همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس؛

رکورد تولید ماهیانه ورق قلعاندود
در فوالد مبارکه شکسته شد
3

نشریه داخلی شرکت فوالد مبـارکه
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دستیابی به ظرفیت تولید ساالنه بیش از  8.5میلیون تن فوالد در شرکت فوالد مبارکه
2

در سیزدهمیننمایشگاهبینالمللیمتالکس
صورت میگیرد؛

معرفی دستاوردهای فوالد مبارکه
در حوزههای متالورژی،
فوالد و ریختهگری
3

یادداشت مدیر مسئول

فوالد مبارکه ،در خط مقدم نبرد اقتصادی
دورانهشتسالهجنگنابرابروتحمیلینظامسلطهجهانیبرعلیه
نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران که با بیش از  98درصد آرای مردم برقرار
شده بود ،دورانی بود مملو از تجاوز ،ستمگری ،خونریزی و آسیب رساندن
دولتهایغربیبرایاز پادرآوردننظاماسالمی کهدر نهایت،پساز هشت
سال ،در حالی پایان یافت که بخش قابلتوجهی از زیرساختهای ایران
اسالمیاز میانرفتهوسیاستهاوبرنامههایتوسعهوتکامل کشور در سایه
جنگ به حالت تعلیق درآمده و تمام تمرکز و انرژی کشور مصروف دفاع از
ارزشها و تمامیت ارضی شده بود.
در طول قریب به  3هزار روز جنگ نابرابر رژیم عراق علیه ایران ،بیش از  200هزار
نفر از شهروندان و نظامیان ایران به شهادت رسیدند و قریب به  700هزار نفر
مجروح و 6هزار نفر مفقوداالثر شدند .انهدام هزاران تانک ،نفربر ،خودرو نظامی،
کشتی ،هواپیما و خسارت جدی به تأسیسات نفتی و انرژی کشور نیز بخش
دیگری از جنایات و خسارات ناشی از این جنگ بود .با وجود این ،پیر و مراد
انقالب ،حضرت امام خمینی (ره) ،با اینکه جنگ را اتفاقی نامیمون برای دو
کشور اسالمی میدانستند ،معتقد بودند جنگ هشتساله ثمرات بزرگی برای
کشور داشته و این نگاه در دیدگاه مقام معظم رهبری نیز جاری است و ایشان نیز
بر این اعتقادند که جنگ هشتساله ما را قویتر کرده و گنجینه عظیمی برای
کشور فراهم ساخته است.
عزم و اراده بخشهای مختلف کشور در آن زمان بر پشتیبانی از جبهههای نبرد
حق علیه باطل متمرکز بود و در این میان ،شرکت فوالد مبارکه بهعنوان یک
واحد صنعتی نوپا ،با تشکیل ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ و اعزام ا کیپهای
راهسازی ،ساختمانی ،برقرسانی و اعزام نیروی عملیاتی ،ماشینآالت سبک و
سنگین و انجام خدمات فنی و مهندسی ،کوشید تا وظیفه و رسالت خود را در

این برهه تاریخی به انجام رساند.
تعمیر و تجهیز ماشینآالت نظامی و سایر تجهیزات ،ایجاد تغییرات اساسی
در برخی از ماشینآالت همچون موشکانداز کاتیوشا ،اعزام و ارسال انواع
ماشینآالت سنگین کارخانه به جبههها برای راهسازی و ،...طراحی معماری
ساختمانها و پناهگاهها ،فعالیتهای نقشهبرداری ،آموزش نیروهای فنی
برای تعمیر ادوات جنگی ،انجام امور برق و الکترونیک و مخابرات ،بخشی از
خدمات فنی و مهندسی و تجهیزاتی شرکت فوالد مبارکه و کارکنان این شرکت
در جنگ هشتساله بود.
عزیمت بیش از  200نفر از کارکنان و کارگران خدوم شرکت فوالد مبارکه به
جبهههایعملیاتیجنوبوغربوارسال کمکهاینقدیوغیرنقدی کارکنان
و خانوادههای ایشان به جبههها از اصفهان و دفاتر شرکت فوالد مبارکه در جنوا
ایتالیا و همچنین ژاپن ،از دیگر نقاط روشن تاریخ پرافتخار همراهی شرکت فوالد
مبارکه با رزمندگان اسالم در جبهه حق علیه باطل است.
مسیر انقالب با همه دشمنیها و فشارها و تحریمها همچنان به حرکت خود
در مسیر تعالی ادامه میدهد و در شرایطی که امروز تحریمهای ظالمانه و
خصمانه نظام بینالملل در باالترین سطح خود در دوران پس از انقالب اسالمی
ایران قرارگرفته ،نبرد در جبهه اقتصادی به خط مقدم مبارزه با سلطهجویی و
زیادهخواهی استکبار بدل شده است.
شرکت فوالد مبارکه نیز بهعنوان بزرگترین شرکت صنعتی کشور ،اراده و همت
و تالش خود را در جهت مبارزه با این جنگ نوین به کار بسته و خوشبختانه با
وجودهمه کارشکنیهاومحدودیتها،برمشکالتناشیاز تحریمهافائقآمده
و با روحیه انقالبی و حماسی متأثر از قیام عاشورا ،استوار و پایدار پای آرمانهای
میهن اسالمی ایستاده است.

مدیر برنامهریزیوپشتیبانیخریدفوالدمبارکه:

در آستانه روز ملی ایمنی و آتشنشانی مطرح شد؛

خروج کاالهای فوالد مبارکه
از گمرکات سرعت گرفته است

جایگاهمطلوبجهانی
فوالد مبارکه در شاخص
ضریبشدتحوادث

2

6

سهم  ۲۵درصدی پتروشیمیها از صادرات غیرنفتی

مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت :سهم پتروشیمیها در صادرات غیرنفتی سال گذشته به  ۲۵درصد رسیده است.

اروپا به زغالسنگ روی میآورد

با وجود اهداف انرژی سبز بلندپروازانه ،اروپا اگر نتواند گاز طبیعی کافی ذخیره کند ،ممکن است مجبور شود زمستان امسال زغالسنگ بیشتری بسوزاند.
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خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
درمحضر والیت
رهبر انقالب اسالمی در دیدار مدالآوران ایران در
رقابتهای المپیک و پارالمپیک توکیو:

پیام قهرمانی شما پیام امید،
نشاط و امکان تحقق کارهای
بهظاهر نشدنی است

مدیرعامل فوالد مبارکه با اعالم ثبت رکورد  146ذوب روزانه تصریح کرد:

رهبرمعظم انقالب اسالمی در دیدار مدالآوران
بازیهایالمپیکوپارالمپیکتوکیو،باقدردانیصمیمانهاز
قهرمانان کشورمان گفتند :مهمترین پیام قهرمانی
ورزشکاران افتخارآفرین کشور در صحنههای بینالمللی،
امکانتحقق کارهایبهظاهرنشدنیوانتقالپیامایستادگی
وامیدونشاطبهجامعهوجواناناست.
حضرت آیتاهلل خامنهای این پیام را برای جامعه ،آورده بسیار
مهمی خواندند و افزودند :درحالیکه دستگاههای بسیاری
مشغول برنامهریزی برای سلب امید و نشاط از جامعه بهویژه از
جوانان هستند ،قهرمانی ورزشکاران ایرانی ،پیام امید را به کل
جامعهتزریقمیکندواینموضوعبسیار ارزشمنداست.
ایشان با اشاره به پیامهای کوتاه تشکر خود بعد از قهرمانی
ورزشکاران ،خاطرنشان کردند :بدانید این پیامها از عمق جان
استوقدر واهمیتحرکتشمارامیدانیم.
رهبر انقالب با اشاره به قهرمانی ورزشکاران با وجود برخی
محدودیتها ،گفتند :اینکه با وجود این محدودیتها پرچم
کشور باال می رود و سکوهای جهانی فتح میشود ،نشان از اراده
قوی و عزم راسخ است و این عزم ،اراده و قهرمانی و امیدآفرینی
نهتنهادر ورزش،بلکهدر عرصههایعلم،فناوری،هنروادبیات
نیز وجود دارد که یکی از وظایف مهم مسئوالن نشان دادن
صادقانهاینافتخارآفرینیهاست.
ایشان در ادامه به نمونههایی از قهرمانیها و مدالآوریهای
ناسالمدر ورزشجهاناشاره کردندوافزودند:عالوهبرناداوریها،
رشوهوزدوبندهایسیاسیواستفادهاز موادنیروزا،کسبمدال
بهواسطه وطنفروشی و خودفروشی نیز از نمونههای قهرمانی
ناسالماست.
حضرت آیتاهلل خامنهای تجلی ارزشهای انسانی و دینی و
معنوی در کنار قهرمانی را بسیار ارزشمند خواندند و با اشاره به
نمونههایی از این موارد در رقابتهای المپیک و پارالمپیک
گفتند :نامگذاری کاروان ورزشی به نام شهیدان بهویژه شهید
سلیمانی ،اهدای مدال از طرف چند قهرمان به شهیدان
خاص ،استفاده از چفیه بهعنوان نماد ایثار و مقاومت و سجده
بر آن ،رعایت حجاب و پوشش بهخصوص استفاده از چادر
در پرچمداری کاروان ،ابراز عشق و محبت به پرچم ایران،
صحنههای نماز خواندن ،در آغوش گرفتن حریف مغلوب
جلوههایی از ارزشهای اسالمی و معرف هویت ملت ایران
هستند.
ایشان تأ کید کردند :بانوان ورزشکار ایرانی در این رقابتها ثابت
کردند کهحجاباسالمیمانعدرخششدر عرصهورزشنیست،
همانگونه که این موضوع را در عرصههای سیاست و علم و
مدیریتنیزثابت کردهاند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند :حجاب ورزشکاران زن
ایرانی،راهرابرایورزشکارانزن کشورهایاسالمینیزهموار کرده
استبهگونهای کها کنونبانوانورزشکار بیشاز ۱۰کشور اسالمی،
بارعایتحجابدر میادینورزشیحاضرمیشوند.
حضرت آیتاهلل خامنهای موضوع به رسمیت نشناختن رژیم
جنایتکار صهیونیستیدر میادینورزشیراموضوعیبسیار مهم
دانستندو گفتند:رژیمسفاک،نسلکشونامشروعصهیونیستی
تالش دارد با حضور در میدانهای بینالمللی ورزشی برای خود
کسبمشروعیت کندومستکبرینجهانینیزبهاو کمکمیکنند،
اما مسئوالن محترم ورزشی و ورزشکاران نباید در این حوزه،
بههیچوجهمنفعلشوند.
ایشانبااشارهبهاقداماتمتقابلرژیمصهیونیستیوحامیانش
برایمحروم کردنورزشکاران،تأ کید کردند:وزارتورزشووزارت
امور خارجه و دستگاههای حقوقی باید این موضوع را از راههای
حقوقی دنبال و از ورزشکاران کشور و حتی ورزشکاران مسلمان
دیگر کشورهاحمایت کنند.
رهبر انقالب اسالمی با تأ کید بر اینکه ورزشکار سربلند ایرانی
نمیتواندبهخاطریکمدالبانمایندهرژیمجنایتکاردستبدهد
وعمالاورابهرسمیتبشناسد،افزودند:اینموضوعسابقهدارد
و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از مسابقه با نمایندگان رژیم
آپارتایدآفریقایجنوبیامتناعمیکردندوبعداز مدتیهمآنرژیم
از بینرفتورژیمصهیونیستینیزنابودخواهدشد.
حضرت آیتاهلل خامنهای چند توصیه نیز به مسئوالن ورزشی
داشتند«:کیفیسازیورزشبینالمللیوتکیهبهاعزامورزشکار
در رشتههای مدالآور»« ،برنامهریزی برای ارتقای رتبه ایران
در المپیک»« ،تجلیل از درخشش یک نشان ایرانی پوشا ک
در المپیک و لزوم حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی در
داخل»«،توجهبیشتربهورزشهایاصیلایرانیهمچونچوگان
و استفاده از آن برای جذب گردشگران خارجی»« ،استفاده از
مربیان ایرانی تا جای ممکن» و «ارتقای عدالت ورزشی» جزو
توصیههایرهبرانقالببهمسئوالنورزش کشور بود.

دستیابی به ظرفیت تولید ساالنه بیش از 8.5
میلیون تن فوالد در شرکت فوالد مبارکه
هدف فوالد مبارکه در تولید بهدلیل
محدودیتهای پیش رو 7.2 ،میلیون تن
تعیین شده است ،اما این شرکت بدون هیچ
تجهیزجدیدی،ظرفیتتولیدرابهاندازهایجاد
یک کارخانهفوالدسازیجدید(معادلمجتمع
فوالد سبا یا فوالد هرمزگان) افزایش داده که
تحققاینمیزاناز تولیدمشروطبرتأمین کامل
همهنهادههایتولیدبرایفوالدمبارکهاست

ثبترکوردتولید146ذوبدر شرکتفوالدمبارکهتنهاچندروز پساز رفعمحدودیتهای
انرژیودر آغاز هفتهدفاعمقدس،نشاناز روحیهجهادیفوالدمبارکهدر جبههصنعت
دارد.
حمیدرضا عظیمیان در گفتوگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد :شرکت فوالد مبارکه در دو ماه گذشته بهدلیل
وجود محدودیتهای شدید انرژی ،نتوانست به ظرفیتهای فوالدسازی دست یابد ،اما بهمحض رفع
محدودیتهافعالیتتولیدیخودراافزایشدادوپساز گذشته کمترینزمانممکن،موفقبهثبترکورد
تولید  146ذوب (معادل  26هزار و  100تن اسلب) گردید و این در حالی است که رکورد قبلی شرکت در این
بخشدر تاریخ 31فروردینماهسالجاریبا 144ذوب(معادل 25هزار و 950تناسلب)بهثبترسیدهبود.
ویبابیاناینکهثبتچنینرکوردارزشمندیدر فوالدمبارکهاز چندمنظرحائزاهمیتاست،افزود:ثبتاین
رکورددرآغازهفتهدفاعمقدسیعنیفرزنداناینمرزوبومدرجبههصنعتهمقدرتمندانهدرحالتالشاند
وبرایسربلندی کشور میجنگند.

تواناییبازگشتبهپویاییوثبترکوردهایبیشترهمچنانپابرجاست

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :این روحیه جهادی در فوالدمردان شرکت فوالد مبارکه
نشان میدهد توانایی برای بازگشت ناحیه فوالدسازی به پویایی سابق و همچنین ثبت رکوردهای بیشتر
پابرجاست.
وی اذعان داشت :بازگشت به تولید پس از توقف یا کاهش قابلتوجه آن ،نیازمند انرژی بسیار و بسیج همه
امکاناتاست کهشرکتفوالدمبارکهبهخوبیتوانستهاینمسئلهمهمراعملیاتی کند.
عظیمیانتصریح کرد:ا گرچهبهدلیلمحدودیتهایی کهدرفصلتابستانتجربه کردیمومحدودیتهایی
کهدرزمستانخواهیمداشت،ممکناستاندکیازبرنامههایپیشبینیشدهفاصلهبگیریم،اماهمهتالش
خودرابرایجبرانعقبافتادگیهاخواهیمداشت.
ویبااشارهبهنحوهبرخوردفوالدمبارکهبامحدودیتهایانرژیعنوانداشت:ا گرچهناحیهفوالدسازیاین
شرکتبا کاهشتولیدمواجهشد،امااز اینموقعیتبهبهترینشکلممکناستفاده کردوباانجامتعمیرات
اساسیوبلندمدتبدونهرگونهحادثهجدی،برایتولیداتبیشترآمادهشد.

میزان کیفیتمحصوالتفوالدمبارکهاز مقادیرقبلیخودپیشی گرفت

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد :در نتیجه همین اقدامات پس از رفع محدودیتهای انرژی
یعنیبدونفشار بهتجهیزاتیافعالیتیخارجاز استانداردها،رکوردجدیدیبهثبترسیدومیزان کیفیت
محصوالتاینشرکتنیزاز مقادیرقبلیخودپیشی گرفت.
ویبیانداشت:ثبتاینرکوردارزشمندپیاممهمدیگریبرایجامعهصنعتبههمراهداردوآنهمایناست
کها گراینصنعتبامحدودیتدر تولیدمواجهنباشد،قابلیتهایتولیدیبسیار زیادیدارد.

ثبتاینرکوردبهمعنیظرفیتتولیدبیشاز  8.5میلیونتنفوالددر سالاست

عظیمیان ادامه داد :چنین اعداد و ارقامی در رکوردهای تولید برای افرادی که دستی در صنعت دارند،
قابلدرک است ،اما برای آحاد جامعه که آشنایی کمتری با موضوعات تخصصی صنعت دارند ،اینگونه
نیستوبرایدرکبهترآنانالزماستاعالم کنیم کهثبتاینرکوردروزانهبهمعنیظرفیتتولیدبیشاز8.5
میلیونتنفوالددر سالاست.
ویتأ کید کرد:ایندر حالیاست کههدففوالدمبارکهدر تولیدبهدلیلمحدودیتهایپیشرو7.2،
میلیونتنتعیینشدهاست،امااینشرکتبدونهیچتجهیزجدیدی،ظرفیتتولیدرابهاندازهایجاد
یک کارخانهفوالدسازیجدید(معادلمجتمعفوالدسبایافوالدهرمزگان)افزایشداده کهتحققاین
میزان از تولید مشروط بر تأمین کامل همه نهادههای تولید برای فوالد مبارکه است.

دغدغهفوالدمبارکهبرایتأمینمواداولیهصنایعپاییندستی

مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهیادآورشد:عالوهبرمواردذکرشده،رکوردجدیداینشرکتفوالدیاینپیامرا
برایصنایعپاییندستیدارد کهباوجودهمهمحدودیتها،فوالدمبارکهدغدغهتأمینمواداولیهصنایع
پاییندستیرادارد.
وی در پایان اظهار داشت :در همین راستا برنامهریزیهای الزم صورت گرفته تا با وجود محدودیتهای
احتمالیانرژیدر فصلزمستان،عملکردواحدهاینوردیشرکتفوالدمبارکه کهتأمینکنندهمواداولیه
صنایع پاییندستی است ،تحت تأثیر قرار نگیرد و در نهایت مشتریان این شرکت با هیچ مشکلی در تولید
مواجهنشوند.

مدیر برنامهریزی و پشتیبانی خرید فوالد مبارکه:

خروج کاالهای فوالد مبارکه از گمرکات سرعت گرفته است

با تدابیر اتخاذشده در این شرکت ،مواد اولیه و
ماشینآالتوتجهیزاتوارداتیمجموعهفوالد
مبارکه از وضعیت مطلوبی برخوردار است و با
مدیریتمناسبتوانستیمآثار سوءتحریمهای
ظالمانهغربرابهحداقلبرسانیم

نشست «بررسی و پیگیری رفع مشکالت مجموعه فوالد مبارکه در حوزه
واردات» با حضور مدیرکل گمرکات استان اصفهان و رئیس اداره بازرگانی خارجی
سازمان صمت استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ،در ابتدای این نشست ،رسول کوهستانیپزوه
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان این نکته که در کشور تنها دو گمرک قانونی اختصاصی
وجود دارد که متعلق به مجتمع فوالد مبارکه و ذوبآهن اصفهان است تصریح کرد :استفاده از
ظرفیتهای قانونی این گمرکهای اختصاصی میتواند نقش بسیار مؤثری در تسهیل فعالیتهای
گمرکی و واردات مواد اولیه و ماشینآالت این دو مجموعه بزرگ صنعتی ایفا نماید .وی تسهیل
واردات و کاهش هزینه انبارداری را از مهمترین مزیتهای استفاده از این گمرکات اختصاصی
دانست.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با تأ کید بر حمایت ویژه گمرک اصفهان از واردات مواد اولیه و
ماشینآالت این مجموعه بزرگ صنعتی گفت :با توجه به حجم باالی واردات مجموعه فوالد مبارکه
الزم است اقدامات الزم در جهت جلوگیری از متروکه شدن کاالهای وارداتی این شرکت صورت گیرد.
رضا حیدری ،مدیر برنامهریزی و پشتیبانی خرید فوالد مبارکه نیز ضمن تشکر از حمایتهای
اتاق بازرگانی ،اداره کل گمرکات و سازمان صمت اصفهان از مجموعه فوالد مبارکه گفت :با تدابیر
اتخاذشده در این شرکت ،مواد اولیه و ماشینآالت و تجهیزات وارداتی مجموعه فوالد مبارکه از
وضعیت مطلوبی برخوردار است و با مدیریت مناسب توانستیم آثار سوء تحریمهای ظالمانه غرب
را به حداقل برسانیم.
وی افزود :خوشبختانه با تالشهای صورتگرفته در فوالد مبارکه روند خروج کاال از گمرکات سرعت
گرفته است ،اما جهت تداوم این روند الزم است حمایتهای الزم از سوی اداره کل گمرک استان
و سازمان صمت صورت گیرد.
حیدری تعدد قوانین ،بخشنامهها و متغیر بودن تعرفهها را به همراه مشکالت سامانه جامع تجارت
مهمترین چالش حوزه واردات دانست.
کریم سلیمی ،رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اصفهان نیز با
اعالم آمادگی سازمان صمت استان برای پیگیری و رفع مشکالت فعاالن اقتصادی استان در حوزه
ثبت سفارش و واردات کاال ،رفع مشکالت موجود در سامانه جامع تجارت را یکی از دغدغههای
مهم وزارت صمت و سازمان صمت استان دانست که میتواند نقش مهمی در تسهیل تجارت
خارجی و کاهش دغدغههای فعاالن اقتصادی ایفا کند .وی خواستار ارائه فهرستی از مشکالت
شرکت فوالد مبارکه در حوزه ثبت سفارش و استفاده از سامانه جامع تجارت بهمنظور پیگیری و
رفع ریشهای این مشکالت شد.
در ادامه زهرا زمانی مدیر پژوهش و بررسیهای اتاق بازرگانی اصفهان با تشریح اقدامات پارلمان
بخش خصوصی اصفهان در حوزه ارزی تصریح کرد :با آغاز فعالیت هیئت نمایندگان دوره نهم
اتاق بازرگانی اصفهان در سال  ،98پیگیری و رفع مشکالت ارزی اعضا و همچنین کمک به توسعه
صادرات استان در اولویت برنامههای پارلمان بخش خصوصی اصفهان قرار گرفت  .ایجاد میز اتاق
اصفهان در بانک مرکزی برای نخستین بار در کشور در سال  98و همچنین ایجاد میزهای صمت
و امور گمرکی از مهمترین اقدامات این حوزه بود که نقش بسیار مهمی در پیگیری و رفع مشکالت

ارزی فعاالن اقتصادی استان اصفهان داشت.
وی افزود :خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده در اتاق بازرگانی اصفهان شاهد دستاوردهای
مناسبی در حوزه کسبوکار استان و کشور بودیم که صدور بخشنامهها و دستورالعملهای تسهیلگر
در حوزه ارزی و رفع بخش قابلتوجهی از مشکالت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان و کشور از
مهمترین دستاوردهای آن بوده است.
زهرا زمانی پیگیری و رفع مشکالت اعضا را از مهمترین برنامههای اتاق بازرگانی در دوره نهم
دانست و گفت :برگزاری چنین جلساتی با حضور دستگاههای اجرایی ذیربط نقش بسیار مهمی
در پیگیری و رفع مشکالت فعاالن اقتصادی استان ایفا خواهد کرد .وی ضمن تقدیر از همراهی
و حمایت دستگاههای اقتصادی استان از پارلمان بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی استان،
بهبود  18رتبهای شاخص محیط کسبوکار استان در زمستان  1399و بهار  1400را ثمره این همدلی
و همکاری دانست.
در ادامه این نشست حسین کبیری رئیس پشتیبانی خرید و ترخیص کاالی فوالد مبارکه نیز بخشی
از مشکالت گمرکی فوالد مبارکه را مطرح و خاطرنشان کرد :مشکالت سامانه جامع تجارت سبب
کند شدن روند ترخیص کاالهای این شرکت شده است که امیدواریم با همکاری نهادهای دولتی
ذیربط این مشکل برطرف شود.
در پایان این نشست مقرر گردید مشکالت و چالشهای موجود در سامانه جامع تجارت درزمینه
واردات کاال با همکاری اتاق بازرگانی اصفهان ،سازمان صمت استان و همچنین مجموعه فوالد
مبارکه احصا گردد و با استفاده از ظرفیتهای موجود در استان بهویژه شورای گفتوگوی دولت
و بخش خصوصی استان اصفهان برای رفع آن اقدام شود .همچنین اتاق بازرگانی اصفهان برای
تشکیل دورههای آموزشی کاربردی «آشنایی با قوانین گمرکی و ترخیص کاال» و «دوره جامع آشنایی
با سامانه جامع تجارت و ثبت سفارش» برای فعاالن اقتصادی با همکاری اداره کل گمرکات و
سازمان صمت استان اصفهان اعالم آمادگی کرد.

کلنگزنی سه طرح عظیم در شرکت فوالد خوزستان

کلنگزنی سه طرح احداث ماشین ریختهگری اسلب عریض ،کارخانه اکسیژن  ۴و نیروگاه  ۵۲۰مگاواتی برق در فوالد خوزستان برگزار شد.

حمایت وزارت اقتصاد از وعده احداث یکمیلیون واحد مسکن در سال

معاون امور بانکی ،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد از حمایت وزیر اقتصاد برای تحقق وعده ساخت یکمیلیون مسکن در سال خبر داد.
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افزایش  ۱۶۲درصدی صادرات ورق گرم

همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس؛

رکورد تولید ماهیانه ورق قلعاندود در فوالد مبارکه شکسته شد

محصـوالت قلعانـدود شـرایط ویـژهای
دارنـد چرا کـه بـا توجـه بـه اینکـه ایـن
محصولدر نهایتیکیاز حساسترین
مصـارف را داشـته و در صنایـع غذایـی
یهـای کنسـرو
بـرای سـاخت انـواع قوط 
یشـود ،در نتیجـه
و کمپـوت اسـتفاده م 
حساسـیت تولیـد ایـن نـوع از ورق را
افزایـش میدهـد

جهادگران عرصه تولید فــوالد مبارکه بــرای دومین بار در ســال  1400موفق
به شکســتن رکورد تولیــد ورق قلعاندود شــدند و توانســتند رکــورد قبلی را
به  ۱۰هــزار و  ۴1۰تن برســانند.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،در ســال تولیــد ،پشــتیبانیها و مانعزداییهــا ،رکــورد تولیــد ورق
قلعانــدود بــه میــزان  ۱۰هــزار و  ۴1۰تــن در شــهریورماه  ۱۴۰۰توســط تالشــگران واحــد قلعانــدود
ناحیــه نورد ســرد شــرکت فــوالد مبارکه بــرای دومیــن بار در ســال جــاری شکســته شــد و این در
حالی اســت کــه رکورد قبلــی ایــن واحــد در تولیــد ورق قلعانــدود بــه میــزان  ۱۰هــزار و  ۳۰۷تن در
فروردینمــاه امســال بــه ثبــت رســیده بــود.
ایــن رکــورد کــه در ســایه محدودیتهــا و مشــکالت بســیاری همچــون تحریمهــا و شــیوع
ویــروس کرونــا بهدس ـتآمده ،نشــان از اراده تولیــد در ســختترین شــرایط در شــرکت فــوالد
مبارکــه دارد؛ قطــع وابســتگی از واردات ایــن نــوع محصــول و خودکفایــی در تولیــد تمــام نیــاز
کشــور در آینــده میتوانــد از خــروج ارز از کشــور نیــز جلوگیــری کنــد.

رکوردی که طی  6ماه برای دومین بار شکسته شد

مصطفی ناجی رئیــس واحد قلعانــدود و خطوط بــرش  ۱و  ۲شــرکت فوالد مبارکــه در گفتوگو
با خبرنــگار فــوالد در خصوص رکــورد جدیــد ثبتشــده در ایــن واحــد اظهار کــرد :آخریــن رکورد
تولید خط قلعاندود شــرکت فــوالد مبارکه مربوط بــه فروردینمــاه  1400با تولید  10هــزار و 307
تــن بــوده کــه در ادامــه ایــن مســیر و رکوردزنیهــا در شــهریور امســال ،میــزان تولیــد بــه  10هــزار و
 410تن رســید و مجددا رکورد تولید برای دومین بار در  6ماهه نخســت امســال شکسته شد.
تهــا در مســیر تولیــد همــواره وجــود داشــته اســت ،افــزود :بــا توجــه
وی بــا بیــان اینکــه محدوی 
بــه سیاسـتهای ســازمان ،بهگونـهای برنامهریــزی شــد کــه ناحیــه نــورد ســرد در تأمیــن مــواد
یشــوند) بــا مشــکل
اولیــه خــود (شــامل کالفهایــی کــه از واحــد نــورد گــرم تحویــل گرفتــه م 
جــدی مواجــه نشــود.

کاربردی بودن این محصول در صنایع غذایی

رئیس واحد قلعانــدود و خطــوط برش  ۱و  ۲شــرکت فــوالد مبارکه گفــت :میزان مصــرف آب در

خطــوط قلعانــدود بســیار باالســت و از فرآیندهــای پرمصــرف اســت ،در نتیجه ایجــاد اختالل
در آب یــا دمــای آب باعــث مشــکل در تولیــد و کیفیــت محصــول میشــود ،امــا بــا حمایــت
مجموعه توانســتیم تولید و شــرایط کیفی را حفظ کرده و رکــورد جدیدی را به ثبت برســانیم.
وی خاطرنشــان کرد :در مجموعه زنجیره محصوالت قلعاندود ،تمهیداتی اندیشیده شده
کــه بــا افــت مــواد ورودی مواجــه نشــویم؛ بــرای دســتیابی بــه ایــن رکــورد ،تمــام فعالیتهــای
برنامهریزیشــده بــرای خــط قلعانــدود همچــون فعالیتهــای تعمیراتــی بــه بهتریــن شــکل
ممکــن انجــام شــد.
ناجــی اذعــان داشــت :محصــوالت قلعانــدود شــرایط ویــژهای دارنــد چرا کــه بــا توجه بــه اینکه
ایــن محصــول در نهایــت یکــی از حســاسترین مصــارف را داشــته و در صنایــع غذایــی بــرای
ســاخت انــواع قوطیهــای کنســرو و کمپــوت اســتفاده میشــود ،در نتیجــه حساســیت تولید
ایــن نــوع از ورق را افزایــش میدهــد؛ بنابرایــن تمرکــز و توجــه بــه کیفیــت تولیــد محصــوالت
قلعاندودشــده ضــروری اســت و نــگاه مــا همــواره بــرای تولیــد آنهــا کیفــی بــوده و نتیجــه آن
عــدم ایجــاد چالــش در کیفیــت محصــوالت بــوده اســت.

برتری کیفیت محصول فوالد مبارکه در مقایسه با مشابه خارجی آن

محســن زار ع مدیــر محصــوالت پوشـشدار شــرکت فــوالد مبارکــه در خصــوص رکــورد بــه ثبــت
رســیده در خــط قلعانــدود ناحیــه نــورد ســرد شــرکت فــوالد مبارکــه در گفتوگــو بــا خبرنــگار
فــوالد گفــت :محصــوالت قلعانــدود بــرای صنایــع غذایــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد و
تولیــدات شــرکت فــوالد مبارکــه از نــوع  DR8، T3، T4و  DR7بــوده کــه قابلرقابــت بــا مشــابه
محصوالت خارجی بــوده و حتی کیفیت برخی از محصوالت ما در مقایســه بــا نمونه خارجی
باالتــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ا کنــون تنهــا درصــدی از نیــاز کشــور بــه ورق قلعانــدود توســط شــرکت فوالد
مبارکــه و یــک شــرکت دیگــر داخلــی تأمیــن میشــود و مابقــی از دیگــر کشــورها وارد میشــوند،
خاطرنشــان کــرد :در آینــدهای نهچنــدان دور بــا تکی هبــر توانمندیهــای داخلــی بــرای تولیــد
ایــن محصــول بــه خودکفایــی خواهیــم رســید و کشــور را از واردات آن بینیــاز میکنیــم.

در سیزدهمیننمایشگاهبینالمللیمتالکسصورتمیگیرد؛

معرفی دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزههای متالورژی ،فوالد و ریختهگری

شرکت فوالد مبارکه در سالهای اخیر با
طراحیوتولیدموفقیتآمیز 10محصول
فوالدیجدید،موفقبهشکستنرکورد
طراحـی محصـوالت جدیـد گردیـده
کـه ایـن محصـوالت نیـز در نمایشـگاه
بینالمللـیمتالکـسمعرفـیخواهندشـد

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه از حضور فعال این شرکت در سیزدهمین
نمایشگاهبینالمللیمتالکس(متالورژی،فوالد،ریختهگری،ماشینآالتوصنایع
وابسته) در اصفهان خبر داد و گفت :دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزههای
متالورژی ،فوالد و ریختهگری در این نمایشگاه معرفی میشوند.
هادینباتینژاد در گفتوگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد :شرکت فوالد مبارکه در سیزدهمین نمایشگاه
بینالمللی متالکس (متالورژی ،فوالد ،ریختهگری ،ماشینآالت و صنایع وابسته) اصفهان که از  7تا 10
مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد ،حضوری فعال خواهد داشت.
وی افزود :شرکت فوالد مبارکه طی سالهای اخیر دستاوردهای بزرگی در حوزههای متالورژی ،فوالد و
ریختهگریداشته کهایننمایشگاهبسترمناسبیرابرایمعرفیایندستاوردهایمهمفراهممیکند که
ازجمله شاخصترین این دستاوردها ،تولید تختال مناسب مصارف گازترش جهت تولید لوله موردنیاز
در پروژه ملی احداث خط لوله نفت خام گوره به جاسک بوده که از طر حهای کلیدی کشور در توسعه
خطوط صادرات نفت در کشور است.
مدیرروابطعمومیشرکتفوالدمبارکه گفت:همچنینشرکتفوالدمبارکهدر سالهایاخیرباطراحی
و تولید موفقیتآمیز  10محصول فوالدی جدید ،موفق به شکستن رکورد طراحی محصوالت جدید
گردیده که این محصوالت نیز در نمایشگاه بینالمللی متالکس معرفی خواهند شد.
وی ادامه داد :این نمایشگاه به معرفی تولید فوالد ،چدن و فلزات غیر آهنی (ریختهگری ،عملیات
حرارتی ،آبکاری و پرداخت ،متالورژی پودر) ،خدمات صنعت متالورژی (مواد اولیه و کمکذوبها،
قالبسازی و مدلسازی ،خدمات آزمایشگاهی ،تستها) ،ماشینآالت و تجهیزات صنعتی وابسته
(جرثقیلها ،ژنراتورها ،موتورهای گازسوز ،غبارگیرها ،اتصاالت و شلنگهای فشار قوی ،روانکارها و
روغنهایصنعتی،صنایعالستیکونوارنقالهها،تصفیهخانههایصنعتی)وشکلدهیفلزات(نورد،
آهنگری و جوشکاری ،تراشکاری ،برشکاری و پرسکاری) میپردازد.
نباتینژاد خاطرنشان کرد :نمایندگانی از استانهای تهران ،اصفهان ،آذربایجان شرقی ،یزد ،خراسان
رضوی ،همدان ،کرمان و خوزستان ازجمله فعاالن حوزه صنعت هستند که در این نمایشگاه شرکت
خواهند کرد.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه نسبت به دورههای قبل ازلحاظ کمی و کیفی رشد و تنوع بیشتری
داشته ،ولی متأسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا بازدیدکننده خارجی ندارد ،اذعان داشت :این
نمایشگاه میزبان نمایندگانی از کشورهای آلمان ،ایتالیا ،کره جنوبی ،امارات متحده عربی ،هند و
چین خواهد بود.
گفتنی است در سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی متالکس (متالورژی ،فوالد ،ریختهگری ،ماشینآالت
و صنایع وابسته) اصفهان ،در کنار شرکت فوالد مبارکه اصفهان ،شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان،
شرکت فوالد زرند ایرانیان) میدکو (مجتمع فوالد سپید فراب کویر ،مجتمع صنعتی اسفراین ،شرکت
فوالداطلس گلستان،شرکتحامیآلیاژ آسیا)فؤادحامیران(،شرکتصنایعفوالد کاویان گهرسیرجان،
شرکت جویافناوران فوالد پویا ،شرکت کهربا گستر ،شرکت نورد لوله سمنان ،شرکت هلدینگ ظفر،
شرکت مهندسی بینالمللی ایران) ایریتک) و شرکت مهندسی فنآور معادن و فلزات  MMTحضور
خواهند داشت.

بر اساس آمار منتشرشده ،واردات مرتبط با محصوالت
مقاطع تخت فوالدی تغییری نسبت به مدت مشابه سال
گذشته نداشته ،اما در حوزه صادرات با رشد  ۱۱۴درصدی
همراه شده که بیشترین تغییر هم در زمینه ورق گرم با
افزایش  ۱۶۲درصدی صادرات بوده است.
بر پایه اطالعات منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان
فوالد ایران ،در زمینه صادرات این بخش از محصوالت
فوالدی نیز رشد ۸۳درصدی برای مقاطع طویل فوالدی در
پنجماهه اول امسال ثبت شده که بیشترین رشد صادرات
برای میلگرد است که از رقم  ۵۰۷هزار تن در سال  ۹۹به ۱۰۱۰
هزار تن در پنجماهه اول امسال رسیده و رشد  ۹۹درصدی
داشته است .بیشترین افت صادرات هم در زمینه تیرآهن
بوده است که از  ۵۶هزار تن به  ۵۲هزار تن رسیده و افت ۷
درصدی داشته است.
مقاطع تخت فوالدی نیز در حوزه صادرات با رشد ۱۱۴
درصدی همراه شده و بیشترین تغییر هم برای ورق گرم با
افزایش  ۱۶۲درصدی صادرات بوده است.
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هزار میلیارد تومان
سرمایهگذاری ۱۹هزار میلیاردتومانیبرایافزایش
تولیدبرق کشور
مدیرعاملهلدینگنیروگاهیبنیادمستضعفانازسرمایهگذاری
 ۱۹هزار میلیارد تومانی این بنیاد در پروژههای در حال احداث
 7واحدنیروگاهیباهدفافزایشظرفیتتولیدبرقخبرداد.
به گزارش ایراسین و به نقل از روابط عمومی بنیاد مستضعفان،
محسن امیری با اشاره به فعالیت هلدینگ برق و انرژی بنیاد
مستضعفان در ارتقای توان تولید برق ،اظهار کرد :بنیاد
مستضعفان با دارا بودن هفت نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی در
اهواز ،خرمشهر ،خرمآباد ،چابهار ،قم ،گلستان و قائن ،حدود
۴هزارو ۴۰۰مگاواتبرقتولیدمیکند کهباتوجهبهمصرف کشور،
اینمیزانتولید،پاسخگوی ۶درصدنیاز کشور است.
مدیرعاملهلدینگبرقوانرژیصباباتأ کیدبراینکهبنیاد برای
افزایشتولیدبرقدر کشور وتأمیننیاز مصرفخانگی،صنایعو
همچنین بخش کشاورزی ،برنامهای جدی دارد ،گفت :بنیاد
در حال احداث  5واحد بخار در نیروگاههای خرمشهر ،چابهار و
خرمآباد است که بدون مصرف سوخت بیشتر ،ظرفیتی معادل
 ۸۷۰مگاواترابهمیزانتولیدایننیروگاههااضافهمیکند.

5

میلیارد دالر
تجارت  ۵میلیارد دالری ایران با اعضای ا کو
سخنگوی گمرک ایران گفت :ایران با  ۹کشور عضو سازمان
همکاری اقتصادی ا کو ،در  ۵ماه نخست امسال حدود 8
میلیون تن به ارزش  5میلیارد دالر تبادل کاال داشته است.
به گزارشایراسینوبهنقلاز گمرکایران،سیدروحاهلللطیفی
اظهار داشت :از ابتدای امسال تا پایان مردادماه 7 ،میلیون و
 ۹۴۴هزار و  ۳۲۲تن کاال به ارزش  4میلیارد و  ۹۶۷میلیون و
 ۳۱۹هزار و  ۸۴۹دالر بین ایران و سایر کشورهای عضو سازمان
همکاری اقتصادی ا کو تبادل کاال شد که سهم صادرات۶ ،
میلیون و  ۱۰۷هزار و  ۳۱۱تن به ارزش  2میلیارد و  ۹۵۳میلیون و
 ۳۰۳هزار و  ۵۳۲دالر بود و یکمیلیون و  ۸۳۷هزار و  ۱۱تن کاال
به ارزش  2میلیارد و  ۱۴میلیون و  ۱۶هزار و  ۳۱۷دالر نیز از این
کشورها به جمهوری اسالمی ایران وارد شد.
تجارت ایران با ا کو در  5ماه نخست امسال نسبت به مدت
مشابه درمجموع  ۸درصد در وزن و  ۳۸درصد در ارزش رشد
داشته است.

خیزبلندچادرملوبرایثبتباالترینرکوردتولید کنسانتره

حمایت و مشارکت در فعالسازی مجدد شرکت هپکو
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مدیر مجتمع معدنی چادرملو گفت :بسیار خرسندم که به یاری
خداوند متعال و همت و تالش کلیه کارکنان شرکت ،تحت
رهنمودهای مدیرعامل محترم و هماهنگی هیئتمدیره شرکت معدنی
و صنعتی چادرملو ،میزان تولید کنسانتره در روز چهارشنبه مورخ
 ۱۴۰۰/۰۶/24از مرز  ۶میلیون تن عبور کرد و افتخار جدیدی که در
تاریخ فعالیت این مجتمع بینظیر است به ثبت رسید.

معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو از حمایت و مشارکت سازمان
گسترش در فعالسازی مجدد تمامی شرکت تولید تجهیزات سنگین
(هپکو) خبر داد .به گزارش شاتا ،محسن صالحینیا با اشاره به
درخواست سال گذشته نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای
اسالمی و موافقت وزیر صمت با موضوع مطرحشده گفت :ایدرو
بهعنوان متولی پیشبرد فعالسازی مجدد هپکو تعیین شده است.
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خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
خبر بینالملل

عزم روسیه برای راهاندازی کارخانه
فوالدسازی در شرق دور

کارخانـه ذوبآهـن پریمورسـکی (Primorskiy
 )Metallurgical Plantقصـد دارد که یک کارخانه فوالد را
در منطقه پریمورسـکی کـرای ( ،)Primorsky Kraiواقع در
شـرق دور روسـیه ،بـا ظرفیـت سـاالنه 1.5میلیـون تـن ورقـه
فوالدیو 250000تندر ساللولهقطربزرگ()LDPاحداث
کند.
مرکز جدید ،که بر طبـق برنامه قرار اسـت در سـال 2025شـروع
بـه فعالیـت کنـد ،در شـهر بولشـویکامن  -واقـع در منطقـه
پریمورسکیکرای در  30کیلومتری شـهر والدیوستوک ،بندر
اصلـی مجهـز بـه راهآهـن واقـع در شـرق ایـن کشـور  -سـاخته
خواهـد شـد .بنـا بـه اظهـار آنـدری میلیکوسـکی  -مدیـرکل
کارخانهذوبآهنپریمورسکی«-کارخانهبازنوردیدر نزدیکی
کارخانـه کشتیسـازی زوزدا ( )Zvezdaسـاخته میشـود و در
نتیجـه تقاضـای پایـدار  350000تنـی [ورقـه سـنگین] خواهـد
داشـت».
منبع:متالبولتن

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در جلسه آنالین مدیران روابط عمومیهای گروه فوالد مبارکه تأ کید کرد:

ضرورت انعکاس خالقانه و هوشمندانه دستاوردهای صنعت

چین و تقویت مدیریت منابع معدنی
راهبردی با هدف صنعت فوالد سبز

جسـاله خود،
دولت چیـن در قالـب برنامه توسـعه پن 
بدونذکرهیچگونهجزئیاتیدر خصوصتأمینمواد کلیدی
و خودکفایـی ،اعلام کـرده اسـت کـه ایـن کشـور بـه دنبـال
«تقویتمدیریتو کنترل»منابعمعدنیراهبردیاست.
چین ،بزرگترین مصرفکننده فلـزات در جهـان ،بـرای واردات
برخـی از مـواد خـام نظیـر سـنگآهن ،منگنـز و کـروم ب هشـدت
وابسـته بـه بازارهـای خـارج کشـور اسـت .در قالـب ایـن برنامـه،
هیچاظهارنظریدربارهافزایشذخایرراهبردیفلزاتصنعتی
چیـن مطـرح نشـده اسـت ،امـا بـر اسـاس ایـن برنامـه ،دولـت
شـی جینپینگ متعهد شـده اسـت که ظرفیـت تأمیـن ذخایر
ایـن کشـور را بهبـود دهـد و دور جدیـد کاوش سـنگآهن را طـی
پنج سـال آتی تقویـت کنـد .ایـن برنامه طـرح کلـی برای توسـعه
اقتصـادی و اجتماعـی بیـن سـالهای  2021تـا  2025اسـت .در
همیـن خصـوص ،در دسـامبر  ،2020وزیـر صنعـت چیـن گفتـه
بـود کـه ایـن کشـور قصـد دارد تـا سـال  ،2025یـک یـا دو معـدن
سـنگآهن مهـم در سـطح جهانـی در خـارج کشـور ،بـا هـدف
افزایش ذخایر راهبـردی ،راهاندازی کند و قـدرت قیمتگذاری
این محصول را بیشـتر به دسـت بگیرد .در چارچوب این برنامه
جسـاله ،چیـن همچنیـن متعهـد شـده اسـت کـه بـه دنبـال
پن 
تحول سـبز در بخش فوالد باشـد .بر همین اسـاس ،چین قصد
دارد کـه ظرفیـت تولیـد فـوالد فوقالعـاده کمآالینـده را بـه 530
میلیون تن ،ظرفیت تولید سـیمان پا ک را به 850میلیون تن و
ظرفیـت تولیـد کک را بـه 460میلیـون تـن برسـاند.
منبع:رویترز
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توجـه جـدی بـه افـکار همـه کارکنـان در
نسـازی
ایجـاد حرکـت ،اصلاح و جریا 
سـالم امـری ضـروری بـرای همـه روابـط
عمومیها سـت.
ویخاطرنشان کرد:در راستایتقویت،
ترغیـب و تشـویق روابـط عمومیهـای
گـروه فـوالد مبارکـه ،پـس از بررسـی و
ارزیابی گزارشعملکردآنها،برگزیدگان
مشـخص و از آنـان تقدیـر خواهـد شـد

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در نشست
مشترکباروابطعمومیهای گروهفوالدمبارکهضمن
تأ کید بر ضرورت انعکاس خالقانه و هوشمندانه
دستاوردهایتولید،رمزموفقیتروابطعمومیهرسازمانراهمگرایی
وهمافزاییمیانبخشهایزیرمجموعهآندانست.
به گزارش خبرنگار فوالد ،هادی نباتینژاد در جمع مسئوالن روابط
عمومیهای گروه فوالد مبارکه اظهار کرد :روابط عمومی هر شرکت عالوه
بر فعالیتهای تبلیغاتی ،وظیفه مهمتری تحت عنوان ارتباط با رسانه و
فعالبودندر فضاهایمجازیرابرعهدهداردوروابطعمومیشرکتفوالد
مبارکهدرحالحاضربارسانههایتخصصیحوزهصنعتومعدندرسطح
کشور تعاملوهمکاریدارد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت فعالیت در فضای مجازی افزود :رهبر
معظمانقالبهموارهبراهمیتفعالیتخالقانهوهوشمندانهدر فضای
مجازی و رسانهای تأ کید فرمودهاند و شرکت فوالد مبارکه نیز در همین
راستا همواره درصدد گسترش سواد رسانهای و اقدامات آموزشمحور در
حوزهرسانهبودهاست.
مدیرروابطعمومیشرکتفوالدمبارکهبابیاناینکهارتباطات،محوراصلی
وظایفروابطعمومیمحسوبشدهودارایاهمیتویژهایاست ،گفت:
سازمانهاونهادهابایدتمرکزخاصیبراینمقولهداشتهباشند،چراکها گر
ارتباطباذینفعانخودبهدرستیتحققنپذیرد،وظایفروابطعمومی
عمالمعنایینخواهندداشت.

انعکاس دستاوردهای حاصل از تولید برای مردم
امیدآفریناست

وی ادامه داد :از روابط عمومیهای گروه فوالد مبارکه انتظار میرود
تا تغییرات و تحوالت پیرامون خود را بررسی و رصد کنند و در هر زمان
آمادگی برقراری ارتباطی قوی با مؤثران منطقه خود را داشته باشند که
این امر محقق نمیشود ،مگر اینکه برنامهریزی دقیق در این خصوص
صورت گیرد.
نباتینژاد با تأ کید بر مستندسازی عملکرد هر سازمان اذعان داشت:
عملکردشرکتهایزیرمجموعهفوالدمبارکهبایدباتوجهبهشعار سالو
بهکارگیریحدا کثرظرفیتهایرسانهایدر قالبمستندهایتصویری
تهیه شوند تا دستاوردهای حاصل از تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها
در گروه فوالد مبارکه بهصورت گسترده به دیگر حوزههای صنعت معرفی

شوندوبرایمردمنیزامیدآفرینیصورت گیرد.

ضرورت انعکاس خالقانه و هوشمندانه دستاوردهای
صنعت

ویبابیاناینکهانعکاسخالقانهوهوشمندانهدستاوردهایتولید،امری
ضروریاست،بیان کرد:رمزموفقیتروابطعمومیهرسازمان،همگرایی
وهمافزاییمیانبخشهایزیرمجموعهآناست کهنیازمندفعالسازی
همه ظرفیتهای اطالعرسانی است؛ انتظار میرود روابطعمومیهای
گروهفوالدمبارکهدر باالترینسطحممکننسبتبهانعکاسدستاوردها
وامیدآفرینیبرایجامعهتالش کنند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد :روابط عمومیها باید
باجذبنیروهایارزشگراوفرایندمحور،ازلحاظفنی،تخصصی،تجربی
و توانمندیهای افراد ،با برنامهریزی ارتباطی ویژه و پژوهشهای افکار
عمومی،تواناییجلبمشارکتعمومیواعتمادسازیدر افکار عمومیرا
داراباشندوفرایندتوسعهسازمانیوتحققعملی کارکردهایروابطعمومی
رابهنحومطلوبیفراهم کنند.

نگاهروابطعمومیفوالدمبارکهنگاهتبلیغاتینیست،نگاه
اطالعرسانیاست

ویعنوانداشت:تجربهثابت کرده کها گرروابطعمومییکدستگاه،با
انگیزه،تخصصگرایانهوخالقانهعمل کند،مطمئنانتیجهخوبیدرتحقق
وپیشبرداهدافآنسازمانداشتهومنجربهافزایشمیزانموفقیتهای
آنسازمانخواهدشد.
نباتینژاد با بیان اینکه ارتقای ظرفیتهای اطالعرسانی از دستاوردها،
یکی از خواستههای مدیران است ،تأ کید کرد :نگاه روابط عمومی فوالد
مبارکه نگاه تبلیغاتی نیست ،بلکه نگاه اطالعرسانی دستاوردهای ملی
وفراملیاست.
وی بیان داشت :ضروری است که کلیه ظرفیتهایی که شرکت فوالد
مبارکه در شرایط سخت تحریمهای اقتصادی و شیوع ویروس کرونا در
کشور برای اطالعرسانی دستاوردها و امیدآفرینی به جامعه به کار گرفته،
بهخوبیبهمردمومسئوالنمعرفیشوند.

روابطعمومییکیاز ابزارهایقویمدیریتافکار است

مدیرروابطعمومیشرکتفوالدمبارکهبابیاناینکهروابطعمومیمدون
و برنامهریزیشده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است ،یادآور شد:
روابط عمومی بهعنوان اصلیترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان،

مسئولیت خطیری در فرایند دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان
دارند.
ویمتذکرشد:روابطعمومیشرکتفوالدمبارکههموارهسعیبرآنداشته
تابهروشهای گونا گونرسانهای،دغدغه کارگرانو کارمندانرابهسمعو
نظرمدیرعامل،معاونینومدیراناینشرکتبرساندتادغدغههایآنان
نیزدر تصمیمسازیهای کالننقشداشتهباشند.
نباتینژادتصریح کرد:مدیرانشرکتهایزیرمجموعهفوالدمبارکه،اخبار
صفحه اختصاصی گروه فوالد مبارکه در خبرنامه فوالد را بهصورت ویژه
دنبالمیکنندوایننشانمیدهد کهانعکاسدستاوردهای گروهفوالد
مبارکه تا چه میزان میتواند به انگیزهبخشی برای افزایش میزان تولید
محصوالت کمک کند.

امیدآفرینیباتولیدمحتوایرسانهایفاخراز دستاوردها

وی با اشاره به برگزاری دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت توسط
شرکت فوالد مبارکه متذکر شد :این دوره آموزش فرصتی برای فرا گیران
عالقهمند به رسانه بود تا از آن به بهترین نحو ممکن استفاده کنند و
بتوانند در تولید محتوای رسانهای فاخر از دستاوردهای صنایع کشور
امیدآفرینی کنند.
مدیرروابطعمومیشرکتفوالدمبارکهافزود:شرکتفوالدمبارکهدرصدد
برگزاری دوره آموزشی تخصصی دیگری برای روابط عمومیهای گروه
فوالد مبارکه در مهرماه سال جاری است که قطعا تأثیر بسزایی در ارتقای
سطحدانشتخصصیروابطعمومیخواهدداشتواینامرنشاندهنده
اهمیتآموزشبرایفوالدمبارکهاست.
وی ادامه داد :بدون شک روابط عمومی هر سازمان وظیفه تسهیلگری
برای برقراری ارتباط دوسویه بین مدیران سازمان و کارکنان را دارد،
بهطوریکهامروزه کمترسازمانیرامیتوانیافت کهخودرابینیاز از روابط
عمومی بداند و درعینحال موفقیتهای چشمگیری را درزمینههای
موردنظروتحققاهدافاز پیشتعیینشدهبهدستآوردهباشد.

ضرورتتوجهبهافکار کارکناندر جریانسازیسالم

نباتینژاد تأ کید کرد :توجه جدی به افکار همه کارکنان در ایجاد حرکت،
اصالحوجریانسازیسالمامریضروریبرایهمهروابطعمومیهاست.
وی خاطرنشان کرد :در راستای تقویت ،ترغیب و تشویق روابط
عمومیهای گروه فوالد مبارکه ،پس از بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد
آنها،برگزیدگانمشخصواز آنانتقدیرخواهدشد.

معاون وزیر صنعت خبر داد:

رشد  ۶درصدی بخش صنعت در بهار ۱۴۰۰

بـا رصـد مسـتمر وضعیـت تولیـد
محصـوالت منتخـب صنعتـی و
تسـریع در تأمیـن مـواد اولیـه موردنیاز
تولیدکننـدگان سـعی در تـداوم و
حفـظ رونـد افزایشـی رشـد بخـش
صنعـت داریـم

معاون امور صنایع وزارت صمت از تداوم رشد
اقتصادی در بخش صنعت کشور در سال جاری بر
اساس گزارش بانک مرکزی خبرداد و اظهار امیدواری
کرد که با توجه برنامهریزیهای انجامگرفته در دولت ،این روند
افزایشی در ششماهه دوم سال جاری نیز تداوم یابد.
به گزارش شاتا ،مهدی صادقی نیارکی با تحلیل وضعیت بخش صنعت
کشور در سال جاری خاطرنشان کرد :با توجه به آمارهای بانک مرکزی در
فصل ابتدایی سال جاری نیز با تالش صنعتگران کشورمان شاهد رشد۶
درصدی در این بخش هستیم.
وی افزود :با رصد مستمر وضعیت تولید محصوالت منتخب صنعتی و
تسریع در تأمین مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان سعی در تداوم و حفظ
روند افزایشی رشد بخش صنعت داریم.
معاون امور صنایع وزارت صمت با نگاهی به وضعیت شاخصهای
صنعتی در  ۴ماه ابتدای سال جاری تصریح کرد :در این بازه زمانی با
توجه به سرمایهگذاریهای صورت گرفته و بهرهبرداری از بیش از  ۲هزار
واحد تولیدی ،برای بیش از  ۵۴هزار نفر اشتغال ایجاد شده است که در
مقایسه با سال  ۱۳۹۹شاهد رشد حدود  ۴۶درصدی در ایجاد اشتغال
صنعتی در کشور هستیم.

صادقی نیارکی همچنین با مرور وضعیت تولید  ۲۴محصول منتخب
صنعتی تصریح کرد :طبق بررسیهای صورت گرفته در چهارماهه
سال جاری از بین  ۲۴محصول منتخب صنعتی ،تولید  ۱۳محصول
صنعتی افزایشی بوده است که تولید  ۵محصول روغن ساختهشده
نباتی ،ماشین لباسشویی ،کمباین ،یخچال و فریزر و دوده در صدر این

محصوالت قرار دارد.
وی در پایان با اشاره بهضرورت همکاری همه دستگاهها و نهادهای
مرتبط با جامعه صنعتی کشور ،اظهار امیدواری کرد که روند افزایشی
بخش صنعت در ششماهه دوم سال  ۱۴۰۰با جهش بیشتری محقق
شود.

توانمندی مهندسان داخلی در بومیسازی تجهیزات
منطقه ویژه خلیجفارس

چتر حمایتی دولت بر سر طرح ۲۵ساله تولید آلومینا
در سراب
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به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع
معدنی و فلزی خلیجفارس اعالم کرد :این منطقه با اتکا به توانمندی
مهندسان داخلی ،تجهیزات و قطعات موردنیاز تولید ازجمله جایگزینی
نوارهای  epبهجای مشابه خارجی آن ،نوسازی مجموعه WHEEL
دستگاههای آلمانی برداشت مواد و اصالح درامهای مورداستفاده در
خطوط را در دوران تحریم بومیسازی کرد.

به گزارش ایرنا ،عملیاتی شدن طرح برزمینمانده تولید آلومینا
از نفلین سینیت در شهرستان سراب در شمالشرق تبریز ،ضمن
زدودن ذهنیت منفی ۲۵ساله مربوط به معطل ماندن آن ،پس
از تکمیل فازهای مختلف ،سبب جلوگیری از خروج سالیانه یک
میلیارد دالر ارز برای تأمین آلومینای موردنیاز کشور میشود و تحقق
تولید در آن نیازمند اهتمام و توجه ویژه دولت سیزدهم است.
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خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
خبر کوتاه
فوق تخصص ریه و آیسییو:

تأمین ا کسیژن مرا کز درمانگر توسط فوالد
مبارکه مانع از بروز بحران ملی شد

به مناسبت هفته دفاع مقدس ایراسین گزارش میدهد؛

جهادگران فوالد مبارکه؛ دیروز در دفاع مقدس ،امروز در پشتیبانی از تولید
شرکت فوالد مبارکه با  ۲۳شهید که  ۱۹تن از آنها در دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل
شدند و همچنین ۳شهید منا ،یک شهید کربال و دو شهید گمنام همواره در مسیر استعانت از
خونشهدا گامبرداشتهاست.
به گزارشایراسین،زمانی کهانقالباسالمیایرانآماجهجمههایدشمنقرار گرفتوبهخاکوطن
خشتبزرگترینواحدصنعتی کشوررابنامیکردندوهمجهادی
تعرضشد،اینجهادگرانفوالدمبارکهبودند کههم ِ
وداوطلبانهراهیجبهههایحقعلیهباطلمیشدندتااز وطندفاع کنند،جهادی کههنوز بعداز ۴۱سالادامهدارد.
چهآنها کهجانبرکفشدندوباجانخویشخاکوطنراحفظ کردندوچهآنها کهامروز،در شرایطتحریمیچرخ
صنعترابادانشوتخصصمیچرخانند؛مرداندیروزومردانامروزبا کار جهادی،بنبستهارا گشودهاندتاحدیث
«کونوادعاهالناسبغیرالسنتکم»رادر خدمترسانیبهمنصهظهور برسانند.

سردار پاسدار غالمحسینهاشمی:تحسینروحیهجهادیمردماصفهانتوسطرهبرانقالب

نکتهحائزاهمیتآناست کهتولید
ورقهای گالوانیزه رنگی برای تولید
لوازمخانگی ،بسیار دشوار است و
حساسیت باالیی دارد  ،اما شرکت
فوالدمبارکهدر ایرانتنهاتولیدکننده
این نوع ورق بوده و یکهتاز این
عرصه است و در این مسیر باید با
شرکتهای کرهایواروپاییرقابت
کند که بیش از  25سال تجربه در
تولید این نوع ورقهای فوالدی
دارند و خوشبختانه توانسته
عملکردقابلقبولیداشتهباشد

سردار پاسدار غالمحسین هاشمی ،فرمانده ادوات لشکر  ۱۴امام حسین (علیهالسالم) ،اهمیت و جایگاه اصفهان
در دفاعمقدسراممتاز میداندوبهخبرنگار ایراسینمیگوید:اصفهانبا ۵یگانعملیاتیشامللشکرامامحسین
(علیهالسالم)،لشکرنجفاشرف،تیپقمربنیهاشم،تیپبقیةاهللوجهادسازندگی ،گروه ۴۴و ۵۵توپخانهارتش،
پایگاههشتمشکاریوهوانیروزنقشویژهایدر دفاعاز خاکوطنداشتهاستوهمهدوشادوشهمدیگردر ۸سال
دفاعمقدسافتخار آفریدند.
وی اضافه میکند :در جلسهای با رهبر انقالب ایشان روحیه جهادی مردم اصفهان را تحسین کردند و تدین مردم
اصفهانرابابرگزاریمراسمهاوروضههایاهلبیت(علیهالسالم)موردستایشقرار دادند.قطعااینروحیهجهادی
مردماصفهانباعثشدهاست کهامروزهمبهرغمتمامدشواریهاوتحریمهایظالمانهمردانی کهدیروزدر جبههها
شاهکار آفریدندامروزصنعت کشور رااداره کنند.
فرمانده ادوات لشکر ۱۴امام حسین (علیهالسالم) میگوید :بارها توسط نیروهای بعثی اقرار میشد که هرکجا لشکر
 ۱۴امامحسین(علیهالسالم)حضور داشتلرزهبهاندامدشمنمیافتاد.همهشواهدتاریخجنگاز جایگاهونقش
مهماصفهاندر دفاعاز اینخاکحکایتدارد.دفاعی کهامروزهمبهطرقمختلفنمایاناستچهدر دفاعاز حریم
اهلبیتوچهدر جهشتولیددر بخشصنعت.
وی تصریح میکند :شهدا قهرمانان ملی هستند و متعلق به تمام آحاد مردم .در این شرایط دشوار اقتصادی و
تحریمها همه در کنار همدیگر چر خهای صنعت را میچرخانند و سهم فرزندان شاهد هم ویژه است؛ چرا که آنها
همادامهدهندهراهپدرانخویشاندوهمبایددر اینبرههحساسبهرونقتولیددر بخشصنعتیاریبرسانند.

پسرشهیدموحدیان:روحیهغالبدر پرسنلشرکتفوالدمبارکهجهادیاست

علیرضا موحدیان که در  ۲۸آبان ۶۰پدرش شهید میشود و این روزها عضو کمیسیون معامالت شرکت فوالد مبارکه
استدر گفتوگوباخبرنگار ایراسینمیگوید:پدرمدر ۳۱سالگیودر عملیاتآزادسازیخرمشهربهشهادتمیرسد.
پدرم از پیش از طرح کلنگ زنی فوالد مبارکه در معدنی که امروزه فوالدسنگ است مشغول به کار میشود و از طریق
جهادسازندگیبهجبههاعزاممیشود.
تالمقدسراانجاممیدادندبهشهادتمیرسند.
ویادامهمیدهد:پدرمزمانی کهمقدماتجادهسازیعملیاتبی 
ایندر حالیاست کهپیشاز آندر روستاهایمحروماستاناصفهانمانندپادنایسمیرمنسبتبهمدرسهسازیو
تجهیزاینمناطقاقداماتجهادیانجامدادهبود.
موحدیانباتأ کیدبرروحیهجهادیپدرشهیدش گفت:روحیهغالبدرپرسنلشرکتفوالدمبارکهجهادیاستواین

احداث خط تولید شماره دو
ورقهای رنگی در فوالد مبارکه
برنامه ریزی برای صادرات
ورقهای رنگی تولیدی
فوالد مبارکه

650

تولید ماهانه  650تن
و ساالنه  8هزار تن ورق رنگی
در فوالد مبارکه

8000

اینفوگرافیک :علیرضا تاجیک
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روحیهجهادیدرشرایطسختتحریمپیشرانتبدیل«تهدید»به«فرصت»شدهاستو کماکانباتالشمتخصصان
اینشرکتراهشهدایفوالدمبارکهادامهدارد.

پسرشهیدامینی:باسرمشققرار دادنبیانیه گامدومانقالبراهپدرانمانراادامهمیدهیم

تعبیررهبرانقالباز دفاعمقدس کهفرمودند«هفتهجنگهفتهافتخار است،هفتهمقدساست،در حقیقتجشن
است.عیداستویکبزرگداشتیاز روحیهمردم،ایثار مردمومقاومتمقدسودفاعمقدس»از آغاز جنوندر دلخبر
میدهد و چشم پا ک فرزندان شهید کهتر مانده است به روی دیوار اتاق کوچک تنهاییشان .همانهایی که هنوز
چفیهپدر رامیبویندوبرایشادیروحهمرزمانپدرانشانصلواتمیفرستند.احمدفرزندشهیدمحمدرضاامینی
زازرانیفرزندیکیاز شهدایدفاعمقدسدر فوالدمبارکهاست.
ویدر گفتوگوباخبرنگار ایراسیناظهار میکند:پدرمدر سال ۱۳۴۲در روستایزازرانمتولدشدواولینفرزندپساز
 ۵فرزندفوتشدهقبلیبود کهدر دامانپدر ومادریمذهبیو کشاورز رشدیافت.
احمد امینی ادامه میدهد :پدرم در سال ۱۳۶۰به استخدام شرکت فوالد مبارکه درآمد و در طول جنگ ۵بار از طرف
بسیجشرکتعازمجبههشدودردوممردادماه،۱۳۶۷بهدستمنافقاندرعملیاتمرصادبهفیضشهادتنائلشد.
ویتصریحمیکند:رئیسبسیجوقتشرکتفوالدمبارکهاجازهنداد کهپدرمبرایبار ششمعازمجبههشودوایشان
از طریقبسیجمحلهبهجبههمیرودوبهآرزویش کههماناشهادتبودهاستمیرسد.
امینی با اشاره به اینکه شهرستان فالورجان هزار و  ۳۰۰شهید تقدیم دفاع مقدس کرده است ،میگوید :فالورجان
کوچکترین شهرستان ایران است ،اما تعداد شهدای آن نسبت به جمعیت برخی استانها هم بیشتر است.
فرماندهان و خطشکنان بسیاری از همین شهرستان فالورجان بودهاند و علت را در ِعرق به وطن و حفظ ناموس و
خاکبایدجستوجو کرد.
ویبااشارهبهاینکهتنهافرزندخانوادهاستو ۳۵سالسندارد،ادامهداد:فرزندانشهدااز سایهپرمهرپدریمحروم
شدند،امادر ازایآن کشور در امنیتاستوا گرچهاینجنگبهشکلنرمدر جریاناست،امیدواریمباسرمشققرار
دادنبیانیه گامدومانقالبادامهدهندهراهپدرانمانباشیم.

جلوگیری از خروج ساالنه  10میلیون
دالر ارز با داخلی سازی ورقهای رنگی

میلیون
دالر

سرهنگعنایتی :کار جهادییعنی کار فراوان،پرحجم،باکیفیت،مجتهدانهوانقالبی

سرهنگ ا کبر عنایتی ،فرمانده گردان سپاه پاسداران در گفتوگو با خبرنگار ایراسین میگوید :با آغاز جنگ ،مردان
جهادی راهی جبهههای جنگ شدند و امروز جوانان هستند که با اتکا به دانش و تخصص در جنگ اقتصادی به
جهشتولیددستمیزنند.
ویمیافزاید:بنابه گفتهرهبرانقالب،ماجزبا کارجهادیو کارانقالبینخواهیمتوانستاین کشوررابهسامانبرسانیم.
اینبیان،چراغراهمادر تحققبیانیه گامدومانقالباست،چراکهبهوضوحاهمیتوجایگاهجهتگیریو کار جهادی
رادر منظومهارزشیانقالباسالمیمشخصمیکند.بنابراینیکروز مردانجهادیراهیجبهههامیشدندوامروز
همجوانانباتخصص،دانشرادر خدمتتولید کشور قرار دادهاند.
اینروزها کهسختترینشرایطتحریمیبرصنعت کشور حاکمشده،تنهامیتوانبااستمدادومرورتاریخجنگو۲۳
هزار شهیدخفتهدر گلستانهایشهدادر استاناصفهانبا گفتمانجهادیهمگامشدچرا کهبهزعمرهبرانقالب
ما جز با کار جهادی و کار انقالبی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم .ا گر این امر بود ،کارها راه میافتد
و بنبستها باز میشود .کار جهادی یعنی کار فراوان ،پرحجم ،با کیفیت ،مجتهدانه و انقالبی؛ درست مانند کاری
که در شرکت به نام فوالد مبارکه و توسط جهادگران آن انجام میشود ،روزی در خا کریز جبهه و روزی با چرخاندن
چر خهایبزرگترینصنعت کشور.

16000
برنامه ریزی برای تولید
افزایش تولید ورقهای رنگی
به ساالنه  16هزار تن

1060

با راهاندازی خط
تکمیلی در آینده
تولید به  1060تن
افزایش خواهد یافت
که میتواند به تولید
 58هزار دستگاه
یخچال یا  175هزار
دستگاه ماشین
لباسشویی تبدیل
شود.

فـوق تخصـص ریـه و آ یسـییو گفـت :ا گـر تأمیـن
ا کسـیژن رایـگان فـوالد مبارکـه بـه مرا کـز درمانگـر نبـود بـا
بحرانی بـزرگ مواجـه میشـدیم و این اقـدام قابـل تقدیر
شـرکت فـوالد مبارکـه باعـث شـد کـه از واردات ا کسـیژن
برای بیماران بینیاز باشیم.
مسـعود احتشـام در گفتوگـو بـا خبرنـگار ایراسـین اظهـار
کـرد :تنهـا راه پیـش رو بـرای کنتـرل کرونـا تسـریع رونـد
وا کسیناسـیون ا سـت .بـا تزر یـق وا کسـن کرونـا از ایجـاد
فرمهـای شـدید کـه نیـاز بـه بسـتری در آی سـی یـو اسـت
جلوگیـری میشـود و افـراد چنانچـه در معـرض ویـروس قـرار
بگیرنـد بـه فـرم بسـیار خفیـف کرونـا مبتلا میشـوند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ا فـراد در هنـگام وا کسیناسـیون
نبایـد عالئـم کرونـا یـا مشـابه کرونـا داشـته باشـند ،افـزود:
هیـچ وا کسـن کرونا یـی ایمنـی صددرصـد نمیدهـد و بـا
وا کسیناسیون بیش از  ۸۳درصد جامعه ،به ایمنی جمعی
میرسـیم و کاهش آمـار در روزهای اخیر نشـان از اثربخشـی
وا کسـن اسـت.
ایـن فـوق تخصـص ریـه و آی سـی یـو بـا تأ کیـد بـر اجبـاری
شـدن وا کسیناسـیون کرونـا ،تصریـح کـرد :ا گـر بـا
وا کسنهراسـی و دیـدگاه خرافـی نسـبت بـه وا کسـن کرونـا
برخـورد قاطع شـود ماننـد سـایر نقـاط جهـان از ایـن بحران
عبـور میکنیـم و ماننـد آنفلوانـزا ،سـاالنه گروههـای پرخطـر
وا کسـن دریافت میکنند امـا ا گر این عـدم هماهنگی وجود
داشـته باشـد و همزمان بیش از  ۸۰درصد جامعه وا کسینه
نشـوند در دور باطـل میافتیـم و نمیتـوان بـه مهـار ایـن
بیمـاری امیـد داشـت.
وی گروه کـودکان و افراد زیر  ۱۸سـال را به علت عـدم تکامل
گیرنده آنزیـم مبدل آنژیوناسـتین که در بیماری کرونا سـهم
دارند این گـروه را در نقـش ناقل معرفـی کرد و افـزود :ابتالی
کرونا در طیف کودکان بسـیار کم بوده است مگر در مواردی
کـه کـودک بیمـاری زمینـهای شـدیدی داشـته و بـا توجـه به
تأییـد سـازمان غـذا و دارو آمریـکا و بهداشـت جهانـی تزریـق
وا کسـن فایزر میتواند از امـکان انتقال این بیماری توسـط
کـودکان جلوگیـری کند.
احتشـام در ادامـه بـه مسـئولیت اجتماعـی شـرکت فـوالد
مبارکـه در تأمین بیـش از  ۲۰هزار تن ا کسـیژن رایـگان گفت:
در درمـان کرونـا اقداماتـی ماننـد وا کسیناسـیون جنبـه
پیشـگیری اولیـه دارد و اقداماتـی ماننـد ا کسـیژن و کورتـن
پیشـگیری ثانویـه محسـوب میشـود .شـک نکنیـد کـه ا گـر
اقـدام تحسـینبرانگیز فوالد مبارکـه نبود ما تلفات بسـیاری
در ایـن دو سـال داشـتیم.
وی افزود :ا گر تأمین ا کسـیژن رایـگان فوالد مبارکـه به مرا کز
درمانگر نبود بـا بحرانی بـزرگ مواجه میشـدیم و این اقدام
قابلتقدیـر اسـت و ایـن اقـدام شـرکت فـوالد مبارکـه باعـث
شـد کـه از واردات ا کسـیژن بـرای بیمـاران بینیاز باشـیم.
پدر مددکاری اجتماعی ایران:

مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در ایام
کرونا سرمشق جامعه شود
پـدر مـددکاری اجتماعـی ایـران گفـت :ایفـای
مسـئولیت اجتماعـی شـرکت فـوالد مبارکـه در راسـتای
همبسـتگی بـا جامعـه در شـرایط بحرانـی کرونـا
تحسـینبرانگیز اسـت و نیـاز اسـت اینگونـه اقدامـات
سرمشق جامعه شود.
مصطفی اقلیما در گفتوگو با خبرنگار ایراسـین اظهار کرد:
مسـئولیت اجتماعـی سـازمانها ،ضوابـط و قوانینـی اسـت
که جامعه بر عهده سازمانها گذاشـته و سازمانها موظف
به اجرای آن هسـتند.
وی افزود :متأسفانه سـازمانهای دولتی و خصوصی کمتر
به مسئولیت اجتماعی خود پایبند هسـتند و ا گر این تعهد
و مسـئولیتپذیری بهدرسـتی اجـرا میشـد بـا آسـیبهای
اجتماعـی کمتری مواجـه بودیم.
پدر مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد :وقوع هر بحرانی
نظیـر شـیوع کرونـا تمـام ارکان جامعـه را تحـت تأثیـر قـرار
میدهد و اقدام شرکت فوالد مبارکه در راستای همبستگی
بـا جامعـه در شـرایط بحرانـی تحسـینبرانگیز اسـت و نیـاز
اسـت اینگونـه اقدامـات سرمشـق جامعـه شـود.
وی اضافـه کـرد :ایفـای مسـئولیت اجتماعـی شـرکت فـوالد
مبارکـه در تأمیـن ا کسـیژن رایـگان مرا کـز درمانگـر نشـان
میدهد کـه در مواقـع بحرانی نظیر شـیوع کرونا این شـرکت
بـا چشمپوشـی از عوایـد فـروش ا کسـیژن بـرای نجـات جـان
بیمـاران اقـدام کـرد و ایـن مسـئله زمانـی در سـطح جامعـه
بیشـتر نمـود پیـدا میکنـد کـه بدانیـم شـرکتهایی هـم
بودند کـه بـه مسـئولیت اجتماعی خـود در این راسـتا توجه
نکردنـد.
اقلیمـا بـا بیـان اینکـه اقـدام شـرکت فـوالد مبارکـه در ایفـای
مسـئولیت اجتماعـی برجسـته اسـت ،گفـت :ا گـر تمـام
بخشهـا و ارکان جامعـه بـه مسـئولیتهای اجتماعـی
متعهـد باشـند بهدرسـتی میتـوان بحرانهـای جامعـه را
پشـت سـر گذاشـت.

تولیدآزمایشیمیلگردقطر 80میلیمترزنگنزن304L
در شرکتفوالدآلیاژیایران
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وصول ۲۰۰میلیاردریالحقوقدولتیمعادندر  ۵ماه

به گــزارش ایسنا ،علی عبدی ،معاون امــور معادن و صنایع معدنی
ســازمــان صمت استان تهران از ساماندهی نظارت مسئول فنی بر
معادن خبر داد و اعالم کرد :طی پنج ماه نخست سال جاری حدود
 ۲۰۰میلیارد ریال حقوق دولتی بر مبنای قیمتهای پایه جدید مواد
معدنی محاسبه و دریافت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل
 ۲۷۵درصد رشد داشته است.

به همت همکاران تولید در کارخانه نورد سنگین و با همکاری
واحد کیفیت و فناوری تولید ،تولید آزمایشی میلگرد قطر 80
میلیمتر زنگ نزن  304Lبرای اولین بار در شرکت فوالد آلیاژی
ایران انجام و گام موفق دیگری در مسیر تولید محصوالت جدید،
تکمیل سبد محصوالت و پر کردن بخشی از نیاز بازار داخلی
فوالدهای زنگ نزن برداشته شد.
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خبر کوتاه
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو تصریح کرد؛

اجرای بیش از  ۱۰میلیارد دالر پروژه
توسعهای در ایمیدرو
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو گفت:
واحدهای تابعه ایمیدرو بیش از  ۱۰میلیارد دالر پروژه توسعه
در دست اجرا دارند و به نظر میرسد بتوانند از منابع داخلی
و بازار سرمایه ،پروژهها را کامل کنند.
به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران (ایمیدرو) ،امیر صباغ افزود :بر اساس سیاست ابالغی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،استراتژی سازمان ایمیدرو از
این پس از کمیت به کیفیت سوق داده خواهد شد و بهجای
افزایش تناژ ،تولید کیفی و ارزشافزوده خطکش و راهنمای
ما خواهد بود.
وی اظهار داشت :کشور در حوزه زیرساخت بهویژه درزمینه
انرژی ،آب و گاز ضعیف است و بخش عمدهای از سرمایهگذاری
ایمیدرو در سه تا چهار سال آینده در حوزه زیرساختهای
انرژی خواهد بود.
صباغ گفت :بهطورقطع ا گر از تأمین زیرساخت اطمینان
پیدا کنیم در کمیت میتوان مانور بیشتری داد ،تا آن زمان به
سمت کیفیت خواهیم رفت که انرژی کمتری مصرف میکند و
ارزشافزوده بیشتری دارد.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو با بیان اینکه
استراتژیاینسازمان،نگاهیبهتوسعهاشتغالدر پاییندست
زنجیره معدنوصنایع معدنیدارد ،اظهار داشت :بومیسازی،
سرمایهگذاریدر حوزها کتشافبه کمکبخشهایخصوصی،
آموزش و پژوهش برای ایجاد شرایط بهتر رشد توسعه و
سرمایهگذاری ،استفاده از توان داخلی و اجرای قانون برنامه
هفتم توسعه که بهزودی در دستور کار دولت قرار میگیرد ،از
دیگر برنامههای ایمیدرو است.
صباغ ادامه داد :ایمیدرو برای تأمین مواد اولیه صنایع خودرو
ازجمله تولید ورقهای عریض و کیفی در نورد  ۲فوالد مبارکه
و حتی لوله ترمز که از خار ج وارد میشد تفاهمنامههایی با
خودروسازان به امضا رسانده است.
وی با اشاره به اینکه در صنعت مس با مازاد ظرفیت کاتد روبهرو
هستیم ،گفت :با توجه به اینکه دولت قرار است در برنامه هفتم
ساخت خودروهای برقی را در دستور کار قرار دهد ،مصرف مس
در داخل افزایش مییابد به همین دلیل ایمیدرو به دنبال
شناسایی ظرفیتهای جدید برای تولید مس است.
درزمینهتولیددیگرمواداولیه
اینمقاممسئولخاطرنشان کرد:
ٔ
موردنیاز باتری خودروهای برقی مانند لیتیوم نیز برنامههایی
ازجمله واردات آن بهصورت کنسانتره و سپس تولید آن در
داخل یا ا کتشاف ذخیره معدنی این مواد خواهیم داشت.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو همچنین از
سرمایهگذاری این سازمان در حوزه پاییندست فوالد خبر داد
و گفت :مطالعاتی درزمینه تولید لولههای فشار باالی آلیاژی
که در ذخیرهسازی سوخت هیدروژن ،سیلندرهای ا کسیژن
و سی.ان.جی کاربرد زیادی دارد آغاز کردیم؛ این لولهها که
بهطور عمده وارد میشود تبدیل به سیلندر شده و امیدواریم با
ساخت لولههای فشار باالی آلیاژی ،ارزشافزوده آن به داخل
کشور بیاید.
صباغ با بیان اینکه ایمیدرو همزمان پروژههایی درزمینه
ارزشافزودهزنجیرهفوالد،آلومینیومومسدر دستاقدامدارد،
افزود :ایمیدرو در حوزه آلومینیوم مطالعاتی را در پاییندست
انجام داده ،آلومینیوم سالکو وارد مدار تولید شده و با توجه به
مازاد آلومینیوم ،پیشبینی میشود مواد معدنی و محصوالتی
با ارزشافزوده باالتر ،بخش عمدهای از صادرات آینده کشور را
به خود اختصاص دهد ،بهویژه آنکه در این زمینه مذا کراتی با
چینیها داشتهایم.
وی افزود :ایمیدرو همزمان در تقویت زنجیره ارزش ازجمله
افزایش ظرفیت تولید الکترود گرافیتی ،پودر آلومینا و تولید آن
از مواد معدنی مختلف ،فعالیت در حوزه ا کتشافات عمیق و
تجهیزات معدنی هم فعال است.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو ،حجم
سرمایهگذاری ایمیدرو و شرکتهای تابعه در حوزه زیرساخت
را نزدیک به هشت میلیارد دالر عنوان کرد و افزود :این میزان
شامل ساخت ۵۰۰هزار مگاوات توان نیروگاهی و خطوط انتقال
آب است.
وی بیانداشت :روی گاز نیز همچنان مطالعه میکنیم و
معتقدیم گاز ،بحران و مشکل اصلی حوزه صنایع انرژیبر کشور
در آینده است؛ در این زمینه ایمیدرو به دنبال ایجاد راهکاری از
طریق سرمایهگذاری مشترک با وزارت نفت است.
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در آستانه روز ملی ایمنی و آتشنشانی مطرح شد؛

جایگاهمطلوبجهانی فوالد مبارکه در شاخص ضریبشدتحوادث
حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفهای ،ایمنی و محیطزیست
شرکت فوالد مبارکه در آستانه هفتم مهرماه روز ملی ایمنی و
آتشنشانی ضمن تبریک این روز به کارکنان سختکوش شرکت
فوالد مبارکه ،عملکرد واحد ایمنی و آتشنشانی شرکت فوالد
مبارکه را تشریح نمود.
وی افزود :نظر به اینکه فعالیتهای کارخانههای تولید فوالد با سطح ریسک باال است
و علیرغم تالشهای فراوان حوادث هیچگاه صفر نبوده ولی تالش میشود حوادث را به
سمت صفر میل داد ،توجه به بحث ایمنی و آتشنشانی همچنین تهیه و تدوین ضوابط
و مقررات ایمنی و آتشنشانی را امری ضروری برشمرد.
مدرسی فر تصریح نمود :در دنیای امروز ،تنوع ریسک و خطرات موجود و پیامدهای آنها،
اغلب اوقات به حدی باالست که در عمل امکان جبران پیامدهای حاصله غیرممکن
میشود .به همین علت امروزه پرداختن به موضوعات ایمنی ،رویکردی کامال پیشگیرانه
به خود گرفته است .یکی از مشخصات بارز این رویکرد ،نگرش جامع و نظاممند به مقوله
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ( )h&Sاست .شرکت فوالد مبارکه بهعنوان بزرگترین
تولیدکننده تولید فوالد در غرب آسیا و شمال آفریقا ،در اندیشههای تعالی سازمانی در پی
ارتقاء ایمنی در محیط کار و حفاظت از سرمایه نیروی انسانی است و این رویکردها از نتایج
حاصل از برنامههای ایمنی در سالهای اخیر نشأت گرفته است.
مدیر بهداشت حرفهای ،ایمنی و محیطزیست یادآور شد :با توجه به مقادیر شاخص
ضریب شدت و ضریب تکرار حوادث فوالد مبارکه در مقایسه با فوالدسازان سایر کشورها
در سال  2020بر اساس گزارش سازمان  WORLD STEELمشخص شد که وضعیت
این شاخصها در فوالد مبارکه از ا کثر فوالدسازان برتر دنیا در وضعیت بهتری قرار دارد
و فوالدمبارکه توانسته محیط ایمن برای تولید را محقق کند تا سرمایه نیروی انسانی
بهسالمت بتواند در این محیط فعالیت کند.
به گفته وی عملکرد ایمنی و آتشنشانی شرکت در حال حاضر نتیجه نوع رویکردها و
اقدامات انجامشده و همچنین نشان از باور و تعهد مدیران به این مقوله است.
با نگاهی به ارزشهای سازمانی شرکت فوالد مبارکه و همچنین نگاه ویژه مدیران به
سالمت سرمایههای انسانی از ابتدای دوران ساخت ،مشخص میشود که این مقوله
در ردیف اول و ثابت تصمیمات بوده است ،با همین رویکرد به واحد ایمنی و آتشنشانی
مأموریت سیاستگذاری و نظارت بر اجرای ایمن فعالیتها دادهشده است.
مدرسی فر در ادامه به سیر نزولی حوادث اتفاق افتاده در شرکت فوالد مبارکه طی 20
سال گذشته اشاره نمود و گفت :از دالیل موفقیت شرکت در زمینه ایمنی میتوان
به حمایت مدیریت عالی شرکت در برنامهریزی و اجرای اهداف و برنامههای ایمنی،
اجرای موفق برنامههای ایمنی پنجساله اول و دوم ،افزایش بازرسیهای ایمنی ،ثبت
و پیگیری سیستمی مغایرتهای ایمنی ،اجرای موفق مفاد برنامههای ارتقاء ایمنی،
برگزاری جلسات آموزشی ایمنی در سطح شرکت و در رده شیفت فورمنها و سرپرستان
و ...اشاره کرد.
وی افزود :مرکز ایمنی و آتشنشانی در چارت سازمانی شرکت فوالد مبارکه زیر نظر معاونت
نیروی انسانی و تحت مدیریت بهداشت حرفهای ،ایمنی و محیطزیست ( )HSEاست
که فعالیتهای این مرکز برحسب قسمتهای تابعه به سه قسمت ایمنی فنی و بازرسی،

آتشنشانی و بهداشت حرفهای تقسیم میشود.
مدیر ایمنی ،بهداشت و محیطزیست در خصوص رویکردهای واحد ایمنی و آتشنشانی
یادآور شد :هرگونه بهبودی در فرآیندهای ایمنی در آینده ،ارتباط مستقیم با اصالح و
بهبود رویکردهای فعلی سازمان و تقویت باورهای مجموعه کارکنان و مدیریت شرکت
دارد .این موضوع مهم تداعیکننده شعار کیفیت اتفاقی نیست است فلذا با توجه به
تأ کید مدیریت ارشد سازمان بر اصالح و تقویت فرایندهای تأثیرگذار بر عملکرد ایمنی،
سعی شده است با استفاده از روشهای علمی بررسی مشکل ،فرآیندهای اصلی مدیریت
ایمنی استخراج گردد.
وی تصریح نمود :مدلهای زیادی در دنیا جهت مدیریت ایمنی وجود دارد که با اهتمام
کارشناسان ایمنی و حمایت مدیران ارشد سازمان ،مدیریت ایمنی مبتنی بر ریسک
بهعنوان مدل مدیریت ایمنی انتخاب و جاریسازی شده است .لذا باتوجه به اینکه
وقوع حوادث به علت بالفعل شدن خطرات است ،شناسایی صحیح خطرات و انجام
اقدامات پیشگیرانه و اصالحی نقش اساسی در کنترل حوادث ایفا خواهد نمود .ایمنی و
آتشنشانی فوالد مبارکه بهعنوان تدوینکننده استراتژی و برنامههای ایمنی در سازمان
فعالیتهای زیادی انجام داده است که نقش کلیدی در ایجاد محیط ایمن در سازمان
و کاهش حوادث داشته است.
جواد کیانی رئیس بهداشت حرفهای ،ایمنی و آتشنشانی نیز در ادامه در خصوص اهمیت
واحد آتشنشانی خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه در صنایع فوالدی در فرآیندهای
مختلف ممکن است عواملی باعث توقف تولید گردد ،واحد آتشنشانی شرکت فوالد مبارکه
بهعنوان پشتیبان واحدهای تولید همواره در کلیه عملیات تولید از قبیل خنکسازی
سرباره ،اسکورت پاتیلبرها و مکانیزمهای حمل سرباره ،تخلیه آب گرفتگیها و یاری
رسانی در فعالیتهای تعمیراتی و اجرای پروژهها در انجام کار گرم و ..مشارکت مؤثر داشته
و پشتیبانی و حمایت از تولید را بهعنوان یک هدف دائمی در برنامههای خود قرار داده
است .واحد آتشنشانی همچنین در خصوص آمادگی جهت وا کنش در شرایط اضطراری
هماهنگی الزم با واحدهای مختلف را به عملآورده و نقش مؤثری در برگزاری مانورهای
تعریفشده و راهبری مانورهای یادشده را جهت ایجاد فرهنگ مناسب بین کارکنان به
مورداجرا گذاشته است.
وی افزود :شرکت فوالد مبارکه هماهنگ با جهتگیری راهبردی خویش و در راستای
تحقق نظام تحول شرکت ،توانمند نمودن کارکنان خود را در زمینه سالمت و ایمنی ،از
اولویتهای اساسی خود میداند .دستیابی به این هدف تنها با ارتقاء سطح آ گاهی و
دانش کارکنان در جهت کاهش رفتارهای ناایمن کارکنان مثمر ثمر خواهد بود .ازآنجا که
برگزاری دورههای آموزشی با کیفیت در ارتقاء سطح دانش ،نگرش و تغییر رفتارهای ناایمن
کارکنان مثمر ثمر خواهد بود ،لذا برگزاری دورههای آموزشی را نظاممند نموده است.

بهبود شاخصهای عملکردی

بهبود شاخصهای عملکردی از دیگر رویکردهای این واحد بود که کیانی به آن اشاره نمود
و افزود :یکی از رویکردهای شرکت از بدو تأسیس و بهویژه با توجه به افزایش ظرفیت تولید
و انجام طر حهای توسعه بزرگ ریسک فعالیتهای نصب اسکلت فلزی و حفاریهای
وسیع در سالهای اخیر کاهش حوادث است .برای این موضوع واحد ایمنی و آتشنشانی
برنامه ارتقاء ایمنی شرکت را بهصورت  5ساله کلید زد و طی آن به شاخصهای قابلتوجهی

فرمانده بسیج فوالد مبارکه خبر داد؛

افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس در فوالد مبارکه
فرماندهحوزهبسیجشهیدموحدیانشرکتفوالدمبارکهازافتتاحنمایشگاه
دفاعمقدسدر اینشرکتباحضور مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهخبرداد.
حبیب ا کبری ،فرمانده حوزه بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه در
گفتوگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد :طبق فرموده رهبر معظم انقالب اسالمی« ،امروز زنده نگه
داشتن یاد شهدا کمتر از خود شهادت نیست» ،مفتخریم که نمایشگاه دفاع مقدس با حضور
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ،معاون بازرسی سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان،
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه و جمعی از مسئوالن منطقه در شرکت فوالد
مبارکهافتتاحشدهاست.
ویافزود:نمایشگاهدفاعمقدسشرکتفوالدمبارکهباهدف گرامیداشتیادوخاطرهشهیدان
 8سال جنگ حق علیه باطل و بهویژه شهدای فوالد مبارکه و نشر فرهنگ ایثار و شهادت در دو
بخشتجهیزاتوادواتنظامیوبخشغرفههایبصریدر حالبرگزاریاست.
ویتوضیحداد:در بخشتجهیزاتایننمایشگاه،جدیدتریندستاوردهاینظامیتولیدشده
بهدستمتخصصانجوانایرانیرونماییشده کهاینتجهیزاتنظامیاز 4یگانلشگر 14امام
حسین(ع)،منطقه 5رعد،مرکزشاهدوپدافندهواییارتشبهبازدیدکنندگانمعرفیمیشوند.
ا کبریادامهداد:بخشدیگرایننمایشگاهشامل 8غرفهدستاوردهایانقالباسالمی،تبیین
گامدومانقالب،تیراندازیشبیهساز،عملکرد 13پایگاههایبسیج،غرفهسالمت،آتشنشانی،
غرفهرادیومقاومت،غرفهفضایمجازیوغرفهنمایشگاه کتابهایدفاعمقدساست.
وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه از برگزاری این
نمایشگاه گفت:در شرایطی کهدر جنگاقتصادیبهسرمیبریمبرگزارینمایشگاهدفاعمقدس
باهدفمرورتاریخیشهدایدفاعمقدس،انگیزه کارکنانشرکتفوالدمبارکهرا کهافسرانجنگ
اقتصادیهستندمضاعفمیکندتابااستعانتاز خونشهدا،جهادگرانفوالدمبارکهدر تحقق

گامدومانقالبوشعار سالعزمجزم کردهتاچرختولید کشور رابچرخانند.

برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی در کنار برپایی نمایشگاه دفاع مقدس

هادی نباتینژاد مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نیز با اشاره به برپایی نمایشگاه دفاع
مقدس در شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد :همه ما مدیون ایثار ،فدا کاریها و رشادتهای
رزمندگاندوراندفاعمقدسهستیمو گرامیداشتیادوخاطرهایثارگرانوشهدای گرانقدر 8
سالجنگتحمیلیراجزووظایفخودمیدانیم.
ویافزود:در راستایحفظارزشهایدفاعمقدس،برآنشدیمتابابرپایینمایشگاهیدرخور
شأن و منزلت ایثارگران و شهدای دفاع مقدس در شرکت فوالد مبارکه بتوانیم به بهترین شکل
ممکن ،دستاوردهای نظامی را که به دست جوانان متخصص ایرانی ساخته شده به نمایش
بگذاریم.
مدیرروابطعمومیشرکتفوالدمبارکهخاطرنشان کرد:هفتهدفاعمقدسفرصتارزشمندی
برایماستتابتوانیماز طریقبرپایینمایشگاهفرهنگی گوشهایاز حالوهوایمعنویدوران
دفاع مقدس را برای بازدیدکنندگان یادآوری کنیم و بیش از گذشته به ترویج فرهنگ ایثار و
شهادتبپردازیم.
ویاذعانداشت:بااختصاصفضایوسیعیبرایبرپاییایننمایشگاه،محلبازدیدبهگونهای
طراحیشدهتاشرایطبازدیدچندینهزار نفراز کارمندانوپیمانکارانشرکتفوالدفراهمباشد؛
ایننمایشگاهیکیاز بزرگتریننمایشگاههایدفاعمقدسدر سطحاستاناصفهاناست.
نباتینژاددرپایانتأ کید کرد:در کناربرپایینمایشگاهدفاعمقدس،مسابقهبزرگ کتابخوانیویژه
کارمندانوپیمانکارانشرکتفوالدمبارکهبامعرفی کتاب«سالمبرابراهیم»1شاملزندگینامهو
خاطراتپهلوانبیمزارشهیدابراهیمهادی کهازپنجشنبههفته گذشتهآغازشدهوتا 30مهرماه
ادامهخواهدداشت،در حالبرگزاریاست.

دستیافت ،با تجربه بهدستآمده و استفاده از الگوهای بینالمللی ،برنامه ارتقاء ایمنی
میانمدت نیز تدوین میشود و در این راستا همسو با تغییر نگرش کارکنان و مدیران،
استراتژی پیشگیرانه اتخاذ میشود .انجام بازرسیهای عمومی و اختصاصی ،ممیزی
دستورالعملها و سیستمهای ایمنی ،انجام  VIPداخلی از بارزترین فعالیتها در این
حوزه است.

توسعه فرهنگ مشارکت در ارتقای ایمنی

رئیس بهداشت حرفهای ،ایمنی و آتشنشانی افزود :ایجاد فرهنگ مشارکت کارکنان
در سالمسازی محیط کار ،از مصادیق کار سالم است .در این راستا نر مافزار گزارش
خطرات ،شبه حوادث و حوادث جزئی«کارت سبز» طراحی و تدوین شد و تمامی کارکنان
و پیمانکاران به این سیستم که با الگوبرداری از شرکت  Corusاجراشده است ،دسترسی
دارند .همچنین واحد ایمنی با همکاری مدیریت ارشد سازمان با برنامهریزی مسابقات
ایمنی و جلسات پرسش و پاسخ در توسعه مشارکتی نقش بسزایی دارد.

مدیریت و نظارت بر ایمنی کارکنان شرکت و پیمانکاران

کیانیافزود:ارزیابیعملکردایمنیشرکتدر سطوحمختلف(فردی،تیم،واحد،ناحیهوفوالد
مبارکه) بهصورت ادواری انجام میگیرد .همچنین بهمنظور اطمینان از عملکرد پیمانکاران
مطابقباخطمشیواستراتژیهایسالمتوایمنیشرکت،ایندستهاز تأمینکنندگانمورد
ارزیابیهایاولیهودورههایبهداشتی،ایمنیوزیستمحیطیقرار میگیرند.

مدیریت بر رویداد

وی تصریح کرد:مهمترین سرمایه هر سازمانی منابع انسانی آن است که در صورت وقوع
هرگونه حادثه شدید و مؤثر برایمنی و سالمت ،جایگزینی و جبران خسارات ناشی از آن
امکانناپذیر نبوده و به همین دلیل حفظ وصیانت از این سرمایه یک وظیفه همگانی
است .در همین راستا و در صورت بروز هرگونه حادثه برای نیروهای انسانی ضمن پیگیری
جهت درمان فرد مصدوم برحسب شدت حادثه ،بهمنظور جلوگیری از تکرار حوادث
مربوطه اقدام به برگزاری جلسات تجزیهوتحلیل حادثه و یا شبه حادثه با حضور مسئولین
ذیربط نموده و دالیل وقوع رویداد تعیین و پیگیریهای الزم در خصوص انجام اقدامات
اصالحی به عمل میآید .از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این بخش میتوان به تحلیل
حوادث شدید سالهای گذشته با مشارکت مرا کز دانشگاهی به روش TRIPOD BETA
و تعیین نقاط ضعف واحدهای حادثهدیده و ارائه پیشنهادات در جهت انجام اقدامات
کنترلی ،پیشگیرانه و اصالحی اشاره نمود .همچنین با همکاری واحد روابط عمومی فیلم
حوادث شدید گذشته با مصاحبه با شاهدان حادثه تهیه و جهت آموزش افراد در اختیار
نواحی قرارگرفته است.

آمادگی و وا کنش در شرایط اضطراری

به گفتۀ وی شرکت فوالد مبارکه با تهیه دستورالعملهای آمادگی وا کنش در شرایط
اضطراری در نواحی ،تجهیز نمودن نواحی تولیدی به سیستم اعالم واطفای حریق
اتوماتیک ،برگزاری مانورهای امداد و نجات در سطح شرکت ،آموزش اطفاء حریق و ثبت،
تحلیل و بررسی گزارشهای عملیات امداد و نجات است .مکانیزه کردن ثبت و گزارش
دهی عملیات امداد و نجات ،ارتقاء نرمافزاری و سختافزاری سیستم مرکزی اعالم حریق،
ارائه آموزشهای تخصصی ازجمله غواصی و...در جهت آمادگی و وا کنش مؤثر در شرایط
اضطراری گامهای زیادی برداشته است.

بازار صادراتورق گرمچین

قیمت ورق گرم صادراتی چین  900تا  920دالر در هر تن فوب
است که تغییری نداشته است .پیشنهادهایی با قیمت  915تا
 950دالر در هر تن فوب نیز شنیده شده ،اما کارخانهها فعال
پیشنهاد نمیدهند و شاید تا پایان سال جاری اجازه صادرات
نداشته باشند .از طرفی تقاضای داخلی هنوز بهبود نیافته و
مصرفکنندهها تنها برای رفع نیاز خود خرید میکنند؛ ازاینرو
شاید فعالیت صادرات بهزودی بهتر شود.

بازار بیلتوارداتیدر چین

7

هفته گذشته واردکنندههای بیلت چینی فعالیت زیادی
انجام ندادند ،چرا که بازارهای فیوچرز میلگرد و همچنین
بازار داخلی بیلت چین روند روشنی نداشتند و در نوسان
بودند .قیمت بیلت وارداتی در چین  710تا  725دالر در هر
تن سیافآر بود .در این بین سهم عرضهکنندههای ایران از
بازار چین بهتر شد و حداقل  65هزار تن بیلت ایران با قیمت
 635.5تا  650دالر در هر تن فوب فروخته شد.
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گ ـ ـ ــروه فوالد مبارکه
خبر کوتاه
توسط شرکت فوالد تاراز انجام شد:

اهدای  ۲۰کپسول ا کسیژن به دانشگاه
علومپزشکیشهرکرد

برنامهریزی میرکو برای گام بلند صادراتی و ارتقای برندینگ در صنعت الستیکهای صنعتی

عـدم آشـنایی و توجـه کافـی
برخـی شـرکتها بـه اصـول و
قواعـد تجـاری بینالمللـی و
گسـازی و توجـه
عـدم فرهن 
دسـتگاههای متولی بازرگانی
خارجـی بـه آموزشهـای
پایـهای بازرگانـی خارجـی بـه
شـرکتها و همچنیـن ناآشـنا
بـودن بـا محیـط کشـورهای
مقصـد از آفتهـای عـدم
توفیـق در عرصـه صـادرات
ا سـت

اجـرای طر حهـای توسـعه
ز یـر سـقف و بهینهسـازی
تجهیـزات ،بهبودهای کیفی
قابلتوجهـی ایجـاد کـرده و
تکمیـل آن موجـب تعمیـق و
تثبیـت ایـن کیفیـت خواهـد
شـد

بــه گــزارش روابــط عمومــی هلدینــگ توکافــوالد ،بهمناســبت
سـ ـیویکمین س ــالروز تأس ــیس ش ــرکت غلتکه ــا و
الس ــتیکهای صنعت ــی مبارک ــه «میرک ــو» ،داوود فروت ــن
مدیرعام ــل ای ــن ش ــرکت ،در مصاحبــهای ب ــا ماهنام ــه تخصص ــی پ ــردازش
برنامهر ی ــزی ب ــرای گام بلن ــد صادرات ــی و ارتق ــای برندین ــگ در صنع ــت
الس ــتیکهای صنعت ــی را تش ــریح ک ــرد.
اج ــرای موفقیتآمی ــز چن ــد پ ــروژه منحصرب هف ــرد در ح ــوزه روک ــش الس ــتیکی
غلت ــک و برنامهری ــزی ای ــن ش ــرکت ب ــرای ص ــادرات خدم ــات روکـ ـشکاری،
س ــایر محص ــوالت الس ــتیکی ،موان ــع و مش ــکالت در ح ــوزه تولی ــد و ص ــادرات
الس ــتیکهای صنعت ــی ،ض ــرورت توج ــه وی ــژه ب ــه برندس ــازی محص ــوالت
و خدم ــات و همچنی ــن ض ــرورت تدوی ــن اس ــتراتژیهای یکپارچ ــه ب ــرای
که ــا و
ای ــن صنع ــت ازجمل ــه مباحث ــی اس ــت ک ــه مدیرعام ــل ش ــرکت «غلت 
یویکمین س ــالروز
الس ــتیکهای صنعت ــی مبارک ــه» (میرک ــو) ،ب ــه مناس ــبت ســ 
تأس ــیس ش ــرکت میرک ــو (وابس ــته ب ــه گ ــروه س ــرمایهگذاری توکاف ــوالد) مط ــرح
س ــاخت.
که ــای
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت اج ــرای چن ــد پ ــروژه روک ــش الس ــتیکی غلت 
س ــنگین در صنای ــع کاغذس ــازی (چ ــاپ ،آبگی ــری و…) ازجمل ــه غلتکهای ــی
سه ــای دو
ب ــا وزن تقریب ــی ب ــاالی ۱۵ت ــن و ب ــه ابع ــاد تقریب ــی ۱۰در 1.5مت ــر ب ــا جن 
و س ــه الی ــه ک ــه بهلح ــاظ تکنیک ــی در صنع ــت الس ــتیک اهمی ــت دارن ــد ،گف ــت:
که ــا
اج ــرای چن ــد پ ــروژه خ ــاص دیگ ــر در زمین ــه انج ــام روک ــش الس ــتیکی غلت 
و انج ــام پوشـ ـشهای س ــطحی (راب ــر الینین ــگ) ط ــی روزه ــای گذش ــته نی ــز ب ــا
یه ــای کمنظی ــر ای ــن ش ــرکت در اج ــرای پروژ هه ــای دش ــوار بهلح ــاظ
توانمند 
ابع ــاد و جن ــس ب ــه مرحل ــه اج ــرا درآم ــده اس ــت.
فروت ــن دلی ــل ای ــن موفقیته ــا را عالوهب ــر نق ــش مؤث ــر کارکن ــان تالش ــگر و
متخص ــص ،در دو ویژ گ ــی و توانمن ــدی مه ــم میرک ــو دانس ــت و گف ــت :اوال دان ــش
فنــی عمیــق متخصصــان حــوزه الســتیک در ایــن شــرکت خوشــبختانه طی ســی
ســال گذشــته مرتبا ارتقا یافته و صرفا به لیسانس اخذشــده از شــرکت تامبورینی
ایتالی ــا ا کتف ــا نش ــده و ام ــروزه میرک ــو ب ــا تکی هب ــر توانمن ــدی کارشناس ــان زب ــده در
عرصــه تحقیقــات و مهندســی الســتیک ،مدعــی دسـتیابی بــه ســطح باالیــی از
دانــش تولیــد الســتیکهای صنعتــی در کشــور و منطقــه اســت؛ ثانیا این شــرکت
ب هط ــور مس ــتمر ب ــه ارتق ــا و ب ـهروزآوری دان ــش خ ــود ب ــا ایج ــاد فرموالس ــیونهای
یک ــه خوش ــبختانه بهلح ــاظ کیف ــی ،محص ــوالت ای ــن
جدی ــد پرداخت ــه ،بهنحو 
یگ ــردد.
ش ــرکت در ت ــراز ب ــاالی ای ــن صنع ــت تولی ــد و ب ــه مش ــتریان ارائ ــه م 
وی ب ــه در اختی ــار داش ــتن تجهی ــزات پیش ــرفته و بـ ـهروز ازجمل ــه دس ــتگاه
رولکاورینــگ کــه توانایــی روک ـشکاری غلتــک بــه طــول ۱۲متــر و قطــر 2متــر را در
حه ــای توس ــعه زی ــر
اختی ــار ش ــرکت ق ــرار میده ــد اش ــاره ک ــرد و اف ــزود :اج ــرای طر 
ســقف و بهین هســازی تجهیــزات ،بهبودهــای کیفــی قابلتوجهــی ایجــاد کــرده و
تکمی ــل آن موج ــب تعمی ــق و تثبی ــت ای ــن کیفی ــت خواه ــد ش ــد.
مدیرعامــل میرکــو بــا اشــاره بــه گام بلنــد ایــن شــرکت بــرای بازاریابــی صادراتــی در
ای ــن ح ــوزه در منطق ــه CISو ب ــا تکی هب ــر عوامل ــی عالو هب ــر مزی ــت رقابت ــی قیم ــت،
که ــای مذک ــور بوم ــی ش ــده و
اظه ــار داش ــت :دان ــش انج ــام ای ــن کار ب ــرای غلت 
ته ــای بس ــیار مناس ـبتر از نمون ــه خارج ــی ب ــرای صنای ــع داخل ــی اج ــرا
ب ــا قیم 
یش ــود و در برخ ــی م ــوارد موج ــب صرفهجوی ــی بی ــش از  ۳۰ت ــا ۴۰درص ــدی
م 
میگ ــردد.
وی در تش ــریح مس ــائل و مش ــکالت تولی ــد و ص ــادرات بی ــان ک ــرد :متأس ــفانه در

صنعــت الســتیک آمــار و اطالعــات واقعــی (و البتــه رســمی و تأییدشــده) از تولیــد
و مصــرف در اختیــار نیســت و تولیدکننــدگان عمدتــا ب هطــور ســنتی در یــک بــازار
تقریبــا مشــخص کار میکننــد و از اســتراتژی یکپارچ ـهای بیــن تولیدکننــدگان در
یش ــود .ای ــن عام ــل در اغل ــب مواق ــع
قال ــب ی ــک تش ــکل صنف ــی به ــره گرفت ــه نم 
یشــود و متأســفانه در فضــای رقابــت صادراتــی
موجــب یــک رقابــت منفــی هــم م 
یت ــوان تهدی ــد
یک ــه ام ــروزه م 
ه ــم ای ــن مش ــکل همچن ــان باق ــی اس ــت؛ درحال 
کاهــش ارزش ریــال را حداقــل در صــادرات تبدیــل بــه فرصــت کــرد و بــه بازارهــای
جدی ــد ورود ک ــرد.
فروت ــن دس ـتیابی ب ــه آم ــار رس ــمی و ش ــفاف در داخ ــل کش ــور را بس ــیار دش ــوار و
اغلــب ناممکــن دانســت و گفــت :در بازارهــای صادراتــی هــم معمــوال دسـتیابی
نکــه گاهی
بــه ایــن اطالعات منــوط بــه پرداخــت هزین ههــای الزم اســت ،ضمــن آ 
هم ــکاران و رقب ــا ب ــدون ان ــدک زحم ــت و تالش ــی ب ــرای دریاف ــت ای ــن اطالع ــات
تهــای جهانــی و درک درســت از شــرایط بــازار
واقعــی و بــدون در نظر داشــتن قیم 
شگــذاری محصــوالت خــود بــر اســاس قیمــت تما مشــده
بینالملــل اقــدام بــه ارز 
در داخــل کشــور و منظــور کــردن یــک حاشــیه ســود ســلیقهای میکننــد و صرفــا
نبــاری
تبدیــل ریــال بــه ارز را دســتاورد قلمــداد میکننــد کــه متأســفانه نتایــج زیا 
بــرای صنعــت و صنعتگــر در گســتره وســیعتری ایجــاد خواهــد کــرد.
مدیرعامــل میرکــو معتقــد اســت عــدم آشــنایی و توجــه کافــی برخــی شــرکتها به
گســازی و توجــه دســتگاههای
اصــول و قواعــد تجــاری بینالمللــی و عــدم فرهن 
شهــای پایـهای بازرگانــی خارجــی بــه شــرکتها
متولــی بازرگانــی خارجــی بــه آموز 
تهــای عــدم توفیق
و همچنیــن ناآشــنا بــودن بــا محیــط کشــورهای مقصــد از آف 
در عرصــه صــادرات اســت.
ته ــای
وی درخص ــوص سیاس ــت راهب ــردی میرک ــو در ص ــادرات ب ــا تکی هب ــر مزی 
رقابتــی در حــوزه دانــش الســتیک و مزیــت بهــای تما مشــده ،بــه ضــرورت ایجــاد
مج ــوار و ایج ــاد
به ــای تخصص ــی ب ــرای تس ــهیل ص ــادرات ب ــه کش ــورهای ه 
ها 
مش ــوقهای الزم ب ــرای جلوگی ــری از تحمی ــل هزین هه ــای مقابل ــه ب ــا تحری ــم و
یه ــای دولت ــی کش ــور ،نظی ــر
همچنی ــن ض ــرورت تعام ــل حمایتگران ــه نمایندگ 
قه ــای بازرگان ــی
ته ــای ج ــدی اتا 
نه ــای اقتص ــادی در س ــفارتها و حمای 
رایز 
و… در کشــورهای مقصــد اشــاره کــرد و گفــت :خوشــبختانه در اصفهــان بهعنوان
ته ــای
به ــای اصل ــی تولی ــد الس ــتیک صنعت ــی در ای ــران ،حرک 
یک ــی از قط 
خوبــی در قالــب ایجــاد «انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان الســتیک» و کارگرو ههــا و
تشــکلهای تخصصی ذیل گــروه صنعــت در اتــاق بازرگانــی اصفهان انجام شــده
و ب هط ــور وی ــژه ب ــه موض ــوع ارتق ــای نش ــان تج ــاری و برندس ــازی در کارگرو هه ــای
تخصصــی پرداختــه شــده کــه میرکــو نیــز مشــارکت فعالــی در ایــن عرصــه داشــته و
بــه کمــک گروهــی از خبــرگان صــادرات نســبت بــه تدویــن ســند جامــع صــادرات
و بازاریاب ــی فع ــال در دو کش ــور اق ــدام ک ــرده اس ــت .لیک ــن ای ــن اقدام ــات کاف ــی
مهــای ناعادالنه و حــل مشــکالت انتقال
نیســت و ب هجــز امیــدواری بــه رفــع تحری 
ارز و تثبی ــت قوانی ــن و ح ــذف قوانی ــن خلقالس ــاعه ،مس ــیری دش ــوار ت ــا تحق ــق
صادرات پایــدار در حوزه الســتیکهای صنعتــی در پیــش رو داریم کــه امیدواریم
همدلــی نهادهــای ذیربــط بــر ایــن مشــکالت فائــق آییــم.
فروت ــن مش ــارکت تولیدکنن ــدگان در قال ــب کنسرس ــیومهایی ب ــا رهب ــری
صادرکنن ــدگان نامآش ــنا و شناختهش ــده در کش ــورهای مقص ــد را یک ــی از
راهکاره ــای پیش ــنهادی عن ــوان ک ــرد و اب ــراز داش ــت :ای ــن آمادگ ــی را داری ــم ت ــا در
قال ــب چنی ــن مش ــارکتهایی محص ــوالت کیف ــی خ ــود را ک ــه عمدت ــا در قال ــب
محص ــول میان ــی ی ــا محص ــوالت مکم ــل هس ــتند (مانن ــد روک ــش الس ــتیکی و

که ــا و درا مه ــا ،اج ــرای عملی ــات رابرالینین ــگ ،تولی ــد
پلییورتان ــی ان ــواع غلت 
نوارنقال هه ــای با ک ــت الوات ــور ب ــه روش مونت ــاژ س ــرد ب ــا نواره ــای داخل ــی و…) ب ــا
باالتری ــن کیفی ــت در مس ــیر ص ــادرات ب ــه اش ــترا ک بگذاری ــم.
تهــای عملــی
مدیرعامــل میرکــو بــا بیــان اینکــه پیمــودن مســیر نیازمنــد حمای 
و نــه صرف ــا ش ــعاری و بخش ــنامهای در تم ــام دس ــتگاههای دولت ــی اســت ،اظه ــار
امی ــدواری ک ــرد ک ــه ب ــا روی کار آم ــدن دول ــت جدی ــد فض ــای کس ـبوکار و تولی ــد
هــم رونــق بیشــتری بگیــرد و موانــع تولیــد در ســالی کــه مزیــن بــه شــعار «تولیــد،
یه ــا» اس ــت بـ ـهزودی ب ــا سیاسـ ـتگذاری صحی ــح
پش ــتیبانیها و مانعزدای 
برط ــرف ش ــود.
که ــا و الس ــتیکهای
حس ــین بازشوش ــتری ،مدی ــر بهر هب ــرداری ش ــرکت غلت 
صنعتــی مبارکــه نیــز درخصــوص برخــی ســوابق میرکــو از بــدو تأســیس و مــواردی
ک ــه پتانس ــیل صادرات ــی دارد گف ــت :تولی ــد س ــالیانه بی ــش از  ۳۰ه ــزار مت ــر ش ــیت
الس ــتیکی ب ــا ضخام ــت 3ت ــا ۶میلیمت ــر بهمنظ ــور اج ــرای پوش ــش س ــطوح و
مخ ــازن و ش ــبکه س ــیاالت ،بهعن ــوان مث ــال اج ــرای الینین ــگ مخ ــازن ش ــرکت
کم ــس و … .و نی ــز اج ــرای بی ــش از  ۷۰۰ه ــزار
کیمی ــاداران ،فکورصنع ــت ،باب 
مترمربــع الینینــگ ســطوح و مخــازن و شــبکههای ســیاالت در اغلــب واحدهای
ف ــوالدی و صنای ــع معدن ــی ازجمل ــه نف ــت و گاز و پتروش ــیمی ازجمل ــه س ــوابق
میرک ــو اس ــت.
وی افــزود :توانایــی تولیــد ســالیانه نزدیــک بــه هــزار تــن انــواع کامپانــد الســتیکی
و ســاخت بیــش از  ۱۵۰۰نــوع قطعــه الســتیکی پرتیــراژ از قطعــات بــا وزن 3گــرم تــا
 300کیلوگ ــرم ،ازجمل ــه تولی ــد ان ــواع ضربهگیره ــا در صنای ــع دریای ــی ،ان ــواع لیفت ــر
باره ــای آس ــیاب ب ــرای صنای ــع و مع ــادن ط ــی س ــی س ــال گذش ــته و همچنی ــن
که ــای الس ــتیکی و درا مه ــا ت ــا قط ــر دو مت ــر و ط ــول ۱۲مت ــر،
روک ــش ان ــواع غلت 
کهــای جامبــو پــرس صنایــع کاغذســازی کــه مــورد اخیــر بــه
ازجملــه انــواع غلت 
وزن ۱۰تــن بــه ابعــاد 6.5متــر طــول ،قطــر اولیــه ۹۲۰میلیمتــر و قطــر نهایــی۹۶۰
میلیمت ــر ک ــه دارای بی ــش از  ۷۰۰ه ــزار ع ــدد س ــوراخ ب ــه قط ــر 3میلیمت ــر و عم ــق
که ــای حس ــاس آبگی ــری کاغ ــذ از ش ــرکت
 ۷میلیمت ــر اس ــت و همچنی ــن غلت 
چــوب و کاغــذ چــوکا بــه طــول 10متــر و قطــر بــاالی1.5متــر و بــا وزن تقریبــی ۱۷تــن
و همچنیــن انــواع درا مهــای مغناطیســی در صنایــع معدنــی و ...از دیگــر ســوابق
ای ــن ش ــرکت ب ــه ش ــمار میآی ــد.
بازشوشــتری گفت :میرکو بــا در اختیــار داشــتن گروههای ســیار تعمیراتــی امکان
ارائه خدمات نگهــداری و تعمیــرات و آپارات نــوار نقاله و تعمیــرات خطوط حمل
مــواد و اجــرای پروژ ههــای الینینــگ را نیز در سراســر کشــور داراســت.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــن ش ــرکت یک ــی از خوش ــنامترین ش ــرکتهای
تولیدکنن ــده الس ــتیکهای صنعت ــی و مج ــری عملی ــات الینین ــگ و تعمی ــرات و
یش ــود ،اظه ــار امی ــدواری
نگه ــداری خط ــوط حم ــل م ــواد در کش ــور ش ــناخته م 
حه ــای توس ــعهای ای ــن ش ــرکت ،عالو هب ــر
ک ــرد ک ــه ب ــا اج ــرای هرچ ــه س ــریعتر طر 
یهــای کیفــی کــه همــواره ســرلوحه کار میرکــو بــوده اســت ،ظرفیــت
تعمیــق ویژگ 
تولی ــد افزای ــش و بهدنب ــال آن زم ــان اج ــرای پروژ هه ــا نی ــز ب ــا نص ــب تجهی ــزات
جدی ــد کاه ــش یافت ــه و عالو هب ــر کیفی ــت مطل ــوب ،زم ــان تحوی ــل نی ــز براس ــاس
نیاز مشــتریان مطابقــت داده شــده تا رضایتمندی مشــتریان محتــرم دوچندان
ش ــود.
ته ــای مجموع ــه مدیریت ــی ف ــوالد مبارک ــه و توکاف ــوالد
وی در پای ــان از حمای 
و تالشه ــای مدی ــران و کارکن ــان تالش ــگر ش ــرکت و همچنی ــن از همراه ــی
خانوادهه ــای هم ــکاران قدردان ــی ک ــرد.

به گزارشروابطعمومیشرکتفوالدتاراز،طیمراسمی
 ۲۰دستگاه کپسولاکسیژن ۴۰لیتریاز سویشرکتفوالدتاراز
بهدانشگاهعلومپزشکیشهرکرداهداشدتادر رونددرمان
بیماران کروناییمورداستفادهقرار گیردو کمبودهایاستان
در اینزمینهرابرطرفسازد.
سیدمحمدشیروانی،مشاورودستیار ویژهمدیرعاملفوالدتاراز،
در این مراسم ضمن قدردانی از تالشهای مسئولین دانشگاه
علوم پزشکی و کادر درمان استان چهارمحال و بختیاری در
شرایطدشوار شیوع کرونااظهار داشت:فوالدتاراز هموارهتالش
دارد پشتیبان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در جهت رفع
مشکالتمردممحروماستانباشد.
وی با اشاره به کمک 2.5میلیارد ریالی سال پیش و 1.5میلیارد
ریالی کنونیفوالدتارازدرجهتتأمینتجهیزاتموردنیازپزشکی
و درمانی استان گفت :منشأ این کمکها زحمات و تالشهای
تکتک کارکنان و کارگران سختکوش فوالد تاراز در شرایط
دشوار کاریاست.
نادر حسینزاده ،مدیر ارشد کارخانه فوالد تاراز نیز در ادامه این
مراسم ،ضمن قدردانی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
گفت :فوالد تاراز در جهت ایفای نقش مسئولیت اجتماعی
خود همواره در کنار سیستم درمانی و بهداشتی استان حضور
داشته،بهطوریکهپیشترنیز ۶دستگاهمانیتورینگرنگیقلب
باتجهیزات کاملبهدانشگاهعلومپزشکیاهداو ۱۰هزار ماسک
در مناطقمحروماستانتوزیع کردهاست.
مجیدشیرانیرئیسدانشگاهعلومپزشکیشهرکرددراینمراسم
بابیاناینکهبحران کروناحادثهغیرمترقبهایبود کهتمامشئون
زندگیافرادراتحتتأثیرقرارداد،افزود:درنخستینروزهایشیوع
کرونا،اینبیماریچهرهترسناکیداشتوهنوز هممواجهه کادر
درمان کهساعتهادربیمارستانهابرایبهبودبیماران کرونایی
تالشمیکنندمشکالتزیادیرابرایاینعزیزانایجادمیکند.
وی افزود :مهمترین عامل قوت کادر بهداشت و درمان همین
همدلی و همراهی مردم بوده که هنوز بعد از  ۱۹ماه از آغاز این
وضعیت ،همچنان ادامه دارد و کادر درمان میبیند که به هیچ
عنوانفراموشنشد هاست.
شیرانی ضمن ابراز خشنودی از کمکهای مؤثر فوالد تاراز
گفت :چه در میانه بحران کنونی و چه بعد از آن ،میتوان از این
تجهیزات اهدایی به نفع مردم استفاده کرد و نفس این حرکت
باعثمیشود کارکنانبهداشتودرماناحساستنهایینکنند
واینقدرشناسیهادرحقآنانباعثافزایشانگیزهوروحیه کادر
درماندر انجاموظایفشانمیشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،در پاسخ به درخواست
فوالدتاراز مبنیبراقدامبرایوا کسیناسیون کارکناناینشرکت
تصریح کرد:تنهاسیستمبهداشتودرماناز شیوع کروناآسیب
ندید ،بلکه بخش اقتصاد و صنعت ،ازجمله جامعه کارگری نیز
بهشدتاز کروناآسیبدیدواینباعثافتخارماست کهتوانستیم
اینجامعهرا کهدر خطمقدمتولیداستوا کسینه کنیم.
وی در پایان یادآور شد :برنامه دانشگاه علوم پزشکی استان
چهارمحالوبختیاریایناست کهتادوماهآیندهتمامجمعیت
استانحداقلیکدز وا کسنرادریافت کردهباشند.

برگزاری اولین جلسه مشترک کمیته
حسابرسی با مدیران ارشد و شرکای
مؤسسه حسابرسی رازدار

بومیسازی ماشین تزریق وایر در شرکت آتیهفوالد معدن پارسیان
شـرکت آتیهفوالد معدن پارسیان
بـا سـابقهای طوالنی در تولی ـ ـ ــد و
عرض ـ ــه مـواد اولیـه بهخصـوص
وایرهـای مغـزدار ،در حـال حاضـر
یکـی از تأمینکننـدگان اصلـی این
مـواد جهت صنعـت فوالد کشـور
خصوص ـ ــا شـرکت فـوالد مبارکـه
ا سـت

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیهفوالد نقشجهان ،شـرکت آتیهفوالد معدن پارسیان با بهرهگیری
از تخصص همکاران بازنشسته شرکت فوالد مبارکه نسبت به بومیسازی ،طراحی و ساخت ماشین
تزریق وایر اقدام نمود و سرانجام با یک کار تیمی منسجم ،ساخت اولین ماشین تزریق وایر مطابق با
آخرین استانداردهای روز اروپا و با امتیازات ویژه نسبتبه سایر برندهای اروپایی در این شرکت بومیسازی شد.
محمدعلـی توحیـدی ،مدیرعامـل شـرکت آتی هفـوالد معـدن پارسـیان ،در ایـن خصـوص یـادآور شـد :ایـن شـرکت یکـی از
شـرکتهای زیرمجموعـه هلدینـگ آتی هفـوالد نقشجهـان اسـت کـه بـا سـابقهای طوالنـی در تولیـد و عرضـه مـواد اولیـه
بهخصـوص وایرهـای مغـزدار ،در حـال حاضر یکـی از تأمینکننـدگان اصلـی این مـواد جهت صنعـت فوالد کشـور خصوصا
شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت.
توحیـدی اضافه کـرد :به دعـوت شـرکت آتی هفـوالد معدن پارسـیان ،جمعـی از مدیـران ،رؤسـا و کارشناسـان شـرکت فوالد
مبارکـه از کارگاه خـط تولید ماشـین تزریـق وایـر واقع در منطقـه صنعتـی دولتآبـاد بازدیـد و در دفتر شـرکت با کارشناسـان
متخصـص ایـن واحـد تبادلنظـر کردند.
مدیرعامل شـرکت آتیهفوالد معدن پارسـیان در پایان از همکاری شایسته شـرکت فوالد مبارکه که این شـرکت را در کسب
این موفقیت و جلوگیری از خروج ارز از کشـور یاری نمود ،تشـکر و قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر
کاشان ،اولین جلسه مشترک کمیته حسابرسی با
مدیران ارشد و شرکای مؤسسه حسابرسی رازدار
(حسابرس مستقل جدید شرکت) برگزار شد.
بنابر این گزارش در این جلسه ،موارد همکاری و هماهنگی
درباره جداول زما نبندی تهیه و انجام حسابرسی
صورتهای مالی ششماهه سال  ۱۴۰۰و نحوه رسیدگی
و حسابرسی کل سال  ۱۴۰۰و قرارداد حسابرسی طبق
دستورالعملهای مشخصشده توسط شرکت فوالد
مبارکه ،مورد تبادلنظر صورت گرفت.

بازار مقاطع ترکیه
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بازار جهانی اسلب و تقاضای چین

تولیدکنندگان مقاطع ترکیه اخیرا در تالش بودهاند قیمتها را علیرغم
فعالیت کم بازار ،کرایه باالی حمل و شرایط نامشخص بازار واردات
قراضه در ثبات نگه دارند .قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی ترکیه 670
تا  680دالر در هر تن فوب است که در طول یک هفته گذشته در ثبات
بوده است .فعال همه ترجیح میدهند صبر کنند و معامالت ناچیزی
نهایی شده است.

کاهش تولید ،تقاضای اسلب وارداتی را در چین افزایش
داده و این به نفع عرضهکنندگان زیادی در بازارهای جهانی
بوده است .قیمت اسلب روسیه  770تا  780دالر در هر تن
سیافآر چین شنیده شده که  20تا  30دالر نسبت به اواخر
آ گوست افت داشته است .این هفته اسلب روسیه با قیمت
 760دالر در هر تن سیافآر نیز معامله شده است.
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ـازار
ب
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خبر کوتاه

آغاز طرح وا کسیناسیـون کارکنـان فوالد سنگان

کارکنان شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان ،دوز
اول وا کسن کرونا را دریافت کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سنگان ،مدیر واحد
 HSEاین شرکت با اعالم این خبر گفت :با پیگیر یهای
انجا مشده وا کسیناسیون کارکنان و شرکتهای تابعه
فوالد سنگان با هدف حفظ سالمت و ایجاد محیط امن
کاری آغاز شد.
دهقان افزود :با هدف افزایش ضریب سالمتی و ایجاد
آرامش خاطر در فضای کار ،پس از هماهنگیهای
بهعملآمده ،کارکنان این شرکت دوز اول وا کسن کرونا را
دریافت میکنند.
وی افزود :وا کسینه شدن کارکنان و نیروهای شاغل
در مجموعه فوالد سنگان همواره یکی از مهمترین
اولویتهای این شرکت بوده و با همکاری و مساعدت
شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف ،این مهم
صورت پذیرفت.
مدیر واحد  HSEفوالد سنگان در پایان ضمن آرزوی
سالمتی برای کلیه هموطنان خاطرنشان کرد :در این
مرحله حدود  300نفر از کارکنان نوبت اول وا کسن را دریافت
و دیگر نیروهای شاغل در مجموعه نیز در روزهای آتی
وا کسن مذکور را دریافت خواهند نمود.

توسط شرکت راهبران فوالد اصفهان صورت گرفت:

عقد قرارداد فروش  500هزار تن سنگآهن با شرکت فوالد مبارکه
به گزارش روابط عمومی هلدینگ توکافوالد ،شرکت
راهبـران فـوالد اصفهـان مو فـق بـه عقـد و مباد لـه
قـرارداد فـروش  500هـزار تـن سـنگآهن بـا مبلـغ
 3.500میلیـارد ر یـال بـه شـرکت فـوالد مبارکـه گردیـد .حاصـل ایـن
دسـتاورد رشـد  300درصـدی درآمدهـای عملیاتـی شـرکت از ابتـدا
تا کنـون و ارزشافـزوده حاصل از سـاخت و نصـب و راهانـدازی خط
دوم فـرآوری از محـل پیشپرداخـت قـرارداد مذکـور بـرای شـرکت
راهبـران فـوالد اسـت.
علـی صـدری ،مدیرعامـل و عضـو هیئتمدیـره شـرکت راهبـران فـوالد
اصفهـان ،در ا یـن خصـوص تصریـح کـرد :ایـن شـرکت در راسـتای
رسـالت خود و حرکـت در مسـیر توسـعه و پیشـرفت ،با رویکـردی جدید
در خصـوص ارز شآفرینـی بـرای ذ ینفعـان ،بهخصـوص هلدینـگ
توکافـوالد ،بـا حمایـت و راهنماییهـای مدیرعامل هلدینـگ ،اعضای
هیئتمد یـره کـه بهحـق سـهم بزرگـی در ا یـن موفقیـت داشـتهاند و

بیاموزیم

حجممعامالت

همچنیـن تالشهـای همـکاران ارزشآفریـن ،موفـق بـه عقـد و مبادلـه
قرارداد فروش  500هزار تن سـنگآهن بـا مبلغی بـر  3.500میلیارد ریال
بـا شـرکت فـوالد مبارکـه گردیـد.
وی خاطرنشـان کـرد :در مسـیر توسـعه و جهت نیـل به اهـداف متعالی
هلدینگ و به دنبال آن شـرکت راهبران فوالد ،افزایش سـرمایه شـرکت
از  180میلیـارد بـه  1000میلیـارد ریـال انجـام شـد .در ایـن خصـوص بـا
هـدف ایفـای سـهم بیشـتری در تأمیـن کاالهـای اسـتراتژیک فـوالد
مبار کـه بهو یـژه در زمینـه تأمیـن مـواد اولیـه ،تکمیـل زنجیـره فـوالد
همزمـان بـا آغـاز فـاز اول توسـعه ،سـاخت ،نصـب و راهانـدازی خـط
خردایـش و فـرآوری شـماره  2معـدن سـنگآهن اسـفندار بـا ظرفیـت
 200هـزار تـن محصـول سـالیانه بـه مـدت  6مـاه و طراحـی و مهندسـی
فـاز دوم توسـعه بـا موضـوع احـداث کارخانـه کنسـانتره با ظرفیـت 250
هـزار تـن سـالیانه از محـل افزایـش سـرمایه آغـاز میگـردد و بـا اسـتعانت
از خداونـد متعـال و عـزم راسـخ همـکاران ظـرف مـدت  18مـاه انجـام و

راهانـدازی میشـود.
مدیرعامل و عضـو هیئتمدیره شـرکت راهبـران فوالد اصفهـان افزود:
این پیشـرفتها نویدبخش آیندهای روشن برای شـرکت ،سهامداران
و ذینفعـان و متضمـن ورود شـرکت بـه فرابـورس خواهـد بـود و امیـد
است در سـایه دوراندیشـی و عزم راسـخ مدیرعامل هلدینگ توکافوالد
بهعنـوان جهادگـر اول جبهـه صنعـت و پرچـمدار تحـول اقتصـادی و
توسـعه پایـدار ،ادامـه مسـیر را بـا موفقیـت و بهـروزی طـی کنیـم و گامی
کوچـک در راسـتای اعتلای صنعـت فـوالد کشـور و ترفیـع نـام و اعتبـار
مجموعـه برداریـم.
وی در پایان ابراز داشـت :بر خـود الزم میدانم بهصـورت خاص نهایت
قدردانی و سپاسـگزاری را خدمت جمیع تالشـگران صدیق این عرصه
ابـراز دارم و از درگاه خداونـد منـان کامیابـی ،سلامتی و بهـروزی همـه
بزرگـواران و اعتالی روزافزون و پیشـرفت مسـتمر شـرکت راهبـران فوالد
اصفهـان را مسـئلت نمایم.

فراخوان

شناسایی شرکتهای توانمند در زمینه ژئوفیزیک
شر ح فراخوان:
شرکت فوالد مبارکه قصد دارد اشخاص توانمند در زمینه مطالعات ژئوفیزیک را با هدف
ا کتشاف ذخایر فلزی ،جهت تأمین خدمات ژئوفیزیک موردنیاز در پروژههای ا کتشافی
خود شناسایی نماید .لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی توانمند و دارای امکانات
بالفعل برای اجرای ژئوفیزیک با پهپاد و ژئوفیزیک زمینی متناسب با موضوع فراخوان
دعوت میگردد نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام کنند و پرسشنامه خوداظهاری
خود را در سامانه  SRMثبت و مدارک و مستندات زیر را در سامانه بارگذاری نمایند.
توانمند یها و امکانات برای مطالعات ژئوفیزیک با پهباد و سوابق کارهای
انجامشده در  5سال گذشته؛

ا کثر تحلیل گران تکنیکال در بازارهای مالی با دنبال
کردن دو عامل قیمت و حجم معامالت از رو شهای
چندبعدی برای تحلیل بازار استفاده میکنند .تمام
مباحث مربوط به نمودار بر این نکته تأ کید دارند که
بیشتر توجه و تمرکز باید معطوف به حرکات قیمت باشد و
البته تا حدی نیز باید به حجم معامالت دقت کرد .حجم
تنها شاخصی است که از قیمت ناشی نشده است و
به شما عقیدهای ثانویه از بازار ارائه میدهد .با ترکیب
حجم با شاخصهای بازار ،شما حس خوبی نسبت به
کسی که بازار را کنترل میکند پیدا میکنید .شاید قیمت
راننده (محرک) باشد ،اما حجم ،سوخت است که بازار
را از یک نقطه به نقطه دیگر میبرد .درنهایت ،هرچند
حجم میتواند یک شاخص مهم باشد ،اما شاخص
کاملی نیست .برای مثال ،مشکل این است که همیشه
نمیدانیم که مسئول افزایش حجم ،خریدارها هستند
یا فروشندهها.

حجم معامالت بهعنوان یک شاخص
ثانویه

حجم معامالت به میزان معامالت انجامشده در دورهای
از زمان گفته میشود .تایم فریم مناسب حجم میتواند
روزانه یا هفتگی باشد و بهندرت از تایم فریم ماهانه برای
حجم معامالت استفاده میشود .در روند صعودی حجم
معامالت باید همزمان با صعود قیمت بیشتر شود و در
هنگام پدید آمدن حفرهها باید کاهش یابد .تا هنگامیکه
الگو ادامه دارد ،حجم معامالت باید روند قیمت را تأیید
کند .چارتیستها همچنین به دنبال یافتن وا گرایی
هستند .وا گرایی هنگامی ر خ میدهد که نفوذ به باالتر از
نقطه باالیی در یک روند صعودی همراه با کاهش حجم
معامالت باشد .این وضعیت هشداری به معاملهگران در
مورد کاهش فشار خرید است .طبق یک قانون کلی در تمام
نقاط شکست ،ا گر اخطار شکست واقعیت داشته باشد،
باید شاهد حجم معامالت سنگینی باشیم.

توانمند یها و امکانات برای مطالعات ژئوفیزیک زمینی و سوابق کارهای
انجامشده در  5سال گذشته؛
فهرست و مشخصات تجهیزات مرتبط با مطالعات ژئوفیزیک در اختیار؛
ساختار سازمانی و فهرست کادر تخصصی در اختیار؛
مستندات مربوط به مجوزها ،رتبهبندی و سوابق رضایت کارفرمایان قبلی در 5
سال گذشته؛
سوابق پروژههای قبلی در  5سال گذشته و در دست اجرا؛
سوابق فعالیتهای تحقیقاتی و علمی در  5سال گذشته؛
مستندات نشاندهنده توان و گردش مالی در سه سال گذشته؛

گفتنی است ثبتنام و اعالم آمادگی هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد
کرد.
عالقهمندان میتوانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن  09132101279آقای
محمد جاوری تماس برقرار نمایند.

روش شرکت در فراخوان:

درصورتیکه دارای نام کاربری و رمز عبور در سامانه  SRMهستید ،وارد سامانه شوید و
از منوی «شرکت در مناقصه  /فراخوان» در فراخوان مذکور شرکت کنید ،ولی چنانچه
دارای نام کاربری و کلمه عبور نیستید ،از طریق درخواست عضویت و دریافت نام
کاربری و کلمه عبور اقدام نمایید.

آ گهی

آ گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان
ردیف

نوعفراخوان

شــماره

موضوع

مهلــت ار ســال مــدارک

مدیریتمرتبط

1

مناقصهعمومی

48538075

خنککاری ،تخریب ،بارگیری ،حمل و تخلیه سربارههای فوالدسازی از حوضچههای سرباره به دپوهای ضایعات

1400 /07 /07

قراردادهایخرید

2

مناقصهعمومی

48535390

استفاده از خدمات مهندس مشاور تخصصی در زمینه انجام مراحل اول و دوم پروژههای آب و فاضالب در فوالد مبارکه

1400 /07 /07

قراردادهایخرید

3

فراخوانشناسایی

4

فراخوانشناسایی

98000602

شناساییشرکتهای توانمنددر زمینه ژئوفیزیک

1400 /07 /13

برنامهریزیخرید

48527064

تبدیل غلتکهای کاری واحد دو قفسهای به غلتکهای واحد تمپرمیل

1400 /07 /15

قراردادهایخرید

مناقصاتومزایدات:جهتدریافتاسنادو کسباطالعاتبیشتربهنشانی www.msc.irلینکمناقصاتومزایداتبخشخریدوتامینکنندگانمراجعهوطبقراهنمایموجود،نسبتبهانتخابمناقصهمورد
نظراز طریقسیستمارتباطباتأمینکنندگان()SRMاقدامنمایید.سایرفراخوانها:جهت کسباطالعاتبیشتربهنشانی www.msc.irبخشاطالعیهها،فراخوانمربوطهمراجعهبفرمایید.
آ گهیشماره1400-38
روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان
بورس و سهام
<<<<<< نمـ ـ ـ ـ ــودار تغییـ ـ ــر قیمـ ــت سه ـ ــام (ریال) >>>>>>

<<<<<< جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه >>>>>>
قیمت (ریال)

تغییر

حجم معامله

کمترین

بیشترین

پایانی

تغییر

(درصد)

(میلیون سهم)

11150

10710

-510

-55 /4

10440

-270

-52 /2

110

40

38 /0
-24 /3
-39 /0

تاریخ

روز

1400/06/27

شنبه

10660

1400/06/28

یکشنبه

10290

10880

1400/06/29

دوشنبه

10390

10590

10480

1400/06/30

سهشنبه

9980

10580

10140

-340

1400/06/31

چهارشنبه

9920

10280

10100

-40

10.100

10.140

10.480

10.440

10.710

77
66
87
102

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

11.000
10.500
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000

ژنومیکوجهشژنتیکیموجوداتزنده

رایانش ابری و ذخیره آنالین اطالعات

9

پیشرفت در محاسبات و تجزیهوتحلیلها جهشهایی باورنکردنی
در درک ما از ژنوم انسان ایجاد کرده است .تکنولوژی جدید در
حال تغییر ساختار ژنتیکی موجودات زنده است ،مثال اصالح
جهشهای  DNAکه میتواند منجر به بهبود سرطان یا سایر
بیماریهای خطرنا ک شود .عالوهبر این ،تشخیص بهموقع یک
بیماری شانس درمان را افزایش میدهد و ژنومیک میتواند یک
بیماری را مدتها قبل از بروز عالئم تشخیص دهد.

برای ذخیره اطالعات با هر حجمی دیگر نیازی به فلشمموری
یا سایر منابع ذخیره داده ندارید .همه اطالعات شما میتواند
به کمک اینترنت ذخیره شود .اطالعاتی که میتوانید در هر
جای دنیا و هر سیستم دیگری به کمک اینترنت بازیابی کنید.
دادهها به کمک رایانش ابری و قابلیت ذخیره دادهها بهصورت
آنالین بهراحتی انتقال پیدا میکنند و تجزیهوتحلیل آنها به طرز
چشمگیری آسانتر میشود.

شماره 1243

شنبه 3مهر ماه1400

18صفر 1443

25سپتامبر 2021

علم و فناوری
مدیریت دانش

مدیریت دانش در کپیتال گروپ
تهیهکننده:تضمین کیفیتوتعالیسازمانی

شکل:1نمونهایاز سیستمانتقالحرارتاینکوپنل

منبع :واحد تحقیق و توسعه

سیستم نگهداری از حرارت اینکوپنل بعد از
قفسههای نورد خشن نصبشده و حرارت
شمشعبوریراذخیرهمیکندوباعث کنترل
صحیحتر دمای ورق میشود .این امکان
توسط انتخاب اتوماتیک افزایش یا کاهش
پنلهاینگهداریاز حرارتفراهممیشود

شکل:2طرحشماتیکاز سیستماینکوپنل

تکنولوژی اینکوپنل ()Encopanel
سیستم اینکوپنل یک سیستم حفاظت از حرارت بهمنظور کنترل صحیحتر دمای ورق در
حین نورد گرم است که بهمنظور کاهش هزینه و افزایش کیفیت تولید طراحی شده است.
این سیستم باعث صرفهجویی در هزینه براساس بهبود تولید میشود .این روش برای
گسترشتولیداتجدیددر ابعاد گونا گون(بهویژهبرایتولیدورقهایعریضوباضخامت
کم)و گریدجدیدمفیداست.اینسیستممیتوانددر قفسههاینوردموجودوهمچنینقفسههایجدید
نصبشود.شکل 1نمونهایاز اینسیستمانتقالحرارترانشانمیدهد.
بهطورکلیسهروشمتفاوتوجوددارد کهطیآنحرارتاز شمشدر حالنوردخارجمیشود.مقداریحرارت
از طریق مکانیسمهای هدایت و جابهجایی و بیشتر از  90درصد آن از طریق مکانیسم تابش و تشعشع انتقال
مییابد.نصبسیستماینکوپنلمیتواندبهصورتقابلتوجهیاز کاهشدمایشمشوهدررفتانرژیتابشی
جلوگیری کند.همچنیناینسیستممیتواندباعثتوزیعیکنواختتر دما در قسمتهایمختلفشمش
شود .این توزیع یکنواختتر در دمای نهایی ورق نوردشده میتواند باعث کاهش نیرو و مصرف توان در قفسه
نهایی و همچنین باعث افزایش سرعت در کویل پایینی شود .این امر در نهایت افزایش کیفیت و تلرانسهای
دقیقتردرابعادرابههمراهخواهدداشتوترکخوردگیدرراستایطولیوپارگیدرانتهایورقرا کاهشمیدهد.
سیستمنگهداریاز حرارتاینکوپنلبعداز قفسههاینوردخشننصبشدهوحرارتشمشعبوریراذخیره

میکند و باعث کنترل صحیحتر دمای ورق میشود .این امکان توسط انتخاب اتوماتیک افزایش یا کاهش
پنلهای نگهداری از حرارت فراهم میشود .با استفاده از این راهحل همچنین میتوان دماهای بیشتری را در
گوشه ورق و در پروسههای بعدی در قفسه نهایی برقرار کرد که از ترکخوردگی لبه ( )Edge crackingجلوگیری
میکند.
در سیستم اینکوپنل (شکل  )2بهعنوان یک ویژگی خاص ،پنلهای تمیزکننده پوستههای پایینی طراحی
شدهاند تا اطمینان حاصل شود که پوستهها از سیستم جدا شدهاند و حرارت به شمش بدون پوسته انتقال
مییابدواینامرتضمینکننده کیفیتباال در ورقاست.بهطورکلیاینکوپنلامکاننگهداریحرارتدر مراحل
بحرانینورد گرمرافراهممیکنند.
شمش گرمدرحالعبورباپنلهاینصبشدهدراینفاصلههاقرارمیگیرد:پنلهایپایینی،کمتراز 50میلیمتر؛
پنلهایباالیی،کمتراز 250میلیمتر.
از مهمترین مزایای استفاده از سیستم اینکوپنل میتوان به این موارد اشاره کرد :توسعه محصوالت بهتر مثل
ورقهای نازکتر و عریضتر؛ افزایش قابلیت تولید شمشهای با طول بیشتر؛ کاهش پارگی و ترکخوردگیهای
ناشی از دما؛ ثبات بیشتر در ویژگیهای فوالدهای دوفازی؛ افزایش توان عملیاتی قفسه بهخاطر ممکن بودن
استفادهازدماهایبیشتر؛کاهش گرادیاندماییازسطحتامغزقطعه؛کاهشهدررفتنسوختدر کورهپیشگرم.

روشهای گدازگری مستقیم ( -)Direct Smeltingفرایند ITmk3
تهیه و گردآوری :شرکت پشتیبانی و
توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه

در حال حاضر دو روش اصلی برای جداسازی آهن از ا کسیدهای
آهن وجود دارد که شامل احیا ( )Reductionو گدازگری ()Smelting
میشود.تفاوتاصلیایندوروشدر دمایفراینداست.در روشاحیا،
جداسازی آهن در دمایی کمتر از دمای ذوبآهن انجام میشود،
درحالیکه در روش گدازگری دما بیشتر از دمای ذوبآهن است که به
ذوب شدن آهن و جداسازی آن منجر میشود .مهمترین نمونه از
روشهای گدازگری روش کوره بلند است [ .]1در روشهای گدازگری
مستقیم،هدفجداسازیآهنبهروش گدازگریبدوننیاز به کورهبلند
است.همچنیندر بیشتراینروشها ککسازیاز فرایندحذفمیشود
وازنظرمسائلزیستمحیطیومصرفانرژی،برتریقابلتوجهینسبت
بهروشسنتی کورهبلندوحتیروشاحیامستقیمدارد[.]2

فرایندITmk3

مواد مصرفی در روش ( ITmk3شکل )4
بهصورت گندله خام خشک خوداحیایی
هستند که از ترکیب کنسانتره ،زغالسنگ،
سنگآهک ،دولومیت و بنتونیت تولید
میشوند .این گندله در یک کوره کفگردان
شارژ شده که دمای باالتری نسبت به کوره
 FASTMETدارد

روش  ITmk3توسط  Kobe Steelژاپن بهعنوان نسل سوم فرایندهای
آهنسازی معرفی شده است .در این طبقهبندی کوره بلند و احیا مستقیم
به ترتیب بهعنوان نسل اول و دوم معرفی شدهاند .کلیت این روش مشابه
فرایند FASTMETاست ،با این تفاوت که سعی شده مشکل عمر کم مواد
نسوز و میزان باالی مواد گانگ در آهن اسفنجی تولیدی در کوره الکتریکی
برطرف شود .اولین واحد پایلوت ITmk3در سال 1999در  Kakogawaژاپن
(شکل  )1با ظرفیت تولید  3هزار تن در سال به بهرهبرداری رسید .در سال
 2003یکواحددمودر کارخانه MesabiNuggetLLCواقعدر ایاالتمتحده
باظرفیت 25هزار تندر سالاحداثشد(شکل.)2نخستینواحدITmk3
در مقیاستجاریدر سال 2010بهسفارش.SteelDynamics,Incوباهمکاری
 KobeSteelباظرفیت 500هزار تندر مینهسوتاآمریکاشروعبه کار کرد[.]4-2
برنامههایی جهت احداث واحدهای تجاری بیشتر در آمریکا ،قزاقستان،
هند،ویتنام،آفریقایجنوبیواوکراینهموجودداشته کهاز سرنوشتآنها
اطالعیدر دستنیست[.]5,3

گردش سریع کوره و خوداحیایی بودن گندله در این روش بسیار کم
است.خروجیاینروشبهصورتنا گتآهنیبوده کهخواصفیزیکیو
شیمیاییمشابهآهنخامخروجی کورهبلنددارد(شکل.)5

خروجی [ ]2برای این روش برشمرده شده که به نظر میرسد همچنان
بایدبرطرفشوندواینروشنیاز بهتوسعهبیشتردارد.

مزایایروشITmk3

-1کلیهمراحلاحیا ،گدازگریوجداسازیسربارهدریکمرحلهوبهصورت
پیوستهانجاممیشود[.]2
-2زمانمانددر روش ITmk3بسیار پایینبودهواز مرتبه 10دقیقهاست،
درحالیکهدر کورهبلنداینزماندر حدود 8ساعتودر روشMIDREX
حدود 6ساعتاست[.]3
-3جابهجاییوانبار نا گتهایتولیدیبهاینروشبسیار سادهتراز آهن
اسفنجیوبریکتداغاست[.]2
-4امکاناستفادهاز هردونوع کنسانترههماتیتیومگنتیتییاترکیبیاز
ایندودر اینروشوجوددارد[.]2
-5هزینه اولیه احداث یک واحد به این روش پایین است (حدود نصف
هزینه کورهبلند)[.]2
-6در صورت شارژ شدن نا گت در کوره قوس ،انرژی کمتری نسبت به
آهن اسفنجی مصرف میشود ،چون جداسازی سرباره پیش از این
انجامشدهاست[.]2
-7تنظیم درصد کربن نا گت بهراحتی با تغییر میزان زغالسنگ
مورداستفادهحاصلمیشود[.]2

مزایایروشITmk3

مواد مصرفی در روش ( ITmk3شکل  )4بهصورت گندله خام خشک
خوداحیایی هستند که از ترکیب کنسانتره ،زغالسنگ ،سنگآهک،
دولومیت و بنتونیت تولید میشوند .این گندله در یک کوره کفگردان
شارژ شده که دمای باالتری نسبت به کوره FASTMETدارد(-1300 0C
 1500در مقایسه با .)1400-1250 0Cاین کوره از سه ناحیه گرمایش و یک
ناحیه خنککاری تشکیل شده است که در آن کلیه عملیات شامل
احیا ،کربوریزه کردن ،گدازگری ،جداسازی سرباره و خنککاری با یک
زمانماندموادبه کمک
دورحرکتمواددر کورهانجاممیشود.درنتیجه ِ

-1مواد تنها در یک الیه در کوره شارژ میشوند که باعث میشود فضای
زیادی برای تولید در ظرفیت باال موردنیاز باشد .این امر موجب افزایش
هزینه اولیه ،افزایش هزینه نگهداری و تعمیر و کاهش انعطافپذیری
فرایندمیشود[.]2
-2زغالسنگمورداستفادهدر اینروشبایددرصد گوگردپایینیداشته
باشد[.]2
-3جداسازیسربارهاز نا گتبهروشفیزیکیتنهادر صورتخنککاری
امکانپذیر است .درنتیجه استفاده از نا گتهای تولیدی بهصورت داغ
در مراحلپاییندستیتولیدامکانپذیرنیست[.]2
-4به دالیل نامعلوم ،در ده سال اخیر اثری از احداث واحد جدیدی
به روش  ITmk3دیده نمیشود .این موضوع احتماال بهدلیل عملکرد
ناموفق واحد تجاری احداثشده است .پیشازاین مشکالتی در زمینه
عمر مواد نسوز ،تولید مداوم و پیوستگی ترکیب شیمیایی محصول

شکل- 1واحدپایلوت ITmk3واقعدر  Kakogawaژاپن[]4,3

شکل- 2واحددمو ITmk3احداثشدهدر مینهسوتایآمریکا[]4,3

شکل- 4فرایند]3[ ITmk3

کپیتال گروپ ( )Capital Groupیک شرکت
سرمایهگذاری و خدمات مالی آمریکایی است که در زمینه
مدیریتسرمایهگذاری،مدیریتصندوقهایسرمایهگذاری
مشترک ،مدیریت ثروت ،مدیریت دارایی ،مبادله اوراق
بهادار ،اوراق قرضه و برگههای سهام شرکتهای مختلف
خدماتارائهمیدهد.
کپیتال گروپ در سال  ۱۹۳۱توسط جاناتان بل الولیس در
لسآنجلس کالیفرنیا تأسیس شد و ا کنون در رده قدیمیترین
و بزرگترین سازمانهای مدیریت سرمایهگذاری جهان قرار
دارد .این گروه دارای  7500کارمند و  29دفتر در سراسر آمریکا،
آسیاواروپاست.
کپیتال گروپ سهام عمده  ۳۶شرکت بزرگ صنعتی و بازرگانی
جهانرادراختیاردارد.برخیازاینشرکتهاعبارتانداز بایرآ گ،
کونتیننتالآ گ ،دویچهبانک ،اینفینئون ،لینده ،اسآپ،
زیمنس ،گروهفولکسوا گن،وئولیا،وستاس ،گیبریت،وینربرگر،
تسال موتورز ،گلدمن سا کس ،تلکوم اتریش ،آمازون ،آمکور،
سیایزد گروپ ،تلفونیکا جمهوری چک ،اشنایدر الکتریک،
آ کزونوبل ،ایاسامال هولدینگ ،کیپیان ،اوپیایپی،
اال کتور ،یوروبانک ارگاسیاس ،اساسای ،تایتان سمنت و
رویالداچشل.
کپیتال گروپدر جایزهسرآمدیمدیریتدانش APQCدر سال
،2020موفقشدبهسطحسومبلوغمدیریتدانشدستیابدو
در جمع 10سازمانبرتراینارزیابیقرار گرفت.

نکاتبرجستهمدیریتدانشدر کپیتال گروپ

مدیران ارشد کپیتالگروپ ،مدیریت دانش را عامل مهم
کسب مزیت رقابتی میدانند و از پیادهسازی آن در سازمان
حمایتمیکنند.
در هنگامتغییراولویتهای کاریدر کپیتالگروپ،مدیریت
دانشباهمراهیدپارتمانآموزشدر راستایجادادنتغییرات
صورتگرفته در آموزشها ،فرایندها ،رفتارها و همچنین
یکپارچهسازیآنهاتالشوهمکاریدوجانبهمیکند.
عالوه بر تیم اصلی مدیریت دانش ،تحلیلگران محتوا در
سازمان کپیتالگروپ ،بهصورت تماموقت مشغول بررسی و
اعتبارسنجیدانشومحتواباخبرگانسازمانهستند.

سیرتکاملیبلوغمدیریتدانشدر کپیتال گروپ

کپیتالگروپپیادهسازیمدیریتدانشرااز سال 2002آغاز کرد
و با طی کردن مراحل بلوغ مدیریت دانش در پنج بازه زمانی،
سرانجام در سال  2020توانست در سطح سوم بلوغ مدیریت
دانشقرار بگیرد.
در سال 2002کپیتال گروپیکسیستممبتنیبر وببهنام
()SONIجهتذخیرهراهنماییهاوتوصیههایشغلی،رویهها
وسایراطالعاتمرجعراهاندازی کرد.
در سال،2003اینسازمانیکبرنامهرسمیمدیریتدانش
تدوین کرد و یک تیم اختصاصی مدیریت دانش جهت حفظ و
ادارهمحتوایسیستم،SONIایجادنمود.
در سال ،2013کپیتال گروپ سیستم SONIرا ارتقا داد و آن
رادوبارهراهاندازی کرد.
در سال  ،2015ابزارهای ناوبری جهانی را بهمنظور بهبود
قابلیتجستجوبهسیستممدیریتدانشاضافه کرد.
در سال،2019اینسازمانبرنامهاستراتژیکمدیریتدانش
خودراباهدفتسهیلیافتنوتسهیممحتوایارزشمندتوسط
کارکنانبهصورتجامعبهروزرسانی کرد.

ابزارهاورویکردهای کلیدیبه کار گرفتهشده

شکل-5ناگتآهنیتولیدشدهبهروش]3[ ITmk3
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Journal of Mining and Metallurgy B: Metallurgy,
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شکل- 3اولینواحدتجاری ITmk3احداثشدهدر مینهسوتایآمریکا[]4,3

کپیتال گروپ برای موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش از
رویکردها ،ابزارها و تکنیکهای مختلفی استفاده کرده که در
ادامهبهآناشارهمیکنیم.
سیستم مبتنی بر وب  :SONIیک پایگاه دانش آنالین با
محتوایساختاریافتهدر قالب کمکهاوراهنماییهایشغلی
استتابهوسیلهآن کارکنانبخشخدماتمشتریقادر بهارائه
خدماتپاسخگوییسریع،صحیحویکسانباشند.
مدیریت و توسعه محتوا :نویسندگان و ویراستاران تیم
مدیریت دانش سازمان کپیتالگروپ به همراه تحلیلگران
محتوای سیستم  ،SONIبرای اطمینان از دقیق و بروز بودن
محتوا قبل از انتشار آن در سازمان همکاری دوجانبه خواهند
داشت.
قطبنما:ابزاریاست کهبهرهبرانومدیران کپیتالگروپ
اینامکانرامیدهدتاروندهایتجاری،صنعتیونظارتیرارصد
و کشف کنندوبراساسآنتصمیماتمناسبرادرزمانمناسب
اتخاذنمایند.

نتایج کسبوکار وعوامل کلیدیموفقیت

در اینسازمان،الگوبرداریمعیار مهمبرایسنجشمیزان
موفقیت به شمار میرود .در کپیتال گروپ مدیریت دانش
بهخوبی در فرهنگسازمانی نهادینه شده ،اما تیم مدیریت
دانش همواره به انطباقپذیری ادامه میدهد و در این راستا از
رویکردهایبهینهکاویاستفادهمیکند.
در دورانشیوع کرونا،سیستم SONIنشانداد که کارکنان
میتوانندبهاطالعاتموردنیاز برایانجاموظایفخودبهراحتی
دسترسی پیدا کنند و همین امر باعث حفظ اثربخشی عملکرد
سازمانشد.
در کپیتال گروپ ،مشارکت یک عامل موفقیت حیاتی به
حسابمیآید.تحلیلگرانمحتواپیوندهایمهمیبینمدیریت
دانش و کسبوکار ایجاد میکنند و تیم مدیریت دانش با
واحدهایآموزشوتوسعههمکاریمینماید.

علت مکیدن انگشت در نوزادان

10
شماره 1243

شنبه3مهر ماه1400

18صفر 1443

اضطراب کودکان

کودکان هم مضطرب میشوند و گاهی شدت این اضطراب
آنقدر زیاد است که میتواند به آنها آسیب برساند .متأسفانه
اغلب بزرگساالن از میزان و تأثیر اضطرابی که کودکانشان با آن
دستوپنجه نرم میکنند بیاطالعاند .اضطراب مزمن میتواند در
کودک موجب ابتال به اختالل خواب ،بیماریهای پوستی ،افزایش
احتمال ابتال به بیماریهای عفونی و حتی بیماریهای وخیمتری
مثل آسم و دیابت و بیشفعالی شود.

مهمترین دلیل مکیدن انگشت نوزاد ،آرامشبخش و
تسکیندهنده بودن این کار برای اوست .در چند ماه نخست
پس از تولد نیز نوزادان برای آرام شدن ،خوابیدن ،و یا حتی
برای لذت بردن شروع به مکیدن انگشت میکنند .مهمتر از این
موارد در خصوص انگشت مکیدن کودک این است که مکیدن
انگشت توسط نوزادان یک رفلکس غریزی است و روش تغذیه
آنها نیز به شمار میآید.

25سپتامبر 2021

اجتم ـ ــاع ـ ـ ــی
تکریم سالمندان
تردیدی نیست جای امن و راحت برای سالمندان
در خانه و در قلب خانواده است .دوران سالمندی
شباهتهای عجیبی به دوران کودکی ما دارد ،با همان
ناتوانیها ،تر سها ،دلهر هها و نیاز به مراقبتها و
البته با این تفاوت که سالمندان با هر روز پیرتر شدن،
ناتوا نترمی شوند و به مراقبت بیشتری نیاز دارند.
بنابراین آ نها بهطور کامل از طرف خانواده نیاز به
حمایت و امنیت دارند.

سوءرفتار نسبت به سالمند

سو ءرفتار و غفلت منبع عمده استرس است و تأثیرات
درازمدتی بر سالمت و رفاه فرد سالمند ایجاد میکند.
استرس ناشی از سو ءرفتار ممکن است باعث درد قفسه
سینه یا آنژین صدری ،بیمار یهای قلبی ،افزایش
فشارخون ،مشکالت تنفسی و زخم معده شود.
تکریم سالمند یعنی نهتنها سالمند را در ظاهر بزرگ
شمارید ،بلکه او را عزیز و گرامی دارید و با احترام او را حمایت
نمایید ،حریم او را حفظ کنید ،حقوق او را محترم بشمارید.
در فرهنگ ملی و دینی ایران تأ کید زیادی بر تکریم
سالمندان شده است .احادیث بسیار زیادی درخصوص
احترام به بزرگان و پدر و مادر یا تکریم سالمندان در خانواده
وارد شده است؛ اسالم شخصیت فرد سالمند را مورداحترام
قرار میدهد و سالمند را بهعنوان فردی معرفی میکند
که باید حال او رعایت شود؛ چرا که ازلحاظ قدرت و قوت
ظاهری با بقیه متفاوت است ،ولی در عوض کولهباری از
تجربه که در طول زندگی آن را به دست آورده ،همراه اوست.

حمایت و صبر والدین؛ بهترین راه آموزش کودک

قرآن و سالمندان

کسب تجربه در زندگی از کودکی آغاز
میشود .از خشم تا ناراحتی و خنده
و گریه را از سا لهای ابتدایی زندگی
لمس میکنیم .والدین وظیفه دارند ،در کنار فرزندان
باشند و بدون فشار آوردن به آنها ،بهترین راهها
را در مقابلشان بگذارند .در شمار ههای قبل،
شیو ههایی برای آموزش کنار آمدن با احساسات
به کودک ارائه دادیم و ا کنون همین موضوع را دنبال
خواهیم کرد:

تهیهکننده :آموزش و توسعه منابع انسانی

در سوره  17آیه  23قرآن در مورد سالمندان آمده است :حکم
پروردگار تو این است که مردم جز خدای یگانه هیچکس
و هیچچیز را نپرستند و نسبت به والدین خود نیکوکار و
محسن باشند و ا گر هر دو یا یکی از آنها پیر و سالخورده
شدند از زحمت نگهداری و حمایتشان شانه خالی نکنند.
قرآن مجید تأ کیدی استثنایی برتکریم و احترام بر پدر و
مادر دارد و آن را شبیه به حریم ربوبیت حضرت احدیت
دانسته است.
پیامبر ا کرم (ص) دراینباره میفرمایند :وجود پیران
سالخورده بین شما باعث افزایش فیض خداوند و گسترش
نعمتهای الهی است.
منبع :مدد سالمت

به کودکتانبیاموزید کهچگونهاز طریقبینی،بهآرامی
نفس بکشد و سپس از طریق دهان بیرون دهد .برای
درکبهتر،بگویید کهتصور کند کهیک گلرامیبویدو
سپس یک بادکنک را باد میکند .شاید اوایل از انجام
آن جلوگیری کند ،اما کودک را تشویق کنید تا در مواقع
لزوم از این روش استفاده کند .به او بیاموزید که با
شمارش معکوس از  10تا یک ،افکار ناراحتکننده را
از خوددور کند

موفقیت
آرین اسالمی ،فرزند همکار گرامی سعید اسالمی،
شاغل در واحد حفاظت فیزیکی ،با قبولی در آزمون ورودی
پایه هفتم دبیرستا نهای دوره اول استعدادهای
درخشان ،به این مدارس راه یافت.
مریم کالنتری ،فرزند همکار گرامی سعید کالنتری،
شاغل در واحد خرید مواد مصرفی ،موفق شد در مسابقات
قرآن ،عترت و فرهنگی هنری مدارس ناحیه  4آموزش و
پرورش اصفهان در رشتههای حفظ عمومی (جزء  30قرآن)
و الگوی تالوت رتبه بسیار خوب را کسب و لوح سپاس این
دوره از مسابقات را دریافت کند.

احساسات جدا گانه در مقابل رفتارها

برخی از کودکان نیاموختهاند که احساسات خود را
به شیوهای مناسب از نظر اجتماعی بیان کنند .برای
مثال ،فریاد زدن وسط فروشگاه برای به دست آوردن
شکالت را بهعنوان یک رفتار ناشایست تشخیص
نمیدهد .کودک باید بداند که وقتی واقعا عصبانی
شده یا ترسیده ،برای بروز وا کنش به این احساسات
ناراحتکننده ،چندین انتخاب دارد .فقط باید
انتخابی مؤدبانه داشته باشد .ا گر از نصیحتهای
شما سر باز زد ،قوانینی همچون محرومیت از
اسبا بباز یهای موردعالقه به دلیل فریاد زدن
بیدلیل را وضع و عملی کنید.

اعتبار سنجی و ارتباط دادن

گاهی اوقات والدین بهطور ناخواسته احساسات کودک
را به حداقل میرسانند .جمالتی مثل «اینقدر ناراحت

نشو! چیز مهمی نیست!» یا «مرد که گریه نمیکنه!» به
فرزند شما القا میکند که احساسات او اشتباه است.
این در حالی است که حتی ما هم گاهی گریه میکنیم
یا عصبانی میشویم .بروز احساسات حق طبیعی هر
فرد است؛ حتی ا گر به نظر شما غیرمنطقی ،خندهدار یا
ناامیدکننده باشد .نشان دهید که احساس او را درک
میکنید و همدل هستید .درعینحال ،به او بگویید که
این احساسات ،زودگذر است و حالی که ا کنون با آن
دستوپنجه نرم میکند ،برای همیشه دوام نخواهد
آورد و تنها چند دقیقه طول خواهد کشید.

پذیرش را نشان دهید

کودک بهتدریج میفهمد که بهتر است با آنچه تجربه
احساس دیده شدن و پذیرفته
میکند کنار بیاید و
ِ
شدن میتواند کمک فو قالعاد های کند .ا گر تالش
کنید که به بروز احساسات کودک پایان دهید ،نهتنها
بسیار آزاردهنده است ،بلکه واقعیت ندارد .گریه
کردن ،عصبانی شدن و ناامیدی نه احساسات بدی
هستند و نه نشانه ضعف تلقی میشوند .هرکسی دارای
خلقوخوی متفاوتی است و احساسات تنها بخشی از
ویژگیهای شخصیتی فرزند شماست .کودک ،قبل از
رسیدن به  24ماهگی و گاهی تا  36ماهگی ،توانایی
زیادی برای مهار رفتار خود ندارد .این بدان معنا
نیست که نمیتوان نحوه مدیریت احساسات را به
آنها آموزش داد .کودکان هنگامیکه پیشدبستانی

شروع میشود ،بسیاری از مهارتهای الزم برای شروع
یادگیری نحوه تنظیم احساسات را فرا گرفتهاند .در
اینجا برخی از مهارتهای مفید برای آموزش به فرزند
شما برای مدیریت احساسات ذکر شده است:

تنفس عمیق را تمرین کنید

به کودکتان بیاموزید که چگونه از طریق بینی ،بهآرامی
نفس بکشد و سپس از طریق دهان بیرون دهد .برای
درک بهتر ،بگویید که تصور کند که یک گل را میبوید و
سپس یک بادکنک را باد میکند .شاید اوایل از انجام
آن جلوگیری کند ،اما کودک را تشویق کنید تا در مواقع
لزوم از این روش استفاده کند .به او بیاموزید که با
شمارش معکوس از  10تا یک ،افکار ناراحتکننده را از
خود دور کند.

جعبه شادیبخش

یک جعبه را با وسایل موردعالقه فرزندتان پر کنید
تا در مواقعی که دچار احساسات ناراحتکننده
میشود ،به آن پناه ببرد .کتاب رنگآمیزی و مداد
رنگی ،برچسبهای رنگی و لوازم کاردستی را در این
جعبه بگذارید و به کودک یاد دهید که در مواقع خاص
به سراغ آن برود .به خاطر داشته باشید که یادگیری
مدیریت احساسات ،مستلزم آ گاهی و مهار تهایی
است که کودکان در حال توسعه آن هستند .حمایت
بیشتر ،راهنمایی و صبر شما تنها چیزی است که به او
کمک خواهد کرد.

اطالعیه

اعالم نام مؤسسات مربوط به تخفیف دورههای آموزشی ،کتب و محصوالت فرهنگی
آریناسالمی

بهاطالعهمکارانمحترممیرساند که کارکنانشرکتفوالدمبارکهوافرادتحتتکفلایشانمیتوانندمطابقجدولزیرباارائه کارتپرسنلیاز تخفیفدورههایآموزشی،کتبومحصوالتفرهنگیاستفاده کنند.
ردیف

مریم کالنتری

نام موسسه

موضوع

میــزان تخفیف برای هر ترم

آدرس

1

جهاددانشگاهیدانشگاهاصفهان

دورههای آموزشی

 45درصد

کلیهشعباستاناصفهان

2

زبانسرا

دورههای آموزش زبان انگلیسی

 25درصد

اصفهان،خیابانجابر انصاری

ابراز همدردی
بـا نهایـت تأسـف درهفتـه گذشـته یـداهلل خـرم شـاغل
نسـازی ،امیـن عشـوری شـاغل در حملونقـل،
در آه 
علیرضا حیدری شـاغل در بازرسـی فنی سـازهها ،سـید
علیرضامیری،سیروسبهشتیوسیدجوادبطهایی
شـاغل در نـورد سـرد ،علیا کبـر باقریـان و دار یـوش
زمانپور شـاغل در خدمات شـهری ،اسـماعیل لکائی
شاغل در فوالدسـازی و رضا باقری شـاغل در ارسال کاال
و توزیـن در غـم درگذشـت پـدر و علـی بابایـی شـاغل در
ارسـال کاال و توزیـن و مرتضـی شـیخی شـاغل در واحـد
خریددر غمدرگذشتمادر واسفندیار سلیمانیهمکار
بازنشسـته در غـم درگذشـت فرزنـد به سـوگ نشسـتند.
ایـن غـم جانـکاه و ضایعـه جبرانناپذیـر را بـه محضـر
خانـواده ایـن عزیـزان تسـلیت عـرض میکنیـم و بـرای
ایشـان علـو درجـات را از درگاه حقتعالـی مسـئلت
مینما ییـم .

3

سبحان

دورههای آموزشی عمومی و تخصصی

 30 - 20درصد

مبارکه،خیاباننیکبخت-اصفهان،چهارباغباال کوچهشهیدبهمن تشریفات

4

پویش

دورههای آموزش زبان انگلیسی

 20درصد

شعبهدخترانه:اصفهان،خیاباندانشگاه ،کویفرهاد-شعبهپسرانه:اصفهان،خیاباندانشگاهقبلاز خیابان توحید

5

ایدهآل

دورههای آموزش زبان انگلیسی

 30درصد

شهرضا؛خیابانطالقانی؛جنبمخابراتشهیدهمت

6

جهاددانشگاهیچهارمحالبختیاری

دورههای آموزش زبان انگلیسی

 20-10درصد

کلیهشعباستانچهارمحالبختیاری

7

کتاباردیبهشت

کتابومحصوالتفرهنگی

 15درصد

اصفهان ،بلوار دانشگاه ،بعد از درب دانشگاه اصفهان ،شماره تماس03136680062

تهیهکننده :آموزش و توسعه منابع انسانی

تکیهبلندقامتانایرانبربامآسیا

دختر کاراتهکار اصفهانی تاریخساز شد

11

تیم ملی والیبال ایران با شکست سه بر صفر ژاپن بر سکوی
قهرمانی آسیا تکیه زد .بلندقامتان این تیم در فینال مسابقات
والیبال قهرمانی مردان آسیا به مصاف تیم ملی ژاپن ،میزبان این
رقابتها رفتند و پس از یک بازی زیبا و دیدنی توانستند این
تیم را شکست دهند و برای چهارمین بار بهعنوان قهرمانی این
رقابتها دست پیدا کنند.

مطهره احمدیان از اصفهان با کسب نخستین مدال ایران در رقابتهای
لیگ جهانی کاراته وان جوانان تاریخساز شد .در مسابقات لیگ جهانی
کاراته وان در ردههای سنی پایه در استانبول ترکیه ،در بخش کاتای
انفرادی نونهاالن ،مطهره احمدیان قهرمان ارزنده اصفهان با  ۲۲نماینده
از کشورهای مختلف دیدار کرد و در پایان به مدال نقره این رقابتها
دست یافت و تاریخساز شد.

شماره 1243

شنبه 3مهر ماه1400

18صفر 1443

25سپتامبر 2021

ورزش
خبر کوتاه

فوالد مبارکه سپاهان برنده دیدار خانوادگی

دیدار تیمهایهندبالفوالدمبارکهسپاهانوسپاهان
نوینبابرترییارانمجیدرحیمیزادهپایانیافت.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ،در ادامه
مرحلهدومازدوررفتلیگبرترهندبالمردانباشگاههای کشور،
تیمهایفوالدمبارکهسپاهانوسپاهاننویندر خانههندبال
مجموعهفدراسیونهندبالبهمصافیکدیگررفتند کهنتیجه
ایندیدار ۲۵بر ۱۸بهسودفوالدمبارکهسپاهانپایانیافت.

در دیدار مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با نماینده وزارت امور خارجه روسیه صورت گرفت؛

فراهم سازی بستر تفاهمنامه مشترک میان باشگاههای زنیت سنت پترزبورگ و فوالد مبارکه سپاهان

در راسـتای گسـترش همکاریهـای باشـگاههای زنیـت سـنت پترز بـورگ
و فـوالد مبارکـه سـپاهان ،نمایندگـی وزارت امـور خارجـه روسـیه در سـنت
پترزبورگ با مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ،والدیمیر زاپالوف رئیس دفتر نمایندگی
وزارت امور خارجه روسیه در سـنت پترزبورگ در دیدار با مدیران باشگاه فوالد مبارکه سپاهان
در شـهر سـنت پترزبـورگ ضمـن ابلاغ سلام و خوشـامدگویی سـرگی الوروف وزیـر امـور خارجـه

روسیه به هیئت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت :آقای سرگی الوروف در جریان سفر هیئت
باشـگاه سـپاهان به کشـور روسـیه بودند و از باشـگاه زنیت برای فراهـم کردن بسـتر تفاهمنامه
مشـترک با فوالد مبارکه سپاهان تشـکر کردند.
زاپالوف ضمن اعالم حمایت از اجرای تفاهمنامه میان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و زنیت
سنت پترزبورگ یادآور شد :اصفهان و سنت پترزبورگ تفاهمنامهها و همکاریهای مختلف
علمی و آموزشی دارند و این تفاهمنامه ورزشی نقطه عطفی در روابط این دو شهر تاریخی است.

پوکر قهرمانی تیم فوالد مبارکه
سپاهان در لیگ ووشو بانوان

در این دیدار محمدرضا سـا کت مدیرعامل باشـگاه فوالد مبارکه سـپاهان ،یادبود این باشگاه
را بـه والدیمیر زاپالوف اهـدا کرد.
گفتنــی اســت در ایــن ســفر ،جــدول زمانبنــدی برنامــه اجرایــی میــان دو باشــگاه تــا ســال
 2023نهایــی شــد .ایــن برنامــه شــامل برگــزاری دیــدار دوســتانه میــان تیمهــای فوتبــال
مهــای پایــه ،برگــزاری تورنمنــت ،کارگا ههــا و ورکشــاپهای آموزشــی
بزرگســاالن ،بانــوان ،تی 
مشترک است.

اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش
در منزل (مرحله شصتم)
باتشکرازمشارکتشمادرمسابقهورزشدرخانه،اسامیبرندگان
مرحلۀشصتمتمریناتبهشرحزیراست:

ادامه پیروزیهای تیم هندبال
فوالد مبارکه سپاهان

تیم ووشـو بانـوان فـوالد مبارکه سـپاهان بـا برتـری برابر تیـم دانشـگاه آزاد
بـرای چهارمیـن بـار قهرمـان لیگ برتر ووشـو شـد.
به گـزارش روابـط عمومی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان ،رقابتهـای لیگ
برتـر ووشـو بانـوان ،جـام مدافعان سلامت و یـادواره هشـت سـال دفاع مقـدس بـا قهرمانی
تیـم ووشـو فـوالد مبارکـه سـپاهان خاتمـه یافت.
دختران ووشوکار فوالد مبارکه سـپاهان با پیروزی  ۹بر  ۳مقابل دانشگاه آزاد اسالمی برای
چهارمین بار متوالی مقام قهرمانی لیگ برتر ووشـو را به دسـت آوردند.
پـس از فـوالد مبارکـه سـپاهان تیمهـای دانشـگاه آزاد اسلامی و هیئـت ووشـو شبسـتر بـه
ترتیـب مقامهـای دوم و سـوم ایـن رقابتهـا را بـه خـود اختصـاص دادنـد.

تیـم هندبـال فـوالد مبارکـه سـپاهان پـاس ناجـا قـم را از پیـش
رو برداشـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان؛ در
ادامـه رقابتهـای لیـگ برتر هندبـال ،تیـم فـوالد مبارکه سـپاهان موفق شـد در
چهارمیـن مسـابقه خـود پـاس ناجـا قـم بـا را بـا نتیجـه  24بـر  ۱۹شکسـت دهـد.
فـوالد مبارکـه سـپاهان بـا ایـن بـرد  8امتیـازی شـد و همامتیـاز بـا تیـم نیـروی
زمینـی شـهید شـاملی کازرون در جایـگاه دوم جـدول رد هبنـدی لیـگ برتـر
هندبـال قـرار گرفـت.

ورزش

حرکات ورزشی برای از بین بردن قوز کمر

حسینابراهیمیطالخونچه104644

اطالعیه
(قسمت دوم)

در شماره قبلی خبرنامه دالیل گونا گون ایجاد قوز در کمر افراد را مورد بررسی قرار دادیم و چند حرکت ورزشی را برای
جلوگیری از این مسئله آموزش دادیم .در این شماره نیز به آموزش چندین حرکت ورزشی دیگر میپردازیم تا بتوانیم
از به وجود آمدن قوز کمر جلوگیری و یا آن را تا حد امکان درمان کنیم.

نکته مهم:
همیشه به یاد داشته باشید که قبل از شروع هرگونه حرکت ورزشی ،حتما الزم است بدن خود را با حرکات نرمشی و سپس کششی گرم کنید
و بدنتان را برای انجام حرکات ورزشی مربوطه آماده سازید.

برگزاری مرحله شصتویکم مسابقه عکس ورزش در منزل
آموزش شرکت در مسابقه:
جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وبسایت امور
ورزش به نشانی  https://sport.msc.irوارد شده و پس از
وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور ،مطابق با تصویر زیر گزینه
«مسابقه عکاسی» را انتخاب نمایید.

پالنگ

روی زمین حالت شنا بگیرید و دستتان را از مچ تا آرنج روی زمین بگذارید .نوک انگشتان پا هم باید در تماس با زمین قرار داشته باشد .کمر
خود را صاف نگه دارید و بدن خود را از سر تا پاشنههای پا در یک خط صاف قرار دهید .بدنتان را در همین حالت نگه دارید .در این وضعیت
وزن بدن روی ساعدها و آرنجها قرار دارد .این حرکت را باید  4تا  5بار به مدت  30ثانیه تکرار کنید.

دسترسی به کانال امور ورزش در پیامرسان پوپک
جهت دانلود نرمافزار پیامرسان پوپک ویژه تلفنهای همراه
اندروید و  IOSبایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید.
نسخه اندروید /https://poopak.msc.ir/etc/android :
/https://poopak.msc.ir/etc/ios
نسخه : IOS
پساز واردشدنبهپیامرسان،میتوانیداز طریق کانالامور ورزش
به تمرینات هفتگی و آخرین اخبار امور ورزش دسترسی داشته
باشید.

عبدالهنصوحی993459

علیرضاشیخزازرانی950396

عضله مربع کمر

روی شکم دراز بکشید و دستهایتان را باالی سرتان دراز کنید .شانهها را به پشت فشار دهید و دستها ،قفسه سینه و پاها را از روی زمین
بلند کنید 60 .ثانیه در این حالت بمانید .سر باید باال و بازوها جلوی صورت کشیده باشد .ا گر مبتدی هستید ،باید  30ثانیه قفسه سینه و
پاها را باال نگه دارید و بعد بازوها را برای  30ثانیه باال ببرید.

کشش حوله به طرفین

در مرحله بعدی نیز با کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر،
نسبت به ارسال عکسهای خود اقدام فرمایید .شما مجاز به
ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود.

پاها را بهاندازه عرض شانه باز کنید .یک حوله را لوله کنید .دستها را جلوی صورت بیاورید و درحالیکه حوله را در دو دست گرفتهاید ،آن
را به طرفین فشار دهید و باز کنید .این کار را برای  60ثانیه انجام دهید و در  3ست 10تایی آن را به پایان ببرید.
گردآوری:خدماتعمومیوامور رفاهی،امور ورزش

مهدیرستمی93990

در نهایت شما میتوانید در خصوص تصاویر ارسالی از سایر
همکاران نیز اظهار نظر فرمایید .برای این منظور از گزینه
«نظرخواهیدر خصوصتصاویرسایرهمکاران»استفادهنمایید.

پس از باز شدن صفحه مربوطه مطابق با تصویر زیر،
درصورتیکه که عکسی از نظر شما شایسته انتخاب شدن
باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید.

گردآوری:خدماتعمومیوامور رفاهی،امور ورزش

یوسفشرافتدارگانی106175
برندگانمسابقهعکسورزشدر منزلمرحلهشصتممیتوانند
جهت دریافت جوایز خود ،به ساختمان امور ورزش مراجعه
کنند .همچنین مرحله شصتویکم این مسابقه در جریان
است .عالقهمندان میتوانند طبق دستورالعملی که در همین
صفحه آمده است ،عالوه بر انجام تمرینات ورزشی در مسابقه
شرکت کنند.
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ابراهیم در اول اردیبهشت سال  ۱۳۳۶در محله
شهید آیتاهلل سعیدی حوالی میدان خراسان دیده به
جهان گشود.اوچهارمینفرزندخانوادهبهشمارمیرفت.
بااینحال پدرش به او عالقه خاصی داشت .ابراهیم
نوجوان بود که طعم تلخ یتیمی را چشید .از آنجا بود که
همچونمردانبزرگ،زندگیرابهپیشبرد.دوراندبستان
رادر مدرسۀطالقانیودبیرستانرانیزدر مدارسابوریحان
و کریمخانزند گذراند.اوهمزمانباتحصیلعلم،به کار در
بازار تهران نیز مشغول بود .او در دوران پیروزی انقالب
شجاعت زیادی از خود نشان داد و پس از انقالب در
سازمان تربیتبدنی و بعد از آن به آموزشوپرورش منتقل
شد .او اهل ورزش نیز بود و در ورزشهای والیبال و کشتی
نظیرنداشت.
کتاب «سالم بر ابراهیم» کاری از گروه فرهنگی شهید ابراهیم
هادی است .این کتاب زندگینامه و خاطرات پهلوان بیمزار
شهیدابراهیمهادیاست.دراین کتابعالوهبرزندگینامهای
مختصر ۶۹ ،خاطره از دوستان و اعضای خانواده این شهید
بزرگوار ومفقوداالثرجمعآوریشدهاست.ایننوشتار حاصل
بیش از  50مصاحبه از خانواده ،یاران و دوستان آن شهید
است که همگی آنها نگارنده را در گردآوری این مجموعه

ارزشمند یاری رساندند.این کتاب چنان جاذبهای دارد
که تا سال  ۱۳۹۵به چاپ صدم رسید و درمجموع بیش از
پانصد هزار نسخه از آن منتشر شده است .ویژگیهای این
شهید و خاطراتی که بعضا خواننده را به تحیر وامیدارد از
مشخصههای منحصربهفرد این کتاب است.
نمونهایاز متن کتاب:
صبح زود ابراهیم با وسایل کشتی از خانه بیرون رفت .من
و برادرم هم راه افتادیم .هرجایی میرفت دنبالش بودیم،
تا اینکه داخل ســالن هفتتیر فعلی رفت .ما هم رفتیم توی
س ـالنوبینتماشاگرهانشستیم.سالنشلوغبود.ساعتیبعد
مسابقات کشتی آغاز شد .آن روز ابراهیــم چند کشتی گرفت
و همه را پیروز شــد .تا اینکه یکدفعه نگاهش به ما افتاد .ما
داخلتماشــاگرهاتشویقشمیکردیم.باعصبانیتبهسمت
ما آمد و گفت :چرا اومدید اینجا!؟ گفتیم :هیچی ،دنبالت
اومدیمببینیم کجامیری؟بعد گفت:یعنیچی!؟اینجاجای
شمانیست.زودباشینبرینخونه.بــاتعجب گفتم:مگهچی
شــده!؟جوابداد:نبایداینجابمونین.پاشــین!پاشینبرین
خونه!.همینطور کــهحرفمیزد،بلندگواعالم کرد :کشــتی
نیمهنهاییوزن ۷۴کیلوآقایانهادیوتهرانی.ابراهیمنگاهی
به ســمت تشــک انداخت و نگاهی به سمت ما .چند لحظه

سکوت کرد و رفت سمت تشک .ما هم حسابی داد میزدیم
وتشویقشمیکردیم.
مربــیابراهیممرتبدادمیزدومیگفت کهچه کاریبکن.ولی
اوفقطدفاعمیکرد.نیمنگاهیهمبهمامیانداخت.مربی که
خیلی عصبانی شده بود داد زد :ابرام چرا کشتی نمیگیری؟
بزندیگه!!!
ابراهیــمهمبایکفنزیبــاحریفرااز رویزمینبلند کرد.بعد
همیکدورچرخیدواورامحکمبهتشک کوبید.هنوز کشتی
تمامنشدهبود کهازجابلندشدواز تشکخارجشد.
آن روز از دست ما خیلی عصبانی بود .فکر کردم از اینکه
تعقیبش کردیم ناراحت شده است .وقتی در راه برگشت
صحبت میکردیم ،گفت :آدم باید ورزش را برای قوی شدن
انجام بده ،نه قهرمان شدن .من هم ا گه تو مسابقات شرکت
میکنم ،می خوام فنون مختلف رو یاد بگیرم .هدف دیگه
ای هم ندارم .گفتم :مگه بده آدم قهرمان و مشهور بشه و
همه بشناسنش؟بعد از چند لحظه سکوت گفت :هرکس
ظرفیت مشهور شدن رو نداره ،از مشهور شدن مهمتر اینه
کهآدمبشیم.
آنروزابراهیمبهفینالرســید.اماقبلازمســابقهنهایی،همراه
ما به خانه برگشت! او عمال ثابت کرد که رتبه و مقام برایش
اهمیت ندارد .ابراهیم همیشه جمله معروف امام راحل را
میگفت:ورزشنبایدهدفزندگیشود.
منبع:رسانهنیوز

اربعین حســــــــینی تســــــلیت باد

سالم بر ابراهیم

زیارتاربعینحسینی
ستونوالیتعلوی

انتشارات شهید ابراهیم هادی

معرفی کتاب

(جلد اول)

معنویت

آیتاهللالعظمیجوادیآملی
امامحسنعسکری(علیهالسالم)فرمودند«:نشانههایمؤمنوشیعه،پنجچیزاست:اقامه
نماز پنجاهویکرکعت،زیارتاربعینحسینی،انگشتردر دستراست کردن،سجدهبرخاکوبلند
ِ
گفتنبسماهللالرحمنالرحیم»
مراد از نماز پنجاهویک رکعت ،همان هفده رکعت نماز واجب روزانه بهاضافه نمازهای نافله است که
جبرانکننده نقص و ضعف نمازهای واجب است ،بهویژه اقامه نماز شب در سحر که بسیار مفید است.
نماز پنجاهویکرکعتبهشکلمذکور از مختصاتشیعیانوارمغانمعراجرسولخدا(صلاهللعلیهوآله)
است.شایدعلتوصفوستودننماز بهعنوانمعراجمؤمناینباشد کهدستورشاز معراجآمدهاست
ونیزانسانرابهمعراجمیبرد.
موارددیگرینیز کهدر روایتیادشده،از مختصاتشیعیاناست؛زیرافقطشیعهاست کهسجدهبرخاک
داردونیزغیرشیعهیابسماهللالرحمنالرحیمرانمیگویندیاآهستهتلفظمیکنند.همچنینشیعهاست
کهانگشتربهدستراست کردنونیززیارتاربعینحسینیرامستحبمیداند.
اهمیت زیارت اربعین تنها به این نیست که از نشانههای ایمان است ،بلکه طبق این روایت در ردیف
نمازهای واجب و مستحب قرار گرفته است .برپایه این روایت ،همانگونه که نماز ستون دین و شریعت
است،زیارتاربعینوحادثه کربالنیزستونوالیتاست.
بهدیگرسخن،براساسفرمودهرسولخدا(صلاهللعلیهوآله)،عصارهرسالتنبویقرآنوعترتاست؛
عصاره کتاب الهی که دین خداست ،ستونی دارد که نماز است و عصاره عترت نیز ستونش زیارت اربعین
است کهایندوستوندر روایتامامعسکری(علیهالسالم)در کنار همذکرشدهاست.
رسالترسول ا کرم(صل اهلل علیه و آله)تعلیم کتاب و حکمتاز یکسو و تزکیهنفوسمردم از سویدیگر
بودتاهمجاهالنراعالمسازدوهم گمراهانراهدایت کندودر نتیجه،جهالتعلمیوجهالتعملیرااز
جامعهجداسازد.همیندوهدفدر متنزیارتاربعینساالرشهیدان(علیهالسالم)تعبیهشد؛چنان که
قوبرقآنبودوعاملمهمتوحش
منشأددمنشیمنکرانرسالتودشمناننبوت،حبدنیاوشیداییزر 
منکرانوالیتودشمنانامامتنیزهماندلباختگیبهدنیابود.
در روایاتشیعهبرایروز اربعینحسینیدستورهاییوجوددارد:مانندخواندنزیارتمخصوصآنروز در
پیشاز ظهر کهپساز آندورکعتنماز نیزخواندهمیشودودعادر آنوقتمستجاباست.
در زیارتاربعین،هدفقیامامامحسین(علیهالسالم)همانهدفرسالتنبیا کرم(صلاهللعلیهوآله)
دانستهشدهاست.براساسقرآنونهجالبالغه،هدفرسالتانبیایالهی،دوچیزاست:یکیعالم کردن
مردمودیگریعاقلساختنآنهاباتهذیبنفس.
کسانی کهعلمندارنددستورخدارانمیدانندوتوانتربیتخودیادیگرانراندارند.برخینیزعالماند،ولیدر
اثرنداشتنعقلبهدانشخودعملنمیکنند.ازاینرو،انبیا(علی هالسالم)برایتعلیموتزکیهمردممبعوث
شدهاند کهخوبیهارابهمردمبشناسانندوراهخوبرابهآنانبنمایانندتامردمخوببفهمندوبهخوبیها
عمل کنند.چنینجامعهایمهدپرورشاولیایالهیاست.
در زیارت اربعین میخوانیم« :فأعذر فی الدعاء و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من
الجهالةوحیرةالضاللة»؛یعنیآنحضرت(علیهالسالم)بااتمامحجتبرخلق،هرعذریرااز امترفع کرد
و اندرز و نصیحت آنان را با مهربانی انجام داد و خون پا کش را در راه خدا نثار کرد تا بندگانت را از جهالت و
حیرتو گمراهینجاتدهد.
منبع:رسانهنیوز

مشاهیر

موالنا
موالنا جال لالدین محمد بلخی مشهور به
مولوی شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری است.
وی در سال  ۶۰۴هجری قمری در بلخ زاده شد .پدر
وی بهاءالدین که از علما و صوفیان بزرگ زمان خود بود به سبب رنجشی که بین او و سلطان محمد
خوارزمشاه پدید آمده بود از بلخ بیرون آمد و بعد از مدتی سیر و سیاحت به قونیه رفت .موالنا بعد از
فوت پدر تحت تعلیمات برهانالدین محقق ترمذی قرار گرفت .مالقات وی با شمس تبریزی در سال
 ۶۴۲هجری قمری انقالبی در وی پدید آورد که موجب ترک مسند تدریس و فتوای وی شد و به مراقبت
نفس و تذهیب باطن پرداخت .وی در سال  ۶۷۲هجری قمری در قونیه وفات یافت .از آثار او میتوان
به مثنوی ،دیوان غزلیات یا کلیات شمس ،رباعیات ،مکتوبات ،فیه مافیه و مجالس سبعه اشاره کرد.
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