
 مرحلۀ نهایی بيســت و نهمین دورۀ مســابقات قرآنی شــرکت فوالدمبارکــۀ اصفهان با قرائــت پيام دکتر 
سبحانی مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه و با حضور گستردۀ بيش از 5000 نفر از کارکنان و خانواده های شرکت 

فوالد مبارکه در   روز جمعه 27 مردادماه در محل اردوگاه شهیدبهشتی شهر ابريشم برگزار شد.
  به گزارش خبرنگار فوالد، داوطلبان این دوره از مسابقات در فضایی نورانی و معنوی در سه مقطع سنی 
نوجوانان، جوانان و بزرگ ساالن و در رشته های اخالق، مفاهیم، مهدويت، اعتقادات، قرائت تخصصی، 

حفظ موضوعی قرآن، حفظ پنج جزء اول قرآن و حفظ جزء سی ام با يکديگر به رقابت پرداختند.
بنابر   این گزارش، این دوره از مســابقات بــا 22 نفر داور خواهــر و 14 داور برادر و تعــداد 60 مراقب نظارت بر 

مسابقات در  دو مرحلۀ کتبی و شفاهی برگزار شد .. . 

خبرنامه داخلی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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فوالد مبارکه مایۀ 
افتخار و برکت نظام 

جمهوری اسالمی 
ایران است

اصالح و تعمیر اساسی 
جرثقیل مذاب بر

 320 تنی فوالدسازی
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استقبال گستردۀ کارکنان و خانواده های شرکت فوالد مبارکه از مسابقات قرآن؛

خ حضرت سیدالشهدا را با خون خود  شهیدان استمرار خط سر
تضمین نمودند و راه شجاعت و آزادگی را به ما آموختند.
شهادت پاسدار بسیجی و جهادگر، محسن حججی، مدافع سرفراز 
حرم اهل بيت)ع( را به محضر رهبر معظم انقالب، خانوادۀ محترم 
شهید و ملت شريف ایران تسلیت عرض می نمایيم.

مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه
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پیشرفت 55 درصدی 5
احداث واحد فوالدسازی
 شرکت فوالد سفیددشت 

چهارمحال و بختیاری

2

مدیرکل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت معدن و تجارت:   

 یباسمه تعال

 یرفاه و امور یخدمات عموم

 * یهمکاران گرام توجهقابل *     
 

ی لیاطالعـات تح ـ یمنظور گـردآوربـهخواهشمند است  ه،ـمبارک رم فوالدـمحت ۀانوادـخ ممتاز یو دانشجو آموزدانش فرزندان تالش از رـیضمن تقد 
ان ممتاز و آموزدانش (A4) یلیکارنامه تح  یاصل و کپشامل  ،مربوطه مدارکجهت ارائه  ،95-96 یلیتح مربوط به سال ممتاز  انیو دانشجو انموزآانشد

مراجعه  لیذ یهامحلبه  01/06/96خ یاز تار مهر دانشگاهر به وبا سربرگ و ممه التیان تح یپا یگواهمعدل ممتاز /  /یدجد یشامل ورود ییدانشجو یگواه
 .فرمایید

 جنب اداره آموزش جهت همکاران شاغل در شرکتبسیج  در ساختمانواقع  یدفتر خدمات اجتماع 

 ازکارافتادهو  ریبگیمستمره، بازنشست همکاران تگان جهتسکانون بازنش 
 

   
 *توجه قابلات ـنک *

شامل  کنکور شدگانقبولبه انضمام  دانشگاهبا سربرگ  ییدانشجو دشدهییتأ یو ارائه گواه 31/06/96 خیتار متوسطه تا و ییراهنما ،ییل مدارک مقاطع ابتدایمهلت تحو 
 بود. خواهد 30/07/96خ یتا تار 96مهرماه  و 95 ماهبهمندانشجویان ورودی 

 :استل یط ذیشرا با هاآنتحت تکفل  و افراد خود کارکنانشامل  ییدانشجو زیو جوا (و فرزند)همسر  افراد تحت تکفل یبرافقط  یآموزدانشز معدل یجوا

 مطابق یفیتوص یهاکارنامهالزم به ذکر است معدل  .ندیارائه نما را خود یلیتح  کارنامۀ یو کپاصل  یدان متوسط بایتا پا ییمقطع اول ابتدا کارکنان ناآموزدانش 
 گردد.یمحاسبه م وپرورشآموزشاز  اخذشده استعالم

  آموزشی مذکور الزامی است.ضای مؤسسۀ مگواهی ممهور به مهر و ا ارائۀ، در آزمون مدارس استعدادهای درخشان شدهقبولافراد 

  نخواهد شدداده  یب اثریترت گونهچیهل یدانشگاه محل تح  وآموزشگاه ی امضا و مهر فاقد ایبه مدارک مخدوش. 

 ل باشد:یذ یهامشخ ه ید دارایبا انیدانشجو یبراشده ارائه یگواه 

 اول ترم واحدبه همراه انتخاب  اخذشده و تعداد واحد ورود مسالی، نییشماره دانشجو :د شاملیجد یورود ازیموردناطالعات  -

 1ترم معدل  یدبا 95 مهرماه یمثال ورود عنوان)به یلیح مسال تیو ن ترم شماره ،به دانشگاهورود  ذکر ترم ،ییشماره دانشجو :شامل ییمعدل دانشجو ازیموردناطالعات  -
 (ندیرا ارائه نما 95-96دوم  مسالین 2 مترمعدل  و 95-96 مسال اولین

 ممتاز ط معدلیشراالت با یان تح یموقت پا ایدائم  یگواه یاصل و کپ شامل: لیالتح فارغ انیدانشجو -

 :استل یذ به شرحن یممتاز قبولقابلمعدل  

 

 

 

 

      

، ترجمه شده یرسم یهادارالترجمهط توس هاآن ۀکه کارنام از کشورخارج  انیدانشجو یبرا A معدل
 .استقابل پرداخت  باشد

 .استن خصوص یدر ا یسؤاالت همکاران گرام یدر ساعات اداری روزکار پاسخگو 35334و  35335 یهاتلفنشماره  

 یرفاه و امور یعموم خدمات 

 معدل یمقاطع دانشگاه معدل و متوسطه ییمقطع راهنما معدل ییمقطع ابتدا

سوم  تا ییششم ابتدا 50/19 ییتداچهارم اب اول تا
 A ای 17 یو کارشناس یکاردان 50/18 ()ششم تا نهم ییراهنما

 ییپنجم ابتدا
 

)دهم تا  ان متوسطهیاول تا پا 19
و  ارشد یکارشناس 50/17 (یدانشگاهشیپدوازدهم و 

 50/16 یدکتر
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در ششمین دورۀ تقدیر از سرآمدان روابط عمومی صورت گرفت:

اعطای تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی 
به شرکت فوالد مبارکه

38

ششمین دوره آئین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران روز 
چهارشنبه 25 مرداد با حضور حسین مهری معاون وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات و. . .

گهی آ

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوان

گلوله آسیاب قطر 30 و 40 میلی متر موردنیاز48442984عمومی1 کیلوگرم  خرید مواد مصرفی1396/6/7 خرید 500/000 

انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تسمه های الستیکی نوارهای نقاله نواحی آهن سازی و فوالدسازی شرکت 48441520عمومی2
فوالد مبارکه

قراردادهای خرید1396/6/10

قراردادهای خرید1396/6/15خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات تخلیه اضطراری DRI و سیستم شارژبریکت48442643عمومی3

خرید مواد مصرفی1396/6/11خرید چوب-تخته، چهار تراش، تخته-چندالیی و پالت چوبی به صورت قرارداد باز48442800عمومی4

گردشی فوالدسازی مدول B و ماشین ریخته گری48441959عمومی5 قراردادهای خرید1396/5/30انجام عملیات بهسازی شیمیایی آب 

گرم در 48438718عمومی6 تهیۀ شن سیلیسی و تعمیر و بازسازی فیلترها و تعویض شن موجود در سندفیلترهای تصفیه خانه نورد 
شرکت فوالد مبارکه

قراردادهای خرید1396/5/29

قراردادهای خرید1396/6/1انجام عملیات حمل مواد سوختی از شرکت پخش فرآورده های نفتی اصفهان به شرکت فوالد مبارکه48443732عمومی7

گریت بار48442986عمومی8 کیلوگرم  خرید مواد مصرفی1396/5/31 خرید 100/000 

جهت دريافت اسناد و کســب اطالعات بيشــتر به نشــانی  www.msc.ir  لینک مناقصات بخش خريد و تأمین کنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود نســبت به انتخاب مناقصۀ 
موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( اقدام کنید.                                                 روابط عمومی شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان

دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن

خ  03/ 96/06 در محل سالن تشــريفات به آدرس: اصفهان، فوالد  جلســۀ مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مســکن کارکنان فوالد مبارکه در ســاعت 14 روز جمعه مور
مبارکه، کیلومتر 75 جنوب غرب اصفهان تشکیل می شود. از کلیۀ اعضا دعوت می شود شخصا يا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
کثر 3 رأی و هر شــخص غیر عضو تنها يــک رأی خواهد بود و  ضمنا به اطالع می رســاند که به موجب مادۀ 19 آیين نامه نحوۀ تشــکیل مجامع عمومی، تعــداد آرای وکالتی هر عضو حدا
کثر تا پايان وقت اداری تاریخ 96/06/01 در محل دفتر تعاونی مســکن واقــع در فوالد مبارکه يا دفتر فدک واقع در  اعضای متقاضی اعطای نمايندگی بايد به همراه نمايندۀ خود حدا

اصفهان، خیابان همدانیان، مجتمع مسکونی فدک حاضر شوند و پس از احراز هويت و تأیيد وکالت، برگۀ ورود به مجمع را دريافت نمايند.

دستور جلسه:
- ارائۀ گزارش هیئت مدیره و بازرسان

- تمديد مدت فعالیت قانونی شرکت تعاونی موضوع ماده 6 اساسنامه برای مدت 3 سال

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه

فراخوان شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان

کارشناســان پرتــالش فــوالد مبارکــه موفــق 
شــدند بــرای اولیــن بــار در کشــور ورق های 
 PVC، VINYL،PET نقــش دار بــا پوشــش

تولید کنند.
مدیر ناحیــه نورد ســرد فــوالد مبارکه ضمن 
تأیيد این خبر گفت: به منظور اجرایی کردن 
راهبردهای فــوالد مبارکه درزمینــۀ کامل تر 
کردن هرچه بيشتر سبد محصوالت شرکت، 
در گامــی ديگــر، بــا راه انــدازی موفقیت آمیز 
laminatore(- ماشــین نقش دهنــدۀ ورق
Embosser(، ورق هــای نقش دار با پوشــش 
PVC، VINYL،PET در واحد ورق رنگی این 

شرکت تولید شد.
کید بر اهمیــت تولید  نادر حســین زاده بــا تأ
هرچه بيشــتر انواع محصــوالت فــوالدی در 
کشور افزود: با توجه به نیاز بازار و ارزش افزودۀ 
باالیی که محصوالت رنگی دارای پوشــش 
فیلم دارند، این واحد تصمیم گرفت بار ديگر 

با عزمی راسخ و . . .

تولید ورق های  نقش دار 
در فوالد مبارکه

برای اولین بار در کشور 
انجام شد؛
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در محضر والیت

یادداشت/ دکتر علیرضا نظری

 شـهادت يـک مفهـوم عجیبـی اسـت، يـک مقولۀ 
عجیبی است، يک مقولۀ عمیقی است. شهادت 
يعنـی معاملـۀ بـا خـدا، يـک معاملـۀ دوجانبـۀ 
بی دغدغـه با خـدای متعـال؛ جنـس هـم معلوم، 
بهـای جنـس هـم معلـوم. جنـس عبـارت اسـت از 
جـان. جـان يعنـی سـرمايۀ اصلـی هـر انسـانی در 
این دنیـای مـادی؛ این جنس اسـت؛ این را شـما 
تقديـم می کنیـد؛ در مقابـل، چـه می گیريـد؟ در 
مقابل، سعادت ابدی و حیات جاودان در برترین 
نعمت های الهی را می گیريد. این جنس را از شما 
می خرنـد که به شـما بهشـت بدهنـد. وقتی شـما 
در راه خدا مجاهدت می کنید، چنین نیسـت که 
بـروی جانـت را دو دسـتی بدهـی دسـت دشـمن 
و بگویـی بکـش؛ نـه آقـا! شـما هـم ضربـه می زنـی 
بـه او. ایـن جـوان مـا کـه در دفـاع از حـرم، در فـالن 
کشـور خارجی در مقابل داعش ايسـتاده و شـهید 
شـده، قبل از اينکه شـهید بشـود، صد ضربه به او 
کام کـرده،  زده، جلـوی او را گرفتـه، اهـداف او را نـا
حـاال هـم شـهید می شـود. اينکـه می گويـد از تـو 
می خريم این جنس را به قیمت بهشـت؛ بهشت 
يعنـی سـعادت ابـدی، سـعادتی کـه در آنجـا ديگـر 
مثل این یخ نیسـت کـه لحظه به لحظـه آب برود؛ 
نـه، بقـاء دائمـی اسـت، همیشـگی اسـت، لـذت 
همیشـگی اسـت، نعمـت همیشـگی اسـت؛ ایـن 
وعـده، وعـدۀ خـدا اسـت. ایـن وعـدۀ حقـی اسـت 
که خـدای متعـال بـه شـما داده اسـت، چه کسـی 
به عهد خود وفا کننده تر اسـت از خـدا؟ این وعده 
وفا می شـود. ظاهـرش را کـه نگاه می کنیـد، ظاهر 
کـی دارد، تلخـی دارد؛ پـدر انسـان، مـادر  دردنا
انسان، همسر انسان، بچۀ انسان، برادر و خواهر 
انسـان، داغـدار می شـوند، غصـه می خورنـد؛ 
ظاهـرش ایـن اسـت؛ امـا باطنـش چـه؟ باطنـش 
فـروش يـک جنـس ضایع شـدنی و خراب شـدنی 
و غیرقابل مانـدن بـه يـک قیمـت فوق العـاده بـاال 
کـه شـهید می شـوند، خـدای  اسـت. آن هایـی 
می کنـد،  آن هـا  بـه  را  لطـف  بيشـترین  متعـال 
باالتریـن لطـف را بـه آن هـا می کنـد؛ ایـن شـهادت 

اسـت.
البتـه  هسـتید،  شـهدا  خانواده هـای  شـماها   
رنـج می بريـد؛ فرزندتـان، برادرتـان، پدرتـان، 
همسـرتان از دسـتتان مـی رود، ]آن هـا را[ دوسـت 
داريـد، محبـت داريـد، بدیهـی اسـت کـه داغـدار 
می شـويد؛ در ایـن ترديـدی نیسـت. اّمـا بـا ایـن 
نـگاه وقتی نـگاه کنیـد، خواهیـد ديد که شـما هم 
برنده ايـد. چـرا؟ بـرای خاطـر اينکـه او کـه عـروج 
پيـدا کـرد و رفـت بـه درجـات عالـی، او قـدرت دارد 
خ و در قیامـت  شـفاعت کنـد؛ او می توانـد در بـرز
ح حال هایـی کـه مـا  نقـش ايفـا کنـد. در ایـن شـر
می خوانیـم از خانـوادۀ شـهدا، ازایـن  قبیـل زيـاد 
هست که همسر شـهید، پدر شـهید، مادر شهید 
دچـار يک مشـکلی می شـوند، به شـهید متوسـل 

می شـوند؛ می گوينـد »تو کـه دسـتت باز اسـت، تو 
کـه می توانـی، کمکمـان کـن« و او کمـک می کند. 
خ هـم همین جـور اسـت. شـماها می رويـد  در بـرز
ديگر؛ شـماها هم که ماندنی نیسـتید؛ من و شما 
خ را،  همه رفتنی هسـتیم؛ ما هم همیـن عالم بـرز
همیـن داالن را، همیـن وادی را در پيـش داريـم، 
بـه آنجـا خواهیـم رسـید. وقتی کـه رفتیـد، آنجـا 
گـر انسـان آنجـا بتوانـد  گرفتاری هـا زيـاد اسـت؛ ا
شـفیعی داشـته باشـد کـه ایـن شـفیع بـه درد آدم 
بخـورد، خیلـی قیمـت دارد. ایـن شـهید، شـفیع 

شـماها اسـت.
 البتـه در کنـار ایـن حرف هـا، ارزش شـهدای مـا 
گر  هـم بايـد معلـوم باشـد. شـهدای دفـاع از حـرم ا
نبودنـد، مـا بايـد حـاال بـا عناصـر فتنه گـر خبیـث 
دشـمن اهل بيـت و دشـمن مـردم شـیعه، در 
شـهرهای ایـران می جنگیديـم. در برنامه هـای 
دشـمن بـود؛ در عـراق کـه بودنـد، این هـا در يـک 
منطقـه ای بودنـد و سـعی می کردنـد خودشـان را 
بکشـانند بـه سـمت منطقـۀ مـرزی بـا جمهـوری 
بـه مناطـق  برسـانند  را  اسـالمی؛ و خودشـان 
اسـالمی  جمهـوری  همسـايۀ  کـه  شرقی شـان 
است؛ سعی می کردند بيايند به این استان هایی 
که با ما هم مرزند؛ جلويشـان گرفته شـد، بهشـان 
تودهنـی زده شـد، تارومـار شـدند. در سـوريه هـم 
گـر ایـن کاری را که سـرداران بـا ارزش  همین جور؛ ا
مـا انجـام دادنـد انجـام نمی دادنـد، بـه قـول ایـن 
آقای مداح عزیزمـان، حاال بايد در همیـن دوروبر 
و اطـراف بـا این هـا می جنگیديـم؛ بايـد در همیـن 
خیابان هـای خودمـان و شـهرهای خودمـان بـا 
این هـا مبـارزه می کرديـم. بخـش مهّمـی از ایـن 
امنّیتـی کـه امـروز شـما داريـد، مربـوط بـه همیـن 

مدافعـان حـرم اسـت.
قدر شهدا را بايد بدانیم، قدر خانواده های شهدا 
را بايد بدانیم. هرکسی که سعی کند که ياد شهدا 
به فراموشـی سپرده بشـود، به این کشـور خیانت 
کرده؛ هرکسـی که سـعی کند کـه بـه خانواده های 
شـهدا اهانـت بشـود يـا بی اعتنائـی بشـود يـا مـورد 
تعـرض زبانـی قـرار بگیرنـد، بـه ایـن کشـور خیانـت 
کـرده؛ ]چـون[ اينجـا بحـث نظـام نیسـت، بحـث 
کشـور اسـت؛ بـه کشـور خیانـت کـرده. بـه شـهدا 
بايـد احتـرام بگذارنـد و قـدر آن هـا را بداننـد؛ بـه 
خانـوادۀ شـهدا بايـد احتـرام بگذارنـد و قـدر آن هـا 
را بداننـد؛ خـود را زیـر بـار منـت شـهیدان بداننـد. 
خـب »زیـر بـار منـت شـهیدان« يعنـی چـه؟ يعنـی 
زیربـار آن همسـری کـه راضـی می شـود شـوهرش 
بـرود در میدان جنگ به شـهادت برسـد؛ پس زیر 
بار ]منـت[ آن خانـم هم هسـتند؛ زیـر بار منـت آن 
پـدر يـا آن مـادری کـه رضايـت می دهـد فرزنـدش 
برود ]هم هستند[؛ زیر بار منت این ها قرار بگیرند 
کـه ارزش هـا را در  و همـه بداننـد، این هـا اسـت 

کشـورمان زنـده مـی دارد.

در ایران اول شهریورماه هر سال را هم زمان با   زادروز 
حکیم ابوعلی سینا به پاس تألیفات و خدمات وی 
به علوم پزشــکی و همچنین تجلیل از پزشــکان روز 

پزشک نام گذاری کرده اند.
که علم پزشکی به حفظ  ابن سینا معتقد است ازآنجا
سالمت انسان می پردازد، پزشک بايد خصوصیات 
و ویژگی های نظام خلقــت را در بــدن مطالعه کند؛ 
بنابراین پزشــک بايد بيش از ســایر افراد به عظمت 
الهی توجه داشته باشد. امروزه نیز در جامعۀ پزشکی 
بحث اخــالق از جايــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت تا 
جایی که مباحث اخالق پزشکی )MedicalEthics( از 
مباحث جدی و گسترده در علم پزشکی است. افعال 
اخالقی در پزشکی اساسی ترین راه داشتن درجات 
باالی علمی و معنوی پزشــک در جامعه اســت و به 
همین دلیــل رعايت معیارهای اخالقی در پزشــکی 
همانند خلعتی خواهد بود که پوشیدن آن زیبندۀ 

قامت همگی اطبا است.
پزشــکان شــرکت فوالد مبارکه نیز بــا الهــام گرفتن از 
این حکیــم عالی قــدر، در زندگــی کاری خــود تالش 

می کننــد کــه مجموعــه ای از خدمــات ســالمتی را 
در ســازمان اشــاعه دهنــد کــه نتیجــۀ آن جلوگیری 
از پيامدهــای منفی بهداشــتی درمانی اســت. این 
فعالیت هــا کــه ازجملــه فعالیت های نقشــۀ جامع 
سالمت شرکت است، به منظور ارتقای سالمت تمام 
کارکنان سازمان پايه ریزی شده است. هدف از ارتقای 
سالمت، توانمندسازی افراد برای مراقبت از سالمت 
خود و قادرسازی آن ها برای تصمیم گیری درزمینۀ 
تأمین، حفظ و ارتقای ســالمت فردی، خانوادگی و 

اجتماعی است.
ازاین رو بر اســاس شعار ســازمان بهداشت جهانی، 
يعنی »خود مراقبتی کلید سالمتی است«، الزم است 
که ديدگاه سالمت محور در کلیۀ مراحل ارائۀ خدمات 
بهداشتی درمانی جاری شــود تا افراد سبک زندگی 

خود را به سبک زندگی سالم تغیير دهند.
در پايــان ایــن روز را بــه تمامــی همکارانــم در مرکــز 
بهداشــت حرفــه ای و درمــان تبريــک می گويــم و 
امیدوارم این پيام آوران ســالمتی در پناه خدا سالم 

و پاينده باشند.

شهادت یعنی معاملۀ با خدا
خالصه ای از بیانات مقام معظم رهبری 

در دیدار خانواده های شهدای مرزبان و مدافع حرم )1396/3/28(

خود مراقبتی 
کلید سالمتی است

مدیرکل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی وزارت صنعت معدن و تجارت:   

کشور انجام شد؛    برای اولین بار در 

کارشناســـان پرتـــاش فـــوالد 
مبارکـــه موفـــق شـــدند بـــرای اولیـــن بـــار 
در کشـــور ورق هـــای نقـــش دار بـــا 
 PVC، VINYL،PET پوشـــش 

تولید کنند.

مدیـــر ناحیـــه نـــورد ســـرد فـــوالد مبارکـــه ضمـــن 
تأیيـــد ایـــن خبـــر گفـــت: به منظـــور اجرایـــی 
کـــردن راهبردهـــای فـــوالد مبارکـــه درزمینـــۀ 
کامل تـــر کـــردن هرچـــه بيشـــتر ســـبد محصـــوالت 
راه انـــدازی  بـــا  ديگـــر،  گامـــی  در  شـــرکت، 
ورق  نقش دهنـــدۀ  ماشـــین  موفقیت آمیـــز 
ورق هـــای   ،)laminatore(-Embosser
ــا پوشـــش PVC، VINYL،PET در  نقـــش دار بـ

واحـــد ورق رنگـــی ایـــن شـــرکت تولیـــد شـــد.
کیـد بـر اهمیـت تولیـد  نـادر حسـین زاده بـا تأ
هرچـه بيشـتر انـواع محصـوالت فـوالدی در 
کشور افزود: با توجه به نیاز بازار و ارزش افزودۀ 
کـه محصـوالت رنگـی دارای پوشـش  باالیـی 
فیلم دارنـد، این واحد تصمیـم گرفت بار ديگر 
بـا عزمـی راسـخ و بـا پشـتوانۀ کارکنـان متعهـد 
خود، مرحلـه ای ديگر در تولیـد ورق های ویژه 

را در شـرکت پايه گـذاری کنـد.
و  بـــرق  کارشـــناس  احمدپـــور  داریـــوش 
اتوماســـیون واحـــد ورق گالوانیـــزه و رنگـــی فـــوالد 
مبارکـــه نیـــز در ایـــن خصـــوص بـــا اشـــاره بـــه 
مراحـــل تولیـــد ایـــن محصـــول افـــزود: ازآنجا کـــه 
شـــرکت ســـازندۀ ماشـــین نقش دهنـــدۀ ورق بـــه 
ـــه ارائـــۀ خدمـــات نبـــود،  دالیـــل تحريـــم حاضـــر ب
کارشناســـان خـــالق فـــوالد مبارکـــه تصمیـــم 
ـــود  ـــارب خ ـــی و تج ـــش فن ـــه دان ـــکا ب ـــا ات ـــد ب گرفتن

ــه  ــانند بـ ــرداری برسـ ــه بهره بـ ــتگاه را بـ ــن دسـ ایـ
همیـــن منظـــور ابتـــدا اشـــکاالت موجـــود در 
سیســـتم ســـیاالت  )آب، بـــرق، هیدرولیـــک، 
ــه  ــوط بـ ــکالت مربـ ــه مشـ پنوماتیـــک( و در ادامـ
بخش هـــای مکانیـــک، ابـــزار دقیـــق و همچنیـــن 
برنامه هـــای سیســـتم کنتـــرل ماشـــین، برطـــرف 

شـــد.
بررســـی و رفـــع عیـــب مدارهـــای هیدرولیـــک 
و  تنظیـــم  فـــوق،  تجهیـــز  پنوماتیـــک  و 
برنامه ریـــزی ســـرور درایوهـــا و همچنیـــن 
ــا و ســـنکرون کـــردن ســـرعت  تنظیـــم پارامترهـ
خطـــی بـــاز شـــدن فیلـــم بـــا ســـرعت حرکـــت 

مدیــرکل  یاراحمــدی  دکتــر 
بهداشــت، ایمنی، محیط زیســت و 
انــرژی وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت در جریــان بازدید از شــرکت 
فــوالد مبارکــه در نشســتی بــا معاون 
نیــروی انســانی و ســازمان دهی، 
مدیران و کارشناسان واحد بهداشت 
حرفــه ای، ایمنــی و محیط زیســت 
شرکت فوالد مبارکه، امکان سنجی و 
بررســی برنامــه جامعــی بــا عنــوان 
  )H.S.E school program( »HSEمدرســه«
را بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور 

بررسی کردند.

ياراحمـدی در گفتگـو بـا خبرنـگار فـوالد افـزود: با 
بررسـی و مطالعـۀ امکان سـنجی ایـن مدرسـه از 
سـال 95، از بيـن واحدهـای صنعتـی و معدنـی 
شـرايط  بـود،  ح  مطـر کشـور  در  کـه  مختلفـی 
اسـتقرار ایـن دوره کـه يـک برنامـۀ علمـی و عملی 
شـد؛  فراهـم  مبارکـه  فـوالد  شـرکت  در  اسـت 
بنابرایـن در يـک بـازۀ زمانـی سـه ماهه بـا نـگاه بـه 
شاخص های HSE، مطالعات اولیه روی شرکت 
فـوالد مبارکـه به عنـوان يـک واحد صنعتـی فعال 
ح وظیفـه،  بـه لحـاظ سـاختار تشـکیالتی، شـر
عملکـرد، فعالیت هـای میدانی و نیروی انسـانی 
انجام و پس ازآن با توجه به نتایج به دسـت آمده 
فوالد مبارکه برای اجرای این دوره برگزيده شـد.
وی در تشـریح چگونگـی اجـرای اولیـن دورۀ 
آموزشـی گفـت: وزیـر محتـرم دسـتور اجـرای ایـن 
دوره را صـادر کردنـد. در ادامـه بـا همـکاران ایـن 
واحـد رایزنی هـای الزم انجـام و مقـرر شـد اولیـن 
دوره بـرای 40 نفـر از مدیـران و متخصصـان در 
سـطح کشـور برگـزار شـود؛ به نحوی کـه در ایـن 
دوره مسـئوالن و مدیـران 37 سـازمان در يـک 
دورۀ يک ماهـه بـا حضـور اسـاتید تعیين شـده 

سرفصل های مشخص شده را به صورت اجرایی 
و میدانـی طـی خواهنـد کـرد.

او دربارۀ دسـتاوردهای این دورۀ آموزشـی اظهار 
کرد: نتیجۀ ارزيابی این دوره به ما کمک خواهد 
کرد که دوره هـای معدنـی را در يک واحد مشـابه 
اينجـا و در حـوزۀ معـدن انجـام دهیـم. در حـوزۀ 
خـودرو نیـز چنیـن دوره ای خواهیـم داشـت و 
دورۀ HSE  را در حـوزۀ صنعـت و معـدن و خـودرو 

به صـورت يک ماهـه برگـزار خواهیـم کـرد.
مدیـرکل بهداشـت، ايمنـی، محیط زيسـت و 
کید بر  انرژی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأ
این کـه به طـور قطـع ایـن دوره از يک تا شـش ماه 
قابل اجـرا خواهـد بـود، درخصـوص برنامه هـای 
سـال آينـده، خاطرنشـان کـرد: بـرای سـال آينده 
ایـن دوره را بـه دوره ای آموزشـی بـا ارائـه مـدرک 
بـه زبـان فارسـی و انگلیسـی و بـا اعتبـار بـاال ارتقـا 
خواهیـم داد؛ ضمـن این کـه بايـد متذکـر شـد 

ورق و هم راستاســـازی فیلـــم و ورق از نظـــر 
ــا تنظیـــم کـــردن  ــر بـ ــر يکديگـ منطبـــق بـــودن بـ
کارهـــای  ديگـــر  از  تجهیـــز  اســـترينگ های 
انجام شـــده بـــرای راه انـــدازی ایـــن دســـتگاه 
بـــود کـــه داریـــوش احمدپـــور ضمـــن اشـــاره 
کـــرد: درنهايـــت تمامـــی  بـــه آن هـــا تصریـــح 
حرکت هـــای دســـتگاه تســـت و اصالحـــات 
الزم روی برنامه هـــا و سیســـتم های کنترلـــی 
آن انجـــام شـــد تـــا موفـــق بـــه راه انـــدازی و تســـت 

ســـرد دســـتگاه مذکـــور شـــديم.
کارشـــناس بـــرق و اتوماســـیون واحـــد ورق 
کاربردهـــای  گالوانیـــزه و رنگـــی درخصـــوص 

ایـــن محصـــول افـــزود: در فراينـــد تولیـــد ایـــن 
الگوهـــای  و  نقش هـــا  می تـــوان  محصـــول 
مختلـــف و متنوعـــی از جملـــه نقـــش چـــوب، 
را  و...  ســـنگ  نقـــش  تیتانیـــم،  نقـــش 
کـــه بـــا توجـــه  بـــر روی ورق اعمـــال نمائیـــم 
نـــوع  ایـــن  اعمال شـــده  نقـــش  نـــوع  بـــه 
محصـــول می توانـــد در تولیـــد بدنـــۀ انـــواع 
لوازم خانگـــی مثـــل يخچـــال و لباسشـــویی، 
دکوراســـیون داخلـــی منـــازل و بخش هـــای 
داخلـــی ســـالن ها اجـــالس و نمـــای داخلـــی 

ســـاختمان ها و... بهـــره بـــرد.
ـــا اشـــاره بـــه ديگـــر مزايـــای راه انـــدازی ایـــن  وی ب
دســـتگاه، خاطرنشـــان کـــرد: در صـــورت تأمیـــن 
ــاورای  ــعه مـ ــد اشـ ــت ضـ ــا خاصیـ ــم PET بـ فیلـ
بنفـــش می تـــوان محصـــوالت تولیدشـــده بـــا 
ـــی ســـاختمان ها  ایـــن تجهیـــز را در نمـــای بيرون

نیـــز اســـتفاده کـــرد.
احمدپـــور درخصـــوص ظرفیـــت ایـــن دســـتگاه 
گفـــت: در حـــال حاضـــر می تـــوان بـــا ایـــن 
ــاعت، 13  ــر در سـ ــا حـــدود 2800 متـ ــتگاه بـ دسـ
ــه در  ــرد کـ ــد کـ ــش دار تولیـ ــوالت نقـ ــن محصـ تـ
ـــا انجـــام اصالحـــات نهایـــی  ـــازار ب ـــاز ب صـــورت نی
ـــم  ـــد ه ـــش تولی ـــکان افزاي ـــین، ام ـــرد ماش عملک

وجـــود دارد.
وی در پايـــان از حمايت هـــای مدیريـــت ناحیـــه 
ـــورد ســـرد، رئیـــس و کارکنـــان واحـــد گالوانیـــزه  ن
و رنگـــی و همچنیـــن از همـــکاری واحدهـــای 
دفتـــر فنـــی تولیـــد، دفتـــر فنـــی تعمیـــرات، 
کـــه در  شـــرکت توکارنـــگ و ســـایر همکارانـــی 
تحقـــق ایـــن مهـــم ايفـــای نقـــش کردنـــد، تشـــکر 

و قدردانـــی کـــرد.

کنـون نیـز ایـن مـدرک باالتریـن وزنـه HSE  در  ا
کشـور اسـت. درواقـع ایـن دوره از نظـر علمـی و 
دانشـگاهی کامـال معتبـر اسـت و دانشـگاه های 
ح  مطـر اسـاتید  و  خبـره  متخصصـان  و  برتـر 
دانشـگاه های کشـور سـرفصل ایـن رشـته ها را 
تنظیم کرده اند. فرايند اجرایـی آن نیز به صورت 
حرفـه ای دنبـال می شـود و کسـانی که ایـن دوره 
را يـاد می گیرنـد افـرادی هسـتند کـه قـرار اسـت 
به عنوان مدیران فرهیخته و توانمند و شايسته 
و حرفـه ای در مجموعـۀ HSE وزارت صنعـت، 

معـدن و تجـارت فعالیـت کننـد.
وی درخصـوص سـرفصل های ایـن دوره يـادآور 
شـد: ایـن دوره در 5 سـرفصل سـالمت شـغلی، 
 HSE ايمنـی، محیط زيسـت، انـرژی و مدیريـت
کثر اساتید دانشگاهی  طی 180 ساعت با حضور ا
و صنعتـی برگـزار می شـود. ایـن دوره ترکیبـی از 
علـم و عمـل خواهـد بـود و امیدواريـم در ایـن 

گاهـی مدیـران  فراينـد زمینـۀ ارتقـای آمـوزش و آ
و متخصصـان مربوطـه در سـطح کشـور فراهـم 

شـود.
ياراحمدی عملکرد واحد ايمنی و محیط زيست 
و بهداشـت حرفـه ای شـرکت فـوالد مبارکـه و 
آاليندهـای  پايـش  سیسـتم های  همچنیـن 
زيسـت محیطی را در ایـن شـرکت مثبـت ارزيابـی 
و اضافـه کـرد: ایـن شـرکت سـاختار خیلـی خـوب 
و نیـروی انسـانی توانمنـدی دارد و به خوبـی 
توانسـته اسـت اقدامـات شايسـته ای در حـوزۀ 
تولیـد و مسـئولیت های اجتماعـی انجـام دهـد. 
کـه البتـه ایـن شـرايط مناسـب را بايـد مدیـون 
تعهد مدیريت ارشد این واحد صنعتی دانست.
فعالیت هــای  تمامــی  این کــه  افــزود:  وی 
مانیتورينــگ  مبارکــه  فــوالد  زيســت محیطی 
می شــود و 1700 هکتــار فضــای ســبز کارخانــه از 
کیفیــت شــرکت  محــل پســاب تصفیه شــده و با
آبيــاری می شــود، يکــی ديگــر از ویژگی هــای بــارز 
ایــن شــرکت اســت. ازایــن رو بــا مالحظاتــی کــه 
در واحــد بهداشــت حرفــه ای، ايمنــی و محیــط 
زيســت شــرکت فــوالد مبارکــه رعايت شــده اســت، 
این واحد را می تــوان از واحدهای برتر و شايســته 

کشــور دانســت.
ياراحمــدی در بخــش پايانــی ســخنان خــود 
فــوالد مبارکــه را ســايتی صنعتــی، تحقیقاتــی و 
دانشــگاهی معرفــی کــرد و گفــت: در ایــن شــرکت 
به وضــوح می تــوان تمرکــز بــر تخصص گرایــی، 
حضور کارکنان فرهیخته و به روز را مشاهده کرد 
و این درســت همان مزيتی اســت کــه کمتر واحد 
صنعتی بــا این گســتردگی و بــا ایــن خصوصیت از 
آن بهره منــد اســت. بــه همیــن دلیــل  امیدواريــم 
بــا ايجــاد ایــن مدرســۀ آموزشــی در فــوالد مبارکــه 
بتــوان الگــوی )Bench mark( مناســبی بــرای 

ســایر ســازمان ها معرفــی کــرد.

 الزم است 
که دیدگاه 
سالمت محور در 
کلیۀ مراحل ارائۀ 
خدمات بهداشتی 
درمانی جاری 
شود تا افراد سبک 
زندگی خود را به 
سبک زندگی سالم 
تغییر دهند

در این شرکت به وضوح 
می توان تمرکز بر 

تخصص گرایی، حضور 
کارکنان فرهیخته و به روز 

را مشاهده کرد و این 
درست همان مزیتی 
است که کمتر واحد 

صنعتی با این گستردگی 
و با این خصوصیت از 

آن بهره مند است

دکتـر علی پارسـا، مدیر شـبکۀ 
شهرسـتان  درمـان  و  بهداشـت 
مبارکه بـه همـراه سرپرسـت و مدیر 
بیمارسـتان  محمـد رســــــــــــول اهلل 
)ص( ایـن شهرسـتان بـا حضـور در 
شـرکت فوالد مبارکه با اهـدای لوح 

تقدیر بـــه دکـــتر بـــهـــرام ســبــحانــی 
از مسـئولیت پذیری این شرکت در 
حـوزۀ  در  به ویـژه  جامعـه  قبـال 

سامت قدردانی کرد.

ـــر  ـــدار دکت ـــوالد در ایـــن دي ـــگار ف ـــزارش خبرن ـــه گ ب

کیـــد دولـــت بـــر حـــوزۀ  پارســـا بـــا اشـــاره بـــه تأ
ســـالمت همگانـــی و شـــعار وزارت بهداشـــت 
به عنـــوان ادای حـــق مـــردم ابـــراز داشـــت: 
کنـــون در حـــوزۀ ســـالمت فعالیت هـــای خوبی  تا
کشـــور انجـــام و زیرســـاخت های  در ســـطح 
قابـــل قبولـــی آمـــاده شـــده اســـت؛ بااین حـــال، 

ـــاد  ـــا آح ـــود ت ـــاد ش ـــه ايج ـــرايطی در جامع ـــد ش باي
ـــت  ـــود هم ـــالمتی خ ـــای س ـــرای ارتق ـــز ب ـــردم نی م

گمارنـــد.
مدیـــر شـــبکۀ بهداشـــت شهرســـتان مبارکـــه 
توســـعۀ  بـــه  توجـــه  بـــا  کـــرد:  خاطرنشـــان 
اورژانـــس و بخش هـــای بيمارســـتان، خدمـــات 
ــردم  ــه مـ ــمگیری بـ ــگیری چشـ ــی و پيشـ درمانـ
شهرســـتان و شـــهرهای اطـــراف در حـــال 
ارائـــه اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت ایـــن 
بيمارســـتان ایـــن خدمـــات خصوصـــا در حـــوزۀ 
و  قابل ارتقاســـت  پيشـــگیری  و  بهداشـــت 
ــر ديابـــت،  می تـــوان بـــرای بيماری هایـــی نظیـ
فشـــارخون، بيماری هـــای قلبـــی و عروقـــی، 
ســـطح  در  مدونـــی  و  جامـــع  برنامه هـــای 

کـــرد. شهرســـتان و منطقـــه تدویـــن 
 گفتنـــی اســـت به منظـــور توســـعۀ اورژانـــس و 
بيمارســـتان حضـــرت محمـــد)ص( شهرســـتان 
مبارکـــه، شـــرکت فـــوالد مبارکـــه بـــا انعقـــاد 
تفاهم نامـــه ای بـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
اصفهـــان و تخصیـــص اعتبـــار در بازســـازی و 

توســـعۀ ایـــن بيمارســـتان مشـــارکت کـــرد.

امنیّتی که امروز 
شما دارید، مربوط 
به همین مدافعان 
حرم است
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مدیرعامل فوالدمبارکه:

خـبـــــــــــر

در برابر بورس کاال، سیستم قیمت گذاری و شورای رقابت جواب نمی دهد

دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل 
شــرکت فوالدمبارکــۀ اصفهــان، در 
جمــع خبرنــگاران ضمــن تأییــد و 
محمــد  برنامه هــای  از  حمایــت 
شــریعتمداری، گزینــۀ پیشــنهادی 
دولت دوازدهم برای تصدی وزارت 
صنعــت معــدن و تجــارت اظهــار 
کرد:آقای شــریعتمداری یــار و همراه 
دولت یازدهم و معاون اجرایی رئیس 
جمهور محتــرم بودند کــه در دولت 
دوازدهــم بــه عنــوان وزیــر صنعت، 
معــدن و تجــارت معرفی شــده اند. 
ایشــان در دولــت فعلــی بــه عنــوان 
معــاون اجرایــی منشــأ خیــر بودند و 
سابقۀ درخشانی نیز که در سال های 
76 تــا 84  بــه عنــوان وزیــر بازرگانی و 
نمایندۀ ایــران در الحاق به ســازمان 
تجــارت جهانــی دارنــد، همــراه بــا 
اشــراف کامــل به بخــش تجــارت و 
وقوف کافی و وافی به اوضاع داخل 
و بین الملل، می توانند در این برهه نیز 
مثمرثمــر باشــند . عــاوه بر اینکــه در 
بخــش صنعــت هــم برنامه هــای 
امیدوارکننــده ای ارائــه داده انــد کــه 
توجه ویژۀ ایشان به بخش معدن و 
صنایع معدنــی را نیــز بیــش از پیش 

آشکار ساخته است.

وی افــزود: نــگاه ايشــان بــه افزايــش ســهم 
صنعت و معدن در تولید ملی و افزايش ســهم 
صنعــت ایــران در مقايســه بــا جهــان، نگاهی 
نافذ اســت و توجهــی که به توســعۀ صــادرات 
در برنامه های ايشان وجود دارد، نويد بخش 
ایــن اســت کــه صنعــت ، معــدن و تجــارت در 
دولت دوازدهم آيندۀ روشن و خوبی در پيش 
دارد و بــه ســرمايه گذاری خارجــی و داخلی در 
بخــش صنعــت توجــه ویــژه ای خواهد شــد. 
دســت انــدرکاران صنعــت معــدن و صنایــع 
معدنــی از ایــن رويکــرد اســتقبال می کننــد و 
حتما  همکاری های الزم را در قالب شرکت ها، 
نهادهــای مدنــی و قانونــی و NGOهــا انجــام 
خواهند داد تا دســت در دست هم این مسیر 
هموار گردد و برنامه ها با موفقیت پياده سازی 

شود.
ســبحانی خاطرنشــان کــرد: برنامــۀ دولت در 
بخــش تولیــد و صنعــت این اســت کــه بخش 
خصوصی بيشتر وارد عرصه شود و تصدی گری 
و بنــگاه داری از خــود دولــت منفــک گــردد و 
بــه ســمت سیاســت گذاری بــرود و ایــن بدان 
معناست که بخش خصوصی، سرمايه گذارها، 
تولید کننده ها و صنعتگرها بايد بيشــتر فعال 
باشند و انتظار از وزیر محترم هم این است که 
بستر مناسب را با تسهیل قوانین و پشتیبانی و 
حمايت الزم  فراهم کنند؛ البته شرايط سرمايه 
گــذاری و تســهیل در اخــذ وثائــق و تضامیــن 
هم مهم اســت تا ســرمايه گذار تشــویق شود. 
در بخــش تولیــد و صنعــت کارهــای بســیاری 
می تواند انجام شود؛ مثال در توسعۀ صادرات 
ايجاد مشوق های صادراتی يا در بخش تولید، 
معاف کردن سود عملکرد شرکت ها از مالیات 
ح های توسعۀ  به شرط سرمايه گذاری در طر
خ ارز جهت  همان شــرکت يــا واقعی کــردن نــر
جلوگیــری از واردات کاالی قاچــاق می توانــد 
بســیار را ه گشــا باشــد و باعــث رشــد و توســعۀ 

شرکت های موجود خواهد شد.
مدیرعامــل فوالدمبارکــه بــا اشــاره بــه زنجیرۀ 
فــوالد و مــوارد مغفــول مانــدۀ آن افــزود: در 
ســند چشــم انــداز و در افــق 1404، برنامــۀ 
تولید 55 میلیــون تن فوالد را داريم و شــواهد 
موجود نشــان می دهد که به آن سمت پيش 

می رويم ولی مــن با ســال ها تجربــه در همین 
کــه  صنعــت احســاس نگرانــی می کنــم؛ چرا
ايجــاد ظرفیــت و بهــره بــرداری باهــم تفــاوت 
دارد. ما در حال حاضر ظرفیت هایی داريم که 
بهره برداری نشــده اســت. هماهنــگ نبودن 
زنجیرۀ فوالد، از سنگ آهن تا محصول نهایی 
و ظرفیت هایــی که بعضا به دلیــل مکان يابی 
نادرســت يــا تکنولــوژی نامطلــوب اقتصادی 
نیســت، باعث می شــود ســرمايه گذاری هابه 
بهره بــرداری نرســند؛ بــه همیــن دلیــل ايجاد 
ظرفیت بــه اشــکال مختلــف می توانــد انجام 
شــود، ولــی بهره بــرداری 55 میلیون تــن بايد 
به شــکل اصولی برنامه ریزی شــود. هر چقدر 
واحدهــای کوچــک در قالب يک واحــد بزرگ 
تجمیــع شــود نیــاز بــه امکانــات زیربنایــی و 
ســرمايه گذاری کمتر بوده و مقــرون به صرفه 

تر خواهد بود.
در دو سال گذشــته که صنعت فوالد با بحران 
همراه شد و بســیاری از فوالدسازها در آستانه 
ورشکستگی قرارگرفتند، فوالدمبارکه علی رغم 
نداشــتن رانــت، امتیــاز يا شــرايط ویــژه، روان 
عمل کرد. در  بازاری کــه بقیه نیز حضور دارند 
مواد اولیۀ خــود را تأمین کــرد و در همین بازار 
فرايند فــروش را انجام داد . رمــز موفقیت این 
کارخانــه  عملکــرد، اول از همــه يکپارچگــی 
است که از ابتدا تا انتهای خط تولید را شامل 
می شود و دوم ظرفیت باالی تولید آن است. 
فوالدمبارکه در سال های گذشته نه تنها تولید 
خــود را حفظ کــرده، بلکه از توســعه هم غافل 
نشــده اســت. افتتاح گندله ســازی ســنگان، 
ورق خودروچهارمحــال، فــوالد تاراز، توســعۀ 
مجتمع فوالد سبا و افزايش تولید5/4 به 7/2 
میلیون تن فوالد خام در شــرکت فوالدمبارکه 

ح های توسعۀ این گروه است. بخشی از طر
مدیرعامــل فوالدمبارکــه خألهــای سیاســتی 
صنعت فوالد و انتظارات از وزیر صنعت معدن 
و تجــارت دولت دوازدهــم را برشــمرد و گفت: 
برنامــۀ پيشــنهادی ايشــان همــان  انتظارات 
ماســت. بــا پيــاده ســازی مــواردی کــه گفتــه 
شــده بخــش عمــده ای از انتظــارات مرتفــع 
می شــود؛ باایــن حــال، به طــور مثــال وقتــی 
صحبت از توسعۀ صادرات  می شود، بايد توان 
ج  تولید مطلــوب و کیفی مورد قبــول بازار خار
وجود داشته باشد که این مهم وظیفۀ دولت 
نیســت. دولت هدايت کننده است. کشف يا 
ايجاد بازارهای صادراتی ممکن نیاز به کمک 
دولــت دارد. بعضی مواقــع حمايت های ویژۀ 
خ ارز واقعــی  دولــت کارســاز اســت، اينکــه نــر
گر در طی چهار  شود، از همین دست اســت. ا
خ ارز ثابــت نگاه داشــته شــود، مواد  ســال، نــر
اولیــه، دســتمزد و پارامترهایــی از ایــن قبیــل 
افزايــش مــی يابــد و در نهايــت قیمــت نهایــی 
محصــول باال مــی رود و با ایــن شــرايط تولید، 
گــر متناســب بــا آن ارز ، گران  گران می شــود و ا
نشــود، تولیدکنندگان مزيت های صادراتی را 
از دست خواهند داد و در مقابل، رقبا مزايای 

واردات به ایران را به دست خواهند آورد.
وقتــی بحــث تولیــد داخــل و افزايــش تولیــد و 
ســهم صنعت در GDP بــه میان می آيــد، بايد 
زنجیره را کامل ببینیم. معــادن بزرگ به اهل 
گذار شــود تا با تجهیز آن ها بهــره برداری  آن وا
مناســب صورت گیرد، البته، نــه با هدف خام 
فروشــی. بايد جلو صــادرات ســنگ آهن خام 
گرفته شود. اولويت نخست تأمین سنگ آهن 
بــرای فوالدســازهای داخلــی و در مرحلۀ بعد 
صادرات آن است. فوالدســازها بايد مطمئن 

شوند که در تهیۀ مواد اولیه مشکلی ندارند. 
موضــوع ديگــر يارانــۀ انرژی اســت کــه مغفول 
مانــده اســت. بهتــر اســت يارانــۀ انــرژی بــه 
صنعــت برگشــت داده شــود. صنعــت فــوالد 

مصرف کنندۀ بزرگ انرژی، چه در برق و چه در 
گاز اســت. کمترین کمکی که دولت دوازدهم 
می توانــد بــه صنعــت بکنــد، تخصیص ســهم 
يارانۀ تولید به صنعت اســت که در قانون هم 

پيش بينی شده است.
کــه  ســبحانی ادامــه داد: موضــوع ديگــری 
ضــرورت انجــام آن حــس می شــود، تعیيــن 
ح هــای دولتی نیمه کاره اســت.  وضعیــت طر
بايــد بــرای ســامان دهــی آن هــا به صــورت 
جدی برنامه ریزی شــود. بهتر است دولت در 
ح هــای نیمه تمامی کــه در بهره بــرداری از  طر
آن ها با مشــکل مواجه است شرايطی را ايجاد 
گذار  ح هابه بخــش خصوصی وا کند تا این طر
ح های دولتی در مناطــق مختلف،  شــود. طر
آبادانــی نواحــی اطــراف خــود را نیــز بــه همراه 
داشــته انــد؛ مثــال جاده هــا توســعه يافته اند. 
ح نیمه تمــام را به بخش  گر قرار شــد این طــر ا
گذار کنیم، آيا می شود تمام هزينه  خصوصی وا
هایی را که برای آبادانی منطقه صرف شــده، 
به صورت يک جا از بخش خصوصی گرفت؟در 
ح به لحاظ اقتصادی برای  این صورت این طر
بخــش خصوصــی مطلوب نیســت؛ پــس بايد 
گــذاری تســهیل شــود؛ بــرای مثال  شــرايط وا
هزينــه هــا، طــی ده ســال از بخــش خصوصی 
گرفته  و بــه دولت برگشــت داده شــود. در این 
صورت بــرای بخــش خصوصــی انگیــزه ايجاد 
خواهد شــد و اشــتغال نیز که مورد نظر دولت 

است، رونق می گیرد.
مدیرعامل فوالدمبارکه مشکالت مداخله ای 
دولــت در بخــش خصوصــی را مهــم خوانــد و 
افــزود: بحــث اقتصــاد آزاد يکــی از موضوعات 
مهم اســت. در زنجیرۀ فوالد، از ســنگ آهن تا 
محصــول نهایی کــه به دســت صنایــع پایين 
دستی می رســد، بايد توازن برقرار باشد و این 
توازن هم بايد به دســت خــود صنایع صورت 
گیــرد. اينکــه وقــت مدیــران گرفتــه شــود کــه 
چــرا فــالن محصول گــران يا چــرا ارزان اســت، 
منطقــی به نظــر نمی رســد. بــا عرضــه و تقاضا 
قیمــت هــا هــم نوســان پيدامی کند؛به طــور 
کــه  گندلــه ای  و  آهــن  ســنگ  خ  نــر مثــال 
فوالدمبارکــه خريــداری می کند، تابع شــمش 
فوالدخوزســتان اســت کــه در ایــن دو بخــش 
بــا 100 درصــد افزايــش قیمــت مواجــه بوديم. 
آيــا فوالدمبارکــه هــم ایــن افزايــش قیمــت را 
انجام داده؟محصــوالت فوالدمبارکه افزايش 
چشــمگیر نداشــته اســت. بر این باور هستیم 
کــه اقتصــاد، بســته ای اســت کــه پارامترهای 
مختلفــی دارد و نمی شــود برخــی را کنتــرل و 
برخــی را رها کــرد. بايــد بپذیريــم کــه مکانیزم 
گر هم  تســهیل این مهم، بــورس کاال اســت. ا
ایــراد دارد، بايــد رفــع شــود. در برابــر  بــورس، 
سیستم قیمت گذاری و شورای رقابت جواب 
نمی دهد. از آقای مهندس شــريعتمداری به 
عنوان اقتصاددان و مسلط به روابط بازرگانی 
انتظار داريم به این مشکالت هم توجه کنند.

دکتــر ســبحانی افــزود: بــورس کاال راه اندازی 
شد تا بر اساس عرضه و تقاضا قیمت گذاری ها 
گــر قــرار اســت شــورای رقابــت  انجــام شــود. ا
قیمت ورق را مدیريت کنــد، بايد قیمت مواد 
اولیۀ فوالدسازها مانند سنگ آهن و گاز را هم 
مدیريت کند. در حقیقت باال و پایين صنعت 
بايــد باهم ديــده شــود؛ چــون به صــورت يک 
زنجیــره در حــال فعالیــت اســت. در حقیقــت 
بورس نقشی در تعیين قیمت ندارد. فروشنده 
و خريــدار در کنــار هــم بــه توافــق مــی رســند و 
کــره را فراهــم  کاال فقــط فضــای مذا بــورس 
می کنــد. فوالدمبارکــه هــم نقشــی در تعیيــن 
قیمت نــدارد. برخی بــرای بهــره برداری های 
خاص خود، آب را گل آلود می کنند. نمی شود 
مجموعه ها را وادار به کنترل قیمت کرد؛ ولی 

نظــارت و کنتــرل هــای مدیريتــی بايــد وجود 
داشته باشد. 

مدیرعامــل فوالدمبارکــه بــا اشــاره بــه عملکرد 
این شرکت در چهارسال گذشــته گفت: تولید 
فوالدخــام در پايــان ســال 91 برابر بــا 6 میلیون 
و 650 هزارتــن بوده کــه در  پايان ســال 95 به 7 
میلیون و 500 هزارتن رسیده است. در سال 96 
هم برنامۀ تولید 8 میلیون و 630 هزار تن هدف 
قرارداده شده که با  30 درصد رشد همراه است 
و در چهارماهۀ نخست سال از برنامه هم پيشی 
گرفته ايم. نسبت به ســال 91 بالغ بر 38 درصد 
افزايش ظرفیت داشتیم. حدود 53000 میلیارد 
ج فوالدمبارکه  ريال در پروژه هــای داخل و خار
ســرمايه گذاری کرده ايم کــه تمــام آن از منابع 

داخلی شرکت بوده است.
ح 5 میلیــون تنــی کنســانترۀ  وی افــزود: طــر
ســنگان در اواســط ســال آينــده راه انــدازی 
خواهد شد. توسعۀ سبا از 800 هزار تن به 1/6 
میلیون تــن انجام شــده و آمــاده بهره برداری 
کارخانــۀ  در  همچنیــن  اســت.  رســمی 
فوالدمبارکــه تولیــد از 5/4 بــه7/2 میلیــون 
تن افزايش يافته اســت. در کنار توسعۀ کمی، 
کیفــی محصــوالت را هــم  توســعه و بهبــود 
انجام داده ايــم. تولید ورق آجــدار در مجتمع 
فوالد ســبا، اضافه کردن تجهیــزات گاززدایی 
بــرای تولیــد ورق هــای رويۀ خــودرو، ســامانۀ 
 API گوگردزدایی بــرای تولیــد ورق فوالدهای
مــورد اســتفاده در خطــوط لولــۀ انتقــال گاز و 
ح  نفــت تــرش و صنایــع دريایــی و نیــز دو طــر
توســعۀ فوالدهرمــزگان از 1/5 بــه 3 میلیــون 
گــرم شــهید خــرازی بــه ظرفیــت  تــن و نــورد 
3 میلیون تن که بــا اروپایی ها قــرارداد داريم، 
از ایــن جمله هســتند. در حقیقت اســتراتژی 
فوالدمبارکــه این اســت که پــا به پای توســعۀ 
صنعت فوالد کشــور در افق 1404 بــه ظرفیت 

25 میلیون تن فوالدخام دست پيدا کند.
دکتــر ســبحانی بــا اشــاره بــه میــزان صــادرات 
محصوالت فوالدمبارکه گفت: صادرات در سال 
91به میــزان 570 هزارتن بوده اســت. این میزان  
در ســال 94 يک میلیون و  800 هزارتن و در ســال 
95  يک میلیون و 555 هزارتن بوده و برای ســال 
96 هم  يک و نیم میلیون تن برنامه ریزی شــده 
است؛ البته بازارهای هدف فوالدمبارکه مشخص 
است؛ تا جایی که سهم بازار اتحاديۀ اروپا بيش از 
50 درصد است. آفريقا، خاوردور و خاور میانه هم 
از ديگر بازارهای صادراتی محصوالت فوالدمبارکه 
است و این بدین معناست که کیفیت محصوالت 
این شــرکت اعتماد مشــتريان صادراتــی را جلب 
کرده و فوالدمبارکه به عنــوان نمايندۀ جمهوری 
اســالمی در قلــب اروپــا حضــور دارد. ما نیز ســعی 
می کنیم بر اســاس اســتراتژی ســازمانی، همواره 
ســهم 25 درصــدی صــادرات را حفــظ کنیــم. 
البته میــزان صــادرات بــه ســهم بــازار داخل هم 

بستگی دارد.
گــروه فوالدمبارکــه ضمــن تجلیــل  مدیرعامــل 
آقــای  همه جانبــۀ  حمايــت  و  همراهــی  از 
مهندس نعمــت زاده، وزیــر محتــرم صنعــت، 
معدن وتجارت دولت يازدهم افزود : تمام اتفاق 
های مبارکی که در ســال های گذشته در بخش 
های صنعتی و معدنی بنگاه های صنعتی کشور 
و فوالدمبارکه به ثمر نشســته، حاصل مدیريت 
بهینه، مدبرانه و تجربۀ آقای نعمت زاده است.
ايشــان مــردی از جنس صنعــت هســتند و  عمر 
خود را در خدمت به صنعت کشور صرف کردند 
و همان گونــه کــه وزیر صنایــع دولت هــای قبل 
بودند، این دوره نیز  به صنعت و معدن آمدند. 
جا دارد از ايشــان تشــکر ویژه کنم که به استناد 
تجربــه ای کــه دارنــد از حامیــان اصلــی صنعت 
محسوب می شدند، مسائل ما را به خوبی درک 

می کردند و در رفع مشکالت مصمم بودند.

فوالدمبارکه در 
سال های گذشته 
نه تنها تولید خود را 
حفظ کرده، بلکه از 
توسعه هم غافل نشده 
است. افتتاح گندله 
سازی سنگان، ورق 
خودروچهارمحال، 
فوالدتاراز، توسعۀ 
مجتمع فوالد سبا، 
افزایش تولید5/4 
به 7/2 میلیون تن 
فوالد خام در شرکت 
فوالدمبارکه بخشی از 
ح های توسعۀ این  طر
گروه است

دست اندرکاران 
صنعت معدن و صنایع 
معدنی از رویکرد آقای 
شریعتمداری 
استقبال می کنند و حتما  
همکاری های الزم را 
در قالب شرکت ها، 
نهادهای مدنی و 
قانونی و NGOها انجام 
خواهند داد تا دست 
در دست هم این مسیر 
هموار گردد و برنامه ها 
با موفقیت پیاده سازی 
شود

 در حقیقت استراتژی 
فوالدمبارکه این است 
که پا به پای توسعۀ 
صنعت فوالد کشور در 
افق 1404 به ظرفیت 25 
میلیون تن فوالدخام 
دست پیدا کند

بر این باور هستیم که 
اقتصاد، بسته ای است 
که پارامترهای مختلفی 
دارد و نمی شود برخی 
را کنترل و برخی را رها 
کرد. باید بپذیریم که 
مکانیزم تسهیل این 
مهم، بورس کاال است

از  تقدیر  آئین  دوره  ششمین   
روز  ایران  عمومی  روابط  سرآمدان 
چهارشنبه 25 مرداد با حضور حسین 
مهری معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات و مدیرعامل شرکت پست 
جمهوری اسامی ایران ، دکتر شجاعی 
کیاسری مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز 
روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت 
و  دبیرکل  سفیدی  هوشمند  کشور، 
سخنگوی خانه روابط عمومی ایران و 
جمعی از روابط عمومی ها در دانشگاه 

تربیت مدرس برگزار شد. 

در ایـــن آئیـــن تنديـــس زریـــن ســـرآمدی بـــه دلیـــل 
تعهـــد بـــه ســـرآمدی و طـــی مســـیر ســـرآمدی بـــر 
اســـاس مـــدل تخصصـــی شـــده EFQM در روابـــط 
عمومـــی و کســـب حداقـــل 780 امتیـــاز طبـــق آرای 
ارزيابان در ششـــمین دورۀ آیين تقدیر از ســـرآمدان 
روابـــط عمومـــی ایـــران و دريافـــت 6 ســـتاره بر اســـاس 
ممیـــزی انجـــام شـــده و رأی هیئـــت داوران بـــه 

شـــرکت فـــوالد مبارکـــه اعطـــا شـــد.
محمد ناظمی هرندی مدیر روابط عمومی شرکت 
فـوالد مبارکـه در گفتگـو بـا خبرنـگار فـوالد ضمـن 
قدردانـی از  تـالش کارکنـان در فـوالد مبارکـه بـرای 
دسـتیابی بـه ایـن موفقیـت ، بـا اشـاره بـه   شـاخص 
هـای مـورد ارزيابـی، اظهـار داشـت:  طراحی منشـور 
اخالقـی مناسـب و عمـل بـه آن، تدویـن برنامـه 
راهبردی ارتباطی درون و برون سـازمان، مشـارکت 
در فرآيند تصمیم گیری برای سازمان، بهره مندی از 
ابزارهای متنوع ارتباطات درون  و بيرون  سازمانی، 
ترویـج فرهنـگ سـرآمدی در بيـن اعضـاء روابـط 
عمومی سـازمان ، ترویـج فرهنگ سـرآمدی در بين 
سـایر همـکاران سـازمان، تدویـن برنامـه مناسـب 
برای مدیريت بحران) مدیريت ريسک ( و همچنین 
مشـارکت در حـل مسـائل سـازمان در زمینـه روابـط 
عمومـی از نمونـه شـاخص هـای مهـم ایـن دوره از 

ارزيابـی را تشـکیل مـی داد.
وی  افـــزود:  بـــا توجـــه بـــه حضـــور شـــرکت فـــوالد 
مبارکـــه در جایزه هـــای مختلـــف ملی و بيـــن المللی 
از جملـــه جایـــزه تعالـــی ســـازمانی، مدیريـــت دانـــش 
و ... کارکنـــان شـــرکت و روابـــط عمومـــی بـــر پايـــه 
اعتقـــاد بـــه بهبـــود مســـتر فعالیـــت هـــای خـــود را اجـــرا 

مـــی نماينـــد. 
ناظمـــی يـــادآور شـــد: اهـــداف روابـــط عمومـــی در 
راســـتای اهـــداف و اســـتراتژی هـــای ســـازمان بـــه 
ــه و   ــالیانه تدویـــن و بـــه صـــورت ماهیانـ صـــورت سـ
ــرار مـــی گیـــرد، ضمـــن  ســـه ماهـــه مـــورد ارزيابـــی قـ
ـــا مشـــارکت مدیـــر، روســـا  ایـــن کـــه تدویـــن اهـــداف ب
و کارشناســـان روابـــط عمومـــی انجـــام شـــده و پـــس 
از تدویـــن بـــا تشـــکیل جلســـات اطـــالع رســـانی بـــه 
اطـــالع ســـایر کارکنـــان مـــی رســـد و پـــس از تدویـــن 
اهـــداف ريســـک اهـــداف شناســـایی و در خصـــوص 
اهـــداف بـــا ريســـک بـــاال اقدامـــات پيشـــگیرانه 

تعريـــف مـــی شـــود. 
مدیـر روابـط عمومی شـرکت فـوالد مبارکـه  تصریح 
نمود: فوالد مبارکه به منظور نیاز متقابل سازمان، 
مخاطبان و بطور کلی ذينفعان، نسـبت بـه ايجاد 
کانالهای ارتباطی مختلفـی اقدام نموده اسـت که 
از آنجمله می توان به نشـريات متعدد، وب سايت 
اينترنتـی شـرکت و کانـال هـای فضـای مجـازی که 
در تسـهیل امور مربوط به اطـالع رسـانی، ارتباط با 
مشـتريان، تأمیـن کننـدگان، و سـهامداران و بطور 
اعـم ارتبـاط بـا جامعـه ايفـای نقش مـی نمايـد،  که 
این رويکردها ما را در دسـتیابی به باالترین سـطح 

سـرآمدی در حـوزه روابط عمومـی کمـک نمود.
ـــل  ـــفیدی گفـــت: عام ـــم هوشـــمند س در ایـــن مراس
مهـــم در تحقـــق الگـــوی ســـرآمدی در روابـــط 
کارآمـــد از جملـــه  عمومی هـــا، منابـــع انســـانی 
مدیـــران روابـــط عمومی هـــا هســـتند و در وضعیـــت 
کنونـــی کشـــور کـــه شـــاهد اســـتقرار دولـــت دوازدهـــم 

هســـتیم، انتخـــاب مدیـــران روابـــط عمومـــی بايـــد بـــر 
اســـاس چهـــار شـــاخص علـــم، تجربـــه، شـــخصیت 
و روحیـــه خدمـــت انجـــام پذیـــرد و وزیـــران محتـــرم 
بايـــد بـــرای تقويـــت اطـــالع رســـانی دولـــت بـــه ایـــن 

ــد. ــژه ای کننـ ــه ویـ ــل، توجـ عامـ
ـــه  ـــی هم ـــرآمدی، مدل ـــدل س ـــت: م ـــار داش وی اظه
جانبـــه اســـت کـــه بـــه همـــه عوامـــل الزم بـــرای 
ـــن  ـــرای ای ـــا اج ـــه دارد و ب ـــی توج ـــت و اثربخش موفقی
مـــدل در دســـتگاه های اجرایـــی، شـــاهد توســـعه 
پاســـخگویی، ارائـــه خدمـــات ارتباطـــی کیفـــی و 
افزايـــش میـــزان رضايـــت ذی نفعـــان خواهیـــم شـــد.
کیـــد کـــرد: در حـــال حاضـــر روابـــط  ســـفیدی تأ
عمومی هـــا، عملکـــرد و اثربخشـــی می خواهنـــد، امـــا 
به تقويـــت زیرســـاخت ها و توانمندســـازی ها توجه 
نمی کنند. تجهیـــز و تأمین منابـــع مادی، انســـانی، 
فنی، فـــن آوری و تجهیزاتـــی روابط عمومی هـــا، گام 

نخســـت در ایـــن راه اســـت. 
در ادامـــه مراســـم رمضان شـــجاعی کیاســـری گفت: 
ــط  ــات و روابـ ــا ارتباطـ ــود را بـ ــای خـ ــد جـ ــانه بايـ رسـ
عمومـــی عـــوض کنـــد چـــرا کـــه رشـــد ســـریع فنـــاوری 
ـــط عمومـــی  ـــر معـــادالت شـــده و رواب ـــه تغیي منجـــر ب

نقـــش و کارکـــرد رســـانه را پيـــدا کرده انـــد.
شـــجاعی کیاســـری بيان کرد: متأســـفانه همچنان 
نگاه هـــا بـــه روابـــط عمومـــی بـــه شـــکل ســـنتی اســـت 
ــئولین زنـــگ  ــوزه روابـــط عمومـــی در ديـــد مسـ و حـ
تفریـــح آن ســـازمان، ارگان يـــا وزارتخانـــه اســـت و 

ــود. ــا داده نمی شـ ــط عمومی هـ ــه روابـ ــی بـ بهایـ
وی عنـــوان کـــرد: روابـــط عمومی هـــا بايـــد ابتـــکار و 
ـــه علـــم و  ـــه خـــرج داده و خـــود را متکـــی ب خالقیـــت ب

ـــد.  ـــب کنن ـــاز مخاط نی
جمهور  رئیس  داد:  ادامه  کیاسری  شجاعی 
می کوشد کارکرد روابط عمومی ها و اطالع رسانی ها 
هماهنگ شود. زیرا که امروز تعدد و نیاز مخاطبان 

افزايش يافته است.
رئیـس مرکـز روابـط عمومـی و اطالع رسـانی وزارت 
کشور افزود: من روابط عمومی ها را رسانه می دانم 
چرا که به صورت مستمر با مردم در ارتباط هستند 
ضمـن اينکـه روابـط عمومـی موفـق آن روابـط 
عمومـی اسـت کـه اطالع رسـانی لحظـه بـه لحظـه 
داشـته و اخبـار را سـریع و دقیـق تنظیـم کـرده و در 
اختیار اصحاب رسانه قرار دهد. چرا که خبرنگاران 
هیـچ گاه منتظـر دريافـت خبـر نمانـده و قطعـًا آن را 
از طـرق مختلـف بـه دسـت می آورند. ضمـن اينکه 
روابط عمومی ها بايد بکوشند کلیپ و گزارش های 

تصویـری را تولیـد کنند.
ـــط عمومـــی و اطالع رســـانی وزارت  ـــز رواب رئیـــس مرک
ـــز فضـــای  کشـــور بيـــان کـــرد: وجـــود مدیريـــت متمرک
مجـــازی در روابـــط عمومی هـــا بـــه دلیـــل کارکـــرد ایـــن 
موضـــوع و افزايـــش اســـتفاده مـــردم از شـــبکه های 
اجتماعـــی يکـــی از اقدامـــات الزم روابـــط عمومی هـــا 
اســـت و الزم اســـت در ایـــن زمینـــه اقـــدام جـــدی 

صـــورت گیـــرد.
در بخـــش ديگـــر برنامـــه حســـین مهـــری معـــاون وزیر 
ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات گفـــت: شـــیوه های 
ــتر از  ــرده و بيشـ ــدا کـ ــر پيـ ــا تغیيـ ــانی در دنیـ پيام رسـ
طریـــق شـــبکه های اجتماعـــی و رســـانه های جديد 

ـــت. ـــده اس ش
ـــتم های  ـــی و سیس ـــط عموم ـــالش رواب ـــزود: ت وی اف
اطالع رســـانی در عصـــر جديـــد بايـــد اســـتفاده بيشـــتر 

از بســـتر شـــبکه اجتماعـــی باشـــد.
وی افـــزود: در حـــال حاضـــر مـــردم می تواننـــد از 
طریـــق بســـترهای جديـــد فراهـــم  شـــده شـــرکت 
پســـت، مرســـوله پســـتی خـــود را از طریـــق تلفـــن 

همـــراه رصـــد کننـــد.
مدیرعامـــل شـــرکت پســـت جمهـــوری اســـالمی 
ایـــران گفـــت:  ســـهولت دسترســـی بـــه خدمـــات 
بـــرای شـــهروندان بســـیار مهـــم اســـت ضمـــن اينکـــه 
شـــهروندان در عصـــر جديـــد بـــه دنبـــال شـــفافیت 

بيشـــتر ارتباطـــات و اطالعـــات هســـتند.



4
گوست 2017 19 آ 26 ذی القعده 1438 شنبه 28 مردادماه 1396 شماره 1038

خـبـــــــــــرخـبـــــــــــر

رادیو فوالد

قاجوهری، مدیر اجرای پروژه های نواحی نورد سرد و گرم مجتمع فوالد مبارکۀ اصفهان محمدرضا  آ محمدرضا بناییان،  مدیر ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم

وژه را موفــق  چــه مؤلفه هایــی یــک پــر
می کنند؟

پروژه در کل ســه وجه دارد: کارفرمــا؛ پيمانکار 
و ناظــر. این ســه با نقشــی کــه در کنار هــم ايفا 
می کننــد در پيشــبرد و موفقیــت پــروژه بســیار 
مؤثرنــد. قاعدتــا نقــش کارفرمــا در موفقیــت 
پروژه آن اســت که آنچــه را از پــروژه می خواهد 
در قالب اســناد فنی، اســناد بازرگانی، شــرايط 
عمومی، شرايط خصوصی کامال دقیق عنوان 
کــرده باشــد و حــوزۀ کار را نیــز دقیقا مشــخص 
نمــوده باشــد. تأمین مالــی پــروژه و همچنین 
تصمیم گیری دربارۀ آن بر عهدۀ کارفرماســت. 
کارفرما بايد به موقع صورت وضعیت ها را صادر 
کنــد و بــرای تغیيــرات پــروژه تصمیــم بگیــرد و 
تغیيرات را به خوبــی مدیريت کنــد. وجه دوم 
پــروژه پيمانــکار اســت. پيمانــکار بايــد تجربه 
و تخصــص کافــی داشــته باشــد و بتوانــد برای 
پــروژه به خوبــی برنامه ریــزی کنــد. همچنین 
بايد منابع انســانی را به درســتی مدیريت کند 
و تجهیــزات الزم را به موقــع در اختیــار داشــته 
باشد. وجه ســوم پروژه ناظر اســت و بر رعايت 
استانداردهای الزم در قرارداد نظارت می کند. 
کنترل پروژه و ســنجش کیفیت و برنامۀ زمانی 
می توانــد در پيشــبرد و موفقیــت پــروژه نقــش 
کــه در  کنــد. هرکــدام از این هــا  مهمــی ايفــا 
کار کوتاهــی کننــد، پــروژه بــا شکســت مواجــه 
می شــود. پروژه مثل يک موجود زنده است و 
بايد به آن رســیدگی کرد. پروژه ای که به موقع 
برايــش تصمیم گیــری نشــود و مشــمول زمان 
شود، به مرور از بين خواهد رفت. فوالد مبارکه 
در اجــرای پروژه هــای خــود نســبت به ســطح 
کشور موفق تر بوده و دلیل آن مدیريت خوب و 

تأمین به موقع منابع مالی بوده است.
پروژه ها کال چند نوع هستند؟

پروژه هــای فــوالد را می تــوان بــه دو قســمت 
کــرد. از يــک ســو تجهیــزات خطــوط  تقســیم 
تولیــدی بعضــا دچــار فرســودگی می شــوند و 
طبیعی اســت کــه مــا بايــد بــه آن ها رســیدگی 
کنیــم. از ســوی ديگــر تکنولوژی هــای جديــد 
بــه کار گرفتــه می شــود کــه تجهیــزات جديــد 
و کارکردهــای جديــد  و البتــه راندمــان بهتــر 
دارنــد. مــا بــرای افزايــش میــزان در دســترس 
بودن تجهیزات، ســعی می کنیم تجهیزاتمان 
را نوســازی کنیــم؛ پــس اصالحــات و نوســازی 
تجهیــزات بخشــی از پروژه هــای مــا را شــامل 
می شــود کــه معمــوال پروژه هــای کوچــک مــا 
گــرم  هســتند. مــا اآلن در نــورد ســرد و نــورد 
پروژه هایی ازاین دست زياد داشتیم. در فوالد 
مدرن تریــن تجهیــزات و بهتریــن تکنولــوژی 
خريــداری می شــود. يــک ســری پروژه هــا هم 
کــه به صــورت green field انجــام  هســتند 
می شــوند و هدفشــان افزايش ظرفیــت تولید 

است.

کنترل بر روی نکات ایمنــی پروژه ها به چه 
صورت است؟

اولین اقــدام در اجــرای پروژه ها موضــوع ايمنی 
اســت. اصوال ما طرحی از پيمانکار می خواهیم 
کــه در آن اســتراتژی های آن شــرکت درمــورد 
بهداشــت، درمــان، ايمنــی و توجــه آن شــرکت 
بــه محیط زيســت را لحــاظ کــرده باشــد. واحــد 
ح را کــه به HSE مشــهور اســت  ايمنــی ایــن طــر
تأیيد می کنــد که در آن کلیۀ اســتراتژی های آن 
شــرکت برای این ســه مــورد، ارزيابی می شــود، 
همچنیــن  ايمنــی.  مهــم  بحــث  به خصــوص 
شناســایی ريســک ها و روش هــای مقابلــه بــا 
ريسک بررسی می شود. قبل از اجرا، حتما بايد 
دســتورالعمل های کاری از پيمانکار تهیه شود 
و مــورد کنتــرل و بررســی قــرار بگیــرد. کال بحــث 
ايمنــی در فــوالد مبارکــه به جديــت دارد دنبــال 
می شود و در این زمینه کارشناسان ايمنی به ما 
مشاوره می دهند. ما فکر می کنیم توسعه  وقتی 
اهمیت دارد که ما ايمنی کارکنان را تأمین کنیم. 
ســالمت و حفاظــت از منابــع انســانی  اهمیــت 

بسزایی دارد.
در رابطه با ارزیابی ریسک پروژه ها و نقش 
آن ها در انجام پروژه ها توضیح بفرمایید.

با توجه به تجربياتــم در انجــام پروژه ها، به يک 
اصل مهم ايمان آورده ام و آن »ارزيابی ريسک« 
اســت. ایــن نکتــه جــزء اســتراتژی های شــرکت 
گر به ريســک های يک پروژه،  فوالد نیز هست. ا
کــه بالقــوه می تواننــد باعــث بــه  ريســک هایی 
تأخیر انداختن پروژه شــوند، فکر کنیم و از قبل 
اقدامــات مقتضــی را انجــام دهیــم، آن پــروژه 
موفــق می شــود. در گذشــته ایــن ضعــف را در 
بعضی پروژه هــا می ديديــم؛ اما اآلن بــرای همۀ 
پروژه هايمان ارزيابی ريسک می کنیم. جلساتی 
با پيمانکار برگزار می کنیم و از او می خواهیم این 
ارزيابی را انجام دهد. راه های مقابله با ريسک را 
پيمانکار به ما می گويد. ما ريسک ها را به سطوح 
کم، متوســط و باال طبقه بنــدی می کنیم. برای 
ريســک های بــاال، آن هایی کــه وقوعشــان تأثیر 
بيشتری بر روند پروژه ها می گذارند، راه حل های 
اقتضایــی پيش بينــی می کنیــم. همان طور که 
می دانید يکی از عوامل موفقیت در پروژه اتمام 
به موقــع آن اســت. زمــان عامــل مهمی اســت. 
خوشــبختانه مــا بهره بــرداران فرهیختــه ای در 
فــوالد داريــم کــه بــا بهره گیــری از تجربــۀ آن هــا، 
معمــوال کیفیــت مطلــوب را محقــق می کنیــم؛ 
چون کیفیت را بهره بردار دنبال می کند. چیزی 
کید می کنیم اول زمان و بعد  که ما خیلی بر آن تأ
هزينه اســت. وقتــی زمان کنتــرل شــود، هزينه 
هم کنترل می شود. بنابراین ريسک هایی مهم 
هســتند که زمان پروژه را به تعویق بيندازند. ما 
آن ها را شناســایی می کنیــم و ســعی می کنیم با 
روش هایــی کاری کنیم که آن ريســک کم ترین 

اثر را بر پروژه داشته باشد.

در مورد واحد خودتان توضیح دهید. کار 
شما در این واحد چیست؟

ناحیۀ فوالدسازی و ريخته گری مداوم يکی از 
نواحی پنج گانۀ تولید فوالد مبارکه به حساب 
می آيد و به جهت عظمتی که دارد به دو قسمت 
تقسیم می شود: بخش فوالدسازی که رسالت 
این بخش دريافت آهن اسفنجی و قراضه و تبدیل 
به فوالد مذاب است. این فوالد مذاب بعد از 
انجام متالورژی ثانويه و ايجاد آنالیز مناسب جهت 
ريخته گری به بخش ريخته گری ناحیه ارسال 
می شود. بخش دوم ناحیه، بخش ريخته گری 
است که ذوب آماده شده در بخش فوالدسازی 
را دريافت و به صورت پيوسته آن را تبدیل به 
شمش می کند؛ شمشی که از نوع تخت است و 
اصطالحا تختال نام دارد. این ناحیه ريخته گری 
مداوم نامیده می شود؛ چون به صورت پيوسته 
این کار را انجام می دهد. يعنی هیچ وقفه ای در 
تولید شمش وجود ندارد و پاتیل های 200 تنی 
به صورت متوالی روی خط قرار می گیرد و شروع به 

ريخته گری می کند.
میزان تولید شما به چه اندازه است؟

که با  ظرفیت نامی ما 7/2 میلیون تن است 
توسعه هایی که امسال انجام شده است، امیدواريم 
تولید در سال 97 به همین مقدار برسد. برای سال 
96، میزان 6/2 میلیون تن برنامه ریزی شده که 
ان شاءاهلل با درصد بيشتری به تولید خواهیم 
رسید. حتی اآلن که نیمی از سال گذشته، ما حدود 
پنج درصد از برنامه جلو هستیم و امیدواريم تا 
برسد. تن  میلیون   6/5 به  تولید  سال  آخر 
برنامه تان برای توسعه و رسیدن به ظرفیت 

نهایی برای سال 97 چیست؟
تولید ناحیۀ فوالدسازی و ريخته گری مداوم در 
سال 1380 از 2/6 میلیون تن به 4/2 میلیون 
تن ارتقا پيدا کرد. در سال های اخیر از 4/2 به 
5/4 میلیون تن رسید و با تغیيرات و اصالحاتی 
که روی کوره های قوس و کوره های پاتیلی انجام 
شد و ماشین 5 که در سال اخیر به ما اضافه شد، 
نهايتا ظرفیت به 7/2 میلیون تن رسید. بسترهای 
انتقال متريال در ناحیه در حال انجام است و 
توسعۀ آن در سال 96 و اوایل 97 به اتمام می رسد.
شما توانایی تولید هر نوع ورق را با هر گریدی 

که مشتری بخواهد دارید؟
 قصدمان بر این است که درخواست های مشتری 
را رد نکنیم. در حال حاضر دامنۀ تولیدمان بيشتر از 
600 گريد است. ما تختال با ضخامت 200 میلی متر 
تولید می کنیم و امکان تولید تا   250 میلی متر را هم 
با طول و عرض های مختلف در ناحیه داريم. این 
ک روانۀ  محصول ما بعد از تولید به عنوان خورا

ناحیۀ نورد گرم می شود.
مورد  مستقیما  تولیدی  تختال های  آیا 

سفارش مشتری هستند؟
بله، در حال حاضر تقریبا   30 درصد محصولمان، 
به جهت افزايش ظرفیت ها در توسعۀ فوالدسازی، 

که به صورت  گرم است  نورد  بر مصرف  مازاد 
مستقیم به مشتری هایی که نیاز دارند فروخته 

می  شود. 
یکی از دغدغه های امروز کشور، به ویژه 
استان ما، مصرف بهینۀ آب است و مباحث 
از  استفاده  و  محیط زیست  به  مربوط 
انرژی های دیگر. واحد کاری شما برای این 

منظور چه فعالیت هایی انجام داده است؟
من در ابتدا به دو مطلب اشاره می کنم: اول 
این که حیات فوالدسازی و ريخته گری به آب 
مذاب  تولید  فوالدسازی  در  است.  وابسته 
1600 درجه را داريم و برای خنک سازی بخش 
بخش  در  داريم.  نیاز  آب  به  ماشین آالت 
که  ريخته گری نیز برای خنک سازی شمشی 
در حال ريخته گری است و همچنین ادوات 
ريخته گری به آب نیاز است. نکتۀ دوم اينکه روش 
تولید فوالد در فوالد مبارکه به روش کوره های 
قوس است. این روش مستلزم مصرف بسیار 
باالی برق است و ما حدود 1000 مگاوات برق در 
ناحیه مصرف می کنیم که میزان بسیار زيادی 
است. بنابراین، به مدیريت ویژه در دو حوزۀ آب و 
برق نیاز داريم. در حال حاضر، با مدیريت مصرف 
در ناحیه، میزان مصرف آب را از معیارهای 
کرده ايم و در حداقل امکان  کمتر  جهانی نیز 
مصرف هستیم؛ يعنی به ازای هر تن تولید فوالد 
در ناحیه فوالدسازی 1/3 مترمکعب آب مصرف 
می شود و این رقم در ردۀ جهانی 1/6 تا 1/7 
مترمکعب است. با تعريف پروژه های بهینه سازی 
مصرف و با بستن برخی سیکل ها در سیستم 
خنک سازی و بهینه سازی بعضی تجهیزات، 

این کار انجام شد.
بستن این سیکل ها در روند کار وقفه ای 
ایجاد نمی کند و عوارض جانبی و بعدی 

نخواهد داشت؟
ما سعی کرده ايم با برنامه ریزی و مطالعات دقیق 
و مهندسی روی حوزۀ تعمیرات و تجهیزاتمان، 
که با بستن  کنیم  کنترل  وضعیت را به نحوی 
سیکل ها، ضمن جلوگیری از بخار شدن آب، به 
کاهش مصرف برسیم، ضمن اينکه يک سری پروژه 
در دست اجرا داريم و امیدواريم این رقم مصرف از 

این هم کم تر شود.
برای مصرف برق چه اندیشه ای کرده اید؟

کرده ايم تجهیزاتمان را با پيشرفته ترین  سعی 
تکنولوژی روز در مصرف بهینه هماهنگ کنیم تا 

مصرف برق هم کم شود.
چه روش هایی را برای حفظ محیط زیست 

پیش گرفته اید؟
يکی ديگر از رويکردهای ناحیه، پرداختن به 
جنبه های زيست محیطی، به خصوص انتشار 
غبار است. ما با به روز نگه داشتن تجهیزات در 
بخش های غبارگیر  و صرف هزينۀ بسیار زياد سعی 
کرديم هیچ غباری از روی سالن فوالدسازی انتشار 

پيدا نکند. 

پــروژۀ تعمیــر و اصــاح اساســی 
جرثقیــل مذاب بــر 320 تنی شــمارۀ 19 
فوالدســازی فــوالد مبارکه بــا موفقیت 
انجام شد و با انجام این فرایند، عاوه بر 
افزایــش ایمنی ایــن تجهیز حســاس و 
جلوگیری از توقــف طوالنی مدت خط 
تولید و خرید نوع مشــابه، به میزان 210 
مبارکــه  فــوالد  بــرای  ریــال  میلیــارد 

صرفه جویی اقتصادی به بار آمد.

ـــرکت  ـــازه های ش ـــا و س ـــی جرثقیل ه ـــس بازرس رئی
فـــوالد مبارکـــه ضمـــن تأیيـــد ایـــن خبـــر و بـــا بيـــان 
این کـــه جرثقیل هـــای حمـــل مـــذاب در دنیـــا بـــه 
لحـــاظ ابعـــاد، بهره بـــرداری و تعمیـــرات، جـــزء 
مهم تریـــن و حســـاس ترین تجهیـــزات صنعتـــی 
هســـتند، افـــزود: در واحـــد فوالدســـازی فـــوالد 
مبارکـــه چهـــار جرثقیـــل 320 تنـــی در کنـــار يکديگـــر 
وظیفـــۀ حمـــل پاتیل هـــای مـــذاب و تغذيـــۀ 
ماشـــین های ريخته گـــری را بـــه عهـــده دارنـــد. 
ـــدون مســـیر جايگزیـــن  ـــه ب ـــی اســـت ک ایـــن در حال
تمامـــی مـــذاب تولیـــدی فـــوالد مبارکـــه از طریـــق 
ــا حمـــل می شـــود. درعین حـــال  ایـــن جرثقیل هـ
مســـائل ايمنـــی مربـــوط بـــه جابه جایـــی مـــذاب، 
را  ایـــن جرثقیل هـــا  تعمیـــرات،  و  نگهـــداری 

ــرار داده اســـت. ــژه ای قـ ــگاه ویـ ــواره در جايـ همـ
ک به وجودآمـــده در پل هـــای  ترک هـــای خطرنـــا
اصلـــی ایـــن جرثقیـــل )چهـــار پـــل( از عمده تریـــن 
داليلـــی بـــود کـــه ایـــن جرثقیـــل را در وضعیـــت 
ريســـک بـــاال قـــرار داده بـــود. علیرضـــا حیـــدری 
محـــل  در  گفـــت:  خصـــوص  ایـــن  در  ابيانـــه 
کـــه در وســـط  پل هـــای اصلـــی ایـــن جرثقیـــل 
گرفتـــه اســـت،  ســـايت LF فوالدســـازی قـــرار 
کـــی بـــه وجـــود آمـــده  به مـــرور ترک هـــای خطرنا
بـــود کـــه خوشـــبختانه به موقـــع توســـط بازرســـی 
ــت  ــایی و تحـ ــازه ها شناسـ ــا و سـ ــی جرثقیل هـ فنـ

کنتـــرل  ویـــژه قـــرار گرفـــت.
وی ادامـــه داد: ایـــن ترک هـــا در محـــل اتصـــال 
بـــال بـــه جـــان پل هـــا و دقیقـــا در محـــل زیـــر 
ریـــل ترولـــی اصلـــی و محـــل بيشـــینۀ تنش هـــای 
دينامیکـــی و خســـتگی بـــه وجـــود آمـــده بـــود 
کـــه از ابتـــدای بـــروز ایـــن عیـــب تعمیـــرات و 
تقويت هـــای مقطعـــی در برنامـــۀ کاری تعمیـــرات 
ایـــن جرثقیل هـــا قـــرار گرفـــت؛ ولـــی ایـــن تعمیـــرات 
هرگـــز حاشـــیۀ امنیـــت مناســـبی بـــه وجـــود نیـــاورد 
ک تـــری  و جرثقیـــل روزبـــه روز در وضعیـــت خطرنا

قـــرار گرفـــت.
رئیـــس بازرســـی جرثقیل هـــا و ســـازه ها تصریـــح 
کـــی  کـــرد: بازرســـی های دوره ای ایـــن جرثقیـــل حا
از پيشـــرفت ترک هـــا در منطقـــه تنش هـــای 
ـــوالد  ـــن در ف ـــه پيش ازای ـــود ک ـــل ب ـــی جرثقی خمش
مبارکـــه ســـابقه نداشـــته اســـت. ایـــن مســـئله 
ح جرثقیـــل را در حـــدود 15 متـــر از طـــول  تغیيـــر طـــر
پل هـــا و همچنیـــن ورودی پل هـــای جرثقیـــل 
اجتناب ناپذیـــر می کـــرد. بـــه همیـــن ســـبب تیـــم 
ـــه  مهندســـی درگیـــر نگهـــداری ایـــن جرثقیل هـــا ک
شـــامل واحـــد بازرســـی فنـــی و واحـــد تعمیـــرات 
اســـت  فوالدســـازی  ســـقفی  جرثقیل هـــای 
ـــن  ـــد ای ـــه بتوان ـــود ک ـــی ب ـــال راه حل ـــه دنب ـــواره ب هم
ـــن  ـــرايط ايم ـــرعت در ش ـــاس را به س ـــل حس جرثقی

ــرار دهـــد. قـ
وی در ادامـــه بـــا معرفـــی راه حل هـــای برطـــرف 
کـــردن مشـــکل ایـــن جرثقیـــل، افـــزود: يکـــی 
کـــه بـــا  از راه هـــا تعويـــض ســـازۀ جرثقیـــل بـــود 
توجـــه بـــه مدت زمـــان طوالنـــی توقـــف جرثقیـــل 
)حداقـــل ســـه مـــاه( و به عـــالوه هزينه هـــای 
بســـیار بـــاال بـــرای ایـــن جرثقیـــل گران قیمـــت و 
نه چنـــدان قديمـــی منطقـــی بـــه نظـــر نمی رســـید؛ 
ـــر اساســـی »درجـــای« جرثقیـــل  ـــذا راه حـــل تعمی ل
در ارتفـــاع 33 متـــری بـــا بررســـی فـــراوان دو 
قســـمت درگیـــر در دســـتور کار قـــرار گرفـــت. بدیـــن 
ح  ــا توجـــه بـــه اهمیـــت موضـــوع، طـــر منظـــور و بـ
اولیـــه در بازرســـی فنـــی اســـتخراج بـــه تأیيـــد 
شـــرکت مشـــاور ASKU SCHOLTEN آلمـــان 
کـــه ســـابقۀ فعالیت هـــای مشـــابه را دارد، رســـید.
حیـــدری تصریـــح کـــرد: طـــی قـــرارداد منعقدشـــده 
قـــرار بـــر ایـــن شـــد کـــه پيمانـــکار در يـــک بـــازۀ زمانـــی 
21روزه بـــدون دمونتـــاژ، جرثقیـــل را اصـــالح کنـــد، 
بدیـــن منظـــور زمـــان دقیـــق توقـــف و شـــروع 
فعالیـــت نیـــز بـــا توجـــه بـــه مصالـــح فـــوالد مبارکـــه 
11 تیرمـــاه مشـــخص شـــد و بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت 
ـــروژه، تعمیـــرات اساســـی )شـــات دانهـــای(  ایـــن پ
باالدســـت و پایين دســـت در فـــوالد مبارکـــه 
ـــتفاده از  ـــر اس کث ـــا حدا ـــد ت ـــزی ش ـــوری برنامه ری ط

ایـــن توقـــف اجتناب ناپذیـــر شـــود.

 رئیـــس بازرســـی جرثقیل هـــا و ســـازه ها يـــادآور 
شـــد: مهندســـی اجـــرای پـــروژه را شـــرکت آلمانـــی 
انجـــام داد و پـــس از بحـــث و تبادل نظـــر بـــا 
همتـــای ایرانـــی و کارکنـــان درگیـــر در واحدهـــای 
جرثقیل هـــای  تعمیـــرات  و  فنـــی  بازرســـی 
فوالدســـازی، جزئیـــات اجرایـــی نهایـــی شـــد 
و در آن قســـمتی از ســـازه شـــامل گوشـــه های 
آســـیب ديدۀ پل هـــا در طـــول 15 متـــری پـــل 
 )IPB( بريـــده و بـــا پروفیـــل فـــوالدی يکپارچـــه
ـــن  ـــود، جايگزی ـــده ب ـــت ش ـــه و تقوي ـــل تهی ـــه از قب ک
همـــۀ  تأیيـــد  مـــورد  روش  ایـــن  می شـــد. 
شـــرکت های شـــرکت کننده در مناقصـــه قـــرار 
کار عمـــال خطـــوط جوشـــی از  گرفـــت. بـــا ایـــن 
ج شـــد و در  محـــل تمرکـــز تنـــش گوشـــه ای خـــار
منطقـــه ای بـــا 30 درصـــد تنـــش پایين تـــر قـــرار 
ــیار  گرفـــت؛ ضمـــن این کـــه قطعیـــت در نفـــوذ بسـ
بـــاالی جـــوش در ایـــن محل هـــا، اطمینـــان 
باالیـــی از کفايـــت اتصـــال بـــه دســـت مـــی داد.

در خصـــوص مراحـــل اجرایـــی ایـــن پـــروژه، 
دانیـــال نظـــری، رئیـــس تعمیـــرات جرثقیل هـــا 
و ترانســـفرکارهای فوالدســـازی نیـــز خاطرنشـــان 
کـــرد: در مرحلـــۀ اجرایـــی ایـــن اصـــالح اساســـی 
از قابلیـــت جرثقیل هـــای چهـــار پـــل ماننـــد، 
کـــه در آن ســـازۀ کمکـــی فرعـــی  اســـتفاده شـــد 
کـــه خـــود بالغ بـــر 55 تـــن وزن  طراحی شـــده 
داشـــت و از مدت هـــا قبـــل در برنامـــۀ ســـاخت 
گرفتـــه  تعمیـــرگاه مرکـــزی فـــوالد مبارکـــه قـــرار 
بـــود، توســـط تیـــم اجرایـــی ایـــن پـــروژه بـــا کمـــک 
جرثقیل هـــای موبيـــل مخصـــوص در يـــک بـــازۀ 
زمانـــی ســـه روزه زیـــر پل هـــای جرثقیـــل نصـــب 
شـــد. ایـــن ســـازه، مهـــار پل هـــای مـــورد تعمیـــر 
ــا بـــه  ــار آن هـ و ترولـــی اصلـــی جرثقیـــل و انتقـــال بـ
روی پل هـــای فرعـــی را بـــه عهـــده داشـــت. ضمـــن 
این کـــه دسترســـی های الزم را بـــرای کار ايمـــن در 

ارتفـــاع بـــاال فراهـــم می کـــرد.
وی افـــزود: پـــس از نصـــب ایـــن ســـازه و انتقـــال 
بـــار وزن پل هـــا و ترولـــی اصلـــی بـــا اســـتفاده 
اصلـــی  عملیـــات  مخصـــوص  جک هـــای  از 
اصـــالح ســـازۀ جرثقیـــل آغـــاز شـــد و در ادامـــه 
برشـــکاری قســـمت های آســـیب ديده و مونتـــاژ 
کـــه  و جوشـــکاری پروفیـــل يکپارچـــه جديـــد 
مجموعـــا شـــامل 8 پـــاس جوشـــکاری و هرکـــدام 
بـــه طـــول 64 متـــر بـــود، در 6 مرحلـــه و به مـــدت 15 
روز به صـــورت دو شـــیفت پيوســـته 12ســـاعته بـــا 
حضـــور 35 نفـــر نیـــروی اجرایـــی داخلـــی و خارجی 

طبـــق برنامـــه زمان بنـــدی انجـــام شـــد.
او ادامـــۀ مراحـــل اجرایـــی ایـــن پـــروژه را چنیـــن 
ایـــن فرصـــت چهارچـــوب  کـــرد: در  تشـــریح 
درهـــای ورودی بـــه داخـــل پل هـــا کـــه معضـــل 
ديگـــر جرثقیـــل بـــود، تعويـــض و اصـــالح شـــد؛ 
کـــه تســـت های جـــوش و  ایـــن در حالـــی بـــود 
برداشـــت های ابعـــادی جرثقیـــل در حیـــن اجـــرا 
نیـــز در دســـتور کار بازرســـی فنـــی قـــرار داشـــت. 
پـــس از انجـــام تســـت ها و کنترل هـــای نهایـــی، 
جرثقیـــل آمـــاده بارگـــذاری شـــد و ریـــل ترولـــی 
اصلـــی نصـــب شـــد. همچنیـــن ترولی هـــای اصلـــی 
و فرعـــی در محـــل خـــود قـــرار گرفتنـــد و ســـپس در 
انتهـــا ســـازه های کمکـــی، دمونتـــاز و جرثقیـــل 
بـــرای تســـت اســـتاتیک آمـــاده شـــد در ادامـــه 
انجام شـــده،  برنامه ریزی هـــای مناســـب  بـــا 
کل فراينـــد اجرایـــی کار در 19 شـــبانه روز و 3 روز 
ــا  ــید و درنهايـــت بـ ــام رسـ ــه اتمـ ــه بـ ــر از برنامـ زودتـ
ــه،  گانـ ــا دو روش جدا ــتاتیک بـ ــت اسـ ــام تسـ انجـ
االسیســـیته جرثقیـــل نیـــز بررســـی و تأیيـــد و 

جرثقیـــل آمـــادۀ بهره بـــرداری شـــد.
نظـــری در ادامـــه بـــه ســـایر مزايـــای اجـــرای 
ــن  ــام ایـ ــا انجـ ــت: بـ ــرد و گفـ ــاره کـ ــروژه اشـ ــن پـ ایـ
اصالحـــات عالوه بـــر دســـتیابی بـــه آماده بـــه کاری 
حســـاس  فـــوق  تجهیـــز  ایـــن  جرثقیـــل، 
فوالدســـازی از خطـــر بـــاالی ناشـــی از شکســـت 
ســـازۀ حامـــل مـــذاب رهایـــی يافـــت؛ ضمـــن 
این کـــه توقفـــات و هزينه هـــای ناشـــی از انجـــام 
تعمیـــرات موضعـــی بـــه حداقـــل ممکـــن رســـید و 
ــام چنیـــن  ــکان انجـ ــا دانـــش به دســـت آمده امـ بـ
اصالحاتـــی در آينـــده بـــا کیفیـــت بـــاال فراهـــم شـــد.

وی در پايـــان از کلیـــۀ واحدهـــای درگیـــر در ایـــن 
گروهـــی شـــامل شـــرکت های CEC و  فعالیـــت 
جرثقیـــل پـــوالد، بازرســـی فنـــی جرثقیل هـــا و 
ســـازه ها، تعمیـــرات جرثقیل هـــا و ترانســـفرکارهای 
فوالدســـازی، بازرســـی خوردگـــی، قراردادهـــا 
مرکـــزی،  تعمیـــرگاه  خريـــد،  برنامه ریـــزی  و 
حمل ونقـــل، تشـــريفات و خدمـــات، ايمنـــی فنـــی، 
حراســـت، مخابـــرات و روابط عمومـــی کـــه در تمـــام 
مراحـــل اجـــرای پـــروژه همـــکاری داشـــتند، تشـــکر و 

قدردانـــی کـــرد.

اصالح و تعمیر اساسی 
جرثقیل مذاب بر 320 تنی فوالدسازی

مدیر شعب بانک 
تجارت استان 

اصفهان، مدیریت 
صحیح حاکم بر 

شرکت فوالد 
مبارکه را ویژگی 
بارز و مثبت این 

شرکت دانست و 
افزود: صداقت و 

پشتکاری که در 
این مجموعه حاکم 

است، بازدهی 
مثبتی را برای این 
شرکت به همراه 

داشته است

یکی دیگر از 
رویکردهای 

ناحیه، پرداختن 
به جنبه های 

زیست محیطی، 
به خصوص انتشار 

غبار است. ما با 
به روز نگه داشتن 

تجهیزات در 
بخش های غبارگیر 

و هزینۀ بسیار زیاد 
سعی کردیم هیچ 

غباری از روی سالن 
فوالدسازی انتشار 

پیدا نکند

رادیو فوالد بستر ارتباطی مناسبی است که در آن مسئوالن عاوه بر اطاع رسانی و ارائۀ گزارش عملکرد، به سؤاالت متعددی که برای پرسنل و خانوادۀ 
فوالد پیش می آید، پاسخ می دهند و خوشبختانه این رادیو با استقبال چشمگیری از سوی شنوندگان مواجه شده است.

آقایان   مهندس محمدرضا آقاجوهری، مدیر اجرای پروژه های نواحی نورد گرم و سرد شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان و  مهندس محمدرضا بناییان، مدیر ناحیۀ 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم میهمانان برنامۀ رادیو فوالد بودند که بخش هایی از گفت وگوی ایشان با شنوندگان رادیو فوالد را از نظر می گذرانید:

مدیــر شــعب بانــک تجارت 
اســتان اصفهان به همراه مدیران 
ایــن بانک، طــی بازدیــد از خطوط 
تولید فوالد مبارکه، ضمن دیدار با 
معــاون اقتصــادی و مالــی ایــن 
شــرکت، فــوالد مبارکــه را یکــی از 
و  تولیــدی  بــزرگ  شــرکت های 
صنعتــی موفــق در کشــور خواند و 
افزود: این شرکت مایۀ افتخار این 
ملــت و برکــت نظــام جمهــوری 

اسامی ایران است.

رضا حسنی کیا در گفت وگو با خبرنگار فوالد، هدف 
بازديد از شرکت فوالد مبارکه را تعامل هرچه بيشتر 
با این شرکت دانست و تصریح کرد: بانک تجارت 
به عنوان يــک بنگاه اقتصــادی خصوصــی برای 
ارائۀ خدمات مطلوب تر به مجموعۀ فوالد مبارکه 
آماده اســت و امیدواريم بتوانیم با این رويکرد در 
راه اعتالی هرچه بيشتر بزرگ ترین قطب تولید و 

صنعت کشور قدم های مؤثری برداريم.
مدیــر شــعب بانــک تجــارت اســتان اصفهــان، 

کم بر شــرکت فوالد مبارکه را  مدیريت صحیح حا
ویژگی بــارز و مثبت این شــرکت دانســت و افزود: 
کم  صداقت و پشــتکاری که در این مجموعه حا
است، بازدهی مثبتی را برای این شرکت به همراه 

داشته است.
وی در ادامــه به بخشــی از خدمــات ارائه شــده از 
ســوی بانک تجارت بــه فــوالد مبارکه اشــاره کرد 
و افــزود: بخشــی از ایــن خدمــات بــا عملکــردی 
قابل قبــول، مربــوط به حــوزۀ اعتباری اســت که 

خوشــبختانه مورد رضايــت مدیريــت مجموعه 
فوالد مبارکه نیز بوده است. ضمن این که در ادامۀ 
ایــن راه تــالش خواهیــم کرد تــا خدمــات بهتری 
ارائه دهیم. عالوه بر این در حوزۀ ارزی و گشايش 

اعتبارات نیز به توافقات مطلوبی رسیده ايم.
کیــد بر این کــه در حــوزۀ خدمات  حســنی کیا با تأ
الکترونیــک نیــز حــدود 70 هــزار نفــر از شــاغالن، 
بازنشســته ها و خانــوادۀ کارکنان فــوالد مبارکه را 
تحت پوشش قرار داده ايم، اضافه کرد: در همین 

راستا خدماتی تحت عنوان آسان خريد راه اندازی 
کرديم و با مجموعه ها و فروشگاه های بسیار بزرگ 
قرارداد بســتیم. بدین ترتیــب کارکنان شــاغل و 
حتی بازنشسته می توانند به صورت اقساطی با 

کارمزد بسیار کم از این خدمات بهره ببرند.
مدیر شــعب بانــک تجــارت اســتان اصفهــان در 
خاتمه اظهار امیدواری کرد: همــکاری روزافزون 
بانک تجــارت با فــوالد مبارکــه به توســعۀ هرچه 

بيشتر صنعت کشور منجر شود.

مدیر شعب بانک تجارت استان اصفهان:

فوالد مبارکه مایۀ افتخار و برکت نظام جمهوری اسالمی ایران است

با اصالح و تعمیر 
اساسی جرثقیل 
مذاب بر 320 
تنی فوالدسازی 
عالوه بر دستیابی 
به آماده به کاری 
جرثقیل، این تجهیز 
فوق حساس 
فوالدسازی از خطر 
باالی ناشی از 
شکست سازۀ حامل 
مذاب رهایی یافت؛ 
ضمن این که توقفات 
و هزینه های ناشی 
از انجام تعمیرات 
موضعی به حداقل 
ممکن رسید و با 
دانش به دست آمده 
امکان انجام چنین 
اصالحاتی در آینده 
با کیفیت باال فراهم 
شد
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فوالد در دنیا

مشتریان فوالد ایرانی به بازار داخلی تمایل بیشتری
 نشان می دهند

 ساخت کارخانه سه میلیون تنی ورق گل گهر

افزایش صادرات قراضۀ روسیه

تقاضای بیشتر و قیمت باالتر فوالد اروپا

فوالدمبارکه در آیینۀ بورس

ســــــهم عمـــــــــده ای از نیــــــــــــاز 
مصرف کنندگان داخلی به محصوالت 
فوالدی چون ورق های گرم فــوالدی  و 
ورق هــای ســرد فــوالدی در داخــل و 
ــن  ــه تأمی ــوالد مبارک ــرکت ف ــیلۀ ش به وس
برخــــــی  میـــــان  ایــن  در  می شــود. 
واحدهــای خارجــی نیــز محصــوالت 
خــود را بــرای فروش بــه بــازار ایــران روانه 
می کننــد کــه از جملــه مهم تریــن آن هــا 
می تــوان بــه شــرکت های روســی آهــن و 
گنیتوگورســک و همچنیــن  فــوالد ما

سیورستال اشاره کرد.

گــزارش اخبــار فلــزات، شــرکت آهــن و فــوالد  بــه 
گنیتوگورســک يکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان  ما
فــوالد در جهــان و يــک شــرکت پيشــرو در زمینــۀ 
ــه در روســیه واقــع شــده  فــوالد به شــمار مــی رود ک
اســت. ایــن شــرکت شــامل يــک مجتمــع بــزرگ 
يکپارچــۀ ســاخت فــوالد از کل زنجیــرۀ تأمیــن، 
يعنی حلقۀ ابتدایی ســنگ آهــن تا تکمیــل فرايند 
تولیــد فــوالد و نــورد می شــود و بالطبــع ارزش 

افــزودۀ قابل توجهــی را نصیــب خــود می کنــد. 
ایــن شــرکت در ســال 2016، حــدود12/5 میلیــون 
تــن فــوالد خــام و حــدود 6/1 میلیــون تــن انــواع 
محصــوالت فــوالدی تولیــد کــرد. میــزان فــروش 
ایــن شــرکت در ســال گذشــتۀ میــالدی نیــز حــدود 

5 میلیــارد و 630 دالر بــرآورد می شــود.
ایــن شــرکت ســهمی از مصنوعات فــوالدی خود 
را بــه ایــران وارد می کنــد؛ امــا مشــتريان ایرانــی 
ــی تمایــل بيشــتری نشــان  ــازار داخل ــه ب اغلــب ب
می دهنــد؛ از همیــن رو، واردات محصــوالت 
فــوالدی بــه ایــران، منافــع کمتــری را بــرای تجــار 
کی از آن  به  همــراه خواهــد داشــت. برآوردهــا حا
اســت کــه قیمــت ورق هــای فــوالدی وارداتــی به 
ایــران و به طــور خــاص محصــوالت ایــن شــرکت، 
البتــه  يافــت.  افزايــش  گذشــته  هفتــۀ  طــی 
گفتنــی اســت کــه مشــتريان داخلــی بيشــتر مــواد 
موردنیــاز خــود را از عرضه هــای داخلــی تأمیــن 
موجــودی  نیــز  میــان  همیــن  در  می کننــد. 
کافــی ایــن محصــوالت در بــازار داخلــی ســبب 
کافــی بــرای واردات وجــود  شــده تــا تقاضــای 

نداشــته باشــد.

ســه  کارخانــۀ  ســاخت  طــرح 
میلیون تنی ورق توســط شرکت توسعه 
آهــن و فــوالد گل گهــر کــه یکــی از زیــر 
مجموعه های گل گهر است، طی سال 

جاری اجرایی می شود.

گــزارش شــرکت ملــی فــوالد ایــران، هــدف  بــه 
ح تولیــد 3 میلیــون تــن ورق   از اجــرای ایــن طــر
 8 میلیمتر تا 20 میلیمتر اســت. مدیرعامل شــرکت 

گل گهــر عملیــات ســاخت کارخانــۀ ســه میلیــون 
تنــی ورق بــا فاينــاس 789 میلیــون یورویــی را 
يــادآور شــد و تصریح کــرد که ســاخت ایــن مجموعه 
)کارخانــۀ فوالدســازی( بــا همــکاری کنسرســیومی 
از زيمنــس، میتسوبيشــی و فوســتالپين و شــرکت 
توســعۀ آهــن و فــوالد گل گهــر انجــام خواهد شــد. در 
ایــن طــرح مقررشــده ســاالنه ســه میلیــون تــن ورق 
در ضخامت هــای مختلــف تولیــد و روانــه بازارهــای 

داخلــی و خارجــی شــود.

روســیه ســاالنه 5 تــا 6 میلیــون تــن 
قراضــه صــادر می کنــد و چهارمیــن 
صادرکننــدۀ قراضــۀ دنیــا پــس از اروپــا، 
آمریــکا و ژاپــن اســت و ســال 2016 نیــز 
5.32 میلیــون تــن قراضــه صــادرات 

کرده است.

گــزارش فــوالد ایــران، مــاه مــی ســال جــاری  بــه 
صــادرات قراضــۀ روســیه افــت کــرد و در ژوئــن 39 

درصــد بهبــود ماهانــه داشــت. میــزان صــادرات از 
390 هــزار تــن مــاه مــی بــه 540 هــزار تــن در مــاه ژوئن 
رســید. میــزان صــادرات قراضــۀ ژوئــن نســبت بــه 
ســال گذشــته نیــز 39 درصــد رشــد کــرد. در نیمــۀ 
نخســت ســال جــاری ایــن کشــور 2 میلیــون تــن 
کــرده کــه 21 درصــد افــت ســاالنه  قراضــه صــادر 
داشــته اســت. ترکیــه همچنــان خريــدار اصلــی 
قراضۀ روســیه بود و پــس ازآن بــالروس، کره جنوبی 

و اســپانیا قــرار داشــتند.

ــر  ــتر و قیمـــت باالتـ ــای بیشـ تقاضـ
فـــوالد طـــی ســـه ماهۀ پایانـــی ســـال 2016 
و ســـه ماهۀ نخســـت ســـال 2017 بـــه 
کمـــک فوالدســـازان اروپایـــی شـــتافت. 
ـــه گـــزارش انجمـــن جهانـــی فـــوالد،  ـــا ب بن
هم زمـــــــان بااینکــــــه تعــــــدادی از 
فوالدســـازان اتحادیـــۀ اروپـــا میـــزان تولید 
خـــود را در پـــی فهرســـت قیمـــت اواخـــر 
 2016 ســـال  اوایـــل  و   2015 ســـال 
و  بهـــره وری  از  بخشـــی  به عنـــوان 
اقدامـــات صرفه جویانـــه و در جهـــت 
کـــم کـــردن هزینه هـــا کاهـــش دادنـــد، 
تولیـــد فـــوالد خـــام در ایـــن کشـــورها در 
ســـال 2016 بـــا 34/2 درصـــد کاهـــش بـــه 

9/162 میلیون تن رسید.

در ســه ماهۀ پايانــی ســال 2016، بــه پشــتوانۀ 
افزايش قیمت ســنگ آهن، ضايعات و زغال سنگ 
کک شــو و پــس از اينکــه چیــن اعــالم کــرد تعــداد 
روزهــای کاری معــادن زغال ســنگ خــود را بــه 276 
روز در ســال محــدود می کنــد کــه نســبت بــه 330 
روز در ســال، کاهــش يافتــه اســت، قیمــت فــوالد 

اتحاديــۀ اروپــا به شــدت افزايــش يافــت.
شــرکت آرســلورمیتال کــه جايــگاه خــود را به عنــوان 
بزرگ تریــن شــرکت فوالدســازی جهــان در ســال 
2016 بازيافت، درزمینۀ افزايش قیمت محصوالت 

تخــت و محصــوالت طویــل فــوالدی پيشــرو بــود.
ایــن شــرکت تولیدکننــدۀ فــوالد کــه ســتاد مرکــزی 
آن در لوکزامبــورگ قــرار دارد، ســود عملیاتی معادل 
27/1 میلیــارد یورویــی )حــدود 35/1 میلیــارد 
دالری( بــرای عملیــات اروپایــی خــود در ســال 
2016 گــزارش کــرده اســت کــه نســبت بــه میــزان 171 
میلیون یورویی )حــدود 181 میلیون دالری( ســال 

2015 شــديدا افزايــش يافتــه اســت.
بنــا بــه گــزارش انجمــن فــوالد منطقــه ای یوروفــر، 
تقاضــای فــوالد اروپــا در ســال 2016 نســبت بــه 
20 درصــد  گذشــته 3/ زمــان مشــابه در ســال 
افزايــش داشــت و ایــن در حالی اســت کــه واردات 
طــی زمــان مشــابه 9 درصــد افزايــش داشــته و 
مانــع بهــره بــردن فوالدســازان داخلــی از رشــد 

ایــن بخــش شــده اســت.
یوروفــر معتقــد اســت در نیمــۀ دوم ســال 2016 
بــا ســهم  وپــا  بــه منطقــۀ اتحاديــۀ ار واردات 
ــوده، مواجــه  ــاال ب کــه مــدام ب ــازار 24 درصــدی  ب

بــوده اســت.

نخستین محموله شمش فوالد 
نورد  کارخانۀ  مقصد  به  چادرملو 

سرمد ابرکوه حمل شد.

ــوالد  ــۀ فـ ــن محمولـ ــالن، اولیـ ــزارش  چیـ ــه گـ بـ
چادرملـــو بـــه مقصـــد نـــورد ســـرمد ابرکـــوه 
بارگیـــری و حمـــل شـــد. بـــر اســـاس این گـــزارش، 
کـــه بهمن مـــاه  کارخانـــۀ فـــوالد چادرملـــو 
ــرداری آزمايشـــی خـــود  ــته، بهره بـ ــال گذشـ سـ
را در مجتمـــع صنعتـــی اردکان آغـــاز کـــرد، از 
اردیبهشـــت ماه امســـال بـــا خـــروج اولیـــن 
شـــمش فـــوالد عمـــال بـــه جمـــع واحدهـــای 
ایـــن  در  پيوســـت.  کشـــور  فـــوالد  تولیـــد 

واحدهـــای تولیـــدی، ســـالیانه يـــک میلیـــون 
تـــن، قابـــل ارتقـــا تـــا يـــک میلیـــون و 300 هـــزار تـــن 

فـــوالد تولیـــد می شـــود.
بـــرای ســـاخت ایـــن واحـــد فـــوالدی از آخریـــن 
فنـــاوری روز دنیـــا اســـتفاده شـــده کـــه ویژگـــی 
آن برخـــورداری از روش )هـــات شـــارژ( بـــرای 
تولید شـــمش فـــوالد اســـت. در ایـــن روش آهن 
اســـفنجی پيـــش از ســـرد شـــدن و بـــا دمـــای 600 
درجـــه  مســـتقیما وارد کوره هـــای ذوب در 
کارخانـــه فـــوالد می شـــود و درنتیجـــه موجـــب 
صرفه جویـــی 30 درصـــدی مصـــرف بـــرق و 43 

درصـــدی مصـــرف آب می شـــود.
ــن  ــتقیم ایـ ــای مسـ ــد احیـ ــت واحـ ــی اسـ گفتنـ
مجتمـــع در مجـــاورت کارخانـــۀ فـــوالد در حـــال 

ــان  ــا پايـ ــی رود تـ ــار مـ ــه انتظـ ــت کـ ــداث اسـ احـ
ســـال جـــاری ســـاخت آن بـــه پايـــان برســـد. بـــا 
آغـــاز بـــه کار ایـــن واحـــد، ســـاالنه يـــک میلیـــون  و 
ـــن آهـــن اســـفنجی  نیـــز در مجتمـــع  550 هـــزار ت
ـــو واقـــع در اردکان یـــزد  تولیـــد  صنعتـــی چادرمل

می شـــود.
چادرملـــو بـــرای اجـــرای  ایـــن دو واحـــد بالغ بـــر 
18  هـــزار و 372 میلیـــارد ريـــال ســـرمايه گذاری 

کـــرده اســـت.
ــه  ــوه کـ ــرمد ابرکـ ــورد سـ ــه نـ ــن کارخانـ همچنیـ
اخیـــرا افتتـــاح شـــده و آخریـــن مقصـــد حمـــل 
شـــمش فـــوالد شـــمرده می شـــود، ازجملـــه 
واحدهـــای مشـــارکتی اســـت کـــه 65 درصـــد 
ســـهام آن متعلـــق شـــرکت چادرملـــو اســـت. 

مجتمـــع آهـــن و فـــوالد ســـرمد ابرکـــوه مشـــتمل 
بـــر يـــک کارخانـــۀ نـــورد بـــه ظرفیـــت ســـاالنه 500 
هـــزار تـــن انـــواع میلگـــرد و کارخانـــۀ فوالدســـازی 
بـــه ظرفیـــت ســـاالنه 600 هـــزار تـــن شـــمش 
فـــوالد  اســـت کـــه در زمینـــی بـــه مســـاحت 150 

هکتـــار پايه گـــذاری شـــده اســـت.
ــه  ــدازی کارخانـ ــز و راه انـ ــاخت تجهیـ ــرای سـ بـ
نـــورد فـــوالد ســـرمد، بالغ بـــر 4 هـــزار و 500 

میلیـــارد ريـــال هزينـــه شـــده اســـت.
بدیـــن ترتیـــب بـــا تکمیـــل زنجیـــرۀ تولیـــد، 
فراينـــد فوالدســـازی در شـــرکت معدنـــی و 
صنعتـــی چادرملـــو از مرحلـــۀ تولید ســـنگ آهن 
تا مقاطـــع فـــوالدی تمامـــا در واحدهـــای تحت 

پوشـــش چادرملـــو انجـــام می شـــود.

مدیرعامـــل شـــرکت فـــوالد 
سفیددشـــت چهارمحـــال و بختیـــاری 
از پیشـــرفت 55 درصـــدی احـــداث 
ـــر  ـــرکت خب ـــن ش ـــازی ای ـــد فوالدس واح

داد.

محمود ارباب زاده در این خصوص افزود: با تالش 
کارکنان این شرکت و حمايت های فوالد مبارکه 
و مسئوالن استان، پس از بهره برداری از فاز اول 
شرکت )واحد احیا مستقیم( به عنوان اولین طرح 
کنون فاز دوم  ح های فوالد استانی، هم ا از طر
کورۀ قوس الکتريکی )EAF( به  آن شامل يک 
ظرفیت 140 تن و يک ماشین ريخته گری تک خط 
تختال)Slab( به خوبی در حال اجراست و به ياری 
خداوند بر اساس زمان بندی ارائه شده در نیمۀ 
دوم سال آينده راه اندازی و مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.
وی توسعۀ هدفمند به منظور تکمیل زنجیرۀ تولید 
و اقتصادی تر نمودن این مجموعه و همچنین نگاه 
خاص و چشم انداز بلندمدت را به عنوان ویژگی های 
مثبت و بارز شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
ح کرد و در این خصوص افزود:  و بختیاری مطر
این مهم با شروع به کار مجدد پيمانکاران پروژۀ 
فوالدسازی در آذرماه 1395 آغاز شد و در ادامه با 
تعريف دو طرح توسعۀ ماشین ريخته گری بيلت و 
نورد سرد به منظور تأمین نیاز شرکت های هم جوار 

مانند ورق گالوانیزه خودرو، شرکت تاراز و فوالد صبا 
گرس در حال بررسی و انعقاد قرارداد است. زا

مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
گی های بارز این  و بختیاری افزود: از ديگر ویژ
شرکت توجه مجموعه به مباحث زيست محیطی 
و استفاده بهینه از منابع آب است که در این راستا 
با توافقات اولیه و برنامه ریزی های صورت گرفته و با 

حمايت های مسئوالن استان، قرارداد تصفیه خانۀ 
صنعتی جهت استفاده از پساب فاضالب شهری 
بروجن در مرحلۀ نهایی قرار دارد که با استفاده از 
این طرح، تأمین آب طرح های توسعه ای شرکت 
بدون استفاده از منابع آبی طبیعی استان فراهم 
می شود و با تصفیۀ پساب های جاری این شهر 
گام ارزشمندی در راستای حفظ محیط زيست 

برداشته خواهد شد.
کید بر اينکه در تیرماه سال جاری این   وی با تأ
شرکت به عنوان واحد نمونۀ تولیدی استان معرفی 
شد، اظهار امیدواری کرد با به بهره برداری رسیدن 
گام ديگری در  ح های توسعۀ این شرکت،  طر
راستای رونق اقتصادی منطقه و اشتغال زایی 

برداشته شود.

 توسعۀ هدفمند 
به منظور تکمیل زنجیرۀ 
تولید و اقتصادی تر 
نمودن این مجموعه و 
همچنین نگاه خاص و 
چشم انداز بلندمدت  
گی های  به عنوان ویژ
مثبت و بارز شرکت فوالد 
سفیددشت چهارمحال 
ح   است و بختیاری مطر

 بسمه تعالی

 

 1396 مردادماه 23خ یران در تاریا یکاالمحصوالت فوالد مبارکه در بورس  شدهکشف یهامتیقو معامالت  گزارش عرضه،

 مقدار عرضه نماد محصول
 (تن)

 مقدار تقاضا
 (تن)

 مقدار
 شدهمعامله 

 (تن)

 قیمت
 تاریخ تحویل (کیلوگرم یبه ازاریال )

 کالف گرم
HB 34100 68530 34100 24175 

 96 مهر
HC 12100 49830 12100 23492 

 96 آبان B 2000 8100 2000 27977 کالف سرد

 96مهر  SM 20000 98500 20000 18810 تختال

 اداره فروش بورس کاال 68200 224960 68200 جمع کل
 

 

  

 جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه

 روز تاريخ
تغيير  قيمت )ريال(

 )درصد(

حجم معامله 
)ميليون 

 سهم(

 تغيير بيشترين کمترين پايانی
 89 0,03 65 1769 1700 1750 چهار شنبه 18/05/1396
 30 0,02 28 1802 1751 1778 شنبه 21/05/1396
 26 0,01 18 1815 1762 1796 يک شنبه 22/05/1396
 52 0,00 4 1810 1766 1800 دو شنبه 23/05/1396
 26 (0,01) (22) 1801 1760 1778 سه شنبه 24/05/1396

 

 
 

  بياموزيم
 مطلب شماره قبل  :  در ادامۀ

و در نهايت چه مبلغ سود ، چه ميزان هزينه داشته شرکت مربوطه چقدر درآمد کسب کردهدهد که نشان مي استصورت حسابي صورت سود و زيان: 
 يا زيان  شناسايي کرده است.

 نمونه های صورت سود وزيان:

 

 
 
 

 اطالعات خالصه شرکت فوالد مبارکه:
 20/12/1385تاريخ پذيرش در بورس: 

 ميليارد ريال 75,000:سرمايه  ثبت شده
 مجموع سود تقسيمی از تاريخ پذيرش تا کنون:

 ميليارد ريال112,280

 ريال302با سرمايه جديد:  96سال بينی  سود پيشآخرين 
 28/04/1396: تاريخ ارائه 

 95مالی سودتقسيمی مجمع ساليانه برای  سال 
 ريال 100به ازای هر سهم

 
 
 

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

 031-52733838تلفن گويای امور سهام: 
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چهار شنبه شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه

تغییرات قیمت سهام فوالد

قیمت سهام فوالد

خـبـــــــــــر

کارخانۀ فوالد چادرملو 
که بهمن ماه سال 
گذشته، بهره برداری 
آزمایشی خود را 
در مجتمع صنعتی 
اردکان آغاز کرد، از 
اردیبهشت ماه امسال 
با خروج اولین شمش 
فوالد عمال به جمع 
واحدهای تولید فوالد 
کشور پیوست
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اجتماعی

بازنشستگان

تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه کـــرد، دیـروز چشـم انتظــار اینکــه 
چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه 
افســوس ایــن روزهــا چــه زود و چــه آســان تمــام شــد، یــادش بخیــر بــاد. همــواره 
بعــد از ایــن در ازدحــام خاطـره هـا شـاد مـی شـویم. فوالد مبارکـه بـه عنـوان مولـود 
انقـاب اسلـامی و یکـی از افتخـارات عظیـم جمهـــوری اسلـامی ایـران جایـگاه 
کسـانی بـوده کـه بـا عشـق و عاقـه بـه میهـن عزیـز در جهـت توسـعه اقتصـادی 
کشـور تـاش کـرده انـد و موفـق شـده انـد، ایـن شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود 

کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی و خارجـی اسـت، برسـانند.

تاریخ بازنشستگی تاریخ استخدام محل خدمت نام

سامانه 30003222  و تلگرام
شما و فوالد

ابراز همدردی

مصطفی عسگری
نورد سرد

 1389/7/1
 1396/3/30

فرهاد نوری لنجان
خدمات عمومی و امور رفاهی

 1389/8/1
 1396/3/30

قاسمعلی احمدپور
تعمیرگاه مرکزی

1389/3/1
 1396/3/30

حسین معصومی
خدمات عمومی و امور رفاهی

 1389/8/1
 1396/3/30

منوچهر اسماعیلی 
حراست

1389/3/1
 1396/3/30

احمدعلی شاهمندی
   فوالدسازی وریخته گری مداوم

 1389/7/1
 1396/3/30

رضا خلجی
انرژی و سیاالت

1369/2/16
 1396/4/1

شعبانعلی قدمی
آهن سازی

 1389/7/1
 1396/3/30

محمدعلی یلمه
نوردگرم

1372/12/10
 1396/4/2

کبر صفری علی ا
تعمیرات مرکزی

 1389/4/1
 1396/3/30

کبری گرجعلی ا
مدیریت شهری و زیبا سازی محیط

 1389/7/1
 1396/3/30

ناصر جاللی آدرگانی
حراست
1388/10/1
 1396/3/30

بهروز رمضانی
آهن سازی

 1389/2/1
 1396/3/30

ناصر کریمی
تعمیرگاه مرکزی

1373/1/6
 1396/4/1

کاقلی مهدی پور کا
فوالدسازی وریخته گری مداوم

 1389/2/21
 1396/3/30

مصطفی بزرگزادارباب
فوالدسازی وریخته گری مداوم

1370/4/3
 1396/4/2

علی عسگری
خدمات عمومی و امور رفاهی
 1389/2/21
 1396/3/30

مظفر میرکاظمی
نورد سرد
1370/3/25
1396/4/2

  مرحلۀ نهایی بيست و نهمین 
شــرکت  قرآنــی  مســابقات  دورۀ 
فوالدمبارکۀ اصفهان با قرائت پيام 
دکتر ســبحانی مدیرعامل شــرکت 
فوالدمبارکــه و بــا حضــور گســتردۀ 
کارکنــان و  بيــش از 5000 نفــر از 
خانواده های شــرکت فوالد مبارکه 
در   روز جمعه 27 مردادماه در محل 
اردوگاه شهیدبهشتی شــهر ابريشم 

برگزار شد.

فــوالد، داوطلبــان  گــزارش خبرنــگار  بــه    
ایــن دوره از مســابقات در فضایــی نورانــی 
و معنــوی در ســه مقطــع ســنی نوجوانــان، 

رشــته های  در  و  بزرگ ســاالن  و  جوانــان 
اخــالق، مفاهیــم، مهدويــت، اعتقــادات، قرائــت 
تخصصــی، حفــظ موضوعــی قــرآن، حفــظ پنــج 
جــزء اول قــرآن و حفــظ جــزء ســی ام بــا يکديگــر 

بــه رقابــت پرداختنــد.
بنابـر   ایـن گـزارش، ایـن دوره از مسـابقات بـا 22 
نفـر داور خواهـر و 14 داور بـرادر و تعـداد 60 مراقـب 
نظارت بر مسابقات در  دو مرحلۀ کتبی و شفاهی 

برگـزار شـد.
کـی اسـت مسـابقات کتبـی در دو  ایـن گـزارش حا
مرحله برگزار شـد. در  مرحلۀ اول در ساعت8:30،  
تعـداد 2614 نفـر بـه سـؤاالت طراحی شـده از 
کتاب های تفسـیر سـورۀ واقعـه، يک صد پرسـش 
و پاسـخ پيرامـون امـام زمـان )عـج( و اصـول دیـن 

پاسـخ دادند و در مرحلۀ دوم نیز که سـاعت 10:30 
برگزار شد، تعداد 2159 نفر به سؤاالت مطرح شده 
از کتاب روزی حالل پاسخ گو بودند؛ضمن این که 
در مسابقات شفاهی در رشته های قرائت و حفظ 
تعـداد 681 نفـر از همـکاران و خانـوادۀ ايشـان بـا 

يکديگـر بـه رقابـت پرداختند.
بنابر   این گـزارش، در ایـن دوره از مسـابقات عالوه 
بـر برگـزاری آزمـون، برنامه هـای جـذاب قرآنـی، 
فرهنگی، مشاورۀخانواده و مسابقات ورزشی نیز 
اجرا شـد که مـورد اسـتقبال چشـمگیر داوطلبان 

قـرار گرفـت.
گزارش کامـل این رويـداد قرآنی همراه با مصاحبۀ 
شرکت کنندگان در شمارۀ آتی هفته نامه منعکس 

خواهد شد.

همکار گرامی آقای فرشید باقری، شاغل در فوالدسازی، رتبۀ اول در رشته 
کاردانی نقشه کشی عمومی، طراحی و نقشه کشی صنعتی را کسب و موفق 

به دريافت لوح تقدیر از مؤسسۀ آموزش عالی نجف آباد شد.
آقای حسن خواجه طالخونچه فرزند همکار گرامی نگهدار خواجه طالخونچه، 
شاغل در کنترل کیفی نورد سرد، موفق شد با گذراندن آزمون ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان )تیزهوشان( در پايۀ هفتم این مدارس پذیرفته شود.

آقای مهدی شــاپیری فرزند همکار گرامی محمدعلی شــاپيری، شاغل در 
خدمات عمومی، موفق شد با گذراندن آزمون ورودی مدارس استعدادهای 

درخشان )تیزهوشان( در پايۀ دهم این مدارس پذیرفته شود.
خانم مهشــید حســینی فرزند همکار گرامی بازنشسته مســعود حسینی، 
رتبۀ اول استانی را از سومین جشنوارۀ پروژه های دانش آموزی تبیان استان 

اصفهان کسب و لوح تقدیر این جشنواره را دريافت کرد.

آقای کیــارش سلحشــور فرزند همــکار گرامی ضامن سلحشــور، شــاغل در 
کسیژن، موفق به کسب مدرک) F-C )First Certificate in English  از  واحد ا

دانشگاه کمبریج انگلیس شد.
خانــم ملیــکا فرهمنــد فرزنــد همــکار گرامــی منوچهــر فرهمند، شــاغل در 
تعمیرگاه مرکزی، به عنوان يکی از دانش آموزان تالشگر استان در فرايند آزمون 

پيشرفت تحصیلی موفق به کسب رتبۀ برتر آموزش وپرورش زرین شهر شد.
آقای علیرضا ادیبی فرزند همکار گرامی حسین ادیبی، شاغل در آزمايشگاه 
احیا مســتقیم مجتمع فوالد ســبا، رتبۀ اول منطقه را در مســابقات نقاشی 

کسب و لوح تقدیر آموزش وپرورش زرین شهر را دريافت کرد.
خانم فاطمه محمدی فرزند همکار گرامی کريم محمدی، شاغل در خريد 
مواد مصرفی، موفق شــد با گذراندن آزمون ورودی مدارس اســتعدادهای 

درخشان )تیزهوشان( در پايۀ هفتم این مدارس پذیرفته شود.

موفقیت کارکنان و خانواده ها

افتخار

 فرشید باقریفاطمه محمدیملیکا فرهمند مهشید حسینی

علیرضا ادیبیمهدی شاپیری حسن خواجه طالخونچه کیارش سلحشور

بازدید خانوادۀ فوالدمبارکه از شرکت در تاریخ 6 مردادماه 1396بازدید

در این دوره از 
مسابقات عالوه 
بر برگزاری آزمون، 

برنامه های جذاب 
قرآنی، فرهنگی، 

مشاورۀخانواده و 
مسابقات ورزشی نیز 

به مورد اجرا درآمد که 
مورد استقبال چشمگیر 

داوطلبین قرار گرفت

  مهدی طغیانی
شاغل در حفاظت فیزیکی

بيمـۀ خـود  امسـال مـدارک  فروردین مـاه   
بيمـه تحویـل  بـه  را جهـت دندان پزشـکی 
کـه قسـمتی از مبالـغ را  دادم. بـه ایـن امیـد 
کـردم،    کـه بـرای دندان پزشـکی پرداخـت 
برگرداننـد؛ ولـی متأسـفانه نـه تنهـا مبلغـی 
پرداخـت نشـد، بلکـه از حقـوق تیرمـاه بنـده 

کسـر شـد. نیـز 
 پـس از پيگیـری بنـده، اعـالم کردنـد کـه شـما 
از بيمـه اضافـه دريافـت کرده ايـد؛ در نهايـت 
پـول کسـر شـده توسـط بيمـه برگردانـده شـد. 
تکمیلـی  بيمـۀ  پـس  بپرسـم  خواسـتم  مـی 
کـردم  پرداخـت  دندانپزشـکی  بـرای  کـه 
چـه اقدامـی انجـام مـی دهـد. از مسـئوالن 

دارم. تقاضای رسـیدگی 
913***1075

   سعید کرمانی زاده
 شاغل در فوالدسازی و ریخته گری مداوم

کارکنـان مجتمـع فـوالد مبارکـه در ورود بـه 
زشـگاه نقش جهـان  قسـمت وی آی پـی ور
بـا مشـکل جـدی مواجـه هسـتند و بـه دلیـل 
نداشـتن بلیـط به هیچ وجـه آن هـا را بـه ایـن 
قسـمت ورزشـگاه راه نمی دهنـد. خواهشـمند 
اسـت در جهـت حل ایـن مشـکل اطالع رسـانی 

کنیـد.
913***9781

    رضی سلطانی پور 
همکار بازنشسته

چرا کانون بازنشسـتگان فوالد، شعبۀ اصفهان 
پاسخگو نیست؟

913***1174

   مهدی رسولی 
شاغل در مجتمع فوالد سبا

بـا  کـه همـراه  ابتـدای سـال، مـا در جشـنی 
بـاغ  کافی شـاپ  قسـمت  در  قرعه کشـی  کـد 
کرديـم و از بيـن  فـردوس انجـام شـد، شـرکت 
جمعیـت قرعـه بـه نـام دختـر 5 سـالۀ مـا افتـاد 
و بـه دختـر مـن قـول کیـک تولـد بـرای پذیرایی 
کافی شـاپ  از 10 نفـر درجشـن روز تولـدش در 
باغ فـردوس داده شـد. قـرار بـود از طـرف فوالد 
هماهنـگ شـود؛ امـا متأسـفانه هیـچ قسـمتی 
گر  جوابگـوی مـا نیسـت. ممنـون خواهـم شـد ا

کنیـد. رسـیدگی 
913***3318

  شهرام نجفی
 شاغل در نورد سرد

لطفا تغیيری اساسـی در نـوع تغذيه های کمکی 
فوالد مبارکه اعمـال فرمایيد.

913***1706

   ناصـر قاسـمی و محمدحسـین 
توکلی

 شاغل در تعمیرگاه مرکزی
 علی رغم سیسـتمی بودن تسويه حساب پايان 
کنـد انجـام  کارکنـان، رونـد تأیيـد بسـیار  دوره 

می شـود. لطفـا رسـیدگی فرمایيـد.
5914***913 و 9914***913

کبر افشاری     علی ا
شـاغل در نیروی انسانی و سازمان دهی

 چرا کمیتۀ وام، برنامۀ بهتری برای وام مسـکن 
اعـالم نمی کنـد؟ 50 قسـط بسـیار زيـاد اسـت. 

کنـون پس انـداز از وام بيشـتر شـده اسـت. ا
913***5408

   سعید بلوچی 
شاغل در تعمیرات مرکزی

 در رسـتوران ويـال 127، کارت رسـتوران تجارت 
را نمی پذیرنـد. مـا به ناچـار بـرای سـفارش غـذا 
کرديـم. لطفـا مسـئوالن  پـول نقـد پرداخـت 

رسـیدگی کننـد. 
913***1596

  سـید مجتبـی موسـوی مبارکـه 
شـاغل در تعمیرات جرثقیل

کـه علی رغـم ازدحـام  کارت   از قسـمت سـفر 
ارباب رجوع بسیار سـریع و مفید کارهاى سفر 

را انجـام می دهـد، قدردانـی می کنـم.
913***9235

آقايـان  گذشـته  هفتـۀ  در  تأسـف  نهايـت  بـا 
محمدعلـی شـاه پیـری،  شـاغل در خدمـات 
عمومـی و بهنـام بهـزاد شـاغل در تعمیـرگاه 
مرکزی  در  غم  درگذشـت پدر، مرتضـی قربانی،   
شـاغل در خدمـات عمومـی  در غـم درگذشـت 
مـادر و اصغـر ابراهیمـی، شـاغل در راه آهـن و 
حمیـد بهرامـی شـاغل در انـرژی و سـیاالت 
در غـم درگذشـت خواهـر  بـه سـوگ نشسـتند.
ایـن غـم جانـکاه و ضايعـۀ جبران ناپذیـر را بـه 
محضـر خانواده هـای ایـن مرحومـان تسـلیت 
عرض کـرده و برای آنـان علو درجـات را از درگاه 

حق تعالـی مسـئلت می نمایيـم.
روابط عمومی
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خبر

ورزش

عکس ارسالی از همکار گرامی آقای ابراهیم رفیع، شاغل در واحد خدمات عمومی
همکاران و خوانندگان محترم خبرنامۀ فوالد می توانند با ارسال عکس های جذاب و ديدنی ورزشی به 
واحد امور ورزش، در مســابقۀ انتخاب بهترین عکس هفته شــرکت کنند. شــايان ذکر است هر هفته به 

عکس منتخب جایزه ای به رسم يادبود از طرف امور ورزش اهدا خواهد شد.
شرکت برای تمام کارکنان و خانوادۀ ايشان آزاد است.

صعود گروه کوهنوردی
شهدای صنعت فوالد به قلۀ دماوند

تیم کوهنوردی شهدای صنعت فوالد طی  برنامه ای سه روزه از تاريخ 18 تا 20 مرداد موفق 
شد از مسیر شمالی بام ایران، به قلۀ دماوند با ارتفاع 5609 متر صعود کند.

کوه دماوند بلندترین کوه ایران و بلندترین قلۀ آتش فشانی آسیاست و به »بام استان مازندران« مشهور 
است. کوه دماوند در 13 تیرماه سال 1387 به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران 
ثبت شــد. چهار مســیر اصلی برای صعود به قله در این کوه وجود دارد که ســاالنه کوهنوردان زيادی را از 

سراسر ایران و جهان به سمت خود می کشاند.

کرد علی مانیان قرارداد خود را تمدید 

بازيکن تیم هندبال فوالد مبارکۀ سپاهان قرارداد خود را برای يک فصل ديگر با این تیم 
تمديد کرد.

به گزارش پايگاه خبری فوالد مبارکۀ سپاهان، علی مانیان که سابقۀ حضور در رده های مختلف تیم ملی 
هندبال را در کارنامه دارد، قرارداد خود را برای يک فصل ديگر با زردپوشان تمديد کرد.

کادمی هندبــال فوالد مبارکۀ ســپاهان رشــد کرد و بــه هندبال ملــی ایران  وی از بازيکنانی اســت کــه در آ
معرفی شد.

 

کره ایم کریمی در حال مذا طاهری: با علی 

کرات مثبت با علی کريمی خبر داد. مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان از مذا
 محســـن طاهـــری در ایـــن بـــاره گفـــت: علـــی کريمـــی فرزنـــد مکتـــب فـــوالد مبارکـــۀ ســـپاهان اســـت و قطعـــا 

از بازگشـــت او بـــه  اصفهـــان و جمـــع زردپوشـــان خوشـــحال خواهیم شـــد.
گـــرب  وی ادامـــه داد: کريمـــی در حـــال انجـــام آخریـــن امـــور اداری فســـخ قـــرارداد بـــا باشـــگاه ديناموزا
ـــرای جـــذب وی اقدامـــات جـــدی را انجـــام  اســـت و پـــس از اينکـــه ایـــن کار به طـــور کامـــل انجـــام شـــد، ب

خواهیـــم داد.
کـــرات مثبتـــی  مدیرعامـــل باشـــگاه فـــوالد مبارکـــۀ ســـپاهان همچنیـــن اظهـــار داشـــت: تـــا بدین جـــا مذا

بـــا او انجـــام داده ايـــم  و امیدواريـــم کـــه در ایـــن فصـــل مـــا را در مســـیر موفقیـــت يـــاری کنـــد.

عکس هفته

عضالتی که آب از 
دست می دهند، 
مستعد ابتال به 
گرفتگی عضالنی 
هستند. کم آبی 
عالوه بر گرفتگی 
عضالنی اثر 
مختل کننده ای بر  
تمام بخش های 
بدن می گذارد

 محسن طاهری، 
مدیر عامل و سایر 
مسئوالن و کارکنان 
باشگاه فوالد مبارکۀ 
سپاهان با شرکت 
در این مراسم 
 گرامیداشت 
شهید حججی یاد 
وخاطرۀ شهدای  
مدافع حرم را 
گرامی داشتند

تیم طالئی برندۀ بازی بزرگ؛

فوالد مبارکه سپاهان فاتح شهر آورد اصفهان
حضور سپاهانی ها 

در مراسم گرامیداشت شهید حججی

گرفتگی عضالت
قسمت اول

آب می نوشــید؛ به هرحــال، بــدن آب خــود را از 
دســت خواهــد داد.

مواد معدنی و جلوگیری از گرفتگی عضالت
سدیم:

ســديم يــا نمــک يکــی از الکترولیت هــای مهــم 
بــدن اســت. الکترولیت هــا نقــش کلیــدی در 
احتبــاس آب و همچنیــن عملکــرد ماهیچه ها 
دارنــد. در طــی ورزش، الکترولیت هــا از طریــق 
ج می شــوند و سطحشــان  تعریــق از بــدن خــار
در بــدن کاهــش می يابــد. اغلــب گرفتگی های 

عضالنــی بــه خاطــر کمبــود ســديم اســت.
برخی از منابع خوب سدیم:

نمــک دريــا و نوشــابه های ورزشــی جــزء منابــع 
خــوب ســديم هســتند.

پتاسیم:
پتاســیم يکــی ديگــر از الکترولیت هــای موجــود 
ــدن  ــه در عمــل تعریــق از ب ــدن مــا اســت ک در ب
ج می شــود. کمبــود پتاســیم حساســیت  خــار
بــدن را نســبت بــه گرفتگــی افزايــش می دهــد. 
فقــر پتاســیم در بــدن باعــث کاهــش قــدرت 

فــرد می شــود.
برخی از منابع خوب پتاسیم:

ســیب زمینی )بيشــترین مقــدار الکترولیــت 
ایــن منبــع غذایــی در پوســت آن قــرار دارد(، 
مــوز، هویــج، بســیاری از ماهی هــا، چغنــدر و 

نوشــابه های ورزشــی.

منیزیم:
منیزيـم منبـع ديگـری از الکترولیت هاسـت. 
کمبـود آن می توانـد منجـر بـه وقـوع گرفتگـی 
عضالنـی شـود. همچنیـن کمبـود ایـن مـادۀ 
معدنی باعث اختالل در بدن و کاهش قدرت 
می شـود. منیزيـم يکـی از عوامـل تأثیرگـذار در 

شـادابی پوسـت اسـت.
برخی از منابع خوب منیزیم:

آجیــل، ماهــی تــن، ســبوس جــو، گنــدم، لوبيــا 
و نوشــابه های ورزشــی.

کلسیم:
کلســـــیم مهم تريـــــن عامـــل بـــرای ســـالمت 
گـــروه  در  همچنیــــــن  و  استخوان هاســـت 
الکترولیت هـــا يکـــی از اعضـــای مهـــم بـــه شـــمار 
مـــی رود کـــه در عملکـــرد عضـــالت نقـــش دارد. 
کلســـیم نقـــش مهمـــی در انقبـــاض عضالنـــی 
دارد. کمبـــود ایـــن الکترولیـــت می توانـــد بـــر 
عملکـــرد عضلـــه تأثیـــر بگـــذارد و خطـــر ابتـــال بـــه 
ـــود  ـــار، کمب ـــق آم ـــد. طب ـــش ده ـــی را افزاي گرفتگ
ایـــن الکترولیـــت در ورزشـــکاران شـــایع تر 
ـــرای جـــذب کلســـیم در بـــدن، حضـــور  اســـت. ب
ويتامیـــنD  ضـــروری اســـت. پـــس می بينیـــد 
کـــه ويتامیـــن D نیـــز به طـــور غیرمســـتقیم در 
گرفتگـــی عضـــالت نقـــش دارد. مقـــدار کلســـیم 
جذب شـــده تـــا حـــد زيـــادی بـــه دســـترس 
بـــودن ويتامیـــن D بســـتگی دارد. افـــراد فعـــال 
ـــتخوان ها  ـــر اس ـــتر ب ـــار بيش ـــال فش ـــل اعم به دلی
بايـــد مقـــدار بيشـــتری از ایـــن مـــاده را دريافـــت 

کننـــد.
برخی منابع کلسیم: 

محصــوالت لبنــی، ســاردین، اســفناج، ســويا، 
شــلغم و کلــم پيــچ.

:D ویتامین
حضــور ويتامیــن D در بــدن بــرای جــذب 
ــدون مصــرف  کلســیم امــری ضــروری اســت. ب
ويتامیــن D مقــدار زيــادی از کلســیم مصرفی از 

بــدن دفــع می شــود.
:D برخی از منابع خوب ویتامین

قــرار گرفتــن در معرض نــور آفتــاب، محصوالت 
لبنی، ســاردین، ماهــی آزاد، لوبيــا، بادام.

دیگر ویتامین ها و مواد معدنی:
خاصیــت ضدگرفتگــی برخــی از ويتامین هــا 
و مــواد معدنــی هــر روز در حــال کشــف شــدن 
کمــک  مــا  بــه  معدنــی  مــواد  ایــن  اســت. 
می کننــد تــا گرفتگــی را بــه حداقــل برســانیم؛ 
بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه شــما در رژيــم 
غذایــی خــود از طیــف وســیعی از مــواد مغــذی 
کنیــد. ســاده ترین  و الکترولیــت اســتفاده 
راه بــرای دريافــت این گونــه مــواد، مصــرف 
کــردن انــواع مختلــف غذاهــا، به خصــوص 
ســبزيجات و میوه هاســت. شــما می توانیــد 
کار  از مکمل هــای ساخته شــده بــرای ایــن 
اســتفاده کنیــد؛ ولــی ایــن نکتــه را بايــد بــه يــاد 
کــه مکمل هــا به صــورت مصنوعــی  بياوريــد 
تولیــد می شــوند؛ امــا بــدن مــا بــه مــواد طبیعــی 
ــا  ــه شــما مصــرف غذاه ــا ب ــاز دارد. توصیــۀ م نی

به صــورت طبیعــی اســت.

بهتریــن منابــع ویتامین هــا، مــواد مغــذی و 
مــواد معدنــی عبارت انــد از:

انـواع سـبزيجات و میوه ها، گوشـت و لبنیات، 
کارخانه هـای  در  تولیدشـده  مکمل هـای 

. معتبـر
ح کـردن مبانـی تغذيـه مربـوط بـه  بعـد از مطـر
گرفتگـی عضالنی، نوبـت به عوامـل فیزيکی آن 
می رسـد که قصد داريم در نوبت بعد با هم آن 

را بررسـی  کنیـم.       ادامـه دارد ...

گرفتگــی  دچــار  اســت  ممکــن  هرکســی 
عضالنــی شــود؛ امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت که 

کــرد. نمی تــوان از وقــوع آن جلوگیــری 
چه چیز باعث گرفتگی عضالنی می شود؟

يــا  يــک  در  را  عضــالت  گرفتگــی  مــا  کثــر  ا
کرده ايــم. ایــن  چنــد نقطــه از بــدن تجربــه 
گرفتگی هــا می تواننــد ناراحتی هــای کوچــک 
چندثانیــه ای باشــند يــا به صــورت اسپاســم   
ک تــا چنــد دقیقــه طول بکشــند.  بســیار دردنــا
بعضی از مــردم فکــر می کنند گرفتگــی عضالنی 
ــرای  ــچ گاه ب ــت و هی ــی اس ــراد خاص ــص اف مخت
آنــان اتفــاق نخواهــد افتــاد. ایــن گرفتگی های 
و  جزئــی  به صــورت  می توانــد  عضالنــی 
گاه بــه گاه بــرای همــه اتفــاق بيفتــد و این طــور 
ــه رهایــی از ایــن مشــکالت  ــه نظــر می رســد ک ب
کثــر مــوارد  کوچــک امکان پذیــر اســت. در ا
بــا مراقبت هــای مناســب و رعايــت نــکات 
بــروز چنیــن مشــکالتی  از  ســاده می تــوان 

کــرد. جلوگیــری 

جلوگیری از کم آبی
عضالتــی کــه آب از دســت می دهنــد، مســتعد 
ابتــال بــه گرفتگــی عضالنــی هســتند. کم آبــی 
عالوه بــر گرفتگی عضالنــی اثــر مختل کننده ای 
کثــر  بــر  تمــام بخش هــای بــدن می گــذارد. ا
ورزشــکاران تمايلــی بــه نوشــیدن آب در طــول 
روز، به ویــژه در طــی تمریــن ندارنــد. ایــن 
ورزشــکاران فکــر می کننــد به انــدازۀ کافــی آب 
دريافــت کرده انــد؛ ولــی واقعیــت ایــن چنیــن 

. نیســت
تشخیص کم آب شدن بدن

رایج ترین روش بــرای تعیين آب ازدســت رفتۀ 
بــدن رنــگ ادرار اســت. به عنــوان يــک قاعــدۀ 
گــر رنــگ ادرار شــما تیــره باشــد، بــدن  کلــی، ا
شــما در حالــت کــم آب قــرار دارد. رنــگ ادرار 
بايــد بــه رنــگ زرد روشــن باشــد. در ایــن حالت 
بدن در حالــت تعادل اســت. روش ديگــر برای 
تشــخیص کم آبــی بــدن پيگیــری وزن بــدن 
گــر وزن بــدن شــما طــی چنــد روز  شــما ســت. ا
گذشــته 1/5 تــا 2/5 کیلوگــرم کاهــش پيــدا 

کــرده باشــد بــه احتمــال زيــاد دلیــل آن کم آبــی 
اســت. اينکــه شــما فکــر کنیــد ایــن مقــدار از 
ذخایــر چربــی شــما برداشــت شــده اشــتباه 
اســت. شــايد فقــط مقــدار ناچیــزی از ایــن وزن 

کم شــده را بتــوان بــه چربــی اختصــاص داد.
دالیل کم آبی بدن

باال رفتن دمای بدن:
خ  کم آبــی گاه بــر اثــر بــاال رفتــن دمــای بــدن ر
می دهــد. در ایــن حالــت بــدن بــرای پایيــن 
و  کنــد  تعریــق  اســت  مجبــور  دمــا  آوردن 
کــم آب شــدن  ایــن تعریــق نتیجــه ای جــز 
بــدن نخواهــد داشــت؛ بــه همیــن دلیــل، 
بــاال رفتــن دمــای بــدن می توانــد باعــث بــروز 
گرفتگــی عضالنــی شــود. بــرای جلوگیــری از 
ایــن مســئله، در محیط هــای گــرم آب کافــی 
امــان  گرفتگــی عضالنــی در  از  تــا  بنوشــید 

. نیــد بما

مسمومیت از طریق آب:
گاهــی گفتــه می شــود کــه مصــرف بيــش از حــد 
ــا ایــن  آب باعــث بــروز مســمومیت می شــود. آي

موضــوع درســت اســت؟
کــه  مســمومیت آب زمانــی اتفــاق می افتــد 
شــما با نوشــیدن بيش از حــد آب باعث شــويد 
الکترولیت هــای ضــروری کــه معمــوال ســديم 
ج شــوند.  هســتند، از طریــق ادرار از بــدن خــار
گر مــواد معدنــی جانشــین مــواد ازدســت رفته  ا
خ می دهد؛  نشــود، مشــکالت زيادی در بدن ر
دريافتــی  میــزان  بايــد  شــما  بااین حــال، 
کنیــد تــا از مســمومیت های  کنتــرل  آب را 

کنیــد. این چنینــی جلوگیــری 

احتباس آب:
حضــور ســديم و ديگــر الکترولیت هــا بــرای 
به ویــژه  بــدن،  بافت هــای  در  آب  حفــظ 
بافت هــای عضالنــی، امــری ضــروری اســت. 
گــر بــدن شــما دچــار کمبــود ایــن مــواد معدنی  ا
ج می شــود  شــود، آب از داخــل عضــالت خــار
و شــما را در معــرض خطــر گرفتگــی عضالنــی 
قــرار می دهــد. مهــم نیســت کــه شــما چقــدر 

کوهگشت

تیم فوتبال فوالد مبارکۀسپاهان 
در چهارمیــن هفتــه از لیــگ برتــر در 
شــهرآورد فوالدشــهر میهمان رقیب 
همشــهری بــود و در پايان بــا دو گل 
دقایق ٧٢ و ٩٠+٤ از ساسان انصاری 
و جالل علی محمدی موفق به ثبت 
اولین پيروزی فصل در ورزشــگاهی 
شــد که خاطرات خوبی را برای این 

تیم به همراه داشته است.

ديـــدار دو تیـــم از همـــان ابتـــدا ســـریع دنبـــال 
شـــد و بازيکنـــان تیـــم فـــوالد مبارکـــۀ ســـپاهان 
کـــه بـــه  می توانســـتند روی دو موقعیتـــی 
دســـت آوردنـــد، دروازۀ میزبـــان خـــود را بـــاز 
کننـــد، امـــا نمايـــش خـــوب رشـــید مظاهـــری 
در چارچـــوب دروازه مانـــع از ایـــن اتفـــاق شـــد. 
در ادامـــه ذوب آهـــن هـــم کم کـــم بـــه بـــازی 
ـــال هایی  ـــد روی ارس ـــق ش ـــد و موف ـــلط ش مس
ـــات ايســـتگاهی انجـــام  ـــه از جناحیـــن و ضرب ک
مـــی داد، چنـــد موقعیـــت خـــوب ايجـــاد کنـــد. 
سبزپوشـــان  يک بـــار هـــم بـــه گل رســـیدند کـــه 
گـــر  داور مســـابقه آفســـايد اعـــالم کـــرد. شـــايد ا

درخشـــش گلرهـــای دو تیـــم نبـــود، شـــاهد 
گل در نیمـــۀ اول ایـــن ديـــدار بوديـــم ولـــی 
ــدون  ــاوی بـ ــا نتیجۀتسـ ــم بـ ــت دو تیـ درنهايـ

ــه رختکـــن رفتنـــد. گل بـ
ـــه نیمـــه اول  ـــدار نســـبت ب نیمـــه دوم ایـــن دي
آرام تـــر آغـــاز شـــد و دو تیـــم محافظه کارانه تـــر 
ـــا ایـــن بازيکنـــان  ـــازی می پرداختنـــد، ام ـــه ب ب
کـــه  تیـــم فـــوالد مبارکـــۀ ســـپاهان بودنـــد 
آرام آرام پيـــش آمدنـــد و توانســـتند حمالتـــی 
و  ببیننـــد  تـــدارک  حريـــف  دروازۀ  روی 
درنهايـــت مـــزد حمـــالت خـــود را نیـــز بگیرنـــد 
و دروازه حريـــف را بـــاز کننـــد. پس ازایـــن گل 
ذوبی هـــا بـــه دنبـــال ایـــن بودنـــد تـــا بتواننـــد 
بـــازی را بـــه تســـاوی بکشـــانند امـــا ایـــن 
کتیک هایـــی همچـــون  اتفـــاق نیفتـــاد و تا
ســـانتر از  جناحیـــن بـــرای ذوبی هـــا اثـــری 
نداشـــت، حمالتـــی کـــه بـــا درخشـــش اولیویرا 
خنثـــی شـــد. در دقایـــق پايانـــی نیـــز اشـــتباه 
درخشـــان مهـــر باعـــث شـــد تـــا برتـــری عـــددی 
تیـــم فـــوالد مبارکـــۀ ســـپاهان در محوطـــۀ 
جريمـــۀ حريـــف گل دوم ایـــن تیـــم را بـــه 

همـــراه داشـــته باشـــد.

 مدیرعامل و دست اندرکاران 
باشــگاه فــوالد مبارکــۀ ســپاهان بــا 
حضــور در شهرســتان نجف آبــاد در 
مراسم گرامیداشت شهید محسن 

حججی شرکت کردند.

محســـن حججـــی از جهادگـــران فرهنگـــی 
حريـــم  از  دفـــاع  در  اصفهـــان،  اســـتان 
ملـــی  امنیـــت  تأمیـــن  و  اهل بيـــت)ع(  
کشـــورمان، در طـــی درگیـــری بـــا نیروهـــای 

داعـــش، در نزديکـــی مـــرز ســـوريه و عـــراق  
بـــه شـــهادت رســـید. بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر، 
گرامیداشـــتی در مســـجد جامـــع  مراســـم 
شـــهر نجف آبـــاد برگـــزار شـــد کـــه بـــا اســـتقبال 
ویـــژه ای از ســـوی مســـئوالن و آحـــاد مـــردم 
روبـــه رو شـــد، بـــه همیـــن منظـــور محســـن 
طاهـــری، مدیـــر عامـــل و ســـایر مســـئوالن و 
کارکنـــان باشـــگاه فـــوالد مبارکـــۀ ســـپاهان بـــا 
شـــرکت در ایـــن مراســـم يـــاد وخاطرۀ شـــهدای  

مدافـــع حـــرم را گرامـــی داشـــتند.

کارت آی تی سِی مروان حسین صادر شد

کارت آی تی سِی مهاجم عراقی تیم فوتبال فوالد مبارکۀ سپاهان صادر شد.
به گـــزارش پايـــگاه خبـــری فـــوالد مبارکۀ ســـپاهان، آی تی ســـی مـــروان حســـین صـــادر شـــد و درصورت 

صالحديـــد کرانچـــار، وی می تواند در شـــهرآورد اصفهـــان بـــرای زردپوشـــان به میـــدان برود.
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حدیث هفته
حضرت امام محمدتقی  علیه السالم:

کســیکــهراهورودبهکاریرانشناســد،راهبــرونشــدنازآن،درماندهاش
ــد. میکن

 بحار االنوار، ج 68، ص 341

به نام نامی سر، بسمه تعالی سر
بلـندمرتـبه پیکر، بلنـدباال سـر

که  حماسه ای  خاطر   به  نه  می ستايم  را  تو 
آفريدی، نه به خاطر  معامله با حضرت دوست 
بر سر جان شیرينت، تو را می ستايم نه به خاطر 
که نگاه چپ  پاسداشت غرور دينی و ملی ات 
داعش و ديگر  ايادی استکبار جهانی را به حريم 
و حرم تاب نیاوردی، نه به خاطر آنکه از تمام 
گذشتی، دانشگاه، بازار و  به ظاهر خوشی ها 
کردی  اداره، زمین و زمان، همه و همه را رها 

برای ادای دین.
تو را می ستايم نه به خاطر تمام رشادت ها و 
جسارت هايت که ناممکن ها را ممکن می کرد با 

ذکر يا زينب )سالم اهلل علیها(.
فقط و تنها فقط به خاطر آن تو را می ستايم که 
بر سر آرمانت باقی ماندی و لحظه ای از راه رفته 
بازنگشتی، تو را می ستايم که بر سر عهد و پيمانت با 
ولی خويش راست قامتانه ايستادی و لبیک گفتی 
به هل من ناصر حسین در جبهه های سوريه در 
برابر یزيديان زمان و سرمشق شدی برای کوفیان 
و همه کوفی صفتان از حال تا همیشه تا ياد بگیرند 
که چگونه بايد مشق عشق کرد در دفتر واليت؛ 

چگونه بايد سر داد و سرفراز زيست.

که  تو را می ستايم به قدر تک تک ثانیه هایی 
فرزندان این مرز پرگهر در امنیت و آرامش، در 
کنند و می بالند،  صحت و سالمت، رشد می 

افتخار می آفرينند و جاودانه می شوند.
تو را می ستايم تو را می ستايم و به احترام تو، تمام قد 
جاودانه  ساختگی  هیچ کس  آری  می ايستم. 
نمی شود. جاودانگی را نمی شود اختالس کرد. چه 
ساده اما حکیمانه با ما سخن گفت و چه جاودانه 
رفت:  »زود قضاوت نکنیم و خدا را در شهر هم ياد 
کنیم«! آن ايمان و ادبی که تا بوسه بر پای پدر و 
مادر خم می شود، استحکامی می آفريند که اسالم 
انحرافی داعش را مچاله می سازد. نوشتن برای 
جوان شهید حججی، چپ و راست نمی شناسد. 
ک و با وضو نوشت. چه غريب اند  بايد برای او نمنا
جاودانه های سرزمین من فدای اشک های 
گذاشت  کجاوه  مادرت زينب )س( هم سر به 

چگونه بغض ها برای تو نترکد.
مدیريت و کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
رشید  پاسدار  حرم،  مدافع  شهید  شهادت 
محسن  شهید  اسالمی مان  میهن  برومند  و 
حججی را به محضر رهبر معظم انقالب، خانواده 
محترم شهید و ملت شريف ایران تسلیت عرض 

می کنند.

اثری از فریبا وفی
وفی«  »فریبا  نوشتۀ  »ترالن« 
دومین رمان این داستان نويس 
شخصیت های  است.  معاصر 
اصلی داستان دو دختر به 
نام های ترالن و رعنا هستند؛ 
دو دوست هم مــدرسه ای که 
تصمیم می گیرند پاسبان شوند.

 آن ها به تهران می آيند و پس از 
گذراندن دورۀ آموزشی سخت 
و پررنج، سرانجام به آرزويشان 
دختری  که  ترالن  می رسند. 
نوشتن  اهل  و  کتاب خوان 
است، دربارۀ اتفاقاتی که در این 
خ می دهد، می نويسد.  محیط ر
کت است و اهل رفتارها  او سا
کارهای دخترانه نیست.  و 

همین سبب می شود که در پايان دوره عالوه 
بر پاسبان، نويسنده هم بشود. در بخشی از 
داستان می خوانیم: »ترالن سرش را تکان 
کلمات محکم و  می دهد. به همین سادگی 
آشنای زندگی اش بی مصرف شده بودند. به 
ک می خوردند، ولی  درد نوشتن انشای سوزنا
کار توضیح زندگی جديدش نمی آمدند.  به 
نه.  کلماتش  و  بود  شده  عوض  زندگی اش 
کلمات عاريۀ جديدی را در اختیارش گذاشته 
بودند؛ اما آن ها مثل مورچه های سیاه از سر 
گاز  را  گوشت تنش  باال می رفتند،  و رويش 
می گرفتند و عذابش می دادند. بايد به رعنا 
بگويد که کلمات خودش را می خواهد، کلماتی 
که مثـل گیـــاهانی تـــرد و نازک با دست های 
خودش پرورده باشد. مال خودش باشد.« 
او  است.  تبریز  در   1341 متولد  وفی  فریبا 
داستان نويسی را از سال های نوجوانی آغاز کرد 
و برخی از آن ها را در مجله هایی نظیر آدينه، 
دنیای سخن، چیستا و مجلۀ زنان منتشر کرد. 
اولین داستان او با عنوان »راحت شدی پدر« 
در سال 1367 در مجلۀ آدينه به چاپ رسید. 
»در عمق صحنه« و »حتی وقتی می خنديم« 
کوتاه  اولین و دومین مجموعه های داستان 

اوست که در سال های 1375 و 1378 منتشر 
شده است.» در راه ويال«، »همۀ افق« و» بی باد، 
بی پارو« عنوان ديگر مجموعه داستان های 
فریبا وفی است. رمان های او عبارت است از: 
»پرندۀ من«؛» ترالن«؛»رؤيای تبت«؛»رازی 
کامل  پايان« و »ماه  از  کوچه ها«؛ »بعد  در 
می شود«. »پرندۀ من« در سال 1381 منتشر 
و  مخاطبان  استقبال  مورد  بسیار  و  شد 
گرفت. این اثر جایزۀ بهترین  منتقدان قرار 
رمان سال 1381، جایزۀ سومین دورۀ جایزۀ 
جایزۀ  دومین  جایزۀ  و  گلشیری  هوشنگ 
ادبی يلدا را از آن خود کرد. رمان» رؤيای تبت« 
)1384( نیز چندین جایزه دريافت کرده است. 
از ديگر آثار فریبا وفی می توان به بازنويسی 
دیوان اشعار پروین اعتصامی برای نوجوانان 
کتاب» ترالن« را نشر مرکز، اولین  کرد.  اشاره 
کنون چاپ  بار در سال 1382 منتشر کرد و هم ا
چهاردهم آن منتشر شده است. فریبا وفی به 
خاطر رمان »ترالن« که به زمان آلمانی منتشر 
شده است، در سال 2017 از میان ده نويسندۀ 
آسیا، آفريقا و آمريکای التین برندۀ جایزۀ ادبی 
لیتپرم )litprom( آلمان و به عنوان نويسندۀ 

سال انتخاب شده است.

ترالنبه نام نامی سر

فقه و زندگی

بازار مسلمان ها دارای احکامی است:
1. لباس چرمی که از بازار مسلمان ها خريداری 

ک است و نماز در آن اشکال ندارد. می شود، پا
2.  کیف و کفش چرمی که از بازار مسلمانان 
ک است و استفاده از آن مانع  خريده شود پا

ندارد.
3. گوشتی که از بازار مسلمین خريده شود، 

محکوم به طهارت و حالل بودن است.
تمام آنچه گفته شد به علت این است که فقها 

برای بازار مسلمین ارزش و اعتبار قائل اند.
در  مستقلی  رسالۀ  و  جزوه  علما  از  برخی 
مورد سوق المسلمین نگاشته اند؛بنابراین 
به شک هایی که در مورد حالل بودن اجناس 
بازار مسلمین پديد می آيد، نبايد توجه کرد؛ مگر 

اينکه يقین به حرمت حاصل گردد.

ربا در معامالت
در مورد ربای معاوضی، توجه به این نکات 

الزم است:
1. عوض کردن دو چیز هم جنس درصورتی که 
کمتر  طرف  يک  و  پيمانه ای  يا  وزن کردنی 
کیلو  باشد، حرام است؛ مثل فروختن ده 
خرما به دوازده کیلو يا ده کیلو شکر به نه کیلو 
)شرایع االسالم(.در این گونه موارد بايد دو 
معاملۀ مستقل صورت گیرد؛ نه اينکه يکی ثمن 

و ديگری مثمن واقع شود.
شمارشی  اجناس  شامل  حکم  این   .2
يک  به  فرش  دو  فروختن  مثال  نمی شود؛ 
فرش يا عوض کردن دو کتاب به يک کتاب يا 
مبادلۀ دو منزل به يک منزل، اشکال ندارد 

)شرایع االسالم(.
گر يکی از دو جنس، اصل برای ديگری  3. ا
باشد؛ يعنی يک جنس از جنس ديگر گرفته 
شده باشد، جنس واحد به حساب می  آيند و 
حکم معامله ربوی را داشته و باطل است؛ مانند 
فروختن کنجد به ارده  يا شیر به مشتقات آن؛ 
بنابراین فروختن ده کیلو شیر به پنج کیلو پنیر 
حرام است و همچنین مبادلۀ ده کیلو کنجد به 

پنج کیلو ارده )ارشاداالذهان(.
4. گندم و جو گرچه عرفا دو جنس هستند، 
ولی در مقام معاوضه و فروختن يکی به ديگری، 
جنس واحد به حساب می آيند و نبايد يکی 
کمتر و ديگری بيشتر باشد؛ بنابراین مبادلۀ ده 

کیلو گندم به هشت کیلو جو نیز باطل است.
غش در معامله

این موارد غش در معامله محسوب می شود 
و حرام است:

1. قرار دادن ابريشم در مکان سرد يا مرطوب  
قبل از فروش تا رطوبت کشیده و سنگین شود.

2. ريختن آب در شیر يا آب لیمو.
3.  مخلوط کردن جنس خوب و بد و فروختن 

آن به عنوان جنس خوب.
غ ذبح شده در آب قبل از فروش  4. قرار دادن مر

.
5. دادن علوفه های خاص به گوسفند يا هر دام 
ديگر تا سنگین شود يا مشتری را به توهم چاق 

بودن حیوان اندازد.
تذکر: غش در معامله عالوه بر اينکه حرام است 

برکت را از زندگی می برد.
پیامبر )ص( فرمودند: لیس منا من غش 
مسلما؛ کسی که در معامله با مسلمان غش 

کند از ما نیست.

ناخالصی
گزیر همراه ناخالصی است،  برخی از اجناس، نا
کوچـک پنیـر  ماننـد بسـته های بـزرگ يـا 

که مقـداری آب در آن ها وجـود دارد.
که آيا ناخالصی های  اينک سؤال این است 
مزبور، عیب يا غش محسوب شده و معامله را 

دچار اشکال می کند يا نه؟
پاسخ این است که ناخالصی های موجود به دو 

دسته تقسیم می شود:
الف -ناخالصی به مقدار متعارف؛ مانند اينکه 
در يک کیلو پنیر، فالن مقدار آب الزم است؛ در 
این صورت معامله به قوت خود باقی است و 

خدشه ای بر آن وارد نمی شود.
ب-ناخالصی بیش از قدر متعارف؛ در این 
صورت مشتری می تواند معامله را برهم زند يا 

تفاوت قیمت بگیرد.
گـر درصـد  پـس قانـون کلـی ایـن اسـت کـه ا
ناخالصی جنس خريدار  ی  شده بيش ازحد 
متعـارف و معمـول آن جنـس باشـد، مشـتری 
می تواند معامله را به هم بزنـد يا تفاوت قیمت 
گـر بـه مقـدار معمـول باشـد، نـه  بگیـرد؛ ولـی ا
می توانـد آن جنـس را پـس دهـد و نـه تفـاوت 

قیمـت بگیـرد )الحدائـق الناضـره(.

ربا، غش در معامله و ناخالصی جنس

اوقات شرعی به افق فوالد مبارکه
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کتاب معرفی  بزرگداشت

سودوکو کارتون

سالم بر جواداالئمه
چه اضطرابــی دامــن زمیــن را فرامی گیــرد، آنگاه 
کــه دلــش مــزار امامــی می شــود. گویــی در آن 
ــرزد. زمیــن از اينکــه  هنــگام دســت وپايش می ل
بايد گوهری را در میان بگیرد، بسیار ناخشنود 
کنــون زمیــن چــه شرمســار اســت کــه  اســت. ا
تنهــا بيســت وپنج بهــار، او را مهمــان خــود 
ديــده اســت؛ او کــه جــواد بــود  و  جــود، قطــره ای 
از پيشــانی بلندش؛ تقــی بــود و پرهیــزکاری، 

ســطری از صحیفــۀ وجــودش.
کــه در همــان خردســالی امــام شــد، در  او 
گره هــای فکــری بــود  نوجوانــی، رهگشــای 
و بی درنــگ دشــوارترین پرســش را پاســخ 
می گفــت و خبــر از اتصــال خويــش بــه دريــای 

علــم الهــی مــی داد.
هنــوز زمیــن جــان نگرفتــه و بايــد بی تابــی کنــد 
و غــروب خون رنــگ خورشــید را بــه نظــاره 
بنشــیند. ای حجــت نهــم، تقدیــر آن بــود 
کــه حتــی در خانــه ات نیــز غريــب باشــی و بــا 
هم دستی »ام الفضل« ،همســرت، زهربنوشی 

و مســموم شــوی.
کــی کــه برايــت درســت  ولــی نــه آن غربــت دردنا
کرده انــد و نــه آن زهــری کــه بــه تــو داده انــد، 
هیچ کــدام نتوانســت امتــداد خــط ســبز تــو را که 

ک کننــد.  بــر صحیفــۀ هســتی کشــیده ای، پــا
گرچــه زمیــن حوصلــۀ بزرگــی تــو را نداشــت و 
ظــرف روزگار گنجايــش حضــور دريــا گونــه ات 
ک باختــه ات  را؛ ســر بــردار و ببیــن عاشــقان پا
ــا آرام  ــه دري ــیدن ب ــا رس ــا ب ــان تنه ــه دل هاش را ک
می گیــرد. کــدام جــان اســت کــه تــو را بشناســد و 

اينــک در هــوای کاظمیــن تــو نســوزد؟
بـــرای هرولـــه از »مـــروه« دلـــت تـــا »صفـــای« 
کاظمیـــن راهـــی نیســـت. در ایـــن حـــج واليـــت 
و عشـــق، همیشـــه در »ســـعی« بـــاش کـــه بـــی 
»ســـعی« نمی تـــوان بـــه »صفـــای« جمـــال 

معصـــوم علیهم الســـالم رســـید.
ــل  ــیم »ه ــه نس ــود ک ــال ب ــت وپنج س ــا بيس تنه
کــه از سرچشــمه  اتــی« می وزيــد و نهرهایــی 
»طــه« ســیراب می شــود، جــاری بــود و چــه 
زود، ایــن نســیم از وزيــدن افتــاد و ایــن عطــر 
دل نــواز، دامــن برچیــد؛ امــا، نــه... چشــم 
کــن و ببیــن! هنــوز آن نســیم در  دلــت را بــاز 
ــش  ــمیم روح بخ ــن ش ــت و ای ــدن اس ــال وزي ح

بــه مشــام می رســد.
ســالم بــر تــوای جواداالئمــه علیه الســالم و بــر 
آن بــارگاه خدایــی ات کــه تــا دامنــۀ قیامــت، 
چشــم نواز همــه از ره رســیدگاِن خســته خواهــد 

بــود.

هروله از مروۀ دل تا صفای کاظمین

 ای حجت نهم، تقدیر 
آن بود که حتی در 
خانه ات نیز غریب 

باشی و با هم دستی 
»ام الفضل« ،همسرت، 

زهربنوشی و مسموم 
شوی

تو را می ستایم به قدر 
تک تک ثانیه هایی که 
فرزندان این مرز پرگهر 
در امنیت و آرامش، در 

صحت و سالمت، رشد 
می کنند و می بالند، 

افتخار می آفرینند و 
جاودانه می شوند


