پیام تبریک روابط عمومی شرکت
فوالد مبارکه به مناسبت گرامیداشت
روز جهانی کارگر
نشریه داخلی شرکت فوالد مبـارکه

با اتکا به دانش و توان متخصصان فوالد مبارکه محقق شد:

طراحی،ساختونصبسقفقسمتشارژ فروآلیاژها
در کارگاهRHناحیهفوالدسازیوریختهگری
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در گفتوگو با ایراسین مطرح شد؛

مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهدر مراسمافتتاحهلدینگ
سرمایهگذاریتوسعهتوکا:

هلدینگتوسعهتوکامیتواندکارآمدترین

هلدینگفوالدمبارکهباشد
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دستیابیبهبیشترینتولیدماهانهگندلهدر
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فوالدسنگان
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در بیست وسومین آیین پویش ره سالمت انجام شد؛

پیام مدیر عامل
پیام مهندس حمیدرضا عظیمیان،
مدیرعاملفوالدمبارکهبهمناسبتروز کارگر
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بدون تردید بخش عظیمی از پیشرفتها و
دستاوردهای صنعتی ،اقتصادی و خدماتی
کشور و بالطبع شرکت فوالد مبارکه بهعنوان
یکی از بزرگترین قطبهای صنعتی و
اقتصادی نظام جمهوری اسالمی ،مره ـ ـ ــون کوشش و مجاهـ ـ ــدت بیوقف ـ ـ ــه و
شبانهروزی کارگران است.
عزم ،همت و عرق جبین کارگران ،مصداق حقیقی عبادت و بندگی خداوند متعال
و دستان کارگر ،دستی از جانب خداوند برای رهانیدن انسان از آتش دوزخ است.

بیشک بوسه پیامبر گرامی اسالم صلیاهلل علیه و آله بر دستان کارگر نیز مهر تأییدی
بر قداست ،منزلت و کرامت کارگران شریف به شمار میرود.
با وجود محدودیتهای ناشی از بیماری کرونا در طی بیش از یک سال اخیر ،نقش
کارگران زحمتکش فوالد مبارکه در دستاوردهای شگرف سال گذشته و رکوردهای
افتخارآمیز بهدستآمده انکار ناشدنی و بهمراتب ستودنی و قابل ار ج و احترام
ویژه است.
اینجانب ضمن تعظیم و تکریم همه کارگران و کارکنان متعهد ،سختکوش
و پرتالش گروه فوالد مبارکه و شرکتهای تابعه ،فرارسیدن روز کار و کارگر را به
این عزیزان و خانواده محترم آنان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم
در سالی که از سوی رهبر فرزانه انقالب اسالمی به نام «تولید ،پشتیبانیها
و مانعزداییها» مزین گردیده ،با همتی مضاعف شاهد پیشرفت و توسعه
روزافزون ایران اسالمی باشیم.
حمید رضا عظیمیان
مدیر عامل فوالد مبارکه

یادداشت مدیر مسئول

فوالد مبارکه تا مهار بیماری کرونا تمامقد در کنار مردم ایستاده است
همهگیری بیماری کرونا بهیکباره جهان کنونی را شگفتزده کرد و
همه تصمیمات و مناسبات را در تمامی مقوالت انسانی ،اقتصادی و
اجتماعی دستخوش تغییرات گسترده نمود .دنیا به جهان قبل و پس از
بحران کرونا تقسیم شد ،بخش زیادی از کسبوکارها از رونق افتاد،
دانشگاهها و مدارس و کلیه فعالیتهای اجتماعی به حالت تعلیق درآمد و
رشد اقتصاد جهانی منفی شد.
تحوالت جهانی متأثر از بروز بیماری کرونا ،بحرانهای زیادی را برای صنعتگران
ایجاد کرد.تعطیلی کارخانجات،محدودیتمناسباتومراودات کاریوناشناخته
بودن نحوه مقابله با این ویروس ازجمله چالشهای اولیه ویروس کرونا در حوزه
صنعتبود.
فوالد مبارکه بهعنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی فوالد در منطقه
خاورمیانه ،در این بحران جهانی تالش کرد تا سه رویکرد اصلی را در اولویت قرار
دهد:حفظوصیانتاز سالمتسرمایهانسانیفوالدمبارکهوجلوگیریاز شیوعاین
بیماریدربینپرسنلشرکتوپیمانکارانوخانوادهمحترمایشان؛حفظوضعیت
موجودوتداومتولیدودستاوردهاواجرایبرنامههایتوسعه؛انجاممسئولیتهای
اجتماعیفوالدمبارکهبهمنظور پیشگیریودرمانبیماریدر جامعه.
برنامهریزیهای مختلف و متعددی بهمنظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
در شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت و خوشبختانه این شرکت توانست با رعایت
کامل دستورالعملهای بهداشتی مربوط به بیماری کووید 19گواهینامه استقرار
راهنمای کار ایمن در دوران این بیماری ( )ISO 45005:2020را برای اولین بار در
کشور دریافت کند.
عالوه بر این ،اهتمام کلی شرکت بر حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تأثیر
کرونا بر خطوط تولید و بهرهبرداری بود و در این راستا نهتنها هیچگونه خللی
درروند تولید به وجود نیامد ،بلکه رکوردهای متعددی در بخشهای مختلف
تولید به ثبت رسید و شاخصهای تولید در بخشهای مختلف ارتقا یافت.
تحریمهای ناجوانمردانه و بحران کرونا ،مشکالتی را در روند تأمین تجهیزات و
مایحتاج موردنیاز بیمارستانها و مرا کز بهداشتی و درمانی برای مقابله با این
ویروس ایجاد کرده بود .بخشی از بیمارستانها نیازمند امکاناتی برای ارائه
خدمات بهتر به مردم بودند؛ بیماران کرونایی نیز نیازمند تأمین ا کسیژن به
میزان هفت برابر شرایط طبیعی بودند .بسیاری از بیمارستانها توان تأمین

ا کسیژن موردنیاز برای مبتالیان به کرونا را نداشتند و قیمت ا کسیژن در بازار
به چهار برابر قیمت اصلی خود رسید.از همین رو ،شرکت فوالد مبارکه ،رسالت
اجتماعی خود را حضور فعاالنه درزمینه پیشگیری و درمان بیماری کرونا در
جامعه تعریف کرد و از ابتدای شکلگیری و شیوع این بیماری ،تالش کرد تا
ارتباط مداوم و مطلوبی با وزارت بهداشت و درمان و دانشگاههای تابعه و
بیمارستانها برقرار سازد و بخشی از نیازهای ایشان در حوزههای درمانی را
تأمین کند و ازآنجا که داروی اصلی بیماران کرونا ا کسیژن بود ،تأمین ا کسیژن
موردنیاز بیمارستانها در اولویت فوالد مبارکه قرار گرفت.
فوالد مبارکه در طول این مدت به کمک کادر زحمتکش درمان شتافت تا
عالوه بر ایجاد آسودگی خاطر پزشکان و درمانگران کرونا ،بهعنوان یک شرکت
مسئولیتپذیر به مسئولیتهای اجتماعی خود عمل نماید؛ بهگونهای که
در طر ح بسیج ملی مبارزه با کرونا کمکهای شایانی به استان اصفهان و
سایر نقاط کشور ارائه نمود ،بودجه قابلتوجهی را برای خریداری تجهیزات
موردنیاز بیمارستانها اختصاص داد و بیش از  12هزار تن ا کسیژن از سوی
شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا با محوریت دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان بهصورت رایگان به بیمارستانهای درمانگر ویروس کووید  ۱۹در
سراسر کشور تحویل داده شد و این روند همچنان ادامه دارد.
اقدام خیرخواهانه فوالد مبارکه برای تأمین و تحویل ا کسیژن موردنیاز
بیمارستا نها ،در میان سایر فوالدسازان و تولیدکنندگان ا کسیژن کشور،
الگوی موفق عمل به مسئولیتهای اجتماعی شناخته شد و شرکتهای
زیرمجموعه فوالد مبارکه مانند شرکت فوالد هرمزگان ،فوالد سنگان ،فوالد
امیرکبیر کاشان و  ...نیز با دستور مدیرعامل شرکت ،به این امر مهم پرداخته و
به یاری بیمارستانها در تأمین ا کسیژن رایگان شتافتند؛ اقداماتی که تحسین
مسئوالن اصلی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی را به دنبال داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان از شرکت فوالد مبارکه بهپاس
همراهی یکساله با دانشگاه علوم پزشکی تقدیر کرد و معاون درمان این
دانشگاه نیز اقدام ارزنده شرکت فوالد مبارکه را شایسته تقدیر و تشکر دانست.
بدیهی است این شرکت تا مهار بیماری کرونا با ایفای مسئولیت اجتماعی
خود ،تما مقد در کنار مردم ایستاده است و با ایفای نقش در عرصۀ
مسئولیتهای اجتماعی یاریرسان تمام مردم کشور خواهد بود.
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عکس :شریف

تقدیر وزیر بهداشت از حمایتهای مالی و تجهیزاتی
فوالد مبارکه در پیشگیری ،مهار و درمان کرونا

امضای تفاهمنامه 15هزار میلیارد تومانی برای حمایت از واحدها و پروژههای اولویتدار

ابالغ مهم ترین برنامههای  1400وزارت صنعت ،معدن و تجارت به زیرمجموعه

طبق این تفاهمنامه که مابین ایمیدرو ،معاونت طرح و برنامه وزارت صمت و بانک تجارت امضا شد ،مقرر گردید حداقل حدود  30درصد این رقم به
سرمایه ثابت و تکمیل و راه اندازی پروژهها و  70درصد به تأمین سرمایه در گردش واحدها اختصاص یابد.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت اهم برنامههای این وزارتخانه در سال  1400را به قائم مقام امور بازرگانی ،معاونان و رؤسای
سازمانها ،شرکتها ،صندوقها و مؤسسات وابسته ابالغ کرد.
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خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر کوتاه
درمحضر والیت

کارگرانستوناصلیاقتصادسالم
و عامل اصلی تولید ثروت در کشور
هستند

در بیست وسومین آیین پویش ره سالمت انجام شد؛

حضرت آیتاهلل خامنهای هدف اقتصاد کشور را
تولید ثروت و تقسیم عادالنه آن بین آحاد مردم خواندند و
افزودند :برای رسیدن به اقتصاد سالم ،کارگر یکی از
ستونهای اصلی و از عوامل درجهیک تولید ثروت در
کشور است.
رهبر معظم انقالب اسالمی تشویق اسالم به کار عمومی
را نقطه مقابل انتظار غلط و نابجای «مفتخواری» و
«مفتجویی» دانستند و گفتند :اسالم در معنای اقتصادی
نیز بر کار تأ کید دارد همچنان که پیامبر ا کرم (ص) دست کارگر
را میبوسد و میفرماید خداوند کسی را که کار را محکم و با
احساس مسئولیت انجام دهد ،دوست میدارد.
رهبر انقالب اسالمی ،کارگر ماهر و نوآور را موجب افزایش
کیفیت کار دانستند و گفتند :بنابراین بنگاههای اقتصادی و
کارفرمایان باید دانش و مهارت نیروی کار و سهم آن را از عواید
بنگاههای اقتصادی افزایش دهند و کارگر نیز با احساس
مسئولیت بیشتر و بدون سهلانگاری عمل کند.
حضرت آیتاهلل خامنهای اهتمام به حقوق نیروی کار از
جمله «دستمزد عادالنه و پرداخت منظم و بدون تأخیر آن،
امنیت شغلی ،بیمه ،آموزش ،خدمات رفاهی و بهداشت و
درمان» را مورد تأ کید قرار دادند و گفتند :در دنیای کنونی و
تحوالتپرسرعتفناوری،یادگیریمداومآموزشیواستفاده
از تجربیات قبلی برای مجموعههای تولیدی و کارگران آنها
یک ضرورت است تا با ارتقای بهرهوری و کیفیت تولید ،رونق
اقتصادی افزایش یابد.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به تأثیرگذاری کارگران در تحوالت
سیاسی دو قرن گذشته دنیا ،نقش کارگران کشورمان در
پیروزی انقالب اسالمی ،دفاع مقدس و حوادث گونا گون
را بسیار برجسته دانستند و افزودند :کارگران از همراهترین
قشرها در تحقق اهداف انقالب بودهاند و پیوند آنها با نظام
جمهوری اسالمی یک پیوند دائمی است البته این پیوند
عمیق ،وظایف مسئوالن در هر سه قوه را برای حل مشکالت
کارگران افزایش میدهد.

تقدیر وزیر بهداشت از حمایتهای مالی و تجهیزاتی فوالد مبارکه در
پیشگیری ،مهار و درمان کرونا

اقدامات شرکت فوالد مبارکه به تأمین
ا کسیژن رایگان مرا کز درمانی محدود
نمیشودبلکهدر دیگرحوزههایموردنیاز
گامهایمؤثریبرداشت

بیانات رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با کارگران
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پیام تبریک
یازدهم اردیبهشتماه ،روز کارگر نامگذاری شده
است .این روز یادآور تالش و مجاهدت سربازان خط
مقدم جبهه تولید ،کارگران سختکوش و زحمتکشی
است که با اندیشه پویا و بازوی توانای خود ،حساسترین
اهرم رشد و توسعه اقتصادی را در دست گرفتهاند و
چرخش تولید و کار در گرو تالش و همت ایشان است.
جایگاه کار در دین اسالم چنان منزلتی دارد که حضرت
ختمی مرتب ،محمد مصطفی (صلوات اهلل و سالمه علیه)
بر دستان کارگر بوسه میزند و اعالم میدارد که دست کارگر
دستی است که آتش جهنم آن را نمیسوزاند.
رهبر معظم انقالب اسالمی نیز همواره بر اهمیت کار و تالش
و تولید و نقش مهم کارگران در تولید تأ کید داشتهاند و
نامگذاری سالهای اخیر در راستای توجه به مسئله تولید،
نشاندهنده حساسیت جایگاه و خدمت کارگران بهعنوان
نیروی محرکه اقتصاد کشور و پیشتازان جبهه تولید و مبارزه
اقتصادی با استکبار جهانی است.
بیتردید رمز توسعه و تعالی پایدار ایران اسالمی در تجلی
استعدادها و سرمایه انسانی ساعی و کارآمد ،قوت و قدرت
جسم ،تعهد و تخصص ،اندیشه خالق و نبوغ سرشار است و
کارگران نقش برجسته و ویژهای در این عرصه دارد.
روابط عمومی فوالد مبارکه همت ،خدمت و تالش کارگران
شریف گروه فوالد مبارکه و سایر کارگران تالشگر این مرزوبوم
را ارج نهاده و معتقد است کارگران معزز و محترم ،بزرگترین
سرمایه انسانی و جز حسا سترین قشر خدمت رسان
هستند و تکریم و ستایش خدمت کارگران را وظیفه خود
میداند.
این روز مهم ،بر همه کارگران شریف ایران اسالمی تبریک
و تهنیت باد.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

در بیستوسومینآیینپویشرهسالمت،آغاز فاز سوم
کارآزمایی بالینی وا کسن کرونا انستیتو پاستور ایران و
انستیتو فینالی کوبا ،وزیر بهداشت و درمان با اهدای
لوحیاز تالشهایشرکتفوالدمبارکهدر تأمینرایگاناکسیژنومجهز
کردنمراکزدرمانیهنگامشیوع کروناتقدیروتشکر کرد.
به گزارشخبرنگار ایراسین،صبحدوشنبه،ششماردیبهشتماه،بیست
وسومینآیینپویشرهسالمت،آغاز فاز سوم کارآزماییبالینیوا کسن کرونا
انستیتوپاستور ایرانوانستیتوفینالی کوباباحضور وزیربهداشتودرمان،
استانداراصفهان،نمایندهولیفقیهدراستاناصفهان،نمایندگانمجلس
شورای اسالمی ،مسئوالن استانی و روسای دانشگاههای علوم پزشکی
اصفهانو کاشان،معاونتکنولوژیشرکتفوالدمبارکهومدیرروابطعمومی
شرکتفوالدمبارکهدر دانشگاهعلومپزشکیاصفهانبرگزار شد.
فوالدمبارکهدغدغهتأمینا کسیژنبیمارستانهارابرطرف کرد
طاهرهچنگیز،رئیسدانشگاهعلومپزشکیاستاناصفهان،دراینمراسمو
ستاداستانیمقابلهبا کرونااظهار کرد:ازشرکتفوالدمبارکهبهپاسهمراهی
یکسالهبادانشگاهعلومپزشکیتقدیرمیکنیم.
ویافزود:آنچهبارهاوبارها گفتهشدهایناست کهفارغاز کمکهایریالی
شرکتفوالدمبارکهدر مقابلهبا کرونا،باتأمینرایگاناکسیژنبیمارستانها
ومرا کزدرمانیتوسطاینشرکتبهآسودگیخاطردر تأمیناینمادهحیاتی
برایبیمارانمبتالبه کرونارسیدیم.
رئیسدانشگاهعلومپزشکیاستاناصفهانتصریح کرد:اهمیتوضرورت
اقدامشرکتفوالدمبارکهآنجانمایانمیشود کهمراکزدرمانیبامحدودیت
تأمیناکسیژنوتجهیزاتتانکاکسیژنوعدمدسترسیبهاکسیژنسازها
مواجهبودند کهباحمایتشرکتفوالدمبارکهاصفهانبرطرفشد.
چنگیز با بیان اینکه اقدام شرکت فوالد مبارکه در تأمین رایگان ا کسیژن
موردنیازمراکزدرمانیبهدغدغهتأمیناکسیژنبرایبیماران کروناییخاتمه
داد ،گفت :تأمین ا کسیژن رایگان توسط شرکت فوالد مبارکه به نیاز مرا کز
درمانیاستاناصفهان،استانهایهمجوار وحتیبرخیبیمارستانهای
شهرتهرانپاسخداد.
وی خاطرنشان کرد :داروی اصلی بیماران مبتال به کرونا ا کسیژن است؛ به
بیاندیگرداروییمهمتراز ا کسیژنبرایاینبیمارانوجودندارد.امیدواریم
سایرصنایع کهبهنوعیبااکسیژنبهعنوانیکمحصولفرعیسروکاردارند
هم به کمک بیمارستان و مرا کز درمان بیایند .ا گر این اتفاق رخ دهد دیگر
الزمنیستبیمارستانهای کشور بادغدغهتأمینا کسیژنمواجهباشند.
همراهیپیوستهفوالدمبارکهبامردم؛از مقابلهبا کروناتا کمکبه
تحصیلدانشجویان
سید مهدی نقوی ،معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان ،نیز در این
حاشیه این جلسه در خصوص اقدامات این شرکت در دوران شیوع کرونا
اظهار کرد:باشیوعبیماری کرونادر کشور،فوالدمبارکهبهعنوانیکشرکت
مسئولیتپذیر تالش کرد در کنار مردم قرار بگیرد و در شرایط خاص و ویژه
کشور کمکهایبسیاریراارائهداد.
ویادامهداد:اختصاصبودجهقابلتوجهبرایخریداریتجهیزاتموردنیاز

بیمارستانهایتحتنظردانشگاهعلومپزشکیوارائها کسیژنرایگانبه
بیمارستانهای کشورازجملهاقداماتمهمفوالدمبارکهوشرکتهایتابعه
نظیر فوالد هرمزگان ،فوالد سنگان ،فوالد امیرکبیر کاشان و  ...در راستای
مسئولیتهایاجتماعیاینشرکتمحسوبمیشود.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان با توجه به قرار گرفتن کشور در موج
چهارم کروناعنوان کرد:در حالحاضروباشروعموجچهارم کروناهمچنان
مهمترین نیاز یک بیمار کرونایی ا کسیژن است .بر اساس سخن پزشکان
زمانی که فردی به بیماری کرونا مبتال میشود 7،برابر گذشته به ا کسیژن
نیاز دارد بنابراین فوالد مبارکه تالش کرده است مهمترین فا کتور موردنیاز
بیمارستانها را در اختیار آنها قرار دهد تا بیمارستانها دغدغهای در
خصوصتأمیناکسیژننداشتهباشند.
نقوی خاطرنشان کرد :اقدامات حوزه بیماری کرونا تنها یکی از اقدامات
مسئولیتهایاجتماعیفوالدمبارکهبهشمارمیرود.اینشرکتدرمسائل
دیگریمانندآب،محیطزیست،تحصیلدانشجویاندر دوران کروناو...
نیزاقداماتیانجامدادهامااینروزهااقدامات کروناییباتوجهبهحساسیت
شرایطوخطرپیشرویمردم،بهصورتخاصاز سویشرکتفوالدمبارکه
دنبالمیشود.
نقشمهمشرکتفوالدمبارکهدر مقابلهباشیوع کرونا
کیانوش جهانپور ،سخنگوی سازمان غذا و دارو ،در گفتوگو با خبرنگار
ایراسینبااشارهبهاقداماتشرکتهابهویژهفوالدمبارکهدر مقابلهبا کرونا
اظهار کرد :در مسیر بسیج ملی مقابله با کرونا شاهد مشارکت بخشهای
مختلفاعمازانجمنهاومؤسساتغیردولتی،خیریهها،نهادهایمردمی،
سازمانهاوبخشخصوصیشاملسازمانهایتجاریوصنعتیبودیم.
وی افزود :در این راستا شرکتهایی که سابقه بیشتری در حوزه
مسئولیتهایاجتماعیداشتند،کمکهایشایانی کردند کهامیدواریم
ارتقاپیدا کند.
رئیس مرکز اطالعرسانی وزارت بهداشت تصریح کرد :بخشی از این
یاریرسانی در قالب پویش ره سالمت به فعالیتهای اطالعرسانی و
مشارکت نشانهای تجاری آغاز شد .شرکت فوالد مبارکه و تعدادی از
شرکتهای بزرگ در استانهای مختلف ،نقش قابلتوجهی در تأمین
ا کسیژنموردنیاز وپشتیبانیدر حوزههایدیگرایفا کردند کهقابلتحسین
بودهوامیدواریم کهدر ماههایآتیادامهداشتهباشد.
جهانپور ادامه داد :شرکتهای بسیاری ازجمله فوالد مبارکه در طرح
بسیج ملی مبارزه با کرونا ،نهتنها در محدوده جغرافیایی خودشان بلکه
به استانهای دیگر نیز کمکهای شایانی کردند .حوزه مسئولیتهای
اجتماعی برای برندها و شرکتهای مختلف ،حوزهای است که عالوه بر
تعهدات انسانی و اخالقی در حوزه توسعه سازمانها و مسیری که در آینده
پیشرودارندتسهیلگرخواهدبود.
به گزارش خبرنگار ایراسین ،در بیست وسومین آیین پویش ره سالمت،
آغاز فاز سوم کارآزماییبالینی وا کسن کرونا انستیتوپاستور ایران وانستیتو
فینالی کوبا،وزیربهداشتودرمانازحمیدرضاعظیمیان،مدیرعاملفوالد
مبارکه،بهدلیلاقداماتمؤثراینشرکتدرمدیریتبحران کرونااعمازتأمین

اکسیژنرایگانبیمارانمبتالبه کروناوتجهیزمراکزدرمانیتقدیروتشکر کرد.
وی افزود :شرکتهایی هم در توسعه ا کسیژن سازهای بیمارستانها
مشارکت کردند کهشرکتفوالدمبارکهباتوجهبهتواناییدر تولیدا کسیژن
در اینمسیر گامهایمهمیبرداشت.
ویاضافه کرد:اقداماتشرکتفوالدمبارکهبهتأمینا کسیژنرایگانمرا کز
درمانیمحدودنمیشودبلکهدر دیگرحوزههایموردنیاز گامهایمؤثری
برداشت .اقدامات مهم شرکتها و برندهایی نظیر شرکت فوالد مبارکه
در راستای مسئولیت اجتماعی و ارتقاء بسیج ملی مقابله با کرونا فهرست
مبسوطیاست.
متنلوحمذکور بدینشرحاست:
جنابآقایمهندسعظیمیان
مدیرعاملمحترممجتمعفوالدمبارکهاصفهان
باسالم؛
نظر به نامه شماره  ۱۴۵۹۴/۲/۱۲پ مورخ  ۱۸/۰۹/۱۳۹۹رئیس محترم
دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاصفهان،بدینوسیلهاز
همکاریحمایتومساعدتهایمالیوتجهیزاتیجنابعالیجهت کنترل
بیماری کووید ۱۹-تشکروقدردانیمینمایم.
امید است در ادامه راه نیز بتوانیم از مساعدتها و همدلیهای ارزشمند
جنابعالیودیگرمسئولینمحترم کشورمانبهرهمند گردیموهرچهزودتر
شاهدسالمتیوشادابیمردمعزیز کشورمانباشیم.
دکترسعیدنمکی

رئیس بیمارستان شهدای لنجان در گفتوگو با ایراسین:

تأمیناکسیژنرایگانتوسطفوالدمبارکه کمکبزرگیبرایبهبودبیماران کروناییاست

شرکتفوالدمبارکهاز ابتدایشیوع گسترده کرونابا
تأمیناکسیژنرایگانوتجهیزبیمارستانها آنهم
نهفقط بیمارستانهای استان اصفهان بلکه برای
کل کشور توانسته است بهخوبی از پس رسالت
ملیخودبربیاید

رئیس بیمارستان شهدای لنجان :بیمارستان
شهدای لنجان تا کنون کمکها و حمایتهای
بسیاری از سوی شرکت فوالد مبارکه دریافت کرده
است اما تأمین ا کسیژن رایگان برای بیماران کرونایی ازجمله
مهمتریناقداماتاینشرکتبوده کهنشاناز دغدغهفوالدمبارکه
برایسالمتیمردماست.
به گزارش ایراسین؛ شیوع ویروس کرونا در کل کشور طی  ۲سال اخیر
مشکالتبسیاریرابرایبسیاریاز استانهاهمچوناستاناصفهان
ایجاد کرده و گذر از بحران را به مهمترین موضوع این استان صنعتی
تبدیل کرده است .سفر وزیر بهداشت به این استان برای شرکت در
بیستوسومینآیینپویشرهسالمتوآغاز فاز سوم کار آزماییبالینی
واکسن کرونادر اصفهانبهانهایشدتابار دیگرمدیریتشرایط کرونایی
در ایناستانوبهخصوص کمکهاوحمایتشرکتهایبزرگصنعتی
همچون فوالد مبارکه را در قالب مسئولیت اجتماعی که بر عهده آنها
است؛بررسی کنیم.
شرکت فوالد مبارکه از ابتدای شیوع گسترده کرونا با تأمین ا کسیژن

رایگان و تجهیز بیمارستانها آن هم نهفقط بیمارستانهای استان
اصفهانبلکهبرای کل کشور توانستهاستبهخوبیاز پساینرسالت
ملیخودبربیاید.
رئیس بیمارستان شهدای لنجان درخصوص اقدامات انجامشده از
سویشرکتفوالدمبارکهدر دوران کرونادر گفتوگوباخبرنگار ایراسین
اظهار کرد:بیمارستانشهدایلنجانتا کنون کمکهاوحمایتهای
بسیاری از سوی شرکت فوالد مبارکه دریافت کرده است اما تأمین
ا کسیژن رایگان برای بیماران کرونایی ازجمله مهمترین اقدامات
شرکت فوالد مبارکه بوده است که نشان از دغدغه این شرکت برای
سالمتیمردمدارد.
محمد سوداوی با بیان این مطلب در ادامه افزود :از مهرماه سال ۹۹
که بنده مسئولیت این بیمارستان را قبول کردم کمکهای بسیاری
خوبی از سوی شرکت فوالد مبارکه به این بیمارستان صورت گرفته که
ازجمله مهمترین آنها پرداخت هزینه خرید تجهیزات مورد نیز بخش
کووید بوده که کمک بسیار اثرگذاری برای این بخش بوده است ،زیرا ما
توانستیم تجهیزات موردنیاز برای بیماران کووید  ۱۹را با کمک شرکت

فوالدمبارکهخریداری کردیم.
وی افزود :همچنین ا کسیژن مایع نیز که یکی از نیازهای مهم و اصلی
برایبیماران کروناییاستاز سویفوالدمبارکهبهصورترایگانتأمین
شده که بسیار ارزشمند است و منجر به پیشگیری و جلوگیری از فوت
بیماران کروناییشدهاست.
رئیسبیمارستانشهدایلنجاندر ادامهتصریح کرد:برایروز پرستار
نیز جهت تقدیر از پرستارانی که بیماران کرونایی را مدیریت میکردند
و در خط مقدم این بخش قرار داشتند از سوی شرکت فوالد مبارکه
تقدیر و تشکر شد که اقدام بسیار سازنده و روحیه بخشی برای پرسنل
درمانبود.
سوداویدر پایان گفت:بندهبهعنوانیکخدمتگزار در حیطهسالمت
از مدیرعامل و هیئتمدیره شرکت فوالد مبارکه کمال تشکر را دارم که
دغدغه سالمتی مردم را دارند و در حیطه مسئولیت اجتماعی به فکر
مردم و بیماران هستند .به نظر بنده شرکت فوالد مبارکه در این حیطه
نقشبسیارخوبیداشتهوماامیدواریمبتوانیمهمچنانازاینحمایتو
محبتآنهابرایبیماراندربیمارستانشهدایلنجانبهرهمندشویم.

رشد  ۱۴درصدی استخراج مواد از معادن چهارمحال و بختیاری

معاون امورمعادن و صنایع معدنی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری با اعالم این گفت :بیش از  5میلیون و  ۶۰۰هزار
تن مواد از  ۱۰۷معادن فعال این استان استخراج شده است.

سامانه جامع آهن و فوالد ایران عامل مؤثر درکاهش تصمیمهای شخصی و غیرفنی

حسن یونسیان ،مشاور رئیس هیئتعامل ایمیدرو در امور بومیسازی اعالم کرد :سامانه جامع آهن و فوالد ایران به کاهش تصمیمگیریهای شخصی و غیرفنی
در تولید و تأمین کاالها و خدمات این حوزه کمک خواهد کرد.
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عدد خبر
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افزایش ۱۱درصدیتولیدفوالدایراندر اسفندماه

در راستای تحقق شعار سال ( ۱۴۰۰تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها)انجام شد؛

عبور از تولید ماهانه  ۷۰۰هزارتن فوالد در فروردین

حمیدرضا عظیمیان با اعالم این خبر گفت :گروه
فوالد مبارکه در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰
(تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها) ،توانسته
در بخشهای مختلف تولید در فروردینماه
 ۱۴۰۰رکوردهای متعددی به ثبت برساند و با تولید
بیش از  ۷۰۰هزار تن تختال در آخرین ساعات ۳۱
فروردینماه ،بار دیگر شعار «ما میتوانیم» را در
صنعت فوالد کشور به عمل تبدیل کند .در واقع
روندی کهمجموعهفوالدمبارکهدر پیش گرفتهدر
جهت برداشتن موانع و پشتیبانی از تولید در کشور
استواینامرخوشبختانهتابهاینلحظهمحقق
شده و با همت فوالدمردان ایرانزمین همچنان
ادامهدار خواهدبود.

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه ،مدیرعامل
این شرکت با اشاره به مهمترین رکوردهای ثبتشده در این شرکت در
فرودین ماه گفت :شرکت فوالد مبارکه توانست با تالش و همت شبانهروزی
در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری ،فروردین  ۱۴۰۰را با شکستن رکورد تولید
در چهار ناحیه فوالدسازی ،نورد سرد ،آهنسازی و فوالد سبا به پایان برساند .یکی از
مهمترین رکوردهای تولید در این شرکت در ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم به ثبت
رسید و با همت نیروهای تالشگر ناحیه فوالدسازی توانستیم با گذر از تولید  ۶۶۲هزار تن
تختال که آخرین رکورد ثبتشده فوالد مبارکه در اسفند  ۹۹بود ،این بار با تولید  ۷۰۰هزار
و  ۲۱۵تن تختال ،رشد قابل قبولی را در تولید این محصول استراتژیک به ثبت برسانیم.
وی همچنین با اشاره به تولید عریضترین تختال که بهتازگی در فوالد مبارکه تولید شده
نیز گفت :کارشناسان و کارکنان واحدهای ریختهگری در شرکت فوالد مبارکه اقدام به
آمادهسازی قالب ماشین  ۵ریختهگری برای تولید تختال با ضخامت  ۲۵۰و عرض ۲۰۲۵
میلیمتر ( ۲متر) کردهاند که اقدامی مهم جهت برطرف کردن نیاز صنایع استراتژیک و
ِ
خارجی آنسوی مرزها و ایجاد بستر عظیم صادراتی برای شکستن انحصار
بزرگ داخلی و
در بازارهای بینالمللی است؛ چرا که تولید این نوع تختال در حالی توسط فوالدمردان
شرکت فوالد مبارکه محقق شد که تا پیش از این ،صنایع بزرگی همچون نفت ،گاز،
کشتیسازی و ...برای تأمین این نوع از تختال ،مجبور به انجام واردات از دیگر کشورها بودند.
عظیمیان تصریح کرد :تولید این تختال نشان میدهد صنعتگران ،مدیران ،مهندسان
و کارشناسان شرکت فوالد مبارکه در تالشاند که همواره سرآمد صنعت کشور باشند و
عالوه بر تأمین نیازهای صنعتگران ،برای سهامداران این شرکت فوالدی نیز سودآوری
بیشتری ایجاد کنند.

وی اظهار کرد :در حال حاضر بسیاری از صنایع بزرگ کشور ،همچون خودروسازی،
لوازمخانگی ،ساختوساز ،نفت و گاز و ...به صنعت فوالد وابستهاند و نیاز این صنایع از
طریق تولیدات این بنگاه فوالدی قابل تأمین است ،تا جایی که طبق آمار موجود تقریبا
 ۵۰درصد از نیاز صنایع کشور توسط فوالد مبارکه تأمین میشود.
به گفته مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ،تختال بهعنوان ماده اولیه برای تولید ورق و
محصول نهایی که در صنایع نامبرده استفاده میشود ،از اهمیت باالیی برخوردار است
و در شرایطی که کشورمان در مسیر توسعه و صنعتی شدن قرار گرفته ،تولید هرچه بیشتر
این محصول میتواند حرکت به سمت تولیدات بیشتر صنعتی و کم شدن وابستگی ایران
به دیگر کشورها را سرعت دهد.
عظیمیان با تأ کید بر اینکه حرکت گروه فوالد مبارکه همواره در جهت تحقق اهداف
تعریفشده برای کشور از سوی باالترین مقام کشور عزیزمان است در ادامه گفت :امسال
با نام تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها نامگذاری شده است و همانگونه که شرکت
فوالد مبارکه توانست جهش تولید را در سال  ۹۹محقق سازد ،امسال نیز با عزم فوالدین
در جهت تولید بیشتر و برداشتن موانع از سد راه تولیدکنندگان و صنایع پاییندستی گام
خواهد برداشت.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان گفت :تولیدات این بنگاه صنعتی ،ضمن اینکه
منجر به تأمین نیاز مواد اولیه صنایع پاییندستی شده ،از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری
کرده و حتی با درآمدهای ارزی خود توانسته به اقتصاد کشور در جهت حرکت به سمت
اقتصاد غیرنفتی کمک کند .امید میرود با را هاندازی واحد نورد گرم  ۲فوالد مبارکه
مابقی نیاز صنایع به انواع ورقهای فوالدی نیز در کشور تأمین شود و ایران بهعنوان
قدرتمندترین صنعت فوالدی در منطقه حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.

پیام تبریک معاون نیروی انسانی فوالد مبارکه به مناسبت روز جهانی کارگر

نقش راهبردی جامعه کارگران درسرافرازی ایران
انکار ناشدنی است

ایرج ترابی
معاون نیروی انسانی و سازماندهی

جامعه صنعتی بهعنوان جدیدترین تحول در جامعه انسانی ا گرچه
بهطور نظاممند از قرن نوزدهم پدید آمد ،اما بررسی تاریخی سیر تکوینی
کار در ایران نشان میدهد قواعد تقسیم کار و بهکارگماری کارگران از
زمان هخامنشیان وجود داشته است .این سیر تاریخی ا گرچه بعدها در مقاطعی تحت
استیالی هژمونی بلوک چپ و راست قرار گرفت ،لیکن با ظهور انقالب اسالمی و گسترش
پارادایمی که کرامت انسانی و حقوق کارگری را بر مبنای ایدئولوژی خود ،دارای ارزشی واال
قرائت میکرد ،توجه ویژهای به جامعه کارگری ایران معطوف داشت .آنچنان که نگاه
به مفهوم «کار» را تأسی به این بخش از کالم الهی میدانست که «هرگونه کار و فعالیت
بر روی زمین که موجبات آبادانی آن شود بهعنوان مأموریت و وظیفه انسانی شناخته و
تعریف شده است» .ترویج چنین نگاهی به جایگاه کار و کارگر ،دمیدن روحی تازه بود در
جامعه کارگری ایران.
ا کنون ماحصل دکترین انقالب اسالمی در موضوع کار و کارگر ،خودباوری جامعه ایرانی است
که بیش از هر دستاوردی ،ارزشمند و قابلتأمل است .قرار گرفتن ایران در جمع ده کشور برتر
تولیدکننده فوالد میتواند یکی از چندین شاخص مورد استناد در این حوزه باشد.
در دهههای اخیر تحلیلگران جامعه صنعتی و کارگری بر این نکته تأ کید ورزیدند که جوامع
صنعتی و کارگری در حال تغییر شکل بنیادین و ورود به مرحلهای جدید است .نظریات جدید
در بیان روابط جدید جامعه کار ،نشان داده که روابط اجتماعی جامعه کارگری و صنعتی
عمیقا دگرگون شده و جامعه جدیدی در حال ظهور است که آن را جامعه فراصنعتی مینامند.

آنچنان که در جامعه فراصنعتی بهعنوان جغرافیای مورد بررسی زیست کارگری ،تغییر نگاه
به سمت تخصص و حرفه مشهود است و روابط انسانی ارجح بر تفکر تولید محض خواهد بود؛
بهطوریکه سهم ثروت کشورهای درحالتوسعه از منابع انسانی را  56درصد و سهم ثروت
طبیعی را  28درصد دانستهاند .ا گر به این یافته بهعنوان یک «باید» نگاه کنیم ،بهروشنی
درمییابیم راه برونرفت ایران از اقتصاد نفتی بهعنوان یک استراتژی مسلم ،جز با توجه ویژه
به نیروی انسانی مولد که بخش اعظم آن را جامعه کارگری تشکیل میدهد میسر نخواهد بود.
بدون شک فوالد مبارکه نیز بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد ایران و خاورمیانه ،نقشی
اساسی در این حرکت خواهد داشت ،به همت تالشگرانی که مأموریت خود را تنها تولید
فوالد ندانسته و ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی و اقتصادی ایران را در جنگ تمامعیار
اقتصادی علیه کشور ،وظیفه خود میدانند.
سرمایه عظیم انسانی فوالد مبارکه مزیت رقابتی این مجتمع عظیم صنعتی است که شرایط
سختتحریمو کرونانیزنتوانستهذرهایخللدر تالششبانهروزیآنانایجاد کند.یقیناحرکت
شتابنده ایران بهسوی قلههای عزت و عظمت بدون در نظر گرفتن جایگاه کارگران در سنگر
کار و تولید ،که با صبر و ایثار در این توفیق تاریخی نقشی ارزنده ایفا میکنند ،میسر نخواهد بود.
پاسداشت مجاهدتهای بیشائبه کارگران در  11اردیبهشت (روز جهانی کارگر) ،کمترین ادای
دینی خواهد بود برای یادآوری نقش راهبردی جامعه کارگری در سرافرازی نام ایران؛ نقش
برجستهای که برای تحقق شعار سال و اعتالی پرچم ایران اسالمی با در نظر گرفتن پشتیبانی
مؤثر مسئولین و مانعزدایی در مسیر تولید ،هدفی دور از ذهن نخواهد بود.

عکسنوشت
حضور مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در مراسم
ضیافت همدلی به مناسبت مشارکت در توزیع ۱۰۰۰بسته
معیشتیدر بیننیازمندان
آستان مقدس امامزاده محمدابن جواد علیه السالم دیزیچه

رونماییاز پوستر جشنوارهدستهایبوسیدنیبهمناسبت
گرامیداشت روز کارگر و هفته بسیج کارگری و پوستر جشنواره به
توان خدا ویژه روزه اولیها در محل ناحیه مقاومت بسیج
شهرستانمبارکهباحضور مسئولینواصحابرسانه

اجراینوسازی و بهسازی تابلوهای ورودی و خروجی پرسنل
با هدف ماندگاری و کیفیت باالتر
توسط واحد روابط عمومی
ورودی

خروجی

براساسآمارهایانجمنجهانیفوالد،تولیدفوالدایراندر ماه
مارس ۲۰۲۱مطابق با اسفند ۱۳۹۹نسبت به مدت مشابه سال
 ۲۰۲۰باافزایش 10.7درصدیبه 2.7میلیونتنرسیدهدرحالی
کهتولیدفوالددر جهاندر اینماه 15.2درصدرشد کردهاست.
در عینحال،ایراندر ماهمارس( ۲۰۲۰اسفند)۹۸نیزبیشترین
افزایشتولیدرادرمیانده کشورنخستتولیدکنندهفوالدجهان
بهخوداختصاصدادهبود.طیسال ۲۰۲۰کهتمامی کشورهابا
کرونادستدر گریبانبودند،تولیدفوالدایرانهموارهروندروبه
رشدداشتهاست.
همچنین بر اساس این گزارش ،تولید فوالد ایران در سهماهه
نخست سال جاری میالدی به  7.5میلیون تن رسیده است
که نسبت به مدت مشابه سال  ۲۰۲۰افزایش  10.7درصدی را
نشانمیدهد.
در ماه مارس ،تمامی  ۱۰کشور نخست تولیدکننده فوالد جهان
نسبت به مدت مشابه سال  ۲۰۲۰افزایش تولید داشتند ،اما
کمترینافزایشبهآمریکارسیدوبیشترینافزایشراهندبهخود
اختصاصداد.

22/5
میلیون تن

عبور تولیدشمشفوالداز رکورد 22.5میلیونتندر
سال۹۹
بررسیهااز عملکردفوالدسازانبزرگ کشور حاکیاستدر سالی
که گذشتتولیدشمشفوالدیبارشد 8درصدیدر مقایسهبا
سال ۹۸از مرز 22.5میلیونتنعبور کرد.
به گزارش ایراسین ،عملکرد شرکتهای فوالد مبارکه ،فوالد
خوزستان ،ذوبآهن ،فوالد آلیاژی ،میدکو ،فوالد کاوهجنوب،
فوالد خراسان ،چادرملو ،آهن و فوالد ارفع ،فوالد بناب و جهان
فوالدسیرجان،شرکتهاییادشدهسال ۹۹راباجمعتولید۲۲
میلیونو ۵۴۰هزار و ۸۳۹تنیشمشبهپایانبردند.
این شرکتها تنها در ماه پایانی سال گذشته (اسفند) موفق به
تولید  ۲میلیون و  ۴۰هزار و  ۸۹۰تنی شمش فوالد شدند که در
مقایسهبااسفند ۹۸رشد ۱۷درصدیداشتهاست.در اینآمار،
شرکتفوالدمبارکهباثبتتولید9.8میلیونتنیبهترینعملکرد
راداشتوبیشترینرشدتولیدنیزمتعلقبهجهانفوالدسیرجان
با ۱۴۱درصدرشدبود.
گفتنی است بیشترین تولید محصوالت فوالدی نیز مربوط به
شرکتفوالدمبارکهاصفهانبا 8میلیونو ۳۲هزار و ۹۱۰تنبودو
شرکتجهانفوالدسیرجانباثبترشد ۱۲۹درصدی،بیشترین
رشدتولیدرادر بینشرکتهایمذکور ثبت کرد.

8
درصد

افزایش  8درصدی میزان تولید کنسانتره زغال
سنگایمیدروطیسال۹۹
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و
صنایع معدنی ایران ،دو شرکت تابعه ایمیدرو (طبس و البرز
مرکزی) از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۷۱۵ ،هزار و  ۸۳۰تن
کنسانترهزغالسنگتولید کردند.اینرقمدر مدتمشابهسال
گذشته ۶۶۴ ،هزار و  ۵۶۸تن بود .از این میزان ۶۱۶ ،هزار و ۱۵۹
تن توسط شرکت زغال سنگ طبس و ۹۹هزار و ۶۷۱تن از سوی
شرکتالبرز مرکزی کنسانترهزغالسنگتولیدشد.
افزایش ۵درصدیمیزاناستخراج
همچنین طی ۱۲ماهه امسال ،شرکت های زغال سنگ طبس
و البرز مرکزی یک میلیون و  ۶۶۹هزار و  ۵۱۵تن ماده معدنی
استخراج کردند کهنسبتبهرقممدتمشابهسال گذشته(یک
میلیونو ۵۸۵هزار و ۵۳۱تن) ۵،درصدرشدنشانمیدهد.
میزان ارسال کنسانتره به شرکت های داخلی نیز طی  ۱۲ماهه
اخیر  ۶۹۸هزار و  ۱۸۴تن بود که نسبت به مدت مشابه سال
گذشته( ۷۰۰هزار و ۵۵۸تن) 0.3،درصد کاهشیافت.

تمرکز شرکت مهندسی فوالد مبارکه بر بومیسازی
تکنولوژی و فرایندها

تحویلروزانه ۱۲۱تنا کسیژنتوسطفوالدسازان
بهمرا کزدرمانی

4
شماره 1223

شنبه  11اردیبهشتماه1400

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو شرکت های زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو
در راستای کمک رسانی به مرا کز درمانی کشور ،در مجموع روزانه بیش
از  ۱۲۱تن ا کسیژن در اختیار کادر درمان قرار می دهند.
از جمله این شرکت ها می توان به شرکت های فوالد مبارکه ( ۷۰تن
ا کسیژن) ،ذوب آهن اصفهان ( ۱۰تن) ،فوالد خراسان ( ۱۵تن) ،گل گهر
( ۸تن) ،هرمزگان ( ۸تن) ،ارفع ( ۱۰تن) و چادرملو ( ۱.۵تن) اشاره کرد.

 18رمضان1442

مهدی توالییان ،مدیرعامل شرکت مهندسی فوالد مبارکه در گفتوگو
با چیالن اظهار داشت :فوالد مبارکه از مرحله بومیسازی قطعات و
تجهیزات صنعت فوالد عبور کرده و با تسلط کامل بر دانش و تکنولوژی،
گامهای بزرگی در زمینه بومیسازی فرایندهای صنعت فوالد برداشته
است .ما به راحتی میتوانیم مشابه خطوط فعلی را بسازیم و با تسلط
کامل بر تکنولوژی و تجهیزات در حال حرکت به سمت خطوط تولید بهینه
وپیشرفت ههستیم.

 1می 2021

خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
گزارش

اجرای سه طرح شاخص صنعتی
نویدبخش توسعه و صادرات اصفهان

با اتکا به دانش و توان متخصصان فوالد مبارکه محقق شد:
اجرای سه طرح بزرگ ملی در بخش صنعت استان
اصفهان در طول فعالیت دولت فعلی ،نهتنها توسعه و
درآمدزایی را برای این خطه به ارمغان آورد ،بلکه به
اعتقاد کارشناسان امر ،مسیر افزایش صادرات به دیگر
کشورها را هموار کرده است.
به گزارش ایراسین ،در طول فعالیت دولت تدبیر و امید
طر حهای متعددی در بخش صنعت این استان اجرا و
افتتاح شد اما سه طر ح تولید ریل ملی در ذو بآهن،
طر ح توسعه مجتمع فوالد سبا که خود متشکل از چند
طر ح زیرمجموعه است و طر ح مجتمع بنزین سازی در
این منطقه از حیث تولید و فرا گیری در مقایسه با بقیه
طر حها شاخصتر بوده است.
طرح توسعه مجتمع فوالد سبا گامی مؤثر در تولید
فوالد
بهرهبرداریاز طرحتوسعهمجتمعفوالدسبا از زیرمجموعههای
شرکتفوالدمبارکهاصفهانتیر ۹۷آغاز شدهاست.
بهجز این طر ح بزرگ عظیم ملی ،چهار طر ح نیروگاه ۲۵
مگاواتی برق فوالد سبا ،تصفیهخانه پسابهای صنعتی
فوالد مبارکه ،احداث کارخانه آهک کلسینه شرکت فوالد
سنگ مبارکه و طر ح تقلیل فشار گاز فوالد مبارکه بهطور
همزمان به بهرهبرداری رسید.
طرح توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته مجتمع فوالد سبا با
سرمایهگذاری حدود  ۲۲۰میلیون یورو ( ۱۴۶میلیون یورو و
 ۲هزار و  ۵۳۶میلیارد ریال) اجرا شده و با بهرهبرداری از آن،
ظرفیت تولید محصوالت مجتمع فوالد سبا از  ۷۵۰هزار تن
به یکمیلیون و  ۶۰۰هزار تن در سال افزایش یافت.
تولیدات این مجتمع شامل کالف نورد گرم ،ور قهای
فوالدی و ورق آجدار است و با اجرای طرح توسعه آن برای
 ۱۵۰نفر بهصورت مستقیم اشتغالزایی شد.
بهرهبرداری تصفیهخانه پسابهای صنعتی فوالد
مبارکه
در کنار این طر حها که با حضور اسحاق جهانگیری معاون
اول رئیسجمهوری افتتاح شد طر حهای نیروگاه ۲۵
مگاواتی ()CHPمجتمع فوالد سبا و احداث تصفیهخانه
پسابهای صنعتی فوالد مبارکه در مدار تولید قرار گرفت.
نیروگاه  ۲۵مگاواتی مجتمع فوالد سبا با هدف تأمین
برق نواحی تولیدی و استراتژیک این مجتمع صنعتی
و سرمایهگذاری  ۱۵۰میلیارد ریال و  13.7میلیون یورو و
اشتغالزایی برای  ۳۰نفر راهاندازی شد.
ویژ گی خاص این طر ح ،طراحی و اجرای هفتدستگاه
( CHPبه معنای تولید همزمان گرما و برق) با ظرفیت ۴.۲
مگاوات و تأمین آب گرم ساختمان اداری جهت گرمایش و
سرمایش و تولید همزمان برق و گرماست.
طر ح تصفیهخانه پسا بهای صنعتی فوالد مبارکه نیز با
ظرفیت  3هزار مترمکعب در ساعت با سرمایه  ۱۵میلیون
یورو ( ۲۵۰میلیارد ریال و  ۱۰میلیون یورو) با هدف کاهش
وابستگی به آب و بهبود وضعیت زیستمحیطی اجرا شد.
این طر ح ،بزرگترین تصفیهخانه پساب صنعتی و واحد
( ROجداسازی از طریق اسمز معکوس) کشور است که
پساب صنعتی را به آب صنعتی جهت استفاده در خطوط
تولید تبدیل میکند.
طر ح تقلیل فشار گاز فوالد مبارکه نیز با هدف تأمین گاز
موردنیاز طر حهای توسعه ظرفیت فوالد خام تا 7.2
میلیون تن و با سرمایه  ۲۰۰میلیارد ریال اجرا شده است.
کارخانه آهک کلسینه شرکت فوالد سنگ مبارکه نیز در
شهرستان مبارکه و با ظرفیت تولید  ۸۰۰تن در روز با سرمایه
 ۳۲۲میلیارد ریال و سرمایهگذاری ارزی  13.4میلیون یورو
و اشتغالزایی  ۲۵نفر به بهرهبرداری رسید.

طراحی ،ساخت و نصب سقف قسمت شارژ فروآلیاژها در کارگاه  RHناحیه فوالدسازی و ریختهگری
رئیس تعمیرات عملیات ثانویه شرکت فوالد مبارکه از طراحی ،ساخت
و نصب سقف قسمت شارژ فروآلیاژها در کارگاه  RHناحیه فوالدسازی
و ریختهگری خبر داد.
دانیال نظری با اعالم این خبر گفت :واحد  RH -TOPیکی از واحدهای استراتژیک فوالد
مبارکه است که در سال  ۱۳۹۴با هدف تولید ذوبهای گروه  ULCو  APIمورد بهرهبرداری
قرار گرفت و خوشبختانه تا کنون افتخارات فراوانی داشته است.
وی ادامه داد :یکی از قسمتهای مهم کارگاه قسمت تزریق وایر آلیاژها درونمذاب است
که بهدلیل طراحی نامناسب سازنده ،این عملیات با انتشار غبار همراه بود و قابلیت مکش
غبارهای منتشرشده از ذوب را بهطور کامل نداشت و برخی اوقات فرایند ذوب گیری را
مختل میکرد.

رسول نوروزیان ،فورمن تعمیرات مکانیک عملیات ثانویه و طراح سقف جدید نیز با اشاره
به موفقیت اخیر گفت :پس از بررسی مشکل توسط پرسنل واحد متالورژی ثانویه ،قسمت
دشوار کار یعنی طراحی سقف جدید که برای آن از سیستم مکش مستقیم استفاده شد
انجام گرفت و به یاری پوالدمردان واحد تعمیرات و تولید عملیات ثانویه فوالدسازی ،واحد
اسکلت فلزی ،واحد نسوز فوالدسازی و واحد تعمیرات مرکزی ،مراحل ساخت و نصب
سقف با طر ح جدید انجام شد و در نهایت میزان مکش سقف با طر ح جدید صددرصد
رضایتبخش بود.
شایان ذکر است در ساخت و طراحی این سقف ،کارکنان فوالد مبارکه با بهرهگیری از شعار
«ما میتوانیم» و با اتکا به توان متخصصان داخلی و بدون نیاز به خدمات مشاورهای به
این موفقیت دست یافتند.

مدیر ریختهگری مداوم شرکت فوالد مبارکه در برنامه زندهرود عنوان کرد:

گسترش سبد محصوالت؛ برنامه استراتژیک فوالد مبارکه در سال جاری

دانش و تخصص و تعهد همکاران فوالد مبارکه امکان
بهرهگیری از دستگاهها را فراتر از امکانات و نیازها فراهم
کرد و تولید این محصوالت نیازهای بسیاری از واحدها
در صنایع نفت و گاز و کشتیسازی و لولهسازی را
تأمین کرد

قاسمخوشدلپور مدیرریختهگریمداوم،پیشاز ظهرجمعهدهماردیبهشتماه،
با حضور در برنامه تلویزیونی زندهرود که بهصورت زنده از شبکه اصفهان پخش
میشود ،با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مسلمانان در ماه مبارک رمضان ،به
تشریح دستاوردهای فوالد مبارکه در سال  99پرداخت و گفت :در سال گذشته علیرغم وجود
سختیها و مشکالت ،بیماری کرونا و موانعی که بر سر راه تولید وجود داشت ،پرسنل فوالد مبارکه
دست به اقدام بزرگی زدند و توانستند به تولید  7میلیون تن تختال دست یابند؛ دستاوردی که
نسبت به تولید سال قبل  730هزار تن و نسبت به رکورد تولید در سالهای گذشته  550هزار تن
افزایش داشت و خوشبختانه روند صعودی تولید ادامه یافت.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال «تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» خاطرنشان کرد:
همکاران ما در فوالد مبارکه همان روند پیشرفت و رکوردزنی در تولید را ادامه دادند و با برنامهریزی
عالی و هدایت مدیریت شرکت و تأمین مواد اولیه و انرژی ،تولید  700هزار تن تختال در فروردینماه
 1400محقق شد.
مدیر ریختهگری مداوم شرکت فوالد مبارکه با اذعان به این نکته که ظرفیت نامی فوالد مبارکه 7.2
میلیون تن تختال در سال است گفت :معنای آن این است که ما در طول هرماه میتوانیم  600هزار تن
تختال تولید کنیم و در ماه فروردین این رقم به 700هزار تن ارتقا یافت و بیش از یکصد هزار تن افزایش
تولید داشتهایم.
وی ارتقای انگیزه و روحیه کارکنان و همدلی و تعامل میان اعضای سازمان را ازجمله مهمترین دالیل
تحقق این افتخارات دانست و در ادامه اذعان کرد :برنامه فوالد مبارکه در سال  1400تحقق استراتژیک
 7.2میلیون تن تختال است .عبور از مرز این میزان تولید در سالیان قبل نشانهگذاری شد ،اما با
چالشهایی که در حوزه مواد اولیه و انرژی داشتیم ،نتوانستیم به ظرفیت موردنظر برسیم.
خوشدلپور برنامه فوالد مبارکه در سال جاری را بهجز رکورد و افزایش تولید ،مربوط به گسترش سبد
محصوالت دانست و گفت:
تولیدفوالدتختالباضخامت 300میلیمتردر ماشین 5ریختهگریوهمچنینتولیدتختالباضخامت
 250میلیمتر در ماشین  2ریختهگری ازجمله موفقیتهای فوالد مبارکه در سال گذشته بود که برای
اولین بار در منطقه منا روی دارد .درنهایت این امر نشاندهنده این نکته بود که دانش و تخصص و

تعهد همکاران فوالد مبارکه امکان بهرهگیری از دستگاهها را فراتر از امکانات و نیازها فراهم کرد و تولید
اینمحصوالتنیازهایبسیاریاز واحدهادر صنایعنفتو گاز و کشتیسازیولولهسازیراتأمین کرد.
مدیر ریختهگری مداوم شرکت فوالد مبارکه از تولید تختال با عرض 2متر در فروردینماه امسال خبر داد
و گفت :با این اقدام توانستیم مانعی از پیش پای تولید برداریم و تختال ضخیم و عریضی تولید کنیم که
در صنایع پاییندستی کاربرد زیادی دارد .این امر ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور ،ارزآوری خوبی
نیز به همراه دارد ،ضمن اینکه کیفیت این محصول در حد برندهای اروپایی است و صادرات آن نیز
ارزشافزوده زیادی برای کشور ایجاد میکند.
وی اجرای پروژه عظیم نورد گرم شماره  2را ازجمله مهمترین برنامههای توسعه فوالد مبارکه در سال
جاری عنوان کرد و گفت:
امیدوارم هر چه زودتر بتوانیم این پروژه را اجرایی کنیم که در صورت اجرای آن ،اشتغالزایی پایدار
زیادی در کشور ایجاد میشود و سودآوری خوبی برای شرکت به همراه دارد.
وی با تبریک روز جهانی کار و کارگر به همه همکاران و کارگران زحمتکش فوالد مبارکه و سایر کارگران
در صنایع مختلف خاطرنشان کرد :سال  1399سال طالیی شرکت فوالد مبارکه بود و امیدواریم با
برنامهریزی و درایتی که در این شرکت وجود دارد ،خبرهای خوبی در آینده از این شرکت به اطالع
مردم برسد.

عکسنوشت
قدردانی نماینده فوالد مبارکه از مجاهدت های کادر درمان بیمارستان شهدای لنجان در آستانه میالد موفوالرسرور کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السالم

تجلیل از زحمات کادر درمان بهداری شهرک مجلسی

کصندوقضمانتصادرات
رشد ۳۵درصدیپوششریس 

«سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران» برگزار می شود

به گزارش ایراسین ،صندوق ضمانت صادرات ایران در سال  ،۹۹با
رکورد سه میلیارد و  ۵۶۳میلیون دالر باالترین میزان پوشش ریسکهای
سیاسی و تجاری صادرکنندگان در کشور را طی ادوار  ۵۰ساله فعالیت
خود به ثبت رساند که نسبت به سال  ۹۸رشد  ۳۵درصدی را نشان
میدهد .پیش از این رکورد پوششهای صادراتی صندوق ضمانت
صادرات ایران مربوط به سال  ۱۳۸۸با حدود سه میلیارد و  ۲۰۰میلیون
دالر پوشش صادراتی بود.

انجمن تولیدکنندگان فوالد اعالم کرد این رویداد ویژه در صورت کسب
مجوزهای الزم از ستاد ملی مقابله با کرونا طی سه روزاز  ۴تا ۶خردادماه
سال جاری به صورت ترکیبی (حضوری -مجازی) و با رعایت کامل
پروتکل های بهداشتی در هتل المپیک تهران برگزار میشود .این انجمن
از کلیه تولیدکنندگان و تامینکنندگان زنجیره آهن و فوالد کشور دعوت
کرده در این رویداد ملی از دستاوردهای خود در حوزه بومیسازی،
توسعه تکنولوژی و ساخت داخل رونمایی کنند.
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خبر کوتاه
مدیر بیمارستان مبارکه در گفت وگو با ایراسین:

زیرساختها و تجهیزات
موردنیاز برای پذیرش بیماران
کرونایی با کمک فوالد مبارکه
تأمین شد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در مراسم افتتاح هلدینگ سرمایهگذاری توسعه توکا:

هلدینگ توسعه توکا میتواند کارآمدترین هلدینگ فوالد مبارکه باشد
مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهدر مراسمافتتاحهلدینگمالیفوالدمبارکه
اظهار کرد:تشکیلهلدینگسرمایهگذاریتوسعهتوکایکیازاقداماتی کهبود
کهبایدهرچهزودترانجاممیشد.
به گزارش خبرنگار ایراسین ،حمیدرضا عظیمیان با بیان این مطلب ،افزود :در واقع هلدینگ
سرمایهگذاریتوسعهتوکایکاقدامتشریفاتیوصرفاتأمینمالینیست،زیرادنیابهسمتیپیش
میرود که ا گر همراه با تحوالت آن به پیش نرویم ،از دنیا جا خواهیم ماند .برای مثال ،در دوران
جنگزمانی کهقرار برچاپپولبود،بدونضمانتوپشتوانهاجازهآنرانداشتندوبعداز گرفتن
اجازهمشکالتبسیاریبرایاین کار وجودداشت؛اماا کنونبا کمکفناوریهایجدیدمیتوان
فعالیتهایبانکیراباچابکیواطمینانباال انجامداد.
وی با اشاره به اینکه باید خود را به ابزارهای روز مجهز کنیم ،در ادامه افزود :معاونت اقتصادی و
مالی شرکت فوالد مبارکه باید این هلدینگ را با روشهای مختلف توسعه دهد و زمینه را برای
ایجاد کارآمدترینهلدینگدر بخشتأمینپولوسرمایه،تأمینمالیپروژههاوشبکههایمالی
فراهمآورد.البتهسایرهلدینگهای گروهمبارکهمثلتوکافوالد،فوالدمتیلو...نیزدر حوزههای
تولید،بازرگانیوخدماتغیرمالیباجدیتبهفعالیتخوددر اینحوزههاادامهخواهندداد.
به گفتهوی،هیچشکینیست کهبایداینهلدینگتوسعهپیدا کندوهمهنیازمندیهابهاین
منظور فراهم گردد.
مدیرعاملشرکتفوالدمبارکهادامهداد:برایاینکهبتوانیدازحمایتشرکتفوالدمبارکهبهخوبی
استفاده کنید ،باید برخی موارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد .نخست دانشاندوزی و استفاده از
دانش روز ،همچنین بهرهگیری از تجارب اساتید و صاحبنظران داخلی و خارجی است .امروزه
استفادهوبهرهمندیازاینمنابعارزشمندداخلیوبینالمللیازطریقوبینارها،دورههایآنالین
ومجازیباسهولتو کیفیتبهترینسبتبه گذشتهدر دسترساست.

وی در ادامه افزود :برای حضور قدرتمند در بازار سرمایه و ارائه خدمات به صنایع فوالدی و
غیرفوالدیتوسعهتوکابایدسرمایهگذاریعظیمیدربخشسختافزار،آیتیوحتیداراییهای
ثابتاز قبیلساختمانوتجهیزاتانجام گیردتاامکانانجامفعالیتهاباسرعت،دقتوامنیت
باال تضمین گردد.
عظیمیان ادامه داد :با توجه به اینکه مذا کرات برای برجام در حال انجام است .در صورت
نتیجهبخشبودناینمذا کرات،از هما کنونبایدبهگونهایبرنامهریزی کنید کهاینهلدینگ
اولینمجموعهایباشد کهامکانمبادالتبابازارهایمالیبینالمللیراداشتهباشد.بنابراین
باید با برنامهریزی و مطالعه و کمک گرفتن از مشاوران برای این موضوع استراتژی مشخصی
داشت.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد :یکی از مواردی که بسیار مورد تأ کید بنده بوده و مهم است،
پا کدستی است؛ زیرا از قدیماالیام ،پا کدستی معیار اعتبار انسان بوده است .اعتبار نیز در سایه
شفافیتدر انجامفعالیتهاو کارهاوهمچنینرعایتانصافبهدستمیآید.
ویافزود:بایدفعالیتهلدینگتوسعهتوکابهگونهایباشد کهحجمعظیمیاز نقدینگیودرآمد
رابههمراهبیاورد.البتهاینامرزمانبراستودر یکدورهبلندمدتباداشتنپاکدستی،انصاف
و...حاصلخواهدشد.
ویافزود:درصورتیکهبتوانیدامکانتعامالتبابازارهایبینالمللیرافراهمآورید،فوالدمبارکه
همواره در کنار شما خواهد بود .البته این امر نیازمند برنامهریزی و اقدام در یک بازه زمانی 5تا7
سالهاست کهدر صورتتحقق ،کل کشور از اینموضوعمنتفعخواهدشد.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد :معاونت مالی و اقتصادی باید با همکاری و توافق با این
مجموعه،شرایطتقویتورشددرآمدهلدینگرافراهمسازد،بهگونهای کهپساز 2سال،توسعه
توکابهدرآمدناشیاز ارائهخدماتبهشرکتهای گروهفوالدمبارکهوابستگینداشتهباشد.

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

ایجاد هلدینگ سرمایهگذاری توسعه توکا نقطه عطفی برای گروه فوالد مبارکه
معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه در مراسم افتتاح هلدینگ
سرمایهگذاری توسعه توکا اظهار کرد :خیلی خرسندیم که یک گروه مالی
به مجموعه فوالد مبارکه اضافه شده است .در حال حاضر سهم تأمین
مالی گروهفوالدمبارکهاز بازار سرمایهسهماندکیاستوباتوجهبهمحدودیتهایتأمین
منابع مالی از بازار پول ،این موضوع بهعنوان یک چالش مهم در تأمین مالی گروه مبارکه
مطرحاست.
حامدحسینولیبیکبابیاناینمطلبدر ادامهافزود:ایجادهلدینگسرمایهگذاریتوسعه
توکارامیتوانیکنقطهعطفدرافزایشورشدتأمینمالی گروهفوالدمبارکهازطریقبازارسرمایه
تلقی کرد.ایندرحالیاست کهبیشترینسهمازسبدتأمینمالیانجامشدهنیزازطریقافزایش
سرمایهشرکتهای گروهبودهواز سایرابزارهایتأمینمالیدر بازار سرمایهاستفادهنشدهاست.

وی ادامه داد :ابزارهای جدیدی در بازار سرمایه وجود دارند و با توجه به پتانسیل خوبی که
در هلدینگ توسعه توکا فراهم شده ،انشاءاهلل شرکتهای گروه فوالد مبارکه از این ظرفیت و
ابزارهایجدیدتأمینمالیبهرهمندخواهندشد.
ولیبیکادامهداد:نکتهبسیار مهمی کهدر تدویناستراتژیهای گروهتوسعهتوکابایدمدنظر
قرار گیرد،افزایشسهمدرآمدهای گروهتوسعهتوکااز طریقمشتریانخارجاز گروهمبارکهاست،
بهگونهای که بهلحاظ رقابتپذیری ،توسعه توکا جزو بزرگترین شرکتهای خدمات تأمین
مالیومشاورهسرمایهگذاریباشد.ا کنونشرکتهای گروهمبارکهبهعنوانمشتریاننیازمند
خدماتتأمینمالیوسرمایهگذاری،بازار خوبیبرایشرکتتوسعهتوکافراهم کردهاند،اماباید
هدفگذاریبهگونهایباشد کهدر آینده کوتاهمدتبیشتراز 50درصداز درآمد گروهتوسعهتوکا
خارجاز گروهمبارکهبهدستآید.

مدیرعاملهلدینگسرمایهگذاریتوسعهتوکا:

هدف تأسیس چهارمین هلدینگ مجموعه فوالد مبارکه ارائه خدمات مالی است

مدیرعاملهلدینگسرمایهگذاریتوسعه
توکا،در مراسمافتتاحاینهلدینگ گفت:
چهارمین هلدینگ مجموعه گروه فوالد
مبارکهباحمایتمدیرعاملشرکتفوالد
مبارکه و مدیران ایشان تشکیل شد تا
بتوانیم خدمات مالی برای فوالد مبارکه
داشتهباشیم

فاطمه سادات هاشمی با بیان این مطلب در ادامه
افزود :تأسیس هلدینگ از اواخر سال  1398و اوایل
سال  1399شروع شد و شرکت سرمایهگذاری توکا
بهعنوان یک شرکت سرمایهگذار و نهاد مالی ،عزم خود را جزم کرد تا نقشه
راه خود را به سمت گروه خدمات مالی ببرد.
به گفتهوی،مأموریتی کهبرایاینهلدینگتاسال ۱۴۰۱ترسیم کردهایم،
تبدیل شدن شرکت سرمایهگذاری به یک گروه خدمات مالی بوده است.
هاشمی ادامه داد :ا کنون ترازنامه هلدینگ به سمت تبدیل شدن به
هلدینگ خدمات مالی در حال حرکت است و در برنامه آتی ،موضوع
رتبهبندی است که باید مورد بررسی قرار گیرد .در واقع اهداف تعریفشده
در اینهلدینگهمانفلوچارتیاست کهاز سویمدیرعاملشرکتفوالد
مبارکه ارائه شده و تشکیل شرکتهای مختلف در این مجموعه در دستور
کار قرار گرفتهاستتااینشرکتهاتحتپوشش گروهخدماتبازار سرمایه
گروه فوالد مبارکه به جلو حرکت کنند.
خودکفاییفوالدمبارکهدر استفادهاز خدماتبازار پولوسرمایه
مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری توسعه توکا افزود :یکی از مزایای
مهمی که توسعه هلدینگ در جهت توسعه خدمات مالی برای فوالد
مبارکه خواهد داشت این است که گسترش خدمات پولی و مالی تحت
مدیریت این هلدینگ بوده و منجر به خودکفایی شرکت فوالد مبارکه
در استفاده از خدمات مربوط به بازار پول و بازار سرمایه خواهد شد .این

اقدام موجب میشود ابتکار عملی در استفاده از خدمات برای شرکت
فوالد مبارکه ایجاد شود.
به گفته وی ،شرکت فینتک که قرار است بعد از تشکیل شرکتهای گروه
خدمات مالی ایجاد شود ،میتواند این ایدهها را اجرایی کند .در واقع
شرکتفینتکالگویجدیدیاست کهتحتپوشششرکتفوالدمبارکه
و گروه آن با در اختیار داشتن  ۶درصد مارکت بازار سرمایه کار میکند.
هاشمی ادامه داد :گردش مالی گروه فوالد مبارکه در  6ماهه بیانگر این
است که ورودی وجه نقد گروه  13هزار و  700میلیارد تومان است .این
گزارش نشان میدهد که گروه فوالد مبارکه در مقابل بانکهای خصوصی
بیش از  ۴تا 5برابر ورودی وجه نقد داشته است ،اما فروش انجامشده گروه
فوالد مبارکه  34هزار میلیارد تومان است که از درآمد عملیاتی بانکها
بسیار باالتر بوده است .همچنین  10هزار و  600میلیارد تومان سود خالص
شرکت فوالد مبارکه و 27هزار میلیارد تومان نیز سود خالص مربوط به گروه
فوالد مبارکه بوده است.
وی افزود :گروه فوالد مبارکه در  6ماهه اول سال  56 ،1399هزار میلیارد
تومان تسهیالت گرفته است که  1379میلیارد تومان فقط هزینههای
مالی را در صورتهای مالی تلفیقی شناسایی نموده است .این گزارش
نشاندهنده این است که ا گر این چرخه با تأسیس بانک و صرافی فوالد
مبارکه به مجموعه بازگردد ،میتواند به میزان قابلتوجهی از هزینههای
مربوطه کاسته و به سود خود اضافه نماید.

به گفته وی ،اهداف تعریفشده برای هلدینگ مالی توسعه فوالد،
نیازمند تعامل و حمایت مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بانک مرکزی
است.
مدیرعاملهلدینگسرمایهگذاریتوسعهتوکادر خصوصتأسیسشرکت
بیمه مختص گروه فوالد مبارکه نیز گفت :طی بررسیهای بهعملآمده از
صنعت بیمه میتوان ظرف مدت سه ماه در منطقه سرزمین اصلی یک
شرکت بیمه ایجاد کرد؛ به این شکل که  40درصد بهصورت مستقیم
و غیرمستقیم توسط گروه فوالد مبارکه و  60درصد آن نیز از طریق
پذیرهنویسی انجام شود.
به گفته وی ،تأسیس شرکت تأمین سرمایه یکی دیگر از موارد مطر حشده
برای هلدینگ سرمایهگذاری توسعه توکا است که در دست اقدام است.
هاشمی افزود :یکی دیگر از موضوعات ،تجمیع مجوزات کارگزاری
باهنر است که منجر به اخذ مجوز معامالت اوراق بهادار در آینده
نزدیک میشود .ا کنون مجوز پذیرش و عرضه برای کارگزاری اخذشده
و شرکتهای گروه فوالد مبارکه واجد شرایط قابلیت ورود به بورس و
فرابورس خواهند بود.
وی در خاتمه گفت :گروه مالی فوالد مبارکه در سایه ارزشهای سازمانی
ازجمله شایستهساالری ،مسئولیتپذیری ،شفافیت و رعایت ارزشهای
اخالقی و انسانی ،پشتکار و پیگیری اهداف تعریفشده و قانونمداری
گروه خدمت مالی فوالد را تجهیز میکند.

مدیر بیمارستان مبارکه :استفاده از تانکر ا کسیژن
موجود در بیمارستان مبارکه و کمک فوالد مبارکه برای
خرید دستگاههای جدید و تأمین ا کسیژن از لحاظ کمی و
کیفی باعث کاهش نگرانی مسئوالن بیمارستان در ارائه
خدمات به بیماران کرونایی شد.
به گزارش ایراسین؛ سفر وزیر بهداشت به اصفهان برای
شرکت در بیست و سومین آیین پویش ره سالمت و آغاز فاز
سوم کار آزمایی بالینی وا کسن کرونا در اصفهان امروز انجام
شد و در این مراسم از حمایتهای بیدریغ فوالد مبارکه
در زمینه تأمین ا کسیژن رایگان بیمارستا نهای کشور و
همچنین تجهیز بیمارستانها برای مقابله با بیماری کووید
 ۱۹تقدیر و تشکر ویژهای توسط وزیر بهداشت صورت گرفت.
تأمین ا کسیژن با کیفیت و رایگان ،همچنین کمک جهت
خرید تجهیزات پزشکی و حتی رفاهی برای بیمارستا نها
نشان از عملکرد مناسب این شرکت در راستای مسئولیت
اجتماعی است .در همین زمینه مدیر بیمارستان شهرستان
مبارکه به خبرنگار ایراسین گفت :اثرگذاری شرکت فوالد
مبارکه در گذراندن دورانی که ویروس کرونا در استان
اصفهان و شهر مبارکه شیوع گسترد های داشته ،بسیار
قابلتوجه است.
محمد ایرانپور با بیان این مطلب افزود :برای مثال خرید تانکر
ا کسیژن  ۱۰تنی با کمک شرکت فوالد مبارکه در اوایل سال
 ۹۹یکی از مواردی است که باید به آن اشاره کرد و گفت تمام
هزینه خرید این تانکر از سوی شرکت فوالد مبارکه پرداخت
شد .همچنین کیفیت ا کسیژن این دستگاه بسیار عالی است
و بهموقع ما را در شرایط کرونایی حمایت و ا کسیژن موردنیاز
بیمارستان مبارکه را تأمین کرده است.
به گفته وی ،شرکت فوالد مبارکه در زمینه تأمین ا کسیژن
استان اصفهان بسیار موفق عمل کرده است و حتی به دیگر
استانها در کل کشور نیز یاری رسانده است .تا به امروز نیز
شرایطی را برای بیمارستان مبارکه فراهم کرده است که
مشکلی در جهت درمان بیماران کرونایی نداشته باشیم.
مدیر بیمارستان مبارکه ادامه داد :استفاده از تانکر ا کسیژن
موجود در بیمارستان مبارکه و کمک فوالد مبارکه برای خرید
دستگاههای جدید و تأمین ا کسیژن ازلحاظ کمی و کیفی
باعث کاهش نگرانی مسئوالن بیمارستان در ارائه خدمات
به بیماران کرونایی شد.
ایرانپور با بیان اینکه در حال حاضر شرکت فوالد مبارکه
ا کسیژن موردنیاز بیمارستانهای استان را بهصورت رایگان
تأمین میکند در ادامه افزود :درصورتیکه کپسو لهای
ا کسیژن از کیفیت باال و استاندارد برخوردار نباشند ،میتواند
منجر به فاجعه در بیمارستان شوند .همانگونه که اخیرا با
منفجر شدن یک کپسول ا کسیژن در بیمارستانی از کشور
عراق باعث کشته شدن تعداد زیادی از افراد حاضر در آنجا
شد ،اما خوشبختانه ما در بیمارستان مبارکه هم از ا کسیژن
با کیفیت و دستگاه ایمن برخورداریم و هم اینکه بیماران
بدون مشکل ا کسیژن را دریافت میکنند؛ این موضوع ،قدم
بسیار بزرگی است که از سوی شرکت فوالد مبارکه برداشته
شده است.
وی افزود :بیمارستان مبارکه درصورتیکه نیروی انسانی
بهاندازه کافی در اختیار داشته باشد ،توانایی پذیرش ۱۱۰
بیمار کرونایی را دارد و دلیل آن همکاری و کمک شرکت فوالد
مبارکه بوده است ،زیرا در سال گذشته توانستیم تعدادی
تخت ،تجهیزات پزشکی ،رفاهی و ...را بهصورت کامل
خریداری کنیم ،در واقع زیرساختها و تجهیزات موردنیاز
این بیمارستان با مساعدت شرکت فوالد مبارکه فراهم شد.
مدیر بیمارستان مبارکه در ادامه تصریح کرد :در اسفند سال
 ۹۸شرکت فوالد مبارکه کمک قابلتوجهی به دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان داشت و همچنین به بیمارستان مبارکه
کمک مالی رساند .همچنین ا کنون شرکت فوالد مبارکه برای
ساخت دیالیز خیرسازی کمک کرده که از طریق فرمانداری
این موضوع در حال پیگیری بوده و همکاری دوطرفه وجود
دارد.
به گفته ایرانپور ،شرکت فوالد مبارکه رسالت خود را در شرایط
سخت کرونایی بسیار خوب انجام داده است .این شرکت در
سال  ۹۸نیز برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی به بیمارستان
مبارکه کمک مالی کرده که ا کنون ارزش مالی همان تجهیزات
 ۵برابر شده است .همچنین طبق تفاهمنامه بیمارستان
مبارکه با شرکت فوالد مبارکه ،مبلغی را نیز برای خرید کیت
آزمایشگاه به این بیمارستان کمک رسانده است.
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افزایش  3.7درصدی تولید مس شیلی

به گزارش فوالد ایران ،شرکت معدنی و فوالد ساز روسی ،سوراستال
یک کوره جدید ذوب فوالد هیبریدی را راهاندازی کرده که ترکیبی
از ویژگیهای کوره قوس الکتریکی و یک مبدل را داراست و
انعطافپذیری بیشتری جهت استفاده از قراضه یا چدن در فرایند تولید
فوالد ایجاد میکند .این کارخانه استفاده آزمایشی از این کوره را آغاز
کرده است .ظرفیت تولید ساالنه این کوره  1.3میلیون تن در سال است
و توسط دنیلی ایتالیا ساخته شده است.

به گزارش وب سایت  Mining Review Africaطبق پیشبینی میزان
تولید مس شیلی بهعنوان برترین تولیدکننده جهانی فلز سرخ طی سال
 2021میالدی با  3.7درصد رشد به  5میلیون و  957هزار و  100تن
افزایش می یابد.
این در حالی است که میزان تولید فلز سرخ در شیلی از  5میلیون و 790
هزار تن در سال  2019میالدی به  5میلیون و  700هزار تن در سال 2020
میالدی کاهش یافت.

 1می 2021

خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
گزارش تحلیلی
حرکت شتابان برای تحقق شعار سال؛

تداوم پشتیبانی فوالد مبارکه
از تولیدکنندگان پاییندستی
صنعت فوالد در سال ۱۴۰۰
ب ــه گ ــزارش ایرا س ــین ،مجمو ع ــه ف ــوالد مبار ک ــه
بهعن ــوان یک ــی از بزرگتر ی ــن گروهه ــای صنعت ــی کش ــور،
نق ــش پررنگ ــی در محق ــق س ــاختن اه ــداف تعریفش ــده
ب ــرای ای ــران اس ــامی داش ــته و ب ــا تولی ــد محص ــوالت ب ــا
کیفی ــت و مطاب ــق ب ــا اس ــتانداردهای روز جه ــان در س ــال
 ،۱۴۰۰ضم ــن پش ــتیبانی از س ــایر صنای ــع وابس ــته ب ــرای
تحقق شعار سال گام برخواهد داشت.

کرد

مجموعــه فــوالد مبارکــه جهــش تولیــد را محقــق

یک ــی از صنایع ــی کــه در س ــال گذش ــته توانســت جهــش تولی ــد
را محق ــق کن ــد ،بخ ــش مع ــدن و صنای ــع معدن ــی از جمل ــه
ف ــوالد کش ــور ب ــود.
ب ــه ا ی ــن ش ــکل ک ــه در صنع ــت ف ــوالد ب ــا تولی ــد ۳۰
میلی ــون ت ــن ف ــوالد ،نهتنه ــا نی ــاز کش ــور ب ــه ا ی ــن
فل ــز ا س ــتراتژیک را ح ــل ک ــرد ،بلک ــه توانس ــت م ــازاد
تولی ــد نزدی ــک ب ــه  ۱۴ت ــا  ۱۵میلی ــون ت ــن ف ــوالد را ب ــه ثب ــت
بر س ــاند.
در ای ــن می ــان مجموع ــه ف ــوالد مبارک ــه بهعن ــوان بزرگتری ــن
تولیدکنن ــده محص ــوالت ف ــوالدی در منطق ــه خاورمیان ــه و
ش ــمال افریق ــا نق ــش بزرگ ــی در ای ــن زمین ــه داش ــت و توانس ــت
تولی ــد ۱۰میلی ــون ت ــن ف ــوالد خ ــام را ب ــه ثب ــت برس ــاند ،ام ــا
نکت ــه مه ــم در خص ــوص عملک ــرد ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه ن ــوع
فعالی ــت ای ــن ش ــرکت اس ــت ک ــه هم ــواره در جه ــت حمای ــت
و پش ــتیبانی از صنای ــع پاییندس ــتی و بهوی ــژه ب ــزرگ کش ــور
همچ ــون صنع ــت لواز مخانگ ــی ،خودرو س ــازی ،صنع ــت
ساختوس ــاز ،صنع ــت نف ــت و گاز و...ت ــاش ک ــرده و توانس ــته
اســت بخــش قابلتوجهــی از نیــاز ایــن صنایــع بــه مــواد اولیــه
موردنیازشــان را تأمیــن کنــد و ایــن اتفــاق نیــز بــا ثبــت تولیــد ۷
میلی ــون ت ــن تخت ــال در خ ــود ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه و در س ــال
 ۹۹محق ــق ش ــد.
رکورده ــای پیدر پ ــی ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه در س ــال ۹۹
و ادا م ــه یافت ــن آن در روز ه ــای نخس ــتین س ــال  ۱۴۰۰را
میت ــوان بهنو ع ــی بهعن ــوان پش ــتیبانی و مانعزدا ی ــی
ا ی ــن گ ــروه در بخ ــش صنع ــت کش ــور دانس ــت؛ چرا ک ــه
هم ــواره یک ــی از نیازه ــای صنای ــع داخل ــی کش ــور ،پش ــتیبانی
از س ــوی مس ــئوالن در جه ــت تأمی ــن م ــواد اولی ــه آ نه ــا
ب ــوده اس ــت ک ــه ای ــن ام ــر ب ــا کم ــک و همراه ــی ش ــرکتهای
ب ــزرگ تولیدکنن ــده همچ ــون ف ــوالد مبارک ــه محق ــق گش ــته
است.

تأمین نیاز ۵۰درصد از فوالد کشور

در واقــع نــوع عملکــرد شــرکت فــوالد مبارکــه و توانمنــدی بــرای
تأمیــن نیــاز حــدود  ۵۰درصــد از فــوالد کشــور ،موجــب شــده تــا
ایــن شــرکت بــه یکــی از بهتریــن شــاخصهای صنعتــی کشــور
تبدی ــل ش ــود و حت ــی انتظ ــار مـ ـیرود ای ــن مجموع ــه بتوان ــد
بهتنهای ــی نی ــاز کل کش ــور را ب ــه تأمی ــن م ــواد اولی ــه ف ــوالدی
تأمی ــن کن ــد.
بنابرای ــن میت ــوان گف ــت در س ــال  ۱۴۰۰مجموع ــه ف ــوالد
مبارک ــه یک ــی از پش ــتیبانهای اصل ــی در تولی ــد کش ــور ب ــوده
و چش ــم امی ــد بس ــیاری از تولیدکنن ــدگان پاییندس ــتی در
صنعــت فــوالد نیــز بــه دســتان توانمنــد ایــن تولیدکننــده بــزرگ
ف ــوالدی کش ــور خواه ــد ب ــود.

رفــع موانــع تولید ،بــا همــت پوالدمــردان محقق
خواهد شد

ام ــا در کن ــار بح ــث تولی ــد و پش ــتیبانیها ،رف ــع موان ــع نی ــز از
جملــه مــوارد مهمــی اســت کــه همــواره از آن بهعنــوان یکــی از
یش ــود .ام ــروزه در ح ــوزه
نیازه ــای اساس ــی در صنع ــت ی ــاد م 
مع ــدن و ف ــوالد ،تأمی ــن م ــواد اولی ــه بهوی ــژه س ــنگآهن
بهعن ــوان ی ــک چال ــش اساس ــی ب ــوده و در برخ ــی م ــوارد نی ــز
کمبــود ایــن مــاده معدنــی منجــر بــه کاهــش تولیدشــده اســت.
ورود ش ــرکت ف ــوالد مبارک ــه در ح ــوزه مع ــدن و ت ــاش ب ــرای
افزای ــش ذخای ــر س ــنگآهن گام ــی در جه ــت رف ــع ای ــن مان ــع
ب ــزرگ خواه ــد ب ــود.
چرا ک ــه بهوا س ــطه فعالی ــت ش ــرکت ف ــوالد مبار ک ــه و
زیرمجموعهه ــای آن ک ــه در مجم ــوع ا ش ــتغا لزایی۳۵۰
هزارنف ــری را ب ــه دنب ــال داش ــته ،بس ــیاری از صنای ــع کش ــور
همچ ــون خودرو س ــازی ،لواز مخانگ ــی و ساختو س ــاز
و  ...نی ــز ب ــا س ــهم ا ش ــتغا لزایی ب ــاال در کش ــور،
نیازمن ــد تأمی ــن م ــواد اولی ــه از جمل ــه ورق ف ــوالدی
هستند.
قه ــای ف ــوالدی
ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه بهواس ــطه تولی ــد ور 
قهــای
توســط فــوالد مبارکــه و خودکفایــی در تولیــد بیشــتر ور 
مصرف ــی در صنای ــع ،از خ ــروج س ــاالنه  ۸میلی ــارد دالر ب ــرای
واردات ورق از کش ــور جلوگی ــری ش ــده و گفت ــه میش ــود ب ــا
راهان ــدازی و تولی ــد طر حه ــای توس ــعهای ای ــن ابرق ــدرت
ف ــوالدی ،بهوی ــژه پ ــروژه ن ــورد گ ــرم  ،۲نهتنه ــا نی ــاز کش ــور ب ــه
ورق بهص ــورت کام ــل تأمی ــن میش ــود ،بلک ــه میت ــوان ب ــه
فک ــر ص ــادرات از م ــازاد تولی ــد ورق در کش ــور نی ــز ب ــود.

تمرکز روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفهای بر راهبردهای تقویت سیستمهای ملی
ایمنی و بهداشت حرفهای ( )OSHبرای افزایش تابآوری در سازمانها

با وجود شرایط سخت تحریمهای ظالمانه شاهد
تا بآوری و فعالیت صنایع و کارگا هها بود هایم .این
امر مرهون تال شهای کارشناسان ایمنی و بهداشت
حرفهای در راستای پیشگیری و مقابله با کووید  ۱۹در
این شرایط اضطراری بود

گزارش تصویری به مناسبت گرامیداشت روز کارگر

روز چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1400
( 28آوریل  ،)2021مصادف با روز جهانی
ایمنی و بهداشت حرفهای ،وبیناری با
حضور علی مظفری مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای
عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی ،کامران کالنی مدیرکل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی استان اصفهان ،منصور شیشهفروش
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان و تنی چند
از کارشناسان و بازرسان ادارات کار و صنایع کشور
برگزار شد .در این وبینار حسین مدرسیفر ،مدیر HSE
فوالد مبارکه به تشریح استراتژی ،اقدامات و برنامههای
حوزه سالمت بهمنظور تحقق شعار سازمان جهانی کار
( )ILOدر سال  2021با مضمون نظام مدیریت OH&S
بر مبنای مدیریت ریسک پرداخت.
حسین مدرسیفر ضمن تبریک میالد باسعادت امام
حسن مجتبی (ع) ،هفته کار و کارگر و همچنین روز جهانی
ایمنی و بهداشت حرفهای به کارشناسان و مدیران صنایع
کشور حاضر در وبینار ،به تشریح مدیریت  OH&Sدر فوالد
مبارکه بهرغم وجود ویروس کرونا پرداخت.
وی گفت :امسال روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفهای
بر راهبردهای تقویت سیستمهای ملی ایمنی و بهداشت
حرفهای ( )OH&Sبرای افزایش تا بآوری تمرکز خواهد
کرد تا با استفاده از تجربیات و در سآموختهها بتوانیم با
بحرا نهای مؤثر بر سالمت شاغلین مقابله کنیم ،چرا که

تمرکز بر افزایش تابآوری در محیط کار باعث میشود افراد
در شرایط پراسترس توانایی انطباق با شرایط را داشته
باشند و از امکانات و تجهیزات موجود به نحو احسن
بهرهمند گردند.
مدرسیفر در بخشی از سخنان خود به همهگیری بیماری
کووید  19و چالش بیسابقه دولتها ،کارفرمایان ،کارگران
و عموم مردم در مواجهه با این شرایط و تأثیرات زیاد آن بر
صنعت پرداخت و ضمن اشاره به شعار سازمان بینالمللی
کار ( )ILOبا مضمون «پیشبینی ،آمادگی و پاسخگویی
به بحران» ادامه داد :سازمان جهانی بهداشت تأ کید
دارد که «ا کنون باید با یک سیستم نظا ممند بر افزایش
تا بآوری نظا مهای ایمنی و بهداشت حرفهای در
سازما نها سرمایهگذاری کنیم» و فوالد مبارکه با نظام
مبتنی بر مدیریت ریسک سا لهاست که بر تا بآوری
سازمان تأ کید داشته و این موضوع در همهگیری کرونا
مشهود بوده و هست.
مدیر بهداشت حرفهای ،ایمنی و محیطزیست فوالد
مبارکه مدیریت ریسک را در کنترل و شیوع ویروس کرونا
بسیار مؤثر دانست و با اشاره به نقش وجود سیستمهای
ایمنی و بهداشت حرفهای قوی در فوالد مبارکه گفت:
ممیزی استاندارد ( ISO 45005راهنمای مدیریت کار ایمن
در دوران پاندمی کووید )19-توسط شرکت  SGSسوئیس
و اخذ گواهینامه مربوطه بهعنوان اولین شرکت ایرانی و
اولین فوالدسازی جهان ،نشان از فعالیتهای گسترده

این حوزه در صنعت عظیم فوالد است.
مدیر  HSEفوالد مبارکه ضمن تقدیر از تالشگران حوزه
سالمت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،به
تالش مستمر و شبانهروزی بازرسان ایمنی و بهداشت
حرفهای صنایع و مرا کز بهداشت درمانی کشور در
پیشگیری و کنترل کووید  ۱۹در محیطهای کاری و نقش
بسزای آ نها در حفظ سالمت نیروی کار بهعنوان محور
توسعه پایدار و اقتصاد ملی اشاره کرد و گفت :علیرغم
ابتالی تعداد زیادی از این عزیزان و شهادت برخی از
آنان در راستای صیانت از سالمت نیروی کار و شاغلین
کشور ،حتی یک لحظه نظار تهای تخصصی متوقف
نشد و خوشبختانه موجب تعطیلی صنایع نبودیم و با
وجود شرایط سخت تحریمهای ظالمانه شاهد تابآوری
و فعالیت صنایع و کارگا هها بود هایم .این امر مرهون
تال شهای کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفهای در
راستای پیشگیری و مقابله با کووید  ۱۹در این شرایط
اضطراری بود.
مدرسیفر در پایان برو نرفت از شرایط سخت کرونایی و
آیند های روشن برای صنعت ،تولید و تجارت کشور را در
گرو همدلی ،نظار تهای مستمر و پیروی از توصیههای
ایمنی و بهداشتی دانست و آمادگی فوالد مبارکه و حوزه
سالمت شرکت را برای انتقال تجارب به دیگر شرکتها برای
کاهش حوادث ،بیمار یها و همچنین اثرات همهگیری
کرونا ،اعالم کرد.

اروپا باید صادرات قراضه به کشورهای آالینده را متوقف کند

بازار ورق سیآیاس در رونق

به گزارش پایگاه خبری فوالد ایران ،گزارش ها حا کی از آن است که
یوروفر از اهمیت کاهش صادرات قراضه آهن اروپا به کشورهایی
صحبت کرده که استانداردهای زیست محیطی مشابه اروپا ندارند.
برای این که اروپا بتواند تا سال  2050به برنامه آب و هوایی سبز خود
دست یابد باید مانع صادرات قراضه اروپا به خطوط تولیدی شود که از
استانداردهای حوزه یورو تبعیت نمی کنند و در این راستا از کمیسیون
اروپایی خواسته شده که چنین طرحی را رسما پیشنهاد دهد.

به پایگاه خبری فوالد ایران ،هنوز ورق گرم سیآیاس در اروپا و ترکیه
پرطرفدار است و صادرکنندهها که تولیدات ماه می را نیز پیشفروش
کردهاند ،قدرت قیمتگذاری باالتر را در دست دارند؛ بااینهمه افزایش
قیمت شدید فعالیت بازار را متوقف کرده است.
هفته گذشته ورق گرم اوکراین به ترکیه در  1000دالر هر تن سیافآر
معادل  980دالر در هر تن فوب و مشابه یک هفته قبل پیشنهاد
شد.
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گ ـ ـ ــروه فوالد مبارکه
معاون بهرهبرداری فوالد هرمزگان مطرح کرد:

چشمانداز فوالد هرمزگان تحقق
تولید یکمیلیون و  ۶۵۰هزار تن
فوالد در سال ۱۴۰۰

با تالش کارکنان و حمایت مدیران محقق شد؛

دستیابی به بیشترین تولید ماهانه گندله در فوالد سنگان
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان،
مدیرعامل این شرکت از دستیابی
به رکورد جدید تولید ماهانه به میزان
 422هزار و  669تن گندله در فروردینماه سال جاری
خبر داد.
علی امرایی ضمن اعالم این خبر اظهار کرد :شرکت
صنایع معدنی فوالد سنگان بهعنوان زیرمجموعه گروه
فوالد مبارکه موفق شد بعد از رکوردهای پیدرپی در سال
جهش تولید ،در فروردینماه امسال با وجود تعطیلی در
ایام نوروز و موج چهارم کرونا به بیشترین رکورد ماهانه
تولید گندله دست یابد تا نشان دهد عزم خود را برای
عمل به شعار سال جزم کرده است.

مدیرعامل فوالد سنگان با اشاره به اینکه این شرکت
در سال گذشته با تولید سه میلیون و  ۳۰۴هزار و ۱۲۴
تن گندله موفق به ثبت رکورد تولید سالیانه شد ،ادامه
داد :علیرغم تمام موانع موجود اعم از کمبود کنسانتره
و محدودیتهای برق و گاز توانستیم به رشد قابلتوجه
 ۱۳۰درصدی تولید گندله در سال  ۹۹نسبت به مدت
مشابه در سال  ۹۸دست یابیم تا سهم مهمی در رشد 6.5
درصدی تولید گندله در کشور بهعنوان دومین قطب
تولید گندله در شرق کشور را ایفا کنیم.
وی با اشاره به ارسال روزانه بیش از ده هزار تن گندله
بهعنوان ماده اولیه پایدار به شرکت فوالد مبارکه گفت:
برنامهریزی منسجم و ضابطهمند در شرکت فوالد سنگان
باعث شد تا تأمین بخشی از گندله موردنیاز فوالد مبارکه

تأمین شود و در رسیدن به اهداف تولیدی که محور اصلی
شعارهای سال در سالهای گذشته است نائل شویم.
امرایی با تأ کید بر کیفیت مطلوب تولیدات گندله
فوالد سنگان اظهار کرد :با بهینهسازی خطوط تولید
و بومیسازی قطعات و تجهیزات عالوه بر رشد کمی،
کیفیت محصوالت تولیدی این شرکت متناسب با
استانداردهای شرکت فوالد مبارکه است .وی با اشاره
به تأسیس کارخانه کنسانتره سازی با ظرفیت  ۵میلیون
تن در خردادماه گذشته گفت :در راستای جلوگیری از
خام فروشی و جایگزینی معدن بهجای نفت هماهنگ
با گام دوم انقالب این شرکت با حمایت کامل شرکت
فوالد مبارکه بزرگترین کارخانه تولیدکننده کنسانتره
را در شرق کشور احداث نمود .مدیرعامل فوالد سنگان

به اهتمام شرکت فوالد سنگان در ایفای مسئولیتهای
اجتماعی در استان خراسان رضوی هم اشارهای کرد و
گفت :این شرکت در سال گذشته رتبه برتر بهرهوری را در
میان صد شرکت صنعتی کشور به دست آورد و برای حفظ
محیطزیست و تأمین آب پایدار درصدد است تا از پساب
فاضالب شهرهای اطراف خواف استفاده کند .شایان
ذکر است ،شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان با هدف
تولید پایدار بخشی از گندله موردنیاز شرکت فوالد مبارکه
اصفهان در سال  ۱۳۹۴تأسیس شد و در حال حاضر واحد
گندلهسازی این شرکت با ظرفیت اسمی  ۵میلیون تن و
همچنین با راهاندازی کارخانه کنسانترهسازی با ظرفیت
مشابه واحد گندلهسازی درصدد تحقق اهداف تولیدی
این شرکت است.

مدیر واحد فنی و تعمیرات شرکت فوالد سنگ خبر داد؛

افزایش بهرهوری در واحد فنی و تعمیرات شرکت فوالد سنگ در سال 99
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالدسنگ،مجتبی
جعفریان ،مدیر واحد فنی و تعمیرات این شرکت ،از
افزایش بهرهوری در این واحد خبر داد که در سال  99با
تالش چشمگیر کارکنان این واحد محقق شده است.
وی یادآور شد :با شکلگیری دفتر فنی برق و مکانیک در واحد فنی و
تعمیرات ،برنامه تعمیرات پیشگیرانه  PMدر شرکت جاریسازی گردید و
این امر سبب کاهش چشمگیر حجم تعمیرات اضطراری و توقف تجهیزات

شد و افزایش  163درصدی فعالیتهای نگهداری را به همراه داشت.
مدیر واحد فنی و تعمیرات شرکت فوالد سنگ افزود :با پیادهسازی نظام
 5Sدر کارگاههای واحد فنی تعمیرات ،عملیات کدینگ کاالها در انبار
صورت پذیرفت و در ادامه دفترچه فنی قطعات و تجهیزات آماده شد .در
پی آن نیز سطح ذخیره انبار تعریف گردید و در راستای تجهیز انبار اقدامات
الزم انجام گرفت.
وی عملیات بومیسازی تجهیزات را از دیگر فعالیتهای این واحد

برشمرد و افزود :با برنامهریزی انجامشده عملیات بومیسازی و ساخت
قطعات از دیماه  1399در دستور کار قرار گرفت و امیدواریم در سال جدید
با گسترش روند این فعالیت ،صرفهجویی قابلتوجهی برای شرکت به
همراه داشته باشد.
جعفریان مدیر واحد فنی و تعمیرات شرکت فوالد سنگ در پایان این
موفقیتها را نتیجه تالش شبانهروزی و کار جهادی پرسنل واحد فنی و
تعمیرات شرکت دانست و از زحمات آنان تشکر و قدردانی کرد.

برگزاری جلسات مجامع عمومی سهامداران شرکتهای هلدینگ آ تیهفوالد
به گزارش روابط عمومی هلدینگ آتیهفوالد نقشجهان،
مجامع عمومی عادی صاحبان سهام شرکتهای
زیرمجموعۀ هلدینگ آتیهفوالد نقشجهان از اول
اردیبهشت  1400در حال برگزاری است.
بر این اساس مجامع عمومی عادی صاحبان سهام شرکتهای آهن
و فوالد ساواالن زنجان ،حدیدکاران لرستان ،صنایع آتیه لوله پارتا ک،
فوالدگستران هرمزگان ،آهن فوالد کاسپین ،دانا فوالد سمنان ،صبا فوالد

گیالن ،فوالدگستران کرمانشاه و فوالدگستران بجنورد در محل سالن
جلسات ساختمان مرکزی هلدینگ آتیهفوالد نقشجهان با رعایت
کامل دستورالعملها و پروتکلهای بهداشتی بهصورت ویدئوکنفرانس
برگزار شده و برگزاری مجامع مابقی شرکتهای تابعه تا  20اردیبهشتماه
ادامه مییابد .در این مجامع با حضور صاحبان و نمایندگان سهامداران،
مدیران عامل ،اعضای هیئتمدیره ،حسابرسان قانونی و مدیران میانی،
ابتدا هیئترئیسه انتخاب و پس از اعالم رسمیت جلسه توسط رئیس

مجمع ،گزارش فعالیت هیئتمدیره توسط مدیرعامل شرکت به مجمع
ارائه میگردد .در ادامه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط
نماینده مؤسسه حسابرسی قرائت و سپس ترازنامه و صورتهای مالی
شرکتهای مذکور برای سال مالی منتهی به  1399/12/30مورد تصویب
قرار خواهند گرفت .همچنین روزنامه رسمی ،حسابرس مستقل و بازرس
قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به  1400/12/30تعیین
میگردند.

ســـید اصغـــر مدنـــی ،معـــاون بهرهبـــرداری فـــوالد
هرمـــزگان ،از چشـــمانداز فـــوالد هرمـــزگان در تحقـــق
تولی ــد یکمیلی ــون و  650ه ــزار ت ــن ف ــوالد در س ــال 1400
خبـــر داد و گفـــت :بـــا همـــت و تـــاش کارکنـــان ایـــن
ش ــرکت در س ــال  99ب ــا تولی ــد یکمیلی ــون و  651ه ــزار و
 115ت ــن آه ــن اس ــفنجی از ظرفی ــت اس ــمی واح ــد احی ــا
مستقیم عبور کردیم.
همچنیـــن بـــا تولیـــد یکمیلیـــون و  521هـــزار و  140تـــن
تخت ــال ب ــرای اولی ــن ب ــار از ابت ــدای بهرهب ــرداری توانس ــتیم
از ظرفیــت اســمی واحــد فوالدســازی و ریختهگــری مــداوم
عبـــور کنیـــم .بـــدون شـــک ایـــن موفقیتهـــا در زمینـــه
تولی ــد و ثب ــت رکورده ــا نویدبخ ــش س ــالی موفقت ــر ب ــرای
ای ــن ش ــرکت خواه ــد ب ــود.
وی افـــزود :در ســـال جدیـــد برنامـــه تولیـــد واحـــد احیـــا
مســـتقیم بـــه میـــزان یکمیلیـــون و  720هـــزار تـــن و
واحـــد فوالدســـازی یکمیلیـــون و  650هـــزار تـــن اســـت.
از ط ــرف دیگ ــر ،برنام ــه افزای ــش ظرفی ــت تولی ــد اس ــلب از
یکمیلی ــون و  650ه ــزار ت ــن ب ــه یکمیلی ــون و  750ه ــزار
ت ــن نی ــز در دس ــتور کار ق ــرار دارد و امیدواری ــم ب ــا توج ــه ب ــه
ش ــرایط محیط ــی و پیش ــرفت پروژهه ــای مربوط ــه ،ای ــن
امـــر در نیمـــه دوم ســـال  1400تحقـــق یابـــد.
معـــاون بهر هبـــرداری فـــوالد هرمـــزگان بـــه مهمتریـــن
اقدام ــات اس ــتراتژیک ای ــن ش ــرکت در ح ــوزه بهرهب ــرداری
در ســـال جدیـــد اشـــاره کـــرد و آنهـــا را بهطـــور خالصـــه
برشـــمرد-1 :کاهـــش توقفـــات اضطـــراری و تأخیـــر در
واحدهـــای احیـــا مســـتقیم و فوالدســـازی در راســـتای
افزای ــش تولی ــد محص ــول؛  -2بهب ــود کیفی ــت اس ــلبهای
تولیـــدی؛  -3افزایـــش بـــازده کور ههـــای قوســـی و
ریختهگـــری؛  -4کاهـــش نســـبت تولیـــد محصـــوالت
خــارج از ســفارش مشــتریان؛  -5افزایــش ســرعت ماشــین
ریختهگـــری و اســـتفاده حدا کثـــری از ظرفیـــت آن؛ -6
کاهـــش مصـــرف بـــرق کور ههـــای قـــوس الکتریکـــی؛ -7
کاهـــش مصـــرف نســـوز؛  -8کاهـــش مصـــرف الکتـــرود
گرافیتـــی؛  -9کاهـــش مصـــرف گاز طبیعـــی و آب در
واحدهـــای احیـــا مســـتقیم و فوالدس ــازی؛  -10افزایـــش
آمادهبـــهکاری تجهیـــزات در واحدهـــای احیـــا مســـتقیم
و فوالدس ــازی؛  -11اس ــتقرار نظ ــام محاس ــبه هزین ــه ن ــت
بـــر تـــن تولیـــد؛  -12توســـعه بومیســـازی و حمایـــت از
تولی ــدات کیف ــی داخل ــی؛  -13ارتق ــای ایمن ــی و س ــامت
کارکن ــان؛  -14ارتق ــای عملک ــرد زیس ـتمحیطی و پس ــماند
نواحـــی تولیـــدی.
وی خاطرنشـــان کـــرد :بهمنظـــور تحقـــق پیـــام مقـــام
معظ ــم رهب ــری در س ــال جدی ــد الزم اس ــت تأمی ــن آه ــن
اســفنجی متناســب بــا نیــاز اعالمشــده از ســوی وزارتخانــه
در دس ــتور کار ق ــرار گی ــرد؛ محدودیته ــای گاز رف ــع گ ــردد
و زمین ــه اتص ــال انش ــعاب ش ــرکت ف ــوالد هرم ــزگان ب ــه خ ــط
لولـــه مســـتقل پاالیشـــگاه ســـرخون بندرعبـــاس فراهـــم
شــود؛ و مشــکل ناپایــداری انــرژی الکتریکــی و محدودیــت
بـــرق در فصـــل گـــرم ،بهعنـــوان بخـــش مهمـــی از موانـــع
تولی ــد ،ب ــا مس ــاعدت ش ــرکت گاز و ش ــرکت ب ــرق منطق ـهای
برطـــرف گـــردد .عـــاوه بـــر اینهـــا ،الزم اســـت تقویـــت
پســت شــهید لشــکری و نصــب ترانــس ســوم آن در منطقــه
ویـــژه اقتصـــادی صنایـــع معدنـــی و فلـــزی خلیجفـــارس،
اتصـــال دائـــم نیروگا ههـــای مســـتقر در منطقـــه ویـــژه
اقتصـــادی صنایـــع معدنـــی و فلـــزی خلیجفـــارس
بـــه پســـت شـــهید لشـــکری و اتصـــال خـــط انتقـــال
ب ــرق بن ــدر خمی ــر ب ــه خروج ــی پس ــت ب ــرق ش ــهید لش ــکری
نی ــز در دس ــتور کار ق ــرار گی ــرد .
معـــاون بهرهبـــرداری فـــوالد هرمـــزگان تأمیـــن بهموقـــع
و با کیفیـــت ســـایر مـــواد اولیـــه ازجملـــه برخـــی اقـــام
نســـوز ،الکتـــرود گرافیتـــی ،فروآلیاژهـــا و  ...را کـــه بایـــد
از طریـــق ارتبـــاط مســـتمر بـــا تأمینکننـــدگان مـــواد ،در
زم ــان موردنی ــاز و با کیفی ــت مطل ــوب ص ــورت گی ــرد ،ج ــزو
اولویتهـــای اساســـی دیگـــر شـــرکت در تحقـــق اهـــداف
شـــرکت برشـــمرد.

8
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ثبت رکورد تولید آهناسفنجی در شرکت فوالد خوزستان

جا به جایی سه رکورد تولید بهره برداری در مجتمع فوالد خراسان

امین ابراهیمی ،مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان ،ضمن اعالم این خبر
افزود :در اولین ماه سالی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
«تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» نامگذاری شده ،شرکت فوالد
خوزستان توانست با همت کارکنان خود به رکورد تولید  ۷۷,۳۶۵تن
آهناسفنجی در مدول  ۲واحد احیا دست یابد .آخرین رکورد تولید
ت  ۱۳۹۶با رقم ۷۶۳۹۹
آهناسفنجی این واحد مربوط به اردیبهش 
ُ
تن بود.

به گزارش روابط عمومی مجتمع فوالد خراسان ،فروردین ماه سال
۱۴۰۰در این شرکت در حالی به پایان رسید که با همت کارکنان پرتالش،
نواحی گندلهسازی ،احیا مستقیم و فوالدسازی رکورد تولید ماهانه خود
را شکستند .در این راستا در ناحیه گندلهسازی رکورد تولید  ۱۹۱هزار و
 ۵۷۷تن ،در ناحیه احیامستقیم رکورد تولید  ۱۳۵هزار و  ۶۰۳تن و در
ناحیه فوالدسازی رکورد تولید ماهانه ۱۰۵هزار و  ۳۴۲تن (درمجموع)
به ثبت رسید.

 1می 2021

ـازارـر
خــ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ب
خبر کوتاه

نصب تجهیزات سنگین کوره قوس
الکتریک فوالد سفیددشت

تجهیزات سنگین کوره قوس الکتریک فوالد
سفیددشت به وزن بیش از  ۱۸۰تن نصب شد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،پیش از این یکی از
جرثقیلهای سقفی سنگین این پروژه در اسفندماه
سال  ۹۹بهرغم مشکالت ناشی از کرونا و عدم حضور
کارشناسان خارجی شرکت سازنده ،توسط متخصصان
داخلی را هاندازی شد .با را هاندازی این جرثقیل ،طی
فروردینماه امسال تجهیزات سنگین کوره قوس الکتریک
نیز نصب و بهزودی عملیات اجرای پایپینگ (لولهکشی) و
برق این قسمت آغاز خواهد شد.
پیشرفت فیزیکی ۸۷درصدی واحد فوالدسازی
تسریع در تأمین و نصب تجهیزات طر ح ،موجب شده
پیشرفت فیزیکی واحد فوالدسازی سفیددشت ،به بیش
از  ۸۷درصد برسد .طبق گفته مسئوالن این مجتمع،
پیشبینی میشود واحد فوالدسازی سفیددشت در نیمه
دوم سال جاری به بهرهبرداری برسد.
با را هاندازی واحد فوالدسازی سفیددشت میتوان به
ظرفیت سالیانه تولید  ۸۰۰هزار تن اسلب دست یافت.
فوالد سفیددشت جزو  ۷طرح فوالدی است که در استان
چهارمحال و بختیاری جانمایی شده است.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در گفتوگو با ایراسین؛

فوالد مبارکه کشور را از واردات تختالهای عریض در صنعت کشتیسازی بینیاز کرد
نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق
بازرگانـی ایـران معتقـد اسـت شـرکت فـوالد مبارکـه
بهعنـوان یـک سـرمایه ملـی و صنعتـی بـرای ایـران
محسـوب میشـود و نقـش بسـیار مهـم و ارزشـمندی در اقتصـاد
کشور دارد.
سجاد غرقی در گفتوگو با ایراسین با بیان این مطلب در ادامه افزود:
شرکت فوالد مبارکه از بنگاههایی است که در توسعه صنعتی کشور
دارای جایگاه ویژه است .بهگونهای که هم صنایع باالدستی و هم
صنایع پاییندستی متأثر از عملکرد اقتصادی و تولیدی این شرکت
فوالدساز بزرگ کشور هستند.
به گفته وی ،در کنار موارد یادشده ،شرکت فوالد مبارکه میتواند
به واسطهای اهمیتی که در زنجیره فوالد دارد ،سیاستهایی را در
توسعه بنگاهی پیش گیرد تا منجر به توسعه کل زنجیره شود؛ در
واقع تغییر نگرش از سوی شرکتهای بزرگ فوالدی نسبت به صنایع

توسط کارشناس واحد تحقیقات منابع انسانی فوالد مبارکه
صورت گرفت:

طراحیوپیادهسازیسامانهتحلیل
رضایتواشتیاقشغلی کارکنان

باالدستی میتواند یکی از راهکارهایی باشد که منجر به توسعه و رشد
صنعت سنگآهن شود.
وی در خصوص ورود شرکتهای فوالدی به حوزه معدن نیز گفت:
برخی از شرکتهای فوالدی ممکن است در بازار سرمایه سهام
شرکتهای معدنی را داشته باشند و برای تأمین بخشی از نیاز
سنگآهن خود نسبت به خرید سهام شرکتهای معدنی اقدام کنند
که این کار بهنوعی برای باالنس کردن شرایط رکود و رونق بهعنوان
خریدار و تأمینکننده از سوی شرکت فوالد مبارکه انجام شده و
میتواند منجر به تعادل در بین طرفین شود.
غرقی درباره اینکه چه پیشبینی برای بخش معدن و صنایع معدنی
کشور بهویژه سنگآهن و فوالد دارد نیز اظهار کرد :در سال ۱۴۰۰
نشانههای سیاستگذاریهای ما در  ۸سال گذشته نمایان خواهد
شد و در حلقه آهن و فوالد با کسری مواد اولیه در صنایع باالدستی
مواجه خواهیم شد .طبق آمارهای منتشرشده از سوی ایمیدرو

بین  ۸تا  ۱۲میلیون تن با کسری مواد اولیه مواجه خواهیم بود؛
بنابراین مهمترین اقدامی که میتواند در سال  ۱۴۰۰ر خ دهد تغییر
نگرش و تغییر رویکردهای سابق در زنجیره فوالد است که بتوان آن
را اصالح کرد.
به گفته نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی
ایران ،ا گر در سال  ۱۴۰۰انحرافات موجود در زنجیره آهن و فوالد
برطرف شود ،برای دهههای بعد روند فعالیت در این بخش را
تضمین خواهیم کرد اما در غیر این صورت و ادامه روند فعلی ،در
سالهای آینده با مشکل تأمین نهاده برای واحدهای فوالدی و
همچنین تعطیلی آ نها به دلیل نبود سنگآهن مواجه خواهیم
شد.
به گفته وی ،در سال  ۱۴۰۰با توجه به کسر یهایی که در زمینه
سنگآهن و کنسانتره دیده میشود ،پس باید روندی در پیش گرفته
شود تا سرمایهگذاری در این دو بخش افزایش پیدا کند.

آ گهی

آ گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان

کارش ــناس واح ــد تحقیق ــات مناب ــع انس ــانی ش ــرکت
ف ــوالد مبارک ــه موف ــق ش ــد س ــامانهای را ب ــا ه ــدف تجزی ــه و
ش طراحی کند.
تحلیل و تولید گزار 
عب ــاس عب ــادی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــن س ــامانه ق ــادر اس ــت
تمام ــی گزارشه ــای موردنی ــاز را ب ــرای کلی ــه س ــطوح و
واحده ــای س ــازمان ب هط ــور خ ــودکار و در لحظ ــه ایج ــاد کن ــد
گف ــت :تم ــام مراح ــل طراح ــی و پیاد هس ــازی ای ــن س ــامانه
ش ــامل م ــواردی چ ــون بارگ ــذاری اطالع ــات در س ــامانه،
پاالیــش اولیه ،انجــام خودکار محاســبات رضایــت و مطلوبیت
و دس ــتهبندی اف ــراد در نواح ــی چهارگان ــه اثربخش ــی،
تهی ــه نموداره ــای متن ــوع ،طراح ــی راب ــط گرافیک ــی کارب ــر،
صفحهبن ــدی و تهی ــه گزارشه ــای نهای ــی در ای ــن پ ــروژه
انج ــام ش ــده اس ــت.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن فعالیت عــاوه بــر افزایش بهــرهوری
ش از جنب هه ــای مدیری ــت
و صرفهجوی ــی در زم ــان تهی ــه گ ــزار 
اطالعــات ،عــدم وابســتگی بــه پیمانــکار و دقــت بــاال در انجــام
محاســبات نیــز حائــز اهمیــت اســت .ایــن ســامانه قــادر اســت
ســالیانه  200نســخه متمایــز مشــتمل بــر  8000صفحــه گــزارش
شهــا در ســال
تحلیلــی ایجــاد نمایــد کــه نمون ههــای ایــن گزار 
گذش ــته ب ــرای واحده ــای مختل ــف در س ــطح ش ــرکت تهی ــه و
ارس ــال ش ــده اس ــت.
گفتن ــی اس ــت رضای ــت و اش ــتیاق ش ــغلی کارکن ــان هم هس ــاله
یش ــده طبــق
در اواخــر تابس ــتان بــر اس ــاس پرسش ــنامه طراح 
م ــدل  HayGroupاز طری ــق س ــامانه نظرس ــنجی کارکن ــان
موردس ــنجش ق ــرار میگی ــرد .ای ــن پرسش ــنامه از  68س ــؤال
تش ــکیل ش ــده ک ــه رضای ــت و اش ــتیاق ش ــغلی کارکن ــان را در 16
مؤلف ــه مختل ــف نظی ــر حق ــوق ومزای ــا ،فرص ــت توس ــعه و ارتق ــا
و ...میس ــنجد.
ایــن مؤلف ههــا درمجمــوع دو عامــل مؤثــر بــر اثربخشــی کارکنان
یعن ــی اش ــتیاق ش ــغلی و توانافزای ــی کارکن ــان را م ــورد ارزیاب ــی
ق ــرار میده ــد ک ــه ب ــرای س ــازمان از اهمی ــت زی ــادی برخ ــوردار
اســت و عوامــل مهمــی چــون عملکــرد کارکنــان ،عملکــرد مالی
و رضایــت مشــتریان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.

ردیف

نوعفراخوان

شــماره

موضوع

مهلــت ار ســال مــدارک

مدیریتمرتبط

1

فراخوان عمومی

48528590

حمل جادهای مواد اولیه از منطقه سنگان به فوالد مبارکه

1400 /2 /18

قراردادهایخرید

2

فراخوان عمومی

48528589

حمل جادهای مواد اولیه از منطقه سیرجان به فوالد مبارکه

1400 /2 /18

قراردادهایخرید

3

فراخوان عمومی

48528593

حمل جادهای مواد اولیه از منطقه یزد به فوالد مبارکه

1400 /2 /18

قراردادهایخرید

4

فراخوان عمومی

48528646

حمل جادهای مواد اولیه از منطقه سپیددشت به فوالد مبارکه

1400 /2 /18

قراردادهایخرید

5

فراخوان عمومی

48528802

حمل جادهای مواد اولیه از منطقه همدان به فوالد مبارکه

1400 /2 /18

قراردادهایخرید

6

فراخوان عمومی

48528803

حمل جادهای مواد اولیه از منطقه بیجار به فوالد مبارکه

1400 /2 /18

قراردادهایخرید

7

فمزایده عمومی

1400400057

فروشاقالمضایعاتی

1400 /2 /26

قراردادهایخرید

8

فراخوان عمومی

48527488

تعمیر و نگهداری و اصالح ایستگاههای گاز کلر در سطح شرکت فوالد مبارکه

1400 /2 /18

قراردادهایخرید

فراخوان عمومی

48513876

انجامعملیات تفکیک،دستهبندی،پاکسازی،حملوتخلیهانواعضایعاتونخالههادرسطحشرکتفوالدمبارکه

1400 /2 /25

قراردادهایخرید

9

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوانهای عمومی ،مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانی ،www.msc.irمنوی خرید و تأمین کنندگان ،مناقصات مراجعه و طبق راهنمای موجود،
نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان ( )SRMا قدام نمائید .اطالعات سایر فراخوانها از طریق سایت شرکت ،قسمت اطالعیهها قابل دسترس میبتشد.
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان
بورس و سهام
<<<<<< نمـ ـ ـ ـ ــودار تغییـ ـ ــر قیمـ ــت سه ـ ــام (ریال) >>>>>>

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

روز

قیمت (ریال)

کمترین

بیشترین

پایانی

تغییر

تغییر

حجم معامله

(درصد)

(میلیون سهم)

1400/02/04

شنبه

11800

12250

12000

110

0.91

48

1400/02/05

یک شنبه

11650

11990

11760

240

2

61

1400/02/06

دوشنبه

11710

12300

12040

280

2.38

55

1400/02/07

سه شنبه

12230

12760

12660

620

5.15

122

1400/02/08

چهار شنبه

12450

13200

12770

110

0.87

57

12770

12660
12040

12000
11760

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

12800
12600
12400
12200
12000
11800
11600
11400
11200

پنلهایخورشیدیشفافجایگزینپنجرههایمعمولی

تهیه پالستیک قابل بازیافت از ضایعات چوب

محققان دانشگاه ایالتی میشیگان ( )MSUپنل خورشیدی شفافی
ساختهاند که میتوان از آن برای شیشههای پنجره و خودرو و صفحه
نمایش گوشیهای هوشمند استفاده کرد .پوشش مولکولی آلی این
پنلها قادر به تفکیک طول موجهای گونا گون نور است و میتوان
آنها را طوری ساخت که فقط اشعه ماوراءبنفش و طول موج نزدیک به
مادون قرمز را جذب کند .ازآنجا که این نورها برای چشم انسان قابل
رؤیت نیست ،پنل خورشیدی شفاف به نظر میرسد.

محققان موفق شدند با استفاده از ضایعات چوب مادهای قابل
بازیافت و تجزیه تولید کنند که از پالستیکهای ساختهشده از مواد
نفتی بادوامتر است .این پژوهشگران پس از بررسی ماتریس متخلخل
چوب به ماده جدیدی رسیدند که قدرت مکانیکی و دوام آن بسیار
زیاد و برخالف پالستیکهای کنونی قابلتجزیه است .این مواد
ایمنی زیستی بسیار خوبی دارند و بر محیط زیست و چرخه آن اثرات
نامطلوب کمتری خواهند داشت.
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تجربههای دانشی برتر

موضوع تجربه :نحوه صحیح بازرسی روزانه اتصاالت
انبساطی (ا کسپنشن جوینت)
صاحبتجربه :فرشاد شیرانی
واحد :احیا مستقیم واحد شهید خرازی

کنترل پدیده  Intermixingبه هنگام عملیات تغییر گرید فوالد
در فرایند ریختهگری مداوم تختال
اصوال برنامهریزی تولید واحدهای ریختهگری مداوم بر اساس درخواست
مشتری است و انواع فوالدهای با محدودههای ترکیب شیمیایی مختلف
در فهرست فوالدهای تولیدی آنها قرار دارد .در فرایند ریختهگری مداوم و
هنگامعملیاتتعویضپاتیل ،گاهیالزماستنوعفوالدتولیدیبهلحاظترکیبشیمیایی
تغییر کند .با توجه به پیوسته بودن عملکرد سیستمهای تاندیش و ماشین ریختهگری و
همچنینحضور جریانمغشوشدر تاندیشوحوضچهمذابشمشدر حالانجماد،دو
فوالدمذابمتوالیباترکیبشیمیاییمختلفبایکدیگرمخلوطمیشوند.جهتخارج
کردن فوالد مخلوط شده از فرایند تولید ،نیاز به شناسایی دقیق ناحیه مخلوطشده در
شمشوجودخواهدداشت،همچنینبهلحاظاقتصادیبهکارگیریراهکارهاییبهمنظور
کاهشمقدار فوالدمخلوطشدهبیندوذوبنیزاز اهمیتزیادیبرخوردار است.
بهعلت مداوم بودن عملیات ریختهگری در تاندیش و ماشین ریختهگری از مخلوط شدن دو
لتاندیشوحوضچه
مذابباترکیبشیمیاییمختلفنمیتواناجتناب کرد؛بنابرایندر مح 
مذابداخلشمشبیندوفوالدمذاباختالطصورتخواهد گرفت.در اینخصوصبرخی
از تولیدکنندگان فوالد بهمنظور جلوگیری از اختالط ،سیستم را متوقف و مجددا راهاندازی
میکنند؛ اما اساسا یکی از راههای افزایش بهرهوری در فرایند ریختهگری مداوم ،کاهش تعداد
دفعات توقف و راهاندازی مجدد سیستم در حین فرایند تولید محصول است .بنابراین تولید
پیوستهفوالدهایباترکیبشیمیاییمختلفازجملهموانعحاکمبرافزایشبهرهوریخواهد
بود .بدین منظور برخی دیگر از تولیدکنندگان بهدلیل مشکالت مربوط به راهاندازی مجدد
سیستموبهمنظور افزایشبهرهوریتولید،ترجیحمیدهنداختالطبینمذابفوالدهاصورت
گیرد.سپسآنمقداراز فوالدمخلوطشده درمحصولنهاییرا کهمطابقبادرخواستمشتری
نیست شناسایی و بهعنوان فوالد با افت کیفی و یا بهعنوان قراضه از فرایند تولید خارج کنند.
در این موارد الزم است تولیدکنندگان فوالد بهمنظور خارج کردن فوالد مخلوطشده از فرایند
تولید ،ناحیه مخلوطشده دو فوالد را دقیقا شناسایی کنند .همچنین با توجه به اینکه این
موضوعبهلحاظاقتصادیبسیار مهماست،بایدبههنگامعملیاتتغییرنوعفوالد راهکارهای
مناسب برای بهینه کردن سیستم بهمنظور تولید حداقل مقدار فوالد مخلوطشده نیز به کار
گرفته شود .در این راستا مدلسازی پدیده اختالط ( )Intermixingدر فرایند ریختهگری مداوم

میتواندتاحدزیادیپاسخگوینیازهایتولیدکنندهدر جهتبهینهسازیسیستموافزایش
بهرهوریتولیدباشد.
اساسانصبتجهیزات کنترلجریاندر تاندیشبهمنظور بهینهسازیالگویجریانمذابدر
تاندیش یکی از روشهایی است که با استفاده از آن امکان کاهش حجم اختالط بین دو ذوب
در تاندیش تا حدودی فراهم میگردد .در این خصوص محققان بسیاری با به کار بردن انواع
وسایل کنترلجریانمذابدر تاندیش(مانندسدها،بندها،موانعو)...وتغییرموقعیتآنها
درتاندیشهایمختلف،بهترینشرایطرابااستفادهازمدلسازیفیزیکیوریاضیجریانمذاب
در تاندیشپیشنهاد کردهاند.نکتهقابلتوجهآناست کهاختالطدر حوضچهمذابشمشرا
نباید کماهمیتونادیده گرفت.الزمهپیشبینیمحدودهاختالطدر محصولنهاییماشین
ریختهگری،مدلسازیاختالطدر حوضچهمذابشمشپساز خروجمذاباز تاندیشاست.
در اینخصوصبرخیاز راهکارهای کاهشاختالطدر تاندیشوحوضچهمذابشمشارزیابی
شدهوتأثیرآنهارابرمقدار فوالدمخلوطشدهدر محصولنهاییموردمطالعهقرار گرفتهاست.
نتایجنشاندادهاست کهتأثیراختالطدر حوضچهمذابشمشدر مقایسهباتأثیراختالطدر
تاندیش،برمقدارفوالدمخلوطشدهدرمحصولنهاییبیشتربودهوبنابراینازاهمیتبیشتری
برخوردار است.
براساسپژوهشهایصورتگرفته،نحوهاختالطبینذوبهایمتوالیدر تاندیشوحوضچه
مذاب شمش با استفاده از مدلهای ریاضی اختالط شبیهسازی شده است .شرایط دمایی
بین دو ذوب مخلوطشده در تاندیش برای دو حالت همدما و غیرهمدما در نظر گرفته شده
(شکل)1وتأثیراختالفدماییبیندوذوببرمقدار فوالدمخلوطشدهدر تاندیشومحصول
نهاییماشینریختهگریمداوم(تختال)موردمطالعهقرار گرفتهاست(شکل.)2باشناسایی
پارامترهایمؤثربراختالط،راهکارهاییاعماز عملیاتی(سرعتماشین،شکلتاندیش،عرض
تختالو)...وبرنامهریزی(نحوهتقدموتأخربینتوالیذوبها)،جهت کاهشحجماختالط
در تاندیش و محصول نهایی ارائه شده است .همچنین تأثیر هریک از راهکارهای پیشنهادی
بر مقدار حجم اختالط در تاندیش و حوضچه مذاب شمش بهطور مجزا بررسی گردیده و در
نهایتروشهایمؤثردرجهتبهحداقلرساندنمقدارفوالدمخلوطشدهدرمحصولماشین
ریختهگریمداومپیشنهادشدهاست.

ترفندهایافزایشامنیت کامپیوتر
در این مقاله تصمیم داریم شما را با آنچه باعث افزایش امنیت
سیستم کامپیوترشمامیشودآشنا کنیم.درصورتیکهاز رایانهشخصی
خود با اهداف تجاری استفاده میکنید ،یا از طریق کامپیوتر خود به
پرداختهایبینبانکیوچک کردنحسابهایبانکیخودمیپردازید،حتماالزم
استامنیتسیستمشمابهصورت کاملتأمینشودتااز نفوذهرگونهعاملخارجیبه
اطالعاتمهموحیاتی کامپیوترشماجلوگیریشود.برایرسیدنبهاینهدفموارد
زیررادر نظربگیرید:
 -1بر روی Biosسیستم کامپیوتر خود پسورد قرار دهید .این ترفند تا حد زیادی امنیت
رایانهشماراتأمینمیکند.
-2برروی userخودبرایورودبهویندوزپسوردقرار دهیدتاهرشخصیجزخودتاننتواند
واردویندوزشماشود.
-3درصورتیکهمشکلهزینهاینداریدوامنیت کامپیوترشمادر اولویتاست،حتمااز
ویندوزاورجینالاستفاده کنید.ویندوزهایاورجینالدائماآپدیتمیشوندوامنیترایانه
را بسیار بهبود میبخشند .ویندوزهایی که بر روی لپتاپهای شرکتهای مهم نصب
شدهاندمعموال قانونیهستند.
 -4بر روی درایوهای مهمی که در آنها اطالعات و فایلهای مهم خود را نگهداری
میکنید ،از طریق نرمافزار  bitlockerرمز عبور قرار دهید .با این کار امنیت اطالعات
نگهداریشدهدر درایوهابسیار بهبودپیدامیکندوهیچکسجزشماقادر بهدسترسیبه
اطالعاتآنهانیست.
 -5حتما بر روی سیستم خود یک آنتیویروس اورجینال نصب کنید .درصورتیکه از
آنتیویروسهای کرکشده و رایگان استفاده میکنید ،این عملکرد ممکن است بهجای
افزایشوبهبودامنیترایانهشما،باعثضعفامنیتیومشکالتمتعدددیگرشود.
 -6ا گر به سیستم شما ماژول یا ابزار بلوتوس متصل است ،هنگامی که میخواهید کار
مهمیانجامدهید،حتماآنراخاموشکنیدواز محیط Bluetoothخارجشوید.
-7مرورگرهایسیستمرایانهخودرااز منبعاصلیدانلود کنیدوهمیشهاز آخرینورژن
مرورگر استفاده نمایید ،مثال مرورگر موزیال را از سایت  Mozilla.orgو مرورگر گوگل کروم را
از سایت رسمی  google.comدریافت نمایید .و آنها را از طریق ترفندهای خاص که در
آموزشهای بعدی به آنها میپردازیم رمزنگاری کنید .بر روی صفحات loginبه ایمیل و
ورودبهحساببانکیخود passwordقرار دهید.
-9با firewallویندوزبیشترآشناشویدوقسمتیاز امنیترایانهشخصیخودرااز طریق
کار کردنبافایروالویندوزبهبودببخشید.

 -10اینترنت وایرلس معموال امن نیست ،چرا که از طریق انتقال امواج کار میکند؛
بنابراینا گرشخصیدر اینمیانامواجرا کنترلودستکاری کند،امنیتشماتحتشعاع
قرار میگیرد.ارتباطامنبهاینترنتیاشبکهمعموال از طریق کابل LANصورتمیپذیرد.
 -11یوزر و پسورد پیشفرض مودم خود را تغییر دهید .معموال هنگامیکه مودمهای
 adslشما توسط شرکتهای ارائهدهنده اینترنت  configمیشود ،جهت سهولت برای
تغییرتنظیماتدر دفعاتبعدیمراجعهشمابهآنشرکتیوزروپسوردمودمشماراadmin
قرار میدهد ،یعنی هر شخصی بتواند به IPشما دسترسی پیدا کند با یوزر و پسوردadmin
میتواندواردتنظیماتمودمشماشودو کانفیگآنراتغییردهد.
 -12حتما بررسی کنید که چه نرمافزاریهایی بر روی سیستمهای شما فعال است.
برخیاز فایلهاونرمافزارهاینفوذمیتواننداز طریقشخصهکربامتدهایخاصمانند
ایمیل یا فلش و … وارد سیستم شما شوند و تمام اطالعات شما را ضبط و از طریق اینترنت
به  hackerارسال نمایند .از طریق کلیدهای ترکیبی  ctrl + alt + deleteوارد task manager
ویندوزشویدوتمامنرمافزارهایفعالرابررسی کنیدوبررسی کنیدنرمافزار مشکوکیبرروی
سیستمدر حالاجرانباشد.
 -13از رمز عبورهای ساده برای سیستم خود و ا کانتهای ایمیل و حسابهای بانکی
خوداستفادهنکنید.
سعی کنید از پسوردهایی استفاده کنید که بهراحتی قابل حدس زدن نباشد .همچنین
سعی کنیدرمزعبوراکانتهایشمادرشبکههایاجتماعیوایمیلتانوحسابهایبانکی
شمایکساننباشد.اینبدینمعناست کها گربهیکیازاکانتهایشما،مثالایمیلتاننفوذ
شود،شخصهکرمیتواندبقیها کانتهایشمامثلمدیریتحسابهایبانکی،ا کانت
فیسبوکو…رانیزهمزمانهک کندوخسارتسنگینیبهشماواردشود.
رمز عبور قوی چیزی شبیه به  uhUIyGYU7R^%&E#%^RDf5URfyuwkf52wاست.
حتما میپرسید آن را چطور به خاطر بسپارم؟ پاسخ ساده است :نیاز نیست این پسورد را
حفظ کنید .برای حفظ این پسورد ،آن را در یک فایل notepadوارد کنید و بعد آن را در یک
درایو امن که توسط مورد  4رمزگذاری شده نگهداری نمایید .هر بار که میخواهید از این
پسورداستفاده کنید،فایلراباز کنیدوپسوردرابهسادگی کپیپیست کنید.
-14از فیلترشکنها،ویپیانهایاهربرنامهدیگری کهاز منبعوامنیتآنآ گاهیندارید
استفادهنکنید.
-15بکاپگیریونگهدارینسخهپشتیبانرابههیچعنوانفراموشنکنید.
-16مراقبfakepageهاباشید.
منبعwww.sis-eg.com:

شکل  :1الگوی جریان مذاب در تاندیش

خودتان را بهطور خالصه معرفی نمایید.

فرشاد شیرانی هستم ،اپراتور سایت احیا مستقیم ،شاغل
در واحد شهید خرازی ،دارای مدرک مهندسی برق گرایش
قدرت و از سال  1393در فوالد مبارکه مشغول به کارم.

بهاجمال موضوع تجربه خود را شرح دهید.

شکل:2الگویاختالط()Intermixingدر ناحیهبیندوذوبمخلوطشدهدر تختالمنجمدشده

موضوع تجربه ارائهشده ،نحوه صحیح بازرسی روزانه
اتصاالت انبساطی (ا کسپنشن جوینت) است .در این
تجربه به مواردی از معایب پیشآمده برای اتصاالت
انبساطی ازجمله تغییر شکل در اثر فشار بیشازحد،
کشیدگی یا فشردگی بیشازحد ،وجود ترک ،خوردگی
و محدود شدن حرکت در اثر وجود مواد خارجی اشاره
شده است.

چگونه موضوع تجربه به ذهن شما رسید؟

با توجه به متحمل شدن خسارات بسیار سنگین در برخی
فرایندها ،ا گر به آنها در ادامه روند فعالیت سازمان توجه
کنیم ،میتوانیم از بروز حوادث و یا مشکالت مشابه در آینده
تا حد قابل قبولی جلوگیری کنیم .با توجه به تازهساخت
بودن مگامدولهای شهید خرازی برای اولین بار در کشور،
بهر هبرداری از آ نها با مشکالت عدید های مواجه بود.
انفجار اتصال انبساطی (ا کسپنشن جوینت) الین پروسس
مگامدول  Aچالش بسیار بزرگی بود که دلیل آن خطای
طراحی ارزیابی شد .این تجربه باعث شد کلیه اتصالهای
مشابه واحد از این حیث بررسی شوند.
پیشبینیمقدار وزنتختالمخلوطشدهبامعیارهایمختلفانتخاب

چه اهدافی را از تجربه دنبال میکردید؟

چنین تجربه مهمی باید در همه واحدها اجرا شود تا از بروز
حوادث و توقف تولید جلوگیری شود و راه رسیدن به این
هدف ،ثبت تجربه است.

با چه چالشها یا دشوار یهایی در روند
تجربه روبهرو بودید؟

با توجه به تنشهای حرارتی در واحد احیا مستقیم از
اتصاالت انبساطی زیادی برای انتقال سیاالت استفاده
میشود که بررسی همۀ آ نها نیازمند داشتن اطالعات
بسیار در این زمینه و صرف وقت زیاد است .بدیهی است
با این کار از خسارات بیشتـــــــر به تجهیـــــــزات جلوگیــــــری
خواهد شد.

چه اقداماتی در راستای حل مسائل انجام
دادید؟

با استفاده از تجربه انفجار ا کسپنشن جوینت مگامدول A
کلیه ایرادات مشابه در مگا مدول  Bبرطرف شد.

چه بهبودهایی پس از اجرایی شدن تجربه
حاصل شد؟

با افزایش اطالعات فنی و بیشتر کردن میزان بازرسیها
بعد از انفجار ا کسپنشن جوینت مگامدول  Aدیگر شاهد
حوادث و خسارات مشابه نبودهایم.

فرصتهای بهبود نظامهای سازمان مانند
سیستم پیشنهادها و سیستم تجربه و مدیریت
دانش چیست؟ ارزیابی شما چگونه است و چه
پیشنهادهایی دارید؟

از نظر من یکی از را ههای بهبود نظا مهای سازمان،
دسترسی آسان به آ نهاست .بهطور مثال ،میتوان
دسترسی به نظام پیشنهادها توسط اپلیکیشن پوپک را نام
برد که پرسنل میتوانند راحتتر و سریعتر حتی در منزل،
از آن استفاده کنند .ا گر دیگر نظامها نظیر نظام ثبت تجربه
و مدیریت دانش نیز به کاربردهای اپلیکیشن پوپک اضافه
گردد ،استقبال از این نظامها بیشتر میشود .در همین
راستا ،پیشنهاد میگردد پرسنل شرکتهای پیمانکار نیز
به سیستم پیشنهادها دسترسی داشته باشند تا بتوان از
نظرات آنها در جهت بهبود عملکرد سازمان استفاده کرد.

مدیریت عوامل استرسزا در محیط کار
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ویژ گیهای بالینی وابستگی به اینترنت

عوامل استرسزا در محیط کار میتواند وضعیت را برای کارمندان
طاقتفرسا کند .شرایط کاری پیچیده ،ابهام نسبت به مسئولیتهای
فردی ،ترا کم وظایف و مسئولیتها ،ارتباط با افراد با ُپست باالتر یا
پایینتر و امنیت شغلی کارایی کارمندان را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیریت عوامل استرسزا و توانایی سازش با این قبیل کاهندههای
انرژی افراد میتواند راندمان و بازدهی کاری فردی و همچنین کل
مجموعه را به میزان قابلتوجهی افزایش دهد.

 18رمضان1442

«وابستگی به اینترنت» را «اعتیاد مدرن» ()Modern Addiction
نامگذاری کردهاند .در واقع وابستگی به اینترنت یک وابستگی واقعی
همانند اعتیاد به مواد مخدر است .ا گرچه این نوع وابستگی مشکالت
جسمی اعتیادهای شیمیایی را ندارد ،اما مشکالت اجتماعی ناشی از
آن همانند اعتیادهای دیگر است .از دست دادن کنترل رفتار ،عالئم
ناخوشایند ناشی از ترک ،ولع زیاد برای کار با اینترنت ،گوشهگیری اجتماعی
و افت تحصیلی و شغلی برخی پیامدهای وابستگی به اینترنت است.

 1می 2021

اجتم ـ ــاع ـ ـ ــی
فوالد من
عبدالرضا علیزاده ،شاغل در تولید قلعاندود و
خطوط برش  1و 2
به همه همکاران خدا قوت میگویم .اجر ت ـ ــان با موال
علی(ع) باشد.
0913***6852

سامان حیدری باغبادرانی ،شاغل در کارگاه
غلتک نورد گرم

خواهشمندیم درخصوص تهیه وا کسن برای کارکنان و
خانواده فوالد اقدام شود.
0939***6907

علی مراد خدری ارپناهی ،شاغل در تعمیرگاه
ریختهگری مداوم
مدتی است از خروج خودروهای داخلی از گیت پرسنلی
توسط انتظامات ممانعت به عمل میآید و این امر باعث
بروز مشکالت ورود و خروج برای پرسنل شیفت در پایان
ساعات اداری شده است .خواهشمند است مسئولین
محترم در خصوص حل این مشکل مساعدت کنند.
0913***9427

محسن مرادی ریزی ،شاغل در تولید ریخته گری
مداوم
بیمه تکمیلی ایران پاسخگوی هزینه داروی پرسنل قرارداد
مستقیم نیست .بهتر است هزینه ویزیت پرداخت نشود،
ولی هزینه دارو را پرداخت کنند .لطفا مسئولین محترم این
مورد را پیگیری کنند.
0913***6990

مختار شاهینیپور شاغل در نیروی انسانی و
سازماندهی

انسانی شرکت با تقویت مدرسان داخلی
گسترش دایره سرمایه
ِ

بهمناسبت فرارسیدن هفته گرامیداشت مقام معلم (مدرسان شرکت)

دستاوردهای مجتمع فوالد بهویژه ناحیه فوالدسازی
باعث خوشحالی من و خانواد هام شد .باعث افتخار من
است که تمامی سنوات خدمتم را در ناحیه فوالدسازی کار
کردهام .بدینوسیله توفیقات اخیر ناحیه فوالدسازی را به
مدیریت و کارکنان معزز آن تبریک عرض میکنم و توفیقات
روزافزون ایشان را آرزومندم.
0910***2298

حسین رحیمی مدیسه ،شاغل در عملیات ثانویه
فوالد
در دستورالعملهای مربوط به پیشگیری از شیوع ویروس
کرونا بر باز کردن پنجرهها تأ کید شده ،ولی پولپیت فوالدسازی
پنجرهندارد.
0913***0338

حسین شادمان پنابندانی ،شاغل در تولید
قلعاندود و خطوط برش  1و 2
از پیامهای خوب شما که مایۀ دلگرمی است سپاسگزارم.
0936***1046

غالمعلی خضیرپور شاغل در نورد سرد
غیور مردان صنعت فوالد مبارکه مایه افتخار ملتاند.
0937***7083

ابراز همدردی
با نهایت تأسف در هفته گذشته ،همکار گرامی
شادروان جعفر قلی باصری بهعلت عارضه قلبی
دار فانی را وداع گفت و به دیار حق شتافت.
این غم جانکاه و ضایعه جبرا نناپذیر را به محضر
خانواده این عزیز تسلیت عرض میکنیم و برای وی
علو درجات را از درگاه حقتعالی مسئلت مینماییم.

جعفرقلیباصری

ابراهیم کاظمی
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی

در ابتدا بر خود واجب میدانم فرارسیدن
هفته بزرگداشت مقام معلم را خدمت
کلیه همکارانی که بهعنوان مدرس در
فعالیتهای آموزش و توسعه منابع انسانی همکاری
میکنندتبریکعرضنمایم.
امروزه اهمیت آموزش و توسعه برکسی پوشیده نیست.
آموزشباهدفارتقایسطحدانش،مهارتونگرش کارکنان
موجب افزایش توانمندی ،بهبود عملکرد ،افزایش رضایت
و اشتیاق شغلی و در نهایت تحقق اهداف و تقویت فرهنگ و
جاریسازی ارزشهای هر شرکت میشود .در شرکت فوالد
مبارکه نیز یکی از روشهای جاریسازی فرهنگ یاددهی و
یادگیری با تأ کید بر تسهیم دانش و استفاده از پتانسیلهای
درونی شرکت ،مشارکت دادن کارکنان در امر آموزش و توسعه
منابعانسانیدرقالبمدرسینداخلیاست.مدرسینداخلی
ضمن ارتقای مهارتهای تخصصی سایر همکاران ،خود نیز
از نظر دانش و مهارت در زمینۀ تغییرات تکنولوژیک سازمان
بهروزباقیمیمانندوبهاینترتیبجنبههایتوسعهشخصی
آنها نیز پوشش داده میشود .گفتنی است که مدرسان
داخلیبهواسطهحوزههایتخصصیوحضور در کارگروههای
تخصصی آموزش ،با سایر کارکنان ارتباط برقرار میکنند و یک
شبکهدانشیقویمیسازند کهعاملمؤثریدرتسهیمدانش
و تبدیل دانش ضمنی شرکت به دانش آشکار از طریق تدوین

جزواتآموزشیبهشمار میآید.همهاینموارد،باعثافزایش
بهرهوریمدرسین،فرا گیرانونهایتاسازمانمیگردد.
از دیگرمزایایاستفادهاز دانشومهارتمدرسینداخلیبرای
سازمان ،سفارشیسازی و شخصیسازی آموزشهاست که
منجر به برآورده شده نیاز آموزشی کارکنان میگردد .مدرسان
داخلی از مثالهای واقعی ،مشکالت و چالشهایی که
فرا گیرانهرروز در محل کار باآنهامواجهنداستفادهمیکنند،
مهارتها و دانش مشخصی را که فرا گیران برای موفقیت در
شغلشان نیاز دارند شناسایی میکنند و دورههای آموزشی
متناسببانیاز واهدافخاصمتقاضیطراحیوبهزبانفنی
کهفرا گیراندرکصحیحیاز آنداشتهباشندارائهمینمایند.
در حال حاضر مدرسان داخلی به شیوههای زیر با مجموعه
آموزش و توسعه منابع انسانی همکاری میکنند :آموزش
تئوریک کالسمحور (حضوری/مجازی)؛آموزشهایحین
کار؛منتورینگو کوچینگ.
طی 3سال گذشته 734نفرمدرسداخلیفعالباماهمکاری
داشتهاند و  55درصد از سهم مدرسان دورههای آموزشی را
شامل میشود و نتیجه اثربخشی آموزشهای مذکور 88.8
ارزیابیشدهاست.
روش درخواست همکــــــاری با واحـــــــد آموزش و
توسعــه منابع انسانی
نظر به اینکه اثربخشترین و ماندگارترین یادگیری زمانی

ر خ میدهد که انسان شروع به آموزش دادن مفاهیم
آموختهشده به دیگران میکند ،ما در واحد آموزش و توسعه
منابع انسانی از افزایش تعداد مدرسین داخلی استقبال
میکنیموسازوکارهاییبرایشناساییافرادتوانمنددر حوزه
تدریسطراحینمودهایم.بههمینجهتاینجانبهمکاران
محترمراتشویقمیکنم کهواردعرصهتدریسوتوانمندسازی
همکارانشوند.
برای آغاز همکاری بهعنوان مدرس ،الزم است فرد متقاضی
تدریس ،فرم درخواست را که در اختیار تسهیلکننده آموزش
ناحیه قرار داده شده است ،به تأیید رئیس واحد برساند
و سپس به هماهنگکننده آموزش ناحیه تحویل دهد تا
نسبت به ارزیابی متقاضی اقدام شود .ارزیابی در دو مرحله
است :در مرحله اول سوابق تحصیلی ،سوابق آموزشی
بارز ،سوابق حرفهای ،علمی-پژوهشی (تألیفات ،ترجمه،
کتاب ،مقاله و پژوهشهای تحقیقاتی) مرتبط با حوزهای
که متقاضی برای تدریس در آن تقاضا داده بررسی میشود
و در صورت تأیید در مرحلۀ دوم ارزیابی متقاضی تدریس
در محورهایی چون بیان روشن ،تسلط بر محتوا ،بهروز
بودن محتوا و  ...مورد ارزیابی قرار میگیرد .پس از کسب
نمره موردقبول ،واحد آموزش از متقاضیان بهعنوان مدرس
داخلی بنا به نیازهای آموزشی اعالمشده از سوی نواحی
استفاده خواهد کرد.

صعود سپاهان به مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی

تجلیل مدیرعامل باشگاه سپاهان از خانواده
شادروان نادر دستنشان

به گزارش ایلنا ،دیدار تیمهای خوشه طالیی ساوه و فوالد مبارکه
سپاهان در مرحله یکهشتم نهایی مسابقات جام حذفی در
ورزشگاه شهید چمران ساوه برگزار شد .این دیدار در پایان  90دقیقه
با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت ،اما فوالد مبارکه سپاهان در
قت اضافه توانست  2گل به ثمر برساند تا شا گردان محرم نویدکیا
با نتیجه  2بر صفر به پیروزی برسند و به مرحله یکچهارم نهایی
صعود کنند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ،پیش از دیدار
تیمهای فوالد مبارکه سپاهان و نساجی مازندران ،محمدرضا سا کت،
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با حضور بر سر مزار شادروان نادر
دستنشان ،ضمن ادای احترام به ایشان از خانواده این مربی بزرگ و
بااخالق فوتبال کشور تجلیل کرد .این برنامه با حضور فرماندهان محلی
سپاه ،معاونین اداره ورزش و جوانان استان مازندران ،رئیس هیئت
فوتبال قائمشهر و دیگر مقامات محلی انجام گرفت.
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ورزش
دعوت بازیکن تیم بسکتبال فوالد
مبارکه سپاهان به اردوی تیم ملی

بازیکن تیم بسکتبال فوالد مبارکه سپاهان به
اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان جمهوری اسالمی
ایران دعوت شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان،
شادفر کرمی بازیکن جوان تیم بسکتبال فوالد مبارکه
سپاهان به اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان دعوت شد.
این اردو قرار است از اول اردبیهشت سال  ۱۴۰۰در اردبیل
برگزار شود.

در ادامه فصل نقل و انتقاالت والیبال کشور؛

بازیکنان والیبال فوالد مبارکه سپاهان
قراردادهای خود را تمدید کردند
به گزارش ایراسین و به نقل از روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ،مهدی مرندی ،لیبرو تیم والیبال فوالد
مبارکهسپاهانقراردادخودرابااینباشگاهبهمدتسهفصلدیگرتمدید کرد.
مرندیباتیمملیدرسال ۲۰۱۵درمسابقاتلیگجهانیوالیبالحضورداشتهودرسال ۲۰۱۶نیزدرمسابقاتلیگجهانی،
المپیک ریو و همچنین انتخابی المپیک ژاپن شرکت کرده است .او در سالهای ۲۰۱۷و ۲۰۱۸ضمن حضور در مسابقات لیگ جهانی در
مسابقاتقهرمانیبینقارهایجهانوهمچنینبازیهایآسیاییجاکارتاوجامجهانیمردانجهانتیمملیراهمراهی کردهاست.
کیاوش حیدری ،دیگر بازیکن تیم والیبال فوالد مبارکه سپاهان نیز با نظر مثبت رحمان محمدیراد سرمربی تیم والیبال فوالد مبارکه
سپاهان،قراردادخودرابرای ۳فصلدیگرباسپاهانتمدید کرد.حیدری کهفصلپیشبهجمعطالییپوشاناضافهشدهبوددر کارنامه
خودمقامسومیجهانباتیمملیدانشآموزیدر کشور صربستانرادارد.
همچنینپرویزپزشکیپاسور تیموالیبالفوالدمبارکهسپاهان،قراردادخودرابااینباشگاهبهمدتیکفصلتمدید کرد.پزشکیسابقه
پنجقهرمانیآسیاباتیمهایشهرداریورامینوپیکانتهرانرادر کارنامهخوددارد.
علیحاجمحمدی،مدافعجوانتیموالیبالفوالدمبارکهسپاهاننیزبانظرمثبترحمانمحمدیرادقراردادخودبااینباشگاهرابرایسه
فصلدیگرتمدید کردورضااصالنی،لیبروفصل گذشتهشهرداریورامیننیزبهجمعطالییپوشانوالیبالفوالدمبارکهسپاهاناضافهشد.

تغذیه و تندرستی

تغذیه صحیح و ورزش در ماه رمضان
قسمت دوم
برای وعده شام در روزهای ماه مبارک رمضان بهتر است از گروههای غذایی زیر استفاده کنید تا کلیه موارد الزم بدن تأمین شود.
گروه گوشت :این گروه که شامل مر غ ،گاو ،گوساله و ...است ،نقش مهمي در تأمين پروتئين بدن دارند .موادغذايي اين گروه عالوه
بر پروتئين ،دو ريزمغذي آهن و روي را هم دارند و به همين دليل براي رشد و خونسازي الزماند.
گروه نان و غالت :این گروه منبع خوبی از کربوهیدراتهای مرکب به شمار میرود و امکان تأمین انرژی ،پروتئین ،مواد معدنی و فیبرها
رافراهم میسازد.
گروه لبنیات :شیر ،ماست ،پنیر و محصوالت لبنی از منابع خوب پروتئین و کلسیم محسوب میشوند که برای حفظ بافت بدن و
عملکردهای متعدد فیزیولوژیک ضروری است.
گروه سبزیجات :سبزیجات منبع خوب فیبرهای غذایی و آنتیا کسیدانها هستند .این مواد در جلوگیری از سرطان ،بیماریهای
قلبی عروقی و بسیاری از بیماریهای دیگر مفید است.
گروه میوهها :میوهها را بهعنوان آخرین قسمت شام در فاصله کمی بعد از شام مصرف کنید .تا باعث سهولت هضم غذا شود و از بروز
بسیاری از مسائل جلوگیری کند .میوهها منبع خوبی از فیبرهای غذایی هستند و میتوان آنها را با مخلوطی از مغزها بعد از شام یا قبل از
خواب مصرف کرد.
آب :استفاده بهموقع و بهاندازه آب از دیگر نکاتی است که باید در طول این ماه به آن توجه کرد .در ماه مبارک رمضان کمآبی میتواند
در برخی از موارد بهخصوص هنگام ورزش کردن مشکلساز شود ،اما با تغییر زمان برنامههای ورزشی میتوان با این مشکل مقابله کرد.
ورزشکاران میتوانند برنامه ورزشی صبح خود را به عصر و بعد از افطار منتقل کنند و بهاینترتیب ،احتمال وقوع مشکالت را به حداقل
برسانند.
مصرف زیاد نمک به دلیل دفع مایعات و اسیدفولیک از بدن و احساس تشنگی توصیه نمیشود .با یک رژیم متعادل و صحیح ،نمک کافی
به بدن ورزشکاران میرسد و نیازی به استفاده از نمک اضافی نیست.
نکاتی دربارۀ نیاز ورزشکاران به پروتئین در ماه مبارک رمضان
میزان انرژی دریافتی از پروتئین در ورزشکاران نباید زیاد باشد .ا گر آنها سعی کنند حدود  15تا  20در صد کل انرژی دریافتی روزانه را از پروتئین
بگیرند ،برای بدنشان کافی است .زیرا مصرف زیاد پروتئین سبب ایجاد مواد زائد در خون میشود و احساس خستگی را در هنگام ورزش
برای ورزشکاران به وجود میآورد .درصورتیکه فردی بعد از افطار قصد تمرین ورزش سنگین یا انجام مسابقه ورزشی دارد ،بهتر است قبل
از شروع مسابقه ،هنگام افطار از گوشت ،زرده تخممر غ و ماهی استفاده کند .مصرف مایعات فراوان از جمله آبمیوهها قبل از ورزش هم
مناسب است.
نحوه پخت غذا:
ورزشکاران در این ماه سعی کنند از مصرف غذاهای سر خکرده خودداری کنند و برای طبخ غذا از روشهای دیگری مثل آبپز کردن و یا
بخارپز کردن استفاده کنند .برای جلوگیری از عطش هنگام سحر از خوردن غذاهای خشک نظیر کوکوی سبزی ،کوکوی سیبزمینی ،کتلت
و گوشتهای سر خشده مثل کباب ،جوجهکباب ،مر غ و ماهی خودداری کنند.
این غذاها به همراه غذاهایی که ادویه زیاد دارند ،باعث عطش زیاد میشوند .تمام روزهداران ،خصوصا مبتالیان به بیماریهای گوارشی
سعی کنند از خوردن این نوع غذاها بپرهیزند و از لیموترش ،ماست و سبزیخوردن در کنار غذا استفاده کنند .همچنین خوب است شش تا
هشت لیوان آب در فاصله افطار تا سحر نوشیده شود و برای پیشگیری از احساس تشنگی در طول ساعات روز ،لیموترش تازه در پایان سحری
مصرف شود .همچنین مصرف شربت عسل (یک قاشق کوچک عسل به اضافه یک لیموترش تازه) در سحر به ورزشکاران کمک میکند که
در طول روز دیرتر تشنه شوند.
ناراحتیهای گوارشی:
روزهداران برای پیشگیری از بروز ناراحتیهای گوارشی و ترش کردن و سوزش سر معده ،باید از مصرف زیاد غذاهای شیرین و چرب مانند زولبیا
و بامیه در افطار یا سحر پرهیز کنند .مصرف سس مایونز ،خامه ،سوسیس و کالباس نیز در افطار یا سحر مناسب نیست .زیرا آن غذاها زمینه بروز
ناراحتیهای گوارشی نظیر ترش کردن معده را فراهم میکنند.
برای دور ماندن از عوارض بعدی در دستگاه گوارشی ،ورزشکاران روزهدار باید از خوردن غذاهای چرب ،نفاخ ،محرک و پرنمک در افطار و سحر
پرهیز کنند .برای تأمین قند خون افراد روزهدار همانند زمانی که روزهدار نیستند ،باید سه وعده غذا بخورند که آن وعدهها شامل سحر ،افطار
و شام است .البته مصرف غذا در دو وعده سحر و افطار نیز اشکال ندارد .بهتر است غذای مصرفی در سحر ویژگی وعده نهار را داشته باشد.
در ماه مبارک رمضان استفاده از برنامه غذای متنوع و متعادل شامل پنج گروه اصلی غذا ،یعنی نان و غالت ،میوهها ،سبزیجات ،گوشت و
حبوبات و تخممر غ ،شیر و لبنیات برای حفظ سالمت بدن و تأمین انرژی و نیازهای تغذیهای بدن توصیه میشود .استفاده از خرما در ماه
مبارک رمضان بهخصوص در هنگام افطار برای تأمین قند خون فرد روزهدار بسیار مؤثر است.
گردآوری:خدماتعمومیوامور رفاهی،امور ورزش

با فوالد مبارکه سپاهان به آرزوی
کودکیامرسیدم

اطالعیه

برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع ورزش در خانه
به استحضار همکاران محترم میرساند برای مقابله با گسترش
شیوع بیماری کرونا ،کشور در شرایط خاصی قرار گرفته است و
همه ما باید در منازل خود بمانیم .اما این در خانه ماندن قطعا
بر روی سالمتی بدنی ما تأثیر منفی خواهد داشت .امور ورزش
شرکت فوالد مبارکه با توجه به رسالت سازمانی خود ،وظیفه
ارتقای سالمتی کارکنان را بر عهده دارد .به همین منظور در
جهت کاهش اثرات سوء ناشی از کمتحرکی در منزل ،بهصورت
هفتگی تمریناتی از طریق سایت امور ورزش و کانال اطالعرسانی
امور ورزش در پیامرسان پوپک در اختیار همکاران محترم قرار
میگیرد .این تمرینات توسط یکی از مربیان با تجربه و متبحر
امور ورزش شرکت طراحی شده و متناسب با شرایط مختلف
برنامهریزی شده است.
همزمان نیز یک مسابقه عکاسی با موضوع ورزش در خانه در
جریان است .هر یک از همکاران میتوانند سه عکس از انجام
تمرینهای ورزشی خود و خانواده برای این مسابقه ارسال
کنند .پس از ارسال و تأیید ،عکسها توسط کارشناس امور
ورزش بررسی و تصاویر در اختیار سایر همکاران قرار گرفته و
مورد قضاوت قرار میگیرد .به تصاویری که بیشترین امتیاز را
کسب کند جوایز نفیسی تعلق میگیرد .تصاویر ارسال باید با
لباس ورزشی ،حفظ شئونات ،فرمت  JPGباشد و اندازه آنها
از  2مگابایت بیشتر نباشد .سعی گردد قبل از ثبت تصاویر
با تلفن همراه ،کیفیت تصاویر کاهش داده شود تا بهراحتی
امکان ارسال عکس ثبتشده به سایت وجود داشته باشد .این
مسابقه بهصورت هفتگی همچون گذشته برگزار خواهد شد و
بهتر است تصاویر هر هفته با محتوای تمرینهای همان هفته
هماهنگی داشته باشد.
آموزش شرکت در مسابقه:
جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وبسایت امور
ورزش به نشانی  https://sport.msc.irوارد شده و پس از
وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور ،مطابق با تصویر زیر گزینه
«مسابقه عکاسی» را انتخاب نمایید.

در نهایت شما میتوانید در خصوص تصاویر سایر همکاران
اظهارنظر فرمایید .برای این منظور از گزینه «نظرخواهی در
خصوص تصاویر سایر همکاران» استفاده کنید.

پس از باز شدن صفحه مربوطه مطابق با تصویر زیر ،درصورتیکه
عکسی ازنظر شما شایسته انتخاب شدن باشد بر روی گزینه
الیک کلیک کنید.
دسترسی به کانال امور ورزش در پیامرسان پوپک
جهت دانلود نر مافزار پیا مرسان پوپک ویژه تلفنهای همراه
اندروید و  IOSبایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید.
نسخه اندروید /https://poopak.msc.ir/etc/android :
/https://poopak.msc.ir/etc/ios
نسخه : IOS
پس از وارد شدن به پیامرسان ،میتوانید از طریق کانال امور
ورزش به تمرینات هفتگی و آخرین اخبار امور ورزش دسترسی
داشته باشید.

در مرحله بعدی نیز با کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر ،نسبت
به ارسال عکسهای خود اقدام فرمایید .شما مجاز به ارسال
سه تصویر در این مسابقه خواهید بود.

گردآوری:خدماتعمومیوامور رفاهی،امور ورزش

بازیکن تیم بسکتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان
گفت :زمانی که با این تیم به سوپر لیگ صعود کردیم به
آرزوی دوران کودکی خود رسیدم.
آیدا ترابی بازیکن تیم بسکتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان
در گفتوگو با روابط عمومی این باشگاه گفت :پدرم
بسکتبالیست و عضو تیم کارگری ذوبآهن بود و از کودکی با
توپ بسکتبال بزرگ شدم و همین موضوع باعث عالقه من
به این رشته ورزشی شد.
وی افزود :اولین مربی من در رشته بسکتبال ،خانم مکارمی
سرمربی کنونی فوالد مبارکه سپاهان و اولین باشگاهی که در
آن بازی کردم تیم نوجوانان بهارستان بود.
بازیکنتیمبسکتبالبانوانفوالدمبارکهسپاهاندر خصوص
ورود خود به این باشگاه گفت :از سال اولی که تیم بسکتبال
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تشکیل شد عضو این تیم بودم
و با این تیم موفقیتهای زیادی را کسب کردیم.
ترابی تصریح کرد :حمایتهای باشگاه فوالد مبارکه
سپاهان از بسکتبال بانوان برای ما بسیار باارزش است،
کمتر باشگاهی وجود دارد که به ورزش بانوان اینگونه بها
دهد و این حمایتها باعث شکوفایی استعدادهای ورزشی
بانوان شده است.
وی افزود :حمایتهای آقای سا کت و خانم حقانی از تیم
بسکتبالبانوانباعثافزایشانگیزهوپیشرفتماشدهاست
و از این عزیزان تشکر ویژه میکنم.
بازیکن جوان تیم بسکتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان با
اشارهبهاینکهبسکتبالیستهایاصفهانیحضور پررنگیدر
تیمهای ملی دارند گفت :همیشه به تیم ملی فکر میکنیم،
ملیپوش شدن افتخار بزرگی است و بازی در تیم ملی از
اهداف اصلی من است.
ترابی با اشاره به اینکه حضور در سوپرلیگ بسکتبال بانوان
آرزوی کودکی او بوده گفت :از زمانی که با هدایت خانم
مکارمی وارد لیگ شدیم ،هدفمان صعود به سوپر لیگ و
قهرمانی در آن بود تا بتوانیم در مسابقات غرب آسیا شرکت
کنیم.برایرسیدنبهاینهدفآمادگیذهنی کاملداشتیم
و زمانی که صعود ما به سوپرلیگ قطعی شد ،به آرزوی دوران
کودکی خود رسیدم.
وی تصریح کرد :برای حضور در سوپر لیگ آمادگی کامل را
داریم و میخواهیم استعداد و تواناییهای خود را به همه
ثابت کنیم.
ترابی گفت :سوپر لیگ جو متفاوتی دارد و رقابتها بسیار
سنگین است .در سالهای اخیر با پیشرفت تیم بسکتبال،
حمایتهای باشگاه از تیم بیشتر میشد و اطمینان دارم در
سوپرلیگ روند افزایشی حمایتها ادامه خواهد داشت.
وی در پایان گفت :تیم ما جوان است و حفظ کردن این
بازیکنان جوان بسیار بااهمیت است .در کنار بهرهگیری از
بازیکنان جوان باید از بازیکنانی که تجربه حضور در سوپر
لیگ را دارند استفاده کرد تا تیم برای حضور در این مسابقات
تقویت شود.
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ماه رمضان ،ماه خداست و آن ماهى است كه خداوند در آن حسنات
را مىافزاید و گناهان را پاك مىكند و آن ماه بركت است.
( بحاراألنوار ،ج  ،96ص  ،340ح )5
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امیرالمؤمنین(علیهالسالم)
بهقلم حجتاالسالمعلیرضاپناهیان

عنوانفرعی:
زندگی و زمانه
امیر المؤمنین (علیه السالم)

اززبان خودش

نویسنده:
محمدمحمدیان

ناشر:
نشرمعارف
کتاب«علی(علیهالسالم)اززبانعلی(علیهالسالم)»
از دقیقترینوخواندنیترینزندگینام ههــادرباره
امیرالمؤمنینعلی(علیهالسالم)است کهمحمد
محمدیانبااستفادهاز منابعدستاولومطمئن
شیعهواهلسنتبهنگارشآنپرداختهاست.
پاسخ به برخی از مهمترین شـبهات از تاریخ زندگانی
امیرالمؤمنین (علیه السلام) ،نظیر دالیل صرفنظر
کـردن حضـرت از جنگیدن در مسـئله خالفت رسـول
یکـه
خـدا (ص) یـا دالیـل پذیـرش حکمیـت ،درحال 
حضـرت خـود را بـر حـق میدانسـتند ،آن هـم از زبـان
خـود حضـرت و بـه نقـل از منابـع معتبـر از نقـاط قـوت
یشـود.
کتـاب محسـوب م 
پیوسـتگی و انسـجام درونـی کـه در موضوعـات و
متن کتـاب وجـود دارد ،ذهـن مخاطب را از آشـفتگی
میرهانـد و بـا سـیر منظـم تاریخـی کـه در سراسـر آن
یخـورد خواننـده را تـا پایـان کتـاب همراه
بـه چشـم م 
میسـازد.
ایناثرارزشمنداز دهفصلتشکیلشدهاست:دوران

مکـه ،دوران مدینـه ،دوران خلفـا ،دوران خالفـت،
دوران جنـگ جمـل ،دوران جنـگ صفیـن ،دوران
حکمیـت ،دوران جنـگ نهـروان ،دوران غارتهـا و
دوران شـهادت.
قلـم روان ،بیـان متفـاوت و نحـوه روایـت اسـتاد
محمدیـان در کتـاب «علـی از زبـان علـی» بـه قـدری
چشـمگیر اسـت کـه مخاطـب را مجـذوب کشـش
داسـتانی و انسـجام و پیوسـتگی محتوایـی خـود
میکنـد و میتوانـد پاسـخگوی بسـیاری از سـؤاالت
تشـنگان معـارف اهلبیـت (علیـه السلام) باشـد.
در بخشهایــی از متــن کتــاب ،از زبــان امــام
علی(علیهالسالم)آمدهاست:
وقتـی رسـول خـدا (ص) بـه مدینـه آمدنـد و مسـجد
مدینـه را بنـا نهادنـد ،جمعـی از مهاجـران در اطـراف
مسجدخانههاییساختندوبرایسهولترفتوآمد
بهمسجد،دریاز خانهخویشبهمسجدباز کردند.
چندی به اینگونه گذشت تا اینکه دستور الهی نازل
شد که همه این درها مسدود شود؛ اما تنها خانهای
کـه از ایـن دسـتور مسـتثنا بـود ،خانـه مـن بـود .ایـن
اسـتثنا بر یـاران رسـول خـدا (ص) سـنگین آمد.
در توضیـح ایـن مسـئله رسـول خـدا (ص) دسـت
مـرا گرفتنـد و فرمودنـد :موسـی از خـدا خواسـت کـه
مسـجد او بـه دسـت هـارون تطهیـر شـود .مـن نیـز از
خـدا خواسـتهام کـه مسـجد مـرا بـه دسـت تـو و نسـل
تـو تطهیـر کنـد.
پـس از ایـن اقدامـات ،رسـول خـدا (ص) بـه اصحـاب
خویشچنینتوضیحدادند«:منبهمیلوخواست
خویـش ورودی خانههای شـما را به مسـجد نبسـتم
و بـه خواسـت خـودم اجـازه بـاز بـودن در خانـه علـی را
صادر نکردم .این هردو دستور از جانب خداوند بود.

شب شهادت امیرالمؤمنین آخرین شب حیات
غریبترینومظلومترینمردعالماست.امامگرغمهایدل
امیرالمؤمنین برای چه بود؟ چند گونـ ـ ـ ــه غم بر دل علی
(علیهالسالم)سنگینیمیکرد.
غماول
امیرالمؤمنیندامادپیغمبروجانشینپیغمبراوست.اوهمسر
فاطمهزهرا(س)بهترینزنعالموپدر حسنیناست.
علی از فضائل چه کم دارد؟ شجاعت؟ علم؟ قهرمانی؟ سابقه؟
هیچچیز در علی کم نیست؛ هیچچیزی کم ندارد .با این حال،
امیرالمؤمنینپیشپیغمبر گریهمیکردومیگفت:یارسولاهلل،
چرامنشهیدنمیشوم؟آریعلیدرفراقشهادت،هقهق گریه
میکرد.اولینغمامیرالمؤمنین،شهادتبود.
غمدوم
نوع دوم از غمهای امیرالمؤمنین غمهایی است که به خاطر
مردم دارد .امیرالمؤمنین (علیه السالم) برای تکتک آدمها دل
میسوزاند .جنگ صفین را طول میداد .گفتند :یا علی ،چرا
جنگ را طول میدهی؟ میفرمود :به خدا قسم جنگ را طول
نمیدهم،مگربرایاینکهفرصتیبدهمتابرخیاز لشکردشمن
پشیمان شوند و به ما بپیوندند! ا گر زود بجنگم و اینها کشته
شوند،جهنمیخواهندشد!
غمسوم
سومینغمدردلامیرالمؤمنین،بهخاطردوستانشبود.هرکدام
از یارانش کهدر صفینبهشهادتمیرسیدند،حضرت گریهای
عجیبمیکرد.علی(علیهالسالم)در میان کشتههادنبالبدن
عمار یاسرمیگشت؛شعریمیخواندند کهمضمونشاینبود:
ایدنیاتوچقدر بدی!نگاهمیکنیببینیمنبهچه کسیعالقه
دارم،زوداورااز منمیگیری.
سختترینغم
امــا از میــان ایــن غمهــا ســختترین غــم او ،ایــن بــود کــه مــردم
هدایتنشــده باقــی ماندنــد .حضــرت امــام میفرمودنــد :ایــن
ســختترین درد بــرای امیرالمؤمنیــن بــود.
میدانید چرا این درد ،سختترین درد امیرالمؤمنین بود؟
چون علی (علیه السالم) همهجا درست عمل میکرد؛ چه آنجا
که سرباز جان بر کف رسول خدا بود و چه بعد از ایشان که امام
بود .اما میدید که مردم او را متهم میکنند .وقتی میدید که
او برای هدایت مردم عمل میکند ،ولی عدهای به خاطر عمل
علی(علیهالسالم)والبتهاز رویلجاجتشانجهنمیمیشوند،
خیلیدرددر دلاوایجادمیشد.
مظلومیت علی این نیست که با او جنگیدند؛ مظلومیتش این
بود کههمیشهاورامتهممیکردند.آنهمنهاتهاماز سردشمنی
بادین؛بلکهاتهاماز سردوستیبادینبود.
امادرشبشهادتحضرتعلی(علیهالسالم)دیگربرایهمیشه
از اتهامهاراحتمیشود.
منبعwww.panahian.ir:

شب قدر ،شب رویش جوانههای الغوث

علی (علیهالسالم)از زبان علی

(علیه السالم)

همهغمهای

خــوردن نوشــیدنی و بســتنیها و شــکالتهای خارجــی در بــازار غیرمســلمانان از نظــر
شرعی چه حکمی دارد؟
ا گر کشور اسالمی باشد یا بازار اسالمی باشد ،تمام غذاها و نوشیدنیها حالل است ،مگر موردی
که مطمئنیم پا ک نیست .در کشورهای غیرمسلمان غیر از فراوردههای گوشتی و گوشت که
حکم خاص خودش را دارد ،مواردی که اشاره فرمودید حالل است ،ولو کشور غیراسالمی باشد،
مگر موردی که اطمینان پیدا کنیم نجس و ناپا ک است.
یهــای
بنــده در قســمت فوالدســازی مشــغول بــه کارم .بــا وجــود گرمــای زیــاد و آلودگ 
موجود ،حکم روزه بنده چه میشود؟
صرف گرمای زیاد یا آلودگی هوا سبب باطل شدن روزه نمیشود ،یعنی ا گر هوا گرم است یا در هوا
ذرات معلق و آلودگی وجود دارد ،شخص نمیتواند تصور کند روزهاش باطل است یا آن را باطل
کند .در چنین شرایطی بهتر است افراد بهگونهای برنامهریزی کنند که بتوانند روزهها را بگیرند و
ا گر وضعیت کار سخت است ،ساعات یا شیفت کاری را طوری هماهنگ کنند که شخص بتواند
روزه بگیرد ،یا در وعدۀ سحر غذاها و نوشیدنیهایی بخورند که بدن در طول روز مقاومت بیشتری
داشته باشد و ضعف هم غالب نشود .دربارۀ ذرات معلق و آلودگی هوا هم ا گر حفاظت کنند و
ماسک بزنند روزه باطل نمیشود .ثانیا ا گر وضعیت کاری به گونهای باشد که ضعف بر شخص
غالب شود یا عطش به گونهای باشد که نتواند تحمل کند ،آن موقع میتواند افطار کند ،نه اینکه
از اول روزه نگیرد .ذرات هم ا گر آنقدر زیاد و غلیظ نباشد که به حلق نرسد روزه باطل نیست.
من برای کار با ماشین شخصی از اصفهان به مبارکه میآیم .بین راه که برای نماز توقف
میکنم ،نماز کامل است یا شکسته؟
در سفرهای کاری که انسان کثیرالسفر است نهتنها نماز در محل کار کامل است ،در بین راه هم
کامل است و روزه هم صحیح است.
گاهی پرسیده میشود که بهتر نیست کسی در سفر است و در وقت نماز میتواند به وطن خودش
برسد ،صبر کند تا برسد و نماز را کامل بخواند .پاسخ خیر است .نماز اول وقت فضیلت دارد ،ا گر
جایی باشد که شکسته باشد شکسته بخواند ،ا گر جایی است که کامل است کامل بخواند.
دفترهماهنگیتبلیغاتاسالمی

معنویت

توصیههاییبرای
بهرهگیریبیشتر از
شب قدر
برگرفتهاز سخنرانیحجتاالسالمعالی
شب قدر ،شبی است که امور یکساله تمام خالیق در آن مقدر میشود و بهاندازهای
اهمیت دارد که خداوند نام یک سوره از قرآن را به آن اختصاص داده است؛ شبی که در آن
طبق فرمایش امام صادق (علیه السالم) عمل صالح از کار در هزار ماه که در آنها شب قدر
نباشد بهتر است .یکی از اعمال مورد تأ کید در این شب دعاست ،دعا یعنی بیان خواسته و
شب قدر ،بهترین فرصت برای دعا و بیان خواستههاست .هر قدر انسان خواستههای
خدایی را در قلب خود جای دهد و در مقابل ،خواستههای غیر خدایی را از قلب خود خارج
کند ،قیمتیتر میشوند؛ پس از منظری دیگر ،شب قدر شب ارزشگذاری انسانها نیز هست.
در میان زمانها ،زمانهایی داریم که اسراری خاص دارند که البته نسبت به بسیاری از
آنها آ گاهی نداریم و فقط میدانیم که خدا میان آن ایام با سایر ایام سال تفاوتهایی قائل شده
است .در واقع خداوند متعال در آن بازه زمانی شرایطی را فراهم کرده که با بهرهگیری از آن شرایط،
بهرههای بیشتری میتوان برد.
ازجمله آن زمانها شب جمعه ،سحرگاهها و ماه مبارک رمضان و بهطور خاص شب قدر
است .اینها فرصتهایی الهی است که خداوند برای ما قرار داده تا با استفاده از آنها توشه
بیشتری برای حرکت در مسیر خدا و قرب به او جمعآوری کنیم.
بسیاری از مقوالتی که در ماه مبارک رمضان است ،انسان را بهسوی سرزمین ظهور سوق
میدهد ،مثال دعای افتتاح .حدود یکچهارم این دعا درباره وجود مقدس امام زمان (عج) است،
یا مثال دعاهایی که برای بعد از نماز توصیه شده است ،اینکه تمام بیماران شفا پیدا کنند ،اینکه
تمام گرسنگان سیر شوند ،اینکه تمام فقرا غنی شوند و . ...اینها همگی ما را متوجه سرزمین
ظهور میکند ،به تعبیر دیگر ما با بیان این دعاها درخواست ظهور موالیمان امام زمان (عج) را
میکنیم .در شب قدر یکی از اعمال مهم ذکرشده ،دعا برای تعجیل در ظهور آن حضرت است،
عالوه بر این ،اصال شب قدر شب امام زمان (عج) است ،شب قدر بهوسیله ّ
ولی هر زمانی فراهم
میشود تا به این وسیله بستر رحمت سرشار خداوند متعال فراهم گردد.
باید توجه داشته باشیم که درک شب قدر صرفا به بیداری نیست ،بیدار بودن شرط الزم
است ،اما شرط کافی نیست .خیلیها بیدارند ،اما نمیتوانند آن محبت و رحمت خاص
خداوندی را دریافت کنند .طبق فرمایش قرآن کریم ا گر کسی شب قدر را درک کند ،از یک عمر
عبادت هم برتر خواهد بود؛ پس درک شب قدر کار بزرگی است و فقط به بیدار بودن نیست ،البته
این را هم باید در نظر داشت که باالخره هر کسی در این شب بیدار باشد ،خداوند به او عطاهایی
عنایت خواهد فرمود .در حدیث داریم که حضرت زهرا (س) بهدلیل اهمیت این شب ،در روز
بچهها را میخوابانید تا کامال استراحت کنند و غذای کمتری به آنان میداد تا بدین گونه زمینه
و موقعیت بهتر و مطلوبتری از نظر جسمی و روحی برای شبزندهداری داشته باشند .ایشان
میفرمود« :محروم کسی است که از برکات این شب محروم باشد».
اما درک واقعی شب قدر به این معناست که انسان یک عمر بهسوی جلو گام بردارد .انسان
باید در شب قدر ،ولو یک لحظه ،به اهلبیت (علیه السالم) ،حقیقت قرآن کریم و منبع نور متصل
شود .ا گر چنین شود ،این گام بهطور طبیعی برای او رخ خواهد داد .نشانهاش هم این است
که از آن لحظه به بعد باید روند زندگی او تغییر کرده باشد؛ چرا که کسی که شب قدر را درک
میکند درواقع یک عمر رشد کرده است؛ پس باید نمود عینی آن را در زندگی خود ببیند.
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