
 اقدامات شایسته فوالد مبارکه
 در راستای تحقق شعار حفظ کرامت و 

سالمت سرمایه های انسانی

 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
 در جلسه شورای معاونین:

سرمایه انسانی کلید پیشروی 
کارآمد و بقای یک سازمان است 
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کرد؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح 

تحقق رشد ۱۰ درصدی صنعت و معدن
 با سرمایه گذاری برای تولید برق

یادداشت مدیر مسئول

انرژی یکی از اولین نیازهای زیست انسان و محوریت شکل گیری هرگونه   
کسب وکار و فعالیت اقتصادی و صنعتی است. در این میان آب، باد و خورشید 
منابع انرژی تجدیدشونده و نفت، گاز، زغال سنگ و انرژی هسته ای منابع انرژی 
تجدیدناپذیر به حساب می آیند و تولید جریان برق از طریق این منابع و توسعۀ 

کمیت هاست. شبکه برق رسانی یکی از اولویت های اصلی دولت ها و حا
 با وجود برنامه ریزی های صورت گرفته در وزارت نیرو، به منظور تأمین انرژی برق 
موردنیاز در بخش مصارف خانگی و صنعتی به عنوان زیرساخت موردنیاز توسعه و 
پیشرفت، متأسفانه در حال حاضر این بخش با محدودیت های زیادی مواجه است 
که قطعی برق و خاموشی های گسترده در سال های اخیر در هر دو بخش، در میزان 
رضایت عمومی مردم، تولید و اشتغال و رونق تولید و کسب وکار در کشور تأثیر گذاشته، 
به گونه ای که در شرایط کنونی تأمین انرژی و برق موردنیاز کشور، یکی از عمده ترین 

موانع تولید قلمداد می شود.
 کارشناسان صنعت برق بر این مسئله اذعان دارند که مشکل عمده در این بخش 
افزایش مصرف، فرسودگی نیروگاه ها و عدم سرمایه گذاری مناسب و تأمین اعتبارات 
و منابع مالی برای تولید نیروگاه های جدید در کشور است و با توجه به کمبود بودجه 
بخش های مختلف کشور که متأثر از تحریم هاست، بهره گیری از ظرفیت بخش های 
خصوصی و صنایع و معادن به منظور احداث  نیروگاه و توسعه شبکه زیرساخت برق 
کشور، ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می آید و این مسئله در روزهای اول دولت 
سیزدهم موردتوجه وزرای محترم صمت و نیرو و کارشناسان این حوزه قرار گرفت و 
مقرر شد برای نخستین بار در کشور، احداث نیروگاه های جدید و افزایش میزان ظرفیت 

نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن انجام  شود.
 در این شرایط شرکت های سرمایه گذار و مجری در حوزه صنعت و اقتصاد، با تأمین 
انرژی و برق موردنیاز خود و اتصال به شبکه سراسری، اطمینان و امنیت کافی را برای 
سرمایه گذاری به دست می آورند و با این اقدام، عالوه بر ایجاد نیروگاه های جدید و 
توسعه شبکه برق و انرژی در کشور، در پیشرفت و رونق کسب وکارهای کالن و خرد و 

افزایش تولید و اشتغال در کشور نقش مؤثری ایفا می کنند.
اتفاق مبارک امضای تفاهم نامه بین وزارت صمت و وزارت نیرو به منظور احداث 
نیروگاه های جدید با ظرفیت تولید 10 هزار مگاوات در هفته گذشته، اقدامی شایسته 
به منظور توسعه زیرساخت های موردنیاز تولید در کشور محسوب می شود  که   انجام 

گذار شده است. بخشی از این خدمت، به شرکت فوالد مبارکه وا
 شرکت فوالد مبارکه در سال های اخیر، با برنامه ریزی مدون و اجرای پروژه های متعدد، 
بهینه سازی فرایندهای تولید، به روزرسانی تجهیزات و حذف قسمت های پرمصرف و 
کاهش 50 درصدی مصرف برق در خطوط تولید  در ساعات اوج بار، به یکی از نمونه های 
موفق کاهش مصرف برق و مدیریت پیک بار تبدیل شده که ضمن کاهش مصرف 
برق خود در زمان اوج مصرف، با تولید برق در نیروگاه داخلی خود و تزریق 200 مگاوات 
برق به شبکه سراسری، در کاهش خاموشی و قطعی برق در مصرف خانگی نقش 

مؤثری داشته است.
 براساس تفاهم نامه میان دو وزارت خانه صمت و نیرو، توسعه زیرساختی شبکه برق، 
ایجاد نیروگاه و تولید 1500 مگاوات برق در سه سال آینده به شرکت فوالد مبارکه محول 
که ظرفیت باالیی در کشور برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر همچون  شده و ازآنجا
نیروگاه های خورشیدی وجود دارد، اراده فوالد مبارکه بر تولید برق در دو بخش 
انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است و ایجاد نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی در 
محل کارخانه فوالد مبارکه ازجمله برنامه های این شرکت است که در صورت تولید 1500 
مگاوات برق، شرکت فوالد مبارکه عالوه بر رفع نیاز خود، می تواند بخشی از مشکالت 

شبکه برق را نیز رفع کند.
آنچه مسلم است این است که اقدامات شرکت فوالد مبارکه در زمینه تأمین آب و برق 
موردنیاز برای مصارف خانگی و صنعتی در کشور، بدون اغراق مصداق و الگویی موفق 
از حساسیت این شرکت به موضوعات اجتماعی و نیازهای جامعه و انجام مسئولیت 
اجتماعی و توسعه زیرساخت های موردنیاز بخش انرژی کشور است که به یقین 

نمونه ای همچون شرکت فوالد مبارکه در این زمینه را نمی توان یافت.
 حمایت ها و سرمایه گذاری های متعدد، کالن و مداوم شرکت فوالد مبارکه از طرح های 
انتقال آب در حوضه آبریز زاینده رود به منظور تأمین آب موردنیاز و کاهش خسارات 
خشکسالی، اختصاص بودجه برای طرح انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی 
ایران، توسعه شبکه زیرساخت برق منطقه و تأمین برق موردنیاز شبکه سراسری در 
زمان اوج مصرف ازجمله اقدامات فوالد مبارکه به منظور تأمین انرژی است و به یقین 
برنامه ریزی این شرکت به منظور تولید 1500 مگاوات برق در سه سال آینده، نقطه 
عطفی در رفع موانع تولید و توسعه زیرساخت های الزم به منظور ایجاد رونق اقتصادی 

و صنعتی در کشور است.

مسئولیت پذیری مثال زدنی فوالد مبارکه برای تأمین انرژی در فالت مرکزی ایران
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در حاشیه همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی و 
ح شد؛ پیشکسوتان پلیس راه استان اصفهان مطر

ح کرد: مدیر پشتیبانی بازاریابی و فروش مطر

رشد و ارتقای کیفی محصوالت
 فوالد مبارکه حاصل همکاری فی مابین 

اداره استاندارد کشور و فوالد مبارکه

سهم ۱5۰۰ مگاواتی شرکت فوالد مبارکه در احداث ۱۰ هزار مگاوات
 ظرفیت جدید نیروگاهی کشور
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نشریه داخلی  شرکت فوالد مبـارکه               

انتصابات

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، آقای مهدی کفایت به سمت سرپرست معاونت 
نیروی انسانی و سازماندهی منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:
به موجب این حکم، به سمت سرپرست معاونت نیروی انسانی و سازماندهی منصوب می گردید تا با حفظ ارزش های 
اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت در فوالد 

مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است آقای مهدی کفایت دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی )MBA( است و پیش از این در سمت 

مدیر کنترل مواد مشغول به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، آقای مجتبی پوربافرانی به سمت سرپرست حوزه 
مدیرعامل منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:
به موجب این حکم، به سمت سرپرست حوزه مدیرعامل منصوب می گردید تا با حفظ ارزش های اسالمی، احترام 
به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت در فوالد مبارکه است 

انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است آقای مجتبی پوربافرانی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی است و پیش از این در سمت مدیر 

امورمالی مشغول به فعالیت بوده است.
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حضور  مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه در نواحی تولیدی آهن سازی  و فوالدسازی
دکتر محمدیاسر طیب نیا با همراهی تنی چند از معاونین و مدیران شرکت از نواحی تولیدی آهن سازی و فوالدسازی دیدن نمود.

 در این دیدار سه  ساعته مدیرعامل فوالدمبارکه ضمن توجه به روند تولید و شرایط کاری این نواحی، از نزدیک با تعدادی از کارکنان این نواحی دیدار و گفت وگو کرد و در جمع نمازگزاران مسجد فوالدسازی شرکت حضور یافت.

عکس نوشت

2

وجیه اهلل جعفری رئیس سازمان ایمیدرو 
رئیس سازمان ایمیدرو در گفت وگو با معدن 24 گفت:امسال بیش از 1.9 میلیارد دالر طرح نیمه تمام تکمیل می شود.

تولیدات جهانی سنگ آهن در 2021 تا 5.1 درصد بهبود می یابد
مطابق با داده های جهانی انتظار می رود تولید سنگ آهن در مقیاس جهانی با رشد 5.1 درصدی به 2.3 میلیارد تن در سال 2021 برسد.

رونق تولید یکی از ارکان اصلی 
اقتصاد مقاومتی است

رونـــق تولیـــد بـــه شـــرایطی متوقـــف اســـت کـــه یکـــی از 
آن هـــا کار اســـت. ایـــن کار بایـــد جهـــادی باشـــد؛ کاِر 
فوق العـــاده بایـــد در کشـــور انجـــام بگیـــرد تـــا رونـــق تولیـــد 
گـــر رونـــق تولیـــد بـــه وجـــود آمـــد، ایـــن  بـــه وجـــود بیایـــد؛ ا

خود یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است. 
وقتـــی اقتصـــاد مقاومتـــی ]محقـــق[ شـــد، معنایـــش ایـــن 
ـــه فـــالن اراذل  ـــود ک ـــه جامعـــه نگـــران ایـــن نخواهـــد ب اســـت ک
آمریکایـــی یـــا صهیونیســـتی یـــا غیـــره چـــه تصمیمـــی دربـــاره 
ـــا مـــواردی  ـــاره اقتصـــاد مـــا می گیـــرد ی ـــا درب نفـــت مـــا می گیـــرد ی
ــیع تر ]از  ــد و وسـ ــق تولیـ ــن روی رونـ ــه مـ ــا. اینکـ ــد این هـ ماننـ
آن[ روی اقتصـــاد مقاومتـــی تکیـــه می کنـــم و روی کاالی 
ایرانـــی و روی تحـــرک کاری در کشـــور تکیـــه می شـــود، بـــرای 
ایـــن اســـت. ملـــت بـــه عـــزت و اســـتغنا از بیگانـــگان نیـــاز دارد. 
یـــک ملـــت در کنـــار اصلی تریـــن نیازهـــای خـــود، عـــزت ملـــی را 
قـــرار می دهـــد. ملت هـــا راضـــی نیســـتند تحـــت نفـــوذ و تأثیـــر 
ـــا  تصمیم گیرانـــی باشـــند کـــه یـــا دوســـت ایـــن ملـــت نیســـتند ی

ــد. ــن ملت انـ ــمن ایـ دشـ
۱۳۹۸/۰۲/۰4
بیانات در دیدار کارگران

گـــر  اقتصـــاد مقاومتـــی یـــک مجموعـــه اســـت؛ ایـــن مجموعـــه ا
فقـــط در زیـــر نـــام اقتصـــاد مقاومتـــی مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد، 
ممکـــن اســـت چنـــدان منشـــأ اثـــر نباشـــد؛ مـــن عـــالج را در 
ایـــن می بینـــم کـــه ایـــن مجموعـــه را بـــه نقـــاط مهـــم تقســـیم 
کنیـــم و بـــرای هـــر نقطـــه کلیـــدی و مهمـــی یـــک فصلـــی از 
زمـــان را قـــرار بدهیـــم، و از مســـئولین و افـــراد شـــاخص و از 
آحـــاد مـــردم بخواهیـــم کـــه همـــه همـــت خـــود را بـــر روی آن 
ــن  ــالج در ایـ ــن عـ ــر مـ ــه نظـ ــد؛ بـ ــز کننـ ــدی متمرکـ ــاط کلیـ نقـ
ـــه ایـــن نقطـــه کلیـــدی را امســـال درســـت شناســـایی  اســـت ک
ــارت اســـت  ــه کلیـــدی عبـ ــن ایـــن نقطـ ــاد مـ ــه اعتقـ ــم. بـ کنیـ
از تولیـــد، تولیـــد داخلـــی؛ و اشـــتغال و عمدتـــا  اشـــتغال 
گـــر مـــا  جوانـــان؛ این هـــا آن نقـــاط کلیـــدی اصلـــی اســـت. ا
توانســـتیم روی ایـــن دو نقطـــه متمرکـــز بشـــویم و کارهـــا را بـــر 
ایـــن اســـاس برنامه ریـــزی و دســـته بندی بکنیـــم، تصـــور 
ایـــن اســـت کـــه کار به میـــزان زیـــادی جلـــو خواهـــد رفـــت 
و موفقیت هـــای چشـــمگیر و محسوســـی پیـــش خواهـــد 
ــر  ــه بـ ــی را کـ ــاءاهلل خصوصیاتـ ــخنرانی ان شـ ــن در سـ ــد. مـ آمـ
ایـــن دو نقطـــه کلیـــدی و اساســـی مترتـــب اســـت توضیـــح 
خواهـــم داد؛ لـــذا مـــن شـــعار امســـال را »اقتصـــاد مقاومتـــی: 
تولیـــد و اشـــتغال« قـــرار می دهـــم؛ یعنـــی اقتصـــاد مقاومتـــی 
ــوع  ــن مجمـ ــتغال؛ ایـ ــد و اشـ ــد تولیـ ــت، بعـ ــی اسـ ــوان کلـ عنـ
نقاطـــی اســـت کـــه بایســـتی همـــه بـــر روی آن متمرکـــز بشـــوند. 
ــرم  ــز و محتـ ــئولین عزیـ ــردم از مسـ ــه مـ ــن و مطالبـ ــه مـ مطالبـ
ایـــن اســـت کـــه بـــر روی ایـــن دو نقطـــه متمرکـــز بشـــوند و کارهـــا 
را بـــا برنامه ریـــزی انجـــام بدهنـــد و ان شـــاءاهلل در پایـــان ســـال 

ــد. ــزارش کننـ ــردم گـ ــه مـ ــد بـ ــج آن را بتواننـ نتایـ

۱۳۹5/۱۲/۳۰
پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶

ح کردیـــم، کـــه یـــک مجموعـــه  اقتصـــاد مقاومتـــی کـــه مـــا مطـــر
کار اســـت، یـــک مجموعـــه حرکـــت و اقـــدام اســـت،چند نقطـــه 
ــان  ــه همـ ــا دارد کـ ــک مـ ــردای نزدیـ ــروز و فـ ــرای امـ ــدی بـ کلیـ
مســـئله اشـــتغال اســـت و مســـئله تولیـــد اســـت. بنـــده بـــه 
مســـئولین هـــم، از نزدیـــک، به طـــور خصوصـــی، به طـــور 
کـــردم؛ این هـــا حرف هـــای  مشـــروح، این هـــا را بیـــان 
مـــن نیســـت؛ مـــن کـــه اقتصـــاددان نیســـتم؛ ایـــن حـــرف 
کارشناســـان اقتصـــادی اســـت، ایـــن حـــرف افـــراد زبـــده و 
برجســـته ای اســـت کـــه در ایـــن زمینـــه فعال انـــد و بـــه مـــا 
مشـــورت می دهنـــد؛ بنـــده هـــم نـــگاه می کنـــم ســـطح کشـــور 
را، می بینـــم ایـــن اولویـــت اســـت. دشـــمن راه هـــای طمعـــش 
را پیـــدا می کنـــد. مـــا بایـــد نـــگاه کنیـــم ببینیـــم انگیـــزه دشـــمن 
چیســـت، آن نقطه ضعفـــی کـــه ممکـــن اســـت دشـــمن از آن 
ــم، آن را  ــدود کنیـ ــا اســـت، آن را مسـ ــد کجـ ــه بزنـ ــا ضربـ ــه مـ بـ
گـــون بخش هـــای  ببندیـــم؛ توقـــع بنـــده از مســـئولین گونا
مختلـــف ایـــن اســـت. مســـئله اقتصـــاد ازاین جهـــت جـــزو 

مســـائل بـــا اولویـــت درجه یـــک اســـت.

۱۳۹۶/۰۱/۳۰
بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از سهم ۱5۰۰ مگاواتی این شرکت در احداث 
۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی کشور خبر داد و گفت: شرکت فوالد 
ح را از طریق نیروگاه  مبارکه درصدد است تا بخشی از سهم خود در تحقق این طر
خورشیدی و بخش دیگری از آن را به وسیله نیروگاه حرارتی بر عهده گیرد و آن را در دستور کار 

قرار داده است تا ظرف ۳ سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در تاریخ 1۹ مهرماه در آیین امضای تفاهم نامه 
بین وزارت صمت و وزارت نیرو برای احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش 
کبر محرابیان  صنعت و معدن که با حضور سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن تجارت و علی ا
وزیر نیرو برگزار شد، اظهار کرد: طی سال ها و دهه های گذشته، شاهد توسعه های خوبی در صنعت 
کشور به ویژه زنجیره فوالد بودیم، اما متناسب با آن در توسعه زیرساخت اقدامی صورت نگرفته و 
کنون با کمبود در حوزه انرژی و مواد اولیه مواجه شده ایم. رشد و سرمایه گذاری متناسب با میزان  ا

تولید در حوزه های زیرساختی امری ضروری است.
بـه گفتـۀ وی، صنایـع بـزرگ بـرای تأمیـن انـرژی بـرق، آب، گاز و مـواد اولیـه بـا کمبـود مواجه انـد؛ 
به عنـوان مثـال، در حوزه بـرق حدود 1۴ هـزار مگاوات کسـری ظرفیـت در کشـور وجود دارد کـه البته 
بـرای ایـن موضـوع برنامه ریزی هایـی صـورت گرفتـه تـا بخـش اصلـی ایـن کسـری توسـط صنعـت 
ح احداث  جبران شـود و صنایع بزرگ معدنی کشـور بخشـی از سـرمایه گذاری الزم را برای اجرای طر

10 هـزار مـگاوات ظرفیـت جدیـد نیروگاهـی کـه برطرف کننـده نیـاز و مشـکل خودشـان خواهـد بـود 
انجـام دهنـد.

ح احـداث 10 هـزار  مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه در خصـوص نقـش ایـن شـرکت در اجـرای طـر
مگاوات ظرفیـت جدید نیروگاهی خاطرنشـان کرد: شـرکت فوالد مبارکه به سـهم خود متعهد شـده 
تـا 1500 مـگاوات از ایـن کسـری را جبـران کنـد؛ بـا چنیـن اقدامـی ایـن شـرکت عـالوه بر رفـع نیـاز خود، 

می توانـد بخشـی از مشـکالت شـبکه را نیـز رفـع کنـد.
ح را از  وی اذعان کرد: شرکت فوالد مبارکه درصدد است تا بخشی از سهم خود در تحقق این طر
طریق نیروگاه خورشیدی و بخش دیگری از آن را به وسیله نیروگاه حرارتی بر عهده گیرد و این امر  
را در دستور کار قرار داده است تا ظرف ۳ سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد؛ از وزارتخانه های 
صمت و نیرو انتظار داریم تا معین بخش صنعت باشند و صرفا تنها به برگزاری جلسات تفاهم نامه 
کتفا نشود؛ به این شکل که هرچند ماه یک بار جلساتی برگزار  و ایجاد تکلیف برای بخش صنعت ا

شود و دربارۀ میزان پیشرفت پروژه ها و موانع پیش روی آن اطاع رسانی شود.
به گفته طیب نیا، در ایران اجرای پروژه ها بیشتر از مدت مشخص و پیش بینی شده زمان می برد 
که در نهایت ضمن داشتن هزینه باال، منافع پروژه را با مشکل روبه رو می کند؛ بنابراین الزم است تا 
روند کار رصد شود و مشکالتی همچون دریافت مجوز و موانع بروکراسی برطرف گردد تا بتوانیم به 

اهداف خود دست یابیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت برای رشد باالی ۱۰ درصد در 
حوزه صنعت و معدن برنامه ریزی کنند که یکی از اهرم های این سرمایه گذاری 

تولید پایدار برق است.
 سیدرضا فاطمی امین در آیین امضای تفاهم نامه بین وزارت صمت و وزارت نیرو برای احداث 10 هزار 
مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن که با حضور مدیران عامل شرکت های 
بزرگ معدنی و صنعتی ازجمله مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه برگزار شد، اظهار کرد: در سال های 
گذشته سرمایه گذاری های قابل توجهی در بخش های مختلف توسعه ای انجام نشده و حتی در برخی 

ک نیز کمتر بوده است. از بخش ها، سرمایه گذاری ها از میزان استهال
وزیر صمت افزود: میزان کم سرمایه گذاری حتی در صنعت برق نیز خود را نشان داد و خاموشی های 

امسال تابستان گواه این موضوع بوده است.
وی احداث 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن را نقطه عطفی در 
صنعت برق دانست و در ادامه به سهم ۳۸ درصدی صنعت و معدن از برق مصرفی کشور اشاره کرد و 
گفت: با احداث این 10 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی و اضافه شدن آن به شبکه توزیع، بخش صنعت 

و معدن نیاز خود را به برق خود تأمین می کند.
وزیر صمت همچنین امیدبخشی برای تأمین نیرو و حرکت به سمت ساخت داخل نیروگاهی را اقدامی 
مثبت ارزیابی کرد و اذعان داشت: احداث این 10 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی اقدام مؤثری است که 

به همت شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی انجام می شود.
فاطمی امین در ادامه تصریح کرد: شرکت های معدنی و صنعتی با شرکت در این پروژه ضمن ارتقا دادن 

خودشان، منجر به رشد صنعت برق کشور نیز خواهند شد.
وی با حضور در جمع خبرنگاران و پاسخ به سؤاالت آنان در خصوص این تفاهم نامه، در پاسخ به 
خبرنگار ایراسین درباره تدبیر این وزارتخانه جهت جلوگیری از مشکل کمبود و قطعی گاز صنایع 
فوالدی گفت: در حال هماهنگی با وزارت نیرو و نفت برای تأمین گاز موردنیاز صنایع در زمستان امسال 
هستیم و احتمال اینکه این مشکل پیش بیاید کم است. به این شکل که بسیاری از نیروگاه هایی که 

مازوت مصرف می کنند، تنها از این ماده استفاده خواهند کرد و به این شکل مقداری از منابع گازی 
آن ها آزاد می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که برای تأمین نیاز واحدهای فوالدی با مشکل تأمین انرژی مواجه نخواهیم 
که قطعی برق در زمستان سال گذشته و تابستان امسال بیشتر بر صنعت فوالد و سیمان  شد؛ چرا

تأثیر گذاشت.
فاطمی امین در ادامه با بیان اینکه قرار است بخشی از کمبود انرژی صنایع را با توجه به مزیت هایی که 
مدنظر وزارت صمت است، جبران کنیم، افزود: برای اینکه صنعت سیمان در زمستان با کمبود انرژی 
کنون پر شوند تا فعاالن این صنعت بتوانند بازار تولید را  مواجه نشود، قرار شد که مخازن انرژی آن ها از ا

حفظ کنند. این مزیت ها شامل ثبات در بازار و ایجاد شرایط مناسب برای صادرات است.
فاطمی امین درخصوص زمان تکمیل نهایی این پروژه نیز اظهار کرد: پروژه احداث 10 هزار مگاوات 
ظرفیت جدید نیروگاهی تا ۳ سال آینده تکمیل و نهایی خواهد شد، البته سعی ما در این است که 

این زمان باز هم کوتاه تر شود.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، نخستین بار است که احداث این میزان ظرفیت نیروگاهی توسط 

بخش صنعت و معدن انجام می شود.
فاطمی امین ابراز امیدواری کرد که برای تأمین نیاز واحدهای فوالدی با مشکل تأمین انرژی مواجه 
که قطعی برق در زمستان سال گذشته و تابستان امسال بیشتر بر صنعت فوالد و  نخواهیم شد. چرا

سیمان تأثیر گذاشت.
وی در ادامه با بیان اینکه قرار است بخشی از کمبود انرژی صنایع را با توجه به مزیت هایی که مدنظر 
وزارت صمت است، جبران کنیم، افزود: برای اینکه صنعت سیمان در زمستان با کمبود انرژی مواجه 
کنون پر شوند تا فعاالن این صنعت بتوانند بازار تولید را حفظ  نشود، قرار شد که مخازن انرژی آن ها از ا

کنند که این مزیت ها شامل ثبات در بازار و ایجاد شرایط مناسب برای صادرات است.
به گفته وی، این نخستین بار است که احداث این میزان ظرفیت نیروگاهی توسط بخش صنعت و 

معدن انجام می شود.

شرکت فوالد مبارکه درصدد است تا بخشی از 
سهم خود در تحقق این طرح را از طریق نیروگاه 
خورشیدی و بخش دیگری از آن را به وسیله 
نیروگاه حرارتی بر عهده گیرد و این امر  را در دستور 
کار قرار داده است تا ظرف 3 سال آینده مورد 
بهره برداری قرار گیرد؛ از وزارتخانه های صمت و 
نیرو انتظار داریم تا معین بخش صنعت باشند و 
صرفا تنها به برگزاری جلسات تفاهم نامه و ایجاد 

تکلیف برای بخش صنعت اکتفا نشود

برای اینکه صنعت سیمان در زمستان با کمبود 
انرژی مواجه نشود، قرار شد که مخازن انرژی 
کنون پر شوند تا فعاالن این صنعت  آن ها از ا
بتوانند بازار تولید را حفظ کنند. این مزیت ها 
شامل ثبات در بازار و ایجاد شرایط مناسب برای 

صادرات است

 سهم ۱5۰۰ مگاواتی شرکت فوالد مبارکه در احداث
کشور  ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی 

وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد؛

 تحقق رشد ۱۰ درصدی صنعت و معدن
با سرمایه گذاری برای تولید برق
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فوالد مبارکه همواره عمل به مسئولیت های اجتماعی را به عنوان یک اولویت اجتماعی 
مدنظر قرار داده و به فراخور موقعیت ها و مناسبت های مختلف، به مسئولیت های 
اجتماعی خود عمل می کند؛ در همین راستا این شرکت هم زمان با روزهای ابتدایی 
سال تحصیلی جدید بیش از 4 هزار کیف و نوشت افزار ایرانی-اسالمی را به دانش آموزان کم بضاعت 

در مناطق محروم اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، این شرکت در راستای بهبود شرایط تحصیلی دانش آموزان 
کم بضاعت، اقدام به تأمین بسته های نوشت افزار ایرانی به صورت رایگان برای برخی از مناطق محروم اصفهان 

در قالب کیف های حاوی بسته های کامل مایحتاج برای دو مقطع دبستان و متوسطه نموده است.
ازجمله ویژگی های شاخص این اقدام در سال جاری، تأمین کلیه اقالم از برندهای کامال ایرانی با محتواهای 
فرهنگی و اسالمی، باهدف ترویج ارزش های ایرانی-اسالمی بوده و امیدوار است این اقدام علی رغم به 
وجود آوردن امکان تحصیل برای دانش آموزان کم بضاعت، فرهنگ استفاده از کاالی ایرانی را بیش از پیش 

نهادینه کند.
این بسته ها شامل کیف هایی با نشان »قاسم سلیمانی، سردار دل ها« حاوی بسته های نوشت افزار است 
کز حمایتی تعدادی از شهرستان های کمتر برخوردار اصفهان ازجمله آموزش وپرورش و  که از طریق برخی مرا

کمیتۀ امداد به دست دانش آموزان نیازمند می رسد.
بدون شک، اهدای بسته های نوشت افزار ایرانی به دانش آموزان کم بضاعت، الگویی برای دیگر سازمان ها 
و شرکت ها خواهد بود و اجرای این طرح گامی در جهت بهره مندی همه اقشار جامعه به صورت عادالنه از 
گیری دانش و امکان تحصیل است که درعین حال سعی شده است شاخص های فرهنگی الزم در اقالم  فرا

مورداستفاده دانش آموزان عزیز به عنوان آینده سازان انقالب اسالمی مدنظر قرار گیرد.

تولید بی سابقه در تاریخ فعالیت سونگون
ک ارسالی از معدن به کارخانه و بازیابی ثبت کرد. مجتمع مس سونگون رکوردی جدید در تولید ماهیانه کنسانتره مس، مس محتوی و تناژ خورا

تدوین 2 هزار و 500 استاندارد شغلی
کنون بیش از 2 هزار و 500 استاندارد شایستگی و ارزشیابی با مشارکت صاحبان و خبرگان مشاغل تدوین شده است. از سال گذشته تا

 خـبــــــــــــــــــر      

 61.4

700

160

 ارتقای ۶۱.4درصدی صادرات در شش ماهه امسال

کی از تولید  بررسی آمارهای منتشرشده از سوی وزارت صمت حا
بیش از 10 میلیون و ۸۸2 هزار تن فوالد خام از ابتدای امسال تا 

پایان مرداد ماه است.
به گزارش سایت خبری -تحلیلی معدن2۴، این آمار در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته افت 6.۸ درصدی را نشان می دهد.
مسلما علت اصلی این کاهش تولید، قطعی های مکرر برق در 
واحدهای فوالدی بود که به طور مشابه واحدهای تولیدکننده 
سیمان را نیز متأثر کرد. به طوری که در پنج ماهه امسال تولید 
سیمان نیز با افت 10.6 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته، به 26 میلیون و ۴۳۳ هزار تن رسید.
تا پایان مردادماه تولید محصوالت فوالدی به ۹ میلیون و 
۸56 هزار تن )افت 10.6 درصدی(، کاتد مس به 121.۸ هزار 
تن )رشد 1.۴ درصدی(، شمش آلومینیوم به 222.6 هزار 
تن )رشد ۳0.6 درصدی(، آلومینا به ۹6.۴ هزار تن )کاهش 
تن هزار   615.۳ به  زغال سنگ  کنسانتره  و  درصدی(   6 

 )افت ۴.1 درصدی( رسید.

امضای ۷۰۰ میلیون دالر قرارداد سرمایه گذاری در 
منطقه اقتصادی خلیج فارس

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اعالم کرد: 12 قرارداد 
سرمایه گذاری طی نیمه نخست امسال با بخش خصوصی منعقدشده 

است که ارزش این سرمایه گذاری ها به ۷00 میلیون دالر می رسد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، به گفته حسن خلج طهرانی، این 

میزان قرارداد طی مدت شش ماه، در منطقه سابقه نداشته است.
وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس طی سال ۹۹، درمجموع 
شاهد حضور ۹ سرمایه گذار بخش خصوصی و امضای قرارداد همکاری 

بود که در این زمینه عملیات اجرایی طرح ها آغازشده است.
وی ادامه داد: عالوه بر این، پنج قرارداد جذب سرمایه گذاری دیگر نیز آماده 
امضا هستند که طی هفته های آتی نیز قرارداد طرح ها بین سرمایه گذاران 

و منطقه ویژه خلیج فارس امضا خواهد شد.
گفت: میزان  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس 
سرمایه گذاری صورت گرفته در منطقه ویژه خلیج فارس طی شش ماهه 

نخست سال جاری بی نظیر بوده است.

دالری  میلیون   ۱۶۰ صادرات  افزایش  ضرورت 
لوازم خانگی ایرانی تا سال آینده

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نسبت صادرات 
به واردات لوازم خانگی در سال آینده باید به 5۰ درصد برسد، 
در حال حاضر این رقم حدود ۱.۶ برابر است، یعنی ۲۰۰ میلیون 
دالر واردات در مقابل ۱۶۰ میلیون دالر صادرات لوازم خانگی 

انجام می شود.
به گزارش فارس، مهدی صادقی نیارکی، در نشست هم اندیشی 
با تولیدکنندگان لوازم خانگی و بررسی اهداف و برنامه های این 
صنعت، اظهار داشت: نسبت صادرات به واردات لوازم خانگی در 
سال آینده باید به 50 درصد برسد. در حال حاضر این رقم حدود 
1.6 برابر است، یعنی 200 میلیون دالر واردات در مقابل 160 میلیون 
دالر صادرات لوازم خانگی انجام می شود که باید این رقم تا سال 
آینده به 50 درصد برسد. برای این منظور باید بتوانیم سال آینده 

۸00 میلیون دالر صادرات لوازم خانگی داشته باشیم.
وی اظهار داشت: الزمه صادرات بیشتر افزایش کیفیت و عمر 
ساخت داخل و همچنین تأمین اجزاء و قطعات لوازم خانگی است 

تا نسبت تولید داخل بیشتر شود.

عدد خبر

درصد

میلیون دالر

میلیون دالر

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه شورای معاونین:

سرمایه انسانی کلید پیشروی کارآمد و بقای یک سازمان است 

وزیر نیرو در آیین امضای تفاهم نامه بین وزارت صمت و وزارت نیرو مطرح کرد:

پتانسیل باالی ایران برای احداث نیروگاه انرژی تجدیدپذیر

در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت؛

اهدای بیش از 4 هزار کیف و نوشت افزار ایرانی-اسالمی به 
دانش آموزان کم بضاعت توسط فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه در محیط جهانی و رقابتی امروز، سرمایه های 
انسانی کلید پیشروی کارآمد و بقای یک سازمان است، گفت: حوزه سرمایه های انسانی 
به مدیریت کارکنان برای بهبود کیفیت زندگی کاری در داخل و خارج سازمان پرداخته و 

می کوشد تا بر توانمندی ها و دانش کارکنان بیفزاید.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه شورای معاونین این شرکت، مهدی 
کفایت را به عنوان معاون جدید سرمایه های انسانی و سازماندهی و مجتبی پوربافرانی را به عنوان مدیر 
حوزه مدیرعامل این شرکت منصوب کرد؛ مهدی کفایت پیش از این سابقه مدیریت قراردادهای خرید و 
مدیریت کنترل مواد شرکت فوالد مبارکه را در کارنامه خود داشته و مجتبی پوربافرانی نیز در سمت مدیر 

امور مالی این شرکت مشغول به فعالیت بوده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه جلسه شورای معاونین این شرکت، ضمن اشاره به تعالی سازمانی 
شرکت، همسوسازی و بهینه سازی افراد با اهداف و نیازهای کسب وکار جهت دستیابی به عملکرد برتر را 

به عنوان یک رویکرد جدید از مدیریت سرمایه های انسانی در داخل شرکت مطرح کرد.
وی با اشاره به ارزش باالی کارکنان به عنوان سرمایه انسانی در سازمان گفت: حوزه سرمایه های انسانی 
ج سازمان پرداخته و می کوشد تا بر  به مدیریت کارکنان برای بهبود کیفیت زندگی کاری در داخل و خار
توانمندی ها و دانش کارکنان بیفزاید؛ در این راستا استخدام استعدادها، جهت دهی درست این استعدادها، 

ایجاد حس خودکفایی و آماده سازی آن ها برای رویارویی با شرایط پیچیده آینده و نهایتا رشد و بهینه سازی 
سرمایه های انسانی، جزو اولویت های شرکت فوالد مبارکه است.

طیب نیا در ادامه انتظار خود از معاونت جدید سرمایه های انسانی و سازماندهی را ایجاد احساس تفاوت 
در نگاه مدیریت به کارکنان بیان کرد و افزود: جهت ایجاد این احساس متفاوت، نیاز به تغییر رویکردهای 
این معاونت و حرکت به سمت ایجاد اشتیاق و اثربخشی کارکنان به جای رضایت کارکنان، رسیدن به 
همکاری و مشارکت کارکنان به جای کنترل کارکنان، متقاعدسازی به جای قدرت سازمانی، مشاهده 
نقاط قوت کارکنان و کمک به رفع نقاط ضعف  کارکنان و نگاه انسانی به کارکنان به عنوان سرمایه های 

شرکت است.
کید بر ضرورت چابک سازی ساختارهای سازمانی شرکت و سازماندهی آن متناسب با  وی در ادامه ضمن تأ
رویکردهای طرح شده و تعالی سازمانی، بر تبدیل تفکر خدماتی به تفکر توسعه ای در این حوزه اشاره کرد و 
عنوان داشت: بنده انتظار دارم جهت توسعه نشاط کاری، اخالق، فرهنگ و ارزش ها، برنامه ریزی الزم در 

سازمان انجام گردد و اهتمام جدی در مسائل حوزه ایمنی، پیشگیری و ورزش به عمل آید.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: در حوزه پیمانکاران نیز نکات و مسائلی وجود 
دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و تضادها و تعارضات موجود برطرف شود تا متعالی بودن سازمان فوالد 

مبارکه در بخش پیمانکاران خدوم شرکت نیز بروز و ظهور یابد.

کید بر پتانسیل باالی کشور برای تأسیس نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر  وزیر نیرو با تأ
گفت: در آینده ای نزدیک شاهد شرایط جدیدی با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده باال 

خواهیم بود.
کبر محرابیان در آیین امضای تفاهم نامه بین وزارت صمت و وزارت نیرو برای احداث 10 هزار مگاوات   علی ا
ظرفیت جدید نیروگاهی توسط بخش صنعت و معدن که با حضور مدیران عامل شرکت های بزرگ معدنی 
و صنعتی ازجمله مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه برگزار شد، اظهار کرد: طی 2 دهه گذشته شاهد ایجاد 
ظرفیت های عظیم در صنایع و معادن و رشد چشم گیر آن ها بودیم که ازجمله مهم ترین آن ها در بخش صنایع 

انرژی بر     بخش معادن و صنایع معدنی می توان به مس، فوالد، آلومینیوم و اشاره کرد.
که این اتفاق به  وی در ادامه افزود: محدودیت برق صنایع دوران سختی را پیش روی آن ها می گذارد ،چرا

معنای کاهش تولید و اشتغال و افت ارزش افزوده این بخش هاست.
به گفته وزیر نیرو، صنعت برق از دهه ۷0 رشد بسیار باالیی داشته و ایران در حوزه برق خودکفا شده که 
ساخت نیروگاه برق آبی و حرارتی گواهی بر این خودکفایی بوده است؛ همچنین صادرات خدمات فنی 
خ داده است؛ بااین حال در سال های اخیر  مهندسی برق ازجمله موارد مهمی است که در صنعت برق ر
سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی کاهش داشته و متناسب با رشد تقاضا نتوانستیم ظرفیت سازی کنیم 
کنون 1۴ هزار مگاوات تراز منفی در برق کشور است، به این شکل که 22 درصد برق موردتقاضا خود را  و ا

نمی توانیم تولید کنیم.
محرابیان خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های ما توسعه نیروگاه ها متناسب با نیاز آینده کشور در حوزه صنعت 

و مصرف خانگی است که در حال حاضر ۳5 هزار مگاوات برق موردنیاز است و 15 هزار مگاوات را با کمک 
شرکت های تولیدکننده و سرمایه گذار در صنعت برق تولید خواهیم کرد و در این زمینه برنامه ریزی صورت 
گرفته و پروژه نیز تعریف شده است؛ در کنار این میزان، برنامه برای ایجاد 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در 
دستور کار قرار گرفته که ظرف مدت یک ماه از اعالم این طرح و جذب سرمایه، میزان سرمایه گذاری اعالم شده 

بیش از مقداری است که پیش بینی و اعالم شده است.
وی اذعان داشت: ایران پتانسیل باالیی برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر همچون نیروگاه خورشیدی را 
کنون میزان تابش خورشید در ایران به ۳00 تا ۳۳0 روز در سال می رسد و این در حالی است که  داراست؛ ا
میزان تابش در برخی کشورها کمتر از 200 روز در سال است، بنابراین احداث نیروگاه خورشیدی در ایران صرفه 

اقتصادی دارد و البته در خصوص نیروگاه بادی هم برنامه هایی در دست تدوین است.
وزیر نیرو با بیان اینکه تشویق صنایع برای شرکت و سرمایه گذاری در تولید انرژی برای تأمین نیاز خودشان که 
تصریح کرد: امروز تفاهم نامه 10 هزار مگاواتی با حمایت وزارت نیرو و وزارت صمت به امضا رسید؛ البته قراردادها 

برای تولید انرژی در حال حاضر به بیش از 10 هزار مگاوات رسیده است.
وی در پایان عنوان داشت: شرکت های سرمایه گذار در حوزه معدن و صنایع معدنی که تولیدکننده محصول 
هستند، با ورود به این پروژه از تأمین انرژی و برق موردنیاز خود مطمئن خواهند شد و ما نیز این اقدام را بسیار 
خوب و مبارک می دانیم که با ایجاد نیروگاه ها در آینده ای نزدیک شاهد توسعه و پیشرفت در صنایع باشیم؛ 
که بسیاری از طرح ها به خاطر کمبود برق متوقف مانده و امیدواریم شاهد شرایط جدیدی با ایجاد  چرا

اشتغال و ارزش افزوده باشیم.

حوزه سرمایه های انسانی به مدیریت 
کارکنان برای بهبود کیفیت زندگی کاری در 
داخل و خارج سازمان پرداخته و می کوشد 
تا بر توانمندی ها و دانش کارکنان بیفزاید؛ 
استعدادها،  استخدام  راستا  این  در 
جهت دهی درست این استعدادها، ایجاد 
حس خودکفایی و آماده سازی آن ها برای 
رویارویی با شرایط پیچیده آینده و نهایتا 
رشد و بهینه سازی سرمایه های انسانی، 
جزو اولویت های شرکت فوالد مبارکه است

 یکی از برنامه های ما توسعه نیروگاه ها 
متناسب با نیاز آینده کشور در حوزه صنعت 
و مصرف خانگی است که در حال حاضر 
35 هزار مگاوات برق موردنیاز است و 
15 هزار مگاوات را با کمک شرکت های 
تولیدکننده و سرمایه گذار در صنعت برق 
تولید خواهیم کرد و در این زمینه برنامه ریزی 
صورت گرفته و پروژه نیز تعریف شده است

 اهدای بسته های نوشت افزار ایرانی به 
دانش آموزان کم بضاعت، الگویی برای 
دیگر سازمان ها و شرکت ها خواهد بود و 
اجرای این طرح گامی در جهت بهره مندی 
همه اقشار جامعه به صورت عادالنه از 
گیری دانش و امکان تحصیل است که  فرا
درعین حال سعی شده است شاخص های 
مورداستفاده  اقالم  در  الزم  فرهنگی 
دانش آموزان عزیز به عنوان آینده سازان 

انقالب اسالمی مدنظر قرار گیرد
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تحویل روزانه 2۴0 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه های 
کشور

در شرایط سخت تحریم باید ارتباطی خوب بین معادن و 
صنایع ایجاد کرد

گاز ایران، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی  گزارش شرکت ملی  به 
کنون میزان مصرف نیروگاه ها ۲۴۰  گاز ایران با بیان این که هم ا
کثر مصرف  میلیون مترمکعب بوده و این میزان مصرف، حدا
گفت: میزان مصرف صنایع عمده نیز در  گاز در نیروگاه هاست، 
همین بازه زمانی، ۱۴۰ میلیون مترمکعب و مصرف خانگی نیز ۲۲۰ 
میلیون مترمکعب بوده است.

آئین افتتاح پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی 
و ماشین آالت و تجهیزات وابسته با حضور علی زینی وند استاندار 
کرمان و تعدادی از مسئولین استانی ۱۷ مهرماه برگزار شد. استاندار 
کرمان ضمن حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان از پیشنهاد تهاتر 
کرد و قول  گل گهر استقبال  کنسانتره شرکت  گندله و  محصول ریل با 
کارگروه استان را داد. مساعد جهت هماهنگی و بررسی در 

یکی ساخت داخل بر روی مکانیسم ترولی جرثقیل سقفی نصب و راه اندازی درایو الکتر

خـبــــــــــــــــــر            

سرپرست تعمیرات تخصصی ناحیه نورد سرد از 
نصب و راه اندازی یک نمونه درایو جنرال ساخت 
داخل به جای درایو مکانیسم ترولی جرثقیل 5۰ تن 

سقفی خبر داد.
 سید محمدحسن امامی در این خصوص افزود: با توجه به اینکه 
برای درایوهای نصب شده بر روی جرثقیل های ناحیه نورد سرد با 
برند KoneCranes )ساخت شرکت VACON(، به علت وجود شرایط 
تحریمی امکان تهیه قطعات یدکی موردنیاز به راحتی میسر نبود و در 
صورت موجود بودن نیز باید با چندین برابر قیمت و از واسطه های 
مختلف خریداری می شد. جهت حل مشکل فوق، بررسی و جایگزینی 
درایو مناسب برای جرثقیل های ناحیه نورد سرد در دستور کار قرار 

گرفت.
وی افزود: پس از بازدید از چندین شرکت درایوساز داخلی، درایو ساخت 
شرکت پرتو صنعت به عنوان درایو جایگزین انتخاب شد و در مرحله اول 
درایو با توان 55 کیلووات بر روی مکانیسم ترولی جرثقیل 50 تن شماره 

۴0 ناحیه نورد سرد نصب و راه اندازی شد.
آرش انصاری کارشناس تعمیرات جرثقیل های سقفی ناحیه نورد سرد نیز 
در این خصوص گفت: مهم ترین مشکل درایوهای موجود خرابی مکرر 
قسمت کنترل و مشکالت مرتبط با نرم افزار و اپلیکیشن است که جهت 
رفع این مشکل با همکاری واحد آزمایشگاه الکترونیک فوالد مبارکه و 
استفاده از توان شرکت هایی که در این زمینه فعالیت داشتند، اقدامات و 
پیگیری های الزم انجام شد، ولی قفل های نرم افزاری و سخت افزاری که 
شرکت تولیدکننده تعبیه کرده بود مانع از به نتیجه رسیدن این تالش ها 

شد و به خاطر شرایط تحریم، اپلیکیشن موردنیاز نیز در اختیار قرار نگرفت.
کرد: در راستای پروژه جایگزینی درایوهای الکتریکی   وی تصریح 
جرثقیل های سقفی، برای جلوگیری از توقف خطوط ناشی از عدم 
موجودی این قطعه، محصوالت مختلف از شرکت های متعدد خارجی 
و ایرانی مورد بررسی قرار گرفت و به سبب در دسترس و پاسخگو بودن 
و نیز امکان تأمین سریع و راحت قطعات یدکی در مرحله اول نصب و 

راه اندازی، این درایو مدنظر قرار گرفت.
حجت اهلل حق پناه، مسئول این پروژه، در این خصوص یادآور شد: 
درایوهای VACON نصب شده بر روی جرثقیل ها، خاص و همراه با 
اپلیکیشن جرثقیل است و برای اینکه بتوان درایو داخلی را به عنوان 
یک درایو جنرال مورد بهره برداری قرار داد، فانکشن های الزم برای این 
اپلیکیشن توسط برنامه نویسی PLC انجام و درایو پروگرام شد و بر روی 
مکانیسم ترولی جرثقیل نصب و راه اندازی گردید. با توجه به عملکرد 
کنون بر روی مکانیسم ترولی، ان شاءاهلل در مرحله بعد  خوب این درایو تا
درایو ساخت داخل بر روی مکانیسم پل جرثقیل نیز نصب خواهد شد و 
حتی بررسی الزم جهت امکان استفاده از این درایو بر روی مکانیسم قالب 

جرثقیل نیز در جریان است.
وی در پایان از حمایت ها و پیگیری های مدیریت ناحیه نورد سرد، رئیس 
واحد تعمیرات مرکزی نورد سرد، سرپرست تعمیرات جرثقیل های 
سقفی ناحیه، مجموعه کارکنان رده های مختلف قسمت تعمیرات 
جرثقیل های سقفی، کارشناسان دفتر فنی تعمیرات نورد سرد و واحد 
بسته بندی و بارگیری و کلیه عزیزانی که در اجرای این پروژه همکاری 

داشتند تشکر و قدردانی کرد.

اجرای  از  گرم  نورد  پروژه های  اجرای  رئیس 
 ۳ شماره  کوره  بازسازی  پروژه  موفقیت آمیز 
پیش گرم، نورد گرم شرکت فوالد مبارکه در شرایط 

تحریم و با استفاده از توان داخلی، خبر داد.
عبدالکریم موالیی یادآور شد: خط نورد گرم فوالد مبارکه دارای چهار 
کوره پیش گرم بوده که باسوخت گاز طبیعی کار می کنند و وظیفه آن ها 
رساندن دمای تختال به دمای 1250 تا 12۸0 درجه سانتی گراد است. 
تختال ها در کوره های پیش گرم، روی بیم های ثابت و متحرک قرار 
می گیرند. با هر بار حرکت روبه جلو بیم های متحرک کوره، که اصطالحا 
یک پاس گفته می شود، بیم های متحرک تختال را یک گام بر روی 
بیم های ثابت جابه جا و به سمت خروجی کوره هدایت می کنند. دمای 
تختال در نقاطی که با بیم های ثابت در تماس است دچار افت حرارتی 

شده که تأثیر نامطلوبی بر کیفیت ورق نوردشده دارد.
وی تصریح کرد: با تغییر ساختار بیم های کوره می توان دمای تختال 
خروجی را یکنواخت و همگن کرد و درنتیجه عیوب ایجادشده در کالف 
تولیدی که ناشی از ناهمگنی دمایی تختال است کاهش پیدا می کند 
کیفیت تر، آسیب تجهیزات خط نورد گرم  و عالوه بر تولید محصول با
نیز کاهش می یابد. همچنین راندمان حرارتی کوره های موجود 
مطلوب نبوده و می توان با تغییراتی در طول کوره و مبدل های حرارتی 
گزوزهای خروجی، مصرف گاز و آلودگی محیط زیست  نصب شده در ا

را کاهش داد.
رئیس اجرای پروژه های نورد گرم در ادامه با اشاره به هدف اجرای این 
پروژه، افزود: پروژه بازسازی کوره های شماره ۳ و ۴ نورد گرم با هدف 
افزایش تولید، افزایش کیفیت محصول و کاهش مصرف گاز و آلودگی 
هوا تعریف و در راستای دست یابی به این مزایا، در سال ۹5 این قرارداد 
با کنسرسیومی متشکل از شرکت ایتالیایی تنوا و شرکت ایرانی قائم رضا 

منعقد و در خردادماه سال ۹6 تنفیذ گردید.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت های مهندسی و طراحی پروژه مطابق 
برنامه زمانی شروع و به موازات انجام فعالیت های مهندسی و تهیه 
نقشه های اجرایی، فرایند تأمین و ساخت تجهیزات داخلی و 

همچنین تأمین و حمل اقالم خارجی نیز انجام شد.
موالیی همچنین به زمان اجرای این پروژه نیز اشاره کرد و افزود: 

مدت زمان اجرای این پروژه ۳ سال بود و قرار بود فاز اول آن یعنی 
بازسازی کوره شماره ۳ در نیمه دوم سال ۹۷ انجام گردد، ولی درست 
چند ماه قبل از اجرای پروژه در تاریخ 25 مهرماه سال ۹۷ شرکت تنوا 
با استناد به تحریم های دولت آمریکا علیه کشور از ادامه همکاری در 
این پروژه خودداری و از اجرای فاز اول پروژه امتناع کرد و پروژه در این 
مرحله متوقف گردید. در صورت توقف پروژه در این مرحله و عدم 
اجرای آن خسارت های زیادی به فوالد مبارکه تحمیل می شد که 
عمده آن برآورده نشدن نیازهای تولید و به ثمر نرسیدن سرمایه گذاری 

انجام شده در این راستا بود.
وی یادآور شد: هم زمان با قطع رابطه شرکت ایتالیایی، با توجه به 
گزارش های ارائه شده از طرف واحد بازرسی فنی فوالد مبارکه مبنی 
بر خستگی سازه ثابت و متحرک زیر کوره و مشاهده تعداد زیادی ترک 
و شکستگی در سازه های مذکور تعویض یا ترمیم این سازه در اولویت 
فعالیت های تعمیراتی نورد گرم قرار گرفت که جهت تعویض این 
سازه ها، دمونتاژ اسکیدهای ثابت و متحرک داخل کوره ضروری بود 
و انجام این پروژه توقف طوالنی مدت کوره های شماره ۳ و ۴ نورد گرم 

را به همراه داشت.
رئیس اجرای پروژه های نورد گرم تصریح کرد: جهت جلوگیری از 
تحمیل خسارت های فوق و به دلیل درگیری این دو موضوع با هم 
اسناد مناقصه جدید تهیه و فراخوان مناقصه با حضور شرکت های 
توانمند داخلی انجام و هر دو موضوع در قالب یک قرارداد به برنده 
گذار گردید که این کار باعث  مناقصه )شرکت تجهیزات پوالد کویر( وا
جلوگیری از دوباره کاری و هم پوشانی زمان اجرای هر دو فعالیت گردید.
وی فعالیت های اصلی اجرای این پروژه در راستای اهداف فوق،را 
چنین برشمرد: افزایش طول کوره جهت استفاده بهینه از حرارت 
گاز خروجی و پیش گرم تختال های شارژ شده در کوره با استفاده از 
حرارت گاز خروجی که باعث افزایش راندمان و بهره وری کوره می گردد؛ 
تعویض مبدل های حرارتی هوای ورودی به کوره )رکوپراتورهای کوره( 
در راستای پیش گرم بهینه و افزایش دمای هوای احتراق و کاهش 
دمای گاز خروجی از کوره که کاهش مصرف انرژی را در پی خواهد 
داشت و تغییر در ساختار بیم های ثابت کوره که نتیجه آن جابه جایی 
نقاط تماس بیم ثابت با تختال در طول کوره است و افزایش همگنی 

دمای اسلب خروجی و کاهش عیوب محصول )اسکید مارک( را به 
همراه خواهد داشت.

موالیی خاطرنشان کرد: جهت اجرای پروژه ابتدا تحویل و تحول 
کلیه مدارک و مستندات و تجهیزات تأمین شده توسط کنسرسیوم 
کف  تنوا - قائم رضا با پیمانکار جدید انجام و سپس سازه ثابت 
کوره و سازه متحرک زیر کوره در کارگاه های ساخت اسکلت فلزی 
بیرون فوالد مبارکه ساخته شد. ضمن اینکه نظارت بر ساخت 
تجهیزات موردنیاز با همکاری بازرسی فنی فوالد مبارکه و توسط 
کارشناسان شرکت مهندسی فوالد با حدود 2000 نفر ساعت نظارت 
در بخش های تجهیزات، مکانیک و سیاالت، سازه، رنگ، جوش، 
نسوز و نقشه برداری صورت گرفت و قطعات بازرسی شده مطابق 
 QCTM، استانداردهای روز و تهیه مدارک و مستندات فنی الزم از قبیل
PQR، WPS و ITP و انجام تست های غیرمخرب توسط شرکت های 
موردتأیید بازرسی فنی فوالد مبارکه انجام و جهت اجرا به فوالد مبارکه 

حمل گردید.
وی تصریح کرد: مونتاژ اولیه قطعات در محوطه مقابل سالن نورد گرم 
انجام و آمادگی برای اجرای فعالیت های زیر سقف مهیا شد. هم زمان 
با توقف کوره پیش گرم شماره ۳ نورد گرم از ابتدای تیرماه سال جاری، 
کت های هوای  عملیات تخریب و دمونتاژ کوره شامل اسکلت فلزی، دا
گرم، لوله ها و مواد نسوز به صورت تمام وقت )2۴ ساعته( آغاز شد و 
تجهیزات پیش مونتاژشده طبق برنامه زمان بندی، در موقعیت های 
از پیش تعیین شده مطابق استاندارد و با نظارت مستمر و تمام وقت 
کارفرما و دستگاه نظارت )بالغ بر ۳000 نفر ساعت( نصب گردید. با توجه 
به اینکه عمده تداخالت اجرایی از قبل پیش بینی شده بود عملیات 

نصب با کمترین فعالیت اضافه و با موفقیت به اتمام رسید.
رئیس اجرای پروژه های نورد گرم در پایان از همکاری کلیه قسمت ها 
و کارکنان درگیر در پروژه اعم از بهره بردار نورد گرم، بازرسی فنی، 
مهندسی کارخانه، امور قراردادها، واحد نسوز فوالد مبارکه، شرکت 
مهندسی فوالد، تعمیرگاه مرکزی، آزمایشگاه مرکزی، واحد ایمنی و 
بهداشت حرفه ای، حراست و حفاظت فیزیکی، خدمات عمومی و 
دیگر قسمت ها و پیمانکاران درگیر که صمیمانه ما را در اجرای موفق 

این پروژه یاری کردند تشکر و قدردانی کرد.

با تالش کارکنان واحد تعمیرات مرکزی ناحیه نورد سرد برای اولین بار صورت گرفت:

ک  راهبردها و چشم انداز فوالد پا
ایاالت متحده

 حمایت ژاپن از صنایع فوالد 
با تمرکز بر انرژی هسته ای

خبر بین الملل

تولیــد فــوالد همــواره یکــی از مؤلفه هــای پیشــرفت 
جوامــع قلمــداد شــده اســت. امــا امــروز بــا توجــه بــه میــزان 
پیشــرفت ها و رقابت هــای روزافــزوِن فــن آوری در حــوزه 
صنایــع و معــادن، شــیوه جدیــد و کم هزینــه تولیــد بــا درجــه 
کتــور جدیــد قــدرت - از مزیت  پایین آالیندگــی - به عنوان فا
افزایــش  اســت.  شــده  برخــوردار  رقابــت  نســبی 
ســخت گیری های زیســت محیطی بــر صنایــع بــزرگ جهــان 
گزیــر در  کشــورها، نا نیــز باعــث شــده اســت تــا بیشــتر 
کنوانســیون های  بــر  کــم  حا مالحظــات  چارچــوب 

بین المللی نظیر معاهده اقلیمی پاریس گام بردارند.
ــورهای  ــه کش ــز ازجمل ــکا نی ــده آمری ــان، ایاالت متح ــن می در ای
بــزرگ و قدرتمنــد صنعتــی اســت کــه ظــرف یــک قــرن گذشــته، 
ســهم بســزایی در آلودگــی جهــان داشــته اســت. بــه همیــن 
جهــت، فعــاالن محیط زیســت نیــز فشــار زیــادی را بــه دولــت 
فــدرال وارد کرده انــد تــا واشــنگتن در سیاســت های صنعتــی 
کننــد. باوجــود عقــب مانــدن آمریــکا از  خــود تجدیدنظــر 
بســیاری از شــرکت های اروپایــی در سیاســت گذاری های 
زیســت محیطی باالدســتی، دولــت بایــدن بــرای پــر کــردن 
ــگاه مناســب در ایــن عرصــه،  ــه جای ایــن شــکاف و دســتیابی ب
ــرار داده  ــتور کار ق ــدی را در دس ــای جدی ــت ها و برنامه ه سیاس
ــه  ــکا نســبت ب ــه بهبــود شــرایط در رویکــرد آمری ــا امیــد ب اســت ت

ک را تقویــت کنــد. تولیــد فــوالد پــا
در همیــن راســتا، ایاالت متحــده بــه نحــوی پیشــگام تولیــد 
کسیدکربن اندک بوده اســت. از دهه 1۹60،  فوالد با تولید دی ا
تولید فــوالد بــا اســتفاده از کــوره قــوس الکتریکــی )EAF( یکــی از 
مؤلفه هــای کلیــدی در چشــم انداز فــوالد آمریــکا بــوده، کاربــرد 
آن همچنــان در حــال رشــد اســت و در حــال حاضــر، حــدود ۷0 
درصد از فــوالد آمریکا بــا ایــن روش تولید می شــود؛ به نحوی که 
حتــی تولیدکننــدگان قدیمی کــوره بلنــد، مانند یواس اســتیل 
 )EAF( بــه ســراغ روش کــوره قــوس الکتریکــی )US Steel(
 EAF( و مینی میــل آمده انــد. کوره هــای قــوس الکتریکــی
هــا(، عــالوه بــر فلزاتــی ماننــد آهــن اســفنجی )DRI( و آهــن گــرم 
کلوخه شــده )HBI(، از آهن قراضــه بــرای تولیــد فــوالد اســتفاده 
می کننــد. ســایر کشــورها نیــز به ســرعت از ایــن روش الهــام 
گرفته اند. در جمهــوری خلق چیــن، تولید فــوالد بــا روش کوره 
قوس الکتریکــی، گرچه از مقــداری انــدک، رو به افزایش اســت، 
ولــی با توجــه به صنعــت عظیم فــوالد ایــن کشــور، ایــن موضوع 
ــان مــواد  ممکــن اســت موجــب تغییــرات چشــمگیری در جری
خــام مخصوصــا در آمریــکا، بزرگ تریــن صادرکننــده آهن قراضه 
جهان، شــود. نظر به همین اهمیت، جنگ بر ســر آهن قراضه 
ک تری همانند بوشــلینگ رو به  مخصوصا آهن قراضه هــای پا
ــرای واردات و صــادرات  ــی نهــاده اســت. هیــچ تعرفــه ای ب فزون
ــا و برعکــس تعییــن نشــده اســت.  ــه اروپ ــکا ب آهن قراضــه از آمری
صنعــت خودروســازی ظاهــرا پرســروصداترین مصرف کننــده 
کــه حرکــت  نهایــی اســت کــه خواســتار فــوالد ســبزتر اســت. چرا
بــه ســمت خودروهــای الکتریکــی نیز ناشــی از مســئله پایــداری 

همیــن اســت.
کــه  فــوالد تولیــد پایــدار نیــز ازنظــر هزینــه گران تــر اســت؛ چرا
ــواد  ــا م ــن آوری ی ــاظ ف ــرفته تر ازلح ــد پیش ــد تولی ــتلزم فرآین مس
ک تــر،  ک تــر یــا هــر دو اســت. عرضــه ایــن مــواد خــام پا خــام پا
آهن قراضــه صنعتــی و باالدســتی، آهــن خــام، آهــن اســفنجی 
گــرم کلوخه شــده، کمتــر خواهــد شــد. آهــن خــام  و آهــن 
کنــون جــزو کاالهــای کمیاب تــر اســت، زیــرا چیــن بــرای  هم ا
ک کــردن صنعــت فــوالد خــود مایــل بــه اســتفاده از ایــن کاال  پــا
اســت. به صورت ســنتی، تولیدکننــدگان آمریکایــی بزرگ ترین 
ــن  ــی از ای ــون، برخ کن ــد. هم ا ــن بوده ان ــوع آه ــن ن ــداران ای خری
تولیدکننــدگان بــا احســاس کمبــود مــواد خــام، خــود را بــرای 
ــواد  ــن م ــتا، چی ــن راس ــد. در همی ــاده کرده ان ــر آم ــت بدت وضعی
ک را در رأس فهرســت عناصــر کلیــدی برنامــه تــازه  خــام پــا

منتشرشــده پنج ســاله خــود قــرار داده اســت.
         منبع: فست مارکتس

بــا روی کار آمــدن نخســت وزیر جدیــد ژاپــن )کیشــیدا 
فومیئــو(، آجــی هاشــیتومو، رئیــس اتحادیه صنعــت فــوالد ژاپن، 
کــه ریاســت بزرگ تریــن شــرکت تولیــد فــوالد ایــن کشــور را نیز بــا نام 
نیپــون اســتیل کــورپ )Nippon Steel Corp( بــر عهــده دارد، از 
دولــت ایــن کشــور درخواســت کــرده اســت صنعــت فــوالد ژاپــن در 
کثــری از انــرژی  سیاســت های بخــش انــرژی، اســتفاده حدا
هســته ای را در دســتور کار قرار دهد. نخســت وزیر جدیــد ژاپن نیز 
کید  ضمن دفــاع از سیاســت های حامی انــرژی هســته ای اش، تأ
کرده اســت، آغــاز بــه کار مجــدد نیروگاه های هســته ای کــه از زمان 
فاجعه فوکوشــیما در ســال 2011 میــالدی تعطیل شــده اند، امری 
حیاتی و ضروری است. در همین راستا، هاشیتومو افزود که این 
شــرکت های  ماننــد  بــزرگ  داخلــی  مشــتریان  بــه  شــرکت 
خودروســازی پیشــنهاد خواهــد داد کــه بــا افزایــش قیمت فــوالد، 
کــره درباره  تغییراتــی در طرح مذکــور را هر شــش مــاه یک بــار بــا مذا
قیمــت عملیاتــی نمایــد. در ایــن طــرح، قیمت هــا معمــوال بعــد از 

حمل محصول محاسبه می شوند.
        منبع: رویترز

 پـروژه بازسـازی کوره هـای شـماره 3 و 4 
نـورد گرم با هـدف افزایـش تولیـد، افزایش 
کیفیـت محصـول و کاهـش مصـرف گاز 
راسـتای  در  و  تعریـف  هـوا  آلودگـی  و 
دسـت یابی بـه ایـن مزایـا، در سـال 95 این 
قرارداد با کنسرسـیومی متشـکل از شـرکت 
ایتالیایـی تنـوا و شـرکت ایرانـی قائم رضـا 
منعقـد و در خردادمـاه سـال 96 تنفیـذ 

گردیـد

اجرای موفقیت آمیز پروژه بازسازی کوره شماره 3 پیش گرم نورد گرم فوالد مبارکه
با استفاده از توان داخلی صورت گرفت؛
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خبر کوتاه 

مدیرعامل شرکت مهندسـی فن آوران معادن و فلزات   
گفـت: در حـوزه صنایـع معدنـی همچـون فـوالد و آلومینیـوم، 
کتشـافات جدیـدی جهـت تأمیـن مـواد  دولـت بایـد بـه فکـر ا
گر ایـن موضوع جدی گرفته نشـود،  اولیه بـرای آن ها باشـد و ا
تأمیـن فـوالد و آلومینیـوم در سـال های آینـده با مشـکل روبرو 

خواهد شد.
شـهریار طاهرپـور در گفت وگـو بـا خبرنـگار ایراسـین اظهـار کـرد: 
شـرکت مهندسـی فـن آوران معـادن و فلـزات در زمینـه انتقـال 
تکنولوژی و بومی سازی صنایع فلزی و معدنی فعالیت می کند و 
دارای الیسنس تکنولوژی میدرکس، با سابقه 20 ساله و متشکل 
از ۸00 نفر پرسـنل و 200 نفر شـاغل در بخش مهندسـی و با حضور 

پررنـگ جوانـان، یکـی از افتخـارات صنعت فوالد کشـور اسـت.
وی بـا اشـاره بـه فعالیـت شـرکت مهندسـی فـن آوران معـادن و 
فلزات در حوزه های سـاخت، خرید و مهندسـی افزود: ۳ شـرکت 
در زیرمجموعه این شرکت مشغول کار هستند که فعالیت آن ها 
شـامل سـاخت قطعات مکانیکـی، قطعـات برقـی و نصب اسـت 
و فعالیـت شـرکت مـادر نیـز معطـوف بـه فعالیت هـای بازرگانـی و 

مهندسـی می شـود.
مدیرعامل شرکت مهندسـی فن آوران معادن و فلزات از افزایش 
تعداد پروژه های این شـرکت در سـال های اخیر خبـر داد و گفت: 
تعـداد کارکنـان ایـن مجموعه گاهـی از هـزار نفـر بـه دو هـزار نفر نیز 
می رسد؛ همچنین تابه حال 15 پروژه در زمینه های ذوب و آهن 
اسفنجی انجام شده و کارفرمایان نیز از فعالیت های صورت گرفته 

توسـط شـرکت رضایت داشته اند.
وی بـا اشـاره بـه این کـه چالـش اصلـی شـرکت MMTE، توافـق 
مالی با کارفرمایان است، خاطرنشان کرد: برای تأسیس شرکت 
آلومینیـوم در زیرمجموعـه شـرکت مهندسـی فـن آوران معـادن و 
فلـزات امیدواری هـای زیـادی وجـود داشـت امـا ایـن امـر محقـق 
نشـد، البته ایـن بحـث در شـرکت فـوالد مبارکـه در حـال پیگیری 
اسـت و تالش این مجموعـه بـرای راه انـدازی کارخانـه آلومینیوم 

در گـروه فـوالد مبارکـه اسـت.
طاهرپور با اشاره به همکاری شرکت مهندسـی فن آوران معادن 
و فلـزات بـا شـرکت های زیرمجموعـه فـوالد مبارکـه در مقاطـع 
مختلف یادآور شـد: بحث احیاء و پروژه بریکت سـازی در شـرکت 
فوالدسـازی سفیددشـت، مهم تریـن پـروژه مشـترک مـا بـا گـروه 
فوالد مبارکه بوده است؛ همچنین اخیرا پروژه ای با شرکت فوالد 
مبارکه مطرح شده که امیدواریم در صورت توافق بتوانیم به طور 

مسـتقیم با این شـرکت معظم همـکاری کنیم.
تحریم فرصتی برای بروز استعداد نیروهای جوان 

ایرانی
وی در خصـوص نقـش تحریم هـا بر صنعـت فـوالد کشـور تصریح 
کرد: تحریم یک فضای جدید را در کشور ایجاد کرد که مهندسان 
و نیروهای جـوان ایرانی بتوانند اسـتعدادهای خـود را به مرحله 
بـروز برسـانند؛ در ابتـدای تحریم هـا مـا بایـد ۹5 درصـد تجهیـزات 
ج کشـور وارد می کردیـم کـه ایـن میـزان  موردنیـاز خـود را از خـار

واردات در حـال حاضـر بـه 10 درصـد کاهـش یافتـه اسـت.
طاهرپور اذعان داشـت: در حوزه صنایع معدنی همچـون فوالد 
کتشافات جدیدی جهت تأمین  و آلومینیوم، دولت باید به فکر ا
گـر ایـن موضـوع جـدی گرفتـه  مـواد اولیـه بـرای آن هـا باشـد و ا
نشـود، تأمیـن فـوالد و آلومینیـوم در سـال های آینـده بـا مشـکل 

روبـرو خواهـد شـد.
کتشـافی »آلومینـای«  وی در پایـان بابیـان این کـه به جـز حـوزه ا
کتشافی دیگری برای  جاجرم، واقع در خراسان شمالی، فعالیت ا
کیـد کرد: تنهـا یـک کارخانه  آلومینیـوم در کشـور وجـود نـدارد، تأ
آلومینیوم در کشور مشغول به کار است اما باید احداث کارخانه 
آلومینـا نیـز موردتوجـه قـرار بگیـرد؛ همچنیـن در مـورد بوکسـیت 
بـه دلیـل وجـود پتانسـیل در کشـور بایـد فعالیت هـای بیشـتری 

صـورت گیـرد.

تحریم فرصتی برای بروز استعداد 

نیروهای جوان ایرانی

میزان تولید کنسانتره زغال سنگ شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو در 
نیمه نخست ۱۴۰۰، بیش از ۸ درصد افزایش یافته است. به گزارش 
ایمیدرو ، این دو شرکت ۷۳۲ هزار و ۵۴ تن کنستانتره زغال سنگ 
تولید کرده اند. میزان تولید شرکت ها در مدت مشابه سال ۹۹، حدود 
۶۷۵ هزار و ۸۰۸ تن بوده است.

گزارش ایرنا سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی،  به 
کار پنجمین  کرمان در آغاز به  کشاورزی استان  صنایع، معادن و 
کرمان با بیان اینکه  نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی 
گفت: مدیران بنگاه های  معدن هم منبعی تجدیدناپذیر است 
معدنی و صنعتی استان رسالتی فراتر از بنگاهداری بر عهده دارند. 

 خـبــــــــــــــــــر      

افزایش ۸ درصدی تولید کنستانتره زغال سنگ در  دو 
شرکت زیرمجموعه ایمیدرو

مدیران معدنی رسالتی فراتر از بنگاهداری دارند

شرکت فوالد مبارکه مدلی منحصربه فرد را در کنترل کرونا دنبال کرد

نتایج مثبت مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در مهار کرونا

مدیـر بهداشـت حرفـه ای، ایمنـی و محیط زیسـت 
گفـت: اقدامـات فـوالد مبارکـه در  فـوالد مبارکـه 
پیشـگیری و کنتـرل کرونـا تحـت عنـوان »کار ایمـن 
در پاندمی کووید ۱۹ مطابق با ISO45005« دنبال شـده اسـت و 

کسـن را دریافـت کرده انـد. کنـون ۲۳ هـزار نفـر دوز اول وا تا
کـرد:  گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد اظهـار  حسـین مدرسـی فـر در 
بـرای  مجموعـه اقدامـات انجام شـده در شـرکت فـوالد مبارکـه 
پیشـگیری و کنتـرل کوویـد 1۹ بـا عنـوان سیسـتم مدیریـت کرونـا و 
موضوع »کار ایمـن در پاندمی کوویـد 1۹ مطابق بـا ISO45005« اجرا 

شـده اسـت.
وی افـزود: شـرکت فـوالد مبارکـه به عنـوان سـازمانی پیشـرو، مدلـی 
منحصربه فـرد را در پیشـگیری و کنتـرل کرونـا دنبـال کـرده اسـت کـه 

ماحصـل اقدامـات انجام شـده بارهـا موردتقدیـر قرارگرفتـه اسـت.
تشکیل »کمیته بحران کرونا« در شرکت فوالد مبارکه  

مدیـر بهداشـت حرفـه ای، ایمنـی و محیط  زیسـت فـوالد مبارکـه بـا 
اشـاره بـه تشـکیل »کمیته بحـران کرونـا« در این شـرکت خاطرنشـان 
کـرد: ایـن کمیتـه به عنـوان محـور تصمیم گیـری بـرای بحـران کرونـا 
کـه  و بـا حضـور معاونـان و مسـئوالن مربوطـه تشـکیل می شـود چرا
کووید 1۹ به عنوان یک خطر شناسایی شـده و از سیسـتم شناسـایی 

خطـرات و مدیریـت ریسـک پیـروی می کنـد.
همه گیـری  مدیریـت  تدوین شـده  دسـتورالعمل   ۳0 بـه  وی 
گریـزی زد و توضیـح داد: بـر اسـاس  کرونـا در شـرکت فـوالد مبارکـه 
کارکنـان  دسـتورالعمل های طراحی شـده، آمـوزش بـه پرسـنل و 
را در اولویـت قراردادیـم و از تمـام بسـترهای اطالع رسـانی بـرای 

کردیـم. کوویـد 1۹ اسـتفاده  اطالع رسـانی در خصـوص 
مدرسـی فر بـه همکاری بـا دانشـگاه ها و مسـئوالن بهداشـت اسـتان 
و شهرسـتان مبارکـه بـرای پاسـخ بـه پرسـش های مربـوط بـه کرونـا 
گفـت: بـرای اطمینـان بخشـی حتـی اطالعـات  کـرد و  اشـاره ای 

ارائه شـده به همـکاران را در محـک آزمـون قراردادیـم و حتی از بسـتر 
رادیوفوالد بـرای رفع ابهامـات و ارائـه جدیدترین یافته هـای مربوط 

بـه کرونـا بهـره گرفتیـم.
وی اضافه کرد: خبرنامه فوالد و نرم افزار پوپک به عنوان اتاق گفت وگو 
هـم محمل هـای دیگـر اطالع رسـانی در خصـوص کرونـا بـود کـه از ایـن 

بسـترها هم برای ارتقـای دانـش در زمینه کوویـد 1۹ اسـتفاده کردیم.
کید بر فرهنگ سازی فاصله گذاری هوشمند در شرکت  تأ  

فوالد مبارکه 
مدیـر بهداشـت حرفـه ای، ایمنـی و محیط زیسـت فـوالد مبارکـه بـه 
ارائـه بروشـور و فیلم هـای آموزشـی در ورودی سـاختمان ها بـرای 
اطالع رسـانی کرونـا گریـزی زد و گفـت: آموزش هـای مربـوط بـه ایـن 
بیماری حتی بـرای خانواده های پرسـنل فوالد مبارکـه انجام گرفت 
تا با ارتقاء سـواد رسـانه ای به اطالعات صحیح و دقیق مجهز شوند.
کرونـا اعـم از  کننـده و پیشـگیری از  وی از توزیـع موادضدعفونـی 
دسـتکش و ماسـک در شـرکت خبـر داد و اظهـار کـرد: در مکان هایی 
کـه نیـاز بـه تهویـه عمومـی دارد اعـم از ترابـری، رختکن هـا تمهیـدات 
الزم در نظـر گرفتـه شـد و بـا انجـام بازرسـی های مسـتمر و اثربخـش 
کـن عمومی و سـرویس های  اعـم از گندزدایـی و ضدعفونـی مکـرر اما

بهداشـتی درصـدد کاهـش ریسـک ابتـال بـه کرونـا برآمدیـم.
کیـد بـر فرهنگ سـازی فاصله گـذاری هوشـمند در  مدرسـی فـر بـا تأ
شـرکت فوالد مبارکه گفـت: اقدامات متنـوع و سـخت گیرانه ای برای 
حفـظ فاصله گـذاری اجتماعـی در این شـرکت انجـام گرفـت و حضور 

کـن پرتـردد نظام منـد شـد. افـراد در اما
کیـد بـر خط مشـی تعریف شـده مبتنـی بـر »کار ایمـن در  وی بـا تأ
پاندمـی کوویـد 1۹ مطابـق بـا ISO45005« در شـرکت فـوالد مبارکـه، 
افـزود: به منظـور غربالگـری و بیماریابـی فعـال کارکنـان ایـن شـرکت، 
نرم افـزار منحصربه فـردی جهـت مشـارکت کارکنـان در خوداظهاری 
عالئـم بیمـاری و غربالگـری به صـورت هفتگـی در سـامانه غربالگـری 

کرونـا دنبـال می شـود.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه ضمن 
تقدیـر وزیـر سـابق بهداشـت و رئیـس سـابق دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهـان از اقدامـات ایـن شـرکت در کنتـرل کرونـا گفـت: سیسـتم 
غربالگـری بیماریابـی در ایـن شـرکت اقدامـی مهـم و ممتـاز بـود کـه 
از یـک سـال و نیـم گذشـته راه انـدازی شـده اسـت. ایـن نرم افـزار بـا 
رصد و پایش پرسـنل شـرکت فـوالد مبارکـه به صورت هفتگی توسـط 
پزشـکان توانسـت متناسـب بـا وضعیـت بیمـار، اطالعـات الزم را در 

اختیـار ایشـان قـرار دهـد.
مشارکت 99.76 درصدی کارکنان در سیستم غربالگری   

بیماریابی
وی افزود: میزان مشـارکت پرسـنل شـرکت فـوالد مبارکه در سیسـتم 
غربالگـری بیماریابـی ۹۹.۷6 درصـد بـوده اسـت کـه باقی مانـده هـم 
به افرادی اختصاص دارد که در این شـرکت حضور ندارند. در شـش 
مـاه گذشـته، پزشـکان از طریق ایـن سـامانه بیـش از ۴0 هـزار تماس 

تلفنـی را پاسـخ دادنـد که تکرار نشـدنی اسـت.
 )PCR( مدرسـی فر با اشـاره به انجام 6۳ هزار تست تشـخیصی کرونا
در شـرکت فوالد مبارکه بیان کرد: این شـرکت با اقدامات پیشگیرانه 
تنها سـه پیـک از پنـج پیـک کرونـا را طی کـرده اسـت کـه بهتریـن آمار 

اخذشـده در این زمینه اسـت.
کسیناسـیون کرونـا در شـرکت فـوالد مبارکـه را  وی در پایـان رونـد وا
کسیناسـیون کرونـا در ایـن شـرکت بـا  توضیـح داد و گفـت: انجـام وا
کسـن های برکـت، سـینوفارم و آسـترازنکا دنبـال می شـود و  تزریـق وا
کسـن کرونـا و 11 هـزار نفـر هـم هـر  کنـون 2۳ هـزار نفـر دوز نخسـت وا تا
کسـن را دریافـت کرده انـد و امیدواریـم در ماه هـای آینـده  دو دوز وا
کسیناسـیون، اقدامـات جدیـد بـرای حضـور  بـا انجـام صددرصـد وا
کار فراهـم شـود تـا شـاهد افزایـش بهـره وری در  پرسـنل در محـل 

بزرگ تریـن واحـد صنعتـی کشـور باشـیم.

دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ با اشاره به اینکه 
کنون ۲4 درصد کشور دو دوز و حدود 5۸ درصد  تا
کسن کرونا را دریافت کردند، گفت:  هم یک دوز وا
کسیژن رایگان  اقدام شرکت فوالد مبارکه در تأمین ا
کز درمانگر ثابت کرد که با همکاری تمام بخش ها می توان به  مرا
مهار بیماری کرونا امید داشت و نتایج مثبت آن را در سطح جامعه 

مشاهده کرد.
عاطفه عابدینی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به ایفای مسئولیت 

کسیژن رایگان  اجتماعی شرکت فوالد مبارکه در ایام کرونا اظهار کرد: تأمین ا
کز درمانگر اقدام پسندیده ای در راستای  شرکت فوالد مبارکه برای مرا
که مهار بیماری کرونا اقدامی  سیاست های دولت سیزدهم بوده چرا
میان بخشی است و صنایع هم در این زمینه با ایفای مسئولیت اجتماعی 

به یاری سیستم بهداشت و درمان شتافته اند.
کز درمانگر  کسیژن رایگان مرا وی افزود: اقدام شرکت فوالد مبارکه در تأمین ا
ثابت کرد که با همکاری میان بخشی، می توان به مهار بیماری کرونا امید 

داشت و نتایج مثبت آن را در سطح جامعه مشاهده کرد.

کسیناسیون زیر 12 ساله ها نداریم برنامه ای برای وا  
کسیناسیون کرونا در  دبیر کمیته علمی کشوری کووید 1۹ در ادامه به روند وا
کشور اشاره ای کرد و گفت: به طور متوسط روزانه بین ۸00 هزار تا یک میلیون 
کنون 2۴ درصد کشور دو دوز  کسن کرونا در کشور تزریق می شود، تا دوز وا
کسن کرونا را دریافت کردند. کسن کرونا و حدود 5۸ درصد هم یک دوز وا وا

کسیناسیون افراد زیر 12 سال  وی اضافه کرد: در حال حاضر برنامه ای برای وا
نداریم و مسیر برای رسیدن به ایمنی جمعی طوالنی است و امیدواریم با 
کسیناسیون، بتوانیم کرونا را کنترل کنیم. مشارکت هم وطنان نسبت به وا

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه:

دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 مطرح کرد:

 رشد و ارتقای کیفی محصوالت فوالد مبارکه 
حاصل همکاری فی مابین اداره استاندارد کشور و فوالد مبارکه

مهـــدی آقازینلـــی مدیـــر پشـــتیبانی بازاریابـــی و فروش 
ضمـــن تبریـــک روز اســـتاندارد، از رشـــد و ارتقـــای 
کیفـــی محصـــوالت فـــوالد مبارکـــه کـــه بـــا همـــکاری 
میـــان اداره اســـتاندارد کشـــور و شـــرکت فـــوالد مبارکـــه حاصـــل شـــده 

اســـت خبـــر داد.
وی افـــزود: 22 مهرمـــاه روز اســـتاندارد در ایـــران اســـت کـــه بـــا تصویـــب 
ـــکیالت  ـــد و تش ـــزی ش ـــی پایه ری ـــال 1۳0۴ شمس ـــا در س اوزان و مقیاس ه
ســـازمانی آن بعـــدا بـــه مؤسســـه مســـتقل اســـتاندارد و تحقیقـــات 

صنعتـــی کشـــور تغییـــر شـــکل داد.
کـــرد: اســـتانداردها  مدیـــر پشـــتیبانی بازاریابـــی و فـــروش تصریـــح 
نه تنهـــا بـــرای تجـــارت ســـودمندند، بلکـــه تعامـــل مـــردم جهـــان را آســـان 
می کننـــد و حفاظـــت از محیط زیســـت، ایمنـــی، امنیـــت، ســـالمت و 

دســـت یابی بـــه اطالعـــات و دانـــش را نیـــز بـــه ارمغـــان مـــی آورد.
کیفـــی  کـــرد: شـــرکت فـــوالد مبارکـــه در ارتقـــای  وی خاطرنشـــان 
محصـــوالت خـــود و استانداردســـازی آن هـــا بـــا اداره اســـتاندارد کشـــور 
ارتبـــاط تنگاتنـــگ دارد، به طوری کـــه بـــرای محصوالتـــی مثـــل ورق 
فـــوالدی گـــرم بـــا کیفیـــت ســـاختمانی، ورق فـــوالدی گـــرم نوردیـــده 
ـــوالت  ـــبا، محص ـــوالد س ـــع ف ـــرم مجتم ـــای گ ـــی، ورق ه ـــت کشش ـــا کیفی ب
گـــرم، ورق هـــای فـــوالدی ســـرد  گالوانیـــزه  قلع انـــدود و ورق هـــای 
نوردیـــده دارای کـــد اســـتاندارد ملـــی و مخصـــوص فـــوالد اســـت. کلیـــه 
ایـــن اســـتانداردها پروانـــه اســـتاندارد اجبـــاری دارنـــد و همچنیـــن در 
مـــورد اســـتاندارد ورق هـــای فـــوالدی پیش رنگ شـــده نیـــز فـــوالد مبارکـــه 

اســـتاندارد تشـــویقی دریافـــت کـــرده اســـت.
زینلـــی در ادامـــه یـــادآور شـــد: بـــا بهره گیـــری مناســـب از اســـتانداردهای 

ـــوان در فراینـــد طراحـــی، انتخـــاب  تدوین شـــده ملـــی و بین المللـــی می ت
و کنتـــرل قطعـــات و مـــواد همـــواره گام هـــای روبه جلـــو برداشـــت و 
زمینه هـــای حرکـــت به ســـوی تولیـــدات بـــا کیفیـــت بـــاال و بهبـــود مســـتمر 

پارامترهـــای تولیـــد را رقـــم زد.
به کارگیـــری  بـــا  فـــروش  و  بازاریابـــی  پشـــتیبانی  گفتـــه مدیـــر  بـــه 
اســـتانداردهای معتبـــر قابلیـــت الزم بـــرای توســـعه بازارهـــای داخلـــی و 
زمینـــه رقابـــت در بازارهـــای بین المللـــی بـــرای محصـــوالت فـــوالد مبارکـــه 

پدیـــد خواهـــد آمـــد.
وی در پایـــان ابـــراز امیـــدواری کـــرد: بـــا ادامـــه رونـــد بهینـــه همـــکاری 
ــای  ــواره فرصت هـ ــور همـ ــتاندارد کشـ ــه و اداره اسـ ــوالد مبارکـ ــرکت فـ شـ
رشـــد و ارتقـــای کیفـــی محصـــوالت و بهـــره وری فرایندهـــای تولیـــد پیـــش 

ــرد. ــرار می گیـ ــور قـ ــت کشـ ــرکت و صنعـ روی شـ

 خبرنامـه فـوالد و نرم افـزار پوپـک به عنوان 
گفت وگـو هـم محمل هـای دیگـر  اتـاق 
اطالع رسـانی در خصـوص کرونـا بـود کـه 
از ایـن بسـترها هـم بـرای ارتقـای دانـش در 

زمینـه کوویـد 19 اسـتفاده کردیـم

مدیر پشتیبانی بازاریابی و فروش مطرح کرد:

:)MMTE( مدیرعامل شرکت مهندسی فن آوران معادن و فلزات

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 
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در حاشیه همایش تجلیل از نمونه های ترافیکی و پیشکسوتان پلیس راه استان اصفهان مطرح شد؛

 اقدامات شایسته فوالد مبارکه
 در راستای تحقق شعار حفظ کرامت و سالمت سرمایه های انسانی

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
 مطرح کرد:

باشگاه روابط عمومی های عضو 

    اتاق بازرگانی اصفهان درصدد 

      رفع معضالت صنعتی استان 

دولت از بومی سازی فناوری صنعت کشتی سازی حمایت می کندرکورد تولید ورق سازه های فوالد در ذوب آهن شکسته شد

خود  استانی  سفر  ششمین  جریان  در  رئیس جمهور  ایرنا،  گــزارش  به 
از  حمایت  بر  کید  تأ با  محالتی  شهید  اسکله  از  بازدید  در  بوشهر  به 
که برای طراحی و ساخت  بومی سازی این صنعت افزود: فعالیت هایی 
شناورها انجام می شود جلوه ای از خودکفایی است، ضمن اینکه جنبه 
کردن اقتصاد دریا و جلوگیری از خروج ارز از  دفاعی نیز دارد و در فعال 
کشور نیز نقش مهمی ایفا می کند.

تولید  خط  جدید  دریل  و  اره  گفت:  ذوب آهن  شرکت  مدیرعامل 
کارگاه نورد ۶۵۰  ریل جهت افزایش ظرفیت تولید این محصول در 
افزایش  تا  شد  راه اندازی  اصفهان  ذوب آهن  تالشگران  همت  به 
سازه های  ورق  گفت:  یزدی زاده  بزند.  رقم  را  ریل  تولید  چشمگیر 
که با تولید ۴۰۰ تن ورق  فوالدی یکی ازاین دست محصوالت است 
سازه ۳۰۰×۲۰ در یک شیفت هشت ساعته رکورد جدیدی ثبت شد.

خبر  کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

کابین هــای اپراتــوری  بــا توجــه بــه فرســودگی 
جرثقیل های شماره 4۳، 44 و 4۷ واحد گالوانیزه 
و ورق رنگی و مخاطرات ایمنی و همچنین شــرایط 
ارگونومــی نامطلوب کابین هــای موجود، پروژه ســاخت و نصب 
ــد  ــماره 4۳ و 44 و 4۷ واح ــای ش ــوری جرثقیل ه ــای اپرات کابین ه

گالوانیــزه و ورق رنگــی بــا موفقیــت بــه مــورد اجــرا درآمــد.

اســماعیل امینــی کارشــناس اجــرای پروژه هــای جنبی و پشــتیبانی 
بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: اولیــن و مهم تریــن اصــل در طراحــی 
کابین هــای اپراتــوری جرثقیــل ســقفی رعایــت اصــول ایمنــی و 
همچنیــن حفــظ ســالمت جســمی و روحــی اپراتــور اســت، بدیــن 
منظــور در طراحــی هریــک از اجــزای ایــن کابین هــا ســعی شــده تــا بــا 
شــنیدن دغدغــه اپراتورهــا و مشــکالت آن هــا، ایــن مشــکالت تــا حــد 

ممکــن رفــع گــردد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه هزینــه طراحــی، ســاخت و نصــب ایــن 
۳ کابیــن کــه ۴0 میلیــارد ریــال اســت افــزود: بــه حداقــل رســاندن 
ارتعاشــات فیزیکــی، افزایــش فضــای کاری اپراتــور، به کارگیــری 
صندلــی اســتاندارد ارگونومیــک بــا قابلیــت تنظیــم 1۴ حالتــه برقــی، 
شیشــه های دوجداره جهــت جلوگیــری از ورود گردوغبار، ســروصدا 
ــا  ــب و...، تنه ــوع مناس ــه مطب ــتم تهوی ــتفاده از سیس ــرودت، اس و ب
بخشــی از اقداماتــی اســت کــه در طراحــی و ســاخت کابین هــای 

جدیــد در نظــر گرفتــه شــده اســت.
کارشــناس اجــرای پروژه هــای جنبــی و پشــتیبانی تصریــح کــرد: بــا 
ــه اهمیــت چرخــه تولیــد و جلوگیــری از توقــف خــط تولیــد،  توجــه ب

ــای  ــب کابین ه ــی و نص ــای قبل ــدام از کابین ه ــاژ هرک ــل دمونت مراح
جدیــد در کمتــر از ۳6 ســاعت و در زمــان شــات دان ناحیــه صــورت 
گرفته اســت تــا کوچک تریــن خللــی در فراینــد تولید بــه وجــود نیاید.
امینــی در پایــان از زحمــات و همکاری هــای مدیریــت اجــرای 

پروژه هــای جنبــی و پشــتیبانی، مدیریــت نــورد ســرد، مدیریــت 
بازرســی فنــی، اتوماســیون و ابــزار دقیــق، بهره بــرداری و تعمیــرات 
خــط گالوانیــزه و ورق رنگــی، شــرکت فنــی مهندســی فــوالد و شــرکت 
ســامان نگیــن ســهند به عنــوان پیمانــکار تشــکر و قدردانــی کــرد.

کشاورزی  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
اصفهان با اشاره به فعالیت باشگاه روابط عمومی های عضو 
اتاق بازرگانی اصفهان گفت: هیچ چاره ای جز هم افزایی در 
استفاده از ظرفیت واحدهای بزرگ و صنعتی استان اصفهان 
نداریم و به همین دلیل ایجاد این باشگاه منجر به تحقق 
هم افزایی مثبت شده تا بتوانیم گام های مهم تری در رفع 
معضالت صنعتی و اجتماعی با هم افزایی و ایجاد ارتباط 

منسجم میان واحدهای صنعتی برداریم.
مسعود گلشیرازی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین بابیان این که 
استان اصفهان به عنوان استان فوالدی کشور شناخته شده 
کرد:  گره خورده است، اظهار  و نام آن با صنعت فوالد ایران 
نمایشگاه های تخصصی حوزه صنعت فوالد در اصفهان باید حال 

و هوای دیگری داشته باشد.
وی افزود: خوشبختانه امسال نمایشگاه فوالد، هم ازنظر کیفیت 
برگزاری و هم ازنظر عقد قراردادهای تجاری، برای شرکت کنندگان 
که نشان می دهد در  و مراجعه کنندگان بسیار مطلوب بود 
سال های آینده شاهد یک اتفاق بهینه در برگزاری نمایشگاه 
فوالد در اصفهان خواهیم بود؛ نتایج حاصل از برگزاری این گونه 
نمایشگاه ها در اصفهان نیز نشان می دهد برگزاری نمایشگاه های 
تخصصی با استانداردهای مطلوب، به صورت مستقیم به اقتصاد 

آن حوزه در کشور و مشخصا اصفهان کمک می کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان بابیان 
این که تقویت شرکت های زیرمجموعه قطعا جزو وظایف ذاتی 
اتاق های بازرگانی است، گفت: وظایف اتاق ها به عنوان مشاور 
قوا، باید از شرکت های زیرمجموعه خود حمایت و از مشکالتشان 

گره گشایی کنند.
وی خاطرنشان کرد: سازوکارهای رفع این موانع در حوزه های 
مختلف و در سطوح استانی و ملی نیز بر همین اساس است، به 
همین دلیل اتاق های بازرگانی در مجلس مربوطه، صاحب کرسی 

هستند و باید موارد را رصد و پیگیری کنند.
گلشیرازی بابیان این که در حال حاضر صنعت فوالد کشور شرایط 
خاصی دارد، ادامه داد: پیش تر شرکت هایی نظیر فوالد مبارکه 
معموال به صورت مستقیم و توسط مدیران خود، مشکالت را 
احصا و پیگیری می کردند اما اخیرا و بر اساس درخواست شرکت 
فوالد مبارکه جلسه ای در اتاق بازرگانی با موضوع پیگیری رفع 
مشکالت فوالد مبارکه در حوزه واردات تشکیل شد؛ این نقش 
اتاق ها به عنوان نمایندگی از اعضای خود، قطعا گره گشا و در رونق 
اقتصادی تسهیلگر است؛ در همین راستا اتاق بازرگانی اصفهان 
اعالم آمادگی می کند که در کنار شرکت فوالد مبارکه و سایر اعضای 

خود بتواند به انجام وظایف خود بپردازد.
وی با اشاره به فعالیت باشگاه روابط عمومی های عضو اتاق 
بازرگانی اصفهان تصریح کرد: دنیای امروز، دنیای ارتباطات 
است و بلندگوی ارتباطات بین واحدهای صنعتی، ذی نفعان 
و جامعه نیز روابط عمومی های آن ها هستند؛ ما هیچ چاره ای 
جز هم افزایی در استفاده از ظرفیت واحدهای بزرگ و صنعتی 
استان اصفهان نداریم و به همین دلیل ایجاد این باشگاه منجر به 
تحقق هم افزایی مثبت شده تا بتوانیم گام های مهم تری در رفع 
معضالت صنعتی و اجتماعی با هم افزایی و ایجاد ارتباط منسجم 

میان واحدهای صنعتی برداریم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در 
پایان عنوان داشت: امیدوارم این باشگاه با همان ایده ای که 

تشکیل شده، بتواند فعالیت خود را ادامه دهد.

ترابـری فـوالد مبارکـه بزرگ تریـن نـاوگان 
حتـی  و  کشـور  صنعتـی  حمل ونقـل 
خاورمیانه اسـت که افتخار خدمت دهی 
بـه کارکنـان فـوالد مبارکـه و سـازمان های 
که امنیت سرنشینان  بیرونی را دارد و ازآنجا
اهمیـت بسـیار زیـادی بـرای ایـن شـرکت 
دارد، همواره ایجاد نظم در سرویس دهی 
و ارائـۀ آموزش هـای الزم، تـردد ایمـن و 
بدون حادثه را سرلوحۀ فعالیت خود قرار 

داده اسـت

طراحی، ساخت و نصب کابین های اپراتوری جرثقیل های سقفی واحد گالوانیزه و ورق رنگی

مهـدی کفایـت معـاون منابـع انسـانی شـرکت 
از  فـوالد مبارکـه در حاشـیه همایـش تجلیـل 
نمونه هـای ترافیکـی و پیشکسـوتان پلیـس راه 
کـرد:  اسـتان اصفهـان در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد اظهـار 
فـوالد مبارکـه در راسـتای تحقـق شـعار حفـظ کرامـت و سـالمت 
سـرمایه های انسـانی، همـواره اقدامـات شایسـته ای انجـام 
داده و همچنان که در فرایند تولید و کیفیت همیشه پرچم دار و 
سـرآمد بوده، با برنامه ریزی، آموزش و استانداردسـازی رویه ها 
و خدمات قابل ارائه به کارکنان، توانسته در انجام وظیفه خطیر 
شـرعی و قانونی حفـظ و تکریم کارکنـان در حـوزه ایـاب و ذهاب 

سـرآمد باشـد.
کـه براسـاس اسـتانداردها و سـاختارهای  وی افـزود: مفتخریـم 
سـازمان یافته، موفـق به کسـب عنـوان ترابـری برتر اسـتان صنعتی 
اصفهـان شـویم؛ ایـن موفقیـت را بـه مدیرعامـل محتـرم شـرکت، 
دست اندرکاران ترابری و رانندگان و همچنین کارکنان عزیز شرکت 

کـه از سـرمایه های مـا هسـتند، تبریـک و تهنیـت عـرض می کنـم.
کرده تا پا به پای  ترابری شرکت فوالد مبارکه تالش   

کیفیت ارائه دهد همکاران بخش تولید خدماتی ایمن و با
صـادق فرخـی، مدیـر خدمـت عمومـی و امـور رفاهـی شـرکت فـوالد 
مبارکـه ضمـن تبریـک ایـام مـاه ربیـع االول و هفتـه نیـروی انتظامـی 
اظهـار کـرد: خوشـبختانه پلیـس راه همـکاری خوبـی بـا بزرگ تریـن 
نـاوگان حمل ونقـل کشـور دارد و از ایـن نظـر بایـد از ایـن بخـش 

تشـکر کـرد.
وی افـزود: امـروز بسـیار مفتخـرم کـه ترابـری شـرکت فـوالد مبارکـه 
به عنـوان ترابـری برتـر اسـتان صنعتـی اصفهـان و در میـان انبوهـی 
از ناوگان هـای صنعتـی انتخـاب و معرفـی شـده اسـت. قطعـا ایـن 
موفقیت را مرهون تالش همکاران ترابری از رانندگان عزیز گرفته تا 

عوامل اجرایی هسـتیم که همین جا مراتب تشـکر خود را خالصانه 
خدمـت آن هـا اعـالم می کنـم.

مدیـر خدمـت عمومـی و امـور رفاهـی شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح 
کرد: ترابری شـرکت فوالد مبارکه بـا استانداردسـازی و رعایت نکات 
ایمنـی، حفاظتـی و فنـی برپایـه اصـول علمـی بـا محوریـت آمـوزش 
مسـتمر، رعایت پروتکل ها و فرهنگ سـازی تالش کرده تا پا به پای 
کیفیت  همکاران بخـش تولید در فـوالد مبارکه، خدماتی ایمـن و با

ارائـه دهـد.
فرخی خاطرنشـان کرد: ترابری فوالد مبارکه همـواره به تالش های 
خود در راستای تعالی خدمات و ارتقای روزافزون کیفیت و کمیت 

فعالیت های خود ادامـه می دهد.
ایجاد نظم، تردد ایمن و بدون حادثه فوالد مبارکه را یک   

مجموعه برتر در زمینه حمل ونقل کرده است
سرپرسـت ترابـری شـرکت فـوالد مبارکـه از برنامه ریـزی ایـن شـرکت 
برای ایجاد کارگروه مشترک با پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان خبـر داد و گفـت: فوالد مبارکه بـا انتقال دانـش و تجربیات 
خـود در زمینـه دسـت یابی بـه ترابـری نمونـه بـه سـایر شـرکت ها 
برای ایجـاد حمل ونقل ایمـن در اسـتان اصفهان و حتی کل کشـور 

کمـک می کنـد.
علی قربانـی اظهار کرد: ایجـاد نظم، تردد ایمـن و بدون حادثـه و... 
ازجمله آیتم هایی اسـت که فوالد مبارکـه را به عنوان یک مجموعه 
برتـر در زمینـه حمل ونقـل در اسـتان اصفهـان و حتی کشـور مطرح 

کرده اسـت.
وی افــزود: ترابــری فــوالد مبارکــه بزرگ تریــن نــاوگان حمل ونقــل 
صنعتــی کشــور و حتــی خاورمیانــه اســت کــه افتخــار خدمت دهــی 
کــه  بــه کارکنــان فــوالد مبارکــه و ســازمان های بیرونــی را دارد و ازآنجا
امنیــت سرنشــینان اهمیــت بســیار زیــادی بــرای ایــن شــرکت دارد، 

همــواره ایجــاد نظــم در ســرویس دهی و ارائــۀ آموزش هــای الزم، 
تردد ایمن و بدون حادثه را ســرلوحۀ فعالیت خود قرار داده اســت.
سرپرست ترابری شرکت فوالد مبارکه گفت: در همین راستا ترابری 
فـوالد مبارکـه بـا تالش هـای پی درپـی خـود موفـق شـد بـرای اولیـن 
بـار عنـوان ترابـری برتـر اسـتان اصفهـان را از آن خـود کنـد و افتخـار 
می کنیم که این مهم با فعالیـت گروهی و همراهـی رانندگان خوب 
و متعهد ترابری در مجموعه فوالد مبارکه برنامه ریزی  شـده است.
قربانـی درباره مسـیر این شـرکت برای دسـت یابی به جایـگاه نمونه 
ترافیکـی و ترابـری برتـر اسـتانی نیـز گفـت: برنامه هـای مختلفـی 
در ایـن راسـتا اجـرا شـده کـه در رأس آن تکریـم راننـدگان به عنـوان 
سـکان داران اصلی هدایت وسـیله نقلیه قـرار دارد. راننـدگان نباید 
دغدغـه ای داشـته باشـد تـا بتوانـد بـا آرامـش خاطـر خدمت رسـانی 

خـوب و بـدون حادثـه ای داشـته باشـد.
وی افــزود: عــالوه بــر ایــن یــک تیــم بســیار قــوی و سیســتماتیک 
ــی  ــات قانون ــه الزام ــت ک ــت اس ــه فعالی ــغول ب ــه مش ــوالد مبارک در ف
خودروهــا و راننــدگان را کنتــرل می کنــد. انجــام بازرســی های فنــی 
دوره ای و تحلیــل علــت رخــداد تصادفــات جــاده ای به منظــور 
تعریــف راهکارهــای متناســب ایمنــی نیــز از دیگــر اقداماتــی اســت 
ــه دنبــال داشــته  ــه را ب کــه درمجمــوع خدمت رســانی بــدون حادث

اســت.
سرپرسـت ترابـری شـرکت فـوالد مبارکـه بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت 
درصـدد تشـکیل کارگروهـی مشـترک بـا پلیـس راه به منظـور انتقـال 
تجربیـات این موفقیت به سـایر شـرکت های اسـتانی و حتی کشـور 
اسـت، گفـت: فـوالد مبارکـه بـرای ایجـاد حمل ونقـل کامال ایمـن در 

اسـتان اصفهـان و حتـی کل کشـور تـالش می کنـد.
قربانـی در پایان از همـه کارکنان بخش ترابری شـرکت فـوالد مبارکه 

تشـکر و قدردانـی کرد.

کید بر ضرورت  رئیس انجمن سنگ آهن ایران با تأ
سرمایه گذاری در بخش معدن گفت: نیاز است که مسائل 
مربوط به معدن و فوالد در شورای تخصصی آهن و فوالد دنبال 

شود.
کبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران در گفت وگو با  مهرداد ا
خبرنگار ایراسین اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری، شرایط 
عرضه، نوع خرید و قراردادهایی که در سال های گذشته برای 
سنگ آهن و محصوالت میانی )کنسانتره و گندله( منظور شده 

چندان رضایت بخش نبوده است.
وی با اشاره به دخالت دولت های گذشته در بازار سنگ آهن 
افزود: مداخالت دولت های قبل باعث شد تا واحدهای صنعتی 
کی خود را  بزرگ نتوانند مانند واحدهای صنعتی کوچک، چاال
در تأمین سنگ آهن حفظ کنند که می توان این وضعیت را در 

کارخانه ذوب آهن مشاهده کرد.
کرد: مقرر شد  رئیس انجمن سنگ آهن ایران خاطرنشان 
تأمین مواد اولیه نظیر سنگ آهن، به دوراز دخالت های دولتی 
و جنجال های رسانه ای در محافلی با حضور صاحبان معادن و 
صنایع فوالدی برگزار شود تا بتوانیم با قراردادهای بلندمدت و 

یک ساله به جمع بندی مؤثر و کارساز دست یابیم.
وی با اشاره به ضرورت تشکیل شورای آهن و فوالد اذعان داشت: 
با تأسیس شورای تخصصی آهن و فوالد درصدد هستیم تا تمام 
مسائل و مشکالت این حوزه در این شورا مطرح و تصمیم گیری 

شود.

سرمایه گذاری در معدن باید توسعه پیدا کند

کید کرد: رئیس انجمن سنگ آهن ایران تأ

و  تولیـد  چرخـه  اهمیـت  بـه  توجـه  بـا 
جلوگیـری از توقـف خـط تولیـد، مراحـل 
کابین هـای قبلـی و  دمونتـاژ هرکـدام از 
از  کمتـر  در  جدیـد  کابین هـای  نصـب 
36 سـاعت و در زمـان شـات دان ناحیـه 
صورت گرفته است تا کوچک ترین خللی 

در فراینـد تولیـد بـه وجـود نیایـد
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مدیرعامل شرکت میرکو از برنامه ریزی این شرکت برای 
جلوگیری از خروج ساالنه ۷ میلیون یورو ارز از کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت میرکو   داوود فروتن از راه اندازی 
خط تولید نوارنقاله استیل کورد خبر داد و افزود: این نوارنقاله در 
ایران تولید نمی شود و یکی از استراتژیک ترین اجزای انتقال مواد 
در صنایع به ویژه صنایع معدنی محسوب می شود؛ این در حالی 
است که در شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از صنایع بزرگ 

کشور، بیش از 100 کیلومتر نوارنقاله وجود دارد.
مدیرعامل شرکت میرکو خاطرنشان کرد: در همین راستا شرکت 
میرکو برنامه ای جهت تولید این نوع نوارنقاله در کشور تدوین 
کرده که امیدواریم با حمایت مسئوالن بتوانیم کارخانه تولید 
این نوارنقاله را تأسیس و تکنولوژی تولید آن را برای نخستین بار 
که ساالنه حدود ۷ میلیون یورو ارز برای  به کشور وارد کنیم؛ ازآنجا
تأمین این محصول از کشور خارج می شود، تولید آن در داخل از 

خروج این مقدار ارز از کشور جلوگیری می کند.
وی در پایان ضمن تشکر از حمایت مدیر تعمیرگاه مرکزی فوالد 
مبارکه از امکان تولید سیم جوشکاری توپودری در شرکت میرکو 
کنون سیم های توپودری موردنیاز برای  نیز خبر داد و گفت: ا
جوشکاری و بازسازی این غلتک ها در شرکت میرکو بومی سازی 

شده و در حال تولید است.

مدیر پروژه های ایریتک در شرکت فوالد مبارکه با بیان 
این که تکیه بر تخصص داخلی، راه گذر از تحریم هاست، گفت: 
با تکیه بر توان متخصصان داخلی و دانش بومی سازی بر 

بخش اعظمی از چالش های تحریم فائق شدیم.
سعید عبیری، مدیر پروژه های ایریتک در شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: شرکت ایریتک در سال 1۳5۴ برای انتقال فوالد 
به کشور با مشارکت شرکت ایتالیایی )Italiampianti(  تشکیل 
شد و پس از راه اندازی شرکت فوالد مبارکه در سال 1۳۷1، در 
ابرپروژه های مهم فوالدسازی این شرکت نقش بسزایی را ایفا 

نمود.
وی افزود: پروژه های احیامستقیم، فوالدسازی، نورد گرم و 
نورد سرد از اهم فعالیت های شرکت ایریتک در فوالد مبارکه 
است و این شرکت به عنوان پیمانکار جی.سی )GC(، ام.پی.

سی MPC(( و ام.سی)management   contract(  شناخته شده 
و پروژه های فوالدی را اجرا می کند که عمده آن در شرکت فوالد 

مبارکه به بهره برداری رسیده است.
قائم مقام مدیرعامل شرکت ایریتک در اصفهان خاطرنشان کرد: 
ازآنجا که شرکت ایریتک به عنوان پیمانکار جی.سی)GC(  در 
بخش ذوب، ریخته گری و معدن فعالیت می کند، ساخت پلنت 

و طرح توسعه گروه فوالد مبارکه را برعهده دارد.
وی ادامه داد: مهم ترین چالش شرکت مهندسی ایریتک، تأمین 
سرمایه گذاری خارجی )فاینانس( است و همچنین »تکنولوژی« 
یکی از چالش های پیش روست که بخشی از این مشکالت 
نیز به علت تحریم هاست، البته ما توانستیم با تکیه بر توان 
متخصصان داخلی و دانش بومی سازی بر بخش اعظمی از این 

چالش ها فائق آییم.
عبیری در پایان اذعان داشت: تبدیل »تهدید« تحریم به 
»فرصت« را در ساخت مگامدول احیا مستقیم شهید خرازی 
شرکت فوالد مبارکه با تکیه بر بومی سازی به منصه ظهور 
گرچه تحریم ها روند تولید را کاهش داده، اما باعث  رساندیم؛ ا

شده تا به دانش داخلی متخصصان تکیه کنیم.

خبر کوتاه

آخرین تحوالت بازار بیلت سی آی اسکمبود عرضه زغال سنگ و بازار واردات چین

گزارش فوالد ایران، بیلت سی آی اس ۵ دالر در طول هفته   به 
رشد داشته و با قیمت ۶۰۰ تا ۶۱۵ دالر در هر تن فوب دریای 
سیاه پیشنهاد می شود. فعال فعاالن بازار همه برای حمل 
کرده اند و منتظر رشد قیمت نشسته اند.  نوامبر پیش فروش 
در ترکیه بیلت سی آی اس با قیمت ۶۲۰ تا ۶۳۰ دالر در هر 
تن سی اف آر است، درحالی که یک هفته قبل ۶۱۰ تا ۶۲۰ 
دالر بود.

کمبود تقاضا در بازار  فروشندگان زغال سنگ استرالیا علی رغم 
گذشته افزایش دادند،  آسیا، قیمت های پیشنهادی را هفته 
که میزان عرضه صادراتی آن ها محدودتر شده است.  چرا
تعطیالت یک هفته ای روز ملی چین موجب شده بود معامله ای 
در چین برای زغال سنگ متالورژی استرالیا بسته نشود. درهرحال 
قیمت های پیشنهادی ۱۳ دالر باال رفته به طور میانگین ۴۰۳ تا 
۴۰۵ دالر هر تن فوب ثبت شده است.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی فـــوالد ســـنگان، مدیرعامـــل ایـــن شـــرکت از رشـــد ۲4۶ 
درصـــدی ســـود فـــوالد ســـنگان در شـــش مـــاه نخســـت امســـال خبـــر داد.

امرایـــی افـــزود: ســـود ازجملـــه برتریـــن شـــاخص های اندازه گیـــری فعالیت هـــای 
واحدهـــای صنعتـــی و معدنـــی اســـت، به نحوی کـــه بخـــش اعظمـــی از رشـــد اقتصـــادی دنیـــا و 
اشـــتغال تعریف شـــده در کشـــورهای جهـــان وابســـته بـــه ایـــن صنایـــع اســـت. مـــواردی چون »ســـود« 
ـــی هســـتند و به نوعـــی از مزیت هـــای یـــک  و »فـــروش« از آیتم هـــای بســـیار مهـــم در صورت هـــای مال

کســـب وکاِر موفـــق، بهـــره بـــردن از ســـود آن اســـت.
ـــه،  ـــروه فـــوالد مبارک ـــی فـــوالد ســـنگان به عنـــوان عضـــوی از گ ـــادآور شـــد: شـــرکت صنایـــع معدن وی ی
تولیدکننده گندلـــه و کنســـانتره با ظرفیـــت ســـالیانه 10 میلیون تـــن در شـــرقی ترین نقطـــه ایـــران و در 
اصطـــالح » عســـلویه شـــرق کشـــور« اســـت. تولیـــد مســـتمر و پایـــدار مـــواد اولیـــه بزرگ تریـــن فوالدســـاز 
خاورمیانـــه و نـــگاه راهبـــردی تعریف شـــده در افـــق 1۴0۴ کشـــور، بیـــش از همـــه، معطـــوف بـــه تأمیـــن 

پایـــدار مـــواد اولیـــه اســـت.
مدیرعامـــل فـــوالد ســـنگان افـــزود: بی شـــک بی ثباتـــی و عـــدم اطمینـــان بـــر بـــازار نفـــت، تحریم هـــای 
ـــزوده ناشـــی از  ـــا ســـال 2050 و ارزش اف ـــه، پیش بینـــی کاهـــش 50 درصـــدی تقاضـــای نفـــت ت ظالمان
ـــزوم نگاهـــی ویـــژه بـــه بخـــش صنعـــت و معـــدن، به عنـــوان صنعتـــی پیشـــران را  تولیـــدات معدنـــی، ل
دوچنـــدان نمـــوده اســـت. ایـــران، کشـــوری بـــا بیـــش از ۷0 نـــوع مـــاده معدنـــی بـــا ذخایـــر قابل توجـــه، 
یکـــی از کشـــورهای برتـــر دنیـــا بـــه لحـــاظ ذخایـــر معدنـــی اســـت کـــه حـــدود ۷ درصـــد از ذخایـــر معدنـــی 
دنیـــا را در خـــود جـــای داده اســـت. اتمـــام برخـــی از ذخایـــر درحال اســـتفاده معدنـــی، افزایـــش 
ظرفیت های فـــوالدی در دســـت اجـــرا، لزوم تأمیـــن پایـــدار زنجیـــره تولیـــد و ... ازجمله دالیلی اســـت 
کـــه اهمیـــت شـــرکت فـــوالد ســـنگان، به عنـــوان قلـــب تپنـــده تولیـــد در زنجیـــره تأمیـــن فوالدمبارکـــه را 

روشـــن تر می کنـــد.

ـــه ســـنگ آهن در  ـــا آینده نگـــری صحیـــح و باهـــدف تولیـــد گندل ـــرد: ایـــن شـــرکت ب امرایـــی تصریـــح ک
ـــا تولیـــد بیـــش از 2  ـــن ســـنگ آهن تأســـیس و حـــال ب ـــا ذخیـــره قطعـــی 1.2میلیـــارد ت ـــی ب جـــوار معادن
میلیـــون تـــن در شـــش ماهه نخســـت ســـال جـــاری، از شـــریان های حیاتـــی فـــوالد مبارکه و  پشـــتیبان 

تولیـــد در ایـــن شـــرکت اســـت.
وی خاطرنشـــان کـــرد: فـــوالد ســـنگان در شـــش مـــاه ســـال گذشـــته بیـــش از 1 میلیـــون و ۳۸0 هـــزار 
تـــن تولیـــد داشـــته و حـــال بـــا افزایـــش بهـــره وری در خطـــوط تولیـــد کنســـانتره و گندلـــه، علی رغـــم 
کاهـــش توقفـــات بـــه علـــت قطعی هـــای حاصـــل از بـــرق، توانســـته در ایـــن بـــازه زمانـــی نســـبت بـــه 
ـــه، رشـــد ۳۸ درصـــدی رشـــد  ـــا عبـــور از مـــرز بیـــش از 2 میلیـــون تـــن گندل مـــدت مشـــابه ســـال قبـــل، ب

تولیـــد را بـــه ثبـــت رســـاند.
ـــه افزایــــش ســـود 2۴6 درصـــدی در شـــش ماهه نخســـت ســـال جـــاری،  ـــا اشـــاره ب امرایـــی در ادامـــه ب
ــانتره،  ــد کنسـ ــمندانه در تولیـ ــزی هوشـ ــه، برنامه ریـ ــد گندلـ ــر تولیـ ــای مؤثـ گفـــت: کســـب رکوردهـ
پتانســـیل بـــاالی کارکنـــان جـــوان و متخصـــص و اســـتفاده از ظرفیت هـــای چندگانـــه شـــرکت فـــوالد 

ـــت. ـــوده اس ـــب ب ـــود متناس ـــب س ـــه کس ـــدار و البت ـــد پای ـــم در تولی ـــر مه ـــه از عناص مبارک
ـــا عبـــور  ـــه ب ـــورد تولیـــد اســـمی گندل ـــرد: ثبـــت باالتریـــن رک مدیرعامـــل فـــوالد ســـنگان خاطرنشـــان ک
از مـــرز 1۸ هـــزار تـــن در روز، نشـــان از ظرفیت ســـازی و پتانســـیل فوق العـــاده ایـــن شـــرکت در تولیـــد و 

ـــدار از صنعـــت دارد. پشـــتیبانی پای
ـــه، باالتریـــن  ـــن گندل ـــا تولیـــد بیـــش از ۴65 هزارت ـــان شـــهریورماه ب گفتنـــی اســـت ایـــن شـــرکت در پای
کنـــون را باهمـــت و تـــالش کارکنـــان  میـــزان رکـــورد ماهیانـــه تولیـــد گندلـــه از ابتـــدای بهره بـــرداری تا
ـــد ۳۳  ـــان از رش ـــور، نش ـــرق کش ـــاز ش ـــه س ـــن گندل ـــای اولی ـــت و آماره ـــت آورده اس ـــرکت به دس ـــن ش ای
درصـــدی مقـــدار فـــروش گندلـــه )تـــن( در شـــش ماهه نخســـت ســـال جاری نســـبت بـــه مدت مشـــابه 

ـــا عملکـــرد فـــروش بیـــش از 1 میلیـــون و ۹50 هـــزار تـــن دارد. ســـال قبـــل ب

در جلسه ای از زحمات و تالش های شبانه روزی کارکنان ایمنی و آتش نشانی 
ج نهـادن بـه جایـگاه آتش نشـانان به عنـوان اسـوه های ایثـار و  باهـدف ار

کاری در شـرکت فـوالد امیرکبیـر کاشـان تقدیـر به عمـل آمد. فـدا
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت فـوالد امیرکبیـر کاشـان در ایـن جلسـه، عزیـز قنواتـی رئیـس 
هیئت مدیـره، بـه اهمیـت جایـگاه آتش نشـانی و ایمنـی در فـوالد امیرکبیـر کاشـان اشـاره کـرد و 
گفت: خوشـبختانه کارکنان ایـن واحـد در حفاظـت و صیانت از منابـع و تأسیسـات، نقش خود 

را به خوبـی ایفـا کرده انـد.
کید بر ارتقای ایمنی در شـرکت افزود: توجه به  سـالمت سـرمایه انسانی و حفظ  وی در ادامه با تأ
فرایند تولید به منظور حذف و یا کاهش حوادث شغلی از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید 
اذعان نمود بدون توجه به نیروی انسانی هیچ فرایندی به سمت نتیجه مطلوب نخواهد رفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت، در پنجمین دورۀ ممیزی عملکرد 
HSEE ایمیـدرو )در سـال ۹۹( ۴۴ شـرکت ارزیابـی و عملکـرد آن هـا در 5 سـطح )خیلـی 
ضعیف، ضعیف، متوسـط، خوب و عالـی( با تفکیک امتیاز زیـر 100 تا 500 بررسـی شـد و 
در این میان شرکت فوالد سفیددشت با کسـب امتیاز ۳۸۷ در جمع شرکت های برگزیده در »سطح 

خوب« قرار گرفـت و از عملکـرد این شـرکت در حـوزه HSEE تقدیر به عمـل آمد.
مصطفی فالحـی سرپرسـت واحد منابع انسـانی شـرکت فـوالد سفیددشـت در این خصـوص گفت: 
اهتمام ویژه شرکت فوالد سفیددشت به مسائل ایمنی، بهداشت، محیط زیسـت و انرژی منتج به 
دریافت لوح تقدیر و تندیس شـرکت برتر از طرف سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی 

ایران برای سـومین سـال گردیده اسـت.
وی افزود: برای تحقق این هدف و استمرار جایگاه عملکردی خوب در بین معادن و صنایع معدنی 
ایـران فعالیت هایـی ازجملـه به کارگیـری نیروهـای متخصـص، اولویـت قـرار دادن تأمیـن تجهیـزات 
ایمنـی، تجهیـز ایسـتگاه آتش نشـانی، آمـوزش تخصصـی نیروهـای آتش نشـانی و خریـد تجهیـزات 
پیش بیمارسـتانی مطابـق بـا الزامـات وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی در شـرکت فـوالد 

سفیددشـت در حـوزه ایمنـی، بهداشـت و محیط زیسـت صـورت پذیرفتـه اسـت.
میترا شـکوهی رئیس واحـد HSEE نیـز در این خصـوص عنوان کرد: اسـتقرار سیسـتم های مدیریت 
ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001، استقرار سیستم 
 HAZOP& اجرایـی کـردن پروژه هـای ارزیابی ریسـک ،HSEE ارزیابی عملکـرد پیمانـکاران در حـوزه
HAZID، HAZAN و JHA، پیاده سازی نرم افزار SDS، اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، پایش 
سالمت شغلی کارکنان، رعایت قوانین و مقررات سازمان های نظارتی و ایجاد سیستم نظارتی مؤثر 

در راسـتای کاهش حوادث از دیگر اقدامات این شـرکت در حوزه HSEE بوده اسـت.

 تقدیر از تالش های شبانه روزی 
تش نشانی در فوالد امیرکبیر کاشان کارکنان ایمنی و آ

در پنجمین دوره ممیزی عملکرد HSEE شرکت های تابع ایمیدرو صورت گرفت:

تقدیر از شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

در شش ماه نخست امسال محقق شد؛

رشد ۲۴۶ درصدی سود شرکت فوالد سنگان

برنامه ریزی »میرکو« برای جلوگیری از خروج 

ساالنه ۷ میلیون یورو ارز از کشور

 تکیه بر تخصص داخلی

 راه گذر از تحریم هاست

مدیرعامل شرکت میرکو خبر داد:

کید کرد: مدیر پروژه های ایریتک در فوالد مبارکه تأ

 شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان 
به عنـوان عضـوی از گـروه فـوالد مبارکـه، 
تولیدکننـده گندلـه و کنسـانتره بـا ظرفیـت 
سـالیانه 10 میلیـون تـن در شـرقی ترین 
نقطه ایران و در اصطالح » عسـلویه شرق 

کشـور« اسـت

 توجه به  سـالمت سرمایه انسـانی و حفظ 
فراینـد تولیـد به منظـور حـذف و یـا کاهش 
بسـزایی  اهمیـت  از  شـغلی  حـوادث 
برخـوردار اسـت و بایـد اذعان نمـود بدون 
توجـه به نیـروی انسـانی هیـچ فراینـدی به 

سـمت نتیجـه مطلـوب نخواهـد رفـت

 گـــروه فـــوالد مبــــارکه     
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       بـــــــــــــــازار

گشت چینی ها به بازار سنگ آهن باز

خبــــــــــــــــر       

کلیه سهام داران محترم شرکت  بدین وسیله از 
تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا تقاضا می گردد 
جهت تکمیل اطالعات سهام داری خود با مراجعه به 
پرتال  قسمت  در  یر  ز اینترنتی  نشانی های  از  یکی 
سهام داران، جهت تکمیل اطالعات خود )از جمله 

شماره حساب بانکی( اقدام نمایند.
www.tukaref.if :1-شرکت صنایع نسوز توکا

www.tukadev.ir :2-شرکت توسعه توکا
همچنین سهام داران محترم می توانند جهت اطالعات 
شرکت   0۳1-۳1۳1۸۳65 تلفن  شماره  با  بیشتر 

سرمایه گذاری توسعه توکا تماس حاصل نمایند.
شرکت صنایع نسوز توکا

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با 
اشاره به به روزرسانی اطلس ملی فوالد ایران اظهار داشت: 
اطالعات اطلس ملی فوالد ایران در اپلیکیشن انجمن 
تولیدکنندگان فوالد )ISPA APP( دائما توسط تیم پشتیبانی 
و  تولیدکننده  شرکت های  مدیران  همچنین  و  اطلس 

تأمین کننده در حال به روزرسانی است.
به گزارش روابط عمومی انجمن فوالد ایران، وحید یعقوبی، 
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با بیان این 
مطلب در ادامه افزود: در حال حاضر اطالعات ۳20 شرکت 
تولیدکننده زنجیره فوالد و بالغ بر ۷10 شرکت اصلی تأمین کننده 
این صنعت در این بانک اطالعاتی به روزرسانی و ثبت شده 

است.
به گفته وی، در این نرم افزار، عالوه بر جزئیات خطوط تولید 
که قابل  ح های در حال احداث  کارخانه های فعال و طر
جست وجو براساس محصول تولیدی یا استان محل استقرار 
نیز هست، آمار و اطالعات کاربردی برای فعاالن زنجیره فوالد اعم 
از روندهای تولید، صادرات، واردات و مصرف ظاهری هریک از 
محصوالت به همراه جداول و نمودارهایی از فوالد ایران و جهان 
نیز برای استفاده کاربران ارائه شده است. همچنین در نسخه 
اخیر، سایر بخش های کاربردی نرم افزار از قبیل بخشنامه ها و 
مقررات، دوره های آموزشی، گروه رسانه ای چیالن، فرصت های 
ساخت داخل و ... نیز به روزرسانی شده اند.  عالوه بر این و با 
توجه به بازخوردهای اخذشده از مدیران فوالدی و کاربران 
اطلس، رابط کاربری اپلیکیشن نیز به روزرسانی شده و بهبود 

یافته است.

پرچم، یک الگوی روند ادامه دهنده معتبر است که 
نشانه های مهمی به دست می دهد: جهت و نرخ موردنظر. 
این ساختار شامل یک دوره ثبات کوتاه مدت در یک روند 

شیب دار صعودی یا نزولی است.
 شیب ثبات یا در خالف جهت شیب روند اصلی است و یا مسطح 
است. این ثبات بین یک خط حامی و یک خط مقاومت 
که این دو خط یا با هم موازی هستند  محصور شده است 
)مثل یک متوازی االضالع( و یا به سمت هم مایل هستند که 
باعث می شوند الگو شبیه یک پرچم شود. روند اصلی، میله 

پرچم است. 
هنگامی که قیمت با شکست ثبات، دوباره وارد روند شود، هدف 
خ  قیمت طول کلی میله پرچم است که از سطح شکست نر
اندازه گیری می شود. الگوی پرچم از امتداد اتصال محدوده ای 
از تغییرات قیمت در میانه یک روند به وجود می آید که شیبی کم 
و خالف جهت روند قبل از خود دارد. این الگو معموال مدت زمان 
زیادی پایدار نمی ماند و خیلی زود شکسته می شود. با شکسته 
شدن امتداد خطوط الگو، بازار به  اندازه ابتدای روند قبلی تا 

نقطه آغاز اولین موج، الگوی پرچم پیش روی دارد.

 فعالیت بازار واردات سنگ آهن چین از سر گرفته شده و قیمت این 
ماده اولیه نیز رشد خوبی در بازارهای فیوچرز و نقدی داشته است. 
خبر کاهش صادرات برزیل در ماه گذشته نیز از قیمت ها حمایت کرد. 
آخرین متوسط قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد استرالیا ۸.۵ دالر 
نسبت به ۳۰ سپتامبر )آخرین روز کاری چینی ها قبل از تعطیالت( رشد 
داشت و ۱۲۴.۵ دالر در هر تن سی اف آر شد.

اطالعیه

خبر کوتاه

یم بیاموز

کارهایی که در محیط های صنعتی انجام می شوند، 
و هستند. در این  وبه ر همواره با خطرات مختلفی ر
که باید برای  یم  مطلب به بررسی نکاتی می پرداز
پیشگیری از وقوع هرگونه مشکل در زمان کار در ارتفاع، رعایت 
شوند. برنامه ریزی کردن برای عملیات های کار در ارتفاع نیاز به 
وجود یک عملیات متمرکز دارد که در آن هدایت و مدیریت تیم ها بر 
عهده گروهی از متخصصان متعهد، باتجربه  و مسلط به عملیات 
و نحوه کار و نحوه ایمن سازی باشد. مدیریت این پروژه ها در سه 
مرحله شناسایی کردن خطرات، آنالیز کردن آن ها و پیش بینی های 

الزم برای اقدامات کنترلی است.
جهت شناسایی خطرات موجود باید شرایط و محل کار کامال و به طور 
دقیق مورد بررسی قرار بگیرد تا با بررسی و در نظر گرفتن هرگونه خطری 
مانند سقوط اشیا و ابزار یا انسان ها، لغزیدن روی سطوح کار و… از وقوع 

این خطرات پیشگیری شود.
 جهت آنالیز خطرات موجود و مدیریت و برنامه ریزی برای کار در ارتفاع، 
باید تمام مواردی که در ایمنی کار تأثیرگذارند، مانند ایمنی و استحکام 
کار، حفاظ های  کار بر روی آن ها انجام می شود، ارتفاع  سطوحی که 
کار و… با توجه به میزان صدمات و  جانبی، میزان لغزندگی سطوح 
خساراتی که وارد می کنند و میزان خطری که دارند، ارزیابی شوند و 

اقدامات اصالحی برای رفع آن ها تعیین گردد.
پس از آنالیز خطرات شناسایی شده باید اقدامات کنترلی جهت کنترل 
وضعیت بر اساس بررسی ها و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته درباره 
کار شامل  کار مشخص شود. جزئیات  خطرات احتمالی، جزئیات 
تأسیسات و تجهیزات الزم، امکانات موردنیاز، میزان تجربه الزم برای 

کارگران و مجموعه اقدامات حفاظتی و کنترلی و اجرایی است.

پیشگیری از سقوط اشیا
یکی از خطراتی که ممکن است خسارات جبران ناپذیری در پی داشته 
باشد، سقوط اشیا از ارتفاعات زیاد است که ممکن است برای افرادی که 
روی زمین و نزدیک محل کار ایستاده اند صدمات جبران ناپذیری بزند. 

به همین دلیل الزم است که نکات ایمنی زیر در این باره رعایت شود:
به دلیل احتمال باالی سقوط اشیا و یا افراد، باید حتما از توری ها یا 

شبکه های مخصوص استفاده کرد.

انجام دادن کار و یا عبور کردن از محلی که در آنجا کار در ارتفاع انجام 
می گیرد، بدون دریافت مجوز و هماهنگی الزم ممنوع است. منطقه ای 
که ممنوع العبور اعالم می شود باید با استفاده از عالئم و نمادهای 
که از ورود افراد جلوگیری می کنند، مشخص شوند.  هشداردهنده 
درصورتی که الزم است در محل ممنوعه کاری انجام شود، باید تمام 
نکات ایمنی و احتیاط های الزم رعایت شود و حتما از تجهیزات ایمنی 

مخصوص، به ویژه کاله ایمنی استفاده شود.

پیشگیری از سقوط افراد
کار از لحاظ عدم  برای پیشگیری از سقوط افراد باید حتما سطوح 
لغزندگی، عرض کافی، داشتن حفاظ مناسب بررسی شوند و کارگران 
نیز فقط در صورت لزوم در ارتفاع کار انجام دهند و حتما تجهیزات ایمنی 
مخصوص همراه داشته باشند؛ اما هرقدر هم که نکات ایمنی رعایت 
خ  شود، باز هم نمی توان امکان بروز خطرات را به صفر رساند و امکان ر
دادن خطراتی که مهم ترین آن ها سقوط افراد است وجود دارد. مواردی 
خ دادن  که در ادامه می آید ازجمله اقداماتی است که باید در زمان ر
این حوادث انجام داد: حفظ کردن خونسردی و متوقف کردن ابزار یا 
خ داده باشد(؛  گر سقوط بر اثر برق گرفتگی ر عملیات؛ قطع کردن برق )ا
چک و بررسی عالئم حیاتی در صورت باال بودن شدت صدمات وارده؛ 
تشخیص قسمت های آسیب دیده فرد مصدوم؛ آتل بندی اعضای 
شکسته بدن فرد و حرکت ندادن او؛ تماس با اورژانس برای امدادرسانی 

بهتر در صورت نیاز.

موقعیت انجام عملیات
 ازجمله مواردی که باید در زمان تجزیه وتحلیل خطرات کار بررسی گردد 
موقعیت انجام عملیات است. حفاری های موجوِد بدون پوشش، 
خطوط انتقال برق هوایی، تأسیسات زیرزمینی و… از مواردی هستند 
که باید وضعیت آن ها در محل انجام پروژه به صورت کامل بررسی شود. 
درصورتی که این موارد به پیش بینی تمهیدات خاصی نیاز دارند، حتما 

موارد الزم برای جلوگیری از بروز حوادث در نظر گرفته شود.
ک برداری و حفاری دارد، حتما باید وضعیت  درصورتی که پروژه نیاز به خا
گردد و از مراجع  کابل های برق زیرزمینی در منطقه موردنظر بررسی 
ذی ربط استعالم گرفته شود و در صورت لزوم اقدامات امنیتی مانند 

قطع برق، حفاظت مسیر برق و… توسط مراجع مربوطه انجام گیرد.
گر محل عملیات در مجاورت خطوط  قبل از شروع پروژه کار در ارتفاع، ا
هوایی برقی است، باید حتما به مسئولین ذی ربط اطالع داده شود تا 
اقدامات الزم مانند قطع جریان برق، تغییر مسیر سیم های برق و… 
که  را انجام دهند. این خطوط به دلیل مشکالت و خطرات زیادی 

می توانند ایجاد کنند، اهمیت زیادی دارند.
کسانی که در زمینه اجرای پروژه های کار در ارتفاع فعالیت می کنند باید 
حداقل قدرت دید ۴/10 و سالمتی کامل داشته باشند و دچار ترس از 
ارتفاع نباشند. توانایی سمعی باال به جهت شنیدن صدای همکاران 

خود و صداهای هشدار در زمان کار نیز امر مهمی است.

جایگاه کار
کلیه جایگاه های کار در ارتفاع باید دارای محل استقرار، پاخور، نرده 
حفاظتی و راه دسترسی ایمن مطابق با استانداردهای معتبر باشد. 
اطراف جایگاه کار باید دارای حفاظ متناسب با نوع کار و ایمن باشد و 
همچنین جایگاه کار و کارگران مربوطه مجهز به سامانه متوقف کننده از 
سقوط گردند. عرض جایگاه کار باید متناسب با نوع کار انتخاب شود 
و در هیچ حالتی نباید از 60 سانتی متر کمتر باشد. پوشش های کف 
که برای جایگاه کار استفاده می شوند باید حداقل روی سـه تکیـه گاه 
نگهداری شوند، مگر آنکه فاصله بین تکیه گاه ها متناسب با ضخامت 
الوار و به گونه ای باشد که خطر شکم دادگی بیش ازحد یا بلند شدن تخته 
وجود نداشته و از مقاومت و استحکام کافی برخوردار باشد. فاصله بین 
دیوار و جایگاه کار به جز دیوارکوب و نردبان باید طوری باشد که امکان 
کار ممکن نباشد و در مواردی  کارگر در هیچ حالتی از جایگاه  سقوط 
که کـار بر روی جایگـاه کار به صورت نشسته انجام می شـود، نباید این 
فاصـله بیش از ۴5 سانتی متر باشد. برای جلوگیری از وقـوع حوادث 
احتمالی، فضای جایــگاه کار باید عاری از هرگونه حفره، دست انداز، 

پیش آمدگی و سایر موارد مشابه باشد.
تبصره: محل ورود افراد از راه دسترسی به جایگاه کار باید دارای 
حفاظ یا سرپوش لوالیی مناسب و ایمن باشد. نصب سرپوش حفاظتی 
در لبه خارجی جایگاه کار الزامی است. جایگاه کار باید کامال تمیز و عاری 
از هرگونه مواد لغزنده باشد و از سقوط اشیا و عدم تعادل فرد روی آن 

جلوگیری کند.

نگاهی به بازار قراضه ترکیه

قیمت قراضه وارداتی در ترکیه در روزهای اخیر صعودی بوده 
و جو بازار آن مثبت ارزیابی می شود. خریدهایی از قراضه 
اروپا با قیمت ۴۵۸ دالر در هر تن سی اف آر حمل نوامبر 
که محموله مربوط به قراضه مخلوط بود و بر این  نهایی شد 
اساس میانگین قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ در حدود ۴۵۰ 
دالر در هر تن سی اف آر برآورد شده است.

تکمیل اطالعات سهام داری سهام داران 

شرکت تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا 

)سهامی عام(

اطلس ملی فوالد ایران به روز شد

الگوهای ادامه دهنده الگوی پرچم

بورس و سهام

1 0.20 0

1 0. 0 0 0

1 0.4 0 0

1 0.60 0

1 02 60

1 0 1 4 0

1 02 1 0

9990

9970

1 07 20

1 04 1 0

1 04 0 0

1 025 0

1 020 0

-2 ، 2 7

-0 ، 9 6

0 ، 2 9

-2 ، 2 3

-0 ، 2

6 0

44

48

68

6 7

1 038 0

1 028 0

1 03 1 0

1 0 070

1 0 0 5 0

-2 90

-1 0 0

30

-2 4 0

-20

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1400/07/17

1400/07/18

1400/07/19

1400/07/20

1400/07/21

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 0.38 0

1 0.28 0

1 0. 070

1 0.3 1 0

1 0. 0 5 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

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

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی آ

موضوع

یک یک با هدف اکتشاف ذخایر فلزی، جهت تأمین خدمات ژئوفیز شناسایی شرکت های توانمند در زمینه ژئوفیز

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 0 /07 /30

یت مرتبط مدیر

ید برنامه ریزی خر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان آ

نوع فراخوان

فراخوان عمومی 

ه ر شــما

9 8 0 0 0602

یف د ر

1

برای کار در ارتفاع برنامه ریزی داشته باشید

مقــدار عرضه)تن(

3000

3000

مقــدار تقاضا )تن(

3 90 0

3 90 0

مقــدار معامله شــده )تن(

30 0 0

30 0 0

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

2 6597 7

یــخ تحویل تار

ی د

یخ 1400/07/19 کاالي ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه ، معامالت و قیمت هاي 

نماد

G

محصول

گالوانیزه

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

برای پیشگیری از سقوط افراد باید 
کار از لحاظ عدم  حتما سطوح 
لغزندگی، عرض کافی، داشتن 
حفاظ مناسب بررسی شوند و 
کارگران نیز فقط در صورت لزوم 
در ارتفاع کار انجام دهند و حتما 
تجهیزات ایمنی مخصوص همراه 

داشته باشند

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

معاون اجرایی انجمن فوالد خبر داد:
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 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

9

کس تحول دیجیتال استاربا برندسازی دیجیتال چیست و چرا اهمیت دارد؟

ازآنجا که دنیا در حال پیشرفت است و اینترنت، شبکه های 
مجازی و تکنولوژی تأثیر مهمی در زندگی افراد دارد، 
کسب وکارها از این فرصت برای جلب رضایت مشتریان و 
کسب سود بیشتر استفاده می کنند. به هرحال تکنولوژی و 
که خیلی از برندهای  دنیای دیجیتال آن قدر اهمیت دارد 
بزرگ دقیقا به دلیل اهمیت ندادن به همین موضوع، شکست 
می خورند.

که شارژ سریع در  یکی از رایج ترین باورهای اشتباه این است 
گرچه شاید استفاده  گوشی آسیب می رساند. ا بلندمدت به باتری 
ک باشد، ولی ضرر شارژ سریع  از شارژرهای بی کیفیت خطرنا
کاربران است. مثال شیائومی با بررسی  کمتر از تصور برخی  بسیار 
که بعد از حدود ۲ سال  شارژ ۲۰۰ واتی خود به این نتیجه رسیده 
استفاده از این سرعت شارژ، ظرفیت باتری به ۸۰ درصد ظرفیت 
اولیه می رسد.

      یادگیری سازمانی   
  در  مدیریت دانش؛   

 ضرورت سازمان یادگیرنده    

       تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

 امروزه دانش یک سرمایه نامشهود است که یک 
عامل حیاتی و مهم در سازمان ها شناخته می شود. 
سازمان هایی در مقابله با چالش های خود موفق خواهند 
بود که بتوانند دانش سازمانی خود را مدیریت کنند و آن را 
توسعه دهند. اما نکته ای که در اینجا قابل توجه خواهد بود 
این است که دست یابی به دانش و   اندوخته های دانشی 
بدون یادگیری ممکن نیست. درواقع زمانی دانش سازمانی 
ایجاد شده و افزایش پیدا می کند که یادگیری صورت بگیرد.    

یادگیری در ذات مدیریت دانش نهفته است، تاجایی که 
بسیاری از متخصصان هدف مدیریت دانش را ایجاد یک 
سازمان یادگیرنده و نیز ایجاد یک جریان میان تولیدکننده 
کردن آن ها به یکدیگر  و مصرف کننده   اطالعات و مرتبط 
کردن  می دانند. درواقع مدیریت دانش، به دنبال آسان 
فرایند تسهیم دانایی جمعی در سازمان است و در همین راستا 
تالش می کند سازمان را به یک سازمان یادگیرنده تبدیل کند. 
بنابراین مدیریت دانش نقش حیاتی و اصلی را در حمایت از 

یادگیری سازمانی ایفا می کند.    
سازمان یادگیرنده: همه سازمان ها یاد می گیرند؛ به این      
معنی که با محیط پیرامون خود سازگار می شوند، اما در دنیای 
امروز، سازمان هایی موفقیت بیشتری به دست  رقابتی 
خواهند آو  رد که یادگیری مؤثرتر و اثربخش تری داشته باشند. 
این سازمان ها سازمان هایی هستند که ساختار سازمانی خود 

را منطبق با ساختار سازمان های یادگیرنده ایجاد کرده اند.            
سازمان یادگیرنده سازمانی است که با تقویت مهارت های 
یادگیری و حافظۀ سازمانی خود، ظرفیت های یادگیری 
را در خود ایجاد می کند و توسعه می دهد. در این گونه از 
سازمان ها، تمامی   فرایندها مبتنی بر چرخه حیات دانش 
)تولید و گردآوری، توزیع، تجزیه و تحلیل، ذخیره سازی و 
به کارگیری دانش( صورت می گیرد. سازمان های یادگیرنده با 
کی و تبادلی، به توسعه و رشد چرخه  ایجاد یک محیط اشترا
حیات اطالعات و دانش در خود می پردازند. درواقع یادگیری 
کارکنان آن دائما با  کارکنان تلقی می شود و  نیاز همیشگی 

ک گذاری آن روبه رو هستند.     یادگیری جمعی و اشترا
ایجاد ساختار مبتنی بر یادگیری در سازمان، از یک سو 
باعث می شود سازمان ها در مقابل تغییر و تحوالت محیطی 
خود منفعل نباشند و برای پاسخ گویی به این تحوالت، 
تغییرات مطلوب سازمانی در خود ایجاد کنند. از سوی دیگر، 
تقویت و توسعه ظرفیت های یادگیری به ایجاد و خلق دانش 
سازمانی   جدید منجر می شود. به کارگیری این دانش سازمانی 
جدید به سازمان کمک می کند تا در دست یابی به اهداف و 
مأموریت های خود به صورت کارآمدتر عمل کند. پس می توان 
گفت که سازمان یادگیرنده سازمانی است که عملکردهایش از 

طریق یادگیری بهبود می یابد و اصالح می شود.    
آموزش و یادگیری؛ زیرساخت مدیریت دانش: 
یادگیری در کنار مؤلفه آموزش، به عنوان یک زیرساخت مهم 
در استقرار و پیاده سازی صحیح مدیریت دانش در سازمان 
شناخته می شود. مدیریت دانش با رویکرد یادگیری سازمانی، 
به دنبال آسان سازی فرایند ایجاد و تسهیم دانش، همراه با 
فراهم آوردن محیط های کاری مثبت و سیستم پاداش های 
گر یک سازمان دارای انگیزه قوی یادگیری  اثربخش است. ا
باشد، ساختارها و فرایندهایی را ایجاد می کند تا توانایی 
جمعی خود را در جذب، طبقه بندی و یادگیری اطالعات و 
تبدیل آن به سرمایه دانشی افزایش دهد. ایجاد این ساختارها 
منجر به بهبود فرایند مدیریت دانش سازمانی خواهد شد. از 
سویی دیگر، سازمان باید تالش کند تا این مهارت و توانایی را 

از طریق آموزش، به دیگر کارکنان خود انتقال دهد.  
  به صورت کلی، برای رشد و توسعه ظرفیت های یادگیری 
  سازمان، رعایت این موارد ضروری است:   ایجاد و     ترویج 
فرهنگ کار تیمی و یادگیری گروهی؛     توسعه سیستم ذخیره 
و مستندسازی برای ثبت تجارب و   سوابق کاری در حافظه 
ک گذاری  سازمانی؛   ایجاد یک محیط مبتنی بر تعامل و اشترا
برای یادگیری کارکنان از   تجارب موفق دیگران، گسترش سطح 
تعامل افراد، تبادل و آموزش جمعی مهارت های یادگیری 
کز تولید دانش در  به صورت مستمر و نیز تعامل سازنده با مرا
ج از سازمان؛   ایجاد فضای رقابتی در زمینه یادگیری در  خار
عین رعایت حقوق مالکیت معنوی افراد   و جلوگیری از هرگونه 
سوءاستفاده  ؛ ایجاد یک نظام تشویق و پاداش اثربخش برای 
تشویق افراد به یادگیری و نهادینه سازی فرهنگ یادگیری 

و کنشگری.              

      در این روش از کوره بوته ای دوار )Rotary Hearth Furnace( استفاده می شود )شکل 
۱( و در آن سنگ آهن و زغال به صورت پودر درآمده و درنهایت به شکل گندله کامپوزیتی 

درمی آید.
 این گندله ها پس از احیا در کوره تا دمای ℃ 1۴50 حرارت داده شده و ذوب می شود. سرباره پس از ذوب ماده 
اولیه جداسازی می شود و مذاب در کوره سرد می شود. در این روش به مرحله تصفیه ذوبی نیاز نیست. از 
گت های آهن تولیدشده  مزایای این روش قابلیت استفاده از سنگ آهن کم عیار و زغال است. فروشات ها یا نا
)شکل 2( کیفیتی باالتر از DRI دارد و دارای ۹۷درصد آهن است. این محصول دارای کیفیتی مشابه آهن 
گلومراسیون و خوارک دهی در این روش مشابه روش کوره  خام )Pig Iron( است. مراحل مخلوط سازی، آ
بلند یا احیای مستقیم است، با این تفاوت که در این روش در آخرین قسمت کوره بوته ای دوار،   دما باال 

رفته و موجب ذوب شدن آهن احیاشده می شود که خود قابلیت جداسازی ناخالصی ها را ایجاد می کند.
در این فرایند، احیا، ذوب و حذف سرباره در 0/15 ساعت انجام می شود. در مقایسه با کوره بلند، این روش 
می تواند در حد GJ/thm 10   کمتر از روش کوره بلند انرژی مصرف کند. این روش آالیندگی کمتری نسبت به روش 
 ITmk3-EAF گت است. آالیندگی روش کوره بلند دارد. انرژی مصرفی این روش Gj 1۸.۹ انرژی به ازای هر تن نا
گت ها نیز به انرژی نیاز است که باید در  در حد ton CO2/t steel 1/۷۳۴ است. گفتنی است که در مرحله کردن نا
هنگام مقایسه با روش های دیگر در نظر گرفته شود. این فرایند توسط شرکت ژاپنی Kobe Steel توسعه داده شده 
گت  است. شرکت Mesabi Nugget که زیرمجموعه مشترک Steel Dynamics است، از سال 2010 شروع به تولید نا
گت تولید می شود و  آهن به روش ITmk3 در کشور آمریکا کرده است. در این واحد تولیدی ساالنه 500 هزار تن نا

این محصول در ادامه به روش EAF به فوالد تبدیل می شود. هم چنین شرکت Kobe Steel و SAIL )بزرگ ترین 
شرکت فوالد هند( نیز توافق نامه ای جهت افتتاح دومین واحد ITmk3 با ظرفیت ساالنه 500 هزار تن امضا کردند.
میزان مصارف مختلف روش ITmk3 در جدول 2 نشان داده شده است. در جدول 2، منظور از سوخت گازی، 
کنش های مختلف در کوره بوته ای ایجاد می شود و قابلیت احتراق دارد. تقریبا  تمامی گازهایی است که در اثر وا

تمامی گازهای ایجادشده در کوره می سوزد.

در این فرایند، احیا، ذوب و حذف سرباره در 
0/15 ساعت انجام می شود. در مقایسه با 
 GJ/thm کوره بلند، این روش می تواند در حد
10 کمتر از روش کوره بلند انرژی مصرف کند. 
الیندگی کمتری نسبت به روش  این روش آ
 Gj کوره بلند دارد. انرژی مصرفی این روش

گت است. 18.9 انرژی به ازای هر تن نا

ITmk3 تکنولوژی تولید فوالد به روش
    منبع: واحد تحقیق و توسعه

.ITmk3 گت آهن در روش گت آهن و سرباره تولیدشده در روش ITmk3.شکل 2. مراحل تولید محصول نا شکل 3. نا

حدود ۷5 هزار صندوق پست الکترونیک در Google Workspace، Office 365 و 
Exchange تحت تأثیر کمپین فیشینگ Zix قرارگرفته اند.

برای ترغیب قربانی به بازکردن ایمیل مخرب، مهاجمان در پس پرده این کمپین جدید، 
پیام هایی جعلی برای کارکنان می فرستند که به ظاهر از شرکت Zix، یک برند معروف درزمینۀ ارائه 
راهکارهای رمزنگاری ایمیل، ارسال  شده است. عنوان این ایمیل، »پیام محرمانه Zix« است و محتوای 
نامه نیز مانند عنوان آن، بیانگر این است که قربانی یک پیام محرمانه از Zix دریافت کرده است. قربانی 

با کلیک کردن روی گزینه »پیام« که در متن ایمیل فیشینگ است، به سایت مخرب هدایت می شود.
این کمپین که به تازگی توسط محققان شرکت امنیت سایبری Armorblox شناسایی  شده است، نمونه ای 
از تکنیک های رایج به کار گرفته شده توسط مهاجمان برای هدف قرار دادن سازمان هاست. برای پیشگیری 
از مخاطرات این کمپین، Armorblox توصیه می کند سازمان ها از تجارب نوین شرکت های امنیتی برای 
امن سازی سرویس پست الکترونیک استفاده کنند. همچنین الزم است کارکنان از حمالت مهندسی 
گاهی کافی داشته باشند، در تمام حساب های آنالین سازمانی و شخصی خود از احراز هویت   اجتماعی آ

دوعامله استفاده کنند و الزامات امنیتی مرتبط با انتخاب و نگهداری از رمز عبور را رعایت نمایند.
cybernews :منبع خبر

اخیرا یک تروجان اندرویدی جدید به نام ERMAC شناسایی  شده است که حوزه 
بانکداری تلفن همراه را تحت تأثیر قرار می دهد و به  نظر می رسد توسط مهاجمان 

سایبری BlackRock ایجاد شده باشد.
کــه در حمــالت دســتور و فرمــان  ERMAC درواقــع جانشــین بدافــزار معــروف Cerberus اســت 
 )Command and Control(( از رشــته داده مشــابه و به مــوازات آن از ســاختارهای داده ای تقریبــا 
غیرقابل تشــخیص اســتفاده می کند. مهاجمان در حال حاضر به صــورت فعال از ایــن بدافزار در بســیاری از 
کمپین ها اســتفاده می کنند و بیش از ۳۷۸ اپلیکیشــن بانکی و کیف پول الکترونیکی را هدف قرار داده اند.

گوست شروع شد که ERMAC در قالب Google Chrome جعلی،  اولین کمپین بزرگ در اواخر ماه آ
شروع به گسترش کرد. عالوه بر این، در بسیاری از کمپین های پیاده سازی شده، ERMAC نرم افزارهای 

آنتی ویروس،media player و بسیاری نرم افزارهای دیگر را جعل کرده است.
به  گفته محققان، این تروجان یک تهدید جدی برای کاربران حوزه خدمات بانکداری تلفن همراه و 

مؤسسات  مالی، در سراسر جهان است.
Cyber Security News :منبع خبر

مراقب باشید! 
این کمپین فیشینگ 

ممکن است
 صندوق پست الکترونیک

 شمارا هدف
 قرار دهد!

سرقت اطالعات 
برنامه های بانکی و 

کیف پول الکترونیکی 
ERMAC با استفاده از
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کبر مندک  شادروان  ا

 شادروان محمدعلی عابدی

کشور ایران ازجمله جوامعی است که به سرعت در 
خ  حالت سالمند شدن است و حدود پنج دهه اخیر نر
سالمندان کشور از حدود 5 به ۱۰ درصد رسیده است و 
خ در طی پنجاه سال آینده  پیش بینی می شود که این نر
سه برابر شود و در سال ۱45۰ به حدود سی درصد برسد. 
این تغییرات سریع دموگرافیک موجب تغییرات جدی در 
نیازها ازجمله نیاز به خدمت سالمت می شود و می تواند 
تمام ارکان جامعه ازجمله چرخه تولید را در کشور متأثر 

کند.
ده درصد جامعه را سالمندان تشکیل می دهند

یادگیری فناوری های دیجیتال نقش مؤثری در رفع نیازهای 
روزانه سالمندان دارد و آموزش تکنولوژی به سالمندان 
خصوصا در شرایط همه گیری بیماری کرونا می تواند شرایطی 
را فراهم سازد که سالمند خود را فرد مفیدی احساس کند؛ 
ضمن اینکه امکان دسترسی به دریافت خدمات سالمت، 

آموزش و مشاوره آنالین در بستر دیجیتال را خواهد داشت.
آسیب پذیری بیشتر سالمندان نسبت به این بیماری و 
مشکالت متعددی که بیماری کووید 1۹ برای سالمندان 
ایجاد کرده، بسیاری از جنبه های مختلف زندگی این افراد را 
تحت الشعاع قرار داده است. آسیب های روحی شدید ناشی 
از قرنطینه یا جداسازی اجتماعی و بیماری های مزمن شایع 
در سالمندی ازجمله مواردی است که این روزها سالمندان 
گذشته درگیر آن ها هستند. علی رغم آنکه فقط  بیش از 
 10 درصد جامعه را سالمندان تشکیل می دهند، عدم توجه 
به سالمت و مشکالت این گروه می تواند به شدت تمام جامعه 

را متأثر سازد.
ضرورت توجه ویژه به افزایش نقش سالمندان در 

جامعه
معیشت و مراقبت سالمندان نیازمند طراحی و اجرای 
که طیف وسیعی از خدمات به  یک نظام منسجم است 
کن جامعه تا مراقبت های  سالمندان، از سالمند سالم سا
پایان عمر را در برگیرد. توجه به بیمه خدمات سالمندی و 
تحت پوشش قرار گرفتن تمام زنجیره خدمات سالمندی 
از دیگر موضوعات اولویت مند در حوزه سالمت سالمندان 
است. همچنین به نظر می رسد بازبینی سن بازنشستگی با 
توجه به افزایش امید به زندگی در کشور در جهت رسیدن به 
سالمندی فعال در جامعه باید مدنظر مدیران بهداشت و 

سالمت کشور قرار گیرد.
درنهایت باید گفت توجه ویژه به افزایش نقش سالمندان 
در جامعه و استفاده از توان آن ها با مدنظر قرار دادن 
محدودیت های سالمندی و همچنین توجه به خدمات 
گیر در  پیشگیری به خصوص پیشگیری از بیماری های وا

سالمت سالمندان کشور حائز اهمیت است.

نقش یادگیری فناوری دیجیتال در 
رفع نیازهای روزانه سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

گر نوزاد به خوبی می خوابد... ا گر کودک شما افزایش وزن و قد مناسب دارد  ا

گر نوزاد به خوبی بخوابد  خواب برای رشد کودک بسیار مهم است. ا
رشد خوبی هم خواهد داشت. همان طور که نوزاد رشد می کند، 
سیستم عصبی تکامل می یابد و عوامل مختلف ازجمله خواب 
گر نوزاد به خوبی بخوابد،  خوب در این زمینه به او کمک می کند. ا
به معنای خوشحالی و لذت بردن او در طول بیداری است و نتیجه 
آن نشانه هایی از سالمتی است.

که نوزاد را نزد پزشک می برید، دکتر وزن و قد نوزاد را  هر بار 
اندازه گیری می کند. در شش ماه اول، نوزاد شما رشد سریعی 
گرم افزایش  دارد و به طور متوسط هر هفته ۱۵۰ تا ۲۰۰ 
کودک شما در  گر  وزن و۱ تا ۲سانتی متر افزایش قد دارد. ا
پنج ماهگی دو برابر و در یک سالگی سه برابر وزن تولد خود را 
کودک سالمی است. داشته باشد، 

آیا دور کردن فرزندتان از تلفن همراه 
یا صفحه کامپیوتر دشوار است؟ آیا او 
همیشه مشغول بارگذاری چیزی است؟ 
تمایل وسواسی برای بارگذاری برنامه های مختلف، 
احساس نیاز شدید به برقراری ارتباط با دوستان 
دنیای  کشف  برای  کنجکاوی  اینترنت،  طریق  از 
شگفت انگیز اینترنت به تنهایی، تقلید از بزرگساالنی 
که همیشه مشغول تلفن همراه هستند، وسواس در 
گرفتن و ارسال عکس های سلفی را هم باید به عالئم و 
اثرات اعتیاد به اینترنت در کودکان و نوجوانان اضافه 
کودکان زیر 2  که  کرد. پیش از هر چیز، این را بدانید 
سال، به هیچ وجه نباید به طور کامل از صفحه نمایش 
استفاده کنند. کودکان بین 2 تا 10 سال، یک ساعت در 
روز با نظارت والدین و نوجوانان هم کمی بیشتر از دو 
ساعت و پس از اتمام تکالیف می توانند از لوازم دارای 
صفحه نمایش بهره ببرند. البته این اعداد و ارقام 
قراردادی هستند و با توجه به گسترش آموزش های 
مجازی و الزام به حضور در کالس های مجازی، این 
زمان تحت تأثیر قرار می گیرد. صرف نظر از فعالیت های 
مربوط به تکالیف درسی و حضور در کالس درس، بهتر 
است که مدت زمان حضور فرزندتان در فضای مجازی 
بسته به ظرفیت فرزندتان، تنظیم شود. در شماره قبل، 
به عالئم، نشانه ها و عوارض استفاده افراطی کودکان 
از اینترنت و تلفن همراه پرداختیم و حاال به جزئیات 

بیشتری درباره درمان آن خواهیم پرداخت.
قوانین و حدود منطقی تعیین کنید

بسیاری از والدین، وقتی می بینند فرزندشان دائما 
با اینترنت مشغول است، عصبانی می شوند و گوشی 
یا لپ تاپ را به عنوان تنبیه از دست کودک می گیرند. 

این رویکرد، شما را با مشکل دیگری روبه رو می کند. 
کودکتان به شما نگاهی دشمن گونه پیدا می کند و 
در قبال شما عصبی و زودرنج خواهد شد. در عوض، 
تا مرزهای مشخصی برای  کنید  کاری  با فرزندتان 
استفاده محدود از اینترنت داشته باشد، شاید یک 
ساعت در شب بعد از انجام تکالیف یا دو ساعت در آخر 
هفته. استفاده از اینترنت یا هرگونه تکنولوژی در زمان 
میهمانی را ممنوع کنید. به قوانین خود پایبند باشید 
و به یاد داشته باشید که فرزندتان را کنترل نمی کنید 
یا قصد ندارید که شخصیت او را تغییر دهید، بلکه در 
تالشید تا او را از وابستگی روانی به اینترنت رها کنید. 
در نهایت، لپ تاپ یا تلفن همراه را در دسترس او قرار 
دهید و ببینید که تا چه اندازه به قوانین عمل می کند.

رفتار مجازی خودتان را اصالح کنید
کودکان تمایل دارند، از والدینشان تقلید کنند. پس 
عادت استفاده آنالین خودتان را مرور کنید و ببینید 
که تا چه اندازه، رفتار منفی از شما سر می زند. وقتی 
میزان استفاده از اینترنت را در خودتان مدیریت کنید، 
این کار به شما و فرزندتان کمک می کند تا از اعتیاد به 
اینترنت خالص شود. چون اینترنت یا هر تکنولوژی 
جدیدی باعث ایجاد انگیزه های اجباری برای خرید، 
بازی یا ورود به صفحه نمایش می شوند. برای خودتان 
محدودیت قائل شوید و به آن ها پایبند باشید. این 
مورد را برای فرزندانتان هم اعمال کنید. برای مثال، 
روزها یا ساعات خاصی را برای استفاده از اینترنت معین 
کنید و ورود به اینترنت را در مکان هایی مثل اتاق خواب 
گر دستگاه های  کنید. ا یا هنگام غذا خوردن ممنوع 
فناوری را محدود کنید، احتمال ابتال به این مشکل را 

کاهش خواهید داد.

کنترل نامحسوس
گـر از فناوری هـای نویـن  بیشـتر اهـل کامپیوتـر باشـید. ا
کنتـرل فرزندتـان را نخواهیـد  سـر در نیاوریـد، تـوان 
داشـت. دائمـا پوشـه تاریخچـه جسـت وجوها را در 
کنیـد تـا  تلفـن همـراه و به خصـوص لپ تـاپ بررسـی 
کنیـد.  بـه عالقه مندی هـای اینترنتـی او دسـت پیـدا 
نرم افزارهـای کنتـرل والدیـن در بـازار موجـود اسـت. آن 
را روی تلفـن همـراه یـا لپ تـاپ فرزندتـان نصـب کنیـد. 
ایـن نرم افزارهـا جسـت وجوهای وب سـایت هایی بـا 
محتـوای نامناسـب را بـه شـما گـزارش می دهـد و حتـی 
می توانید تمامی جست وجوهای فرزندتان را مشاهده 
نه تنهـا در معـرض  فرزنـد شـما  اسـت  کنیـد. ممکـن 
گیـرد، بلکـه بـا مشـارکت یـا  محتـوای ناخواسـته قـرار 
مشاهده محتوای ناپسند به دام بیفتد و یا به محتوای 

خشـونت آمیز وابسـته شـود.
کت کـــردن کـــودک  از تکنولـــوژی بـــرای ســـا

استفاده نکنید
 برخی از والدین برای اینکه فرزندان دائما با آن ها ارتباط 
گوشی یا لپ تاپ را در اختیارشان  نداشته باشند، 
کارهای شخصی شان برسند. به  قرار می دهند تا به 
کودک خود اجازه ندهید از پروفایل اجتماعی شما 
برای ارتباط با دوستانش استفاده کند. همچنین تا 
زمانی که به اندازه کافی بالغ نشده، اجازه استفاده از 
را به صورت شخصی نخواهد  شبکه های اجتماعی 
داشت. تسلیم تقاضای او برای استفاده از اینترنت 
گر بی قرار است، دلیل آن را پیدا و با او صحبت  نشوید. ا
کنید. در شماره بعد، درباره خریدن یا نخریدن تلفن 
صحبت  کودک  برای  دیگر  تکنولوژی های  و  همراه 

خواهیم کرد.

توسعه فردی

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

 شـــاید همـــه مـــا در زندگـــی کاری مـــان بـــا 
افـــرادی روبـــه رو شـــده باشـــیم کـــه بـــا تمرکـــز 
زیـــادی بـــه کار خـــود مشـــغول اند و در 
ـــود  ـــیاری از خ ـــد بس ـــئولیت پذیری و تعه ـــط کار، مس محی
نشـــان می دهنـــد. ایـــن افـــراد ارزش بســـیاری بـــرای زندگـــی 
کاری خـــود قائل انـــد و بـــرای رســـیدن بـــه موفقیـــت شـــغلی 
ـــه الزم باشـــد، انجـــام می دهنـــد. درحقیقـــت،  هـــر کاری ک
افـــرادی کـــه دارای مهارت هـــای اخـــالق کاری هســـتند، 
می تواننـــد از عهده نقـــش و وظایـــف خود به خوبـــی برآیند 
و بر ایـــن عقیـــده اســـتوارند کـــه گاهی، ســـختی کار بخشـــی 
از فراینـــد طبیعـــی شغلشـــان اســـت. بـــر ایـــن  اســـاس، 
آن هـــا هیـــچ گاه بـــرای رســـیدن بـــه موفقیـــت در محیـــط 
کارشـــان دســـت از تـــالش برنخواهنـــد داشـــت. باتوجـــه 
بـــه ایـــن مـــوارد، کارکنـــان بـــا اخـــالق کاری خـــوب، بســـیار 
موردتوجـــه سرپرســـتان قـــرار می گیرنـــد و می تواننـــد از 

موقعیت هـــای شـــغلی بهتـــری بهره منـــد شـــوند.
 کارکنان بـــا مهارت هـــای اخـــالق کاری دارای چه 

ویژگی هایی هستند؟
 کارکنـــان بـــا اخـــالق کاری خـــوب، مجموعـــه ای از ارزش هـــا 
ـــرادی  ـــه اف ـــا را ب ـــه آن ه ـــد ک ـــان می دهن ـــود نش ـــا از خ و رفتاره
شایســـته تحســـین تبدیـــل می نمایـــد. ایـــن رفتارهـــا و 

ویژگی هـــا شـــامل مـــوارد زیـــر اســـت:
1.قابل اطمینان

ـــه به موقـــع ســـر کار حاضـــر می شـــوند و کارهـــای  ـــی ک  کارکنان
گذارشـــده بـــه آن هـــا را به موقـــع انجـــام می دهنـــد،  وا
دارای اخـــالق کاری قـــوی هســـتند. زمانـــی کـــه شـــما 
قابل اطمینـــان هســـتید، ایـــن دیـــدگاه را بـــرای سرپرســـت 
خـــود ایجـــاد می کنیـــد کـــه بـــرای موقعیـــت خـــود ارزش قائـــل 
ـــده  ـــول ش ـــما مح ـــه ش ـــه ب ـــی را ک ـــا و وظایف ـــتید و پروژه ه هس
اســـت به خوبـــی دنبـــال می کنیـــد. بنابرایـــن، هرزمـــان 
احســـاس کردیـــد کـــه دیـــر بـــه کار خـــود می رســـید، بـــه 
گـــر اعـــالم کردیـــد کـــه کاری را انجـــام  سرپرســـتتان بگوییـــد و ا
ـــی  ـــر تمایل گ ـــی ا ـــانید؛ حت ـــه ســـرانجام برس ـــد، آن را ب می دهی

ــتید. ــام آن نداشـ ــه انجـ بـ

2.عزم و اراده قوی
ــه  ــد ب ــما متعه ــه ش ــت ک ــن معناس ــه ای ــوی ب ــالق کاری ق  اخ
پــروژه هســتید و هرچقدر هــم کــه دشــوار باشــد، بایــد آن را به 
سرانجام برسانید. داشتن عزم و پشتکار به شما این امکان 
را می دهــد که به اهــداف خود برســید. مدت زمان بیشــتری 
کار کنیــد و بــدون ناامیــدی یــا دلســردی روی کار مورِدنظــر 
متمرکز بمانیــد. هرچه مصمم تر باشــید کــه نتیجــه کار خود 

را ببینیــد، اخــالق کاری بهتــری خواهیــد داشــت.
3.صداقت و درستی

 افـــرادی کـــه اخـــالق کاری محکمـــی دارنـــد، در هـــر زمینـــه ای 
صداقـــت خـــود را نشـــان می دهنـــد، از نحـــوه برخـــورد بـــا 
سرپرستشـــان گرفتـــه تـــا نحـــوه برخـــورد بـــا همکارانشـــان. 
درواقـــع، صداقـــت بـــه معنـــای انجـــام کارهـــای صحیـــح 
اســـت، حتـــی زمانـــی کـــه کســـی نظاره گـــر نیســـت. افـــراد 
صـــادق به راحتـــی اعتمـــاد دیگـــران را جلـــب می کننـــد و 

به احتمـــال زیـــاد موردتوجـــه دیگـــران قـــرار می گیرنـــد.
4.نظم و انضباط

 نظـــم و انضبـــاط جـــزء مهمـــی از اخـــالق کاری قـــوی اســـت 
و مهارتـــی اســـت کـــه در محـــل کار بســـیار مـــورد توجـــه قـــرار 
ـــه توانایـــی شـــما در پیـــروی از قوانیـــن،  می گیـــرد. انضبـــاط ب
مقـــررات و رویه هـــا و پایبنـــدی بـــه قوانیـــن اخالقـــی در محـــل 

کار اشـــاره دارد. همچنیـــن، زمانـــی کـــه شـــما در کارتـــان 
نظـــم داریـــد، تـــالش می کنیـــد تـــا نقـــش خـــود را در آن کار 
حفـــظ کنیـــد و در انجـــام امـــور از روش هـــای کارآمـــد و مؤثـــر 

اســـتفاده کنیـــد.
5.باانگیزه

ـــور  ـــام ام ـــرای انج ـــی ب ـــزه کاف ـــان از انگی ـــه خودش ـــی ک  کارکنان
برخوردارنـــد، بیشـــتر مـــورد توجـــه سرپرســـت قـــرار می گیرنـــد. 
ایـــن افـــراد توســـط انگیـــزه بـــاالی خـــود کارهـــا و وظایـــف 
محول شـــده را به خوبـــی و بـــدون تشـــویق های مـــداوم 
انجـــام می دهنـــد. درواقـــع، آن هـــا بـــرای انجـــام به موقـــع و 

موفقیت آمیـــز کارهـــا بـــه نظـــارت کمتـــری نیـــاز دارنـــد.
6.سازگاری

 یکی دیگـــر از اصول اخالق کاری ســـازگاری اســـت. ســـازگاری 
گی هایـــی اســـت کـــه کارکنـــان در  یکـــی از مهم تریـــن ویژ
شـــرایط بحرانـــی از خـــود نشـــان می دهنـــد. در حقیقـــت، 
کارکنان بـــا اخـــالق کاری خـــوب، به ســـرعت از خود ســـازگاری 
نشـــان می دهنـــد و می تواننـــد در مواجهـــه بـــا تغییـــرات بـــه 

کار خـــود ادامـــه دهنـــد.
ـــه ادامـــه مباحـــث در ایـــن زمینـــه   در شـــماره هفتـــه آینـــده، ب
خواهیم پرداخـــت و راهکارهایـــی برای بهبـــود مهارت های 

اخـــالق کاری ارائـــه خواهیـــم کـــرد.

 اعتیاد به تکنولوژی در 
کودکان

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

کنترل اینترنت را از خودتان شروع کنید

اعتمادبه نفس و راه های 
افزایش آن

 کارکنانی که به موقع سر کار حاضر می شوند و کارهای 
گذارشده به آن ها را به موقع انجام می دهند، دارای  وا

اخالق کاری قوی هستند

بـا نهایـت تأسـف در هفتـه گذشـته حبیـب اهلل قربانـی 
شـاغل در تعمیـرگاه مرکـزی و محسـن مالکـی شـاغل 
در تعمیـرگاه مرکـزی در غـم درگذشـت پـدر و سـید امیـر 
موسـوی فر شـاغل در نورد گرم، محمـد قادری شـاغل در 
گندله سازی، هاشم طاهری شاغل در خدمات عمومی 
و افسانه سادات موسوی فر شاغل در امور حقوقی درغم 

درگذشـت مـادر بـه سـوگ نشسـتند.
کبـر منـدک  همچنیـن همـکاران بازنشسـته شـادروانان ا
و محمدعلـی عابـدی به علـت بیمـاری دار فانـی را وداع 

گفتنـد و بـه دیار حـق شـتافتند.
ایـن غـم جانـکاه و ضایعـه جبران ناپذیـر را بـه محضـر 
خانواده ایـن عزیز تسـلیت عرض می کنیـم و برای ایشـان 
علـو درجـات را از درگاه حـق تعالـی مسـئلت می نماییـم.

فوالد من

ابراز همدردی

شیرازی، شاغل در واحد آموزش
ضمن تبریک به مدیرعامل محترم، از ایشان تقاضامندیم در 
خصوص بیمه ایران با توجه به تعرفه باالی فرانشیزها، داروها و 
همچنین تحت پوشش نبودن بیشتر داروهای ضروری، دستور 

رسیدگی صادر فرمایند.
۰۹۱۳***۰۳۸۶    

یم سالمندان تکر
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 ورزش             

اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش

در منزل )مرحله شصت و سوم(

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

امید ایرانپور ۹56۷۷۴

علی آژند ۹۷۳5۸0

علیرضا مرادی ۹۸۹۹1۳

محمدرضا عطایی قلعه قاسمی ۹0۷۴۸
برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحله شصت وسوم 
می توانند جهت دریافت جوایز خود، به ساختمان امور ورزش 

مراجعه کنند.
خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

سومین دوره مسابقات کمپانی های جهان با حضور 
۳5 کشور و بیش از 4 هزار ورزشکار در ۲۳ رشته 
ورزشی در شهر آتن کشور یونان برگزار شد که پس 
گر فوالد مبارکه موفق شدند با  از ۳ روز تالش نفس گیر، کارکنان شنا

کسب ۲۳ مدال رنگارنگ به کار خود پایان دهند. 
ورزشکاران تیم شنای فوالد مبارکه سپاهان توانستند در 10 ماده و 

5 گروه سنی با کسب ۷ مدال طال، 11 نقره و 5  برنز باز هم برای شرکت 
فوالد مبارکه و کشور عزیزمان ایران افتخارآفرینی کنند. اعضای تیم 
کارمندان شرکت فوالد  شنای فوالد مبارکه سپاهان که همگی از 
کبر عاملی شاغل در  ح ذیل معرفی می شوند: علی ا مبارکه اند، به شر
واحد شست وشوی الکترولیتی؛ امیر طاقونکی شاغل در واحد امور 
مهندسی؛ داود شریفی درچه شاغل در واحد فروش؛ مهدی ریاضی 

شاغل در واحد تعمیرات الکترونیک؛ مجتبی مکتوبیان شاغل در 
کسیژن فوالد  بازرسی فنی؛ سید جواد موسوی زاده شاغل در واحد ا
سبا؛ ابراهیم داتلی بیگی شاغل در واحد نورد گرم؛ علی حمزه ای شاغل 
در واحد انرژی سیاالت؛ سرپرست: علی مروی اصفهانی شاغل در 
واحد خدمات عمومی و امور رفاهی؛ مربی :احمد آقاحسینی شاغل 

در واحد امور ورزش.

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان همکاری های ورزشی 
خود با باشگاه های یونانی را گسترش خواهد داد.

گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه  بـه 
سـپاهان، مجتبـی لطفـی رئیـس هیئت مدیـره باشـگاه فـوالد مبارکـه 
سـپاهان در سـفر بـه کشـور یونـان بـا نـادری سـفیر ایـران در یونـان و 
نیکـوس رئیـس فدراسـیون ورزش آماتـوری و شـرکت های یونـان دیدار 

کـرد. گفت وگـو  و 
در ابتـدای این جلسـه، نادری سـفیر جمهـوری اسـالمی ایـران در یونان 
ضمن قدردانی از مجموعه هلدینگ فوالد مبارکه و باشگاه فوالد مبارکه 
سـپاهان جهت حمایت و اعزام تیم های کارگری به مسـابقات قهرمانی 

جهان از عملکرد ورزشـکاران ایرانـی در این مسـابقات قدردانی کرد.
در ادامـه ایـن دیدار، رئیـس هیئت مدیره باشـگاه فوالد مبارکه سـپاهان 
درخواسـت همکاری هـای ورزشـی ایـن باشـگاه بـا باشـگاه های یونانـی 
را مطـرح کـرد کـه ایـن پیشـنهاد بـا اسـتقبال طرف هـای یونانـی و سـفیر 

جمهـوری اسـالمی ایـران مواجـه شـد.
گفتنـی اسـت در این جلسـه، بخشـنده دبیر سـفارت جمهوری اسـالمی 
ایـران در یونـان، رمضی رئیـس فدراسـیون کارگری یونان، امیرحسـینی 
رئیـس انجمـن شـرکت ها، دکتـر اسـماعیلی دبیـر فدراسـیون کارگـری 
جمهوری اسـالمی ایـران  و ندایی معـاون منابع انسـانی و سـازمان دهی 

فـوالد هرمـزگان نیز حضـور داشـتند.

تیم فوالد مبارکه سپاهان با شکست ذوب آهن 
به مقام قهرمانی مسابقات هندبال نوجوانان 

باشگاه های کشور )منطقه جنوب( دست یافت.
کشور)منطقه جنوب(  باشگاه های  نوجوانان  مسابقات هندبال 
چهارشنبه 21 مهرماه 1۴00 در سالن سجادی اصفهان به پایان رسید و تیم 

فوالدمبارکه سپاهان با شکست ذوب آهن قهرمان شد.
گردان مهدی رهبری در فینال با نتیجه ۳1 بر 21 ذوب آهن اصفهان را  شا
شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.در مراسم اختتامیه این رقابت ها 
که در سالن سجادی اصفهان برگزار شد، احسان شاه علی معاون مالی 
و توسعه منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، سید 
حسن افتخاری رئیس هیئت هندبال استان اصفهان، کورش غفاری 

مدیرعامل باشگاه پرواز هوانیروز حضور داشتند.

رقابت های لیـگ برتـر دوومیدانی بانوان با کسـب 
مقام سومی تیم فوالد مبارکه سپاهان پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
بیست و پنجمین دوره رقابت های لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور 
در بخش بانوان با کسب عنوان سومی تیم فوالد مبارکۀ سپاهان به 

پایان رسید.
در پایان این مسابقات تیم پلیمر با ۹2۸ امتیاز اول شد، دانشگاه آزاد 
اسالمی با ۷0۴ امتیاز در ردۀ دوم ایستاد و فوالد مبارکۀ سپاهان که با 
ترکیبی از ورزشکاران جوان در این مسابقات حضور پیدا کرده بود با 5۳۷ 

امتیاز به مقام سومی این رقابت ها رسید.

مسابقه سؤالی امور ورزش به مناسبت 

هفته تربیت بدنی و ورزش

جوان گرایی در تیم والیبال فوالد مبارکه سپاهان

ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش، 
امور ورزش فوالد مبارکه در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت این 
هفته، برای خانواده بزرگ فوالد مبارکه مسابقه سؤال ورزشی برگزار 
نماید. عالقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند از تاریخ 
1۴00/0۷/25 تا 1۴00/0۸/0۳ به وب سایت امور ورزش مراجعه 

کنند و جهت تکمیل پرسشنامه اقدامات الزم را به عمل آورند.
شایان ذکر است به نفرات برتر به قید قرعه جوایزی به رسم یادبود 

تقدیم خواهد شد.
خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

تیم  به  سپاهان  والیبال  جوانان  تیم  بازیکن  سه 
بزرگساالن این باشگاه پیوستند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، امیرحسین 
یوسفی، مهدی بیاتی و علی داوری بازیکنان تیم جوانان والیبال 
فوالد مبارکه سپاهان با نظر مثبت رحمان محمدی راد به تیم 

بزرگساالن این باشگاه پیوستند.

اطالعیه

خبر کوتاه

 هفتــه تربیت بدنــی و ورزش از تاریــخ ۲۶ مهــر آغــاز 
می شــود و تــا ۲ آبــان ادامــه می یابــد. در ایــن هفتــه 
به منظــور آشــنایی تمــام جامعــه بــا اثــرات ورزش 
و تأثیــر آن بــر روی فــرد و عملکــرد کل جامعــه، در ایــن خصــوص 
اطالع رســانی می شــود و دربــاره ورزش هایــی کــه می تــوان در 
خانــه و بــا خانــواده انجــام داد مطالبــی ارائــه می شــود. در ادامــه بــا 
مــا همــراه باشــید تــا مطالــب بیشــتری راجــع بــه هفتــه تربیت بدنــی 

و ورزش بدانیــم.

ورزش چه اهمیتی دارد؟
ورزش باید در همه اقشار جامعه گسترش یابد، چون آثار مستقیم بر 
پرهیز از بیکاری، از بین بردن کسالت، افزایش توانایی های جسمی و 
روحی و سالمتی دارد. از سوی دیگر ورزش باعث می شود جمع گرایی 

بیشتر شود و روحیه فرد بهبود یابد. 
انواع اثر ورزش کدام اند؟

گون زندگی فرد اثر می گذارد.  اثر فردی: ورزش روی جنبه های گونا
ورزش هم باعث افزایش توانایی های جسمی و سالمتی فرد می شود و 
هم به برقراری تعادل در فرد کمک می کند. با ورزش روح انسان 

بانشاط تر می شود و احساس شادابی و طراوت می کند.
اثر اجتماعی:انسان ذاتا موجودی اجتماعی است و انزواطلبی با 
ذات او در تضاد است. یکی از بهترین راه های رسیدن به روح جمعی و 
ایجاد همبستگی عمومی ورزش کردن است. ورزش روابط گروهی را 
گسترش می دهد. در فعالیت های گروهی، با فردگرایی تیم به موفقیت 
نمی رسد و باید تمام افراد با هم همکاری کنند و این خود باعث تقویت 

روحیه جمع گرایی می شود.
معلولیت و ورزش

معلولیت باعث می شود در کار اندام های بدن اختالل ایجاد شود. 
تضعیف ماهیچه، کاهش توانایی بدن و کندی در حرکت از نمونه های 
بارز مشکالت معلولیت در زمان ورزش است. از طرفی افرادی که 
معلولیت دارند بیشتر احساس افسردگی و سرخوردگی می کنند. ورزش 
می تواند در کاهش این آسیب ها نقش اساسی داشته باشد. ورزش 
باعث تأمین سالمتی جسمی و روانی در افراد می شود و از این نظر کمک 

شایانی به معلولین می کند.

ورزشی های مناسب برای گروه های مختلف کدام اند؟
رشته های ورزشی افراد دارای معلولیت

گاهی این بینش را در افراد معلول  پیشرفت های علمی و افزایش سطح آ
و جانبازان به وجود آورده که باید ورزش کنند. آن ها معموال می توانند 
در مسابقات مختلف شرکت کنند و مهم ترین رویداد ورزشی معلوالن 
پارالمپیک است. برخی از مسابقات معلوالن که قوانین خاصی دارند 
عبارت اند از: دوومیدانی، بسکتبال با ویلچر، والیبال نشسته و ایستاده، 
دوچرخه سواری، شمشیربازی، جودو، شنا، فوتبال هفت نفره، 
تیراندازی با تپانچه، تیراندازی با کمان، تنیس روی میز و وزنه برداری. 

رشته های ورزشی کودکان
کودکان به طور طبیعی به ورزش و تحرک عالقه دارند و وظیفه والدین 
و مربیان این است که بچه ها را به ورزش و بازی های پرتحرک هدایت 
کنند. بسیاری از آموزش های اخالقی در حین ورزش به کودکان داده 

می شود و از این نظر باید برای تعامل با بچه ها نیز وقت گذاشت.
ورزش های مناسب بچه های ۲ تا ۳ سال: دویدن، گرفتن، پریدن

ورزش های مناسب بچه های 4 تا ۶ سال: ورزش های جهشی
ورزش های مناسب بچه های ۶ تا ۱۰ سال: ورزش های سازمان یافته 

مثل ژیمناستیک و شنا
ورزش های مناسب  بچه های ۱۰ سال و باالتر: کودک می تواند ورزش 

دلخواهش را انتخاب کند، مانند فوتبال یا تنیس.
رشته های ورزشی مناسب بانوان

بسیاری از دختران در نوجوانی دچار نارسایی های جسمی می شوند که 
دلیل آن بی تحرکی است. ورزش نکردن در زندگی آینده دختران نقش 
عمیقی دارد. برای حل این مشکل باید فرهنگ سازی صورت بگیرد. 
ورزش کردن عالوه بر سالمت جسم، بر گرایش های فرد اثر می گذارد 
و تا حدی فرد را از نابهنجاری های اجتماعی دور می کند. در هفته 

تربیت بدنی و ورزش، روز آخر مربوط به ورزش همگانی بانوان است.
که آنان پرورش دهنده  ورزش برای بانوان اهمیت ویژه ای دارد، چرا
نسل های آینده هستند و سالمت جسم و روح آن ها روی اندیشه و 
انگیزه های بچه هایشان اثر می گذارد. ازجمله بهترین ورزش هایی 
که بانوان می توانند انجام دهند می توان به ایروبیک، تی آر ایکس، 

فیتنس، پیالتس، اسپینینگ و پیاده روی اشاره کرد.

 دعوت از  ۶ تکواندوکار اصفهانی به اردوی تیم ملی
 ناشنوایان ایران

قهرمانی فوالد مبارکه سپاهان در اولین مرحلۀ لیگ برتر 
دوچرخه سواری پیست

شش ورزشکار اصفهانی به اردوی تیم ملی تکواندو ناشنوایان 
آقایان و بانوان ایران دعوت شدند. سومین مرحله اردوی ارزیابی 
و انتخابی تیم ملی تکواندو ناشنوایان )آقایان و بانوان( ایران 
اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان، از روز شانزدهم مهرماه به 
میزبانی تهران آغاز شده و پنجم آبان ماه ۱۴۰۰ پایان می یابد.

 مرحله نخست مسابقات لیگ برتر دوچرخه سواری پیست با حضور
 ۹ تیم به میزبانی پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار 
شد و تیم فوالد مبارکه سپاهان با ۸ مدال طال و ۲ نقره و  کسب ۱۲۹۸ 
امتیاز مقتدرانه قهرمان این مرحله از مسابقات شد.

     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

ورزش

هفته تربیت بدنی و ورزش

گسترش همکاری فوالد مبارکۀ سپاهان با باشگاه های یونانی

 قهرمانی فوالد مبارکه سپاهان 
در مسابقات هندبال نوجوانان باشگاه های کشور

 دختران فوالد مبارکه سپاهان 
بر سکوی سوم لیگ دوومیدانی کشور ایستادند

درخشش تیم شنای فوالد مبارکه در مسابقات شنای کمپانی های جهان یونان ) آتن۲۰۲۱(
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اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــیسینما

محمد رسـول اهلل فیلمـی اسـت در ژانـر تاریخی که داسـتان 
زندگـی کودکـی حضـرت محمـد )صلـی اهلل و علیـه و آلـه( را روایـت 

می کند. 
در ساخت این مجموعه همچون سـایر فیلم های تاریخی سال های 
اخیـر ایـران، نظیـر ملـک سـلیمان، از عوامـل خارجـی و در سـطح 
سینمای روز جهان استفاده شده است. فیلم برداری این اثر بر عهده 
ویتوریو استورار  و و موسیقی متن آن ساخته ای. آر. رحمان است که 

هـر دو از هنرمنـدان برنـده جایزه اسـکار بـه شـمار می آیند.
ایـن فیلـم در شـهرک سـینمایی پیامبـر اعظـم کـه در 55 کیلومتـری 
کـت  شـهر قـم قـرار دارد، سـاخته شـده اسـت. در ایـن شـهرک، ما
شـهرهای مکـه و مدینـه بـا مشـخصات 1۴00 سـال قبـل، در انـدازه 
یک به یـک )مختصـات واقعـی( طراحـی و ساخته شـده اسـت و قـرار 
اسـت پـس از پایـان فیلم بـرداری، از ایـن دکـور تحـت عنـوان شـهرک 
سینمایی پیامبر اعظم )صلی اهلل و علیه و آله( برای دیگر پروژه های 
سـینمایی دربـارۀ تاریـخ اسـالم اسـتفاده شـود. بخش هایـی از ایـن 

فیلـم نیـز در کشـور آفریقـای جنوبـی فیلم بـرداری شـده اسـت.
کارگاه مخصـوص، مهیاسـازی دکورهـا، صنایع دسـتی و   هفـت 
دست سـازهای سـنتی، تجهیـزات و لـوازم صحنـه را بـرای ایـن فیلـم 
کارگاه عمومـی  کارگاه نجـاری،  کارگاه هـا شـامل  سـاخته اند. ایـن 
ساخت لوازم، کارگاه خیاطی، کارگاه بت سازی، کارگاه رنگ و پتینه 
و کهنـه کاری، کارگاه محصـوالت چوبـی خـاص و کارگاه مدل سـازی 
بودند. بیـش از ۴000 قطعه لوازم صحنه شـامل وسـایل خانـه، لوازم 
سفر و بازرگانی، وسایل زینتی، ادوات جنگی، وسایل خریدوفروش 
و لـوازم بـازار در ایـن کارگاه هـا سـاخته شـد. مدیریـت ایـن کارگاه هـا 
عمدتا با ایرانی ها بود و تنها یک ایتالیایی، در قسـمت کارگاه رنگ و 
پتینه کاری و کهنه کاری فعـال بود. همه پرسـنل کارگاه ها تحت نظر 
گالی، طـراح ایتالیایی لـوازم صحنه، فعالیـت می کردند.  فرانکـو فوما
در ایـن فیلـم بسـیاری از وسـایل ضـروری مثـل مـواد اولیـه، ظـروف، 
دسـت بافته ها، پارچه ها و تزئینات سـنتی و کهن، با سـفر به شـهرها 

و روسـتاهای تاریخـی، انتخـاب و خریـداری شـده بودنـد.
مجیـد مجیـدی کارگـردان ایـن فیلـم در پاسـخ بـه برخـی مخالفیـن 
اعالم کـرده کـه در نـگارش فیلم نامـه از روایت هـا و منابع مـورد تأیید 

مسـلمانان و نه تنهـا شـیعیان بهـره بـرده اسـت.
 داسـتان از سـال ده بعثت پیامبر شـروع می شـود و در یک فلش بک 
کثر فیلم را شـامل شـده به سـال عام الفیل و تولد پیامبـر و دوران  که ا

کودکـی وی می رود.
در سـال عام الفیـل، ابرهـه یکـی از سـرداران لشـکر حبشـه بـه دسـتور 
پادشـاه ایـن سـرزمین بـه مکـه لشکرکشـی می کنـد تـا کعبـه را از بیـن 
ببـرد. ابرهـه به وسـیله چندیـن هـزار نفـر بـا فیـل، اسـب و تجهیـزات 
جنگـی فـراوان به سـوی شـهر مکـه می آینـد، ولـی در نزدیکـی مکـه 
کـه حریـم مکـه بـه شـمار مـی رود، فیل هـا بـه جلـو پیـش نمی رونـد و 
تعـداد بسـیار زیـادی پرنـده بـه نـام ابابیـل درحالی کـه سـنگ هایی 
در میـان نـوک خـود دارنـد، بـر سـر ارتـش ابرهـه فرومی ریزنـد و همـه 

را از بیـن می برنـد.
پس از پایان فلش بک، داسـتان دومرتبه به سال ده بعثت و اوضاع 
کن در بیـرون مکـه برمی گـردد و در  بـد مسـلمانان تحریـم شـده سـا
ادامـه روایـت نمایـان شـدن قـرارداد تحریم هـا علیـه مسـلمانان کـه 

توسـط موریانه هـا خـورده شـده بـه تصویـر کشـیده می شـود.
فیلـم محمدرسـول اهلل از محاصـره مسـلمانان در شـعب ابی طالـب 
بازمی گـردد.  اسـالم  پیامبـر  میـالد  از  پیـش  بـه  و  می شـود  آغـاز 
صحنه هـای درگذشـت مـادر حضـرت محمد)صلـی اهلل و علیـه و 
آله( در روسـتای ابـواء و صحنه هـای مربوط بـه دوران شـیرخوارگی و 
خردسـالی پیامبـر در روسـتای سـعدیه هـم از دیگر بخش هـای فیلم 
اسـت. فیلم محمد رسـول اهلل با اولین سفر پیامبر به شـام و رسیدن 
به صومعـه بحیرا بـه پایـان می رسـد. »بحیرا« راهبی مسـیحی اسـت 

کـه دربـاره ظهـور آخریـن پیامبـر بـه ابوطالـب بشـارت می دهـد.
          منبع: شیعه نیوز
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کارگردان:     مجید مجیدی معرفی کتاب ا

 نویسنده: 
  استاد محمدرضا حکیمی
ناشر :
انتشارات دلیل ما

محمدرضا  نوشته  مغرب،  خورشید  کتاب 
حاضر  عصر  اسالمی  دانشمندان  از  حکیمی 
میان  در  ویژه ای  جایگاه  کتاب  این  است. 
کتاب های مربوط به امام عصر )عج( دارد. عنوان 
است.  تکلیف«  و  انتظار  »غیبت،  کتاب  فرعی 
از زوایای  را  تا مسئله مهدویت  کوشیده  مؤلف 
و  ملل  و  قرآنی  روایی،  تاریخی،  عقلی،  علمی، 

ِنحل موردبحث و بررسی قرار دهد. 
خورشــید مغــرب، نخســتین بــار در 51 صفحــه در 
تهــران  در  غدیــر  انتشــارات  ســوی  از  ســال 1۳۴۹ 
بــه چــاپ رســید. در ســال 1۳60 مباحــث و نــکات 
بــه  افــزوده  شــد و در همــان قطــع  بــر آن  دیگــری 
گردیــد.  همــت دفتــر نشــر فرهنــگ اســالمی چــاپ 
مؤلــف در ســال 1۳62 آن را در قطــع وزیــری، بــا ۳۹0 
کنون  کنونی درآورد و از آن زمان تا صفحه به شــکل 
بارهــا چــاپ و منتشرشــده اســت. خورشــید مغــرب، 
چهــارده فصــل و یــک یــادآوری مهــم دارد: 1. میــالد؛  
کتاب هــای  2. شــمایل و ســیرت؛  ۳. غیبــت؛  ۴. در 
مســلمین؛ کتاب هــای  در   .6 و   5  پیشــینیان؛  
کریــم«؛  ۸. در »ســوره قــدر«؛  ۹. در   ۷. در »قــرآن 
علــوم عقلــی؛ 10. در علــوم تجربــی؛  11. در فلســفه 
نــه؛  مقاومــت  عینیــت   .12 سیاســی؛   و  تربیتــی 
عینیت تسلیم؛  1۳. انتظار  1۴. در طلب خورشید.
کتاب چنین نوشته است: یکی  از  وی در بخشی 
و  غیبت  روزگاران  در  بزرگ،  تکلیف  عظیم  ابعاد  از 
و  عقیدتی  مرزهای  نگهبانی  دین،  حفظ  انتظار، 
حراست از باورهای مقدس است. جامعه منتظر، 

نباید درباره این امر عظیم سستی روا بدارد.
عقیده  پرتو  و  یقین  نور  و  ایمان  فروغ  است  الزم 
در  همواره  راستین،  اعتقادات  تشعشع  و  حق  به 
ژرف تر  پیوسته  و  باشد  محفوظ  مردم  دل وجان 
است  الزم  گردد.  بارورتر  و  بارورتر  و  شود  ژرف تر  و 
جان ودل نوباوگان، نوجوانان و جوانان، هر دم در 
گیرد و از این تابش  برابر تابش اعتقادات حقه قرار 

گردد. ایمان جزء وجود آنان و مایه  کنده  و تجلی آ
کاری در  تقوم هویت اصلی آنان باشد؛ تا حق و فدا
گرم  راه اعتالی حق، چون خون، همه وجود آنان را 

کند و چون روح، جوهر حیات آنان باشد.
که  شده  گرفته  روایاتی  از  کتاب  نام  است  گفتنی 
طلوع خورشید از مغرب را از حوادث مهمی دانسته 

است که در آستانه قیامت رخ خواهد داد. 
خوبی  استحکام  از  زیبا،  نثر  بر  عالوه  کتاب  این 
برخوردار است که می تواند برای عموم عالقه مندان 

به مباحث مهدویت مفید باشد.
درباره نویسنده کتاب: 

محمدرضا حکیمی به عنوان فقیه، مجتهد شیعه، 
می شود؛  شناخته  نویسنده  و  متفکر  فیلسوف، 
و  آرمان ها  مدافع  و  خستگی ناشناس  مجاهدی 
که زندگی اش در تبیین علمی  تعالیم مکتب وحی 
مفهوم عدالت خواهی و مبارزه برای ستم زدایی از 

جوامع بشری سپری شد. 
در  عبدالوهاب  حاج  فرزند  حکیمی  محمدرضا 
1۳1۴ خورشیدی در مشهد چشم به جهان گشود. 
علمیه  حوزه  به  دبستان  دوران  گذراندن  از  پس 
»نواب« واردشد.  وی از محضر عالمانی چون ادیب 
نیشابوری، آیت اهلل حاج سید محمدهادی میالنی، 
میرزا  حاج  قزوینی،  مجتبی  شیخ  و  هاشم  شیخ 
احمد مدرس، شیخ غالمحسین محامی بادکوبه ای 
کرد و با بزرگانی همچون عالمه امینی،  کسب علم 
الهیان  کبر  علی ا شیخ  حافظیان،  ابوالحسن  سید 

مأنوس شد. 
 1۴00 مرداد   ۳1 شامگاه  در  حکیمی  محمدرضا 
موسی الرضا  علی ابن  بارگاه  جوار  در  و  درگذشت 

ک سپرده شد. )علیه السالم( به خا
کتاب های  از دیگر تألیفات استاد حکیمی می توان 
»ترجمه الحیاه«، »الهیات الهی و الهیات بشری«، 
تهرانی«،  آقابزرگ  »شیخ  مسلمین«،  »دانش 
مظلومیتی  »عاشورا،  حسین«،  »میرحامد 
عاشورا،  غدیر،  »بعثت،  سرخ«،  »عقل  مضاعف«، 
مهدی؛ برای نوجوانان و جوانان«، »150 سال تالش 
خورشید؛  بر  »چشم  مقاالت«،  مجموعه  خونین؛ 
از دریای فضائل امیرمومنان علی )ع(« و  شبنمی 
و  »عاشورا  پیرامون  چند  سخنی  جاودانه؛  »قیام 

آفاق آن« را نام برد.
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مغرب خورشید 

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

)کمال الدین، ج ۲، ص ۴۸۵ (

به مناسبت )نهم ربیع االول( خجسته سالروز آغاز امامت امام زمان )عج( به پاره ای از وظایف 
شیعیان در زمان غیبت که در کتاب گران سنگ »مکیال المکارم« تألیف سید محمدتقی موسوی 

احمدآبادی ذکر شده است، اشاره می شود:
معرفت و شناخت کامل دین یعنی در بخش عقاید، اخالق، احکام و وظایف، منتظر باید تفکر اسالمی 

خویش را سامان دهد و وضعیت روحی و ایمان درونی خود را تقویت کند.
مطالعه در جهت معرفت و شناخت هر چه بیشتر امام زمان )عج(

پیروی کامل از قرآن و فرهنگ اهل بیت )علیه السالم( 
اطاعت از نایبان بر حق امام زمان

اتحاد و همبستگی با شیفتگان و منتظران واقعی آن حضرت
کسب آمادگی فکری و فرهنگی جهت آشنا ساختن مردم با حقایق دین و مقابله با خرافات، شبهات و 

گرایش های انحرافی
امیدواری بر قیام و انقالب آن حضرت و امید دادن به دیگران و زنده نگه داشتن امید به گشایش همه 

امور
رعایت تقوا، خود را در محضر خدا دانستن و ترک گناه 

توجه قلبی امام عصر )عج( در شبانه روز و او را مطلع از اعمال خود دانستن
ارتباط با امام )عج( از راه دعا به ویژه دعاهای زیبایی،مانند دعای ندبه، زیارت آل یاسین، دعای عهد، 

دعای فرج و... که از طرف بزرگان بسیار توصیه شده است.
ایجاد محبت امام عصر )عج( در دل دیگران با ذکر احادیث، کرامات، مناقب و فضایل واقعی و معتبر 

ایشان و عنایت او به مردم به عنوان امام مهربان و دلسوز
تقویت و بزرگ داشت شعائر اسالمی، نظیر حج و عمره و مجالس مذهبی برای آشنایی با معارف اسالم

دل بستگی و محبت به امام )عج( و اظهار اشتیاق به نزدیک شدن به آن حضرت با مداومت در انجام 
کین، پرداخت صدقه  امور خیر و ثواب، مخصوصا به نیابت از ایشان، نظیر بناهای عام المنفعه، اطعام مسا

برای سالمتی آن عزیز
آماده سازی محیط برای تشکیل حکومت عدل جهانی و اجرای عدالت و ریشه کن شدن درخت ستم

جلوگیری از نفوذ شیطان های داخلی و خارجی در دین و فرهنگ و ملیت و بیزاری جستن از دشمنان 
امام و خالص کردن حب و بغض ها

اهتمام در ادای حقوق برادران دینی و دفاع و یاری شیعیان واقعی
شناخت صفات و سیره امام )عج(: بدیهی است که یک عاشق دلباخته امام و یک منتظر حقیقی 
باید بداند که محبوبش از چه صفاتی برخوردار بوده، و چه سیره و روشی را در زندگی و سایر شئونات آن دارد.

رعایت ادب در همه موارد: امامی که واجب االطاعه و حجت خدا بر تمامی اهل زمین است، نامش 
محترم و یادش بسیار گرامی است. او پیشوای همه و چشم بینای خدا در بین مخلوقات اوست. روزی اهل 
زمین به یمن وجود اوست و هر کس که به مرتبه ای از مراتب کمال می رسد از پرتو عنایات حضرت حق است 

که از مسیر امامت به ما رسیده است.
انتظار فرج:  در بسیاری از روایات، پرفضیلت ترین اعمال، انتظار فرج دانسته شده است. در بسیاری 
از احادیث در باب انتظار فرج بیان شده که هرگاه یکی از منتظران حضرت به رحمت الهی رفت، چنان 
است که در میان سپاه امام و یا در میان )خیمه( حضرت به شهادت برسد. همچنین در بعضی از روایات 
تعبیر شده که چنین شخصی مثل کسی است که با رسول خدا )صلی اهلل و علیه و آله( در برابر کفر جهاد 

کرده باشد.
به جا آوردن حج و عمره و زیارت مشاهد مشرفه به نیابت از امام: اعمالی که به نیابت از امام زمان 

)عج( به جا آورده می شود درواقع هدیه ای از جانب عاشقان و شیفتگان به ایشان است
اجتناب از محارم: کسی که منتظر واقعی است، باید ازآنچه امام زمانش کراهت و تنفر دارد، اجتناب 

نموده و هر عملی که در تقرب او مؤثر است را به خاطر رضای محبوب و ارتباط روحی با او انجام دهد.
دوستی با صالحان: دوستی با دوستان حضرت باعث تقرب و جلب خشنودی ایشان است. همچنین 
ادخال سرور مؤمنین و محبین اهل بیت )علیهم السالم( و همچنین رفع حوائج آنان نیز از وظایف منتظران 

که آن حضرت همانند اجداد طاهرینش باب الحوائج هستند. عصر ظهور شمرده نشده؛ چرا
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معنویت

وظایف شیعیان 
در عصر غیبت

روزهای ۱۲ تا ۱۷ ربیع االول را به عنوان هفته وحدت نام گذاری کرده اند، آرمانی بزرگ و 
قابل ستایش که در صورت تحقق، پیامدها و نتایج مطلوبی را به دنبال خواهد داشت. منشأ این 
اقدام بر پایه روایاتی است که در خصوص زادروز نبی مکرم اسالم )صلی اهلل و علیه و آله( مطرح شده 
و به سبب آن پیروان مذاهب اسالمی با اعتقاد به یکی از این دو روز با برپایی جشن و سرور و 
شادمانی، ارادت خود را به ساحت مقدس و متعالی پیامبر اعظم )صلی اهلل و علیه و آله( ابراز 

می دارند.
نام گذاری این ایام به عنوان هفته وحدت متضمن حکمت ها و نکاتی ظریف است که توجه و التفات به 
آن ها برکات مضاعفی را در بهره مندی از میالد دردانه هستی، نصیب مسلمانان و جهان اسالم خواهد 
کرد. نگاه هفته وحدت، نگاهی وحدت آفرین در همه مشترکات موجود در جهان اسالم و مسلمانان 
است. جهان استکبار امروز علیه دیانت اسالم موضع واحد کینه توزانه ای اختیار کرده اند، به طوری که 
کرم )صلی اهلل و علیه و آله( سعی در تفرقه افکنی  کاذیب و توهین به اسالم و خاندان پیامبر ا پی درپی با نشر ا
میان مسلمانان جهان دارند. در این برهه حساس، لزوم وحدت میان مسلمانان بیش ازپیش احساس 
می شود و دولت های اسالمی نباید اجازه دهند دشمنان اسالم با تفرقه افکنی، امت واحد اسالم را از 
همدیگر جدا و متفرق سازند. ازاین رو هفته وحدت فرصت مناسبی است تا با همدلی و وحدت کلمه 

توطئه های دشمنان را نقش بر آب کرد.
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 هفته وحدت؛ یادآور والدت
 بشارت دهنده وحی و پیام آور اخالق

مناسبت

نهم ربیع االول، سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج(
جهان محیط وسیع عنایت است امروز

 وجود، مرکز نور هدایت است امروز
 عطا و جود و کرم بی نهایت است امروز
دهید مژده که عید والیت است امروز

خجسته باد به مستضعفین زعامتشان
که ثبت شد به کتاب خدا امامتشان

اال که قائم امر قیام شد مهدی
زمامدار به کل نظام شد مهدی

به خلق، رهبر واالمقام شد مهدی
 امام بود و دوباره امام شد مهدی
کرامت و شرف و نصر ما مبارک باد

 امامت ولی عصر ما مبارک باد

محیط سفره گسترده کرامت اوست
پناه عالم هستی به ظّل قامت اوست

امامت همه مستضعفین امامت اوست
»سالمت همه آفاق در سالمت اوست«

 کرامتی که ز کف رفته باز، باز آرد
لوای حمد علی را به اهتزاز آرد

سالم گرم همه اولیا به جان و تنش
که اوست شمع و دل انبیاست انجمنش

شفای روح هزاران مسیح در سخنش
شکوه احمدی و ذوالفقار بوالحسنش

صالی عدل الهی به تازیانه اوست
لوای دولت مستضعفین به شانه اوست

 نُه ربیع نخستین، نکوترین عید است
غدیر دوم پویندگان توحید است

بزرگ عید امامت بدون تردید است
 ندای نصر من اهلل مهر تأیید است

به تیغ عدل تو کاخ ستم خراب شود
تمام عالم، یک باره انقالب شود

عدو در آتش بیداد خویش آب شود
 دعای فاطمه یک روز مستجاب شود

چه می شود که شود از دعای مادر تو
دو چشم »میثم« تو جای پای لشکر تو

ادبی

گار   حاج غالمرضا ساز
 متخلص به میثم


