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کرد: کید  مدیرعامل فوالد مبارکه در نمایشگاه متالکس تأ

ضرورت رفع نواقص در حوزه های 
زیرساخت و تأمین مواد اولیه با مشارکت 

شرکت های بزرگ صنعتی

یادداشت مدیر مسئول

تغییر در سازمان، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای توسعه و تعالی است و تغییر   
نگرش، رویکرد و عملکرد مدیران در ادوار مختلف در سازمان های موفق و رو به 

پیشرفت، همواره عاملی برای رونق و تحولی برای تعالی سازمانی است.
اقبال عمومی مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی که 
تحریم و کرونا، ضرورت ایجاد تغییر و تحول در مدیریت و بهره گیری از نگاه اندیشمندانه 
انقالبی و تحول گرایی در سایه اتکا به توان داخلی را بر همگان آشکار ساخت و مسیر 

تحول و تحرک در نظام اسالمی را در گام دوم انقالب اسالمی هموار کرد.
اراده مردم در طول دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی با همه ناهمواری ها و 
ناجوانمردی های نظام بین الملل علیه ملت شریف ایران، همواره بر مقابله با زورگویی 
و زیاده خواهی نظام سلطه متمرکز بوده و هرچند در برهه هایی از تاریخ نظام اسالمی، 
نگرش مصالحه و تعامل با دنیا سیاست خارجی را با آزمون و خطاهایی همراه ساخت، 
اما همان گونه که رهبر معظم انقالب در سخنرانی های مختلف بر عدم اعتماد به غرب 
کید داشتند، این نگرش که هزینه تقابل با نظام سلطه از هزینه سازش  و نظام سلطه تأ
کمیتی کشور   اثرگذار بوده و همگان به این  کمتر است، بر ساختار فکری، سیاسی و حا
باور رسیدند که راه حل رفع مشکالت داخلی، اتکا به توان داخل و توانمندی نیروهای 
جوان و انقالبی و متعهد و متخصص برای تحول در اقتصاد و سایر عرصه های کشور 

است.
چرخش نخبگان در شرایط کنونی، خواسته ای برآمده از انتخابات خردادماه 1400 و 
صندوق های اخذ رأی است و امید این است که در این دوره از دولت نظام اسالمی، 
با عزم و همتی مضاعف و با روحیه جهادی و انقالبی و تالش خستگی ناپذیر و اصالح 
مدیریت ها و روش ها، مشکالت داخلی به ویژه در حوزه اقتصاد به نحو قابل توجهی 

رفع گردد.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از  بزرگ ترین صنایع    و  یکی از میادین عرصه تالش 
و خدمت و تحول و نوآوری در صنعت و اقتصاد کشور، در هفته گذشته شاهد تغییر 
مدیریت و چرخش نخبگانی در راستای سیاست های اخیر دولت بود و سکان شرکت 

فوالد مبارکه به یکی از مدیران جوان و باتجربه و باسابقه، متخصص در عرصه فوالد و با 
روحیه جهادی و انقالبی سپرده شد.

جناب آقای دکتر محمد یاسر طیب نیا، مدیری از مدیران شرکت فوالد مبارکه است  که 
با سازوکارهای صنعت فوالد کامال آشنا و بیش از دو دهه از عمر کاری خود را در عرصه 
فوالد فعال بوده و عملکرد موفق ایشان در دو قطب صنعت فوالد کشور، ذوب آهن 
اصفهان و شرکت فوالد مبارکه و عضویت در هیئت مدیره دیگر شرکت های  وابسته، 
چراغ روشنی را در  مسیر شناخت نیازمندی های صنعت فوالد کشور پیش روی این 

شرکت و مدیریت آن برای تحول گرایی و توسعه محوری قرار داده است.
به یقین بزرگ ترین سرمایه شرکت فوالد مبارکه در سه دهه فعالیت خود، نیروی انسانی 
متخصص، متعهد، تحول گرا و خودساخته و غنی در این شرکت است که در طول 
سال های اخیر، دانش، تجربه، مهارت و وسعت نظر ایشان در جای جای این میهن 
گسترده شده و از شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور، مدیران جهادی فوالد مبارکه، 
در میدان رزم اقتصادی و در شرایط تحریم و کرونا، به سوی تعالی و پیشرفت و حرکت 

در مسیر موفقیت در عرصه اقتصاد و صنعت کشور پیش رفته اند.
نتیجه چرخش نخبگان در شرایط فعلی و اقبال به نیروهای داخلی شرکت فوالد 
مبارکه برای تصدی مدیریت عالی این سازمان، اتقاق مبارکی برای این قطب عظیم 
صنعت و اقتصاد کشور است که با نگرشی تحول گرا، جهادی و برخواسته از نیازهای 
فعلی و دور نمای تعالی و پیشرفت، چشم اندازی روشن را برای افزایش ارزشمندی 
این شرکت به همراه داشته و به یقین همراهی و همدلی کلیه مدیران و مسئوالن 
کلیه دست اندرکاران عرصه  وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران میانی و 
ج از شرکت فوالد مبارکه نیازی اساسی برای  صنعت، فوالد و اقتصاد در داخل و خار
دست یابی به اهداف و برنامه های پیش روی شرکت بوده و به یقین این همدلی و 
عزم راسخ همگان، تحول گرایی، اعتماد و رضایت مندی مجموعه عظیم گروه فوالد 
مبارکه و در نهایت ثبات اقتصادی و سیاسی نظام اسالمی و رونق کسب وکار و تولید 

را به همراه خواهد داشت.

چرخش نخبگان در سایه نگاه تحول گرای جهادی
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مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی 
خبر داد؛

 در آستانه هفته دفاع مقدس و با تالش
 غیرت مردان شرکت فوالد سنگان  صورت گرفت؛

در حاشیه آیین افتتاحیه نمایشگاه دفاع مقدس 
ح شد؛ شرکت فوالد مبارکه مطر

ثبت باالترین رکورد تولید ماهیانه 
گندله در فوالد سنگان

معارفه مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه
با حضور معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو صورت گرفت؛
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کید مدیرعامل جدید فوالد مبارکه بر ضرورت تداوم فضای کار و تالش  با بهره گیری از تخصص موجود در همه بخش های شرکت در جلسه شورای معاونین ادای احترام مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه تأ
 به مقام شامخ شهدای گمنام در اولین روز کاری

2

تصویب آیین نامه تعیین قیمت خرید برق در بورس
به منظور افزایش بازدهی نیروگاه ها و تعیین قیمت برق با استفاده از سازوکار بازار در بورس، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی تصویب شد.

فروش کزغال ۳۸ درصد رشد کرد
میزان فروش شرکت زغالسنگ پروده طبس در شش ماهه اول امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۳۸ درصد رشد داشته است.

تبیین، خنثی کننده 
هجمه تبلیغاتی دشمن است؛ 

دانشجویان روشنگری کنند

پیام تسلیت در پی درگذشت
 عالم ربانی و سالک توحیدی
 آیت اهلل آقای حسن زاده آملی

اربعین سید و ساالر شهیدان  مراسم عزاداری 
و اصحاب  الحسین علیه السالم  اباعبداهلل  حضرت 
باوفای ایشان از طریق ارتباط تصویری از دانشگاه تهران 
)محل تجمع هیئت های دانشجویی( با حسینیه امام 

خمینی )ره( در حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.
سخنان  در  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  مراسم  این  در 
کوتاهی، مقطع عاشورا تا اربعین را از مقاطع بسیار مهم 
گر روز عاشورا اوج مجاهدت  تاریخ اسالم خواندند و گفتند: ا
کاری جان های عزیز و بزرگوار بود، دوره 40 روزه پس  و فدا
از آن نیز اوج مجاهدت برای تبیین و افشای حقایق بود و 
این تبیین مجاهدانه امام سجاد، حضرت زینب و جناب 
آن  مکمل  پیامبر،  خاندان  فوق العاده  صبر  و  ام کلثوم 

کاری و موجب ماندگاری قیام کربال شد. فدا
رهبر انقالب با اشاره به هجمه تبلیغاتی دشمنان علیه ملت 
ایران برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی با روش ها و ابزارهای 
مختلف، حرکت تبیینی را خنثی کننده هجمه های تبلیغاتی 
که میوه دل  دانستند و افزودند: شما دانشجویان عزیز 
ملت و امید واقعی کشور هستید با اهمیت دادن به مسئله 
تبیین حقایق، هرکدام مانند چراغی اطراف خود را روشن 

و ابهام زدایی کنید.
ایشان امکانات ناشی از فضای مجازی و رسانه ای برای 
روشنگری و پاسخ به ابهامات را مغتنم خواندند و گفتند: 
البته اصل قطعی در قضیه جهاد تبیین و بازگویی حقایق، 
استفاده از شیوه های اخالقی و بیان مسائل همراه با 
عواطف  از  استفاده  و  کامل  عقالنیت  متانت،  منطق، 
انسانی، و پرهیز از دشنام، تهمت، دروغ و فریبکاری در 

مواجهه با افکار عمومی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از مجهز بودن 
گاهی های فراوان، بر لزوم  جوانان به فکر، عقالنیت و آ
کید و خاطرنشان کردند:  گی ها تأ تقویت روزافزون این ویژ
راه حضرت سیدالشهدا، راه مبارک و شیرینی است که به 
نتیجه و توفیق قطعی می رسد و شما جوانان ان شاءاهلل 
خواهید توانست با الهام از این راه و معارف نورانی، کشور را 

به قله های سعادت مادی و معنوی برسانید.

حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در پیامـی درگذشـت 
عالـم ربانی و سـالک توحیـدی آیـت اهلل آقای حسـن زاده 

آملی را تسلیت گفتند.
ح است: متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شر

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بـا تأسـف خبـر درگذشـت عالـم ربانـی و سـالک توحیـدی، 
آیـت اهلل آقـای حسـن زاده آملـی رحمةاهلل علیـه را دریافـت 
کردم. این روحانی دانشـمند و ذوفنـون ازجمله چهره های 
نـادر و فاخـری بـود کـه نمونه هـای معـدودی از آنـان در هـر 
دوره، چشـم و دل آشـنایان را می نـوازد و توأمـًا دانـش و 
معرفـت و عقـل و دل آنـان را بهره منـد می سـازد. نوشـته ها و 
منشأت این بزرگوار منبع پرفیضی برای دوستداران معارف 
و لطایـف بـوده و خواهد بـود ان شـاءاهلل. این جانب بـه همٔه 
گردان و ارادتمنـدان ایشـان به ویـژه بـه مردم  دوسـتان و شـا
مؤمن و انقالبی آمل و جوانان مشتاقی که مجذوب مواضع 
انقالبی و خلقیـات واالی انسـانی آن مرحوم بودند تسـلیت 
عـرض می کنـم و رحمـت و مغفـرت و علـو درجـات ایشـان را از 

خداونـد متعـال مسـئلت می نمایـم.
سید علی خامنه ای
۴ مهر ۱۴۰۰

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

به گزارش خبرنگار ایراسین، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در حاشیه بازدید از نمایشگاه متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع 
ج نهادن به  وابسته اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه وظیفه خود می داند برای ار
تالش هایی که در حوزه صنعت صورت می گیرد، از شرکت ها و کارخانه هایی که زیربنای این 

صنعت را شکل داده اند، حمایت کند.
وی با اشاره به این که صنعت فوالد یکی از صنایع زیربنایی و مادر کشور ما و دیگر کشورهای جهان 
محسوب می شود، افزود: صنعت فوالد جزو نخستین صنایعی است که در کشور ما شکل گرفته و 
کنون در نقطه قّوت خود قرار دارد؛ شرکت فوالد مبارکه نیز به عنوان صنعتی پیشتاز در این حوزه،  هم ا

وظیفه حمایتی داشته و نقش مهمی در پیشرفت و توسعه دیگر صنایع دارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر جایگاه خود 
کرده و رشد مناسبی داشته و دارد، اما دغدغه هایی همچون تأمین مواد اولیه و مسائل  را در کشور پیدا
زیرساختی همچون آب، برق و گاز وجود دارد که متناسب با توسعه صنعت فوالد، رشد پیدا نکرده اند.
کمیتی داشته و به همین  وی اذعان داشت: زیرساخت های موردنیاز در زنجیره فوالد عمدتا نقش حا
کمیت باید برای این زیرساخت ها برنامه ریزی های الزم را به عمل آورد؛ به نظر می رسد  دلیل نیز حا
دولت محترم و البته شرکت های بزرگ زنجیره فوالد به عنوان پیشتازان حوزه صنعت باید پا به میدان 

گذاشته و نواقص حوزه های زیرساخت و مواد اولیه این زنجیره را برطرف کنند.
گر نواقص زیرساختی و تأمین مواد اولیه در زنجیره فوالد برطرف نشوند و  طیب نیا تصریح کرد: ا
ح های توسعه صورت نگیرد، مشکالت این زنجیره در  بازبینی های الزم در حوزه صدور مجوزها و طر
آینده جدی تر خواهد شد و به همین دلیل باید با توجه به رشد این صنعت، در مورد دستورالعمل ها و 
رویه های گذشته نیز بازنگری هایی انجام شود تا بتوانیم برای توسعه صنعت فوالد در آینده برنامه ریزی 

کنیم.
تأمین نیاز بازار داخلی باوجود محدودیت منابع انرژی توسط فوالد مبارکه

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه گفت: برپایی نمایشگاه 
»متالکس« باعث پیوند میان تأمین کنندگان خرد و تولیدکنندگان کالن گردیده و تأثیر مهمی بر پویایی 

صنعت فوالد کشور دارد.
طهمورث جوانبخت در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی »متالکس«، در گفت وگو با خبرنگار 
ایراسین اظهار کرد: این نمایشگاه محل تالقی تأمین کنندگان محصوالت متالورژی و فوالد است و 
فروشندگان و خریداران به خوبی می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و برگزاری چنین نمایشگاه ها 
که نمایشگاه هایی  و رویدادهایی منجر به تقویت ارتباطات بین فعاالن این صنعت خواهد شد چرا

همچون متالکس بر پویایی صنعت فوالد کشور تأثیرگذار هستند.
وی در خصوص میزان فروش شرکت فوالد مبارکه و تأثیرات ناشی از محدودیت انرژی بر این موضوع 
افزود: شرکت فوالد مبارکه از ابتدای خرداد تا پایان شهریورماه امسال به دلیل محدودیت سراسری 
کرد محصوالت نهایی خود را به فروش رسانده تا این  کاهش تولید شد اما سعی  انرژی دچار 

محدودیت ها باعث افزایش قیمت ها نشوند.
معـاون فـروش و بازاریابـی شـرکت فـوالد مبارکه خاطرنشـان کـرد: بـه دنبـال محدودیـت منابع انـرژی، 
محصـوالت مـا کمـی دیرتـر از زمـان تعیین شـده بـه دسـت مشـتریان رسـید امـا بااین وجـود، نیـاز بـازار 
داخلی به طور کامل تأمین شـد؛ همچنین با توجه به شـیوع ویروس کرونا در کشور، چند سالی است 
کـه برگـزاری نمایشـگاه های حـوزه صنعـت نسـبت بـه گذشـته کمرنگ تـر شـده امـا برگـزاری نمایشـگاه 
»متالکـس« در سـال جـاری بـه ارتقـای صنعـت فـوالد به ویـژه در بخـش بومی سـازی کمـک شـایان 

توجهـی خواهـد کـرد.

وی حضور پررنگ تولیدکنندگان پایین دستی و تأمین کنندگان عمده در صنایع فوالدی را نقطه مثبت 
نمایشگاه »متالکس« دانست و ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه نیز به عنوان شرکت اصلی در حوزه تولید 
فوالد و با توجه به شعار سال و استراتژی بومی سازی خود، همواره از تولید داخلی حمایت کرده و برگزاری 

نمایشگاه هایی نظیر »متالکس« به این استراتژی و بومی سازی کمک می کند.
کید بر حمایت شرکت فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان ابراز داشت:  جوانبخت در پایان با تأ
انعقاد قراردادهای متعدد شرکت فوالد مبارکه با شرکت های دانش بنیان نشان از حمایت فوالد مبارکه 

از این شرکت ها را دارد.
تولید پایدار با ارتباط مؤثر تأمین کنندگان و عرضه کنندگان محصوالت فوالدی

گفت: برگزاری  معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه نیز در حاشیه برگزاری این نمایشگاه 
نمایشگاه های مرتبط با صنعت فوالد و به طور کل صنعت متالورژی باعث ایجاد ارتباط مؤثر میان 

تأمین کنندگان و عرضه کنندگان محصوالت فوالدی شده و درنهایت تداوم تولید پایدار می شود.
کبری محمدی در حاشیه نمایشگاه متالکس در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد:  عباس ا
برگزاری نمایشگاه های مرتبط با صنعت فوالد و به طور کل صنعت متالورژی باعث می شود ارتباط 
مؤثری میان تأمین کنندگان تجهیزات، مواد اولیه و قطعات یدکی با عرضه کنندگان فوالدی شکل 

بگیرد.
وی افزود: درنتیجه این ارتباط، تأمین پایدار مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی در کنار فروش 
محصوالت تضمین می شود؛ فوالد مبارکه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد در خاورمیانه و از 
سوی دیگر یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان مواد اولیه، تجهیزات و قطعات در خاورمیانه است؛ قطعا 
با ارتباطات بهتری که بین شرکت های تأمین کننده و مصرف کننده شکل می گیرد، شفافیت بین زنجیره 

تأمین برقرار و تداوم تولید تضمین می شود.
کبری محمدی در خصوص برنامه شرکت فوالد مبارکه برای مواجهه با محدودیت های انرژی  ا
گفت: به منظور تأمین انرژی موردنیاز، برنامه ریزی های بلندمدتی ازجمله احداث نیروگاه جدید با 
ظرفیت های موردنیاز گروه فوالد مبارکه صورت گرفته و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم معضل 
محدودیت های انرژی را حل کنیم. ما همچنین درزمینه گاز هم در حال انجام مطالعات مربوط برای 

کاهش تأثیر نوسانات گازی بر تولید پایدار در شرکت فوالد مبارکه هستیم.
از نسخه اجرایی چند فعالیت در حوزه طرح تحول دیجیتال فوالد مبارکه 

رونمایی خواهد شد
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در حاشیه برگزاری نمایشگاه متالکس در گفت وگو با ایراسین 
اظهار کرد: در ماه های آینده و هم زمان با سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه، تعدادی از فعالیت های 
انجام شده در راستای تحقق طرح تحول دیجیتال عملیاتی و نسخه اجرایی آن در این شرکت رونمایی 

خواهد شد.
سید مهدی نقوی در ادامه گفت: مهم ترین موضوعی که در بازرگانی، صنعت و خدمات متناسب با آن 
خ می دهد، »ارتباطات« است. وجود این نمایشگاه ها و رخدادهای آن، باعث ایجاد ارتباط مؤثرتر و  ر
مناسب تر بین اصحاب آن صنعت خواهد شد. خوشحالم که این نمایشگاه باوجود همه محدودیت ها 

به این نحو برگزار شده است.
وی درباره آخرین وضعیت طرح تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: طرح تحول دیجیتال 
ح تحول  از سال گذشته آغاز شده و تا امروز قراردادهای مختلفی در خصوص مباحث مرتبط با طر
دیجیتال و مبتنی بر ره نگاشت این طرح منعقد کردیم. در ماه های آینده و به مناسبت سالروز افتتاح 
ح تحول دیجیتال  شرکت فوالد مبارکه، تعدادی از فعالیت های انجام شده در راستای تحقق طر

عملیاتی و نسخه اجرایی آن را در این شرکت رونمایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با حضور وجیه اهلل جعفری، معاون وزیر صمت و 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در محل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران معرفی شد.
گزارش خبرنگار فوالد، جلسه هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه با حضور مهندس وجیه اهلل  به 
جعفری رئیس هیئت عامل ایمیدرو و اعضای هیئت مدیره این شرکت برگزار شد و در آن، بر اساس 
مصوبه هیئت مدیره، دکتر محمدیاسر طیب نیا به عنوان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه انتخاب 

و معرفی گردید.
در این جلسه، علی نبوی به نمایندگی از شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان رئیس هیئت مدیره، 
انرژی تدبیر زنگان به عنوان نایب رئیس  از شرکت بهسازان  ایمانی به نمایندگی  سیدضیاء 
هیئت مدیره، طهمورث جوانبخت به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی 

به عنوان عضو هیئت مدیره و محمدیاسر طیب نیا نیز به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه معرفی 

شدند.
بنابر این گزارش، طیب نیا با ۲1 سال سابقه خدمت در صنعت فوالد از مدیران جوان و خوشنام 
در این حوزه شناخته می شود و مسئولیت های اجرایی و مدیریتی متعددی ازجمله عضویت در 
هیئت مدیره شرکت های فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان، فوالد هرمزگان، گل گهر و چادرملو و 
همچنین قائم مقامی مدیرعامل و معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان، معاون خرید و معاون 

امور معادن شرکت فوالد مبارکه را در کارنامه خود دارد.
کتشاف، کارشناسی ارشد علوم اقتصادی و دکترای  طیب نیا دارای مدرک مهندسی معدن گرایش ا

مدیریت حرفه ای کسب وکار است.

 زیرساخت های موردنیاز در زنجیره فوالد 
همین  به  و  داشته  کمیتی  حا نقش  عمدتا 
کمیت باید برای این زیرساخت ها  دلیل نیز حا
برنامه ریزی های الزم را به عمل آورد؛ به نظر 
البته شرکت های  و  می رسد دولت محترم 
بزرگ زنجیره فوالد به عنوان پیشتازان حوزه 
گذاشته و نواقص  صنعت باید پا به میدان 
حوزه های زیرساخت و مواد اولیه این زنجیره 

را برطرف کنند

طیب نیا با ۲۱ سال سابقه خدمت در صنعت 
فوالد از مدیران جوان و خوشنام در این حوزه 
شناخته می شود و مسئولیت های اجرایی 
عضویت  ازجمله  متعددی  مدیریتی  و 
در هیئت مدیره شرکت های فوالد مبارکه، 
ذوب آهن اصفهان، فوالد هرمزگان، گل گهر و 
چادرملو و همچنین قائم مقامی مدیرعامل و 
معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان، معاون 
خرید و معاون امور معادن شرکت فوالد مبارکه را 

در کارنامه خود دارد

با حضور معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو صورت گرفت؛

معارفه مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه

رهبر معظم انقالب اسالمی در مراسم عزاداری اربعین

عکس نوشت

کید کرد: مدیرعامل فوالد مبارکه در نمایشگاه متالکس تأ

 ضرورت رفع نواقص در حوزه های زیرساخت و تأمین مواد اولیه
  با مشارکت شرکت های بزرگ صنعتی
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افزایش 7 میلیارد دالری ارزش برجای ذخایر معدنی
رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد: طی سال های اخیر، حدود ۷ میلیارد دالر ارزش برجای جدید به ذخایر کشور افزوده شده است.

مجوزهای صادرات فوالد به مدت ۲ ماه تمدید شد
کارگروه تنظیم بازار تمدید مجوزهای صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی را به مدت ۲ ماه )تا تاریخ اول آذر ۱۴۰۰( تصویب کرد.

 خـبــــــــــــــــــر      

10.9

2

2

تولید حدود ۱۰.9 میلیون تن فوالد خام تا پایان 
مرداد

کی از  بررسی آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صمت حا
تولید بیش از ۱۰ میلیون و 882 هزار تن فوالد خام از ابتدای 

امسال تا پایان مرداد ماه است.
به گزارش سایت خبری -تحلیلی معدن۲4، این آمار در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته افت 6.8 درصدی را نشان می دهد.
مسلما علت اصلی این کاهش تولید، قطعی های مکرر برق در 
واحدهای فوالدی بود که به طور مشابه واحدهای تولیدکننده 
سیمان را نیز متأثر کرد. به طوری که در پنج ماهه امسال تولید 
سیمان نیز با افت 10.6 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته، به ۲6 میلیون و 433 هزار تن رسید.
تا پایان مردادماه تولید محصوالت فوالدی به 9 میلیون و 
856 هزار تن )افت 10.6 درصدی(، کاتد مس به 1۲1.8 هزار 
تن )رشد 1.4 درصدی(، شمش آلومینیوم به ۲۲۲.6 هزار 
تن )رشد 30.6 درصدی(، آلومینا به 96.4 هزار تن )کاهش 
تن هزار   615.3 به  زغال سنگ  کنسانتره  و  درصدی(   6 

 )افت 4.1 درصدی( رسید.

کتشافی تا 2 میلیون متر افزایش حفاری های ا
 در ۳ سال آتی

ایمیدرو در راستای ایفای نقش توسعه ای، افزایش حفاری ها 
تا 2 میلیون متر را در سه سال آینده هدف گذاری کرده است.

به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، عالوه بر این، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران حمایت از پیمانکاران حفاری و تهیه فهرست بهای 

پیمانکاران را در دستور دارد.
کتشاف می توان  از دیگر برنامه های این سازمان در حوزه ا
به توسعه و ارتقای بانک اطالعاتی مکان محور GIS بر اساس 
کتشاف ذخایر پنهان و عمیق با استفاده  استانداردهای جهانی، ا

از روش های نوین و آموزش نیروی انسانی موردنیاز اشاره کرد.
کی با فناوری های ویژه،  کتشاف و فرآوری عناصر کمیاب و نادر خا ا
کمک به تجهیز و به روزرسانی ناوگان حفاری با کمک صندوق 
بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی، برنامه ریزی برای 
کتشاف  حمایت و ارتقای سطح علمی و فنی مشاوران حوزه ا
کتشاف تکمیلی در همه معادن موجود  و اجرای عملیات ا
به منظور افزایش تناژ ذخایر از دیگر برنامه های ایمیدرو است.

گفتنی است جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های 
کتشافی، رویکردی است که این سازمان در برنامه های حوزه  ا

کتشاف گنجانده است. ا

ایجاد 2 میلیون شغل تا چهار سال آینده در حوزه 
صنعت 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت تالش می کند تا 
چهار سال آینده ۴ میلیون شغل در کشور ایجاد شود که از 
این میزان 2 میلیون شغل در حوزه صنعت و بر عهده وزارت 

صمت است.
به گزارش ایرنا، سید رضا فاطمی امین در نشست شورای اداری 
شهرستان ایوان اظهار داشت: امسال به لحاظ اقتصادی سالی 
ویژه محسوب می شود و امیدواریم با تالش و کمترین هزینه از 

این مشکل عبور کنیم.
وی افزود: تحول در بخش اقتصادی از اولویت های مهم دولت 

سیزدهم است که باید با همدلی این امر مهم تقویت شود.
فاطمی امین یادآور شد: مدیران استانی ظرفیت ها و فرصت های 
اقتصادی استان ها را شناسایی و مشکالت قابل حل را پیگیری 
کنند.وزیر صمت با بیان اینکه بیکاری مشکل همه کشور است، 
اضافه کرد: با توجه به برنامه ریزی انجام شده با تکمیل طرح های 

تولیدی نیمه تمام اشتغال چشمگیری ایجاد می شود.

عدد خبر

میلیون تن

میلیون متر

میلیون 

به گزارش خبرنگار ایراسین، در آیین افتتاحیه نمایشگاه متالکس، عباس مقتدایی نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: این نمایشگاه نویدبخش تحولی در خصوص 
معرفی دستاوردهای یک سال اخیر در عرصه متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع 

وابسته است.
وی افزود: ما در مجلس شورای اسالمی و در ذیل کمیسیون سیاست خارجی مجلس، کمیته ای تحت عنوان 
کمیته دیپلماسی اقتصادی تشکیل دادیم و امروز در شرایطی آغاز به کار دولت را شاهد هستیم که وزرای صمت، 
جهاد، نفت، اقتصاد، امور خارجی و سایر وزرایی که به هر شکل به عرصه اقتصاد مرتبط هستند، موضوع دیپلماسی 

اقتصادی را به عنوان یک محور اساسی در برنامه کار خود قرار داده اند.
کثری از تولید تالش مجلس برای حمایت حدا

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: ما در مجلس برای فعالیت راحت تِر بخِش تولید و حمایت 
بخش صادرات و واردات از هیچ تالشی فروگذار نمی کنیم. مجلس یازدهم رونق تولید را به عنوان یک راهکار برای 
عالج دردهای صنعت و تولید و به طور کل عرصه اقتصاد می داند و به همین دلیل تالش می کند در راستای رونق 

اقتصادی، باالترین سطح حمایت از تولیدکنندگان و افراد مرتبط به عرصه های اقتصاد، تجارت را داشته باشد.
مقتدایی با بیان اینکه مجلس شورای اسالمی بنا دارد تا دردهای کشور را با سرعت بیشتری درمان کند، تصریح 
کنون  کرد: برای دست یابی به این مهم، چاره ای جز پشتیبانی از تولید در باالترین سطح انجام نداریم. این امر هم ا

در حال انجام است و مجلس هم با روی باز پذیرای همه نظرات سازنده در این مسیر است.
آمادگی مجمع نمایندگان استان اصفهان برای همکاری با تولید

وی ادامه داد: امیدواریم اصفهان، شهر گنبدهای فیروزه ای، که از دیرباز در کنار حوزه کشاورزی، در زمینه صنعت نیز 
فعال بوده است، بتواند در این مسیر پیش گام و پیش قدم باشد. برگزاری این نمایشگاه نشان از تالش در این راستا 
دارد؛ اینجا بستری برای به ثمر رساندن تالش های همگان در ایران است. نمایشگاه متالکس در   اصفهان موفق 
شده همه فعاالن این عرصه )متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته( در کشور را دور هم جمع 

کند. بدون شک برگزاری این گونه نمایشگاه ها به رونق کسب وکار در کشور کمک می کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: بار دیگر آمادگی مجمع نمایندگان اصفهان را 

برای همکاری با بخش های مختلف تولیدی اعالم می کنم.
حضور فوالد مبارکه در نمایشگاه متالکس می تواند مسیر توسعه فوالد سبز    را هموار کند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: برگزاری نمایشگاه متالکس می تواند در توسعه فوالد 
سبز که شرکت فوالد مبارکه پیشگام آن است، مؤثر باشد.

حسن قاضی عسگر اظهار کرد: سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و 
صنایع وابسته پس از مدتی وقفه به علت کرونا برگزار می شود. این نمایشگاه فرصتی برای عرضه دستاوردهای 
کشور در زمینه فوالد است، اما به علت بیماری کرونا نتوانستیم از ظرفیت بیشتر کشورهای خارجی بهره مند شویم.
کید بر اینکه برگزاری نمایشگاه متالکس به انتقال تجارب و  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تأ
عرضه محصوالت منتج می شود، گفت: استقرار بیش از 6 هزار واحد ریخته گری در استان اصفهان به همراه دو شرکت 
معظم فوالدسازی کشور می تواند زمینه رشد و توسعه این صنعت استراتژیک را از طریق این نمایشگاه موجب شود.
وی با اشاره به اهمیت توسعه صنایع کم آب بر در استان اصفهان تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه متالکس می تواند 

در توسعه فوالد سبز که شرکت فوالد مبارکه پیشگام آن است، مؤثر باشد.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی کشور با احداث نیروگاه خورشیدی، مسیر تحقق فوالد سبز در 

کشور را دنبال می کند و برگزاری این نمایشگاه می تواند در تحقق این هدف، مهم باشد.
سهم ۵۴ درصدی فوالدی ها در صادرات استان اصفهان

رسول کوهستانی، مدیرکل گمرکات استان اصفهان هم در این مراسم اظهار کرد: از 60۲ میلیون دالر صادراتی که در 
شش ماهه گذشته تنها از طریق گمرکات استان اصفهان انجام شده است، صنایع فوالدی استان سهم 54 درصدی 
داشته اند. این غیر از میزان صادراتی است که شرکت هایی چون فوالد مبارکه و ذوب آهن یا دیگر شرکت های فوالدی 

از دیگر گمرکات کشور صادر کرده اند.
وی افزود: از ابتدای تأسیس فوالد مبارکه و ذوب آهن به منظور حمایت از صنعت فوالد، دو گمرک اختصاصی برای 
این دو شرکت ایجاد شده و در حال خدمات رسانی است. برای سایر شرکت های فوالدی هم ارزیابی و ارائه تسهیالت 

در محل ارائه می شود. برگزاری این نمایشگاه و موارد گفته شده نشان از اهمیت باالی صنعت فوالد دارد.
نمایشگاه متالکس فرصتی برای عرضه دستاوردهای صنعتی و انتقال تجربیات سازنده 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه با حضور خود به 
این نمایشگاه معنا بخشیده است، گفت: در راستای تحقق شعار سال، نمایشگاه متالکس فرصتی برای عرضه 

دستاوردهای واحدهای تولیدی و انتقال تجارب سازنده است.
علی یاراحمدیان در آیین افتتاحیه نمایشگاه متالکس با حضور در غرفه شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار 
ایراسین اظهار کرد: پس از دو ماه که به علت شرایط ویژه کرونایی نمایشگاهی در سایت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان برگزار نشده است، امروز شاهد برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی استان اصفهان با حضور 
110 شرکت از استان های اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی، یزد، خراسان رضوی، همدان و کرمان و نمایندگانی 

از کشورهای خارجی هستیم.
وی افزود: در راستای تحقق شعار سال، نمایشگاه فرصتی برای عرضه دستاوردهای واحدهای تولیدی و انتقال 
تجربیات سازنده است. سیزدهمین نمایشگاه بین المللی فوالد اصفهان دریچه ای برای نمایش توانایی ها، 

پتانسیل ها و فعالیت های متخصصان حوزه فوالد کشور به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در ادامه گفت: شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگ ترین واحد تولیدکننده فوالد کشور و منطقه منا، با حضور خود به این نمایشگاه غنا بخشیده است و امیدواریم 

دستاوردهای این نمایشگاه در راستای رفع موانع و پشتیبانی از تولید به خدمت گرفته شود.
وی اضافه کرد: با برگزاری دوباره نمایشگاه ها در کشور مجددا قلب اقتصاد ایران به تپش افتاد. امروز در مرکز 
فوالدی کشور )اصفهان( و در نمایشگاه بین المللی این استان یکی از بهترین نمایشگاه های ایران در حوزه 
فوالد برگزار می شود. 110 شرکت فوالدی، متالورژی، ریخته گری و صنایع وابسته در نمایشگاه اصفهان جمع 
شدند تا ثابت کنند همچنان نمایشگاه بهترین ابزار برای بازاریابی و بهترین ابزار برای توسعه صادرات به ویژه 

صادرات غیرنفتی است.
گفتنی است نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته طی روزهای هفتم 
تا دهم مهرماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبه روی روشن دشت 

برگزار می شود.

سال،  شعار  تحقق  راستای  در   
عرضه  برای  فرصتی  نمایشگاه 
دستاوردهای واحدهای تولیدی 
و انتقال تجربیات سازنده است. 
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
برای  دریچه ای  اصفهان  فوالد 
نمایش توانایی ها، پتانسیل ها و 
حوزه  متخصصان  فعالیت های 

فوالد کشور به شمار می رود

گزارش تصویری نمایشگاه متالکس

در آیین افتتاحیه نمایشگاه متالکس مطرح شد:

»متالکس« نویدبخش تحولی در معرفی دستاوردهای حوزه فوالد 
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کارکنان از میزان رضایت و اشتیاق شغلی تأثیر مهمی بر عملکرد  ک  ادرا
 ،Gallup سازمان ها در ابعاد مختلف دارد. بر اساس مطالعه مؤسسه
شرکت هایی با کارکنان با اشتیاق باال تا 2۱ درصد سودآوری بیشتری دارند. 
این کارکنان برای انجام موفق و به موقع وظایف خود انگیزه بیشتری دارند و فراتر از حد انتظار 

در دست یابی به چشم انداز و اهداف خود تالش می کنند.
مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل با ابراز این مطلب گفت: در شرکت فوالد مبارکه نیز افزایش 
رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان یکی از اهداف مهم و استراتژیک سازمان به شمار می آید و همواره 
یکی از دغدغه های اصلی مدیران و سرپرستان در تمامی سطوح سازمان است. واحد تحقیقات 
منابع انسانی به عنوان تسهیلگر، در این خصوص ایفای نقش می کند و اقدامات مختلفی را به طور 

مستمر به انجام می رساند.
بهزاد کمال پور افزود: مهم ترین گام در این زمینه برگزاری نظرسنجی رضایت و اشتیاق شغلی است 
که تمامی  که هر ساله در همین  ایام از طریق سامانه جامع نظرسنجی شرکت انجام می شود. ازآنجا
اقدامات بعدی بر اساس نظرات جمع آوری شده کارکنان در این مرحله انجام می شود، الزم است 
کثری در این نظرسنجی وجود داشته باشد. به منظور اجرای بهتر این فرایند مشارکت دقیق و حدا

وی تصریح کرد: پرسشنامه مذکور بر اساس مدل شرکت مشاوره مدیریت HayGroup طراحی 
شده و رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان را در 16 مؤلفه مختلف نظیر احترام و قدردانی، کیفیت 
و تمرکز بر مشتری، فرصت توسعه و ارتقا و... می سنجد. پس از انجام نظرسنجی پردازش های 

مختلفی بر روی داده ها انجام می شود و شاخص های رضایت و مطلوبیت به تفکیک برای واحدها 
و رده های مختلف سازمان محاسبه و در قالب گزارش های متنوع برای کلیه واحدهای سازمان 

ارسال می گردد.
مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل خاطرنشان کرد: مسئولین واحدها با بررسی این گزارش ها 
می توانند راهکارهای بهبود رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان تحت سرپرستی خود را شناسایی 
و اولویت بندی کنند و برنامه های عملیاتی برای راهکارهای منتخب تدوین و اجرا نمایند. این 
نتایج همچنین به عنوان مبنایی جهت برنامه ریزی استراتژیک و تصمیمات کلیدی مدیریتی 

مورد استفاده قرار می گیرد.
به گفته وی،  از سال گذشته جهت بررسی عمیق تر، مطالعات تکمیلی آسیب شناسی و ریشه یابی 
با همکاری تیمی از مشاوران و خبرگان این حوزه در واحد تحقیقات منابع انسانی آغاز شد. در این 
پروژه اقداماتی چون تحلیل گزارش های نگرش سنجی از منظر رفتار سازمانی، انجام مصاحبه های 
فردی و گروهی با کارکنان و بهینه کاوی از تجارب شرکت های سرآمد و منابع علمی معتبر به انجام 
رسید که منجر به شناسایی مجموعه کاملی از راهکارهای بهبود در سطح سازمان و واحد گردید. 
در حال حاضر، فاز اولویت بندی و تدوین برنامه های عملیاتی برای راهکارهای شناسایی شده در 

دست اقدام است.
وی در پایان خاطرنشان کرد کارکنان می توانند به منظور آشنایی بیشتر با فرایند ارتقای رضایت و 

اشتیاق شغلی از کلیپ بارگذاری شده در صفحه اصلی پرتال کارکنان دیدن کنند.

4

رفع بخشی از تورم با اجرای برنامه های نظام توزیع کاال و 
خدمات 

رشد ۳۵ درصدی درآمد فروش فوالد مبارکه در شهریورماه

سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست بررسی 
کامل برنامه های  گفت: با اجرای  کاال و خدمات  پروژه های نظام توزیع 
که ناشی از نقدینگی  کشور  کاال و خدمات بخشی از تورم  نظام توزیع 
گر نظام  ناشی از عدم انسجام نظام توزیع است، حل خواهد شد. ا
کاال و خدمات ارتقا یابد، نقش بسیار مهمی در مهار تورم و  توزیع 
نقدینگی خواهد داشت.

گزارش چیالن، درآمد فروش ماهیانه شرکت فوالد مبارکه  به 
اصفهان در شهریورماه امسال به ۱۲۰۵۸ میلیارد تومان رسید 
که در مقایسه با فروش ۸۹۴۰ میلیارد تومانی در مردادماه 
سال جاری، رشد 3۴.۹ درصدی داشته است. مقایسه فروش 
فوالد مبارکه در شهریورماه ۱۴۰۰ با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان 
می دهد میزان درآمد فروش آن ۱۱۹ درصد افزایش یافته است.

 نظرسنجی رضایت
 و اشتیاق شغلی کارکنان در سال 1400

خـبــــــــــــــــــر            

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی 
موفقیت آمیز  اجرای  با  گفت:  مبارکه  فوالد  شرکت 
پروژه طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی رولرپرس 
)آسیاب های غلتکی فشار باال( در ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه، 

راندمان و کیفیت در این ناحیه افزایش پیدا می کند.
رضا خادم کیمیائی در گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به این پروژه اظهار 
 High Pressure Grinding( کرد: آسیاب های غلتکی فشار باال یا رولرپرس ها
Rolls( HPGR به عنوان یک تکنولوژی آسیاب نوین در سال های اخیر 
به طور وسیع و موفقی در نقاط مختلف جهان خصوصا در صنایع سیمان، 

سنگ آهک و سنگ آهن به کار گرفته شده است.
وی افزود: کاهش چشم گیر مصرف انرژی، افزایش قابل توجه ظرفیت واحد 
فرآوری و راندمان باال، بهبود کارایی فرایندهای پایین دستی، هزینه های 
نگهداری مناسب و افزایش عمر قطعات متحرک، لرزش و صدای کمتر، 
میزان عملیاتی بودن باال و بهبود درجه آزادی انتخاب مواد و... از مهم ترین 

گیر شدن این تکنولوژی است. دالیل فرا
مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: با توجه به تغییر مشخصات سنگ آهن ورودی به فوالد 
مبارکه و لزوم ارتقای کیفیت گندله تولیدی، استفاده از تکنولوژی رولرپرس 
در ناحیه آهن سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که با تعریف و اجرای 

موفقیت آمیز این پروژه اهداف موردنظر حاصل شد.
وی با اشاره به بهره گیری از ظرفیت سازندگان داخلی در اجرای این پروژه 
اذعان داشت: حدود 700 تن ساخت اسکلت و مخازن فلزی و قطعات فنی 
و تجهیزات در داخل کشور انجام شده است؛ اجرای حدود 5 هزار مترمکعب 
ک ریزی و هزار و 500 مترمکعب بتن ریزی، نشان دهنده  ک برداری و خا خا

اهمیت و سختی انجام این پروژه است.
محمد حسنی رئیس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی شرکت فوالد 
مبارکه نیز در این خصوص بیان کرد: پروژه رولرپرس واحد گندله سازی 
متشکل از 11 نوارنقاله، 3 دستگاه ویفیدر، یک دستگاه سرند غلتکی، 
3 مخزن ذخیره با ظرفیت های 600 و هزار و ۲00 تن، یک دستگاه 
جرثقیل ۲5 تن و یک دستگاه رولرپرس با ظرفیت طراحی 550 تن 

بر ساعت است.
وی افزود: با توجه به تحریم های شرکت های غربی تأمین و ساخت سرند 
 HPGR غلتکی به منظور جلوگیری از ورود ضایعات به فضای بین رول های
و همچنین تأمین و ساخت فیدرهای تخلیه 3 عدد بین ذخیره پروژه توسط 

شرکت های توانمند داخلی صورت پذیرفت.
استفاده از توان متخصصان داخلی برای اجرای پروژه

رئیس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: با 

توجه به اهمیت ویژه مانیتورینگ سطح شوت ورودی به تجهیز رولرپرس 
3 عدد سنسور اتمی کبالت 60 با کانتینرهای و چشمه های مربوطه در 
3 نقطه از شوت جانمایی گردید و با توجه به عدم پاسخگویی ۲ شرکت 
صاحب تکنولوژی جهت تأمین سورس مربوط به سنسورهای مذکور، با 
برگزاری جلسات متعدد با شرکت های زیرمجموعه سازمان انرژی اتمی، 
این گلوگاه اساسی پروژه با تالش کارشناسان داخلی و ساخت، تأمین و 

نصب سنسورها رفع گردید.
وی تصریح کرد: مکاتبات الزم جهت حضور سوپروایزر نصب و آپلود الجیک 
کنترل ماشین بر روی CPU پس از نصب کلیه تجهیزات در زمان راه اندازی 
پروژه، با شرکت سازنده رولرپرس صورت پذیرفت، اما شرکت مربوطه با اعالم 
شرایط تحریمی از حضور در فوالد مبارکه و ارائه نرم افزار راه اندازی خودداری 
کرد؛ بنابراین برنامه نویسی و راه اندازی ماشین مذکور به دستان توانمند 

تیم های مهندسی داخلی به سرانجام رسید.
استفاده از دستگاه رولرپرس با تکنولوژی روز دنیا

سید محمد حبیبی کارشناس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی شرکت 
فوالد مبارکه نیز در این خصوص عنوان داشت: دستگاه رولرپرس با 
تکنولوژی روز دنیا نسبت به آسیاب های گلوله ای، تعمیرات و نگهداری 
مناسب تری دارد. رولرپرس از ۲ عدد رول و پوششی از جنس مقاوم به 
سایش )تنگستن کارباید( تشکیل شده که یکی از رول های ثابت و رول دیگر 

به واسطه جک های هیدرولیکی متحرک است.
وی اضافه کرد: با شارژ کنسانتره سنگ آهن در فضای بین رول های و اعمال 
فشار تا سطح 1۲0 بار و تغییرات میکروسکوپی در سطح کنسانتره ورودی و 
انجام خردایش هدف پروژه )افزایش 350-400 واحد بلین( محقق خواهد 
شد. در نظر گرفتن سیستم درایو جهت تنظیم سرعت رول های تجهیز 
مذکور این ماشین را از نمونه فعلی موجود در یکی از واحدهای گندله سازی 
متمایز خواهد کرد و کنترل عملکرد دستگاه به طور کامال محسوس ارتقا 

می یابد.
کباز دیگر کارشناس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی شرکت  مسیح پا
فوالد مبارکه در این خصوص اظهار داشت: جانمایی این پروژه با توجه به 
معارضات و موانع طراحی زیرسطحی و نوارنقاله های موجود با چالش های 
متعددی مواجه بود که برخی از موانع ازجمله لوله های آتش نشانی و 
خطوط پایپینگ به همراه پایپ رک های موجود با برآورد دقیق مهندسی 

جابه جا شدند و تغییر مسیر الزم عملیاتی گردید.
کید کرد: از نکات حائز اهمیت در پروژه مذکور اجرای 9 عدد  وی تأ
شمع با عمق اجرایی 17 متر و قطر 1.5 متر جهت احداث فونداسیون و 
بارگذاری 3 عدد بین ذخیره است که این تجربه در شرکت فوالد مبارکه 

بی نظیر است.

بهبود فرایند تشکیل گندله خام ؛از مزایای استفاده از رولرپرس
داریوش رشیدی مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه نیز در این باره 
بیان داشت: سیستم جدید خردایش کنسانتره پس از انجام موفقیت آمیز 

مراحل نصب و راه اندازی اولیه از شهریورماه 1400 وارد فاز بهره برداری شد.
وی ضمن ابراز رضایت از اجرای این پروژه، بهبود فرایند تشکیل گندله خام 
و افزایش راندمان دیسک ها، بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی گندله و 
کاهش مصرف انرژی و بنتونیت و کاهش سرباره در فوالدسازی را به عنوان 

مهم ترین مزایای استفاده از HPGR عنوان کرد.
کاهش مصرف انرژی برای حذف ناخالصی ها در فوالدسازی

رضا اسماعیل پور مدیر واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه نیز در این 
خصوص اظهار کرد: یکی از پارامترهای کیفی کنسانتره سنگ آهن که 
تأثیر مستقیم بر کیفیت گندله تولیدی دارد، سطح ویژه است که با واحد 

سانتی متر مربع بر گرم نشان داده می شود.
وی اذعان داشت: سطح ویژه مطلوب مخلوط کنسانتره، برای تولید 
گندله سنگ آهن، باالی هزار و 700 سانتی مترمربع بر گرم است. واحدهای 
تولید کنسانتره پارامترهای کنسانتره سنگ آهن را براساس عیار کنسانتره 
تنظیم می کنند و نیاز به اصالح سطح ویژه تا سطح مطلوب در واحدهای 

گندله سازی احساس می شود.
مدیر واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: با کاهش سطح ویژه 
مخلوط مواد، راندمان دیسک های تولید گندله خام و کیفیت گندله خام 
از نظر پارامترهای دانه بندی و خواص فیزیکی افت می کند و برای جبران 
افت کیفیت نیاز است مصرف چسب بنتونیت که یک ناخالصی عمدتا 

اسیدی است، افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش ناخالصی های اسیدی منجر به کاهش عیار 
گندله تولیدی و نیاز به استفاده بیشتر از آهک، دولومیت و مصرف انرژی 
الکتریکی جهت سرباره سازی و حذف ناخالصی ها در ناحیه فوالدسازی 
می شود؛ بنابراین نیاز است به طرق ممکن پارامتر سطح ویژه مخلوط مواد 

ورودی واحد گندله سازی بهبود یابد.
اسماعیل پور در پایان یادآور شد: از مهم ترین نتایج اجرای این پروژه 
می توان به کاهش 15 تا ۲0 درصدی مصرف بنتونیت که عمدتا حاوی 
SiO2 و Al2O3 است، بهبود ۲0 تا ۲5 درصدی فرایند تشکیل گندله خام 
و افزایش راندمان دیسک ها، کاهش حدود ۲ درصدی مصرف انرژی برای 
حصول کیفیت مناسب گندله تولیدی، بهبود حدود 5 درصدی خواص 
کسیدی، بهبود خواص شیمیایی و افزایش  فیزیکی و دانه بندی گندله ا
احیاپذیری گندله در واحد احیا مستقیم، کاهش ناخالصی های اسیدی 
آهن اسفنجی و نیاز به مصرف انرژی کمتر جهت حذف ناخالصی ها در 

فوالدسازی اشاره کرد.

 افزایـش ناخالصی هـای اسـیدی منجـر 
نیـاز  گندلـه تولیـدی و  کاهـش عیـار  بـه 
بـه اسـتفاده بیشـتر از آهـک، دولومیـت 
جهـت  الکتریکـی  انـرژی  مصـرف  و 
سرباره سـازی و حـذف ناخالصی هـا در 
ناحیـه فوالدسـازی می شـود؛ بنابرایـن نیـاز 
اسـت بـه طـرق ممکـن پارامتـر سـطح ویـژه 
مخلـوط مـواد ورودی واحـد گندله سـازی 

بهبـود یابـد

افزایش ۷2 درصدی صادرات اصفهان 
در ۶ ماه نخست ۱۴۰۰

مدیرکل گمرکات استان اصفهان خبر داد:

خبر کوتاه

مدیرکل گمرکات استان اصفهان از  افزایش ۷2 
درصدی صادرات اصفهان در ۶ ماه نخست سال خبر 

داد.
به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی اداره کل گمرکات 
استان اصفهان، رسول کوهستانی پزوه درباره آمار صادرات 
استان اصفهان طی 6 ماه نخست سال جاری اظهار کرد: 
در نیمه نخست 1400 تشریفات صادرات13 هزار و 693 
فقره اظهارنامه به وزن یک میلیون و  64 هزار و 680  تن کاال 
به ارزش 60۲ میلیون و 335 هزار دالر، در 5 گمرک استان 
که در مقایسه با سال قبل  اصفهان انجام پذیرفته است 
ازنظر تعداد ۲7 درصد، از حیث وزن ۲9 درصد و ازلحاظ 

ارزش 7۲ درصد رشد داشته است.
وی افزود: اظهارنامه های صادراتی گمرک اصفهان به ارزش 
۲80 میلیون و 618  هزار دالر و وزن68۲  هزار و 56۲ تن بوده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش 55 
درصد و نظر وزنی 3۲ درصد رشد داشته است. همچنین 
در نیمه نخست  1400 به ارزش ۲18 میلیون و 368  هزار  
دالر و به وزن  و ۲56 هزار و 45۲  تن کاال تشریفات صادرات 
از طریق گمرک کاشان انجام شده که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل از حیث ارزش 114 درصد و ازنظر وزن 47 

درصد  رشد داشته است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان درباره صادرات گمرک 
اختصاصی مجتمع فوالد مبارکه نیز گفت: در شش ماهه 
امسال به ارزش 45 میلیون و 90  هزار دالر و به وزن 46 هزار و 
46۲ تن کاال تشریفات صادرات از طریق گمرک اختصاصی 
که در مقایسه با مدت  مجتمع فوالد مبارکه انجام شده 
مشابه سال ازنظر ارزش 39 درصد  رشد  و حیث وزن 30 

درصد کاهش داشته است.
کوهستانی پزوه افزود: همچنین از ابتدای امسال تا پایان 
شهریور، 51 میلیون و 979 هزار دالر و به وزن 78 و 455  
هزار تن کاال تشریفات صادرات از طریق گمرک اختصاصی  
که در مقایسه با مدت مشابه  ذوب آهن انجام پذیرفته 
سال قبل ازنظر ارزش 95 درصد و لحاظ وزنی 16 درصد 

رشد داشته است.
شهید  بین المللی  فرودگاه  گمرک  صادرات  درباره  وی 
بهشتی اصفهان نیز اظهار کرد: طی این مدت 6 میلیون و 
۲81 هزار دالر و به وزن 749 تن تشریفات صادرات از طریق 
کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان  
انجام پذیرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ازنظر 
ارزش ۲0 درصد کاهش  و ازلحاظ وزنی 48 درصد کاهش  

داشته است.
مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به تعطیل پذیر 
نبودن گمرکات استان با توجه به  شیوع ویروس کرونا گفت: 
در این ایام معاونین و روسای دوایر با حضور کامل و کارکنان 
گمرکات استان به صورت شیفت بندی مناسب با رعایت 
پروتکل های بهداشتی به خدمت رسانی به واحد تولیدی، 

صادرکنندگان و بازرگانان مشغول بوده اند.
کوهستانی پزوه افزود: تمامی درخواست های ارزیابی 
در محل واحدهای تولیدی استان پهناور اصفهان مورد 
موافقت واقع شده و ارزیابان و کارشناسان گمرکات استان با 
ج از وقت اداری  حضور در محل واحد تولیدی و حتی در خار
و ایام تعطیل تشریفات صادرات را انجام داده اند. به طور 
متوسط روزانه تشریفات صادرات 5 هزار و 7۲4 تن کاال )با 
فرض هر کامیون صادراتی ۲0 تن در نظر گرفته شود روزانه 
گمرکات استان  کامیون( از طریق  به طور متوسط ۲86 

اصفهان انجام می پذیرد.

افزایش راندمان و ارتقای کیفیت در ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه با اجرای پروژه رولرپرس
مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی خبر داد؛
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معـاون امـور صنایـع وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا   
مـرور وضعیـت شـاخص های صنعتـی در 5 مـاه ابتدایـی 
امسـال، گفـت: در ایـن مـدت بـا بهره بـرداری از واحدهـای 
صنعتی،  بیـش از ۶۴ هزار اشـتغال صنعتـی ایجاد شـده که در 
هم سـنجی بـا پارسـال نزدیـک بـه 2۶ درصـد رشـد داشـته 

است.
به گزارش ایراسین و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
مهدی صادقی نیارکی افزود: تا ابتدای شهریورماه امسال 
با صدور پروانه های بهره برداری، بیش از ۲ هزار و 600 واحد 
صنعتی به چرخه تولید اضافه شده که با رشد حدود 4درصدی 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
وی از رشـد 173 درصـدی سـرمایه گذاری واحدهـای تولیـدی 
گـزارش  گفـت: طبـق  دارای پروانـه بهره بـرداری خبـر داد و 
معاونـت طـرح و برنامـه وزارت صنعـت، واحدهـای تولیـدی بـه 
بهره بـرداری رسـیده از ابتـدای امسـال تا ابتـدای شـهریور بیش 
از 107 میلیارد تومان سـرمایه گذاری صنعتی انجـام داده اند که 
بخشی از این سـرمایه گذاری ها مربوط به طرح های توسعه ای 

بـوده اسـت.
معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت همچنیـن بـا اشـاره بـه 
وضعیـت تولید محصـوالت منتخب صنعتـی خاطرنشـان کرد: 
وضعیـت تولیـد ۲4 محصـول منتخـب صنعتـی به طـور مسـتمر 
بررسـی می شـود و هـر مـاه رونـد تولیـد ایـن محصـوالت مـورد 

کاوی قـرار می گیـرد. وا
صادقی نیارکی بیان داشت: در 5 ماه نخسـت امسال از بین ۲4 
محصول منتخـب صنعتـی، تولید 11 محصول از رشـد مناسـبی 
برخـوردار بـوده کـه رونـد تولیـد کامیـون، کامیونـت و کشـنده بـا 
رشد حدود 60 درصدی و ماشین لباس شـویی و روغن نباتی با 

رشـد 37 درصـدی در صدر این محصـوالت قـرار دارد.
کاوی آمارهـا و ثبـت رشـد در بخـش  بـه اذعـان کارشناسـان وا
کی از افزایش عالقه مندی جامعه به سـرمایه گذاری  صنعت حا

و صیانـت از ظرفیت هـای تولیـد اسـت.

کاوی آمارهـای رسـمی منتشرشـده  از سـوی وزارت  وا  
کی از تولید 2۰ میلیون و ۷۳9 هزار  صنعت، معدن و تجارت، حا
و 2۰۰ تـن فـوالد خـام و محصـوالت فـوالدی از آغـاز امسـال تـا 

پایان مردادماه است.
بـه گـزارش پایـگاه خبـری معدن نامـه بـه نقـل از ایرنـا، مطابـق 
آمارهـای اعالمـی وزارت صمـت در پنج ماهـه ابتدایـی امسـال از 
بین 1۲ محصـول اصلی و عمده بخـش معـدن و صنایع معدنی، 
6 محصول ازجمله کاتد مس و شمش آلومینیوم با رشد تولید و 
6 محصول دیگـر ازجمله فوالد و سـیمان با کاهـش تولید مواجه 

شـدند.
 در پنج ماهـه نخسـت امسـال فوالدسـازان موفـق بـه تولیـد
 10 میلیـون و 88۲ هـزار و 800 تـن فـوالد خـام شـدند؛ آمـاری کـه 
کـی از افـت 6.8 درصـدی اسـت. در مقایسـه بـا سـال گذشـته حا

همچنین در بخش محصوالت فوالدی نیز 9 میلیون و 856 هزار 
و 400 تن محصول تولید شـد که در مقایسـه با پنج ماهه نخست 

سـال 99 کاهش 10.6 درصدی نشان می دهد.
در کاتـد مـس رشـد 1.4 درصـدی بـه ثبـت رسـید و شـرکت های 
داخلی موفق به تولیـد 1۲1 هـزار و 800 تن از این محصول شـدند. 
همچنین در شمش آلومینیوم رشـد 30.6 درصدی حاصل شد 

و ۲۲۲ هـزار و 600 تـن شـمش تولید شـد.
بااین حـال آمارهـا در تولیـد آلومینـا، کنسـانتره زغال سـنگ و 
سـیمان کاهشـی بـود و به ترتیـب بـه میـزان 96 هـزار و 400 تـن 
)کاهش 6 درصدی(، 615 هزار و 300 تن )افت 4.1 درصدی( و ۲6 
میلیون و 433 هـزار و 300 تن )کاهش 10.6 درصدی( تولید شـد.

ایـران دارای 68 نـوع از انـواع مختلـف مـواد معدنی اسـت. ذخایر 
اثبات شـده سـنگ آهن ایـران بـه مقـدار ۲.7 میلیـارد تـن )0.8 
درصـد کل ذخایـر جهـان( و   ذخایر سـنگ معـدن مس بـه مقدار 

۲.6 میلیـارد تـن )0.4 درصـد از ذخایـر جهانـی( اسـت.
ایـران همچنیـن دارای 11 میلیـون تـن روی )4 درصـد از ذخایـر 
 جهانـی( اسـت. کل ذخایـر اثبات شـده معـادن ایـران در حـدود 
کتشافی  60 میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست ا
کشـور در گسـتره ای بـه مسـاحت 500 هـزار کیلومترمربـع، انتظـار 
می رود به بیـش از 100 میلیـارد تن برسـد. ازاین رو بخـش معدن و 
صنایع معدنی یکی از حوزه های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت 

کشـور به شـمار می آید.

 رشد 2۶ درصدی اشتغال صنعتی در

 5 ماه نخست امسال

 تولید فوالد و محصوالت فوالدی

گذشت  از مرز 2۰.۷ میلیون تن 

سید علی آقازاده، استاندار مرکزی گفت: شرکت هپکو وارد عرصه 
جدیدی از زندگی چهل ساله خود شد و در ریل تولید انبوه قرار گرفت. 
پس از سال ها تالش به ویژه ۲ سال گذشته، شاهد انعقاد نخستین 
قرارداد هپکو با بخش های مختلف صنعتی کشور در زمینه تولید تجهیزات 
سنگین و ماشین آالت راه سازی و ساختمانی هستیم که این مهم را 
می توان یک موفقیت بزرگ قلمداد کرد.

گفت: با  مدیر مجتمع معدنی چادرملو با اعالم این خبر 
کنسانتره در یک ماهه  تولید ۱ میلیون و ۱7۸ هزار و ۲۸6 تن 
شهریورماه امسال، مجموع تولید شش ماهه سال جاری 
کرد.  کنسانتره از مرز 6 میلیون و 3۰6 هزار و ۹6۵ تن عبور 
این میزان نزدیک به 3۰ درصد بیش از برنامه پیش بینی 
شده بوده است.

 بــه فضــل الهــی و تــالش و کوشــش کارکنــان خــدوم 
شــرکت فــوالد مبارکــه، در ادامــه موفقیت هــای 
ــتان  ــت در تابس ــد توانس ــن واح ــر، ای ــال های اخی س
ســال ۱۴۰۰ در راســتای اهــداف کالن کشــور، محدودیت هــای 
ــل  ــت تبدی ــه فرص ــع را ب ــرق صنای ــود ب ــش کمب ــده در بخ به وجودآم
کنــد و بــا برنامه ریــزی کارشناســی و همــکاری ســایر نواحــی، موفــق 
بــه انجــام به موقــع تعمیــرات دیــواره حوضچه هــای ســرباره گــردد.

رئیس واحد حمــل و فراوری ســـــرباره بــا اعالم ایــن خبر افــزود: با اصالح 
و تغییــرات ایجادشــده در روش هــای بهره بــرداری از حوضچه هــای 
ســرباره، واحد حمل و فــراوری ســرباره این آمادگــی را دارد کــه به منظور  
کثــری کوره هــای قــوس الکتریکــی، بــه  آن هــا خدمــات  تولیــد حدا

ــه دهــد. به موقــع و مطلــوب در شــرایط ایمــن ارائ
رحیــم خلقــی در ادامــه بــه اقدامــات اصالحــی صورت گرفتــه در 
حوضچه هــای ســرباره اشــاره کــرد و گفــت: جایگزینــی اســتفاده از بتــن 

بــا ترکیــب ســرباره دانه بنــدی به دســت آمده از فرایندهــای ثانویــه در 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــا  بتــن نســوز کــه بــا هزینــه تمام شــده زیــاد تأمین 
می گردیــد، تغییــر در عملیــات تخریــب و ایجــاد دیــواره فداشــونده 
بــا ســرباره مــذاب تخلیه شــده در حوضچه هــای ســرباره کــه قبــال بــا 
بتــن ایجــاد می شــد، کف ســازی و شــیب بندی حوضچه هــا و ایجــاد 
ــار و  ــگیری از انفج ــت پیش ــک کاری جه ــه آب خن ــت تخلی ــش جه زهک
امکان بازیافت آب خنک کاری و همچنین تخلیــه دو مرحله ای  پاتیل 
ســرباره به منظــور کاهــش هزینه هــای تخریــب و بارگیــری ســرباره ســرد 
در حوضچه هــا، حــذف دیــواره و بهره منــدی از فضــای کامــل داخــل 
حوضچه هــا به منظور تخلیه ســرباره و کاهــش مصــرف آب خنک کاری 

از مهم تریــن ایــن اقدامــات اصالحــی بــه شــمار می آیــد.
وی یــادآور شــد: دســت یابی بــه ایــن موفقیــت ارزشــمند در شــرایط 
محدودیت هــای شــرکت در تأمیــن بــرق محقــق گردیــد و از نتایــج آن 
می تــوان بــه تحقــق اهــداف تعریف شــده تولیــد در آینــده و برنامــه ثبــت 
رکوردهای تولیــد روزانــه و ماهانه و ســالیانه در فوالدســازی اشــاره کرد، 

ضمــن اینکــه ایــن موفقیــت موجــب افزایــش حــس همــکاری بیــن 
نواحــی و نگاهــی عمیق تــر بــه دســت یابی بــه اهــداف شــده اســت.

رئیــس واحــد حمــل و فــراوری ســـــرباره بــا اشــاره بــه عوامــل تأثیرگــذار بــر 
این موفقیت، افزود: حمایت هــای بی دریغ مدیریــت عامل، معاونت 
بهره بــرداری و همچنیــن مدیــر ارشــد خدمــات فنــی و پشــتیبانی، 
مدیران نواحی تعمیــرات مرکــزی و تعمیرگاه مرکــزی و آزمایشــگاه بتن، 
تالش و برنامه ریزی بی وقفه پرســنل کارشناســی و راهبری و تعمیرات 
واحد ســرباره در رســیدن به این موفقیت که در دوران فعالیت شــرکت 
فــوالد مبارکــه بی ســابقه بــوده اســت و همچنیــن انجــام به موقــع 
تعمیــرات برنامه ریزی شــده و افزایــش آماده بــه کاری حوضچه هــای 
ســرباره و همچنین افزایش زمان بهره بــرداری حوضچه ها از یک ســال 

بــه 3 ســال از مهم تریــن عوامــل دســت یابی بــه ایــن موفقیــت اســت.
وی در پایــان از حمایت هــای مدیــر ارشــد خدمــات و فنی و پشــتیبانی، 
مدیریــت تعمیــرات و تعمیــرگاه مرکــزی  کــه در دســت یابی بــه ایــن 

موفقیــت نقش آفریــن بودنــد صمیمانــه  تشــکر و قدردانــی کــرد.

 خـبــــــــــــــــــر      

هپکو در مسیر تولید انبوه قرار گرفت  تولید 6 میلیون و ۳06 هزار و 96۵ تن کنسانتره
 در نیمه اول سال

انجام به موقع تعمیرات دیواره حوضچه های سرباره

پذیرایی شرکت فوالد مبارکه از عزاداران حسینی در موکب های شهدای فوالد مبارکه

با  تبدیل محدودیت ها به فرصت  در فوالدسازی صورت گرفت؛

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه از مشارکت در اجرای طرح راهپیمایی 
اربعین از  منازل تا گلستان شهدای اصفهان خبر داد و گفت: هم زمان با مراسم 
اربعین حسینی، شرکت فوالد مبارکه با برپایی دو موکب حسینی مزین به نام 
»شهدای فوالد مبارکه« در مجاورت دفتر این شرکت واقع در خیابان سعادت آباد و همچنین در 

میدان فیض اصفهان از عزاداران حسینی پذیرایی کرد.
هادی نباتی نژاد در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق 
مسئولیت های اجتماعی خود همواره حامی اقدامات فرهنگی و مذهبی در مناسبت های مختلف 
بوده و به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی نیز از هیئات مذهبی اصفهان و شهرستان مبارکه 

حمایت کرد تا در روز اربعین بتوانند به خوبی از عزاداران حسینی پذیرایی کنند.
وی با بیان این که نگاه مدیریت شرکت فوالد مبارکه به حرکت های فرهنگی و مذهبی، نگاهی 

حمایتی است، افزود: شرکت فوالد مبارکه به مناسبت اربعین حسینی با برپایی دو موکب حسینی 
مزین به نام »شهدای فوالد مبارکه« در خیابان سعادت آباد و میدان فیض اصفهان از عزاداران 

حسینی پذیرایی کرد.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، پذیرایی در موکب های شهدای فوالد مبارکه از عزاداران 
حسینی را خالصانه توصیف کرد و عنوان داشت: عاشقان حضرت اباعبدهلل الحسین )علیه السالم( 

با پذیرایی در موکب های شهدای فوالد مبارکه، دل های مردم را روانه کربال کردند.
کرد: شرکت فوالد مبارکه امسال در راستای اجرای طرحی با عنوان »الی  وی خاطرنشان 
اصحاب الحسین«، توفیق میزبانی و خدمت رسانی به عزاداران و سوگواران حسینی و همچنین 
شرکت کنندگان در طرح راهپیمایی روز اربعین را در قالب برپایی دو موکب حسینی یادشده داشت.

نباتی نژاد ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه برای پذیرایی از شرکت کنندگان در طرح راهپیمایی روز 

اربعین در اصفهان، از اذان صبح تا اذان مغرب، اقدام به توزیع نذری در سه وعده صبحانه، ناهار 
و عصرانه نمود.

وی با اشاره به اهمیت پیاده روی اربعین به عنوان قوی ترین رسانه شیعیان در جهان اذعان داشت: 
شرکت فوالد مبارکه با توجه به محدودیت ها برای حضور زائران کربال و عالقه مندان به حضور در 

راهپیمایی بزرگ اربعین تالش کرد تا به بهترین شکل ممکن، روز اربعین را گرامی بدارد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همه متصدیان برپایی موکب های شهدای فوالد مبارکه بیان 
کرد: تعداد قابل توجهی از کارکنان بازنشسته و شاغل شرکت فوالد مبارکه اعم از نیروهای 
خدمات عمومی و امور رفاهی، مدیریت شهری، حفاظت فیزیکی و...، خالصانه و به صورت 
داوطلبانه برای برپایی موکب های شهدای فوالد مبارکه تالش کردند و از عزاداران اربعین 

حسینی پذیرایی نمودند.

 با اصالح و تغییرات ایجادشده در روش های 
بهره برداری از حوضچه های سرباره، واحد 
حمل و فراوری سرباره این آمادگی را دارد که 
کثری کوره های قوس الکتریکی  به تولید حدا
سرویس به موقع و مطلوب در شرایط ایمنی 

ارائه دهد

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه خبر داد:

معاون وزیر صنعت خبر داد:
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ضرورت نگاه متوازن نسبت به 
عضویت ایران در سازمان

 همکاری شانگهای

 تولید بیش از 194 هزار تن محصول فوالد آلیاژی
 در نیمه نخست 1400

جزئیات واردات 14.۳ میلیون تن کاالی اساسی

از ۱۴.3 میلیون  نیمه نخست سال جاری بیش  ایسنا، در  گزارش  به 
که ارونقی،  گزارشی  کاالی اساسی وارد ایران شده است. بر اساس  تن 
کاالهای اساسی از  گمرک درباره آخرین وضعیت واردات  معاون فنی 
گمرک ایران ارائه داده است، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، 
وارد  دالر  میلیارد  از ۸.۸  بیش  ارزش  به  تن  هزار  و 363  میلیون   ۱۴
کشور شده است.

نخست  شش ماهه  در  آلیاژی  فوالد  شرکت  عملکرد  آمار  بررسی 
این  سوی  از  محصول  تن   6۱ و  هزار   ۱۹۴ تولید  از  کی  حا  ۱۴۰۰
شرکت و افت ۱6.۴ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال 
۹۹ است. ۲ هزار و ۴7۹ تن محصول تولیدی این شرکت در این 
که مربوط به آمار شهریورماه  مدت راهی بازارهای صادراتی شده 
این شرکت است.

خبر بین الملل

خبــــــــــــــــــر    

به گزارش ایراسین و به نقل از روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه، آیین افتتاحیه نمایشگاه دفاع مقدس 
شرکت فوالد مبارکه با عنوان »در مسیر ایستادگی« 
صبح روز شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۰ با حضور حجت االسالم والمسلمین 
سید مهدی موسوی، امام جمعه محترم شهرستان مبارکه، خانم 
پروین صالحی، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی و سرهنگ پاسدار علی اصغر عطایی، فرمانده محترم ناحیه 
مقاومت بسیج شهرستان مبارکه، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و 

جمعی از معاونین، مدیران و کارکنان این شرکت برگزار شد.
فوالد مبارکه سنگر جنگ اقتصادی و افتخار جمهوری 

اسالمی است
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه شرکت فوالد مبارکه محلی است که در این روزها سنگر دیگری 
برای جنگ اقتصادی ما محسوب می شود، گفت: به جای اختالفات 
و مجادالت بی اثر و تخریب گر، بیاموزیم که خودمان را خالص کنیم و با 

وضو وارد سنگرهای اقتصادی شویم.
پروین صالحی در آیین افتتاحیه نمایشگاه دفاع مقدس شرکت فوالد 
مبارکه با عنوان »در مسیر ایستادگی« ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای واالمقام دفاع مقدس اظهار کرد: ضمن دعای خیر برای علّو 
درجات روح شهدای دفاع مقدس، برای سالمتی، مجد و عظمت 

بازماندگان حماسه عظیم دفاع مقدس آرزوی موفقیت و توفیق دارم.
وی در ادامه افزود: امروز برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شرکت 
فوالد مبارکه گرد هم آمدیم، محلی خوب  که در این روزها سنگر دیگری 

برای جنگ اقتصادی ما محسوب می شود.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: شرکت فوالد مبارکه یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران است که بعد از پیروزی انقالب ساخته شده، شروع به کار کرده و در 

اوج فعالیت های اقتصادی کشور نقش آفرینی کرده است.
ضرورت سرمشق قرار دادن شایسته ساالری، تقوا و کارآمدی
گرامیداشت  ضمن  تا  آمدیم  هم  گرد  امروز  کرد:  تصریح  صالحی 
حماسه بزرگ و جهاد فی سبیل اهلل دفاع مقدس، با شهدای این 
حماسه ارزشمند عهد ببندیم که ما نیز در سنگر جنگ اقتصادی جزو 
جهادگران جبهه اقتصاد خواهیم بود و سعی خواهیم کرد تا همیشه 
شایسته ساالری، تقوا و کارآمدی را سرمشق خود قرار دهیم و به جای 

اختالفات و مجادالت بی اثر و تخریب گر بیاموزیم که خودمان را خالص 
گر از چنین منظری  کنیم و با وضو وارد سنگرهای اقتصادی شویم که ا
نگاه کنیم، مسلما در جبهه جنگ اقتصادی هم پیروز و موفق خواهیم 

شد.
 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از طریق برپایی نمایشگاه 

فرهنگی
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نیز در این آیین ابراز داشت: 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.
کاری ها و  کرد: همه ما مدیون ایثار، فدا هادی نباتی نژاد تصریح 
رشادت های 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.
بازدید چندین هزار نفر از کارمندان و پیمانکاران شرکت 

فوالد از نمایشگاه دفاع مقدس
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با اختصاص 
فضای وسیعی برای برپایی این نمایشگاه، محل بازدید به گونه ای 
و  کارمندان  از  نفر  هزار  چندین  بازدید  شرایط  تا  شده  طراحی 
پیمانکاران شرکت فوالد فراهم باشد. این نمایشگاه یکی از بزرگ ترین 

نمایشگاه های دفاع مقدس در سطح استان اصفهان است.
وی اذعان داشت: در کنار برپایی نمایشگاه دفاع مقدس، مسابقه 
بزرگ کتاب خوانی ویژه کارمندان و پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه با 
معرفی کتاب »سالم بر ابراهیم 1« 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.
رونمایی از جدیدترین دستاوردهای نظامی در فوالد مبارکه
نباتی نژاد ادامه 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 14 امام حسین 
)علیه السالم(، منطقه 5 رعد، مرکز شاهد و پدافند هوایی ارتش به 

بازدیدکنندگان معرفی می گردند.
کرد: بخش دیگر این نمایشگاه شامل 8 غرفه  کید  وی در پایان تأ
گام دوم انقالب، تیراندازی  دستاوردهای انقالب اسالمی، تبیین 
شبیه ساز، عملکرد 13 پایگاه های بسیج، غرفه سالمت، آتش نشانی، 
غرفه رادیو مقاومت، غرفه فضای مجازی و غرفه نمایشگاه کتاب های 

دفاع مقدس است.
یکی از رموز موفقیت در دفاع مقدس روحیه اعتمادبه نفس 

ملی در جوانان بود
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه نیز در این آیین افزود: 
یکی از رموز موفقیت انقالب اسالمی و دفاع مقدس، خودباوری و روحیه 
اعتمادبه نفس ملی در جوانان بود که به برکت این روحیه جهادی شاهد 

دستاوردهای عظیم دفاعی هستیم.
سرهنگ پاسدار علی اصغر عطایی خاطرنشان کرد: سالیان سال است 
که نمایشگاه دفاع مقدس در شرکت فوالد مبارکه به همت بسیجیان، 
مدیران ارشد و مدیرعامل این شرکت برگزار می شود و برپایی آن 

تداعی کننده  دوران طالیی دفاع مقدس است.
وی افزود: امروز شاهد دستاوردهای بسیار چشم گیر در صنایع موشکی 
و نظامی هستیم که اوایل انقالب اسالمی و در دوران جنگ تحمیلی از 

این دستاوردها  بی نصیب بودیم.
کرد:  فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه خاطرنشان 
کشور امروز نه تنها در منطقه، بلکه در نظام  دستاوردهای نظامی 
بین الملل بازدارندگی های دفاعی ایجاد کرده است؛ نهضت عاشورا 
خالق نهضت دفاع مقدس و نهضت دفاع مقدس نیز خالق نهضت جبهه 
مقاومت بوده و همین امر باعث شده جمهوری اسالمی در حوزه مسائل 

دفاعی حرف اول منطقه را بزند.
وی با بیان اینکه امروز شاهد نظام سلطه به سرکردگی آمریکای جنایتکار در 
منطقه هستیم، اظهار داشت: امروز به برکت خون سردار شهید سلیمانی 
عزیز، رزمندگان و فرماندهان جبهه مقاومت، شاهد افول آمریکا در منطقه 
هستیم که به صورت خفت باری نیروهای خود را از کشور افغانستان خارج 
کرد؛ امروز به برکت خون شهدا شاهد درخشش خورشید انقالب اسالمی 

در سپهر سیاسی نظام منطقه و نظام بین الملل هستیم.

در اجالس اخیر سران سازمان همکاری شانگهای 
)SCO( در تاجیکستان، در مورد آغاز روند پذیرش ایران 
به عنوان عضو سازمان همکاری شانگهای توافق حاصل 
شد. تحولی که فرایند و مراحل آن، حداقل یک سال و نیم 
زمان نیاز دارد. پیش از این، جمهوری اسالمی ایران در 
کنار بالروس، مغولستان و افغانستان، به عنوان اعضای 
ناظر سازمان قلمداد می شدند، اما در صورت تداوم این 
فضای مثبت میان ایران و اعضای دائم شانگهای، ایران 
به عنوان نهمین عضو دائم سازمان همکاری شانگهای 

شناخته می شود.
طی همین مدت، گمانه های زیادی در خصوص مزایای 
پیوستن ایران و محاسن آن در حوزه های دفاعی، اقتصادی 
که بعضا به دور از واقعیت و  ح شده است  و تجاری مطر
مبتنی بر برداشت های اولیه از مناسبات بین المللی و 

غیردقیق از ظرفیت های این سازمان در جهان است.
نخست، پیوستن ایران به این سازمان انتخاب نیست، 
بلکه ضرورت است؛ بااین حال، باید به این واقعیت توجه 
داشت که سازمان همکاری شانگهای یک بلوک نظامی 
یا یک اجالس منظم علنی درباره امنیت دسته جمعی و 
تجارت نیست. اهداف این سازمان تقویت ثبات و امنیت 
در اوراسیا، مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی، افراط گرایی، 
اقتصادی،  همکاری های  توسعه  مخدر،  مواد  قاچاق 
مشارکت انرژی، و نهایتا تعامل علمی و فرهنگی است. 
به همین جهت، چون سازمان شانگهای اساسا فاقد 
زیرساخت های الزم برای همکاری اقتصادی سازمانی 
با  مقابله  در  ایران  به  مؤثری  کمک  نمی تواند  است؛ 
تحریم های آمریکا باشد. از سوی دیگر، نظر به جایگاه 
سازمان شانگهای در سطح بین المللی و حضور قدرت های 
بزرگی چون فدراسیون روسیه، جمهوری خلق چین و هند، 
عضویت دائمی در این سازمان، در وضعیت و جایگاه ایران 
کسب منزلت و شکست سیاست های غرب  )به لحاظ 
برای انزوای ایران( و نیز هماهنگی در عرصه منطقه ای و 

بین المللی مفید است.
افزون بر آن، سازمان همکاری شانگهای به علت فقدان 
زیرساخت های منطقه ای و همین طور نظام تصمیم گیری 
مبتنی بر اجماع اعضا، کارآمدی قابل توجهی برای همکاری 
دسته جمعی اقتصادی ندارد، اما نشست ها و کانال های 
گسترش  که فراهم می کند، می تواند به ایجاد و  تماسی 
به لحاظ  کند. درواقع،  کمک  همکاری های دوجانبه 
کانونی برای رایزنی  اقتصادی، این سازمان می تواند به 
سران کشورها، نخست وزیران و وزرا در مورد راه های توسعه 
منافع مشترک تجاری بدل شود. بنابراین، عضویت دائم 
ایران در سازمان شانگهای کمک می کند که تهران منافذ 
جدیدی برای گسترش رابطه دوجانبه با اعضای سازمان 
شانگهای به ویژه کشورهایی نظیر هند و چین به دست 

آورد.
در مقابل، الزم است این مسئله را نیز مطمح نظر قرار داد 
که عضویت ایران در حال حاضر قطعی نیست و با توجه به 
اینکه فرایند عضویت دائم ایران حدود 1.5 تا۲ سال زمان 
می برد، رفتار و شرایط ایران در این دوره برای تکمیل این 
روند بسیار اهمیت دارد. چه بسا، اعضای شانگهای به ویژه 
روسیه و چین تأیید نهایی عضویت دائم ایران را منوط به 
حل وفصل مسائل ایران در مورد برنامه هسته ای و پذیرش 
FATF کنند. این چشم انداز به ویژه ازآن رو اهمیت می یابد 
که هم چین و هم روسیه برای اولین بار پس از برجام و رفع 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران از عضویت دائم ایران در 
سازمان شانگهای به صورت جدی و رسمی حمایت کردند. 
کنون با وضعیت متزلزل برجام، ممکن است مسکو و پکن  ا
به مسیر سابق خود برگردند و در مسیر تکمیل روند عضویت 
ایران خلل ایجاد کنند. بنابراین مزایای اقتصادی و تعاملی 
این نهاد برای ایران منوط به رفع تحریم هاست. مادام که 
تحریم ها علیه ایران تداوم یابد و دسترسی ابران به نظام 
اقتصاد جهانی قطع شده باشد، دستاوردهای اقتصادی 
و تجاری عضویت، حداقلی خواهد بود و گسترش دامنه 
منافع، مشخصا وابسته به تحریم زدایی از اقتصاد کشور و 
نیز ایده های ایران برای همکاری تجاری و صنعتی با اعضای 

این نهاد است.

شـهید  سـردار  خـون  برکـت  بـه  امـروز   
سـلیمانی عزیـز، رزمنـدگان و فرماندهـان 
جبهـه مقاومـت، شـاهد افـول آمریـکا در 
منطقه هسـتیم که به صـورت خفت باری 
نیروهای خود را از کشور افغانستان خارج 
کـرد؛ امـروز بـه برکـت خـون شـهدا شـاهد 
درخشـش خورشـید انقـالب اسـالمی 
در سـپهر سیاسـی نظـام منطقـه و نظـام 

هسـتیم بین الملـل 

فوالد مبارکه سنگر جنگ اقتصادی و افتخار جمهوری اسالمی است
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 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

رکورد تخلیه روزانه ذوب فوالد مبارکه برای سومین بار پیاپی در سال جاری شکسته شد
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت: رکورد تخلیه روزانه ذوب توسط جهادگران عرصه 
تولید در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه برای سومین بار پیاپی در 
سال جاری به میزان ۱۴۷ ذوب در روز شکسته شد و این در حالی است که رکورد قبلی در تاریخ 

۳۱ شهریور سال جاری به میزان ۱۴۶ ذوب ثبت گردیده بود.
کبری محمدی در گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به اهمیت آمادگی واحدهای پشتیبانی، حمل ونقل،  عباس ا
انرژی و سیاالت و ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه برای رکوردزنی در تولید اظهار کرد: دست یابی به رکوردهای 
تولید نیازمند آمادگی همه واحدها و نواحی مرتبط است که خوشبختانه این آمادگی به خوبی در شرکت فوالد مبارکه 

وجود دارد.
وی با بیان اینکه میزان تناژ ذوب در این رکورد نسبت به رکورد قبلی با 5۲ تن افزایش همراه بود، افزود: تناژ رکورد تخلیه 
146 ذوب روزانه که هفته گذشته محقق شد، به میزان ۲6 هزار و 50 تن بود که در رکوردزنی تخلیه 147 ذوب روزانه به 

۲6 هزار و 10۲ تن افزایش یافته است.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه انگیزه تالشگران ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه برای افزایش تولید زیاد است، خاطرنشان کرد: از کوچک ترین فرصت های ممکن نهایت استفاده را 

خواهیم کرد تا به رکوردهای بیشتری در تولید دست پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه هیچ کمبودی ازنظر تجهیزات برای افزایش تولید نداریم و دغدغه اصلی ما رعایت ایمنی در کار و تولید 
است، اذعان داشت: رکوردزنی های پی درپی در شرکت فوالد مبارکه نویدبخش روزهای بهتر و تولید بیشتر خواهد بود.
کبری در پایان با اشاره به برنامه ریزی برای رکوردزنی تولید ماهیانه اذعان داشت: جهت تحقق شعار سال و اهداف  ا
وزارت صنعت، معدن و تجارت، با برنامه ریزی های گسترده و مدون درصدد جابه جایی رکورد ماهیانه تولید هستیم 

که رکوردزنی های بیشتر در این حوزه به زودی اعالم خواهد شد.

معاون بهـــــره برداری شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
کوچک ترین فرصت های  از 
را  استفاده  نهایت  ممکن 
خواهیم کرد تا به رکوردهای 
بیشتری در تولید دست پیدا 

کنیم

در حاشیه آیین افتتاحیه نمایشگاه دفاع مقدس شرکت فوالد مبارکه با عنوان »در مسیر ایستادگی« مطرح شد؛
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معاون بازرگانی شرکت فوالد سنگان از طراحی و 
راه اندازی »سامانه مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان« در 

شرکت فوالد سنگان خبر داد.
به گزارش ایراسین و به نقل از روابط عمومی فوالد سنگان، 
حسین بهمن زاده با بیان اینکه این سامانه پل ارتباطی بین 
تأمین کنندگان داخلی و شرکت فوالد سنگان است، افزود: این 
سامانه منجر به گسترش فرصت های همکاری، استفاده از 
توانمندی شرکت ها و پیمانکاران منطقه ای یا کشوری می شود.

وی در ادامه به نقش سامانه مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان 
در تقویت و ارتقای صنعت بومی سازی قطعات و تجهیزات اشاره 
داشت و تصریح کرد: این سامانه درگاه آنالین زمینه خوداظهاری 
قابلیت های ساخت کارگاه ها و سازندگان از هر نقطه از کشور را 
مهیا می کند و خوشبختانه شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان 
خراسان اولین شرکت در گروه هلدینگ فوالد مبارکه است که این 
سامانه را در بستر تکنولوژی مدرن و به روز )Apex( در اختیار دارد.
معاون بازرگانی فوالد سنگان در خصوص طراحی و پیاده سازی 
این سامانه عنوان کرد: با هدف مدیریت زنجیره تأمین کاال و 
خدمات و در راستای سیاست های گروه فوالد مبارکه و به منظور 
حذف محدودیت های زمانی و مکانی، دسترسی به بازارهای 
جهانی، بهینه سازی زمان و هزینه های عملیاتی، چابک سازی 
و افزایش قابلیت انعطاف پذیری زنجیره، اقدام به طراحی و 

پیاده سازی این سامانه شده است.
بهمن زاده در خصوص این سامانه اضافه کرد: کسب وکارها 
برای بقا و رشد خود نیاز به ارتباط مؤثر با ذی نفعان خود شامل 
سهام داران، مشتریان، نیروی انسانی، جامعه و تأمین کنندگان 
دارند و تنظیم روابط با هرکدام از آن ها نیاز به سازوکارهای خاص 
خود دارد و قطعا فرایند تأمین هم به عنوان یکی از پیچیده ترین 
کانال های مناسب  فرایندهای سازمانی با تعریف و طراحی 
ارتباطی با تأمین کنندگان از طریق شفافیت در ورود به لیست 
رشد  موجبات  می تواند  معامالت  انجام  و  تأمین کنندگان 

کسب وکارها و صنعتی شدن منطقه  را فراهم سازد.
وی افزود: با هدف بیشینه سازی سود، شرکت ها نیاز دارند در 
کم ترین زمان ممکن، تأمین کننده مناسب را انتخاب کنند، روابط 
استراتژیک را با تأمین کنندگان افزایش دهند و به شیوه مؤثر با آن ها 
در تعامل باشند، به طوری که هم راستایی استراتژیک به وجود آید. 
تجربه نشان داده که شرکت ها و سازمان هایی موفق اند که روابط 

مستحکم و پایداری با تأمین کنندگان خود برقرار کنند.
معاون بازرگانی فوالد سنگان یادآور شد: مدیریت ارتباط با 
 supplier relationship مخفف عبارت( SRM تأمین کننده یا
management ( بخشی از مدیریت زنجیره تأمین است که روابط 
هر شرکت را با تأمین کنندگان مختلف تنظیم و مدیریت می کند. 
در واقع این سیستم کمک می کند تا عملکرد تأمین کنندگان 
کثر برسد و فرایندهای مابین آن ها با شرکت بهبود و  به حدا

تسهیل یابد.
با  ارتباط  )سامانه   SRM راه اندازی  کرد:  خاطرنشان  وی 
تأمین کنندگان( بخشی از فرایند تأمین شرکت فوالد سنگان 
است که پس از بررسی های الزم توسط کارگروه های تخصصی 
و همچنین استفاده از تجارب شرکت های فوالد مبارکه و فوالد 
هرمزگان، بهبود یافته و تالش و هماهنگی های واحد IT شرکت 
فوالد سنگان و پیمانکارانشان در طراحی و پیاده سازی نرم افزار 

مذکور قابل تقدیر است.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ توکا فوالد، در راستای 
ح های توسعه ناوگان شرکت توکاریل 2۰ دستگاه  اجرای طر
گن پارس در شهریورماه  گن شش محوره لبه بلند ساخت وا وا

به شرکت توکاریل تحویل گردید.
گن های  بنابر این گزارش، با احتساب این ۲0 دستگاه تعداد وا
شش محوره لبه بلند این شرکت به 1910 عدد رسید که قیمت 
گن شش محوره لبه بلند حدود ۲6 میلیارد ریال  هر دستگاه وا

برآورد شده است.
گفتنی است طرح های توسعه ای شرکت توکاریل که در راستای 
استراتژی های فوالد مبارکه در حال اجراست می توان به انعقاد 
کنون تعداد  قرارداد ۲0 دستگاه لکوموتیو MAP24 اشاره کرد که تا
1۲ دستگاه تحویل گردیده است. همچنین در سال 1399 تعداد 
گن لبه کوتاه 19 متری جهت حمل محصول به  95 دستگاه وا

ناوگان ریلی هلدینگ توکاریل افزوده شد.

 گـــــــروه فوالد مبارکه        

خبر کوتاه

ورق گرم روسیه در بازار جنوب شرق آسیابازار بیلت سی آی اس

گزارش فوالد ایران، به دنبال بهبود جزئی تقاضای ورق   به 
گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا، معامالت بیشتری برای 
گرم روسیه با قیمت  ورق سی آی اس نهایی شده است. ورق 
۸۵۰ دالر در هر تن سی اف آر برای حمل دسامبر نهایی شده و 
محصول قزاقستان نیز با قیمت ۸7۰ دالر در هر تن سی اف آر 
ویتنام معامله شد.

قیمت های پیشنهاد ی محدودی برای بیلت سی آی اس در 
حدود ۵۹۵ تا 6۱۰ دالر در هر تن فوب دریای سیاه حمل نوامبر 
شنیده شده است؛  درحالی که قیمت هفته قبل 6۰۰ تا 6۲۰ دالر 
بود. تنها امید عرضه کننده ها نیز فعال بازار چین است. بدین 
ترتیب متوسط قیمت بیلت صادراتی سی آی اس ۵۹۵ دالر در هر 
تن فوب و جو بازار نزولی است.

علـــی امرایـــی مدیرعامـــل فـــوالد ســـنگان از ثبـــت باالتریـــن رکـــورد 
تولیـــد ماهیانـــه گندلـــه خبـــر داد و افـــزود: پوالدمـــردان فـــوالد 
ـــورد  ـــه رک ـــد دســـت یابی ب ـــورد ثابـــت کردن ـــا ثبـــت ایـــن رک ســـنگان ب

تولیـــد بـــا تـــوکل، تـــالش و همـــت میســـر و شـــدنی اســـت.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی فـــوالد ســـنگان،  وی بـــا تبریـــک به مناســـبت هفته سراســـر 
عـــزت و حماســـه دفـــاع مقـــدس، تصریـــح کـــرد: تالشـــگران باغیـــرت و حماسه ســـاز 
شـــرکت فـــوالد ســـنگان، ایـــن بـــار در هفتـــه ای کـــه متعلـــق بـــه قهرمانـــان واقعـــی ملـــت 
ایـــران اســـت، ثابـــت کردنـــد هنـــوز هـــم ادامه دهنـــده ایـــن عزیـــزان در جبهـــه اقتصادی 
و صنعتی کشـــورند و توانســـتند باالترین رکـــورد تولید ماهیانه گندلـــه را با تولیـــد 465 

هـــزار تـــن در شـــهریورماه بـــه ثبـــت برســـانند.
مدیرعامـــل فـــوالد ســـنگان بـــا ارزشـــمند دانســـتن ایـــن رکـــورد اضافـــه کـــرد: ایـــن رکـــورد 

کنـــون بـــوده  باالتریـــن میـــزان تولیـــد ماهیانـــه در ایـــن شـــرکت از ابتـــدای راه انـــدازی تا
کسیناســـیون  ـــه در ایـــن روزهـــا، اخبـــاری امیدوارکننـــده از وا ـــی اســـت ک و ایـــن در حال
سراســـری ملـــت ایـــران، بـــا تـــالش کادر درمـــان بـــه گـــوش می رســـد و در ایـــن خصـــوص 
ـــد و  ـــا امی ـــد و ب ـــت کردن ـــا را دریاف ـــن کرون کس ـــت اول وا ـــز نوب ـــنگان نی ـــوالد س ـــان ف کارکن
ـــی  ـــلویه معدن ـــه در عس ـــد گندل ـــه تولی ـــورد ماهیان ـــت رک ـــا ثب ـــی و ب ـــزه ای مثال زدن انگی
شـــرق کشـــور، ثابـــت کردنـــد بـــا همـــت و تـــالش می تواننـــد از قله هـــای توانســـتن نیـــز 

ـــد. ـــر برون فرات
امرایی گفـــت: تولیـــد 465 هـــزار تـــن گندلـــه در شـــهریورماه در حالی بـــه دســـت آمد که 
در شـــش ماهه نخســـت ســـال جـــاری، توانســـتیم با غلبـــه بـــر موانـــع تولید، پشـــتیبانی 
مطمئـــن در تولیـــد مســـتمر مـــواد اولیـــه کارخانه هـــای فـــوالدی کشـــور بـــا گـــذر از تولیـــد 

بیـــش از ۲ میلیـــون تـــن گندله باشـــیم.

مدیرعامـــل فـــوالد ســـنگان در ادامـــه بـــه دالیـــل کســـب ایـــن رکـــورد اشـــاره نمـــود و 
افـــزود: بی شـــک روح و نظـــام قاعده گـــرا و ســـاختارمند شـــمول یافتـــه در اجـــزای 
فـــوالد ســـنگان به عنـــوان یـــک تیـــم، مهم تریـــن رمـــز پیـــروزی ایـــن شـــرکت نیـــل بـــه 
اهـــداف اســـت و در ایـــن بیـــن افزایـــش بهـــره وری، کاهـــش توقفـــات، بهبـــود مســـتمر 
فرایندهـــای تولیـــد، تأمیـــن به موقـــع قطعـــات و تـــالش مثال زدنـــی کلیـــه همـــکاران 
در فـــوالد ســـنگان، نقشـــی کلیـــدی در دســـت یابی بـــه اهـــداف شـــرکت و رســـیدن بـــه 

ایـــن رکـــورد داشـــته اســـت.
گفتنـــی اســـت ایـــن شـــرکت دارای کارخانه هـــای تولیـــد گندلـــه و کنســـانتره، بـــا 
ظرفیـــت تولیـــد ســـالیانه 10 میلیـــون تـــن در ســـال بـــوده کـــه نقشـــی مؤثـــر و راهبـــردی 
در تأمیـــن پایـــدار مـــواد نیـــاز فـــوالد مبارکـــه به عنـــوان عظیم تریـــن فوالدســـاز 

خاورمیانـــه دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان، حمید قندی، مدیرعامل 
این شرکت با اعالم این خبر افزود: شرکت استقالل سپاهان، پیشروی و آماده سازی هم زمان 
ک نسوز بوکسیت و آرژیلیت را در حال  در دو تراز جدید در معدن شهید نیلچیان و تولید خا

 اجرا دارد.
ک نسوز بوکسیت و  وی افزود: با توجه به امکان سنجی به عمل آمده در خصوص بازار مصرف و افزایش ظرفیت تولید خا
آرژیلیت در معدن شهید نیلچیان از معادن وابسته به شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان، دو تراز جدید در این 

معدن راه اندازی گردید.
قندی یادآور شد: جبهه تونل باجگیران به طول 1000 متر توسط دساندری باجگیران به معدن دوپالن متصل می گردد و در 
حال حاضر در دو افق ۲170 و ۲070 عملیات آماده سازی و پیشروی صورت گرفته است و بعد از پایان یافتن این آماده سازی، 

ذخیره معدن به 150 هزار تن افزایش می یابد.
کتشافات مقدماتی جبهه جدید تونل سبزه کوه )یال جنوبی( نیز در مردادماه 1400 با سرمایه گذاری  وی تصریح کرد: مطالعات ا
کتشافی در شیب ظاهری الیه حفاری می گردد.  کلون ا حدود ۲ میلیارد و 500 میلیون ریال انجام شد و در حال حاضر یک ا
کلون حدود 15 هزار تن به ذخیره معدنی افزوده می گردد و گفتنی است که از شهریورماه حدود 60 تن مواد  بعد از حفاری این ا

معدنی به فروش رسیده است.
مدیرعامل شرکت استقالل سپاهان خاطرنشان کرد: افزایش فعالیت، حفظ و بهره برداری از منابع خدادادی، اشتغال زایی، 
رونق اقتصادی و رسیدگی به امور معیشتی کارکنان و ساماندهی وضع موجود کارگران این منطقه محروم و کم تر توسعه یافته 

را به همراه دارد.
به گفته وی، حفظ، نگهداری و احیای معدن شهید نیلچیان با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده از سال های گذشته 
تا به امروز و جلوگیری از هدر رفتن آن ها و نیز پتانسیل های بالقوه ای که ازلحاظ نوع، ذخیره و عیار ماده معدنی و نیز تجهیزات و 

ماشین آالت در این بخش وجود دارد می تواند حقوق سهام داران محترم را نیز حفظ کند.
قندی در پایان اضافه کرد: با فعالیت دو جبهه جدید در این معدن 13 نفر به کارگران دوپالن افزوده شده و 73 نفر نیرو به صورت 
مستقیم در دو شیفت در بخش تولید و خدمات معدن شهید نیلچیان شهرستان اردل جذب و مشغول به کار شده اند و حدود 
1۲ نفر نیز در آینده افزوده می شوند. امیدواریم این فعالیت ها نقش بسزایی در پویایی و شکوفایی اقتصاد منطقه و در نهایت 

استان چهارمحال و بختیاری که معدن شهید نیلچیان تنها معدن زیرزمینی فعال و مهم آن است، به همراه داشته باشد.
گفتنی است شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان از شرکت های گروه صنعتی و معدنی هلدینگ بزرگ توکافوالد 

است.

به گـزارش روابط عمومی شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیاری، به مناسـبت هفته دفـاع مقدس و 
فرارسـیدن اربعین حسـینی و باهدف ایجاد روحیه همدلی و مودت بین کارکنان، همایش پیاده روی با 

حضور کارکنان شـرکت ورق خودرو چهارمحـال و بختیاری در محل این شـرکت برگزار شـد.
کی اسـت به مناسـبت آغاز هفته دفاع مقدس و نیز فرارسـیدن اربعین حسـینی و به منظور گرامیداشـت یاد و  این گزارش حا
خاطره رشادت های شهدا و رزمندگان دفاع مقدس، همایش پیاده روی با حضور کارکنان و به همت پایگاه مقاومت بسیج 

کارگری امام علی )علیه السالم( و روابط عمومی شـرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
 گفتنــی اســت در پایــان ایــن همایــش مــداح اهل بیــت عصمــت و طهــارت در ســوگ ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت

 اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( و مقام شامخ شهدای این مرزوبوم به مرثیه سرایی پرداخت.

تو سط شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان صورت گرفت:

عملیات آماده سازی و پیشروی در جبهه جدید تونل سبزه کوه در معدن شهید نیلچیان

همایش پیاده روی خانواده بزرگ شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

سامانه مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان 

فوالد سنگان راه اندازی شد

گن های  تحویل 2۰ دستگاه دیگر از وا

گن پارس شش محوره لبه بلند ساخت وا

 به شرکت توکاریل

در آستانه هفته دفاع مقدس و با تالش غیرت مردان شرکت فوالد سنگان  صورت گرفت؛ 

ثبت باالترین رکورد تولید ماهیانه گندله در فوالد سنگان

معاون بازرگانی فوالد سنگان:

کاشـان،  امیرکبیـر  فـوالد  عمومـی  وابـط  ر گـزارش  بـه 
هم زمـان با فرارسـیدن هفته دفاع مقدس، خط شـکنان 
جبهـه صنعـت بـرای دومیـن بـار پیاپـی در سـال جـاری 
موفـق بـه ثبـت رکـورد تولیـد ماهیانـه در خـط نـورد سـرد شـدند و 
موفقیت دیگری را در عرصـه تولید برای خانواده بزرگ فـوالد امیرکبیر 

کاشـان رقـم زدنـد.
گـزارش، بـا پیـروی از منویـات مقـام معظـم رهبـری در سـال  بنابـر ایـن 
»تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا« رکـورد تولیـد نـورد سـرد بـه میزان 

۲1 هـزار و 90 تـن در شـهریورماه 1400 شکسـته شـد تـا رکـورد قبلـی ایـن 
واحـد کـه بـه میـزان ۲1 هـزار و 76 تـن در خردادمـاه سـال جـاری بـه ثبـت 

رسـیده بـود، پشـت سـر گذاشـته شـود.
روابـط عمومـی فـوالد امیرکبیـر کاشـان این دسـتاورد مهـم را بـه خانواده 
بـزرگ ایـن شـرکت و ذی نفعـان تبریـک گفـت و اظهـار امیـدواری کـرد در 
کلیـه همـکاران، رونـد افزایـش تولیـد  پرتـو عنایـت حق تعالـی و تـالش 
شـرکت تداوم یابد و دسـت یابی به رکوردهـای جدید تولیـد محقق گردد 

و شـرکت همچنـان در مسـیر تعالـی و بهبـود مسـتمر گام بـردارد.

ثبت رکورد تولید ماهیانه در خط نورد سرد شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
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       بـــــــــــــــازار

چشم انداز بازار سنگ آهن در کوتاه مدت

خبــــــــــــــــر       

وز آتش نشانی و ایمنی،  به مناسبت ۷ مهرماه ر
و  و حریق در شرکت ورق خودر امداد ونجات  مانور 

چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری، به منظور حفظ و ارتقای آمادگی در بین کارکنان 
واحد HSE مانور اطفای حریق و امداد و نجات در شرکت 

ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برگزار گردید.
رسول زمانی سده رئیس واحد HSE شرکت ورق خودرو 
این  جزئیات  تشریح  ضمن  بختیاری  و  چهارمحال 
مانور هدف از برگزاری این برنامه را ارزیابی توان و دانش 
تخصصی و داشته های فنی نیروهای واحد HSE وتیم های 
آتش نشانی و امداد و نجات شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری عنوان کرد و افزود: ایجاد هماهنگی و تقسیم 
وظایف در بین کارکنان به ویژه در شرایط بحرانی ازاصول 
اساسی و ضروری ترین برنامه کاری در واحد HSE است که 

این مهم را امروز در معرض آزمایش قرار دادیم.
وی آمادگی جهت مقابله با سوانح صنعتی و روند افزایش 
سطح دانش فنی و تخصصی این واحد را درسطح قابل 

قبول توصیف کرد.
گفتنی است به این مناسبت واحد روابط عمومی و مدیریت 
ارشد به نمایندگی از مدیر عامل شرکت با حضور در آشیانه 
گل از  واحد آتش نشانی این مجموعه با اهدای شاخه 

زحمات شبانه روزی این عزیزان قدردانی به عمل آمد.

هم زمان  به طور  معامالت  حجم  و  قیمت  مطالعه  با 
یک موضع یعنی فشار را اندازه گیری می کنیم. از نظر 
تحلیلگران تکنیکی، حجم معامالت جلوتر از قیمت 
وند  کاهش شدت صعود در ر که  است؛ به این معنی 
صعودی یا افت شدت نزول در روند نزول قبل از آشکار 
حجم  در  ابتدا  قیمت،  برگشتی  وندهای  ر در  شدن 
از  کلی در استفاده  معامالت ظاهر می شود. اصول 

ح زیر است: نشانگرهای حجم به شر

رابطه بین حجم معامالت و قیمت در بازار به این  صورت 
است: حجم معامالت به عنوان مقیاسی برای تشخیص 
قدرت و ضعف وضعیت عمومی بازار در نظر گرفته می شود. 
حجم معامالت در صورتی روند صعودی را تأیید می کند که 
هم زمان با صعود قیمت بیشتر شود و در روندهای اصالحی 
یک روند صعودی با کاهش قیمت کاهش یابد. این الگو تا 
هنگامی با قدرت ادامه می یابد که حجم معامالت روند 
قیمت را تأیید کند. حجم معامالت در صورتی روند نزولی 
را تأیید می کند که هم زمان با نزول قیمت بیشتر شود و در 
روندهای اصالحی یک روند نزولی با افزایش قیمت کاهش 
یابد. این الگو تا هنگامی با قدرت ادامه می یابد که حجم 
خ  گرایی هنگامی ر کند. وا معامالت روند قیمت را تأیید 
تر از نقطه  که در یک روند صعودی نفوذ به باال می دهد 
باالیی همراه با کاهش حجم باشد. این وضعیت هشداری 
است به معامله گران در مورد کاهش فشار خرید؛ همچنین 
گر حجم معامالت تمایل به افزایش در حفره ها در این  ا
روند داشته باشد، روند صعودی دچار اشکال شده است. 
خ می دهد که نفوذ  گرایی هنگامی ر در یک روند نزولی نیز وا
به پایین تر از نقطه پایینی همراه با کاهش حجم باشد. این 
کاهش  وضعیت هشداری است به معامله گران در مورد 
گر حجم معامالت تمایل به  فشار روند نزولی؛ همچنین ا
افزایش در روندهای اصالحی در این روند داشته باشد، 

روند نزولی دچار اشکال شده است.

درحالی که قیمت سنگ آهن وارداتی در چین هفته گذشته به کمتر از ۱۰۰ 
دالر رسید، ولی پایان هفته دوباره افزایش یافت. آخرین متوسط شاخص 
قیمت مؤسسه متال بولتن برای سنگ آهن خلوص 6۲ درصد وارداتی 
به چین ۱۱۱.33 دالر در هر تن سی اف آر ثبت شده است. فعاالن بازار 
معتقدند تا پایان سال میالدی قیمت ۸۰ تا ۹۰ دالر در هر تن سی اف آر 
به ثبات می رسد.

خبر کوتاه 

یم بیاموز

به منظور تجلیل از شهدای گمنام، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که مایه بقای انقالب 
اسـالمی اسـت، نمایشـگاه دفـاع مقـدس بـه همـت روابـط عمومـی و پایـگاه مقاومـت 

بسـیج فاطمیـون شـرکت فـوالد امیرکبیر کاشـان برگزار شـد.

بنابرایـن گـزارش این نمایشـگاه بـا اهـداف انتقـال مفاهیـم واالی دفاع مقـدس، حفـظ ارزش هـای انقالب 
اسالمی، گرامیداشت حماسه سـازان و حماسـه آفرینان دفاع مقدس و زنده نگهداشـتن یاد شهدا و ادامه 

راه آنان با اسـتقبال پرشـور همـکاران برگزار شـد.

وضعیت بازار واردات قراضه ترکیه 

کسپرت، در روزهای  گزارش فوالد ایران و به نقل از متال ا به 
اخیر سکوت بازار واردات قراضه ترکیه شکسته شد و 
گرفته شد.  معامالتی برای قراضه حوزه دریای بالتیک در نظر 
۲۲ هزار تن قراضه سنگین ۱ و ۲ با قیمت ۴3۴ دالر در هر تن 
سی اف آر و 3 هزار تن قراضه بونوس با قیمت ۴۴۹ دالر در 
هر تن سی اف آر شنیده شد.

 برگزاری مانور اطفای حریق در شرکت
 ورق خودروچهارمحال و بختیاری

حجم معامالت جلوتر  از  قیمت

بورس و سهام

1 0. 0 0 0

1 0.20 0

1 0.4 0 0

1 0.60 0

1 0 , 28 0

1 0 , 35 0

1 0 , 35 0

1 0 , 38 0

1 0 , 60 0

1 0 , 75 0

1 0 , 60 0

1 0 , 6 60

4.4 6

0.47

0. 57

0.38

1 0 1

4 9

44

62

1 0 , 5 5 0

1 0 , 5 0 0

1 0 , 44 0

1 0 , 48 0

45 0

5 0

تعطیــل

60

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(

1400/07/03

1400/07/04

1400/07/05

1400/07/06

1400/07/07

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 0. 5 5 0 1 0. 5 0 0

0

1 0.44 0
1 0.48 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان های عمومی، مناقصات و مزایدات به وب سایت شرکت به نشانی www.msc.ir، منوی خرید و تأمین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنمای 
موجود، جهت انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( اقدام نمایید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها در دسترس است.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی آ

موضوع

ید تجهیزات و تأمین قطعات یدکی و مگنت جهت پروژه جرثقیل های 2 و 4 انبار تختال نورد گرم خر

یخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه خدمات راهبری و نگهداری و تعمیرات جرثقیل های فوالدسازی و ر

کتورهای روشنایی پروژه نورد گرم 2 تأمین پروژ

تعمیر و بازسازی انواع سیلندرهای هیدرولیک و پنوماتیک مجتمع فوالد مبارکه

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 0 /07 /1 1

1 4 0 0 /07 /1 1

1 4 0 0 /07 /1 2

1 4 0 0 /07 /2 4

یت مرتبط مدیر

قراردادهای توسعه

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 53 1 7 44 -  5

48 53 70 1 3

48 53 7 754

48 53 9 599

یف د ر

1

2

3

4

مقــدار عرضه)تن(

241120

241120

مقــدار تقاضا )تن(

2 642 20

2 642 20

مقــدار معامله شــده )تن(

2 4 1 1 20

2 4 1 1 20

یال بــه ازای کیلوگرم( قیمــت )ر

2092 30

یــخ تحویل تار

ر ذ آ

یخ 1400/07/04 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه ، معامالت و قیمت های 

نماد

HR

محصول

گرم

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورسجــــمـــع    کــــــــــل

برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

کارکـرد  از  اطمینـان  به منظـور حصـول   
مناسـب واحدهـای حرارتـی در دوره اوج 
بـار، همه سـاله پـس از پایـان مصـرف بـرق 
تابستان انجام تعمیرات اساسی و دوره ای 
واحدهـای بخـاری و گازی، بازدیـد مسـیر 
داغ و اتـاق احتـراق واحدهـای مختلـف 
حرارتی در نیروگاه های خصوصی و دولتی 

در دسـتور کار قـرار دارد

۳۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید برای تابستان سال آینده وارد مدار می شود
مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: در صورت تأمین 
منابع مالی و رفع مشکالت موجود ۳55۴ مگاوات از 
نیروگاه جدید حرارتی برای پیک مصرف برق تابستان 

سال آینده وارد مدار خواهد شد.
به گزارش ایراسین و به نقل از ایسنا، محسن طرزطلب در نشست با مدیران 
عامل مالک و بهره بردار نیروگاه های خصوصی با اشاره به اینکه برای دوره 
اوج بار سال آینده تعداد ۲۲ واحد جدید نیروگاهی به بهره برداری خواهد 
رسید، افزود: میزان منابع باقی مانده موردنیاز تا راه اندازی این واحدها 
حدود 5348 میلیارد تومان منابع ریالی و 609 میلیون یورو منابع ارزی 

خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور به 69 هزار مگاوات 
کنون 583 واحد تولید برق حرارتی در 1۲9 نیروگاه  رسیده است، گفت: تا
کشور احداث شده است که 67 درصد از مجموع ظرفیت تولید برق حرارتی 

در اختیار بخش خصوصی و 33 درصد آن در اختیار بخش دولتی است.
کنون ظرفیت تمامی نیروگاه های  مدیرعامل برق حرارتی اضافه کرد: هم ا
کنده، تجدیدپذیر و دیزلی هم  کشور اعم از حرارتی، برق آبی، اتمی، تولید پرا
به 85 هزار و 559 مگاوات رسیده که حدود 81 درصد از این ظرفیت مربوط 

به نیروگاه های حرارتی است.

طرزطلب افزود: واحدهای سیکل ترکیبی با ظرفیت 31 هزار و 179 
مگاوات )36.4 درصد(، واحدهای گازی با ظرفیت ۲1 هزار و 99۲ مگاوات 
)۲5.7درصد( و واحدهای بخاری با ظرفیت 15 هزار و 8۲9 مگاوات )18.5 

درصد(، نیروگاه های حرارتی کشور را تشکیل می دهند.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده تأمین برق پیک تابستان امسال بر 
عهده نیروگاه های حرارتی دولتی و خصوصی کشور بوده است، گفت: 
 میزان تولید برق واحدهای یادشده طی نیمه نخست امسال با افزایش

 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز 183 میلیارد کیلووات 
ساعت گذشته است.

کید کرد: در همین راستا  مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی تأ
طی 6 ماهه دوم امسال نیز با همکاری نیروگاه های حرارتی بخش خصوصی 
در تالشیم تا برقی پایدار طی فصول سرد سال در اختیار مشترکان صنعت 

برق قرار بگیرد.
کید بر اجرای به موقع برنامه  طرزطلب در بخش دیگری از سخنان خود با تأ
تعمیرات واحدهای نیروگاهی و جلوگیری از هرگونه تأخیر در اجرا و اتمام 
آن ها، گفت: به منظور افزایش آمادگی این واحدها برای زمان اوج مصرف 
تابستان سال آینده اجرای 104 هزار مگاوات برنامه تعمیرات نیروگاهی در 

قالب 711 پروژه در دستور کار قرارگرفته است.

وی افزود: به منظور حصول اطمینان از کارکرد مناسب واحدهای حرارتی 
در دوره اوج بار، همه ساله پس از پایان مصرف برق تابستان انجام تعمیرات 
اساسی و دوره ای واحدهای بخاری و گازی، بازدید مسیر داغ و اتاق 
احتراق واحدهای مختلف حرارتی در نیروگاه های خصوصی و دولتی در 

دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل برق حرارتی بر لزوم تأمین به موقع سوخت موردنیاز نیروگاه ها 
کید کرد و افزود: در فصل زمستان هم زمان با افزایش شدید مصارف  تأ
بخش خانگی میزان سوخت گاز تحویلی به نیروگاه ها نیز کاهش می یابد؛ 
بدین منظور با تالش وزارتخانه های نیرو و نفت در تالشیم تا پیش از شروع 
فصل سرما با تأمین سوخت موردنیاز نیروگاه ها بتوانیم نگرانی های ناشی 
از عدم وجود ذخایر کافی سوخت جایگزین برای تولید برق را به حداقل 

برسانیم.
گرفته  کرد: همچنین براساس برنامه ریزی صورت  کید  طرزطلب تأ
درصددیم تعمیرات بلوک های سیکل ترکیبی راندمان باال که با مصرف 
سوخت کمتر، برق بیشتری را تولید می کنند و یا واحدهایی که امکان 
استفاده از سوخت مازوت دارند را تا پیش از آذرماه به اتمام برسانیم تا این 
واحدها در زمستان امسال با سرعت وارد مدار شده و به کمک چرخه تولید 

برق کشور بیایند.
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 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

امنیت سایبری

9

کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت کسب وکارها کشاورزی مدرن و هوشمند

کاربرد هوش مصنوعی در سازمان ها بسیار زیاد است؛ از بهبود 
گرفته تا یافتن الگوهایی برای حجم  کارمندان و مشتریان  روابط با 
کاربردها می تواند تأثیر زیادی بر ارزش افزوده  زیادی از داده ها. این 
کسب وکار، هم برای  سازمان داشته باشد. از هوش مصنوعی در 
کرد؛ مثال برای  موفقیت فردی و هم سازمانی می توان استفاده 
افزایش تأثیرگذاری بر مشتری.

کشاورزی هوشمند از اینترنت  کشاورزی هم سهمی از فناوری دارد. 
اشیا، هوش مصنوعی و انواع تجهیزات برای تولید محصوالت 
کیفیت و بازدهی باال استفاده می کند. از ربات ها برای  ارگانیک، با
برداشت محصوالت و از سنسورهای مختلف برای تجزیه وتحلیل 
کشاورزی مدرن داخلی، سالنی و  ک استفاده می شود.  خا
گسترش بیشتری پیدا می کند. عمودی هرساله 

تجربه های دانشی برتر

       تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی
موضوع تجربه: استفاده از سازه های پیشرفته LSF جهت 

ساختمان های اداری فوالد مبارکه
صاحب تجربه: احسان الشریف

واحد: فروش و بازاریابی

خودتان را به طور خالصه معرفی نمایید.  
احسان الشریف، کارشناس ارشد مدیریت دولتی که در سمت 

کارشناس بازاریابی و فروش مشغول فعالیت هستم.
شرح مختصری از تجربه به خود را بیان کنید.  

امروزه با توجه به نیازهای بشر، ساخت سازه های پیشرفته 
در صنعت ساختمان رواج پیدا کرده است. در این خصوص، 
تکنولوژی ساخت سازه های LSF به دلیل کاهش وزن ساختمان 
و سرعت باالی اجرای آن مورد توجه بسیار از کشورهای جهان 
قرار گرفته است. استفاده از سازه های پیشرفته LSF جهت 
ساختمان های اداری فوالد مبارکه به دلیل مقاومت، سرعت 
باالی اجرا و همچنین قابلیت انتقال به مکان های مختلف منجر 
به بهبود وضعیت ساختمان های اداری شرکت فوالد مبارکه 

خواهد شد.
چگونه موضوع تجربه به ذهن شما رسید؟

شناسایی  فروش  و  بازاریابی  کارشناسان  وظایف  از  یکی 
نیازها و ظرفیت های موجود در کشور بر مبنای محصوالت 
تولیدی شرکت فوالد مبارکه است. با توجه به توسعه ها و 
سرمایه گذاری های انجام شده در گروه فوالد مبارکه بر روی 
محصول کالف گرم گالوانیزه،  به بررسی بازارهای هدف پرداختم 

و در نتیجه موضوع این تجربه به ذهنم رسید.
 چه اهدافی را از اجرای این تجربه دنبال می کردید؟

مهم ترین هدفی که از اجرای این تجربه دنبال می شد استفاده 
از سازه های پیشرفته LSF بود که موجب تسریع به روزآوری و 
بازسازی ساختمان های اداری فرسوده در فوالد مبارکه می شد.

با چه چالش ها یا دشواری هایی در روند تجربه روبه رو 
بودید؟

گاهی عمومی از تکنولوژی سازه های LSF و متعاقبا تعداد  ناآ
محدود کارخانه های موجود در این صنعت از دشواری های 

فعالیت در این حوزه است.
 چه اقداماتی برای حل مسائل انجام دادید؟

استفاده از ظرفیت های موجود در شرکت فوالد مبارکه مانند 
ثبت تجربه و تهیه و ارائه گزارش  به واحدهای ذی ربط و... 
گاهی و عملیاتی کردن استفاده از این گونه سازه ها در  جهت آ
شرکت فوالد مبارکه ازجمله اقداماتی بود که در زمینه این تجربه 

انجام شد.
چه بهبودهایی پس از اجرایی شدن تجربه حاصل   

شد؟
در نتیجه انجام این تجربه، یک منبع اطالعاتی و پتانسیل اجرایی 
قوی جهت اجرای پروژه های ساختمانی با تکنولوژی سازه های 

LSF در شرکت فوالد مبارکه ایجاد شد.
فرصت های بهبود نظام های سازمان مانند سیستم   
پیشنهادها و سیستم تجربه و مدیریت دانش چیست؟ 

ارزیابی شما چگونه است و چه پیشنهادهایی دارید؟
سیستم مدیریت دانش یک منبع اطالعاتی بسیار مناسب است، 
ولی پیشنهاد می گردد سازوکاری در سیستم مدیریت دانش 
فراهم گردد تا تجربیات برتر با یک استراتژی واحد و یکپارچه 
در سطوح مختلف سازمان معرفی و جهت اجرا به واحدهای 

مربوطه ارجاع گردد. 

ساخت کابل Lightning باقابلیت سرقت رمزهای 
عبور!

کردن بسیاری از   sync Lightning برای شارژ و  کابل های 
 MG به کار می روند. یک محقق امنیتی که به Apple دستگاه های
معروف است، کابلی را با عنوان OMG ساخته است که در نگاه 
 Lightning اول و به لحاظ ظاهر و اندازه، کامال مشابه کابل های
است، ولی داخل این کابل یک تراشه کوچک قرار گرفته است که 
می تواند به منظور سرقت اطالعات نظیر رمز عبور و سپس ارسال 

آن برای هکر مورداستفاده قرار گیرد.
کابل معمولی عمل می کند ولی  کابل دقیقا مانند یک  این 
 Mac، کلیدهای فشرده شده در صفحه کلیدهای می تواند 
iPadها و iPhoneها را سرقت کند و برای یک هویت غیرمجاز 

ارسال نماید.
فرایند مذکور با ایجاد یک Wi-Fi hotspot که هکر می تواند به آن 
متصل شود و با استفاده از یک اپلیکیشن تحت وب ساده برای 

ثبت کلیدهای فشرده شده مورد استفاده قرار می گیرد.
 MG این کابل که به عنوان بخشی از ابزارهای تست  نفوذ توسط
کنون در نسخه های مختلف و به طور انبوه در  ساخته شده، ا
حال تولید است تا توسط شرکت Hak5، پیشرو درزمینه امنیت 

سایبری، به فروش برسد.
IT Security News :منبع خبر 

گر سیستم عامل به گونه ای تنظیم  نشده باشد  ا
 USB که دسترسی کاربر را روی یک دستگاه
متصل شده، کم یا زیاد کند، در این صورت 
اتصال، می تواند  به محض   ،USB درایو 
اسکریپت پیش فرض auto run را به صورت 
خودکار اجرا کند و همین امر ممکن است انواع 
متنوعی از برنامه های مخرب مانند ویروس، 
 RAT جاسوس افزار و ،Keylogger ،تروجان

را به دستگاه های پردازشی انتقال دهد

شناسایی یک آسیب پذیری در عملکرد فیلتر کردن تصاویر 
WhatsApp در پیام رسان

محققان شرکت امنیتی Check Point، یک آسیب پذیری در پیام رسان 
محبوب WhatsApp شناسایی کردند که امکان مشاهده اطالعات حساس 

از حافظه WhatsApp را برای مهاجم فراهم می کند.
این پلتفرم که با داشتن حدود ۲ بیلیون کاربر، محبوب ترین پیام رسان 
در سطح جهان به شمار می آید، دارای یک آسیب پذیری در عملکرد فیلتر 
کردن تصاویر بود که به گفته محققان، هنوز شواهدی دال بر سوءاستفاده و 

بهره برداری از آن وجود ندارد.
گاهی از این آسیب پذیری، با افزودن دو قابلیت ارزیابی  WhatsApp پس از آ
تصاویر منبع و تصاویر فیلتر به نسخه ۲.۲1.1.13، آن را برطرف ساخته است.
ZDNet :منبع خبر  

OPAD فریب هوش مصنوعی با استفاده از حمله
که در ابزارهای تشخیص  تصویر از  سیستم های هوش مصنوعی 
 Optical آن ها استفاده می شود، با استفاده از یک حمله ساده که
Adversarial Attack یا به اختصارOPAD  نامیده می شود و به کمک 
یک دوربین، پروژکتور و یک کامپیوتر به سادگی قابل پیاده سازی است، 
به نحوی فریب می خورند که تشخیص نادرستی ارائه می دهند. برای 

مثال، این حمله می تواند ابزارهای تشخیص تصویر تعبیه شده در یک 
اتومبیل را به نحوی دچار اختالل کند که عالئم رانندگی را به اشتباه 
تفسیر نماید، مثال عالمت ایست را به اشتباه، عالمت محدودیت 

سرعت تعبیر کند.
که ابزارهای تشخیص تصویر، کاربرد گسترده ای درزمینۀ پزشکی،  ازآنجا
امنیت و ابزارهای نظارت تصویری، تولید و تجارت الکترونیک دارند، 

بهره برداری مهاجمان از این نقص، می تواند خطری جدی برای 
کسب وکارهای مختلف باشد؛ بنابراین سازمان ها باید از نقص های 
امنیتی موجود در مدل های هوش مصنوعی به کاررفته در سیستم های 
خود هوشیار باشند و پیش از استفاده از فناوری های هوش مصنوعی 

در دنیای واقعی، آن ها را مورد ارزیابی قرار دهند.
BANK INFO SECURITY :منبع خبر   

ابداع ابزاری به منظور مقابله با تهدیدات ناشی از 
USB دستگاه های

کاربردی هستند و  کامال   flash مانند USB گرچه دستگاه های ا
انتقال اطالعات بین سایر دستگاه ها را آسان می کنند، ولی مجرمان 
سایبری با سوءاستفاده از آن ها می توانند کامپیوترها را به بدافزار یا 

سایر کدهای مخرب آلوده نمایند.
 Liverpool Hope ازاین رو تیمی از دانشمندان و استادان دانشگاه
در انگلیس، دستگاه جدیدی ساخته اند که می تواند با تهدیدات 

ناشی از دستگاه های USB مخرب، مقابله کند.
این  تحقیقاتی  تیم  سرپرستان  از   )Shandilya ( شاندلیا   دکتر 
کامپیوتر را این  دانشگاه یکی از مشکالت اصلی در سیستم عامل 
flash را به عنوان یک جزء مورد  که معموال درایوهای  می داند 

اعتماد ) trusted component( تلقی می کند.
گر سیستم عامل به گونه ای تنظیم  نشده باشد که دسترسی کاربر را  ا
روی یک دستگاه USB متصل شده، کم یا زیاد کند، در این صورت 
پیش فرض اسکریپت  می تواند  اتصال،  به محض   ،USB  درایو 

 auto run را به صورت خودکار اجرا کند و همین امر ممکن است انواع 
 ،Keylogger ،متنوعی از برنامه های مخرب مانند ویروس، تروجان

جاسوس افزار و RAT را به دستگاه های پردازشی انتقال دهد.
واســـــــط از دستگـــــــاه  ع جدیــــــدی  نــــــو از  رهیافــــــت،  این   در 

 flash که مابین درایو  )intermediate device( استفاده می شود 
کامپیوترها قرار می گیرد.  USB روی لپ تاپ ها یا  و پورت های 
این دستگاه مانند یک دروازه یا مرز عمل می کند و درایو USB را 
که  به منظور یافتن نرم افزارهای مخرب، پویش )scan( می نماید 

این امر می تواند به صورت بالقوه، یک حمله سایبری را حتی پیش 
از این  که آغاز شود، متوقف سازد.

دستگاه مذکور بخشی از یک زمینه جدید در تحقیقات امنیت 
گرفته شده از طبیعت«  که »امنیت سایبری الهام  سایبری است 
)Nature-Inspired Cyber Security )NICS(( نامیده می شود. این 
زمینه جدید درصدد است با ثبت و جمع آوری ایده ها و پدیده ها از 
دنیای طبیعی، اطمینان یابد که سیستم عامل قربانی مهاجمان 

نمی شود و در برابر حمالت از خود دفاع می کند.
دکتر شاندلیا و تیم تحت مدیریت وی، در حال حاضر، نمونه 
کرده اند و قصد دارند با همکاری  اولیه از این محصول را ارائه 

تولیدکنندگان، این دستگاه را به بازار عرضه نمایند.
Techradar.pro :منبع خبر  

جدیدترین نکات درباره امنیت سایبری

اساس فرایند آهن سازی تکنورد ذوب و احیای 
خوداحیـــــــاشونده بریکــــــت های  یا   گندلـــــه ها 
 )Self-reducing( در کوره تکنورد است که در آن 
از سوخت جامد ارزان مثل زغال سنگ غیرکک شو، کک نفتی، 
سوخت طبیعی و بریکت نرمه زغال سنگ استفاده می شود. 
این فرایند در اختیار شرکت Danieli-Corus است. هدف آن ها 
رسیدن به توسعه کامل و یافتن بازار برای تولید آهن مذاب به این 

روش است.
این فرایند ابتدا در ایالت سانتا کاتارینای برزیل به صورت پایلوت اجرا 
شد و تولید چدن خام، تولید فروکروم، تبدیل آهن اسفنجی به آهن 

خام مذاب و ذوب قراضه در آن امکان سنجی شده است.
شکل 1 چرخه نمادین فرایند تکنورد را نشان می دهد. مواد مورد 

ح ذیل است: مصرف در این فرایند به شر

 مواد خام: سنگ آهن نرم )ریز(، پسماندهای حاوی آهن مثل 
کسیدی نورد و لجن ها؛ غبارها، پوسته های ا

کننده ها: نرمه زغال سنگ، نرمه زغال چوب و پسماندهای   احیا
حاوی کربن؛

کسترها و سیمان؛ کس ها: آهک هیدراته، خا چسب ها و فال
 سوخت ها: زغال سنگ تکه ای، کک نفتی، تایر و پالستیک، 
بریکت نرمه زغال سنگ و زغال چوب، سوخت طبیعی و کک ناقص.

ح شماتیک کوره تکنورد را نشان می دهد. فرایند در سه   شکل ۲ طر
ح زیر انجام می شود: ناحیه نشان داده شده در شکل، به شر

)Upper shaft( ۱. ستون باالیی
  شارژ سوخت جامد از اطراف ستون باالیی؛

برای  کنش بودوارد انجام وا از    جلوگیری 
صرفه جویی در مصرف انرژی؛

 احتراق در ستون باالیی و سوختن CO برای پیش گرم و احیا؛

کنش های بسیار سریع احیا که در نتیجه ارتفاع تنوره   انجام وا
)Upper shaft( را کم می کند.

 )Melting zone( ۲. ناحیه ذوب
کسید شدن دوباره توسط اتمسفر احیایی داخلی؛  جلوگیری از ا

  ذوب شارژ تحت اتمسفر احیایی.
 )Lower shaft( ۳. ستون پایینی

کسید آهن باقیمانده و سرباره شدن گانگ؛  احیای نهایی ا
  جمع شدن فلز و سرباره فوق گدازشده در آتشدان؛

  امکان استفاده از سوخت نامرغوب مثل تایر و پالستیک قراضه 
در تنوره کم ارتفاع؛

موارد  این  به  می توان  نیز  روش  این  مزایای  مهم ترین  ازجمله 
اشاره کرد: مواد خام و سوخت ارزان و متنوع؛ فرایند کلوخه سازی 
گلومراسیون( ارزان و با سرمایه گذاری کم به دلیل عدم نیاز به گندله  )آ
یا بریکت سازی گرم )استحکام گندله و بریکت خام در حد مناسب 
خ تولید و بازده انرژی باال در کوره  برای حمل ونقل کافی است(؛ نر
تکنورد )زمان فرایند 30 تا 40 دقیقه است، درحالی که این زمان 
در کوره بلند 6 تا 8 ساعت است(؛ سرمایه گذاری پایین برای کوره 
خ تولید باال و کنترل  تکنورد، به دالیلی نظیر ابعاد کوچک به علت نر

ساده فرایند.
ح است: امکان تبدیل  سایر کاربردهای این سیستم نیز به این شر
آهن اسفنجی به آهن خام مذاب و احیای کامل آن )باالی 99 درصد( 
که باعث می شود بتوان درجه متالیزاسیون را در احیا مستقیم کم 
خ تولید را افزایش داد؛ تولید فروآلیاژها مثل فروکروم  کرد و در نتیجه نر
و فرو منگنز با هزینه کمتر؛ ذوب قراضه برای استفاده در ریخته گری 

با هزینه کم.
ذکر این نکته نیز اهمیت دارد که فرایند تکنورد هنوز در مرحله پایلوت 

قرار دارد و تجاری نشده است.

اساس فرایند آهن سازی تکنورد ذوب و احیای 
 گندلـــــه ها یا بریکــــــت های خوداحیـــــــاشونده
 )Self-reducing( در کوره تکنورد است که 
در آن از سوخت جامد ارزان مثل زغال سنگ 
غیرکک شو، کک نفتی، سوخت طبیعی و 

بریکت نرمه زغال سنگ استفاده می شود

)Tecnored( فرایند تکنورد
    منبع: واحد تحقیق و توسعه

شکل ۲: طرح شماتیک کوره تکنورد. شکل ۱: چرخه فرایند تکنورد.
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با نهایت تأسف در هفته گذشته احمد شفیع زاده شاغل 
در نیروگاه، سید حسین عالمه شاغل در فوالدسازی 
و حبیب اهلل قاسمی شاغل در راه آهن در غم درگذشت 
پدر و سهراب هاشمی شاغل در نورد گرم در غم درگذشت 
برادر به سوگ نشستند. همچنین همکار بازنشسته 
شادروان لطف اهلل شیروانی به علت بیماری دار فانی را 

وداع گفت و به دیار حق شتافت.
این غم جانکاه و ضایعه جبران ناپذیر را به محضر خانواده 
این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و برای ایشان علو 

درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

 اجتمـــــا             عـــــــی

ابراز همدردی

رابطه پرخاشگری و سن و سال چرا کودکان رازهای خانوادگی را افشا می کنند؟

رفتارهای پرخاشگرانه معموال از اوایل زندگی شروع می شود. 
پژوهشگران با مطالعه کودکان پرخاشگر دریافتند که ۵۵ درصد 
پسران و ۴۱ درصد دختران از دوسالگی و ۲۵ درصد پسران و 3۴ 
درصد دختران از پنج سالگی رفتارهای پرخاشگرانه از خود نشان 
داده اند. در اوایل نوجوانی افزایش آشکاری در میزان پرخاشگری 
دیده می شود که در ۱۸ سالگی به اوج خود می رسد و سپس 
به تدریج کاهش می یابد.

کودکان بدون هیچ نیت شومی و صرفا برای جلب  برخی 
نظر و توجه دیگران، به خصوص والدینشان، اقدام به 
افشای رازهای خانوادگی می کنند. والدین باید توجه داشته 
که با فعالیت هایی نظیر فعالیت ورزش، نقاشی،  باشند 
کودک را ارتقا داد  داستان گویی و…، می توان توانمندی های 
تا از این طریق تا حدود زیادی مانع جلب توجه به طریق 
کودک شد. منفی در 

شادروان لطف اهلل شیروانی

کنید. وقتی جمعی  به اطرافتان نگاه 
جمع  هم  دور  خانه  در  بچه ها  از 
می شوند، تعداد محدودی از آن ها 
عالقه مند به بازی های فیزیکی و حرکتی هستند. 
اغلب تمایل دارند با بازی های اینترنتی و تلفن همراه 
سرگرم باشند. کنترل مصرف ما و کودکانمان از فضای 
مجازی برای محافظت از زندگی خود و فرزندانمان 
در برابر اعتیاد به اینترنت و فناوری بسیار مهم است. 
در شماره های آینده درباره علت درگیری کودکان با 
بازی های کامپیوتری و اینترنتی، نشانه ها و عوارض و 
راهکاری پیشگیری از اعتیاد به آن  صحبت خواهیم 
کرد. در این شماره به تفاوت های اعتیاد به فناوری 
وز  بر به  منتهی  علت های  و  اینترنت  به  اعتیاد  و 
وابستگی به فضای مجازی و بازی های کامپیوتری 

در کودکان می پردازیم.
اعتیاد به »فناوری« و »اینترنت«

اعتیاد به فناوری در اثر استفاده بیش ازحد از رایانه، 
اینترنت، بازی های ویدئویی و تلفن همراه با بروز 
اثرات منفی آغاز می شود. اعتیاد به بازی، رایانه و 
اینترنت، زیرمجموعه اعتیاد به فناوری قرار می گیرند؛ 
اما اعتیاد به اینترنت را می توان به این شکل نیز تعریف 
کرد: »طیف وسیعی از رفتارها و مشکالت جسمی و 
که به شکل اعتیاد به بازی،  روحی را شامل می شود 
شبکه های اجتماعی، اعتیاد به صفحه نمایش و... 
آشکار می شود.«در ادامه، برخی از حقایق و آمار اعتیاد 

به اینترنت و فناوری بیان می شود تا درک بهتری از 
وضعیت فعلی داشته باشید:

شبکه های  از  نوجوانان  از  درصد   90 از  بیش 
اجتماعی و بازی های ویدئویی استفاده می کنند. 

این ها اعتیادآورترین نوع فناوری هستند.
به  که  می کنند  اعتراف  نوجوانان  از  درصد   50

تلفن های هوشمند خود معتادند.
تا سال ۲0۲0، بیش از 4.5 میلیارد نفر از اینترنت 

استفاده کرده اند.
67 درصد از  19 میلیون نفر، یعنی  5 میلیارد و 

جمعیت جهان، حداقل یک تلفن همراه دارند.
کودکان در سه سالگی با اینترنت آشنا می شوند. 
حتی برخی کودکان در سن دوازده سالگی یک حساب 

کاربری در شبکه های اجتماعی دارند.
اینترنت  به  را  کودکان  شرایطی  چه 

وابسته می کند؟
رفتار ما به عنوان والدین، آیینه رفتار کودکانمان است. 
هر عکس العملی از ما سر بزند، دیر یا زود، توسط آن ها 
گر ما در خانه، دائم مشغول تلفن  تقلید خواهد شد. ا
همراه باشیم، کودک هم همین رویه را پیش خواهد 
گرفت. همچنین کودکانی که فاقد روابط پاداش دهنده 
یا پرورش دهنده هستند یا از مهارت های اجتماعی و 
کافی نبرده اند، در معرض خطر  مقابله ای قوی بهره 
بیشتری برای ایجاد عادات نامناسب یا بیش ازحد در 
گر کودک احساس  زمینه فعالیت های آنالین قرار دارند. ا

تنهایی کند، از خود بیگانه می شود و ممکن است در 
ایجاد روابط با دوستان جدید دچار مشکل گردد. پس 
به دنبال دوستان نامرئی و غریبه در بازی های آنالین 
گروهی یا شبکه های اجتماعی می رود و خواهان توجه 
و همراهی افراد در زندگی واقعی نیست. مشکالت 
خانوادگی، اختالل در معاشرت در مدرسه و اتفاقاتی 
مانند دچار زورگویی شدن یا کتک خوردن، در درگیری 
کودکان و نوجوانان با اینترنت مؤثر است؛ چون سعی 
می کنند مشکالت خود را پشت آن پنهان کنند. در مورد 
کودکانی که پدر و مادرشان از هم جدا زندگی می کنند، 
بسیار مهم است که هر دو والد جبهه ای واحد داشته 
باشند. هر دو باید موضوع را جدی بگیرند و به خواسته 
خود پایبند باشند. در خانواده تک والد، باید وقت 
بیشتری برای کودک بگذارند تا فرصت محدودی برای 

تنهایی و بازی با تلفن همراه پیدا کند.
که با فرزندانش درباره  وظیفه هر پدر و مادری است 
کودکان  کند.  مضرات وابستگی به اینترنت صحبت 
انتقاد  و  سرزنش  مقابل  در  به شدت  نوجوانان  و 
حساس اند. بگویید به خوشبختی او اهمیت می دهید 
مشاهده  او  رفتار  در  که  هستید  تغییراتی  نگران  و 
کرده اید. به لطف توجه خانواده، پیشگیری از اعتیاد 
به فناوری در سنین پایین آسان تر است. تنها چیزی که 
نیاز دارید ایجاد و حفظ یک محیط اینترنتی امن برای 
کودکان است. در شماره بعد، بیشتر درباره این موضوع 

صحبت خواهیم کرد.

توسعه فردی

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

تمام مسیر، از شرکت تا خانه را غرق 
در افکارش بود. زمانی به خودش آمد 
که دقایق زیادی گذشته و او نزدیک 
به خانه بود. در ذهنش مدام به این فکر می کرد که 
نمی تواند کارها را پیش ببرد و آن موفقیت دل انگیزی 
که  که دنبالش بود به دست آورد. تنها چیزی  را 

احساس می کرد ناامیدی در کارش بود.
 شاید شما هم بارها درگیر این افکار و عواطف شده 
که تعداد محدودی از افراد  باشید، اما باید بدانید 
در  خود  از  انتقاد  به  دست  هرگز  که  دارند  وجود 
کارشان نزده اند. در حقیقت، این انتقاد از خود و 
احساس ناامیدی که افراد در کار دچار آن می شوند، 
می تواند ناشی از عدم اعتمادبه نفس باشد. عدم 
که  کار مانع از این می شود  اعتمادبه نفس در محل 
افراد برای خود ارزش قائل شوند و از فرصت های 
مناسب پیش رویشان استفاده کنند. حال به نظر شما 
عدم اعتمادبه نفس از چه چیزی سرچشمه می گیرد؟ 
چه تأثیری می تواند بر زندگی کاری افراد بگذارد؟ چه 

راهکارهایی می توان برای افزایش آن به کار برد؟

عدم اعتمادبه نفس از کجا می آید؟
آنکه به بررسی علت عدم اعتمادبه نفس  از   پیش 
درباره  بیشتر  که  است  نیاز  بپردازیم،  افراد  در 
اعتمادبه نفس  درواقع،  بدانیم.  اعتمادبه نفس 
کنش  تصویری است که افراد از توانایی های خود در وا
به هر موقعیتی دارند. بنابراین، اعتمادبه نفس به 
که افراد درباره خود دارند مرتبط است.  باورهایی 
به خوبی  همیشه  پیش فرض ها  این  متأسفانه، 
پایه گذاری نشده اند و می توانند مانع از رشد شخصی 
ندارند در  کافی  اعتمادبه نفس  که  افرادی  شوند. 
حقیقت باورهایی منفی  درباره خود دارند. نه تنها 
کنش های  تجارب گذشته )به ویژه شکست ها(، بلکه وا
افرادی مانند والدین و معلمان به این شکست ها 
نقش پررنگی در به وجود آمدن باورهای منفی دارد. 
برای مثال، بسیاری از افراد بعد از گرفتن یک نمره بد، 
اظهارات تحقیرآمیزی مانند »تو مرا ناامید کردی«، 
»تو اصال در این کار خوب نیستی« و »تو موفق نخواهی 
شد«، دریافت کرده اند که تمامی این تحقیرها به آن 
باورهای منفی در افراد قدرت می دهد. به عبارت دیگر، 

این افراد تصور منفی ای از خود پیدا می کنند و همین 
امر باعث می شود افکار انتقادی از خود مانند »من 
قادر نیستم این کار را انجام دهم«، »من هرگز به اندازه 
کافی خوب نیستم« و... در افراد ایجاد شود. با گذشت 
زمان، این الگوی تفکر منفی نسبت به خود، توانایی 

افراد را برای رسیدن به موفقیت از بین می برد.
نداشتن اعتمادبه نفس کافی چه تأثیری 

بر زندگی کاری شما می گذارد؟
 در محیط کار، عدم اعتمادبه نفس می تواند منجر به 
کامی شود که همین امر مانع  شکست های مکرر یا نا
گر احساس  از پیشرفت شغلی شما می شود. درواقع، ا
مسئولیت های  شغلتان  در  نمی توانید  می کنید 
که  جدید بر عهده بگیرید، احتمال کمی وجود دارد 
کاریتان پیشرفت کنید. بسیاری از افراد با  در زندگی 
گر اعتمادبه نفس بیشتری داشتند،  خود می گویند ا
این  دهند.  انجام  بیشتری  کارهای  می توانستند 
حتی  و  می کنند  سرخوردگی  احساس  بیشتر  افراد 
کافی  عصبانی می شوند، زیرا آن ها از اعتمادبه نفس 
برای انجام کارهایی که توانایی آن را دارند، برخوردار 
معیوب  چرخه  یک  کامال  این  درواقع،  نیستند. 
افراد به دلیل شکست های مختلف و عدم  است. 
اعتمادبه نفس ناشی از آن، از موقعیت و فرصت های 
از  ترس  احساس  به  تا  کرد  خواهند  دوری  جدید 
که در ذهنشان وجود دارد، غلبه  شکست دوباره 
از  ترس  به دلیل  افراد  این  عبارت دیگر،  به  کنند. 
شکست از فرصت های جدید دوری می کنند و حتی 
اعتمادبه نفس  بازسازی  و  کسب موفقیت  شانس 
کارتان  گر در محیط  را از خود می گیرند؛ بنابراین، ا
کافی ندارید، رفتارهای اجتنابی از  اعتمادبه نفس 
خود بروز خواهید داد. در نتیجه، شما به احتمال 
گر پیشنهاد هایی در ذهنتان داشته باشید  زیاد، ا
گوشه ای از ذهنتان  و مشتاق به ابراز آن باشید، در 
که به  نگه خواهید داشت و از تمامی فرصت هایی 
پیشرفت شما کمک می کنند، چشم پوشی خواهید 

کرد.
این  در  مباحث  ادامه  به  آینده،  هفته  شماره  در   
زمینه خواهیم پرداخت و راهکارهایی برای افزایش 

اعتمادبه نفس ارائه خواهیم کرد.

ایمنی

اعتیاد به تکنولوژی در 
کودکان

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

علت وابستگی کودکان و 
نوجوانان به فناوری

عدم اعتمادبه نفس و تأثیر آن بر 
زندگی کاری

اعتیاد به فناوری در اثر استفاده بیش ازحد از رایانه، 
اینترنت، بازی های ویدئویی و تلفن همراه با بروز اثرات 

منفی آغاز می شود

 در محیط کار، عدم اعتمادبه نفس می تواند منجر به 
کامی شود که همین امر مانع از  شکست های مکرر یا نا
گر احساس  پیشرفت شغلی شما می شود. درواقع، ا
می کنید نمی توانید در شغلتان مسئولیت های جدید 
بر عهده بگیرید، احتمال کمی وجود دارد که در زندگی 

کاریتان پیشرفت کنید

کار در محیط های صنعتی همواره با مخاطرات بهداشتی، 
ایمنی و زیست محیطی همراه است. این مخاطرات در 
فعالیت های مختلف کاری می توانند به شکل های متفاوتی 
ظاهر شوند و در صورت عدم برنامه ریزی و کنترل صحیح، 
پیامدهایی به دنبال داشته باشند. ازاین رو داشتن برنامه ای 
کردن  نظام مند برای شناسایی خطرات شغلی و لحاظ 
برنامه های کنترلی و پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز 

گوار در محیط کار امری اجتناب ناپذیر است. پیامدهای نا
زمان بروز حادثه سقوط از ارتفاع بسیار کوتاه است. حوادث شغلی 
به هر صورت و درجه ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه 
زیان های اقتصادی بسیاری در بردارد که هزینه های درمانی، 
خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در 
صورت ازکارافتادگی ازجمله آن ها به شمار می رود. فرد پس از جدا 
شدن از سطح کار )محل انجام فعالیت در ارتفاع( پس از 0/33 
ثانیه بیش از 0/5 متر سقوط می کند و بعد از 0/5 ثانیه ۲ متر و در 

عرض 5 ثانیه 1۲3 متر سقوط می کند.
 طبق آخرین آمار اعالمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال 
گذشته 9 هزار و 587 حادثه شغلی در کشور رخ داده و 9 هزار و ۲95 
نفر که مشمول قانون کار می شوند در این بین آسیب دیده اند که 
97.1 درصد )9 هزار و ۲4 نفر( مرد  و تنها ۲.9 درصد )۲71 نفر( زن  
هستند. مقایسه جداول آماری نشان می دهد که حوادث شغلی 
در سه سال گذشته روند نزولی داشته و از 10 هزار و 381 مورد در 
سال 1397 به 9 هزار و 587 مورد در سال 1399 رسیده است. 
می توان گفت حوادث شغلی در سال گذشته 4.85 درصد و سال 
1398 نیز ۲.9 درصد کاهش داشته است. سال گذشته از میان 
9 هزار و ۲95 فردی که دچار حادثه شغلی شدند 751 نفر فوت 
کردند. بیشترین آسیب هم در تهران بوده که یک هزار و 493 نفر 

حادثه دیده و 196 از آنان نفر فوت کردند.
بیشترین تعداد حادثه شغلی در سال گذشته به ترتیب مربوط 
به عامل »سقوط کردن و لغزیدن« 36 درصد و کمترین حادثه 
نیز به »گیرکردن در داخل یا بین اشیا و ماشین« ۲0.9 درصد 
بوده است. »کار در ارتفاع« ازجمله فعالیت هایی است که در 
کاری مختلف به صورت روزمره و یا برای انجام  محیط های 
برنامه های تعمیر و نگهداری انجام می شود. شرایط خاص کار در 
ارتفاع،  آن را به فعالیتی خاص ازنظر نوع مخاطرات و پیامدهای 
احتمالی تبدیل کرده است. وجود این شرایط، اقدامات خاصی را 
به منظور اطمینان از رعایت مالحظات ایمنی، بهداشت حرفه ای و 
محیط زیست نیاز خواهد داشت. در تدوین این گزارش سعی شده 
تا با توجه به شرایط و مالحظات ذکرشده، یک راهنمای کاربردی 

برای پیشگیری از سقوط افراد ارائه شود.
چندین تعاریف مربوط به ایمنی کار در ارتفاع

 کار در ارتفاع: هر کار یا فعالیتی که موقعیت انجام آن در ارتفاع 
بیش از 1.۲0 متر نسبت به سطح مبنا باشد.

سطح مبنا: اولین سطح زیرین جایگاه کار یا سکوی کار در ارتفاع 
که به صورت ایمن گسترش یافته است.

عامل کار در ارتفاع: فردی است که آموزش های متناسب با 
نوع کار درارتفاع را متناسب با شرایط گذرانده و از مراجع آموزشی 

گواهینامه اخذ کرده و قادر به انجام کار به صورت ایمن است.
حفاظت از سقوط: مجموعه تدابیر و اقداماتی است که به منظور 
پیشگیری از سقوط یا کاهش عوارض و صدمات ناشی از آن 

انجام می شود.
فاصله ایمن: حداقل فاصله ای است که برای جلوگیری از برخورد 

فرد هنگام سقوط با سطح مبنا مورد استفاده قرار می گیرد.
کمربند ایمنی: وسیله ای است از جنس الیاف طبیعی یا مصنوعی 

با ترکیبات پلیمری که ناحیه کمر را می پوشاند.
حمایل بند کامل بدن )هارنس(: پوششی از جنس الیاف با 
ترکیبات پلیمری و مقاوم است. هارنس عموما از انتهای باالی 
ران تا روی سطح کتف را می پوشاند و توسط قالب هایی که به آن 
متصل است، فرد را به سایر تجهیزات سامانه های کار در ارتفاع 

وصل می کند.
که در زمان  از نوع تکیه گاهی است  طناب ایمنی: طنابی 
سرخوردن عامل کار در ارتفاع، فرد را در حین سقوط متوقف 

می کند.

اهمیت ایمنی کار در ارتفاع

ادامه دارد...

 تهیه کننده: بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه
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 ورزش             

اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش

در منزل )مرحله شصت و یکم(

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

پوریا فرقانی 14301۲

حمیدرضا نادی 987343

کبری 1۲7391 محمد ا

محمدعلی صرامی فروشانی 9۲0066

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحله شصت ویکم 
می توانند جهت دریافت جوایز خود، به ساختمان امور ورزش 
مراجعه کنند. همچنین مرحله شصت ودوم 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.

به گزارش »ورزش سه«، دو تیم سپاهان و گل گهر در یکی از بازی های دوستانه جذاب پیش فصل در حالی به مصاف هم رفتند 
که حضور محرم نویدکیا و امیر قلعه نویی روی نیمکت دو تیم، جذابیت بازی را بیشتر کرده بود.

در نیمه اول، بازی با جدیت از سوی هر دو تیم دنبال می شد و در یک صحنه نیز مرزبان به تصمیم داور معترض شد. بازیکنان دو تیم 
چند برخورد سفت و سخت در همان دقایق ابتدایی داشتند و مشخص بود که انگیزه زیادی برای پیروزی دارند.

 نکته مهم اینکه در این بازی هر دو تیم با موقعیت حداقلی مسابقه را سپری کردند و کمتر پیش آمد که مهاجمان در موقعیت مطلوب صاحب توپ 
شوند و اغلب فرصت ها با شوت از راه دور رقم خورد.

تیم سپاهان در نیمه دوم با حضور بازیکنانی چون سروش رفیعی، شهریار مغانلو، محمدرضا حسینی و... ترکیب کامل تری را در خط حمله به خود 
گرفت. همچنین دانیال اسماعیلی فر نیز وارد ترکیب شد. گل گهر نیز چند تغییر در نیمه دوم داشت. بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت 

و در پایان بازی اعضای کادر فنی سپاهان با حضور محرم نویدکیا به سراغ نیمکت گل گهر رفتند.
ترکیب اولیه سپاهان: نیما میرزازاد، عزت اله پورقاز، گئورگی ولسیانی، امید نورافکن، رضا میرزایی، مسعود ریگی، حسن شوشتری، محمد کریمی، 
آریا یوسفی، محمدرضا خلعتبری و سجاد شهباززاده. ترکیب اولیه گل گهر: محسن فروزان، بهنام برزای، محمدرضا خانزاده، آرمین سهرابیان، 

کری. احمد زنده روح، فرشید باقری، امین پور علی، نوید عاشوری، مهدی تیکدری، سعید صادقی و یونس شا

جمعی از مدیران باشگاه فرهنگی ورزشـی فوالد مبارکه سپاهان به منظور 
بسط همکاری ها از مرکز پزشکی ورزشـی ایرانمال دیدن کردند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان، پـس از بازدیـد 
کت مدیرعامـل باشـگاه سـپاهان و بـا هـدف ظرفیت سـنجی،  محمدرضـا سـا
ک گذاری تجـارب مشـترک، مجتبـی لطفـی رئیـس  بررسـی زمینه هـای همـکاری و اشـترا
هیئت مدیره باشگاه، از مرکز پزشـکی ورزشـی ایرانمال دیدن کرد و در جلسـه ای با مدیران این 

مرکـز بـه بررسـی نحـوه همـکاری پرداخـت.
لطفی رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ضمن تقدیر از تالش های صورت گرفته 
برای ارتقای استانداردهای پزشکی ورزشی در این مرکز بیان داشت: باشگاه سپاهان به عنوان 
یک باشگاه حرفه ای که عالوه بر افتخارآفرینی در عرصه قهرمانی، به صورت ویژه بر استعدادیابی 
و پـرورش اسـتعدادهای ورزشـی تمرکـز کـرده اسـت، مشـتاق اسـت تـا به بسـط زیرسـاخت های 
خود مطابـق اسـتاندارهای جهانی بپـردازد و بـه زودی گام هـای مؤثـری در این زمینه برداشـته 

خواهد شـد.
عباس ربیعی پزشک تیم فوالد مبارکه سپاهان نیز با اشـاره به امکانات ویژه پزشکی و ریکاوری 
مرکـز گفـت: ورزش قهرمانـی هـرروز پیچیدگی هـای تـازه ای پیـدا می کنـد و الزم اسـت پزشـکان، 

فیزیوتراپ ها و کادر درمانی هر تیم آخرین متدهای روز دنیا برای سنجش سالمت ورزشکاران، 
درمان مصدومیت ها و بازگرداندن آن ها به میادین را در اختیار داشته باشند که در مرکز پزشکی 

ورزشی ایرنمال بخشـی از این امکانات موجود است.
دکتر هاشم خدادادی مربی بدن ساز تیم فوالد مبارکه سپاهان نیز با بیان برخی از تجارب خود 
در زمینه آماده سـازی بازیکنان و لزوم بومی سـازی دانش پزشـکی و بهره گیـری از آن گفت: عدم 
شناخت استعدادهای کودکان و نوجوانان بسیاری اوقات باعث هدررفت سرمایه های انسانی 
گزیریم همپای دنیا در راسـتای تهیه نیم رخ ژنتیکی ورزشکاران  و مالی در کشـور می شـود. ما نا
کان سیسـتم آزمون وخطا  قدم برداریـم، تا زمانـی کـه اقداماتی از این دسـت صـورت نگیرد کمـا
کز پزشکی ورزشی مدرن گام مؤثری  پی گرفته می شود که بازدهی مطلوبی ندارد. تأسیس مرا

در این راستاسـت.
گفتنی اسـت مرکز پزشـکی ورزشـی ایرانمال که خدمات بدن سـازی، آب درمانی، طب سوزنی، 
مشـاوره تغذیـه، ماسـاژ، سـالن اختصاصـی تمرینـات هوشـمند و فانکشـنال را ارائـه می کنـد در 
وسعتی بالغ بر ۲ هزار متر و برابر با استانداردهای جهانی FIFA و AFC ساخته  شده و ورزشکاران 
ملی پـوش و المپیکـی رشـته های مختلـف در آن زیـر نظـر متخصصیـن بـه انجـام فعالیت هـای 

ورزشـی و درمانـی می پردازند.

 ادامه درخشش الهه منصوریان

 در مسابقات WLF چین

الهه منصوریان ووشوکار باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
در دومین دیدار خود در مسابقات WLF چین پیروز میدان 

شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، الهه 
منصوریان ووشوکار این باشگاه دومین مسابقه خود در مبارزات 
حرفه ای سازمان WLF را با پیروزی مقتدرانه به پایان رساند. 
وی در صورت کسب دو پیروزی دیگر در این رقابت ها، کمربند 
قهرمانی WLF را از آن خود خواهد کرد. مرحله پایانی این رقابت ها 

آبان ماه امسال برگزار خواهد شد. 

خبر کوتاه

که ورزش می کنند  با شروع فصل پاییز افرادی 
غالبا مجبور می شوند که به دلیل تغییرات آب و 
هوایی تغییراتی در برنامه ورزشی خود ایجاد کنند. 
توصیه های ورزشی زیر برای فصل پاییز می تواند مفید باشد، اما 
قبل از شروع مبحث مهم ترین رکن در این روزهای کرونایی رعایت 
پروتکل های بهداشتی است و با رعایت اصول بهداشتی نتیجه 

بهتری از ورزش نصیب ما خواهد شد.
۱ـ   از هوای سرد پاییز استفاده کنید: فصل پاییز خنک تر از تابستان 
ج از فضای بسته ورزش کرد.  است، اما هوا تمیز است و می توان خار
ورزش هایی همچون پیاده روی سریع، هایکینگ )راهنوردی در 
طبیعت(، دوچرخه سواری و اسکیت برای این فصل مناسب است. 
این ورزش ها کالری سوزی زیادی دارند و باعث پرورش عضالت نیز 

می شوند.
 2ـ    به باشگاه بروید: معموال با تمام شدن فصل گرما افراد به سمت 
باشگاه می روند. ورزش های باشگاهی برای پرورش عضالت و داشتن 

روابط اجتماعی مناسب تر است.
 ۳ ـ   ورزش متفاوت را تجربه کنید: پاییز زمان خوب برای ایجاد تغییرات 
گر در ذهن خود به فکر انجام ورزش متفاوتی هستید، می توانید  است. ا

در پاییز این کار را آغاز کنید.
۴ -شدت ورزش را افزایش دهید: در فصل پاییز هوا خنک تر است و 
راحت تر می توانید ورزش های مفید را تحمل کنید. شدت پیاده روی 

یا دویدن را افزایش دهید.
5 ـ هدف های روزانه برای خود تعیین کنید: میزان قدم هایی که باید 
در روز بردارید یا مسافتی که باید طی کنید را تعیین کنید. این کار باعث 

می شود که انگیزه بیشتری برای ورزش پیدا کنید.

 بیماری های فصل پاییز 
سرماخوردگی :از شایع ترین بیماری های این فصل سرماخوردگی 
است. نکته مهم این است که به هیچ وجه نباید مانع خروج ترشحاتی 
که در زمان ابتال به این بیماری از بینی خارج می شود بشوید. متأسفانه 
امروزه با بروز اولین نشانه های سرماخوردگی مصرف آنتی هیستامین 
و قرص سرماخوردگی مانع خروج این مواد شده و مدتی بعد 
سرماخوردگی به صورت حادتر و همراه با عفونت برگشت می کند که به 
دلیل سرکوب اولیه است. در مراحل اولیه احساس بروز سرماخوردگی 
غرغره کردن آب ولرم همراه نمک یا جوش شیرین، نوشیدن فراوان 

مایعات گرم و شیرین، استفاده از هوای آزاد در محیط بیرون و تنفس 
کالیپتوس توصیه  عمیق و استفاده از بخورهای گیاهی مثل بخور ا

می شود.
 افسردگی فصلی:روان پزشکان سال هاست به تأثیر  کاهش نور در 
تشدید برخی بیماری ها پی برده اند و معتقدند برخی انواع افسردگی 
مثل افسردگی فصلی در فصول پاییز و زمستان به علت کاهش نور 
خ می دهد.  دریافتی بدن و در پی آن کاهش هورمون مالتونین مغز ر
پیاده روی سبک، حدود 10 دقیقه در نزدیک ترین پارک، کنار زدن 
پرده ها و ورزش کردن با دستگاه های هوازی و استفاده از همان نور 
اندک می تواند برای افراد مفید باشد. انجام ورزش باعث افزایش ترشح 
هورمون اندروفین در بدن خواهد شد که موجب شادی و نشاط و 

کاهش استرس در فرد می شود.
نارسایی قلبی: نارسایی قلبی یک تهدید جدی برای بیماران قلبی 
در فصل پاییز است. بدن برای تطابق با تغییرات فصلی تالش زیادی 
می کند که این امر می تواند برای سیستم قلبی و تنفسی مشکالت 
جدی ایجاد کند. برای جلوگیری از بروز این مشکل باید داروهای 
تجویزشده توسط پزشک را سر موقع مصرف کنید و حدود 30 تا 40 

دقیقه فعالیت هوازی داشته باشید.  
بیماری های روماتیسمی :بیماری های روماتیسمی مثل آرتریت نیز 
در فصل پاییز شایع می شوند که در اثر افزایش حساسیت به سرمای 
هواست. حمام کردن با آب گرم، انجام طب سوزنی، استفاده از 
پمادهای ضدالتهاب و ضددرد و پرهیز از پیاده روی در هوای سرد یا 
گر درد مفاصل  بارانی باعث جلوگیری از بروز عالئم این بیماری می شود. ا
در فصول سرد سال بیشتر شد، مصرف مکمل ویتامین های گروه ب و 
کلسیم باعث بهبود تغذیه ریشه اعصاب و غضروف بین مفاصل می شود 
.لباس گرم تری بپوشید )خصوصا در قسمت مفاصل( و ورزش کنید. 
انجام چند ورزش ساده می تواند حرکت مفصل  و کارآیی عضالت را 

حفظ کند. 
چاقی:بدن انسان با نزدیک شدن به فصل سرما شروع به ذخیره  
چربی در بدن می کند، در نتیجه چاقی به راحتی ایجاد می شود، اما 
چربی انباشته شده در بدن فقط شکل ظاهری بدن )هیکل( را تغییر 
نمی دهد، بلکه باعث ایجاد بیماری های مختلفی مانند فشارخون 
باال و تصلب شرایین می گردد. بنابراین باید وزن طبیعی بدن را حفظ 
کرد، به مقدار کافی استراحت کرد و مصرف میوه ها و سبزی ها را برای 

استراحت روده ها افزایش داد.

دونده های اصفهانی در اردوی تیم ملی جانبازان و معلولین کشور یک اصفهانی در اردوی تیم ملی گلبال ایران

در دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی جوانان و نوجوانان 
که برای اعزام به مسابقات  دوومیدانی جانبازان و معلولین ایران  
کمپ تیم های ملی  پاراآسیایی جوانان بحرین )۲۰۲۱( در 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین برگزار خواهد شد، 37 
که در میان آنان نام دو اصفهانی،حسین  ورزشکار حضور دارند 
مانیا و علیرضا خانی دمنه به چشم می خورد.

به گزارش ایراسین، دومین مرحله اردوی تیم ملی گلبال بزرگساالن 
آقایان )نابینایان و کم بینایان( ایران اعزامی به مسابقات آسیایی 
پاسفیک کره جنوبی در شهرستان بابلسر برگزار می شود. مهدی نباتی 
سرمربی اصفهانی تیم ملی گلبال آقایان ایران، ۱۲ بازیکن را به این اردو 
فراخواند که در میان آنان نام محمد سرنجی از اصفهان در این فهرست 
دیده می شود.

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 ودوم مسابقه عکس ورزش در منزل

     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

ورزش

توصیه های ورزشی برای فصل پاییز

بازدید مدیران باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از مرکز پزشکی ورزشی ایرانمال

تساوی فوالد مبارکه سپاهان و گل گهر در بازی دوستانه
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رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله و سلم(:
گنه کاری او را  گرفتار و  پاره تن من در خراسان دفن خواهد شد، هیچ 
گناهانش  گرفتاری او را برطرف سازد و  زیارت نکند، جز اینکه خداوند 

را ببخشاید.                                                                          

جنادة  روایت می کند که در ساعات آخر عمر امام حسن )علیه السالم(، آن حضرت در بسترش   
آرمیده بود. من برای عیادت و احوالپرسی به محضرش رفتم. دیدم در پیش رویش طشتی نهاده شده 

و خون گلوی آن حضرت در آن می ریزد.
جگرش بر اثر زهری که معاویه به او خورانده بود، پاره پاره شده و از دهانش بیرون می آمد.

عرض کردم: ای موالی من! چرا خود را معالجه نمی کنی؟
فرمود: ای بنده خدا! مرگ را با چه چیز درمان کنم؟

گفتم: همانا ما از سوی خداییم و ما به سوی او بازمی گردیم.
عرض کردم: ای پسر رسول خدا! مرا موعظه کن.

فرمود: برای سفر آخرتت آماده باش و زاد و توشه این سفر را قبل از پایان عمرت فراهم کن و بدان که تو در 
جست وجوی دنیا هستی، ولی مرگ در جست وجوی توست و هرگز غم و اندوه فردا را که نیامده، امروز به 

خود راه نده.
         منبع: رسانه نیوز
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 فرهنــݡگــــی

فیلم سینمایی »بمب؛ یک عاشقانه« دومین تجربه پیمان 
معادی در قالب کارگردان است. اثر اول این کارگردان »برف روی 
کاج ها« است که با استقبال زیادی شد و فروش نسبتا خوبی داشت. 
معادی پس از گذشت چند سال از اثر اولش، با فیلمی عاشقانه در دل 
جنگ به سینما برگشت و در جشنواره فیلم فجر سال ۱۳9۶ جوایز 

متعددی در بخش های مختلف از آن خود کرد.
بازیگران این فیلم پیمان معادی، لیال حاتمی، سیامک انصاری، حبیب 
رضایی و... هستند. همان طور که از نام فیلم برمی آید، درونمایه فیلم یک 
داستان عاشقانه در خالل سال های جنگ ایران و عراق و بمباران تهران 
است؛ البته برخالف اثر اول کارگردان که در آن داستان یک عشق مطرح 
می شد، در فیلم »بمب؛ یک عاشقانه« داستان دو عشق به صورت موازی 

مطرح می شود و با هم به شکل دهی به قصه کمک می کنند.
از طرفی فیلم »بمب؛ یک عاشقانه« روایتگر زندگی زوجی )پیمان معادی 
و لیال حاتمی( است که مشکالتی در زندگی زناشویی خود دارند و آن 
مشکالت تا حدی است که این زوج حتی هنگام بمباران به زیرزمین 
گانه به سر  مجتمع مسکونی شان پناه نمی برند و فقط در اتاق هایی جدا
می برند تا بمباران تمام شود؛ از طرفی دیگر بیانگر عشقی میان دختر و پسر 
نوجوانی به نام سعید و سمانه است که در هنگام بمباران تهران و در زمان 

پناه گیری خانواده ها در زیرزمین با هم آشنا می شوند.
در این فیلم عالوه بر داستان عاشقانه، لوکیشن ها و سکانس هایی وجود 
دارد که معموال در مدرسه های آن دوران شاهد بودیم و برای ما یادآور 
سال های 60 و 61 است؛ یعنی اوج زمان جنگ. دیوارنویسی دیوارهای 
مدرسه به نوعی برای بیننده یادآور خاطرات دوران هرچند سخت جنگ 
است و باعث حس هم ذات پنداری  بیشتر او با فیلم و وقایع و شخصیت ها 
می شود. از دیگر نکات مثبت فیلم کارگردانی قوی آن و نمایش تمام 
صحنه ها با جزئیات کامل است. نقطه قوت دیگر موسیقی فیلم است 
که اثر موسیقی دان معروف »النی کاریندرو« است. این موسیقی چه در 
دل صحنه هایی از فیلم که دیالوگی ندارند و چه صحنه هایی که دیالوگ 
دارند و یا بیشتر هیجانی هستند به زیبایی نشسته است و فیلم را از حالت 
گر بخواهیم نقدی صریح داشته باشیم،  ج کرده است. ا کسالت بار خار
می توانیم به بیش ازحد درگیر بودن در گرفتن نماها و قاب های متعدد 
اشاره کرد، مثال سکانس های مدرسه و دیالوگ های ردوبدل شده بین 
معلمان و کارکنان مدرسه اشاره کرد. این دیالوگ ها در برخی مواقع از بحث 
اصلی فیلم یعنی جدال بین زوج اصلی قصه بازمی ماند و علت درگیری زوج 

را از زبان پدرزن در سکانسی کوتاه می شنویم، نه در خالل قصه اصلی.
فیلم »بمب؛ یک عاشقانه«، یک فیلم عاشقانه از نوستالژی های ما در 
دوران تحصیل، آن هم در برهه ای حساس در کشور است که با چاشنی 
عشق در هم  آمیخته شده است و درعین حال فیلمی است، هم عاطفی، 
هم خانوادگی، هم فرهنگی و هم اجتماعی که کسانی که اوایل انقالب و 

دوران جنگ را درک کرده اند از آن بیشتر لذت خواهند برد.
    منبع: رسانه نیوز
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کارگردان:     پیمان معادی  ا
معرفی کتاب

 نویسنده: 
استاد ابوالقاسم پاینده
ناشر :
ندای دوست

 کتـــاب »نهج الفصاحـــه« را می توان یکی از 
که مشتمل است بر  متون ارزشـــمندی دانســـت 
کرم )صل اهلل  روایـــات و کلمات حضرت پیامبـــر ا
علیـــه و آله( و با تالش مرحوم ابوالقاســـم پاینده 

گردآوری شده است.
نهج الفصاحه در واقع در دو فصل گردآوری و تدوین 
گشته است. بخشی از آن به احادیث و  و تصنیف 
بخش دیگر به خطبه ها اختصاص یافته است. این 
کرم  نام گذاری هم به بیانی از خود شخص پیامبر ا
)صل اهلل علیه و آله( برمی گردد که در حدیثی در باب 
فرد عرب  فرموده اند: »من فصیح ترین  خویشتن، 
کرده تا سخنان  کتاب تالش  هستم«.مصنف این 
آله( را در مضامین و  کرم )صل اهلل علیه و  پیامبر ا
گرد آورد و از  موضوعاتی همچون فضیلت و اخالق 

آوردن احادیث فقهی اجتناب ورزیده است.
 3۲۲7 تعداد  »نهج الفصاحه«  شریف  کتاب  در 
کرم )صل اهلل علیه و  حدیث و 16 خطبه از پیامبر ا
گردآورنده به مباحث  گرد آمده و در مقدمه  آن،  آله( 
مختلفی در باب متن کتاب همچون انگیزه نگارش 

پیامبر،  فصاحت  نام گذاری،  علت  نهج الفصاحه، 
پرداخته  دیگر  مختلف  موضوعات  و  پیامبر  تاریخ 

است.
کتاب نکات متنوعی از طفولیت پیامبر  در مقدمه 
گرفته تا زمان بعثت و رسالت  )صل اهلل علیه و آله( 
مورد توجه نویسنده قرارگرفته است. همچنین به 
کرم  ا رسول  حضرت  شخصیت  همچون  مواردی 
سخنان  ویژگی های  نیز  و  آله(  و  علیه  اهلل  )صل 
و  جنگ ها  درباره  دیگری  نکات  و  حضرت  آن 
موضوع  ادامه  در  و  ایشان  اخالقی  ویژگی های 
پیشرفت اسالم در مکه مکرمه و تاریخ و چگونگی 

مهاجرت مسلمانان به مدینه اشاره  شده است.
و  فضایـل  و  کریـم  قـرآن  بـه  کتـاب  ایـن  ادامـه  در 
رسـول  عبادت هـای  آن،  معجزه گونـه  ویژگی هـای 
کـرم )صـل اهلل علیـه و آلـه(، آیاتـی از قـرآن دربـاره  ا
موضـوع اطاعـت از پیامبـر اسـالم )صـل اهلل علیـه و 
آلـه(، موقعیـت زن در اسـالم، فرهنـگ اعـراب قبـل 
اجتماعـی  و  سیاسـی  جریانـات  و  اسـالم  ظهـور  از 
رحلـت  از  پـس  و  اسـالم  گرامـی  رسـول  زمـان  در 
ایشـان در اجتمـاع مسـلمین و حکومـت اسـالمی 
امیرالمؤمنیـن  موقعیـت  همچـون  دوران،  آن  در 
)صـل  کـرم  ا پیامبـر  رحلـت  از  پـس  )علیه السـالم( 
و  بنی امیـه  دوران  فتنه هـای  و  آلـه(  و  علیـه  اهلل 

اسـت. رفتـه  اشـاراتی  بنی عبـاس 
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نهج الفصاحه

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

شماره سامانه پیامک :                                                                                                                                                                                                                                                         30003222

h t t p s : / / m s c . i r وب سایت:                                                                                                                      

http://aparat.com/msc.ir                                                                                                                                                                                                                                :  آپارات                             

https://www.instagram.com/mobarakehsteel_co                                                       :     اینستاگرام  

https://t.me/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                                             :     تلگرام  

https://poopak.msc.ir/#/room/#pr:pws.msc.ir                                                                                                 :    پوپک

https://eitaa.com/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                            :     ایتا 

https://gap.im/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                                          :     گپ

 آشنایی با 
سیره اخالقی امام رضا علیه السالم( 

امام رضا )علیه السالم( به اخالق عالی و ممتاز آراسته بودند   
و بدیـن سـبب دوسـتی عـام و خـاص را بـه خـود جلـب کردنـد. از 
ابراهیم بن عبـاس صولـی نقـل شـده اسـت: هرگـز ندیـدم در سـخن 
گفتن، با کسی درشتی کند؛ هرگز ندیدم سخن کسـی را پیش از فراغ 
از آن، قطع کند؛ هرگز درخواسـت کسـی را که قادر به انجام دادن آن 
بود، رد نفرمود؛ هرگز پاهای خود را جلو همنشین دراز نمی کرد و هرگز 
گی های آن حضرت این  در برابر همنشـین تکیه نمی کرد. از دیگر ویژ
بـود کـه هـر دعایـی را کـه شـروع می کـرد بـر محمـد و آل او صلـوات 

می فرستاد. 
ایشان بسیار صدقه پنهانی می داد و اموال خویش را بین نیازمندان تقسیم 
می نمود. شیوه امام )علیه السالم( در بخشش طوری بود که کسی که 
مورد جود امام رضا )علیه السالم( قرار می گرفت، احساس شرمندگی نکند. 
نقل شده که ایشان در مجلسی با یاران خود مشغول صحبت کردن بود. 
گهان مردی بلندقامت وارد مجلس شد و به حضرت سالم کرد و گفت:  نا
کان شما هستم. از حج برمی گشتم که  من مردی از دوستان پدران و نیا
گر به من کمک کنید تا به وطنم برسم، پولی را که  خرجی خود را گم کردم. ا
به من می دهی از طرفتان صدقه خواهم داد. حضرت فرمود: بنشین. بعد 
کنده شدند، امام به اتاقشان رفت و بعد از مدت  از مدتی که جمعیت پرا
کمی بازگشت و دستش را از باالی در بیرون آورد و پرسید آن مرد کجاست؟ 
مرد جواب داد: من در حضور شما هستم .ایشان فرمود: این پول ها را 
بگیر و خرج کن. لزومی ندارد از طرف من صدقه بدهی. از نزد من خارج شو 
تا ترا نبینم و تو نیز مرا نبینی. بعد از رفتن آن مرد، فردی که در آنجا حضور 
داشت به امام رضا )علیه السالم( عرض کرد:  شما به این شخص احسان 
و بخشش نمودید. علت اینکه فرمودید تا شما او را نبینید و او شما را نبیند 
چیست؟ ایشان فرمود: از ترس اینکه مبادا شرمندگی را در صورت او ببینم. 
آیا از رسول خدا )صل اهلل علیه و آله( نشنیده اید که فرمود: حسنه مخفیانه 

با هزار حج برابر است.
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)عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۲۵7 (

در عالم هستی حقیقتا شخصیتی به عظمت پیامبر )صل اهلل علیه و آله( خلق نشده و این رتبه اول 
بودن پیغمبر رتبه مهمی است. یعنی سرور همه انبیا و اوصیا و همه خوب های عالم پیامبر )صل اهلل 
علیه و آله( است. به عبارت دیگر »آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری«. همه فرشته ها و انبیا هرچه 

خوبی دارند، شعاع وجود پیامبر )صل اهلل علیه و آله( است. 
دومین شخصیت بزرگ عالم موال امیرالمؤمنین )علیه السالم( است. یک زمانی علمای یهود و نصاری 
سؤال های مهمی کردند. حضرت بی درنگ پاسخ دادند. چون این ها محضر پیغمبر نرسیده بودند، به 
موال علی )علیه السالم( عرض کردند شما همان پیغمبری هستی که حضرت موسی )علیه السالم( و حضرت 
عیسی )علیه السالم( وعده آمدنش را داده اند؟ حضرت فرمودند: نه، من نیستم. من بنده ای از بنده های 
پیغمبر هستم و هرچه دارم از او دارم. مرحوم آیت اهلل بهاءالدینی )ره( همیشه می فرمود: همه عالم سر سفره 

پیغمبر خدا هستند؛ چه ولی نعمت را بشناسند و چه نشناسند.
پیغمبر ما پیغمبر رحمت و مهربانی است. در تمام انذارهایش رحمت و محبت است. در روایت داریم بعضی 
از مشرکین را که در بند بودند به محضر پیغمبر آوردند. حضرت تبسم کردند. یکی از این ها گفت: می گویند 
شما پیغمبر مهربان و خوش اخالقی هستی. فرمود: من خنده و تبسمم برای این است که به زور می خواهیم 

شما را به بهشت ببریم و از شرک و بت پرستی نجات دهیم.
ما برای خوب ها خیلی گریه می کنیم. مؤمنی که از دنیا رفته و شهید شده است یا برای کسی که به او ظلم 
شود گریه می کنیم؛ اما من کسی را سراغ ندارم که برای ظالم ها گریه کند. بگوید: چرا ظالم ها ظلم می کنند؟ 
چرا جهنم می روند؟ اما پیغمبر برای اشقیا هم گریه می کرد. پیغمبر ناراحت می شود از اینکه کسی به جهنم 
برود. پیامبر غصه می خورد. چرا این ظالم باید یک عده را گمراه کند؟ از شدت مهربانی برای اشقیا گریه 
کروبه می ریخت،  می کرد. ما عظمت و رأفت و محبت پیغمبر را درک نمی کنیم. یک یهودی که زباله و خا
یکی دو روزی پیدایش نشد. حضرت سراغ او را گرفتند. گفتند مریض است و در بستر بیماری است. حضرت 
فرمود: به عیادتش برویم. آن فرد چشم هایش را باز کرد و تعجب کرد. گفت: ما این آقا را اذیت می کردیم؛ 
حاال آمده سفره محبت و احسان و لطفش را پهن کرده است. منقلب شد و دید نمی شود به این پیغمبر 

ایمان نیاورد.
در سوره توبه داریم که خدای مهربان می فرماید: همانا به تحقیق رسول و نماینده ای که خدا برای شما 
فرستاد و از جنس خود شماست؛ یعنی جن و فرشته نیست؛ انسان است. از نظر ظاهری بشر است؛ اما 
گر فرشته و غیرانسان بود، همه بهانه می کردند.  بشری که حلقه اتصال خدا به تمام عالم هستی است. ا
گوار است. پیغمبر ما راضی نیست یک خار در پای کسی فرورود. یک بچه  رنج امت برای پیغمبر خیلی نا
پشت پرده در نماز جماعت گریه می کند، پیغمبر نماز را که گفت وگو با خداست و معراج مؤمن است، سریع 
تمام می کند که این مادر به بچه برسد. یک نفر گفت: چرا نماز را سریع خواندی؟ فرمود: صدای گریه بچه را 

نشنیدی؟ در آن حضور قلبی که با خدا دارد، نماز را زود می خواند. طاقت ناله یک بچه را ندارد.
گوار  ک کند. بر پیغمبر خیلی نا استغفار پیامبر از همه انبیا بیشتر بود. یعنی دائم می خواسته دیگران را پا
است بر امت رنجی برسد. مادری که وقتی بچه اش تب می کند، او هم تب می کند. پیغمبر به مراتب از مادر 
نسبت به امت مهربان تر است. از پیغمبر دیگر مهربان تر کسی را نداریم. پیغمبر می خواهد بدترین آدم ها 
را هم نجات بدهد. مظلومیت پیغمبر در عالم بی نظیر است. مظلومیت تمام اهل بیت را جمع کنی تازه 
مظلومیت پیغمبر می شود. آن هایی که دور پیغمبر بودند و بعضی از منافقینی که فقط نیش می زدند، 
دشمن پیغمبر بودند. منتظر بودند پیغمبر سر بر زمین بگذارد و هر کاری می توانند برای گرفتن جان پیغمبر 
کننده داشت. این باالترین  انجام بدهند.  پیامبر با همین ها می نشست و صحبت می کرد و رفتار مدارا

معجزات پیغمبر است. 
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عظمت و مقام پیامبر 
اکرم )صل اهلل علیه و آله(

معنویت

حجت االسالم فرحزاد

ک حرم رسید، دوا نیز داده شد خا
آب حرم رسید، شفا نیز داده شد

اصال بهانه هاست که ما را می آورد
با دادن بهانه، بها نیز داده شد

گر به خواسته ها لطف می شود هرجا ا
در این حرم نخواسته ها نیز داده شد

از بس کریم بود که در هم خرید و رفت
در ازدحام، حاجت ما نیز داده شد

کتفا نکرد اصال به خواهش کِم ما ا
ما سنگ خواستیم، طال نیز داده شد

گفتم رضا، عطای حسینی نصیب شد
گفتم حسین، امام رضا نیز داده شد

می خواستم به مشهد تو راهی ام کنند
دیدم برات کرُبَبال نیز داده شد

در جست وجوی حرم
ادبی 

کبر لطیفیان  علی ا


