
 رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه در
کرد:  آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت مطرح 

 طرح های توسعه فوالد مبارکه ضامن
 تأمین مواد اولیه صنایع پایین دست
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ثبت رکورد تولید روزانه کالف گرم
 توسعه مداوم کمی، کیفی

  و متوازن را در دستور کار
 خود داریم

یادداشت مدیر مسئول

کشور در فرایند پیشرفت و توسعه  بنگاه های اقتصادی و صنعتی   
منطقه ای و بین المللی و در جریان رقابت با رقبای داخلی و خارجی خود، 
نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای جهت گیری های کلی اقتصاد 
و تجارت جهانی، بهره گیری از دانش، تکنولوژی و فناوری روز، سنجش نیاز بازار 
کیفیت با رعایت باالترین استانداردهای  داخلی و خارجی و تولید محصوالت با
بین المللی است و بالطبع یکی از رموز اصلی بقا و موفقیت هر سازمان، در گرو 
توسعه، تحول و تولید در راستای مشتری مداری و جلب رضایت مشتری است.

مقایسه عملکرد شرکت های بزرگ اقتصادی و صنعتی ایران در دو دهه اخیر 
نشان می دهد شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از فعال ترین شرکت های 
صنعتی ایران، عملکرد قابل قبولی در خصوص تحول گرایی درعرصه تولید و 
خودکفایی در زمینه فوالد و صنعت، تأمین نیازهای بازارهای داخلی و خارجی 
به محصوالت فوالدی، مشتری مداری و تولید محصوالت با رعایت باالترین 
استانداردها داشته و همین امر موجب توفیق این شرکت در مواجهه با رقبای 

داخلی و خارجی شده است.
این وضعیت در شرایطی رقم می خورد که تحریم های ظالمانه و بی سابقه نظام 
بین الملل و دولت های عهدشکن و متجاوز غربی در سال های اخیر با هدف 
جلوگیری از رشد و توسعه کشور و افزایش فشار بر شرکت های بزرگ صنعتی و 
اقتصادی کشور در باالترین سطح بوده و شرکت فوالد مبارکه نیز بیش از سه بار 
متوالی به طور مستقیم، هدف این تحریم ها قرار گرفته است؛ با وجود این، نه تنها 
ممانعتی در روند رشد و تعالی این سازمان متعالی به وجود نیامده، بلکه در تمامی 
عرصه ها به ویژه در افزایش میزان کّمی و کیفی تولید، تأمین نیازمندی مشتریان، 

کیفیت، رکوردزنی در حوزه های  تکمیل زنجیره فوالد، تولید محصوالت جدید و با
مختلف، راه اندازی خطوط جدید تولید و در نهایت صادرات محصوالت تولیدی 

به خارج از کشور، موفقیت های خوبی به دست آمده است.
تولید محصوالت متعدد با کاربرد در مخازن تحت فشار، لوله سازی، صنایع 
نیروگاهی، صنایع لوازم خانگی و خودروسازی ازجمله اتفاقات شایسته و قابل تقدیر 
در شرکت فوالد مبارکه است که ضمن تأمین نیاز صنایع پایین دستی و شرکت های 
داخلی به این محصوالت، نقش مؤثری در تولید و خوداتکایی و جلوگیری از خروج 

ارز از کشور دارد.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان سازمانی متعالی و پویا ضمن اهمیت بخشی به ضرورت 
گیر در بستر اقتصاد و صنعت کشور، به ویژه در زنجیره فوالد،  ایجاد توسعه پایدار و فرا
همواره خود را متعهد به خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم شریف 
ایران دانسته و ضمن رعایت کلیه اسناد باالدستی، فرمایشات رهبر معظم انقالب 
در زمینه ضرورت رونق بخشی در عرصه تولید و پشتیبانی از جریان خدمت گزاری 
و رفع موانع تولید را در درجه اعالی اهمیت و اولویت قرار داده و خوشبختانه با 
برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح و همت مؤمنانه و همدالنه و ارزیابی های 
مداوم مدیران و کلیه کارکنان خدوم خود، تکالیف و وظایف محوله را به بهترین نحو 
ممکن به سرانجام رسانده است. خوشبختانه عزمی که در حال حاضر در مدیریت و 
کارکنان این شرکت مشاهده می شود به همراه بهره گیری مناسب از فضای همدالنه 
و سیاست توسعه کیفی، کّمی و متوازن مدیرعامل محترم شرکت، پتانسیل های 
بسیار خوبی برای دست یابی به موفقیت های بیشتر در مسیر پیِش رو است که 

ان شاءاهلل با قوت و سرعت محقق خواهد شد.

همت مؤمنانه و رفتار همدالنه مدیران و کارکنان؛رمز بقا و موفقیت فوالد مبارکه
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 تالشگران مجتمع فوالد سبا 
افتخاری دیگر رقم زدند؛

 بازدید معاون نظارتدکتر طیب نیا ،مدیرعامل فوالد مبارکه:
  بر استانداردهای سازمان 

 ملی استاندارد از شرکت
 فوالد امیرکبیر کاشان

ضرورت تحقق توسعه و کمک به زیرساخت ها توسط فوالد مبارکه
کید کرد: معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل فوالد مبارکه تأ
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بودجه ۱۴۰۱ باید دقیق تر از گذشته تنظیم شود
رئیس سازمان برنامه وبودجه گفت: تدوین و تنظیم الیحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور باید با نگاه علمی و دقیق تر از گذشته و سرعت زیاد دنبال شود.

حمایت از لوازم خانگی داخلی فرصتی برای ارتقای تولید
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: به طورقطع حمایت از تولیدات داخلی بسیار خوب است و تکلیف بزرگی بر دوش تولیدکنندگان قرار می دهد.

بازخوانی مطالبات رهبر معظم انقالب 
از   بخش تولید

بازخوانی مطالبات رهبر معظم انقالب در سال 1400 از 
دولت و بخش تولید، چراغ راهی برای همه مسئوالن و 
تولیدکنندگان به خصوص بخش صنعت و معدن کشور است.

کید رهبر معظم انقالب اسالمی در سال های گذشته تکیه بر  تأ
توان داخلی برای تولید ملی بوده و این امر نشان دهنده دغدغه 
ویژه ایشان در خصوص بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم 
است که در سال 1400 نیز طی چند سخنرانی مختلف، همچنان 
کید می فرمایند.  در ادامه به برخی از این سخنان  بر اهمیت تولید تأ

اشاره می شود:
تولید، هم احتیاج دارد به حمایت های الزم قانونی و حکومتی و 
هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود. حاال 
مثال فرض کنید وقتی که یک کارگاه نیمه کاره ای، یعنی کارگاهی 
که با 30 درصد یا 40 درصد ظرفیت کار می کند یا به کلی از کار افتاده 
است، با همت چند جوان به راه می افتد، با تشویق ها و مانند 
این ها این کارگاه مشغول حرکت می شود و بعد از آنکه به تولید 
گهان انسان مشاهده می کند که رقیِب این محصول  رسید، نا
ج وارد کشور می شود؛ یا به وسیله دست های  به نحوی از خار
خیانتکار قاچاقچی یا متأسفانه از طرق قانونی و به خاطر ضعف 
رعایت های قانونی. این تولید طبعا تشویق نمی شود؛ این مانع بر 
سر تولید است، یعنی آن کاری که انجام گرفته، در واقع شکست 
می خورد. یا همچنین ]به خاطر[ نبوِد مشوق ها، مثل نبود مشوق 
سرمایه گذاری. سرمایه گذاری در امر تولید احتیاج دارد به مشوق. 
بایستی کسانی که می توانند سرمایه گذاری کنند تشویق بشوند 
به این کار و اوضاع کسب وکار در کشور به نحوی باشد که برای 
این ها تشویق کننده بشود که وارد این کار بشوند، یا هزینه تولید 
برایشان افزایش پیدا نکند که متأسفانه این ها اتفاق نیفتاده؛ 
یعنی مالحظات الزم انجام نگرفته؛ نه آن چنان مشوقی وجود 
داشته و نه در مورد هزینه های تولید فکری شده. در یکی از سال ها 
-حاال شاید سال ۹۹ نبود، شاید سال ۹۸- هزینه تولیدکننده از 
هزینه مصرف کننده باالتر بوده. خب این ها چیزهایی است که 

مانع پیشرفت تولید است.
پیشرفت و رشد تولید الستیک خودرو، آلومینیوم، 

پتروشیمی و فوالد در سال ۹۹
امسال، سال 1400، زمینه خوبی برای شکوفایی جهش تولید 
کثر استفاده را کرد. باید این  وجود دارد که از این بایستی حدا
حرکت با جدیت دنبال بشود و به طور عمده حمایت های قانونی 
و دولتی و حکومتی از همه سو نسبت به جهش تولید انجام بگیرد. 
دولت بایستی همت خودش را بر این قرار بدهد که موانع را برطرف 
کند و حمایت های الزم را انجام بدهد و ان شاءاهلل جهش تولید به 

معنای واقعی کلمه در امسال انجام بگیرد.
ما بایستی تولید را محور کار قرار بدهیم و حمایت های الزم را انجام 
بدهیم و مانع ها را از سر راه تولید برداریم؛ در واقع شعار امسال، 
شعار تولید است، منتها با تکیه بر پشتیبانی هایی که باید انجام 
که بایستی  که باید بشود و مانع هایی  بگیرد، حمایت هایی 

برطرف بشود.
یک فهرست نسبتا طوالنی ای از کاالهایی که در آن ها افزایش 
تولید داشته ایم در اختیار من قرار گرفته، که البته من آن فهرست 
را بتمامه نمی خوانم، عمدتا لوازم خانگی رشد زیادی کرده؛ 
الستیک خودرو، آلومینیوم، پتروشیمی، فوالد و امثال این ها، 
کاالهایی است که در سال ۹۹ واقعا پیشرفت و رشد کرد؛ همین 
بایستی ادامه پیدا کند. این حرکت تولیدی در کشور بایستی ادامه 

پیدا کند و موانع تولید از سر راه تولید برداشته بشود.
گر دست واسطه ها قطع شود، کمک زیادی به  ا

تولید خواهد شد
فرض کنید واردات بی رویه و بی مورد، یا قاچاق کاال، یا مقررات 
گیر، یا کمک نکردن بانک ها و نظام  زائد و غیرالزم و دست وپا
بانکی به تولید که این ها مواردی است؛ لکن موانع تولید فقط 
این ها نیست. گزارشی به من دادند که در آن گزارش موانع تولید را 
به تفصیل بیان کرده اند و به نظر من خوب است که چنین گزارشی 
گاه هستند به  در صداوسیما به وسیله کسانی که با این مسائل آ
مردم داده بشود تا بدانند که برداشتن بعضی از این موانع تولید 
بر عهده خود مردم است و بعضی بر عهده دستگاه های دولتی یا 
به کلی دستگاه های حکومتی است؛ چه قوه مجریه و چه سایر 
قوا. به هرحال موانع تولید زیاد است که این ها باید از سِر راه 

برداشته بشود.
یکی هم حمایت هاست؛ مثل مشوق های قانونی یا کمک کردن 
به وارداتی که تولید متوقِف به آن هاست؛ ]مثال[ بعضی از موارد 
ج بیاید یا مثال  تولید ما، احتیاج به مواد اولیه دارد که باید از خار
برخی از ماشین آالت و امثال این ها که بایستی به این ها کمک 
بشود و تسهیل بشود. یک کمک عمده برای تولید این است که 
گر تولید شد و تقاضای مردمی  قدرت خرید مردم باال برود، َواال ا
وجود نداشت، تولید شکست می خورد؛ ]یعنی[ قدرت خرید مردم 
که این ]همان[ مسئله ارزش پول ملی است و نکته بسیار مهمی 

است که در جای خود بایستی اهل فن درباره آن بحث کنند.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
با حضور وجیه اله جعفری معاون وزیر صمت و 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو، علی نبوی دستیار 
ویژه وزیر صمت و رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه، پروین 
صالحی نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی، مدیرعامل، معاونین و مدیران گروه فوالد مبارکه در سالن 

اجتماعات مرکز تحقیقات این شرکت برگزار شد.
معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در این آیین گفت: 
تحقق توسعه در کنار تأمین مواد اولیه، کمک به زیرساخت ها و استفاده 
از توانمندی کارکنان باید سرلوحه کار مدیران فوالد مبارکه قرار گیرد تا در 

یک برهه زمانی کوتاه، موانع موجود حل وفصل شوند.
وجیه اله جعفری اظهار کرد: مسئولیت ها رفتنی و آزمونی برای همه 

ماست که نشان می دهدچگونه از عهده مسئولیت خود برآمده ایم.
که  وی ضمن تقدیر از بنیان گذار شرکت فوالد مبارکه و مدیرانی 
مسئولیت اداره فوالد مبارکه را از ابتدای راه اندازی قبول کرده اند، 
افزود: امروز فوالد مبارکه همچون نگینی در خاورمیانه و شمال آفریقا 
می درخشد و با تأمین 30 درصدی فوالد و ۷0 درصدی ورق کشور، 

می تواند توسعه جدی تری پیدا کند.
تحقق توسعه در فوالد مبارکه با مدیریت جدید

رئیس هیئت عامل ایمیدرو، ضمن تقدیر از کسانی که همواره تالش 
کرده اند تا فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت ملی در جای جای کشور 
کنون نیز  کمک رسان باشد، خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه هم ا
اثر خود را بر اقتصاد ملی گذاشته است. از وزیر محترم صمت قدردانی 
که پیشنهاد ما  را برای انتخاب آقای طیب نیا به عنوان  می کنم 
مدیرعامل جدید فوالد مبارکه که فردی از داخل این مجموعه است، 
که قرار است با حضور ایشان توسعه های جدیدی در  قبول کردند؛ چرا

فوالد مبارکه محقق شود.
وی با بیان اینکه مشکالت زیادی را پشت سر گذاشته ایم و می توانیم با 
شرایط جدید تحوالت جدیدی را نیز رقم بزنیم، ادامه داد: فوالد مبارکه 
جایگاه خاص خود را دارد و قطعا می تواند با همتی که در همه فعاالن 
آن وجود دارد، تحوالت بنیادینی در فوالد، زنجیره های بعدی و ایجاد 

ارزش افزوده باال رقم بزند و افتخارات جدیدی به دست آورد.
جعفری با اشاره به اینکه بخش معدن و صنایع معدنی از بخش های 
مهم کشور است و نقش مهمی در حوزه اقتصادی کشور ایفا کرده، 
کرد: شرکت های بزرگی همچون فوالد مبارکه توانسته اند  تصریح 
به خوبی این نقش را در ابعاد مختلف و با وجود تحریم ها و همه 

مشکالت موجود، ایفا کنند و به اقتصاد کشور  یاری برسانند.
کتشافات جدید معدنی هستیم نیازمند ا

وی با بیان اینکه ارزش مواد معدنی برجاِی کشور حدود 3۹ میلیارد 
کتشافات معدنی هنوز  دالر است، اذعان داشت: این در حالی است که ا
کتشافات جدید در عمق هستیم و در چند سال  کامل نشده و نیازمند ا

اخیر نیز حدود ۷ میلیارد دالر به این عدد اضافه شده است.
گر بخش معدن و صنایع معدنی را با  کید کرد: ا معاون وزیر صمت تأ
شرایط موجود در نظر بگیریم و آن را به سرمایه گذاری تبدیل کنیم، در 

سال های آتی بیش از هزار و ۵00 میلیارد دالر ارزش ایجاد خواهد شد.
جعفری ادامه داد: سهم ارزش افزوده معدن و صنایع معدنی کشور 
حدود 30 درصد صنعت بوده و سهم اشتغال آن ۲۶ درصد است. 
سازمان ایمیدرو نیز در این مدت تالش کرده تا به همراه شرکت های 
وابسته به خود و  با همکاری آن ها، سرمایه گذاری های زیادی 
انجام دهد؛ به طوری که تا پایان سال ۹۹ به میزان ۲3.۵ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی از طریق سازمان ایمیدرو 
و شرکت های تابعه آن انجام شده و تا سال 1404 نیز 1۲ میلیارد دالر به 

این عدد اضافه خواهد شد.
وی اضافه کرد: سال گذشته در حوزه صنعت و معدن حدود 3.۵ 
ح های آن تکمیل شده  میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام شده و طر
ح تکمیل و افتتاح  است. در سال 1400 نیز حدود ۲ میلیارد دالر طر
خواهد شد که با رقم  1.۲ میلیارد دالر، اجرای این پروژه ها شروع خواهد 
شد و ادامه این کار،  اشتغال زایی و رونق تولید را به همراه خواهد داشت 

و به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو عنوان داشت: شرکت فوالد مبارکه ازجمله 
واحدهای بزرگ صنعتی است که نقش بسزایی در ایجاد زیرساخت ها 
داشته است. البته همه واحدهای صنایع معدنی در حوزه تأمین آب و 
برق کشور در تالش اند و این به نفع خود آن ها خواهد بود تا زیرساخت 

پایداری در آینده داشته باشند.
فوالد مبارکه نباید نگران تأمین مواد اولیه باشد

کنسانتره از  کرد: تأمین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن و  کید  وی تأ
معضالت فوالد مبارکه است که مدیرعامل جدید این مجموعه باید 
به آن توجه داشته باشد. ایمیدرو نیز قطعا در برنامه های خود به این 
موضوع توجه داشته تا با حمایت وزارت صمت، تأمین مواد اولیه را 
دنبال و به نتایج مثبتی برسد و فوالد مبارکه نیز برای تأمین نیاز خود 

به مواد اولیه نگرانی نداشته و به دنبال ایجاد ارزش افزوده بیشتر در 
صنعت باشد.

جعفری با بیان اینکه سهم سنگ آهن در فوالد حدود ۹۸ درصد است، 
یادآور شد: سهم فوالد در زیربناها و مجموعه شهرسازی حدود ۵۲ 
درصد، در حمل ونقل 1۷ درصد و در ماشین آالت ۲۷ درصد است؛ قطعا 
توسعه فوالد کشور را باید به سمتی ببریم که اثر وضعی و اصلی خود را 

در اقتصاد داشته باشد.
وی با بیان اینکه توسعه در فوالد مبارکه امری مهم است که باید محقق 
شود، اضافه کرد: آنچه انتظار می رود این است که فوالد مبارکه با تیم 
جدیِد کارِی خود بتواند رکوردهای جدید را همچون مدیران قبلی به 

ثبت برساند.
فوالد مبارکه در حوزه زیرساخت ها نیز نقش آفرین بوده 

است
معاون وزیر صمت اذعان داشت: همدلی کارکنان فوالد مبارکه با 
مدیرعامل و تیم او، همچنین توجه مدیران برای استفاده از توان 
کارکنان مجموعه و دقت به معیشت آن ها،  تخصصی مدیران و 
همگامی و هماهنگی را بیشتر خواهد کرد. انتظار می رود با حضور 
مهندس نبوی به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه، این 

مهم نیز بیش ازپیش تحقق یابد.
کید کرد: مواردی مانند افزایش سرمایه که در مجمع عمومی  وی تأ
ح های توسعه ای باید تعیین تکلیف شوند،  به تصویب رسید و طر
زمان بندی طرح ها اعالم شود و مشکالتی که بر  سر  راه اجرای  طرح ها 
وجود دارد در بازه زمانی کوتاهی توسط مدیرعامل جدید شرکت فوالد 

مبارکه برطرف گردند.
جعفری ادامه داد: در حوزه زیرساخت ها، شرکت فوالد مبارکه 
برنامه های مدونی داشته و نقش آفرین بوده است. الزم است که 
مدیریت این مجموعه برنامه های جدی تری را پیشنهاد دهد تا با 

حمایت از سوی ایمیدرو  و  وزارت صمت به نتیجه برسد.
ضرورت تحقق توسعه در کنار تأمین مواد اولیه، کمک به 

زیرساخت ها و استفاده از توانمندی کارکنان
وی تصریح کرد: آنچه در توان ایمیدرو است، از مباحث تخصصی گرفته 
تا پشتیبانی، می تواند توسعه فوالد مبارکه را رقم بزند. ایمیدرو مثل 
همیشه در کنار شما خواهد بود و وزارت صمت نیز بر آن است تا فوالد 

مبارکه را به نقطه اوج خود برساند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو عنوان داشت: فوالد مبارکه باید زنجیره 
فوالد را تا جایی که ممکن است ادامه دهد و در کشور ارزش افزوده ایجاد 
کند. در واقع این شرکت باید سرمایه و نقدینگی خود را هدایت کند تا 

بتواند توسعه را محقق کند.
کنار تأمین مواد اولیه، کمک به  کرد: تحقق توسعه در  کید  وی تأ
زیرساخت ها و استفاده از توانمندی کارکنان باید سرلوحه کار مدیران 
فوالد مبارکه قرار گیرد تا در برهه زمانی کوتاه موانع موجود رفع  شوند.

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در حاشیه آیین تکریم 
و معارفه مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه همچنین اظهار کرد: سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، حمایت های خود را 
در جهت توسعه واحدهای صنعتی در دستور کار دارد و شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان یکی از شرکت های بزرگ فوالدی همواره موردحمایت 

ایمیدرو بوده و همین سازمان نیز پایه گذار آن بوده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: امروز 
نیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، حمایت از 
شرکت فوالد مبارکه از جنبه های مختلف باألخص تأمین مواد اولیه را 

در برنامه های کاری خود قرار داده است.
وی اذعان داشت: به طور حتم، شرکت فوالد مبارکه شرکتی پیشرو است 
و به عنوان یک شرکت پیشران می تواند بسیاری از واحدهای صنعتی 
دیگر را که در زنجیره های بعدی آن قرار دارند به حرکت درآورد و منجر 
به ایجاد اشتغال و توسعه در استان و دیگر نقاط و معادن کشور شود و 

مواد اولیه آن ها را تأمین کند.
جعفری تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم تأمین مواد اولیه را به صورت 
گذشته  یک فرایند درست و طراحی شده داشته باشیم، از سال 
برنامه های کوتاه مدت و بلندمدتی را برای تأمین مواد اولیه باألخص 

سنگ آهن تدوین کرده ایم.
وی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم مراحل قانونی و اداری بسته های 
تعریف شده را بگذرانیم تا در آینده هیچ مشکلی برای تأمین مواد 
اولیه در فوالد مبارکه نداشته باشیم. البته قطعا شرکت فوالد مبارکه 
نیز خود می تواند این نقش را پررنگ تر از گذشته ایفا کند و در دستور 

کار خود قرار دهد.
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
کید کرد: شرکت فوالد مبارکه در حوزه های استخراج  ایران )ایمیدرو( تأ
کتشاف معادن نیز همکاری هایی دارد تا بتواند پشتوانه ای برای این  و ا

موضوع داشته باشد.
وی در پایان عنوان داشت: سیاست های ایمیدرو  و  وزارت صمت بر این 

است که بسته های حمایتی را به منظور کمک به شرکت های بزرگی که 
می توانند در این راستا پیشگام باشند، تدوین کند و خود شرکت ها نیز 

همراهی کنند تا این توسعه ها در کشور محقق شوند.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:
ح های توسعه فوالد مبارکه ضامن تأمین مواد اولیه صنایع  طر

پایین دست
علی نبوی رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه و دستیار ویژه وزیر 
صمت نیز در این مراسم با بیان اینکه طرح های توسعه ای زیادی برای 
فوالد مبارکه مطرح شده است، گفت: امیدواریم موانعی که در مسیر 
پیشرفت فوالد مبارکه است برطرف شود تا این بنگاه بزرگ صنعتی 
به ظرفیت باالتر تولید برسد و در نتیجه آن، دغدغه تأمین مواد اولیه 

بسیاری از صنایع پایین دستی نیز برطرف شود.
علی نبوی، اظهار کرد: تغییرات در دولت جدید طبیعی است و البته 
ما نیز تالش کردیم که انتخاب مناسبی برای مدیریت شرکت فوالد 

مبارکه داشته باشیم.
وی افزود: دکتر طیب نیا به عنوان یک مدیر جوان انقالبی برای مدیریت 
شرکت فوالد مبارکه انتخاب شده و از ایشان نیز از سوی سایر بخش ها 
اعالِم حمایت شده است. فوالد مبارکه برای وزارت صمت دارای 
اهمیت زیادی است و ازاین رو  وزیر محترم صمت گزینه های بسیاری را 
برای مدیریت این شرکت بررسی کردند و تالش کردیم که انتخابمان از 

درون این مجموعه صنعتی باشد که این اتفاق نیز رخ داد.
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: امیدواریم 
موانعی که در مسیر پیشرفت فوالد مبارکه است برطرف شود تا به 
ظرفیت باالتر تولید برسیم و در نتیجه آن، دغدغه تأمین مواد اولیه 

بسیاری از صنایع پایین دستی نیز برطرف گردد.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی، اهمیت فوالد مبارکه را 

پررنگ تر می کند
وی اذعان داشت: تأمین مواد اولیه برای لوازم خانگی که ممنوعیت 
کم شده است، باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم  واردات بر آن حا
بازار را کنترل و با تولید محصوالت داخلی، نیاز کشور را رفع کنیم؛ پس 
در ابتدا باید ورق موردنیاز این صنایع را که فوالد مبارکه آن را تولید 
ح توسعه ای نیز برای  می کند در اختیار داشته باشیم. البته دو طر
فوالد مبارکه وجود دارد که امیدواریم خروجی آن ها هرچه زودتر به 

بازار عرضه شود.
نبوی ادامه داد: با انتخاب دکتر طیب نیا سعی کردیم به نوعی از عزیزان 
فعال در شرکت فوالد مبارکه قدردانی کنیم و نشان دهیم زحمات و 
تالش های افراد فعال در داخل مجموعه های صنعتی دیده می شود.

کرد:  دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح 
که  ح شده  ح های توسعه ای زیادی برای فوالد مبارکه مطر طر
امیدواریم با قوت بیشتری به سرانجام برسد و شاهد افزایش ظرفیت، 
افزایش اشتغال و تولید باشیم؛ بنده نیز به عنوان نماینده وزارت صمت 

در هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه از این اقدامات حمایت می کنم.
ضرورت تسریع در تکمیل طرح های توسعه فوالد مبارکه با 

حمایت وزارت صمت
علی نبوی رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه همچنین در حاشیه 
آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، اظهار کرد: با توجه 
به اهمیت موضوع تأمین زنجیره فوالد در کشور، جناب آقای دکتر 
فاطمی امین، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، صالح دانستند در 
ِسَمت رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه در خدمت عزیزان فوالد 

مبارکه باشم و از نزدیک موضوعات را پیگیری کنم.
وی افزود: یکی از مهم ترین انتظارات ما از شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور این است که درخصوص تأمین 
مواد اولیه موردنیاز در مراحل بعدی زنجیره فوالد، برای تولیدکنندگان 

اطمینان خاطر ایجاد کند.
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: ما در وزارت 
صمت هدف گذاری های افزایشی برای تولید لوازم خانگی، خودرو 
و سایر لوازم صنعتی داریم و محصوالت نهایی فوالد مبارکه یکی 
از مهم ترین مواد اولیه ای است که مورد استفاده دیگر صنایع قرار 

می گیرد.

کید کرد: معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل فوالد مبارکه تأ

ضرورت تحقق توسعه و کمک به زیرساخت ها توسط فوالد مبارکه

 فوالد مبارکه جایگاه خاص خود را دارد و قطعا 
می تواند با همتی که در همه فعاالن آن وجود 
دارد، تحوالت بنیادینی در فوالد، زنجیره های 
بعدی و ایجاد ارزش افزوده باال رقم بزند و 

افتخارات جدیدی به دست آورد

امیدواریم موانعی که در مسیر پیشرفت فوالد 
مبارکه است برطرف شود تا به ظرفیت باالتر 
تولید برسیم و در نتیجه آن، دغدغه تأمین 
مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین دستی نیز 

برطرف گردد

ادامه خبر در صفحه 3

  وجیه اله جعفری، معاون وزیر صمت
 و رئیس هیئت عامل ایمیدرو
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تدوین سند تحول نظام توزیع کاال در ایران
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی: طرح مطالعاتی اجرایی با هدف بهبود نظام توزیع در اقتصاد ایران به انجام رسیده است.

تولید حدود ۱۴ میلیون تنی گل گهر
گل گهر موفق شد تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰، مقدار ۱۳ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۶۰۲ تن انواع محصول داخلی تولید کند.

 خـبــــــــــــــــــر      

141

10

4

 فروش فوالد مبارکه 141 درصد رشد کرد

گزارشی از میزان تولید و فروش شرکت فوالد مبارکه با نماد فوالد 
برای دوره منتهی به ۳1 شهریور 1400 منتشر شد و بر اساس آن 
میزان رشد فروش شرکت در شش ماهه اول امسال 141 درصد 

به ثبت رسیده است.
در پنج ماهه اول امسال نیز شرکت فوالد مبارکه فروشی به میزان 
۵40,۲۶۸,۵۸1 میلیون ریال داشته است که باز هم باالترین 
سهم فروش برای محصوالت گرم بوده است؛ به گونه ای که از 
فروش یک میلیون و ۶00 هزار تن محصول گرم درآمدی برابر با 

۲۸3,۵۷0,1۲۷ میلیون ریال داشته است.
درمجموع شرکت فوالد مبارکه از ابتدای سال مالی جدید 
 ۶۶0,۸4۷,34۹ بالغ بر  فروشی  امسال  شهریور  انتهای  تا 
میلیون ریال داشته که در مقایسه با عدد ثبت شده به میزان 
۲۷3,۵44,۲۶0 میلیون ریال با رشد فروش 141 درصدی همراه 
شده است. در مجموع می توان گفت شرکت فوالد مبارکه در 
شش ماهه نخست 1400 به میزان 3 میلیون و ۵۹0 هزار تن 

محصول تولید کرده است.

اافزایش حدود 10 درصدی تولید فوالد خام ایران
 در هشت ماهه  ۲0۲1

میزان تولید فوالد خام ایران طی هشت ماهه ۲0۲1 میالدی، 
9.7 درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، انجمن جهانی فوالد اعالم 
کرد: ایران به عنوان دهمین فوالدساز جهان از ابتدای ماه ژانویه 

گوست، ۲0 میلیون و 400 هزار تن فوالد خام تولید کرد. تا پایان آ
۶4 کشور تولیدکننده فوالد جهانی طی هشت ماهه اخیر، یک 
میلیارد و 3۲1 میلیون و ۹00 هزار تن فوالد خام تولید کردند که 
نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته میالدی، 10.۶ درصد 

رشد نشان می دهد.
گوست؛ افزایش ۸.7  تولید فوالد خام در ماه آ

درصدی ایران و کاهش ۱.۴ درصدی جهانی
گوست، ۲.۵ میلیون تن فوالد خام تولید کرد که  ایران در ماه آ
گوست پارسال، ۸.۷ درصد افزایش نشان می دهد.  نسبت به ماه آ
این در حالی است که تولید فوالد جهانی در ماه یادشده با 1.4 

درصد کاهش، به 1۵۶.۸میلیون تن رسید.

 صرفه جویی ارزی بیش از 4 میلیارد دالری تولید
 در حوزه لوازم خانگی

مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت، با 
اشاره به صادرات 140 میلیون دالری لوازم خانگی در سال 
گذشته از هدف گذاری صادرات ۲00 میلیون دالری این 

محصوالت در سال 1400 خبر داد.
به گزارش شاتا، کیوان گردان با بیان این مطلب، افزود: صنعت 
لوازم خانگی در تنگنای تحریم و فشارهای بین المللی به بلوغ 
و خودباوری ملی رسید که این خودباوری با استفاده از توان 
نیروهای علمی، متخصصان داخلی و حمایت های دولت و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت محقق شد.
صرفه جویی ارزی بیش از ۴ میلیارد دالری در حوزه 

لوازم خانگی
مدیرکل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت با 
بیان اینکه با داخلی سازی انواع لوازم خانگی میلیاردها دالر ارز 
گر داخلی سازی انجام نمی شد، باید  صرفه جویی شد، ادامه داد: ا
بیش از 4 میلیارد دالر ارز برای تأمین لوازم خانگی موردنیاز کشور 
هزینه می شد که این میزان ارز از کشور خارج نشد و صرفه جویی 

به عمل آمد.

عدد خبر

درصد

درصد

میلیارد دالر

بهمن خلیلی، مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا، با اعالم این خبر افزود: تالشگران مجتمع 
فوالد سبا موفق شدند عالوه بر ثبت رکورد تولید روزانه کالف گرم به میزان ۵140 تن در تاریخ 

11 مهرماه 1400، در همین روز ۳۶ ذوب ریخته گری را نیز انجام دهند.
وی با اشاره به رکورد قبلی این مجتمع که به میزان ۵1۲3 تن در 13 اردیبهشت ماه سال جاری به دست آمده بود، 
افزود: این رکورد پس از توقف نصب قفسه هفتم و تعویض اتوماسیون نورد گرم مجتمع فوالد سبا و همچنین 

نوسازی ریخته گری قدیمی رقم خورد.
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا در ادامه به عوامل دست یابی به این رکورد اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ تولید 
و کاهش توقفات که حاصل تالش کلیه فوالدمردان این مجتمع و همچنین حمایت های مدیریت ارشد شرکت 

فوالد مبارکه است، از مهم ترین دالیل دست یابی به این رکورد روزانه به شمار می آید.
وی کسب این دستاورد افتخارآمیز را که حاصل عزم و اراده همکاران عزیز است تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد 
کثری از  که با انجام طرح های توسعه تکمیلی این شرکت، هر چه سریع تر گام های بعدی در جهت استفاده حدا

ظرفیت های ایجادشده، برداشته شود.

تالشگران مجتمع فوالد سبا افتخاری دیگر رقم زدند؛

ثبت رکورد تولید روزانه کالف گرم

وی اذعان داشت: با توجه به اهمیت فوالد مبارکه برای تأمین مواد 
اولیه صنایع پایین دست، بنده از  روز  اول حضور در وزارت صمت، 
مأمور پیگیری و حل وفصل مشکالت مربوط به طرح های توسعه فوالد 
مبارکه شدم تا این موارد را با حمایت وزارت صمت و با سرعت بیشتری 

پیگیری کنم.
نبوی تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم با برنامه ریزی هایی که پیش رو 
داریم، طرح های توسعه ای را که از سال های گذشته در حال اجراست با 
سرعت بیشتری پیگیری کنیم و با همت شرکت فوالد مبارکه به سرانجام 

برسانیم.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی:
فوالد مبارکه علی رغم همه مشکالت توانست میزان تولید خود را 

حفظ کند
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی نیز در این 
گفت: شرکت فوالد مبارکه علی رغم همه مشکالت پیش رو  مراسم 

توانست میزان تولید خود را در حد مطلوب حفظ کند.
پروین صالحی تصریح کرد: طرح فوالد مبارکه به عنوان دستاورد نظام 
مقدس جمهوری اسالمی در سال ۶۲ یعنی بعد از انقالب اسالمی 
کلید خورد و در سال ۷۲ فعالیت خود را آغاز کرد. این صنعت بزرگ طی 

سال های گذشته خوش درخشید و به نقطه اوج خود در کشور رسید.
وی در ادامه افزود: از دکتر طیب نیا به عنوان یک مدیر جوان و پرانرژی 
انتظار داریم سکان فوالد مبارکه را با قوت در دست گیرند و در تراز نظام 
جمهوری اسالمی حرکت کنند که درس عبرتی برای دشمنان خارجی 

ما باشد.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی در پایان 
خاطرنشان کرد: مردان فوالدی، امروز بر شماست تا پشت سر دولت 
مردمی و ریاست محترم جمهوری که مردی از جنس اقتدار به شمار 
کیدش بر توان و ظرفیت داخلی کشور است، هم دل و یک صدا  می آید و تأ
حرکت کنید و بدرخشید تا این مجتمع بزرگ صنعتی در کل دنیا سرآمد 

باشد.

دکتر طیب نیا ، مدیرعامل فوالد مبارکه:
توسعه مداوِم کمی، کیفی و متوازن را در دستور کار خود داریم

دکتر محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در این آیین اظهار 
کرد: پیش از هر چیز جا دارد که از زحمات کارکنان صدیق این مجموعه 
کنون و از خانواده های عزیزشان که آن ها را در مسیر  از ابتدای تأسیس تا

راه اندازی و رسیدن به شرایط فعلی همراهی کرده اند، قدردانی کنم.
وی در ادامه ضمن تقدیر از یکایک مدیران عامل پیشین شرکت فوالد 

مبارکه افزود: از تمامی کسانی که پیش از این عهده دار سکان دارِی فوالد 
مبارکه بودند و هرکدام گام های مؤثری در پیشبرد اهداف این بنگاه 

صنعتی برداشتند تقدیر می کنم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: از وزیر محترم صمت، 
معاون محترم وزیر صمت، اعضای هیئت مدیره و سهام داران شرکت 
فوالد مبارکه نیز که با اعتماد خود توفیق خدمت در این عرصه مقدس را 

به حقیر دادند قدردانی می کنم. 
وی با بیان اینکه توسعه مداوِم کّمی، کیفی و متوازن را در دستور کار خود 
خواهیم داشت، گفت: متعهدیم که با تکیه بر سرمایه های انسانی گروه 
فوالد مبارکه و ایجاد توسعه، انگیزه و امید به آینده، محیطی بانشاط 

ایجاد کنیم و زمینه ساز تجلی همه ظرفیت ها باشیم.
فوالد مبارکه را سنگر خدمت بی منت به نظام می دانم

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: افتخار من این است که با 
۲1 سال خدمت در صنعت فوالد و سابقه پنج ساله در این مجتمع عظیم 

صنعتی، در کنار شما عزیزان مشغول خدمت بوده و خواهم بود.
طیب نیا تصریح کرد: فوالد مبارکه را سنگر خدمت بی منت به نظام 
می دانم و اعتقاد دارم همچنان که قدرت تسلیحاتی و موشکی، یک 
عامل بازدارنده برای جمهوری اسالمی است، قدرت اقتصادی و توان 
کشورمان در صنعت نیز یک قدرت بی بدیل بازدارنده است و مطمئنا 
فوالد مبارکه در این راستا نقش ویژه ای در کشور ما داشته و همچنان 

می تواند داشته باشد.
توسعه مداوم کمی، کیفی و متوازن را در دستور کار خود 

داریم
وی ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه باید پرچم دار توسعه، رشد صنعتی 
که توان رسیدن به این جایگاه را دارد.  و اقتصادی در کشور باشد؛ چرا
ما باید موتور محرکه و یکی از پایه های اقتصادی کشور باشیم و جهت 
دست یابی به این جایگاه، قطعا رکوردزنی در تولید الزم است، اما کافی 

نیست.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: توسعه مداوِم کّمی، کیفی و 
متوازن و همچنین حفظ سهم فوالد مبارکه و افزایش اثر آن در اقتصاد ملی 
و صنعت فوالد را در دستور کار خود خواهیم داشت؛ کما اینکه در گذشته 

نیز این رویه وجود داشته است.
فوالد مبارکه برای رفع مشکالت زیرساختی به حمایت دولت 

نیاز دارد
وی عنوان داشت: شرکت فوالد مبارکه با عدم توازن ها، مشکالت 
حوزه های زیرساختی آب، برق و گاز و همچنین تأمین مواد اولیه مواجه 
است که گاهی تولید را با مشکل مواجه می کند و این شرکت در صورتی 
توانایی رفع این مشکالت را خواهد داشت که از حمایت دولت برخوردار 

باشد.
گر مشکالت پیش روی شرکت فوالد مبارکه برای  کید کرد: ا طیب نیا تأ
تولید برطرف شود، معضالت زنجیره فوالد نیز در کشور برطرف خواهد 
گر بخواهیم به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست یابیم،  شد. ا
نباید از ساختار سازمانی منسجم و مبتنی بر الگوهای متعالی غافل 

شویم.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه همواره بر تقویت دانش و سرمایه های 
کید داشته و در این زمینه الگوی دیگر  انسانی متعهد و متخصص تأ
صنایع بوده است، اظهار داشت: کارگران و کارکنان شرکت فوالد مبارکه 
سرمایه های بی بدیل ما هستند و قطعا سرمایه گذاری ویژه ای در این 

حوزه خواهیم داشت.
حفظ خوش نامی و دوری از حواشی برای دست یابی به 

اهداف فوالد مبارکه
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه متذکر شد: برای دست یابی به اهداف 
خود در فوالد مبارکه باید درصدد حفظ خوش نامی و دوری از حواشی 
به عنوان بنگاه نمونه در تراز جمهوری اسالمی باشیم. در ادامه برنامه ها 

گذشته شرکت فوالد مبارکه، برای اصالح ساختار  و استراتژی های 
شرکت داری و ضرورت برخی از پایدارسازی ها و وحدت رویه ها برنامه 

داریم.
وی ادامه داد: در مسیر جدید شرکت فوالد مبارکه، نیازمند استفاده از 
تجربه پیشکسوتان عرصه صنعت و فوالد هستیم و قطعا به این مهم 
که نیروی جوانان در کنار تجربه پیشکسوتان  اهتمام خواهیم داشت؛ چرا

و بزرگان فوالد یاری رسان ما در این مسیر خواهد بود.
طیب نیا با بیان اینکه همه کارکنان در گروه فوالد مبارکه باید در حرکت 
به سوی پیشرفت نقش ایفا کنند، یادآور شد: ما موظفیم تا بستری فراهم 
کنیم که همه سطوح بتوانند در این توسعه ها، رویکردها و برنامه ها، 

خودشان را سهیم بدانند و ایفای نقش کنند.
ضرورت درک صحیح جایگاه فوالد مبارکه در اقتصاد کشور و 

زنجیره فوالد
وی افزود: رهبر معظم انقالب در یکی از سخنرانی های خود فرموده اند: 
»در جمهوری اسالمی در هر جایگاهی قرار گرفتید، تصور کنید آنجا مرکز 
دنیاست و همه کارها متوجه شماست«؛ هریک از ما در هر جایگاهی 
گر بخواهیم سازمانی متعالی، متحول و پیشرفته داشته و  که هستیم، ا
همچنان شاهد رکوردزنی ها باشیم، باید تصور کنیم که در همان سازمان  
گذار شده، در مرکز دنیا قرار داریم و باید آن را  و در  هر وظیفه ای که به ما وا

به نحو احسن انجام دهیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه در حال حاضر 
شرایط مناسبی دارد و من معتقدم که این یک شانس محسوب نمی شود 

و جزو الطاف الهی به گروه فوالد مبارکه است.
وی خاطرنشان کرد: این نکته که وزیر محترم صمت، دستیار ویژه خود را 
در سمت ریاست هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مأمور کرده اند، نشان 
از درک صحیح ایشان از جایگاه فوالد مبارکه در اقتصاد کشور و زنجیره 
گر فوالد مبارکه جهت گیری  فوالد دارد و نشان می دهد در این زمان ا
درستی داشته باشد و شرکت های زیرمجموعه خود را در جهت اهداف 
ملی بسیج کند، می توان گام های بزرگی برداشت که خوشبختانه این 

مسئله به درستی درک شده است.
باید با ایجاد توسعه و امید به آینده زمینه ساز تجلی همه 

ظرفیت ها باشیم
طیب نیا با اظهار  امیدواری  به آینده ای روشن برای مجموعه بزرگ فوالد 
مبارکه، اذعان داشت: با نیت خالص، حمایت های همگان و استعانت 
از خداوند متعال، مشکالت را پشت سر خواهیم گذاشت. وظیفه خود 
می دانیم با تکیه بر سرمایه های انسانی مجموعه فوالد مبارکه و ایجاد 
توسعه، انگیزه و امید به آینده، محیطی بانشاط ایجاد کنیم و زمینه ساز 

تجلی همه ظرفیت ها باشیم.
کید کرد: متعهدم امانت دار  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان تأ
نظام مقدس جمهوری اسالمی، شرکت و سهام داران باشم و در راستای 
تحقق انتظارات میلیون ها سهام دار فوالد مبارکه، از همه ظرفیت های 

موجود کشور تا آنجا که ممکن است، استفاده کنم.
بنابراین گزارش حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل پیشین شرکت فوالد 
مبارکه نیز در این مراسم با اشاره به تحریم های آمریکا علیه کشور و شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: این تحریم های ویژه چالش های زیادی ایجاد 
کرد و منجر به قطع ارتباط ما در حوزه تکنولوژیک با کشورهای برتر صنعت 

فوالد گردید.
وی در ادامه افزود: شرکت فوالد مبارکه با مدیریت و شرایط مناسب و 

حمایت ایمیدرو، در آستانه پرواز به اوج است و جهش خواهد یافت.
مدیرعامل پیشین شرکت فوالد مبارکه ضمن تقدیر از همه کارکنان این 
مجموعه در پایان گفت: امیدوارم به وعده ای که برای تأمین معیشت و 

حفظ ایمنی به کارکنان دادم عمل کرده باشم.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از خدمات مدیرعامل پیشین 

شرکت فوالد مبارکه در زمان مدیریت وی تجلیل شد.

که  کاهش توقفات   افزایش نرخ تولید و 
حاصل تالش کلیه فوالدمردان این مجتمع 
و همچنین حمایت های مدیریت ارشد 
شرکت فوالد مبارکه است، از مهم ترین دالیل 
دست یابی به این رکورد روزانه به شمار 

می آید

ادامه خبر از صفحه 2

گر مشکالت پیش روی شرکت فوالد مبارکه  ا
برای تولید برطرف شود، معضالت زنجیره 
گر  فوالد نیز در کشور برطرف خواهد شد. ا
بخواهیم به جایگاه واقعی خود در اقتصاد 
کشور دست یابیم، نباید از ساختار سازمانی 
منسجم و مبتنی بر الگوهای متعالی غافل 

شویم

شرکت فوالد مبارکه باید پرچم دار توسعه، 
رشد صنعتی و اقتصادی در کشور باشد؛ 
که توان رسیدن به این جایگاه را دارد. ما  چرا
باید موتور محرکه و یکی از پایه های اقتصادی 
کشور باشیم و جهت دست یابی به این 
جایگاه، قطعا رکوردزنی در تولید الزم است، 

اما کافی نیست
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کتشاف نقاط امیدبخش معدنی  آغاز عملیات مطالعات و ا
در چادرملو

رویدادی برای رفع چالش های صنعت معدن با حضور 
دانش بنیان ها

کتشاف شرکت معدنی و صنعتی  کمیته ا مدیرعامل چادرملو در جلسه 
کتشاف و حفاری در نقاط امیدبخش  کید بر اهمیت ا چادرملو با تأ
گفت: معادن ثروت  کشور و تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی  معدنی 
کشور پهناور نهفته است و سرمایه  که در جای جای این  عظیمی است 
بزرگی برای توسعه کشور محسوب می گردد.

گزارش ایسنا، رویداد ارائه نیازهای فناورانه حوزه معدن  به 
و صنایع معدنی، ۱۹ مهرماه جاری از سوی مرکز مؤسسات و 
شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برگزار می شود تا با استفاده از الگوی نوآوری، برقراری ارتباط 
میان صاحبان ایده، نخبگان، فناوران، شرکت های دانش بنیان و 
گیرد. سازمان های صنعتی سرعت 

کاهش صادرات نفتی فرصتی برای تحرک اقتصادی است

تحول در بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکار فوالد مبارکه

خـبــــــــــــــــــر            

گن هـــای گندلـــه  رئیـــس حمل ونقـــل مجتمـــع فـــوالد ســـبا از ثبـــت رکـــورد مانـــور و تخلیـــه وا
در ایـــن مجتمـــع خبـــر داد.

ـــتگاه  ـــری ایس ـــکاران راهب ـــت هم ـــالش و هم ـــی و ت ـــل اله ـــه فض ـــد: ب ـــادآور ش ـــی ی ـــاس رضای عب
راه آهـــن مجتمـــع فـــوالد ســـبا و همـــکاری واحـــد انباشـــت و برداشـــت و شـــرکت توکاریـــل، در ســـال »تولیـــد 
پشـــتیبانی ها و مانع زدایی هـــا« ایـــن واحـــد در شـــهریورماه 1400 موفـــق بـــه ثبـــت رکـــورد مانـــور و تخلیـــه 

ــزار و 44۷ تـــن گردیـــد. ــزان ۲4۷ هـ ــه بـــه میـ ــاوی گندلـ گن هـــای حـ وا

وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه رکـــورد قبلـــی ایـــن واحـــد افـــزود: رکـــورد قبلـــی بـــه میـــزان ۲40 هـــزار تـــن، در بهمن مـــاه 
بـــه ثبـــت رســـیده بـــود.

رئیـــس حمل ونقـــل مجتمـــع فـــوالد ســـبا در پایـــان ایـــن موفقیـــت را کـــه در پرتـــو همدلـــی و همفکـــری مدیریت 
ج نهـــاد  مجتمـــع فـــوالد ســـبا و همیـــاری همـــکاران و در راســـتای افزایـــش تولیـــد و بهـــره وری صـــورت گرفـــت ار
ـــی هرچـــه  ـــان تقدیـــر و تشـــکر نمـــود و اظهـــار امیـــدواری کردکـــه در آینـــده نیـــز شـــاهد رشـــد و تعال و از تمامـــی آن

بیشـــتر ایـــن مجتمـــع باشـــیم.

گشـایی مجـازی  وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در نشسـت هم اندیشـی و آییـن باز
کسـپوی ۲0۲0 دبـی، کاهـش صـادرات نفتـی را فرصت مناسـبی برای  پاویـون ایـران در ا
تحـرک بخش هـای مختلـف اقتصـادی عنـوان کـرد و گفـت: بـا لوکوموتیـو صـادرات بایـد 

خ اقتصـاد را بـه حرکـت دربیاوریـم. چـر

سـید رضا فاطمی امین یـادآوری کـرد: بسـیاری از تولیدات کشـورمان دیگـر تقاضـای داخلی ندارنـد و باید 
خ اقتصـاد را بـه حرکـت دربیاوریـم و بـرای بخش هایـی از تولیداتمان کـه بیش از  بـا لوکوموتیـو صـادرات چـر

نیاز بـازار اسـت تقاضـای خارجـی شـکل دهیم.
چهار محور اصلی وظایف دولت در قبال صادرکنندگان

وی بـا اشـاره بـه نقـش دولـت در ایـن خصـوص، گفـت: اولویت گـذاری، تنظیم گـری، تسـهیلگری و نظـارت 
چهـار وظیفـه مهـم دولـت اسـت. همچنیـن امسـال  بایـد صـادرات کشـورمان حداقـل بـه 40 میلیـارد دالر 
بایـد و در شـش ماهه دوم امسـال ۵ میلیـارد دالر بیش از مدت مشـابه سـال قبل صادرات داشـته باشـیم.

فقط هدف گذاری عددی اولویت صادراتی نیست
کـرد: از نـگاه مجموعـه وزارت صمـت فقـط  وزیـر صمـت در خصـوص موضـوع اولویت گـذاری، بیـان 
هدف گـذاری عـددی اولویت گـذاری محسـوب نمی شـود و مابقـی شـاخص ها ماننـد تنـوع کاالیـی نیـز در 

کنـار تنـوع مقاصـد صادراتـی و صـادرات بـه کشـورهای اولویـت دار بایـد مدنظـر واقـع شـود.
فاطمی امیـن همچنیـن تصریـح کـرد: بایـد کاالهایـی را کـه کشـورهای دیگـر کمتـر می تواننـد صـادر کننـد 
صـادر کنیـم؛ یعنـی وارد حوزه هـای فنـاوری و دانش بنیـان و صـادرات خدمات فنی و مهندسـی شـویم که 

توجـه بـه ایـن مهـم همـان اولویت گـذاری اسـت.
وی در خصـوص اولویت گـذاری تنوع مقاصـد و کاالهـای صادراتی اشـاره کرد و گفـت: صادرات بایـد متکثر 

شـود، مقاصد و کاالهـا متنـوع گردند کـه در ایـن زمینـه هماهنگی های خوبی انجام شـده اسـت.
قیدوبندهای صادراتی سال ۹7 بازنگری می شود

وزیـر صمـت در خصـوص محـور دوم وظایـف که تنظیـم گـری اسـت نیـز بیـان کـرد: در بخـش دوم قوانین و 
مقرراتی که منافـع همه را تأمین کننـد باید منعقد گردند. در سـال 13۹۷ به خاطر شـرایط زمانی قیدهای 
گذاشـته شـد که این قیدها و مقـررات مربوط به همـان دوران بوده اسـت و باید سـریعا از آن ها عبـور کنیم.

ابالغ مصوبه راهگشای صادرکنندگان توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور
فاطمی امین ادامه داد: مصوبه بسیار خوبی با هماهنگی معاونت اقتصادی رئیس جمهور ابالغ می شود 
که بسیار راهگشاست. در این مصوبه بخش قابل توجهی از قیدوبندها به خصوص در حوزه تهاتر برداشته 
شـده اسـت. در زمینه بازگشـت مالیات بر ارزش افزوده اتفاقات خوبی افتاده است و ان شـاءاهلل سال دیگر 

نباید تعهدات ارزی داشته باشیم. 
وی همچنیـن درخصـوص موضـوع رتبه بنـدی صادراتـی نیـز بیـان کـرد: اولویت هـای کاالیـی در قاعـده 
گذاری بایـد مدنظر قرار بگیـرد. ثبت سـوابق را برمی داریـم و صادرکننـده نمونه بـر این مبنا نمونه اسـت که 

چـه نـوع کاالیـی را بـه کـدام کشـور اولویتـی صـادر کرده اسـت.
به حرکت کسب وکارها در راستای اولویت ها کمک می کنیم

وزیـر صمت همچنیـن درخصوص محور سـوم اولویت ها که تسـهیلگری اسـت، افـزود: باید کمـک کنیم تا 
کسـب وکارها در راسـتای اولویت ها حرکـت نمایند.

یکی از اساسی ترین نیازهای کارکنان هر سازمان، دریافت حمایت های درمانی و بیمه ای 
از سوی سازمان است. فوالد مبارکه به عنوان الگوی صنایع کشور، موضوعات بیمه 
تکمیلی و درمان را نه تنها در بخش کارکنان خود مورد نظارت و دقت قرار می دهد، بلکه 

در مورد شرکت های پیمانکار نیز این اقدام را به عنوان الگوی دیگر سازمان ها به انجام رسانده است.
ج ترابی معاون نیروی انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه با بیان این مطلب که خدمات بیمه تکمیلی  ایر
در راستای حمایت سازمانی از اولویت های این شرکت است افزود: پس از بررسی های میدانی که توسط 
واحد منابع انسانی پیمانکاران در زیرمجموعه این معاونت انجام شد، موضوع بیمه تکمیلی برای کارکنان 
گیر استحصال گردید. اقدامات کارشناسی و جلسات  شرکت های پیمانکاری به عنوان یک دغدغه فرا

متعددی که با بخش های مرتبط دنبال شد، اهمیت این امر را بیش ازپیش هویدا ساخت.
ک شده  وی اذعان داشت: دانشمندان علم مدیریت متفق القول اند که بخشی از مهم ترین حمایت های ادرا
سازمانی باید به اقدامات الزم درخصوص حمایت های درمانی بپردازد؛ بنابراین ارتقای سطح بیمه تکمیلی 
پیمانکاران نیز با تسریع واحد منابع انسانی پیمانکاران دنبال شد و با کمک واحدهای ذی ربط به سرانجام رسید.

ترابی در پاسـخ به سـؤال خبرنگار فـوالد درخصوص سـطح این تحول بیمـه ای افزود: سـعی ما بر ایـن بود که 
بتوانیم در این حـوزه، از کارکنان پیمانکار به صـورت تمام عیار حمایت کنیم. البتـه امیدواریم همه کارکنان 
و همـکاران در سـالمت کامـل زندگـی کننـد، اما به هرحـال سـعی کردیـم بـرای حمایت هـای درمانی، آنچـه را 
کثر ردیف هـای موردحمایت  وظیفه و رسـالت ما بوده اسـت به صـورت عادالنه انجام دهیـم. به طور مثـال، ا
بیمـه تکمیلـی پیمانـکاری کـه بیـش از ایـن دارای سـقف محـدود بـود، بـا توافـق واحدهـای امـور قراردادهـا، 

کمیسـیون معامالت، بهداشـت حرفـه ای و نظر شـرکت بیمـه ایران به سـقف های نامحـدود ارتقـا یافت.
معاون نیروی انسانی و سازماندهی فوالد تصریح کرد: ازجمله مواردی که تعهدات بیمه ای آن به سقف های 
نامحدود ارتقا یافته می توان به هزینه های بستری و جراحی، جراحی های تخصصی، موارد مرتبط با سرطان، 
کلینیکی  داروهای بیماران صعب العالج، هزینه زایمان، هزینه های نازایی، هزینه های بستری، اقدامات پارا
اعم از سونوگرافی، آنژیو، آندوسکوپی، پاتولوژی، غربالگری جنینی، فیزیوتراپی، جراحی های سرپایی، خرید 

اروتز   و  ارتقای سقف خرید عینک و سمعک اشاره کرد.
وی در ادامه افزود: این خدمات برای کارکنان پیمانکاری قراردادهای مستمر و نفر-نیرو از مهرماه مقرر 
شده است. برای کارکنان پیمانکار قراردادهای توسعه ای )پروژه ای( نیز در حال جمع آوری اطالعات افراد 
تحت تکفل هستیم و پس از بررسی و تکمیل اطالعات در خصوص خدمات بیمه تکمیلی، این قراردادها 
نیز اطالع رسانی و انجام خواهد شد. همچنین موضوع چگونگی پوشش خدمات دندانپزشکی از دیگر 
موارد در حال بررسی است که در مرحله نهایی قرار دارد و به زودی این بخش نیز به اطالع همکاران پیمانکار 

خواهد رسید.
معــاون نیــروی انســانی و ســازماندهی فــوالد در پایــان افــزود: همان گونــه کــه قبــال نیــز اعــالم کــرده بودیــم در 
حــوزه پیمانــکاران فوالد به عنــوان شــرکای تجــاری و همکارانــی که دوشــادوش مــا در جبهه صنعت مشــغول 
فعالیت انــد، اقدامــات و اصالحــات متنوعــی را در نظــر گرفته ایــم کــه بخشــی از آن هــا در شــرف اجــرا و بخشــی 
از آن در حــال بررســی کارشناســی اســت کــه در آینــده نزدیــک از طریــق واحــد منابــع انســانی پیمانــکاران ابالغ 

خواهــد گردیــد.

پس از بررسی های میدانی که توسط واحد 
منابع انسـانی پیمانـکاران در زیرمجموعه 
ایـن معاونـت انجـام شـد، موضـوع بیمـه 
شـرکت های  کارکنـان  بـرای  تکمیلـی 
گیـر  پیمانـکاری به عنـوان یـک دغدغـه فرا
استحصال گردید. اقدامات کارشناسی و 
جلسات متعددی که با بخش های مرتبط 
دنبال شد، اهمیت این امر را بیش ازپیش 

هویـدا سـاخت

  اولویت گـذاری، تنظیم گـری، تسـهیلگری 
دولـت  مهـم  وظیفـه  چهـار  نظـارت  و 
اسـت. همچنیـن امسـال  بایـد صـادرات 
کشـورمان حداقـل بـه ۴۰ میلیـارد دالر بایـد 
و در شش ماهه دوم امسـال 5 میلیارد دالر 
بیـش از مدت مشـابه سـال قبل صـادرات 

داشـته باشـیم

پیام تبریک کانون بازنشستگان فوالد 
مبارکه به مناسبت انتصاب مدیرعامل 

جدید فوالد مبارکه

 موانع صادراتی تا پایان امسال 
کامل رفع می شود به طور 

وزیر صنعت در حاشیه آیین بازگشایی مجازی پاویون ایران 
کسپو ۲۰۲۰ دبی:  در ا

خبر  کوتاه

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان فوالد مبارکه در 
پیامی انتصاب دکتر محمدیاسر طیب نیا را به سمت مدیرعامل 

فوالد مبارکه تبریک گفت.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان فوالد مبارکه در پیامی 
انتصاب دکتر محمدیاسر طیب نیا را به سمت مدیرعامل فوالد 

مبارکه تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است:

ضمن عرض سالم و آرزوی سالمتی و توفیق روزافزون برای 
حضرتعالی، این جانب از طرف هیئت مدیره کانون بازنشستگان 
فوالد مبارکه و ۷000 خانواده عضو آن، انتصاب شما را به مسئولیت 
خطیر و ارزشمند مدیرعاملی شرکت تبریک عرض می کنم و بر 

خودمان نیز مبارک می دانم.
در  اخیر  چندساله  طی  جنابعالی  خوشبختانه  که  ازآنجا
البته سایر  مسئولیت های بسیار مهمی در فوالد مبارکه و 
سازمان های بزرگ حضور داشته و فعالیت های درخشانی 
که تماما جزو  داشته اید، طیف بازنشستگان فوالد مبارکه را 
ک برداران، تسطیح کنندگان، سازندگان و در نهایت بهره برداران  خا
این صنعت عظیم هستند درک می کنید و قطعا تأیید می فرمایید 
که علی رغم بازنشسته شدن، چه تعلق خاطر و تعصبی به گروه 
کنون داشته اند  فوالد مبارکه و مدیریت های گران قدر آن از آغاز تا

و خواهند داشت.
گرم و دعای خیر  که استقبال  آنچه مسلم است این است 
بازنشستگان همراه شماست و ضمن قدردانی عمیق از همه 
مجریان و مدیران عامل گذشته فوالد مبارکه که همواره توجه و 
عنایت ویژه ای به بازنشستگان و مشکالت عدیده و روزافزون آنان 
داشته اند، امید و آرزو و درخواست ما از شما نیز این است که همه 
بازنشستگان را که فوالد مبارکه را خانه و مأوای خود می دانند و 
همواره به آن دل و امید بسته اند از خود بدانید. جایتان در قلب 

همه بازنشستگان خواهد بود.
حسینقلی فاطمی
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان فوالد مبارکه

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا پایان سال جاری 
تمام موانع صادراتی رفع خواهد شد و سال 1401 صادرکنندگان 
هیچ مشکلی را برای ارسال کاالهای خود به کشورهای هدف 

نخواهند داشت.
به گزارش ایرنا، رضا فاطمی امین در حاشیه آیین بازگشایی 
کسپو ۲0۲0 دبی که با حضور رؤسای  مجازی پاویون ایران در ا
اتاق های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان برگزار شد، در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: رفع موانع صادراتی در قالب 
1۷ پروژه از سوی دولت در حال پیگیری است که ازجمله آن ها 
ایجاد مسیرهای تجاری با کشورهایی هدف و طراحی و اجرای 

سازوکارهای مالیات بر ارزش افزوده است.
کید رئیس جمهوری نسبت به دیپلماسی  وی با اشاره به تأ
کید  اقتصادی و همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه، تأ
کرد: تا پایان سال جاری فرایندهای تجاری روان می شود تا 
عالوه بر هدف گذاری آماری، شاخص هایی مانند تنوع مقاصد و 

اشتغال زایی داشته باشیم.
وزیر صنعت تصریح کرد: در سال ۹۷ مشکالتی برای کشور به وجود 
آمد که وارد دوران اضطرار ارزی شدیم. به همین دلیل قوانین تعهد 
ارزی برای مدیریت اقتصادی موانع ایجاد کرد، اما سیاست ابالغی 
تسهیل صادرات و مدیریت واردات برخی قواعد را حذف می کند و 

صادرات را رونق می دهد.
وی خاطرنشان کرد: ارتقای تراز ارزی کشور با صادرات غیرنفتی، 
مشکالت سطح کالن اقتصادی را کاهش می دهد و در پی آن 

بسیاری از قواعد تجاری، حذف خواهد شد.
کسپو گفت: این رویداد  فاطمی امین در خصوص حضور ایران در ا
قدمتی طوالنی در جهان دارد که هر پنج سال یک بار برگزار می شود 

و ابعاد فرهنگی و اقتصادی دارد.
کسپو فرصتی برای معرفی ایران به کشورهای  وی با بیان اینکه ا
مختلف است، خاطرنشان کرد: تسهیل تجاری برای فعاالنی 
که قصد تجارت با ایران دارند در نظر گرفته شده است تا در رشد 

صادرات و واردات مؤثر باشد.
وزیر صنعت در خصوص خودرو نیز اظهار داشت: در صورت 
مناسب بودن تراز تجاری کشور، مخالف واردات خودرو نیستم تا 
به طور مناسب در زمینه رقابت، کیفیت و قیمت تأثیر بگذارد، اما 
در شرایط فعلی با توجه به محدود بودن منابع ارزی نباید واردات 

خودرو آزاد شود، زیرا افزایش قیمت ارز و تورم را به دنبال دارد.

گن های حاوی گندله در مجتمع فوالد سبا ثبت رکورد مانور و تخلیه وا

وزیر صمت در نشست هم اندیشی رؤسای اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان:

معاون نیروی انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه مطرح کرد:
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ایمنی 

  در قسـمت قبلی خبرنامه به اهمیـت ایمنی کار در 
ارتفاع و تعاریف آن پرداخته شد. در این شماره به سایر 

موارد می پردازیم.

روش های ایمن انجام کار در ارتفاع  

 سامانه محدودکننده: سامانه ای است که از قرارگیری 
فـرد در وضعیـت سـقوط جلوگیـری می کنـد و بـه دو شـکل 
عمومـی نظیر نـرده حفاظتـی و فـردی شـامل نقطـه اتصال، 
لنیارد و کمربند و حمایل بند کامل بدن مورد اسـتفاده قرار 

می گیرد.
بـا  کـه  اسـت  سـامانه ای  کننـده:  متوقـف  سـامانه   
اسـتفاده از تجهیزات مناسب، در صورت سـقوط، با جذب 
کاهـش شـدت صدمـات و  انـرژی ناشـی از سـقوط باعـث 
جراحـات می گـردد و بـه دو شـکل فـردی شـامل کمربنـد، 
کامـل بـدن، طنـاب ایمنـی و نظایـر آن هـا و  حمایل بنـد 

عمومی مانند تور ایمنی استفاده می شود.
 دسترسـی با طناب: این روش شـامل دو سامانه ایمن 
دیگـری  و  دسترسـی  طنـاب  به عنـوان  یکـی  مجزاسـت: 

به عنوان طناب پشتیبان عمل می کند.

آشنایی با خطرات کار در ارتفاع  

در صنعـت، سـقوط از ارتفـاع عامـل بسـیاری از مرگ ومیرهـا 
اسـت. به طوری که سـقوط از ارتفاع بین 4 تـا ۶ فوت)حدود 
1.۲ تـا 1.۸ متـر( می توانـد باعـث صدمـات و حـوادث جـدی 
شـود و در برخـی اوقـات بـا مرگ و میـر همـراه باشـد. سـایر 
ک  کار در ارتفـاع شـامل گردوغبـار، مـواد خطرنـا خطـرات 
برنـده،  سـطوح  بـا  تمـاس  الکتریسـیته،  و..،(  )آزبسـت 
ارتعاش، سـروصدا، کار در شـرایط جـوی نامسـاعد، تداخل 
کاری، کار باالی سـطح کار، تشعشـعات )نور خورشـید و...( 

و امثـال مـوارد فـوق اسـت.
ضـروری اسـت اقدامـات الزم جهـت پیشـگیری از سـقوط 
کـه ایـن اقدامـات شـامل 3 مرحلـه  گرفتـه شـود  در نظـر 
اسـت: 1- پرهیـز از کار در ارتفاع و یـا انجام بخش هایـی از آن 
روی سـطح زمیـن در شـرایطی کـه ایـن امـکان وجـود دارد؛ 
۲- اسـتفاده از روش هـا و تجهیزاتـی کـه خطـر سـقوط افـراد 
کـه امـکان  کار را از بیـن ببـرد؛ البتـه در شـرایطی  در حیـن 
ممانعت از کار در ارتفاع وجود ندارد؛ 3- استفاده از روش ها 
و تجهیزاتـی کـه ارتفـاع سـقوط و شـدت صدمـات ناشـی از 
سـقوط را کاهش دهنـد؛ البته در شـرایطی که امـکان از بین 

بـردن خطـر سـقوط وجـود نـدارد.

برنامه ریزی جهت کار در ارتفاع  

کار در ارتفـاع داشـتن برنامه ریـزی   اولیـن اصـل ایمنـی 
مناسـب برای شـروع و انجـام کار اسـت. جهـت برنامه ریزی 
بـرای انجـام کار در ارتفـاع،  ابتـدا بایـد از محـل بازدیـد انجام 
شـود و خطـرات محتمـل شناسـایی گـردد. در مرحلـه دوم، 
آنالیز خطرات انجام می شـود. در این مرحله احتمال وقوع 
و شـدت خسـارات وارده هریـک از خطـراِت شناسایی شـده 
تعیین می گردد و در پایان بـا توجه به آنالیز خطـرات و منابع 

موجـود، اقدامـات کنترلـی الزم تعییـن و اجـرا می شـود.

نقش حفاظت در برابر سقوط اشیا در ایمنی کار   
در ارتفاع

کار در ارتفاع مراقبت و   دومین اصل اساسی در ایمنی 
حفاظت از سقوط اشیاست. آمار حوادث هرساله نشان 
می دهد تعداد زیادی از حوادث به علت سقوط اشیا بر روی 
افراد و تجهیزات اتفاق می افتد. راهکارهای کنترلی جهت 
پیشگیری از حوادث و یا کاهش پیامدهای ناشی از آن به 
ح است: حفاظت از رهگذران به وسیله استفاده   این شر
از پوشش محافظ زیر داربست )تور ایمنی(، محدودیت 
عبور و مرور )استفاده از نوار هشداردهنده و ...(، نصب 
کارکنان به استفاده از لوازم  عالئم هشداردهنده، الزام 
حفاظت فردی به خصوص کاله ایمنی، ممنوعیت دپوی 
بار )طوالنی مدت( بر روی سکوهای کاری، انتقال ضایعات 

و ممانعت از انبار کردن آن ها بر روی سکوهای کاری.

کار در ارتفاع اهمیت ایمنی 

)قسمت دوم(

مرتضی یزدخواستی عضو هیئت مدیره ذوب آهن در خصوص نقش 
نخبگان و شرکت های دانش بنیان در بومی سازی صنعت فوالد کشور 
تصریح کرد: این موضوع همواره از ۴۰ سال پیش مطرح بوده و از 
خودکفایی به سمت بومی سازی و در وضعیت فعلی به شرکت های 
دانش بنیان رسیده است و در اصفهان نیز شهرک علمی و تحقیقاتی در 
همین حوزه کار می کند.

به گزارش شاتا، حسن زمانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران افزود: پاویون جمهوری 
کسپو دبی در بهترین موقعیت قرار دارد  اسالمی ایران در نمایشگاه ا
که سبب افزایش بازدیدهای فعاالن اقتصادی از آن خواهد شد. 
معماری منحصربه فرد پاویون جمهوری اسالمی ایران نیز از دیگر 
نقاط قوت آن است که سبب جذب مخاطبان می شود.

 خـبــــــــــــــــــر      

 بومی سازی؛ تفکر غالب صنایع فوالدی 
در چهار دهه گذشته

 معماری منحصربه فرد پاویون جمهوری اسالمی ایران
کسپوی دبی  در ا

احراز رتبه اول توسط غرفه فوالد مبارکه در سیزدهمین نمایشگاه متالکس

ضرورت تبدیل محصوالت فوالد مبارکه به محصوالت موردنیاز صنایع پایین دستی

افزایش 35 میلیارد دالری صادرات غیرنفتی در چهار سال آینده

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، 
ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته اصفهان 
از تاریخ 7 تا 10 مهرماه در نمایشگاه بین المللی 
اصفهان برگزار شد و در این میان فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 
شرکت فوالدساز خاورمیانه با ارائه دستاوردهای خود در حوزه های 
متالورژی، فوالد و ریخته گری توانست با حضوری فعال، لوح رتبه 

اول غرفه را از سوی مدیر اجرایی سیزدهمین نمایشگاه متالکس 
دریافت کند.

شایان ذکر است شرکت فوالد مبارکه طی سال های اخیر دستاوردهای 
بزرگی در حوزه های متالورژی، فوالد و ریخته گری داشته که این نمایشگاه 
بستر مناسبی را برای معرفی این دستاوردهای مهم فراهم ساخت. از 
جمله شاخص ترین این دستاوردها تولید تختال مناسب مصارف گاز 

ترش جهت تولید لوله موردنیاز در پروژه ملی احداث خط لوله نفت خام 
ح های کلیدی کشور در توسعه خطوط  گوره به جاسک بوده که از طر
صادرات نفت در کشور است. همچنین شرکت فوالد مبارکه در سال های 
اخیر با طراحی و تولید موفقیت آمیز 10 محصول فوالدی جدید، موفق به 
شکستن رکورد طراحی محصوالت جدید گردیده که این محصوالت نیز 

در نمایشگاه بین المللی متالکس معرفی شدند.

کیـد بر ضرورت  مدیرعامل گروه صنعتـی زرین با تأ
تبدیـل محصـوالت فـوالد مبارکـه بـه محصـوالت 
موردنیاز صنایع پایین دسـتی گفـت: گروه صنعتی 
زرین با بیـش از 1۵ سـال سـابقه در تولید لولـه، قوطـی و پروفیل، 
بـرش انـواع ورق و تولیـد اسـکلت های فلـزی، محصوالت شـرکت 
فـوالد مبارکـه را بـه محصـوالت مورداسـتفاده بـازار و صنایـع 

پایین دسـتی تبدیـل می کنـد.
مجید مظاهـری مدیرعامل گـروه صنعتی زریـن اظهار کـرد: برگزاری 
نمایشگاه های تخصصی حوزه صنعت و معدن، در راستای حمایت 
از تولیـد داخلـی اسـت تـا صنایـع بتواننـد بیش ازپیـش در اقتصـاد 

کشـور سـهیم شـوند. گروه صنعتی زرین با بیش از 1۵ سـال سابقه در 
تولیـد لولـه، قوطـی و پروفیـل، بـرش انـواع ورق و تولید اسـکلت های 
فلـزی، بـا هـدف فـرآوری و تبدیـل محصـوالت شـرکت فـوالد مبارکـه 
بـه محصـوالت مورداسـتفاده بـازار و صنایـع پایین دسـتی مشـغول 

بـه فعالیـت اسـت.
کوتـاه خـود، بـا ارتبـاط  وی افـزود: ایـن مجموعـه صنعتـی در عمـر 
مسـتمر و سـازنده با گروه فـوالد مبارکـه و اسـتفاده از محصـوالت این 
شـرکت، تمـام تـالش خـود را در راسـتای ارتقـای محصـوالت بـه کار 
گرفته اسـت. نیروی انسـانی یکـی از سـرمایه های مهم گـروه صنعتی 
زریـن اسـت و بـا اشـتغال زایی پایـدار و عمـل بـه مسـئولیت های 

اجتماعـی، سـرمایه گذاری در تولیـد جهت ایجـاد و ارتقـای فناوری و 
توسـعه فعالیت ها، به ویژه با ایجاد زیرساخت های ضروری جامعه، 
وظیفـه خـود را جهـت توسـعه و ارتقـای جامعـه بـه کار بسـته اسـت.

گـروه  کـرد:  گـروه صنعتـی زریـن در پایـان خاطرنشـان  مدیرعامـل 
صنعتـی زریـن امیـدوار اسـت تـا بـا بهره گیـری از متدهـای روز دنیـا، 
تجهیـزات پیشـرفته و سـرمایه های ارزشـمند انسـانی و همچنیـن بـا 
رعایـت اصـول مشـتری مداری بتوانـد پاسـخگوی بخـش عمـده نیـاز 
کشـور و به ویـژه شـرکت فـوالد مبارکـه باشـد تـا هرچـه بیشـتر در مسـیر 
ارائه خدمـات متقابل به شـرکت فـوالد مبارکـه و دیگر صنایع اسـتان 

و کشـور گام بـردارد.

گفت:  ایران  تجارت  توسعه  سازمان  رئیس کل 
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته طی چهار 
سال آینده صادرات غیرنفتی ۳۵ میلیارد دالر رشد 

خواهد داشت.
ک در آیین بازگشایی مجازی پاویون  به گزارش ایرنا، علیرضا پیمان پا
کسپو ۲0۲0 دبی که با حضور رضا فاطمی امین، وزیر صنعت،  ایران در ا
معدن و تجارت برگزار شد، اظهار داشت: با ارتباط دوسویه دولت و 
بخش خصوصی و رویکرد تضارب آرا و هم اندیشی، می توان سیاست ها 

را به بهترین نحو عملیاتی و اجرایی کنیم.
وی با بیان اینکه بازار صادراتی منطقه ۲ هزار و 3۲۸ میلیارد دالر 
است، خاطرنشان کرد: در این میان سهم ایران از این حجم تجاری 
اندک است که بر اساس برنامه ریزی ها در افق چهارساله، صادرات را 
3۵ میلیارد دالر افزایش خواهیم داد و  در سایه تعامل با کشورهای 
همسایه، هماهنگی سیاست های تجاری و ارزی و رقابت پذیری 

ممکن خواهد شد.
ک با اشاره به اینکه صادرات به کشورهای همسایه قابلیت  پیمان پا

 100 میلیارد دالری دارد، خاطرنشان کرد: هدف ما همسایگان ایران 
هستند و کشورهایی که مسیر رسیدن به چین و هند را تسهیل می کنند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه شرکت های 
زنجیره تأمین در مسیر توسعه صادرات باید موردحمایت قرار گیرند، 
تصریح کرد: حوزه توسعه زنجیره های بین المللی، صادرات خدمات 
فنی و مهندسی، اصالح مشکالت لجستیکی و توسعه ترانزیت و ایجاد 
مسیر ویژه تجاری ایران-روسیه از دیگر برنامه های اولویت دار سازمان 

توسعه تجارت است.

کید کرد: مدیرعامل گروه صنعتی زرین تأ

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

تولید کلیه محصوالت متالورژی ثانویه مطابق استاندارد در شهریورماه

با یاری خدا و همت همکاران سخت کوش ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، کلیه ذوب های 
تولیدشده در شهریورماه در واحد متالورژی ثانویه 
مطابق کیفیت سفارش بوده و هیچ ذوب نزول کیفیتی در این 

واحد، تولید نشده است.
احسان مقدس، مهندس فرایندهای فوالدسازی و ریخته گری، 
با اعالم این خبر افزود: به منظور جلوگیری از تولید ذوب های نزول 

کیفیت، برای انجام اقدامات و راهکارهای مختلف برنامه ریزی 
کنترل رعایت دقیق  از آن جمله می توان به آموزش و  که  شد 
به روزرسانی  و  بازنگری  ذوب،  آماده سازی  دستورالعمل های 
دستورالعمل های پیش عملیاتی و عملیاتی و برگزاری منظم جلسات 
آنالیز جهت ذوب های نزول کیفیِت ماه های قبل و پیگیری انجام 

دقیق اقدامات اصالحی اشاره کرد.
وی تصریـــح کـــرد: اقدامـــات فـــوق در قالـــب یـــک پـــروژه TQ، بـــا موضـــوع 

ـــش  ـــد، افزای ـــای تولی ـــش هزینه ه ـــه کاه ـــت ک ـــام اس ـــال انج ـــوق در ح ف
بهـــره وری، کاهـــش دوباره کاری هـــا، بهبـــود ضریـــب خوش قولـــی 
ــراه  ــه همـ ــد را بـ ــرژی واحـ ــواد و انـ ــارف مـ ــه و کاهـــش مصـ ــوالد مبارکـ فـ

داشـــته اســـت.
کلیـــه  مقـــدس در پایـــان از حمایـــت مدیریـــت ناحیـــه و واحـــد و 
کردنـــد،  کـــه در کســـب ایـــن موفقیـــت تـــالش  همـــکاران ناحیـــه 

صمیمانـــه تشـــکر و قدردانـــی نمـــود.

دیدار اعضای شورای تأمین شهرستان مبارکه با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

عکس نوشت

با همت همکاران سخت کوش ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم صورت گرفت؛
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راهبردهای مشترک ۲0 شرکت برتر 
فوالدی جهان

   فوالد مبارکه به تنهایی می تواند دیگر فوالدسازهای 
بین المللی را به نمایشگاه متالکس دعوت کند

 متالکس؛ فرصتی برای ارتباط شرکت های دانش بنیان
 با فوالد مبارکه 

با  متالکس  نمایشگاه  سیزدهمین  اجــرایــی  مدیر  بندرچی،  محمود 
حضور در غرفه شرکت فوالد مبارکه، این شرکت را بهترین میزبان برای 
گفت: نمایشگاه متالکس بهترین  نمایشگاه صنعت فوالد دانست و 
مبارکه  فــوالد  شرکت  با  دانش بنیان  شرکت های  ارتباط  بــرای  فرصت 
است. اصفهان یکی از مهم ترین استان ها در حوزه فوالد است و در 
گفتن دارد. کشور حرف برای  این زمینه در سطح 

مبارکه  فوالد  شرکت  گفت:  ایران  سنگ آهن  انجمن  نایب رئیس 
که در دیگر نقاط جهان  به تنهایی می تواند بسیاری از شرکت هایی را 
کند و با حمایت از این  فعال هستند به این گونه نمایشگاه ها دعوت 
کار، برای مابقی شرکت هایی که توان دعوت سرمایه گذاران و خریداران 
فرصت های  ندارند،  نمایشگاه  این گونه  در  حضور  برای  را  خارجی 
خوبی فراهم کند.

خبر بین الملل

خبــــــــــــــــــر    

شرکت فوالد مبارکه در آستانه سالروز شهادت قبله 
هشتم دل ها امام رضا )علیه السالم( میزبان پیکر 
مطهر یکی از شهدای مدافع حرم از تیپ فاطمیون 
بود که در سال 1۳9۶ در منطقه خان طومان سوریه به فیض عظیم 

شهادت نائل آمد. 

نـام ایـن شـهید بزرگـوار و مدافـع حریـم اهـل بیـت عصمـت و طهـارت 
کـه مراسـم وداع بـا پیکـر مطهـرش  شـهید سیدظاهرهاشـمی بـود 
در شـرکت فـوالد مبارکـه بـا حضـور تعـداد قابل توجهـی از کارکنـان در 
مسـجد مرکـزی ایـن شـرکت، همـراه بـا عـزاداری و سـینه زنی حاضرین 

گرفـت.  صـورت 

تجلیل از مقام شامخ شهیدان گلگون کفن مرام و مسلک همیشگی 
ک  غیورمردان فوالد مبارکه بوده است و از چند سال گذشته نیز به خا
گمنام جنگ تحمیلی  سپرده شدن و میزبانی دو تن از شهدای 
که نصیب این  در محل معراج شهدای شرکت توفیقی بوده است 

جهادگران عرصه صنعت گردیده است.

انجمــن جهانــی فــوالد )WSA( یکــی از بزرگ ترین و 
ــی اســت  ــطح جهان پویاتریــن انجمن هــای صنعــت در س
کــه در هــر کشــور بــزرگ تولیدکننــده فــوالد اعضــای خــود را 
دارد. انجمــن جهانــی فــوالد یــک ســازمان غیرانتفاعــی 
اســت کــه بــا هــدف اطالع رســانی بــه اعضــا، دولت هــا و 
عمــوم مــردم در مــورد تحــوالت و آمارهــای بین المللــی 
مربــوط بــه صنعــت فــوالد جهــان ایجــاد  شــده  اســت. مقــر 
ایــن انجمــن در بروکســل بلژیــک اســت و دومیــن دفتــر  آن 

در آوریل ۲00۶ در پکن چین افتتاح شد.
ایــن انجمــن در واقــع  نماینــده تولیدکننــدگان فــوالد  
انجمن هــای ملــی و منطقــه ای صنعــت فــوالد و مؤسســات 
تحقیقاتــی فــوالد اســت. حــدود ۸۵ درصــد از تولیدکننــدگان 
فــوالد جهانــی عضــو ایــن انجمــن هســتند. ایــن مؤسســه 
به عنــوان مؤسســه بین المللــی آهــن و فــوالد در 10 جــوالی 
کتبــر ۲00۸ نــام خود را بــه انجمن  1۹۶۷ تأســیس شــد و در ۶ ا

جهانــی فــوالد تغییــر داد.
گــزارش ایــن انجمــن، بــه ۲0 شــرکت بــزرگ و  در تازه تریــن 
برتــر تولیدکننــده فــوالد در جهــان پرداختــه شــده اســت کــه 
ــده  ــر تولیدکنن ــرکت برت ــدی ۵0 ش ــت رتبه بن ــه از فهرس برگرفت
فــوالد ۲0۲0 انجمــن جهانــی فــوالد اســت. ایــن فهرســت 
از نظــر حجــم تولیــد فــوالد بــه میلیــون تــن و بــدون در نظــر 
گرفتــن گــردش مالــی شــرکت ها در اوایــل مــاه ژوئــن هــر ســال 

بــه روز می شــود.
ترکیــب ۲0 شــرکت برتــر فــوالدی بــر اســاس کشــورها شــامل 
دوازده شــرکت از چیــن، دو شــرکت از ژاپــن، یــک شــرکت از 
لوکزامبــورگ، دو شــرکت از کــره جنوبــی، یــک شــرکت از هنــد، 
یــک شــرکت از آمریــکا و یــک شــرکت از جمهــوری اســالمی 
ایــران )ایمیــدرو( اســت. بــه ایــن اعتبــار، شــرکت ایمیــدرو، 
کــه بــر اســاس بررســی های انجمــن  تنهــا شــرکت ایرانــی 
جهانــی فــوالد در میــان ۲0 شــرکت برتــر جهــان قــرار دارد، 
بــا تولیــدی کــه حاصــل از تنــاژ ترکیبــی شــرکت های فــوالد 
مبارکــه، ذوب آهــن اصفهــان، فــوالد خوزســتان و شــرکت 
ملــی فــوالد ایــران اســت بــا تولیــد 1۸.۹0 میلیــون تــن فــوالد، 
هجدهمیــن تولیدکننــده فــوالد جهــان در ســال ۲0۲0 بــوده 

اســت.
و موفــق  برتــر  ۲0 شــرکت  کســب وکار  بررســی دقیــق  بــا 
فــوالدی دنیــا از زمــان تأســیس آن هــا تــا ســال ۲0۲0 و بررســی 
رویکردهــا و راهبردهــای آن هــا، تقریبــا اتخــاذ 11 راهبــرد 
ح زیــر  کالن مشــترک در رونــد رشــد و توســعه آن هــا بــه شــر
کــه در نهایــت بــه  مشــاهده شــده اســت. راهبردهایــی 
تشــکیل ابرهلدینگ هــای فــوالدی در جهــان منجــر شــده 

اســت. ایــن راهبردهــا عبارت انــد از:
1.راهبــرد مشــارکت: یــک یــا دو شــرکت در چرخــه فــوالد یک 
ــای  ــه هدف ه ــا ب ــد ت ــکیل می دهن ــه را تش گان ــه جدا مجموع
مشــترک در حــوزه چرخــه فــوالد دســت یابنــد )بــا هــدف 

تشــکیل ابرهلدینگ هــای فــوالدی(.
۲.راهبــرد ادغــام : ازجملــه راهبردهــای بســیار متــداول 
شــرکت های فــوالدی، ادغــام دو شــرکت چرخــه فــوالد در 
یکدیگــر اســت یــا یــک شــرکت ســهام شــرکت دیگــری را در 
چرخــه فــوالد می خــرد. در ایــن راهبــرد یــک شــرکت بــزرگ در 
ــر را خریــداری می کنــد  چرخــه فــوالد ســهام شــرکت کوچک ت
یــا بالعکــس )بــا هــدف تشــکیل ابرهلدینگ هــای فــوالدی(.
۳.راهبــرد یکپارچگــی عمومــی بــه بــاال: بــه دســت آوردن 
مالکیــت یــا افزایــش کنتــرل بــر عرضه کننــدگان مــواد اولیــه 
چرخه فــوالد )با هــدف تشــکیل ابرهلدینگ های فــوالدی(.

4.راهبــرد یکپارچگــی عمومــی بــه پاییــن: به دســت آوردن 
مالکیــت یــا افزایــش کنتــرل بــر تولیدکننــدگان محصــوالت 
نهایــی  چرخــه فــوالد )بــا هــدف تشــکیل ابرهلدینگ هــای 

فــوالدی(.
ــا  ــه دســت آوردن مالکیــت ی ــرد یکپارچگــی افقــی: ب ۵.راهب
افزایــش کنتــرل بــر شــرکت های رقیــب )در راســتای تشــکیل 

ابرهلدینگ هــای فــوالدی(.
۶.راهبرد توســعه بازار: عرضه محصوالت فــوالدی تولیدی 
یــا مرتبــط بــا چرخــه فــوالد بــه مناطــق جغرافیایــی جدیــد 

)حضــور در بازارهــای منطقــه ای و بین المللــی(.
7.راهبــرد توســعه محصــول: ارتقــای محصــوالت فــوالدی 

کنونــی یــا عرضــه نــوع جدیــدی از محصــوالت فــوالدی.
8.راهبــرد رســوخ در بــازار: افزایــش ســهم شــرکت در بــازار 
صنعــت فــوالد بــرای محصــوالت کنونــی از طریــق تمرکــز بــر 

بازاریابــی.
9.راهبــرد تنــوع همگــون:  افــزودن محصــوالت جدیــد و 

مرتبــط بــا  چرخــه صنعــت فــوالد.
10.راهبــرد متمایزســازی محصــوالت و خدمات: براســاس 
ایــن راهبــرد شــرکت محصــوالت مرتبــط بــا چرخــه فــوالد 
را بــه نحــوی عرضــه می کنــد کــه در ایــن صنعــت به عنــوان 

محصــول منحصربه فــرد تلقــی می شــود.
گــذاری: فــروش یــک واحــد مســتقل  11.راهبــرد فــروش یــا وا

یــا بخشــی از شــرکت فــوالدی.
کثــر یــازده راهبــرد  کــه مالحظــه شــد اجــرای ا همان طــور 
مشــترک در ۲0 شــرکت موفــق فــوالدی جهــان، تشــکیل 
ــا چرخــه  ابرهلدینگ هــای قــوی و بــزرگ فــوالدی و مرتبــط ب

فــوالد را در برداشــته اســت.
         منبع:دنیای اقتصادی

شـرکت فـوالد مبارکـه سـال ها پیـش از 
اعمـال تحریم هـا، دانـش بومی سـازی در 
تولیـد محصـوالت خـود را بـه کار گرفـت و 
بـه سـایر شـرکت ها نیـز بـرای بومی سـازی 
اعتمادبه نفـس بخشـید؛ در حـال حاضـر 
کـه بـا هزینه هـای  بسـیاری از قطعاتـی 
کشـور  بـرای  طوالنـی  زمـان  و  سـنگین 
تأمیـن می شـد، در داخـل کشـور توسـط 
کوچـک و بـزرگ در حـال  صنعت گـران 

تولیـد اسـت

 الزم است که واحدهای صنعتی به عنوان 
بنگاه هـای اقتصـادی، نگاهـی بـه جایگاه 
خـود در تحـول صنعـت فـوالد جهـان 
بیندازند و بداننـد که چقدر با رقبـای خود 
در جهـان فاصلـه دارنـد؛ ایـن فاصله هـا 
در برخـی مـوارد معنـادار اسـت کـه عمدتـا 
از جنـس تکنولوژیـک و قیمـت تمام شـده 
است. صنایع فوالدی باید در اقتصاد آزاد 
با دنیا رقابت کنند که البته این امر مستلزم 

توسـعه همه جانبـه اسـت

 وداع با پیکر مطهر شهید مدافع حرم در
 مسجد ساختمان مرکزی شرکت فوالد مبارکه

ایریتک  هلدینگ  از  ایکا  شرکت  مدیرعامل 
گفت: شرکت فوالد مبارکه سال ها پیش از اعمال 
تحریم ها، دانش بومی سازی در تولید محصوالت 
گرفت و به سایر شرکت ها نیز برای بومی سازی  کار  خود را به 

اعتمادبه نفس بخشید.
محمد طالبی فراهانی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین در خصوص 
فعالیت شرکت فنی و مهندسی ایکا اظهار کرد: این شرکت از سال 
۸۵ فعالیت خود را در بازرسی فنی، با دریافت گواهینامه از سازمان 
استاندارد و بانک مرکزی آغاز کرد. شرکت ایکا از همان ابتدا بنا را بر 
این گذاشت تا به کارهایی با استاندارد بین المللی و اروپایی بپردازد و 
که از حضور این شرکت در اروپا نزدیک به ۲0 سال می گذرد، یکی  ازآنجا
از اهداف آن انتقال دانش فنی از شرکت های تنوا، دانیلی زیمنس و 

بسیاری دیگر از شرکت های اروپایی بود.
وی با بیان اینکه شرکت فنی و مهندسی ایکا موفق به وارد کردن 
دانش بازرسی فنی به کشور شده است، افزود: خوشبختانه با کسب 

کیفیت و  گام مؤثری در  تجاربی از شرکت های اروپایی توانستیم 
ساخت وساز تجهیزات صنعتی برداریم.

مدیرعامل شرکت ایکا با اشاره به مشتریان عمده این شرکت تصریح 
کرد: شرکت فوالد مبارکه یکی از مشتریان اصلی شرکت ایکا بوده و 
افتخار می کنیم که سالیان سال در خدمت این شرکت بوده ایم، در 
بسیاری از تجهیزات و پلن های فوالد مبارکه حضور فعال داشته ایم 
ج از کشور  که در داخل و خار کرده ایم تجهیزاتی  و همیشه تالش 
ساخته می شود، با باالترین استانداردها مورد بازرسی قرار گیرد و 
تجهیزات با بهترین کیفیت برای کشور و به خصوص فوالد مبارکه 

تهیه شود.
وی در خصوص همکاری شرکت ایکا با فوالد مبارکه ابراز داشت: 
بسیاری از تجهیزات فوالد مبارکه توسط شرکت ایکا بازرسی شده 
و بخش مهندسی معکوس ما با فوالد مبارکه ارتباط گسترده ای 
دارد. در بخش مهندسی معکوس، حدود 1۸0 یا ۲00 هزار قطعه را با 
استفاده از دفترچه آن تولید کردیم که در حال حاضر در فوالد مبارکه 

مورد استفاده قرار گرفته است.
برابری کیفیت محصوالت داخلی نسبت به مشابه خارجی
با  کشور  کیفیت قطعات تولیدی  با بیان اینکه  طالبی فراهانی 
گاهی بهتر است، ادامه داد: شرکت  نمونه خارجی برابر و حتی 
فوالد مبارکه سال ها پیش از اعمال تحریم ها، دانش بومی سازی 
گرفت و به سایر شرکت ها نیز  کار  در تولید محصوالت خود را به 
برای بومی سازی اعتمادبه نفس بخشید؛ در حال حاضر بسیاری از 
قطعاتی که با هزینه های سنگین و زمان طوالنی برای کشور تأمین 
می شد، در داخل کشور توسط صنعتگران کوچک و بزرگ در حال 

تولید است.
وی با اشاره به تأثیر بومی سازی ساخت قطعات توسط فوالد مبارکه و 
شرکت ایکا تصریح کرد: دانش بومی سازی، سال ها پیش از تحریم ها 
آغاز شد و زمانی که تحریم ها علیه ایران اعمال شد، زیرساخت های 
رفع آن وجود داشت و آینده نگری بسیار خوبی در این حوزه پیش از 

اعمال تحریم ها وجود داشت.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
گفت: صنعت فوالد ایران ازلحاظ فروش فوالد و 
خرید تجهیزات دچار تحریم است و این تحریم 
یک پیام مهم دارد: »ایران در صنعت فوالد به خودکفایی 

رسیده است.«
بین المللی  نمایشگاه  سیزدهمین  حاشیه  در  سبحانی  بهرام 
متالکس با اشاره به تولید ساالنه 30 میلیون تن فوالد در کشور اظهار 
کرد: ایران با این میزان تولید، در رتبه دهمین کشور تولید فوالد 
جهان قرار دارد و این در حالی است که صنعت فوالد ایران ازلحاظ 
فروش فوالد و خرید تجهیزات دچار تحریم است و این تحریم یک 
پیام مهم دارد: »ایران در صنعت فوالد به خودکفایی رسیده است.«
وی با بیان اینکه خودکفایی به معنای ساخت تجهیزات قدرتمند 
این موضوع  افزود:  کشور است،  فوالد در  در صنعت سنگین 
کارخانجات این حوزه در  نشان دهنده فعالیت تعداد زیادی از 
کشور است. حتی در این حوزه کارخانه های گمنامی در شهرک های 

صنعتی مشغول به کار و خدمت رسانی هستند.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد با اشاره به نقش 
مهم برگزاری نمایشگاه های مرتبط با فوالد در پویایی صنعت 
کرد: نمایشگاه هایی همچون متالکس کمک  کید  فوالد کشور تأ
که  کنار یکدیگر قرار بگیرند؛ چرا می کند همه واحدهای صنعتی 
اخیرا دستاوردهای جدیدی حاصل شده و  کشور به لحاظ ساخت 

ماشین آالت و تجهیزات درحال توسعه و رهایی از وابستگی است.
تأمین انرژی صنایع فوالدی راه حل کوتاه مدت ندارد

سبحانی در خصوص مشکل تأمین انرژی صنایع فوالدی تصریح 

کرد: این مشکل به صورت کوتاه مدت قابل حل نیست، اما برای 
تأمین انرژی باید سرمایه گذاری هایی انجام شود که بهره برداری از 
آن ها زمان بر است. انتظاری که از وزارت نیرو و وزارت نفت می رود 
این است که برای رفع محدودیت های انرژی، مسائلی را رعایت 
کنند. درست است که برق نیست، اما این محدودیت را انجمن ها 
کنند تا کمترین آسیب به صنعت فوالد  و شرکت ها باید مدیریت 

برسد.
گهانی به یک کارخانه اعالم شود  وی اضافه کرد: نباید به صورت نا
که  که مصرف برق خود را به 10 درصد دیماند مصرفی برساند، چرا
کشیده خواهد شد و این  عمال آن صنعت فوالدی به تعطیلی 
تعطیلی ها به خصوص برای صنعت فوالد آسیب رسان است. صنعت 
فوالد صنعتی نیست که بشود برای دو ساعت برق آن را محدود کرد 

و پس از آن بگوییم دوباره کار خود را آغاز کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد در خصوص حل 
مشکل بلندمدت تأمین انرژِی کارخانه ها ادامه داد: در بلندمدت 
گاز و توسعه  با سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید برق و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، می توان برای عبور بحران کمبود 
برق امیدوار بود، اما درباره گاز باید در بلندمدت چاره اندیشی کرد.

وی با اشاره به فعالیت های انجمن تولیدکنندگان فوالد برای 
از  نمایندگی  به  انجمن مذکور،  ابراز داشت:   1404 چشم انداز 
کرده  فوالدسازان، برنامه ها، امکانات و اهدافی را برنامه ریزی 
که انجمن تولیدکنندگان فوالد  و این نکته را باید در نظر داشت 
اختیار اجرایی نداشته و رسالت آن ارشاد مسائل احصاشده صنایع 

کمیت است. فوالدی با حا

کمبود مواد اولیه  سبحانی در خصوص راهکارهای حل مشکل 
کل زنجیره  کرد: تأمین مواد پایدار،  پایدار صنایع فوالد تصریح 
که در این راه  تأمین از سنگ آهن تا محصول را شامل می شود 
ناهماهنگی هایی وجود دارد که بعضا چالش هایی میان واحدهای 

زنجیره تأمین ایجاد کرده و باید این چالش ها برطرف شود.
اجتناب ناپذیری صنایع فوالدی برای هوشمندسازی

وی با اشاره به اینکه رسیدن به انقالب چهارم صنعتی برای صنایع 
که واحدهای  گفت: الزم است  فوالدی اجتناب ناپذیر است، 
صنعتی به عنوان بنگاه های اقتصادی، نگاهی به جایگاه خود در 
تحول صنعت فوالد جهان بیندازند و بدانند که چقدر با رقبای خود 
در جهان فاصله دارند؛ این فاصله ها در برخی موارد معنادار است 
که عمدتا از جنس تکنولوژیک و قیمت تمام شده است. صنایع 
که البته این امر  کنند  فوالدی باید در اقتصاد آزاد با دنیا رقابت 

مستلزم توسعه همه جانبه است.
کید بر ضرورت  رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد با تأ
هوشمندسازی واحدهای صنعتی اظهار کرد: صنایع فوالدی باید با 
کمترین ضایعات، بیشترین بهره وری را داشته باشند؛ در تمام دنیا 
نیز همین روال است، شاید در مدت کوتاهی با یارانه دولتی کمی 
شرایط را بهتر کنیم اما این موارد پایدار نیست و ضروری است که 

به صورت آزاد با دنیا رقابت کنیم.
وی در پاسخ به سؤال درباره تحقق چشم انداز 1404 صنعت فوالد با 
روند فعلی محدودیت انرژی و مواد اولیه پایدار گفت: قطعا به تولید 
۵۵ میلیون تنی فوالد دست خواهیم یافت، اما نه در مدت زمان 

تعیین شده.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد:

ایران در صنعت فوالد به خودکفایی رسیده است

مدیرعامل ایکا از هلدینگ ایریتک:

یم ها فراهم کرد یرساخت دانش بومی سازی را پیش از اعمال تحر فوالد مبارکه ز
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مدیر روابط عمومی شرکت بین المللی مهندسی 
گفت: یکی از بهترین  سیستم ها و اتوماسیون )ایریسا( 
فرصت ها برای تبادل دانش و تکنولوژی مرتبط با صنعت، 
نمایشگاه های تخصصی صنعت است؛ فرصتی که می تواند با 
جنبشی  به  تبدیل  تخصصی  نشست های  برگزاری 
درون صنعتی برای جابه جا کردن مرزهای رشد و پیشرفت 

سازمان ها و کارخانه ها باشد.
گفت: نمایشگاه ها همواره محلی برای  مهرداد طهماسبی 
معرفی خدمات و محصوالت تازه شرکت ها و حتی شرکت های 
تازه وارد بوده و مزایای حضور در نمایشگاه ها بر هیچ کدام از 
فعاالن صنعت پوشیده نیست؛ تنها در فضای نمایشگاهی است 
که می توانیم تمام زنجیره تأمین یک صنعت را ببینیم و همه 
نوآوری ها و دستاوردهای ساالنه آن را مشاهده کنیم. در این 
روند، شرکت های تازه وارد می توانند در کنار شرکت های بزرگ 

دیده شوند و این امر برای آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: با شکل گیری استارت آپ های صنعتی و خرد شدن 
زنجیره تأمین و ارزش به قطعات کوچک تر، شرکت های تازه وارد 
می توانند با هزینه کمتر و نوآوری و انعطاف پذیری بیشتر، نفس 

تازه تری به روح شرکت های باسابقه بدمند.
مدیر روابط عمومی شرکت ایریسا گفت: صنایع فوالدی جزو 
صنایع مادر محسوب می شوند؛ صنعتی که یکی از ارکان رشد 
کشورهای درحال توسعه است. این صنایع بنا به ذات خود، 
می توانند برای صدها هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم 
فرصت اشتغال فراهم می آورند. عالوه بر این کشوری که در حال 
صنعتی شدن است، تقاضای زیادی برای صنعت فوالد دارد. 
شرکت های نوپا و فناوری های جدید می توانند صنایع را با میزان 
تولید بسیار بیشتر و بسیار به صرفه تر به سوددهی چندبرابری 
برسانند. در این صورت، رشد و توسعه کشور نیز به  دنبال گردش 

چرخ این صنعت با توان بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: یکی از بهترین فضاها برای بحث و تبادل 
دانش، تکنولوژی و نظرات، نمایشگاه های تخصصی صنعت 
است؛ فرصتی که می تواند با برگزاری نشست های تخصصی و 
سخنرانی ها تبدیل به جنبشی درون صنعتی برای جابه جا کردن 

مرزهای رشد و پیشرفت سازمان ها و کارخانه ها باشد.

گزارش واحد روابط عمومی شرکت ورق خودرو  به 
چهارمحال و بختیاری، با تالش و همت کارکنان این شرکت، 
رکورد جدیدی در تولید ورق گالوانیزه به میزان 801 تن در یک 
شیفت کاری به ثبت رسید که نشان از اراده پوالدین کارکنان 
این شرکت به عنوان تالشگران خط مقدم صنعت استان 

دارد.
مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
در این خصوص افزود: کارکنان خدوم واحد بهره برداری این 
شرکت با پشتیبانی دیگر واحدهای این شرکت، موفق شدند 
رکورد تولید ۸01 تن تولید ورق گالوانیزه خودرویی در یک شیفت 
کاری را به عنوان یک رکورد جدید در حوزه تولید در مدت زمان 
یک شیفت کاری ثبت کنند و آن را به کارنامه افتخارات خویش 

بیفزایند.
کرد: شرکت ورق خودرو با  فردین علی میرزایی خاطرنشان 
ظرفیت نامی 400 هزار تن در سال و برخورداری از بهترین 
تکنولوژی های روز دنیا، باالترین ظرفیت تولید این محصول را 
در کشور دارد و پیش از این توانسته بود رکورد تولید ۷۵0 تن در 

یک شیفت کاری را به ثبت برساند.
مدیر بهره برداری شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در 
خصوص عوامل دست یابی به این موفقیت در زمینه افزایش 
میزان تولید محصوالت کیفی، به استراتژی و راهبرد توسعه و 
رشد و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در راستای تبدیل 
شدن به سازمانی سرآمد، با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد اشاره و 
اظهار کرد: استراتژی و تمرکز اصلی این شرکت در مسیر رسیدن 
هرچه سریع تر به ظرفیت نامی، با رعایت تمامی اصول و الزامات 
استانداردهای ملی و بین المللی تبیین شده و در تحقق این امر 
تدابیر مدبرانه مدیرعامل، حمایت های اعضای هیئت مدیره 
و تالش صادقانه و مجدانه تمامی کارکنان این مجموعه نقش 
بسزایی داشته که امیدواریم با حفظ و تقویت فضای همدلی 
و همکاری صمیمانه موجود در این مجموعه، شاهد تکرار 
موفقیت ها در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری باشیم.

خبر کوتاه

بازار واردات بیلت چینبازار ورق گرم ترکیه

گذشته، فروشنده های بیلت به چین به امید بهبود  درهفته 
بازار فیوچرز میلگرد و رشد قیمت بودند، ولی خریداران چینی 
نیز پس از چند معامله اوایل هفته، به دلیل نزدیکی تعطیالت 
عجله ای در خرید از خود نشان ندادند. آخر هفته، قیمت 
بیلت اندونزی ۱3 دالر رشد داشت و به عدد 728 دالر در هر 
تن سی اف آر چین رسید. واردکننده های چینی بیشتر به دنبال 
بیلت خارج از حوزه آسه آن هستند.

گرم نیز اخیرا  با توجه به جو منفی بازار فوالد ترکیه، قیمت ورق 
کشور وضعیت مطلوبی ندارد. عرضه کننده های داخلی  در این 
کنند، ولی با توجه به  کاهش قیمت جلوگیری  کردند از  سعی 
کاهش  قیمت های رقابتی ورق وارداتی، مجبور شدند قیمت را 
کاهش، اخیرا 8۹۰ تا ۹۱۰ دالر  گرم با ۱۰ دالر  دهند. قیمت ورق 
کارخانه ثبت  شده و برای تناژ بیشتر، امکان  در هر تن درب 
تخفیف بیشتری وجود دارد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت آتیه فـــوالد نقش جهـــان، 
جلســـه مجمـــع عمومـــی عـــادی به طـــور فوق العـــاده شـــرکت 
آتیه فـــوالد نقش جهـــان )ســـهامی خـــاص( در ســـاعت 9 صبـــح 
روز شـــنبه 1400/07/10 بـــا حضـــور صاحبـــان ســـهام یا نماینـــدگان قانونـــی آنان 
در ســـالن اجتماعـــات شـــرکت حمل ونقـــل تـــوکا، بـــه آدرس اصفهـــان، مبارکـــه، 
ـــا رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی،  جنـــب شـــرکت فـــوالد مبارکـــه اصفهـــان، ب

ـــد. ـــزار ش ـــده برگ ـــورت زن ـــازی به ص ـــای مج ـــوری و در فض ـــورت حض به ص
بنابـــر ایـــن گـــزارش در این مجمـــع، پـــس از انتخاب هیئت رئیســـه مجمـــع، مرتضی 
شـــبانی بـــه نمایندگـــی از شـــرکت فـــوالد مبارکـــه اصفهـــان به عنـــوان رئیـــس مجمع و 
مصطفی افشـــاری به نمایندگی از شـــرکت ســـرمایه گذاری توکافوالد و امیرحسین 
میرزائـــی بـــه نمایندگـــی از شـــرکت تعاونـــی مصـــرف کارکنـــان فـــوالد مبارکـــه به عنـــوان 

ناظـــران مجمع مشـــخص شـــدند.

گفتنـــی اســـت در ادامـــه ایـــن جلســـه، رئیـــس مجمـــع بـــا احـــراز حضـــور صاحبـــان 
کثریـــت صاحبـــان ســـهام رســـمیت جلســـه را اعـــالم و دســـتور  ســـهام و نماینـــدگان ا
جلســـه را قرائت کـــرد و ســـپس مؤسســـه حسابرســـی و خدمـــات مدیریـــت ارقام نگر 
ـــازرس اصلـــی و مؤسســـه حسابرســـی رازدار به عنـــوان  ـــا به عنـــوان حســـابرس و ب آری
حســـابرس و بـــازرس علی البـــدل بـــرای ســـال مالـــی منتهـــی بـــه 1400/1۲/۲۹ مـــورد 

تصویـــب مجمـــع قـــرار گرفتنـــد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان، با عنایت به بازاریابی های 
جدید در فروش سنگ آهک و بازار بالقوه این ماده معدنی و ارتباط عرضه و تقاضا در مجموعه های 
خ مبارکه  بزرگ صنعتی و صنایع قند و شـکر و... و بنا بر نیـاز آن ها در بازار، معدن سـنگ آهک دهسـر
وابسته به شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان، به عنوان عضوی از هلدینگ بزرگ توکافوالد، اقدام 

به خرید، نصب و راه اندازی خط خردایش کرده اسـت.
حمیدرضا قندی، مدیرعامل شـرکت اسـتقالل سـپاهان، در ایـن خصوص افـزود: با توجـه به موقعیت مکانـی معدن و 
نزدیک بودن به شهر اصفهان، شرکت ها و کارخانه های مصرف کننده و داشتن ذخیره ای بالغ بر 1۲ میلیون تن با درجه 
خلوص ۵۵.۶ درصد،  CAOیکی از مرغوب ترین انواع سنگ آهک های ایران است. به همین مناسبت، شرکت استقالل 
سـپاهان از دیرباز درصدد نصـب و راه انـدازی خط خردایش جدیـد بود کـه در پاییز سـال 13۸۸ طرح و گـزارش توجیهی 
فنی و اقتصادی از طرف این شرکت، جهت اخذ و تصمیمات نهایی، به شرکت هلدینگ توکافوالد ارائه گردید و در بهار 
13۹۹ پس از کسـب موافقت شـرکت هلدینـگ توکافـوالد، عملیات خریـد، نصـب و راه اندازی خط سنگ شـکن توسـط 

کارشناسان و مهندسان و مشاوران زبده آغاز شـد و در اردیبهشت 1400 عملیات پروژه به اتمام رسید.
وی تصریح کـرد: در این خـط خردایش بالغ بر 1۲ میلیارد تومان سـرمایه گذاری به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم برای 
خرید، نصب و راه اندازی سنگ شـکن فکی 1۲0*100 با ظرفیت تولید ۲۵0 تن در سـاعت، 3 دسـتگاه سـرند سـه طبقه، ۲ 

عدد فیدر، نوار نقالـه در عـرض 1۲0،100،۸0 به طول 400 متر و کوبیت 1۸0 تنی صرف شـده و اجرای عملیات فونداسـیون 
شـامل آرماتوربنـدی، قالب بنـدی، بتن ریـزی صفحه گـذاری اسـتاندارد و سـاخت اتـاق فرمـان در 3 طبقـه بـه وسـعت 
۹۶ مترمربـع ازجمله امکانـات جدیـد در این معدن اسـت. تمامی ایـن امور به دسـت کارشناسـان، مشـاوران و کارکنان 

کنون ایـن خـط خردایـش بزرگ ترین خط تولیـد در منطقـه به شـمار می آید. زحمت کش این معـدن انجـام شـده و ا
مدیرعامـل شـرکت اسـتقالل سـپاهان خاطرنشـان کـرد: پـس از راه انـدازی، ایـن خـط در سـه شـیفت تمام وقـت مـورد 
بهره بـرداری قـرار می گیـرد و روزانـه 1۸00 تـن سـنگ آهک، طبـق پروانـه جدیـد تولیـد و طـی قراردادهـای منعقدشـده بـا 

کارخانه هـای فوالدسـازی و صنایـع قنـد و شـکر و مصالـح سـاختمانی، بارگیـری محصـول بـه عمـل می آیـد.
قنـدی در ادامه ضمن اشـاره بـه روند افزایـش تولیـد در معدن مربوطه، پیشـرفت های حاصـل را نتیجه تـالش بی وقفه 
و مجدانـه مدیـران و کارکنـان شـرکت اسـتقالل سـپاهان دانسـت و افـزود: تنهـا بـا کوشـش و اسـتفاده از ظرفیت هـا و 
پتانسـیل های فیزیکـی و روانـی کارکنـان زحمتکـش ایـن مجموعـه و بـه کار بسـتن نظـرات ارزشـمند آنـان، ایـن نتیجـه 

حاصـل گردیـد.
مدیرعامل شرکت استقالل سپاهان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده و جلوگیری از 
هدر رفتن آن ها و نیز پتانسـیل های بالقوه ای که ازلحاظ نوع، ذخیـره و عیار ماده معدنی و نیز تجهیزات و ماشـین آالت 

در این بخش وجود دارد، حقوق سـهامداران محترم نیز حفظ می شـود.

مدیرعامل شـرکت فلزتدارک گفت: برای حل مشـکل سـنگ آهن فوالد مبارکه باید در زنجیره تأمین، به 
ح وزارت صمت برای آزادسـازی و بهره برداری از معادن تأثیرگذار است. معادن برسـیم و در این راسـتا طر
محمدحسـین قورچانی در گفت وگو با خبرنگار ایراسـین در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی 
»متالکـس«، در خصـوص فعالیـت شـرکت فلزتـدارک اظهـار کـرد: ایـن شـرکت در حـوزه تأمیـن مـواد اولیـه فـوالد مبارکه 
کتشـافی معادن بـرای تأمین مـواد، به  فعالیت می کنـد و بـا ورود به حـوزه دریافت حقـوق بهره بـرداری و عملیات های ا

ابتـدای زنجیره تأمین بازگشـته اسـت.
کیـد بـر تـالش شـرکت فلزتـدارک بـرای تأمیـن پایـدار مـواد اولیـه فـوالد مبارکـه افـزود: طـی مدتـی کوتـاه، موفق شـدیم  وی بـا تأ
کتشـافی در  کتشـافی و بهره بـرداری از معـادن را بـه انجـام برسـانیم و در ایـن خصـوص، برنـده ۷ محـدوده ا عملیات هـای ا
مزایده هـای وزارت صمـت )صنعـت، معـدن، تجـارت( شـدیم کـه عملیـات برداشـت از آن هـا نیـز بـه زودی آغـاز خواهـد شـد.
مدیرعامل شـرکت فلزتـدارک با اشـاره بـه تأمین سـنگ و کنسـانتره فـوالد مبارکه توسـط این شـرکت ادامـه داد: نمایشـگاه ها 
جایی اسـت که شـرکت ها بتوانند خـود را نشـان دهنـد و محصـوالت خـود را به نمایـش بگذارنـد و دایـره ارتباطات شـبکه ای 

خـود را گسـترش دهند.
فلزتدارک تأمین کننده پایدار فوالد مبارکه می شود

وی اضافه کرد: شـرکت فلزتـدارک به عنـوان تأمین کننده ای کـه قرار اسـت به زودی تأمیـن پایدار مـواد بـرای فوالد مبارکـه را بر 
عهـده گیـرد، جهـت شبکه سـازی ها و یافتـن تأمین کننـدگان اولیـه نیازمنـد ایجـاد ارتباطـات مؤثـر با سـایر شرکت هاسـت که 

نمایشـگاه متالکس کمک کـرده ایـن شـرکت ها در یـک مـکان دور یکدیگر جمع شـوند.

 بهره برداری از منابع نیازمند ماشین آالت پیشرفته است
گـر می خواهیـم مشـکل سـنگ آهن فـوالد  قورچانـی در خصـوص راهکارهـای حـل مشـکل کمبـود سـنگ آهن ابـراز داشـت: ا
مبارکه را حل کنیم، باید در زنجیره تأمین به اول زنجیره یعنی معادن برسیم. شرکت فلزتدارک برای حل این مشکل با انجام 
کتشافی به ذخایر امن مواد اولیه و بهره برداری از معادن ورود کرده و تالش دارد ذخیره سنگ آهن را به صورت تناژ  عملیات  ا

افزایش دهد و با فعالیت های تبدیلی به کنسـانتره، این مـاده را به فـوالد مبارکه تحویل دهد.
کتشافات زمینی تصریح کرد: مطمئنا این آزادسازی تأثیر مهمی بر عملکرد  وی با اشاره به طرح وزارت صمت برای آزادسازی ا
کتشـافی دیگر شـدیم و صـدور پروانه بهره بـرداری در کنار آن ها موجب می شـود  ما دارد و بعـد از این طرح، ما برنده ۷ معدن ا

ذخیره معدنی افزایش پیدا کند.
مدیرعامل شرکت فلزتدارک در خصوص فرسودگی برخی دستگاه های بهره برداری معدنی کشور گفت: عملیات بهره برداری 
یک فرایند مکانیزه است که نیازمند ماشین آالت پیشرفته است. در حال حاضر، برخی ماشین آالت فرسوده است، اما برخی 
از شـرکت ها برای حل این مشـکل ماشـین آالت خارجی پیشـرفته را برای بهره برداری بیشـتر از معادن به کشـور وارد کردند و 
استمرار این موضوع نیازمند همکاری بخش های مختلف برای واردات آسان تر ماشین آالت برای بهره برداری ارزان تر است.
وی با اشاره به جذب نخبگان جوان صنعت فوالد در شرکت فلزتدارک تصریح کرد: شروع فعالیت جدید نیازمند شناسایی 
درسـت فعالیت هاسـت. ما در ابتدای کار، فعالیت هـا و وظایـف را به طـور کامل شناسـایی کردیـم و بـرای آن گردش کارهایی 
پیگیری شد. بر همین اساس افرادی با تجارب و ظرفیت مناسب برای آن فعالیت جذب شدند و افرادی که ظرفیت یادگیری 

داشتند در اولویت جذب قرار گرفتند.

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت فـوالد امیرکبیر کاشـان، 
فلـزی  اسـتانداردهای  بـر  نظـارت  معـاون  زمانی نـژاد 
سـازمان ملـی اسـتاندارد و هیئت همـراه، ضمـن بازدید از 
ایـن شـرکت، در جلسـه ای اسـتانداردهای کیفـی و کّمی شـرکت فوالد 

امیرکبیـر کاشـان را مـورد ارزیابـی قـرار دادنـد.
بنابـر ایـن گـزارش، در این جلسـه، عملکـرد شـرکت فـوالد امیرکبیر کاشـان 
کّمـی ایـن شـرکت همچـون تـداوم  و همچنیـن اسـتانداردهای کیفـی و 
اسـتانداردهای اجبـاری ورق هـای گالوانیـزه ۷۵۹۶ و ۷۵۹۷، نداشـتن 

نقـص بحرانـی در نمونه گیـری از محصـوالت و شـکایات مشـتریان کامـل 
بودن تجهیزات و استانداردهای کاری آزمایشگاه، صادرات محصوالت، 
گواهینامه هـای بین المللـی مدیریتـی ایـزو ۹001، آمـوزش 1001۵، فـروش 
1000۲، 10004، ایمنـی و محیط زیسـت و همچنین بررسـی سـوابق کیفیت 
کاال و نـوآوری و تکنولوژی هـای مؤثـر بر کیفیـت و افزایش ظرفیت، بررسـی 
ح هـای توسـعه و مشـارکت در  فعالیت هـای آموزشـی و سـرانه آمـوزش، طر
تدویـن اسـتانداردهای ملـی و مقـاالت تحقیقاتـی در حـوزه صنعـت مـورد 

ارزیابـی قـرار گرفـت.

 نصب و راه اندازی پروژه بزرگ خط جدید سنگ شکن
 در معدن سنگ آهک دهسرخ مبارکه

مدیرعامل شرکت فلزتدارک در حاشیه نمایشگاه متالکس:

حل مشکل تأمین سنگ آهن فوالد مبارکه با گسترش اکتشاف و بهره برداری از منابع ممکن است

بازدید معاون نظارت بر استانداردهای سازمان ملی استاندارد از شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

نمایشگاه های تخصصی صنعت؛ بهترین 

فرصت برای تبادل تکنولوژی

تولید بیش از 800 تن ورق گالوانیزه در شرکت 

ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

کید کرد: مدیر روابط عمومی شرکت ایریسا تأ

در یک شیفت کاری صورت گرفت:

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت آتیه فوالد نقش جهان

 گـــــــروه فوالد مبارکه        
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       بـــــــــــــــازار

وضعیت صادرات قراضه ژاپن

خبــــــــــــــــر       

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت، 
فوالد  شرکت  جدید،  تحصیلی  سال  آغاز  با  هم زمان 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود، در یک امر خداپسندانه 1۳00 بسته لوازم تحریر 
ک کن، مدادتراش،  شامل )مداد، خودکار، دفتر، مدادرنگی، پا
جامدادی و...( به تمامی دانش آموزان مقاطع تحصیلی 

ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شهرسفیدشت اهدا کرد.
کار خیر که با حضور نمایندگان  گزارش، در این  بنابر این 
و  اسالمی  شورای  اعضای  سفیددشت،  فوالد  شرکت 
امام جمعه شهر سفیددشت انجام شد، این بسته های 
کمک آموزشی در بین مدارس شهر سفیددشت توزیع گردید 
و امید است با انجام این کار، گامی هرچند کوچک در مسیر 

رشد و تعالی این دانش آموزان برداشته شده باشد.

این شاخص انحراف قیمت از میانگین را به عنوان یک متغیر 
آماری محاسبه می کند. محدوده تغییرات این شاخص 
معموال بین 100 + تا 100 - است. زمانی که این شاخص از پایین 
100 + را به سمت باال قطع می کند، عالمت خرید و هرگاه از باال 

100 - را به سمت پایین قطع می کند، عالمت فروش است.

1(بیشتر چارتیست ها از این شاخص فقط به عنوان شناسایی 
نقاط خریدوفروش هیجانی استفاده می کنند.

۲(یک میانگین متحرک بیست روزه به عنوان یک مبنا برای 
محاسبه استفاده می شود.

گر بازار رونددار بود، از سیگنال مناطق اشباع خریدوفروش  3(ا
استفاده نشود.

گر شیب میانگین متحرک کم و نزدیک به صفر بود، بازار  4(ا
بدون روند است.

سیگنال خرید
که نمودار شاخص با  1( بهترین زمان خرید هنگامی است 
ج شود،  شیب صعودی و مثبت از منطقه اشباع فروش خار
یعنی شاخص با شیب صعودی خط 100 - را قطع کند و باالتر 

از آن قرار گیرد.
گرایی صعودی مثبت میان نمودار و شاخص  ۲( زمانی که یک وا

پدیدار گردد )رونددار(. 
سیگنال فروش

1( بهترین زمان فروش هنگامی است که نمودار شاخص با شیب 
نزولی و منفی از منطقه اشباع خرید خارج شود، یعنی شاخص 

با شیب نزولی خط 100 + را قطع کند و پایین تر از آن قرار گیرد.
گرایی نزولی منفی میان نمودار و شاخص  ۲( زمانی که یک وا

پدیدار گردد )رونددار(.

گوست با توجه به رونق تقاضای داخلی  صادرات قراضه ژاپن در ماه آ
و کاهش تقاضای خارجی افت داشته، ولی خرید کره جنوبی افزایش 
گوست نیز صادرات قراضه ژاپن درمجموع ۱5  داشت. در ژانویه تا آ
گوست با  درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. صادرات آ
افت ۱8 درصدی نسبت به سال قبل و کاهش 3 درصدی نسبت به ماه 
قبل حدود 5۴5 هزار تن بود.

خبر کوتاه 

یم بیاموز

در فعالیت های صنعتی، گاهی دسترسی به مکان های 
ک است، خصوصا  مرتفع در شرایط عادی امری خطرنا
گر الزم باشد در این مکان ها کار خاصی نیز انجام شود.  ا
گزیریم  جرثقیل ها برای جابه جایی بار ساخته شده اند، ولی در بعضی موارد نا
برای حمل نفر نیز از جرثقیل استفاده کنیم. این روش فقط در شرایطی 
قابل قبول است که سایر روش ها مانند استفاده از باالبرهای هیدرولیکی یا 
داربست و... امکان پذیر نباشد و یا خطر بیشتری افراد را تهدید کند و همچنین 
تمامی شرایط ایمن را برای جابه جایی نفر رعایت کرده باشیم. برای مثال، قبل 
از شروع کار باید ارزیابی خطر )Risk Assessment( کامل از شرایط و عملیات 
مذکور به عمل آید و تمام نفرات با خطرات احتمالی موجود آشنا شوند و 
روش های کنترل آن را نیز بدانند. در زیر توصیه های ایمنی در خصوص حمل 
نفر با بسکت را خواهید خواند که شرایط استاندارد و حداقل شرایط موجود را 
بیان می کند. توجه داشته باشید که موارد زیر درخصوص بسکت های ثابت و 

متصل به بوم جرثقیل )سکوهای کاری هوایی( نیست.
اصول ایمنی حمل نفر با سبد حمل نفر )موارد عمومی(  

 هنگام حمل نفر با سبد نباید از جرثقیل استفاده دیگری شود؛ مثال بلند 
کردن هم زمان سبد جابه جایی نفر به همراه حمل بار.

ک است و باید ابتدا خطوط   حمل نفر در نزدیکی خطوط برق بسیار خطرنا

برق را از مدار خارج و اتصال زمین را برقرار کرد.
 جرثقیل حمل نفر باید دارای گواهینامه بازرسی فنی و تأییدیه از مراجع 

ذی صالح باشد.
 قبل از شروع کار باید تأییدیه های الزم در خصوص استفاده از سبد از قبیل 

تأییدیه جوش، ظرفیت سبد و نوع کاربری دریافت شود.
 ارتباط بین افراد داخل بسکت و افراد مستقر روی زمین توسط بی سیم یا 

وسیله ارتباطی دیگر برقرار  شود.
 قبل از شروع کار باید مجوز الزم از سوی کارفرما و ناظر صادر شود و افراد 

باید دارای مجوز الزم در طب صنعتی باشند.
کنترلی جرثقیل   راننده جرثقیل باید از عملکرد ایمن سیستم های 

اطمینان حاصل کند.
 محل و نحوه استقرار جرثقیل باید به گونه ای باشد که وزن بار از ۵0 درصد 

کثر میزان مجاز بار در آن زاویه بیشتر نباشد. حدا
 در هر شیفت قبل از اقدام به حمل نفر، وزن بسکت با افزودن بار، به وزن 
پیش بینی شده برسد و سپس توسط جرثقیل به طور آزمایشی تا محل 
موردنظر حمل گردد و پس ازآن به حمل نفر اقدام شود. هر زمان که جرثقیل 
تغییر مکان دهد یا مسیر حرکت بسکت تغییر کند یا جرثقیل تعویض شود، باید 

حمل آزمایشی مجددا انجام گیرد.
 هنگام ترک بسکت، فرد باید ابتدا قالب کمربند ایمنی را به جای محکمی 

ببندد و آنگاه از بسکت خارج شود.
 افراد داخل بسکت، حتما با عالئم استاندارد   ریگری  آشنا باشند.

 Full Body( افراد داخل بسکت باید مجهز به کاله و کمربند ایمنی 
Harness( باشند. کمربند ایمنی باید مستقیما یا توسط یک تسمه مصنوعی 
)بلت( به قالب جرثقیل بسته شود. مگر این که امکان آن وجود نداشته باشد 

که در آن  صورت باید به محل مناسب دیگری بسته شود.

 بسکت همیشه باید هنگام کار افراد، در محلی مستقر باشد )پای کار(.
کندگی آن ها در داخل   ابزار و وسایل کار در جعبه ابزار نگهداری شوند و از پرا

بسکت خودداری شود.
ابزار و وسایل در داخل بسکت به خوبی مهار شوند.

 افراد باید از حرکت های بی مورد در داخل بسکت خودداری کنند.
 قبل از شروع کار، الزم است موارد ایمنی که باید حین کار رعایت شود 
توسط فرد ماهر و یا ناظر مربوطه به راننده جرثقیل، ریگر و افراد داخل بسکت 

آموزش داده شود )آموزش های 3 دقیقه ای(.
نکات ایمنی راننده جرثقیل

 در تمام مدت کار باید در دستگاه نشسته و مراقب کار باشد.
 گوش کردن به رادیو و ضبط صوت در حین کار ممنوع است.

 هنگامی که راننده جرثقیل به موردی شک دارد، سریعا باید با ناظر 
عملیات مشورت کند.

 حرکت بسکت به آرامی صورت پذیرد و از جابه جایی سریع بسکت 
کزیمم سرعت جابه جایی بسکت حامل نفر در هنگام باال  خودداری کند. ما

رفتن نباید از ۵ متر بر ثانیه بیشتر شود.
 در زمان حمل نفر با بسکت، جرثقیل نباید جابه جا شود و یا حرکت کند.

حمل نفر با بسکت، زمانی که شرایط جوی کار نامناسب است، مانند 
وزش باد شدید )با سرعت بیش از ۲4 کیلومتر بر ساعت(، گردوغبار شدید، 

هوای بارانی، تگرگی و برفی باید متوقف گردد.
هنگام کار نفرات داخل بسکت باید جرثقیل را قفل کرد.

 راننده جرثقیل باید آموزش دیده و دارای گواهی طب صنعتی باشد و نحوه 
ادامه دارد... استفاده از LOAD CHART را بداند.  

  منبع :کتاب ایمنی در جرثقیل ها، باالبرها و تجهیزات باربرداری
www.balabar.com  پایگاه تخصصی انواع باالبرهای صنعتی

بازار میلگرد جنوب اروپا

کسپرت، عدم ثبات تقاضا بازار میلگرد  گزارش متال ا  به 
کرده است. انتظار می رود ماه جاری  جنوب اروپا را نزولی 
این روند شدت بیشتری نیز به خود بگیرد. در ایتالیا میلگرد 
5 یورو افت هفتگی داشته و آخرین قیمت ۴5۰ تا ۴55 یورو 
کارخانه بوده است. در تناژ باال امکان خرید  در هر تن درب 
در 3۹5 تا ۴۴۰ یورو نیز وجود دارد.

در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد سفیددشت
 انجام شد:

اهدای 1۳00 بسته کمک آموزشی
 و لوازم التحریر به دانش آموزان شهر سفیددشت

 شاخص کانال کاال
Commodity ChanneL Index 

بورس و سهام

1 0.30 0
1 0.20 0

1 0. 5 0 0

1 0.70 0

1 0.90 0

1 0.60 0

1 0. 8 0 0

1 0.4 0 0

1 0 , 590

1 0 , 70 0

1 0 , 7 20

1 0 , 60 0

1 1 , 0 0 0

1 1 , 020

1 0 , 9 60

1 0 , 84 0

4. 0 1

0.3 7

0.28

1 .48

1 2 7

65

4 1

7 2

1 0 , 90 0

1 0 , 860

1 0 , 830

1 0 , 670

420

4 0

30

تعطیــل

1 60

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1400/07/10

1400/07/11

1400/07/12

1400/07/13

1400/07/14

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه
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      تهیه کننده : بهداشت حرفه ای ، 
ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه
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 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

9

سیستم عامل های دیجیتال ارتباط انسان ها را تغییر می دهد برندسازی دیجیتال چیست و چرا اهمیت دارد؟

گرام، لینکدین و… همگی نمونه هایی از پلتفرم های دیجیتال  اینستا
که ارتباط و تبادل نظر بین افراد را خیلی راحت  هستند. شبکه هایی 
کرده اند. این روند مدل های تجاری در بازار را تغییر داده است و 
بسیاری از مشاغل سنتی در آینده نزدیک به این پلتفرم ها منتقل 
که امروزه نیز با اسم دیجیتال  و دیجیتالی می شوند. مفهومی 
مارکتینگ در حال تغییر اقتصاد و تجارت جهانی است.

گذشته نیست. در واقع یک  در دنیای امروز برندسازی به آسانی 
برند بدون حضور در دنیای اینترنت و دیجیتال، مثل یک ماشین 
بدون الستیک است. همه ویژگی های الزم را دارد، اما به جایی 
کرده اند و  نمی رسد. چون برندها در هر زمینه ای توسعه پیدا 
کرده است. به همین دلیل دیجیتال  تعداد آن ها هم افزایش پیدا 
برندینگ یا برندسازی دیجیتال اهمیت زیادی دارد.

مدیریت دانش در پروژه

       تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

 یکی از شاخه هایی که باید مدیریت دانش در آن 
عملی گردد مدیریت پروژه است. در اجرای پروژه ها، 
مدیریت دانش با موفقیت پروژه ارتباط مستقیمی دارد.
که به منظور ایجاد  پروژه ها فعالیت های موقتی هستند 
یک محصول، خدمت یا یک نتیجه منحصربه فرد ایجاد 
می شوند. در هر پروژه، دانش جدیدی از اطالعات مختص 
گر سیستمی برای  پروژه ایجاد می شود که در پایان پروژه، ا
نگهداری آن دانش پیش بینی نشده باشد، از بین می رود 
و یا به سختی قابل دست یابی و بازیابی مجدد خواهد بود.

 ،)PMBOK Guide( راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
مدیریت دانش پروژه را به صورت سازماندهی دانش و 
اطالعات سازمان به منظور افزایش ظرفیت مدیریت پروژه و 
در نتیجه نیل به ارزش های سازمان با توجه به ظرفیت های 
آن تعریف می کند. در واقع مدیریت دانش پروژه عبارت 
است از مدیریت دانش در موقعیت و شرایط ویژه یک پروژه 
و ایجاد ارتباط میان اصول مدیریت دانش و مدیریت پروژه.

چرا مدیریت دانش در پروژه مهم است؟
که سازمان ها می توانند  پروژه یکی از ابزارهایی است 
با استفاده از آن بر محدودیت های عملیاتی خود غلبه 
کنند و به اهداف استراتژیک خود برسند. امروزه حجم 
پروژه ها به صورت فزاینده ای در حال افزایش است. دانش 
حاصل شده از یک پروژه و تجارب آن می تواند باعث 
برنامه ریزی های دقیق تر در پروژه های بعدی سازمان شود 
و به انجام بهتر آن ها کمک کند. عالوه بر این، استفاده از 
این دانش می تواند تحرک و پویایی کسب وکار سازمان 
مدیریت  جهت،  همین  به  باشد.  داشته  دنبال  به  را 
دانش در پروژه ها بسیار ضرورت دارد. به دلیل ماهیت 
پروژه ها و موقتی بودن آن ها، مدیریت دانش پروژه ها 
که باعث حفظ یکی  اهمیتی مضاعف پیدا می کند؛ چرا
از ارزشمندترین دارایی های هر پروژه، یعنی دانش پروژه 

خواهد شد.
از  یکی  منابع  و  زمان  محدودیت  پروژه،  مدیریت  در 
عمده ترین چالش هاست. با وجود چنین محدودیت هایی، 
دیگر وقت و منبع کافی برای دوباره کاری وجود ندارد. یک 
راه پرهیز از دوباره کاری استفاده مجدد از دانش است. اصل 
اولیه در این امر کسب و مستندسازی دانش خلق شده در 
پروژه های پیشین است. در این صورت دانش افرادی که 
سازمان را پس از اتمام پروژه ترک می کنند در سازمان باقی 

خواهد ماند.
 به دلیل ماهیت پروژه ها و برخی تفاوت های آن ها با سایر 
کاری یک سازمان، مدیریت دانش در یک  فرایندهای 
پروژه با موانع خاصی روبه روست. اصلی ترین این موانع 

عبارت اند از:
 منحصربه فرد بودن و موقتی بودن پروژه ها باعث نبوِد 
سازمانی  یادگیری  مانع  نتیجه  در  و  سازمانی  حافظه 

می شود.
 ناپیوستگی و متغیر بودن محتوای فعالیت و ترکیب 
تیم ها باعث عدم انسجام و یکپارچگی دانش فردی و 
دانش های  بیشتر  اینکه  خصوصا  می شود،  سازمانی 
تولیدشده در پروژه به صورت دانش ضمنی و در ذهن افراد 

و اعضای تیم است.
فاقد  سازمانی،  فرایندهای  برخالف  پروژه ها،   

سازوکارهای طبیعی یادگیری هستند.
 دانش و تجاربی که بر اساس آن ها تصمیمات کلیدی 

پروژه اتخاذ می شود، معموال مستند و ثبت نمی شوند.
کاربردهای  که  می شوند  ضبط  مستنداتی  صرفا   

حقوقی-مالی دارند.
مسئوالن جمع آوری داده ها و اطالعات پروژه نیازهای 

کاربران دانشی پروژه را نمی دانند.
 

اصلی ترین مزایای مدیریت دانش پروژه
1- افزایش بهره وری و در نتیجه به کارگیری تجارب و دانش 

پروژه های گذشته؛
۲- جلوگیری از تکرار مجدد خطاها و دوباره کاری ها؛

شناخت  براساس  منابع  صحیح  و  بهینه  تخصیص   -3
به دست آمده از متخصصان، اعضای تیم پروژه و صالحیت های 

دانشی افراد؛
گردآوری آموخته ها در خالل پروژه و در انتهای آن و   -4

ایجاد پایگاه های دانشی؛
۵- رده بندی دانشی کارکنان، تعلق سازمانی بهتر آن ها و 

تشویق آن ها به دانش آفرینی؛
۶- ایجاد راهکارهایی برای سنجش بهتر عملکرد پروژه؛

۷- اشاعه اثرات مدیریت دانش در تمامی سلسله مراتب 
پروژه.

HP Omen Gaming Hub میلیون ها 
Gamer را در معرض حمله سایبری قرار داده 

است
که  HP Omen Gaming Hub نرم افزاری است 
و  لپ تاپ ها  روی  بر  پیش فرض  به صورت 
و  است  نصب  شده   HP Omen دسکتاپ های 
عمل  کامپیوتری  بازی های  بهینه ساز  به عنوان 

می کند.
میلیون ها دستگاهی که HP Omen Gaming Hub بر 
روی آن ها اجرا می شود از درایوری استفاده می کنند 

مهاجمان  به  و  است  امنیتی  نقص  یک  دارای  که 
امکان دسترسی به kernel-mode را می دهد. این 
 3437-CVE-2021 آسیب پذیری سطح باال با شناسه
مشخص  شده و درایوری که توسط شرکت HP ساخته  
شده است و توسط نرم افزار مذکور مورداستفاده قرار 

می گیرد، منشأ این آسیب پذیری است.
راهکارهای  سپتامبر،   14 تاریخ  در   HP شرکت 
کرد که در  برطرف سازی این آسیب پذیری را منتشر 

سایت های معتبر در دسترس است.
threatpost :منبع خبر  

بدون  هویت  احراز  امکان  شدن  فراهم 
استفاده از رمز عبور برای کاربران مایکروسافت

پس از ارائه گزینه »احراز هویت بدون رمز عبور« برای 
کنون  مشتریان سازمانی مایکروسافت در ماه مارس، ا
مایکروسافت این گزینه را در اختیار کاربران شخصی 

قرار می دهد.
کاربران  که از این به بعد  کرده است  این شرکت اعالم 
می توانند رمز عبور مربوط به حساب کاربری مایکروسافت 
خود را حذف کنند و به جای آن از اپلیکیشن احراز هویت 
مایکروسافت، Windows Hello، یک کلید امنیتی و یا کد 
تأییدی که به تلفن  همراه یا آدرس پست الکترونیک آن ها 
ارسال می شود برای ورود به اپلیکیشن ها و سرویس های 
 Microsoft Outlook، Microsoft موردعالقه خود ازجمله

OneDrive و Microsoft Family Safety استفاده کنند.

متأسفانه این قابلیت در نسخه های قدیمی ویندوز، 
اپلیکیشن ها و سرویس ها قابل استفاده نیست. در فهرست 

ذیل به برخی از این موارد اشاره  شده است:
 Windows 8.1, Windows ۷ or earlier
  Some Windows features )including Remote 

Desktop and Credential Manager(
  Some command line and task scheduler services

    Office 2010 or earlier
  Office for Mac 2011 or earlier
  Products and services which use IMAP and POP 

email services
 Xbox 360

علی رغم این که استفاده از رمزهای عبور هنوز یک شیوه 
متداول برای احراز هویت است، ناتوانی کاربران در انتخاب 

رمز عبور یکتا و پیچیده و به خاطر سپردن آن و همچنین این 
واقعیت که سرقت رمزهای عبور هنوز هم دلیل اصلی نشت 
داده هاست، استفاده از »احراز هویت بدون استفاده از رمز 

عبور« را به یک راهکار کارآمد برای توسعه دهندگان خدمات 
فناوری اطالعات تبدیل می کند.

HELPNETSECURITY :منبع خبر  

توسعه فناوری آسیاهای غلتکی فشار باال در چند دهه 
اخیر مزایای بسیاری را برای صنایع فرآوری مواد معدنی 
به همراه داشته است. کاهش چشمگیر مصرف انرژی 
)۲0 تا ۳0 درصد(، افزایش قابل توجه ظرفیت واحد فرآوری، بهبود 
کارایی فرایندهای پایین دستی، هزینه های نگهداری اندک، لرزش 
و صدای بسیار کمتر، میزان عملیاتی بودن باال و بهبود درجه آزادی 
گیر شدن سریع این ماشین  انتخابی ذرات، مهم ترین دالیل برتری و فرا
خردایش کارآمد است. آسیای غلتکی فشار باال جایگزین مناسبی 
برای سنگ شکن های مخروطی جهت خردایش ابعاد بحرانی معرفی 

شده است.
امروزه در کارخانه های مختلف، متناسب با اهداف و کارایی موردنظر، 
چیدمان های مختلفی برای HPGR طراحی و اجرا می شود. علی رغم 
کلیه طراحی ها، کاهش  تفاوت های چیدمانی، مهم ترین هدف از 
کثر رساندن ظرفیت مدار است. یکی از  مصرف انرژی به همراه به حدا
متداول ترین مدارهایی که در بسیاری از صنایع فرآوری، به ویژه صنایع 
فرآوری سنگ آهن، مورداستفاده قرار می گیرد استفاده از HPGR به عنوان 
ک  سنگ شکن ثانویه در مدار بسته با یک سرند ارتعاشی برای تهیه خورا
آسیای گلوله ای است. مهم ترین نقش HPGR در این نوع چیدمان، 
تولید ذرات با ابعاد مناسب و بهبود خواص خردشوندگی آن ها برای 
افزایش ظرفیت آسیاست. افزایش بهره وری آسیای گلوله ای در چنین 
مدارهایی متأثر از مکانیسم شکست بین دانه ای انحصاری آسیاهای 
غلتکی فشار باالست. »فشرده شدن« مکانیسم اصلی شکست در 
HPGR است. مکانیسم شکست در HPGR با مکانیسم شکست در 
سنگ شکن های معمولی و یا آسیاهای چرخان که در آن ها »ضربه« و 
»سایش« مکانیسم اصلی هستند، متفاوت است. در HPGR برخالف 
سنگ شکن های غلتکی معمولی، ذرات به وسیله فشرده شدن در 
بستری از ذرات خرد می شوند، نه با تماس مستقیم با بدنه غلتک ها. با 
فشرده شدن الیه ذرات بین استوانه ها دانسیته بستر تقریبا به ۸۵ درصد 
دانسیته واقعی ذرات افزایش می یابد. این مکانیسم شکست باعث ایجاد 

ریزترک هایی در امتداد مرزدانه ها می شود و همین امر باعث افزایش درجه 
آزادی کانی های باارزش می گردد. درنتیجه محصول آسیای HPGR با 
محصول سنگ شکن های معمولی متفاوت است؛ بنابراین در فرایندهای 
پایین دستی رفتار خردایش متفاوتی نشان می دهد. شکل 1 مکانیسم 
شکست در این فرایند و نمودار توزیع فشار را نشان می دهد. همان طور 
که انتظار می رود، فشار با نزدیک شدن به ناحیه میانی دو غلتک افزایش 
کثر مقدار خود می رسد و بیشترین  پیدا می کند و در ناحیه وسط به حدا

مقدار نیرو در این ناحیه به ذرات اعمال می شود.
تحقیقات نشان داده است که وجود ریزترک ها در محصول HPGR باعث 
بهبود فرایندهای جدایش مانند فلوتاسیون و یا جدایش ثقلی می شود. 
همچنین مشخص شده است که خردایش توسط HPGR باعث بهبود 
فرایند و افزایش بازدهی آسیای گلوله ای می شود و ظرفیت مدار خردایش 
را تا 10 درصد افزایش و انرژی ویژه خردایش را تا ۹ درصد کاهش می دهد. در 
فرایند خردایش با HPGR، با کاهش اندازه ذرات، بازدهی فرایند افزایش 
پیدا می کند. با فرض همگن بودن ترکیب کانی شناسی نمونه، بهبود نرخ 
شکست محصول به ویژه در ابعاد کوچک را می توان مستقیما به تشکیل 
 HPGR ریزشکستگی ها در ذرات ارتباط داد. شکست بین ذره ای در
خ می دهد. در  کثر است، ر در فضای بین غلتک ها، جایی که فشار حدا
کم ذرات سبب می شود که ذرات بر یکدیگر فشار وارد کنند  این فضا، ترا
و همچنین، نیروی واردشده از سوی غلتک ها را در سطوح تماس با هم 
به یکدیگر منتقل کنند؛ همین عامل باعث تشکیل ریزشکستگی ها در 
ذرات می شود. شکل ۲ تشکیل این ریزترک ها را در سنگ معدن نشان 
می دهد. با کوچک تر شدن ابعاد ذرات، فضای خالی بین آن ها کاهش 
و در نتیجه، سطح تماس آن ها با یکدیگر افزایش می یابد. افزایش سطح 
تماس به معنای افزایش محل های انتقال نیرو بین ذرات است و همین 
عامل باعث توسعه بهتر ریزشکستگی ها در ذرات ریزتر و در نتیجه بهبود 

قابلیت خردایش آن ها شود.
مزایای آسیای غلتکی فشار باال

ازجمله مهم ترین مزایای استفاده از آسیای غلتکی فشار باال می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
1.روش HPGR حتی برای سخت ترین کانی های موجود قابلیت استفاده  

دارد و کاربرد آن آسان است.
۲.انتظار می رود ریزترک های ایجادشده در محصول HPGR باعث کاهش 
مصرف انرژی و همچنین کاهش زمان حضور سنگ آهن در محفظه 

آسیای گلوله ای در مقایسه با روش های معمولی شود.
3.در فرایند آسیای غلتکی فشار باال، تشکیل ریزترک ها باعث ریزتر شدن 
ابعاد ذرات می شود. با کوچک تر شدن ابعاد ذرات، فضای خالی بین آن ها 
کاهش و در نتیجه، سطح تماس آن ها با یکدیگر افزایش می یابد. افزایش 
سطح تماس به معنای افزایش محل های انتقال نیرو بین ذرات است و 
همین عامل باعث توسعه بهتر ریزشکستگی ها در ذرات ریزتر و در نتیجه 

بهبود قابلیت خردایش آن ها شود.
4.نشان داده شده است که خردایش سنگ آهن های مگنتیتی توسط 
فرایند HPGR می تواند باعث کاهش مصرف چسب بنتونیت تا 30 درصد، 
 FeO بهبود قابلیت گندله شوندگی کنسانتره و همچنین کاهش میزان

باقی مانده در گندله پخته شود. 

` 

 . HPGR. نحوه توزیع نیرو در سیستم 1شکل 

باعث بهبود فرایندهای جدایش مانند فلوتاسیون    HPGRدر محصول    هازترک یرتحقیقات نشان داده است که وجود  
باعث بهبود فرایند و افزایش   HPGRخردایش توسط که شود. همچنین مشخص شده است  و یا جدایش ثقلی می 
  9درصد افزایش و انرژی ویژه خردایش را تا    10ت مدار خردایش را تا  شود و ظرفیای می بازدهی آسیای گلوله 

  کند. با بازدهی فرایند افزایش پیدا می   ، با کاهش اندازه ذرات  ، HPGRدهد. در فرایند خردایش با  درصد کاهش می 
به   شکست  نرخ   بهبود   نمونه،   یشناس یکان  ترکیب  بودن   همگن  فرض    توان می   را   کوچک   ابعاد   در   ویژهمحصول 

 ها،غلتک   بین  ی فضا  در  HPGRدر    یاذره نیب  شکست.  داد  ارتباط   ذرات   در   هاریزشکستگی  تشکیل  به  مستقیما
وارد  فشار    یکدیگر  بر  ذرات  که   شودمی   سبب   ذرات  تراکم  فضا،   این   در.  دهد می   رخ   ، است  حداکثر  فشار  که   جایی

هم به یکدیگر منتقل کنند؛ همین عامل    ها را در سطوح تماس باغلتک   یاز سو  واردشده  ی کنند و همچنین، نیرو
با  دهد.  را در سنگ معدن نشان می   هازترک یرتشکیل این    2شکل  شود.  در ذرات می   های زشکستگ یر  باعث تشکیل

یابد. افزایش می   ها با یکدیگرها کاهش و در نتیجه، سطح تماس آن خالی بین آن   یتر شدن ابعاد ذرات، فضاکوچک 
به  تماس  سطح  محل   یمعناافزایش  بهتر افزایش  توسعه  باعث  عامل  همین  و  است  ذرات  بین  نیرو  انتقال    های 

 ها شود. آن  خردایشدر ذرات ریزتر و در نتیجه بهبود قابلیت  هاریزشکستگی

 
 . HPGRها در سنگ معدن پس از خردایش در . تشکیل ریزترک2شکل 

در HPGR برخالف سنگ شکن های غلتکی 
معمولی، ذرات به وسیله فشرده شدن در 
بستری از ذرات خرد می شوند، نه با تماس 
مستقیم با بدنه غلتک ها. با فشرده شدن الیه 
ذرات بین استوانه ها دانسیته بستر تقریبا به 
۸5 درصد دانسیته واقعی ذرات افزایش 

می یابد

توسعه فناوری آسیاهای غلتکی فشار باال در فرآوری
 کنسانتره های سنگ آهن

    منبع: واحد تحقیق و توسعه

.HPGR شکل ۲. تشکیل ریزترک ها در سنگ معدن پس از خردایش در

.HPGR شکل ۱. نحوه توزیع نیرو در سیستم
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 اجتمـــــا             عـــــــی

کودکان و ورزش مهم ترین نیازهای عاطفی کودک

در انتخاب ورزش مناسب کودکان در نظر گرفتن شخصیت 
و روحیه کودک از عوامل مهم است؛ پس با توجه به عالیق و 
توانایی هایش، یک ورزش مناسب برای او انتخاب کنید. کودکان 
نیز مانند بزرگساالن روحیات متفاوتی دارند و نمی توان نسخه 
واحدی برایشان پیچید. یک بچه پرتحرک و برونگراست و بچه 
کت و متفکر؛ اما ورزش در هر صورت می تواند به شکوفایی  دیگر سا
اجتماعی کودکان کمک کند.

تمام پدیده ها محدود، نیازمند و وابسته اند و درجه این 
نیازها باتوجه به ظرفیت ها متفاوت است. هر چه رشد و 
کاهش می یابد، ولی  کمال انسان بیشتر شود، این نیازها 
کودکان و نوجوانان،  این نیازها تمام شدنی نیستند. نیازهای 
ک و مسکن  تنها در قلمرو نیازهای مادی، همانند غذا، پوشا
محدود نمی شود. هریک از نیازهای طبیعی درونی و بیرونی 
کامل کننده  که  انسان، بخشی از زندگی را در برمی گیرد 
نیازهای انسانی است.

دور کردن کامل کودکان و نوجوانان 
از اینترنت، به خصوص در ایام شیوع 
ویروس کرونا، بسیار دشوار است؛ 
اما شناخت عالئم اعتیاد به اینترنت، عوارض 
و راه های جلوگیری از درگیری فرزندانمان با آن 

اهمیت دارد.

 استفاده افراطی کودکان از اینترنت می تواند منجر به 
گرفته تا  عدم رشد ذهنی شود. از یادگیری مهارت ها 
هوش کالمی. یادگیری مهارت های اجتماعی در کودکان 
بسیار مهم است. وقتی فرزند ما در طول میهمانی و 
معاشرت، مشغول بازی با تلفن همراه است، چگونه 

گیرد؟ می تواند این مهارت ها را فرا
تنها  با هم  را  امروزی  کودکان  از  وقتی جمعی  حتی 
می گذارید، بازی کردن در حیاط و بازی های دسته جمعی 
را بلد نیستند و ترجیح می دهند که مشغول بازی با تلفن 

همراه باشند.
 در شماره قبل، تفاوت های اعتیاد به فناوری و اعتیاد به 
اینترنت و علت های منتهی به بروز وابستگی به فضای 
مجازی و بازی های کامپیوتری در کودکان را مرور کردیم 
و حاال به عالئم و اثرات وابستگی به اینترنت در کودکان 

خواهیم پرداخت.

کودکان و وابستگی به نمایشگرهای 
دیجیتال

و  اینترنت  از  فرزندتان  استفاده  برای  زمان  چقدر 
می گیرید؟  نظر  در  صفحه نمایش  هرگونه  به طورکلی 
منظور از صفحه نمایش، هر نوع صفحه نمایش دیجیتالی 
ویدئویی،  بازی های  پخش کننده  تلویزیون،  شامل 
دستگاه های دیجیتال دستی و رایانه است. برآورد شده 
که کودکان، نوجوانان و جوانان بین ۸ تا ۲۸ سال، هر 
هفته حدود 44 ساعت را در مقابل صفحه نمایش های 
دیجیتالی می گذرانند. فرزندان ما این روزها برای انجام 
پروژه های مدرسه، نیازمند اینترنت هستند و به راحتی 
می توانند به اطالعات موردنیازشان دسترسی داشته 
از  استفاده  زمان  میزان  تنظیم  بااین حال،  باشند. 
اینترنت را والدین تعیین می کنند. شما باید مطمئن 
فعالیت های  سایر  انجام  برای  فرزندتان  که  شوید 
ارزشمند، مانند تغذیه سالم، مطالعه، انجام تکالیف، 
فعالیت های بدنی و فوق برنامه وقت دارد. در غیر این 
صورت، عوارض تماشای بیش ازحد از نمایشگرهای 

دیجیتال، گریبان فرزند شما را خواهد گرفت.
نشانه ها

گر این مشکل به مدت طوالنی ادامه یابد، احتمال  ا
کودکان نیز  چاق شدن افزایش پیدا می کند. برخی 

از غذا خوردن سر  و  تغذیه می شوند  دچار مشکل 
باز می زنند. هیچ حرکت فیزیکی در زمان تماشای 
نمایشگر دیجیتال وجود ندارد و اغلب با خوردن غذاها 

یا میان وعده هایی با کالری باال ترکیب می شود.
شب بیداری و مشکالت خواب، یکی دیگر از تأثیرات 
منفی و عالئم اعتیاد به اینترنت، بازی های ویدئویی 
و برنامه های تلویزیونی در کودکان است. احتمال ابتال 
به افسردگی، اضطراب و مشکالت توجه نیز زیاد خواهد 
شد. برخی از کودکان و نوجوانان که حتی برای سالم 
کردن به میهمان هم دچار اضطراب می شوند و سریعا 
خواهان برگشت به اتاقشان هستند تا به بازی اینترنتی 
خود ادامه دهند، بی شک در این دسته قرار می گیرند. 
نافرمانی قوانین در زمینه محدودیت های زمانی برای 
بدخلقی،  احساسی،  تبعات  اینترنت،  از  استفاده 
بی قراری، تحریک پذیری، آشفتگی و عصبانیت بعد 
از قطع شدن اینترنت، احساس سرخوشی هنگام 
تعیین  در  ناتوانی  اینترنت،  یا  فناوری  از  استفاده 
اولویت ها یا به تعویق انداختن برنامه ها، اجتناب از کار 
و عملکرد ضعیف در مدرسه و از دست دادن حافظه، 
تنها گوشه ای از عالئم و عوارض وابستگی افراطی به 
اینترنت و فناوری است. در شماره بعد، بیشتر درباره 

این موضوع صحبت خواهیم کرد.

توسعه فردی

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

عـدم  مفهـوم  بـا  پیش ازایـن،   
اعتمادبه نفـس و تأثیـر آن بـر رونـد کاری 
بیشـتر آشـنا شـدید و دریافتیـد کـه افـراد 
بـا اعتمادبه نفـس پاییـن، بسـیاری از موقعیت هـا و 
فرصت هـا را در زندگـی کاری شـان از دسـت می دهنـد، 
زیـرا به دلیـل نداشـتن اعتمادبه نفـس، بـه رفتارهـای 
اجتنابـی دسـت می زننـد. درواقـع، تـرس از شکسـت، 
آن هـا را در جایشـان میخکـوب می کنـد و جرئـت حرکت 
را از آن ها می گیرد. جالب اسـت بدانیـد اعتمادبه نفس 
گی هـای برنـد شـخصی افـراد  یکـی از جذاب تریـن ویژ
اسـت. زمانـی کـه یـک شـخص اعتمادبه نفـس زیـادی 
دارد، همـه خواسـتار کار بـا او هسـتند و از او پیـروی 
می کننـد. به طورکلـی، کارکنـان یـک شـرکت، چهـره آن 
شـرکت هسـتند و داشـتن کارکنانـی بـا اعتمادبه نفـس 

بـاال، نشـان دهنده قـدرت آن شـرکت اسـت.
راهکارهای افزایش اعتمادبه نفس

کـه عـدم اعتمادبه نفـس یـک  ایـن اسـت  خبـر خـوب 
حالـت تغییرناپذیـر نیسـت و می توانیـد روی آن کارکنیـد. 
روان درمانـی و زیر نظـر مربی بـودن می توانـد در این زمینه 
کمک بزرگی به شما بکند، اما تمریناتی وجود دارد که شما 
می توانیـد از طریق آن هـا اعتمادبه نفـس خود را بازسـازی 

کنیـد و بـه تقویـت آن بپردازیـد.
1.تغییر نگاه شما به شکست هایتان

اولیـن گام ایـن اسـت کـه بـه شکسـت و اشـتباه به گونـه ای 
دیگر نگاه کنیم. باید ایـن دیدگاه را در خـود پرورش دهیم 
کـه شکسـت وجـود نـدارد و مـا فقـط تجربـه می کنیـم. ایـن 
دیـدگاه بـه مـا کمـک می کنـد تـا ایـن حقیقـت را درک کنیم 
کتسـابی اسـت و مـا می توانیم  که تمام مهارت های کاری ا
آن هـا را یـاد بگیریـم. به عبارت دیگـر، مـا یـا پیـروز می شـویم 
یـا یـاد می گیریـم. درواقـع، مـا بایـد از شکسـت هایمان 
درس بگیریـم و بـدون اینکـه ارزش خـود را کـم کنیـم، از آن 

شکسـت ها صحبـت کنیـم.
۲.تقویت عمل گرایی در خود

 پـس از آنکـه مفهـوم جدیـد شکسـت را در خـود پـرورش 
دهیـد، تـرس از شکسـت در کارهایتـان کاهـش می یابـد 
و مـا بـه گام دوم خواهیـم رسـید کـه در آن بایـد بـا پذیـرش 
خطراتـی کـه از قبـل محاسـبه شـده، جرئـت کنیـد و وارد 
عمـل شـوید. در حقیقـت، شـما بـا پذیـرش خطـر، خـود را 
نشـان می دهید و عملکردتـان افزایـش می یابد. امـا این را 
باید بدانید که وارد عمل شدن به یک باره اتفاق نمی افتد 

و نیـاز بـه مراحـل متوالـی و پیش رونـده دارد. درواقـع، 
گهـان در اسـتخر پـرت  مـا فـردی را کـه از آب می ترسـد، نا
نمی کنیم. بـرای مثال، فـردی کـه توانایی برقـراری ارتباط 
بـا همکارانـش را نـدارد و هـر روز از صحبت با آن هـا اجتناب 
می کند، نباید یک دفعـه خود را مجبـور به برقـراری ارتباط 
بـا تمامی همـکاران کنـد؛ بلکـه در ابتـدا، بایـد سـعی کند با 
یـک یـا دو نفر بـه گفت وگـو بپـردازد و کم کـم ارتباطـات خود 

را گسـترش دهـد.
۳.خودشناسی و پذیرش تمام و کمال خود

شـما نمی توانیـد بـدون آنکـه خـود را درسـت بشناسـید، 
دسـت به عمل بزنید. مهم ترین کاری کـه می توانید برای 
خودتـان انجام دهید، شـناخت ضعف هـا و نقـاط قوتتان 
است. شما باید خود را با تمام کاسـتی ها، محدودیت ها، 
توانایی هـا، ارزش ها و مهارت هایتـان در آغوش بگیرید که 
این همان دوست داشتن خود است. درواقع، چیزی که 
شـما نیـاز داریـد توجـه بـه داشـته هایتان، تمرکـز بـر تقویـت 

ضعف هایتـان و اسـتفاده از نقـاط قوتتان اسـت.
4.تعادل چالش ها با مهارت هایتان

کـه افزایـش اعتمادبه نفـس بـه  نکتـه مهـم ایـن اسـت 

میزان زیـادی بـه عزت نفس شـما برمی گـردد. عزت نفس 
دارد.  بـا موفقیت هایشـان  ارتبـاط مسـتقیمی  افـراد 
ازایـن رو، خـود را بـه چالـش بکشـید، اهـداف مناسـبی 
بـرای خـود در کارتـان تعییـن کنیـد و بـدون بلندپـروازی 
بیش ازحد بـه سـمت آن هـا در حرکت باشـید. بایـد این را 
در نظر بگیریم که زمانی که چالش ها و مهارت های افراد 
هماهنـگ نباشـند، احتمـال موفقیـت کاهـش می یابد. 
بنابرایـن، واقع گرایـی در تعییـن اهداف مناسـب به شـما 
کمک خواهد کـرد تـا تعـادل را بیـن مهارت هـا و چالش ها 

حفـظ کنیـد.
 در آخـر، هیچ گاه ایـن را فراموش نکنید کـه اعتمادبه نفس 
ممکـن اسـت در شـرایطی خـاص ماننـد تحقیـر شـدن 
و بعضـی رفتارهـای خصمانـه فروبریـزد. بـه خودتـان 
کنیـد و بعـد از  فرصـت دهیـد تـا دوبـاره آن را بازسـازی 
آن، تصمیم گیـری کنیـد. شـما می توانیـد همـواره از یـک 

کمـک بگیریـد. روان شـناس 
 در شـماره هفتـه آینـده، بـه دیگـر عوامـل توسـعه فـردی در 
کارتـان خواهیـم پرداخـت و راهکارهـای افزایـش آن را ارائه 

خواهیـم کرد.

اعتیاد به تکنولوژی در 
کودکان

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

از شب بیداری تا انزوای اجتماعی

 اعتمادبه نفس 
و راه های افزایش آن

که عدم اعتمادبه نفس یک  خبر خوب این است 
حالت تغییرناپذیر نیست و می توانید روی آن کارکنید. 
روان درمانی و زیر نظر مربی بودن می تواند در این زمینه 
کمک بزرگی به شما بکند، اما تمریناتی وجود دارد که 
شما می توانید از طریق آن ها اعتمادبه نفس خود را 

بازسازی کنید و به تقویت آن بپردازید

با نهایت تأسف در هفته گذشته،بختیار مختاری شاغل 
در فوالدسازی، مهدی اصفهانی وطن شاغل در نورد 
سرد، جعفر قجه شاغل در خدمات عمومی، اسماعیل 
اسماعیلی شاغل در کنترل مواد و عباسعلی اسماعیلی 
شاغل در نورد گرم در غم درگذشت مادر و ابراهیم براتی 
شاغل در آهن سازی در غم درگذشت همسر به سوگ 

نشستند. 
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.

فوالد من

ابراز همدردی

کبر یوسفی، همکار بازنشسته ا
لطفا مسئولین راهنمایی کنند که در خصوص شکایت از عملکرد 

کلینیک دندانپزشکی پارس باید به کجا مراجعه کرد.
09۲1***۶11۲    

محمدرضا صالحی، شاغل در فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم

انتخاب شایسته و باارزش جناب آقای طیب نیا به سمت 
مدیرعامل فوالد مبارکه را  گرامی می داریم و توفیقات روزافزون و 
سالمتی کامل ایشان و دیگر همکاران عرصه تولید و کار و تالش در 

همه زمینه ها را از خداوند متعال خواهانیم.
0913***9729 

حبیب اهلل آقاسی، همکار بازنشسته
کریم که توفیق داد در بخشی کار و خدمت کنیم  خداوند را شا
که اساس و بنیان همه پیشرفت های کشور است. برای همه 

همکاران از درگاه خداوند سالمتی و توفیق بیشتر را خواستارم.
091۳***۲۶19    

محسن کارونی، شاغل در مجتمع فوالد سبا
از مسئولین خواهشمندم برای رفاه کارکنان و رعایت پروتکل های 
بهداشتی، جهت استقرار یک دستگاه نوبت دهی به منظور ارائه 

مدارک بیمه توسط کارکنان اقدام فرمایند.
091۳***۳09۳    
کرم نادری لردجانی، شاغل در نیروی انسانی و  خدا

سازماندهی
با خیرمقدم خدمت مدیرعامل جدید فوالد مبارکه، امیدوارم با 
جدیت وهمیتی که در کارنامه خود دارند در جهت شکوفایی و 
رفع مشکالت کالن فوالد مبارکه با همراهی کارکنان موفق باشند.
091۳***۲۲89    

علی قاسمی، شاغل در شرکت چشمه صنعت فوالد
با آرزوی موفقیت و پیشرفت برای آقای طیب نیا مدیرعامل 
جدید شرکت فوالد مبارکه و آرزوی سالمتی برای تمامی نیروهای 
پیمانکار شاغل در فوالد مبارکه، امید است ایشان به فکر این قشر 

زحمت کش باشند.
091۳***1879   

بر اساس سند سالمندی ایران، در آخرین سرشماری در 
1۳9۵ خورشیدی حدود 7.۵ میلیون نفر از جمعیت کشور را 
سالمندان باالی ۶0 سال تشکیل می دهد و طبق آمارهای 
جهانی، کشوری که 1۲ درصد جمعیت آن باالی ۶0 سال باشد، 
کشوری است که پدیده سالمندی در آن استقرار یافته و بدین 
ترتیب سالمندی در ایران در حال استقرار است و این مسئله 
الزامات قانونی در زمینه های فرهنگ، سالمت، آموزش و 

اقتصاد را به دنبال دارد.
کنون تعداد سالمندان کشور ۸ میلیون و ۲31 هزار تن و تعداد  هم ا
سالمندان تهران کمی بیش از یک میلیون تن معادل 10.3 درصد 
جمعیت این شهر است. بر اساس آمارها پیش بینی می شود که 
درصد سالمندان در ایران در 1410 خورشیدی به 1۵ و در 14۲0 
خورشیدی به ۲0 درصد برسد؛ یعنی در ۲0 سال آینده از هر ۵ 

ایرانی،  یک نفر سالمند خواهد بود.
با توجه به نرخ رشد جمعیت کشور که 1.۶ درصد است، نرخ رشد 
جمعیت سالمندی کشور به ۲.۵ درصد رسیده که البته همچنان 
رو به افزایش است و بر همین اساس می توان گفت که ایران یکی 
از کشورهایی محسوب می شود که به شدت در حال سالمند 
شدن است. یکی از مهم ترین مسائلی که در خصوص سالمندان 
باید به آن توجه داشت بحث سالمت جسمی و روحی این قشر 
که این گونه مشکالت می تواند تمام  آسیب پذیر جامعه است؛ چرا
فعالیت های فرد را تحت شعاع قرار دهد و شرایط زندگی سالمند را 

به چالش بکشد و کیفیت زندگی آن ها را مختل کند.
  منبع: ایرنا

سالمندان

ایران و سالمندی در حال استقرار
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 ورزش             

اسامی برندگان مسابقه عکس 

ورزش در منزل )مرحله شصت و دوم(

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

ابراهیم بهرامی کروندی۹4۲0۶۸

سید علی حمیدیان ۹۵۲013

مجید چمی ۸1۷۷3

محمدرضا مطیفی فرد ۹۵0۵۲4

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

بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان، مراسـم رونمایـی 
از تمرینـات تیـم فوتبـال باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان در ورزشـگاه بـزرگ 

نقش جهـان برگـزار شـد.
در این مراسم که با حضور مجتبی لطفی رئیس و سید علی پزشک عضو هیئت مدیره باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان، مسئوالن ورزش اصفهان و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، کادر فنی و بازیکنان این 

تیم  برگزار شد جمعی از هواداران تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان نیز در ورزشگاه حضور داشتند.
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ضمن  بنابر این گزارش، در این مراسم محمدرضا سا

تقدیر از مدیران سابق شرکت فوالد مبارکه که در ساخت و تکمیل ورزشگاه بزرگ نقش جهان تالش 
کردند، برای دکتر محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه آرزوی موفقیت کرد.

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سـپاهان افزود: در سالی که گذشت باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
4۸ بازیکن ملی پوش را در بخش آقایان تقدیم رشته های مختلف ورزشی کرد. در بخش بانوان ۶۷ 
ملی پـوش و در حوزه فوتبـال پایـه 11 بازیکن تقدیم تیم های ملـی شـد و در رده بزرگسـاالن به تناوب 
3 یا 4 بازیکن شایسته در تیم ملی حضور داشتند. باشگاه فوالد مبارکه سپاهان امسال ۹3 تیم در 
قالب ۲3 رشته ورزشـی با حضور ۲404 ورزشـکار و کادر فنی در اختیار دارد و رسالت خود را به عنوان 

گیر به انجام می رساند. یک باشـگاه فرا
گفتنـی اسـت در بخشـی از ایـن مراسـم از علیرضـا مختـاری نایب قهرمـان مسـابقات پرتـاب وزنـه 
پارالمپیـک ۲0۲0 توکیو تجلیل شـد و پیراهن تیم فوتبـال فوالد مبارکه سـپاهان که توسـط اعضای 
این تیم امضا شـده بـود بـه وی اهـدا شـد. در ادامـه نیـز  محمدرضا خلعتبـری کاپیتان تیـم فوتبال 
فوالد مبارکه سـپاهان میثاق نامه این تیـم را قرائت کرد و سـپس معارفه و جشـن پیراهن بازیکنان 
برگـزار شـد. همچنیـن بازیکنـان ضمـن تقدیـم شـاخه های گل بـه تمثـال علـی لنـدی، میثاق نامه 

سـپاهان را نیـز امضـا کردند.

مراسم رونمایی از تمرینات تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد

فوالد مبارکه سپاهان 

در جایگاه سوم دوومیدانی کشور ایستاد

وابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه  بـه گـزارش ر
سـپاهان، بیسـت و پنجمین دوره رقابت هـای قهرمانـی 
کشـور در بخـش آقایـان بـا  دوومیدانـی باشـگاه های 
برگـزاری مرحلـه نهایـی ایـن رقابت هـا در ورزشـگاه امـام 
رضا )علیه السالم( شهر مقدس مشهد به پایان رسید.

در پایـان ایـن رقابت هـا تیـم پلیمـر خلیج فـارس خرم آبـاد 
بـا کسـب ۷۷۲ امتیـاز بـه مقـام قهرمانـی رسـید و تیم هـای 
ذوب آهـن اصفهـان و فـوالد مبارکـه سـپاهان اصفهـان بـا 
امتیازهـای ۵۷0 و 4۸۹ بـه ترتیـب در جایگاه هـای دوم و 

گفتنـد. سـوم قـرار 

خبر کوتاه

دویدن ورزش ساده و قابل اجرا در همه جا و همه فصول است. دویدن را به صورت های مختلف می توان به اجرا درآورد. شیوه 
کار در دوهای سرعت با کار در دوهای نیمه استقامت و استقامت، تفاوت دارد و هر یک مهارت های خاص خود را می طلبد. 
دویدن برای سالمت نیز با دوهای سرعت و استقامت، تفاوت دارد. این نوع دویدن را دوی نرم می گویند. در سال های اخیر، 
متخصصان پزشکی ورزشی و فیزیولوژیست ها، نظریه های ورزش دو را بررسی و اعالم کرده اند دویدن، بعد از اسکی استقامت، بهترین 
تمرین برای افزایش کارایی قلبی است که کمترین مخاطره را برای فرد دارد. کارایی قلبی عاملی است که ما را قادر می کند تا بهتر و طوالنی تر 

زندگی کنیم.
گر بعد از چند دقیقه دویدن خسته شدید، همان  گر شما یک دونده مبتدی هستید، حداقل به مدت ۶ هفته در چارچوب آمادگی تمرین کنید ا ا
موقع تمرین را متوقف کنید و آرام راه بروید. همین توقف کردن ها به شما کمک خواهد کرد تا به تدریج پیشرفت کنید. دویدن را به عنوان یک تفریح و 
بازی در ذهن خود در نظر بگیرید. طبیعی است که برای تفریح، باید محیطی مناسب با هوایی خوب پیدا کرد. بوستان های پردرخت و خوش منظر 
و مناظر طبیعی شما را از نظر روحی بانشاط می کند. به اندازه ای بدوید که از آن لذت ببرید و به محض اینکه به مرز خستگی ناخوشایند رسیدید، 

بایستید یا راه بروید و بعد که خستگی از تنتان بیرون رفت، دوباره دقایقی بدوید.
که فصل مسابقات سنگین همچنان تابستان است، ورزشکاران در پاییز نسبت به دیگر فصول کمتر تمرین می کنند. کسانی که تجربه دویدن   ازآنجا
گر بدن در پاییز به دویدن عادت کند، در زمستان توانایی تحمل تمرینات  منظم را ندارند، حتی در فصل پاییز می توانند این ورزش را شروع کنند. ا
صحرانوردی پایه را خواهد داشت. برای افراد مبتدی، دویدن در هوای سرد صبح در اواخر پاییز دشوار است و ممکن است در شش های خود احساس 
گر دونده ای کم کم خود را به تمرین در هوای سرد عادت  ناراحتی کنند. آن ها می توانند بعدازظهرها تمرین کنند تا به تدریج به هوای سرد خو بگیرند. ا
دهد، حتی در صبح های سرد زمستان قادر خواهد شد که به تمرین دو بپردازد. البته برای پرهیز از تنفس هوای سرد، می توان پارچه ای پشمی یا 

پوشش مناسب دیگری را روی دهان و بینی قرار داد و از لباس گرم استفاده کرد.
گر روزانه 1۵ دقیقه به آرامی بدوید، بسیار مؤثرتر از دو بار   نکته بسیار مهم در دویدن نرم، داشتن برنامه مشخص و اجرای منظم تمرین است. شما ا
دویدن در هفته و هر بار به مدت یک ساعت خواهد بود. دویدن نامنظم و سنگین، نه تنها شما را به هدفتان نمی رساند، بلکه برای سیستم قلبی 
عروقی شما و حتی عضالت پا و مفصل ها مخاطره آمیز است. برنامه و مدت دویدن سه ماهه خود را روی کاغذ بیاورید. به این ترتیب برنامه خود را 

کنترل می کنید و مسیر پیشرفت شما هموار می شود.
گر هر روز نمی توانید تمرین کنید، یک  شما باید هم به طور منظم یعنی همه روزه بدوید و هم اینکه ریتم دوی شما در هر جلسه یکنواخت باشد. حتی ا
کسیژن بیشتری به عضالت برسد و در نتیجه،  روز در میان این کار را انجام دهید و نظم و برنامه خود را به هم نریزید. دوی یکنواخت باعث می شود ا
گر عضالت به طور منظم برای دوره های طوالنی تمرین کنند، بسترهای مویرگی در معرض فشار زیادی قرار می گیرند و  کارایی آن ها افزایش  یابد. ا
کسیژن  سریعا باال می رود. توسعه بیشتری خواهند یافت همچنین بسترهای جدیدی نیز شکل می گیرند؛ در نتیجه کارایی عضالت در استفاده از ا
 دوندگان باالی ۶0 سال با به کار گرفتن صبورانه و دقیق روش فوق، توانسته اند در یک جلسه 30 کیلومتر را بدون تحمل خستگی زیاد بدوند، 
درحالی که یک سال قبل از آن حتی نمی توانستند 400 متر را به راحتی با دویدن طی کنند. در ابتدای کار می توانید یک روز در میان حدود 1۵ دقیقه 
در سطح هموار و نرم بدوید. تا پایان ۶ هفته، بیشتر از این مدت تمرین نکنید. بنابراین هر هفته به طورکلی فقط حدود یک ساعت به تمرین دو 

پرداخته اید. 
فراموش نکنیم که تمرین ما باید هوازی یا همان دوی یکنواخت باشد و هرگز نباید برای نشان دادن اینکه چقدر وضعمان خوب است، تمرین خود 

گر بعد از تمرین تنفس ما مشکل شده باشد، مقداری راه برویم تا وضع آن به حالت عادی بازگردد.  را با دوی سریع پایان دهیم. ا
گر سیگاری هستید، باید بدانید تمرین سبب می شود با افزایش آمادگی بدنی شما، نیازتان به سیگار کاهش یابد که در نتیجه ساده تر قادر به ترک  ا
آن خواهید شد. انجام تمرین دو به شما این فرصت را می دهد که هم وزن اضافی خود را کم کنید و هم سطح کلسترول خونتان را به تدریج پایین 

کنون دنبال کنید، اجرای منظم تمرینات است. آورید. قانون طالیی که شما باید آن را ا

درخشش دوندگان سپاهان در مسابقات قهرمانی آسیای میانه ناطقی قهرمان مسابقات دوچرخه سواری استقامت شد

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، روز پایانی  به 
مسابقات دوومیدانی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیای میانه با 
درخشش دختران ملی پوش باشگاه فوالد مبارکه سپاهان همراه 
بود. در ماده پرتاب چکش جوانان، بیتا فکری ملی پوش باشگاه 
کرد  فوالد مبارکه سپاهان سکوی قهرمانی آسیای میانه را تصاحب 
و در مرحله نهایی ماده 2۰۰ متر جوانان  نیز محدثه ابراهیم پور 
دونده ملی پوش این باشگاه به قهرمانی رسید.

مهدی ناطقی کاپیتان تیم دوچرخه سواری فوالد مبارکه سپاهان قهرمان 
مرحله اول لیگ برتر جاده کشور شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، مسابقات لیگ 
برتر دوچرخه سواری استقامت جاده در مسیری به طول ۱2۰ کیلومتر 
در مبارکه اصفهان برگزار شد و مهدی ناطقی توانست با مدت زمان  2 
ساعت و ۴8 دقیقه و 52 به رتبه نخست دست یابد.

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 وسوم مسابقه عکس ورزش در منزل

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

ورزش

پاییز فصلی مناسب برای دویدن نرم است 

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان هفتم و هشتم مهرماه میزبان دور نخست لیگ 
برتر دوچرخه سواری کشور بود.

نخستین دوره مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری کشور به میزبانی باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان در شهرستان مبارکه برگزار شد. 1۵ تیم از سراسر کشور در این دور از مسابقات 

حضور داشتند و در آن، بهترین رکاب زنان ایران با یکدیگر به رقابت پرداختند.
رسول باروتی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان مبارکه گفت: در روز نخست این رقابت ها، 
مسابقات استقامت در مسیری به طول 1۲0 کیلومتر در جاده اختصاصی فوالد مبارکه برگزار 
شد. در مسابقه روز اول هر تیم ۶ مسابقه دهنده را راهی جاده کرد. در روز دوم مسابقات نیز 
رقابت های تایم تریل انفرادی سرعت در مسیری به مسافت ۲0 کیلومتر برگزار شد. در مسابقه 

روز دوم نیز هر تیم 3 شرکت کننده به میدان رقابت فرستاد تا رکوردهای این ورزشکاران به صورت 
انفرادی ثبت گردد.

ــه کســب مقــام  ــر موفــق ب ــه دوره قبــل لیــگ برت ــه ســپاهان ک ــرد: تیــم فــوالد مبارک وی تصریــح ک
نخســت شــده بــود نیــز در ایــن مســابقات شــرکت داشــت. عــالوه بــر تیــم فــوالد مبارکــه ســپاهان، 
تیــم دی اف تــی مشکین شــهر، دانشــگاه آزاد اســالمی، هورســان رامســر و تعــدادی دیگــر از 
تیم هــای لیــگ برتــر بــه همــراه تیــم ملــی جوانــان دوچرخه ســواری جمهــوری اســالمی ایــران در 

ایــن رقابت هــا حضــور داشــتند.
باروتی در پایان خاطرنشان کرد: نفرات برتر این مسابقات به تیم ملی بزرگساالن دوچرخه سواری 

کشور راه پیدا کردند. 

لیگ برتر دوچرخه سواری کشور به میزبانی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد
هفتم و هشتم مهرماه در اصفهان:



یه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان" نشر
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اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــیسینما

این فیلم درباره زنانی است که همسرانشان که فرماندهان 
جنگ هستند، در جبهه مشغول دفاع از میهن اند و آن ها نیز در اطراف 
گونی  جبهه در یک شهرک، چشم انتظارشان مانده اند و حوادث گونا

را از سر می گذرانند.
منیر قیدی متولد سال  13۵1 در تهران است. او فعالیت خود را با منشی گری 
صحنه در آثاری نظیر »خدا نزدیک است«، »به نام پدر« و »ارتفاع پست« 
آغاز کرده و به عنوان دستیار کارگردان در آثاری مانند »خیلی دور، خیلی 
نزدیک« نیز حضور داشته است. »ویالیی ها« اولین تجربه کارگردانی منیر 
قیدی است. او در این فیلم به سراغ سوژه ای رفته که در تاریخ سینمای 
دفاع مقدس به آن پرداخته نشده، یعنی زنانی که در یکی از شهرک های 
اطراف جبهه های جنگ، در شرایط دشواری به سر می بردند. سوژه فیلم 
بکر و جذاب است و کمتر مخاطبی در سال های گذشته درباره آن شنیده 
است. سینمای ایران در چند سال گذشته رویکرد جدیدی را پیش گرفته 
و آن پرداختن به زنان در دوران دفاع مقدس است. نقطه اوج این رویکرد 
را می توان »شیار 143« به کارگردانی نرگس آبیار دانست که با استقبال 

مخاطبان مواجه شد.
اما  می دهد،  خ  ر جنگ  محیط  در  اینکه  علی رغم  »ویالیی ها« 
شخصیت های داستانش نه سالح به دست دارند و نه شکل و شمایل 
قهرمانان را به خود می گیرند. قیدی در اولین تجربه کارگردانی خود 
به خوبی توانسته شخصیت های داستانش را افرادی عادی معرفی کند 
که بنا به شرایط کشور، در موقعیت های دشواری قرار گرفته اند و تالش 
می کنند تا در برابر این شرایط، سرپا بمانند. در بخشی از فیلم زمانی که 
پیک شهادت به ویال می آید، همه زنان نگران می شوند که نکند این 
پیک خبر شهادت همسرشان را آورده باشد. این موقعیت سازی ها کمک 
شایانی به مخاطب در همذات پنداری با شخصیت های فیلم کرده است.

اما علی رغم فضاسازی بسیار خوب قیدی، فیلم در پرداخت سه شخصیت 
اصلی داستان با مشکالتی مواجه است که از کیفیت اثر کاسته و مجموعه 
اتفاقاتی را رقم می زند که باورپذیری آن اندک است. در فیلم لحظه ای 
وجود دارد که با آتش سنگین حمله دشمن مواجهیم. این سکانس ها 
از حیث اجرا به خوبی پرداخت شده و کارگردانی بسیار خوبی دارد، اما به 
منطق روایی آن توجهی نشده است، به طوری که در این حمله سنگین، 
هیچ تلفاتی بر جای نمی ماند و هیچ یک از شخصیت های داستان حتی 
گر در کنار این فضاسازی عالی، محیط جنگ نیز  زخمی نمی شوند. شاید ا

واقعی تر بود، اثری یکدست تر و منسجم تر به دست می آمد.
مشکل دیگر فیلم را می توان به حاشیه رانده شدن شخصیت های اصلی 
داستان در نیمه دوم فیلم خواند که به روایت داستان ضربه وارد کرده 
است. وجود خرده داستان های فراوانی که اغلب با تنش و جدل همراه 
است، نکته ای به پرداخت شخصیت های اصلی اضافه نمی کند و باعث 
خنثی ماندن داستان می شود. قیدی سعی کرده در این موقعیت با ایجاد 
تعلیق مخاطب را همراه فیلم نگه دارد، اما اشتباه در چیدن میزانسن و 

کارگردانی، خیلی زود این موقعیت را لو می دهد.
در میان بازیگران فیلم بهترین نقش آفرینی متعلق به ثریا قاسمی است 
کان ثابت می کند از بهترین های سینمای ایران  که در این سن و سال کما
گرچه بازی هایشان تکراری است، اما  است. بازیگران جوان فیلم هم ا
توانسته اند برای مخاطب قابل پذیرش باشند. طناز طباطبایی شکل و 
شمایل تقریبا همیشگی اش در سینمای ایران را این بار در »ویالیی ها« 
تکرار کرده و پریناز ایزدیار هم در ادامه روند مثبت دوران بازیگری اش، بازی 

خوبی از خود در فیلم به نمایش گذاشته است.
 می توان گفت منیر قیدی در طراحی صحنه و به طور کل فضاسازی 
گر مشکالت  دوران جنگ تحمیلی، عملکرد مناسبی در فیلم داشته و ا
فیلم نامه را نادیده بگیریم، می توانیم بگوییم با اثری تماشایی مواجهیم 
که به عنوان کارگردان فیلم اولی، می توان نمره قبولی به آن داد و منتظر 
گر فیلم نامه  فیلم های جدید او بود. »ویالیی ها« سوژه جذابی دارد و ا
قرص و محکمی برای آن نوشته می شد، می توانست به یک اثر ماندگار در 

سینمای ایران بدل شود.           
          منبع:فیلم نیوز
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کارگردان:     منیر قیدی  ا
معرفی کتاب

 نویسنده: 
سید علی خان مدنی
ناشر :
بنیاد پژوهشهای اسالمی 
آستان قدس رضوی

مجلســـی دربـــاره »صحیفـــه ســـجادیه« 
ســـخنی بدیـــن مضمـــون بـــه نقـــل از عالمـــه 
محمدتقـــی دارد: در اوایـــل بلـــوغ، بـــه دنبـــال 
کســـب رضایـــت الهی بـــوده و برای به دســـت 
آوردن آن تـــالش می کـــردم. شـــبی بین خواب 
مســـجد  در  را  )عـــج(  زمـــان  امـــام  بیـــداری  و 
جامـــع قدیم اصفهان دیدم. بعد از ســـالم، از 
ایشـــان  و  پرســـیدم  تی  ســـؤاال حضـــرت  آن 

پاسخ فرمودند. 
کردم همیشه برایم ممکن نیست  سپس عرض 
کتابی معرفی  که حضورتان شرفیاب شوم؛ پس 
ایشان  کنم.  عمل  آن  به  همیشه  تا  کنید 
کتابی را به محمد تاج داده ام تا به تو  فرمودند 
که محمد  گمان می کردم  برساند. در آن حالت 
تاج را می شناسم؛ ازاین رو در همان عالم خواب 
گرفتم و  کتاب خّطی دعا از او  نزد او رفتم و یک 
بوسیدم و بر روی چشم قرار دادم و به خدمت 
خواب  از  گهان  نا که  برگشتم  )عج(  زمان  امام 
نیافتم؛  خود  نزد  را  کتاب  طبیعتا  شدم.  بیدار 
گفتم  خود  با  نماز  از  بعد  گریستم.  صبح  تا  لذا 
باشد،  بهایی  شیخ  همان  تاج  محمد  شاید  که 
تعریف  را  خوابم  و  رفتم  ایشان  نزد  به  بنابراین 
کردم. ایشان نیز مرا به علوم الهی بشارت دادند، 

اما آرامش نیافتم.
را  حضرت  که  بروم  سمتی  به  افتاد  دلم  به 
رسیدم،  آنجا  به  وقتی  بودم.  دیده  خواب  در 
را  »تاج«  به  ملقب  آقا  حسن  نام  به  شخصی 
کتاب وقفی  که تعدادی  گفت  او به من  دیدم. 
را  وقف  شرایط  من  که  ازآنجا دارد.  اختیار  در 
کتاب ها  گفت: بیا و این  رعایت می کردم، به من 
کتابی  را ببین و هرکدام را خواستی بردار. اولین 
که در رؤیا دیده  کتابی بود  که به من داد همان 

کتاب  گفتم همین یک  گریه افتادم و  بودم. به 
کافی است. به برکت این هدیه امام زمان  برایم 
خانه ها  تمامی  در  سجادیه  صحیفه  )عج(، 
و  گرفتند  قرار  دعا  اهل  مردم  بیشتر  و  شد  وارد 

بسیاری از آن ها مستجاب الدعوه شدند.
ح صحیفه سجادیه  جامع ترین و مفصل ترین شر
نگاشته  مدنی  علی خان  سید  که  است  اثرى 
صحیفۀ  ح  شر فی  السالکین  »ریاض  نام  و 
نهاده  آن  بر  را  )علیه السالم(«  سیدالساجدین 
برگردان  شماست  اختیار  در  اینک  آنچه  است. 
ح  شر در  سالکان  بوستان  نام  با  اثر  فارسی 
که  است  )علیه السالم(  ساجدان  سرور  صحیفه 
و  منابع  در  تحقیق  و  متن  در  تدقیق  با  همراه 
مقدمه  در  مترجم  است.  پذیرفته  انجام  مآخذ 
ح صحیفه سرور  کتاب  »بوستان سالکان؛ در شر
ساجدان )علیه السالم(« نوشته است: »صحیفه 
است  گوهری  و  آشنا  است  نامی  سجادیه 
نیازی  شناساندن  به  را  آن  نه  که  گران سنگ 
یادداشت  این  توان  در  مهم  این  نه  و  است 
که  بس  یادآوری  اندازه  همین  است.  آغازین 
از  و  امامیه  تألیف های  نخستین  از  کتاب  این 
و  ارجمند مکتب تشیع است  آثار  ریشه دارترین 
ح ها  تاریخ پرشکوه خود، چه بسیار شر گذر  در 
از  که  ترجمه ها  بسیار  چه  و  نوشته اند  آن  بر  که 
اثر  این  مقدمه  در  مؤلف  ساخته اند.  پدید  آن 
شریف،  صحیفه  این  بر  که  بدان  است:  آورده 
از  پاره هایی  کتاب  این  الهی و در  از علم  فروغی 
کالم نبوی است. چرا جز این باشد، درحالی که 
از  وزشی  و  رسالت  چراغدان  نور  از  پرتویی 
که یکی  تا جایی  امامت است،  شمیم بوستان 
انوار حقایق  با آن  گوید: این صحیفه  از عارفان 
که در خود  معرفت و میوه های باغ های حکمت 
دارد در حکم تنزیل های آسمانی است و در راه 

گام می نهد .« صحیفه های لوحی و عرشی 
در  سالکان؛  »بوستان  کتاب  چاپ  نخستین 
)علیه السالم(«  ساجدان  سرور  صحیفه  ح  شر
پژوهش های  بنیاد  سوی  از  صفحه   ۶۶۲ در 
نشر  بازار  راهی  رضوی  قدس  آستان  اسالمی 

شده است.
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سالکان بوستان 

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

انتظارات امام حسن عسکری )علیه السالم( از شیعیان
امـــام عســـکری )علیه الســـالم( هـــم خـــط امامـــت   
و والیـــت را حفظ کردنـــد و هـــم شـــبهات را پاســـخ دادند و 
هـــم مـــردم را بـــرای غیبـــت امـــام زمـــان )عـــج( آمـــاده کردند 
و هـــم حقانیـــت مکتـــب اهل بیـــت )علیه الســـالم( و 

باطل بودن مکاتب دیگر را اعالم کردند.
اولیــن انتظــار امــام عســکری )علیه الســالم( ایــن اســت 
کــه کارهایتــان را بــدون اندیشــه و تفکــر انجــام ندهیــد. ای 
انســان ها، بر شــما بــاد کــه کارهایتــان را با فکــر انجــام دهید 

کــه فکــر کــردن حیــات بخشــیدن بــه قلــب بصیــر اســت.
فکرمــان بایــد آخرتــی کار کنــد، فقــط دنیایــی کار نکنــد. 
اهل بیــت )علیه الســالم( در دنیــا زندگــی می کردنــد، ولی به 
فکــر آخرتشــان بودنــد. مــا در دنیــا زندگــی می کنیــم و به فکر 
دنیایمــان هســتیم؛ ولــی فرزنــد آخــرت باشــید، فرزنــد دنیــا 
نباشید. به یاد وطن خودتان باشــید. فکرتان باید آخرتی 

باشــد. می خواهــی ازدواج کنــی، با فکــر آخرتــی ازدواج کن.
عبــادت بــه کثــرت نمــاز و روزه نیســت. نمــاز و روزه جــزو 
فروعــات دیــن اســت، ولــی کثــرت عبــادت، کثــرت تفکــر در 
امر خداست. امام عسکری )علیه الســالم( از ما انتظار دارد 
کــه دربــاره امــور فــردی و اجتماعی مان تفکر کنیم. بخشــی 
کامی هــای مــا به خاطــر بی فکری هــای ماســت. امــام  از نا
عســکری )علیه الســالم( می فرماینــد ازدواج بی فکــر نکنی؛ 

خــرج بی فکــر نکنــی.
گر  انتظــار دوم امام عســکری )علیه الســالم( این اســت کــه  ا
ــه خــدا  ــه دیگــران برســد، ایمــان ب می خواهیــد ســودتان ب
را در وجودتــان افزایــش دهیــد. صــورت زیبــا خیلــی دوام 
ک  داشته باشد ده ســال عمر دارد. هرچه زیبا باشــد در خا
ک می گذارنــد. می گذارنــد و هرچــه زشــت هــم باشــد در خــا
امام عسکری )علیه السالم( فرمودند دو خصلت است که 

بهتــر و باالتــر از آن هــا چیــزی نیســت: ایمــان بــه خدا و ســود 
ــت کنیــد.  ــه خــدا را تقوی ــرادران. ایمانتــان ب ــه ب رســاندن ب
هرکســی می خواهــد ابلیــس در وجــودش نفوذ نکنــد، باید 
وجــودش را پــر از یــاد خــدا کنــد. ایمــان بــه خــدا را در جامعه 

تقویــت کنیــد.
ســومین انتظار امــام ایــن اســت که بــه یــاد قیامت باشــید. 
بــاور کنیــم یــک روزی از هــر پســتی کــه هســتیم پاییــن 
می آییــم و بایــد جــواب بدهیــم. زیــاد بــه فکــر مــرگ باشــیم. 
بعضی هــا می گوینــد فکــر کــردن بــه مــرگ آدم را افســرده 
می کند، ولی مــن به این اعتقــاد نــدارم. مرگ ســوت پایانی 
بازی دنیاســت. هرکســی زیــاد بــه یاد مرگ باشــد، تالشــش 
بیشــتر می شــود. در جامعــه ای کــه یــاد مــرگ نباشــد، 

جلوه هــای دنیــا پررنــگ می شــود.
                     منبع:رسانه نیوز

معنویت

)اعیان الشیعه، ج2، ص ۴2 (

گر  آیت اهلل مکارم شیرازی:اموالی که به عنوان ارث به آدمی می رسد مشمول خمس نیست، حتی ا  
تبدیل به پول نقد گردد، مگر اینکه فرد بداند متوفی خمس آن را نداده یا به سبب سایر اموالش بدهکار 
گر مال ارث ترقی قیمت پیدا کند و سال خمسی نیز از آن بگذرد، مقدار تفاوت آن خمس دارد. خمس است. ا

گاه باشد شخصی که این مال از او  گر مالی به ارث به شخص برسد و او آ آیت اهلل صافی گلپایگانی:ا  
گر در خود آن  به ارث رسیده، خمسش را پرداخت نکرده است، الزم است خمس آن را بدهد و همچنین ا
مال خمس نباشد، اما شخص بداند فردی که آن مال از او به ارث رسیده است بدهکار است، باید خمس 

را از مال او )مالی که به ارث رسیده( پرداخت کند.

آیا به ارث خمس تعلق می گیرد
احکام

عالمه حسن حسن زاده آملی متولد سال 1۳07، عارف، حکیم و فقیه معاصر است که در 
ادبیات، علوم غریبه، ریاضی، هیئت و طب نیز تبحر داشت. وی از جهت تسلط به علوم مختلف در 
بین علمای معاصر بی نظیر بود و به همین جهت ملقب به عالمه ذوالفنون بوده است. وی در سال 
1۳۲۳ شمسی تحصیالت کتب ابتدایی را در محضر روحانیونی همچون محمد آقا غروی شیخ احمد 
گرفت و از محضر اساتیدی همچون عالمه طباطبایی، عالمه شعرانی،  اعتمادی و ابوالقاسم رجائی فرا

مرحوم الهی قمشه ای بهره گرفت. 
این عالم وارسته در شهریورماه سال 13۲۹ به تهران رفت و چند سالی را در مدرسه حاج ابوالفتح سپری کرد. 
بعد از آن چندین سال در مدرسه مروی حضور داشت و نزد حاج میرزا ابوالحسن شعرانی طهرانی رسید و آن 
بزرگوار چون پدری مهربان، حدود 13 سال به تربیت و تعلیم پرداخت و فنونی از قبیل علوم منقول، معقول، 
تفسیر، کتب قرائت، تجوید، ریاضی، نجوم و دیگر کتب مختلف و استخراج تقویم نجومی را که تعلیمش 

چهار سال طول کشید به وی آموزش داد.
عالمه در ۲۲ مهر 134۲ شمسی به قصد اقامت در قم، تهران را ترک کرد و بعد از ورود به قم، تدریس 
معارف حقه الهی و تعلیم فنون ریاضی را آغاز کرد و همچنین به تدریس کامل کتب مختلفی ازجمله 
»تمهیدالقواعد«، »برهان منطق شفاء شیخ رئیس«، »جلد نهم اسفار صدرالمتألهین«، »توحید بحاراالنوار 

مجلسی« و... پرداخت.
کیدات این عالمه می توان به جمله »نفس را مشغول بدار وگرنه او تو را مشغول می کند« اشاره کرد.  از تأ
جزواتی همچون »شرح نهج البالغه«، »رساله ای در والیت و امامت«، »رساله ای در رؤیت و عدم آن بر مشرب 
حکمت و کالم«، »رساله ای در لقاء اهلل بر منهل عرفان«، رساله ای به نام »فصل الخطاب فی عدم تحریف 
کتاب رب األرباب«، »رساله ای در صبح و شفق و تحقیق در صبح صادق و کاذب« و... از جمله آثار وی است.

آیت اهلل حسن حسن زاده آملی سرانجام در سوم مهرماه 1400  در سن  ۹3 سالگی دار فانی را وداع گفت.
فرازهایی از رساله الهی نامه عالمه حسن زاده آملی

گر دانشم رهزنم شود و کتابم حجابم؛ الهی چون تو حاضری، چه جویم و چون تو ناظری  الهی وای بر من ا
گر تقسیم  چه گویم؛ الهی همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد؛ الهی آن خواهم که هیچ نخواهم؛ الهی ا
شود، به من بیش از این که دادی نمی رسد َفلََک الَحمد؛ الهی ما را یارای دیدن خورشید نیست، دم از دیدار 
خورشیدآفرین چون زنیم؛ الهی همه گویند بده، حسن گوید بگیر؛ الهی همه سر آسوده خواهند و حسن 
دل آسوده؛ الهی همه آرامش خواهند و حسن بی تابی، همه سامان خواهند و حسن بی سامانی؛ الهی 
گرچه درویشم، ولی داراتر از من کیست که تو دارایی منی؛ الهی روزم را چو شبم روحانی گردان و شبم را  ا

چون روز نورانی؛ 
     منبع: رسانه نیوز                 

مشاهیر

عالمه حسن 
حسن زاده آملی


