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مسیحا نفس

ساحل چشــم من از شوق به دریا زده است
چشــم بسته به سرش ،موج تماشا زده است
جمعه را ســرمه کشــیدیم ،مگــر برگردی
با همان ســیصد و فرســنگ نفــر برگردی
زندگی نیســت ،مماتســت تو را کم دارد
دیدنــت ارزش آواره شــدن هــم دارد
از دل تنــگ مــن ،آیــا خبری هــم داری؟
آشنا ،پشــت ســرت مختصری هم داری؟
م ّنتی بر ســر ما هــم بگذاری ،بد نیســت
آه ،کم چشــم به راهم بگذاری ،بد نیســت
نکنــد منتظــر مــردن مایــی ،آقــا؟
منتظرهــات بمیرنــد ،میآیــی آقــا؟
به نظر میرســد این فاصلهها کم شدنیست
غیر ممکنتر از این خواستهها هم شدنیست
دارد از جــاده صــدای جرســی میآیــد
مــژدهای دل که مســیحا نفســی میآید
منجی مــا به خداوند ،قســم آمدنیســت
یوسف گم شــده،ای اهل حرم! آمدنیست
صابر خراسانی

توسن

خــدا کنــد که بهــار رســیدنش برســد
شــب تولّــد چشــمان روشــنش برســد
چو گرد بر ســر راهش نشستهام شب و روز
بــه این امید که دســتم به دامنش برســد
هزار دســت ،پر از خواهشند و گوش به زنگ
کــه آن انارتریــن روز چیدنــش برســد
چه سالها که در این دشت ،خوشهچین ماندم
که دســت خالی شــوقم به خرمنش برسد
ن جان چه میشود یا رب!
بر این مشام و بر ای 
نســیمی از چمنش بویی از تنش برســد؟
خدای من دل چشــم انتظــار من تا چند -
به دوردســت فلک بانگ شــیونش برسد؟
چقدر بــر لب اینجــاده منتظــر ماندن؟
خدا کنــد که از آن دور توســنش برســد
سعید بیابانکی

ی را در خلیجفارس
ایران بارها نظامیان آمریکای 
تحقیر کرده است

ی را
«نیروی دریایی ایران بارها نظامیان آمریکای 
در خلیجفارس تحقیر کرده اســت» این را یک وبگاه
انگلیسی در یادداشتی اذعان کرده و همچنین افزوده
است« :شواهد حاکی از آن است که به کارگیری لحن
سختگیرانهتر از سوی مقامات ایرانی ،بر مواضع دولت
ترامپ تأثیر گذاشــته و به کوتاه آمدن آمریکا منجر
شده است»
پایگاه اینترنتی «میدل ایســت مانیتور» ،در گزارشــی
نوشــت با افزایش تنشهای میان آمریــکا و ایران مقامات
سیاســی و نظامی جمهوری اســامی ایران یــک بار دیگر
چشمانداز بستن تنگه راهبردی هرمز را مطرح کردهاند.
نگارنده مطلب میافزاید :تنگه هرمز مهمترین شــریان
نفتی جهان اســت 30 .درصد نفت عرضه شــده در ســطح
جهان از این تنگه عبور داده میشــود .به همین دلیل ،بسته
شدن آن حتی برای مدت بسیار کوتاهی پیامدهای جدی بر
اقتصاد جهان و طوالنی شدن مدت زمان آن تأثیرات سیاسی
بلندمدتی را در پی خواهد داشت.
در ادامه این گزارش آمده اســت نخســتین بار نیست
کــه مقامات ایران به عنــوان یک ســازوکار دفاعی در برابر
ســتیزهجویی آمریکا ،تهدید کردهاند تنگه هرمز را خواهند

بســت .آخرین باری که ایده بســتن این تنگه مطرح شــد
ژانویه سال  2012میالدی بود؛ زمانی که دولت باراک اوباما،
رئیسجمهور پیشــین آمریکا ،بســتهای از تحریمها را علیه
جمهوری اسالمی ایران وضع کرد.
نزدیکی جناحها بر اثر افزایش فشارها
اما از دیدگاه نظامی ،راهبردی و سیاسی این تهدید ایران
تا چه حد عملی است؟ به بیان دقیق تر ،آیا جمهوری اسالمی
ایــران با در نظر گرفتن الزامــات تاکتیکی و عملیاتی به این
تهدید خود جامه عمل خواهد پوشاند و یا از آن به عنوان یک
راهبرد وسیعتر در جریان تنشهای میان واشنگتن و تهران
سود خواهد بود؟
ایــن گزارش میافزاید مقامات سیاســی و نظامی ایران
گزینههای زیادی را برای مقابله با (اقدامات خصمانه) آمریکا
در نظر گرفتهاند که بستن تنگه هرمز محوریترین آنهاست.
در ادامه گزارش میدل ایست مانیتور آمده است افزایش
فشــارها بر تهران باعث نزدیکی جناحهای سیاسی در ایران
به یکدیگر شــده اســت .برای مثال ،تهدید ضمنی حســن
روحانی ،رئیسجمهوری اســامی ایران به بستن تنگه هرمز
استقبال فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را در
پی داشــته که نشاندهنده حمایت محافظهکاران از روحانی

پیکرهای مطهر  60شهید دوران دفاع مقدس پس
از سالها دوری از وطن دیروز با انجام تشریفات قانونی
از مرز رسمی خسروی شهرســتان قصرشیرین وارد
کشورمان شد.
فرماندار قصرشــیرین در حاشــیه ورود پیکرهای پاک
شهدا به میهن اسالمی به ایرنا گفت :این شهدای گرانقدر در
عملیاتهای مسلم بن عقیل(ع) ،کربالی شش و تک دشمن
در فروردین ســال  65در منطقه مندلی واقع در استان دیاله
عراق به شهادت رسیدند که توسط گروههای عملیاتی کمیته
جستوجوی مفقودان ،کشف شدند.
مرادعلی تاتار افزود :در قبال تحویل پیکرهای پاک شهدا،
اجســاد  700عراقی نیز با انجام تشــریفات قانونی ،تحویل
مسئوالن این کشور شد.
وی اظهار داشــت :اجرای مارش نظامی و ادای احترام به
ساحت مقدس شهدا ،مداحی و وداع باشکوه مردم قدرشناس
و خانوادههای معظم شــهدای گرانقدر در مرز خســروی از
برنامههای جانبی مراسم تحویل پیکر پاک شهدا بود.
تاتار گفت :پیکرهای مطهر شهدا به ستاد تفحص تهران
برای شناسایی منتقل میشوند.
سرتیپ باقرزاده:
عملیات تفحص پیکرهای شــهدا در عراق شــتاب
میگیرد
فرمانده کمیته جستوجوی مفقودان ستاد کل نیروهای
مسلح گفت :همسو با توافق صورت گرفته با مقامهای عراقی،
عملیات تفحص و جستوجوی پیکرهای شهدای هشت سال
دفاع مقدس شتاب میگیرد.
ســرتیپ ســیدمحمد باقرزاده دیروز در حاشــیه ورود
توگو با خبرنگاران
پیکرهای  60شهید در مرز خسروی در گف 
افزود :مذاکرات خوبی در اربیل با مقامهای این کشور صورت

گرفت که بخش تکمیلی اسناد مربوط به این توافقنامه دیروزبا
حضور معاون وزیر دفاع عراق امضا شد.
وی اظهار داشــت :به موجب این توافقنامه ،قرار اســت
تقویت تجهیزات و نفرات ،تکمیل اطالعات و توســعه میدان
فعالیتها در کردستان در سه محور حاجی عمران ،پنجوین و
ماووت و همچنین جبهه میانی عراق (واسط) ،مندلی ،زرباطیه
و جنوب برای جستوجوی شهدا و اجساد عراقی مورد توجه
قرار گیرد.
فرمانده کمیته جستوجوی مفقودان ستاد کل نیروهای
مســلح ،با مثبت ارزیابی کردن مذاکرههای انجام شــده در
حوزههــای مختلف با مقامهای عراق گفــت :برای تکمیل و
تقویت فعالیتها قرار شــد از فرماندهان عالی حشدالشعبی

است .در آســتانه اجرای تحریمهای (یکجانبه آمریکا) علیه
ایران محافل سیاسی این کشــور (از جناحهای مختلف) به
پشتیبانی از دولت روحانی برخاستهاند.
خیالپردازیها برای تبدیل ایران به دستنشانده
در بخش دیگری از این گزارش بااشــاره به عزم جدی
آمریکا برای نابودی برجام ،آمده اســت الزم به ذکر نیســت
کــه خیالپردازی دولت ترامپ بــرای تبدیل کردن ایران به
کشوری دست نشــانده هرگز رنگ واقعیت به خود نخواهد
گرفت .حتی بعید است که جمهوری اسالمی ایران با برگزاری
مذاکرات مجدد برای دستیابی به توافق جدید هستهای آنهم
طبق شرایط دیکته شــده ترامپ موافقت کند ،چه برسد به
اینکه درباره سیاســت منطقهای و قابلیتهای موشکهای
بالستیک خود حاضر به گفتوگو شود.
در ادامه گزارش از تهدید ایران به بســتن تنگه هرمز به
عنوان یک راهبرد بازدارنده در برابر ستیزهجوییهای آمریکا
نام برده شــده و آمده اســت شــواهد حاکی از آن است که
به کارگیری لحن ســختگیرانهتر از سوی مقامات ایرانی ،بر
مواضع دولت ترامپ تأثیر گذاشته و گزارشها از کوتاه آمدن
آمریکا از خواستههای خود از کشــورهای دیگر برای توقف
واردات نفت خام از ایران تا چهــارم نوامبر حکایت دارد .اما

با توجه بــه غیرقابل پیشبینی بودن دولت آمریکا و به ویژه
شــخص ترامپ ،نمیتوان به طور قطع در این باره اظهارنظر
کرد.
در ادامه گزارش با مقایســه قابلیتهای نظامی آمریکا
در خلیجفارس و قابلیتهای نیروی دریایی ســپاه پاسداران
انقالب اسالمی ایران -که معتقد است نه تنها توانایی بستن
تنگه هرمز را دارد بلکه میتواند از پس نیروی دریایی آمریکا
در خلیجفارس بربیاید  -آمده اســت در نگاه نخست ،شاید
تفاوت میان نیروی دریایی ســپاه و تجهیرات نیروی دریایی
آمریکا در خلیجفارس فاحش به نظر بیاید؛ قایقهای کوچک
و تندروی تهاجمی نیروی دریایی ســپاه پاســداران انقالب
اســامی در برابر ناوشــکنها و ناوهای هواپیمابر آمریکا .اما
نیروی دریایی سپاه پاســداران انقالب اسالمی ایران کمبود
تجهیــزات و فناوریهایش را با تاکتیکهای هوشــمندانه و
متنوع جبــران میکند .در واقع این نیروی نســبتاً کوچک
دریایــی بارهــا نیروهای دریایــی آمریکا و انگلیــس را در
خلیجفارس تحقیر کرده است.
در پایان گزارش نیز تصریح شــده است اگر آمریکا برای
نابودی اقتصاد ایران تالش کند ،نباید در عملی شدن تهدید
ایران برای بستن تنگه هرمز شک زیادی کرد.

پیکر مطهر  60شهید دفاع مقدس به میهن اسالمی بازگشت

کمک گرفته شود تا کار تفحص در اقلیم کردستان ادامه یابد.
باقرزاده اضافه کرد که از مجموع پیکرهای  60شهید تازه
تفحص شده که دیروز از مرز خســروی وارد کشور شد42 ،
شهید در عملیات مندلی حد فاصل گیسکه  ،سان وا پا ،حران
و صالح الدین و  18شهید نیز مربوط به غرب است.
وی بیان کرد :پیکرهای پاک و مطهر این شهدا با استقبال
مردم شهید پرور قصرشیرین و ســرپلذهاب تشییع و آئین
وداع با این پرستوهای عاشق نیز شامگاه دیشب در جوار بارگاه
احمدابن اسحاق سرپلذهاب برگزارشد.
وی از ورود تعدادی از پیکرهای شهدای تازه تفحص شده
جنوب کشور در چهارشنبه هفته آینده خبر داد و گفت :مردم
خرمشهر و آبادان میزبان این شهدا خواهند بود.

معــاون وزیر دفاع عراق نیز به خبرنــگاران گفت :بعد از
جلسهای که در کردســتان عراق با مسئوالن ایرانی داشتیم،
دیروز شــاهد تبادل پیکرهای شهدای ایرانی با اجساد عراقی
در مرز خسروی در نتیجه توافق صورت گرفته در آن نشست
بودیم.
سرلشــگر هازم ،از ورود و تقویت تجهیزات سختافزاری
شــامل ماشین آالت جمهوری اســامی ایران در عراق برای
ادامه عملیات تفحص و جستوجو خبر داد.
وی ادامــه داد :بــرای ادامه کار تفحص شــهدا ،عالوهبر
هماهنگی با بخش کردســتان ،منتظر تصمیم دولت مرکزی
هســتیم تا در بخشهای مورد توافق ،عملیات جستوجو را
آغاز کنیم.

هدیه به خوانندگان
آیتاهلل شهید مطهری(ره) :مسلمان کسی است که هم درد
خدا را داشته باشد و هم درد خلق خدا را.

اخبار ادبی و هنری
نویسندهای که تحمل نقد ندارد!

رضا امیرخانی در واکنش به چند انتقاد ســاده و توأم با احترام و ســتایش
میثم نیلی مدیرعامل مجمع ناشــران انقالب ،جوابیهای سرشار از کینه توزی و
سیاست زدگی و توهین را نوشته است! نویسندگان  ،منتقدان و فعاالن رسانهای
از جریانهای مختلف ،طی نوشتههایی در فضای مجازی به این رفتار امیرخانی
پرداختهاند و این پرسش را مطرح کردهاند که چرا یک نویسنده ،تحمل یک نقد
ساده درباره خود و کتابش را ندارد؟ نکته جالب این است که امیرخانی منتقدان
خود را به سیاســت زدگی متهــم کرده و هر بار نقدی درباره کتابش منتشــر
میشود ،منتقد را به یک جریان سیاسی خاص متصل میکند ،اما خودش در این
جوابیه ،نگاهی صرفا سیاسی دارد و هیچ بخش نوشته وی ،رنگ و بویی از ادبیات
و فرهنگ و ادب ندارد! گفتنی اســت چندی پیش میثم نیلی مدیرعامل مجمع
ناشــران انقالب ضمن تعریف از رضا امیرخانی او را همسنگر خود نامیده بود که
تالش میکند سوءتفاهمهای میان او و مجمع ناشران را برطرف کند .با این حال
روز گذشــته امیرخانی ضمن انتشار بیانیهای باز هم به این نهاد انقالبی حمله و
تهمتهای پیشین خودش را علیه برخی مسئولین آن تکرار کرد.

شکاف نسلها یا شکاف همشهری و مردم؟!

به دنبال انتشــار تصاویری از دختر جوانی که خود را در یکی از شبکههای
مجازی بــه نمایش گذارده بود ،ســیل تبلیغات مظلومنمایــی از جبهه متحد
ضدانقالب و رسانههای زنجیرهای داخلی و شبکههای خارجی و ....به راه افتاد و
در این میان روزنامه همشهری متاسفانه بازهم از کیسه بیتالمال برای همراهی
با این پروپاگاندای ضدایرانی هزینه کرد .این روزنامه در بخشی از شماره روز سه
شنبه خود تحت عنوان «بازمانده ایم» ،تعدادی مقاله و مطلب به چاپ رساند و
از ورای آنها ســعی کرد مقوله غرب گرایانه شکاف بین نسلها را مطرح ساخته
و مدعی شــد انقالب و نظام اسالمی به این شکاف توجه نداشته و همواره تالش
کرده تا با نگاهی ایدئولوژیک آن را حذف نماید .این دیدگاه بیشــتر در یکی از
مقاالت این مجموعه نمود داشت که توسط یکی از همراهان فتنه  88به رشته
تحریر درآمده بود .توقعی از فتنه گران سال  88نیست که آنها نه تنها نسل جوان
و پرشور شرکتکننده در انتخابات ریاست جمهوری را بلکه  85درصد مردمی که
رای داده بودند را نادیده گرفته و با هدایت کانونها و محافل معلومالحال بیگانه
در مقابل قانون ایســتادند.اما روزنامه همشهری که از پول و سرمایه همان ملت
اداره و تامین میشود باید امانت دار بیتالمال بوده و با سپردنش به دست افکار و
اندیشههای دشمنان مردم و اذناب داخلی آنها ،در آن امانت خیانت نکند .شکاف
بین نســلها ،ایده و نظریهای استعماری بود که برای به بند کشیدن ملتهای
آزاده و مســتقل مطرح شــد تا نتوانند در مقابل سبک و سیاق وارداتی و القایی
بیگانگان بایستند .وگرنه چه شکافی بین نسل امروز انقالب و نسل دیروز وجود
دارد که چه بسا بسیاری از جوانان انقالبی امروز ،پرشورتر و باانگیزهتر از اسالف
خــود در همه جبهههای انقالب حضور دارند .روزنامه همشــهری دیدگاه فتنه
گرانی را در مقابل ملت بزرگ ایران انتشــار میدهد که حاضر نیستند جوانانی
همچون شــهید حججی و شهید رضایی نژاد و شهید احمدی روشن را ببینند.
پیشرفتهای شگفت آور علمی و اجتماعی و فرهنگی را نمیبینند و چشمانشان
در مقابل جوانان اردوهای جهادی کور اســت که با شــور و نشاط و ایمان زائد
الوصف در همین گرمای تابســتان مشغول خدمت و آبرسانی به همان مناطق
محروم و خشــک و بیآبی هستند که این حضرات تنها برایش غر میزنند و در
شــبکههای اجتماعی پســت میگذارند و الیک میکنند! حاال این سؤال باقی
میماند که آیا این امثال روزنامه همشــهری نیستند که به بیراهه رفته و خیل
عظیــم جوانان دغدغه مند و جهادگر و انقالبی این ملت را نادیده گرفته و خود
را به تعداد معدودی محدود میکنندکه تحت تاثیر القائات شبکههای خارجی به
سخیفترین وجه نمایش اینترنتی برگزار میکنند؟!

با حضور اسحاق جهانگیری و وزیر صنعت ،معدن و تجارت صورت گرفت

آغاز بهرهبرداری از طرح توسعه فوالد سبا در اصفهان
اصفهان  -خبرنگار کیهان:
بهرهبرداری از طرح توســعه فوالدســازی و نورد پیوســته سبا از
زیرمجموعههای شرکت فوالد مبارکه اصفهان با حضور اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهوری و وزیر صنعت ،معدن و تجارت آغاز شد.
در این مراسم همچنین چهار طرح نیروگاه  25مگاواتی برق فوالد سبا ،تصفیهخانه
پسابهای صنعتی فوالد مبارکه ،احداث کارخانه آهک کلسینه شرکت فوالد سنگ
مبارکه و طرح تقلیل فشار گاز فوالد مبارکه به طور همزمان به به رهبرداری رسید.
طرح توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا با سرمایهگذاری حدود  220میلیون
یورو ( 146میلیون یورو و  2هزار و  536میلیارد ریال) اجرا شــده و با بهرهبرداری از
ت تولید محصوالت فوالد سبا از  750هزار تن به یک میلیون و  600هزار
آن ،ظرفی 
تن در سال افزایش مییابد.
تولیدات این مجتمع شامل کالف نورد گرم ،ورقهای فوالدی و ورق آجدار است
و با اجرای طرح توســعه آن برای  150نفر به صورت مســتقیم اشتغالزایی میشود.
پیمانکار اجرای این طرح یک کنسرســیوم داخلی و تامینکننده خارجی آن شرکت
دانیلی ایتالیا است.
فــوالد ) (CHPهمچنین با حضور معــاون اول رئیسجمهوری و وزیر صنعت،
معدن و تجارت ،طرحهای نیروگاه  25مگاواتی سبا و احداث تصفیهخانه پسابهای
صنعتی فوالد مبارکه افتتاح شد.
نیروگاه  25مگاواتی فوالد ســبا با هدف تامین برق نواحی تولیدی و استراتژیک
ایــن مجتمع صنعتی و ســرمایهگذاری  150میلیارد ریــال و  7/13میلیون یورو و
اشتغالزایی برای  30نفر راهاندازی شد.
طرح تصفیهخانه پســابهای صنعتی فــوالد مبارکه نیز با ظرفیت ســه هزار
مترمکعب در ســاعت با ســرمایه  15میلیون یورو ( 250میلیارد ریال و  10میلیون
یورو) و اشــتغالزایی برای  30نفر با هدف کاهش وابســتگی به آب و بهبود وضعیت
زیستمحیطی اجرا شده است.
جداســازی از طریق اســمز معکوس (کشو ر است که پســاب)  ROاین طرح،
بزرگترین تصفیهخانه پساب صنعتی و واحد صنعتی را به آب صنعتی جهت استفاده
در خطوط تولید تبدیل میکند.
طرح تقلیل فشــار گاز فوالد مبارکه نیــز با هدف تامین گاز مورد نیاز طرحهای
توســعه ظرفیت فوالد خام تا  7/2میلیون تن و با ســرمایه  200میلیارد ریال اجرا
شده است.
کارخانه آهک کلسینه شرکت فوالد سنگ مبارکه نیز در شهرستان مبارکه و با
ظرفیت تولید  800تن در روز با ســرمایه  322میلیارد ریال و ســرمایهگذاری ارزی
 4/13میلیون یورو و اشتغالزایی  25نفر احداث شده است.

معاون اول رئیسجمهور:
صرفهجویی  75درصدی فوالد مبارکه اصفهان در مصرف
آب افتخار بزرگی برای کشور محسوب میشود.
معاون اول رئیسجمهور در آیین ویژه افتتاح پروژه توســعه فوالدسازی و نورد
پیوســته سبا در شــرکت فوالد مبارکه اصفهان ،اظهار کرد :استان اصفهان در همه
بخشهای کشور پیشــتاز بوده و در تحوالت سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی در ایران
اســتانی مثل اصفهان که نقش اصلی ایفا کرده باشد را نداریم و هیچ پیشرفت مهم
اقتصادی و صنعتی وجود ندارد که اصفهان کانون و نقطه اصلی توســعه و پیشرفت
نبوده باشد.
دکتر اسحاق جهانگیری افزود :در همه حوزههای صنعتی و صنایع کوچک و بزرگ

و متوسط اســتان اصفهان یک استان مهم و تاثیرگذار در کشور است و در بخشهای
دیگر خدماتی ،گردشگری ،کشاورزی اصفهان جایگاه ممتازی دارد؛ افتتاح امروز در یک
مقطع ویژه تاریخی برای جمهوری اسالمی اتفاق میافتد از این جهت که ما به هر حال
با آمریکا بر سر مسائل مختلف اختالفنظر داشته و داریم .بعضی مواقع گفتوگو کرده
و توافقنامهای داشتیم که مهمترین آن موضوع هستهای بود و بر اساس آن تعهداتی از
سوی ایران انجام شد ،ولی آنها به تعهدات خود به صورت کامل پایبند نبودند.
معــاون اول رئیسجمهور ادامه داد :اتفاق بدتر خروج آمریکا به تنهایی از توافق
و اعالم تحریمهای جدید علیه ایران بود .همه مردم کشــور باید در جریان شــرایط
کشــور باشند خصوصا در اســتان اصفهان؛ از نخبگان ،صاحبنظران و اندیشمندان
انتظــار داریم کمک کنند و بگویند دولت چه سیاســتهایی پیش بگیرد که بتواند
بــا موفقیت پیش روی کند .با اعالم رئیسجمهور آمریکا تحریمها باید برگردد .ما با
کشــورهای باقی مانده در برجام مذاکره کردهایم که اگر منافع ایران تامین شود به
برجام ادامه میدهیم.
جهانگیری تاکید کرد :برداشت ما این است که آنها مصمم هستند نظرات ایران
تامین شــود ،ولی آنچه در عمل اتفاق میافتد باید منتظر بمانیم و ببینیم مهمترین
ب جدی است
هدف آمریکاییها در مقطع فعلی زمینگیر کردن اقتصاد ایران و آسی 
تا زندگی را برای مردم سخت و دامنه نارضایتیها توسعه پیدا کرده و به اهداف خود
دست پیدا کنند.
وی اظهار کرد :به عنوان مسئوالن جمهوری اسالمی و ملت ایران در مقابل این
راهبرد ،راهبردی اتخاذ کردهایم بــا مقاومت و برنامهریزی دقیق و دقتنظر در اجرا
برنامههای طرف مقابل را به شکســت بکشــانیم و زندگی مردم را از آسیب مصون
نگهداریم ،ولی هم ما میدانیم و هم مردم که شرایط جدید دشواری پیش رو است.
معاون اول رئیسجمهور گفت :اینکه آمریکاییها اعالم جنگ اقتصادی علیه ما
کردهاند و بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده درست نیست .اعالم کردهاند صادرات نفت ایران
را متوقف میکنند ،البته این حرف بیحسابی است که باید دنیا ناچیز بودن خودش
در برابر آمریکا را بپذیرد که به چنین فشاری تسلیم شود.
جهانگیــری ادامــه داد :برنامهریزی ما نقطه مقابل آمریکا اســت که نفت را در
حداکثر ممکن صادر کنیم برنامههای مختلفی تامین شــده است باید این برنامهها
را شــفاف به مردم بگوییم موضوع بعدی جلوگیری از صادرات کاالهای مهم صنعتی
ایران اســت در این بخــش فوالد مبارکه باید در خط مقدم تولید و صادرات باشــد
مدیران فوالد در مقاطع مختلف از خودشایستگیهای درجه یک نشان دادهاند امروز
شایســتگی در صنایع بزرگ این است که در سالی که آنها اعالم کردهاند هم تولید و
هم صادرات را افزایش دهید این انتظار دولت و ملت از شماست مردم انتظار دارند.
وی با بیان اینکه فرزندان این سرزمین میتوانند تولید و صادرات خود را افزایش
دهند ،تاکید کرد :اگر بتوانیم در بحث صادرات موفق شویم .آمریکاییها نظام بانکی
دنیا را در فشــار قرار خواهند داد و پول صادراتمــان را اجازه نمیدهند که دریافت
کنیم همچنین در مرحله بعد میخواهند تالش کنند مانع واردات مورد نیاز ما شوند.
کشــتیرانی و بنادر ما را تحریم کردند که به هر حال موضوع جدی است و به عزم و
اراده جدی نیاز دارد.
معاون اول رئیسجمهور ادامه داد :باید در این جنگ ناخواســته و ظالمانه علیه
کشور و ملت ما ایستادگی کنیم ،اینها نظام جمهوری اسالمی را در هدفگذاری اصلی
قرار دادهاند سعی میکنند ،این هدف را اعالم نکنند .ولی ما باید محکم در این زمینه
بایستیم این شرایط ،سختیها و فرصتهایی دارد فرصتهایی که وجود دارد را باید
به صورت جدی در نظر بگیریم ،نگاهی به ظرفیتهای داخلی و تولیدات داخلی کشور
داشته و دستورالعمل خودکفایی در کشور را به عنوان راهکار جدی مدنظر قرار دهیم.
جهانگیری اضافه کرد :با قیمت و کیفیت خوب میتوانیم بســیاری از کاالها را
ت تولید
در کشــور تامین کنیم کاالهایی که نمونه آن در کشور وجود دارد یا ظرفی 
آن در کشور وجود دارد وارد نمیکنیم .متاسفم که یک عده منتظرند ببینند چطور
میتوانند ملت را غارت کنند .ولی ما حتما آنها را به موقع ادب خواهیم کرد.
وی با تاکید بر این موضوع که افتتاح فوالد ســبا در زمان وزارت بنده در صنعت
رقم خورده و شــما میتوانید نیازهای خود را در داخل کشــور تامین کنید ،گفت:
منابع آب محدودیت جدی است و مدیرعامل فوالد مبارکه اعالم کاهش  75درصدی
میکند که این افتخار جدی اســت .اگر  10درصــد در کل بخشها در مصرف آب
صرفهجویی شود هیچ کمبودی برای هیچ استانی و در هیچ بخشی نداریم.
وزیرصنعت ،معدن و تجارت:
فوالد مبارکه اصفهان ،نمونه مهم اقتصاد مقاومتی است
در ادامه آئین افتتاح پروژههای پنجگانه فوالد مبارکه اصفهان وزیر صنعت ،معدن

و تجارت ،گفت صنعت فوالد یکی از نمونههای اقتصاد مقاومتی در کشور است.

* وزیر صنعت ،معدن و تجارت:
فوالد مبارکه اصفهان در صنعت «از سنگ تا رنگ» مشهور است.
***
* صنعت فوالد نمونه مهم اقتصاد مقاومتی است.
محمد شــریعتمداری افزود :در مجتمع فوالد مبارکه و فعالیتهای آن ،مایلم
بــه یکی دو نکته از صحبتهای مدیرعامل تاکید کنم .فوالد مبارکه به صنعت «از
ســنگ تا رنگ» مشهور اســت و به اقتصاد ملی ایران خدمت موثری داشته است.
مجموعه فوالد مبارکه در هفت اســتان فعالیت دارد و یکــی از اقدامات موثر این
شرکت استفاده از توان داخلی برای پیشبرد اهداف است.
وی اظهار کرد :یکی از مهمترین کارهای شرکت در این مدت تالش در استفاده
از توان داخلی اســت .حدود  4هزار شــرکت در پایین دســت و باالدست مشغول
فعالیــت 2800 ،واحد صنعتی کوچک و بزرگ تجهیزات این واحد را پشــتیبانی
میکنند ،تکنولوژیهای روز را بومیسازی کرده و باعث شده آنچه در این مجموعه
رقم میخورد به دست متخصصان و صنعتگران داخل کشور باشد.
شــریعتمداری گفت :از  55میلیون تن تولید فوالد کشور پیشبینی میشود
برای ســال  ،4041سهم فوالد مبارکه  52میلیون تن باشد .امیدواریم همین روند
حفظ شــود .وزیرصنعت ،معدن و تجارت گفــت :فعالیتهای اجتماعی هم نقش
مهمی دارد .علیرغم کمبود آب و کاهش دریافت آب به یک هفتم و در عین حال
افزایــش ظرفیت تولید ،این مجموعه تالش دارد به مســائل آب منطقه هم توجه
جدی کند .یکی از کارهای دیگر مجموعه دادن وام به صورت اعالم نشده مثل یک
وام  12درصدی در اختیار واحدهای تولیدی است.
ســرانه مصرف فوالد در کشــور  230کیلوگرم اســت که امیدواریم با اجرای
طرحهای ساخت و ساز در کشور سرانه مصرف افزایش یافته و همه نیازهای داخل
کشور را تامین کرده و به ظرفیت صادرات  15میلیون تن برسیم.
شریعتمداری ادامه داد :هماکنون حدود  9میلیون تن صادرات صورت میگیرد.
با افتتاح این پروژه ســهم تولید فوالد به  34میلیون تن میرســد که در سال،90
 23میلیون تن بوده است و برای رسیدن به چشمانداز تولید  55میلیون تن فوالد
نیازمند سرمایهگذاری  8میلیارد یورویی در زنجیره فوالد هستیم.
وی گفــت :تامیــن نیازهــای مربوط به زیرســاختهای این بخــش نیاز به
ســرمایهگذاری  6میلیــارد یورو در بخــش ریل و 4میلیارد در تامیــن برق دارد.
طرحهای توســعه را برای انتقال فوالد به مناطق آبی کشور باید همراه با آن زیربنا
هم توســعه پیدا کند .شــریعتمداری گفت :همچنین در حــوزه معدن امیدواریم
خبرهای خوش از اکتشــافات دقیق و ظرفیتهای جدید ســنگآهن در کشور را
اعالم کنیم تا از آینده صنعت فوالد کشور مطمئن باشیم .در سال  2017در حالی
که جهان  6درصد رشــد فوالد داشت در کشور  22درصد رشد داشتیم .در همین
 3ماهه سال  97هم  1میلیون و  907هزار تن محصوالت به خارج از کشور صادر
شده که رشد داشته است.
وزیرصنعت ،معدن و تجارت افزود :در تولید شمش و محصوالت فوالدی رشد
 17درصدی داشتهایم و در سایر محصوالت فوالدی هم  11درصد رشد داشتهایم
که نشــان میدهد صنعت فوالد صنعت پویایی اســت و میتواند در جهت تولید و
اشتغال قدم بردارد.
وی گفت :صنعت فوالد یکی از نمونههای اقتصاد مقاومتی در کشور است .اگر
تولید مازاد در بخشــی بوده کنترل کرده و در بخشهایی که نیاز بوده رشد تولید
داشــته باشــیم .در بخشهای مختلف زنجیر ه فوالد ایجاد تعادل میکنیم و تنوع
تولید در صنعت فوالد کشور روند رو به رشدی داشته باشد تا کشور در زمینه تنوع

تولید محصوالت فوالد و صادرات آن بیمه شود.
شــریعتمداری گفت :خبرهای خوب را باید به مردم بدهیم که علیرغم همه
تالشهای مخرب علیه نظام اسالمی ســرداران بزرگ صنعت کشور و فعاالن این
عرصه اجازه نمیدهند به بدنه صنعت کشــور آســیب جدی برسد .مجموعههای
صنعتی مشــکالت و نیازمندیهایی هم داشــتهاند و امســال  240واحد صنعتی
کوچک که دچار مشکل بودند و در آستانه تعطیلی بودند احیا کردیم.
وزیرصنعت ،معدن و تجارت خاطر نشان کرد :صنعت در مجموع به صورت پویا
به مسیر خود ادامه میدهد و مخاطراتی که این روزها اقتصاد کشور را مورد هجمه
قرار داده پشت ســر میگذاریم .به مردم شریف ایران باید وعده داد همانطور که
جوانان عزیز کشور جان خود را در راه نظام اسالمی فدا کردند در حوزه صنعت هم
تا پای جان ایستادهایم تا چراغ صنعت در کشور هر روز پرفروغتر شود.
فوالد مبارکه موفق به کاهش  75درصدی مصرف آب شد
در ادامه این مراســم مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت :بزرگترین اتفاق در
صنعت فوالد کاهش مصرف آب اســت که در این راســتا  75درصد مصرف آب را
کاهش دادیم و امروز برای تولید  6/5میلیون تن فوالد تقریبا  23میلیون مترمکعب
مصرف میشود.

* مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان:
این مجتمع به عنوان بزرگترین تولیدکننده ورق با سهم
 22درصدی در خاورمیانه محسوب میشود.
بهرام ســبحانی در مراسم افتتاح طرح توسعه فوالد ســبا اظهار داشت :فوالد
مبارکه بزرگترین واحد صنعت اســت ،همچنین تولیدکننــده ورقهای فوالدی و
بزرگترین تولید ورق با سهم  22درصد در خاورمیانه محسوب میشود.
وی افزود :تولیدات فوالد مبارکه در سال  96از مرز  100میلیون تن گذر کرد،
همچنین ظرفیت فوالد خام از 10میلیون تن رد شــده است و  12میلیون تن آهن
اسفنجی تولید کردیم.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت :ارزش بازار سهام امروز بیش از  30هزار
میلیارد تومان است که  4هزار شرکت به صورت مستقیم و غیرمستقیم طرف قرارداد
دارند ،این شرکت سهامی عام است 30 ،درصد سهام عدالت 17 ،درصد ایمیدرو15 ،
درصد شستا و  19/7درصد سایر سهامداران هستند.
وی خاطرنشان کرد :در رتبهبندی  100شرکت برتر ،فوالد مبارکه در شاخه فلز
اصلی رتبه نخست را دارد .سبحانی با اشاره به وضعیت اشتغال در این شرکت گفت:
 11هزار و  800نفر به صورت مســتقیم ،در فوالد سبا بیش از یک هزار و  300نفر
و در مجموع  350هزار نفر به صورت غیرمســتقیم و مستقیم زیرمجموعه فوالد را
تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه از سال  91تا  40 ،97درصد ظرفیت فوالد افزایش پیدا کرد،
گفت :در سال  96در همه زمینهها پیش از اجرای برنامه بودجه برنامه تدوین شد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به صادرات یک هزار و  800تنی فوالد
در سال  ،94تصریح کرد :پیشبینی ما صادرات همین میزان برای امسال است و 5
هزار و  800تن نیز فوالد در داخل توزیع میشود.
وی با بیان اینکه یکی از سیاســتها در فوالد مبارکه این اســت که مشخص
گردد که چه محصولی وارد میشود اما در کشور تولید نمیشود ،گفت :ما به دنبال
تولید این محصوالت هستیم و ورقهای تولید شده از جمله همین محصوالت است.
سبحانی تصریح کرد :یکی از مسائل مهم مرتبط با اقتصاد ،تولید است .در همین
راســتا به دنبال برنامههای توسعهای هستیم به گونهای که در  5سال گذشته بیش
از  6هزار میلیارد تومان برای این کار ســرمایهگذاری کردهایم و پیشــرفت طرحها

بیش از  70درصد است.
وی افزود :قرارداد نورد گرم شــماره  2فوالد با آلمان منعقد شــده ،همچنین
توسعه فوالد هرمزگان از یک میلیون تن تا  3میلیون تن در حال فاینانس است.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه بیان کرد :بزرگتریــن اتفاق در صنعت فوالد
کاهش مصرف آب است که در این راستا اقداماتی انجام داده و  75درصد مصرف آب
را کاهش دادیم ،امروز برای تولید  6/5میلیون تن فوالد تقریبا  23میلیون مترمکعب
مصرف میشود.
وی افزود :اجرای شــبکه فاضالب و تصفیه بخشهای همجوار و قطع وابستگی
به آب تازه از جمله اقدامات فوالد مبارکه اســت که در این راســتا افتخار خوبی به
دست آوردهایم.
ســبحانی با اشــاره به طرحهــای افتتاح شــده در بازدید امــروز معاون اول
رئیسجمهــور از فوالد مبارکه گفت :ارزش این طرحها یــک هزار و  500میلیارد
تومان است.
مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان گفت :مجتمع فوالد مبارکه ،فوالد سبا و فوالد
هرمزگان زیرمجموعه شرکت فوالد مبارکه محسوب میشوند.
وی با اشاره به اینکه فوالد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی کشور و بزرگترین
تولیدکننده فوالد تخت در خاورمیانه اســت ،ادامه داد :این مجتمع فوالدی با سهم
بیــش از  50درصدی در تولید فوالد کشــور دارای ارزش فعلی  200هزار میلیارد
ریال است.
نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی ،مطرح کرد
فوالد مبارکه اصفهان بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی
در جهان محسوب میشود
نماینده مردم لنجان در مجلس شــورای اسالمی گفت :امروز اگر شاهد اجرای
طرح توسعه فوالد هستیم به دلیل استفاده از پساب است.
محســن کوهکن در مراسم افتتاحیه طرح توسعه فوالد اظهار داشت :در زمانی
که کشــاورزان لنجان آبی در اختیار ندارند اینکه فوالد مبارکه توانسته در وضعیت
بحرانی آبی با استفاده از تصفی ه پساب ،طرح توسعه فوالد را اجرایی کند یک اقدام
هوشمندانهای انجام داده است.
وی با اشــاره به اینکه سبا نخستین واحد صنعتی کشور است که ورق فوالدی
ضد زنــگ تولید میکند و با تولید این محصول ،نیاز کشــور به ورقهای ضدزنگ
و اســتیل تامین میشود ،افزود :مجتمع فوالد ســبا سال  82در کارخانه ذوبآهن
اصفهان به بهرهبرداری رســید و در ســال  85با تبادل قراردادی بین مدیران عامل
ذوبآهن اصفهان و فوالد مبارکه ،این مجتمع به فوالد مبارکه واگذار شد.

* محسن کوهکن:
پروژه سبا به عنوان زیرمجموعه فوالد مبارکه اصفهان نخستین
واحد صنعتی کشور است که ورق فوالدی ضدزنگ تولید میکند.
نماینده لنجان در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد :طرح بزرگ مجتمع فوالد
ســبا از واحدهای فوالدســازی ،ریختهگری تختال نازک و نورد گرم تشکیل شده و
تولید تختال نازک به ضخامت  50میلیمتر از امتیازات مهم آن بشمار میرود.
کوهکن با اشــاره به اینکه شــرکت فوالد مبارکه با داشــتن حدود  12میلیون
تن ظرفیت آهن اســفنجی بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان محسوب
میشــود ،اظهار داشت :تولید محصوالت فوالد مبارکه ســال گذشته با افزایش 12
درصدی همراه بود و هفت میلیون و  32هزار و  705تن از محصوالت این شرکت به
بازارهای داخلی و جهانی تحویل و صادر شد.
اصفهان-محمدعلی شاهعلی

