مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع خبرنگاران تصریح کرد:

خب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

اعالم آمادگی بانک پاسارگاد
برای پشتیبانی از طر حهای توسع ه فوالد مبارکه

تولید و توسعه
تنها راه اشتغالزایی

مدیرعامل بانک پاســارگاد گفت :این بانک در راستای توجه ویژه به
بحث اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن در بهبود وضعیت تولید و اشــتغال،
آمــاده اســت تــا بــا ارائــه انــواع خدمــات ارزی اعــم از گشــایش اعتبــار
اسنادی ،صدور ضمانتنامهها . . .

بنا به فرموده مقام معظم رهبری امســال باید سمت و سوی اقتصاد
مقاومتی در زمینه تولید و اشتغال باشــد .مهمترین معضل کشور در
حال حاضر اشتغال است ،بنابر این اولویت اول اقتصادی صنعتگران
و دولت باید پرداختن به تولید و . . .

خب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
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مدیرعامل بانک پاسارگاد خبر داد:
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مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان :

معاون بهره برداری فوالد مبارکه خبر داد:

بهبار نشستنتوسعههایهدفمندفوالدمبارکه
در فروردین ماه
2

بازچرخانی آب در فوالد مبارکه نمونهای
پیشرفته از مدیریت مصرف آب است
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای اصفهــان گفــت :علیرغــم تصــورات عمومــی عملکرد مناســب
این واحد صنعتی ،حتــی موردتوجه مشــاور آلمانی پروژه مدیریــت یکپارچه رودخانــه زایندهرود
قرارگرفته است و آن را از نمونههای پیشــرفته مدیریت مصرف آب بیان کرد.
مســعود میــر محمدصادقــی در نشســت پرســش و پاســخ بــا موضــوع «راهکارهــا و چالشهــای
مدیریــت جامــع و بههمپیوســته منابــع آب در حــوزه زاینــدهرود» بــه دســتاوردهای آبی اســتان
اشــاره و اظهار کرد :در بخش مصــرف آب ،تصفیــه و بازچرخانی فاضالب بســیار خوب عمل شــده
است. . .
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 4راهاندازی
نخستین
واحد تولید
فوالد داغ

گ ـ ـ ــزارش

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه
خبر داد:

نخستین کارخانه
گندلهسازی 5میلیون
تنی شرق کشور در
آستانه راهاندازی

خب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

 3اعطایتندیس
یازدهمین کنفرانس
بینالمللیتجارت
الکترونیک
به شرکت فوالد مبارکه

مدیرعامــل گــروه فــوالد مبارکــه از پایــان
یافتن عملیــات نصب تجهیــزات کارخانه
 5میلیــون تنــی گندلهســازی ســنگان در
اســتان خراســان رضــوی و راهانــدازی آن
خبر داد.
دکتر بهــرام ســبحانی اظهــار کرد :بــا اتمام
فعالیتهــای نصب تجهیــزات و تزریق گاز
به خط لولــه انتقــال گاز بــه کارخانــه که با
پیگیری و تالش مسئوالن استان به تازگی
انجــام گرفــت ،شــرایط بــرای آغــاز مرحلــه
راهاندازی گرم کارخانه فراهم شــده و پس
از انجــام کنترلهــای نهایی طــی چند روز
آینده مشعلهای کوره برای . . .

ورزش

 7حفظامید
آسیایی شدن
سپاهانیها
با برد مقابل صبا

طراحی و اجرای سیستم کنترل پمپهای
هیدرولیک در کورههای قوس الکتریکی
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انتصاب درفوالد مبارکه

انتصاب مدیر فوالدسازی و ریختهگری مداوم
طی حکمی از ســوی مدیرعامــل فوالد مبارکــه محمدرضا بنائیان مفرد به ســمت مدیر فوالدســازی و
ریختهگری مداوم منصوب شد.

در متن این حکم چنین آمده اســت :بهموجــب این حکم از تاریخ  1396/01/07به ســمت مدیر فوالدســازی و ریختهگری
مداوم منصوب میگردید تا با حفظ ارزشهای اسالمی ،احترام به کرامت انسانی ،ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و اقتصادی
و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت درفوالدمبارکه است انجاموظیفه نمایید.
گفتنی است آقای محمدرضا بنائیان مفرد قبل از این در سمت مدیر انرژی و سیاالت انجاموظیفه مینمود و هما کنون در
سمت مدیر فوالدسازی و ریختهگری مداوم مشغول به خدمت گردید.

اطالعیه رزرو تأسیسات ورزشی
در سال 1396

اطالعیه برگزاری بیست و نهمین
دوره مسابقات قرآنی

آ گهی دعوت به همکاری برای
فصلنامه آهن و فوالد

به اطالع تمامی همکاران و خانواده محترمشان
میرســاند ،امــور ورزش فــوالد مبارکــه در نظــر
دارد ارائــه خدمات ورزشــی خــود را از روزشــنبه
مورخ  1396/02/02به شــیوه رزرو امتیازی آغاز
نماید ،لــذا به منظــور یادگیری مراحــل مختلف
رزرو امتیازی جهت انتخاب مرا کز ورزشــی مورد
نظر به ســایت امــور ورزش در پرتــال کارکنان و یا
آدرس اینترنتــی  SPORT.MSC.IRمراجعــه و
فایل آموزشــی نحوه انتخاب تأسیسات ورزشی
را دریافت .. .

بیســت و نهمیــن دوره مســابقات قــرآن و یــژه
کارکنــان شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان (اعم از
شاغل و بازنشسته) پیمانکاران و خانواده ایشان
در سال  1396برگزار میشود.
ایــن دوره از مســابقات در رشــتههای مفاهیــم،
اخــاق ،مهدویــت و اعتقــادات بــه صــورت دو
مرحل ـهای (غیــر حضــوری و حضــوری) و در
رشــتههای حفــظ و قرائــت تخصصــی قــرآن بــه
صورت یک مرحلهای برگزار میشود و کارت ورود
به جلسه آزمون حضوری برای . . .

به اطــاع متخصصــان ،کارشناســان و همــکاران
توانمنــد در زمینههــای علمــی و تخصصــی حوزه
آهنوفوالدمیرساند،فصلنامهآهنوفوالدآماده
استتامقاالتعلمیموجوددر زمینههایذیلرا
چاپواطالعرسانینماید .کلیهعزیزانعالقهمند
میتوانندمقاالتخودرابههمراهیکقطعهعکس
برایدرجدر فصلنامهآهنوفوالد،بارعایتاصول
مقالهنویسیعلمیبهروابطعمومیشرکتفوالد
مبارکه ،واحد اطالعات و انتشارات ارسال و یا برای
کسباطالعاتبیشتر ...
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برنامه حضور مدیران
در مصاحبه رادیو فوالد
اردیبهشت ماه 96

مهردادعبدالرحیمزاده
مدیــر اجــرای پروژههــای نواحــی آهنســازی و
فوالدسازی96/02/04
محمدرضاممتاز
مدیرخریدمواداولیهوانرژی 96/02/11
مهدی كویتی
مدیر كنترلمدیریت 96/02/18
سیدمهدینقوی
مدیرمحصوالتسرد 96/02/25

روابط عمومی
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خـبـــــــــــر
در محضر والیت

معاون بهره برداری فوالد مبارکه خبر داد:

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار فرماندهان
و جمعی از یگانهای نیروهای چهارگانه ارتش:

به بار نشستن توسعه های هدفمند فوالد مبارکه
در فروردین ماه

انتخابات باید گسترده ،سالم و با امنیت برگزار شود

مختار بخشــیان معاون بهره برداری فوالد مبارکه گفت :در نخســتین ماه از فصل بهار کارکنان فوالد مبارکه خوش درخشــیدند و توانستند با
بهره برداری مؤثر از توسعه ها و افزایش ظرفیت های هدفمند انجام شده در شرکت در نواحی آهنسازی و فوالدسازی به رکوردهای جدیدی در
تولید آهن اسفنجی و فوالد خام دست یابند .وی ضمن قدردانی از حمایتهای مدیریت ارشد شرکت در راستای اجرا و بهره برداری از این توسعه
ها و تشــکر از زحمات کارکنان خاطر نشــان کرد :به یقین با این روند در فوالد مبارکه به یاری خداوند و همت کارکنان تا پایان سال جاری به هدف
تولید  6میلیون و  200هزارتن فوالد خام و تولید  7میلیون و  700هزارتن آهن اسفنجی دست خواهیم یافت.

مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه خبر داد:
حضرتآیتاهللخامنهایرهبر
معظــم انقــاب اســامی در دیــدار
نهــای
فرماندهــان و جمعــی از یگا 
نیروهای چهارگانه ارتش به مناسبت
روز ارتــش و نیــروی زمینی با اشــاره به
نقشاقتدار،تواناییهاوانگیزهباالی
ارتشدر تأمینامنیت کشور،نیروهای
نظامــی را یکــی از مؤلف ههــای تأمیــن
امنیــت برشــمردند و بــا تأ کید بــر تأثیر
عملکــرد دســتگاههای اقتصــادی،
علمــی و تحقیقاتــی و آموزشــی و
فرهنگــی در جلوگیــری از بــه نتیجــه
رســیدن اهــداف دشــمن ،اولویــت
درجه یک کشور را مسائل اقتصادی
دانستندو گفتند:اصلیترینوظیفه
مســئوالن ،پیگیــری سیاس ـتهای
اقتصــاد مقاومتــی بهویــژه در بخش
اشــتغال و تولید و تالش جــدی برای
رفــع مشــکالت معیشــتی مــردم و
همچنیــن ایســتادگی در مقابــل
ابرقدرتها و نترســیدن از تشــر آنها
است.
رهبرانقالباسالمیهمچنینبااشارهبهانتخابات
 ۲۹اردیبهشت،انتخاباتدرنظامجمهوریاسالمی
را نماد مرد مســاالری اســامی و مایه عــزت و افتخار
و قدرت و ســربلندی دانســتند و تأ کید کردند :باید
مردم،مسئوالنونامزدها،انتخاباتراقدر بدانندو
زمینهیکانتخاباتپرشور وشوقوبانشاط،سالم،
باامنیتو گستردهرافراهم کنند.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای در ایــن دیــدار بــا
گرامیداشــت روز ارتــش و تجلیــل از خانوادههــا و
همســران و فرزندان ارتشیان به عنوان همسنگران
و همرزمان واقعی آنها ،تعیین روز ارتش بهوســیله
امام(ره)رایکیازبهترینوهوشمندانهتریناقدامات
امام راحل برشــمردند و گفتنــد :این اقــدام عالوه بر
مستحکم کردنپایههایارتشجمهوریاسالمی،
ســبب یأس و ناامیــدی بســیاری از توطئ هگــران ،در
آنزمانشد.
ایشانباتأ کیدبراینکهتعیینروز ارتشاز جانبامام
خمینی (ره) به معنای پذیرش هویت ارتش با همه
مختصــات و شــرایط آن در ابتدای پیــروزی انقالب
بــود ،افزودنــد :حفظ و تقویــت ارتــش ،اعتقاد قلبی
و عمیــق امــام (ره) بــود و ایــن تصمیم صحیــح امام
موجب شد ارتش در تمامی قضایای بعد از انقالب،
خوشبدرخشد.
رهبرانقالباسالمی،ایستادگیدرمقابلتوطئههای
درونی را یکی از نمونههای کارنامه درخشــان ارتش
برشــمردند و گفتنــد :نقشآفرینــی ارتــش در دوران
دفاعمقدسوارائهجلوههایعملیاز سطوحباالی
اخالق و معنویت در کنــار قدرت رزمی ،یکــی دیگر از
افتخاراتآناست.
حضرتآیتاهللخامنهای،شهیدانصیادشیرازی،
بابایی و بسیاری از شهدای ارتش را الگوهای عملی
از اخــاق و معنویت خواندند و تأ کیــد کردند :ارتش
جمهوریاسالمیامروزیکنیرویفکریومعنویو
دارایانگیزههایپاکومقدساست کهاینیکیاز
آثار مهماقدامامام(ره)در تعییناینروز استوباید
اینارزشهاقدر دانستهوتقویتشوند.
یهــای روحی
ایشــان با تأ کید بر لــزوم افزایش آمادگ 
و معنوی ارتش ،بــه نقش مهم نیروهای مســلح در
تأمین امنیت اشــاره کردند و افزودنــد :امنیت برای
یک کشور بسیار مهماستوهرچهنیروهایمسلح
مقتدرتر و پرانگیزهتر باشــند ،این اقتــدار حتی ا گر با
تحرک نظامی هم همراه نباشــد ،زمینه ســاز ایجاد
امنیتخواهدبود.
فرمانــده کل قــوا ،فرماندهــان ارتــش را بــه تربیــت

انســانهایی کــه بتواننــد الگــو باشــند توصیــه و
خاطرنشان کردند :روز به روز باید الگوهای اخالقی
همچون شــهید صیاد و شــهید بابایی در ســازمان
بزرگودارایشوکتارتشافزایشیابد.
رهبرانقالباسالمیباتأ کیدبراینکهنیروهایمسلح
از مهمتریــن حصارهای تأمیــن امنیت بــرای مردم
بهشمار میروند،افزودند:عالوهبرنیروهایمسلح،
مجموع ههــا و دســتگاههای اقتصادی ،آموزشــی،
علمیوتحقیقاتیوفرهنگینیزاگردرجهتمقابلهبا
اهدافدشمنوبهعنوانبخشهایتکمیل کننده
یکدیگر ،عمــل کنند ،قطعــا هماهنگ بــا نیروهای
مســلح ،زمین هســاز حفــظ و تقویــت امنیــت ملــی و
توسعهوپیشرفت کشور خواهندشد.
یهــای
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای یکــی از طراح 
اصلیدشمنرا،استفادهاز نقاطضعف ومشکالت
اقتصادی برای ضربه زدن به ملت ایران ،دانســتند
و خاطرنشــان کردند :به همین دلیل در ســالهای
اخیرشعارهایاقتصادیبرگزیدهوبرجستهشدند.
ایشان تقویت بنیه اقتصادی کشور را حساسترین
و کلیدیترینموضوعبرشمردندو گفتند:برهمین
اساس بر اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی
به عنــوان یــک مجموعــه «کار و حرکــت و اقــدام» ب ه
ویژه بر موضوع اشــتغال و تولید و همچنین مسائل
معیشــتی مردم و کارکنان دســتگاههای مختلف از
جملهنیروهایمسلحتأ کیددارم.
رهبرانقالباسالمیبااشارهبهتمرکزبدخواهاننظام
اســامی برای اســتفاده از نقاط ضعف اقتصادی به
منظور ایجاد اخالل ،خاطرنشــان کردند :زمانی که
انگیزه و هدف دشمن مشــخص است ،قاعدتا باید
انگیزه مسئوالن برای اجرای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی افزایش یابد و من تمامی این مسائل را که
دیدگاه کارشناســان زبــده اقتصادی اســت ،به طور
مشروحوخصوصیبرایمسئوالننیزبیان کردهام.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای افزودنــد :توقــع مــن از
مسئوالنایناست،زمانی کهانگیزهدشمنرابرای
استفادهاز نقاطضعفاقتصادیمیبینند،درصدد
برطرف کردننقاطضعفاقتصادیوبستنمنافذ
برآیند.
ایشانتأ کید کردند:البتهنظامجمهوریاسالمیو
ملتایران،نقاطقوتفراوانیدارندوعلتسربلندی
ملــت در مقابــل توطئ ههــای مختلــف ،از ابتــدای
پیروزی انقــاب تا کنون همین نقــاط قوت عجیب
اســت که از لحاظ کمیت و کیفیــت ،از نقاط ضعف
بیشترهستند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنانشان با
اشارهبهانتخاباتپیشرو،انتخاباترااز افتخارات
ملــت ایــران و مایــه عــزت ،قــدرت ،روســفیدی و
ســربلندی ملت ایران در دنیــا خواندنــد و افزودند:
بدخواهان ب ه دنبال نشــان دادن اســام و معنویت
در نقطه مقابل مرد مســاالری بودند ،اما جمهوری
اسالمی با مردمساالری اســامی و انتخابات ،غلط
بودناینحرفرانشانداد.
حضرت آی ـتاهلل خامن ـهای گفتنــد :همه ملــت در
انتخاباتاحساسمیکنند که کلید کارهای کشوردر
دستخودشاناستوآنانهستند کهعناصراصلی
کشوررامعینمیکنند.
ایشانباتأ کیدبراینکهتمامیمردم،نامزدها،دولت
و دستاندرکاران باید قدر انتخابات را بدانند و آن را
گرامیبدارند،افزودند:بایدانتخاباتی گسترده،باشور
و شوق و نشاط  ،ســالم و همراه با امنیت برگزار شود
و چنین انتخابات و ذخیرهای ،به کشــور مصونیت
بسیاریخواهدداد.
رهبرانقالباسالمیبااشارهبهمطالبوسوسهانگیز
رسانههایدشمنوتالشخصمانهآنانبرایخراب
کردن انتخابات ،خاطرنشــان کردند :ملــت ایران با
همین بیداری و هوشــیاری که همواره نشــان داده
است،در مقابلاینحرکتعملخواهد کرد.

ثبت رکورد جدید کاهش مصرف نسوز
در فوالد مبارکه

رهبر انقالب
اسالمی تقویت بنیه
اقتصادی کشور را
حسا سترین
و کلیدیترین
موضوع برشمردند و
گفتند :بر همین
اساس بر اجرای
سیاستهای
اقتصادی مقاومتی
به عنوان یک
مجموعه «کار و
حرکت و اقدام » به
ویژه بر موضوع
اشتغال و تولید و
همچنینمسائل
معیشتی مردم
و کارکنان
دستگاههای
مختلف از
جمله نیروهای
مسلح تأ کید دارم

کارکنــان تالشــگر ناحیــه فوالدســازی و
ریختهگری مــداوم فــوالد مبارکــه در فروردینماه
ســال جاری با تولید بیش از  562هــزار تن تختال
حماسهای دیگر آفریدند.
ای ــن خب ــر را محم ــد رض ــا بنائی ــان مف ــرد مدی ــر ناحیـــه فـــوالد
س ــازی و ریخت ــه گ ــری م ــداوم ف ــوالد مبارک ــه داد و گف ــت :می ــزان
تولی ــد در رک ــورد قبل ــی ای ــن ناحی ــه  520ه ــزار و  202ت ــن تخت ــال
ب ــوده اس ــت.
وی تـــاش روزافـــزون کارکنـــان تولیـــد ،تعمیـــرات ،اســـتفاده
بهین ــه از ظرفی ــت کورهه ــای ق ــوس الکتریک ــی و ماش ــینهای
ریختهگ ــری ،برنامهری ــزی مناس ــب ب ــرای اج ــرای تعمیـــرات و
کاهــش توقفــات و همــکاری ســایر واحدهــا از جملــه واحدهــای
نس ــوز و خدم ــات فن ــی و پش ــتیبانی را از عمدهتریـــن دالیـــل
کس ــب ای ــن رک ــورد دانس ــت.

در همیــن خصــوص داریــوش رشــیدی رئیــس واحــد احیــا مســتقیم
شــماره یــک فــوالد مبارکــه بیــان کــرد :کارکنــان تالشــگر ایــن واحــد در
نم ــاه س ــال ج ــاری ب ــا همی ــاری س ــایر قس ــمتهای ناحی ــه
فروردی 
نس ــازی ،موف ــق ش ــدند  434ه ــزار و  50ت ــن آه ــن اس ــفنجی را
آه 
تولیــد نماینــد .وی افــزود :کارکنــان ایــن واحــد همچنین موفق شــده
نم ــاه س ــال 95ب ــا تولی ــد 433ه ــزار و 372ت ــن آه ــن
بودن ــد در فروردی 
اس ــفنجی رک ــورد دیگ ــری را از خ ــود برج ــای گذارن ــد.
ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ف ــوالد ،در همی ــن خص ــوص محمدرض ــا فتح ــی
رئیــس واحــد احیــا مســتقیم شــماره 2فــوالد مبارکــه افــزود :کارکنــان
نم ــاه س ــال ج ــاری
واح ــد احی ــا مس ــتقیم ش ــهید خ ــرازی در فروردی 
ب ــا تولی ــد 240ه ــزار و 465ت ــن آه ــن اس ــفنجی موف ــق ب ــه ثب ــت رک ــورد
جدیــدی شــدند و نســبت بــه رکــورد قبلــی میــزان تولیــد خــود را  11هزار
نســازی فــوالد
تــن بهبــود بخشــیدند .رحیــم عبــدی مدیــر ناحیــه آه 
مبارکــه ،افزایــش بهــرهوری کارکنــان ،اســتفاده بهینــه و حدا کثــری از
تجهیزات و منابــع ،اجرای صحیح دســتورالعملهای کاری ،کاهش
نســازی را
زمــان توقفــات و در نهایــت همــت بلنــد کارکنــان ناحیــه آه 
از مهمتری ــن دالی ــل کس ــب ای ــن موفقی ــت برش ــمرد.

اعالم آمادگی بانک پاسارگاد برای پشتیبانی از طر حهای توسع ه فوالد مبارکه

اراده بانک پاسارگاد
از ابتدا بر این بوده
است که در اقتصاد
ملی ایفای نقش
نماید ،از این رو
ضمن قدردانی از
تالشهای مدیریت
و کارکنان فوالد
مبارکه این آمادگی
را داریم تا در روند
توسعه این شرکت
نقشی داشته
باشیم

مدیرعاملبانکپاسارگاد گفت:
این بانک در راســتای توجه ویــژه به
بحث اقتصاد مقاومتی و تأثیــر آن در
بهبودوضعیتتولیدواشتغال،آماده
استتاباارائهانواعخدماتارزیاعم
از گشــایشاعتبــار اســنادی،صــدور
ضمانتنامههــا و  ...از طر حهــای
توسع ه شرکت فوالد مبارکه حمایت
کند.
مجید قاســمی که بــه همــراه جمعــی از مدیران
و کارشناســان ارشــد ایــن بانــک از فــوالد مبارکــه
بازدیــد مینمــود ،ضمــن دیــدار بــا مدیرعامــل
و معاونــان فــوالد مبارکــه بــا تأ کیــد بــر اینکــه
فوالدمبارکــه  20درصــد تولیــد منطقــه منــا و
ســهم یــک درصــدی از تولیــد ناخالــص داخلــی
کشــور ( )GDPرا در اختیــار دارد ،اظهــار کــرد:
فــوالد مبارکــه بــه عنــوان قطــب صنعتــی مهــم
اثرگــذار در اقتصــاد کشــور محســوب میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت تولیــد ناخالــص ملــی
در اقتصــاد کشــور و مقایســه کیفیــت درآمــد
ســرانه ایــران بــا درآمــد ســرانه برخــی کشــورهای
حــوزه خلیــج فــارس تصریــح کــرد :کیفیــت
درآمــد ســرانه مــا از ایــن کشــورها بســیار بهتــر
اســت ،چرا کــه ایــن درآمــد از راه کشــاورزی،

صنعــت ،خدمــات و  ...بــه دســت آمــده اســت،
در حالیکــه نفــت تنهــا راه درآمــد ســرانه آنهــا
اســت ،امــا بــه دلیــل اینکــه ایــن کشــورها
جمعیــت کمــی دارنــد بــا تقســیم بــر ایــن
جمعیــت درآمــد ســرانه آنهــا بــاال م ـیرود.
مدیرعامــل بانــک پاســارگاد ادامــه داد :یــک
دالر درآمــد ســاالنه مــا بــا  3000دالر درآمد ســرانه
کشــورهای حوزه خلیج فــارس برابــری میکند،
بــه عبــارت دیگــر همــه  350هزارنفــری کــه در
چرخــه تولیــد فــوالد مبارکــه بــه طــور مســتقیم
و غیرمســتقیم فعالیــت دارنــد ،در ایــن تولیــد

ناخالــص داخلــی ســهیم هســتند.
وی خاطرنشــان کرد :در اقتصــاد نیز خمیرمایه
 GDPو پیشــرانهای اقتصــادی دو محصــول
اســت کــه یکــی از آنهــا فــوالد و دیگری ســیمان
اســت؛ بــه نحــوی کــه ا گــر فــوالد نباشــد ،بخــش
پیشــران کشــور یعنــی ســاختمان متوقــف
میشــود کــه در ادامــه توقــف صنعــت را نیــز بــه
دنبــال دارد ،در ایــن حالــت اســت کــه بایــد بــه
نقــش فــوالد مبارکــه توجــه بیشــتری بنماییــم.
قاســمی بــا ابــراز خرســندی از حضــور در فــوالد
مبارکــه و اینکــه طر حهــای توســعهای ایــن

شــرکت در تمامــی ادوار ادامــه داشــته و متوقــف
نشــده اســت ،اظهــار کــرد :اینکــه فــوالد مبارکــه
هــر ســال ســعی در جهــت ارتقــا برنامههــای
تولیــد و توســعه دارد ،بســیار بــا اهمیــت اســت،
بــه نحــوی کــه گویــی اشــتهایی ســیر نشــدنی
در توســعه خــود دارد؛ ایــن نشــان میدهــد
کــه مدیریــت ایــن شــرکت هوشــمندانه بــه
ایــن مقولــه پرداختــه و بــه مــوازات آن بدنــه
کارشناســی و کارکنــان شــرکت نیــز در تمامــی
ادوار درک خوبــی از اهــداف شــرکت داشــتهاند.
وی یــادآوری کــرد :اراده بانــک پاســارگاد از ابتــدا
بــر ایــن بــوده اســت کــه در اقتصــاد ملــی ایفــای
نقــش نمایــد ،از ایــن رو ضمــن قدردانــی از
تالشهــای مدیریــت و کارکنــان فــوالد مبارکــه
ایــن آمادگــی را داریــم تــا در رونــد توســعه ایــن
شــرکت نقشــی داشــته باشــیم.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،در ایــن دیــدار
صمیمانــه دکتــر ســبحانی مدیرعامــل فــوالد
مبارکــه نیــز ضمــن تأ کیــد بــر نقــش تولیــد در
اشــتغالزایی و چرخــه اقتصــاد کشــور و بــا ارائــه
گــزارش کاملــی از عملکــرد فــوالد مبار کــه در
ســال  95و برنامههــای ایــن شــرکت در ســال
 ،96از همــکاری بانکهــا بــا صنایــع بــه عنــوان
عاملــی بــرای توســعه یــاد کــرد.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خبر داد:

هدف غایی بعثت مکارم اخالق است
انی ُبعثت ل تم ُم م ُ
االخالق؛ بهراستی که من
کارم َ
ِ ِّ ِ ِ ُ ِ ِ َ ِ
مبعوث شدم تا شرافتهای اخالقی را کامل و تمام
کنم .انســان از منظر قرآن ،مســافرى است رهسپار
لقــاى خداونــد ســبحان و ایــن ســالک توش ـهای
میطلبــد تــا بتوانــد بــه ســرمنزل مقصــود برســد.
باالترین توش ه مسافر زندگى ،خو گرفتن به اخالق
الهىومهمترینمحور آنتزکی هنفساست.اخالق،
بنا به تعریف شایع آن ،مشتمل بر فضایل و رذایلی
اســت که بعــد روحانــی انســان را شــکل میدهد و
منشأ بروز رفتارهای متناسب با آن میشود .بدین
علــت ،شــناخت فضایــل اخالقــی و عمل بــه آنها
دارای اهمیــت و ضــرورت غیرقابــل انکاری اســت؛
همچنیــن شــناخت رذایــل اخالقــی و اجتنــاب از
آنها .با مراجعه به متون دینی به ضرورت شناخت

مدیرمرکزتعمیراتنسوز فوالدمبارکه گفت :با
تعامــل و ارتبــاط تنگاتنــگ مرکــز تعمیــرات نســوز و
واحدهای تولیــدی و تعمیراتی ناحیه فوالدســازی،
همچنین بــا اصــاح روشهــا و دســتورالعملهای
کاری،بازرسیهایمداومتجهیزاتوبهبود کیفیت
مواد نســوز ،مصرف نســوز شــرکت فــوالد مبارکه در
فروردینمــاه  96بــه  6.25کیلوگــرم برتــن مــذاب،
کاهشیافت.
ایــرج مختــار پــور اظهــار کــرد :رکــورد قبلــی کاهــش مصــرف نســوز
در ف ــوالد مبارک ــه مرب ــوط ب ــه فروردینم ــاه س ــال  95و ب ــه می ــزان
 6.4کیلوگــرم بــر تــن مــذاب بــود.
وی خاطرنش ــان ک ــرد :کاه ــش هزینهه ــا و قیم ــت تمامش ــده
ف ــوالد کم ــا کان ج ــزو اه ــداف ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه جه ــت
حضــور موفــق در بــازار جهانــی فــوالد اســت ،بنابرایــن از آنجایــی
ک ــه مص ــارف م ــواد نس ــوز یک ــی از اق ــام پرهزین ــه تولی ــد ف ــوالد
محســوب میشــود ،کاهــش ضریــب مصــرف آن در ایــن شــرایط
س ــخت و پ ــر چال ــش میتوان ــد کمک ــی در راس ــتای نی ــل ب ــه ای ــن
ه ــدف باش ــد.
مدیــر مرکــز تعمیــرات نســوز فــوالد مبارکــه کســب ایــن رکــورد را بــه
مدیریــت عالــی شــرکت ،معاونــت بهرهبــرداری و کارکنــان فــوالد
مبارکــه تبریــک گفــت و اظهــار امیــدواری کــرد :بــا رعایــت تمامــی
اص ــول ایمن ــی و ب ــا ادام ــه کنت ــرل مص ــارف و کاه ــش هزینهه ــای
تمامش ــده تولی ــد ف ــوالد ،همچن ــان ف ــوالد مبارک ــه بتوان ــد ب ــا
س ــایر کارخانج ــات ت ــراز اول جه ــان رقاب ــت کن ــد.

رحیمعبدیمدیرناحیهآهنسازیفوالدمبارکه
ضمناعالماینخبرباقدردانیاز تمامی کارکناناین
ناحیه گفت :کارکنان بلندهمت ناحیه آهنســازی
فوالد مبارکه موفق شــدند بار دیگــر در فروردینماه
ســال جــاری بــا تولیــد مجمــوع 674هــزار تــن آهن
اسفنجی به رکوردهای جدیدی در واحدهای احیا
مستقیم 1و 2دستیابند.

مدیرعامل بانک پاسارگاد خبر داد:

یادداشت  /سیدجواد نبوی

اخالق و آرایش به فضایل و پیرایش از رذایل بیشتر
پــی میبریــم .در آیــات و روایــات متعــددى یکى از
مهمتریــن اهــداف نــزول قــرآن و بعثــت پیامبــران
تزکیه نفس و تکمیل مکارم اخالق بر شمرده شده
اســت .پیامبر (صلیاهلل علیه و الــه) غایت و نتیجه
دعوت خویش را ا کمال مــکارم اخالق بیان نموده
است .حضرت محمد (صلیاهلل علیه و اله) در این
حدیــث میفرمایند :من مبعوث شــدم کــه مکارم
االخالق را تمام کنم .وقتی حضرت در این حدیث
میفرمایند« :انما بعثت» یعنی فقط همین است
و جز ایــن نیســت و من فقط بــرای مــکارم االخالق
مبعــوث شــدم و در واقــع اصلیتریــن دلیــل بعثت
ایشان همین مکارم االخالق اســت و دیگر اهداف
بعثت نیز در کنار همین است.

تولید ماهانه تختال در فوالد مبارکه
از  562هزار تن گذشت

دستیابی به رکوردهای تولید در
واحدهای احیاء مستقیم فوالد مبارکه

نخستین کارخانه گندلهسازی  5میلیون تنی شرق کشور در آستانه راهاندازی
با راهاندازی این
کارخانه در سال
اقتصاد مقاومتی
با تمرکز بر تولید
و اشتغال ،زمینه
اشتغال مستقیم و
غیرمستقیمبیش
از  1500نفر در این
منطقه محروم
مرزی فراهم شده
است

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه
از پایــان یافتــن عملیــات نصــب
تجهیزات کارخانــه  5میلیون تنی
گندلهســازی ســنگان در اســتان
خراســان رضــوی و راهانــدازی آن
خبر داد.
دکتــر بهــرام ســبحانی اظهــار کــرد :بــا اتمــام
فعالیتهای نصب تجهیزات و تزریق گاز به خط
لوله انتقــال گاز به کارخانه که بــا پیگیری و تالش
مســئوالن اســتان به تازگی انجام گرفت ،شرایط

بــرای آغاز مرحلــه راهانــدازی گرم کارخانــه فراهم
شده و پس از انجام کنترلهای نهایی طی چند
روز آینــده مشــعلهای کــوره بــرای ورود بــه دوره
راهاندازی گرمروشنخواهدشد.
ویافزود:احداثاین کارخانهدر منطقهمحرومو
مرزیشرق کشورباشرایطفقدانزیرساختهای
الزماز جمله گاز،برقوآب،محدودیتومشکالت
خــاص خــود را داشــت کــه ا کنــون برخــی از ایــن
مشکالتومحدودیتهامرتفعشدهوامیدواریم
بــا مســاعدت و پشــتیبانی مســئوالن اســتانی و
کشوریمابقیمحدودیتهانیزمرتفعشود.

مدیرعامــل فــوالد مبارکه گفت :با روشــن شــدن
مشعلهای کوره کارخانه گندلهسازی،عملیات
حرارتی شامل خشک کردن نسوزها و گرم کردن
تدریجــی کــوره آغــاز و پــس از طی ایــن دوره شــارژ
کنســانتره ســنگآهن به کارخانه و تولیــد گندله
آغاز میشود.
وی تا کید کرد :با راهاندازی این کارخانه در ســال
اقتصادمقاومتیباتمرکزبرتولیدواشتغال،زمینه
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از  1500نفر
در اینمنطقهمحروممرزیفراهمشدهاست.
ســبحانی افــزود :کارخانــه دیگــری بــرای تولیــد

کنسانترهسنگآهنباظرفیتسالیانه 5میلیون
تن در ســال ،در همین منطقه در دســت احداث
است کهطبقبرنامهبایدعملیاتنصبتجهیزات
آنتاپایانسالجاریخاتمهیابد.
وی در خصــوص میــزان ســرمایهگذاری در ایــن
پروژه گفت :شــرکت فوالد مبارکــه از محل منابع
خود برای احداث کارخانه گندلهسازی سنگان
و تأمیــن زیرســاختها ،بالــغ بــر یــک هــزار و 150
میلیارد تومان هزینه کرده است و تقریبامعادل
همیــن مقــدار هــم بایــد در کارخانــه کنســانتره
سرمایهگذاری کند.

3
شماره 1021

شنبه  2اردیبهشت 1396

 24رجب 1438

 22آوریل2017

خـبـــــــــــر
مجموعه خاطرات کارکنان شرکت فوالد مبارکه

گفت و گو

مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع خبرنگاران تصریح کرد:

فوالد مبارکه؛ از خاک تا افالک

تولید و توسعه تنها راه اشتغالزایی

بنــا بــه فرمــوده مقــام معظم
رهبری امسال باید سمت و سوی
اقتصاد مقاومتــی در زمینه تولید و
اشــتغال باشــد .مهمترین معضل
کشور در حالحاضراشتغالاست،
بنابــر ایــن اولویــت اول اقتصادی
صنعتگران و دولت باید پرداختن
بــه تولیــد و افزایش ســطح کمی و
کیفی آن باشــد ،چرا که در صورت
وجــود توســعه و تولیــد ،اشــتغال
پایــدار هــم ایجــاد میشــود .از آن
جائیکــه در حــوزه فوالد نیــز ایجاد
طر حهــای توســعه و تــداوم آنها
ضــرورت دارد ،لــذا در حال حاضر
طر حهایی کلید زده شــده که باید
هــر چــه ســریعتر در آنهــا
سرمایهگذاری انجام شود ،ازاینرو
انتظــار مــیرود کــه مکانیــزم های
تأمین مالی آسانتر شود.
مطلبفوقبخشیاز سخناندکتر
بهرام سبحانی در جمع خبرنگاران
حاضر در مراسم افتتاحیه دهمین
نمایشــگاه «بورس ،بانک و بیمه»
است.ادامهاینپرسشوپاسخها
پیش روی شما خوانندگان محترم
خبرنامهقرار میگیرد.
از نظر بازار فروش و صادرات سال  95برای
گروه فوالد مبارکه چگونه بود؟

در ســال  95بــازار به نســبت ســال  94که یکی
از ســختترین ســالهای صنعت فوالد کشور
تلقی میشد ،از شــرایط بهتری برخوردار بود.
ازنظر فروش و صــادرات باید گفت ا گــر در بازار
داخل تقاضا وجود داشته باشد ،بدیهی است
کــه ابتــدا باید بــازار داخــل را پاســخگو باشــیم
و در اولویــت بعــدی بــه صــادرات بپردازیــم.
ا گرچه بعضی شــرکتها ممکن است با تقاضا
در بــازار داخــل مواجــه نباشــند ،در عینحال
برای صادرات محصوالت خود نیز توان الزم را
نداشته باشند که این امر هم به دالیل متعدد
دیگــری از قبیــل تــوان خــط تولیــد ،کیفیــت
محصــول ،محــل اســتقرار کارخا نــه ،کامــل
نبــودن خــط تولیــد و نداشــتن ارزشافــزوده
مناسب ،بســتگی دارد .باید در نظر داشت به
هراندازه که مجموعههــای تولیدکننده فوالد
از زنجیره کاملتری در تولید برخوردار باشند،
در هنگام بروز هرگونه نوســان و تهدید در بازار
با آسیبپذیری کمتری مواجه میشوند.
در سال  95حدود  5میلیون تن فوالد ایران

به بازارهای جهانی صادر شد .به نظر شما
چگونه اســت که فــوالد کشــور میتواند در
ایــن بازارهــای بهشــدت رقابتــی حضوری
مقتدرانه داشته باشد؟

فوالد ایران با توجه به مزیتهای که نسبت به
برخی تولیدکنندگان دیگر دارد ،توانسته است
در شــرایط فعلــی حا کــم بــر بــازار ،محصوالت
خود را به بازارهای جهانی بــهویژه به مقاصد
اروپایی صادر کند .باید توجه داشــته باشــیم
در مقطعــی کــه بازارهــای جهانــی بــا ا فــت
روبــرو میشــوند ،یکبخشــی از تولیــد بــرای
بسیاری از شــرکتها تولیدی با ضرر روزافزون
همراه اســت ،امــا ایــن مســئله در ایــران که از
مزیتهــای گاز ،ســنگآهن ،انــرژی و نیــروی
انســانی برخــوردار اســت ،شــرایطی را فراهــم
میکند که بتوانــد با مقاومت بهتر و بیشــتری
نسبت به ســایر رقبای خارجی در بازار بماند؛
ضمــن اینکــه زمانــی کــه تولیدکننــدگان در
بازار با تقاضــا مواجه نباشــند ،بهطور طبیعی
بــه ســمت صــادرات کشــیده میشــوند .بــه
عبارتدیگر تولیدکنندگان در چنین شرایطی
با دو راهکار کاهش تولید که زیان در زیان است
و یا صادرات مواجه میشوند که به طور حتم
انتخاب راه دوم به مراتب بهتر است.
در حــال حاضــر وضعیــت تولیــد و صــادرات
فوالدمبارکهوکشور چگونهاست؟

فوالد مبارکه با دس ـتیابی به رکوردهای جدید
در اولین ماه از ســال 96به معنای واقعی رویش
دوبــارهای را آغــاز کــرد و گام اول را در خطــوط
مختلف محکم برداشــت .گروه فوالد مبارکه به
عنــوان بزرگترین تولیدکننده فوالد در کشــور و
منطقه خاورمیانه ،در ســال گذشــته بیش از 7
میلیــون و 455هزار تن فــوالد خام تولیــد کرد و
توانستاز اینمیزانمحصولبیشاز 6میلیون
و 300هزار تن انــواع محصوالت فــوالدی به بازار
داخلی و صادراتی عرضه کند کــه نزدیک به1.5
میلیــون تــن از ایــن محصــوالت به کشــورهای
مختلف صادر شده اســت .همچنین به لحاظ
ســرمایه ثبتشــده بــا 7هــزار و پانصــد میلیــارد
تومــان ،بــه عنــوان بزرگتریــن شــرکت بورســی
کشور شــناختهشده اســت .این نکته نیز بسیار
حائز اهمیت اســت که در گروه فوالد مبارکه سه
مجموعــه فوالدســازی مجتمــع فوالدمبارکــه،
مجتمعفوالدسباوفوالدهرمزگاندربندرعباس
فعالیتمیکنند کهظرفیتنصبشدهاینسه
مجموعه با طر حهای توســعهای که در یکی دو
سال اخیر اجرا شــده اســت ،به 10میلیون و300
هزار تنمیرسد.
محصــوالت فــوالد مبار کــه ب ـه عنــوان یــک

کاالی صنعتی بســیار بــا کیفیــت در بازارهای
جهانی برای مصرفکنندگان شــناختهشــده
اســت .مــا معموال هــر ســال حــدود  30درصد
از محصوالتمــان را بــرای صــادرات در نظــر
میگیریم ،مگــر اینکه وضعیت عرضــه و تقاضا
در بازار داخل تغییر پیدا کند .عمده صادرات
ما به کشورهای مناطق خاورمیانه نظیر عراق
و کشــورهای حاشــیه خلیجفارس میباشــد.
همچنیــن به کشــورهای جنوب شــرقی آســیا
نظیر مالــزی و تایلند و مــازاد بر آنها به کشــور
آفریقــا و الجزایــر نیــز محصــوالت صادراتــی را
ارســال مینماییم .گفتنی اســت که در ســال
گذشــته نیز حــدود  63درصــد صادراتمان به
اروپا و اتحادیه آن بوده است.
ازآنجاییکــه کشــور ایــران در حــال حرکــت بــه
سمتتولید 55میلیونتنفوالداست،ماباید
برایصادرات 20میلیونتنبرنامهریزی کنیم،
بنابراین بســنده کردن به صــادرات  5میلیون
چ عنوان توجیه اقتصادی ندارد.
تنی ب ه هی 
آیا فوالدسازان ایرانی همانند تولیدکنندگان
فــوالد کشــور چیــن از ســوی دولــت مــورد
حمایت قرار میگیرند؟

ا یــن درخواســتی ا ســت کــه فوالدســازان
داخلــی ایــران نیــز داشــته و دارنــد کــه هنــوز
آنگونــه کــه بایــد اقــدام الزم صــورت نگرفتــه
است .در سایه حمایتهای دولت و چنانچه
ظرفیتهــای بالقــوه کــه بیــش از  30میلیــون
تن اســت به حالت بالفعــل برســد و بتوانیم از
آنها بهرهبــرداری کنیــم ،بهیقین بــه اهداف
ترسیمشده دست خواهیم یافت.
بهنظرشمابهترینراهکار برایتوسعهپایدار
صنعت فوالد کشور چیست؟

ا گــر بــرای سیا س ـتگذاری تولیــد و توســعه
صنعــت فوالد کشــور بــهطــور متمرکــز در یکی
از زیرمجموعههــای وزارت صنعــت ،معــدن و
تجــارت تصمیمگیری شــود و در آن مشــخص
شــود کــه چــه اقداماتــی در چــه مکانهایــی
و بــا چــه ظرفیتــی و بــه ســمت تولید چــه نوع
محصولی با چــه تکنولــوژی و برای کــدام بازار
هــدف تولید شــود ،بــه نظــر میرســد ،در این
حا لــت تولیــد  55میلیــون تــن فــوالد دور از
دســترس نخواهد بــود .در عینحــال باید راه
برای سرمایهگذاری باز باشد تا سرمایهگذار نیز
ترغیب شود ،برای اجرای سیاستهای مذکور
به میدان بیاید و سرمایهگذاری کند.
بــه عقیده شــما چــه اولویتهایــی باید در
حوزه اقتصادی و صنعت فوالد مورد توجه
قرار گیرد؟

بنا به فرموده مقام معظم رهبری امسال باید

داستان نخستین اتوماسیون
سمت و سوی اقتصاد مقاومتی در زمینه تولید
و اشــتغال باشــد .مهمترین معضل کشــور در
حال حاضر اشــتغال اســت ،بنابرایــن اولویت
نخســت اقتصــادی صنعتگــران و دولــت باید
پرداختــن بــه تولیــد و افزایــش ســطح کمــی و
کیفی آن باشد .چرا که در صورت وجود توسعه
و تولیــد ،اشــتغال پایدار هــم ایجاد میشــود.
در حــوزه فــوالد نیــز ایجــاد طر حهای توســعه
و تــداوم آنهــا ضــرورت دارد .در حــال حاضــر
طر حهایی شروعشده که باید هر چه سریعتر
در آنها ســرمایهگذاری انجام شــود .از اینرو
انتظار م ـیرود کــه مکانیزمهای تأمیــن مالی
آسانتر شود.
همچنین باید مشوقها و تسهیالت بیشتری
به این بخش بهخصــوص در بخش زیر بنایی
تخصیص یابد ،چرا کــه صنعت فوالد زیربنای
ســنگینی را میخواهــد و ا گر در ایــن بخشها
بــه حــد کافــی ســرمایهگذاری نشــود ،ایــن بار
به دوش ســرمایهگذار اصلی میافتد و در این
صورت دیگر طر حها توجیه اقتصادی ندارند.
در فــوالد مبارکــه بــرای افزایش بهــرهوری چه
اقداماتی انجامشدهاست؟

کارکنــان بلندهمــت فــوالد مبار کــه همــواره
تالش میکنند با افزایش بهرهوری و اســتفاده
بهینــه از تجهیــزات و منابــع موجود شــرایطی
را فراهــم کننــد کــه شــرکت با نیــروی کمتــر به
تولیــد بیشــتر برســد .در عینحــال افزا یــش
ظرفیــت کورههــا نیــز اقــدام دیگری اســت که
انجام دادیم تا با سرمایهگذاری کمتر به تولید
بیشتر دســت پیدا کردهایم .در ســال گذشته
برای نخســتین بــار در کشــور برای ســازههای
صنعتی و کشتیسازی ،ورقهای آجدار تولید
کردیــم درصورتیکــه ایــن قبیل ورقهــا پیش
از ایــن وارداتــی بــود .همچنیــن در برخــی از
زمینهها فرآیندها را اصالح نمودیم و به تولید
محصوالت با ارزشافزوده باالتر دستیافتیم.

به گزارشخبرنگار فوالدوبه گفتهدبیریازدهمین
كنفرانــس بینالمللــی تجــارت الكترونیــك ایــن
همایشدر راستایبرنامههایتوسعهاقتصادی
کشــور و منطقه و با حمایت اتاق بازرگانی ،صنایع
و معادن اصفهان ،بانکها و هتلهای برتر ایران
و دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان با پشــتیبانی
نهادهایخصوصیودولتی،اتاقبازرگانیمونیخ
آلمان،وزارتبهداشتوآموزشپزشکی،سازمان
جهانی گردشــگری ،صاحبان صنایــع و هتلها و
شهرکسالمتبرگزار شد.
علیصنایعیبابیاناینکهایران،ظرفیتبسیاری

در زمینه گردشگری سالمت بهویژه در شهرهای
اصفهــان ،تهــران ،شــیراز ،مشــهد و قــم دارد،
افزود :در آینده نزدیک شــهرک ســامت اصفهان
یشــود کــه میتوانــد به توســعه
نیــز راهانــدازی م 
گردشگریسالمت کمکبسیارینماید.

وییادآوری کرد:ا کنوننیز گردشگرانبسیاریدر
عرصهسالمتاز کشورهایمنطقهوحتیاروپابه
ایرانسفرمیکنند،امابهدلیلعدمسازماندهی
اینحوزه،آنانشکار دالالنمیشوند.
علــی صنایعــی یــادآوری کــرد :بــر اســاس تعریــف

خواننــدگان بایــد بداننــد اتوماســیون پیچیــده
صنعتــی بــا فــوالد مبارکــه وارد ایــران شــد و این

اخبار کوتاه

طراحی و اجرای سیستم کنترل پمپهای هیدرولیک
در کورههای قوس الکتریکی

پیشبینــی شــما از افزایش ســود هر ســهم
فوالد مبارکه چیست؟

در فوالد مبارکه طر حهای توسعهای اجراشده
اســت کــه در ســال جــاری بــه ثمــر خواهنــد
نشست .باید در نظر داشــته باشیم که برخی
از این طر حها در ســال  95افتتاح شــدند ،اما
از آنجاییکــه یــک تــا دو ســال طــول میکشــد
تا بــه ظرفیــت و ســوددهی برســند ،ایــن نوید
را میدهیــم کــه در ســال  96تقریبا ا کثــر آنها
بــه ســوددهی خواهنــد رســید .همچنیــن در
چندین طرح دیگر سرمایهگذاری شده است
که آنها نیز به تولید فوالد کمک میکند.آنچه
مســلم اســت اینکه طبیعتا به هر میزان تولید
باال  ،هزینههای ســربار کاهــش پیدا میکند و
به سودآوری بیشتر میرسیم.
گفتنی اســت دهمیــن نمایشــگاه بینالمللی
بــورس ،بانــک و بیمــه  26تــا  29فروردینماه
ســال جاری در محــل دائمی نمایشــگاههای
بینالمللی تهران برگزار شد.
در این نمایشگاه شرکت فوالد مبارکه به عنوان
بزرگترین شرکت بورسی کشور ،همراه با سایر
شرکتهای بورسی گروه خود(فوالد هرمزگان
جنــوب ،فــوالد امیرکبیــر کاشــان و شــرکت
ســرمایهگذاری توکا فوالد) به همــراه کارگزاری
مبین سرمایه ،حضوری پررنگ داشت.
بــه گــزارش خبر نــگار فــوالد ،طــی چهــار
روز برگــزاری ایــن نمایشــگاه اقشــار مختلــف
از ســهامداران ،تحلیلگــران ،خبرنــگاران و
فعاالن بازار سرمایه ضمن بازدید از غرفه گروه
فوالد مبارکه در جریان آخرین دســتاوردهای
بزر گتر یــن هلدینــگ فــوالدی کشــور قــرار
گرفتند.

اعطای تندیس یازدهمین کنفرانس بینالمللی تجارت الکترونیک
به شرکت فوالد مبارکه
یازده ـمـیـ ــن كـنـفـران ــس
بینالمللــی تجــارت الكترونیــك
بــا رویكــرد توریســم الكترونیــك،
خدمــات الكترونیكــی و توریســم
ســامت ( )ECDC۲۰۱۷بــا حضــور
چندیــن بانــک و شــرکت داخلــی و
بینالمللی در هتل عباسی اصفهان
برگــزار و بــه پــاس حمایتهــای
فوالدمبارکــه در برگــزاری ایــن
کنفرانــس بــا اهــدای تندیــس از ایــن
شرکتقدردانیشد.

زمانی که
تولیدکنندگان در
بازار با تقاضا مواجه
نباشند ،به طور
طبیعی
به سمت صادرات
کشیده می شوند.
به عبارت دیگر
تولیدکنندگان در
چنین شرایطی
با دو راهکار کاهش
تولید که زیان در
زیان است
و یا صادرات مواجه
می شوند که به
طور حتم
انتخاب راه دوم به
مراتب بهتر است.

همانند شــماره پیشــین خبرنامه
قصدداریمبایادآوریخاطرات کارکنان
شــرکت فــوالد مبارکــه توســط شــما
خواننــدگان گرامــی از مراحــل اولیــه
ساخت این مجتمع تاکنون نقشی در
ماندگاری این اســناد شــفاهی داشــته
باشــیم؛ بدیــن منظــور از خواننــدگان
محترمتقاضامیکنیمدرصورتداشتن
هرگونــه خاطــرهای از گذشــته ایــن
مجتمع،نحوهراهاندازی،شکلگیریو
کلیــه اتفاقــات و رویدادهــای فــوالد
مبارکه ،و همچنین نظرات تکمیلی ،آن
را در قالب فایل صوتی یا مکتوب برای
ایمیل webmaster@msc.irارسال
نمایند.

کار در ســال  1358بــا بــه مناقصــه گذاشــتن
سیستمهای اتوماسیون نورد بندر عباس شروع
و در سال  1360پس از نهایی شدن پیشنهادات
سازندگان تا مرحله امضاء رسید.
لیکــن ایتالیــم پیانتــی بــا توجــه بــه تغییــرات در
فــوالد ،کار را متوقــف کــرد ،بدیــن منظــور
مدیرعامــل وقــت بــا توجــه بــه شــرایط شــرکت،
پیگیری این کار را به یکی از کارشناســان شرکت
وا گــذار نمــود و طــی یک مــاه تمــام ســوابق آن و
توضیحــات راجــع به علــل هر نامــه از ســوابق به
ایشان منتقل شد.
در توافقنامه اولیه بســیاری از موارد حذف شده
بــود و یا بــه عهده ما گذاشــته شــده بــود ،ضمن
اینکــه واحدهــای فوالدســازی ،ریختهگــری،
انرژی و ســیاالت هم نیاز به اتوماسیون داشتند
کــه در قــرارداد اصلی نیامــده بــود که ایــن موارد
توسط مشــاور طرح اصالح و با تأیید مدیرعامل
توافقنامه اتوماسیون شرکت نهایی شد.

سازمان جهانی گردشــگری(" ،)WTOگردشگری
ســامت" به اســتفاده از خدماتــی که بــه بهبود یا
افزایشسالمتوروحیهفرد(بااستفادهاز آبهای
معدنی ،آب و هوا یا مداخالت پزشکی) منجر و در
مکانیخارجاز محلسکونتفردصورتمیگیرد،
گفتهمیشود.
دبیــر یازدهمیــن كنفرانــس بینالمللــی تجــارت
الكترونیــك افــزود :تبدیــل اصفهــان بــه َ
«برنــد
گردشــگری ســامت» در کشــور و منطقه و جذب
ســرمایهگذاری خارجــی نیــز از جمله اهــداف این
کنفرانساست
بنابــر ایــن گــزارش در ایــن کنفرانــس اســتادان
بینالمللــی در زمینــه گردشــگری ســامت از
کشــورهای ایــران ،آلمــان ،اســترالیا ،انگلســتان،
کره جنوبی و مالزی با ارائه  20مقاله منتخب و 65
مقالهچاپانگلیسیدر مجموعهمقاالتبانمایه
نالمللی IEEEدراین کنفرانسحضورداشتند.
بی 
گفتنــی اســت ،ســخنرانانی از کشــورهای آلمان،
انگلســتان ،کر ه جنوبی و چنــد دانشــگاه و بانک
کشــور در این همایش به طرح مباحثــی پیرامون
تجارتالکترونیک،توریسموسالمتپرداختند،
همچنین در این همایش پیام دکتر هاشمی وزیر
بهداشتوقطعنامهپایانیهمایشقرائتشد.

باید مشوق ها و
تسهیالتبیشتری
به این بخش به
خصوص در بخش
زیر بنایی
تخصیص یابد ،چرا
که صنعت فوالد
زیربنای
سنگینی را
میخواهد و ا گر در
این بخش ها
به حد کافی
سرمایهگذاری
نشود ،این بار
به دوش
سرمایهگذار اصلی
میافتد و در این
صورت دیگر
طرحها توجیه
اقتصادی ندارند

بــا بهکارگیــری سیســتم راهانــداز
نــــرم پــــمــــپهای هـیـــدرولـــیــــک
فشــارقوی ()SOFT STARTER
در کورههــای قــوس الکتریکــی فوالد
مبارکــه مزیتهایی از قبیــل :افزایش
آمــاده بــه کاری کورههــای قــوس و
کاهــش هزینــه ســنگین خریــد پمــپ،
قطعــات یدکــی و تعمیراتــی ،بهبــود
عملکــرد زیســتمحیطی و کاهــش
 70درصــدی میــزان مصــرف انــرژی
در این بخش به دست آمد.
ا ی ــن خب ــر را سرپر س ــت تعمیـــرات کور ههـــای
ق ــوس الکتریک ــی ف ــوالد مبارکـــه داد و در ایـــن
زمین ــه اف ــزود :سیس ــتم هیدرولی ــک کورهه ــای
ق ــوس ناحی ــه فوالدس ــازی مجه ــز ب ــه دو الکت ــرو
پمــپ  190کیلوواتــی اســت کــه تــا پیــش از اجــرای
ای ــن ط ــرح ،ب ــه دلی ــل حساس ــیت ب ــاالی ک ــوره،
ب ــدون هیچگو ن ــه کنترل ــی و بـــه طـــور دائـــم
در ح ــال کار بودن ــد ،در ایـــن پمپهـــا مقـــدار
روغ ــن اضاف ــی از طری ــق ی ــک شـــیر یکطرفـــه
ب ــه مخ ــزن روغ ــن بازگش ــت داده میشـــد کـــه
ای ــن ش ــرایط س ــبب تلفش ــدن ت ــوان الکتریک ــی
پم ــپ میش ــد.
عب ــاس محم ــدی ب ــا ذ ک ــر ایـــن مطلـــب کـــه در
طــرح اجــرا شــده ،بــا طراحــی و پیادهســازی یــک
سیس ــتم کنت ــرل ب ــر روی الکتروپم ــپ مربوط ــه،
فش ــار و س ــطح هیدرولی ــک موردنیـــاز ثابـــت
نگ ــهداش ــته و عملک ــرد بیه ــوده الکتروپمپه ــا
ح ــذف میش ــود ،گف ــت :ای ــن ط ــرح همچنی ــن
س ــبب بهینهس ــازی و کاه ــش مصـــرف انـــرژی
الکتریک ــی میش ــود.
ب ــه گ ــزارش خبر ن ــگار فـــوالد ،در همیـــن
خص ــوص مجیـ ـد میرح ــاج کارشـــناس بـــرق
و ا ب ــزار دقی ــق ا ف ــزود :ا ی ــن پمپهـــا وظیفـــه
تأمی ــن فش ــار هیدرولیـــک موردنیـــاز
( )100 barب ــرای حرک ــت مکانیزمهـــای مختلـــف
چن ــد ص ــد تن ــی ک ــوره ق ــوس را ب ــر عه ــده دارن ــد.
الكتروموتوره ــای  190کیل ــو وات ســـه فـــاز بـــه
دلیــل مصــرف جریــان راهانــدازی تــا حــد چندیــن
براب ــر جری ــان نام ــی (جری ــان نام ــی  300آمپ ــر) در
هن ــگام راهان ــدازی صدم ــات زی ــادی میبینن ــد؛
ب ــه ط ــوری ک ــه عم ــده اس ــتهالك الكتروموتوره ــا
و پمپه ــا ناش ــی از تنشهـــای الكتریكـــی و
مكانیك ــی در زم ــان راهان ــدازی اس ــت .ب ــه دلی ــل
کارک ــرد  24س ــاعته پمپهـــای یـــاد شـــده و در
نتیج ــه خرابیه ــای مک ــرر آنه ــا ،خس ــارتهای
فراوان ــی از جمل ــه توقفـــات اضطـــراری،
نش ــتیهای مک ــرر مای ــع امولس ــیون از قس ــمت
گلن ــد پم ــپ ،آلودگ ــی زیسـ ـتمحیطی ،هزینـــه

زیـــاد قطعـــات یدکـــی و نفـــر ســـاعت تعمیراتـــی
تحمیـــل میشـــد کـــه بـــا اجـــرای ایـــن طـــر ح
توســـط کارشناســـان تعمیـــرات کور ههـــای
قـــوس ،ایـــن مـــوارد برطـــرف شـــد.
وی ادام ــه داد :در ط ــرح جدی ــد ب ــا نص ــب ی ــک
تابلــوی راهانــداز نــرم ( )SOFT STARTERبــرای
ه ــر پم ــپ و اتص ــال آن ب ــه سیس ــتم اتوماس ــیون
مرکـــزی کـــوره ،کنتـــرل پمپهـــا بـــه صـــورت
خـــودکار توســـط  PLCصـــورت میپذیـــرد؛
بهگونـــهای کـــه بـــا کنتـــرل فشـــار هیدرولیـــک و
کنت ــرل س ــطح مای ــع داخ ــل آ کوموالت ــور ،پم ــپ
ب ــه ص ــورت اتوماتی ــک اس ــتارت ش ــده و پ ــس از
دســـتیابی بـــه فشـــار مناســـب ،پمـــپ مجـــددا
متوقــف میشــود .همچنیــن بــه منظــور تســهیل
در عیبیاب ــی ،وضعی ــت آم ــاده ب ــه کاری پم ــپ،
فشـــار کاری ،پیغامهـــا و رویدادهـــای مربوطـــه
ه ــر پم ــپ در سیس ــتم مانیتورین ــگ کورهق ــوس،
ثب ــت میش ــود .در حی ــن اج ــرای پ ــروژه ت ــاش
شـــد ،محدودیتهـــا و مشـــکالت جانبـــی
سیســـتم نیـــز شناســـایی و برطـــرف شـــود.
در همیـــن خصـــوص رو حاهلل موســـوی دیگـــر
کارش ــناس ب ــرق و اب ــزار دقی ــق کورهه ــای ق ــوس
الکتریک ــی گف ــت :نتای ــج عمل ــی نش ــان داد ک ــه
پــس از اجــرای ایــن طــرح ،میــزان مصــرف انــرژی
موتوره ــا س ــاالنه ب ــه می ــزان  70درص ــد کاه ــش
مییابـــد کـــه ایـــن مقـــدار صرفهجویـــی بـــرای
هش ــت ک ــوره ب ــه می ــزان  8.9گی ــگاوات س ــاعت
ان ــرژی الکتریک ــی ،ب ــه ط ــور ثاب ــت در ه ــر س ــال 6
میلی ــارد ری ــال کاه ــش هزین ــه ب ــه دنب ــال دارد.
موس ــوی ب ــا تأ کی ــد ب ــر اینک ــه کاه ــش نف ــر س ــاعت
تعمیرات ــی ای ــن پمپه ــا از کاه ــش نش ــتی مای ــع
امولســـیون و همچنیـــن افزایـــش ســـرعت و
س ــهولت در عیبیاب ــی تجهی ــز ب ــه دس ــت آم ــده
گف ــت :م ــوارد ی ــاد ش ــده توقف ــات ناش ــی از ای ــن
پمپهـــا را کاهـــش داده و در نهایـــت منجـــر بـــه
افزایـــش تولیـــد میشـــود.
وی خاطرنشـــان کـــرد :بـــا ایـــن اقـــدام،
هزینههـــای مربـــوط بـــه مصـــرف پمپهـــای
هیدرولیـــک ( 32عـــدد نصـــب شـــده در کلیـــه
کورهه ــا) ب ــا قیم ــت ه ــر پم ــپ بی ــش از  3میلی ــارد
ریــال بــه صــورت قابــل توجهــی کاهــش مییابــد؛
ضمـــن اینکـــه بـــه منظـــور کنتـــرل و بـــه صفـــر
رس ــاندن مش ــکالت سیس ــتمهای هیدرولی ــک
کورههـــای قـــوس ،فعالیتهـــای دیگـــری هـــم
ب ــه ص ــورت کوت ــاه و بلندم ــدت در دس ــت اق ــدام
اســـت.
سرپرســت تعمیــرات کورههــای قــوس الکتریکــی
فـــوالد مبارکـــه در پایـــان از همـــکاری واحـــد
خدمــات فنــی _ پشــتیبانی ناحیــه فوالدســازی،
کارکن ــان تولی ــد ،دفت ــر فن ــی و مدیری ــت ناحی ــه
فوالدســـازی قدردانـــی کـــرد.
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ݡگزارش
فوالد در ایران

پیشبینی وضعیت فوالد در سال ۹۶

راهاندازی نخستین واحد
تولید فوالد داغ

رونق بازار فوالد به بورس
هم رسید

نخســـتین واحـــد تولیـــد
شــمش فــوالد بــه روش شــارژ داغ
کش ــور در اس ــتان ی ــزد راه ان ــدازی
شد.

پیشبینـــی وضعیـــت
صنای ــع فل ــزی در س ــال ۹۶در
مقایس ــه ب ــا دوس ــال گذش ــته
ب ــه ج ــز دو م ــاه آخ ــر س ــال۹۵
نویـــد رونـــق در بـــازار فـــوالد را
میدهد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،مدیر مجتمع
فــوالد چادرملــو گفــت :در ایــن کارخانــه بــرای
نخســتین بار در کشــور از شــبکههای بسته آب
در رونــد تولید فوالد اســتفاده شــده کــه میزان
مصرف آب را تا  60درصد کاهش داده است .
مصری نژاد افزود :کاهــش  60درصدی مصرف
آب در واحــد تولید فوالد نســبت بــه واحدهای
تولیــدی مشــابه ،صرفــه جویــی  30درصــدی
مصــرف بــرق و کا هــش  30در صــدی مصــرف
الکترود و مواد نســوز و صرفه جویــی  10میلیون
دالری ازمزایای بهره گیری از این شیوه در تولید
فوالد است.
ایــن واحــد فــوالد ســازی بــا ظرفیــت تولیدیک
میلیون تن شــمش فــوالد به طــور آزمایشــی به
بهــره بــرداری رســیده وقابلیــت افزایــش تولیــد
فوالد تا یک میلیون و سیصد هزارتن را دارد.
بــرای ســاخت و راه انــدازی ایــن واحــد فــوالد
ســازی که تمامی مراحــل ســاخت و راه اندازی
آن به همــت متخصصــان و مهندســان داخلی
طی مدت چهار ســال انجام شــده ،در مجموع
 170میلیــون یــورو و  750میلیارد تومــان هزینه
شده است .
گفتنــی اســت بــا بهــره بــرداری از ایــن کارخانــه
فوالدســازی که زمینه اشــتغال حــدود  800نفر
را فراهم کرده اســت 24 ،هزار تن اسکلت فلزی
و 22هزارتــن تجهیــزات مکانیکی و برقــی تولید
میشود .
با بهره بــرداری از این واحد فوالد ســازی میزان
تولید فوالد کشــور به حــدود  19میلیــون تن در
سال افزایش خواهد یافت .

فوالد در جهان

سنگآهن باز هم
ارزانتر شد

م ــازاد عرض ــه ف ــوالد و اف ــت
قیمـــت آن در کنـــار کمبـــود
تقاضــای ســنگآهن قیمــت ایــن
ماده اولیه را باز هم پایین آورد.

به گزارش استیل پدیا ،آخرین شاخص قیمت
ســنگآهن خلوص  62درصد استرالیا حدود
 5دالر نســبت بــه هفته گذشــته افت داشــته
و هــر تــن خشــک ســی اف آر چیــن  64دالر و
 25سنت شــده اســت .قیمت قرارداد سواپ
مــاه مــی نیــز حــدود  4دالر ارزانتــر شــده و
 68دالر و  15سنت هر تن ثبت شد.
تقاضــای فــوالد در چیــن باثبــات اســت ،ولی
افزایش عرضه بازار را دچار مشکل کرده است.
از ایــن رو قیمت فوالد ارزانتر شــده تمایل به
خرید سنگآهن پایین آمده است.

نگاهی به بازار قراضه
خاور دور

در آخریـــن معاملـــه هـــا در
بــازار واردات قراضــه کــره جنوبــی،
قیمـــت قراضـــه آ 3روســـیه  6دالر
افـــت داشـــته  273دالر هـــر تـــن
سی اف آر معامله شد.

بــه گــزارش اســتیل پدیــا ،قراضــه آ 2ژاپــن نیز
 257دالر هــر تــن فوب به کــره جنوبــی عرضه
شده که تا  18دالر نســبت به هفته قبل ارزان
تر شده است.
کره ای ها قصد دارند روزهای آتی قیمتهای
درخواســتی بــرای قراضــه روســیه را پایینتــر
بیاورنــد .فعال قراضــه امریکا در کــره خریداری
ندارد و قیمت اســمی آن  275تــا  280دالر هر
تن سی اف آر است.

به گــزارش ماین نیــوز ،به گفتــه فعاالن
ا یــن صنعــت همیــن کــه انبارهــای
فوالد خالی از مــواد اولیــه و محصوالت
فــوالدی اســت نشــانه خوبــی از خــروج
از رکود ایــن صنعت اســت و برای ســال
پیش رو میتوان با ادامه روند صادرات
و ا فــزودن نقــاط جدیــد صادراتــی بــه
فهر ســت همیشــگی ،بــه ادا مــه رو نــق
در ایــن صنعــت امیــدوار بــود .بــه تبــع
ا یــن وضعیــت مطلــوب ا ثــر خــود را در
سهام این شرکتها گذاشته و منجر به
افزایــش ســرمایه از محــل ســود خالص
شده است.
انتظار رشدی مناسب
درحالحاضر شرکتهای خودرویی به
دلیل اقبال بازار از ســهم این شــرکتها
رشــد خوبــی داشــتند ،اما شــرکتهای
فــوالدی هنــوز حر کــت خــود را شــروع
نکرد هانــد و گزار شهــای مثبتــی را بــه
بــورس اعــام کردهانــد؛ بــه طــوری کــه
نخســتین پیشبینــی فــوالد مبار کــه
بــا  ۵۳درصــد افزایــش نســبت به ســال
 ۲۵۳ ،۹۵ریال در هر ســهم بوده است.
مرتضی شــبانی مدیر امور سهام شرکت
فوالد مبارکه با بیان ایــن مطلب گفت:
آخر یــن پیشبینــی ســال ۲۹۵ ،۹۵
ریــال (ایپیاس) (ســود نقدی ســهم)
بــه ازای هــر ســهم بــوده اســت .انتظــار
م ـیرود بــازار اقبــال خــود را نســبت بــه
صنایــع فلــزی نشــان دهــد ،ایــن اخبار
مثبت تا این لحظــه تأثیر مثبتی در نر خ
ســهام شــرکت نداشــته است.شــبانی
درباره وضعیت ســایر صنایع از ابتدای
ســال  ۹۶بیان کــرد :هنــوز ایــن صنایع
مجــال ا یــن را نداشــتهاند کــه خــودی
نشــان دهند ،امــا صنایع پتروشــیمی و
پاالیشی از ابتدای امسال شروع خوبی
داشتهاند.
وی دربــاره رونــد قیمتــی برخــی
محصــوالت فلــزی ا فــزود :همزمــان بــا
افت قیمتهای جهانی و اوج رکود بازار
در ســال  ،۹۴نــر خ محصــوالت فوالدی
از قبیــل ورق گــرم ،زمانــی تــا  ۲۵۰هــزار
دالر در هــر تــن کا هــش پیــدا کــرد و بــه
طور تقریبی از اوایل سال  ۹۵با افزایش
نر خ  ۵۰۰دالری روبهرو شدیم ،در حال
حاضر نــر خ ا یــن محصــول در محدوده
 ۴۸۰دالر پیشبینــی میشــود .ا یــن
کارشــناس بــازار ســرمایه ادا مــه داد:
چین بهعنــوان بزرگتریــن تولیدکننده
فــوالد در تعییــن قیمتهــای جهانــی
نقــش اساســی دارد ،بنابرایــن کاهــش
عرضه ایــن کشــور در افزایــش قیمتها
تأثیرگذار است.
شــبانی یــادآوری کــرد :ا یــن شــرکت در
پیشبینــی ســال  ۹۶افزایــش نرخــی بــا
توجه به افزایش قیمتهــای جهانی در
نظر نگرفته است و با همین قیمتهای
فعلــی بود جــه  ۹۶را بســته ا ســت.این
مقــام مســئول در شــرکت فــوالد مبارکــه
درباره وضعیت سهام این شرکت تصریح
کــرد :در حــال حاضــر قیمتــی کــه بــرای
سهام این شرکت است ،زیر ارزش واقعی
ســهم اســت ،شــرکتی که با یــک جهش
در ســودآوری در ســال  ۹۶روبــرو بــوده
و ســود این ســال نســبت بــه ســال قبل
 ۵۳درصــد افزایــش نشــان میدهــد ،به
مراتب باید نرخ سهام هم رشد مناسبی
پیدا میکرد ،امــا این افزایش نــرخ هنوز
منظور نشــده اســت .وی یکــی از دالیل
افزایــش نیافتــن نرخ ســهم این شــرکت
را بــزرگ بودن شــرکت برشــمرد .بــه این
معنی که وقتی ســهام شناور نرخ باالیی
داشته باشد ،به محض اینکه کمی رشد
میکنــد ،افزایــش عرضــه دارد و همیــن
دلیــل باعث میشــود نرخ ســهم بر روی
نرخ خاصی تثبیت شود .این موضوع با
تئوریهــای مدیریت مالی هم مناســب
است .به طور معمول شرکتهای بزرگ
ریسک کمتر و دامنه نوسان نرخ کمتری
نســبت بــه ســهام شــرکتهای کوچکی
دارند کــه دارای جهــش قیمتــی زیادی
هستند.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان :

بازچرخانی آب در فوالد مبارکه نمونهای پیشرفته از مدیریت مصرف آب است
مدیرعامــل شــرکت آب
منطقهایاصفهان گفت:علیرغم
تصوراتعمومی عملکردمناسب
این واحد صنعتی حتی موردتوجه
مشــاور آلمانــی پــروژه مدیریــت
یکپارچــه رودخانــه زاینــدهرود
قرارگرفته است و آن را از نمونههای
پیشرفتهمدیریتمصرفآببیان
کرد.

اکنون با شرایط
موجود در
راستای حل
مشکالت باید به
دنبال افزایش
بهرهوری اقتصادی
آب در بخشهای
مختلف و به
خصوص در بخش
کشاورزی باشیم

مســعود میر محمدصادقی در نشست پرسش
و پاســخ بــا موضــوع «راهکارهــا و چالشهــای
مدیریــت جامــع و بههمپیوســته منابــع آب در
حوضه زایندهرود» به دستاوردهای آبی استان
اشاره و اظهار کرد :در بخش مصرف آب ،تصفیه
و بازچرخانی فاضالب بســیار خوب عمل شــده
است بهنحویکه آب مصرفی در بخش خانگی
به  150لیتر در شبانهروز رسیده است.
وی بــا تأ کید بــر بازچرخانی آب در فــوالد مبارکه
اصفهان ،خاطرنشــان کــرد :علیرغــم تصورات
عمومــی عملکــرد مناســب ایــن واحــد صنعتی
حتی موردتوجه مشــاور آلمانی پــروژه مدیریت
یکپارچه رودخانــه زایندهرود قرارگرفته اســت و
آن را از نمون ههــای پیشــرفته مدیریــت مصــرف
آب بیان کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان از خرد
جمعــی بهعنــوان عامل اساســی حل مشــکالت
حوضهزایندهرودیادوتصریح کرد:نبودهماهنگی
منطق ـهای ،فرهنگــی و اطالعرســانی صحیح در
استانهایحوضهزایندهرودوجوددارد.

حا کمیتی ،مدیریتی و تکنولوژی است
در ادامه این نشست استاد امپریال کالج لندن
نیــز تصریح کــرد :مشــکالت حوضــه زاینــدهرود
از پیچیدگیهــای منحصربــهفــردی در کشــور
برخورداراست و این باعث شده که بیالن منابع
آب ایــن حوضــه هی ـچگاه بــه تعــادل نرســیده و
تا زمانــی که مــا تنها دربــاره کمبــود آب صحبت
میکنیم،فقطبهنشانهیکمشکلپرداختهایم
و ریشهای آن را بررسی نکردهایم.
کاوه مدنی بــا بیــان اینکه زمانــی که مــا در داد و
ستدهایآبیتنهابهآبفکرمیکنیم،یکبرنده
و بازنده خواهیم داشت ،افزود :انتقال آب مانند
سدسازی ،برداشــت آب از چاه و شیرین سازی
حهــای مهندســی محســوب و
آب دریــا جــز طر 
ابــزاری بــرای رفــع مشــکالت کمآبی محســوب

شهــای
مدیریــت منابــع آب گرفتــار چال 

لشــده و ا کنــون با شــرایط موجود در
آب تحمی 
راســتای حل مشــکالت باید بــه دنبــال افزایش
بهرهوری اقتصــادی آب در بخشهای مختلف
و بــه خصــوص در بخــش کشــاورزی باشــیم،
اتخــاذ راهکارهایــی بــرای افزایــش بهــرهوری و
ارزشافزوده محصــوالت کشــاورزی و تولیدات
صنعتی میتوانــد انتقــال آب بین حوض ـهای را
توجیهپذیرتر کند.
گفتنی اســت دکتر کاوه مدنی ،اســتاد مدیریت
منابــع آب و محیطزیســت مرکــز سیاســت
محیطزیســت دانشــگاه امپریــال کالــج لنــدن
و اســتاد دانشــگاه فلوریــدای مرکــزی در آمریــکا
اســت .مدنی در ســال  2012بهعنوان یکــی از 10
چهــره جدید مهندســی عمران توســط انجمن
مهندسان عمران امریکا معرفیشده است.

شود ،اما اتکا محض به آن بهعنوان یکراهحل
منفرد مردود است.
وی اضافه کرد :یکی از مشــکالتی که طر حهای
انتقال آب به وجــود آورده ،افزایش وابســتگی را
زیاد میکند ،چنانچه یکزمانی ممکن است به
دلیلیکسریمسائلی کهخارجاز اختیاراتما
بوده مجبور شویم برای به دست آوردن آنچه به
عنوان حق برای ما محسوب میشده چانهزنی
کنیــم و این در حالی اســت که دیگــر نمیتوانید
این وابستگی را به عقب برگردانید و توسعههای
دادهشده را به حالت اولیه برگردانید.
ایــن متخصــص حــوزه آب ،مدیریــت منابــع
آب در کشــور را گرفتــار ســه چالــش اصلــی
حا کمیتــی ،مدیریتــی و تکنولــوژی دانســت و
توضیــح داد :بســیاری از مشــکالت بــه بخــش
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محصول

مقدار عرضه

مقدار تقاضا

مقدار معامله شده

قیمت

( تن )

( تن )

( تن )

( ریال به ازای کیلوگرم )

HB

7480

7480

7480

19965

HC

11330

11440

11330

19855

18810

18920

18810

نماد

کالف گرم

جمع کل

تاریخ تحویل

خرداد 96

اداره فروش بورس کاال

جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه
قيمت (ريال)

حجم

پايانی

کمترين

بيشترين

تغيير

تغيير

(درصد)

(ميليون

1330

1390

24

1.75

36

1319

1371

18

1.33

102

تاريخ

روز

1396/01/23

چهارشنبه

1349

1396/01/26

شنبه

1331

تغييرات قيمت سهام فوالد

معامله

1349

سهم)

1396/01/27

يکشنبه

1331

1320

1353

0

0.0

61

1396/01/28

دوشنبه

1333

1311

1365

2

0.15

16

1396/01/29

سهشنبه

1330

1313

1352

3

0.23

32

1333

1330

سه شنبه

دو شنبه

1331

1331

يکشنبه

شنبه

بياموزيم

اطالعات خالصه شرکت فوالد مبارکه:
تاريخ پذيرش در بورس1385/12/20 :

از اواخر دهه  60پس از خاتمه جنگ ،دولت اقدام به تدوين و تصويب برنامههای بازسازی اقتصادی ،اجتماعی در قالب برنامههای اول و دوم توسعه جهت بهبود عملکرد شرکتهای دولتی و

حضور فعال تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و در ادامه اين مسير ،طی قانون برنامه سوم توسعه نيز برنامه خصوصیسازی شرکتهای دولتی و حضور فعالتر بخش خصوصی در اقتصاد

را ترسيم کرد .در ادامه اين مسير طی قانون برنامه سوم توسعه نيز برنامه خصوصیسازی شرکتهای دولتی را تحت عنوان ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها دنبال نمود و

طی برنامه چهارم توسعه نيز اصول واگذاری را بر اساس همان فرآيند ،پيگيری کرد؛ البته طی اين مدت کماکان بنگاههای عظيم اقتصادی تحت تملک دولت اداره میشدند .بدنه اقتصادی

دولت در نتيجه اين امر بسيار فربه شد ،به گونهای که دولت هزينه مالی و مديريتی هنگفتی را برای ادارهای بنگاهها صرف میکرد و مستقيماً به امور تصدیگری روی آورده و خود تبديل به
انحصارگری بزرگ و البته ناکارآمدی در صحنه اقتصادی کشور شد.

به منظور تحقق موارد ذيل اصل  44بنا به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و باالخره سياستهای کلی اصل  44قانون اساسی در دو مرحله

خرداد و تيرماه سال  1384و  1385از سوی آن مجمع با استراتژی امکان حضور گسترده و فعاالنهتر بخش غيردولتی در نظام اقتصادی کشور خصوصاً در بخشهای مهم اقتصادی ،مندرج در
صدر اصل مذکور پيشنهاد و در قالب اهداف ذيل ارائه گرديد.

.3ارتقاء کارايی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی وانسانی و فناوری
.5افزايش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی

.7افزايش سطح عمومی اشتغال

سرمايه ثبت شده 75،000:ميليارد ريال

مجموع سود تقسيمی از تاريخ پذيرش تاکنون:
112،280ميليارد ريال

آخرين پيشبينی سود سال  95با سرمايه جديد165 :ريال
تاريخ ارائه 1395/10/15 :

سود تقسيمی مجمع ساليانه برای سال مالی 94
به ازای هر سهم  50ريال

تماس با امور سهام و مجامع و ارائه نظرات:
پست الکترونيک saham@msc.ir

هدف از اجرای سياستهای اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی:
.1شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملی

چهارشنبه

قيمت سهام فوالد

هدف از اجرای سياستهای کلی اصل  44قانون اساسی:

به طور معمول
شرکتهای بزرگ
ریسک کمتر و
دامنه نوسان نرخ
کمتری نسبت به
سهام شرکتهای
کوچکی دارند که
دارای جهش قیمتی
زیادی هستند

1355
1350
1345
1340
1335
1330
1325
1320

 .2گسترش مالکيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعی

تلفن گويای امور سهام031-52733838 :

 .4افزايش رقابتپذيری در اقتصاد ملی

 .6کاستن از بار مالی و مديريتی دولت در تصدی فعاليتهای اقتصادی

 .8تشويق اقشار مردم به پسانداز و سرمايهگذاری و بهبود درآمد خانوارها

آ گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
ردیف

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت ارسال مدارک

مدیریت مرتبط

1

عمومی

48437328

شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد مقدار  12900تن فروسیلیس مورد نیاز خود را از
طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید

1369/2/11

قراردادهای خرید

2

عمومی

48389389

خرید طراحی ونسب وراه اندازی آموزش سیستم حفاظت کاتدیک خطوط 1400,800
و  600میلیمتر به صورت CPE

1369/2/10

قراردادهای
توسعه خرید

3

عمومی

48432521

5200 ESAHCRUP OT SDNETNI YNAPMOC LEETS HEKARABOM
 TANIMOLA MUICLAC T/Mخرید  5200تن کلسیم آلومینات

1369/2/13

قراردادهای خرید

4

عمومی

48427973

خرید تجهیزات و اجرای ایستگاه  200/000متر مکعب بر ساعت تقلیل فشار گاز
طبیعی شماره  2واحد شهید خرازی به صورت CPE

1369/2/5

قراردادهای
توسعه خرید

جهتدریافتاسنادو کسباطالعاتبیشتربهنشانی  www.msc.irبخشخریدوتامین كنندگانمراجعه وطبقراهنمایموجودنسبتبهانتخابمناقصهموردنظراز طریقسیستمارتباطباتامین كنندگان
روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان
									
( )SRMاقدام نمائید.
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عـــلــــمــــی
تغذیه و تندرستی

آشنایی کار با ایمیل سازمانی فوالد مبارکه از طریق نرمافزار Outlook

فرمول غذایی لثه و دندان سالم!

آموزش کاربردی  - Office Outlook 2013بخش پنجم

ویتامین Cاز اهمیتویژهایبرایسالمت کلیبافتظریفلثهبرخوردار است،زیرا
اینویتامیناز تخریب کالژنجلوگیریمیکند.بدون کالژن،لثههاهرچهبیشترتضعیف
شدهواز اینرو،مستعدابتالبهبیماریپریودنتالمیشوند.
همهمااز اهمیتمراقبتاز دهانودندانآ گاههستیموالبتهمراقبتجامعاز اینقسمت
بدنبهاقداماتیفراتراز مسواکزدنواستفادهاز نخدندانبستگیدارد.
با اســتفاده از درمانهای جایگزین مانند راهحلهای خانگی ،از قبیل دهانشــویههای
گیاهی،اقداماتبسیاریرامیتواندر راستایحصولاطمیناناز سالمتدهانودندان
وبهرهمندیاز لبخندیزیبامدنظرقرار داد.در اینمیان،نبایدویژگیهایپاالیشقدرتمند
موادغذاییرانادیده گرفت.در ادامهبابرخیاز بهترینموادغذایی کهمیتوانندسالمت
دندانهاولثههارابهبودببخشندبیشترآشنامیشویم.

شیوا یزدان پناه

ایجاد ایمیل جدید
برای ایجاد یک ایمیل جدید مطابق با شــکل ،1به Navigation Barبرویــد و بر روی Mailکلیک
کنید .مطابق بــا شــکل ،2در قســمت Ribbonســمت چــپ بــر روی New Emailکلیــک کنید،
مطابق با شکل ،3یک صفحه ایمیل خالی نمایان میشود .در فیلد  Toنام گیرنده (گیرندگان)
را تایــپ کنیــد ،میتوانیــد از  Address Bookهــم اســامی موردنظــر را جســتجو و انتخــاب کنید.
در قســمت ) Carbon Copy ) Ccا گر اسم گیرندهای تایپ شود ،یک رونوشــت از ایمیل برای آن
ارسالمیشود.در قسمت Subjectموضوعراتایپ،سپسدر قسمت Bodyمتنایمیلراتایپ
کنید،در اینجاحتیمیتوانپیوستیبهنامهضمیمه کرد.در نوار باالیپنجرهبررویAttachFile
کلیک ،سپس بر روی Browseکلیک و بعد از انتخاب فایل ،بر روی Insertکلیک کنید .حال ا گر
ایمیلماآمادهارسالباشد،برروی کلید Sendکلیک کنید.ا گربخواهیدایمیلرا Saveکنید،بر
رویعالمتضربدر()Closeباالیپنجرهسمتراست کلیک کنید،ا گربرروی Yesکلیک کنید،
ایمیلبهفولدر Draftsمنتقلمیشود،ا گربرروی Noکلیک کنید،حذفخواهدشد.در نهایت
در فولدر SentItemsمیتوانیدایمیلهایارسالشدهرامشاهده کنید.

شکل Navigation Bar - 1

شکل New Email - 2

شکل New Signature - 6

ایجاد  Contactجدید :دســتی ،از روی ایمیل ورودی  -افزودن ،حذف کردن
به /از موارد دلخواه
معرفــی  :Address Bookهمــه اربابرجو عهــا ،مشــتریها ،دوســتان ،نیــاز بــه برقــراری
سهــای ایمیل بســیار دشــوار
ارتبــاط با هــم دارنــد ،امــا حفــظ کــردن شــمارههای تمــاس ،آدر 
خواهــد بــود ،بــه همیــن منظــور در نرمافــزار  Outlookامکانــی در نظــر گرفته شــده اســت بــا نام
 Address Bookکــه Contacts Informationرا نگهــداری میکنــد .در هــر Contactای میتوانیــد
اطالعاتیمربوطبهشمارهتماس،آدرسایمیل،آدرسفیزیکی()PhysicalAddressوحتیNote
راذخیره کنید.زمانی کهایناطالعاتراثبت کردید،برایایجادیکایمیلجدید،در قسمت،To
وقتی نام شخص موردنظر را تایپ کنید Outlook،آدرس ایمیل آن شخص را از  Contactsها پیدا
میکندودر اینفیلدقرار میدهد.
یتــوان  Contactایجــاد کــرد کــه بــه دو روش قابــل ایجــاد اســت:
در  Outlookبســیار ســاده م 
 Manuallyیا .Directly
روشاول:برایاضافه کردنبهصورت،Manuallyمطابقباشکل،7در قسمتNavigationBar
برروی Peopleکلیک کنید.اینیکیاز راحتترینراههابرایدیدن Contactهاست.میتوانید
مطابق با شکل ،8در منوی باال بر روی Current Viewکلیک کنید و حالتهای نمایش را تغییر
دهید.برایایجادیک Contactجدید،مطابقباشکل،9بررویتب،HomeبررویNewContact
کلیک کنید و در پنجرهای که باز میشود ،مطابق با شکل ،10اطالعاتFull Name، Company،
 Job Title، E-Mail، Display As، Phone Numbers، Addresses Businessو در نهایــت Notesرا
وارد کنید .بر روی آیکون عکس هم که دابل کلیک کنید .میتوانید عکس مربوط به Contactرا
 Addکنیــد .بــر روی Save & Closeکلیــک میکنیم تا اطالعات ذخیره شــود .میتوانیــد بر روی
 Save&Newهم کلیک کنید.در اینقسمتدوحالتوجوددارد،ا گربرروی Save&Newکلیک
کنید،اطالعاتمربوطبه Contactذخیرهمیشودوپنجرهایجدیدبازمیشودتااطالعاتفرددیگر
راواردوذخیره کنید.ا گرحالتدومیعنی ContactfromthesameCompanyراانتخاب کنید،یک
سریاز فیلدهابهصورتاتوماتیکپرخواهدشد،بقیهفیلدهاراخودتاندستیتکمیل کنید.

شکل  - 3صفحه ایمیل خالی

مغزهای خورا کی و دانهها
مغزهایخوراکیودانههامنبعخوبیبرایپروتئین گیاهیهستندوازمحتوایریزمغذیهایمفیدبرایدندان
مانندفسفر،منیزیم،پتاسیم،رویواز همهمهمتر کلسیمبهرهمیبرند .کلسیمبرایشکلگیریاستخوانهاو
دندانهایقویضروریو کلسیمغذاییممکناستبهرمینرالیزاسیون(معدنیشدنمجدد)دندانمنجر
شود.از جملهمغزهایخورا کیسرشار از کلسیممیتوانبهباداموآجیلبرزیلیاشاره کرد.دانههای کنجدنیزاز
محتوای کلسیمباال برخوردار هستند.
پیاز
پیاز به ویــژه ا گر به صورت خام مصرف شــود ،به واســطه ترکیبات گوگردی ضــد میکروبی خود قــدرت مبارزه با
با کتریها را افزایش میدهد .پیاز خام را میتوانید در ساندویچها یا ســاالدها استفاده کنید .با این وجود ،ا گر
معدهشماسازگاریچندانیباپیاز خامندارد،مصرفپیاز پختهنیزبهتراز آناست کهاصالپیاز مصرفنکنید.

شکل Current View - 8

صحبت گل  /فضای سبز و زیباسازی محیط

نکات مهم در کاشت درختچهها
ترجمه:محمدعلی کریمی شایدسختترین کاردر کاشتدرختچهاینباشد کهآنرا کجابکاریم.همیشه
باید این نکته را به خاطر داشت که بوتهها همیشه در حال رشد هستند و اینکه رشد آنها را دست کم بگیریم،
کامال اشتباه کردهایم.در اینصورتنتیجهاینخواهدبود کهدرختچههاراباترا کمبسیار کنار همبکاریمواین
باعث خواهد شد که باغبان در آینده یک تصمیم دلخراش بگیرد تا به منظور رشد درختچههای کاشته شده
تعدادیاز آنهارااز خاکبیرونبکشد؛بنابراینبهمنظور جلوگیریاز ایناتفاقبایدبدانیم کهیکبوته کاشته
شده چه قدر میتواند رشد کند و این نکته را موقع کشت مدنظر بگیریم.این بدین معنا است که فاصله ایجاد
شدهبیندرختچههابرایچندسالاولبایدبهصورتموقتبا گیاهانعلفیدائمیویایکسالهپوشیدهشود.

شکل New Contact - 9

نکات مهم در کشت
ا گربیشاز یکدرختچهدر یکزمانمیکارید،همهآنهارابهحالتایستادهقرار دهید.در حالیکههنوز داخل
گلدان قرار دارند و آنها را در محلی که قصد کاشت دارید قرار دهید .بنابراین شما میتوانید بررسی نمایید ،آیا
ترتیبچینشوموقعیتآنهابرای کاشتمناسبمیباشدیاخیر.هرگونهتغییری کهالزماستراقبلاز کاشت
انجامدهید،چراکه کشتوخار جسازیازخاکبهدفعاتبرایدرختچه کاشتهشدهبسیارمضراستوچنانچه
شمادرختچهرادر محلمناسبنکارید،مجبور میشویددوبارهآنراخارج کردهومجدد کشت کنید کهباعثاز
بینرفتنآنمیشود .کاشتدرختچهپروسهسختینیستولیمراقبتهایپساز کاشتبسیار مهماست.
پس از کاشت آنقدر آبیاری نمایید که درختچه بهطور کامل مستقر شود.ا گر محل کاشت محلی است که در
معرضمداومباداست،از قیمتازماناستقرار کاملاستفاده کنید.چنانچهدر محلبسیار گرموخشک کشت
کردهاید ،بهتر است از ســایه بان اســتفاده نمایید تا از تنش حرارتی در گیاه جلوگیری شــود ،در غیر این صورت،
ریشههایآنبهشدتمجبورندبرایجذبآب کافیجهتتأمینآباز دسترفتهبرگهافعالیت کنند.

شکل File - Options - 4

شکل Create Contact - 10

روش دوم
راه دیگر ایجاد Contactها از منوی خود Mailاست .مثال ایمیلی برای شما آمده و میخواهید به
لیست Contactها( Addاضافه) کنید.در قسمتباالیایمیل کهنامفرستندهدرجشدهاست.
برروینامفرستنده کلیکراستو AddtoOutlookContactsراانتخاب کنید.
شکل Mail - Signatures - 5

ادامه دارد ...

امنیت اطالعات

صفحاتی از وب که امن هستند
کامران خوانســاری حوزه وب با ســرعتی
کم امــا به طــور مــداوم به ســمت امنتر شــدن
پیــش م ـیرود .هــم ا کنــون حــدود نیمــی از
وبســایتهای جهــان از پروتــکل HTTPS
اســتفاده میکننــد .گــوگل و موزیــا گــزارش
دادهانــد کــه ا کنــون حداقــل در  ۵۰درصــد از
ترافیک ایجاد شده توســط مرورگرهای این دو
شرکت از پروتکل HTTPSاستفاده شد ه است.
اســتفاده از پروتــکل  HTTPاز نــوع رمزگــذاری
شده که با عنوان HTTPSشناخته میشود،در
ســالهای اخیر گســترش بســیار چشــمگیری
داشتهاست .گفتنیاست که HTTPSب هنوعی
پروتــکل  HTTPاطــاق میشــود کــه توســط

توتفرنگی و کیوی
ویتامین Cاز اهمیتویژهایبرایسالمت کلیبافتظریفلثهبرخوردار است،زیرااینویتامیناز تخریب کالژن
جلوگیریمیکند.بدون کالژن،لثههاهرچهبیشترتضعیفشدهواز اینرو،مستعدابتالبهبیماریپریودنتال
میشوند .کیویوتوتفرنگیازبیشترینمیزانتراکمویتامین Cبرخوردارهستند،امامیوههایخانوادهمرکبات
نیزمنبعخوبیبرایاینویتامینمحسوبمیشوند.ویژگیقابضیتاینمیوههانیزممکناستبهمعکوس
کردنتغییررنگناشیاز مصرفمنظمنوشیدنیهاییمانندقهوه کمک کند.
با این وجود ،میوههای خانواده مرکبات میتوانند سایش مینای دندان را موجب شوند و پس از مصرف آنها
بایدآبفراوانبنوشید.

سیب ،کرفس و دیگر مواد غذایی کم اسید و پر فیبر
سیب و کرفس اغلب به عنوان مواد شوینده دندان نیز ارجاع میشوند .این مواد غذایی از محتوای آب باالیی
سودمیبرندوباتحریکترشحبزاقبه کنترلباکتریهایدهان کمکمیکنند.همچنینسیبو کرفس کهاز
محتوایفیبرباال سودمیبرند،دارایاثرالیهبرداریوپا ککنندههستندومیتوانندبهپا کسازیسطحدندان
کمک کنند.جویدناینقبیلموادغذاییبهاز بینبردنپال کهایدندانی کهبهتازگیشکل گرفتهاند کمک
میکندواز تشکیلدائمیآنهاجلوگیریمیکند.

شکل Navigation Bar - People - 7

ایجاد و مدیریت امضاء ( ) Signatures
امضا()Signatureامکانیاست کهدر کلیهسرویسدهندههایایمیلدر نظر گرفتهشدهاست.
با استفاده از امضا ،میتوان همواره یک متن یا تصویر را به انتهای کلیه ایمیلهای ارسالی خود
اضافه کنید .این محتوا میتواند شامل نام شما یا یک پیغام تشکرآمیز باشد که در پایین کلیه
ایمیلهای ارسالیتان درج شود .بدین منظور مطابق با شکل ،4به منوی فایل بروید و بر روی
 Optionsکلیک کنید،مطابقباشکل،5بهمنوی Mailبرویدوبرروی Signaturesکلیک کنید.
در پنجرهای که برای اولین بار باز میشود ،هیچ اطالعاتی وجود ندارد .بر روی Newکلیک کنید
و یک نام برای آن در نظر بگیرید ،سپس اطالعات مدنظر را در کادر پایین تایپ کنید .میتوانید
این تنظیــم را بــرای  New Messagesو هــم  Replies / Forwardsتنظیم کنید .ســپس بر روی
 Saveکلیک و  Okکنید .حال برای ایجاد ایمیل جدید و یا برای  ، Reply / Forwardاطالعاتی
که وارد کرده بودید ،در پایین پنجره ایمیل قابل مشاهده خواهد بود .برای حذف آن از همان
مسیرقبلیواردتنظیماتشوید،برروینامامضایایجادشده کلیکو Deleteراانتخاب کنید.

مغزهای خوراکی و
دانهها منبع خوبی
برای پروتئین گیاهی
هستند و از محتوای
ریزمغذیهای مفید
برای دندان مانند
فسفر ،منیزیم،
پتاسیم ،روی و از
همه مهمتر کلسیم
بهره میبرند

چای سبز
چایسبزحاویترکیباتپیچیدهایبهنام کاتچینهااست کهمیتوانندباالتهابمقابله کردهوعفونتهای
باکتریاییرا کنترل کنند.بهعنوانمثال،نتایجیکپژوهشدرژاپننشانداد،مردانی کهبهطورمنظمچایسبز
مینوشند،درمقایسهباافرادی کهبهندرتچایمینوشند ،کمتربهبیماریهایلثهمبتالمیشوند.مطالعهای
دیگر کهتوسطپژوهشگرانژاپنیانجامشدنیزنشانداد،همبرایمردانوهمزنان،نوشیدنیکفنجانچای
سبز یا بیشتر در روز با کاهش احتمال از دســت دادن دندان در ادامه زندگی مرتبط بوده است .آنچه ما در حال
حاضرمیدانیمایناست کهمصرفچایسبزبرایسالمتدهانودندانمفیداست.

اتصاالت  SSLیا  TLSرمزگذاری میشود .باید
بگوییــم مزایــای زیــادی در اســتفاده از حالــت
رمزگذاری اتصاالت وجود دارد .این پروتکل به
کاربــران کمــک میکنــد تــا در فضــای آنالیــن،
امنیت بیشــتری در مقابل ســرقت اطالعات و
سایر فعالیتهای مشکوک داشته باشند.
یکــی از مزایــای عمــد ه HTTPSایــن اســت کــه
میتواند کاربرانرادر برابرنوعیاز حمل هسایبری
موســوم به حمل ه مرد میانی ( )MitMحفاظت
کنــد .ایــن حملههــا میتواننــد از شــبکههای
در معرض خطــر یــا ناامن ایجــاد شــوند.هکرها
از روشهایــی ماننــد روش فــوق بــرای ســرقت
اطالعات حســاس از کاربران یــا تزریق محتوای

خرابکارانهبهترافیکوباستفادهمیکنند.
در این بیــن میتــوان بــه کمپانیهــای بزرگی
چون گوگل اشاره کرد که خود حامی استفاده
از پروتکل مورد بحث اســت .در ســال گذشته
 ۷۷درصــد از درخواســتهای ارســال شــده
بــه ســرورهای ایــن شــرکت از طریــق HTTPS
ثبت شــدهاند.حقیقت این اســت که با توجه
به امــن بــودن نیمــی از ترافیــک وب ،صنعت
امنیــت بــا آســیبهایی مواجــه خواهد شــد،
بدین صورت که وبسایتهایی که از پروتکل
 HTTPاســتفاده میکنند ،این شرایط را برای
کاربــران خــود فراهــم کردهانــد تــا اقداماتــی از
جملــه ردیا بــی اطالعــات ،اســتراق ســمع،

تزر یــق محتــوا ،دزدی اطالعــات شــخصی و
دیگر روشهای هک را انجام دهند .ا کنون ا گر
وبســایتی را که از  HTTPSاستفاده میکند،
در فایرفا کس و یا کروم باز کنید ،این دو مرورگر
به راحتی نشان میدهند که اتصال شما امن
است .ا گر سایتهایی که زیاد از آنها استفاده
میکنید از پروتــکل امن مورد بحث اســتفاده
نمیکنند ،کار زیادی از دست شما بر نمیآید.
افزونههایــی بــرای مرورگرهــای وب توســعه
داده است که با نصب آنها در صورتی که یک
وبسایت از پروتکل  HTTPSپشتیبانی کند،
به صورت پیشفرض شما را به نسخه امن آن
وبسایت هدایت خواهد کرد.

زمان کشت
بهشرطی کهآبوهوابهشمااجازهدهد،زمانتوصیهشدهبرای کشتدرختچههادر زمانبینپاییزتااوایلبهار
است.ا گرهواخیلیمرطوبیاسردباشدویازمینیخزدهویاغرقابباشد ،کشتنبایدانجامشود.بااینحال
اینتوصیهبیشتربراینهالهایریشهلختمطرحاست،یعنی گیاهانی کهازبسترخزانهخارجشدهومستقیمو
بدون گلدان کشتمیگردند.درمورد گیاهان گلدانیاستقرارو کاشتآنهاسادهتراستوبهشرطی کهمحدوده
رشدریشهآنهاآسیبنبیند،آنهارامیتواندر تمامطولسال کشتنمود.ا گر کشتدر تابستانانجام گیرد،
بهتراستدر زمانی کشتشود کههوابسیار گرموخشکنباشد.همچنینآبیاریمداومبهمنظور محافظتاز
اثراتبادهایخشکوآفتابشدیدالزماست.
)1قبلاز اینکه کشتانجامدهید،بررسینمایید که گیاهشماآبیاریشدهاستیاخیر.ا گرآبیاریصورتنگرفته
است،بهصورت کامل گلدانراخیسنمایید،بهتراستاین کار حداقلیکساعتقبلانجام گیرد.
 )2ا گر خا ک هنوز آمادهسازی نشده است ،ابتدا آن را با شــن کش تسطیح ،علفهای هرز آن را حذف کنید و با
کودهایدیررهش(موادبهآرامیومرورواردخاکمیشوند)آنراتقویتنمودهودوبارهتسطیحنمایید.
 )3گودالیحفرنمایید،ترجیحااین گودالبزرگتراز گلدانوتوپریشهایباشد .گیاهرادرشرایطی کههنوزداخل
گلدان قرار دارد ،داخل گودال قرار دهید و با قرار دادن یک تکه چوب به صورت سرتاسری روی گودال مشخص
نمایید کهآیاعمق گودال کافیاستیاخیر.قسمتفوقانی گلدانبایدهمسطحباباالترینقسمتخا کقرار
گیرد.سپسدر صورتهمسطحنبودنتنظیماتالزمراانجامدهیدتاهمسطحشود
 )4گیاهرااز گلدانخارجنمایید.در خارج کردننهالاز گلداندقت کنیدبهریشههاآسیبنرسدوخاکاطراف
ریشــه جدا نشــود.ا گر به جای گلدان گیاه داخل پا کت پالستیکی است ،به جای اینکه ســعی کنید پا کت را در
بیاورید ،یک برش روی پا کت داده و آن را خارج نمایید .درختچه را داخل حفره ایجاد کرده قرار دهید .خا ک را
بهاطراف گیاهبرگردانیدوباپاشنه کفشخودخاکرااطرافمحل کاشتفشردهنماییدوسپسآبیاری کنید.
)5سرانجاماطرافبوتهراپساز کاشتمالچپاشی کنید.بهطوری که 7تا 10سانتیمتررویسطحخاکاز مالچ
خردهچوبپوشاندهشود.مالچپاشینهتنهاباعثحفظرطوبتخاکمیشود،بلکهباعثجلوگیریاز رشد
علفهایهرز خواهدشد.
بهخاطراینکهاین گیاهزودتراز خیلیدرختچههایدیگربه گلمینشیند،میتوانآنرادر منتهیالیهمحدوده
کشتموجود کشتنمود.جایی کهوقتیبه گلمینشیند،بسیار جلوهنماییمیکندوپساز آن در بقیهسال
چونزیباییخاصیندارد.در پسزمینهدرختچههایدیگرمخفیشدهوبرایمابقیسالبهصورتسبزباقی
میماند.
Reference:
Essential plants for the garden:an illustrated guide to identifying and growing over 1000 plants ,Richard
Bird 2004
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شما و فوالد
تدبی ــر روزگار مـا را در ای ــن مسـیر چـه زیبـا روان ــه کـرد ،دیـروز چش ــم انتظــار اینکــه
چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه
افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــدیــادشبخیــربــاد.همــواره
بعــداز ایــندر ازدحــامخاطـرههـاشـادمـیشـویم.فوالدمبارکـهبـهعنـوانمولـود
انقـالباسلـامیویکـیاز افتخـاراتعظیـمجمهـوریاسـامیایـرانجایـگاه کسـانی
بـوده کـهبـاعشـقوعالقـهبـهمیهـنعزیـزدر جهـتتوسـعهاقتصـادی کشـور تـاش
کـردهانـدوموفـقشـدهانـد،ایـنشـرکترابـهجایـگاهاصلـیخـود کـههمـانحضـور
موفـقدر بازارهـایداخلـیوخارجـیاسـت،برسـانند.
نام

تاریخاستخدام

محلخدمت

اطالعیه برگزاری بیست و نهمین دوره مسابقات قرآنی
بیستونهمیندورهمسابقاتقرآنویژه
کارکنان شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان (اعم از
شــاغل و بازنشســته) پیمانــکاران و خانــواده
ایشاندر سال  1396برگزار میشود.

ایــن دوره از مســابقات در رشــتههای مفاهیــم ،اخــاق،
مهدو یــت و اعتقــادات بــه صــورت دو مرحل ـهای (غیــر
حضــوری و حضــوری) و در رشــتههای حفــظ و قرا ئــت
تخصصی قــرآن به صــورت یک مرحل ـهای برگزار میشــود
و کارت ورود به جلســه آزمــون حضوری برای رشــتههای
مفاهیم ،اخالق ،مهدویت و اعتقادات فقط برای افرادی
صادر خواهد شد که ضمن ثبت نام ،پاسخ سواالت مرحله
اول را تا تاریخ  96/04/04به واحد امور فرهنگی ارســال و

تاریخبازنشستگی

جعفرقلیبهرامی

داریوشبهرامی

1389/2/21
1395/12/25

1389/3/1
1395/12/25

احمدرضانصوحی

فرهاد تاجی رستمی

تعمیرگاهمرکزی

فوالدسازیوریخته گریمداوم

تعمیرگاهمرکزی

انرژی و سیاالت

1389/3/1
1395/12/25

1389/4/1
1395/12/25

فرامرز رنجبر

عباسپیرخلیلی

1389/4/1
1395/12/25

1389/4/1
1395/12/25

داراب علی معتبری

سید مرتضیقریشی

1389/4/1
1395/12/25

1389/4/1
1395/12/25

امیدعلیجمشیدنژاد

غالمعلیترابی

تعمیراتمرکزی

مهلت ثبت نام

 96/01/15لغایت 96/02/15

زمان دریافت منابع و سواالت تشریحی

 96/02/16لغایت 96/02/31

آخرین مهلت ارسال پاسخ سواالت به واحد امور فرهنگی

96/04/04

زمان و مکان برگزاری مسابقات حضوری

ً
متعاقبا اعالم خواهد شد.

مقطعسنینوجوانان

 10تا  14سال

مقطع سنی جوانان

 15تا  19سال

حملونقلوپشتیبانی

مجتمعفوالدسبا

مدیریتشهریوزیباسازیمحیط

1389/4/1
1395/12/25

1389/4/1
1395/12/25

محمد علی مختاری پور

فردوسظهرابی

بهداشتحرفهای،ایمنیومحیطزیست

فوالدسازیوریخته گریمداوم

1389/5/1
1395/12/25

1389/7/1
1395/12/25

حیدر علی کیهانی

سیاوش عطاء زاده

فوالدسازیوریخته گریمداوم

کنترلکیفی

1389/7/1
1395/12/25

1389/4/1
1395/7/30

افتخار

مقطعسنیبزرگساالن

رشتهمسابقه

منبعمسابقه

1

حفظ  5جزء اول
قرآن

 5جزء اول قرآن

2

حفظموضوعی
قرآن

کتاب حفظ موضوعی قرآن اوقاف

3

حفظ بخشی از
جزء  30قرآن از
ابتدای سوره فجر تا
آخر قرآن

ابتدای سوره فجر تا آخر قرآن

نفرات برتر ایمنی
بروز حوادث شغلی حوادث غیرمترقبه و بالیای طبیعی در تمام کشورهای جهان و به ویژه
صنایع فوالدسازی همراه با صدمات انسانی و خسارتهای فراوان است و ازآنجایی که کشور
ل توســعه اســت ،بروز حــوادث شــغلی و حفظ منابع انســانی و
ما نیــز در گروه کشــورهای در حا 
تجهیزات شرکتها از بسیاری جهات حائز اهمیت است؛ از این رو
بررسیها نشان میدهد که رعایت دستورالعملهای ایمنی پیش
از وقوع حوادث ســهم عمدهای در کاهش خطرات و آســیبهای
ناشــی از حــوادث دارد .در همیــن خصــوص از ســوی مدیــر ناحیــه
فوالد سازی و ریخته گری مداوم آقایان :بشیر مالکی ،مصطفی نصر،
ابراهیم امینی ،ابراهیم کارگری و میالد محمدی به عنوان نفرات برتر
ایمنی این مدیریت معرفی شدند.
مصطفی نصر

بشیرمالکی

ابراهیمامینی

میالدمحمدی

ابراهیم کارگری

خواهران و برادران همه مقاطع سنی

یکمرحلهای
(حضوری)

خواهران و برادران

4

قرائتتخصصی

فقطبزرگساالن

یکمرحلهای
(حضوری)

نوجوانان و
جوانان

یکمرحلهای
(حضوری)

خواهران و برادران همه مقاطع سنی

یکمرحلهای
(حضوری)

5

مفاهیم

تفسیر سوره واقعه تألیف دکتر محمد علی انصاری

خواهران و برادران

جوانان و
بزرگساالن

 2مرحلهای
(حضوری و غیر
حضوری)

6

اخالق

کتاب روزی حالل تألیف محمد علی قاسمی

خواهران و برادران

جوانان و
بزرگساالن

 2مرحلهای
(حضوری و غیر
حضوری)

7

مهدویت

کتاب یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان
تألیف استاد رجالی تهرانی

خواهران و برادران

جوانان و
بزرگساالن

 2مرحلهای
(حضوری و غیر
حضوری)

8

اعتقادات

کتاب اصول دین برای همه ،تألیف رضا استادی

خواهران و برادران

فقطنوجوانان

 2مرحلهای
(حضوری و غیر
حضوری)

روابط عمومی

آ گهی دعوت به همکاری برای فصلنامه آهن و فوالد
اصول و قواعد نگارش مورد نظر این مجله رعایت گردد.
مســئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده یا
نویسندگان میباشد.

محمدعلی گالبی

آقای محمدعلی گالبی فرزند همکار گرامی آقای محمدحسین گالبی شاغل در واحد توزیع آب با
ارائه طرحی با عنوان فرآیند شارژ تختال در کوره نورد گرم فوالد مبارکه در سومین جشنواره پروژههای
دانشآموزی تبیان استان اصفهان ،رتبه اول استانی را کسب نمود.
آقای رضا گلی فرزند همکار گرامی آقای علی محمد گلی شاغل در واحد تراش غلتک نورد گرم فوالد
سبا موفق شد در رشته مسابقات اندیشه نجفآباد رتبه اول این شهرستان را از آن خود نماید.
خانم سارا طاهریان فرزند همکار بازنشسته گرامی آقای ا کبر طاهریان موفق شد در سی و چهارمین
دوره مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استان اصفهان در رشته تکنوازی رتبه اول را کسب نماید.

مقطع سنی مجاز

مالحظات

خواهران و برادران

کل قرآن شامل صوت ،لحن  ،تجوید ،وقف و ابتدا

کسب رتبههای برتر در عرصه های علمی و فرهنگی

سارا طاهریان

 20سال به باال

جنسیت

به اطالع متخصصان ،کارشناســان و همکاران توانمنــد در زمینههای
علمــی و تخصصی حوزه آهن و فوالد میرســاند ،فصلنامــه آهن و فوالد
آمــاده اســت تــا مقــاالت علمــی موجــود در زمینههــای ذیــل را چاپ و
اطالعرسانی نماید.
کلیه عزیــزان عالقهمنــد میتوانند مقاالت خــود را به همــراه یک قطعه
عکس برای درج در فصلنامه آهن و فوالد ،با رعایت اصول مقالهنویسی
علمی به روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه ،واحد اطالعات و انتشارات
ارسال و یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  33360تماس حاصل
فرمایند.
بدیهی اســت مقاالت ارســالی پس از ارزیابی توســط هیئ ـتداوران ،در
فصلنامه آهن و فوالد منتشر خواهد شد.
شرایط پذیرش مقاالت:
مقاله باید در یکی از موضوعات زیر باشد:
محصوالت فوالدی
تکنولوژی تولید فوالد
فنی و مهندسی
مدیریت
ایمنی ،بهداشت و محیطزیست
کاهش هزینه
دارای جنبههای علمی و پژوهشی قوی باشد.
حاوی ایدههای جدید ،نكات كاربردی ،عملی ،جدید و نو باشد.

غالمرضا افراسی
شاغل در نورد سرد
از مســئوالن محترم ترابری( شــیفت)تقاضا
دارم در خصــوص درخواســت ایســتگاه در
محله  ،C2لطفا اقدامی صورت گیرد.
جمعی از همکاران
بــا ســام .احترامــا پرســنل تحــت پوشــش
بیمــه تأمیــن اجتماعــی تقاضامندیــم ،بــه
دلیل اینکــه تأمین اجتماعــی در ا کثر مواقع
و در بیشتر نســخههایی که توسط پزشکان
نوشــته میشــود ،مبلغــی بــرای دارو در نظر
نمیگیــرد و بیشــتر داروهــا تحــت پوشــش
تأمیــن اجتماعــی نیســت و پرســنل باید به
صــورت آزاد دارو تهیــه کننــد ،لــذا شــرایطی
فراهــم شــود کــه مبلــغ دارو نیــز در بیمــه
تکمیلی این پرسنل در نظر گرفته شود...
محمد طاهری شاغل در
بازرسی فنی ،اتوماسیون و ابزار دقیق
از مســئوالن محتــرم خواهشمندا ســت
ترتیبی اتخاذ گردد تا یکی از فرزندان پرسنل
شاغل و بازنشســته در فوالد مبارکه به جای
پدرانشان مشغول به کار گردند .با تشکر
913 *** 7558

حملونقلوپشتیبانی

حملونقلوپشتیبانی

رضا گلی

حد نصاب امتیاز الزم را از سواالت تشریحی احراز نمایند.
تذکرات:
 -1همکاران جهت ثبت نام به سیســتم مســابقات پرتال
کارکنــان یــا نشــانی  http:/cuc.msc.ir/sccمراجعــه
فرمایند.
 -2امکان تغییر رشته پس از  48ســاعت از انتخاب رشته
میسر نمیباشد.
 -3در صــورت عــدم ثبــت نــام در بــازه زمانی اعالم شــده،
امکان ثبت نام در مراحل بعدی وجود نخواهد داشت.
 -4شــرط راهیابی به مرحله نهایی (حضــوری) ،ثبت نام
اولیــه و پاســخگویی بــه ســواالت تشــریحی و کســب حــد
نصاب نمره میباشد.

پیام های مخاطبان به
سامانه  30003222و تلگرام

شرایط تدوین مقاالت:
مقاله در محیط نرمافزاری  WORDو دارای حاشــیه از باال و پایین
 3سانتیمتر و چپ و راست  2.5سانتیمتر و فاصله خطوط 0.8سانتیمتر
به زبــان فارســی تایــپ شــود و از طریــق ســامانهironandsteel.msc.ir
بارگذاری گردد.
مقاله دارای چکیــده حدا كثر  150كلمــه و حجم مقالــه حدا كثر 15
صفحه و تعداد واژگان كلیدی حداقل  4و حدا كثر  8كلمه باشد.
مقالههای ارسالی باید دارای بخشهای زیر باشد:
 عنــوان كامــل مقالــه ،نــام نویســنده یــا نویســندگان ،رشــته علمــی ومسئولیت نویسنده یا نویسندگان ،نام مؤسسه یا دانشگاه ،محل كار،
نشانی كامل (آدرس ،تلفن ،پست الکترونیک و )...
 بیان مســئله ،اهمیــت مســئله ،اهداف پژوهــش ،ادبیــات موضوع،چهارچوب نظری ،فرضیههای پژوهش ،روش تحقیق ،فنون تجزیه و
تحلیل ،نتیجهگیری و ذكر منابع (مقاالت پژوهشی)
 برای مقالههای مروری چکیده ،مقدمه ،متن مقاله ،ارائه چارچوبادرا كی ،جمعبندی و ذكر منابع الزم است.
ارجاعات در متن و پایان مقاله به روشهای زیر باشد:
الــف  -مرجع نویســی داخل متن بایــد در داخــل پرانتز و به صــورت نام
خانوادگی نویسنده ،تاریخ انتشار و شماره صفحه باشد.
ب  -مرجع نویسی پایان مقاله بایستی براساس نمونههای زیر به ترتیب
الفبایی نام خانوادگی نویسندگان مرتب شود.
ج  -در مورد مقاالت ،نــام خانوادگی ،نام ،تاریخ انتشــار ،عنوان مقاله،
نام مجله ،شماره مجله ،شماره صفحه درج شود.
د  -در مــورد كتاب ،نــام خانوادگی ،نــام ،تاریخ انتشــار ،عنــوان كتاب،
محل انتشار ،ناشر درج شود.
عنوان ،توضیحات و شــماره جداول ،الگوها و اشكال ،در باالی آن
ذكر شود.
مجله در ویرایش مقالهها ،بدون تغییر در اصل و محتوا آزاد است.
مقالههای رسیده برگشت داده نمیشود.
بــه پیوســت یــك قطعــه عكــس با«300دیپــیآی» از نویســنده یــا
نویسندگان به همراه ایمیل و شماره تلفن همراه دریافت میشود.
روابط عمومی

داود رضایی بلمیری
شاغل در فوالدسازی و نورد پیوسته
باســام مــن بــه شــماره برســنلی 924125
هســتم  .می خواســتم بدانــم چــرا دختر18
ســاله ای کــه ازدواج نکــرده عائلــه مندیش
بایــد قطــع شــود .از مســئوالن تقاضامنــدم
رسیدگی کنند
913 *** 9982
محمدرضا بکتاشیان
شاغل در آهنسازی
باســام .ضمن تشــکر از زحمات مســئوالن
محترم،خواهشــمندم جهــت قدردانــی از
همکارانــی کــه در جنــگ تحمیلــی شــرکت
کرد هانــد ،مراســمی در طــول ســال بر گــزار
کنیــد،از تمام اقشــار بزرگوار مثــل جانبازان،
بازنشســتگان ،ورزشــکاران ،بســیجیان
و......طــی مراســمی قدردانی میشــود به
غیر از این عزیزان که ســهم زیادی در جنگ
داشتهاند ،با تشکر
913***0177

تماس های دریافتی
آقایان :محمدحسین صالح مبارکه،
اســدی ،محمــد طاهــری ،داوود رضایــی،
محمدرضابکتاشیان.

ضمن تشــکر از تماس شــما با خبرنامــه فوالد.
پیام شــما دریافــت و بــرای اطالعرســانی و اخذ
پاسخ به مسئوالن مربوطه ارجاع گردید.

یادنامه
بــا نهایــت تأســف در هفتــه گذشــته آقــای
محمد غفــوری شــاغل در فوالد ســازی در غم
درگذشت برادر وآقایانابراهیمصادقیشاغل
در نــورد گــرم ،قاســمعلی حمامی شــاغل در
فوالدسازی ،حمید رضا حســین زاده شاغل
در تعمیرات مرکزی ،جواد عطایی شــاغل در
انرژی و ســیاالت و احمد رضا لعلی فر شاغل
در نــورد ســرد در غــم در گذشــت پدر به ســوگ
نشستند.
همچنیــن همــکار گرامــی شــادروان اصغــر
کاظمی ورنامخواستی شاغل در ناحیه آهن
ســازی به علــت حادثــه رانندگــی در خــارج از
شرکت و همکاران بازنشسته مرحومین رحیم
زعفانی راد و عبدالمناف پوربهرام دارفانی را
وداع و به دیار حق شتافتند.
این غــم جانــکاه و ضایعــه جبرانناپذیــر را به
محضــر خانوادههای این مرحومین تســلیت
عرض مینماییم و برای آنان علو درجات را از
درگاه حقتعالی مسئلت مینماییم.
روابط عمومی

عبدالمناف پوربهرام

اصغر کاظمی ورنامخواستی

رحیم زعفانی راد
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طاهری:
کرانچار روحیه برد را به فوالد مبارکه سپاهان تزریق کرده است
مدیرعامــل باشــگاه فــوالد
مبارکــه ســپاهان گفــت :کرانچــار
روحیه بــردن را در بازیکنــان ایجاد
کرده و میتوانم بگویم او کاتالیزور
بازیکنانسپاهاناست.

به گزارشپایگاهخبریسپاهان،محسنطاهری
درباره تأثیــر حضور کرانچــار روی نیمکت این تیم
اظهــار کرد :بــا حضــور کرانچار تیــم همیشــه رو به
جلو بــازی میکنــد و مالکیت تــوپ ما در هــر بازی
 ۲۰تا ۳۰درصد از ســایر تیمها بیشتر است .حضور
کرانچــار تصمیم همه اعضــای هیئت مدیــره بود
و از حمایتهای دکتر ســبحانی هم در این راســتا
تشکرمیکنیم.
ویدر پاسخبهاینسؤال کهمگرباحضور کرانچار
چه اتفاقی در تیــم افتاده که متحول شــده ،بیان

کرد :تیم ما با حضور کرانچار یک روند رو به رشــد را
طیمیکندوخوشحالمجوابسرمایهگذاریهای
انجام شــده را میگیریــم .نمیخواهیم ســرمربی
قبلیتیمرا کهزحماتزیادیهم کشید،تضعیف
کنیم و وارد حاشــیه شــویم ،امــا با حضــور کرانچار
به تیــم روحیه خوبــی تزریق شــد و بازیکنــان هم
انگیــزه خاصــی پیــدا کردهانــد .در واقــع کرانچــار
روحیه بردن را در بازیکنان ایجاد کرده و میتوانم
بگویــم او کاتالیــزور بازیکنــان ســپاهان اســت.
مدیرعامل باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان تأ کید
کرد:هدفمادر حالحاضرایناست کهدر جایگاه
چهارم جــدول قرار بگیریــم تا در صــورت قهرمانی
ترا کتورســازی در فینــال حذفی بتوانیم ســهمیه
آسیاراهمبگیریم.ویدربارهاینکهوضعیتادامه
همکاری کرانچار با ســپاهان چگونه خواهد بود،
تأ کید کرد :قرارداد کرانچار تا پایان فصل است و با

توجهبهعملکردی کهاودارد،برایادامههمکاری
در فصلآیندههمبااومذا کرهمیکنیم.
طاهــری در مورد اینکه آیا باشــگاه فــوالد مبارکه
ســپاهان قصد دارد با اســتقاللیها بــرای حفظ
جپــاروف مذا کــره کنــد ،تأ کیــد کــرد :جپــاروف

بازیکن با کیفیتی اســت و این موضــوع را هم در
تیممانشاندادهاست.مابااستقاللیهادرباره
جپاروف قــراردادی داریم که پس از پایــان آن در
انتهای فصل جــاری در مورد آینــده این بازیکن
واردمذا کرهمیشویم.
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ورزش
اخبار باشگاه

نائب قهرمانی نوجوانان فوالد مبارکه سپاهان در ایران

تیم ما با حضور
کرانچار یک
روند رو به رشد
را طی میکند و
خوشحالم جواب
سرمایهگذاریهای
انجام شده را
میگیریم

فوالدمبارکه سپاهان  - ۱صبای قم ۰

حفظ امید آسیایی شدن سپاهانیها با برد مقابل صبا
تیــم فوتبــال فــوالد مبارکــه
ســپاهان بــا تــک گل مســعود
حســنزاده از ســد صبــای قــم
گذشــت تا همچنان امید آســیایی
شدنخودراحفظ کنند.
یکــی از حســاسترین دیدارهــای هفتــه بیســت
و هشــتم لیــگ برتــر در حالــی بیــن صبــای قــم و
فوالدمبارکهسپاهانبرگزار میشد کهدوتیماز دو
حیثمتفاوتبهامتیازاتبازینیاز داشتند.صبا
برایدرامانماندنازمنطقهسقوطوفوالدمبارکه
ســپاهان برای قــرار گرفتــن در رتبه چهــارم تالش
میکردنــد و همیــن موضــوع اهمیــت بــازی را دو
چندان کرده بــود .در آغاز بــازی دو تیم بیشــتر به
ارزیابییکدیگرپرداختندودر ادامهرفتهرفتهفوالد

تیمفوتبالنوجوانانفوالدمبارکهسپاهاننائبقهرمانایرانشد.

رقابتهای روز پایانی مرحله نهایی لیگ برتر نوجوانان دیروز برگزار شد.
ذوبآهن که پیش از این  ۲امتیاز از  ۲دیدار قبلی خود در کارنامه داشــت ،بــا پیروزی یک بر صفر برابر
برق نوین شیراز پنج امتیازی شد و به مقام قهرمانی مسابقات رسید.
فوالد مبارکه سپاهان نیز که از  ۲بازی قبلی خود یک تساوی و یک شکست داشت ،با نتیجه پرگل  ۴بر
 ۳موفق به شکست پدیده ساری شد تا به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات برسد.
در این رقابتها که به میزبانی باشــگاه ذوبآهن انجام شــد ،برق نوین شــیراز ســوم و پدیده ســاری
چهارم شدند.
بدین ترتیب بعــد از قهرمانی فوالد مبارکه ســپاهان در لیگ برتــر جوانان ،قهرمانــی رده نوجوانان نیز
به اصفهان رسید.

مبارکه ســپاهان بازی را در دســت گرفت تــا پس از
یکــی ،دو موقعیــت جــدی در دقیقــه  ۴۰صاحب
یک ضربه پنالتی شــود و این مســعود حسنزاده
باشــد که زردپوشــان را قبل از پایان نیمه نخست
پیشبیندازد.
در نیمهدومصبابرایبهثمررساندن گلتساوی
باالتر بــازی میکــرد و این فضــا را بــرای مهاجمان
فوالد مبارکــه ســپاهان فراهم میکــرد تــا گل دوم
را هم به ثمر برســانند .صبا البته بســیار پر اشتباه
بازی کرد و سپاهانیها در کنترل بازی کار سختی
نداشــتند؛ شــا گردان کرانچــار در نیمــه دوم ایــن
فرصت را داشــتند کــه از فرصــت اســتفاده کنند و
تفاضل گل خــود را بــاال ببرنــد؛ امــا در نهایت تک
گل نیمه نخست تعیین کننده بود و فوالد مبارکه
سپاهانباهمان گلپیروزمیدانشد.

جباروف :از هواداران فوالد مبارکه سپاهان ممنونم

آشنایی با رشتههای ورزشی

فواید ورزش ترامپولین برای حفظ سالمتی
شایدفکر کنیدبرایترامپولین
پیر شــدهاید ،امــا ایــن ورزش برای
سالمتتانخوباست!تحقیقات
نشاندادهاستفادهاز ترامپولیندر
هــر ســنی مفیــد اســت .کلیــد این
ورزش ،انتخــاب ســایز مناســب با
شرایطزندگیونیازهایشماست.

ترامپولیــن یکــی از وســایل تمرینــی ورزش
ژیمناستیک اســت که شــامل پارچه ضخیم و
محکمیاست کهبهوسیلهتعدادیفنراز چهار
طرفبریکچهارچوبفلزیبستهشدهاست.
بر اســاس تحقیقــات انجام شــده در دانشــگاه
تربیتبدنی رم ایتالیا ،پریدن بر روی ترامپولین
مزایای زیــادی را به همــراه دارد ،مانند کاهش
وزن و افزایش ترا کم استخوان.
ورزشی با شدت پایین
ا گــر فکــر میکنیــد حــرکات مکــرر بــاال و پاییــن و
جهشهارویترامپولینبرایمفاصلتانخوب
نیســت ،دوباره فکر کنیــد .بر خالف ســایر انواع
ورزشهایهوازی،ماننددویدنیاتپهنوردی،
ترامپولین فشــاری به زانوهــا ،مچ پا و لگــن وارد
نمیکند.درحقیقت،ورزشهایجهشیمانند
ترامپولین،تأثیربسیار کمیرویمفاصلدارند.
مفید برای قلب
بلــه درســت اســت ،اســتفاده از ترامپولیــن بــه
عنوان یک ابزار تمرینی به تقویت سالمت قلب
کمــک مینمایــد .حــرکات پرشــی و جهشــی،
ضربــان قلــب و در نتیجــه ریتــم تنفــس را بــاال
میبرند .ایــن تمرین ،باعث پمپاژ خون شــده
و میتوانیــد مطمئن شــوید که ســلولها تمام
ا کســیژن مــورد نیازشــان را بــرای رســیدن بــه
بهترین میزان سالمت دریافت میکنند.

پریــدن روی ترامپولین یکــی از راههای تقویت
عضالت جهت حفظ تعــادل و هماهنگی بهتر
بدن است.
گزارشــی از کالــج امریکایــی اســپورت مدیســن
میگوید ،انجام ورزشهایی با شدت متوسط
به مــدت  150دقیقــه در هفتــه ،برای ســامت
سیستم قلب و عروق خوب اســت .استفاده از
ترامپولین ،تمرین بســیار عالی بــرای آنهایی
اســت که مســتعد ابتال به بیماریهای قلبی و
عروقی هستند.
بهبود عملکرد غدد لنفاوی
شــاید یکــی از مهمتریــن فوایــد اســتفاده از
ترامپولین ،قابلیت بهبود عملکرد غدد لنفاوی
باشد.سیستملنفاوینقشیاساسیدر ایمنی
بدندارد.اینسیستم،ضایعاتسلولیرادفع
میکند.ضایعاتسلولیتوسطاینسیستمبه
اندامهای دفعی بدن مانند کلیهها ،پوســت،
کبد ،یا ریهها منتقل میشــوند .رگهای لنفی
در دورترین نقاط بدن قرار دارند و اندام دیگری
برای انتقال ضایعات وجود ندارد.
سیســتم لنفــاوی بــرای دفــع ضایعــات بــه
انقباضهای عضالنی وابســته اســت .حرکات
باال و پایین و جهشهای مکرر روی ترامپولین،
به دفع ضایعات توسط سیستم لنفاوی کمک
میکنــد .این حــرکات ،برای عملکــرد گرههای
لنفاوی مفید هستند ،سموم را دفع میکنند و
عملکرد ایمنی بدن را تقویت مینمایند.
تقویت تعادل و هماهنگی
تعداد افرادی که ذاتا تعادل و هماهنگی بدنی
بسیار خوبی دارند ،زیاد نیست .برای رسیدن
به تعادل کامل ،باید میزان متعادلی از سالمت
و تناســب اندام را داشــته باشــیم .پریدن روی

پریدن روی
ترامپولین یکی از
راههای تقویت
عضالت جهت
حفظ تعادل و
هماهنگی بهتر بدن
است.

سرور چپاروفهافبکملیپوشتیمفوتبالفوالدمبارکهسپاهاندر گفتوگویی
بــه ســواالتی در خصــوص زندگــی شــخصی و حرفــهای خــود پاســخ داده اســت.
اینبازیکنباحضور در مقابلدوربینصدایفوالدمبارکهسپاهانبهسؤاالتمختلفی
در خصوصزندگیشخصی،انتخاب کرانچار،تجربیاتحضور در اصفهانوآیندهخود
پاسخدادهاست.
برایشروعمقداریاز احساستدر مورداصفهانوحضور در اینشهربگو.

خیلی خوشــحالم از اینکه در خدمت باشگاه بزرگ فوالد مبارکه ســپاهان هستم .باشگاه یک فضای
بسیار خوبی را برای من فراهم کرده و من بسیار خوشحالم که به این تیم اضافه شدهام .از هواداران
هم بســیار ممنونم که ســبک بازی مــن را دوســت دارند و تشــویقم میکنند .شــهر اصفهــان را خیلی
دوست دارم و بسیاری از غذاهایی که در این شهر وجود دارد ،شبیه غذاهایی است که در ازبکستان
وجود دارد .همچنین من در ایران غذایی خوردم به اسم آبگوشــت که ما در ازبکستان به آن "شربه"
میگوییم .در مجموع بسیار احساس خوب و راحتی از بودن در اینجا دارم.
اگربهخاطرداشتهباشیدسال ۲۰۱۱کهبهترینبازیکنسالآسیاشدید،یکیاز رقیبهایتانیکسپاهانی
بودبهنامهادیعقیلی..

زمانی که شــما اشــاره میکنید مربوط به ســال  ۲۰۱۱بود که من برای دومین بار برای عنوان مرد سال
آسیا کاندید شده بودم و با یک سپاهانی رقابت میکردم.

ترامپولینیکیاز راههایتقویتعضالتجهت
حفظتعادلوهماهنگیبهتربدناست.حتی
بهتــر اینکــه ،این تمریــن بــرای هر کســی در هر
سنی مفید است!
پریدن روی ترامپولین ،بدن را در وضعیتهای
گونا گون قرار میدهد و بدن مجبور میشود با
هر فرود روی ترامپولین خودش را تطبیق دهد.
بــا تمریــن ،هماهنگــی بیشــتری بــا هــر حرکت
بدنتان بر اساس فرودهایی که روی ترامپولین
دارید ،پیدا خواهید کرد و در نتیجه میتوانید

به تعادل و هماهنگی بیشتر و بهتری برسید.
ترامپولین ،ورزشی مفرح است
ا گرجزوافرادیهستید کهاز ورزشهایتکراری
خوشتاننمیآید،ترامپولینرادوستخواهید
داشت ،چون بسیار مفرح و متنوع است .شما
میتوانیــد از ترامپولین به تنهایی و یــا همراه با
تجهیزات مختصــر فیتنس بهره ببریــد تا زودتر
به نتیجه برسید .بهتر از همه اینکه ،هم ورزش
میکنید و هم تفریح!

اطالعیه ورزشی

زمان تست تیمهای صنعت و بسیج آقایان و بانوان در ردههای مختلف سنی
بدینوســیله به اطالع کلیه پرســنل و خانوادههای محترم شــرکت فوالد مبارکه میرســاند ،آغاز تســت تیمهای صنعت تیمهای صنعت و بســیج در بخــش آقایان از تاریــخ  96/02/1لغایت
 96/02/31و در بخش بانوان ثبتنام از تاریخ  96/02/5لغایت  96/02/25خواهد بود .لذا عالقمندان میتوانند با مراجعه به محل تمرینات طبق روز و ســاعت رشته موردنظر در جدول
درج شده در وبسایت امور ورزش (  ) SPORT.MSC.IRاقدام نمایند  .شایان ذکر است بانوان متقاضی میبایست جهت هماهنگی و ثبتنام با شماره  09103000430آقای سعید اسعدی
در تاریخهای یاد شده تماس حاصل فرمایند .بدیهی است انتخاب نفرات هر تیم صرفا با نظر مربی خواهد بود.

رزرو تأسیسات ورزشی در سال 1396
به اطالع تمامی همکاران و خانواده محترمشــان میرســاند ،امــور ورزش فوالد مبارکه در نظــر دارد ارائه خدمات ورزشــی خود را از روز
شنبه مورخ  1396/02/02به شیوه رزرو امتیازی آغاز نماید ،لذا به منظور یادگیری مراحل مختلف رزرو امتیازی جهت انتخاب مرا کز
ورزشی مورد نظر به سایت امور ورزش در پرتال کارکنان و یا آدرس اینترنتی  SPORT.MSC.IRمراجعه و فایل آموزشی نحوه انتخاب
تأسیسات ورزشی را دریافت و از تاریخ مذکور باشگاههای ورزشی مورد نظر را جهت استفاده رزرو نمایند .

کمیدر موردزمانی کهبهصورتقطعیبهفوالدمبارکهسپاهاناضافهشدیدصحبت کنید..

احساس خوبی در آن شب داشتم؛ چون وارد باشگاه بزرگی شده بودم که فضای بسیار گرم و صمیمی
را برای من فراهم کرده بود و آدمهایی که با آنها برخورد دارم ،رفتار بســیار پسندیدهای با من دارند
و در این مسائل باعث شده که در این مدت کم دوستان خوبی مثل مهرداد محمدی ،لی وینستون
و مربی بدنساز تیم که در یک فضا زندگی میکنیم در تیم و همینطور خارج از تیم داشته باشم و در
مجموع بسیار خوشحالم از این انتخاب.
فکر میکنم فوالد
مبارکه سپاهان
بهترین انتخاب را
برای مربی جدید
خود داشته است.
هواداران میتوانند
ببینند که فوالد
مبارکه سپاهان در
چند بازی اخیر خود
صاحب سبک شده
است .تمرینات
ما هم بعد از ورود
ایشان روی برنامه
و با هدفگذاری
انجام میشود

برنامهاتبرایفصلآیندهچیست؟

در حال حاضر هنوز به این موضع فکر نمیکنم و بهتر است زمانی که فصل تمام میشود در این مورد
تصمیم بگیرم و نظرم را اعالم کنم.
عالقهایبهماندندر فوالدمبارکهسپاهانداری؟

در حال حاضر تمرکز من تنها روی سپاهان و هدفگذاری است که برای کسب سهمیه آسیایی داریم.
در مورد ماندن در فوالد مبارکه سپاهان هم بهتر است که در پایان فصل تصمیم بگیرم.
کرانچار یکیاز مربیانپرافتخاریاست کهبهسپاهانواردشده؛نظرشمادر مورداوچیست؟

فکر میکنم فوالد مبارکه ســپاهان بهترین انتخاب را برای مربی جدید خود داشــته اســت .هواداران
میتوانند ببینند که فوالد مبارکه سپاهان در چند بازی اخیر خود صاحب سبک شده است .تمرینات
ما هم بعد از ورود ایشان روی برنامه و با هدفگذاری انجام میشود .یکی از خصوصیات خوب آقای
کرانچار این است که بســیار ارتباط نزدیکی با بازیکنان برقرار کرده است و بســیار با او راحت هستیم و
این برای من بسیار ارزشمند است و من ایشان را بسیار دوست دارم.
مقداریدر موردزندگیشخصیخودتتوضیحمیدهی؟

من متأهل هستم و سه فرزند دارم .فرزند اولم رائول است که  ۱۰سال دارد و ا کنون در آ کادمی باشگاه
بنیادکار بازی میکند .فرزند دومم دختر است و  ۶سالش است به اسم ورونیکا و او هم ورزشکار است و
ژیمناستیک کار میکند؛ البته دالیلی باعث شد که از این مسیر دور شود و االن تنیس را انتخاب کرده
است .فرزند سومم هم دختر است که کوچک است.
تصمیمی برای آوردن خانوادهات به ایران داری؟

این موضوع بستگی به سال آینده دارد.
و حرف پایانی با هواداران ..

از هــواداران فــوالد مبارکــه ســپاهان تشــکر میکنــم و دوســت دارم که بیشــتر شــاهد حضــور آنها در
ورزشگاهها باشیم .حضور آنها باعث جذابیت بازیهای ما میشود و یک نیرویی به ما میدهد که
بتوانیم بیشتر خودمان را در زمین نشان دهیم.
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وظایف امت در برابر پیامبر ا کرم

صلی اهلل علیه و آله

امت اســامی در برابــر پیامبر
اعظــم(ص) وظایفی ســنگین و در
عین حال شــیرینی بــر عهــده دارد.
شناختاینوظایفوعملبهآن،
شرطبهرهگیریاز انوار بیكراننبوی
و تنهــا راه بــرون رفــت از ظلمــات
زندگی حیوانی و شیطانی به سوی
مكارماخالقونور الهیاست.

سینما

سینما قدس
گشت ارشاد  / 2خوب ،بد ،جلف

سینما سپاهان
گشت ارشاد  / 2خوب ،بد ،جلف

سینما ساحل

پیامبر (ص) اهل
صله ارحام بود و
خطاكاران پشیمان
را میبخشید.
وعدههای خویش
را دینی بر عهده
میشناخت.
به ضعیفان كمك
میكرد و یاری آنان
را از صدقه دادن
برتر می دانست

گشت ارشاد 2

سینما فلسطین
سه بیگانه  /ماجرای نیم روز  /خوب ،بد ،جلف

فرهنگیان
سالم بمبئی  /مبارک (رئال انیمیشن)

پردیس سینمایی چهارباغ
یک روز بخصوص  /افسونگر  /آباجان  /ماجرای نیم روز  /مفت آباد  /مبارک (رئال انیمیشن)
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فقه و زندگی

بهره گرفتن از بانکها
یکــی از رایجتریــن ارتباطــات
بانکی،بهره گرفتناز بانکهااست که
نکاتــی را در این زمینــه از زاویه احکام
شرعیمطرحمیکنیم:
سوددهیبانکبهمشتریاندر بیشترمواردتحت
دوعنوانجوایزوسرمایهگذاریصورتمیپذیرد.
جوایز
میدانیم برخی از بانکها جوایزی به مشتریان
خود میپردازند .این جوایــز گاهی تحت عنوان
قرعهکشــی پرداخت میشــود و گاهی بدون آن،
اینــک بایــد مالحظــه نمــود کــه حکــم پرداخت
جوایــز از ســوی بانــک و نیــز دریافــت از ســوی
مشتریان چیست؟
پاسخ این است که این مسئله دارای دو صورت
میباشد:
صــورت اول ا یــن ا ســت کــه ســپرد هگذاران،
ســپردهگذارى خود را در ضمن عقد یــا مانند آن
مشروط به پرداخت جوایز یا قرعهکشی نمایند و
بانک در پى اجراى این شــرط ،اقدام به اعطای
جوایز یا قرعهکشی کند ،در این صورت پرداخت
از ســوی بانک و دریافت از سوی مشتریان حرام
خواهد بود.
صــورت دوم ا یــن ا ســت کــه ســپرد هگذاران،
ســپردهگذارى را مشــروط بــه اعطــای جوایــز یــا
قرعهکشــی نکــرده باشــند و بانکهــا صرفابــراى
تشــویق آنان و افزایش ســپردهگذارى و تشــویق
دیگران به گشودن حساب ،چنین کرده باشند،
در ایــن صــورت پرداخــت از ســوی بانــک و نیــز
دریافــت از ســوى برنــدگان و دریافتکننــدگان
جایز است.
البتــه در اینکــه تمــام جا یــزه ملــک مشــتری
اســت یــا الزم اســت بخشــی از آن را بــه مجتهــد
جامعالشــرایط(مرجع تقلیــد) پرداخــت نماید،
بایســته اســت مقلدین محترم به فتــاوای فقها
مراجعه کنند.

سرمایهگذاری
دومیــن نوع بهــره گرفتــن مشــتریان از بانکها،
سرمایهگذاری اســت که یکی از رایجترین تعامل
مردم با بانکها به شــمار میرود .بدین صورت
که مشــتری پولــی را نزد بانــک میگــذارد و طبق
قــرارداد ،ســود آن را دریافــت مینمایــد .بایــد
مالحظه نمود حکم این مورد چیست؟
بهعنوانمقدمهیادآوریایننکتهراالزممیدانیم
که سود پول حرام است و این مطلب جایگاهی در
فقه اســامی ندارد .به نظر میرسد آنچه میتواند
مصححسرمایهگذاریهادربانکباشد،یکیازاین
دوعقدشرعیاست:وکالتومضاربه.
وکالت
وکالت،یکیاز عقوداسالمیاست کهفقهاپیرامون
آنبحث کردهوحدودوضوابطآنراباتوجهبهادله
معتبر مشــخص نمودهاند .دایــره وکالت منحصر
بــه کارهای اقتصــادی نیســت ،بلکه هــر کاری که
مباشــرت در آن لزومی ندارد میتواند مورد وکالت
یگــردد این
قــرار گیرد .آنچــه مربوط بــه بحث ما م 
اســت که کســی در بانک ســرمایهگذاری میکند،
بانکراوکیلمینماید کهباپولوسرمایهاواقدامبه
تجارت کندوسپسسودحاصلشدهاز آنتجارت
را برحســب توافق ،ما بین خود(مشــتری و بانک)
تقسیمنمایند،بااینموازینهیچاشکالیمترتب
بر سرمایهگذاریها نمیشــود .به این استفتاء که
از محضــر امــام خمینــی(ره) صــورت گرفتــه توجه
نماییــد :ربــاى قرضى چیســت؟ آیــا درصــدى که
ســپردهگذاران به عنوان ســود از بانکهــا دریافت
مىکنند،ربامحسوبمىشود؟
جــواب :ربــاى قرضــى آن مقــدار اضافه بــر مبلغ
قرض اســت کــه قــرض گیرنده بــه خاطــر قرضى
که مىگیرد بــه قرضدهنــده مىدهد و اما ســود
حاصــل از کارکــرد پولــى که بــه عنوان ســپرده به
بانک داده شــده تا به وکالت از طرف صاحب آن
در یکى از عقود صحیح شرعى به کار گرفته شود،
ربا نیست و اشکال ندارد.

پیامبر(ص)بزرگترینمحبوبوحبیبخداست
و انسان به هر میزان شیفته و شیدای او باشد و
به وظایف الهی خویش عمل كنــد ،رنگ و بوی
آســمانی میگیــرد و نمون ههــای زندگــی دلپذیر
رسول رحمت را در جهان پیاده میكند.
قرآن ،باران رحمت الهی و پیامبر ،سحاب فیض
آفرینآسمانیواقیانوسمعرفت،عترتو كشتی
نجات بشریت است .وظیفه امت ،معرفت خدا
و احــكام و قوانین او و عمل به دســتور اوســت و
این گوهر جز در ســایه عشــق پیامبر(ص) و اهل
بیت(ع) دست یافتنی نیست.
پیامبراعظم(ص)الگویتمامیملتمسلمانو
امتاسالمیوالگوی كاملدولتمردانمسلمان
و رهبری امت است.
ســیره شــخصی رســول گرامی(ص) برای تمامی
امتالگوواس وهایحسنهاست.سیرهحكومتی
آن بزرگــوار بــرای رهبــری و دولتمردان مســلمان
بهترین شــیوه مدیریــت و حكومت اســت .رفتار
عبــادی رســول گرامــی بــرای همــه امــت ،چــه
دولتمردانوچهمردمعادیالگویی كاملاست.
اوج بندگــی ،قــرآن شناســی و قــرآن مــداری،
مهرورزی به مؤمنان و صالبت در برابر دشمنان
خارجــی ،عدالــت و تــاش بــرای حفظ اتحــاد و
بــرادری امــت اســامی ،دوراندیشــی و توجه به
نقش ـههای كفار و منافقــان ،در اخــاق و رفتار و
عملكرد پیامبر گرامی(ص) مشهود است .كتب
ســیره و ســنن پیامبــر(ص) انباشــته از شــواهد
مختلف اخالق و رفتار آن بزرگوار است.
برای شناخت پیامبر(ص) چه باید كرد؟
شــناخت قــرآن ،شــناخت شــا گردان برجســته

مكتب تربیتــی پیامبــر(ص)  ،شــناخت تاریخ و
ســیره معتبر و گزارشهای دوستان و دشمنان
آن بزرگوار ،هر كدام میتواند بخشی از زندگی و راه
و رســم پیامبر گرامی(ص) را نشان دهد .ترنمی
از اخالق او هنوز هم به انســان و جهــان طراوت
میبخشد و بشــریت هر روز به ارمغان آسمانی،
بیشتر احساس نیاز میكند.
راستی او چگونه بود؟
او بــرادر بــود و امیــن؛ امیــن آســمان و زمیــن.
بنده خدا بــود و به زبــان مردم ســخن میگفت.
فروتن بــود و بلنداندیش .مهربــان بود و محمد
مصطفی(ص)  .بشــیر بود و نذیر ،دلســوز خلق
بــود و فرســتاده حــق .منــادی معــروف بــود و
پیكارجوی منكر.
ش ـبها را بــه قیام و قعــود و ركــوع و ســجود طی
میكرد .او اسوه طهارت و پا كی بود.
ســنت مــدارا بــا مــردم و صالبــت در برابــر كفــار

معرفی کتاب

گهــا و
در زندگــی او برجســته بــود .در برابــر جن 
ســختیها به شــدت صبور و مقــاوم بــود .غیر از
خدا از احدی نمیترســید .اهل صله ارحام بود
و خطا كاران پشیمان را میبخشید .وعدههای
خویــش را دینــی بــر عهــده میشــناخت .بــه
یكــرد و یــاری آنــان را از صدقه
ضعیفــان كمك م 
دادن برتر می دانســت .هنوز هم هــر چه خوبی
در میان امــت اســامی اســت ،از یادگارهای آن
رسولربالعالمیناست.بهقولاقبالالهوری:
مؤمنان زیر سپهر الجورد
زنده از عشق اند ،نی از خواب و خورد
میندانی عشق و مستی از كجاست
این شعاع آفتاب مصطفی است
بی تردید دوستی پیامبر اعظم(ص) و اهل بیت
علیهم الســام بزرگترین مشــعل هدایت امت و
سراج منیر زندگی جامعه بشری است .محبت و
دوستیپیامبرواهلبیتعلیهمالسالموارتباط
عاطفی با آنها راهنمای عمل و رفتار بر اســاس

معرفی فیلم

حکایت عشقی بی قاف ،بی شین و بینقطه

کتاب "حکایت
عشقی بی قاف ،بی
شین و بینقطه"
یکی از بهترین
آثار مصطفی
مستور است که
"نشر چشمه" آن
را منتشر نموده و
طبق آخرین اطالع،
چاپ هجدهم آن
روانه بازار شده
است

نوشــته مصطفــی مســتور"/من همیشــه از
یشــود،
چیزهایی كه حجمشــان بزرگتر از دل م 
میترسم.ازچیزهایی كهبراینگاه کردنشانـبس
كهبزرگاندـبایدفاصلهبگیرم.از وقتی كهفهمیدم
ابعادبزرگیاشرانمیتوانمبا كلماتاندازهبگیرم
یا در « دوســتت دارم » خالصهاش كنم ،به شدت
ترسیدهام".
ایــن جمــات بخشــی از کتــاب "حکایت عشــقی
بی قاف ،بی شــین و بینقطه" یکی از بهترین آثار
مصطفیمستوراست که"نشرچشمه"آنرامنتشر
نمــوده و طبق آخریــن اطالع ،چــاپ هجدهم آن

کارتون /مسعود ضیایی

سود پول حرام
است و این مطلب
جایگاهی در فقه
اسالمی ندارد .به
نظر میرسد آنچه
میتواند مصحح
سرمایهگذاریها در
بانک باشد ،یکی از
این دو عقد شرعی
است :وکالت و
مضاربه

قرآن و سنت نبوی است؛ لیکن هرگز جانشین و
جایگزینعقیدهوعملاسالمینیست.حضرت
یبــن موس ـیالرضا(ع) درایــن بــاره فرمودند:
عل 
بــا تكیــه بــر محبــت آل محمــد(ص) هرگــز عمل
صالــح و تالش در عبــادت را رها نكنیــد و هرگز به
اتكای عبادت ،دست از محبت آل پیامبر(ص) و
تسلیم در برابر فرمان ایشان برندارید؛ هیچكدام
بــدون دیگری مقبــول الهی نیســت .بدانید كه
سرچشــمه اطاعــت خداونــد ســبحان تســلیم
بودندر برابرفرمانالهیاست،چهآنچهعقلما
درك میكند و چه به خوبی راز و رمز آن را نداند.
سرآغاز معاصیو گناهاننپذیرفتنرهنمودهای
آل پیامبر(ص) است.
پس بزرگترین نشــان اطاعت و والیتپذیری،
آن اســت كــه وقتی فلســفه برخــی دســتورات و
یهــا را ندانیــم ،بــه دلیــل اعتمــاد به
موضعگیر 
مقام صادر کننــده دســتور(مقام والیت)فرمان
او را پذیرا باشیم .

روانــه بــازار شــده اســت.کتاب  65صفح ـهای که
علیرغم ضخامت بســیار کمش ،ماننــد دیگر آثار
مصطفیمستور،مملواز کلماتشاعرانهاست.این
کتابمجموعه 6داستان کوتاهاست:
مــردی که تــا پیشــانی در انــدوه فــرو رفت:
داستانمردی کهبهعشقیفکرمیکند کهرهایش
کرده.
چندروایتمعتبردربار هاندوه:داستانزنی
کهباشوهرشدر رستوراننشستهودر موردعشق
وصداقتشانصحبتمیکنند.
چندروایتدربار ه کشتن:حکایتمردی که
دو پســرش را کشــته و حکایــت الیــاس که بــه این
داستان گوشمیدهد.
سوفیا:داستانپسربچههایی کهپشتتلفن
خــود را ســوفیا معرفــی میکنند تا بــا مرد بیــوهای
دوستشوند.
چند روایت معتبر دربار ه خداوند :داســتان
مردی که همســرش ترکش کرده و مــادرش بیمار
است.
حکایتعشقیبیقافبیشینبینقطه:
داستان امیرماهان و مهراوه که به صورت چتی با
همدوستمیشوندو...
امور فرهنگی

سیانور

کارگردان:بهروزشعیبی
ســیانور فیلمــی بــه کارگردانــی بهــروز شــعیبی،
نویســندگی مســعود احمدیان و محصول ســال
 ۱۳۹۴اســت .ایــن فیلم بــرای نمایــش در بخش
سودای سیمرغ سی و چهارمین دوره جشنواره
فیلمفجرپذیرفتهشد.داستاناینفیلمبرگرفته
از وقایــع درونی ســازمان مجاهدین خلــق ایران
پیش از انقالب و چگونگی انحــراف این گروهک
و مبــدل شــدن بــه ســازمان منافقیــن در متــن
یــک داســتان عاشــقانه نافرجام اســت .ســیانور
بازگوکننده اختالفات میان دو دسته در سازمان

مجاهدیــن خلــق و درگیــری میــان چهر ههــای
کلیدی و مذهبــی آن مانند شــهید ســید مجید
شــریف واقفی و شــهید مرتضی صمدیــه لباف با
انحراف به وجود آمده توسط کسانی مانند تقی
شهرام از ســرکردههای گروهک منافقین در این
گروهک اســت که شــهید شــریف واقفی و شهید
صمدیهلبافبهعنوانمبارزینمسلمانبهخط
انحرافسازمانمعترضمیشوندوپساز مدتی
توسطاعضای گروهکبهشهادتمیرسند.
داســتان ســیانور در دهه  ۱۳۵۰میگذرد و محور
اصلی آن زندگی عاشــقانه یــک زوج اســت که با
روایت و هدایت بهروز شعیبی کارگردان جوان و
کاربلد سینمای ایران در آن دوره زمانی به تصویر
کشیده میشود.
بازیگران:مهدیهاشمی،حامد کمیلی،هانیه
توسلی ،بابک حمیدیان ،بهروز شعیبی ،پدرام
شریفی ،بهنوش طباطبایی ،فرزین صابونی
موسیقی :بهزاد عبدی
شــر ح تــک خطــی فیلم:پایــان یــک ســکوت
طوالنی!امیروهماپسازمدتییکدیگررامییابند
در حالیکه یک انتخاب بیشــتر ندارند؛ سیانور یا
زندگی!وآنهازندگیراانتخابمیکنند.
امور فرهنگی

سودوکو




























































































نوع متداول ســودوکو یک جدول  9*9اســت که کل جدول هم به  9جدول کوچکتر
 3*3تقسیم شده است .در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داده شده
که باید باقی اعــداد را با رعایت ســه قانون ســاده زیــر یافت :قانــون اول :در هر ســطر
جدول اعــداد  1تا  9بــدون تکرار قرار گیــرد .قانون دوم :در هر ســتون جــدول اعداد 1
تا  9بدون تکرار قرار گیرد .قانون ســوم :در هــر ناحیه  3*3جدول اعــداد  1تا  9بدون
تکرار قرار گیرد.





















