مدیرعامل فوالد مبارکه با تأ کید بر عمل به مسئولیتهای اجتماعی:

فوالد مبارکه تا ریشهکنی کامل کرونا
در کنار مردم خواهد ماند
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MOBARAKEH STEEL GROUP

معاونبهرهبرداریفوالدمبارکهدر سمینار
«چالش برق در زنجیره فوالد» مطرح کرد:

آمادگی فوالد مبارکه برای
احداث نیروگاه برق
 ۱۵۰۰مگاواتی
4

در پنجمینجلسهکمیته
حفاظت فنی و بهداشت کار مطرح شد:

ایجادفرهنگایمنی
مناسب و کاهش حوادث با
انتقال تجارب و درسآموزی
از حوادث رخداده
5

با درخشش فوالد مبارکه در کنفرانس بینالمللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال صورت گرفت؛

ُ
دریافت تندیس برنزین سطح  2زبدگی دیجیتال
و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا
2

یادداشت مدیر مسئول

نقشآفرینی فوالد مبارکه در خودکفایی و افزایش رغبت مردم به خرید لوازمخانگی داخلی با تولید ورق رنگی
تحریمهایظالمانهوشرایطحاکمبربازار بهعلتافزایشنرخارزوقیمت
کاالهایوارداتیونایابشدنبرخیاقالمموردنیاز مردم،شرایطدشواریرابرای
مصرفکنندگانداخلیمحصوالتبهویژهمحصوالتی کهمردمبهطور مستقیماز
آنهااستفادهمیکردندایجاد کرد.اینشرایط،عزموارادهتولیدکنندگانداخلی
رابهمنظورتغییروضعیتموجودبهنفعمردموتأمین کاالهاونیازهایاساسیآنان
دوچندان کرد .از سوی دیگر بیانات رهبر فرزانه انقالب اسالمی در خصوص
ضرورت خودکفایی و خوداتکایی در تولید محصوالت داخلی و عدم اتکا به
بازارهایخارجیبرایتأمیننیازهایاولیهمردم،مسئلهایمهمبود کهموردتوجه
حا کمیت و دولت قرار گرفت و درنهایت سیاستهای کلی و باالدستی نظام در
اینراستاتنظیم گردید.
شرایط بازار و راهبرد اقتصادی نظام در حمایت از تولید داخلی ،عامل مؤثری در
رونقبخشیبهتولیددر کشور در سالهایاخیر گردیدوبخشزیادیاز اینرونق،در
عرصهلوازمخانگیتحققیافت.صنعتلوازمخانگی کهبهطور مستقیمبامعیشت
مردمسروکار دارد،نیازمندحمایتوپشتیبانیصنایعباالدستیبود کهباحمایتگری
خوددر زمینهتأمینمواداولیهوتکنولوژی،نیازهایاینبخشراتأمین کنند.
از همینرو،شرکتفوالدمبارکهبهعنوانشرکتیپیشرودر تولیدمحصوالتفوالدی
کشور ،با شناخت این نیازها و اولویتبندی آن ،تولید محصول ورق رنگی را که در
صنایع پاییندستی همچون صنایع ساختمانی ،لوازمخانگی ،صنایع فلزی و
صنعت حملونقل ،از سقف کاذب ،نمای داخلی و خارجی ساختمانها گرفته تا

بدنهخارجییخچال،آبگرمکن،اجاقگاز وماشینلباسشویی ،کابینت،تجهیزات
اداری ،پارتیشن ،بدنه کامپیوتر و کانتینر ،سردخانهها و کاروانهای ثابت و متحرک
کاربردزیادیدارددر اولویتقرار داد.
تولیدورقرنگیدر شرکتفوالدمبارکهبااعالمنیاز تولیدکنندگانلوازمخانگیبهتأمین
این محصول بهطورجدی دنبال شد و درنهایت این محصول با کیفیت مطلوبی به
بازار عرضه گردید کهعالوهبرجلوگیریاز خروجارزاز کشور،نیاز داخلیبهاینمحصول
راتأمین کرد.
درحالحاضرشرکتفوالدمبارکهبهعنوانتنهاتولیدکنندهورقرنگیویژهلوازمخانگی
در کشور ،با تولید سه نوع ورق رنگی ساختمانی ،دکوراتیو و ورقهای مخصوص
لوازمخانگی و تولید ساالنه  8هزار تن از این محصول ،نقش مؤثری در استقالل و
خودکفایی اقتصادی ،کاهش هزینه تأمین مواد اولیه و درنهایت کاهش قیمت
محصولنهایی،حذفآالیندههای گازیوبهبودفرایندزیستمحیطیدارد.
کاهش قیمت محصوالت لوازمخانگی داخلی به نسبت قیمت محصوالت خارجی
و افزایش قدرت خرید مردم ،ارتقای کیفیت محصوالت لوازمخانگی تولیدشده در
کشور ،افزایش اقبال مردم به خرید محصوالت با کیفیت ایرانی در بازار لوازمخانگی و
جلوگیریاز ورود کاالیبیکیفیتبهاینبازار از دیگرمزایایتولیدورقرنگیدر شرکت
فوالدمبارکهبود کهبههمتوتالشمدیریت،متخصصانو کارگرانخدوماینشرکت
تحققیافتوعملکردیمطلوبراازنقشآفرینیشرکتفوالدمبارکهدرتأمیننیازهای
کشور بهنمایش گذاشت.

انتصابات
حکم انتصاب محمدکاظم صباغی هرندی
طی حکمی از سوی مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه ،محمدکاظم صباغی هرندی به سمت مدیر
ارشد خدمات فنی و پشتیبانی منصوب شد .در متن این حکم چنین آمده است :بهموجب این حکم به سمت مدیر ارشد
خدمات فنی و پشتیبانی منصوب میگردید ،تا با حفظ ارزشهای اسالمی ،احترام به کرامت انسانی ،ایجاد نظم و انضباط
اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت در فوالد مبارکه است انجاموظیفه نمایید.

حکم انتصاب مالک شیخی
طی حکمی از سوی مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه ،مالک شیخی به سمت مدیر منابع انسانی
پیمانکارانمنصوبشد.در متناینحکمچنینآمدهاست:بهموجباینحکمبهسمتمدیرمنابعانسانیپیمانکاران
منصوب میگردید ،تا با حفظ ارزشهای اسالمی ،احترام به کرامت انسانی ،ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان
کاری که از اصول مدیریت در فوالد مبارکه است انجاموظیفه نمایید.

تــالش مسـتمر برای حفظ الیه ازون

رویکردمدیریتمنابع
انسانیپیمانکاران
توجه به رضایت شغلی و
افزایشانگیزه

4

درصد سهام جهان فوالد سیرجان در فرابورس عرضه میشود

مدیرعامل جهان فوالد سیرجان از عرضه  10درصد سهام این شرکت در تاریخ  17شهریورماه خبر داد.

افزایش  10درصدی تولید کنسانتره چادرملو در  5ماه ابتدایی سال

تولید کنسانتره در چادرملو تا آخر مرداد نسبت به سال گذشته  9.8درصد افزایش داشته است.
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خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
درمحضر والیت

اقتصادمقاومتیدربیانات
مقاممعظمرهبری

ُ
دریافت تندیس برنزین سطح  2زبدگی دیجیتال و
تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا
با درخشش فوالد مبارکه در کنفرانس بینالمللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال صورت گرفت؛

مابایداقتصادمانراجوریتنظیموبرنامهریزی کنیم که
با وجود تحریم هم بتوانیم کشور را بهخوبی اداره کنیم؛ این را
منبارهاتکرار کردهام،اآلنهمبازمیگویم.
ما باید فرض کنیم تحریم برداشته نخواهد شد ،البته تحریم
بهتدریج دارد بیاثر هم میشود؛ یعنی دارد بهصورت یکچیز
لغویدرمیآید،اماحاال گیرم کهتحریمباقیبماند،مابایداقتصاد
کشور را جوری برنامهریزی کنیم که با رفتن و آمدن تحریم و با
بازیگریهایدشمن،در امراقتصاد کشور دچار مشکلنشویم.
این هم ممکن است؛ این را من نمیگویم ،صاحبنظران
اقتصادی میگویند ،دلسوزان میگویند؛ میگویند این کار
ممکن است .ظرفیتهای داخلی خیلی فراوان است و ما این را
بهصورت یک سیاست ابالغ کردیم که همان سیاست «اقتصاد
مقاومتی» است که این باید بهشدت و با جدیت دنبال بشود.
بنابراین مسئله تحریم این است؛ اینکه فالن کار را بکنید ،فالن
کار را نکنید ،اینها حرف بیخودی است؛ تحریم یک خیانت
است،یکجنایتدرحقملتایراناست کهبایدبرداشتهبشود.
1399/۱۰/۱۹
بیاناتدر سخنرانیتلویزیونیدر سالروزقیام ۱۹دی
تحریم قطعا قابل عالج است ،اما عالجش عقبنشینی نیست.
عالجش چیست؟ عالج تحریم فقط و فقط تکیه بر تواناییهای
ملی است .باید این تواناییها را هرچه داریم نگه داریم و دنبال
کشفتواناییهایجدیدباشیم کهقطعاهمتواناییهایمازیاد
استوبایدبهآنهاتکیه کنیموآنهارا ِاحیا کنیم.
جوانهایخودمانراواردمیدانبکنیموارکاناقتصادمقاومتی،
یعنی درونزایی و برونگرایی را دنبال کنیم .ما هم امکاناتی در
درون داریم ،هم امکانات بینالملل داریم .ما ،هم میتوانیم در
گون علمی ،اقتصادی
داخل تولید کنیم و امکانات فراوان گونا ِ
و غیره بجوشد از داخل ،هم میتوانیم در عرصه جهان و عرصه
بینالمللفعالیت کنیم.مادوستانخوبیداریم.باایندوستان
میتوانیم کار کنیم .تالش الزم دارد ،مجاهدت الزم دارد .در
اقتصاد مقاومتی ،درونزایی هم هست ،برونگرایی هم هست
و ما در هر دو مورد امکانات فراوانی داریم که میتوانیم آنها را
انجامبدهیم.ظرفیتهایمانواقعابیپایاناستوهرچهپیش
برویم،ظرفیتهایجدیدیپیشمیآید کهالبتهبایدبامدیریت
جهادیاینهابهدستبیاید؛باتدبیرواقعیوبامدیریتجهادی
اینهابهدستمیآید.
۱۳۹۹/۰۵/10
بیاناتدر سخنرانیتلویزیونیبهمناسبتعیدقربان
یک همکاری دوجانبه واقعی میان نیروی کار ،و سرمایهگذار که
اصطالحابهاو کارفرما گفتهمیشودمیتواندتولیدوارزشافزوده
را افزایش بدهد؛ یک همکاری مشترک از سوی کارگر و از سوی
کارفرما یا سرمایهگذار .نیروی کار و کارگر مهارتش را ،احساس
مسئولیتشراافزایشبدهد،دقتشراافزایشبدهدوبامسئولیت
بیشتر کار بکند ،کارفرما [هم] سهم نیروی کار را از عواید بنگاه
اقتصادیافزایشبدهد؛اینیکیازچیزهاییاست کهالزماست.
دیدمدوستانیشکایتمیکننداز بعضیاز مصوباتی کهنظرات
کارگردر آنهامالحظهنشده.خیلیخب،اینمقرراتبایدحتما
بانگاهعادالنهتنظیمبشودومسئولینبنگاههاهمبهایننکته
توجهبکنند.بنابراینمادرسیاستهایاقتصادمقاومتیهمین
همکاریاین دو را؛ که آن وقت در این صورت این
را گفتیم ،یعنی
ِ
دو ،یعنی هم کارگر و هم کارفرما مشترکا ستون اصلی ایجاد رشد
اقتصادیوپیشرفتاقتصادیراتشکیلمیدهند.
1۳۹۹/۰۲/17
بیاناتدر ارتباطتصویریبامجموعههایتولیدی
در حال حاضر ،اقتصاد و فرهنگ در صدر فهرست اولویتهای
کشور است .در باب اقتصاد ،عالوه بر مشکالت عمده مشهود،
باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت ،نمره مطلوبی
واقعیت ناخواسته باید
درباب عدالت به دست نیاوردهایم .این
ِ
همه را به تالش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف،
بهمثابهاولویت،وادار سازد.توصیهصاحبنظرانبهمامیگوید
کهراهدرستبرایاینمقصوداصالحخطوطاصلیاقتصادملی
یعنی :اشتغال ،تولید ،ارزش پول ملی ،تورم ،اسراف و امثال آن
است.سیاستهای کلیاقتصادمقاومتیدراینزمینه،راهنمای
معتبریاست.
1399/۰۳/۰۷
پیامبهمناسبتآغاز به کار یازدهمیندورهمجلسشورای
اسالمی

شرکت فوالد مبارکه در کنفرانس بینالمللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال
ُ
موفق به دریافت تندیس برنزین سطح  ۲زبدگی دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت
کار در دوران کرونا شد .همچنین تندیس زرین رهبری دیجیتال و تندیس برنزین
ُ
سطح  1زبدگی دیجیتال به شرکت بینالمللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ایریسا وابسته
به شرکت فوالد مبارکه رسید.
به گزارش خبرنگار فوالد ،اختتامیه کنفرانس بینالمللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال که
بزرگترینرویدادو گردهمایینخبگان کشور در حوزهتحولدیجیتالمحسوبمیشود،در دانشکده
مدیریتدانشگاهتهرانبرگزار شدوشرکتفوالدمبارکهبهعنوانتنهاشرکتتولیدیدر پنجمینارزیابی
ملیتحولدیجیتالموفقبهدریافتتندیسبرنزینسطحُ ۲زبدگیدیجیتالوتقدیرنامهمدیریت کار
در دوران کرونا شد .همچنین تندیس زرین رهبری دیجیتال و تندیس برنزین سطحُ 1زبدگی دیجیتال
به شرکت بینالمللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون ایریسا که وابسته به شرکت فوالد مبارکه است
اهدا گردید.
دراین کنفرانسبینالمللیدوروزه،افرادصاحبنامحوزهتحولدیجیتالهمچونمهدیشامیزنجانی
عضوهیئتعلمیدانشگاهتهران،آرمندبابلیعضوهیئتعلمیمؤسسهملیعلوم کاربردیلیونفرانسه،
سپهرقاضینوریعضوهیئتعلمیدانشگاهتربیتمدرس،محمدرضاآراستیعضوهیئتعلمیدانشگاه
شریف ،شهاب جوانمردی مدیرعامل شرکت پیادهسازی تحول دیجیتال ،عماد قائنی ،حمیدرضا
مختاریانو...حضور داشتندودر پنلهایتخصصی،جدیدتریندستاوردهایحوزهتحولدیجیتال
راموردبررسیقرار دادند.

شرکت فوالد مبارکه بهمنظور حرکت مداوم
در مسیر رشد و بلوغ ،همواره خود را در
معرض نظامهای ارزیابی و ممیزیهای ملی
و بینالمللی قرار داده است .البته هیچگاه
موضوع دریافت جایزه اولویت نخست این
شرکت نبوده است ،بلکه هدف اصلی حرکت
در چارچوب یک الگوی مدیریتی نظاممند و
یکپارچهدر کلسازماناست

تحقق فوالد مبارکه هوشمند هدف اصلی اجرای طرح تحول دیجیتال

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در خصوص دریافت تندیس بلورین تحول دیجیتال در
سطح  ،1ضمن تبریک به کارکنان و ذینفعان این شرکت و قدردانی از مدیرعامل جهت پشتیبانی
و حمایت از اجرای این طرح ،اظهار کرد :دریافت تندیس برنزین سطح ُ ۲زبدگی دیجیتال بهعنوان
تنها شرکت تولیدکننده در نخستین سال آغاز این مسیر تحولی ،اتفاق بسیار ارزشمندی است.
سیدمهدینقویدر حاشیهاینرویداددر خصوصحضور شرکتفوالدمبارکهدر پنجمینارزیابیملی
تحولدیجیتال کهتوسطدانشگاهتهراناجراییشد،افزود:شرکتفوالدمبارکهبهمنظور حرکتمداوم
در مسیررشدوبلوغ،هموارهخودرادر معرضنظامهایارزیابیوممیزیهایملیوبینالمللیقرار داده
است .البته هیچگاه موضوع دریافت جایزه اولویت نخست این شرکت نبوده است ،بلکه هدف اصلی
حرکتدر چارچوبیکالگویمدیریتینظاممندویکپارچهدر کلسازماناست.
وی خاطرنشان کرد :همانگونه که میدانید ،طرح تحول دیجیتال شرط بقا در بازارهای بینالمللی و
در راستای استراتژی جهانتراز بودن سازمان است و هدف از اجرای این طرح استفاده و نهادینه کردن
تکنولوژیهاینوظهور انقالبصنعتیچهارموایجادفوالدمبارکههوشمنداست.
معاونتکنولوژیشرکتفوالدمبارکهاذعانداشت:رهنگاشتاینطرحباشعار «فوالدفرداهوشمند،از
سنگتارنگ»وباچشمانداز عضویتدر باشگاهجهانیفانوسدریاییدر افق ۱۴۰۴تدوینشدهاست.
وی تصریح کرد :در این مسیر بر آنیم که با نگاهی ملی بتوانیم ضمن پیشرو بودن در گسترش مفاهیم
این انقالب در صنعت و بهویژه صنعت فوالد ،توان و استعداد شرکتهای دانشبنیان و استعدادهای
درخشان کشور را به کار بگیریم و با حمایت از آنها ،در این مهم نیز در مسیر ارزشآفرینی شرکت فوالد
مبارکه گامبرداریم.
نقوی ادامه داد :ارزیابی تحول دیجیتال برای ارزیابی بلوغ بنگاههاست و به فوالد مبارکه برای
اطمینانبخشیصحتحرکتدر اینمسیر کمکشایانیخواهد کرد.

طرح تحول دیجیتال اقدامی برنامهمحور در راستای استراتژیهای فوالد مبارکه است

رئیسدفترپروژهتحولدیجیتالشرکتفوالدمبارکهدرخصوصدریافتتندیسبرنزینسطح ۲زبدگی
دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا ،ضمن تبریک به خانواده بزرگ فوالد مبارکه و کلیه
ذینفعانحاضردر ا کوسیستمخوداظهار کرد:شرکتفوالدمبارکهطیسالهای گذشتهدر هرمسیری
که گامبرداشته،موفقبودهاست.

ویتأ کید کرد:ایندورهنیز کهپنجمیندورهارزیابیطرحتحولدیجیتالاست،توسط 3نفراز اساتید
متخصصیناینموضوعدر 13مردادماهبهصورتمجازیبرگزارشدوشرکتفوالدمبارکه
دانشگاهتهرانو
ِ
موفقبهدریافتتندیسارزشمندبرنزینسطحُ ۲زبدگیدیجیتال گردید.
علی کیانیدر ادامهبااشارهبهاقداماتصورتگرفتهدر شرکتفوالدمبارکه کهمنجربهدریافتتندیس
برنزینسطحُ ۲زبدگیدیجیتالشد،بیانداشت:شرکتفوالدمبارکهجهتآمادگیبرایشرکتدر این
ارزیابی ۱۰،کارگروهاز مدیریتهایمختلفتشکیلدادوبیشاز 550نفرساعتبرایفرایندخودارزیابی،
تهیهمستنداتوجمعآوریمدارکالزمبرایشرکتدر اینارزیابیباهمراهیدبیرخانهزمانصرف کرد.
رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه ادامه داد :جایزه تحول دیجیتال مدل 20200
بهمنظور اندازهگیری بلوغ دیجیتال شرکتها و بنگاههای کسبوکار برگزار میشود که شامل 4بخش
رهبری دیجیتال ،نوآوری دیجیتالُ ،زبدگی دیجیتال و مدیریت اقدامات در دوران کروناست که فوالد
مبارکهدر ایندورهدر 2بخش ُزبدگیدیجیتالومدیریتاقداماتدر دوران کروناشرکت کردهاست.
کیانیادامهداد:در بخش ُزبدگیدیجیتال کهشامل 10محور تخصصیاست،نتیجهارزیابیبنگاههای
کسبوکار در 5سطحدستهبندیمیگردد کهفوالدمبارکهموفقبه کسبتندیسبرنزینسطحُ ۲زبدگی
دیجیتال شده است .در این دوره  ۲۴شرکت در ارزیابی مذکور شرکت کرده بودند؛ در بخش کرونا نیز
اقدامات شرکت فوالد مبارکه برای مدیریت کرونا مورد تأیید قرار گرفت و تندیس مربوط به این موضوع
نیزدریافتشد.
ویعنوان کرد:شرکتفوالدمبارکهدر اسفندماهسال گذشتهنیزبهعنواننخستینشرکتایرانیموفق
بهاخذاستانداردهایایزو 45005باویرایشسال 2020باعنوانمدیریت کار ایمندر دوران کرونااز شرکت
 sgsسوئیسشدهاست.
رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه یادآور شد :طرح تحول دیجیتال یک اقدام
برنامهمحور ودر راستایاستراژیهایسازماناست کهاز سال گذشتهشروعشدهوهدفآناستفاده
از تکنولوژیهای نوین انقالب صنعتی چهارم است .در واقع زمانی که شرکت فوالد مبارکه قرار است
شاخصهای بهرهوری و دستاوردی خود را ارتقا دهد و نیاز به استفاده از تکنولوژی دارد ،طرح تحول
دیجیتال کاربردونقشاساسیخودرادر تحولفرایندهاایفاخواهد کردوارزیابیهایبلوغدر اینزمینه
نقاط قوت و زمینههای قابلبهبود را مشخص میکند و تأثیر بسزایی در نحوه تعیین سبد پروژههای
تحولآفرینبهدنبالخواهدداشت.
ویدر پایان گفت:دریافتتندیسبرنزینسطحُ ۲زبدگیدیجیتالمانندهرتندیسدیگری کهشرکت
فوالد مبارکه آن را دریافت کرده ،نتیجه مشارکت همه کارکنان پرتالش و مدیریتهای مختلف بوده و
با دریافت گزارش بازخورد حاصل از ارزیابی پروژههای بهبود توسط کارگروههایی که برای این موضوع
تشکیلشده،تدوینواجراییخواهد گردید.

دیجیتالی کردن فوالد مبارکه گام بسیار ارزشمندی است

نالمللیایریسابهعنواندریافتکنندهتندیسزرینرهبریدیجیتال
رسولسرائیانمدیرعاملشرکتبی 
گفت :استمرار در ارزیابی شرکتها در حوزه دیجیتال کار بسیار ارزشمندی است و امیدواریم این اقدام
هموارهادامهپیدا کند.
وی افزود :در درجه دوم از همکاران خود در شرکت ایریسا که بهواسطه تالش آنها این تندیس دریافت
گردید،قدردانیمیکنم.
مدیرعامل شرکت ایریسا با اشاره به اینکه صنعت فوالد صنعت سخت و سنگینی است و دیجیتالی
کردن این صنعت اقدامی مهم و ارزشمند به شمار میآید ،خاطرنشان کرد :حمایت مدیرعامل
شرکت فوالد مبارکه برای تحول دیجیتال قطعا راهگشاست و زمینه پیشرفت و موفقیت شرکت را
فراهم میکند.
شایان ذکر است قرار دادن روزانه بیش از  70هزار تن ا کسیژن رایگان در اختیار بیمارستانهای تحت
پوششدانشگاهعلومپزشکی کشور بهمنظور درمانبیماران کووید 19تنهایکیاز اقداماتشرکتفوالد
مبارکهدر راستایمبارزهباشیوعویروس کروناستواینشرکت تاامروزبیش 20هزار تنا کسیژنرایگان
جهتدرمانبیمارانمبتالبه کرونادر اختیار مرا کزدرمانی کشور قرار دادهاست.

کاهش تولید فوالد کارخانههای کلیدی ایران در آ گوست  ۲۰۲۱به دلیل قطع برق
کارخانههای فوالد کلیدی ایران از کاهش تولید فوالد در آ گوست ۲۰۲۱خبر دادند.
ایراناز دومینهفتهماهجوالیسالجاریودر اینتابستانبابحرانبیسابقهبرق
روبهروشد.بااینحالبرخیمحدودیتهایاعمالشدهبرروی کارخانههایآهن
وفوالدتسهیلشدهاست.
به گزارش دنیای معدن ،براساس دستورالعمل جدید ،صنعت فوالد میتواند در روزهای دوشنبه و
سهشنبه از نیمهشب تا  ۸صبح روز بعد با استفاده از  ۵۰درصد از کل مصرف برق موردنیاز خود از شبکه
فعالیت تولیدی داشته باشد .بااینحال برای مابقی دوره تا نیمهشب کارخانهها میتوانند  ۱۰درصد
برقموردنیاز خودرا استفاده کنند.از چهارشنبهتایکشنبهنیز کارخانههامیتوانندتولیدخودرادر تمام
ساعاتشبانهروزادامهدهند،بهاینشرط کهتنها ۵۰درصداز کلبرقموردنیازخودراازشبکهتأمین کنند.
شرکت فوالد مبارکه با تولید  2.35میلیون تن فوالد خام در  ۵ماهه اول امسال که از  ۲۱مارس ۲۰۲۱
آغازشده،در صدر فهرست تولیدکنندگانفوالدایرانقرار دارد.بااینحالتولیداین کارخانهدر مقایسهبا

تولید 2.75میلیونتنیدر مدتمشابهسالقبل 13.56درصد کاهشیافتهاست.شرکتفوالدمبارکه
واقعدر جنوبغربیاصفهانبزرگترینتولیدکنندهفوالددر ایرانو کلخاورمیانهاست.
پسازفوالدمبارکه،شرکتفوالدخوزستانباتولید 1.22میلیونتنفوالددر ۵ماههاولامسالدرردهدوم
قرار دارد.حجمتولیداینشرکتنیزدر مقایسهبامدتمشابهسالقبل که1.65میلیونتن گزارششده
بود26.4 ،درصدافتنشانمیدهد.
شرکت ذوبآهن اصفهان با تولید ۸۸۰هزار تن فوالد خام در  ۵ماهه اول امسال افت ۷درصدی ساالنه
راتجربه کردهودر ردهبعدیقرار دارد.تولیدفوالدخاماینشرکتدر مدتمشابهسالقبل ۹۵۰هزار تن
گزارششدهبود.
شرکتفوالد کاوهجنوب کیشبا ۴۳۰هزار تنتولیدوثبتافت ۱۵درصدی،چادرملوباتولید ۳۹۰هزار تنی
وبدونتغییروارفعباتولید ۲۸۰هزار تنیوافت ۱۶درصدی،دیگرتولیدکنندگان کلیدیفوالدخامایران
هستند.تولیدچادرملودر ۵ماههامسالبدونتغییرباقیماندهاست.

سقوط آزاد قیمت سنگآهن

قیمت سنگآهن  ۶۲درصد در چین با  13.55دالر کاهش  131.50دالر معامله شد.

ارزشگذاری  ۲۲هزار میلیارد تومانی «فجهان»

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان بهزودی در فرابورس با ارزشگذاری  ۲۲هزار میلیارد تومانی عرضه میشود.
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هزار میلیارد تومان
فوالد مبارکه اصفهان در مرز فروش  ۴هزار میلیارد
تومانی

مدیرعامل فوالد مبارکه با تأ کید بر عمل به مسئولیتهای اجتماعی:

فوالد مبارکه تا ریشهکنی کامل کرونا در کنار مردم خواهد ماند

شرکت فوالد مبارکه در راستای عمل به
مسئولیتهای اجتماعی خود و برای بهبود
کیفیت خدمات قابلارائه بیمارستانها به
بیماران کرونایی ،برای تجهیز بیمارستان
حضرت محمد رسولاهلل (صلاهللعلیهوآله)
شهرستان مبارکه به دستگاه سیتیاسکن
مولتیاسالیس،مبلغ 20میلیاردریالمساعدت
کرد که این امر شهروندان و بیماران شهرستان
مبارکه را از ترددهای بین شهری و مراجعه به
بیمارستانهای مرکز استان اصفهان بینیاز
خواهد کرد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت :فوالد مبارکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا
در کشور در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود از هیچ اقدامی جهت
جلوگیری از افزایش ابتال به این ویروس دریغ نورزیده و تا ریشهکنی کامل کرونا نیز
در کنار مردم خواهد بود.
به گزارش خبرنگار فوالد ،حمیدرضا عظیمیان اظهار کرد :شرکت فوالد مبارکه بهعنوان سازمانی پیشرو در
قلمرو مسئولیتهای اجتماعی ،رفتار سازمان را در محیط اجتماعی ،فراتر از قلمروهای صرفا اقتصادی
تعریف کرده و جنبههای اجتماعی و بهبود رفاه جامعه پیرامونی خود را نیز مدنظر قرار داده است.
وی افزود :این شرکت بهعنوان سازمانی جهانتراز و مسئولیتپذیر همواره تالش کرده با همکاری
و هماهنگی مسئوالن منطقه ،استان و کشور با نگاه ملی به بهترین شکل ممکن به ایفای نقش
شهروندی خود همت گمارد؛ ضمن اینکه با تغییر و تحول و رشد و شکوفایی سازمان در تولید ،این
نقش نیز روندی روبهرشد داشته است.

مساعدت 15میلیارد ریالی فوالد مبارکه برای افزایش ظرفیت تختهای بیمارستانی

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :در راستای حمایت از مرا کز درمانگر بیماران کرونایی
کشور ،شرکت فوالد مبارکه در کنار جدیتی که در تولید محصوالت خود داشته ،تا کنون به میزان  20هزار
تن ا کسیژن رایگان موردنیاز بیمارستانهای درمانگر بیماران کرونایی سراسر کشور را تأمین کرده است.
عظیمیان ادامه داد :شرکت فوالد مبارکه در شرایط قرمز و حاد کرونایی به تأمین ا کسیژن رایگان
بیمارستانها ا کتفا نکرد و با مساعدت  15میلیارد ریالی خود ،اقدام به افزایش ظرفیت  70عددی
تختهای بیمارستانی بیمارستان تخصصی سیار شهید آیتاهلل صدوقی نموده است.
وی تأ کید کرد :بیمارستان تخصصی سیار شهید آیتاهلل صدوقی مستقر در شهر اصفهان امسال با
حضور سردار سالمی ،فرمانده کل محترم سپاه پاسداران انقالب اسالمی افتتاح و راهاندازی شد و شرکت
فوالد مبارکه بدون فوت وقت ،برنامهریزیهای الزم جهت رفع کمبود تختهای این بیمارستان را در
دستور کار خود قرار داد.

مساعدت  20میلیارد ریالی فوالد مبارکه برای خرید دستگاه سیتیاسکن بیمارستان
محمدرسولاهلل (صل اهلل علیهوآله) شهرستان مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت :گروه فوالد مبارکه بهصورت میانگین روزانه بیش از  70تن
ا کسیژن رایگان در اختیار بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کشور بهمنظور درمان
بیماران کووید  19قرار داده است؛ بهنحویکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور تا پایان سال ،1399
حدود  11هزار تن و تا امروز حدود  20هزار تن ا کسیژن مایع جهت درمان بیماران مبتال به کرونا بدون

دریافت هیچ وجهی تحویل داده است.
وی بیان کرد :همچنین تا امروز بیش از هزار و  200میلیارد ریال مساعدت به بیمارستانها و شبکههای
بهداشت و درمان کشور جهت خرید تجهیزات درمانی و مواد ضدعفونیکننده حوزه بیماری کرونا توسط
شرکت فوالد مبارکه صورت گرفته است.

نیازمندی بیمارستان حضرت محمدرسولاهلل (صلاهللعلیهوآله) به دستگاه
سیتیاسکن به دلیل فرسودگی دستگاه قبلی

عظیمیان ابراز داشت :شرکت فوالد مبارکه در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود و برای
بهبود کیفیت خدمات قابلارائه بیمارستانها به بیماران کرونایی ،برای تجهیز بیمارستان حضرت
محمد رسولاهلل (صلاهللعلیهوآله) شهرستان مبارکه به دستگاه سیتیاسکن مولتیاسالیس ،مبلغ 20
میلیارد ریال مساعدت کرد که این امر شهروندان و بیماران شهرستان مبارکه را از ترددهای بین شهری
و مراجعه به بیمارستانهای مرکز استان اصفهان بینیاز خواهد کرد.
در این خصوص ،رئیس بیمارستان حضرت محمدرسولاهلل (صلاهللعلیهوآله) شهرستان مبارکه
در گفتوگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد :دستگاه سیتیاسکن مولتیاسالیس تنها ابزار تشخیص و
درمان مبتالیان به ویروس کروناست که با توجه به فرسودگی تنها دستگاه سیتی اسکن دواسالیس
موجود در بیمارستان حضرت محمدرسولاهلل (صلالهعلیهوآله) ،این بیمارستان نیازمند دستگاه
سیتیاسکن جدید بود.
دکتر سعید رئیسیزاده افزود :دستگاه سیتیاسکن مولتیاسالیس قابلیت تشخیص میزان درگیر شدن
ریه مبتالیان به ویروس کرونا را به پزشکان و متخصصان خواهد داد تا نوع درمان براساس تشخیص
دستگاه سیتیاسکن مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد :ارزش ریالی دستگاه مذکور 200 ،میلیارد ریال است که شرکت فوالد مبارکه عالوه
بر مساعدتهای گذشته در تکمیل تجهیزات درمانی بیماری کرونا و تحویل ا کسیژن رایگان به این
بیمارستان ،در این مرحله نیز با تأمین بخشی از هزینه ،مسئولیت اجتماعی خود را در قبال بهبود شرایط
و وضعیت کرونا در کشور در این بیمارستان به منصه ظهور رسانده است.
رئیس بیمارستان حضرت محمد رسولاهلل (صلاهللعلیهوآله) شهرستان مبارکه در پایان با تأ کید بر
ضرورت ارتقای شرایط مرا کز درمانی درمانگر بیماران کرونایی اذعان داشت :بیمارستان حضرت محمد
رسولاهلل (صلاهللعلیهوآله) شهرستان مبارکه یکی از بیمارستانهای تحت سرپرستی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان و دارای  111تخت فعال است که نقش مهمی در درمان مبتالیان به ویروس کووید 19
داشته است.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان:

استقبال ملی از دوره ژورنالیسم صنعت نشاندهنده سطح باالی کیفی آن است

باتوجهبهاهمیتاعتبار علمیوتخصصیدوره
ژورنالیسمصنعت،همکاریسهجانبهایمیان
جهاددانشگاهی،دفترمطالعاتوبرنامهریزی
رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شرکت
فوالد مبارکه شکل گرفت که صدور گواهی
حضور در این دوره توسط دفتر مطالعات و
برنامهریزی رسانه بهعنوان معتبرترین مرجع
برگزاری و صدور مدارک معتبر تخصصی برای
اصحابرسانهاست

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان از برگزاری
موفقیتآمیز دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم
صنعت با حمایت شرکت فوالد مبارکه خبر داد و
گفت :استقبال از این دوره در سطح ملی صورت گرفت و این امر
نشاندهنده باال بودن سطح کیفی آن بود.
مهدیژیانپور در گفتوگوباخبرنگار فوالداظهارکرد:دورهژورنالیسم
صنعت با هدف ارتقای دانش روزنامهنگاران و خبرنگاران فعال در
رسانهها و همچنین کلیه عالقهمندان به این حوزه طراحی گردید.
ویبااشارهبهاهمیتتقویتروزنامهنگاریتخصصیدر کشور افزود:
این دوره در همین راستا و با موضوع صنعت تعریف شده و یکی از
دالیلی که برگزاری چنین دورهای را بیش از پیش ضروری کرده،
گستردگی صنایع در استان اصفهان بود.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با تأ کید بر ضرورت ارتقای
دانش تخصصی خبرنگاران گفت :نیاز به خبرنگاری تخصصی در
حوزههای مختلف کشور وجود دارد و این نیاز بهخصوص در استان
اصفهان بهدلیل صنعتی بودن احساس میشد.
وی با بیان اینکه یکی از تخصصهای جهاد دانشگاهی ،برگزاری
دورههای آموزشی کوتاهمدت است ،خاطرنشان کرد :با توجه به
اهمیت اعتبار علمی و تخصصی دوره ژورنالیسم صنعت ،همکاری
سهجانبهای میان جهاد دانشگاهی ،دفتر مطالعات و برنامهریزی
رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شرکت فوالد مبارکه شکل
گرفت که صدور گواهی حضور در این دوره توسط دفتر مطالعات و
برنامهریزیرسانهبهعنوانمعتبرترینمرجعبرگزاریوصدورمدارک
معتبر تخصصی برای اصحاب رسانه است.

تعداد  130نفر حائز شرایط حضور در ژورنالیسم صنعت
شدند

ژیانپور در ادامه اذعان داشت :خبرنگاران و روزنامهنگاران شاغل در
رسانهها،خبرنگارانوروزنامهنگارانآزادوهمچنینفار غالتحصیالن
رشتههای مرتبط با حوزه رسانه ،امکان ثبتنام و حضور در این دوره
تخصصی را داشتند؛ همچنین از دیگر شرایط پذیرش متقاضیان در
این دوره ،ارسال مدارک موردنیاز و رزومه کاری بود.
وی با بیان اینکه در نخستین مرحله ،تعداد  160نفر حائز شرایط
حضور در دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم ثبتنام کردند ،تصریح

کرد :از این میان صالحیت تعداد  130نفر برای حضور در این دوره به
تأیید نهایی رسید که این تأییدیه با دیدگاهی حمایتی و به دور از
سختگیریهای بیمورد صورت گرفت.

استقبال از دوره ژورنالیسم صنعت در سطح ملی

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان یادآور شد :اطالعرسانی
و فراخوان حضور در این دوره از نیمه مردادماه  1400آغاز شد؛
بررسی پروندهها و ثبتنام متقاضیان تا پایان مردادماه ادامه
داشت .این دوره از دوم شهریورماه رسما شروع به کار کرد و تا
نیمه مهرماه  1400ادامه مییابد و پس از گذراندن دوره عملی
توسط فرا گیران و بازدید تخصصی از خطوط تولید شرکت فوالد
مبارکه به پایان میرسد.
وی با بیان اینکه دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت شامل
 72ساعت آموزش نظری و عملی است ،متذکر شد :استقبال از این
دوره در سطح ملی و شامل استانهای تهران ،اصفهان ،خوزستان،
آذربایجان شرقی ،مرکزی و گلستان بود.

خبر خوش برای بازماندگان از حضور در دوره ژورنالیسم
صنعت

ژیانپور با اشاره به ترکیب مناسب اساتید این دوره تأ کید کرد:
سعی شد برای آموزش در این دوره ،ترکیبی از اساتید پیشکسوت،
متخصص،دانشگاهیوخبرگانحوزههایصنعتیانتخابشوندتا
سطح کیفی این دوره از سطح قابل قبولی برخوردار باشد.
وی در ادامه عنوان کرد :پیشبینیهای الزم برای برگزاری دورههای
تخصصیپیشرفتهدیگریدر آیندهصورت گرفتهتااینفضادر سطح
استان اصفهان و سراسر کشور رونق پیدا کند و توسعه یابد.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با بیان اینکه صدور مدارک
پایانی دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت بر مبنای کیفیت
حضور فرا گیران در این دوره انجام خواهد شد ،بیان داشت :با توجه
بهدرخواستهایمتعددمتقاضیانی کهبههردلیلموفقبهحضور
در این دوره آموزشی نشدند ،دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم
صنعت مجددا در اوایل فصل زمستان  1400برگزار خواهد شد.

فوالد مبارکه اصفهان در دومین هفته شهریورماه در بورس
کاال ۳،هزار و ۸۲۳میلیاردتوماندرآمدبهدستآورد.
به گزارش دنیای معدن ،فوالد مبارکه اصفهان در بورس کاال
اینهفتهتوانستسهمحصولرادر سبد کاالییخودقرار دهد:
ورق گرمHR
میزاندرآمدزایی ۳هزار و ۴۰۸میلیاردتومانیاینشرکتدر هفته
دومشهریورماهبراساسفروشاینمحصولبود.
ورققلعاندود
خریدارانباتوجهبهنبودچندهفتهایاینشرکتدر بورس کاال،
حجم ۶هزار و ۸۵۰تن تقاضای این محصول را به ثبت رساندند
که درنهایت تمام حجم عرض ه به معامله ختم شد و در مجموع
فروشنیز ۱۸۵میلیاردو ۵۹۳میلیونتوماندرآمدحاصلشد.
ورقرنگی
ورق رنگی این فوالدساز نیز با ۷هزار تن عرضه ،وارد معامالت
گردید و موفق شد تمام عرضه را به معامله انجامشده
تبدیل کند که رقم آن در حدود  ۲۲۹میلیارد و  ۵۴۰میلیون
تومان شد.
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میلیارد دالر
شرکتهای معدنی  ۷میلیارد دالر در زمینه
زیرساختنیروگاهیسرمایهگذاری کنند
مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری ایمیدرو گفت ۹۹ :شرکت
معدنی حاضر در بورس ،به میزان  ۷میلیارد دالر طی  ۴سال
در حوزه زیرساخت نیروگاهی سرمایهگذاری کنند تا توان
نیروگاهیموردنیازشانراجبراننمایند.
امیرصباغدر سمینار تخصصیچالشبرقدر زنجیرهفوالداظهار
کرد:درحوزهفوالدومعدنوصنایعمعدنی،رشداقتصادیبیشتر
ازرشداقتصادیمتوسط کشوربودهاستوهرزمانایناتفاقرخ
دهد ،با مشکل کمبود زیرساخت مواجه میشویم .اصالح این
مسئلهحداقل ۴سالطولمیکشدوبهنظرنمیرسدوزارتنیرو
توانفنیومالی کافیبرایجبرانآنداشتهباشد.
وی افزود ۹۹ :شرکتهای معدنی امسال  ۲۶میلیارد دالر
فروش داشتهاند؛ بنابراین ا گر طی  ۴سال آینده رشد فروش
هم نداشته باشند ،درمجموع  ۱۰۰میلیارد دالر درآمد خواهند
داشت.هیچایرادینداردا گراز اینمبلغ ۷،میلیارددالردر حوزه
زیرساختهاینیروگاهیطی ۴سالسرمایهگذاری کنندتاتوان
نیروگاهیموردنیازشانراجبراننمایند.

94
درصد

رشد  ۹۴درصدی ترانزیت در مردادماه
سخنگوی گمرک گفت :در مردادماه امسال  ۹۷۴هزار
تن کاالی خارجی از مسیر ایران عبور کرده که نسبت به
مدت مشابه سال ۹۹با ۵۰۱هزار تن کاال ،رشد ۹۴درصدی
داشته است.
به گزارش ایراسین و به نقل از گمرک ،روحاهلل لطیفی اظهار
داشت :در مردادماه امسال  8میلیون و  ۴۵۲هزار تن کاال به
ارزش 5میلیارد و ۳۷۸میلیون دالر بین ایران و سایر کشورها
مبادله شد که سهم صادرات  3میلیارد و  ۳۲۳میلیون
دالر و سهم واردات در این ماه  2میلیارد و  ۵۵میلیون دالر
بود؛ بنابراین تراز تجارت غیرنفتی کشور یک میلیارد و ۲۶۳
میلیون دالر را نشان میدهد.
وی افزود :مجموع تجارت غیرنفتی کشور در رویههای
صادرات و واردات در پنجمین ماه سال  ۱۴۰۰از نظر وزنی
 8میلیون و  ۴۵۲هزار تن به ارزش  5میلیارد و ۳۷۸میلیون
دالر بوده است که سهم صادرات در این ماه (۳۱روز)7 ،
میلیون و  ۱۴۲هزار تن به ارزش  3میلیارد و  ۳۲۳میلیون
دالر بوده است.


تعطیل
تالش برای احیای واحدهای نیمه
سیستان و بلوچستان

باید زمینه هوشمندسازی اقتصاد ایران
فراهم شود

4
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به گزارش ایرنا ،سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
گفت :اقتصاد ایران تا کنون بهصورت هوشمند مدیریت نشده و این
سبب شده شاهد یک نوع رهاشدگی ،بههمریختگی و عدم شفافیت
در اقتصاد کشور باشیم .بنابراین یکی از وظایف مهم ما در وزارت امور
اقتصادی و دارایی فراهم کردن زمینه هوشمندسازی اقتصاد ایران
است.

4صفر 1443

احیای  ۳۶واحد تولیدی نیمهتعطیل و را کد از برنامههای امسال
دستاندرکاران حوزه اقتصادی سیستان و بلوچستان برای توسعه
صنعت این استان است .به گزارش ایرنا ،ا گر واحدهای تولیدی
نتوانند در اقتصاد نقش پویایی ایفا کنند ،آن اقتصاد خیلی زود از هم
فرومیپاشد و شرایط معیشت مردم و سا کنان آن جامعه را دچار
مشکل میکند.
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خـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر         
خبر کوتاه
مرکزپژوهشهایمجلس:

اصالحقیمت
حاملهای انرژی زنجیره فوالد الزامی است

لهــای انــرژی تأثیــری بــر قیمــت
اصــاح قیمــت حام 
فوالد و محصوالت فــوالدی در بازار و درنتیجــه قدرت خرید
مــردم نخواهــد داشــت ،ز یــرا قیمــت نهایــی شــمش و
محصوالت فوالدی متناســب با قیمتهای جهانی تعیین
میشود.
به گــزارش مهــر ،مرکــز پژوهشهــای مجلــس در گزارشــی تحت
عنــوان «اصــاح قیمــت حاملهــای انــرژی :تــابآوری صنعت
فــوالد کشــور» آورده اســت :ایــران دهمیــن تولیدکننــده بــزرگ
فــوالد دنیــا و اولیــن تولیدکننــده آهــن اســفنجی بــر پایــه گاز در
جهــان اســت .تولیــد فــوالد ایــران در ســال  ۱۳۹۸بــه میــزان
27.2میلیــون تــن بــوده و پیشبینــی میشــود کــه ایــن میــزان
تــا پایــان ســال جــاری بــه مــرز  ۳۰میلیــون تــن برســد .در حــال
حاضــر ،زنجیــره ارزش فــوالد حــدود ۱۲درصــد ارزش صــادرات
غیرنفتی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،بهطوریکه
عالوه بر تأمیــن نیاز داخل کشــور به محصوالت زنجیــره فوالد،
امــکان توســعه بازارهــای صادراتــی نیــز بــه وجــود آمــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه در دهــه  ۸۰شمســی ،ایــران یکــی از
واردکننــدگان شــمش فــوالد و محصــوالت فــوالدی نظیــر
میلگــرد ســاختمانی بــود .پایــش طر حهــای در دســت احداث
و قابلتحقــق زنجیــره ارزش فــوالد نشــان میدهــد کــه اهــداف
ّکمــی ایــن صنعــت (ایجــاد  ۵۵میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد

فــوالد خــام در چشـمانداز  )۱۴۰۴محقــق خواهــد شــد و تــاش
چنــد نســل از مدیــران و متخصصــان صنعتــی کشــور موجــب
شــده اســت کــه امــروزه زنجیــره ارزش فــوالد کشــور بــه ســطح
قابلقبولــی از بلــوغ صنعتــی و مدیریتــی برســد.
شــایانذکر اســت دسترســی بــه گاز طبیعــی و انــرژی بــرق بــا
نر خهای یارانهای ،همواره یکی از مشوقهای سرمایهگذاری
در بخــش فــوالد کشــور بــوده اســت ،امــا مشــوقهای
ســرمایهگذاری در هیــچ بخشــی از اقتصــاد نمیتوانــد بــدون
محدودیــت زمانــی و همیشــگی باشــد ،زیــرا موجــب افــت
پیوســته بهرهوری و درنتیجــه کاهش رقابتپذیری در ســطح
بینالمللــی میشــود .بــا توجــه بــه گــذار بخــش فــوالد کشــور
از دوره رشــد و نمــو اولیــه و دس ـتیابی بــه بلــوغ صنعتــی و
مدیریتــی ،انتظــار م ـیرود اســتمرار توســعه و تــداوم تولیــد در
ایــن بخــش بــدون نیــاز بــه مشــوقها و حمایتهــای دولتــی
نیــز امکانپذیــر باشــد.
یافتههــای ایــن گــزارش نشــان میدهــد کــه بــا افزایــش
ـبت ســود
۲۰۰درصــدی قیمــت انــرژی بــرق و گاز طبیعــی ،نسـ ِ
ناخالص بــه بهای تمامشــده اغلب شــرکتهای فــوالدی پس
از اصــاح قیمــت حاملهــای انــرژی در بــازه ۱۵تــا ۲۰درصــد قرار
میگیــرد کــه حاشــیه ســود مطلوبــی بــرای ایــن صنعــت اســت.
حاشــیه ســود ناخالــص صنایــع فــوالدی فاقــد زنجیــره ارزش
کامــل بهخصــوص شــرکتهای فــوالدی بخــش خصوصــی
(بــا فنــاوری کــوره القایــی) کــه تنهــا روی مرحلــه فوالدســازی
ســرمایهگذاری کردهانــد ،احتمــاال بــه زیــر  ۱۰درصــد کاهــش
مییابد که بــا توجه بــه هزینه ســربار پایین ،تــداوم تولیــد آنها
تهدیــد نخواهــد شــد .مصــارف انــرژی شــرکتهای معدنــی
باالدســتی زنجیــره ارزش نســبتا پاییــن اســت و اصــاح قیمــت
حاملهای انــرژی تأثیــر چندانــی در وضعیت ســوددهی آنها
نخواهــد داشــت .رکــود بخــش ساختوســاز در کشــور و عــدم
دسترســی بــه بازارهــای صادراتــی جــذاب موجــب میشــود
شــرکتهای نوردی پس از اصــاح نرخ حاملهای انــرژی رکود
شــدیدتری داشــته باشــند.
شــایانذکر اســت کــه مــدل کس ـبوکاری کــه بــر مبنــای آن
واحدهــای متعــدد نــوردی در دهــه ۸۰شمســی ایجاد شــدند،
امــروزه منقضــی شــده و تعطیلــی بســیاری از ایــن واحدهــا در
میانمــدت اجتنابناپذیــر اســت .راهکارهایــی نظیــر انتقــال
خطــوط تولیــد بــه کشــورهای منطقــه و تجمیــع واحدهــای
صنعتی و افزایش مقیاس تولید ازجمله راهکارهایی است که
درمجمــوع موجــب توســعه صنعت فــوالد کشــور خواهد شــد.
اصــاح قیمــت حاملهــای انــرژی تأثیــری بــر قیمــت فــوالد و
محصــوالت فــوالدی در بــازار و درنتیجــه قــدرت خریــد مــردم
نخواهــد داشــت ،چرا کــه قیمــت نهایــی شــمش و محصــوالت
فــوالدی بــر اســاس مکانیس ـمهای بــازار (عرضــه و تقاضــا) و
متناســب بــا قیمتهــای جهانــی (و بعضــا باالتــر از قیمتهای
جهانــی) تعییــن میشــود.
شــایانذکر اســت که اصالح قیمــت حاملهــای انــرژی زنجیره
فــوالد یکــی از مراحلــی اســت کــه بایــد در بســته جامــع اصــاح
ســاختار زنجیره فــوالد کشــور انجــام شــود .اصالح نظــام عرضه
و تقاضــا ،آزادســازی قیمتهــای محصــوالت کل زنجیــره (از
طریق عرضــه در بــورس کاال و کشــف قیمــت) و اصالح عــوارض
و تعرفههــای صــادرات و واردات از دیگــر اقدامهایــی اســت کــه
باید بهطــور همزمــان عملیاتی شــود تــا آســیبپذیری صنعت
فــوالد کشــور بــه حداقــل برســد.

رویکرد مدیریت منابع انسانی پیمانکاران؛ توجه به رضایت شغلی و افزایش انگیزه

عـدم نیـاز بـه پیگیـری حضـوری نماینـدگان اداری
شرکتدر خصوصانجاممراحلفرایند،سهولت
در امـکان جسـتوجو و گزارشگیـری جامـع در
سیستم و ایجاد بانک اطالعاتی پیشرفته و قویتر
یهـای
نسـبت بـه سیسـتم قبلـی بـرای تصمیمگیر 
کالن از دیگـر اهـداف سیسـتم جدیـد فراینـدی
پیمانـکاران شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت

رضایت شغلی یکی از موضوعات اساسی
در علم مدیریت است .آنچنانکه در
مقدمه استاندارد  34000منابع انسانی،
این مؤلفه را اصیلترین شاخص انگیزشی در نظر گرفتهاند.
ازآنجا که فوالد مبارکه کرامت انسانی را یکی از اصلیترین
ارزشهای سازمانی خود میداند ،این شاخص را در تمام
سطوح کارکنان ،اعم از نیروهای امانی ،قراردادی و پیمانی
با حساسیت خاصی مورد پایش قرار میدهد.
مالک شیخی ،مدیر منابع انسانی پیمانکاران ،با بیان این
مطلب افزود :در خصوص ارتقای رضایت شغلی کارکنان
پیمانی نیز طرح جامع ارتقای رضایتمندی و انگیزش کارکنان
شرکتهای پیمانکاری تدوین شد و از اردیبهشتماه سال
جاری ،اولین اقدام در خصوص محاسبه سنوات تجمیعی
کارکنان که مستقیما در مزد مبنا محاسبه میشود ،در دستور
کار قرار گرفت.
وی تصریح کرد :با توجه به اینکه وضعیت رضایت شغلی در
کارکنان امانی و آزمونی فوالد طبق سنجشهای انجامشده در
وضعیت مناسبی قرار دارد ،در خصوص ارتقای رضایتمندی
در میان کارکنان شرکتهای پیمانکار نیز انگیزش این
همکاران همواره موردتوجه بوده که با ایجاد ساختار منابع
انسانی پیمانکاران بهعنوان حافظ و ناظر منافع و حقوق
نیروی انسانی در شرکتهای پیمانکاری ،نوید پیگیریهای
مستمر در این خصوص داده میشود .بر این اساس اقدامات
زیرساختی با سه حوزه تأثیر کوتا همدت ،میا نمدت و
بلندمدت تعریف شده که رسالتهای اصلی مدیریت منابع
انسانی در جذب ،انگیزش ،توسعه و نگهداشت را پوشش
میدهد.
مدیر منابع انسانی پیمانکاران خاطرنشان کرد :همانگونه که
همه اقشار جامعه در شرایط معیشتی و تحریمهای اقتصادی
با صبوری و امید به آینده این سختیها را تحمل میکنند،
تمرکز این اقدامات نیز پس از اصالح ساختاری بر موضوعات
معیشتی ،شغلی ،حقوق و مزایا خواهد بود؛ چرا که اعتقاد

درونی و سازمانی در فوالد مبارکه مبنی بر نگاه یکسان به
دور از طبقهبندیهای عرفی است و همه همکاران خود را
در یک سنگر و همپیمان با یکدیگر میدانند .بدین منظور
خدمات رفاهی ،اجتماعی و درمانی همکاران پیمانکار نیز در
تمام سطوح اعم از نیروهای پیمانکار قراردادی ،توسعهای،
حجمی ،نفر نیرو و تعمیرات موقت نیز در یک برنامه نظاممند
تدوین گردید که برآمده از بازدیدهای میدانی و بررسیهای
عمیق است.
شیخی تأ کید کرد :برای پرهیز از دستورات و اقدامات مقطعی
این موضوعات بهصورت دستورالعمل و گردشکار دائم برای
پیمانکاران لحاظ میشود تا در آینده نیز این تصمیمات
منوط به نظرات شخصی نباشد و بهنوعی بهصورت یک
مصوبه در سالهای آتی نیز الزماالجرا قرار گیرد .به همین
دلیل بررسیهای کارشناسی همچنان روی این طر ح
ادامه دارد تا اقدامات زمینهای اعم از پژوهش ،نظرسنجی
و اقدامات ضر باالجل برای تسریع در تصویب و اجرایی
شدن این تصمیمات در کمترین زمان رخ دهد .ازجمله این
اقدامات اصالح و ترمیم بند مربوط به بیمه خدمات درمانی
پیمانکاران و در نظر گرفتن خدمات دندانپزشکی است.
وی تصریح کرد :ا گرچه اصالح ساختاری همواره مشمول
زمان است ،اما تشریح جزئیات این طر ح پس از بررسی
کارشناسی و تصویب واحدهای مرتبط در آینده نزدیک دور
از ذهن نخواهد بود.
را هاندازی سیستم جدید فرایندی پیمانکاران در
فوالد مبارکه
مدیر منابع انسانی پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه در ادامه
به را هاندازی سیستم جدید فرایندی پیمانکاران ()HR
اشاره کرد و گفت :این سیستم با هدف انسجام و یکپارچگی
اطالعات منابع انسانی پیمانکاران جهت برنامهریزی بهتر در
این حوزه تهیه شده است و یکی از پروژههای مهم در منابع
انسانی پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه به شمار میآید.
شیخی با بیان اینکه سیستم قبلی  HRپیمانکاران شرکت

فوالد مبارکه از سال  1394به بهرهبرداری رسید و هدف آن
ایجاد یک بانک اطالعاتی جهت ذخیره و کنترل اطالعات
و همچنین گزارشگیری بود ،اظهار کرد :با گذشت زمان و
اضافه شدن تعداد پیمانکاران از طریق سیاست برونسپاری
و افزایش بهرهوری ،این سیستم ا گرچه پاسخگوی نیازهای
ذکر شده بود ،اما ضعفهایی ازجمله عدم یکپارچگی،
انسجام ،مرجعیت اطالعاتی ،جزیرهای بودن سیستم مرتبط
با پیمانکاران در واحدها (امور اداری ،آموزش ،مرکز بهداشت
حرفهای ،حراست) ،عدم ارتباط منطقی این سیستمها و
عدم امکان پیگیری فرایندها بر این سیستم مترتب بود .با
مجزا شدن واحد منابع انسانی پیمانکاران و لزوم دسترسی به
اطالعات یکپارچه برای پیشبرد اهداف کالن منابع انسانی،
سیستم  HRجدید پیمانکاران طراحی گردید.
وی در ادامه به مهمترین اهداف سیستم جدید فرایندی
پیمانکاران اشاره کرد و گفت :یکپارچهسازی کلیه فرایندهای
مرتبط با پیمانکاران در واحدهای مختلف ،حذف فرایندهای
دستی و کاغذی ،افزایش سرعت فرایند ،ایجاد قابلیت
پیگیری توسط کاربران و پیمانکاران و سهولت مدیران
دستگاه نظارت در کنترل و تأیید فرایندها ازجمله مهمترین
اهداف این سیستم جدید فرایندی است.
مدیر منابع انسانی پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه اضافه
کرد :عدم نیاز به پیگیری حضوری نمایندگان اداری
شرکت در خصوص انجام مراحل فرایند ،سهولت در امکان
جستوجو و گزار شگیری جامع در سیستم و ایجاد بانک
اطالعاتی پیشرفته و قو یتر نسبت به سیستم قبلی برای
تصمیمگیر یهای کالن از دیگر اهداف سیستم جدید
فرایندی پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه است.
وی در پایان تصریح کرد :عالوه بر اهداف فوق ،فرایندهایی که
در سیستم جدید پیمانکاران قرار گرفته شامل اعالم نیاز به
نیروی جدید ،ثبت اطالعات نفر جدید و همچنین خودرو در
سیستم  ،IS SUITEانتقال نیروی انسانی از قرارداد به قرارداد
دیگر و تمدید مجوز پرسنل پیمانکار است.

معاون بهرهبرداری فوالد مبارکه در سمینار چالش برق در زنجیره فوالد مطرح کرد:

آمادگی فوالد مبارکه برای احداث نیروگاه برق  ۱۵۰۰مگاواتی

شرکت فوالد مبارکه سهامداران بسیاری دارد که
شامل صندوقهای بازنشستگی ،عموم مردم
و قشر محروم جامعه است و باید این ظرفیت و
شرایطاقتصادیبهگونهایتنظیمشود کهتشویقی
برایسرمایهگذاریدر آنوجودداشتهباشد

معاون بهرهبرداری شرکت فوالد مبارکه در
پنل تخصصی سرمایهگذاری صنایع معدنی
و فوالدی در صنعت برق (چشمانداز،
موانع و راهکارها) در سمینار تخصصی چالش برق در
زنجیره فوالد گفت :شرکت فوالد مبارکه آمادگی خود را
برای احداث نیروگاه برقی با ظرفیت حداقل  ۱۵۰۰مگاوات
و همچنین تملک نیروگا ههایی که سیکل کامل ندارند
اعالم میکند.
به گزارش خبرنگار فوالد ،عباس ا کبری محمدی در این پنل
تخصصی اظهار کرد :در مدتی که سپری شده و با اقداماتی که
از سوی وزارت نیرو انجام شده ،فضای بیاعتمادی حا کم
شده و در گام نخست باید این اعتماد ازدسترفته مجددا به
صنعت برق بازگردد.
وی افزود :چند برابر شدن یکشبه هزینه برق صنایع فوالدی
یکی از این اقدامات است که توسط وزارت نیرو صورت گرفت،
درحالیکه این وزارتخانه میتوانست به شکل بهتری نسبت
به افزایش قیمتها اقدام کند؛ مثال مشخص شود برای
 ۵سال آینده چه اتفاقی برای تعرفههای انرژی واحدهای
فوالدی ر خ خواهد داد و برنامهریزی برای آن انجام شود تا

شرکتهای فوالدی با دید باز و افق روشن به فعالیت خود
ادامه دهند.
معاون بهرهبرداری شرکت فوالد مبارکه گفت :شرایط فعلی
فرصتی برای ماست که با تمرکز روی این کار و تولید برق،
مشکل را برای بلندمدت حل کنیم؛ البته باید مباحث برق
و محیطزیست و گاز را بهصورت مشخص و در کنار هم قرار
دهیم و بر آن تمرکز کنیم .در واقع این موضوع را میتوان با
توجه به تغییرات تکنولوژی که در دنیا در حال ر خ دادن
است و مواردی مانند کربنزدایی مطر ح و اجرایی کرد .از
سوی دیگر ،شرایطچندان خوبی برای گاز وجود ندارد ،پس
الزم است مباحث گاز ،برق و محیطزیست بهصورت متعادل
در کنار هم قرار گیرد و تدبیری برای آنها اندیشیده شود.
وی با اشاره به برنامهریزی و سرمایهگذاری شرکتها برای
راهاندازی نیروگاه برق خاطرنشان کرد :بهتر است تفاهمنامه
بین وزارت نیرو و وزارت صمت با سرعت بیشتری جلو رود و
سرمایهگذاری تسهیل شود؛ به این صورت که موارد مبهم
برداشته شود و مشوقهای الزم برای سرمایهگذاری تعیین
گردد.
ا کبری محمدی اذعان داشت :برای رسیدن به این هدف،

در گام اول باید دیدگاه وزارت نیرو اصالح شود .ا کنون شرکت
فوالد مبارکه آمادگی خود را برای احداث نیروگاه برقی به
ظرفیت حداقل  ۱۵۰۰مگاوات و برای تملک نیروگاههایی که
سیکل کامل ندارند و باید تکمیل شوند ،اعالم میکند؛ اما
نکته اینجاست که در مذا کرات صورتگرفته طی این مدت،
به نظر میرسد رویکردها به گونهای است که در گذشته هم
وجود داشته و باعث به وجود آمدن شرایط فعلی و بحران
برق شده است .برای مثال ،قیمت یکی از نیروگاههایی که
به فوالد مبارکه معرفی شده دوبرابر قیمت نیروگاه جدید
است.
وی تأ کید کرد :شرکت فوالد مبارکه سها مداران بسیاری
دارد که شامل صندوقهای بازنشستگی ،عموم مردم و قشر
محروم جامعه است و باید این ظرفیت و شرایط اقتصادی
بهگونهای تنظیم شود که تشویقی برای سرمایهگذاری در آن
وجود داشته باشد.
معاون بهر هبرداری شرکت فوالد مبارکه در پایان عنوان
داشت :در این میان مهمترین موضوعی که باید اصالح
شود ،مشارکت با ذینفعان است ،چرا که در غیر این صورت
و فعالیت بهصورت یکطرفه نتیجهای در بر نخواهد داشت.

رشدمنفیدر تعدادپروانه 
های
ا کتشافوبهرهبرداریمعادن

رفع اثر از توقف مزایده ۶هزار محدوده معدنی
با دستور دادستان کل کشور

گزارشی از وضعیت شاخصها در بخشهای صنعت ،معدن و
تجارت در چهارماهه اول  ۱۴۰۰منتشر شد که بر اساس آن برای
بخش معدن ،تعداد مجوزها در دو بخش پروانه ا کتشاف ،و پروانه
بهرهبرداری با رشد منفی مواجه بوده و برای گواهی کشف تغییری
به ثبت نرسیده است.

5

به گزارش شاتا ،ابراهیم موالبیگی ،مدیرکل دفتر امور ا کتشافات وزارت
صمت ،با اعالم خبر رفع اثر دستور توقف مزایده  ۶هزار محدوده معدنی
گفت :دادستان کل کشور با استناد به دستور رئیس قوه قضائیه ،دستور
رفع اثر از بخشنامه مربوط به توقف مزایده معادن را صادر کرده است.
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خبر کوتاه

تولید فوالد ایران به  ۱۸میلیون تن رسید

در پنجمین جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تأ کید شد:

پنجمین جلسه کمیته حفاظت فنی و
بهداشت کار شرکت فوالد مبارکه در سالن
جلسات کمیته مدیریت با حضور معاون
بهرهبرداری و جمعی از مدیران شرکت
بهصورتحضوریو آنالینبرگزار وبرانتقال
تجارب و درسآموزی از حوادث رخ داده
که نقش مؤثری در ایجاد فرهنگ ایمنی
مناسبو کاهشحوادثدارد،تأ کیدشد

ایجاد فرهنگ ایمنی مناسب و کاهش حوادث
با انتقال تجارب و درسآموزی از حوادث رخداده

بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد ،پنجمیـن جلسـه کمیتـه
حفاظـت فنـی و بهداشـت کار شـرکت فـوالد مبارکـه
در سـالن جلسـات کمیتـه مدیریـت بـا حضـور معـاون
بهرهبـرداری ،مدیـر ارشـد خدمات فنـی و پشـتیبانی ،جمعـی از مدیران
بهرهبرداری،رئیسایمنی،بهداشتحرفهایوآتشنشانیوهمچنین
مدیـر بهداشـت حرفـهای ،ایمنـی و محیطزیسـت و سـایر مدیـران بـا
رعایـت فاصلهگـذاری اجتماعـی و بهصـورت آنالیـن برگـزار و بـر انتقـال
تجارب و درسآمـوزی از حوادث اتفـاق افتاده که نقش مؤثـری در ایجاد
فرهنـگ ایمنـی مناسـب و کاهـش حـوادث دارد ،تأ کیـد شـد.
عباس ا کبری محمدی معاون بهرهبرداری شرکت فوالد مبارکه در این
جلسه ضمن اشاره به شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا در منطقه با
تشکر از زحمات واحد  HSEو سایر نواحی در زمینه اقدامات صورت
گرفته درخصوص وا کسیناسیون کارکنان ،خواهان رعایت جدی
پروتکلهای بهداشتی از سوی یکایک همکاران بهمنظور تأمین
سالمت آنان شدند.
نیلیمدیرارشدخدماتفنیوپشتیبانیشرکتفوالدمبارکهنیزبهاهمیت

ایفای نقش شرکت فوالد مبارکه
در زمینه مسئولیتهای اجتماعی
در حافظه جمعی ایرانیان ثبت میشود

جامعهشـناس و اسـتادیار دانشـگاه گفـت :در ایام
شـیوع کرونـا ،ایفـای مسـئولیت اجتماعـی شـرکت
فـوالد مبارکـه در حافظـه جمعـی ایرانیـان ثبـت
میشـود و آینـدگان از آن بـه نیکـی یـاد خواهنـد کـرد.
عالیـه شـکربیگی در گفتوگـو بـا خبرنـگار ایراسـین در توضیـح ایفـای
مسـئولیت اجتماعی شـرکت فوالد مبارکـه اظهار کـرد :با شـیوع کرونا،
جامعـه در برهـهای از تاریـخ قرارگرفتـه اسـت کـه بـا مرگهـای عدیـده
دسـتبهگریبان اسـت و در ایـن شـرایط اهمیـت مسـئولیتهای
اجتماعـی شـرکتهای بـزرگ و نهادهـای مسـئول بیشازپیـش مهـم
میشـود.

وی افـزود :در شـرایطی کـه مدیریـت کرونـا آنگونـه کـه شایسـته بـود
نتوانسـت در کشـور اجـرا شـود ،اهمیـت مسـئولیتهای اجتماعـی
شـرکت فـوالد مبارکـه دوچنـدان میشـود؛ چرا کـه ا گـر ایـن حرکـت
شایسته از سوی شرکت فوالد مبارکه صورت نمی پذیرفت ما با تلفات
و چالشهـای بسـیار بیشـتری در کشـور مواجـه میشـدیم.
ایـن جامعهشـناس و اسـتادیار دانشـگاه توضیـح داد :در ایـام شـیوع
کرونـا ،ایفـای نقـش شـرکت فـوالد مبارکـه در زمینـه مسـئولیتهای
اجتماعی در حافظه جمعـی ایرانیان ثبت میشـود و آینـدگان از آن به
نیکـی یـاد خواهنـد کـرد.
وی گفت :شـرکت فـوالد مبارکـه بهعنـوان بزرگتریـن واحـد اقتصادی
و صنعتـی کشـور بـا ایفـای مسـئولیتهای اجتماعـی منجـر بـه تقویت
سرمایههای اجتماعی میشـود و اعتماد مردم را ارتقا میدهد چرا که
ایـن نکتـه مهـم اسـت کـه مـردم داوران خامـوش جامعـه هسـتند و
بهخوبـی درک میکننـد در بزنگاههـا ،چـه سـازمان و صنعتـی بـه داد
آنهـا رسـید!
گفتنـی اسـت بـا شـیوع کرونـا شـرکت فـوالد مبارکـه در چندیـن گام
بـه یـاری سیسـتم سلامت کشـور شـتافت .در ابتـدا بـا تأمیـن مـواد
ضدعفونیکننـده و ماسـک و در گام بعـدی بـا تأمیـن ا کسـیژن رایـگان
مرا کـز درمانگر اقـدام بـه انجـام رسـالت و مسـئولیت اجتماعی خـود در
قبـال جامعـه نمـود .در شـرایطی کـه این شـرکت بـا محدودیت شـدید
برق مواجـه بـود و تولید بزرگتریـن واحـد صنعتی کشـور کاهش یافت
اما بازهم پلنتهای ا کسیژن ساز فوالد مبارکه از کار نیفتاد و روزانه۱۴۰
تـن ا کسـیژن موردنیـاز بیمارسـتانها تأمین شـد تـا در موج سـهمگین
دلتا تلفـات کرونا کنترل شـود .شـایان ذکر اسـت تا کنون شـرکت فوالد
مبارکه در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی ،بیـش از  ۲۰هزار تن ا کسـیژن
رایـگان در اختیـار مرا کـز درمانگـر کشـور قـرار داده اسـت.

بازرسیمکانیسمهایمربوطبهباربرداریوجابهجاییبار در سطحشرکت
پرداختوضمناشارهبهنقشمؤثرشیفتفورمنهادر کنترلونظارتمؤثر
بررفتار کارکنان،خواستار نصبهرچهسریعتردوربینهایخطتولیدشد.
وی در ادامه به اهمیت آموزش کارکنان و تشویق در ایجاد فرهنگ ایمنی
مناسبوبروزرفتارهایایمنوهمچنینانجامپروژههایاولویتدار ایمنی
از قبیلنصبداریوجرثقیلهایسقفیفوالدسازیو...تأ کیدنمود.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی ضمن مهم دانستن لزوم کنترل و
مدیریت مناسب در پیشگیری از بروز حوادث بهمنظور تأمین سالمت
افراد در شرکت به اهمیت درسآموزی از حوادث گذشته و انتقال دانش
و تجارب بهدستآمده بهمنظور کاهش شدت پیامد حوادث و حذف
حادثههاتأ کیدنمود.
حسین مدرسیفر مدیر بهداشت حرفهای ایمنی و محیطزیست شرکت
نیزدر ادامهجلسهضمنارائه گزارشیاز روندانجاموا کسیناسیون کارکنان
شرکت و اقدامات صورتگرفته در زمینه مقابله با ویروس کرونا به اهمیت
وا کسیناسیون  100درصدی کارکنان اشاره کرد و خواهان مشارکت تمام
کارکناندر اینزمینهشد.

ویبهاهمیترعایتشیوهنامههایبهداشتیاز قبیلاستفادهاز ماسک
تنفسیورعایتفاصلهگذاریاجتماعیبهمنظورپیشگیریازشیوعویروس
کرونادر سطحشرکتوخانوادههای کارکناننیزاشاره کرد.
جواد کیانی رئیس ایمنی ،بهداشت حرفهای و آتشنشانی با ارائه گزارشی
به وضعیت ایمنی شرکت در مردادماه پرداخت و با تأ کید بر رعایت
دستورالعملهای ایمنی و ایمنسازی تجهیزات در انجام فعالیتهای
دارایریسکباال بهنقشرؤسا،سرپرستانوشیفتفورمنهادرپیشگیری
از حوادثنیزمطالبیارائه کرد.
وی همچنین گزارشی از پروژههای در حال انجام مدیریت ایمنی فرایند را
برایحاضرانتشریحنمودونقشدستگاهنظارتبرمدیریتفعالیتهای
پیمانکارانشرکتدرایمنسازیشرایطوسازماندهیفعالیتهادرجهت
کاهشحوادثراتبیین کرد.
محسن شاهسون ،سرپرست ایمنی فنی و بازرسی نیز گزارشی در زمینه
روندانجاماقداماتصورتگرفتهاز طرفنواحیمختلفدر خصوصموارد
مطر حشده در جلسات قبلی کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار شرکت
ارائه کرد.

انجمنجهانیفوالددر جدیدترین گزارشخوداعالم
کرد تولید فوالد ایران در  ۷ماه نخست  ۲۰۲۱حدود  ۱۰درصد
رشد داشته و به 17.8میلیون تن رسیده ،همچنین ایران در
تیرماه ۷۲.۲درصد تولید فوالد غرب آسیا را در اختیار داشته
است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بینالملل خبرگزاری فارس ،انجمن
جهانی فوالد در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد ،تولید فوالد
ایراندر ماهجوالی( ۲۰۲۱تیر)۱۴۰۰نسبتبهمدتمشابهسال
 ۲۰۲۰باافزایش ۹درصدیبه 2.6میلیونتنرسیدهاست.
همچنین بر اساس این گزارش ،تولید فوالد ایران در  ۷ماه
نخست سال جاری میالدی به  17.8میلیون تن رسیده است
که نسبت به مدت مشابه سال  ۲۰۲۰افزایش  ۹.۹درصدی را
نشانمیدهد.
ایران همچنان در میان  ۱۰کشور نخست تولیدکننده
فوالدجهان
براساساین گزارش،ایراندر فوریه( ۲۰۲۱بهمن،)۱۳۹۹در میان
بزرگترینتولیدکنندگانفوالدجهاندر جایگاهدهمقرار گرفت
کهاز آنماهتاکنونهمینجایگاهراحفظ کردهاست.
چینباتولید 86.8میلیونتن،هندبا9.8میلیونتنوژاپنبا
 ۸میلیون تن در رتبههای نخست تا سوم تولید فوالد در جهان
قرار دارند .البته تولید چین نسبت به جوالی سال گذشته8.4
درصد کاهشیافتهاست.
پسازاین کشورها،آمریکاباتولید ۷.۵میلیونتن،روسیهبا6.7
میلیون تن ،کره جنوبی با  6.1میلیون تن ،آلمان با  ۳میلیون
تن ،ترکیه با  3.2میلیون تن ،برزیل با  ۳میلیون تن و ایران با
 2.6میلیونتن،جایگاههایچهارمتادهمرابهخوداختصاص
دادهاند.
باشروعهمهگیریویروس کرونادر جهاناز دسامبرسال،۲۰۱۹
صنایع ،کارخانههاوتقریباتمامی کشورهادر تعطیلیفرورفتند
و خسارات اقتصادی بیشماری در جهان به بار آورد ،اما پس از
گذشتبیشاز یکسالاز اینوضعیتبرخیاز کشورهادر حال
بازیابینسبیخودهستند.
ایرانبیشاز  ۷۲درصدفوالدغربآسیاراتولیدمیکند
همچنین تولید فوالد در غرب آسیا با افزایش  9.2درصدی به
 3.6میلیون تن رسیده است که با توجه به تولید  2.6میلیون
تنی ایران در این ماه 72.2 ،درصد تولید فوالد غرب آسیا در
اختیار ایراناست.
بر اساس این گزارش ،تولید فوالد آمریکا نسبت به ماه جوالی
سال گذشته میالدی  37.9درصد افزایشیافته که بیشترین
افزایش در میان ۱۰کشور نخست تولیدکننده فوالد در این ماه را
بهخوداختصاصدادهاست.
پسازآن تولید فوالد ژاپن و آلمان نسبت به ماه جوالی سال
گذشتهمیالدیبهترتیب 32.5و 24.7درصدافزایشیافتهودر
جایگاهدوموسومافزایشتولیدقرار گرفتند.
دراینماه،تمامی ۱۰کشورنخستتولیدکنندهفوالدجهانبهجز
چین نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰افزایش تولید داشتند.
تولید فوالد چین نسبت به جوالی سال گذشته  8.4درصد
کاهشیافتهاست.
برزیلبا ۱۴.۵درصد،روسیهبا 13.4درصد،هندبا 13.3درصد،
کره جنوبی با  10.8درصد ،ایران با  ۹درصد و ترکیه  2.5درصد و
چینبامنفی 8.4درصددر جایگاههایبعدیقرار دارند.
از زمان شیوع کرونا در جهان ،علیرغم اینکه در دورهای رشد
تولید سایر کشورها منفی شد ،رشد تولید فوالد ایران مثبت
باقیماند.
ایران در فوریه ( ۲۰۲۱بهمن  )۱۳۹۹با ثبت رشد  11.5درصدی
تولید ،بیشترین رشد را نسبت به فوریه ۲۰۲۰در میان ده کشور
نخستتولیدکنندهفوالدبهخوداختصاصداد.
همچنیندر ماهفوریه( ۲۰۲۰بهمن)۱۳۹۸نیزبیشترینافزایش
تولیدرادرمیانده کشورنخستتولیدکنندهفوالدجهانبهخود
اختصاصدادهبود.

اطالعیه

تکمیل اطالعات سهامداری شرکت تهیه و
تولید مواد اولیه استقالل سپاهان
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تهیه و تولید مواد
اولیه استقالل سپاهان تقاضا میگردد جهت تکمیل اطالعات
سهامداری از طریق تماس با شرکت سرمایهگذاری توسعه توکا با
شماره تلفن 031-31318365 :و  031-36241748و
 031-36241758اقدامنمایند.
حمیدرضاقندی
مدیرعاملوعضوهیئتمدیره

ساختپتروپاالیشیها؛یکرا هاقتصادیدر شرایطفعلی

پژوهشهایمؤسسهمطالعات کاربردیباشد
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عضو کمیسیون صنایع و مـعــادن مجلس ش ــورای اســامــی گفت:
ساخت پتروپاالیشیها بهعنوان یک خواسته با وزیــر جدید مطرح
شده و امیدواریم او هم با برنامه در این زمینه ورود کند .بهزاد رحیمی
اظهار کرد :تروپاالیشیها هم بهسرعت به بهرهبرداری میرسد و هم در
اشتغالزایی و جذب نیروی کار مؤثر است و در واقع یکی از راههای
میانبر در شرایط فعلی محسوب میشود.

به گزارش شاتا ،سیدرضا فاطمیامین وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،در
مراسم تکریم و معارفه رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
وزارت صمت بر کاربردی بودن پژوهشهای این مؤسسه تأ کید کرد
و گفت :مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی یک مؤسسه معتبر
پژوهشی است و مأموریت بسیار ویژهای تحت عنوان آمایش سرزمینی
را بر عهده خواهد گرفت.
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خب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر    
خبر بینالملل

رشد  9.9درصدی تولید
فوالد خام ایران در هفتماهه ۲۰۲۱
براساس جدیدترین آمار انجمن جهانی فوالد (،)WSA
تولید فوالد خام ایران در هفتماهه سال  ۲۰۲۱با رشد 9.9
درصدی به  8.17میلیون تن رسید .تولید فوالد خام ایران در
ماه جوالی  ۲۰۲۱نیز با افزایش  ۹درصدی 6.2 ،میلیون تن ثبت
شد .ایران در هفتماهه سال  ۲۰۲۱رتبه دهم جهان را از نظر
تولید فوالد خام به خود اختصاص داد .چین ،هند ،ژاپن،
آمریکا ،روسیه ،کرهجنوبی ،آلمان ،ترکیه و برزیل ،به ترتیب
رتبههای اول تا نهم را به خود اختصاص دادهاند.
منبع:انجمنجهانیفوالد

احتمال رشد صعودی
فوالد اروپا به نقطه اوج ،ضمن ورود
ایاالت متحده

مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو:

رشدسرسامآورقیمتفوالددر اروپاممکناستمحرک
اقتصادیخودرااز دستبدهد.
افت سریع قیمت سنگآهن ،واردات ارزانتر و کاهش فصلی
سرعترشدتقاضاعواملیهستند کهدرحالازتبوتابانداختن
قیمت فوالد در قاره اروپا هستند .قیمت آتی ورق نورد گر م پس از
شش ماه صعود متوالی و تأمین یکی از سودهای بیسابقه برای
فوالدسازاناروپایی،در ماهاوتروبه کاهش گذاشتهاست.
در آنسویاقیانوساطلس،اینرشدقیمتادامهدارد.بهلطف
تعرفههایی کهجوبایدنبروارداتوضع کردهوعجلهایهمبرای
برداشتن آنها ندارد ،قیمت آتی ورق نورد گرم در حال نزدیک
شدن به ۲۰۰۰دالر در تن است .برداشتن تعرفهها میتواند منجر
بهتقویتقیمتهادراروپاشودودرعینحالهزینههایپرداختی
مصرفکنندگانآمریکاییرا کاهشدهد.
منبع:فایننسیاهو

فوالد مبارکه در دیجیتالسازی و استقرار صنعت
نسل چهارم و پنجم پیشرو است

افت جهانی تولید فوالد خام
برای دومین ماه پیاپی
بنابه گزارشانجمنجهانیفوالد،تولیدجهانیفوالدخام
در ماه جوالی و اوت برای دومین ماه پیاپی روند نزولی داشته
است.به گزارشهمینانجمن،مجموعتولیدجهانیفوالدخام،
تنها در ماه جوالی به 161.7میلیون تن رسیده است .این مقدار
حا کی از افت تولید نسبت به تولید  ۱۶۸میلیون تنی ماه ژوئن
است.عالوهبراینکهمجموعتولیدجهانیدر ماهمی ۱۷۵میلیون
تن بود .درعینحال ،تولید ماه جوالی نسبت به مدت مشابه
سالقبل 3.3درصدرشدداشتهاست.
منبع:انجمنجهانیفوالد

خوشبینی به تقاضای چین

اسـتقرار نظـام کنتـرل شـرکتها چندیـن
وجهداردازجملهجلسات کنترلمدیریت
کـه در آن شـرکتهای خصوصـی بورسـی
را کـه ایمیـدرو در آن سـهم دارد دعـوت
میکنیم و در فرمت خاصی از آنها برنامه
و عملکـرد میخواهیـم

برای فوالد ،منجر به افزایش بیشتر
قیمت سنگآهن میشود
قیمت سنگآهن در روزهای پایانی ماه اوت ،افزایش
یافت و با رشد شاخص دالیان برای چهارمین دور متوالی،
امیدها برای افزایش تقاضای مهمترین مصرفکننده فوالد،
یعنیچین،وبهبودحاشیهسودفوالدپررنگشد.
کندل روزانه پرمعاملهترین سنگآهن تحویل ژانویه در بورس
کاالیدالیانچینبا 0.7درصدرشددر قیمت ۸۱۶یوان(معادل
 125.89دالر)بهازایهرتنبستهشد.فعالترینقراردادفوالددر
ماها کتبردر بورسسنگاپور،با 2.7درصدافزایشبه 152دالردر هر
تنرسید.بازگشتقیمتسنگآهنازسقفقیمتیماهمیباعث
رونقحاشیهسودشدوشایدهمینامرباعثشده کارخانههای
چینیتولیدخودراافزایشدهند.
تحلیلگران با اشاره به گزارشی از انجمن آهن و فوالد چین
میگویند تولید روزانه فوالد خام در  ۱۱اوت ۲۰۲۰بهطور میانگین
 2.14میلیونتنبودهاست ،که 4.6درصدباالترازحجممیانگین
 ۱۰روز اول ماه است .با افت تقاضای چین که تا حدی ناشی
از کنترل مداوم تولید فوالد در این کشور است ،قیمت اسپات
سنگآهن از سقف قیمتی  ۲۳۰دالر ماه می به زیر  150دالر در هر
تنسقوط کردهاست.
خوشبینیهابهتقاضایفوالدچیننوعیحمایتبرایقیمت
سنگآهنوفوالدمحسوبمیشود.دنیلهاینس،استراتژیست
کاالییارشداز گروهبانکی،ANZضمناشارهبهارزشبیشاز۶۰۰
میلیونیوانیاوراققابلمعاملهای کهاز اواسطماهاوتتا کنون
توسطمقاماتمحلیفروختهشده ،گفتهاست«:افزایشصدور
اوراق قرضه دولت محلی نیز امیدهایی درباره تقاضای قوی
برای فوالد در ماههای آینده ایجاد کرده است» .به گفته وی،
عواید حاصل از فروش این اوراق قرضه معموال در پروژههای
زیرساختیسرمایهگذاریمیشود.میلگردساختمانیدر بورس
آتی شانگهای نیز 2.5درصد ریزش داشت ،درحالیکه ورق نورد
گ رشد اندک 0.9
گرم شاهد  3.4درصد رشد بود و فوالد ضدزن 
درصدی داشت .زغالسنگ ککشوندة دالیان و ککنیز نسبت
بهسقفقیمتیخودبهترتیب 0.3و 0.9درصدریزشداشتند.
منبع:هلنیکشیپینگنیوز

مدیر برنامهریزی و توسعه ایمیدرو گفت :یکی از
محورهای موردنظر در برنامه توسعه هفتم سوق
دادن شرکتها به سمت دیجیتالسازی و استقرار
صنعتنسلچهارموپنجمدر شرکتهایزیرمجموعهاست.در
این میان فوالد مبارکه از شرکتهایی است که در این خصوص
پیشرواست وبابرنامهریزی قرار استبعداز  4سالعضوباشگاه
«فانوس دریایی» شود .فوالد مبارکه پروژههای دیجیتالسازی
خود را طبق برنامه تعریفشده ،آغاز کرده و چادرملو نیز در حال
طراحی استقرار این سیستم است.
به گزارش دنیای معدن ،سمیه خلوصی در خصوص اقدامات
ایمیدرو در تنظیم برنامه توسعه هفتم در جهت ایجاد ماده قانونی
مشخص گفت :در این برنامه یک سری اولویتها مشخص کردیم
و مطابق با آن نظرات تمام شرکتهای زیرمجموعه جمعآوری
شده است.
وی افزود ،امسال موعد اجرای برنامه ششم توسعه به پایان میرسد
و از سال دیگر باید برنامه هفتم اجرایی شود؛ لذا سازمان مدیریت و
برنامهریزی و وزارتخانهها در تالش هستند هرچه زودتر برنامه هفتم
توسعه را تهیه کنند تا دولت آن را قبل از الیحه بودجه به مجلس
شورای اسالمی ارائه کند و الیحه بودجه براساس برنامه هفتم مورد
بررسی قرار گیرد .سال  ۱۴۰۱اولین سال برنامه پنجساله هفتم است
و طبیعتا بودجه  ۱۴۰۱نیز باید براساس آن تدوین ،بررسی و تصویب
شود .در این راستا ایمیدرو نیز برنامههای خود را تهیه کرده و در حال
هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامهریزی است.
مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو در خصوص
دیجیتالسازی و استقرار صنعت نسل چهارم و نسل پنجم در
شرکتهای زیرمجموعه اظهار داشت :در این میان سازمان
ایمیدرو دو اقدام در این زمینه در دست انجام دارد؛ ازجمله
تعیین استانداردها و سیاستهای موردنیاز برای استقرار این
صنعت و دیگری ارزیابی بلوغ شرکتها برای دستیابی به یک
الگوی مناسب و مشخص برای سایر شرکتها .ما مشخصا درباره
دیجیتالسازی در صنایع ،ماده قانونی را در برنامه توسعه هفتم
پیشنهاد خواهیم داد.
ویدر خصوصشناساییذخایرمعدنینیزاضافه کرد:در اینبرنامه
به موضوع ا کتشاف توجه خاصی خواهد شد .شناسایی ذخایر
معدنی کشور ابتدای زنجیره قرار دارد و رکن مهمی در ابتدای زنجیره
و پاشنه آشیل تولید است .ازآنجا که ا کتشاف یک اقدام بلندمدت
است ،الزم است برای افق  15سال آینده که ممکن است در تأمین
برخی از ذخایر معدنی با مشکل مواجه شویم ،برنامهریزی مناسبی
انجام دهیم تا بتوانیم به ذخایر قابلقبول برسیم.
خلوصیافزود:انجامژئوفیزیکهواییتوسطسازمانزمینشناسی
با حمایت ایمیدرو جزو مواردی است که در این برنامه پیشنهاد
خواهد شد و همچنین در زمینه تهیه نقشههای زمینشناسی نیز
ایمیدرو آماده همکاری با سازمان زمینشناسی است.
مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با بیان اینکه افزایش

عمقحفاریهاجزودیگربرنامههایایمیدرودر برنامههفتمتوسعه
است گفت :با این هدف که بتوانیم حداقل عمق حفاریها را برای
دستیابی به ذخایر عمیق و پنهان کشور بیشتر کنیم .همچنین
افزایش عمر معادن و جلوگیری از پرعیارخوری از دیگر مواردی است
کهدر برنامههفتمهدفگذاریخواهدشد.برنامهایطراحیشدهتا
به سمت کاهش عیار تولید و متناسبسازی با عیار حد پیشبرویم.
از دیگر برنامههای پیشنهادی افزایش تولید از منابع ثانویه است که
در حال هدفگذاری است.
خلوصی در مورد تأمین مواد معدنی از خار ج کشور بهعنوان یکی
از برنامههای مدنظر در برنامه هفتم نیز گفت :سرمایهگذاریهای
خوبی در معدن و صنایع معدنی شده ،اما بهطور مثال ،در مورد
بوکسیتذخایرقابلاتکاییدر کشور نداریم.ایمیدروبهسمتتولید
آلومینا از نفلین سینیت هم رفته است ،اما همچنان ریسک تولید
زنجیره آلومینیوم ما باالست .غیر از بوکسیت در زمینه سنگآهن
نیز به واردات نیاز خواهیم داشت ،چرا که زنجیره پاییندست آن در
کشور بهخوبی توسعه پیدا کرده و در تأمین بلندمدت مواد اولیه نیاز
دارد اطمینان خاطری حاصل شود .البته ا گر خارج از کشور ذخایر
معدنی قابلقبول و توانایی سرمایهگذاری داشته باشیم و بتوانیم
ارزشافزودهای برای داخل کشور ایجاد کنیم ،مطمئنا ایمیدرو برای
آن در برنامه هفتم ،برنامهای تعریف خواهد کرد.
وی افزود :فار غ از فلزات اساسی روی بحث عناصر استراتژیک و
عناصر نادر خا کی هم مطالعهای داشتیم که اقتصاد کشور به آنها
وابستهاست.آمریکاواتحادیهاروپابهصورتدورهایفهرستعناصر
استراتژیک و حیاتی خود را بهروز میکنند .ایمیدرو هم در این زمینه
مطالعات و شناسایی عناصر استراتژیک و حیاتی را آغاز کرده و در
نحوه تأمین آن از داخل و حتی خارج کشور برنامهریزی میکند و این
یک بند از برنامه هفتم است.
مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو ادامه داد :در بحث
تکمیل زنجیره ارزش فلزات نیز باید بگوییم ما تا مرحله تولید شمش
در فوالد خیلی خوب پیش رفتیم و در واقع اآلن دهمین تولیدکننده
فوالد جهان هستیم ،اما برای زنجیره پاییندست فوالد باید یک
برنامهمشخصمنطبقباتوسعهصنایعپاییندستداشتهباشیم؛
مثال خودروسازان ما ممکن است به سمت تولید خودروهای سبک
بروند که نیازمند ورقهای خاصی است و ما منطبق بر خواستهها و
نیاز آنانبایدزنجیرهپاییندستراتوسعهدهیم.همینطور در تولید
ورقهای خاص مثل ورق الکتریکی و ورق گالوانیزه تولید محصوالت
پاییندستمس،آلومینیوم،سربورویوحوزهفلزاتی کهدر اختیار
سازمان است ،برای ایجاد ارزشافزوده باید اقداماتی داشته باشیم
که در قانون هفتم خواهیم گنجاند.
خلوصی در خصوص ارتقای کیفیت تولید محصوالت فعلی کشور
تصریح کرد :ایمیدرو برنامهای به مفهوم افزایش کیفیت محصوالت
تجاریفوالدقابلعرضهدر کشور وتولیدمحصوالتبااستانداردهای
مناسب صادراتی در نظر دارد .ا گرچه هما کنون درصد بسیار زیادی
از محصوالت صادراتی ما دارای این سطح کیفیت هستند ،اما برای

بقیه واحدهایی که در این حد کاال تولید نمیکنند برنامههایی
خواهیم داشت.
وی به جایگاه مبحث بومیسازی و ساخت داخل در برنامه هفتم
اشاره کردواظهار داشت:یکیاز مواردی کهدر شرایطتحریمبه کشور
ما آسیب زیادی وارد کرد بحث کمبود امکان تأمین فناوری و ساخت
داخل بود که ایمیدرو حتما روی این موضوعات متمرکز خواهد شد؛
چنانکه هم در حوزه بومیسازی فناوری و ساخت داخلی قطعات و
هم تجهیزات موردنیاز تالش میکنیم تقویت بشویم.
مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت :در رابطه با
زیرساختهای موردنیاز ،ماده قانونی مشخصی را در برنامه هفتم
پیشنهاد میدهیم همانطور که اخیرا شاهد بروز مشکالتی در
زیرساختبرقهستیم.هما کنونایمیدرووشرکتهایزیرمجموعه
دارند رأسا در خصوص برق ،آب ،جاده و ریل سرمایهگذاری
میکنند ،اما باز هم برای عملیاتی کردن پروژهها احتیاج به حمایت
وزارتخانههای مرتبط داریم.
خلوصی به مبحث صادرات بهعنوان یکی از مهمترین مباحث
مرتبط با معدن و صنایع معدنی اشاره کرد و گفت :حتما در برنامه
هفتم مواد قانونی را در نظر میگیریم که کشور به سمت صادرات
محصوالت صنایع معدنی باارزش افزوده باالتر برود .جلساتی را در
این زمینه با سازمان برنامه برگزار خواهیم کرد و گزارشها را به این
سازمان میدهیم .انشاءاهلل که برنامهای مدون و مناسب برای
بخش معدن و صنایع معدنی تدوین کنیم.
خلوصی در خصوص نظام کنترل ایمیدرو نیز اظهار داشت :استقرار
نظام کنترل شرکتها چندین وجه دارد ازجمله جلسات کنترل
مدیریت که در آن شرکتهای خصوصی بورسی را که ایمیدرو در آن
سهم دارد دعوت میکنیم و در فرمت خاصی از آنها برنامه و عملکرد
میخواهیم .نظام کنترل مدیریتی فرایند مشخص خودش را دارد
و جلسات با حضور ریاست هیئت عامل تشکیل و مصوبات پیگیری
میشود .این جلسات در راستای ایجاد همافزایی بین شرکتهای
زیرمجموعه است؛ مثال شرکتهای چادرملو و گل گهر و فوالد مبارکه
رادعوتمینماییموخواستههاونیازهایشانرابرایتکمیلزنجیره
ارزشافزوده تکبهتک بررسی و سیاستگذاری میکنیم.
مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو همچنین افزود:
بحث دیگر نظام کنترل مدیریت پروژه از سطح هلدینگ تا سطح
طر حهای زیرمجموعه و در سه تیپ پروژه فهرست بهایی و
زیربنایی ،پروژههای  EPCو پروژههای ا کتشافی است که کار را با
همکاری انجمن مدیریت پروژه ایران شروع کردیم .طراحی دو
پروژه اول تمام شده و پروژه ا کتشافی نیز در دست طراحی است و
امیدواریمایننظامرابهطور کاملمستقر کنیمودر مسیرسیستمی
کردن آن گام برداریم .در این راستا یک شرکت نرمافزاری هم انتخاب
کردیمتااینسیستمراطراحی کند.بهجزآنخودایمیدرویکنظام
متمرکز برنامهریزی و ارزیابی عملکرد دارد که ساالنه برنامه تمام
واحدهای زیرمجموعه را با بودجه نقدی دریافت و برنامههایشان
را ابالغ میکند و ارزیابیشان را سهماهه انجام میدهد.

ایجاد یک هزار شغل با احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد در هرمزگان
در اینمدت ۱۲واحدصنعتیغیرفلزی
با اشتغال  ۱۲۳نفر و سرمایهگذاری
 ۶۵میلیارد و  ۸۴۷میلیون ریال و
 ۱۲واحد غیرفعال صنعتی فلزی
با میزان سرمایهگذاری  ۸۳میلیارد و
 ۶۵۶میلیون ریال و اشتغال  ۶۴نفر
احیاشدهاند

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
هرمزگان گفت :از سال گذشته تا کنون  ۹۵واحد
صنعتی و معدنی در هرمزگان به چرخه فعالیت
بازگشتهاند که برای بیش از یک هزار نفر در این استان شغل
ایجادشده است.
به گزارش ایرنا ،خلیل قاسمی افزود ۸۱ :واحد صنعتی و معدنی
را کد استان در سال گذشته فعالیت مجدد خود را آغاز کردند که
با احیای آن برای  ۹۲۷نفر اشتغالزایی ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه در سال جدید نیز برای احیای دیگر
واحدهای را کد برنامهریزیهایی انجامشده است و تالش ما بر

این است تا واحدهای بیشتری به چرخه تولید بازگردند ،افزود :از
ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه امسال  ۲۴واحد صنعتی فلزی
و غیرفلزی با سرمایهگذاری  ۱۴۹میلیارد و  ۵۵۳میلیون ریال احیا
و به چرخه تولید برگشتهاند.
قاسمی بیان داشت :در این مدت  ۱۲واحد صنعتی غیرفلزی
با اشتغال  ۱۲۳نفر و سرمایهگذاری  ۶۵میلیارد و  ۸۴۷میلیون
ریال و  ۱۲واحد غیرفعال صنعتی فلزی با میزان سرمایهگذاری
 ۸۳میلیارد و  ۶۵۶میلیون ریال و اشتغال  ۶۴نفر احیا شدهاند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به
اینکه تعداد  ۹واحد صنعتی نیز به علت فعال نشدن پروانه آنها

باطل شده است ،اظهار داشت :همچنین در این مدت تعداد
 ۳۲فقره پروانه صنعتی با نرخ رشد  ۷۷درصدی با سرمایهگذاری
ایجادشده  ۳۰هزار و  ۶۹۵میلیارد ریال صادر شده است.
این مسئول یادآور شد :بهر هبرداری از طر ح توسعه شرکت
پاالیش نفت بندرعباس و صدور پروانه بهرهبرداری با افزایش
سرمایهگذاری  ۲۸هزار و  ۶۸میلیارد ریال و اشتغال  ۲هزار و ۵۱۵
نفر و بهرهبرداری از  ۲کارخانه کنسانتره سنگآهن پدیده کاوش
ایرانیان و تنگ زاغ در راستای تکمیل زنجیره ارزش فوالد از دیگر
اقدامهای صورت گرفته امسال در حوزه صنایع هرمزگان بوده
است.

وضعیتبازار مقاطعترکیه

نگاهیبهآخرینتحوالتبازار جهانیسنگآهن
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قیمت میلگرد در بازار داخلی و بازار صادراتی ترکیه نزولی
است که بهدلیل نبود تقاضا و کاهش قیمت بیلت است .بازار
قراضه نیز نزولی بود و بر بازار مقاطع اثر منفی گذاشت .میلگرد
صادراتی  5دالر افت داشته و قیمت آن  680تا  685دالر در
هر تن فوب شنیده شده است .به گزارش فوالد ایران ،برخی
حاضر به معامله با قیمت  665دالر نیز بودهاند ،ولی تقاضای
خارجی کم است.

آخرین قیمت سنگآهن وارداتی در چین پس از یک هفته تنزل
با توجه به بهبود قیمت فوالد افزایش یافت .تداوم محدودیت
تولید فوالد در چین که بر تقاضای مواد اولیه سایه افکنده از
قیمت محصوالت فوالدی حمایت کرد ،چون عرضه کاهش
داشته است .آخرین قیمت سنگآهن خلوص  62درصد
استرالیا  142.25دالر در هر تن سیافآر شنیده شده که 2.75
دالر رشد روزانه داشته است.
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گ ـ ـ ــروه فوالد مبارکه     
خبر کوتاه

کسب رکورد تولید روزانه در خط اسیدشویی
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

اخذ استاندارد ایزو  17025توسط شرکت فوالد تاراز
آزمایشـگاه شـرکت فوالد تـاراز چهارمحال
یکـی از معـدود آزمایشـگاههای فـوالدی
در کشـور و منطقـه بـود کـه در آن سیسـتم
مدیر یـت کیفیـت آزمایشـگاه براسـاس
اسـتاندارد،ISO/IEC 17025:2017
اسـتقرار یافـت و مـورد تأییـد قـرار گرفـت

آزمایشگاه شرکت فوالد تاراز موفق به اخذ استاندارد ایزو
 17025ویژه الزامات عمومی برای عملکرد صحیح ،بیطرفانه و
سازگاری آزمایشگاهها شد.
محمدرضا جعفرآقایی ،مدیرعامل فوالد تاراز با اعالم این خبر افزود:
آزمایشگاه شرکت فوالد تاراز چهارمحال یکی از معدود آزمایشگاههای
فوالدی در کشور و منطقه بود که در آن سیستم مدیریت کیفیت
آزمایشگاه براساس استاندارد ،ISO/IEC 17025:2017استقرار یافت
و مورد تأیید قرار گرفت .به این ترتیب از سوی سازمان ممیزان مرکز
ملی تأیید صالحیت ایران ( )NACIرسما بهعنوان آزمایشگاه دارای
صالحیت آزمون بر اساس این استاندارد معرفی شد.
وی ضمن تبریک به تمامی سهامداران و کارکنان پرتالش مجموعه
فوالد تاراز اظهار داشت :ایزو  17025فعالیتهایی را مشخص میکند
که باید در عملیات آزمایشگاهی گنجانده شود تا توانایی تولید نتایج
آزمون کالیبراسیون و نمونهگیری معتبر و قابلاعتماد را افزایش دهد.
جعفرآقایی تصریح کرد :استاندارد ایزو  17025میتواند به مشتریان

اطمینان را بدهد که تمامی تجهیزات سازمان توسط یک مرجع
استاندارد مطمئن رصد و بررسی شده است.
مدیرعامل فوالد تاراز در ادامه به مزایای استاندارد  17025اشاره کرد
و افزود :بهروزآوری روشهای آزمون ،توجه به صالحیت کارکنان
آزمایشگاه ،بهبود وضعیت تجهیزات و انطباق آن با خواستههای
روشهای آزمون ،پذیرش بهتر گزارشهای آزمون در مراجع ملی
و بینالمللی ،همزبانی آزمایشگاه با سایر آزمایشگاههای تأیید
صالحیتشدهدنیاوهمچنینافزایشحجم کاریآزمایشگاهوحصول
شاخصهایاقتصادیبهتر،افزایشرضایتمشتریانوافزایشاعتبار و
جایگاهآزمایشگاه،از مهمترینمزیتهایایناستاندار بهشمار میآید.
وی یادآور شد :استاندارد  17025با همکاری سازمان بینالمللی
استانداردسازی ( )ISOو کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک ()IEC
تهیه و منتشر شده و آخرین ویرایش آن در سال  2017انجام گرفته
و در حال حاضر با عنوان  ISO/IEC 17025: 2017شناخته و تبیین
میشود.

با همت و تالش تمام نیروهای تولیدی و پشتیبانی
واحد اسیدشویی و با استعانت از خداوند متعال و
تکیهبر توان داخلی ،همچنین با برنامهریزی و مدیریت
فرایندها ،رکورد تولید روزانه به میزان  ۱۲۲۸تن ورق
اسیدشویی شده در  14شهریور در شرکت فوالد امیرکبیر
کاشان به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت امیرکبیر کاشان رکورد قبلی
روزانه این شرکت در  22بهمنماه  97به میزان  1219تن محقق
شدهبود.
گفتنی است روابط عمومی این شرکت این دستاورد مهم را
به خانواده بزرگ فوالد امیرکبیر کاشان و ذینفعان تبریک
گفت و اظهار امیدواری کرد در پرتو عنایت حقتعالی و
تالش کلیه همکاران ،روند افزایش تولید شرکت تداوم یابد
و دستیابی به رکوردهای جدید تولید محقق گردد تا این
شرکت همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام بردارد.

آغاز اولین مرحله وا کسیناسیون کارکنان
هلدینگ آتیهفوالد نقشجهان و
شرکتهایفرعیمستقر
به گزارش روابط عمومی هلدینگ آتیهفوالد
نقشجهان ،در راستای حفظ سالمت جامعه و با مساعدت
و حمایتهای مدیریت عامل گروه فوالد مبارکه و همچنین
مدیریت عامل هلدینگ آتیهفوالد نقشجهان و
پیگیر یهای معاون مالی ،اداری و مجامع این شرکت،
اولین مرحله تزریق وا کسن کرونا از فرایند وا کسیناسیون
کارکنان هلدینگ آتیهفوالد نقشجهان و شرکتهای فرعی
مستقر در استان اصفهان با هدف قطع زنجیره انتشار
ویروس کرونا ،ایمنسازی و حفظ سالمت کارکنان ،به
تعداد  ۵۷نفر ،در محل شرکت فوالد مبارکه انجام گردید.

دیدار مدیرعامل شرکت ورق خودرو
چهارمحال و بختیاری با مدیر شعب
بانک تجارت این استان

به گزارش روابطعمومی شرکت ورق خودرو
چهارمحال و بختیاری ،وحید میرزایی با هدف افزایش
سطحهمکاریهایدوجانبهبافهیمیمدیرشعببانک
تجارتایناستاندیدار ودوطرفبرهمکاریهایمستمر
تاکید کردند.
مدیرعاملشرکتورقخودروچهارمحالوبختیاریبااشارهبه
پایداریتولیداتاینشرکتدر شرایطسختتحریمیاظهار
داشت:باوجود مشکالتتحریموپیامدهایآن،توانستیمبا
تکیه بر ظرفیتهای داخلی اینمجموعه و تمرکز بر بازارهای
داخلی و خارجی این شرکت ،رکوردهای مطلوبی در تولید
داشتهومطابقبرنامهریزیواهدافمانتولید کنیم.
وحیدمیرزاییبانکتجارترابانکیاثرگذار در حمایتاز تولید
ملی ارزیابی کرد و گفت :امیدواریم با تقویت سطح همکاری
این دو مجموعه در راستای اهداف عالی خویش ،شاهد
توسعه هرچه بیشتر فعالیتهای اقتصادی شرکت ورق
خودروچهارمحالوبختیاریبهعنوانیکمجموعهصنعتی
در استانباشیم.
مدیرشعببانکتجارتچهارمحالوبختیاریدر ایندیدار
شرکت ورق خودرو را شریک تجاری ویژه این بانک دانست و
افزود :فوالد یکی از صنایع فعال و تأثیرگذار در استان و کشور
استوشرکتورقخودروچهارمحالوبختیاریبهعنوانیک
مجموعهفوالدیدرخشان،جزوشرکایتجاریارزشمنداین
بانکبهشمار میآید.
فهیمی در ادامه افزود :در مسیر کمک به پایداری تولید و
توسعه مجموعه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری از
هیچتالشیفروگذار نمیکنیم.

وضعیت بازار قراضه ترکیه
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وضعیت بازار بیلت سیآیاس

قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه با توجه به افت بازار واردات و کمبود
تقاضای محصوالت فوالدی نزولی است .هفته گذشته فوالدسازان در
ترکیه قیمت خرید قراضه از بازار داخلی را  7تا  14دالر کاهش دادند.
همچنین قیمت قراضه سنگین وارداتی  80-20در ترکیه در آخرین
معامالت بهطور متوسط  2دالر افت داشت و به  445دالر در هر تن
سیافآر رسید.
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در بازار بیلت ،پیشنهاد قیمت رسمی در بازار چندان دیده
نمیشد ،ولی قیمت بازار برای بیلت صادراتی سیآیاس
 585تا  600دالر در هر تن فوب تحویل سپتامبر تا ا کتبر
است .برخی از عرضهکنندهها بر  600تا  605دالر در هر تن
فوب پافشاری داشتند و برخی از تجار حاضر نیز به معامله در
 580دالر هر تن فوب بودند.
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ب
ـازار    
خـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ایمنی

آمادگی و وا کنش در شرایط اضطراری
تهیهکننده:بهداشتحرفهای،ایمنیوآتشنشانیفوالدمبارکه

صنعتفوالدیکیازصنایعپرخطر،بهخصوصدرزمینه
نشت مواد شیمیایی و انتشار گازهای سمی ،حوادث
رادیولوژیکی و نشت مخاطرهآمیز گازهای قابلانفجار و
اشتعال،انفجارات،پاششموادمذاب،حریقهاو...بهشمار
میآید و الزم است همواره آمادگی الزم در مواجه به شرایط
اضطراریراداشتهباشد.
بخشاول:تعریف
شرایط اضطراری :به واقعه غیرعادی که فرایند تولید ،فعالیت
کارکنان و سازمان را تهدید میکند و باعث توقف فعالیتهای
جاریمیشود،شرایطاضطراریمیگویند.
واکنش:بهبرنامهریزیوایجادهماهنگیهایالزم،برایمقابله
باشرایطی کهموجببروزخسارتمیشود،وا کنشمیگویند.
آمادگی :به مجموعه اقداماتی که توان مجموعه در برخورد و
مداخله مؤثر ،بهمنظور کاهش خسارات ناشی از ایجاد شرایط
اضطراریرانشانمیدهد،آمادگی گفتهمیشود.
برنامههایواکنشدرشرایطاضطراریدرسهفازتعریفمیشود:
فاز اول :اقدامات قبل از وقوع (طرح پیشگیری)؛ فاز دوم:
اقدامات حین وقوع (طرح مقابله)؛ فاز سوم :عملیات پس از
وقوع(طرحبازیابی)
فاز اول:اقداماتقبلاز وقوعشرایطاضطراری
بخشعمدههرطرحمدیریتاضطراری،طرحپیشگیریاست.
در اینفاز برایمقابلهباشرایطاضطراریمحتملوپیشگیریاز
گسترشپیامدهایناشیاز حوادث،برنامهریزیاجراییصورت
میگیرد.برایدستیابیبهاینمنظوراقداماتزیرانجاممیشود:
ارزیابی ریسک خطرات موجود در محیط و فرایند خط تولید
از قبیل انفجار ،پاشش مواد مذاب ،نشت مواد شیمیایی،
آتشسوزی،حادثهموردانتظار،میزانخسارتوآلودگیممکن
و...شناساییشوند.
با توجه به ریسکهای شناساییشده روش مناسب جهت
مقابلهباخطراتدر نظر گرفتهشود.
افرادباچگونگیتوقفاضطراریوطرحتخلیهاضطراریآشنا
شوندودر محلتجمعایمنحضور یابند.
مانور جهت آشنایی افراد با شرایط اضطراری واحد و نحوه
مقابلهباشرایطاضطراریبرگزار شود.
افرادبانحوهوا کنشدر مواجههباموادخطرنا کورویدادهای
طبیعیآشنا گردند.
نقشه واحد با مشخص کردن نقاط ایمن و غیرایمن ،اما کن
پناهگاهی و محل قطع منابع انرژی تهیه و به افراد آموزش داده
شود و تمهیدات الزم بهمنظور حفاظت از مخازن ذخیره مواد
شیمیایی،تانکرهاو..در نظر گرفتهشود.
نقشه راههای فرار و خروج اضطراری تهیه شود و از باز بودن
مسیرهایخروجاضطراریاطمینانحاصل گردد.
فهرست شمارههای اضطراری جهت تماس تهیه گردد و در
اختیار کارکنانقرار بگیرد.
وسایل امدادی موردنیاز شرایط اضطراری تهیه و در پناهگاه
واحداستقرار یابد(پتو،چراغقوهو.)...
افرادبانحوهتماسباآتشنشانیواورژانسآشناشوندوپست
انتظار محل انجام فعالیت را به یاد داشته باشند و ابزار هشدار و
اعالمکنندهخطرتهیهشود.
کنترلدورهایوسایلارتباطیصورتپذیرد.
فاز دوم:اقداماتحینوقوعشرایطاضطراری
فاز مقابله با شرایط اضطراری شامل تمامی اقداماتی است که
بهمنظورحفظایمنیافراد،تجهیزاتومحیطزیستدرموقعبروز
حادثهاجرامیشودوبرایرسیدنبههدفمذکور از لحظهوقوع
حادثهتازمانی کهریسکهایتعیینکنندهبهشرایطقابلقبول
کاهشپیدا کند،ادامهمییابد.سلسلهعملیاتاجراییاینفاز
بهشرحذیلاست:
هریک از کارکنان موظفاند به هنگام مشاهده شرایط
اضطراری با استفاده از وسایل ارتباطی موجود بالفاصله مراتب
را به مرکز آتشنشانی فوالد مبارکه گزارش کنند .برای جلوگیری
از گسترشوضعیتاضطراریبهوجودآمده،استفادهاز سیستم
توقف اضطراری ضروری است .برای توقف اضطراری در هنگام
وقوع حادثه الزم است با هماهنگیهای کلیه بخشهای
ذیربط،قسمتهایمختلفرااز همجدا کردویااز کار انداخت
تا هرگونه جریان مواد خطرنا ک قطع شود و مواد موجود به
محلهایامنتخلیه گردند.
نجاتمصدومینبراساسدستورالعملهایسازمانصورت
پذیردو درصورتبروزشرایطاضطراریبرحسبوسعتوتصمیم
بهتخلیهاضطراریالزماستبراساسدستورالعملهایاز پیش
تعیینشدهاقدام گردد.
پس از تجمع افراد در پناهگاهها و محلهای از پیش
تعیینشده،سرشماریافرادوجستوجویمفقودینونجات
مصدومینصورتپذیرد.
فاز سوم:عملیاتپساز وقوعشرایطاضطراری
تهیه گزارشدر یکوضعیتاضطراریقبلاز اینکه واقعیتهابه
فراموشیسپردهشونداهمیتدارد،ازاینروالزماستمشاهدات
اولیهدر شرایطاضطراریبهدرستیثبتوضبطشوند.
بهمنظور دست یافتن به بازیابی سریع ،اولین کار الزم انجام
سریععملیاتپا کسازیاست.پساز پا کسازیمحلحادثه
الزم است با استفاده از اطالعاتی که از گزارش اولیه حادثه تهیه
شده،بهتجزیهوتحلیلوریشهیابیعللآنپرداخت.
از در سرویس بودن سیستمهای حفاظتی اطمینان حاصل
شود،زیرااثراتوضعیتاضطراریمحتملبعدیاغلبمیتواند
شدیدتراز وضعیتاولیهباشد.

آشنایی با بخشهای گوناگون سایت کدال
بخشهای موجود در صفحه اول سایت کدال عبارت است از :خانه ،ناشران ،نهادهای مالی ،سامانه سنم ،سامانه ِتـدان،
سامانهصورتحساب،اخبار،دربارهماوارتباطباما کهدر ادامهبهتوضیحاتمربوطبهآنهاپرداختهخواهدشد.مواردذکرشده
بهصورتزیراست:

خانه

درزیرمجموعهاینبخش،قسمتهایاطالعیهها،نماد،نامشرکت،وضعیتنماد(برایمثالتحتاحتیاطومشمولفرایندتعلیق)،عنواناطالعیه،
کد ،زمان ارسال و زمان انتشار به ترتیب آخرین گزارشهای منتشرشده نشان داده میشود .در بخش جستوجوی اطالعیهها با فیلتری به شکل
تصویرزیرروبهروییم:
در بخش گروهاطالعیهنیزمیتوانیکیاز مواردزیرراانتخاب کرد:

در بخشنوعشرکتنیزمیتوانیکیاز مواردزیرراانتخاب کرد:

در قسمتنامنمادمیتوانباواردکردننمادموردنظربهصفحهاطالعاتمنتشرشدهیکسهمخاصمراجعه کرد،همچنین،همانطور کهدر تصویر
نشانداد هشدهاستمیتوانباوارد کردنسایرمشخصهها،همچونوضعیتناشر ،گروهاطالعیه،نوعشرکتونوعاطالعیهسریعتربهاطالعیهمدنظر
دسترسیپیدا کرد.در بخشوضعیتناشرمیتوانیکیاز مواردزیرراانتخاب کرد:

آ گهی

آ گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان
ردیف

نوعفراخوان

شــماره

موضوع

مهلــت ار ســال مــدارک

مدیریتمرتبط

1

مناقصهعمومی

48537322

احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شهید خرازی (فاز )2

1400/06/31

قراردادهایتوسعه

2

فراخوانعمومی

48536877

تعمیر و بازسازی انواع والوهای هیدرولیکی مجتمع فوالد مبارکه

1400/07/07

قراردادهایخرید

3

فراخوانعمومی

48534181

تعمیر و بازسازی انواع ویج و سگمنتهای فوالد مبارکه

1400/07/07

قراردادهایخرید

4

فراخوانعمومی

48536658

تعمیر و بازسازی اسپیندلهای رافینگ نورد گرم شرکت فوالد مبارکه

1400/07/07

قراردادهایخرید

جهتدریافتاسنادو کسباطالعاتبیشتردر خصوصفراخوانهایعمومی،مناقصاتومزایداتبهوبسایتشرکتبهنشانی،www.msc.irمنویخریدوتأمینکنندگان،مناقصاتمراجعهوطبقراهنمای
موجود،جهتانتخابمناقصهموردنظراز طریقسیستمارتباطباتأمینکنندگان()SRMاقدامنمایید.اطالعاتسایرفراخوانهااز طریقسایتشرکت،قسمتاطالعیههاقابلدسترساست.
آ گهیشماره1400-36
روابطعمومیشرکتفوالدمبارکهاصفهان
بورس و سهام

گــزارش عرضــه ،معامالت و قیمتهای کشفشــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تاریخ 1400/06/08
محصول

نماد

مقــدار عرضه(تن)

مقــدار تقاضا (تن)

مقــدار معامله شــده (تن)

قیمــت (ریال بــازای کیلوگرم)

تار یــخ تحویل

سرد

B

26000

27400

26000

225801

آذر

26000

27400

26000

ج ـ ـم ــع کـ ـ ـ ـ ــل

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

<<<<<< جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه >>>>>>
قیمت (ریال)

تغییر

حجم معامله

کمترین

بیشترین

پایانی

تغییر

(درصد)

(میلیون سهم)

12,250

12,060

20

0.17

11,890

170

1.41

106

90

0.76
1,78
0.09

تاریخ

روز

1400/06/13

شنبه

11,920

1400/06/14

یکشنبه

11,720

12.060

1400/06/15

دوشنبه

11,510

11,950

11,800

1400/06/16

سهشنبه

11,400

11,810

11,590

210

1400/06/17

چهارشنبه

11,430

11,800

11,600

10

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

11 /600

11 /590

11 /800

11 /890

12,060

59
111
103
109

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
10.000
9.500
9.000

واقعیتمجازیوافزوده()VR/AR

آنالیز فوری دادهها به منظور انطباق سریع

9

ترکیب دنیای فیزیکی با دنیای آنالین خرید  ،retailیکی از
جذابترین زمینههای کاربردی  VRدر صنعت مد و نیز سایر
صنایع است .یکی از رایجترین استفادههای این فناوری ،دادن
امکان امتحان کردن پوشا ک و تیپهای مختلف بهصورت
مجازی و با کمک  ARاست .آمازون با بهرهگیری از ظرفیتهای
هوش مصنوعی ،موفق به طراحی دوربینی شده است که همچون
مشاور مد و لباس کار میکند.

با کمک اینترنت و نرمافزارهای جدید ،برندها و کارخانهها
میتوانند فیدبک و هشدارهای در لحظه ،در خصوص کاالهای
آسیبدیده و معیوب از سوی کمپانیها دریافت کنند و با
این کار در هزینهها صرفهجویی نمایند .یکی از این نرمافزارها
 IQMSاست .این  ERPبهعنوان ابزاری برای پایش و جمعآوری
دادههای تولید بهصورت  real- timeبه کار میرود.

شماره1241

شنبه 20شهریورماه 1400

4صفر 1443
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علم و فناوری    
مدیریت دانش

موانع فردی تسهیم دانش در سازمانها
تهیهکننده :تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

افق آینده صنعت تولید آهن و فوالد در دنیا
تهیهکننده :واحد تحقیق و توسعه

کربن یکی از اصلیترین موادی است که
مخصوصا روش کوره
در فرایند تولید آهن،
ً
بلند ،مورد استفاده واقع میشود و در نتیجه
انتشار گاز  CO2در این فرایند اجتنابناپذیر
بهنظرمیرسد

آینده صنعت آهن و فوالد از جنبههای مختلف زیستی ،انرژی و فناوری موردتوجه
واحدهای صنعتی و دولتها بوده و در این زمینه تالشهای علمی دقیق و مدونی
صورت گرفته است .در این راستا ،گزارشهای متعددی توسط شرکتها و مؤسسات
معتبر صنعتی و پژوهشی ارائه شده است .پس از بررسی گزارشهای منتشرشده در دنیا ،این نکته
حاصل میشود که اوال این مسئله از مدتها پیش بهطور جدی توسط مرا کز تحقیقاتی و صنعتی
دنیا مورد توجه بوده است و ثانیا ،در این گزارشها آینده بسیار دور نیز مورد توجه قرار گرفته است.
برای نمونه میتوان به نمودار نشان دادهشده در شکل  1اشاره کرد.
همانطور که در این شکل دیده میشود ،آینده تولید فوالد در جهان بر اساس دو سناریوی «توسعه
پایدار»  Sustainable developmentو «نوآوری سریع»  Faster innovationبرای روشهای الکترولیز
سنگآهن ،تولید آهن اسفنجی با استفاده از هیدروژن خالص و رو شهای مبتنی بر جدایش،
ذخیرهسازی و استفاده از کربن  )CCUS( Carbon Capture Use and Storageنشان داده شده است.
دسته آخر شامل سه روش کوره بلند ،احیای مستقیم و  smelting reductionبا استفاده از  CCUSاست.
این دورنگری در مورد ابعاد دیگر صنعت آهن و فوالد نیز در گزارشها دیده میشود .برای نمونه
میتوان به شکل  2اشاره کرد که وابستگی انرژی و تولید  CO2را در صنایع فوالد آلمان نشان میدهد.
کربن یکی از اصلیترین موادی است که در فرایند تولید آهن ،مخصوصا روش کوره بلند ،مورد استفاده
واقع میشود و در نتیجه انتشار گاز  CO2در این فرایند اجتنابناپذیر به نظر میرسد .مطابق شکل،2

به نظر میرسد روند انتشار گاز  CO2وابسته به روند مصرف انرژی است .با توجه به اینکه صنعت
تولید آهن و فوالد از صنایعی است که مصرف انرژی زیادی دارد ،کاهش آالیندهها امری دشوار به
نظر میرسد .از طرفی ،در حال حاضر یکی از مهمترین راههای کاهش انتشار  ،CO2کاهش مصرف
انرژی است .گفتنی است که استفاده از مواد اولیه با عیار پایین ،مصرف انرژی و در نتیجه انتشار
آالیندههای گازی را افزایش میدهد .بنابراین نمودار شکل  2این سوال را مطرح میکند که در آینده چه
تمهیداتی باید اندیشید تا برای کاهش انتشار  CO2لزوما نیازی به کاهش مصرف انرژی نباشد .از این
رو ،می توان به موارد زیر جهت کاهش آالیندههای گازی صنعت تولید فوالد با تکنولوژیهای مختلف
( BF، DRو  )SRاشاره کرد:
استفاده از مواد بازیافتی و قراضه
استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی زیستی
بازیافت گاز خروجی بعد از جداسازی CO2
استفاده از مواد دارای هیدروژن
بهطورکلی با هدف پیاد هسازی اهداف توسعه پایدار ،فناور یهای نوینی در صنعت آهن و فوالد
پیادهسازی شده و یا در حال گذراندن مراحل تحقیقاتی است .این فناوریها غالبا با هدف افزایش
بهر هوری از انرژی ،با حرکت به سمت استفاده از منابع انرژی کمکربن ،افزایش میزان استفاده از
هیدروژن کمکربن و پیادهسازی فناوریهای مبتنی بر  CCUSصورت گرفته است.

شکل.1پیشبینیتولیدفوالددر جهانتاسال 2050بهتفکیکسناریوهایمختلف[]6

شکل.2روندتغییراتمصرفانرژیوانتشار گاز  CO2در صنایعفوالدآلمان(بابیچ Babichوهمکاران)

جدیدترین دانستنیها درباره امنیت سایبری

معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا
اعالم کردهاست کههرچنداینسازماناولین
و تنها نهاد اقدامکننده علیه تخلفات روبیکا
بوده است ،اما خود را به حمایت تمامقد از
سرویس داخلی قانونمند ،متعهد میداند.
طبق گفته وی ،ساترا تخلفات روبیکا را تا
اصالح نهایی و فعالیت قانونمند آن ،ادامه
خواهدداد

ت گست ݤر ݤدهݤ!
ل تخلف ݤا ݤ
ن ݤروݤبیک ݤا ب ݤه دݤلی ݤ
ل مج ݤو ݤز اݤپلیکیش ݤ
اݤبط ݤا ݤ
اخیرا برخی از کاربران شناختهشده در فضای مجازی که
دنبالکنندگان زیادی دارند ،اعالم کردند که صفحات جعلی
به نام آنها در پلتفرم روبیکا ساخته شده و تمامی محتوایی
که ایشان در پلتفرمهای خارجی مانند یوتیوب ،توییتر و
اینستا گرام منتشر کردهاند ،در این صفحات جعلی نیز منتشر
شده است.
روبیکا در پاسخ به این دعاوی اطالعیهای منتشر کرد و اعالم کرد
که ساخت حساب کاربری به نام افراد مختلف ،محدودیتی ندارد و
حسابهایی که جعلی خوانده میشوند توسط افراد حقیقی ایجاد
شدهاند و روبیکا در ساخت آنها نقشی نداشته است.
دلیل ارائهشده از سوی روبیکا برای سازمان تنظیم مقررات
رسانههایصوتوتصویرفرا گیردر فضایمجازی(ساترا)قانعکننده
نبود و مجوز این پیامرسان داخلی توسط ساترا باطل شد .ساترا
دلیل این امر را تخلفات گسترده این پیامرسان اعالم کرد که شامل
تخلفاتترافیکیودرآمدهایغیرقانونی،فعالیتبدونمجوز ونقض
قوانین رقابت بوده است ،اما به نظر میرسد گزارشهای اخیر درباره
استفاده غیرمجاز از اطالعات شخصی کاربران ،درنهایت منجر به
اقدام جدی ساترا در مقابل روبیکا شده است.
معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا اعالم کرده است که
هرچند این سازمان اولین و تنها نهاد اقدامکننده علیه تخلفات
روبیکا بوده است ،اما خود را به حمایت تمامقد از سرویس داخلی
قانونمند ،متعهد میداند .طبق گفته وی ،ساترا تخلفات روبیکا را تا
اصالح نهایی و فعالیت قانونمند آن ،ادامه خواهد داد.
منبع :افتانا

گروه  Indraعامل حمله سایبری به سیستم راهآهن ایران
شرکت امنیتی ،Check Pointگروه هکری Indraرا مسئول حمله
سایبری به سیستم راهآهن ایران در تیرماه سال جاری میداند.
در اینحمله،هکرهاصفحاتنمایشایستگاههایقطار راهک
کردند ،برنامه حرکت قطارها دچار تأخیر شد و روز بعد از حمله
اولیه ،پورتال وزارت راه ایران و زیرپورتالهای آن از دسترس
خارج شدند.
در این حمله ،هکرها از بدافزاری از نوع  wiperبرای پا ک کردن
کل دادههای سیستمها در زیرساخت حیاتی استفاده کردند که
فرایند بازیابی اطالعات را دشوار میساخت .دسترسی کاربران به
سیستمها قطع شد ،رمز عبور سیستمها تغییر یافت و بکگراند روی
دسکتاپ کاربران با پیامهای دلخواه که توسط هکرها تهیه شده
بود ،جایگزین گردید.
 Check Pointجزئیات فنی درباره حمله سایبری به راهآهن ایران
را منتشر و اعالم کرده است که این حمله شباهت بسیاری به سایر
حمالت گروه  Indraبه برخی شرکتها در کشور سوریه در بازه زمانی
سال  2019تا  2020دارد.
این شرکت با اشاره به حمله اخیر که سیستم راهآهن ایران را هدف
قرار داده بود ،درباره اهمیت پشتیبانی از زیرساختهای حیاتی به
دولتهای مختلف در جهان هشدار داد و برای مقابله با حمالت
مشابه ،بر وجود طرح بازیابی اطالعات در زیرساختهای حیاتی،
بهروزرسانی و اعمال آخرین وصلههای امنیتی در سیستمها و
استفاده از نرمافزارهای امنیتی شخص ثالث بهعنوان یک رهیافت
مؤثر در برابر حمالت باجافزاری تأ کید کرد.
منبعCheck Point :

امروزه دانش سازمانی یک منبع ناملموس بسیار
ارزشمند برای کسب مزیت رقابتی به شمار میرود و
مدیریت این دارایی برای سازمانها ضرورت یافته است.
با وجود این ،دانش هنگامی میتواند به بهبود و ارتقای
عملکرد سازما نها منجر گردد که در سطح سازمان به
اشترا ک گذاشته شود .اشترا ک هدفمند دانش در
سازما نها منجر به یادگیری سریعتر فردی و سازمانی
میشود ،خالقیت را توسعه میدهد و در نهایت به بهبود
عملکرد فرد و سازمان میانجامد .علیرغم نقش حیاتی
اشترا ک دانش در این فرایند ،موانع و عوامل بازدارنده
متعددی بر وضعیت اشترا ک دانش در سازمانها تأثیرگذار
است.
موانع و عوامل بازدارنده اشترا ک دانش در سه مقوله فردی،
سازمانی و فناوری جای میگیرند که در این مقاله به بررسی
عوامل بازدارنده فردی میپردازیم .موانع مربوط به نیروی
انسانی در فرایند اشترا ک دانش عبارتاند از:
کمبود زمان برای شرکت در فعالیتهای اشترا ک
دانش
محدودیتهای زمانی میتواند دلیل این امر باشد که چرا
افراد دانش خود را به اشترا ک نمیگذارند و ترجیح میدهند
کارهایی را انجام دهند که فایده بیشتری برای خودشان
دارد .در واقع ،با توجه به اینکه فعالیتهای اشترا ک دانش
هنوز تبدیل به جزئی از فرایند کاری کارکنان نشده است،
شرکت در اینگونه فعالیتها برای کارکنان بهعنوان وقت
و سرمایه هدررفته در نظر گرفته میشود .به همین دلیل،
مدیران باید فرصتهایی را بهصورت رسمی یا غیررسمی در
سازمان برای انتقال دانش و تجربه کارکنان و یا تبدیل دانش
ذهنی به عینی فراهم آورند.
عدم آ گاهی نسبت به فواید و سودمندی اشترا ک
دانش
عدم آ گاهی نسبت به فواید اشترا ک دانش یکی از موانع و
عوامل بازدارنده فرایند تسهیم دانش در سازمانهاست .در
این راستا ،مدیران سازمانها باید از طریق ارائه آ گاهیهای
الزم و برگزاری کال سهای آموزشی ،اطالعات موردنظر را
درباره سودمندی شرکت در اینگونه فعالیتها در اختیار
کارکنان خویش قرار دهند.
تفاوت در سطح تجربه و دانش
برخی افراد با توجه به اینکه دانش و تجربه زیادی ندارند،
تمایل کمتری نسبت به شرکت در فعالیتهای تسهیم
دانش دارند .بر همین اساس ،سازما نها باید افرادی را
استخدام کنند که درخصوص وظایف کاری از دانش و تجربه
بیشتری برخوردار باشند .چنین افرادی تمایل و گرایش
بیشتری به اشترا ک دانش خواهند داشت.
عدم اطمینان از ارزش و سودمندی دانش شخصی
مدیران سازما نها باید بر این نکته تأ کید کنند که
کماهمیتترین مسئله در فرایند کاری میتواند بزرگترین
مشکالت سازمان را حل کند و از این طریق حس اطمینان
از ارزشمند بودن تجربه کارکنانشان را در آنها ایجاد نمایند.
عدم اعتماد میان کارکنان
بدون وجود حس اعتماد در میان کارکنان ،تسهیم دانش
در سازمان صورت نمیگیرد .ا گر در تعامالت کارکنان اعتماد
دوجانبه وجود نداشته باشد ،بهیقین اشترا ک دانش و تجربه
آنگونه که مورد دلخواه سازمان است انجام نخواهد گرفت.
فردگرایی
تعداد افرادی که در سازمانها دانش خود را آزادانه و بهطور
رایگان به اشترا ک میگذارند بسیار کم است .در واقع
ویژگیهای شخصیتی افراد ،بینش ،عقاید و فرهنگ آنها در
این زمینه مؤثر است و سازمانها باید از استخدام کارکنانی با
ویژگی فردگرایی و رقابتی بودن خودداری کنند ،زیرا این افراد
ممکن است با انگیزههای بیرونی قوی در فعالیت اشترا ک
دانش شرکت کنند ،ولی انگیزههای بیرونی پایدار نیست.
مهارت ضعیف در ارتباط کالمی و نوشتاری
مهارتهای ارتباطی کارکنان چه کالمی و چه نوشتاری ،پایه
و اساس به اشترا کگذاری مؤثر دانش در سازمانهاست.
بنابراین ،چنانچه کارکنان سازمان در برقراری ارتباط و
مهارتهای کالمی و نوشتاری ضعیف باشند ،بهطور قطع،
اشترا ک دانش بهصورت مفید و مؤثر در آن سازمانها انجام
نخواهد شد.
عدم تعهد فرد نسبت به سازمان
تعهد سازمانی نیز بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر اشترا ک
دانش در بسیاری از تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است.
انواع تعهد سازمانی را در سه گروه تقسیمبندی میکنند:
تعهد مؤثر :در این نوع تعهد ،کارمند دارای احساسی است
که به ادامه همکاری در سازمان تمایل دارد.
تعهد مستمر :در این نوع تعهد ،کارمند از جنبههای منفعت
و سودآوری به محیط کار مینگرد .این امر موجب میشود
که او احساس کند به ادامه همکاری در سازمان نیاز دارد.
تعهد قانونی :در این نوع تعهد ،کارمند احساس اجبار
میکند و مجبور به ادامه فعالیت در سازمان است.
چنانچه تناسبی میان فرهنگ سازمانی و ویژ گیهای
شخصیتی کارکنان وجود نداشته باشد ،تعهد سازمانی فرد
در طی زمان کاهش مییابد که این امر به نوبه خود بر تمایل
کارمند به اشترا ک دانش تأثیرگذار است و بهعنوان یک عامل
بازدارنده مطرح میشود.

نحوه تفکر کودک یکساله
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شیوه آموزش سخنوری و حرف زدن به کودک

روش فکر کردن کودک یکساله در مقایسه با بزرگترها متفاوت
است .اغلب والدین درباره آنچه کودک یکسالهشان درک میکند
و انتظاراتی که از او میرود ،اطمینان کامل ندارند .شما هرچه
آ گاهی بیشتری از نحوه تفکر کودکتان پیدا کنید ،بهتر میتوانید
حمایت الزم را برای رشد و پیشرفت هوشی و ذهنی کودکتان
فراهم آورید ،بدون اینکه فشاری بیشاز تواناییهای کودک ،بر او
وارد کنید.

آموزش صحبت کردن فرایندی است که از بدو تولد کودک
و با تجربه استفاده از اصوات مختلف توسط او آغاز میشود.
معموال تا دوسالگی ،بیشتر کودکان واژگان زیادی آموختهاند
و میتوانند کلمات را بهمنظور ابراز نیازهای خود بیان کنند.
درست است که کودک معنی دقیق کلمات را درک نخواهد
کرد ،اما بااینحال شنیدن صدای شما او را هیجانزده
خواهد کرد.
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اجتم ـ ــاع ـ ـ ــی
فوالد من
حمیدحسنپورنهچیری،شاغلدر اقتصادیومالی
از معاونت محترم نیروی انسانی تقاضا میگردد جهت رفاه حال
همکاران در شرف بازنشستگی ،ترتیبی اتخاذ گردد تا کسورات
زمان اشتغال از حقوق بازنشستگان بهصورت اقساطی دریافت
گردد.
0913***3513

میثمعطائیزمانی،شاغلدر انرژیوسیاالت
از تالش مجدانه مدیریت شرکت و تمامی مسئولین در راستای
حفظ سالمت کارکنان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم .امید
استبهزودیشاهدریشهکنشدنبیماری کروناباشیم.
0913***3050

محسنمرادیریزی،شاغلدر فوالدسازیوریختهگری
مداوم
لطفا مسئولین در خصوص دریافت وامهای بانکی و شرایط آن
اطالعرسانینمایند.
0913***6990

موفقیت

موفقیتفرزندانهمکاران
در عرصه علمی
علی احمدی زفره ،فرزند همکار گرامی رسول احمدی زفره،
شاغل در خرید مواد مصرفی ،با قبولی در آزمون ورودی پایه
دهم دبیرستانهای دوره دوم استعدادهای درخشان ،به
این مدارس راه یافت.

عشق ،محبت و گذشت
در خانواده
نعمت پدربزرگ و مادربزرگ شدن

تهیهکننده :آموزش و توسعه منابع انسانی

علیاحمدیزفره

آنچه دو طرف از این رابطه دریافت میکنند

ابراز همدردی
با نهایـت تأسـف درهفتـه گذشـته روحاهلل همتی شـاغل
در فوالدسـازی ،محسـن مـرادی شـاغل در حملونقـل
جـادهای ،بهـروز درویشـی شـاغل در نـورد سـرد،
افسانهسـادات موسـویفر شـاغل در امـور حقوقـی،
مهدی ا کبـری شـاغل در تعمیـرگاه مرکـزی ،رضـا رضایی
نسـازی ،رسـول ابراهیمـی شـاغل در نـورد
شـاغل در آه 
گرم و اصغر شـبانی شـاغل در انتظامـات در غم درگذشـت
پـدر و مهـرداد نصـر شـاغل در تعمیـرگاه مرکـزی ،بختیـار
مختاریشاغلدر فوالدسازی،حشمتاهللوحجتاهلل
محمدپـور همـکاران بازنشسـته در غـم درگذشـت مـادر
و صمـد شـجاعی شـاغل در تعمیـرات مرکـزی در غـم
درگذشـت فرزنـد و حمیـد عسـکری شـاغل در تعمیـرات
مرکـزی در غـم درگذشـت همسـر بـه سـوگ نشسـتند.
همچنیـن همـکار بازنشسـته شـادروان احمـد رضـا
مصلحـی و همـکار شـاغل شـادروان خدامـراد خاشـعی
شـاغل در قسـمت نـورد گـرم بـه علـت بیمـاری و همـکار
شاغل شادروان مسلم نصیرزاده شـاغل در فوالدسازی
به علت سـانحه رانندگـی دار فانـی را وداع گفتند و بـه دیار
حـق شـتافتند.
اینغمجانکاهوضایعهجبرانناپذیررابهمحضرخانواده
ایـن عزیـزان تسـلیت عـرض میکنیـم و بـرای ایشـان علـو
درجـات را از درگاه حقتعالـی مسـئلت مینماییم.

شادرواناحمدرضامصلحی

شادروانخدامرادخاشعی

شادروانمسلمنصیرزاده

پدربزرگ و مادربزرگ شدن آرزوی میانسالی
همه ماست .ما نیز خاطرات خوشی از پدربزرگ و
مادربزرگهایمانداریم.در واقعاینرابطه،بخشی
از تجربیاتمحبتآمیززندگیماراتشکیلمیدهد.همانطور کههر
خانوادهایبادیگریمتفاوتاست،نقشپدربزرگومادربزرگهانیز
در خانوادههای گونا گونتفاوتدارد.
شاید با فرزندتان در یک خانه زندگی کنید .در این صورت ،نزدیکترین
رابطهرابانوههایتاندارید،باآنهابازیمیکنید،فرصتصحبتوانتقال
تجربه دارید و حتی از پرداخت پنهانی پول به نوههایتان لذت خواهید
برد.شایدازهمدورهستید،اماهمچنانمحبتوحمایتبیقیدوشرط
خود را نثار نوههایتان خواهید کرد .روی صحبت ما با پدربزرگها و
مادربزرگهاییاست کهارتباطنزدیکودائمیبانوههادارند.چونتصور
میکنند که همان وظایف پدر و مادری را در قبال نوهها بر عهده دارند و
همینجاست کهچنینتصوریباعثایجاد کدورتبینوالدین،پدرها
و مادرهایشان میشود .در شمارههای آینده درباره حدومرز محبت به
نوهها ،شیوه مدیریت و ابراز آن صحبت خواهیم کرد .در این شماره نیز
مقدماتیاز رابطهبزرگترهابانوههاووالدینشانمطرحمیکنیم.
رابطهنزدیکبرایسالمتیورفاهبزرگترهاونوههامفیداست.بزرگترین
هدیه این پیوند برای نوهها ،دریافت بیپایان عشق ،پذیرش ،صبر و

خشنودیشغلی،
راه و رسم افزایش آن
تهیهکننده :آموزش و توسعه منابع انسانی

هیچچیز سریعتر از ارتباط با افراد منفی
نمیتواند احساس نارضایتی در شما ایجاد
کند یا آن را افزایش دهد .مهم نیست چقدر
شغل خود را دوست داشته باشید ،ارتباط با
این نوع افراد و درگیر شدن در گفتوگوهای
منفی ،شایعات و روابط ناسالم میتواند
تأثیر عمیقی بر روان شما بگذارد .سعی
کنید از آن افراد فاصله بگیرید .ا گر این کار
امکانپذیر نیست ،تمام تالش خود را برای
هدایت مکالمات به موضوعات مثبتتر
انجام دهید

چندی پیش ،درحالیکه خسته و بیحوصله
بعد از یک روز کاری به خانه برمیگشت ،یکی از
دوستان قدیمیاش را بهطور اتفاقی مالقات کرد؛
اما تصمیم گرفت خود را به کوچه علیچپ بزند و از کنار او عبور
کند .با شنیدن سالمی از جانب او در جای خود ایستاد و دیگر راه
فراری نداشت .مشغول به سالم و احوالپرسی شدند و از کار
خود برای همگفتند .به نظرش آمد که دوستش از شغل خود کامال
خشنود است ،چیزی که او از خیلی وقت پیش احساس نمیکرد.
از آن روز به بعد ،با خود فکر میکرد که چه کاری نیاز است انجام
دهد تا مانند او حالش با شغلی که دارد خوب باشد.
باید بدانید که امروزه خشنودی شغلی از اهمیت فراوانی در محیط
کار برخوردار است؛ زیرا تمامی سازمانها و کارفرمایان میدانند که
کار خشنود باعث کاهش غیبت کارکنان ،افزایش خالقیت،
نیروی ِ
افزایش بهرهوری و تالش مضاعف در کار میشود .درواقع ،احساسی
که شما درباره شغلتان دارید نتیجه ارزیابی شما از آن شغل است؛
اینکه چقدر شما از طریق این شغل میتوانید ارز شهایی را به
دست بیاورید که برایتان از اهمیت زیادی برخوردار است .خشنودی
شغلی و احساس لذت از کار به عوامل متعددی بستگی دارد .هرچند
بسیاری از این عوامل تحت کنترل شما نیستند ،بسیاری دیگر از
آنها عوامل شخصی محسوب میشوند و آ گاهی از آنها به شما
کمک خواهد کرد تا احساس بهتری به کار خود داشته باشید و کمتر
احساس خستگیتان را با خود به هرکجا که میروید ببرید.

حمایت بیدریغ است که آن را بهطور منحصربهفرد لمس میکنند.
اینرابطهتأثیراتمثبتوماندگاریبربهزیستیعاطفیفرزنداندارد.
پدربزرگ و مادربزرگ شدن هم زندگی را تغییر میدهد و موجی از انرژی،
خوشبینی،جوانیوهدفمندیرابهزندگیشماواردمیکند.تحقیقات
نشان داده که نزدیکی عاطفی بین پدربزرگها ،مادربزرگها و نوهها از
بروز افسردگی جلوگیری میکند ،عملکرد مغز را بهبود میبخشد و منجر
بهزندگیطوالنیترمیشود.
بزرگترها کلید تاریخچه خانواده را در دست دارند و میتوانند به
نوهها بینشی درباره میراث خود ارائهدهند که حس تعلقخاطر را
در آنان پدید میآورد .شما بهعنوان پدربزرگ و مادربزرگ میتوانید
درباره خود ،اقوام ،رویدادها و سنتهای خانوادگی داستان بگویید.
همچنین سعی کنید از اعتماد نوهها استقبال کنید و بدون قضاوت،
به آنها گوش دهید.
پدربزرگومادربزرگهاباسالهاتجربهزندگیمیتوانندنوههارادر مسیر
زندگیراهنمایی کنندواحساسارزشمندیرادر آنهاتقویت کنندتابا
چالشهایزندگیروبهروشوند.همچنینمیتوانندبراینوههایشان
دوستوسرگرمکنندهباشند.فقطمطمئنشوید کههرچیزی کهدرباره
ارزشهاوسبکزندگیبانوههابهاشترا کمیگذارید،باباورهایوالدین
آنها نیز همخوانی داشته باشد .نوهها شما را به خاطر این کار دوست
خواهند داشت و به یاد خواهند آورد .در اینجا چند ایده برای ارتباط

چهار نکته برای افزایش خشنودی شغلی شما
.1کار امروز را به فردا مسپار
باتالق به تعویق انداختن کارهایتان غرق میشوید،
همزمان که در
ِ
احساس ناراحتی و نارضایتی شغلی میکنید .بسیاری از کارکنان در
شغل خود ،زمان زیادی را صرف بهانهجویی برای کارهایی میکنند
که باید انجام میدادند ،اما آن به اتمام نرساندهاند .درواقع ،زمانی
که شما بهطور ناقص وظایفتان را انجام میدهید ،صدایی که در
ذهنتان وجود دارد شما را خسته و ناراضی خواهد کرد .نیاز است
که دست از اهمالکاری بردارید ،سیستمی برای ردیابی تعهدات
و مدیریت برنامه خود ایجاد کنید و همچنین سعی کنید فقط
تعهداتی برای خود ایجاد کنید که میتوانید به آنها جامه عمل
بپوشانید.
.2دوری از منفیگرایی
هیچچیز سریعتر از ارتباط با افراد منفی نمیتواند احساس نارضایتی
در شما ایجاد کند یا آن را افزایش دهد .مهم نیست چقدر شغل خود
را دوست داشته باشید ،ارتباط با این نوع افراد و درگیر شدن در
گفتوگوهای منفی ،شایعات و روابط ناسالم میتواند تأثیر عمیقی
بر روان شما بگذارد .سعی کنید از آن افراد فاصله بگیرید .ا گر این
کار امکانپذیر نیست ،تمام تالش خود را برای هدایت مکالمات به
موضوعات مثبتتر انجام دهید.
.3بدون پرخاشگری ،خود را ابراز کنید
ارتباطی که شما با همکاران و سرپرستتان دارید و شیوهای که این

با نوهها در هر سنی ارائه شده است :زمانی را برای شرکت در بازیهای
تخیلی کودکاناختصاصدهید؛بهپارکیاسینما(تماشایفیلم)بروید؛
برایشان کتاببخوانید؛بهبهانهخریدیکبستنی،البتهبااجازهوالدین،
بچهها را بیرون ببرید؛ از انرژی و شور و هیجان نوههای خود لذت ببرید؛
در هرزمینهای کهباشد.
وقتی زمان زیادی را با نوهها میگذرانید ،به نحوی الگوی آنها خواهید
شد.بهبچههابیاموزید کهازویژگیهایشفقت،صبر،مهربانی،مالیمت
وعشققدردانی کنندواینویژگیهارادر عملو گفتار خودنشاندهید.

ارتباط با والدین

باوالدیندربارهایدههایتانبهعنوانپدربزرگومادربزرگصحبت کنید
و ایده خود را با آنها به اشترا ک بگذارید .انتخابهای خود را واضح
بیان کنید و هرگونه نگرانی درباره تداخل رفتاری با والدین را برطرف
کنید .همیشه به یاد داشته باشید که والدین مسئول بچهها هستند.
شماممکناستفرزندانخودرامتفاوتتربیت کردهباشید،اماتربیت
نوهها وظیفه والدین است ،نه شما .از قوانین و روالی که برای فرزندان
خود ایجاد میکنند پیروی کنید .از ارائه مشاوره خودداری کنید و در
صورتدرخواستوالدین،این کار رابااحتیاطانجامدهید.توصیههای
ناخواستهمیتواندمنجربه کدورتخانوادگیشودورابطهشماباوالدین
و نوهها را مختل کند .در شماره بعد ،بیشتر درباره این موضوع صحبت
خواهیم کرد.

ارتباطات را مدیریت میکنید تأثیر زیادی بر خشنودی شما از شغلتان
خواهد داشت .ازاینرو ،شما میتوانید در محیط کار برای حل
تعارضات در روابط خود ،بهجای پرخاشگری ،از مهارت ابراز وجود
استفاده کنید .درواقع ،افرادی که این مهارت را کسب کردهاند
میدانند که چگونه در مواقع لزوم از خود و منافع خود محترمانه
و متناسب با محیط کار دفاع کنند .همچنین ،آنها میدانند که
چگونه به برخی درخواستها «نه» بگویند و به دنبال کسب احترامی
باشند که شایسته آن هستند.
.4رهایی از خستگی
در برخی موارد ،شما مسئول احساس خستگیتان هستید و باید
هرچه سریعتر به رفع آن بپردازید .برای رهایی از احساس خستگی
و ایجاد خشنودی ،استراحتهای کوتا همدت به خود بدهید.
برای مثال ،ایستادن یا نشستن طوالنیمدت پشت یک دستگاه
میتواند فشار زیادی به جسم شما وارد کند .نیاز است تا از طریق
فعالیتهایی مانند ایستادن ،کشیدن دستها به سمت باال و
کشیدن نفسهای عمیق ،این فشار را از بین ببرید .همچنین ،سعی
کنید در این زمانهای استراحت ،به گفتوگو با همکارانی بپردازید
که انرژی شما را با خنده و شوخی افزایش میدهند .شما میتوانید با
ایجاد یک محیط کار که روح شما را آرام و زندگی شما را غنی میکند،
با این احساس خستگی مبارزه کنید.
در شماره هفته آینده ،به مباحثی در زمینه ارتباطات و مهارت ابراز
وجود در محیط کار خواهیم پرداخت.

مقام دوم اصفهان در مسابقات مهارتهای فردی بسکتبال

سه اصفهانی در اردوی تیم ملی وزنه برداری ایران

دو ورزشکار و یک مربی از استان اصفهان به تیم ملی وزنهبرداری مردان
ایران فراخوانده شدند.
به گزارش ایراسین ،اولین مرحله از اردوهای آمادهسازی تیم ملی
وزنهبرداری مردان ایران بهمنظور حضور در مسابقات جهانی و
بینالمللی سال  ،2021از روز سهشنبه  16شهریورماه  1400در کمپ
تمرین آزادی برگزار میشود.
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اصفهان به مقام دوم مسابقات مهارتهای فردی بسکتبال دختران زیر
 ۱۵سال کشور رسید.
مسابقات مهارتهای فردی دختران زیر  ۱۵سال در رشته بسکتبال،
با حضور  ۲۲استان از  8منطقه کشور بهصورت دورهای با برگزاری ۶۳
بازی به پایان رسید .نفرات برتر این مسابقات به اردوی انتخابی تیم ملی
دختران (زیر  ۱۵سال) دعوت خواهند شد.
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جدایی دو بازیکن از فوالد مبارکه سپاهان

 ۱۳مدال رنگارنگ برای دختران دونده فوالد مبارکه سپاهان
مرحله اول بیسـتوپنجمین دوره رقابتهای قهرمانی دوومیدانی بانوان باشـگاههای کشـور با کسـب  ۱۳مدال تیم
فـوالد مبارکه سـپاهان پایان یافت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان ،مرحلـه اول از بیسـتوپنجمین دوره رقابتهـای دوومیدانـی
قهرمانـی بانـوان باشـگاههای کشـور در مجموعـه آفتـاب انقلاب تهـران برگـزار شـد .در ایـن رقابتهـا تیـم دوومیدانـی بانـوان باشـگاه فـوالد
مبارکـه سـپاهان بـا کسـب  ۱۳مـدال عنـوان سـومی را کسـب کـرد.
نتایج کسبشده توسط ورزشکاران تیم دوومیدانی بانوان فوالد مبارکه سپاهان در روز دوم مسابقات به این شرح است:
در رشته پرتاب چکش ،بیتا فکری با پرتابی به مسافت  33.47متر موفق به کسب مدال برنز شد.
در رشته دو  ۵۰۰۰متر شقایق خطیبی با زمان  ۱۹:۲۰.۶۱مدال نقره را از آن خود کرد و افسانه فریدی مقام هشتم را کسب کرد.
در رشته دو  ۱۰۰متر محدثه ابراهیمپور مقام چهارم و مرجان حبیبی مقام هفتم را کسب کردند.
در رشته دو  ۱۰۰متر با مانع مرجان حبیبی و الهه سیفی به ترتیب مقام ششم و هفتم مسابقات را کسب کردند.
در رشته پرش ارتفاع مهسا کارگر با پرشی به ارتفاع 1.68متر مدال نقره این رشته را به دست آورد.
در رشـته پرتاب وزنه زهرا امیدوار با پرتابـی به مسـافت  11.74متر و حدیث قسیسـین با پرتابی به مسـافت  11.54متر بـه ترتیب عناوین
پنجم و ششم را کسب کردند.
در رشـته پرش با نیزه فرزانه کوشکسـتانی با پرشـی به ارتفـاع  2.90متـر و نیلوفر فشـخورانی با پرشـی به ارتفـاع  2.70متر عناویـن پنجم و
هفتم را کسب کردند.
در رشته دو  ۴۰۰متر کژان رسـتمی با زمان  55.95ثانیه صاحب مدال طال شـد و سـاجده فانی با زمان  59.98ثانیه مقام ششم را کسب
کرد.
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در رشته دو  ۱۵۰۰متر فاطمه نصری با زمان  ۴:۴۲.۷۶نایبقهرمان و فرحناز رازیان با زمان  ۵:۰۷.۳۶عنوان هفتمی را کسب کرد.
در مسابقات  ۴در  ۱۰۰متر امدادی تیم فوالد مبارکه سپاهان با زمان  50.96ثانیه مقام چهارم را کسب کرد.
در رشته پرش سهگام به رکورد  12.34مدال برنز را کسب کرد.
در پیادهروی  ۱۰کیلومتر فاطمه شعبانلو با زمان  ۵۷:۵۵دقیقه مدال نقره و ملیحه بختی با زمان  ۱:۰۱:۰۳عنوان پنجمی را کسب کرد.
در دو  ۴۰۰متر با مانع الهه سیفی با زمان  ۰۱:۰۶.۴۹چهارم شد.
در پرتاب نیزه فاطمه علیزاده با پرتابی به مسافت  31.85متر پنجم شد.
در دو  ۸۰۰متر ساجده فانی با زمان  ۲:۱۷.۲۸دقیقه چهارم و نگین ولیپور با زمان  ۲:۲۵.۶۱دقیقه ششم شد.
در هفتگانه فائزه طباطبایی با  ۴۵۴۳امتیاز مدال نقره را کسب کرد و صدف آقاجانی با  ۳۸۹۵امتیاز پنجم شد.
در دو  ۲۰۰متر کژان رستمی با زمان  24.75ثانیه مدال نقره و محدثه ابراهیمپور با زمان  25.03ثانیه مدال برنز را کسب کردند.
در  ۳۰۰۰متـر فاطمه نصـری با زمـان  ۱۱:۱۴.۳۰دقیقـه مقـام اول ،فرحناز رایـزن بـا زمـان  ۱۲:۲۲.۶۷دقیقه مقام چهارم و سـیما شـادکام با
زمان  ۱۲:۵۶.۳۷دقیقه مقام هفتم را کسب کردند.
در پرش طول سمانه کوهکن با پرشی به طول  5.45متر پنجم شد.
در ماده پرتاب دیسک زهرا امیدوار با پرتابی به مسافت  46.68متر سوم شد.
در  ۱۰۰۰۰متر شقایق خطیبی با زمان  ۴۲:۵۹.۴۹دقیقه چهارم و افسانه فریدی با زمان  ۴۵:۴۸.۳۶هشتم شد.
در  ۴در  ۴۰۰متر ،فوالد مبارکه سپاهان با زمان  ۴:۱۸.۹۵دقیقه صاحب مدال برنز شد.
در پایـان مرحلـه اول بیسـتوپنجمین دوره رقابتهـای قهرمانـی بانـوان باشـگاههای کشـور تیـم فـوالد مبارکـه سـپاهان با کسـب دو مدال
طلا ،شـش نقـره و پنج برنـز مقـام سـوم را کسـب کرد.

باقریوبحیراییاز جمعطالییپوشانجداشدند.
به گزارش روابط عمومی باشـگاه فوالد مبارکه سـپاهان ،روحاهلل
باقری و حامد بحیرایی بهصورت توافقی از باشـگاه فوالد مبارکه
سـپاهان جدا شدند.
بـا توجـه بـه درخواسـت ایـن دو بازیکـن و پـس از مذا کـره و تأییـد
محرم نویدکیا و موافقت باشـگاه فوالد مبارکه سـپاهان ،روحاهلل
باقریوحامدبحیراییبهصورتتوافقیاز سپاهانجداشدند.
باشگاهفوالدمبارکهسپاهانبرایایندوبازیکنآرزویموفقیت
و سـربلندی میکند.

اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش
در منزل (مرحله پنجاهوهشتم)
باتشکرازمشارکتشمادرمسابقهورزشدرخانه،اسامیبرندگان
مرحلۀپنجاهوهشتمتمریناتبهشرحزیراست.

حسینمحمدی994324

اطالعیه

ورزشهای مناسب جهت درمان تنگی کانال نخاعی
(قسمت دوم)

در شمارهقبلیخبرنامهفوالد،در قسمتاولاینمطلب،بهورزشهایمناسببرایدرمانتنگی کانالنخاعی،عللبروز
گرفتگینخاعیوهمچنیندردسرهایافزایشسنبرایمهرههای کمرپرداختیم.در اینشماره،آموزشحرکاتورزشیاین
مبحثراادامهمیدهیم.
حرکت :3روی زمین بنشینید و پاهای خود را صاف کنید .از یک وسیله مثل طناب ،حوله یا یک تکه
پارچهاستفاده کنیدواینحرکتانعطافیراانجامدهید.البتهآنرابدونوسیلههممیتواناجرا کرد
وبایدسعی کنیدانگشتاندستتانرابهانگشتانپایتانبرسانید.در روزهایاولتمرینبههیچعنوان
بیشازحدفشار واردنکنید؛چرا کهموجب گرفتگیعضالتو کشیدگیپشتزانوو کمرمیشوید.تالش
کنیدبهمروربتوانیدانگشتانپایخودرالمس کنید.
حرکت :4بهصورت عادی بایستید .حاال یک پای خود را بهاندازه تقریبا دوبرابر عرض شانه خود جلو
ببریدودرحالیکهبادستتانزانویپایجلوییرا گرفتهایدحرکترااجرا کنید.فراموشنکنیددر تصویر
از شخص سالم و جوان استفاده شده که انعطاف الزم را دارد؛ پس شما ا گر در کمر خود احساس درد
میکنید ،نباید انتظار داشته باشید از روز نخست این حرکت را بهخوبی اجرا کنید .در تصویر ،حرکت
انعطافو کششیشخصبهدلیلآمادگیالزمتوانستهاستپایعقبیخودرابهزمینبرساند کهاین
کار برایشخصی کهدردتنگی کانالنخاعداردویاسنزیادیداردامکانپذیرنیست؛پسالزمنیست
بیشازحدبهپایعقبیخودفشاروارد کنید.درروزهایبعدیتمرین،بنابرپیشرفتبدنتان،میتوانید
حرکتانعطافیراانجامدهید.
حرکت  :5کامال صاف بایستید و سپس همانند تصویر پایین بیاید ،اما توجه کنید که ا گر اضافهوزن
دارید ،این حرکت برای شما چندان مفید نخواهد بود؛ چرا که به زانوهای شما فشار وارد خواهد کرد.
ا گرسنشمازیاداست،بیشازاندازهپاییننیاید؛چرا کهامکانداردنتوانیدبهخوبیبدنخودرا کنترل
کنیدوزمینبخورید.بههمینمنظور میتوانیداز شخصیبخواهیدپشتسرشماقرار بگیردومراقب
شماباشدیااینکهاینحرکترادر شرایطیاجرا کنید کهپشتسرشمایک کاناپهویاصندلینرمباشد.
حرکت:6برایاعمالفشار بهپهلوها،زیربغلوبرخیقسمتهایپشتهمانندتصویربنشینید(پاها
نباید زیر شما باشد ،دو زانو ننشینید)؛ سپس یک دست خود را باال بگیرید و کمی به سمت مخالف
متمایل شوید .در لحظه اوج حرکت کمی مکث کنید و پس از حدود ۷ثانیه به حالت عادی بازگردید؛
اینحرکترابرایهرسمتتا ۱۰بار اجرا کنید.
حرکت :7در سطح صاف بخوابید .پاها را همانند تصویر در حالت ۹۰درجه باال ببرید .سپس به آرمی
درحالیکه شکل پاها به هم نخورد آنها را به یک طرف بدن خود متمایل کنید؛ قسمت سرشانه و در
واقعباالتنهشمافقطدر روزهایاولوبرای کمکبهاجرایحرکتمیتواندتکانبخورد،ولیشماباید
تالش کنید که خیلی زود باالتنه خود را روی زمین بیحرکت نگه دارید و فقط بدن شما از قسمت کمر
بچرخد.ا گردر چرخشعجله کنیدواینحرکتراسریعانجامدهید،امکانشنیدنصدایمهرههای
پایین کمرهست.پسدر اجرایحرکتعجلهنکنید.
توجهداشتهباشیدهرگونهحرکاتورزشیونرمشیبایدبا گرم کردنشروعوباسرد کردنتمامشود.اجرایناصحیححرکاتورزشیبهجزاضافه
شدندرد کمکیبهشمانخواهد کردو زیادهرویدر انجامحرکات،باعثسریعترشدنرونددرماننمیشود.
گردآوری:خدماتعمومیوامور رفاهی،امور ورزش

برگزاری مرحله پنجاهونهم 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.

حمیدرضاسلمانیزادهحسنآبادی993996

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.

عبدالهشهیدانی922791

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

محمدشمسمورکانی958679
برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحله پنجاهوهشتم
میتوانند جهت دریافت جوایز خود ،به ساختمان امور ورزش
مراجعه کنند .همچنین مرحله پنجاهونهم این مسابقه در
جریان است .عالقهمندان میتوانند طبق دستورالعملی که
در همین صفحه آمده است ،عالوه بر انجام تمرینات ورزشی در
مسابقهشرکت کنند.
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هر عمل نیکی ،عملی نیکوتر از خود دارد ،مگر شهادت در راه خدا که
نیکوتر عملی از آن وجود ندارد.
(خصال ،ج  ،١ص ) ٨
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معرفی کتاب

حمله هواییبه الولید

نویسنده:
سرتیپخلباناحمدمهرنیا

ناشر :
سوره مهر
جنگ آغاز شده بود و نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،در یکم مهرماه  1359و
تنها یک روز بعد از شروع جنگ ،ضربهای کاری به
نیرویهواییعراقواردآورد کهطیآن 140فرونداز
بمبافکنهای نیروی هوایی در عملیاتی به نام
«کمان»99بیشترپایگاههایهواییعراقرابهجز
پایگاهالولید،بمباران کرد؛بنابراینعراقیهاتصمیم
گرفتند کلیههواپیماهایاصلیخودرابهنقطهای
منتقل کنند که هیچ یک از ِاسکادرانهای ایرانی
نتوانند به آن جا برسند و آن را هدف قرار دهند و
بخشیازهواپیماهایعملیاتیخودرابهمجموعه
پایگاههایالولیددر غربعراقدر نزدیکیمرز اردن
انتقالدادند.
در 15فروردین،۱۳۶۰هشتفروندفانتوموبمبافکن
«اف »۴ایرانی دوربردترین حمله هوایی در تاریخ
نیروی هوایی ایران را به انجام رساندند .در این
عملیات غرورآفرین ،هشت فروند هواپیما با عبور از
نوار مرزیدو کشور ترکیهوسوریهباپرواز ارتفاعپستو
انجامسوختگیریدرحالحرکتتوانستندبهپایگاه
الولید برسند که سه برابر برد پروازی این هواپیماها
با ایران فاصله داشت .آنها در نهایت موفق شدند

 48فروند از هواپیماهای رژیم بعث را منهدم و بدون
تلفات به میهن اسالمی بازگردند .در جریان این
عملیات حدود  80درصد نیروی هوایی عراق به
طور کامل نابود شد و تا یک سال بعد از آن نتوانست
مأموریتمهمیانجامدهد.
کتاب «حمله هوایی به الولید» نمونهای متفاوت
است کهباروشتاریخشفاهینوشتهشدهاست.این
کتاب درسال  1389راهی بازار شد و چگونگی انجام
عملیاتحملهبهالولیدرااز زبانلیدر عملیاتوسایر
شرکتکنندگان روایت میکند .وجه تمایز این کتاب
آناست کهنویسندهاش،سرتیپخلباندکتراحمد
مهرنیا،خودیکیازخلبانانتیمحملهکنندهبهالولید
بودهاست.اوتکتکاعضایدخیلدر اینعملیات
از خلبان گرفته تا پرسنل راداری را میشناخت.
ازاینرو ،پس از بررسی اسناد و مدارک در دسترس،
به سراغ  80تن از آنها رفت و با تکیه بر معیارهایی
همچوناشرافبراطالعاتفنی،خاطراتمشترکبا
مصاحبهشوندهوتنظیممصاحبهبراساستخصص
فنیمصاحبهشونده،اطالعاتخودرا گردآوری کرد.
در کتاب حمله هوایی به الولید تمامی مراحل
عملیات از زمان طراحی تا انتها روایت میشوند و
شرکتکنندگان در آن ،خاطرات خود را در البهالی
این روایت تعریف میکنند .آنطور که در این کتاب
روایت شده ،عملیات دو بار بهصورت ناموفق اجرا
میشود تا در نهایت تمامی نواقص آن رفع و ظرف 5
ساعتاجرامیگردد.
منبع:رسانهنیوز

ا کارگردان :محمدحسینمهدویان
مس ــتند «آخر ی ــن روزه ــای زمس ــتان» داس ــتان زندگ ــی
ش ــهید حس ــن باق ــری ب ــا ن ــام واقع ــی غالمحس ــین افش ــردی از
جوانتری ــن فرمانده ــان ای ــران در دوران جن ــگ ای ــران و ع ــراق
اس ــت .ش ــهید حس ــن باق ــری بهعن ــوان فرمان ــده قرارگاهه ــای
نص ــر و کرب ــا نق ــش بس ــیاری در موفقی ــت نیروه ــای ای ــران در
عملیاته ــای فتحالمبی ــن ،رمض ــان و همچنی ــن بیتالمق ــدس
و آزادس ــازی خرمش ــهر داش ــت .وی هن ــگام ش ــهادت ،س ــمت
قائممقامی فرمانده نیروی زمینی سپاه را برعهده داشت.
ای ــن اث ــر ب ــه نویس ــندگی و کارگردان ــی محمدحس ــین مهدوی ــان و
تهیهکنندگ ــی حبیـ ـباهلل والین ــژاد تهی ــه و تولی ــد ش ــده اس ــت.
مهمتریــن و جذابتریــن بخــش ایــن کار اســتفاده از تصویربــرداری
 16میلیمت ــری اس ــت ک ــه ب ــه س ــبک و س ــیاق برنامهه ــای «روای ــت
فت ــح» س ــاخته ش ــده اســت .تصاویــر قدیم ــی و سیاهوس ــفید ی ــادآور
مســتند روایــت فتــح اســت کــه بــا صــدای ســید محمــد آوینــی بــرادر
ش ــهید مرتض ــی آوین ــی هم ــراه اس ــت.
ش ــاید بزرگتری ــن مش ــکل تولی ــدات دف ــاع مق ــدس در تلویزی ــون
و س ــینما را بای ــد در قهرمانپ ــروری ش ــخصیتها جس ــت ،ام ــا
نویس ــنده و کارگ ــردان ب ــا هوش ــمندی از ش ــهید باق ــری ،ن ــه ی ــک
قهرم ــان و ن ــه ی ــک قدی ــس میس ــازد .در ای ــن مس ــتند م ــا ش ــاهد
زندگ ــی م ــردی هس ــتیم ک ــه پلهپل ــه راه ــش را پی ــدا میکن ــد ،حت ــی
ا گ ــر در کودک ــی پرجنبوج ــوش ب ــوده ،در مدرســـه نم ــره خوب ــی
نیــاورده و مثــل هــر آدم عــادی دیگــری زندگــی کــرده ،او کســی اســت
ک ــه س ــرانجام راه ــش را در زندگ ــی پی ــدا میکن ــد؛ ب ــهعب ــارت دیگ ــر،
گ ــروه س ــازنده کام ــا هوش ــمندانه از کلیشهس ــازی دوری میکن ــد.
از دیگ ــر ن ــکات ق ــوت ای ــن مس ــتند ،مت ــن ق ــوی و منس ــجمی اس ــت
ک ــه ب ــه هم ــراه تخی ــل فیلمنامهنوی ــس باع ــث ش ــده ک ــه آخری ــن
روزهــای زمســتان اثــری دیدنــی شــود .فیلمنامهنویــس بــا انتخــاب
برشهــا و تولیــد و پــرورش زوایایــی از زندگــی شــهید حســن باقــری و
اس ــتفاده بج ــا از صوته ــای زم ــان جن ــگ و ص ــدای ش ــهید باق ــری
و همرزم ــان او تصاوی ــر بازس ــازی و امروزیش ــده را ب ــه واقعی ــت
نزدی ــک ک ــرده اس ــت.
انتخــاب بازیگــران و بــازی خــوب بازیگــران باعــث شــده ایــن مســتند
یت ــر ش ــود .میت ــوان ح ــدس زد ک ــه کارگ ــردان و گ ــروه ب ــرای
دیدن 
انتخ ــاب بازیگ ــران ش ــخصیتهایی همچ ــون ش ــهید هم ــت،
محس ــن رضای ــی ،متوس ــلیان ،س ــردار جعف ــری و س ــردار رش ــید ب ــا
چ ــه محدودیتهای ــی مواج ــه بودهان ــد ،ام ــا نتیج ــه کارش ــان نش ــان
میده ــد ک ــه بازیگ ــران انتخابش ــده ع ــاوه ب ــر فا کت ــور ش ــباهت
چه ــره ،بازیه ــای قابلقبول ــی را ه ــم ب ــه نمای ــش گذاش ــتهاند .ای ــن
م ــوارد را ب ــه انتخ ــاب لوکیش ـنهای ای ــن مس ــتند اضاف ــه کنی ــد ت ــا ب ــه
ایــن نکتــه برســیم کــه بــا همــه ســختیهای تولیــد کارهــای ژانــر دفــاع
مقــدس ،خلــق یــک اثــر دیدنــی نیــاز بــه تــاش و البتــه خالقیــت دارد.
بهعبارتدیگ ــر کیفی ــت ب ــاالی بازس ــازی ح ــوادث و ش ــخصیتهای
دفــاع مقــدس بایــد در شــأن حکایــت باشــد کــه در ایــن مجموعــه این
اتف ــاق بهخوب ــی افت ــاده اس ــت.
منبع :سایت شهید آوینی

مشاهیر

شهید حسین خرازی در سال  ۱۳۳۶در شهر
شهیدپروراصفهان،در خانوادهایآ گاه،متقیوباایمان
فرزندی متولد شد که او را حسین نامیدند .او در زمان
فراگیریدانش کالسیک،لحظهایازآموزشمسائلدینی
غافلنبود.بهتدریجباامورسیاسیآشناییبیشتریپیدا
کرد و در شرایط فساد و خفقان دوران طاغوت ،گرایش
زیادیبهمطالعهجزوههاو کتباسالمینشانداد.
شهیدودفاعمقدس
در عملیات خیبر که توأم با صدمات و مشقات زیادی
بود ،دشمن تمام منطقه را با انواع و اقسام جنگافزارها و
بمبهای شیمیایی مورد حمله قرار داده بود ،اما شهید
خرازیهرگزحاضربهعقبنشینیوترکموضعخودنشد،تا
اینکهدر اینعملیاتیکدستاودر اثراصابتترکشقطعو
پیکرزخمیاوبهعقبفرستادهشد.
در عملیات کربالی  ۵در جلسهای با حضور فرماندهان
گردانها و یگانها از آنان بیعت گرفت که تا پای جان
ایستادگی کنند و گفت :هرکس عاشق شهادت نیست از
همین حاال در عملیات شرکت نکند ،زیرا این یک عملیات
عاشقانهاستواز حسابهایمادیخارجاست.
لشکراودر اینعملیاتتوانستباعبور از خا کریزهایهاللی
که در پشت نهر جاسم از کنار اروندرود تا جنوب کانال ماهی
ادامه داشت ،شکست سختی به عراقیها وارد آورد .عبور از
ایننهربدانجهتبرایرزمندگانمهمبود کهعالوهبرتثبیت
مواضع فتحشده ،عامل سقوط یکی از دژهای شرق بصره
بود که در کنار هم قرار داشتند .هدایت نیروهای خطشکن

در میان آتش و بیاعتنایی او به ترکشها و تیرهای مستقیم
دشمنوایثار واز خودگذشتگیاو،راهرابرایپیشرویهموار
کرد و باالخره با استعانت از الطاف الهی در صبح روز فتح و
پیروزی،حاجحسینباخضوعوخشوعبهنماز ایستاد.
خصوصیاتبرجستهشهید
شهید خرازی با قرآن و مفاهیم آن مأنوس بود و قرآن را با
صدای بسیار خوبی قرائت میکرد .روزهای عاشورا با پای
برهنهبههمراهبرادرانرزمندهخوددر لشکرامامحسین(ع)
در بیابانهایخوزستانبهسینهزنیوعزاداریمیپرداخت
ومقیدبود کهشخصادر اینروز زیارتعاشورابخواند.
حساسیت فوقالعادهای درخصوص مصرف بیتالمال
داشت .همیشه نیروها را به پرهیز از اسراف سفارش میکرد
و میگفت« :وسایل و امکاناتی را که مردم مستضعف در
این دوران سخت زندگی جنگی تهیه میکنند و به جبهه
میفرستند بیهوده هدر ندهید ».او به آنچه میگفت عمل
میکرد؛بههمینجهت گفتارشبهدلمینشست.
نحوهشهادت
او با آنکه یک دست بیشتر نداشت ،ولی با جنبوجوش و
تالشفوقالعادهاشهیچگاهاحساس کمبودنمیکردوبرای
تأمین و تدارک نیروهای رزمنده در خط مقدم جبهه ،تالش
فراوانیمیکرد.
در عملیات کربالی،۵زمانی کهدر اوجآتشتوپخانهدشمن،
رساندن غذا به رزمندگان با مشکل مواجه شده بود ،خود
پیگیر جدی این کار شد .در همان حال خمپارهای در
نزدیکیاش منفجر شد و روح عاشورایی او به ملکوت اعلی
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پرواز کرد و این سردار بزرگ در روز هشتم اسفندماه ۱۳۶۵در
جوار قربالهیمأوا گزید.
یکسفارشاز شهید
یمااینباشد کهخاطرهشهدارادر ذهنمانزنده
هموارهسع 
نگهداریموشهدارابهعنوانیکالگودر نظرداشتهباشیم که
شهداراهشان،راهانبیاستوپاسدارانواقعیهستند کهدر
اینراهشهیدشدند.
ما لشکر امام حسینیم ،حسینوار هم باید بجنگیم .ا گر
بخواهیمقبرششگوشۀامامحسین(ع)رادر آغوشبگیریم،
جز این نباید کالمی و دعایی داشته باشیم که الّل ُه َّم اجعل
محمد َو
حیایَ ،محیا
َم
آل محمد و َمماتیَ ،م َ
ّ
محمد و ِ
َ
مات ّ
آل محمد.
ِ
منبع:رسانهنیوز

در سجدۀواجبقرآن،الزمنیستتمامشرایطسجدهنماز حفظشود،امااینگونهنیست که
شخصبتواندمهررابهپیشانیبچسباند،بلکهبایدسجده کند؛به گونهای کهاگر کسیمشاهده کرد،
بگویددر حالتسجدهاست.در اینحالتقرار گرفتنهفتعضوبرزمینضرورتندارد،هرچندبهتر
استهمانندسجدهنماز سجده کند.عالوهبراین،سجدهبایدبررویمهریاچیزی کهسجدهبرروی
آنصحیحاستانجام گیرد.
مسئله:در هریکاز چهار سوره«والنجم»«،اقرء»«،المتنزیل»و«حمسجده»یکآیهسجدهاست کها گر
انسانبخواندیا گوشبهآندهد،بعداز تمامشدنآنآیه،بایدفوراسجده کندوا گرفراموش کرد،هروقت
یادشآمد،بایدسجدهنماید.
مسئله :هرگاه در سجده واجب قرآن ،پیشانی را به قصد سجده به زمین بگذارد ،ا گرچه ذکر نگوید ،کافی
الل ُع ُبو ِدیَّ ًه
الل ایماناً َو تَصدِیقاً َل إ ِ َ
الل َحقّا َحقّا َل إ ِ َ
استو گفتناین ذکر،مستحباست«:ال إ ِ َ
له إ ِ َّل ّ ُ
له ّال ّ ُ
له إ ِ َّل ّ ُ
َ
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ب تَ َع ُّبدا ً َو ِر ًّقا َل ُمستَنکِف َ ُ
ٌ ُ َجِ ٌ
ک یا َر ِّ
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مناسبت

شهادت امام حسن مجتبی (علیهالسالم)
تا کربالیحسین(علیهالسالم)چندسالیمانده،امادر مدینه کربالییدیگربرپاشدهاست.
خیانتهادر کار استوسرداریتنهامانده،خونهاریختهمیشود،نهدر صحرا کهدر تشتتنهایی
سردار.تنهاترینسردار جانمیدهددر قلبقتلگاه.حاال یکبدنماندهبرزمینوبرجایهربوسه
رسولاهللیکتیرنشستهوبقیعآغوشمیگشایدبرایحسن(علیهالسالم).ا گربخواهیمعظمتو
شخصیتوجودنورانیامامحسنمجتبی(علیهالسالم)رادر یکجملهبیان کنیمبایدبگوییم کهامام
حسن(علیهالسالم) کسیاست کهاخالقوصفاتشنشانهبافضیلتترینانسانرویزمیناست.
محمد بن اسحاق جملهای در خصوص امام مجتبی (علیهالسالم) دارد و آن این است که امام حسن
مجتبی(علیهالسالم)خویهایواال وزیبایالهیوانسانیبسیاریداشت؛مظهرجاللوجمالالهیبود
که هرکس نگاهش به امام مجتبی (علیهالسالم) میافتاد ،شیفته و شیدای شخصیت و مرام و منش آن
حضرتمیشد.بعدمیفرماید کهبعداز رسولا کرم(صلاهللعلیهوآله)،امامحسن(علیهالسالم)از نظر
شرافتوفضیلتجایگاهیفوقالعادهداشتند.
ابنعباسروایتمیکند کهرسولخدا(صلیاهللعلیهوآله)فرمود«:آن گاه کهفرزندمحسنمجتبیرابا
زهرشهید کنندتمامساکنانآسمانوزمینبراوسوگوار میشوند.بدانیدسوگواریو گریهبرمصیبتهای
فرزندمحسنبسیارفضیلتدارد.هرکسدرمصیبتاو گریه کندچشماناودرروزی کههمهدیدههانابینا
خواهندبود،روشنوبیناخواهدشدودلاودر روزی کهتمامدلهااندوهنا کخواهندبود،از غبار اندوه
پا کخواهدشدوهرکس کهمرقداورادر بقیعزیارت کند،قدمهایاودر پلصراط،در روزی کهقدمهابر
منبع:شیعهنیوز
			
آنلرزانشوند،از لغزشدر امانخواهدماند».

معنویت

دفاعمقدس؛نمادسربلندی
ایراناسالمی
بهخودمیبالیمدر کشوریزندگیمیکنیم کهجایجایآنعطرآ گیناز حضور شهیدانیاست
کهتاریخمارابانثار خونخویشوبرایسربلندیایرانعزیزرقمزدند.
آغاز جنگ  :صدامحسینباپاره کردنقرارداد ۱۹۷۵الجزایردرمقابلدوربینهایتلویزیونی،جنگ
و تجاوز علیه ایران را در روز  ۳۱شهریورماه ۱۳۵۹با حمالت هوایی آغاز و ظرف چند ساعت ۱۹،نقطه مهم،
ازجمله فرودگاههای کشور ما را مورد هدف قرار داد .رژیم بعثی عراق در پی موافقت کاخ سفید ،عملیات
تهاجمسرتاسریارتشخودبهخاکایرانرابارمز«یومالرعد»بهمعنای«روز تندر»آغاز کرد.
جنگی نابرابر :در این جنگ ،همه کشورها علیه ایران اسالمی دست به اقدام زدند :شوروی
بزرگترینتأمینکنندهنیازهایتسلیحاتیعراقبود؛آمریکابزرگترینمتحدعراقعلیهایرانبود؛آلمان
بزرگترین کارخانهساختسالحشیمیاییرادر عراقساخت؛فرانسهعالوهبرصدهاهواپیماموشکو…
یک بمب اتمی به عراق برای حمله به ایران هدیه کرد؛ ایتالیا چند میلیون مین ضدنفر به عراق فرستاد؛
سوئیس کار بر پروژه اورانیوم را در عراق آغاز کرد؛ بلژیک قرارداد ساخت یک پایگاه نظامی به قیمت ۸۳۰
میلیوندالررادر عراقمنعقد کرد؛برزیلقراردادیدهسالهباعراقبرایهمکاریهستهایامضا کرد؛شیلی
در ساخت بمبهای خوشهای به عراق کمک کرد؛ اسپانیا ،سوئد ،ژاپن و آرژانتین کمکهای نظامی
متنوعی به عراق علیه ایران اعطا کردند؛ اردن اولین کشوری بود که بهطور رسمی از عراق حمایت کرد و
نیرویانتظامیبهعراقاعزامنمود؛ کویتوامبالعوض ۱۵میلیوندالریبهعراقدر جنگعلیهایراناعطا
کردوجزیرهبوبیانرا کهجزوخاکاین کشور استاز آغاز تاپایانجنگبهعنوانپایگاهموشکیوباندپرواز
هواپیماهایعراقیبرایزدن کشتیهاوحتیموشکبارانشهرهایایراندر اختیار عراق گذاشتهبود؛
مصر 5.3میلیارددالرموشکوتسلیحاتبهصورترایگانبرایعراقفرستاد؛سودانصدهاتناز سربازان
ارتشخودرابهجبهههایجنگعلیهایراناعزام کردوسازمانمللدر سکوت،مسامحهوتعللدر مقابل
جنگنابرابرعلیهایرانبهسرمیبرد.
دانستنیهایدفاعمقدس  :در کلدفاعمقدس ۷سالو ۱۱ماه،یا ۲۹۰۰روز وبهعبارتیدیگر ۹۵ماه
طول کشید کهاینمدتدوبرابرجنگدو کرهودوبرابرجنگجهانیاولاست.مجموعادر طول ۸سال
دفاعمقدس ۱۶۳عملیات کوچکوبزرگوبهطور تقریبیهر ۷ماهیکعملیاتعلیهدشمنانجامشده
کهدر اینمیان ۱۹عملیاتبزرگ ۱۹،عملیاتمتوسطو ۱۲۵عملیات کوچکانجام گرفتهاست.
تعداد کلشهدایجنگایرانوعراق،طیآخرینآمار ۱۸۸هزارو ۱۵نفراعالمشدهاست.درجنگتحمیلی
 ۱۷۲۰۵۶نفردر درگیریبادشمنو ۱۵۹۵۹نفردر بمبارانشهرهابهشهادترسیدهاند.
رژیم عراق در طول ۸سال دفاع مقدس ۲۴۲،بار از سالحهای شیمیایی علیه ایران استفاده کرده است.
طبقاعالمسازمانحمایتاز مجروحینسالحشیمیاییمستقردر انگلیس،عراقاولینرژیمیاست که
غیرنظامیانراباسالحشیمیاییبمباران کردهاست.
پایانمقاومت:پسازهشتسالدفاعدلیرانهرزمندگان،دشمننتوانستحتییکوجبازخاک
کشورمانرااشغال کندوهمگانبهعظمتواقتدار جمهوریاسالمیایراناعتراف کردند.
منبع:رسانهنیوز

اوقات شرعی فوالد
اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان مغرب

ش ـ ـن ـ ـبـ ـ ـ ــه

1400/06/20

5:24

6:45

13:01

19:33

یکش ـنـبـ ــه

1400/06/21

5:24

6:46

13:00

19:32

دوش ـن ـب ــه

1400/06/22

5:25

6:46

13:00

19:30

سهشنبه

1400/06/23

5:26

6:47

12:59

19:29

چهارشنبه 1400/06/24

5:27

6:48

12:59

19:27

پنجشنبــه 1400/06/25

5:27

6:48

12:59

19:26

1400/06/26

5:28

6:49

12:58

19:25

شـ ـن ـ ـب ـ ـ ـ ــه 1400/06/27

5:29

6:50

12:58

19:23

جـ ـمـ ـعـ ـ ــه

