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 مدیرعامل فوالد مبارکه
کرد:  در دیدار با مدیرعامل ذوب آهن تصریح 

نگاه ملی و فرامنطقه ای مدیران 
راهگشای مشکالت صنعت فوالد

یادداشت مدیر مسئول

 CSR  گر بخواهیم یک تعریف بسیار  مختصری  از مسئولیت اجتماعی یا ا  
)Corporate Social Responsibility( ارائه دهیم، باید بگوییم: مسئولیت 
اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در جهت حفظ، 

مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان ها و 
محیطی است که شرکت در آن فعالیت می کند و این مسئولیت از جستارهای اقتصادی 
و مالی فراتر می رود. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن تر این گونه تعریف شده 
است: فعالیت هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع 

سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می دارد.
گرچه تعاریف متنوعی درباره مسئولیت اجتماعی ارائه می شود، اما این موضوع  در کل ا
که شرکت در کنار سودآوری، مسئولیت ها و تعهدات اجتماعی نیز دارد، به شکل 

گسترده ای پذیرفته شده است.
 شرکت فوالد مبارکه در دوره های مختلف همواره خود را ملزم به رعایت مسئولیت های 
اجتماعی و گام برداشتن در این مسیر دانسته است. یکی از بخش های مهمی که این 
کارخانه بزرگ از ابتدا وارد آن شده و در سال های اخیر فعالیت های مربوط به آن شدت 
نیز گرفته است، ایفای مسئولیت های اجتماعی در حوزه های عمرانی، فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی است. فوالد مبارکه در طول سال های گذشته نقش آفرینی در این 

راستا را جزئی از وظایف اصلی خود می داند و نه یک بحث جانبی و فرعی.
آزادی ۱۲۰۰ زندانی مالی در یک دهه اخیر، فراهم آوردن شرایط تحصیل برای 

دانش آموزان بی بضاعت، کمک به تکمیل مصلی، کمک به تکمیل طرح های عمرانی 
در شهرهای مبارکه، مجلسی و...، تکمیل ورزشگاه نقش جهان و تأمین رایگان ۲۳ 
کسیژن بیمارستان های درگیر کرونا بخشی از این اقدامات در سال های اخیر  هزار تن ا
دلیلی بر این مدعا هستند که فوالد مبارکه قدم برداشتن در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی را بسیار جدی دنبال کرده است. اقداماتی که منجر به دریافت نشان عالی 
مسئولیت های اجتماعی و نشان سفیر و مروج مسئولیت های اجتماعی در جشنواره 

روابط عمومی و مسئولیت های اجتماعی شد.
همین رویکرد شرکت فوالد مبارکه و نگاه جدی به حوزه مسئولیت های اجتماعی 
باعث بیشتر شدن درخواست های مجموعه های مختلف حقیقی و حقوقی از 
فوالد مبارکه شده است؛ مسئله ای که هم نشان از تأثیر فعالیت فوالد مبارکه در 
این حوزه دارد و هم نشان می دهد به  دقت نظر و برنامه ریزی دقیق تری برای ادامه 

راه نیاز است.
کید همچنان بر ادامه حرکت در این مسیر و  با تغییر مدیریت کالن فوالد مبارکه، تأ
البته هدفمند کردن آن است و هدفمند کردن اقدامات فوالد مبارکه در حوزه توسعه 
و تکامل منطقه ای و مشارکت در توسعه متوازن منطقه پیرامون این شرکت  دو رویکرد 
در دوران جدید مدیریتی فوالد مبارکه خواهد بود. بر همین مبنا امید و همت مجموعه 
فوالد مبارکه بر آن است تا اقدامات انجام شده در زمینه مسئولیت های اجتماعی را 
در حوزه های عمرانی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی با این نگاه، هدفمندتر و مؤثرتر از 

گذشته ادامه دهد.

فوالد مبارکه حوزه مسئولیت های اجتماعی خود را  هدفمند دنبال می کند
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تقدیر مدیرعامل فوالد مبارکه از کارکنان ترابری شرکت
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با حضور در واحد ترابری سنگین شرکت، از تالش رانندگان ترابری سنگین تشکر و  اقدامات 

صورت گرفته  در راستای حفظ ایمنی و سالمت رفت وآمد کارکنان به این مجموعه صنعتی را قابل تقدیر دانست.

کار جهادگران فوالد کمتر از قهرمانی جهان نیست
مربی تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسالمی ایران در بازدید از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه گفت: هر ایرانی باید حداقل یک بار از فوالد مبارکه  

بازدید کند تا ببیند جهادگران عرصه صنعت چه از خودگذشتگی ها و کارهای بزرگی برای تعالی و سربلندی کشورمان انجام می دهند.

عکس نوشت

2

تولید گندله سازان از مرز 23.8 میلیون تن گذشت
در نیمه نخست امسال بیش از 23.86 میلیون تن گندله توسط شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی تولید شد.

کاهش هزینه ها و بهره ور کردن حفاری ها با کمک شرکت های دانش بنیان
کتشاف ایمیدرو: شرکت های دانش بنیان با تمرکز بر حل مشکالت حوزه حفاری می توانند به کاهش هزینه ها و بهره ورکردن حفاری کمک کنند. مدیر ا

رونق اقتصاد داخلی
 با صادرات خوب و وارداِت به مورد  

میسر است

یـــک مســـئله مهمـــی کـــه امـــروز مطـــرح اســـت، مســـئله 
اقتصـــاد اســـت؛ مـــن اینجـــا ایـــن را هم عـــرض بکنـــم. همـــه 
گاهـــان و آحاد مـــردم شـــاید معتقدند که  مســـئولین و مطلعیـــن و آ
امـــروز یکـــی از مســـائل اصلـــی کشـــور مســـئله اقتصـــاد کشـــور اســـت. 
خـــب بـــرای اصـــالح اقتصـــاد کشـــور چـــه کار بایـــد کـــرد؟ یـــک راه تکیه 
بـــه مـــردم اســـت؛ ]یعنـــی[ اقتصـــاد مقاومتـــی. ایـــن را مـــا اعـــالم 
کردیـــم، همـــه مســـئولین کشـــور هـــم تصدیـــق کردنـــد، یعنـــی 
هیچ کـــس مخالفـــت نکـــرد؛ حـــاال البتـــه گاهـــی نـــق و نوقـــی از گوشـــه 
و کنـــار شـــنیده می شـــود، امـــا آن وقتـــی کـــه سیاســـت اقتصـــاد 
مقاومتـــی اعـــالم شـــد، همـــه مســـئولین کشـــور تصدیـــق کردنـــد که 
ــور  ــی، محصـ ــاد مقاومتـ ــای اقتصـ ــت و بـــس. معنـ ــن اسـ راه همیـ
شـــدن و زندانـــی شـــدن در داخـــل کشـــور نیســـت؛ نیاینـــد بگوینـــد 
کـــه »مـــا می خواهیـــم بـــا دنیـــا ارتبـــاط داشـــته باشـــیم«! خـــب، در 
اقتصـــاد مقاومتـــی ارتبـــاط بـــا دنیـــا وجـــود دارد؛ منتهـــا گفتـــه 
ـــه مـــردم باشـــد؛ اقتصـــاد درون زا و  ـــه اعتمـــاد بایســـتی ب می شـــود ک
برون گـــرا. جوشـــش حرکـــت اقتصـــادی از درون کشـــور اســـت؛ 
اســـتعدادهای مـــردم، امکان هـــای مـــردم، ســـرمایه های مـــردم. 
تدبیـــری اندیشـــه بشـــود کـــه ایـــن ســـرمایه ها، ایـــن اســـتعدادها، 
ایـــن ظرفیت هـــا بـــه کار و تولیـــد در داخـــل و ثروت ســـازی و ایجـــاد 
ثـــروت در داخـــل بینجامـــد؛ ایـــن تدبیـــر می خواهـــد. نگاهمـــان بـــه 
ـــدا  ـــق پی ـــی رون ـــاد داخل ـــم اقتص ـــر بخواهی گ ـــه ا ـــد. البت ـــارج نباش خ
کند باید صادرات خوب داشـــته باشـــیم، واردات  داشـــته باشـــیم، 
ـــت.  ـــدی نیس ـــن تردی ـــیم؛ در ای ـــته باش ـــادی داش ـــات اقتص ارتباط

سرمایه گذاری خارجی ها در داخل باشد
1396/11/29
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی

گاهی بـــرای فعالیـــت یـــک واحد تولیـــدی بایـــد نـــه از ۷ خـــوان، بلکه 
ـــد ایـــن مشـــکل جـــدی را  ـــه مســـئوالن بای ـــرد ک از ۷۰ خـــوان عبـــور ک

حـــل کننـــد و مقـــررات زائـــد و موانـــع تولیـــد را رفـــع کـــرد.
دولـــت بایـــد نـــگاه ویـــژه ای  بـــه بنگاه هـــای متوســـط و کوچـــک 
داشـــته باشـــد. ایـــن نـــگاه ویـــژه، رکـــن اصلـــی در اقتصـــاد مقاومتـــی 
اســـت کـــه همـــه مســـئوالن آن را پســـندیده اند و قـــول اجـــرا داده اند 

ـــت. ـــده اس ـــم ش ـــی ه ـــه کارهای ـــه البت ک
1398/۰۵/3۰

 گزیده ای از بیانات در دیدار رئیس جمهور 
و اعضای هیئت دولت

یک وقـــت مغزهـــای فعـــال و متفکـــری وجـــود ندارنـــد در کشـــور، 
انســـان یک جـــور بـــرای مســـائل کشـــور برنامه ریـــزی می کنـــد؛ 
]امـــا[ یک وقـــت نـــه، هـــزاران نیـــروی جـــوان، بانشـــاط، نخبـــه، 
دارای افـــکار بلنـــد و البتـــه یقینـــا در بیـــن این هـــا تعـــدادی هـــم 
دارای قـــدرت مدیریـــت هســـتند -چـــون فکـــر بلنـــد همیشـــه 
ـــان  ـــا انس ـــه این ه ـــه ب ـــا توج ـــت- و ب ـــدرت مدیری ـــت باق ـــالزم نیس م
می خواهـــد بـــرای کشـــور برنامه ریـــزی کنـــد. پـــس نـــگاه بـــه 
نخبـــگان، در ایـــن جهـــت هـــم مـــورد اهتمـــام قـــرار می گیـــرد و نکتـــه 
اساســـی ای اســـت؛ تأثیـــر ]نخبـــگان[ در برنامه ریـــزی بـــرای مســـائل 
ــه  ــاد نفتـــی بـ ــال فـــرض بفرماییـــد تبدیـــل اقتصـ ــور. حتـــی مثـ کشـ
گـــر  اقتصـــاد مســـتقل، اقتصـــاد دانش پایـــه، اقتصـــاد مقاومتـــی. ا
ــته باشـــیم،  ــوز و بانشـــاط نداشـ ــال و دلسـ ــر نخبـــه و فعـ ــا عناصـ مـ
اقـــدام نمی کنیـــم بـــرای اینکـــه اقتصادمـــان را تغییـــر بدهیـــم؛ ]امـــا[ 
وقتـــی آدم هـــای حســـابی، پابـــه کار، عالقه منـــد، در اختیـــار نظـــام 

تصمیم گیـــری کشـــور هســـت، طبعـــا اقـــدام می کنـــد دیگـــر.
1397/۰7/2۵
 بیانات در دیدار نخبگان و استعدادهای
 برتر علمی

ــاد  ــاد مقاومتـــی و خصوصیـــات اقتصـ ــزو سیاســـت های اقتصـ جـ
مقاومتـــی، درون زایـــی اســـت؛ درون زایـــی یعنـــی تولیـــد ثـــروت 
به وســـیله فعالیـــت درونـــی کشـــور انجـــام بگیـــرد؛ چشـــم بـــه 
بیـــرون نباشـــد، نگاهمـــان بـــه بیـــرون نباشـــد. در طـــول ســـال های 
گذشـــته، در دولت هـــای مختلـــف، چندبـــار می خواســـتند از 
ـــد، بنـــده  ـــول، وام بگیرن ـــی پ ـــا صنـــدوق بین الملل ـــی ی بانـــک جهان
نگذاشـــتم؛ جلـــواش را گرفتـــم؛ مقدمـــات را فراهـــم کـــرده بودنـــد 
ـــم و  ـــب بکنی ـــه طل ـــا از بیگان ـــه م ـــد. اینک ـــام بدهن ـــن کار را انج ـــه ای ک
متعهـــد در مقابل بیگانـــه بشـــویم، این خطـــای بزرگـــی اســـت؛ باید 
اقتصـــاد درون زا باشـــد. البتـــه معنـــای درون زا بـــودن اقتصـــاد ایـــن 
نیســـت کـــه درهـــای کشـــور را ببندیـــم؛ نـــه، مـــا گفته ایـــم »درون زا 

و برون گـــرا«.
1397/۰1/۰1
بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

نشست مدیرعامل و معاونین شرکت ایران خودرو با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه با هدف برنامه ریزی برای انجام اقدامات مشترک میان این دو 

صنعت بزرگ برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار ایراسین، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ابتدای این نشست اظهار 
کرد: فوالد مبارکه همواره تأمین تقاضای داخل و حتی توسعه صادرات را وظیفه خود دانسته و تالش کرده تا به 
بهترین شکل انتظارات بازار و صنایع پایین دستی را برآورده کند؛ به طوری که در حال حاضر بیش از 9۰ درصد 
نیاز شرکت ایران خودرو به محصوالت فوالدی توسط شرکت فوالد مبارکه تأمین می شود و درعین حال، 
ارتقای کیفیت محصوالت، جزو اولویت ها و استراتژی های توسعه ای شرکت فوالد مبارکه است. البته علی رغم 
افزایش استانداردهای کیفی خودروسازی در سال های گذشته، ما به عنوان تأمین کننده مواد اولیه صنعت 
خودروسازی، وظیفه خود می دانیم تا کیفیت محصوالت را  افزایش دهیم و این مهم در دستور کار قرار گرفته 

و به سرعت و قوت اجرایی خواهد شد.
وی افزود: با توجه به برنامه وزیر محترم صمت برای افزایش ظرفیت تولید خودرو در کشور، شرکت فوالد مبارکه 
در حال برنامه ریزی های الزم است تا هم ازلحاظ کیفی و هم ازلحاظ کّمی، در برنامه افزایش تولید خودرو در 
کشور سهیم باشد و به خوبی نقش آفرینی کند؛ این در حالی است که در گذشته موانعی همچون اخذ مجوزها 
و فرایندهای اداری وجود داشت، اما با همت مجموعه جدید وزارت صمت و شرکت فوالد مبارکه، این موانع 
در حال برطرف شدن است تا پروژه های توسعه ای برنامه ریزی شوند و به سرعت اجرایی و عملیاتی گردند و در 
سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« شاهد رونق و جهش تولید به ویژه در بخش صنعت کشور باشیم. 
درعین حال، ما به تولیدات فوالد مبارکه و همچنین محصوالت ایران خودرو نگاه ملی داریم و منافع ملی و 

منویات مقام معظم رهبری همواره بر هر موضوع دیگری برای ما ارجحیت دارد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه آمادگی کامل دارد تا در راستای 
برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش ظرفیت تولید خودرو   به منظور تنظیم بازار، درزمینه 

تأمین فوالد و مشتقات موردنیاز صنعت خودرو، از این صنعت پشتیبانی کند.
فرشاد مقیمی، مدیرعامل شرکت ایران خودرو، در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه همکاری بین این 
دو شرکت بزرگ صنعتی و ملی اظهار داشت: امیدواریم با استقرار تیم جدید مدیریتی در شرکت فوالد مبارکه، 
برخی از مشکالت رفع گردد و ادامه همکاری ها با ایران خودرو به عنوان اصلی ترین مشتری محصوالت فوالد 
مبارکه منجر به هم افزایی های بیشتر شود، البته بخشی از حوزه مواد اولیه و تجهیزات الکترونیکی به محصوالت 
خارجی وابسته است که می توان با همکاری و هم افزایی هوشمند در زنجیره تأمین، در راستای منویات رهبر 

معظم انقالب آن ها را بومی سازی کنیم.
کید بر اینکه ایران خودرو و فوالد مبارکه دو شریک استراتژیک و ملی محسوب می شوند، افزود:  وی همچنین با تأ
همواره در سه  دهه گذشته رابطه این دو شرکت صرفا خریدار و فروشنده بوده، درحالی که با توجه به حجم 
تعامالت و اهمیت آن ها در صنعت کشور بهتر است با انعقاد قرارداد، یک همکاری جامع و کامل داشته باشند 
و بتوانند برای بلندمدت برنامه های توسعه ای خود را  با بهره وری بهتر  تدوین کنند؛ عالوه بر این موضوعات، 
شرکت ایران خودرو در جهت داخلی سازی محصوالت صنعت خودرو حوزه های مناسبی را شناسایی کرده که 

در صورت تمایل شرکت فوالد مبارکه می توانیم به صورت مشترک روی آن ها سرمایه گذاری کنیم.
گفتنی است در این جلسه، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو و سایر معاونین مدیرعامل ایران خودرو به 

تشریح دغدغه ها و بیان جزئیات همکاری با فوالد مبارکه پرداختند.

کارشناسان مجتمع فوالد سبا برای اولین بار در ایران توانستند گرید فوالد X70 را با روشی 
جدید در این شرکت تولید نمایند.

کارشناسان توانمند فوالد مبارکه در مجتمع فوالد سبا برای اولین بار در ایران موفق به تولید 
گرید X70 شدند. عطایی پور مدیرعامل شرکت فوالد سبا در گفت وگو با خبرنگار خبرنامه فوالد به تشریح ابعاد 

این موفقیت بزرگ پرداخت. 
وی گفت: گرید X70 یکی از گریدهای پرکاربرد در حوزه ساخت خطوط لوله پرفشار انتقال نفت و گاز و مخازن 
تحت فشار است. با توجه به اینکه این گرید در یک محیط کاری با شرایط حساس مانند مواد اشتعال پذیر و 
فشار باال حضور دارد، محصول باید آزمایش های مختلفی را بگذراند. این آزمون ها از محصول تولیدی گرفته 
شده که پاسخ آزمایش ها نشان دهنده تطابق خواص محصول با استانداردهای روز دنیاست. به خاطر وجود 
کنون در کشور  میکروآلیاژهای مختلفی که به عنوان ماده اولیه در این محصول به کار می رود، این محصول تا
تولید نشده بود. با توجه به اینکه شرکت فوالد سبا مجهز به تکنولوژی شکل دهی نرم است و فوالد تمیزی را 
تولید می کند، توانست این گرید را تولید نماید. گرید X70 جزو محصوالت استراتژیکی بود که تا قبل از تولید 

این محصول توسط فوالد سبا با قیمتی گران تر از محصول حاضر از کشورهای خارجی وارد ایران می شد.
وی با اشاره به تأثیر تعمیرات اساسی خط نورد این شرکت که اخیرا انجام شد گفت: اضافه کردن یک قفسه 
و تغییرات اساسی که در اتوماسیون خط نورد انجام شد دست ما را در تولید این محصول بسیار باز گذاشت. 
عالوه بر این، تیم های مختلفی از کارشناسان فوالد سبا در این کار مشارکت داشتند که با تجربه خود در روند 

ذوب ریزی و نورد، توانستند این کار بزرگ را انجام دهند.

حاجی پور رئیس متالورژی و برنامه ریزی فوالد سبا در مورد روند تولید این محصول خاطر نشان کرد: توسعه 
تکنولوژی برخالف برخی از شرکت های دیگر این بار برای تولید محصول جدید و افزایش سبد محصوالت 
فوالد سبا بود. در حقیقت متخصصان فوالد سبا با حمایت بی بدیل مدیران شرکت این کار را برای افزایش 
کیفیت محصوالت شرکت و رقابت با شرکت های خارجی انجام دادند. البته سفارشی به صورت مستقیم 
برای خرید این محصول ثبت نشده، ولی پیش بینی می شود با تولید انبوه گرید X70 شاهد سرازیر شدن ثبت 

سفارش های شرکت های تولیدکننده لوله برای صنایع نفت و گاز خواهیم بود.
وی در مورد فرایند نورد این محصول گفت: تولید گرید X70 در دنیا با روشی پیچیده و گران انجام می شود. ما در 
روشی ابتکاری با تالش همکارانمان در قسمت های مختلفی نظیر تولید، توسعه، MPT، تعمیرات، دفاتر فنی، 
کنترل کیفی، آزمایشگاه و دیگر همکاران شرکت این کار را به نتیجه رساندیم. در این روش برای اولین بار به جای 
استفاده از میکروآلیاژهای بیشتر با تغییر چیدمان در نورد، بهینه سازی خط تولید و تکنولوژی ترمومکانیکال که 
روشی متالورژیکی محسوب می شود به خواص موردنظر رسیدیم. حتی این روش را به تعدادی از فوالدسازان 

معتبر دنیا ارائه کردیم که دیدن نتایج این روش ابتکاری برایشان بسیار حیرت انگیز بود.
وی در پایان افزود: فرایند تولید این محصول از سال 98 در فوالد سبا آغاز شد که مزیت این روش که 
توسط کارشناسان فوالد سبا طراحی شده، قیمت تمام شده کمتر این محصول با همان کیفیت 
محصوالت خارجی است. این یعنی مجتمع فوالد سبا با تولید انبوه این محصول می تواند سالیانه از 
خروج میلیون ها دالر ارز از کشور جلوگیری کنذ و اشتغال جوانان این مرزوبوم و رونق تولید ملی را در 

این زمینه فراهم نماید.

فوالد مبارکه آمادگی کامل دارد تا در راستای 
برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
افزایش ظرفیت تولید خودرو به منظور تنظیم 
بازار، درزمینه تأمین فوالد و مشتقات موردنیاز 

صنعت خودرو، از این صنعت پشتیبانی کند

متخصصان فوالد سبا با حمایت بی بدیل 
مدیران شرکت این کار را برای افزایش کیفیت 
محصوالت شرکت و رقابت با شرکت های 
خارجی انجام دادند. البته سفارشی به صورت 
مستقیم برای خرید این محصول ثبت نشده، 
گرید  ولی پیش بینی می شود با تولید انبوه 
X70 شاهد سرازیر شدن ثبت سفارش های 
شرکت های تولیدکننده لوله برای صنایع نفت 

و گاز خواهیم بود

گامی بلند برای پشتیبانی از صنعت نفت و گاز کشور؛

 APIX70 ید  تولید فوالد گر
توسط مجتمع فوالد سبای فوالد مبارکه

در نشست مدیران ایران خودرو و فوالد مبارکه مطرح شد؛

فوالد مبارکه و ایران خودرو؛ دو بازوی استراتژیک برای توسعه اقتصادی کشور
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سفیر جمهوری فدرال نیجریه گفت: امیدوارم با برقراری ارتباط با سفیر ایران در کشور نیجریه 
بتوانیم همکاری های دوجانبه درزمینه صنعت فوالد میان این دو کشور را گسترش دهیم.

کی سلیمان سفیر جمهوری فدرال نیجریه در حاشیه  کوبوسنتورا به گزارش خبرنگار فوالد، یا
بازدید از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار فوالد اظهار کرد: فوالد مبارکه یکی از 

بزرگ ترین فوالدسازان خاورمیانه و شمال آفریقاست.
وی هدف از این بازدید را بررسی راه های همکاری های تجاری و اقتصادی میان ایران و نیجریه دانست و افزود: در 
کشور نیجریه نیز کارخانه فوالدسازی در حال فعالیت است و ما این آمادگی را داریم که در صورت امکان بین این 

کارخانه و شرکت فوالد مبارکه در راستای اهداف مشترک و منافع دوطرف همکاری مشترکی داشته باشیم.
سفیر جمهوری فدرال نیجریه خاطرنشان کرد: چندمحصولی بودن فوالد مبارکه یکی از ویژگی هایی است که این 
گر به تنوع محصوالت، سطح تکنولوژی و توان فوالد مبارکه در  شرکت را از دیگر فوالدسازان جهان متمایز می کند؛ ا
تولید محصول نگاهی بیندازیم، بسیاری از نکات مهم را خواهیم آموخت، به طوری که ما امروز طی بازدید از خطوط 

تولید این صنعت، واقعا تحت تأثیر قرار گرفتیم.
وی در پایان سیستم های به کاررفته در خطوط تولید فوالد مبارکه را سیستم های به روزی دانست و اذعان داشت: 
امیدوارم با برقراری ارتباط به وسیله سفیر ایران در کشور نیجریه بتوانیم همکاری های دوجانبه درزمینه صنعت 

فوالد را میان این دو کشور گسترش دهیم.

خراسان جنوبی به عنوان نخستین استان طرح تحول زمین شناسی انتخاب شد
کتشافات ذخایر معدنی، خراسان جنوبی به عنوان نخستین استان انتخاب شد. به دنبال رخداد بزرگ اجرای طرح تحول زمین شناسی و ا

پژوهش و توسعه فناوری در حوزه معدن با هم و در کنار هم دیده شود
رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران خواستار دیده شدن هم زمان پژوهش و توسعه فناوری در حوزه معدن شد.

 خـبــــــــــــــــــر      
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 تولید شمش فوالد از مرز 9.9 میلیون تن گذشت

شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی کشورمان در نیمه 
نخست امسال 9 میلیون و 9۰1 هزار و 221 تن شمش فوالدی 

تولید کردند.
گزارش ایراسین، به نقل از ایرنا، بررسی عملکرد تولید  به 
شرکت های فوالد مبارکه، ذوب آهن، فوالد خوزستان، فوالد 
آلیاژی، میدکو، گروه ملی، فوالد کاوه جنوب، فوالد خراسان، 
چادرملو، آهن و فوالد ارفع، فوالد بناب و جهان فوالد سیرجان 
کی است که میزان تولید  از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، حا
شمش فوالد در این واحدها در هم سنجی با پارسال افت ۱۲ 
درصدی داشته است.شرکت های یادشده در شهریورماه امسال 
یک میلیون و ۶۲۲ هزار و 8۰۲ تن شمش فوالدی تولید کردند که 

کاهش ۱9 درصدی در مقایسه با شهریور 99 را نشان می دهد.
بیشترین تولید شمش در شش ماهه ابتدایی امسال مربوط به 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان با ۴ میلیون و ۴۰۶ هزار و 8۰۵ تنی بود 
و پس از آن فوالد خوزستان با یک میلیون و ۴۲۶ هزار و 9۶۷ تن و 
ذوب آهن اصفهان با یک میلیون و ۱۳۱ هزار و 8۱۰ تن در رتبه های 

دوم و سوم قرار گرفتند.

تولید بیش از 14.۵ میلیون تن آهن اسفنجی تا پایان 
شهریورماه

شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی نیمه ابتدایی 
سال 14۰۰ را با تولید بیش از 14.۵ میلیون تنی آهن اسفنجی با 

پایان بردند.
به گزارش سایت خبری- تحلیلی معدن ۲۴، در این مدت فوالد 
مبارکه با ۳.۴۴ میلیون تن تولید، بهترین رکورد را در بین شرکت ها از 
آن خود کرد و پس از آن فوالد خوزستان با ۱.۵98 میلیون تن تولید 
در مکان دوم قرار گرفت.در این مدت فوالد هرمزگان بیش از 8۴۰.۵ 
هزار تن، فوالد کاوه جنوب بیش از 8۱۵.۶ هزار تن، چادرملو بیش 
از 8۱۴.۶ هزار تن، سبا ۵9۶.8 هزار تن و فوالد خراسان ۵۴۳.۱ هزار 
تن آهن اسفنجی تولید کردند.در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰ همچنین 
فوالد سفیددشت ۴۵۵.۱ هزار تن، آهن و فوالد غدیر ۴۷۱.9 هزار تن، 
میدکو ۳9۴.۳ هزار تن، فوالد خراسان )بریکت گرم( ۷.۴ هزار تن، 
فوالد میانه ۲99.۱ هزار تن، فوالد سبزوار ۴۰۵.۴9 هزار تن، فوالد 
سبزوار )بریکت سرد( ۴.۷ هزار تن، فوالد شادگان ۳9۳.۳ هزار تن، 
صبا فوالد )بریکت گرم( ۴۳۷.9 هزار تن، فوالد نیریز ۳۶9.۶ هزار تن، 
آهن و فوالد ارفع ۴۰9.9 هزار تن، گل گهر )طره گوهر( ۶۲۵.۶ هزار تن، 
گل گهر )طرح کوثر( ۷۳۶.۱ هزار تن، جهان فوالد سیرجان ۴99.۲ 

هزار تن و فوالد بافت ۳۶۷.۴ هزار تن آهن اسفنجی تولید کردند.

رشد 48 درصدی صادرات فوالد ایران

کشور موفق شدند با صادرات  شرکت های بزرگ فوالدی 
 3 میلیون و 811 هزار و 617 تن فوالد از ابتدای امسال تا پایان 
شهریورماه، رشدی 48 درصدی در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته به ثبت برسانند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی عملکرد شرکت های فوالد مبارکه 
کسین، فوالد  و ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزستان، فوالد ا
هرمزگان، فوالد آلیاژی ایران، فوالد آذربایجان، فوالد خراسان، 
فوالد کاوه جنوب، صبا فوالد، فوالد بناب، جهان فوالد سیرجان، 
سنگ آهن چادرملو و فوالد کویر در شش ماهه نخست امسال، 
مؤید این آمارهاست که با صادرات انواع محصول فوالدی ازجمله 
بلوم، بیلت، اسلب، انواع مقاطع آلیاژی- مهندسی، میلگرد، آهن 
اسفنجی و بریکت گرم حاصل  شده است.بهترین عملکرد در بین 
واحدهای یادشده متعلق به فوالد خوزستان با صادرات 9۰۳ هزار 
و ۷۵۷ تن اسلب، بلوم و بیلت و رشد ۳۴ درصدی بود و پس از آن 
فوالد مبارکه با ۶۲۰ هزار و ۲۲8 تن و ذوب آهن اصفهان با ۶۰۵ هزار 

و ۶۰۷ تن محصول فوالدی در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

عدد خبر

میلیون تن

میلیون 

درصد

در جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی صورت گرفت:

 اهدای نشان عالی مسئولیت اجتماعی
 و نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی به فوالد مبارکه 

در بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه مطرح شد؛

یه برای همکاری های دوجانبه در زمینه   ابراز امیدواری سفیر نیجر
صنعت فوالد با ایران

هم زمان با هفته وحدت، مدیرعامل و معاونین شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با حضور 
در شرکت فوالد مبارکه با مدیرعامل و معاونین این شرکت دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش خبرنگار فوالد، در این نشست صمیمانه، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه 
با اشاره به نقش هم افزایی این دو فوالدساز بزرگ گفت: تولد ذوب آهن و فوالد مبارکه و مجموعه هایی که در اختیار 
دارند حاصل تفکر بلندمدت و استراتژیکی است که با منابع محدود، نگاهی به نسل های آینده داشتند. به حق، 
گر ما که امروز در این دو بنگاه اقتصادی به فعالیت می پردازیم به خوبی  نجات صنعت نیازمند نگاه ملی است و ا
آن ها را مدیریت نکنیم، موفقیت چندانی به دست نمی آوریم و در بسیاری از موارد جلوگیری از تعارض های 
گر نگاه ما فقط به استان اصفهان معطوف باشد و منطقه ای عمل کنیم، از  سازمانی برایمان امکان پذیر نیست. ا
دیگران نمی توانیم انتظار داشته باشیم که ورای مناطق جغرافیایی خود تصمیم بگیرند. در حقیقت نگاه ملی و 

فرابخشی می تواند مجموعه های بزرگ را نجات دهد و دغدغه های مدیران را نیز به کمترین حد ممکن برساند.
طیب نیا ذوب آهن و فوالد مبارکه را دو فوالدساز بزرگ در یک منطقه جغرافیایی مشترک خواند و گفت: جدا 
از مشکالت موجود با هم فکری و همراهی مدیران این دو فوالدساز بزرگ می توان پروژه های مشترک تعریف 
کنون تعامل برای فعالیت های روزمره با  گرچه تا کرد و منافع روزافزون برای هردو مجموعه به ارمغان آورد. ا
هماهنگی های الزم وجود داشته، اما با همراهی و همکاری بیشتر می توان هم افزایی قابل توجهی در منافع 

مشترک به دست آورد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در پایان افزود: برگزاری این جلسه را به فال نیک گرفتیم و اعتقاد داریم آغاز همکاری های 
بیشتر و توجه  به دغدغه های مشترک، موجب طرح و شناسایی پتانسیل های موجود می شود  و نقشه راهی برای 
ادامه همکاری های کوتاه و بلندمدت برای دو شرکت می گردد. می توان با تشکیل کمیته ای مرکب از تخصص های 

مختلف پیشنهاد های همکاری های آتی را احصا و فرصت های سرمایه گذاری بیشتر را بررسی و اجرایی کرد.
بنا بر این گزارش، منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن نیز در ادامه افزود: شرکت سهامی ذوب آهن آمادگی خود 
را اعالم می دارد تا با همراهی و همفکری مدیرعامل و تیم مدیریتی شرکت فوالد مبارکه مباحث مشترک و مرتبط 
در حوزه های مختلف اعم از تولید، توسعه، فروش و بازاریابی، اقتصادی و مالی و نیروی انسانی را به صورت جدی 

پیگیری کند و با تشکیل کمیته های فنی تخصصی به بهره وری بیشتر مدیریتی هردو شرکت یاری رساند.
یزدی زاده خاطرنشان کرد: حمل محصوالت و مقاصد مشترک، تأمین مواد اولیه و مبادی مشترک، نکات و 
تجربه های فنی، کارکنان و سرمایه های انسانی، همه و همه ازجمله مواردی هستند که دو قطب فوالدی استان 
اصفهان با همکاری همدیگر می توانند با کمک آن ها به ارزش افزوده جمعی دست پیدا کنند و هردو مجموعه از 

مواهب سازمانی به وجود آمده منتفع گردند.
در ابتدای این برنامه مدیرعامل و معاونین هردو شرکت با حضور در معراج الشهدای شرکت فوالد مبارکه به مقام 
شامخ شهدای نام آشنا ادای احترام کردند و در ادامه در جلسه مشترک به بحث و گفت وگو پیرامون نکات مشترک 

طرح شده در جلسه پرداختند.

نخستین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت های اجتماعی با حضور برندهای صاحب نام 
سازمانی و تجاری کشور، در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد و در این میان 
شرکت فوالد مبارکه موفق به دریافت نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد و نشان سفیر و مروج 

مسئولیت اجتماعی نیز به مدیر روابط عمومی این شرکت اهدا گردید.
کز درمانگر کرونا در کشور  کسیژن مرا به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، تأمین رایگان بیش از ۲۳ هزار تن ا
و همچنین ارتباطات مؤثر در توسعه و تکامل منطقه ای توسط فوالد مبارکه، از مهم ترین مسئولیت های اجتماعی 
این شرکت بوده که منجر به اهدای نشان عالی مسئولیت اجتماعی و نشان سفیر و مروج مسئولیت اجتماعی به 

این شرکت گردیده است.
به گفته هوشمند سفیدی، مسئول جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی، این جشنواره به دلیل 
محدودیت های کرونایی در کشور ۲۶ مهرماه سال ۱۴۰۰ برگزار شد که با استقبال مناسبی از سوی سازمان ها، 

شرکت های دولتی و بخش خصوصی همراه بود.
وی هدف از برگزاری این جشنواره را کمک به اعتالی فعالیت های مسئولیت اجتماعی در سازمان ها و بهینه سازی 
آن ها عنوان کرد و افزود: ممیزی، ارزیابی و تقدیر از سازمان های فعال درزمینه مسئولیت اجتماعی در سه سطح 
»درحال رشد«، »رشدیافته« و »پیشرو« نیز در این دوره انجام شد. ضمن اینکه مسئولیت اجتماعی طبق تعریف این 

جشنواره، یکی از مفاهیم بنیادی بوده که معموال پیاده سازی آن بر عهده روابط عمومی است.
مسئول جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی یادآور شد: در این جشنواره، به ارتباط بین روابط عمومی 
و حوزه CSR  توجه شده و در ارزیابی ها، تعامل هدفمند، ساختارمند و روشمند با ذی نفعان مختلف سازمان و 
پیاده سازی الگوهای بین المللی در فضای کسب وکار ایرانی، مدنظر قرار گرفته است. همچنین دو مبحث روابط 
عمومی و مسئولیت اجتماعی با یکدیگر هم پوشانی کامل دارند و به همین دلیل جشنواره روابط عمومی و مسئولیت 

اجتماعی به شکل مشترک برای نخستین بار برگزار شد.

با هم فکری و همراهی مدیران این دو 
فوالدساز بزرگ می توان پروژه های مشترک 
تعریف کرد و منافع روزافزون برای هردو 

مجموعه به ارمغان آورد

کسیژن   تأمین رایگان بیش از 23 هزار تن ا
کز درمانگر کرونا در کشور و همچنین  مرا
تکامل  و  توسعه  در  مؤثر  ارتباطات 
منطقه ای توسط فوالد مبارکه، از مهم ترین 
مسئولیت های اجتماعی این شرکت بوده 
که منجر به اهدای نشان عالی مسئولیت 
اجتماعی و نشان سفیر و مروج مسئولیت 

اجتماعی به این شرکت گردیده است

در کشور نیجریه نیز کارخانه فوالدسازی 
در حال فعالیت است و ما این آمادگی را 
داریم که در صورت امکان بین این کارخانه 
و شرکت فوالد مبارکه در راستای اهداف 
مشترک و منافع دوطرف همکاری مشترکی 

داشته باشیم

نگاه ملی و فرامنطقه ای مدیران؛ راهگشای مشکالت صنعت فوالد
مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با مدیرعامل ذوب آهن تصریح کرد :



شماره        1247       شنبه   1 آبان ماه   1400        16  ربیع االول  1443    23  اکتبر   2021

44

ارائه خدمات اجتماعی کیفی با حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 
امکان پذیر می شود

کوسیستم نوآوری در سومین جشنواره اینوماین  کتاب ا
رونمایی شد

گزارش ایرنا، مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران  به 
کید بر اینکه ارزهای ارزان قیمت با حمایت از  و چین با تأ
کرد: حذف  مصرف کننده و تولیدکننده پرداخت شده، خاطرنشان 
ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد استقبال رئیس جمهوری، نهادهای مربوطه 
و بخش خصوصی است تا به مرور ارز تک نرخی در دسترس عموم 
گیرد. قرار بگیرد و فعالیت های اقتصادی بر اساس آن شکل 

گزارش ایراسین، در نخستین روز از سومین جشنواره اینوماین با  به 
حضور وجیه اله جعفری، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، برات قبادیان 
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت، محمد رحیمیان 
معاون دانشگاه تهران و امید اصغری رئیس مؤسسه یونیدرو 
کوسیستم نوآوری نوشته آیدا میرحیدری )از مؤسسه  کتاب ا از 
یونیدرو( رونمایی شد.

خـبــــــــــــــــــر            

مدیرعامل و معاونین شرکت فوالد مبارکه با علی 
قاسم زاده شهردار اصفهان، محمد نورصالحی 
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان و تنی چند از 

اعضای این شورا دیدار کردند.
به گزارش خبرنگار فوالد، دکتر محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه در دیدار با شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود می تواند فصل مشترک های زیادی در حوزه های مختلف 
ورزشی، خدماتی و حتی حمل ونقل با شهرداری اصفهان داشته باشد؛ 
که در منطقه و استان ذی نفعانی دارد که البته این شرکت به عنوان  چرا
یک مجموعه صنعتی و اقتصادی باید در کنار انجام هر کاری نگاه 

اقتصادی و تخصصی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در نوع مدیریت ها نباید اجازه دهیم نگاه های سیاسی 
به نگاه های کالن ملی چیره شوند، افزود: نباید به صورت جزیره ای و 
بخشی به موضوعات بنگریم، بلکه باید نگاه کالن داشته باشیم و در 
خصوص ارتباط با شهرداری اصفهان نیز پروژه های مشترکی از گذشته 
وجود داشته و ادامه همکاری ها نیز باید در سطح کالن صورت گیرد؛ 
برای فراهم کردن بسیاری از خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی در 

شهر اصفهان می توانیم پروژه های مشترکی را با شهرداری اصفهان 
تعریف کنیم که البته نیازمند ارائه طرح های کارشناسی شده اقتصادی 

و منطقی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه نگاه مدیران باید از 
مسئولیت اجتماعی صرف به سمت نگاه مشارکت اقتصادی متضمن 
مسئولیت اجتماعی حرکت کند، خاطرنشان کرد: در امور فرهنگی 
به این نتیجه رسیده ایم که کار فرهنگی فاقد جنبه های اقتصادی 
به هیچ عنوان موفق نخواهد نبود؛ به عنوان مثال، وقتی در همه کشورها 
به ورزش به عنوان یک صنعت نگاه می شود، در این حوزه سرمایه گذاری 
صورت می گیرد. در حوزه فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی نیز باید 

پروژه ها را با مبانی اقتصادی تعریف کنیم.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کارکنان شرکت در شهر اصفهان 
کن هستند و خدمات زیادی از شهر دریافت می کنند، اذعان داشت:  سا
با تعریف پروژه های مشترک کوتاه مدت و بلندمدت می توان خدمات 
فرهنگی و تفریحی و ورزشی به شهروندان و کارکنان فوالد مبارکه ارائه داد 

و شرکت فوالد مبارکه نیز آمادگی همکاری با مجموعه شهرداری را دارد.
علی قاسم زاده شهردار اصفهان در این دیدار با بیان اینکه مبدأ هر تحولی 
جهان بینی، فهم و درک صحیح از مسائل است، اظهار کرد: نوع نگاه من 

با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بسیار شبیه به هم است. نوع نگاه به 
جذب سرمایه گذار، نگاه فرااستانی و فراملی است؛ با اتفاقاتی که در کشور 
و استان افتاده و مقدماتی که فراهم آمده است، دیگر بهانه ای برای کار 
نکردن وجود ندارد. باید از منیت ها عبور کنیم و با یک نگاه بلند، افزایش 
سرمایه اجتماعی و اقتصادی، نظام را دنبال نماییم و به سمت اتفاقات 

و تحوالت خوب حرکت کنیم.
وی افزود: نکات و سرفصل های بسیار خوبی که در این جلسه مطرح شد 
می تواند دستمایه اولیه برای کارگروه مشترک همکاری میان شهرداری 
و شرکت فوالد مبارکه باشد تا از این همگرایی اتفاقات بسیار خوبی برای 
شهر و استان رقم بخورد؛ اصفهان همواره در بسیاری از مسائل الگو بوده 
است. امیدوارم در همدلی و همگرایی نیز بتوانیم الگوی خوبی به کشور 
معرفی کنیم؛ زمانی که بحث منافع ملی و پاسداشت نظام در میان 
باشد، مرزهای صنعت، اقتصاد و فرهنگ مرزهای قابل تعریفی نیست و 

همه این ها ارزشی است که باید از آن دفاع کرد.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: یک حقیقت واحد به نام نظام وجود 
دارد که باید همگی تالش کنیم تا این نظام روزبه روز قوی تر، بهتر و 
موفق تر عمل کند و مردمی که به دلیل شرایط این چند سال اخیر نگران 

شده اند، نگرانی آن ها به دست مسئوالن مؤمن برطرف شود.

شــرکت فــوالد مبارکــه در راســتای عمــل 
خــود  اجتماعــی  مســئولیت های  بــه 
می توانــد فصــل مشــترک های زیــادی در 
حوزه هــای مختلــف ورزشــی، خدماتــی و 
ــان  ــهرداری اصفه ــا ش ــل ب ــی حمل ونق حت
کــه در منطقــه و اســتان  داشــته باشــد؛ چرا

ذی نفعانــی دارد

 به گزارش خبرنگار فوالد، ششمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت 
فوالد مبارکه در سالن جلسات کمیته مدیریت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و با 
حضور معاون بهره برداری، معاون نیروی انسانی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، 
جمعی از مدیران بهره برداری، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست و همچنین حضور تعدادی 

دیگر از مدیران به صورت آنالین برگزار شد.
کبری محمدی معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در این نشست، ضمن تشکر از عملکرد کلیه   عباس ا
نواحی درزمینه دست یابی به شاخص های مطلوب ایمنی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، خواهان انجام 

اقدامات اصالحی تعریف شده در کمیته بررسی حوادث به منظور جلوگیری از بروز حوادث مشابه شد.
کسیناسیون صددرصدی کارکنان جهت  وی در ادامه با توجه به شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا انجام وا

حضور تمامی آنان در خط تولید را جزو  اولویت های شرکت برشمرد.
 معاون بهره برداری با توجه به اهمیت ایمن سازی ناوگان حمل ونقل و دریافت گواهینامه سالمت مکانیسم ها 
به خصوص در انجام فعالیت های تعمیراتی، خواهان ایجاد یک  رویه مشخص و برنامه ریزی بلندمدت 
)سه ساله( جهت بهبود شرایط موجود شد و دست یافتن به نتایج شاخص درزمینه ایمنی را مستلزم 

برنامه ریزی دقیق و توجه به جزئیات دانست.
وی ضمن اشاره به اهمیت کنترل و نظارت بیشتر درزمینه بهبود وضعیت ایمنی سبدهای حمل نفر و باالبرها 
خواستار توجه ویژه نواحی مختلف به این موضوع و مدیریت ریسک های اولویت دار ایمنی درزمینه کار در 
کید بر  اهمیت برگزاری دوره های ایمنی جهت ارتقای فرهنگ ایمنی،خواهان مشارکت کارکنان  ارتفاع شد و با تأ
و واحدهای مختلف در برگزاری دوره های آموزش های ایمنی شد و یادآوری کرد: دست یافتن به نتایج مطلوب 

ایمنی نتیجه برگزاری اثربخش دوره های ایمنی است.
وی مدرسین داخلی را جزو سرمایه های ارزشمند سازمان برشمرد و بیان داشت: انجام پروژه های ایمنی یکی 

از اولویت های شرکت فوالد مبارکه است.
 بنابر این گزارش، در ادامه، حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست، ضمن آرزوی 
سالمتی و تندرستی برای کلیه کارکنان فوالد مبارکه در دوران شیوع ویروس کرونا، درخصوص اهمیت ایمنی 
و سالمت مکانیسم های باالبر   و    باربر در فعالیت های تعمیراتی و اجرای پروژه ها نکاتی بیان داشت و بر لزوم 
ایجاد زیرساخت های الزم به منظور افزایش ضریب ایمنی مکانیسم های یادشده در جهت پیشگیری از 

کید کرد. حوادث تأ

کسیناسیون به منظور مقابله با ویروس کرونا، به   وی در ادامه ضمن تشکر از همکاری کارکنان شرکت در انجام وا
اهمیت این امر در تأمین ایمنی و سالمت کارکنان در شرایط کنونی پرداخت و خواهان رعایت شیوه نامه های 

بهداشتی در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا شد.
مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست در ادامه به اهمیت برگزاری دوره های ایمنی و تخصصی درزمینه 
فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ ایمنی اشاره کرد و با توجه به نتایج شاخص حوادث در  شش ماهه اول سال، 
خواستار مشارکت و همکاری نواحی مختلف در برگزاری دوره های آموزشی و اثربخشی آموزش ها در جهت 

کاهش رفتارهای ناایمن شد.
مدرسی فر بر اهمیت تعیین متولی تعمیرات و نگهداری ساختمان های عمومی با توجه به حوادث گذشته 

کید کرد و خواستار ایجاد یک رویه مناسب جهت نگهداری و    ِنت تجهیزات در این ساختمان ها شد. تأ
گزارشی به وضعیت مطلوب  کیانی، رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی نیز با ارائه   جواد 
شاخص های ایمنی با توجه به عملکرد ایمنی شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در نواحی مختلف پرداخت و بر روند 

نزولی آمار حوادث در ماه های اخیر نیز اشاراتی داشت.
وی دست یافتن به نتایج مطلوب ایمنی را نشانه فرهنگ غنی کارکنان فوالد مبارکه برشمرد و در ادامه به 

وضعیت ایمنی و سالمت سبدهای حمل نفر، مکانیسم های باالبر )باالن صنعت( نفر پرداخت.
 کیانی کاهش حوادث کارگاهی درزمینه فعالیت در ارتفاع را در گرو دریافت گواهینامه سالمت مکانیسم های 

یادشده و کنترل و نظارت مستمر در استفاده و کاربری مناسب از مکانیسم های یادشده دانست.
 رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی در ادامه به اهمیت پایش و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار 
در حوزه های بهداشت حرفه ای و نقش محوری آن در ارزیابی ریسک های بهداشتی، کنترل های مهندسی، 
انجام معاینات پزشکی، برنامه های حفاظت شنوایی و تنفسی، تأیید لوازم حفاظت فردی متناسب با نوع 

فعالیت، آموزش و اطالع رسانی اشاراتی داشت.
 غالمرضا کمالی رئیس اجرای آموزش نیز گزارشی درزمینه چالش های موجود جهت برگزاری دوره های ایمنی 

با توجه به شیوع ویروس کرونا برای حاضران ارائه داد.
در ادامه این نشست، محسن شاهسون، سرپرست ایمنی فنی و بازرسی، گزارشی درزمینه روند انجام اقدامات 
صورت گرفته از طرف نواحی مختلف در خصوص موارد مطرح شده در جلسات قبلی کمیته حفاظت فنی و 
بهداشت کار شرکت و همچنین مجید فرجی، سرپرست بهداشت حرفه ای وارگونومی نیز گزارشی درزمینه پایش 

و ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار ارائه نمود.

معاون بهره برداری با توجه به اهمیت ایمن سازی 
ناوگان حمل ونقل و دریافت گواهینامه سالمت 
مکانیسم ها به خصوص در انجام فعالیت های 
تعمیراتی، خواهان ایجاد یک  رویه مشخص و 
برنامه ریزی بلندمدت )سه ساله( جهت بهبود 
شرایط موجود شد و دست یافتن به نتایج 
شاخص درزمینه ایمنی را مستلزم برنامه ریزی 

دقیق و توجه به جزئیات دانست

در ششمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار:

دست یابی به نتایج مطلوب شاخص های ایمنی
 بدون اجرای اثربخش آموزش های ایمنی میسر نیست

در دیدار مدیرعامل فوالد مبارکه با شهردار اصفهان مطرح شد:

 پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک فوالد مبارکه و شهرداری اصفهان
 برای همکاری های دوجانبه

خبر بین الملل

بـازار فـوالد ضدزنـگ اروپـا ظـرف هفته هـای اخیـر،   
شـاهد یک افـت موقـت در فعالیت هـای عرضـه و فروش 
بـوده و بـا کاهـش قیمـت فـوالد کربنـی، رونـدی آشـفته را 
شـاهد بـوده اسـت. بااین وجـود تولیدکننـدگان اروپایـی 
ویکـرد خـود نسـبت بـه سـطح قیمت هـا  همچنـان در ر
خوش بیـن باقی مانده اند. قیمت فـوالد ضدزنگ در ماه 
سـپتامبر 2۰21 به ویـژه در مـورد محصـوالت تخـت، سـری 
زش معامـالت ورق سـرد  ار تقویت شـده اسـت.   3۰۰
MEPS Europe 304 در ایـن مـاه 297 یـورو در هـر تـن 
افزایش یافت و بـه 38۰8 یورو در هر تن رسـید. این عدد 

بیش از 2 برابر رقم ثبت شده در سپتامبر 2۰2۰ است.
در همیـن حـال میانگیـن قیمـت اروپـا بـرای ورق سـرد ۳۱۶ 
بـه ۵۱۳۲ یـورو در هـر تـن افزایـش یافـت و ایـن عـدد نزدیـک 
گزارش شـده در تابسـتان ۲۰۰۷ اسـت.  بـه آخریـن سـطح 
خریـداران ایـن محصـول در حـال حاضـر از پیشـنهادها و 
کنـون رونـد صعـودی را طـی کـرده اسـت  قیمت هایـی کـه تا
به شـدت نگران و مضطـرب شـده اند. بااین وجـود، به علت 
عـدم دسترسـی بـه محصـوالت تخـت فـوالدی ضدزنـگ در 
بـازار، خریـداران و متقاضیـان، گزینه های بسـیار کمی برای 
انتخـاب دارنـد. انتظـار مـی رود حجـم واردات در ماه هـای 
که تناژهایی که پیش ازاین سفارش  آینده افزایش یابد؛ چرا
داده بودنـد وارد بـازار اروپـا می شـود. بسـیاری از خریـداران 
کـه حجـم قابل توجهـی از سـفارش های  گـزارش داده انـد 
کتبـر  گمـرکات در مـاه ا درخواسـتی، منتظـر ترخیـص از 
هسـتند. در همیـن راسـتا، انتظـار مـی رود کـه سـهمیه نـورد 
سرد تایوان و ترکیه به سـرعت سـیر نزولی یابند. بااین حال، 
افزایـش سـهمیه های حفاظتـی اتحادیـه اروپـا EC همـراه 
بـا عـوارض مختلـف آنتی دامپینگـی کشـورها، فرصت هـای 
واردات فوالد ضدزنگ را محدود کرده اسـت. عالوه بر این، 
هزینه هـای گـزاف حمل و نقـل و تأخیرهـای آن، احتمـاال به 
خریدارانـی کـه مایـل بـه سـفارش از عرضه کننـدگان خارجی 
کاهـش مـداوم تقاضـا  هسـتند تحمیـل خواهـد شـد. لـذا 
ممکـن اسـت باعـث شـود کـه خریـداران در کوتاه مـدت در 
کننـد. بنابرایـن  برابـر افزایـش بیشـتر قیمت هـا مقاومـت 
انتظار مـی رود قیمت معامالت فـوالد ضدزنـگ در چند ماه 

پایانـی سـال جـاری میـالدی تحت فشـار نزولـی قـرار گیـرد.
        منبع: دنیای معدن

گـزارش پایـگاه خبـری فـوالد ایـران افزایـش    بـه 
را  فلـزات  تولیدکننـدگان  وپـا  ار در  بـرق  هزینه هـای 
تحت فشـار قرار داده اسـت. این امر باعث کاهش تولید 
در کارخانه های بزرگ اروپا ازجمله نیرستار شده است. 
کتبـر در سـه کارخانـه،  بـه گفتـه رویتـرز، ایـن گـروه از 13 ا
تولید خود تا ۵۰ درصد کاهش داده اسـت. این کارخانه 
ذوب فلزات با ظرفیت تولید ساالنه حدود 3۰۰ هزار تن، 
حدود 2 درصد عرضه روی جهان را تأمین می کند و یکی 
وپاسـت.  کارخانه هـای ذوب فلـزات ار از بزرگ تریـن 
کارخانـه ذوب فلـزات بالـن نیـز ازنظـر حجـم تولیـد یکـی از 
بزرگ تریـن کارخانه هـای ذوب روی در جهـان اسـت کـه 

تولید خود را کاهش داده است.
کاهـش تولیـد فلـزات تأثیـر قابل توجهـی بـر عرضـه فلـزات 
به طـور  اخیـرا  روی  قیمـت  داشـت.  خواهـد  اروپایـی 

اسـت. افزایش یافتـه  شـگفت انگیزی 
گـزارش فـوالد ایـران، قیمـت بـرق در طـول سـال بـاال  بـه 
رفتـه، امـا وضعیـت از تابسـتان حادتـر شـده اسـت. قیمـت 
گاز طبیعـی رونـد صعـودی داشـته و قیمـت زغال سـنگ نیـز  
گاز طبیعـی در  در بـازار به شـدت بـاال رفتـه اسـت. کمبـود 
اروپـا باعـث افزایـش هزینه هـای تولیدشـده و عالوه بر ایـن، 
تولیدکنندگان برق را به سـمت زغال سـنگ کشـانده اسـت. 
کارخانه هـای فـوالدی در حـال حاضـر بـرای تولیـد هـر تـن 
فوالد تا ۵۰ یورو بیشـتر هزینه برق می پردازند. این در حالی 
اسـت کـه می بایسـت هزینـه حمل و نقـل بـاال را نیـز پوشـش 
بدهنـد. ایـن منطقه دچـار  کمبـود شـدید راننـده و ظرفیت 

حمـل و نقـل نیـز هسـت.
کاهش تولیـد و هزینه های اضافـی مربوط به انـرژی احتماال 
گی فزاینده بازار فلزات اروپا تبدیل می شـود و  امسـال به ویژ

در سـال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

افت بازار فوالد ضدزنگ اروپا

تأثیر بحران انرژی اروپا بر تولید فلزات

www.irasin.ir
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5 احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه معارفه رئیس جدید سازمان 
کید بر تولید محتوا در اتاق های فکر،  بورس و اوراق بهادار ضمن تأ
خواستار ترویج فرهنگ سهام داری و ارتقای آموزش مردم درباره بازار 
سرمایه شد. وی افزود: هیئت مدیره سازمان بورس یکی از کانون های 
مهم تصمیم گیری در بازار سرمایه است.

گفت: به  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر 
منظور تأمین بودجه طرح های صنعتی نیمه تمام استان بوشهر از 
طریق شرکت پروژه )سهامی عام( و برای تنوع بخشی به راه های 
تأمین مالی برای تکمیل و توسعه سرمایه گذاری ها، با همکاری 
سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل عرضه عمومی شرکت 
سهامی عام پروژه تصویب و ابالغ شده است.

 خـبــــــــــــــــــر      

فرهنگ سهام داری و آموزش مردم در بازار سرمایه باید 
افزایش یابد

ح های صنعتی نیمه تمام  سازمان بورس به کمک طر
بوشهر می آید

سومین کنگره سراسری مدیران حرفه ای ایران برگزار شد
کنگره سراسری مدیران حرفه ای ایران با  سومین 
محورهای بررسی چالش های مدیریت منابع انسانی، 
آشنایی با تکنیک های جهانی مدیریت بازاریابی و 
کارآفرینی، بررسی چالش های ارکان مدیریتی و روابط بین کارکنان و 
مشتریان، شناخت و بررسی چالش های کسب وکار به عنوان یکی از 
منابع اصلی سازمان و درنهایت بررسی جامع و کاربردی مهارت های 

عمومی مدیریت، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، امیرعبداله ستوده استاد دانشگاه کارآفرین در 
سومین کنگره سراسری مدیران حرفه ای ایران اظهارکرد: سیستم منابع 
انسانی در شرکت های خصوصی به مراتب بیشتر از شرکت های دولتی است و 
مدیران باید در مدیریت نوین راهکارهایی برای برنامه ریزی، سازمان دهی، 

رهبری و کنترل امور داشته باشند.
به گفته وی، مدیر موفق  در واقع رهبر  سازمان به شمار می آید و کسی است 
که کمک رسان و فروتن باشد و انرژی مضاعف در سازمان ارائه کند؛ درواقع 

مدیران موفق می توانند از ابزار تشویق و یا تنبیه استفاده کنند.
استاد دانشگاه کارآفرین افزود: هوش مصنوعی یکی دیگر از ابزارها در 
مدیریت است که برای طراحی سیستمی خبره، برنامه ریزی و مدیریت 

مالی استفاده می شود.
ستوده همچنین به انواع بازاریابی اشاره کرد و گفت: بازاریابی اینترنتی 
بخشی از تجارت الکترونیک است که مدیریت اطالعات، روابط عمومی، 

خدمات مشتریان و بخش فروش را  در بر می گیرد.
وی ادامه داد: معضل نیروی انسانی در ایران باالست و در استان های 

صنعتی مشکل اشتغال نداریم، بلکه معضل اصلی نداشتن تخصص 
است؛ همچنین عدم جذب نیروهای ماهر و مدرک محوری می تواند 
دلیل عمده ای برای عدم پیشرفت شرکت ها و اقتصاد یک کشور باشد.

منابع انسانی اهمیت بیشتری نسبت به منابع مالی دارد
در ادامه سعید سمیعی رئیس مرکز کار ایران به عنوان یکی دیگر از سخنرانان 
کنگره اظهار کرد: عمده سیاست گذاران اشتغال به اهمیت منابع انسانی 
توجه ندارند؛ درحالی که منابع انسانی بیشتری از منابع مالی اهمیت دارد.
به گفته وی، نیروی انسانی ماهر و متخصص ما در ایران نیم نگاهی به 

بازارهای جهانی دارند که هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید.

رئیس مرکز کار ایران افزود: ابزارهای ارتباطی طی سال های مختلف تغییر 
کرده است و همه ما با آن ها در ارتباط هستیم.

سمیعی با بیان این که در حال حاضر در کشور فرصت تاریخی وجود دارد، 
کنون نیروی انسانی ماهر و متخصص در کشور داریم، اما آموزش های  افزود: ا
ما منسوخ شده و دانشگاه ها نتوانستند منابع انسانی موردنیاز صنعت را 

تأمین کنند.
گفتنی است در پایان این مراسم، از مدیران حرفه ای ایران با اعطای نشان و 
تندیس کنگره سراسری تقدیر به عمل آمد که تقدیرنامه مدیران حرفه ای 

ایران به شرکت فوالد مبارکه اهدا شد.

با محوریت بررسی چالش های مدیریت منابع انسانی؛

ح و نخستین مدیرعامل این شرکت دیدار کرد مدیرعامل فوالد مبارکه با مجری طر

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه از شکستن رکورد ذوب ریزی روزانه در واحد 
فوالدسازی فوالد مبارکه برای چندمین بار پیاپی در 
سال جاری خبر داد و گفت: این رکورد بار دیگر با 1۵۰ ذوب ریزی روزانه 

در ناحیه فوالدسازی شکسته شد.
غالمرضا سلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد با بیان این که برای چندمین بار پیاپی 
رکورد ذوب ریزی روزانه در واحد فوالدسازی فوالد مبارکه شکسته شد، 
اظهار کرد: در نخستین روز فروردین ماه امسال رکورد ۱۴۰ ذوب، ششمین 
روز فروردین، ۱۴۱ ذوب، در ۳۱ فروردین، ۱۴۴ ذوب، در ۳۱ شهریورماه، 
۱۴۶ ذوب، در ۵ مهر ۱۴۷ ذوب و در ۲9 مهرماه ۱۴۰۰ موفق شدیم رکورد ۱۵۰ 
ذوب روزانه را در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 

به ثبت برسانیم.
وی در ادامه افزود: وقتی در مورد رکوردشکنی تولید و ۱۵۰ ذوب روزانه 
که  صحبت می کنیم، یک دنیا حرف پشت این اعداد و کلمات است، چرا
برای دست یابی به این رکورد، همه قسمت های شرکت فوالد مبارکه در 
حال حمایت از واحد فوالدسازی هستند تا این افتخارات رقم بخورد؛ نقش 

مواد اولیه با تالش واحدهای خرید و آهن سازی، واحدهای پشتیبانی مانند 
حمل ونقل، انرژی و سیاالت، مدیریت های مختلف، واحد کنترل کیفی، 
پرسنل واحد فوالدسازی و بسیاری دیگر از همکاران در چنین رکوردهایی 

بسیار پررنگ است.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: کارکنان فوالد مبارکه در زمینه این رکوردشکنی، فعل خواستن را صرف 
کردند و بنده شاهد این موضوع هستم که در روزهای رکوردشکنی در کارگاه 
همه در حال دویدن و تالش برای رسیدن به هدف مشخص و مشترک 
که اوال به خودباوری رسیده اند و ثانیا در برنامه ریزی ها،  هستند؛ چرا
ابتکاراتی به خرج داده اند تا به زودی شاهد رکوردهایی فراتر از رکورد موجود 

در حوزه تولید باشیم.
وی در ادامه اذعان داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته روزبه روز در حال 
بهبود رکوردهای تولید هستیم، اما هیچ گاه رعایت مسائل ایمنی را فدای 
که صنعت فوالدسازی یک صنعت  سرعت و افزایش تولید نخواهیم کرد؛ چرا

سرمایه انسانی  محور بوده و سالمت منابع انسانی برای ما مهم است.
سلیمی تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته این اتفاق با همت، 
انگیزه و دغدغه مندی کارکنان صورت گرفت و افتخار این را داریم که اعالم 

کنیم هم در رکوردهای قبلی و هم در رکورد ۲9 مهر هیچ حادثه ای در روند 
تولید نداشتیم و این رکوردشکنی نشان از هماهنگی و دقت سرمایه های 
که این مقدار از تولید تنها با جابه جایی حدود هزار   انسانی دارد ؛چرا

و ۵۰۰ پاتیل ذوب روزانه قابل تحقق است.
وی ابراز داشت: زمینه سازی های موردنیاز برای تحقق این رکورد از 
سال های گذشته اتفاق افتاده و توسعه، آموزش نیروی انسانی و بسیاری 
از موارد دیگر جزو این زمینه سازی ها بوده است؛ عالوه بر این، تعمیرات نیز 
نقش بسزایی در افزایش میزان تولید روزانه داشته است؛ برنامه ریزی و 
اجرای تعمیرات، تعمیرات نسوز و... ازجمله عوامل موفقیت ما بوده که به 
کمک واحد تعمیرات و با حمایت های تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه 

میسر شده است.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه اضافه 
کرد: محدودیت های تولید مانند محدودیت های انرژی در تابستان 
گوار بود، ولی این محدودیت ها را به فرصت تبدیل کردیم  برای ما بسیار نا
و تعمیرات ساالنه خود را در این زمان انجام دادیم، به همین خاطر 
تجهیزات ما آماده به کار شده و توانستیم شاهد این رکورد در روزهای آخر 

مهرماه باشیم.

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
ح و نخستین  با محمدحسن عرفانیان مجری طر

مدیرعامل این شرکت دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش ایراسین، در این دیدار دکتر محمدیاسر طیب نیا ضمن ادای 
احترام و تقدیر از همه جهادگران عرصه سازندگی کشور و فوالد مبارکه 
با اشاره به به کارگیری خردورزی و تعهد باال در طراحی و ساخت فوالد 
مبارکه، ضمن تقدیر از نقش پررنگ مهندس عرفانیان و سایر مهندسان و 
کاری  مدیران فوالد مبارکه در ادوار مختلف، یاد و خاطره هزاران انسان فدا

را که در ایجاد و رشد و تعالی این مولود افتخارآمیز نظام مقدس جمهوری 
اسالمی تالش نموده اند گرامی داشت.

ح فوالد مبارکه  در ادامه مهندس محمدحسن عرفانیان مجری طر
ح  با ذکر تاریخچه ای از اقدامات انجام شده در به ثمر نشستن طر
بزرگ فوالد مبارکه، مبانی اعتقادی و فلسفه وجودی این صنعت را 

تشریح کرد.
از نگاه بنیان گذار فوالد مبارکه، عرضه محصوالت تولیدی یکی از اهداف 
ایجاد این بنگاه بزرگ بوده و فلسفه اصلی شکل گیری این شرکت، ارائه 

الگوی عملی توسعه و پیشرفت در کشور است.
عرفانیان با اشاره به مصادیقی از اجرای این مأموریت، به بررسی و اجرای 
طرح تحول منطقه و استان اصفهان در دوران ساخت فوالد مبارکه و تمایز 
بین مأموریت فوالد مبارکه با برخی هزینه ها که ارتباطی با این مأموریت 

ندارند، اشاره کرد.
وی همچنین ضمن تبریک به دکتر طیب نیا به عنوان مدیرعامل جدید 
شرکت فوالد مبارکه، آمادگی خود و سایر پیشکسوتان فوالد مبارکه را در 

حمایت از برنامه های جدید این شرکت اعالم کرد.

رفع معضل کمبود انرژی صنایع 
فوالدی با تشکیل کنسرسیوم 

فوالدسازان کشور

خبر کوتاه

عضــو هیئت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد 
گفــت: تشــکیل کنسرســیوم توســط فوالدســازان کشــور 
می توانــد بــه تعامــل بــا شــرکت های تولیــد بــرق بینجامــد تا 

بتوانیم از بحران کمبود انرژی به ویژه برق عبور کنیم.
گفت وگــو بــا خبرنــگار ایراســین بــا  رضــا شهرســتانی در 
کشــورهای صنعتــی در  اشــاره بــه تغییــر رویــه سیاســت 
راســتای حفــظ محیط زیســت، اظهــار کــرد: چیــن به عنــوان 
بزرگ تریــن تولیدکننــده فوالد جهــان، برای کاهــش گازهای 
کــه ســاخت نیروگاه هــای  کــرده اســت  گلخانــه ای، تعهــد 
کنــد و در  کشــور را متوقــف  جدیــد زغال ســنگ در ایــن 
پروژه هــای جدیــد بــرای ســاخت نیروگاه هــای زغال ســنگ 
ج از ایــن کشــور ســرمایه گذاری نکنــد کــه ماحصــل  در خــار

ایــن اتفــاق کمبــود بــرق در ایــن کشــور شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه توســعه ماینینگ هــا و ماشــین های 
برقــی از دیگــر عوامــل کمبــود بــرق در کشــور چیــن محســوب 
می شــود، افــزود: همــه ایــن عوامــل در کاهــش تولیــد فــوالد 
در کشــور چیــن مؤثــر بــوده و قیمت هــای جهانــی فوالدهــای 

ــر افزایــش یافتــه اســت. ــا ۵ براب آلیــاژی ت
تغییر مسیر چین از تولید فوالد خام به تولید فوالد 

کیفیت با
کیــد بــر کاهــش  عضــو هیئت مدیــره انجمــن فــوالد ایــران بــا تأ
تولیــد فوالدهــای معمولی در کشــور چیــن خاطرنشــان کرد: 
سیاســت کاهــش تولیــد ۶۰ میلیــون تنــی فوالدهــای خــام و 
توســعه فوالدهایــی بــا ارزش افــزوده بــاال و کیفیــت بیشــتر 
باعــث شــده تــا بزرگ تریــن تولیدکننــده فــوالد جهــان در 

ــردارد. ــرژی گام ب ــرف ان ــش مص ــت کاه جه
ــنگ آهن  ــت س ــدی قیم ــانات ۵۰ درص ــه نوس ــاره ب ــا اش وی ب
اذعــان داشــت: قیمــت ســنگ آهن در برهــه ای از مــرز ۲۰۰ 
دالر بــه ازای هــر کیلوگرم هــم عبور کــرد و در حال حاضــر برای 
هــر کیلوگــرم ۱۴۰ دالر قیمت گــذاری شــده و فرصتــی بــرای 
کــه بــا لغــو  توســعه صــادرات محصــوالت فــوالدی اســت؛ چرا
ــا  مشــوق های صادراتــی چیــن، کشــور هنــد مترصــد اســت ت

بازارهــای کشــور چیــن را در دســت بگیــرد.
چالش های کمبود انرژی در صنایع فوالدی

شهرســتانی بــا بیــان اینکــه بــه علــت کمبــود بــرق در صنایــع 
فــوالدی بــا کاهــش چشــم گیر تولیــد فــوالد در کشــور مواجــه 
بودیــم، تصریــح کــرد: معضــل پیــش روی صنایــع فــوالدی، 
کمبــود گاز و بــرق در فصــل زمســتان اســت و درمجمــوع بــا 
کاهــش تولیــد ۱۰ درصــدی نســبت بــه ســال قبــل روبــه رو 

. هســتیم
ــادل  ــور مع ــه گاز در کش ــرف روزان ــه مص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
یــک میلیــارد مترمکعــب تخمیــن زده می شــود، ادامــه داد: 
۶۰۰ میلیــون مترمکعــب از گاز در بخــش خانگــی، تجــاری و 
اداری مصــرف می شــود و گمانه زنی هــا دال بــر ایــن اســت 
ــا ۳۰۰ میلیــون مترمکعــب کمبــود گاز  کــه در برخــی از روزهــا ب

مواجــه شــویم.
کــرد:  کیــد  عضــو هیئت مدیــره انجمــن فــوالد ایــران تأ
گاز و بــرق در بخــش صنایــع اجبــاری شــود،  گــر کمبــود  ا
به یقیــن شــاهد کاهــش تولیــد و افزایــش قیمــت تمام شــده 
ــازار را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد؛ بــرای  خواهیــم بــود کــه ب
جبــران کمبــود گاز می تــوان اهــداف کوتاه مدتــی را در نظــر 
داشــت. بــرای نمونــه صــادرات آهــن اســفنجی ممنــوع شــود 
و تمــام شــرکت های فوالدســازی، محصــوالت انبارشــده 
ــازار  ــا ب ــد ت ــر بگیرن ــتان در نظ ــاه زمس ــفنجی را در ۳ م ــن اس آه
دچــار کمبــود نشــود. در بخــش احیــا بــه ازای هــر تــن فــوالد، 
۳۰۰ مترمکعــب گاز موردنیــاز اســت و در بخــش نــورد هــم 
گاز نیازمندیــم، بنابرایــن می تــوان بــا  بــه ۴۰ مترمکعــب 
ــه دوگانه ســوز، ایــن کمبــود را در  تبدیــل کوره هــا از گازســوز ب

کــرد. کوتاه مــدت جبــران 
وی در پایــان پیشــنهاد کــرد: تشــکیل کنسرســیوم توســط 
فوالدســازان کشــور می توانــد بــه تعامل بــا شــرکت های تولید 
بــرق در ســه محــور ارتقــا و ســرویس نیروگاه هــای فعلــی بــا 
افزایــش راندمــان ایــن نیروگاه هــا، ســیکل ترکیبــی نیروگاه هــا 
کــه می توانــد بــه تولیــد ۶ هــزار مــگاوات بــرق منتــج شــود و 
ــر  ــیدی منج ــادی و خورش ــای ب ــعه نیروگاه ه ــن توس همچنی
گــردد تــا بتوانیــم از بحــران کمبــود انــرژی بــرق عبــور کنیــم کــه 

حمایــت دولــت از ایــن اهــداف موردنیــاز اســت.

عمده سیاست گذاران اشتغال به اهمیت 
انسـانی توجـه ندارنـد؛ درحالـی  منابـع 
کـه منابـع انسـانی بیشـتری از منابـع مالـی 

اهمیـت دارد

تقدیر از نقش پررنگ پیشکسوتان فوالد مبارکه؛

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه مطرح کرد:

 رکورد روزانه ۱۵۰ ذوب توسط فوالد مبارکه آماری بی نظیر در صنعت فوالدسازی کشور
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جشنواره »اینوماین« تالشی برای تکمیل 

زنجیره ارزش در معدن و صنایع وابسته

افق های جدیدی در بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد می شودمهار تورم در فهرست اولویت های بانک مرکزی است

وجیه اله جعفری رئیس هیئت عامل ایمیدرو در مراسم تکریم و 
معارفه معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو 
کالن، افق های جدیدی  گفت: این سازمان بر اساس اهداف 
کشور ترسیم می کند. را در مسیر توسعه معدن و صنایع معدنی 

از  تورمی،  انتظارات  شکل گیری  از  جلوگیری  و  تورم  نرخ  کاهش 
که رئیس کل  کشور محسوب می شود؛ امری  مهم ترین نیازهای امروز 
دور  در  بانک  اولویت های  از  یکی  به عنوان  آن  از  نیز  مرکزی  بانک 
کرده است. جدید فعالیت ها یاد 

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به شبکه سازی تحقیق و توسعه 
گر شبکه سازی تحقیق و توسعه در کشور  به عنوان نسل سوم تحقیق و توسعه در کشور گفت: ا
انجام شود، موفقیت های زیادی برای بخش های مختلف صنعتی کشور متأثر از پژوهش های 
تحقیق و توسعه حاصل خواهد شد که جشنواره اینوماین می تواند نقش مهمی در این خصوص داشته باشد.
حشمت اهلل حدادی نژاد، رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت فوالد مبارکه در حاشیه سومین جشنواره ایده های 
ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: این جشنواره کمک می کند تا بدانیم 
که سایر شرکت ها چه استراتژی و اهدافی را در مسیر پروژه های تحقیقاتی خود تعریف کرده اند و نوعی هم افزایی در 

این مسیر برای همه حاصل خواهد شد.
گر شبکه سازی تحقیق و توسعه در کشور انجام شود، موفقیت های زیادی برای بخش های  وی عنوان کرد:  ا
مختلف صنعتی کشور متأثر از پژوهش های تحقیق و توسعه حاصل خواهد شد. در   پژوهان اقداماتی در این زمینه 

انجام شده است، اما باید گفت هنوز در مسیر ابتدایی آن قرار داریم.
رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تحقیق و توسعه در شرکت های مختلف درحال انجام 
است و از صفر تا صد در دست پیگیری است. برخی از طرح های تحقیق و توسعه درنهایت نتایجی به دنبال ندارد، 
بنابراین در شبکه سازی تحقیق و توسعه به دنبال آن هستیم تا از تجارت هم استفاده کنیم و الزم نباشد راه های 
ح های  خ را از ابتدا بسازیم، بلکه می توان از تجارب سایر شرکت ها یا طر رفته را دوباره طی کنیم و به عبارتی چر

تحقیق و توسعه بهره برد.
حدادی نژاد اظهار کرد: با اعالم نیازهای فناورانه سازمان ها و شرکت های بزرگ و صنعتی این فرصت فراهم می شود 
تا نتایج تحقیق های صورت گرفته را در اختیار سایر شرکت ها قرار داد و به آن ها اعالم کرد تا وقت و منابع مالی خود 

را هدر ندهند که موجب سرعت پیشرفت شرکت های صنعتی خواهد شد.
هدف گذاری تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه در فوالد مبارکه

رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: شبکه سازی تحقیق و توسعه نسل سوم تحقیق 
و توسعه است که با اجرای آن شبکه ای راه اندازی می شود که نیازها و نتایج و دستاوردهای تحقیق و توسعه 
به صورت سازمان دهی شده در آن قرار می گیرد و در سطح ایران می تواند در بخش های مختلف نیازها و دستاوردها 

را به هم متصل کند.
حدادی نژاد خاطرنشان کرد: شبکه سازی تحقیق و توسعه نیاز اصلی در صنعت است و قابل اجرا نیز خواهد بود. 

پشتوانه دانش عملیات و تجربه است که ارزشمند است و قابلیت اجرایی دارد.
وی با بیان اینکه در سیستم پژوهان تالش می شود تا ارتباط صنعت و دانشگاه تقویت شود، افزود: در مجتمع فوالد 
مبارکه این طرح کلید خورده است و البته مشکالتی نیز در این مسیر وجود دارد، اما این امیدواری وجود دارد که 

نتایج الزم حاصل شود و دستاورد مناسبی نیز از آن به دست آید.
ایجاد بانک اطالعات قابل استفاده برای صنعت و دانشگاه

رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: هدف کلی ما این است که ارتباط با دانشگاه و صنعت 
تسهیل شود. در چند مورد که اساتید دانشگاه طرح های خود را ارائه داده اند نیاز به تماس و پیگیری وجود ندارد 
و در سیستم پژوهان در اختیار مؤسسات تحقیقاتی قرار می گیرد و به نوعی بانک اطالعات ایجاد می شود. ما به 

دنبال بانک اطالعاتی هستیم که هم دانشگاه ها و هم صنایع در آن قرار بگیرند.
حدادی نژاد خاطرنشان کرد:  کار شروع شده است و هدف ما این است که ارتباط شرکت فوالد مبارکه با دانشگاه ها 

تسهیل شود؛ به طور مثال استادی در دامغان، بدون پیگیری های تلفنی یا مکتوب پروپوزال خود را در سیستم 
پژوهان آپلود کند که عالوه بر سرعت، دسترسی به دانش را نیز تسهیل می کند.

رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به فعالیتی که بر روی نوعی آهک انجام شده گفت: 
این تحقیق نشان داد که برای مجتمع فوالد مبارکه و با ساختاری که در حال تولید است مناسب نیست و نتایج 
تحقیقات بر روی مواد،  بسته به نوع و ساختار صنایع متفاوت است و موادی که در یک مجتمع صنعتی مناسب 

نیست، ممکن است برای صنعتی دیگر یا کارخانه دیگری مناسب باشد.
نیازها و تجربیات در شبکه سازی کنار هم قرار می گیرند

وی افزود: در سیستم پژوهان یا هر سیستم دیگری که شبکه سازی تحقیق و توسعه می شود تجربیات و نیازها در 
کنار هم قرار می گیرند تا بتوان در تأمین دانش و تجربه به شرایط مطلوبی دست یافت.

حدادی نژاد با بیان اینکه راه اندازی این شبکه به زیرساخت هایی ازجمله سرعت باالی اینترنت نیز نیازمند است، 
عنوان کرد:  این شبکه به گونه ای است که نمی توان اطالعات زیادی در آن بارگذاری کرد و نیاز به سیستم های 

شبکه ای وجود دارد که مدیریت سازمان ها باید آن را قبول کنند .
رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به نقش و اهمیت جشنواره اینوماین اظهار کرد:  از سال ها 
قبل که دانشگاه ها ایجادشده اند ارتباط دانشگاه و صنعت حلقه مفقوده بوده است؛ البته در این زمینه تالش هایی 
کید می شود و این جشنواره قدمی است تا بتواند ارتباط  صورت گرفته و سال های زیادی است که بر ضرورت آن تأ

دانشگاه و صنعت را بهبود ببخشد.
ضرورت تربیت فارغ التحصیالن ماهر در دانشگاه ها

غ التحصیالن  کید کرد و افزود: فار غ التحصیالنی ماهر در دانشگاه ها تأ حدادی نژاد در ادامه بر ضرورت تربیت فار
نباید به یک باره از پشت میز دانشگاه ها وارد محیط های صنعتی شوند و باید آموزش های عملی نیز در دوران 

تحصیل به دانشجویان آموزش داده شود.
وی درباره نگرانی صنایع از کمبود مواد اولیه ازجمله سنگ آهن در آینده اظهار کرد:  پروژه های تحقیقاتی در این 
زمینه در حال انجام است که معین کند صنایع با توجه به ذخایر، بازارها و ... چه اهدافی در تولید و صادرات 

داشته باشند.
رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت فوالد مبارکه گفت:  باید معین شود چه میزان طرح توسعه وجود داشته باشد 
و برای  برنامه ریزی تولید و صادرات استراتژی های مناسب را معین کرد.  این نمایشگاه می تواند کمک زیادی به 

صنایع داشته باشد.
کرده است که بحثی جدید است و تحقیقات  وی گفت:  مجتمع فوالد مبارکه به تازگی به بحث معدن نیز ورود پیدا

زیادی نیز در این زمینه درحال انجام است.
کنون در اختیار بخش های معدنی  رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت فوالد مبارکه افزود:  عالوه بر دانشی که ا
است، ما به دنبال دانش جدید دیگر نیز در این حوزه هستیم. برخی از پروژه ها در کشورهای دیگر ازجمله استرالیا 

انجام شده و به دنبال آن هستیم که قابلیت پیاده سازی آن در داخل کشور را نیز بسنجیم.
حدادی نژاد عنوان کرد:  پروژه های تحقیقاتی فوالد مبارکه در بخش های مختلف در حال انجام است و شامل 
فرایندی، مهندسی، معدنی و مواد و انرژی است و طبیعی است که برگزاری جشنواره اینوماین ما را به این نتیجه 
می رساند که همکاران ما در این زمینه در شرکت های بزرگ در چه شرایطی از تحقیقات قرار دارند و سطح ما در 

مقایسه با آن ها چگونه است.

جشنواره اینوماین به عنوان نماد ملی تحقق ظرفیت های 
جوانان در تالش است تا ایده های بخش معدن و صنایع معدنی 
کز تحقیقاتی دریافت و زمینه حمایت  را از دانشگاه ها و مرا

همه جانبه از ایده های نو فراهم کند.
که حمایت از شکل گیری  به گزارش خبرنگار ایراسین، ازآنجا
کسب وکار دانش بنیان نوظهور مبتنی بر فناوری ازجمله اهداف 
خ رشد را به خود اختصاص  دولت است تا بتواند بیشترین نر
دهد و سهم بیشتری از بازار اقتصادی کشور تصاحب کند، 
این جشنواره به همت ایمیدرو شرکت صنایع فعال در حوزه 
معدنی مانند فوالد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و سایر شرکت ها 

تشکیل شده است.
شرکت ملی مس، شرکت چادرملو، سنگ آهن سنگان، فوالد 
ح شرکت کننده در این  خراسان و گل گهر از دیگر شرکت های مطر
جشنواره هستند و در حاشیه آن، برپایی نمایشگاه جانبی به این 
جشنواره رونق بیشتری بخشیده است؛ یکی از مهم ترین اهداف 
ح فوالدی و صنعتی در این جشنواره و  شرکت های بزرگ و مطر
یکی از اهداف مهم برگزاری آن، ارائه نیازهای فناورانه سازمان ها و 

شرکت های بزرگ و صنعتی است.
پیش بینی 8 بخش در جشنواره اینوماین سوم

این جشنواره، شامل 8 بخش »مسابقه ایده«، »نشست های 
تخصصی«، »نمایشگاه توانمندی شرکت های دانش بنیان« ، »ارائه 
نیازهای فناورانه سازمان ها و شرکت های بزرگ و صنعتی«، »برگزاری 
پنل های B۲B«، »مسابقه چالش برتر صنعتی«، »مسابقه حل 
کز نوآوری، شرکت های دانش بنیان  مسئله« و »ارائه توانمندی مرا
و استارت آپ ها« است. این بخش ها، منطبق بر حمایت های 
کوسیستم نوآوری تعریف شده است. در سومین جشنواره  موردنیاز ا
اینوماین برگزاری نشست های تخصصی، برگزاری مسابقات 
نوآورانه و فناورانه یونیدرو، نمایشگاه توانمندی های شرکت های 

دانش بنیان و مسابقه ایده با استقبال مناسبی روبه رو شده است.
در جشنواره های پیشین اینوماین چه گذشت؟

براساس این گزارش،  در دو جشنواره قبلی اینوماین بستر مناسبی 
برای شناسایی و نهادینه سازی فرهنگ توجه به استارت آپ ها 

شده انجام شده است.
تعداد شرکت های دانش بنیان از ۷۵ شرکت در جشنواره دوم 
که  به حدود ۶۰۰ شرکت در جشنواره سوم افزایش یافته است 
نشان دهنده عالقه مندی شرکت های دانش بنیان برای توسعه 
کشور و نیز آمادگی سازمان های سیاست گذاری ازجمله ایمیدرو برای 
ایجاد بستر مناسب در همکاری و اتصال این شرکت های استارت آپی 

به شرکت های وابسته است.
همچنین در راستای تقاضامحور کردن پژوهش و متناسب با گره ها و 
مشکالت پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی، استارت آپ های 
دارای ایده هایی با قابلیت کاربردی پس از پذیرش در جشنواره 
اینوماین، برای توسعه به شرکت های تابعه و وابسته به این سازمان 

معرفی می شوند.
اهمیت سیاست گذاری راهبردی دولت در تکمیل 

زنجیره ارزش معدنکاری
شرکت کنندگان در این جشنواره بر اهمیت سیاست گذاری راهبردی 
دولت در تکمیل زنجیره ارزش معدنکاری، با نگاهی خاص به 
کیددارند، ازجمله آن ها  تجارت بین الملل و انتقال تکنولوژی تأ
محمدحسین بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 
است که معتقد است بخش خصوصی می تواند با فراهم ساختن 
بستر الزم، اقدام به صادرات محصول، واردات مواد اولیه و انتقال 

فناوری کند.
بصیری بر حمایت دولت از بخش خصوصی با اتخاذ سیاست های 
کید دارد و می گوید بخش خصوصی می تواند مشاوری  بلندمدت تأ
مناسب برای شناخت کامل مشکالت و چالش های پیش روی 

صنایع باشد و به دولت در این زمینه کمک کند.
ضرورت توجه دولت به سیاست حمایت از ایده های 

ارزش آفرین
ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانی ایران معتقد است توجه دولت به سیاست حمایت از 

ایده های ارزش آفرین و ترغیب جوانان به این حوزه ضروری است.
جمیلی می گوید توجه به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست های 
راهبردی دولت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ضروری 
کنون شرکت های دانش بنیان بسیاری در کشور  است. به گفته او ا
وجود دارند که نیاز به شناسایی و معرفی به جامعه معدنی دارند و 

برای توسعه این شرکت ها، باید از آن ها حمایت شود.
کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران  رئیس 
همچنین بر استفاده از سرمایه و دانش ایرانیان مقیم خارج به عنوان 
کید دارد و معتقد است برای رفع مشکالت  سرمایه های کشور تأ
کتشاف و ... می توان  صنعت همچون واردات فناوری، صادرات، ا

از ظرفیت آن ها استفاده کرد.
قول مساعد رئیس اتاق بازرگانی ایران بر حمایت از 

طرح های پژوهشی
جمیلی در این جشنواره قول مساعد داد تا از طرح های پژوهشی 
حمایت شود و افرادی را که مایل به فعالیت های پژوهشی در حوزه 

معدن و صنایع معدنی هستند، بورسیه تحصیلی شوند.
کید کردند که ذخایر مواد معدنی در  کارشناسان در این جشنواره تأ
دنیا رو به کاهش است و باید بتوان با دسترسی به ذخایر کشورهای 
معدود باقی مانده، در زنجیره جهانی ارزش، نقش مناسبی ایفا کرد.

شرکت های بزرگ صنایع معدنی به دلیل تمرکز زیاد بر تولید، ازنظر 
فناوری و روش های نوین آزمایشگاهی و فراوری عقب هستند و 
در ایران نیز برای آسیب ندیدن باید با کمک استارت آپ ها و ایجاد 

ارتباط با خارجی ها، نیازهای پیش رو را تأمین کرد.

معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: 
ایمیدرو از ابتدای فعالیت خود تا امروز با کمک 
وژه های بخش معدن و  بخش خصوصی در پر
صنایع معدنی بیش از 23 میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام 

داده است.
گزارش خبرنگار ایراسین، وجیه اهلل جعفری در آیین افتتاحیه  به 
سومین جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی 
کرد: تا افق ۱۴۰۴ شرکت توسعه و نوسازی  )اینوماین ۳( اظهار 
دالر  میلیارد   ۱۲ )ایمیدرو(  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن 

سرمایه گذاری در پروژه های معدنی سرمایه گذاری می کند.
وی افزود: ایمیدرو از ابتدای فعالیت خود تا امروز بیش از ۲۳ 
میلیارد دالر سرمایه گذاری در پروژه های بخش معدن و صنایع 
معدنی با کمک بخش خصوصی انجام داده و این در حالی است که 
طی سال های گذشته تالش شد تا نقش تنظیم گری، تسهیلگری 
و بسترسازی برای بخش خصوصی از سوی ایمیدرو افزایش یابد و 

تا حد ممکن از اجرا فاصله بگیرد.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: امروز ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
ح های مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی توسط  دالر از طر

بخش خصوصی با هدایت و حمایت ایمیدرو در حال اجراست و 
تا پایان سال گذشته به میزان ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر از این 

ح ها اجرایی شده است. طر
کرد: تالش شده تا از ظرفیت شرکت های وابسته  جعفری اضافه 
یا تابعه ایمیدرو که شرکت هایی پیشران در اقتصاد کشورند و ۲۳ 

درصد ارزش بورس را در اختیار دارند، در اقتصاد کمک بگیریم.
وی ادامه داد: امروز موضوعاتی نظیر »کربن صفر« و »ضایعات 
صفر« جزو برنامه های حیاتی بخش معدن و صنایع معدنی است 
که دست یابی به آن ها نیازمند خالقیت و فناوری در حوزه هاست.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به برگزاری جشنواره اینوماین 
کرد: حمایت از ایده های نوآورانه و افزایش توانمندی  ۳ اظهار 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان بخش معدن و صنایع 

معدنی، ازجمله اهداف برگزاری این جشنواره است.
جعفری افزود: در طول سه دوره برگزاری جشنواره شاهد رشد 
تعداد ایده های خالقانه دریافتی از ۱۱۳ ایده در سال نخست، ۱۱۲ 
کنون دو  که تا ایده در سال دوم و ۱۵۰ ایده در سال جاری بودیم 

مورد از ایده های رسیده در سال دوم تجاری شده است.
وی ادامه داد: سرمایه اصلی اقتصادی کشور نیروی انسانی است 

و اصول اقتصاد دانش بنیان نیز بر نیروی انسانی متخصص و خالق 
که عبور موفق از چاله های  بنیان شده است. باید توجه داشت 
تحریم با طی مسیر توسعه دانش بنیان با تکیه بر نیروهای داخلی 

میسر می شود.
و  بهینه  استخراج  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  معاون 
مستلزم  معدنی  منابع  از  ارزش افزوده  کثری  حدا استحصال 
که با استفاده از فناوری های  رعایت موازین توسعه پایدار است 
نوین، استفاده از فناوری های کم آب بر و مدیریت انرژی، مصارف 
بازیافت، توجه به ایمنی و بهداشت در معدن، ارائه محصوالت 
نوین، مدیریت پسماندهای معدنی و توسعه زنجیره ارزش معدنی 

ممکن می شود.
به گزارش ایراسین، سومین دوره جشنواره ایده های ارزش آفرین 
معدن و صنایع معدنی، از دوشنبه؛ ۲۶ مهرماه به مدت سه روز تا 
عصر چهارشنبه ۲8 مهرماه با همکاری سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، دانشگاه تهران، معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، 
شرکت های معدنی و صنایع معدنی و دیگران بازیگران حوزه معدن 

و صنایع معدنی و اقتصاد دانش بنیان برگزار شد.

یم با تکیه بر نیروهای داخلی عبور از چاله های تحر

هم افزایی در مسیر تحقیق و توسعه در »اینوماین«
رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

معاون وزیر صمت در آیین افتتاحیه اینوماین 3 خبر داد:

شبکه ســازی تحقیــق و توســعه نســل 
ســوم تحقیــق و توســعه اســت کــه 
بــا اجــرای آن شــبکه ای راه انــدازی 
و  نتایــج  و  نیازهــا  کــه  می شــود 
توســعه  و  تحقیــق  دســتاوردهای 
به صــورت ســازمان دهی شــده در 
آن قــرار می گیــرد و در ســطح ایــران 
می توانــد در بخش هــای مختلــف 
نیازهــا و دســتاوردها را بــه هــم متصــل 

کنــد

تــا افــق ۱۴0۴ شــرکت توســعه و   
نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 
ایــران )ایمیــدرو( ۱2 میلیــارد دالر 
ســرمایه گذاری در پروژه هــای معدنی 

می کنــد ســرمایه گذاری 
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گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، تفاهم نامه  به 
همکاری شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان و باشگاه فرهنگی 
ورزشی فوالد مبارکه سپاهان اصفهان در راستای ارتقای ورزش 
حرفه ای شهرستان خواف، کارکنان و خانواده های آن ها، با 
از  حضور ائمه جمعه تشیع و تسنن، فرماندار و جمعی 
مسئولین و فرماندهان نظامی و انتظامی در شهرستان خواف 

به امضا رسید.
امضای  مراسم  در  سنگان،  فوالد  مدیرعامل  امرایی، 
این تفاهم نامه با اشاره به جدیت فوالد سنگان در عمل به 
مسئولیت های اجتماعی گفت: فوالد سنگان در قبال ذی نفعان 
خویش مسئول است و اصلی ترین هدف فوالد سنگان، تولید 
مستمر در راستای اهداف اقتصادی است، اما در این بین، وظایفی 
نیز بر عهده این شرکت  است که از جنبه اخالق حرفه ای مهم است 
و آن اهتمام در تأمین منافع ذی نفعان و مردم جامعه است و 
بی شک این مهم از طریق فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی 

میسر خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت واالی توجه به ذی نفعان در سطح کالن 
جامعه توسط شرکت های بزرگ در جهان گفت: شرکت های 
گوگل، و مایکروسافت رتبه نخست جهان در حوزه اهتمام و 
تعهد به مسئولیت های اجتماعی در برابر جامعه را دارا هستند و 
این نشانگر اهمیت فعالیت اقتصادی و در کنار آن توجه به این 
نوع مسئولیت است. بزرگی شرکت ها تنها به اهداف اقتصادی و 
سودآوری معطوف نیست و در کنار آن، توجه به مردم و جامعه از 

شاخص های موفقیت کمپانی های بزرگ در جهان امروز است.
مدیرعامل فوالد سنگان با اشاره به نگاه توسعه گرا و سازمانی 
نشئت گرفته از فوالد مبارکه گفت: نگاه ویژه در فوالد سنگان به 
جامعه، مفهوم »شرکت شهروند« است و ما خودمان را در قبال 
مردم متعهد می دانیم و فوالد سنگان را در این منطقه، شهروندی 
به شمار می آوریم که باید به وظایفش در قبال جامعه عمل کند و 
برای دست یابی به توسعه متوازن نیازمند پیشرفت تکنولوژیکی و 

صنعتی با رویکرد توسعه رفاه و آبادانی در منطقه هستیم.
وی با اشاره به محورهای فوالد سنگان در حوزه عمل به 
مسئولیت های اجتماعی گفت: توسعه زیرساخت ها، توسعه 
پایدار و رفع مشکالت زیست محیطی، توسعه آموزش و مهارت، 
توسعه مسکن، توسعه اشتغال در شهرستان با هدف اشتغال 
پایدار، توسعه ورزش و سالمت جسم و روان با هدف توسعه و 
ارتقای ورزش حرفه ای، ازجمله شاخص ها و محورهای اصلی 
این شرکت در حوزه عمل به مسئولیت های اجتماعی است و 
اقداماتی ازجمله مشارکت فعال اجتماعی در چهاربانده شدن 
ح انتقال آب  جاده سنگان به تربت حیدریه، مشارکت در طر
دریای عمان به استان خراسان رضوی، اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه 
به زوج های جوان و ۵۱۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان مناطق 
مختلف شهرستان، تفاهم نامه با آموزش وپرورش در تجهیز ۶۰ 
کالس آموزشی، لوله گذاری و انتقال آب به روستاها، مشارکت در 
رفع مشکالت مرزی، ترمیم قنوات کشاورزی روستاییان، مشارکت 
با صندوق کارآفرینی امید در راستای توسعه و آبادانی شهرستان 
و اعطای وام به مشاغل با سودهای تک رقمی ازجمله اقدامات 

انجام شده در این حوزه است.
امرایی، توسعه متوازن و همه جانبه را از اهداف این شرکت دانست 
و عنوان کرد: طرح توسعه و آبادانی شهرستان خواف با مشارکت 
دانشگاه تهران با انجام آمایش سرزمینی گسترده و شناسایی 
8۰۰ پروژه انجام شده و فعالیت در حوزه های بهداشت و درمان، 
آموزش، کشاورزی و ... در حال انجام است. در ۷۷ روستا نیز 
صندوق های خرد روستایی تشکیل شده و به میزان آورده همان 
روستا، فوالد سنگان هم مشارکت کرده و وام با کارمزد ۲ درصد به 

روستاییان عزیز اعطا می گردد.
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه  در ادامه حمیدرضا سا
انجام  راستای  در  مبارکه  فوالد  شرکت  گفت:  سپاهان 
مسئولیت های اجتماعی خود، بر گسترش فعالیت های فرهنگی 
کید داشته و مدیرعامل فوالد سنگان نیز  و ورزشی این شرکت تأ
اراده جدی در انجام فعالیت های ورزشی و فرهنگی در شهرستان 

خواف داشته است.
وی افزود: این تفاهم نامه در زمینه استعدادیابی و پرورش 
استعدادها، برگزاری جشنواره های استعدادیابی و برپایی 
همایش های ورزشی امضا شده است. شرکت فوالد سنگان به 
جهت تجربۀ باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در مدیریت برنامه های 
ورزشی، درخواست همکاری داده و شرکت فوالد مبارکه هم با قبول 

کید داشته است. آن، بر اجرای آن تأ
کت در پایان خاطرنشان کرد: کارهای اجرایی و هماهنگی  سا
با همکاری آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان شهرستان 
خواف آغاز می شود و ان شاءاهلل با هدف افزایش شادی و نشاط، 
استعدادیابی و پرورش استعدادها، پر کردن اوقات فراغت و 
گسترش فعالیت های ورزشی و همچنین ارتقای توانایی نیروهای 

بومی در عرصه مربیگری و مدیریت ورزشی پیش خواهد رفت.

ل

خبر کوتاه

بازار بیلت صادراتی سی آی اسآخرین وضعیت صادرات سنگ آهن استرالیا

قیمت بیلت صادراتی سی آی اس با توجه به رونق بازار قراضه ترکیه 
کمبود عرضه بیلت هم  کمبود برق افزایش یافته است. از طرفی،  و 
کرده است. پیشنهاد قیمت های  به رونق بیشتر قیمت ها کمک 
جدید 68۰ تا 7۲۰ دالر در هر تن سی اف آر ترکیه معادل 6۴5 تا 
که آخرین معامالت برای  685 دالر در هر تن فوب شده؛ در حالی 
بیلت اوکراین با قیمت 7۲۰ دالر در هر تن سی اف آر نهایی شد.

در ماه گذشته میالدی، صادرات سنگ آهن از بندر هدلند استرالیا ، 3 
درصد رشد ساالنه داشته و ۴7 میلیون تن ثبت شده است. همچنین 
گوست که در پایین ترین حد شش ماهه قرار  این میزان نسبت به ماه آ
داشت، تا 7 درصد بیشتر بود. در ماه سپتامبر، 8۲.۲ درصد )معادل 
38.6 میلیون تن( از میزان سنگ آهن صادرشده از بندر هدلند که یکی 
از بزر گ ترین بنادر سنگ آهن دنیاست، به چین صادر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان، این 
شرکت در مزایده بهره برداری از معدن سنگ دولومیت 
پرنظام که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان چهارمحال و بختیاری در مهرماه سال 14۰۰ برگزار گردید، 

انتخاب شد.
بنابر این گزارش، شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان کارنامه 
کتشاف، استخراج و  بسیار خوبی در زمینه طراحی، اجرای عملیات ا
بهره برداری از معادن، فراوری، خردایش و دانه بندی مواد معدنی، 
کتشاف و بهره برداری از معادن  خدمات مشاوره ای و سرمایه گذاری در ا
ک نسوز شهید نیلچیان  فعال دارد. داشتن معادن فعال ازجمله معادن خا
)معدن دوپالن، معدن باجگیران و معدن سبزه کوه( در استان چهارمحال 
و بختیاری و معادن سنگ آهک دهسرخ مبارکه و سنگ دولومیت اسفه 
کتشاف و  شهرضا در استان اصفهان و همچنین داشتن سابقه عملیات ا
استخراج در معادن دولومیت سروستان، فلدسپات پتاسیک سیاه کوه 

ک نسوز استقالل آباده،  انارک، استخراج سرب و روی نخلک، استخراج خا
معدن سنگ مرمریت تکاسنگ، معدن سنگ گرانیت سوالن، خردایش 
و دانه بندی سنگ هماتیت معدن سنگ آهن سیرجان، بهره برداری از 

معدن بال کلی طبس از مهم ترین فعالیت های این شرکت است.
گفتنی است: معدن دولومیت کوه پرنظام در حوالی شهرستان بروجن 
در استان چهارمحال و بختیاری واقع گردیده و داشتن ذخایر و عیار باال 
و همچنین نزدیک بودن به بازار مصرف کنندگان ازجمله شرکت های 
دارنده کوره های پخت دولومیت و شرکت فوالد سفیددشت، از امتیازات 

این معدن به شمار می آید.
 روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان این رویداد مهم را به مدیرعامل 
و همکاران محترم و زحمت کش و سهامداران ارجمند در شرکت 
معادن  توسعه  با  دارد  امید  و  می گوید  تبریک  سپاهان  استقالل 
 دیگر بتواند صیانت از حقوق سهام داران محترم را به نحوه احسن

 انجام دهد.

شرکت استقالل سپاهان برنده مزایده معدن سنگ دولومیت کوه پر نظام شد

گام طالیی فوالدسنگان در ارتقای

 ورزش حرفه ای در شهرستان خواف

در راستای مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت: 

 گـــروه فـــوالد مــبـــارکه      

 پروژه های جدید وزارت صمت 
شاخص های کمی و قابل ارزیابی دارند

ح و برنامـه وزارت صنعت، معـدن و تجارت گفـت: رویکردهای  معاون طر
آن هـا  مبنـای  بـر  و  مشـخص  تجـارت  و  تولیـد  بخـش  بـرای  جدیـد 
ون وزارتخانـه و هم افزایـی بـا بخش هـای بیرونـی در  سـازمان دهی در
دسـتور کار قـرار گرفـت و اقداماتـی کـه بایـد در کوتاه مـدت، میان مـدت و برنامه هـای 
تحولـی در حوزه هـای مختلـف صنعـت، معـدن و تجـارت برنامه ریـزی می شـد در قالـب 

نظـام پـروژه ای تعریـف شـده اسـت.
به گزارش خبرنگار ایراسین به نقل از شـاتا، سـیدمهدی نیازی در برنامه »در انتهای الوند« 
شـبکه دوم سـیما، در خصوص تبیین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت 
کیـد کـرد و گفـت: از ابتدای تشـکیل  سـیزدهم بر نقـش ایـن وزارتخانـه در حـوزه اقتصـادی تأ
کیـد بـر هماهنگـی دسـتگاه ها در راسـتای تعریـف اقدامـات مبتنـی بـر  دولـت سـیزدهم، تأ
اولویت هـای دولت بـرای سـاماندهی مسـائل و مشـکالت بود و بـر همیـن مبنـا، اقداماتی در 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت تعریف شـد.
تعریف برنامه های وزارت صمت در پنج الیه  

گی هـای ایـن  ح و برنامـه دارا بـودن شـاخص های کّمـی و قابـل ارزیابـی را از ویژ معـاون طـر
کـرد و افـزود: برنامه هـای تعریـف شـده در پنـج الیـه در سـطح  پروژه هـا و برنامه هـا اعـالم 
وزارتخانه تعریف شـد که برنامه هـای کوتاه مدت بـا محوریت توسـعه صادرات، پشـتیبانی و 
رفع موانـع تولیـد و تنظیم بـازار، الیـه اول ایـن برنامه هاسـت و اقدامـات دقیق پروژه هـا برای 

آن هـا  طراحـی و مجـری هـر پـروژه نیـز تعییـن شـده اسـت.
وی برنامه هـای تحولـی و بنیـادی را الیـه دیگـر ایـن پروژه هـا معرفـی کـرد کـه در قالـب اصالح 
سـاختار فرایندهـا و مأموریت هـای کاری وزارتخانـه تعریـف شـده و بـر این اسـاس بیـش از ۲۰ 
پـروژه تحولـی بـا محوریـت موضوعاتی چـون تأمیـن مالـی، اصـالح قواعـد و مقررات، تسـهیل 
فضای کسـب وکار، هم افزایی بین بنگاه هـا، رویکردهـای پلتفرمی در هماهنگـی و همکاری 

کسـب وکارها بـا بـازه زمانـی میان مـدت و بلندمـدت تعریـف گردیده اسـت.
ح و برنامـه وزارت صنعـت معـدن و تجـارت در ادامـه از تعریـف برنامه هـای رشـته  معـاون طـر
فعالیتی به عنوان الیه دیگر این پروژه ها خبر داد و با یادآوری گسـتردگی و سهم ۴۰ درصدی 
ایـن وزارتخانـه در اقتصـاد کشـور افـزود: بـا توجـه بـه نقـش وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، 
الزم بود برنامه رشـته فعالیتی تهیه شـود و بر این اسـاس رشـته فعالیت هایی در موضوعاتی 
ک و صنایع معدنی تعریف شد؛ در حوزه معدن  مانند خودرو، لوازم خانگی، نساجی و پوشا
به عنوان یکـی از حوزه های اصلی و مهـم وزارتخانـه، برنامه های دقیق بـا هدف گذاری کمی 
در قالـب ۲۵ تـا ۳۰ پـروژه تعریـف شـد و در حـوزه تجـارت خارجـی و بازرگانـی داخلـی نیز رشـته 

فعالیت هـا تعییـن و پروژه هـای مختلفی تعریـف گردید.
توزیع متوازن منابع تا سطح شهرستان ها  

وی در ادامـه درخصـوص برنامه هـا در سـطح اسـتان و شهرسـتان های کشـور اشـاره کـرد و 
کید وزارتخانه بر تعادل بخشـی به منابع در سـطح کشـور و توزیع متوازن  افزود: با توجه به تأ
آن تا سـطح شهرسـتان، تعییـن اولویـت حوزه هایـی کـه در حیطـه مأموریت هـای وزارتخانه 

است تا سطح شهرستان ها در دستور کار قرار گرفت و ان شـاءاهلل تا پایان سال این برنامه ها 
مشـخص می شـود.

نیازی تعامـل و همـکاری همه مسـئوالن و دسـتگاه های اسـتانی و شهرسـتانی، نمایندگان 
مجلس و فعـاالن اقتصادی را الزمـه اجرا و تحقق این برنامه دانسـت و گفـت: وزارت صنعت 
معـدن و تجـارت سـعی دارد در چارچـوب اختیـارات قانونـی خـود، بـرای هـر منطقـه بسـته 

تشـویقی مختـص آن منطقـه را بـر مبنـای ایـن نظـام برنامه ریـزی و تهیـه کند.
کـرد و اظهـار  ح و برنامـه الیـه آخـر را مربـوط بـه برنامه هـای بین المللـی عنـوان  معـاون طـر
داشـت: بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع توسـعه صـادرات بـرای کشـور به عنـوان یـک ابـزار 
کیـد رئیس جمهـوری، دولـت و وزارت صنعـت معـدن و تجـارت  خنثی کننـده تحریم هـا، تأ
تسـهیل فضـای صـادرات اسـت و از ایـن منظـر یـک الیـه ویـژه بـرای صـادرات در سـطح 
بین المللـی تعریـف شـد و بـا توجـه بـه اهـداف تجـاری، برنامه ریـزی بـا اولویـت کشـورهای 
منطقـه و همسـو، بـه تفکیـک هـر کشـور انجـام شـد و بخشـی از ایـن برنامه هـا بـا همـکاری و 

تعامـل وزارت امـور خارجـه و سـایر دسـتگاه های مرتبـط آغـاز شـده اسـت.
ضرورت هم افزایی و هماهنگی بین وزارتخانه های اقتصادی کشور  

نیازی بـا اشـاره به رویکـرد دولـت و سـتاد اقتصـادی درخصـوص هم افزایـی و هماهنگی بین 
کیـد و  وزارتخانه هـای اقتصـادی کشـور، بـر اهمیـت آن در تحقـق برنامه هـای تعیین شـده تأ
خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، برای تحقق اهداف توسعه نیازمندی های مقرراتی شکل 
گرفت و بر اساس آن یک بسته شامل ۲۶ ماده )در راسـتای رفع موانع صادراتی( تدوین شد 
کـه خوشـبختانه بـا ایجـاد تعامـل و هماهنگـی میـان وزرای اقتصـادی، ایـن بسـته تصویب و 

اطالع رسـانی های الزم انجـام شـد.
ح و برنامه وزارت صنعت معـدن و تجارت در ادامه صحبت های خـود با یادآوری  معاون طـر
برنامه هـای کوتاه مـدت ایـن وزارتخانه در راسـتای توسـعه صـادرات، تنظیم بـازار و حمایت 
و رفـع موانـع تولیـد، در خصـوص بهبـود فضـای کسـب وکار گفـت: در ایـن راسـتا مطالعاتـی 
شـکل گرفـت و موانـع کسـب وکار شناسـایی شـد و بسـته ای در ارتبـاط بـا موضوعـات بانـک، 
مالیـات، بیمـه، زیرسـاخت ها، گمـرک و مـواد اولیه تهیه شـد کـه در حـال حاضـر در دولت در 

حـال بررسـی اسـت.
وی بـا یـادآوری تنظیـم بـازار سـیمان در ابتـدای فعالیـت دولـت سـیزدهم و ایجـاد ثبـات در 
قیمت سـیمان بیان کرد: با همکاری بیـن وزارت صنعت، معدن و تجارت، بـورس و فعالین 
حـوزه سـیمان شـاهد کاهـش قیمـت سـیمان و ایجـاد ثبـات در ایـن بـازار بودیـم و برنامـه 

مشـابهی را بـرای حـوزه فـوالد و پتروشـیمی داریـم کـه طراحـی آن انجـام شـده اسـت.
پایش دوره ای روند اجرای پروژه ها در سطوح ملی و استانی  

نیـازی در پایـان بـه پایش و رصـد رونـد اجـرای پروژه هـای تعریف شـده اشـاره کـرد و آن را یکی 
کیـد وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت خوانـد و گفـت: منطـق پروژه های  از موضوعـات مـورد تأ
تعریف شـده بر اسـاس پایـش و دنبـال کـردن روند اجـرا و انجـام اقدامـات در مقاطـع دوره ای 

اسـت و اولین جلسـه پایـش در مـاه آینـده در دو سـطح ملـی و اسـتانی خواهد شـد.

کید وزارتخانه بر تعادل بخشی  با توجه به تأ
بـه منابـع در سـطح کشـور و توزیـع متـوازن 
آن تـا سـطح شهرسـتان، تعییـن اولویـت 
حوزه هایـی کـه در حیطـه مأموریت هـای 
وزارتخانـه اسـت تا سـطح شهرسـتان ها در 
دسـتور کار قرار گرفت و ان شـاءاهلل تا پایان 

سـال ایـن برنامه هـا مشـخص می شـود

معاون طرح و برنامه وزارت صمت:
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       بـــــــــــــــازار

رشد قیمت سنگ آهن علی رغم موجودی باالی بنادر

خبــــــــــــــــر       

نایب رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی، 
گرچه قوانین مخل  صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: ا
کسب وکار بسیاری در کشور وجود دارد اما راه اصلی توسعه 
صادرات از سیاست می گذرد بااین حال بهترین کاری که 
می شود برای توسعه صادرات انجام داد، تمرکز بر تولید کاال و 

خدمات بر اساس مزیت های موجود است.
افشین کالهی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین به مناسبت روز 
ملی صادرات اظهار کرد: صادرات ایران طی سالیان گذشته با 
مشکالت متعددی مواجه بوده است اما به طور عمده می توان 
سه مشکل را به عنوان چالش های اخیر صادرات در سال های 

اخیر مطرح کرد.
وی افزود: یکی از موانع اصلی صادرات، نحوه تولید کاال و خدمات 
در کشور است. ما همیشه به دنبال تولید با سیاست جایگزینی 
برای واردات بوده است اما علی رغم حمایت های بسیار چندان 
در این مسیر موفق نشدیم. بهتر است برای تولید به دنبال 
مزیت های نسبی یا رقابتی کشور در تولید کاالها و خدمات باشیم 

و برمبنای آن اقدام به تولید محصول کنیم.
نایب رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران بابیان اینکه ایران باید جایگاه مناسبی 
را رد زنجیره ارزش جهانی برای کاالهای خود پیدا کند، گفت: 
الزم است برای صادرات برنامه ریزی داشته باشیم و با استراتژی 

مناسب کاالی موردنیاز صادراتی را تولید کنیم.
نایب رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران گفت: در حال حاضر بهترین کاری که 
می شود برای توسعه صادرات انجام داد، تمرکز بر تولید کاال و 

خدمات بر اساس مزیت های موجود است.

الگوی مثلث افزایشی حالتی از تغییرات قیمت است که 
قیمت هر بار در صعودهایش در محدوده ای ازمقاومت متوقف 
می شود؛ درحالی که پس از بازگشت از این محدوده مقاومت، 
هر بار به دره یا کمینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط 
پایینی در اتصال به مقاومت باالیی، الگویی می سازد که 
نشان دهنده آغاز یک حرکت قوی بازار است. تغییرات قیمت 
معموال خط مقاومت در این الگو را می شکند و می توان انتظار 
داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت داخل مثلث افزایشی 
بازار در جهت باالیی افزایش داشته باشد. این الگو معموال بعد 
از یک روند افزایشی به وجود می آید، با اینکه هیچ الزامی به این 

روند افزایشی نیست.
الگوی مثلث کاهشی حالتی از تغییرات قیمت است که قیمت 
هر بار در نزول هایش در محدوده ای از حمایت متوقف می شود؛ 
درحالی که پس از بازگشت از این محدوده حمایت، هر بار به قله یا 
بیشینه قبل از خود نمی رسد. امتداد خطوط باالیی در اتصال به 
مقاومت پایینی، الگویی می سازد که نشان دهنده آغاز یک حرکت 
قوی بازار است. تغییرات قیمت معموال خط حمایت در این الگو را 
می شکند و می توان انتظار داشت که به اندازه قاعده اولین حرکت 
داخل مثلث کاهشی بازار در جهت پایینی کاهش داشته باشد. 
این الگو معموال بعد از یک روند کاهشی به وجود می آید، با اینکه 

هیچ الزامی به این روند کاهشی نیست.
  

قیمت سنگ آهن وارداتی در بازار چین با توجه به افزایش 
فعالیت بازار افزایش یافته و موجودی باالی سنگ آهن بنادر 
که به اوج ۲.5 سال اخیر رسیده است، نتوانسته بازار را چندان 
منفی نگه دارد. قیمت آخرین متوسط قیمت سنگ آهن 
خلوص 6۲ درصد دیروز 1۲5 دالر در هر تن سی اف آر شنیده 
شده است.

خبر کوتاه

یم بیاموز

کید  ح و برنامه وزارت صمت با تأ معاون طر
بر ایجاد هماهنگی الزم برای عملیاتی شدن 
برنامه های وزارت صمت از ابالغ ساختار 
برنامه های تعریف شده به معاونت ها و سازمان های 
گزارش  گفت:  و  داد  خبر  وزارتخانه  این  زیرمجموعه 
پیشرفت هر یک از پروژه ها، به صورت دوره ای در جلسات 

پایش مورد ارزیابی قرار می گیرد.
به گزارش شاتا، سید مهدی نیازی با اشاره به ساختار برنامه ها 
و پایش پروژه های وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با 
توجه به رویکرد تعیین شده، برنامه های وزارتخانه در پنج 
کوتاه مدت، برنامه های تحول  سطح شامل برنامه های 
بنیادین با بازه زمانی میان مدت و بلندمدت، برنامه های 
بخشی )در حوزه های صنعت، معدن و بازرگانی داخلی(، 
برنامه های استانی و شهرستانی و درنهایت برنامه های 
اولویت دار(  و  هدف  کشورهای  تفکیک  )به  بین المللی 
که این ساختار به معاونت های  برنامه ریزی شده است 
ستادی، روسای سازمان های صمت سراسر کشور و همچنین 

سازمان های وابسته ابالغ شده است.
ح و برنامه وزارت صمت با یادآوری این نکته که  معاون طر
برنامه های کوتاه مدت با اولویت صادرات، رفع موانع تولید 

و تنظیم بازار تعیین شده، تصریح کرد: برنامه های تحول 
بنیادی باهدف اصالح سازوکارهای بخش های مختلف 
برای  بسترسازی  همچنین  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 

حکمرانی هوشمند پیش بینی شده اند.
کید بر اینکه تمامی اقدامات وزارت صمت  نیازی در ادامه با تأ
متناسب با هر سطح در قالب پروژه های مشخص در یک 
کرد: مدیریت  سبد پروژه سازمان دهی شده است، بیان 
پروژه ها بر اساس منشور پروژه تصویب شده و راهبری کالن 
مدیر سبد پروژه، در تعامل با معاونت های ستادی و مدیران 
دفاتر مربوطه صورت گرفته و مدیران پروژه اقدامات الزم برای 

تحقق اهداف پروژه های مذکور را انجام می دهند.
طبق توضیحات نیازی، مدیر هر پروژه مکلف است گزارش 
پیشرفت پروژه را به صورت دوره ای در سامانه الکترونیکی 
»مدیریت پروژه های وزارت صنعت، معدن و تجارت« ثبت 
کند و به منظور اطمینان از روند اجرای طرح، عملکرد پروژه ها 

در جلسات پایش برنامه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی درخصوص سامانه الکترونیکی »مدیریت پروژه های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت« با توضیح اینکه سامانه در آینده 
نزدیک عملیاتی و قابل استفاده برای کلیه سطوح ستادی 
و استانی خواهد شد، افزود: با راه اندازی این سامانه، دفتر 

سیاست گذاری و برنامه ریزی در کنار مسئولیت پایش پروژه ها، 
در تعامل با مدیران دفاتر ذی ربط و پروژه های تعریف شده، 
وظیفه تهیه شاخص های ارزیابی کمی، و هماهنگی و پیگیری 

تهیه گزارش های عملکرد دوره ای را بر عهده دارد.
ح و برنامه در ادامه از ابالغ بخشی از شاخص های  معاون طر
سطوح  به  ذی ربط  معاونت های  سوی  از  پروژه ها  رصد 
ستادی و استانی خبر داد و گفت: شاخص های باقی مانده 
در دست تهیه و ابالغ است و تا زمان ثبت این شاخص ها 
به صورت سیستمی، گزارش های دریافتی مربوط به عملکرد 
از طریق اطالعات موجود در سامانه ها قابل محاسبه و ارزیابی 

خواهد بود.
نیازی در بخش دیگر صحبت خود با بیان اینکه جلسات پایش 
در ۲ سطح ملی و استانی با حضور وزیر صمت برگزار می شود، 
کرد: در جلسات پایش در سطح ملی معاونت های  کید  تأ
ستادی مرتبط با هر برنامه، مدیر سبد پروژه و مدیر پروژه ها 
حضور خواهند داشت و در جلسات استانی نیز با توجه به 
مربوطه،  ستادی  معاونت های  استان ها،  منطقه بندی 
روسای سازمان های صمت منطقه، مدیران سبد پروژه و هر 
یک از پروژه ها حضور دارند و نخستین جلسات ملی و استانی 

پایش، از ماه آینده برگزار خواهد شد.

نگاهی به بازار قراضه ترکیه

کسپرت، تداوم رشد قیمت قراضه وارداتی  گزارش متال ا به 
در ترکیه و افت ارزش لیر نسبت به دالر قیمت قراضه را در 
کشور افزایش داده است. قیمت های دالری  بازار داخلی این 
کارخانه ها ۲ تا ۴7 دالر رشد داشته است. در بازار  برخی 
واردات قراضه ترکیه نیز قیمت آخرین بار 1۰ دالر رشد داشته 
و  ۴9۰ دالر در هر تن سی اف آر شده است.

تمرکز بر تولید محصوالت مزیتی؛ راه حل توسعه 
صادرات در شرایط کنونی
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یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1400/07/24

1400/07/25

1400/07/26

1400/07/27

1400/07/28

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 0. 5 5 0 1 0. 5 5 01 0.60 0
1 0.7 701 0.630

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وب سایت شرکت به نشانی www.msc.ir، منوی خرید و تأمین کنندگان، مناقصات مراجعه و 
طبق راهنمای موجود، نسبت به 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

انجام عملیات تعمیرات، بازسازی و تعمیرات اصالحی سازه های بتنی و مقاوم سازی و آب بندی آن ها در کلیه نواحی شرکت فوالد مبارکه

EPC طراحی خرید و ساخت تیکنر جدید واحد گندله سازی به همراه نصب تجهیزات برقی و مکانیکی و تست و راه اندازی به صورت

طراحی، خرید، نصب، تست و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل 250 تن و 60 تن

خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه ترانسفرکار 200 تن

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان آ
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از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت مطرح شد؛

ابالغ ساختار برنامه ها و پروژه های جدید وزارت صمت

مقــدار عرضه)تن(
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یخ 1400/07/26 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

P

T

محصول

رنگی

قلع اندود

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

برنامه های تحول بنیادی باهدف اصالح 
سازوکارهای بخش های مختلف صنعت، 
معدن و تجارت و همچنین بسترسازی برای 

حکمرانی هوشمند پیش بینی شده اند

نایب رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تهران تشریح کرد:
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 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

9

ابر داده و یادگیری ماشینی گجت های پوشیدنی

با ابرداده و یادگیری ماشینی می توان بر حجم عظیم و روزافزون 
داده های ذخیره شده کنترل داشت و از آن ها استفاده کرد. 
»ابرداده« کلمه ای است که این روزها زیاد به گوش می رسد 
و برای توصیف مجموعه های عظیم داده های ساخت یافته و 
ساخت نایافته که با تکنیک های پایگاه داده ای قدیمی نمی توان 
آن ها را پردازش کرد، استفاده می شود. تجزیه و تحلیل ابرداده ها 
چیزهایی را آشکار می کند که قبال به دلیل هزینۀ باالی پردازش 
داده ها بر ما پوشیده بودند.

متخصصان صنعت معتقدند ما فعال فقط تا سطح این تکنولوژی نفوذ 
کرده ایم. به کمک لوازم الکترونیکی انعطاف پذیر، درون لباس ها هم 
کامپیوتر تعبیه خواهد شد؛ اما بیشتر این گجت های پوشیدنی وابسته 
به تلفن های هوشمندند. نقطه اوج تکنولوژی پوشیدنی ها زمانی 
خواهد بود که بتوانند آزادنه و مستقل کار کنند. تا زمانی  که وسایل 
هوشمند نتوانند به تنهایی کار جذابی انجام دهند، بیش ازحد پیچیده 
خواهند بود و نمی توانند همه انتظارات را برآورده کنند.

مدیریت دانش در شرکت های
 کوچک و متوسط

      تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

مؤسسات و شرکت های کوچک و متوسط همانند 
هر سازمان دیگری به مدیریت دانش نیاز دارند، اما برنامه 
مدیریت دانش در این دسته از سازمان ها، متناسب با 
شرایط و نیازهای آن ها متفاوت است. در ادامه به بررسی 
اهمیت مدیریت دانش در این نوع از سازمان ها پرداخته 

می شود.
مزیت رقابتی؛ کلید موفقیت سازمان های کوچک و متوسط
کارآمدی و نیز کسب مزیت     تالش برای بهبود و افزایش 
رقابتی و حفظ آن در میان رقبا، هدف تمامی مدیران 
صنعتی،  تولیدی،  واحدهای  اقتصادی،  سازمان های 
مؤسسات مالی و خدماتی است. در عصر حاضر و با نیل 
به اهمیت و نقش دانش در کسب مزیت رقابتی، مدیریت 
دانش اهمیتی مضاعف پیدا کرده است و به عنوان یک ابزار 

مهم در ایجاد و حفظ مزیت رقابتی شناخته می شود.
 ،)SME( در سازمان ها و شرکت های کوچک و متوسط   
خواهد  بیشتری  اهمیت  به مراتب  رقابتی  مزیت  کسب 
داشت. شرکت ها و مؤسسات کوچک غالبا ازلحاظ بودجه و 
منابع مالی، امکانات، منابع انسانی و... محدودیت هایی 
دارند. این محدودیت ها لزوم بهره وری هرچه بیشتر از 
کمترین مقدار منابع را برای این قبیل شرکت ها به امری 
تجاری  حیات  دیگر  سوی  از  است.  کرده  تبدیل  مهم 
این گونه مؤسسات وابسته به موفقیت آن ها در بازاریابی و 
ارائه محصوالت و خدمات بهتر به مشتریان خواهد بود. به 
همین دلیل کسب، نگهداری و توسعه مزیت رقابتی برای 
این گونه مؤسسات و سازمان ها، امر بسیار حائز اهمیت و 

باارزشی تلقی می شود.
و  سازمان ها  در  دانش  یت  مدیر  

شرکت های کوچک و متوسط
   مدیریت دانش یک ابزار قدرتمند در دست یابی به مزیت 
کوچک و متوسط  رقابتی برای سازمان ها و شرکت های 
کنونی،  است. اساس رقابت مندی سازمانی در اقتصاد 
استفاده از دانش سازمانی است. شرکت ها و سازمان هایی 
که بتوانند به صورت عملیاتی، دانش موجود در سازمان 
خود را کسب کنند و از آن در جهت فرایندهای کسب وکار 
استفاده نمایند، خواهند توانست تا برای خود یک مزیت 
کنند که سبب تداوم حیات سازمانی آن ها  رقابتی ایجاد 

خواهد شد.
    درک صحیح از مدیریت دانش و طراحی و استقرار یک 
و  حفظ  به  کاربردی،  و  صحیح  دانش  مدیریت  برنامه 
توسعه مزیت رقابتی انجامیده و ادامه حیات سازمانی و 
تجاری این گونه مؤسسات و شرکت ها را بهبود می بخشد. 
کوچک و متوسط مدیریت  به همین جهت شرکت های 
ح برای اثربخشی  دانش را به عنوان یکی از فعالیت های مطر

فعالیت های خود در نظر می گیرند.
پروژه های  شکست  خ  نر که  ازآنجا دیگر،  سوی  از  اما     
مدیریت دانش بسیار قابل توجه است، شناخت عوامل 
اساسی موفقیت می تواند این شرکت ها را در نیازسنجی، 
برنامه ریزی، اجرا و پیاده سازی مدیریت دانش یاری دهد تا 
احتمال شکست پروژه های مدیریت دانش کاهش یابد. هر 
سازمانی متناسب با ماهیت سازمانی خود، نیازها، منابع، 
ساختار و فرهنگ سازمانی خود؛ به یک برنامه مدیریت 
دانش متمایز و اختصاصی نیاز دارد. آنچه مسلم است، این 
است که این گونه سازمان ها نیز به مدیریت دانش نیازمند 
بوده و در پی انجام آن خواهند بود اما باید این نکته را در 
که یک نظام مدیریت دانش در مؤسسات و  نظر داشت 
سازمان های کوچک و تخصصی، به طبع به دلیل گستره 
محدودتر این گونه سازمان ها نسبت به دیگر مؤسسات و 
شرکت ها؛ مؤلفه ها، فعالیت ها و راهبردهای متفاوتی را نیز 

در بر خواهد داشت.

گی های مطلوب، همواره در بازار  فوالد و آلومینیوم به دلیل ویژ
جهانی در حال رقابت با یکدیگرند؛ می توان انتظار داشت کنار هم 
قرار گرفتن آن ها در ورق های فوالدی آلومینایز شده خواص عالی 

را به دنبال داشته باشد.
معرفی و آشنایی 

ورق های فوالدی یکی از پرکاربردترین محصوالت 
صنعت فوالد در جهان امروزی است؛ به گونه ای که 
سالیانه هزاران تن از آن توسط تولیدکنندگان فوالد 
روانه بازار می شود. آلومینایزینگ به روش غوطه وری 
داغ فرایندی نفوذی است که با هدف بهبود عملکرد ورق های فوالدی 
از طریق ایجاد یک پوشش محافظ روی سطح ورق با غوطه ور کردن 
آن در حمام آلیاژ آلومینیوم-سیلیسیم مذاب صورت می گیرد. خط 
تولید آن از بسیاری جهات شبیه خط تولید ورق گالوانیزه است. در 
ورق آلومینایز، پوشش شامل الیه بیرونی از آلومینیوم خالص و الیه 

آلیاژی از ترکیبات آهن، آلومینیوم و سیلیسیم می شود که ضخامت 
الیه آلیاژی نقش اساسی در تعیین عملکرد محصول ایفا می کند. در 
این محصول، امکان دست یابی هم زمان به استحکام و دوام فوالد 
کسیداسیون آلومینیوم فراهم شده است.  و مقاومت به خوردگی و ا
دو نوع ورق فوالدی آلومینایزشده در صنعت فوالدسازی شناخته 

شده است )شکل ۱(:
I: عالوه بر آلومینیوم، ۵ تا ۱۱ درصد وزنی  ورق فوالدی نوع 
سیلیسیم با هدف کاهش ضخامت الیه آلیاژی و بهبود شکل پذیری 
ورق، به حمام مذاب افزوده شده است. این نوع ورق ها تیره و مات 
هستند و با هدف استفاده در کاربردهای دما باال طراحی شده اند و در 
گزوز خودرو کاربرد  کوره ها، کانال های خشک کن، آون ها و سیستم ا

دارند.
ورق فوالدی نوع II: از حمام مذاب حاوی آلومینیوم خالص برای 
انجام آلومینایزینگ استفاده می گردد. بیشتر برای مقاومت در برابر 

خوردگی در دمای محیط کاربرد دارند و ظاهرشان براق و درخشنده 
هوا،  تهویه  سیستم های  خورنده،  مواد  حامل  لوله های  است. 
سقف های ساختمان و مخازن سوخت ازجمله کاربردهای این نوع 

ورق به شمار می رود.
ورق های فوالدی آلومینایزشده؛ با اینکه چندان گران قیمت نیستند، 
به خوبی در دماهای باال و در محیط های خورنده از خود مقاومت 
نشان می دهند. ورق های فوالدی آلومینایزشده می توانند گزینه ای 
ایدئال برای مصرف کنندگان ورق های فوالدی باشند. این ورق ها به 
دلیل خطرات زیست محیطی ناشی از انحالل روی، کمیاب بودن روی 
و امکان دست یابی به خواص مطلوب در دمای باال، به عنوان یک 

ح می شوند. رقیب شاخص برای ورق های گالوانیزه مطر

استحکــــــــام  پر  ینگ فوالدهــــــــای  آلومینـــــــایز
)Advanced High Strength Steel( )AHSS(

کسیداسیون عناصر فعال موجود در فوالدهای AHSS حین آنیل  ا
 AHSS قبل از غوطه وری در مذاب، دلیل کاهش کیفیت پوشش ورق
کسیداسیون، عملیات پیش  است. یکی از راه های جلوگیری از ا
کسیداسیون )Pre-Oxidation( است. این عملیات در دو مرحله  ا

انجام می گیرد:
کسیداسیون سطح ورق در یک اتمسفر خاص و ایجاد یک پوشش  ۱-ا

از FeO روی سطح ورق
 ۵۵۰ C کسیداسیون حین گرمایش در دمای کمتر از  این مرحله از ا
کسید  و قبل از اینکه دیگر عناصر فعال خود را به سطح برسانند و ا

شوند، انجام می گیرد.
کننده H2-N2 برای تبدیل FeO به آهن   )۲( استفاده از محیط احیا

فلزی پیش از غوطه وری
در انتهای مراحل، سطح ورق فوالدی متشکل از یک الیه از آهن فلزی 
کسید است که سبب افزایش ترشوندگی ورق می گردد.  با مقادیر اندکی ا
کسیداسیون از  انتخاب نسبت مناسب هوا به سوخت در مرحله ا
کم باشد، به دلیل عدم  گر بسیار  اهمیت زیادی برخوردار است. ا
پوشش کامل سطح توسط FeO، نواقص نقطه ای در سطح ورق بروز 
کسیژن،  گر مقدار بسیار زیاد باشد، به دلیل توزیع ناهمگن ا می کنند. ا
کسید می شود  لبه های ورق در مقایسه با نواحی مرکزی، بیش از حد ا

که بروز مشکل در مرحله احیا و غوطه وری را به دنبال دارد.

 این ورق ها به دلیل خطرات زیست محیطی 
ناشی از انحالل روی، کمیاب بودن روی و 
امکان دست یابی به خواص مطلوب در 
دمای باال، به عنوان یک رقیب شاخص برای 

ورق های گالوانیزه مطرح می شوند

آلومینایزینگ ورق های فوالدی به روش غوطه وری داغ
گالوانیزه کاربردی و رقیب شایسته برای ورق های  مقرون به صرفه،      تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

 شکل ۱- خط آلومینایز کردن ورق فوالدی و انواع ورق های فوالدی آلومینایز شده.

متخصصان نرم افزار در شرکت امنیتی Check Point، برخی آسیب پذیری های بحرانی 
را در وب سایت OpenSea شناسایی کردند که بهره برداری از آن ها به هکرها اجازه 
می داد تا با ارسال توکن های NFT مخرب، کنترل حساب های کاربری و کیف پول های 

رمز ارز را در دست بگیرند.
حمله در اثر بی توجهی کاربر و تحت تأثیر این واقعیت که پنجره های pop-up بسیاری در OpenSea باز 
pop- مخرب را دریافت و آن را مشاهده می کرد، یک پنجره NFT گر کاربر، توکن می شوند، شکل می گرفت. ا

up از دامنه ذخیره سازی OpenSea باز می شد و اتصال به کیف پول رمز ارز کاربر را درخواست می کرد. کلیک 
کردن کاربر روی پنجره مذکور، به هکر امکان دسترسی به کیف پول را می داد و در ادامه پنجره pop-up دیگری 
باز می شد و با کلیک مجدد قربانی بر روی آن و ادامه این روند، مهاجم می توانست به تدریج، تمام موجودی 

گاهی از این آسیب پذیری ها، آن ها را وصله کرد. داخل کیف پول قربانی را سرقت کند. OpenSea پس از آ
gadget.tendecy :منبع خبر     

این حمله رکوردشکن، یکی از مشتریان Azure شرکت مایکروسافت در اروپا را در ماه 
گوست هدف قرار داده است. مایکروسافت اعالم کرد این حمله بزرگ با مشخصه  آ
2.4 ترابایت در ثانیه را خنثی کرده است. به گفته مایکروسافت، این حمله14۰ درصد از 

بزرگ ترین حمله به پهنای باند مایکروسافت که در سال 2۰2۰ ثبت شد، بزرگ تر بوده است.
ترافیک حمله از حدود ۷۰ هزار منبع در کشورهای مختلف در منطقه آسیا- اقیانوسیه شامل مالزی، 
ویتنام، ژاپن، چین و همچنین از ایاالت متحده آمریکا نشئت گرفته بود و بیش از ۱۰ دقیقه به طول انجامید.
کزیمم اصلی را پایش کرده است: اولی، ۲.۴ ترابایت بر ثانیه، دومی ۰.۵۵ ترابایت  شرکت مایکروسافت سه ما

بر ثانیه و سومی ۱.۷ ترابایت بر ثانیه.
طرح مقابله با حمالت مایکروسافت به گونه ای طراحی شد که ترافیک حمله که از منطقه آسیا-اقیانوسیه 
نشئت گرفته بود، به منطقه مشتریان نرسید و در همان کشورهای منبع خنثی شد. به گفته یکی از 
متخصصان امنیت در Azure، سیستم مقابله با حمالت DDoS این شرکت، از طریق پایش مستمر 
زیرساخت شبکه و شناسایی سریع تهدیدات احتمالی، به شکل کارآمدی حمالت بزرگ را خنثی می کند.
ITPro :منبع خبر   

شناسایی آسیب پذیری های 
 OpenSea موجود در

در خصوص کیف پول های 
رمز ارز 

ختثی  شدن بزرگ ترین 
حمله DDoS توسط
شرکت مایکروسافت

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 
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کتبر، روز جهانی غذاست. امسال سازمان   ۲۴ مهر برابر با ۱۶ ا
فائو شعار روز جهانی غذا ۲۰۲۱ را »تولید بهتر، تغذیه بهتر، محیط 
بهتر و زندگی بهتر «نام گذاری کرده است. به همین مناسبت و با 
توجه به بحران کمبود غذا در جهان و انتشار ویروس کرونا در 
سال های اخیر و تبعات اقتصادی آن، امسال در ایران این شعار با 
کید بر »مبارزه همگانی با کرونا، محیط سالم، تغذیه سالم با  تأ
تولید و مصرف غذای سالم « اجرا می شود. در همین راستا شرکت 
فوالد مبارکه نه فقط در یک روز خاص، بلکه همواره سالمت افراد 
جامعه را در اولویت قرار داده و در این زمینه اقدام کرده و امید است 
به کمک پرسنل مجموعه فوالد مبارکه در جهت دست یابی به 
جامعه ای سالم تر با غذای سالم تر قدم برداریم. در ادامه به برخی 

توصیه های غذایی با توجه به شرایط کرونا می پردازیم.
به خاطر داشته باشیم رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه 
نقش مهمی در پیشگیری از ابتال به بیماری ها ازجمله  ویروس 
کرونا دارد. تعادل به معنی مصرف مقادیر کافی از مواد غذایی 
موردنیاز برای حفظ سالمت بدن است و تنوع یعنی مصرف انواع 
مختلف مواد غذایی که شامل ۶ گروه اصلی غذایی )نان و غالت، 
غ، و  سبزی ها، میوه ها، شیر و فراورده های آن، گوشت و تخم مر
حبوبات و مغز دانه ها( می شود. رعایت دستورات زیر در شرایط 

خاص به افزایش قدرت ایمنی بدن کمک می کند:
 C به منظور افزایش سطح ایمنی بدن روزانه از منابع ویتامین
شامل انواع میوه ها و سبزی ها ازجمله سبزی های برگ سبز مانند 
سبزی خوردن، انواع کلم، گل کلم، گوجه فرنگی، جوانه گندم، 
انواع مرکبات، کیوی و دیگر میوه های در دسترس استفاده کنیم. 
با توجه به اینکه پیاز خام حاوی ویتامین C است، می توان 
به صورت روزانه همراه با غذا استفاده کرد. در تهیه سوپ یا آش از 

شلغم که حاوی ویتامین C است، استفاده کنیم.
با توجه به نقش ویتامین آ )A( و ای )E( در تقویت سیستم 
ایمنی بدن، روزانه از منابع غذایی این دو ویتامین استفاده کنیم 
مانند هویج و کدوحلوایی و سبزی های سبز تیره مثل اسفناج، 
برگ چغندر و برگ های تیره رنگ کاهو، جگر، قلوه، زرده تخم مرغ، 

شیر و کره.
از خوردن غذاهای چرب و شور مانند انواع تنقالت شور، انواع 
کنسروها و انواع سوسیس و کالباس، غذاهای چرب و سرخ شده 

به دلیل تحریک سیستم ایمنی خودداری کنیم.
با مصرف منابع غذایی حاوی ویتامین D )ماهی های چرب، 
لبنیات و زرده تخم مرغ( به افزایش سطح ایمنی بدن کمک کنیم. 

توصیه می شود مکمل آن را با تجویز پزشک دریافت کنیم.
جهت تقویت سیستم ایمنی بدن روزانه از منابع غذایی 
غ،  غ  و ماهی، تخم مر حاوی آهن و روی )جگر، گوشت قرمز، مر
انواع سبزی، میوه های تازه و خشک، انواع مغزها و حبوبات( 

استفاده کنیم.

تولید بهتر، تغذیه بهتر، محیط بهتر، 
زندگی بهتر

 اجتمـــــا             عـــــــی

کنش کودک نسبت به اسم خودش اهمیت دارد؟ چرا وا چرا کودکان لجباز می شوند؟

کنش کودک نسبت به اسم خودش این معنی را می دهد که  وا
کودک از خودش شناخت پیدا کرده یا اینکه این شناخت شروع 
کنش  شده است؛ همچنین کودک می داند وقتی به اسم خودش وا
نشان می دهد باید منتظر نتیجه ای یا لبخندی یا پاداشی از طرف 
مخاطب باشد و این بدان معناست که درک رابطه علت و معلولی 
و استدالل در ذهن کودک شروع به شکل گیری و رشد کرده است.

کودکان درخواستی دارند یا والدین آن ها را مجبور  وقتی 
به انجام عملی برخالف میلشان می کنند لجباز می شوند. 
کودکان  گاهی توجه زیاد والدین به رفتارهای نامناسب 
کودکان  که  سبب می شود آن رفتارها تقویت شود؛ طوری 
کردن و  کردن، نق زدن، مجادله  به دلیل آوردن، جروبحث 
درخواست های مکرر متوسل می شوند.

خود  والدین  از  وزی  امر بچه های  اغلب 
و  دوستان  مانند  تا  می کنند  درخواست 
همراه  تلفن  یا  تبلت  دیگرشان  همساالن 
و یا کنسول بازی داشته باشند. برخی از پدرها و مادرها 
خرید  شرط  را  سال  پایان  در  قابل قبول  نمره  دریافت 
تکنولوژی قرار می دهند و بعضی دیگر به کودک می گویند 
که باید تا آغاز دوران دبیرستان صبر کند، اما بسیاری از ما 
در شرایط کرونا مجبور به خرید تلفن همراه برای فرزندمان 
شدیم تا به راحتی در کالس های آنالین شرکت کند. در متن 
و درباره زمان مناسب برای خرید تکنولوژی برای  پیِش ر

کودکان و نوجوانان و شیوه کنترل آن خواهیم پرداخت.
تشخیص زمان مناسب

ممکن است بچه های شما به دنبال تلفن همراه یا لپ تاپ 
دوستانشان،  بیشتر  چون  باشند.  خودشان  مخصوص 
تکنولوژی مخصوص خودشان را دارند. این اتفاق از 8 تا ۱۲ 
خ می دهد و میزان تأخیری که والدین برای خرید  سالگی ر
تلفن همراه ایجاد می کنند، بستگی به مقاومت والدین در 
مقابل چنین درخواست هایی دارد. برخی همچنان تلفن 
همراه یا تبلت خودشان را به کودک می دهند تا نیازهای خود 
را رفع کند. توجه داشته باشید که اینکه بچه های دیگر تلفن 
دارند به این معنی نیست که فرزند شما هم آماده استفاده 
از گوشی شخصی است. باید قبل از خرید هر نوع تکنولوژی، 
این سؤاالت را مدنظر داشته باشید: آیا فرزندمان مسئولیت 
وسایلش را بر عهده می گیرد؟ آیا قوانین شما در مورد استفاده 

از تکنولوژی را رعایت می کند؟ آیا می توان به او اعتماد کرد که از 
متن، عکس و فیلم های متناسب با سنش استفاده کند؟ آیا 
توانایی کنترل میزان زمان استفاده از اینترنت یا هر تکنولوژی 

دیگری را دارد؟
سطح بلوغ فرزندتان و ارزش های خانواده را نیز مدنظر قرار 
دهید. هیچ سن دقیقی برای خرید تکنولوژی وجود ندارد، 
اما بیشتر کارشناسان توصیه می کنند تا آنجا که ممکن است 
منتظر بمانید تا کودک به بلوغ فکری برسد و قدرت تشخیص 

نقاط منفی تکنولوژی ها را داشته باشد.
کودکان نوپا تا پیش دبستانی

به هیچ وجه برای کودکانی در این سن، تکنولوژی اعم از تلفن 
همراه تا تبلت نخرید. کودکان ۲ تا ۵ ساله فقط با حضور شما 
حق بازی و تماشای صفحه نمایشگر را دارند. باید توجه داشته 
باشید که تمام وقت گذرانی با کودکتان را با تکنولوژی ُپر نکنید. 
که فرزند شما در حال دویدن و مشتاق یادگیری  هنگامی 
است، دور نگه داشتن وسایل الکترونیکی دشوار خواهد بود. 
در این سن، کودکان در حال یادگیری رفتارهای اجتماعی، 
ک گذاری، کمک و بهره مندی از افراد دیگرند.  مانند اشترا
هنگامی که با آن ها بازی می کنید، کتاب الکترونیک یا فیلم به 
توسعه این مهارت ها کمک خواهد کرد. با تمام این اوصاف، 
توجه بی وقفه شما، حتی زمانی که مشغول صفحه نمایشگر 

است، بهترین راهنما و حامی او خواهد بود.
تمرین استفاده صحیح از تکنولوژی

که  کودک به سن ۶ تا ۱۲ سال رسید، وقت آن است  وقتی 

کودکان  کنید.  عادت های سالم فناوری را ایجاد و تقویت 
در مقطع دبستان به احتمال زیاد از فناوری برای انجام 
که احتماال هنوز نیازمند  تکالیف استفاده می کنند، اما ازآنجا
راهنمایی شما هستند، بهترین فرصت برای ایجاد و تقویت 
کودک است.  شیوه های استفاده مناسب از فناوری در 
کودک  گر نهایتا مجبور به خرید تلفن همراه یا تبلت برای  ا
کنید که اجازه نصب رمز خصوصی روی  شدید، او را توجیه 
گوشی را ندارد و هر زمان که اراده کنید، باید به تبلت یا تلفن 
گوشی یا تبلت  همراه فرزندتان دسترسی داشته باشید. 
گیرد و میزان زمان  کودک قرار  ج از اتاق خواب  شب ها خار
اتصال به اینترنت و میزان زمان بازی را شما تعیین می کنید. 
که در صورت سرپیچی از قوانین،  کنید  گوشزد  کودک  به 
تکنولوژی از او گرفته خواهد شد. اما نوجوانان ۱۳ تا ۱8 سال، 
آزادی و حریم خصوصی بیشتری می خواهند، اما همچنان 
این  حفظ  عین  در  شوید.  مطمئن  آن ها  امنیت  از  باید 
اعتماد، با فرزندتان در ارتباط باشید. با هوشیاری، رمز تلفن 
همراه او را بدانید. هنگامی که شاهد نظارت غیرمستقیم 
گاه مراقب استفاده از تکنولوژی خواهد  شما باشد، ناخودآ
بود. همچنین می توانید با وضع قوانین درست همچنان بر 
تلفن همراه فرزند نوجوانتان مسلط باشید؛ قوانینی مانند 
ک نگذارد،  هرگز عکس ها یا فیلم های نامناسب را به اشترا
هنگام ورود یا خروج از منزل دوستانش، همیشه برای شما 
پیامک ارسال کند واستفاده از تکنولوژی شخصی، به درس 

و تکالیف او لطمه ای وارد نکند.

توسعه فردی

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

اخـــالق کاری یـــک مهـــارت ارزشـــمند اســـت 
کـــه کارفرمایـــان و مدیـــران در هـــر صنعتـــی بـــه 
دنبـــال آن هســـتند. درواقـــع، ایـــن مهـــارت 
نشـــان دهنده عـــزم و اراده شـــما نســـبت بـــه کارتـــان اســـت. 
کارکنـــان بـــا اخـــالق کاری قـــوی، بـــرای موفقیـــت شـــغلی خـــود 
ـــد  ـــاد دارن ـــود اعتق ـــغل خ ـــت ش ـــه اهمی ـــد، ب ـــیار ارزش قائل ان بس
و معمـــوال احســـاس می کننـــد کـــه تـــالش درســـت در کارشـــان، 
حفظ کننـــده شـــخصیت قـــوی آنـــان اســـت. درنتیجـــه، تمامـــی 
اصـــول اخالقی ای کـــه ایـــن افـــراد از خـــود بـــروز می دهند، آن هـــا را 
بـــه نیرویی برجســـته بـــا عملکـــرد بســـیار خـــوب تبدیـــل می کند.
ــن  ــرای رفتـ ــود را بـ ــل خـ ــد تمایـ ــاس می کنیـ ــا احسـ ــن روزهـ ــر ایـ گـ  ا
ـــالق کاری  ـــف در اخ ـــار ضع ـــاال دچ ـــد، احتم ـــت داده ای ـــه کار از دس ب
خـــود شـــده اید. نگـــران نباشـــید! ایـــن بـــه آن معنـــا نیســـت کـــه 
شـــما نیـــروی بـــدی هســـتید، زیـــرا اخـــالق کاری ضعیـــف معمـــوال 
گاه ظاهـــر می شـــود و چیـــزی نیســـت کـــه شـــما  به صـــورت ناخـــودآ
کنتـــرل چندانـــی بـــر آن داشـــته باشـــید. خوشـــبختانه، روش هایـــی 
ـــرای بهبـــود چشـــمگیر اخـــالق  وجـــود دارد کـــه می توانیـــد از آن هـــا ب

کاری خـــود اســـتفاده کنیـــد.
پنج گام زیر را امتحان کنید

۱.حرفه ای شدن را تمرین کنید
ـــما  ـــار ش ـــا و رفت ـــا، ارزش ه ـــه نگرش ه ـــما در کار ب ـــودن ش ـــه ای ب  حرف
برمی گـــردد. تمریـــن کنیـــد تـــا فـــردی مثبـــت و صمیمـــی باشـــید. 
نیاز اســـت کـــه در ارتباطـــات کاری و شـــخصی خـــود، نگـــرش مثبتی 
ـــا شـــرکت  ـــه ســـازمانتان نشـــان دهیـــد. شـــما می توانیـــد ب نســـبت ب
کـــردن در ســـمینارها، کارگاه هـــای آموزشـــی و حتـــی خوانـــدن 

ـــان کمـــک کنیـــد. در  ـــه بهبـــود عملکردت نشـــریات صنعـــت خـــود، ب
آخـــر، بـــا دیگـــران در محیـــط کار مؤدبانـــه صحبـــت کنیـــد و تعامـــالت 
خـــود را حرفـــه ای نگـــه داریـــد تـــا بتوانیـــد احتـــرام خـــود را بـــه آن هـــا 

نشـــان دهیـــد.
2.بـــرای ســـازمان خـــود ارزش قائـــل شـــوید و کیفیـــت کار 

خود را باال نگه دارید
ـــا زمانـــی کـــه شـــما قـــدر ســـازمان خـــود را ندانیـــد و ارزشـــی بـــرای آن   ت
ـــا اخـــالق کاری قـــوی از خـــود  قائـــل نشـــوید، بســـیار ســـخت اســـت ت
نشـــان دهیـــد. وقتـــی شـــما اهمیـــت بیشـــتری بـــه ســـازمان و کارتان 
می دهیـــد، درواقـــع شـــما بـــه نیرویـــی بهتـــر بـــا اخـــالق کاری بهتـــر 
تبدیـــل خواهیـــد شـــد و کار خـــود را بـــا کیفیـــت خوبـــی ارائـــه خواهید 
کـــرد. شـــما بـــه مدیرتـــان نشـــان می دهیـــد کـــه بهتریـــن خودتـــان 
بوده ایـــد و زمـــان خـــود را به درســـتی وقـــف کارتـــان کرده ایـــد. 
ازایـــن رو، شـــما یـــک فـــرد قابل اطمینـــان نشـــان داده می شـــوید.

3.با بدن خود درست رفتار کنید
ـــرای  ـــا یـــک رویکـــرد ســـالم ب  بـــدن ســـالم بـــه شـــما کمـــک می کنـــد ت
کار ایجـــاد کنیـــد، زیـــرا ایـــن دو به طـــور ذاتـــی بـــه هـــم مرتبط انـــد. 
داشـــتن احســـاس بی حالـــی و عـــدم تمایـــل بـــه رفتـــن بـــه محـــل 
کافـــی و نداشـــتن یـــک برنامـــه  کار، می توانـــد ناشـــی از خـــواب نا
گـــر احساســـی کـــه گفتـــه شـــد  منظـــم ورزشـــی باشـــد. بنابرایـــن، ا
ـــرای شـــما آشـــنا باشـــد، زمـــان آن رســـیده اســـت کـــه دســـت به کار  ب
ــای  ــی غذاهـ ــد از تمامـ ــه بایـ ــت کـ ــا نیسـ ــدان معنـ ــن بـ ــوید. ایـ شـ
دلبندتـــان صـــرف نظـــر کنیـــد، بلکـــه کافـــی اســـت تـــا بـــه ســـبک 
زندگی تـــان دســـتی بکشـــید و ورزش منظـــم و تغذیـــه ســـالم تری 

را بـــه آن اضافـــه کنیـــد.

۴.چگونـــه دیگـــران کارهایشـــان را به خوبـــی انجـــام 
می دهند؟

ــه  ــا بـــه همکارانـــی کـ ــاده اســـت تـ ــرای شـــما ایـــن اتفـــاق افتـ ــا بـ  آیـ
ــر از شـــما انجـــام می دهنـــد، حـــس بـــدی داشـــته  کارشـــان را بهتـ
باشـــید؟ به جـــای ادامـــه دادن بـــه احساســـات منفـــی و حســـادت، 
ـــا آن هـــا  ـــه خـــرج دهیـــد و عملکـــرد خـــود را ب نیـــاز اســـت شـــجاعت ب
مقایســـه کنیـــد؛ مثـــال از آن هـــا بپرســـید کـــه چگونـــه روز کاری شـــان 
را شـــروع می کننـــد و ســـعی کنیـــد از آن هـــا بیاموزیـــد. یادتـــان 
نـــرود، شـــما نویســـنده حرفـــه خـــود هســـتید. بـــه عبـــارت دیگـــر، 
اســـتانداردهایی کـــه دیگـــران بـــرای خـــود تعییـــن می کننـــد، شـــاید 
ـــد  ـــاد بگیری ـــه از آن هـــا ی ـــا شـــما نباشـــد. تـــالش کنیـــد ک متناســـب ب
و اســـتانداردهایی متناســـب بـــا خودتـــان تعییـــن کنیـــد تـــا بـــه 

اهـــداف شـــغلی خـــود برســـید.
یـــد  5.روز خـــود را بـــا قـــدرت شـــروع کنیـــد و نگذار

خطاهایتان شما را عقب بیندازد
ـــا شـــروع  ـــی در محـــل کار، ب ـــه یـــک روز عال ـــان باشـــد ک  همیشـــه یادت
ـــرای مثـــال، نوشـــیدن یـــک فنجـــان  قـــوی از خـــود آغـــاز می شـــود. ب
چـــای یـــا قهـــوه و یـــک ورزش ســـی دقیقه ای بـــر دوچرخـــه می توانـــد 
ایـــن کار را برای شـــما انجام دهـــد. همچنین، یـــک روز عالـــی کاری، 
عـــاری از خطا نیســـت. احتمـــاال، روزانه شـــما لغزش هایـــی خواهید 
کـــرد. بااین حـــال، افـــرادی کـــه دارای بهتریـــن اخـــالق کاری 
هســـتند، قادرنـــد ســـریعا خـــود را پـــس از اشـــتباهات خـــود بیابنـــد، از 

ـــه راه خـــود ادامـــه دهنـــد. ـــد و ب آن هـــا درس بگیرن
 در شـــماره هفتـــه آینـــده، مباحثـــی در زمینـــه مهارت هـــای بیـــن 

فـــردی ارائـــه خواهیـــم کـــرد.

 اعتیاد به تکنولوژی در 
کودکان

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

 تهیه کننده: واحد بهداشت محیط فوالد مبارکه

چه سنی برای فرزندمان تکنولوژی 
بخریم؟

 مهارت های اخالق کاری 
و راهکارهای بهبود آن

بهروز  محمود و  گذشته؛  با نهایت تأسف در هفته 
زمان زاده شاغل در نورد سرد، احمد خانعلی شاغل در 
آهن سازی و مجید عسگری شاغل در خدمات عمومی 
در غم درگذشت پدر، هاشم منوری شاغل در نورد گرم، 
عبدالحمید یوسفیان شاغل در فوالدسازی و سید 
رسول موسوی همکار بازنشسته در غم درگذشت مادر و 
مجید بومی شاغل در فوالدسازی در غم درگذشت خواهر 
و عبداهلل ترابی فرد همکار بازنشسته در غم درگذشت 
همسر و مجید صالحی شاغل در خدمات عمومی در غم 

درگذشت برادر به سوگ نشستند.
کی،شاغل در مجتمع فوالد  سبا، به  همچنین خانلر خا
علت بیماری دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

این غم جانکاه و ضایعه جبران ناپذیر را به محضر خانوادۀ 
این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و برای ایشان علو 

درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

فوالد من

ابراز همدردی

خسرو شریف مرادی، همکار بازنشسته
همگرایی مدیرعامل جدید را با اولین مدیرعامل و مجری طرح 

فوالد مبارکه در دیدار دوستانه با ایشان به فال نیک می گیریم.
۰913***2۰76    

سید فاضل مکبر، شاغل در فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم

از مدیرعامل محترم خواهشمندیم در خصوص پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان و افزایش حقوق و مزایای ایشان با نگاه 
مساعد، دستور اقدام صادر فرمایند.     7732***۰913

سید رسول موسوی،همکار بازنشسته
کسپاری  از تمامی دوستان و همکارانی که با شرکت در مراسم خا
و ترحیم مادر این جانب ، موجب تسالی خاطر ما را فراهم آوردند  

صمیمانه قدردانی می کنم.         ۰4۰9***۰913

روز جهانی غذا

علیرضا رهنما
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

کیوان حق شناس
 خرید

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

سعید گل محمدی
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

حجت اله نقدی سده
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

سیف اله مرادی
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

علی خواجوی
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم
 روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

بازنشستگان فوالد 

کی  شادروان خانلر خا
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 ورزش             

برای  خود  خط مشی  به  توجه  با  مبارکه  فوالد  شرکت 
توانمندسازی و حفظ کارکنان خود برنامه هایی زیادی را 
ترتیب داده است. یکی از این برنامه ها، برنامه های ورزشی 

است که در تمام روزهای سال به شکل های مختلف انجام می شود.
 شرکت فوالد مبارکه عالوه بر اینکه در صنعت با بهترین تولیدکنندگان دنیا در 
حال رقابت است، در بسیاری از شاخصه های تکریم سرمایه انسانی خود نیز 
همواره جزو بهترین ها محسوب شده است. یکی از اقداماتی که این شرکت 
برای تکریم کارکنان، بازنشستگان و خانواده هایشان برنامه ریزی کرده است 
برگزاری برنامه های مختلف ورزشی در سطوح ورزش های همگانی تا ورزش 
قهرمانی است. به مناسبت هفته تربیت بدنی پای صحبت های لطفی، رئیس 
امور ورزش شرکت فوالد مبارکه و رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه 

سپاهان نشستیم.
فعالیت های ورزشی را برای کارکنان شرکت ترتیب داده است؟

امور ورزش در ساختار سازمانی شرکت فوالد مبارکه واحد زیرمجموعه معاونت 
سرمایه انسانی بوده و هدف آن ارتقای سالمتی، شادابی و نشاط خانواده و 
کارکنان شرکت است. ما به یک جامعه ۶۵ هزار نفری شامل کارکنان، بازنشستگان 
و خانواده هایشان خدمت رسانی می کنیم. در این برنامه ها محدودیت سنی برای 
ورزش نداریم و برای کودکان دوساله تا بازنشستگانی که بعضا سن و سال زیادی 

هم دارند برنامه های ورزشی و سالمتی را در دستور کار قرار داده ایم.
در بسیاری از مجموعه های صنعتی برنامه های ورزشی وجود دارد، 
ولی چندان عمیق و پیوسته نیست. شما برای ترویج ورزش در بین کارکنان 

فوالد مبارکه چه اقداماتی اندیشیده اید؟
ما در فوالد مبارکه سامانه ای را به عنوان سامانه اتوماسیون ورزش طراحی 
کرده ایم. هر شخص شاغل در فوالد مبارکه هم از محل کار و هم از منزل یا هرجای 
دیگر می تواند به این سامانه دسترسی داشته و از آخرین اطالعات ورزشی مربوط 

گاه شود. به باشگاه های ورزشی طرف قرارداد و طیف زیادی از اطالعات دیگر آ
کارکنان فوالد مبارکه چگونه برنامه های ورزشی خود را پیگیری 

می کنند؟
ما ۶۰ رشته ورزشی مختلف را برای سلیقه های مختلف در نظر گرفتیم و برای 
این ۶۰ رشته با حدود ۵۰۰ مرکز ورزشی قرارداد بستیم. سامانه ورزشی ما با این 
کز و ارائه کارت توسط کارکنان،  کز ارتباط اینترنتی دارند که با مراجعه به این مرا مرا
میزان ورزش آن ها در طول هفته مشخص می شود. این کار به منسجم شدن 
کز با توجه به محل زندگی  فعالیت های ورزشی پرسنل کمک می کند. این مرا
پرسنل در ۲ استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری انتخاب شده اند. از طرف 
دیگر ما ضریبی به نام استمرار ورزش را در فوالد مبارکه طراحی کردیم. این ضریب 
کز ورزشی مراجعه کرد و  گر کسی ۲ بار یا بیشتر در هفته به مرا بدین معناست که ا
نامش در سیستم به روشی که گفته شده ثبت گردید، این شخص اهل ورزش 

است.
آیا نتایج این آمارها را هم در ذهن دارید؟

بله. ضریب استمرار ورزش قبل از کرونا در سال 98 چیزی حدود ۵۶ درصد 
بود. این یعنی ۵۶ درصد کل خانواده فوالد مبارکه در هفته حداقل ۲ مرتبه 
کز ورزشی طرف قرارداد پیگیری کرده اند. قبل از  فعالیت های ورزشی را در مرا
کز ورزشی را نداشتیم ضریب نفوذ بین  کرونا که مشکل تعطیلی ورزشگاه ها و مرا
کارکنان فوالد مبارکه چیزی حدود 88 درصد بوده است. این یعنی چیزی حدود 
۵۷ هزار نفر از جامعه هدف ما از امکانات ۱ تا چند رشته ورزشی در طول سال 

استفاده کرده اند.
فعالیت های ورزشی در خود کارخانه نیز پیگیری می شود؟

بله. ما برنامه ای به عنوان سانس های سالمتی برای رفاه حال کارکنان تنظیم 
کردیم. این سانس ها هر روز با حضور مربیان مجرب رشته های ورزشی مختلف 
برگزار می شود. در این سانس ها در کنار فعالیت های ورزشی مانند فعالیت های 
با توپ، ورزش های هوازی و...، پرونده سالمت نیز برای کارکنان تشکیل 
می شود. نتایج حاصل از آزمون های به عمل آمده که در پرونده سالمت کارکنان 
ثبت می شود نشان از افزایش آمادگی جسمانی این عزیزان در طول برنامه های 
یک ماهه، دوماهه و دیگر برنامه های ورزشی است که حدود ۴۰۰۰ نفر در این 

برنامه ها شرکت کردند.
شما در ابتدای مصاحبه به موضوع ایجاد شورونشاط در بین کارکنان 
اشاره کردید. آیا مسابقات یا رویدادهای ورزشی در خود شرکت نیز 

پیش بینی شده اند؟
بله. ما به مناسبت های مختلف مسابقات متنوعی را در رشته های ورزشی 
گون مانند فوتسال، والیبال، تنیس روی میز، بسکتبال خیابانی، مچ اندازی،  گونا
کی و... برای کارکنان برگزار می کنیم. مسابقات هفته دفاع  پرس سینه، تنیس خا
مقدس، هفته بسیج، دهه فجر و... ازجمله این مسابقات است. در مسابقات 
این رشته های ورزشی نیز ۳۵۰۰ نفر از کارکنان شرکت می کنند. به طور مثال، در 
رشته فوتسال ۶۰ تیم در قالب مسابقات داخلی با یکدیگر به رقابت می پردازند. 
مسابقات فوتسال کارکنان از مردادماه تا بهمن ماه به طول می انجامد. در آخر این 
مسابقات نیز در مراسمی از تیم های برتر با حضور مدیران و کارکنان شرکت فوالد 

مبارکه تقدیر به عمل می آید.
باالخره این همه فعالیت ورزشی، پتانسیل تشکیل تیم هایی برای 
شرکت در مسابقات بیرون از کارخانه را دارد. آیا تیم های کارگری را نیز به 

مسابقات اعزام می کنید؟
تیم های کارگری قهرمانی در لیگ های مختلف کارگری استانی یا کشور شرکت 
می کنند که ۶۰۰ نفر از کارکنان و ۲۰۰ نفر از فرزندان کارکنان در این تیم های 
قهرمانی عضو هستند. معموال این تیم ها از ابتدای اردیبهشت ماه هر سال، 
تمرین های خود را آغاز می کنند و در طول سال در رقابت های مختلف شرکت 
کی، فوتسال،  می کنند. ما در فوتبال، شنا، واترپلو، تنیس روی میز، تنیس خا
کوهنوردی، آمادگی جسمانی، بسکتبال، والیبال، کشتی، وزنه برداری و 
بسیاری از رشته های دیگر تیم های کارگری برای آقایان و بانوان داریم. البته 
تیم های فوالد مبارکه در مسابقات جهانی مانند مسابقات کمپانی های جهان 
کنون چند بار شرکت کرده اند. همین هفته گذشته تیم شنای فوالد  نیز تا
مبارکه موفق شد در مسابقات جهانی کمپانی های جهان ۲۱ مدال رنگارنگ 
را برای کشورمان به دست آورد. همچنین ۴ تیم کوهنوردی نیز داریم که این 
تیم ها هرماه به یکی از قله های مهم کشور صعود می کنند. منتخب این تیم ها 
نیز برای صعود و فتح یکی از قله های برون مرزی به کشورهای مختلف اعزام 
می شوند. یکی از افتخارات دیگر ما کسب ۴ دوره قهرمانی در مسابقات ایمیدرو 
وکسب مقام قهرمانی تیم فوتسال فوالد مبارکه در مسابقات کمپانی های 
جهان در سال ۲۰۱8 است. یک نکته که ذکر آن خالی از لطف نیست این است 
که در مسابقات فوتسال ۲۰۲۱ در کشور یونان ما طبق قرعه کشی باید با نماینده 
رژیم اشغالگر قدس بازی می کردیم که برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین 

در این مسابقات شرکت نکردیم.
در بحث ورزش های همگانی چه فعالیت هایی دارید؟

ما ورزش های همگانی را عالوه بر اقداماتی که به آن اشاره کردیم، در قالب 
همایش های مختلف برگزار می کنیم. همایش پیاده روی، دوچرخه سواری، 
کی، همایش  همایش آموزش شنا، فوتبال، بسکتبال، والیبال، تنیس خا
ورزشی فرزندان کارکنان و... از دیگر همایش هایی است که به صورت سالیانه 

کی و بسکتبال را نیز  برگزار می شود. البته مدرسه های فوتبال، والیبال، تنیس خا
در فصل تابستان برگزار می کنیم. در ضمن برای 8۰۰۰ نفر از فرزندان کارکنان نیز 
برنامه های ورزشی در قالب برنامه های اوقات فراغت اجرا می کنیم. برنامه دیگر 
برنامه همایش سالمت خانواده هاست که در مجموعه باغ فردوس انجام می گیرد 
که یک برنامه شاد و سالم را برای این عزیزان در نظر می گیریم. تست های ورزشی، 
تست آمادگی جسمانی، تست های ترکیبی ورزشی، تست روان شناسی ورزش 
و... ازجمله برنامه هایی است که در باغ فردوس به عنوان همایش یک روزه برگزار 
می کنیم. در این تست ها برخی از مشکالت جسمانی پرسنل مشخص می شود 
که به محض مشخص شدن آن برای اصالحش برنامه ریزی می کنیم و تا رفع کامل 

آن پیگیری های الزم را انجام می دهیم.
کمی هم به در مورد باشگاه فوالد مبارکه سپاهان صحبت کنیم. با 
توجه به اینکه رئیس هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه نیز 

هستید، کمی در مورد فعالیت های این باشگاه بگویید.
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان 9۳ تیم ورزشی در رده های سنی 
مختلف در قالب تیم های آقایان و بانوان دارد که این تیم ها در ۲۶ رشته ورزشی 
در حال فعالیت در سطوح عالی ورزش کشور هستند. شاخص ترین تیم ما تیم 
فوتبال بزرگساالن آقایان است که در لیگ برتر فوتبال مشغول به رقابت است. 
باشگاه در مسابقات هندبال، والیبال، دوومیدانی، دوچرخه سواری، بسکتبال و 
فوتسال کشور نماینده دارد که مسابقات لیگ این تیم ها یا شروع شده یا به زودی 
شروع می شوند. آخرین افتخار کسب شده مربوط به تیم ووشوی بانوان بود که 
هفته گذشته قهرمان کشور شد. البته تیم های پایه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
نیز به فراخور مسابقات در رقابت های رده های سنی مختلف شرکت می کنند. 
به طور مثال تیم نوجوانان هندبال سپاهان اخیرا قهرمان مسابقات هندبال 

نوجوانان کشور شد.
به تیم فوتبال بزرگساالن سپاهان که در لیگ برتر شرکت می کند اشاره 
کردید. اوضاع ورزشگاه نقش جهان که ورزشگاه اختصاصی شماست به 

چه صورت است؟ آیا نقش جهان روزهای خوبی را سپری می کند؟
ورزشگاه نقش جهان یکی از افتخارات کشور است. این ورزشگاه بزرگ ترین 
ورزشگاه کشور است که پس از پیروزی انقالب اسالمی توسط شرکت فوالد 
مبارکه ساخته شده است. نقش جهان در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت 
گراین شرکت آن را نمی ساخت هنوز سپاهان که  فوالد مبارکه ساخته شده و ا
نائب قهرمان آسیاست یک ورزشگاه استاندارد نداشت. هزینه نگهداری این 
ورزشگاه ۷۲ هزار نفری بسیار زیاد است. در قراردادی که فوالد مبارکه با باشگاه 
سپاهان منقعد نموده این کار به باشگاه محول شده که به صورت شبانه روزی 

در حال نگهداری از آن هستند.
به مسئولیت های اجتماعی اشاره کردید. باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان چه اقداماتی در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی خود 

داشته است؟
باشگاه در مقاطع مختلف زمانی برحسب اتفاقاتی مانند سیل، زلزله و .... 
کمک های زیادی برای مردم نیازمند جمع آوری کرده است. ضمن اینکه 
کمک به هیئت های ورزشی، خانه سالمندان،  برنامه های ثابتی مانند 
بهزیستی و... را نیز در طول سال در دستور کار خود قرار داده است. گاهی اوقات 
مسابقاتی نیز در برخی رشته های ورزشی مانند فوتبال به صورت دوستانه برگزار 
و عواید حاصل از آن را در امور خیریه مانند کودکان کار و... هزینه می کنیم. البته 
برنامه هایی را نیز برای آزادی زندانیان دیه و محکومین داریم و در طول سال در 
این زمینه نیز فعالیت می کنیم. امیدواریم بتوانیم در این راستا اقدامات بیشتری 

را انجام دهیم.

مسابقه سؤالی امور ورزش به مناسبت هفته 

تربیت بدنی و ورزش

آغاز فعالیت استخرهای 
مجموعه فردوس اصفهان

ضمن تبریک به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، امور ورزش 
فوالد مبارکه در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت این هفته، برای 
خانواده بزرگ فوالد مبارکه اقدام به برگزاری مسابقه سؤال ورزشی 
نماید. عالقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند تا تاریخ 
۱۴۰۰/۰8/۰۳ 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

به اطالع همکاران گرامی و خانواده محترم ایشان می رساند، با توجه به تأیید ستاد محترم کرونا و 
کاهش آمار مبتالیان به ویروس کرونا، امور ورزش شرکت، استخرهای مجموعه فردوس اصفهان را 
از تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۰۱ )تا اطالع ثانوی( بازگشایی می نماید. از عالقه مندان دعوت می شود در صورت 
تمایل، طبق برنامه ذیل و با رعایت موارد ذکرشده، اقدام به رزرو و استفاده از این استخرها نمایند.
کسن را دریافت  ۱. افراد جهت بهره مندی از استخرهای مجموعه فردوس، می بایست هر دو دوز وا
کرده باشند؛ سپس ۴8 ساعت قبل از حضور در استخر، با مراجعه با وب سایت امور ورزش فوالد 

مبارکه به نشانی SPORT.MSC.IR در قسمت رزرو رشته های ورزشی، اقدام به رزرو سانس موردنظر 
کسن به استخر مراجعه نمایند؛ ۲. سانس ها به صورت  کنند و با همراه داشتن کارت ورزش و کارت وا
آموزشی و محدود و با یک سوم ظرفیت برگزار می گردد؛ ۳. رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های 
بهداشتی الزامی است؛۴. با عنایت به وضعیت شیوع کرونا، بازگشایی استخرها هیچ گونه تعهدی 

برای استفاده قطعی نیست و با توجه به تصمیم ستاد کرونا، احتمال تعطیلی مجدد وجود دارد.
خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

اطالعیه

 مدال طالی والیبال قهرمانی باشگاه های آسیا 
به بلندقامتان فوالد سیرجان رسید

شروع طوفانی فوالد مبارکه سپاهان در 
بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال

مرحله نهایی بیست ویکمین دوره رقابت های والیبال قهرمانی 
باشگاه های مردان آسیا با ۴ دیدار در شهر ناخون راتچاسیما 
تایلند پیگیری شد. در دیدار نهایی این دوره از رقابت ها تیم فوالد 
سیرجان نماینده ایران توانست جام قهرمانی را باالی سر ببرد و به 
مقام قهرمانی دست یابد.

در بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال فوالد 
مبارکه سپاهان با شروعی طوفانی، حریف خود مس رفسنجان را با 
نتیجه ۲ بر صفر مغلوب کرد. گل های فوالد مبارکه سپاهان در دقیقه ۴8 
توسط امید نورافکن و در دقیقه 57 توسط سروش رفیعی به تور دروازه 
مس نشست.

 ورزش             

سپاهان با 23 رشته ورزشی قدرتمندترین 

باشگاه چندرشته ای است

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت: باشگاه 
سپاهان شامل 93 تیم ورزشی، 23 رشته ورزشی در بخش 
آقایان و خانم ها، 2 هزار و 4۰4 ورزشکار، مربی خانم و آقا بوده 

و حامی ورزش کارگری است.
به گزارش ایراسین، روز دوم آبان در تقویم ورزشی به عنوان روز 
سپاهان نام گذاری شده است. در دوم آبان ۱۳8۶ حضور تیم 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با صعود به فینال مسابقات لیگ 
قهرمانان آسیا به عنوان اولین و تنها تیم ایرانی در مسابقات 
معتبر جام باشگاه های جهان محرز و قطعی شد، دو سال بعد، 
هیئت مدیره باشگاه در مصوبه ای که با استقبال و نگاه مثبت 
سازمان تربیت بدنی و سایر نهادهای ذی صالح همراه بود، این 

روز را به نام روز سپاهان و آغاز هفتٔه سپاهان نامید.
ایام هفته سپاهان نام گذاری شد

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در این نشست خبری 
گفت: ما هر یک از ایام هفته را به یک عنوان نام گذاری کرده ایم که 
روز اول آبان سپاهان، هویت و پیشکسوت است، روز دوم سپاهان 
سربلند، افتخارجهانی نامیده شده، سومین روز هفته در سوم 
آبان به عنوان سپاهان، خانواده و بانوان غرورآفرین نامیده شد، 
سپاهان، هواداران پرشور، سرمایه اجتماعی عنوان روز سه شنبه 
چهارم آبان است، روز پنجم سپاهان، فوالد مبارکه و حامیان 
اقتصادی است، پنجشنبه ششم آباد با حضور در گلزار شهدا 
عنوان سپاهان، فرهنگ ایثار و شهادت را گرامی می داریم و در روز 
پایانی عنوان سپاهان، استعدادپروری و سرمایه انسانی را داریم.

وی در ادامه به فعالیت های فرهنگی ورزشی ایام گرامیداشت 
کرد و بیان داشت: برگزاری مسابقات  هفته سپاهان اشاره 
فوتسال پیشکسوتان، اجرای برنامه های محله محور، تجلیل 
از بانوان غرورآفرین، حمایت از هواداران، رکاب زنی تیم قهرمان 
دوچرخه سواری برای عرض ارادت و سپاس به پرسنل شرکت 
فوالد مبارکه، تجلیل از ایثارگران و آزادگان و هفتم آبان رونمایی از 
همه تیم های باشگاه در رده های سنی دو گروه بانوان و آقایان را 

در نقش جهان را در دستور کار قرار داده ایم.
سپاهان جزو 5 باشگاه اسپورت کالب است

کت با بیان اینکه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان  محمدرضا سا
به واقع یک باشگاه ورزشی است، گفت: تعدادی از باشگاه ها 
فوتبال کالب )AFC( و برخی از آن ها اسپورت کالب هستند و 
سپاهان جزو ۵ باشگاه کشور است که با توجه به داشتن چندین 
تیم ورزشی اعم از فوتبال، فوتسال، دوومیدانی، والیبال نشسته، 
دوچرخه سواری و ووشو و غیره در رشته های مختلف، اسپورت 

کالب است.
وی در ادامه به ملی پوشان سپاهانی اشاره کرد و بیان داشت: 
باشگاه سپاهان در حوزه تیم های ملی ۶۷ بانوی سپاهانی در 
رشته های فوتبال، هندبال، بسکتبال، والیبال نشسته، ووشو، 
دوومیدانی و دوگانه، ۱۱ بازیکن در رده جوانان، نوجوانان و امید و 

۴ بازیکن در رده بزرگ ساالن ملی پوش داشتیم.
شرکت فوالد مبارکه گره کور ورزشگاه نقش جهان را باز 

کرد
کور  گره  کت بابیان اینکه شرکت فوالد مبارکه  محمدرضا سا
گذاری ورزشگاه  ورزشگاه نقش جهان را باز کرد، گفت: تحقق وا
نقش جهان به مدت ۴۴ سال از دی ماه سال گذشته به شرکت 
فوالد مبارکه با مدیریت باشگاه و باز شدن گره کور سی ساله 
ورزشگاه نقش جهان با همت مدیران عامل فوالد باعث شد 
بزرگ ترین و مدرن ترین ورزشگاه فوتبال کشور به روز و به یک 
ظرفیت بین المللی و ملی برای فوتبال کشور تبدیل شود، فوالد 
مبارکه این کار بزرگ را در راستای مسئولیت اجتماعی که در خط 

اول فعالیت های اقتصادی و خودکفایی است، انجام داد.
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت: باشگاه سپاهان 
شامل 9۳ تیم ورزشی، ۲۳ رشته ورزشی در بخش آقایان و 
خانم ها، ۲ هزار و ۴۰۴ ورزشکار، مربی خانم و آقا بوده و حامی 

ورزش کارگری است.
ساخت دهکده المپیک زخم 35 ساله ای بر پیکر 

اصفهان است
کت پیرامون ساخت دهکده المپیک توسط  محمدرضا سا
شرکت فوالد مبارکه گفت: ساخت دهکده المپیک زخم ۳۵ 
ساله ای بر پیکر اصفهان است، رسالت ساخت و تکمیل دهکده 
المپیک اصفهان بر عهده وزارت ورزش و جوانان است، ولی شرکت 
و باشگاه فوالد مبارکه با توجه به مسئولیت های اجتماعی بر این 

کید داشته و آمادگی ورود به این پروژه را دارد. مقوله تأ

خبر کوتاه

در گفت وگو با رئیس امور ورزش فوالد مبارکه مطرح شد:

 برنامه ریزی ۶۰ رشته ورزشی در ۵۰۰ ورزشگاه طرف قرارداد
 خدمتی کم نظیر در راستای ترویج سالمتی و فرهنگ ورزش در خانواده فوالد مبارکه

در نشست خبری مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان مطرح شد؛

اطالعیه

مجتبی لطفی، رئیس امور ورزش 
شرکت فوالد مبارکه و رئیس 

 هیئت مدیره باشگاه 
فوالد مبارکه

برنامه های هفته سپاهان
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اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــیسینما

آســید رضــا )بهــروز شــعیبی( روحانــی جوانــی اســت کــه 
به همــراه همســرش زهراســادات )نــگار جواهریــان( و دو فرزنــد 
خردسالشــان بــه تهــران می آید تــا در یــک کالس اخالق شــرکت 
کنــد. آن دو می خواهنــد زندگــی آرام و ساده شــان را بــا تمــام 
مشــکالت موجــود در تهــران آغــاز کنند کــه بیمــاری زهراســادات 
کــردن او در  گزیــر بــه بســتری  شــدت می گیــرد و ســیدرضا نا
بیمارســتان می شــود. زهراســادات بــه بیمــاری  ام.اس مبتــال 
ــد از  شــده اســت؛ امــا ایــن تنهــا مشــکل ســیدرضا نیســت. او بای
ایــن پــس هــم بــه کارهــای تحصیلــش در حــوزه بپــردازد و هــم 

کارهای خانه را بر عهده بگیرد.
او بــا نزدیــک شــدن بــه دو فرزنــدش و نیــز بــا هــر زحمتــی کــه هســت، 
خــود را بــه شــرایط موجــود عــادت می دهــد. ســیدرضا بــرای تأمیــن 
گزیــر می شــود بــه قالی بافــی روی بیــاورد.  هزینه هــای زندگــی نا
زهراســادات پــس از اندکــی بهبــودی بــه خانــه بازمی گــردد، امــا دیگــر 
تــوان ایســتادن روی پاهایــش را ندارد. همیــن موضوع زهراســادات 
را تــا مــرز فروپاشــی ذهنــی پیــش می بــرد؛ به طوری کــه کشــمکش ها 
و جدال هایــی میــان او و ســیدرضا پیــش می آیــد. حتی زهراســادات 
ــان  ــه ســیدرضا زن دوم اختیــار کنــد، امــا در پای پیشــنهاد می کنــد ک
کنــار زهراســادات را ترجیــح  ســیدرضا نمی پذیــرد و بــودن در 
ــار  ــر فش ــیدرضا در اث ــمان س ــه چش ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای می ده
کان بــه آینــده  کار مــداوم روزبــه روز ضعیف تــر می شــود، امــا او کمــا

ــت. ــدوار اس ــاده اش امی ــی س زندگ
داســتان فیلم نامــه بااینکــه ریتمــی آرام دارد، امــا اوج و فرودهایــش 
مناســب اســت و برخــالف بســیاری از فیلم نامه هــای آثــار ســینمایی 
کشــورمان کــه حتــی الفبــای ابتدایــی درام نویســی در آن هــا رعایــت 
نمی شــود، پرده بنــدی درســتی دارد و حداقــل قواعــد کالســیک 
فیلم نامه نویســی در آن بــه چشــم می آیــد. بــا وجــود ایــن، موقعیــت 
ــتنی  ــوس و دوست داش ــخصیت های ملم ــده، ش ح ش ــانی مطر انس
و البتــه برخــی از رویدادهــای داســتان )هماننــد کشــمکش میــان 
ــت  ــس از بازگش ــان پ ــا خودش ــر و ب ــا یکدیگ ــادات ب ــیدرضا و زهراس س
گی هــای مثبــت  زهراســادات از بیمارســتان( ازجملــه مهم تریــن ویژ

ــت. ــس اس ــال و م ــه ط فیلم نام
کــه  ضعــف فیلم نامــه در حقیقــت درســت بــه جایــی برمی گــردد 
کــه ســیدرضا در  بایــد داســتانش را سروســامانی بدهــد )جایــی 
برابــر وسوســه رضایــت بــرای ازدواج دوبــاره کوتــاه می آیــد( و یــک 
گره گشــایی مناســب بــا فضــا، رویدادهــا و شــخصیت های چنیــن 
ــاره  ــز یک ب ــا همه چی ــرد، ام ــورت گی ــی ص ــا جذاب ــاده، ام ــتان س داس
رهــا می شــود و یــا بــرای نمونــه مشــکل غیبت هــای ســیدرضا در 
حــوزه بــا دلیــل توجیه ناپذیــر بیمــاری اســتاد حل وفصــل می شــود.
فیلم نامــه طــال و مــس در پرداخــت بیشــتر صحنه هایــش موفــق 
اســت. برای نمونه می تــوان از صحنه ای یــاد کرد که در بیمارســتان 
دکتــر بــرای دانشــجویان دوره انترنــی از بیمــاری  ام.اس می گویــد و 
عــوارض آن را روی بــدن زهراســادات تشــریح می کنــد؛ یــا زمانــی کــه 
دختــر ســیدرضا و زهراســادات در بازگشــت مــادرش از بیمارســتان او 
خ دار می بینــد و بــه هــم می ریــزد. البتــه صحنــه  را روی صندلــی چــر
تــالش زهراســادات در آشــپزخانه بــرای پختــن غــذا و نیــز صحنــه 
دعــوای ســیدرضا و زهراســادات ازجملــه صحنه هــای تأثیرگــذار 

فیلم نامــه بــه شــمار می آینــد.
فیلم هایــی از جنــس طــال و مــس بــرای گیشــه، نوشــته و ســاخته 
گر  کرانشــان به مــرور و آهسته آهســته تماشــا نشــده اند، اما در زمــان ا
ــه فیلــم و نگاهــی  خــود را پیــدا می کننــد. بی شــک داســتان صادقان
انســانی کــه در پــس آن وجــود دارد می توانــد بزرگ تریــن تکیــه گاه 
فیلــم بــرای جــذب مخاطــب باشــد. طــال و مــس در گیشــه بیشــتر 
کارگردانــی خــوب اســعدیان و نقش آفرینی هــای  از آنکــه نــان 
دلچســب بازیگــران اصلــی اش را بخــورد، مدیــون فیلم نامــه ســاده 

امــا جذابــش اســت.
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کارگردان:     همایون اسعدیان  ا
معرفی کتاب

 نویسنده: 
رسول جعفریان
ناشر :
انتشارات دلیل ما

کرم  کریم، پیامبر ا خداوند متعال در قرآن 
معرفی  انسان ها  اسوه  را  آله(  و  علیه  اهلل  )صل 
فرموده و او را دارای بهترین و نیکوترین اخالق 

معرفی کرده است.
اهلل  )صل  کرم  ا پیامبر  به  عشق  تردید،  بدون 
گرفته و  آیه های قرآن سرچشمه  از  آله(  و  علیه 
مسلمانان را بر آن داشته تا از روز نخست، تاریخ 
زندگی پیامبرشان را بنویسند. در سیره رسول، 
اوال  که  چرا است،  بهترین  آمده  قرآن  در  آنچه 
سخن پروردگار است و ثانیا از عصر خود رسول 
کامل،  )صل اهلل علیه و آله( است و ثالثا به طور 
از تحریف و اشتباه مصون مانده است. بنابراین، 
می بایست در سیره نگاری، قرآن را مبنا قرار داد و 

از آثار دیگر، به عنوان کمک، بهره برد.
کتاب های سیره به لحاظ محتوا، اخبار مربوط به 
ظهور اسالم و شرح زندگانی رسول خدا )صل اهلل 
علیه و آله( از والدت تا وفات را در برمی گیرند و اخبار 
مربوط به آغاز اسالم، تاریخ جنگ های پیامبر )صل 
اهلل علیه و آله( و موضع گیری های آن حضرت در برابر 

وقایع را بررسی می کنند.
سیره تبلیغی

روش تبلیغی پیامبر )صل اهلل علیه و آله( با بشارت 
و انذار )بیم دادن( همراه بود و اعتقادی به  اجبار 
تبلیغ  نداشتند.  اسالم  دین  پذیرفتن  به  دیگران 
آغاز  پیامبر  توسط  مخفیانه  به صورت  اسالم  دین 
شد و در مرحله بعد با دعوت از خویشاوندان نزدیک 

ادامه یافت.
سیره سیاسی و نظام اداری

رسول خدا )صل اهلل علیه و آله( هنگامی که به مدینه 
هجرت کرد، نظم اجتماعی و اداری جدیدی را پدید 
که بر اساس اصول اسالم پایه ریزی شده بود.  آورد 
با اقدامات پیامبر )صل اهلل علیه و آله( امتی پدید 
آمد که روابط آنان بر پایه عقاید دینی استوار بود، نه 
بر اساس خویشاوندی و روابط اقلیمی. در جامعه 

نوین، مسلمانان به پروردگاری یگانه ایمان داشتند 
و از دستورات دین واحدی پیروی می کردند.

سیره نظامی
محققان بر این باورند که مجموعه ای از ارزش های 
پیامبر )صل اهلل  توسط  انسانی در شرایط جنگی 
چگونگی  مانند  است،  شده  رعایت  آله(  و  علیه 
برخورد با غیرنظامیان، مجروحان، اسیران جنگی، 
محیط زیست و اجساد دشمنان. طبق سیره پیامبر 
)صل اهلل علیه و آله( پیش از شروع جنگ، نصیحت 
و ارشاد طرف مقابل به منظور اتمام حجت با آن ها 
الزم بوده است. با توجه به مستندات تاریخی، در 
یاران  به  و  نبوده  آغازگر جنگ  پیامبر  نبردی  هیچ 
خود دستور می داده تا لشکریان دشمن جنگ را 
توصیه های  از  نکند.  شروع  کسی  نکرده اند،  آغاز 
رسول خدا )صل اهلل علیه و آله( به سربازان خود این 
کشتن دشمنان  که از روش های بی رحمانه در  بود 
کسی  و  نکنند  و عهدشکنی  کنند، خیانت  پرهیز 
که قدرت  کودکان و پیرمردانی را  اجازه ندارد زنان، 
جنگیدن ندارند بکشد. پیامبر همچنین از خراب 

کردن خانه های مسکونی دشمنان منع می کرد.
سیره اخالقی

قرآن کریم پیامبر )صل اهلل علیه و آله( را مورد خطاب 
بزرگی  اخالق  دارای  تو  پیامبر،  ای  می دهد.  قرار 
آله(  و  علیه  اهلل  )صل  پیامبر  نیز  طرفی  از  هستی. 
کمال رساندن مکارم اخالق  هدف بعثت خود را به 

می دانست.
به  آله(  و  علیه  اهلل  )صل  پیامبر  اخالقی  سیرۀ  در 
رسول  اخالق  از  گسترده ای  بسیار  جنبه های 
خدا )صل اهلل علیه و آله( پرداخته  شده است. در 
اخالق معنوی پیامبر )صل اهلل علیه و آله( از اموری 
آمده  میان  به  سخن  توکل  و  دعا  عبادت،  مانند 
است. اخالق فردی پیامبر شامل محبت، تواضع، 
کودکان  با  رفتار  عمومی،   معاشرت  ساده زیستی، 
گفتن،  آراستگی ظاهری، نحوه سخن  و جوانان، 
سخاوت،  انفاق،   خوردن،  غذا  آداب  خنده رویی، 
امانت داری،  شخصی،  کارهای  انجام  عفو،  ِحلم، 
کارهای  بهداشت فردی و یاری رساندن در انجام 
اهلل  )صل  پیامبر  اجتماعی  اخالق  می شود.  خانه 
علیه و آله( نیز به مباحثی مانند احسان و کمک به 

نیازمندان، کارگشایی و الفت آفرینی می پردازد.
     منبع: رسانه نیوز                 
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)کنزالعمال، ج 1، ص ۴89 (

یکــی از شــاخصه های پراهمیــت در پیشــرفت اســالم اخــالق نیــک و کالم دالویــز و 
کرم )صل اهلل علیه و آله( با انسان ها بود. پرجاذبه پیامبر ا

ــرم )صــل اهلل علیــه و  ک ــد بیــان ۴۰ خصلــت از خصوصیــات رفتــاری پیامبــر ا آنچــه در پــی می آی
ــرت  ــی آن حض ــبک زندگ ــی و س ــردی و اجتماع ــلوک ف ــی از س ــده بخش ــه بازگوکنن ک ــت  ــه( اس آل
اســت: ۱- هنــگام راه رفتــن بــا آرامــی و وقــار راه می رفــت؛ ۲-در راه رفتــن قدم هــا را بــر زمیــن 
ــد  ــه را می دی ــود؛ ۴-هرک ــر زمیــن دوختــه ب ــر افتــاده و ب ــه زی نمی کشــید؛ ۳-نگاهــش پیوســته ب
کســی دســت  کســی در ســالم بــر او ســبقت نمی گرفــت؛ ۵-وقتــی بــا  مبــادرت بــه ســالم می کــرد و 
مــی داد، دســت خــود را زودتــر از دســت او بیــرون نمی کشــید؛ ۶-بــا مــردم چنــان معاشــرت 
کســی  ــه  ــزد آن حضــرت اســت؛ ۷-هــرگاه ب ــرد ن ــرد عزیزتریــن ف گمــان می ک ــه هرکــس  ک ــرد  می ک
گوشــه چشــم نظــر نمی کــرد؛ 8-هرگــز بــه روی مــردم  می نگریســت بــه روش اربــاب دولــت بــا 
ــرد  ــاره می ک ــت اش ــا دس ــرد، ب ــاره می ک ــون اش ــرد؛ 9-چ ــگاه نمی ک ــره ن ــت و خی ــم نمی دوخ چش
نــه بــا چشــم و ابــرو؛ ۱۰-ســکوتی طوالنــی داشــت و تــا نیــاز نمی شــد لــب بــه ســخن نمی گشــود؛ 
ــا  گــوش فرامــی داد؛ ۱۲-چــون ب ــه ســخنان او خــوب  کســی هم صحبــت می شــد ب ــا  ۱۱-هــرگاه ب
کامــال برمی گشــت و رو بــه او می نشســت؛ ۱۳-بــا هرکــه می نشســت  کســی ســخن می گفــت، 
تــا او اراده برخاســتن نمی کــرد، آن حضــرت برنمی خاســت؛ ۱۴-در مجلســی نمی نشســت و 
برنمی خاســت مگــر بــا یــاد خــدا؛ ۱۵-هنــگام ورود بــه مجلســی در آخــر و نزدیــک در می نشســت، 
نــه در صــدر آن؛ ۱۶-در مجلــس جــای خاصــی را بــه خــود اختصــاص نمــی داد و از آن نهــی 
ــه  ــه قبل ــرت رو ب ــتن آن حض ــر نشس کث ــی زد؛ ۱8-ا ــه نم ــردم تکی ــور م ــز در حض ــرد؛ ۱۷-هرگ می ک
کــه ناپســند وی بــود نادیــده می گرفــت؛ ۲۰- خ مــی داد  گــر در محضــر او چیــزی ر بــود؛ ۱9-ا

کســی خطایــی صــادر می گشــت آن را نقــل نمی کــرد؛ ۲۱-کســی را بــر لغــزش و خطــای  گــر از  ا
کســی جــدل و منازعــه نمی کــرد؛ ۲۳-هرگــز ســخن  در ســخن مؤاخــذه نمی کــرد؛ ۲۲-هرگــز بــا 
کســی را قطــع نمی کــرد، مگــر آنکــه حــرف لغــو و باطــل بگویــد؛ ۲۴-پاســخ بــه ســؤالی را چنــد 
کســی  مرتبــه تکــرار می کــرد تــا جوابــش بــر شــنونده مشــتبه نشــود؛ ۲۵-چــون ســخن ناصــواب از 
گفــت«، بلکــه می فرمــود: »بعضــی مــردم را چــه  می شــنید. نمی فرمــود: »چــرا فالنــی چنیــن 
کــه چنیــن می گوینــد؟«؛ ۲۶-بــا فقــرا زیــاد نشســت و برخاســت می کــرد و بــا آنــان  می شــود 
هم غــذا می شــد؛ ۲۷-دعــوت بنــدگان و غالمــان را می پذیرفــت؛ ۲8-هدیــه را قبــول می کــرد، 
گرچــه به انــدازه یــک جرعــه شــیر بــود؛ ۲9-بیــش از همــه صله رحــم را بــه جــا می آورد؛۳۰-بــه  ا
خویشــاوندان خــود احســان می کــرد، بی آنکــه آنــان را بــر دیگــران برتــری دهــد؛ ۳۱-کار نیــک را 
کار بــد را تقبیــح و افــراد را از آن نهــی می کــرد؛ ۳۲-آنچــه موجــب  تحســین و تشــویق می فرمــود و 
صــالح دیــن و دنیــای مــردم بــود بــه آنــان می فرمــود و مکــرر می گفــت هرآنچــه حاضــران از مــن 
ــز  ــرد؛ ۳۴-هرگ ــول می ک ــذر او را قب ــی آورد ع ــذر م ــه ع ــانند؛ ۳۳-هرک ــان برس ــه غایب ــنوند ب می ش
کســی را دشــنام نــداد و یــا بــه لقب هــای بــد نخوانــد؛ ۳۶- کســی را حقیــر نمی شــمرد؛ ۳۵-هرگــز 
ــدح  ــیار م ــرد و بس ــردم را نمی ک ــت م ــز مذم ــرد؛ ۳۷-هرگ ــت وجو نمی ک ــردم را جس ــب م ــز عی هرگ
آنــان نمی گفــت؛ ۳8-بــر جســارت دیگــران صبــر می فرمــود و بــدی را بــه نیکــی جــزا مــی داد؛ 
کوتــاه می کــرد؛ ۴۰-عزیزتریــن  گریــه می کــرد، نمــازش را  کودکــی  گــر در حــال نمــاز بــود و  ۳9-ا

کــه خیــرش بیشــتر بــه دیگــران می رســید. ــود  کســی ب ــزد او  افــراد ن
کتاب »مکارم االخالق« طبرسی                   کتاب »منتهی اآلمال« محدث قمی و       منبع: 

معنویت

 قطــره ای از اقیانــوس
 بیکـران  اخــالق نیکــوی 
نبوی )صل اهلل علیه و آله(

 مردی از امام صادق )علیه السالم( درخواست کالمی کوتاه کرد که حاوی خیر دنیا و آخرت 
باشد، ایشان فرمود: دروغ مگو. )تحف العقول، ص ۳۵9(

 امام صادق )علیه السالم( فرمود: مؤمن جز به سه خصلت نیک نشود: فهم عمیق در دین، 
گواری. )تحف العقول، ص ۳۵8 ( اندازه داری نیکو در زندگانی و بردباری بر نا

از امام صادق )علیه السالم( پرسیده شد: مردانگی چیست؟ فرمود: خدا تو را آنجا که منع 
کرده، نبیند و آنجا که امر کرده، گم نکند. )تحف العقول، ص ۳۵9(

در محضر ششمین اختر والیت
سه سخن از امام صادق )علیه السالم(

مناسبت

 شب والدت فرخنده بهاری سبز
زمین به لرزه درآمد، شکست کنگره ها

 رها شدند خالیق ز بند سیطره ها
 شبی که آتش آتشکده فروکش کرد

شبی که خاتمه می یافت رقص دایره ها
 صدای همهمه موبدان زرتشتی

 هنوز مانده به گوش تمام شب پره ها
 شب والدت فرخنده بهاری سبز

شب وفات زمستان سرد دلهره ها
 دوباره نور و طراوت به خانه ها آمد

نسیم آمد و وا شد تمام پنجره ها
جهان به ُیمن حضورش، بهشتی از برکات

نثار مقدم پر خیر و برکتش صلوات
ستاره ها به نگاهی شدند سلمانش
منجمان ِ مسلمان ِ برق چشمانش

ز انبیای الهی که رفته تا معراج؟
به غیر از او که مالئک شدند حیرانش

مقام بندگی اش را کسی نمی داند
پیمبران اولوالعزم مات ایمانش

بساط ذکر سماوات را به هم می ریخت
نماز نیمه شب و شور صوت قرآنش

اویس های قرن را ندیده عاشق کرد
تبسم لب ِ داوودی غزل خوانش

شفیع روز جزا گشت و حضرت حق داد
ک محمد کلید رضوانش  به دست پا

امیر و قافله ساالر کاروان ِ نجات
نثار مقدم پرخیروبرکتش صلوات

 مسیح مکه شد و نبض مرده را جان داد
به مرگ دخترکان قبیله پایان داد

 خرافه های عرب را اسیر حکمت کرد
به جای تیغ جهالت، به عشق میدان داد

 نماز شکر سپیدارها چه دیدن داشت
 همان شبی که سپیده اذان باران داد

 نبی است پیر خرابات و ساقی اش حیدر
در ابتدا به علی او شراب عرفان داد

 تبسمش به کسی چون بالل عزت داد
 مسیر اصلی دین را نشان انسان داد

 چه قدر فاصله مان تا بهشت کمتر شد
 برات مردم ری را به دست سلمان داد

شب تجلی مهتاب روشن عرصات
نثار مقدم پر خیروبرکتش صلوات

ادبی

  وحید قاســــمی

خمس وام بانکی  
پرسش:  آیا به سرمایه ای که از بانک به عنوان قرض الحسنه دریافت می شود، خمس تعلق می گیرد؟

همه مراجع: آن مقدار از وام که اقساط آن تا آخر سال خمسی )از درآمد کسب( پرداخته شود، خمس 
ج سال زیاد بیاید، خمس دارد. دارد. تبصره 1. سود حاصل از وام، چنانچه از مخار

گر به سرمایه مزبور نیاز داشته باشد، حکم سرمایه موردنیاز را پیدا می کند که در جای  تبصره 2. ا
خود ذکر شده است. 

وام ازدواج  
پرسش: آیا وام ازدواج خمس دارد؟

همه مراجع:چنانچه اقساط وام را در سال های آینده دریافت کنند، خمس ندارد.
تبصره 1.چنانچه این وام تا بعد از پرداخت اقساط آن پس انداز شود، به آن خمس تعلق می گیرد.

تبصره 2.به سود حاصل از وام مزبور، چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید، خمس تعلق می گیرد.  
خمس وام دانشجویی  

پرسش: آیا به وام دانشجویی، خمس تعلق می گیرد؟
همه مراجع:چنانچه اقساط وام را در سال های آینده دریافت کنند، خمس ندارد.

خمس وام
احکام


