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مدیرعامل فوالد مبارکه در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد:

رشد  17درصدی حمل محصوالت فوالد مبارکه به
مقصد مشتریان در سال جاری

3

کاهش  400درصدی زمان نصب
جرثقیل  50تنی حمل اسلب در فوالد مبارکه
2

دستیابی به رکورد روزانۀ تولید
در فوالد سنگان

2

شرکت ورق خودرو کارآفرین برتر
استان چهارمحال و بختیاری

2

مدیرکل گمرک شهید رجایی وناظر گمرکات استان هرمزگان:

صادرات فوالد هرمزگان
افتخاری برای کشور است

2

شرکت فوالد سفیددشت
چهارمحال و بختیاری لوح تقدیر
مسئولیتهای اجتماعی را کسب کرد
2
آ گهی

آ گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
شماره

ردیف

نوع فراخوان

1

مزایده عمومی

خرید یک ردیف ورق فوالدی st 52به ابعاد 30*1800*7300
48506426
میلیمتر بدون موج درجه یک

2

مناقصه عمومی

خرید  72.000کیلوگرم کاغذ مورد نیاز جهت چاپ خبرنامه
48505627
و مجله

3

مناقصه عمومی

48502454

مناقصه عمومی خرید سیم تخت آلومینیومی عایق شده

1398/12/05

4

مناقصه عمومی

-

تأمین گوشت قرمز مورد نیازشرکت فوالدمبارکه

1398/12/05

قراردادهای خرید

5

مناقصه عمومی

48505428

خرید مندریل و والو

1398/12/10

مدیریت خريد
مواد مصرفی

موضوع

مهلت ارسال مدارک

مدیریت مرتبط

1398/12/03

مدیریت خريد
مواد مصرفی

98/12/03

مدیریت خريد
مواد مصرفی
مدیریت خريد
مواد مصرفی

مناقصـات و مزایـدات  :جهـت دريافـت اسـناد و کسـب اطالعـات بيشـتر بـه نشـانی  www.msc.irلینک مناقصات و مزایـدات بخش خريد و تأمين كنندگان
مراجعـه و طبـق راهنمـاي موجـود ،نسـبت بـه انتخـاب مناقصه مورد نظر از طريق سيسـتم ارتباط بـا تأمين كننـدگان ( )SRMا قدام نمائيد.
روابط عمومی
سایر فراخوان ها :جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی  www.msc.irبخش اطالعیه ها ،فراخوان مربوطه مراجعه فرمایید.

اطالعیه
برگزاری هفتۀ هشتم مسابقات فوتسال و والیبال گرامیداشت دهۀ مبارک فجر

7

برگزاری مسابقات شنا بزرگداشت دهه مبارک فجر

7

برگزاری تمرینات حرکات اصالحی

7

آغاز ثبتنام مسابقات پرس سینۀ گرامیداشت دهۀ مبارک فجر

7

پخش زنده برنامۀ "چهارشنبه های تالش"
ساعت ۹تا  ۱۱صبح رادیو فوالد موج  FMفرکانس 88
روزهای چهارشنبه همراه و همنشین شما در محل کارتان هستیم.
ارتباط با رادیو فوالد از طریق پیامک3000322222 :
تلفن 33000 :و آدرس کانال تلگرامی @Radiofulad

سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل:
شماره سامانه پیامک:

روابط عمومی

Email: ceo@msc.ir
30003222

رادیو فوالد  -موج  ،FMفرکانس -88ساعت  9تا  12/30 - 11تا  14/30و  20تا 22
وبسایت اینترنتی:
Instagram.com/msc.ir

www.msc.ir
Aparat.com/msc.ir

اشخاص حقوقی و شرکتها بهمنظور اشترا ک خبرنامه فوالد میتوانند درخواست خود را به پست الکترونیکی  webmaster@msc.irارسال نمایند.
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خـبـــــــــــر
در محضر والیت

کاهش  400درصدی زمان نصب
جرثقیل  50تنی حمل اسلب در فوالد مبارکه

رهبر انقالب در دیدار جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی ارتش:

باید قوی شویم تا جنگ نشود و
تهدید دشمن تمام شود

حضـرت آیـتاهلل خامنـهای،
فرمانده کل قوا ،در دیدار فرماندهان
و کارکنـان نیـروی هوایـی و نیـروی
پدافنـد هوایـی ارتـش ،واقعـۀ ۱۹
بهمـن سـال  ۱۳۵۷را نتیجـۀ اطمینان
امـام خمینـی (ره) و مبـارزان بـه وعـدۀ
اله ــی دانسـتند و گفتنـد :ا گـر تفکـر
تخلفناپذیـر بـودن وعـدۀ الهـی در
جامعـ ــه حا کـم شـود و مسئ ــوالن
هوشـیارانه عمـل کننـد ،تهدیدهـا بـه
فرصـت تبدیـل خواهـد شـد و تحریم
میتـ ــواند عامـ ــل نجـات کشـور از
وابسـتگی بـه نفـت و حـل بسـیاری از
مشکالت شود.
رهبـر انقلاب اسلامی در ایـن دیـدار کـه در چهـل
و یکمیـن سـالروز بیعـت تاریخـی همافـران نیـروی
هوایـی بـا امـام خمینـی (ره) در  ۱۹بهمـن  ۵۷برگـزار
شـد ،ایـن واقعـه را یـک حادثـه فراموشنشـدنی
و اعجاببرانگیـز و دارای درسهـا و عبرتهایـی
خواندند و افزودند :در دوران رژیم گذشته ،نیروی
هوایـی ارتـش یکـی از نزدیکتریـن نیروهـا بـه مرکـز
قـدرت و آمریـکا بـود ،امـا رژیـم طاغـوت ،ضربـه را از
همین نیـرو خورد کـه هیـچگاه تصـور آن را نمیکرد.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای خاطرنشـان کردنـد:
براسـاس آیات قرآنـی ،خداونـد از جایی به دشـمن
ضربـه میزنـد کـه هیـچگاه انتظـار آن را نـدارد و
مؤمنین نیز از ناحیهای تقویت و حمایت میشوند
کـه انتظـار آن را نداشـتهاند کـه در فرهنـگ دینـی،
َ
حتس ُب» یا همان رزقی که در محاسبات
«رزق ال ي ِ
مـادی جایـی نداشـته اسـت ،نامیـده میشـود.
رهبـر انقلاب اسلامی بـا اشـاره بـه آیـات قرآنـی کـه
صراحتـا و مؤکدا از نصـرت یاریکننـدگان دین خدا
یـاد شـده اسـت ،افزودنـد :بایـد بـه ایـن وعد ههـای
الهی اطمینان داشـت و با امید به آینـده به حرکت
رو بـه جلو بـا قـدرت ادامـه داد.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای تأ کیـد کردنـد :ا گـر
چنیـن تفکـر و روحیـهای در هـر مجموعـه و جامعـه
ایمانـی حا کـم شـود ،افـراد آن مجموعـه بـا عـزم
راسـخ ،تهدیدها را به فرصت تبدیـل خواهند کرد.
مهـای
همانگونـه کـه نیـروی هوایـی بهرغـم تحری 
آمریـکا ،ا کنـون علاوه بـر تعمیـر و بازسـازی
جنگندههـا و هواپیماهـا ،طراحـی و سـاخت
جنگنـده را نیـز انجـام داده اسـت.
ایشـان رمـز موفقیـت و پیشـرفت نیـروی هوایـی را
تبدیـل تهدیـد بـه فرصـت ،قطـع امیـد از بیگانگان

ما بهدنبال تهدید
هیچ کشور و ملتی
نیستیم ،بلکه به
دنبال حفظ امنیت
کشور و جلوگیری
از تهدید هستیم.
رهبر انقالب
اسالمی با تأکید
بر اینکه ضعیف
بودن ،دشمن را
تشویق به اقدام
خواهد کرد،
افزودند :برای
آنکه جنگ نشود
و برای آنکه تهدید
تمام شود ،باید
قوی شد

و تکیهبـر تواناییهـا و ظرفیتهـای داخلـی
برشـمردند و افزودنـد :این موضـوع قابلتعمیم به
کل کشـور اسـت و میتوان بهرغم تحریمها که یک
حرکت جنایتکارانه است ،برای کشور فرصتهای
زیـادی را بـه وجـود آورد.
رهبـر انقلاب اسلامی تأ کیـد کردنـد :ا گر مسـئوالن
هوشـیارانه عمـل کننـد میتـوان بـا اسـتفاده از
شـرایط تحریـم ،اقتصـاد کشـور را از وابسـتگی بـه
نفـت کـه عامـل مهـم بسـیاری از مشـکالت اسـت،
نجـات داد.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای گفتنـد :البتـه برخـی
افـراد باهـوش در داخـل هیئـت حا کمـه آمریـکا
متوجـه ایـن موضـوع هسـتند و گفتهانـد نبایـد
بگذاریـم ایـران اقتصـاد بـدون نفـت را تجربـه کنـد
و بـه همیـن دلیـل بایـد مسـیری را بـاز بگذاریـم تـا
اقتصـاد ایـران بهکلـی از پـول نفـت جـدا نشـود کـه
مسئوالن بهخصوص مسـئوالن اقتصادی باید در
ایـن خصـوص هوشـیار باشـند.
ایشـان بـا اشـاره بـه پیچیدهتـر شـدن ابزارهـا
و شـیوههای دشـمنان خاطرنشـان کردنـد :در
مقابـل ،شـیوهها و روشهـای جمهـوری اسلامی
نیز پیچیدهتر از گذشته شده اسـت ،بهگونهای که
شهـا و
شهـای گونا گـون کشـور ،رو 
ا کنـون در بخ 
کارهـای کاملا منطقـی ،پیچیـده و پیشروندهای
در جریـان اسـت کـه تأمینکننـدۀ عمـق راهبـردی
کشـور اسـت و دشـمن را زمینگیـر کـرده اسـت.
ایشـان با تأ کیـد بر لـزوم قـوی شـدن کشـور در همۀ
جهات بهویژه در زمینۀ دفاعی گفتند :ما بهدنبال
تهدید هیچ کشور و ملتی نیسـتیم ،بلکه به دنبال
حفظ امنیت کشـور و جلوگیری از تهدید هسـتیم.
رهبـر انقلاب اسلامی بـا تأ کیـد بـر اینکـه ضعیـف
بـودن ،دشـمن را تشـویق بـه اقـدام خواهـد کـرد،
افزودنـد :بـرای آنکـه جنـگ نشـود و بـرای آنکـه
تهدیـد تمـام شـود ،بایـد قـوی شـد.
حضـرت آیـتاهلل خامنـهای ،نیروهـای مسـلح
بهویـژه نیـروی هوایـی ارتـش ،نیـروی هوافضـای
سـپاه و سـازمان صنایـع دفـاع را بـه تلاش بـرای
تقویـت بنیـۀ دفاعـی در ابعـاد مختلـف ،دقـت در
پیـش بـردن کارهـای مهـم و حدا کثـر اسـتفاده از
ظرفیتها و استعدادها توصیه کردند و گفتند :ا گر
رؤسـای قبلی آمریکا مسـیر شـیطانی این رژیم را در
زیرپوشـشهایی دنبـال میکردند ،امـروز انحراف،
جنگافروزی ،فتن هسـازی و طمـع آمریکاییها به
داشـتههای دیگران ،علنی و بدون پوشـش اسـت
و ایـن مسـیر باطـل دشـمنان ملـت ایـران قطعـا
محکـوم بـه شکسـت اسـت.

با اتکا به تجربه و تخصص
کارشناسان فوالد مبارکه و با
همکاری شرکتهای داخلی زمان
نصبجرثقیل 50تنیحملاسلب
شمارۀ 46واحدآمادهسازیتختال
 400درصد کاهشیافت.
در پی کسباینرکوردموفقیتآمیز،رئیسزاده
رئیسواحدجرثقیلهایریختهگریدر گفتوگو
با خبرنگار فوالد گفت :جرثقیل شمارۀ  46با
کالس کاری  M8A8و با طول دهانۀ پل 35/5
متر و ظرفیت باربرداری  50تن در توسعۀ پالن
شمارۀ Aواحد آمادهسازی تختال برای افزایش
ظرفیت انبار اسلب واحد ریختهگری مداوم
طراحی و ساخته شده است .این جرثقیل در

دهم بهمنماه در یک شیفت کاری به مدت12
ساعت در ارتفاع  10متری تیر گریدرهای سالن
ردیف N- Oنصبشد.

دستیابی به رکورد روزانۀ تولید در فوالد سنگان
مدیرعامل فوالد سنگان از
کسب رکورد تولید روزانه  15هزار و
 29تن گندله در این شرکت خبر
داد.

تعهد و توانمندی
کارکنان شرکت
صنایع معدنی
فوالد سنگان
در تولید مواد
اولیۀ کیفی
جهت واحدهای
فوالدسازی کشور
این شرکت را به
منبعی قابلاتکا و
مطمئن در تولید
گندله در شرق
کشور تبدیل کرده
است

علی امرایی افزود :پوالدمردان فوالد سنگان،
با توکل بر خدا و عزم راسخ در بهمنماه سال
جاری و در جهت تحقق منویات مقام معظم
رهبری در زمینۀ رونق تولید توانستند به این
رکورد غرورآفرین دست یابند.
وی ادامه داد :این رکورد با ورود بیش از 17
هزار تن کنسانتره و توزین بیش از  850کامیون

در یک روز حاصل شد.
مدیرعامـل فـوالد سـنگان ثبـت رکوردهـای
پیا پـی در تولیـد گند لـۀ کیفـی در ایـن
شـرکت را بیانگـر توانمنـدی ،هماهنگـی و
ظرفیتسـازی عظیم در واحدهـای واردات،
توزیـن ،تولیـد ،انباشـت و برداشـت و انتقـال
محصـول دانسـت و گفـت :تعهـد و توانمندی
کارکنان شـرکت صنایع معدنی فوالد سـنگان
در تولیـد مـواد اولیـۀ کیفـی جهـت واحدهـای
فوالدسـازی کشـور ا یـن شـرکت را بـه منبعـی
قابلاتـکا و مطمئـن در تولیـد گندلـه در شـرق
کشـور تبدیـل کـرده ا سـت.

شرکت ورق خودرو کارآفرین برتر استان چهارمحال و بختیاری
همزمانباسیزدهمینجشنوارۀ
کارآفرینــــان برتر و سیویکمین
جشنوارۀتجلیلوامتناناز نخبگان
جامعۀ کار وتولیداستانچهارمحال
و بختیاری ،از شرکت ورق خودرو
بهعنوان کارآفرین برتر این استان
تجلیلشد.
بــه گــزارش روا بــط عمومــی شــرکت ورق
خــودرو ،در ایــن مراســم کــه روز سهشــنبه 15
بهمنمــاه بــا حضــور مدیــرکل اداره تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی اســتان ،حجتاالســام
و المســلمین نکونــام امامجمعــه شــهرکرد و

نماینــده ولیفقیــه در اســتان چهارمحــال و
بختیــاری ،اردشــیر نوریــان نماینــدۀ مــردم
شــهرکرد در مجلــس شــورای اســامی ،ســردار
ا کبــری فرمانده ســپاه حضــرت قمر بنیهاشــم
و جمعــی از دیگــر مقامــات ایــن اســتان برگــزار
شــد ،شــرکت ورق خــودرو ضمــن دریافــت لــوح
تقدیــر کارآفریــن برتــر اســتان ،در جشــنوارۀ
معرفــی و قدردانــی از نخبــگان جامعــۀ کار و
تولیــد اســتان نیــز بــه کســب رتبــۀ برتــر در ایــن
حــوزه نائــل شــد و بــا دریافــت لــوح تقدیــر مــورد
تجلیــل قــرار گرفــت.
در ایـن مراسـم حجتاالسلام و المسـلمین
نکونـام طی سـخنانی بـا اشـاره بـه اهمیـت رونق
تولیـد در اقتصـاد کشـور ،بـر توجـه بیشـتر بـه

صادرات فوالد هرمزگان افتخاری برای کشور است

پیام تبریک مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه به مناسبت
میالد فرخنده و با سعادت اسوۀ تمام عیار مکارم و قلۀ
رفیع فضائل اخالقی ،حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها
ابوالفضــل ا کبرپــور ،مدیــرکل گمــرک شــهید
رجایــی و ناظــر گمــرکات اســتان هرمــزگان ،از
شــرکت فــوالد هرمــزگان و فراینــد تولیــد تختــال
در ایــن شــرکت بازدیــد کــرد .وی در گفتوگــو
بــا خبرنــگار روابــط عمومــی ایــن شــرکت اظهــار
داشــت :نزدیــک بــه  ۶۰درصــد حجــم تجــارت
خارجــی کشــور را گمــرکات اســتان هرمــزگان بــر
عهــده دارد و  ۶۰درصــد درآمــد گمــرکات کشــور

«زن عنصر تابنا کی است که زیربنای فضیلت
هـای انسـانی و ارزشـهای واالی خلیفـه اهلل
جهان اسـت».
(امام خمینی ره)
سـالروز میلاد بانـوی خوبیهـا و مهربانیهـا،
اسـوۀ عصمـت و طهـارت ،حکمـت و معر فـت،
مبـارزه و مجاهـدت و روز زن و تکریـم مـادر را بـه
زنان تالشـگر جبهه صنعت و اقتصاد ،صمیمانه
تبریـک و تهنیـت عـرض نمـوده و تقـارن آن را بـا
روز والدت رهبـر کبیـر و معمـار انقلاب اسلامی
حضـرت امـام خمینـی (ره) گرامـی مـیدارم.
اینجا نـب بـا اعتقـاد قلبـی بـه توانمنـدی،

واحدهـای تولیـدی فعـال و خلاق تأ کیـد کـرد و
گفـت :تحقـق و توسـعه و بومیسـازی قطعـات از

گامهای مهمـی اسـت کـه میتواند در اسـتقالل
روزافـزون کشـور مؤثـر باشـد.

مدیرکل گمرک شهید رجایی وناظر گمرکات استان هرمزگان:

پیام مدیر عامل

مسـئولیتپذیری ،صدا قـت ،تعهـد سـازمانی
و توانمنـدی هـای زنـان افتخـار مـی کنـم کـه
شـرکت فـوالد مبارکـه بـا همـکاری زنـان سـخت
کـوش و تالشـگر خـود بـه عنـوان یکـی از شـرکت
هـای پیشـرو و موفـق در کشـور عزیزمـان مسـیر
توسـعه جامعـه را بـا قـوت بـه پیـش مـی بـرد.
سعادت و نیکبختی همه همکاران بویژه زنان
محترمه شاغل در شرکت را از درگاه خالق متعال
مسـئلت مینمایم و امیدوارم که با اقتداء به آن
بانوی فـدا کار در اجتماع حضـوری فاطمه گونه
داشـته و گرمابخش کانون خانواده باشید .
حمیدرضا عظیمیان
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه

در همین خصوص ،ابراهیمیان سرپرست
جرثقیلهایریختهگریافزود:اینسازه 180تنی
از  2دستگاه پل و یک دستگاه ترولی و سازههای

رابطتشکیلشدهاست.
وی رکورد قبلی نصب سازۀ جرثقیل را مربوط به
سازۀ جرثقیل شمارۀ  45و به مدت  48ساعت
اعالم کرد و گفت :کسب این رکورد که برگ زرین
دیگری از افتخارات شرکت فوالد مبارکه است ،با
برنامهریزیدقیقوهمتوتالش کارکنانواحد
جرثقیلهایریختهگریوبارعایتمسائلایمنی
در جهت کاهشمدتزمانتوقفخطوطتولید
بهدستآمد.
سرپرست جرثقیلهای ریختهگری از همکاری
مدیریتناحیۀفوالدسازیوریختهگریمداوم،
واحدهای حملونقل و آمادهسازی تختال و
همچنین از مساعدت شرکتهای جرثقیل
پوالد ،شرکت فنی مهندسی و واحد اجرای
پروژههاقدردانی کرد.

نیــز از اســتان هرمــزگان اســت.
وی تســهیالت در نظــر گرفتهشــده بــرای
فــوالد هرمــزگان کــه  ۹۰درصــد قطعــات و مــواد
اولیــۀ وارداتــی خــود را از طریــق بنــدر شــهید
رجایــی وارد میکنــد گفــت :فــوالد هرمــزگان
از معــدود صنایعــی در اســتان هرمــزگان اســت
کــه همــکاران مــا در آن بهعنــوان گمــرکات
خــاص ،مســتقل و مســتقر هســتند و خدمــات

شــبانهروزی ارائــه میدهنــد.
وی در ادامــه گفــت :جلســات و گفتوگوهایی
بــا مدیــران شــرکت فــوالد هرمــزگان انجــام
گرفــت و در آنهــا مشــکالت فــوالد درخصــوص
گمــرک و همچنیــن مشــکلی درخصــوص
با ســکول مطــر ح و بررســی شــد کــه حتمــا
تــاش خواهیــم کــرد ایــن موانــع و مشــکالت در
اســتان رفــع شــود.
ا کبرپــور دربــارۀ چگونگــی حفــظ تســهیالت
مناطــق ویــژه بــرای صنایــع مســتقر در ایــن
مناطــق بــا وجــود تغییــر سیاســتهای ارزی
دولــت و لــزوم ثبــت ســفارش در مناطــق ویــژه
گفــت :مــا در جلســاتی کــه در تهــران برگــزار
میکنیــم ،حتمــا ایــن مــوارد را پیگیــری
خواهیــم کــرد ،امــا فــوالد هرمــزگان و همــۀ
فوالدیهــای مســتقر در مناطــق ویــژۀ صنایــع
و معــادن ،باتوجهبــه مشــکالت ارزیشــان،
بایــد وارد ایــن پروســه شــوند.
مدیــرکل بنــدر شــهید رجایــی افــزود :صــادرات
فــوالد هرمــزگان افتخــاری بــرای کشــور اســت و

با ایــن حجــم صــادرات میــزان قابلتوجهــی ارز
وارد کشــور میشــود .این موضوع را در دســتور
کار قــرار خواهیــم داد و همــراه بــا پیگیریهــای
مســئولین فــوالد هرمــزگان در ا یــن زمینــه،
قطعــا گمــرکات هرمــزگان نیــز همــراه فــوالد
هرمــزگان خواهد بــود و از هیچ کمکــی مضایقه
نخواهــد کــرد.
ناظــر گمــرکات اســتان هرمــزگان در بخــش
دیگــری از ســخنان خــود گفــت :درخصــوص
تســهیالت واحدهــای تولیــدی ،گمــرک
بســتههای حمایتــی تعریــف کــرده و خدمــات
شــبانهروزی گمــرک در جهــت صــادرات برقــرار
اســت .در گمــرک شــهید رجایــی برای تســهیل
صــادرات ،باســکول مجموعــۀ فــوالد هرمــزگان
موردقبــول ماســت .در مــورد کاالهایــی کــه
انحصــارا مربــوط بــه فــوالد هرمــزگان اســت نیــز
بــه اظهار آنهــا اعتمــاد داریــم .تــاش میکنیم
بــه کمــک همــکاران محتــرم در گمــرکات
هرمــزگان بیشــترین کمکهــا و خدمــات را در
کوتاهتریــن زمــان ارائــه کنیــم.

شرکتفوالدسفیددشتچهارمحالوبختیاری
لوحتقدیرمسئولیتهایاجتماعیرا کسب کرد
در مراسمی که از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان چهارمحال و
بختیاری برگزار شد ،با حضور جمعی از مسئوالن استان ،با اهدای لوح تقدیر از
اقدامات شرکت فوالد سفیددشت در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی قدردانی
شد.
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان چهارمحــال و بختیــاری از ایفــای نقــش شــرکت فــوالد
سفیددشــت در زمینههــای توســعه و ترویــج آمــوزش و پژوهــش ،کمــک بــه توســعۀ ورزش قهرمانــی
و همیــاری در کاهــش آســیبهای اجتماعــی و زیس ـتمحیطی ایــن اســتان بهعنــوان مهمتریــن
عوامــل کســب ایــن موفقیــت یــاد کــرد.
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مدیرعامل فوالد مبارکه در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد:

رشد  17درصدی حمل محصوالت فوالد مبارکه به مقصد مشتریان در سال جاری

نشســت خبری مهنــدس عظیمیــان ،مدیرعامــل فــوالد مبارکه،
نمــاه بــا حضــور  56رســانه اســتانی و
روز چهارشــنبه  23بهم 
شهــای کمیتــۀ مدیریت شــرکت
کشــوری در محــل برگــزاری همای 
فــوالد مبارکــه برگــزار شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد ،در بخــش نخســت ایــن نشســت،
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ضمــن قدردانــی از زحمــات خبرنــگاران و
رســانههای اســتانی و کشــوری توضیحــات مبســوطی ارائــه کــرد.
مهنــدس عظیمیــان گفــت :فــوالد مبارکــه بزرگتریــن تولیدکننــدۀ
ورقهای فوالدی تخــت در خاورمیانه و شــمال آفریقا با ســهم بیش
از  50درصــدی در بیــن شــرکتهای بزرگ فوالدســازی کشــور و ســهم
 22درصــدی در ( MENAخاورمیانــه و شــمال افریقــا) مــی باشــد.
گــروه فــوالد مبارکــه بــا بیــش از  11میلیــون تــن آهــن اســفنجی در ســال
بزرگترین تولیدکنندۀ آهن اســفنجی در جهــان اســت .ارزش فعلی
گروه فــوالد مبارکــه معــادل 840،000میلیــارد ریال اســت .این شــرکت
در تولیــد ناخالــص داخلــی ( )GDPســهم یکدرصــدی و در تولیــد
ناخالص داخلی بخش صنعت ســهم پنجدرصدی دارد .در زنجیرۀ
تأمین گســترده فــوالد مبارکــه نیــز 2800تأمینکننــدۀ خدمــات و کاال
بــا حــدود 80درصــد ســاخت داخــل حضــور دارنــد.
شبکۀ گسترده مشتریان شرکت شامل 1000کارخانه و کارگاه بهطور
مستقیمو 3000کارخانهو کارگاهبهطور غیرمستقیماست.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت تنهــا دارنــدۀ
چرخۀ کامل تولید فوالد در کشــور اســت گفت :معادن ســنگآهن،
فــراوری ســنگآهن ،گندلهســازی بــا ظرفیــت 12/5میلیــون تــن،
احیا مســتقیم با ظرفیــت 12میلیــون تــن ،فوالدســازی و ریختهگری
مــداوم بــا ظرفیــت 10/3میلیــون تــن ،خــط نــورد گــرم بــا ظرفیــت
 6/5میلیــون تــن و خطــوط نــورد ســرد بــا ظرفیــت 2میلیــون تــن،
واحــد گالوانیــزه بــه ظرفیــت 200هــزار تــن و خطــوط تولیــد رنگــی و
قلعانــدود هریــک بــه ظرفیــت 100هــزار تــن از مهمتریــن حلقههــای
ایــن زنجیــره هســتند.
ویازمجتمـعفـوالدهرمزگـانجنوب،صنـایعمعـدنیفـوالدسنـگان،
شرکتهایورقخودرووسفیددشتچهارمحالبختیاری،فـوالد
امیرکبیــر کـــاشان ،شــرکت تأمیــن و توســعۀ زیرســاختهای شــرق
ایــران ،شــرکت فنــی مهندســی فــوالد مبارک ــه ،شــرکت بینالمللــی
اتوماسیون و سیستمها ایریســـا ،شرک ــت فل ــز تـــدارک ،تـــارا استیـــل،
شــرکت تـــامکو ،باشــگاه فرهنگــی ورزشــی فــوالد مبارکــۀ ســپاهان،
هلدینــگ فــوالد متیــل ،هلدینــگ ســرمایهگذاری توکافــوالدو
هلدینــگ ســرمایهگذاری توســعۀ معــادن و فلــزات بهعنــوان
شــرکتهای گــروه فــوالد مبارکــه نــام بــرد.
او در ادامــه با اشــاره بــه عملکرد فــوالد مبارکــه و مجتمع فوالد ســبا در
 10مــاه نخســت ســال 98گفــت :علیرغــم همــۀ مشــکالت موجــود و
همــکاری بــا ســازمانهای بــرق و گاز در فصل ســرد ســال و همچنین
بــا توجــه بــه کمبودهایــی کــه در حــوزۀ ســنگآهن داشــتهایم،
خوشــبختانه با تالش جمعی کارکنــان نتایج ارزشــمندی به دســت
آمده اســت که برخی از آنهــا در حوزههای مختلــف عبارتانــد از :در
تولید گندله و آهن اســفنجی بهترتیب 89درصــد و 95درصد برنامۀ
شــرکت تحقــق یافتــه اســت .در تولیــد تختــال بــا رشــد یکدرصــدی
نســبتبه مــدت مشــابه ســال قبــل 112درصــد برنامــه ،و در تولیــد
کالف گــرم بــا رشــد 3درصــدی 101درصــد برنامــه تحقــق یافته اســت.
همچنیــن در تولیــد کالف ســرد ســخت بــا 3درصــد رشــد نســبتبه
مــدت مشــابه ســال قبــل  100درصــد برنامــه ،در تولیــد محصــول
قلعانــدود بــا 9درصــد رشــد 105درصــد برنامــه ،در تولیــد محصــول
گالوانیــزه و رنگــی بهترتیــب  98و  96درصــد برنامــه ،و در نهایــت در
حمل محصول بــه مقصــد مشــتریان بــا رشــد 17درصدی نســبتبه
مــدت مشــابه ســال قبــل 109درصــد برنامــۀ ســاالنۀ شــرکت در ایــن
حــوزه تحقــق یافتــه اســت.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه آثــار اشــتغالزایی
گــروه فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد :جمــع کل اشــتغال مســتقیم و
غیرمســتقیم در گــروه فــوالد مبارکــه 350هــزار فرصــت شــغلی اســت.
مدیرعامل گــروه فــوالد مبارکه بــا اشــاره به نقشــۀ راه توســعۀ ظرفیت
گــروه فــوالد مبارکــه گفــت :فــوالد مبارکــه در ســال 1372کار خــود را بــا
تولیــد 2/4میلیــون تــن آغــاز کــرد و در ادامــۀ ایــن راه موفقیتآمیــز ،با
ایجاد واحدهــای جدیــد در جنوب کشــور ،حفظ ســهم 50درصدی
خــود در تولیــد فــوالد کشــور و دسـتیابی بــه 25میلیــون تــن فــوالد را
هدفگــذاری کــرده اســت.
مهنــدس عظیمیــان بــا اشــاره بــه حجــم فــروش داخلــی و صادراتــی
فــوالد مبارک ــه در ســالهای اخیــر گفــت :از ابتــدا تا کنــون حــدود
 105میلیــون تــن محصــوالت فــوالد مبارکــه در بازارهــای داخلــی و
صادراتــی بــه فــروش رســیده اســت .ایــن درحالــی اســت کــه از ابتــدا
تا کنون حدود 20میلیــون تن محصوالت فــوالدی تخت به مقاصد
موردنظــر صــادر شــده و بیــش از  8میلیــارد دالر بــرای کشــور ارزآوری
داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه بــازار مصــرف محصــوالت فــوالد مبارکــه در ســال
 1398افــزود 33 :درصــد محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه صنعــت
لولــه و پروفیــل 9 ،درصــد بــه خردهفروشــی 5 ،درصــد بــه صنعــت
حملونقــل 7،درصــد بــه شــرکتهای تجــاری 4،درصــد بــه صنایــع
لولههــای اتصــال ســیاالت 3،درصــد بــه صنایــع لوازمخانگــی و 2و
 10درصــد بــه صنایــع بســتهبندی و ســایر صنایــع اختصــاص یافتــه
اســت.
او با اشــاره به میزان برداشــت آب فوالد مبارکــه از رودخانــۀ زایندهرود

گفــت :فــوالد مبارکــه از ابتــدای بهر هبــرداری ،مصــرف بهینــۀ آب را در
تمامی خطوط تولید خود در دســتور کار قرار داده اســت ،تاجاییکه
توانســته مصرف ویژۀ آب را از  4/2مترمکعب بر تن تولید ســال1391
بــه 2/7در ســال جــاری کاهــش دهد.
در نتیجــۀ ایــن تالشهــا و ســرمایهگذاریها در ســال  2018فــوالد
مبارکــه بهعنــوان قهرمــان کاهــش مصــرف آب در بیــن فوالدســازان
جهــان معرفــی شــد.
مدیر عامل گــروه فــوالد مبارکــه در ادامه ،اهم فعالیتهــای معاونت
بهر هبــرداری شــرکت در  10مــاه نخســت ســال 1398را بــه ایــن شــرح
برشــمرد :تولیــد انبــوه تختــال ( APS X60گریــد جدیــد ورق گــرم
مخصــوص گازتــرش)؛ طراحــی و تولیــد 6محصــول جدیــد (تختــال
گازتــرش ،کالف گــرم( 18HMN5کالچ خــودرو) ،کالف ســرد (کورتــن)
مخصــوص کانتینرهــای حمــل دریایــی ،فولهــارد تســمههای
بســتهبندی ،کالف اسیدشــویی( SPFH590رینگ خــودرو) ،کالف
گــرم( لولــه آب)؛ تولیــد دو تیــپ ورق مخصــوص بدنــۀ لوازمخانگــی بــا
تأییــد مصرفکننــده؛ رشــد 25درصــدی تولیــد ورق بــا ضخامــت2
میلیمتــر در فــوالد ســبا.
اهم فعالیتهای معاونــت فــروش و بازاریابی فــوالد مبارکــه در  10ماه
نخست اول ســال 1398بخش دیگری از ســخنان مدیرعامل فوالد
مبارکه در این نشســت خبــری بود.
وی در ایــن خصــوص افــزود :تحویــل 6454هــزار تــن محصــوالت
فــوالدی از ابتــدای ســال بــا رشــد  15درصــدی نســبتبه مــدت
مشــابه ســال قبــل ،تحویــل 1/2میلیــون تــن محصــوالت فــوالدی
در بازارهــای صادراتــی از اول ســال بــا رشــد 59درصــدی نســبتبه
مدت مشــابه ســال قبــل ،و ثبــت 1500هــزار تــن ســفارش محصوالت
ویژه و بــا ارزشافزودۀ باالتــر در انواع محصوالت تولیدی شــرکت (52
درصــد رشــد نســبت بــه ســال قبــل) از عمدهتریــن فعالیتهــا در ایــن
حــوزه بــوده اســت.
مهنــدس عظیمیــان از راهانــدازی پروژههــای بازیافــت حــرارت
از نیــروگاه گازی بــا افــزودن ریــکاوری بویلــر ( ،)HRSGاحــداث دو
دســتگاه غبارگیر واحد احیا مســتقیم در ناحیۀ آهنســازی ،احداث
پس ـتهای kv 63و kv 400ســایت شــهید خــرازی ،افزایــش مســیر
ریلــی در ســالنهای D2و D3خطــوط نهایی نورد ســرد و مســیر ریلی
نقطــۀ بارگیــری ســالن Eنــورد گــرم بهعنــوان عمدهتریــن اقدامــات
معاونــت اجــرای پروژههــای فــوالد مبارکــه نــام بــرد.
وی اهــم فعالیتهــای معاونــت تکنولــوژی فــوالد مبارکــه در  10مــاه
نخســت ســال 1398فــوالد مبارکــه را اینگونه برشــمرد :بومیســازی
حــدود  80درصــد قطعــات و تجهیــزات موردنیــاز خطــوط تولیــد؛
بومیسازی 997قطعه و تجهیز ات اســتراتژیک (جلوگیری از خروج
حدود 10میلیون یورو)؛ ســاخت دســتگاه پیچش گرم با نرخ کرنش
باال جهــت طراحــی محصــوالت جدیــد؛ تأســیس مرکــز نــوآوری گــروه
فــوالد مبارکه مبتنــی بر تحــول دیجیتــال؛ اتمــام 31پــروژۀ تحقیقاتی
بــا اعتبــاری معــادل  57میلیــارد ریــال؛ مشــارکت  42درصــدی در
نظــام پیشــنهادات (عملکرد مــدت مشــابه ســال قبــل 38درصــد) و
راهانــدازی سیســتم تولیــد تختــال بــرای محیــط گازتــرش.
مهنــدس عظیمیــان در ادامــه اهــم فعالیتهــای معاونــت خریــد
فــوالد مبارکــه در  10ماه نخســت ســال 1398را به این شــرح برشــمرد:
تأمیــن کاالهــای اساســی و اولیــه فــوالد مبارکــه شــامل ســنگآهن،
گندلــه ،آهــن اســفنجی ،الکتــرود ،فروآلیاژهــا و...؛ شناســایی منابــع
تأمین جدید اقالم استراتژیک و گلوگاهی وارداتی با رویکرد پرداخت
ریالــی؛ امکانســنجی و طراحــی ســامانۀ ارتباط بــا معــادن؛ مدیریت
اقــام مــازاد و را کــد (مصرفــی ،یدکــی و اموالــی) موجــود در انبارهــا و
اســتفاده از سیســتمهای مکانیــزۀ نگهــداری صحیــح کاال در انبــار.
وی اهــم فعالیتهــای معاونــت اقتصــادی و مالــی در  10ماه نخســت
ســال 1398را بــه ایــن شــرح برشــمرد :افزایــش ســرمایه از مبلــغ130
هــزار میلیــارد ریــال بــه 210هــزار میلیــارد ریــال؛ کاهــش مالیاتهــای
تشــخیصی ســالهای گذشــته و مطالبهشــده حــدود 1300میلیــارد
تومان؛پرداخت 1600میلیاردتوماناز مطالباتسودسهامداراندر
موعد قانونــی؛ وصول وجــوه حاصــل از فروشهای داخلــی به میزان
 27هــزار و 500میلیــارد تومــان و صادراتــی بــه میــزان 485میلیــون
یــورو؛ پرداخــت مبلــغ 1000میلیــارد تومــان و 10میلیــون یــورو بابــت
طر حهــای توســعه و ســرمایهگذاریها.
مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه اهــم فعالیتهــای معاونــت
ســرمایهگذاری و امــور شــرکتهای فــوالد مبارکــه در  10مــاه نخســت
ســال  1398را بــه ایــن شــرح برشــمرد:
افزایــش ســودآوری ســرمایهگذاریها بــه میــزان حداقــل  2هــزار
میلیــارد تومــان؛ حضــور در افزایــش ســرمایههای شــرکتهای
ســرمایهپذیر (فــوالد هرمــزگان ،گلگهــر ،چادرملــو ،معــدن و فلــزات
و)...؛ سرمایهگذاری در شرکتهای فوالد زا گرس اندیمشک ،اروند
کک ایرانیان و)...؛ انجام ارزیابی مالی و عملیاتی شرکتهای گروه و
پیادهســازی نظــام بودجهریــزی در شــرکتهای گــروه.
وی گفــت :فــوالد مبارکــه در حــوزۀ مســئولیتهای اجتماعــی در 10
مــاه نخســت ســال 1398نیــز اقدامــات مؤثــری انجــام داده اســت کــه
اهــم آنهــا عبارتانــد از :انجــام مســاعدتهای مختلــف مالــی در
حوزههای آموزشی ،فرهنگی ،عمرانی ،ورزشی ،بهداشتی ،درمانی
و مذهبــی بــه مبلــغ بیــش از  170میلیــارد ریــال؛ مشــارکت در جشــن
گلریــزان (آزادی زندانیــان دیه) با مســاعدت مالی حــدود 25میلیارد
ریــال؛ تشــکیل 92جلســۀ تعاملــی بــا مســئولین منطقــه ،اســتانی
و کشــوری؛ خریــد تجهیــزات و آنالیــز ،دســتگاههای بیوشــیمی و

هورمونــی بــرای بیمارســتان محمــد رســولاهلل (ص) شــهر مبارکــه؛
مشــارکت در تکمیــل مرکــز آموزشــی و فرهنگــی خانــه معلــم مبارکــه
و مســاعدت مالــی بــه ســیلزدگان شــمال ،جنــوب و شــرق کشــور.
ارتقــای دســتاوردهای ایمنــی شــرکت در ســالهای  97و 98
بخــش بعــدی ســخنان مهنــدس عظیمیــان بــود .وی در ایــن
خصــوص تصریــح کــرد :بــا تــاش جمعــی کارکنــان و در ســایۀ رعایــت
دســتورالعملهای ایمنــی در همــۀ خطــوط بــه شــکرانۀ خداونــد
ضریبهــای شــدت و تکــرار حــوادث شــرکت در ماههــای اخیربــه
بهتریــن شــرایط خــود در ســال هــای آینــده رســیده اســت.
وی با اشــاره به اقدامات شــرکت برای بومیســازی قطعات موردنیاز
صنعت فــوالد خاطرنشــان کــرد :براســاس رویکــرد مدیریت شــرکت و
بــا همــت و تــاش کارشناســان فــوالد مبارکــه ،شــرکتهای ســازنده
و دانشبنیــان و دانشــگاههای کشــور تا کنــون 80درصــد قطعــات
موردنیاز ایــن صنعت بومیســازی شــده اســت .ضمن اینکــه فوالد
مبارکــه در حــال حاضــر ماشینســاز شــدن را در دســتور کار خــود قــرار
داده و بــا قــوت هرچــه بیشــتر در ایــن مســیر در حــال حرکت اســت.
وی در ادامــه به لــزوم احــداث نــورد گرم شــمارۀ 2فــوالد مبارکه اشــاره
و تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه افزایــش نیــاز بــازار داخلــی و خارجــی بــه
ورقهــای فــوالدی ،خــط نــورد گــرم فعلــی فــوالد مبارکــه جوابگــوی
نیاز صنایــع پاییندســتی نیســت ،چرا کــه ظرفیت تولیــد کورههــا در
فوالد مبارکه 7میلیــون تن و ظرفیت نــورد گرم با تمــام ظرفیتهای
بهبودیافتــه در ســالهای اخیــر حدا کثــر  5میلیــون تــن در ســال
اســت کــه نســبتبه ظرفیــت نهایــی فوالدســازی 2،میلیــون تــن
ـوالدی
کســری دارد و بــرای نــورد ایــن  2میلیــون تــن شــمش فـ
ِ
اضافــه بایــد فکــری میشــد .بــدون شــک احــداث ایــن خــط مزایــای
زیــادی بــرای کشــور خواهــد داشــت کــه برخــی از آنهــا عبارتانــد از:
خودکفایــی کشــور از واردات ورق موردنیــاز ،و امــکان تولیـ ِـد رول ورق
جهــت ســاخت لولههــای بــا اقطــار بــزرگ و ضخامــت زیــاد بهمنظــور
گاز ( API X70ضخامــت تولیــدی نــورد فعلــی
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جهت اســتفاده در
ِ
ـوالدی با ضخامــت 1.5تــا25.4میلیمتــر و عرض تــا 2000میلیمتر
فـ
ِ
را تولیــد میکنــد و ایــن نیــاز را پوشــش خواهــد داد)؛ تولیــد ورقهــای
باالی سبک( DP1180فوالدهای دوفازی) جهت
خاصاستحکام ِ
ِ
اســتفاده در بدنــۀ خودروهــا کــه باعــث سبکســازی و اســتحکام
بخشــیدن بــه بدنــۀ خــودرو و در نتیجــه کاهــش آلودگــی ،ایمنــی بــاال
و صرفهجویــی هزینههــای ســوخت آن میشــود؛ تولیــد ورقهــای
عریــض موردنیــاز بــرای بدنــۀ خودروهــای ( SUVشاس ـیبلند)؛
تولید گرید پراســتحکام QSD700جهت تولید شاســی خودروهای
ســنگین؛ امکان تولید فوالد با کربن متوســط بــرای ماشــینکاری در
ایــران وجود نــدارد و خط نــورد گــرم 2این نیــاز را برطرف خواهــد کرد.
در حال حاضر حــدود 2میلیون تن تختال مــازاد بر مصرف نــورد گرم
فعلی ،در ســال موجود اســت و ارزشافــزودهای کــه پــس از راهاندازی
خط نــورد گــرم 2حاصــل خواهد شــد نقش مهمــی در اقتصاد کشــور
و تولید ناخالص ملــی ایفا خواهــد کرد .همچنیــن که از خامفروشــی
تختــال نیــز جلوگیــری خواهــد شــد .در خــط جدیــد بــا عنایــت بــه
تکنولــوژی پیشــرفتۀ آن ،نیــاز بــه قطعــات یدکــی ،تعمیــرات و توقــف
تولیــد بســیار کمتــر از خــط موجود اســت.
مدیرعامــل فــوالد مبارکــه مهمتریــن چالشهــای پیــش روی فــوالد
مبارکــه را بــه ایــن شــرح برشــمرد :تأمیــن ســنگآهن ،کنســانتره و
گندلــۀ با کیفیــت موردنیــاز؛ تــوازن در چرخــۀ تولیــد فــوالد و پیگیــری
اجــرای نــورد گــرم شــمارۀ 2؛ کمبــود زیرســاختهای حملونقــل
ریلــی ،جــادهای و دریایــی؛ تولیــد محصــوالت بــا ارزشافــزوده باالتــر
و مدیریــت بــازار.
مهنــدس عظیمیــان در بخــش پایانــی ســخنان خــود گفــت :در
راســتای تعهد به مســئولیتهای اجتماعی شــرکت و بــا مجوزهایی
که از هیئتمدیــرۀ شــرکت دریافــت کردهایــم ،انشــاءاهلل بـهزودی با
ســرمایهگذاری فوالد مبارکه ،اصفهــان صاحب خط هوایــی خواهد
شــد و توســعۀ بیشازپیــش اســتان را رقــم خواهــد زد.
در ادامۀ این نشست ،خبرنگاران ســؤاالت خود را مطرح کردند
و مدیرعامل فوالد مبارکه نیــز به آنها اینچنین پاســخ داد:
شاهعلی،روزنامه کیهان
یســازی
فــوالد مبارکــه بــا ورود بــه بوم 
قطعــات و تکنولــوژی صنعــت فــوالد
بــه یکــی از مهمتر یــن منویــات
مقــام معظــم رهبــری جامــۀ عمــل
پوشــانده اســت .برنامۀ فوالد مبارکه
بــرای تــداوم و تقویــت ایــن رویکــرد
چیســت ؟
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،فــوالد مبارکــه در ســطح بومیســازی
قطعــات بــه ســطح قابــل قبولــی رســیده ،امــا بــه ایــن بســنده
نکــرده و در حــال حاضــر بــا همــکاری دانشــگاهها ،شــرکتهای
دانشبنیــان و پارکهــای علمــی و فنــاوری در مســیر بومیســازی
فراینــد و ماشینســازی و صاحب تکنولوژی شــدن در حــال حرکت
نشــک در ســطوح
اســت .ا گر کشــور بتوانــد ماشینســاز شــود ،بدو 
باالتــری از دانــش قــرار خواهــد گرفــت و بــا فــروش و صــادرات دانــش
فنــی میتوانــد بــرای کشــور ارزشافــزوده بیشــتری ایجــاد کنــد.
همچنانکــه ســال آینــده ،فــوالد مبارکــه بــا بهرهبــرداری از خــط

اســکینپاس نــورد از اولیــن خروجــی خــود در حــوزۀ فرایندســازی
بهرهبــرداری خواهــد کــرد.
جبلی،خبرگزاریایلنا
بــا تحریــم فــوالد مبارکــه ،آیــا صــادرات
فــوالد مبارکــه تحــت تأثیــر قرارگرفتــه
اســت؟
فــوالد مبارکــه تحــت تحریمهــای ثانویــۀ
آمریــکا قــرار گرفتــه و ایــن یعنــی بــه گمــان
آمریکا فوالد مبارکه از تروریست حمایت
کــرده اســت .البتــه اینهــا بهانهتراش ـیهای آمریکاســت .آمریــکا
میخواهــد با متوقــف کــردن چرخ اقتصــاد کشــور ،اقتصــاد مــا را فلج
کنــد .بهطورکلــی ،در اثر ایــن تحریمها مشــکالتی بــرای فــوالد مبارکه
به وجــود آمــده ،اما خوشــبختانه بــا همــکاری همــۀ همــکاران از این
تحریمهــا و تهدیــدات فرصــت ســاختیم ،و همانگونــه کــه اشــاره
شــد ،در ســال جــاری بــا تأمیــن حدا کثــری بــازار داخــل ،صــادرات را
افزایــش دادیــم.
فتحی،هفتهنامۀشمیموطن
قــرارداد نــورد گــرم شــمارۀ  2فــوالد
مبارکــه بــا شــرکت طــرف قــرارداد
یشــده
خارجــی تــا چــه حــد کارشناس 
و قابلاطمینــان اســت؟ ســهم
شرکتهای داخلی در فرایند احداث
ایــن خــط چگونــه دیــده شــده اســت؟
شــرکت طــرف قــرارداد بــرای ایــن پــروژه قبــا بــا احــداث و بــه
بهر هبــرداری رســاندن ماشــین ریخت هگــری شــمارۀ  4در ســال 94
امتحان خود را با موفقیــت پس داده و این ماشــین بیش از دو ســال
اســت که با نظــم خاصــی در حــال کار اســت .ضمن اینکــه هیچیک
از دیگــر کشــورهای صاحــب ایــن تکنولــوژی بهدلیــل تحریمهــا
حاضــر نشــدند بــا ایــران و مشــخصا بــا فــوالد مبارکــه در ایــن زمینــه
همــکاری کننــد.
طبــق مفــاد دیدهشــده در قــرارداد ،شــرکتهای ســازندۀ داخلــی
 54درصــد ســاخت ایــن خــط را بــر عهــده خواهنــد دا شــت.
شــرکتهای ایریتــک ،فــوالد تکنیــک اصفهــان ،فکــور صنعــت
و  ...از شــرکتهای طــرف قــرارداد ایرانــی دیدهشــده در ایــن
پــروژه هســتند.
هاشمی،هفتهنامۀ کیاست
یســازی در فــوالد مبارکــه زیــر نظــر
بوم 
کدام واحد اســت؟ طرح فــوالد مکران
در چــه وضعیتی اســت؟
معاو نــت تکنولــوژی مســئولیت
هدایــت ایــن فراینــد را بــر عهــده دارد.
در همیــن زمینــه ،بنابــر تأ کیــد وزیــر
صمــت ،در آینــدۀ نزد یــک نمایشــگاه بومیســازی دائمــی در
اصفهــان برپــا خواهــد شــد و متخصصــان خواهنــد توانســت در
ســطوحی باال تــر از یــک نمایشــگاه معمولــی از دســتاوردهای ایــن
حــوزه بازدیــد کننــد.
در طــرح 10میلیــون تنــی فــوالد مکــران در کنارههــای دریــای عمــان
قــرار اســت مــواد اولیــۀ موردنیــاز از راه دریــا وارد شــود و پــس از اینکــه
بــه انــواع محصــول تبدیــل شــد ،بــه اقصــی نقــاط دنیــا صــادر گــردد.
مزیت وجود گاز و دسـتیابی به آبهــای آزاد این امــکان را به وجود
خواهــد آورد تا بــا تولیــد و صــادرات محصــول ،ارزشافزودۀ بیشــتری
بــرای کشــور بــه ارمغــان آوریــم .فعــا ایــن طــرح در مرحلــۀ انتخــاب
مشــاور و مجــری طــرح اســت.
احمدیفخر،دنیایاقتصاد
مدتــی اســت معــدنکاران فوالدســاز
شــدهاند و فــوالد مبارکــه و ســایر
فوالدســازان را بــا مشــکل تأمیــن
ســنگآهن مواجــه کردهانــد .فــوالد
مبارکــه چــه تمهیداتــی در ایــن زمینــه
اتخــاذ کــرده و بــرای تأمیــن الکتــرود
گرافیتــی خــود چــه اقداماتــی انجــام

داده اســت؟
در هیچجــای دنیــا دیــده نشــده کــه معــدنکاران فوالدســاز شــده
باشــند .اینکــه مجــوز فوالدســاز شــدن بــه ایــن معــادن داده شــده
اشــتباه اســتراتژیک بزرگــی بــوده اســت؛ بهویــژه اینکــه بهخوبــی
میدانیــم ارزشافــزودۀ صنعــت معــدن از صنعــت فــوالد بهمراتــب
بیشــتر اســت .بههرحال فوالد مبارکه از ســر ناچاری و اجبــار به حوزۀ
معــدن وارد شــده اســت.
درخصــوص الکتــرود گرافیتــی نیــز فــوالد مبارکــه در حــال حاضــر
از ایــن بابــت مشــکلی نــدارد ،ولــی بــرای تأمیــن پایــدار ایــن مــادۀ
مصرفــی اســتراتژیک خــود در پــروژۀ شــرکت الکتــرود گرافیتــی اردکان
ســرمایهگذاری کــرده اســت .در ابتــدای کار بــا تولیــد 20هــزار تــن و
پــس از آن با مقادیر بیشــتر ،طی دو ســال آینــده میتوانیــم 40درصد
نیاز کشــور را از این طریــق تأمین کنیم .ضمــن اینکــه کارخانههای
دیگــری هــم پیشبینــی شــده اســت.

امینی،خبرگزاریتسنیم
آیــا بیانیــۀ فــوالد مبارکــه در حضــور
نیافتــن ســرمربی تیــم فوتبــال فــوالد
مبارکه ســپاهان در تیم ملی مؤثر بود؟
فــوالد مبارکــه بــا توجــه بــه خواســتههای
بهحــق هــواداران خــود اقــدام بــه صــدور
بیانیه کــرد و نقطــه نظــرات خــود را از این
بابــت اعــام کــرد.
علیان،روزنامههمشهری
احــداث پــروژۀ متــرو و قطــار حومـهای
اســتان قــرار اســت بــا مشــارکت فــوالد
مبارکــه انجــام شــود .در ایــن خصــوص
توضیــح دهیــد.
قــرار اســت ایــن پــروژه در چنــد بخــش
بهارســتان تــا شــهر جدیــد مجلســی و
میدان دفــاع مقدس مبارکــه اجرا شــود .فــوالد مبارکه به ســهم خود
در ســرمایهگذاری بخشهــای زیرســازی و ریلگــذاری بــا همــکاری
ســایر نهادهــای مربوطــه قبــول مســئولیت کــرده ،امــا مســلم اســت
که ایــن پــروژه بایــد بهطــور همــگام و هماهنــگ پیش بــرده شــود ،نه
اینکه فــوالد مبارکــه فقط بخــش مربوط بــه خــود را اجــرا کنــد .در غیر
ایــن صــورت مســتحدثات فــوالد مبارکــه در ایــن زمینــه ،ا گــر منتظــر
ســایر بخشهــا بمانــد ،فرســوده خواهــد شــد.
کالهدوزان،روزنامۀاطالعات
آن دســته از مشــتریان فــوالد مبارکــه
کــه تناژهــای پایینتــری درخواســت
میکننــد همــواره بــا مشــکالت
عدیــدهای مواجهانــد .در ایــن
خصــوص توضیــح دهیــد.
فــوالد مبارکــه از  27تیرمــاه ســال جــاری
ملــزم شــد فقــط محصــوالت خــود را در بــورس عرضــه کنــد ،ایــن در
حالــی اســت کــه پیــش از ایــن محصــوالت خــود را از طریــق بــورس و
همچنیــن از طریــق سیســتم داخــل خــود و کشــف قیمــت در بورس
کاال (مچینــگ) بــه مشــتریان عرضــه میکــرده اســت.
ازآنجاکــه ظرفیــت مشــتریان فــوالد مبارکــه و ســوابق کاری آنهــا
مشــخص اســت و فــوالد مبار کــه میدانــد آ نهــا درخواســت
چــه نــوع محصوالتــی دارنــد ،سیســتم مچینــگ بهخوبــی
میتوانــد بهتمامــی نیازهــای آنهــا پاســخ دهــد .درحالیکــه
در سیســتم ارائــه از طریــق بــورس فقــط ظرفیــت شــرکتهای
درخواس ـتکنندۀ ورق آمــده اســت ،نــه ظرفیــت واقعــی مصــرف
آنهــا؛ بنابرایــن برخــی شــرکتها محصــول خریداریشــده در
بــورس را بهصــورت آزاد بــه ســایر مشــتریان خــرد بــا قیمتهــای
بهمراتــب بیشــتر بــه فــروش میرســانند .بنابرایــن چنانچــه
مدیر یــت بــازار بــه فــوالد مبارکــه ســپرده شــود ،ا یــن شــرکت
بهخوبــی خواهــد توانســت کل نیــاز بــازار کشــور را بــدون هرگونــه
التهــاب مدیریــت کنــد .بــه خاطــر داشــته باشــیم بههیچعنــوان
فــوالد مبارکــه از افزایــش قیمتهــا در بــازار منتفــع نمیشــود
و اختــاف قیمــت اعالمشــده در بــورس و بــازار فقــط بــه ســود
دالالن ا ســت.
صالحی،هفتهنامهقاف
گفتــه میشــود فــوالد مبارکــه در کمآبی
زاینــدهرود نقــش دارد .لطفــا در ایــن
خصــوص توضیــح دهیــد.
قــدر مســلم ایــن اســت کــه مشــکالت
زاینــدهرود بهدلیــل عــدم مدیریــت
صحیــح منابــع آبــی و خشکســالیهای
چند ســال اخیر اســت .فــوالد مبارکه ،همانگونــه که توضیــح داده
شــد ،علیرغــم افزایــش تولیــد ،مصــرف آب خــود را بــه پایینتریــن
حــد اســتانداردهای جهانــی یعنــی  2/7مترمکعــب بــر تــن تولیــد
کاهــش داده اســت و فقــط یــک درصــد آب زاینــدهرود را مصــرف
میکنــد.
افسرطاها،هفتهنامۀنوسان
فضــای ســبز فــوالد مبارکــه در چــه
وضعیتــی اســت؟
از  3500هکتــار فضــای کارخانــۀ
فــوالد مبار کــه حــدود  1800هکتــار
آن را فضــای ســبز شــرکت بــه خــود
اختصــاص داده و ایــن مقــدار بیــش
از  5برابــر میــزان اســتاندارد جهانــی اســت .ضمــن اینکــه 95
درصــد ایــن فضــای ســبز بــه سیســتم آبیــاری قطــرهای مجهــز
اســت و بخــش عمــدۀ منبــع آبــی از محــل پســاب تصفیهشــدۀ
کارخانــه تأمیــن میشــود.
تمامــی خطــوط تولیــد فــوالد مبارکــه بــا بهکارگیــری سیســتمهای
بـهروز دنیــا در این حــوزه بهطــور لحظـهای مــورد پایــش قــرار میگیرد
و نــاوگان ترابــری ســنگین و ســبک فــوالد مبارکــه نیــز دائمــا تحــت
مراقبــت و معاینــات فنــی قــرار دارد.
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بازار
فوالد در جهان

از ارتقای پنجپلهای رتبۀ جهانی کشور در تولید فوالد خام تا بازفعالسازی  77معدن کوچک

بازار ترکیه در انتظار کاهش قیمت فوالد

وزارتصنعت،معدنوتجارتاهماقداماتانجامشدهدر سال 1398جهتتوسعۀ
معادنوصنایعمعدنیرااعالم کرد.ازجملهایناقداماتمیتوانبهارتقایپنجپلهایرتبۀ
جهانی کشور در تولیدفوالدخاماز رتبۀپانزدهمبهدهموبازفعالسازی 77معدن کوچک
اشاره کرد.
به گزارشمعدن،24سایراقدامهایانجامشدهدر راستایتوسعهمعادنوصنایعمعدنیبهشرحزیراست:
اجرای طر حهای توسعه تیتانیوم کهنوج ،کلریدکلسیم و هیدروکسید منیزیم خور و بیابانک ،مناطق
انرژیبرالمرد،پارسیانو کاشان،آلومینیومجنوب،طر حهایاستانیفوالد،آلومینیومجاجرم؛
گشایشاعتباراتاسنادیطرحزغالسنگطبسبارقم 655میلیونیوانوآغاز عملیاتاجراییآن؛
تأمینالکترود گرافیتیموردنیاز صنایعفوالد کشور در قالبقراردادهایبلندمدتوباقیمتحدود60
درصدقیمتدورانقبلاز تحریم.
فروش صفحات فوالدی در ترکیه به دلیل احتمال کاهش قیمت ،روند متعادلتری در مقایسه با ماه دسامبر
و ژانویه دارد.
به گزارش فست مارکت ،در ماه دسامبر و ژانویه انتشار خبرهایی در مورد احتمال افزایش قیمت صفحات
فوالدی سبب افزایش تقاضای داخلی در ترکیه برای این محصول شده بود؛ اما در ماه فوریه (ماه جاری) اعالم
شده که قیمت این محصول فوالدی کاهش خواهد یافت و همین امر موجب شده معامالت مربوط به آن در
مقایسه با ماههای گذشته کاهش یابد.
البته روند خریدوفروش صفحات فوالدی در ترکیه در ماه جاری میالدی روندی رضایتبخش دارد ،اما در
مقایسه با ماههای دسامبر و ژانویه کاهش یافته است.

تغییر اندک قیمت صفحات فوالدی صادراتی برزیل
قیمتصفحاتفوالدصادراتیبرزیلدر پایانمعامالتروز جمعه 7فوریهدر مقایسهباهفتهقبلاز آنبهمیزان
 5دالرافزایشیافت.
به گزارشفستمارکت،درحالیکهصادراتفوالداز برزیلبهعلتشیوعویروس کروناباوقفههمراهشدهاست،
قیمتصفحاتفوالدیصادراتیبرزیلدر مقایسهباهفتۀقبلتغییرچندانینکرد.
برهمیناساسدر پایانمعامالتهفتمفوریههرتنصفحهفوالدیبهقیمت 460تا 480دالربهفروشرسید.
در هفته گذشتهقیمتهرتنصفحاتفوالدیصادراتیبرزیلبین 460تا 475دالر بود.
از روز دوشنبههفتهجاریدر بازارهایبرزیلقراردادهایفروشوتحویلدر ماهآوریلانجامخواهندشد.

چالش تولیدکنندگان و خریداران اروپایی
برای کاهش قیمت فوالد نورد گرم
تولیدکنندگانفوالددر اروپادر برابرتالشخریدارانبرای کاهشقیمتفوالدنورد گرمایستادگیمیکنند.
بهنقلاز متالبولتن،در پایانمعامالتروز جمعههرتنفوالدنورد گرمتولیدشدهدر اروپادر بازارهایاینقارهبه
قیمت 471/67یورومعادل 518دالرو 40سنتبهفروشرسید،درحالیکهقیمتقبلیآن 470/18یورو بود.
این افزایش اندک در حالی رخ داد که خریداران در معامالت روز جمعه سعی در کاهش قیمت فوالد نورد گرم
داشتند.
خریداران در معامالت روز جمعه برای هر تن فوالد نورد گرم قیمت 460تا 465یورو را پیشنهاد داده بودند ،اما
تولیدکنندگان با این قیمت مخالفت کردند و در نهایت هر تن فوالد نورد گرم با قیمت 471/ 67یورو به فروش
رسید.

هند بزرگترین واردکنندۀ قراضۀ آهن در آسیا

درسال گذشتهمیالدیهنددرآسیااز کرۀجنوبیبهعنوانبزرگترینواردکنندۀقراضهآهنپیشی گرفت.واردات
قراضهبههند 11درصدرشدساالنهداشتهو 7/05میلیونتنثبتشد.در مقایسه کرهجنوبی 6/50میلیونتن
قراضهوارد کرد کهنسبتبهسال 2018رشد 1/7درصدیداشت.
به گزارشفوالدایران ،قراضۀاماراتبیشترینسهمرااز قراضهوارداتیبههندداشتوپساز آنقراضهانگلیس
وآمریکاقرار داشتند.

تولیدکنندههای چینی به دنبال صادرات ورق گرم
در بازار ورقچینهنوز کمبودتقاضاورکوددر جریاناستوبرخیاز کارخانههابرای کاهشموجودیبهدنبال
فروشدر بازار صادراتهستند.در بازار داخلیقیمت 511تا 512دالرهرتندرب کارخانهاست کهنزولیاست.
به گزارش فوالد ایران ،روزهای گذشته برخی به امید افزایش قیمت پس از فعال شدن بازار ،خریدهایی انجام
دادند.مصرفکنندههاینهاییبهایندلیلتمایلیبهخریدندارند کهحملونقلدرچینبرایجلوگیریازشیوع
بیشتر کرونامحدودیتهاییدارد.شرکتهایحملونقلمعدودیشروعبه کار کردهاندچوناغلب کارمندان
هنوز در منزلهستندتااینویروس کنترلشود.
فعال کارخانههاترجیحمیدهندصادراتداشتهباشند،چونواضحاستتقاضایداخلیورقدر چینبسیار
آهستهاستوبهتدریجبهبودخواهدیافت.

بازار بیلت ترکیه در سرازیری
روزهای گذشتهبازار بیلتترکیهدر سرازیریبودهاست.بیلتسیآیاسدر ترکیه 400تا 410دالرهرتنسیافآر
بود ،ولی به دلیل افت بازار قراضه در خالل هفتۀ گذشته ،قیمت درخواستی خریداران 390دالر هر تن سیافآر
بود.متوسطقیمتوارداتیبیلتاز 400تا 405دالربه 390تا 400دالرهرتنسیافآر رسیدهاست.
علتدیگرافتقیمتشیوعویروس کرونادر شرقآسیابود.چونبرخیخریدهادر اینمنطقهدر حاللغواست.
فوالدسازانسیآیاس کهمدعیبودندبرایفوریهومارس کامالپیشفروش کردهاند،حالمحمولههایآمادهبه
حملپیشنهادمیدهند.اینخبربدیاستومیتواندافتشدیدقیمتدر آیندهنزدیکرادر پیداشتهباشد.
به گزارش فوالد ایران ،در بازار داخلی و صادرات ترکیه هم بیلت ارزانتر شده و در بازار داخلی از  413تا 420دالر
به 390تا 400دالر هر تن درب کارخانه رسیده است .بیلت صادراتی ترکیه هم از  415دالر به 390دالر هر تن فوب
رسیدهاست.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو:
ایمیدرو در توسعۀ
برنامههای خود با
رویکرد استفاده از
ظرفیتهای بخش
خصوصی ،توسعه
اکتشافات را در
دستور کار قرار
داده است .در
این راستا با هدف
تکمیل زنجیرههای
ارزش ،کنسرسیوم
اکتشاف متشکل از
شرکتهای بزرگ
معدنی نیز تشکیل
شده است

توسعۀ ا کتشافات با استفاده از بخش خصوصی در دستور کار ایمیدرو
خداداد غریبپور رئیس هیئت عامل ایمیدرو در آیین افتتاح پایانۀ خدمات فنی
شرکت چندوجهی فوالد لجستیک با بیان اینکه ایمیدرو به دنبال متوازن کردن زنجیرۀ
تولید فوالد است ،گفت :این سازمان برای رفع مشکل سنگآهن بهعنوان مادۀ اولیه
فوالدسازان ۴۰۰،هزار کیلومترمربع پهنۀ اکتشافی جدید تعریف کرده است.
غریبپوردرادامهافزود:ایمیدرودرتوسعۀبرنامههایخودبارویکرداستفادهازظرفیتهایبخشخصوصی،
توسعها کتشافاترادر دستور کار قرار دادهاست.در اینراستاباهدفتکمیلزنجیرههایارزش ،کنسرسیوم
ا کتشافمتشکلاز شرکتهایبزرگمعدنینیزتشکیلشدهاست.

نامناسب بودن رشد ظرفیت نسبت به تولید
صنعتفوالدایرانامروز عمریبیشاز نیمقرنرادر کارنامۀخودداردوبیشاز چهار
دههدر عصرانقالباسالمیبهحیاتخودادامهدادهاست.
آمارهای فوالدسازی ایران گویای آن است که در چارچوب برنامههای پنجساله سیاست افزایش تولید و
ارتقای ظرفیت این بخش دنبال شده ،به گونهای که در چارچوب نخستین برنامه توسعۀ ()۱۳۶۸ -۷۲
تولیدشمشفوالدیدر ایندوره(در مجموع)رقم12/3میلیونتنرانشانمیدهدوظرفیتاسمیثبتی
در سال ۱۳۷۲رقم 6/2میلیونتنشد.
نامناسببودنرشدظرفیتنسبتبهتولید
کارنامۀصنعتفوالددر دورهبیستساله( )۱۳۷۲-۹۱گواهآناست کهفوالدسازانباوجودتالشارزشمند
برای رشد تولید ،اما همواره بهدلیل متناسب نبودن رشد ظرفیت تولید نسبت به رشد تولید دچار مشکل
بودهواز اینفاکتور بهعنوان کاهشبهرهوریدر اینبخشیادشدهاست.
واقعیتایناست کهآمارمتقنیدراینخصوصمحلرجوعنیستومرجعرسمیایندادههاوزارتصنعت،

وی با اشاره به طر ح انتقال آب خلیجفارس به استان فارس و کرمان گفت :فاز نخست انتقال آب
خلیجفارس به گلگهر تا پایان امسال انجام میشود و در فاز بعدی طی تابستان آینده ،نیز به چادرملو
میرسد.
وی افزود :در حال تشکیل کنسرسیومی برای انتقال آب دریای عمان به شرق کشور هستیم .جاده
تربتحیدریه به سنگان با اعتبار  ۸۰۰میلیارد تومان با حمایت ایمیدرو و شرکتهای فعال در این منطقه
در حالانجاماست.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت :اعتبارات زیربنا در این سازمان چهار برابر شده است .فصلی برای تأمین
زیرساختهایمعادن کوچکتعریف کردهایم.

معدنوتجارتدر ایندورهاست،اماپیشتروزارتصنایعومعادنآماریدر دسترسقرار دادهبود کهامروز
چندان مورد استناد قرار نمیگیرد ،زیرا برنامهها به اتکای دادههای پیشین پیشرفت نکرده و این اختالف
آماریاز بخشاستخراجموادمعدنیشروعتاصنعتفوالدتداومدارد.
آمار وزارتصنعت،معدنوتجارتنشانمیدهددر سال ۱۳۹۲ظرفیتفوالد کشور بهرقم 22/5میلیونتن
رسید،درحالیکهمیزانتولیدرقم 16/1میلیونتنثبتشدودر سال ۱۳۹۳بدونتغییردر میزانظرفیت،
رقم 17/5میلیونتنتولیداعالمشد.
درسال ۱۳۹۴کهپایانبرنامهپنجمقلمدادمیشود،بدوناحتسابسال ۱۳۹۵بهعنوانسالتنفسبرنامه،
ظرفیتاعالمیرقم 23/7میلیونتنبود،امامیزانتولیدبهسطح 16/7میلیونتنرسید.در سال۱۳۹۵
همظرفیتبهرقم 29/8میلیونتنبالغشدوتولیددر سطح 18/5میلیونتنثبتشد.
برنامۀششموبرنامههایصنعتفوالد
برنامۀ پنجساله ششم توسعه ( )۱۳۹۶-۱۴۰۰در صنعت فوالد نیز همسو با سند چشمانداز ( )۱۴۰۴طراحی
شده،بهگونهای کهبرایسال ۹۶ظرفیت ۳۱میلیونتنیهدفقرار گرفت کهتولید 21/8میلیونتنیرقم
خورد و در سال ۹۷که ظرفیت بیش از  ۳۳میلیون تنی مورد انتظار بود ،بیش از  24/6میلیون تن تولید به
دستآمد.
چشمانداز صنعت فوالد در افق  ۱۴۰۴دستیابی به ظرفیت  ۵۵میلیون تن در نظر گرفته شده که با روند
پیشین،انتظار میرودتولیدبهرقم ۴۸تا ۴۹میلیونتنفوالدمحققشود.

اتاق بازرگانی اصفهان به دنبال افزایش تعامل میان سنگآهنیها و فوالدیها
نشست کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به بررسی مشکالت معادن
سنگآهن و نیاز واحدهای فوالدی اختصاص یافت تا با ارائۀ راهکارهایی مشکالت
موجوددر زنجیرۀارزشفوالد،یعنیمعدنتامحصولنهاییبرطرف گرددودر نهایتبه
تعاملمیانمعادنوواحدهایفوالدیمنجرشود.
محمد سرجوقیان ،معاون معادن سازمان صمت استان در این جلسه گفت :متأسفانه بحران تأمین
سنگآهنامروزبرایواحدهایفوالدیوجودداردودر اینزمینه گروهاقدامدر استانداریاصفهانتشکیل
شدهتابتواندبخشیازمشکالتراحل کند.حضور 22بهرهبردارومکتشفدرایننشستمیتواندبهمطرح
شدنمشکالتودر نهایتارائۀراهکار منجرشود.
به گفتۀ سرجوقیان ،راهکار برای استفاده از سنگ هماتیت نیز وجود دارد و میتوان از این مادۀ معدنی
بهعنوانمادۀاولیهموردنیاز واحدهایفوالدیاستفاده کرد.
ویتصریح کرد:باتوجهبهممنوعیتاستانبرایخروجسنگآهن،بایدچارهایبرایمعدنداراناندیشید.
همچنین در کنار این موضوع باید به معادن غیرفعال استان نیز تذکر داده شود که در صورت ادامۀ این
موضوع،بهسمتسلبصالحیتحرکتخواهند کرد.
معاون معادن سازمان صمت استان تأ کید کرد :بهتر است معادنی که توان تولید ندارند از گزینۀ وا گذاری

استفاده کنندتابتوانیماز ذخایرمعدنیبهرهبرداریالزمراداشتهباشیم.
اتاقبازرگانیبهدنبالفراهم کردنشرایطمناسبدر زنجیرۀفوالداست
هاجر السادات محقق ،مسئول کمیتۀ صنایع معدنی کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت:
با توجه به جلسات گذشته و اعالم آمادگی واحدهای فوالدی استان مبنی بر حمایت معادن سنگآهن
استان،اتاقبازرگانی و کمیسیونمعادناصفهانسعیداردشرایطمناسبزنجیرۀتأمینفوالداز ابتدای
راهدر معادناستانرافراهم کند.
در این نشست ،بهرهبرداران و نمایندگان معادن سنگآهن ضمن اعالم ظرفیتهای موجود در معادن
خود نظیر عیار ،مشخصات سینه کار و میزان دپو ،آمادگی خود را با شرایط عادالنه و برابر از طرف فوالدیها
اعالم کردند.
درپایانایننشست کهباحضورمعاونامورمعادنوصنایعمعدنیسازمانصمتاصفهان،رئیسسازمان
نظاممهندسیمعدناستاناصفهان،همچنینبهرهبرداران،مکتشفانواعضای کمیسیونمعادناتاق
بازرگانی و بهمنظور بررسی مشکالت بهرهبرداران معادن سنگآهن و استفاده از حمایتهای واحدهای
فوالدیوهمچنین،تأمینسنگآهنموردنیازبرایذوبآهنوفوالدمبارکهبرگزارشد،سازمانصمتازاتاق
بازرگانیاصفهاندرخواست کردتاشرایطرابرایامضایتفاهمنامۀچندجانبهمیاناتاقبازرگانی،سازمان
صمت،ذوبآهناصفهانوفوالدمبارکهفراهم کند.
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الگوی برگشتی سر و شانه Head and Shoulder
در ادامۀ مبحث شماره قبل به بررسی دورۀ زمانی در الگوی سر و شانه میپردازیم.
دورۀ زمانی در آرایش سر و شانه
چارچوب زمانی الگوی سروشانه میتواند از چند هفته تا چند ماه را پوشش دهد .هرچه زمان این الگو
طوالنیتر باشد این الگو دقیقتر است ،اما هدف قیمتی بهاحتمال زیاد در کوتاهمدت به دست نمیآید.
موقعی که برای رسیدن به هدف زمانی با مشکل مواجه میشویم ،اجماع عمومی بر این است که طول
مدت گسترش یافتن این الگو با دورۀ زمانی آن ارتباط خواهد داشت .باید تأ کید کرد که اندازهگیری هدف
از نقطهای که خط گردنشکسته میشود بسیار مهم است.

کاهش  35دالری قیمت فوالد وارداتی به هند
قیمتفوالدنورد گرموارداتیبههندبا کیفیتمصارفاقتصادی،در هرتن 35دالر کاهشیافت.
به گزارشمتالبولتن،پساز آنکهژاپنقیمتفوالدنورد گرمصادراتیبههندرا 490تا 495دالراعالم کرد،قیمت
فوالدنورد گرموارداتیبههنددر هرتن 35دالر کاهشیافت.
هرچندهندخوددومینتولیدکنندهبزرگفوالددرجهاناست،امابااینوجودتولیدکنندههایهندیدرتأمین
فوالدبا کیفیتموردنیاز کارخانههاازجملهشرکتهایخودروسازیناتواناند ،از همینروهندبخشیاز فوالد
باکیفیتموردنیاز خودرااز کشورهایدیگرتأمینمیکند.

برنامهریزیبرایجلوگیریاز صادرات کاالهایخاممعدنیدارایقابلیتفرآوریدر داخل کشور باهدف
اولویتبخشیبهتأمیننیاز صنایعداخلیوتکمیلزنجیرۀارزشتولیدمحصوالتصنایعمعدنی؛
راهاندازیبیشاز 20میلیونتنظرفیتجدیددر زنجیرۀفوالد کشور و کمکبهبرقراریتوازندر زنجیرۀ
تولیدفوالد؛
کاهشارزبریتولیدفوالداز 100دالربرتنبهحدود 70دالربرتن
ارتقایرتبۀجهانی کشور در تولیدفوالدخاماز 15به 10براساسآخرینرتبهبندیهایجهانی؛
افزایش 6/2درصدیتولیدفوالدخامدر هشتماهۀسال 1398در قیاسبامدتمشابهسالقبل؛
آمادهشدن کارخانهآلومینیومجنوب(سالکو)باتولید 100هزار تندر مرحلۀنخست؛
توسعۀسرمایهگذاریدر صنایعمعدنیباتکیهبرمنابعداخلیبنگاههایبزرگمعدنی؛
افزایش 30میلیونتنیحجم کلاستخراجمعادن کشور؛
جلوگیریاز خامفروشیاز طریقوضععوارضصادراتیبرموادپایۀمعدنی.

بسیاریاز الگوهایسروشانهظاهرمتفاوتیبانمودار باال دارند.حالتواقعیقیمتهابهاندازۀ کافینرمال
و متقارن نیستند و آرایش سروشانه گاهی اوقات وضوح نخواهد داشت .همینطور توجه داشته باشید

خط گردن بهندرت افقی خواهد بود .نمونۀ واقعی این الگو در بازار بورس اوراق بهادار در تغییرات قیمت
سهام شرکت سرمایهگذاری غدیر قابلمشاهده است.

شماره 1164

شنبه  26بهمن ماه 1398

 20جمادی الثانی 1441

5

 15فوریه 2020

علم و فناوری
تازههای علم و فناوری

مدیریت دانش

فضای کاری مشارکتی

Megaliner TM

راهحلهایی برای الینرهای مورداستفاده در آسیاب

(رویکردی برای خلق و اشترا ک دانش)

تهیهو گردآوری:تحقیقوتوسعه

مفهوم نوآورانه Megaliner
توسط شرکت  Metsoساخته شده
است .این فناوری ،ریسکهای
مربوط به ایمنی و زمان توقفات و
هزینههایمربوطبهتعمیرونگهداری
را به میزان قابلتوجهی کاهش
میدهد.مگاالینرهابرایآسیابهای
2
خودشکن،)AG( 1نیم ـ ـ هخ ــودشکن
( )SAGو آسیابهای گلولهای با
مح ــور  3بزرگ و سیستمهای مدرن
4
برای رسیدگی به وضعیت الینرها
مناسباست.
تهیهو گردآوری :تضمین کیفیتوتعالیسازمانی

آسیابهای خردایش ،روزبهروز بزرگتر میشود
و مواد بیشتری را در هر ساعت پردازش میکند.
به همین دلیل ضررهای مربوط به توقفات،
روزبهروز بیشتر میشود .بنابراین باید فرایند
نصب الینرها با سرعت بیشتر و با استفاده از
روشهای مؤثرتری انجام گیرد بهگونهای که
از خطرات احتمالی برای کارگران حین نصب و
تعویض الینرها کاسته شود.
مگاالینرها همراه با سیستم اتصال نوآورانۀ خود،

امکان نصب و حذف الینرها را با سرعت و راحتی
بیشترفراهممیآوردوفرایندمربوطهباایمنیبیشتر
واسترسمحیطی کمتربرای کارکنانبخشنصب
صورت میپذیرد .هر بخش از مگاالینر ،مساحت
بزرگی تا حدود  5مترمربع را پوشش میدهد و
نسبتبهاندازۀخود،وزنسبکیدارد.در ایننوع

طراحیچندینلیفتروپلیتباهمترکیبمیشود
وحداقلتعدادنقاطاتصالراداراست.
به لطف این سیستم اتصال منحصربهفرد
که توسط شرکت  Metsoاختراع شده است،
پیچهای الینر 5از خارج آسیاب ،جایگذاری و
یا برداشته میشوند .به همین دلیل برای جدا
کردن و یا جایگذاری پیچهای الینرها نیازی به
حضور اعضای خدمۀ نصب در محیط خطرنا ک
الینرها نیست .برای افزایش سرعت فرایند نصب
الینرها ،نشانگرهای راهنمای بر روی الینرها قرار
میگیرد که جا گیری و ترازیابی الینرها را تسهیل
میکند .تعویض الینرها در این حالت حدود 30
تا  40درصد نسبت به الینرهای معمولی سریعتر
اتفاق میافتد.
همچنین برای ارتقای بیشتر ایمنی و کارایی،
 Metsoیک سیستم مکانیابی الینر را بهصورت
انحصاری ایجاد کرده است .با استفاده از این
سیستم بر پایۀ دوربین ،اپراتور الینر میتواند با

دقت زیاد و بدون نیاز به راهنمایی دیگر کارگران،
الینرجدیدرادر محلمربوطبهخودمستقر کند.
در این حالت بازدهی تعمیر و نگهداری افزایش
و هزینههای مربوطه کاهش مییابد .سیستم
مگاالینر دارای امنیت نسبی است ،بهگونهای
که هنگام نصب و جایگزینی ،حضور هیچکس در
منطقۀ خطرنا ک الینر الزم نیست.
بهطور خالصهمیتوانمزایایزیررابرایسیستم
مگاالینر بیان کرد:
.1حدا کثر شدن دسترسی آسیاب؛
.2نصب سریع و مؤثر؛
.3حذف راحت پیچها و جایگزینی بسیار سریع
الینرها آسیبدیده؛
.4افزایش ایمنی کارگران.

مگاالینرها همراه
با سیستم اتصال
نوآورانۀ خود،
امکان نصب و
حذف الینرها را با
سرعت و راحتی
بیشتر فراهم
میآورد و فرایند
مربوطه با ایمنی
بیشتر و استرس
محیطی کمتر برای
کارکنان بخش
نصب صورت
میپذیرد

1. Autogenous or autogenic mills
2. semi-autogenous grinding
3. trunnions
4. liner handlers
5. liner bolts

مرامنامه

مدیریت ارزش ،فرهنگ و اخالق (افرا) شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان
« فعالیتهای سیاسی»

توگو
زمانی کهمابهخلقواشتراکدانشمیپردازیم،معموال درحالارتباطچهرهبهچهرهبادیگران،بحث ،گف 
یا پرسش و پاسخ هستیم .فضای کار جایی است که تعامالت انسانی در آن اتفاق میافتد و ا گر طراحی خوبی
داشتهباشد،میتوانددر خلقواشترا کدانشتأثیرگذار باشد.طراحیفضای کاریبایدبهگونهایباشد کهبا
فعالیتهایانسانیوتعامالتی کهبرایخلقوانتقالدانشنیاز استمتناسبباشد.
مثالهاییاز چیدمانفضای کاریبرایمدیریتدانش
فضایباز برایتعامالتموقتوغیررسمی
کامالمنطقیاست کهافرادشاغل،زمانی کهنیازدارند،بایکدیگرتعامل کنند.بعضیاوقاتتعامالتغیرمنتظره
(برنامهریزینشده)نتایجغیرمنتظرۀخوبیبههمراهدارند.فضایباز مناسب،زمینۀتعامالتغیررسمیرابین
کارکنانیاحتیبین کارکنانومشتریانفراهممیکند.ترغیب کارکنانبهاستفادهاز اینفضاهامیتوانداز طریق
پذیرایی با نوشیدنی و تنقالت و قرار دادن مجله ،کتاب ،صندوق پستی و چاپگر صورت گیرد تا بدین طریق
تعامالتموقتوغیررسمیموردنظرشکلبگیرند.
فضاییبرایهمکاریتیم
اتاقجلساتالزامامکانمناسبیبرایهمکاریتیمینیست.یکفضایهمکارییامشارکتی،حتیا گرهم
بسیار کوچکباشد،میتواندابزار یاابزارهاییرابرایتفکرفراهم کند.بهطور مثال،دیوارهایاتاقمیتواندبرای
نمایشاطالعاتاستفادهشود.حتینیازینیستبرایتجهیزات ITهزینه کنید،استفادهاز کاغذوآهنربابرای
تبدیلدیوارهابهابزار همکاری کافیاست.همچنیندیوارهامیتوانندبهعنوان«وایت ُبرد»استفادهشوندو
مستقیمارویآنهانوشتهشود.
ا گرمیخواهیدیکاتاقرابا گروههایمختلفبهاشترا کبگذارید،میتوانیداز تابلوهایمتحرکاستفاده کنید
تا بتوانید هر آنچه میخواهید مانند مقاله ،یادداشت و  ...را روی آنها نصب کنید و در مورد آنها بحث کنید.
حتیاستفادهاز اسباببازیهامیتواندبهایجادجویخالق کمک کند.
فضابراینمونهسازی
ایدهها تنها زمانی ارزشآفرین هستند که به عمل تبدیل شوند .فضای ساخت نمونه جایی است که افراد
میتوانندایدههایشانراآزمایش کنند.ا گرشمایک کارخانهصنعتیرامدیریتمیکنید،احتماال بهتجهیزاتی
براینمونهسازیسریعنیاز دارید.
چگونگیطراحی
ایجادیکفضای کاریخالقهمیشهبهخلقدانشمنجرنمیشود،مگراینکه کاربرانی کهاز آنفضااستفاده
میکنندآنرادرک کنندومشتاقباشنددر آنمحیط کار کنند؛بنابراینبایدمواردزیررابررسی کنید:
افرادچگونهمیخواهند کار کنند؟چگونهفضای کاریمیتوانداز شیوۀ کار کردنافرادی کهاز فضااستفادهمیکنند،پشتیبانی کند؟از مشاهدۀچگونگی کار کردن کارکنانبرایشناساییفرصتهاشروع کنیدواز رفتارهایی کهمیتواندمنجربهخلقواشترا کدانششودپشتیبانی کنید.

دانشنامۀ فوالد

ورق ضدسایش

تهیهو گردآوری:تحقیقاتنیرویانسانی
براساسقانون،مشارکتافراددر فعالیتهایسیاسی کامالاختیاریاستوازجملهحقوقشهروندی
افراد محسوب میشود (اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران) و شخصی نمیتواند افراد
را از این حق محروم کند و یا آنان را مجبور به مشارکت در فعالیتهای سیاسی نماید .با وجود این،
در بستر سازمانی همواره چندین سؤال مهم دربارۀ فعالیتهای سیاسی وجود دارد که ابهام در آنها
سبببروزبرخیمشکالتمیشود.بهعنوانمثال،آیاافرادمیتواننداز عنوانشغلیخودویانامشرکت
برایفعالیتهایسیاسیشخصیویاجناحیاستفاده کنند؟آیاافرادمیتواننداز امکاناتسازماندر
جهت کمک به فعالیتهای سیاسی سیاستمداران یا احزاب سیاسی بهره ببرند؟ آیا میتوان ساعات
کار در شرکت را که بهواسطۀ آن حقوق دریافت میشود ،برای فعالیتهای سیاسی شخصی استفاده
کرد؟ این قبیل سؤاالت ،مشخصکننده موارد مهمی است که در برخی موارد به دلیل وجود ابهام
میتواند کارکنان را بر سر دوراهیهای اخالقی قرار دهد و نیاز است که پاسخ به آنها مشخص شود.
سازمانهای سرآمد برای فعالیتهای سیاسی کارکنان خود اصولی مشخص کردهاند تا بدین طریق
از برند و امکانات سازمان در جهت منافع سیاسی شخصی و گروهی استفاده نشود .بهعنوان مثال
شرکتزیمنس()SIEMENSSدر سند کدهایرفتاریخودبهصراحتمشخص کردهاست کهشرکت
زیمنس هیچگونه کمکی (اعم از مالی و غیرمالی) به سیاستمداران ،احزاب سیاسی و یا سازمانهای
سیاسی انجام نمیدهد .در سند کدهای رفتاری شرکت آیبیام ( )IBMعنوان شده است که هرگونه
استفاده از اموال شرکت برای مبارزات انتخاباتی ممنوع است .همچنین این شرکت اعالم کرده که
حتی در کشورهایی که سازمانها مجاز به فعالیتهای سیاسی هستند ،آیبیام در هیچ فعالیت

سیاسی مشارکت نخواهد کرد .عالوه بر این آیبیام از کارکنان خود میخواهد که در هیچ شرایطی
از عنوان شغلی خود ،برند سازمان ،زمان کاری و امکانات و منابع شرکت برای فعالیتهای سیاسی
استفاده نکنند.
شرکت والمارت ( )Walmartمشارکت کارکنان در فعالیتهای سیاسی خارج از محل کار و خارج از
ساعات کاری شرکت را تحسین میکند ،اما خاطرنشان میکند که کارکنان نمیتوانند از عنوان شغلی
و یا وابستگی سازمانی و همچنین منابع شرکت برای این کار استفاده کنند .شرکت فورد ( )Fordدر
سند کدهای رفتاری خود عنوان کرده است که شرکت به آزادی کارکنان در مشارکت در فعالیتهای
سیاسیاحتراممیگذارد،امااینفعالیتهابایداز منابعوزمانشخصیافرادونهمنابعسازمانیباشد.
شرکت اچپی ( )HPدر یکی از کدهای رفتاری خود به کارکنان متذکر شده است که در فعالیتهای
سیاسی خود بایستی اطمینان حاصل کنند که در این فعالیتها بهعنوان فردی از جانب شرکت
اچپی شناخته نشوند.
شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز بهعنوان یک نهاد ملی و فراجناحی ،خود را فراتر از تقسیمبندیهای
سیاسی موجود میداند و هیچگونه کمکی به فعالیتهای سیاسی اشخاص و یا گروههای سیاسی
نمیکند.البتهمامعتقدیم کهمشارکتدر فعالیتهایسیاسیقانونی کامالاختیاریوازجملهحقوق
شهروندی افراد است ،اما افراد نمیتوانند از عنوان شغلی خود ،منابع و امکانات سازمان ،نام و برند
شرکت و همچنین زمان کاری برای انجام فعالیتهای سیاسی شخصی یا حزبی استفاده کنند .برای
این منظور بخشی از مرامنامۀ رفتاری شرکت به فعالیتهای سیاسی اختصاص یافته که بهعنوان یک
راهنما،رفتارهایدرستونادرسترادر اینزمینهمشخصمیکند(کدهایرفتاریشماره 207تا،211
صفحۀ 63مرامنامه).

شرکت فوالد
مبارکه اصفهان نیز
بهعنوان یک نهاد
ملی و فراجناحی،
خود را فراتر از
تقسیمبندیهای
سیاسی موجود
دانسته و
هیچگونه کمکی
به فعالیتهای
سیاسی اشخاص
و یا گروههای
سیاسی نمیکند

ورقهایضدسایش کهدر دستۀ
ورقهای آلیاژی قرار میگیرد دارای
مقاومت باال در برابر سایش ،سختی و
ضربه است و در شرایط دشوار وزمان
طوالنی دوام میآورد .در ساخت این
ورقها از روش نورد استفاده میشود.
این محصول در معدن سنگ ،نوار
نقاله ،حمل مواد ،ساختوساز و هر
کاربردی که نیاز به مقاومت باال در برابر
سایش و سختی داشته باشد مورد
استفاده قرار میگیرد .با توجه به نوع
استفاده ،ورقهای ضدسایش دارای
سختی  550 ،500 ،450 ،400و 600
برینل و یا حتی بیشتر است و براساس
میـ ــزان سخ ــتی نا مگ ــذاری میشود.
هرچند با افزایش سختی این ورقها
میزان انعطافپذیری آنها کاهش
مییابد،ولیتاکنوندر شرایطمختلف،
چقرمگی مناسبی از خود نشان داده
است.
ورقضدسایشهاردوکس
تولیدکنندگانورقهایضدسایش،اینمحصولرا
بانامتجاریخودتولیدمیکنندویکیاز انواعمعروف
اینمحصولورقهاردوکساست کهمقاومتزیادی
در برابر سایش دارد .از انواع فوالدهای ضدسایش
میتوان به ولدوکس ،دورستات ،کرسابرو و دیلیدور
اشاره کرد .ورقهای هاردوکس با سختی،450،400
 500و 600برینل تولید و روانۀ بازار مصرف میشود و از
میانآنهاسختی 450،400و 500کاربردبیشتریدر
صنایع مختلف دارد .اعداد معرفی کنندۀ این ورق

که در مقابل آن نوشته میشود نشاندهندۀ میزان
سختیاینمحصولاست،مانند.Hardox400
ورقهاردوکس400
ایندستهاز ورقهادارای0.3تا 0.4درصد کربن0.7،
درصدسیلیسیم 1.6،درصدمنگنز 1.4،درصد کرومو
دارایخواصماشینکاری،شکلدهیوجوشکاری
مناسبیاست.
ورقهاردوکس450
این محصول دارای سختی  450برینل است و در
برابر سایش مقاومت زیادی از خود نشان میدهد.
همچنیندارایقابلیتجوشپذیریواتصالپذیری
مناسبی است .گفتنی است ورقهای هاردوکس
در ضخامتهای بیشتر از  5میلیمتر عرضه
میشود،ولیورقهایدیگردر دستۀضدسایشدر
ضخامتهای کمتریموجوداست.
ورقضدسایشدورستات
ورقهای دورستات در سختیهای مختلف  400تا
 600برینلموجوداستومقاومتبهسایشوقابلیت
ماشین کاریزیادینسبتبهسایرورقهادارد.این
محصولتنهاورقضدسایشیاست کهازطریقروش
کوئنچمستقیمتولیدمیگرددوازاینرودارایسطحی
صافوبینیاز از رنگآمیزیاست.از کاربردهایاین
ورق میتوان به صنایع فوالدسازی ،ماشینسازی،
تولیدسیمانوادوات کشاورزیاشاره کرد.
ورق کرسابرو
اینفوالدمقاومتزیادیدر برابرسایشداردودارای
عناصر کروم ،نیکل ،مولیبدن و تیتانیوم است.
مقاومت زیاد این ورق در برابر سایش سبب کاهش
هزینههای تعمیر و نگهداری آن میشود و در تمامی
مناطققابلاستفادهاست.
منبع:مرکزآهن
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اجتماعی
زندگی بیست

نگاهیبه
اصلیترین دغدغههای سالمندان کشور

سالمندیدورهایبسیار حساساز زندگیهرانساناست.دورهای کهفردپساز سالها
فعالیت و تالش در خانواده و جامعه به آن پای میگذارد .معموال برای تعریف سالمندی،
معیارهایسنیایندورهدر نظر گرفتهمیشودوافرادباالیشصتسالراسالمندمیخوانند،
ولی بسیاری از کارشناسان عقیده دارند برای ارائۀ تعریف درست از سالمندی الزم است به
معیارهایی نظیر توانایی جسمی ،شغل ،محیط زندگی ،شهر محل سکونت ،آبوهوا ،وضع
اقتصادی،طبقۀاجتماعی،آموزشوتحصیالت،خانوادهوحتیتغذیهنیزتوجهشود.
سالمنداندر فرهنگایرانیهااز دیرباز مقامومنزلتفراوانیداشتهاند.تکریمسالمندانبهعنوانبزرگترهای
خانواده و جامعه ،همواره در آموزههای فرهنگی ایرانی و اسالمی مورد تأ کید بوده است ،ولی آیا در زمان حاضر
آنطور کهشایستهاستباسالمندانرفتار میشود؟به گواهبسیاریاز افرادو کارشناسان،وضعیت کنونیتوجه
بهسالمندانچندانامیدوارکنندهنیست.
بهراستی دلیل گذار از جامعهای که در آن افراد سالخورده حتی با وجود ازکارافتادگی و مشکالت فراوان ،تا پایان
عمراز عشقوتوجهفرزندانوبستگانبرخوردار میشدندچیست؟
شایدیکیاز ریشههایاصلیاینموضوعرابتواندر استقاللمالیسالمندان،دست کمدر مقایسهبا گذشته
دانست.برخیعقیدهدارنداینموضوعسببشدهاست کهسالمندانزودتروآسانتراز فرزندانخودجداشوند
ولزومیبرایمراقبتاز آنهاوجودنداشتهباشد.اینتغییررفتار باسالمندانحتیدر خانوادههایی کهپدر ومادر
پیرآنهااز توانمالییادرآمدیبرخوردار نیستندنیزقابلمشاهدهاست.این گروهاز سالمندان کهتواناییمالی
ندارندبیشاز سایرافراددر معرضخطرقرار دارند؛چرا کهدر صورتتنهاییوطردشدناز سویخانوادهزندگی
دشواریدر انتظار آنهاخواهدبود.
زندگیاقتصادمحور امروزیکیدیگراز مشکالتیاست کهبهاینبیتوجهیدامنمیزند.سالمندانممکناست
در اثرابتالبهبیماریهای گونا گوندر ایندورهمخارجزیادیبهخانوادهتحمیل کنند.اینمخارجباال بهویژه
برخانوادههایمتوسطوپایینجامعه کهسالمندانآنهااز مزایایینظیرحقوقبازنشستگییابیمهبرخوردار
نیستندتأثیرهایبیشتریباقیمیگذارند.
کمشدنتوجهواحترامبهسالمنداندر خانوادههایایرانی کهروزگاریچنینرفتارهاییراارزشتلقیمیکردند
دارای ابعاد وسیع و بسیار نگرانکنندهای است .شاید بخش اندکی از این موضوع را بتوان با تغییرهای جامعه
از نظر اقتصادی توجیه کرد؛ ولی آیا مشاهدۀ این بیتوجهی در سطح خانوادۀ بزرگتر یعنی جامعه ،صرفا از این
دیدگاهقابلتوجیهاست؟
تغییرهایفرهنگیاز خانوادهبهجامعهواز جامعهبهخانوادهقابلتعمیماست.افرادی کهامروزهدیگروظیفهای
در قبال سالمندان احساس نمیکنند کسانی هستند که در خانواده نیز به کهنساالن خود بیتوجه هستند.
بنابراینزمانی کهایننسلدر آیندهاینهچنداندورسمتهایاجراییرادر حوزههایمختلفبرعهدهبگیرند،
توجهبهسالمندانومشکالتآنهادر اولویتهایبرنامهریزیاینافرادنخواهدبود.
ریشههای فرهنگی و اخالقی بیتوجهی به حقوق سالمندان ،بهخصوص در حوزههایی نظیر شهرسازی و
برنامهسازی تلویزیونی نمود پیدا کرده است .بسیاری از سالمندان جامعه هنوز هم از عشق و محبت فرزندان
خود بهرهمندند و احترام به آنها در خانواده از ارزش زیادی برخوردار است ،ولی زندگی در شهری که خود حتی
بیش از مردم سا کن در آن ،به سالمندان بیاحترامی و بیتوجهی میکند بهمرور بر احساسها و روح حساس
آنهاتأثیرمیگذارد.
چهباید کرد؟
تغییرهایفرهنگیدرهیچنقطهایازجهاندرمدت کوتاهیایجادنمیشود.نموداینتغییرهادر کمرنگشدن
توجهواحترامبهسالمنداندر جامعۀامروزمانیزمستثنانیست.اخالقگراییوفرهنگصحیحدر هرحوزهای
بایداز سن کودکیبهارزشتبدیلشود.بررسیمشکالت سالمنداندر جامعۀایراننشاناز آندارد کهمادر این
ارزشگذاریوالگوسازیضعیفعمل کردهایم.
تالش برای تذکر آموزههای اخالقی به کودکان در بسیاری از خانوادهها ،زمانی که این کودکان وارد جامعهای
میشوند که توجه چندانی به اخالقگرایی ندارد ،بهمرور بیاثر خواهد شد .بهترین راه برای ترویج این ارزشها
که در سطح کالن به بروز تغییرهای بزرگ و مفید در حوزۀ اجرایی نیز خواهد شد ،آغاز این آموزشها از مدارس
کشور است.
فراهم کردن شرایط آموزشی باید از سطح پایین و با برنامهریزهای آموزشوپرورش در مدارس صورت بگیرد.
بچههابایدیادبگیرندبهپدر ومادر خوداحترامبگذارند.در اینصورتاست کهزمانی کهاینپدر ومادر وارددورۀ
سالمندیزندگیخودشدند،هنوز هممورداحتراموعالقهخواهندبود.متأسفانهنبودسیاستگذاریوآموزش
صحیحدر همۀحوزههاوبهویژهتوجهبهسالمنداندر جامعهقابلمشاهدهاست.
روحاحترامبهسالمنددر خانوادهودر نتیجهدر جامعهتنهادر صورتینمودپیدامیکند کهدر فرهنگمانهادینه
شود.بهترینراهاینفرهنگسازینیزآموزشاز سنپاییناست.مابایدبه کودکانخوداحترامبهدیگرانوقائل
شدنحقوقبرایآنهارابیاموزیم.
آموزشی که امروز برای کودکان آغاز شود بدون شک در رفتار نسل آینده با پدیدۀ سالمندی مؤثر خواهد بود.
ولیچگونهمیتوانبهمیانساالنوجوانانی کهدر آیندهاینهچنداندور،جمعیتسالمندجامعهراتشکیل
خواهندداد،آموزشداد؟آموزشبهافرادبرایداشتنسالمندیفعالوپویاا کنوندربسیاریاز کشورهایجهان
موردتوجهاستودر سطحوسیعاجراییمیشود.
نکتۀمهمیدیگری کهدرخصوصبازنشستگیبایدبهآناشاره کردآموزشافرادپیشازبازنشستگیبرایمواجه
باایندورهاززندگیاست.مهمترینراهدرراستایرفعیکمشکلشناختبهترآناست،نکتهای که کارشناسان
اینحوزهنیزبهآناشارهدارند.بهعقیدۀآنهامشکالتسالمندیزمانیدر جامعهحلخواهدشد کهدولتو
نهادهایفعالدر حوزۀسالمندانبابرنامهریزیدرستاینمشکالترادر سطحملیشناسایی کنندوسپس
برایرفعآنهااقدامنمایند.
منبع:ایرنا

خاطرات یک مدیر

حمیده موحدی

قسمتپنجاهوهفتم:
با خودم گفتم :شاید پرونده رو آقای اقبالی برده باشه توی دفترش تا بهش رسیدگی کنه .با همکارای بایگانی
خداحافظی کردمورفتمسمتاتاقآقایاقبالی.آقایاقبالیمراجعنداشت.تویاتاقراهمیرفتوباتلفنش
صحبت میکرد .رفتم توی اتاق نشستم روی صندلی تا کارش تموم بشه .منو که دید تلفنشو قطع کرد و اومد
سمتمن.تلفنهمراهشو گذاشتتویجیبش.بادستراستشعینکشورویدماغشجابهجا کردوبعداز
احوالپرسی گفت:بامن کار دارید؟چراتماسنگرفتیدمنبیام؟دستشو گرفتمو گفتم:خیلیطولنمیکشه.
ا گهممکنهبریمبیرونتاهمکارابه کارشونبرسن.قبول کردورفتیمسمتحیاطخلوتاداره.
بااینکههمیشهشرایطروحیوعاطفیهمکارامبراممهمبوده،ولیبااینوجودسعیمیکردمتامیتونمتوی
کارهاوروابطشونتویادارهدخالتنکنم،ولیاینموضوعبهنظرمباموضوعاتدیگهفرقداشت.آقایاقبالی
از روزی کهاونپروندۀپردردسرافتادزیردستشدچار اینشرایطشدوگرنهقبالاصالاینجورینبود.همیشهبا
رویبازوپرانرژیتویادارهمیدیدمش.حتیهمکاراهممتوجهاینتغییرشرایطشدهبودن،تاجاییکهچندنفر
حالآقایاقبالیتوادارهبودن.نمیدونستم
ازقسمتهایدیگۀادارههمچندروزیبود کهبهوضوحجویایاین ِ
سرحرفوباز کنم.نمیخواستمفکر کنهتو کارشتجسسمیکنم کهبراشسوءتفاهمپیشبیاد.دنبالیه
چطور ِ
مقدمهبودم کهخودشپیشدستی کردو گفت:نکنهشماهممتوجهشدینپرونده گمشده؟سرجاممیخکوب
شدم! گفتم:چیشده؟ کدومپرونده؟هاجوواجموندهبودم.
رفتیمسمتنیمکتوسطحیاط،هنوز گیجبودمهمچیناتفاقیتااونروز تویادارهنیفتادهبود.غیرممکن
شرایطنگهداریمدارک،پروندهای گمبشه؟یهلحظهیادمافتاد
بود،مگهمیشهتویادارهبهاینبزرگیبااون
ِ
کهاونپروندهتویقفسهبایگانیهمنبود .گفتم:آقایاقبالیمیدونیدداریدچیمیگید؟چندروزه گمشده؟
چطوریپروندۀبهاونمهمیناپدیدمیشه؟اونماینجا!چطور منبیخبرم؟
ادامه دارد...

سامانه 30003222

حمیدرضا صادقزاده

رمز موفقیت

نگاهی به تاریخ
چهلسالۀ
انقالب اسالمی
نشان میدهد
که رابطهای
فرادست قانون
و حتی محاسبات
ظاهری و معمولی
بین مردم و مقام
والیت چه در زمان
امام (ره) و چه در
زمان مقام معظم
رهبری وجود
داشته و در عمل
بیانگر این واقعیت
است که آحاد
مردم ،جلوتر از
نهادهای حکومتی
و دولتمردان
فرامین مقام
والیت را درک
میکنند و توفیق
پیاده کردن آن را
نیز در میدان عمل
پیدا میکنند

در پرهیزاز دنیاطلبیواشرافیگریموالیمتقیانعلی(ع)خاطرهایآموزنده
دارند:آنگاهبهدیدار زیدپسرعالءحارثیاستاندار بصرهمیروندبهفراخیمنزل
ورفاهاواعتراضمیکنند.زیددر پاسخمیگوید:برادرممثلشمالباس کرباس
میپوشدوغذایسادهمیخورد.موالیمتقیانبرایاینکهاستاندارشطفره
نرودباصراحتفرمودند:اناهللتعالیفرضعلیائمهالعدلانیقدرواانفسهم
بضعفهالناس کیالیتبیغبالفقیرفقره(نهجالبالغه،خ.)۱۸۹خداوندمتعالبر
پیشوایان حکومت عدل (اسالمی) واجب کرده است که در حد ضعیفترین
مردم جامعه زندگی کنند تا فقر در جامعه موجب رنجش بینوایان نشود و
رفاه و برخورداری از مال و ثروت موجب مباهات مرفهین بیدرد نشود .و با
تظاهر به ارزشهای دینی به آالف و الوف فراوان نرسند و جنون قدرتطلبی و
ثروتاندوزیخودرادر شعار حمایتاز والیتپنهاننکنندو کاخهایبرآمدهاز
ثروتحراموشبههناکراحصار حصینوالیتعلیابنابیطالب(ع)نخوانند.
همۀ این کجاندیشیها ناشی از نبود بصیرت و آ گاهی و تحلیل عالمانه از
فرهنگ والیت و سوءاستفادۀ فرصتطلبان از ساحت والیت و نهادینه
نشدن اعتدالگرایی بهعنوان صراط مستقیم والیت توسط پیروان صادق
والیت در جامعه است و تا زمانی که این بیان نورانی موالی متقیان علی (ع):
الیمین و الشمال مضله و طریق الوسطی هی الجاده( ...نهجالبالغه ،خ )۲۰۰
بهعنوان مدار والیت در جامعه استقرار پیدا نکند ،سایر مؤلفهها که باید
فرهنگ والیت را در نهادهای حکومتی و در بین آحاد مردم نهادینه کنند،
هویت پیدا نخواهند کرد.
نگاهیبهتاریخچهلسالۀانقالباسالمینشانمیدهد کهرابطهایفرادست
قانونوحتیمحاسباتظاهریومعمولیبینمردمومقاموالیتچهدر زمان
امام (ره) و چه در زمان مقام معظم رهبری وجود داشته و در عمل بیانگر این
واقعیتاست کهآحادمردم،جلوتراز نهادهایحکومتیودولتمردانفرامین
مقام والیت را درک میکنند و توفیق پیاده کردن آن را نیز در میدان عمل پیدا
میکنند.
ا گر به دنبال یافتن علل یا عوامل این توفیق از سوی مردم برآییم ،احتماال
به این نتیجه خواهیم رسید که مؤلفههای والیت کامال در بین مردم وجود
دارد؛ هم اطاعت آنها از والیت صادقانه است و هم در راه تحقق فرامین مقام
والیت،نهتنهابهدنبالامتیازاتمادیوسیاسینیستند،بلکهاز مالوجان
خودمیگذرند(دوراندفاعمقدسنمونۀبارزآناست)وهماینکهدر تحلیل

(قسمت هفتم)

حوادث کشور وتحصیلبصیرتدر بسیاریاز جهات،از خواصجامعهبیشتر
میفهمند و جلوتر حرکت میکنند .این رویکرد تاریخی نشان میدهد که با
بخشنامه و ابالغ دستورالعمل و یا ظرفیتهایی که در نهادهای دولتی وجود
دارد نمیتوان فرهنگسازی کرد ،بلکه برعکس دولتها برای اینکه فرهنگی
باشندوماهیتفرهنگیانقالباسالمیرافراموشنکنندخودنیازمندفرهنگ
والیتوارزشهایجوشیدهاز نهادهایمردمیاند.مابااستنادبهاینرویکرد
معتقدیمفرهنگرا کالنمیتواندولتی کرد،بلکهایندولتهاهستند کهباید
فرهنگیشوندوحتیخدماتفرهنگی کهانحصارادر اختیار نهادهایدولتی
قرار میگیرد باید در اختیار نهادهای فرهنگساز مردمی و مولد ارزشهای
اسالمیقرار گیرد.
فرهنگنظاماداری
دومین عاملی که نشان میدهد نمیتوان فرهنگ را دولتی کرد ،آموزهها و
مؤلفههایفرهنگدر نظاماداریاست کهمهمترینآنهاعبارتانداز:
الــف) تقــوا و صداقــت در کار؛ ب) شایســتهگرایی در عــزل و نصبهــا؛
ج) نخبهگرایــی یــا تخصصمحــوری؛ د) پذیــرش نقــد عالمانــه؛ ه) خدمــت
بیمنــت؛ و) مســئولیتپذیری و وظیفهشناســی.
با عنایت به اهمیت مؤلفههای فوق به این واقعیت اذعان میکنیم که
دولتها طی سالها بهجز در مواردی فردی و خاص نتوانستهاند فرهنگ
نظاماداریرابراساسمؤلفههایفوقایجاد کنندواز اینمنظرهمیشهمورد
انتقاد صاحبنظران و دلسوزان انقالب بودهاند که مثال چرا در عزل و نصبها
شایستگیهامال کعملنیستوچراروندمدیریتهارارفیقبازیوباندگرایی
رقممیزند؟چراپارتیبازیهاووی ژهخواریهاوویژهخواهیهاخودرابرپیکرۀ
مدیریت کشور تحمیل کردهاند؟چراقانونبرایهمهیکساناجرانمیشود؟
چرا به جای خدمت بیمنت به مردمی که صاحب اصلی انقالب هستند و
به تعبیر امام (ره) پابرهنهها که زحمت کشیدند و شما را به اینجا رساندند و
حاال هم از شما خیلی توقع ندارند (صحیفه نور ،ج  ،۱۹ص  )۱۵۱حشر و نشر
با اغنیا و مرفهین بیدرد معروفیت پیدا کردهاند؟ و دهها سؤال از این دست
نشان میدهد که نظام اداری کشور ما بیش از هرجای دیگری به آموزههای
فرهنگآفرینمحتاجاستوانتظار تولیدمؤلفههایفرهنگیاز دولتداشتن
انتظاریبیجاست.
ادامه دارد ...

نوبتکاری ،مشکالت و رهیافت ها (قسمت چهارم)

پیامدهای ایمنی و تأثیر بر عملکرد شغلی
در اثــر کار شــب و خــواب ناکافــی عملکــرد و هوشــیاری
کاهــش چشــمگیری مییابــد و جــای بســی تعجــب اســت ا گــر
عملکردوایمنیدر اثرنوبتکاریمختلنگردند.

عملکرد در
نوبتکاری
مسئلهای بسیار
پیچیده است .این
پیچیدگی از عوامل
بسیاری شامل نوع
وظیفه و نیازهای
آن ،وقت و زمان
کار ،محرومیت از
خواب ،عوارض
نامطلوب
بهداشتی روانی و
جسمانی ،مسائل
انگیزشی (که
متأثر از مشکالت
خانوادگی و
اجتماعی است) و
تفاوتهای فردی
تأثیر میپذیرد

ایمنینوبتکاران
ا گرچهغالباعواملمخاطرهآمیزمحیطیدر نوبتشببیشتروبزرگتراز نوبت
روز هستند(بنابهدالیل گونا گونازجملهنبودروشناییروز ویاافزایشتماس
باموادشیمیاییدر نوبتهایدوازدهساعته)،اماتماماینعواملتحتتأثیر
کاهش تعداد کارکنان در نوبت شب قرار میگیرند و اثر واقعی خود را در تعداد
حوادث در نوبت شب آشکار نمیکنند .البته هرگاه موضوع تعداد حوادث
نسبت به تعداد کارکنان حاضر در محیط کار در میان باشد ،نوبت شب اغلب
وضعیت وخیمتری دارد .آنچه در درجه اول عامل خطر در محیط کار است
وجود نوبتکار تطابقنیافته است و در این مورد محیط پیرامون وی در درجۀ
دوماهمیتقرار میگیرد.
یکیاز رخدادهایفاجعهآمیزصنعتی ،کهبسیار در موردآنبحثشدهاست،
حادثهنیروگاهاتمیتریمایلآیلند()1979درآمریکاست که کلجامعهراتهدید
کرد و صنعتی را فلج ساخت .سرچشمه این حادثه را میتوان به خطاهای
انسانی ،کهاپراتورنوبتکارخستهدراواسطنوبتشبمرتکبشدهبود،مربوط
دانست.حوادثدیگرنیزعللیمشابهدارندودراغلبمواردمیتوانساعات کار
غیرمعمولوعدمتطابقدستگاهسیرکادینرادرآندخیلدانست.نوبتکاران
تطابقنیافتهمیتواننداز شکلهای گونا گونعاملخطربرایخودوسایرین
باشند .نخستین عامل ،خوابآلودگی هنگام کار است .خوابآلودگی هنگام
کار ممکن است باعث بیتوجهی به عالئم هشداردهنده (برای مثال چراغ
قرمز،انحرافبیشازحدنشانگرهاو)...یابروزوا کنشنامناسبدر برابرهشدار
دریافتشده گردد(برایمثالفرودهواپیمادر باندغیرمجاز یااشتباه)ویامنجر
به چرت زدن واقعی و خوابیدن در سرکار شود .این اثرات هنگام ترک محل کار
بهقصدمنزلوبرعکسنیزمهماند.
تصور اینکهتمامنوبتکارانخوابآلودندبهدوراز واقعیتاست،زیرادر محیط
کارگروههایی از نوبتکاران تطابقنیافته هستند که بههیچوجه خوابآلود
نیستند ،با این وجود به همان اندازه عامل خطرند .این نوبتکاران بسیار
ناراحتوعصبانیتراز آناند کهخوابآلودباشند(بنابهدالیلزیستشناختی
نظیر غیرعادی کار کردن دستگاه سیرکادین و یا کمبود خواب یا بنا به دالیل
اجتماعی نظیر جدایی قریبالوقوع) .اینچنین تغییراتی که در رفتار و
خلقوخویافرادبروزمیکندمیتواندرویکردیتهاجمیدر کار باماشینآالت
خطرنا ک پدید آورد و باعث گردد توجه به ایمنی خود و دیگران به دست
فراموشیسپردهشود.
کاهشعملکردشغلیفردنوبتکارسومینعاملیاست کهمیتواندعاملبالقوه
خطرمحسوبشود.نوبتکارانممکناستخوابآلودنباشند،امااحتمال
دارد از کاهش کارایی رنج ببرند .این امر امکان بروز حادثه و آسیب نوبتکاران
را به دلیل ماهیت حساس و بحرانی وظیفۀ محوله فراهم میسازد .بنابراین،
همانطور کهدرخصوصسالمتذکرشد،در موردایمنینیزمسئلۀاساسی،
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کانال ارتباطی کارکنان
در دنیــای ارتباطــات و عصــر فنــاوری اطالعــات،
اطالعیابی به منبع ســرمایۀ اجتماعی سازمان،
ایجادکننــده و تداومدهنــدۀ اعتمــاد دوســویه
بیــن ســازمان و مخاطبــان تبدیــل شــده اســت.
ارتبــاط درونســازمانی میتوانــد در جهــات
مختلفــی حرکــت کنــد و در طبیعت خود رســمی
یــا غیررســمی باشــد .راه آن میتوانــد رو بــه بــاال،
لهــای
رو بــه پاییــن ،افقــی یــا مــورب باشــد .کانا 
ارتباطــی کمــک میکننــد الگــوی ارتباطــی در
ســازمانها ایجــاد شــوند و افــراد بــا برقــراری
ارتبــاط مؤثر بــا هــم و بــا مدیریــت ســازمان فرایند
دوســویۀ ارتباطــی را کامــل کننــد و در نهایــت ،در
مســیر تعالی ســازمان گام بردارنــد .درعینحال،
مدیریــت نیــز بــا آ گاهــی از نظرهــا و خواســتههای
کارکنان ،این امــکان را به دســت خواهــد آورد که
یهــا ،نیــروی
مســازیها و تصمیمگیر 
در تصمی 
انســانی شــرکت را بهعنــوان ســرمایۀ اصلــی
ســازمان ارتقــا بخشــد.
در ایــن خصــوص ،روابــط عمومــی فــوالد مبارکــه
لهــای ارتباطی موجود
با بهرهگیــری مؤثــر از کانا 
شــرکت ازجملــه خبرنامــۀ فــوالد ،وبســایت،
فضــای مجــازی ،رادیوفــوالد ،تولیــدات ســمعی
و بصــری و ســتون شــما و فــوالد بــر ایــن باور اســت
نســازمانی
کــه برقــراری ارتبــاط مؤثــر درون و برو 
میتوانــد بــرای ســازمان و ذینفعــان خلــق
ارزش نمایــد.
اســفندیار معتمــدی شــاغل در
انرژی و سیاالت
از شــرکت توکاســبز در قســمت خشکشــویی
بابــت دقــت بســیار ز یــاد در شستوشــوی
لباسهــا و همچنیــن برخــورد بســیار خــوب
کارکنــان تحویــل لبــاس رختکــن  D2و D3
فوالدســازی تشــکر و قدردانــی میکنــم.
913***6452
محمود ایزدیار شاغل در خدمات

آنهاییهستند کهبهنحومطلوببانوبتکاریانطباقنیافتهاند.
پیامدهایایمنینوبتکاریوتأثیربرعملکردشغلی
درحالیکهایمنیوعملکردشغلیبهطورپیچیدهایباهمدرارتباطاند،ممکن
است عملکرد و بازده کار (در نتیجه قدرت تولید و رقابت در بازار) بدون آنکه
سطح ایمنی کاهش یابد و یا عواملی مخاطرهآمیز جدید مطرح شوند ،تنزل
کند .عملکرد در نوبتکاری مسئلهای بسیار پیچیده است .این پیچیدگی از
عوامل بسیاری شامل نوع وظیفه و نیازهای آن ،وقت و زمان کار ،محرومیت
از خواب،عوارضنامطلوببهداشتیروانیوجسمانی،مسائلانگیزشی(که
متأثرازمشکالتخانوادگیواجتماعیاست)وتفاوتهایفردیتأثیرمیپذیرد
کههمگیبررویفراسنجههای(پارامترهای)آهنگطبیعیعملکردوسرعت
باز-تطبیقیاینفراسنجههاباشرایطجدید،اثردارند.
برای تعیین تفاوت عملکرد در نوبتهای کاری گونا گون ،مشکالت چندی
وجود دارد .یکی از مهمترین مشکالت ،تفاوت در محیطهای کار است.
نهتنها میزان روشنایی ،بلکه سطح نظارت و کنترل ،روحیه گروهی و عوامل
مخدوشکنندۀ تمرکز میتوانند در دو نوبت بامداد و شب بسیار متفاوت
باشند.بنابراینمعقولبهنظرمیرسد کهاظهار شود،در کل،عملکردشغلی
در نوبت شب (و بامداد بسیار زود) در سطحی پایینتر از عملکرد شغلی در
نوبتروز قرار دارد.
سطوحنظارت
هر فرد نوبتکار راحتی و آزادی عملی را که در نبود مدیریت روز کار به دست
میآید ،تصدیق خواهد کرد .بعضی نوبتکاران از این آزادی سوءاستفاده
میکنند و در سر کار میخوابند ،از کار کردن شانه خالیکنند و یا به کارهای
بمیبیند
دیگرمیپردازند.در چنینشرایطیبهطوراجتنابناپذیرتولیدآسی 
و کاهشمییابد.از طرفی،در بسیاریاز نوبتکاران،نبودمدیریتوسرپرست
ممکن است تأثیر بسیار مثبت داشته باشد و موجب انگیزش آنها در بهتر و
کارآمدتر کار کردنشود.
خطرات کلیبراینوبتکارانوجامعه
سالمت نوبتکار
بهعنوان نتیجهگیری ،باید توجه داشت که نهتنها ایمنی و
ِ
بلکهایمنیوسالمتخانوادۀاوودر واقعاجتماعی کهویدر آنزندگیمیکند،
در معرضخطراتناشیاز نوبتکاریقرار دارد.در ارزیابیاینخطراتماهیت
چندجانبه مسئله نوبتکاری باید مورد توجه قرار گیرد .در یک طرف قضیه،
ممکناستوقایعنادر ولیبسیار بااهمیتوجودداشتهباشد.از طرفدیگر،
رخدادهاییوجوددارند کهمکررااتفاقمیافتند،نظیرحوادثوسایلنقلیهدر
مسیرمحل کار بهمنزلویاآسیبوجراحات کماهمیت کهدر حوادثناشیاز
کار بهفردواردمیشود.بهدلیلبازتابضعیفرخدادهای کماهمیتدر اخبار
وروزنامهها،اینمواردتقریبانادیدهانگاشتهمیشوند.ازنظراقتصادیبسیار
محتملاست کهجمع کلحوادث کوچک کهپیدرپیاتفاقمیافتند،برای
جامعهاهمیتیبهاندازهحوادثبزرگوفجایعداشتهباشند.
هنگام ارزیابی بازدهی مالی نوبتکاری هر دو نوع وقایع اعم از کوچک و
بیاهمیتوبزرگوبااهمیتبایدموردتوجهقرار گیرند.
بهداشتحرفهای،ایمنیومحیطزیست

 ۲۹بهمنماه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی
کارآفرینی یکی از مهمترین موضوعات دنیای امروز و محرکۀ اصلی توسعۀ
اقتصادی محسوب میشود و نقش آن در نوآوری یا ایجاد فضاهای جدید
کسبوکار بر همگان روشن است .یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی ،حمایت از
تولید ملی و بهرهگیری از ظرفیتها و فرصتهای داخلی است و در این زمینه
باید به تولیدات بخش صنعت و کشاورزی و ...توجه شود و زمینۀ فروش و
صادراتآننیزفراهمشود.
طی یک دهۀ اخیر حوزۀ اقتصاد موردتوجه ویژه مقام معظم رهبری بوده
و نقشۀ راه و راهبرد اقتصاد کشور نیز در بهمنماه  ۱۳۹۲در  ۲۴بند با عنوان
«اقتصاد مقاومتی» از سوی ایشان ابالغ و شعار منتخب سالهای اخیر نیز
مزین به جهتگیری اقتصاد مقاومتی گردید که این مهم از سوی سایر ارکان
نظام همچون ریاست محترم جمهوری بهعنوان عالیترین مقام اجرایی
کشور ،همواره مورد توصیه و تأ کید قرار گرفته ،چرا که اصلیترین مأموریت
این سیاست ،چابک سازی ،استحکام ،رقابتپذیری و کاهش آسیبهای
اقتصادیوبرونرفتاز تنگناهاو گلوگاههایاقتصادیوتولیدی کشور است،
به همین دلیل 29 ،بهمن در تقویم امسال روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی
نامگذاریشدهاست.
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یکی از بهترین راههای موجود در جهت برطرف ساختن کاهش وابستگی
جوامعاسالمیبهغربوحفظاستقاللوپافشاریبرارزشهایحاکمبرخود
اقتصادمقاومتیاست.
دربندنخستسیاستهای کلیاقتصادمقاومتیهم ،کارآفرینییکیازعوامل
مهم برای رسیدن به نقطۀ مطلوب اقتصادی اشاره شده است .در این بند
بر تأمین شرایط و فعالسازی امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و
علمی کشور بهمنظور توسعه کارآفرینی تأ کید شده است .همچنین این بند
به حدا کثر رساندن مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی با تسهیل و
تشویقهمکاریهایجمعیوتأ کیدبرارتقایدرآمدونقشطبقات کمدرآمد
ومتوسطاشارهدارد.
امروزهاز کارآفرینیبهعنوانموتور محرکۀرشدوتوسعهاقتصادییادمیشود؛
بهطوریکهبسیاریاز کشورهایپیشرفتهودرحالتوسعه کارآفرینیرابهعنوان
یکظرفیتوفرصتویژهدر جهتاهدافاقتصادیخودچهدر سطحداخلی
وچهدرسطحبینالمللیموردتوجهقراردادهوسیاستهاوبرنامههایویژهای
در حمایتاز آندر نظر گرفتهاند.
منبعalborzstp.ir:

عمومی
از تمامــی دوســتان و همــکاران گرامــی کــه در غم
درگذشــت پــدر اینجانب ابــراز همــدردی کردند
تقدیــر و تشــکر میکنــم.
913***6610
اســماعیل فردوســی ریزی شــاغل
در راهبری رستورانها و مرا کز رفاهی
لطفــا در خصــوص مســکن جوانــان ،طرحــی
از طــرف شــرکت تعاونــی مســکن شــرکت فــوالد
مبارکــه ارائــه گــردد تــا کارکنــان جــوان شــرکت
بتواننــد از آن بهرهمنــد شــوند.
913***8183
ســعید ســعیدی مبارکــه شــاغل در
طرح و توسعه
امــور ورزش فــوالد مبارکــه پیگیــری کننــد تــا اســم
مهــای ورزشــی فــوالد مبارکــه ســپاهان ب هطــور
تی 
کامــل از رســانهها پخــش گــردد.
913***2644
بهروز بهرامــی کرکوندی شــاغل در
خدمات شهری
از تمامــی دوســتان و همــکاران گرامــی کــه در غم
درگذشــت مــادر پــدر اینجانــب ابــراز همــدردی
کردنــد تقدیــر و تشــکر میکنــم.
913 ***4017
ســید محمــد موســوی مورکانــی
شــاغل در نگهــداری و تعمیــرات تأسیســات
برق و مکانیک
از تمامــی دوســتان و همــکاران گرامــی کــه در
غــم درگذشــت مــادر اینجانــب ابــراز همــدردی
کردنــد تقدیــر و تشــکر میکنــم.
913***4017
پیــام همــکاران گرامــی بهــروز رفیعــی کرکونــدی
شــاغل در حملونقــل جــادهای ،جــواد کریمــی
لنجــی شــاغل در بســتهبندی و بارگیــری ،فیــروز
طاهــری شــاغل در واحــد گالوانیــزه و محمدباقــر
خواجــویزاده شــاغل در مجتمــع فــوالد ســبا
دریافت و جهت بررســی و پیگیری به مســئولین
مربوطــه ارســال گردیــد.

ابراز همدردی
بــا نهایــت تأســف در هفتــۀ گذشــته ،آقایــان
محمــود ایزدیــار شــاغل در خدمــات عمومــی،
دار یــوش احمدپــور شــاغل در حمــل ونقــل ،
کــورش مردانــی و رامیــن بلوچســتانی شــاغل
در مجتمــع فــوالد ســبا در غــم در گذشــت پــدر
و محمــد رضــا ا کبــری شــاغل در واحدبســیج و
روح اهلل زندیــان شــاغل در نــورد ســرد درغــم
در گذشــت مــادر و محمــد نجفــی پــور شــاغل
در آمــوزش و ســید عبــاس موســوی شــاغل در
مجتمــع فــوالد ســبا در غــم درگذشــت بــرادر بــه
ســوگ نشســتند.
ایــن غــم جانــکاه و ضایعــۀ جبرانناپذیــر را بــه
محضــر خانوادههــای ایــن عزیــزان تســلیت
عــرض میکنیــم و بــرای آنــان علــو درجــات را از
درگاه حــق تعالــی مســئلت مینماییــم.
روابط عمومی
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تندرستی
اطالعیه

شروع طوفانی فوالد مبارکۀسپاهان
در آسیا

راهیابی تیمهای امور اداری و ترابری به فینال
مسابقات والیبال گرامیداشت دهۀ فجر

تیمفوتبال فوالدمبارکۀ سپاهاندر اولینبازیآسیاییخودبهبردیقاطعانهمقابل
العیندستپیدا کرد.

در هفتۀ هشتم مسابقات والیبال گرامیداشت دهۀ فجر  ،تیمهای امور اداری و شهید خرازی مدافع عنوان
قهرمانیبهمصافهمرفتندودر پایاناینرقابتمهیجودیدنیتیمامور اداریتوانستبابرتری 2برصفرمقابل
تیمشهیدخرازی،مجوز حضور در بازیپایانیرا کسب کند.
در همین چارچوب روز دوشنبه  28بهمنماه ساعت  11:30مسابقۀ ردهبندی بین تیمهای شهید خرازی و
بازرسیفنیبرگزار خواهدشد.
گفتنیاست تاریخبرگزاری مسابقاتفینالوالیبالمتعاقبا اعالمخواهدشد.

به گزارش خبرگزاری فارس ،تیم فوتبال فوالد مبارکۀ سپاهان مرحلۀ گروهی لیگ قهرمانان آسیا را با
مسابقه با العین امارات آغاز کرد و این مسابقه با پیروزی چهار بر صفر به سود زردپوشان به پایان رسید.
تیمفوتبال فوالدمبارکۀسپاهانبااینپیروزیعالوهبراینکهصدرنشین گروه Dشد،در هفتمینبازی
مقابل العین توانست برای اولین بار به پیروزی مقابل این تیم دست پیدا کند .العین در  6بازی قبلی
مقابل سپاهان 3 ،برد خانگی و  3تساوی در اصفهان را به ثبت رسانده بود .سعید آقایی با دو پاس گل
در این بازی ،نقش پررنگی در پیروزی فوالد مبارکۀ سپاهان داشت.

برگزاری هفتۀ هشتم مسابقات فوتسال
گرامیداشت دهۀ مبارک فجر

بانوان فوالد مبارکۀ سپاهان و هتریک قهرمانی

هفتۀ هشتم مسابقات فوتسال گرامیداشت دهۀ مبارک فجر با برگزاری 9بازی به پایان رسید .در این مرحله از
رقابتهایحساسودیدنینتایج زیربهدستآمد:

مرحلۀ نهایی لیگ برتر والیبال نشستۀ بانوان ایران که از روز چهارشنبه ۱۶بهمن به
میزبانی خراسان رضوی آغاز شده بود ،با قهرمانی دختران فوالد مبارکۀ سپاهان و معرفی
تیمهایبرتربهپایانرسید.
تیمفوالدمبارکهسپاهاندر دیدار پایانیخودبانتیجۀ 3برصفر،شهرداریارومیهراهمشکستدادوبا
کسب ۱۵امتیاز از ۵مسابقهبرایسومینسالمتوالیبهعنوانقهرمانیدستیافت.تیمهیئتخراسان
رضویبا ۱۲امتیاز در ردۀدومایستادوتیمذوبآهناصفهاننیزبا ۹امتیاز سومشد.
گفتنی است در این مسابقات تیمهای ذوبآهن اصفهان ،سپاهان اصفهان ،هیئت لرستان ،هیئت
هرمزگان،هیئتخراسانرضویوشهرداریارومیهبایکدیگربهصورت گروهیبهرقابتپرداختند.
بازیکنانتیموالیبالنشستهفوالدمبارکهسپاهانعبارتانداز :زینبملکی،زهراعبدی،فاطمهجهانی،
بتول خلیل زاده ،معصومه شجراتی ،نرجس سخایی ،سپیده جمال دوست ،فاطمه یوسفی ،فاطمه
ملکی ،مینا جعفری ،زهرا یزدانی و راحله امیری .بهارک حقانیفر سرپرست و مریم کریمی سرمربی این
تیمدر اینمسابقاتبودند.

تیم کاراتۀبزرگساالنصنعتفوالدمبارکهبا کسبسهمدالطال،یکنقرهوسهبرنز
برایدومینسالمتوالیقهرمانمسابقات کاراتۀ کارگراناستاناصفهانشد.
مسابقات قهرمانی کاراتۀ کارگران استان اصفهان ،انتخابی مسابقات قهرمانی کشوری روز یکشنبه
 20بهمن ماه سال جاری در سالن مجموعه ورزشی کارگران استان اصفهان با حضور  60نفر از بهترین
کاراتهکاران استان در قالب پنج تیم صنعت فوالد مبارکه ،ذوب آهن ،اتوبوسرانی ،بازرگانی آذرشام و آجر
ماشینیچینیبرگزارشد.
در این رقابتها آقایان علی رحیمی ،محمد حسن زهری و محمد هداییان به مدال طال ،کمال امینی
بهمدالنقرهوآقایانعلیباتوانی،محمودمرکباتیوحمیدرضاعلیرضاییبهمدالبرنزدستیافتند.
گفتنیاستدر اینمسابقات کهتیمهایآجرماشینیچینیوذوبآهندر آنبهترتیبمقامهایدومو
سومرابهدستآوردند،مهدیپریشانیبهعنوانسرپرستوحمیدرضاصادقیبهعنوانمربیتیم کاراته
صنعتفوالدمبارکهرایاری کردند.

دیدار اعضای تیم کوهنوردی شهید امینی

امور ورزش فوالد مبارکه بهمنظور ارتقای سطح فنی و کیفی تیمهای کوهنوردی شرکت ،طی یک
آزمون دوروزه ( 17و  18بهمنماه سال  )1398با حضور  90کوهنورد از نواحی مختلف شرکت ،اقدام به
برگزاری آزمون نمود.
داوطلبان ضمن ارائۀ آزمون کتبی ازنظر ایجاد کمپینگ ،انواع گرهها ،شیوۀ چک کردن تجهیزات،
صعود به بلندی و فرود از ارتفاع مورد آزمایش قرار گرفتند.

ایندیدار همزمانباپایانمرحلۀنخستمسابقاتلیگبرترهندبالمردانوشناختهشتتیمراهیافته
به دور بعد و دور دوم سی و دومین دورۀ رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور در هفتۀ یازدهم
برگزار شد.
لیگ برتر هندبال در دو گروه الف و ب برگزار میشود .تیم سپاهان در گروه ب با 14امتیاز در رتبۀ دوم و تیم
زا گرساسالمآبادغربدر گروهالفبا 10امتیاز سوماست.

آیا رژیم غذایی در درمان کمکاری تیروئید مؤثر است؟

برخی از عالئم هیپوتیروئیدیسم عبارتاند از :خستگی؛ افزایش وزن؛ عدم تحمل سرما؛ کاهش ضربان
قلب؛ درد ،گرفتگی و ضعف مفاصل و عضالت؛یبوست؛خشکی پوست؛نازک شدن و شکنندگی
موها؛اختالل قاعدگی در زنان؛ افزایش کلسترول خون؛ بیخوابی؛ پفآلود بودن صورت ،پاها و دستها؛
کمخونی.
درمان کمکاری تیروئید
هیپوتیروئیدیسماز طریقدارودرمانیوجایگزین کردنهورمونهایتیروئیددرمانمیشود.ا گرشمابه
کمکاری تیروئید مبتال هستید باید داروهای تجویزشده را حتما طبق دستور پزشک (معموال بهصورت
ناشتا) دریافت کنید .مصرف بیشازحد فیبر ،مصرف برخی غذاها ،مکملها و داروها میتواند جذب
داروهای تجویزشده برای درمان هیپوتیروئیدیسم را در بدن مختل کند .بنابراین ،توصیه میشود از
مصرف همزمان این داروها با موارد زیر اجتناب کنید :گردو؛ لوبیای سویا؛ مکملهای حاوی آهن؛
مکملهای حاوی کلسیم؛ داروهای آنتیاسید که حاوی آلومینیوم یا منیزیم هستند؛ برخی داروهای

خرید

2

5

برقآرا

خدماتفنیوپشتیبانی

7

1

مواداولیه

نوردسرد

8

3

فوالدسازی

ورقخودرو

3

4

نویدنور سپاهان

بازی

روز

تاریخ

ساعت

رده

گروه

تیمها

19

دوشنبه

98/11/28

11/30

پیشکسوتان

A

خدماتفنیوپشتیبانی
-ریختهگری

29

دوشنبه

98/11/28

12/15

نیمهنهایی

دستهیک

ترابریالف-
فوالدسازینسوز

30

دوشنبه

98/11/28

12/45

نیمهنهایی

دستهیک

فوالدسفیددشت-
نوردسردالف

20

چهارشنبه

98/11/30

11/30

پیشکسوتان

B

سبا-نوردسرد

59

چهارشنبه

98/11/30

12/15

نیمهنهایی

دستهدو

توانکاران-
نویدنور سپاهان

60

چهارشنبه

98/11/30

12/45

نیمهنهایی

دستهدو

برقآرا-
برندۀپیشگامان
وتوزیعآب

21

شنبه

98/12/03

11/30

پیشکسوتان

پیشکسوتان

اول گروه - Aدوم گروهB

22

شنبه

98/12/03

12/15

نیمهنهایی

اول گروه - Bدوم گروهA

کاهنده کلسترول.
شما میتوانید داروها و مواد غذایی فوق را با چند ساعت فاصله از داروهای تجویزشده برای درمان
کمکاری تیروئید استفاده کنید.
رژیم غذایی و کمکاری تیروئید
بهطورکلی رژیم غذایی خاصی برای مبتالیان به هیپوتیروئیدیسم وجود ندارد .ا گرچه ادعاهایی در این
مورد وجود دارد ،اما شواهد علمی تأثیر مصرف یا عدم مصرف برخی غذاها را در درمان بیماران مبتال به
کمکاری تیروئید اثبات نکردهاند .بااینحال ،وجود ید کافی در رژیم غذایی برای عملکرد غدۀ تیروئید
ضروریاست .در بسیاریاز کشورها به کمکافزودنید بهنمکو سایر موادغذاییبیماریهایتیروئید
که ناشی از کمبود ید هستند تقریبا ریشهکن شدهاند.
در دوران بارداری نیاز به ید افزایش مییابد .استفاده از نمک یددار و دریافت مکملهای ویژه این دوران
میتواند نیاز زنان باردار را تأمین کند.
غذاهای گواتروژن به غذاهایی اطالق میشود که فرایند تولید هورمونهای تیروئید را مختل میکنند.
از این دسته از مواد غذایی میتوان به خانوادۀ کلم اشاره کرد .ایزوفالونهای لوبیای سویا (جنیستئین
و دیادزئین) نیز مانع سنتز هورمونهای غده تیروئید میشوند .مواد غذایی گواتروژن تنها زمانی برای
بیماران مبتال به کمکاری تیروئید مشکلساز هستند که یا در مقادیر بسیار زیاد مصرف شوند و یا فرد به
کمبودیدیاسلنیممبتالباشد.یدبهسنتزهورمونهایتیروئید کمکمیکند.سلنیمنیز کهدر مغزهای
خورا کی،مرغ ،گوشت گاووغالتیافتمیشوددر غدۀتیروئیدنقشآنتیا کسیدانیداردودر متابولیسم
هورمونهای آن نقش ایفا میکند .پختن غذاها مواد گواتروژن موجود در آنها را غیرفعال میکند.

مسابقاتشنادر بخشآزاد
ردهسنی 20تا 30سال
ردیف

نام

نامخانوادگی

مقام

1

سعید

هوشیارفر

اول

2

محمدرضا

صالحی

دوم

3

مهدی

مسیبی

سوم

ردهسنی 31تا 40سال

ردیف

نام

نامخانوادگی

مقام

1

علی

حمزهای

اول

2

سیدمحسن

حسینی

دوم

2

3

بهنام

خسروی

سوم

3

ردیف

نام

نامخانوادگی

مقام

1

سیدمحسن

حسینی

اول

ایمان

لشنیزند

دوم

ایمان

مهاجری

سوم

مسابقاتشنا 33مترقورباغه
ردهسنی 31تا 40سال

تغذیه و تندرستی

هنگامی که غدۀ تیروئید به میزان کافی هورمون تولید و ترشح نکند ،فرد به کمکاری
تیروئید(هیپوتیروئیدیسم)مبتالمیشود.هورمونهایتیروئید کهشاملترییدوتیرونین
( )T3و تیروکسین ( )T4هستند در تنظیم متابولیسم (سوختوساز) ،رشد و تکامل مغز،
عملکرد قلب و سیستم عصبی ،تنظیم دمای بدن ،قدرت عضالت ،تنظیم چرخۀ
قاعدگی در زنان و… نقش دارند.

تعمیرگاهریختهگری

3

1

توانکاران

مسابقاتشنا 33مترپروانه
ردهسنی 31تا 40سال

پیروزی هندبالیستهای فوالد مبارکۀسپاهان مقابل اسالمآباد غرب

گردآوری  :دفتر کارشناسان تغذیه

رستوران

3

5

فوالدسازی

همزمان با ایاماهلل دهه فجر امور ورزش فوالد مبارکه
اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه شنای  33متر
پروانه 33،مترقورباغه 33،مترآزاددر سهردۀسنی20
تا 30سال 31،تا 40سالو 41سالبهباال نمود.
در این دوره از مسابقات که روز پنجشنبه  24بهمن
ماه در استخر شماره یک مجموعه فرهنگی -ورزشی
فردوس برگزار شد ،تعدادی از کارکنان شنا گر شرکت
بایکدیگربهرقابتپرداختندونتایجزیررارقمزدند.

همزمان با ایاماهلل دهۀ فجر و چهلویکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران ،اعضای
تیم کوهنوردی شهید امینی و نمایندۀ واحد فرهنگی فوالد مبارکه با حضور در منزل شهید امینی در
شهر زازران با خانواده این شهید واالمقام دیدار و از رشادتهای این شهید سرافراز تجلیل کردند.

در رقابتهای هفتۀ اول از دور دوم لیگ برتر هندبال مردان ،مسابقۀ بین تیمهای فوالد مبارکه سپاهان و
زا گرساسالمآبادغرب کهدر اصفهانبرگزار شد،باپیروزیتیممیزبانپایانیافت.در ایندیدار تیمسپاهان
بانتیجه 28بر 24تیمزا گرساسالمآبادغربرامغلوبخود کرد.

سبا

3

0

تعمیرگاهمرکزی

برگزاری مسابقات شنا بزرگداشت دهه مبارک فجر

با خانوادۀ شهید محمدرضا امینی

تیمهندبالفوالدمبارکۀسپاهاندر خانهاشبرزاگرساسالمآبادغربغلبه کرد.

نورد گرم

4

5

باشگاهسپاهان

جدول زمانبندی مسابقات فوتسال در هفتۀ نهم:

تیم کاراتۀ فوالد مبارکه قهرمان مسابقات استان

برگزاری آزمون ورودی
تیمهای کوهنوردی فوالد مبارکه

نامتیم

نتیجه

نتیجه

نامتیم

بهطورکلی رژیم
غذایی خاصی
برای مبتالیان به
هیپوتیروئیدیسم
وجود ندارد .اگرچه
ادعاهایی در این
مورد وجود دارد،
اما شواهد علمی
تأثیر مصرف یا
عدم مصرف برخی
غذاها را در درمان
بیماران مبتال به
کمکاری تیروئید
اثبات نکردهاند

ردهسنی 41سالبهباال

ردیف

نام

نامخانوادگی

مقام

ردیف

نام

نامخانوادگی

مقام

1

مجتبی

مکتوبیان

اول

1

روحاهلل

عسگری

اول

2

امیر

طاقونکی

دوم

2

علی

رادی

دوم

3

علی

رادی

سوم

3

عباسعلی

باغخانی

سوم

برگزاری تمرینات حرکات اصالحی
امور ورزشفوالدمبارکهدر راستایارتقایسطحسالمت کارکنانوخانوادۀمحترمایشانوهمچنینبهمنظور
کاهشعوارضناهنجاریهایاسکلتی،بابهکارگیریمربیانمتخصصاستان،اقدامبهبرگزاریتمریناتحرکات
اصالحیدر محلمجموعهفرهنگی-ورزشیفردوساصفهاننمودهاست.تمامیعالقهمندانمیتوانندطبق
جدولزمانبندیزیرجهتاستفادهاز خدماتمذکور اقدام کنند.
ایامهفته

سانس

ساعت

شمارهسازمانی

شمارههمراه

شنبه،دوشنبه،پنجشنبه

آقایان

8- 12/30

42446

09010042446

یکشنبه،سهشنبه،پنجشنبه

بانوان

13- 17/30

42445

09010042445

آغاز ثبتنام مسابقات پرس سینۀ
گرامیداشت دهۀ مبارک فجر
امور ورزش فوالد مبارکه در نظر دارد برای عالقهمندان به ورزشهای قدرتی یک دوره مسابقات پرس سینه
برگزار کند.عالقهمندان به حضور در این مسابقات میتوانند جهت ثبتنام و کسب اطالعات بیشتر حدا کثر
تا تاریخ  1398/11/30به ساختمان امور ورزش مراجعه و یا با شماره تلفن ( 32744مجموعه ورزشی میعاد)
تماس حاصل کنند.

یکشنبه  27بهمن

شنبه 26بهمن

9
-4

نیمهآفتابی

دوشنبه  28بهمن

12
-2

14
-1

نیمهآفتابی

سهشنبه  29بهمن

12
0

آفتابی

چهارشنبه  30بهمن

نیمهآفتابی

پنجشنبه  1اسفند

15

13
1

نیمهآفتابی

جمعه 2اسفند

-2

آفتابی

شنبه 3اسفند

14
-2

آفتابی

حدیث هفته

16
-2

آفتابی

حضرت زهرا (سالم هللا علیها):

برای زنان بهتر است كه [بدون ضرورت] مردان نامحرم را نبينند و نامحرمان نيز
آنان را نبينند .
(بحار األنوار  ،ج  ، ۱۰۴ص ) ۳۶
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الگوهای توصیفی و عینی زنان در قرآن

سینما
گردآوری  :دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی

در فرهنگ قرآنی ،برخالف تصور برخی مکتبها و افراد که فقط مردان را الگوی
افراد و جامعه میدانند ،آنجا که میخواهد اسوهها و نمونهها را معرفی کند ،در کنار
حضرت ابراهیم (ع) و حضرت رسول اکرم (ص) ،الگوها و نمونههایی از زنان وارسته و
همچنین زنان گمراه را به جامعه و مؤمنان معرفی میکند .این الگوها در دو بخش
قابلتبیین است :الگوهای توصیفی و الگوهای عینی و شخصی.

طالقم بده به خاطر گربهها /محمدعلی سجادی

سینما قدس

جهان با من برقص! /زیر نظر /مطرب

سینما فلسطین
جهان با من برقص! /مطرب /چشموگوش بسته 23 /نفر

از برترین زنان
عالم هستی که
در کمال معنوی
بر همه پیشی
گرفته است،
فاطمه زهرا(س)
است .آن حضرت،
در طهارت و
پاکی ،کماالت
معنوی ،انفاق
و امدادرسانی،
تربیت فرزندان و
شوهرداری ،الگوی
زنان جامعۀ بشری
است

سینما سپاهان

جهان با من برقص! /مطرب /چشموگوش بسته 23 /نفر

سینما فرهنگیان

الگوهایتوصیفی:در اینبخش،قرآن کریماوصاف کمالیزناننمونهرابیانمیکند کهبرخیاز آنها
از این قرار است:
زنهای صالحه و امانتدار :در قرآن کریم میخوانیم« :زنان صالح ،زنانی هستند که متواضعاند و در
غیاب [همسر خود] اسرار و حقوق [او] را مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده ،حفظ میکنند».
مجموعهای از اوصاف زنهای نمونه« :بهیقین ،مردان مسلمان و زنان مسلمان ،مردان باایمان و زنان
باایمان ،مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا ،مردان راستگو و زنان راستگو ،مردان صابر و
شکیباوزنانصابروشکیبا،مردانباخشوعوزنانباخشوع،مردانانفاقکنندهوزنانانفاقکننده،مردان
روزهدار و زنان روزهدار ،مردان پا کدامن و زنان پا کدامن ،و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی
که بسیار به یاد خدا هستند[ ،انسانهای مطلوبی هستند و] خداوند برای همۀ آنها مغفرت و پاداش
عظیمی فراهم ساخته است».
اطاعت خدا و رسول :در بین خواص ،آن زنانی نمونه هستند که هم اهل عمل صالح باشند و هم مطیع
پیشوا و رهبر خویش .قرآن دربارۀ زنان پیامبر میفرماید« :و هرکس از شما [زنان پیامبر] برای خدا و
پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد ،پاداش او را دوچندان خواهیم داد و روزی پرارزشی برای
او آماده کردهایم».
الگوهای عینی و شخصی  :قرآن کریم در کنار الگوهای توصیفی ،اسوههای عینی و حقیقی را نیز
بهعنوان نمونه به جامعۀ بشری ،مخصوصا بانوان معرفی کرده است که با اقتدا به آنها میتوان راحتتر
و آسانتر راه تکامل و رشد را پیمود .در ذیل به مناسبت والدت حضرت زهرا (س) و روز زن به چند نمونه
از الگوهای عینی و شخصی آن حضرت با الهام از قرآن اشاره میکنیم:

پردیس سینمایی چهارباغ

مشت آخر

آثار ادبی را چگونه باید خواند

تورنادو /اژدر/جهان با من برقص!/جاندار /مطرب /چشموگوش بسته /بنیامین

پردیس سینمایی سیتیسنتر
تورنادو /کاتی و ستاره /امیر /جهان با من برقص! /زیر نظر /مطرب  /چشموگوش بسته/
بنیامین/منطقۀ پرواز ممنوع /زغال

پردیس سینمایی ساحل

اولین امضاء برای رعنا /اژدر /جهان با من برقص /جاندار /مطرب/چشموگوش بسته/
آشفتهگی 23 /نفر  /بنیامین /منطقه پرواز ممنوع /خنده در تاریکی
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معرفی کتاب

تورنادو /اژدر/جهان با من برقص! /زیر نظر  23 /نفر

از برترین زنان عالم هستی که در کمال معنوی بر همه پیشی گرفته است ،فاطمه زهرا (س) است .آن
حضرت ،در طهارت و پا کی ،کماالت معنوی ،انفاق و امدادرسانی ،تربیت فرزندان و شوهرداری ،الگوی
زنان جامعۀ بشری است.
قرآن کریم میفرماید« :خدا چنین اراده کرده که ناپا کی و گناه را از شما اهل بیت ببرد و شما را پا ک و منزه
گرداند ».به اعتراف شیعه و سنی یکی از کسانی که مشمول آیۀ تطهیر میشود ،فاطمه زهرا (س) است .آیۀ
دیگری که هم برتری معنوی فاطمه (س) را به اثبات میرساند و هم حضور او را در مسائل مهم اعتقادی و
اجتماعینشانمیدهد،آیۀمباهلهاست کهمیفرماید«:بگوبیاییدمافرزندانخودرادعوت کنیموشما
هم فرزندان خود را ،ما زنان خویش را دعوت کنیم و شما هم زنان خود را ،ما از نفوس خود دعوت کنیم و
شما هم از نفوس خود .آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم».
با توجه به اینکه مباهله با مسیحیان نجران یک کار عادی نیست و با زن و مرد عادی نمیتوان اقدام به
مباهله کرد،صالحیتاقدامبهچنینامرخطیریراتنهاانسانهایمقدسوشایستهونمونهداراهستند
که مورد رحمت حق قرار دارند .بر این مسئله نیز منابع شیعه و سنی گواهی میدهند که مراد از «نسائنا»
فاطمه زهرا(س) است.این آیه ،هم معنویت فاطمه (س) را میرساند و هم نشان از حضور او در عرصههای
مهم اجتماعی دارد؛ چنانکه در جریان امامت علی (ع) با خواندن خطبه و گریههای جانسوز و فدا کردن
جان خویش ،حضور ابدی خویش را در دفاع از امامت و والیت اثبات کرد.نشانۀ دیگر برای الگو و نمونه
بودن فاطمه زهرا (س) این است که پیغمبران بزرگی چون آدم و نوح و ابراهیم (ع) برای استجابت دعای
خویش به فاطمه زهرا (س) و اهل بیت (ع) متوسل شدهاند.
دربارۀ حضرت آدم (ع) میخوانیم« :پس حضرت آدم (ع) از پروردگارش کلماتی را دریافت کرد (آن کلمات را
وسیلۀ قبولی توبه خویش قرار داد) و خداوند توبۀ او را پذیرفت ».و در روایات فراوانی در منابع فریقین آمده
ین».صدیقۀ اطهر(س)
که دعای آدم (ع) این بود« :أَ ْس َألُک ب َِحق ُم َحم ٍد َو َعل ِی َو َفا ِط َم َة َو ال ْ َح َس ِن َو ال ْ ُح َس ِ
نه تنها در معنویات الگو و نمونه است ،بلکه در انفاق مالی نیز چنین است .او نه تنها پیراهن شب عروسی
خویش را به زن فقیر داد ،بلکه هیچ وقت فقیری از در خانۀ او دست خالی برنگشت .خداوند در وصف
انفاق او و خانوادهاش میفرماید« :آنان در راه دوستی خدا ،طعام خود را به فقیر و یتیم و اسیر میدهند
[و میگویند]« :فقط برای رضای خدا به شما طعام میدهیم و از شما هیچ پاداشی و سپاسی در خواست
نداریم ».به اتفاق علمای شیعه و گروه زیادی از علمای اهل سنت که مرحوم عالمه امینی در کتاب فاطمه
زهرا (س) اسامی آنها را آورده ،آیۀ فوق درباره انفاق علی (ع) و فاطمه زهرا (س) و فرزندان اوست.

فقه و زندگی

احکامبانوان
گردآوری :دفترهماهنگیتبلیغاتاسالمی

اختیاراتمالزن
.1زن میتواند مستقال در داراییهای خود هر تصرفی که میخواهد بکند و شوهر حق ندارد
مانعخرجهمسرششود.
.2زنهمچونمردمکلفاستوظایفمالیواجبخودهمچونخمسوزکاترابهجاآوردو
شوهرنمیتوانداز آنجلوگیری کند.
.3زنهرگونهنذریرا کهبخواهدانجامدهد،ولواز مالخودباشدبایدبااجازهشوهرباشد.
اطاعتاز شوهر
اطاعتزناز شوهردر سهبخشمطرحاست:
.1اطاعتواجب:در حوزۀتمکینوخروجاز منزل(مگرخروجواجبمثلانجامحجواجب)؛
.2اطاعتحرام:در حوزۀ گناهوترکواجبات،همچونترکنماز،ترکحج،بدحجابی،شرکت
در مجالس گناهو...؛
.3اطاعت مباح :سزاوار است زن در امور مباح همچون نوع زینت ،پوشش و غذا هم رضایت
شوهرراجلب کند.
اقسامزینتبرایزنان
.1زینتحرام:زینتدر برابرنامحرم؛
.2زینتواجب:حقالزمشوهر بر زناست کهدر صورتمطالبه،برایاوزینتنماید؛
.3زینتمستحب:زینت کردنزنبهزیورآالتدر نماز مستحباست؛
.4زینتمباح:زینتدر حالطبیعیدر برابرمحارممباحاست.
شاخصههایاشتغالزنان
اسالمبرایحضور زناندر عرصههایاجتماعیحدودوضوابطیقرار دادهاست.بهچندنمونه
از آنهااشارهمیشود:
.1باحجابوپوششمناسبباشد؛
.2مفسدهاینداشتهباشد؛
.3همراهباآرایشوخودنمایینباشد؛
.4بااجازهورضایتشوهرباشد؛
.5همراهبااختالطحرامنباشد.

نویسنده تالش
میکند با
صحبت کردن
از قسمتهای
مختلف یک
اثر ادبی ،مانند
شخصیت ،روایت،
سبک و غیره ،به
خواننده نشان
دهد وقتی به یک
اثر ادبی میگوییم
«خوب» ،دقیقا
به چه معناست،
و مهمتر از همه،
نویسندۀ یک اثر
خوب قصد دارد
چه چیزی به ما
بگوید؟

نویسنده:تریایگلتون
ترجمه:محسنملکی،بهزادصادقی
ناشر:هرمس
بسی ــاری تـ ــری ایگــلتون ،نظریهپ ــرداز ادبـ ــی را
تأثیرگذارترین منتقد ادبی زنده بریتانیا میدانند.
ایگلتوندربارۀ کتابشچنینمینویسد«:دغدغۀ
کتاب حاضر این است که خوانندگان و
من در ِ
دانشجویان را به برخی از ابزارهای مقدماتی حرفۀ
نقدمجهز کنم،ابزارهایی کهبدونآنهابعیداست
بتوانندبهسراغمسائلدیگربروند.
بخشیاز متنپشتجلد کتاب
هنر تحلیل آثار ادبی ،مانند رقص با کفشهای
چوبی ،رو به زوال است .سنتی که نتیجۀ آن را
میتوان«آهستهخوانی»نامید،در معرضنابودی
است ،بیآنکه ردی از آن باقی بماند .این کتاب با
توجه دقیق به تکنیک و شکل ادبی ،تالش خود را
مصروف این میکند که در نجات دادن این سنت
نقشیهرچندناچیزداشتهباشد.این کتاباساسا
راهنمایی است برای نوآموزان .اما امیدوارم برای
کسانی کهدرگیرمطالعاتادبیهستند،یا کسانی
کهصرفاازخواندنشعر،نمایشنامهورماندروقت
آزادشانلذتمیبرندنیزمفیدباشد.
تریایگلتون کتابخودرادرپنجفصلنوشتهاست
و در آن موضوعات مختلفی را به بحث گذاشته
است.اواز روایتدر آثار ادبی گرفتهتاارزشآثار ادبی
صحبتمیکندوبرای کسانی کهآشناییچندانیبا
نویسندگانوجریانهایادبیمانند کالسیسیسم،
رمانتیسم ،مدرنیسم و رئالیسم ندارند ،ایدههای
مفیدیمطرحمیکند.
فصل اول کتاب به بحث دربارۀ شروع اثر ادبی
میپردازد.اینکهآیانویسندهبایدهمۀتالشخود
را بکند که خواننده سربههوا را جذب کند و یا فقط
باید مقدار کمی از خالقیت خود استفاده کند.
اصوال شروعیکاثرادبیچهچیزیدر اختیار ماقرار
میدهدوچگونهبایدباآنروبهروشد.اینمسئله
کهباشروعیکاثرادبینبایددربارۀآنقضاوت کرد
چطور؟آیااینموضوعبایدموردتوجهقرار گیرد؟
در فصل بعد شخصیتهای آثار ادبی زیر ذرهبین
قرار میگیرند .شخصیتهایی که میشود گفت
اساس هر اثر ادبی هستند .تری ایگلتون در
این فصل خواننده را به چالش میکشد که به
شخصیتهایادبیمانندافرادواقعینگاهنکنند؛
چراکهدربسیاریازمواردچنینچیزیبههیچوجه
ممکننیست.ضمناینکههرنویسندهمتناسببا
اثری کهداردخلقمیکند،ویژگیهایمختلفیبه
شخصیتداستانمیدهد.
فصل سوم دربارۀ روایت است .روایت در دنیای
ادبیات ازجمله مهمترین ویژگیهایی است که
بایدبهآنتوجه کرد.در نظربگیریدا گرراوییکاثر
ادبی دانای کل باشد ،ما در اختیار او قرار میگیریم
وهرچهرا کهبگویدقبولمیکنیم.نویسندهدر این
فصلاشارهمیکنددر برخیاز آثار ادبیمابهراحتی

نمیتوانیم خود را در اختیار دانای کل بگذاریم،
چراکهممکناستاوقابلاطمیناننباشد،چیزی
که به آن راوی نامطمئن میگوییم .در ادامه به
دیگرشیوههایروایتمانندجریانسیالذهننیز
پرداختهمیشود.
فصل بعدی تفسیر آثار ادبی است .مباحثی که
در این فصل به آن پرداخته میشود چنین است:
اصوال تفسیر چیست و چگونه میتوان یک اثر را
تفسیر کرد؟ چطور میتوانیم از تفسیرهای نابهجا
پرهیز کنیم؟
فصل آخر کتاب« آثار ادبی را چگونه باید خواند»
شاید مهمترین و جذابترین فصل کتاب باشد.
در این فصل به ارزش اثر ادبی پرداخته میشود.
اینکهچهاتفاقیمیافتد کهیکاثرادبی«شاهکار»
نامیده میشود و اثر دیگر «بد» .در این فصلتری
ایگلتون نظرهای مختلفی را بررسی میکند و
به دنبال پاسخ دادن به سؤال است .او بررسی
میکند کهآیارعایتسبکیکاثرراباارزشمیکند
یامحتوایعمیقیاپیچیدگیویازباننوآورانه؟
همانطور که اشاره شد این کتاب شبیه به
کتابهای درسی است ،اما نویسنده در آن تالش
میکند برای افراد عادی هم کتاب مفیدی خلق
کند .کتابآثار ادبیراچگونهبایدخواندبهطورکلی
به دنبال این است که چگونه با نگاه انتقادی آثار
ادبیرامطالعه کنیم.
یکی دیـ ــگر از نکات مثب ــت کتـاب این است که
نویسن ـ ــده تالش میکنـ ـ ــد با صحبـ ــت ک ـ ــردن از
قسمـ ـتهای مختـ ــلف یک اث ــر ادبـ ــی ،مان ــند
شخصیت،روایت،سبکوغیره،بهخوانندهنشان
دهدوقتیبهیکاثرادبیمیگوییم«خوب»،دقیقا
به چه معناست ،و مهمتر از همه ،نویسندۀ یک
اثر خوب قصد دارد چه چیزی به ما بگوید؟ و آیا ما
میتوانیمهمۀجنبههاوپیامهاییک کتابرا که
صدهاسالپیشنوشتهشدهاستدرک کنیم؟
صحبتپیرامون کتابهایبزرگواشارهبهنکات
ریز برخی از کتابها به خواننده نشان میدهد
که درک یک اثر ادبی بزرگ نیازمند تالشی بزرگ و
گستردهاستدر غیراینصورتمافقطجنبههای
سطحیاثرادبیرادریافتمیکنیم.
متن کتاب ساده و روان است ،اما ا گر خوانندهای
مبتدیهستید کهتابهحالرمانهایمعروفدنیا
را نخواندهاید ،ممکن است کتاب برای شما بسیار
خستهکننده باشد .اما ا گر عالقه دارید وقتی یک
اثر ادبی بزرگ را میخوانید دریافتهای بیشتری
از آن داشته باشید ،این کتاب میتواند برای شما
مفیدباشد.
جمالتیاز کتاب
وقتی میگوییم اثری «ادبی» است ،یکی از معانی
آن این است که آنچه گفتهشده باید در چارچوب
چگونگی بیان آن بررسی شود .اثر ادبی نوعی
نگارشاست کهمحتوایآناز زبانی کهاینمحتوا
بهمیانجیآنبیانشده،جداییناپذیراست.زبان
پدیدآورندۀ این واقعیت و تجربه است ،نه صرفا
وسیلهایبرایبیانآن.
چیست که اثری ادبی را خوب ،بد یا متوسط
میکند؟ در طول تاریخ پاسخهای بسیاری به این
سؤال داده شده است .عمق بصیرت ،بازنمایی
راستین زندگی ،انسجام ساختاری ،اقبال در
سطحجهانی،پیچیدگیاخالقی،خالقیتزبانیو
بینشتخیلی:تمامیاینموارددر مقاطعمختلف
اثباتکننده قدرت ادبی بودهاند ،هرچند گاه
معیارهای مبهمی نظیر پاس داشتن روحیه
شکستناپذیر نیزمدنظربودهاست.
منبع :کافهبوک

فیلم«مشتآخر»آخرینساختۀمهدیفخیمزاده
در مقامنویسندهو کارگردان،پساز  14سالدوری
او از کارگردانی آثار سینمایی است .آخرین حضور
فخیمزاده در مقام کارگردان به سال 1382و فیلم
«همنفس»بابازیمریالزارعی،رؤیانونهالیوالبته
بازیخوداوبرمیگردد.
در فیلم «مشت آخر» همچون ا کثر آثار فخیمزاده
پسزمینهای با تم ا کشن ،ورزشی و رزمی دیده
میشود که این بار با چاشنی کمدی موقعیت
ساختهوپرداختهشدهاست.
رحمت با بازی مهدی فخیمزاده در نگاه اول
پیرمردی سالخورده ،فرتوت و زمینگیر است که
حتینمیتواندبدونعصایخودقدمیبردارد،اما
گوییاینتنهانقابیاست کهاوبرچهرهزدهاست؛
در حقیقت رحمت با آن سن و سال ،یک رزمیکار
حرفهایاست کهمیتوانداز پسمبارزهباهرجوان
سرحالامروزینیزفائقآید.
شایدایدهنسبتاجذابو گیرایشخصیترحمت
با آن چهره کاریزماتیک و لحن شیرین و بازی
عالی فخیمزاده تنها نکته مثبت فیلم باشد؛
مشکل اصلی فیلم «مشت آخر» همچون بیشتر
آثار سینمای ایران فیلمنامه بهشدت ساده و
بیقصۀ آن است ،در حقیقت فیلم درونمایه
بسیار کممایهایدارد.فیلمنامهیکخطیوسادۀ
«مشت آخر» بدون هیچ پیچیدگی خاصی فقط
نوددقیقه کشیدهشدهاستتازمانفیلمراپر کند.
این عیب بهویژه وقتی فیلم اصرار دارد در خالل
صحنههای شوخوشنگ خود حرفهای جدی
و پرمفهومی از تجربۀ ازدواج و زندگی زناشویی و...
بزندآشکارترمیشود.
در فیلمتازۀفخیمزادهبهدلیلتجربهوتحصیالت

سودوکو

او در عرصۀ سینما و تلویزیون نمیتوان در اجرا به
ایراد فنی برجستهای اشاره کرد ،اما شاید 14سال
دوری او از کارگردانی آثار سینمایی باعث شده تا او
از فرمولساختآثار سینمایی کمیفاصلهبگیرد.
«مشتآخر»اوبیشتراز فرمولآثار تلویزیونیپیروی
میکندتایکاثربلندسینمایی.
گوهرخیراندیشهم کهمدتهاستیکپرسونای
ثابت از خودش ساخته ،اینجا نیز در نقش سحر
پناهپور ،همسر سابق رحمت ،همان همیشگی
تکراری است .البته جنس بازی او و لحن شیرین
و بانمکش با جنس فیلم کامال همخوانی دارد و
هیچگاهاز فیلمبیروننمیزند.
شاید به دلیل اینکه فیلم «مشت آخر» با
استانداردهای تلویزیونی ساخته شده و صرفا
موضوعوایدۀجالبیدارد،نبایدانتظار زیادیاز آن
داشت ،اما باالخره همین استاندارد هم حداقل
منطق الزم برای ایجاد فضای کمدی حا کم را
میطلبد .اینکه شروع قصه و ازسرگیری آن برای
رساندن دو شخصیت اصلی به هم ،با یک عکس
در یک گوشی دزدی بهعنوان سرنخ اصلی آغاز
شودواز طریقهمانعکس کهاتفاقااز زاویهداخل
خانه گرفته شده است و آن هم در تهران بزرگ به
خیابان ،کوچه ،پال ک ،واحد و حتی زنگ سوژۀ
موردنظر برسیم ،خیلی سادهانگارانه و عجیب به
نظر میرسد.در هر صورت فیلم «مشت آخر» دیگر
برای مخاطب جوان و نسل امروز سینمای ایران
آنچنان جذاب نیست ،اما فیلمی است بیادعا
که به دور از فضای کمدی شوخیهای زننده ،با
تنهابرگبرندهخودیعنیحضورمهدیفخیمزاده،
قصهاشراتعریفمیکندوتماممیشود.
منبع:ویجیاتو

