وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد:

تصویب بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 97
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وزیــر صنعت ،معدن و تجارت گفت :تصویب بســته حمایت از صادرات غیر
نفتی گام مهمی در جهت اجرایی کردن برنامههای دولت با هدف تحقق اهداف
از پیش تعیین شــده در قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر افزایش 21
درصدی سالیانه صادرات است.
بــه نقل از شــاتا ،محمد شــریعتمداری با بیــان این مطلب ،افــزود :توجه
به شــرایط جدید اقتصادی کشــور و اثر گذاری آن بر صــادرات غیر نفتی در
بخشهــای مختلف اعــم از تغییر در گروههای کاالیــی و خدماتی صادراتی و
بازارهای هدف از جمله نقاط قوت بسته حمایتی امسال در مقایسه با بستههای
حمایتی ســالهای گذشــته اســت و توجه به هدفگذاریهای میزان صادرات
درســال  1397در حوزههای کاالیی -خدماتی و کشوری حایز اهمیت خواهد
بود.
ادامه در همین صفحه

کرباسیان در جلسه پایش طرحهای زنجیره فوالد تاکید کرد:

لزوم همکاری دولت و بخش
خصوصی برای حل مشکالت
زنجیره فوالد کشور
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مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد

توافق اولیه ادغام صبا فوالد
خلیج فارس و فوالد هرمزگان

عزم فوالد هرمزگان برای تحقق ظرفیت
اسمی در سال ۹۷

2

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان:

اشتغالپایداربافعالسازیمعادن
درهرمزگاناجراییمیشود

همگرایی صنعت و محیط
زیست در فوالد هرمزگان
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تیم فوتسال شرکت فوالد هرمزگان
فاتح جام قهرمانی مسابقات فوتسال
جام رمضان استان هرمزگان شد 4
پیام مدیرعامل فوالد هرمزگان در پی کسب رکوردهای مختلف در خرداد ماه؛

عزم فوالد هرمزگان برای تحقق ظرفیت اسمی در سال ۹۷
شــرکت فوالد هرمــزگان در خرداد
ماه توانســت ســه رکورد در واحدهای
فوالدســازی ،احیا مســتقیم و ریخته
گری برجای گذارد و سه ماهه اول سال
 97را با امید به تحقق ظرفیت اســمی
این شــرکت در پایان سال  97به پایان
برساند.
در واحد احیا مســتقیم رکورد تولید
آهن اسفنجی در مدول  Aبه میزان ۸۰
هــزار و  ۸۲۹تن و در مجموع دو مدول
 ۱۵۸هزار و  ۲۴۱تن به ثبت رسید.
این در حالیســت که رکورد قبلی در
این مــدول  ۷۶هــزار و  ۲۵۱تن و در
مجموع دو مدول  ۱۵۱هزار و  ۶۳۸تن
بود که در اردیبهشت  ۹۶بوده است.
مهمترین رکورد این شرکت در خرداد
ماه ،رکورد تولید ماهیانه محصول اصلی
و نهایــی تختال اســت که بــا همت
متخصصین و تالشگران خود توانستند
عــدد  ۱۳۵هزار و  ۶۹۹تن در ماه را به

ثبت برسانند.
رکورد قبلی تولید این محصول مربو 
ط
به فروردین  ۹۷و به میزان  ۱۳۵هزار و
 ۱۵۰تن بوده است .

در پــی کســب ایــن موفقیــت ها
مدیرعامل این شــرکت با صدور پیامی
این اتفاق خجســته را تبریــک و ابراز
امیــدواری کرد ســال  ۹۷نقطه عطفی

در شــرکت فوالد هرمزگان باشد .فرزاد
ارزانــی در پیام تبریک خود به کارکنان
این شــرکت به منظور تحقق این هدف
نوشــت :کســب رکوردهای جدید در
واحدهای احیا مستقیم ،فوالد سازی و
ریخته گری نتیجه مجاهدت های کلیه
همکاران می باشد.
با نظم و اراده ای که در کار و وظایف،
ایجــاد کــرده اید ســطح توانایی های
شــرکت ارتقا و هر ماه ظرفیت اســمی
واحدها را محقق می نمایید و این نشان
از باور و اعتقاد و میل به بهبود مســتمر
و هــر چه بهتر شــدن و در نتیجه الگو
شدن دارد.
ایــن موفقیــت را به کلیــه کارکنان
و همچنین شــرکت هــای پیمانکاری
تبریک عرض نموده و اطمینان دارم این
روند را در مــاه های آتی ادامه خواهید
داد و ســال  ٩٧را به نقطه عطف فوالد
هرمزگان تبدیل خواهید نمود.

وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد:

تصویب بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال 97
وی با اشــاره به موارد مندرج در قانون بودجه ســال  97کشــور برای حمایت از
صــادرات غیر نفتی و در نظر گرفتن  13هزار میلیارد ریال جهت پرداخت مشــوق
های صادراتی ،تصریح کرد :هماهنگی دولت و مجلس شورای اسالمی و دیدگاه واحد
درخصوص حمایت از صادرات غیر نفتی به عنوان پیشــران توسعه همه جانبه کشور
واجد اهمیت است.

 پرداخت مشوقهای غیرمســتقیم ،اولویت اصلی بسته حمایت از
صادرات غیر نفتی

وزیر صنعت ،معدن و تجارت پرداخت مشــوقهای غیر مســتقیم را اولویت اصلی
بســته حمایت از صادرات غیر نفتی دانســت و با اشــاره به تجارب سالهای گذشته
درخصوص پرداخت جوایز مســتقیم و بهره وری پایین اینگونه پرداختها و همچنین
مشــکالت مترتب به پرداخت جوایز مذکور ،جوایز و پرداختهای مستقیم را فقط در
حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دانسته و سایر پرداختها را از نوع مشوقهای
غیرمستقیم توصیف کرد.

 فعالیتهای  9گانه مندرج در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی

شریعتمداری به فعالیتهای  9گانه مندرج در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی
جهت پرداخت مشــوق های صادراتی اشاره کرد و گفت :این فعالیتها شامل حضور
در نمایشگاههای بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای
هدف ،کمک بــه راهاندازی مراکز فروش و بازاریابی محصــوالت صادراتی ایرانی در
بازارهای هدف ،پرداخت یارانه ســود تســهیالت صادرکنندگان و نظام لجســتیک
واحدهای تولیدی صادراتگرا و بازســازی و نوســازی آنها (در قالب اعتبارات تملک
دارایی های سرمایهای) ،کمک به تبلیغات  ،بازاریابی  ،اطالعرسانی آموزش و فرهنگ
سازی در حوزه صادرات ،پرداخت مشوق صادراتی به کاال و خدمات با اولویت خدمات
فنی و مهندسی اولویت دار ،کمک به برقراری خطوط منظم ریلی ،دریایی و هوایی،

پرداخت بخشی از هزینههای ثبت نشانهای تجاری ایرانی در بازارهای هدف ،کمک به
تقویت و توسعه خوشههای و شبکه سازی در بنگاههای کوچک و متوسط صادراتگرا
و کمک به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران است.
وی در ادامه تصریح کرد :ســعی شــده است با اســتفاده از نظرات متخصصان و
کارشناســان و صادرکنندگان حوزههای مختلف ،نســبت به درج عناوین تمامی زیر
فعالیتهای مرتبط با مشــوق های صادرات ،با هدف کمــک به فعالیتهایی که به
نحوی با صادرات غیر نفتی مرتبط هستند ،اقدام شود.

 اولویت پرداخت مشوقهای غیرمســتقیم ایجاد ارزش افزوده و
تولیدات دانش بنیان است

وزیــر صنعــت ،معدن و تجــارت توجه به زیرســاختهای صادراتی از یکســو و
فعالیتهای ترویجی از سوی دیگر را از دیگر اولویتهای پرداخت مشوقهای صادراتی
دانســت و گفت :اولویت پرداخت مشــوقهای غیر مســتقیم ایجاد ارزش افزوده و
همچنین تولیدات دانش بنیان است و خواهان توجه واحدهای تولیدی -صادراتی به
تولید صادراتی با ارزش افــزوده باال با هدف امکان رقابت در بازارهای بین المللی از
یکسو و ماندگاری در بازارهای هدف از سوی دیگر هستیم.
شــایان ذکر است که پنجاه و دومین جلسه ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با
دســتور کار برنامه حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی روز دوشنبه با حضور تمامی
اعضای ســتاد و به ریاســت معاون اول رییس جمهوری برگزار شــد و در آن ضمن
بررســی برنامه حمایت از توســعه صادرات غیر نفتی در سال  ، 97بسته حمایت از
صادرات غیر نفتی تصویب شد.
بسته حمایت از صادرات غیر نفتی با هدف تحقق صادرات غیر نفتی  53.8میلیارد
دالری در ســال  1397تدوین ،تصویب و جهت اجرا به دســتگاههای اجرایی ابالغ
میشود.
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دکتر بهرام سبحانی مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

توافق اولیه ادغام صبا فوالد خلیج فارس
و فوالد هرمزگان

در جلسهای با حضور مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو و مدیرانعامل
فوالد مبارکه اصفهان ،هرمزگان و اســتاندار هرمزگان ،خرید سهام صبا فوالد خلیج
فارس و ادغام آن در فوالد هرمزگان مورد توافق قرار گرفت.
بهرام ســبحانی با بیان ایــن مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت :در جلســه مذکور
حاضران بهمنظور حفظ منافع ملی ،با ادغام شــرکت صبا فوالد خلیج فارس و فوالد
هرمزگان بهطور یکپارچه به توافق رسیدند ،فقط مکانیزم اجرایی این امر باید از سوی
صندوق بازنشستگی کشوری فراهم شود که به اندکی زمان نیاز است.
به گفته وی ،از این پس براســاس یکپارچه شــدن دو واحــد تولیدی طرحهای
توسعهای را تعریف خواهیم کرد.
مدیر عامل فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به اینکه در طرح توسعه فوالد هرمزگان
ظرفیت تولید از یک و نیم به ســه میلیون تن افزایش خواهد یافت ،تصریح کرد :در
ادغام این شرکت با صبا فوالد خلیج فارس ،ظرفیت مجموعه به تدریج به  ۱۰میلیون
تن خواهد رسید.
بر اســاس این گزارش ،شرکت صبا فوالد خلیج فارس (شرکت فوالد ایسار پارس)
در سال  ۸۳تمام فعالیت خود را برای احداث یک واحد فوالدسازی به ظرفیت نهایی
 ۴میلیون تن بیلت و اسلب در منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس غرب
بندرعباس واقع در استان هرمزگان متمرکز کرده است.
منطقه ویژه بهدلیل داشتن امکانات ویژه بندری ،ریلی ،جادهای ،تجهیزات تخلیه و
بارگیری مواد معدنی و نزدیکی به معادن سنگ آهن گل گهر که عالوه بر سنگ آهن
و کنسانتره سنگ آهن تولیدکننده عمده گندله نیز بوده و وجود منابع انرژی شامل
آب ،برق ،گاز از ویژگی ممتازی برخوردار است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
هرمزگان:

اشتغال پایدار با فعالسازی معادن
درهرمزگان اجرایی میشود

ایرج حیدری در نشســت شــورای هماهنگی بانکهای هرمزگان اظهار داشت :در
صورت فعال شــدن معادن استان با حمایت سیستم بانکی و تزریق تسهیالت به این
بخش شاهد رشد تولید و اشتغال خواهیم بود.
به گزارش ایرنا ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان
ادامه داد :با فعال ســازی معادن اســتان برای تامین خوراک صنایع فوالد ســازی
هرمزگان دیگر نیاز به واردات مواد اولیه از ســایر نقاط کشور و استان های همجوار
نیست .این مقام مسوول با تاکید بر اینکه باید نگاه ها از نفت به سمت معادن سوق
یابد ،اضافه کرد :این معادن غنی اســت که در شرایط فعلی می تواند به رشد اقتصاد
کشور کمک شایانی داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد
 :در جهت تحقق این موضوع باید سرمایه گذاران واقعی را شناسایی و تسهیالت فعال
سازی معادن به این افراد اعطاء شود.
حیدری تاکید کرد :همه ما موظف به ارائه خدمات مطلوب به مردم هســتیم و در
این راه باید با حرکت جهادی به کارها سرعت بخشیم.
وی خاطر نشان کرد :البته این سرعت بخشیدن به کارها به معنای دور زدن قانون
نیست و فقط انجام امور به صورت سریع و صحیح مدنظر است.
وی اظهار کرد :بانک های اســتان هر تصمیمی که در حوزه اســتانی و ملی برای
اعطاء تسهیالت و سایر خدمات دریافت می کنند به شعب شهرستانی خود نیز اطالع
رسانی و ابالغ نمایند تا در شهرستان ها شاهد وقفه در ارائه خدمات به مردم نباشیم.
حیدری با اشاره به نقش بانک ها در رونق تولید و اشتغال ،بیان داشت :بانک های
استان با شناسایی سرمایه گذاران واقعی عرصه تولید و اشتغال ،تسهیالت را به افراد
واجد شــرایط اعطاء کنند .استان هرمزگان یکی از مناطق مناسب معدنی کشور در
زمینه بهره برداری و فرآوری با هدف جلوگیری از خام فروشــی و در نتیجه صادرات
مواد معدنی فرآوری شده به خارج از کشور است.
مجموع ذخایر معادن هرمزگان افزون بر  150میلیارد ریال با اشــتغالزایی  2هزار
و  900نفر است.
هرمزگان ،از نظر کرومیت ،تیتان ،مس ،منگنز و ســنگ های تزئینی و نما به ویژه
ذخایر نفتــی و گازی قابل بازیافت توانمندی خوبی دارد که در صورت شناســائی،
اکتشاف و بهره برداری می تواند در توسعه اقتصادی این استان و حتی منطقه نقش
اساسی داشته باشــد .معادن پایه در هرمزگان شامل سنگ گچ  ،سنگ آهن ،سنگ
نمک ،سنگ کرومیت و خاک سرخ است.
مطالعات بین المللی در خصوص اهمیت معادن نشان می دهد که به ازای هر دالر
هزینه در معادن ،بیش از  2/8دالر در اقتصاد تولید می شود.
بنابراین فعالیت های معدنی نقش مهمی در توسعه پایدار داشته و ضرورت اعمال
یک سیاست گذاری منسجم از طرف دولت ها درباره بهره برداری بهینه از این منابع
را ایجاب می کند.

راه اندازی فازاول سیستم مکانیزه حمل تختال در فوالد هرمزگان

کارشناس برنامه ریزی و کنترل حمل فوالد هرمزگان گفت :فاز اول سیستم مکانیزه
حمل تختال که شامل استفاده از دستگاه هند هلد)(کامپیوتر دستی ) در نقاط بارگیری
تختال می باشد پس از دوسال تالش و همکاری واحد های برنامه ریزی کنترل تولید
و حمل و واحد فن آوری اطالعات از ابتدای خرداد ماه راه اندازی و عملیاتی شــده
است .بهرام صباحی زاده کاهش 50درصدی خطای بارگیری و جلوگیری از برگشت
کامیون ها از باسکول را مهمترین مزیت اجرای سیستم مکانیزه حمل تختال دانست
و با برشمردن دیگر مزیت های سیستم مکانیزه حمل تختال گفت :
 -کاهش  25دقیقه ای زمان ماندگاری کامیون ها در کارخانه

 کاهش مصرف سوخت کاهش الودگی های محیط زیست کاهش مصرف کاغذ به میزان  450000برگ در سال افزایش رضایت رانندگان از دیگر مزیت های اجرای این پروژه است.وی خاطرنشــان کرد :سیستم مکانیزه حمل شامل سه فاز  ،استفاده از هندهلد در
نقاط بارگیری  ،اســتفاده از لیبل و بارکد  ،ثبت ورود و خروج کامیون ها با استفاده
از کارت هوشمند می باشد.
وی ابراز امیدواری کرد :فازهای 2و  3این پروژه تا پایان سال راه اندازی خواهد شد.

کرباسیان در جلسه پایش طرحهای زنجیره فوالد تاکید کرد:

لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی برای حل مشکالت
زنجیره فوالد کشور

رییــس هیات عامل ایمیدرو در جلســه پایش طرحهای
زنجیره فوالد بر لزوم همکاری دولت و بخش خصوصی برای
حل مشکالت زنجیره فوالد کشور تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن
و صنایــع معدنی ایــران (ایمیدرو) ،مهدی کرباســیان در
این جلســه که با حضور مدیران عامل شــرکتهای بخش
خصوصی و زنجیره فوالد برگزار شــد؛ خاطر نشــان کرد:
همکاری دولت و بخش خصوصی دررفع مشــکالت حوزه
زنجیره فوالد می تواند روند انجام پروژه ها را تسریع نماید
و تاثیر تحریم ها را کاهش دهد.
وی بــه اهمیت نقش فعالیت هــای بخش خصوصی در
توســعه بخش زنجیره فوالد اشاره کرد و افزود :نقش موثر
بخش خصوصی در دستیابی به تولید 55میلیون تن فوالد
در چشــم انداز 1404را نمی توان نادیده گرفت لذا تداوم و
تقویت همکاری های دولــت و بخش خصوصی از الزامات
رسیدن به اهداف برنامه مذکور است.
طی این نشســت ،مدیران عامل و مجریــان طرح های
زنجیره فوالد به تشــریح مشکالت خود در اجرای پروژه ها
و نیز ارائه گزارش پیشــرفت طرح ها پرداختند .مشکالتی
همچون تامین مالی ،گشایش اعتبار ،امور بانکی و گمرکی،
تامین خــوراک کارخانه ها و تامین آب از جمله مســائل
مطرح شده در این جلسه بودند.
کرباســیان افزود :ایمیدرو تالش می کند تا امور بانکی،
گمرکــی و تامین خوراک و دیگر مســائل مطرح شــده را
پیگیری و انجام این امور را برای بخش خصوصی تســهیل
نماید چرا که همکاری این دو بخش می تواند توسعه بخش
زنجیره فوالد کشور را به دنبال داشته باشد.

وی اظهــار کرد :با توجــه به پیشــرفت فیزیکی برخی
پروژهها ،تا پایان ســال جاری شــاهد راهاندازی تعدادی از
طرحهای زنجیره فوالد خواهیم بود.
کرباسیان در پاسخ به ایجاد مشکالت مالی و بانکی برای

برخی از شــرکت ها تصریح کرد :رسیدگی به وضعیت ارز
در کشــور از مسائل مهم و جدی پروژه های بخش معدن و
صنایع معدنی است.
ایمیدرو در راســتای رســیدگی به مشــکالت و تسهیل

روند انجام پروژههای بخش زنجیره فوالد اقدام به برگزاری
سلسله جلســاتی برای طرح و رفع مشکالت شرکت های
بخش دولتی و خصوصی در این حوزه کرده است.

نقش موثر واحد پشتیانی خرید در استمرار تولید
رئیــس خدمات خرید فوالد هرمــزگان گفت  :یکی از
امورات مهم واحد پشــتیبانی خریــد عملیات حمل مواد
اولیه به شرکت اســت که نقش موثری در استمرار تولید
دارد.
شاهین و کیلی پور افزود :واحد پشتیبانی خرید شامل
 3بخش حمل و نقل مواد اولیه (عملیات داخلی و خارجی
حمل مواد اولیه بصورت کامیونی ،ریلی و دریایی ،واردات
و حمــل خارجی کاال و قطعات و امــور گمرکی (ورود و
خــروج دائم و موقــت کاال ها و قطعــات از درب منطقه
ویژه) می باشد.
وی افزود :از دی ماه ســال  96عملیات حمل ریلی که
تا قبل از آن توســط همکاران پرتــاش خرید مواد اولیه
نظارت می گردید به مجموعه پشتیبانی خرید انتقال داده
شــد که هدف از این جابجائی ایجاد یکپارچگی عملیات
و نیز مدیریت هزینه ها و اجرای دقیق تر سیاســت های

حمل مواد اولیه بوده که با توجه ویژه معاونت های منابع
انسانی ،بهره برداری و خرید این اقدام صورت گرفت.
شــاهین وکیلی پور با اشــاره به اینکه یکی از امورات
صورت گرفته در واحد پشــتیبانی خرید ،عملیات حمل
مواد اولیه داخلی بصورت کامیونی و ریلی از جمله گندله
و آهن اسفنجی می باشد که از مبادی سیرجان ،بردسیر،
زرند ،نی ریز و ســنگان به مقصد شرکت انجام می شود
که این واحد موفق به ثبت رکورد بیشترین میزان جذب
گندلــه در روز  15فروردین ماه به میزان  16.190تن و
همچنین رکورد بیشترین میزان جذب گندله در فروردین
ماه به میزان  262.374گردید.
وکیلــی پور بیان داشــت :در این راســتا و با توجه به
همکاری بســیار نزدیک واحدهای مواد اولیه و پشتیبانی
خرید و انتقال اطالعات و دانش فنی کسب شده طی سال
های گذشــته و نیز حمایت های مدیران و معاون محترم

خرید ،این واحد توانست در فروردین ماه سال جاری برای
اولین بــار  2رکورد در زمینه حمل کامیونی و ریلی مواد
اولیه از محل داخل کشور بشرح ذیل ثبت نماید:
وی خاطرنشــان کرد :که این موضوع نشان از همدلی

و انســجام در میان پرســنل مجموعــه معاونت خرید و
همچنین شــناخت کافی کارکنان واحد پشتیبانی خرید
نسبت به اســتراتژی ها و اهداف تعیین شده برای ایشان
دارد.

مراسم تقدير از نيكوكاران و خيرين
مراسم تقدير از نيكوكاران و خيرين در اكرام ايتام در ماه مبارک رمضان
با حضور اســتاندار و رئيس مجمع نمايندگان هرمزگان و جمعی از مديران
و مســئولين استاني در ســالن ياس بندرعباس برگزار شد .در اين مراسم
توسط استاندار  ،از تالش ها و اقدامات شرکت فوالد هرمزگان در اکرام ایتام
در سطح اســتان هرمزگان ،با اهدا لوح و تندیس تقدير شد .شركت فوالد
هرمزگان از ابتداي ســال جاری ،با تهيه سبد غذايي به ميزان ٥٠٠ميليون
ريال طی دو مرحله در طرح اكرام ايتام مشاركت داشته است.

از نیروی انســانی در ســازمان های پیشرو به عنوان
سرمایه اصلی سازمان نام برده می شود .فوالد هرمزگان
هادی دهقان
نیز به عنوان یکی از شرکت های جوان و چاپک صنعت بشیر باقرزاده بنیامین جوادی
فوالد کشور با اتکا به نیروی انسانی خود افق روشنی را برای خود ترسیم نموده است که الزمه دستیابی به این هدف
صیانت از نیروی انسانی است .در همین راستا از سوی واحد ایمنی فوالد هرمزگان آقای بشیر باقرزاده (تکنسین نت
مکانیک احیاء مستقیم) – بنیامین جوادی (کارشناس نت متریال هندلینگ) هادی دهقان (کارشناس دفتر فنی نت
پیشگیرانه) به عنوان نفرات برتر ایمنی در خرداد ماه معرفی شد.

تغییر رویکرد خصوصی سازی به سمت سهامداری و ادغام
تجمیــع و ادغــام واحدهای کوچــک در یکدیگر عالوه
بر افزایش بهره وری واحدها ،ســبب می شــود واحدها در
فعالیت های خود رفیق یکدیگر باشند نه رقیب یکدیگر.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان ضمن بیان این نکته
که در اصل  ۴۴که متولی آن دولت اســت بایستی به گونه
ای عمل می شد که شــاهد یک خصوصی سازی هدفمند
و نظام مند باشیم گفت :به بیان بهتر خصوصی سازی باید
به شــیوه ای عملیاتی شود که در قالب منافع مشترکی که
تعریف می گردد ،شرکت های خصوصی شده رقیب یکدیگر
نشوند.
مهندس فرزاد ارزانی گفت :برای مثال فوالدی ها و سنگ
آهنی ها می توانند از طریق تعریف ســهامداری در منافع
یکدیگر شــریک شــوند .لذا عالوه بر تکمیل زنجیره ،کلیه
حلقه ها در منافع یکدیگر شریک شده و تضاد منافعی ایجاد
نمی شود.
وی خاطرنشــان کرد :حال که خصوصی سازی به شکل
فعلی و از باال به پایین عملیاتی شــده و از ســویی امکان
برگشت به عقب وجود ندارد باید وضعیت را مدیریت کرد.
مهندس ارزانی ،تشکیل ستاد زنجیره فوالد را در راستای
مدیریت همین شــرایط عنوان کرد و گفت :پیشــنهاد این
اســت که از این پس خصوصی ســازی به صورت سهامدار
کردن واحدها در یکدیگــر اتفاق بیافتد .بنابراین تجمیع و
ادغام واحدهای کوچک در یکدیگر ســبب می شود اوال در
فعالیــت های خود رفیق یکدیگر باشــند نه رقیب یکدیگر
و ثانیــا بهره وری آنها نیز افزایش پیــدا می کند چون در
واحدهای بزرگ تولیدکننده فوالد کشــور بســترهای الزم
برای برخورداری از یک زنجیره تولید فراهم است.

مدیرعامــل فوالد هرمــزگان در خاتمه اظهار داشــت:
همچنین می توان پس از اصالح قوانین خصوصی ســازی،
شــرکت های به بهره برداری نرســیده یا کم بازده و بدون
بــازده را پس از ارزیابی های دقیق به شــرکت های توانا و

باتجربه واگذار نمود و ســپس هزینه ســرمایه گذاری فوق
را پــس از راه انــدازی و از طریق منافع حاصل از تولید آن
اخذ کرد.
الزم به ذکر است ،ادغام و بعضا سهام داری مبحثی است

کــه چند صباحی در کشــور مورد توجه قــرار گرفته و به
تازگی شاهد ایجاد کنسرسیوم مشترک شرکت های فوالد
هرمزگان ،صبافوالد خلیج فارس و فوالد قشــم برای تحقق
تولید  ۱۰میلیون تن فوالد در هرمزگان بودیم.

نیاز به کنترل دقیق واردات محصوالت فوالدی در سال حمایت از تولید ملی
با کنتــرل واردات محصــوالت و پوشــش داخلی آنها
حدود  900میلیون دالر در خروج ارز صرفهجویی و حدود
 2200شــغل بهصورت مســتقیم به صنعت فوالد کشــور
افزوده خواهد شــد .به گزارش فارس ،در حال حاضر یکی
از صنایعی کــه می تواند در آینده ای نزدیک جای صنعت
نفت ایران را بگیرد صنعت فوالد است .بررسیها نشان داده
اســت که درآمد حاصل از فروش فــوالد حدود  25درصد
درآمد حاصل از فروش نفت است .بنابراین در حوزه تولید،
زیرســاخت ها و دیگر حوزه ها از قبیل تجارت این صنعت
می بایست بررســی های کارشناسی صورت گیرد .با توجه
به نامگذاری ســال  1397به نام «حمایت از کاالی ایرانی»
و تاکید ویژه مقام معظم رهبری به حمایت از تولید داخل
اهمیت این موضوع چندین برابر شــده است .خوشبختانه
وضعیت صادرات در صنعت فوالد رشــد خوبی داشــته اما
واردات آن نیازمند بازنگری اساسی است.
نکتــه ای که معموال فوالدســازان بزرگ دنیــا در کنار
شناســایی بازار داخــل انجام مــی دهند آنالیــز واردات
محصوالت فوالدی است .زیرا نیاز واقعی هر محصول ارتباط
نزدیکی با واردات آن محصول دارد.

متاســفانه در برخــی از محصوالت فــوالدی کامال فاقد
تکنولوژی تولید هســتیم که میبایســت ایــن نکته مدنظر
فوالدســازان قرار گیرد .از کل محصوالت فوالدی وارداتی به
کشــور امکان تولید برخی از محصــوالت از قبیل فوالدهای
آلیاژی ،ریــل ،برخی از پروفیل ها و لولــه های بدون درز و
برخی از ورق های خاص به دلیل نبود و یا کمبود تکنولوژی
و برخی مسائل دیگر وجود ندارد .البته در مورد موضوع ریل
اخیــرا خط تولید ریل ذوب آهن اصفهان شــروع به فعالیت
کرده است .طبق بررسی های انجام شده از کل  2.5میلیون
تن واردات محصوالت فوالدی حــدود  1.2میلیون تن توان
تولید را در داخل دارد که از این مقدار حدود  90درصد ورق
گرم ،سرد و پوششدار اســت .با افزایش ظرفیت ها و ایجاد
همبســتگی در روابط تولید کننده و مصرفکننده که عمدتا
صنایع پایین دســتی لوله و پروفیل هستند میتوان از خروج
 0.9میلیــارد دالر از کل  2.11میلیارد دالر ارزی که در این
بخش از کشور خارج میشــود ،جلوگیری کرد .همچنین با
پوشش این میزان واردات توسط واحدهای تولیدکننده داخل
می توان حدود  2200شغل به طور مستقیم و حدود 24000
شغل به صورت غیر مستقیم به صنعت فوالد کشور افزود.
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نفرات برتر ایمنی

از مزایای دیگر کنتــرل واردات ،کاهش ترافیک حمل و
نقــل جاده ای و ریلی به واســطه کاهش حدود  50درصد
وزنــی محصوالت وارداتی فوالدی اســت .به منظور بهبود
وضعیــت واردات محصوالت فــوالدی راهکارهایی جهت
کنترل بازار در زیر ارائه شده است:
 -1از بیــن بردن انحصار محصوالت داخلی از قبیل ورق
به منظور ایجاد رقابت در بورس کاال برای جلوگیری از سوء
استفاده های احتمالی برخی تولیدکنندگان
 -2باال نگه داشــتن تعرفه واردات محصوالتی که امکان
تولیــد آن ها در داخل وجــود دارد که به حمایت از کاال و
تولیدکننــده ایرانی پرداخته و هــم از ایجاد جذابیت برای
مصرف کنندگان داخل با افزایش عرضه احتمالی چین در
بازارهای منطقه ناشــی از جنگ تجاری با ایاالت متحده و
به تبع آن کاهش قیمت های محصوالت فوالدی جلوگیری
بعمل آید.
 -3تعرفــه کاالهایی کــه به هر دلیلــی از جمله ضعف
تکنولــوژی ،تحریم ،تامین مالی و امثــال آنها امکان تولید
آن ها در ایران میسر نیست با در نظر گرفتن شرایط زمانی
کاهش یابد تا مصرف کننده دچار مشکل تامین مواد اولیه

نشود.
 -4نیاز شدید به اصالح نظام تعرفه گذاری در محصوالت
فوالدی .در هــر دوره ای از زمان تولید و عرضه و تقاضای
یک کاال با تغییراتی مواجه می شــود که دولت می بایست
سریعا از ابزار تعرفه جهت کنترل بازار استفاده کند.
 -5رفــع نامالیمتیهــا میــان تولیدکننــدگان و
مصرفکننــدگان و ایجــاد روابط شــفاف و جلوگیری از
لجبازی های صنایع پایین دستی واردکننده ورق که ادامه
این کشمکشها آســیب جدی به بدنه اقتصاد کشور وارد
خواهد کرد.
 -6انتقال تکنولوژیهای مورد نیاز مبرم کشــور از قبیل
فوالد آلیاژی ،الکترود گرافیتی ،تجهیزات و دســتگاه های
پیشرفته و مدرن لوله های بدون درز و امثال آن.
 -7توجه ویژه به نیاز بازار داخلی و شناسایی نقاط ضعف
و قوت
 -8افزایش ظرفیت خطوط نورد و در کل محصول نهایی
جهت اســتفاده بهینه و حداکثری از محصوالت نیمه آماده
که متاسفانه با حاشیه سود پایین راهی بازارهای صادراتی
می شود.
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پروژه تعویض تراورس و لمینت هوک
قالب اصلی جرثقیل  240تن شمالی سالن
ذوب با موفقیت انجام شد

رئیس واحد راهبری و نت جرثقیل های فوالدسازی گفت :پروژه تعویض تراورس و
لمینت هوک قالب اصلی جرثقیل  240تن شمالی سالن ذوب با موفقیت انجام شد
حســن فرزادگهر افــزود :تعویض تراورس و لمینت هوک قــاب اصلی جرثقیل
 240تن شــمالی ســالن ذوب برای اولین باردر فوالدهرمزگان با همکاری مجموعه
ای متشــکل از پرســنل واحد راهبری و نت جرثقیل های ریخته گری فوالد مبارکه
اصفهان و تعمیرات مرکزی (شــرکت بهسازان)و راهبری و نت جرثقیل های سقفی
فوالدســازی که در قالب یک تیم منظم و در عملیات سخت و طاقت فرسا اقدام به
تعویض مجموعه کامل سیســتم باربرداری جرثقیل شامل تراورس و لمینت هوک و
سیم بکسل که در مدت زمان  56ساعت انجام گردید.
وی خاطرنشــان کرد :دســتورالعمل تعویض این مجموعه تهیه و جهت تدوین به
واحد دفتر فنی نت ارسال گردیده است
وی یادآورشد انجام این پروژه مهم در ماه مبارک رمضان و در شرایط آب و هوایی
گرم بندرعباس انجام شده است که ازتمام نفراتی که در این پروژه مشارکت داشتند
تقدیر و تشکر به عمل می آید
و راه اندازی یک دستگاه از مونوریل ها با ظرفیت باربرداری  5تن جرثقیل 240تن
شمالی سالن ذوب که عملکرد آن در فرآیند سالن ذوب شامل آماده سازی وتعویض
و تنظیم الکترود کوره ها و ارسال مواد اولیه به پلت فرم می باشد .و طی تعهد اجرای
اهداف نت که شــامل کنترل شــاخص ها ی تعمیراتی و باالترین راندمان آماده به
کاری تجهیزو جلوگیری از توقفات تاخیری به کوره های ســالن ذوب تیم نت برق و
مکانیک جرثقیل ها با بررسی های فنی و تخصصی و آنالیز خرابی ها ی متعدد این
تجهیزکه شامل فرســودگی چرخ های مکانیزم ترولی و ومجموعه مکانیکی باالبری
آن در بازه زمانی 11ماهه ســال 96که شامل 509دقیقه تاخیر به کوره ها بود .ونیز
جهت جلوگیری از توقفات تاخیری مشابه در کوره ها درسال  97اقدام اصالحی آن
منتج به تعویض ونصب و راه اندازی مجدد یک دستگاه وینچ 5تن برروی بال شمالی
جرثقیل با صرف  240نفرساعت نیروی انسانی گردید .که از مزایای اجرای این پروژه
جلوگیری سود از دست رفته حاصل از توقف بخشی از تجهیز ومحاسبه تاخیر کوره
ها معادل  1/137/615/000تومان در سال خواهد گردید.و در پایان از همه همکاران
در واحد راهبری ونت جرثقیل های ســایت فوالدسازی در راستای تحقق این پروژه
مراتب تقدیر و تشکر را دارم.

برگزاری دهمین دوره ارزیابی نظام
آراستگی (:)5S

همگرایی صنعت و محیط زیست در فوالد هرمزگان
شــرکت فوالد هرمزگان با برخــورداری از
آخرین دستاوردهای پیشــرفته صنعت فوالد
و با بهره مندی از نیروهای انســانی متخصص
و مجــرب هماهنگ با ســایر سیاســت های
استراتژیک خود ،توســعه کمی ظرفیت ها و
افزایش کیفیت محصوالت با توجه به اهمیت
مسائل زیســت محیطی به عنوان عامل اصلی
رشد و توسعه متعهد است که تاثیرات زیست
محیطی ناشی از فعالیت ها و محصوالت خود
را با رعایت اصول کلی مانند انطباق با قوانین
و مقررات ،استقرار سیســتم مدیریت محیط
زیست ،بکار گیری روش های مناسب و بهبود
مســتمر از طریق پایش و ارزیابــی فرایندها،
ارتقای ســطح آگاهــی کارکنــان و توجه به
مسئولیت های اجتماعی زیست محیطی خود
به حداقل برساند.

 عملکرد زیســت محیطــی فوالد
هرمزگان در سال 1396

 پروژه های زیست محیطی
 نصب سیســتم پایــش لحظه ای بر رویاستک دیداستینگ فوالد سازی
 مطالعات نصب سامانه پایش آنالین جهتپایش گازهای خروجی از دوکش واحد احیا
 ارزیابی و بررســی کارایی سیســتم غبارگیر 500واحد احیاء و ارائه طرح اصالحی
 اصــاح و بهینه ســازی غبــار گیرهایدیداستینگ واحد فوالد سازی
 ارتقــاء کیفیت آهک تولیــدی و کاهشتولید نرمه از  28به  17درصد منجر به کاهش
مصرف برق در کوره قوس الکتریکی و کاهش
میزان تولید پسماند سرباره شده است.
 تکمیل پروژه ســاخت مدول تصفیه خانهبهداشتی
 انجام مطالعات طرح توســعه تصفیه خانهصنعتی واحد احیا

 انجام مطالعات طراحی پکیج تصفیه خانه،تعمیرگاه مرکــزی و کارگاه رولیک و کارواش
واحد حمل و نقل
 راه اندازی سیستم چربی پساب رستوران واتصال فاضالب ساختمان هرمز به شبکه جمع
آوری پساب
 فرهنگ سازی
 تهیه و نصب  24عدد تابلو زیســت محیطدر شــرکت به منظور اطالع رسانی و فرهنگ
سازی

 ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست ازطریق برگزاری برنامه نمادین در مناسبت های
زیست محیطی ،همکاري و تعامل با سازمان
هــا ،و مراجــع نظارتي و ذینفعــان در جهت
مسئوليت هاي اجتماعي شرکت
 شــرکت در هفدهمین نمایشــگاه محیطزیست تهران و شرکت در سمپوزیوم فوالد96
 اقدامات مدیریتی
 تشکیل جلسات کار گروه رفع مغایرتهایزیســت محیطی در ســطح مدیریت ارشــد

سازمان ( 11جلسه)
 انجام دو دوره ممیزی داخلی سیســتمایزو  14001جهت شناسایی عدم انطباق ها
 اســتقرار نظــام مدیریتــی مدیریــتانرژیISO 50001
 انجــام مطالعــات ارزیابی اثرات زیســتمحیطی طرح توسعه فوالد هرمزگان از طریق
شرکت فوالد تکنیک مشاور طرح
 اقدامــات کنترلی  ،پایــش و اندازه
گیری

 ارزیابی عملکرد زیست محیطی پیمانکارانارزیابی عملکرد زیســت محیطی واحد های
بهره برداری
 انجــام  4مرحله آزمایشــات پارامترهایآالینده هوا «خروجی دودکش ها و پارامترهای
اســتاندارد هوای» در قالب طرح خود اظهاری
توســط آزمایشگاه معتمد ســازمان حفاظت
محیط زیست
 تکمیل  4دوره خود اظهاری پسماند هایصنعتی و ویژه
 تکمیل  4دوره خود اظهاری پسماند هایبرقی و الکترونیکی
 اخذ مجوز سازمان حفاظت محیط زیستجهت خروج ضایعات
 انجــام دو دوره آنالیزترکیب شــیمیاییپسماندهای تولیدی
 بارگزاری ماهیانه اطالعات زیست محیطدر ســایت ســازمان صنعت معدن و تجارت
هرمزگان
 انجــام آنالیز ماهیانه پســاب های تصفیهشده بهداشتی و صنعتی
 مبارزه با حشــرات و جونــدگان موذی ازطریق طعمه گذاری و سم پاشی بصورت فصلی
 تدویــن گردشــکار مدیریــت ضایعات وبازنگری گردشکار ارتباطات داخلی و خارجی
در زمینه محیط زیست
 فضای سبز
 تولیــد و تکثیر و کاشــت بیش از 7000اصله نهال گل زینتی در سال 1396
 کســب مقــام ســوم جشــنواره انتخابزیباترین فضای سبز شهری بندرعباس
 حفظ و نگهداشــت فضای ســبز از طریقآبیاری قطره ای و بارانی
 استفاده از آب تصفیه شده پساب بهداشتیجهت آبیاری فضای سبز از ابتدای سال 1396

جنبش ســامان دادن به محیط های کاری در چند دهه اخیر در دنیا آغاز گرديده
و یکی از ویژگیهای مشــترک ســازمانهای تعالی خواه و خوش آوازه توجه جدی به
پاکیزگی و سامان دادن محیط کار است.
پياده سازي نظام آراستگي ( )5Sدر قالب پروژه اي در تاريخ  1392/03/01توسط
واحد تضمين كيفيت در  14ناحيه منتخب ( )Pilotآغاز و گام هاي پياده ســازي آن
طبق برنامه ريزيهای انجام شده؛ پيش رفته و در  92/09/01با انجام سومین ارزیابی
بعنوان يكي از سيستم هاي جاري شركت استقرار یافت.
در همین راســتا با بومی ســازی دانش تســهیلگری و ارزیابــی در بین کارکنان
ســازمان ،تــا انتهای ســال گذشــته  9دوره ارزیابی سراســری در ســطح فوالد
هرمــزگان برگزار گردیــده و دهمین و آخرین دوره آن در اردیبشــهت ماه ســال
جــاری با حضور کلیــه واحدها و با تالش تیــم ارزیابی داخلی (بالــغ بر  250نفر/
ســاعت) انجام پذیرفت ،که نتایج آن در حال محاســبه بــوده و در ماه جاری اعالم
میگردد.
نحوه محاسبه امتیازات بدین گونه است که پس از کمی کردن ارزیابی های کیفی
انجام شده توسط نرم افزار ،امتیاز هر کمیته تعیین و با توجه به آن طبق جدول ذیل
در یکی از سطوح آراستگی طبقه بندی می شوند.
عنوان سطح

بازه امتیازی

سطح مطلوب ()Grade A

از امتیاز  80تا 100

سطح قابل قبول ()Grade B

از امتیاز  60تا 79

سطح غیر قابل قبول

امتیاز زیر 60

امید است با تالش پرسنل خدوم فوالد هرمزگان در آینده ای نزدیک کمیته های
ســطوح  Cو  Bدر راســتای ارتقا و صعود به ســطح باالتر و کمیته های سطح  Aدر
راستای حفظ وضعیت مطلوب خود تالش نمایند.
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مقاله

مهندسی اجتماعی

در مباحــث امنیت اطالعات یکی از مهمترین روش های نفوذ« ،مهندســی اجتماعی»
اســت .مهندســی اجتماعی نیازی به مســایل تکنیکی ندارد بلکه بســتگی زیادی به
مهارتهای فردی دارد .نفوذگر با اســتفاده از فریب و نیرنگ و یا ارعاب ،قربانی خود را
قانع میکند که رمز عبور و یا هر اطالعات مفید دیگری را در اختیار او قرار دهد.اگر شما
به عنوان یکی از کارمندان سازمان که دسترسی هایی بر روی شبکه دارد فریب بخورید
و کلمــه عبور خود را در اختیار یک کاربر غیر مجاز قرار دهید ،آنگاه تمامی روشهای
محافظــت در برابر حمالت بی فایده خواهد بود .روش مهندســی اجتماعی از آن جهت
برای نفوذگرها حائز اهمیت است که اطالعاتی جهت حمله به قربانی را در اختیار آنها
قــرار میدهد .نفوذگرها برای فریب دادن کاربران از راه های معمولی مانند اســتفاده از
نامههای الکترونیکی یا تلفن استفاده میکنند .آنها در روش مهندسی اجتماعی به جای
اینکــه حفره های امنیتی را پیدا کنند ،کاربران را به مکانهایی که میخواهند ،هدایت
می کنند .برای مثال از طریق یک تماس تلفنی و با اســتفاده از تمایالت و گرایشهای
آن فرد و جلب اعتماد او ،اطالعات مورد نیاز خود را کسب میکنند .مهندسی اجتماعی
برای ســازمانها بسیار خطرناک است؛ حتی برای سازمانهایی که از دیوارهای آتش یا
سیستمهای احراز هویت قدرتمند استفاده میکنند .زیرا نفوذگرها با این روش حصارهای
امنیتی را مورد هجوم قرار نمیدهند بلکه آن را دور میزنند.

 انواع روش های مهندســی اجتماعی را می توان به صورت زیر
بیان کرد:

 معامله متقابل (يا معاوضه هديه با اطالعات!)
در روابط اجتماعي امروزي ،اگر کســي هديهاي به ما بدهد و يا قول انجام کاري را
بدهد ،ما خود را مديون وي دانســته و اين محبت را به نحوي جبران ميکنيم .اين
محرک روانشناسي ،کاربردهاي زيادي بخصوص در مهندسي اجتماعي معکوس دارد.
مراقب باشيد ،اعتبار و اطالعات خود را قرباني آن نکنيد.
 هماهنگي و همرنگي با جماعت در اثر فشار اجتماعي
افــراد بدون هيچ دليل محکمي ســعي در جلب نظر ديگران دارنــد ،لذا افراد با
هدف عدم تمايل به آزردن ديگران و مخالفت با آنها و يا وحشت از اينکه در مقابل
ديگران نادان به نظر برســند نا آگاهانه اقدام به همرنگ شدن با جماعت مي نمايند
و به انجام کارهايي هر چند نادرست ولي مطابق خواسته ديگران دست ميزنند .اين
تمايل که از آن تحت عنوان «فشار اجتماعي» ياد ميشود ،معموال از سوي نفوذگرها
مورد سوء استفاده قرار ميگيرد و شرایط را به گونهای مهیا مینمایند که کارمند ،به
راحتی تحت فشارهای روانی افراد گروه شبکه اجتماعی اطالعات محرمانه سازمان را
در اختیار آنان قرار میدهد راحت ترين و ســاده ترين راه براي دستيابي به اطالعات
ســازمان براي نفوذگر ،مواجهشــدن با يک کارمند پر حرف و زياده گو بوده ،چرا که
فرد مهاجم بدون کوچکترين تالشي و تنها با شنيدن حرفهاي کارمند و حتي گاهي
تائيد یا تشويق وي باعث ترغيب او براي دادن اطالعات بيشتر و صحيحتر مينمايد.
 آشغال گردی ()dumpster diving

بعضی از مهندســی های اجتماعی ،روی مطالب و نوشتههای تحقیقاتی شرکت ها
میباشد .چنین فعالیت هایی به نام آشغال گردی معروف هستند (یعنی در آشغالها
و کاغذ های کاری دور انداخته شده یک شرکت به دنبال اطالعات مفید گشتن) که
این هم میتواند نوعی مهندسی اجتماعی باشد.
 در هنگام بروز تهاجم چه اقدامي انجام دهيم؟
در صورتي که فکر مي کنيد به هر دليلي اطالعات حســاس ســازمان خود را در
اختيــار افراد غير مجاز قرار داده ايد ،بالفاصله موضوع را به اطالع افراد مســئول در
ســازمان خود نظير روساي مســتقيم خود يا واحد حراست برسانيد .آنان مي توانند
هشــدارهاي الزم را در اســرع وقت در اختيار ديگران قرار دهند .ضمناً آگاه باشيد
هرگــز دفاع در برابر حمالت مهندســي اجتماعي نبايد همراه با بــي احترامي و يا
پرخاشــگري باشد ،چرا که ممکن اســت در حين عصبانيت اقدام به افشاي بخشي
از اطالعات مورد درخواســت نفوذگر نمائيد ،همچنين اين احتمال وجود دارد که در
تشخيص مهاجم اشتباه کرده و شخص بي اطالع از قوانين سازمان را با مهاجم اشتباه
گرفته باشــيد .بنابراين در زمان قرار گرفتن در چنين شرايطي ضمن رعايت احترام
با راهنمايي شــخص متقاضي اطالعات ،وي را از قوانين مطلع کرده و راههاي قانوني
کسب اطالعات مورد نياز وي را به او نشان دهيد.
 ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺣﻤﻼت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎیــی ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣا ً ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ اند و در
آﻧﺎن از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﺎص در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮐﻨﺎن و یا ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﯽشــود ،ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻮده و ﺑﺎ دﯾﺪ ﺳﻮء ﻇﻦ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد
ﻧﺎﺷﻨﺎس ادﻋﺎ ﻣﯽکنــد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،ﺳﻌﯽ کنیــد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد
ادﻋﺎي وي ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ وي ﮐﺴﺐ اطــاع ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﮔز اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ( اطالعــات تولیــد ،خرید ،فروش ،مالــی و  )...را در اﺧﺘﯿﺎر
دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اطمینان ﺣﺎﺻﻞ کنید ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺠﻮر ﻻزم ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اطالعات درﺧﻮاﺳﺘﯽ را دارد .

تیم کوهنــوردی فوالد هرمــزگان و تیم کوهنوردی
منطقه ازاد قشــم در یک صعود مشــترک طبق برنامه
ساالنه در تاریخ  29و  30خرداد ماه به بلندترین قله استان
گیــان صعود کردند و خط راس این کوه(۶۶۰۰متر) را
پیمایش نمودند .کوه شاه معلم(۴۰۵۸مترارتفاع) یکی از
کوه های پرشیب و سخت پیمایش است که کوهنوردان
ان را برای ازمایشو ایجاد آمادگی خود برای صعود های
بلندتر انتخاب میکنند.

سرپرست :قاسم رسانه
مربی :مهدی معماری
راهنما :صدیق صفت
مسول فنی :علی داه
اعضــای این تیم عبارتند از  :عبداهلل رســانه ،حســن
مظفــری ،اصغر محمد حســینی زاده ،میــاد حیدری،
محســن ابیاری ،جعفر مــرادی ،مســلم فدایی ،محمد
کاظمی ،محمد حسین زاده.

در محضر والیت

بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان و
کارکنان مجلس شورای اسالمی
ا ّوالً به مناســبت این ایّام ،ایــن ایّام تازه از
ماه رمضان فاصله گرفتهایــم و تا حدودی در
حالوهوای رمضانی هنوز هســتید و انشاءاهلل
هستیم؛ من یک چند جملهای عرض کنم .روح
تقرب الیاهلل اســت؛ همهی کارهایی
خدمتّ ،
که شــما میکنید ،چــه در صحن مجلس ،چه
در کمیسیونها ،چه در دستگاههای مرتبط با
مجلس -همهی این خدمات -اگر چنانچه برای
خــدا و در راه خدا انجام بگیرد ،خدمت واقعی
تقرب الیاهلل اســت؛ حقیقتاً
اســت و مایهی ّ
کمترعبادتی برابری میکند با اینجور خدماتی،
درصورتیکه برای خــدا انجام بگیرد .این روح
الیتهای ما،
معنوی و الهی اگر حاکم بشود بر ف ّع ّ
ف زدن ما ،بر ســکوت ما
بر اقدامات ما ،بر حر 
تأثیرش این است که جامعه را اعتالء میبخشد،
و انســانها را به جوهر حقیقی خودشــان که
مطلوب انبیای الهی است نزدیک میکند .ماها
اســیر ما ّدهایم؛ نگاه ما ،چشم ما فقط مظاهر و
نشانههای ما ّده را مشاهده میکند؛ برای همین
هم هست که به اینها دل میبندیم ،زیباییهای
ما ّدی مــا را به خود جذب میکند ،چشــم ما
بیــش از این را نمیبیند وقتی در محیط ما ّدی
گرفتار میشــود .اگر معنویّت را افزایش دادیم،
جدی
تقرب الیاهلل را ّ
صفای قلب را باال بردیمّ ،
گرفتیم ،برای خدا کار کردن را تمرین کردیم
و پیش رفتیم ،آن روح زاللی که در شما پیش
میآید ،موجب میشود که چشمها باز بشود به

تیم فوتسال شرکت فوالد هرمزگان فاتح جام قهرمانی مسابقات
فوتسال جام رمضان استان هرمزگان شد
تیم فوتسال شرکت فوالد هرمزگان ضمن قهرمانی
در مســابقات جام رمضان ،جام اخــاق این دوره از
مسابقات را نیز دریافت کرد.
در این دوره ازمسابقات که در بندرعباس از  ۶تا ۲۲
خردادماه به میزبانی داشــگاه علوم پزشکی در سالن
ورزشی شــریعتی این دانشگاه برگزار شد 13 ،تیم از
شرکت ها و ادارات مختلف شرکت داشتند .
تیم فوتســال شــرکت فوالد هرمزگان با حضوری
خیره کننده توانســت پس از انجــام  6بازی ،ضمن
دریافت جام اخــاق  ،جام قهرمانــی را نیز به خانه
بیاورد .امیر ارسالن خوری دروازه بان این تیم بهترین
دروازه بان این دوره از مسابقات شد.

فعالیت فرهنگی فوق برنامه نیست
مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالدهرمزگان
بر اهمیت فعالیتهــای فرهنگی تاکید کرد و گفت:
فعالیتهای فرهنگــی در جامعه ،فوق برنامه نامیده
میشود ،در حالیکه فعالیت فرهنگی از برنامه های
اصلی و ضروری است و نباید جزو فرایندهای دست
چندم محسوب شود.
مهنــدس امیــد محمدی با بیان نقــش و جایگاه
فعالیتهــای فرهنگی به تشــریح اقدامات فرهنگی و
مذهبی ایام ماه مبارک رمضانپرداخت و از برگزاری
محفــل نورانــی انس با قــرآن با حضــور حافظان
ممتاز نوجوان در مســجد امام حســین (ع) شرکت
فوالدهرمزگان خبر داد.
وی گفــت :در محفل نورانی که به همت مدیریت
خدمات عمومی و رفاهی و مشــارکت پایگاه بسیج
شهیدلشگری فوالدهرمزگان برگزار شد ،مدیرعامل،
معاونیــن ،مدیــران و کارکنان این شــرکت حضور
داشــتند و دو تن از حافظان قرآن کریم از اســتان
خراسان رضوی به اجرای برنامه پرداختند.
مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالدهرمزگان،
هدف از برگزاری محفل انس با قرآن را فرصتی برای
انس بیشــتر کارکنان جوان با قرآن و بهره گیری از
الگوی قرآنی دانست.
مهنــدس امید محمدی افزود :بــا توجه به هجمه
های گســترده فرهنگی دشــمنان علیه کشورمان،
بایــد حرکت های عمیقی برای تثبیت و بقای بنیان
های دینی ،اعتقادی و فرهنگی جامعه صورت گیرد
و معتقدیم قرآن کتاب همه شــئون زندگی اســت
و تربیت ،اخالق ،شــهادت ،وجــدان کاری ،اقتصاد
اســامی و در آن بــرای تعالی انســان مومن وجود
دارد.
وی ضمــن برشــمردن فضیلتهــای کالم خدا و
تأکیــدات مقام معظم رهبری در جهت ترویج آن در
بین کارکنان و خانــواده های آنان بر نهادینه کردن
آن در بین کارکنان و خانــواده ی آنان تأکید نمود
و گفــت :اگر بتوان فرهنگ قرآنــی را در بین آحاد
مــردم نهادینه کرد ،قطعاً پیامــد آن ،فرهنگ جهاد
و تــاش مضاعف و از خود گذشــتگی و زندگی بر

مناظر زیباتــری ،واالتری ،عالیتری از آنچه از
این زیباییها و مطلوبهــای دنیوی در دنیا ما
مشاهده میکنیم.
اگر زین خاکدان پست روزی بَر پری ،بینی
که گردونها و گیتیها است مُلک آنجهانی را
منظــور از ایــن « ُم ِ
لــک آنجهانی» فقط
بهشت نیســت ،فقط قیامت نیست؛ در همین
دنیا هم هســتند و بودند افرادی که با چشــم
حقیقتبین ،با چشم معنوینگر حقایقی را در
این دنیا دیدند و زندگی خوشی را گذراندند با
نگاه به آن مناظر معنــوی و الهی و نعمتهای
برتر خداوندی؛ بــه این چیزهایی هم که ماها
توجه
به آنها پابندیــم ،غالباً بیاعتنــا بودندّ ،
نداشتند .در این راه میشود حرکت کرد ،همه
میتوانیم حرکت کنیم؛ این یک راه ســنگالخ
و دشــوار نیســت؛ اگر چنانچه در کارهایمان
همیــن را رعایت بکنیم که ببینیم این اقدامی
که میخواهیم بکنیم ،این حرفی که میخواهیم
بزنیم ،این قانونی که میخواهیم تصویب بکنیم،
این نظر مشورتیای که میخواهیم بدهیم ،این
حرکت خدماتیای که انجام میدهیم ،برای خدا
است ،مورد رضای خدا است ،اقدام کنیم ،و اگر
احســاس کردیم که مورد رضای خدا نیست،
اقدام نکنیم؛ این مالحظــه ،این د ّقت از همه
برمیآید ،از همهی ماها برمیآید[ .اگر] اقدام
کنیم ،بتدریج ما را جلو خواهد برد ،ما را زالل
خواهد کرد ،صفای ما را افزایش خواهد داد.

تیم بسکتبال بانوان فوالد هرمزگان
قهرمان لیگ استانی شد
مسابقات لیگ بسکتبال بانوان استان هرمزگان با قهرمانی
تیم بانوان فوالد هرمزگان  1397به پایان رسید .این دوره
از مسابقات که در بهمن ماه سال  96آغاز گردید و با حضور
 9تیم از شهرهای بندرعباس ،قشم ،میناب و بندر لنگه به
صورت دوره ای برگزارگردید تیم بانوان فوالد هرمزگان در
اولین دوره از حضور خــود با پیروزی بر حریفان خود و در
نهایت با شکســت تیم بسیج بندرعباس در مرحله فینال با
نتیجه  60بر  53به عنوان قهرمانی مســابقات دست یافت.
شایان ذکر است تیم های شرکت کننده این دوره از حضور
بازیکنان در سطح بازی های سوپر لیگ کشوری و همچنین
بازیکنان دعوت شــده در اردوهای تیم ملی برخوردار بودند
که فوالد هرمزگان توانست با اقتدار بر حریفان پیروز شود و
قهرمان این دوره از مسابقات گردد..
اعضاء تیم بسکتبال بانوان
سرمربی فرزانه چنگ
بازیکنــان (بانــوان) :حکیمه مرادی ،ســیما ســلیمی،

زهرادادآفرین ،نرگس حسنپور ،شــیوا کناریزاده ،نسرین
باقری ،محدثــه مرادی ،فاطمه ناصــری ،راحله خلفینژاد،
سیما رودبارینیا ،آسیه عیدی ،مهدیه دادرس ،فروغ فروغی.
مدیریت خدمات عمومی آمور ورزش

دستور تهیهی نوشیدنی های خنک تابستانی

اســاس آموزههای دینی و قرآنی خواهد بود که این
امر استحکام خانوادهها بعنوان پشتوانه کارکنان برای
کسب و کار حالل را در پی خواهد داشت.
مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالدهرمزگان
در ادامه تشــریح اقدامات فرهنگی و اجتماعی این
شــرکت در ماه مبارک رمضان افزود :به فضل الهی
و با توجــه به اســتعدادهای خــدادادی کارکنان،
توسط قاریان همکار ،هر روز بعداز اقامه فریضه نماز
جماعــت ظهر و عصر با حضــور کارکنان با تالوت
قرآن فضای کسب و کار معنوی شد.
محمدی ارائه تفسیر و بیان احکام شرعی ،آموزش
صحت قرائت نماز ،برگزاری کالس اخالق و برگزاری
مســابقه کتابخوانی با موضوع مبانــی دینی اقتصاد
مقاومتی (تالیف آیت ا ...نعیم آبادی نماینده محترم
ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس) را از
جمله دیگر فعالیتها عنوان نمود.
وی بــا اشــاره به اهمیــت و جایگاه بســیار مهم
مســئولیتهای اجتماعــی در اهــداف اســتراتژیک
فوالدهرمزگان توزیع بســته های غذایی ،تهیه کولر،
پرداخت شــهریه دانشــجویان و تهیه مــوارد دیگر
نیازمندان را برخی از اقدامات برشمرد.
مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالدهرمزگان
در پایان با اشاره به کسب رکوردهای غرورآفرین در
خرداد که مصادف شــده بود با ماه مبارک رمضان و
شــرایط خاص هوای بندرعباس کــه به مانند جهاد
اســت ،را بــه هیات مدیــره ،مدیرعامــل ،مدیران،
کارکنان و شــرکای تجاری فوالدهرمزگان تبریک و
تهنیت گفت.

بــا آغاز فصل گرمــا و فعالیت در خارج از منــزل در طول روز،
وقتی کــه به منزل بازمیگردید و جلوی کولر مینشــینید ،یک
نوشــیدنی خنک خیلی میچسبد تا خستگی از وجودتان بیرون
بــرود و جگرتان حال بیایــد .در این مقاله دســتور تهیهی چند
نوشــیدنی خنک تابستانی را بخوانید که تهیهی آنها زمان زیادی
هم نمیبرد ..

 موکوتینی چای قرمز

این چای که به چای مکه یا هیبیســکوس هم شهرت دارد ،به
خودی خود با طعم ترشی که دارد باعث در رفتن خستگی ،آنهم
در فصول گرما اســت .این چای را میتوانید به صورت خشک از
عطاری و یا چای کیسهای خریداری کنید.
مواد مورد نیــاز ۳ :پیمانه چای قرمز ۳ ،پیمانه نوشــیدنی
گازدار زنجبیل (میتوانید از دلستر زنجبیلی هم استفاده کنید)،
برش آناناس
چای قرمز را با نوشــیدنی زنجبیلی مخلوط کنید .ترکیب را
در لیوان بلند و با یخ ســرو کنید .در هر لیوان یک برش آناناس
قرار دهید.

 آیس تی زنجبیل و عسل

نوشــیدن آیس تی یکی از بهترین راههای لذت بردن از چای
در فصول گرما است .خصوصا برای ما ایرانیها که چای بخشی از
فرهنگمان است.
مواد مورد نیاز ۸ :پیمانه آب جوش ۶ ،عدد چای کیســهای2 ،
قاشق چایخوری زنجبیل خرد شدهی تازه ،یک سوم پیمانه عسل
آب جوش و چایهای کیســهای را درون یک پارچ مقاوم در
برابر حــرارت بریزید و  10دقیق صبر کنید تــا چای رنگ بدهد
(بسته به ســلیقهتان و رنگ چایای که دوست دارید ،میتوانید
تعداد چایهای کیسهای را کم و زیاد کنید).
چایهای کیســهای را از پارچ خارج کنید و بگذارید به دمای
اتاق برسد .عســل و زنجبیل خرد شــده را اضافه کنید و درون
یخچال قرار دهید .با یخ سرو کنید.

 آیس تی هندوانه و ریحان

هندوانه که در این فصل دیگر جای خود دارد و نیازی نیســت
که از خنکی و حس خوبش چیزی برایتان بگویم.

مواد مورد نیاز ۸ :پیمانه آب جوش ۶ ،عدد چای کیسهای ،یک
هشتم یک هندوانهی متوسط ،یک دستهی کوچک ریحان تازه،
شکر (در صورت تمایل)
آب جوش و چایهای کیســهای را درون یک پارچ مقاوم در
برابر حــرارت بریزید و  10دقیق صبر کنید تــا چای رنگ بدهد
(بسته به ســلیقهتان و رنگ چایای که دوست دارید ،میتوانید
تعداد چایهای کیسهای را کم و زیاد کنید).
چایهای کیســهای را از پارچ خارج کنید و بگذارید به دمای
اتاق برســد .ترکیب را درون یخچال قرار دهید تا خنک شــود.
پیش از سرو کردن ،هندوانهی خرد شده و ریحان را اضافه کنید
و با یخ سرو کنید.

 آیس تی انار و لیموترش

کال فصل گرما ،فصل خنکی و ترشــی است و همه چیز ترش
در این فصل مزه میدهــد .حاال چرا این چیزهــای ترش ،انار و
لیمو نباشند؟
مواد مورد نیاز ۸ :پیمانه آب جوش ۶ ،عدد چای کیســهای2 ،
پیمانه آب انار 3 ،عدد لیموترش ورقه شده (باریک) ،یک چهارم
پیمانه شکر
آب جوش و چایهای کیســهای را درون یک پارچ مقاوم در
برابر حــرارت بریزید و  10دقیق صبر کنید تــا چای رنگ بدهد
(بسته به ســلیقهتان و رنگ چایای که دوست دارید ،میتوانید
تعداد چایهای کیسهای را کم و زیاد کنید).
چایهای کیســهای را از پارچ خارج کنید و بگذارید به دمای
اتاق برسد .آب انار ،ورقههای لیمو و شکر را اضافه کنید .ترکیب
را درون یخچال قرار دهید تا خنک شود .با یخ سرو کنید.

 لیموناد

اینم که همون شربت آبلیموی خودمونه که اکثرا بلدیم چطور
درست کنیم.
مواد مورد نیاز :یک و نیم پیمانه آب لیموی تازه ،نصف پیمانه
شکر ۶ ،پیمانه آب ،ورقههای لیمو برای تزئین ،یخ
همهی مواد را درون یک پارچ بزرگ مخلوط کنید تا شکر حل
شود .محصول نهایی را با یخ سرو کنید و برای تزئین از حلقههای
لیمو استفاده کنید.

