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در ششمین دورۀ تقدیر از سرآمدان روابط عمومی صورت گرفت:

خبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

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

اعطای تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی
به شرکت فوالد مبارکه
ششمین دوره آئین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران روز
چهارشنبه  25مرداد با حضور حسین مهری معاون وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات و. . .
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استقبال گستردۀ کارکنان و خانوادههای شرکت فوالد مبارکه از مسابقات قرآن؛


مرحلۀ نهایی بيســت و نهمین دورۀ مســابقات قرآنی شــرکت فوالدمبارکــۀ اصفهان با قرائــت پيام دکتر
سبحانیمديرعاملشرکتفوالدمبارکهوباحضور گستردۀبیشاز5000نفراز کارکنانوخانوادههایشرکت
فوالدمبارکهدر روز جمعه 27مردادماهدر محلاردوگاهشهيدبهشتیشهرابريشمبرگزار شد.
به گزارشخبرنگار فوالد،داوطلبانایندورهاز مسابقاتدر فضایینورانیومعنویدر سهمقطعسنی
نوجوانان،جوانانوبزرگساالنودر رشتههایاخالق،مفاهیم،مهدویت،اعتقادات،قرائتتخصصی،
حفظموضوعیقرآن،حفظپنججزءاولقرآنوحفظجزءسیامبایکدیگربهرقابتپرداختند.
بنابر این گزارش ،این دوره از مســابقات بــا 22نفر داور خواهــر و 14داور برادر و تعــداد 60مراقب نظارت بر
مسابقاتدر دومرحلۀ کتبیوشفاهیبرگزار شد...
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3
برای اولین بار در کشور
انجام شد؛

 5پیشرفت  55درصدی
احداث واحد فوالدسازی
شرکت فوالد سفیددشت
چهارمحالوبختیاری

خ ـب ـ ـ ـ ــر

تولیدورقهای نقشدار
در فوالد مبارکه
کارشناســان پرتــاش فــوالد مبارکــه موفــق
شــدند بــرای اولیــن بــار در کشــور ورقهای
نق ـشدار بــا پوشــش PVC، VINYL،PET
تولید کنند.
مدیر ناحیــه نورد ســرد فــوالد مبارکه ضمن
تأییداینخبر گفت:بهمنظور اجرایی کردن
راهبردهای فــوالد مبارکه درزمینــۀ کاملتر
کردنهرچهبیشترسبدمحصوالتشرکت،
در گامــی دیگــر ،بــا راهانــدازی موفقیتآمیز
ماشــین نقشدهنــدۀ ورق laminatore)-
 ،)Embosserورقهــای نقشدار با پوشــش
 PVC،VINYL،PETدر واحدورقرنگیاین
شرکتتولیدشد.
نادر حســینزاده بــا تأ کید بر اهمیــت تولید
هرچه بیشــتر انواع محصــوالت فــوالدی در
کشور افزود:باتوجهبهنیاز بازار وارزشافزودۀ
باالیی که محصوالت رنگی دارای پوشــش
فیلمدارند،اینواحدتصمیم گرفتبار دیگر
باعزمیراسخو...

خ ـب ـ ـ ـ ــر

 4اصالح و تعمیر اساسی
جرثقیل مذاببر
 320تنی فوالدسازی

خ ـب ـ ـ ـ ــر

 4فوالد مبارکه مایۀ
افتخار و برکت نظام
جمهوریاسالمی
ایران است

مدیرکل بهداشت ،ایمنی ،محیطزیست و انرژی وزارت صنعت معدن و تجارت:
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آ گهی
فراخوان شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان
نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت ارسال مدارک

مدیریت مرتبط

1

عمومی

48442984

خرید  500/000کیلوگرم گلوله آسیاب قطر  30و  40میلیمتر موردنیاز

1396/6/7

خرید مواد مصرفی

2

عمومی

48441520

انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تسمههای الستیکی نوارهای نقاله نواحی آهنسازی و فوالدسازی شرکت
فوالد مبارکه

1396/6/10

قراردادهای خرید

3

عمومی

48442643

خرید ،حمل ،نصب ،تست و راهاندازی تجهیزات تخلیه اضطراری  DRIو سیستم شارژبریکت

1396/6/15

قراردادهای خرید

4

عمومی

48442800

خرید چوب-تخته ،چهار تراش ،تخته-چندالیی و پالت چوبی بهصورت قرارداد باز

1396/6/11

خرید مواد مصرفی

5

عمومی

48441959

انجام عملیات بهسازی شیمیایی آب گردشی فوالدسازی مدول  Bو ماشین ریختهگری

1396/5/30

قراردادهای خرید

6

عمومی

48438718

تهیۀ شن سیلیسی و تعمیر و بازسازی فیلترها و تعویض شن موجود در سندفیلترهای تصفیهخانه نورد گرم در
شرکت فوالد مبارکه

1396/5/29

قراردادهای خرید

7

عمومی

48443732

انجام عملیات حمل مواد سوختی از شرکت پخش فرآوردههای نفتی اصفهان به شرکت فوالد مبارکه

1396/6/1

قراردادهای خرید

8

عمومی

48442986

خرید  100/000کیلوگرم گریت بار

1396/5/31

خرید مواد مصرفی

باسمه تعالی
خدمات عمومی و امور رفاهی

* قابلتوجه همکاران گرامی *
ضمن تقدیـر از تالش فرزندان دانشآموز و دانشجوی ممتاز خـانوادۀ محتـرم فوالد مبارکـه ،خواهشمند است بـهمنظور گـردآوری اطالعـات تح ـیلی
دانشآموزان و دانشجویان ممتاز مربوط به سال تح یلی  ،95-96جهت ارائه مدارک مربوطه ،شامل اصل و کپی کارنامه تح یلی ( )A4دانشآموزان ممتاز و
گواهی دانشجویی شامل ورودی جدید /معدل ممتاز  /گواهی پایان تح یالت با سربرگ و ممهور به مهر دانشگاه از تاریخ  96/06/01به محلهای ذیل مراجعه
فرمایید.

جهت دريافت اسناد و کســب اطالعات بيشــتر به نشــانی  www.msc.irلینک مناقصات بخش خريد و تأمینکنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود نســبت به انتخاب مناقصۀ
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان
				
موردنظر از طريق سيستم ارتباط با تأمینکنندگان ( )SRMاقدام کنید.



دفتر خدمات اجتماعی واقع در ساختمان بسیج جنب اداره آموزش جهت همکاران شاغل در شرکت



کانون بازنشستگان جهت همکاران بازنشسته ،مستمریبگیر و ازکارافتاده

* نکـات قابلتوجه *
مهلت تحویل مدارک مقاطع ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه تا تاریخ  96/06/31و ارائه گواهی تأییدشده دانشجویی با سربرگ دانشگاه به انضمام قبولشدگان کنکور شامل
دانشجویان ورودی بهمنماه  95و مهرماه  96تا تاریخ  96/07/30خواهد بود.
جوایز معدل دانشآموزی فقط برای افراد تحت تکفل (همسر و فرزند) و جوایز دانشجویی شامل خود کارکنان و افراد تحت تکفل آنها با شرایط ذیل است:
 دانشآموزان کارکنان مقطع اول ابتدایی تا پایان متوسط باید اصل و کپی کارنامۀ تح یلی خود را ارائه نمایند .الزم به ذکر است معدل کارنامههای توصیفی مطابق

دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن
جلســۀ مجمع عمومی فوقالعاده نوبت اول شرکت تعاونی مســکن کارکنان فوالد مبارکه در ســاعت  14روز جمعه مورخ  96/06 /03در محل سالن تشــریفات به آدرس :اصفهان ،فوالد
مبارکه ،کیلومتر 75جنوب غرب اصفهان تشکیل میشود .از کلیۀ اعضا دعوت میشود شخصا یا وکالتا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
ضمنا به اطالع میرســاند که بهموجب مادۀ  19آییننامه نحوۀ تشــکیل مجامع عمومی ،تعــداد آرای وکالتی هر عضو حدا کثر  3رأی و هر شــخص غیر عضو تنها یــک رأی خواهد بود و
اعضای متقاضی اعطای نمایندگی باید به همراه نمایندۀ خود حدا کثر تا پایان وقت اداری تاریخ  96/06/01در محل دفتر تعاونی مســکن واقــع در فوالد مبارکه یا دفتر فدک واقع در
اصفهان ،خیابان همدانیان ،مجتمع مسکونی فدک حاضر شوند و پس از احراز هویت و تأیید وکالت ،برگۀ ورود به مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه:
 ارائۀ گزارش هیئتمدیره و بازرسان -تمدید مدت فعالیت قانونی شرکت تعاونی موضوع ماده  6اساسنامه برای مدت  3سال

استعالم اخذشده از آموزشوپرورش محاسبه میگردد.

 افراد قبولشده در آزمون مدارس استعدادهای درخشان ،ارائۀ گواهی ممهور به مهر و امضای مؤسسۀ آموزشی مذکور الزامی است.


به مدارک مخدوش یا فاقد مهر و امضای آموزشگاه و دانشگاه محل تح یل هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

 گواهی ارائهشده برای دانشجویان باید دارای مشخ ههای ذیل باشد:
 اطالعات موردنیاز ورودی جدید شامل :شماره دانشجویی ،نیمسال ورود و تعداد واحد اخذشده به همراه انتخاب واحد ترم اول اطالعات موردنیاز معدل دانشجویی شامل :شماره دانشجویی ،ذکر ترم ورود به دانشگاه ،شماره ترم و نیمسال تح یلی (بهعنوان مثال ورودی مهرماه  95باید معدل ترم 1نیمسال اول  95-96و معدل ترم  2نیمسال دوم  95-96را ارائه نمایند)

 -دانشجویان فارغالتح یل شامل :اصل و کپی گواهی دائم یا موقت پایان تح یالت با شرایط معدل ممتاز

معدل قابلقبول ممتازین به شرح ذیل است:

هیئتمدیرهشرکتتعاونیمسکن کارکنانفوالدمبارکه

مقطع ابتدایی

معدل

مقطع راهنمایی و متوسطه

معدل

مقاطع دانشگاهی

معدل

اول تا چهارم ابتدایی

19/50

ششم ابتدایی تا سوم
راهنمایی (ششم تا نهم)

18/50

کاردانی و کارشناسی

 17یا A

19

اول تا پایان متوسطه (دهم تا
دوازدهم و پیشدانشگاهی)

17/50

کارشناسی ارشد و
دکتری

16/50

پنجم ابتدایی

معدل  Aبرای دانشجویان خارج از کشور که کارنامۀ آنها توسط دارالترجمههای رسمی ،ترجمه شده
باشد قابل پرداخت است.

شماره تلفنهای  35335و  35334در ساعات اداری روزکار پاسخگوی سؤاالت همکاران گرامی در این خصوص است.
خدمات عمومی و امور رفاهی
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خـبـــــــــــر
در محضر والیت

مدیرکل بهداشت ،ایمنی ،محیطزیست و انرژی وزارت صنعت معدن و تجارت:

شهادت یعنی معاملۀ با خدا
خالصهای از بیانات مقام معظم رهبری
در دیدار خانوادههای شهدای مرزبان و مدافع حرم ()1396/3/28

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

شـهادت یـک مفهـوم عجیبـی اسـت ،یـک مقولۀ
عجیبی است ،یک مقولۀ عمیقی است .شهادت
یعنـی معاملـۀ بـا خـدا ،یـک معاملـۀ دوجانبـۀ
بیدغدغـه با خـدای متعـال؛ جنـس هـم معلوم،
بهـای جنـس هـم معلـوم .جنـس عبـارت اسـت از
جـان .جـان یعنـی سـرمایۀ اصلـی هـر انسـانی در
این دنیـای مـادی؛ این جنس اسـت؛ این را شـما
تقدیـم میکنیـد؛ در مقابـل ،چـه میگیریـد؟ در
مقابل ،سعادت ابدی و حیات جاودان در برترین
نعمتهای الهی را میگیرید .این جنس را از شما
میخرنـد که به شـما بهشـت بدهنـد .وقتی شـما
در راه خدا مجاهدت میکنید ،چنین نیسـت که
بـروی جانـت را دودسـتی بدهـی دسـت دشـمن
و بگویـی بکـش؛ نـه آقـا! شـما هـم ضربـه میزنـی
بـه او .ایـن جـوان مـا کـه در دفـاع از حـرم ،در فلان
کشـور خارجی در مقابل داعش ایسـتاده و شـهید
شـده ،قبل از اینکه شـهید بشـود ،صد ضربه به او
زده ،جلـوی او را گرفتـه ،اهـداف او را نـا کام کـرده،
حـاال هـم شـهید میشـود .اینکـه میگویـد از تـو
میخریم این جنس را به قیمت بهشـت؛ بهشت
یعنـی سـعادت ابـدی ،سـعادتی کـه در آنجـا دیگـر
مثل این یخ نیسـت کـه لحظهبهلحظـه 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 وفاکنندهتر اسـت از خـدا؟ این وعده
یشـود .ظاهـرش را کـه نگاه میکنیـد ،ظاهر
وفا م 
دردنا کـی دارد ،تلخـی دارد؛ پـدر انسـان ،مـادر
انسان ،همسر انسان ،بچۀ انسان ،برادر و خواهر
انسـان ،داغـدار میشـوند ،غصـه میخورنـد؛
ظاهـرش ایـن اسـت؛ امـا باطنـش چـه؟ باطنـش
فـروش یـک جنـس ضایعشـدنی و خرابشـدنی
و غیرقابلمانـدن بـه یـک قیمـت فوقالعـاده بـاال
اسـت .آنهایـی کـه شـهید میشـوند ،خـدای
متعـال بیشـترین لطـف را بـه آنهـا میکنـد،
نهـا میکنـد؛ ایـن شـهادت
باالتریـن لطـف را بـه آ 
ا سـت.
شـماها خانوادههـای شـهدا هسـتید ،البتـه
رنـج میبریـد؛ فرزندتـان ،برادرتـان ،پدرتـان،
نهـا را] دوسـت
همسـرتان از دسـتتان مـیرود[ ،آ 
داریـد ،محبـت داریـد ،بدیهـی اسـت کـه داغـدار
میشـوید؛ در ایـن تردیـدی نیسـتّ .امـا بـا ایـن
نـگاه وقتی نـگاه کنیـد ،خواهیـد دید که شـما هم
برندهایـد .چـرا؟ بـرای خاطـر اینکـه او کـه عـروج
پیـدا کـرد و رفـت بـه درجـات عالـی ،او قـدرت دارد
شـفاعت کنـد؛ او میتوانـد در بـرز خ و در قیامـت
نقـش ایفـا کنـد .در ایـن شـرح حالهایـی کـه مـا
میخوانیـم از خانـوادۀ شـهدا ،ازایـنقبیـل زیـاد
هست که همسر شـهید ،پدر شـهید ،مادر شهید
یشـوند ،به شـهید متوسـل
دچـار یک مشـکلی م 

یشـوند؛ میگوینـد «تو کـه دسـتت باز اسـت ،تو
م 
کـه میتوانـی ،کمکمـان کـن» و او کمـک میکند.
نجـور اسـت .شـماها میرویـد
در بـرزخ هـم همی 
دیگر؛ شـماها هم که ماندنی نیسـتید؛ من و شما
همه رفتنی هسـتیم؛ ما هم همیـن عالم بـرزخ را،
همیـن داالن را ،همیـن وادی را در پیـش داریـم،
بـه آنجـا خواهیـم رسـید .وقتیکـه رفتیـد ،آنجـا
گرفتاریهـا زیـاد اسـت؛ ا گـر انسـان آنجـا بتوانـد
شـفیعی داشـته باشـد کـه ایـن شـفیع بـه درد آدم
بخـورد ،خیلـی قیمـت دارد .ایـن شـهید ،شـفیع
شـماها اسـت.
البتـه در کنـار ایـن حرفهـا ،ارزش شـهدای مـا
هـم بایـد معلـوم باشـد .شـهدای دفـاع از حـرم ا گر
نبودنـد ،مـا بایـد حـاال بـا عناصـر فتنهگـر خبیـث
دشـمن اهلبیـت و دشـمن مـردم شـیعه ،در
شـهرهای ایـران میجنگیدیـم .در برنامههـای
دشـمن بـود؛ در عـراق کـه بودنـد ،اینهـا در یـک
منطقـهای بودنـد و سـعی میکردنـد خودشـان را
بکشـانند بـه سـمت منطقـۀ مـرزی بـا جمهـوری
اسلامی؛ و خودشـان را برسـانند بـه مناطـق
شرقیشـان کـه همسـایۀ جمهـوری اسلامی
است؛ سعی میکردند بیایند به این استانهایی
که با ما هممرزند؛ جلویشـان گرفته شـد ،بهشـان
تودهنـی زده شـد ،تارومـار شـدند .در سـوریه هـم
همینجور؛ ا گـر ایـن کاری را که سـرداران بـاارزش
مـا انجـام دادنـد انجـام نمیدادنـد ،بـه قـول ایـن
آقای مداح عزیزمـان ،حاال باید در همیـن دوروبر
نهـا میجنگیدیـم؛ بایـد در همیـن
و اطـراف بـا ای 
خیابانهـای خودمـان و شـهرهای خودمـان بـا
اینهـا مبـارزه میکردیـم .بخـش ّ
مهمـی از ایـن
ّ
امنیتـی کـه امـروز شـما داریـد ،مربـوط بـه همیـن

در این شرکت بهوضوح
میتوان تمرکز بر
تخصصگرایی،حضور
کارکنان فرهیخته و بهروز
را مشاهده کرد و این
درست همان مزیتی
است که کمتر واحد
صنعتی با این گستردگی
و با این خصوصیت از
آن بهرهمند است

مدافعـان حـرم اسـت.
قدر شهدا را باید بدانیم ،قدر خانوادههای شهدا
را باید بدانیم .هرکسی که سعی کند که یاد شهدا
به فراموشـی سپرده بشـود ،به این کشـور خیانت
کرده؛ هرکسـی که سـعی کند کـه بـه خانوادههای
شـهدا اهانـت بشـود یـا بیاعتنائـی بشـود یـا مـورد
تعـرض زبانـی قـرار بگیرنـد ،بـه ایـن کشـور خیانـت
کـرده؛ [چـون] اینجـا بحـث نظـام نیسـت ،بحـث
کشـور اسـت؛ بـه کشـور خیانـت کـرده .بـه شـهدا
بایـد احتـرام بگذارنـد و قـدر آنهـا را بداننـد؛ بـه
نهـا
خانـوادۀ شـهدا بایـد احتـرام بگذارنـد و قـدر آ 
را بداننـد؛ خـود را زیـر بـار منـت شـهیدان بداننـد.
خـب «زیـر بـار منـت شـهیدان» یعنـی چـه؟ یعنـی
یشـود شـوهرش
زیربـار آن همسـری کـه راضـی م 
بـرود در میدان جنگ به شـهادت برسـد؛ پس زیر
بار [منـت] آن خانـم هم هسـتند؛ زیـر بار منـت آن
پـدر یـا آن مـادری کـه رضایـت میدهـد فرزنـدش
برود [هم هستند]؛ زیر بار منت اینها قرار بگیرند
و همـه بداننـد ،اینهـا اسـت کـه ارزشهـا را در
کشـورمان زنـده مـیدارد.

سرفصلهای مشخصشده را بهصورت اجرایی
و میدانـی طـی خواهنـد کـرد.
او دربارۀ دسـتاوردهای این دورۀ آموزشـی اظهار
کرد :نتیجۀ ارزیابی این دوره به ما کمک خواهد
کرد که دور ههـای معدنـی را در یک واحد مشـابه
اینجـا و در حـوزۀ معـدن انجـام دهیـم .در حـوزۀ
خـودرو نیـز چنیـن دورهای خواهیـم داشـت و
دورۀ  HSEرا در حـوزۀ صنعـت و معـدن و خـودرو
ب هصـورت یکماهـه برگـزار خواهیـم کـرد.
مد یـرکل بهدا شـت ،ایمنـی ،محیطزیسـت و
انرژی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با تأ کید بر
نکـه ب هطـور قطـع ایـن دوره از یک تا شـش ماه
ای 
قابلاجـرا خواهـد بـود ،درخصـوص برنامههـای
سـال آینـده ،خاطرنشـان کـرد :بـرای سـال آینده
ایـن دوره را بـه دورهای آموزشـی بـا ارائـه مـدرک
بـه زبـان فارسـی و انگلیسـی و بـا اعتبـار بـاال ارتقـا
خواهیـم داد؛ ضمـن اینکـه با یـد متذ کـر شـد

ا کنـون نیـز ایـن مـدرک باالتریـن وزنـه  HSEدر
کشـور اسـت .درواقـع ایـن دوره از نظـر علمـی و
دانشـگاهی کاملا معتبـر اسـت و دانشـگاههای
بر تـر و متخصصـان خبـره و ا سـاتید مطـر ح
دانشـگاههای کشـور سـرفصل ایـن رشـتهها را
تنظیم کردهاند .فرایند اجرایـی آن نیز بهصورت
یشـود و کسـانی که ایـن دوره
حرفـهای دنبـال م 
را یـاد میگیرنـد افـرادی هسـتند کـه قـرار اسـت
بهعنوان مدیران فرهیخته و توانمند و شایسته
و حرفـهای در مجموعـۀ  HSEوزارت صنعـت،
معـدن و تجـارت فعالیـت کننـد.
وی درخصـوص سـرفصلهای ایـن دوره یـادآور
شـد :ایـن دوره در  5سـرفصل سلامت شـغلی،
ایمنـی ،محیطزیسـت ،انـرژی و مدیریـت HSE
طی  180ساعت با حضور ا کثر اساتید دانشگاهی
و صنعتـی برگـزار میشـود .ایـن دوره ترکیبـی از
علـم و عمـل خوا هـد بـود و امیدوار یـم در ا یـن

تقدیرب ــهدک ــتربـ ـه ــرامس ـبــحانــی
از مسـئولیتپذیری این شرکت در
قبـال جامعـه بهویـژه در حـوزۀ
سالمت قدردانی کرد.

پارس ــا ب ــا اشـــاره بـــه تأ کیـــد دولـــت بـــر حـــوزۀ
س ــامت همگانـــی و شـــعار وزارت بهداشـــت
بهعن ــوان ادای حـــق مـــردم ابـــراز داشـــت:
تا کنــون در حــوزۀ ســامت فعالیتهــای خوبی
در س ــطح کشـــور انجـــام و زیرســـاختهای
قاب ــل قبول ــی آم ــاده ش ــده اس ــت؛ بااینح ــال،

ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ف ــوالد در ای ــن دی ــدار دکت ــر



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

مدی ــر ناحی ــه ن ــورد س ــرد ف ــوالد مبارک ــه ضم ــن
تأیی ــد ای ــن خب ــر گف ــت :بهمنظ ــور اجرای ــی
ک ــردن راهبردهـــای ف ــوالد مبارک ــه درزمین ــۀ
لتــر کــردن هرچــه بیشــتر ســبد محصــوالت
کام 
ش ــرکت ،در گام ــی دیگ ــر ،ب ــا راهان ــدازی
موفقیتآمی ــز ماش ــین نقشدهن ــدۀ ورق
 ،)laminatore)-Embosserورقه ــای
نقـ ـشدار ب ــا پوش ــش  PVC، VINYL،PETدر
واح ــد ورق رنگ ــی ای ــن ش ــرکت تولی ــد ش ــد.
نـادر حسـینزاده بـا تأ کیـد بـر اهمیـت تولیـد
هر چـه بیشـتر انـواع محصـوالت فـوالدی در
کشور افزود :با توجه به نیاز بازار و ارزشافزودۀ
باالیـی کـه محصـوالت رنگـی دارای پوشـش
فیلم دارنـد ،این واحد تصمیـم گرفت بار دیگر
بـا عزمـی راسـخ و بـا پشـتوانۀ کارکنـان متعهـد
خود ،مرحلـهای دیگر در تولیـد ورقهای ویژه
را در شـرکت پایهگـذاری کنـد.
داری ــوش احمدپ ــور کارش ــناس ب ــرق و
اتوماســیون واحــد ورق گالوانیــزه و رنگــی فــوالد
مبارک ــه نی ــز در ای ــن خص ــوص ب ــا اش ــاره ب ــه
مراح ــل تولی ــد ای ــن محص ــول اف ــزود :ازآنج اک ــه
شــرکت ســازندۀ ماشــین نقشدهنــدۀ ورق بــه
دالی ــل تحری ــم حاضــر بــه ارائــۀ خدم ــات نب ــود،
کارشناس ــان خـــاق ف ــوالد مبارک ــه تصمی ــم
گرفتن ــد ب ــا ات ــکا ب ــه دان ــش فن ــی و تج ــارب خ ــود

بای ــد ش ــرایطی در جامع ــه ایج ــاد ش ــود ت ــا آح ــاد
م ــردم نی ــز ب ــرای ارتق ــای س ــامتی خ ــود هم ــت
گمارنـــد.
مدیـــر شـــبکۀ بهداشـــت شهرســـتان مبارک ــه
خاطرنشـــان کـــرد :بـــا توجـــه بـــه توس ــعۀ
اورژانــس و بخشهــای بیمارســتان ،خدمــات
درمان ــی و پیش ــگیری چش ــمگیری ب ــه م ــردم
شهرســـتان و شـــهرهای اطـــراف در ح ــال
ارائـــه اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت ای ــن
بیمارس ــتان ای ــن خدم ــات خصوص ــا در ح ــوزۀ
بهداشـــت و پیشـــگیری قابلارتقا س ــت و
میت ــوان ب ــرای بیماریهای ــی نظی ــر دیاب ــت،
فشـــارخون ،بیماریهـــای قلبـــی و عروق ــی،
برنامههـــای جامـــع و مدونـــی در س ــطح
شهرســـتان و منطقـــه تدویـــن کـــرد.
گفتن ــی اس ــت بهمنظ ــور توس ــعۀ اورژان ــس و
بیمارســتان حضــرت محمــد(ص) شهرســتان
مبارکـــه ،شـــرکت فـــوالد مبارکـــه بـــا انعق ــاد
تفاهمنامـــهای بـــا دانشـــگاه علـــوم پزش ــکی
اصفهـــان و تخصیـــص اعتبـــار در بازس ــازی و
توســـعۀ ایـــن بیمارســـتان مشـــارکت ک ــرد.

برای اولین بار در کشور انجام شد؛



کارشناس ــان پرت ــاش ف ــوالد
مبارکــه موفــق شــدند بــرای اولیــن بــار
در کش ــور ورقه ــای نقـ ـشدار ب ــا
پوش ــش PVC، VINYL،PET
تولید کنند.

خود مراقبتی
کلید سالمتی است
در ایران اول شهریورماه هر سال را همزمان با زادروز
حکیم ابوعلی سینا بهپاس تألیفات و خدمات وی
به علوم پزشــکی و همچنین تجلیل از پزشــکان روز
پزشکنامگذاری کردهاند.
ابنسینامعتقداستازآنجاکهعلمپزشکیبهحفظ
سالمتانسانمیپردازد،پزشکبایدخصوصیات
و ویژگیهای نظام خلقــت را در بــدن مطالعه کند؛
بنابراین پزشــک باید بیش از ســایر افراد به عظمت
الهیتوجهداشتهباشد.امروزهنیزدر جامعۀپزشکی
بحث اخــاق از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت تا
جایی کهمباحثاخالقپزشکی()MedicalEthicsاز
مباحثجدیو گستردهدرعلمپزشکیاست.افعال
اخالقی در پزشکی اساسیترین راه داشتن درجات
باالی علمی و معنوی پزشــک در جامعه اســت و به
همین دلیــل رعایت معیارهای اخالقی در پزشــکی
همانند خلعتی خواهد بود که پوشیدن آن زیبندۀ
قامتهمگیاطبااست.
پزشــکان شــرکت فوالد مبارکه نیز بــا الهــام گرفتن از
یقــدر ،در زندگــی کاری خــود تالش
این حکیــم عال 

یاراحمـدی در گفتگـو بـا خبرنـگار فـوالد افـزود :با
بررسـی و مطالعـۀ امکانسـنجی ایـن مدرسـه از
سـال  ،95از بیـن واحدهـای صنعتـی و معدنـی
مختلفـی کـه در کشـور مطـر ح بـود ،شـرایط
اسـتقرار ایـن دوره کـه یـک برنامـۀ علمـی و عملی
ا سـت در شـرکت فـوالد مبار کـه فرا هـم شـد؛
بنابرایـن در یـک بـازۀ زمانـی سـهماهه بـا نـگاه بـه
شاخصهای  ،HSEمطالعات اولیه روی شرکت
فـوالد مبارکـه بهعنـوان یـک واحد صنعتـی فعال
بـه لحـاظ سـاختار تشـکیالتی ،شـر ح وظیفـه،
تهـای میدانی و نیروی انسـانی
عملکـرد ،فعالی 
انجام و پسازآن با توجه به نتایج بهدسـتآمده
فوالد مبارکه برای اجرای این دوره برگزیده 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 رایزنیهـای الزم انجـام و مقـرر شـد اولیـن
دوره بـرای  40نفـر از مدیـران و متخصصـان در
سـطح کشـور برگـزار شـود؛ بهنحویکـه در ایـن
دوره مسـئوالن و مدیـران  37سـازمان در یـک
دورۀ یکماهـه بـا حضـور اسـاتید تعیینشـده

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

یادداشت /دکتر علیرضا نظری

میکننــد کــه مجموع ـهای از خدمــات ســامتی را
در ســازمان اشــاعه دهنــد کــه نتیجــۀ آن جلوگیری
از پیامدهــای منفی بهداشــتی درمانی اســت .این
تهــا کــه ازجملــه فعالیتهای نقشــۀ جامع
فعالی 
سالمتشرکتاست،بهمنظور ارتقایسالمتتمام
کارکنانسازمانپایهریزیشدهاست.هدفازارتقای
سالمت،توانمندسازیافرادبرایمراقبتاز سالمت
خود و قادرسازی آنها برای تصمیمگیری درزمینۀ
تأمین ،حفظ و ارتقای ســامت فردی ،خانوادگی و
اجتماعیاست.
ازاینرو بر اســاس شعار ســازمان بهداشت جهانی،
یعنی«خودمراقبتی کلیدسالمتیاست»،الزماست
کهدیدگاهسالمتمحوردر کلیۀمراحلارائۀخدمات
بهداشتی درمانی جاری شــود تا افراد سبک زندگی
خودرابهسبکزندگیسالمتغییردهند.
در پایــان ایــن روز را بــه تمامــی همکارانــم در مرکــز
بهداشــت حرف ـهای و درمــان تبریــک میگویــم و
امیدوارم این پیامآوران ســامتی در پناه خدا سالم
وپایندهباشند.

دکتــر یاراحمــدی مدیــرکل
بهداشــت ،ایمنی ،محیطزیســت و
انــرژی وزارت صنعــت ،معــدن و
تجارت در جریــان بازدید از شــرکت
فــوالد مبارکــه در نشســتی بــا معاون
نیــروی انســانی و ســازماندهی،
مدیرانو کارشناسانواحدبهداشت
حرف ـهای ،ایمنــی و محیطزیســت
شرکتفوالدمبارکه،امکانسنجیو
بررســی برنامــه جامعــی بــا عنــوان
«مدرســه)H.S.Eschoolprogram(»HSE
را بــرای اولیــن بــار در ســطح کشــور
بررسی کردند.

فراینـد زمینـۀ ارتقـای آمـوزش و آ گاهـی مدیـران
و متخصصـان مربوطـه در سـطح کشـور فراهـم
شـود.
یاراحمدی عملکرد واحد ایمنی و محیطزیست
و بهدا شـت حر فـهای شـرکت فـوالد مبار کـه و
همچنیـن سیسـتمهای پا یـش آالیند هـای
زیسـتمحیطی را در ایـن شـرکت مثبـت ارزیابـی
و اضافـه کـرد :ایـن شـرکت سـاختار خیلـی خـوب
و نیـروی انسـانی توانمنـدی دارد و بهخو بـی
توانسـته اسـت اقدامـات شایسـتهای در حـوزۀ
تولیـد و مسـئولیتهای اجتماعـی انجـام دهـد.
کـه البتـه ا یـن شـرایط منا سـب را با یـد مد یـون
تعهد مدیریت ارشد این واحد صنعتی دانست.
وی افــزود :اینکــه تمامــی فعالیتهــای
زیس ـتمحیطی فــوالد مبارکــه مانیتورینــگ
میشــود و  1700هکتــار فضــای ســبز کارخانــه از
محــل پســاب تصفیهشــده و با کیفیــت شــرکت
یهــای بــارز
یشــود ،یکــی دیگــر از ویژگ 
آبیــاری م 
ایــن شــرکت اســت .ازای ـنرو بــا مالحظاتــی کــه
در واحــد بهداشــت حرف ـهای ،ایمنــی و محیــط
زیســت شــرکت فــوالد مبارکــه رعایت شــده اســت،
یتــوان از واحدهای برتر و شایســته
این واحد را م 
کشــور دانســت.
یاراحمــدی در بخــش پایا نــی ســخنان خــود
فــوالد مبارکــه را ســایتی صنعتــی ،تحقیقاتــی و
دانشــگاهی معرفــی کــرد و گفــت :در ایــن شــرکت
بهو ضــوح میتــوان تمر کــز بــر تخصصگرا یــی،
حضور کارکنان فرهیخته و بهروز را مشاهده کرد
و این درســت همان مزیتی اســت کــه کمتر واحد
صنعتی بــا این گســتردگی و بــا ایــن خصوصیت از
آن بهرهمنــد اســت .بــه همیــن دلیــل امیدواریــم
بــا ایجــاد ایــن مدرســۀ آموزشــی در فــوالد مبارکــه
بتــوان الگــوی ( )Bench markمناســبی بــرای
ســایر ســازمانها معرفــی کــرد.

ای ــن دس ــتگاه را ب ــه بهر هب ــرداری برس ــانند ب ــه
همی ــن منظ ــور ابت ــدا اش ــکاالت موج ــود در
سیس ــتم س ــیاالت (آب ،ب ــرق ،هیدرولی ــک،
پنوماتی ــک) و در ادام ــه مش ــکالت مرب ــوط ب ــه
بخشهــای مکانیــک ،ابــزار دقیــق و همچنیــن
برنامههــای سیســتم کنتــرل ماشــین ،برطــرف
ش ــد.
بررس ــی و رف ــع عی ــب مداره ــای هیدرولی ــک
و پنوماتی ــک تجهی ــز ف ــوق ،تنظی ــم و
برنامهر ی ــزی س ــرور درایوه ــا و همچنی ــن
تنظی ــم پارامتره ــا و س ــنکرون ک ــردن س ــرعت
خط ــی ب ــاز ش ــدن فیل ــم ب ــا س ــرعت حرک ــت

ورق و همراستاســـازی فیلـــم و ورق از نظـــر
منطب ــق ب ــودن ب ــر یکدیگ ــر ب ــا تنظی ــم ک ــردن
اس ــترینگهای تجهیـــز از دیگـــر کارهـــای
انجامش ــده بـــرای راهانـــدازی ایـــن دســـتگاه
ب ــود ک ــه داریـــوش احمدپـــور ضمـــن اشـــاره
ب ــه آنه ــا تصریـــح کـــرد :درنهایـــت تمامـــی
حرکته ــای دســـتگاه تســـت و اصالحـــات
الزم روی برنامههـــا و سیســـتمهای کنترلـــی
آن انجــام شــد تــا موفــق بــه راهانــدازی و تســت
س ــرد دس ــتگاه مذکـــور شـــدیم.
کارش ــناس ب ــرق و اتوماســـیون واح ــد ورق
گالوانی ــزه و رنگـــی درخصـــوص کاربردهـــای

ای ــن محص ــول اف ــزود :در فراین ــد تولی ــد ای ــن
محصـــول میتـــوان نقشهـــا و الگوه ــای
مختلـــف و متنوعـــی از جملـــه نقـــش چ ــوب،
نقـــش تیتانیـــم ،نقـــش ســـنگ و ...را
بـــر روی ورق اعمـــال نمائیـــم کـــه بـــا توج ــه
بـــه نـــوع نقـــش اعما لشـــده ایـــن ن ــوع
محصـــول میتوانـــد در تولیـــد بدنـــۀ ان ــواع
لوازمخانگـــی مثـــل یخچـــال و لباسش ــویی،
دکوراســـیون داخلـــی منـــازل و بخشه ــای
داخلـــی ســـالنها اجـــاس و نمـــای داخل ــی
ســـاختما نها و ...بهـــره بـــرد.
وی بــا اشــاره بــه دیگــر مزایــای راهانــدازی ایــن
دســتگاه ،خاطرنشــان کــرد :در صــورت تأمیــن
فیل ــم  PETب ــا خاصی ــت ض ــد اش ــعه م ــاورای
بنف ــش میت ــوان محص ــوالت تولیدش ــده ب ــا
ای ــن تجهی ــز را در نم ــای بیرون ــی س ــاختمانها
نی ــز اس ــتفاده ک ــرد.
احمدپ ــور درخص ــوص ظرفی ــت ای ــن دس ــتگاه
گفـــت :در حـــال حاضـــر میتـــوان ب ــا ا ی ــن
دس ــتگاه ب ــا ح ــدود  2800مت ــر در س ــاعت13 ،
ت ــن محص ــوالت نقـ ـشدار تولی ــد ک ــرد ک ــه در
ص ــورت نی ــاز ب ــازار ب ــا انج ــام اصالح ــات نهای ــی
عملک ــرد ماش ــین ،ام ــکان افزای ــش تولی ــد ه ــم
وجـــود دارد.
وی در پایــان از حمایتهــای مدیریــت ناحیــه
ن ــورد س ــرد ،رئی ــس و کارکن ــان واح ــد گالوانی ــزه
و رنگـــی و همچنیـــن از همـــکاری واحده ــای
دفتـــر فنـــی تولیـــد ،دفتـــر فنـــی تعمی ــرات،
شـــرکت توکارنـــگ و ســـایر همکارانـــی ک ــه در
تحقــق ایــن مهــم ایفــای نقــش کردنــد ،تشــکر
و قدردان ــی ک ــرد.
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خـبـــــــــــر
مدیرعاملفوالدمبارکه:

در برابر بورس کاال ،سیستم قیمتگذاری و شورای رقابت جواب نمیدهد

دست اندرکاران
صنعت معدن و صنایع
معدنی از رویکرد آقای
شریعتمداری
استقبال میکنند و حتما
همکاریهای الزم را
در قالب شرکتها،
نهادهای مدنی و
قانونی و NGOها انجام
خواهند داد تا دست
در دست هم این مسیر
هموار گردد و برنامه ها
باموفقیتپیادهسازی
شود

دکتربهرامسبحانی،مدیرعامل
شــرکت فوالدمبارکــۀ اصفهــان ،در
جمــع خبرنــگاران ضمــن تأییــد و
حمایــت از برنامههــای محمــد
شــریعتمداری ،گزینــۀ پیشــنهادی
دولتدوازدهمبرایتصدیوزارت
صنعــت معــدن و تجــارت اظهــار
کرد:آقای شــریعتمداری یــار و همراه
دولتیازدهمومعاوناجراییرئیس
جمهور محتــرم بودند کــه در دولت
دوازدهــم بــه عنــوان وزیــر صنعت،
معــدن و تجــارت معرفی شــدهاند.
ایشــان در دولــت فعلــی بــه عنــوان
معــاون اجرایــی منشــأ خیــر بودند و
سابقۀدرخشانینیز کهدر سالهای
 76تــا 84بــه عنــوان وزیــر بازرگانی و
نمایندۀ ایــران در الحاق به ســازمان
تجــارت جهانــی دارنــد ،همــراه بــا
اشــراف کامــل به بخــش تجــارت و
وقوف کافیووافیبهاوضاعداخل
وبینالملل،میتواننددر اینبرههنیز
مثمرثمــر باشــند  .عــاوه بر اینکــه در
بخــش صنعــت هــم برنامههــای
امیدوارکننــده ای ارائــه داده انــد کــه
توجه ویژۀ ایشان به بخش معدن و
صنایع معدنــی را نیــز بیــش از پیش
آشکار ساختهاست.
وی ا فــزود :نــگاه ایشــان بــه افزا یــش ســهم
صنعت و معدن در تولید ملی و افزایش ســهم
صنعــت ایــران در مقایســه بــا جهــان ،نگاهی
نافذ اســت و توجهــی که به توســعۀ صــادرات
در برنامههای ایشان وجود دارد ،نوید بخش
ایــن اســت کــه صنعــت  ،معــدن و تجــارت در
دولت دوازدهم آیندۀ روشن و خوبی در پیش
دارد و بــه ســرمایهگذاری خارجــی و داخلی در
بخــش صنعــت توجــه ویــژه ای خواهد شــد.
دســت انــدرکاران صنعــت معــدن و صنایــع
معدنــی از ایــن رویکــرد اســتقبال میکننــد و
حتما همکاریهای الزم را در قالب شرکتها،
نهادهــای مدنــی و قانونــی و NGOهــا انجــام
خواهند داد تا دســت در دست هم این مسیر
هموار گردد و برنامه ها با موفقیت پیادهسازی
شود.
ســبحانی خاطرنشــان کــرد :برنامــۀ دولت در
بخــش تولیــد و صنعــت این اســت کــه بخش
خصوصی بیشتر وارد عرصه شود و تصدیگری
و بنــگاه داری از خــود دولــت منفــک گــردد و
بــه ســمت سیاس ـتگذاری بــرود و ایــن بدان
معناست که بخش خصوصی ،سرمایهگذارها،
تولید کنندهها و صنعتگرها باید بیشــتر فعال
باشند و انتظار از وزیر محترم هم این است که
بستر مناسب را با تسهیل قوانین و پشتیبانی و
حمایت الزم فراهم کنند؛ البته شرایط سرمایه
گــذاری و تســهیل در اخــذ وثائــق و تضامیــن
هم مهم اســت تا ســرمایه گذار تشــویق شود.
در بخــش تولیــد و صنعــت کارهــای بســیاری
میتواند انجام شود؛ مثال در توسعۀ صادرات
ایجاد مشوقهای صادراتی یا در بخش تولید،
معاف کردن سود عملکرد شرکتها از مالیات
به شرط سرمایه گذاری در طرح های توسعۀ
همان شــرکت یــا واقعی کــردن نــرخ ارز جهت
جلوگیــری از واردات کاالی قاچــاق میتوانــد
بســیار راه گشــا باشــد و باعــث رشــد و توســعۀ
شرکتهای موجود خواهد شد.
مدیرعامــل فوالدمبارکــه بــا اشــاره بــه زنجیرۀ
فــوالد و مــوارد مغفــول مانــدۀ آن افــزود :در
ســند چشــم انــداز و در ا فــق  ،1404برنا مــۀ
تولید  55میلیــون تن فوالد را داریم و شــواهد
موجود نشــان میدهد که به آن سمت پیش

میرویم ولی مــن با ســالها تجربــه در همین
صنعــت احســاس نگرانــی میکنــم؛ چرا کــه
ایجــاد ظرفیــت و بهــره بــرداری باهــم تفــاوت
دارد .ما در حالحاضر ظرفیت هایی داریم که
بهره برداری نشــده اســت .هماهنــگ نبودن
زنجیرۀ فوالد ،از سنگ آهن تا محصول نهایی
و ظرفیتهایــی که بعضا به دلیــل مکان یابی
نادرســت یــا تکنولــوژی نامطلــوب اقتصادی
نیســت ،باعث میشــود ســرمایه گذاری هابه
بهرهبــرداری نرســند؛ بــه همیــن دلیــل ایجاد
ظرفیت بــه اشــکال مختلــف میتوانــد انجام
شــود ،ولــی بهرهبــرداری  55میلیون تــن باید
به شــکل اصولی برنامه ریزی شــود .هر چقدر
واحدهــای کوچــک در قالب یک واحــد بزرگ
تجمیــع شــود نیــاز بــه امکانــات زیربنایــی و
ســرمایه 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 علیرغم
نداشــتن رانــت ،امتیــاز یا شــرایط ویــژه ،روان
عمل کرد .در بازاری کــه بقیه نیز حضور دارند
مواد اولیۀ خــود را تأمین کــرد و در همین بازار
فرایند فــروش را انجام داد  .رمــز موفقیت این
عملکــرد ،اول از همــه یکپارچگــی کارخا نــه
است که از ابتدا تا انتهای خط تولید را شامل
میشود و دوم ظرفیت باالی تولید آن است.
فوالدمبارکه در سالهای گذشته نهتنها 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 افزایش تولید 5/4به 7/2
میلیون تن فوالد خام در شــرکت فوالدمبارکه
بخشی از طرح های توسعۀ این گروه است.
مدیرعامــل فوالدمبارکــه خألهــای سیاســتی
صنعت فوالد و انتظارات از وزیر صنعت معدن
و تجــارت دولت دوازدهــم را برشــمرد و گفت:
برنامــۀ پیشــنهادی ایشــان همــان انتظارات
ماســت .بــا پیــاده ســازی مــواردی کــه گفتــه
شــده بخــش عمــده ای از انتظــارات مرتفــع
میشــود؛ باایــن حــال ،بهطــور مثــال وقتــی
صحبت از توسعۀ صادرات میشود ،باید توان
تولید مطلــوب و کیفی مورد قبــول بازار خارج
وجود داشته باشد که این مهم وظیفۀ دولت
نیســت .دولت هدایت کننده است .کشف یا
ایجاد بازارهای صادراتی ممکن نیاز به کمک
دولــت دارد .بعضی مواقــع حمایتهای ویژۀ
دولــت کارســاز اســت ،اینکــه نــرخ ارز واقعــی
شود ،از همین دست اســت .ا گر در طی چهار
ســال ،نــرخ ارز ثابــت نگاه داشــته شــود ،مواد
اولیــه ،دســتمزد و پارامترهایــی از ایــن قبیــل
افزایــش مــی یابــد و در نهایــت قیمــت نهایــی
محصــول باال م ـیرود و با ایــن شــرایط تولید،
گران میشــود و ا گــر متناســب بــا آن ارز  ،گران
نشــود ،تولیدکنندگان مزیت های صادراتی را
از دست خواهند داد و در مقابل ،رقبا مزایای
واردات به ایران را به دست خواهند آورد.
وقتــی بحــث تولیــد داخــل و افزایــش تولیــد و
ســهم صنعت در  GDPبــه میان میآیــد ،باید
زنجیره را کامل ببینیم .معــادن بزرگ به اهل
آن وا گذار شــود تا با تجهیز آنها بهــره برداری
مناســب صورت گیرد ،البته ،نــه با هدف خام
فروشــی .باید جلو صــادرات ســنگ آهن خام
گرفته شود .اولویت نخست تأمین سنگ آهن
بــرای فوالدســازهای داخلــی و در مرحلۀ بعد
صادرات آن است .فوالدســازها باید مطمئن
شوند که در تهیۀ مواد اولیه مشکلی ندارند.
موضــوع دیگــر یارانــۀ انرژی اســت کــه مغفول
مانــده اســت .بهتــر اســت یارانــۀ انــرژی بــه
صنعــت برگشــت داده شــود .صنعــت فــوالد

مصرفکنندۀ بزرگ انرژی ،چه در برق و چه در
گاز اســت .کمترین کمکی که دولت دوازدهم
میتوانــد بــه صنعــت بکنــد ،تخصیص ســهم
یارانۀ تولید به صنعت اســت که در قانون هم
پیش بینی شده است.
ســبحانی ادا مــه داد :موضــوع دیگــری کــه
ضــرورت انجــام آن حــس میشــود ،تعییــن
وضعیــت طر حهــای دولتی نیمه کاره اســت.
بایــد بــرای ســامان دهــی آ نهــا بهصــورت
جدی برنامهریزی شــود .بهتر است دولت در
طر حهــای نیمهتمامی کــه در بهره بــرداری از
آنها با مشــکل مواجه است شرایطی را ایجاد
کند تا این طر حهابه بخــش خصوصی وا گذار
شــود .طر حهای دولتی در مناطــق مختلف،
آبادانــی نواحــی اطــراف خــود را نیــز بــه همراه
داشــته انــد؛ مثــا جادههــا توســعه یافتهاند.
ا گر قرار شــد این طــرح نیمه تمــام را به بخش
خصوصی وا گذار کنیم ،آیا میشود تمام هزینه
هایی را که برای آبادانی منطقه صرف شــده،
به صورت یکجا از بخش خصوصی گرفت؟در
این صورت این طرح بهلحاظ اقتصادی برای
بخــش خصوصــی مطلوب نیســت؛ پــس باید
شــرایط وا گــذاری تســهیل شــود؛ بــرای مثال
هزینــه هــا ،طــی ده ســال از بخــش خصوصی
گرفته و بــه دولت برگشــت داده شــود .در این
صورت بــرای بخــش خصوصــی انگیــزه ایجاد
خواهد شــد و اشــتغال نیز که مورد نظر دولت
است ،رونق میگیرد.
مدیرعامل فوالدمبارکه مشکالت مداخلهای
دولــت در بخــش خصوصــی را مهــم خوانــد و
افــزود :بحــث اقتصــاد آزاد یکــی از موضوعات
مهم اســت .در زنجیرۀ فوالد ،از ســنگ آهن تا
محصــول نهایی کــه به دســت صنایــع پایین
دستی میرســد ،باید توازن برقرار باشد و این
توازن هم باید به دســت خــود صنایع صورت
گیــرد .اینکــه وقــت مدیــران گرفتــه شــود کــه
چــرا فــان محصول گــران یا چــرا ارزان اســت،
منطقــی به نظــر نمیرســد .بــا عرضــه و تقاضا
قیمــت هــا هــم نوســان پیدامیکند؛بهطــور
مثــال نــر خ ســنگ آ هــن و گند ل ـهای کــه
فوالدمبارکــه خریــداری میکند ،تابع شــمش
فوالدخوزســتان اســت کــه در ایــن دو بخــش
بــا  100درصــد افزایــش قیمــت مواجــه بودیم.
آیــا فوالدمبارکــه هــم ایــن افزایــش قیمــت را
انجام داده؟محصــوالت فوالدمبارکه افزایش
چشــمگیر نداشــته اســت .بر این باور هستیم
کــه اقتصــاد ،بســته ای اســت کــه پارامترهای
مختلفــی دارد و نمیشــود برخــی را کنتــرل و
برخــی را رها کــرد .بایــد بپذیریــم کــه مکانیزم
تســهیل این مهم ،بــورس کاال اســت .ا گر هم
ایــراد دارد ،بایــد رفــع شــود .در برابــر بــورس،
سیستم قیمت گذاری و شورای رقابت جواب
نمیدهد .از آقای مهندس شــریعتمداری به
عنوان اقتصاددان و مسلط به روابط بازرگانی
انتظار داریم به این مشکالت هم توجه کنند.
دکتــر ســبحانی افــزود :بــورس کاال راه اندازی
شد تا بر اساس عرضه و تقاضا قیمت گذاریها
انجــام شــود .ا گــر قــرار اســت شــورای رقابــت
قیمت ورق را مدیریت کنــد ،باید قیمت مواد
اولیۀ فوالدسازها مانند سنگ آهن و گاز را هم
مدیریت کند .در حقیقت باال و پایین صنعت
بایــد باهم دیــده شــود؛ چــون بهصــورت یک
زنجیــره در حــال فعالیــت اســت .در حقیقــت
بورس نقشی در تعیین قیمت ندارد .فروشنده
و خریــدار در کنــار هــم بــه توافــق مــی رســند و
بــورس کاال فقــط فضــای مذا کــره را فراهــم
میکنــد .فوالدمبارکــه هــم نقشــی در تعییــن
قیمت نــدارد .برخی بــرای بهــره برداریهای
خاص خود ،آب را گل آلود میکنند .نمیشود
مجموعه ها را وادار به کنترل قیمت کرد؛ ولی

نظــارت و کنتــرل هــای مدیریتــی بایــد وجود
داشته باشد.
مدیرعامــل فوالدمبارکــه بــا اشــاره بــه عملکرد
این شرکت در چهارسال گذشــته گفت :تولید
فوالدخــام در پایــان ســال  91برابر بــا  6میلیون
و  650هزارتــن بوده کــه در پایان ســال  95به 7
میلیون و  500هزارتن رسیده است .در سال 96
هم برنامۀ تولید 8میلیون و 630هزار تن هدف
قرارداده شده که با  30درصد رشد همراه است
ودر چهارماهۀنخستسالاز برنامههمپیشی
گرفتهایم .نسبت به ســال  91بالغ بر  38درصد
افزایشظرفیتداشتیم.حدود 53000میلیارد
ریال در پروژه هــای داخل و خارج فوالدمبارکه
ســرمایه گذاری کرده ایم کــه تمــام آن از منابع
داخلی شرکت بوده است.
وی افــزود :طــرح  5میلیــون تنــی کنســانترۀ
ســنگان در اواســط ســال آینــده راه انــدازی
خواهد شد .توسعۀ سبا از  800هزار تن به 1/6
میلیون تــن انجام شــده و آمــاده بهرهبرداری
ر ســمی ا ســت .همچنیــن در کارخا نــۀ
فوالدمبارکــه تولیــد از  5/4بــه 7/2میلیــون
تن افزایش یافته اســت .در کنار توسعۀ کمی،
توســعه و بهبــود کیفــی محصــوالت را هــم
انجام دادهایــم .تولید ورق آجــدار در مجتمع
فوالد ســبا ،اضافه کردن تجهیــزات گاززدایی
بــرای تولیــد ورق هــای رویۀ خــودرو ،ســامانۀ
گوگردزدایی بــرای تولیــد ورق فوالدهای API
مــورد اســتفاده در خطــوط لولــۀ انتقــال گاز و
نفــت تــرش و صنایــع دریایــی و نیــز دو طــرح
توســعۀ فوالدهرمــزگان از  1/5بــه  3میلیــون
تــن و نــورد گــرم شــهید خــرازی بــه ظرفیــت
 3میلیونتن که بــا اروپایی ها قــرارداد داریم،
از ایــن جمله هســتند .در حقیقت اســتراتژی
فوالدمبارکــه این اســت که پــا به پای توســعۀ
صنعت فوالد کشــور در افق  1404بــه ظرفیت
 25میلیون تن فوالدخام دست پیدا کند.
دکتــر ســبحانی بــا اشــاره بــه میــزان صــادرات
محصوالت فوالدمبارکه گفت :صادرات در سال
91به میــزان  570هزارتن بوده اســت .این میزان
در ســال  94یک میلیون و  800هزارتن و در ســال
 95یک میلیون و  555هزارتن بوده و برای ســال
 96هم یک و نیم میلیون تن برنامه ریزی شــده
است؛البتهبازارهایهدففوالدمبارکهمشخص
است؛ تا جایی که سهم بازار اتحادیۀ اروپا بیش از
 50درصد است .آفریقا ،خاوردور و خاور میانه هم
از دیگربازارهایصادراتیمحصوالتفوالدمبارکه
استواینبدینمعناست که کیفیتمحصوالت
این شــرکت اعتماد مشــتریان صادراتــی را جلب
کرده و فوالدمبارکه به عنــوان نمایندۀ جمهوری
اســامی در قلــب اروپــا حضــور دارد .ما نیز ســعی
میکنیم بر اســاس اســتراتژی ســازمانی ،همواره
ســهم  25درصــدی صــادرات را حفــظ کنیــم.
البته میــزان صــادرات بــه ســهم بــازار داخل هم
بستگی دارد.
مدیرعامــل گــروه فوالدمبارکــه ضمــن تجلیــل
از همراهــی و حمایــت همهجانبــۀ آقــای
مهند سنعم ـتزاده ،وز یــر محتــرم صنعــت،
معدن وتجارت دولت یازدهم افزود  :تمام اتفاق
های مبارکی که در ســالهای گذشته در بخش
های صنعتی و معدنی بنگاه های صنعتی کشور
و فوالدمبارکه به ثمر نشســته ،حاصل مدیریت
بهینه ،مدبرانه و تجربۀ آقای نعمتزاده است.
ایشــان مــردی از جنس صنعــت هســتند و عمر
خود را در خدمت به صنعت کشور صرف کردند
و همانگونــه کــه وزیر صنایــع دولتهــای قبل
بودند ،این دوره نیز به صنعت و معدن آمدند.
جا دارد از ایشــان تشــکر ویژه کنم که به استناد
تجربــه ای کــه دارنــد از حامیــان اصلــی صنعت
محسوب میشدند ،مسائل ما را به خوبی درک
میکردند و در رفع مشکالت مصمم بودند.

فوالدمبارکه در
سالهای گذشته
نهتنها تولید خود را
حفظ کرده ،بلکه از
توسعه هم غافل نشده
است .افتتاح گندله
سازی سنگان ،ورق
خودروچهارمحال،
فوالدتاراز،توسعۀ
مجتمع فوالد سبا،
افزایشتولید5/4
به  7/2میلیون تن
فوالد خام در شرکت
فوالدمبارکه بخشی از
طرح های توسعۀ این
گروه است

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

بر این باور هستیم که
اقتصاد ،بسته ای است
کهپارامترهایمختلفی
دارد و نمیشود برخی
را کنترل و برخی را رها
کرد .باید بپذیریم که
مکانیزمتسهیلاین
مهم ،بورس کاال است

ششمین دوره آئین تقدیر از
سرآمدان روابط عمومی ایران روز
چهارشنبه  25مرداد با حضور حسین
مهری معاون وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات و مدیرعامل شرکت پست
جمهوریاسالمیایران،دکترشجاعی
کیاسری مشاور وزیر کشور و رئیس مرکز
روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت
کشور ،هوشمند سفیدی دبیرکل و
سخنگوی خانه روابط عمومی ایران و
جمعیاز روابطعمومیهادر دانشگاه
تربیتمدرسبرگزار شد.
در ای ــن آئی ــن تندی ــس زری ــن س ــرآمدی ب ــه دلی ــل
تعه ــد ب ــه س ــرآمدی و ط ــی مســـیر ســـرآمدی بـــر
اس ــاس م ــدل تخصص ــی ش ــده EFQMدر رواب ــط
عموم ــی و کس ــب حداق ــل 780امتی ــاز طب ــق آرای
ارزیابان در ششــمین دورۀ آیین تقدیر از ســرآمدان
روابــط عمومــی ایــران و دریافــت 6ســتاره بر اســاس
ممی ــزی انج ــام ش ــده و رأی هیئـــت داوران بـــه
ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه اعط ــا ش ــد.
محمد ناظمی هرندی مدیر روابط عمومی شرکت
فـوالد مبارکـه در گفتگـو بـا خبرنـگار فـوالد ضمـن
قدردانـی از تلاش کارکنـان در فـوالد مبارکـه بـرای
دسـتیابی بـه ایـن موفقیـت  ،بـا اشـاره بـه شـاخص
هـای مـورد ارزیابـی ،اظهـار داشـت :طراحی منشـور
اخالقـی مناسـب و عمـل بـه آن ،تدویـن برنامـه
راهبردی ارتباطی درون و برون سـازمان ،مشـارکت
در فرآیندتصمیم گیریبرایسازمان،بهرهمندیاز
ابزارهای متنوع ارتباطات درون و بیرون سازمانی،
ترویـج فرهنـگ سـرآمدی در بیـن اعضـاء روابـط
عمومی سـازمان  ،ترویـج فرهنگ سـرآمدی در بین
سـایر همـکاران سـازمان ،تدویـن برنامـه مناسـب
برایمدیریتبحران(مدیریتریسک)وهمچنین
مشـارکت در حـل مسـائل سـازمان در زمینـه روابـط
عمومـی از نمونـه شـاخص هـای مهـم ایـن دوره از
ارزیابـی را تشـکیل مـی داد.
وی اف ــزود :ب ــا توج ــه ب ــه حضـــور شـــرکت فـــوالد
مبارکــه در جایزه هــای مختلــف ملی و بیــن المللی
از جملــه جایــزه تعالــی ســازمانی ،مدیریــت دانــش
و  ...کارکن ــان ش ــرکت و رواب ــط عمومـــی بـــر پایـــه
اعتقــاد بــه بهبــود مســتر فعالیــت هــای خــود را اجــرا
م ــی نماین ــد.
ناظم ــی ی ــادآور ش ــد :اه ــداف رواب ــط عموم ــی در
راس ــتای اه ــداف و اس ــتراتژی ه ــای س ــازمان ب ــه
ص ــورت س ــالیانه تدوی ــن و ب ــه ص ــورت ماهیان ــه و
س ــه ماه ــه م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار م ــی گی ــرد ،ضم ــن
ایــن کــه تدویــن اهــداف بــا مشــارکت مدیــر ،روســا
و کارشناس ــان رواب ــط عموم ــی انج ــام ش ــده و پ ــس
از تدوی ــن ب ــا تش ــکیل جلس ــات اط ــاع رس ــانی ب ــه
اط ــاع س ــایر کارکن ــان م ــی رس ــد و پ ــس از تدوی ــن
اهــداف ریســک اهــداف شناســایی و در خصــوص
اه ــداف ب ــا ریس ــک ب ــاال اقدامـــات پیشـــگیرانه
تعری ــف م ــی ش ــود.
مدیـر روابـط عمومی شـرکت فـوالد مبارکـه تصریح
نمود:فوالدمبارکهبهمنظور نیاز متقابلسازمان،
مخاطبان و بطور کلی ذینفعان ،نسـبت بـه ایجاد
کانالهای ارتباطی مختلفـی اقدام نموده اسـت که
از آنجمله می توان به نشـریات متعدد ،وب سایت
اینترنتـی شـرکت و کانـال هـای فضـای مجـازی که
در تسـهیل امور مربوط به اطلاع رسـانی ،ارتباط با
مشـتریان ،تأمیـن کننـدگان ،و سـهامداران و بطور
اعـم ارتبـاط بـا جامعـه ایفـای نقش مـی نمایـد ،که
این رویکردها ما را در دسـتیابی به باالترین سـطح
سـرآمدی در حـوزه روابطعمومـی کمـک نمود.
در ای ــن مراس ــم هوش ــمند س ــفیدی گف ــت :عام ــل
مه ــم در تحق ــق الگ ــوی ســـرآمدی در روابـــط
عمومیه ــا ،مناب ــع انس ــانی کارآمـــد از جملـــه
مدی ــران رواب ــط عمومیه ــا هس ــتند و در وضعی ــت
کنونــی کشــور کــه شــاهد اســتقرار دولــت دوازدهــم

هســتیم ،انتخــاب مدیــران روابــط عمومــی بایــد بــر
اس ــاس چه ــار ش ــاخص عل ــم ،تجرب ــه ،ش ــخصیت
و روحی ــه خدم ــت انج ــام پذی ــرد و وزی ــران محت ــرم
بای ــد ب ــرای تقوی ــت اط ــاع رس ــانی دول ــت ب ــه ای ــن
عام ــل ،توج ــه وی ــژهای کنن ــد.
وی اظه ــار داش ــت :م ــدل س ــرآمدی ،مدل ــی هم ــه
جانبـــه اســـت کـــه بـــه همـــه عوامـــل الزم بـــرای
موفقی ــت و اثربخش ــی توج ــه دارد و ب ــا اج ــرای ای ــن
م ــدل در دس ــتگاههای اجرای ــی ،ش ــاهد توس ــعه
پاســـخگویی ،ارائـــه خدمـــات ارتباطـــی کیفـــی و
افزایــش میــزان رضایــت ذی نفعــان خواهیــم شــد.
ســـفیدی تأ کیـــد کـــرد :در حـــال حاضـــر روابـــط
عمومیهــا ،عملکــرد و اثربخشــی میخواهنــد ،امــا
به تقویــت زیرســاختها و توانمندســازی ها توجه
نمیکنند .تجهیــز و تأمین منابــع مادی ،انســانی،
فنی ،فــن آوری و تجهیزاتــی روابط عمومیهــا ،گام
نخس ــت در ای ــن راه اس ــت.
در ادامــه مراســم رمضان شــجاعی کیاســری گفت:
رس ــانه بای ــد ج ــای خ ــود را ب ــا ارتباط ــات و رواب ــط
عمومــی عــوض کنــد چــرا کــه رشــد ســریع فنــاوری
منج ــر ب ــه تغیی ــر مع ــادالت ش ــده و رواب ــط عموم ــی
نق ــش و کارک ــرد رس ــانه را پی ــدا کردهان ــد.
شــجاعی کیاســری بیان کرد :متأســفانه همچنان
نگاههــا بــه روابــط عمومــی بــه شــکل ســنتی اســت
و ح ــوزه رواب ــط عموم ــی در دی ــد مس ــئولین زن ــگ
تفریـــح آن ســـازمان ،ارگان یـــا وزارتخانـــه اســـت و
بهای ــی ب ــه رواب ــط عمومیه ــا داده نمیش ــود.
وی عن ــوان ک ــرد :رواب ــط عمومیه ــا بای ــد ابت ــکار و
خالقی ــت ب ــه خ ــرج داده و خ ــود را متک ــی ب ــه عل ــم و
نی ــاز مخاط ــب کنن ــد.
شجاعی کیاسری ادامه داد :رئیس جمهور
میکوشد کارکردروابطعمومیهاواطالعرسانیها
هماهنگشود.زیرا کهامروزتعددونیاز مخاطبان
افزایشیافتهاست.
رئیـس مرکـز روابـط عمومـی و اطالعرسـانی وزارت
کشور افزود :من روابط عمومیها را رسانه میدانم
چرا کهبهصورتمستمربامردمدر ارتباطهستند
ضمـن اینکـه روابـط عمومـی موفـق آن روابـط
عمومـی اسـت کـه اطالعرسـانی لحظـه بـه لحظـه
داشـته و اخبـار را سـریع و دقیـق تنظیـم کـرده و در
اختیار اصحابرسانهقرار دهد.چرا کهخبرنگاران
قطعـا آن را
هیـچگاه منتظـر دریافـت خبـر نمانـده و ً
از طـرق مختلـف بـه دسـت میآورند .ضمـن اینکه
روابطعمومیهابایدبکوشند کلیپو گزارشهای
تصویـری را تولیـد کنند.
رئی ــس مرک ــز رواب ــط عموم ــی و اطالعرس ــانی وزارت
کش ــور بیــان کــرد :وج ــود مدیریــت متمرکــز فض ــای
مجــازی در روابــط عمومیهــا بــه دلیــل کارکــرد ایــن
موض ــوع و افزای ــش اس ــتفاده م ــردم از ش ــبکههای
اجتماعــی یکــی از اقدامــات الزم روابــط عمومیهــا
اســـت و الزم اســـت در ایـــن زمینـــه اقـــدام جـــدی
ص ــورت گی ــرد.
در بخــش دیگــر برنامــه حســین مهــری معــاون وزیر
ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات گف ــت :ش ــیوههای
پیامرس ــانی در دنی ــا تغیی ــر پی ــدا ک ــرده و بیش ــتر از
طریــق شــبکههای اجتماعــی و رســانههای جدید
ش ــده اس ــت.
وی اف ــزود :ت ــاش رواب ــط عموم ــی و سیس ــتمهای
اطالعرســانی در عصــر جدیــد بایــد اســتفاده بیشــتر
از بســتر شــبکه اجتماعــی باشــد.
وی افـــزود :در حـــال حاضـــر مـــردم میتواننـــد از
م شـــده شـــرکت
طریـــق بســـترهای جدیـــد فراهـــ 
پســـت ،مرســـوله پســـتی خـــود را از طریـــق تلفـــن
همـــراه رصـــد کننـــد.
مدیرعامـــل شـــرکت پســـت جمهـــوری اســـامی
ایـــران گفـــت  :ســـهولت دسترســـی بـــه خدمـــات
بــرای شــهروندان بســیار مهــم اســت ضمــن اینکــه
ش ــهروندان در عص ــر جدی ــد ب ــه دنب ــال ش ــفافیت
بیش ــتر ارتباط ــات و اطالع ــات هس ــتند.
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خـبـــــــــــر

اصالح و تعمیر اساسی
جرثقیل مذاببر  320تنی فوالدسازی

پــروژۀ تعمیــر و اصــاح اساســی
ببــر 320تنی شــمارۀ19
جرثقیــل مذا 
فوالدســازی فــوالد مبارکه بــا موفقیت
انجامشدوباانجاماینفرایند،عالوهبر
افزایــش ایمنی ایــن تجهیز حســاس و
جلوگیری از توقــف طوالنیمدت خط
تولید و خرید نوع مشــابه ،به میزان210
میلیــارد ر یــال بــرای فــوالد مبارکــه
صرفهجوییاقتصادیبهبار آمد.
رئی ــس بازرس ــی جرثقیله ــا و س ــازههای ش ــرکت
ف ــوالد مبارک ــه ضم ــن تأیی ــد ای ــن خب ــر و ب ــا بی ــان
نک ــه جرثقیله ــای حم ــل م ــذاب در دنی ــا ب ــه
ای 
لح ــاظ ابع ــاد ،بهرهب ــرداری و تعمی ــرات ،ج ــزء
مهمتری ــن و حس ــاسترین تجهی ــزات صنعت ــی
هســـتند ،افـــزود :در واحـــد فوالدســـازی فـــوالد
مبارکــه چهــار جرثقیــل  320تنــی در کنــار یکدیگــر
وظیف ــۀ حم ــل پاتیله ــای م ــذاب و تغذ ی ــۀ
ماش ــینهای ریختهگ ــری را ب ــه عه ــده دارن ــد.
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه ب ــدون مس ــیر جایگزی ــن
تمام ــی م ــذاب تولی ــدی ف ــوالد مبارک ــه از طری ــق
ای ــن جرثقیله ــا حم ــل میش ــود .درعینح ــال
مس ــائل ایمن ــی مرب ــوط ب ــه جابهجای ــی م ــذاب،
نگه ــداری و تعمی ــرات ،ا ی ــن جرثقیله ــا را
هم ــواره در جای ــگاه وی ــژهای ق ــرار داده اس ــت.
ترکه ــای خطرن ــا ک بهوجودآم ــده در پله ــای
اصل ــی ای ــن جرثقی ــل (چه ــار پ ــل) از عمدهتری ــن
دالیل ــی ب ــود ک ــه ای ــن جرثقی ــل را در وضعی ــت
ریس ــک ب ــاال ق ــرار داده ب ــود .علیرض ــا حی ــدری
ابیا ن ــه در ا ی ــن خص ــوص گف ــت :در مح ــل
پله ــای اصل ــی ای ــن جرثقی ــل ک ــه در وس ــط
س ــایت  LFفوالدس ــازی ق ــرار گرفت ــه ا س ــت،
بهم ــرور ترکه ــای خطرنا ک ــی ب ــه وج ــود آم ــده
ب ــود ک ــه خوش ــبختانه بهموق ــع توس ــط بازرس ــی
فن ــی جرثقیله ــا و س ــازهها شناس ــایی و تح ــت
کنت ــرل وی ــژه ق ــرار گرف ــت.
وی ادام ــه داد :ای ــن ترکه ــا در مح ــل اتص ــال
ب ــال ب ــه ج ــان پله ــا و دقیق ــا در مح ــل ز ی ــر
ری ــل ترول ــی اصل ــی و مح ــل بیش ــینۀ تنشه ــای
دینامیک ــی و خس ــتگی ب ــه وج ــود آم ــده ب ــود
ک ــه از ابت ــدای ب ــروز ا ی ــن عی ــب تعمی ــرات و
تقویته ــای مقطع ــی در برنام ــۀ کاری تعمی ــرات
ایــن جرثقیلهــا قــرار گرفــت؛ ولــی ایــن تعمیــرات
هرگــز حاشــیۀ امنیــت مناســبی بــه وجــود نیــاورد
کت ــری
و جرثقی ــل روزب ـهروز در وضعی ــت خطرنا 
ق ــرار گرف ــت.
رئی ــس بازرس ــی جرثقیله ــا و س ــازهها تصری ــح
کــرد :بازرس ـیهای دورهای ایــن جرثقیــل حا کــی
از پیش ــرفت تر که ــا در منطق ــه تنشه ــای
خمش ــی جرثقی ــل ب ــود ک ــه پیشازای ــن در ف ــوالد
مبارک ــه س ــابقه نداش ــته اس ــت .ای ــن مس ــئله
تغییــر طــرح جرثقیــل را در حــدود  15متــر از طــول
پله ــا و همچنی ــن ورودی پله ــای جرثقی ــل
یک ــرد .ب ــه همی ــن س ــبب تی ــم
اجتنابناپذی ــر م 
مهندس ــی درگی ــر نگه ــداری ای ــن جرثقیله ــا ک ــه
ش ــامل واح ــد بازرس ــی فن ــی و واح ــد تعمی ــرات
جرثقیله ــای س ــقفی فوالدس ــازی ا س ــت
هم ــواره ب ــه دنب ــال راهحل ــی ب ــود ک ــه بتوان ــد ای ــن
جرثقی ــل حس ــاس را ب هس ــرعت در ش ــرایط ایم ــن
ق ــرار ده ــد.
وی در ادام ــه ب ــا معرف ــی راهحله ــای برط ــرف
ک ــردن مش ــکل ا ی ــن جرثقی ــل ،ا ف ــزود :یک ــی
از راهه ــا تعوی ــض س ــازۀ جرثقی ــل ب ــود ک ــه ب ــا
توج ــه ب ــه مدتزم ــان طوالن ــی توق ــف جرثقی ــل
(حداق ــل س ــه م ــاه) و بهع ــاوه هزینهه ــای
بس ــیار ب ــاال ب ــرای ای ــن جرثقی ــل گرانقیم ــت و
نهچنــدان قدیمــی منطقــی بــه نظــر نمیرســید؛
ل ــذا راهح ــل تعمی ــر اساس ــی «درج ــای» جرثقی ــل
در ارتف ــاع  33مت ــری ب ــا بررس ــی ف ــراوان دو
قســمت درگیــر در دســتور کار قــرار گرفــت .بدیــن
منظ ــور و ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت موض ــوع ،ط ــرح
اولی ــه در بازرس ــی فن ــی اس ــتخراج ب ــه تأیی ــد
ش ــرکت مش ــاور  ASKU SCHOLTENآلم ــان
ک ــه س ــابقۀ فعالیته ــای مش ــابه را دارد ،رس ــید.
حیــدری تصریــح کــرد :طــی قــرارداد منعقدشــده
قــرار بــر ایــن شــد کــه پیمانــکار در یــک بــازۀ زمانــی
21روزه بــدون دمونتــاژ ،جرثقیــل را اصــاح کنــد،
بد ی ــن منظ ــور زم ــان دقی ــق تو ق ــف و ش ــروع
فعالی ــت نی ــز ب ــا توج ــه ب ــه مصال ــح ف ــوالد مبارک ــه
 11تیرم ــاه مش ــخص ش ــد و ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت
ای ــن پ ــروژه ،تعمی ــرات اساس ــی (ش ــات دانه ــای)
باالد س ــت و پاییند س ــت در ف ــوالد مبار ک ــه
ط ــوری برنامهری ــزی ش ــد ت ــا حدا کث ــر اس ــتفاده از
ای ــن توق ــف اجتنابناپذی ــر ش ــود.

رئی ــس بازرس ــی جرثقیله ــا و س ــازهها ی ــادآور
ش ــد :مهندس ــی اج ــرای پ ــروژه را ش ــرکت آلمان ــی
انج ــام داد و پ ــس از بح ــث و تباد لنظ ــر ب ــا
همت ــای ایران ــی و کارکن ــان درگی ــر در واحده ــای
بازرس ــی فن ــی و تعمی ــرات جرثقیله ــای
فوالدس ــازی ،جزئی ــات اجرای ــی نهای ــی ش ــد
و در آن قس ــمتی از س ــازه ش ــامل گوشـ ـههای
آس ــیبدیدۀ پله ــا در ط ــول  15مت ــری پ ــل
بری ــده و ب ــا پروفی ــل ف ــوالدی یکپارچ ــه ()IPB
ک ــه از قب ــل تهی ــه و تقوی ــت ش ــده ب ــود ،جایگزی ــن
میش ــد .ا ی ــن روش م ــورد تأیی ــد هم ــۀ
ش ــرکتهای ش ــرکتکننده در مناقص ــه ق ــرار
گرف ــت .ب ــا ای ــن کار عم ــا خط ــوط جوش ــی از
مح ــل تمرک ــز تن ــش گوشـ ـهای خ ــارج ش ــد و در
منطقـ ـهای ب ــا  30درص ــد تن ــش پایینت ــر ق ــرار
نک ــه قطعی ــت در نف ــوذ بس ــیار
گرف ــت؛ ضم ــن ای 
ب ــاالی ج ــوش در ا ی ــن محله ــا ،اطمین ــان
باالی ــی از کفای ــت اتص ــال ب ــه دس ــت مـ ـیداد.
در خص ــوص مراح ــل اجرا ی ــی ا ی ــن پ ــروژه،
دانی ــال نظ ــری ،رئی ــس تعمی ــرات جرثقیله ــا
و ترانس ــفرکارهای فوالدس ــازی نی ــز خاطرنش ــان
ک ــرد :در مرحل ــۀ اجرای ــی ای ــن اص ــاح اساس ــی
از قابلی ــت جرثقیله ــای چه ــار پ ــل مانن ــد،
اس ــتفاده ش ــد ک ــه در آن س ــازۀ کمک ــی فرع ــی
طراحیش ــده ک ــه خ ــود بالغب ــر  55ت ــن وزن
داش ــت و از مدته ــا قب ــل در برنام ــۀ س ــاخت
تعمی ــرگاه مرک ــزی ف ــوالد مبارک ــه ق ــرار گرفت ــه
ب ــود ،توس ــط تی ــم اجرای ــی ای ــن پ ــروژه ب ــا کم ــک
جرثقیله ــای موبی ــل مخص ــوص در ی ــک ب ــازۀ
زمان ــی سـ ـهروزه زی ــر پله ــای جرثقی ــل نص ــب
ش ــد .ای ــن س ــازه ،مه ــار پله ــای م ــورد تعمی ــر
و ترول ــی اصل ــی جرثقی ــل و انتق ــال ب ــار آنه ــا ب ــه
روی پلهــای فرعــی را بــه عهــده داشــت .ضمــن
نک ــه دسترس ـیهای الزم را ب ــرای کار ایم ــن در
ای 
ارتف ــاع ب ــاال فراه ــم میک ــرد.
وی اف ــزود :پ ــس از نص ــب ای ــن س ــازه و انتق ــال
ب ــار وزن پله ــا و ترول ــی اصل ــی ب ــا اس ــتفاده
از جکه ــای مخص ــوص عملی ــات اصل ــی
اص ــاح س ــازۀ جرثقی ــل آغ ــاز ش ــد و در ادام ــه
برش ــکاری قس ــمتهای آس ــیبدیده و مونت ــاژ
و جو ش ــکاری پروفی ــل یکپار چ ــه جدی ــد ک ــه
مجموع ــا ش ــامل  8پ ــاس جوش ــکاری و هرک ــدام
بــه طــول  64متــر بــود ،در  6مرحلــه و به مــدت 15
روز بهص ــورت دو ش ــیفت پیوس ــته 12س ــاعته ب ــا
حضــور  35نفــر نیــروی اجرایــی داخلــی و خارجی
طب ــق برنام ــه زمانبن ــدی انج ــام ش ــد.
او ادام ــۀ مراح ــل اجرای ــی ای ــن پ ــروژه را چنی ــن
تش ــریح ک ــرد :در ا ی ــن فر ص ــت چهارچ ــوب
دره ــای ورودی ب ــه داخ ــل پله ــا ک ــه معض ــل
دیگ ــر جرثقی ــل ب ــود ،تعوی ــض و اص ــاح ش ــد؛
ای ــن در حال ــی ب ــود ک ــه تسـ ـتهای ج ــوش و
برداشـ ـتهای ابع ــادی جرثقی ــل در حی ــن اج ــرا
نی ــز در دس ــتور کار بازرس ــی فن ــی ق ــرار داش ــت.
پ ــس از انج ــام تسـ ـتها و کنترله ــای نهای ــی،
جرثقی ــل آم ــاده بارگ ــذاری ش ــد و ری ــل ترول ــی
اصلــی نصــب شــد .همچنیــن ترولیهــای اصلــی
و فرع ــی در مح ــل خ ــود ق ــرار گرفتن ــد و س ــپس در
انته ــا س ــازههای کمک ــی ،دمونت ــاز و جرثقی ــل
ب ــرای تس ــت اس ــتاتیک آم ــاده ش ــد در ادام ــه
ب ــا برنامهریز یه ــای منا س ــب انجا مش ــده،
کل فراین ــد اجرای ــی کار در  19ش ــبانهروز و  3روز
زودت ــر از برنام ــه ب ــه اتم ــام رس ــید و درنهای ــت ب ــا
انج ــام تس ــت اس ــتاتیک ب ــا دو روش جدا گان ــه،
االسیس ــیته جرثقی ــل نی ــز بررس ــی و تأیی ــد و
جرثقی ــل آم ــادۀ بهرهب ــرداری ش ــد.
نظ ــری در ادا م ــه ب ــه س ــایر مزای ــای ا ج ــرای
ای ــن پ ــروژه اش ــاره ک ــرد و گف ــت :ب ــا انج ــام ای ــن
اصالح ــات عالوهب ــر دس ــتیابی ب ــه آمادهبــهکاری
جرثقی ــل ،ا ی ــن تجهی ــز ف ــوق حس ــاس
فوالدس ــازی از خط ــر ب ــاالی ناش ــی از شکس ــت
س ــازۀ حام ــل م ــذاب رها ی ــی یا ف ــت؛ ضم ــن
اینک ــه توقف ــات و هزینهه ــای ناش ــی از انج ــام
تعمی ــرات موضع ــی ب ــه حداق ــل ممک ــن رس ــید و
ب ــا دان ــش بهدسـ ـتآمده ام ــکان انج ــام چنی ــن
اصالحاتــی در آینــده بــا کیفیــت بــاال فراهــم شــد.
وی در پای ــان از کلی ــۀ واحده ــای درگی ــر در ای ــن
فعالی ــت گروه ــی ش ــامل ش ــرکتهای  CECو
جرثقی ــل پ ــوالد ،بازرس ــی فن ــی جرثقیله ــا و
ســازهها ،تعمیــرات جرثقیلهــا و ترانســفرکارهای
فوالدســـازی ،بازرســـی خوردگـــی ،قراردادهـــا
و برنامهر ی ــزی خری ــد ،تعمی ــرگاه مرک ــزی،
حملونقــل ،تشــریفات و خدمــات ،ایمنــی فنــی،
حراســت ،مخابــرات و روابطعمومــی کــه در تمــام
مراحــل اجــرای پــروژه همــکاری داشــتند ،تشــکر و
قدردان ــی ک ــرد.

مدیر شعب بانک تجارت استان اصفهان:

فوالد مبارکه مایۀ افتخار و برکت نظام جمهوری اسالمی ایران است

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

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
شــرکتهای بــزرگ تولیــدی و
صنعتــی موفــق در کشــور خواند و
افزود :این شرکت مایۀ افتخار این
ملــت و برکــت نظــام جمهــوری
اسالمی ایران است.
رضاحسنیکیادر گفتوگوباخبرنگارفوالد،هدف
بازدیدازشرکتفوالدمبارکهراتعاملهرچهبیشتر
بااینشرکتدانستوتصریح کرد:بانکتجارت
بهعنوان یــک بنگاه اقتصــادی خصوصــی برای
ارائۀخدماتمطلوبتربهمجموعۀفوالدمبارکه
آماده اســت و امیدواریم بتوانیم با این رویکرد در
راه اعتالی هرچه بیشتر بزرگترین قطب تولید و
صنعت کشور قدمهایمؤثریبرداریم.
مدیــر شــعب بانــک تجــارت اســتان اصفهــان،

مدیریت صحیح حا کم بر شــرکت فوالد مبارکه را
ویژگی بــارز و مثبت این شــرکت دانســت و افزود:
صداقت و پشــتکاری که در این مجموعه حا کم
است،بازدهیمثبتیرابرایاینشرکتبههمراه
داشتهاست.
وی در ادامــه به بخشــی از خدمــات ارائ هشــده از
ســوی بانک تجارت بــه فــوالد مبارکه اشــاره کرد
و افــزود :بخشــی از ایــن خدمــات بــا عملکــردی
قابلقبــول ،مربــوط به حــوزۀ اعتباری اســت که

خوشــبختانه مورد رضایــت مدیریــت مجموعه
فوالدمبارکهنیزبودهاست.ضمناینکهدر ادامۀ
ایــن راه تــاش خواهیــم کرد تــا خدمــات بهتری
ارائه دهیم .عالوهبر این در حوزۀ ارزی و گشایش
اعتباراتنیزبهتوافقاتمطلوبیرسیدهایم.
نکــه در حــوزۀ خدمات
حســنیکیا با تأ کیــد بر ای 
الکترونیــک نیــز حــدود 70هــزار نفــر از شــاغالن،
بازنشســتهها و خانــوادۀ کارکنان فــوالد مبارکه را
تحتپوششقرار دادهایم،اضافه کرد:در همین

راستاخدماتیتحتعنوانآسانخریدراهاندازی
کردیموبامجموعههاوفروشگاههایبسیار بزرگ
قرارداد بســتیم .بدین ترتیــب کارکنان شــاغل و
حتی بازنشسته میتوانند بهصورت اقساطی با
کارمزدبسیار کماز اینخدماتبهرهببرند.
مدیر شــعب بانــک تجــارت اســتان اصفهــان در
خاتمه اظهار امیدواری کرد :همــکاری روزافزون
بانک تجــارت با فــوالد مبارکــه به توســعۀ هرچه
بیشترصنعت کشورمنجرشود.

رادیو فوالد
رادیو فوالد بستر ارتباطی مناسبی است که در آن مسئوالن عالوه بر اطالعرسانی و ارائۀ گزارش عملکرد ،به سؤاالت متعددی که برای پرسنل و خانوادۀ
فوالدپیشمیآید،پاسخمیدهندوخوشبختانهاینرادیوبااستقبالچشمگیریاز سویشنوندگانمواجهشدهاست.
آقایان مهندسمحمدرضاآقاجوهری،مدیراجرایپروژههاینواحینورد گرموسردشرکتفوالدمبارکۀاصفهانو مهندسمحمدرضابناییان،مدیرناحیۀ
فوالدسازیوریختهگریمداوممیهمانانبرنامۀرادیوفوالدبودند کهبخشهاییاز گفتوگویایشانباشنوندگانرادیوفوالدرااز نظرمیگذرانید:
محمدرضا آقاجوهری ،مدیر اجرای پروژههای نواحی نورد سرد و گرم مجتمع فوالد مبارکۀ اصفهان

محمدرضا بناییان ،مدیر ناحیۀ فوالدسازی و ریختهگری مداوم



با اصالح و تعمیر
اساسی جرثقیل
مذاببر 320
تنی فوالدسازی
عالوهبر دستیابی
به آمادهبهکاری
جرثقیل ،این تجهیز
فوق حساس
فوالدسازی از خطر
باالی ناشی از
شکست سازۀ حامل
مذاب رهایی یافت؛
ضمن اینکه توقفات
و هزینههای ناشی
از انجام تعمیرات
موضعی به حداقل
ممکن رسید و با
دانش بهدستآمده
امکان انجام چنین
اصالحاتی در آینده
با کیفیت باال فراهم
شد

یکی دیگر از
رویکردهای
ناحیه ،پرداختن
به جنبههای
زیستمحیطی،
بهخصوص انتشار
غبار است .ما با
بهروز نگه داشتن
تجهیزات در
بخشهای غبارگیر
و هزینۀ بسیار زیاد
سعی کردیم هیچ
غباری از روی سالن
فوالدسازی انتشار
پیدا نکند

در مورد واحد خودتان توضیح دهید .کار
شمادر اینواحدچیست؟
ناحیۀ فوالدسازی و ریختهگری مداوم یکی از
نواحی پنجگانۀ تولید فوالد مبارکه به حساب
میآید و به جهت عظمتی که دارد به دو قسمت
تقسیم میشود :بخش فوالدسازی که رسالت
اینبخشدریافتآهناسفنجیوقراضهوتبدیل
به فوالد مذاب است .این فوالد مذاب بعد از
انجاممتالورژیثانویهوایجادآنالیزمناسبجهت
ریختهگری به بخش ریختهگری ناحیه ارسال
میشود .بخش دوم ناحیه ،بخش ریختهگری
است که ذوب آمادهشده در بخش فوالدسازی
را دریافت و بهصورت پیوسته آن را تبدیل به
شمش میکند؛ شمشی که از نوع تخت است و
اصطالحا تختال نام دارد .این ناحیه ریختهگری
مداوم نامیده میشود؛ چون بهصورت پیوسته
این کار را انجام میدهد .یعنی هیچ وقفهای در
تولید شمش وجود ندارد و پاتیلهای  200تنی
بهصورتمتوالیرویخطقرار میگیردوشروعبه
ریختهگریمیکند.
میزانتولیدشمابهچهاندازهاست؟
ظرفیت نامی ما  7/2میلیون تن است که با
توسعههایی کهامسالانجامشدهاست،امیدواریم
تولیددر سال 97بههمینمقدار برسد.برایسال
 ،96میزان  6/2میلیون تن برنامهریزی شده که
انشاءاهلل با درصد بیشتری به تولید خواهیم
رسید.حتیاآلن کهنیمیازسال گذشته،ماحدود
پنج درصد از برنامه جلو هستیم و امیدواریم تا
آخر سال تولید به  6/5میلیون تن برسد.
برنامهتان برای توسعه و رسیدن به ظرفیت
نهاییبرایسال 97چیست؟
تولید ناحیۀ فوالدسازی و ریختهگری مداوم در
سال  1380از  2/6میلیون تن به  4/2میلیون
تن ارتقا پیدا کرد .در سالهای اخیر از  4/2به
 5/4میلیون تن رسید و با تغییرات و اصالحاتی
که روی کورههای قوس و کورههای پاتیلی انجام
شد و ماشین  5که در سال اخیر به ما اضافه شد،
نهایتاظرفیتبه7/2میلیونتنرسید.بسترهای
انتقال متریال در ناحیه در حال انجام است و
توسعۀآندر سال 96واوایل 97بهاتماممیرسد.
شماتواناییتولیدهرنوعورقراباهر گریدی
کهمشتریبخواهددارید؟
قصدمانبرایناست کهدرخواستهایمشتری
راردنکنیم.درحالحاضردامنۀتولیدمانبیشتراز
 600گریداست.ماتختالباضخامت 200میلیمتر
تولیدمیکنیموامکانتولیدتا  250میلیمترراهم
با طول و عرضهای مختلف در ناحیه داریم .این
محصول ما بعد از تولید بهعنوان خورا ک روانۀ
ناحیۀنورد گرممیشود.
آیا تختالهای تولیدی مستقیما مورد
سفارشمشتریهستند؟
بله ،در حال حاضر تقریبا  30درصد محصولمان،
بهجهتافزایشظرفیتهادرتوسعۀفوالدسازی،

مازاد بر مصرف نورد گرم است که بهصورت
مستقیم به مشتریهایی که نیاز دارند فروخته
یشود.
م 
یکی از دغدغههای امروز کشور ،بهویژه
استانما،مصرفبهینۀآباستومباحث
مربوط به محیطزیست و استفاده از
انرژیهای دیگر .واحد کاری شما برای این
منظور چهفعالیتهاییانجامدادهاست؟
من در ابتدا به دو مطلب اشاره میکنم :اول
اینکه حیات فوالدسازی و ریختهگری به آب
وابسته است .در فوالدسازی تولید مذاب
 1600درجه را داریم و برای خنکسازی بخش
ماشینآالت به آب نیاز داریم .در بخش
ریختهگری نیز برای خنکسازی شمشی که
در حال ریختهگری است و همچنین ادوات
ریختهگریبهآبنیاز است.نکتۀدوماینکهروش
تولید فوالد در فوالد مبارکه به روش کورههای
قوس است .این روش مستلزم مصرف بسیار
باالی برق است و ما حدود  1000مگاوات برق در
ناحیه مصرف میکنیم که میزان بسیار زیادی
است .بنابراین ،به مدیریت ویژه در دو حوزۀ آب و
برق نیاز داریم .در حال حاضر ،با مدیریت مصرف
در ناحیه ،میزان مصرف آب را از معیارهای
جهانی نیز کمتر کردهایم و در حداقل امکان
مصرف هستیم؛ یعنی به ازای هر تن تولید فوالد
در ناحیه فوالدسازی  1/3مترمکعب آب مصرف
میشود و این رقم در ردۀ جهانی  1/6تا 1/7
مترمکعباست.باتعریفپروژههایبهینهسازی
مصرف و با بستن برخی سیکلها در سیستم
خنکسازی و بهینهسازی بعضی تجهیزات،
این کار انجام شد.
بستن این سیکلها در روند کار وقفهای
ایجاد نمیکند و عوارض جانبی و بعدی
نخواهدداشت؟
ما سعی کردهایم با برنامهریزی و مطالعات دقیق
و مهندسی روی حوزۀ تعمیرات و تجهیزاتمان،
وضعیت را به نحوی کنترل کنیم که با بستن
سیکلها ،ضمن جلوگیری از بخار شدن آب ،به
کاهشمصرفبرسیم،ضمناینکهیکسریپروژه
در دست اجرا داریم و امیدواریم این رقم مصرف از
اینهم کمترشود.
برایمصرفبرقچهاندیشهای کردهاید؟
سعی کردهایم تجهیزاتمان را با پیشرفتهترین
تکنولوژی روز در مصرف بهینه هماهنگ کنیم تا
مصرفبرقهم کمشود.
چه روشهایی را برای حفظ محیطزیست
پیش گرفتهاید؟
یکی دیگر از رویکردهای ناحیه ،پرداختن به
جنبههای زیستمحیطی ،بهخصوص انتشار
غبار است .ما با بهروز نگه داشتن تجهیزات در
بخشهایغبارگیر وصرفهزینۀبسیار زیادسعی
کردیمهیچغباریاز رویسالنفوالدسازیانتشار
پیدانکند.



چــه مؤلفهها یــی یــک پــروژه را مو فــق
میکنند؟
پروژه در کل ســه وجه دارد :کارفرمــا؛ پیمانکار
و ناظــر .این ســه با نقشــی کــه در کنار هــم ایفا
میکننــد در پیشــبرد و موفقیــت پــروژه بســیار
مؤثرنــد .قاعدتــا نقــش کارفرمــا در موفقیــت
پروژه آن اســت که آنچــه را از پــروژه میخواهد
در قالب اســناد فنی ،اســناد بازرگانی ،شــرایط
عمومی ،شرایط خصوصی کامال دقیق عنوان
کــرده باشــد و حــوزۀ کار را نیــز دقیقا مشــخص
نمــوده باشــد .تأمین مالــی پــروژه و همچنین
تصمیمگیری دربارۀ آن بر عهدۀ کارفرماســت.
کارفرما باید بهموقع صورتوضعیتها را صادر
کنــد و بــرای تغییــرات پــروژه تصمیــم بگیــرد و
تغییرات را بهخوبــی مدیریت کنــد .وجه دوم
پــروژه پیمانــکار اســت .پیمانــکار بایــد تجربه
و تخصــص کافــی داشــته باشــد و بتوانــد برای
پــروژه بهخوبــی برنامهریــزی کنــد .همچنین
باید منابع انســانی را بهدرســتی مدیریت کند
و تجهیــزات الزم را بهموقــع در اختیــار داشــته
باشد .وجه ســوم پروژه ناظر اســت و بر رعایت
استانداردهای الزم در قرارداد نظارت میکند.
کنترل پروژه و ســنجش کیفیت و برنامۀ زمانی
میتوانــد در پیشــبرد و موفقیــت پــروژه نقــش
مهمــی ایفــا کنــد .هر کــدام از اینهــا کــه در
کار کوتاهــی کننــد ،پــروژه بــا شکســت مواجــه
میشــود .پروژه مثل یک موجود زنده است و
باید به آن رســیدگی کرد .پروژهای که بهموقع
برایــش تصمیمگیــری نشــود و مشــمول زمان
شود ،بهمرور از بین خواهد رفت .فوالد مبارکه
در اجــرای پروژههــای خــود نســبت به ســطح
کشور موفقتر بوده و دلیل آن مدیریت خوب و
تأمین بهموقع منابع مالی بوده است.
پروژهها کال چند نوع هستند؟
پروژههــای فــوالد را میتــوان بــه دو قســمت
تقســیم کــرد .از یــک ســو تجهیــزات خطــوط
تولیــدی بعضــا دچــار فرســودگی میشــوند و
طبیعی اســت کــه مــا بایــد بــه آنها رســیدگی
کنیــم .از ســوی دیگــر تکنولوژیهــای جدیــد
بــه کار گرفتــه میشــود کــه تجهیــزات جدیــد
و کارکردهــای جدیــد و البتــه راندمــان بهتــر
دارنــد .مــا بــرای افزایــش میــزان در دســترس
بودن تجهیزات ،ســعی میکنیم تجهیزاتمان
را نوســازی کنیــم؛ پــس اصالحــات و نوســازی
تجهیــزات بخشــی از پروژههــای مــا را شــامل
میشــود کــه معمــوال پروژههــای کوچــک مــا
هســتند .مــا اآلن در نــورد ســرد و نــورد گــرم
پروژههایی ازایندست زیاد داشتیم .در فوالد
مدرنتریــن تجهیــزات و بهتریــن تکنولــوژی
خریــداری میشــود .یــک ســری پروژههــا هم
هســتند کــه بهصــورت  green fieldانجــام
میشــوند و هدفشــان افزایش ظرفیــت تولید
است.



کنترل بر روی نکات ایمنــی پروژهها به چه
صورت است؟
اولین اقــدام در اجــرای پروژهها موضــوع ایمنی
اســت .اصوال ما طرحی از پیمانکار میخواهیم
کــه در آن ا ســتراتژ یهای آن شــرکت در مــورد
بهداشــت ،درمــان ،ایمنــی و توجــه آن شــرکت
بــه محیطزیســت را لحــاظ کــرده باشــد .واحــد
ایمنــی ایــن طــرح را کــه به  HSEمشــهور اســت
تأیید میکنــد که در آن کلیۀ اســتراتژیهای آن
شــرکت برای این ســه مــورد ،ارزیابی میشــود،
بهخصــوص بحــث مهــم ایمنــی .همچنیــن
شناســایی ریس ـکها و روشهــای مقابلــه بــا
ریسک بررسی میشود .قبل از اجرا ،حتما باید
دســتورالعملهای کاری از پیمانکار تهیه شود
و مــورد کنتــرل و بررســی قــرار بگیــرد .کال بحــث
ایمنــی در فــوالد مبارکــه بهجدیــت دارد دنبــال
میشود و در این زمینه کارشناسان ایمنی به ما
مشاوره میدهند .ما فکر میکنیم توسعه وقتی
اهمیت دارد که ما ایمنی کارکنان را تأمین کنیم.
ســامت و حفاظــت از منابــع انســانی اهمیــت
بسزایی دارد.
در رابطه با ارزیابی ریسک پروژهها و نقش
آنها در انجام پروژهها توضیح بفرمایید.
با توجه به تجربیاتــم در انجــام پروژهها ،به یک
اصل مهم ایمان آوردهام و آن «ارزیابی ریسک»
اســت .ایــن نکتــه جــزء اســتراتژیهای شــرکت
فوالد نیز هست .ا گر به ریس ـکهای یک پروژه،
ریس ـکهایی کــه بالقــوه میتواننــد باعــث بــه
تأخیر انداختن پروژه شــوند ،فکر کنیم و از قبل
اقدامــات مقتضــی را انجــام دهیــم ،آن پــروژه
موفــق میشــود .در گذشــته ایــن ضعــف را در
بعضی پروژههــا میدیدیــم؛ اما اآلن بــرای همۀ
پروژههایمان ارزیابی ریسک میکنیم .جلساتی
با پیمانکار برگزار میکنیم و از او میخواهیم این
ارزیابی را انجام دهد .راههای مقابله با ریسک را
پیمانکار به ما میگوید .ما ریسکها را به سطوح
کم ،متوســط و باال طبقهبنــدی میکنیم .برای
ریس ـکهای بــاال ،آنهایی کــه وقوعشــان تأثیر
بیشتری بر روند پروژهها میگذارند ،راهحلهای
اقتضایــی پیشبینــی میکنیــم .همانطور که
میدانید یکی از عوامل موفقیت در پروژه اتمام
بهموقــع آن اســت .زمــان عامــل مهمی اســت.
خوشــبختانه مــا بهرهبــرداران فرهیخت ـهای در
فــوالد داریــم کــه بــا بهرهگیــری از تجربــۀ آنهــا،
معمــوال کیفیــت مطلــوب را محقــق میکنیــم؛
چون کیفیت را بهرهبردار دنبال میکند .چیزی
که ما خیلی بر آن تأ کید میکنیم اول زمان و بعد
هزینه اســت .وقتــی زمان کنتــرل شــود ،هزینه
هم کنترل میشود .بنابراین ریسکهایی مهم
هســتند که زمان پروژه را به تعویق بیندازند .ما
آنها را شناســایی میکنیــم و ســعی میکنیم با
روشهایــی کاری کنیم که آن ریســک کمترین
اثر را بر پروژه داشته باشد.
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خـبـــــــــــر
فوالد در دنیا

مشتریان فوالد ایرانی به بازار داخلی تمایل بیشتری
نشان میدهند

مدیرعامـــل شـــرکت فـــوالد
سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری
از پیش ــرفت 55درص ــدی اح ــداث
واح ــد فوالدس ــازی ای ــن ش ــرکت خب ــر
داد.
محمود اربابزاده در این خصوص افزود :با تالش
کارکنان این شرکت و حمایتهای فوالد مبارکه
و مسئوالن استان ،پس از بهرهبرداری از فاز اول
شرکت (واحد احیا مستقیم) بهعنوان اولین طرح
از طر حهای فوالد استانی ،هما کنون فاز دوم
آن شامل یک کورۀ قوس الکتریکی ( )EAFبه
ظرفیت 140تن و یک ماشین ریختهگری تک خط
تختال( )Slabبهخوبی در حال اجراست و به یاری
خداوند بر اساس زمانبندی ارائهشده در نیمۀ
دوم سال آینده راهاندازی و مورد بهرهبرداری قرار
خواهد گرفت.
ویتوسعۀهدفمندبهمنظورتکمیلزنجیرۀتولید
واقتصادیترنمودناینمجموعهوهمچنیننگاه
خاصوچشماندازبلندمدترابهعنوانویژگیهای
مثبت و بارز شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال
و بختیاری مطرح کرد و در این خصوص افزود:
این مهم با شروع به کار مجدد پیمانکاران پروژۀ
فوالدسازی در آذرماه  1395آغاز شد و در ادامه با
تعریف دو طرح توسعۀ ماشین ریختهگری بیلت و
نورد سرد بهمنظور تأمین نیاز شرکتهای همجوار

توسعۀ هدفمند
بهمنظور تکمیلزنجیرۀ
تولید و اقتصادیتر
نمودن این مجموعه و
همچنین نگاه خاص و
چشماندازبلندمدت
بهعنوانویژ گیهای
مثبت و بارز شرکت فوالد
سفیددشتچهارمحال
و بختیاری مطرح است

نخستینمحمولهشمشفوالد
چادرملو به مقصد کارخانۀ نورد
سرمد ابرکوه حمل شد.
ب ــه گ ــزارش چی ــان ،اولی ــن محمول ــۀ ف ــوالد
چادرملـــو بـــه مقصـــد نـــورد ســـرمد ابرکـــوه
بارگیــری و حمــل شــد .بــر اســاس این گــزارش،
کارخانـــۀ فـــوالد چادرملـــو کـــه بهمنمـــاه
س ــال گذش ــته ،بهرهب ــرداری آزمایش ــی خ ــود
را در مجتمـــع صنعتـــی اردکان آغـــاز کـــرد ،از
اردیبهشـــتماه امســـال بـــا خـــروج اولیـــن
شـــمش فـــوالد عمـــا بـــه جمـــع واحدهـــای
تولیـــد فـــوالد کشـــور پیوســـت .در ایـــن

مانندورق گالوانیزهخودرو،شرکتتاراز وفوالدصبا
زا گرسدر حالبررسیوانعقادقرارداداست.
مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال
و بختیاری افزود :از دیگر ویژگیهای بارز این
شرکت توجه مجموعه به مباحث زیستمحیطی
و استفاده بهینه از منابع آب است که در این راستا
باتوافقاتاولیهوبرنامهریزیهایصورتگرفتهوبا

حمایتهایمسئوالناستان،قراردادتصفیهخانۀ
صنعتی جهت استفاده از پساب فاضالب شهری
بروجن در مرحلۀ نهایی قرار دارد که با استفاده از
این طرح ،تأمین آب طر حهای توسعهای شرکت
بدون استفاده از منابع آبی طبیعی استان فراهم
میشود و با تصفیۀ پسابهای جاری این شهر
گامارزشمندی در راستای حفظ محیطزیست

برداشتهخواهدشد.
وی با تأ کید بر اینکه در تیرماه سال جاری این
شرکتبهعنوانواحدنمونۀتولیدیاستانمعرفی
شد،اظهار امیدواری کرد بابهبهرهبرداریرسیدن
طر حهای توسعۀ این شرکت ،گام دیگری در
راستای رونق اقتصادی منطقه و اشتغالزایی
برداشتهشود.

واحده ــای تولی ــدی ،س ــالیانه ی ــک میلی ــون
تــن ،قابــل ارتقــا تــا یــک میلیــون و  ۳۰۰هــزار تــن
فـــوالد تولیـــد میشـــود.
ب ــرای س ــاخت ای ــن واح ــد ف ــوالدی از آخری ــن
فن ــاوری روز دنی ــا اس ــتفاده ش ــده ک ــه ویژگ ــی
آن برخـــورداری از روش (هـــات شـــارژ) بـــرای
تولید شــمش فــوالد اســت .در ایــن روش آهن
اســفنجی پیــش از ســرد شــدن و بــا دمــای ۶۰۰
درجـــه مســـتقیما وارد کورههـــای ذوب در
کارخان ــه ف ــوالد میش ــود و درنتیج ــه موج ــب
صرفهجوی ــی  ۳۰درص ــدی مص ــرف ب ــرق و ۴۳
درصـــدی مصـــرف آب میشـــود.
گفتن ــی اس ــت واح ــد احی ــای مس ــتقیم ای ــن
مجتمــع در مجــاورت کارخانــۀ فــوالد در حــال

اح ــداث اس ــت ک ــه انتظ ــار مـ ـیرود ت ــا پای ــان
س ــال ج ــاری س ــاخت آن ب ــه پای ــان برس ــد .ب ــا
آغــاز ب ـهکار ایــن واحــد ،ســاالنه یــک میلیــون و
 ۵۵۰ه ــزار ت ــن آه ــن اس ــفنجی نی ــز در مجتم ــع
صنعت ــی چادرمل ــو واق ــع در اردکان ی ــزد تولی ــد
میشـــود.
چادرمل ــو ب ــرای اج ــرای ای ــن دو واح ــد بالغب ــر
 ۱۸ه ــزار و  ۳۷۲میلی ــارد ری ــال س ــرمایهگذاری
ک ــرده اس ــت.
همچنی ــن کارخان ــه ن ــورد س ــرمد ابرک ــوه ک ــه
اخی ــرا افتت ــاح ش ــده و آخری ــن مقص ــد حم ــل
شـــمش فـــوالد شـــمرده میشـــود ،ازجملـــه
واحده ــای مش ــارکتی اس ــت ک ــه  ۶۵درص ــد
ســـهام آن متعلـــق شـــرکت چادرملـــو اســـت.

مجتمــع آهــن و فــوالد ســرمد ابرکــوه مشــتمل
بــر یــک کارخانــۀ نــورد بــه ظرفیــت ســاالنه ۵۰۰
هــزار تــن انــواع میلگــرد و کارخانــۀ فوالدســازی
بـــه ظرفیـــت ســـاالنه  ۶۰۰هـــزار تـــن شـــمش
ف ــوالد اس ــت ک ــه در زمین ــی ب ــه مس ــاحت ۱۵۰
هکت ــار پایهگ ــذاری ش ــده اس ــت.
ب ــرای س ــاخت تجهی ــز و راهان ــدازی کارخان ــه
نـــورد فـــوالد ســـرمد ،بالغبـــر  ۴هـــزار و ۵۰۰
میلیـــارد ریـــال هزینـــه شـــده اســـت.
بدیـــن ترتیـــب بـــا تکمیـــل زنجیـــرۀ تولیـــد،
فراینـــد فوالدســـازی در شـــرکت معدنـــی و
صنعتــی چادرملــو از مرحلــۀ تولید ســنگآهن
تا مقاطــع فــوالدی تمامــا در واحدهــای تحت
پوشـــش چادرملـــو انجـــام میشـــود.

تاريخ

روز

1396/05/18

قيمت (ريال)

تغییرات قیمت سهام فوالد
حجم معامله

تغيير

(درصد)
پايانی

1800

(ميليون
سهم)

کمترين

بيشترين

تغيير

چهار شنبه

1750

1700

1769

65

0,03

89

1396/05/21

شنبه

1778

1751

1802

28

0,02

30

1396/05/22

يک شنبه

1796

1762

1815

18

0,01

26

بــه گــزارش اخبــار فلــزات ،شــرکت آهــن و فــوالد
ما گنیتوگورســک یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان
فــوالد در جهــان و یــک شــرکت پیشــرو در زمینــۀ
فــوالد بهشــمار م ـیرود کــه در روســیه واقــع شــده
اســت .ایــن شــرکت شــامل یــک مجتمــع بــزرگ
یکپارچــۀ ســاخت فــوالد از کل زنجیــرۀ تأمیــن،
یعنی حلقۀ ابتدایی ســنگ آهــن تا تکمیــل فرایند
تولیــد فــوالد و نــورد میشــود و بالطبــع ارزش

ساخت کارخانه سه میلیون تنی ورق گلگهر
طــرح ســاخت کارخانــۀ ســه
میلیونتنیورقتوســطشرکتتوسعه
آهــن و فــوالد گلگهــر کــه یکــی از ز یــر
مجموعههای گلگهراست،طیسال
جاریاجراییمیشود.
بــه گــزارش شــرکت ملــی فــوالد ایــران ،هــدف
از اجــرای ایــن طــرح تولیــد  3میلیــون تــن ورق
 8میلیمتر تا  20میلیمتر اســت .مدیرعامل شــرکت

فوالدمبارکه در آیینۀ بورس
جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه

کارخانۀ فوالد چادرملو
که بهمنماه سال
گذشته،بهرهبرداری
آزمایشی خود را
در مجتمعصنعتی
اردکان آغاز کرد ،از
اردیبهشتماهامسال
با خروج اولین شمش
فوالد عمال به جمع
واحدهای تولید فوالد
کشور پیوست

سـ ـ ــهم عم ـ ـ ـ ــدهای از نیـ ـ ـ ـ ـ ــاز
مصرفکنندگانداخلیبهمحصوالت
فوالدی چون ورقهای گرم فــوالدی و
ورقهــای ســرد فــوالدی در داخــل و
بهوســیلۀ شــرکت فــوالد مبارکــه تأمیــن
میشــود .در ایــن می ـ ــان برخـ ـ ــی
واحدهــای خارجــی نیــز محصــوالت
خــود را بــرای فروش بــه بــازار ایــران روانه
نهــا
میکننــد کــه از جملــه مهمتریــن آ 
یتــوان بــه شــرکتهای روســی آهــن و
م 
فــوالد ما گنیتوگورســک و همچنیــن
سیورستالاشاره کرد.

ا فــزودۀ قابلتوجهــی را نصیــب خــود میکنــد.
ایــن شــرکت در ســال  ،2016حــدود 12/5میلیــون
تــن فــوالد خــام و حــدود  6/1میلیــون تــن انــواع
محصــوالت فــوالدی تولیــد کــرد .میــزان فــروش
ایــن شــرکت در ســال گذشــتۀ میــادی نیــز حــدود
 5میلیــارد و  630دالر بــرآورد میشــود.
ایــن شــرکت ســهمی از مصنوعات فــوالدی خود
را بــه ایــران وارد میکنــد؛ امــا مشــتریان ایرانــی
اغلــب بــه بــازار داخلــی تمایــل بیشــتری نشــان
میدهنــد؛ از همیــن رو ،واردات محصــوالت
فــوالدی بــه ایــران ،منافــع کمتــری را بــرای تجــار
به همــراه خواهــد داشــت .برآوردهــا حا کی از آن
اســت کــه قیمــت ورقهــای فــوالدی وارداتــی به
ایــران و بهطــور خــاص محصــوالت ایــن شــرکت،
طــی هفتــۀ گذ شــته افزا یــش یا فــت .البتــه
گفتنــی اســت کــه مشــتریان داخلــی بیشــتر مــواد
موردنیــاز خــود را از عرضههــای داخلــی تأمیــن
میکننــد .در همیــن میــان نیــز مو جــودی
کافــی ایــن محصــوالت در بــازار داخلــی ســبب
شــده تــا تقاضــای کافــی بــرای واردات وجــود
نداشــته باشــد.

گلگهــر عملیــات ســاخت کارخانــۀ ســه میلیــون
تنــی ورق بــا فاینــاس  789میلیــون یورویــی را
یــادآور شــد و تصریح کــرد که ســاخت ایــن مجموعه
(کارخانــۀ فوالدســازی) بــا همــکاری کنسرســیومی
از زیمنــس ،میتسوبیشــی و فوســتالپین و شــرکت
توســعۀ آهــن و فــوالد گلگهــر انجــام خواهد شــد .در
ایــن طــرح مقررشــده ســاالنه ســه میلیــون تــن ورق
تهــای مختلــف تولیــد و روانــه بازارهــای
در ضخام 
داخلــی و خارجــی شــود.

1810

1796

1800

1778

1790

1778

1780

افزایش صادرات قراضۀ روسیه

1770

1396/05/23

دو شنبه

1800

1766

1810

4

0,00

52

1396/05/24

سه شنبه

1778

1760

1801

()22

()0,01
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1760

1750

1750

1740
1730

سه شنبه

دو شنبه

شنبه

یک شنبه

1720

چهار شنبه

قیمت سهام فوالد

بياموزيم

در ادامۀ مطلب شماره قبل :

صورت سود و زيان :صورت حسابي است که نشان ميدهد شرکت مربوطه چقدر درآمد کسب کرده ،چه ميزان هزينه داشته و در نهايت چه مبلغ سود

اطالعات خالصه شرکت فوالد مبارکه:

يا زيان شناسايي کرده است.

تاريخ پذيرش در بورس1385/12/20 :
سرمايه ثبت شده 75,000:ميليارد ريال

نمونه های صورت سود وزيان:

مجموع سود تقسيمی از تاريخ پذيرش تا کنون:
112,280ميليارد ريال

آخرين پيشبينی سود سال  96با سرمايه جديد302 :ريال
تاريخ ارائه 1396/04/28 :

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

روســیهســاالنه 5تــا 6میلیــونتــن
قراضــه صــادر میکنــد و چهارمیــن
صادرکننــدۀقراضــۀدنیــاپــساز اروپــا،
آمریــکا و ژاپــن اســت و ســال 2016نیــز
 5.32میلیــون تــن قراضــه صــادرات
کردهاست.
بــه گــزارش فــوالد ایــران ،مــاه مــی ســال جــاری
صــادرات قراضــۀ روســیه افــت کــرد و در ژوئــن 39

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

تقاضای بیشتر و قیمت باالتر فوالد اروپا
تماس با امورسهام و مجامع و ارائه نظرات:
پست الکترونيک saham@msc.ir

تلفن گويای امور سهام031-52733838 :

بسمه تعالی

گزارش عرضه ،معامالت و قیمتهای کشفشده محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران در تاریخ  23مردادماه 1396

مقدار

مقدار عرضه

مقدار تقاضا

HB

34100

68530

34100

HC

12100

49830

12100

کالف سرد

B

2000

8100

2000

تختال

SM

20000

98500

20000

18810

68200

224960

68200

اداره فروش بورس کاال

محصول

کالف گرم

جمع کل

نماد

(تن)

(تن)

معاملهشده
(تن)

قیمت

(ریال به ازای کیلوگرم)

24175

23492
27977

تاریخ تحویل

مهر 96
آبان 96
مهر 96

تقاض ــایبیش ــتروقیم ــتباالت ــر
فــوالدطــیسـهماهۀپایانــیســال2016
و سـ ـهماهۀ نخس ــت س ــال 2017ب ــه
کمــکفوالدســازاناروپایــیشــتافت.
بنــابــه گــزارشانجمــنجهانــیفــوالد،
همزمـــــــان بااینکــــــه تعــــــدادی از
فوالدســازاناتحادیــۀاروپــامیــزانتولید
خ ــودرادر پ ــیفهرس ــتقیم ــتاواخ ــر
س ــال  2015و اوای ــل س ــال 2016
بهعن ــوان بخش ــی از به ــرهوری و
اقدام ــات صرفهجویان ــه و در جه ــت
ک ــم ک ــردنهزین هه ــا کاه ــشدادن ــد،
تولی ــدف ــوالدخ ــامدر ای ــن کش ــورهادر
ســال 2016بــا 34/2درصــد کاهــشبــه
9/162میلیونتنرسید.
در س ـهماهۀ پایانــی ســال  ،2016بــه پشــتوانۀ
افزایش قیمت ســنگآهن ،ضایعات و زغالسنگ
ککشــو و پــس از اینکــه چیــن اعــام کــرد تعــداد
لســنگ خــود را بــه 276
روزهــای کاری معــادن زغا 
روز در ســال محــدود میکنــد کــه نســبت بــه 330
روز در ســال ،کاهــش یافتــه اســت ،قیمــت فــوالد

اتحادیــۀ اروپــا بهشــدت افزایــش یافــت.
شــرکت آرســلورمیتال کــه جایــگاه خــود را بهعنــوان
بزرگتریــن شــرکت فوالدســازی جهــان در ســال
 2016بازیافت ،درزمینۀ افزایش قیمت محصوالت
تخــت و محصــوالت طویــل فــوالدی پیشــرو بــود.
ایــن شــرکت تولیدکننــدۀ فــوالد کــه ســتاد مرکــزی
آن در لوکزامبــورگ قــرار دارد ،ســود عملیاتی معادل
 27/1میلیــارد یورویــی (حــدود  35/1میلیــارد
دالری) بــرای عملیــات اروپایــی خــود در ســال
 2016گــزارش کــرده اســت کــه نســبت بــه میــزان 171
میلیون یورویی (حــدود  181میلیون دالری) ســال
 2015شــدیدا افزایــش یافتــه اســت.
بنــا بــه گــزارش انجمــن فــوالد منطقـهای یوروفــر،
تقاضــای فــوالد اروپــا در ســال  2016نســبت بــه
ز مــان مشــابه در ســال گذ شــته  20/3در صــد
افزایــش داشــت و ایــن در حالی اســت کــه واردات
طــی ز مــان مشــابه  9در صــد افزا یــش دا شــته و
مانــع بهــره بــردن فوالدســازان داخلــی از رشــد
ایــن بخــش شــده اســت.
یوروفــر معتقــد اســت در نیمــۀ دوم ســال 2016
واردات بــه منطقــۀ اتحاد یــۀ ارو پــا بــا ســهم
بــازار  24درصــدی کــه مــدام بــاال بــوده ،مواجــه
بــوده ا ســت.

6
شماره 1038

 26ذیالقعده 1438

شنبه  28مردادماه 1396

 19آ گوست 2017

اجتماعی
بازنشستگان



سامانه  30003222و تلگرام

شما و فوالد

تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد ،دیـروز چشـم انتظــار اینکــه
چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه
افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــد،یــادشبخیــربــاد.همــواره
بعــداز ایــندر ازدحــامخاطـرههـاشـادمـیشـویم.فوالدمبارکـهبـهعنـوانمولـود
انقـالب اسلـامی و یکـی از افتخـارات عظیـم جمه ــوری اسلـامی ایـران جایـگاه
کسـانی بـوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن عزیـز در جهـت توسـعه اقتصـادی
کشـور تـالش کـرده انـد و موفـق شـده انـد ،ایـن شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود
کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی و خارجـی اسـت ،برسـانند.
نام

محلخدمت

تاریخاستخدام


مرحلۀنهاییبيستونهمین
دورۀ مســابقات قرآنــی شــرکت
فوالدمبارکۀ اصفهان با قرائت پيام
دکتر ســبحانی مديرعامل شــرکت
فوالدمبارکــه و بــا حضــور گســتردۀ
بیــش از  5000نفــر از کارکنــان و
خانوادههای شــرکت فوالد مبارکه
در روز جمعه 27مردادماهدر محل
اردوگاه شهيدبهشتی شــهر ابريشم
برگزار شد.

تاریخبازنشستگی

مصطفیعسگری

علی اکبر صفری

نوردسرد

تعمیراتمرکزی

1389/7/1
1396/3/30

1389/4/1
1396/3/30

فرهاد نوری لنجان

گرجعلیاکبری

خدماتعمومیوامور رفاهی

مدیریتشهریوزیباسازیمحیط

1389/8/1
1396/3/30

1389/7/1
1396/3/30

حسینمعصومی

بهروزرمضانی

خدماتعمومیوامور رفاهی

آهنسازی

1389/8/1
1396/3/30

1389/2/1
1396/3/30

احمدعلیشاهمندی

کاکاقلی مهدی پور

فوالدسازی وریخته گری مداوم

فوالدسازیوریخته گریمداوم

1389/7/1
1396/3/30

1389/2/21
1396/3/30

شعبانعلیقدمی

علیعسگری

آهنسازی

خدماتعمومیوامور رفاهی

1389/7/1
1396/3/30

1389/2/21
1396/3/30

قاسمعلیاحمدپور

ناصر جاللی آدرگانی

تعمیرگاهمرکزی

حراست

1389/3/1
1396/3/30

1388/10/1
1396/3/30

بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،داوطلبــان
ا یــن دوره از مســابقات در فضا یــی نورانــی
و معنــوی در ســه مقطــع ســنی نوجوانــان،

جوانــان و بزر گســاالن و در رشــتههای
اخــاق ،مفاهیــم ،مهدویــت ،اعتقــادات ،قرائــت
تخصصــی ،حفــظ موضوعــی قــرآن ،حفــظ پنــج
جــزء اول قــرآن و حفــظ جــزء سـیام بــا یکدیگــر
بــه رقابــت پرداختنــد.
بنابـر ایـن گـزارش ،ایـن دوره از مسـابقات بـا 22
نفـر داور خواهـر و  14داور بـرادر و تعـداد  60مراقـب
نظارت بر مسابقات در دو مرحلۀ کتبی و شفاهی
برگـزار شـد.
ایـن گـزارش حا کـی اسـت مسـابقات کتبـی در دو
مرحله برگزار شـد .در مرحلۀ اول در ساعت،8:30
تعـداد  2614نفـر بـه سـؤاالت طراحیشـده از
کتابهای تفسـیر سـورۀ واقعـه ،یکصد پرسـش
و پاسـخ پیرامـون امـام زمـان (عـج) و اصـول دیـن

پاسـخ دادند و در مرحلۀ دوم نیز که سـاعت10:30
برگزار شد،تعداد 2159نفربهسؤاالتمطر حشده
از کتاب روزی حالل پاسخگو بودند؛ضمن اینکه
در مسابقاتشفاهیدر رشتههایقرائتوحفظ
تعـداد  681نفـر از همـکاران و خانـوادۀ ایشـان بـا
یکدیگـر بـه رقابـت پرداختند.
بنابر این گـزارش ،در ایـن دوره از مسـابقات عالوه
بـر برگـزاری آزمـون ،برنامههـای جـذاب قرآنـی،
فرهنگی ،مشاورۀخانواده و مسابقات ورزشی نیز
اجرا شـد که مـورد اسـتقبال چشـمگیر داوطلبان
قـرار گرفـت.
گزارش کامـل اين رويـداد قرآنی همراه با مصاحبۀ
شرکتکنندگاندر شمارۀآتیهفتهنامهمنعکس
خواهد شد.

مهدی طغیانی
شاغل در حفاظت فیزیکی
فروردینمـاه امسـال مـدارک بیمـۀ خـود
را جهـت دندا نپز شـکی بـه بیمـه تحو یـل
دادم .بـه ا یـن امیـد کـه قسـمتی از مبا لـغ را
کـه بـرای دندا نپز شـکی پردا خـت کـردم،
برگرداننـد؛ و لـی متأ سـفانه نـه تنهـا مبلغـی
پرداخـت نشـد ،بلکـه از حقـوق تیرمـاه بنـده
نیـز کسـر شـد.
پـس از پیگیـری بنـده ،اعلام کردنـد کـه شـما
از بیمـه اضافـه دریافـت کردهایـد؛ در نهایـت
پـول کسـر شـده توسـط بیمـه برگردانـده شـد.
مـی خوا سـتم بپر سـم پـس بیمـۀ تکمیلـی
کـه بـرای دندانپز شـکی پردا خـت کـردم
چـه اقدا مـی انجـام مـی د هـد .از مسـئوالن
تقاضا یر سـیدگی دارم.
913***1075
سعید کرمانی زاده
شاغل در فوالدسازی و ریختهگری مداوم
کارکنـان مجتمـع فـوالد مبار کـه در ورود بـه
قسـمت و یآ یپـی ورزشـگاه نقشجهـان
بـا مشـکل جـدی موا جـه هسـتند و بـه دلیـل
ندا شـتن بلیـط بههیچو جـه آ نهـا را بـه ا یـن
قسـمت ورزشـگاه راه نمیدهنـد .خواهشـمند
اسـت در جهـت حل ایـن مشـکل اطالعرسـانی
کنیـد.
913***9781

در این دوره از
مسابقاتعالوه
بر برگزاری آزمون،
برنامههایجذاب
قرآنی،فرهنگی،
مشاورۀخانوادهو
مسابقات ورزشی نیز
به مورد اجرا درآمد که
مورداستقبالچشمگیر
داوطلبین قرار گرفت

رضی سلطانی پور
همکار بازنشسته
چرا کانون بازنشسـتگان فوالد ،شعبۀ اصفهان
پاسخگو نیست؟
913***1174
مهدی رسولی
شاغل در مجتمع فوالد سبا
ابتـدای سـال ،مـا در جشـنی کـه همـراه بـا
کـد قرعهکشـی در قسـمت کافیشـاپ بـاغ
فـردوس انجـام شـد ،شـرکت کرد یـم و از بیـن
جمعیـت قرعـه بـه نـام دختـر  ۵سـالۀ مـا افتـاد
و بـه دختـر مـن قـول کیـک تولـد بـرای پذیرایی
از  ۱۰نفـر درجشـن روز تو لـدش در کافیشـاپ
باغ فـردوس داده شـد .قـرار بـود از طـرف فوالد
هماهنـگ شـود؛ امـا متأسـفانه هیـچ قسـمتی
جوابگـوی مـا نیسـت .ممنـون خواهـم شـد ا گر
ر سـیدگی کنیـد.
913***3318

افتخار

موفقیت کارکنان و خانوادهها

شهرام نجفی
شاغل در نورد سرد
لطفا تغییری اساسـی در نـوع تغذیههای کمکی
فوالد مبارکه اعمـال فرمایید.
913***1706
نا صـر قا سـمی و محمدحسـین

بازدید

منوچهراسماعیلی

ناصر کریمی

حراست

تعمیرگاهمرکزی

1389/3/1
1396/3/30

1373/1/6
1396/4/1

رضاخلجی

مصطفیبزرگزادارباب

انرژی و سیاالت

فوالدسازیوریخته گریمداوم

1369/2/16
1396/4/1

1370/4/3
1396/4/2

محمدعلییلمه

مظفرمیرکاظمی

نوردگرم

نوردسرد

1372/12/10
1396/4/2

1370/3/25
1396/4/2

کیارش سلحشور

مهشید حسینی

حسن خواجه طالخونچه

ملیکا فرهمند

همکار گرامی آقای فرشید باقری ،شاغل در فوالدسازی ،رتبۀ اول در رشته
کاردانی نقشهکشی عمومی ،طراحی و نقشهکشی صنعتی را کسب و موفق
به دریافت لوح تقدیر از مؤسسۀ آموزش عالی نجفآباد شد.
آقایحسنخواجهطالخونچهفرزندهمکار گرامینگهدارخواجهطالخونچه،
شاغلدر کنترل کیفینوردسرد،موفقشدبا گذراندنآزمونورودیمدارس
استعدادهایدرخشان(تیزهوشان)در پایۀهفتماینمدارسپذیرفتهشود.
آقای مهدی شــاپیری فرزند همکار گرامی محمدعلی شــاپیری ،شاغل در
خدماتعمومی،موفقشدبا گذراندنآزمونورودیمدارساستعدادهای
درخشان (تیزهوشان) در پایۀ دهم این مدارس پذیرفته شود.
خانم مهشــید حســینی فرزند همکار گرامی بازنشسته مســعود حسینی،
رتبۀ اول استانی را از سومین جشنوارۀ پروژههای دانشآموزی تبیان استان
اصفهان کسب و لوح تقدیر این جشنواره را دریافت کرد.

مهدی شاپیری

فاطمه محمدی

علیرضا ادیبی

فرشید باقری

آقای کیــارش سلحشــور فرزند همــکار گرامی ضامن سلحشــور ،شــاغل در
واحد ا کسیژن ،موفق به کسب مدرک( F-C (First Certificate in Englishاز
دانشگاه کمبریج انگلیس شد.
خانــم ملیــکا فرهمنــد فرزنــد همــکار گرامــی منوچهــر فرهمند ،شــاغل در
تعمیرگاهمرکزی،بهعنوانیکیاز دانشآموزانتالشگراستاندر فرایندآزمون
پیشرفت تحصیلی موفق به کسب رتبۀ برتر آموزشوپرورش زرینشهر شد.
آقای علیرضا ادیبی فرزند همکار گرامی حسین ادیبی ،شاغل در آزمایشگاه
احیا مســتقیم مجتمع فوالد ســبا ،رتبۀ اول منطقه را در مســابقات نقاشی
کسب و لوح تقدیر آموزشوپرورش زرینشهر را دریافت کرد.
خانم فاطمه محمدی فرزند همکار گرامی کریم محمدی ،شاغل در خرید
مواد مصرفی ،موفق شــد با گذراندن آزمون ورودی مدارس اســتعدادهای
درخشان (تیزهوشان) در پایۀ هفتم این مدارس پذیرفته شود.

بازدید خانوادۀ فوالدمبارکه از شرکت در تاریخ  6مردادماه 1396

توکلی
شاغل در تعمیرگاه مرکزی
علیرغم سیسـتمی بودن تسویهحساب پایان
دوره کارکنـان ،رونـد تأییـد بسـیار کنـد انجـام
میشـود .لطفـا رسـیدگی فرماییـد.
 913***5914و 913***9914
علیا کبر افشاری
شـاغل در نیروی انسانی و سازماندهی
چرا کمیتۀ وام ،برنامۀ بهتری برای وام مسـکن
اعلام نمیکنـد؟  50قسـط بسـیار ز یـاد اسـت.
ا کنـون پسانـداز از وام بیشـتر شـده اسـت.
913***5408
سعید بلوچی
شاغل در تعمیرات مرکزی
در رسـتوران ویلا  ،۱۲۷کارت رسـتوران تجارت
را نمیپذیرنـد .مـا بهناچـار بـرای سـفارش غـذا
پـول نقـد پرداخـت کردیـم .لطفـا مسـئوالن
رسـیدگی کننـد.
913***1596
سـید مجتبـی مو سـوی مبار کـه
شـاغل در تعميرات جرثقيل
از قسـمت سـفر کارت کـه علیر غـم ازد حـام
اربابرجوع بسیار سـريع و مفید کارهاى سفر
را انجـام میدهـد ،قدردانـی میکنـم.
913***9235

ابراز همدردی
بـا نها یـت تأ سـف در هفتـۀ گذ شـته آقا یـان
محمدعلـی شـاه پیـری ،شـاغل در خدمـات
عمو مـی 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 بهرا مـی شـاغل در ا نـرژی و سـیاالت
در غـم درگذشـت خواهـر بـه سـوگ نشسـتند.
ا یـن غـم جا نـکاه و ضایعـۀ جبرا نناپذ یـر را بـه
محضـر خانوادههـای ایـن مرحومـان تسـلیت
عرض کـرده و برای آنـان علو درجـات را از درگاه
حقتعا لـی مسـئلت مینماییـم.
روابط عمومی
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ورزش
کوهگشت

تیم طالئی برندۀ بازی بزرگ؛

فوالد مبارکه سپاهان فاتح شهر آورد اصفهان

تیمفوتبالفوالدمبارکۀسپاهان
در چهارمیــن هفتــه از لیــگ برتــر در
شــهرآورد فوالدشــهر میهمان رقیب
همشــهری بــود و در پایان بــا دو گل
دقایق ٧٢و ٤+٩٠از ساسانانصاری
وجاللعلیمحمدیموفقبهثبت
اولین پیروزی فصل در ورزشــگاهی
شــد که خاطرات خوبی را برای این
تیمبههمراهداشتهاست.
دی ــدار دو تی ــم از هم ــان ابت ــدا س ــریع دنب ــال
ش ــد و بازیکن ــان تی ــم ف ــوالد مبارکــۀ س ــپاهان
میتوانســـتند روی دو موقعیتـــی کـــه بـــه
دســـت آوردنـــد ،دروازۀ میزبـــان خـــود را بـــاز
کنن ــد ،ام ــا نمای ــش خ ــوب رش ــید مظاه ــری
در چارچــوب دروازه مانــع از ایــن اتفــاق شــد.
در ادامـــه ذوبآهـــن هـــم کمکـــم بـــه بـــازی
مس ــلط ش ــد و موف ــق ش ــد روی ارس ــالهایی
ک ــه از جناحی ــن و ضرب ــات ایس ــتگاهی انج ــام
م ـیداد ،چن ــد موقعیــت خ ــوب ایج ــاد کن ــد.
سبزپوشــان یکبــار هــم بــه گل رســیدند کــه
داور مس ــابقه آفس ــاید اع ــام ک ــرد .ش ــاید ا گ ــر

درخشـــش گلرهـــای دو تیـــم نبـــود ،شـــاهد
گل در نیمـــۀ اول ایـــن دیـــدار بودیـــم ولـــی
درنهای ــت دو تی ــم ب ــا نتیجۀتس ــاوی ب ــدون
گل ب ــه رختک ــن رفتن ــد.
نیم ــه دوم ای ــن دی ــدار نس ــبت ب ــه نیم ــه اول
آرامت ــر آغ ــاز ش ــد و دو تی ــم محافظهکارانهت ــر
ب ــه ب ــازی میپرداختن ــد ،ام ــا ای ــن بازیکن ــان
تیـــم فـــوالد مبارکـــۀ ســـپاهان بودنـــد کـــه
آرامآرام پی ــش آمدن ــد و توانس ــتند حمالت ــی
روی دروازۀ حریـــف تـــدارک ببیننـــد و
درنهای ــت م ــزد حم ــات خ ــود را نی ــز بگیرن ــد
و دروازه حری ــف را ب ــاز کنن ــد .پسازای ــن گل
ذوبیه ــا ب ــه دنب ــال ای ــن بودن ــد ت ــا بتوانن ــد
بـــازی را بـــه تســـاوی بکشـــانند امـــا ایـــن
اتفـــاق نیفتـــاد و تا کتیکهایـــی همچـــون
ســـانتر از جناحیـــن بـــرای ذوبیهـــا اثـــری
نداشــت ،حمالتــی کــه بــا درخشــش اولیویرا
خنث ــی ش ــد .در دقای ــق پایان ــی نی ــز اش ــتباه
درخشــان مهــر باعــث شــد تــا برتــری عــددی
تیـــم فـــوالد مبارکـــۀ ســـپاهان در محوطـــۀ
جریمـــۀ حریـــف گل دوم ایـــن تیـــم را بـــه
همـــراه داشـــته باشـــد.

حضور سپاهانیها
در مراسم گرامیداشت شهید حججی

مدیرعامل و دستاندرکاران
باشــگاه فــوالد مبارکــۀ ســپاهان بــا
حضــور در شهرســتاننجفآبــاددر
مراسم گرامیداشت شهید محسن
حججیشرکت کردند.
محســـن حججـــی از جهادگـــران فرهنگـــی
اســـتان اصفهـــان ،در دفـــاع از حریـــم
اهلبیـــت(ع) و تأمیـــن امنیـــت ملـــی
کشـــورمان ،در طـــی درگیـــری بـــا نیروهـــای

جلوگیری از کمآبی
عضالتــی کــه آب از دســت میدهنــد ،مســتعد
ابتــا بــه گرفتگــی عضالنــی هســتند .کمآبــی
عالوه بــر گرفتگی عضالنــی اثــر مختلکنندهای
بــر تمــام بخشهــای بــدن میگــذارد .ا کثــر
ورزشــکاران تمایلــی بــه نوشــیدن آب در طــول
روز ،بهو یــژه در طــی تمر یــن ندارنــد .ا یــن
ورزشــکاران فکــر میکننــد بهانــدازۀ کافــی آب
دریافــت کردهانــد؛ ولــی واقعیــت ایــن چنیــن
نیســت.
تشخیص کمآب شدن بدن
رایجترین روش بــرای تعیین آب ازدس ـترفتۀ
بــدن رنــگ ادرار اســت .بهعنــوان یــک قاعــدۀ
کلــی ،ا گــر رنــگ ادرار شــما تیــره باشــد ،بــدن
شــما در حالــت ک ـمآب قــرار دارد .رنــگ ادرار
بایــد بــه رنــگ زرد روشــن باشــد .در ایــن حالت
بدن در حالــت تعادل اســت .روش دیگــر برای
تشــخیص کمآبــی بــدن پیگیــری وزن بــدن
شــما ســت .ا گــر وزن بــدن شــما طــی چنــد روز
گذشــته  1/5تــا  2/5کیلوگــرم کاهــش پیــدا

مسمومیت از طریق آب:
گاهــی گفتــه میشــود کــه مصــرف بیــش از حــد
آب باعــث بــروز مســمومیت میشــود .آیــا ایــن
موضــوع درســت اســت؟
مســمومیت آب زمانــی اتفــاق میافتــد کــه
شــما با نوشــیدن بیش از حــد آب باعث شــوید
الکترولیتهــای ضــروری کــه معمــوال ســدیم
هســتند ،از طریــق ادرار از بــدن خــارج شــوند.
ا گر مــواد معدنــی جانشــین مــواد ازدسـترفته
نشــود ،مشــکالت زیادی در بدن رخ میدهد؛
بااینحــال ،شــما بایــد میــزان دریافتــی
آب را کنتــرل کنیــد تــا از مســمومیتهای
اینچنینــی جلوگیــری کنیــد.
احتباس آب:
حضــور ســدیم و دیگــر الکترولیتهــا بــرای
حفــظ آب در بافتهــای بــدن ،بهو یــژه
بافتهــای عضالنــی ،امــری ضــروری اســت.
ا گــر بــدن شــما دچــار کمبــود ایــن مــواد معدنی
شــود ،آب از داخــل عضــات خــارج میشــود
و شــما را در معــرض خطــر گرفتگــی عضالنــی
قــرار میدهــد .مهــم نیســت کــه شــما چقــدر

تیم کوهنوردیشهدایصنعتفوالدطی برنامهایسهروزهاز تاریخ 18تا 20مردادموفق
شداز مسیرشمالیبامایران،بهقلۀدماوندباارتفاع 5609مترصعود کند.

کوه دماوند بلندترین کوه ایران و بلندترین قلۀ آتشفشانی آسیاست و به «بام استان مازندران» مشهور
است .کوه دماوند در  13تیرماه سال  1387بهعنوان 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 زیادی را از
سراسر ایران و جهان به سمت خود میکشاند.

خبر

علی مانیان قرارداد خود را تمدید کرد

سیمهاجمعراقیتیمفوتبالفوالدمبارکۀسپاهانصادر شد.
کارتآیتی ِ

به گــزارش پایــگاه خبــری فــوالد مبارکۀ ســپاهان ،آیتیســی مــروان حســین صــادر شــد و درصورت
صالحدیــد کرانچــار ،وی میتواند در شــهرآورد اصفهــان بــرای زردپوشــان به میــدان برود.

قسمت اول

هرکســی ممکــن ا ســت دچــار گرفتگــی
عضالنــی شــود؛ امــا ایــن بــه آن معنــا نیســت که
نمیتــوان از وقــوع آن جلوگیــری کــرد.
چه چیز باعث گرفتگی عضالنی میشود؟
ا کثــر مــا گرفتگــی عضــات را در یــک یــا
چنــد نقطــه از بــدن تجر بــه کرد هایــم .ا یــن
گرفتگیهــا میتواننــد ناراحتیهــای کوچــک
چندثانی ـهای باشــند یــا بهصــورت اسپاس ـم
بســیار دردنــا ک تــا چنــد دقیقــه طول بکشــند.
بعضی از مــردم فکــر میکنند گرفتگــی عضالنی
مختــص افــراد خاصــی اســت و هی ـچگاه بــرای
آنــان اتفــاق نخواهــد افتــاد .ایــن گرفتگیهای
عضالنــی میتوانــد بهصــورت جزئــی و
گا هب ـهگاه بــرای همــه اتفــاق بیفتــد و اینطــور
بــه نظــر میرســد کــه رهایــی از ایــن مشــکالت
کو چــک امکا نپذ یــر ا ســت .در ا کثــر مــوارد
بــا مراقبتهــای منا ســب و رعا یــت نــکات
ســاده میتــوان از بــروز چنیــن مشــکالتی
جلوگیــری کــرد.

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

سی مروان حسین صادر شد
کارت آیتی ِ

گرفتگی عضالت

کــرده باشــد بــه احتمــال زیــاد دلیــل آن کمآبــی
اســت .اینکــه شــما فکــر کنیــد ایــن مقــدار از
ذخایــر چربــی شــما برداشــت شــده اشــتباه
اســت .شــاید فقــط مقــدار ناچیــزی از ایــن وزن
کمشــده را بتــوان بــه چربــی اختصــاص داد.
دالیل کمآبی بدن
باال رفتن دمای بدن:
کمآبــی گاه بــر اثــر بــاال رفتــن دمــای بــدن رخ
میدهــد .در ایــن حالــت بــدن بــرای پاییــن
آوردن دمــا مجبــور ا ســت تعر یــق کنــد و
ا یــن تعر یــق نتیج ـهای جــز ک ـمآب شــدن
بــدن نخواهــد دا شــت؛ بــه همیــن دلیــل،
بــاال رفتــن دمــای بــدن میتوانــد باعــث بــروز
گرفتگــی عضالنــی شــود .بــرای جلوگیــری از
ایــن مســئله ،در محیطهــای گــرم آب کافــی
بنوشــید تــا از گرفتگــی عضالنــی در امــان
بما نیــد .

داعـــش ،در نزدیکـــی مـــرز ســـوریه و عـــراق
بـــه شـــهادت رســـید .بـــا اعـــام ایـــن خبـــر،
مراســـم گرامیداشـــتی در مســـجد جامـــع
ش ــهر نجفآب ــاد برگ ــزار ش ــد ک ــه ب ــا اس ــتقبال
ویـــژهای از ســـوی مســـئوالن و آحـــاد مـــردم
روبـــهرو شـــد ،بـــه همیـــن منظـــور محســـن
طاه ــری ،مدی ــر عام ــل و س ــایر مس ــئوالن و
کارکن ــان باش ــگاه ف ــوالد مبارک ــۀ س ــپاهان ب ــا
شــرکت در ایــن مراســم یــاد وخاطرۀ شــهدای
مدافـــع حـــرم را گرامـــی داشـــتند.

صعود گروه کوهنوردی
شهدای صنعت فوالد به قلۀ دماوند

آب مینوشــید؛ بههرحــال ،بــدن آب خــود را از
دســت خواهــد داد.
موادمعدنیوجلوگیریاز گرفتگیعضالت
سدیم:
ســدیم یــا نمــک یکــی از الکترولیتهــای مهــم
بــدن اســت .الکترولیتهــا نقــش کلیــدی در
احتبــاس آب و همچنیــن عملکــرد ماهیچهها
دارنــد .در طــی ورزش ،الکترولیتهــا از طریــق
تعریــق از بــدن خــارج میشــوند و سطحشــان
در بــدن کاهــش مییابــد .اغلــب گرفتگیهای
عضالنــی بــه خاطــر کمبــود ســدیم اســت.
برخی از منابع خوب سدیم:
نمــک دریــا و نوشــابههای ورزشــی جــزء منابــع
خــوب ســدیم هســتند.
پتاسیم:
پتاســیم یکــی دیگــر از الکترولیتهــای موجــود
در بــدن مــا اســت کــه در عمــل تعریــق از بــدن
خــارج میشــود .کمبــود پتاســیم حساســیت
بــدن را نســبت بــه گرفتگــی افزایــش میدهــد.
فقــر پتاســیم در بــدن باعــث کاهــش قــدرت
فــرد میشــود.
برخی از منابع خوب پتاسیم:
ســیبزمینی (بیشــترین مقــدار الکترولیــت
ایــن منبــع غذایــی در پوســت آن قــرار دارد)،
مــوز ،هویــج ،بســیاری از ماهیهــا ،چغنــدر و
نوشــابههای ورزشــی.
منیزیم:
منیزیـم منبـع دیگـری از الکترولیتها سـت.
کمبـود آن میتوانـد منجـر بـه وقـوع گرفتگـی
عضالنـی شـود .همچنیـن کمبـود ایـن مـادۀ
معدنی باعث اختالل در بدن و کاهش قدرت
میشـود .منیزیـم یکـی از عوامـل تأثیرگـذار در
شـادابی پوسـت اسـت.
برخی از منابع خوب منیزیم:
آجیــل ،ماهــی تــن ،ســبوس جــو ،گنــدم ،لوبیــا
و نوشــابههای ورزشــی.

کلسیم:
کلس ـ ــیم مهمتر ی ـ ــن عام ــل ب ــرای س ــامت
استخوا نها س ــت و همچنیـ ـ ــن در گ ــروه
الکترولیته ــا یک ــی از اعض ــای مه ــم ب ــه ش ــمار
مــیرود ک ــه در عملک ــرد عض ــات نق ــش دارد.
کلس ــیم نق ــش مهم ــی در انقب ــاض عضالن ــی
دارد .کمب ــود ای ــن الکترولی ــت میتوان ــد ب ــر
عملک ــرد عضل ــه تأثی ــر بگ ــذارد و خط ــر ابت ــا ب ــه
گرفتگ ــی را افزای ــش ده ــد .طب ــق آم ــار ،کمب ــود
ا ی ــن الکترولی ــت در ورز ش ــکاران ش ــایعتر
اس ــت .ب ــرای ج ــذب کلس ــیم در ب ــدن ،حض ــور
ویتامی ــن Dض ــروری اس ــت .پ ــس میبینی ــد
ک ــه ویتامی ــن  Dنی ــز بهط ــور غیرمس ــتقیم در
گرفتگ ــی عض ــات نق ــش دارد .مق ــدار کلس ــیم
جذ بش ــده ت ــا ح ــد زی ــادی ب ــه دس ــترس
ب ــودن ویتامی ــن  Dبس ــتگی دارد .اف ــراد فع ــال
بهدلی ــل اعم ــال فش ــار بیش ــتر ب ــر اس ــتخوانها
بای ــد مق ــدار بیش ــتری از ای ــن م ــاده را دریاف ــت
کنن ــد.
برخی منابع کلسیم:
محصــوالت لبنــی ،ســاردین ،اســفناج ،ســویا،
شــلغم و کلــم پیــچ.
ویتامین :D
حضــور ویتامیــن  Dدر بــدن بــرای جــذب
کلســیم امــری ضــروری اســت .بــدون مصــرف
ویتامیــن  Dمقــدار زیــادی از کلســیم مصرفی از
بــدن دفــع میشــود.
برخی از منابع خوب ویتامین :D
قــرار گرفتــن در معرض نــور آفتــاب ،محصوالت
لبنی ،ســاردین ،ماهــی آزاد ،لوبیــا ،بادام.
دیگر ویتامینها و مواد معدنی:
خاصیــت ضدگرفتگــی برخــی از ویتامینهــا
و مــواد معدنــی هــر روز در حــال کشــف شــدن
ا ســت .ا یــن مــواد معدنــی بــه مــا کمــک
میکننــد تــا گرفتگــی را بــه حداقــل برســانیم؛
بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه شــما در رژیــم
غذایــی خــود از طیــف وســیعی از مــواد مغــذی
و الکترولیــت اســتفاده کنیــد .ســاد هترین
راه بــرای دریا فــت اینگو نــه مــواد ،مصــرف
کــردن انــواع مختلــف غذاهــا ،بهخصــوص
ســبزیجات و میوههاســت .شــما میتوانیــد
از مکملهــای ساختهشــده بــرای ا یــن کار
اســتفاده کنیــد؛ ولــی ایــن نکتــه را بایــد بــه یــاد
بیاوریــد کــه مکملهــا بهصــورت مصنوعــی
تولیــد میشــوند؛ امــا بــدن مــا بــه مــواد طبیعــی
نیــاز دارد .توصیــۀ مــا بــه شــما مصــرف غذاهــا
بهصــورت طبیعــی ا ســت.
بهتریــن منابــع ویتامینهــا ،مــواد مغــذی و
مــواد معدنــی عبارتانــد از:
انـواع سـبزیجات و میوهها ،گوشـت و لبنیات،
مکملهـای تولیدشـده در کارخانههـای
معتبـر .
بعـد از مطـرح کـردن مبانـی تغذیـه مربـوط بـه
گرفتگـی عضالنی ،نوبـت به عوامـل فیزیکی آن
میرسـد که قصد داریم در نوبت بعد با هم آن
را بررسـیکنیـم .ادامـه دارد ...

بازیکنتیمهندبالفوالدمبارکۀسپاهانقراردادخودرابراییکفصلدیگربااینتیم
تمدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری فوالد مبارکۀ سپاهان ،علی مانیان که سابقۀ حضور در ردههای مختلف تیم ملی
هندبال را در کارنامه دارد ،قرارداد خود را برای یک فصل دیگر با زردپوشان تمدید کرد.
وی از بازیکنانی اســت کــه در آ کادمی هندبــال فوالد مبارکۀ ســپاهان رشــد کرد و بــه هندبال ملــی ایران
معرفی شد.

طاهری :با علی کریمی در حال مذا کرهایم

مدیرعاملباشگاهفوالدمبارکۀسپاهاناز مذاکراتمثبتباعلی کریمیخبرداد.

عضالتی که آب از
دست میدهند،
مستعد ابتال به
گرفتگی عضالنی
هستند .کمآبی
عالوه بر گرفتگی
عضالنی اثر
مختلکنندهای بر
تمام بخشهای
بدن میگذارد

محســن طاهــری در ایــن بــاره گفــت :علــی کریمــی فرزنــد مکتــب فــوالد مبارکــۀ ســپاهان اســت و قطعــا
از بازگشــت او بــه اصفهــان و جمــع زردپوشــان خوشــحال خواهیم شــد.
وی ادام ــه داد :کریم ــی در ح ــال انج ــام آخری ــن ام ــور اداری فس ــخ ق ــرارداد ب ــا باش ــگاه دیناموزا گ ــرب
اس ــت و پ ــس از اینک ــه ای ــن کار بهط ــور کام ــل انج ــام ش ــد ،ب ــرای ج ــذب وی اقدام ــات ج ــدی را انج ــام
خواهی ــم داد.
مدیرعامــل باشــگاه فــوالد مبارکــۀ ســپاهان همچنیــن اظهــار داشــت :تــا بدینجــا مذا کــرات مثبتــی
بــا او انجــام دادهایــم و امیدواریــم کــه در ایــن فصــل مــا را در مســیر موفقیــت یــاری کنــد.

عکس هفته

عکس ارسالی از همکار گرامی آقای ابراهیم رفیع ،شاغل در واحد خدمات عمومی
همکاران و خوانندگان محترم خبرنامۀ فوالد میتوانند با ارسال عکسهای جذاب و دیدنی ورزشی به
واحد امور ورزش ،در مســابقۀ انتخاب بهترین عکس هفته شــرکت کنند .شــایانذکر است هر هفته به
عکس منتخب جایزهای به رسم یادبود از طرف امور ورزش اهدا خواهد شد.
شرکت برای تمام کارکنان و خانوادۀ ایشان آزاد است.

شنبه  28مرداد

32

17

آفتابی

یکشنبه  29مرداد

16

31
آفتابی

دوشنبه  30مرداد

16

سهشنبه  31مرداد

30
آفتابی

15

30
آفتابی

چهارشنبه  1شهریور

17

30
آفتابی

پنجشنبه  2شهریور

16

جمعه  3شهریور

30
آفتابی

12

شنبه  4شهریور

32
آفتابی

12

32
آفتابی

حدیث هفته
حضرتاماممحمدتقیعلیهالسالم:
کســی کــه راه ورود به کاری را نشناســد ،راه بــرون شــدن از آن ،درماندهاش
میکنــد.

بحار االنوار ،ج  ،68ص 341
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سینما

هروله از مروۀ دل تا صفای کاظمین

سینما قدس

نهنگ عنبر  /2اکسیدان /پاتو تو کفش من نکن

سینما سپاهان

ساعت  5عصر  /رگ خواب 21 /روز بعد

سینما فرهنگیان

نهنگ عنبر  /2اکسیدان

سینما ساحل

ساعت  5عصر

سینما فلسطین

ای حجت نهم ،تقدیر
آن بود که حتی در
خانهات نیز غریب
باشی و با همدستی
«امالفضل»،همسرت،
زهربنوشی و مسموم
شوی

سارا و آیدا

پردیس سینمایی چهارباغ
ساعت  5عصر  /رگ خواب 21 /روز بعد

اوقات شرعی به افق فوالد مبارکه
اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

شنبه

96 /5 /28

05:04

06:31

13:08

20:02

یکشنبه

96 /5 /29

05:05

06:31

13:07

20:01

دوشنبه

96 /5 /30

05:06

06:32

13:07

20:00

سه شنبه

96 /5 /31

05:07

06:33

13:07

19:59

چهارشنبه

96 /6 /1

05:08

06:33

13:07

19:57

پنجشنبه

96 /6 /2

05:09

06:34

13:06

19:56

جمعه

96 /6 /3

05:10

06:34

13:06

19:55

شنبه

96 /6 /4

05:11

06:35

13:06

19:54

سالم بر جواداالئمه
چه اضطرابــی دامــن زمیــن را فرامیگیــرد ،آنگاه
کــه دلــش مــزار امامــی میشــود .گویــی در آن
یلــرزد .زمیــن از اینکــه
هنــگام دس ـتوپایش م 
باید گوهری را در میان بگیرد ،بسیار ناخشنود
اســت .ا کنــون زمیــن چــه شرمســار اســت کــه
تنهــا بیس ـتوپنج بهــار ،او را مهمــان خــود
دیــده اســت؛ او کــه جــواد بــود و جــود ،قطــرهای
از پیشــانیبلندش؛ تقــی بــود و پرهیــزکاری،
ســطری از صحیفــۀ وجــودش.
او کــه در همــان خردســالی امــام شــد ،در
نوجوانــی ،رهگشــای گرههــای فکــری بــود
و بیدرنــگ دشــوارترین پرســش را پاســخ
میگفــت و خبــر از اتصــال خویــش بــه دریــای
علــم الهــی م ـیداد.
هنــوز زمیــن جــان نگرفتــه و بایــد بیتابــی کنــد
و غــروب خونرنــگ خورشــید را بــه نظــاره
بنشــیند .ای حجــت نهــم ،تقدیــر آن بــود
کــه حتــی در خان ـهات نیــز غریــب باشــی و بــا
همدستی «امالفضل» ،همســرت ،زهربنوشی
و مســموم شــوی.
ولــی نــه آن غربــت دردنا کــی کــه برایــت درســت
کردهانــد و نــه آن زهــری کــه بــه تــو دادهانــد،
هیچکــدام نتوانســت امتــداد خــط ســبز تــو را که

بــر صحیفــۀ هســتی کشــیدهای ،پــا ک کننــد.
گرچــه زمیــن حوصلــۀ بزرگــی تــو را نداشــت و
ظــرف روزگار گنجایــش حضــور دریــا گون ـهات
را؛ ســر بــردار و ببیــن عاشــقان پا کباخت ـهات
را کــه دلهاشــان تنهــا بــا رســیدن بــه دریــا آرام
میگیــرد .کــدام جــان اســت کــه تــو را بشناســد و
اینــک در هــوای کاظمیــن تــو نســوزد؟
بـــرای هرولـــه از «مـــروه» دلـــت تـــا «صف ــای»
کاظمی ــن راه ــی نیس ــت .در ای ــن ح ــج والی ــت
و عش ــق ،همیش ــه در «س ــعی» ب ــاش ک ــه ب ــی
«ســـعی» نمیتـــوان بـــه «صفـــای» جم ــال
معص ــوم علیهمالس ــام رس ــید.
تنهــا بیس ـتوپنج ســال بــود کــه نســیم «هــل
اتــی» میوزیــد و نهرهایــی کــه از سرچشــمه
«طــه» ســیراب میشــود ،جــاری بــود و چــه
زود ،ایــن نســیم از وزیــدن افتــاد و ایــن عطــر
د لنــواز ،دامــن برچیــد؛ امــا ،نــه ...چشــم
دلــت را بــاز کــن و ببیــن! هنــوز آن نســیم در
حــال وزیــدن اســت و ایــن شــمیم روحبخــش
بــه مشــام میرســد.
ســام بــر تــوای جواداالئمــه علیهالســام و بــر
آن بــارگاه خدایــیات کــه تــا دامنــۀ قیامــت،
ـیدگان خســته خواهــد
چشـمنواز همــه از ره رسـ
ِ
بــود.

معرفی کتاب

بزرگداشت

ترالن

به نام نامی سر

فقه و زندگی

ربا ،غش در معامله و ناخالصی جنس

بازار مسلمانها دارای احکامی است:
 .1لباس چرمی که از بازار مسلمانها خریداری
میشود ،پا ک است و نماز در آن اشکال ندارد.
 .2کیف و کفش چرمی که از بازار مسلمانان
خریده شود پا ک است و استفاده از آن مانع
ندارد.
 .3گوشتی که از بازار مسلمین خریده 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.
برخی از علما جزوه و رسالۀ مستقلی در
مورد سوقالمسلمین نگاشتهاند؛بنابراین
بهشکهایی که در مورد حالل بودن اجناس
بازار مسلمینپدیدمیآید،نبایدتوجه کرد؛مگر
اینکهیقینبهحرمتحاصل گردد.
ربادر معامالت
در مورد ربای معاوضی ،توجه به این نکات
الزم است:
 .1عوض کردن دو چیز همجنس درصورتیکه
وزنکردنی یا پیمانهای و یک طرف کمتر
باشد ،حرام است؛ مثل فروختن ده کیلو
خرما به دوازده کیلو یا ده کیلو شکر به نه کیلو
(شرایعاالسالم).در اینگونه موارد باید دو
معاملۀمستقلصورت گیرد؛نهاینکهیکیثمن
ودیگریمثمنواقعشود.
 .2این حکم شامل اجناس شمارشی
نمیشود؛ مثال فروختن دو فرش به یک
فرش یا عوض کردن دو کتاب به یک کتاب یا
مبادلۀ دو منزل به یک منزل ،اشکال ندارد
(شرایعاالسالم).
 .3ا گر یکی از دو جنس ،اصل برای دیگری
باشد؛ یعنی یک جنس از جنس دیگر گرفته
یآیند و
شده باشد ،جنس واحد به حساب م 
حکممعاملهربویراداشتهوباطلاست؛مانند
فروختن کنجد به ارده یا شیر به مشتقات آن؛
بنابراین فروختن ده کیلو شیر به پنج کیلو پنیر
حراماستوهمچنینمبادلۀده کیلو کنجدبه
پنج کیلو ارده (ارشاداالذهان).
 .4گندم و جو گرچه عرفا دو جنس هستند،
ولیدر مقاممعاوضهوفروختنیکیبهدیگری،
جنس واحد بهحساب میآیند و نباید یکی
کمتر و دیگری بیشتر باشد؛ بنابراین مبادلۀ ده

کیلو گندمبههشت کیلوجونیزباطلاست.
غشدر معامله
این موارد غش در معامله محسوب میشود
و حرام است:
 .1قرار دادن ابریشم در مکان سرد یا مرطوب
قبلاز فروشتارطوبت کشیدهوسنگینشود.
 .2ریختنآبدر شیریاآبلیمو.
 .3مخلوط کردن جنس خوب و بد و فروختن
آنبهعنوانجنسخوب.
.4قرار دادنمرغذبحشدهدر آبقبلاز فروش
.
.5دادنعلوفههایخاصبه گوسفندیاهردام
دیگر تا سنگین شود یا مشتری را به توهم چاق
بودن حیوان اندازد.
تذکر :غش در معامله عالوه بر اینکه حرام است
برکت را از زندگی میبرد.
پیامبر (ص) فرمودند :لیس منا من غش
مسلما؛ کسی که در معامله با مسلمان غش
کنداز مانیست.
ناخالصی
برخی از اجناس ،نا گزیر همراه ناخالصی است،
ماننـد بسـتههای بـزرگ یـا کوچـک پنیـر
که مقـداری آب در آنها وجـود دارد.
اینک سؤال این است که آیا ناخالصیهای
مزبور ،عیب یا غش محسوب شده و معامله را
دچار اشکالمیکندیانه؟
پاسخایناست کهناخالصیهایموجودبهدو
دستهتقسیممیشود:
الف-ناخالصیبهمقدار متعارف؛ماننداینکه
در یک کیلو پنیر ،فالن مقدار آب الزم است؛ در
این صورت معامله به قوت خود باقی است و
خدشهای بر آن وارد نمیشود.
ب-ناخالصی بیش از قدر متعارف؛ در این
صورت مشتری میتواند معامله را برهم زند یا
تفاوتقیمتبگیرد.
پـس قانـون کلـی ایـن اسـت کـه ا گـر درصـد
ناخالصی جنس خریداریشده بیشازحد
متعـارف و معمـول آن جنـس باشـد ،مشـتری
میتواند معامله را به هم بزنـد یا تفاوت قیمت
بگیـرد؛ ولـی ا گـر بـه مقـدار معمـول باشـد ،نـه
میتوانـد آن جنـس را پـس دهـد و نـه تفـاوت
قیمـت بگیـرد (الحدائـق الناضـره).

تو را میستايم بهقدر
تکتک ثانیههایی که
فرزندان این مرز پرگهر
در امنیت و آرامش ،در
صحت و سالمت ،رشد
می کنند و می بالند،
افتخار میآفرينند و
جاودانهمیشوند

به نام نامی سر ،بسمهتعالی سر
بلـندمرتـبهپیکر،بلنـدباال سـر
تو را میستایم نه به خاطر حماسهای که
آفریدی ،نه به خاطر معامله با حضرت دوست
بر سر جان شیرینت ،تو را میستایم نه به خاطر
پاسداشت غرور دینی و ملیات که نگاه چپ
داعش و دیگر ایادی استکبار جهانی را به حریم
و حرم تاب نیاوردی ،نه به خاطر آنکه از تمام
بهظاهر خوشیها گذشتی ،دانشگاه ،بازار و
اداره ،زمین و زمان ،همه و همه را رها کردی
برای ادای دین.
تو را میستایم نه به خاطر تمام رشادتها و
جسارتهایت که ناممکنها را ممکن میکرد با
ذکر یا زینب (سالماهلل علیها).
فقط و تنها فقط به خاطر آن تو را میستایم که
بر سر آرمانت باقی ماندی و لحظهای از راهرفته
بازنگشتی،تورامیستایم کهبرسرعهدوپیمانتبا
ولیخویشراستقامتانهایستادیولبیک گفتی
به هل من ناصر حسین در جبهههای سوریه در
برابر یزیدیان زمان و سرمشق شدی برای کوفیان
وهمه کوفیصفتاناز حالتاهمیشهتایادبگیرند
که چگونه باید مشق عشق کرد در دفتر والیت؛
چگونهبایدسردادوسرفراز زیست.

تو را میستایم بهقدر تکتک ثانیههایی که
فرزندان این مرز پرگهر در امنیت و آرامش ،در
صحت و سالمت ،رشد می کنند و می بالند،
افتخار میآفرینند و جاودانه میشوند.
تورامیستایمتورامیستایموبهاحترامتو،تمامقد
میایستم .آری هیچکس ساختگی جاودانه
نمیشود.جاودانگیرانمیشوداختالس کرد.چه
سادهاماحکیمانهباماسخن گفتوچهجاودانه
رفت« :زود قضاوت نکنیم و خدا را در شهر هم یاد
کنیم»! آن ایمان و ادبی که تا بوسه بر پای پدر و
مادر خممیشود،استحکامیمیآفریند کهاسالم
انحرافی داعش را مچاله میسازد .نوشتن برای
جوانشهیدحججی،چپوراستنمیشناسد.
باید برای او نمنا ک و با وضو نوشت .چه غریباند
جاودانههای سرزمین من فدای اشکهای
مادرت زینب (س) هم سر به کجاوه گذاشت
چگونهبغضهابرایتونترکد.
مدیریت و کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
شهادت شهید مدافع حرم ،پاسدار رشید
و برومند میهن اسالمیمان شهید محسن
حججی را به محضر رهبر معظم انقالب ،خانواده
محترم شهید و ملت شریف ایران تسلیت عرض
میکنند.
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اثری از فریبا وفی
«ترالن» نوشتۀ «فریبا وفی»
دومین رمان این داستاننویس
معاصر است .شخصیتهای
اصلی داستان دو دختر به
نامهای ترالن و رعنا هستند؛
دو دوست هممــدرسهای که
تصمیم میگیرند پاسبان شوند.
آنها به تهران میآیند و پس از
گذراندن دورۀ آموزشی سخت
و پررنج ،سرانجام به آرزویشان
میرسند .ترالن که دختری
کتابخوان و اهل نوشتن
است ،دربارۀ اتفاقاتی که در این
محیط رخ میدهد ،مینویسد.
او سا کت است و اهل رفتارها
و کارهای دخترانه نیست.
همین سبب میشود که در پایان دوره عالوه
بر پاسبان ،نویسنده هم بشود .در بخشی از
داستان میخوانیم« :ترالن سرش را تکان
میدهد .به همین سادگی کلمات محکم و
آشنای زندگیاش بیمصرف شده بودند .به
درد نوشتن انشای سوزنا ک میخوردند ،ولی
به کار توضیح زندگی جدیدش نمیآمدند.
زندگیاش عوض شده بود و کلماتش نه.
کلمات عاریۀ جدیدی را در اختیارش گذاشته
بودند؛ اما آنها مثل مورچههای سیاه از سر
و رویش باال میرفتند ،گوشت تنش را گاز
میگرفتند و عذابش میدادند .باید به رعنا
بگوید که کلمات خودش را میخواهد ،کلماتی
که مثـل گیـــاهانی تـــرد و نازک با دستهای
خودش پرورده باشد .مال خودش باشد».
فریبا وفی متولد  ۱۳۴۱در تبریز است .او
داستاننویسی را از سالهای نوجوانی آغاز کرد
و برخی از آ نها را در مجلههایی نظیر آدینه،
دنیای سخن ،چیستا و مجلۀ زنان منتشر کرد.
اولین داستان او با عنوان «راحت شدی پدر»
در سال  ۱۳۶۷در مجلۀ آدینه به چاپ رسید.
«در عمق صحنه» و «حتی وقتی میخندیم»
اولین و دومین مجموعههای داستان کوتاه

اوست که در سالهای  ۱۳۷۵و  ۱۳۷۸منتشر
شده است «.در راه ویال»« ،همۀ افق» و« بیباد،
بیپارو» عنوان دیگر مجموعه داستا نهای
فریبا وفی است .رمانهای او عبارت است از:
«پرندۀ من»؛« ترالن»؛«رؤیای تبت»؛«رازی
در کوچهها»؛ «بعد از پایان» و «ماه کامل
میشود»« .پرندۀ من» در سال  ۱۳۸۱منتشر
شد و بسیار مورد استقبال مخاطبان و
منتقدان قرار گرفت .این اثر جایزۀ بهترین
رمان سال  ،۱۳۸۱جایزۀ سومین دورۀ جایزۀ
هوشنگ گلشیری و جایزۀ دومین جایزۀ
ادبی یلدا را از آن خود کرد .رمان« رؤیای تبت»
( )۱۳۸۴نیز چندین جایزه دریافت کرده است.
از دیگر آثار فریبا وفی میتوان به بازنویسی
دیوان اشعار پروین اعتصامی برای نوجوانان
اشاره کرد .کتاب« ترالن» را نشر مرکز ،اولین
بار در سال  1382منتشر کرد و هما کنون چاپ
چهاردهم آن منتشر شده است .فریبا وفی به
خاطر رمان «ترالن» که به زمان آلمانی منتشر
شده است ،در سال  2017از میان ده نویسندۀ
آسیا ،آفریقا و آمریکای التین برندۀ جایزۀ ادبی
لیتپرم ( )litpromآلمان و بهعنوان نویسندۀ
سال انتخاب شده است.
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