بلکه از را  های داخلی

 عصاب، به ویژ  ناشی از سمو ( نیز هد  خ رهای گوناگون می باشد.

  
 چش : برای خطرناك عوامل

 عوامل مهمی که می توانند سیمت چشم ها را در محی  کار به خ ر بیاندازند، عبارتند از:

 غیر جوشکاری ها، ضربه شیمیایی، مواد پرتوها، سوزی، آتش تصادف، انفجار، ها، سوختگی

 غیره. و ها عفونت چش ، درون به خاك و گرد و خارجی اجسام ورود ماسک، بدون و استاندارد
  

 چش : در ارجیخ اجسام -الف

ذراتی که وارد چشم می شوند ممکن است حدقه چشم را سوراخ کورد ، باعود 

آسیب به بافت های داخل چشم شد  و احگمواال ایجواد عفونوت نماینود. جسوم 

خارجی ممکن است با چشم عادی دید  نشود، اما با کمک یک چراغ دسگی بوا 

ل نور مایل و یک ذر  بین به خوبی قابل دیدن اسوت. اجسوا  خوارجی در داخو

چشم مانند حشر ، گرد و خاک، سنگ ریز ، یا مژ  هوای جودا شود ، معموولی 

ترین اجسا  خارجی هسگند که وارد چشم می شووند و بیشوگر اوقوات هوم بوه 

ص آسانی قابل بیرون آمدن می باشند، ولی گاهی الز  است با کمک وسایل خا

ری، چشم پزشکی بیرون آورد  شوند. جسم خارجی معموال به دنبال چک  کوا

راب تراشکاری، اسگفاد  از اسکنه و قلم درز خراب ) بوه ویوژ  اگور سور آنهوا خو

فید  س روی …باشد(، سوهان کاری، ریخگه گری، کار با سنگ های سمباد  و 

چشم یا قرنیه پایدار بماند و یا مگحرک باشود. هم نوین ممکون اسوت پوس از 

 کر  آن گردد.آسیب رساندن به چشم، دیوار  چشم را سوراخ نمود ، داخل 
  
 یادآوری: 

می  اگر جسم خارجی ساد  ای در چشم بماند و به آسانی قابل دسگرم باشد،

 ر بردنه کاتوان آن را با گوشه دسگمال پاکیز  یا کمررم آب، بیرون آورد. از ب

 .اشدبوثر مپنبه خودداری نمایید، زیرا ممکن است الیا  آن در افزای  ناراحگی 

 نموود  پافشواری یادز نباید شد،ن ارجخ شمچ زا آسانی به خارجی جسم چنان ه

 پزشوک شومچ از بایسوگی التح ینا در شود، چشم تباف وارد ستا ممکن زیرا

 . تگرف یاری

 آن دسگکاری و لکپ مالیدن هرگونه د ،ش چشم اردو ارجیخ سمج هک هنگامی

 )مردموک، چشوم رنگوی قسمت رد خارجی جسم ینکها ویژ  هب است، رآو زیان

 بوه زود را دید  آسیب فرد واردم گونه این رد باشد. فگهر روف دقه(ح در و عنبیه

 . برسانید پزشک شمچ یا درمانی رکزم ترین نزدیک

  

 :چش  های زخ  – ب

تما  زخم های چشم خ رناک هسگند، حگی یک خوراش سو حی، موی توانود 

قرنیوه، موجب ایجاد زخم روی چشم و عفونت آن و نیز حگی کوری بشود. زخم 

یکی از فوریت های پزشکی است که ممکن است به علت خراش یا روربه هوای 

جسم خارجی داخل چشوم، عفونوت هوای میکروبوی و ویروسوی و قوارچی، یوا 

عگی نارسایی های حساسیت زا بروز نماید. بیشگر زخم های قرنیه در مراکز صون

فگود. اتفاق می هنگا  انجا  برخی از کارها، مانند چک  کاری ق عه ها و غیر  ا

رموان فرد آسیب دید  را باید زود به نزد چشم پزشک فرسگاد. اثر زخم قرنیوه د

ربه، رنشد  می تواند روی قرنیه بماند و موجب کاه  بینایی شود. چشم بر اثر 

 شکسگن عینک، براد  فلزها، خرد  شیشه یا ذراتی که در چشم فورو موی رونود

 ود.خراش برداشگه یا دچار ررب دیدگی می ش

  
 یادآوری:

   هرگونه زخ  در چش ، هر اندازه کوچک ه  باشد، باید به وسیله چش

پزشک معاینه شود تا از تشدید آسیب هایی که در ابتدا ک  اهمیت 

 .است، جلوگیری شود

 ادامه دارد.......                                         

 
 

 راز سالمت
                                                                              

 

 کشجناب آقای علی مددی کاه
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ن کار نمونه
ایم

 

 جناب آقای خلیل حمادی

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

 وجدان کاری و کارکرد عالی  -
 نظم و انضباط کارگاهی -
 قوانین شرکتاصول و رعایت  -

 امید است این پشت کار مستمر بوده و در تمامی مراحل زندگی موفق باشید.

 

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

 رعایت اصول ایمنی-

 رعایت نظم،انضباط و پاکیزه سازی کارگاه-

  HSEهمکاری با واحد -

    

  شند.قدردانی می شود و امید است در مسیر زندگی و کار پیروز و سربلند بااز ایشان بابت همکاری صادقانه ،      

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
دهود؟ هایی فرهنگ کوار را تشوکیل میسوال اساسی این است که چه عواملی یا مولفه 

ب ور کلی عوامل بسیاری در شکل دادن به فرهنوگ کوار مووثر هسوگند ن یور عوامول 

جهرافیایی، محی ی، اقگصادی و اجگماعی. در ادبیات موروع به موواردی ن یور میوزان 

کارکنان بر ماهیوت شوهل، میوزان حمایوت آمادگی و توان کاری نیروی انسانی، تسل  

سازمان از کارکنان، میزان انگیز  و تعهد کارکنان به کارفرما، سازمان و مدیران، کیفیت 

ها و روحیوه ارایه بازخوردها، میزان اعگبار و ت ابق تصمیمات با قوانین سازمانی، نگرش

تووان برشومرد. می کار جمعی، اخیق کاری و غیر  اشار  شد  است. در کل نه عامل را

این عوامل خود معلول شرای  اقگصادی، اجگماعی و فرهنگوی حواکم، ن وم شخصویت، 

 :ن وووا  مووودیریت و سوووازمان کووواری اسوووت. ایووون نوووه عامووول عبارتنووود از
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گ کار
فرهن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                تعریف حقوقی این عبارت ساد  و سردسگی است   « .« حریم خصوصی»

د خود یا بگوان گرو  یا فرد یک یعنی «خصوصی حریم» یا «حریم شخصی»



 

 1395ردیبهشت  ا شماره یک / -اه اهواز کارگ -پایاماهنامه داخلی شرکت فنی و مهندسی فوالد 

13 
 

کامپیوتر
 

اش را اریعات مربوط به خودش را مجزا کند و در نگیجه بگواند خود یا اریعات

 پی  سال چند همین تا تقریبا. کند آشکار دیگران برابر در خوی  انگخاب با

 نشد  باب االن یانداز  به هوشمند هایدسگگا  و پرسرعت اینگرنت هنوز که

تر از دانسگیم. مهماش را میرت و تعریفعبا این مفهو  و معنی ما یهمه د،بودن

مان را تشخی  بدهیم و اگر نیاز توانسگیم موارد نقض حریم خصوصیآن می

بود در برابر شرای  مخگلف از خودمان واکن  نشان بدهیم. اما حاال چند سالی 

ررح شد، تهییر کرد  جز آن تعریفی که در ابگدا شود که همه چیز بهمی

و سرویس اینگرنگی اسگفاد   اپلیکیشناکثر ما هر روز از نیم دو جین .است

 ن بهمادهند که اریعاتها را میضمیننا  انواع و اقسا  تکنیم که موق  ثبتمی

بزارها حفظ حریم خصوصی های این اکند و رراحان و سازند کجا درز نمیهیچ

هاست به این فکر دانند. اما مدتسیاست دیگری مین را مقد  بر هر شاکاربران

های خشک و خالی برای راحت شدن خیال کاربران کنم که آیا این تضمینمی

با حریم  شخ  یا سازمانی به این اریعات که مسگقیماً کافی است و تا ابد هیچ

 ؟کندتباط هسگند، دسگرسی پیدا نمیخصوصی در ار
خگصری که با دوسگان تر بیان کنم. در سخن ما  را روشننیبگذارید چال  ذه

ان یشدر باب حفظ حریم خصوصی داشگم، تعریف این عبارت برام و همکاران

ای بر این باور بودند که حریم عد  .شدی جالبی میثابت نبود و شامل تبصر 

« اهین و نامحرمان نیافگد اریعات شخصی من دست نا»که خصوصی یعنی این

دسگی آمد و دید مخگصری به  و اگر در این بین گرو ، سازمان یا مرج  باال

ها هم ایرادی ندارد. اما گرو  دو   رقدشود زد، آنربوط میفق  به من م  هآن

خواهد کار هر نهاد یا سازمانی، چه داخلی معگقد بودند رصد کردن اریعات، می

برد و به هیچ  سوال میو چه خارجی باشد، نفس مفهو  حریم خصوصی را زیر 

رسید که در ماجراهای  نمها زمانی به ذهتما  این.عنوان قابل قبول نیست

ها یک های سازمانی تروریستحمیت تروریسگی پاریس، در یکی از خانه

بودند والن ادعا کرد  ئپیدا شد. در آن زمان مس 4استیشنپلیدسگگا  

ها یزی و هماهنگی برای حملهرن برای برنامهشاهایها از کنسولروریستت

اسگیشن که به ی پلیشبکه»توجیه این ادعا هم ساد  بود:  .اسگفاد  کرد  بودند

توانند با هم گپ و گفگگو کنند، از ابزار ن ارتی ها میکنند ی آن بازیواس ه

ای شد تا پلیس ادعا کند از و همین موروع هم بهانه« مند استحداقلی بهر 

ای از بان بسگه در این حمیت اسگفاد  شد . بعد هم عد ز 4اسگیشنپلی

 اش  و بخ  تفریحات و سرگرمی سونیمسووالن دولگی کشورهای اروپایی به 

 

 

 

 

اسگیشن ی پلیفشار آوردند که باید این امکان را به ما بدهی تا حسابی روی شبکه

اول به این  رسید!ن ر می ن ارت داشگه باشیم. این درخواست خیلی ترسناک به

گی روی اکثر های اریعاتی و امنیداد سازماننشان می که این درخواست عمیًخارر 

ست دن شااد  بودند، اریعاتقول د نشانهایی که به کاربراپآقریب به اتفاق همان 

اش از قلم اسگیشن و شبکهافگد، ن ارت مسگقیم دارند و تنها پلی کس نمیهیچ

 که جایی مثلنید آن را هم زیر ن ر بگیرند. مورد بعدی هم ایآافگاد  که بدشان نمی

برای سرگرمی و تفری  است، حال و هوایی  مکانی اسگیشن که صرفاًی پلیشبکه

هایی که ممکن است کنند بازی باب میل گرفت  موروعی که ابداًامنیگی به خود می

 .ن بیاورند، نیستشازبان در جریان بازی هر سخنی را به

خواهد کار هر نهاد یا سازمانی، چه گرو  دو  معگقد بودند رصد کردن اریعات، می

برد و به داخلی و چه خارجی باشد، نفس مفهو  حریم خصوصی را زیر سوال می

 .در اوایل دی ما  هم دولت چین تیر خیص را زد.هیچ عنوان قابل قبول نیست

های فعال کشور قانون جدیدی ور  کرد که بر اسام آن تمامی شرکت دولت این

ان را در شاند کلیدهای کدگذاری اریعاتد های تکنولوكیک مودف شدر حوز 

حریم »ها قرار بدهند. مفهو  این قانون جدید خیلی ساد  است: اخگیار دولگی

مربوط به شاید پی  خودتان بگویید این قوانین « خصوصی، بی حریم خصوصی.

کشور چین است و دخلی به سایر منارق جهان ندارد. اما وقگی بدانید چین 

های مخابراتی در س   ها و سیسگمی دسگگا و صادرکنند  ترین تولیدکنند بزرگ

گیرد و مفهو  حریم خودش می شکل جدیدی به و جهان است، همه چیز سر

تر از هر زمان دیگری گخصوصی، به آن شکلی که قانون تعریف کرد ، کم رن

ن ر شما کدا  تعریف از حریم خصوصی درست است و مورد قبول  حاال به .شودمی

کند بر است که تعیین میگوید فق  کارشماست؟ همان تعریف کیسیکی که می

  را چه کسی و تحت چه شرای ی ببیند؟ یا از ن ر شما ایرادی ندارد اریعات

ها مسگقیما به حفظ بخ  زیادی از آن که م مئناًمراج  ذیصیح برای اقداماتی 

 شود، نگاهی هرچند جزیی به اریعات کاربرانامنیت و آرام  مربوط می

 عوض بشود؟" حری  خصوصی" بیاندازند؟ آیا زمان آن رسید  تا تعریف

 

 

 

 چگونه 

 می توان در     

 کارکنان خالق،     

 انگیزه ایجاد کرد؟     
 
 

http://mag.digikala.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%864-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3/
http://mag.digikala.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%BE%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%864-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3/
http://mag.digikala.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF/
http://mag.digikala.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF/
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نها آمجموعه های بزرگ صنعگی مملو از کارکنان خیق اند. تشخی  بعضی از 

انند ی تومساد  است  و بسیاری دیگر پر از توانایی های شکوفا نشد  هسگند که 

ری از سیاب. مبه تجارت ما کمک کنند تا در بازارهای مگهیر امروز پابرجا بمانی

یجاد و  اشرکت ها ناخواسگه باعد مهار خیقیت می شوند. بنابراین یادگیری نح

 انگیز  در کارکنان خیق می تواند در این رقابت به ما کمک کند. 

 یراتنحو  برخورد مدیران و تصمیم سازان با کارکنان خیق بر سازمان تاث

که  کنند شرکت ها فراموش میمهمی دارد. یکی از کار آفرینان دنیا می گوید : 

اد  دمی کنند. اثرات منفی و مثبت پاسخ های  بتکارکنانشان با یکدیگر صح

 ی یدشد  از سوی مجموعه مدیران شرکت به خیقیت ، معموالً در شرکت می پ

ار ن قرو بنابراین کارکنان نیز سعی می کنند خود را در جهت مثبت این جریا

 دهند.

واس ه ایجاد کردن فرهنگی که خیقیت را تشویق می کند ، می توان به 

کارکنان را در تما  زمینه ها تشویق نمود تا اید  های بیشگری ارائه کنند . تنوع 

باعد بهبود مجموعه ی اید  ها شد  و شانس موفقیت سازمان را افزای  می 

 دهند.

 بسیار آوریق و ارتقای نوتوجه به این نکات برای ایجاد انگیز  در کارکنان خی

 مهم است :

 واکنش در مورد ایده های جدید -1

کنان کار رسیدن به اید  های جدید ، تیش و زمان نیاز دارد ، بنابراین

ن ً حققاباید بدانند که به خیقیت آنها ارزش داد  می شود . از ن ر م

این  نند.مدیران از کارکنان می خواهند تا به آنها پیشنهاداتی ارائه ک

 یشاناکار به مسیری دو ررفه نیاز دارد. مدیران که پاسخ می دهند ، 

ند دار پیشرفت می کنند. ًمدیران وقگی اید  های خیقانه وسوسه کنند 

ق رری ، از افرادی خاص بخواهند تا در مورد آنها  ن ر دهند. حگی از

 وفانرسامانه پیا  کوتا  و یا ماهنامه داخلی شرکت سعی کنند تا یک 

 فکری ایجاد کرد  و همه را در این سیسگم دخیل نمایند.

 پاسخ به همکاری ها و خالقیت ها با تقدیر و پاداش -2

خیقیت معموالً فرآیندی چند بار  که در آن فرد اید  ای اولیه را بیان 

کرد  و دیگران آن را بهبود می بخشند . بهگرین گرو  ها همدیگر را 

تکمیل کرد  و بنابراین باید برای همکاری  با یکدیگر انگیز  داشگه 

ت باشند . اخگصاص پاداش برای بهگرین اید  ، معموالً باعد ارتقای رقاب

به جای همکاری در راسگای موفقیت سازمانی می شود. این مسئله 

باعد مهار خیقیت شد  و افرادی که در خیقیت سهم داشگه و 

سگای  نشد  اند را ناراحت می کنند . به جای این کار باید از تما  

افراد درگیر تشکر کرد . بدین روش می توان کار گروهی و تیمی را در 

 و خیقیت را ارتقا بخشید. آیند  تشویق کرد 

 قرار دادن خالقیت در متن کارها -3

ه ق  بوقگی یک مدیر اجرائی ارشد در مورد نوآوری فکر می کند، در وا

یشگر بساله اعگماد دارد ، در حالی که کارکنان در  10تا  5فرآیندی 

  واندمواق   بر بهبود های آنی تمرکز می کنند. این ناسازگاری می ت

مسو کارکنان اید  هایی پیشنهاد  کنند که به علت ناه باعد شود تا

 بین بودن با هد  نادید  گرفگه شوند و فرصگی از دست رفگه باعد از

 بردن انگیز  شود.

به  ن رامدیران وقگی اید  های خیقانه م لوبی در ن ر دارند ، باید آ

ند. همکارانشان اریع دهند و بگویند که امید به تکمیل آن ها دار

نها آدیران باید سعی کنند تصویری از بازار به ایشان بدهند و از م

نند. این کساله آیند  را برایشان بازگو  5یا  4بخواهند که چشم انداز  

 کار باعد می شود خیقیت کارکنان به موفقیت تبدیل شود.

 تقدیر از شکست های مبتنی بر تالش های خوب -4

   د  ورند ، حگی وقگی که ایاید  های هوشمندانه معموالً شکست می خ

 قبل از بیان شدن به خوبی بررسی شد  باشد.

 "خالقیت داشتن خطرناك است  " 

اگر  حگی برای ایجاد انگیز  خیقیت ، باید به اید  های خوب پاداش داد

 به شکست منگهی شوند.

ه می بباید از تیش و شجاعت برای نوآوری تقدیر نمود . این کار پیا

 بر  می کند که به کوش  های رو به پیشرفت ، پاداشکارکنان مخا

 داد  و از آنان قدردانی می شود.

به عیو  در مجموعه صنعگی و تولیدی به این شکست ها نیاز دارد. این 

شکست ها معموالً درم هایی ارزشمند دارند که به مدیران و تصمیم 

 سازان مجموعه در موفق شدن کمک می کنند.
 

 

 

 

 الشـن تـدوربی
دست  تیش شما شاید از لنز دوربین ماهنامه ما دور بماند اما ق عاً کسی از آن باال تیش شما را خواهد دید و به شما خواهد بالید. تیش تان را پام می داریم.

در  شما حضور یابیم و تصویر تیش شما  را از دری ه لنز دوربین ماهنامه جاودانه سازیم. در محل کارمریزاد.... دوسگان سعی می کنیم گا  گاهی در هر فرصگی 

 .یهمان لنز دوربین تیش شدنداین شمار  همکاران زیر م
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 پانل های آبگرد

 ترانسفرکار

  قوس الکتریکی کوره

 بازوهای الکترود گیر

 

 تاپوسیخا
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