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هم زمان با آغاز هفته دفاع مقدس؛

رکورد تولید ماهیانه ورق قلع اندود
 در فوالد مبارکه شکسته شد

یادداشت مدیر مسئول

دوران هشت ساله جنگ نابرابر و تحمیلی نظام سلطه جهانی بر علیه   
نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران که با بیش از 98 درصد آرای مردم برقرار 
شده بود، دورانی بود مملو از تجاوز، ستمگری، خونریزی و آسیب رساندن 
دولت های غربی برای از پا درآوردن نظام اسالمی که در نهایت، پس از هشت 
سال، در حالی پایان یافت که بخش قابل توجهی از زیرساخت های ایران 
اسالمی از میان رفته و سیاست ها و برنامه های توسعه و تکامل کشور در سایه 
جنگ به حالت تعلیق درآمده و تمام تمرکز و انرژی کشور مصروف دفاع از 

ارزش ها و تمامیت ارضی شده بود.
در طول قریب به 3 هزار روز جنگ نابرابر رژیم عراق علیه ایران، بیش از 200 هزار 
نفر از شهروندان و نظامیان ایران به شهادت رسیدند و قریب به 700 هزار نفر 
مجروح و6 هزار 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 می دانستند، معتقد بودند جنگ هشت ساله ثمرات بزرگی برای 
کشور داشته و این نگاه در دیدگاه مقام معظم رهبری نیز جاری است و ایشان نیز 
بر این اعتقادند که جنگ هشت ساله ما را قوی تر کرده و گنجینه عظیمی برای 

کشور فراهم ساخته است.
عزم و اراده بخش های مختلف کشور در آن زمان بر پشتیبانی از جبهه های نبرد 
حق علیه باطل متمرکز بود و در این میان، شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک 
کیپ های  واحد صنعتی نوپا، با تشکیل ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ و اعزام ا
راه سازی، ساختمانی، برق رسانی و اعزام نیروی عملیاتی، ماشین آالت 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 ماشین آالت نظامی و سایر تجهیزات، ایجاد تغییرات اساسی 
در برخی از ماشین آالت همچون موشک انداز کاتیوشا، اعزام و ارسال انواع 
ماشین آالت سنگین کارخانه به جبهه ها برای راه سازی و...، طراحی معماری 
ساختمان ها و پناهگاه ها، فعالیت های نقشه برداری، 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 هشت ساله بود.
کارگران خدوم شرکت فوالد مبارکه به  کارکنان و  عزیمت بیش از 200 نفر از 
جبهه های عملیاتی جنوب و غرب و ارسال کمک های نقدی و غیرنقدی کارکنان 
و خانواده های ایشان به جبهه ها 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 دشمنی ها و فشارها و تحریم ها همچنان به حرکت خود 
در مسیر تعالی ادامه می دهد  و در شرایطی که امروز تحریم های ظالمانه و 
خصمانه نظام بین الملل در باالترین سطح خود در دوران پس از انقالب اسالمی 
ایران قرارگرفته، نبرد در جبهه اقتصادی به خط مقدم مبارزه با سلطه جویی و 

زیاده خواهی استکبار بدل شده است.
 شرکت فوالد مبارکه نیز به عنوان بزرگ ترین شرکت صنعتی کشور، اراده و همت 
و تالش خود را در جهت مبارزه با این جنگ نوین به کار بسته و خوشبختانه با 
وجود همه کارشکنی ها و محدودیت ها، بر مشکالت ناشی از تحریم ها فائق آمده 
و با روحیه انقالبی و حماسی متأثر از قیام عاشورا، استوار و پایدار  پای آرمان های 

میهن اسالمی ایستاده است.

فوالد مبارکه، در خط مقدم نبرد اقتصادی 
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ح شد؛مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی خرید فوالد مبارکه: تش نشانی مطر در آستانه روز ملی ایمنی و آ در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالکس
 جایگاه مطلوب  جهانی صورت می گیرد؛

  فوالد مبارکه در شاخص
 ضریب  شدت حوادث

دست یابی به ظرفیت تولید ساالنه بیش از 8.5 میلیون تن فوالد در شرکت فوالد مبارکه
مدیرعامل فوالد مبارکه با اعالم ثبت رکورد 146 ذوب روزانه تصریح کرد؛
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سهم ۲۵ درصدی پتروشیمی ها از صادرات غیرنفتی
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: سهم پتروشیمی ها در صادرات غیرنفتی سال گذشته به ۲۵ درصد رسیده است.

اروپا به زغال سنگ روی می آورد
گر نتواند گاز طبیعی کافی ذخیره کند، ممکن است مجبور شود زمستان امسال زغال سنگ بیشتری بسوزاند. با وجود اهداف انرژی سبز بلندپروازانه، اروپا ا

پیام قهرمانی شما پیام امید، 
کارهای  نشاط و امکان تحقق 

به ظاهر نشدنی است

مدال آوران  دیدار  در  اسالمی  انقالب  رهبرمعظم 
بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو، با قدردانی صمیمانه از 
قهرمانی  پیام  مهم ترین  گفتند:  کشورمان  قهرمانان 
ورزشکاران افتخارآفرین کشور در صحنه های بین المللی، 
امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی و انتقال پیام ایستادگی 

و امید و نشاط به جامعه و جوانان است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای این پیام را برای جامعه، آورده بسیار 
مهمی خواندند و افزودند: درحالی که دستگاه های بسیاری 
مشغول برنامه ریزی برای سلب امید و نشاط از جامعه به ویژه از 
جوانان هستند، قهرمانی ورزشکاران ایرانی، پیام امید را به کل 

جامعه تزریق می کند و این موضوع بسیار ارزشمند است.
ایشان با اشاره به پیام های کوتاه تشکر خود بعد از قهرمانی 
ورزشکاران، خاطرنشان کردند: بدانید این پیام ها از عمق جان 

است و قدر و اهمیت حرکت شما را می دانیم.
رهبر انقالب با اشاره به قهرمانی ورزشکاران با وجود برخی 
محدودیت ها، گفتند: اینکه با وجود این محدودیت ها پرچم 
کشور باال می رود  و سکوهای جهانی فتح می شود، نشان از اراده 
قوی و عزم راسخ است و این عزم، اراده و قهرمانی و امیدآفرینی 
نه تنها در ورزش، بلکه در عرصه های علم، فناوری، هنر و ادبیات 
نیز وجود دارد که یکی از وظایف مهم مسئوالن نشان دادن 

صادقانه این افتخارآفرینی ها ست.
ایشان در ادامه به نمونه هایی از قهرمانی ها و مدال آوری های 
ناسالم در ورزش جهان اشاره کردند و افزودند: عالوه بر ناداوری ها، 
رشوه و زد و بندهای سیاسی و استفاده از مواد نیروزا، کسب مدال 
به واسطه وطن فروشی و خودفروشی نیز از نمونه های قهرمانی 

ناسالم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تجلی ارزش های انسانی و دینی و 
معنوی در کنار قهرمانی را بسیار ارزشمند خواندند و با اشاره به 
نمونه هایی از این موارد در رقابت های المپیک و پارالمپیک 
گفتند: نام گذاری کاروان ورزشی به نام شهیدان به ویژه شهید 
سلیمانی، اهدای مدال از طرف چند قهرمان به شهیدان 
خاص، استفاده از چفیه به عنوان نماد ایثار و مقاومت و سجده 
بر آن، رعایت حجاب و پوشش به خصوص استفاده از چادر 
کاروان، ابراز عشق و محبت به پرچم ایران،  در پرچم داری 
گرفتن حریف مغلوب  صحنه های نماز خواندن، در آغوش 
جلوه هایی از ارزش های اسالمی و معرف هویت ملت ایران 

هستند.
کید کردند: بانوان ورزشکار ایرانی در این رقابت ها ثابت  ایشان تأ
کردند که حجاب اسالمی مانع درخشش در عرصه ورزش نیست، 
همان گونه که این موضوع را در عرصه های سیاست و علم و 

مدیریت نیز ثابت کرده اند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: حجاب ورزشکاران زن 
ایرانی، راه را برای ورزشکاران زن کشورهای اسالمی نیز هموار کرده 
کنون بانوان ورزشکار بیش از ۱0 کشور اسالمی،  است به گونه ای که ا

با رعایت حجاب در میادین ورزشی حاضر می شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای موضوع به رسمیت نشناختن رژیم 
جنایتکار صهیونیستی در میادین ورزشی را موضوعی بسیار مهم 
ک، نسل کش و نامشروع صهیونیستی  دانستند و گفتند: رژیم سفا
تالش دارد با حضور در میدان های بین المللی ورزشی برای خود 
کسب مشروعیت کند و مستکبرین جهانی نیز به او کمک می کنند، 
اما مسئوالن محترم ورزشی و ورزشکاران نباید در این حوزه، 

به هیچ وجه منفعل شوند.
ایشان با اشاره به اقدامات متقابل رژیم صهیونیستی و حامیانش 
کید کردند: وزارت ورزش و وزارت  برای محروم کردن ورزشکاران، تأ
امور خارجه و دستگاه های حقوقی باید این موضوع را از راه های 
حقوقی دنبال و از ورزشکاران کشور و حتی ورزشکاران مسلمان 

دیگر کشورها حمایت کنند.
کید بر اینکه ورزشکار سربلند ایرانی  رهبر انقالب اسالمی با تأ
نمی تواند به خاطر یک مدال با نماینده رژیم جنایتکار دست بدهد 
و عمال او را به رسمیت بشناسد، افزودند: این موضوع سابقه دارد 
و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از مسابقه با نمایندگان رژیم 
آپارتاید آفریقای جنوبی امتناع می کردند و بعد از مدتی هم آن رژیم 

از بین رفت و رژیم صهیونیستی نیز نابود خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای چند توصیه نیز به مسئوالن ورزشی 
داشتند: »کیفی سازی ورزش بین المللی و تکیه به اعزام ورزشکار 
در رشته های مدال آور«، »برنامه ریزی برای ارتقای رتبه ایران 
ک  در المپیک«، »تجلیل از درخشش یک نشان ایرانی پوشا
در المپیک و لزوم حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات ورزشی در 
داخل«، »توجه بیشتر به ورزش های اصیل ایرانی همچون چوگان 
و استفاده از  آن  برای جذب گردشگران خارجی«، »استفاده از 
مربیان ایرانی تا جای ممکن« و »ارتقای عدالت ورزشی« جزو 

توصیه های رهبر انقالب به مسئوالن ورزش کشور بود.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

ثبت رکورد تولید 146 ذوب در شرکت فوالد مبارکه تنها چند روز پس از رفع محدودیت های 
انرژی و در آغاز هفته دفاع مقدس، نشان از روحیه جهادی فوالد مبارکه در جبهه صنعت 

دارد.
حمیدرضا عظیمیان در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه در دو ماه گذشته به دلیل 
وجود محدودیت های شدید انرژی، نتوانست به ظرفیت های فوالدسازی دست یابد، اما به محض رفع 
محدودیت ها فعالیت تولیدی خود را افزایش داد و پس از گذشته کمترین زمان ممکن، موفق به ثبت رکورد 
تولید ۱46 ذوب )معادل 26 هزار و ۱00 تن اسلب( گردید و این در حالی است که رکورد قبلی شرکت در این 
بخش در تاریخ 3۱ فروردین ماه سال جاری با ۱44 ذوب )معادل 25 هزار و 950 تن اسلب( به ثبت رسیده بود.

وی با بیان اینکه ثبت چنین رکورد ارزشمندی در فوالد مبارکه از چند منظر حائز اهمیت است، افزود: ثبت این 
رکورد در آغاز هفته دفاع مقدس یعنی فرزندان این مرزوبوم در جبهه صنعت هم قدرت مندانه در حال تالش اند 

و برای سربلندی کشور می جنگند.
توانایی بازگشت به پویایی و ثبت رکوردهای بیشتر همچنان پابرجاست

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این روحیه جهادی در فوالدمردان شرکت فوالد مبارکه 
نشان می دهد 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 قابل توجه آن، نیازمند انرژی بسیار و بسیج همه 

امکانات است که شرکت فوالد مبارکه به خوبی توانسته این مسئله مهم را عملیاتی کند.
گرچه به دلیل محدودیت هایی که در فصل تابستان تجربه کردیم و محدودیت هایی  عظیمیان تصریح کرد: ا
که در زمستان خواهیم داشت، ممکن است اندکی از برنامه های پیش بینی شده فاصله بگیریم، اما همه تالش 

خود را برای جبران عقب افتادگی ها خواهیم داشت.
گرچه ناحیه فوالدسازی این  وی با اشاره به نحوه برخورد فوالد مبارکه با محدودیت های انرژی عنوان داشت: ا
شرکت با کاهش تولید مواجه شد، اما از این موقعیت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد و با انجام تعمیرات 

اساسی و بلندمدت بدون هرگونه حادثه جدی، برای تولیدات بیشتر آماده شد.

میزان کیفیت محصوالت فوالد مبارکه از مقادیر قبلی خود پیشی گرفت
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: در نتیجه همین اقدامات پس از رفع محدودیت های انرژی 
یعنی بدون فشار به تجهیزات یا فعالیتی خارج از استانداردها، رکورد جدیدی به ثبت رسید و میزان کیفیت 

محصوالت این شرکت نیز از مقادیر قبلی خود پیشی گرفت.
وی بیان داشت: ثبت این رکورد ارزشمند پیام مهم دیگری برای جامعه صنعت به همراه دارد و آن هم این است 

گر این صنعت با محدودیت در تولید مواجه نباشد، قابلیت های تولیدی بسیار زیادی دارد. که ا
ثبت این رکورد به معنی ظرفیت تولید بیش از 8.۵ میلیون تن فوالد در سال است

عظیمیان ادامه داد: چنین اعداد و ارقامی در رکوردهای تولید برای افرادی که دستی در صنعت دارند، 
قابل درک است، اما برای آحاد جامعه که آشنایی کمتری با موضوعات تخصصی صنعت دارند، این گونه 
نیست و برای درک بهتر آنان الزم است اعالم کنیم که ثبت این رکورد روزانه به معنی ظرفیت تولید بیش از 8.5 

میلیون تن فوالد در سال است.
کید کرد: این در حالی است که هدف فوالد مبارکه در تولید به دلیل محدودیت های پیش رو، 7.2  وی تأ
میلیون تن تعیین شده است، اما این شرکت بدون هیچ تجهیز جدیدی، ظرفیت تولید را به اندازه ایجاد 
یک کارخانه فوالدسازی جدید )معادل مجتمع فوالد سبا یا فوالد هرمزگان( افزایش داده که تحقق این 

میزان از تولید مشروط بر تأمین کامل همه نهاده های تولید برای فوالد مبارکه است.
دغدغه فوالد مبارکه برای تأمین مواد اولیه صنایع پایین دستی

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: عالوه بر موارد ذکرشده، رکورد جدید این شرکت فوالدی این پیام را 
برای صنایع پایین دستی دارد که با وجود همه محدودیت ها، فوالد مبارکه دغدغه تأمین مواد اولیه صنایع 

پایین دستی را دارد.
وی در پایان اظهار داشت: در همین راستا برنامه ریزی های الزم صورت گرفته تا با وجود محدودیت های 
احتمالی انرژی در فصل زمستان، عملکرد واحدهای نوردی شرکت فوالد مبارکه که تأمین کننده مواد اولیه 
صنایع پایین دستی است، تحت تأثیر قرار نگیرد و در نهایت مشتریان این شرکت با هیچ مشکلی در تولید 

مواجه نشوند.

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 کوهستانی پزوه 
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 ذوب آهن اصفهان است تصریح کرد: استفاده از 
ظرفیت های قانونی این گمرک های اختصاصی می تواند نقش بسیار مؤثری در تسهیل فعالیت های 
گمرکی و واردات مواد اولیه و ماشین آالت این دو مجموعه بزرگ صنعتی ایفا نماید. وی تسهیل 
واردات و کاهش هزینه انبارداری را از مهم ترین مزیت های استفاده از این گمرکات اختصاصی 

دانست.
کید بر حمایت ویژه گمرک اصفهان از واردات مواد اولیه و  مدیرکل گمرکات استان اصفهان با تأ
ماشین آالت 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 برنامه ریزی و پشتیبانی خرید فوالد مبارکه نیز ضمن تشکر از حمایت های 
اتاق بازرگانی، اداره کل گمرکات و سازمان صمت اصفهان از مجموعه فوالد مبارکه گفت: با تدابیر 
اتخاذشده در این شرکت، مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات وارداتی مجموعه فوالد مبارکه از 
وضعیت مطلوبی برخوردار است و با مدیریت مناسب توانستیم آثار سوء تحریم های ظالمانه غرب 

را به حداقل برسانیم.
وی افزود: خوشبختانه با تالش های صورت گرفته در فوالد مبارکه روند خروج کاال از گمرکات سرعت 
گرفته است، اما جهت تداوم این روند الزم است حمایت های الزم از سوی اداره کل گمرک استان 

و سازمان صمت صورت گیرد.
حیدری تعدد قوانین، بخشنامه ها و متغیر بودن تعرفه ها را به همراه مشکالت سامانه جامع تجارت 

مهم ترین 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 دغدغه های 
مهم وزارت صمت و سازمان صمت استان دانست که می تواند نقش مهمی در تسهیل تجارت 
خارجی و کاهش دغدغه های فعاالن اقتصادی ایفا کند. وی خواستار ارائه فهرستی از مشکالت 
شرکت فوالد مبارکه در حوزه ثبت سفارش و استفاده از سامانه جامع تجارت به منظور پیگیری و 

رفع ریشه ای این مشکالت شد.
در ادامه زهرا زمانی مدیر پژوهش و بررسی های 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 98، پیگیری و رفع مشکالت ارزی اعضا و همچنین کمک به توسعه 
صادرات استان در اولویت برنامه های پارلمان بخش خصوصی اصفهان قرار گرفت . ایجاد میز اتاق 
اصفهان در بانک مرکزی برای نخستین بار در کشور در سال 98 و همچنین ایجاد میزهای صمت 
و امور گمرکی از مهم ترین اقدامات این حوزه بود که نقش بسیار مهمی در پیگیری و رفع مشکالت 

ارزی فعاالن اقتصادی استان اصفهان داشت.
وی افزود: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده در اتاق بازرگانی اصفهان شاهد دستاوردهای 
مناسبی در حوزه کسب وکار استان و کشور بودیم که صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های تسهیلگر 
در حوزه ارزی و رفع بخش قابل توجهی از مشکالت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان و کشور از 

مهم ترین دستاوردهای آن بوده است.
زهرا زمانی پیگیری و رفع مشکالت اعضا را از مهم ترین برنامه های اتاق بازرگانی در دوره نهم 
دانست و گفت: برگزاری چنین جلساتی با حضور دستگاه های اجرایی ذی ربط نقش بسیار مهمی 
در پیگیری و رفع مشکالت فعاالن اقتصادی استان ایفا خواهد کرد. وی ضمن تقدیر از همراهی 
و حمایت دستگاه های اقتصادی استان از پارلمان بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی استان، 
بهبود ۱8 رتبه ای شاخص محیط کسب وکار استان در زمستان ۱399 و بهار ۱400 را ثمره این همدلی 

و همکاری دانست.
در ادامه این نشست حسین کبیری رئیس پشتیبانی خرید و ترخیص کاالی فوالد مبارکه نیز بخشی 
ح و خاطرنشان کرد: مشکالت سامانه جامع تجارت سبب  از مشکالت گمرکی فوالد مبارکه را مطر
کند شدن روند ترخیص کاالهای این شرکت شده است که امیدواریم با همکاری نهادهای دولتی 

ذی ربط این مشکل برطرف شود.
در پایان این نشست مقرر گردید مشکالت و چالش های 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 ظرفیت های موجود در استان به ویژه شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی استان اصفهان برای رفع آن اقدام شود. همچنین اتاق بازرگانی اصفهان برای 
تشکیل دوره های 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.

به دلیل  تولید  در  مبارکه  فوالد  هدف   
محدودیت های پیش رو، 7.۲ میلیون تن 
تعیین شده است، اما این شرکت بدون هیچ 
تجهیز جدیدی، ظرفیت تولید را به اندازه ایجاد 
یک کارخانه فوالدسازی جدید )معادل مجتمع 
فوالد سبا یا فوالد هرمزگان( افزایش داده که 
تحقق این میزان از تولید مشروط بر تأمین کامل 

همه نهاده های تولید برای فوالد مبارکه است

 با تدابیر اتخاذشده در این شرکت، مواد اولیه و 
ماشین آالت و تجهیزات وارداتی مجموعه فوالد 
مبارکه از وضعیت مطلوبی برخوردار است و با 
مدیریت مناسب توانستیم آثار سوء تحریم های 

ظالمانه غرب را به حداقل برسانیم

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

دست یابی به ظرفیت تولید ساالنه بیش از 8.5 
میلیون تن فوالد در شرکت فوالد مبارکه

مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی خرید فوالد مبارکه:

خروج کاالهای فوالد مبارکه از گمرکات سرعت گرفته است

رهبر انقالب اسالمی در دیدار مدال آوران ایران در 
رقابت های المپیک و پارالمپیک توکیو:
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کلنگ زنی سه طرح عظیم در شرکت فوالد خوزستان
کسیژن 4 و نیروگاه ۵۲۰ مگاواتی برق در فوالد خوزستان برگزار شد. کلنگ زنی سه طرح احداث ماشین ریخته گری اسلب عریض، کارخانه ا

حمایت وزارت اقتصاد از وعده احداث یک میلیون واحد مسکن در سال
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد از حمایت وزیر اقتصاد برای تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال خبر داد.

 خـبــــــــــــــــــر      
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افزایش 16۲ درصدی صادرات ورق گرم

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 ۱۱4 درصدی 
گرم با  که بیشترین تغییر هم در زمینه ورق  همراه شده 

افزایش ۱62 درصدی صادرات بوده است.
بر پایه اطالعات منتشرشده از سوی انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، در زمینه صادرات این بخش از محصوالت 
فوالدی نیز رشد 83 درصدی برای مقاطع طویل فوالدی در 
پنج ماهه اول امسال ثبت شده که بیشترین رشد صادرات 
برای میلگرد است که از رقم 507 هزار تن در سال 99 به ۱0۱0 
هزار تن در پنج ماهه اول امسال رسیده و رشد 99 درصدی 
داشته است. بیشترین افت صادرات هم در زمینه تیرآهن 
بوده است که از 56 هزار تن به 52 هزار تن رسیده و افت 7 

درصدی داشته است.
مقاطع تخت فوالدی نیز در حوزه صادرات با رشد ۱۱4 
درصدی همراه شده و بیشترین تغییر هم برای ورق گرم با 

افزایش ۱62 درصدی صادرات بوده است.

سرمایه گذاری 19 هزار میلیارد تومانی برای افزایش 
تولید برق کشور

مدیرعامل هلدینگ نیروگاهی بنیاد مستضعفان از سرمایه گذاری 
۱9 هزار میلیارد تومانی این بنیاد در پروژه های در حال احداث 

7 واحد نیروگاهی با هدف افزایش ظرفیت تولید برق خبر داد.
به گزارش ایراسین و به نقل از روابط عمومی بنیاد مستضعفان، 
محسن امیری با اشاره به فعالیت هلدینگ برق و انرژی بنیاد 
کرد: بنیاد  ارتقای توان تولید برق، اظهار  مستضعفان در 
مستضعفان با دارا بودن هفت نیروگاه گازی و سیکل ترکیبی در 
اهواز، خرمشهر، خرم آباد، چابهار، قم، گلستان و قائن، حدود 
4هزار و 400 مگاوات برق تولید می کند که با توجه به مصرف کشور، 

این میزان تولید، پاسخ گوی 6 درصد نیاز کشور است.
کید بر اینکه بنیاد  برای   مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی صبا با تأ
افزایش تولید برق در کشور و تأمین نیاز مصرف خانگی، صنایع و 
همچنین بخش کشاورزی، برنامه ای جدی دارد، گفت:  بنیاد 
در حال احداث 5 واحد بخار در نیروگاه های خرمشهر، چابهار و 
خرم آباد است که بدون مصرف سوخت بیشتر، ظرفیتی معادل 

870 مگاوات را به میزان تولید این نیروگاه ها اضافه می کند. 

کو تجارت ۵ میلیارد دالری ایران با اعضای ا

سخنگوی گمرک ایران گفت: ایران با 9 کشور عضو سازمان 
کو، در 5 ماه نخست امسال حدود 8  همکاری اقتصادی ا

میلیون تن به ارزش 5 میلیارد دالر تبادل کاال داشته است.
به گزارش ایراسین و به نقل از گمرک ایران، سید روح اهلل لطیفی 
اظهار داشت: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، 7 میلیون و 
944 هزار و 322 تن کاال به ارزش 4 میلیارد و 967 میلیون و 
3۱9 هزار و 849 دالر بین ایران و سایر کشورهای عضو سازمان 
کو تبادل کاال شد که سهم صادرات، 6  همکاری اقتصادی ا
میلیون و ۱07 هزار و 3۱۱ تن به ارزش 2 میلیارد و 953 میلیون و 
303 هزار و 532 دالر بود و یک میلیون و 837 هزار و ۱۱ تن کاال 
به ارزش 2 میلیارد و ۱4 میلیون و ۱6 هزار و 3۱7 دالر نیز از این 

کشورها به جمهوری اسالمی ایران وارد شد.
کو در 5 ماه نخست امسال نسبت به مدت  تجارت ایران با ا
مشابه درمجموع 8 درصد در وزن و 38 درصد در ارزش رشد 

داشته است.

عدد خبر

درصد

هزار میلیارد تومان

میلیارد دالر

یخته گری ی، فوالد و ر معرفی دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه های متالورژ

جهادگران عرصه تولید فــوالد مبارکه بــرای دومین بار در ســال 1400 موفق 
به شکســتن رکورد تولیــد ورق قلع اندود شــدند و توانســتند رکــورد قبلی را 

به 10 هــزار و 410 تن برســانند.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، در ســال تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا، رکــورد تولیــد ورق 
قلع انــدود بــه میــزان ۱0 هــزار و 4۱0 تــن در شــهریورماه ۱400 توســط تالشــگران واحــد قلع انــدود 
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 قلع انــدود بــه میــزان ۱0 هــزار و 307 تن در 

فروردین مــاه امســال بــه ثبــت رســیده بــود.
ایــن رکــورد کــه در ســایه محدودیت هــا و مشــکالت بســیاری همچــون تحریم هــا و شــیوع 
ــا به دســت آمده، نشــان از اراده تولیــد در ســخت ترین شــرایط در شــرکت فــوالد  ویــروس کرون
مبارکــه دارد؛ قطــع وابســتگی از واردات ایــن نــوع محصــول و خودکفایــی در تولیــد تمــام نیــاز 

ــد. ــری کن ــز جلوگی ــور نی ــروج ارز از کش ــد از خ ــده می توان ــور در آین کش
رکوردی که طی 6 ماه برای دومین بار شکسته شد

مصطفی ناجی رئیــس واحد قلع انــدود و خطوط بــرش ۱ و 2 شــرکت فوالد مبارکــه در گفت وگو 
با خبرنــگار فــوالد در خصوص رکــورد جدیــد ثبت شــده در ایــن واحــد اظهار کــرد: آخریــن رکورد 
تولید خط قلع اندود شــرکت فــوالد مبارکه مربوط بــه فروردین مــاه ۱400 با تولید ۱0 هــزار و 307 
تــن بــوده کــه در ادامــه ایــن مســیر و رکوردزنی هــا در شــهریور امســال، میــزان تولیــد بــه ۱0 هــزار و 
4۱0 تن رســید و مجددا رکورد تولید برای دومین بار در 6 ماهه نخســت امســال شکسته شد.

وی بــا بیــان اینکــه محدویت هــا در مســیر تولیــد همــواره وجــود داشــته اســت، افــزود: بــا توجــه 
بــه سیاســت های ســازمان، به گونــه ای برنامه ریــزی شــد کــه ناحیــه نــورد ســرد در تأمیــن مــواد 
ــا مشــکل  ــرم تحویــل گرفتــه می شــوند( ب ــورد گ ــه از واحــد ن اولیــه خــود )شــامل کالف هایــی ک

جــدی مواجــه نشــود.
کاربردی بودن این محصول در صنایع غذایی

رئیس واحد قلع انــدود و خطــوط برش ۱ و 2 شــرکت فــوالد مبارکه گفــت: میزان مصــرف آب در 

خطــوط قلع انــدود بســیار باالســت و از فرآیندهــای پرمصــرف اســت، در نتیجه ایجــاد اختالل 
در آب یــا دمــای آب باعــث مشــکل در تولیــد و کیفیــت محصــول می شــود، 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 قلع اندود، تمهیداتی اندیشیده شده 
کــه بــا افــت مــواد ورودی مواجــه نشــویم؛ بــرای دســتیابی بــه ایــن رکــورد، تمــام فعالیت هــای 
برنامه ریزی شــده بــرای خــط قلع انــدود همچــون فعالیت هــای تعمیراتــی بــه بهتریــن شــکل 

ممکــن انجــام شــد.
کــه بــا توجه بــه اینکه  ناجــی اذعــان داشــت: محصــوالت قلع انــدود شــرایط ویــژه ای دارنــد چرا
ــرای  ایــن محصــول در نهایــت یکــی از حســاس ترین مصــارف را داشــته و در صنایــع غذایــی ب
ســاخت انــواع قوطی هــای کنســرو و کمپــوت اســتفاده می شــود، در نتیجــه حساســیت تولید 
ــوالت  ــد محص ــت تولی ــه کیفی ــه ب ــز و توج ــن تمرک ــد؛ بنابرای ــش می ده ــوع از ورق را افزای ــن ن ای
قلع اندودشــده ضــروری اســت و نــگاه مــا همــواره بــرای تولیــد آن هــا کیفــی بــوده و نتیجــه آن 

عــدم ایجــاد چالــش در کیفیــت محصــوالت بــوده اســت.
برتری کیفیت محصول فوالد مبارکه در مقایسه با مشابه خارجی آن

ع مدیــر محصــوالت پوشــش دار شــرکت فــوالد مبارکــه در خصــوص رکــورد بــه ثبــت  محســن زار
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــه در گفت وگ ــوالد مبارک ــرکت ف ــرد ش ــورد س ــه ن ــدود ناحی ــط قلع ان ــیده در خ رس
فــوالد گفــت: محصــوالت قلع انــدود بــرای صنایــع غذایــی مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد و 
ــا مشــابه  تولیــدات شــرکت فــوالد مبارکــه از نــوع DR8، T3، T4 و DR7 بــوده کــه قابل رقابــت ب
محصوالت خارجی بــوده و حتی کیفیت برخی از محصوالت ما در مقایســه بــا نمونه خارجی 

ــر اســت. باالت
کنــون تنهــا درصــدی از نیــاز کشــور بــه ورق قلع انــدود توســط شــرکت فوالد  وی بــا بیــان اینکــه ا
مبارکــه و یــک شــرکت دیگــر داخلــی تأمیــن می شــود و مابقــی از دیگــر کشــورها وارد می شــوند، 
خاطرنشــان کــرد: در آینــده ای نه چنــدان دور بــا تکیه بــر توانمندی هــای داخلــی بــرای تولیــد 

ایــن محصــول بــه خودکفایــی خواهیــم رســید و کشــور را از واردات آن بی نیــاز می کنیــم.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه از حضور فعال این شرکت در سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی متالکس )متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع 
وابسته( در اصفهان خبر داد و گفت: دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزه های 

متالورژی، فوالد و ریخته گری در این نمایشگاه معرفی می شوند.
هادی نباتی نژاد در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه در سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی متالکس )متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته( اصفهان که از 7 تا ۱0 

مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد، حضوری فعال خواهد داشت.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه طی سال های اخیر دستاوردهای بزرگی در حوزه های متالورژی، فوالد و 
ریخته گری داشته که این نمایشگاه بستر مناسبی را برای معرفی این دستاوردهای مهم فراهم می کند که 
ازجمله شاخص ترین 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 طرح های کلیدی کشور در توسعه 

خطوط صادرات نفت در کشور است.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: همچنین شرکت فوالد مبارکه در سال های اخیر با طراحی 
و تولید موفقیت آمیز ۱0 محصول فوالدی جدید، موفق به شکستن رکورد طراحی محصوالت جدید 

گردیده که این محصوالت نیز در نمایشگاه بین المللی متالکس معرفی خواهند شد.
وی ادامه داد: این نمایشگاه به معرفی تولید فوالد، چدن و فلزات غیر آهنی )ریخته گری، عملیات 
حرارتی، آب کاری و پرداخت، متالورژی پودر(، خدمات صنعت متالورژی )مواد اولیه و کمک ذوب ها، 
قالب سازی و مدل سازی، خدمات آزمایشگاهی، تست ها(، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی وابسته 
)جرثقیل ها، ژنراتورها، موتورهای گازسوز، غبارگیرها، اتصاالت و شلنگ های فشار قوی، روانکارها و 
روغن های صنعتی، صنایع الستیک و نوارنقاله ها، تصفیه خانه های صنعتی( و شکل دهی فلزات )نورد، 

آهنگری و جوشکاری، تراشکاری، برشکاری و پرس کاری( می پردازد.
نباتی نژاد خاطرنشان کرد: نمایندگانی از استان های 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 دوره های 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 بین المللی متالکس )متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت 
و صنایع وابسته( اصفهان، در کنار شرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، 
شرکت فوالد زرند ایرانیان( میدکو )مجتمع فوالد سپید فراب کویر، مجتمع صنعتی اسفراین، شرکت 
فوالد اطلس گلستان، شرکت حامی آلیاژ آسیا( فؤاد حامیران )، شرکت صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان، 
گستر، شرکت نورد لوله سمنان، شرکت هلدینگ ظفر،  شرکت جویافناوران فوالد پویا، شرکت کهربا
شرکت مهندسی بین المللی ایران( ایریتک( و شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات MMT حضور 

خواهند داشت.

محصـوالت قلع انـدود شـرایط ویـژه ای 
کـه بـا توجـه بـه اینکـه ایـن  دارنـد چرا
محصول در نهایت یکی از حساس ترین 
مصـارف را داشـته و در صنایـع غذایـی 
بـرای سـاخت انـواع قوطی هـای کنسـرو 
و کمپـوت اسـتفاده می شـود، در نتیجـه 
حساسـیت تولیـد ایـن نـوع از ورق را 

افزایـش می دهـد

شرکت فوالد مبارکه در سال های اخیر با 
طراحی و تولید موفقیت آمیز 1۰ محصول 
فوالدی جدید، موفق به شکستن رکورد 
گردیـده  طراحـی محصـوالت جدیـد 
کـه ایـن محصـوالت نیـز در نمایشـگاه 
بین المللـی متالکـس معرفـی خواهند شـد

رکورد تولید ماهیانه ورق قلع اندود در فوالد مبارکه شکسته شد
هم زمان با آغاز هفته دفاع مقدس؛

در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالکس صورت می گیرد؛
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خیز بلند چادرملو برای ثبت باالترین رکورد تولید کنسانتره حمایت و مشارکت در فعال سازی مجدد شرکت هپکو

که به یاری  مدیر مجتمع معدنی چادرملو گفت: بسیار خرسندم 
کارکنان شرکت، تحت  کلیه  خداوند متعال و همت و تالش 
رهنمودهای مدیرعامل محترم و هماهنگی هیئت مدیره شرکت معدنی 
کنسانتره در روز چهارشنبه مورخ  و صنعتی چادرملو، میزان تولید 
که در  کرد و افتخار جدیدی  ۱۴۰۰/۰۶/2۴ از مرز ۶ میلیون تن عبور 
تاریخ فعالیت این مجتمع بی نظیر است به ثبت رسید.

معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو از حمایت و مشارکت سازمان 
گسترش در فعال سازی مجدد تمامی شرکت تولید تجهیزات سنگین 
)هپکو( خبر داد. به گزارش شاتا، محسن صالحی نیا با اشاره به 
درخواست سال گذشته نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای 
اسالمی و موافقت وزیر صمت با موضوع مطرح شده گفت: ایدرو 
به عنوان متولی پیشبرد فعال سازی مجدد هپکو تعیین شده است.

خـبــــــــــــــــــر            

کارخانه  عزم روسیه برای راه اندازی 
فوالدسازی در شرق دور

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

خبر بین الملل

 Primorskiy( پریمورسـکی  ذوب آهـن  کارخانـه 
Metallurgical Plant( قصـد دارد که یک کارخانه فوالد را 
در منطقه پریمورسـکی کـرای )Primorsky Krai(، واقع در 
شـرق دور روسـیه، بـا ظرفیـت سـاالنه 1.۵ میلیـون تـن ورقـه 
فوالدی و ۲۵0000 تن در سال لوله قطر بزرگ )LDP( احداث 

کند. 
مرکز جدید، که بر طبـق برنامه قرار اسـت در سـال 2025 شـروع 
بـه فعالیـت کنـد، در شـهر بولشـوی کامن - واقـع در منطقـه 
پریمورسکی کرای در 30 کیلومتری شـهر والدی وستوک، بندر 
اصلـی مجهـز بـه راه آهـن واقـع در شـرق ایـن کشـور - سـاخته 
خواهـد شـد. بنـا بـه اظهـار آنـدری میلیکوسـکی - مدیـرکل 
کارخانه ذوب آهن پریمورسکی - »کارخانه بازنوردی در نزدیکی 
کارخانـه کشتی سـازی زوزدا )Zvezda( سـاخته می شـود و در 
نتیجـه تقاضـای پایـدار 350000 تنـی ]ورقـه سـنگین[ خواهـد 

داشـت«.
     منبع: متال بولتن

دولت چیـن در قالـب برنامه توسـعه پنج سـاله خود، 
بدون ذکر هیچ گونه جزئیاتی در خصوص تأمین مواد کلیدی 
و خودکفایـی، اعـالم کـرده اسـت کـه ایـن کشـور بـه دنبـال 

»تقویت مدیریت و کنترل« منابع معدنی راهبردی است. 
چین، بزرگ ترین مصرف کننده فلـزات در جهـان، بـرای واردات 
برخـی از مـواد خـام نظیـر سـنگ آهن، منگنـز و کـروم به شـدت 
وابسـته بـه بازارهـای خـارج کشـور اسـت. در قالـب ایـن برنامـه، 
هیچ اظهارنظری درباره افزایش ذخایر راهبردی فلزات صنعتی 
ح نشـده اسـت، امـا بـر اسـاس ایـن برنامـه، دولـت  چیـن مطـر
شـی جین پینگ متعهد شـده اسـت که ظرفیـت تأمیـن ذخایر 
ایـن کشـور را بهبـود دهـد و دور جدیـد کاوش سـنگ آهن را طـی 
پنج سـال آتی تقویـت کنـد. ایـن برنامه طـرح کلـی برای توسـعه 
اقتصـادی و اجتماعـی بیـن سـال های 202۱ تـا 2025 اسـت. در 
همیـن خصـوص، در دسـامبر 2020، وزیـر صنعـت چیـن گفتـه 
بـود کـه ایـن کشـور قصـد دارد تـا سـال 2025، یـک یـا دو معـدن 
ج کشـور، بـا هـدف  سـنگ آهن مهـم در سـطح جهانـی در خـار
افزایش ذخایر راهبـردی، راه اندازی کند و قـدرت قیمت گذاری 
این محصول را بیشـتر به دسـت بگیرد. در چارچوب این برنامه 
پنج سـاله، چیـن همچنیـن متعهـد شـده اسـت کـه بـه دنبـال 
تحول سـبز در بخش فوالد باشـد. بر همین اسـاس، چین قصد 
دارد کـه ظرفیـت تولیـد فـوالد فوق العـاده کم آالینـده را بـه 530 
ک را به 850 میلیون تن و  میلیون تن، ظرفیت تولید سـیمان پا

ظرفیـت تولیـد کک را بـه 460 میلیـون تـن برسـاند.
  منبع: رویترز

رشد 6 درصدی بخش صنعت در بهار 1400

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در نشست 
مشترک با روابط عمومی های گروه فوالد مبارکه ضمن 
کید بر ضرورت انعکاس خالقانه و هوشمندانه  تأ
دستاوردهای تولید، رمز موفقیت روابط عمومی هر سازمان را هم گرایی 

و هم افزایی میان بخش های زیرمجموعه آن دانست.
به گزارش خبرنگار فوالد، هادی نباتی نژاد در جمع مسئوالن روابط 
عمومی های گروه فوالد مبارکه اظهار کرد: روابط عمومی هر شرکت عالوه 
بر فعالیت های تبلیغاتی، وظیفه مهم تری تحت عنوان ارتباط با رسانه و 
فعال بودن در فضاهای مجازی را بر عهده دارد و روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه در حال حاضر با رسانه های تخصصی حوزه صنعت و معدن در سطح 

کشور تعامل و همکاری دارد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت فعالیت در فضای مجازی افزود: رهبر 
معظم انقالب همواره بر اهمیت فعالیت خالقانه و هوشمندانه در فضای 
کید فرموده اند و شرکت فوالد مبارکه نیز در همین  مجازی و رسانه ای تأ
راستا همواره درصدد گسترش سواد رسانه ای و اقدامات آموزش محور در 

حوزه رسانه بوده است.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه ارتباطات، محور اصلی 
وظایف روابط عمومی محسوب شده و دارای اهمیت ویژه ای است، گفت: 
گر  که ا سازمان ها و نهادها باید تمرکز خاصی بر این مقوله داشته باشند، چرا
ارتباط با ذی نفعان خود به درستی تحقق نپذیرد، وظایف روابط عمومی 

عمال معنایی نخواهند داشت.
انعکاس دستاوردهای حاصل از تولید برای مردم 

امیدآفرین است
وی ادامه داد: از روابط عمومی های گروه فوالد مبارکه انتظار می رود 
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 نمی شود، مگر اینکه برنامه ریزی دقیق در این خصوص 

صورت گیرد.
کید بر مستندسازی عملکرد هر سازمان اذعان داشت:  نباتی نژاد با تأ
عملکرد شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه باید با توجه به شعار سال و 
کثر ظرفیت های رسانه ای در قالب مستندهای تصویری  به کارگیری حدا
تهیه شوند تا دستاوردهای حاصل از تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
در گروه فوالد مبارکه به صورت گسترده به دیگر حوزه های صنعت معرفی 

شوند و برای مردم نیز امیدآفرینی صورت گیرد.
ضرورت انعکاس خالقانه و هوشمندانه دستاوردهای 

صنعت
وی با بیان اینکه انعکاس خالقانه و هوشمندانه دستاوردهای تولید، امری 
ضروری است، بیان کرد: رمز موفقیت روابط عمومی هر سازمان، هم گرایی 
و هم افزایی میان بخش های زیرمجموعه آن است که نیازمند فعال سازی 
همه ظرفیت های اطالع رسانی است؛ انتظار می رود روابط عمومی های 
گروه فوالد مبارکه در باالترین سطح ممکن نسبت به انعکاس دستاوردها 

و امیدآفرینی برای جامعه تالش کنند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: روابط عمومی ها باید 
با جذب نیروهای ارزش گرا و فرایندمحور، ازلحاظ فنی، تخصصی، تجربی 
و توانمندی های افراد، با برنامه ریزی ارتباطی ویژه و پژوهش های افکار 
عمومی، توانایی جلب مشارکت عمومی و اعتمادسازی در افکار عمومی را 
دارا باشند و فرایند توسعه سازمانی و تحقق عملی کارکردهای روابط عمومی 

را به نحو مطلوبی فراهم کنند.
نگاه روابط عمومی فوالد مبارکه نگاه تبلیغاتی نیست، نگاه 

اطالع رسانی است
گر روابط عمومی یک دستگاه، با  وی عنوان داشت: تجربه ثابت کرده که ا
انگیزه، تخصص گرایانه و خالقانه عمل کند، مطمئنا نتیجه خوبی در تحقق 
و پیشبرد اهداف آن سازمان داشته و منجر به افزایش میزان موفقیت های 

آن سازمان خواهد شد.
نباتی نژاد با بیان اینکه ارتقای ظرفیت های اطالع رسانی از دستاوردها، 
کید کرد: نگاه روابط عمومی فوالد  یکی از خواسته های مدیران است، تأ
مبارکه نگاه تبلیغاتی نیست، بلکه نگاه اطالع رسانی دستاوردهای ملی 

و فراملی است.
وی بیان داشت: ضروری است که کلیه ظرفیت هایی که شرکت فوالد 
مبارکه در شرایط سخت تحریم های اقتصادی و شیوع ویروس کرونا در 
کشور برای اطالع رسانی دستاوردها و امیدآفرینی به جامعه به کار گرفته، 

به خوبی به مردم و مسئوالن معرفی شوند.
روابط عمومی یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه روابط عمومی مدون 
و برنامه ریزی شده یکی از ابزارهای قوی مدیریت افکار است، یادآور شد: 
روابط عمومی به عنوان اصلی ترین حلقه ارتباط بین مدیران و کارکنان، 

مسئولیت خطیری در فرایند دسترسی مدیران و افکار جمعی کارکنان 
دارند.

وی متذکر شد: روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه همواره سعی بر آن داشته 
گون رسانه ای، دغدغه کارگران و کارمندان را به سمع و  تا به روش های گونا
نظر مدیرعامل، معاونین و مدیران این شرکت برساند تا دغدغه های آنان 

نیز در تصمیم سازی های کالن نقش داشته باشند.
نباتی نژاد تصریح کرد: مدیران شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه، اخبار 
صفحه اختصاصی گروه فوالد مبارکه در خبرنامه فوالد را به صورت ویژه 
دنبال می کنند و این نشان می دهد که انعکاس دستاوردهای گروه فوالد 
مبارکه تا چه میزان می تواند به انگیزه بخشی برای افزایش میزان تولید 

محصوالت کمک کند.
امیدآفرینی با تولید محتوای رسانه ای فاخر از دستاوردها

وی با اشاره به برگزاری دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت توسط 
گیران  شرکت فوالد مبارکه متذکر شد: این دوره آموزش فرصتی برای فرا
عالقه مند به رسانه بود تا از آن به بهترین نحو ممکن استفاده کنند و 
بتوانند در تولید محتوای رسانه ای فاخر از دستاوردهای صنایع کشور 

امیدآفرینی کنند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه افزود: شرکت فوالد مبارکه درصدد 
برگزاری دوره آموزشی تخصصی دیگری برای روابط عمومی های گروه 
فوالد مبارکه در مهرماه سال جاری است که قطعا تأثیر بسزایی در ارتقای 
سطح دانش تخصصی روابط عمومی خواهد داشت و این امر نشان دهنده 

اهمیت آموزش برای فوالد مبارکه است.
وی ادامه داد: بدون شک روابط عمومی هر سازمان وظیفه تسهیل گری 
برای برقراری ارتباط دوسویه بین مدیران سازمان و کارکنان را دارد، 
به طوری که امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که خود را بی نیاز از روابط 
عمومی بداند و درعین حال موفقیت های چشم گیری را درزمینه های 

موردنظر و تحقق اهداف از پیش تعیین شده به دست آورده باشد.
ضرورت توجه به افکار کارکنان در جریان سازی سالم

کید کرد: توجه جدی به افکار همه کارکنان در ایجاد حرکت،  نباتی نژاد تأ
اصالح و جریان سازی سالم امری ضروری برای همه روابط عمومی هاست.
روابط  ترغیب و تشویق  تقویت،  راستای  کرد: در  وی خاطرنشان 
عمومی های گروه فوالد مبارکه، پس از بررسی و ارزیابی گزارش عملکرد 

آن ها، برگزیدگان مشخص و از آنان تقدیر خواهد شد.

از تداوم رشد  امور صنایع وزارت صمت  معاون 
اقتصادی در بخش صنعت کشور در سال جاری بر 
اساس گزارش بانک مرکزی خبرداد و اظهار امیدواری 
وند  کرد که با توجه برنامه ریزی های انجام گرفته در دولت، این ر

افزایشی در شش ماهه 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 رشد 6 

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 شاخص های 
صنعتی در 4 ماه ابتدای سال جاری تصریح کرد: در این بازه زمانی با 
توجه به سرمایه گذاری های صورت گرفته و بهره برداری از بیش از 2 هزار 
واحد تولیدی، برای بیش از 54 هزار نفر اشتغال ایجاد شده است که در 
مقایسه با سال ۱399 شاهد رشد حدود 46 درصدی در ایجاد اشتغال 

صنعتی در کشور هستیم.

صادقی نیارکی همچنین با مرور وضعیت تولید 24 محصول منتخب 
گرفته در چهارماهه  کرد: طبق بررسی های صورت  صنعتی تصریح 
سال جاری از بین 24 محصول منتخب صنعتی، تولید ۱3 محصول 
که تولید 5 محصول روغن ساخته شده  صنعتی افزایشی بوده است 
نباتی، ماشین لباسشویی، کمباین، یخچال و فریزر و دوده در صدر این 

محصوالت قرار دارد.
وی در پایان با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاه ها و نهادهای 
مرتبط با جامعه صنعتی کشور، اظهار امیدواری کرد که روند افزایشی 
بخش صنعت در شش ماهه دوم سال ۱400 با جهش بیشتری محقق 

شود.

 توجـه جـدی بـه افـکار همـه کارکنـان در 
ایجـاد حرکـت، اصـالح و جریان سـازی 
سـالم امـری ضـروری بـرای همـه روابـط 

عمومی هاسـت.
وی خاطرنشان کرد: در راستای تقویت، 
ترغیـب و تشـویق روابـط عمومی هـای 
گـروه فـوالد مبارکـه، پـس از بررسـی و 
ارزیابی گزارش عملکرد آن ها، برگزیدگان 

مشـخص و از آنـان تقدیـر خواهـد شـد

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

یـم دار صنعـت 

ضرورت انعکاس خالقانه و هوشمندانه دستاوردهای صنعت
کید کرد: مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در جلسه آنالین مدیران روابط عمومی های گروه فوالد مبارکه تأ

معاون وزیر صنعت خبر داد:

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 
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خبر کوتاه

گـر تأمیـن  فـوق تخصـص ریـه و آی سـی یو گفـت: ا  
کـز درمانگـر نبـود بـا  کسـیژن رایـگان فـوالد مبارکـه بـه مرا ا
بحرانی بـزرگ مواجـه می شـدیم و این اقـدام قابـل تقدیر 
کسـیژن  شـرکت فـوالد مبارکـه باعـث شـد کـه از واردات ا

برای بیماران بی نیاز باشیم.
مسـعود احتشـام در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایراسـین اظهـار 
کرونـا تسـریع رونـد  کنتـرل  کـرد: تنهـا راه پیـش رو بـرای 
کرونـا از ایجـاد  کسـن  کسیناسـیون اسـت. بـا تزریـق وا وا
کـه نیـاز بـه بسـتری در آی سـی یـو اسـت  فرم هـای شـدید 
جلوگیـری می شـود و افـراد چنانچـه در معـرض ویـروس قـرار 

کرونـا مبتـال می شـوند. بگیرنـد بـه فـرم بسـیار خفیـف 
کسیناسـیون  وی بـا اشـاره بـه اینکـه افـراد در هنـگام وا
نبایـد عالئـم کرونـا یـا مشـابه کرونـا داشـته باشـند، افـزود: 
کرونایـی ایمنـی صددرصـد نمی دهـد و بـا  کسـن  هیـچ وا
کسیناسیون بیش از 83 درصد جامعه، به ایمنی جمعی  وا
می رسـیم و کاهش آمـار در روزهای اخیر نشـان از اثربخشـی 

کسـن اسـت. وا
کیـد بـر اجبـاری  ایـن فـوق تخصـص ریـه و آی سـی یـو بـا تأ
بـا  گـر  ا کـرد:  تصریـح  کرونـا،  کسیناسـیون  وا شـدن 
کسـن کرونـا  کسن هراسـی و دیـدگاه خرافـی نسـبت بـه وا وا
برخـورد قاطع شـود ماننـد سـایر نقـاط جهـان از ایـن بحران 
عبـور می کنیـم و ماننـد آنفلوانـزا، سـاالنه گروه هـای پرخطـر 
گر این عـدم هماهنگی وجود  کسـن دریافت می کنند امـا ا وا
کسینه  داشـته باشـد و هم زمان بیش از 80 درصد جامعه وا
نشـوند در دور باطـل می افتیـم و نمی تـوان بـه مهـار ایـن 

بیمـاری امیـد داشـت.
وی گروه کـودکان و افراد زیر ۱8 سـال 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 زمینـه ای شـدیدی داشـته و بـا توجـه به 
تأییـد سـازمان غـذا و دارو آمریـکا و بهداشـت جهانـی تزریـق 
کسـن فایزر می تواند از امـکان انتقال این بیماری توسـط  وا

کـودکان جلوگیـری کند.
احتشـام در ادامـه بـه مسـئولیت اجتماعـی شـرکت فـوالد 
کسـیژن رایـگان گفت:  مبارکـه در تأمین بیـش از 20 هزار تن ا
کسیناسـیون جنبـه  کرونـا اقداماتـی ماننـد وا در درمـان 
کسـیژن و کورتـن  پیشـگیری اولیـه دارد و اقداماتـی ماننـد ا
گـر  پیشـگیری ثانویـه محسـوب می شـود. شـک نکنیـد کـه ا
اقـدام تحسـین برانگیز فوالد مبارکـه نبود ما تلفات بسـیاری 

در ایـن دو سـال داشـتیم.
کز  کسـیژن رایـگان فوالد مبارکـه به مرا گر تأمین ا وی افزود: ا
درمانگر نبود بـا بحرانی بـزرگ مواجه می شـدیم و این اقدام 
قابل تقدیـر اسـت و ایـن اقـدام شـرکت فـوالد مبارکـه باعـث 

کسـیژن بـرای بیمـاران بی نیاز باشـیم. شـد کـه از واردات ا

ایفـای  گفـت:  ایـران  اجتماعـی  مـددکاری  پـدر   
مسـئولیت اجتماعـی شـرکت فـوالد مبارکـه در راسـتای 
ونـا  کر بحرانـی  شـرایط  در  جامعـه  بـا  همبسـتگی 
تحسـین برانگیز اسـت و نیـاز اسـت این گونـه اقدامـات 

سرمشق جامعه شود.
مصطفی اقلیما در گفت وگو با خبرنگار ایراسـین اظهار کرد: 
مسـئولیت اجتماعـی سـازمان ها، ضوابـط و قوانینـی اسـت 
که جامعه بر عهده سازمان ها گذاشـته و سازمان ها موظف 

به اجرای آن هسـتند.
وی افزود: متأسفانه سـازمان های دولتی و خصوصی کمتر 
گر این تعهد  به مسئولیت اجتماعی خود پایبند هسـتند و ا
و مسـئولیت پذیری به درسـتی اجـرا می شـد بـا آسـیب های 

اجتماعـی کمتری مواجـه بودیم.
پدر مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد: وقوع هر بحرانی 
کرونـا تمـام ارکان جامعـه را تحـت تأثیـر قـرار  نظیـر شـیوع 
می دهد و اقدام شرکت فوالد مبارکه در راستای همبستگی 
بـا جامعـه در شـرایط بحرانـی تحسـین برانگیز اسـت و نیـاز 

اسـت این گونـه اقدامـات سرمشـق جامعـه شـود.
وی اضافـه کـرد: ایفـای مسـئولیت اجتماعـی شـرکت فـوالد 
کـز درمانگـر نشـان  کسـیژن رایـگان مرا مبارکـه در تأمیـن ا
می دهد کـه در مواقـع بحرانی نظیر شـیوع کرونا این شـرکت 
کسـیژن بـرای نجـات جـان  بـا چشم پوشـی از عوایـد فـروش ا
بیمـاران اقـدام کـرد و ایـن مسـئله زمانـی در سـطح جامعـه 
کـه بدانیـم شـرکت هایی هـم  بیشـتر نمـود پیـدا می کنـد 
بودند کـه بـه مسـئولیت اجتماعی خـود در این راسـتا توجه 

نکردنـد.
اقلیمـا بـا بیـان اینکـه اقـدام شـرکت فـوالد مبارکـه در ایفـای 
گـر تمـام  ا گفـت:  مسـئولیت اجتماعـی برجسـته اسـت، 
بخش هـا و ارکان جامعـه بـه مسـئولیت های اجتماعـی 
متعهـد باشـند به درسـتی می تـوان بحران هـای جامعـه را 

گذاشـت. پشـت سـر 

کز درمانگر توسط فوالد  کسیژن مرا تأمین ا

مبارکه مانع از بروز بحران ملی شد

مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در ایام 

کرونا سرمشق جامعه شود

اینفوگرافیک: علیرضا تاجیک

16000
1060

برنامه ریزی برای تولید 10
افزایش تولید ورق های رنگی 
به ساالنه 16 هزار تن

احداث خط تولید شماره دو
ورق های رنگی در فوالد مبارکه

برنامه ریزی برای صادرات 
ورق های رنگی تولیدی 

فوالد مبارکه

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

میلیون
دالر 650

8000
تولید ماهانه 650 تن 

و ساالنه 8 هزار تن ورق رنگی
در فوالد مبارکه

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

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس اعالم کرد: این منطقه با اتکا به توانمندی 
مهندسان داخلی، تجهیزات و قطعات موردنیاز تولید ازجمله جایگزینی 
 WHEEL به جای مشابه خارجی آن، نوسازی مجموعه ep نوارهای
دستگاه های آلمانی برداشت مواد و اصالح درام های مورداستفاده در 
خطوط را در دوران تحریم بومی سازی کرد.

به گزارش ایرنا، عملیاتی شدن طرح برزمین مانده تولید آلومینا 
از نفلین سینیت در شهرستان سراب در شمال شرق تبریز، ضمن 
زدودن ذهنیت منفی 2۵ساله مربوط به معطل ماندن آن، پس 
از تکمیل فازهای مختلف، سبب جلوگیری از خروج سالیانه یک 
میلیارد دالر ارز برای تأمین آلومینای موردنیاز کشور می شود و تحقق 
تولید در آن نیازمند اهتمام و توجه ویژه دولت سیزدهم است.

 خـبــــــــــــــــــر      

فوق تخصص ریه و آی سی یو:

پدر مددکاری اجتماعی ایران:

ح ۲۵ساله تولید آلومینا چتر حمایتی دولت بر سر طر
 در سراب

توانمندی مهندسان داخلی در بومی سازی تجهیزات 
منطقه ویژه خلیج فارس

شرکت فوالد مبارکه با ۲۳ شهید که 19 تن از آن ها در دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل 
شدند و همچنین ۳ شهید منا، یک شهید کربال و دو شهید گمنام همواره در مسیر استعانت از 

خون شهدا گام برداشته است.
ک وطن  به گزارش ایراسین، زمانی که انقالب اسالمی ایران آماج هجمه های دشمن قرار گرفت و به خا
تعرض شد، این جهادگران فوالد مبارکه بودند که هم خشِت بزرگ ترین واحد صنعتی کشور را بنا می کردند و هم جهادی 
و داوطلبانه راهی جبهه های حق علیه باطل می شدند تا از وطن دفاع کنند، جهادی که هنوز بعد از 4۱ سال ادامه دارد. 
ک وطن را حفظ کردند و چه آن ها که امروز، در شرایط تحریمی چرخ  چه آن ها که جان برکف شدند و با جان خویش خا
صنعت را با دانش و تخصص می چرخانند؛ مردان دیروز و مردان امروز با کار جهادی، بن بست ها را گشوده اند تا حدیث 

»کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم« را در خدمت رسانی به منصه ظهور برسانند.
سردار پاسدار غالمحسین هاشمی :تحسین روحیه جهادی مردم اصفهان توسط رهبر انقالب

سردار پاسدار غالمحسین هاشمی، فرمانده ادوات لشکر ۱4 امام حسین )علیه السالم(، اهمیت و جایگاه اصفهان 
در دفاع مقدس را ممتاز می داند و به خبرنگار ایراسین می گوید: اصفهان با 5 یگان عملیاتی شامل لشکرامام حسین 
)علیه السالم(، لشکر نجف اشرف، تیپ قمر بنی هاشم، تیپ بقیة اهلل و جهاد سازندگی، گروه 44 و 55 توپخانه ارتش، 
ک وطن داشته است و همه دوشادوش همدیگر در 8 سال  پایگاه هشتم شکاری و هوانیروز نقش ویژه ای در دفاع از خا

دفاع مقدس افتخار آفریدند.
وی اضافه می کند: در جلسه ای با رهبر انقالب ایشان روحیه جهادی مردم اصفهان را تحسین کردند و تدین مردم 
اصفهان را با برگزاری مراسم ها و روضه های اهل بیت )علیه السالم( مورد ستایش قرار دادند. قطعا این روحیه جهادی 
مردم اصفهان باعث شده است که امروز هم به رغم تمام دشواری ها و تحریم های ظالمانه مردانی که دیروز در جبهه ها 

شاهکار آفریدند امروز صنعت کشور را اداره کنند.
فرمانده ادوات لشکر ۱4 امام حسین )علیه السالم( می گوید: بارها توسط نیروهای بعثی اقرار می شد که هرکجا لشکر 
۱4 امام حسین )علیه السالم( حضور داشت لرزه به اندام دشمن می افتاد. همه شواهد تاریخ جنگ از جایگاه و نقش 
ک حکایت دارد. دفاعی که امروز هم به طرق مختلف نمایان است چه در دفاع از حریم  مهم اصفهان در دفاع از این خا

اهل بیت و چه در جهش تولید در بخش صنعت.
وی تصریح می کند: شهدا قهرمانان ملی هستند و متعلق به تمام آحاد مردم. در این شرایط دشوار اقتصادی و 
که آن ها  تحریم ها همه در کنار همدیگر چرخ های صنعت را می چرخانند و سهم فرزندان شاهد هم ویژه است؛ چرا

هم ادامه دهنده راه پدران خویش اند و هم باید در این برهه حساس به رونق تولید در بخش صنعت یاری برسانند.
پسر شهید موحدیان: روحیه غالب در پرسنل شرکت فوالد مبارکه جهادی است

علیرضا موحدیان که در 28 آبان 60 پدرش شهید می شود و این روزها عضو کمیسیون معامالت شرکت فوالد مبارکه 
است در گفت وگو با خبرنگار ایراسین می گوید: پدرم در 3۱ سالگی و در عملیات آزادسازی خرمشهر به شهادت می رسد. 
پدرم از پیش از طرح کلنگ زنی فوالد مبارکه در معدنی که امروزه فوالدسنگ است مشغول به کار می شود و از طریق 

جهاد سازندگی به جبهه اعزام می شود.
وی ادامه می دهد: پدرم زمانی که مقدمات جاده سازی عملیات بیت المقدس را انجام می دادند به شهادت می رسند. 
این در حالی است که پیش از آن در روستاهای محروم استان اصفهان مانند پادنای سمیرم نسبت به مدرسه سازی و 

تجهیز این مناطق اقدامات جهادی انجام داده بود.
کید بر روحیه جهادی پدر شهیدش گفت: روحیه غالب در پرسنل شرکت فوالد مبارکه جهادی است و این  موحدیان با تأ

کان با تالش متخصصان  روحیه جهادی در شرایط سخت تحریم پیشران تبدیل »تهدید« به »فرصت« شده است و کما
این شرکت راه شهدای فوالد مبارکه ادامه دارد.

پسر شهید امینی: با سرمشق قرار دادن بیانیه گام دوم انقالب راه پدرانمان را ادامه می دهیم
تعبیر رهبر انقالب از دفاع مقدس که فرمودند »هفته جنگ هفته افتخار است، هفته مقدس است، در حقیقت جشن 
است. عید است و یک بزرگداشتی از روحیه مردم، ایثار مردم و مقاومت مقدس و دفاع مقدس« از آغاز جنون در دل خبر 
ک فرزندان شهید که  تر مانده است به روی دیوار اتاق کوچک تنهایی شان. همان هایی که هنوز  می دهد و چشم پا
چفیه پدر را می بویند و برای شادی روح هم رزمان پدرانشان صلوات می فرستند. احمد فرزند شهید محمدرضا امینی 

زازرانی فرزند یکی از شهدای دفاع مقدس در فوالد مبارکه است.
وی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار می کند: پدرم در سال ۱342 در روستای زازران متولد شد و اولین فرزند پس از 

5 فرزند فوت شده قبلی بود که در دامان پدر و مادری مذهبی و کشاورز رشد یافت.
احمد امینی ادامه می دهد: پدرم در سال ۱360 به استخدام شرکت فوالد مبارکه درآمد و در طول جنگ 5 بار از طرف 
بسیج شرکت عازم جبهه شد و در دوم مردادماه ۱367، به دست منافقان در عملیات مرصاد به فیض شهادت نائل شد.
وی تصریح می کند: رئیس بسیج وقت شرکت فوالد مبارکه اجازه نداد که پدرم برای بار ششم عازم جبهه شود و ایشان 

از طریق بسیج محله به جبهه می رود و به آرزویش که همانا شهادت بوده است می رسد.
امینی با اشاره به اینکه شهرستان فالورجان هزار و 300 شهید تقدیم دفاع مقدس کرده است، می گوید: فالورجان 
کوچک ترین شهرستان ایران است، اما تعداد شهدای آن نسبت به جمعیت برخی استان ها هم بیشتر است. 
فرماندهان و خط شکنان بسیاری از همین شهرستان فالورجان بوده اند و علت را در ِعرق به وطن و حفظ ناموس و 

ک باید جست وجو کرد. خا
وی با اشاره به اینکه تنها فرزند خانواده است و 35 سال سن دارد، ادامه داد: فرزندان شهدا از سایه پرمهر پدری محروم 
گرچه این جنگ به شکل نرم در جریان است، امیدواریم با سرمشق قرار  شدند، اما در ازای آن کشور در امنیت است و ا

دادن بیانیه گام دوم انقالب ادامه دهنده راه پدرانمان باشیم.
کیفیت، مجتهدانه و انقالبی سرهنگ عنایتی: کار جهادی یعنی کار فراوان، پرحجم، با

کبر عنایتی، فرمانده گردان سپاه پاسداران در گفت وگو با خبرنگار ایراسین می گوید: با آغاز جنگ، مردان  سرهنگ ا
جهادی راهی جبهه های جنگ شدند و امروز جوانان هستند که با اتکا به دانش و تخصص در جنگ اقتصادی به 

جهش تولید دست می زنند.
وی می افزاید: بنا به گفته رهبر انقالب،  ما جز با کار جهادی و کار انقالبی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. 
که به وضوح اهمیت و جایگاه جهت گیری و کار جهادی  این بیان، چراغ راه ما در تحقق بیانیه گام دوم انقالب است، چرا
را در منظومه ارزشی انقالب اسالمی مشخص می کند. بنابراین یک روز مردان جهادی راهی جبهه ها می شدند و امروز 

هم جوانان با تخصص، دانش را در خدمت تولید کشور قرار داده اند.
کم شده، تنها می توان با استمداد و مرور تاریخ جنگ و 23   این روزها که سخت ترین شرایط تحریمی بر صنعت کشور حا
که به زعم رهبر انقالب  هزار شهید خفته در گلستان های شهدا در استان اصفهان با گفتمان جهادی همگام شد چرا
گر این امر بود، کارها راه می افتد  ما جز با کار جهادی و کار انقالبی نخواهیم توانست این کشور را به سامان برسانیم. ا
کیفیت، مجتهدانه و انقالبی؛ درست مانند کاری  و بن بست ها باز می شود. کار جهادی یعنی کار فراوان، پرحجم، با
ک ریز جبهه و روزی با چرخاندن  که در شرکت به نام فوالد مبارکه و توسط جهادگران آن انجام می شود، روزی در خا

چرخ های بزرگ ترین صنعت کشور.

 نکته حائز اهمیت آن است که تولید 
ورق های گالوانیزه رنگی برای تولید 
لوازم خانگی، بسیار دشوار است و 
حساسیت باالیی دارد،  اما شرکت 
فوالد مبارکه در ایران تنها تولیدکننده 
این نوع ورق بوده و یکه تاز این 
عرصه است و در این مسیر باید با 
شرکت های کره ای و اروپایی رقابت 
کند که بیش از ۲۵ سال تجربه در 
تولید این نوع ورق های فوالدی 
توانسته  خوشبختانه  و  دارند 

عملکرد قابل قبولی داشته باشد

جهادگران فوالد مبارکه؛ دیروز در دفاع مقدس، امروز در پشتیبانی از تولید
به مناسبت هفته دفاع مقدس ایراسین گزارش می دهد؛
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اجرای بیش از 10 میلیارد دالر پروژه 
توسعه ای در ایمیدرو

 304L تولید آزمایشی میلگرد قطر 80 میلی متر زنگ نزن
وصول ۲00 میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در ۵ ماه در شرکت فوالد آلیاژی ایران

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

همکاری  با  و  سنگین  نورد  کارخانه  در  تولید  همکاران  همت  به 
 8۰ قطر  میلگرد  آزمایشی  تولید  تولید،  فناوری  و  کیفیت  واحد 
آلیاژی  فوالد  شرکت  در  بار  اولین  برای   3۰۴L نزن  زنگ  میلی متر 
گام موفق دیگری در مسیر تولید محصوالت جدید،  ایران انجام و 
داخلی  بازار  نیاز  از  بخشی  کردن  پر  و  محصوالت  سبد  تکمیل 
فوالدهای زنگ نزن برداشته شد.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست 
وز ملی ایمنی و  شرکت فوالد مبارکه در آستانه هفتم مهرماه ر
آتش نشانی ضمن تبریک این روز به کارکنان سخت کوش شرکت 
فوالد مبارکه، عملکرد واحد ایمنی و آتش نشانی شرکت فوالد 

مبارکه را تشریح نمود.
وی افزود: نظر به اینکه فعالیت های کارخانه های تولید فوالد با سطح ریسک باال است 
و علی رغم تالش های فراوان حوادث هیچ گاه صفر نبوده ولی تالش می شود حوادث را به 
سمت صفر میل داد، توجه به بحث ایمنی و آتش نشانی همچنین تهیه و تدوین ضوابط 

و مقررات ایمنی و آتش نشانی را امری ضروری برشمرد.
 مدرسی فر تصریح نمود: در دنیای امروز، تنوع ریسک و خطرات موجود و پیامدهای آن ها، 
اغلب اوقات به حدی باالست که در عمل امکان جبران پیامدهای حاصله غیرممکن 
می شود. به همین علت امروزه پرداختن به موضوعات ایمنی، رویکردی کامال پیشگیرانه 
به خود گرفته است. یکی از مشخصات بارز این رویکرد، نگرش جامع و نظام مند به مقوله 
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی )h&S( است. شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده تولید فوالد در غرب آسیا و شمال آفریقا، در اندیشه های تعالی سازمانی در پی 
ارتقاء ایمنی در محیط کار و حفاظت از سرمایه نیروی انسانی است و این رویکردها از نتایج 

حاصل از برنامه های ایمنی در سال های اخیر نشأت گرفته است.
 مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست یادآور شد: با توجه به مقادیر شاخص 
ضریب شدت و ضریب تکرار حوادث فوالد مبارکه در مقایسه با فوالدسازان سایر کشورها 
گزارش سازمان WORLD STEEL مشخص شد که وضعیت  در سال 2020 بر اساس 
کثر فوالدسازان برتر دنیا در وضعیت بهتری قرار دارد  این شاخص ها در فوالد مبارکه از ا
و فوالدمبارکه توانسته محیط ایمن برای تولید را محقق کند تا سرمایه نیروی انسانی 

به سالمت بتواند در این محیط فعالیت کند. 
گفته وی عملکرد ایمنی و آتش نشانی شرکت در حال حاضر نتیجه نوع رویکردها و  به 

اقدامات انجام شده و همچنین نشان از باور و تعهد مدیران به این مقوله است.
با نگاهی به ارزش های سازمانی شرکت فوالد مبارکه و همچنین نگاه ویژه مدیران به 
سالمت سرمایه های انسانی از ابتدای دوران ساخت، مشخص می شود که این مقوله 
در ردیف اول و ثابت تصمیمات بوده است، با همین رویکرد به واحد ایمنی و آتش نشانی 

مأموریت سیاست گذاری و نظارت بر اجرای ایمن فعالیت ها داده شده است.
مدرسی فر در ادامه به سیر نزولی حوادث اتفاق افتاده در شرکت فوالد مبارکه طی 20 
گفت: از دالیل موفقیت شرکت در زمینه ایمنی می توان  گذشته اشاره نمود و  سال 
به حمایت مدیریت عالی شرکت در برنامه ریزی و اجرای اهداف و برنامه های ایمنی، 
اجرای موفق برنامه های ایمنی پنج ساله اول و دوم، افزایش بازرسی های ایمنی، ثبت 
و پیگیری سیستمی مغایرت های ایمنی، اجرای موفق مفاد برنامه های ارتقاء ایمنی، 
برگزاری جلسات آموزشی ایمنی در سطح شرکت و در رده شیفت فورمن ها و سرپرستان 

و ...اشاره کرد.
وی افزود: مرکز ایمنی و آتش نشانی در چارت سازمانی شرکت فوالد مبارکه زیر نظر معاونت 
نیروی انسانی و تحت مدیریت بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست )HSE( است 
که فعالیت های این مرکز برحسب قسمت های تابعه به سه قسمت ایمنی فنی و بازرسی، 

آتش نشانی و بهداشت حرفه ای تقسیم می شود.
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست در خصوص رویکردهای واحد ایمنی و آتش نشانی 
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 تداعی کننده شعار کیفیت اتفاقی نیست است فلذا با توجه به 
کید مدیریت ارشد سازمان بر اصالح و تقویت فرایندهای تأثیرگذار بر عملکرد ایمنی،  تأ
سعی شده است با استفاده از روش های علمی بررسی مشکل، فرآیندهای اصلی مدیریت 

ایمنی استخراج گردد.
وی تصریح نمود: مدل های زیادی در دنیا جهت مدیریت ایمنی وجود دارد که با اهتمام 
کارشناسان ایمنی و حمایت مدیران ارشد سازمان، مدیریت ایمنی مبتنی بر ریسک 
به عنوان مدل مدیریت ایمنی انتخاب و جاری سازی 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 
آتش نشانی فوالد مبارکه به عنوان تدوین کننده استراتژی و برنامه های ایمنی در سازمان 
فعالیت های زیادی انجام داده است که نقش کلیدی در ایجاد محیط ایمن در سازمان 

و کاهش حوادث داشته است.
جواد کیانی رئیس بهداشت حرفه ای، ایمنی و آتش نشانی نیز در ادامه در خصوص اهمیت 
کرد: با توجه به اینکه در صنایع فوالدی در فرآیندهای  واحد آتش نشانی خاطرنشان 
مختلف ممکن است عواملی باعث توقف تولید گردد، واحد آتش نشانی شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان پشتیبان واحدهای تولید همواره در کلیه عملیات تولید از قبیل خنک سازی 
سرباره، اسکورت پاتیل برها و مکانیزم های حمل سرباره، تخلیه آب گرفتگی ها و یاری 
رسانی در فعالیت های تعمیراتی و اجرای پروژه ها در انجام کار گرم و.. مشارکت مؤثر داشته 
و پشتیبانی و حمایت از تولید را به عنوان یک هدف دائمی در برنامه های خود قرار داده 
کنش در شرایط اضطراری  است. واحد آتش نشانی همچنین در خصوص آمادگی جهت وا
هماهنگی الزم با واحدهای مختلف را به عمل آورده و نقش مؤثری در برگزاری مانورهای 
تعریف شده و راهبری مانورهای یادشده را جهت ایجاد فرهنگ مناسب بین کارکنان به 

مورداجرا گذاشته است.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه هماهنگ با جهت گیری راهبردی خویش و در راستای 
تحقق نظام تحول شرکت، توانمند نمودن کارکنان خود را در زمینه سالمت و ایمنی، از 
گاهی و  اولویت های اساسی خود می داند. دستیابی به این هدف تنها با ارتقاء سطح آ
که  دانش کارکنان در جهت کاهش رفتارهای ناایمن کارکنان مثمر ثمر خواهد بود. ازآنجا
کیفیت در ارتقاء سطح دانش، نگرش و تغییر رفتارهای ناایمن  برگزاری دوره های آموزشی با

کارکنان مثمر ثمر خواهد بود، لذا برگزاری دوره های آموزشی را نظام مند نموده است.
بهبود شاخص های عملکردی

 بهبود شاخص های عملکردی از دیگر رویکردهای این واحد بود که کیانی به آن اشاره نمود 
و افزود: یکی از رویکردهای شرکت از بدو تأسیس و به ویژه با توجه به افزایش ظرفیت تولید 
ح های توسعه بزرگ ریسک فعالیت های نصب اسکلت فلزی و حفاری های  و انجام طر
وسیع در سال های اخیر کاهش حوادث است. برای این موضوع واحد ایمنی و آتش نشانی 
برنامه ارتقاء ایمنی شرکت را به صورت 5 ساله کلید زد و طی آن به شاخص های قابل توجهی 

دست یافت، با تجربه به دست آمده و استفاده از الگوهای بین المللی، برنامه ارتقاء ایمنی 
میان مدت نیز تدوین می شود و در این راستا همسو با تغییر نگرش کارکنان و مدیران، 
استراتژی پیشگیرانه اتخاذ می شود. انجام بازرسی های عمومی و اختصاصی، ممیزی 
دستورالعمل ها و سیستم های ایمنی، انجام VIP داخلی از بارزترین فعالیت ها در این 

حوزه است.
توسعه فرهنگ مشارکت در ارتقای ایمنی

 رئیس بهداشت حرفه ای، ایمنی و آتش نشانی افزود: ایجاد فرهنگ مشارکت کارکنان 
گزارش  کار سالم است. در این راستا نرم افزار  کار، از مصادیق  در سالم سازی محیط 
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 Corus اجراشده است، دسترسی 
دارند. همچنین واحد ایمنی با همکاری مدیریت ارشد سازمان با برنامه ریزی مسابقات 

ایمنی و جلسات پرسش و پاسخ در توسعه مشارکتی نقش بسزایی دارد.
مدیریت و نظارت بر ایمنی کارکنان شرکت و پیمانکاران

 کیانی افزود: ارزیابی عملکرد ایمنی شرکت در سطوح مختلف )فردی، تیم، واحد، ناحیه و فوالد 
مبارکه( به صورت ادواری انجام می گیرد. همچنین به منظور اطمینان از عملکرد پیمانکاران 
مطابق با خط مشی و استراتژی های سالمت و ایمنی شرکت، این دسته از تأمین کنندگان مورد 

ارزیابی های اولیه و دوره های بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی قرار می گیرند.
مدیریت بر رویداد

وی تصریح کرد:مهم ترین 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 
امکان ناپذیر 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، به منظور جلوگیری از تکرار حوادث 
مربوطه اقدام به برگزاری جلسات تجزیه وتحلیل حادثه و یا شبه حادثه با حضور مسئولین 
ذی ربط نموده و دالیل وقوع رویداد تعیین و پیگیری های الزم در خصوص انجام اقدامات 
اصالحی به عمل می آید. از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این بخش می توان به تحلیل 
 TRIPOD BETA کز دانشگاهی به روش حوادث شدید سال های گذشته با مشارکت مرا
و تعیین نقاط ضعف واحدهای حادثه دیده 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.
کنش در شرایط اضطراری آمادگی و وا

کنش در شرایط  گفتۀ وی شرکت فوالد مبارکه با تهیه دستورالعمل های آمادگی وا به 
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 گزارش های عملیات امداد و نجات است. مکانیزه کردن ثبت و گزارش 
دهی عملیات امداد و نجات، ارتقاء نرم افزاری و سخت افزاری سیستم مرکزی اعالم حریق، 
کنش مؤثر در شرایط  ارائه آموزش های تخصصی ازجمله غواصی و...در جهت آمادگی و وا

اضطراری گام های زیادی برداشته است.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: 
واحدهای تابعه ایمیدرو بیش از 10 میلیارد دالر پروژه توسعه 
در دست اجرا دارند و به نظر می رسد بتوانند از منابع داخلی 

و بازار سرمایه، پروژه ها 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 به جای 
افزایش تناژ، تولید کیفی و ارزش افزوده خط کش و راهنمای 

ما خواهد بود.
وی اظهار داشت: کشور در حوزه زیرساخت به ویژه درزمینه 
انرژی، آب و گاز ضعیف است و بخش عمده ای از سرمایه گذاری 
ایمیدرو در سه تا چهار سال آینده در حوزه زیرساخت های 

انرژی خواهد بود.
گر از تأمین زیرساخت اطمینان  گفت: به طورقطع ا صباغ 
پیدا کنیم در کمیت می توان مانور بیشتری داد، تا آن زمان به 
سمت کیفیت خواهیم رفت که انرژی کمتری مصرف می کند و 

ارزش افزوده بیشتری دارد.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو با بیان اینکه 
استراتژی این سازمان، نگاهی به توسعه اشتغال در پایین دست 
زنجیره معدن و صنایع معدنی دارد، اظهار داشت: بومی سازی، 
کتشاف به کمک بخش های خصوصی،  سرمایه گذاری در حوزه ا
ایجاد شرایط بهتر رشد توسعه و  برای  آموزش و پژوهش 
سرمایه گذاری، استفاده از توان داخلی و اجرای قانون برنامه 
هفتم توسعه که به زودی در دستور کار دولت قرار می گیرد، از 

دیگر برنامه های ایمیدرو است.
صباغ ادامه داد: ایمیدرو برای تأمین مواد اولیه صنایع خودرو 
ازجمله تولید ورق های عریض و کیفی در نورد 2 فوالد مبارکه 
ج وارد می شد تفاهم نامه هایی با  و حتی لوله ترمز که از خار

خودروسازان به امضا رسانده است.
وی با اشاره به اینکه در صنعت مس با مازاد ظرفیت کاتد روبه رو 
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 می یابد به همین دلیل ایمیدرو به دنبال 

شناسایی ظرفیت های جدید برای تولید مس است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: درزمینٔه تولید دیگر مواد اولیه 
موردنیاز باتری خودروهای برقی مانند لیتیوم نیز برنامه هایی 
ازجمله واردات آن به صورت کنسانتره و سپس تولید آن در 

کتشاف ذخیره معدنی این مواد خواهیم داشت. داخل یا ا
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو همچنین از 
سرمایه گذاری این سازمان در حوزه پایین دست فوالد خبر داد 
و گفت: مطالعاتی درزمینه تولید لوله های فشار باالی آلیاژی 
کسیژن  که در ذخیره سازی سوخت هیدروژن، سیلندرهای ا
و سی.ان.جی کاربرد زیادی دارد آغاز کردیم؛ این لوله ها که 
به طور عمده وارد می شود تبدیل به سیلندر شده و امیدواریم با 
ساخت لوله های فشار باالی آلیاژی، ارزش افزوده آن به داخل 

کشور بیاید.
صباغ با بیان اینکه ایمیدرو هم زمان پروژه هایی درزمینه 
ارزش افزوده زنجیره فوالد، آلومینیوم و مس در دست اقدام دارد، 
افزود: ایمیدرو در حوزه آلومینیوم مطالعاتی را در پایین دست 
انجام داده، آلومینیوم سالکو وارد مدار تولید شده و با توجه به 
مازاد آلومینیوم، پیش بینی می شود مواد معدنی و محصوالتی 
با ارزش افزوده باالتر، بخش عمده ای از صادرات آینده کشور را 
کراتی با  به خود اختصاص دهد، به ویژه آنکه در این زمینه مذا

چینی ها داشته ایم.
وی افزود: ایمیدرو هم زمان در تقویت زنجیره ارزش ازجمله 
افزایش ظرفیت تولید الکترود گرافیتی، پودر آلومینا و تولید آن 
کتشافات عمیق و  از مواد معدنی مختلف، فعالیت در حوزه ا

تجهیزات معدنی هم فعال است.
حجم  ایمیدرو،  سرمایه گذاری  توسعه  و  اقتصادی  مدیر 
سرمایه گذاری ایمیدرو و شرکت های تابعه در حوزه زیرساخت 
را نزدیک به هشت میلیارد دالر عنوان کرد و افزود: این میزان 
شامل ساخت 500 هزار مگاوات توان نیروگاهی و خطوط انتقال 

آب است.
گاز نیز همچنان مطالعه می کنیم و  وی بیان داشت: روی 
معتقدیم گاز، بحران و مشکل اصلی حوزه صنایع انرژی بر کشور 
در آینده است؛ در این زمینه ایمیدرو به دنبال ایجاد راهکاری از 

طریق سرمایه گذاری مشترک با وزارت نفت است.

افتتاح نمایشگاه دفاع مقدس در فوالد مبارکه 
فرمانده بسیج فوالد مبارکه خبر داد؛

فرمانده حوزه بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه از افتتاح نمایشگاه 
دفاع مقدس در این شرکت با حضور مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبر داد.

کبری، فرمانده حوزه بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه در  حبیب ا
گفت وگو 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 صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه و جمعی از مسئوالن منطقه در شرکت فوالد 

مبارکه افتتاح شده است.
وی افزود: نمایشگاه دفاع مقدس شرکت فوالد مبارکه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
8 سال جنگ حق علیه باطل و به ویژه شهدای فوالد مبارکه و نشر فرهنگ ایثار و شهادت در دو 

بخش تجهیزات و ادوات نظامی و بخش غرفه های بصری در حال برگزاری است.
وی توضیح داد: در بخش تجهیزات این نمایشگاه، جدیدترین دستاوردهای نظامی تولیدشده 
به دست متخصصان جوان ایرانی رونمایی شده که این تجهیزات نظامی از 4 یگان لشگر ۱4 امام 
حسین )ع(، منطقه 5 رعد، مرکز شاهد و پدافند هوایی ارتش به بازدیدکنندگان معرفی می شوند.
کبری ادامه داد: بخش دیگر این نمایشگاه شامل 8 غرفه دستاوردهای انقالب اسالمی، تبیین  ا
گام دوم انقالب، تیراندازی شبیه ساز، عملکرد ۱3 پایگاه های بسیج، غرفه سالمت، آتش نشانی، 

غرفه رادیو مقاومت، غرفه فضای مجازی و غرفه نمایشگاه کتاب های دفاع مقدس است.
وی در پایان ضمن قدردانی از حمایت مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه از برگزاری این 
نمایشگاه گفت: در شرایطی که در جنگ اقتصادی به سر می بریم برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس 
با هدف مرور تاریخی شهدای دفاع مقدس، انگیزه کارکنان شرکت فوالد مبارکه را که افسران جنگ 
اقتصادی هستند مضاعف می کند تا با استعانت از خون شهدا، جهادگران فوالد مبارکه در تحقق 

گام دوم انقالب و شعار سال عزم جزم کرده تا چرخ تولید کشور را بچرخانند.
برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی در کنار برپایی نمایشگاه دفاع مقدس

هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نیز با اشاره به برپایی نمایشگاه دفاع 
کاری ها و رشادت های  مقدس در شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: همه ما مدیون ایثار، فدا
رزمندگان دوران دفاع مقدس هستیم و گرامیداشت یاد و خاطره ایثارگران و شهدای گران قدر 8 

سال جنگ تحمیلی را جزو وظایف خود می دانیم.
وی افزود: در راستای حفظ ارزش های دفاع مقدس، بر آن شدیم تا با برپایی نمایشگاهی درخور 
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.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی 
برای ماست تا بتوانیم از طریق برپایی نمایشگاه فرهنگی گوشه ای از حال و هوای معنوی دوران 
دفاع مقدس را برای بازدیدکنندگان یادآوری کنیم و بیش از گذشته به ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت بپردازیم.
وی اذعان داشت: با اختصاص فضای وسیعی برای برپایی این نمایشگاه، محل بازدید به گونه ای 
طراحی شده تا شرایط بازدید چندین هزار نفر از کارمندان و پیمانکاران شرکت فوالد فراهم باشد؛ 

این نمایشگاه یکی از بزرگ ترین نمایشگاههای دفاع مقدس در سطح استان اصفهان است.
کید کرد: در کنار برپایی نمایشگاه دفاع مقدس، مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه  نباتی نژاد در پایان تأ
کارمندان و پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه با معرفی کتاب »سالم بر ابراهیم ۱« شامل زندگی نامه و 
خاطرات پهلوان بی مزار شهید ابراهیم هادی که از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده و تا 30 مهرماه 

ادامه خواهد داشت، در حال برگزاری است.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو تصریح کرد؛

در آستانه روز ملی ایمنی و آتش نشانی مطرح شد؛

جایگاه مطلوب  جهانی فوالد مبارکه در شاخص ضریب  شدت حوادث

www.irasin.ir
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به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد تاراز، طی مراسمی 
کسیژن 40 لیتری از سوی شرکت فوالد تاراز  ۲0 دستگاه کپسول ا
به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اهدا شد تا در روند درمان 
بیماران کرونایی مورد استفاده قرار گیرد و کمبودهای استان 

در این زمینه را برطرف سازد.
سید محمد شیروانی، مشاور و دستیار ویژه مدیرعامل فوالد تاراز، 
در این مراسم ضمن قدردانی از تالش های مسئولین دانشگاه 
علوم پزشکی و کادر درمان استان چهارمحال و بختیاری در 
شرایط دشوار شیوع کرونا اظهار داشت: فوالد تاراز همواره تالش 
دارد پشتیبان مجموعه دانشگاه علوم پزشکی در جهت رفع 

مشکالت مردم محروم استان باشد.
وی با اشاره به کمک 2.5 میلیارد ریالی سال پیش و ۱.5 میلیارد 
ریالی کنونی فوالد تاراز در جهت تأمین تجهیزات موردنیاز پزشکی 
و درمانی استان گفت: منشأ این کمک ها زحمات و تالش های 
تک تک کارکنان و کارگران سخت کوش فوالد تاراز در شرایط 

دشوار کاری است.
نادر حسین زاده، 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، به طوری که پیش تر نیز 6 دستگاه مانیتورینگ رنگی قلب 
با تجهیزات کامل به دانشگاه علوم پزشکی اهدا و ۱0 هزار ماسک 

در مناطق محروم استان توزیع کرده است.
مجید شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در این مراسم 
با بیان اینکه بحران کرونا حادثه غیرمترقبه ای بود که تمام شئون 
زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داد، افزود: در نخستین روزهای شیوع 
کی داشت و هنوز هم مواجهه کادر  کرونا، این بیماری چهره ترسنا
درمان که ساعت ها در بیمارستان ها برای بهبود بیماران کرونایی 
تالش می کنند مشکالت زیادی را برای این عزیزان ایجاد می کند.
وی افزود: مهم ترین عامل قوت کادر بهداشت و درمان همین 
همدلی و همراهی مردم بوده که هنوز بعد از ۱9 ماه از آغاز این 
وضعیت، همچنان ادامه دارد و کادر درمان می بیند که به هیچ 

عنوان فراموش نشده  است.
کمک های مؤثر فوالد تاراز  شیرانی ضمن ابراز خشنودی از 
گفت: چه در میانه بحران کنونی و چه بعد از آن، می توان از این 
تجهیزات اهدایی به نفع مردم استفاده کرد و نفس این حرکت 
باعث می شود کارکنان بهداشت و درمان احساس تنهایی نکنند 
و این قدرشناسی ها در حق آنان باعث افزایش انگیزه و روحیه کادر 

درمان در انجام وظایفشان می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، در پاسخ به درخواست 
کسیناسیون کارکنان این شرکت  فوالد تاراز مبنی بر اقدام برای وا
تصریح کرد: تنها سیستم بهداشت و درمان از شیوع کرونا آسیب 
ندید، بلکه بخش اقتصاد و صنعت، ازجمله جامعه کارگری نیز 
به شدت از کرونا آسیب دید و این باعث افتخار ماست که توانستیم 

کسینه کنیم. این جامعه را که در خط مقدم تولید است وا
 وی در پایان یادآور شد: برنامه دانشگاه علوم پزشکی استان 
چهارمحال و بختیاری این است که تا دو ماه آینده تمام جمعیت 

کسن را دریافت کرده باشند. استان حداقل یک دز   وا

وابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر  گزارش ر به 
با  حسابرسی  کمیته  مشترک  جلسه  اولین  کاشان، 
رازدار  حسابرسی  مؤسسه  شرکای  و  ارشد  مدیران 

)حسابرس مستقل جدید شرکت( برگزار شد.
بنابر این گزارش در این جلسه، موارد همکاری و هماهنگی 
حسابرسی  انجام  و  تهیه  زمان بندی  جداول  درباره 
صورت های مالی شش ماهه سال ۱400 و نحوه رسیدگی 
کل سال ۱400 و قرارداد حسابرسی طبق  و حسابرسی 
فوالد  شرکت  توسط  مشخص شده  دستورالعمل های 

مبارکه، مورد تبادل نظر صورت گرفت.

 گـــــــروه فوالد مبارکه        

خبر کوتاه

بازار بیلت وارداتی در چینبازار صادرات ورق گرم چین

گذشته واردکننده های بیلت چینی فعالیت زیادی  هفته 
که بازارهای فیوچرز میلگرد و همچنین  انجام ندادند، چرا
بازار داخلی بیلت چین روند روشنی نداشتند و در نوسان 
بودند. قیمت بیلت وارداتی در چین ۷۱۰ تا ۷2۵ دالر در هر 
تن سی اف آر بود. در این بین سهم عرضه کننده های ایران از 
بازار چین بهتر شد و حداقل ۶۵ هزار تن بیلت ایران با قیمت 
۶3۵.۵ تا ۶۵۰ دالر  در هر تن فوب فروخته شد.

گرم صادراتی چین 9۰۰ تا 92۰ دالر در هر تن فوب  قیمت ورق 
که تغییری نداشته است. پیشنهادهایی با قیمت 9۱۵ تا  است 
کارخانه ها فعال  9۵۰ دالر در هر تن فوب نیز شنیده شده، اما 
پیشنهاد نمی دهند و شاید تا پایان سال جاری اجازه صادرات 
نداشته باشند. از طرفی تقاضای داخلی هنوز بهبود نیافته و 
مصرف کننده ها تنها برای رفع نیاز خود خرید می کنند؛ ازاین رو 
شاید فعالیت صادرات به زودی بهتر شود.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی هلدینـــگ توکافـــوالد، به مناســـبت 
و  غلتک هـــا  شـــرکت  تأســـیس  ســـالروز  ســـی و یکمین 
الســـتیک های صنعتـــی مبارکـــه »میرکـــو«، داوود فروتـــن 
مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت، در مصاحبـــه ای بـــا ماهنامـــه تخصصـــی پـــردازش 
برنامه ریـــزی بـــرای گام بلنـــد صادراتـــی و ارتقـــای برندینـــگ در صنعـــت 

الســـتیک های صنعتـــی را تشـــریح کـــرد.
اجـــرای موفقیت آمیـــز چنـــد پـــروژه منحصربه فـــرد در حـــوزه روکـــش الســـتیکی 
غلتـــک و برنامه ریـــزی ایـــن شـــرکت بـــرای صـــادرات خدمـــات روکـــش کاری، 
ســـایر محصـــوالت الســـتیکی، موانـــع و مشـــکالت در حـــوزه تولیـــد و صـــادرات 
الســـتیک های صنعتـــی، ضـــرورت توجـــه ویـــژه بـــه برندســـازی محصـــوالت 
و خدمـــات و هم چنیـــن ضـــرورت تدویـــن اســـتراتژی های یکپارچـــه بـــرای 
ایـــن صنعـــت ازجملـــه مباحثـــی اســـت کـــه مدیرعامـــل شـــرکت »غلتک هـــا و 
الســـتیک های صنعتـــی مبارکـــه« )میرکـــو(، بـــه مناســـبت ســـی و یکمین ســـالروز 
تأســـیس شـــرکت میرکـــو )وابســـته بـــه گـــروه ســـرمایه گذاری توکافـــوالد( مطـــرح 

ســـاخت.
ــای  ــتیکی غلتک هـ ــروژه روکـــش السـ ــد پـ ــرای چنـ ــت اجـ ــه اهمیـ ــاره بـ ــا اشـ وی بـ
ســـنگین در صنایـــع کاغذســـازی )چـــاپ، آبگیـــری و…( ازجملـــه غلتک هایـــی 
ـــا جنس هـــای دو  ـــر ب ـــی ۱0 در ۱.5مت ـــاد تقریب ـــه ابع ـــن و ب ـــاالی ۱5 ت ـــا وزن تقریبـــی ب ب
و ســـه الیـــه کـــه به لحـــاظ تکنیکـــی در صنعـــت الســـتیک اهمیـــت دارنـــد، گفـــت: 
اجـــرای چنـــد پـــروژه خـــاص دیگـــر در زمینـــه انجـــام روکـــش الســـتیکی غلتک هـــا 
ــا  ــز بـ و انجـــام پوشـــش های ســـطحی )رابـــر الینینـــگ( طـــی روزهـــای گذشـــته نیـ
ــاظ  ــوار به لحـ ــای دشـ ــرای پروژه هـ ــرکت در اجـ ــر ایـــن شـ ــای کم نظیـ توانمندی هـ

ابعـــاد و جنـــس بـــه مرحلـــه اجـــرا درآمـــده اســـت.
فروتـــن دلیـــل ایـــن موفقیت هـــا را عالوه بـــر نقـــش مؤثـــر کارکنـــان تالشـــگر و 
ـــو دانســـت و گفـــت: اوال دانـــش  ـــی و توانمنـــدی مهـــم میرک متخصـــص، در دو ویژگ
فنـــی عمیـــق متخصصـــان حـــوزه الســـتیک در ایـــن شـــرکت خوشـــبختانه طی ســـی 
ســـال گذشـــته مرتبا ارتقا یافته و صرفا به لیسانس اخذشـــده از شـــرکت تامبورینی 
کتفـــا نشـــده و امـــروزه میرکـــو بـــا تکیه بـــر توانمنـــدی کارشناســـان زبـــده در  ایتالیـــا ا
عرصـــه تحقیقـــات و مهندســـی الســـتیک، مدعـــی دســـت یابی بـــه ســـطح باالیـــی از 
دانـــش تولیـــد الســـتیک های صنعتـــی در کشـــور و منطقـــه اســـت؛ ثانیا این شـــرکت 
به طـــور مســـتمر بـــه ارتقـــا و بـــه روزآوری دانـــش خـــود بـــا ایجـــاد فرموالســـیون های 
ـــه خوشـــبختانه به لحـــاظ کیفـــی، محصـــوالت ایـــن  ـــد پرداختـــه، به نحوی ک جدی

ـــردد. ـــه می گ ـــه مشـــتریان ارائ ـــاالی ایـــن صنعـــت تولیـــد و ب ـــراز ب شـــرکت در ت
وی بـــه در اختیـــار داشـــتن تجهیـــزات پیشـــرفته و بـــه روز ازجملـــه دســـتگاه 
رول کاورینـــگ کـــه توانایـــی روکـــش کاری غلتـــک بـــه طـــول ۱2 متـــر و قطـــر 2 متـــر را در 
ـــر  ـــرد و افـــزود: اجـــرای طرح هـــای توســـعه زی ـــرار می دهـــد اشـــاره ک اختیـــار شـــرکت ق
ســـقف و بهینه ســـازی تجهیـــزات، بهبودهـــای کیفـــی قابل توجهـــی ایجـــاد کـــرده و 

تکمیـــل آن موجـــب تعمیـــق و تثبیـــت ایـــن کیفیـــت خواهـــد شـــد.
مدیرعامـــل میرکـــو بـــا اشـــاره بـــه گام بلنـــد ایـــن شـــرکت بـــرای بازاریابـــی صادراتـــی در 
ـــت،  ـــی قیم ـــت رقابت ـــر مزی ـــی عالوه ب ـــر عوامل ـــا تکیه ب ـــه CIS  و ب ـــوزه در منطق ـــن ح ای
اظهـــار داشـــت: دانـــش انجـــام ایـــن کار بـــرای غلتک هـــای مذکـــور بومـــی شـــده و 
ـــرا  ـــی اج ـــع داخل ـــرای صنای ـــی ب ـــه خارج ـــب تر    از   نمون ـــیار مناس ـــای بس ـــا قیمت ه ب
می شـــود و در برخـــی مـــوارد موجـــب صرفه جویـــی بیـــش از 30 تـــا 40 درصـــدی 

می گـــردد.
وی در تشـــریح مســـائل و مشـــکالت تولیـــد و صـــادرات بیـــان کـــرد: متأســـفانه در 

صنعـــت الســـتیک آمـــار و اطالعـــات واقعـــی )و البتـــه رســـمی و تأییدشـــده( از تولیـــد 
ـــازار  ـــا به طـــور ســـنتی در یـــک ب و مصـــرف در اختیـــار نیســـت و تولیدکننـــدگان عمدت
تقریبـــا مشـــخص کار می کننـــد و از اســـتراتژی یکپارچـــه ای بیـــن تولیدکننـــدگان در 
ـــع  ـــب مواق ـــل در اغل ـــن عام ـــود. ای ـــه نمی ش ـــره گرفت ـــی به ـــکل صنف ـــک تش ـــب ی قال
موجـــب یـــک رقابـــت منفـــی هـــم می شـــود و متأســـفانه در فضـــای رقابـــت صادراتـــی 
هـــم ایـــن مشـــکل همچنـــان باقـــی اســـت؛ درحالی کـــه امـــروزه می تـــوان تهدیـــد 
کاهـــش ارزش ریـــال را حداقـــل در صـــادرات تبدیـــل بـــه فرصـــت کـــرد و بـــه بازارهـــای 

جدیـــد ورود کـــرد.
فروتـــن دســـت یابی بـــه آمـــار رســـمی و شـــفاف در داخـــل کشـــور را بســـیار دشـــوار و 
اغلـــب ناممکـــن دانســـت و گفـــت: در بازارهـــای صادراتـــی هـــم معمـــوال دســـت یابی 
بـــه ایـــن اطالعات منـــوط بـــه پرداخـــت هزینه هـــای الزم اســـت، ضمـــن آن کـــه گاهی 
همـــکاران و رقبـــا بـــدون انـــدک زحمـــت و تالشـــی بـــرای دریافـــت ایـــن اطالعـــات 
واقعـــی و بـــدون در نظر داشـــتن قیمت هـــای جهانـــی و درک درســـت از شـــرایط بـــازار 
بین الملـــل اقـــدام بـــه ارزش گـــذاری محصـــوالت خـــود بـــر اســـاس قیمـــت تمام شـــده 
در داخـــل کشـــور و منظـــور کـــردن یـــک حاشـــیه ســـود ســـلیقه ای می کننـــد و صرفـــا 
تبدیـــل ریـــال بـــه ارز را دســـتاورد قلمـــداد می کننـــد کـــه متأســـفانه نتایـــج زیان بـــاری 

بـــرای صنعـــت و صنعتگـــر در گســـتره وســـیع تری ایجـــاد خواهـــد کـــرد.
مدیرعامـــل میرکـــو معتقـــد اســـت عـــدم آشـــنایی و توجـــه کافـــی برخـــی شـــرکت ها به 
اصـــول و قواعـــد تجـــاری بین المللـــی و عـــدم فرهنگ ســـازی و توجـــه دســـتگاه های 
متولـــی بازرگانـــی خارجـــی بـــه آموزش هـــای پایـــه ای بازرگانـــی خارجـــی بـــه شـــرکت ها 
و همچنیـــن ناآشـــنا بـــودن بـــا محیـــط کشـــورهای مقصـــد از آفت هـــای عـــدم توفیق 

در عرصـــه صـــادرات اســـت.
وی درخصـــوص سیاســـت راهبـــردی میرکـــو در صـــادرات بـــا تکیه بـــر مزیت هـــای 
رقابتـــی در حـــوزه دانـــش الســـتیک و مزیـــت بهـــای تمام شـــده، بـــه ضـــرورت ایجـــاد 
ـــاد  ـــوار و ایج ـــورهای هم ج ـــه کش ـــادرات ب ـــهیل ص ـــرای تس ـــی ب ـــای تخصص هاب ه
ــم و  ــا تحریـ ــه بـ ــای مقابلـ ــل هزینه هـ ــری از تحمیـ ــرای جلوگیـ ــوق های الزم بـ مشـ
ـــر  ـــور، نظی ـــی کش ـــای دولت ـــه نمایندگی ه ـــل حمایت گران ـــرورت تعام ـــن ض هم چنی
ـــی  ـــای بازرگان ـــدی اتاق ه ـــای ج ـــفارت ها و حمایت ه ـــادی در س ـــای اقتص رایزن ه
و… در کشـــورهای مقصـــد اشـــاره کـــرد و گفـــت: خوشـــبختانه در اصفهـــان به عنوان 
یکـــی از قطب هـــای اصلـــی تولیـــد الســـتیک صنعتـــی در ایـــران، حرکت هـــای 
خوبـــی در قالـــب ایجـــاد »انجمـــن صنفـــی تولیدکننـــدگان الســـتیک« و کارگروه هـــا و 
تشـــکل های تخصصی ذیل گـــروه صنعـــت در اتـــاق بازرگانـــی اصفهان انجام شـــده 
و به طـــور ویـــژه بـــه موضـــوع ارتقـــای نشـــان تجـــاری و برندســـازی در کارگروه هـــای 
تخصصـــی پرداختـــه شـــده کـــه میرکـــو نیـــز مشـــارکت فعالـــی در ایـــن عرصـــه داشـــته و 
بـــه کمـــک گروهـــی از خبـــرگان صـــادرات نســـبت بـــه تدویـــن ســـند جامـــع صـــادرات 
و بازاریابـــی فعـــال در دو کشـــور اقـــدام کـــرده  اســـت. لیکـــن ایـــن اقدامـــات کافـــی 
نیســـت و به جـــز امیـــدواری بـــه رفـــع تحریم هـــای ناعادالنه و حـــل مشـــکالت انتقال 
ارز و تثبیـــت قوانیـــن و حـــذف قوانیـــن خلق الســـاعه، مســـیری دشـــوار تـــا تحقـــق 
صادرات پایـــدار در حوزه الســـتیک های صنعتـــی در پیـــش رو داریم کـــه امیدواریم 

ـــر ایـــن مشـــکالت فائـــق آییـــم. همدلـــی نهادهـــای ذی ربـــط ب
کنسرســـیوم هایی بـــا رهبـــری  فروتـــن مشـــارکت تولیدکننـــدگان در قالـــب 
صادرکننـــدگان نام آشـــنا و شناخته شـــده در کشـــورهای مقصـــد را یکـــی از 
راهکارهـــای پیشـــنهادی عنـــوان کـــرد و ابـــراز داشـــت: ایـــن آمادگـــی را داریـــم تـــا در 
ــا در قالـــب  ــه عمدتـ ــود را کـ ــارکت هایی محصـــوالت کیفـــی خـ قالـــب چنیـــن مشـ
ــتیکی و  ــد روکـــش السـ ــتند )ماننـ ــل هسـ ــوالت مکمـ ــا محصـ ــی یـ ــول میانـ محصـ

ــد  ــات رابرالینینـــگ، تولیـ ــرای عملیـ ــا، اجـ ــا و درام هـ ــواع غلتک هـ ــی انـ پلی یورتانـ
کـــت الواتـــور بـــه روش مونتـــاژ ســـرد بـــا نوارهـــای داخلـــی و…( بـــا  نوارنقاله هـــای با

ک بگذاریـــم. باالتریـــن کیفیـــت در مســـیر صـــادرات بـــه اشـــترا
مدیرعامـــل میرکـــو بـــا بیـــان اینکـــه پیمـــودن مســـیر نیازمنـــد حمایت هـــای عملـــی 
ـــه صرفـــا شـــعاری و بخشـــنامه ای در تمـــام دســـتگاه های دولتـــی اســـت، اظهـــار  و ن
امیـــدواری کـــرد کـــه بـــا روی کار آمـــدن دولـــت جدیـــد فضـــای کســـب وکار و تولیـــد 
هـــم رونـــق بیشـــتری بگیـــرد و موانـــع تولیـــد در ســـالی کـــه مزیـــن بـــه شـــعار »تولیـــد، 
پشـــتیبانی ها و مانع زدایی هـــا« اســـت بـــه زودی بـــا سیاســـت گذاری صحیـــح 

برطـــرف شـــود.
ــتیک های  ــا و السـ ــرکت غلتک هـ ــرداری شـ ــر بهره بـ ــتری، مدیـ ــین بازشوشـ حسـ
صنعتـــی مبارکـــه نیـــز درخصـــوص برخـــی ســـوابق میرکـــو از بـــدو تأســـیس و مـــواردی 
کـــه پتانســـیل صادراتـــی دارد گفـــت: تولیـــد ســـالیانه بیـــش از 30 هـــزار متـــر شـــیت 
ــرای پوشـــش ســـطوح و  ــور اجـ ــر به منظـ ــا 6 میلی متـ ــا ضخامـــت 3 تـ ــتیکی بـ السـ
مخـــازن و شـــبکه ســـیاالت، به عنـــوان مثـــال اجـــرای الینینـــگ مخـــازن شـــرکت 
کیمیـــاداران، فکورصنعـــت، بابک مـــس و …. و نیـــز اجـــرای بیـــش از 700 هـــزار 
مترمربـــع الینینـــگ ســـطوح و مخـــازن و شـــبکه های ســـیاالت در اغلـــب واحدهای 
ــوابق  ــه سـ ــیمی ازجملـ ــت و گاز و پتروشـ ــه نفـ ــی ازجملـ ــع معدنـ ــوالدی و صنایـ فـ

میرکـــو اســـت.
 وی افـــزود: توانایـــی تولیـــد ســـالیانه نزدیـــک بـــه هـــزار تـــن انـــواع کامپانـــد الســـتیکی 
و ســـاخت بیـــش از ۱500 نـــوع قطعـــه الســـتیکی پرتیـــراژ از قطعـــات بـــا وزن 3 گـــرم تـــا 
ـــر  ـــواع لیفت ـــواع ضربه گیرهـــا در صنایـــع دریایـــی، ان ـــه تولیـــد ان ـــرم، ازجمل 300 کیلوگ
بارهـــای آســـیاب بـــرای صنایـــع و معـــادن طـــی ســـی ســـال گذشـــته و همچنیـــن 
ــر،  ــر و طـــول ۱2 متـ ــر دو متـ ــا قطـ ــا تـ ــتیکی و درام هـ ــواع غلتک هـــای السـ روکـــش انـ
ازجملـــه انـــواع غلتک هـــای جامبـــو پـــرس صنایـــع کاغذســـازی کـــه مـــورد اخیـــر بـــه 
ـــه ابعـــاد 6.5 متـــر طـــول، قطـــر اولیـــه 920 میلی متـــر و قطـــر نهایـــی 960  وزن ۱0 تـــن ب
میلی متـــر کـــه دارای بیـــش از 700 هـــزار عـــدد ســـوراخ بـــه قطـــر 3 میلی متـــر و عمـــق 
7 میلی متـــر اســـت و همچنیـــن غلتک هـــای حســـاس آبگیـــری کاغـــذ از شـــرکت 
چـــوب و کاغـــذ چـــوکا بـــه طـــول ۱0 متـــر و قطـــر بـــاالی ۱.5متـــر و بـــا وزن تقریبـــی ۱7 تـــن 
و همچنیـــن انـــواع درام هـــای مغناطیســـی در صنایـــع معدنـــی و... از دیگـــر ســـوابق 

ایـــن شـــرکت بـــه شـــمار می آیـــد.
بازشوشـــتری گفت: میرکو بـــا در اختیـــار داشـــتن گروه های ســـیار تعمیراتـــی امکان 
ارائه خدمات نگهـــداری و تعمیـــرات و آپارات نـــوار نقاله و تعمیـــرات خطوط حمل 

مـــواد و اجـــرای پروژه هـــای الینینـــگ را نیز در سراســـر کشـــور داراســـت.
وی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه ایـــن شـــرکت یکـــی از خوشـــنام ترین شـــرکت های 
تولیدکننـــده الســـتیک های صنعتـــی و مجـــری عملیـــات الینینـــگ و تعمیـــرات و 
نگهـــداری خطـــوط حمـــل مـــواد در کشـــور شـــناخته می شـــود، اظهـــار امیـــدواری 
کـــرد کـــه بـــا اجـــرای هرچـــه ســـریع تر طرح هـــای توســـعه ای ایـــن شـــرکت، عالوه بـــر 
تعمیـــق ویژگی هـــای کیفـــی کـــه همـــواره ســـرلوحه کار میرکـــو بـــوده اســـت، ظرفیـــت 
تولیـــد افزایـــش و به دنبـــال آن زمـــان اجـــرای پروژه هـــا نیـــز بـــا نصـــب تجهیـــزات 
جدیـــد کاهـــش یافتـــه و عالوه بـــر کیفیـــت مطلـــوب، زمـــان تحویـــل نیـــز براســـاس 
نیاز مشـــتریان مطابقـــت داده شـــده تا رضایتمندی مشـــتریان محتـــرم دوچندان 

ــود. شـ
وی در پایـــان از حمایت هـــای مجموعـــه مدیریتـــی فـــوالد مبارکـــه و توکافـــوالد 
و تالش هـــای مدیـــران و کارکنـــان تالشـــگر شـــرکت و همچنیـــن از همراهـــی 

خانواده هـــای همـــکاران قدردانـــی کـــرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه فوالد نقش جهان، شـرکت آتیه فوالد معدن پارسیان با بهره گیری 
از تخصص همکاران بازنشسته شرکت فوالد مبارکه نسبت به بومی سازی، 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 نسبت به سایر برندهای اروپایی در این شرکت بومی سازی شد.

محمدعلـی توحیـدی، مدیرعامـل شـرکت آتیه فـوالد معـدن پارسـیان، در ایـن خصـوص یـادآور شـد: ایـن شـرکت یکـی از 
شـرکت های زیرمجموعـه هلدینـگ آتیه فـوالد نقش جهـان اسـت کـه بـا سـابقه ای طوالنـی در تولیـد و عرضـه مـواد اولیـه 
به خصـوص وایرهـای مغـزدار، در حـال حاضر یکـی از تأمین کننـدگان اصلـی این مـواد جهت صنعـت فوالد کشـور خصوصا 

شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت.
توحیـدی اضافه کـرد: به دعـوت شـرکت آتیه فـوالد معدن پارسـیان، جمعـی از مدیـران، رؤسـا و کارشناسـان شـرکت فوالد 
مبارکـه از کارگاه خـط تولید ماشـین تزریـق وایـر واقع در منطقـه صنعتـی دولت آبـاد بازدیـد و در دفتر شـرکت با کارشناسـان 

متخصـص ایـن واحـد تبادل نظـر کردند.
مدیرعامل شـرکت آتیه فوالد 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.

بومی سازی ماشین تزریق وایر در شرکت آتیه فوالد معدن پارسیان

کسیژن به دانشگاه  اهدای ۲0 کپسول ا

علوم پزشکی شهرکرد

برگزاری اولین جلسه مشترک کمیته 

حسابرسی با مدیران ارشد و شرکای 

مؤسسه حسابرسی رازدار

برنامه ریزی میرکو برای گام بلند صادراتی و ارتقای برندینگ در صنعت الستیک های صنعتی

 شـرکت آتیه فوالد معدن پارسیان 
بـا سـابقه ای طوالنی در تولیـــــــد و 
عرضـــــه مـواد اولیـه به خصـوص 
وایرهـای مغـزدار، در حـال حاضـر 
یکـی از تأمین کننـدگان اصلـی این 
مـواد جهت صنعـت فوالد کشـور 
خصوصـــــا شـرکت فـوالد مبارکـه 

اسـت

اجـرای طرح هـای توسـعه   
بهینه سـازی  و  سـقف  زیـر 
تجهیـزات، بهبودهای کیفی 
قابل توجهـی ایجـاد کـرده و 
تکمیـل آن موجـب تعمیـق و 
تثبیـت ایـن کیفیـت خواهـد 

شـد

 عـدم آشـنایی و توجـه کافـی 
برخـی شـرکت ها بـه اصـول و 
قواعـد تجـاری بین المللـی و 
عـدم فرهنگ سـازی و توجـه 
دسـتگاه های متولی بازرگانی 
آموزش هـای  بـه  خارجـی 
پایـه ای بازرگانـی خارجـی بـه 
شـرکت ها و همچنیـن ناآشـنا 
بـودن بـا محیـط کشـورهای 
از آفت هـای عـدم  مقصـد 
توفیـق در عرصـه صـادرات 

سـت ا

توسط شرکت فوالد تاراز انجام شد:
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       بـــــــــــــــازار

بازار مقاطع ترکیه

خبــــــــــــــــر       

کارکنان شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان، دوز 
کسن کرونا را دریافت کردند. اول وا

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سنگان، مدیر واحد 
HSE این شرکت با اعالم این خبر گفت: با پیگیری های 
کارکنان و شرکت های تابعه  کسیناسیون  انجام شده وا
فوالد سنگان با هدف حفظ سالمت و ایجاد محیط امن 

کاری آغاز شد.
دهقان افزود: با هدف افزایش ضریب سالمتی و ایجاد 
هماهنگی های  از  پس  کار،  فضای  در  خاطر  آرامش 
کسن کرونا را  به عمل آمده، کارکنان این شرکت دوز اول وا

دریافت می کنند.
نیروهای شاغل  و  کارکنان  کسینه شدن  افزود: وا وی 
مهم ترین  از  یکی  همواره  سنگان  فوالد  مجموعه  در 
اولویت های این شرکت بوده و با همکاری و مساعدت 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف، این مهم 

صورت پذیرفت.
HSE فوالد سنگان در پایان ضمن آرزوی  مدیر واحد 
کرد: در این  کلیه هم وطنان خاطرنشان  سالمتی برای 
کسن را دریافت  مرحله حدود 300 نفر از کارکنان نوبت اول وا
و دیگر نیروهای شاغل در مجموعه نیز در روزهای آتی 

کسن مذکور را دریافت خواهند نمود. وا

کثر تحلیل گران تکنیکال در بازارهای مالی با دنبال   ا
وش های  کردن دو عامل قیمت و حجم معامالت از ر
چندبعدی برای تحلیل بازار استفاده می کنند. تمام 
که  کید دارند  بوط به نمودار بر این نکته تأ مباحث مر
بیشتر توجه و تمرکز باید معطوف به حرکات قیمت باشد و 
البته تا حدی نیز باید به حجم معامالت دقت کرد. حجم 
که از قیمت ناشی نشده است و  تنها شاخصی است 
به شما عقیده ای ثانویه از بازار ارائه می دهد. با ترکیب 
حجم با شاخص های بازار، شما حس خوبی نسبت به 
کسی که بازار را کنترل می کند پیدا می کنید. شاید قیمت 
راننده )محرک( باشد، اما حجم، سوخت است که بازار 
را از یک نقطه به نقطه دیگر می برد. درنهایت، هرچند 
حجم می تواند یک شاخص مهم باشد، اما شاخص 
کاملی نیست. برای مثال، مشکل این است که همیشه 
نمی دانیم که مسئول افزایش حجم، خریدارها هستند 

یا فروشنده ها.
حجم معامالت به عنوان یک شاخص 

ثانویه
حجم معامالت به میزان معامالت انجام شده در دوره ای 
از زمان گفته می شود. تایم فریم مناسب حجم می تواند 
روزانه یا هفتگی باشد و به ندرت از تایم فریم ماهانه برای 
حجم معامالت استفاده می شود. در روند صعودی حجم 
معامالت باید هم زمان با صعود قیمت بیشتر شود و در 
هنگام پدید آمدن حفره ها باید کاهش یابد. تا هنگامی که 
الگو ادامه دارد، حجم معامالت باید روند قیمت را تأیید 
گرایی  وا یافتن  دنبال  به  همچنین  چارتیست ها  کند. 
خ می دهد که نفوذ به باالتر از  گرایی هنگامی ر هستند. وا
نقطه باالیی در یک روند صعودی همراه با کاهش حجم 
معامالت باشد. این وضعیت هشداری به معامله گران در 
مورد کاهش فشار خرید است. طبق یک قانون کلی در تمام 
گر اخطار شکست واقعیت داشته باشد،  نقاط شکست، ا

باید شاهد حجم معامالت سنگینی باشیم.

تولیدکنندگان مقاطع ترکیه اخیرا در تالش بوده اند قیمت ها را علی رغم 
فعالیت کم بازار، کرایه باالی حمل و شرایط نامشخص بازار واردات 
قراضه در ثبات نگه دارند. قیمت پیشنهادی میلگرد صادراتی ترکیه ۶۷۰ 
تا ۶8۰ دالر در هر تن فوب است که در طول یک هفته گذشته در ثبات 
بوده است. فعال همه ترجیح می دهند صبر کنند و معامالت ناچیزی 
نهایی شده است.

خبر کوتاه

یم بیاموز

به گزارش روابط عمومی هلدینگ توکا فوالد، شرکت 
راهبـران فـوالد اصفهـان موفـق بـه عقـد و مبادلـه 
وش ۵00 هـزار تـن سـنگ آهن بـا مبلـغ  قـرارداد فـر
۳.۵00 میلیـارد ریـال بـه شـرکت فـوالد مبارکـه گردیـد. حاصـل ایـن 
دسـتاورد رشـد ۳00 درصـدی درآمدهـای عملیاتـی شـرکت از ابتـدا 
کنـون و ارزش افـزوده حاصل از سـاخت و نصـب و راه انـدازی خط  تا
دوم فـرآوری از محـل پیش پرداخـت قـرارداد مذکـور بـرای شـرکت 

راهبـران فـوالد اسـت.
علـی صـدری، مدیرعامـل و عضـو هیئت مدیـره شـرکت راهبـران فـوالد 
کـرد: ایـن شـرکت در راسـتای  اصفهـان، در ایـن خصـوص تصریـح 
رسـالت خود و حرکـت در مسـیر توسـعه و پیشـرفت، با رویکـردی جدید 
در خصـوص ارزش آفرینـی بـرای ذی نفعـان، به خصـوص هلدینـگ 
توکا فـوالد، بـا حمایـت و راهنمایی هـای مدیرعامل هلدینـگ، اعضای 
کـه به حـق سـهم بزرگـی در ایـن موفقیـت داشـته اند و  هیئت مدیـره 

همچنیـن تالش هـای همـکاران ارزش آفریـن، موفـق بـه عقـد و مبادلـه 
قرارداد فروش 500 هزار تن سـنگ آهن بـا مبلغی بـر 3.500 میلیارد 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 ۱80 میلیـارد بـه ۱000 میلیـارد ریـال انجـام شـد. در ایـن خصـوص بـا 
کاالهـای اسـتراتژیک فـوالد  هـدف ایفـای سـهم بیشـتری در تأمیـن 
مبارکـه به ویـژه در زمینـه تأمیـن مـواد اولیـه، تکمیـل زنجیـره فـوالد 
هم زمـان بـا آغـاز فـاز اول توسـعه، سـاخت، نصـب و راه انـدازی خـط 
خردایـش و فـرآوری شـماره 2 معـدن سـنگ آهن اسـفندار بـا ظرفیـت 
200 هـزار تـن محصـول سـالیانه بـه مـدت 6 مـاه و طراحـی و مهندسـی 
فـاز دوم توسـعه بـا موضـوع احـداث کارخانـه کنسـانتره با ظرفیـت 250 
هـزار تـن سـالیانه از محـل افزایـش سـرمایه آغـاز می گـردد و بـا اسـتعانت 
از خداونـد متعـال و عـزم راسـخ همـکاران ظـرف مـدت ۱8 مـاه انجـام و 

راه انـدازی می شـود.
مدیرعامل و عضـو هیئت مدیره شـرکت راهبـران فوالد اصفهـان افزود: 
این پیشـرفت ها نویدبخش آینده ای روشن برای شـرکت، سهام داران 
و ذی نفعـان و متضمـن ورود شـرکت بـه فرابـورس خواهـد بـود و امیـد 
است در سـایه دوراندیشـی و عزم راسـخ مدیرعامل هلدینگ توکا فوالد 
به عنـوان جهادگـر اول جبهـه صنعـت و پرچـم دار تحـول اقتصـادی و 
توسـعه پایـدار، ادامـه مسـیر را بـا موفقیـت و بهـروزی طـی کنیـم و گامی 
کوچـک در راسـتای اعتـالی صنعـت فـوالد کشـور و ترفیـع نـام و اعتبـار 

مجموعـه برداریـم.
وی در پایان ابراز داشـت: بر خـود الزم می دانم به صـورت خاص نهایت 
قدردانی و سپاسـگزاری را خدمت جمیع تالشـگران صدیق این عرصه 
ابـراز دارم و از درگاه خداونـد منـان کامیابـی، سـالمتی و بهـروزی همـه 
بزرگـواران و اعتالی روزافزون و پیشـرفت مسـتمر شـرکت راهبـران فوالد 

اصفهـان را مسـئلت نمایم.

ح فراخوان: شر
شرکت فوالد مبارکه قصد دارد اشخاص توانمند در زمینه مطالعات ژئوفیزیک را با هدف 
کتشافی  کتشاف ذخایر فلزی، جهت تأمین خدمات ژئوفیزیک موردنیاز در پروژه های ا ا
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 می گردد نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام کنند و پرسشنامه خوداظهاری 

خود را در سامانه SRM ثبت و مدارک و مستندات زیر را در سامانه بارگذاری نمایند.
کارهای  توانمندی ها و امکانات برای مطالعات ژئوفیزیک با پهباد و سوابق 

انجام شده در 5 سال گذشته؛

کارهای  ژئوفیزیک زمینی و سوابق  برای مطالعات  امکانات  توانمندی ها و 
انجام شده در 5 سال گذشته؛

فهرست و مشخصات تجهیزات مرتبط با مطالعات ژئوفیزیک در اختیار؛
ساختار سازمانی و فهرست کادر تخصصی در اختیار؛

 مستندات مربوط به مجوزها، رتبه بندی و سوابق رضایت کارفرمایان قبلی در 5 
سال گذشته؛

سوابق پروژه های قبلی در 5 سال گذشته و در دست اجرا؛
سوابق فعالیت های تحقیقاتی و علمی در 5 سال گذشته؛

مستندات نشان دهنده توان و گردش مالی در سه سال گذشته؛

گفتنی است ثبت نام و اعالم آمادگی هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد 
کرد.

عالقه مندان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با تلفن 09۱32۱0۱279 آقای 
محمد جاوری تماس برقرار نمایند.

روش شرکت در فراخوان:
درصورتی که دارای نام کاربری و رمز عبور در سامانه SRM هستید، وارد سامانه شوید و 
از منوی »شرکت در مناقصه / فراخوان« در فراخوان مذکور شرکت کنید، ولی چنانچه 
کاربری و کلمه عبور نیستید، از طریق درخواست عضویت و دریافت نام  دارای نام 

کاربری و کلمه عبور اقدام نمایید.

بازار جهانی اسلب و تقاضای چین

کاهش تولید، تقاضای اسلب وارداتی را در چین افزایش 
داده و این به نفع عرضه کنندگان زیادی در بازارهای جهانی 
بوده است. قیمت اسلب روسیه ۷۷۰ تا ۷8۰ دالر در هر تن 
که 2۰ تا 3۰ دالر نسبت به اواخر  سی اف آر چین شنیده شده 
گوست افت داشته است. این هفته اسلب روسیه با قیمت  آ
۷۶۰ دالر در هر تن سی اف آر نیز معامله شده است.

کسیناسیـون کارکنـان فوالد سنگان ح وا آغاز طر

حجم معامالت

عقد قرارداد فروش 500 هزار تن سنگ آهن با شرکت فوالد مبارکه

شناسایی شرکت های توانمند در زمینه ژئوفیزیک

توسط شرکت راهبران فوالد اصفهان صورت گرفت:

بورس و سهام

1 1 . 0 0 0

7. 0 0 0
7. 5 0 0
8. 0 0 0

8. 5 0 0
9. 0 0 0

9. 5 0 0
1 0. 0 0 0

1 0. 5 0 0

1 06 60

1 02 90

1 03 90

99 8 0

9920

1 1 1 5 0

1 0 8 8 0

1 0 590

1 0 5 8 0

1 028 0

-5 5 /4

-52 /2

38 /0

-2 4 /3

-3 9 /0

1 1 0

7 7

6 6

87

1 02

1 07 1 0

1 044 0

1 048 0

1 0 1 4 0

1 0 1 0 0

-5 1 0

-2 70

4 0

-3 4 0

-4 0

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1400/06/27

1400/06/28

1400/06/29

1400/06/30

1400/06/31

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 0.7 1 0
1 0.44 0 1 0.48 0 1 0. 1 4 0 1 0. 1 0 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

یال(       <<<<<< >>>>>>       نمــــــــــودار تغییــــــر قیمــــت  سهـــــام  )ر

مناقصات و مزایدات: جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد 
نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( اقدام نمایید. سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی www.msc.ir بخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه مراجعه بفرمایید.

گهی شماره 1400-۳8 آ

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی آ

فراخوان

موضوع

یب، بارگیری، حمل و تخلیه سرباره های فوالدسازی از حوضچه های سرباره به دپوهای ضایعات خنک کاری، تخر

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

یک شناسایی شرکت های توانمند در زمینه ژئوفیز

تبدیل غلتک های کاری واحد دو قفسه ای به غلتک های واحد تمپرمیل

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 0 /07 /07

1 4 0 0 /07 /07

1 4 0 0 /07 /1 3

1 4 0 0 /07 /1 5

یت مرتبط مدیر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید برنامه ریزی خر

ید قراردادهای خر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان آ

نوع فراخوان

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

فراخوان شناسایی

فراخوان شناسایی

ه ر شــما

48 538 075

48 5353 90

9 8 0 0 0602

48 52 7064

یف د ر

1

2

3

4
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 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

9

رایانش ابری و ذخیره آنالین اطالعات ژنومیک و جهش ژنتیکی موجودات زنده

پیشرفت در محاسبات و تجزیه وتحلیل ها جهش هایی باورنکردنی 
کرده است. تکنولوژی جدید در  در درک ما از ژنوم انسان ایجاد 
حال تغییر ساختار ژنتیکی موجودات زنده است، مثال اصالح 
که می تواند منجر به بهبود سرطان یا سایر   DNA جهش های
ک شود. عالوه بر این، تشخیص به موقع یک  بیماری های خطرنا
بیماری شانس درمان را افزایش می دهد و ژنومیک می تواند یک 
بیماری را مدت ها قبل از بروز عالئم تشخیص دهد.

برای ذخیره اطالعات با هر حجمی دیگر نیازی به فلش مموری 
یا سایر منابع ذخیره داده ندارید. همه اطالعات شما می تواند 
که می توانید در هر  کمک اینترنت ذخیره شود. اطالعاتی  به 
کنید.  کمک اینترنت بازیابی  جای دنیا و هر سیستم دیگری به 
کمک رایانش ابری و قابلیت ذخیره داده ها به صورت  داده ها به 
آنالین به راحتی انتقال پیدا می کنند و تجزیه وتحلیل آن ها به طرز 
چشمگیری آسان تر می شود.

سیستم اینکوپنل یک سیستم حفاظت از حرارت به منظور کنترل صحیح تر دمای ورق در 
حین نورد گرم است که به منظور کاهش هزینه و افزایش کیفیت تولید طراحی شده است. 
این سیستم باعث صرفه جویی در هزینه براساس بهبود تولید می شود. این روش برای 
گون )به ویژه برای تولید ورق های عریض و با ضخامت  گسترش تولیدات جدید در ابعاد گونا
کم( و گرید جدید مفید است. این سیستم می تواند در قفسه های نورد موجود و همچنین قفسه های جدید 

نصب شود. شکل 1 نمونه ای از این سیستم انتقال حرارت را نشان می دهد.
به طورکلی سه روش متفاوت وجود دارد که طی آن حرارت از شمش در حال نورد خارج می شود. مقداری حرارت 
از طریق مکانیسم های هدایت و جابه جایی و بیشتر از 90 درصد آن از طریق مکانیسم تابش و تشعشع انتقال 
می یابد. نصب سیستم اینکوپنل می تواند به صورت قابل توجهی از کاهش دمای شمش و هدررفت انرژی تابشی 
جلوگیری کند. همچنین این سیستم می تواند باعث توزیع یکنواخت تر     دما     در قسمت های مختلف شمش 
شود. این توزیع یکنواخت تر در دمای نهایی ورق نوردشده می تواند 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 تلرانس های 
دقیق تر در ابعاد را به همراه خواهد داشت و ترک خوردگی در راستای طولی و پارگی در انتهای ورق را کاهش می دهد.

سیستم نگهداری از حرارت اینکوپنل بعد از قفسه های نورد خشن نصب شده و حرارت شمش عبوری را ذخیره 

می کند و باعث کنترل صحیح تر دمای ورق می شود. این امکان توسط انتخاب اتوماتیک افزایش یا کاهش 
پنل های نگهداری از حرارت فراهم می شود. با استفاده از این راه حل همچنین می توان دماهای بیشتری را در 
گوشه ورق و در پروسه های بعدی در قفسه نهایی برقرار کرد که از ترک خوردگی لبه )Edge cracking( جلوگیری 

می کند.
در سیستم اینکوپنل )شکل 2( به عنوان یک ویژگی خاص، پنل های تمیزکننده پوسته های پایینی طراحی 
شده اند تا اطمینان حاصل شود که پوسته ها از سیستم جدا شده اند و حرارت به شمش بدون پوسته انتقال 
می یابد و این امر تضمین کننده کیفیت باال در ورق است. به طورکلی اینکوپنل امکان نگهداری حرارت در مراحل 

بحرانی نورد گرم را فراهم می کنند.
شمش گرم در حال عبور با پنل های نصب شده در این فاصله ها قرار می گیرد: پنل های پایینی، کمتر از 50 میلی متر؛ 

پنل های باالیی، کمتر از 250 میلی متر.
از مهم ترین مزایای استفاده از سیستم اینکوپنل می توان به این موارد اشاره کرد: توسعه محصوالت بهتر مثل 
ورق های نازک تر و عریض تر؛ افزایش قابلیت تولید شمش های با طول بیشتر؛ کاهش پارگی و ترک خوردگی های 
ناشی از دما؛ ثبات بیشتر در ویژگی های فوالدهای دوفازی؛ افزایش توان عملیاتی قفسه به خاطر ممکن بودن 
استفاده از دماهای بیشتر؛ کاهش گرادیان دمایی از سطح تا مغز قطعه؛ کاهش هدر رفتن سوخت در کوره پیشگرم.

سیستم نگهداری از حرارت اینکوپنل بعد از 
قفسه های نورد خشن نصب شده و حرارت 
شمش عبوری را ذخیره می کند و باعث کنترل 
صحیح تر دمای ورق می شود. این امکان 
توسط انتخاب اتوماتیک افزایش یا کاهش 

پنل های نگهداری از حرارت فراهم می شود

مواد مصرفی در روش ITmk3 )شکل 4( 
به صورت گندله خام خشک خوداحیایی 
هستند که از ترکیب کنسانتره، زغال سنگ، 
تولید  بنتونیت  و  دولومیت  سنگ آهک، 
می شوند. این گندله در یک کوره کف گردان  
شارژ شده که دمای باالتری نسبت به کوره 

FASTMET دارد

    منبع: واحد تحقیق و توسعه

    تهیه و گردآوری: شرکت پشتیبانی و 
توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه

)Encopanel( تکنولوژی اینکوپنل
شکل ۲: طرح شماتیک از سیستم اینکوپنل

شکل 3 -اولین واحد تجاری ITmk3    احداث شده در مینه سوتای آمریکا ]3, 4[ شکل ۲ -واحد دمو ITmk3   احداث شده در مینه سوتای آمریکا ]3, 4[ شکل 1 - واحد پایلوت ITmk3 واقع در Kakogawa ژاپن ]3, 4[

شکل 1: نمونه ای از سیستم انتقال حرارت اینکوپنل

کسیدهای  در حال حاضر دو روش اصلی برای جداسازی آهن از ا
 )Smelting( گری آهن وجود دارد که شامل احیا )Reduction( و گداز
می شود. تفاوت اصلی این دو روش در دمای فرایند است. در روش احیا، 
کمتر از دمای ذوب  آهن انجام می شود،  جداسازی آهن در دمایی 
درحالی که در روش گدازگری دما بیشتر از دمای ذوب  آهن است که به 
ذوب شدن آهن و جداسازی آن منجر می شود. مهم ترین نمونه از 
گری  گری روش کوره بلند است ]1[. در روش های گداز روش های گداز
مستقیم، هدف جداسازی آهن به روش گدازگری بدون نیاز به کوره بلند 
است. همچنین در بیشتر این روش ها کک سازی از فرایند حذف می شود 
و از نظر مسائل زیست محیطی و مصرف انرژی، برتری قابل توجهی نسبت 

به روش سنتی کوره بلند و حتی روش احیا مستقیم دارد ]۲[.
ITmk3 فرایند

روش ITmk3 توسط Kobe Steel ژاپن به عنوان نسل سوم فرایندهای 
آهن سازی معرفی شده است. در این طبقه بندی کوره بلند و احیا مستقیم 
به ترتیب به عنوان نسل اول و دوم معرفی شده اند. کلیت این روش مشابه 
فرایند FASTMET است، 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 ITmk3 در سال ۱999 در Kakogawa ژاپن 
)شکل ۱( با ظرفیت تولید 3 هزار تن در سال به بهره برداری رسید. در سال 
2003 یک واحد دمو در کارخانه Mesabi Nugget LLC واقع در ایاالت متحده 
 ITmk3 با ظرفیت 25 هزار تن در سال احداث شد )شکل 2(. نخستین واحد
در مقیاس تجاری در سال 20۱0 به سفارش Steel Dynamics, Inc. و با همکاری 
Kobe Steel با ظرفیت 500 هزار تن در مینه سوتا آمریکا شروع به کار کرد ]4-2[. 
برنامه هایی جهت احداث واحدهای تجاری بیشتر در آمریکا، قزاقستان، 
هند، ویتنام، آفریقای جنوبی و اوکراین هم وجود داشته که از سرنوشت آن ها 

اطالعی در دست نیست ]3, 5[.
مواد مصرفی در روش ITmk3 )شکل 4( به صورت گندله خام خشک 
خوداحیایی هستند که از ترکیب کنسانتره، زغال سنگ، سنگ آهک، 
دولومیت و بنتونیت تولید می شوند. این گندله در یک کوره کف گردان  
-۱300 0C(دارد FASTMET شارژ شده که دمای باالتری نسبت به کوره

۱500 در مقایسه با 0C ۱250-۱400(. این کوره از سه ناحیه گرمایش و یک 
ناحیه خنک کاری تشکیل شده است که در آن کلیه عملیات شامل 
احیا، کربوریزه کردن، گدازگری، جداسازی سرباره و خنک کاری با یک 
دور حرکت مواد در کوره انجام می شود. درنتیجه زماِن ماند مواد به کمک 

گردش سریع کوره و خوداحیایی بودن گندله در این روش بسیار کم 
گت آهنی بوده که خواص فیزیکی و  است. خروجی این روش به صورت نا

شیمیایی مشابه آهن خام خروجی کوره بلند دارد )شکل 5(.
ITmk3 مزایای روش

۱-کلیه مراحل احیا، گدازگری و جداسازی سرباره در یک مرحله و به صورت 
پیوسته انجام می شود ]2[.

2-زمان ماند در روش ITmk3 بسیار پایین بوده و از مرتبه ۱0 دقیقه است، 
 MIDREX درحالی که در کوره بلند این زمان در حدود 8 ساعت و در روش

حدود 6 ساعت است ]3[.
گت های تولیدی به این روش بسیار ساده تر از آهن  3-جابه جایی و انبار نا

اسفنجی و بریکت داغ است ]2[.
4-امکان استفاده از هر دو نوع کنسانتره هماتیتی و مگنتیتی یا ترکیبی از 

این دو در این روش وجود دارد ]2[.
5-هزینه اولیه احداث یک واحد به این روش پایین است )حدود نصف 

هزینه کوره بلند( ]2[.
گت در کوره قوس، انرژی کمتری نسبت به  6-در صورت شارژ شدن نا
آهن اسفنجی مصرف می شود، چون جداسازی سرباره پیش از این 

انجام شده است ]2[.
گت به راحتی با تغییر میزان زغال سنگ  کربن نا 7-تنظیم درصد 

مورداستفاده حاصل می شود ]2[.
ITmk3 مزایای روش

۱-مواد تنها در یک الیه در کوره شارژ می شوند که باعث می شود فضای 
زیادی برای تولید در ظرفیت باال موردنیاز باشد. این امر موجب افزایش 
هزینه اولیه، افزایش هزینه نگهداری و تعمیر و کاهش انعطاف پذیری 

فرایند می شود ]2[.
2-زغال سنگ مورداستفاده در این روش باید درصد گوگرد پایینی داشته 

باشد ]2[.
گت به روش فیزیکی تنها در صورت خنک کاری  3-جداسازی سرباره از نا
گت های تولیدی به صورت داغ  امکان پذیر است. درنتیجه استفاده از نا

در مراحل پایین دستی تولید امکان پذیر نیست ]2[.
4-به دالیل نامعلوم، در ده سال اخیر اثری از احداث واحد جدیدی 
به روش ITmk3 دیده نمی شود. این موضوع احتماال به دلیل عملکرد 
ناموفق واحد تجاری احداث شده است. پیش ازاین مشکالتی در زمینه 
عمر مواد نسوز، تولید مداوم و پیوستگی ترکیب شیمیایی محصول 

خروجی ]2[ برای این روش برشمرده شده که به نظر می رسد همچنان 
باید برطرف شوند و این روش نیاز به توسعه بیشتر دارد.
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ITmk3 فرایند -)Direct Smelting( روش های گدازگری مستقیم

کپیتال گروپ مدیریت دانش در 

       تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

شرکت  یک   )Capital Group( گروپ  کپیتال 
سرمایه گذاری و خدمات مالی آمریکایی است که در زمینه 
مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت صندوق های سرمایه گذاری 
مشترک، مدیریت ثروت، مدیریت دارایی، مبادله اوراق 
بهادار، اوراق قرضه و برگه های سهام شرکت های مختلف 

خدمات ارائه می دهد.
گروپ در سال ۱93۱ توسط جاناتان بل الولیس در  کپیتال 
کنون در رده قدیمی ترین  لس آنجلس کالیفرنیا تأسیس شد و ا
و بزرگ ترین سازمان های مدیریت سرمایه گذاری جهان قرار 
دارد. این گروه دارای 7500 کارمند و 29 دفتر در سراسر آمریکا، 

آسیا و اروپاست.
کپیتال گروپ سهام عمده 36 شرکت بزرگ صنعتی و بازرگانی 
گ،  جهان را در اختیار دارد. برخی از این شرکت ها عبارت اند از  بایرآ
گ، دویچه بانک، اینفینئون، لینده، اس آ پ،  کونتیننتال آ
گن، وئولیا، وستاس، گیبریت، وینربرگر،  زیمنس، گروه فولکس وا
کس، تلکوم اتریش، آمازون، آمکور،  تسال موتورز، گلدمن سا
سی ای زد گروپ، تلفونیکا جمهوری چک، اشنایدر الکتریک، 
کزونوبل، ای اس ام ال هولدینگ، کی پی ان، اوپی ای پی،  آ
کتور، یوروبانک ارگاسیاس، اس اس ای، تایتان سمنت و  اال

رویال داچ شل.
کپیتال گروپ در جایزه سرآمدی مدیریت دانش APQC در سال 
2020، موفق شد به سطح سوم بلوغ مدیریت دانش دست یابد و 

در جمع ۱0 سازمان برتر این ارزیابی قرار گرفت.
 نکات برجسته مدیریت دانش در کپیتال گروپ

مدیران ارشد کپیتال گروپ، مدیریت دانش را عامل مهم 
کسب مزیت رقابتی می دانند و از پیاده سازی آن در سازمان 

حمایت می کنند.
 در هنگام تغییر اولویت های کاری در کپیتال گروپ، مدیریت 
دانش با همراهی دپارتمان آموزش در راستای جا دادن تغییرات 
و همچنین  رفتارها  فرایندها،  آموزش ها،  صورت گرفته در 

یکپارچه سازی آن ها تالش و همکاری دوجانبه می کند.
 عالوه بر تیم اصلی مدیریت دانش، تحلیلگران محتوا در 
سازمان کپیتال گروپ، به صورت تمام وقت مشغول بررسی و 

اعتبارسنجی دانش و محتوا با خبرگان سازمان هستند.
سیر تکاملی بلوغ مدیریت دانش در کپیتال گروپ

کپیتال گروپ پیاده سازی مدیریت دانش را از سال 2002 آغاز کرد 
و با طی کردن مراحل بلوغ مدیریت دانش در پنج بازه زمانی، 
سرانجام در سال 2020 توانست در سطح سوم بلوغ مدیریت 

دانش قرار بگیرد.
 در سال 2002 کپیتال گروپ یک سیستم مبتنی بر    وب به نام 
)SONI( جهت ذخیره راهنمایی ها و توصیه های شغلی، رویه ها 

و سایر اطالعات مرجع راه اندازی کرد.
 در سال 2003، این سازمان یک برنامه رسمی مدیریت دانش 
تدوین کرد و یک تیم اختصاصی مدیریت دانش جهت حفظ و 

اداره محتوای سیستم SONI، ایجاد نمود.
 در سال 20۱3، کپیتال گروپ سیستم SONI را ارتقا داد و آن 

را دوباره راه اندازی کرد.
در سال 20۱5، ابزارهای ناوبری جهانی را به منظور بهبود 

قابلیت جستجو به سیستم مدیریت دانش اضافه کرد.
 در سال 20۱9، این سازمان برنامه استراتژیک مدیریت دانش 
خود را با هدف تسهیل یافتن و تسهیم محتوای ارزشمند توسط 

کارکنان به صورت جامع به روزرسانی کرد.
ابزارها و رویکردهای کلیدی به کار گرفته شده

کپیتال گروپ برای موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش از 
رویکردها، ابزارها و تکنیک های مختلفی استفاده کرده که در 

ادامه به آن اشاره می کنیم.
 سیستم مبتنی بر وب SONI: یک پایگاه دانش آنالین با 
محتوای ساختاریافته در قالب کمک ها و راهنمایی های شغلی 
است تا به وسیله آن کارکنان بخش خدمات مشتری قادر به ارائه 

خدمات پاسخ گویی سریع، صحیح و یکسان باشند.
 مدیریت و توسعه محتوا:  نویسندگان و ویراستاران تیم 
مدیریت دانش سازمان کپیتال گروپ به همراه تحلیل گران 
محتوای سیستم SONI، برای اطمینان از دقیق و بروز بودن 
محتوا قبل از انتشار آن در سازمان همکاری دوجانبه خواهند 

داشت.
 قطب نما: ابزاری است که به رهبران و مدیران کپیتال گروپ 
این امکان را می دهد تا روندهای تجاری، صنعتی و نظارتی را رصد 
و کشف کنند و بر اساس آن تصمیمات مناسب را در زمان مناسب 

اتخاذ نمایند.
نتایج کسب وکار و عوامل کلیدی موفقیت

 در این سازمان، الگوبرداری معیار مهم برای سنجش میزان 
موفقیت به شمار می رود. در کپیتال گروپ مدیریت دانش 
به خوبی در فرهنگ سازمانی نهادینه شده، اما تیم مدیریت 
دانش همواره به انطباق پذیری ادامه می دهد و در این راستا از 

رویکردهای بهینه کاوی استفاده می کند.
در دوران شیوع کرونا، سیستم SONI نشان داد که کارکنان 
می توانند به اطالعات موردنیاز برای انجام وظایف خود به راحتی 
دسترسی پیدا کنند و همین امر باعث حفظ اثربخشی عملکرد 

سازمان شد.
 در کپیتال گروپ، مشارکت یک عامل موفقیت حیاتی به  
حساب می آید. تحلیلگران محتوا پیوندهای مهمی بین مدیریت 
کسب وکار ایجاد می کنند و تیم مدیریت دانش با  دانش و 

واحدهای آموزش و توسعه همکاری می نماید. 

]3[ ITmk3 شکل 4 -فرایند

]3[ ITmk3 گت آهنی تولیدشده به روش شکل ۵- نا
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بـا نهایـت تأسـف درهفتـه گذشـته یـداهلل خـرم شـاغل 
در آهن سـازی، امیـن عشـوری شـاغل در حمل ونقـل، 
علیرضا حیدری شـاغل در بازرسـی فنی سـازه ها، سـید 
علیرضا میری، سیروس بهشتی و سید جواد بطهایی 
کبـر باقریـان و داریـوش  شـاغل در نـورد سـرد، علی ا
زمان پور 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 
خرید در غم درگذشت مادر و اسفندیار سلیمانی همکار 

بازنشسـته در غـم درگذشـت فرزنـد به سـوگ نشسـتند.
ایـن غـم جانـکاه و ضایعـه جبران ناپذیـر را بـه محضـر 
خانـواده ایـن عزیـزان تسـلیت عـرض می کنیـم و بـرای 
ایشـان علـو درجـات را از درگاه حق تعالـی مسـئلت 

. ییـم می نما

 اجتمـــــا             عـــــــی

یم  سالمندان تکر

ابراز همدردی

اضطراب کودکان علت مکیدن انگشت در نوزادان

کودکان هم مضطرب می شوند و گاهی شدت این اضطراب 
آن قدر زیاد است که می تواند به آن ها آسیب برساند. متأسفانه 
اغلب بزرگساالن از میزان و تأثیر اضطرابی که کودکانشان با آن 
دست وپنجه نرم می کنند بی اطالع اند. اضطراب مزمن می تواند در 
کودک موجب  ابتال به اختالل خواب، بیماری های پوستی، افزایش 
احتمال ابتال به بیماری های عفونی و حتی بیماری های وخیم تری 
مثل آسم و دیابت و بیش فعالی شود.

مهم ترین دلیل مکیدن انگشت نوزاد، آرامش بخش و 
کار برای اوست. در چند ماه نخست  تسکین دهنده بودن این 
پس از تولد نیز نوزادان برای آرام شدن، خوابیدن، و یا حتی 
برای لذت بردن شروع به مکیدن انگشت می کنند. مهم تر از این 
که مکیدن  کودک این است  موارد در خصوص انگشت مکیدن 
انگشت توسط نوزادان یک رفلکس غریزی است و روش تغذیه 
آن ها نیز به شمار می آید.

آرین اسالمی

مریم کالنتری

کسب تجربه در زندگی از کودکی آغاز 
می شود. از خشم تا ناراحتی و خنده 
و گریه را از سال های ابتدایی زندگی 
لمس می کنیم. والدین وظیفه دارند، در کنار فرزندان 
باشند و بدون فشار آوردن به آن ها، بهترین راه ها 
قبل،  شماره های  در  بگذارند.  مقابلشان  در  را 
شیوه هایی برای آموزش کنار آمدن با احساسات 
کنون همین موضوع را دنبال  به کودک ارائه دادیم و ا

خواهیم کرد:
گانه در مقابل رفتارها احساسات جدا

که احساسات خود را  کودکان نیاموخته اند  برخی از 
به شیوه ای مناسب از نظر اجتماعی بیان کنند. برای 
مثال، فریاد زدن وسط فروشگاه برای به دست آوردن 
تشخیص  ناشایست  رفتار  یک  به عنوان  را  شکالت 
که وقتی واقعا عصبانی  کودک باید بداند  نمی دهد. 
کنش به این احساسات  شده یا ترسیده، برای بروز وا
باید  فقط  دارد.  انتخاب  چندین  ناراحت کننده، 
گر از نصیحت های  انتخابی مؤدبانه داشته باشد. ا
از  محرومیت  همچون  قوانینی  زد،  باز  سر  شما 
زدن  فریاد  دلیل  به  موردعالقه  اسباب بازی های 

بی دلیل را وضع و عملی کنید.
اعتبار سنجی و ارتباط دادن

گاهی اوقات والدین به طور ناخواسته احساسات کودک 
را به حداقل می رسانند. جمالتی مثل »این قدر ناراحت 

نشو! چیز مهمی نیست!« یا »مرد که گریه نمی کنه!« به 
فرزند شما القا می کند که احساسات او اشتباه است. 
این در حالی است که حتی ما هم گاهی گریه می کنیم 
یا عصبانی می شویم. بروز احساسات حق طبیعی هر 
گر به نظر شما غیرمنطقی، خنده دار یا  فرد است؛ حتی ا
ناامیدکننده باشد. نشان دهید که احساس او را درک 
می کنید و همدل هستید. درعین حال، به او بگویید که 
کنون با آن  این احساسات، زودگذر است و حالی که ا
دست وپنجه نرم می کند، برای همیشه دوام نخواهد 

آورد و تنها چند دقیقه طول خواهد کشید.
پذیرش را نشان دهید

کودک به تدریج می فهمد که بهتر است با آنچه تجربه 
کنار بیاید و احساِس دیده شدن و پذیرفته  می کند 
گر تالش  کند. ا کمک فوق العاده ای  شدن می تواند 
کنید که به بروز احساسات کودک پایان دهید، نه تنها 
گریه  ندارد.  واقعیت  بلکه  آزاردهنده است،  بسیار 
کردن، عصبانی شدن و ناامیدی نه احساسات بدی 
هستند و نه نشانه ضعف تلقی می شوند. هرکسی دارای 
خلق وخوی متفاوتی است و احساسات تنها بخشی از 
گی های شخصیتی فرزند شماست. کودک، قبل از  ویژ
رسیدن به 24 ماهگی و گاهی تا 36 ماهگی، توانایی 
زیادی برای مهار رفتار خود ندارد. این بدان معنا 
که نمی توان نحوه مدیریت احساسات را به  نیست 
آن ها آموزش داد. کودکان هنگامی که پیش دبستانی 

شروع می شود، بسیاری از مهارت های الزم برای شروع 
گرفته اند. در  یادگیری نحوه تنظیم احساسات را فرا
اینجا برخی از مهارت های 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، به آرامی 
نفس بکشد و سپس از طریق دهان بیرون دهد. برای 
درک بهتر، بگویید که تصور کند که یک گل را می بوید و 
سپس یک بادکنک را باد می کند. شاید اوایل از انجام 
آن جلوگیری کند، اما کودک را تشویق کنید تا در مواقع 
که با  کند. به او بیاموزید  لزوم از این روش استفاده 
شمارش معکوس از ۱0 تا یک، افکار ناراحت کننده را از 

خود دور کند.
جعبه شادی بخش

کنید  یک جعبه را با وسایل موردعالقه فرزندتان پر 
ناراحت کننده  احساسات  دچار  که  مواقعی  در  تا 
کتاب رنگ آمیزی و مداد  می شود، به آن پناه ببرد. 
رنگی، برچسب های 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 
گاهی و مهارت هایی  مدیریت احساسات، مستلزم آ
است که کودکان در حال توسعه آن هستند. حمایت 
بیشتر، راهنمایی و صبر شما تنها چیزی است که به او 

کمک خواهد کرد. 

حمایت و صبر والدین؛ بهترین راه آموزش کودک
 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

گرامی سعید اسالمی،  ین اسالمی، فرزند همکار  آر
شاغل در واحد حفاظت فیزیکی، با قبولی در آزمون ورودی 
استعدادهای  اول  دوره  دبیرستان های  هفتم  پایه 

درخشان، به این مدارس راه یافت.
کالنتری،  گرامی سعید  مریم کالنتری، فرزند همکار 
شاغل در واحد خرید مواد مصرفی، موفق شد در مسابقات 
قرآن، عترت و فرهنگی هنری مدارس ناحیه 4 آموزش و 
پرورش اصفهان در رشته های حفظ عمومی )جزء 30 قرآن( 
و الگوی تالوت رتبه بسیار خوب را کسب و لوح سپاس این 

دوره از مسابقات را دریافت کند.

برای سالمندان  و راحت  امن  تردیدی نیست جای 
در خانه و در قلب خانواده است. دوران سالمندی 
شباهت های عجیبی به دوران کودکی ما دارد، با همان 
و  مراقبت ها  به  نیاز  و  دلهره ها  ترس ها،  ناتوانی ها، 
البته با این تفاوت که سالمندان با هر روز پیرتر شدن، 
ناتوان ترمی شوند و به مراقبت بیشتری نیاز دارند. 
کامل از طرف خانواده نیاز به  بنابراین آن ها به طور 

حمایت و امنیت دارند.

سوء رفتار نسبت به سالمند
سوء رفتار و غفلت منبع عمده استرس است و تأثیرات 
درازمدتی بر سالمت و رفاه فرد سالمند ایجاد می کند. 
استرس ناشی از سوء رفتار ممکن است باعث درد قفسه 
افزایش  قلبی،  بیماری های  صدری،  آنژین  یا  سینه 

فشارخون، مشکالت تنفسی و زخم معده شود.
بزرگ  ظاهر  در  را  سالمند  نه تنها  یعنی  سالمند  تکریم 
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.
تکریم  بر  زیادی  کید  تأ ایران  دینی  و  ملی  فرهنگ  در 
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 می دهد و سالمند را به عنوان فردی معرفی می کند 
که ازلحاظ قدرت و قوت  که باید حال او رعایت شود؛ چرا
ظاهری با بقیه متفاوت است، ولی در عوض کوله باری از 
تجربه که در طول زندگی آن را به دست آورده، همراه اوست.

قرآن و سالمندان
در سوره ۱7 آیه 23 قرآن در مورد سالمندان آمده است: حکم 
پروردگار تو این است که مردم جز خدای یگانه هیچ کس 
و هیچ چیز را نپرستند و نسبت به والدین خود نیکوکار و 
گر هر دو یا یکی از آن ها پیر و سالخورده  محسن باشند و ا
شدند از زحمت نگهداری و حمایتشان شانه خالی نکنند.

کیدی استثنایی برتکریم و احترام بر پدر و  قرآن مجید تأ
مادر دارد و آن را شبیه به حریم ربوبیت حضرت احدیت 

دانسته است.
کرم )ص( دراین باره می فرمایند: وجود پیران  پیامبر ا
سالخورده بین شما باعث افزایش فیض خداوند و گسترش 

نعمت های الهی است.
  منبع: مدد سالمت

موفقیت

به کودکتان بیاموزید که چگونه از طریق بینی، به آرامی 
نفس بکشد و سپس از طریق دهان بیرون دهد. برای 
درک بهتر، بگویید که تصور کند که یک گل را می بوید و 
سپس یک بادکنک را باد می کند. 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 1۰ تا یک، افکار ناراحت کننده را 

از خود دور کند

اعالم نام مؤسسات مربوط به تخفیف دوره های آموزشی، کتب و محصوالت فرهنگی

اطالعیه

موسسهردیف عنام  آدرسمیــزان تخفیف برای هر ترمموضو

جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان

زبان سرا

سبحان

پویش

ل ایده آ

جهاد دانشگاهی چهارمحال بختیاری

کتاب اردیبهشت

دوره های آموزشی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های آموزشی عمومی و تخصصی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

کتاب و محصوالت فرهنگی

45 درصد

25 درصد

20 - 30 درصد

20 درصد

30 درصد

10-20 درصد

15 درصد

کلیه شعب استان اصفهان

اصفهان، خیابان جابر انصاری

یفات مبارکه، خیابان نیکبخت -اصفهان، چهارباغ باال کوچه شهید بهمن تشر

شعبه دخترانه: اصفهان، خیابان دانشگاه، کوی فرهاد-شعبه پسرانه: اصفهان، خیابان دانشگاه قبل از خیابان توحید

شهرضا؛ خیابان طالقانی؛ جنب مخابرات شهید همت

کلیه شعب استان چهارمحال بختیاری

اصفهان، بلوار دانشگاه، بعد از درب دانشگاه اصفهان، شماره تماس 03136680062

1

2

3

4

5

6

7

به اطالع همکاران محترم می رساند که کارکنان شرکت فوالد مبارکه و افراد تحت تکفل ایشان می توانند مطابق جدول زیر با ارائه کارت پرسنلی از تخفیف دوره های آموزشی، کتب و محصوالت فرهنگی استفاده کنند.
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 ورزش             

اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش

در منزل )مرحله شصتم(

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه، اسامی برندگان 
مرحلۀ شصتم تمرینات به شرح زیر است:

حسین ابراهیمی طالخونچه ۱04644

عبداله نصوحی 993459

علیرضا شیخ زازرانی 950396

مهدی رستمی 93990

یوسف شرافت دارگانی ۱06۱75
برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحله شصتم می توانند 
جهت دریافت جوایز خود، به ساختمان امور ورزش مراجعه 
کنند. همچنین مرحله شصت ویکم این مسابقه در جریان 
است. عالقه مندان می توانند طبق دستورالعملی که در همین 
صفحه آمده است، عالوه بر انجام تمرینات ورزشی در مسابقه 

شرکت کنند.

در راسـتای گسـترش همکاری هـای باشـگاه های زنیـت سـنت پترزبـورگ 
و فـوالد مبارکـه سـپاهان، نمایندگـی وزارت امـور خارجـه روسـیه در سـنت 
پترزبورگ با مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان دیدار و گفت وگو 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 ابـالغ سـالم 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 تفاهم نامه 

مشـترک با فوالد مبارکه سپاهان تشـکر کردند.
زاپالوف ضمن اعالم حمایت از اجرای تفاهم نامه میان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و زنیت 
سنت پترزبورگ یادآور شد: اصفهان و سنت پترزبورگ تفاهم نامه ها و همکاری های مختلف 
علمی و آموزشی دارند و این تفاهم نامه ورزشی نقطه عطفی در روابط این دو شهر تاریخی است.

کت مدیرعامل باشـگاه فوالد مبارکه سـپاهان، یادبود این باشگاه  در این دیدار محمدرضا سـا
را بـه والدیمیر زاپالوف اهـدا کرد.

گفتنــی اســت در ایــن ســفر، جــدول زمان بنــدی برنامــه اجرایــی میــان دو باشــگاه تــا ســال 
2023 نهایــی شــد. ایــن برنامــه شــامل برگــزاری دیــدار دوســتانه میــان تیم هــای فوتبــال 
 بزرگســاالن، بانــوان، تیم هــای پایــه، برگــزاری تورنمنــت، کارگاه هــا و ورکشــاپ های آموزشــی

 مشترک است.

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

 فراهم سازی بستر تفاهم نامه مشترک میان  باشگاه های زنیت سنت پترزبورگ و فوالد مبارکه سپاهان

تیـم هندبـال فـوالد مبارکـه سـپاهان پـاس ناجـا قـم را از پیـش 
رو برداشـت.

گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان؛ در  بـه 
ادامـه رقابت هـای لیـگ برتر هندبـال، تیـم فـوالد مبارکه سـپاهان موفق شـد در 
چهارمیـن مسـابقه خـود پـاس ناجـا قـم بـا را بـا نتیجـه 24 بـر ۱9 شکسـت دهـد.

فـوالد مبارکـه سـپاهان بـا ایـن بـرد 8 امتیـازی شـد و هم امتیـاز بـا تیـم نیـروی 
کازرون در جایـگاه دوم جـدول رده بنـدی لیـگ برتـر  زمینـی شـهید شـاملی 

گرفـت. هندبـال قـرار 

ادامه پیروزی های 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، رقابت هـای لیگ 
برتـر ووشـو بانـوان، جـام مدافعان سـالمت و یـادواره هشـت سـال دفاع مقـدس بـا قهرمانی 

تیـم ووشـو فـوالد مبارکـه سـپاهان خاتمـه یافت.
دختران ووشوکار  فوالد مبارکه سـپاهان با پیروزی 9 بر 3 مقابل دانشگاه آزاد اسالمی برای 

چهارمین بار متوالی مقام قهرمانی لیگ برتر ووشـو را به دسـت آوردند.
پـس از فـوالد مبارکـه سـپاهان تیم هـای دانشـگاه آزاد اسـالمی و هیئـت ووشـو شبسـتر  بـه 

ترتیـب مقام هـای دوم و سـوم ایـن رقابت هـا را بـه خـود اختصـاص دادنـد.

پوکر قهرمانی تیم فوالد مبارکه 
سپاهان در لیگ ووشو بانوان

فوالد مبارکه سپاهان برنده دیدار خانوادگی

دیدار تیم های هندبال فوالد مبارکه سپاهان و سپاهان 
نوین با برتری یاران مجید رحیمی زاده پایان یافت.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در ادامه 
مرحله دوم از دور رفت لیگ برتر هندبال مردان باشگاه های کشور، 
تیم های فوالد مبارکه سپاهان و سپاهان نوین در خانه هندبال 
مجموعه فدراسیون هندبال به مصاف یکدیگر رفتند که نتیجه 

این دیدار 25 بر ۱8 به سود فوالد مبارکه سپاهان پایان یافت.

خبر کوتاه

گون ایجاد قوز در کمر افراد را مورد بررسی قرار دادیم و چند حرکت ورزشی را برای  در شماره قبلی خبرنامه دالیل گونا
جلوگیری از این مسئله آموزش دادیم. در این شماره نیز به آموزش چندین حرکت ورزشی دیگر می پردازیم 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. 

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 پاشنه های پا در یک خط صاف قرار دهید. بدنتان را در همین حالت نگه دارید. در این وضعیت 

وزن بدن روی ساعدها و آرنج ها قرار دارد. این حرکت را باید 4 تا 5 بار به مدت 30 ثانیه تکرار کنید.
عضله مربع کمر

روی شکم دراز بکشید و دست هایتان را باالی سرتان دراز کنید. شانه ها را به پشت فشار دهید و دست ها، قفسه سینه و پاها را از روی زمین 
گر مبتدی هستید، باید 30 ثانیه قفسه سینه و  بلند کنید. 60 ثانیه در این حالت بمانید. سر باید باال و بازوها جلوی صورت کشیده باشد. ا

پاها را باال نگه دارید و بعد بازوها را برای 30 ثانیه باال ببرید.
کشش حوله به طرفین

پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. یک حوله را لوله کنید. دست ها را جلوی صورت بیاورید و درحالی که حوله را در دو دست گرفته اید، آن 
را به طرفین فشار دهید و باز کنید. این کار را برای 60 ثانیه انجام دهید و در 3 ست ۱0تایی آن را به پایان ببرید.

تکیه بلندقامتان ایران بر بام آسیا  دختر کاراته کار اصفهانی تاریخ ساز شد

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 
رقابت ها رفتند و پس از یک بازی زیبا و دیدنی توانستند این 
تیم را شکست دهند و برای چهارمین بار به عنوان قهرمانی این 
کنند. رقابت ها دست پیدا 

مطهره احمدیان از اصفهان با کسب نخستین مدال ایران در رقابت های 
لیگ جهانی کاراته وان جوانان تاریخ ساز شد. در مسابقات لیگ جهانی 
کاراته وان در رده های سنی پایه در استانبول ترکیه، در بخش کاتای 
انفرادی نونهاالن، مطهره احمدیان قهرمان ارزنده اصفهان با 22 نماینده 
از کشورهای مختلف دیدار کرد و در پایان به مدال نقره این رقابت ها 
دست یافت و تاریخ ساز شد.

اطالعیه

آموزش شرکت در مسابقه:
جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وب سایت امور 
ورزش به نشانی https://sport.msc.ir وارد شده و پس از 
وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور، مطابق با تصویر زیر گزینه 

»مسابقه عکاسی« را انتخاب نمایید.

کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر،  در مرحله بعدی نیز با 
نسبت به ارسال عکس های خود اقدام فرمایید. شما مجاز به 

ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود.

در نهایت شما می توانید در خصوص تصاویر ارسالی از سایر 
گزینه  همکاران نیز اظهار نظر فرمایید. برای این منظور از 
»نظرخواهی در خصوص تصاویر سایر همکاران« استفاده نمایید.

زیر،  تصویر  با  مطابق  مربوطه  صفحه  شدن  باز  از  پس 
که عکسی از نظر شما شایسته انتخاب شدن  درصورتی که 

باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید.

دسترسی به کانال امور ورزش در پیام رسان پوپک
جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه 

اندروید و IOS بایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید.
/https://poopak.msc.ir/etc/android        :  نسخه اندروید

/https://poopak.msc.ir/etc/ios  : IOS نسخه
پس از وارد شدن به پیام رسان، می توانید از طریق کانال امور ورزش 
به تمرینات هفتگی و آخرین اخبار امور ورزش دسترسی داشته 

باشید.

برگزاری مرحله شصت ویکم مسابقه عکس ورزش در منزل

     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

ورزش

)قسمت دوم(حرکات ورزشی برای از بین بردن قوز کمر
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امام صادق )علیه السالم(:
جایگاه قبر امام حسین )علیه السالم( دری از  درهای بهشت است.

)کامل الزیارات، ص 2۷۱، باب 89، ح ۱ (

سؤال:سال گذشته سر سال خمسی موجودی حساب بانکی و پس انداز من مثال ده میلیون بوده   
و خمس آن را حساب کردم و پرداختم. امسال که موجودی حساب من بیست میلیون شده است، باید 

کل این مبلغ دوباره محاسبه شود یا فقط اضافه بر مبلغ سال گذشته باید مد نظر قرار گیرد؟
گر عین همان پول باقی باشد، پولی که خمس آن داده  شده مجددا  پاسخ:  )آیت اهلل العظمی خامنه ای(: ا
گر آن پول صرف در مؤونه شود و پولی دیگر از درآمد کسب جایگزین گردد، همه پول های  خمس ندارد، اما ا

جایگزین شده متعلق خمس است.
پاسخ:  )آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی(:در هر سال فقط می توان مقدار خمس سال قبل را از اموال 

موجود کسر نمود و خمس باقی مانده را پرداخت کرد.
پاسخ:  )آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی(:مقداری از موجودی که در طول سال ثابت مانده خمس ندارد.
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 پول خمس داده شده و 
غیرمخمس در یک حساب بانکی
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ابراهیم در اول اردیبهشت سال 1۳۳6 در محله 
شهید آیت اهلل سعیدی حوالی میدان خراسان دیده به 
جهان گشود. او چهارمین فرزند خانواده به شمار می رفت. 
بااین حال پدرش به او عالقه خاصی داشت. ابراهیم 
نوجوان بود که طعم تلخ یتیمی را چشید. از آنجا بود که 
همچون مردان بزرگ، زندگی را به پیش برد. دوران دبستان 
را در مدرسۀ طالقانی و دبیرستان را نیز در مدارس ابوریحان 
و کریم خان زند گذراند. او هم زمان با تحصیل علم، 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 تربیت بدنی  و بعد از آن به آموزش وپرورش منتقل 
شد. او اهل ورزش نیز بود و در ورزش های والیبال و کشتی 

نظیر نداشت. 
کتاب »سالم بر ابراهیم« کاری از گروه فرهنگی شهید ابراهیم 
هادی است. این کتاب زندگینامه و خاطرات پهلوان بی مزار 
شهید ابراهیم هادی است. در این کتاب عالوه بر زندگینامه ای 
مختصر، 69 خاطره از دوستان و اعضای خانواده این شهید 
بزرگوار و مفقوداالثر جمع آوری شده است. این نوشتار حاصل 
بیش از 50 مصاحبه از خانواده، یاران و دوستان آن شهید 
است که همگی آن ها نگارنده را در گردآوری این مجموعه 

ارزشمند یاری رساندند.این کتاب چنان جاذبه ای دارد 
که تا سال ۱395 به چاپ صدم رسید و درمجموع بیش از 
گی های این  پانصد هزار نسخه از آن منتشر شده است. ویژ
شهید و خاطراتی که بعضا خواننده را به تحیر     وامی دارد از 

مشخصه های منحصربه فرد این کتاب است.
نمونه ای از متن کتاب:

صبح زود ابراهیم با وسایل کشتی از خانه بیرون رفت. من 
و برادرم هم راه افتادیم. هرجایی می رفت دنبالش بودیم، 
تا اینکه داخل ســالن هفت تیر فعلی رفت. ما هم رفتیم توی 
گرها نشستیم. سالن شلوغ بود. ساعتی بعد  ســالن و بین تماشا
مسابقات کشتی آغاز شد. آن روز ابراهیــم چند کشتی گرفت 
و همه را پیروز شــد. تا اینکه یک دفعه نگاهش به ما افتاد. ما 
گرها تشویقش می کردیم. با عصبانیت به سمت  داخل تماشــا
ما آمد و گفت: چرا اومدید اینجا!؟ گفتیم: هیچی، دنبالت 
اومدیم ببینیم کجا می ری؟ بعد گفت: یعنی چی!؟ اینجا جای 
شما نیست. زود باشین برین خونه. بــا تعجب گفتم: مگه چی 
شــده!؟ جواب داد: نباید اینجا بمونین. پاشــین!پاشین برین 
خونه!. همین طور کــه حرف می زد، بلندگو اعالم کرد: کشــتی 
نیمه نهایی وزن 74 کیلو آقایان هادی و تهرانی. ابراهیم نگاهی 
به ســمت تشــک انداخت و نگاهی به سمت ما. چند لحظه 

سکوت کرد و رفت سمت تشک. ما هم حسابی داد می زدیم 
و تشویقش می کردیم. 

مربــی ابراهیم مرتب داد می زد و می گفت که چه کاری بکن. ولی 
او فقط دفاع می کرد. نیم نگاهی هم به ما می انداخت. مربی که 
خیلی عصبانی شده بود داد زد: ابرام چرا کشتی نمی گیری؟ 

بزن دیگه!!!
ابراهیــم هم با یک فن زیبــا حریف را از روی زمین بلند کرد. بعد 
هم یک دور چرخید و او را محکم به تشک کوبید. هنوز کشتی 

تمام نشده بود که ازجا بلند شد و از تشک خارج شد.
کردم از اینکه  آن روز از دست ما خیلی عصبانی بود. فکر 
کردیم ناراحت شده است. وقتی در راه برگشت  تعقیبش 
صحبت می کردیم، گفت: آدم باید ورزش را برای قوی شدن 
گه تو مسابقات شرکت  انجام بده، نه قهرمان شدن. من هم ا
می کنم، 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 مهم تر اینه 

که آدم بشیم.
آن روز ابراهیم به فینال رســید. اما قبل از مســابقه نهایی، همراه 
ما به خانه برگشت! او عمال ثابت کرد که رتبه و مقام برایش 
اهمیت ندارد. ابراهیم همیشه جمله معروف امام راحل را 

می گفت: ورزش نباید هدف زندگی شود.
     منبع: رسانه نیوز                 

 نویسنده: 
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انتشارات شهید ابراهیم هادی

سالم بر ابراهیم    )جلد اول(

Email: ceo@msc.ir                                                                                                                         :سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل

شماره سامانه پیامک :                                                                                                                                                                                                                                                         30003222
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موالنا جالل الدین محمد بلخی مشهور به 
مولوی شاعر بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. 
وی در سال 604 هجری 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 برهان الدین محقق ترمذی قرار گرفت. مالقات وی با شمس تبریزی در سال 
642 هجری 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 672 هجری قمری در قونیه وفات یافت. از آثار او می توان 
به مثنوی، دیوان غزلیات یا کلیات شمس، رباعیات، مکتوبات، فیه مافیه و مجالس سبعه اشاره کرد.

مشاهیر

امام حسن عسکری )علیه السالم( فرمودند: »نشانه های مؤمن و شیعه، پنج چیز است: اقامه 
ک و بلند  نماِز پنجاه ویک رکعت، زیارت اربعین حسینی، انگشتر در دست راست کردن، سجده بر خا

گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم«
 مراد از نماز پنجاه ویک رکعت، همان هفده رکعت نماز واجب روزانه به اضافه نمازهای نافله است که 
جبران کننده نقص و ضعف نمازهای واجب است، به ویژه اقامه نماز شب در سحر که بسیار مفید است. 
نماز پنجاه ویک رکعت به شکل مذکور از مختصات شیعیان و ارمغان معراج رسول خدا )صل اهلل علیه و آله( 
است. شاید علت وصف و ستودن نماز به عنوان معراج مؤمن این باشد که دستورش از معراج آمده است 

و نیز انسان را به معراج می برد.
ک  موارد دیگری نیز که در روایت یاد شده، از مختصات شیعیان است؛ زیرا فقط شیعه است که سجده بر خا
دارد و نیز غیرشیعه یا بسم اهلل الرحمن الرحیم را نمی گویند یا آهسته تلفظ می کنند. همچنین شیعه است 

که انگشتر به دست راست کردن و نیز زیارت اربعین حسینی را مستحب می داند.
اهمیت زیارت اربعین تنها به این نیست که از نشانه های ایمان است، بلکه طبق این روایت در ردیف 
نمازهای واجب و مستحب قرار گرفته است. برپایه این روایت، همان گونه که نماز ستون دین و شریعت 

است، زیارت اربعین و حادثه کربال نیز ستون والیت است.
به دیگر سخن، براساس فرموده رسول خدا )صل اهلل علیه و آله(، عصاره رسالت نبوی قرآن و عترت است؛ 
عصاره کتاب الهی که دین خداست، ستونی دارد که نماز است و عصاره عترت نیز ستونش زیارت اربعین 

است که این دو ستون در روایت امام عسکری )علیه السالم( در کنار هم ذکر شده است.
کرم )صل اهلل علیه و آله( تعلیم کتاب و حکمت از یک سو و تزکیه نفوس مردم از سوی دیگر  رسالت رسول ا
بود تا هم جاهالن را عالم سازد و هم گمراهان را هدایت کند و در نتیجه، جهالت علمی و جهالت عملی را از 
جامعه جدا سازد. همین دو هدف در متن زیارت اربعین ساالر شهیدان )علیه السالم( تعبیه شد؛ چنان که 
منشأ ددمنشی منکران رسالت و دشمنان نبوت، حب دنیا و شیدایی زرق و برق آن بود و عامل مهم توحش 

منکران والیت و دشمنان امامت نیز همان دلباختگی به دنیا بود.
در روایات شیعه برای روز اربعین حسینی دستورهایی وجود دارد: مانند خواندن زیارت مخصوص آن روز در 

پیش از ظهر که پس از آن دو رکعت نماز نیز خوانده می شود و دعا در آن وقت مستجاب است.
کرم )صل اهلل علیه و آله(  در زیارت اربعین، هدف قیام امام حسین )علیه السالم( همان هدف رسالت نبی ا
دانسته شده است. براساس قرآن و نهج البالغه، هدف رسالت انبیای الهی، دو چیز است: یکی عالم کردن 

مردم و دیگری عاقل ساختن آن ها با تهذیب نفس.
کسانی که علم ندارند دستور خدا را نمی دانند و توان تربیت خود یا دیگران را ندارند. برخی نیز عالم اند، ولی در 
اثر نداشتن عقل به دانش خود عمل نمی کنند. از این رو، انبیا )علیه السالم( برای تعلیم و تزکیه مردم مبعوث 
شده اند که خوبی ها را به مردم بشناسانند و راه خوب را به آنان بنمایانند تا مردم خوب بفهمند و به خوبی ها 

عمل کنند. چنین جامعه ای مهد پرورش اولیای الهی است.
در زیارت اربعین می خوانیم: »فأعذر فی الدعاء و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من 
الجهالة و حیرة الضاللة«؛ یعنی آن حضرت )علیه السالم( با اتمام حجت بر خلق، هر عذری را از امت رفع کرد 
کش را در راه خدا نثار کرد تا بندگانت را از جهالت و  و اندرز و نصیحت آنان را با مهربانی انجام داد و خون پا

حیرت و گمراهی نجات دهد.
     منبع: رسانه نیوز                 

زیارت اربعین حسینی 
ستون والیت علوی
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