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رشد 17 درصدی حمل محصوالت فوالد مبارکه به 
مقصد مشتریان در سال جاری
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کاهش 400 درصدی زمان نصب
 جرثقیل 50 تنی حمل اسلب در فوالد مبارکه
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دست یابی به رکورد روزانۀ تولید 
در فوالد سنگان

کارآفرین برتر  شرکت ورق خودرو  
استان چهارمحال و بختیاری

مدیرکل گمرک شهید رجایی وناظر گمرکات استان هرمزگان:

صادرات فوالد هرمزگان 
کشور است افتخاری برای 

شرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری لوح تقدیر 

کرد کسب  مسئولیت های اجتماعی را 

برگزاری هفتۀ هشتم مسابقات فوتسال و والیبال گرامیداشت دهۀ مبارک فجر

برگزاری مسابقات شنا بزرگداشت دهه مبارک فجر

برگزاری تمرینات حرکات اصالحی

آغاز ثبت نام مسابقات پرس سینۀ  گرامیداشت دهۀ مبارک فجر
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7

7

7

اطالعیه

گهی  آ

كنندگان  مناقصـات و مزایـدات : جهـت دريافـت اسـناد و كسـب اطالعـات بيشـتر بـه نشـانی   www.msc.ir  لينک مناقصات و مزايـدات بخش خريد و تأمين 
كننـدگان )SRM( ا قدام نمائيد.  مراجعـه و طبـق راهنمـاي موجـود، نسـبت بـه انتخـاب مناقصه مورد نظر از طريق سيسـتم ارتباط بـا تأمين 

كسب اطالعات بيشتر به نشانی www.msc.ir  بخش اطالعيه ها، فراخوان مربوطه مراجعه فرماييد.                            روابط عمومی سایر فراخوان ها: جهت 

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

مدیریت مرتبطمهلت ارسال مدارکموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

48506426مزايده عمومی1
خريد يک رديف ورق فوالدیst 52 به ابعاد 7300*1800*30 

مديريت خريد 1398/12/03ميليمتر بدون موج درجه يک
مواد مصرفی

48505627مناقصه عمومی2
كاغذ مورد نياز جهت چاپ خبرنامه  كيلوگرم  خريد 72.000 

مديريت خريد 98/12/03و مجله
مواد مصرفی

مديريت خريد 1398/12/05مناقصه عمومی خريد سيم تخت آلومينيومی عايق شده48502454مناقصه عمومی3
مواد مصرفی

گوشت قرمز مورد نيازشركت فوالدمباركه-مناقصه عمومی4 قراردادهای خريد1398/12/05تأمين 

مديريت خريد 1398/12/10خريد مندريل و والو48505428مناقصه عمومی5
مواد مصرفی

Email: ceo@msc.ir                                                                                   :سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل 

شماره سامانه پیامک :                                                                                                                                                                                         30003222

رادیو فوالد - موج FM، فرکانس 88-ساعت 9 تا 11  -   12/30 تا  14/30 و 20 تا 22

www. m sc. ir                                                                                      : نتی ینتر یت ا بسا و

Aparat.com/msc.ir                                                                                  Instagram.com/msc.ir 

ک خبرنامه فوالد می توانند درخواست خود را به پست الکترونیکی webmaster@msc.ir ارسال نمایند.     اشخاص حقوقی و شرکت ها به منظور اشترا

مدیرعامل فوالد مبارکه در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد:

پخش زنده برنامۀ "چهارشنبه های تالش"
ساعت 9تا 11 صبح     راديو فوالد موج FM فركانس 88
كارتان هستيم.  روزهای چهارشنبه همراه و همنشين شما در محل 

ارتباط با راديو فوالد از طريق پيامک: 3000322222

@Radiofulad كانال تلگرامی روابط عمومیتلفن: 33000 و آدرس 



2
20 جمادی الثانی 1441  15  فوریه  2020 شنبه  26  بهمن ماه 1398 شماره  1164

خـبـــــــــــر

در محضر والیت

پیام مدیر عامل

   حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، 
فرمانده کل قوا، در دیدار فرماندهان 
کارکنـان نیـروی هوایـی و نیـروی  و 
 ۱۹ واقعـۀ  ارتـش،  هوایـی  پدافنـد 
بهمـن سـال ۱۳۵۷ را نتیجـۀ اطمینان 
امـام خمینـی )ره( و مبـارزان بـه وعـدۀ 
گـر تفکـر  گفتنـد: ا الهـــی دانسـتند و 
تخلف ناپذیـر بـودن وعـدۀ الهـی در 
مسئـــوالن  و  شـود  کـم  حا جامعــــه 
هوشـیارانه عمـل کننـد، تهدیدهـا بـه 
فرصـت تبدیـل خواهـد شـد و تحریم 
کشـور از  می تــــواند عامــــل نجـات 
وابسـتگی بـه نفـت و حـل بسـیاری از 

مشکالت شود.

رهبـر انقـالب اسـالمی در ايـن ديـدار كـه در چهـل 
و يکميـن سـالروز بيعـت تاريخـی همافـران نيـروی 
هوايـی بـا امـام خمينـی )ره( در 19 بهمـن 57 برگـزار 
شـد، ايـن واقعـه را يـک حادثـه فراموش نشـدنی 
و اعجاب برانگيـز و دارای درس هـا و عبرت هايـی 
خواندند و افزودند: در دوران رژيم گذشته، نيروی 
هوايـی ارتـش يکـی از نزديک تريـن نيروهـا بـه مركـز 
قـدرت و آمريـکا بـود، امـا رژيـم طاغـوت، ضربـه را از 
همين نيـرو خورد كـه هيـچ گاه تصـور آن را نمی كرد.
حضـرت آيـت اهلل خامنـه ای خاطرنشـان كردنـد: 
براسـاس آيات قرآنـی، خداونـد از جايی به دشـمن 
كـه هيـچ گاه انتظـار آن را نـدارد و  ضربـه می زنـد 
مؤمنين نيز از ناحيه ای تقويت و حمايت می شوند 
كـه انتظـار آن را نداشـته اند كـه در فرهنـگ دينـی، 
»رزق ال َيحتِسُب« يا همان رزقی كه در محاسبات 

مـادی جايـی نداشـته اسـت، ناميـده می شـود.
رهبـر انقـالب اسـالمی بـا اشـاره بـه آيـات قرآنـی كـه 
صراحتـا و مؤكدا از نصـرت ياری كننـدگان دين خدا 
يـاد شـده اسـت، افزودنـد: بايـد بـه ايـن وعده هـای 
الهی اطمينان داشـت و با اميد به آينـده به حركت 

رو بـه جلو بـا قـدرت ادامـه داد.
گـر  كردنـد: ا كيـد  حضـرت آيـت اهلل خامنـه ای تأ
چنيـن تفکـر و روحيـه ای در هـر مجموعـه و جامعـه 
كـم شـود، افـراد آن مجموعـه بـا عـزم  ايمانـی حا
راسـخ، تهديدها را به فرصت تبديـل خواهند كرد. 
همان گونـه كـه نيـروی هوايـی به رغـم تحريم هـای 
بازسـازی  و  تعميـر  بـر  عـالوه  كنـون  ا آمريـکا، 
سـاخت  و  طراحـی  هواپيماهـا،  و  جنگنده هـا 

جنگنـده را نيـز انجـام داده اسـت.
ايشـان رمـز موفقيـت و پيشـرفت نيـروی هوايـی را 
تبديـل تهديـد بـه فرصـت، قطـع اميـد از بيگانگان 

داخلـی  ظرفيت هـای  و  توانايی هـا  تکيه بـر  و 
برشـمردند و افزودنـد: اين موضـوع قابل تعميم به 
كل كشـور اسـت و می توان به رغم تحريم ها كه يک 
حركت جنايتکارانه است، برای كشور فرصت های 

زيـادی را بـه وجـود آورد.
گر مسـئوالن  كيـد كردنـد: ا رهبـر انقـالب اسـالمی تأ
كننـد می تـوان بـا اسـتفاده از  هوشـيارانه عمـل 
شـرايط تحريـم، اقتصـاد كشـور را از وابسـتگی بـه 
نفـت كـه عامـل مهـم بسـياری از مشـکالت اسـت، 

نجـات داد.
حضـرت آيـت اهلل خامنـه ای گفتنـد: البتـه برخـی 
كمـه آمريـکا  افـراد باهـوش در داخـل هيئـت حا
گفته انـد نبايـد  متوجـه ايـن موضـوع هسـتند و 
بگذاريـم ايـران اقتصـاد بـدون نفـت را تجربـه كنـد 
و بـه هميـن دليـل بايـد مسـيری را بـاز بگذاريـم تـا 
اقتصـاد ايـران به كلـی از پـول نفـت جـدا نشـود كـه 
مسئوالن به خصوص مسـئوالن اقتصادی بايد در 

ايـن خصـوص هوشـيار باشـند.
ابزارهـا  شـدن  پيچيده تـر  بـه  اشـاره  بـا  ايشـان 
كردنـد: در  و شـيوه های دشـمنان خاطرنشـان 
مقابـل، شـيوه ها و روش هـای جمهـوری اسـالمی 
نيز پيچيده تر از گذشته شده اسـت، به گونه ای كه 
گـون كشـور، روش هـا و  كنـون در بخش هـای گونا ا
كارهـای كامـال منطقـی، پيچيـده و پيش رونده ای 
در جريـان اسـت كـه تأمين كننـدۀ عمـق راهبـردی 

كشـور اسـت و دشـمن را زمين گيـر كـرده اسـت.
كيـد بر لـزوم قـوی شـدن كشـور در همۀ  ايشـان با تأ
جهات به ويژه در زمينۀ دفاعی گفتند: ما به دنبال 
تهديد هيچ كشور و ملتی نيسـتيم، بلکه به دنبال 
حفظ امنيت كشـور و جلوگيری از تهديد هسـتيم.
كيـد بـر اين كـه ضعيـف  رهبـر انقـالب اسـالمی بـا تأ
بـودن، دشـمن را تشـويق بـه اقـدام خواهـد كـرد، 
افزودنـد: بـرای آن كـه جنـگ نشـود و بـرای آن كـه 

تهديـد تمـام شـود، بايـد قـوی شـد.
نيروهـای مسـلح  آيـت اهلل خامنـه ای،  حضـرت 
به ويـژه نيـروی هوايـی ارتـش، نيـروی هوافضـای 
سـپاه و سـازمان صنايـع دفـاع را بـه تـالش بـرای 
تقويـت بنيـۀ دفاعـی در ابعـاد مختلـف، دقـت در 
كثـر اسـتفاده از  پيـش بـردن كارهـای مهـم و حدا
گر  ظرفيت ها و استعدادها توصيه كردند و گفتند: ا
رؤسـای قبلی آمريکا مسـير شـيطانی اين رژيم را در 
زيرپوشـش هايی دنبـال می كردند، امـروز انحراف، 
جنگ افروزی، فتنه سـازی و طمـع آمريکايی ها به 
داشـته های ديگران، علنی و بدون پوشـش اسـت 
و ايـن مسـير باطـل دشـمنان ملـت ايـران قطعـا 

محکـوم بـه شکسـت اسـت.

کی است که زیربنای فضیلت  »زن عنصر تابنا
هـای انسـانی و ارزشـهای واالی خلیفـه اهلل 

جهان اسـت«.
                                                                                                                  )امام خمینی ره( 

  
 سـالروز ميـالد بانـوی خوبی هـا و مهربانی هـا، 
اسـوۀ عصمـت و طهـارت، حکمـت و معرفـت، 
مبـارزه و مجاهـدت و روز زن و تکريـم مـادر را بـه 
زنان تالشـگر جبهه صنعت و اقتصاد، صميمانه 
تبريـک و تهنيـت عـرض نمـوده و تقـارن آن را بـا 
روز والدت رهبـر كبيـر و معمـار انقـالب اسـالمی 
گرامـی مـی دارم.   حضـرت امـام خمينـی )ره( 
توانمنـدی،  بـه  قلبـی  اعتقـاد  بـا  اينجانـب 

مسـئوليت پذيری، صداقـت، تعهـد سـازمانی 
كـه  كنـم  و توانمنـدی هـای زنـان افتخـار مـی 
شـركت فـوالد مباركـه بـا همـکاری  زنـان سـخت 
كـوش و تالشـگر خـود بـه عنـوان يکـی از شـركت 
هـای پيشـرو و موفـق در كشـور عزيزمـان مسـير 
 توسـعه جامعـه را بـا قـوت بـه پيـش مـی بـرد.
سعادت و نيک بختی همه همکاران بويژه زنان 
محترمه شاغل در شركت را از درگاه خالق متعال 
مسـئلت می نمايم و اميدوارم كه با اقتداء به آن 
كار در اجتماع حضـوری فاطمه گونه  بانوی فـدا

داشـته و گرمابخش كانون خانواده باشيد .  
حمیدرضا عظیمیان 
مدیر عامل شرکت 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

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

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

تعهد و توانمندی 
کارکنان شرکت 
صنایع معدنی 
فوالد سنگان 
در تولید مواد 

اولیۀ کیفی 
جهت واحدهای 

فوالدسازی کشور 
این شرکت را به 

منبعی قابل اتکا و 
مطمئن در تولید 

گندله در شرق 
کشور تبدیل کرده 

است

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

به تجربه و تخصص  اتکا  با 
با  و  مبارکه  فوالد  کارشناسان 
همکاری شرکت های داخلی زمان 
نصب جرثقیل ۵0 تنی حمل اسلب 
شمارۀ 46 واحد آماده سازی تختال 

400 درصد کاهش یافت. 

در پی كسب اين ركورد موفقيت آميز، رئيس زاده 
رئيس واحد جرثقيل های ريخته گری در گفت وگو 
گفت: جرثقيل شمارۀ 46 با  با خبرنگار فوالد 
كالس كاری M8A8  و با طول دهانۀ پل 35/5 
متر و ظرفيت باربرداری  50  تن در توسعۀ پالن 
شمارۀ A واحد آماده سازی تختال برای افزايش 
ظرفيت انبار اسلب واحد ريخته گری مداوم 
طراحی و ساخته شده است. اين جرثقيل در 

دهم بهمن ماه در يک شيفت كاری به مدت 12 
ساعت در ارتفاع  10 متری تير گريدر های سالن 

رديف N-  O نصب شد. 

سرپرست  ابراهيميان  خصوص،  همين  در 
جرثقيل های ريخته گری افزود: اين سازه 180 تنی 
از 2 دستگاه پل و يک دستگاه ترولی و سازه های 

رابط تشکيل شده است.
وی ركورد قبلی نصب سازۀ جرثقيل را مربوط به 
سازۀ جرثقيل شمارۀ 45 و به مدت 48 ساعت 
اعالم كرد و گفت: كسب اين ركورد كه برگ زرين 
ديگری از افتخارات شركت فوالد مباركه است، با 
برنامه ريزی دقيق و همت و تالش كاركنان واحد 
جرثقيل های ريخته گری و با رعايت مسائل ايمنی 
در جهت كاهش مدت زمان توقف خطوط توليد 

به دست آمد.
سرپرست جرثقيل های ريخته گری از همکاری 
مديريت ناحيۀ فوالدسازی و ريخته گری مداوم، 
واحدهای حمل ونقل و آماده سازی تختال و 
از مساعدت شركت های جرثقيل  همچنين 
پوالد، شركت فنی مهندسی و واحد اجرای 

پروژه ها قدردانی كرد. 

دست یابی به رکورد روزانۀ تولید در فوالد سنگان

شرکت ورق خودرو  کارآفرین برتر استان چهارمحال و بختیاری

مدیرکل گمرک شهید رجایی وناظر گمرکات استان هرمزگان:

صادرات فوالد هرمزگان افتخاری برای کشور است

مدیرعامل فوالد سنگان از 
کسب رکورد تولید روزانه ۱۵ هزار و 
2۹ تن گندله در این شرکت خبر 

داد.

 علی امرايی افزود: پوالدمردان فوالد سنگان، 
با توكل بر خدا و عزم راسخ در بهمن ماه سال 
جاری و در جهت تحقق منويات مقام معظم 
رهبری در زمينۀ رونق توليد توانستند به اين 

ركورد غرورآفرين دست يابند.
وی ادامه داد: اين ركورد با ورود بيش از 17 
هزار تن كنسانتره و توزين بيش از 850 كاميون 

در يک روز حاصل شد.
مديرعامـل فـوالد سـنگان ثبـت ركوردهـای 
ايـن  در  كيفـی  گندلـۀ  توليـد  در  پياپـی 
و  توانمنـدی، هماهنگـی  بيانگـر  را  شـركت 
ظرفيت سـازی عظيم در واحدهـای واردات، 
توزيـن، توليـد، انباشـت و برداشـت و انتقـال 
محصـول دانسـت و گفـت: تعهـد و توانمندی 
كاركنان شـركت صنايع معدنی فوالد سـنگان 
در توليـد مـواد اوليـۀ كيفـی جهـت واحدهـای 
فوالدسـازی كشـور ايـن شـركت را بـه منبعـی 
قابل اتـکا و مطمئـن در توليـد گندلـه در شـرق 

كـرده اسـت. كشـور تبديـل 

هم زمان با سیزدهمین جشنوارۀ 
سی و  یکمین  و  برتر  کارآفرینــــان 
جشنوارۀ تجلیل و امتنان از نخبگان 
جامعۀ کار و تولید استان چهارمحال 
و بختیاری، از شرکت ورق خودرو 
به عنوان کارآفرین برتر این استان 

تجلیل شد.

ورق  شــركت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
خــودرو، در ايــن مراســم كــه روز سه شــنبه 15 
بهمن مــاه بــا حضــور مديــركل اداره تعــاون، 
كار و رفــاه اجتماعــی اســتان، حجت االســالم  
و المســلمين نکونــام امام جمعــه شــهركرد و 

نماينــده ولی فقيــه در اســتان چهارمحــال و 
بختيــاری، اردشــير نوريــان نماينــدۀ مــردم 
شــهركرد در مجلــس شــورای اســالمی، ســردار 
كبــری فرمانده ســپاه حضــرت قمر بنی هاشــم  ا
و جمعــی از ديگــر مقامــات ايــن اســتان برگــزار 
شــد، شــركت ورق خــودرو ضمــن دريافــت لــوح 
كارآفريــن برتــر اســتان، در جشــنوارۀ  تقديــر 
كار و  معرفــی و قدردانــی از نخبــگان جامعــۀ 
ــر در ايــن  ــه كســب رتبــۀ برت ــز ب توليــد اســتان ني
حــوزه نائــل شــد و بــا دريافــت لــوح تقديــر مــورد 

تجليــل قــرار گرفــت.
در ايـن مراسـم حجت االسـالم و المسـلمين 
نکونـام طی سـخنانی بـا اشـاره بـه اهميـت رونق 
كشـور، بـر توجـه بيشـتر بـه  توليـد در اقتصـاد 

كيـد كـرد و  واحدهـای توليـدی فعـال و خـالق تأ
گفـت: تحقـق و توسـعه و بومی سـازی قطعـات از 

گام های مهمـی اسـت كـه می تواند در اسـتقالل 
روزافـزون كشـور مؤثـر باشـد.

كبرپــور، مديــركل گمــرک شــهيد  ابوالفضــل ا
رجايــی و ناظــر گمــركات اســتان هرمــزگان، از 
شــركت فــوالد هرمــزگان و فراينــد توليــد تختــال 
در ايــن شــركت بازديــد كــرد. وی در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار روابــط عمومــی ايــن شــركت اظهــار 
ــارت  ــم تج ــد حج ــه 60 درص ــک ب ــت: نزدي داش
خارجــی كشــور را گمــركات اســتان هرمــزگان بــر 
عهــده دارد و 60 درصــد درآمــد گمــركات كشــور 

ــت.  ــزگان اس ــتان هرم ــز از اس ني
بــرای  گرفته شــده  نظــر  در  تســهيالت  وی 
فــوالد هرمــزگان كــه 90 درصــد قطعــات و مــواد 
اوليــۀ وارداتــی خــود را از طريــق بنــدر شــهيد 
رجايــی وارد می كنــد گفــت: فــوالد هرمــزگان 
از معــدود صنايعــی در اســتان هرمــزگان اســت 
گمــركات  كــه همــکاران مــا در آن به عنــوان 
خــاص، مســتقل و مســتقر هســتند و خدمــات 

شــبانه روزی ارائــه می دهنــد. 
وی در ادامــه گفــت: جلســات و گفت وگوهايی 
بــا مديــران شــركت فــوالد هرمــزگان انجــام 
گرفــت و در آن هــا مشــکالت فــوالد درخصــوص 
درخصــوص  مشــکلی  همچنيــن  و  گمــرک 
كــه حتمــا  ح و بررســی شــد  باســکول مطــر
تــالش خواهيــم كــرد ايــن موانــع و مشــکالت در 

اســتان رفــع شــود.
كبرپــور دربــارۀ چگونگــی حفــظ تســهيالت  ا
مناطــق ويــژه بــرای صنايــع مســتقر در ايــن 
مناطــق بــا وجــود تغييــر سياســت های ارزی 
ــژه  ــق وي ــفارش در مناط ــت س ــزوم ثب ــت و ل دول
كــه در تهــران برگــزار  گفــت: مــا در جلســاتی 
پيگيــری  را  مــوارد  ايــن  حتمــا  می كنيــم، 
كــرد، امــا فــوالد هرمــزگان و همــۀ  خواهيــم 
فوالدی هــای مســتقر در مناطــق ويــژۀ صنايــع 
و معــادن، با توجه بــه مشــکالت ارزی شــان، 

بايــد وارد ايــن پروســه شــوند. 
مديــركل بنــدر شــهيد رجايــی افــزود: صــادرات 
فــوالد هرمــزگان افتخــاری بــرای كشــور اســت و 

با ايــن حجــم صــادرات ميــزان قابل توجهــی ارز 
وارد كشــور می شــود. اين موضوع را در دســتور 
كار قــرار خواهيــم داد و همــراه بــا پيگيری هــای 
مســئولين فــوالد هرمــزگان در ايــن زمينــه، 
گمــركات هرمــزگان نيــز همــراه فــوالد  قطعــا 
هرمــزگان خواهد بــود و از هيچ كمکــی مضايقه 

نخواهــد كــرد.
گمــركات اســتان هرمــزگان در بخــش  ناظــر 
ديگــری از ســخنان خــود گفــت: درخصــوص 
گمــرک  توليــدی،  واحدهــای  تســهيالت 
ــرده و خدمــات  بســته های حمايتــی تعريــف ك
شــبانه روزی گمــرک در جهــت صــادرات برقــرار 
اســت. در گمــرک شــهيد رجايــی برای تســهيل 
صــادرات، باســکول مجموعــۀ فــوالد هرمــزگان 
كــه  موردقبــول ماســت. در مــورد كاالهايــی 
انحصــارا مربــوط بــه فــوالد هرمــزگان اســت نيــز 
بــه اظهار آن هــا اعتمــاد داريــم. تــالش می كنيم 
گمــركات  در  محتــرم  همــکاران  كمــک  بــه 
هرمــزگان بيشــترين كمک هــا و خدمــات را در 

كوتاه تريــن زمــان ارائــه كنيــم.

 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 مسئولیت های اجتماعی قدردانی 

شد.

ــوالد  ــركت ف ــش ش ــای نق ــاری از ايف ــال و بختي ــتان چهارمح ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع س
سفيددشــت در زمينه هــای توســعه و ترويــج آمــوزش و پژوهــش، كمــک بــه توســعۀ ورزش قهرمانــی 
و هميــاری در كاهــش آســيب های اجتماعــی و زيســت محيطی ايــن اســتان به عنــوان مهم تريــن 

عوامــل كســب ايــن موفقيــت يــاد كــرد.

شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری 
لوح تقدیر مسئولیت های اجتماعی را کسب کرد
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خبر 

مدیرعامل فوالد مبارکه در نشست خبری با خبرنگاران مطرح کرد:

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

نشســت خبری مهنــدس عظیمیــان، مدیرعامــل فــوالد مبارکه، 
روز چهارشــنبه 23 بهمن مــاه بــا حضــور 56 رســانه اســتانی و 
کشــوری در محــل برگــزاری همایش هــای کمیتــۀ مدیریت شــرکت 

فــوالد مبارکــه برگــزار شــد.
گــزارش خبرنــگار فــوالد، در بخــش نخســت ايــن نشســت،  بــه 
ــگاران و  ــی از زحمــات خبرن مديرعامــل فــوالد مباركــه ضمــن قدردان
رســانه های اســتانی و كشــوری توضيحــات مبســوطی ارائــه كــرد.

ــه بزرگ تريــن توليدكننــدۀ  مهنــدس عظيميــان گفــت: فــوالد مبارك
ورق های فوالدی تخــت در خاورميانه و شــمال آفريقا با ســهم بيش 
از 50 درصــدی در بيــن شــركت های بزرگ فوالدســازی كشــور و ســهم 
22 درصــدی در MENA )خاورميانــه و شــمال افريقــا( مــی باشــد. 
گــروه فــوالد مباركــه بــا بيــش از 11 ميليــون تــن آهــن اســفنجی در ســال 
بزرگ ترين توليدكنندۀ آهن اســفنجی در جهــان اســت. ارزش فعلی 
گروه فــوالد مباركــه معــادل 840،000 ميليــارد ريال اســت. اين شــركت 
در توليــد ناخالــص داخلــی )GDP( ســهم يک درصــدی و در توليــد 
ناخالص داخلی بخش صنعت ســهم پنج درصدی دارد. در زنجيرۀ 
تأمين گســترده فــوالد مباركــه نيــز 2800 تأمين كننــدۀ خدمــات و كاال 

بــا حــدود 80 درصــد ســاخت داخــل حضــور دارنــد.
شبکۀ گسترده مشتريان شركت شامل 1000 كارخانه و كارگاه به طور 

مستقيم و 3000 كارخانه و كارگاه به طور غيرمستقيم است.
ــدۀ  ــه ايــن شــركت تنهــا دارن ــا بيــان اين ك ــه ب مديرعامــل فــوالد مبارك
چرخۀ كامل توليد فوالد در كشــور اســت گفت: معادن ســنگ آهن، 
فــراوری ســنگ آهن، گندله ســازی بــا ظرفيــت 12/5 ميليــون تــن، 
احيا مســتقيم با ظرفيــت 12 ميليــون تــن، فوالدســازی و ريخته گری 
مــداوم بــا ظرفيــت 10/3 ميليــون تــن، خــط نــورد گــرم بــا ظرفيــت 
ــن،  ــون ت ــت 2 ميلي ــا ظرفي ــرد ب ــورد س ــوط ن ــن و خط ــون ت 6/5 ميلي
واحــد گالوانيــزه بــه ظرفيــت 200 هــزار تــن و خطــوط توليــد رنگــی و 
قلع انــدود هريــک بــه ظرفيــت 100 هــزار تــن از مهم تريــن حلقه هــای 

ايــن زنجيــره هســتند.
وی از مجتمـع فـوالد هرمزگـان جنوب، صنـايع معـدنی فـوالد سنـگان، 
شركت های ورق خودرو و سفيددشت چهارمحال بختياری، فـوالد 
اميركبيــر كـــاشان، شــركت تأميــن و توســعۀ زيرســاخت های شــرق 
ــی  ــركت بين الملل ــه، ش ــوالد مباركـ ــی ف ــی مهندس ــركت فن ــران، ش اي
اتوماسيون و سيستم ها ايريســـا، شركـــت فلـــز تـــدارک، تـــارا استيـــل، 
ــپاهان،  ــۀ س ــوالد مبارك ــی ف ــی ورزش ــگاه فرهنگ ــامکو، باش ــركت تـ ش
هلدينــگ فــوالد متيــل، هلدينــگ ســرمايه گذاری توكافــوالدو 
هلدينــگ ســرمايه گذاری توســعۀ معــادن و فلــزات به عنــوان 

شــركت های گــروه فــوالد مباركــه نــام بــرد.
او در ادامــه با اشــاره بــه عملکرد فــوالد مباركــه و مجتمع فوالد ســبا در 
10 مــاه نخســت ســال 98 گفــت: علی رغــم همــۀ مشــکالت موجــود و 
همــکاری بــا ســازمان های بــرق و گاز در فصل ســرد ســال و همچنين 
بــا توجــه بــه كمبودهايــی كــه در حــوزۀ ســنگ آهن داشــته ايم، 
خوشــبختانه با تالش جمعی كاركنــان نتايج ارزشــمندی به دســت 
آمده اســت كه برخی از آن هــا در حوزه های مختلــف عبارت انــد از: در 
توليد گندله و آهن اســفنجی به ترتيب 89 درصــد و 95 درصد برنامۀ 
شــركت تحقــق يافتــه اســت. در توليــد تختــال بــا رشــد يک درصــدی 
نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل 112 درصــد برنامــه، و در توليــد 
كالف گــرم بــا رشــد 3 درصــدی 101 درصــد برنامــه تحقــق يافته اســت. 
همچنيــن در توليــد كالف ســرد ســخت بــا 3 درصــد رشــد نســبت به 
مــدت مشــابه ســال قبــل 100 درصــد برنامــه، در توليــد محصــول 
ــول  ــد محص ــه، در تولي ــد برنام ــد 105 درص ــد رش ــا 9 درص ــدود ب قلع ان
گالوانيــزه و رنگــی به ترتيــب 98 و 96 درصــد برنامــه، و در نهايــت در 
حمل محصول بــه مقصــد مشــتريان بــا رشــد 17 درصدی نســبت به 
مــدت مشــابه ســال قبــل 109 درصــد برنامــۀ ســاالنۀ شــركت در ايــن 

حــوزه تحقــق يافتــه اســت.
وی در بخــش ديگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه آثــار اشــتغال زايی 
گــروه فــوالد مباركــه تصريــح كــرد: جمــع كل اشــتغال مســتقيم و 
غيرمســتقيم در گــروه فــوالد مباركــه 350 هــزار فرصــت شــغلی اســت.

مديرعامل گــروه فــوالد مباركه بــا اشــاره به نقشــۀ راه توســعۀ ظرفيت 
گــروه فــوالد مباركــه گفــت: فــوالد مباركــه در ســال 1372 كار خــود را بــا 
توليــد 2/4 ميليــون تــن آغــاز كــرد و در ادامــۀ ايــن راه موفقيت آميــز، با 
ايجاد واحدهــای جديــد در جنوب كشــور، حفظ ســهم 50 درصدی 
خــود در توليــد فــوالد كشــور و دســت يابی بــه 25 ميليــون تــن فــوالد را 

هدف گــذاری كــرده اســت.
مهنــدس عظيميــان بــا اشــاره بــه حجــم فــروش داخلــی و صادراتــی 
كنــون حــدود  فــوالد مباركـــه در ســال های اخيــر گفــت: از ابتــدا تا
105 ميليــون تــن محصــوالت فــوالد مباركــه در بازارهــای داخلــی و 
صادراتــی بــه فــروش رســيده اســت. ايــن درحالــی اســت كــه از ابتــدا 
كنون حدود 20 ميليــون تن محصوالت فــوالدی تخت به مقاصد  تا
ــرای كشــور ارزآوری  موردنظــر صــادر شــده و بيــش از 8 ميليــارد دالر ب

داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه بــازار مصــرف محصــوالت فــوالد مباركــه در ســال 
1398 افــزود: 33 درصــد محصــوالت فــوالد مباركــه بــه صنعــت 
لولــه و پروفيــل، 9 درصــد بــه خرده فروشــی، 5 درصــد بــه صنعــت 
حمل ونقــل، 7 درصــد بــه شــركت های تجــاری، 4 درصــد بــه صنايــع 
ــی و 2 و  ــع لوازم خانگ ــه صناي ــد ب ــياالت، 3 درص ــال س ــای اتص لوله ه
10 درصــد بــه صنايــع بســته بندی و ســاير صنايــع اختصــاص يافتــه 

اســت.
او با اشــاره به ميزان برداشــت آب فوالد مباركــه از رودخانــۀ زاينده رود 

گفــت: فــوالد مباركــه از ابتــدای بهره بــرداری، مصــرف بهينــۀ آب را در 
تمامی خطوط توليد خود در دســتور كار قرار داده اســت، تاجايی كه 
توانســته مصرف ويژۀ آب را از 4/2 مترمکعب بر تن توليد ســال 1391 

بــه 2/7 در ســال جــاری كاهــش دهد.
در نتيجــۀ ايــن تالش هــا و ســرمايه گذاری ها در ســال 2018 فــوالد 
مباركــه به عنــوان قهرمــان كاهــش مصــرف آب در بيــن فوالدســازان 

جهــان معرفــی شــد.
مدير عامل گــروه فــوالد مباركــه در ادامه، اهم فعاليت هــای معاونت 
ــه ايــن شــرح  ــرداری شــركت در 10 مــاه نخســت ســال 1398 را ب بهره ب
برشــمرد: توليــد انبــوه تختــال APS X60 )گريــد جديــد ورق گــرم 
ــد )تختــال  مخصــوص گازتــرش(؛ طراحــی و توليــد 6 محصــول جدي
گازتــرش، كالف گــرم 18HMN5 )كالچ خــودرو(، كالف ســرد )كورتــن( 
مخصــوص كانتينرهــای حمــل دريايــی، فول هــارد تســمه های 
بســته بندی، كالف اسيدشــويی SPFH590 )رينگ خــودرو(، كالف 
گــرم) لولــه آب(؛ توليــد دو تيــپ ورق مخصــوص بدنــۀ لوازم خانگــی بــا 
ــت 2  ــا ضخام ــد ورق ب ــدی تولي ــد 25 درص ــده؛ رش ــد مصرف كنن تأيي

ميلی متــر در فــوالد ســبا.
اهم فعاليت های معاونــت فــروش و بازاريابی فــوالد مباركــه در 10 ماه 
نخست اول ســال 1398 بخش ديگری از ســخنان مديرعامل فوالد 

مباركه در اين نشســت خبــری بود. 
وی در ايــن خصــوص افــزود: تحويــل 6454 هــزار تــن محصــوالت 
فــوالدی از ابتــدای ســال بــا رشــد 15 درصــدی نســبت به مــدت 
مشــابه ســال قبــل، تحويــل 1/2 ميليــون تــن محصــوالت فــوالدی 
در بازارهــای صادراتــی از اول ســال بــا رشــد 59 درصــدی نســبت به 
مدت مشــابه ســال قبــل، و ثبــت 1500 هــزار تــن ســفارش محصوالت 
ويژه و بــا ارزش افزودۀ باالتــر در انواع محصوالت توليدی شــركت )52 
درصــد رشــد نســبت بــه ســال قبــل( از عمده تريــن فعاليت هــا در ايــن 

ــوده اســت. حــوزه ب
مهنــدس عظيميــان از راه انــدازی پروژه هــای بازيافــت حــرارت 
از نيــروگاه گازی بــا افــزودن ريــکاوری بويلــر )HRSG(، احــداث دو 
دســتگاه غبارگير واحد احيا مســتقيم در ناحيۀ آهن ســازی، احداث 
پســت های kv 63 و kv 400 ســايت شــهيد خــرازی، افزايــش مســير 
ريلــی در ســالن های D2 و D3 خطــوط نهايی نورد ســرد و مســير ريلی 
ــات  ــن اقدام ــوان عمده تري ــرم به عن ــورد گ ــالن E ن ــری س ــۀ بارگي نقط

ــرد. ــام ب ــه ن ــوالد مبارك ــای ف ــرای پروژه ه ــت اج معاون
ــاه  ــه در 10 م ــوالد مبارك ــوژی ف ــت تکنول ــای معاون ــم فعاليت ه وی اه
نخســت ســال 1398 فــوالد مباركــه را اين گونه برشــمرد: بومی ســازی 
حــدود 80 درصــد قطعــات و تجهيــزات موردنيــاز خطــوط توليــد؛ 
ــتراتژيک )جلوگيری از خروج  بومی سازی 997 قطعه و تجهيز ات اس
حدود 10 ميليون يورو(؛ ســاخت دســتگاه پيچش گرم با نرخ كرنش 
باال جهــت طراحــی محصــوالت جديــد؛ تأســيس مركــز نــوآوری گــروه 
فــوالد مباركه مبتنــی بر تحــول ديجيتــال؛ اتمــام 31 پــروژۀ تحقيقاتی 
بــا اعتبــاری معــادل 57 ميليــارد ريــال؛ مشــاركت 42 درصــدی در 
نظــام پيشــنهادات )عملکرد مــدت مشــابه ســال قبــل 38 درصــد( و 

راه انــدازی سيســتم توليــد تختــال بــرای محيــط گازتــرش.
مهنــدس عظيميــان در ادامــه اهــم فعاليت هــای معاونــت خريــد 
فــوالد مباركــه در 10 ماه نخســت ســال 1398 را به اين شــرح برشــمرد: 
تأميــن كاالهــای اساســی و اوليــه فــوالد مباركــه شــامل ســنگ آهن، 
گندلــه، آهــن اســفنجی، الکتــرود، فروآلياژهــا و...؛ شناســايی منابــع 
تأمين جديد اقالم استراتژيک و گلوگاهی وارداتی با رويکرد پرداخت 
ريالــی؛ امکان ســنجی و طراحــی ســامانۀ ارتباط بــا معــادن؛ مديريت 
كــد )مصرفــی، يدكــی و اموالــی( موجــود در انبارهــا و  اقــالم مــازاد و را
اســتفاده از سيســتم های مکانيــزۀ نگهــداری صحيــح كاال در انبــار.

وی اهــم فعاليت هــای معاونــت اقتصــادی و مالــی در 10 ماه نخســت 
ــه ايــن شــرح برشــمرد: افزايــش ســرمايه از مبلــغ 130  ســال 1398 را ب
هــزار ميليــارد ريــال بــه 210 هــزار ميليــارد ريــال؛ كاهــش ماليات هــای 
تشــخيصی ســال های گذشــته و مطالبه شــده حــدود 1300 ميليــارد 
تومان؛ پرداخت 1600 ميليارد تومان از مطالبات سود سهامداران در 
موعد قانونــی؛ وصول وجــوه حاصــل از فروش های داخلــی به ميزان 
27 هــزار و 500 ميليــارد تومــان و صادراتــی بــه ميــزان 485 ميليــون 
ــورو بابــت  ــارد تومــان و 10 ميليــون ي ــغ 1000 ميلي ــورو؛ پرداخــت مبل ي

طرح هــای توســعه و ســرمايه گذاری ها.
گــروه فــوالد مباركــه اهــم فعاليت هــای معاونــت  مديــر عامــل 
ــه در 10 مــاه نخســت  ســرمايه گذاری و امــور شــركت های فــوالد مبارك

ســال 1398 را بــه ايــن شــرح برشــمرد:
افزايــش ســودآوری ســرمايه گذاری ها بــه ميــزان حداقــل 2 هــزار 
ميليــارد تومــان؛ حضــور در افزايــش ســرمايه های شــركت های 
ســرمايه پذير )فــوالد هرمــزگان، گل گهــر، چادرملــو، معــدن و فلــزات 
گرس انديمشک، اروند  و...(؛ سرمايه گذاری در شركت های فوالد زا
كک ايرانيان و...(؛ انجام ارزيابی مالی و عملياتی شركت های گروه و 

پياده ســازی نظــام بودجه ريــزی در شــركت های گــروه.
ــی در 10  ــئوليت های اجتماع ــوزۀ مس ــه در ح ــوالد مبارك ــت: ف وی گف
مــاه نخســت ســال 1398 نيــز اقدامــات مؤثــری انجــام داده اســت كــه 
اهــم آن هــا عبارت انــد از: انجــام مســاعدت های مختلــف مالــی در 
حوزه های آموزشی، فرهنگی، عمرانی، ورزشی، بهداشتی، درمانی 
ــال؛ مشــاركت در جشــن  ــه مبلــغ بيــش از 170 ميليــارد ري و مذهبــی ب
گلريــزان )آزادی زندانيــان ديه( با مســاعدت مالی حــدود 25 ميليارد 
ريــال؛ تشــکيل 92 جلســۀ تعاملــی بــا مســئولين منطقــه، اســتانی 
و كشــوری؛ خريــد تجهيــزات و آناليــز، دســتگاه های بيوشــيمی و 

ــه؛  ــهر مبارك ــول اهلل )ص( ش ــد رس ــتان محم ــرای بيمارس ــی ب هورمون
ــه  ــم مبارك ــه معل ــی خان ــی و فرهنگ ــز آموزش ــاركت در تکميــل مرك مش

ــه ســيل زدگان شــمال، جنــوب و شــرق كشــور. ــی ب و مســاعدت مال
ارتقــای دســتاوردهای ايمنــی شــركت در ســال های 97 و 98  
بخــش بعــدی ســخنان مهنــدس عظيميــان بــود. وی در ايــن 
خصــوص تصريــح كــرد: بــا تــالش جمعــی كاركنــان و در ســايۀ رعايــت 
دســتورالعمل های ايمنــی در همــۀ خطــوط بــه شــکرانۀ خداونــد 
ضريب هــای شــدت و تکــرار حــوادث شــركت در ماه هــای اخيربــه 

بهتريــن شــرايط خــود در ســال هــای آينــده رســيده اســت.
 وی با اشــاره به اقدامات شــركت برای بومی ســازی قطعات موردنياز 
صنعت فــوالد خاطرنشــان كــرد: براســاس رويکــرد مديريت شــركت و 
ــا همــت و تــالش كارشناســان فــوالد مباركــه، شــركت های ســازنده  ب
كنــون 80 درصــد قطعــات  و دانش بنيــان و دانشــگاه های كشــور تا
موردنياز ايــن صنعت بومی ســازی شــده اســت. ضمن اين كــه فوالد 
مباركــه در حــال حاضــر ماشين ســاز شــدن را در دســتور كار خــود قــرار 

داده و بــا قــوت هرچــه بيشــتر در ايــن مســير در حــال حركت اســت.
وی در ادامــه به لــزوم احــداث نــورد گرم شــمارۀ 2 فــوالد مباركه اشــاره 
ــه  ــازار داخلــی و خارجــی ب ــاز ب ــه افزايــش ني ــا توجــه ب ــرد: ب و تصريــح ك
ورق هــای فــوالدی، خــط نــورد گــرم فعلــی فــوالد مباركــه جوابگــوی 
كــه ظرفيت توليــد كوره هــا در  نياز صنايــع پايين دســتی نيســت، چرا
فوالد مباركه 7 ميليــون تن و ظرفيت نــورد گرم با تمــام ظرفيت های 
كثــر 5 ميليــون تــن در ســال  بهبوديافتــه در ســال های اخيــر حدا
اســت كــه نســبت به ظرفيــت نهايــی فوالدســازی، 2 ميليــون تــن 
كســری دارد و بــرای نــورد ايــن 2 ميليــون تــن شــمش فــوالدِی 
اضافــه بايــد فکــری می شــد. بــدون شــک احــداث ايــن خــط مزايــای 
زيــادی بــرای كشــور خواهــد داشــت كــه برخــی از آن هــا عبارت انــد از: 
خودكفايــی كشــور از واردات ورق موردنيــاز، و امــکان توليــِد رول ورق 
جهــت ســاخت لوله هــای بــا اقطــار بــزرگ و ضخامــت زيــاد به منظــور 
انتقــال ذخايــر نفــت و گاِز API X70 )ضخامــت توليــدی نــورد فعلــی 
از1.5تــا 16 ميلی متــر اســت كه پاســخگوی نيــاز كشــور بــه كالِف ورق، 
جهت اســتفاده در حوزۀ نفت، گاز و آب نيســت. خط جديــد، كالِف 
فــوالدِی با ضخامــت 1.5 تــا 25.4ميلی متــر و عرض تــا 2000 ميلی متر 
را توليــد می كنــد و ايــن نيــاز را پوشــش خواهــد داد(؛ توليــد ورق هــای 
خاِص استحکام باالِی سبک DP1180 )فوالدهای دوفازی( جهت 
اســتفاده در بدنــۀ خودروهــا كــه باعــث سبک ســازی و اســتحکام 
بخشــيدن بــه بدنــۀ خــودرو و در نتيجــه كاهــش آلودگــی، ايمنــی بــاال 
و صرفه جويــی هزينه هــای ســوخت آن می شــود؛ توليــد ورق هــای 
عريــض موردنيــاز بــرای بدنــۀ خودروهــای SUV  )شاســی بلند(؛ 
توليد گريد پراســتحکام QSD700 جهت توليد شاســی خودروهای 
ســنگين؛ امکان توليد فوالد با كربن متوســط بــرای ماشــين كاری در 
ايــران وجود نــدارد و خط نــورد گــرم 2 اين نيــاز را برطرف خواهــد كرد.
در حال حاضر حــدود 2 ميليون تن تختال مــازاد بر مصرف نــورد گرم 
فعلی، در ســال موجود اســت و ارزش افــزوده ای كــه پــس از راه اندازی 
خط نــورد گــرم 2 حاصــل خواهد شــد نقش مهمــی در اقتصاد كشــور 
و توليد ناخالص ملــی ايفا خواهــد كرد. همچنيــن كه از خام فروشــی 
تختــال نيــز جلوگيــری خواهــد شــد. در خــط جديــد بــا عنايــت بــه 
تکنولــوژی پيشــرفتۀ آن، نيــاز بــه قطعــات يدكــی، تعميــرات و توقــف 

توليــد بســيار كمتــر از خــط موجود اســت. 
مديرعامــل فــوالد مباركــه مهم تريــن چالش هــای پيــش روی فــوالد 
مباركــه را بــه ايــن شــرح برشــمرد: تأميــن ســنگ آهن، كنســانتره و 
كيفيــت موردنيــاز؛ تــوازن در چرخــۀ توليــد فــوالد و پيگيــری  گندلــۀ با
اجــرای نــورد گــرم شــمارۀ 2؛ كمبــود زيرســاخت های حمل ونقــل 
ريلــی، جــاده ای و دريايــی؛ توليــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر 

و مديريــت بــازار.
مهنــدس عظيميــان در بخــش پايانــی ســخنان خــود گفــت: در 
راســتای تعهد به مســئوليت های اجتماعی شــركت و بــا مجوزهايی 
كه از هيئت مديــرۀ شــركت دريافــت كرده ايــم، ان شــاءاهلل بــه زودی با 
ســرمايه گذاری فوالد مباركه، اصفهــان صاحب خط هوايــی خواهد 

شــد و توســعۀ بيش ازپيــش اســتان را رقــم خواهــد زد.
ح کردند  در ادامۀ این نشست، خبرنگاران ســؤاالت خود را مطر

و مدیرعامل فوالد مبارکه نیــز به آن ها این چنین پاســخ داد:

                      شاه علی، روزنامه کیهان
فــوالد مبارکــه بــا ورود بــه بومی ســازی 
قطعــات و تکنولــوژی صنعــت فــوالد 
منویــات  مهم تریــن  از  یکــی  بــه 
مقــام معظــم رهبــری جامــۀ عمــل 
پوشــانده اســت. برنامۀ فوالد مبارکه 
بــرای تــداوم و تقویــت ایــن رویکــرد 

؟ چیســت
همان گونــه كــه اشــاره شــد، فــوالد مباركــه در ســطح بومی ســازی 
قطعــات بــه ســطح قابــل قبولــی رســيده، امــا بــه ايــن بســنده 
نکــرده و در حــال حاضــر بــا همــکاری دانشــگاه ها، شــركت های 
ــاوری در مســير بومی ســازی  دانش بنيــان و پارک هــای علمــی و فن
فراينــد و ماشين ســازی و صاحب تکنولوژی شــدن در حــال حركت 
گر كشــور بتوانــد ماشين ســاز شــود، بدون شــک در ســطوح  اســت. ا
باالتــری از دانــش قــرار خواهــد گرفــت و بــا فــروش و صــادرات دانــش 
فنــی می توانــد بــرای كشــور ارزش افــزوده بيشــتری ايجــاد كنــد. 
همچنان كــه ســال آينــده، فــوالد مباركــه بــا بهره بــرداری از خــط 

اســکين پاس نــورد از اوليــن خروجــی خــود در حــوزۀ فرايندســازی 
بهره بــرداری خواهــد كــرد.

                  جبلی، خبرگزاری ایلنا
ــا صــادرات  ــه، آی ــا تحریــم فــوالد مبارک ب
فــوالد مبارکــه تحــت تأثیــر قرارگرفتــه 

اســت؟
فــوالد مباركــه تحــت تحريم هــای ثانويــۀ 
آمريــکا قــرار گرفتــه و ايــن يعنــی بــه گمــان 
آمريکا فوالد مباركه از تروريست حمايت 
كــرده اســت. البتــه اين هــا بهانه تراشــی های آمريکاســت. آمريــکا 
می خواهــد با متوقــف كــردن چرخ اقتصــاد كشــور، اقتصــاد مــا را فلج 
كنــد. به طوركلــی، در اثر ايــن تحريم ها مشــکالتی بــرای فــوالد مباركه 
به وجــود آمــده، اما خوشــبختانه بــا همــکاری همــۀ همــکاران از اين 
تحريم هــا و تهديــدات فرصــت ســاختيم، و همان گونــه كــه اشــاره 
ــازار داخــل، صــادرات را  كثــری ب ــا تأميــن حدا شــد، در ســال جــاری ب

ــم. ــش دادي افزاي

               فتحی، هفته نامۀ شمیم وطن
گــرم شــمارۀ 2 فــوالد  قــرارداد نــورد 
قــرارداد  طــرف  شــرکت  بــا  مبارکــه 
خارجــی تــا چــه حــد کارشناسی شــده 
ســهم  اســت؟  قابل اطمینــان  و 
شرکت های داخلی در فرایند احداث 
ایــن خــط چگونــه دیــده شــده اســت؟
شــركت طــرف قــرارداد بــرای ايــن پــروژه قبــال بــا احــداث و بــه 
بهره بــرداری رســاندن ماشــين ريخته گــری شــمارۀ 4 در ســال 94 
امتحان خود را با موفقيــت پس داده و اين ماشــين بيش از دو ســال 
اســت كه با نظــم خاصــی در حــال كار اســت. ضمن اين كــه هيچ يک 
از ديگــر كشــورهای صاحــب ايــن تکنولــوژی به دليــل تحريم هــا 
ــه  ــن زمين ــه در اي ــوالد مبارك ــا ف ــخصا ب ــران و مش ــا اي ــدند ب ــر نش حاض

همــکاری كننــد.
طبــق مفــاد ديده شــده در قــرارداد، شــركت های ســازندۀ داخلــی 
54 درصــد ســاخت ايــن خــط را بــر عهــده خواهنــد داشــت. 
شــركت های ايريتــک، فــوالد تکنيــک اصفهــان، فکــور صنعــت 
و ... از شــركت های طــرف قــرارداد ايرانــی ديده شــده در ايــن 

پــروژه هســتند.

             هاشمی، هفته نامۀ کیاست
بومی ســازی در فــوالد مبارکــه زیــر نظــر 
ح فــوالد مکران  کدام واحد اســت؟ طر

در چــه وضعیتی اســت؟
مســئوليت  تکنولــوژی  معاونــت 
هدايــت ايــن فراينــد را بــر عهــده دارد. 
كيــد وزيــر  در هميــن زمينــه، بنابــر تأ
صمــت، در آينــدۀ نزديــک نمايشــگاه بومی ســازی دائمــی در 
اصفهــان برپــا خواهــد شــد و متخصصــان خواهنــد توانســت در 
ســطوحی باالتــر از يــک نمايشــگاه معمولــی از دســتاوردهای ايــن 

حــوزه بازديــد كننــد.
در طــرح 10 ميليــون تنــی فــوالد مکــران در كناره هــای دريــای عمــان 
قــرار اســت مــواد اوليــۀ موردنيــاز از راه دريــا وارد شــود و پــس از اين كــه 
بــه انــواع محصــول تبديــل شــد، بــه اقصــی نقــاط دنيــا صــادر گــردد. 
مزيت وجود گاز و دســت يابی به آب هــای آزاد اين امــکان را به وجود 
خواهــد آورد تا بــا توليــد و صــادرات محصــول، ارزش افزودۀ بيشــتری 
ــم. فعــال ايــن طــرح در مرحلــۀ انتخــاب  ــه ارمغــان آوري ــرای كشــور ب ب

مشــاور و مجــری طــرح اســت.

              احمدی فخر، دنیای اقتصاد
مدتــی اســت معــدن کاران فوالدســاز 
ســایر  و  مبارکــه  فــوالد  و  شــده اند 
تأمیــن  مشــکل  بــا  را  فوالدســازان 
ســنگ آهن مواجــه کرده انــد. فــوالد 
ــی در ایــن زمینــه  ــه چــه تمهیدات مبارک
اتخــاذ کــرده و بــرای تأمیــن الکتــرود 
گرافیتــی خــود چــه اقداماتــی انجــام 

داده اســت؟
در هيچ جــای دنيــا ديــده نشــده كــه معــدن كاران فوالدســاز شــده 
باشــند. اين كــه  مجــوز فوالدســاز شــدن بــه ايــن معــادن داده شــده 
اشــتباه اســتراتژيک بزرگــی بــوده اســت؛ به ويــژه اين كــه به خوبــی 
ــب  ــوالد به مرات ــزودۀ صنعــت معــدن از صنعــت ف می دانيــم ارزش اف
بيشــتر اســت. به هرحال فوالد مباركه از ســر ناچاری و اجبــار به حوزۀ 

ــت. ــده اس ــدن وارد ش مع
درخصــوص الکتــرود گرافيتــی نيــز فــوالد مباركــه در حــال حاضــر 
از ايــن بابــت مشــکلی نــدارد، ولــی بــرای تأميــن پايــدار ايــن مــادۀ 
مصرفــی اســتراتژيک خــود در پــروژۀ شــركت الکتــرود گرافيتــی اردكان 
ســرمايه گذاری كــرده اســت. در ابتــدای كار بــا توليــد 20 هــزار تــن و 
پــس از آن با مقادير بيشــتر، طی دو ســال آينــده می توانيــم 40 درصد 
نياز كشــور را از اين طريــق تأمين كنيم. ضمــن اين كــه كارخانه های 

ــت. ــده اس ــی ش ــم پيش بين ــری ه ديگ

              امینی، خبرگزاری تسنیم
آیــا بیانیــۀ فــوالد مبارکــه در حضــور 
نیافتــن ســرمربی تیــم فوتبــال فــوالد 
ــپاهان در تیم ملی مؤثر بود؟ مبارکه س
فــوالد مباركــه بــا توجــه بــه خواســته های 
به حــق هــواداران خــود اقــدام بــه صــدور 
بيانيه كــرد و نقطــه نظــرات خــود را از اين 

بابــت اعــالم كــرد.

            علیان، روزنامه همشهری
احــداث پــروژۀ متــرو و قطــار حومــه ای 
اســتان قــرار اســت بــا مشــارکت فــوالد 
مبارکــه انجــام شــود. در ایــن خصــوص 

توضیــح دهیــد.
قــرار اســت ايــن پــروژه در چنــد بخــش 
بهارســتان تــا شــهر جديــد مجلســی و 
ميدان دفــاع مقدس مباركــه اجرا شــود. فــوالد مباركه به ســهم خود 
ــا همــکاری  در ســرمايه گذاری بخش هــای زيرســازی و ريل گــذاری ب
ســاير نهادهــای مربوطــه قبــول مســئوليت كــرده، امــا مســلم اســت 
كه ايــن پــروژه بايــد به طــور همــگام و هماهنــگ پيش بــرده شــود، نه 
اينکه فــوالد مباركــه فقط بخــش مربوط بــه خــود را اجــرا كنــد. در غير 
گــر منتظــر  ايــن صــورت مســتحدثات فــوالد مباركــه در ايــن زمينــه، ا

ــد، فرســوده خواهــد شــد. ســاير بخش هــا بمان

             کالهدوزان، روزنامۀ اطالعات
آن دســته از مشــتریان فــوالد مبارکــه 
کــه تناژهــای پایین تــری درخواســت 
مشــکالت  بــا  همــواره  می کننــد 
ایــن  در  مواجه انــد.  عدیــده ای 

دهیــد. توضیــح  خصــوص 
فــوالد مباركــه از 27 تيرمــاه ســال جــاری 
ــورس عرضــه كنــد، ايــن در  ملــزم شــد فقــط محصــوالت خــود را در ب
حالــی اســت كــه پيــش از ايــن محصــوالت خــود را از طريــق بــورس و 
همچنيــن از طريــق سيســتم داخــل خــود و كشــف قيمــت در بورس 

كاال )مچينــگ( بــه مشــتريان عرضــه می كــرده اســت.
ــه و ســوابق كاری آن هــا  ــوالد مبارك ــه ظرفيــت مشــتريان ف ازآنجا ك
مشــخص اســت و فــوالد مباركــه می دانــد آن هــا درخواســت 
به خوبــی  دارنــد، سيســتم مچينــگ  تــی  نــوع محصوال چــه 
می توانــد به تمامــی نيازهــای آن هــا پاســخ دهــد. درحالی كــه 
در سيســتم ارائــه از طريــق بــورس فقــط ظرفيــت شــركت های 
ــرف  ــی مص ــت واقع ــه ظرفي ــت، ن ــده اس ــت كنندۀ ورق آم درخواس
آن هــا؛ بنابرايــن برخــی شــركت ها محصــول خريداری شــده در 
بــورس را به صــورت آزاد بــه ســاير مشــتريان خــرد بــا قيمت هــای 
به مراتــب بيشــتر بــه فــروش می رســانند. بنابرايــن چنانچــه 
مديريــت بــازار بــه فــوالد مباركــه ســپرده شــود، ايــن شــركت 
ــه  ــدون هرگون ــازار كشــور را ب ــاز ب ــی خواهــد توانســت كل ني به خوب
ــه خاطــر داشــته باشــيم به هيچ عنــوان  التهــاب مديريــت كنــد. ب
فــوالد مباركــه از افزايــش قيمت هــا در بــازار منتفــع نمی شــود 
و اختــالف قيمــت اعالم شــده در بــورس و بــازار فقــط بــه ســود 

الن اســت. دال

           صالحی، هفته نامه قاف
گفتــه می شــود فــوالد مبارکــه در کم آبی 
زاینــده رود نقــش دارد. لطفــا در ایــن 

خصــوص توضیــح دهیــد.
قــدر مســلم ايــن اســت كــه مشــکالت 
زاينــده رود به دليــل عــدم مديريــت 
صحيــح منابــع آبــی و خشکســالی های 
چند ســال اخير اســت. فــوالد مباركه، همان گونــه كه توضيــح داده 
شــد، علی رغــم افزايــش توليــد، مصــرف آب خــود را بــه پايين تريــن 
ــن توليــد  ــر ت ــی يعنــی 2/7 مترمکعــب ب حــد اســتانداردهای جهان
كاهــش داده اســت و فقــط يــک درصــد آب زاينــده رود را مصــرف 

می كنــد.

              افسر طاها، هفته نامۀ نوسان
فضــای ســبز فــوالد مبارکــه در چــه 

اســت؟ وضعیتــی 
كارخانــۀ  فضــای  هکتــار   3500 از 
1800 هکتــار  فــوالد مباركــه حــدود 
آن را فضــای ســبز شــركت بــه خــود 
اختصــاص داده و ايــن مقــدار بيــش 
از 5 برابــر ميــزان اســتاندارد جهانــی اســت. ضمــن اين كــه 95 
درصــد ايــن فضــای ســبز بــه سيســتم آبيــاری قطــره ای مجهــز 
اســت و بخــش عمــدۀ منبــع آبــی از محــل پســاب تصفيه شــدۀ 

كارخانــه تأميــن می شــود.
تمامــی خطــوط توليــد فــوالد مباركــه بــا به كارگيــری سيســتم های 
بــه روز دنيــا در اين حــوزه به طــور لحظــه ای مــورد پايــش قــرار می گيرد 
و نــاوگان ترابــری ســنگين و ســبک فــوالد مباركــه نيــز دائمــا تحــت 

ــرار دارد. مراقبــت و معاينــات فنــی ق
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بازار

فوالد مبارکه در آیینۀ بورس

 

 جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه

 روز تاريخ
تغيير  قيمت )ريال(

 )درصد(
حجم معامله 
 تغيير پايانی بيشترين کمترين )ميليون سهم(

 126 0.56 22 3948 4020 3889 شنبه 19/11/1398

 78 0.58 23 3925 4000 3898 شنبهيک 20/11/1398

 87 0.18 7 3918 3990 3800 شنبهدو 21/11/1398

 عطيـــــــــل ت شنبهسه 22/11/1398

 178 1.56 61 3979 4020 3929 شنبههارچ 23/11/1398
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(ريال)نمودار تغييرات قيمت سهام 

 ایمیدرو در توسعۀ 
برنامه های خود با 

رویکرد استفاده از 
ظرفیت های بخش 
خصوصی، توسعه 

اکتشافات را در 
دستور کار قرار 
داده است. در 

این راستا با هدف 
تکمیل زنجیره های 
ارزش، کنسرسیوم 
اکتشاف متشکل از 

شرکت های بزرگ 
معدنی نیز تشکیل 

شده است

خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو در آیین افتتاح پایانۀ خدمات فنی 
شرکت چندوجهی فوالد لجستیک با بیان این که ایمیدرو به دنبال متوازن کردن زنجیرۀ 
تولید فوالد است، گفت: این سازمان برای رفع مشکل سنگ آهن به عنوان مادۀ اولیه 

کتشافی جدید تعریف کرده است. فوالدسازان، 400 هزار کیلومترمربع پهنۀ ا

غريب پور در ادامه افزود: ايميدرو در توسعۀ برنامه های خود با رويکرد استفاده از ظرفيت های بخش خصوصی، 
كتشافات را در دستور كار قرار داده است. در اين راستا با هدف تکميل زنجيره های ارزش، كنسرسيوم  توسعه ا

كتشاف متشکل از شركت های بزرگ معدنی نيز تشکيل شده است. ا

ح انتقال آب خليج فارس به استان فارس و كرمان گفت: فاز نخست انتقال آب  وی  با اشاره به طر
خليج فارس به گل گهر تا پايان امسال انجام می شود و در فاز بعدی طی تابستان آينده، نيز به چادرملو 

می رسد.
وی افزود: در حال تشکيل كنسرسيومی برای انتقال آب دريای عمان به شرق كشور هستيم. جاده 
تربت حيدريه به سنگان با اعتبار 800 ميليارد تومان با حمايت ايميدرو    و   شركت های فعال در اين منطقه 

در حال انجام است.
رئيس هيئت عامل ايميدرو گفت: اعتبارات زيربنا در اين سازمان چهار برابر شده است. فصلی برای تأمين 

زيرساخت های معادن كوچک تعريف كرده ايم.

نشست کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان به بررسی مشکالت معادن 
سنگ آهن و نیاز واحدهای فوالدی اختصاص یافت تا با ارائۀ راهکارهایی مشکالت 
موجود در زنجیرۀ ارزش فوالد، یعنی معدن تا محصول نهایی برطرف گردد و در نهایت به 

تعامل میان معادن و واحدهای فوالدی منجر شود.

محمد سرجوقيان، معاون معادن سازمان صمت استان در اين جلسه گفت: متأسفانه بحران تأمين 
سنگ آهن امروز برای واحدهای فوالدی وجود دارد و در اين زمينه گروه اقدام در استانداری اصفهان تشکيل 
شده تا بتواند بخشی از مشکالت را حل كند. حضور 22 بهره بردار و مکتشف در اين نشست می تواند به مطرح 

شدن مشکالت و در نهايت ارائۀ راهکار منجر شود.
به گفتۀ سرجوقيان، راهکار برای استفاده از سنگ هماتيت نيز وجود دارد و می توان از اين مادۀ معدنی 

به عنوان مادۀ اوليه موردنياز واحدهای فوالدی استفاده كرد.
وی تصريح كرد: با توجه به ممنوعيت استان برای خروج سنگ آهن، بايد چاره ای برای معدن داران انديشيد. 
همچنين در كنار اين موضوع بايد به معادن غيرفعال استان نيز تذكر داده شود كه در صورت ادامۀ اين 

موضوع، به سمت سلب صالحيت حركت خواهند كرد.
گذاری  كيد كرد: بهتر است معادنی كه توان توليد ندارند از گزينۀ وا معاون معادن سازمان صمت استان تأ

استفاده كنند تا بتوانيم از ذخاير معدنی بهره برداری الزم را داشته باشيم.
اتاق بازرگانی به دنبال فراهم کردن شرایط مناسب در زنجیرۀ فوالد است

هاجر السادات محقق، مسئول كميتۀ صنايع معدنی كميسيون معادن اتاق بازرگانی اصفهان نيز گفت: 
با توجه به جلسات گذشته و اعالم آمادگی واحدهای فوالدی استان مبنی بر حمايت معادن سنگ آهن 
استان، اتاق بازرگانی و كميسيون معادن اصفهان سعی دارد شرايط مناسب زنجيرۀ تأمين فوالد از ابتدای 

راه در معادن استان را فراهم كند.
در اين نشست، بهره برداران و نمايندگان معادن سنگ آهن ضمن اعالم ظرفيت های موجود در معادن 
خود نظير عيار، مشخصات سينه كار و ميزان دپو، آمادگی خود را با شرايط عادالنه و برابر از طرف فوالدی ها 

اعالم كردند.
در پايان اين نشست كه با حضور معاون امور معادن و صنايع معدنی سازمان صمت اصفهان، رئيس سازمان 
نظام مهندسی معدن استان اصفهان، همچنين بهره برداران، مکتشفان و اعضای كميسيون معادن اتاق 
بازرگانی و به منظور بررسی مشکالت بهره برداران معادن سنگ آهن و استفاده از حمايت های واحدهای 
فوالدی و همچنين، تأمين سنگ آهن موردنياز برای ذوب آهن و فوالد مباركه برگزار شد، سازمان صمت از اتاق 
بازرگانی اصفهان درخواست كرد تا شرايط را برای امضای تفاهم نامۀ چندجانبه ميان اتاق بازرگانی، سازمان 

صمت، ذوب آهن اصفهان و فوالد مباركه فراهم كند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اهم اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹8 جهت توسعۀ 
معادن و صنایع معدنی را اعالم کرد. ازجمله این اقدامات می توان به ارتقای پنج پله ای رتبۀ 
جهانی کشور در تولید فوالد خام از رتبۀ پانزدهم به دهم و بازفعال سازی ۷۷ معدن کوچک 

اشاره کرد.

به گزارش معدن 24، ساير اقدام های انجام شده در راستای توسعه معادن و صنايع معدنی به شرح زير است:
 اجرای طرح های توسعه تيتانيوم كهنوج، كلريدكلسيم و هيدروكسيد منيزيم خور و بيابانک، مناطق 

انرژی بر المرد، پارسيان و كاشان، آلومينيوم جنوب، طرح های استانی فوالد، آلومينيوم جاجرم؛
 گشايش اعتبارات اسنادی طرح زغال سنگ طبس با رقم 655 ميليون يوان و آغاز عمليات اجرايی آن؛

 تأمين الکترود گرافيتی موردنياز صنايع فوالد كشور در قالب قراردادهای بلندمدت و با قيمت حدود 60 
درصد قيمت دوران قبل از تحريم.

 برنامه ريزی برای جلوگيری از صادرات كاالهای خام معدنی دارای قابليت فرآوری در داخل كشور با هدف 
اولويت بخشی به تأمين نياز صنايع داخلی و تکميل زنجيرۀ ارزش توليد محصوالت صنايع معدنی؛

 راه اندازی بيش از 20 ميليون تن ظرفيت جديد در زنجيرۀ فوالد كشور و كمک به برقراری توازن در زنجيرۀ 
توليد فوالد؛

 كاهش ارزبری توليد فوالد از 100 دالر بر تن به حدود 70 دالر بر تن
 ارتقای رتبۀ جهانی كشور در توليد فوالد خام از 15 به 10 براساس آخرين رتبه بندی های جهانی؛

 افزايش 6/2 درصدی توليد فوالد خام در هشت ماهۀ سال 1398 در قياس با مدت مشابه سال قبل؛
 آماده شدن كارخانه آلومينيوم جنوب )سالکو( با توليد 100 هزار تن در مرحلۀ نخست؛

 توسعۀ سرمايه گذاری در صنايع معدنی با تکيه بر منابع داخلی بنگاه های بزرگ معدنی؛
 افزايش 30 ميليون تنی حجم كل استخراج معادن كشور؛

 جلوگيری از خام فروشی از طريق وضع عوارض صادراتی بر مواد پايۀ معدنی.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو:

کتشافات با استفاده از بخش خصوصی در دستور کار   ایمیدرو  توسعۀ ا

 اتاق بازرگانی اصفهان به دنبال افزایش تعامل میان سنگ آهنی ها و فوالدی ها

از ارتقای پنج پله ای رتبۀ جهانی کشور در تولید فوالد خام تا بازفعال سازی 77 معدن کوچک
فوالد در  جهان

تغییر اندک قیمت صفحات فوالدی صادراتی برزیل
قيمت صفحات فوالد صادراتی برزيل در پايان معامالت روز جمعه 7 فوريه در مقايسه با هفته قبل از آن به ميزان 

5 دالر افزايش يافت.
به گزارش فست ماركت، درحالی كه صادرات فوالد از برزيل به علت شيوع ويروس كرونا با وقفه همراه شده است، 

قيمت صفحات فوالدی صادراتی برزيل در مقايسه با هفتۀ قبل تغيير چندانی نکرد.
بر همين اساس در پايان معامالت هفتم فوريه هر تن صفحه فوالدی به قيمت 460 تا 480 دالر به فروش رسيد.

در هفته گذشته قيمت هر تن صفحات فوالدی صادراتی برزيل بين 460 تا 475 دالر   بود.
از روز دوشنبه هفته جاری در بازارهای برزيل قراردادهای فروش و تحويل در ماه آوريل انجام خواهند شد.

 چالش تولیدکنندگان و خریداران اروپایی 
برای کاهش قیمت فوالد نورد گرم

توليدكنندگان فوالد در اروپا در برابر تالش خريداران برای كاهش قيمت فوالد نورد گرم ايستادگی می كنند.
به نقل از متال بولتن، در پايان معامالت روز جمعه هر تن فوالد نورد گرم توليد شده در اروپا در بازارهای اين قاره به 

قيمت 471/67 يورو معادل 518 دالر و 40 سنت به فروش رسيد، درحالی كه قيمت قبلی آن 470/18 يورو   بود.
خ داد كه خريداران در معامالت روز جمعه سعی در كاهش قيمت فوالد نورد گرم  اين افزايش اندک در حالی ر

داشتند.
خريداران در معامالت روز جمعه برای هر تن فوالد نورد گرم قيمت 460 تا 465 يورو   را   پيشنهاد داده بودند، اما 
توليدكنندگان با اين قيمت مخالفت كردند و در نهايت هر تن فوالد نورد گرم با قيمت 67 /471 يورو به فروش 

رسيد.

هند بزرگ ترین واردکنندۀ قراضۀ آهن در آسیا

در سال گذشته ميالدی هند در آسيا از كرۀ جنوبی به عنوان بزرگ ترين واردكنندۀ قراضه آهن پيشی گرفت. واردات 
قراضه به هند 11 درصد رشد ساالنه داشته و 7/05 ميليون تن ثبت شد. در مقايسه كره جنوبی 6/50 ميليون تن 

قراضه وارد كرد كه نسبت به سال 2018 رشد 1/7 درصدی داشت. 
 به گزارش فوالد ايران،  قراضۀ امارات بيشترين سهم را از قراضه وارداتی به هند داشت و پس از آن قراضه انگليس 

و آمريکا قرار داشتند.

بازار بیلت ترکیه در سرازیری
روزهای گذشته بازار بيلت تركيه در سرازيری بوده است. بيلت سی آی اس در تركيه 400 تا 410 دالر هر تن سی اف آر 
بود، ولی به دليل افت بازار قراضه در خالل هفتۀ گذشته، قيمت درخواستی خريداران 390 دالر هر تن سی اف آر 

بود. متوسط قيمت وارداتی بيلت از 400 تا 405 دالر به 390 تا 400 دالر هر تن سی اف آر رسيده است. 
علت ديگر افت قيمت شيوع ويروس كرونا در شرق آسيا بود. چون برخی خريدها در اين منطقه در حال لغو است. 
فوالدسازان سی آی اس كه مدعی بودند برای فوريه و مارس كامال پيش فروش كرده اند، حال محموله های آماده به 
حمل پيشنهاد می دهند. اين خبر بدی است و می تواند افت شديد قيمت در آينده نزديک را در پی داشته باشد. 
 به گزارش فوالد ايران،  در بازار داخلی و صادرات تركيه هم بيلت ارزان تر شده  و در بازار داخلی از 413 تا 420 دالر 
به 390 تا 400 دالر هر تن درب كارخانه رسيده است. بيلت صادراتی تركيه هم از 415 دالر به 390 دالر هر تن فوب 

رسيده است.

تولیدکننده های چینی به دنبال صادرات ورق گرم
 

 در بازار ورق چين هنوز كمبود تقاضا و ركود در جريان است و برخی از كارخانه ها برای كاهش موجودی به دنبال 
فروش در بازار صادرات هستند. در بازار داخلی قيمت 511 تا 512  دالر هر تن درب كارخانه است كه نزولی است. 

به گزارش فوالد ايران، روزهای گذشته برخی به اميد افزايش قيمت پس از فعال شدن بازار، خريدهايی انجام 
دادند. مصرف كننده های نهايی به اين دليل تمايلی به خريد ندارند كه حمل ونقل در چين برای جلوگيری از شيوع 
بيشتر كرونا محدوديت هايی دارد. شركت های حمل ونقل معدودی شروع به كار كرده اند چون اغلب كارمندان 

هنوز در منزل هستند تا اين ويروس كنترل شود. 
 فعال كارخانه ها ترجيح می دهند صادرات داشته باشند، چون واضح است تقاضای داخلی ورق در چين بسيار 

آهسته است و به تدريج بهبود خواهد يافت.

کاهش 35 دالری قیمت فوالد وارداتی به هند
قيمت فوالد نورد گرم وارداتی به هند با كيفيت مصارف اقتصادی، در هر تن 35 دالر كاهش يافت.

به گزارش متال بولتن، پس از آنکه ژاپن قيمت فوالد نورد گرم صادراتی به هند را 490 تا 495 دالر اعالم كرد، قيمت 
فوالد نورد گرم وارداتی به هند در هر تن 35 دالر كاهش يافت.

هرچند هند خود دومين توليدكننده بزرگ فوالد در جهان است، اما با اين وجود توليدكننده های هندی در تأمين 
فوالد با كيفيت موردنياز كارخانه ها ازجمله شركت های خودروسازی ناتوان اند،  از همين رو هند بخشی از فوالد 

كيفيت موردنياز خود را از كشورهای ديگر تأمين می كند. با

بازار ترکیه در انتظار کاهش قیمت فوالد
 

فروش صفحات فوالدی در تركيه به دليل احتمال كاهش قيمت، روند متعادل تری در مقايسه با ماه دسامبر 
و ژانويه دارد.

به گزارش فست ماركت، در ماه دسامبر و ژانويه انتشار خبرهايی در مورد احتمال افزايش قيمت صفحات 
فوالدی سبب افزايش تقاضای داخلی در تركيه برای اين محصول شده بود؛ اما در ماه فوريه )ماه جاری( اعالم 
شده كه قيمت اين محصول فوالدی كاهش خواهد يافت و همين امر موجب شده معامالت مربوط به آن در 

مقايسه با ماه های گذشته كاهش يابد.
البته روند خريدوفروش صفحات فوالدی در تركيه در ماه جاری ميالدی روندی رضايت بخش دارد، اما در 

مقايسه با ماه های دسامبر و ژانويه كاهش يافته است.

دانستنی های بورس

Head and Shoulder الگوی برگشتی سر و شانه
در ادامۀ مبحث شماره قبل به بررسی دورۀ زمانی در الگوی سر و شانه می پردازيم.

دورۀ زمانی در آرایش سر و شانه
چارچوب زمانی الگوی سروشانه می تواند از چند هفته تا چند ماه را پوشش دهد. هرچه زمان اين الگو 
طوالنی تر باشد اين الگو دقيق تر است، اما هدف قيمتی به احتمال زياد در كوتاه مدت به دست نمی آيد. 
موقعی كه برای رسيدن به هدف زمانی با مشکل مواجه می شويم، اجماع عمومی بر اين است كه طول 
كيد كرد كه اندازه گيری هدف  مدت گسترش يافتن اين الگو با دورۀ زمانی آن ارتباط خواهد داشت. بايد تأ

از نقطه ای كه خط گردن شکسته می شود بسيار مهم است.

 بسياری از الگوهای سروشانه ظاهر متفاوتی با نمودار باال دارند. حالت واقعی قيمت ها به اندازۀ كافی نرمال 
و متقارن نيستند و آرايش سروشانه گاهی اوقات وضوح نخواهد داشت. همين طور توجه داشته باشيد 

خط گردن به ندرت افقی خواهد بود. نمونۀ واقعی اين الگو در بازار بورس اوراق بهادار در تغييرات قيمت 
سهام شركت سرمايه گذاری غدير قابل مشاهده است.

 

نامناسب بودن رشد ظرفیت نسبت به تولید

صنعت فوالد ایران امروز عمری بیش از نیم قرن را در کارنامۀ خود دارد و بیش از چهار 
دهه در عصر انقالب اسالمی به حیات خود ادامه داده است .

آمارهای فوالدسازی ايران گويای آن است كه در چارچوب برنامه های پنج ساله سياست افزايش توليد و 
ارتقای ظرفيت اين بخش دنبال شده، به گونه ای كه در چارچوب نخستين برنامه توسعۀ )72- 1368( 
توليد شمش فوالدی در اين دوره )در مجموع( رقم 12/3ميليون تن را نشان می دهد و ظرفيت اسمی ثبتی 

در سال 1372 رقم 6/2 ميليون تن شد.

نامناسب بودن رشد ظرفیت نسبت به تولید
كارنامۀ صنعت فوالد در دوره بيست ساله )91- 1372( گواه آن است كه فوالدسازان با وجود تالش ارزشمند 
برای رشد توليد، اما همواره به دليل متناسب نبودن رشد ظرفيت توليد نسبت به رشد توليد دچار مشکل 

كتور به عنوان كاهش بهره وری در اين بخش ياد شده است. بوده و از اين فا
واقعيت اين است كه آمار متقنی در اين خصوص محل رجوع نيست و مرجع رسمی اين داده ها وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در اين دوره است، اما پيش تر وزارت صنايع و معادن آماری در دسترس قرار داده بود كه امروز 
چندان مورد استناد قرار نمی گيرد، زيرا برنامه ها به اتکای داده های پيشين پيشرفت نکرده و اين اختالف 

آماری از بخش استخراج مواد معدنی شروع تا صنعت فوالد تداوم دارد.
آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد در سال 1392 ظرفيت فوالد كشور به رقم 22/5 ميليون تن 
رسيد، درحالی كه ميزان توليد رقم 16/1 ميليون تن ثبت شد و در سال 1393 بدون تغيير در ميزان ظرفيت، 

رقم 17/5 ميليون تن توليد اعالم شد.
در سال 1394 كه پايان برنامه پنجم قلمداد می شود، بدون احتساب سال 1395 به عنوان سال تنفس برنامه، 
ظرفيت اعالمی رقم 23/7 ميليون تن بود، اما ميزان توليد به سطح 16/7 ميليون تن رسيد. در سال 1395 

هم ظرفيت به رقم 29/8 ميليون تن بالغ شد و توليد در سطح 18/5 ميليون تن ثبت شد.
برنامۀ ششم و برنامه های صنعت فوالد

برنامۀ پنج ساله ششم توسعه )1400- 1396( در صنعت فوالد نيز هم سو با سند چشم انداز )1404( طراحی 
شده، به گونه ای كه برای سال 96 ظرفيت 31 ميليون تنی هدف قرار گرفت كه توليد 21/8 ميليون تنی رقم 
خورد و در سال 97 كه ظرفيت بيش از 33 ميليون تنی مورد انتظار بود، بيش از 24/6 ميليون تن توليد به 

دست آمد.
چشم انداز صنعت فوالد در افق 1404 دستيابی به ظرفيت 55 ميليون تن در نظر گرفته شده كه با روند 

پيشين، انتظار می رود توليد به رقم 48 تا 49 ميليون تن فوالد محقق شود.
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علم و فناوری

دانشنامۀ فوالد

ورق ضدسایش

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

شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان نیز 
به عنوان یک نهاد 
ملی و فراجناحی، 
خود را فراتر از 
تقسیم بندی های 
سیاسی موجود 
دانسته و 
هیچ گونه کمکی 
به فعالیت های 
سیاسی اشخاص 
و یا گروه های 
سیاسی نمی کند

ورق های ضدسایش که در دستۀ 
ورق های آلیاژی قرار می گیرد دارای 
مقاومت باال در برابر سایش، سختی و 
ضربه است و در شرایط دشوار و  زمان 
طوالنی دوام می آورد. در ساخت این 
ورق ها از روش نورد استفاده می شود. 
این محصول در معدن سنگ، نوار 
نقاله، حمل مواد، ساخت وساز و هر 
کاربردی که نیاز به مقاومت باال در برابر 
سایش و سختی داشته باشد مورد 
استفاده قرار می گیرد. با توجه به نوع 
استفاده، ورق های ضدسایش دارای 
سختی 400، 4۵0، ۵00، ۵۵0 و 600 
برینل و یا حتی بیشتر است و براساس 
میــــزان سخـــتی نام گـــذاری می شود. 
هرچند با افزایش سختی این ورق ها 
کاهش  میزان انعطاف پذیری آن ها 
می یابد، ولی تاکنون در شرایط مختلف، 
چقرمگی مناسبی از خود نشان داده  

است.

ورق ضدسایش هاردوکس
توليدكنندگان ورق های ضدسايش، اين محصول را 
با نام تجاری خود توليد می كنند و يکی از انواع معروف 
اين محصول ورق هاردوكس است كه مقاومت زيادی 
در برابر سايش دارد. از انواع فوالدهای ضدسايش 
می توان به ولدوكس، دورستات، كرسابرو و ديليدور 
اشاره كرد. ورق های هاردوكس با سختی 400، 450، 
500 و 600 برينل توليد و روانۀ بازار مصرف می شود و از 
ميان آن ها سختی 400، 450 و 500 كاربرد بيشتری در 
صنايع مختلف دارد. اعداد معرفی كنندۀ اين ورق 

كه در مقابل آن نوشته می شود نشان دهندۀ ميزان 
.Hardox400 سختی اين محصول است، مانند

ورق هاردوکس 400
اين دسته از ورق ها دارای 0.3تا 0.4 درصد كربن، 0.7 
درصد سيليسيم، 1.6 درصد منگنز،  1.4 درصد كروم و 
دارای خواص ماشين كاری، شکل دهی و جوشکاری 

مناسبی است.
ورق هاردوکس 450

اين محصول دارای سختی 450 برينل است و در 
برابر سايش مقاومت زيادی از خود نشان می دهد. 
هم چنين دارای قابليت جوش پذيری و اتصال پذيری 
مناسبی است. گفتنی است ورق های هاردوكس 
عرضه  ميلی متر   5 از  بيشتر  ضخامت های  در 
می شود، ولی ورق های ديگر در دستۀ ضدسايش در 

ضخامت های كمتری موجود است.
ورق ضد سایش دورستات

ورق های دورستات در سختی های مختلف 400 تا 
600 برينل موجود است و مقاومت به سايش و قابليت 
ماشين كاری زيادی نسبت به ساير ورق ها دارد. اين 
محصول تنها ورق ضد سايشی است كه از طريق روش 
كوئنچ مستقيم توليد می گردد و ازاين رو دارای سطحی 
صاف و بی نياز از رنگ آميزی است. از كاربردهای اين 
ورق می توان به صنايع فوالدسازی، ماشين سازی، 

توليد سيمان و ادوات كشاورزی اشاره كرد.
ورق کرسابرو

اين فوالد مقاومت زيادی در برابر سايش دارد و دارای 
كروم، نيکل، موليبدن و تيتانيوم است.  عناصر 
مقاومت زياد اين ورق در برابر سايش سبب كاهش 
هزينه های تعمير و نگه داری آن می شود و در تمامی 

مناطق قابل استفاده است.
منبع: مرکز آهن

تازه های علم و فناوری

Megaliner TM

راه حل هایی برای الینرهای مورداستفاده در آسیاب

    تهیه و گردآوری:  تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

ک دانش می پردازيم، معموال در حال ارتباط چهره به چهره با ديگران، بحث، گفت و گو  زمانی كه ما به خلق و اشترا
گر طراحی خوبی  يا پرسش و پاسخ هستيم. فضای كار جايی است كه تعامالت انسانی در آن اتفاق می افتد و ا
ک دانش تأثيرگذار باشد. طراحی فضای كاری بايد به گونه ای باشد كه با  داشته باشد، می تواند در خلق و اشترا

فعاليت های انسانی و تعامالتی كه برای خلق و انتقال دانش نياز است متناسب باشد.
مثال هایی از چیدمان فضای کاری برای مدیریت دانش

فضای باز برای تعامالت موقت و غیررسمی
كامال منطقی است كه افراد شاغل، زمانی كه نياز دارند، با يکديگر تعامل كنند. بعضی اوقات تعامالت غيرمنتظره 
)برنامه ريزی نشده( نتايج غيرمنتظرۀ خوبی به همراه دارند. فضای باز مناسب، زمينۀ تعامالت غيررسمی را بين 
كاركنان يا حتی بين كاركنان و مشتريان فراهم می كند. ترغيب كاركنان به استفاده از اين فضاها می تواند از طريق 
پذيرايی با نوشيدنی و تنقالت و قرار دادن مجله، كتاب، صندوق پستی و چاپگر صورت گيرد تا بدين طريق 

تعامالت موقت و غيررسمی موردنظر شکل بگيرند.
فضایی برای همکاری تیم

گر هم  اتاق جلسات الزاما مکان مناسبی برای همکاری تيمی نيست. يک فضای همکاری يا مشاركتی، حتی ا
بسيار كوچک باشد، می تواند ابزار يا ابزارهايی را برای تفکر فراهم كند. به طور مثال، ديوارهای اتاق می تواند برای 
نمايش اطالعات استفاده شود. حتی نيازی نيست برای تجهيزات I T      هزينه كنيد، استفاده از كاغذ و آهنربا برای 
تبديل ديوارها به ابزار همکاری كافی است. همچنين ديوارها می توانند به عنوان »وايت ُبرد« استفاده شوند و 

مستقيما روی آن ها نوشته شود.
ک بگذاريد، می توانيد از تابلوهای متحرک استفاده كنيد  گر می خواهيد يک اتاق را با گروه های مختلف به اشترا ا
تا بتوانيد هر آنچه می خواهيد مانند مقاله، يادداشت و ... را روی آن ها نصب كنيد و در مورد آن ها بحث كنيد. 

حتی استفاده از اسباب بازی ها می تواند به ايجاد جوی خالق كمک كند.
فضا برای نمونه سازی

ايده ها تنها زمانی ارزش آفرين هستند كه به عمل تبديل شوند. فضای ساخت نمونه جايی است كه افراد 
گر شما يک كارخانه صنعتی را مديريت می كنيد، احتماال به تجهيزاتی  می توانند ايده هايشان را آزمايش كنند. ا

برای نمونه سازی سريع نياز داريد.
چگونگی طراحی

ايجاد يک فضای كاری خالق هميشه به خلق دانش منجر نمی شود، مگر اينکه كاربرانی كه از آن فضا استفاده 
می كنند آن را درک كنند و مشتاق باشند در آن محيط كار كنند؛ بنابراين بايد موارد زير را بررسی كنيد:

- افراد چگونه می خواهند كار كنند؟
- چگونه فضای كاری می تواند از شيوۀ كار كردن افرادی كه از فضا استفاده می كنند، پشتيبانی كند؟

- از مشاهدۀ چگونگی كار كردن كاركنان برای شناسايی فرصت ها شروع كنيد و از رفتارهايی كه می تواند منجر 
ک دانش شود پشتيبانی كنيد. به خلق و اشترا

مدیریت دانش

 فضای کاری مشارکتی
ک دانش( )رویکردی برای خلق و اشترا

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

مرامنامه

تهیه و گردآوری: تحقیقات نیروی انسانی

بر اساس قانون، مشاركت افراد در فعاليت های سياسی كامال اختياری است و ازجمله حقوق شهروندی 
افراد محسوب می شود )اصل بيستم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران( و شخصی نمی تواند افراد 
را از اين حق محروم كند و يا آنان را مجبور به مشاركت در فعاليت های سياسی نمايد. با وجود اين، 
در بستر سازمانی همواره چندين سؤال مهم دربارۀ فعاليت های سياسی وجود دارد كه ابهام در آن ها 
سبب بروز برخی مشکالت می شود. به عنوان مثال، آيا افراد می توانند از عنوان شغلی خود و يا نام شركت 
برای فعاليت های سياسی شخصی و يا جناحی استفاده كنند؟ آيا افراد می توانند از امکانات سازمان در 
جهت كمک به فعاليت های سياسی سياستمداران يا احزاب سياسی بهره ببرند؟ آيا می توان ساعات 
كار در شركت را كه به واسطۀ آن حقوق دريافت می شود، برای فعاليت های سياسی شخصی استفاده 
كرد؟ اين قبيل سؤاالت، مشخص كننده موارد مهمی است كه در برخی موارد به دليل وجود ابهام 

می تواند كاركنان را بر سر دوراهی های اخالقی قرار دهد و نياز است كه پاسخ به آن ها مشخص شود.
سازمان های سرآمد برای فعاليت های سياسی كاركنان خود اصولی مشخص كرده اند تا بدين طريق 
از برند و امکانات سازمان در جهت منافع سياسی شخصی و گروهی استفاده نشود. به عنوان مثال 
شركت زيمنس )SIEMENSS( در سند كدهای رفتاری خود به صراحت مشخص كرده است كه شركت 
زيمنس هيچ گونه كمکی )اعم از مالی و غيرمالی( به سياستمداران، احزاب سياسی و يا سازمان های 
سياسی انجام نمی دهد. در سند كدهای رفتاری شركت آی بی ام )IBM( عنوان شده است كه هرگونه 
استفاده از اموال شركت برای مبارزات انتخاباتی ممنوع است. همچنين اين شركت اعالم كرده كه 
حتی در كشورهايی كه سازمان ها مجاز به فعاليت های سياسی هستند، آی بی ام در هيچ فعاليت 

سياسی مشاركت نخواهد كرد. عالوه بر اين آی بی ام از كاركنان خود می خواهد كه در هيچ شرايطی 
از عنوان شغلی خود، برند سازمان، زمان كاری و امکانات و منابع شركت برای فعاليت های سياسی 

استفاده نکنند.
ج از  ج از محل كار و خار شركت والمارت )Walmart( مشاركت كاركنان در فعاليت های سياسی خار
ساعات كاری شركت را تحسين می كند، اما خاطرنشان می كند كه كاركنان نمی توانند از عنوان شغلی 
و يا وابستگی سازمانی و همچنين منابع شركت برای اين كار استفاده كنند. شركت فورد )Ford( در 
سند كدهای رفتاری خود عنوان كرده است كه شركت به آزادی كاركنان در مشاركت در فعاليت های 
سياسی احترام می گذارد، اما اين فعاليت ها بايد از منابع و زمان شخصی افراد و نه منابع سازمانی باشد. 
شركت اچ پی )HP( در يکی از كدهای رفتاری خود به كاركنان متذكر شده است كه در فعاليت های 
سياسی خود بايستی اطمينان حاصل كنند كه در اين فعاليت ها به عنوان فردی از جانب شركت 

اچ پی شناخته نشوند.
شركت فوالد مباركه اصفهان نيز به عنوان يک نهاد ملی و فراجناحی، خود را فراتر از تقسيم بندی های 
سياسی موجود می داند و هيچ گونه كمکی به فعاليت های سياسی اشخاص و يا گروه های سياسی 
نمی كند. البته ما معتقديم كه مشاركت در فعاليت های سياسی قانونی كامال اختياری و ازجمله حقوق 
شهروندی افراد است، اما افراد نمی توانند از عنوان شغلی خود، منابع و امکانات سازمان، نام و برند 
شركت و همچنين زمان كاری برای انجام فعاليت های سياسی شخصی يا حزبی استفاده كنند. برای 
اين منظور بخشی از مرام نامۀ رفتاری شركت به فعاليت های سياسی اختصاص يافته كه به عنوان يک 
راهنما، رفتارهای درست و نادرست را در اين زمينه مشخص می كند )كدهای رفتاری شماره 207 تا 211، 

صفحۀ 63 مرامنامه(. 

        تهیه و گردآوری: تحقیق و توسعه

 Megaliner مفهوم نوآورانه
توسط شرکت Metso ساخته شده 
ریسک های  فناوری،  این  است. 
بوط به ایمنی و زمان توقفات و  مر
هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری 
کاهش  قابل توجهی  میزان  به  را 
می دهد. مگاالینرها برای آسیاب های 
خودشکن AG(  ۱(، نیمــــه خـــودشکن2  
گلوله ای با  )SAG( و آسیاب های 
محـــور   ۳ بزرگ و سیستم های مدرن 
برای رسیدگی به وضعیت الینرها  4   

مناسب است.
 

آسياب های خردايش، روزبه روز بزرگ تر می شود 
و مواد بيشتری را در هر ساعت پردازش می كند. 
به همين دليل ضررهای مربوط به توقفات، 
روزبه روز بيشتر می شود. بنابراين بايد فرايند 
نصب الينرها با سرعت بيشتر و با استفاده از 
كه  گيرد به گونه ای  روش های مؤثرتری انجام 
از خطرات احتمالی برای كارگران حين نصب و 

تعويض الينرها كاسته شود.
مگاالينرها همراه با سيستم اتصال نوآورانۀ خود، 

امکان نصب و حذف الينرها را با سرعت و راحتی 
بيشتر فراهم می آورد و فرايند مربوطه با ايمنی بيشتر 
و استرس محيطی كمتر برای كاركنان بخش نصب 
صورت می پذيرد. هر بخش از مگاالينر، مساحت 
بزرگی تا حدود 5 مترمربع را پوشش می دهد و 
نسبت به اندازۀ خود، وزن سبکی دارد. در اين نوع 

طراحی چندين ليفتر و پليت با هم تركيب می شود 
و حداقل تعداد نقاط اتصال را داراست.

منحصربه فرد  اتصال  سيستم  اين  لطف  به 
Metso اختراع شده است،  كه توسط شركت 
ج آسياب، جای گذاری و  پيچ های الينر5  از خار
يا برداشته می شوند. به همين دليل برای جدا 
كردن و يا جای گذاری پيچ های الينرها نيازی به 
ک  حضور اعضای خدمۀ نصب در محيط خطرنا
الينرها نيست. برای افزايش سرعت فرايند نصب 
الينرها، نشانگرهای راهنمای بر روی الينرها قرار 
گيری و ترازيابی الينرها را تسهيل  می گيرد كه جا
می كند. تعويض الينرها در اين حالت حدود 30 
تا 40 درصد نسبت به الينرهای معمولی سريع تر 

اتفاق می افتد.
همچنين برای ارتقای بيشتر ايمنی و كارايی، 
Metso يک سيستم مکان يابی الينر را به صورت 
انحصاری ايجاد كرده است. با استفاده از اين 
سيستم بر پايۀ دوربين، اپراتور الينر می تواند با 

دقت زياد و بدون نياز به راهنمايی ديگر كارگران، 
الينر جديد را در محل مربوط به خود مستقر كند. 
در اين حالت بازدهی تعمير و نگهداری افزايش 
و هزينه های مربوطه كاهش می يابد. سيستم 
مگاالينر دارای امنيت نسبی است، به گونه ای 
كه هنگام نصب و جايگزينی، حضور هيچ كس در 

ک الينر الزم نيست. منطقۀ خطرنا
به طور خالصه می توان مزايای زير را برای سيستم 

مگاالينر بيان كرد:
كثر شدن دسترسی آسياب؛ 1.حدا

2.نصب سريع و مؤثر؛
3.حذف راحت پيچ ها و جايگزينی بسيار سريع 

الينرها آسيب ديده؛
4.افزايش ايمنی كارگران.

 
1. Autogenous or autogenic mills
2. semi-autogenous grinding
3. trunnions
4. liner handlers
5. liner bolts
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اجتماعی
سامانه ۳000۳222

شما و فوالد

ابراز همدردی

گذشــته، آقايــان  بــا نهايــت تأســف در هفتــۀ 
محمــود ایزدیــار شــاغل در خدمــات عمومــی، 
داریــوش احمدپــور شــاغل در حمــل ونقــل ، 
کــورش مردانــی  و رامیــن بلوچســتانی شــاغل 
در مجتمــع فــوالد ســبا  در غــم    در گذشــت پــدر  
کبــری شــاغل در واحدبســيج و  و محمــد رضــا ا
روح اهلل زندیــان شــاغل در نــورد ســرد درغــم 
در گذشــت مــادر و محمــد نجفــی پــور شــاغل 
در آمــوزش و  ســید عبــاس موســوی شــاغل در 
ــه  ــرادر ب ــت ب ــم درگذش ــبا در غ ــوالد س ــع ف مجتم

ســوگ نشســتند.
ايــن غــم جانــکاه و ضايعــۀ جبران ناپذيــر را بــه 
محضــر خانواده هــای ايــن عزيــزان تســليت 
عــرض می كنيــم و بــرای آنــان علــو درجــات را از 

درگاه حــق تعالــی مســئلت می نماييــم.
 روابط عمومی

قسمت پنجاه و هفتم:
با خودم گفتم: شايد پرونده رو آقای اقبالی برده باشه توی دفترش تا بهش رسيدگی كنه. با همکارای بايگانی 
خداحافظی كردم و رفتم سمت اتاق آقای اقبالی. آقای اقبالی مراجع نداشت. توی اتاق راه می رفت و با تلفنش 
صحبت می كرد. رفتم توی اتاق نشستم روی صندلی تا كارش تموم بشه. منو كه ديد تلفنشو قطع كرد و اومد 
سمت من. تلفن همراهشو گذاشت توی جيبش. با دست راستش عينکشو روی دماغش جابه جا كرد و بعد از 
احوال پرسی گفت: با من كار داريد؟ چرا تماس نگرفتيد من بيام؟ دستشو گرفتم و گفتم: خيلی طول نمی كشه. 

گه ممکنه بريم بيرون تا همکارا به كارشون برسن. قبول كرد و رفتيم سمت حياط خلوت اداره. ا
با اينکه هميشه شرايط روحی و عاطفی همکارام برام مهم بوده، ولی با اين وجود سعی می كردم تا می تونم توی 
كارها و روابطشون توی اداره دخالت نکنم، ولی اين موضوع به نظرم با موضوعات ديگه فرق داشت. آقای اقبالی 
از روزی كه اون پروندۀ پردردسر افتاد زير دستش دچار اين شرايط شد وگرنه قبال اصال اين جوری نبود. هميشه با 
روی باز و پرانرژی توی اداره می ديدمش. حتی همکارا هم متوجه اين تغيير شرايط شده بودن، تاجايی كه چند نفر 
از قسمت های ديگۀ اداره هم چند روزی بود كه به وضوح جويای اين حاِل آقای اقبالی تو اداره بودن. نمی دونستم 
چطور سِر حرفو باز كنم. نمی خواستم فکر كنه تو كارش تجسس می كنم كه براش سوء تفاهم پيش بياد. دنبال يه 
مقدمه بودم كه خودش پيش دستی كرد و گفت: نکنه شما هم متوجه شدين پرونده گم شده؟ سر جام ميخ كوب 

شدم! گفتم: چی شده؟ كدوم پرونده؟هاج و واج مونده بودم.
رفتيم سمت نيمکت وسط حياط، هنوز گيج بودم همچين اتفاقی تا اون روز توی اداره نيفتاده بود. غيرممکن 
بود، مگه می شه توی اداره به اين بزرگی با اون شرايِط نگهداری مدارک، پرونده ای گم بشه؟ يه لحظه يادم افتاد 
كه اون پرونده توی قفسه بايگانی هم نبود. گفتم: آقای اقبالی می دونيد داريد چی ميگيد؟ چند روزه گم شده؟ 

چطوری پروندۀ به اون مهمی ناپديد می شه؟ اونم اينجا! چطور من بی خبرم؟
ادامه دارد...

سالمندی دوره ای بسیار حساس از زندگی هر انسان است. دوره ای که فرد پس از سال ها 
فعالیت و تالش در خانواده و جامعه به آن پای می گذارد. معموال برای تعریف سالمندی، 
معیارهای سنی این دوره در نظر گرفته می شود و افراد باالی شصت سال را سالمند می خوانند، 
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، آب وهوا، وضع 

اقتصادی، طبقۀ اجتماعی، آموزش و تحصیالت، خانواده و حتی تغذیه نیز توجه شود.

سالمندان در فرهنگ ايرانی ها از ديرباز مقام و منزلت فراوانی داشته اند. تکريم سالمندان به عنوان بزرگ ترهای 
كيد بوده است، ولی آيا در زمان حاضر  خانواده و جامعه، همواره در آموزه های فرهنگی ايرانی و اسالمی مورد تأ
آن طور كه شايسته است با سالمندان رفتار می شود؟ به گواه بسياری از افراد و كارشناسان، وضعيت كنونی توجه 

به سالمندان چندان اميدواركننده نيست.
به راستی دليل گذار از جامعه ای كه در آن افراد سالخورده حتی با وجود ازكارافتادگی و مشکالت فراوان، تا پايان 

عمر از عشق و توجه فرزندان و بستگان برخوردار می شدند چيست؟
شايد يکی از ريشه های اصلی اين موضوع را بتوان در استقالل مالی سالمندان، دست كم در مقايسه با گذشته 
دانست. برخی عقيده دارند اين موضوع سبب شده است كه سالمندان زودتر و آسان تر از فرزندان خود جدا شوند 
و لزومی برای مراقبت از آن ها وجود نداشته باشد. اين تغيير رفتار با سالمندان حتی در خانواده هايی كه پدر و مادر 
پير آن ها از توان مالی يا درآمدی برخوردار نيستند نيز قابل مشاهده است. اين گروه از سالمندان كه توانايی مالی 
كه در صورت تنهايی و طرد شدن از سوی خانواده زندگی  ندارند بيش از ساير افراد در معرض خطر قرار دارند؛ چرا

دشواری در انتظار آن ها خواهد بود.
زندگی اقتصادمحور امروز يکی ديگر از مشکالتی است كه به اين بی توجهی دامن می زند. سالمندان ممکن است 
گون در اين دوره مخارج زيادی به خانواده تحميل كنند. اين مخارج باال به ويژه  در اثر ابتال به بيماری های گونا
بر خانواده های متوسط و پايين جامعه كه سالمندان آن ها از مزايايی نظير حقوق بازنشستگی يا بيمه برخوردار 

نيستند تأثيرهای بيشتری باقی می گذارند.
كم شدن توجه و احترام به سالمندان در خانواده های ايرانی كه روزگاری چنين رفتارهايی را ارزش تلقی می كردند 
دارای ابعاد وسيع و بسيار نگران كننده ای است. شايد بخش اندكی از اين موضوع را بتوان با تغييرهای جامعه 
از نظر اقتصادی توجيه كرد؛ ولی آيا مشاهدۀ اين بی توجهی در سطح خانوادۀ بزرگ تر يعنی جامعه، صرفا از اين 

ديدگاه قابل توجيه است؟
تغييرهای فرهنگی از خانواده به جامعه و از جامعه به خانواده قابل تعميم است. افرادی كه امروزه ديگر وظيفه ای 
در قبال سالمندان احساس نمی كنند كسانی هستند كه در خانواده نيز به كهنساالن خود بی توجه هستند. 
بنابراين زمانی كه اين نسل در آينده ای نه چندان دور سمت های اجرايی را در حوزه های مختلف بر عهده بگيرند، 

توجه به سالمندان و مشکالت آن ها در اولويت های برنامه ريزی اين افراد نخواهد بود.
ريشه های فرهنگی و اخالقی بی توجهی به حقوق سالمندان، به خصوص در حوزه هايی نظير شهرسازی و 
برنامه سازی تلويزيونی نمود پيدا كرده است. بسياری از سالمندان جامعه هنوز هم از عشق و محبت فرزندان 
خود بهره مندند و احترام به آن ها در خانواده از ارزش زيادی برخوردار است، ولی زندگی در شهری كه خود حتی 
كن در آن، به سالمندان بی احترامی و بی توجهی می كند به مرور بر احساس ها و روح حساس  بيش از مردم سا

آنها تأثير می گذارد.
چه باید کرد؟

تغييرهای فرهنگی در هيچ نقطه ای از جهان در مدت كوتاهی ايجاد نمی شود. نمود اين تغييرها در كمرنگ شدن 
توجه و احترام به سالمندان در جامعۀ امروز ما نيز مستثنا نيست. اخالق گرايی و فرهنگ صحيح در هر حوزه ای 
بايد از سن كودكی به ارزش تبديل شود. بررسی مشکالت  سالمندان در جامعۀ ايران نشان از آن دارد كه ما در اين 

ارزش گذاری و الگوسازی ضعيف عمل كرده ايم.
تالش برای تذكر آموزه های اخالقی به كودكان در بسياری از خانواده ها، زمانی كه اين كودكان وارد جامعه ای 
می شوند كه توجه چندانی به اخالقگرايی ندارد، به مرور بی اثر خواهد شد. بهترين راه برای ترويج اين ارزش ها 
كه در سطح كالن به بروز تغييرهای بزرگ و مفيد در حوزۀ اجرايی نيز خواهد شد، آغاز اين آموزش ها از مدارس 

كشور است.
فراهم كردن شرايط آموزشی بايد از سطح پايين و با برنامه ريزهای آموزش وپرورش در مدارس صورت بگيرد. 
بچه ها بايد ياد بگيرند به پدر و مادر خود احترام بگذارند. در اين صورت است كه زمانی كه اين پدر و مادر وارد دورۀ 
سالمندی زندگی خود شدند، هنوز هم مورد احترام و عالقه خواهند بود. متأسفانه نبود سياست گذاری و آموزش 

صحيح در همۀ حوزه ها و به ويژه توجه به سالمندان در جامعه قابل مشاهده است.
روح احترام به سالمند در خانواده و در نتيجه در جامعه تنها در صورتی نمود پيدا می كند كه در فرهنگ ما نهادينه 
شود. بهترين راه اين فرهنگ سازی نيز آموزش از سن پايين است. ما بايد به كودكان خود احترام به ديگران و قائل 

شدن حقوق برای آن ها را بياموزيم.
آموزشی كه امروز برای كودكان آغاز شود بدون شک در رفتار نسل آينده با پديدۀ سالمندی مؤثر خواهد بود. 
ولی چگونه می توان به ميان ساالن و جوانانی كه در آينده ای نه چندان دور، جمعيت سالمند جامعه را تشکيل 
كنون در بسياری از كشورهای جهان  خواهند داد، آموزش داد؟ آموزش به افراد برای داشتن سالمندی فعال و پويا ا

موردتوجه است و در سطح وسيع اجرايی می شود.
نکتۀ مهمی ديگری كه در خصوص بازنشستگی بايد به آن اشاره كرد آموزش افراد پيش از بازنشستگی برای مواجه 
با اين دوره از زندگی است. مهم ترين راه در راستای رفع يک مشکل شناخت بهتر آن است، نکته ای كه كارشناسان 
اين حوزه نيز به آن اشاره دارند. به عقيدۀ آن ها مشکالت سالمندی زمانی در جامعه حل خواهد شد كه دولت و 
نهادهای فعال در حوزۀ سالمندان با برنامه ريزی درست اين مشکالت را در سطح ملی شناسايی كنند و سپس 

برای رفع آن ها اقدام نمايند.
منبع: ایرنا

حمیده موحدیخاطرات یک مدیر

 »شما و فوالد« 
کانال ارتباطی کارکنان

در دنيــای ارتباطــات و عصــر فنــاوری اطالعــات، 
اطالع يابی به منبع ســرمايۀ اجتماعی سازمان، 
ايجادكننــده و تداوم دهنــدۀ اعتمــاد دوســويه 
بيــن ســازمان و مخاطبــان تبديــل شــده اســت.
ارتبــاط درون ســازمانی می توانــد در جهــات 
مختلفــی حركــت كنــد و در طبيعت خود رســمی 
ــاال،  ــه ب ــد رو ب ــا غيررســمی باشــد. راه آن می توان ي
رو بــه پاييــن، افقــی يــا مــورب باشــد. كانال هــای 
ارتباطــی كمــک می كننــد الگــوی ارتباطــی در 
ســازمان ها ايجــاد شــوند و افــراد بــا برقــراری 
ارتبــاط مؤثر بــا هــم و بــا مديريــت ســازمان فرايند 
دوســويۀ ارتباطــی را كامــل كننــد و در نهايــت، در 
مســير تعالی ســازمان گام بردارنــد. درعين حال، 
گاهــی از نظرهــا و خواســته های  مديريــت نيــز بــا آ
كاركنان، اين امــکان را به دســت خواهــد آورد كه 
در تصميم ســازی ها و تصميم گيری هــا، نيــروی 
انســانی شــركت را به عنــوان ســرمايۀ اصلــی 

ــد. ــا بخش ــازمان ارتق س
 در ايــن خصــوص، روابــط عمومــی فــوالد مباركــه 
با بهره گيــری مؤثــر از كانال هــای ارتباطی موجود 
شــركت ازجملــه خبرنامــۀ فــوالد، وب ســايت، 
فضــای مجــازی، راديوفــوالد، توليــدات ســمعی 
و بصــری و ســتون شــما و فــوالد بــر ايــن باور اســت 
ــر درون و برون ســازمانی  كــه برقــراری ارتبــاط مؤث
می توانــد بــرای ســازمان و ذی نفعــان خلــق 

ارزش نمايــد.

اســفندیار معتمــدی شــاغل در 
انرژی و سیاالت

از شــركت توكاســبز در قســمت خشک شــويی 
زيــاد در شست وشــوی  بســيار  دقــت  بابــت 
لباس هــا و همچنيــن برخــورد بســيار خــوب 
 D3 D2 و  لبــاس رختکــن  كاركنــان تحويــل 

فوالدســازی تشــکر و قدردانــی می كنــم.
913***6452

محمود ایزدیار شاغل در خدمات 
عمومی

از تمامــی دوســتان و همــکاران گرامــی كــه در غم 
درگذشــت پــدر اين جانب ابــراز همــدردی كردند 

تقديــر و تشــکر می كنــم.
913***6610

اســماعیل فردوســی ریزی شــاغل 
کز رفاهی در راهبری رستوران ها و مرا

لطفــا در خصــوص مســکن جوانــان، طرحــی 
از طــرف شــركت تعاونــی مســکن شــركت فــوالد 
مباركــه ارائــه گــردد تــا كاركنــان جــوان شــركت 

بتواننــد از آن بهره منــد شــوند.
913***8183

ــه شــاغل در  ســعید ســعیدی مبارک
ح و توسعه طر

امــور ورزش فــوالد مباركــه پيگيــری كننــد تــا اســم 
تيم هــای ورزشــی فــوالد مباركــه ســپاهان به طــور 

كامــل از رســانه ها پخــش گــردد.
913***2644

بهروز بهرامــی کرکوندی شــاغل در 
خدمات شهری

از تمامــی دوســتان و همــکاران گرامــی كــه در غم 
درگذشــت مــادر پــدر اين جانــب ابــراز همــدردی 

كردنــد تقديــر و تشــکر می كنــم.
913 ***4017

ســید محمــد موســوی مورکانــی 
شــاغل در نگهــداری و تعمیــرات تأسیســات 

برق و مکانیک
از تمامــی دوســتان و همــکاران گرامــی كــه در 
ــراز همــدردی  غــم درگذشــت مــادر اين جانــب اب

كردنــد تقديــر و تشــکر می كنــم.
913***4017

ــدی  پيــام همــکاران گرامــی بهــروز رفيعــی كركون
شــاغل در حمل ونقــل جــاده ای، جــواد كريمــی 
لنجــی شــاغل در بســته بندی و بارگيــری،  فيــروز 
طاهــری شــاغل در واحــد گالوانيــزه و محمدباقــر 
خواجــوی زاده شــاغل در مجتمــع فــوالد ســبا  
دريافت و جهت بررســی و پيگيری به مســئولين 

ــد.  ــال گردي ــه ارس مربوط

عملکرد در 
نوبت کاری 

مسئله ای 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 
تفاوت های فردی 

تأثیر می پذیرد

نگاهی به تاریخ 
چهل سالۀ 

انقالب اسالمی 
نشان می دهد 

که رابطه ای 
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 
می کنند و توفیق 
پیاده کردن آن را 

نیز در میدان عمل 
پیدا می کنند

کافــی عملکــرد و هوشــیاری  در اثــر کار شــب و خــواب نا
گــر  کاهــش چشــمگیری می یابــد و جــای بســی تعجــب اســت ا

عملکرد و ایمنی در اثر نوبت کاری مختل نگردند.

ایمنی نوبت کاران
گرچه غالبا عوامل مخاطره آميز محيطی در نوبت شب بيشتر و بزرگ تر از نوبت  ا
گون ازجمله نبود روشنايی روز و يا افزايش تماس  روز هستند )بنا به داليل گونا
با مواد شيميايی در نوبت های دوازده ساعته(، اما تمام اين عوامل تحت تأثير 
كاهش تعداد كاركنان در نوبت شب قرار می گيرند و اثر واقعی خود را در تعداد 
حوادث در نوبت شب آشکار نمی كنند. البته هرگاه موضوع تعداد حوادث 
نسبت به تعداد كاركنان حاضر در محيط كار در ميان باشد، نوبت شب اغلب 
وضعيت وخيم تری دارد. آنچه در درجه اول عامل خطر در محيط كار است 
وجود نوبت كار تطابق نيافته است و در اين مورد محيط پيرامون وی در درجۀ 

دوم اهميت قرار می گيرد.
يکی از رخدادهای فاجعه آميز صنعتی، كه بسيار در مورد آن بحث شده است، 
حادثه نيروگاه اتمی  تری مايل آيلند )1979( در آمريکاست كه كل جامعه را تهديد 
كرد و صنعتی را فلج ساخت. سرچشمه اين حادثه را می توان به خطاهای 
انسانی، كه اپراتور نوبت كار خسته در اواسط نوبت شب مرتکب شده بود، مربوط 
دانست. حوادث ديگر نيز عللی مشابه دارند و در اغلب موارد می توان ساعات كار 
غيرمعمول و عدم تطابق دستگاه سيركادين را در آن دخيل دانست. نوبت كاران 
گون عامل خطر برای خود و سايرين  تطابق نيافته می توانند از شکل های گونا
باشند. نخستين عامل، خواب آلودگی هنگام كار است. خواب آلودگی هنگام 
كار ممکن است باعث بی توجهی به عالئم هشداردهنده )برای مثال چراغ 
كنش نامناسب در برابر هشدار  قرمز، انحراف بيش ازحد نشانگرها و...( يا بروز وا
دريافت شده گردد )برای مثال فرود هواپيما در باند غيرمجاز يا اشتباه( و يا منجر 
به چرت زدن واقعی و خوابيدن در سركار شود. اين اثرات هنگام ترک محل كار 

به قصد منزل و برعکس نيز مهم اند.
تصور اين كه تمام نوبت كاران خواب آلودند به دور از واقعيت است، زيرا در محيط 
كارگروه هايی از نوبت كاران تطابق نيافته هستند كه به هيچ وجه خواب آلود 
نيستند، با اين وجود به همان اندازه عامل خطرند. اين نوبت كاران بسيار 
ناراحت و عصبانی تر از آن اند كه خواب آلود باشند )بنا به داليل زيست شناختی 
نظير غيرعادی كار كردن دستگاه سيركادين و يا كمبود خواب يا بنا به داليل 
كه در رفتار و  اجتماعی نظير جدايی قريب الوقوع(. اين چنين تغييراتی 
خلق وخوی افراد بروز می كند می تواند رويکردی تهاجمی در كار با ماشين آالت 
ک پديد آورد و باعث گردد توجه به ايمنی خود و ديگران به دست  خطرنا

فراموشی سپرده شود.
كاهش عملکرد شغلی فرد نوبت كار سومين عاملی است كه می تواند عامل بالقوه 
خطر محسوب شود. نوبت كاران ممکن است خواب آلود نباشند، اما احتمال 
دارد از كاهش كارايی رنج ببرند. اين امر امکان بروز حادثه و آسيب نوبت كاران 
را به دليل ماهيت حساس و بحرانی وظيفۀ محوله فراهم می سازد. بنابراين، 
همان طور كه درخصوص سالمت ذكر شد، در مورد ايمنی نيز مسئلۀ اساسی، 

آن هايی هستند كه به نحو مطلوب با نوبت كاری انطباق نيافته اند.
پیامدهای ایمنی نوبت کاری و تأثیر بر عملکرد شغلی

درحالی كه ايمنی و عملکرد شغلی به طور پيچيده ای باهم در ارتباط اند، ممکن 
است عملکرد و بازده كار )در نتيجه قدرت توليد و رقابت در بازار( بدون آن كه 
سطح ايمنی كاهش يابد و يا عواملی مخاطره آميز جديد مطرح شوند، تنزل 
كند. عملکرد در نوبت كاری مسئله ای بسيار پيچيده است. اين پيچيدگی از 
عوامل بسياری شامل نوع وظيفه و نيازهای آن، وقت و زمان كار، محروميت 
از خواب، عوارض نامطلوب بهداشتی روانی و جسمانی، مسائل انگيزشی )كه 
متأثر از مشکالت خانوادگی و اجتماعی است( و تفاوت های فردی تأثير می پذيرد 
كه همگی بر روی فراسنجه های )پارامترهای( آهنگ طبيعی عملکرد و سرعت 

باز-تطبيقی اين فراسنجه ها با شرايط جديد، اثر دارند.
گون، مشکالت چندی  برای تعيين تفاوت عملکرد در نوبت های كاری گونا
وجود دارد. يکی از مهم ترين مشکالت، تفاوت در محيط های كار است. 
نه تنها ميزان روشنايی، بلکه سطح نظارت و كنترل، روحيه گروهی و عوامل 
مخدوش كنندۀ تمركز می توانند در دو نوبت بامداد و شب بسيار متفاوت 
باشند.بنابراين معقول به نظر می رسد كه اظهار شود، در كل، عملکرد شغلی 
در نوبت شب )و بامداد بسيار زود( در سطحی پايين تر از عملکرد شغلی در 

نوبت روز قرار دارد.
سطوح نظارت

هر فرد نوبت كار راحتی و آزادی عملی را كه در نبود مديريت روز كار به دست 
می آيد، تصديق خواهد كرد. بعضی نوبت كاران از اين آزادی سوءاستفاده 
می كنند و در سر كار می خوابند،  از كار كردن شانه خالی كنند و يا به كارهای 
ديگر می پردازند. در چنين شرايطی به طور  اجتنابناپذير توليد آسيب  می بيند 
و كاهش می يابد. از طرفی، در بسياری از نوبت كاران، نبود مديريت و سرپرست 
ممکن است تأثير بسيار مثبت داشته باشد و موجب انگيزش آن ها در بهتر و 

كارآمدتر كار كردن شود.
خطرات کلی برای نوبت کاران و جامعه

به عنوان نتيجه گيری، بايد توجه داشت كه نه تنها ايمنی و سالمِت نوبت كار 
بلکه ايمنی و سالمت خانوادۀ او و در واقع اجتماعی كه وی در آن زندگی می كند، 
در معرض خطرات ناشی از نوبت كاری قرار دارد. در ارزيابی اين خطرات ماهيت 
چندجانبه مسئله نوبت كاری بايد مورد توجه قرار گيرد. در يک طرف قضيه، 
ممکن است وقايع نادر ولی بسيار بااهميت وجود داشته باشد. از طرف ديگر، 
رخدادهايی وجود دارند كه مکررا اتفاق می افتند، نظير حوادث وسايل نقليه در 
مسير محل كار به منزل و يا آسيب و جراحات كم اهميت كه در حوادث ناشی از 
كار به فرد وارد می شود. به دليل بازتاب ضعيف رخدادهای كم اهميت در اخبار 
و روزنامه ها، اين موارد تقريبا ناديده انگاشته می شوند. ازنظر اقتصادی بسيار 
محتمل است كه جمع كل حوادث كوچک كه پی درپی اتفاق می افتند، برای 

جامعه اهميتی به اندازه حوادث بزرگ و فجايع داشته باشند.
هنگام ارزيابی بازدهی مالی نوبت كاری هر دو نوع وقايع اعم از كوچک و 

بی اهميت و بزرگ و بااهميت بايد مورد توجه قرار گيرند.
بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست

نوبت کاری، مشکالت و رهیافت ها  )قسمت چهارم(

پیامدهای ایمنی و تأثیر بر عملکرد شغلی

۲۹ بهمن ماه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

حمیدرضا صادق زادهزندگی بیست

در پرهيز از دنياطلبی و اشرافی گری موالی متقيان علی )ع( خاطره ای آموزنده 
دارند: آنگاه به ديدار زيد پسر عالء حارثی استاندار بصره می روند به فراخی منزل 
و رفاه او اعتراض می كنند. زيد در پاسخ می گويد: برادرم مثل شما لباس كرباس 
می پوشد و غذای ساده می خورد. موالی متقيان برای اين كه استاندارش طفره 
نرود با صراحت فرمودند: ان اهلل تعالی فرض علی ائمه العدل ان يقدروا انفسهم 
بضعفه الناس كيال يتبيغ بالفقير فقره )نهج البالغه، خ 189(. خداوند متعال بر 
پيشوايان حکومت عدل )اسالمی( واجب كرده است كه در حد ضعيف ترين 
مردم جامعه زندگی كنند تا فقر در جامعه موجب رنجش بينوايان نشود و 
رفاه و برخورداری از مال و ثروت موجب مباهات مرفهين بی درد نشود. و با 
تظاهر به ارزش های دينی به آالف و الوف فراوان نرسند و جنون قدرت طلبی و 
ثروت اندوزی خود را در شعار حمايت از واليت پنهان نکنند و كاخ های برآمده از 
ک را حصار حصين واليت علی ابن ابيطالب )ع( نخوانند. ثروت حرام و شبهه نا

گاهی و تحليل عالمانه از   همۀ اين كج انديشی ها ناشی از نبود بصيرت و آ
فرهنگ واليت و سوءاستفادۀ فرصت طلبان از ساحت واليت و نهادينه 
نشدن اعتدال گرايی به عنوان صراط مستقيم واليت توسط پيروان صادق 
واليت در جامعه است و تا زمانی كه اين بيان نورانی موالی متقيان علی )ع(: 
اليمين و الشمال مضله و طريق الوسطی هی الجاده... )نهج البالغه، خ 200( 
به عنوان مدار واليت در جامعه استقرار پيدا نکند، ساير مؤلفه ها كه بايد 
فرهنگ واليت را در نهادهای حکومتی و در بين آحاد مردم نهادينه كنند، 

هويت پيدا نخواهند كرد.
نگاهی به تاريخ چهل سالۀ انقالب اسالمی نشان می دهد كه رابطه ای فرادست 
قانون و حتی محاسبات ظاهری و معمولی بين مردم و مقام واليت چه در زمان 
امام )ره( و چه در زمان مقام معظم رهبری وجود داشته و در عمل بيانگر اين 
واقعيت است كه آحاد مردم، جلوتر از نهادهای حکومتی و دولتمردان فرامين 
مقام واليت را درک می كنند و توفيق پياده كردن آن را نيز در ميدان عمل پيدا 

می كنند.
گر به دنبال يافتن علل يا عوامل اين توفيق از سوی مردم برآييم، احتماال   ا
به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مؤلفه های واليت كامال در بين مردم وجود 
دارد؛ هم اطاعت آن ها از واليت صادقانه است و هم در راه تحقق فرامين مقام 
واليت، نه تنها به دنبال امتيازات مادی و سياسی نيستند، بلکه از مال و جان 
خود می گذرند )دوران دفاع مقدس نمونۀ بارز آن است( و هم اين كه در تحليل 

حوادث كشور و تحصيل بصيرت در بسياری از جهات، از خواص جامعه بيشتر 
می فهمند و جلوتر حركت می كنند. اين رويکرد تاريخی نشان می دهد كه با 
بخشنامه و ابالغ دستورالعمل و يا ظرفيت هايی كه در نهادهای دولتی وجود 
دارد نمی توان فرهنگ سازی كرد، بلکه برعکس دولت ها برای اينکه فرهنگی 
باشند و ماهيت فرهنگی انقالب اسالمی را فراموش نکنند خود نيازمند فرهنگ 
واليت و ارزش های جوشيده از نهادهای مردمی اند. ما با استناد به اين رويکرد 
معتقديم فرهنگ را كال نمی توان دولتی كرد، بلکه اين دولت ها هستند كه بايد 
فرهنگی شوند و حتی خدمات فرهنگی كه انحصارا در اختيار نهادهای دولتی 
قرار می گيرد بايد در اختيار نهادهای فرهنگ ساز مردمی و مولد ارزش های 

اسالمی قرار گيرد.
فرهنگ نظام اداری

دومين عاملی كه نشان می دهد نمی توان فرهنگ را دولتی كرد، آموزه ها و 
مؤلفه های فرهنگ در نظام اداری است كه مهم ترين آن ها عبارت اند از:

كار؛ ب( شايســته گرايی در عــزل و نصب هــا؛   الــف( تقــوا و صداقــت در 
 ج( نخبه گرايــی يــا تخصص محــوری؛ د( پذيــرش نقــد عالمانــه؛ ه( خدمــت 

بی منــت؛ و( مســئوليت پذيری و وظيفه شناســی.
كه   با عنايت به اهميت مؤلفه های فوق به اين واقعيت اذعان می كنيم 
دولت ها طی سال ها به جز در مواردی فردی و خاص نتوانسته اند فرهنگ 
نظام اداری را بر اساس مؤلفه های فوق ايجاد كنند و از اين منظر هميشه مورد 
انتقاد صاحب نظران و دلسوزان انقالب بوده اند كه مثال چرا در عزل و نصب ها 
ک عمل نيست و چرا روند مديريت ها را رفيق بازی و باندگرايی  شايستگی ها مال
رقم می زند؟ چرا پارتی بازی ها و ويژ ه خواری ها و ويژه خواهی  ها خود را بر پيکرۀ 
مديريت كشور تحميل كرده اند؟ چرا قانون برای همه يکسان اجرا نمی شود؟ 
چرا به جای خدمت بی منت به مردمی كه صاحب اصلی انقالب هستند و 
به تعبير امام )ره( پابرهنه ها كه زحمت كشيدند و شما را به اينجا رساندند و 
حاال هم از شما خيلی توقع ندارند )صحيفه نور، ج 19، ص 151( حشر و نشر 
با اغنيا و مرفهين بی درد معروفيت پيدا كرده اند؟ و ده ها سؤال از اين دست 
نشان می دهد كه نظام اداری كشور ما بيش از هرجای ديگری به آموزه های 
فرهنگ آفرين محتاج است و انتظار توليد مؤلفه های فرهنگی از دولت داشتن 

انتظاری بيجاست.
ادامه دارد ...

رمز موفقیت )قسمت هفتم(
 نگاهی به

 اصلی ترین دغدغه های سالمندان کشور

كارآفرينی يکی از مهم ترين موضوعات دنيای امروز و محركۀ اصلی توسعۀ 
اقتصادی محسوب می شود و نقش آن در نوآوری يا ايجاد فضاهای جديد 
كسب وكار بر همگان روشن است. يک ركن ديگر اقتصاد مقاومتی، حمايت از 
توليد ملی و بهره گيری از ظرفيت ها و فرصت های داخلی است و در اين زمينه 
بايد به توليدات بخش صنعت و كشاورزی و... توجه شود و زمينۀ فروش و 

صادرات آن نيز فراهم شود.
طی يک دهۀ اخير حوزۀ اقتصاد موردتوجه ويژه مقام معظم رهبری بوده 
و نقشۀ راه و راهبرد اقتصاد كشور نيز در بهمن ماه 1392 در 24 بند با عنوان 
»اقتصاد مقاومتی« از سوی ايشان ابالغ و شعار منتخب سال های اخير نيز 
مزين به جهت گيری اقتصاد مقاومتی گرديد كه اين مهم از سوی ساير اركان 
نظام همچون رياست محترم جمهوری به عنوان عالی ترين مقام اجرايی 
كه اصلی ترين مأموريت  كيد قرار گرفته، چرا كشور، همواره مورد توصيه و تأ
اين سياست، چابک سازی، استحکام، رقابت پذيری و كاهش آسيب های 
اقتصادی و برون رفت از تنگناها و گلوگاه های اقتصادی و توليدی كشور است، 
به همين دليل، 29 بهمن در تقويم امسال روز اقتصاد مقاومتی و كارآفرينی 

نام گذاری شده است.

يکی از بهترين راه های موجود در جهت برطرف ساختن كاهش وابستگی 
كم بر خود  جوامع اسالمی به غرب و حفظ استقالل و پافشاری بر ارزش های حا

اقتصاد مقاومتی است.
در بند نخست سياست های كلی اقتصاد مقاومتی هم، كارآفرينی يکی از عوامل 
مهم برای رسيدن به نقطۀ مطلوب اقتصادی اشاره شده است. در اين بند 
بر تأمين شرايط و فعال سازی امکانات و منابع مالی و سرمايه های انسانی و 
كيد شده است. همچنين اين بند  علمی كشور به منظور توسعه كارآفرينی تأ
كثر رساندن مشاركت مردم در فعاليت های اقتصادی با تسهيل و  به حدا
كيد بر ارتقای درآمد و نقش طبقات كم درآمد  تشويق همکاری های جمعی و تأ

و متوسط اشاره دارد.
امروزه از كارآفرينی به عنوان موتور محركۀ رشد و توسعه اقتصادی ياد می شود؛ 
به طوری كه بسياری از كشورهای پيشرفته و درحال توسعه كارآفرينی را به عنوان 
يک ظرفيت و فرصت ويژه در جهت اهداف اقتصادی خود چه در سطح داخلی 
و چه در سطح بين المللی موردتوجه قرار داده و سياست ها و برنامه های ويژه ای 

در حمايت از آن در نظر گرفته اند.
alborzstp.ir :منبع
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تندرستی

امور ورزش فوالد مباركه در راستای ارتقای سطح سالمت كاركنان و خانوادۀ محترم ايشان و همچنين به منظور 
كاهش عوارض ناهنجاری های اسکلتی، با به كارگيری مربيان متخصص استان، اقدام به برگزاری تمرينات حركات 
اصالحی در محل مجموعه فرهنگی- ورزشی فردوس اصفهان نموده است. تمامی عالقه مندان می توانند طبق 

جدول زمان بندی زير جهت استفاده از خدمات مذكور اقدام كنند.

هفتۀ هشتم مسابقات فوتسال گراميداشت دهۀ مبارک فجر با برگزاری 9 بازی به پايان رسيد. در اين مرحله از 
رقابت های حساس و ديدنی نتايج  زير به دست آمد:

هم زمان با ايام اهلل دهه فجر امور ورزش فوالد مباركه 
اقدام به برگزاری يک دوره مسابقه شنای 33 متر 
پروانه، 33 متر قورباغه، 33 متر آزاد در سه ردۀ سنی 20 

تا 30 سال، 31 تا 40 سال و 41 سال به باال نمود.
در اين دوره از مسابقات كه روز پنجشنبه 24 بهمن 
ماه در استخر شماره يک مجموعه فرهنگی- ورزشی 
گر شركت  فردوس برگزار شد، تعدادی از كاركنان شنا

با يکديگر به رقابت پرداختند و نتايج زير را رقم زدند.

امور ورزش فوالد مباركه در نظر دارد برای عالقه مندان به ورزش های قدرتی يک دوره مسابقات پرس سينه 
كثر  برگزار كند.عالقه مندان به حضور در اين مسابقات می توانند جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر حدا
تا تاريخ 1398/11/30 به ساختمان امور ورزش مراجعه و يا با شماره تلفن 32744 )مجموعه ورزشی ميعاد( 

تماس حاصل كنند.

برگزاری تمرینات حرکات اصالحی

 برگزاری هفتۀ هشتم مسابقات فوتسال
 گرامیداشت دهۀ مبارک فجر

برگزاری مسابقات شنا بزرگداشت دهه مبارک فجر

 آغاز ثبت نام مسابقات پرس سینۀ
 گرامیداشت دهۀ مبارک فجر

تغذیه و  تندرستی

گردآوری : دفتر کارشناسان تغذیه

هنگامی که غدۀ تیروئید به میزان کافی هورمون تولید و ترشح نکند، فرد به کم کاری 
تیروئید )هیپوتیروئیدیسم( مبتال می شود. هورمون های تیروئید که شامل تری یدوتیرونین 
)T3( و تیروکسین )T4( هستند در تنظیم متابولیسم )سوخت وساز(، رشد و تکامل مغز، 
عملکرد قلب و سیستم عصبی، تنظیم دمای بدن، قدرت عضالت، تنظیم چرخۀ 

قاعدگی در زنان و… نقش دارند.

برخی از عالئم هيپوتيروئيديسم عبارت اند از:  خستگی؛  افزايش وزن؛ عدم تحمل سرما؛ كاهش ضربان 
گرفتگی و ضعف مفاصل و عضالت؛يبوست؛خشکی پوست؛نازک شدن و شکنندگی  قلب؛ درد، 
موها؛اختالل قاعدگی در زنان؛ افزايش كلسترول خون؛  بی خوابی؛ پف آلود بودن صورت، پاها و دست ها؛ 

كم خونی.
درمان کم کاری تیروئید

گر شما به  هيپوتيروئيديسم از طريق دارودرمانی و جايگزين كردن هورمون های تيروئيد درمان می شود. ا
كم كاری تيروئيد مبتال هستيد بايد داروهای تجويزشده را حتما طبق دستور پزشک )معموال به صورت 
ناشتا( دريافت كنيد. مصرف بيش ازحد فيبر، مصرف برخی غذاها، مکمل ها و داروها می تواند جذب 
داروهای تجويزشده برای درمان هيپوتيروئيديسم را در بدن مختل كند. بنابراين، توصيه می شود از 
مصرف هم زمان اين داروها با موارد زير اجتناب كنيد:  گردو؛  لوبيای سويا؛  مکمل های حاوی آهن؛  
مکمل های حاوی كلسيم؛  داروهای آنتی اسيد كه حاوی آلومينيوم يا منيزيم هستند؛ برخی داروهای 

كاهنده كلسترول.
شما می توانيد داروها و مواد غذايی فوق را با چند ساعت فاصله از داروهای تجويزشده برای درمان 

كم كاری تيروئيد استفاده كنيد.

رژیم غذایی و کم کاری تیروئید
گرچه ادعاهايی در اين  به طوركلی رژيم غذايی خاصی برای مبتاليان به هيپوتيروئيديسم وجود ندارد. ا
مورد وجود دارد، اما شواهد علمی تأثير مصرف يا عدم مصرف برخی غذاها را در درمان بيماران مبتال به 
كم كاری تيروئيد اثبات نکرده اند. بااين حال، وجود يد كافی در رژيم غذايی برای عملکرد غدۀ تيروئيد 
ضروری است. در بسياری از كشورها به كمک افزودن يد به نمک و ساير مواد غذايی بيماری های تيروئيد 

كه ناشی از كمبود يد هستند تقريبا ريشه كن شده اند.
در دوران بارداری نياز به يد افزايش می يابد. استفاده از نمک يددار و دريافت مکمل های ويژه اين دوران 

می تواند نياز زنان باردار را تأمين كند.
غذاهای گواتروژن به غذاهايی اطالق می شود كه فرايند توليد هورمون های تيروئيد را مختل می كنند. 
از اين دسته از مواد غذايی می توان به خانوادۀ كلم اشاره كرد. ايزوفالون های لوبيای سويا )جنيستئين 
و ديادزئين( نيز مانع سنتز هورمون های غده تيروئيد می شوند. مواد غذايی گواتروژن تنها زمانی برای 
بيماران مبتال به كم كاری تيروئيد مشکل ساز هستند كه يا در مقادير بسيار زياد مصرف شوند و يا فرد به 
كمبود يد يا سلنيم مبتال باشد. يد به سنتز هورمون های تيروئيد كمک می كند. سلنيم نيز كه در مغزهای 
كسيدانی دارد و در متابوليسم  غ، گوشت گاو و غالت يافت می شود در غدۀ تيروئيد نقش آنتی ا كی، مر خورا

هورمون های آن نقش ايفا می كند. پختن غذاها مواد گواتروژن موجود در آن ها را غيرفعال می كند.

گرس اسالم آباد غرب غلبه کرد. تیم هندبال فوالد مبارکۀ سپاهان در خانه اش بر زا

در رقابت های هفتۀ اول از دور دوم ليگ برتر هندبال مردان، مسابقۀ بين تيم های فوالد مباركه سپاهان و 
گرس اسالم آباد غرب كه در اصفهان برگزار شد، با پيروزی تيم ميزبان پايان يافت. در اين ديدار تيم سپاهان  زا

گرس اسالم آباد غرب را مغلوب خود كرد. با نتيجه 28 بر 24 تيم زا

اين ديدار هم زمان با پايان مرحلۀ نخست مسابقات ليگ برتر هندبال مردان و شناخت هشت تيم راه يافته 
به دور بعد و دور دوم سی و دومين دورۀ رقابت های ليگ برتر هندبال باشگاه های كشور در هفتۀ  يازدهم 

برگزار شد. 
ليگ برتر هندبال در دو گروه الف و ب برگزار می شود. تيم سپاهان در گروه ب با 14 امتياز در رتبۀ دوم و تيم 

گرس اسالم آباد غرب در گروه الف با 10 امتياز سوم است.  زا

در هفتۀ هشتم مسابقات واليبال گراميداشت دهۀ فجر ،  تيم های امور اداری و شهيد خرازی مدافع عنوان 
قهرمانی به مصاف هم رفتند و در پايان اين رقابت مهيج و ديدنی تيم امور اداری توانست با برتری 2 بر صفر مقابل 

تيم شهيد خرازی، مجوز حضور در بازی پايانی را كسب كند.
در همين چارچوب روز دوشنبه 28 بهمن ماه ساعت 11:30 مسابقۀ رده بندی بين تيم های شهيد خرازی و 

بازرسی فنی برگزار خواهد شد.
گفتنی است  تاريخ برگزاری  مسابقات فينال واليبال متعاقبا  اعالم خواهد شد.

جدول زمان بندی مسابقات فوتسال در هفتۀ  نهم:

آیا رژیم غذایی در درمان کم کاری تیروئید مؤثر است؟

راه یابی تیم های امور اداری و ترابری به فینال 
مسابقات والیبال گرامیداشت دهۀ فجر

اطالعیه

به طورکلی 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 
کم کاری تیروئید 
اثبات نکرده اند

امور ورزش فوالد مباركه به منظور ارتقای سطح فنی و كيفی تيم های كوهنوردی شركت، طی يک 
آزمون دوروزه )17 و 18 بهمن ماه سال 1398( با حضور 90 كوهنورد از نواحی مختلف شركت، اقدام به 

برگزاری آزمون نمود.
داوطلبان ضمن ارائۀ آزمون كتبی ازنظر ايجاد كمپينگ، انواع گره ها، شيوۀ چک كردن تجهيزات، 

صعود به بلندی و فرود از ارتفاع مورد آزمايش قرار گرفتند.

 برگزاری آزمون ورودی 
تیم های کوهنوردی فوالد مبارکه

پیروزی هندبالیست های  فوالد مبارکۀسپاهان مقابل اسالم آباد غرب

شماره همراهشماره سازمانیساعتسانسایام هفته

12/304244609010042446 - 8آقایانشنبه، دوشنبه، پنجشنبه

17/304244509010042445 - 13بانوانیکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

نام تیمنتیجهنتیجهنام تیم

باشگاه سپاهان45نورد گرم

تعمیرگاه مرکزی30سبا

فوالدسازی35رستوران

توانکاران31تعمیرگاه ریخته گری

برق آرا25خرید

مواد اولیه71خدمات فنی و پشتیبانی

فوالدسازی83نورد سرد

نوید نور سپاهان34ورق  خودرو

مسابقات شنا در بخش آزاد

رده سنی 20 تا 30 سال

مقامنام خانوادگینامردیف

اولهوشیارفرسعید1

دومصالحیمحمدرضا2

سوممسیبیمهدی3

رده سنی 31 تا 40 سال

مقامنام خانوادگینامردیف

اولحسینیسید محسن1

دوملشنی زندایمان2

سوممهاجریایمان3

رده سنی 41 سال به باال

مقامنام خانوادگینامردیف

اولعسگریروح اهلل1

دومرادیعلی2

سومباغخانیعبا سعلی3

 مسابقات شنا 33 متر پروانه
 رده سنی 31 تا 40 سال

مقامنام خانوادگینامردیف

اولحمزه ایعلی1

دومحسینیسید محسن2

سومخسرویبهنام 3

مسابقات شنا 33 متر قورباغه
رده سنی 31 تا 40 سال

مقامنام خانوادگینامردیف

اولمکتوبیانمجتبی1

دومطاقونکیامیر2

سومرادیعلی3

تیم هاگروهردهساعتتاریخروزبازی

خدمات فنی و پشتیبانی Aپیشکسوتان98/11/2811/30دوشنبه19
- ریخته گری

 ترابری الف - دسته یکنیمه نهایی98/11/2812/15دوشنبه29
فوالدسازی نسوز

 فوالد سفیددشت -دسته یکنیمه نهایی98/11/2812/45دوشنبه30
 نورد سرد الف

سبا - نورد سردBپیشکسوتان98/11/3011/30چهارشنبه20

 توانکاران -دسته دونیمه نهایی98/11/3012/15چهارشنبه59
 نوید نور سپاهان

 برق آرا - دسته دونیمه نهایی98/11/3012/45چهارشنبه60
 برندۀ پیشگامان

 و توزیع آب

اول گروه A - دوم گروه Bپیشکسوتانپیشکسوتان98/12/0311/30شنبه21

اول گروه B - دوم گروه Aنیمه نهایی98/12/0312/15شنبه22

تیم فوتبال  فوالد مبارکۀ  سپاهان در اولین بازی آسیایی خود به بردی قاطعانه مقابل 
العین دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، تيم فوتبال فوالد مباركۀ سپاهان مرحلۀ گروهی ليگ قهرمانان آسيا را با 
مسابقه با العين امارات آغاز كرد و اين مسابقه با پيروزی چهار بر صفر به سود زردپوشان به پايان رسيد.
تيم فوتبال  فوالد مباركۀ سپاهان با اين پيروزی عالوه بر اين كه صدرنشين گروه D شد، در هفتمين بازی 
مقابل العين توانست برای اولين بار به پيروزی مقابل اين تيم دست پيدا كند. العين در 6 بازی قبلی 
مقابل سپاهان، 3 برد خانگی و 3 تساوی در اصفهان را به ثبت رسانده بود. سعيد آقايی با دو پاس گل 

در اين بازی، نقش پررنگی در پيروزی  فوالد مباركۀ  سپاهان داشت.

 شروع طوفانی  فوالد مبارکۀسپاهان 
در آسیا

هم زمان با ايام اهلل دهۀ فجر و چهل ويکمين سالگرد پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی ايران، اعضای 
تيم كوهنوردی شهيد امينی و نمايندۀ واحد فرهنگی فوالد مباركه با حضور در منزل شهيد امينی در 

شهر زازران با خانواده اين شهيد واالمقام ديدار و از رشادت های اين شهيد سرافراز تجليل كردند.

مرحلۀ نهایی لیگ برتر والیبال نشستۀ بانوان ایران که از روز چهارشنبه ۱6 بهمن به 
میزبانی خراسان رضوی آغاز شده بود، با قهرمانی دختران فوالد مبارکۀ سپاهان و معرفی 

تیم های برتر به پایان رسید.

تيم فوالد مباركه سپاهان در ديدار پايانی خود با نتيجۀ 3 بر صفر، شهرداری اروميه را هم شکست داد و با 
كسب 15 امتياز از 5 مسابقه برای سومين سال متوالی به عنوان قهرمانی دست يافت. تيم هيئت خراسان 

رضوی با 12 امتياز در ردۀ دوم ايستاد و تيم ذوب آهن اصفهان نيز با 9 امتياز سوم شد.
گفتنی است در اين مسابقات تيم های ذوب آهن اصفهان، سپاهان اصفهان، هيئت لرستان، هيئت 

هرمزگان، هيئت خراسان رضوی و شهرداری اروميه با يکديگر به صورت گروهی به رقابت پرداختند.
بازيکنان تيم واليبال نشسته فوالد مباركه سپاهان عبارت اند از:   زينب ملکی، زهرا عبدی، فاطمه جهانی، 
بتول خليل زاده، معصومه شجراتی، نرجس سخايی، سپيده جمال دوست، فاطمه يوسفی، فاطمه 
ملکی، مينا جعفری، زهرا يزدانی و راحله اميری. بهارک حقانی فر سرپرست و مريم كريمی سرمربی اين 

تيم در اين مسابقات بودند.

بانوان فوالد مبارکۀ سپاهان و هتریک قهرمانی

دیدار اعضای تیم کوهنوردی شهید امینی 
با خانوادۀ شهید محمدرضا امینی

تیم کاراتۀ بزرگساالن صنعت فوالد مبارکه با کسب سه مدال طال، یک نقره و سه برنز 
برای دومین سال متوالی قهرمان مسابقات کاراتۀ کارگران استان اصفهان شد.

مسابقات قهرمانی كاراتۀ كارگران استان اصفهان، انتخابی مسابقات قهرمانی كشوری روز يکشنبه 
20 بهمن ماه سال جاری در سالن مجموعه ورزشی كارگران استان اصفهان با حضور 60 نفر از بهترين 
كاراته كاران استان در قالب پنج تيم صنعت فوالد مباركه، ذوب آهن، اتوبوس رانی، بازرگانی آذرشام و آجر 

ماشينی چينی برگزار شد.
در اين رقابت ها آقايان علی رحيمی، محمد حسن زهری و محمد هداييان به مدال طال، كمال امينی 

به مدال نقره و آقايان علی باتوانی، محمود مركباتی و حميدرضا عليرضايی به مدال برنز دست يافتند.
گفتنی است در اين مسابقات كه تيم های آجر ماشينی چينی و ذوب آهن در آن به ترتيب مقام های دوم و 
سوم را به دست آوردند، مهدی پريشانی به عنوان سرپرست و حميدرضا صادقی به عنوان مربی تيم كاراته 

صنعت فوالد مباركه را ياری كردند.

تیم کاراتۀ فوالد مبارکه قهرمان مسابقات استان
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حدیث هفته

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 104 ، ص 36 (

سودوکو

نویسنده تالش 
می کند با 

صحبت کردن 
از قسمت های 

مختلف یک 
اثر ادبی، مانند 

شخصیت، روایت، 
سبک و غیره، به 

خواننده نشان 
دهد وقتی به یک 
اثر ادبی می گوییم 

»خوب«، دقیقا 
به چه معناست، 
و مهم تر از همه، 
نویسندۀ یک اثر 
خوب قصد دارد 
چه چیزی به ما 

بگوید؟

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

گردآوری :  دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی

اختیارات مال زن
1.زن می تواند مستقال در دارايی های خود هر تصرفی كه می خواهد بکند و شوهر حق ندارد 

مانع خرج همسرش شود.
2.زن همچون مرد مکلف است وظايف مالی واجب خود همچون خمس و زكات را به جا آورد و 

شوهر نمی تواند از آن جلوگيری كند.
3.زن هرگونه نذری را كه بخواهد انجام دهد، ولو از مال خود باشد بايد با اجازه شوهر باشد.

اطاعت از شوهر
اطاعت زن از شوهر در سه بخش مطرح است:

1.اطاعت واجب: در حوزۀ تمکين و خروج از منزل )مگر خروج واجب مثل انجام حج واجب(؛
2.اطاعت حرام: در حوزۀ گناه و ترک واجبات، همچون ترک نماز، ترک حج، بدحجابی، شركت 

در مجالس گناه و...؛
3.اطاعت مباح: سزاوار است زن در امور مباح همچون نوع زينت، پوشش و غذا هم رضايت 

شوهر را جلب كند.

اقسام زینت برای زنان
1.زينت حرام: زينت در برابر نامحرم؛

2.زينت واجب: حق الزم شوهر   بر     زن است كه در صورت مطالبه، برای او زينت نمايد؛
3.زينت مستحب: زينت كردن زن به زيورآالت در نماز مستحب است؛

4.زينت مباح: زينت در حال طبيعی در برابر محارم مباح است.

شاخصه های اشتغال زنان
اسالم برای حضور زنان در عرصه های اجتماعی حدود و ضوابطی قرار داده است. به چند نمونه 

از آن ها اشاره می شود:
1.با حجاب و پوشش مناسب باشد؛

2.مفسده ای نداشته باشد؛
3.همراه با آرايش و خودنمايی نباشد؛

4.با اجازه و رضايت شوهر باشد؛
5.همراه با اختالط حرام نباشد. 
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گردآوری :  دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی

در فرهنگ قرآنی، برخالف تصور برخی مکتب ها و افراد که فقط مردان را الگوی 
افراد و جامعه می دانند، آنجا که می خواهد اسوه ها و نمونه ها را معرفی کند، در کنار 
کرم )ص(، الگوها و نمونه هایی از زنان وارسته و  حضرت ابراهیم )ع( و حضرت رسول ا
همچنین زنان گمراه را به جامعه و مؤمنان معرفی می کند. این الگوها در دو بخش 

قابل تبیین است: الگوهای توصیفی و الگوهای عینی و شخصی.

 الگوهای توصیفی: در اين بخش، قرآن كريم اوصاف كمالی زنان نمونه را بيان می كند كه برخی از آن ها 
از اين قرار است:

 زن های صالحه و امانت دار: در قرآن كريم می خوانيم: »زنان صالح، زنانی هستند كه متواضع اند و در 
غياب ]همسر خود[ اسرار و حقوق ]او[ را مقابل حقوقی كه خدا برای آنان قرار داده، حفظ می كنند.«

مجموعه ای از اوصاف زن های نمونه: »به يقين، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باايمان و زنان 
باايمان، مردان مطيع فرمان خدا و زنان مطيع فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و 
شکيبا و زنان صابر و شکيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق كننده و زنان انفاق كننده، مردان 
ک دامن، و مردانی كه بسيار به ياد خدا هستند و زنانی  ک دامن و زنان پا روزه دار و زنان روزه دار، مردان پا
كه بسيار به ياد خدا هستند، ]انسان های مطلوبی هستند و[ خداوند برای همۀ آن ها مغفرت و پاداش 

عظيمی فراهم ساخته است.«
اطاعت خدا و رسول: در بين خواص، آن زنانی نمونه هستند كه هم اهل عمل صالح باشند و هم مطيع 
پيشوا و رهبر خويش. قرآن دربارۀ زنان پيامبر می فرمايد: »و هركس از شما ]زنان پيامبر[ برای خدا و 
پيامبرش خضوع كند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دوچندان خواهيم داد و روزی پرارزشی برای 

او آماده كرده ايم.«
 الگوهای عینی و شخصی : قرآن كريم در كنار الگوهای توصيفی، اسوه های عينی و حقيقی را نيز 
به عنوان نمونه به جامعۀ بشری، مخصوصا بانوان معرفی كرده است كه با اقتدا به آن ها می توان راحت تر 
و آسان تر راه تکامل و رشد را پيمود. در ذيل به مناسبت والدت حضرت زهرا )س( و  روز    زن   به چند نمونه 

از الگوهای عينی و شخصی آن حضرت با الهام از قرآن اشاره می كنيم:

از برترين زنان عالم هستی كه در كمال معنوی بر همه پيشی گرفته است، فاطمه زهرا )س( است. آن 
كی، كماالت معنوی، انفاق و امدادرسانی، تربيت فرزندان و شوهرداری، الگوی  حضرت، در طهارت و پا

زنان جامعۀ بشری است.
ک و منزه  كی و گناه را از شما اهل بيت ببرد و شما را پا قرآن كريم می فرمايد: »خدا چنين اراده كرده كه ناپا
گرداند.« به اعتراف شيعه و سنی يکی از كسانی كه مشمول آيۀ تطهير می شود، فاطمه زهرا )س( است. آيۀ 
ديگری كه هم برتری معنوی فاطمه )س( را به اثبات می رساند و هم حضور او را در مسائل مهم اعتقادی و 
اجتماعی نشان می دهد، آيۀ مباهله است كه می فرمايد: »بگو بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم و شما 
هم فرزندان خود را، ما زنان خويش را دعوت كنيم و شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت كنيم و 

شما هم از نفوس خود. آنگاه مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.«
با توجه به اين كه مباهله با مسيحيان نجران يک كار عادی نيست و با زن و مرد عادی نمی توان اقدام به 
مباهله كرد، صالحيت اقدام به چنين امر خطيری را تنها انسان های مقدس و شايسته و نمونه دارا هستند 
كه مورد رحمت حق قرار دارند. بر اين مسئله نيز منابع شيعه و سنی گواهی می دهند كه مراد از »نسائنا« 
فاطمه زهرا)س( است.اين آيه، هم معنويت فاطمه )س( را می رساند و هم نشان از حضور او در عرصه های 
مهم اجتماعی دارد؛ چنان كه در جريان امامت علی )ع( با خواندن خطبه و گريه های جانسوز و فدا كردن 
جان خويش، حضور ابدی خويش را در دفاع از امامت و واليت اثبات كرد.نشانۀ ديگر برای الگو و نمونه 
بودن فاطمه زهرا )س( اين است كه پيغمبران بزرگی چون آدم و نوح و ابراهيم )ع( برای استجابت دعای 

خويش به فاطمه زهرا )س( و اهل بيت )ع( متوسل شده اند.
دربارۀ حضرت آدم )ع( می خوانيم: »پس حضرت آدم )ع( از پروردگارش كلماتی را دريافت كرد )آن كلمات را 
وسيلۀ قبولی توبه خويش قرار داد( و خداوند توبۀ او را پذيرفت.« و در روايات فراوانی در منابع فريقين آمده 
كه دعای آدم )ع( اين بود: »أَْسَألُک بَِحق ُمَحمٍد َو َعلِی َو َفاِطَمَة َو الَْحَسِن َو الُْحَسیِن«.صديقۀ اطهر)س( 
نه تنها در معنويات الگو و نمونه است، بلکه در انفاق مالی نيز چنين است. او نه تنها پيراهن شب عروسی 
خويش را به زن فقير داد، بلکه هيچ وقت فقيری از در خانۀ او دست خالی برنگشت. خداوند در وصف 
انفاق او و خانواده اش می فرمايد: »آنان در راه دوستی خدا، طعام خود را به فقير و يتيم و اسير می دهند 
]و می گويند[: »فقط برای رضای خدا به شما طعام می دهيم و از شما هيچ پاداشی و سپاسی در خواست 
نداريم.« به اتفاق علمای شيعه و گروه زيادی از علمای اهل سنت كه مرحوم عالمه امينی در كتاب فاطمه 

زهرا )س( اسامی آن ها را آورده، آيۀ فوق درباره انفاق علی )ع( و فاطمه زهرا )س( و فرزندان اوست.

فيلم »مشت آخر« آخرين ساختۀ مهدی فخيم زاده 
در مقام نويسنده و كارگردان، پس از 14 سال دوری 
او از كارگردانی آثار سينمايی است. آخرين حضور 
فخيم زاده در مقام كارگردان به سال 1382 و فيلم 
»هم نفس« با بازی مريال زارعی، رؤيا نونهالی و البته 

بازی خود او برمی گردد.
كثر آثار فخيم زاده  در فيلم »مشت آخر« همچون ا
كشن، ورزشی و رزمی ديده  پس زمينه ای با تم ا
كه اين بار با چاشنی كمدی موقعيت  می شود 

ساخته وپرداخته شده است.
رحمت با بازی مهدی فخيم زاده در نگاه اول 
پيرمردی سالخورده، فرتوت و زمين گير است كه 
حتی نمی تواند بدون عصای خود قدمی بردارد، اما 
گويی اين تنها نقابی است كه او بر چهره زده است؛ 
در حقيقت رحمت با آن سن و سال، يک رزمی كار 
حرفه ای است كه می تواند از پس مبارزه با هر جوان 

سرحال امروزی نيز فائق آيد.
شايد ايده نسبتا جذاب و گيرای شخصيت رحمت 
كاريزماتيک و لحن شيرين و بازی  با آن چهره 
عالی فخيم زاده تنها نکته مثبت فيلم باشد؛ 
مشکل اصلی فيلم »مشت آخر« همچون بيشتر 
آثار سينمای ايران فيلم نامه به شدت ساده و 
بی قصۀ آن است، در حقيقت فيلم درون مايه 
بسيار كم مايه ای دارد. فيلم نامه يک خطی و سادۀ 
»مشت آخر« بدون هيچ پيچيدگی خاصی فقط 
نود دقيقه كشيده شده است تا زمان فيلم را پر كند. 
اين عيب به ويژه وقتی فيلم اصرار دارد در خالل 
صحنه های شوخ وشنگ خود حرف های جدی 
و پرمفهومی از تجربۀ ازدواج و زندگی زناشويی و... 

بزند آشکارتر می شود.
در فيلم تازۀ فخيم زاده به دليل تجربه و تحصيالت 

او در عرصۀ سينما و تلويزيون نمی توان در اجرا به 
ايراد فنی برجسته ای اشاره كرد، اما شايد 14 سال 
دوری او از كارگردانی آثار سينمايی باعث شده تا او 
از فرمول ساخت آثار سينمايی كمی فاصله بگيرد. 
»مشت آخر« او بيشتر از فرمول آثار تلويزيونی پيروی 

می كند تا يک اثر بلند سينمايی.
گوهر خيرانديش هم كه مدت هاست يک پرسونای 
ثابت از خودش ساخته، اينجا نيز در نقش سحر 
پناه پور، همسر سابق رحمت، همان هميشگی 
تکراری است. البته جنس بازی او و لحن شيرين 
و بانمکش با جنس فيلم كامال همخوانی دارد و 

هيچ گاه از فيلم بيرون نمی زند.
با  آخر«  »مشت  فيلم  اينکه  دليل  به  شايد 
استانداردهای تلويزيونی ساخته شده و صرفا 
موضوع و ايدۀ جالبی دارد، نبايد انتظار زيادی از آن 
داشت، اما باالخره همين استاندارد هم حداقل 
كم را  كمدی حا منطق الزم برای ايجاد فضای 
می طلبد. اينکه شروع قصه و ازسرگيری آن برای 
رساندن دو شخصيت اصلی به هم، با يک عکس 
در يک گوشی دزدی به عنوان سرنخ اصلی آغاز 
شود و از طريق همان عکس كه اتفاقا از زاويه داخل 
خانه گرفته شده است و آن هم در تهران بزرگ به 
ک، واحد و حتی زنگ سوژۀ  خيابان، كوچه، پال
موردنظر برسيم، خيلی ساده انگارانه و عجيب به 
نظر می رسد.در هر صورت فيلم »مشت آخر« ديگر 
برای مخاطب جوان و نسل امروز سينمای ايران 
آن چنان جذاب نيست، اما فيلمی است بی ادعا 
كه به دور از فضای كمدی شوخی های زننده، با 
تنها برگ برنده خود يعنی حضور مهدی فخيم زاده، 

قصه اش را تعريف می كند و تمام می شود.
منبع: ویجیاتو

معرفی فیلم

 مشت آخر

الگوهای توصیفی و عینی زنان در قرآن سینما

سینما فلسطین

سینما قدس

سینما سپاهان

سینما فرهنگیان

پردیس سینمایی چهارباغ

پردیس سینمایی سیتی سنتر

پردیس سینمایی ساحل

جهان با من برقص!/ مطرب /چشم وگوش بسته/ 23 نفر

 جهان با من برقص!/ زیر نظر/  مطرب

جهان با من برقص!/ مطرب /چشم وگوش بسته/ 23 نفر

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

تورنادو/ اژدر/جهان با من برقص!/جان دار/ مطرب/ چشم وگوش بسته/ بنیامین

اولین امضاء برای رعنا/ اژدر/ جهان با من برقص/ جان دار/ مطرب/چشم وگوش بسته/ 
آشفته گی/  23 نفر / بنیامین/ منطقه پرواز ممنوع/ خنده در تاریکی

فقه و زندگی

اوقات شرعی به افق فوالد مبارکه

18:07

18:08
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18:10
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12:18

12:18
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12:18

12:18

12:18

6:47

6:46

6:45

6:44

6:43

6:42

6:41

6:40

5:26

5:25

5:25

5:24

5:23

5:22

5:21

5:20

اذان مغرباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبح

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

1398/11/26

1398/11/27

1398/11/28

1398/11/29

1398/11/30

1398/12/1

1398/12/2

1398/12/3

طالقم بده به خاطر گربه ها/ محمدعلی سجادی

شنبه  3 اسفندجمعه  2 اسفندپنج شنبه   1 اسفندچهارشنبه   30  بهمنسه شنبه   29 بهمندوشنبه    28 بهمنیک شنبه    27 بهمنشنبه  26 بهمن

تورنادو/ کاتی و ستاره/ امیر/ جهان با من برقص!/ زیر نظر/  مطرب / چشم وگوش بسته/ 
بنیامین/منطقۀ پرواز ممنوع/ زغال

احکام بانوان

نویسنده: تری ایگلتون
ترجمه: محسن ملکی، بهزاد صادقی

ناشر: هرمس
بسيـــاری تــــری ايگــلتون، نظريه پـــرداز ادبــــی  را 
تأثيرگذارترين منتقد ادبی زنده بريتانيا می دانند. 
ايگلتون دربارۀ كتابش چنين می نويسد: »دغدغۀ 
كه خوانندگان و  كتاِب حاضر اين است  من در 
دانشجويان را به برخی از ابزارهای مقدماتی حرفۀ 
نقد مجهز كنم، ابزارهايی كه بدون آن ها بعيد است 

بتوانند به سراغ مسائل ديگر بروند.
بخشی از متن پشت جلد کتاب

هنر تحليل آثار ادبی، مانند رقص با كفش های 
چوبی، رو به زوال است. سنتی كه نتيجۀ آن را 
می توان »آهسته خوانی«  ناميد، در معرض نابودی 
است، بی آنکه ردی از آن باقی بماند. اين كتاب با 
توجه دقيق به تکنيک و شکل ادبی، تالش خود را 
مصروف اين می كند كه در نجات دادن اين سنت 
نقشی هرچند ناچيز داشته باشد. اين كتاب اساسا 
راهنمايی است برای نوآموزان. اما اميدوارم برای 
كسانی كه درگير مطالعات ادبی هستند، يا كسانی 
كه صرفا از خواندن شعر، نمايش نامه و رمان در وقت 

آزادشان لذت می برند نيز مفيد باشد.
تری ايگلتون كتاب خود را در پنج فصل نوشته است 
و در آن موضوعات مختلفی را به بحث گذاشته 
است. او از روايت در آثار ادبی گرفته تا ارزش آثار ادبی 
صحبت می كند و برای كسانی كه آشنايی چندانی با 
نويسندگان و جريان های ادبی مانند كالسيسيسم، 
رمانتيسم، مدرنيسم و رئاليسم ندارند، ايده های 

مفيدی مطرح می كند.
كتاب به بحث دربارۀ شروع اثر ادبی  فصل اول 
می پردازد. اين كه آيا نويسنده بايد همۀ تالش خود 
را بکند كه خواننده سربه هوا را جذب كند و يا فقط 
بايد مقدار كمی از خالقيت خود استفاده كند. 
اصوال شروع يک اثر ادبی چه چيزی در اختيار ما قرار 
می دهد و چگونه بايد با آن روبه رو شد. اين مسئله 
كه با شروع يک اثر ادبی نبايد دربارۀ آن قضاوت كرد 

چطور؟ آيا اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد؟
در فصل بعد شخصيت های آثار ادبی زير ذره بين 
قرار می گيرند. شخصيت هايی كه می شود گفت 
در  ايگلتون  تری  هستند.  ادبی  اثر  هر  اساس 
كه به  اين فصل خواننده را به چالش می كشد 
شخصيت های ادبی مانند افراد واقعی نگاه نکنند؛ 
كه در بسياری از موارد چنين چيزی به هيچ وجه  چرا
ممکن نيست. ضمن اينکه هر نويسنده متناسب با 
اثری كه دارد خلق می كند، ويژگی های مختلفی به 

شخصيت داستان می دهد.
فصل سوم دربارۀ روايت است. روايت در دنيای 
گی هايی است كه  ادبيات ازجمله مهم ترين ويژ
گر راوی يک اثر  بايد به آن توجه كرد. در نظر بگيريد ا
ادبی دانای كل باشد، ما در اختيار او قرار می گيريم 
و هرچه را كه بگويد قبول می كنيم. نويسنده در اين 
فصل اشاره می كند در برخی از آثار ادبی ما به راحتی 

نمی توانيم خود را    در اختيار     دانای   كل  بگذاريم، 
كه ممکن است او قابل اطمينان نباشد، چيزی  چرا
كه به آن راوی نامطمئن می گوييم. در ادامه به 
ديگر شيوه های روايت مانند جريان سيال ذهن نيز 

پرداخته می شود.
فصل بعدی تفسير آثار ادبی است. مباحثی كه 
در اين فصل به آن پرداخته می شود چنين است: 
اصوال تفسير چيست و چگونه می توان يک اثر را 
تفسير كرد؟ چطور می توانيم از تفسيرهای نابه جا 

پرهيز كنيم؟
فصل آخر كتاب» آثار ادبی را چگونه بايد خواند« 
شايد مهم ترين و جذاب ترين فصل كتاب باشد. 
در اين فصل به ارزش اثر ادبی پرداخته می شود. 
اينکه چه اتفاقی می افتد كه يک اثر ادبی »شاهکار« 
ناميده می شود و اثر ديگر »بد«. در اين فصل تری 
ايگلتون نظرهای مختلفی را بررسی می كند و 
به دنبال پاسخ دادن به سؤال است. او بررسی 
می كند كه آيا رعايت سبک يک اثر را باارزش می كند 

يا محتوای عميق يا پيچيدگی و يا زبان نوآورانه؟
به  شبيه  كتاب  اين  شد  اشاره  كه  همان طور 
كتاب های درسی است، اما نويسنده در آن تالش 
می كند برای افراد عادی هم كتاب مفيدی خلق 
كند. كتاب آثار ادبی را چگونه بايد خواند به طوركلی 
به دنبال اين است كه چگونه با نگاه انتقادی آثار 

ادبی را مطالعه كنيم.
يکی ديــــگر از نکات مثبـــت كتـاب اين است كه 
نويسنـــــده تالش می كنــــــد با صحبــــت كـــــردن از 
قسمـــت های مختــــلف يک اثـــر ادبــــی، مانـــند 
شخصيت، روايت، سبک و غيره، به خواننده نشان 
دهد وقتی به يک اثر ادبی می گوييم »خوب«، دقيقا 
به چه معناست، و مهم تر از همه، نويسندۀ يک 
اثر خوب قصد دارد چه چيزی به ما بگويد؟ و آيا ما 
می توانيم همۀ جنبه ها و پيام های يک كتاب را كه 

صدها سال پيش نوشته شده است درک كنيم؟
صحبت پيرامون كتاب های بزرگ و اشاره به نکات 
ريز برخی از كتاب ها به خواننده نشان می دهد 
كه درک يک اثر ادبی بزرگ نيازمند تالشی بزرگ و 
گسترده است در غير اين صورت ما فقط جنبه های 

سطحی اثر ادبی را دريافت می كنيم.
گر خواننده ای  متن كتاب ساده و روان است، اما ا
مبتدی هستيد كه تابه حال رمان های معروف دنيا 
را نخوانده ايد، ممکن است كتاب برای شما بسيار 
گر عالقه داريد وقتی يک  خسته كننده باشد. اما ا
اثر ادبی بزرگ را می خوانيد دريافت های بيشتری 
از آن داشته باشيد، اين كتاب می تواند برای شما 

مفيد باشد. 
جمالتی از کتاب

وقتی می گوييم اثری »ادبی« است، يکی از معانی 
آن اين است كه آنچه گفته شده بايد در چارچوب 
چگونگی بيان آن بررسی شود. اثر ادبی نوعی 
نگارش است كه محتوای آن از زبانی كه اين محتوا 
به ميانجی آن بيان شده، جدايی ناپذير است. زبان 
پديدآورندۀ اين واقعيت و تجربه است، نه صرفا 

وسيله ای برای بيان آن.
كه اثری ادبی را خوب، بد يا متوسط  چيست 
می كند؟ در طول تاريخ پاسخ های بسياری به اين 
سؤال داده شده است. عمق بصيرت، بازنمايی 
راستين زندگی، انسجام ساختاری، اقبال در 
سطح جهانی، پيچيدگی اخالقی، خالقيت زبانی و 
بينش تخيلی: تمامی اين موارد در مقاطع مختلف 
گاه  اثبات كننده قدرت ادبی بوده اند، هرچند 
روحيه  داشتن  پاس  نظير  مبهمی  معيارهای 

شکست ناپذير  نيز مدنظر بوده است.
منبع: کافه بوک

آثار ادبی را چگونه باید خواند
کتاب معرفی 


