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رهبر معظم انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۰ هجری 
شمسی، با تبریک عید عید نوروز به هم میهنان بویژه خانواده های معظم 
شهیدان و جانبازان و همه ملت هایی که نوروز را گرامی می دارند، و با 
ابراز امیدواری به کسب برکات مادی و معنوی از تقارن سال جدید با 
اعیاد شعبانیه و متبرک شدن سال ۱۴۰۰ به دو عید نیمه شعبان و جشن 
والدت حضرت ولی عصر)عج(، سال جدید را سال »تولید؛ پشتیبانی ها، 

مانع زدایی ها« نامگذاری کردند.
و  گوناگون  حوادث  با  آمیخته  را  سال ۹۹  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بی سابقه بخصوص پدیده ناآشنای کرونا خواندند و افزودند: کرونا زندگی 
مردم از جمله کسب وکارها، محیطهای درسی، اجتماعات دینی، ورزش 

و سفرها را تحت تأثیر قرار داد و ضربه سختی به اشتغال در کشور زد.
رهبر انقالب اسالمی، جان باختن دهها هزار تن از مردم عزیز در اثر کرونا 
را تلخ تر از همه حوادث ۹۹ دانستند و با طلب رحمت و مغفرت الهی برای 

جان باختگان، با خانواده های داغدار آنان ابراز همدردی کردند.
ایشان سال ۹۹ را در عین حال سال بروز توانایی های ملت ایران در مقابله 
با آزمون بزرگ کرونا و همچنین در مقابله با فشار حداکثری دشمن 
توصیف کردند و گفتند: ملت عزیز ما از مجموعه های درمانی و بهداشتی، 
تا محققان و دانشمندان، گروههای جهادی و خدمتگزار و آحاد مردم با 
وجود تحریم و مسدود بودن راههای استفاده از امکانات خارج از کشور، 
توانایی و تجربه بزرگی از خود برای مدیریت این حادثه تلخ نشان دادند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای به شکست کشاندن فشار حداکثری دشمن را 
درخشش دیگری از توانایی های ملی در سال ۹۹ برشمردند و افزودند: 
دشمنان ایران و در رأس آنها آمریکا درصدد به زانو درآوردن ملت ایران 
بودند. البته ما می دانستیم که ملت می ایستد و آنها شکست می خوردند 
اما امروز به اعتراف خود آمریکایی ها و رفقای اروپایی شان، فشار حداکثری 

شکست خورده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به ارزیابی میزان تحقق شعار سال 
۹۹ یعنی جهش تولید پرداختند و گفتند: بر اساس گزارشهای متعدد 
مردمی و دولتی، جهش تولید تا حّد قابل قبولی در بخش هایی از کشور 

تحقق یافت.
رهبر انقالب افزودند: البته این میزان جهش در حّد انتظار نیست چراکه با 
وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در اقتصاد عمومی 
و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد، در حالی که انتظار بود جهش 

تولید گشایشی در زندگی مردم به وجود آورد.
ایشان شعار جهش تولید را یک شعار کامالً انقالبی خواندند و خاطرنشان 
از  کردند: تحقق جهش تولید هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور 
جمله در مسئله ارزش پول ملی دارد و هم موجب اعتماد به نفس ملی، 

رضایتمندی عمومی و تضمین کننده امنیت ملی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای علت تحقق نیافتن کامل جهش تولید در سال 
۹۹ را وجود موانع و همچنین حمایت نشدن تولید در همه بخش ها 

دانستند و با اشاره به معضل واردات و قاچاق، گفتند: ضعفهای قانونی 
و واردات رقیب خارجِی محصولی که در داخل با همت جوانان در حال 
تولید است، و یا قاچاق آن از طریق دستهای خیانتکار، مانع تولید است و 

موجب شکست خوردن آن می شود.
رهبر انقالب اسالمی، ایجاد مشّوق هایی از جمله مشّوق های سرمایه گذاری 
را الزمه جهش تولید خواندند و افزودند: اوضاع کسب وکار در کشور باید 
به گونه ای باشد که افراد به سرمایه گذاری در تولید تشویق شوند و از 

افزایش هزینه های تولید جلوگیری شود.
ایشان مشوق های اندک در بخش تولید و همچنین باالتر بودن شاخص 
هزینه تولید کننده از هزینه مصرف کننده در برخی سالها را مانع پیشرفت 
تولید دانستند و گفتند: حرکت انقالبِی جهش تولید در سال ۹۹ آغاز و 
با استقبال مردم مواجه شد و این حرکت باید در سال ۱۴۰۰ که در واقع 

آغاز یک قرن جدید است، ادامه پیدا کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سال ۱۴۰۰ را به علت در پیش بودن انتخابات 
و همچنین وجود زمینه مناسب برای شکوفایی جهش تولید، سالی 
حساس و مهم خواندند و افزودند: انتخابات خرداد ۱۴۰۰ و روی کارآمدن 
مدیریتهای جدید و احتماالً تازه نفس و با انگیزه های قوی، امسال را سالی 

بسیار مهم، حساس و تأثیرگذار در آینده کشور کرده است.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: عالوه بر این، در سال ۹۹ جهش تولید 
حرکتی در کشور به جود آورد که زمینه خوبی برای شکوفایی آن در 

سال جدید است.
ایشان افزودند: چه دولت کنونی و چه دولت آینده، باید با حمایتهای 
همه جانبه ی قانونی، دولتی و حکومتی از تولید و رفع موانع آن، همت 

کنند که امسال جهش تولید به معنی واقعی تحقق یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنشان کردند: بر این اساس شعار سال 
۱۴۰۰، »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« است که در خصوص آن و 
همچنین درباره انتخابات در سخنرانی روز اول سال مطالبی بیان خواهد 

شد.

رهبر انقالب اسالمی سال 1400 را سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نامگذاری کردند؛

شعار انقالبی جهش تولید باید با حمایت همه جانبه و رفع 
موانع کاماًل محقق شود
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ضروری اس��ت که مس��ئوالن نگاهی گذرا و سیاسی به شعار 
امس��ال نداشته باشند و بدانند تولید شاه کلید رشد اقتصادی 

کشور است.
 تولید و راه های افزایش تولید ملی همیش��ه یکی از دغدغه ها 
و مطالب��ات رهب��ر انقالب بوده و هس��ت و سال هاس��ت که 
عناوین اقتصادی و حمایت از تولید را برای شعار سال انتخاب 

می کنند.
 امسال با وجود اینکه همانند سال های گذشته عنوان اقتصادی 
را برای سال ۱۴۰۰ انتخاب کرده اند اما یک تفاوت محسوس 
میان شعار سال ۱۴۰۰ با سال های گذشته دارد که این تفاوت 
 در دو واژه »پش��تیبانی ها« و »مانع زدایی ها« محسوس است.

وقتی در معنا و مفهوم ش��عار س��ال توجه می شود، این نکته 
قابل بررس��ی که برای تحقق این ش��عار عالوه بر اینکه مردم 
بای��د در صحنه حاضر باش��ند و به وظایفش��ان در حمایت از 
تولی��د ملی عمل کنن��د، این بار رهبر معظ��م انقالب تأکید 

ویژه ای بر عملکرد مسئوالن و سیاستگذاران دارند. 
درواق��ع مردم تا ب��ه امروز ب��ه وظیفه خود ب��ه خوبی عمل 
کرده اند و تا آنجا که توانسته اند و در شرایط سخت اقتصادی 
از تولی��د ملی و کاالی ای��ران حمایت حداکثری داش��ته اند 
اما متأس��فانه آنچه که به آفت اقتصاد کش��ور تبدیل ش��ده، 
نگاه های کوته فکرانه، غرض ورزانه یا مدیریت های س��لیقه ای 
 ک��ه مانعی بزرگ پیش روی تولیدکنندگان تبدیل ش��ده اند.
ش��واهد و قرائن نش��ان می ده��د آن قدر که رهب��ر انقالب از 
عملکرد م��ردم در حمای��ت از تولید ملی رضای��ت دارند، از 

عملکرد مسئوالن راضی نیستند.
 مس��ئوالن دولتی و مدیران اجرایی کشور همیشه به عناوین 
س��ال نگاه ش��عاری داش��ته اند و هرازگاهی ب��رای بازی های 
سیاسی کم وبیش به نفع تولیدکننده قدمی برداشته اند، اما در 
اصل کاری انجام نداده اند و این تولیدکننده بوده که با وجود 
مشکالت اقتصادی و سختی های بروکراسی کشور، روی پای 
خود ایستاده اند و هرطور که شده اجازه نداده اند پرچم تولید 

ملی برزمین بیفتد.
س��ؤال اصل��ی در ای��ن یادداش��ت ای��ن اس��ت، ملزوم��ات 
تحق��ق ش��عار س��ال چیس��ت؟ ی��ا ب��ه بی��ان بهت��ر برای 
 عملی ش��دن ش��عار امس��ال مس��ئوالن باید چ��کار کنند؟ 
یک��ی از مهمتری��ن و اصلی ترین اقداماتی که مس��ئوالن در 
ابتدای امر باید انجام دهند، احس��اس مس��ئولیت و استفاده 

از ظرفی��ت ف��راوان موج��ود در کش��ور اس��ت و مس��ئوالن 
بای��د ای��ن موضوع مه��م را مدنظر قرار دهند که پش��تیبانی 
از تولیدکنن��ده و مانع زدای��ی از رون��د فعالیت آنها، توس��عه 
 اقتصادی و به تبع آن اقتدار ملی را به همراه خواهد داش��ت.

همچنی��ن ق��دم دومی که مس��ئوالن باید در مس��یر تحقق 
ش��عار س��ال بردارن��د، پررنگ ت��ر ک��ردن نق��ش م��ردم در 
اقتص��اد و حمای��ت از اقتص��اد محل��ی در مناط��ق مختلف 
کش��ور اس��ت ت��ا از طری��ق رش��د همه جانب��ه اقتص��ادی 
 را ب��ه ط��ور مت��وازن در سراس��ر کش��ور ش��اهد باش��یم.
افزایش س��هم س��رمایه گذاری نس��بت به GDP، جلوگیری 
از واردات غیرض��رور، مقابل��ه ب��ا قاچاق، اهمی��ت به اهلیت 
مسئوالن و مدیران، صنعتی شدن و جلوگیری از خام فروشی، 
خصوصی س��ازی به معنای واقعی مبتنی بر حفظ نیروی کار 
و بازس��ازی و نوس��ازی واحد تولیدی، بروزرسانی و کارآمدتر 
ساختن سیستم بانکی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی و 
شناسایی بازارهای جدید بین المللی با هدف توسعه صادرات 

از دیگر راه های تحقق شعار سال است.
اگ��ر بگوییم اقتصاد در کش��ور م��ا مظلوم واقع ش��ده، بیراه 
نگفته  ای��م. اقتصاد یک علم اس��ت؛ علمی که ب��رروی اقتدار 
کش��ور، معیش��ت مردم و رفاه اجتماع��ی و از همه مهمتر بر 

کاهش بزهکاری های اجتماعی تأثیرگذار است. 
بنابراین در جامعه ای که رش��د اقتص��ادی رقم خورده در آن 
جامعه آمار جرائم اجتماعی، تهدیدات امنیت ملی و بی ثباتی 
سیاس��ی به حداقل ممکن کاهش یافته اس��ت، پس ضروری 
اس��ت که مسئوالن کشور نس��بت به این موضوع مهم توجه 
داشته باشند و نگاهی گذرا و سیاسی به شعار امسال نداشته 
 باش��ند و بدانند که تولید ش��اه کلید رش��د اقتصادی کش��ور

 است.

 تولید؛ شاه کلید رشد اقتصادی کشور

سخن سردبیر

 سمیرا عسگری
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نشست پویش ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا )پویش ملی ره 
سالمت( با حضور ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط 
از مدیران  بهداشت و جمعی  وزارت  اطالع رسانی  و  عمومی 
پویش  و  بسیج  چهارم  گام  همراه  های  سازمان  مسئوالن  و 
ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا به صورت ویدئو کنفرانس در 

استودیو سالمت برگزار شد.
به گزارش رصد بین الملل ،  در ابتدای این نشست حریرچی 
با بیان این که سالمت موضوعی چندوجهی و با سایر مسائل 
اجتماعی بسیار مرتبط است، گفت: اصوال سالمت مردم اعم 
از جسمی و روانی بیش از ۸۰ درصد به عوامل اجتماعی موثر 
بر سالمت وابسته است که خارج از حوزه بهداشت و درمان 

رخ می دهد. 
همچون میزان درآمد ملی آن کشور خصوصا سرانه ملی، توزیع 
مناسب و عادالنه درآمد، میزان اشتغال و بهره مندی مردم از 
مسکن مناسب یا موارد منفی مانند اعتیاد، طالق و بیکاری بی 
راهه است که فکر کنیم همه مسائل بهداشت و درمان کشور 

را با پزشکی می توان رفع کرد.
منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در این نشست 
و  با کرونا  مبارزه  این شرکت در  اقدامات گسترده  با تشریح 
به  خدمات  ارائه  برای  مطهری  شهید  بیمارستان  اختصاص 
مردم و کمک هایی که وزارت بهداشت می تواند در این زمینه 
داشته باشد، گفت: در ذوب آهن اصفهان، رعایت پروتکل های 
وزارت بهداشت، عملی و اقدامات الزم برای غلبه بر کرونا انجام 
شده است، بنابراین باید در خارج از محیط های کار و به ویژه 

در ایام تعطیالت، مراقب افراد بود.
وی افزود: ما نیز خود را در راستای غلبه بر کرونا مسئول می 

دانیم تا ان شاءا... این دوره سخت را پشت سر بگذاریم.
و  عمومی  روابط  مرکز  رییس  جهانپور  نشست  این  پایان  در 
اطالع رسانی وزارت بهداشت از همکاری و همیاری ۷۰ شرکت 
و برند صنعتی و تجاری همراه و همیار گام چهارم بسیج و 

پویش ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا قدردانی کرد .
 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

انجــام اقدامــات الزم برای غلبــه
 بر کــــرونا در ذوب آهن اصفهان
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مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کاالی ایران با صدور اطالعیه 
ای از پذیرش سنگ آهن دانه بندی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در 

بازار اصلی این بورس خبر داد.
به گزارش رصدبین الملل ،  براساس این اطالعیه، پذیرش سنگ آهن 
دانه بندی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو پس از بررسی مدارک و 
مستندات در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ 
۲۵ فروردین ماه جاری در بازار اصلی بورس کاالی ایران مورد تصویب 
قرار گرفت.گفتنی است، قدیر قیافه عضو هیئت مدیره انجمن سنگ آهن 
و نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران پیش از این گفته بود، عرضه 
سنگ آهن در بورس کاال از حدود پنج سال پیش مطرح بود و مذاکره 
های متعددی نیز صورت گرفت که در آن ضرورت ورود معدنی ها به ویژه 
نهادهای تولیدی از جمله سنگ آهن در زنجیره ارزش فوالد مطرح شد 
و اقدامات مثبتی با همکاری بورس کاال و انجمن سنگ آهن انجام شد 
اما به دلیل برخی مسائل این اقدامات در سال های گذشته نافرجام ماند.

این در حالی است که عرضه بورسی هر کاالی تولیدی موجب شفافیت، 
روان شدن معامالت، ضمانت اجرای قرارداد و کشف قیمت واقعی خواهد 
شد و سنگ آهن هم از این قاعده مستثنی نیست. ورود سنگ آهن به 
بورس کاال هم به سود تمام ذی نفعان این بخش در باالدست شامل 
معدن کاران، تولیدکنندگان سنگ آهن کنسانتره و هم به نفع صنایع 
پایین دستی است زیرا می توانند به موقع و بدون تاخیر نیاز خود را از 
بورس کاال و در شرایط کامال رقابتی و شفاف تامین کنند که خوشبختانه 

هم اکنون بر لزوم عرضه زنجیره تولید فوالد در بورس تاکید می شود.
وی افزود: ما اصرار داریم که سنگ آهن در بورس کاال عرضه و کشف 
قیمت و شفاف سازی شود تا سنگ آهن با قیمتی منصفانه و عادالنه به 

دست حلقه های بعدی برسد.
در همین راستا و در تاریخ ۱۷ اسفند ماه انجام معامالت سنگ آهن 
در تاالر حراج باز بورس کاالی ایران به صورت رسمی آغاز شد تا فصل 

جدیدی در معامالت زنجیره فوالد در بورس رقم بخورد.
همچنین امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در 
جدیدترین مصاحبه خود با ابراز رضایت از مکانیزم عرضه سنگ آهن در 
بورس کاال و با تاکید بر اینکه قطعا به سمت گسترش این روش عرضه 
پیش خواهیم رفت گفته بود: ایمیدرو در تالش است استفاده از سازوکار 
بورس کاال را نسبت به مزایده های موجود، افزایش دهد و سنگ آهن 
بیشتری را از این طریق کشف قیمت کند و در همین راستا تاکنون ۳ 
محموله سنگ آهن دانه بندی از طریق این مکانیزم و از سوی ایمیدرو 
فروخته شده و نخستین محموله کلوخه سازمان نیز از طریق همین 
سیستم به فروش رسیده است و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 

معدنی ایران در نظر دارد این فرآیند را در سال ۱۴۰۰ تقویت کند.

ورود تقاضای باالی خرید سنگ آهن

 یکشنبه ۲۲ فروردین ماه ۳۰۰ هزار تن سنگ آهن در دو محموله ۵۰ 
هزار تنی سنگ آهن دانه بندی و ۲۵۰ هزار تنی سنگ آهن کلوخه در 
حالی روی تابلو حراج باز بورس کاالی ایران رفت که با استقبال خریداران 
در مجموع یک میلیون و ۵۰ هزار تن تقاضا برای خرید این دو محموله 
در تاالر شکل گرفت که به موجب آن کل حجم عرضه شده با افزایش 

قیمت پایه مورد معامله قرار گرفت.
به اعتقاد کارشناسان، ورود تقاضای باال برای خرید سنگ آهن در بورس 
کاال نوید واقعی سازی قیمت محصوالت معدنی و توزیع سود عادالنه در 
زنجیره فوالد را می دهد و به نظر می رسد با پذیرش سنگ آهن چادرملو، 
این اتفاق یعنی شفاف سازی و عدالت در حوزه کشف قیمت محصوالت 

معدنی به زودی رقم بخورد.
معدنی صنعتی چادرملو

سنگ آهن دانه بندی چادرملو
 در بــورس کاال پذیـرش شد
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مقابله با کرونا که با حضور دکتر ایرج حررچی معاون کل 
وزارت بهداشت ، دکتر کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت و جمعی از مدیران 
و مسئوالن سازمان های همراه گام چهارم بسیج و پویش 
ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا به صورت ویدئو کنفرانس 
در استودیو سالمت برگزار شد ، از نقش فوالد مبارکه و 
از  پیشگیری  مفاهیم  رسانی  اطالع  در  هرمزگان  فوالد 

کرونا تجلیل شد.
به گزارش رصد بین الملل ،  حریرچی در این شست با تاکید 
از مردم در مواجهه  بر ضرورت  نقش سازمان  ها در حمایت 

با کرونا  و لزوم اطالع رسانی گسترده به منظور انتقال مفاهیم 
پیشگیری از کرونا با بیانی مردمی گفت: این مهم صرفاً در توان 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست و الزم است 
همه سازمان ها، شرکت ها و برندها با ایفای نقش اجتماعی خود، 
این وزارتخانه را در پویش ملی اطالع رسانی غلبه بر کرونا که با 
هدف متقاعد سازی مردم و جلب همراهی بیشتر آنان انجام می 

پذیرد، یاری کنند.
 معاون کل وزارت بهداشت ))درخواست شفاف(( خود از سازمان 
ها، شرکت ها و برندها را این گونه گفت:   درخواست شفاف من 
این است که با کمک شما همیاران عملیات اطالع رسانی، مفاهیم 

توسط دکتر حریرچی در نشست پویش ملی اطالع رسانی مقابله با کرونا :

 از نقش فوالد هرمزگان در اطالع رسانی 
مفاهیم پیشگیری از کرونا تجلیل شد
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پیشگیری از کرونا را با بیانی مردمی انتقال دهیم.
 وی با تاکید بر اینکه اطالع رسانی باید در سطح گسترده تر انجام 
شود و این کار با پویش ملی اطالع رسانی برای غلبه بر کرونا در 
سراسر کشور اجرا خواهد شد،: از شرکت فوالد مبارکه و  فوالد 
مسئولیت  برای  خواست  شرکت ها  سایر  از  و  تشکر  هرمزگان 
اجتماعی خود در این مسیر از این پویش ملی حمایت کنند تا 
گام های بلندی برای اطالع رسانی مردم انجام شود.  در بخش 
دیگر این نشست رضا صفریان مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
هرمزگان ، اقدامات این شرکت در مبارزه با کرونا از اسفندماه سال 
۹۸ تاکنون را تشریح کرد . وی خرید تجهیزات پزشکی در رابطه 
با بیماری کرونا مانند ونتیالتور جهت استفاده در بیمارستانهای 
شهر بندرعباس، تهیه اقالم بهداشتی ازقبیل ماسک و دستکش 
رایگان  تامین  استان هرمزگان،  توزیع در  و  مایع ضدعفونی  و 
اکسیژن مورد نیاز بیمارستان های استان هرمزگان و استان های 
همجوار و تامین آهک مورد نیاز کلیه شهرداری های شهرستان 
های استان هرمزگان را اقداماتی برون سازمانی دانست که فوالد 
هرمزگان از ابتدای همه گیری کرونا در راستای مسئولیت های 
ارائه مشاوره آنالین شبانه  انجام داده است. وی  اجتماعی خود 
روزی به همکاران شرکت، و ایجاد سامانه خود اظهاری کرونا 
در  که  دانست  دیگری  اقدامات  را  کارکنان  غربالگری  جهت 
جلوگیری از شیوع کرونا در شرکت موثر بوده است. صفریان در 
ادامه با تاکید بر نقش اطالع رسانی در باالبردن سطح آگاهی 
جامعه گفت : از ابتدای همه گیری کرونا با تهیه کلیپ ها و 
انمیشین های آموزشی با موضوع کویید ۱۹، تهیه پوستر ها و 
بروشورهای آموزشی  و انتشار آن ها در بین کارکنان و خانواده 
های آن ها  از طریق سایت ، پورتال داخلی ، شبکه های اجتماعی 
و چاپ بنر و  و نیز استفاده از ظرفیت های رسانه های مکتوب 
و آنالین منطقه ای و کشوری جهت انتشار مطالب تهیه شده  
و مشارکت در پویش سراسری راه سالمت سعی نمودیم نقش 
سازنده ای را در ارتقای آگاهی و افزایش رعایت پروتکل های 

بهداشتی در  جامعه پیرامون خود ایفا کنیم . 

  مدیر روابط عمومی فوالد هرمزگان شاهد تاثیر گذاری اقدامات 
این شرکت در حوزه کرونا را جهش تولید و رکوردهای متعددی 
دانست که در سال ۹۹ همراه با مبارزه با کرونا ، توسط فوالد  

هرمزگان کسب شد

  وی در پایان آمادگی فوالد هرمزگان را برای همراهی با پویش 
ملی اطالع رسانی اعالم داشت
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خروج  از  ریخته گری  قالب  مسی  صفحات  بومی سازی 
کشــــــور  از  ارز  یورو  3.5میلیون  سالیــــــانه 

جلوگیری کرد.
به گزارش رصد بین الملل ،  رضا یزدخواستی، معاون خرید شرکت 
فوالد مبارکه از شکست انحصار ساخت صفحات مسی قالب های 

ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه خبر داد.
درخصوص  شرکت  عالی  مدیریت  نگاه  به  توجه  با  افزود:  وی 
بومی سازی اقالم استراتژیک، فعالیت های بومی سازی این صفحات 
به عنوان مهم ترین قطعه در فرایند انجماد و تبدیل مذاب به تختال 
فوالدی در خطوط ریخته گری مداوم با موفقیت انجام شد و عالوه 
بر ایجاد تکنولوژی ساخت در داخل و پشتیبانی مؤثر از خطوط 
تولید، از خروج سالیانه ۳.۵ میلیون یورو ارز از کشور بابت خرید 
این صفحات برای واحدهای ریخته گری فوالد مبارکه و مجتمع 

فوالد سبا جلوگیری گردید.

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: با توجه به نقش 
صفحات مسی قالب ریخته گری در میزان تولید و کیفیت تختال 
)به ویژه عیوب سطحی آن(، همیشه نگاه ویژه ای به این قطعه 
شده و تاکنون از منابع معتبر اروپایی ازجمله KME آلمان تأمین 

می شده است.
یزدخواستی در ادامه با اشاره به فرایند بومی سازی صفحات مسی 
قالب ریخته گری، تصریح کرد: این فرایند برای اولین بار با مشارکت 
سازمان جهاد دانشگاهی تهران و با سفارش  ۳ ِست از این قالب ها 
آغاز گردید و در ادامه، با توجه به مصرف زیاد این صفحات در 
خطوط ریخته گری و حساسیت پروژه، به منظور اطمینان از انجام 
این فرایند، بومی سازی این قطعات با ۳ شرکت دانش بنیان دیگر 

نیز شروع شد.
معاون خرید ضمن قدردانی از تمامی واحدهای درگیر در این پروژه 
ملی، اظهار امیدواری کرد: با تداوم این حمایت ها، به زودی شاهد 

برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری 
شرکت فوالد مبارکه   
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قطع نیاز کشور به تأمین این قطعه و سایر قطعات استراتژیک 
صنعت فوالدسازی از خارج کشور باشیم.

بومی سازی صفحات مسی قالب های ریخته گری مداوم با تکیه بر 
دانش داخلی و به روش PDCA در حال رشد و تکامل است

غالمرضا سلیمی، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
نیز در ادامه درخصوص مراحل بومی سازی این صفحات یادآور 
شد: در سال ۱۳۹۵ با تکمیل مطالعات قبلی و اجرای کنترل های 
آزمایشگاهی سختگیرانه و علمی، فرایند ساخت یک عدد صفحه 
مسی کوچک توسط کارشناسان فوالد مبارکه طراحی و تدوین 
از شرکت های دانش بنیان داخلی  این فرایند توسط یکی  شد. 
اجرایی گردید و یک عدد صفحه مسی عرضی تولید و بر  روی 

ماشین ریخته گری شماره ۱ نصب و بهره برداری شد.
وی اضافه کرد: قطعه موردنظر توانست تمام مدت زمان تولید را 
بدون هیچ گونه مشکلی طی کند و تا پایان تولید استفاده شود. 
دلتای آب نیز در ۲۰ روزی که قالب بر روی ماشین بود هیچ 
مشکلی ایجاد نکرد؛ بنابراین فاز اول پروژه با موفقیت به اجرا درآمد 
و انحصار تولید صفحات مسی قالب های ریخته گری مداوم توسط 

فوالد مبارکه شکسته شد.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم خاطرنشان کرد: پس 

از خروج صفحه از خط تولید، بالفاصله بررسی صفحه آغاز شد 
و مجددا  تمام خواص مکانیکی و فیزیکی آن کنترل و با حالت 
قبل از بهره برداری مقایسه گردید. عیوب ظاهرِی روی صفحه نیز 
شناسایی و بررسی شد و از آن زمان تا امروز، بومی سازی صفحات 
مسی قالب های ریخته گری مداوم با تکیه بر دانش داخلی و به 

روش PDCA در حال رشد و تکامل است.

صفحات مسی تشکیل دهنده قالب باید تا 
پایان تولید، عملکرد بی نقصی داشته باشند

روح اهلل بیران وند، رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم فوالد مبارکه نیز در 
خصوص اهمیت این تجهیز اضافه کرد: قالب ریخته گری مداوم مهم ترین 
و اساسی ترین تجهیز ماشین ریخته گری جهت شروع انجماد فلز مذاب 
است. این تجهیز از ۲ عدد صفحه مسی بزرگ )wide face( و ۲ عدد 
صفحه مسی کوچک )narrow side( تشکیل می شود که در کنار 
همدیگر قرار گرفته و یک محفظه مکعب مستطیل می سازند. ذوب از 
طریق سطح رویی این مکعب وارد قالب شده و پس از انجماد، از ضلع 
زیرین آن خارج و شکل ظاهری تختال )بر اساس ابعاد و اندازه موردنظر 

مشتری( ظاهر می شود.
وی افزود: در هنگام ریخته گری و زمانی که مذاب وارد قالب می شود، 
آب دمین با دمای مناسب در پشت این صفحات مسی حرکت کرده و 
این امر عالوه بر خنک کردن صفحات مسی، موجب انجماد مذاب داخل 
قالب و شکل گیری تختال می شود، چراکه دمای مذاب فوالد موجود در 
قالب حدود ۱۵۴۵ درجه سانتی گراد بوده، درحالی که دمای ذوب فلز 
مس حدود ۱۰۸۳ درجه سانتی گراد است؛ بنابراین نیاز به یک عامل 

خنک کننده در قالب ضروری است.
بیران وند یادآور شد: برای حرکت راحت تر مذاب و تختال در درون قالب و 
جلوگیری از تماس مذاب فوالد با صفحات مسی )که منجر به چسبیدن 
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از  مذاب فوالد به سطح صفحه مسی می شود(، در حین ریخته گری 
پودرهای روانکار استفاده می شود. این پودرها به حالت مذاب از حدفاصل 
مذاب و صفحه مسی حرکت کرده و عالوه بر روانکاری حرکت مذاب و 
تختال، مانع تماس مذاب با مس می شوند.رئیس تعمیرگاه ریخته گری 
مداوم فوالد مبارکه تصریح کرد: صفحات مسی تشکیل دهنده قالب باید 
در محیطی با دمای باال و فشار و سایش شدید، به مدت طوالنی خواص 
مکانیکی خود را حفظ کنند و کماکان تا پایان تولید، عملکرد بی نقصی 
داشته باشند. به این منظور باید در ساخت این قطعات از تکنولوژی 
خاصی استفاده کرد، چراکه اگر  از  مس معمولی استفاده شود، پس 
باال، این فلز  از چند ساعت ریخته گری و قرار گرفتن مس در دمای 
دچار تبلور مجدد و بازیابی و در نهایت رشد دانه خواهد شد؛ بنابراین 
بالفاصله خواص مکانیکی خود را از دست می دهد و به شدت تضعیف 
می شود. حتی ممکن است صفحه مسی دچار شکست و انفجار شود و 
حوادث سنگین انسانی و تجهیزاتی به وجود آید. جهت جلوگیری از این 
مشکالت الزم است فلز مس موردنیاز با ترکیب شیمیایی خاص و طی 
فرایندهای بسیار حساس متالوژیکی و مکانیکی تولید شود تا بتواند در 

تمام مدت زمان استفاده، خواص مکانیکی استوار و پایداری داشته باشد.

بومی سازی صفحات مسی ساخت داخل 
زمان تأمین آن ها را به یک پنجم کاهش 

داده است

سید مجتبی غیوری رئیس دفتر فنی تعمیرات ریخته گری نیز 
در راستای بومی سازی صفحات مسی عنوان کرد: صفحات مسی 
ماشین های  استراتژیک  قطعات  مهم ترین  از  یکی  ریخته گری 
ریخته گری است که عدم تأمین آن منجر به توقف این ماشین ها 
می گردد. بدین منظور با توجه به تشدید تحریم ها از سال ۹۰،  گام 
اول برای شناسایی متریال، خواص متالوژیکی و انجام تست های 
آزمایشگاهی برداشته شد. با توجه به عدم دسترسی به اطالعات 
پایه درجهت شکل دهی متریال و ایجاد سختی الزم و خواص 
هدایت الکتریکی و حرارتی مناسب، این اقدامات تا اواخر سال 
۹۵ به طول انجامید.وی یادآور شد: در ادامه، از سال ۱۳۹۸ و با 
حمایت و هدایت کارشناسان فوالد مبارکه، دو شرکت دانش بنیان 
دیگر نیز اقدام به ساخت صفحات مسی بزرگ و کوچک کردند و 
توسعه این قطعات استراتژیک اجرایی شد که خوشبختانه نتایج 

بسیار درخشانی نیز حاصل گردید.
مراحل  از  پس  افزود:  ریخته گری  تعمیرات  فنی  دفتر  رئیس 
بومی سازی با توجه به امکان ایجاد خسارت های سنگین در هنگام 
تست اولیه نمونه داخلی، با حمایت های مدیران مربوطه تأییدات 
الزم اخذ و تست با موفقیت انجام شد. پس از حصول اطمینان 
از بهبود کیفیت توسط کارشناسان مربوطه، متشکل از تیم های 
تعمیراتی، تولیدی و پشتیبانی، اطالعات دوباره بازنگری وساخت 
صفحه با تکیه بر دانش داخلی توسط شرکت های دانش بنیان نهایی 
گردید و در کنار صفحات آلمانی روی قالب ها نصب و استفاده 
شد.غیوری تصریح کرد: درمجموع کیفیت صفحات مسی ساخت 
داخل پس از توسعه ها و بهینه سازی های مختلف در سال های 
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اخیر، به کیفیت برخی نمونه های خارجی رسیده و در مواردی 
حتی از نمونه های چینی بهتر است که این امر نشان دهنده دانش 
فنی باالی کارشناسان داخلی است. کیفیت ساخت  این صفحات 
مسی ایرانی به حدی مورداطمینان است که پروژه های بزرگ 
تولید تختال ۲۵۰ بر روی ماشین ۲ ریخته گری و تولید تختال 
۳۰۰ بر روی ماشین ۵ ریخته گری، صرفا با تکیه بر توان تخصصی 
فوالد مبارکه و شرکت های دانش بنیان داخلی در ساخت صفحات 
مسی انجام شد. وی خاطرنشان کرد: انجام این پروژه عالوه بر 
کاهش هزینه ها، نیاز خطوط ریخته گری به کشورهای اروپایی را 
رفع کرده و زمان تأمین آن ها را به یک پنجم کاهش داده است. 
همچنین باعث جلوگیری از خروج قابل توجهی ارز از کشور شده 

و اشتغال زایی های مستقیم و غیرمستقیم را نیز رقم زده است.

تجربه موفق بومی سازی صفحات 
مسی قابلیـت تکرارپذیری برای دیگر 

شرکت های فوالدسازی را داراست

این  خصوص  در  نیز  بومی سازی  کارشناس  ایزدی  حسین 
اجزای  اصلی ترین  از  یکی  مسی  قالب های  گفت:  بومی سازی 
فیزیکی،  پدیده های  که  است  فوالد  مداوم  ریخته گری  ماشین 

شیمیایی و مکانیکی انجماد اولیه تختال در آن رخ می دهد.
وی مهم ترین فعالیت های صورت گرفته جهت ساخت این صفحات 

در واحد بومی سازی را به این شرح برشمرد: شناسایی و ارزیابی 
فنی امکانات، تجهیزات و پتانسیل های فنی سازندگان توانمند اعم 
از تجهیزات ریخته گری، آزمایشگاه ها و تیم های فنی و تحقیقاتی 
خواص  روی  بر  مطالعه  جهت  سازنده  شرکت های  در  موجود 
قطعات مسی؛ انجام تست های آنالیز شیمیایی، متالوگرافی، انتقال 
الکتریکی و سختی سنجی بر روی بسیاری از قطعات نو و مستهلک 
در جهت صحه گذاری مدارک و مشخص کردن پارامترهای مهم 
در عمر و کارکرد قطعه؛  هماهنگی در جهت ارجاع صفحات مسی 
مستهلک برای انجام بررسی های خواص فیزیکی، مکانیکی و آنالیز 
برگزاری جلسات دوطرفه در  ... توسط سازندگان؛  و  شیمیایی 
شرکت های سازنده و همچنین در فوالد مبارکه، جهت افزایش 
تعامالت با سازندگان و به تبع آن افزایش کیفیت قطعات تولیدی؛ 
عالی  مدیریت  توسط  قطعات  این  بومی سازی  فرایند  تسهیل 
خرید به منظور ایجاد جاذبه مشارکت در امر بومی سازی توسط 
شرکت های دانش بنیان؛ نظارت و بازرسی جهت کنترل کیفیت 

قطعات با همکاری واحد کنترل کیفیت قطعات یدکی.
برداری،  ابعاد  عالوه بر  شد:  یادآور  بومی سازی  کارشناس 
پارامترهایی اعم از آنالیز شیمیایی، سختی، هدایت الکتریکی و 
تست آلتراسونیک بر روی کلیه قطعات انجام می پذیرد و پس از 
آن جهت انجام تست گرم به شرکت فوالد مبارکه ارجاع می گردد.

وی خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته در ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری شرکت فوالد مبارکه و تجربه موفق بومی سازی این 
قطعات، این فرایند قابلیت تکرارپذیری برای دیگر شرکت های 

فوالدسازی را نیز داراست.
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میان  مشترک  همکاری  نامه  تفاهم  امضای  مراسم 
و  صنعتی  ـ  تجاری  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
کشور  امالک  و  اسناد  ثبت  سازمان  با  اقتصادی  ویژه 

منعقد شد.
به گزارش رصد بین الملل و به نقل از فرینا، این مراسم که 
امروز شنبه )۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰(، با حضور »حمیدرضا 
مومنی« مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی و »ذبیح اله خدائیان« معاون رئیس قوه قضائیه 
و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برگزار شد بر ارتقاء 
سطح مشارکت و تعامل هرچه بیشتر واحدهای ثبتی واقع در 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید شد.

مدیریت  امکان  دولت؛  مالکیت  تثبیت  با 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  زمین 

فراهم می شود

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
دولت، ضمن  مالکیت  تثبیت  با  گفت:  مراسم  این  در  کشور 
امکان مدیریت زمین در مناطق آزاد و ویژه  ایجاد شفافیت، 

اقتصادی فراهم می شود. 
ذبیح اهلل خدائیان، با تاکید بر لزوم تثبیت اراضی ملی و منابع 
در سال ۹۹  افزود:  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  طبیعی 
اقدامات بسیار مؤثری در اجرای این قانون داشتیم که قابل 
در  خوبی  موفقیت های  و  نیست  گذشته  دهه  چند  با  قیاس 
تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و منابع طبیعی داشته ایم.
خدائیان با تاکید بر اینکه تثبیت مالکیت دولت بر اراضی خود 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از موضوعات حائز اهمیت است، 
اظهار داشت: زمانی که موفق شویم سند کاداستر الکترونیکی 
برای اراضی این مناطق صادر کنیم امکان حراست و حفاظت 

از این اراضی برای مدیران این مناطف فراهم می شود.
این موضوع  بُعد دیگر  ادامه داد: شفافیت زمین و مسکن  او 
و  مدیران  به  شفافیت،  ایجاد  ضمن  کاداستر،  اجرای  است؛ 
از  بیشتری  شناخت  تا  می کند  کمک  مناطق  این  مسئوالن 

گام دیگری در شفافیت عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛

 تثبیت مالکیت دولت در اراضی
 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
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اراضی در اختیار خود داشته باشند و زمین را مدیریت کنند.
معاون رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در گذشته اسنادی 
مردم  و  دولتی  اراضی  بین  و  است  توصیفی  که  شده  صادر 
تداخل وجود دارد؛ لذا با تثبیت مالکیت دولت، ضمن ایجاد 
شفافیت، امکان مدیریت زمین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 

تجاری و صنعتی فراهم می شود.
خدائیان با بیان اینکه صدور اسناد کاداستری موجب افزایش 
ارزش افزوده اراضی می شود، گفت: براین اساس، این تفاهم 
نامه بین سازمان ثبت و مدیریت مناطق آزاد صنعتی و ویژه 
اقتصادی و تجاری منعقد می شود که ضمن تسریع در صدور 
ایجاد شفافیت و  این مناطق، سبب  اسناد مالکیت دولت در 

مدیریت اراضی در این مناطق می شود.
وی افزود: اقدام دیگری که در اجرای این تفاهم نامه صورت 
می گیرد، تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای است؛ در برخی از 
این اسناد حدود اراضی و امالک توصیفی است که با صدور 
هم  و  می شود  تعیین  حدود  هم  کاداستری  برگ  تک  سند 

اطالعات آن در سامانه های مربوطه ثبت می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با اشاره به تشکیل 
کارگروه هایی با مشارکت سازمان ثبت و دبیرخانه شورایعالی 
کرد:  اقتصادی،عنوان  ویژه  و  �  صنعتی  تجاری  آزاد  مناطق 
این کارگروه ها برای نظارت بر اجرای این تفاهم نامه تشکیل 

می شود تا هر چه سریع تر مفاد این تفاهم نامه عملیاتی شود.
خدائیان در پایان افزود: امیدواریم بتوانیم با کمک دو مجموعه 
این تفاهم نامه را اجرایی کنیم و در نهایت به روزی برسیم 
سند  فاقد  مناطق  این  در  دولت  اراضی  از  قطعه ای  هیچ  که 

کاداستری نباشد.

ایجاد  و  امالک  شدن  قانونمند  لزوم 
شفافیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

و  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر  و  جمهور  رئیس  مشاور 
ویژه اقتصادی نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت موضوع 
قانونمند شدن امالک و ایجاد شفافیت در این زمینه در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: با انعقاد این تفاهم نامه 

به دنبال تعیین تکلیف موضوع مالکیت اراضی هستیم.
مناطق  در  زمین  کرد: موضوع  مومنی خاطرنشان  حمیدرضا 
این  اساسی  به طور  و  برخوردار است  اهمیت ویژه ای  از  آزاد 

موضوع به درآمد های مناطق آزاد گره خورده است.
زیرساخت های  از  یکی  عنوان  به  زمین  اینکه  بیان  با  مومنی 
است،  برخوردار  ای  ویژه  اهمیت  از  آزاد  مناطق  در  اساسی 
گفت: تثبیت مالکیت دولت بر اراضی، موضوع مورد استقبال 
قانونی است و سعی  تکلیف  و  آزاد کشور است  همه مناطق 
حقوق  و  حق  هم  تا  کنیم  نهایی  را  موضوع  این  می کنیم 
مخاطبین به طور واقعی داده شود و از طرفی حق و حقوقی از 

بیت المال هم ضایع نشود.
شورایعالی  دبیرخانه  محل  در  نامه  تفاهم  این  است؛  گفتنی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میان»حمیدرضا مومنی« مشاور 
رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و 
»ذبیح اله خدائیان« معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور و معاونین و مدیران این دو نهاد به 

امضاء رسید.
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سردار شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولیعصر )عج( 
و  پایدار  تولید  در  را  خوزستان  فوالد  شرکت  استان، 
مسئولیت های اجتماعی، سازمان سرآمد کشور دانست.

به گزارش رصد بین الملل ، امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت 
مدیره،  هیات  رئیس  طاهری  رضا  همراه  به  خوزستان  فوالد 
هیات  اعضای  گودرزی  اسماعیل  و  زاده  مومن   محمدمهدی 
شهید  مقاومت  حوزه  فرمانده  زاده  توکلی  حمیدرضا  مدیره، 
بقایی و جمعی از مسئوالن شرکت با سردار حسن شاهوارپور 
دیدار  خوزستان  استان  )عج(  ولیعصر  حضرت  سپاه  فرمانده 

نمودند.
مناسبت  به  تبریک  ضمن  دیدار  این  در  پور  شاهوار  سردار 
فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: امروزه یکی از ضعف های 
نظر  در  ما  انقالب  به  زدن  ضربه  برای  دشمنان  که  جدی 

گرفته اند، حوزه اقتصاد است.
است،  اقتصاد شامل سه بخش  صنعت، کشاورزی و خدمات 
که مستقیماً با درآمد و معیشت مردم جامعه در ارتباط است. 

دشمن بنای خود را بر مبنای فشار اقتصادی قرار داده است.
وی افزود: راهبرد کالن جمهوری اسالمی ایستادگی و مقاومت 
در برابر آمریکا و استکبار جهانی است. تفکر آمریکایی بدین گونه 
است که اگر از طرف مقابل ضعفی مشاهده کند اعمال فشار 
با  پیشگیری  و  مقابله  حوزه  در  مثال  برای  می  نماید.  بیشتر 

ویروس کرونا مشاهده می شود که در میان تمامی کشورهای 
دنیا تبادل در حال انجام است اما دارایی های ایران بلوکه شده 

و اجازه خرید دارو به ایران داده نمی شود.
فرمانده سپاه حضرت ولیعصر )عج( در ادامه بیان داشت: در 
حوزه اقتصاد بخش های دولتی و خصوصی باید تالش نمایند 
تا راه های برون رفت از فشار ظالمانه ی اقتصادی به دست آید. 
با اقدامات توسعه  ای، فشارهای سنگینی که دشمن بر ما وارد 

می کند، جبران می شود.
ظرفیت های  و  شاخص ها  به  توجه  با  کرد:  تاکید  شاهوارپور 
انسانی فوالد خوزستان، قابلیت توسعه  اقلیمی آبی و نیروی 
فراهم است. تالش ها در حوزه اقتصاد باید به گونه ای انجام 
نشینی،  حاشیه  و  بیکاری  فقر،  همچون  تنش هایی  که  شود 
امنیت تولید را به خطر نیاندازد. بخش عمده ای از طرح های 
اجتماعی باید در مناطق کم  برخودار انجام شود. شرکت  فوالد 
خوزستان همواره سهم خود را برای محرومیت زدایی پرداخت 

نموده است.
اظهار  خوزستان  استان  )عج(  ولیعصر  حضرت  سپاه  فرمانده 
داشت: برای پایداری چرخه ی تولید شرکت فوالد خوزستان 
امنیت را تضمین می کنیم. از طرفی بخشی از امنیت را  فعالیت  
های اجتماعی تشکیل می دهد. با توجه به نارسایی ها وحاشیه  
نشینی که در اطراف شهر اهواز وجود دارد،  انتظار داریم به 

فوالد خوزستان در تولید پایدار و 
مسئولیت های اجتماعی سرآمد کشور است
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مانند همیشه شرکت  فوالد خوزستان به فعالیت های خود در 
حوزه مسولیت های اجتماعی در این  مناطق ادامه دهد.

شرکت  مدیرعامل  ابراهیمی  امین  دیدار  این  ادامه ی  در 
نام  به    ۱۴۰۰ سال  نامگذاری  به  اشاره  با  خوزستان  فوالد 
یک   در  داشت:  اظهار  مانع زدایی ها  و  پشتیبانی ها  تولید، 
دهه ی اخیر مقام معظم رهبری ) مدظله العالی( در نامگذاری 
تاکید داشتند.  تولید و اشتغال  سال ها، همواره به مسئله ی 
به  بر معیشت جامعه،   تاثیر مستقیم  بر  مقوله عالوه  دو  این 
پایدار کمک اقتصاد  به  دستیابی  مسیر  در  و حرکت    توسعه 

 می کند.
جوانان  از  بهره گیری  با  خوزستان  فوالد  شرکت  افزود:  وی 
متعهد و کارآمد بومی توانسته در مسیر توسعه و اشتغال زایی 

گام بردارد.
مدیرعامل فوالد خوزستان در پایان اشاره ای به تعهد مجموعه 
افزود: شرکت فوالد  انجام مسئولیت های اجتماعی کرد و  به 
خوزستان در بحث اجرای مسئولیت  های اجتماعی عملکرد 
درخشانی از خود به جای گذاشته است. در کنار این مقوله، 
از  می کنیم.  دنبال  را  جامعه  در  مشترک  ارزش  خلق  بحث 
کم   مناطق  به  رسانی  خدمت   مسیر  در  خود  توان  حداکثر 
برخودار و توسعه ی آن استفاده می کنیم. توسعه و پیشرفت 
با آبادانی و اشتغال جوانان منطقه  مجموعه  فوالد خوزستان 

اتفاق می افتد.

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان
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رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعالم کرد:

اعزام رایزنان بازرگانی
 به پنج کشور هدف 

صادراتی

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حال 
حاضر امور مربوط به اعزام رایزنان بازرگانی کشورهای 
ارمنستان، عمان، جمهوری آذربایجان و روسیه  چین، 
کشورهای  به  منتخب  افراد  زودی  به  و  شده  انجام 

مربوطه اعزام می شوند.
به گزارش رصد بین الملل، حمید زادبوم اظهار داشت: برنامه 
اعزام رایزن بازرگانی به کشورهای ترکیه، پاکستان و هند در 

دستور کار قرار دارد.
به  بازرگانی  رایزنان  اعزام  و  انتخاب  فرآیند  مورد  در  وی 
افراد منتخب مطابق  کشورهای هدف صادراتی تصریح کرد: 
دستورالعمل مربوطه مراحل گزینشی مختلفی را طی خواهند 
و  تخصصی  آزمون  انگلیسی،  زبان  مصاحبه  و  آزمون  و  کرد 
مصاحبه اولیه در سازمان توسعه تجارت برگزار می شود.وی 
کمیته ای  در  افراد  الزم،  استعالم های  دریافت  از  بعد  افزود: 
معاون  ایران،  تجارت  توسعه  سازمان  کل  رئیس  از  متشکل 
اتاق  رئیس  نوسازی،  مرکز  رییس  منابع،  و  مدیریت  توسعه 

قرار  بررسی  و  مصاحبه  مورد  تعاون  اتاق  رئیس  و  بازرگانی 
برنامه  و  تخصصی  و  عمومی  اطالعات  همچنین  و  می گیرند 
این افراد مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا در صورت وجود 
قابلیت و توانمندی های الزم، برای فعالیت در کشورهای هدف 

به عنوان رایزن بازرگانی، اعزام صورت می گیرد.
معاون وزیر خاطرنشان کرد: افرادی که به عنوان رایزن بازرگانی 
به کشورهای هدف اعزام می شوند، عالوه بر گذراندن دوره های 
آموزشی مرتبط با فعالیت بازرگانی، ملزم به گذراندن شش ماه 
تا یک سال دوره کارورزی در معاونت توسعه بازارهای صادراتی 
سازمان توسعه تجارت و کار در میز مربوطه کشورهای هدف 
هستند. اما افرادی که پیش از این در میز کشور هدف خدمت 
کرده اند، از گذراندن این دوره معاف هستند و باید با اتاق ها، 
بخش خصوصی، انجمن ها و صادرکنندگان عمده به کشورهای 
هدف در ارتباط باشند و مشکالت و موانع صادرات و تجارت با 
این کشورها را بررسی کنند تا تجربه و اطالعات الزم در مورد 

کشور هدف را به دست آورند و در مراحل اعزام قرار گیرند.
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رایزن  اظهار داشت: در حال حاضر درخواست حضور  زادبوم 
بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی بیشتر از طرف وزارت 
بازرگانی،  اتاق های  جمله  از  خصوصی  بخش  و  خارجه  امور 

انجمن ها و صادرکنندگان فعال صورت می گیرد.
با اشاره به اهمیت حضور و فعالیت رایزنان بازرگانی در  وی 
کشورهای هدف برای این دو بخش، خاطرنشان کرد: اهمیت 
فعالیت رایزنان بازرگانی برای بخش خصوصی از این بابت است 
به  را  بازرگانی  رایزنان  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعاالن  که 
عنوان یاوران و همراهان خود در کشورهای هدف می دانند و 
معتقدند اگر این افراد در کشورهای هدف حضور داشته باشند، 
هزینه های صادراتی آنها به مراتب کاهش می یابد و می توانند 
از مشاوره های این افراد برای افزایش صادرات  و رفع موانع و 

مشکالت موجود بهره ببرند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بخش دولتی 
و وزارت امور خارجه نیز با آگاهی از اهمیت فعالیت رایزنان 
بازرگانی معتقد است این افراد به دلیل گذراندن آموزش های 
الزم و داشتن تجربه کافی می توانند یاور خوبی برای سفرای 

ایران در کشورهای هدف باشند.
نیز که  قبلی  رایزنان  زادبوم خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
از محل ماموریت خود برگشتند، کماکان می توانند مشاوران 

بخش خصوصی در سازمان توسعه تجارت ایران باشند.
سایت  در  حاضر  حال  در  افراد  این  اطالعات  افزود:  وی 
برای صادرات  ایران قرار دارد و تجار  سازمان توسعه تجارت 
به کشورهای هدف الزم است قبل از هر گونه اقدامی مشورت 
الزم با این افراد را داشته باشند تا تصمیم و اقدام ناسنجیده ای 
یابد.کارنامه  آنها کاهش  صورت نگیرد و هزینه های صادراتی 
تجارت ایران در مجموع ۱۱ ماه سال ۹۹، ۱۳۴ میلیون تن 
کاال به ارزش ۶۵.۵ میلیارد دالر بوده که سهم صادرات ۱۰۳ 
میلیون و ۹۰ هزار تن به ارزش ۳۱ میلیارد و ۱۹۸میلیون دالر 
و سهم واردات ۳۰ میلیون و ۸۱۸ هزار تن کاال به ارزش ۳۴ 
میلیارد و ۳۲۱ میلیون دالر بوده است.سخنگوی گمرک افزود: 
کارنامه تجارت خارجی ایران در بهمن ماه، ۶ میلیارد و ۸۱۷ 
میلیون دالر بود که سهم صادرات سه میلیارد و ۱۳۵ میلیون 
دالر و سهم واردات سه میلیارد و ۶۸۲ میلیون دالر بوده است.
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به  تجاری  به صورت  ایرانسل،  ابری  زیرساخت  دمت 
بهره برداری رسید و در اختیار کسب وکارها قرار گرفت.
خدمت  یک  ابری  زیرساخت    ، الملل  رصدبین  گزارش  به 
به  مجازی  دیتاسنتر  ساخت  امکان  ارائۀ  با  که  است  جامع 
روی  گزاف  سرمایه گذاری های  ضرورت  کسب وکارها، 

دیتاسنترهای فیزیکی را برطرف می کند.
با استفاده از این خدمات، کاربران می توانند طی مدت زمان 
را  خود  مجازی  دیتاسنتر  پیچیدگی،  بدون  و  کوتاه  بسیار 
به صورت  را  خود  نظر  مورد  مجازی  ماشین های  و  بسازند 
و  اولین  ایرانسل،  کنند.  و شخصی سازی  مدیریت  همزمان، 
بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با ارائۀ خدمات »زیرساخت 
 IaaS )Infrastructure as a یا  سرویس  عنوان  به 
Service(« با استفاده از زیرساخت عظیم فنی خود، از جمله 
مرکز دادۀ بزرگ ایرانسل در غرب تهران )مرکز دادۀ اقماری 
شماره یک شبکه ملی اطالعات( که اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط 
کسب وکارها  به  را  امکان  این  شد،  افتتاح  رئیس جمهوری 
داده است تا با صرف کمترین هزینه، از خدمات پردازشی و 

ذخیره سازی امن و پایدار، بهره مند شوند.
همچنین این امکان در اختیار کاربران زیرساخت ابری ایرانسل 

قرار گرفته است تا تنها به میزان استفاده از منابع پردازشی، 
هزینۀ آن را پرداخت کنند. پرداخت هزینه بر مبنای میزان 
استفاده و به صورت شفاف، به کاربران امکان می دهد تا تنها 
به ازای مصرف منابع برحسب ساعت، هزینه را از طریق اعتبار 

موجود در کیف پول مجازی خود پرداخت کنند.
زیرساخت ابری ایرانسل، مجموعه ای جامع و یکپارچه است 
را  ابری  دیتاسنتر  به  کار  و  کسب  یک  نیازهای  تمام  که 
منابع  در  کاربر  مجازی  ماشین های  توزیع  می دهد.  پوشش 
سرویس  این  که  است  شده  باعث  مختلف  سخت افزاری 

پایداری و مقیاس پذیری باالیی داشته باشد. 
خودکار  کاماًل  به صورت  سرویس  این  در  فرآیندها  مدیریت 
زیرساختی  این سرویس  می شود.  انجام  برنامه ریزی شده  و 
منعطف و مقیاس پذیر است؛ یعنی کاربر می تواند در لحظه و 
به صورت خودکار منابع تخصیص یافته به ماشین های مجازی 

خود را تغییر دهد. 
کاربران می توانند به کمک سامانه کاربرپسند خدمات ابری، 
منابع پردازشی و افزونه های مربوط به آن را به صورت کاماًل 
یکپارچه و مستقل مدیریت کنند. در این سرویس، امنیت و 
الزامات مربوط به آن ساختاری الیه ای دارد؛ به طوری که هر 

زیرساخت ابری ایرانسل
 به صورت تجاری  به بهره برداری رسید
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الیه از سایر الیه ها تفکیک شده و دارای محرمانگی مستقل است. زیرساخت ابری ایرانسل به 
صرفه جویی و کاهش هزینه هایی مانند راه اندازی دیتاسنتر، تأمین، نگهداری و به روزرسانی 

تجهیزات شامل سخت افزار و نرم افزار کمک می کند.
از جمله قابلیت ها و امکانات زیرساخت ابری ایرانسل می توان به امکان تهیه سرور ابری،  نسخه 
ایجاد و راه اندازی ماشین های  پشتیبان )backup( در لحظه و به صورت زمانبندی شده، 
مجازی یکسان تنها با چند کلیک )Cluster Deployment(، ایجاد، اتصال و جداسازی 
دیسک های خارجی مجازی به ماشین ها، ذخیره سازی ابری )Object Storage(، ایجاد و 
 DNS برای دسترسی به فضای ذخیره سازی ابری و اشتراک فایل، افزونه API استفاده از
برای هدایت رکوردهای DNS به سرورها و سرویس ها و اجرای تنظیمات مربوطه تنها با 
چند کلیک، بدون نیاز به پیکربندی و تنظیمات پیچیده، ایجاد و مدیریت فایروال اختصاصی 
و پروفایل های امنیتی برای کنترل ترافیک ورودی و خروجی ماشین های مجازی و نیز نصب 

و راه اندازی اپلیکیشن ها و پکیج های متداول تنها با چند کلیک اشاره کرد.
همچنین از جمله مزایای استفاده از خدمات ابری ایرانسل، می توان پیاده سازی این خدمات 
بر بستر مورد استفاده خود ایرانسل )مترادف با استانداردهای باالی اپراتور تلفن همراه(، ارائۀ 
توافق نامۀ سطح خدمات )SLA(، استانداردهای ساخت و نگهداری باال، پایداری دیتاسنتر 
)نگهداری دیتا در چند نقطۀ جغرافیایی، سرویس های توزیع شده و Uptime باال(، امکان 
فعال کردن عملکرد کنترل خطا )Disaster Recovery( برای بازگردانی اطالعات به صورت 
خودکار، یکپارچگی با دیگر خدمات دریافتی از ایرانسل و نیز دسترسی به تمام خدمات ارائه 

شده در دیتاسنتر ابری از طریق داشبورد یکپارچه را عنوان کرد.
عالقه مندان به دریافت اطالعات بیشتر در این زمینه، می توانند به وب سایت خدمات ابری 

ایرانسل به نشانی cloud.irancell.ir مراجعه کنند.

روابط عمومی ایرانسل
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 همراه اول با برنامه »قرار سحر« از )ساعت 11 شب تا یک و نیم بامداد( 2۷ فروردین ماه در »روبیکا« و »آیگپ« مهمان 
شب های رمضان است.

 به گزارش رصدبین الملل ،  جمشیدی مجری نام آشنای برنامه های سحرگاهی ماه مبارک رمضان، امسال نیز با همکاری 
همراه اول از طریق پلتفرم های روبیکا و آیگپ از مشهد مقدس مهمان شب های هموطنان است.

  پالتوهای معنوی و ادبی مجری، دعوت از مهمانان معارفی، فرهنگی و هنری، ارتباط زنده با مجریان سراسر کشور و بیان 
مناسبات و حاالت معنوی مردمان در ماه رمضان، پخش دعا، نیایش و نجواهای معنوی از جمله آیتم های برنامه »قرار 

سحر« خواهد بود.
 حجت اشرف زاده نیز تیتراژ آغازین برنامه »قرار سحر« را اجرا کرده است.

شب های رمضان با برنامه
 »قرار سحر« همراه اول
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دو  در  سایپا  خودروسازی  گروه  گفت:  تهران  فرماندار 
سال اخیر رشد بسیار خوبی از نظر کمی و کیفی داشته 
موفقیت های  به  مسیر  این  ادامه  با  امیدوارم  و  است 
خوبی در حوزه صادرات به کشورهای منطقه، صفر شدن 

تعهدات معوق و تولید خودروهای کیفی، برسد.
به گزارش رصد بین الملل و به نقل از سایپانیوز، عیسی فرهادی 
بزرگ صنعتی سایپا  قالب های  از شرکت  بازدید  در حاشیه 
درباره عملکرد یکساله گروه خودروسازی سایپا، اظهار داشت: 
یکی از مجموعه هایی که سال گذشته با سخت ترین شرایط 
تحریمی و شیوع ویروس کرونا فعالیت کرده و به دستاوردهای 

خوبی دست یافته، گروه خودروسازی سایپا است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که طی دو سال اخیر از سوی 
مدیران سایپا دنبال شده، تکمیل و تحویل خودروهایی بود که 
به خاطر تحریم امکان تجاری سازی را نداشتند، نکته دیگری 
که به جهت افزایش کیفیت اتفاق افتاده، افزایش سطح کیفی 
خودروها بوده به گونه ای که بر اساس آمار، میزان حوادثی که 

منشا آن خودرو بوده باشد، کاهش یافته است.
خودروهای  کیفی  رشد  ادامه  اینکه  بیان  با  تهران  فرماندار 
روندی که گروه خودروسازی  با  دارد، گفت:  داخلی ضرورت 
سایپا در این مسیر پیش گرفته است به زودی این خودروساز 
در زمینه ارتقای کیفیت به دستاوردهای مناسبی، دست پیدا 
می کند. وی با اشاره به تعهدات معوق سایپا خاطرنشان کرد: 
به  نسبت  بیشتری  با سرعت  که  است  تالش  حال  در  سایپا 
سال  طی  البته  کند،  اقدام  خود  معوق  خودروهای  تحویل 
اینرو  از  این حوزه صورت گرفته،  بزرگی در  گذشته کارهای 

پیش بینی ما این است که با ادامه روند سال های ۹۸ و ۹۹ 
مجموعه سایپا در سال جاری به تمام تعهدات خود عمل کند 

و خودروها را به متقاضیان تحویل دهد.
به  این مطلب که در سال های گذشته  به  اشاره  با  فرهادی 
دلیل تاخیر در تحویل خودرو و ... تجمعات متعددی جلوی 
شرکت های خودروسازی صورت می گرفت اما اکنون این امر 
به شدت کاهش یافته است، تاکید کرد: نارضایتی و گالیه ها 
در  امر  این  و  است  یافته  کاهش  سایپا  به محصوالت  نسبت 

شش ماهه دوم سال گذشته مشهود بود.
فرماندار تهران گفت: اگر صنعت خودرو پیشرفت کند و اهداف 
توسعه ای محقق شود مجموعه سایپا می تواند صادرات خودرو 
به کشورهای منطقه را انجام دهد؛ سایپا توان صادرات خودرو 
ضمن  امری  چنین  تحقق  با  دارد؛  را  همسایه  کشورهای  به 
افزایش درآمد ارزی در بخش صادرات غیر نفتی، خودروهای 

تولید شده به روزتر خواهند شد.
وی درباره رفع موانع تولید و کارهای که در این حوزه می توان 
انجام داد، خاطرنشان کرد: شیوع پیک چهارم ویروس کرونا 
باعث شد که جلسات ستاد رفع موانع تولید در زمان تعیین 
شده برگزار نشود اما با هماهنگی های صورت گرفته به زودی 
جلسات برگزار و برای حل مشکالت تولید کنندگان تمهیدات 

مناسبی اتخاذ می شود.
فرهادی افزود: مشکالتی که واحدهای صنعتی در حوزه بانک 
ها، دستگاه های خدمات رسان و سایر موارد دارند با فوریت 
بررسی و حل خواهد شد تا واحدهای صنعتی با شرایط باثباتی 

ادامه فعالیت دهند.

فرماندار تهران در حاشیه بازدید از شرکت قالب های بزرگ صنعتی اعالم کرد:

کاهش نارضایتی مردمی و افزایش کیفیت 
محصوالت سایپا در شرایط تحریم و کرونا 
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مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از تولید و عرضه 50 
هزار دستگاه تارا در سال جاری خبر داد.

در  مقیمی  فرشاد  ایکوپرس-   ، الملل  رصدبین  گزارش  به 
نشست با رییس سازمان ملی استاندارد ایران، با تاکید بر اجرای 
استانداردهای ۸۵ گانه طبق تقویم و زمان بندی صورت گرفته، 
تولید،  سال  ابتدای  در  استاندارد  سازمان  رییس  بازدید  گفت: 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نشان از عزم این سازمان در شناسایی 
و رفع چالش ها و موانع تولید دارد .

وی تصریح کرد: ایران خودرو قبل از انجام نظارت، خود را ملزم و 
پایبند به اجرای ضوابط و مقررات و استانداردهای تعیین شده به 

عنوان رمز موفقیت در آینده می داند.
مقیمی با بیان این که از سال گذشته با همکاری سازمان استاندارد، 

شناسایی موانع آغاز شده و بخشی از آن نیز رفع شده است، بر 
ادامه این روند در سال جاری تاکید کرد.

وی تصریح کرد: انتظاراتی که در جامعه از ایران خودرو وجود دارد 
را برآورده خواهیم کرد.

از  گزارشی  ارایه  ضمن  خودرو  ایران  صنعتی  گروه  مدیرعامل 
عملکرد سال گذشته و برنامه های امسال این خودروساز، گفت: 
ایران خودرو، در سال گذشته با افزایش ۳۵ درصدی  تولید در 
بخش سواری و افزایش ۶۷ درصدی در بخش خودروهای تجاری 
و سنگین نسبت به سال ۹۸، شعار جهش تولید را با تکیه بر توان 
داخلی محقق کرده است. در این میان خودروهای مونتاژی سهم 

اندکی در تولیدات سال گذشته داشته اند. 
وی از افزایش و بهبود تیراژ تولید در آغاز سال کاری ۱۴۰۰ و 
تا روز ۲۴ فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۱۷ هزار دستگاه خودرو 
تولید شده که ۴۱۶ درصد افزایش را نشان می دهد. در همین بازه 
زمانی و با ادامه تحویل در تعطیالت نوروز امسال، میزان تحویل 
به مشتریان نیز رشد چند برابری را تجربه کرده است؛ از ابتدای 
امسال تا ۲۴ فروردین بیش از ۳۲ هزار دستگاه خودرو تحویل 

مشتریان داده ایم.
وی تولید محصول با اشتراک باالی قطعه را راهبرد ایران خودرو در 
توسعه محصول دانست و گفت: اشتراک در قطعات، مقیاس تولید 
را افزایش داده و سبب مدیریت زمان و هزینه سرمایه گذاری و در 
نهایت  به کاهش قیمت تمام شده تولید و ایجاد مزیت رقابتی 

برای محصوالت ایران خودرو خواهد شد.
موتورهای  توسعه  در  ایران خودرو  راه  نقشه  تشریح  وی ضمن 
کم مصرف، از جانمایی موتور سه استوانه در خودروی اقتصادی 
با مصرف سوخت کم تر از پنج لیتر خبر داد و گفت: طبق برنامه، 
گیربکس شش دنده AMT نیز امسال به تولید انبوه خواهد رسید.

مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خبر داد:

برنامه تولید ۵۰ هزار دستگاه تارا در سال ۱۴۰۰
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