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مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه پنج سیمای اصفهان مطرح کرد:

فوالد مبارکه؛ اولین شرکت در استفاده از پساب برای تولید
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه:

معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه:

رفع مغایرتهای ثبتشده در

زیباسازیمحیطهایصنعتی
با توجه به شاخصهای
طب کار انجام میشود

سیستمیافتههایایمنینقش
بسزایی در کاهش حوادث دارد
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یادداشت مدیر مسئول

گروه فوالد مبارکه ،الگوی موفق توسعه در ایران اسالمی
جنگ هشتساله و دوران دفاع مقدس انسانهایی بزرگ را از دامان
این کشـور گرفت و به فیض شهادت رساند و فرصتهای بسـیاری را ستاند
و توسـعه و پیشـرفت ایـران اسلامی را عقـب انداخـت ،امـا همانگونـه کـه
حضـرت امـام خمینـی (ره) جنـگ را بـرای کشـور یـک نعمـت میدانسـتند،
دوران دفـاع مقـدس و پـس از آن نیـز نعمـت و فرصـت مناسـبی بـود بـرای
آنهایـی کـه دل در گـرو تعالـی کشـور داشـتند تـا بـا دانـش و تلاش،
یهـا و آسـیبهای جنـگ را جبـران کننـد .در ایـن میـان ،صنعت
عقبماندگ 
فـوالد بهعنـوان صنعـت مـادر تمامـی صنایـع کشـور از نفـت و گاز گرفتـه تـا
خودروسازی و لوازمخانگی و سایر صنایع بزرگ و کوچک ،در اولویت توجه
کارگزاران نظام اسلامی قـرار گرفت و شـرکت فـوالد مبارکه که سـنگ بنای آن
در دهـه  60گذاشـته شـد و پیشـرفت آن در زمـان بمبـاران مناطـق صنعتی نیز
تسـاله ،در دیماه
ادامـه یافت ،در کمتـر از  5سـال پـس از پایان جنـگ هش 
 71به بهرهبرداری رسید.
شرکت فوالد مبارکه در حال حاضر پس از سه دهه فعالیت مستمر ،به بزرگترین
واحد صنعتی کشـور تبدیلشـده و نقش محـوری و پیشـتاز در توسـعه صنعتی،
اقتصـادی ،فرهنگـی و اجتماعـی کشـور ایفـا میکنـد ،بهگونـهای کـه هما کنـون
فوالد مبارکه ،مـواد اولیه بیـش از  3هزار کارخانـه و کارگاه تولیدی کشـور را تأمین
میکند و علاوه بر ایجاد  350هزار فرصت شـغلی مسـتقیم و غیرمسـتقیم ،زمینه
تولید بیـش از  50درصد فـوالد کشـور را فراهم کرده که بخشـی از ایـن محصوالت
بـا هـدف حضـور در بازارهـای جهانـی و رقابـت در عرصـه تولیـد فـوالد جهانـی و

همچنیـن ارزآوری ،بـه خـارج از کشـور صادر میشـود.
شـرکت هوشـمند فـوالد مبارکـه در سـالهای اخیـر بـا شایستهسـاالری حقیقـی
در عرصـه خدمات فنی و مهندسـی کشـور و تدوین صحیح برنامههای توسـعه،
روزبهروز بر تعالی و شـکوفایی و نقش چشـمگیر خود در پیشـرفت ایران اسلامی
افـزوده ،بهگونـهای کـه ایـن شـرکت بهعنـوان الگـوی موفـق توسـعه فرایندمـدار،
برنامهریز و سیاستگذار صحیح صنعت کشور برای نیل به شکوفایی اقتصادی
و خودکفایی ملی و خوداتکایی در عرصه تولید و رونق اقتصادی شـناخته شـده
اسـت.
گـروه فـوالد مبارکـه بـا دارا بـودن زیرمجموعـه و شـرکتهای متعـدد تولیـدی و
صنعتی ،معدنی ،اقتصادی و سرمایهگذاری ،خدماتی و ...در اقصی نقاط کشور
از شـمال تـا جنـوب و از شـرق تـا غـرب ،همچـون شـرکت فـوالد هرمـزگان جنـوب،
شـرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسـان ،فوالد سفیددشـت ،ورق خودرو
چهارمحال و بختیـاری ،فـوالد امیرکبیر کاشـان ،هلدینگ تـوکا ،هلدینگ فوالد
متیـل و دیگـر شـرکتهای تولیـدی صنعتـی  ،در حـال حاضـر بهعنـوان یکـی از
بزرگترین هلدینگهـا و گروههای صنعتی ایـران ،بهترین مدل سـرمایهگذاری
و توسـعه صنعتـی ،مدیریـت منابـع انسـانی ،کنشـگر نسـبت بـه مسـئولیتهای
اجتماعـی ،دوسـتدار محیطزیسـت و در نهایـت بهعنـوان الگوی صنعـت فوالد،
جایگاهی ویژه در توسعه کشور یافته و عزم و اراده آن حفظ و تثبیت شرایط امروز
و ادامه روند توسـعه و همچنیـن انتقال دانـش و تکنولوژی بومیسـازی فرهنگ
توسـعه این گـروه صنعتی بـرای سـایر بخشهـای صنعتی کشـور اسـت.

اطالعیه
بهاطالعهمکارانمحترممیرساندباتوجهبهتفاهمنامهمنعقدشدهبامؤسساتآموزشیومؤسسهفرهنگی کتاباردیبهشت ،کارکنانشرکتفوالدمبارکهو
افرادتحتتکفلایشانمیتوانندمطابقجدولزیرباارائه کارتپرسنلیاز تخفیفدورههایآموزشی ،کتبومحصوالتفرهنگیاستفاده کنند.
ردیف

نــام مؤسســه

مو ضــو ع

1

جهاددانشگاهیاصفهان

دور ههای آموز شــی

2

زبانسرا

دور ههــای آ مــوزش ز بــان انگلیســی

3

سبحان

دورههای آموزشیعمومیوتخصصی

4

پویش

دور ههــای آ مــوزش ز بــان انگلیســی

5

ایده آل

دور ههــای آ مــوزش ز بــان انگلیســی

6

جهاددانشگاهیچهارمحالبختیاری

دور ههــای آ مــوزش ز بــان انگلیســی

7

کتاب اردیبهشت

کتــاب و محصــوالت فرهنگــی

می ــزان تخفیف
برای هر ترم
 45درصد

 25درصد

 30 - 20در صــد

 20درصد

 30درصد

آدرس

کلیه شعب استان اصفهان

اصفهان ،خیابان جابر انصاری
مبارکه ،خیابان نیکبخت
اصفهان ،چهارباغ باال کوچه شهید بهمن
تشریفات
شعبه دخترانه :اصفهان ،خیابان دانشگاه ،کوی فرهاد
شعبه پسرانه :اصفهان ،خیابان دانشگاه قبل از
خیابان توحید
شهرضا ،خیابان طالقانی ،جنب مخابرات
شهید همت

 10تــا  20درصد

کلیه شعب استان چهارمحال بختیاری

 15درصد

اصفهان ،بلوار دانشگاه ،بعد از درب
دانشگاه اصفهان

3

2

شرکت ورق خودرو چهارمحال
و بختیاری در تولید خوشنام،
در توسعه همگام و در
سرمایهگذاریپیشگام
7

با مشارکت چادرملو احداث میشود

عرضه  ۶۸۰۰تن شمش آلومینیومی

عملیات ساخت کارخانه آهن اسفنجی مجتمع آرتا فوالد مبین اردبیل با مشارکت چادرملو آغاز شد.

 ۶هزار و  ۸۰۰تن شمش آلومینیومی شرکتهای ایرالکو ،آلومینای ایران ،المهدی و سالکو در بورس کاال عرضه خواهد شد.
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درمحضر والیت

ارزش و اهمیت ازدواج
از دیدگاه مقام معظم رهبری

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه پنج سیمای اصفهان مطرح کرد:

فوالد مبارکه؛ اولین شرکت در استفاده از پساب برای تولید

این ازدواجی که خدای متعال ،سنت قرار داده و
آفرینش هم آن را اقتضا میکند ،یکی از نعمتها و اسرار
الهی و یکی از پدیدههای اجتنابناپذیر زندگی بشری
است .میشد که خداوند در قوانین آسمانی ،این
موضوع را الزم ،واجب و حتمی و یا مجاز کند و مردم را رها
کند تا یکییکی بروند و با هم ازدواج کنند ،اما این کار را
نکرده است ،بلکه ازدواج را یک ارزش قرار داده است؛
یعنی کسی که ازدواج نمیکند ،خود را از این ارزش
محروم نموده است.
از نظر اسالم ،تشکیل خانواده یک فریضه است .عملی است
که مرد و زن باید آن را بهعنوان یک کار الهی و یک وظیفه
انجام بدهند .ا گرچه شرعا در زمره واجبات ذکر نشده ،اما
بهقدری تحریص و ترغیب شده است که انسان میفهمد
خدای متعال بر این امر اصرار دارد ،آن هم بهعنوان یک
حادثه ماندگار و دارای تأثیر در زندگی و جامعه .به همین
دلیل است که اینهمه بر پیوند میان زن و شوهر تحریص
کرده و جدایی را مذمت نموده است.
خدای متعال از زن و مرد تنها خوشش نمیآید ،مخصوصا
آنهایی که جواناند و بار اولشان است .مخصوص جوانها
هم نیست .خدای متعال از زندگی مشترک و مزدوج
آدم تنها ،مرد تنها و زن تنها که همه عمر
خوشش میآیدِ .
را بهتنهایی میگذرانند ،از دید اسالم یک چیز مطلوب
نیست؛ مثل یک موجود بیگانه است در مجموعه پیکره
انسانی .اسالم اینطور خواسته که خانواده ،سلول حقیقی
مجموعه پیکره جامعه باشد ،نهتنها فرد تنها.
روایت معروفی داریم که پیامبر فرمودهاند :نکاح سنت من
است .البته این سنت آفرینش است ،سنت میان انسانها و
همه اقوام و ادیان است .پس چرا فرمودهاند سنت من؟ چرا
اختصاصی وجود دارد؟ شاید از این جهت باشد که اسالم
بر این امر تأ کید بیشتری ورزیده و این تأ کید در ادیان الهی
دیگر کمتر است .شما مالحظه میکنید این تأ کیدی که
اسالم بر ازدواج کرده ،در این مکاتب اجتماعی و فلسفههای
رایج اجتماعی و سیاستهای معمولی دنیا وجود ندارد.
اسالم اصرار دارد که پسرها و دخترها در همان سنینی که
برای ازدواج آمادهاند ،ازدواج نمایند.
ازدواج ،عالوه بر اینکه یک تقاضای طبیعی است ،یک
سنت دینی و اسالمی نیز هست .بنابراین ،خیلی آسان
است که کسی از طریق این اقدام و عمل که طبیعت و نیاز
او آن را ایجاب میکند ،ثواب هم ببرد؛ چون سنت است و
بهقصد ادای سنت پیامبر و اطاعت امر ایشان به این کار
ی نماید.
اقدام م 
در واقع ،آنهمه اصرار و تأ کید اسالم بر ازدواج ،به خاطر تأثیر
عمیق تشکیل خانواده در تربیت انسان ،در رشد فضایل
و ساختوساز انسان سالم از لحاظ عاطفی ،رفتاری و
روحی است.
این مرحله از زندگی را که وارد زندگی مشترک میشوید و
تشکیل خانواده میدهید ،یکی از نعمتهای بزرگ الهی به
حساب آورید و آن را شکر کنید .بعضیها ازدواج میکنند،
همه نوع خوبی هم گیرشان میآید ،زندگی شیرین و خوبی
را هم میگذرانند ،ولی نمیفهمند که این چه نعمت بزرگی
است ،چه حادثه مهم و تعیینکننده در زندگی است.

ایـــــــراسیـــــــن

شبکه اطالعات
فـــــوالد ایـــــــران

www.irasin.ir

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اقدامات گسترده
و مؤثر فوالد مبارکه در کاهش مصرف آب گفت :اجرای طرح انتقال پساب شهری برای
استفاده در فرایند تولید ،افزایش شدید سطح بهداشتی محیط را به همراه داشت و
میزان تابآوری این شرکت را نیز به میزان قابلتوجهی افزایش داد.
به گزارش خبرنگار ایراسین ،جواد نیلی شامگاه چهارشنبه  ۲۳تیرماه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری
شبکه پنج سیمای اصفهان ،اظهار کرد :فوالد مبارکه با سهم تولید  ۴۵درصدی فوالد یکی از بزرگترین
شرکتهای فوالدی کشور و بزرگترین مجموعه فوالدی در خاورمیانه و شمال آفریقاست.

فوالد مبارکه؛ اولین شرکت در استفاده از پساب برای تولید

اجـرای پـروژه کاهـش مصـرف آب از
طریـق پسـاب شـهری توسـط شـرکت
فـوالد مبارکـه باعـث شـد تـا بـه دسـتور
برخـی وزارتخانههـا ازجملـه وزارت
صمـت و وزارت نیرو در شـرکتهایی
کـه پـس از فـوالد مبارکـه اقـدام بـه
اسـتفاده از پسـاب بـرای فراینـد تولیـد
کردنـد،اقدامـاتمشـابهانجـام گـردد

وی با بیان اینکه برای تولید فوالد عالوه بر انرژی و سنگآهن به آب هم نیاز است ،افزود :برای تأمین آب
موردنیاز جهت تولید فوالد ،سالها از آب خام استفاده میشد ،ولی الزاماتی که به دلیل مشکالت کمبود
آب در فالت مرکزی ایران به فوالد مبارکه تحمیل شد ،این شرکت برای اولین بار به استفاده از پساب برای
چرخه تولید روی آورد.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه گفت :این شرکت در ابتدا و در دهه  ۸۰از پساب
صنعتیتصفیهشدهشرکتبرایچرخهتولیداستفاده کرد.باایناقدامبخشزیادیاز نیاز آبیبهآبخام
خود را کاهش دادیم .در اوایل دهه  ۹۰نیز بهعنوان اولین شرکت در حوزه خرید پساب شهری از مجموعه
شهرهای مجاور وارد شدیم و با اجرای شبکههای پساب شهری ،ایجاد تصفیهخانهها و ایجاد خطوط
انتقال از پساب شهری برای فرایند تولید استفاده کردیم.

برنامه برای کاهش  ۵۰درصدی آب در فوالد مبارکه از طریق پساب شهری

نیلی ادامه داد :در واقع این شرکت با این اقدام موفق شد نیاز آبی خود را تا امروز  ۳۰درصد کاهش دهد،
اما در افق باالتری در تالش است تا  ۵۰درصد آب موردنیاز خود را از طریق پساب شهری تأمین کند .این
مسئله پیامدهای بسیار مثبتی داشته است که ازجمله آن میتوان به افزایش سطح بهداشت محیط و
وضعیت محیطزیست اشاره کرد؛ به همین دلیل این اقدام بهعنوان یک اقدام مثبت در مجموعه استان
مورد استفاده قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد :همچنین اجرای این پروژه توسط شرکت فوالد مبارکه باعث شد تا به دستور برخی
وزارتخانهها ازجمله وزارت صمت و وزارت نیرو در شرکتهایی که پس از فوالد مبارکه اقدام به استفاده از
پساب برای فرایند تولید کردند ،اقدامات مشابه انجام گردد.

تعداد شهرهای حاضر در طرح انتقال پساب شهری به ۱۱شهر افزایش مییابد

افقدیدفوالدمبارکهقطعوابستگیبه
آب خام و منابع آب جاری یا زیرزمینی
در منطقه است .در همین راستا دو
اقدامبزرگانجامشده کهاولینآنها
استفاده از پساب شهری و صنعتی و
دومین اقدام ،انتقال آب از دریاهای
آزادبهصنایعبزرگاستاناست

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد :در حال حاضر  ۹شهر در پروژه انتقال
پساب شهری به فوالد مبارکه برای استفاده در فرایند تولید حضور دارند ،اما بسیاری از شهرها برای بهبود
شرایط محیطزیست و بهداشت محیط خود متقاضی شدند که اقدامات مشابهی را بهصورت مشترک با
فوالد مبارکه انجام دهند .در همین راستا قصد داریم این تعداد شهر را به ۱۱شهر افزایش دهیم .باید توجه
داشت که بهکرات میتوان از پساب استفاده کرد.

پایداری تولید در فوالد مبارکه ،اولین نیاز صنایع پاییندستی

نیلی درباره منافع اجرای پروژه استفاده از پساب برای شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد :این طرح منافع
زیادی به دنبال دارد .ما ذینفعان بسیاری داریم که اولین آنها جامعه صنعتگرانی است که ورق فوالد
ماده اولیه آنها محسوب میشود .بنابراین اولین نیاز آنها پایداری تولید در مجموعه فوالد مبارکه است
که این مسئله یکی از بهترین پیامدهای اجرای این پروژه است.

افزایش تابآوری در تولید با اجرای طرح استفاده از پساب

وی افزود :ا گر ما همانند قبل آب خام خود را از منابع دیگر تأمین میکردیم با توجه به شرایطی که در چند
سال اخیر ازنظر آبی رخ داد ،متحمل توقفات بسیاری میشدیم ،ولی با خرید پساب و استفاده از پساب
شهری و صنعتی این نیاز خود را بهشدت محدود کردیم؛ بنابراین باعث شد تابآوری ما در زمینه تولید
افزایش یابد و در نتیجه بهعنوان اولین نیاز ذینفعان ما پایداری خط تولید برقرار شود .این مسئله منجر
به ثبات قیمت و نبود وقفه در عرضه در بازارها خواهد بود.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد :دومین انگیزه فوالد مبارکه برای حرکت
به این سمت ،کاهش وابستگی این شرکت به آب خام است که با اجرای این پروژه نیاز آب خام این شرکت
بهشدت کاهش یافت .این مسئله انتظار بخشی از جامعه ذینفعان فوالد مبارکه بود که انجام شد.

پروژه  ۹۰سالهای که  ۵ساله انجام شد

نیلی تصریح کرد :نکته دیگری که میتوان در این خصوص گفت تبعات اجتماعی است .این اقدام فوالد
مبارکه کهاقدامی ۳۰سالهیابهقولدوستانآبفا ۹۰سالهبود،در ۵سالانجامشدوشرایطزیستمحیطیو
بهداشتمحیطدر منطقهرابهشدتبهبودبخشید.پیشترفاضالبخامواردچرخهرودخانهزایندهرود
میشد؛ درحالیکه ا کنون این مسئله بهطورکلی در این  ۱۱شهر عمال اتفاق نمیافتد؛ این پسابها کامال
تصفیه میشود و با خطوط انتقال به فوالد مبارکه برای استفاده در صنعت منتقل میشود.

 Augmented-Realityیا واقعیت افزوده ()AR
(بخش دوم)

 Augmented-Realityیاواقعیتافزوده()ARبخشیاز
انقالب صنعتی دیجیتال در ساخت و تولید است .کارگران
میتوانندبااستفادهازهدست،عینکیا گوشیهوشمندالیهای
مجازی،اطالعاتدقیقتریدر موردیکدستگاهیایکفرایند
تولیدرامشاهده کنند.امروزه،برخیصنایعاز اینفناوریبرای
تعمیرونگهداریتجهیزاتاستفادهمیکنند.
اپراتورهامیتوانندحتیپیچیدهترین کارهارابااطمینانو کارایی

انجام دهند .مراحل دقیق فرایندها ،دستورالعملهای کاری،
شماتیک،موادوانتخابابزار همهبهوضوحنمایشدادهمیشوند
تا اطمینان حاصل شود که انجام وظایف بهطور صحیح انجام
میشود و خطاهای پرهزینه و خطاهای مستنداتی که به کیفیت
محصولآسیبمیرساند،از بینمیروند .کارگرانجدیدمیتوانند
ازاینتجربههمهجانبهباراهنماییهایروشنبهرهببرندتابهآنها
کمک کندباسرعتبیشتریوظایفشانرایادبگیرند.

کاهش میزان مصرف آب مطلق در فوالد مبارکه

وی ادامه داد :فوالد مبارکه اقدامات بسیاری را در زمینه کاهش مصرف آب انجام داده است .اولین اقدام
کاهش نیاز آب مطلق ،چه از پساب و چه آب خام ،بوده که به میزان آبی است که به ازای تولید هر تن فوالد
مصرف میشود .در همین راستا خطوط انتقال آب به دلیل وجود نشتی با هزینههای بسیار زیاد اصالح
شد و فرایندهای خنکسازی تجهیزات و محصوالت را تغییر دادیم.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :عالوه بر موارد مطر حشده
بر جهایخنککنندهرانیزبهمنظور کاهشمقدار مطلقآبدر چرخهتولیدتغییردادیم.اقدامبعدیهم
استفاده از پساب صنعتی و بازچرخانی مکرر آب است که باعث شده قسمت عمده نیاز آبی فوالد مبارکه از
محل تصفیه پساب صنعتی شرکت فوالد تأمین شود .استفاده از پساب شهری نیز ازجمله دیگر اقداماتی
است که در زمینه کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه انجام شده است.

فوالد مبارکه در زمینه آب کممصرفترین فوالدساز جهان است

نیلی درباره جایگاه فعلی شرکت فوالد مبارکه در کشور و جهان نیز گفت :ا کنون شرکت فوالد مبارکه ۴۵
درصد از نیاز فوالدی کشور را تأمین میکند و بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان محسوب
میشود .این شرکت  ۸کوره فوالدسازی زیر سقف دارد که بهنوعی بزرگترین کارخانه با این تعداد کوره
قوس در جهان به شمار میرود .این شرکت همچنین کمترین مقدار مصرف آب به ازای تولید هر تن
فوالد خام را در جهان دارد و به همین دلیل برترین شرکت در زمینه کاهش مصرف آب در فرایند تولید نیز
محسوب میشود.

پروژههای استفاده از پساب در تولید مقرونبهصرفه است

وی افزود :شاید اجرای پروژههای استفاده از پساب در وهله اول هزینهبر باشد ،اما میزان هزینه توقف
تولیدنشانمیدهدایناقدامسودبزرگیبرایشرکتهاازجملهفوالدمبارکهبهارمغانمیآورد.در همین
راستا شرکت فوالد مبارکه از سال  ۹۱اقدامات مربوط به این حوزه را آغاز کرد و ا کنون در حال بهرهبرداری
از آن است.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :درصورتیکه مقایسهای بین
هزینههای اجرای این پروژه و سودی که برای فوالد مبارکه به همراه داشته است ،انجام شود میبینیم
که با پایداری تولید در مجموعه فوالد ،این هزینهبرگشتپذیر بوده و سایر شرکتها نیز میتوانند با ورود به
این حوزه نیاز آبی خود را تأمین کنند.
نیلی با بیان اینکه دو نوع تصفیهخانه وجود دارد گفت :نوعی از این تصفیهخانهها که توسط سازمان آبفا
تأسیس میشود ،فاضالب شهری را به پساب قابلاستفاده برای آبیاری گیاهان غیرمثمر تبدیل میکند.
این در حالی است که این آب برای فوالد مبارکه قابلاستفاده نبوده و الزم است در تصفیهخانههای
تکمیلی ،این آب به آب صنعتی تبدیل شود که فرایند آن فار غ از استفاده مواد شیمیایی و انرژی زیاد،
بسیار هزینهبر است.

بهبود شرایط زیستمحیطی در حوزه زایندهرود با اجرای طرح انتقال پساب فوالد مبارکه

وی درباره تأثیر این پروژه بر کاهش آلودگی نیز اظهار کرد :ا گر از منظر کالن حوزه زایندهرود به این قضیه نگاه
کنیم متوجه میشویم که اولین سود آن بهبود شرایط زیستمحیطی در کل مجموعه زایندهرود است که
عاید همه بهرهبرداران این حوزه و مردم این منطقه میشود.

افق دید فوالد مبارکه در استفاده از منابع آبی

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه گفت :افق دید فوالد مبارکه قطع وابستگی به
آب خام و منابع آب جاری یا زیرزمینی در منطقه است .در همین راستا دو اقدام بزرگ انجام شده که
اولین آنها استفاده از پساب شهری و صنعتی و دومین اقدام ،انتقال آب از دریاهای آزاد به صنایع بزرگ
استان است.

اجرای طرح انتقال آب از دریای آزاد به اصفهان

نیلی با بیان اینکه امیدواریم این کار طی  ۳تا  ۵سال آینده به نتیجه برسد ،افزود :با اجرای این طرح،
وابستگی شرکت فوالد مبارکه به منابع آبی داخل استان بهصورت کامل قطع میشود و نیاز آن از طریق
منابع نامحدود متصل به دریا تأمین میشود .اما ازآنجا که این کار هزینه بسیاری دارد ،الزم است پیش از
آن فرایند خود را بهگونهای تغییر دهیم که مصرف آب مطلق در فوالد مبارکه کاهش یابد.
ویادامهداد:پایداریخطتولیدبرایفوالدمبارکهبسیار مهماست.در اوایلدهه ۹۰شرایطتابآوریبسیار
کمیداشتیمودریکزمانبسیار کوتاهیبهدلیلاتفاقاترخداده،فعالیتتولیدیاینشرکتمتوقفشد،
امادر شرایطحاضرباحداقلتأمیننیاز آبی،اینتابآوریدر مجموعهفوالدافزایشیافتهاست.

ثبت رکورد تولید  ۲میلیون تن فوالد در بهار ۱۴۰۰

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :این شرکت در سه ماه اول سال
جاریموفقبهثبترکوردتولید 2میلیونتنفوالدشد کهافتخاریبرایمجموعه کشور محسوبمیشود،
امابایدتوجهداشت کهبااقداماتانجامشدهدر حوزهمصرفآببهاینهدفبزرگدستپیدا کردیم.

واقعیت افزوده کامال تعاملی است .اپراتورها میتوانند بهوضوح
ببینند کهمشکلدر کجابهوجودآمدهیاممکناستبهوجودآید
تافورااقدامبهرفعآن کنند.در حقیقت کلمفهومواقعیتافزوده
( )ARبا واسطهای موبایل باعث کاهش تلفات و افزایش بازده
اپراتور میشود.
با استفاده از برچسبها و اسکنرهای  ، RFIDسیستم اجرایی
میتواند کامال آ گاه باشد که مواد ،محصوالت ،ابزارها و حتی
کارمندان در هر زمان کجا هستند .با تقویت سیستم  ،MESاین
مکانها میتوانند در نمای مجازی سیستمها نشان داده شوند.
قابلیتمدلسازیسهبعدیواقعگرایانهوخدماتمبتنیبرمکان
هم کهاضافهشوند،موقعیتیابیپویاخواهدشدو کلسیستمدر
مدلمجازیزندهمیشود.

با قرار دادن دوربین تلفن همراه در کنار محصوالت یا تجهیزات
دارایشناسهمانندبارکدیاماتریسپاسخسریع(،)QRدادههافورا
باشناسه ARمرتبطمیشوندورویصفحهنمایشدادهمیشوند.
این بدان معنی است که اپراتور فورا از اطالعات مرتبط با وظیفه یا
نقشخودآ گاهمیشودونیازیبهجابهجاییبینصفحههانیست.
جزئیات متن باعث افزایش دقت و کارایی عملکردها میشود.
نمایشگر کامال قابل تنظیم است و میتواند شامل ابزارهایی نظیر
تقویم ،نمودار یا ابزارک باشد.این بدان معنی است که اطالعات
میتوانند آزادانه و بهآسانی در اختیار کارگران قرار گیرند تا آنها
متوجهشونددر چهزمانیو کجااز آنهااستفاده کنند.اینفناوری
همچنین باعث تسریع در حرکت به سمت مدلهای تولید در
صنایعنسلچهارموافزایشچشمگیر کاراییو کیفیتمیشود.

رشد فروش در سهماهه نخست امسال

شرکت ملی صنایع مس ایران در سهماهه سال جاری بیش از  100درصد رشد در فروش داشته است.

پیشنهاداتی برای حل مشکل نیروگاهها

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار،به وزیر نیرو پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی نیروگاهها ارائه کرد.
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عدد خبر

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه:

رفع مغایرتهای ثبتشده در سیستم یافتههای ایمنی
نقش بسزایی در کاهش حوادث دارد

رعایت الگوی مصرف برق با توجه به
شرایط ماههای اخیر و اهمیت آماده
بهکاری دیزل ژنراتورهای شرکت در
جهت کاهش ریسکهای خط تولید
در زمانقطعبرقضروریاست

معاون بهرهبرداری شرکت فوالد مبارکه در سومین نشست کمیته حفاظت فنی و
بهداشت کار اینشرکتدر سالجاری گفت:رفعمغایرتهایثبتشدهدر سیستم
یافتههایایمنینقشبسزاییدر کاهشحوادثدارد.
عباساکبریمحمدیدراینجلسه کهبامحوریتحوادثواتفاقاتماه گذشتهومسائلایمنیوبهداشت
کار برگزار شد ،ضمن تشکر از عملکرد مطلوب حوزه ایمنی در جهت کاهش حوادث ،بر اهمیت رعایت
پروتکلهایبهداشتیباتوجهبهشیوعموجپنجمویروس کروناتأ کید کرد.
وی در ادامه خواستار خروج ضایعات غیرفلزی و غیرضروری از انبار ضایعات شرکت و حذف ریسک حریق
در محلشدوافزود:رعایتالگویمصرفبرقباتوجهبهشرایطماههایاخیرواهمیتآمادهبهکاریدیزل
ژنراتورهایشرکتدر جهت کاهشریسکهایخطتولیددر زمانقطعبرقضروریاست.
مدیربهداشتحرفهای،ایمنیومحیطزیستشرکتفوالدمبارکهنیزدر اینجلسهضمنتشکراز عملکرد
کارکنانفوالدمبارکهدر زمینهرعایتپروتکلهایبهداشتیدر جهتمهار ویروس کروناخواستار حساسیت
بیشتردر زمینهرعایتشیوهنامههایبهداشتیباتوجهبهشروعموجپنجمویروس کرونادر استانشدند.
حسین مدرسی فر در ادامه خاطرنشان کرد :با توجه به حریقهای اتفاق افتاده در سالهای گذشته
در محـل انباشـت ضایعـات ،انجـام اقدامـات اساسـی در جهـت ایمنسـازی شـرایط و حـذف ریسـک

حریـق ضروری ب هشـمار مـیرود.
وی گفت:دستیابیبهنتایجمطلوبدر زمینهایمنینتایجهمکاری گروهیدر شرکتبودهواز همکاری
کارکنانومسئولیندرجهترعایتدستورالعملهاودستیابیبهنتایجمطلوبایمنینسبتبهسهماهه
سال گذشتهقدردانیمیکنم.
در ادامه این جلسه رئیس ایمنی ،بهداشت حرفهای و آتشنشانی ضمن ارائه گزارشی به روند مثبت
شاخصهایحوادثدر سهماهاولسال 1400اشارهوبهعللبروزحوادثماههایاخیرپرداخت.
جواد کیانیبااشارهبهوضعیتایمنیسازههایفلزی،آسانسورهاوریزش DRIبررویسیاالتافزود:ایجاد
سیستمایمنیمناسبدر جهترفععدمانطباقهای کشفشدهدر اینزمینهضروریاست.
ویدرادامهباتشریحهرمحوادثشرکتبراهمیتپیگیری،پاسخگوییسریعتربه کارتسبزهایثبتشده
در کارتابلفرایندیوآمادهبهکاریسیستمهایحفاظتیسیاالتشرکتدر جهت کاهشحوادثیاز قبیل
انفجار وآتشسوزیباتوجهبهحوادثاخیردر صنایعمشابهتأ کید کرد.
در اینجلسهحیدریابیانهرئیسبازرسیجراثقالهاوسازههاومجیدفرجیسرپرستبهداشتحرفهای
وارگونومی ،گزارشیدر زمینهوضعیتایمنیسازههایفلزیواقداماتواحدبهداشتحرفهایدر جهت
پیشگیریاز شیوعویروس کرونادر شرکتفوالدمبارکهارائه کردند.

معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه:

زیباسازی محیطهای صنعتی با توجه به شاخصهای طب کار انجام میشود

تأ کید همیشگی ارکان اصلی شرکت
بر تکریم و حفظ نیروی انسانی
بهعنوان سرمایه اصلی شرکت بوده
و این رویه از دیرباز در شرکت فوالد
مبارکه جاری بوده است و بازخورد این
نگاه را بهخوبی میتوان در رویکرد،
برنامهریزیواقدامهایشرکتیافت

بنابر گزارشخبرنگار فوالد،معاوننیرویانسانیشرکتفوالدمبارکهبههمراهجمعیاز
مدیران،از قسمتهایناحیهفوالدسازیوریختهگریمداومبازدید کردند.
دراینبازدید،ایرجترابی،معاوننیرویانسانیوسازماندهیشرکت،سهم کارکنانرادرزمینه
آراستگیمحیط کار،قابلتوجهدانستوافزود:درصورتیکهمحیط کار شرکترامانندخانهخودتلقی کنیمو
نسبتبهنظموترتیبآنحساسیتنشاندهیم،آراستگیفضای کار بهطور طبیعیتأمینخواهدشد.در
همینخصوصاز سویاینمعاونت،عالوهبرفعالیتهایجاریدر بخشزیباسازیمحیطهایعمومی
شرکت،بهینهسازیوزیباسازیاتاقهای کنترلنواحیتولیدینیزدردستپیگیریاست.همانگونه کهدر
فعالیتهایزیباسازیمحیط کار،مقولهبهینهسازینیزمستترخواهدبود،زیباسازیمحیطهایصنعتی
نیزباتوجهبهشاخصهایطب کار وارتقایآنانجامخواهد گرفت.
معاوننیرویانسانیوسازماندهیبااشارهبهلزومتوجهبهحوزهنیرویانسانیشرکتونیزچالشهایپیش
روی کارکنان گفت:تأ کیدهمیشگیارکاناصلیشرکتبرتکریموحفظنیرویانسانیبهعنوانسرمایهاصلی
شرکتبودهواینرویهاز دیرباز در شرکتفوالدمبارکهجاریبودهاستوبازخوردایننگاهرابهخوبیمیتوان
در رویکرد،برنامهریزیواقدامهایشرکتیافت.
ویافزود:بیتوجهیبهموضوعهایمرتبطباحوزهنیرویانسانیدر طولزمانتمامسازمانهاراباچالشو
آسیبهمراهخواهد کردوا گرمدیرانسازمانبرایرفعآنقدمبرندارند،تحققاهدافسازمانیباخللهای
جبرانناپذیریمواجهخواهدشد؛ازاینرومعاونتنیرویانسانی کهمتولیتوجهویژهبه کارکناناست،بر
آناستتارسیدگیبهمشکالتومسائل کارکنانرادر صدر برنامههایاجراییخودقرار دهدوبابهکارگیری
تمام ظرفیتهای در اختیار خود و البته منطبق بر استانداردها و رویههای جاری سازمانی ،رضایت شغلی
همکارانرافراهمنماید.
ترابیدرخصوصلزومتوجهبیشتربهسختیشرایطمحیط کار گفت:موضوعجبرانخدمات کارکنانوتوجه
سازمانبهسرمایههایانسانیخودمحدودبهحقوقومزایاواعطایامتیازاتنیستودر یکنظامجامع

جبران خدمت باید عالوه بر پرداختهای مالی ،جنبه رضایتمندی زندگی شغلی نیز لحاظ گردد و از طریق
ایجادشرایطمناسبدرمحیط کار(بهلحاظشاخصهایزیباشناختی،ارگونومیوطب کاروتأمینرفاهیات)
تاحدامکانسختیهاوتنشهایمحیطهایصنعتیبهحداقلبرسد.
ویدر پایاناینبازدیدضمنابراز تشکروقدردانیاز زحماتصادقانه کارکناننواحیتولیدیدر خصوص
با تحقق اهداف و تولید محصوالت جدید ،لزوم رعایت ضوابط بهداشتی جهت کنترل بیماری کرونا را
یادآور شد.

مرا کز اداری و رفاهی استاندارد؛ میزبان کارکنان شرکت فوالد مبارکه در دوران پساکرونا

واحد خدمات عمومی و امور رفاهی
شرکت فوالد مبارکه تهدید کرونا را
به فرصت تبدیل کرد تا با بازسازی
و بهسازی مرا کز رفاهی استاندارد و
با کیفیت بتواند پس از وا کسیناسیون
عمومی و عبور از این بحران ،میزبان
خانوادههای کارکنان شرکت فوالد
مبارکهباشد

عقدچندینقراردادبخشپشتیبانیخدماتعمومیوامور رفاهیشرکتفوالدمبارکه

مدیرخدماتعمومیوامور رفاهیشرکتفوالدمبارکهتصریح کرد:بخشپشتیبانیاز مهندسانعمرانو
معماریوتأسیساتمجرببهرهمیگیردوشاملنگهداریوتعمیراتساختمانهاست کهدر اینزمینه
چندینقراردادمنعقدشدهتابهینهسازیمرا کزرفاهیودفاترخارجاز شرکتفوالدمبارکهباقوتاجراشود.
وی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه چندین ساختمان اداری دارد ،گفت :ساختمانهای اداری در شهر
اصفهان،مجموعهباغفردوس،مهمانسرایمشهدوهمچنینساختمانهایاداریومهمانسرادر تهران
وبندرعباسبخشهاییهستند کهدر یکسال گذشتهبازسازیوبهسازیشدهاند.

تهدید کرونا،فرصتبازسازیوبهسازیمراکزرفاهیشرکتفوالدمبارکهرافراهم کرد

فرخیبه ۸۴بابویالدر چادگانومجموعهرفاهی ۱۲۷و ۱۲۸در شهرستاننوشهرهماشارهای کردوافزود:با
شیوعبیماری کرونا،تعطیلیمرا کزرفاهیرابهفرصتیبرایارتقای کیفیواحدهایرفاهیتبدیل کردیموبا
بهرهگیریازپیمانکاراننظاممند،درصددبهسازیوبازسازیمراکزرفاهیشرکتفوالدمبارکهدرسراسر کشور
برآمدیم.در یکسال گذشته ۱۷بابویالدر مجموعهتفریحیچادگانبهمساحت ۱۷۰۰مترمربعبازسازی
شدودر ۶۳بابدیگرهماصالحاتجزئیبهعملآمد.

هزار مگاوات
شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی در انتظار
مجوز ایجادبیشاز ۱۰هزار مگاواتبرق
شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی ،با راهبری ایمیدرو
در آستانه دریافت مجوز ایجاد بیش از  ۱۰هزار مگاوات ظرفیت
تولیدبرقهستند.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،به دنبال توافق اخیر
وزارتخانههای صنعت معدن و تجارت و نیرو بهمنظور احداث
 ۱۰هزار مگاواتنیروگاهتولیدبرقتوسطشرکتهایبزرگمعدن
و صنایع معدنی ،وزارت صمت درخواست صدور مجوز برای
تولید برق را صادر کرد .این درخواست از سوی معاونت طرح و
برنامه وزارت صمت برای معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو
ارسالشدهاست.
بر این اساس با توجه به اعالم آمادگی شرکتهای بزرگ تحت
راهبری ایمیدرو ،قرار است در راستای سیاستهای اقتصاد
مقاومتی ۱۰ ،هزار و  ۵۳۶مگاوات ظرفیت جدید تولید برق
نیروگاهی،در ۱۰استان کشور افزودهشود.
ایمیدرو همواره در قالب برنامه توسعه زیرساختها ،افزایش
ظرفیتتولیدبرقراباهدفاستقاللشرکتهایبزرگمعدنو
صنایعمعدنیاز شبکهسراسری،پیگیری کردهاست.
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خطتولیدآهناسفنجیدر اردبیلباسرمایهگذاری
 ۱۳۵میلیونیوروییراهاندازیخواهدشد
عملیات اجرایی مجتمع آرتافوالد مبین با سرمایهگذاری ۱۳۵
میلیونیوروییومشارکتشرکتسرمایهگذاریتوسعهمعادنو
فلزات،باحضور مسئوالناستانیدر اردبیلآغاز شد.
به گزارش روابط عمومی«ومعادن» ۴۰ ،درصد سرمایهگذاری
این پروژه توسط شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات،
 ۳۰درصد توسط شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک)
و  ۳۰درصد توسط چادرملو انجام میشود و انتظار میرود با
سرمایهگذاری انجام شده ،این پروژه در کمتر از  ۳۰ماه به پایان
برسد.
این مجتمع فوالدی پس از بهرهبرداری ،ساالنه یکمیلیون تن
آهن اسفنجی تولید خواهد کرد که ۶۰درصد تولید آن به استان
اردبیلاختصاصخواهدیافت.
اشتغالمستقیمدر اینمجتمعصنعتی ۳۵۰نفرو کارگرانفعال
موردنیاز در مراحل ساخت و بهرهبرداری  ۱۵۰۰نفر است و مواد
اولیه این کارخانه از طریق مجموعه تولیدی چادرملو تأمین
خواهدشد.

مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد :

مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی شرکت فوالد مبارکه از بازسازی و بهسازی مرا کز
رفاهیاستانداردوباکیفیتدر شأن کارکنانفوالدمبارکهخبرداد کهپساز عبور از بحران
کرونامیزبانخانوادههای کارکنانفوالدمبارکهخواهدبود.
صادقفرخیدر گفتوگوباخبرنگارفوالدبااشارهبهبازسازیوبهسازیمراکزرفاهیاستاندارد
وباکیفیتدر شأن کارکنانفوالدمبارکهاظهار کرد:باشیوع کرونا،اقداماتزیرساختیعدیدهایدر راستای
ارتقای کیفیمرا کزرفاهیبرایخانوادههای کارکنانفوالدمبارکهانجامشدهاستتابافروکش کردنشیوع
بیماری،اینمرا کزبهنحوشایستهمیزبان کارکناناینشرکتباشند.
ویافزود:واحدخدماتعمومیوامور رفاهیاز ۷قسمتتشکیلشده که ۶بخشآنوظیفهخدمترسانی
داردویکبخشهمواحدپشتیبانیمحسوبمیشود.
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مدیرخدماتعمومیوامور رفاهیشرکتفوالدمبارکه گفت:اقداماتفنیوتجهیزسیستمهای گرمایشی
وسرمایشیبهروز وتعویضسیستمفاضالبنیزدر دفتراصلیشرکتفوالدمبارکهدر اصفهانانجام گرفت و
اینبهینهسازیبدونتعطیلیمرحلهبهمرحلهاجراشد.

تجهیزساختمانحکیمنظامیوآمادگاهودفتراصلیشرکتفوالدمبارکهدر تهران

ویبهتجهیزساختمانحکیمنظامیوآمادگاههماشارهای کردو گفت:دفتراصلیشرکتفوالدمبارکهدر
سعادتآبادتهرانهمبازسازیشدوبهسیستمهای گرمایشیوسرمایشیمجهزتجهیز گردید.

 ۱۰۰مورداقداماتبهسازیوتعمیراتجزئیدر یکسال گذشته

فرخی اقدامات بهسازی و تعمیرات جزئی را بیش از  ۱۰۰مورد اعالم کرد و توضیح داد :در مجموعه تفریحی
رفاهینوشهراقداماتاساسیانجامشدهاستتابازسازیوبهسازیمرا کزرفاهیاستانداردوبا کیفیتدر
شأن کارکنان فوالد مبارکه صورت گیرد که پس از عبور از بحران کرونا میزبان شایسته خانوادههای کارکنان
فوالدمبارکهباشیم.

بازسازی ۴۸ویالدر مجموعه ۱۲۷شهرستاننوشهر

ویافزود ۴۸:ویالدرمجموعه ۱۲۷شهرستاننوشهر،شاملسهبلوکبهمساحت ۱۵۰۰مترمربعبازسازیشد
ودکوراسیونداخلی،دیوارچینیوسیستمفاضالبآنتعویض گردیدوقراردادبازسازیوبهسازیمجموعه
رفاهیتفریحی ۱۲۸هممنعقدشدهاست کهامیدواریمتاپایانسالجاریاجراییشود.

بازسازیسالنورزشی ۷۰۰مترمربعیدر مجموعهباغفردوس

مدیرخدماتعمومیوامور رفاهیشرکتفوالدمبارکهبهبازسازیسالنورزشی ۷۰۰مترمربعیدر مجموعه
باغفردوسهماشارهای کردو گفت:بهداریمجموعهصفائیههمبهاعالماطفایحریقمجهزشدواقدامات
تعمیراتیدر اینمجموعهانجام گرفت.
ویدرپایانتأ کید کرد:واحدخدماتعمومیواموررفاهیشرکتفوالدمبارکهتهدید کرونارابهفرصتتبدیل
کردتابابازسازیوبهسازیمراکزرفاهیاستانداردوباکیفیتبتواندپسازواکسیناسیونعمومیوعبورازاین
بحران،میزبانخانوادههای کارکنانشرکتفوالدمبارکهباشد.

1.8

تریلیون مترمکعب
حجم گاز غنی برداشتشده از پارس جنوبی از 1.8
تریلیونمترمکعبفراتررفت
شرکت نفت و گاز پارس اعالم کرد :حجم گاز غنی برداشتشده
از ابتدای بهرهبرداری از میدان مشترک پارس جنوبی تا کنون
با کسب رکوردی جدید در سال گذشته ،به بیش از  1.8تریلیون
مترمکعبرسیدهاست.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس ،حجم گاز غنی
برداشتشده از ابتدای بهرهبرداری از میدان مشترک پارس
جنوبی تا کنون با کسب رکوردی جدید در سال گذشته ،به
بیشاز 1.8تریلیونمترمکعبرسیدهاست.بهبیاندقیقتر کل
میزانتولید گاز از میدانمشترکپارسجنوبیاز بدوبهرهبرداری
تا پایان سال  ۹۹به رقم یکهزار و  ۸۶۷میلیارد مترمکعب
رسیدهاست.
همچنین از ابتدای توسعه تا کنون 2.2میلیارد بشکه میعانات
گازیاز اینمیدانمشترکبرداشتشدهاست.ارزشمحصوالت
پارس جنوبی با سرمایهگذاری نزدیک به  ۸۰میلیارد دالر در این
پهنه گازی ۳۳۵،میلیارددالر(بااحتسابهرمترمکعب گاز غنی
معادل ۱۸سنتدر سال)۹۶برآوردشدهاست.
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رشد ۲۱درصدیپروانههایبهرهبرداریصنعتی
تا اواخر اردیبهشت

جلسه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی در خصوص
مسائل بانکی حوزه تولید و تجارت

معاون امور صنایع وزارت صمت با تحلیل روند تولید محصوالت منتخب
صنعتی طی دو ماه اخیر از رشد  ۲۱درصدی تعداد پروانههای بهرهبرداری
صنعتی تا اواخر اردیبهشت خبر داد و گفت :طی دو ماه ابتدای سال
جاری در مقایسه با سال گذشته میزان اشتغالزایی پروانههای
بهرهبرداری بیش از  ۱۵درصد رشد و سرمایهگذاری نیز بیش از  ۵۲درصد
افزایش یافته است.

جلسه مشترک بین مدیران وزارت صمت و بانک مرکزی بهمنظور طرح
و بررسی مسائل مختلف بانکی در راستای تأمین کاالهای اساسی،
واردات مواد اولیه تولید و تسهیل در امور صادرات با حضور وزیر صمت
و رئیسکل بانک مرکزی برگزار گردید و در حوزه تولید و همچنین
رفع موانع موجود و تأمین ارز و رفع تعهدات ارزی بازرگانان و تجار نیز
بحث شد.
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خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
خبر کوتاه
در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی انجام شد:

ارائه پیشنهاد انجمن فوالد برای مدیریت
تولید زنجیره فوالد در شرایط کمبود برق
به وزیر صمت

انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران طـی نامـهای به
وز یـر صمـت ،ضمـن تشـریح تبعـات توقـف فعالیتهـا،
پیشـنهادات خـود بـرای مدیریت تولیـد در صنعـت فوالد
در شرایط کمبود برق را ارائه داد.
بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما از انجمـن تولیدکننـدگان
فـوالد ایـران ،ایـن انجمـن در ایـن نامـه بـا ارائـه اطالعـات
دقیق نشـان داده که میزان مصـرف برق زنجیـره فوالد صرفا
در حلقـه ذوب و فوالدسـازی بیشـتر از سـایر صنایـع اسـت.
انجمن فوالد پیشـنهاد داده که حلقههای مختلف زنجیره
فـوالد (بهجـز ذوب و فوالدسـازی) مشـابه سـایر صنایـع
امکان فعالیت و تولید داشـته باشـند و به واحدهای ذوب و
فوالدسـازی نیز حداقـل در زمـان غیـر از اوج بار مثل سـاعات
شـب ،اجـازه فعالیـت داده شـود.
انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران تأ کیـد کـرده اسـت کـه
محدودیتهـای اخیـر ابالغـی بـرای کارخانجـات زنجیـره
فـوالد کشـور کـه حدا کثـر  ۱۰درصـد از دیمانـد مصرفـی آنـان
را مجـاز شـمرده اسـت ،عملا موجـب تعطیلـی واحدهـای
تولیدی ایـن زنجیره شـده کـه قطعا تبعـات نامطلوبـی برای
تنظیـم بـازار داخلـی محصـوالت فـوالدی خواهـد داشـت و
همچنیـن موجـب اخلال در رونـد صـادرات و ارزآوری فـوالد
کشـور خواهـد شـد.
انجمن فوالد پیشـنهاد داده کـه بهجای دسـتور تعطیلی به
کلیـه کارخانجات زنجیـره فـوالد ،به ایـن انجمن اجـازه داده
شـود تا با همـکاری شـرکتهای تولیـدی ،بـا مدیریـت تولید
در ایـن زنجیـره ،کاهـش برق مصرفـی مـورد انتظـار از صنعت
فـوالد را برنامهریـزی و مدیریـت نمایـد .ایـن انجمـن بـرای
تأمین خواسـتههای مرتبط بـه صرفهجویـی در مصرف برق
همزمان با تـداوم فعالیت تولیدکنندگان زنجیـره فوالد ،ابراز
آمادگـی کرده اسـت.
متن کامـل نامـه انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایران بـه وزیر
صنعـت ،معـدن و تجـارت به شـرح زیر اسـت:
بـرادر گرامـی جنـاب آقـای رزم حسـینی ،مقـام عالـی محتـرم
وزارت صنعـت ،معـدن و تجـارت
بـه اسـتحضار میرسـاند متأسـفانه محدودیتهـای اخیـر
ابالغـی بـرای کارخانجـات زنجیـره فـوالد کشـور کـه حدا کثـر
 ۱۰درصد از دیماند مصرفی آنان را مجاز شـمرده اسـت ،عمال
موجـب تعطیلـی واحدهـای تولیـدی در ایـن زنجیـره آن هم
در سـال پشـتیبانی و مانـع زدایـی از تولیـد گردیـده کـه قطعـا
تبعات نامطلوبی بر تنظیم بـازار داخلی محصوالت فوالدی
خواهد داشـت و همچنیـن موجب اخلال در رونـد صادرات
و ارزآوری فـوالد کشـور خواهـد شـد .ایـن در حالـی اسـت کـه
واحدهای تولیـدی که به تعطیلی اجباری مکلف شـدهاند،
از هیچگو نـه حمایتـی جهـت جبـران هزینههـای مالـی،
بیمـهای و کارگـری خـود برخـوردار نمیشـوند!
علیایحـال بـا توجـه بـه تفـاوت فاحـش میـان مصـرف بـرق
در حلقههـای مختلـف زنجیـره فـوالد کـه در جـدول آمـده
اسـت ،ضـروری اسـت بـا بازنگـری فـوری در ابالغیـه اخیـر،
حداقـل امـکان فعالیـت و تولیـد برخـی خطـوط تولیـدی در
ایـن زنجیـره فراهـم آیـد.
هما نگو نـه کـه مشـاهده میگـردد ،میـزان مصـرف بـرق
زنجیـره فـوالد صرفـا در حلقـه ذوب و فوالدسـازی بیشـتر از
سـایر صنایع اسـت و سـایر حلقههای زنجیره فـوالد مصرفی
مشـابه سـایر صنایعـی دارنـد کـه در حـال حاضـر مجـاز بـه
فعالیـت هسـتند.
بـر ایـن اسـاس و بهمنظـور مدیریـت تولیـد و بـازار داخلـی و
صادراتـی زنجیـره فـوالد در شـرایط بحرانـی فعلـی ناشـی از
کمبـود بـرق ( ۳هفتـه اعالمـی) ،پیشـنهاد میگـردد:
 -۱حلقههـای مختلـف زنجیـره فـوالد (بهجـز ذوب و
فوالدسازی) مشابه سایر صنایع ازجمله کاشی و سرامیک،
آلومینیـوم )… ،امـکان فعالیـت و تولیـد داشـته باشـند.
 -۲کارخانجات فعال در حلقه ذوب و فوالدسازی بهمنظور
مشارکت در تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از توقف صادرات
و ارزآوری بتوانند حداقل در زمان غیر از اوج بار مثل ساعات
شب فعالیت و تولید نمایند.
ضمنـا ایـن انجمـن آمادگـی دارد در راسـتای تأمیـن منافـع
ملـی و کمـک بـه پایـداری شـبکه بـرق کشـور و بـا همـکاری
واحدهـای تولیـدی ،بهجـای دسـتور تعطیلـی بـه کلیـه
کارخانجـات زنجیـره فـوالد ،کا هـش بـرق مصرفـی مـورد
انتظـار از صنعـت فـوالد در هفتههـای آتـی را برنامهریـزی و
مدیر یـت نمایـد.

مدیر گندلهسازی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

انجـــام موفقیتآمیز تعمیرات برنامهریزیشده
واحد گندلهسازی در تیر ماه

رضا اسماعیلپور
مدیر گندلهسازی شرکت فوالد مبارکه

مدیر گندلهسـازی شـرکت فـوالد مبارکـه از انجـام موفقیتآمیـز تعمیرات
برنامهریزیشـده شـشروزه ایـن واحـد در تیرماه امسـال خبـر داد.
رضااسماعیلپور بااعالماینخبر گفت:باحمایتواحدهایسرویسدهنده،
خرید و پشتیبانی و فنی ،تعمیرات برنامهریزیشده ششروزه واحد گندلهسازی با آمادهسازی
و هماهنگی منسجم و با انجام بیش از  35هزار نفر ساعت فعالیت تعمیراتی بهطور منظم ،با
کیفیت و بدون بروز حادثه ایمنی انجام شد.
وی افزود :نکته قابلذکر در این توقف تعمیراتی ،تعویض سیستم آببندی خشککن
ابتدای کوره پخت برای اولین بار در شرایط گرم کوره پخت ،جهت بهبود فرایند و رسیدن به
رکورد فاصله زمانی  24ماه بین تعمیرات اساسی واحد گندلهسازی تا انتهای مهر  1400بود.
اسماعیلپور خاطرنشان کرد :آخرین رکورد فاصله زمانی بین تعمیرات اساسی واحد
گندلهسازی در شرایط سرد کوره پخت حدود  20ماه بوده است.
در این خصوص رئیس دفتر برنامهریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات آهنسازی نیز گفت:
انجام فعالیت تعمیراتی دورهای در واحد گندلهسازی برای حفظ آماده بهکاری تجهیزات
و به حداقل رساندن توقفات اضطراری انجام میشود.
حمیدرضا جمالی افزود :انجام این فعالیت تعمیراتی با نفرساعت ذکرشده در مدتزمان
محدود با آمادهسازی دقیق و مناسب ،بهروزرسانی دستورالعملهای تعمیرات ،تأمین
قطعات یدکی و مصرفی و مهارت کارکنان اجرایی و نظارت مناسب انجام شد.
وی اظهـار کـرد :در مراحـل آمادهسـازی و اجـرای فعالیتهـا ،هماهنگی بسـیار خوبی بین
مسـئولین و ناظریـن تعمیـرات واحـد گندلهسـازی و تعمیـرات مرکـزی ایجـاد و جلسـات
مربوطـه بـا توجـه بـه شـرایط ناشـی از کرونـا بـا حداقـل نفـرات و در ا کثـر مـوارد بهصـورت
غیرحضـوری برگـزار شـد.
رئیس مرکز تعمیرات مکانیک هم در این خصوص گفت :توقفات برنامهریزیشده تعمیراتی
واحد گندلهسازی از لحاظ حجم نیروی انسانی ،قطعات ،مکانیسم و ابزارآالت و مدتزمان
محدود ،منحصربهفرد و نیازمند انسجام و برنامهریزی و سازماندهی خاص خود است.
حمیدرضا بذار افزود :قبل از انجام این تعمیرات دورهای برای اطمینان از جلوگیری از شیوع
بیماری کرونا ،از کارکنان نظارت تعمیرات مرکزی و پیمانکاران درگیر تست  PCRبه عمل
آمد و با حمایت و کمک کارشناسان ایمنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی نیز نظارت شد.
رئیس تولید واحد گندلهسازی فوالد مبارکه نیز در خصوص این عملیات تعمیراتی اظهار
داشت :توقف ششروزه گرم واحد گندلهسازی با همدلی و هماهنگی تیم تولید واحد

گندلهسازی و با اعتماد و اتکا به دانش و تخصص خود و اجرای دستورالعملهای کاری
اصالحشده مطابق برنامه و بهصورت ایمن انجام پذیرفت.
خشایار پاسیار افزود :در این توقف تعمیراتی ،با برگزاری جلسات تخصصی و همکاری تیم
نظافت صنعتی و مطابق برنامه ،کلیه فعالیتهای تولید و نظافت صنعتی با نظم و انضباط
و بهصورت ایمن انجام گرفت و خط تولید طبق برنامه در اختیار تیم تعمیرات قرار داده شد.
وی تصریح کرد :تیم تولید واحد گندلهسازی با راهکاری جدید برای اولین بار اقدام به خارج
کردن پالتکار از  ۳۰متر ابتدایی کوره پخت در این توقف گرم نمود و با اصالح شرایط آببندی
خشککن ابتدای کوره پخت در محیطی ایمن باعث ارتقای کیفیت گندله تولیدی شد.
این فعالیت با همکاری نزدیک تیمهای تولید و تعمیرات و با موفقیت کامل انجام پذیرفت.
رئیس تعمیرات واحد گندلهسازی هم در خصوص این توقف برنامهریزیشده گفت :این
عملیات بزرگ تعمیراتی با برنامهریزی منسجم و آمادهسازی مناسب فعالیتها در تعمیرات
محلی مکانیک ،برق ،ابزار دقیق و اتوماسیون واحد گندلهسازی با همدلی و همکاری
کارکنان تعمیرات و تولید و پیمانکار مقیم واحد با موفقیت انجام پذیرفت.
محمد خدابنده گفت :هماهنگیهای مناسب در بخشهای تعمیرات محلی و تعمیرات
مرکزی و دفاتر فنی تعمیرات و سایر بخشهای پشتیبانی در اجرای این مهم از نقاط قوت
این توقف برنامهریزیشده بود.
کامبیز طیبی سرپرست تعمیرات مکانیک واحد گندلهسازی هم خاطرنشان کرد :با
آمادهسازی و نظارت مؤثر بر اجرای فعالیتها و با اولویت ایمنی تعمیرات آسیابها ،تعویض
بدنه غبارگیر ِتر آسیاب خط  2و جایگزینی یکی از گیربکسهای درایو کپسول آسیاب خط 1
برای اولین بار ،تعمیرات اساسی میکسرها ،تعمیرات بخش دیسک ،تعمیرات و تنظیمات
سرند غلتکی ورودی کوره پخت ،تعمیرات فنهای پروسس ،تعمیرات مکانیسم آببندی
خشککن ابتدای کوره پخت ،تعمیرات الورینگ و درایو کوره پخت و فیدرها و شوتها،
تعمیرات غبارگیرهای کوره پخت ،تعمیرات سیاالت و پمپهای مربوطه انجام شد.
کارشناس مشاور ایمنی واحد گندلهسازی نیز در پایان گفت :برنامهریزی حضور کارکنان
و فعالیتهای توقف برنامهریزیشده براساس رعایت حدا کثری پروتکلهای بهداشتی،
رعایت قوانین و مقررات ایمنی ،آموزش و بهکار گیری دستورالعملهای ایمنی فعالیتها و
نظارت مؤثر بر انجام ایمن کار از نقاط قوت این عملیات تعمیراتی بود.
سیدجواد موسوی افزود :تعمیرات انجامشده بر روی تجهیزات ،ضریب ایمنی را افزایش
داده و با کاهش حجم تعمیرات اضطراری ،احتمال وقوع حوادث کاهش خواهد یافت.

نمره قابل قبول شرکت فوالد مبارکه در ایفای مسئولیت اجتماعی

شرکتفوالدمبارکهباتخصیصبیش
از  ۱۳هزار تن اکسیژن رایگان به مراکز
درمانگر کروناوتجهیزبیمارستانهادر
این مدت نمره قابل قبولی در حوزه
مسئولیتاجتماعی کسب کرد

رئیـس اتـاق بازرگانـی اسـتان اصفهـان گفـت :شـرکت فـوالد مبارکـه بـا
تخصیص بیش از  ۱۳هزار تن ا کسـیژن رایگان به مرا کـز درمانگر کرونایی و
تجهیز بیمارسـتانها در این مـدت نمره قابـل قبولی در حوزه مسـئولیت
اجتماعـی کسـب کـرده اسـت.
مسعود گلشیرازی ،رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایراسین با تأ کید
بر اهمیت تعهد به مسئولیتهای اجتماعی در بنگاههای اقتصادی و صنعتی اظهار کرد :با مرور
تاریخیمتوجهخواهیمشد کههموارهاز بازاریهاو کارآفرینانانتظار میرفت کهنسبتبهجامعه
خود احساس مسئولیت داشته باشند.
ویافزود:شرکتفوالدمبارکهعالوهبرنقشمهمدرقالبقطباقتصادی کشور،میتوانددرراستای
محرومیتزداییوخدمترسانیبهجامعه،درصددرفعچالشهاوآسیبهایاجتماعیبرآید.
رئیساتاقبازرگانیاستاناصفهانبااشارهبهاینکه کروناآزمونفعاالناقتصادیشد،تصریح کرد:
شیوعبیماری کرونامنجربهایجادوحدتاجتماعیدر سطحجامعهشدوبسیاریاز صنعتگران
و کارآفرینان کشور در اینعرصهپیشگامشدند.
ویاضافه کرد:شرکتفوالدمبارکهباتخصیصبیشاز ۱۳هزار تنا کسیژنرایگانبهمرا کزدرمانگر
کروناوتجهیزبیمارستانهادر اینمدتنمرهقابلقبولیدر حوزهمسئولیتاجتماعی کسب کرد.
گلشیرازی با تأ کید بر اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در دولت جدید بیان کرد :بیانیه گام دوم
انقالب چشمانداز آینده است؛ به نظر میرسد دولت سیزدهم با معطوف کردن توان خود در
اجرایی کردنسیاستهای گامدومانقالبواقتصادمقاومتی کهماحصلاندیشههایمتفکران
است،میتوانددر جهتتوسعهوبهبودمعیشتورفاهاجتماعیاقداماتمؤثریانجامدهد.

ایراندهمینفوالدساز ودومینتولیدکنندهآهناسفنجیجهان

آمادگیبرایسرمایهگذاریبر شتابدهندههایمختلفمعدنی

انجمن جهانی فوالد ایران را دهمین کشور فوالدساز و دومین
تولیدکننده آهن اسفنجی جهان در سال  ۲۰۲۰میالدی اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ایران (ایمیدرو) ،به نقل از انجمن جهانی فوالد  ،WSAایران
با تولید  ۲۹میلیون تن فوالد خام طی سال  ۲۰۲۰میالدی توانست
در رتبه دهمین فوالدساز برتر جهان قرار گیرد.

آیین افتتاحیه مرکز نوآوری و فناوری علوم زمین برگزار شد و در آن
رئیس هیئتمدیره شتابدهنده ژئوتوپاز به آمادگی برای انجام
سرمایهگذاری در مبحث شتابدهندهها تأ کید کرد و گفت :در
سه سال گذشته کمپینی برای این موضوع در شبکههای اجتماعی
تشکیل شد و بنده همواره تأ کید بر این داشتم که در حوزههای
مختلف میتوان از شتابدهنده استفاده کرد.
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خبـــــــــــــــر
خبر کوتاه

فوالد مبارکه و دانشگاه صنعتی
اصفهان شرکای استراتژیک یکدیگر ند

گسترش بازارهای هدف توسط فوالد مبارکه و افزایش ارزآوری برای ایران

شرایط تحریم و عدم تعهدات
طرفهای تجاری تأمینکننده مواد
اولیه ضروری سایر صنایع ازجمله
خودروسازی،اینصنایعرابرآنداشت
تا مواد اولیه موردنیاز خود را از داخل
کشور تأمین کنند

شرکت فوالد مبارکه با سیاستگذاریهای مختلف و افزایش تولید ،منجر به
کاهش خروج ارز از کشور شده و در کنار گسترش بازارهای هدف خود باعث
افزایشارزآوریبرایایران گردیدهاست.
دومین گروه کاالییارزآور کشور در سال ۹۹گروه کاالییصنایعمعدنیبود.شرکتهایصادرکننده
بزرگ محصوالت معدنی بازوی کمکی ارزآور کشور در زمان تحریمها بودند و علیرغم کاهش
میزان صادرات نسبت به سال قبل توانستند بیش از  ۲۰درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود
اختصاصدهند.
اینموضوعبیانگرایناست کهتحریمهادر بخشمعدنسببخودکفاییوحتیافزایشدر تولید
وصادراتدر اینحوزهشدهاست.بهعنوانمثال،شرایطتحریموعدمتعهداتطرفهایتجاری
تأمینکننده مواد اولیه ضروری سایر صنایع ازجمله خودروسازی ،این صنایع را بر آن داشت تا
مواد اولیه موردنیاز خود را از داخل کشور تأمین کنند .صنایع بزرگ معدنی نیز با تأمین این مواد
اولیهضمنجلوگیریاز خروجارز وتعطیلیاینصنایع،سببافزایشتولیداتوبهتبعآنافزایش
صادراتوارزآوریشدند؛بنابراینبااجرایسیاستگذاریهاوسرعت گرفتنطر حهایتوسعهای
و تکمیلی در زنجیره تولید حوزه معدن و صنایع معدنی و افزایش تولیدات نهایی در این بخش
میتوانیم شاهد افزایش ارزشافزوده و درنهایت جهش صادرات و ارزآوری بیشتر در این صنعت
باشیم.
دراینمیانصنایعفوالدیبهعنوانیکیازصنایعسنگینواستراتژیکبرایهر کشوریبسیارحائز
اهمیتاست،زیرایکیاز شاخصهایاصلیتوسعهیافتگیدر کشورهابهشمار میآید،بنابرایندر
اینراستاوبهمنظور مقابلهباشرایطتحریمواجرایسیاستهایاقتصادمقاومتی،شرکتفوالد
مبارکهبااجرایسیاستهاییهمانندبومیسازی کلیهقطعات،موادوتجهیزات،افزایشسطح

اشتغالنیروهایبومی،استفادهاز اعتبار اسنادیریالیباهمکارینظامبانکی(بهمنظور کمکبه
صنایع پاییندستی خود) ،استفاده از استانداردهای بینالمللی در تولید ،استفاده از توانمندی
متخصصان داخلی و دستیابی به مهارتها و تخصصهای جدید ،برنامهریزی و زمانبندی
دقیقوپیشروبودندرامرتولید،توانستههزینههارا کاهشدهدوباافزایشتولیدوتأمینمواداولیه
وارداتی سایر صنایع ،باعث کاهش خروج ارز از کشور شود .این یعنی این شرکت در کنار گسترش
بازارهایهدفخودسببافزایشارزآوریبرای کشور شدهاست.
در خصوصنقششرکتهایبزرگفوالدیدر شرایطتحریمو کمکبهصنعتواقتصاد کشور نیز
باید گفت:شرکتهایبزرگفوالدیضمنتنوعتولیداتخودباصنایعباالدستیوپاییندستی
بسیاری ازجمله صنایع خودروسازی ،هواپیماسازی و  ...در ارتباط هستند و در شرایط تحریم و
کمبودمنابعباحمایتاز صنایعپاییندستیوباسرمایهگذاریسودانباشتهشدهخوددر توسعه
واحدهایمیانیزنجیرهتولیدفوالدباهدفگذاریرونقتولیدوافزایشصادراتآنهادرمجموع
سببافزایشاشتغالوتولیداتصنعتیوارزآوریشدهاند.
از طرفی به دلیل اینکه این شرکتهای بزرگ در زمینه سرمایهگذاری موردتوجه سرمایهگذاران
خارجیهستند،میتوان گفتدر شرایطتحریم،افزایشتولیداتواشتغالصنایعمرتبطبااین
شرکتهاوجذبسرمایهگذاریخارجیتوسطآنهادر رونقاقتصادی کشور کامالملموسبوده
است.
محمدعلیمحمدمیرزاییان
نایبرئیس کمیسیونتوسعهصادراتغیرنفتیاتاقبازرگانیایران
منبع:ایراسین

 ۸۰درصد فوالد ایران از طریق کورههای الکتریکی تولید میشود

ا گــر  ۱۰کشــور برتــر تولیدکننده فــوالد را
در نظــر بگیریــم ،به غیــر از چیــن ،ترکیه
و ایــران ،مابقــی کشــورها بهصــورت
نزولــی فــوالد تولیــد کــرده و کاهــش
تولیــد نیــز داشــتهاند

گــروه فــوالد مبارکــه ســال گذشــته موفق
بــه تولیــد ۹میلیــون و ۸۰۰هزار تــن فوالد
شــد کــه بهعنــوان بزرگتر یــن شــرکت
تولیدکننــده داخلــی در کشــور از آن یــاد
میشــود

ا کثر پیشبینیها بر این مبنا ست که دوره پسا کرونا عرضه و تقاضا در
فوالدافزایشمییابد،اماطبقبررسیهایانجامشده،روندرکودو کاهش
قیمتها برای این صنعت دور از انتظار نیست اما نکته اساسی آن است
که با وجود دو روش کوره بلند و الکتریکی برای تولید فوالد ،کشور ما ازجمله کشورهایی
است که به دلیل دریافت گاز و برق ارزان به سراغ کورههای الکتریکی رفته و  ۸۰درصد
فوالد را از طریق کورههای الکتریکی تولید میکند.
سال گذشته یکی از سالهای سخت برای تمامی کشورهای جهان محسوب میشود،
چرا که وجود ویروس کرونا باعث شد همه کشورها برای کنترل و یا از بین بردن آن دست
به مبارزه بزنند و هزینههای جانی و اقتصادی بسیاری را برای این موضوع پرداخت کنند.
در سال گذشته علت اصلی کاهش تولیدات و همچنین درآمدها در ا کثر کشورهای دنیا،
تالش برای قطع زنجیره کرونا ،رعایت پروتکلهای بهداشتی و همچنین کاهش ساعت
کاری بوده است .بهطوریکه هزینههای اقتصادی و بهداشت و درمانی زیادی در این
مسیر صرف شده است.
صنعت فوالد هم از این امر مستثنا نبود ،بهطوریکه در سال  ،۲۰۲۰یک هزار و  ۸۷۹میلیون
تن فوالد در دنیا تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،تنها  ۹میلیون تن
افزایش داشت (سال  ۲۰۱۹این میزان ،یکمیلیون و  ۹۶۹میلیون تن بوده است).
با بررسی آمار تولید فوالد در سالهای گذشته شاهد افزایش حدود  ۵ ،۳و  ۶درصد در این
صنعت بودهایم و متأسفانه سال گذشته به دلیل کرونا ،افزایش قابلتوجهی را در تولید
این محصول شاهد نبودیم.
ا گر  ۱۰کشور برتر تولیدکننده فوالد را در نظر بگیریم ،به غیر از چین ،ترکیه و ایران ،مابقی
کشورها بهصورت نزولی فوالد تولید کرده و کاهش تولید نیز داشتهاند.
همانطور که میدانید ،بزرگترین کشور تولیدکننده فوالد در دنیا چین است؛ بهطوریکه
این کشور در سال گذشته با رشدی حدود  ۷درصد مواجه بوده است.
یکی از مهمترین دالیل مهم و اصلی تولید باالی فوالد در کشور چین نسبت به سایر
کشورها ،کنترل ویروس کرونا بوده؛ بهطوریکه توانسته به میزان باال فوالد تولید کند و
عرضه و تقاضا را افزایش دهد.
کشور هند که دومین کشور تولیدکننده فوالد است ،در سال گذشته  ۱۰۰میلیون تن فوالد
تولید کرده که اختالف  ۹۰۰میلیون تنی با کشور چین دارد.
با توجه به اینکه کشور چین  ۵۷درصد کل فوالد دنیا را تولید میکند ،ا گر بخواهیم ایران
را از نظر تولید فوالد بررسی کنیم ،در سال گذشته (سال میالدی) و با رعایت تمامی
پروتکلهای بهداشتی توسط کارخانههای کشور ،شاهد تولید  ۲۹میلیون تن فوالد و رشد

 ۱۱میلیون تنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم.
گروه فوالد مبارکه سال گذشته موفق به تولید  ۹میلیون و  ۸۰۰هزار تن فوالد شد که بهعنوان
بزرگترین شرکت تولیدکننده داخلی در کشور از آن یاد میشود و پس از آن فوالد خوزستان
با  ۳میلیون و  ۴۰۰هزار تن و سپس ذوب آهن با  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار تن به ترتیب از دیگر
شرکتهای تولیدکننده داخلی فوالد در کشور هستند.

کاهش  ۲درصدی تولید سنگآهن دنیا در سال ۲۰۲۰

با نگاهی به تولید سنگآهن در سال  ۲۰۲۰شاهد کاهش  ۲درصدی تولید این محصول در
دنیا بودیم ،بهطوریکه میزان تولید آن به  ۲هزار و  ۴۰۰میلیون تن رسید.
بزرگترین شرکت تولیدکننده سنگآهن در دنیا استرالیا است که  ۳۸درصد تولید دنیا را به
خود اختصاص داده و سال گذشته رقم تولید را به  ۹۰۰میلیون تن رسانده است.
ایران در سال گذشته  ۵۰میلیون تن کنسانتره سنگآهن و سنگآهنهای دانهبندی
شده تولید کرده و شرکت گل گهر بیشترین تولید یعنی  ۳۸درصد تولید را به خود اختصاص
داده است .تولید  ۵۵میلیون تن فوالد خام ،یکی از برنامهها و چشماندازهای کشور تا
سال  ۱۴۰۴است.
الزم به ذکر است به دلیل قطع برق ،هزینههای بسیاری متوجه شرکتهای فوالدی شده
اما باعث توقف فعالیت این صنعت نشده و شرکتها به ادامه تولیدات خود همانند گذشته
پرداخته و مانع تعطیلی تولید شدند.
منبع :پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به امضای
تفاهمنامه راهاندازی اولین آزمایشگاه صنعت نسل چهارم
گفت:صنعتودانشگاهدر تعریفمسئلهوحلآن گامبهگام
پیش میروند و این ساختار مشترک یعنی ما موفق شدهایم
براییکدیگرشرکایاستراتژیکخوبیباشیم.سابقههمکاری
فوالدمبارکهبادانشگاهصنعتیاصفهانبهزمانتأسیساین
شرکتبازمیگردد؛بنابراینمیتوان گفتفوالدمبارکهحمایت
بسیاریاز دانشگاهداشتهاست.
سیدمهدیابطحیدرحاشیهراهاندازیاولینآزمایشگاهصنعت
نسلچهارمدر دانشگاهصنعتیاصفهاندر گفتوگوباخبرنگار
ایراسین گفت :امروز یک روز بسیار خوب است ،زیرا با صنعتی
مواجه هستیم که متوجه است باید درک خوبی از تحوالت
جهانی داشته باشد و میداند ا گر به روند جهانی نگاه نکند،
نمیتواند صنعتی سرآمد باشد؛ اتفاقی که پیشتر نیز رخ داده
و برخی صنایع به دلیل بیتوجهی به این مسئله بهمرور زمان
افول کردند .البته این موضوع شامل حال شرکت فوالد مبارکه
و ایریسانمیشود.
ویافزود:دانشگاهصنعتیاصفهانبهعنوانیکیازدانشگاههای
پیشرو کشور ،در سالهای اخیر نیروهای بسیار خوبی در حوزه
اینترنتاشیاوهوشمصنوعیجذب کردهودر هوشمندسازی
بسیار توانا است .به همین دلیل موفق شده تا با همکاری
شرکتفوالدمبارکهاولینآزمایشگاهصنعتنسلچهارمیاI4.0
راافتتاح کند.

قطعا سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در حوزه
شبیهسازیوهوشمندسازیهستیم

رئیسدانشگاهصنعتیاصفهان گفت:اکنوندرشرایطیهستیم
کهدرابتدای کار بیننیازهایی کهصنعتازدانشگاهتوقعداشتهو
آنچهاساتیددانشگاهمیتوانندارائه کنند،همخوانیوجودداردو
ایناتفاقبسیار جالبیاست،زیرامعموال مدتیزمانمیبرد که
صنعتودانشگاهدرکمتقابلیاز یکدیگرداشتهباشند.
ابطحی افزود :خواهش من از مجموعه ایریسا و دانشگاه این
است کهمسائلاینچنینیرارصد کنند.مطمئنااینمجموعه
خروجیهای خوبی خواهد داشت .در طول سال آینده شاهد
اتفاقات خوبی در حوزه آزمایشگاه دیجیتال و همچنین حوزه
صنعتدر بخشهایشبیهسازیوهوشمندسازیهستیم.

فوالد مبارکه و دانشگاه صنعتی اصفهان؛ شرکای
استراتژیکیکدیگر

وی درباره همکاری شرکت فوالد مبارکه با دانشگاه صنعتی
اصفهان اظهار کرد :این شرکت به همراه فوالد خوزستان با
دانشگاهصنعتیپژوهشکدهمشترکزیادی(پژوهشکدهفوالد)
دارد کهطر حهای کالنیدر آنمطرحمیشود.صنعتودانشگاه
در تعریفمسئلهوحلآن گامبهگامپیشمیروندواینساختار
مشترک،یعنیمابراییکدیگرشرکایاستراتژیکخوبیهستیم.
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت :ازآنجا که فوالد مبارکه
سیستم ارزیابی مشاور خوبی دارد ،دانشگاه صنعتی همواره
نمره باالی  97کسب کرده و خروجیهای دانشگاه برای فوالد
راهگشابودهاست.

تحصیالتتکمیلیبا کیفیتباحلمشکالتصنعت

ابطحی خاطرنشان کرد :برای ما آموزش صحیح زمانی اتفاق
افتاده است که نیروی انسانی بتواند نیازهای کشور را حل کند
بنابرایناینکهماپاسخگوی صنعتوقادر بهحلمشکالتاین
بخشهستیم،برایماغنیمتاست.اینمسئلهباعثمیشود
خروجیهایتحصیالتتکمیلیدر وضعیتمطلوبیباشند که
اینمسئلهدر اشتغالفار غالتحصیالننیزمفیدخواهدبود.

همکاریفوالدمبارکهبادانشگاهصنعتیدر اجرایدو
طرح کالن

وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی در دو سال گذشته به سمت
ساخت محصوالت جدید در حوزه فوالد روی آورده ،گفت :در
حال حاضر دو طرح کالن با همکاری فوالد مبارکه و دانشگاه
صنعتی اصفهان در حال اجراست .فعالیت در حوزه فوالدهای
خاصمانندفوالدمورداستفادهدر شاخهپزشکی(پروتزها)یکی
از دو طرحی است که باعث شده شبکهسازی میان دانشگاه
صنعتیاصفهان،دانشگاهعلومپزشکیوفوالدمبارکهپدیدآید.
رئیسدانشگاهصنعتیاصفهاناظهار کرد:سابقههمکاریفوالد
مبارکه با دانشگاه صنعتی اصفهان به زمان تأسیس این شرکت
بازمیگردد و حجم بسیاری از پروژههای تحقیقاتی دانشگاه را
صنعتفوالدوبهویژهفوالدمبارکهداشته؛بنابراینمیتوان گفت
فوالدمبارکهحمایتبسیاریاز دانشگاهداشتهاست.

تبادلفوالدمبارکهبادانشگاههایمختلفوحرکت
در مرز دانشی

ابطحی خاطرنشان کرد :به نظر من فوالد مبارکه در مرز دانشی
حرکت میکند به همین دلیل قراردادهای مختلفی با دانشگاه
صنعتی اصفهان ،دانشگاه تهران و اصفهان در زمینههای
مختلفمنعقد کردهاست.ایجادآزمایشگاهصنعتینسلچهارم
یا I4.0در دانشگاه صنعتی اصفهان ،یکی از حمایتهای فوالد
مبارکهاست.

بهزودیشاهدشکلمتفاوتیاز فوالدمبارکههستیم

وی افزود :حرکت شرکت فوالد مبارکه به سمت هوشمندسازی
در کنار تربیت نیروی انسانی موفق ،پایاننامههای راهگشا و
همچنین دستیابی به نوآوریهایی که فوالد از آنها استفاده
میکند باعث توسعه این شرکت میشود .به نظر میرسد جمع
کارهایی کهدانشگاههابرایفوالدانجاممیدهندشکلعملکرد
فوالدمبارکهرابهزودیمتفاوتخواهد کرد.

امکانصادراتبرقتولیدیاز نیروگاههایخورشیدی
فراهمشدهاست
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت:
سرمایهگذاران میتوانند بهطور مستقیم تولیدات انرژیهای خورشیدی
و بادی را به خارج از کشور صادر کنند و ا گر این موضوع مهم به فعاالن
اقتصادی تبیین شود ،اقدامات قابلتوجهی در توسعه انرژیهای پا ک
در استان اصفهان رخ خواهد داد.

آییننامه کمکبهسرمایهگذاریهایخطرپذیر
در صنعتنفتابالغشد

اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیسجمهوری آییننامه اجرایی
کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر در حوزههای مختلف
صنعت نفت را ابالغ کرد .به گزارش پایگاه اطالعرسانی دفتر هیئت
دولت ،هیئتوزیران به پیشنهاد وزارت نفت (با همکاری سازمان
برنامهوبودجه کشور) ،آییننامه کمک به سرمایهگذاریهای
خطرپذیر در صنعت نفت را تصویب کرد.
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خبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
خبر کوتاه
همگام با پیشرفت کشورهای دنیا؛

رکوردزنی حیرتآور فوالد مبارکه
در تولید تختال
یبدوناضافه کردنتجهیزات،آنهمبابرنامهریزی
رکوردزن 
و اتکا به توانمندی جوانان این مرزوبوم فقط از دست
پیشگامان صنعت فوالد برمیآید .صنعتی که با تمام توان
در حمایتاز تولیدداخلایستادهومیخواهدجلویخروج
ارزاز کشور رابگیرد.
برنامهریزیبرایپیشرفت؛رکنمهمموفقیت
مدیرانشرکتفوالدمبارکهبابرنامههایبلندمدت ،کوتاهمدت
و میانمدت خود همیشه تالش کردهاند تا شرایط را برای
تولید مداوم و پایدار در این صنعت مهم کشور فراهم کنند؛
صنعت
صنعتیباالدستی کههمیشهسعی کردهبهعنوانیک
ِ
صنعتساز،خطوطتولیدخودرابرایتولیدمحصوالتجدید
موردنیاز صنایعپاییندستیآماده کند.

رکوردهایکییکیمیآیند!

هرروز و هر ماه در فوالد مبارکه شاهد کسب افتخاری دیگر
هستیم .چندی پیش شاهد تولید تختال با ضخامت 300
میلیمتر برای اولین بار در ایران بودیم .با تولید این تختال
بسیاری از صنایع مانند صنایع نفت ،گاز ،کشتیسازی و
لولهسازی در کشور از خرید مواد اولیه خارجی بینیاز شدند،
امادر اینشرایطسختتابستانباز رکوردجدیدفوالدمبارکهبا
تولیدفصلیتختالوعبور از مرز 2میلیونتنبهافتخاریجدید
برای فوالدمردان فوالد مبارکه تبدیل شد .تالشگران ناحیه
ریختهگری مداوم این شرکت موفق شدند در سهماهه اول
امسال  2میلیون و  33هزار تن تختال تولید کنند و رکورد تولید
تختال در کشور را دوباره بشکنند .در سهماهه سال  99این
مقدار یکمیلیونو 896هزار تنبودهاست.اینمیزانتولیددر
سهماههاولسالبهترتیب ۷۰۰هزار تن ۶۹۶،هزار تنو ۶۳۶هزار
تن(در مجموع ۲میلیونو ۳۳هزار تن)بوده کهدر مقایسهبابهار
،۹۹رشد 7.3درصدیداشتهاست.اینافزایشدر تولیدبدون
افزایشتجهیزاتوماشینآالتیاتوسعهخطتولیداتفاقافتاده
که نقش برنامهریزی مدیران و تالش بیوقفه نیروی انسانی در
بخشتولیدرانشانمیدهد.
غالمرضا سلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم
شرکتفوالدمبارکهدر مصاحبهایباخبرنگار جامجممیگوید:
خدا را شکر در فصل بهار علیرغم همه محدودیتها به رشد
 7.3درصدینسبتبهسالقبلرسیدیم.محدودیتانرژیدر
سال گذشتهبهاینشدتوجودنداشت؛ولیامسالپیشرفت
خوبی داشتیم .نکته مهم این است که روند رو به بهبود تولید
بهطور مستمرادامهدارد.دلیلاینموضوعایناست کهنیروی
انسانیدر فوالدمبارکهانگیزههایالزمرابرایاین کار پیدا کرده
است .کارگران ما این بهبود تولید را مشاهده کردهاند و کارکنان
ما توانستهاند آمادهبهکار بودن تجهیزات را حفظ کنند .البته
در سال میالدی جاری نیز این پیشرفت در تولید ،در برخی
از کشورهای دنیا اتفاق افتاده است .خدا را شکر در ایران نیز
فوالدسازان در حال تالش هستند که در این بین فوالد مبارکه
پیشتاز بودهوسهمزیادیرادر اینپیشرفتداشتهاست.البته
همزمانبا کمیت،افزایش کیفیتنیزروندخوبیداشتهاستو
از اینموضوعغافلنشدهایم.درعینحالناخالصیهاییرا که
بعضادر روندتولیداتفاقمیافتدبهحداقلرساندهایمتاسطح
رضایتمشتریباال برود.عالوهبراینضایعاتتولیدنیزعلیرغم
رکوردشکنیهابهحداقلرسیدهاست.
نکته حائز اهمیت اینجاست که همه این موفقیتها علیرغم
مشکالت اخیر فوالد مبارکه برای تأمین آب ،برق و مواد اولیه
برای تولید فوالد است .این موضوع نشان از عزم راسخ مدیران
و کارکنان فوالد مبارکه برای رونق و جهش تولید است .بهطور
مثال ،خط تولید تختال فقط  300کوره ساعت به خاطر
محدودیتهای انرژی توقف تولید داشته که میزان توقف
برابر با تولید  40هزار تن تختال است .در صورت در نظر گرفته
شدن این میزان از تولید ،مقدار افزایش تولید تختال در فوالد
مبارکه میتوانست نسبت به مدت مشابه پارسال  170هزار تن
بیشترباشد.
افزایشتولیدیعنیافزایشاشتغال!
نکتهدیگرایناست کهاینمحدودیتهاباعث کمشدنتولید
نشدهوبابرنامهریزیوبهینهسازیهرچهبیشترتولیدافزایش
یافتهاست.اینیعنیباافزایشتولیدعالوهبرجلوگیریاز خروج
ارز ،مقدار زیادی از تختال تولیدشده میتواند به خارج از کشور
صادرشود و ارزآوری قابلتوجهی داشته باشد .عالوه بر این
افزایشتولیدباتوجهبهتعداد کسانی کهدر صنایعپاییندستی
فوالداشتغالدارندوشمار آنهاچیزیحدود 350هزار نفراست
اشتغالشانپایدار میشودوحتیبهتناسببیشترشدنتولید،
قابلافزایشخواهدبود.
جایگاهایراندر بینفوالدسازاندنیا
طبق آخرین آمار منتشرشده توسط انجمن جهانی فوالد
( )World Steel Associationایران هما کنون در بین کشورهای
تولیدکننده فوالد در جایگاه دهم است .قطعا این تالشها و
رکوردشکنیهادر شرکتفوالدمبارکهدر رشد 9.2درصدیتولید
فوالد کشور تأثیر بسزایی داشته و میتواند در تحقق شعار سال
یعنی «تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها» در صنعت فوالد و
صنایعپاییندستیآنمؤثرباشد.در آیندهنزدیکباراهاندازی
خطنورد گرم 2شرکتفوالدمبارکهباظرفیتتولید 4.2میلیون
تنورق گرم،تحولیشگرفدر تولیدفوالددر کشور اتفاقخواهد
افتاد؛تحولی کهتقریبا کشور رااز وارداتورقهایفوالدیبینیاز
منبع:جامجم
			
میکند.

فوالد مبارکه نقطه عطف بازار فلزات اساسی در سه سال گذشته است

با نگاهی بر عملکرد سـال گذشـته شـرکت
فـوالد مبارکـه میتـوان دریافـت کـه ایـن
فوالدسـاز بـزرگ در صورتهـای مالـی
خـود ،رکوردهـای قابـل قبولـی را بـه ثبـت
شهـای مختلف با رشـد
رسـانده و در بخ 
همراه شـده اسـت؛ برای مثال درآمدهای
عملیاتـی ایـن شـرکت رشـد  ۹۸درصـدی
داشـته و میـزان سـود خالـص آن نیـز رشـد
 ۱۲۲درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه
سـال  ۹۸را بـه ثبـت رسـانده اسـت

عملکردسهامفوالدمبارکهدر بازار سرمایهبهعنوانیکیاز بازوهایاصلیارزآوریدر
کشور استوتبدیلشدنفوالدمبارکهبهیکهلدینگفوالدی،یکیاز نقاطعطفدر
حوزهفلزاتبودهودر 3سالاخیراینموضوعبیشترنمودداشتهوبازار فلزاتاساسی
بایدبهاینموضوعافتخار کند.
به گزارش ایراسین ،شرکتهای فوالدساز بزرگ در ایران همچون شرکت فوالد مبارکه ،که بهعنوان یکی از
شرکتهایبزرگبورسیدر کشور شناختهمیشوند،طیسالهایاخیرعالوهبر کمکبهصنعت کشور در
راستایتوسعهاهدافصنعتی،بهاقتصادایراننیز کمکهایفراوانیرساندهوتوانستهاستسهامداران
خردرابرایخریدسهاماینشرکتفوالدیبهواسطهعملکردموفقودرخشانخودوهمچنینمعامالت
روانطیدوسالاخیرترغیب کندوآیندهدرخشانیرابرایسهامدارانخودرقمبزند.
نقش کلیدیشرکتهایفوالدیدر ارزآوریبرای کشور
حامد مددی کارشناس بازار سرمایه درباره روند فعالیت شرکتهای بزرگ فوالدی در کشور به ایراسین
میگوید:فارغاز عملکردشرکتهایفوالدیبزرگهمچونفوالدمبارکهدر بازار سرمایه،بانگاهیبرمیزان
صادرات ،گردش نقدینگی و بهخصوص گردش ارزی در داخل کشور میتوان گفت که کمک شرکتهای
فوالدیدر افزایشصادراتغیرنفتیدر سالهای گذشتهقابلتوجهبودهاست.
در طیاینسالهاعلیرغمافزایشتحریمها ،کهدر حوزههایمختلف کشور رادچار مشکل کردهبود،به
نظرمیرسدصادراتفوالدومعدنوضعیتنسبتاخوبیداشتهوتوانستهاست کمکمشخصوواضحی
در ارزآوریبرای کشور داشتهباشد کهجایتقدیردارد.
به گفتهوی،شرکتهایصادراتمحور ما در  ۲سالاخیرتوانستهاندباافزایشصادراتهمراهشوندوبه
بیابانخشکصادراتایرانرونقببخشند کهاتفاقبسیار مثبتیاستواز اینبابتمیتواننمرهقبولیو
خیلیخوبیبهشرکتهایصادراتمحور داد.
این کارشناسبازار سرمایهافزود:امادر کنار اینموارد،بحثتخفیفاتیاست کهمیتواندرویمحصوالت
آنها وجود داشته باشد و طر حهای توسعهای این شرکتها را میتوان عوامل اثرگذار بر روند فعالیت این
شرکتهای بزرگ صنایع معدنی دانست ،چرا که شرکتهای فوالدی و معدنی بخشی از افزایش ظرفیت
تولیدخودرا کهمنجربهافزایشصادراتآنهانیزشدهبهمیزانزیادیمدیونطر حهایتوسعهایخود
هستند کهشایدبین ۳تا ۵سالپیشاقداماتالزمبرایاجرایآندر نظر گرفتهشدهاست.
طر حهایتوسعهاینجاتدهندهشرکتهایفوالدیومعدنیشدند
مددیادامهداد:در واقعاینطر حهایتوسعهاینجاتدهندهبسیاریاز شرکتهایفوالدیومعدنی
بودهاندوجایتقدیراز مدیرانوقتآنهاوجوددارد کهبابرنامههایتوسعهایخودبهفکرامروزصنعت
بودهاندواینامرنکتهمثبتیپیرامونصنایعفلزیومعدنیدر ایراناست.
وی ادامه داد :اما ا گر بخواهیم به جزئیات و برههای که هما کنون در آن قرار داریم بپردازیم ،میتوان گفت
کهطی ۲سال گذشته،در بازار سرمایهنگاهبهصنعتفوالدوفلزاتاساسیتغییر کردهاست؛زیرادر گذشته
خیلیاز سهامدارانخردبهسراغسهاماینشرکتهانمیرفتند،زیراآنهابیشترحقوقمحور هستند،اما
وضعیترشدخوبوعملکرددرخشانآنهاوروانبودنمعامالتشانباعثشدتانگاهافرادحقیقیبازار

سرمایهنیزبهسمتسهاماینشرکتهاتغییرمحسوسیپیدا کند.
بهترینسهامدارانبازار در  ۲سال گذشته
به گفتهاین کارشناسبازار سرمایه،شرکتهاییمانندفوالدمبارکه،شرکتملیمسوسایرفوالدسازان
مانندفوالدخوزستاندر ۲سال گذشتهجزوبهترینسهامدارانبازار بودندوصاحبانسهامآنهاباوجود
اینکهقیمتسهامشرکتهاییادشده،اصالحداشتهنسبتبهوضعیتمتوسطبازار شرایطبهتریرااز
لحاظمیزانبازدهیدارندواینامر جزونکاتمثبتاینشرکتهاست؛بنابرایندرمجموعمیتواننمره
مثبتوقابلقبولیبهمدیریتاینشرکتهاداد.
فوالدهرمزگانبار صادراتیفوالدمبارکهراافزایشداد
مددی افزود :در واقع عملکرد سهام این شرکتها در بازار سرمایه یکی از بازوهای اصلی ارزآوری در کشور
است .شرکت فوالد مبارکه با توجه به طرح توسعهای که در فوالد هرمزگان داشت ،توانست افزایش بار
صادراتی خود را با کمک فوالد هرمزگان انجام دهد .در نهایت تبدیل شدن فوالد مبارکه به یک هلدینگ
فوالدی یکی از نقاط عطف ما در حوزه فلزات بوده و در  ۳سال اخیر این موضوع بیشتر نمود داشته است و
بازار فلزاتاساسیبایدبهاینموضوعافتخار کند.
آرامشسهامدارانفوالدمبارکهدر شرایطنابسامانبورس
وی ادامه داد :شرکت فوالد مبارکه و فوالد خوزستان در شرایط نابسامانی بازار بورس باعث شدند تا
سهامدارانآنهانسبتبهسایرسهامدارانآرامشبیشتریداشتهباشندوایننکتهبسیار خوبیاست.
همچنین میتوان گفت که این موضوع بهواسطه تثبیت قیمتهای جهانی در سطوح جدید ،کام
سهامداراناینشرکتهاراشیرینترخواهد کرد.
ثبترکوردهایمثبتدر صورتهایمالیسال۹۹
به گزارشایراسین،بانگاهیبرعملکردسال گذشتهشرکتفوالدمبارکهمیتواندریافت کهاینفوالدساز
بزرگ در صورتهای مالی خود ،رکوردهای قابل قبولی را به ثبت رسانده و در بخشهای مختلف با رشد
همراهشدهاست؛برایمثالدرآمدهایعملیاتیاینشرکترشد ۹۸درصدیداشتهومیزانسودخالص
آننیزرشد ۱۲۲درصدینسبتبهمدتمشابهسال ۹۸رابهثبترساندهاست.
از نکاتمهمدیگری کهمیتوانبهآناشارهداشت،رشدقابلتوجهسودخالصهرسهمفوالداست کهدر
 ۱۲ماههسال ۹۹بارشد ۱۲۲درصدیاز  ۷۰۸ریالبه ۱۵۷۲ریالرسیدهاست.
رشد ۱۰برابریصادرات
با نگاهی بر آمار منتشرشده میبینیم که در دوماهه امسال بیشترین صادرات انجامشده توسط شرکت
فوالدخوزستان،ذوبآهنوفوالدمبارکهبودهاست؛امادر اینمیانبررسیهایصورت گرفتهاز آمار گمرک
و تجارت خارجی نشان میدهد بیشترین رشد صادرات در این مدت در مقایسه با سال گذشته در فوالد
مبارکهبوده کهرشد ۵۷۸درصدیوجهش ۱۰برابریصادراتراداشتهاست.
در مجموع میتوان گفت که رشد و توسعه شرکت فوالد مبارکه در بخش صنعت و اقتصاد کشور گواه
فعالیتهایمثبتاینصنعتبودهومیتوانامیدوار بود کهروندیادشدهطیسالهایآیندهنیزادامهدار
خواهدبود.

موج پنجم کرونا همراه با افزایش تعداد ابتال و جانباختگان شروع شد
مجیدفرجی
(سرپرستبهداشتحرفهایو ارگونومی)

واقعیـت ایـن اسـت کـه واریانتهـای
آفریقـای جنوبی و هنـدی ،توانایـی باالیی
بـرای ابتلای سـریع دارنـد و ایـن میتوانـد
خطـر آغـاز پیـک پنجـم کرونـا در کشـور و
فوالد مبارکه باشـد و عدم رعایـت مقررات
و پروتکلهـای بهداشـتی میتوانـد ادامـه
تولیـد را دچـار اختلال نمایـد

براساسآخرینآمار مرکزاطالعرسانیوزارتبهداشتودرمان کشور،وا کسیناسیون
بر علیه ویروس کرونا بهکندی انجام میشود و هر روز خبرهایی از جهش این ویروس
در گوشهای از جهان شنیده میشود؛ ویروسی که تا امروز چهار واریانت متفاوت از
آن شناسایی شده است.
واقعیت این است که واریانتهای آفریقای جنوبی و هندی ،توانایی باالیی برای ابتالی سریع دارند و
این میتواند خطر آغاز پیک پنجم کرونا در کشور و فوالد مبارکه باشد و عدم رعایت مقررات و پروتکلهای
بهداشتی میتواند ادامه تولید را دچار اختالل نماید.
کنترلشرایطوجلوگیریاز بروز پیکپنجمدر گرواقدامات گستردهایاست کهقبالبهصورتپروتکلهای
بهداشتی ابالغ شده است که این محدودیتها به قوت خود پابرجاست ،ازجمله ممنوعیت ورود
میهمان ،مأموریت ،جلسات حضوری و . ...
سهنمودار اصلی کرونادر کشور متأسفانهپساز هفتههاهمگیصعودیشدند.مانندچندهفته گذشته،
در هفت روز گذشته هم ،تعداد مبتالیان ویروس کرونا در کشور بهشدت افزایش پیدا کردند و بهطور
میانگین در این مدت هر روز  ۱۱۲۴۷نفر با ابتال به کرونا در خطر مرگ و پیامدهای بلندمدت این بیماری
قرار گرفتند .این در حالی است که هفته پیش بهطور میانگین هر روز  ۹۹۵۷نفر به کرونا مبتال شدند.
در مجموع در این بازه زمانی ۷۸۷۳۱،نفر به مبتالیان ویروس کرونا در کشور اضافه شدند و تعداد مبتالیان
نسبت به هفته پیش 12.95درصد افزایش پیدا کرد .این در حالی است که هفته گذشته تعداد مبتالیان
تنها 3.5درصد بیشتر شده بود.
همچنین مقایسه وضعیت شروع موج پنجم با موج چهارم بیماری در کشور نشان میدهد که اوضاع
میتواند از قبل ترسنا کتر باشد ،چرا که در هفته ابتدایی موج چهارم حدود  ۶۰هزار نفر به کرونا مبتال
شده بودند.
متأسفانه این روند صعودی تعداد مبتالیان پس از حدود دو هفته باعث شده که آمار جانباختگان کرونا
در کشور هم نسبت به قبل افزایش پیدا کند .متأسفانه بهطور میانگین از تاریخ  ۴تا  ۱۰تیر هر روز  ۱۳۰نفر
از مبتالیان کرونا در کشور فوت کردند ،هفته پیش میانگین جانباختگان روزانه بیماری ۱۲۲نفر بود.
برایناساسدر یکهفتهاخیر ۹۱۶نفربهخاطرابتالبه کروناوعدم کنترلاینبیماریدر کشور فوت کردند
و تعداد فوتیها نسبت به هفته گذشته  7.2درصد افزایش پیدا کرد .این در حالی است که در  8هفته
گذشته روند نمودار جانباختگان ویروس کرونا در کشور نزولی بود.
همانطور که انتظار میرفت در این مدت تعداد بستریهای بیماری در کشور هم افزایش وحشتنا کی
داشت؛ بهطوریکه در روز  ۸تیر ۱۶۷۲ ،نفر از مبتالیان کووید ۱۹در بیمارستانهای کشور بستری شدند و

بهطور میانگین هم هر روز  ۱۳۳۲کرونایی به بیمارستانها منتقل شدند.
این یعنی از  ۴تا  ۱۰تیر  ۹۳۶۲نفر کرونایی در کشور بستری شدند و تعداد بستریها نسبت به هفته پیش
تعدادبستریها 10.8درصدبیشترشد.ایندر حالیاست کهدر ششهفته گذشتهبهطور پیدرپیتعداد
بستریهای بیماری در کشور کاهش پیدا کرده بودند.
متأسفانه مقایسه تعداد بستریهای ابتدای موج پنجم با ابتدای موج چهارم نشان از شروع موج کرونای
سختتری میدهد .تأثیر این موضوع در آمار تعداد شهرهای قرمز کرونایی در کشور هم دیده میشود؛
بهطوریکه ا کنون از لحاظ وضعیت کرونا  ۶۳شهرستان قرمز ۱۸۴ ،شهرستان نارنجی و  ۲۰۱شهرستان
هستند.
شهرستانهای جم ،دیلم و گناوه (استان بوشهر) ،اسالمشهر و بهارستان (تهران) ،نهبندان (خراسان
جنوبی) ،امیدیه و اندیمشک (خوزستان) ،بمپور ،زهک ،سراوان ،سرباز و میرجاوه (سیستان و
بلوچستان) ،جهرم ،داراب ،زریندشت ،قیروکارزین و کازرون (فارس) ،ارزوئیه ،رفسنجان ،سیرجان و
عنبرآباد (کرمان) ،گچساران (کهگیلویه و بویراحمد) ،علیآباد و مینودشت (گلستان) ،پلدختر (لرستان)،
آمل (مازندران) ،تفت ،خاتم ،مهریز و میبد (یزد) در وضعیت قرمز قرار گرفتند.این در حالی است هفته
پیش ۳۲شهرستان در وضعیت قرمز کرونا قرار داشتند.
شروع موج دلتای کرونا
متأسفانه با شیوع ویروس گونه دلتای کرونا که اولین بار در هند کشف شده بود نگرانیها نسبت به موج
پنجم بیشتر از قبل است.
طبرسی در این خصوص اینگونه هشدار داده بود :ویروس جدیدی که در حال چرخش است به احتمال
زیاد ویروس هندی دلتا است که کشورهای دیگر را هم درگیر کرده است و سرایتپذیری آن بسیار شدید
است و هر شخص بیمار میتواند ۸تا ۱۲نفر را درگیر کند.
رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری ابراز داشت :امیدواریم این موج مثل موجهای قبلی
شدت نداشته باشد ،اما ا گر تمهیداتی برای آن اندیشیده نشود با موج شدیدی از بیماری مواجه خواهیم
شد.
شواهد اولیه نشان داده است که کرونای دلتا خطر بستری شدن در بیمارستان را بیشتر از کرونای آلفا
باال میبرد.
همچنین بررسی سازمان بهداشت عمومی بریتانیا روی بیش از  ۳۸هزار نفر مبتال به کووید  ۱۹نشان داد
که کرونای دلتا2.61،درصد بیشتر از کرونای آلفا خطر بستری شدن افراد در بیمارستان را باال میبرد .این
وضعیتنشانمیدهد کرونایدلتامیتواندشدتبیماریرادر مقایسهبا کرونایآلفابسیار افزایشدهد.

سرمایهگذاری 2.5میلیارددالریتوسطبخشخصوصیدر معادن

برنامهراهبردیپنجسالهبرایتوسعها کتشافتدوینمیشود

برپایه آمارها و اطالعات وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،از سال
 ۱۳۹۲تا کنون برای  ۴۷طرح معدنی به ارزش  7.2میلیارد دالر
با استفاده از منابع بخش خصوصی اقدام شده که از این رقم
2.5میلیارد دالر محقق شده است.
این میزان سرمایهگذاری در راستای سیاستهای کالن وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و با مشارکت بخش خصوصی انجام شده
است.

وجیهاهلل جعفری رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد :برای تمرکز
بیشتر روی بخش ا کتشاف ،برنامه راهبردی پنجساله تدوین می شود.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،وجیهاهلل جعفری در نشست کمیته
راهبری ا کتشاف ضمن بیان این مطلب گفت :ا کتشاف یکی از
مباحث پایهای در توسعه معدن و صنایع معدنی کشور ،ایجاد اشتغال
و تأمین مواد اولیه برای صنایع معدنی است.
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گ ـ ـ ــروه فوالد مبارکه
خبر کوتاه

جلسهاضطراریستادپیشگیری
و مقابله با کرونا در شرکت
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
در تولید خوشنام ،در توسعه همگام و در سرمایهگذاری پیشگام
شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری در حـوزه
سـرمایهگذاری در حـال برنامهر یـزی جامـع اسـت و بـا
تشـکیل تیـم و حرکـت میدانـی ،بـر پایـه قواعـد جـاری ایـن
عرصـه اهـداف مهمـی را در تأمیـن منابـع مالـی از بـاب
سرمایهگذاری در پروژههای سـودآور برای افزایش ثروت
سـهامداران ،ارزش شـرکت و درآمـد کارکنـان در دسـتور
کار دارد

شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری از جملــه مجموعههــای
پویایی است که در تولید خوشــنام ،در توسعه همگام شــده و اینک در
ســرمایهگذاری پیشــگام صنعــت ایــن اســتان گردیــده اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری ،وحیــد میرزایــی
در حاشــیه بازدیــد تیــم ا یــن شــرکت از چنــد طــر ح و پــروژه بــا هــدف ســرمایهگذاری
ایــن مجموعــه در آنهــا گفــت :شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری در حــوزه
ســرمایهگذاری در حــال برنامهریــزی جامــع اســت و بــا تشــکیل تیــم و حرکــت میدانــی ،بــر
پایه قواعد جــاری این عرصه اهــداف مهمــی را در تأمین منابــع مالی از باب ســرمایهگذاری
در پروژههــای ســودآور بــرای افزایــش ثــروت ســهامداران ،ارزش شــرکت و درآمــد کارکنــان
در دســتور کار دارد.
مدیرعامــل شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری در ادامه افــزود :در دنیــای تجارت

کنونــی ،شــرکتها بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی خــود نیازمنــد راهکارهــای مناســب
بــرای اســتفاده بهتــر از منابــع خــود هســتند .یکــی از راهکارهــای مهــم ،بســط و توســعه
ســرمایهگذاری اســت کــه اهمیــت ســرمایهگذاری و ثبــات محیــط ســرمایهگذاری بــرای
توســعه و رشــد اقتصــادی بــر کســی پوشــیده نیســت و بیتوجهــی بــه آن بــه افــول اقتصــاد
منجــر میشــود و در بلندمــدت رفــاه عمومــی و توســعه تولیــد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
وی اظهــار داشــت :در گام نخســت در شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری ســعی
کردیــم در تولید خوشــنام گردیم که بــه لطف پــروردگار رکوردهــای خوبی به ثبت رســید .در
گام بعــدی توســعه در اولویــت قرار گرفتــه اســت و همگام شــدیم تــا دســتاوردهای مطلوبی
کســب و ب ـهزودی رونمایــی گــردد .اینــک بــر آنیــم در ســرمایهگذاری پیشــگام شــویم تــا
صنعــت ایــن اســتان محــروم ،امــا برخــوردار از ظرفیتهــای بالقــوه بیپایــان ،زمینهســاز
آینــدهای درخشــان گــردد.

جلسه اضطراری ستاد پیشـگیری و مقابله با کرونا در
شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری در تار یـخ
 ۱۴۰۰/۰۴/15تشکیلشد.
سـتاد پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونـای شـرکت ورق خـودرو
چهارمحـال و بختیـاری بـا حضـور تمامـی اعضـا بـا هـدف اصلاح
رویههاواتخاذتصمیماتدر خصوصپیکاحتمالیجدیداین
بیمـاری ،تشـکیل جلسـه داد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و
بختیـاری ،در ابتـدای ایـن جلسـه رئیـس HSEو پزشـک شـرکت
ورقخودروضمنقدردانیاز مدیرعامل،کادر مدیریتو کارکنان
محتـرم شـرکت ورق خـودرو در خصـوص حمایـت و پشـتیبانی و
لهـای بهداشـتی راههای مقابلـه با پیـک پنجم و
رعایـت پروتک 
سـرایت احتمالی این بیماری بررسـی شـد و اعضا بـه گفتوگو در
این بـاب پرداختند و بر اسـاس پیشـنهادهای ارائ هشـده توسـط
اعضـای سـتاد ،تصمیمـات مناسـبی اتخـاذ گردید.
شـدت بخشـیدن بـه اجـرای پروتکلهـای بهداشـتی ،کاهـش
پرسـنل و دورکاری ،افزایـش سـرویسها ،نظـارت جدیدتـر
بهداشـتی بـر واحدهـای پرتـردد ،اجـرای دقیقتـر ضدعفونـی
سـاختمانها و ابنیـ ه و ...و نظـارت میدانـی از جملـه مصوبـات
مهـم ایـن جلسـه بـود.

المپیکیهای استان در حلقه
حمایت و تجلیل ویژه شرکت
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

در راستای مسئولیتهای اجتماعی و حفظ محیطزیست توسط شرکت فوالد امیرکبیر کاشان انجام شد:

تهیه و توزیع کیسههای پارچهای و قابل بازیافت در سطح شهرستان کاشان
تجزیهناپذیربودننایلکسدر طبیعتوانباشتبیرویهآنیکخطرزیستمحیطیاست.بههمینمنظور شرکتفوالدامیرکبیر
کاشاناقدامبهتوزیع کیسههایپارچهایدر سطحشهرستان کاشاننمود.
روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان با اعالم این خبر افزود :این شرکت در راستای مسئولیتهای اجتماعی ،فردی و سازمانی و ترویج فرهنگ
استفادهاز کیسههایپارچهایوقابلبازیافتبهجای کیسههاینایلونیوهمچنینبهمنظور حفظمحیطزیستبراینسلهایآینده،برای
سومینسالمتوالیدر روز جهانی«نهبهپالستیک»( ۲۱تیرماه)اقدامبهتهیهوتوزیع کیسههایپارچهایباقابلیتبرگشتبهمحیطزیستدر
سطحشهرستان کاشانباهمکاریادارهحفاظتمحیطزیست کاشاننمود.
بنابراین گزارش،اینطرحدر نانواییهاوفروشگاههایبزرگاجراو 4هزار کیسهپارچهایو کاغذیقابلبازیافتبهجای کیسهپالستیکیبین
مردمتوزیع گردید.

صنعت فوالد جهان در
مسیر پویایی
یادداشت علی امرایی ،مدیرعامل
شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان
این احتمال وجود دارد که دولت چین تمهیـدات الزم را
بـرای افزایـش تولید فـوالد در سـال جاری نسـبتبه سـال
گذشته اندیشیده باشـد و به همین دلیل ترجیح میدهد
مـازاد هزینـه بـرای رکوردشـکنی را در سـایر بخشهـای
صنعتـی و اقتصادی خـود هزینـه کند

اهدای نشان توانمندی دوستاره در هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت
فناوری و نوآوری به فوالد امیرکبیر کاشان
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در زمینه نظام مدیریت فناوری و نوآوری موفق به کسب « نشان توانمندی دوستاره» از هفتمین
دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران شد.
روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان با اعالم این خبر افزود :تا کنون  ۷دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری برگزار شده است که
طی این  ۷دوره بالغبر  ۳۰۰سازمان در کشور بر اساس این مدل ارزیابیشدهاند .در ارزیابی سال جاری که بهصورت مجازی و در مدت
دو روز فشرده انجام گرفت ،مجموعا  ۴شرکت فوالدی ارزیابی شدند که در این میان ،شرکت فوالد امیرکبیر کاشان برای اولین بار در این
دوره از ارزیابی شرکت کرد و موفق به کسب نشان توانمندی دوستاره شد.
گفتنی است جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با هدف ارائه یک مدل بلوغ برای ارتقای قابلیتهای فناوری و نوآوری در سازمانها
طراحی شده است تا بتوانند با شناخت چالشهای خود در هر مرحله ،گامهایی بهسوی رقابتپذیری پایدار بردارند.

چنانکه پیشبینی میشد ،با مهار نسبی کرونا در گوشه و کنار جهان،
وضعیتاقتصادی کشورهایصنعتیروندروبهرشدخودراآغاز کرد.ا گرچه
اینرشددر بسیاریدیگراز کشورهایجهانچندانملموسنیست،ولیدر
قطبهایصنعتفوالدجهان،امیدرشداقتصادینسبتبهسال گذشتهافزایشیافتهو
تولیدفوالددر اکثر کشورهایبزرگتولیدکنندهرشد کردهاست.شایددر ابتدابهنظربرسداین
رشد،زمینهرقابتصنعتیمیانابرقدرتهایاقتصادیراافزایشخواهدداد،امادستوردولت
چینمبنیبر کاهشتولیدفوالدبراساساستراتژیفوالدسبزدر راستای کاهشآلودگیهای
زیستمحیطی،بسیاریاز تحلیلگرانرابهاحتیاطبیشترواداشتهاست.
سیاست دولت چین متأثر از مؤلفههای اقتصادی در داخل این کشور است .در چنین شرایطی
برایتحلیلهرچهبهترنیاز استنگاهچندبعدیبهاین کشور داشتهباشیم.در حالحاضرچین
عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد جهان را در اختیار دارد و در  ۵ماه نخست سال میالدی نیز با
رشد 13.9درصدی حدود ۵۶درصد تولید فوالد جهان را به خود اختصاص داده و مطابق برخی
تحلیلهاو گزارشها،تولیدناخالصاین کشور تاچندسالآیندهاز ایاالتمتحدهآمریکانیزپیشی
خواهد گرفت.
برایناساس،بسیار سختبهنظرمیرسد کهاین کشور در اوجرقابتاقتصادیباآمریکابا کاهش
یکبارهتولیدفوالدخودبهاینروندلطمهوارد کند.از سویدیگراینمهمچندحالترابهذهن
متبادر میکند.نخستآنکه،ایناحتمالوجوددارد کهدولتچینتمهیداتالزمرابرایافزایش
تولیدفوالددرسالجارینسبتبهسال گذشتهاندیشیدهباشدوبههمیندلیلترجیحمیدهد
مازادهزینهبرایرکوردشکنیرادر سایربخشهایصنعتیواقتصادیخودهزینه کند.هدایت
هزینهمازادبهسمتبازارهایسرمایهیابازار انرژیوتوسعهزیرساختیدر راستایبلندپروازیهای
این کشور،دوراز ذهننیست.اینامربهآندلیلقابلتوجهاست کهدر سالجاریمطابق گزارش
پایگاه داده تحلیلی گلوبال دیتا ( ،)GlobalDataاستخدام متخصصان فناوری اطالعات ( )ITدر
صنعتمعدنکاریجهانیدر ماهفوریهسال ۲۰۲۱نسبتبهماه گذشته 21.5درصدافزایشیافت
کهسهمآمریکاوانگلستان 23.79درصداز اینمقدار بودهاست؛بنابراینمنطقیبهنظرمیرسد
کهچیننیزبرایحفظخوددر بازار رقابتصنعتیبهتوسعهزیرساختهایفناوریخودبپردازد.
اینامکانوجوددارد که کارخانههایفوالدسازیچین،تحتفشار شدیدافزایشسودحاصلاز
فروش،برای کنترلفشارقیمتهادرماههایآینده،مقداریازتولیدخودرامتوقف کنند.اقدامات
محرکدولتچیننیزممکناستدر نیمهدومسال ۲۰۲۱کاهشیابدواینموضوعضرورتخرید

سریعسنگآهنراطبقبرنامههای کاهشتولید کممیکندوموجبمیشودمیزانموجودی
سنگآهن در بنادر بهتدریج افزایش یابد .این احتمال که چین اقدام بهپیشخرید سنگآهن
اولیه تولید فوالد کند چندان منطقی نیست ،زیرا از یک سو اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر عرضه و
تقاضاست و از سوی دیگر پیشبینیها به سمت کاهش قیمت سنگآهن متمایل است .رشد
اولیه قیمت سنگآهن در ابتدای سال جاری تا حدودی صادرکنندگان سنگآهن را نسبت به
سودآوری بیشتر امیدوار کرد ،اما با شروع فعالیت مجدد شرکت  Valeدر برزیل که بعد از حادثه
شکستنسدبرومادینیو()Brumadinhoبااختاللجدیمواجهشدهبود،تولیدسنگآهناین
شرکتبهمیزانپیشاز حادثهبازگشت.در اینصورتباافزایشعرضهسنگآهندر بازار جهانی،
قیمتهاروند کاهشیبهخودخواهند گرفت.کاهشتولیدفوالدچینبرصنعتفوالددنیابیتأثیر
نخواهد بود .این کشور بهعنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد ،بیشترین سهم را در واردات مواد
اولیه و سنگآهن نیز دارد .به نظر میرسد کاهش تولید فوالد چین به کاهش واردات مواد اولیه
بهخصوصاز استرالیابینجامدواین کشور رامجبور بهجایگزینیبازار ثانویه کندیاریسک کاهش
صادراتوبهدنبالآن کاهشرشداقتصادیرابهجانبخرد.از طرفیوارداتفوالدآمریکادر ماه
میسالجاریبیشاز ۴۴درصدنسبتبهسال گذشتهافزایشیافتهاست.اینامرنشانمیدهد
اقتصادآمریکا کماکاندر گذار از دورانپیشاز اپیدمیبهدورانپساکروناست.کاهشتولیدفوالد
در چین و بهتبع آن کاهش واردات سنگآهن به این کشور در کنار افزایش تولید در برزیل این
فرصت را به اقتصاد و صنعت فوالد آمریکا خواهد داد تا سهم بیشتری از بازار واردات سنگآهن را
بهخوداختصاصدهدوبهتبعآنتولیدفوالدخودرانسبتبهقبلافزایشدهد.هرچنداینامر
مستلزمشرایطخاصواتخاذسیاستهایجسورانهاست.البتهاینامرمیتواندمعاملهبرد-برد
برایآمریکاواسترالیاباشد.احتمالدارددولتمردانآمریکایینیزبرایحفظفاصلهخودبادومین
اقتصادجهانیعنیچین،ترجیحدهند کهسرمایهگذاریخودرابهسمتحوزههایزیرساختیو
فناوریدر صنعتبهخصوصفوالد،سوقدهند.ازآنجاکهچینیکیاز بزرگترینمشتریاناوراق
قرضهدر آمریکاست،سیاستدو کشور در حوزهسرمایهبانکومالیمسالمتآمیزتراست.نمونه
این امر را میتوان در تمایل و تصمیم هر دو کشور در ایجاد محدودیت بر بازار رمز ارزها دانست.
بااینحال به نظر میرسد جنگ تجاری و اقتصادی چین و آمریکا بیشتر از هر زمان به حوزههای
زیرساختفناوریصنعتازجملهفوالدوصنایعوابستهآنمعطوفشودوبازار رقابتتولیدیدر
اینبخشراارتقابخشد.انتظار میرودفضایرقابتیبهسایر کشورهاتسرییابدوشاهدفضای
رقابتیدر تولیدفوالددر سالجاریباشیم.

بازیکنانراهیافتهبهالمپیکتوکیودر آستانهعزیمت
تهـا در حلقـه تجلیـل و حمایـت شـرکت ورق
بـه ایـن رقاب 
خودروچهارمحالوبختیاریقرار گرفتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و
بختیاری،آیینبدرقهبهنامیخچالیومحمدجمشیدی،دو
بسکتبالیستچهارمحالوبختیاریوعضوتیمملیبسکتبال
اعزامـی بـه المپیـک توکیـو ،بـا حضـور مدیرعامـل شـرکت ورق
خـودرو چهارمحـال و بختیـاری و جمعی از مسـئوالن اسـتان و
اعضای جامعـه بسـکتبال در شـهرکرد برگزار شـد.
بنابـر ایـن گـزارش ،مدیـرکل ورزش و جوانـان چهارمحـال و
بختیاری در این آیین گفت :در ایـن دوره از المپیـک ۴۰درصد
قدرت تیم ملی بسـکتبال ایـران در جمـع 5نفر ثابـت این تیم،
ناشی از قدرت بازیکنان شایسته چهارمحال و بختیاری است
که این موضـوع نشـاندهنده تـوان ورزشـکاران اسـتان در این
رشـته ورزشـی اسـت.
کریمـی همچنیـن از ورود شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و
بختیـاری بـه عرصـه حامیـان مالـی ورزش اسـتان و بهویـژه
ورزشکاراناعزامیبهتوکیوباعنوانشکستهشدنطلسمسرد
حمایت نکردن صنایـع بـزرگ از ورزش چهارمحـال و بختیاری
یاد کردو گفت:ارتباطورزشوصنعتمیتواندورزشحرفهای
را رقـم بزنـد و ا کنون ایـن زنجیره در اسـتان در حال شـکلگیری
اسـت و امید مـیرود در آینده بـا برقراری یـک تعامـل دوطرفه و
برد-برد شـاهد تـداوم ایـن رویه در اسـتان باشـیم.
گفتنـی اسـت در ادامـه ،مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو
چهارمحـال و بختیـاری نیـز ضمـن ابـراز خرسـندی از حضـور 2
هـم اسـتانی در المپیـک ۲۰۲۱توکیـو بیـان داشـت :این اسـتان
کمتـر توسـعهیافته سـرزمین سرشـار از اسـتعدادهای نـاب در
عرص ههـای مختلـف بهویـژه ورزش همگانـی و حرفهای اسـت
کـه بـدان توجهـی نشـده اسـت.
وحیـد میرزایـی افـزود :شـرکت ورق خـودرو در راسـتای تحقـق
اهـداف و مسـئولیتهای اجتماعـی خویـش تا کنـون حمایت
از  ۱۶هیئـت ورزشـی ،مشـارکت در سـاخت  ۵پـروژه بـزرگ
زیرسـاختی در حـوزه ورزش ،حمایـت از  ۸ورزشـکار در مسـیر
کسـب سـهمیه المپیـک و حمایـت از  ۵تیـم ورزشـی حاضـر در
تهـای کشـوری و اسـتانی محقـق شـده و امـروز
لیگهـا و رقاب 
نیز حمایت و تجلیل از  3ورزشـکار تیم ملی بسکتبال حاضر در
المپیـک توکیـو را صـورت داده اسـت.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد تا دیگر صنایع بزرگ اسـتان،
همگام و همقدم بـا شـرکت ورق خـودرو از ورزشهای قهرمانی
و همگانی حمایـت ویژه کننـد تا شـادابی و نشـاط مضاعـف در
سـطح جامعه این اسـتان ایجاد گـردد.
گفتنیاستدر پایاناینآیینضمنتجلیلواهدایهدایایی
ارزنده به ۳بازیکن تیم ملی بسـکتبال ایران حاضر در المپیک
توکیو توسـط شـرکت ورق خودرو چهارمحـال و بختیـاری ،این
عزیـزان بـا بدرقـه نمادیـن و ویـژه رهسـپار سـی و دومیـن دوره
یهـای المپیـک توکیـو شـدند کـه بـا یـک سـال تأخیـر ،اول
باز 
یشـود.
مردادمـاه ۱۴۰۰بـه میزبانـی ژاپـن آغاز م 
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بازار بیلت ترکیه در سکوت

قلع ،فلزی کههمچنانبازاریصعودیدارد

بازار داخلی بیلت ترکیه در سکوت است و طرفین معامله
علیرغم برخی کاهش قیمتها به تفاهم نرسیدهاند.
قیمتهای باالی داخلی تمایل به واردات را بیشتر کرده و
در بازار صادرات هم فعالیت کمی رؤیت شده است .در بازار
داخلی قیمت پیشنهادی بیلت  690تا  700دالر در هر تن درب
کارخانه است که افت هفتگی  5تا  10دالری داشته است.

درحالیکه کارشناسان در مورد احتمال به اتمام رسیدن سوپر
سیکل کومودیتیها که از بهار  2020آغاز شده صحبت میکنند،
اما تنها فلزی که میتوان گفت روند قیمت آن همیشه رو به
باالست قلع است .تقاضای ساالنه قلع در حدود  350هزار
تن است .چین بزرگترین تولیدکننده با آمار  85هزار تن در
سال است.

17جوالی2021

ـازارـر
خــ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ب
آ گهی

لغودعوتبهمجمععمومیفوقالعاده
شرکتفوالدمبارکهاصفهان
(سهامیعام)بهشمارهثبت7841
وشناسهملی10260289464
پیــرو آ گهــی منتشــره در تاریــخ 1400/04/17در خصــوص دعــوت
بــه مجمــع عمومــی فوقالعــاده رأس ســاعت 11:30روز س هشــنبه
مــور خ  1400/04/29بــه اطــاع میرســاند مجمــع عمومــی
یگــردد.
فوقالعــاده در تاریــخ مذکــور برگــزار نم 
هیئتمدیرهشرکتفوالدمبارکهاصفهان(سهامیعام)

بیاموزیم

انجمن تولیدکنندگان فوالد خواستار شد؛

تخصیص آهن اسفنجی به واحدهای ذوب القایی

معرفی بخشهای مختلف
سایت کدال

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران در
نام ـهای خطــاب بــه معــاون امــور معــادن و صنایــع
معدنــی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،ضمــن
اشــاره بــه عــدم اجــرای صحیــح ســهمیهبندی آهــن اســفنجی
موردنیــاز شــرکتهای ذوب القایــی ابالغــی و در نتیجــه تشــدید
واســطهگریها ،خواســتار عرضــه آن در بــورس کاال و خریــد آن از
یشــده از طرف
طریق همیــن کارخانهها یا نماینــدگان رســمی معرف 
آنهــا شــد.
به گزارش ایســنا ،ســید رســول خلیفه ســلطانی در نامه خود به اسداهلل
کشــاورز ،سرپرســت معاونــت امــور معــادن و صنایــع معدنــی وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت ،آورده اســت:

در صفحه اول سایت کدال بخشهای زیر وجود دارد:
خانه،ناشران،نهادهایمالی،سامانهسنم،سامانه ِتـدان،
سامانه صورتحساب ،اخبار ،درباره ما و ارتباط با ما که در
ادامه به توضیحات مربوط به آنها پرداخته خواهد شد.
موارد ذکرشده بهصورت زیر هستند:
خانه
در زیرمجموعه این بخش ،قسمتهای اطالعیهها ،نماد ،نام
شرکت ،وضعیت نماد (برای مثال تحت احتیاط و مشمول
فرایند تعلیق) ،عنوان اطالعیه ،کد ،زمان ارسال و زمان انتشار
به ترتیب آخرین گزارشهای منتشرشده نشان داده میشود.
در بخش جستوجوی اطالعیهها با فیلتری به شکل تصویر
زیر روبهرو هستیم:

همانگونــه کــه در جلســات کمیتــه تخصصــی فــوالد و کارگــروه تنظیــم
بــازار نیــز به اســتحضار رســید ،عــدم اجــرای صحیــح ســهمیهبندی آهن
اسفنجی موردنیاز شرکتهای ذوب القایی ابالغی از سوی آن معاونت
موجــب شــده تــا واســطهگریها و دال لــی ایــن کاال تشــدید گــردد.
علاوه برایـن عرضـه انـدک آهـن اسـفنجی در بـورس کاال آن هـم بـا
یکـه
قیمتهایـی در حـدود ۷۰درصـد قیمـت شـمش فـوالدی (درحال 
قهـای قبلـی در آن وزارتخانـه بـر مبنـای ۵۰درصـد قیمـت شـمش
تواف 
بـوده اسـت) ،موجـب شـده کـه تولیدکننـدگان شـمش بـه روش القایی
در راسـتای بقـای تولیـد ،نا گزیـر بـه تأمیـن مـواد اولیـه موردنیـاز خـود بـا
قیمتهای گزاف گردند کهچنینوضعیتینمیتوانددر میانمدتو
بلندمدتتداومیابد؛چرا کهقطعبهیقینبهتعطیلیبرخی کارخانهها

و کاهـش تولید شـمش فـوالدی منجـر خواهـد شـد و متأسـفانه تبعات
نامطلوبـی بـر صـادرات فـوالد کشـور و ارز آوری آن خواهـد داشـت.
برایــن اســاس و بهمنظــور پشــتیبانی و مانعزدایــی از تولیــد در زنجیــره
فــوالد ،پیشــنهاد میگــردد چنانچــه تــداوم اعطــای ســهمیه آهــن
اســفنجی بــه شــرکتهای ذوب القایــی و تحقــق کامل و نظــارت بــر روند
اجرایآندر دستور کار آنوزارتخانهوجودندارد،حداقلترتیبیاتخاذ
فرماییــد کــه آهــن اســفنجی موردنیــاز کارخان ههــای ذوب القایــی بــه
میــزان مکفــی و از طریق فرایند عرضــه اختصاصــی و به نحــوی در بورس
کاال عرضــه گــردد کــه صرفــا همیــن کارخان ههــا یــا نماینــدگان رســمی
نهــا ،امــکان خریــد آهــن اســفنجی عرض هشــده
یشــده از طــرف آ 
معرف 
را داشــته باشــند.

آ گهی

آ گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان
ردیف

نوعفراخوان

شــماره

موضوع

مهلــت ار ســال مــدارک

مدیریتمرتبط

1

مناقصهعمومی

48474255

تأمین 3هزار تن کلسیم فرو وایر

1400 /04 /26

خرید مواد اولیه

2

مناقصهعمومی

48533797

انجام عملیات حمل ،تخلیه و بارگیری و بسته بندی بخشی از محصوالت ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه

1400 /04 /31

قراردادهایخرید

3

مناقصهعمومی

48531745

تأمین تجهیزات و قطعات جرثقیلهای Heavy dutyانبار تختال نورد گرم

1400 /05 /01

قراردادهایتوسعه

وانجامفعالیتهایاجراییمرتبط

در قسمت نام نماد میتوان با واردکردن نماد موردنظر به
صفحه اطالعات منتشرشده یک سهم خاص مراجعه کرد،
همچنین ،همانطور که در تصویر نشان دادهشده است
میتوان با واردکردن سایر مشخصهها همچون وضعیت ناشر،
گروه اطالعیه ،نوع شرکت و نوع اطالعیه میتوان سریعتر به
اطالعیه مدنظر دسترسی پیدا کرد .در بخش وضعیت ناشر
میتوان یکی از موارد زیر را انتخاب نمود:

4

مناقصهعمومی

48534347

خرید پوشاک ،لوازم و تجهیزات ورزشی

1400 /05 /02

خرید مواد مصرفی

5

مناقصهعمومی

48535443

خرید  20ردیف ابزارآالت دستی

1400 /05 /02

خرید مواد مصرفی

6

مناقصهعمومی

48531853

خرید 4500تن کلسیم آلومینات فوالد سبا

1400 /05 /02

خرید مواد اولیه

7

مناقصهعمومی

48534003

انجام عملیات تعمیر ،ساخت و بازسازی اسپیندلهای فینیشینگ نورد گرم ،نورد سرد ،نورد سبا

1400 /05 /06

قراردادهایخرید

8

مناقصهعمومی

48530056

انجامعملیاتماشینکاریصفحاتمسیفوالدسبا

1400 /05 /07

قراردادهایخرید

9

مناقصهعمومی

48527830

راهاندازی یک دستگاه کوانتومتر با قابلیت آنالیز فوالدهای ULCو ULSبرند ARLنسبت به ارزیابی کیفی تأمینکنندگان

1400 /05 /09

خرید مواد مصرفی

10

فراخوانشناسایی

-

احداث نیروگاه هزار مگاواتی سیکل ترکیبی به روشEPC

1400 /05 /09

قراردادهایخرید

11

مناقصهعمومی

48508516

خرید 3ردیف سیم ترموکوپل

1400 /05 /10

خرید مواد مصرفی

12

مناقصهعمومی

48534351

خرید  3ردیف تایر

1400 /05 /11

خرید مواد مصرفی

بسـایت شـرکت بـه نشـانی ،www.msc.irمنوی خریـد و تأمینکنندگان ،مناقصـات مراجعه و طبق
جهت دریافت اسـناد و کسـب اطالعات بیشـتر در خصوص فراخوانهای عمومی ،مناقصـات و مزایدات به و 
راهنمای موجود ،نسبت به انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمینکنندگان ( )SRMاقدام نمائید .اطالعات سایر فراخوانها از طریق سایت شرکت ،قسمت اطالعیهها قابلدسترس است.
روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان

گزارش عرضه ،معامالت و قیمتهای کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران در تاریخ 1400/04/21

در بخش گروه اطالعیه نیز میتوان یکی از موارد زیر را انتخاب
نمود:

محصول

نماد

مقــدار عرضه(تن)

مقــدار تقاضا (تن)

مقــدار معامله شــده (تن)

قیمــت (ریال بــازای کیلوگرم)

تار یــخ تحویل

رنگی

P

2000

3400

2000

309098

مهــر

قلعاندود

T

3000

3000

3000

270000

مهــر

5000

6400

5000

ج ـ ـم ــع کـ ـ ـ ـ ــل

بورس و سهام
<<<<<< نمـ ـ ـ ـ ــودار تغییـ ـ ــر قیمـ ــت سه ـ ــام (ریال) >>>>>>

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

در بخش نوع شرکت نیز میتوان یکی از موارد زیر را انتخاب
نمود:

اداره فـ ـ ـ ـ ــروش بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورس

قیمت (ریال)

تغییر

حجم معامله

کمترین

بیشترین

پایانی

تغییر

(درصد)

(میلیون سهم)

10,430

10,260

200

1.91

10,540

280

2.73

88

310

2.94
0.18
1.48

تاریخ

روز

1400/04/19

شنبه

10,200

1400/04/20

یکشنبه

10,350

10,690

1400/04/21

دوشنبه

10,610

11,060

10,850

1400/04/22

سهشنبه

10,660

11,050

10,830

20

1400/04/23

چهارشنبه

10,510

10,770

10,670

160

10670

10830

10850
10540

11000
10260

99

10000
9500

156

9000

108
84

10500

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

آهن چهار پهلو

سهمشرکتهایدانشبنیاناز تولیدرقابتپذیر

چهارپهلوهای فوالدی ،مقاطعی بسیار شبیه به تسمه بوده و بهصورت
قطعههای چهارگوش قطور و توپر فوالدی است .این مقاطع بسیار
در صنایع و ساختوساز مورداستفاده قرار میگیرد .در واقع این
محصوالت از مواد اولیه شمش فوالدی و در ابعاد متفاوت تولید
میشود .شکلپذیری این محصوالت بسیار خوب است و به همین
جهت بسیار در صنایع تولیدی مورد استفاده قرار میگیرد.

بین  ۱۳۰کشور جهان در میزان خروجیهای نوآوری ،ایران رتبه
 ۴۷را دارد و در اقتصاد کشور ،بیش از  ۵هزار شرکت دانشبنیان
تنها  ۲درصد تولید ناخالص را به خود اختصاص دادهاند.
شرکتهای دانشبنیان ،علم را تجاریسازی میکنند و در واقع
پلی هستند میان ایدههای علمی و تجاری با تولید و فناوری.
سرمایه اصلی این شرکتها بهجای پول ،دانش است.
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علم و فناوری
مدیریت دانش

عوامل موفقیت در مدیریت دانش

شکل:3روشهایانتقالاز کورهمیدرکسبه کورهقوسالکتریکی

شکل:2فرایندانتقالشارژ آهناسفنجیداغبه کورههایقوسالکتریکی.

معرفی تکنولوژیهای شارژ داغ آهن اسفنجی به کوره EAF
تهیهکننده :واحد تحقیق و توسعه

کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای،
کاهش زمان ذوب تا ذوب و کاهش
قیمتتولیداز مزایایدیگراستفادهاز شارژ
 HDRIجهتتولیدفوالداست

یکی از مهمترین راهکارها جهت کاهش هزینه
تولید و مهمترین جنبه پیشرفت در کورههای قوس
الکتریکی ،کاهش مصرف انرژی الکتریکی است.
گزارش شده است که حدود 70درصد برق مورداستفاده در صنعت
فوالد صرف کورههای قوس الکتریکی میشود .در سالهای اخیر
کشورهای پیشرفته در زمینه تولید فوالد ،جهت کاهش مصرف
انرژی در کورههای قوس الکتریکی تالشهای زیادی انجام دادهاند.
همچنینصنعتفوالددنیانیزدر اینزمینهچندینراهکار ارائهداده
است .برخی از نوآوریها و توسعه تکنولوژیهای ارائهشده جهت
کاهشمصرفانرژیدر گذشتهدر اینحوزهبرحسبزماندر شکل1
نشاندادهشدهاست.همانطور کهبیانشد،مواردذکرشدهحاصل
تجربیاتمختلفدر کشورهایدیگرجهتافزایشبهرهوریو کاهش
مصرفانرژیدر صنعتفوالداست.
ازآنجا که محصوالت تولیدی حاصل از فرایند  DRIدارای بازده انرژی
بسیاری زیادی است ،استفاده از این انرژی حرارتی فوقالعاده قبل از
آزاد شدن آن میتواند کمک شایانی به کاهش مصرف انرژی در فرایند
فوالدسازی نماید .انواع ممکن برای شارژ داغ آهن اسفنجی تولیدشده
توسطفرایندمیدرکس،به کوره EAFدر شکل 2نشاندادهشدهاست.
همانطور که مالحظه میشود ،سه نوع فرایند انتقال شارژ داغ معرفی
شدهاست.
راهکار دیگری که در این زمینه توصیه شده است ،فرایند شارژ داغ (Hot

)Linkاست.فوالداسار ()Essarrدر هندوشدید()Shadeedعماندر این
زمینه پیشتازند .در روش  ،Hot Linkشارژ آهن اسفنجی داغ ()HDRI
مستقیمابااستفادهاز نیرویجاذبهتوسطیکدستگاهآببندیشدهاز
کورهاحیامستقیمبه کورهقوسالکتریکیمنتقلمیشود.دراینحالت،
کوره احیا در کنار دیوار کوره قوس الکتریکی نصب میشود و خروجی
میدرکسبهصورت کامالداغمستقیمابهمخزنذخیرهآهناسفنجیدر
باالی کوره EAFحملمیشود.البتهبرایمواقعی کهآهناسفنجیداغ
مستقیمامصرفنمیگردد،سیستمجدا گانهایبهصورتموازیجهت
خنک کردن آهن اسفنجی داغ در نظر گرفته شده است .دمای HDRI
خروجیاز کورهاحیامستقیمبین 650تا 700درجهسانتیگراداستوافت
دمایی در حدود  50درجه سانتیگراد در طول مسیر تا کوره  EAFایجاد
میشود.درحالیکهدر سیستمپنوماتیکانتقالشارژ،دمااز 700به525
درجهسانتیگرادمیرسد.
سهروشمربوطبهانتقالشارژ گرماز کورهمیدرکسشاملانتقالوتأمین
با یک محفظه انتقال گرم ،انتقال و تأمین با یک کانوایر انتقال داغ و یا
استفادهاز روش HotLinkدر شکل 3نشاندادهشدهاست.
نتایج بررسیهای صورتگرفته نشان میدهد که افزایش میزان درصد
شارژ HDRIوافزایشدمایشارژداغمنجربهافزایشصرفهجوییانرژی
الکتریکی در کوره  EAFو کاهش میزان مصرف الکترود میشود .این
موضوع در شکل  4بهخوبی نشان داده شده است .همچنین اضافه
کردنمذابچدننیزبه کورهقوسالکتریکیمنجربه کاهشمصرفانرژی

در تولید فوالد میشود .عالوه بر گرمای حاصله از چدن مذاب ،حرارت
حاصلاز ا کسیداسیونسیلیسیم،منگنزو کربننیزباعث کاهشمیزان
مصرفانرژیالکتریکیمیشود.
کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای ،کاهش زمان ذوب تا ذوب و
کاهش قیمت تولید از مزایای دیگر استفاده از شارژ  HDRIجهت تولید
فوالد است .با توجه به اینکه هدف صنعت فوالد ایران افزایش میزان
تولید در سالهای آینده است ،استفاده از شارژ داغ مواد ورودی به کوره
میتواند در افزایش نرخ تولید و کاهش قیمت تمامشده فوالد نقش
بسزاییداشتهباشد.

شکل:1نوآوریهاوتکنولوژیهایارائهشدهجهت کاهشمصرفانرژی.

شکل:4صرفهجوییدر مصرفانرژیالکتریکیومصرفالکتروددر کورههایقوسالکتریکیبااستفادهاز شارژ .]5[ HDRI

چند نکته برای امنیت سایبری
اخیر

بهروزرسانیهای امنیتی منتشرشده در روزهای

در روزهای اخیر ،بهروزرسانیهای امنیتی مهمی توسط
شرکتهای ذیل منتشر شد:

محققان شرکت امنیتی Doctor Web
اخیرا  10اپلیکیشن مخرب را در فروشگاه
 Google Playکشف کردند که اطالعات
هویتی قربانیان خود را از شبکه اجتماعی
 Facebookبه سرقت میبردند .نکته
قابلتوجهایناست کهاپلیکیشنهایمذکور،
 5.8میلیون بار توسط کاربران از فروشگاه
 GooglePlayدانلودشدهاند

 :Ciscoانتشار بهروزرسانی امنیتی جهت رفع آسیبپذیری در
چندین محصول مختلف؛
 :Microsoftانتشار بهروزرسانی امنیتی جهت رفع آسیبپذیری
 PrintNightmareدر سرویس  Print Spoolerویندوز.

به کلیه کاربران ،راهبران شبکه و سامانهها توصیه میشود در اسر ع
وقت این بهروزرسانیها را در سامانههای تحت مدیریت اعمال
نمایند.
منبع خبرwelivescurity :

 Microsoftیک بهروزرسانی اضطراری جهت برطرف ساختن
یک آسیبپذیری سطح باال در سرویس  Print Spoolerویندوز
منتشر کرد که  PrintNightmareنامگذاری شده است و با شناسه
 34527-CVE-2021شناخته میشود.
سرویس  ،Print Spoolerجهت مدیریت فایلهایی که برای

دستگاه  printerو یا سرور  printارسال میشود ،مورد استفاده قرار
میگیرد و دسترسی به  printerتوسط چندین کاربر را مدیریت
میکند.
بهر هبرداری از این آسیبپذیری ،امکان اجرای کد دلخواه از راه
دور بر روی سیستم آسیبپذیر و در مرحله بعد ،نصب برنامه،
مشاهده ،تغییر یا حذف اطالعات و ایجاد حسا بهای کاربری
جدید با حق دسترسی کامل را برای مهاجم فراهم میکند.

جهت پیشگیری از مخاطرات مرتبط با این آسیبپذیری،
الزم است کلیه کاربران و راهبران سیستمها ،هر چه سریعتر
سیستمهای تحتاختیار خود را بهروز کنند .بهروزرسانیها از
طریق کانالهای معمول مانند Windows Update، Microsoft
 Update Catalogو  Windows Server Update Servicesدر
دسترساند.
منبع خبرwelivescurity :

محققان شرکت امنیتی Doctor Webاخیرا 10اپلیکیشن مخرب را در
فروشگاه  Google Playکشف کردند که اطالعات هویتی قربانیان
خود را از شبکه اجتماعی  Facebookبه سرقت میبردند .نکته
قابلتوجهایناست کهاپلیکیشنهایمذکور 5.8،میلیونبار توسط
کاربراناز فروشگاه GooglePlayدانلودشدهاند!

مهاجماندر اینحملهبااستفادهاز تروجانوبابارگذاری کدهایمخرب
بهزبان،Javascriptاطالعاتهویتی کاربراندر  Facebookراسرقتواین
اطالعاترابهسرورتحتکنترلخودارسالمیکردند.
برخی از این اپلیکیشنها عبارتاند از App Lock Keep، Horoscope
 .Daily، Inwell Fitness، Rubbish Cleanerفهرست کامل این
اپلیکیشنهادر لینکمربوطبهمنبعخبرارائهشدهاست.

پس از اطالعرسانی درخصوص این اپلیکیشنها Google ،آنها را از
فروشگاهخودحذف کرد،اما کاربرانی کهایناپلیکیشنهارااز قبلبرروی
دستگاه اندرویدی خود نصبکردهاند ،هنوز در معرض خطرات جدی
هستندوالزماستعالوهبرلغونصب()Uninstallوحذفایناپلیکیشنها
از روی دستگاه خود ،هرچه سریعتر نسبت به تغییر اطالعات حساب
کاربریخوددر Facebookاقدامنمایند.

آسیبپذیری  PrintNightmareدر سرویس
 Print Spoolerویندوز

حذفاپلیکیشنهایمخرباز فروشگاهGooglePlay

منبعGBHackers on Security :

تهیه کننده :تضمین کیفیت و تعالی سازمانی
در شماره قبل خبرنامه به اهمیت مدیریت دانش در
سازما نها و همچنین به تعدادی از محورهایی که در
موفقیت مدیریت دانش در سازمانها نقش حیاتی داشتند
اشاره شد .در این شماره به ادامه این مبحث میپردازیم.
فرایندها در مدیریت دانش :منظور از فرایندها در مدیریت
دانش ،جمعآوری و سازماندهی دانش سازمان و بهرهبرداری
و حفاظت از سرمایههای دانشی کسبشده است .کسانی
که نمیتوانند گذشته را به خاطر آورند محکوم به تکرار
هستند .بنابراین آموزش افراد از طریق آموختهها مانعی
برای دوبار هکار یهای بسیار در سازمان است .فرایندهای
کسبوکار در سازما نها ،برای عملکرد بهتر ،نیاز به دانش
دارند .فرایندهای مدیریت دانش در سازمان باید دارای این
توانایی باشند که بهطور اثربخش و کارآمد دانش موردنیاز
جهت تحقق فرایندهای کسبوکار سازمانی را پردازش
کنند .این امر نیازمند هماهنگی بین جریان کار در سازمان با
فرایندهای سازمان است که این فرایندها یکپارچگی الزم را با
جریان فعالیتها داشته باشند .به این معنی که نیاز فرایندها
به دانش ارضا شود و دانش و اطالعات زائد نیز در سیستم
انباشته نشود .در این فرایندها ،عالوه بر دانش داخل سازمان،
منابع دانشی خارج از سازمان نیز باید در نظر گرفته شود.
کنترل دانش آشکار :این بخش از مدیریت دانش از دو جنبه
نگهداری و قابلدسترس بودن موردتوجه است .سازمانها
باید بتوانند منابع اطالعاتی داخلی و خارجی سازمان خود را
بهطور سیستماتیک مدیریت کنند و کلیه اطالعات سازمانی
مرتبط را تحت اختیار خود داشته باشند .برای این منظور
داشتن پایگاه اطالعاتی سازمان راهگشاست تا اطالعات
باارزش سازمان بهطور مناسب نگهداری و در مقاطع زمانی
منظم بهروز شود .کیفیت اطالعات نیز از نظر صحت و اعتبار
باید تحت کنترل قرار گیرد .این اطالعات اساس بسیاری از
فعالیتها و تصمیمات سازمان در سطوح مختلف خواهند
بود و در نتیجه با گذشت زمان صحت و اعتبار آ نها نباید
خدشهدار شود .این اطالعات باید سازما ندهی شود تا
دسترسی به آنها با سهولت امکانپذیر باشد.
کشف دانش پنهان :یکی از مشکالت در زمینه مدیریت دانش،
مدیریت بر دانش پنهان سازمان است ،یعنی دانشی که در
ذهن و قابلیتهای افراد نهفته است .برای این منظور دو
رویکرد کلی توسط اغلب سازمانها اتخاذ میشود:
 -1دانشی که بهطور مکرر مورداستفاده تعداد محدودی از
متخصصان قرار میگیرد ،باید استخراج و به دانش آشکار
تبدیل شود؛
 -2روش مبادله مستقیم دانش پنهان که در این مبادله
میتوان از روشهایی نظیر تهیه بانک اطالعاتی متخصصان،
جلسات بحث و گفتوگو و تباد لنظر بهطور حضوری و
مجازی ،جلسات سمینار و کارگاههای آموزشی و از این قبیل
استفاده کرد .برای مثال تجربیاتی که طی انجام پروژهها یا
در انجام آزمایشها (سعی و خطا) کسب میشود ،همگی
مثا لهایی از دانشهای پنهان هستند .این دانش متعلق
به کارکنان سازمان است و تقلید از آن توسط رقبا مشکل
است .لذا این نوع دانش توانمندی اصلی سازمان به شمار
میآید و شرکت و یا سازمان را از رقبایش متمایز میسازد.
توانمند یهای مذکور بهواسطه یادگیری توسعه مییابد.
از طرفی مبحث نوآوری در دانش چنین بیان شده است که
دانش پنهان بهتنهایی باعث افزایش نوآوری نمیشود ،بلکه
فقط بر بهبود مستمر تأثیر دارد و بهدلیل آنکه دانش پنهان
معموال قسمتی از فرایندهای یادگیری بلندمدت است،
بهعنوان یک عنصر محافظتکننده در ارتباط با نوآوری عمل
میکند و همچنین بهعنوان بخشی از سیستم ایمنی سازمان،
از تقلید و کپیسازی سیستمها جلوگیری مینماید .با وجود
این ،دانش پنهان از طریق یک عامل ،یعنی بازخورد منفی
محدود میشود .این عامل مربوط به زمانی است که هیچگونه
نوآوری در سازمان رخ ندهد.
وجود کانونهای دانش :کانونهای دانش در سازمانها،
مکان جمعآوری ،سازما ندهی و انتشار دانش هستند.
این کانو نها ممکن است بهطور فیزیکی یا مجازی باشند.
هدف از ایجاد این کانونها ،تهیه ،نگهداری و بهنگامسازی
دانش است .این کانو نها ،شریا نهای دانش هستند
و کلیه جریا نهای دانشی از آ نها عبور میکند .مزیت این
کانو نها ،عالوه بر یکپارچگی و انسجام محتوای دانش
سازمان ،از بسیاری دوبارهکاریها ،خصوصا در کسب دانش
جلوگیری میکند .کانونها دربرگیرنده این موضوع هستند
که دانش موردنیاز در کجا و چگونه یافت میشود .دستهبندی
دانشهای مختلف بهمنظور تسهیل در دسترسی کارآمدتر
آنها نیز از وظایف کانونهای دانش است.
ادامه دارد...

کودک حساس

10
شماره1234

شنبه  26تیرماه1400

رابطه انتخاب نام افراد و شکلگیری شخصیت

انتخاب اسم مناسب تأثیر بسزایی در شکلگیری شخصیت افراد دارد،
بهطوری یک رفتارشناس معتقد است انتخاب اسم نامناسب حتی
میتواند باعث سرخوردگی ،گوشهگیری فرد شود .انتخاب اسم نقش
بسیار مهمی در زندگی و آینده افراد دارد .اسم یکی از فرایندهایی
است که تا پایان عمر و حتی بعد از آن نیز همراه با فرد میماند ،بنابراین
در انتخاب آن باید دقت و توجه کافی شود.

کودک حساس شامل  15تا  20درصد کودکانی هستند که با سیستم
عصبی نسبتا حساس متولد میشوند و بسیار آ گاه هستند و سریع
نسبت به همهچیز وا کنش نشان میدهند .این کودکان سریعا
متوجه تغییرات کوچک میشوند و بیشتر ترجیح میدهند قبل از
اقدام به هر کاری عمیقا تفکر کنند و آن را بررسی نمایند و بهطورکلی
رفتارهای وجدانی دارند.
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اجتم ـ ــاع ـ ـ ــی
فوالد من
علی رضا خدایی شاغل در کنترل کیفیت ساخت
قطعاتیدکی
ازمسئولینمحترمخواهشمنداستبرنحوهپرداختتسهیالت
بانکی در بانک سپه نظارت بیشتری داشته باشند ،چرا که این
تسهیالت در سایر بانکهای فعال در فوالد بسیار راحتتر و در
کمترینزمانممکنباحداقلترا کمانسانیانجاممیگیرد.
0913***9539

سعیدفوالدیشاغلدر مجتمعفوالدسبا
لطفاباتوجهبهتورم،در خصوصهزینهسفرتجدیدنظر گردد.
0913***8459

ایمنی

حفاظت فردی
(قسمتاول)
بهترین راه محافظت از کارگران ،کنترل خطرات در
منبع آن است .زمانی که بنا به دالیل اجرایی ،فنی،
تکنولوژیکی و اقتصادی بهکارگیری کنترلهای مهندسی و
مدیریتیعملینیستویانتوانسطحمواجهه کارگرانبا
عوامل زیانآور را به حد قابلقبول و کمخطر کاهش داد و
حفاظت کافی را برای آنان فراهم آورد ،استفاده از وسایل
حفاظتیفردی کهدر اصطالحبهآن «»PPEگفتهمیشود،
بهعنوان آخرین راهحل مقابله با خطرات مدنظر قرار
میگیرد.
وسایل حفاظت فردی شامل گستره وسیعی از لوازم ،وسایل
و تجهیزات است که بهمنظور حفاظت قسمتهای مختلف
بدن انسان در برابر انواع خطرات احتمالی در محیطهای
کار طراحی ،ساخته و ارائه میشوند .در شرکت فوالد مبارکه
اصفهاناینتجهیزاتباتوجهبهنوعشغلوشرایطمحیط کار
نیازسنجیمیشودوتوسط کارکنانمورداستفادهقرارمیگیرد.
اینوسایلنبایدبهعنوانعاملپیشگیریقطعیوصددرصد
قابلاعتمادجهت کنترلخطراتموجوددرمحیطهای کاری
مورداستفادهقرار گیرند،بلکهبایدبهعنوانیکعاملپشتیبان
به همراه دیگر احتیاطها و روشهای حذف و کاهش ریسک
مورداستفادهقرار گیرند.پسیادماننرود کهاستفادهاز وسایل
حفاظتفردیبایدبهعنوانآخرینالیهدفاعیدربرابرخطرات
در نظر گرفتهشود.
لباس کار:
انتخابلباس کار مناسباولینشرطالزمبرایانجامفعالیت
و کار است.لباس کار بایدباتوجهبهخطراتونوع کار انتخاب
واستفاده گرددتابتوانداز بروزآسیببهافرادجلوگیرینماید.
کارگرانی که با ماشینآالت متحرک و در جوار قطعات دوار
مشغولبه کار هستند،بایدلباس کاریبرتنداشتهباشند که
هیچقسمتآنبازیاپارهنباشد.استفادهاززیورآالتوپیشبند
در مجاورتماشینآالتدوار ومتحرکممنوعاست.
هرکدام از کارکنان شرکت فوالد مبارکه موظفاند با توجه به
آموزشهای ارائهشده از وسایل حفاظت فردی خود مراقبت
کنند،درنظافتواستفادهصحیحازآن کوشاباشندودرصورت
مشاهدههرگونهنقصویاایراددر وسیلهحفاظتفردیمراتب
رابهاطالعسرپرستمربوطهبرسانند.عدماستفادهاز وسایل
حفاظت فردی متناسب با شغل ،قصور در انجاموظیفه
محسوبمیشودوبهمنظوررعایتاصولبهداشتی،استفاده
از وسایلحفاظتفردیبهصورتمشترکممنوعاست.
در محیطهای شیمیایی لباس کار باید بهصورت یکسره و
بدون منفذ ،به همراه کاله مخصوص ،کفش و دستکش از
جنس غیرقابل نفوذ باشد .در محلهای کاری که احتمال
خطرانفجار یاآتشسوزیوجودداشتهباشد،بههمراهداشتن
هرگونهمادهای کهاحتمالاشتعالآنوجوددارددر لباس کار
ممنوعاست.
برای پرسنلی که در محلهایی مشغول به کار هستند که
احتمال پاشش مذاب وجود دارد ،استفاده از لباسهای
دیرسوز اجباری است و در صورت لزوم این کارکنان باید از
دستکشهای دیرسوز و گتر و پیشبندهای چرمی با روکش
آلومینیومنیزاستفاده کنند.
ادامهدارد...

چگونه کودک تنبل را از
جایشبلند کنیم؟!
رفتارهای شایع در کودکان
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غر زدن و فشار آوردن به کودک برای انجام
اجباری کار ،راه درستی نیست .شاید موقتا
جواب دهد ،اما در درازمدت ،تأثیر طوالنی
نخواهد گذاشت .باید شیو ههایی در
پیش گرفت که منجر به مسئولیتپذیری
و ایجاد انگیزه در کودک برای شروع یک
حرکت تازه شود

آیا فرزند شما عالقهای به فعالیتهای اجتماعی،
آموزشی یا همکاری در خانه ندارد؟ و یا حس
کنجکاویدر مورددنیایاطرافخودرااز دستداده؟
آیا معموال در مقابله خواستههایتان ،پاسخهای غیرمنطقی مانند
«اآلنحوصلهندارم»ویا«برایممهمنیست»دریافتمیکنید؟
در اینصورت ،کودکشماجزو کودکانتنبلمحسوبمیشود.جدااز
عواملمؤثربرتنبلی کودک،عملکردوالدیننقشزیادیدر شکلگیری
نگرش کودک نسبت به کار دارد« .انگیزه» راهحل اصلی دوری از تنبلی
است.غر زدنوفشار آوردنبه کودکبرایانجاماجباری کار،راهدرستی
نیست.شایدموقتاجوابدهد،امادر درازمدت،تأثیرطوالنینخواهد
گذاشت.بایدشیوههاییدر پیش گرفت کهمنجربهمسئولیتپذیری
وایجادانگیزهدر کودکبرایشروعیکحرکتتازهشود.در مطلبزیر،
شیوههاییبرایمقابلهباتنبلی کودکانپیشنهادمیشود:
کارهارابرای کودکآساننکنید
ضربالمثل«هرکهطاووسخواهد،جورهندوستان کشد»درهمینجا
کاربرد دارد .از آسان ساختن کارها برای کودک خود بپرهیزید .چون با
ادامهاینرویه،برایداشتههایشو کارهایی کهبرایاوانجاممیدهید،
داشتناینمزایارا
استحقاق
ارزشیقائلنخواهدشدوتصور میکند که
ِ
ِ
داراست .مطمئن باشید که در اولین گام ،کودک شما را عصبی خواهد
کرد ،اما در درازمدت با شروع یادگیری اهمیت ارزشگذاری داشتهها،

اوضاعبهترمیشود.برایمثالبرخیازمادران،هنوزبند کفشبچههای
هشتسالهرا گرهمیزنند.ایندر حالیاست که گرهزدنبند کفشجزو
کارهاییاست کهبایدبهعنوانوظیفهوبدوناجبارانجامشود.درمرحله
اول،برای کارهایی کهبدوناجبار انجاممیدهد،پاداشدر نظربگیرید.
پاداش نباید مالی و ارزشمند باشد .برای مثال بازی کردن ،تماشای
یک کارتون یا توپبازی در پارک کافی است .ا کنون وقت آن رسیده که
فرزندتان را امتحان کنید .مسئولیت روزانهای را به او بسپارید و بگویید
کهبعداز اتمامآن،اجازهدیدن کارتونیافیلمدارد .کودکراآ گاه کنید که
زندگیواقعیبهاینترتیب کار میکند.
نمونهباشید
پساقداماتبچهها
در
که
است
بزرگی
راز
دهیم
ی
م
هر کاری کهماانجام
ِ
وجود دارد .حتی ا گر به فرزندتان نگویید که از شما تقلید کند ،او بدون
توجهبهخوبیابدبودن،از اقداماتشماتقلیدمیکند .کودکانآنچهرا
کهمیبینند،یادمیگیرند.بنابراینا گرمیخواهیدفرزندتانمسئولیت
تکالیفیا کارهایخانهرابهعهدهبگیرد،بایدشاهدهمانفعالیتتوسط
شمادرخانهباشد.مهمنیست کهچقدرمشغولهستید،فرزندتانباید
الگوییدرشماببیندودرآنثابتقدمباشد.اوبهسادگیازاینالگوپیروی
خواهد کرد .وقتی کارهای زیادی در خانه برای انجام دادن وجود دارد،
شمانمیتوانیدرویمبلبنشینید،فیلمموردعالقهتانراتماشا کنیدو
انتظار داشتهباشید که کودکبهموقع کارهاراانجامدهد.

انتظاراتراتعیین کنید
کارهای متناسب با سن فرزندتان را به او بسپارید .تصور نکنید که او
شیوه انجام کارها یا وظایف را میداند .با کلمات ساده توضیح دهید و
در صورتلزوم،بااوهمراهی کنید.وقتوانرژیصرفشدهبرایآموزش
به کودک،در سایرجنبههایزندگیازجملهاستقاللفردیتأثیرخواهد
داشت.بعداز اینکهدستورالعملهاییرادر موردانتظاراتارائهدادید،
مهلتتعیین کنیدتافرزندتانبتواند کارهایخودرابهموقعانجامدهد.
کودکرادر کارهایآشپزخانهشریک کنید
برخیاز کودکاندرقبالنیازهایشانطلبکارانهرفتارمیکنند،بهخصوص
دربارهخوردنیهاووسایلشخصی،بدوناینکهبهنحوهبهدستآوردن
آن توجهی داشته باشند .بنابراین ایده خوب این است که در کارهای
ساده مانند خرید مواد غذایی و جابهجایی آن از فروشگاه تا کابینت
همکاری کند .این کار به آنها کمک میکند تا برای آنچه به آنها داده
میشود ،ارزش قائل شوند و همچنین عادتهای خرج کردن کودک
را کنترل و مدیریت کند .همچنین وقتی از میزان تالش والدین برای
خریدوسایلآ گاهباشد،به کاهشاحساساستحقاقدر کودک کمک
میکند .درگیر کردن بچهها در فعالیتهای مربوط به آشپزخانه باعث
میشود که آنها شکایت کمتری از وعدههای صبحانه ،ناهار یا شام
داشته باشند .در شماره بعد ،بیشتر درباره راهکارهای مؤثر بر کودکان
تنبلخواهیم گفت.

عشق ،محبت و گذشت
در خانواده
شیوههای بهبود پنج زبان عشق
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ابراز همدردی

با نهایت تأسف در هفته گذشته سعید ایرانپور شاغل در
خریـد و مرتضـی خیامباشـی شـاغل در امـور مالـی در غـم
درگذشتمادر ومنوچهرفرخیانیشاغلدر نوردسرددر
غم درگذشـت خواهر به سـوگ نشستند.
همچنین همکار بازنشسـته شـادروان مهـران رجاییان
بهعلـت بیمـاری دار فانـی را وداع گفـت و بـه دیـار حـق
شـتافت.
اینغمجانکاهوضایعهجبرانناپذیررابهمحضرخانوادۀ
ایـن عزیـز تسـلیت عـرض میکنیـم و بـرای ایشـان علـو
درجـات را از درگاه حـق تعالـی مسـئلت مینماییـم.

شادروانمهرانرجاییان

درحالیکه زوجین بیشتر و بیشتر با چگونگی
تجربه عشق توسط همسرشان آشنا
میشوند ،همدلی با شخصی متفاوت با
خود را هم یاد میگیرند .این امر به آنها
کمک میکند تا لحظهای از خود خارج
شوند و دیدگاه شریک زندگیشان نسبت
به معیارهای دوست داشته شدن را ببینند

احساس و نوع بیان عشق در هر انسانی متفاوت
است .در نتیجه ،درک مختلف از آن نیز تأثیر جدی
بر روابط عاطفی میگذارد .در شماره قبل ،درباره
پنج زبان عشق گفتیم« :عبارات تأییدکننده»« ،اختصاص زمان
کافی»« ،لمس فیزیکی»« ،ارائه خدمات» و «دریافت هدیه».
هنگامی که زبان عشق یکدیگر را بدانید ،عملی کردن آن آسان
خواهد شد .صحبت با زبان عشق شریک زندگی خود ،مستلزم
کمی تالش است .در واقع روابط سالم متولد نمیشوند؛ مگر با
توجه و تالش .ا گر زوجین متعهد باشند که با این روش یکدیگر را
دوست بدارند ،عشقی عمیقتر و رابطهای شادتر خواهند داشت.
در این شماره ،چند روش برای بهبود پنج زبان عاشقانه و رابطه
شما پیشنهاد خواهیم داد:
ازخودگذشتگی کنید
وقتی مشغول یادگیری زبان عاشقانه شخص دیگری هستید ،بیش از
نیازهای خود ،به نیازهای او متمرکز میشوید .زوجین بهجای تالش
برای متقاعد کردن شریک زندگی خود برای یادگیری زبان عشق

خودشان ،باید برای یادگیری زبان عشق همسرشان تالش کنند.
در حالت ایدئال ،هر دو نفر میخواهند عشق را به روشی بیان کنند
که برای دیگری معنادار باشد .اما تمام هدف از زبانهای عاشقانه
این است که شما یاد بگیرید چگونه شریک زندگی خود را بهگونهای
دوست بدارید که برای او منطقی باشد.
اهمیت همدلی
درحالیکه زوجین بیشتر و بیشتر با چگونگی تجربه عشق توسط
همسرشان آشنا میشوند ،همدلی با شخصی متفاوت با خود
را هم یاد میگیرند .این امر به آ نها کمک میکند تا لحظهای از
خود خارج شوند و دیدگاه شریک زندگیشان نسبت به معیارهای
دوست داشته شدن را ببینند .در نتیجه ،هوش هیجانی خود را
افزایش میدهند و میآموزند که چگونه نیازهای شخص دیگری را
مقدم بر از نیاز خود قرار دهند .آنها بهجای صحبت با زبان عشق
خود با شریک زندگی ،زبان عشق همسرشان را درک خواهند کرد.
ا گر زوجین ،بیشتر درباره راههای حفظ و تقویت عشق بین یکدیگر
صحبت کنند ،به درک بیشتر و در نهایت صمیمیت عمیقتر خواهند

رسید .آنها نهتنها درباره یکدیگر بیشتر میآموزند ،بلکه از راههای
معنادارتری نیز با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.
عشق معنادارتر میشود
هنگامیکه زوجین زبان عشق همسرشان را عملی میکنند ،عشق
خود را به معنای بیشتری میرسانند .بخشی از این موضوع به این
واقعیت مربوط میشود که آنها به روشهای خاص ،به شریک
زندگی خود میگویند« :دوستت دارم» و وقتی این کار را میکنند،
عشق را به شیوه موردعالقه همسرشان ترجمه کردهاند .به یاد داشته
باشید که زبا نهای عاشقانه در روابط شما با بچهها ،همکاران
و حتی دوستانتان نیز صدق میکند .اما ممکن است تا حدودی
متفاوت باشند .گاهی زبان عشق شما نیز میتواند تغییر کند .نکته
اصلی این است که مرتبا ارتباط برقرار کنید و از آنچه همسرتان برای
ُپر کردن احساس عشق خود نیاز دارد ،بپرسید .سپس دقیقا همان

چیزی را که شریک زندگی شما نیاز دارد ،عملی کنید .در شماره
بعد درباره اهمیت لمس فیزیکی بر حفظ عشق در خانواده صحبت
خواهیم کرد.

حضور تیمفوتبالزیر 15سالفوالدمبارکهسپاهاندر نمایشگاه
چراغراهنما

سهستارهتیمملیهندبالنوجوانانبهفوالدمبارکهسپاهان
پیوستند

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اقدام به جذب سه ستاره تیم ملی نوجوانان
هندبال کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ،در راستای حمایت از
ورزشکاران ردههای سنی پایه ،باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اقدام به جذب
سه ستاره هندبال در ردهسنی نوجوانان کرده است .امیر رشیدآبادی،
محمدمهدی اسدی و نیما باقری سه ستاره تیم ملی نوجوانان جمهوری
اسالمی ایران هستند که به جمع طالییپوشان اصفهان اضافه شدند.
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به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ،در راستای
اقدامات فرهنگی آموزشی مدیریت فرهنگی باشگاه برای تیمهای
ورزشی ،اعضای تیم فوتبال زیر  ۱۵سال از نمایشگاه آموزشی اعتقادی
چراغراهنما دیدن کردند.
در این نمایشگاه جذاب که بهصورت متفاوت و مدرن طراحی شده،
کارشناسان دینی در غرفههای مختلف ،مخاطبین را با سیر خلقت آدمی و
اهداف و مسیر درست در زندگی دنیوی و اخروی آشنا میکنند.

شماره1234

تا پایان فصل بازیکنی
از فوالد مبارکه سپاهان
جدا نمیشود

ورزش
صعود کوهنوردان فوالد مبارکه سپاهان
به قله لنین قرقیزستان

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تمام بازیکنان خود را تا پایان فصل در اختیار دارد
و هیچ بازیکنی تا قبل از اتمام رقابتهای لیگ برتر و جام حذفی از این باشگاه جدا
نخواهد شد.
علی ناظری مدیر روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت :تمامی بازیکنان ما تا
پایان رقابتهای لیگ برتر و جام حذفی با باشگاه فوالد مبارکه سپاهان قرارداد دارند و از
ماههای قبل برای تمدید قرارداد بازیکنان مذا کرات با آنها آغاز شده است و هیچ بازیکنی
تا قبل از اتمام رقابتهای لیگ برتر و جام حذفی از این باشگاه جدا نخواهد شد.
ناظری ادامه داد :باشگاه خواستههای خود برای بودجه امسال را چهار ماه پیش به
مبادی ذیربط و مجمع باشگاه تحویل داده و در مسیر تمدید قرارداد با بازیکنان است.
البته در مواردی که بازیکنان پیشنهاد از لیگهای خارجی دارند موضوع متفاوتی است
و بازیکنانی که قرارداد آنها در حال اتمام است باید در خصوص انتقالشان به لیگهای
خارجی تصمیمگیری کنند.

کوهنوردان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به قله7134
متریلنینصعودخواهند کرد.
حمیدامامیمسئول گروههای کوهنوردیباشگاهفوالدمبارکه
سپاهان در گفتوگو با روابط عمومی این باشگاه گفت :بنده به
همراهسعیدرمضانیقرار استدر مدت 23روز قله 7134متری
لنیناز رشته کوهپامیر کشور قرقیزستانرافتح کنیم.
وی افزود :این قله جزو 5قله پلنگ برفی رشته کوه پامیر است و
در حال حاضر در ارتفاع 3600متری این قله برف در حال باریدن
است.ما از کمپ یک تا قله باید کار یخ و برف انجام دهیم؛ عبور
از شکافهای یخی و منطقه بهمنخیز ،عبور از طناب ثابت و
عبور از تیغه نایف از جمله مواردی است که در این صعود باید
انجامشود.
.

اضافه شدن تعدادی از هندبالیستهای خوب کشور
به جمع سپاهان نوین
به گزارشروابطعمومیباشگاهفوالدمبارکهسپاهان،سینا
عبدالرشیدی هندبالیست کرمانی ،مهدی طالبی هندبالیست
قزوینیوآرمانرحمانیبازیکنتیمملیامیدهندبالپساز انجام
مذا کره با هومن فیروزی مدیرعامل و مجتبی لطفی رئیس
هیئتمدیره باشگاه سپاهان نوین ،به تیم هندبال این باشگاه
پیوستند.
سینا عبدالرشیدی ،سابقه حضور در تیم ملی جوانان ،باشگاههای

اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش

شهرداریزرند،ستارهفروغ،مس کرمان،نیروزمینیویکقهرمانیدر
لیگبرترهندبالرادر کارنامهخوددارد.
مهدیطالبینیزسابقهقهرمانیباتیمثامنسبزوار در لیگ،۹۴-۹۳
قهرمانیباتیممنیزیمفردوسدرلیگ ۹۵-۹۴ونایبقهرمانیبازا گرس
اسالمآبادغربرادر کارنامهورزشیخوددارد.
آرمانرحمانی،سابقهحضور در تیمهاینیروزمینیتهران،سنگآهن
بافقوزغالسنگطبسرادر کارنامهخوددارد.

در منزل (مرحله پنجاهویکم)
باتشکرازمشارکتشمادرمسابقهورزشدرخانه،اسامیبرندگان
مرحلۀپنجاهویکمتمریناتبهشرحزیراست:

بازیکن بلندقامت اصفهانی به تیم

شش نونهال فوالد مبارکه سپاهان

والیبال فوالد مبارکه سپاهان پیوست

در راه مسابقات آسیایی
نام شش بازیکن فوالد مبارکه سپاهان در فهرست بازیکنان
حاضردر اردوینهاییتیمملیفوتبالنونهاالنقرار گرفتهاست.
به گزارشروابطعمومیباشگاهفوالدمبارکهسپاهان،ششبازیکنتیم
نونهاالناینباشگاهبهاردوینهاییتیمملیجهتحضور در مسابقات
آسیایی دعوت شدند .فرزاد رحیمی ،رضا غندی پور ،مهدی موسوی،
محمد ،حسین حسینی ،کسری طاهری و محمدمهدی اسحاقیان
شش بازیکن باشگاه فوالد مبارکه سپاهان هستند که تیم ملی فوتبال
نونهاالنرادر مسابقاتآسیاییهمراهیمیکنند.

علیرضا کرباسیباعقدقراردادیبهجمعبلندقامتانوالیبال
فوالدمبارکهسپاهاناضافهشد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ،علیرضا کرباسی
والیبالستبلندقامتاصفهانیپساز انجاممذاکرهبامحمدرضاساکت
مدیرعامل و رحمان محمدیراد سرمربی تیم والیبال فوالد مبارکه
سپاهان به تیم والیبال این باشگاه پیوست .کرباسی پیش از این نیز
سابقهحضور در تیموالیبالفوالدمبارکهسپاهانراداشتهوبههمراهاین
تیماز لیگدستهیکبهلیگبرترصعود کردهاست.

ورزش

مراقبت از کمر
بعضیاز افرادی کهستونفقراتضعیفیدارند،اغلببهعلت
وضعیت ایستادن ،نشستن و خوابیدن بد و نیز وارد آوردن فشار
بیشازحد به کمر خود ،دچار دردهای زیاد و مکرری میشوند .ما
امروزه میدانیم که وضعیتهای ایستادن و نشستن افراد و
فشارهایی کهبهپشتواردمیکنندمتفاوتاستومیتواندمنجربه
مشکالت کمرشود.اماشمامیتوانیدیادبگیرید کهفشارهایوارد
به کمرتانرا کنترلنمایید.اینمطلببرایهمهما،بهخصوصبرای
کسانی که مستعد ابتال به دردهای کمری و کمردرد هستند مفید
است.
بهبودوضعیتایستادنونشستن
نحوهایستادنونشستنمااهمیتداردوممکناستبهمیزانزیادی
در تواناییمادر مقابلهبا کمردردمؤثرباشد.بامراقبتدر بهترایستادنو
بهترنشستن،بهمیزانزیادیاز فشارهایواردبررویستونفقرات کم
خواهیم کرد .بد ایستادن میتواند لیگامانهای ستون فقرات را دچار
کشیدگی کندوموجبسفتیعضالتدر پشتشماشود.توصیههای
مفیدزیرمیتواندبهوضعیتقرارگیریبهترشما کمک کند.
مستقیم بایستید ،پشت خود را صاف کنید و سرتان را به سمت
روبهرونگهداریدواز قوز کردناجتناب کنید.
وقتی پشت میز کار قرار میگیرید ،مطمئن شوید که ارتفاع میز
بهاندازه کافی بلند است و پاهای شما در زیر میز ،فضای کافی خواهد
داشتتاشمابتوانیدخودرابهمیزنزدیکتر کنیدودرحالیکه کمرتانرا
صاف نگه داشتهاید بهراحتی کار خود را انجام دهید .هیچگاه خود را بر
رویمیزوبهسمتجلوخمنکنید(قوز نکنید).
بیحرکت ماندن در یک وضعیت و به مدت طوالنی ،یک علت
مهمدردوسفتیعضالت کمراست.
کفشهایمناسببپوشید.
خانمهایی که دچار دردهای کمر هستند نباید از کفشهای
پاشنهبلنداستفاده کنند.این کفشهاباعثمیشوند کهقسمتپایین
بدنشمابهسمتجلوهلدادهشودوشمابرایجبرانآنمجبورید که
انحنای پشت خود را به سمت عقب نگه دارید و به این ترتیب باعث
میشوید کهفشارزیادیبهستونفقراتواردآید.بهتراست کفشهایی
را انتخاب کنیم که کف آنها سفتوسخت نباشد ،زیرا این کفشها
باعث میشوند که ضرباتی که در هنگام راه رفتن بر آنها وارد میآید به
تماماسکلتبدنانتقالپیدا کندواغلبباعثتشدیدمشکالت کمرو
کمردرد میگردند .کفشهایی که دارای کف نرم است این ضربات را
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اطالعیه
جذبمیکنندومانعانتقالآنبهاسکلتبدنمیشوند.اینامرباعث
میشود قدم زدن با آنها خیلی راحت باشد .به ورزشکاران توصیه
میشود کهدر هنگامتمریناتورزشیتاآنجا کهمیتواننداز کفشهای
راحتاستفاده کنندتااز انتقالاینضرباتجلوگیرینمایند.
در همه افرادی که به مدت طوالنی رانندگی میکنند ،کمردرد
شایع است .هرکسی مستعد بروز این دردها باشد ممکن است این
مشکالتراتجربه کند.
بهترینصندلیهایاتومبیلآنهاییهستند کهدارایقسمتی
قابلتنظیمبرایمحافظتپشتو کمر،باال وپایینبردنصندلیوتغییر
دادنزاویهآنباشدتاهررانندهایباتوجهبهقدواندامخودبتواندآنرا
تنظیم نماید .پدالهای ماشین باید درست در جلوی پا قرار داشته
باشند تا برای استفاده از آنها ستون فقرات دچار چرخش یا پیچش
نشود.
طرز درستنشستن
بسیاری از صندلیها بهخوبی طراحی نشدهاند .بدترین صندلیها یا
مبلها آنهایی هستند که ارتفاع کمی دارند و به نظر نشستن در آنها
راحت است ،اما این نوع مبلها بهعلت اینکه پشت و کمر را در گودی
قرار میدهند،بسیار نامناسبهستندومیتوانندباعثسفتیعضالت
پشتوایجاددردشوند.نشستنبرروییکچهارپایهدرحالیکهبهجلو
خم شدهاید ،اغلب باعث تشدید کمردرد یا پشتدرد میشود و باید
از آن اجتناب کرد .شما بسیار راحت خواهید بود ،ا گر بر روی صندلی
صافیبنشینید کهدارایمحافظدر قسمت کمراستو گودی کمرراتا
حدودیپرمیکند.در صورتلزوممیتوانیدخودتانیکمحافظ کمر
(مثلیکبالشیاحولهتاشده)درپشتتانقراردهیدتادروضعیتراحت
ومناسبیقرار بگیرید.
طرز درستحرکت کردن
خمشدنبهجلووحرکاتپیچشیهمراهباحمل کردناشیاسنگین،
باعث فشار آوردن بیشازحد به ستون فقرات و ایجاد مشکالت در کمر
میکند .اجتناب از انجام چنین فشارهایی بر روی ستون فقرات برای
همهماوبهخصوصبرای کسانی کهدچارمشکالتپشتو کمرهستند
اهمیتدارد.
بلند کردنصحیحاشیا
بسیار از مشکالت پشت و کمر در بلند کردن اشیا پدید میآیند .ا کثرا
وقتیبلند کردنیکجسمسنگینهمراهباخمشدنبهجلووپیچش
در ستون فقرات است این مشکالت بروز میکنند .توصیههای عملی و
سادهای کهدر اینجابیانمیشوندمیتوانندبهمحافظتاز پشتو کمر
کمک کنندواز خطربروزمشکالتبکاهند.
خدماتعمومیوامور رفاهی.امور ورزش

برگزاری مرحله پنجاهودوم مسابقه عکس ورزش در منزل
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 نمودن نام کاربری و کلمه عبور ،مطابق با تصویر زیر گزینه
«مسابقه عکاسی» را انتخاب نمایید.

دسترسی به کانال امور ورزش در پیامرسان پوپک
جهت دانلود نرمافزار پیامرسان 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
پساز واردشدنبهپیامرسان،میتوانیداز طریق کانالامور 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.

سعیدبهادران101159

سیدروحالههاشمی983797

در نهایت شما میتوانید در خصوص تصاویر ارسالی از سایر
همکاران نیز اظهار نظر فرمایید .برای این منظور از گزینه
«نظرخواهیدر خصوصتصاویرسایرهمکاران»استفادهنمایید.

پس از باز شدن صفحه مربوطه مطابق با تصویر زیر،
درصورتیکه که عکسی از نظر شما شایسته انتخاب شدن
باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید.

گردآوری:خدماتعمومیوامور رفاهی،امور ورزش

مهدیصفایی973726
برندگانمسابقهعکسورزشدرمنزلمرحلهپنجاهویکممیتوانند
جهت دریافت جوایز خود ،به ساختمان امور ورزش مراجعه
کنند.همچنینمرحلهپنجاهودوماینمسابقهدر جریاناست.
عالقهمندانمیتوانندطبقدستورالعملی کهدر همینصفحه
آمدهاست،عالوهبرانجامتمریناتورزشیدرمسابقهشرکت کنید.
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دعای انسان پشت سر برادر دینیاش ،نزدیکترین و سریعترین دعا به
اجابت است .
(کافی  ،ج  ، ۲ص )۵۰۷
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کاهنمعبدجینجا

نویسنده:
وحید یامین پور

ناشر:
مؤسسۀانتشارات
امیرکبیر

به ژاپن ،چشمبادامیها ،شکوفههای گیالس،
سنجابهای پرنده ،رباتهای انساننماو ...در
ذهن دارد؛ اما پس از سفر طور دیگری به ژاپن و
مردمانشنگاهمیکند.
یامینپوربرایشرکتدرمراسمی کهبهمنظورسالگرد
بمباران هیروشیما و نا کازا کی توسط آمریکا ،ترتیب
داده شده ،راهی سفر شده است .او در این سفر که
از سوی موزه صلح تهران صورت گرفته ،تنها نیست،
بلکهپرویزپرستویی،حبیباحمدزاده،مازیارمیری،
عبدالحسنبرزیده،پژمانلشکریپور،محسنیزدی،
علیا کبرسیاحطاهری،فضلاهللموسویوسهنفراز
جانبازان نیز با او همسفر هستند .و همین از سویی
بر جذابیت سفر او میافزاید و از سویی دیگر ،موجب
میشود کیفیتسفرشتحتالشعاعقرار گیرد.
ازآنجا که شایسته است سفرنامه گزارشی باشد از
تجربیات شخصی و دیدگاههای فردی ،میتوان
گفت یامینپور موفق عمل کرده است .سفرنامه
 ۲۱۱صفحهای او سراسر تصویری است از تجربهها و
نظرهایاو ،کهباعکسهاییهمراهشدهوهربینندهو
خوانندهمشتاقیرادر نگاهاولبهخودجذبمیکند؛
اماهمانعنوان کتابمرابرآنمیداردتاموشکافانهتر
عنوان«کاهنمعبد
این کتابرامطالعه کنم.بادیدن ِ
جینجا»اینسؤالبرایمپیشبیاید کهآیایامینپور از
سفرشتنهاازمعابد گذر کردهیاتجربیاتش گستردگی
بیشتری دارد؟ باری ،تا پایان کتاب نتوانستم با این
عنوان کنار بیایم.
نویسنده سفرنامهاش را از همین تهران ،از فرودگاه،
پیش از پرواز با زبانی طنزآلود شروع کرده و قطعا این
شدن شیرینیها و خستگیهای مسیر با
سهیم
ِ
خواننده،نشانازصمیمیتنویسندهدارد.همچنین
او با زیرکی میخواهد این نکته را به ذهنها متبادر
کند که رفتنها و دیدنها ،طبیعتا سختیهایی نیز
با خود خواهند داشت .و خب همین است که سفر
بهخامیهاپایانمیدهدومنجرمیشودبهپختگی.
کاهن معبد جینجا را به لحاظ روانی زبان و سادگی
گفتار وانتقالمفاهیممیتوانتحسین کرد.
منابع:باشگاهخبرنگارانجوان
مرکزرسانهایدکتروحیدیامینپور

حاجآقایبدیعیروحانیجوانیاست کهبرنامههایشدر
تلویزیونباعثشدهشهرتیبههمبزند.سکانسابتداییفیلم
به حضور او در تلویزیون میپردازد .به نظر میرسد حرفهای
روحانی جوان (با بازی بابک حمیدیان) آنقدر منتقدانه است
که در اتاق فرمان همه به تکاپو افتادهاند و کارگردان برنامه در
گوشی مجری تکرار میکند که حرف را عوض کند تا روحانی
معترضسربرنامهرابهبادندهد.
خیلی زود متوجه میشویم برادر کوچکتر حاجی غیبش زده.
نیروهایامنیتیاورامدتهاستزیرنظرداشتهاندوفعالیتهای
مشکوک و خالف مالی او را تعقیب میکردهاند و حاال او بعد از خالی
کردنحسابهایمشترکشرکت،بهآنیغیبشدهوسپردههای
مردم در مؤسسه مالی و اعتباری را باال کشیده و فرار کرده است.
نکتهاینجاست کهاموالیبهنامعمادبدیعیروحانیجوانزدهاند،
چکهایی امضا کرده و معاملههایی به اسم او انجام شده که
پایش را به این پرونده کشیده است .هم آبرویش در خطر است و
هم دینش .و او کسی است که هم آبرویش برایش اهمیت بسیار
داردوهمدینش.
بهروز شعیبی ،درباره ایده و داستان فیلم روز بلوا گفت« :ایده اولیه
براساسمشکالتاقتصادیاینچندسالاخیر،شکل گرفت.این
مسائل،منرابرایساختچنینفیلمیدرگیر کرد،امادرابتداقصد
نداشتیمدربارهشخصیتیروحانیباشد.
اوادامهداد«:منآدمیسیاسینیستموانتخابشخصیتروحانی
بهایندلیلبود کهدر ساختار جامعه،اثرگذاریبیشتریدارد.من
در اینفیلمبهدرامفکر کردموبهدنبالتعریفشخصیتروحانی،
او را مردی تصور کردم که دچار لغزش میشود و تالش میکند آن
را اصالح کند .روحانی فیلم ما در قم زندگی نمیکند و در فضای
ال کچری تهران زندگی میکند و نمیتوانیم زندگی او را به همه
روحانیتمرتبط کنیم».
شعیبی در پاسخ به اینکه آیا شخصیت فیلم از اطرافیانش بوده یا
سراغ پروندههای جدی مفاسد اقتصادی رفته است ،گفت« :ا گر
شخصیت فیلم از دوستان من بود که جرئت نمیکردم بسازم.
ضمناینکهقرار نبوددر اینفیلمپروندهسیاسیباز کنیمواین کار
تلویزیونوبخشهایخبریاست».
بیان
وارد
بیشتر
گر
ا
و
است
درام
این کارگردانتأ کید کرد«:اینفیلم
ِ
جزئیات پروندهها میشدیم ،مخاطب از داستان فیلم که بیان
روابط بین کارا کترها بود ،دور میشد .ما نمیخواستیم پرونده
سیاسیرادر اینفیلمباز کنیموبهآنبپردازیم».
شعیبیدرادامهتوضیحداد«:ا گردراینفیلمراجعبه گفتوگوحرف
میزنیم ،به دنبال این هستیم که در دنیای واقعیت نیز به نسل
پرسشگرآیندهبهترپاسخگوباشیم.اینفیلمراجعبهاخالقاست
و در آن هر فرد با عقاید خودش بر پایه اخالق و انسانیت به دیگران
کمکمیکندوایناعتقادمناست .چونمثال خیلیاز کسانی که
ظاهرمذهبیندارنداخالقگراهستند».
اودربارهنقشهایفیلمشهم گفت«:فکرمیکنمدر موردنقشها
هر استنباطی درست باشد .مخاطب میتواند هرگونه که دوست
دارد ،فکر کند .شخصیت روحانی در این فیلم ،سادهلوح نیست.
او هنگامی که در دایره خانواده قرار میگیرد و متوجه میشود از
اعتمادش سوءاستفاده شده است ،دست به اقداماتی میزند.
شخصیتهادر اینفیلمنسبتبهیکدیگرطراحیشدهاند».
شعیبی ،عدالت را کلیدواژه این داستان عنوان کرد و افزود« :باید
بلوایدرونیدرهمهماشکل گیردتاعدالترابهخودمانبازگردانیم.
ممکناست کدهایمختلفیدرفیلموجودداشتهباشد کهمارایاد
بسیاریاز آدمهایی کهمیشناسیم،بیندازد».
بابکحمیدیان،لیالزارع،محمدعلیمحمدی،مسعوددلخواه،
زکیهبهبهانی،ساغرقناعت،پاشاجمالیوداریوشارجمنددر این
فیلمبازی کردهاند.
منبع:رسانه نیوز

مناسبت

عید قربان ،روز بندگی
وچنینخطابآسمانیبرمنیطنینافکند
ایابراهیم!رهاساز اسماعیلتراتاصلهعطادر دامنوفایتونهم
«منا»مسلخعشقاست؛سرزمینطاعتوبندگیو«قربان»؛تجسمسرتسلیمبهفرماندوست
نهادن؛ بیهیچ چونوچرا.مگر نه اینکه هر که گفت عاشق است و معشوق جان شیرین از او
طلب کند ،بیدرنگ دریغ نخواهد کرد؟ خلیل هم سر بهفرمان حبیب ،از جان شیرینترش
را ،همه تعلقات و دلخوشیهایش به این پهنه خا کی را در طبق اخالص ،قربانی پیشگاه
محبوبیکتایشمیکند.
هنوز هم شنیده میشود صدای مالئک ،که مبهوت ،چشم به زمین دوختهاند .یا رب! چه
میشودابراهیمرا؟اینخنجرتیزحنجرهاسماعیل،نور دیدگانشراخواهددرید؟اسماعیل،
یگانهفرزنددلبندش؟
و این بار ابراهیم عاشقی است که زنجیرهای تعلق را از پای روح بلندش باز کرد و بذر تردید را از

خا ک دل برچید .صبورانه ،از دل رشته مهر پدری را گسست و دشنهای تیز در دست ،مهیای
قربانیشد؛بازگرداندنامانتی کهروزگارینهچنداندور،بهویعطا گردیدهبود«.قربان»عید
ابراهیم است و ابراهیمی شدن ،دل از بند تعلقات بریدن و به دوست ملحق شدن« .قربان»،
عیدعاشقاناستوعیدقلبهایی کهخلوتگهمحبوبیکتاست.
بهسویعاشقیعزیمت کردی؛بابالهایی کههنوز جوانیمیکرد،باچشمهایی که گسترده
بلندفرزندانیعقوب،نازل
میشدبهرویدشتهاوابراهیمرابهشوقمیآورد.از تبار قلههای ِ
شدیودامانتشنهخا کهاتورادر کام گرفتوبهشوق کشاند.تو امابیقراریمیکردی؛مگر
نه اینکه از جای دیگر بودی؟مهر بیکرانه پدر در پیشگاه خدایت ،دستبهکار آزمون تو شد و
توبهمیعادیبیوقفهبادلدار تنسپردیآنروز.امامت،ردایفاخریبود کهدر انتهایسفر
طوالنیابراهیم،انتظارشرامیکشید.
منبع:شیعهنیوز

(علیهالسالم)

«کاهن معبد جینجا» عنوان اثری است از
وحیدیامینپور کهبهتازگیمنتشرشده.مریمراهی
نویسندهآثاریچون«یوما» «،فردامسافرم»«،در
خوابهایم» و ...یادداشتی بر این سفرنامه تازه
منتشره یامینپور نوشته است که در ادامه
میخوانید:
انسان دو پا دارد برای رفتن؛ ازاینروست که سفر
یک
برایش خوشایند است و خوش میدارد ِ
سفرهایش برسد به دو ،و دو به سه ،و همینطور بر
تعدادشاناضافهشود،والبتهاز کیفیتنیزنمیگذرد.
عمرسفر کوتاهاستواوبرایاینکهاین کوتاهبودن
اما ِ
را جبران کند تدابیری میاندیشد که از آن جمله
عکاسی،فیلمبرداریوثبتخاطراتاست کهبرایش
میسر باشد .یکی از تدابیری که انسان اندیشیده و از
بهترینهانیزهست،سفرنامهنویسیاست.
او مینویسد به کجا سفر کرده ،در سفرهایش چهها
دیده و شنیده ،چهها تجربه کرده ،چه از سر گذرانده
و کولهبارش را از چه انباشته ،و سپس مجموعه
نوشتههایش را در دسترس سایرین قرار میدهد تا
لذترفتههارابچشند.
ماندههابخشیاز ِ
یکی از قدیمیترین سفرنامه در ایران بازمیگردد به
دوره صفویه؛ خاطرات اروج بیکبیات .و پس از آن
سفرنامههابسیارمیشوندتامیرسیمبهنویسندگان
معاصرمانومیتوانیمسراغیبگیریمازسفرنامههای
جاللآلاحمد،ابراهیمباستانیپاریزی،محمدعلی
اسالمیندوشن،هوشنگ گلشیریوعیسیوعبداهلل
امیدوار ،دو برادری که سفر را با موتورسیکلت آغاز
کردند و از آسیا ،آمریکای جنوبی ،آمریکای شمالی و
استرالیاخاطراتمکتوبیبهجا گذاشتند.
حاال چهره آشنای این روزگار به کشور ژاپن ،سرزمین
آفتاب تابان ،سفر کرده و سفرنامهای از آن به چاپ
رسانیده است« .وحید یامینپور» پیش از سفرش

ا کارگردان :بهروز شعیبی
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شماره سامانه پیامک:

30003222

پرسش :کارمند شرکت فوالد هستم و سا کن زرینشهر .برای تفریح چند روز به ویالهای چادگان
آمدهایم حکم نماز ما در اینجا چیست؟پاسخ:همه مراجع بهجز آیتاهلل سیستانی و آیتاهلل مظاهری،
میفرمایندنمازشکستهاست.بنابرنظرایندومرجعبزرگوار،ا گر کثیرالسفرهستید،بهاینمعنا کهحداقل
هفتهای 3سفر کارییاغیرکاریدارید،نماز شما کاملوروزهتانصحیحاست.
پرسش:ا گربرایاطاعتامرمافوقنمازراترک کنیم ،گناه کردهایم؟پاسخ:نمازازواجباتدیناست
وتحتهیچشرایطیترکنمیشود .کار وحرفدیگرانوسرگرمیهایدنیامجوز ترکنماز نمیشود.باید
نماز خودرابخوانید،بعد کار خودراانجامدهید.
پرسش:آیا اعضای خانواده موظفاند درباره حالل بودن درآمد سرپرست خانواده تحقیق
کنند؟پاسخ:اعضای خانواده مکلف به تحقیق نیستند و تا یقین به وجود مال حرام در بین اموال نشود
تصرفمانعندارد.
پرسش:زن و شوهر هر دو کار میکنند و درآمد دارند .آیا به پول زن هم جدا گانه خمس تعلق
میگیرد؟پاسخ:در زائدبرآنچهدر بینسالخرجزندگینمودهخمسواجباست.
پرسش:زنی کهبهمسائلشرعینمازودیگرمسائلبیاهمیتاست،بهخصوصنمازصبح،وظیفه
شرعی شوهر چیست؟پاسخ:باید او را امربهمعروف و نهی از منکر و به خواندن نماز ترغیب نماید و زمینه
اصالحاورافراهم کندواز هرگونهخشونت کهحاکیاز بداخالقیوناسازگاریاستخوددارینماید.
پرســش:ا گر زنی مهریه خود را به شــوهر ببخشــد ،بعد پشــیمان شــود ،میتواند آن را از شــوهر
طلــب کند؟پاســخ:ا گر مهریــه در ذمه شــوهر بــوده و بخشــیده ،نمیتوانــد مطالبه کنــد ،و ا گــر مهریه
ماننــد خانــه ،زمیــن و امثــال آنهــا باشــد و در اختیــار شــوهر قــرار داده باشــد تــا وقتــی عیــن آن باقــی
باشد میتواند رجوع کند و پس بگیرد.

مناسبت

شهادت حضرت امام محمد باقر (علیهالسالم)
هفتمذیالحجهسالروزشهادتاماممحمدباقر(علیهالسالم)استوشیعیاندر سوگآن
ولی خدا عزادارند .آن حضرت در شهر مدینه در سال ۵۷قمری متولد شد و در سال ۱۱۴به شهادت
رسید.انوار علومومعارفاز حضرتامامباقر(علیهالسالم)در دنیاانتشار یافتودوستودشمن
بهمناقبوفضائلآنحضرتاعتراف کردند.
برخیاز دانشمنداناهلسنتنیزمقامعلمیآنحضرتراستودهاندتاآنجا کهجوهریدر صحاحاللغه
میگوید:بهمحمدبنعلیبنالحسینابنعلیابنابیطالب«باقر» گفتهمیشد،چراکهاوعلمراشکافت.
رسولخدا(صلاهللعلیهوآله)بهجابرفرمودند:ایجابرهماناتودردنیاخواهیماندتاآن کهفرزندممحمد
بنعلیابنالحسینابنعلیابنابیطالبرا کهدر توراتبه«باقر»معروفاستمالقات کنی.پسهنگامی
کهاورادیدیاز جانبمنبهاوسالمبرسان.
چندنمونهاز کلماتنورانیامامباقر(علیهالسالم):
 -1سختترین کارها سه چیز است :در هر حالی به یاد خدا بودن ،با انصاف رفتار کردن ،با برادر همراهی
کردندر مال.
-2هماناشیعهعلی(علی هالسالم)آن کسانیاند کهدرراهدوستیمامیبخشندوبهخاطرمحبتمانسبت
بههمدیگرمحبتمیورزندوبرایزنده کردنامرما(روشوسنتما)بهدیدار یکدیگرمیروند؛وقتی که
خشم گیرندستمنکنند؛چونخشنودشونداسرافنورزند؛برایهمسایگانبرکتوبرایمعاشرانخود
صلحوآسایشهستند.
-3ا گرمیخواهیبدانی کهدروجودتخیروخوبیهست،بهدلخودنظر کن؛پسا گراهلطاعتوبندگان
فرمانبردار خدا را دوست و معصیتکاران را دشمن دارد ،یقین بدان که در تو خیر و خوبی است و خدا تو را
دوستدارد،وا گردیدیبندگانمطیعخدارادشمنو گنهکارانرادوستدارد،بدان کهدرتوخیرینیست
وخداتورادشمندارد،ومردهموارهبامحبوبخودهمراهاست.
-4نماز ستوندیناست،موقعیتنماز در دینچونموقعیتستوناستدر خیمه.چونستونثابت
باشد،میخهاوطنابهانیزثابتاستوچونستونشکستهشود،میخوطنابیباقینمیماند.
منبع:رسانهنیوز

معنویت

روز نیایش
نهمماهذیالحجهروز عرفهاستواز میانتمامروزهایسال،از نظردعاوعبادتممتاز است.
همانطور کهدر میانشبهایسالهیچشبیبهاندازهشبقدر اهمیتندارد،بعداز ظهرروز عرفه
نیزدر میانروزهایسالامتیازیویژهدارد.
گرچهدر روز عرفهحضور در کنار قبرمطهرسیدالشهدا(علیهالسالم)ونیزتشرفبهحجووقوفدر صحرای
عرفات فضیلت و توفیق عظیمی است که بسیاری از ما از آن محرومیم ،اما دعا و درخواست از پیشگاه
خداوندرحمانورحیمدر عصرروز عرفهبرایهرکسدر هرجا کهباشدبسیار مغتنماست.
همانطور که از امام باقر (علیهالسالم) چنین نقل شده است که فرمود :روز عرفه روز دعا و درخواست از
خداونداست.
ازجملهدعاهایآنروز دعایعرفهسیدالشهدا(علیهالسالم) کهمجموعهایاست گرانقدر از نابترین
معرفتاهللوتهذیبنفسونیزدعایروز عرفهامامسجاد(علیهالسالم)
معارفتوحیدیوواالتریندروس
ِ
در صحیفهسجادیهاست.از طرفیروز نهمذیالحجهروز شهادتمسلمابنعقیلفرستادهسیدالشهدا
(علیهالسالم)به کوفهاست کهبهامرابنزیادوپساز بیوفاییوپیمانشکنیمردم،مظلومانهبهشهادت
رسید.در فضیلتآنحضرتهمینبس کهسالهاپیشاز شهادتشانرسولا کرم(علیهالسالم)خطاب
بهامیرالمؤمنین(علی هالسالم)فرمودند:فرزندعقیلدرراهمحبتفرزندتو کشتهمیشود،دیدگانمؤمنین
براومیگریدوفرشتگانمقرببراودرودمیفرستند.
در این روز هانیابنعروه نیز که بزرگ طایفه خویش بود به جرم پناه دادن و کمک به مسلمابنعقیل به
شهادترسیدوبدنمطهرهردودر زاویهمسجد کوفهدفن گردید.
منبع:رسانهنیوز

اوقات شرعی فوالد
اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

ش ـ ـن ـ ـبـ ـ ـ ــه 1400/04/26

4:33

6:09

13:10

20:31

یکش ـنـبـ ــه 1400/04/27

4:34

6:10

13:10

20:30

دوش ـن ـب ــه 1400/04/28

4:35

6:10

13:10

20:30

سهشنبه

1400/04/29

4:36

6:11

13:10

20:29

چهارشنبه

1400/04/30

4:37

6:11

13:10

20:28

پنجشنبــه 1400/04/31

4:38

6:12

13:10

20:28

1400/05/01

4:39

6:13

13:10

20:27

شـ ـن ـ ـب ـ ـ ـ ــه 1400/05/02

4:40

6:13

13:10

20:27

جـ ـمـ ـعـ ـ ــه

