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یادداشت مدیر مسئول

مدل تعالی سازمانی، به عنوان پذیرفته  شده ترین مدل و ابزار ارزیابی 
گیر در نظام کسب وکار بین الملل شناخته شده و چهارچوب  مدیریت کیفیت فرا
مشخص و روشنی برای خودارزیابی، سنجش میزان استقرار سیستم در سازمان 

و مقایسه عملکرد سازمان ها با شاخص های معتبر و پذیرفته شده است.
 مفاهیم بنیادی تعالی برای توصیف ویژگی های فرهنگ سازمانی به موضوعاتی 
همچون افزودن ارزش برای مشتریان، ساختن آینده پایدار، توسعه ظرفیت 
سازمانی، کنترل ابتکار و خالقیت، هدایت هدفمند، مدیریت زیرکانه و چابک، 
جانشین پروری و ارزیابی نتایج می پردازد و تالش دارد تا با بهره گیری از استعدادها، 
توانمندی های فردی و سازمانی را توسعه دهد و مسیری متعالی را برای سازمان 

ایجاد کند.
 در سال 1382 نخستین گردهم آیی تعالی سازمانی به همت سازمان مدیریت 
صنعتی و با هدف بررسی عملکرد سازمان های کشور ایران براساس مدل تعالی 
آغاز گردید و با ارزیابی عملکردها و فرایندها براساس مدل های تعریف شده، شرکت 
فوالد مبارکه در سال های ۹1، ۹3 و ۹8 موفق به کسب تندیس زرین تعالی سازمانی 

کشور شده است.
 در آخرین همایش ملی تعالی سازمانی که در روز سوم اسفندماه و با موضوع تعالی 
و نوآوری پایدار سازمانی برگزار شد، شرکت فوالد مبارکه برای چهارمین بار موفق به 
دریافت تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی در بخش ساخت و تولید و در سطح 
سازمان های بزرگ گردید.  عالوه بر این سایر شرکت های گروه فوالد مبارکه نیز خوش 
درخشیدند و شرکت فوالد هرمزگان، ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، شرکت 

صنعتی و معدنی فوالدسنگ، شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون 
)ایریسا(، شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان، شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه، 
سرمایه گذاری توکافوالد، شرکت فوالد متیل، باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و 

فلزتدارک نیز شایسته دریافت تندیس، لوح و تقدیرنامه گردیدند.
 آنچه مسلم است این است که گروه فوالد مبارکه به عنوان یک الگوی موفق ملی، 
گیر سیستماتیک را در سازمان خود به عنوان یک ارزش و فرهنگ  نگرش مدیریت فرا
نهادینه کرده و مدیریت  فرایندها، نظام ها و رویکردهای خود را بر همین اصل استوار 

ساخته و همواره به دنبال پشتیبانی و تقویت این نگاه بوده است.
کنون، رشد و تعالی   مهم ترین هدف شرکت فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی تا
سازمانی به طور مستمر و مداوم با نگاه ملی و فراملی است و این شرکت امیدوار است 
با مدیریت و راهبری مطلوب، تدوین استراتژی سازمانی صحیح و اصولی، توجه به 
منافع سازمانی، جلب رضایتمندی مشتریان، کارکنان و شرکای تجاری و ارتقای 

بهره وری خود، به خلق آینده ای بهتر و سرآمدی در مقیاس جهانی دست یابد.
کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی در بخش ساخت و تولید توسط 
شرکت فوالد مبارکه و کسب عناوین برتر توسط سایر شرکت های گروه فوالد مبارکه 
در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی، در سالی که مزین به نام» تولید ، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« است، اهتمام و التزام مدیریت و کارکنان خدمت گزار 
شرکت فوالد مبارکه به سیاست های کلی نظام و فرمایشات مقام معظم رهبری در 
حوزه تولید را نمایانگر می سازد و همت و تالش مدیریت، کارکنان و کارگران معزز 

شرکت، پیمانکاران و خانواده محترم همه این عزیزان شایسته تقدیر است.

 الگوی ملی بنگاه داری، به دنبال سرآمدی در تراز جهانی
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رئیس پشتیبانی فنی مشتریان فوالد مبارکه مطرح کرد؛

  رضایت 84 درصدی مشتریان
 از فوالد مبارکه

ناحیهآهنسازیفوالدمبارکهصورتگرفت: در

اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتقای سیستم 
اتوماسیون واحد آهک سازی

باهمتوتالشکارکنانناحیهنوردسردشرکتفوالدمبارکهانجامگرفت:

 رکورد کاهش مصرف ماهانه 
غلتک های کاری ناحیه نورد سرد

فوالد مبارکه تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را از آن خود کرد؛

 فوالد مبارکه با تعالی سازمانی مستمر
 به دنبال سرآمدی در عرصه جهانی است
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باسرمایهگذاریایمیدروانجاممیشود
پروژه احداث قطعه دوم راه دسترسی به معادن سنگ باریت مهاباد با سرمایه گذاری ایمیدرو طی اسفندماه جاری آغاز می شود.

سرمایهگذاری؛رمزموفقیتوپیشرفتصنایعمعدنی
کتشافات است. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: رمز موفقیت و پیشرفت صنایع معدنی، توجه به سرمایه گذاری در حوزه ا

گر ما بخواهیم مشکل رکود را حل کنیم، مشکل تولید  ا
داخلی را حل کنیم، بخواهیم مسئله بیکاری را حل کنیم، 
بخواهیم گرانی را مهار کنیم، عالج همه این ها در مجموعه 
مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است. 
اقتصاد مقاومتی شامل همه این ها ست. می شود با اقتصاد 
مقاومتی به جنگ بیکاری رفت؛ می شود به جنگ رکود رفت؛ 
می شود گرانی را مهار کرد؛ می شود در مقابل تهدیدهای 
دشمنان ایستادگی کرد؛ می شود فرصت های بسیاری را برای 
کشور ایجاد کرد و از فرصت ها استفاده کرد؛ شرطش این است 

که برای اقتصاد مقاومتی کار و تالش انجام بگیرد.
گزارشی که برادران ما در دولت به من دادند، نشان می دهد که 
کارهای وسیعی کرده اند؛ منتها این کارها کارهای مقدماتی است؛ 
کارهایی است در زمینه بخشنامه ها و دستورها به دستگاه های 
مختلف؛ این ها کارهای مقدماتی است؛ اما آنچه الزم است ادامه 
پیدا کند، عبارت است از اقدام کردن و عمل کردن و روی زمین، 
محصول کار را به مردم نشان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفه 
ماست؛ که من ان شاءاهلل در سخنرانی شرحش را به آحاد ملت 

عزیزمان عرض خواهم کرد.
بنابراین آنچه من به عنوان شعاِر امسال انتخاب می کنم، عبارت 
است از »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل«. این، راه و جاده 
مستقیم و روشنی است به سمت آن چیزی که به آن احتیاج 
داریم. البته توقع نداریم که این اقدام و عمل، در ظرف یک سال 
گر چنانچه اقدام و  همه مشکالت را حل کند؛ اما مطمئنیم که ا
عمل به صورت برنامه ریزی شده و درست انجام بگیرد، ما در پایان 

این سال آثار و نشانه های آن را مشاهده خواهیم کرد.
139۵/01/01
پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 139۵

طیب نیا  محمدیاسر  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ضمن دیدار با امیرحسین 
کمیلی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان، بر تقویت هم گرایی صنایع در استان اصفهان 

کید کرد. تأ
وی برای مدیرکل جدید اداره صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان آرزوی موفقیت کرد و افزود: امیدواریم در دوره جدید 
کاری این سازمان، اتفاقات خوب و امیدوارکننده ای برای 

صنایع و معادن استان اصفهان رقم بخورد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به پیشران بودن این شرکت در 
رشد و توسعه اقتصادی استان و کشور، آمادگی این بنگاه بزرگ 
اقتصادی جهت رفع مشکالت و مانع زدایی ها برای دیگر صنایع 

را نیز اعالم داشت.
کرد: سازمان صمت به عنوان متولی حوزه  وی خاطرنشان 
بزرگ صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان که نقش کلیدی 
در توسعه پایدار در همه زمینه ها دارد، قطعا با شروع مدیریت 
جدید، منشأ خیروبرکت در استان و کشور خواهد بود و فوالد 
مبارکه این آمادگی را دارد تا با مشارکت در حوزه صمت استان 
اصفهان، تعامل و همکاری داشته باشد و در راستای هم افزایی 

و توسعه استان گام های مؤثری بردارد.
امیرحسین کمیل سرپرست سازمان صمت استان اصفهان نیز 
در این دیدار ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه و هیئت همراه، متقابال روز مهندس را به جامعه بزرگ 
صنعتی و معدنی استان اصفهان تبریک گفت و ابراز امیدواری 
کرد تا با تعامل و همکاری همه جانبه بتوان برای توسعه صنایع 
در جهت رفاه مردم و پایداری صنعت تالش های مضاعفی 

صورت داد.

درمحضر والیت

خبر

خـبــــــــــــــــــر

حل مشکالت تولیدات داخلی و 
بیکاری با اقتصاد مقاومتی

 دیدار مدیرعامل فوالد مبارکه 
 با سرپرست سازمان صمت

 استان اصفهان

شرکت فوالد مبارکه در نوزدهمین همایش 
ملی تعالی سازمانی، موفق شد برای چهارمین 
بار تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را 

از آن خود کند.
به گزارش خبرنگار فوالد، نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی 
روز سه شنبه 3 اسفندماه 1۴۰۰ با موضوع »تعالی و نوآوری پایدار 
سازمانی« و با حضور جمعی از مقامات، مدیران شرکت ها و 
صاحب نظران این حوزه در مرکز همایش های سازمان مدیریت 
صنعتی کشور برگزار شد. در این همایش سازمان های سرآمد در 
بخش های ساخت و تولید، خدمات، آموزش و عمومی پس از 
ارزیابی توسط کارشناسان انتخاب شدند و شرکت فوالد مبارکه 
موفق شد در بخش تولید، تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی 
را کسب  کند. این شرکت تنها برنده تندیس زرین جایزه ملی تعالی 
سازمانی در سال 1۴۰۰ بود و این موفقیت را در بخش ساخت و 

تولید و در سطح سازمان های بزرگ این رویداد به دست آورد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در حاشیه 
نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: مسیر تعالی یک مسیر بی انتها ست و شرکت های 
پیشرو در این عرصه باید رشد و تعالی خود را به صورت مستمر 

ادامه دهند.
حضور چشم گیر شرکت های زیرمجموعه فوالد 

مبارکه در همایش ملی تعالی سازمانی
وی افزود: فوالد مبارکه و شرکت های زیرمجموعه ما در همایش 
ملی جایزه ملی تعالی سازمانی حضوری چشم گیر داشتند و پس از 
ارزیابی های صورت گرفته در دریافت بسیاری از جوایز این همایش 

نیز سهیم بودند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: شرکت فوالد 
مبارکه مسیر رشد و تعالی را برای خود ترسیم کرده تا با تولید پایدار 
بتواند در مقیاس جهانی به نقش محوری خود در صنعت فوالد 

کشور ادامه دهد.
فوالد مبارکه در راستای رشد و توسعه پایدار برای 

دست یابی به تعالی سازمانی همیشه پیشرو بوده است
طیب نیا ادامه داد: رسیدن به جایگاه تراز جهانی یکی از اهداف 
مهم شرکت فوالد مبارکه است و برای دست یابی به این هدف ما 
باید فعالیت های خود را بیش ازپیش توسعه دهیم و با افزایش 

بهره وری به دنبال سرآمدی در مقیاس بین المللی باشیم.
وی اذعان داشت: در این مسیر به دنبال رقابت با رقبای جهانی 
هستیم و در ارزیابی های عملکرد شرکت فوالد مبارکه در رشد و 
توسعه پایدار دائمی شرکت برای دست یابی به تعالی سازمانی 

همیشه پیشرو بوده ایم.
امروز در جهان  کرد:  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بیان 
شرکت های پیشرو به صنعت سبز توجه جدی دارند و شرکت فوالد 
مبارکه با در نظر گرفتن همین سیاست، در درجه نخست با نگاه 

ملی برنامه های توسعه خود را تعریف و به دنبال تحقق آن است.
رعایت الگوی ملی بنگاه داری برای توسعه پایدار 

کشور
وی عنوان کرد: در حال حاضر، برنامه برخی از شرکت ها در کشور 
با گردش مالی باال یک نگاه بخشی و منطقه ای است؛ اما شرکت 
کنون ثابت کرده که نگاهش ملی و بین المللی  فوالد مبارکه تا
است و در طرح های توسعه ای به وسعت ایران با نگاه به آمایش 
سرزمینی به تولید صنعت سبز و رعایت مسائل زیست محیطی 

توجه جدی دارد.
کید کرد: در راستای  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان تأ
تحقق توسعه پایدار و تعالی سازمانی، شرکت فوالد مبارکه 
کنون ۵۰ درصد آب موردنیاز خود را از طریق بازچرخانی  هم ا
و جمع آوری پساب های شهری تأمین می کند و در دوره های 
مختلف سعی کردیم الگوی ملی بنگاه داری را در کشور برای توسعه 

پایدار به خوبی رعایت کنیم.
حفظ سطوح باالی تعالی از دست یابی به آن 

سخت تر است
محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه نیز 
در گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به موفقیت این سازمان در 
کسب چهارمین تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی، نگرش 
سیستمی و توسعه قابلیت های سازمانی را رمز موفقیت فوالد 

مبارکه در مسیر تعالی سازمانی دانست و اظهار کرد: از بدو تأسیس 
کارخانه با نگاهی که مدیران دوران ساخت و بهره برداری به این 
بنگاه داشته اند، همواره نگرش سیستمی در سازمان به عنوان یک 
کنون به صورت یک فرهنگ در  ارزش، پشتیبانی و تقویت شده و ا

سازمان نهادینه شده است.
وی با اشاره به نقش رهبران در ایجاد فرهنگ تعالی افزود: نقش 
اصلی در تعالی سازمان ها بر عهده رهبران آن سازمان هاست و 
مؤلفه هایی همچون آینده نگری و الهام بخشی از ابعاد اصلی 
شایستگی رهبران در سازمان های متعالی است؛ این رهبران 
سازمان هستند که از طریق ایجاد دلبستگی در کارکنان، اهداف 
و استراتژی های سازمان را در جهت خلق ارزش برای ذی نفعان 

راهبری و هدایت می کنند.
 ناظمی هرندی حفظ سطوح باالی تعالی را از دست یابی به 
آن سخت تر دانست و گفت: در فوالد مبارکه از طریق طراحی 
سیستم های مدیریتی، توسعه فرهنگ مشارکت و حل مسئله، 
کار تیمی و ایجاد ساختار تحول همواره تالش شده به حرکت 
در مسیر تعالی خللی وارد نشود و حضور در سطوح باالی تعالی 

سازمانی طی 2۰ سال گذشته نشان از موفقیت این الگو است.
گسترش فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت های 

سازمانی سیاست اصلی گروه فوالد مبارکه
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فوالد مبارکه با رشد و توسعه در 
حوزه های مختلف به گروهی به وسعت ایران تبدیل شده است، 
گسترش فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت های سازمانی در سطح 
گروه فوالد مبارکه را از سیاست های اصلی این سازمان برشمرد و 
حضور 1۰ شرکت از گروه فوالد مبارکه در فرایند ارزیابی سال 1۴۰۰ را 

ناشی از این مهم دانست.
ناظمی هرندی از کلیه کارکنان فوالد مبارکه که نقش اصلی در این 
موفقیت را ایفا کردند، تشکر و قدردانی کرد و گفت: مسیر تعالی 
پایان ندارد و امیدواریم بتوانیم به عنوان الگوی ملی بنگاه داری 

نقش خود را در رشد و توسعه صنعتی کشور به خوبی ایفا کنیم.
مدل های تعالی سازمانی در دنیا کاربردهای 

روزافزونی پیدا کرده اند
سیامک شجاعی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت 
فوالد مبارکه نیز در خصوص این دستاورد، در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: مدل های تعالی سازمانی در دنیا متناسب با 
فضای کسب وکار به عنوان چارچوبی برای ارزیابی عملکرد و 
سنجش میزان موفقیت سازمان ها در استقرار سیستم های نوین 

مدیریتی، کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند.
وی افزود: این مدل ها در واقع با ایجاد یک زبان مشترک عملکرد 
کسب نتایج مورد انتظار را مورد سنجش قرار  سازمان ها در 
می دهند. قدیمی ترین مدل در دنیا مدل دمینگ و متعلق به 
کشور ژاپن است؛ مدلی که از سال 1۹۵۰ طراحی و اجرا شده است.

مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه ادامه 
داد: در ایران نیز مدل تعالی سازمانی و جایزه ملی تعالی سازمانی 
از سال 1382 توسط مؤسسه مطالعات و بهره وری منابع انسانی 
راه اندازی شد. چارچوب اصلی مدل تعالی سازمانی ایران برگرفته 
از مدل تعالی سازمانی یا همان EFQM است که طی سالیان اخیر 
چندین بار مورد بازبینی قرار گرفته و آخرین ویرایش آن در سال 

1۴۰۰ معرفی شده است.
مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ارزیابی از ارکان 

اصلی مدل تعالی سازمانی
وی، مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ارزیابی را ارکان این الگو 
دانست و بیان کرد: مفاهیم بنیادین در واقع ارزش ها و اصول این 

الگوست که معیارهای مدل مبتنی بر آن ها طراحی شده است.
شجاعی خاطرنشان کرد: معیارهای مدل در 2 بخش طراحی 
شده اند. بخش اول شامل رویکردهای یک سازمان متعالی در 
حوزه رهبری، استراتژی، کارکنان، قابلیت ها، مشتریان و عملیات 
و بخش دوم شامل نتایج حوزه ذی نفعان، شامل مشتریان، 
کارکنان، جامعه، همکاران تجاری و تأمین کنندگان و همچنین 

نتایج سازمانی است.
سنجش رویکرد سازمان ها با توجه به مؤلفه های 

متنوع
وی اذعان داشت: روش ارزیابی معیارها مبتنی بر منطقی به نام 
منطق رادار طراحی شده که رویکردها و نتایج سازمان را با توجه به 

مؤلفه های متنوعی مورد سنجش قرار می دهد و در نهایت سطح 
تعالی سازمان با توجه به امتیاز کسب شده در بازه هزار امتیازی 

مشخص می شود.
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
کید کرد: سطح  به سطوح تعالی تعریف شده برای این جایزه تأ
گواهی تعهد به تعالی، تقدیرنامه یک ستاره )امتیاز بیش از 2۵۰(، 
تقدیرنامه دوستاره )امتیاز بیش از 3۰۰(، تقدیرنامه سه ستاره 
)امتیاز بیش از 3۵۰(، تقدیرنامه چهارستاره )امتیاز بیش از ۴۰۰(، 
تندیس بلورین )امتیاز بیش از ۴۵۰(، تندیس سیمین )امتیاز بیش 

از ۵۵۰(، تندیس زرین )امتیاز بیش از ۶۵۰( است.
ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان ها یکی از 

اهداف برگزاری همایش ملی تعالی سازمانی است
وی با بیان اینکه از اهداف برگزاری این همایش می توان به ایجاد 
فضای رقابتی برای تعالی سازمان ها، کمک به شناسایی نقاط 
قوت و زمینه های قابل بهبود در سازمان و ایجاد فضایی برای 
تبادل تجربیات موفق اشاره کرد، گفت: فرایند ارزیابی بدین 
صورت است که ابتدا سازمان ها گزارشی تحت عنوان اظهارنامه 
تعالی که مبتنی بر معیارهای مدل، تهیه شده است به دبیرخانه 
جایزه ارسال می کنند و پس از آن سازمان متقاضی توسط تیم 
ارزیابی که از مدیران و یا کارشناسان سایر حوزه های کسب وکارند 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.
شجاعی بیان کرد: تیم ارزیابی ابتدا اظهارنامه تعالی سازمانی را 
مورد بررسی قرار می دهند و سپس جهت رفع ابهام و دریافت پاسخ 
سؤاالت خود در محل شرکت متقاضی حضور می یابند؛ در نهایت 
بر اساس اجماع تیم ارزیابی، امتیاز نهایی سازمان مشخص و 
گزارش بازخورد شامل نقاط قوت و حوزه های قابل بهبود بر اساس 

معیارهای مدل به سازمان ارائه می شود.
مروری بر پیشینه این جایزه ملی

همایش تعالی سازمانی از سال 1382 به همت سازمان مدیریت 
صنعتی آغاز شد که فوالد مبارکه پیش از نیز در سال های ۹1، ۹3 
و ۹8 موفق به کسب تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی 

شده بود.
فوالد مبارکه از سال 1382 و از نخستین دوره این همایش در این 
فرایند شرکت کرده و موفق شده به عنوان اولین شرکت و پس از 
1۰ دوره حضور متوالی در سال 13۹1 تندیس زرین این جایزه را 
دریافت کند و پس از آن در سال های ۹3 و ۹8 موفق به کسب 
این عنوان شود. در میان شرکت های ایرانی فقط شرکت فوالد 
خوزستان در سال ۹۷ موفق شده تندیس زرین جایزه ملی تعالی 

سازمانی را کسب کند.
در سال 1۴۰۰ نیز با حضور یک تیم هفت نفره از ارزیابان جایزه به 
مدت ۶ روز، ارزیابی برگزار شد و کلیه رویکردهای سازمان مبتنی 
بر مدل تعالی سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت فوالد 
مبارکه موفق شد برای چهارمین بار، تندیس زرین جایزه ملی 

تعالی سازمانی را دریافت کند.
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در سال 13۹۹ و شرکت فوالد هرمزگان 
در سال 1۴۰۰ از گروه فوالد مبارکه موفق به کسب تندیس بلورین 

تعالی سازمانی شده اند.

 فوالد مبارکه با تعالی سازمانی مستمر 
 به دنبال سرآمدی در عرصه جهانی است

فوالد مبارکه تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را از آن خود کرد؛

محمدناظمیهرندی،معاون
تکنولوژیشرکتفوالدمبارکه

محمدیاسرطیبنیامدیرعامل
شرکتفوالدمبارکه

سیامکشجاعی،مدیرتضمینکیفیت
وتعالیسازمانیشرکتفوالدمبارکه

 از بدو تأسیس کارخانه با نگاهی که مدیران دوران 
ساخت و بهره برداری به این بنگاه داشته اند، 
همواره نگرش سیستمی در سازمان به عنوان یک 
کنون به صورت  ارزش، پشتیبانی و تقویت  شده و ا

یک فرهنگ در سازمان نهادینه شده است
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رشد۱۰5.7درصدیفروشفملیتاپایانبهمنماه۱۴۰۰
شرکت ملی صنایع مس ایران رشد ۱۰۵.۷ درصدی فروش را نسبت به مدت مشابه پارسال محقق کرد.

کاهشنرختورمدربهمن۱۴۰۰
مرکز آمار ایران از کاهش نرخ تورم به 4۱.4 درصد در بهمن ماه خبر داد.

خـبــــــــــــــــــر    

 کلیه مراحل احداث نیروگاه سیکل ترکیبی توسط
 متخصصان داخلی صورت می گیرد

حمیدرضا خسروانی پور، مدیر اجرای پروژه های 
انرژی و سیاالت فوالد مبارکه با اعالم این خبر افزود: 
تأمین انرژی الکتریکی برای فوالد مبارکه به عنوان 
یکی از بزرگ ترین صنایع انرژی بر کشور از اهمیت فوق العاده زیادی 
برخوردار است؛ بنابراین قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی در 
فوالد مبارکه که در راستای همین موضوع منعقد شد، برای این شرکت 

جایگاه ویژه ای دارد.
وی یادآور شد: در حال حاضر انرژی برق موردنیاز فوالد مبارکه از دو منبع 
شبکه برق سراسری کشور و همچنین نیروگاه های داخلی فوالد مبارکه 
تأمین می گردد. برق مصرفی فوالد مبارکه حدود 12۰۰ مگاوات است 
که از این مقدار حدود 2۰۰ مگاوات آن توسط نیروگاه داخلی و مابقی 
)1۰۰۰ مگاوات( از شبکه سراسری تأمین می شود، بنابراین فوالد مبارکه 

وابستگی شدیدی به شبکه برق کشور دارد.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه تصریح کرد: با توجه 
به مشکالت و کمبودهای موجود درزمینه تولید شبکه برق کشور، در 
بسیاری از مواقع )تابستان ها به دلیل پیک بار مصرفی شبکه و زمستان ها 

به دلیل کمبود سوخت نیروگاه ها و کاهش تولید برق( محدودیت مصرف 
برق از طرف دیسپاچینگ به فوالد مبارکه تحمیل می شود که این موضوع 
در مقاطع مختلف باعث کاهش تولید فوالد شده است؛ بنابراین به منظور 
تأمین پایدار انرژی برق فوالد مبارکه و کاهش وابستگی به شبکه، پروژه 
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی فوالد مبارکه تعریف شد و قرارداد آن به 
مبلغ ۴1۵ میلیون یورو با شرکت مپنا به عنوان پیمانکار پروژه منعقد شد.
خسروانی پور در خصوص این نیروگاه، اضافه کرد: این نیروگاه شامل دو 
واحد گازی به ظرفیت اسمی هریک 3۰۷ مگاوات و یک واحد بخار به 
ظرفیت اسمی 3۰۰ مگاوات است که جمعا ظرفیت اسمی آن )در شرایط 

ایزو( ۹1۴ مگاوات است.
وی تصریح کرد: نیروگاه مذکور در زمینی بالغ بر 12 هکتار در سمت غربی 
پست برق شهید خرازی احداث خواهد شد و مزیت آن نسبت به نیروگاه 
 F قبلی فوالد، راندمان باالی آن است. واحدهای گازی با توربین کالس
زیمنس دارای راندمان 38 درصد است که گرمای حاصل از دود خروجی 
توربین گازی در بویلرهای بازیافتی )HRSG( بخار سوپرهیت تولید می کند 
و بخار تولیدی توربوژنراتور بخار را به حرکت درمی آورد، ضمن اینکه باید 

توجه داشت واحد بخار بدون مصرف سوخت قادر به تولید برق است و 
بازده کل نیروگاه را به ۵۶ درصد خواهد رساند.

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه در ادامه به یکی دیگر 
از مزایای این نیروگاه اشاره کرد و افزود: این نیروگاه آب کمتری نسبت به 
نیروگاه قبلی مصرف می کند، به طوری که که مصرف ویژه آب این نیروگاه 
با استفاده از برج های خنک کننده هوایی حدود یک دهم مصرف ویژه 

نیروگاه موجود است که دارای برج خنک کننده آبی است.
خسروانی پور در خصوص مراحل اجرای این پروژه یادآور شد: طراحی، 
تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی پروژه تماما توسط متخصصین 
داخلی انجام خواهد شد و در حال حاضر پیمانکار پروژه مشغول تجهیز 
کارگاه است و اولین توربین گازی به مقصد فوالد مبارکه بارگیری شده و در 
حال حمل است و پیش بینی می شود اولین واحد گازی در بهار سال 1۴۰2 
بتواند راه اندازی شود و حدود 23۰ مگاوات به تولید برق کشور اضافه کند.

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
زمان پیش بینی شده برای تکمیل کل پروژه و راه اندازی هر 3 واحد 

نیروگاه، 3۶ ماه در نظر گرفته شده است.

خـبــــــــــــــــــر    
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     گزارش عملکرد 10 ماهه ایمیدرو در توسعه زیربناها

کی است 2۵ قرارداد  عملکرد 1۰ماهه امسال ایمیدرو حا
راه سازی و برق رسانی با هدف توسعه زیرساخت ها به امضا 

رسیده است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، عملکرد 1۰ماهه طرح ایجاد 
زیربناهای الزم در معادن )مجموعه تحت پوشش ایمیدرو( 
کی است ارزش قراردادهای راه سازی و برق رسانی به 3  حا
ح ایجاد زیربناهای  هزار و 1۰۰ میلیارد ریال رسیده است. طر
الزم در معادن طی این مدت، ۹ پروژه راه سازی )مشارکتی( 
به طول 12۷.۴ کیلومتر در استان های مختلف کشور تعریف 
ح  کرده است. همچنین یک پروژه توسعه زیرساخت در طر

احیای معادن کوچک نیز عملیاتی شده است.
در حوزه برق رسانی نیز ۶ پروژه در ۶ استان هدف گذاری شده 
ح احیای معادن کوچک در شرق کشور  و یک پروژه در طر
مورد توجه است. مجموع طول مسیر برق رسانی این تعداد 

پروژه 231 کیلومتر است.

جزئیات توسعه ۷ میدان نفتی و گازی در دولت 
سیزدهم به ارزش 4 میلیارد و ۵00 میلیون دالر

مدیرعامل شـرکت ملی نفـت ایـران با تشـریح جزئیات توسـعه ۷ 
کرات با  میدان نفتـی و گازی در دولت سـیزدهم، اظهار کـرد: مذا
شـرکت های خارجی و امضـای قـرارداد و تفاهم نامـه در این چند 

ماه در جریان اسـت کـه نتایـج آن بـه زودی اعالم می شـود.
محسـن خجسـته مهر تصریـح کـرد: از زمـان آغـاز بـه کار دولـت 
کنـون قـرارداد توسـعه هفـت میـدان نفتـی و گازی بـا  سـیزدهم تا
شـرکت های معتبـر داخلـی و خارجـی بـه ارزش ۴ میلیـارد و ۵۰۰ 
میلیـون دالر امضـا شـده و آن طـور کـه مسـئوالن صنعـت نفـت 
می گویند بیش از 1۰ تفاهم نامه نیز در این زمینه امضا شده است 

کـه احتمـال مـی رود بـه زودی بـه قـرارداد تبدیـل شـود.
کـرات  گرچـه مذا مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران افـزود: ا
بـا شـرکت های خارجـی ادامـه دارد، امـا صنعـت نفـت منتظـر 
خارجی هـا نمی مانـد و توسـعه را بـا اولویت بنـدی طرح هـا دنبال 

. می کنـد
کـرات بـا شـرکت های خارجـی و امضـای قـرارداد و  وی گفـت: مذا
تفاهم نامـه در ایـن چنـد مـاه بـا شـرکت های خارجـی در جریـان 

اسـت.

رتبه اول سنگ آهن در اشتغال و تولید ارزش افزوده 
68 هزار میلیارد تومانی

برآوردهای صورت گرفته نشان می دهد که معادن سنگ آهن در 
حوزه اشتغال با 3۰ هزار نفر و در حوزه ارزش افزوده تولیدشده با ۶8 

هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم را در اختیار دارند.
به گزارش ایسنا، حدود ۶2 درصد از معادن در حال بهره برداری 
ایران در حوزه های سنگ آهن، سنگ مس، سرب، روی، 
زغال سنگ، شن، ماسه، سنگ های تزئینی، سنگ آهک و 
سنگ طال فعال هستند. البته این آمار به استثنای معادن نفت، 
ک رس محاسبه شده است. این معادن 8۴  گاز، اورانیوم و خا
درصد از کل سطح اشتغال در معادن کشور و حدود ۹۷ درصد از 

کل ارزش افزوده معادن ایران را شامل می شوند.
بررسی معادن استان ها برحسب میزان فعالیت نیز نشان 
می دهد که حدود ۴۶ درصد از معادن فعال ایران در استان های 
خراسان رضوی، فارس، کرمان، اصفهان، آذربایجان شرقی، 
خراسان جنوبی، مرکزی و یزد قرار دارد که سهم معادن این 

استان ها ازنظر اشتغال ۶8 درصد است.

عدد خبر

قرارداد

میلیارد دالر

هزار میلیاردتومان

به منظور تأمین پایدار انرژی برق فوالد مبارکه:

محمودرضاقرمزی،رئیسدفترفنیتولیدناحیهنوردسرد

حمیدرضاخسروانیپور،مدیر
اجرایپروژههایانرژیوسیاالت

فوالدمبارکه

حامدسلیمانی،مهندسفرایندنوردسرد

به همت و تالش کارکنان ناحیه نورد سرد، رکورد 
کاهش مصرف ماهیانه غلتک کاری در ناحیه نورد 

سرد در دی و بهمن ماه سال جاری شکسته شد.
محمودرضا قرمزی، رئیس دفتر فنی تولید ناحیه نورد سرد با اعالم این 
خبر افزود: در عملیات نورد سرد و یا کاهش مرحله به مرحله ضخامت 
با اعمال نیروی فشار توسط غلتک ها، تغییر ضخامت در ورق انجام 
می شود. در نورد سرد ضخامتی کامال یکنواخت مدنظر است که معموال 
تحت شرایط مختلف،  به بازیابی سختی سطحی و زبری غلتک کارکرده 
در قفسه های نورد نیاز  است که در هر مرحله تعویض غلتک، با ارسال به 
کارگاه غلتک پس از مونتاژ و دمونتاز چوک، غلتک بر روی ماشین های 

سنگ زنی قرار گیرد  و سنگ زنی انجام می شود.
 وی تصریح کرد: مصرف غلتک به عنوان یکی از متریال های استراتژیک 
در بخش خطوط تولید نورد سرد، به خصوص در خطوط نورد تاندم میل 
مداوم و نورد دو قفسه ای، خطوط اسکین پاس و تمپر میل، مورد توجه 
است؛ ضمن اینکه از لحاظ هزینه متریال های مصرفی، غلتک یکی 

از مهم ترین متریال هایی است که صرفه جویی در مصرف آن موجب 
کاهش هزینه های تولید می شود، به همین دلیل از سال های گذشته 
پروژه های مختلفی در ناحیه نورد سرد در زمینه کاهش مصرف غلتک و 
همچنین کاهش تعویض غلتک در کارگاه غلتک و گروه فنی تولید ناحیه 
انجام شده و همچنین پروژه هایی در گروه فنی تولید در این زمینه تعریف 

شده و امید است در سال آینده به ثمر بنشیند.
حامد سلیمانی مهندس فرایند نورد سرد در خصوص این رکورد، تصریح 
کرد: روند نرخ مصرف غلتک های کاری خطوط ناحیه نورد سرد که شامل 
مجموع نرخ مصرف خط نورد پنج قفسه ای و نورد دو قفسه ای و اسکین 
کنون  پاس 1 و 2 و خط تمپرمیل و اسکین پاس گالوانیزه است،  از سال ۹1 تا
و از زمان ادغام دو ناحیه نورد سرد 1 و 2 به ناحیه نورد سرد در نمودار ذیل 
مشخص می شود که در آن روند نرخ مصرف غلتک، در ماه های آذر و دی 
امسال به کمتر از ۹ میکرومتر بر کیلومتر رسیده و در صورت تداوم آن در 
2 ماه پایانی سال امکان ثبت رکورد ساالنه کاهش مصرف غلتک کاری 

نیز فراهم می شود.

رکورد کاهش مصرف ماهانه غلتک های کاری ناحیه نورد سرد
با همت و تالش کارکنان ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه انجام گرفت؛

گـروه فـوالد مبارکـه در نوزدهمیـن همایـش ملـی 
تعالی سـازمانی که روز سه شـنبه سـوم اسفندماه 
1400 در سـازمان مدیریـت صنعتـی برگـزار شـد، 

جوایـز متعـددی کسـب کـرد.
در ایـن همایـش شـرکت فـوالد مبارکـه، تندیـس زریـن جایـزه ملـی 
تعالـی سـازمانی را در بخـش سـاخت و تولید در سـطح سـازمان های 
بـزرگ از آن خود کرد. همچنیـن تندیس بلورین در بخش سـاخت و 

تولید در سطح سـازمان های بزرگ به شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
تعلـق گرفت.

تقدیرنامه تعالی سـازمانی سه سـتاره بـرای تعالی در بخش سـاخت 
و تولیـد نیـز بـه شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری و شـرکت 
صنعتـی و معدنـی فـوالد سـنگ مبارکـه رسـید. تقدیرنامه دوسـتاره 
بـرای تعالـی در بخـش خدمـات بـه شـرکت بین المللـی مهندسـی 

سیسـتم ها و اتوماسـیون )ایریسـا( تعلـق گرفـت.

بـه شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان خراسـان بـرای تعالـی در 
بخش سـاخت و تولیـد، تقدیرنامه یک سـتاره و به شـرکت های فنی 
مهندسـی فـوالد مبارکـه و سـرمایه گذاری توکا فـوالد بـرای تعالـی در 

بخـش خدمـات، تقدیرنامـه یک سـتاره اهـدا شـد.
باشـگاه فرهنگـی ورزشـی فـوالد مبارکـه سـپاهان و شـرکت های 
فلزتـدارک فـوالد مبارکـه اصفهـان و فوالد متیـل نیـز گواهـی تعهـد بـه 

تعالـی در بخـش خدمـات را دریافـت کردنـد.

در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی رخ داد؛

درخشش گروه فوالد مبارکه در همایش ملی تعالی سازمانی

خ مصرف غلتک های کاری ناحیه نورد سرد  نر

تر 
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حمایتازتولیدکنندگان
ماشینآالتمعدنیدرکشور

کد وزارتصمتجهتفعالسازیمعادنرا
برنامهزمانبندیارائهدهد

معاونت امور معادن سازمان صمت با توجه به چالش ها و مشکالت 
ماشین آالت معدنی در کشور، طرح پیشنهادی خود را جهت حمایت 
از تولیدکنندگان ماشین آالت معدنی و رفع مشکالت معدن کاران 
کرد .  ارائه 
رضا محتشمی پور با توجه به چالش ها و مشکالت ماشین آالت 
معدنی در کشور، پیشنهاد های خود را در قالب یک طرح ارائه کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای فعال سازی معادن 
غیرفعال باید برنامه زمان بندی مشخص کرد، به طور مثال وزارت صمت 
برنامه مشخصی برای فعال کردن ۳۰ درصد معادن در سال ۱۴۰۱ داشته 
باشد.حجت اهلل فیروزی گفت: با وجود اینکه همه بر پتانسیل معادن در 
کید دارند، اما خأل اطالعاتی یکی از موانع  درآمدزایی، اشتغال زایی و... تأ
این حوزه بوده و همه اظهارنظر کلی دارند.

خـبــــــــــــــــــر    
بین الملل

بومی سازی گیربکس  تاندیش برگردان 
در شرکت فوالد مبارکه

پروژه »ارتقای سیستم اتوماسیون واحد آهک سازی 
در ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه« در توقفات ناشی از 
محدودیت مصرف گاز و با رعایت کامل موارد ایمنی با 

موفقیت اجرا شد و به بهره برداری رسید.
کیمیائی، مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و  رضا خادم 
فوالدسازی با اعالم این خبر افزود: با توجه به قدیمی بودن سیستم 
اتوماسیون موجود و لزوم ارتقای آن، پروژه مذکور در قالب قرارداد طراحی، 

خرید، نصب و راه اندازی به شرکت ایریسا ابالغ شد.
کامپیوترهای صنعتی،  وی تصریح کرد: قرارداد پروژه شامل تأمین 
تجهیزات مانتینورینگ و شبکه، Accessories، تجهیزات الکتریکی، 
کابینت و میز و تأمین قطعات یدکی دوساله و موردنیاز دوران راه اندازی، 
 ،FAT طراحی و پیاده سازی نرم افزار و شبکه و بخشی از سخت افزار، تست

بسته بندی، حمل و نصب و راه اندازی و تهیه مدارک As-built است.
مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی خاطرنشان کرد: 
این پروژه هم زمان با محدودیت های مصرف گاز در ناحیه آهن سازی و 
در مدت 2۷ روز و با کار شبانه روزی و همدلی کلیه عوامل پروژه و با رعایت 

کامل موارد فنی و ایمنی اجرا و به بهره برداری رسید.
کیمیائی در ادامه به مزایای اجرای این پروژه اشاره کرد و افزود: از مهم ترین 
مزایای اجرای این پروژه افزایش قابلیت اطمینان و ارتقای سرعت و دقت 

در سیستم اتوماسیون جدید، ایجاد آالرم های جدید موردنیاز بهره بردار 
بر روی صفحه نمایش، رفع مشکالت کنترلی و ایمنی سیستم قبلی، 
ایجاد سیستم ups برای سیستم های حساس و به روزرسانی نقشه ها و 

مدارک و... است.
 محمد حسنی، رئیس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی نیز در این 
خصوص خاطرنشان کرد: پس از ابالغ پروژه، عملیات داده برداری و 

مهندسی پروژه انجام و متعاقب آن خرید تجهیزات پروژه آغاز شد.
وی افزود: ساخت و تست تابلوهای کنترلی با همکاری کامل مجموعه 
توسعه و دستگاه نظارت و بهره بردار با صرف زمان تقریبی ۵۰۰۰ نفرساعت 
در کارگاه ساخت پیمانکار انجام گردید، ضمن اینکه عملیات اجرایی 
سایت نیز که شامل شناسایی کابل های موجود، دمونتاژ تابلوهای 
کابل های جدید، تست  کانکشن  قدیمی و نصب تابلوهای جدید، 
سیگنال و تست عملکردی با صرف بیش از 1۰۰۰ نفرساعت به مورد اجرا 

درآمد.
کباز، کارشناس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی در خصوص  مسیح پا
سیستم اتوماسیون جدید یادآور شد: در سیستم اتوماسیون جدید، 
فلسفه کنترلی تغییر و به صورت دو سیستم PLC مشترک و با قابلیت 
Redundancy اجرا گردید که این امر سبب افزایش ضریب آماده به کاری 
واحد می شود. همچنین با تغییرات اعمال شده، امکان کنترل دستی 

تجهیزاتی نظیر پوشرها و فیدینگ دیوایس فراهم شد که خود سبب 
ارتقای ایمنی خواهد شد. همچنین با اجرای این پروژه امکان جمع آوری 
تابلوی میمیک پانل موجود در اتاق کنترل فراهم گردید، به طوری که 

اطالعات الزم توسط 2 مانیتور قابل نمایش است.
خشایار پاسیار، رئیس واحد آهک سازی ضمن ابراز رضایت از اجرای 
این پروژه در واحد آهک سازی، با اشاره به مشکالت سیستم کنترلی 
قبلی تصریح کرد: سیستم کنترل قبلی با مشکالتی نظیر عدم وجود 
قطعات یدکی، آالرم دهی نامناسب، پایین بودن سرعت پردازش و عدم 
امکان ارتباط با HMI مواجه بود که با اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتقای 
اتوماسیون واحد آهک سازی شاهد افزایش قابلیت اطمینان سیستم 
کنترل و امکان عیب یابی سریع سیستم هستیم که سبب افزایش کمی و 

کیفی محصوالت واحد آهک سازی خواهد شد.
وی با ابراز خوشنودی از تجربه به دست آمده در این پروژه اظهار امیدواری 
کرد: در مرحله بعد نیز سیستم اتوماسیون جدید آهک هیدراته در آینده 

نزدیک مورد بهره برداری قرار گیرد.
مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی در پایان از زحمات 
کارکنان واحد اجرای پروژه های آهن سازی، دستگاه نظارت، مدیریت و 
کارکنان بهره برداری ناحیه آهن سازی و کلیه همکارانی که در برنامه ریزی، 

اجرا و راه اندازی این پروژه مشارکت داشته اند تشکر و قدردانی کرد.  

 میثم عابدینی، کارشناس بومی سازی مواد، قطعات 
و تجهیزات از بومی سازی گیربکس تاندیش برگردان 
به دست توانمند متخصصان داخلی خبر داد که پس 
از تست های سرد و گرم با موفقیت در ناحیه نصب و به بهره برداری 

رسیده است.
وی افزود: این گیربکس یکی از بزرگ ترین گیربکس های خورشیدی 
که از نوع پنج مرحله ای است. این  موجود در فوالد مبارکه است 
گیربکس با نسبت تبدیل 1۹۵۶ و دور خروجی ۰.۵ دور در دقیقه با 
286500  وظیفه برگرداندن تاندیش به میزان   N.M گشتاور خروجی

18۰ درجه و تخلیه اسکول )خرسک( را بر عهده دارد.
عابدینی در خصوص شرایط کاری این گیربکس یادآور شد: شرایط 
کاری این تجهیز خاص است و تنش های متعددی را تحمل می کند، 
همچنین به دلیل وجود بار نامتقارن درون تاندیش و تخلیه نامتوازن 
گهانی تاندیش، شوک های سنگین به این گیربکس وارد می شود،  و نا
گردوغبار و دمای  گیربکس در شرایط پر از  کارکرد این  ضمن اینکه 

باالست که این تجهیز را ازنظر عملکرد متمایز ساخته است.
کارشناس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات در ادامه به مزیت های 
کرد و افزود: نمونه خارجی این  گیربکس جدید اشاره  استفاده از 
گیربکس با قرار دادن بیرینگ روی کریر هم قیمت نهایی گیربکس را 
افزایش می داد و هم به علت عدم تطبیق دنده ها باعث شکست مداوم 
دنده های این گیربکس در خط تولید می گردید که با مهندسی مجدد 
بر روی این بیرینگ ها تعداد آن ها از ۶ عدد به 2 عدد کاهش یافت و نوع 
آن ها نیز از انواع انحصاری و کمیاب به انواع روتین و موجود در کشور 

تغییر داده شد. همچنین با اصالح متریال دنده خروجی، زمان کاری 
کاهش  گیربکس افزایش و زمان تعمیرات آن به شکل چشمگیری 

پیدا کرد.
محمد معظم، کمک کارشناس برنامه ریزی و قطعات یدکی ریخته گری 
مداوم نیز در خصوص این بومی سازی یادآور شد: در فرایند بومی سازی 
کتیل  خ دنده های خروجی گیربکس خارجی که از جنس چدن دا چر
36CrNiMo4 تبدیل شد؛ همچنین لقی های بین  بود به فوالد 
خ دنده ها نیز  گیربکس و سختی حجمی و سطحی چر دنده های 

اصالح شد.
وی تصریح کرد: پس از انجام مراحل طراحی و تغییر طرح این گیربکس، 
ساخت آن با رعایت کلیه استانداردهای الزم انجام گرفت و پس از 
تست های سرد و گرم با موفقیت در ناحیه نصب و به بهره برداری رسید.
معظم خاطرنشان کرد: با دست یابی به دانش فنی ساخت و تعمیر 
این گیربکس و همچنین بهینه سازی های صورت گرفته، فوالد مبارکه 
ج این گیربکس ها بی نیاز گردید؛ این در حالی است  از نیاز به خرید خار
ج آن  قیمت داخلی این گیربکس حداقل یک سوم قیمت خرید خار

برآورد می شود.
وی در پایان ضمن تقدیر از شرکت تیوا ساخت پارسه آیریک که فرایند 
بومی سازی این گیربکس را با جدیت و موفقیت به پایان رسانید، از 
کلیه همکاران شاغل در دفتر فنی واحد ریخته گری مداوم، واحد کنترل 
کیفی، واحد خرید، تعمیرگاه مرکزی، واحد مهندسی قطعه و تجهیز که 
واحد بومی سازی را در مسیر این اقدام بزرگ و در راستای بی نیازی و 

پیشرفت کشور یاری کردند، تشکر و قدردانی کرد.

اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتقای سیستم اتوماسیون واحد آهک سازی
در ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه صورت گرفت:

 از مهم تریـن مزایـای اجـرای ایـن پـروژه افزایـش 
قابلیـت اطمینـان و ارتقـای سـرعت و دقـت در 
الرم هـای  سیسـتم اتوماسـیون جدیـد، ایجـاد آ
جدید موردنیـاز بهره بـردار بـر روی صفحه نمایش، 
کنترلـی و ایمنـی سیسـتم قبلـی،  رفـع مشـکالت 
ایجاد سیسـتم ups برای سیسـتم های حسـاس و 

به روزرسـانی نقشـه ها و مـدارک و... اسـت

مطابق برنامه چهاردهم توسعه صنعت فوالد در چین 
)2021 تا 202۵(، تولیدکنندگان این کشور باید تا سال 202۵، به 
که این  کنند  سمت بهینه سازی در مصرف انرژی حرکت 
موضوع می تواند فوالدسازان این کشور را به سمت تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر سوق دهد. بر این اساس، باید 
میزان مصرف انرژی به ازای تولید محصوالت فوالدی در چین 
تا سال 202۵ نسبت به میزان مصرف انرژی در سال 2020 
کاهشی 13.۵ درصدی و میزان مصرف آب برای تولید هر 
محصول در سال 202۵ نسبت به میزان مصرف آب در سال 

2020 افتی 16 درصدی داشته باشد.
کید شده است تا فوالدسازان  درعین حال در برنامه چهاردهم تأ
چینی برای تغییر فرایند فوالدسازی از روش کوره بلند به کوره 
الکتریکی تشویق شوند. میزان انتشار آالینده های کربنی در 
کوره بلند بوده و  کمتر از  کوره های الکتریکی به مراتب  روش 
درعین حال استفاده از کوره های الکتریکی امکان استفاده از قراضه 
را فراهم می کند و به این ترتیب از سویی از میزان مصرف انرژی در 
تولید فوالد می کاهد و از سوی دیگر در این روش میزان انتشار 

آالینده های کربنی به مراتب کمتر است.
مصرف فوالد چین در سال 2۰21، نسبت به میزان مشابه در سال 
قبل کاهشی ۵.۴ درصدی داشته و به ۹۹1 میلیون و ۷۰۰ هزار تن 
رسیده است؛ اما وضعیت در بخش تولید بهتر از مصرف داخلی 
فوالد در چین بوده به نحوی که در این سال علی رغم تمامی 
محدودیت های وضع شده برای کاهش تولید فوالد، تنها 3 درصد 
از میزان تولید فوالد در چین نسبت به سال 2۰2۰ کاسته شده و 
میزان تولید فوالد چین برای کل سال 2۰21 به یک میلیارد و 32 
میلیون تن رسیده است. این مهم کاهشی 2۷ درصدِی واردات 
محصوالت فوالدی نهایی و نیمه نهایی به چین در سال 2۰21 را 
نشان می دهد. به این ترتیب چینی ها در این سال، 28 میلیون تن 
محصوالت فوالدی نهایی و نیمه نهایی وارد کرده اند. درعین حال 
در این سال میزان صادرات محصوالت فوالدی چین رشد 2۴.۷ 
درصدی داشته است. همچنین صادرات خالص فوالد چین 
در این بازه زمانی به حدود ۴۰ میلیون تن رسیده که رشد 1۵8 
درصدی نسبت به سال 2۰2۰ داشته است. از کل فوالد تولیدی 

چین در سال 2۰21 برابر 3.8 درصد صادر شده است.
سرمایه گذاری در زیرساخت ها، ماشین آالت و تولید لوازم خانگی، 
محرک هاِی اصلی تقاضا در بخش فوالد بوده است. در سال 2۰21، 
سرمایه گذاری در دارایی های ثابت همچون ساخت راه آهن 1.8 
درصد کاهش پیدا کرده است. البته در این سال سرمایه گذاری 
در حمل ونقل هوایی رشد حدود 1۹ درصد داشته است. در 
بخش صنعت ماشین آالت، ارزش افزوده این صنعت ۹.۶ درصد 
رشد داشته است. ارزش افزوده بخش محصوالت فلزی رشد 1۶ 
درصدی را نسبت به 2۰2۰ ثبت کرده است. تولید خودرو در چین 
در سال 2۰21 افزایش ۴.8 درصدی نسبت به سال 2۰2۰ داشته 
و به 2۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه میلیون رسیده است. تولید 
یخچال های خانگی کاهش ۰.۴ درصدی و تولید دستگاه های 

تهویه کننده هوا نیز، افزایش ۹.۴ درصدی داشته است.
منبع: انجمن جهانی فوالد
گزارش مؤسسه مک کنزی از روند جهانی پیوستن به 

برنامه »کربن صفر«
با افزایش سرعت تالش برای مهار گرمایش جهانی، بازارهای کربن 
به طور فزاینده ای برای دست یابی به صفر کردِن انتشار گازهای 
گلخانه ای در افق 2۰۵۰ فعال شده اند. دست یابی به برنامه کربن 
صفر )صفر خالص(  مستلزم یک تحول اقتصادی در سیاست ها 
و برنامه همه صنایع است؛ به نحوی که منجر به کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای شود. در گذار به سمت صفر خالص، مهم ترین 
مؤلفه های تحول اقتصادی عبارت اند از: جامعیت، هزینه های 
سرمایه ای قابل توجه، تخصیص غیریکنواخت هزینه ها میان 
کشورها و بخش های اقتصادی، رویارویی با ریسک ها و فرصت ها.

به  کمک  به منظور  مک کنزی،  مؤسسه  خصوص،  این  در 
تصمیم گیرندگان در درک چگونگی گذار صفر خالص، ۶۹ کشور 
را در ۶ نمونه متمایز بر اساس ماهیت و میزان قرار گرفتن آن ها در 
معرض تحوالت اقتصادی گروه بندی کرده است که در گزارش 
مفصل این نهاد تحقیقاتی، ضمن پرداختن به ماهیت عمومی 
این گذار، به ویژگی های شش گروه کشوری و بعضا اقدامات الزم 

در آن ها اشاره شده است.
نتایج گزارشی که معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران به 
نقل از مکنزی منتشر کرده، تأیید می کند که بیشترین فشار از 
ناحیه برنامه »کربن صفر« به تولیدکنندگان سوخت فسیلی وارد 
می شود. این کشورها در حالی باید بیش از دو برابر کشورهای 
درحال توسعه و سه برابر کشورهای توسعه یافته در کربن زدایی 
سرمایه گذاری کنند که از آن سو با کاهش چشمگیر درآمد ناشی از 
فروش سوخت های فسیلی روبه رو خواهند شد. البته مک کنزی 
کید دارد که تقویت این سرمایه گذاری در کشورهای فقیر و نفتی  تأ
می تواند به توسعه اقتصادی کشورهای مورداشاره منجر شده و 

جهان را به وضعیت آب وهوایی پایداری برساند.
تحلیل مک کنزی بر این پایه استوار است که سهم تولیدکنندگان 
سوخت فسیلی از کل سرمایه گذاری برای تحقق هدف »کربن 
صفر« به بیش از 18 درصد کل تولید ناخالص داخلی این کشورها 
خواهد رسید؛ عددی که دوبرابر کشورهای درحال توسعه و 
سه برابر کشورهای توسعه یافته است و تحقق آن می تواند به 
توسعه اقتصادی کشورهای فقیرتر منجر شود. بر مبنای برآورد این 
مؤسسه، درآمد سرانه ساالنه نفت و گاز طبیعی در اقتصادهای 
تولیدکننده این محصوالت ممکن است تا دهه 2۰3۰ حدود 
۷۵ درصد کاهش یابد که وقوع این وضعیت، تأثیرات مخربی بر 

جوامع و کشورهای مزبور خواهد داشت.
منبع: مؤسسه مک کنزی

تجربه چین در تغییر الگوی مصرف فوالد

با تکیه بر توانمندی داخلی صورت گرفت:
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خبر  کوتاه

دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی خراسان رضوی گفت: اخذ حقوق دولتی از شرکت های 
کوچک، متوسط و بزرگ معدنی باید متناسب با ظرفیت آن ها و همراه 
با عدالت باشد.محمدهاشم صفار اظهار کرد: عدم تفکیک بین 
شرکت های معدنی کوچک و بزرگ و همچنین تجهیز نشدن معادن با 
ماشین آالت متناسب از مهم ترین مشکالت حوزه معدن است.

نماینده مردم شهرستان های زرند و کوهبنان در مجلس گفت: تنها راه 
نجات کوهبنان و کاهش محرومیت، راه اندازی کارخانه های فراوری در 
جوار معادن و صنعتی شدن شهرستان است.
 عفت شریعتی کوهبنانی، در نشست با مدیرکل صمت استان و شهردار 
کوهبنان اظهار کرد: شهر کوهبنان جایگاه خاصی از منظر صنعت و معدن 
دارد و تقویت بنیان های صنعتی امید جوانان شهرستان است.

خـبــــــــــــــــــر    

لزوماجرایعدالتدراخذحقوقدولتی
ازشرکتهایمعدنی

ضرورتراهاندازیکارخانههایفراوری
درجوارمعادنکوهبنان

حمیدرضا بهنیا، سرپرست نگهداری و تعمیرات 
سیستم های اعالم و اطفای حریق از به روزرسانی 
تابلوهای اعالم حریق و صرفه جویی 100 میلیارد 

ریالی برای شرکت فوالد مبارکه خبر داد.
وی افزود: فلسفه وجودی سیستم های اعالم حریق در مجتمع فوالد 
مبارکه، کشف حریق در اولین مراحل وقوع و اطالع رسانی به واحد 
آتش نشانی است. در این راستا، در سال های گذشته این وظیفه را 
تابلوهای اعالم حریق FAP ا)Fire Alarm Panel( از مدل های قدیمی 
Cerberus و شبکه کابلی )بالغ بر 8۰ کیلومتر( بر عهده داشتند، ولی با توجه 
به مشکالت تابلوهای قدیمی، عدم پشتیبانی از سیستم های آدرس پذیر 

و کند بودن آن ها، به روزرسانی این تابلوها در اولویت قرار گرفت.
سرپرست نگهداری و تعمیرات سیستم های اعالم و اطفای حریق تصریح 
کرد: به همین منظور طی چندین سال عالوه بر کسب دانش برنامه نویسی 
تابلوهای جدید، فعالیت های فیزیکی شامل جایگزینی تابلوها و تغییر 
بستر انتقال اطالعات از سیم های مسی به کابل نوری و تغییر پروتکل 

انتقالی به شبکه TCP/IP-LAN در دستور کار این واحد قرار گرفت.

بهنیا در ادامه یادآور شد: در جهت به روزرسانی سیستم یکپارچه اعالم 
حریق فوالد مبارکه، در سال های گذشته پروژه ای برای جایگزینی 
سیستم اعالم مرکزی قدیمی با سیستم به روز شرکت زیمنس اجرا شد 
و در ادامه این فعالیت و در فاز دوم، کلیه تابلوهای FAP قدیمی که در 
نواحی وجود داشتند باید با مدل های جدید جایگزین می گردیدند که 
تابلوهای Cerberus به تعداد ۴۰ دستگاه، تابلوهایAlgorex  به تعداد 11 
دستگاه، تابلو Notifier به تعداد یک دستگاه و تابلوهای ژاپنی در واحد 

احیا مستقیم به تعداد 3 دستگاه را شامل می شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه باالی حذف و جایگزینی این تابلوها 
با FAP های جدید سری Sinteso زیمنس، واحد تعمیرات اعالم و اطفای 
حریق بر آن شد تا با تهیه این تابلوها، در زمان های برنامه ریزی شده 
 LAN نسبت به تعویض و اتصال آن ها به سیستم مرکزی از طریق شبکه
مخابرات اقدام کند و در راستای این هدف، تابلوهای مربوطه به مرور 
تهیه و پس از نصب و تست های اولیه راه اندازی شد و در مدار قرار گرفت.

علیرضا درخشانی، رئیس تعمیرات الکترونیک ناحیه بازرسی فنی 
کرد: با توجه به  اتوماسیون و ابزار دقیق در این خصوص، تصریح 

قابلیت های باالی این تابلوها و تعداد زون ها و تجهیزاتی که پشتیبانی 
می کنند، تعداد تابلو FAP ها از ۵۵ دستگاه به 18 دستگاه کاهش یافت. 
این تابلوها همچنین از بستر فیبر نوری پشتیبانی می کنند که عیب یابی 

مشکالت قطع کابل را به سادگی ممکن می سازد.
مودم ها،  تابلوها،  کنسول،  ح  طر این  اجرای  با  کرد:  اضافه  وی 
تکرارکننده ها و کلیه تجهیزات ارتباطی سریال لینک جمع آوری و با  یک 
دستگاه کامپیوتر سرور، یک دستگاه کالینت و نرم افزار هوشمند با قابلیت 

گرافیکی باال جایگزین گردید.
رئیس تعمیرات الکترونیک ناحیه بازرسی فنی اتوماسیون و ابزار 
دقیق یادآور شد: این فعالیت که به مدت 3۰ ماه به طول انجامید 
کنان واحد تعمیرات سیستم های  کا گسترده  با همکاری و تالش 
اعالم و اطفای حریق در حالی صورت گرفت که فعالیت های جاری و 
تعمیرات پیشگیرانه بدون توقف انجام می گردید و بیش از 1۰۰ میلیارد 
ریال صرفه جویی برای شرکت به همراه داشت، ضمن اینکه تابلوهای 
قدیمی به صورت سالم و تست شده، بسته بندی شده و آماده استفاده 

در شرکت های دیگر است.  به همین منظور طی چندین سال عالوه بر کسب 
دانش برنامه نویسی تابلوهای جدید، فعالیت های 
فیزیکی شامل جایگزینی تابلوها و تغییر بستر انتقال 
اطالعات از سیم های مسی به کابل نوری و تغییر 
TCP/IP-LAN در  پروتکل انتقالی به شبکه 

دستور کار این واحد قرار گرفت

به روزرسانی تابلوهای اعالم حریق در شرکت فوالد مبارکه

آیا شرکت های بزرگ فوالدی عامل بحران 

آب در کشور هستند؟

عضو  شهرستانی  سیدرضا   ، چیالن  گزارش   به   
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اظهار داشت: 
متأسفانه در مواجهه با بحران آب در کشور، برخی با اجحاف و 
بی انصافی انگشت خود را به سمت بخش صنعت و خصوصا 
شرکت های بزرگ نظیر فوالد مبارکه نشانه گرفتند و این بخش 
را عامل این بحران معرفی کردند؛ در حالی سهم بخش صنعت 
از مصرف کل آب کشور بسیار ناچیز است و شرکت هایی نظیر 
فوالد مبارکه اقدامات بزرگی در زمینه صرفه جویی در مصرف 

آب انجام داده اند.
شهرستانی  با ذکر یک مقایسه بین سهم بخش های مختلف از 
مصرف آب گفت: در اروپا، 3۰ درصد آب در کشاورزی، 11 درصد 
در بخش شهری و ۵۹ درصد در بخش صنعت مصرف می شود. 
در حالی که در ایران، سهم بخش کشاورزی از کل آب مصرفی 
۹۰ درصد، سهم بخش شهری 8 درصد و سهم صنعت تنها 2 

درصد است.
سهم ناچیز فوالدسازان از منابع آبی کشور

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنشان 
ساخت: آمارها به صراحت نشان می دهند که بخش صنعت، 
سهم بسیار کمی از کل آب مصرفی در کشور دارد و بنابراین، این 

بخش اصوال نمی تواند عامل بحران آب در کشور باشد.
وی ادامه داد: عامل بحران در کشور، مصرف بسیار زیاد و هدررفت 
آب در بخش کشاورزی است و برای رفع این بحران در شیوه 

کشاورزی کشور، باید تحول بزرگی ایجاد شود.
اقدامات مؤثر بخش صنعت در حوزه آب

سید رضا شهرستانی عنوان کرد: شرکت های بزرگ نظیر فوالد 
مبارکه اقدامات شایان توجهی در زمینه افزایش بهره وری در حوزه 
آب و صرفه جویی در مصرف آب انجام داده اند که ازجمله آن ها 
می توان به خریداری پساب شهرهای مختلف و تصفیه پساب 
و استفاده از آن در فرایند تولید صنعتی اشاره کرد. تصفیه پساب 
در کنار بازچرخانی آب، اقدامات مؤثری بوده که این شرکت ها 

انجام داده اند.
وی افزود: شرکت های بزرگ صنایع معدنی عالوه بر سرمایه گذاری 
در تصفیه پساب ها، در انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی 
ایران هم سرمایه گذاری کرده اند و خط اول انتقال آب خلیج فارس 
به دو استان کرمان و یزد سال گذشته به بهره برداری رسید و 
سایر خطوط نیز به استان هایی نظیر اصفهان و خراسان، ظرف 
سال های آتی با سرمایه گذاری شرکت های صنایع معدنی افتتاح 

خواهد شد.
سرمایه گذاری کالن معدنی ها و فوالدی ها در 

اقتصاد آب
کید کرد:  عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تأ
متهم کردن بخش صنعت و شرکت های بزرگ به عنوان عامل 
بحران آب در کشور، اجحاف در حق این شرکت هاست که اوال 
درمجموع مصرف آب بسیار کمی دارند و ثانیا سرمایه گذاری 

قابل توجهی نیز درزمینه اقتصاد آب انجام داده اند.
شهرستانی تصریح کرد: مصرف آب بخش کشاورزی در کشور 
۹۰ درصد است و برای حل چالش آب، باید الگوی مصرف در 
بخش کشاورزی اصالح شود و کشاورزی ما به کشاورزی صنعتی 
تبدیل شود. دولت در این زمینه باید حمایت الزم را انجام دهد 
تا در بخش کشاورزی از تکنولوژی های جدید استفاده شود و 
پروژه های علمی با کمک بخش دانشگاهی در این زمینه اجرا 

شود تا شاهد کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی باشیم.
تبعات قطعی برق و گاز شرکت های فوالدی

عضو هیئت مدیره انجمن فوالد گریزی نیز به چالش تأمین گاز 
و برق صنعت فوالد زد و گفت: سال گذشته، تولید فوالد ایران 
به بیش از 3۰ میلیون تن رسید و برنامه تولید امسال 3۴ میلیون 
تن بود. در فصل بهار امسال نیز تولید فوالد کشور رشد حدودا 1۵ 
درصدی نسبت به فصل بهار سال گذشته داشت؛ اما متأسفانه 
بحران قطعی برق شرکت های فوالدی در تابستان باعث شد 
تولید فوالد کشور در این فصل نسبت به فصل بهار سال جاری، 

۵۰ درصد کاهش یابد.
سیدرضا شهرستانی گفت: قطعی برق شرکت های فوالدی در 
تابستان امسال باعث شد تا 2.۵ میلیون تن تولید فوالد کشور 
در مقایسه با سال گذشته از دست برود. در فصل سرد امسال 
نیز با چالش گاز روبه رو شدیم و پیش بینی این است که قطعی 
یا اعمال محدودیت مصرف گاز نیز باعث شود تا 2.۵ میلیون تن 
دیگر از تولید فوالد کشور را نسبت به سال گذشته از دست بدهیم. 
بنابراین، برآورد این است که تولید فوالد کشور در سال جاری به 
2۵ میلیون تن برسد و این به معنای عقب ماندگی ۹ میلیون تنی 

از برنامه تولید سال جاری است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران پاسخ داد؛

سیدرضاشهرستانی
عضوهیئتمدیرهانجمنتولیدکنندگانفوالدایران
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 )EMS( استقرار نظام مدیریت محیط زیست

همگام با توسعه صنعتی کشور

ثبترکوردقیمتتاریخیآلومینیومآغازاصالحفرایندهایصمت

کنار زدن رکورد تاریخی قبلی و ۱۴ساله  بهای جهانی آلومینیوم با 
خود، با قیمت ۳۴2۰ دالری رکورد جدیدی به ثبت رساند.

و  انبارها  کاهش شدید موجودی  با  مرتبط  قیمتی  این شتاب 
گرفتن  گرفتن نگرانی ها درخصوص عرضه بوده است. باال  باال 
تنش میان روسیه و اوکراین و احتمال تحریم یکی از بزرگ ترین 
تا  گرفته  قوت  اروپا  توسط  جهان  آلومینیوم  تأمین کنندگان 
موجودی بورس فلزات لندن به نصف میزان مارس 2۰2۱ برسد.

نیازی،  مهدی  سید  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  گزارش  به 
گفت: در چند  کسب وکار وزارت صمت  معاون هماهنگی و محیط 
گذشته اقدامات بنیادی در موضوع اصالح فرایندها در صدور  ماه 
کرده ایم، همچنین اصالح فرایندهای  کسب وکار را آغاز  مجوزهای 
موجود در بخش صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت خارجی 
شروع شده است.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر

محمدعلی زمانی رئیس پشتیبانی فنی مشتریان 
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار 
کرد: فوالد مبارکه همیشه خواسته محصوالت خود را 
طبق نظم، قاعده و به صورت کنترل شده تولید کند تا بتواند در صنعت 
فوالد پیشرو باشد؛ به همین خاطر در خط مشی سازمان، اجرای 
سیستم های مدیریتی یکپارچه در دستور کار قرار گرفته و  سازمان 

خود را ملزم به اجرای آن کرده است.
وی افزود: برخی از این خط مشی های مشهور ایزو ۹۰۰۰، ایزو 1۴۰۰۰ بوده 
و  در همین راستا ایزو 1۰۰۰2 و ایزو 1۰۰۰۴ نیز جزو خط مشی سازمان قرار 
گرفته است؛ در راهبردهای عملیاتی شرکت، ارتقای سطح رضایت و 
همچنین رسیدگی مؤثر و به موقع به شکایات مشتریان نیز در نظر  قرار 

گرفته است.
رئیس پشتیبانی فنی مشتریان شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در 
واحد پشتیبانی فنی مشتریان شرکت، در راستای استقرار سیستم های 
فنی عملکردهایی داریم که این پیاده سازی ها انجام می شود؛ در این 
مجموعه، عملکرد اصلی ما بررسی شکایات مشتریان است. نارضایتی 
مشتری به عنوان شکایت تعریف شده و با استفاده از این خطی مشی ها 
و مسیرها، فرایند رسیدگی به شکایت مشتری را طراحی، اجرا و به صورت 

مؤثر انجام می دهیم.
نظرات مشتریان گنجینه ای ارزشمند برای فوالد مبارکه

وی اذعان داشت: در ابتدای امر، مشتری شکایت خود را در هر زمان 
از روز یا هفته در سیستم ارتباط با مشتری شرکت ثبت می کند و سپس 
این شکایت مورد بررسی قرار می گیرد که البته روش های دیگری نیز 
مانند روش های تلفنی، حضوری یا شبکه های اجتماعی برای ثبت 

این نارضایتی ها وجود دارد.
کید کرد: انتقادات مشتریان به فوالد مبارکه را مانند یک گنجینه  زمانی تأ
که بدون هیچ هزینه ای نواقصمان را متوجه  ارزشمند می دانیم؛ چرا
خواهیم شد که این موضوع باعث می شود بتوانیم به عیوب خود پی 

ببریم و درصدد رفع آن برآییم.
وی یادآور شد: پس از ثبت شکایت مشتریان، نخستین نقطه ارتباط با 
مشتری در قسمت فروش این است که بازاریاب ادعای مطرح شده را 
پس از بررسی های مقدماتی به قسمت پشتیبانی فنی مشتریان ارسال 
می کند و با انتخاب کارشناس مربوطه کدی به آن شکایت تعلق می گیرد.

رئیس پشتیبانی فنی مشتریان شرکت فوالد مبارکه ابراز داشت: در 
جریان رسیدگی به شکایت مشتری دو پیامک ارسال می شود:یکی 
برای مشتری تا در جریان  روند رسیدگی به شکایت قرار گیرد و پیامک 
دیگر برای کارشناس مربوطه تا پیگیری های دیگر را انجام دهد؛ پس 
از این مرحله، پیگیری ها و رسیدگی های حضوری در دستور کار قرار 
می گیرد که البته با توجه ایام کرونا برخی از این پیگیری ها نیز به صورت 

غیرحضوری انجام می شود.
 فوالد مبارکه برای حل مشکالت مشتریان سنگ تمام 

می گذارد
زمانی ادامه داد: بسیاری از مراجعه ها حضوری است و در سایت 
مشتری  حضور  در  الزم  بررسی های  کشور،  سراسر  مشتریان 
انجام می شود. سپس گزارش بازدید در قالب یک صورت جلسه تنظیم 
می شود و این موارد در سامانه ثبت می گردد تا عالوه بر  بررسی های 
انجام شده، اقدامات الزم برای تکرار چنین مواردی انجام شود. در این 
راستا پشتیبانی فنی مشتریان جلسات زیادی را  با قسمت های دیگر 
مانند بهره برداری، کنترل کیفی و آزمایشگاه و طراحی محصول برگزار 
می   کند تا بازخوردها را به آن ها انتقال دهد و موارد به صورت ریشه ای 

حل شود.
وی اذعان کرد: در کنار فرایند بررسی ادعا، در راستای انجام پارامترهای 
ایزو 1۰۰۰2 ، اموری مانند برگزاری جلسات آموزشی تخصصی با مشتری 
نیز در دستور کار قرار دارد.   در این جلسات مسائلی که نیاز به پیگیری 
یا آموزش دارد با مشتری در میان گذاشته می شود؛ در هر بازرسی نیز 
توصیه های فنی مختلفی مانند توصیه های ایمنی و ... به مشتری انجام 
می گیرد. عالوه بر این کتابچه هایی نیز در اختیار مشتریان قرار می گیرد تا 

مشتری بتواند محصوالت فوالد مبارکه را طبق نیاز خود انتخاب کند.
اختصاص سیستم های مجزای ثبت سفارش برای هر 

مشتری
کید کرد: هر  رئیس پشتیبانی فنی مشتریان شرکت فوالد مبارکه تأ
مشتری یک سامانه ارتباط با مشتری برای خود دارد که با همان سیستم 

ثبت سفارش، ادعا، ردیابی شکایت و... را انجام می دهد.
وی عنوان داشت: روند بررسی شکایات روند مناسبی است و در 

سال های گذشته میزان شکایات به طور متوسط حدود هزار عدد بوده 
که بررسی ها برای حل این مشکالت سریعا انجام می شود؛ البته تعداد 
که به طور مثال بیش از ۴۰۰ شکایت از  ک باشد؛ چرا شکایت نمی تواند مال
این شکایات مربوط به 2 مشتری عمده ماست؛ امسال کمتر از  ۰.2 درصد 
تناژ محصوالت حمل شده برای مشتری پس از بررسی ها قبول ادعا شده 
که این عدد قابل قبول و مناسب است که البته هرچه این عدد کمتر باشد 

به صالح ما ست و باعث افزایش رضایت مشتری است.
رضایت مشتری عنصر کلیدی موفقیت هر سازمان

فؤاد روح افزا رئیس تحقیقات و پشتیبانی تجاری فروش شرکت فوالد 
مبارکه نیز در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: یکی از عناصر کلیدی 
موفقیت هر سازمان، رضایت مشتری از کاال، خدمات و فرایند آن سازمان 
است؛ پس از این موضوع، الزم است رضایت مشتری مورد پایش و 
سنجش قرار بگیرد که اطالعات به دست آمده فرصتی را برای بهبود 
کاال، خدمات، فرایندها و به طورکلی ویژگی های سازمان ایجاد می کند.

وی افزود: این موضوع در راستای اهداف سازمانی است و وقتی 
مشتریان چنین بهبودهایی را در سازمان مشاهده می کنند، اعتماد و 
وفاداری آن ها نسبت به سازمان بیشتر می شود که این امر نیز  موجب 
ارتقای برند و هویت سازمان می گردد و فواید تجاری دیگری را نیز به 

همراه دارد.
درک انتظارات مشتریان عامل موفقیت فوالد مبارکه

رئیس تحقیقات و پشتیبانی تجاری فروش شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: استاندارد مدیریت رضایت مشتری یا ایزو 1۰۰۰۴ با 
استانداردهایی مانند ایزو 1۰۰۰2 و ایزو ۹۰۰1یا دیگر استانداردهای سازمان 
هم سویی دارد. از طرف دیگر سازماِن حمایت از مصرف کنندگان و 
کید دارد و تمرکز  تولیدکنندگان نیز به اخذ این استاندارد در سازمان ها تأ

این استاندارد بر مشتریان خارج از سازمان است.
وی ابراز داشت: برای دست یابی به رضایت مشتری ابتدا باید انتظارات 
که  مشتری را درک نماییم تا بر اساس آن محصوالت را تولید کنیم؛ چرا
مشتری انتظاراتی از محصوالت سازمان دارد و آن انتظارات را در هنگام 
ثبت سفارش به سازمان منتقل می کند. با توجه به اینکه فوالد مبارکه بر 
اساس سفارش ها اقدام به تولید می کند، ممکن است فاصله ای بین 
محصول و انتظار مشتری وجود داشته باشد، اما هرچه این فاصله کمتر 

باشد نشان دهنده رضایت باالتر مشتری است.
تولید محصوالت فوالد مبارکه براساس درخواست 

مشتریان
روح افزا اذعان کرد: باید همیشه محصوالت بر اساس درخواست 
که حفظ مشتریان فعلی بسیار با اهمیت  مشتری تولید شود؛ چرا
است و هزینه حفظ آن ها یک دهم جذب مشتریان جدید است. به 
همین خاطر ما همیشه به دنبال حفظ رضایت مشتریان هستیم؛ 
با افزایش رضایتمندی مشتریان از فوالد مبارکه مسلما سهم بازار 
افزایش می یابد  و در نتیجه درآمد و سودآوری بیشتر می شود که این 

یک بازی برد-برد است.
وی عنوان داشت: بر این اساس در واحد پشتیبانی، بازاریابی و فروش و 
قسمت تحقیقات و پشتیبانی تجاری در اسفندماه هر سال از مشتریان 
نظرسنجی انجام می شودو مشتریان با مراجعه به سامانه ارتباط 
با مشتری می توانند به سؤاالت پاسخ دهند. این نظرسنجی برای 
مشتریانی است که در همان سال محصول موردنظر را تحویل گرفته اند 

و بر اساس نوع محصوالت دریافتی سؤاالت مرتبط پرسیده می شود.
فوالد مبارکه با نظرسنجی از مشتریان به دنبال ارائه خدمات 

بهتر است
رئیس تحقیقات و پشتیبانی تجاری فروش شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: ما از مشتریان می خواهیم که افراد مرتبط با هر بخش به 
سؤاالت مربوطه پاسخ دهند تا نظرسنجی با دقت بیشتری انجام شود. 
سؤاالت نظرسنجی در بخش های مختلفی مانند سؤاالت عمومی، 
ارتباطات سیستمی و افراد، سؤاالت تخصصی در مورد محصول مانند 
ابعاد، شکل ظاهری و.... و کیفیت محصول در مقایسه با محصوالت 
ح می شود و در بخشی دیگر از سؤاالت قیمت، شرایط  دیگر رقبا مطر

پرداخت و تحویل به موقع مورد سؤال قرار می گیرد.
وی اذعان داشت: بخش دیگری از سؤاالت در مورد آزمایشگاه و گواهی 
کیفیت، شرایط حمل محصول و... است؛ البته برای مشتریانی که 
شکایاتی را ثبت کرده باشند نیز سؤاالتی در نظر گرفته شده و در مورد 
نحوه بررسی ادعای آن ها یا احیانا پرداخت خسارت به آن ها سؤاالتی 
ح  ح می شود؛ البته در مورد محصوالت جدید نیز سؤاالتی مطر مطر

می شود که آیا مشتری چنین محصوالتی را سفارش داده یا خیر.

کرد: پس از جمع آوری داده های مشتریان، نتایج  روح افزا اضافه 
جمع بندی و براساس زمینه های فعالیت در بازار داخلی بررسی می شود؛ 
این نتایج به همه نواحی تولیدی و ستادی ارسال و  در جلسات مشترک 
مطرح می شود  و هرجا که الزم است پروژه هایی برای اصالح مشکالت 

موجود تعریف می شود.
مشتریان، شرکای تجاری و استراتژیک فوالد مبارکه هستند

وی عنوان داشت: مشتریان به سه دسته استراتژیک، معمولی و ناراضی 
تقسیم می شوند که پس از تحلیل نتایج، مصاحبه های حضوری 
با برخی از این مشتریان انجام می شود. در واقع عالوه بر نظرسنجی 
سیستمی، نظرسنجی رودررو نیز از این مشتریان انجام می شود؛ مسلما 
وقتی مشتریان حس می کنند نظراتشان برای ما ارزشمند است، 

به عنوان شرکای تجاری ما،  راضی تر می شوند.
رئیس تحقیقات و پشتیبانی تجاری فروش شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: امسال قرار است نظرسنجی ها را در قالب نظرسنجی با 
استفاده از تلفن همراه انجام دهیم تا مشتریان بتوانند به سؤاالت این 

نظرسنجی ها راحت تر از قبل پاسخ دهند.
تالش فوالد مبارکه برای تأمین نیاز ۱2 گروه تولیدی کشور

وی عنوان داشت: هرساله تحلیل صنعت و رقبا  در واحد تحقیقات 
و پشتیبانی تجاری انجام می شود.طبق  آمار سال ۹۹،  در  زمینه 
محصوالت سرد، فوالد مبارکه حدود ۶۰ درصد بازار  کشور را به خود 
اختصاص داده و در محصوالت گرم نیز حدود ۶۰ درصد از بازار را فوالد 
مبارکه تأمین می کند. با توجه به افزایش ظرفیت سال های اخیر سهم 
واردات در محصوالت گرم به ۵ درصد رسیده که این موضوع به خاطر 

همت مدیران ارشد و کارکنان تالشگر فوالد مبارکه است.
سهم ۷۰ درصدی محصوالت گرم در میان تولیدات فوالد 

مبارکه
رئیس تحقیقات و پشتیبانی تجاری فروش شرکت فوالد مبارکه 
گفت: مشتریان 12 زمینه فعالیت دارند. برخی از این مشتریان در 
زمینه اسکلت فلزی و لوله و پروفیل فعالیت دارند که سهم اعظمی از 
محصوالت به همین مشتریان لوله و پروفیل داده می شود. پروژه های 
ملی نیز  قطعا سهم بسزایی در مصرف محصوالت فوالدی دارند که 
ح ساخت یک میلیون مسکن در سال نیز می تواند این  همین طر

اتفاق را رقم بزند.
وی ادامه داد: بیشترین تقاضا از فوالد مبارکه محصوالت گرم است که 
حدود ۷۰ درصد از محصوالت ما را تشکیل می دهد. این محصوالت در 
کز خدماتی سراسر کشور برای مشتریان خرد نیز قابل دسترس است.  مرا
با توجه به شرایط بازار، شرایط پرداخت اعتبار اسنادی برای مشتریان از 
یک ماه تا ۶ ماه در نظر گرفته شده و حجم باالیی از فروش نیز از همین 

راه صورت می گیرد.
تولید نیمی از فوالد کشور در فوالد مبارکه

کید کرد: با اجرای عملیات پروژه بزرگ نورد گرم 2 در شرکت  روح افزا تأ
فوالد مبارکه می توانیم سهم خود را در بازار داخل افزایش دهیم؛ البته 
در حال حاضر به طورکلی بیش از ۵۰ درصد سهم بازار در اختیار فوالد 
مبارکه است، چون این شرکت به عنوان مولود انقالب اسالمی بزرگ ترین 
فوالدساز خاورمیانه به حساب می آید و پیشرو در صنعت کشور است. 
کشور ما در رده بندی فوالدسازان دنیا رتبه دهم را به خود اختصاص داده 
و باعث افتخار است که فقط یک کشور اروپایی یعنی آلمان رتبه ای باالتر 
از ما دارد و کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، کانادا، اسپانیا و انگلستان 

همه پشت سر ایران در رتبه بندی ها قرار دارند.
وی یادآور شد: در سال گذشته حدود 2۹ میلیون تن فوالد خام در 
کشور تولید شد که فوالد مبارکه در این زمینه سهم 3۰ درصدی به خود 
اختصاص داد و این امر  نقش حساس و حیاتی این شرکت را نشان 
می دهد. فوالد مبارکه در میان فوالدسازان جهان همچون چین، آمریکا 
و روسیه در جایگاه چهل وششم بوده و بدین ترتیب این شرکت جزو ۵۰ 
فوالدساز برتر دنیا به حساب می آید که این مهم، برگ زرین دیگری در 

دفتر افتخارات فوالد مبارکه است.
رضایت 84 درصدی مشتریان از فوالد مبارکه

رئیس تحقیقات و پشتیبانی تجاری فروش شرکت فوالد مبارکه در پایان 
اضافه کرد: میزان رضایت مشتریان از فوالد مبارکه 8۴ درصد بوده که 
میانگین جهانی نزدیک همین عدد، یعنی 8۵ درصد است که در کل 
دنیا آخرین عدد نیز همین است. خرسندیم که فوالد مبارکه، همپای 
شرکت های بین المللی توانسته عالوه بر بازار داخل، در بازارهای صادراتی 
نیز موفق عمل کند و جزو شرکت هایی باشد که همیشه مشتریانش 

خواهان محصوالت آن هستند.

شرکت فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب و بزرگ ترین 
شرکت صنعتی در خاورمیانه، از بدو تأسیس  اقدام به استقرار 
نظام مدیریت محیط زیست همگام با توسعه صنعتی کشور 
نموده و با اخذ انواع گواهینامه های ملی و بین المللی در این 
خصوص، عزم خود را در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست 

و توسعه پایدار در منطقه و  کشور نشان داده است.
و  ایمنی  حرفه ای،  بهداشت  مدیر  مدرسی فر،  حسین 
محیط زیست با اعالم این مطلب، تصریح کرد: امروزه بسیاری از 
گاه و همچنین خریداران عمده و دارای بینش در کنار  دولت های آ
حصول اطمینان از دوام، ایمنی، قابلیت اعتماد و تحویل به موقع، 
نه تنها تضمین کیفیت محصول از طریق ارائه گواهینامه های 
معتبر ملی و بین المللی را طلب می کنند، بلکه می خواهند مطمئن 
باشند که تأثیرات محصول و فرایند تولید، عرضه و مصرف بر 
محیط زیست شناسایی شده و تحت کنترل است و به تدریج 
تأییدیه های معتبر ملی و بین المللی درزمینه انطباق فعالیت ها و 
عملکردهای سازمان با استانداردهای مدیریت زیست محیطی 

مانند ایزو 1۴۰۰۰ را نیز طلب می کنند.
وی در اهمیت حفظ محیط زیست یادآور شد: محیط زیست و 
ضرورت حفاظت مطلوب و گسترده از آن، دیگر وابسته به سلیقه 
کشورها نیست، بلکه اهمیت و ضرورت توجه به آن از مرزهای 
کشور فراتر رفته و به یک موضوع مهم بین المللی مبدل  هر 
شده و دائما نیز بر نظارت های جدی ملی و بین المللی افزوده 
می شود. به عبارت دیگر، توسعه صنعتی بدون در نظر گرفتن 
تأثیرات زیست محیطی آن، در واقع فعالیتی مردود شناخته 
می شود و آنچه در حال حاضر مورد پذیرش است، توسعه پایدار 
)Sustainable Development( یا همان توسعه ای است که در 
آن ضرورت حفاظت از طبیعت و محیط زیست، به صورت یک 
اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته باشد و این موضوع در زمره 
موضوعات بااهمیتی است که مدیران و کارکنان الیق و آینده نگر 

صنایع تولیدی و خدماتی کشور به خوبی به آن توجه دارند.
مدرسی فر اضافه کرد: در همین راستا شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
همگام با توسعه صنعتی کشور و سیاست های دولت جمهوری 
اسالمی ایران و به منظور دست یابی به سطح مطلوب و همه جانبه 
کیفیت در عملکردها و محصوالت از یک سو و از سوی دیگر، 
ایجاد اطمینان و مقبولیت ملی و بین المللی، از همان ابتدای 
ساخت و نصب تجهیزات و نیز در طی دوران بهره برداری، توجه 
به محیط زیست را یکی از الزامات و برتری های نظام مدیریتی 
خود تلقی کرده و به عنوان اولین شرکت بزرگ صنعتی کشور اقدام 
 ISO به استقرار نظام مدیریت محیط زیستی بر مبانی استاندارد
14000 در سال 13۷۶ نموده است که با ممیزی هایی که همه ساله 
شرکت های جهان تراز در این حوزه انجام می دهند، تا امروز این 
گواهینامه بین المللی تمدید شده و این امر  نشان از عزم راسخ 
شرکت فوالد مبارکه در حفظ و صیانت از محیط زیست و توسعه 

پایدار منطقه و  کشور را دارد. 
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست  در ادامه به مزایا 
و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 1۴۰۰1 
اشاره کرد و گفت: اطمینان از حفاظت محیط زیست  )در سطح 
محلی، ملی، منطقه ای وجهانی(، بهبود روش های مدیریت 
به ویژه ترویج و ترغیب فعالیت مدیریت محیط زیست و بهبود 
ارتباط برون و درون سازمانی، ورود به سیستم های مدیریت 
زیست محیطی در سطح جهانی و توافق همه جانبه که منجر 
به اعتبار و مقبولیت می شود، کاهش مصرف منابع طبیعی و 
مواد اولیه، کاهش مصرف انرژی، کاهش ضایعات و پسماندها 
و استفاده از روش های بازیافت، افزایش رعایت مقررات و قوانین 
کنش در وضعیت اضطراری، کاهش  زیست محیطی، آمادگی و وا
شکایات، جریمه ها و مجازات ها و همچنین حذف دوباره کاری ها،  
ارتقای بهره وری به دلیل استفاده از منابع انسانی، طبیعی، 
اقتصادی و بازدهی کاال و خدمات، بهبود ایمنی و بهداشت و 
بهبود کیفیت محیط زیست طبیعی و انسانی و حصول به توسعه 

پایدار  مهم ترین این مزایا را تشکیل می دهد.
که سیستم مدیریت  کرد  وی در پایان به این نکته اشاره 
محیط زیست )EMS( مجموعه ای از فرایندها و رویه هایی است 
که سازمان را قادر می سازد تا با کمک آن، اثرات محیط زیستی اش 
را کاهش و کارایی عملیاتی خود را افزایش دهد. این سیستم 
در اصل چهارچوبی است که به سازمان ها کمک می کند تا از 
طریق بررسی مداوم، ارزیابی و عملکرد محیطی، به اهداف 
محیط زیستی خود دست یابند و فوالد مبارکه به عنوان شرکتی 
جهان تراز در طول سالیان ساخت و بهره برداری سعی در اجرای 
این سیستم ها داشته است تا ضمن ایجاد ارزش افزوده برای 
کشور، اشتغال زایی و خودکفایی در محصوالت موردنیاز، در سطح 

منطقه و کشور پرچم دار حفظ محیط زیست باشد.

انتقادات مشتریان به فوالد مبارکه را مانند 
که بدون  یک گنجینه ارزشمند می دانیم چرا
هیچ هزینه ای نواقصمان را متوجه خواهیم 
شد که این موضوع باعث می شود بتوانیم 
به عیوب خود پی برده و درصدد رفع آن 

برآییم

در جهت حفظ و صیانت از محیط زیست و توسعه پایدار منطقه و  
کشور در فوالد مبارکه انجام شد؛

 رضایت 84 درصدی مشتریان از فوالد مبارکه
رئیس پشتیبانی فنی مشتریان فوالد مبارکه مطرح کرد؛ حسینمدرسیفر،مدیربهداشتحرفهای،ایمنیومحیطزیست

محمدعلیزمانی
رئیسپشتیبانیفنیمشتریان

شرکتفوالدمبارکه

فؤادروحافزا
رئیستحقیقاتوپشتیبانیتجاری

فروششرکتفوالدمبارکه
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آتیه فوالد  هلدینگ  عمومی  روابط  گزارش  به 
کید معاون امور مالی و اقتصادی شرکت فوالد  نقش جهان، با تأ
مالی  صورت های  اطالعات  ثبت  راستای  در  مبارکه، 
شرکت های مشمول تلفیق و همچنین شرکت اصلی آتیه فوالد 
کسیر جهت تهیه صورت های  نقش جهان در سیستم مالی ا
مالی تلفیقی شرکت فوالد مبارکه، جلسه ای با حضور تیم 
کسیر به منظور آشنایی مدیران  مدیریت و کارشناسی شرکت ا
زیرمجموعه  فرعی  شرکت های  و  هلدینگ  ستاد  مالی 
آتیه فوالد نقش جهان با رعایت پروتکل های بهداشتی  با 
هدف پیشگیری از شیوع ویروس کرونا اومیکرون، به صورت 
حضوری و آنالین در روز چهارشنبه 2۷ بهمن ماه در محل 

سالن جلسات دفتر مرکزی هلدینگ برگزار گردید.
بنابراین گزارش، در این جلسه کلیات نرم افزار مزبور و فرایند انتقال 
داده های مالی در بستر سامانه کیهان برای شرکت کنندگان 
تشریح گردید و در پایان به سؤاالت و پرسش های مطروحه 

شرکت کنندگان پاسخ های کارشناسی داده شد.

آشنایی مدیران مالی ستاد هلدینگ 

آتیه فوالد نقش جهان و شرکت های فرعی 

کسیر تحت پوشش با سیستم مالی ا

جهت تهیه صورت های مالی تلفیقی شرکت فوالد مبارکه انجام شد؛

خبر  کوتاه

 ورق گرم صادراتی چین با توجه به روند صعودی بازارهای جهانی و 
حمایت بازار داخلی افزایش یافته است. فعال کارخانه ها تمایلی به 
صادرات ندارند، چون هزینه ها زیاد است. در روزهای گذشته، اغلب 
تولیدکننده های اصلی قیمت هایی در محدوده 82۰ تا 8۴۰ دالر در هر 
تن فوب پیشنهادهایی می دادند که ۱۰ تا 2۰ دالر نسبت به یک هفته 
قبل رشد داشت. البته قیمت های بازار داخلی ۱7 دالر افت داشت.

هفته گذشته قیمت مفتول در بازارهای آسیا صعودی بود، ولی فعالیت بازار 
به دلیل ابهامات بازار چین کم بود. این قیمت در جنوب شرق آسیا 795 
دالر در هر تن سی اف آر است که 5 دالر رشد داشته، ولی به نظر خریداران 
بسیار زیاد است و بیشتر از 76۰ دالر درخواست داده نشده است. مفتول 
صادراتی چین نیز تا ۱5 دالر رشد داشته و به 795 تا 8۰۰ دالر در هر تن 
فوب رسیده است.

گــــروه فــوالد مبـــارکه    

بازارورقچیندرسکوت مفتولوارداتیدرآسیابدونخریدار

ک نسوز بوکسیت و  استخراج، تولید خا

آرژیلیت از معادن شهید نیلچیان

ک نسوز نیلچیان یکی از معادن زیرزمینی  معادن خا
ک نسوز بوکسیت و آرژیلیت  فعال و بی نظیر کشور با تولید خا
در شهرستان ناغان از توابع استان چهارمحال و بختیاری 
است و در 200 کیلومترجنوب غرب استان اصفهان واقع شده 
کتشاف و حفاری این معادن در  است. عملیات مطالعه، ا
سال های 134۷ تا 13۵0 با حفاری 31 حلقه چاه به طول ۵ هزار 

متر در محدوده ای به وسعت 200 هکتار آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان، حمیدرضا 
قندی، مدیرعامل شرکت با اعالم این مطلب اظهار داشت: بر 
اساس گمانه زنی ها و مطالعات کارشناسان 1۶ میلیون و 8۰۰ 
ک نسوز تا عمق ۵۵۰ متری زمین در این معدن  هزار تن انواع خا
وجود دارد که با توسعه معدن در بخش الیه معدنی در منطقه 
باجگیران و دوپالن می توان میزان تولید مواد معدنی را ساالنه به 

2۵ هزار تن افزایش داد.
کرد: مواد استخراج شده از معدن شهید  وی خاطرنشان 
ک نسوز به نام های آرژیلیت و بوکسیت  نیلچیان شامل دو نوع خا
)سیلیکات آلومینیم( با عیار ۴۵ تا ۷۵ درصد است که در کشور 
بی نظیر است و پس از استخراج به بوکسیت VIP، بوکسیت ویژه و 
بوکسیت درجه 1 و آرژیلیت درجه 1 و درجه 2 تقسیم بندی و جهت 

تأمین مواد نسوز حمل می شود.
قندی در ادامه با بیان اینکه این مجموعه در 3 محدوده معدنی 
فعالیت دارد، تصریح کرد: معدن دوپالن اولین معدن از این 
مجموعه است و در حال حاضر، تونل ۶ با حفظ لنگه هایی جهت 
مسیر تهویه نگهداری شده است. در سال جاری برای احیای 
مجدد این بخش از معدن، طرح احداث تونل 3 در دستور کار 
قرار گرفت که می توان از آن به عنوان احیای شاهرگ حیاتی معدن 
شهید نیلچیان نام برد؛ ضمن این با اجرای این طرح، ذخایر مورد 
بهره برداری حداقل ۶۰ هزار تن افزایش خواهد یافت که قطعا 

بخش کوچکی از ذخیره کانسار است.
معدن باجگیران دومین معدن این مجموعه بود که مدیرعامل 
شرکت استقالل سپاهان به آن اشاره کرد و افزود: معدن باجگیران 
با یک تونل به طول 1۰۰۰ متر که در ۹8۴ متر به ماده معدنی برخورد 
کرده حفاری شده و توسط دساندری باجگیران به معدن دوپالن 
متصل می گردد. در حال حاضر در دو افق 21۷۰ و 2۰۷۰ عملیات 
آماده سازی و پیشروی در حال انجام است و با پایان یافتن این 

آماده سازی ذخیره معدن به 1۵۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در سومین معدن این مجموعه یعنی سبزه کوه که در 
قسمت یال جنوبی معدن شهید نیلچیان قرار دارد، در مردادماه 
کتشافات مقدماتی انجام گردید و در حال  سال 1۴۰۰ مطالعات ا
کتشافی در شیب ظاهری الیه حفاری می گردد  کلون ا حاضر یک ا
کلون حدود 1۵ هزار تن به ذخیره معدن  که بعد از حفاری این ا

افزوده می گردد.
مدیرعامل شرکت استقالل سپاهان در پایان اظهار داشت: 
امیدواریم با فعالیت در سه جبهه معدن و با تالش نیروی های 
کثر  انسانی و در نظر گرفتن ایمنی در کار بتوانیم تولید را به حدا
برسانیم و نقش بسزایی در پویایی و شکوفایی اقتصاد منطقه و 

استان چهارمحال و بختیاری داشته باشیم.

با همت و تالش تمام نیروهای تولیدی و پشتیبانی 
واحدهای اسیدشویی و نورد سرد، رکورد تولید 
ماهانه این واحدها در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

شکسته شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، رکورد تولید 
و  پشتیبانی ها  »تولید،  سال  در  اسیدشویی شده  ورق  ماهانه 
مانع زدایی ها« در این خط به میزان 2۴ هزار و ۶۷1 تن در بهمن ماه 
امسال شکسته شد. رکورد قبلی این واحد در آذرماه 1۴۰۰ به میزان 22 

هزار و 13۴ تن ورق محقق شده بود.
بنابراین گزارش، رکورد تولید ماهانه خط نورد سرد نیز به میزان 21 
هزار و 11۹ تن در بهمن ماه محقق شد. آخرین رکورد ماهانه تولید 
این واحد نیز در آذرماه 1۴۰۰، به میزان 21 هزار و 1۰1 تن ورق به ثبت 

رسیده بود.
روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، این دستاورد مهم را به 
خانواده بزرگ این شرکت و ذی نفعان تبریک گفت و اظهار امیدواری 
کرد در پرتو عنایت حق تعالی و تالش کلیه همکاران، روند افزایش 
تولید شرکت تداوم یابد، دست یابی به رکوردهای جدید تولید محقق 
گردد و این شرکت همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام بردارد.

مدیر مهندسی کیفیت فوالد سنگان با بیان اینکه 
واحد  باز  چشم های  به مثابه  کیفیت  مهندسی 
تولیدی عمل می کند گفت: صنعت فوالد یک صنعت 
عملکرد  صحت  از  اطمینان  و  است  استراتژیک 
فرایندهای تولید و انطباق کلیه فعالیت ها با استانداردهای ملی 
و بین المللی، یکی از مهم ترین جنبه های تولید در چرخه تولید 

محصوالتی فوالدی است.
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، امید قادری تصریح کرد: واحد 
مهندسی کیفیت از زیرمجموعه های معاونت توسعه و تکنولوژی، شامل 
دو بخش آزمایشگاه و کنترل کیفی است و وظیفه آن پشتیبانی از خطوط 
تولید در جهت حفظ و ارتقای کیفیت محصول و همچنین مواد اولیه 

ورودی به شرکت است.
وی با بیان اینکه این پروسه با نمونه گیری از خطوط تولید و انجام 
آزمون های موردنیاز بر روی مواد مختلف انجام می شود، اظهار داشت: 
انجام کامل و درست این کار نیازمند پیش بینی و برنامه ریزی است و این 
واحد هرساله هم راستا با سیاست های کلی شرکت، اقدامات و برنامه های 

موردنیاز در حیطه وظایف خود را مشخص می سازد.
قادری با اشاره به عملکرد ده ماهه واحد مهندسی کیفیت فوالد سنگان 
در مقایسه با سال گذشته عنوان کرد: در سال 1۴۰۰ با توجه به ضرورت 
پشتیبانی از خطوط تولید کنسانتره، عالوه بر گندله، و همچنین بررسی 
و نظارت کیفی بر سنگ آهن ورودی، ۵ نوع آزمون جدید به دامنه کاری 
آزمایشگاه و همچنین ارائه گزارش های کیفی مربوط به سنگ آهن و 

کنسانتره تولیدی به دامنه کاری کنترل کیفی اضافه شد.
مدیر مهندسی کیفیت فوالد سنگان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، 
آزمایشگاه با انجام ۴۵ نوع آزمون منحصربه فرد به صورت کلی و روزانه 
بیش از 38۰ مورد نمونه گیری و آزمون )بیش از 12۰ هزار آزمون در سال( 
و کنترل کیفی، با ارائه ۵ گزارش به صورت متوسط در روز )حدود 1۶۰۰ 
گزارش در سال( به کار پشتیبانی و نظارت بر کیفیت محصول می پردازد 

که در نمودارهای زیر این مقادیر با سال های قبل مقایسه شده است.

  
 

کرد و  کیفیت اشاره  وی در ادامه به دیگر اقدامات واحد مهندسی 
کاری طبق  گفت: بازنگری روش های اجرایی و دستورالعمل های 
آخرین ویرایش استانداردهای ISO وASTM، تصدیق و صحه گذاری 
دستورالعمل های کاری، انجام آموزش های تخصصی حین خدمت، 

بازآموزی کارکنان، شرکت در مقایسه های بین آزمایشگاهی، تدوین و 
جاری سازی برنامه منظم تضمین کیفیت و کالیبراسیون تجهیزات، 
ایجاد سیستم گزارش های کیفی در Is-suite، تعیین اهداف کیفی برای 
فرایند تولید و محصول به صورت ساالنه و ارائه گزارش های ماهانه و ساالنه 
و در نهایت بازدید از شرکت های تأمین کننده و تالش در جهت جذب مواد 

اولیه با کیفیت مناسب ازجمله این اقدامات است.
قادری درباره حضور واحد مهندسی کیفیت در واحدهای فوالدسازی و 
تأثیر آن در راندمان کیفیت این واحدها نیز یادآور شد: مهندسی کیفیت 
به عنوان چشم های باز واحد تولیدی عمل می کند و با بررسی و تحت 
نظر داشتن دائمی مواد اولیه، محصوالت، ارائه گزارش ها و بازخوردهای 
به موقع، مانع انحراف کیفیت از مقادیر استانداردشده می گردد و با 
هدف گذاری و تعیین مشخصه های کیفی )با همکاری دفتر فنی تولید( 
در ابتدای هر سال با توجه به اهداف سال قبل و شرایط موجود، موجب 

ارتقای کیفیت می شود.
مدیر مهندسی کیفیت فوالد سنگان اضافه کرد: در فوالد سنگان نیز مانند 
گاهی از کیفیت مواد اولیه مصرفی جهت انجام  سایر شرکت های تولیدی آ
صحیح تنظیمات فرایند تولید ضرورت دارد و با توجه به اینکه محصول 
نیز باید طبق الزامات مشتری تولید گردد عوامل کیفی محصول نیز باید 
مشخص شوند و با توجه به این دو فرایند، تولید انجام گردد. این امر مبین 
نقش بسیار مهم آزمایشگاه و کنترل کیفی و تأثیر پیوسته و دائمی آن بر 

راندمان کیفیت است.
وی از مهم ترین افتخارات این واحد را اخذ استاندارد تأیید صالحیت 

آزمایشگاه )ایزو 1۷۰2۵( دانست و بیان کرد: آزمایشگاه فوالد سنگان 
موفق شد تنها 3 سال پس از راه اندازی شرکت به عنوان اولین آزمایشگاه 
در منطقه صنعتی سنگان این استاندارد را کسب کند و در حال حاضر تنها 
آزمایشگاه دارای گواهینامه ایزو 1۷۰2۵ در منطقه است. عالوه بر آن، این 
آزمایشگاه در مقایسه بین آزمایشگاهی نیز با موفقیت حاضر شده و در 3 
سال گذشته در آزمون مهارت )PT( با حضور 2۷ آزمایشگاه معتبر فوالدی 

از سراسر کشور موفق به کسب درجه عالی )امتیاز 1۰۰ از 1۰۰( شده است.
قادری در پایان با اشاره به برنامه های آتی واحد مهندسی کیفیت فوالد 
سنگان، خاطرنشان کرد: ساخت پایلوت پلنت کنسانتره با همکاری واحد 
مهندسی کارخانه، افزایش دامنه استاندارد ایزو 1۷۰2۵، توسعه دامنه 
کاری آزمایشگاه و کنترل کیفی در بخش روانکارها و نصب نمونه گیرهای 
اتوماتیک در کارخانه کنسانتره نیز با همکاری واحد مهندسی کارخانه 

ازجمله برنامه های آتی این واحد است.

کسب رکورد ماهانه خط اسیدشویی و نورد سرد شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

مهندسی کیفیت به مثابه چشم های باز واحد تولیدی عمل می   کند
مدیر مهندسی کیفیت فوالد سنگان مطرح کرد:
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 صرفه جویی ۲ میلیون دالری با بومی سازی و ساخت داخل 
در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
از صرفه جویی ساالنه  2 میلیون دالر با بومی سازی و 

ساخت داخل  در این واحد صنعتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 
حمید شجاعی تصریح کرد: برنامه ریزی برای بومی سازی از زمانی که در 
هلدینگ فوالد مبارکه آغاز شد، در این شرکت هم به عنوان یک رسالت 

در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار کرد: برنامه بومی سازی از مرحله طراحی تعریف می شود و 
تا مرحله ساخت ادامه می یابد و در شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری این مهم به عنوان یک سیاست مهم و اساسی دنبال شده و 

همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در ادامه به تعدادی 
کنون ساخت  از قطعات در حال بومی سازی این شرکت اشاره کرد و افزود: ا
گریبکس جرثقیل ها، رادیانتیوب ها و رکوپراتورهای کوره آنیل، چرخ های 

ماشین جوش و بیرینگ های حوضچه مذاب و... در حال انجام است و 
پیش بینی برای ساخت دیگر قطعات نیز انجام شده است.

وی ضمن ابراز خوش بینی برای بومی سازی در زنجیره آهن و فوالد، یادآور 
شد: وزارت صمت می تواند به عنوان پیشران این حرکت جهت طراحی و 
راه اندازی یک بستر اطالعاتی مناسب اقدام کند و توانمندی های کشور 

ک گذاشته شود. در این زمینه در سامانه به اشترا
شجاعی اظهار داشت: امروز دیگر نباید هر شرکتی موضوع مهم 

بومی سازی را از صفر شروع کند، زیرا می توان با تبادل اطالعات، تجربیات 
و دستاوردها در این بخش، از اتالف زمان پرهیز و به شتاب گرفتن فرایند 

ساخت داخل کمک شایانی کرد.
کید کرد: بومی سازی امروز باید در اقتصاد کشور به شکل سازمان  وی تأ
یافته مورد توجه قرار گیرد تا در رشد اقتصادی نقش بسزایی داشته باشد. 
در حقیقت باالترین کمک دولت به امر بومی سازی، سازمان دهی این 

موضوع مهم است.
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       بـــــــــــــــازار

بازاربیلتسیآیاس

خبــــــــــــــــر    

تفاهم نامه سه جانبه برای حمایت از کودکان یتیم و 
محسنین استان هرمزگان بین فوالد هرمزگان، استانداری و 

کمیته امداد این استان منعقد شد.
گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان، با حضور استاندار  به 
هرمزگان، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان و مدیرکل کمیته امداد 
استان هرمزگان، تفاهم نامه سه جانبه ای برای حمایت از کودکان 

یتیم و محسنین این استان منعقد شد.
مهدی دوستی، استاندار هرمزگان در این مراسم با تقدیر 
از گام های مثبت شرکت فوالد هرمزگان در راستای عمل به 
مسئولیت های اجتماعی، این شرکت را در امور خیر پیشگام 

توصیف کرد.
وی افزود: مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در حوزه امور خیر و 
کمک به مردم استان بسیار فعال و روحیه خوبی دارند و همواره 
کنون نیز هدف گذاری درستی  آغازگر حرکت های خیر هستند، ا
دارند و به کمک فرزندان یتیم و خانواده های کم بضاعت آمده 

که قابل تقدیر است.
عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل فوالد هرمزگان نیز در این مراسم، 
اظهار داشت: امید است این امر خیر، مشوق و محرکی برای ترویج 
امور خداپسندانه در استان گردد و با برنامه ریزی صورت گرفته این 

تعداد در سال آینده افزایش پیدا کند.
گفتنی است فوالد هرمزگان طی تفاهم نامه ای با تحت پوشش 
قراردادن 3 هزار یتیم دیگر در استان هرمزگان تعداد ایتام مورد 

حمایت خود را به ۵ هزار نفر افزایش داد.

 فضای بازار صادرات بیلت سی آی اس در ابهام است و بسته به 
گرفته است. محدودیت  مقصد، میزان فعالیت بازار تحت تأثیر قرار 
عرضه ماه مارس موجب شده برخی بازار را با پیشنهاد های 7۰۰ 
دالر در هر تن فوب بسنجند، ولی با توجه به فضای بازار اغلب 
کشورهای خریدار، بعید است مورد قبول واقع شود. آخرین 
قیمت های بازا ر 68۰ تا 685 دالر در هر تن فوب دریای سیاه بوده 
است.

خبر کوتاه

نگاهیبهبازارقراضهترکیه

گذشته در بازار واردات قراضه  کسپرت، هفته  گزارش متال ا به 
ترکیه معامله ای نهایی نشد و قیمت ها در ثبات ماند. پیش از 
کارخانه ها خرید نیازهای فوری خود را انجام داده اند و حال  این 
کنند. درهرحال متوسط  فرصت دارند تا وضعیت بازار را بررسی 
قیمت قراضه سنگین 2۰-8۰ آمریکا 5۰7 دالر در هر تن سی اف آر 
ترکیه باقی مانده و در ثبات است.

۵ هزار کودک یتیم و محسنین تحت 
حمایت شرکت فوالد هرمزگان قرار گرفتند

بورس و سهام
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در راستای مسئولیت اجتماعی صورت گرفت:

 با به کارگیری سیستم قفل گذاری و برچسب گذاری 
می توان از وقوع بسیاری از حوادث در صنعت 
پیشگیری نمود. حتما شما هم تابه حال تصویری 
از یک تجهیز قفل زده در صنعت دیده اید؛ اما شاید 
به درستی علت استفاده از آن را ندانید. با مطالعه این نوشتار، شما با 
Lock out/ این سیستم به خوبی آشنا می شوید و می توانید سیستم

Tag out را در حوزه کاری خود پیاده سازی کنید.
)loto( سیستم قفل گذاری و برچسب گذاری

LOTO تکنیکی برای جلوگیری از آزادسازی جریان ها یا انرژی های 
ناخواسته در هنگام سرویس تجهیزات است. این تکنیک با قرار دادن 
قفل بر روی تجهیزات و ماشین آالت، مانع از راه اندازی آن ها بدون اطالع 

اپراتور دستگاه و پیش از تکمیل فرایند تعمیرات می شود.
تعاریف و اصطالحات در سیستم قفل و برچسب گذاری

 کارگر تحت تأثیر )Affected employee(: کارگری که مسئولیت 
عملیاتی برای تجهیزاتی دارد که برای آن Lock out/Tagged out صورت 

می گیرد.
که  است  کارگری   :)Authorized employee( مجاز  کارگر 
دستورالعمل LOTO  را روی تجهیزات اجرا می کند و یا امور مربوط به 

تجهیزات دارای Lock out/Tagged out  بر عهده وی است.
منبع انرژی )Energy Source(: شامل تجهیزات الکتریکی، 
مکانیکی، هیدرولیکی، بادی، شیمیایی، حرارتی )باالی 1۴۰ فارنهایت(، 

گازی، فنر، قطعات ماشین در ارتفاع، ثقل، فشار آب یا بخار و... است.
قفل زدن )Lock out(: در یک سیستم قفل گذاری قرار دادن قفل 
کننده انرژی مطابق با دستورالعمل LOTO است.  بر روی وسیله جدا
Lock out تضمینی است برای اینکه تجهیزات و ماشین آالت دارای منابع 

انرژی در شرایط عملیاتی نیستند، مگر اینکه قفل برداشته شود.
ابزار  یک   Tag out سیستم   :)Tag out( برچسب گذاری 
هشداردهنده است. این سیستم درخصوص عدم اتصال تجهیزات و 
ماشین آالت در حال تعمیر به منبع انرژی، به سایر کارکنان اطالع رسانی 

می کند. در فوالد مبارکه از کارت ایمنی )کارت قرمز( به عنوان برچسب 
ایمنی استفاده می گردد.

که برای سیستم  گروهی )Group Lock out(: زمانی  قفل 
قفل گذاری، هریک از واحدها از قفل مخصوص به خود استفاده 
می کنند، می توان از یک قفل گروهی برای حفظ و کنترل قفل ها استفاده 

کرد.
Lock out/Tag out اهمیت

طبق آمار ساالنه 1۰ درصد از حوادث صنعتی به علت اجرا نشدن 
سیستم قفل گذاری و برچسب گذاری بر روی تجهیزات و ماشین آالت 
اتفاق می افتد. استاندارد OSHA در عنوان 2۹ کدهای قوانین فدرال و 
 Lock out/Tagged در بخش 1910.147 الزاماتی در خصوص سیستم

out وضع کرده است.
LOTO دستورالعمل اجرای سیستم

گام اول؛ شناسایی منابع انرژی: مشتمل بر تعیین نقاطی که انرژی 
تولید، انتقال یا استفاده می گردد. این کار از طریق فرایندهایی نظیر 
ارزیابی ریسک، بررسی مستندات و سوابق مربوط به تأسیسات سازمان 

قابل انجام است.
گام دوم؛ اعالن به دیگران: اطالع رسانی در خصوص شرایط و نحوه 
برچسب گذاری و قفل گذاری از طریق مکانیسم های مختلف نظیر 

برچسب ها، تابلوها و اطالع رسانی صوتی.
کلیه  به معنای قطع  کردن تجهیزات:  گام سوم؛ خاموش 

جریان های منتهی به انتقال یا استفاده از انرژی.
گام چهارم؛ جداسازی تجهیزات: بر اساس دستورالعمل های 

ایزوالسیون.
گام پنجم؛ اجرای تجهیزات LOTO: نصب و قفل گذاری تجهیزات 

LOTO بر اساس دستورالعمل های تعیین شده.
گام ششم؛ تخلیه انرژی ذخیره شده.

گام هفتـم؛ تصدیـق جداسـازی: بـه معنـای بررسـی مجـدد 
جریان هـای انـرژی به منظـور اطمینـان از اینکـه هیچ گونـه جریـان 

انرژی در مدار تجهیزات وجود ندارد.
گام هشتم؛ انجام سرویس یا خدمات.

گام نهم؛ حذف یا برداشتن LOTO مطابق با دستورالعمل از 
پیش تدوین شده.

الزامات کلی سیستم قفل گذاری/برچسب گذاری
برای اجرای یک سیستم قفل گذاری /برچسب گذاری باید الزامات و 

ضوابط زیر را حتما در نظر داشت:
تخطی از برنامه LOTO منجر به حوادث شدید می شود.

هرگونه تغییر و انحراف از LOTO فقط با تصویب مکتوب رئیس 
ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی مجاز است.

ماشین ها و تجهیزات باید به صورت فیزیکی از منابع انرژی در وسایل 
کننده انرژی جدا شوند. جدا

گر هیچ راهی برای جانمایی قفل و قفل زدن وجود ندارد، باید  ا
تجهیزات خاموش گردد و برچسب )کارت ایمنی( نصب شود.

ماشین ها و تجهیزات باید طوری طراحی شوند که قابلیت پذیرش 
و به کارگیری وسایل قفل را داشته باشند.

مدیریت باید فعالیت هایی را که مستلزم استفاده از دستورالعمل 
LOTO هستند به صورت مکتوب به افراد اعالم کند.

گر در هنگام عملیات بیش از دو نفر بر روی دستگاه کار می کنند،  ا
هرکدام باید Lock out مخصوص خود را داشته باشند.

Tag out الزامات مربوط به
برچسب زدن یا به تنهایی و یا همراه با سیستم Lock out به کار می روند. 
درجه حفاظتی سیستم Lock out نسبت به سیستم Tag out بیشتر 
است؛ زیرا سیستم Tag out تجهیزات و ماشین آالت را از عملیات خارج 
نمی کند و صرفا به افراد درباره عدم اتصال منابع انرژی هشدار می دهد. 
الزامات مرتبط با این سیستم به این شرح زیر است: باید باثبات و محکم 
باشد که از روی تجهیزات جدا نشود؛ برای بستن آن از کابل ها و اتصاالت 
بادوام استفاده شود؛ برچسب ها باید شامل عالئم اخطاردهنده و 

دستورالعمل ها باشد؛ برای همه کارکنان قابل فهم و درک باشد.

اهمیت قفل و 
برچسب گذاری در 

ایمن سازی تجهیزات 
)Tag Outو Lock out( در این قسمت درخصوص روندها صحبت می کنیم تا 

ببینیم روند چیست و چطور ساخته می شود و چگونه 
می توانیم از آن کسب سود کنیم.

نکته: قیمت در بازار هیچ وقت به صورت خطی حرکت 
نمی کند.

نکته: قیمت ها همیشه دارای اصالح هستند؛ به طورکلی به 
حرکت هایی که بعد از یک صعود یا نزول داریم اصالح می گویند.

به طورکلی روند جابه جایی باال و پایین به صورت قطری در چارت 
است. اشغال بیشتر صفحه نمایش توسط روند اتفاق می افتد. 
گر بیشتر از دو روند در صفحه وجود داشت، اصطالح دیگری  ا
مناسب این وضعیت است )در این وضعیت می گوییم بازار 

سویینگ شده است(. 
نکته: بسیار مهم است که بدانیم کدام روندها ضعیف و کدام 
روندها قوی هستند. این امر را چگونه می توانیم بفهمیم؟ اولین 
چیزی که می توانیم بفهمیم فاصله اصالح قیمت ها از همدیگر 

است )سقف قبل اصالح تا کف اصالح بعدی(.
نکته: ما در ابتدا باید بدانیم که روند بازار به چه شکل است و 

بعد وارد بازار بشویم.
روند بسیار قدرتمند

فاصله سطح ها برای ما مهم است هرچه HH از HL بیشتر فاصله 
داشته باشد نشان دهنده این است که قدرت روند زیاد است 
و خریداران آن قدر قدرت دارند که اجازه نمی دهند قیمت به 

سطح قبلی برگردد.
 

روند قدرتمند
قدرت این روند نسبت به روند قبلی کمتر است، اما سبک معامله 
کردن آن ها شبیه به هم است. تفاوت این روند با روند قبلی این 
است که در این روند، قیمت برمی گردد و سطح قبلی را تاچ می کند 

و به نوعی به آن احترام بگذارد.

یم بیاموز

روند

به گزارش روابط عمومی شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو )سهامی عام(، مجمع عمومی فوق العاده 
چهارشنبه  روز  صبح   8 ساعت  در  شرکت  این 
1400/12/04 با حضور صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آن ها، 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در محل سالن مجموعه 
فرهنگی و ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، با رعایت پروتکل های 

بهداشتی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

بنابر ایـن گـزارش، در این مجمع، امیرحسـین نـادری، رئیس مجمع و 
نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، شهرام بابالویان 
بـه نمایندگـی شـرکت مدیریـت سـرمایه گذاری امیـد و مرتضـی شـبانی 
بـه نمایندگـی از شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان به عنـوان ناظـر مجمـع 

انتخاب شـدند.
گفتنــی اســت پــس از اعــالم رســمیت جلســه دســتور جلســه برابــر 
دعوت نامــه توســط رئیس مجمــع قرائــت و ســپس افزایــش ســرمایه 11۴ 

درصــدی شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملــو از مبلــغ ۵۵,۵۰۰ میلیــارد 
ــور  ــته به منظ ــود انباش ــل س ــال از مح ــارد ری ــغ 11۹,۰۰۰ میلی ــه مبل ــال ب ری
ج انجام شــده بابــت مشــارکت در افزایــش ســرمایه  جبــران مخــار
شــرکت های ســرمایه پذیر، مشــارکت در افزایــش ســرمایه شــرکت های 
ســرمایه پذیر، تأمین منابــع موردنیــاز جهت تکمیــل طرح های توســعه 
در دســت اقــدام و خریــد دارایی هــای ســرمایه ای، مــورد تصویب مجمع 

قــرار گرفــت.

بورس و سهام

مقــدار عرضه)تن(

3576۱0

5000

300

6500

36۹4۱0

مقــدار تقاضا )تن(

3576۱0

8650

0

6500

372760

مقــدار معامله شــده )تن(

3576۱0

5000

0

6500

36۹۱۱0

قیمــت )ریالبــازایکیلوگرم(

۱۹6655

2502۱3

0

28۱768

یــخ تحویل تار

یبهشــت د ر ا

یبهشــت د ر ا

د ا د خر

د ا د خر

یخ ۱400/۱2/04 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

HR

G

P

T

محصول

گرم

گالوانیزه

رنگی

قلع اندود
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 برگزاری مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو )سهامی عام(
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ســـاخت وســـایل نقلیـــه بـــا وزن ســـبک بـــرای کاهـــش مصـــرف ســـوخت و افزایـــش مقاومـــت در 
تصادفـــات بـــرای حفاظـــت بیشـــتر، چالش های عمـــده بـــرای صنعت فـــوالد هســـتند. صنعـــت فوالد 
ـــام  ـــه ن ـــاال را ب ـــد از فوالدهـــای اســـتحکام ب ـــد، یـــک دســـته جدی ـــه ایـــن چالش هـــای جدی در پاســـخ ب
فوالدهـــای اســـتحکام بـــاالی پیشـــرفته )AHSS( معرفـــی کـــرده اســـت. فوالدهـــای AHSS دارای ترکیـــب بهتـــری 

از استحکام-انعطاف پذیری در برابر فوالدهای معمولی هستند.
ایـــن فوالدهـــا عمدتـــا به عنـــوان نســـل اول، دوم و نســـل ســـوم AHSS طبقه بنـــدی می شـــوند. AHSS نســـل اول عمدتا 
 ،)CP( ـــا فازهـــای پیچیـــده ـــاز فریـــت هســـتند و به طـــور عمـــده شـــامل فوالدهـــای دوفـــازی )DP(، فوالدهـــای ب دارای ف
فوالدهـــای بـــا اســـتحاله ناشـــی از تغییـــر شـــکل )TRIP( اســـت. ســـطح اســـتحکام نســـل اول AHSS باالتـــر از فوالدهـــای 
معمولـــی میکروآلیـــاژی )HSLA( اســـت، امـــا شـــکل پذیری نامطلـــوب همچنـــان یـــک مشـــکل اساســـی باقـــی مانـــده 

است.
برای غلبـــه بـــر مشـــکل انعطاف پذیـــری پاییـــن در نســـل اول AHSS، نســـل دوم ایـــن فوالدها توســـعه یافتند کـــه ترکیبی 
عالـــی از اســـتحکام و انعطاف پذیـــری را در خـــود دارنـــد. نســـل دوم AHSS عمدتـــا شـــامل فوالدهـــای L-IP )ســـبک وزن 
بـــا تغییـــر شـــکل القاشـــده(، فوالدهـــای TWIP )دوقلویـــی ناشـــی از تغییـــر شـــکل( و فوالدهـــای SIP )تشـــکیل باند برشـــی 
ـــد. علی رغـــم  ـــی دارن ناشـــی از تغییـــر شـــکل( اســـت. ایـــن فوالدهـــا به علـــت ســـاختار آســـتنیتی، خـــواص مکانیکـــی خوب
ــاد  ــرای ایجـ ــتند. اول، بـ ــدود هسـ ــی محـ ــتفاده صنعتـ ــل در اسـ ــد دلیـ ــه چنـ ــل دوم بـ ــای نسـ ــا، فوالدهـ ــای آن هـ مزایـ
آســـتنتیت در ریزســـاختار، فوالدهـــای نســـل دوم حـــاوی مقادیـــر زیـــادی عناصـــر آلیـــاژی )یعنـــی منگنـــز، نیـــکل و...( 
هســـتند کـــه معمـــوال هزینـــه بســـیار زیـــادی دارنـــد. دوم، ایـــن فوالدهـــا تمایـــل بـــه ترک خوردگـــی تأخیـــری دارنـــد )یعنـــی 
ـــا توجـــه بـــه درصـــد بـــاالی عناصـــر  شکســـتگی پـــس از تغییـــر شـــکل و مانـــدن( و ســـوم، قابلیـــت ضعیـــف جوش پذیـــری ب

آلیاژی از دیگر معایب اصلی این دسته از فوالدهاست.
بـــرای غلبـــه بـــر محدودیت هـــای نســـل اول و دوم AHSS، عالقـــه بـــه پیشـــرفت در تولیـــد AHSS نســـل ســـوم بـــا ترکیبـــی 
از انعطاف پذیـــری و اســـتحکام بـــاال، امـــا بـــا هزینـــه کمتـــر، در حـــال رشـــد اســـت. نســـل ســـوم در واقع نســـخه توســـعه یافته 
ـــود  ـــه، بهب ـــدازه دان ـــش ان ـــر کاه ـــی نظی ـــای مختلف ـــیله تکنیک ه ـــی به وس ـــواص مکانیک ـــود خ ـــا بهب ـــل اول AHSS ب نس
فرایندهـــای تولیـــد و... بـــه شـــمار می آینـــد. شـــکل 1 موقعیـــت فوالدهـــای AHSS نســـل ســـوم را ازنظـــر خـــواص مکانیکی 

در مقایسه با سایر فوالدها نشان می دهد.
فوالدهـــای DP، TRIP، TWIP و فوالدهـــای CP به عنـــوان کاندیداهـــای بســـیار خوبـــی بـــرای توســـعه بـــه نســـل ســـوم 
AHSS در نظـــر گرفتـــه می شـــوند و بـــرای توســـعه و بهبـــود هرکـــدام جهـــت رســـیدن بـــه خـــواص بهتـــر پیشـــنهادهایی 
TRIP/ بـــه علـــت فراینـــد تولیـــد ســـاده و بـــا هزینه هـــای پاییـــن نســـبت بـــه فوالدهـــای DP ارائـــه شـــده اســـت. فوالدهـــای

ـــی در  ـــای مارتنزیت ـــامل نواره ـــا ش ـــای DP عمدت ـــتند. فوالده ـــی هس ـــای صنعت ـــرای کاربرده ـــه ب ـــز توج TWIP در مرک
راســـتای فـــاز فریـــت می شـــوند و همچنین مشـــاهده شـــده اســـت کـــه آغـــاز تـــرک در هنـــگام اعمـــال نیـــرو بـــه فوالدهای 
خ می دهـــد کـــه منجـــر بـــه شکســـت فـــوالد می شـــود. بنابرایـــن تحقیقـــات دربـــاره  DP در بیـــن الیه هـــای مارتنزیـــت ر

تغییر مورفولـــوژی مارتنزیت بـــرای بهبـــود ریزســـاختار و عملکرد فـــوالد DP و همچنین بررســـی مســـیرهای پـــردازش 
مانند چرخه حرارتی در تولید فوالدهای DP می تواند گزینه های مناسبی برای توسعه این فوالدها باشد.

بـــرای فوالدهـــای TRIP، می تـــوان تحقیقـــات را بـــرای دســـت یافتـــن بـــه میکروســـاختارهای حـــاوی فازهـــای فریـــت 
ـــا ایـــن  ـــت و... ادامـــه داد. ب ـــدون تشـــکیل فازهایـــی ماننـــد کاربیـــد، ســـمنتیت، مارتنزی ـــه ب و آســـتنیت فـــوق ریزدان
نـــوع ریزســـاختار، فـــاز آســـتنیت بـــا کربـــن بیشـــتری غنـــی می شـــود و اثـــر TRIP را به طـــور قابل توجهـــی بهبـــود 
می دهـــد. همچنیـــن تحقیقـــات آینـــده می توانـــد بـــر توســـعه فوالدهـــای TRIP و روش هایـــی کـــه نیازمنـــد دوره هـــای 

کوتاه تر پردازش هستند و همچنین ترکیبات کم آلیاژی برای افزایش قابلیت جوشکاری تمرکز کند.
 AHSS ـــای ـــه فوالده ـــت یابی ب ـــور دس ـــا به منظ ـــد آن ه ـــای تولی ـــه محدودیت ه ـــه ب ـــا توج ـــای TWIP ب ـــورد فوالده در م
نســـل ســـوم نیـــاز اســـت تـــا بـــا بهبـــود فرایندهـــای پـــردازش اثـــرات TRIP و TWIP بـــا هـــم ترکیـــب شـــوند. توســـعه 
فوالدهـــای CP نیـــاز به مطالعـــات بیشـــتری در ایـــن زمینـــه ازجمله بررســـی بیشـــتر پیرامون اثـــر پارامترهـــای مختلف 
حرارتـــی دارد. همچنیـــن نیـــاز اســـت تـــا بررســـی های بیشـــتری بـــرای کاهـــش میـــزان عناصـــر آلیـــاژی در ایـــن 

فوالدهای با استفاده از روش های تولید جدید انجام گیرد.

علم و فناوری    

یت دانش مدیر

)AI(هوشمصنوعی ژنومیک

هوش مصنوعی از ۱2 سال گذشته در حوزه فناوری به وجود آمد. تا 
چند سال گذشته، مردم بر این باور بودند که هوش مصنوعی فقط برای 
فیلم سازان است که داستان های علمی-تخیلی از آن بیرون بکشند. 
امروزه بیشتر کسب وکارهای حوزه فناوری تمرکز خود را بر استفاده از 
قدرت هوش مصنوعی گذاشته اند. امروزه گوگل، مایکروسافت، آمازون 
و آی بی ام در خط مقدم این فناوری هستند.

ژنومیک شامل تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات ژنتیکی به خصوص 
ژنوم موجودات است. ۱۰ سال از اولین باری که ژنوم انسانی 
توالی یابی شده است، می گذرد. در آن زمان هزینه این کار برای هر 
نفر حدود 2٫7 میلیارد دالر بود که حاال به 5 هزار دالر رسیده است. 
یکی از محققان گفته در آینده توالی یابی DNA با قیمت بسیار 
ناچیزی انجام خواهد شد و ما به داده های بسیار زیادی دست پیدا 
خواهیم کرد.

تجربه های دانشی برتر

موضوع تجربه: تکمیل سبد خرید مشتریان در شرکت فوالد 
مبارکه

صاحب تجربه: رسول نصر اصفهانی
واحد: فروش داخلی

لطفا خودتان را به طور خالصه معرفی کنید.
رسول نصر اصفهانی هستم. سال 1383 در شرکت فوالد مبارکه 
کنون با عنوان شغلی کارشناس فروش و  استخدام شدم و هم ا
بازاریابی در اداره فروش محصوالت سرد در قسمت فروش داخلی 

فعالیت می کنم.
چگونه موضوع تجربه به ذهن شما رسید؟

با توجه با ماهیت شغلی این جانب و همکارانم در اداره فروش 
محصوالت سرد، شرایط بازار فوالد از نظر قیمت محصوالت 
فوالدی، موجودی های بازار در سطح کشور، کمبودهای بازار 
و علت های ایجاد آن، تولیدات رقبا و شرایط تولید آن ها در 
حال حاضر و آینده و همچنین نیازهای مشتریان و نوع خرید و 
درخواست های شرکای تجاری جهت ثبت سفارش خرید در 

شرکت به صورت مستمر و دائم رصد و پیگیری می شود.
ازجمله مشتریان مطرح که در حوزه تولید رادیاتور پنل و شوفاژ 
فعالیت دارند، شرکت های ایران رادیاتور، بوتان، لورچ، شعله خیز 
آذر، تاش رادیاتور و آب بند بابل هستند که برای تولید این نوع 
محصول، که ورق َبری زیادی هم دارد )ورق سرد و برای هر متر 
رادیاتور حدود 3۰ کیلوگرم(، به ورق با ضخامت 1.1 میلی متر 
)8۵ درصد( و ورق با ضخامت ۰.3۵تا ۰.۴ میلی متر )1۵ درصد( 
نیازمندند. این خانواده از مشتریان در شرایط عادی بازار ماهیانه 
درمجموع به حدود 8 هزار تن ورق نیاز دارند که از این مقدار 
 حدود ۷ هزار تن ورق سرد با ضخامت 1.1 و عرض 113۰ با گرید

 DC 01 است و مابقی یعنی 1۰۰۰ تن، محصول با ضخامت ۰.3۵ 
تا ۰.۴ با عرض 1۰۰۰ و گرید DC01 است که از نظر کیفیت سطح 

هیچ گونه حساسیتی ندارد )حداقل کیفیت موردنیاز است(.
 این مشتریان می توانند محصول ضخامت باالی خود را از فوالد 
مبارکه تأمین کنند، اما ورق با ضخامت های پایین موردنیاز خود 
را از شرکت های دیگری مانند شرکت هفت الماس و شرکت فوالد 
غرب آسیا تهیه می کنند که این امر باعث شده رفته رفته بقیه 
محصوالت موردنیاز خود را نیز از این دو شرکت تهیه کنند. این 
اتفاق باعث شده که ماهیانه تولید ۷ هزار تن محصول با ضخامت 
و عرض باال که برای افزایش راندمان تمامی خطوط فوالد مبارکه 
مفید است، جای خود را در سبد تولید از دست بدهد که علت 
اصلی آن عدم تولید ماهیانه 1۰۰۰ تن محصول ضخامت پایین و 

با حداقل کیفیت است.
با بررسی های انجام شده توسط این جانب و همکاران مرتبط 
در حوزه لوازم خانگی، مشخص شد که اخیرا خرید شرکت های 
تولیدکننده رادیاتور پنل و پکیج در سطح کشور از فوالد مبارکه کم تر 
شده و این شرکت ها درصد خرید خود را کاهش داده اند. این گونه 

بود که جرقه این موضوع در ذهن من برای ثبت تجربه زده شد.
چه اهدافی را از اجرای تجربه دنبال می کردید؟

مهم ترین هدف در این تجربه، تکمیل سبد خرید مشتریان در 
شرکت فوالد مبارکه بود، زیرا بخش اول ورق موردنیاز این دسته 
از مشتریان )یعنی 8۵ درصد نیاز آن ها که ماهیانه حدود ۷ هزار تن 
است( ایدئال تمامی خطوط فوالد مبارکه است و افزایش تولید را 
نیز برای این خطوط تولیدی در ازای تولید آن سهم 1۵ درصدی 
)که ماهیانه حدود 1۰۰۰ تن است( به همراه دارد. این امر در نهایت 
از اینکه این نوع مشتریان ورق های موردنیاز خود را از دیگر رقبا 

تأمین کنند، جلوگیری می کند.
با چه چالش ها یا دشواری هایی در روند تجربه روبه رو 

بودید؟
گردآوری اطالعات کامل و دقیق از مشتریان در مورد نحوه تأمین 
ورق های موردنیاز و شرایط تولیدی آن ها و همچنین، اطالعات 
تجاری رقبا که مشتریان این حوزه را به سمت خود کشانده اند. 

چه اقداماتی در راستای حل مسائل انجام دادید؟
برگزاری چند جلسه با واحدهای برنامه ریزی فروش، برنامه ریزی 
و کنترل تولید نورد سرد و همچنین ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه 
برای تأمین محصوالت موردنظر این نوع مشتریان و تکمیل سبد 
خرید آن ها در مجتمع فوالد مبارکه ازجمله اقداماتی بودند که در 

این راستا انجام گرفتند.
چه بهبودهایی پس از اجرایی شدن تجربه حاصل 

شد؟
به دست آوردن مجدد اعتماد مشتریان به لحاظ اهمیت دادن 
به خواسته ها و نیازمندی های آن ها و جلب رضایتمندی آن ها 
با تکمیل سبد خریدشان از مجتمع فوالد مبارکه را می توان جزو 

بهبودهای حاصل از انجام این تجربه دانست.
فرصت های بهبود نظام های سازمان مانند سیستم 
پیشنهادها و سیستم تجربه و مدیریت دانش چیست؟ 

ارزیابی شما چگونه است و چه پیشنهادهایی دارید؟
اینکه چنین فرصتی در اختیار کلیه همکاران وجود دارد که 
تجربیات و پیشنهاد های خود را در سیستمی قابل دسترس، 
ثبت کنند و در هنگام نیاز بتوانند از اطالعات و تجربیاتی که قبال 
ثبت شده به راحتی استفاده کنند، بسیار ارزشمند است. بنابراین 
به همکاران توصیه می شود که از این فرصت نهایت بهره را ببرند 
و کیفیت امور اجرایی را خود را به باالترین سطح ممکن برسانند.

محققــان امنیتــی در شــرکت Check Point، دریافته انــد کــه تروجــان Trickbot در طــول 
ح ماننــد Amazon، PayPal و Microsoft را  ســال گذشــته، مشــتریان برندهــای مطــر
هــدف قــرار داده اســت. بــر اســاس تحقیقــات انجام شــده، ایــن بدافــزار از مــاه نوامبــر ســال 

2020، حداقــل 140 هــزار قربانــی را هــدف قــرار داده اســت.
بــا این کــه Trickbot در ابتــدا یــک تروجــان بانکــی بــود، ولــی بــا گذشــت زمــان، پیچیدگــی ایــن بدافــزار به صــورت 
یکنواخــت، افزایــش یافــت و در حــال حاضــر دارای 2۰ مــاژول اســت کــه برحســب نیــاز، بــرای ســرقت اطالعــات و 
انتقــال ســایر بدافزارهــا روی سیســتم قربانــی از آن هــا اســتفاده می کنــد. حمــالت مرتبــط بــا ایــن تروجــان اغلــب 

بــا ایمیل هــای فیشــینگ کــه شــامل macroهــای مخــرب هســتند، آغــاز می شــود.
کید کرده اســت که تنها اســنادی  برای پیشــگیری از آلودگی بــه ایــن تروجــان، Check Point به کاربــران توصیه ا
ــرای وب ســایت های مختلــف، از گذرواژه هــای  ــاز کننــد و ب را کــه از منابــع مورداطمینــان دریافــت می نماینــد ب
متفــاوت اســتفاده نماینــد. همچنیــن هرگــز macroهــا را در فایــل پیوست شــده بــه ایمیلــی کــه فرســتنده آن را 

نمی شناســند، فعــال نکننــد.
Infosecurity GROUP :منبع خبر  

Cisco یـــک آســـیب پذیری بـــا شـــدت بـــاال را در Cisco Email Security Appliance وصلـــه کـــرد. این 
محصـــول یـــک gateway امنیـــت پســـت الکترونیـــک اســـت کـــه بـــرای تشـــخیص تهدیدهـــای امنیتـــی 

مبتنی بـــر ایمیـــل طراحـــی شـــده اســـت.
مهاجـــم بـــا ارســـال ایمیل هـــای مخـــرب از دســـتگاه تحت نفـــوذ خـــود، می توانســـت از ایـــن آســـیب پذیری بهره بـــرداری کند. 
ـــت،  ـــرداری موفـــق از ایـــن آســـیب پذیری، می توانســـت دســـتگاه هـــدف را از دســـترس خـــارج کنـــد و در بدتریـــن حال بهره ب

شـــرایط حملـــه ســـرویس را فراهـــم ســـازد.
آســـیب پذیری مذکـــور کـــه بـــا شناســـه CVE-2022-20653 مشـــخص می شـــود، از جـــزء اعتبارســـنجی ایمیـــل بـــه نـــام 
DANE(  NS-based Authentication of Named Entities(  نشـــئت می گیـــرد کـــه Cisco Secure Email از آن بـــرای بررســـی 

ـــزار و ســـایر تهدیدهـــای امنیتـــی اســـتفاده می کنـــد. ـــه اســـپم، فیشـــینگ، بداف ایمیل هـــا به منظـــور تشـــخیص هرگون
کنـــون شـــواهدی مبنی بـــر  بنابـــر اظهـــارات تیـــم پاســـخگوی رخدادهـــای امنیـــت محصـــول در شـــرکت Cisco، تا

بهره بـــرداری فعـــال مهاجمـــان از آســـیب پذیری مذکـــور در فضای ســـایبری بـــه دســـت نیامـــده اســـت.
BLEEPINGCOMPUTER:منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

Trickbot حداقل 140 هزار قربانی، هدف بدافزار

Cisco Email Security Appliance برطرف سازی یک آسیب پذیری با شدت باال در

در مورد فوالدهـای TWIP با توجه 
بـه محدودیت هـای تولیـد آن هـا 
به منظور دست یابی به فوالدهای 
AHSS نسـل سـوم نیـاز اسـت تـا با 
بهبـود فرایندهـای پـردازش اثـرات 
TRIP و TWIP بـا هـم ترکیـب شـوند

امنیت سایبری 

شکل 1: موقعیت فوالدهای AHSS نسل سوم ازنظر خواص مکانیکی در مقایسه با سایر فوالدها.

 تهیه و گردآوری: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

AHSS فوالدهای نسل سوم
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 D با خواص ویتامین 
آشنا شوید

 اجتمـــــا             عـــــــی

اختالالتسیستمایمنیبدندرکودکاناهمیتتغذیهکودک

کودک با توجه به اهمیت رژیم غذایی برای رشد و  تغذیه 
کودک است. عادات  سالمتی، از موارد قابل توجه برای مراقب 
کودک تغییر می کند. او در طی  غذایی هم زمان با رشد تدریجی 
این سنین، فعال تر شده، شروع به خوردن غذاهای جامد می کند 
که  و نیز یاد می گیرد به تنهایی غذا بخورد. پس مشخص است 
تغذیه مناسب می تواند انرژی الزم برای بازی، حرکت و یادگیری 
کند. او را تأمین 

کودک باعث می شود بدن وی قادر به  اختالل در سیستم ایمنی 
مبارزه با بیماری ها و عفونت ها نباشد. این گونه اختالالت سبب 
گیرد.  کودک به آسانی در معرض ابتال به بیماری قرار  می شود 
کتسابی  نقص در سیستم ایمنی بدن می تواند مادرزادی و یا ا
باشد و نکته مهم در رابطه با آن ها تشخیص سریع و درمان 
کودکان برای داشتن یک سیستم ایمنی  به موقع است. خواب 
سالم بسیار پراهمیت است.

آغاز زندگی مشترک تحت نظارت خانواده، تا حد 
زیادی تضمین کننده آینده روشن یک زوج جوان 
گی، نقاط ناپیدا و حتی  است؛ اما جدا از این ویژ
تاریک در وجود برخی وجود دارد که شاید آن را از شما پنهان 
کند و بعد از گذشت زمان کوتاهی از تشکیل خانواده، مسائل 
عدیده ای به وجود آورد و حتی منجر به جدایی شود. پس 
مراجعه به مشاور پیش از ازدواج را هرگز نادیده نگیرید. برخی 
تصور می کنند که توافق و تفاهم اولیه برای شروع یک زندگی 
تازه کافی است. این در حالی است که هنوز دو طرف، شناختی 
دقیق، روشن و بی پرده ای از هم ندارند و اغلب، خصلت های 
ناپسندی همچون تمایل به کودک آزاری، خشونت های خانگی، 
اعتیاد، همسرآزاری و حتی مشکالت جنسی در جلسات 
مشاوره تشخیص داده می شوند. این هفته درباره اهمیت 

مشاوره پیش از ازدواج صحبت خواهیم کرد.
شروع جلسه مشاوره  

وقتی با طرف مقابل، وارد مراحل جدی تری از آشنایی شدید، نزد 
یک مشاور پیش از ازدواج باسابقه بروید. معموال جلسات مشاوره 
به صورت انفرادی و زوجی تشکیل می شود. نگران این نباشید 
که سرانجام چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط بر این امر تمرکز داشته 

باشید که به دنبال شناخت دقیق تر همسر آینده تان هستید و بهتر 
است به مشاور اعتماد داشته باشید. ابتدا شما و همسر آینده تان 
از نظر خانوادگی، تحصیالت، جایگاه اجتماعی و... مورد بررسی 
گر در سطح نزدیک به هم قرار داشتید، وارد مرحله  قرار می گیرید. ا
گر سؤال، نگرانی یا گره ذهنی دارید، اما به هر دلیلی  بعد می شوید. ا
ح کردن آن را ندارید، در زمان مشاوره انفرادی با مشاور  امکان مطر
ح شود و یا از او بخواهید  در میان بگذارید تا از طریق مشاور مطر
که شما را برای بیان صحیح آن همراهی کند. بحث بر سر یک عمر 
کنار بگذارید و  زندگی است. بنابراین خجالت و رودربایستی را 
نگران ناراحتی طرف مقابل نباشید. بهتر است که همه نگرانی ها 
و حتی سوءتفاهم ها پیش از رسمی شدن رابطه پایان یابد و حرف 
گفته ای باقی نماند. در این صورت، با آرامش و اطمینان بیشتری  نا
که  کرد. این نکته را در نظر داشته باشید  تصمیم گیری خواهید 
مشاور به طرفین نمی گوید که چه کاری انجام دهید یا چه کاری 
گاه کردن« است. مشاور تالش  انجام ندهید، بلکه تنها وظیفه او »آ
می کند دیدگاه ها و اهداف زوجین در زندگی را مورد بررسی قرار دهد 

و طرف مقابل را با این دیدگاه ها و اهداف آشنا کند.
اهمیت آزمون های روان شناسی   

اغلـب مشـاوران پیـش از ازدواج، آزمون هـای معتبـری به صـورت 

کتبـی از طرفیـن می گیرنـد تـا احتمـال موفقیت آمیـز بـودن ازدواج و 
میزان نزدیکی خلق وخوی دو طرف را بسنجند. همچنین در موارد 
بسـیاری، پـس از مشـاوره انفـرادی و آمـاده شـدن نتیجـه آزمون هـا، 
اختـالالت روانـی همچـون دوقطبـی یـا وسـواس در یکـی از طرفیـن 
تشـخیص داده شـده و ایـن امـر، بزرگ تریـن کمـک بـه شـما بـرای 
انتخاب همسـر آینده تـان خواهد بـود. ایـن آزمون های شـناختی با 
هـدف شـناخت زیرسـاخت های شـخصیتی طرفیـن بـه کار مـی رود. 
بـرای مثـال، فـرد درون گـرا کـه تمایـل به تنهایـی، سـکوت و دوری از 
میهمانـی دارد، بـا یـک فـرد برون گـرا کـه اهـل حضـور در مکان هـای 
گـر  شـلوغ و رفت وآمـد زیـاد اسـت، بی شـک بـه مشـکل برمی خـورد. ا
ایـن دو نفـر بـا هـم ازدواج کننـد، ایـن بـه آن معناسـت کـه دائمـا یک 
نفـر بایـد خـودش را بـرای رضایـت دیگـری نادیـده بگیـرد. آرزوهـا، 
تمایـالت، توقعـات، خـط قرمزهـا و رمـز و رازهـای طرفیـن، از دیگـر 
کـه جلسـات مشـاوره پیـش از ازدواج، بـه آن هـا  مـواردی اسـت 
گاهـی از تفاوت هـای جنسـیتی و فـردی، یکی از  خواهـد پرداخـت. آ
آمادگی هـای اساسـی بـرای ازدواج اسـت. اطالعـات در مـورد نقـش 
ح می شـود تـا قبـل از  زن و مـرد پـس از ازدواج، در ایـن جلسـات مطـر
گاه شـوند و در مورد نقش ها  ازدواج از نقش و وظایف زن وشـوهری آ

بـه توافـق برسـند.

به نظر شما چگونه انسان می تواند از امور مختلف 
گی های  ویژ درمورد  فقط  افراد  کثر  ا شود؟  گاه  آ
کلی و عمومی خود ازجمله سن، نام خانوادگی، 
گی های  تحصیالت، وضعیت شغلی و... صحبت می کنند و از ویژ
کافی و مناسبی ندارند.  شخصیتی و رفتاری خود اطالعات 
به عنوان مثال، نمی دانند که چه کارهایی را می توانند خوب انجام 
گی های اخالقی مثبتی دارند، چرا مهربان هستند  دهند، چه ویژ
گی های اخالقی منفی دارند. ممکن است پاسخ به این  و چه ویژ
سؤال که »چه کسی هستیم« سخت و دشوار باشد. درحقیقت، 
گاهی اشخاص برمی گردد.  علت این سختی، به نداشتن خودآ
گاهی به افراد کمک می کند تا بیشتر با احساسات و  رشد خودآ
گاهی چیزی  نیروهای استرس زای زندگی خود آشنا شوند، اما خودآ
گاهی  نیست که در چند ماه، یک یا دو سال کسب شود. خودآ
فرایندی است که تا آخر عمر ادامه دارد و فقط هر روز بیشتر از دیروز 
گاهی تمرکز افراد را به لحظه حال هدایت می کند،  می شود. خودآ
زیرا شناخت خود به هوشیاری نیاز دارد و برای هوشیار بودن 
باید به زمان حال تمرکز کنید که الزمه »یکی شدن با کار« است. 
به طورکلی، این امر پیش شرط ضروری برای روابط اجتماعی، 
ارتباط موثر  و همچنین »یکی شدن با کار« محسوب می شود. شما 
گاهی می آموزید که با تکیه بر نقاط قوت خود،  در مهارت خودآ
در جهت بهبود نقاط ضعف خود تالش کنید. افراد با استفاده از 
این تکنیک می توانند نقاط ضعفشان را بهتر بشناسند و تسلط 
بیشتری بر خود داشته باشند. در هفته های گذشته، عوامل مؤثر 
جهت دست یابی به »یکی شدن با کار« را بررسی کردیم، در ادامه 
به ارائه عواملی خواهیم پرداخت که با شناخت بیشتر از آن ها، 

»یکی شدن با کار« را بهتر درک خواهید کرد.
گاهی از دست دادن خودآ  

گاهی هستند و به شناخت خوبی از خود   افرادی که دارای خودآ
رسیده اند، معتقدند به موفقیت های زیادی دست پیدا خواهند کرد؛ 
براین اساس، آن ها به طور خودکار موفقیت یا عدم موفقیت خود را به 

تالش هایشان نسبت می دهند. این افراد انرژی ذهنی زیادی را صرف 
مدیریت وضعیت خود می کنند، همچنین برای ارزیابی عملکردشان 
و نحوه درک دیگران اهمیت زیادی قائل هستند. ازاین رو، به دنبال 
شناخت بیشتری از کار خود هستند. توجه کنید که این افراد را با 
اشخاصی که مدام نگران انتظارات دیگران هستند و ساعات خود را 
با احساسات ناخوشایند سپری می کنند، اشتباه نگیرید. بدانید که 
گاهی که عاملی مؤثر برای عجین شدگی با  گر از مزایای داشتن خودآ ا
گاهی نداشته  کار است، غافل شوید و به درستی از خود شناخت و آ
باشید، دست یابی به سایر مهارت ها ازجمله توانایی مدیریت و 
شناخت هیجانات را از دست می دهید. اولین دستاورد تقویت مهارت 
گاهی شناخت و مدیریت هیجاناتی چون خشم، غم، استرس  خودآ
گاهی به شما کمک می کند که از سردرگمی یا  است. مهارت خودآ
دست وپنجه نرم کردن با هیجاناتی که آن ها را نمی شناسید، نجات 
پیدا کنید، کنترل اوضاع را به دست خود بگیرید و تمرکزتان را بر 

وظایف و کارهای ضروری هدایت کنید.

تغییرپذیری نسبت به زمان  
 یکی از قوی ترین و مهم ترین عوامل »یکی شدن با کار«، درکی عمیق 
ک افراد از یک زمان ثابت می تواند متفاوت باشد.  از زمان است. ادرا
برای برخی افراد، زمان به کندی سپری می شود؛ درحالی که برای 
گاهی آن ها می گذرد. زمانی که احساس  ج از آ برخی دیگر زمان خار
گاه  می کنید کنترل اعمال خود را دارید و از لحظه به لحظۀ خود آ
کنون از خود پرسیده اید  هستید، می توانید با کار خود یکی شوید. تا
گاهی از زمان در کار بسیار مهم است و چرا  که چرا انعطاف پذیری و آ
گاهی داشتن  کار با محدودیت زمان، نتایج بهتری را به همراه دارد؟ آ
از زمان به شما کمک می کند تا از آنچه می خواهید انجام دهید، درک 
خوبی پیدا کنید و نسبت به میزان زمانی که دارید، خود را در کار 

معطوف کنید و »یکی شدن با کار« را تجربه کنید.

 در شماره هفته آینده، به ادامه مباحث عوامل »یکی شدن با کار« 
خواهیم پرداخت.

ازدواج؛ معیارها 
و انتخاب

 یکی شدن
 با کار
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با نهایت تأسف در هفته گذشته محمود درویشی 
شاغل در تعمیرگاه مرکزی، خدارحم درویشی شاغل در 
آهن سازی، حمید قربانی شاغل در مجتمع فوالد سبا، 
سعید رجبی شاغل در انرژی و سیاالت، محمدرضا 
و احمدرضا بهرامی شاغل در نورد گرم،  مجتبی براتی 
شاغل در خدمات عمومی،  محمد رضا عقیلی  شاغل 
در  واحد حفاظت فیزیکی و الیاس عقیلی  شاغل در  
تعمیرگاه مرکزی در غم درگذشت پدر،  رحمت اهلل و 
روح اهلل فروغی شاغل در نورد سرد، نادر کریمیان 
شاغل در مجتمع فوالد سبا و محمود رضا پیمان شاغل 
در فوالدسازی در غم درگذشت مادر و حسین حیدری 
شاغل در حفاظت فیزیکی در غم درگذشت برادر به 

سوگ نشستند.
این غم جانکاه و ضایعه جبران ناپذیر را به محضر 
خانواده های این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و 
برای آنان علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت 

می نماییم.

فرشید وطنی پزشک طب صنعتی شرکت فوالد   
 ،D مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: ویتامین
یک ویتامین محلول در چربی بوده که میزان این ویتامین 
در منابع غذایی بسیار کم و ناچیز است؛ قبال گفته می شد 
این ویتامین با استفاده از نور آفتاب و تابیدن آن به پوست 

در بدن سنتز می شود.
وی افزود: با توجه به شرایط جو و آلودگی هوا اشعه ای که باعث 
سنتز ویتامین D می شود نمی تواند به پوست برسد و در نتیجه 
بسیاری از مردم جامعه دچار کمبود ویتامین D هستند؛ 
این ویتامین نوعی از ویتامین بوده که برای استخوان سازی، 
غضروف سازی، سنتز کالژن، تقویت سیستم ایمنی بدن و 
تقویت عضالت بسیار مؤثر است. در منابع غذایی بیشتر این 
ویتامین در مغزها، ماهی ها، تخم ماهی یا خاویار، روغن کبد 

غ یافت می شود. ماهی، شیر و تخم مر
پزشک طب صنعتی شرکت فوالد مبارکه گفت: با توجه به 
محدود بودن منابع ویتامین D در مواد غذایی این ویتامین 
بسیار کم از طریق غذا به افراد می رسد؛ برای جبران کمبود 
کی  این ویتامین باید افراد از آمپول یا از روش های خورا
استفاده شود تا این ویتامین همراه با چربی در دستگاه 
گوارش جذب بدن شده و وارد خون شده و سپس در 
بافت هایی که از ویتامین D استفاده می کنند، مصرف شود.

وی عنوان داشت: با تزریق آمپول به صورت ماهانه نیز این 
ویتامین جذب شده و اثرش روی بدن بهتر خواهد بود.

ابراز همدردی

رادیوم فوالد

اهمیت مشاوره پیش از ازدواج

گاهی راه رسیدن به  خودآ
عجین شدگی

محمدسهرابی
نیروگاه

روز بازنشستگی :  1۴۰۰/۰۷/3۰

رسولصفیخانی
تعمیرات جرثقیلهای سقفی نورد سرد

روز بازنشستگی :  1۴۰۰/۰۶/3۰

محمدتقیعلیزادهکافشانی
کز طبخ راهبری رستورانها و مرا
روز بازنشستگی :  1۴۰۰/۰8/3۰

مجتبیجعفریباغملکی
کز طبخ راهبری رستورانها و مرا
روز بازنشستگی :  1۴۰۰/۰8/3۰

مجیدبومی
کنترل پروسس فوالدسازی 
روز بازنشستگی :  1۴۰۰/۰8/3۰

محمدعزیزی
خدمات عمومی و امور رفاهی
روز بازنشستگی :  1۴۰۰/۰8/3۰

بازنشستگان فوالد 
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با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه، 
اسامی برندگان مرحله هفتادوششم تمرینات به شر ح زیر 

است.

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله هفتادوهشتم(

 عربستان میزبان جام باشگاه های آسیا 

در منطقه غرب

اطالعیه

خبر

در شرایطی که همه انتظار داشتند شهرآورد اصفهان دیداری جذاب 
گردان محرم  بین دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن باشد، اما شا
نویدکیا و مهدی تارتار نتوانستند بازی دل چسبی ارائه کنند.درنهایت، 
فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن به یک امتیاز رضایت دادند تا تیم 
نویدکیا از صدر جدول دورتر شود و تیم مهدی تارتار نیز نتواند به میانه 
جدول برسد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا  )AFC( اعالم کرد دیدارهای مرحله 
گروهی جام ملت های زیر 2۳ سال آسیا 2۰22  با دیدار تیم های 
گروه B، از  کویت از  گروه A و بازی استرالیا و  امید ایران و قطر از 
ساعت۱6:۳۰ روز ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ )به وقت ایران( در ازبکستان آغاز 
می شود و پرونده مرحله گروهی در روز ۱9 خرداد بسته خواهد شد.

ورزش    

باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان موفق 
به دریافت گواهی تعهد به تعالی سازمانی شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
این باشگاه برای اولین بار در بین باشگاه های کشور موفق به اخذ گواهی 

تعهد به تعالی از مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی گردید.

 باشگاه فوالد مبارکه سپاهان هم زمان با استقرار سیستم های نوین 
مدیریتی، در نوزدهمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی که 
توسط مرکز تعالی سازمان مدیریت صنعتی برگزار می گردد، شرکت کرد 
و پس از برگزاری آموزش های مدل تعالی سازمانی 1۴۰۰ با محـوریت واحد 
توسعه و فناوری باشگاه و بهره گیری از کارشناسان متخصص در شرکت 

فوالد مبارکه، نهایتا پس از ارزیابی توسط ارزیابان آن مرکز، برای اولین بار 
بین همه باشگاه های کشور موفق به کسب گواهی تعهد به تعالی گردید.
گفتنی است در این راستا مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه کسب این 
موفقیت مهم را به خانواده بزرگ فوالد مبارکه سپاهان و کل ذی نفعان 

تبریک گفتند.

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان؛ اولین باشگاه دارنده  گواهی تعهد به تعالی در کشور
در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی؛

از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، عربستان به عنوان 
میزبان دیدار های گروهی جام باشگاه های آسیا در منطقه 

غرب آسیا انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، جلسه 
هماهنگی قوانین جام باشگاه های آسیا 2۰22 به صورت آنالین با 
حضور مسئوالن برگزاری این مسابقات و نمایندگان باشگاه فوالد 

مبارکه سپاهان برگزار شد.
در این جلسه اعالم شد که عربستان از سوی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به عنوان میزبان مسابقات منطقه غرب آسیا انتخاب شده 
است و پنج گروه غرب آسیا دیدارهای خود را در این کشور به 

صورت متمرکز برگزار خواهند کرد.
گفتنی است باشگاه فوالد مبارکه سپاهان پیش از این در زمان 
مقرر با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
ایران درخواست میزبانی این رقابت ها در ایران به صورت میزبانی 
دو گروه در اصفهان، دو گروه در خوزستان و یک گروه در مشهد 
مقدس با محوریت فدراسیون را جهت پیگیری از AFC داده بود 

که متاسفانه این امر محقق نشد.

مهران شاه نظری زازرانی 1۰11۰۹

مهدی ادیبی سده ۹۷۵۹1۴

محمدرضا کرمی بلداجی ۹۴۴۹۰۵

علی بهرامی ۹1۹3۴۰
  خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

کتورهای انسانی به زبان ساده مبحثی است که به موضوع  ارگونومی یا فا
گون کاری و  بهینه سازی شرایط برای سالمتی انسان در محیط های گونا
زندگی می پردازد. این مقوله در زندگی امروز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
شده است و در بسیاری از کشورها، سازمان ها، کارفرمایان برای کمک به حفظ سالمتی 
کارکنان خود و همچنین بهره وری و بازدهی کاری بهتر و بهبود سالمت اجتماعی، به آن 
گاهی الزم را ندارند و کمبود دانش  می پردازند؛ اما متأسفانه همچنان بسیاری از افراد از آن آ

در این زمینه باعث افت وضعیت سالمتی فردی و اجتماعی می گردد.
گون همچون محیط کار،  همه ما هرروزه بسته به وضعیت زندگی خود در محیط ها و شرایط گونا
گون می پردازیم. در هر یک از این محیط ها بدن  کز آموزشی، خانه و... به فعالیت های گونا مرا
ما در شرایط و وضعیت های مختلف، دقایق و ساعات زیادی را سپری می کند. چنانچه دانش 
الزم را در مورد وضعیت مطلوب بدن در هنگام ایستادن، نشستن، کار کردن و حتی دراز کشیدن 

در اختیار نداشته باشیم، در درازمدت، سالمتی قسمت های مختلف بدن به خطر می افتد.
همواره به خاطر داشته باشید چنانچه برایتان امکان ایستادن وجود دارد، در حین انجام کارتان 
گر برایتان امکان  ننشینید و کارتان را ایستاده انجام دهید و در طی انجام هر کاری که هستید ا
راه رفتن و انجام کار وجود دارد پس سرجای خود ایستاده نمانید و راه بروید. مورد دیگر این 
است که قرار دادن بدن در یک حالت و وضعیت برای مدت طوالنی کار نادرستی است، ازاین رو 
در انجام هر کاری که هستید همواره حالت خود را تغییر دهید. چنانچه می توانید انجام کاری 
را با دست و یا توسط اعضای بدن خود انجام دهید، تا آنجا که ممکن است از ماشین ها کمک 
گر می توانید مسیر منزل تا باشگاه ورزشی را پیاده بروید تا حد امکان از  نگیرید. به عنوان مثال ا
وسایل نقلیه استفاده نکنید. نشستن برای مدت طوالنی متابولیسم بدن را پایین می آورد و 
از سوی دیگر همچنان که سن افزایش می یابد نیز )در صورت دنبال نکردن رژیم غذایی مناسب 
و تمرینات ورزشی( متابولیسم کاهش می یابد و همان طور که می دانیم برای ورزشکار و یا یک 
فرد عادی متابولیسم پایین امر مطلوبی نیست.پایین آمدن متابولیسم می تواند قدرت بدنی، 
تناسب اندام و سالمتی شما را کاهش دهد. در واقع زمانی که فردی به جای درخواست از دیگران 
برای انجام کاری، شخصا کارهای خود را انجام می دهد، جدا از مسئله اخالقیات، در ابتدا به بدن 
خود منفعت می رساند و در جهت بهبود سالمتی فردی خود قدم برمی دارد. با توجه به این موارد 

با نشستن در جای خود، به پایین تر آمدن متابولیسم بدن خویش کمک نکنید.
ارگونومی و کمردرد

بسیاری از کمردردها حاصل قرار دادن بدن در حالتی نامناسب و اشتباه نشستن است. در ابتدا 
ممکن است فرد به اهمیت طریقه صحیح نشستن پی نبرد، اما به مرور زمان، نشستن نامناسب 
طی ساعت های زیاد در زندگی روزمره، منجر به ایجاد دردهای کمر می شود. ازآنجا که بسیاری 
از افراد بسته به شرایط کاری و همچنین وجود کامپیوتر و نیاز به نشستن در مقابل آن، ساعات 

زیادی را در شبانه روز در وضعیت نشسته به سر می برند، انتخاب صندلی مناسب مهم است.

همواره در مورد انتخاب صندلی کار خود بسیار دقت کنید. بهتر است در هنگام خرید صندلی 
گون آن قابل تنظیم باشد. این بخش ها شامل ارتفاع صندلی  دقت کنید که بخش های گونا
و بخش تکیه گاه و همچنین دسته های صندلی است. همان طور که می دانیم ارتفاع صندلی 
برای افراد به علت تفاوت در قد و آناتومی، متفاوت است. در مورد عرض دسته های صندلی 
که قرار است حمایت کننده و استراحت دهنده دست های شما باشد، توجه داشته باشید که 
عریض بودن بیش ازحد دسته )خیلی بیشتر از عرض شانه های شما( به معنی مناسب نبودن 
که در درازمدت باعث احساس درد و خستگی در شانه ها می گردد.  صندلی برای شماست؛ چرا
صندلی کاری باید قابل چرخش 3۶۰ درجه باشد تا با دادن این امکان به اشخاص، فرد بتواند 
برای برداشتن اشیای اطراف خود به راحتی بچرخد و همچنین در طی ساعات کاری طوالنی 

بتواند با چرخاندن کمر از حالت ثابت و یکنواخت خارج شود.
بسیاری از افراد فکر می کنند نشستن به حالت ۹۰ درجه و قائم بر روی صندلی بسیار مناسب 
است، درحالی که این چنین نیست، تکیه گاه صندلی شما باید به گونه ای باشد که بتوانید زاویه 
آن را بیش از ۹۰ درجه تنظیم کنید و در هنگام نشستن زاویه پاها و کمرتان بیش از ۹۰ درجه باشد. 
این امر بدان دلیل توصیه می گردد که نشستن بر روی صندلی با زاویه ۹۰ درجه باعث فشار بیشتر 

بر روی دیسک های کمر فرد و به مرور باعث ایجاد کمردرد می گردد.
گفتنی است که افرادی که سیگار می کشند بیشتر در معرض خطر کمردرد هستند. همچنین 
اشخاصی که در محیط های کاری باید برای ساعات متوالی و درازمدت نشسته باشند و یا در 
حالت ایستاده باشند خطر کمردرد بیشتری آن ها را تهدید  می کند. ازاین رو در میان ساعات کاری 
خود استراحتی کوتاه مدت داشته باشید و توصیه می شود هر دو ساعت کار 1۵ دقیقه استراحت 

کنید. در این خالل به استراحت های کوتاه تر مانند 3۰ ثانیه در هر 1۰ دقیقه کار نیازمندید. 
مبحث ارگونومی و دردهای شانه ای

در حین کار و فعالیت های روزانه همواره سعی کنید برای برداشتن و گذاشتن وسایل به 
گر در  بیش ازحد کش دادن بدن برای دست یابی به آن وسایل نیاز نداشته باشید. بهتر است ا
محیطی کار می نمایید که در طی روز باید بارها وسیله ای را از قفسه های بسیار باالتر از ارتفاع قد 
خود و یا قفسه های زیرین بردارید، مکان آن وسایل را در ارتفاعی فراهم کنید که کمتر نیازمند 

کش آوردن ها و خمیده شدن های متوالی برای برداشتن اشیای سنگین باشید.
چنانچه از افرادی هستید که در هنگام رانندگی عالقه دارند حالت خاصی به بدن خود بدهید و 
فرمان ماشین را تنها با یک دست کنترل نمایید باید بدانید که مفصل شانه شما که بیشتر با آن 
دست رانندگی می کنید بسیار در معرض خطر است. ازاین رو چنانچه به سالمت مفاصل شانه 
خود می اندیشید، عادت های رانندگی خویش را عوض کنید و تا زمانی که نیاز به تغییر دادن دنده 
ماشین و یا کارهای دیگر ندارید همواره فرمان را در هر دو دست بگیرید تا فشار حاصل بر مفاصل 

شانه در طی رانندگی میان هر دو مفصل تقسیم شود.
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به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان؛ تیم هندبال سپاهان نوین در 
دومین بازی از مرحله برگشت لیگ برتر هندبال 
کشور برابر رعد پدافند آمل به میدان رفت که این 
نفع  به   20 بر   31 قاطع  نتیجه  با  دیدار 
سپاهان نوین به پایان رسید.با این نتیجه دو 
نماینده باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در لیگ 

برتر هندبال پیروز بازی های خود شدند.

به گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فوالد 
مبارکـه سـپاهان، در دومیـن بـازی از مرحلـه 
طالیـی  کشـور  هندبـال  لیگ برتـر  برگشـت 
پوشان هندبال فوالد مبارکه سـپاهان در تاالر 
هندبال تهـران بـه مصـاف زغال سـنگ طبس 
رفتنـد که ایـن دیـدار با نتیجـه 28 بـر 2۷ بـه نفع 

فوالد مبارکه سپاهان به پایان رسید.

ارگونومی یا فاکتورهای انسانی

 پیروزی قاطع هندبال
 سپاهان نوین در برابر رعد پدافند آمل

پیروزی نفس گیر هندبال فوالد مبارکه 
سپاهان مقابل زغال سنگ طبس

اطالعیه 

عالقه منـدان به شـرکت در مسـابقه عکـس ورزش در منـزل می توانند 
جهـت ارسـال تصاویـر خـود بـه وب سـایت امـور ورزش بـه نشـانی 
ir.msc.sport://https  مراجعـه کننـد و پـس از وارد کـردن نام کاربری 
و کلمه عبور و انتخاب گزینه »مسابقه عکاسی« در مرحله هفتاد و نهم این مسابقه 

شـرکت کنند.

امور ورزش فوالد مبارکه به مناسبت گرامیداشت فرارسیدن دهه مبارک 
فجر، اقدام به برگزاری مسابقه سؤال ورزشی برای خانواده بزرگ فوالد 
مبارکه از تاریخ 1400/11/16 نمود. مسابقه سؤالی امور ورزش با حضور 
بیش از ۵00 نفر از کارکنان محترم فوالد مبارکه از طریق وب سایت امور ورزش برگزار گردید 
و در نهایت از بین کسانی که به تمامی سؤاالت جواب صحیح داده بودند، قرعه کشی به 

عمل آمد و نفرات ذیل در فهرست برندگان این مسابقه ثبت گردیدند.

 برگزاری مرحله هفتادونهم 
مسابقه عکس ورزش در منزل

یده مسابقه سؤالی امور ورزش نفرات برگز

نام  و نام خانوادگی 

شهرام ابراهیمیان

محمدحسن ملکی

سید محمد هاشمی

میثم نیرومندفر

علی عباسی

اسماعیل قبادی

یان مهدی باقر

پرویز سلیمانی گورتانی

محمد شمس مورکانی

محمدتقی رضایی حسین آبادی

ــنلی  س پر ه   ر ــما ش
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شـــهید محمود معتمـــدی در ۵ فروردین ســـال   
1343 در شـــهر ســـده لنجان دیـــده به جهان گشـــود. 
دوران کودکـــی و نوجوانـــی اش غالبـــا در بســـیج و در 
مســـیر خدمـــت بـــه مـــردم و محرومیـــن و دســـتگیری از 
نیازمنـــدان ســـپری شـــد و بعدهـــا به عنـــوان فرمانـــده 

بسیج سده و ورنامخواست منصوب گردید.
ـــه نـــدای امـــام امـــت لبیـــک  ـــا شـــروع جنـــگ تحمیلـــی ب ب
گفـــت و راهـــی جبهه هـــای حـــق علیـــه باطـــل شـــد و در 
همیـــن راه جـــان شـــیرینش را در طبـــق اخـــالص قـــرار داد 
و در 2۶ اســـفند 13۶۴ در عملیـــات والفجـــر 8 بـــه درجـــه 
رفیـــع شـــهادت نائـــل آمـــد و بـــا بدرقـــه ای بســـیار باشـــکوه 

در گلـــزار مطهـــر شـــهدای شـــهر ســـده لنجـــان آرمیـــد.

فرازهایـــی از وصیت نامـــه پاســـدار شـــهید محمـــود 
معتمـــدی: بـــرادران و خواهـــران، اســـالم بـــا طرح مســـئله 
شـــهادت نه تنهـــا تحولـــی نویـــن در مســـئله مـــرگ ایجـــاد 
کـــرده، بلکـــه از آن به عنـــوان حیـــات جاویـــد و زندگـــی 
راســـتین نـــام بـــرده اســـت و در حقیقـــت شـــهادت را 
تولـــدی دوبـــاره می دانـــد. بـــه همیـــن مناســـبت ایـــن 
حقیر وظیفـــه خـــود دانســـتم کـــه ایـــن راه را انتخـــاب کنم 
و قـــدم در ایـــن راه بگـــذارم. بارهـــا رفتـــه ام امـــا ایـــن بـــار فرق 
می کنـــد. ایـــن بـــار چیـــز دیگـــری حـــس می کنـــم. انـــگار 
خداونـــد نظـــر لطفـــی کـــرده اســـت. امیـــدوارم لیاقـــت 

داشـــته باشـــم.
   منبع: سامانه بنیاد شهید

امام علی )علیه السالم(:
ذهن تو ظرفیت همه چیز را ندارد، آن را برای آنچه مهم تر است 

خالی کن.
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حدیث

اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــی

مشاهیر

کرم  زیباترین تصویر از بعثت رسول ا  
)صلی اهلل علیه  و آله( و جهان پیش از آن، 
علی  حضرت  امیرالمؤمنین  درکالم 
)علیه السالم( آمده است. آن پرورده مکتب 
محمد )صلی اهلل علیه و آله( در نهج البالغه 
چنین می فرماید: پروردگار رسولش محمد را 
قطع  فاصله  که  فرستاد  هنگامه ای  در 
رسالت های آسمانی و وحی الهی به درازا 
کشیده بود. مردمان درخواب بلند بی خبری 
فرورفته و فتنه ها کمر به تباهی آفرینی بسته 
بودند. آتش جنگ ها زبانه می کشید. دنیا 
تیره بود و پرفریب، خزان زده بود و یأس آفرین 
و بی برگ و بار. خشکسالی معنویت بود و 
قحطی حقیقت. نشانه های هدایت فرسوده 
و پرچم های گمراهی افراشته بود. روزگاری 
و  کش مردار  فتنه، خورا که میوه اش  بود 
کسب و کارش آلوده، در دل ها هراس بود و در 
دست ها شمشیر. که در این هنگام، خداوند 
پیامبرش محمد )صلی اهلل علیه و آله( را 

برانگیخت.

بعثت حضرت رسول )صلی اهلل علیه  و آله( از 
الطاف بی پایان خداوندی بود که جلوه های 
کرانه های ناپیدای زمان  شکوهمندش تا 
آسمانی،  روز  آن  در  است.  یافته  امتداد 
مزرعه  قرن ها خشکسالی معنویِت  از  پس 
حیات، ابرهای سایه گستر رحمت الهی بر 
کویر اندیشه ها سایه انداخت و باران عشق، 
مهر ورزیدن و مهربان زیستن بر کویر تفتیده 
دل ها بارید. بار دیگر باغ رسالت به بار نشست 
و زیباترین شکوفه هستی شکوفا شد و دل 
کالم خدای  نورانی محمد، تجلی گاه نام و 
گشت. روز مبعث، روز  سالم و آیین اسالم 
سربلندی انسان و روز بلندای بانگ توحید 

است.

گــــمان مــــــی کرد مـــــی تواند وسعــــت   
بی کرانگی ات را به چهاردیواری زندان بکشاند. 
گمان می کرد می تواند معصومیت محضت را در 
پشت میله ها به زنجیر کشد. گمان می کرد 
می تواند نور خدا را در تاریکی زندان پنهان کند. 
14 سال رنج مکرر و14 سال از پشت میله ها 

تابیدن.
کــه  تـــــو خورشیـــــدی و خورشیـــــــد هرجــا 
باشــد می تابــد؛ میله هــا نمی تواننــد مانــع 
باب الحوائــج،  یــا  شــوند.  نورافشــانی اش 
کــه ایــن میله هــا، شــاهد  دیرگاهــی اســت 
ســجده های آســمانی ات هســتند. دیرگاهــی 
اســت کــه خشــت خشــت دیوارهــای زنــدان 
ــد.  ــه ســوز ناله هــای شــبانه ات، دل خوش ان ب
دلیــل  بزرگ تریــن  زنــدان،  میله هــای 
مظلومیــت تــو و غــل و زنجیــر دســت وپاهایت، 

بهتریــن راوِی مصائــب توســت.
یا باب الحوائج، چهارده سال در عمیق ترین 

کورترین  هارون،  ستم  و  جور  سیاه چال 
گره های ناممکن را به یک اشاره گشودی و با 
سوز مناجات عاشقانه ات، سیاه ترین قلب ها 

را به لرزه درآوردی.
غیرت  گوش  در  هنوز  باب الحوائج،  یا 
صفوان ها، فریاد آزادگی ات طنین انداز است؛ 
هنوز قدرت پوشالی هارون الرشید ها، در هم 
می ریزد از شکوه و جبروت ملکوتی ات؛ فدک 
در کالم تو زیبا تفسیر می شود. از نگاه تو فدک 

یعنی تمامیت ارضی اسالم.
ای قوم محمد صلی اهلل علیه و آله را موسی، ای 
اقیانوس خشم و غیظ را کاظم، ای پروردگار 
تسبیح  به  فرشتگان  صالح،  عبد  را  عالم 
درآمدند مقدمت را. آسمان ها و زمینیان 
خون گریستند فقدانت را؛ چهارده سال رنج 
مداوم تمام شد؛ دنیا می ماند و یتیمی تا 

همیشه مکرر.

اپــــلیــــکیشن »آپارات« شــــمــــا  در   
می توانید با توجه به موضوعات دلخواه 
کیفیت ترین و جذاب ترین ویدئوها  خود با
را تماشا کنید. در حال حاضر هزاران کانال 
در آپارات فعالیت می کنند و شما می توانید 
با دنبال کردن کانال محبوب خود مطمئن 
شوید که هیچ ویدئوی جذابی را از دست 

نخواهید داد.
با  با ثبت نظر و پسند ویدئوها،  همچنین 
کانال های محبوبتان در ارتباط باشید و به 
کنید تا ویدئوهای بیشتری را  آپارات کمک 
بر اساس عالقه مندی تان به شما نمایش 
دهد. با محتوای پخش زنده با آپارات بیشتر 
به روز  از همیشه در موضوع موردنظرتان 
باشید و در ویدئوهای موردعالقه تان همراه 

آپارات شوید.
گر تولیدکننده ویدئو هستید، آپارات بستری  ا
خواهد  شما  محتوای  نشر  برای  مناسب 
کافی است ویدئوی خود را با سایرین  بود؛ 
کسب  ک بگذارید و از این طریق  به اشترا

درآمد کنید.
آپارات  گی های  ویژ مهم ترین  جمله  از 
اینترنت  با  ویدئوها  تماشای  به  می توان 
نیم بها، امکان دانلود ویدئوها و تماشای 
آن به صورت آفالین، پیشنهاد هوشمندانه 
محتوا بر اساس عالئق شما، امکان تماشای 
کیفیت اچ دی  صدها پخش زنده متنوع با 
 2۰ در  ویدئو  میلیون ها  به  دسترسی  و 

دسته بندی مختلف اشاره کرد.
   منبع: سامانه برتر

بعثت؛ لطف 
بی پایان خداوندی

باب الحوائج؛ 
خورشیدی در زندان

ین  آپارات؛ بزرگ تر
سرویس اشتراک 

ویدئو در ایران

مناسبت

مناسبت

اپلیکیشن

شهادت؛ تولدی دوباره
شهید

فـــــــرزند میــــــرزا محــــمدکاظم، کارگزار جزیـــــــره 
منشی باشی  جنوب،  از  بخش هایی  و  بحرین 
کم فارس و اصفهان، نایب الحکومه اصفهان،  حا
که به سال 12۵۵ قمری  خوشنویس و شاعر بوده 

مطابق با 121۷ در شیراز متولد شده است.
که آن را هم به  کرد،  وی مسجدی در اصفهان بنا 
همین نام خواندند و تا امروز برپا و پویاست. فقط 
گویش عامه، بدل  ترکیب »سفره چی« به تدریج در 
کنون در  به »سرخی« شده و این مسجد سرخی هم ا
کوچه معروف تلفن خانه اصفهان، روبه روی ورودی 
از  این،  بر  سابق  که  است  واقع  روسیه  کنسولگری 

توابع محله بزرگ درب کوشک بوده است
که هنوز دو  سلیمان میرزا در سال 1281 ق، زمانی 
سال بیشتر از حکومت مسعود میرزا ظل السلطان 
و  منشی باشی  سمت  به  بود،  نگذشته  فارس  در 
ظل السلطان  شد.  گماشته  او  ایالتی  دفتر  رئیس 
در 21 ربیع االول سال 12۹1 ق به حکومت اصفهان 
کیاست،  منصوب شد و به خاطر 23 سال دقت و 

سلیمان میرزا، او را با حفظ همان سمت به اصفهان 
اصفهان،  به  سلیمان  آمدن  دقیق  تاریخ  آورد. 
است  اصفهان  جدید  کم  حا انتصاب  تاریخ  همان 
که 21 ربیع الثانی 12۹1 ق است. از خدمات فرهنگی 
کرد:  اشاره  موارد  این  به  می توان  او  عمرانی  و 
رکن الملک در نزدیکی خانه خود، چاپخانه سنگی 
کتاب های متعددی شامل  که  کرد  جامعی احداث 
قرآن، زادالمعاد، صحیفه سجادیه و جامع عباسی را 
به چاپ رسانید و پس از آن به رایگان بذل می کرد. 
ساخت  شامل  هم  او  عمرانی  خدمات  مهم ترین 
مسجدی مشتمل بر دو صحن کوچک و بزرگ است. 
کوچک  صدر هاشمی و به تبِع او مهدوی، صحن 
معرفی  رکن الملک  مدرسه  عنوان  تحت  را  مسجد 
و  انبار  آب  و  یا شش حجره  پنج  دارای  که  کرده اند 
متعلقات است. از دیگر خدمات عمرانی او، ساخت 
بیدآبادی  محمد  آقا  قبر  روی  چهارطاقی  عمارت 
و  آباده ای  محمدجعفر  حاجی  تکیه  تعمیرات  و 
علیهم السالم  عسکریین  حضرت  صحن  تعمیرات 

رکن الملک

معرفی کتاب

 نویسنده: 
یوسف قوجق
ناشر :
انتشارات سوره مهر

کتــــاب تاریـــــخ با طعــــم زغال اخــــته یـــکی از 
کـه داسـتان های تاریخـی را بـا  کتاب هایـی اسـت 
می کنـد.  بیـان  کتـاب  مخاطـب  بـرای  روان  زبانـی 
در  کـه  اسـت  قوجـق  یوسـف  نوشـته  کتـاب  ایـن 
انتشـارات  بـا 348 صفحـه توسـط  سـال 1398 و 

سوره مهر راهی بازار نشر شد.
بـه  مختلـف  زوایـای  از  خـود  تـازه  کتـاب  در  قوجـق 
کتـاب »تاریـخ بـا طعـم  ماجراهـا پرداختـه اسـت.در 
زغال اختـه« بـه داسـتانی در دل تاریـخ پهلـوی و بـه 

می پـردازد. رضاشـاه  دوران  ماجراهـای 
جرقه نگارش این داستان، از عالقه یک زن و مرد به 
که دو روحیه متفاوت  هم آغاز می شـود؛ زن و مردی 

کـه آنـا صدایـش می زننـد، از مخالفـان  داشـتند؛ زن 
کهنه سـربازهای  رضاشـاه اسـت، امـا مـرد از قزاق هـا و 

او.
که شنیدم  در بخشی از کتاب می خوانیم: از حرفی 
پسـر  رضاشـاه  می گفـت  داشـت  فرهـاد  خـوردم.  جـا 
گاه تریـن آدم هـا چنیـن مطلبـی  احمدشـاه بـوده! ناآ
حرف هـای  به عمـد  دارد  کـردم  فکـر  نمی گفتنـد. 
کال بـه  چرت وپرتـی می زنـد تـا موضـوع مـورد بحـث را 
کاری بـه  گفتـم:  کـردم بـه فرهـاد و  بیراهـه بکشـد. رو 
گفتـی  کل انداختن هایتـان نـدارم، امـا... اینکـه  ایـن 

مسـخره اسـت فرهـاد جـان!
فرهـاد بـا قیافـه ای حق به جانب گفت: اتفاقا درسـِت 
کـه یحیـی  گفتـم. چیـزی  کـه  ماجـرا همینـی اسـت 
گفـت مسـخره و چـرت اسـت، نـه حـرف مـن. دیـروز 

کافی است یک کوچولو زحمت به انگشتان  و گفت: 
کتاب هـای تاریـخ مربـوط بـه آن  مبارکتـان بدهیـد و 

سـال ها را ورق بزنیـد.
   منبع: سایت سوره مهر

یخ با طعم زغال اخته آبیتار  نیسان 

یال معرفی سر

ســـریال »نیســـان آبی« در ژانـــر خانوادگی و کمدی ســـاخته شـــده 
و محصول سال 1400 است.

در خالصـــه ای کـــه  در »فیلیمـــو« دربـــاره داســـتان ســـریال نوشـــته شـــده، 
آمـــده اســـت: نیســـان آبـــی قصـــه جمشـــید و رضـــا اســـت؛ قصـــه دو دوســـت 
قدیمـــی کـــه روزی روزگاری عاشـــق دو خواهـــر بـــه اســـم زری و پـــری شـــدند و 
ـــد. جمشـــید شـــیفته جمشـــید هاشـــم پور و نیســـان  ـــا آن هـــا ازدواج کردن ب
آبـــی اش اســـت؛ رضـــا هـــم عاشـــق شـــعر و شـــاعری و در رؤیاهایـــش شـــاعری 

نامـــدار اســـت.
کار می کنـــد و ریـــال روی ریـــال می گـــذارد  جمشـــید روی نیســـانش 
تـــا چـــرخ زندگـــی اش را بچرخانـــد کـــه البتـــه ســـخت اســـت. رضـــا هـــم 
در جســـت وجوی فرصتـــی اســـت بـــرای بهبـــود اقتصـــاد زندگـــی اش و 
ـــی جمشـــید و رضـــا  ـــر. البتـــه قصه هـــا دســـت از ســـر زندگ یافتـــن شـــغلی بهت
برنمی دارنـــد و مـــدام آن هـــا را درگیـــر اتفاقاتـــی ریزودرشـــت می کننـــد، 
ـــن. ـــم غمگی ـــی ه ـــازند و گاه ـــیرین می س ـــی ش ـــی لحظات ـــه گاه ـــی ک اتفاقات

»نیســـان آبـــی« قصـــه جیـــب خالـــی اســـت و پـــول؛ قصـــه عشـــق اســـت و 
شـــیفتگی؛ قصـــه دوســـت داشـــتن اســـت و وفـــاداری و از همـــه مهم تـــر 
»نیســـان آبـــی« قصـــه خانـــواده اســـت. ایـــن ســـریال ابتـــدا قـــرار بـــود به عنـــوان 
یـــک فیلـــم ســـینمایی ســـاخته شـــود، امـــا تصمیـــم عوامـــل ســـاخت آن 
گهـــان تغییـــر کـــرد و فیلم بـــه ســـریالی بـــرای نمایـــش خانگـــی تبدیل شـــد. نا
در ایـــن ســـریال حســـین یـــاری و جمشـــید هاشـــم پور قـــرار اســـت در نقشـــی 
متفاوت ظاهر شـــوند. همچنین مهـــران غفوریان هم بعـــد از کاهـــش وزن 
ـــا ظاهـــری  شـــدید و تغییـــر ظاهـــر، پـــس از ســـال ها دور از فضـــای کمـــدی، ب

متفـــاوت در مقابـــل دوربیـــن رفتـــه اســـت.
   منبع: سامانه فیلیمو

تهیهکننده:احسانظلیپور       

کارگردان:منوچهرهادی       
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اسفندیاربیک  چهارسوی  همان  یا  نقاشی  چهارسو  تعمیر  است. 
رکن آباد  بازارچه  آن  به  مدتی  دلیل  این  به  و  است  جمله  آن  از  نیز 
کاروانسرا  می گفتند. مرمت تکیه میر در سال 13۰3 قمری، ساخت 
در شیراز، تعمیر مسجد در خواجو، مرمت مسجد خلف بیک، معروف 
او محسوب می شود.  به مسجد سرخی هم جزو خدمات عمرانی 
همایی به جز مسجد رکن الملک تخت فوالد، از مسجد رکن الملک 

خواجو نیز نام برده است.
   منبع: سامانه تخت فوالد


