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یادداشت مدیر مسئول

سنین جوانی، دورانی پرشور، تعیین کننده و تکرارنشدنی در زندگی انسان 
است؛ مقطعی که نشانه ها و شاخص های متفاوتی با سایر ادوار زندگی دارد. 
نشاط، جنبـــش، توان فــعالیــت، امیـــد، تعــهد، بــلوغ نسبی و مسئولیت پذیری 
بخشی از خصوصیات این دوران است که همخوانی این خصوصیات با 
آرمان گرایی و ارزش مداری، عزت نفس و باورپذیری منشأ گشایش، رشد و تعالی 

و عاملی مؤثر برای ایجاد تغییر و اصالح اجتماع خواهد بود.
مقام معظم رهبری در بیانات مختلف و متعدد، باور به جوانان مؤمن و انقالبی و 
اعتماد به ایشان را الزمه پویایی، بلوغ و رشد جامعه دانسته و راهبرد نظام اسالمی 
را اعتماد به این قشر در کنار کسب تجربه از افراد متعهد و باسابقه عنوان داشته و 
جوانان را امیدبخش ترین نیرو برای دست یابی به آرزوهای بزرگ ملی دانسته اند. 
ایشان معتقدند که در دهه چهارم و در گام دوم انقالب، نقشه راه رسیدن به پیشرفت 
و عدالت  را تنها می توان با اعتماد به جوانان مؤمن انقالبی که متخلص به ایمان، 

انگیزه صادقانه، بصیرت و دانش هستند  ترسیم کرد.
بیش از چهار  دهه سابقه این نظام اسالمی، سابقه روشن، مبین و درخشانی از 
نتایج ثمربخش اعتماد به جوانان را به نمایش گذاشته که اوج و کمال این حسن 
اعتماد، مربوط به دوران شکل گیری نظام و دوران دفاع مقدس هشت ساله است.

آنچه روشن است این است که نه تقابل نظام اسالمی مدافع حق طلبی و حق خواهی 

مستضعفان با نظام سلطه و ظالم جهانی خاتمه یافته و نه مبارزه با مستکبران پایان 
می یابد و در این کارزار مقاومت، استمرار بر آرمان، خودباوری و اعتماد به جوانان، 

کارآمدی داخلی است. تنها راه غلبه بر دشمن خارجی و ناامیدی و نا
در این میان شرکت فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی، محصول تالش 
نسل جوانانی است که در دوران جنگ و بمباران، رؤیای مشارکت در  ساخت ایرانی 
مستقل، آزاد و آباد را در سر می پروراندند و ذهنیت خود را به حقیقت و واقعیتی تبدیل 
کردند که امروز الگوی موفق بنگاه داری در کشور و سمبل خودباوری و غلبه اراده بر 

تحریم ها و فشارهاست.
عزت نفس، خودباوری، مطالبه گری، مبارزه با هوای نفس و فسادستیزی، 
خصوصیتی شاخص در میان جوانان مؤمن و انقالبی خدمت گزار در شرکت فوالد 
مبارکه از ابتدای شکل گیری در این گروه عظیم صنعتی است و این جوانان همواره 
این مسئله را به اثبات رساندند که اعتماد به آنان، راهکار گشایش، پیشرفت و تعالی 

ایران اسالمی و غلبه بر مشکالت است.
کبر )علیه السالم(، تقارن شایسته ای  نام گذاری روز جوان در روز میالد حضرت علی ا
برای نام گذاری این روز و فرصت مغتنمی برای تکریم، تقدیر و   ترویج فرهنگ 
اثربخشی جوانان است که در کنار تمامی مسئولیت های خود، وظیفه امیدبخشی 

و نشاط آفرینی به جامعه را بر عهده  دارند.

جوانان؛ پرچم دار دست یابی به آرزوهای بزرگ ملی

انتصاب

اطالعیه

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، محسن اختری زواره به سمت مدیر اجرای پروژه های 
نواحی نورد گرم و نورد سرد منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر اجرای پروژه های نواحی نورد گرم و نورد سرد منصوب 
می گردید تا با حفظ ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که 

از اصول مدیریت در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است محسن اختری زواره دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی است که پیش از این در سمت مدیر 

محصوالت پوشش دار مشغول به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، امیر گودرزی اصفهانی به سمت مدیر سیستم ها و فناوری 
اطالعات منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر سیستم ها و فناوری اطالعات منصوب می گردید تا با حفظ 
ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت در 

فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است امیر گودرزی اصفهانی دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق است و پیش از این در سمت رئیس کنترل 

پروسس نورد گرم مشغول به فعالیت بوده است.

استاندار اصفهان در چهارمین جلسه هم اندیشی ائمه جمعه اصفهان مطرح کرد:

ساخت دستگاه برش لیزری برای 
اولین بار در کشور و نصب در 
واحد اسکین پاس و تمپرمیل

 نورد سرد

پس از 30 سال از زمان بهره برداری در شرکت فوالد مبارکه 
صورت گرفت؛

اجرای کامل تعمیرات اساسی 
ماشین 4 ریخته گری توسط 

کارشناسان داخلی

 در راستای بررسی موضوعات مرتبط به تعامل  با مراکز 
خدماتی برگزار شد؛

نشست هم اندیشی فوالد مبارکه 
کز خدماتی و تبیین اهداف  با مرا

و استراتژی های سال ۱4۰۱

فوالد مبارکه، پیشرو در حوزه محیط زیست، 
تکنولوژی و خدمت رسانی به مردم

ین میزان تولید روزانه گندله  رکورد باالتر
 در شرکت فوالد سنگان

مدیرعامل فوالد هرمزگان در افتتاحیه دومین کنفرانس بین المللی 
ح کرد:: فوالدسازی و ریخته گری مداوم مطر

 اشتغال زایی و توسعه اقتصادی استان
ح های توسعه ای فوالد هرمزگان  با طر

اجرای موفقیت آمیز تعمیرات اساسی 
هم زمان دو کوره دوار واحد آهک سازی 

ح کرد: مدیر واحد احیا مستقیم 1 مطر

موفقیت در اجرای توقفات سالیانه
 احیا مستقیم  1 و آمادگی کامل
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نکته های
 تاب آوری

فوالد در هفته ای 
که گذشت

نکات ایمنی

نکات ایمنی

گزارش از همکاران

اطالعیه های 
سازمانی

توصیه های 
بهداشتی

ح تحول  طر
دیجیتال

توصیه های 
بهداشتی

استودیو شیشه ای 
گفت وگو با مدیر ان

دستاوردها و افتخارات

به وقت آموزش

معرفی کتاب داستان
 یک کارخانه

از نگاه فوالد )مسائل 
مربوط به پیمانکاران(

پیگیری رایحه )پاسخگویی 
به مسائل شرعی(

بهره وری سازمانیکارمند موفق

گزارش تخصصی

نکات ایمنیمسابقه پیامکی توصیه های 
بهداشتی

یف د ــهر م نا بر ن  ا ــو عن

ــنبه ش

ــنبه ش و د

شــنبه ر چها

کارکنان مهلت بهره مندی از مرخصی اســتحقاقِی ملزم به اســتفادۀ ســال 14۰۰ 

ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه، با توجه به برنامه ریزی های انجام شده جهت استفاده همکاران از سفر های مختلف وبه منظور حفظ تعادل بین کار  و  زندگی، 
کنون از  مرخصی استحقاقی ملزم به استفادۀ سال ۱۴۰۰ خود استفاده نکرده اند به نحوی برنامه ریزی کنند که با عنایت به انجام    خواهشمنداست همکاران محترمی که تا
کثرتا پایان خرداد ماه سال۱۴۰۱ از باقیمانده مرخصی خود استفاده  کسیناسیون توسط شرکت و سهولت تزریق دوز سوم در شهرهای محل سکونت همکاران ، حدا دو    دوز   وا

امور اداری شرکت فوالد مبارکه اصفهاننمایند. بدیهی است پس از پایان مهلت مذکور باقی مانده مرخصی ملزم، قابل استفاده نخواهد بود.
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گذارمیشود مجوزمعادنتعطیلازطریقبازارسرمایهوا
گذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه شد. وزارت صمت مکلف به وا

کتاب»حسابداریمسئولیتاجتماعی«دربازارنشر
کتاب حسابداری مسئولیت اجتماعی به همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی به چاپ رسید.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و اعضای 
مجلس خبرگان، با بیان عناصر مجموعه به هم پیوسته قدرت 
و قوت ملی، مسئله معیشت و روان بودن مسائل مرتبط با 
مردم را مهم خواندند و با اشاره به جنگ نرِم سخت و سنگین 
دشمنان برای اغوا و اثرگذاری بر مردم و خواص افزودند: عالج 
این جنگ پیچیده، جهاد تبیین با »روش های نوین نرم افزاری 

و متکی بر معارف و مفاهیم عمیق و عالیه اسالم« است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، استحکام نظام را منجر به قدرت و قوت 
ملی دانستند و گفتند: »علم و فناوری« و »تفکر و اندیشه ورزی و 
گر آزادفکری و پیشرفت  آزادفکری« جزو ارکان قوت ملی است و ا

فکری نباشد، علم و فناوری، راهگشا نیست.
ایشان، »امنیت و قدرت دفاعی«، »اقتصاد و رفاه عمومی و 
آسودگی معیشتی مردم«، »قدرت سیاست ورزی و چانه زنی برای 
تأمین منافع ملی در عرصه منطقه و جهان«، »فرهنگ و سبک 
زندگی«، و »منطق جذاب و تأثیرگذار بر دیگر ملت ها« را از دیگر 
بازوهای قدرت ملی خواندند و گفتند: جذب ملت ها برای هر 

کشور عمق راهبردی ایجاد می کند که بسیار مهم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با بیان نکته ای مهم افزودند: هیچ یک 
از این بازوهای قدرت ملی نباید به نفع یک رکن و بازوی دیگر 

قطع شود.

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: هم افزایی صنایعی مثل فوالد مبارکه و ذوب آهن 
مزیت های رقابتی این شرکت ها را افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار فوالد، نشست تعاملی مدیران عامل و معاونین شرکت های فوالد مبارکه و 
ذوب آهن اصفهان با رویکرد عملیاتی درجهت افزایش همکاری در حوزه های مختلف تولید، تأمین 

مواد اولیه، سرمایه گذاری و ... سه شنبه ۱۷ اسفندماه در ذوب آهن برگزار شد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در این نشست گفت: یکی از آسیب هایی که در کل 
صنعت کشور با آن مواجهیم، عدم اتحاد، انسجام و هماهنگی الزم جهت هم افزایی است و برای 

مقابله با دشمنان باید تمام توان خود را بسیج کنیم.
مدیرعامل فـوالد مبارکـه افـزود: بـا توجه بـه این کـه به تدریـج و در آینـده نزدیـک، شـاهد رقابت 
سـخت تر و نزدیک تـری در عرصه هـای داخلـی و بین المللـی خواهیـم بـود، هم افزایـی صنایـع 
بزرگی همچون فـوالد مبارکـه و ذوب آهـن می تواند مزیت هـای رقابتی ایـن شـرکت ها را افزایش 

دهـد.

 ضرورت همکاری و تعامل ذوب آهن و فوالد مبارکه
ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن نیز در این دیدار گفت: همکاری و تعامل ذوب آهن 
با فوالد مبارکه برای این دو شرکت که در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند به یک ضرورت تبدیل 
شده و این سازمان ها نباید فرصت افزایش همکاری در سطوح مختلف را از دست بدهند. رویکرد 
کثری از ظرفیت های داخلی و همچنین پتانسیل های موجود در  ذوب آهن اصفهان استفاده حدا

کشور است و  ما آمادگی کامل داریم تا در حوزه های مختلف با شرکت فوالد مبارکه همکاری کنیم.
رخصتی اظهار داشت: بیانیه گام دوم انقالب که دستورالعمل اقتصادی کشور نیز هست، نیاز به 
تغییر نگرش  دارد و نباید اجازه دهیم ظرفیت های خالی تولید معطل بماند. بنابراین همکاری و 

تعامل ذوب آهن با فوالد مبارکه  برای استفاده از این ظرفیت ها اهمیت ویژه ای دارد.
در این جلسه مقرر شد مباحث مشترک در حوزه های مختلف اعم از تولید، توسعه، فروش و 
بازاریابی، اقتصادی، مالی و نیروی انسانی در کمیته های فنی تخصصی با هدف بهره وری هر دو 

شرکت پیگیری شود.

درمحضر والیت

خبر

خـبــــــــــــــــــر

هیچ یک از بازوهای قدرت ملی نباید 
به نفع یک بازوی دیگر قطع شود

یت های رقابتی صنایع بزرگی همچون فوالد مبارکه و ذوب آهن از طریق هم افزایی افزایش مز

سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در چهارمین 
گردهمایی ائمه جمعه استان اصفهان که به میزبانی 
کرد: خیلی  شرکت فوالد مبارکه برگزار شد  اظهار 
خوشحالم از اینکه در میدان جهاد صنعت در خدمت جهادگران 

جبهه تبیین هستم.
وی گفت: کرونا و معیشت دو موضوع کلی در کشور و دغدغه مردم و 
مسئولین است و دغدغه استانی موضوع آب است. ما گام های زیادی 
را برای حل این مشکل برداشتیم که بسیاری از این مشکالت به خاطر 
اضافه بار اعمال شده بر زاینده رود ایجاد شده است. عدم صرفه جویی و 
بهره برداری مناسب در مصارفی مانند کشاورزی و خانگی از موضوعاتی 

است که ما را با چالش مواجه کرده است.
مرتضوی تصریح کرد: برخی از پیشنهاد ها برای انتقال آب از جنوب کشور 
کمیت با همکاری صنایعی ازجمله  مطرح شده که مجموعه ادارات و حا
فوالد مبارکه در حال انجام است. جمع بندی هایی نیز در این زمینه انجام 
شده که در این زمینه جلساتی با معاون اول و برخی از وزیران داشته ایم تا 

بتوانیم با برنامه هایی مشکالت موجود در حوزه آب را حل کنیم.
سهم اصفهان در آبادانی کشور بیشتر از قبل شده است

وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال برنامه ریزی تحولی برای استان هستیم تا 
مبتنی بر سند آمایش استان و دیگر اسناد باالدستی، شاهد تحولی جدی 
در استان باشیم که در نتیجه با اقدامات انجام شده در یک سال اخیر 

توانسته ایم سهممان را در پیشرفت کشور بیشتر از قبل کنیم.
کید کرد: کارگروه تنظیم بازار در روزهای گذشته  استاندار اصفهان تأ
به شدت در استان اصفهان فعال شده تا نرخ تورم همگام با کشور کاهش 
کنون روند کاهشی  یابد که این امر تا حدی محقق شده و به لطف خدا هم ا
کز متعدد و با  دارد. تالش می کنیم اقالم شب عید با کیفیت ویژه ای در مرا

قیمت های کنترل شده در بازار عرضه شود.
کمیت جمهوری اسالمی ایران  گفت: مردم مجموعه حا مرتضوی 
کمیتی یکپارچه می دانند و تفاوتی میان قوای مختلف و دیگر  را حا
مجموعه ها مانند مجموعه ائمه جمعه نمی بینند و انتظار دارند همین 
کم باشد و به همین دلیل باید با نگاهی هم افزا در  برداشت در جامعه حا
مجموعه استان، اتفاقاتی را که با محوریت سه قوا یا مجموعه ائمه جمعه 

استان رقم می خورد به طور جدی پشتیبانی شود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: فوالد مبارکه یکی از شرکت ها و بنگاه های 
سرآمد اقتصادی کشور و پیشرو در حوزه محیط زیست، تکنولوژی و 

خدمت رسانی به مردم است.
جهت گیری ها و اقدامات سال های اخیر  در راستای  رفع 

موانع تولید و رشد اقتصادی
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز در چهارمین 
گردهمایی ائمه جمعه استان اصفهان اظهار کرد: رهبری سال هاست 
با نام گذاری شعار سال در طلیعه هر سال، مهم ترین جهت گیری کشور 
که مطابق شناخت دقیق ایشان از نیازها، گلوگاه ها و شرایط کشور است، 
مشخص می فرمایند که هدف این کار ایجاد فضای مناسب برای رفع 
گلوگاه هاست. همه جهت گیری ها و اقداماتی که در سال های اخیر در این 
جهت انجام شده برای رفع موانع تولید و رشد اقتصادی کشور بوده است.
وی گفت: هدف این نام گذاری در ابتدای هر سال، بسیج شدن توان 
مردم برای رسیدن کشور به قله های سربلندی و افتخار بوده و البته 
طبیعتا دشمن نیز نسبت به این گلوگاه هایی که در فرمایش رهبری  به آن 

اشاره می شود برنامه ریزی و تحلیل هایی انجام می دهد.
صنعت فوالد؛ دستاورد بزرگ انقالب اسالمی

طیب نیا تصریح کرد: در سال های پس از انقالب، دشمن برای ضربه زدن 
به نظام اسالمی بسیار تالش کرد و فتنه های زیادی مانند جنگ تحمیلی 
را به راه انداخت، ولی با کمک الهی به نتیجه نرسید. یکی از دستاوردهای 
انقالب شکوهمند اسالمی رشد صنعت فوالد در کشور است. کشور ما 
کنون شکوفا شده و به عبارت دیگر صنعت فوالد  در صنعت فوالد هم ا

به عنوان یک صنعت مادر در کشور نقطه قوت انقالب اسالمی است.
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه به عنوان مولود مبارک انقالب اسالمی 
نیز در ایام دفاع مقدس و در زمانی که کشور آماج حمالت رژیم بعث بوده 

ساخته شد و مراحل شکل گیری خود را گذراند و سپس توسعه یافت و 
امروز به عنوان یکی از صنایع مهم کشور به شما می رود.

کید کرد: یک سوم فوالد کشور در فوالد  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأ
مبارکه تولید می شود که تولید محصوالت فوالدی برای استفاده در 
۴هزار واحد صنعتی از کارگاه های کوچک تا صنایع بزرگ انجام می شود 
که در این امر حدود ۳۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این 

صنعت ارتزاق می کنند.
فوالد مبارکه نماد صنعت در کشور

وی یادآور شد: در جای جای کشور در توسعه زیرساخت ها، اشتغال زایی، 
انجام مسئولیت های اجتماعی و عرصه های دیگر، فوالد مبارکه وارد شده 
و به واسطه بنای درست و بجایی که از همان ابتدا گذاشته شده باعث 

افتخار و سرآمدی بهره وری در کشور شده و صنعت به شمار می رود.
طیب نیا متذکر شد: امروزه هجمه عظیم و هدفمندی در جهت 
گر فوالد  صنعت ستیزی در کشور به راه افتاده و این در حالی است که ا
مبارکه به عنوان پیشران صنعت کشور وجود نداشت، در صنایع زیادی 
مانند خودرو، بسته بندی، گاز و نفت و با چالش اساسی روبه رو می شدیم. 
بسیاری از پروژه ها مانند پروژه خط انتقال نفت از گوره به جاسک عملی 
نمی شد که با تالش فوالد مبارکه در چنین پروژه هایی، دشمن در این 

عرصه شکست خورد.
وی ادامه داد: دشمن در تالش است صنعت را مایه آلودگی و کمبود آب 
که به طور مثال  جلوه دهد، ولی این موضوع اصال صحیح نیست، چرا
مصرف فوالد مبارکه امسال به کمتر از ۱۵ میلیون مترمکعب رسیده که 
این مهم با بازچرخانی آب و تصفیه پساب ۹ شهر اطراف کارخانه محقق 
شده است و تا چند سال آینده مصرف آب این شرکت در فرایند تولید 

محصوالت به صفر خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که 
با سرمایه گذاری فوالد مبارکه مشکل آب در استان حل شود و این در 
حالی است که سهم ما از مصرف آب زاینده رود کمتر از ۱.۵ درصد از کل 
میزان آب این رودخانه است. درعین حال این شرکت منافع زیادی 
مانند اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم، توسعه زیرساخت ها را با 

سرمایه گذاری ایجاد کرده است.
فوالد مبارکه، دوست دار محیط زیست

وی تصریح کرد: در کشور ما در بسیاری از موارد به سمت توسعه صنعتی 
رفتیم، ولی متأسفانه الزامات آن محقق نشده است؛ ولی صنعتی مثل 
فوالد مبارکه در همین حوزه، سرمایه گذاری های زیادی انجام داده 
است. به طور مثال، در مسائل زیست محیطی، بسیاری از روزهای سال 
که دیگر شهرها هوایی آلوده داشتنند، شهر مبارکه هوایی سالم داشت و 
این موضوع و بسیاری از موارد دیگر مرهون همین سرمایه گذاری های 

فوالد مبارکه است.
گر لوازم توسعه صنعت فوالد مهیا شود، می توان  طیب نیا عنوان کرد: ا
حفظ  و  درآمدزایی  مانند  بزرگ  صنعت  این  برای  زیادی  منافع 
محیط زیست قائل شد. به همین خاطر است که در بسیاری از کشورها 
کارخانه  که بزرگ ترین  مانند ژاپن این موضوع مشاهده می شود 

فوالدسازی این کشور در شهر توکیو بنا شده است.
وی خاطرنشان کرد: بیشترین میزان مصرف آب و گاز طبق تحقیقات 
انجام شده مربوط به مصرف خانگی است. به طور مثال، استفاده 
نادرست گاز در زمستان باعث قطع گاز صنعت شده و هزاران میلیارد 

تومان به صنعت کشور ضرر می زند.
گر بتوانیم در جهاد تبیین و اصالح  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: ا
فرهنگ به رفع این مشکالت کمک کنیم، شاهد پیشرفت در همه 
عرصه های کشور خواهیم بود که این موضوع نیاز به کمک مبلغین دارد.

مبارکه شهری عالم پرور، شهیدپرور و مؤمن پرور
در ابتدای این گردهمایی حجت االسالم موسوی امام جمعه شهرستان 
مبارکه در بیاناتی از حضور ائمه جمعه در چهارمین گردهمایی ائمه جمعه 

استان اصفهان تشکر کرد.
وی همچنین با تشکر از مدیرعامل و معاونین شرکت مبارکه گفت: 
اقدامات این عزیزان در شرکت فوالد مبارکه اقداماتی شایسته است و به 

خاطر تقبل این میزبانی از این بزرگواران تشکر می کنیم.
موسوی افزود: مبارکه شهر شهیدپرور، عالم پرور و مؤمن پرور است و ۳۰۰ 
شهید در دفاع مقدس تقدیم کرده، ۱۳ سردار شهید در جنگ تقدیم 
انقالب کرده و ۲۰ شهید روحانی دارد. این شهر یک خانواده با ۴ شهید، 
یک خانواده با سه شهید و ۲۰ خانواده با دو شهید تقدیم انقالب کرده و 
۷ شهید مدافع حرم از مردم این شهر بوده اند. ۲۳ اسفند که روز حماسه 
و ایثار شهرستان است مردم ۳۳ شهید را در چنین روزهایی در ایام دفاع 

مقدس در این شهر تشییع کردند.
نماز جمعه باید مملو از یاد خدا باشد

در ادامه این مراسم حجت االسالم نیلی پور رئیس بنیاد مهدویت و 
آینده پژوهی اصفهان با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: در سوره جمعه محور 
نماز جمعه، یاد الهی است و باید فضای نماز جمعه مملو از ذکر خدا باشد؛ 
به طوری هر کس وارد این محیط می شود، این موضوع را حس کند و این 

به یک طراحی ظاهری و باطنی دارد.
گر نماز ما و عبادت  وی افزود: امام جمعه باید مظهر یاد خدا باشد و ا
نیمه شب ما متناسب با رفتار ما نباشد، نمی توان بر مردم تأثیر گذاشت. 
امام خمینی رحمه  اهلل علیه بر مردم مدیریت اشراقی یعنی مدیریت با 
نورانیت روح داشتند که این مرهون نماز شب های ایشان  در کنار مضجع 

حضرت امیرالمومنین علی )علیه السالم( بود.
نیلی پور پیرامون معجزه کالم امام خمینی رحمه  اهلل علیه تصریح کرد: 
ایشان با فرمانی یک جمله ای مردم را دعوت به جبهه کردند و مردم این 
فرمان را لبیک گفتند که این به خاطر اتصال روح ایشان به حضرت حق 
که این  است. نفس حضرت امام بسیاری از مسلمین را بیدار کرد؛ چرا

نفس، یک نفس الهی است.
وی ادامه داد: ما باید عالوه بر دانایی دارایی روح خود را افزایش دهیم؛ 
که باید قلوب مردم را تصرف کنیم و این موضوع با شب زنده داری،  چرا
ذکر و مراقبت که بر اساس سیره اهل بیت )علیهم السالم( است محقق 

می شود.
مردم تا پای جان برای دین تالش می کنند

رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان خاطرنشان کرد: جوانان 
کاری برای دین خدا  مستعد و مردمی داریم که تا پای جان آماده فدا
هستند و هنر روحانیت شیعه این است که این استعدادها را در جهت 

شکل گیری تحوالت دینی مدیریت کنند.
کید کرد: ما باید اهل فکر و خلوت های جدی باشیم که این کار به  وی تأ
زندگی برکت می دهد و باعث می شود ذخیره ذکر انسان باال رود. عالوه 

بر ذکر، فکر و علم نیز باید باال رود تا مردم جذب کالم ائمه جمعه شوند.
ایمان به مردم، رمز موفقیت امام خمینی )ره( در انقالب

وی تصریح کرد: ایمان به مردم یکی دیگر از نکات قابل توجه است. تجربه 
نشان می دهد بزرگ ترین استعدادها را خدا در مردم قرار داده که در این 
زمینه ایمان به مردم خیلی مهم است و بین مردم و مسئولین نباید 
جدایی بیفتد. کانونی که حضرت امام خمینی بر روی آن تمرکز کردند 
و درنتیجه به لطف الهی مانند 8 سال دفاع مقدس پیروز شدیم، همین 

استعداد مردم است.
رئیس بنیاد مهدویت و آینده پژوهی اصفهان یادآور شد: مطالعه سیره 
اهل بیت )علیهم السالم(، انبیا، اولیا و علما بسیار می تواند درزمینه امر 
تبلیغ، یاری  رسان مبلغین باشد. به طور مثال، امام موسی صدر با مطالعه 
میدانی متوجه کمبودها شده و خدمات زیادی را در منطقه فعالیتش در 

جهت رفع مشکالت انجام داد و بسیار در زمان خود تأثیرگذار بود.
که در  وی گفت: مهدویت یکی از مباحث کلیدی این روزها است؛ چرا
مبحث امامت نظری و امامت عملی باید هم در ذهن و زبان و هم در 

زندگی این اعتقاد جاری باشد.
نیلی پور ادامه داد: تمام اجزای زندگی ما باید به والیت اتصال داشته باشد 
و عدم موفقیت در بسیاری از امور ضعف در اتصال به والیت است و این 
موضوع در سیره علما مانند میرزای شیرازی که در سردابی به حضرت 

متوسل شده و بعد آن فتوا را صادر کرد، کامال دیده می شود.
در حاشیه این مراسم تفاهم نامه ای میان بنیاد مهدویت و شورای 

سیاست گذاری ائمه جمعه استان اصفهان منعقد شد.

فوالد مبارکه، پیشرو در حوزه محیط زیست، تکنولوژی و خدمت رسانی به مردم
استاندار اصفهان در چهارمین جلسه هم اندیشی ائمه جمعه اصفهان مطرح کرد:

مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با مدیرعامل و معاونین شرکت ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

 رهبر انقالب اسالمی در دیدار 
رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری:

محمدیاسرطیبنیامدیرعامل
شرکتفوالدمبارکه

سیدرضامرتضوی
استانداراصفهان

حجتاالسالمموسوی
امامجمعهشهرستانمبارکه

حجتاالسالمنیلیپوررئیسبنیاد
مهدویتوآیندهپژوهیاصفهان

بومی سازی کلیدهای 63 کیلوولت 

پست های اصلی شرکت فوالد مبارکه

احسان مهدوی منش، رئیس توزیع برق فوالد مبارکه 
از تعویض کلیدهای 63 کیلوولت قدیمی پست های اصلی 
فوالد مبارکه با کلیدهای بومی سازی شده ساخت داخل 

خبر داد.
وی افزود: مکانیسم عملکرد کلیدهای قدرت 6۳ کیلوولت 
قدیمی استفاده شده در پست های فوالد مبارکه از نوع 
هوای فشرده بوده که به علت تمام شدن عمر مفید کلیدها 
و تکنولوژی قدیمی دارای مشکالتی از قبیل نیاز به تعمیر 
و نگهداری زیاد و نشتی هوای فشرده بود؛ ضمن اینکه با 
ج شدن آن ها  توجه به وضعیت تحریم ها و از  رده تولید خار
تأمین قطعات یدکی این کلیدها بسیار دشوار و پرهزینه بود؛ 
ازاین رو تعویض تعدادی از این کلیدهای قدیمی با کلیدهای 
که تکنولوژی پیشرفته تر،  بومی سازی شده ساخت ایران 
عملکرد بهتر و قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به کلیدهای 

قدیمی داشتند با در نظر گرفتن اولویت با موفقیت انجام شد.
محمدجعفر توکلی گارماسه، سرپرست تعمیرات توزیع برق 
نیز در این خصوص یادآور شد: کلیدهای قدرت جدید دارای 
مکانیسم عملکرد شارژ فنر بوده و نسبت به کلیدهای قدیمی، 
نیاز به تعمیر و نگهداری کمتری دارند و همچنین مشکالت 
نشتی که باعث توقفات ناخواسته به واحدها تولیدی و افزایش 
زمان تعمیرات این کلیدها می شد برطرف شده است. ضمن 
اینکه قدرت جریان اتصال کوتاه در کلیدهای جدید در مقایسه 
با کلیدهای قدیمی بیشتر است که این تأثیر بسزایی در پایداری 
و افزایش قابلیت اطمینان برق فوالد مبارکه با توجه به افزایش 

سطح جریان اتصال کوتاه در سطح 6۳ کیلوولت دارد.
وی تصریح کرد: تعداد ۷ عدد کلید قدرت در پست نورد گرم، 
6 عدد در پست احیا مستقیم، ۲ عدد در پست تصفیه خانه 
صفائیه و یک عدد در پست SVC قدیم با کلیدهای قدرت 

جدید تعویض شدند.
سرپرست تعمیرات توزیع برق خاطرنشان کرد: کلیه مراحل 
نصب، تست و بهره برداری از کلیدهای تعویض شده توسط 
متخصصین داخلی و با نظارت مهندسین فوالد مبارکه در 
ناحیه انرژی و سیاالت و تعمیرات مرکزی با موفقیت به انجام 

رسید.
وی در پایان از مدیریت انرژی و سیاالت و تعمیرات مرکزی و 
دفتر فنی تعمیرات انرژی و سیاالت و قسمت اجرای پروژه های 
تعمیرات مرکزی و پرسنل واحد توزیع برق که درا جرای این 

پروژه همکاری نمودند، تشکر و قدردانی کرد.
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درجقیمتتولیدکنندهعاملرقابتوارتقایکیفیتکاالها
وزیر صمت گفت، اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده عامل ارتقای کیفیت کاالها و رقابت است.

»صنعتومعدن«مقصدعمدهتسهیالتبانکیکشوردر۹ماهه۱۴۰۰
طبق جدیدترین آمار وزارت صمت، در ۹ماهه امسال بیشترین تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن بوده است.

 خـبــــــــــــــــــر    

کز خدماتی  نشست هم اندیشی فوالد مبارکه با مرا
 و تبیین اهداف و استراتژی های سال ۱4۰۱

کز خدماتی  نشست هم اندیشی فوالد مبارکه با مرا
و تبییـن اهـداف و اسـتراتژی های سـال 1401 صبـح 
روز چهارشـنبه 1۸ اسـفندماه برگـزار شـد. در ایـن 
نشسـت، مهم تریـن موضوعـات مرتبـط بـا تعامـل شـرکت فـوالد 
ح شـد و مـورد بررسـی  کـز خدماتـی ایـن شـرکت مطـر مبارکـه و مرا

قـرار گرفـت.
کز  به گـزارش خبرنـگار فوالد، نشسـت هم اندیشـی فـوالد مبارکه بـا مرا
خدماتی و تبیین اهداف و استراتژی های سال ۱۴۰۱ صبح چهارشنبه 
۱8 اسفندماه با حضور طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی 
و محمـد تاجمیرریاحـی مدیـر فـروش داخلـی فـوالد مبارکـه، احمـد 
سعیدبخش مدیرعامل شـرکت آتیه فوالد نقش جهان، رضا حیدری 
کز  کی رئیـس اداره فـروش مرا مدیرعامل شـرکت فوالد متیـل، امیر افال
کـز خدماتـی  خدماتـی فـوالد مبارکـه و همچنیـن مدیرعامل هـای مرا

شـرکت فـوالد مبارکه در محـل باغ فـردوس برگزار شـد.
در ابتدای این نشست، پس از قرائت قرآن مجید و پخش سرود 
ملی جمهوری اسالمی ایران، طهمورث جوانبخت، معاون فروش و 
بازاریابی فوالد مبارکه، ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان این جلسه 
و همچنین تبریک اعیاد شعبانیه طی سخنانی کوتاه گفت: امیدواریم 
در این نشست بتوانیم عملکرد سال جاری و چالش های پیش رو و 

برنامه های سال آینده را با هم مرور کنیم.
کز خدماتی اعم از ثبت سفارش  در ادامه، گزارشی از روند و عملکرد مرا
و خرده فروشی، با تمرکز بر فروش داخل استان، فروش به تولیدکننده، 
خرده فروشی و خدمات دهی ارائه شد. سپس با تبیین استراتژی های 
کز خدماتی به عنوان بازوان توانمند  سال ۱۴۰۱ و رسالتی که برای مرا
فوالد مبارکه در توسعه بازار وجود دارد، ادامه یافت. همچنین 
بازاریابی و فروش محصوالت فوالد مبارکه به مصرف کنندگان کوچک 
و معرفی تولیدکنندگان توانمند فوالد مبارکه، به عنوان اولین مأموریت 
کید قرار گرفت. مباحث مربوط به خرده فروشی  کز مورد تأ این مرا
محصوالت و توجه به نیازهای مشتریان نیز بخش دیگری از این 

گزارش بود.
آمادگی فوالد مبارکه برای فروش اعتباری محصوالت به 

کز خدماتی مرا
طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه، 
کز خدماتی با اشاره  در بخش دیگری از نشست این شرکت با مرا
کز مبنی بر اجرای فروش اعتباری اظهار کرد:  به درخواست این مرا
فوالد مبارکه آمادگی دارد با اخذ مجوزهای الزم از مسئوالن ارشد و 
کز خدماتی  با دریافت ضمانت نامه ملکی، فروش اعتباری را برای مرا

عملیاتی کند.
وی افزود: باید محدودیت های عرضه افزایش یابد. وجود این 
محدودیت ها به این معنی است که تقاضا از عرضه بیشتر و بنابراین 
برای کنترل تفاوت قیمت، محصوالت سهمیه بندی شده است؛ 

محدودیت به نوبه خود بد نیست.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: ظرف ۲ سال 
گذشته محدودیت های بسیاری از سوی بخش های مختلف برای 
فوالد مبارکه ایجاد شده است. پس از مدتی قرار شد فقط محصوالت 
کز خدماتی  درجه یک در بورس عرضه و مابقی محصوالت از طریق مرا

کز هم خرده فروشی است. توزیع شود. وظیفه اصلی این مرا
افزایش شفافیت با سامانه آرین

طهمورث جوانبخت تصریح کرد: گاهی ممکن است به دالیل مختلف 
تفاوت قیمت وجود داشته باشد و گاهی نیز این تفاوت قیمت وجود 
کز خدماتی رضایت نسبی در وزارت خانه ایجاد کرده اند  ندارد. مرا
و شرایط نسبت به سال گذشته بهتر شده است. سیستم آرین که 
ایجاد شده و در تالشیم آن را بهبود ببخشیم، باعث افزایش شفافیت 

می شود و این مهم خود بهبود شرایط را به دنبال دارد.
وی همچنین عنوان کرد: با دستورالعمل های وزارتخانه نمی توان 
محصول درجه یک به شرکت ها داد، اما به دلیل کاهش حساسیت، 
شرکت هایی که عضو سامانه بهین یاب باشند، می توانند بر اساس نیاز 

خود محصوالت را از بورس خریداری کنند.
ضرورت افزایش شفافیت در توزیع محصوالت فوالدی 

کشور
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه درباره حق اعتراض درباره 
که این محصوالت درجه  کز نیز گفت: ازآنجا محصوالت توسط مرا
گر یک استان  ۲ است، حق اعتراض چندان قابل توجیه نیست. ا
کشش الزم را نداشته باشد، در واقع بدین معنی است که آن استان 
شاید اصال نیاز به مرکز خدماتی نداشته است. بااین حال الزم است 
ضریب های استانی مورد بازنگری قرار گیرد. با اصالح ضریب استانی تا 
حدودی مشکل سهمیه ها حل خواهد شد. بااین حال طی جلساتی 
با هلدینگ ها سعی می کنیم سایر مسائل مربوط به این حوزه نیز 

اصالح شود.
جوانبخـت ادامـه داد: اشـکاالت سـامانه آریـن نیـز بایـد برطـرف شـود 
کثـر شـود. هرچـه شـفافیت افزایـش یابـد، می تـوان  تـا شـفافیت حدا
امتیـازات بیشـتری از وزارتخانـه صمـت بـرای اختصـاص محصـوالت 
کـز خدماتـی گرفـت. مـا ایـن آمادگـی را داریم  بیشـتر و درجه یـک بـه مرا
کـز را بـا نظـر افـراد تعییـن کنیـم. بحـث تقسـیم سـود و  کـه سـهمیه مرا
سـود انباشـته هم باید موردتوجه قرار گیـرد و نباید سـرمایه در گردش 

ج شـود. از شـرکت خـار

وی در پاسخ به نکات مطرح شده درباره تخفیف و فروش اعتباری به 
کز نیز گفت: موضوع تخفیفات حتما بررسی و بازنگری می شود. در  مرا
سال ۹۷ این تخفیفات کم شد و در شرایط فعلی جا دارد این میزان 

بازنگری شود.
کز خدماتی برای ارائه خدمات  لزوم تقویت توانمندی مرا

بهتر به مشتریان فوالد مبارکه
محمد تاجمیرریاحی، مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه، نیز در 
این نشست اظهار کرد: سال ۱۴۰۰، سال سختی برای فوالد مبارکه بود و 
کز خدماتی منتقل شد. در سال  طبعا بخشی از این مشکالت نیز به مرا
جاری حدود ۱۵۰ هزار تن ورق گرم توسط فوالد مبارکه به کشور وارد و 

به صورت تلفیقی عرضه شد.
کنون حدود یک  وی با اشاره به مشکالت واردات کاال اظهار کرد: ا
ماه است که ۴۰ هزار تن بار در گمرک مانده و با مشکالت ترخیص 

روبه رو هستیم.
چالش انرژی در فوالد مبارکه

تاجمیرریاحی با اشاره به مشکالت فوالد مبارکه در تولید محصول 
گفت: در تابستان با مشکل برق و در زمستان با مشکل گاز روبه رو بودیم 

که باعث کاهش تولید و نارضایتی مشتریان شد.
مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه افزود: استفاده از سامانه های 
کنون برای شرکت ها الزامی است و در همه بخش ها نیز وجود  دولتی ا
دارد. طبیعتا در صنعت فوالد هم سامانه های متعددی وجود دارد. 
سامانه آرین نیز یکی از سامانه های مفید این صنعت است که در گروه 

فوالد مبارکه طراحی و راه اندازی شد.
وی ادامه داد: ما ملزم هستیم کل اطالعات را با وب سرویس به 
وزارتخانه تحویل دهیم. سختگیری هایی که در این برنامه ها وجود 
گرچه اجرای چنین اقداماتی  دارد صرفا به خاطر فوالد مبارکه نیست. ا
در برنامه های فوالد مبارکه نیز وجود داشته، اما دلیل عمده آن الزام 

ارسال اطالعات به وزارتخانه است.
مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه گفت: در ۱.۵ سال گذشته 
ج از بورس توسط شرکت فوالد مبارکه بسیار  عدم فروش کاال در خار
کنون این موضوع به قانون  پررنگ بوده است؛ اما خوشبختانه تا

تبدیل نشده است.
رقابت جدی تر فوالد مبارکه با رقبا در سال آتی

کز خدماتی توانمند  تاجمیرریاحی افزود: دغدغه ما این است که مرا
کز خدماتی ضعیف است و باید تقویت شود.  باشد. ارائه خدمات در مرا
در آینده نزدیک و با آغاز بهره برداری از شرکت های نوردی جدید مثل 

گل گهر و جهان آرا، فوالد مبارکه باید برای رقابت جدی آماده شود.
کز خدماتی خود حمایت  گفت: فوالد مبارکه از مرا وی همچنین 
گر طی سال های اخیر این گونه نبود، در پستی وبلندی های  می کند؛ ا

موجود، بسیاری از آن ها تعطیل می شدند.
مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تخلیه محصول 
کز باید تا آخر سال انجام شود. طی 6 روز ابتدایی سال نیز باید  در مرا
کز برای تخلیه یا دریافت احتمالی محصول حضور  افرادی در مرا

داشته باشند.
جلوگیری از خرید یک محصول از چند شرکت توسط 

سامانه آرین
تاجمیرریاحی گفت: نامه های متعددی از استان ها دریافت می کنیم 
که یک مرکز خدماتی، بار دریافتی خود را در استان نفروخته است. یکی 
از اهداف سیستم آرین این است که با هر کد ملی یک شناسه بیشتر در 
آن ثبت نمی شود و بنابراین از خرید یک شرکت از چند مرکز خدماتی 

جلوگیری می شود.
وی با بیان اینکه مرکز خدماتی بدون کارگاه بی معناست اظهار کرد: از 
هلدینگ ها می خواهم برای ارسال سبد کاال به استان های کوچک تر 

برنامه ریزی کنند.
کز خدماتی در آینده نزدیک فروش اعتباری به مرا

مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه گفت: در بحث تخفیفات 
باید این نکته را در نظر گرفت که هرچه میزان تخفیفات افزایش یابد، 
اعتراض مشتریان نیز افزایش می یابد و این اعتراض وارد می شود که 
فوالد مبارکه محصوالتش را با قیمت باالتر در بورس می فروشد، اما به 

کز خود محصولی با قیمت پایین تر عرضه می کند. مرا
تاجمیرریاحی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: فروش اعتباری 
کز فراهم  در فوالد مبارکه شروع شده و به زودی این امکان برای مرا

می شود.
کز  لزوم توجه به کیفیت محصوالت و حمایت از مرا

خدماتی فوالد مبارکه
احمد سعیدبخش، مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان نیز در 
کز  بخش دیگری از این مراسم اظهار کرد: چند نکته کلیدی درباره مرا
خدماتی وجود دارد. مشتریان عادی فوالد مبارکه در قبال کیفیت 
محصولی که تحویل می گیرند حق اعتراض دارند، اما این امکان 
کز خدماتی وجود ندارد و این جلسات به حل مشکل این  برای مرا
گرچه چنین نشستی تنها یک بار در سال برگزار  کز کمک می کند. ا مرا
می شود، اما می توان با برقراری ارتباط و تماس های مستمر برای 

شناخت و حل مشکالت کوشا بود.
وی افزود: وضعیت بازار در سال جاری مناسب نبوده و به نوعی باید 
حمایت شویم که بتوانیم از این بحران عبور کنیم. به طور مثال، 
کز خدماتی گذشته و بعضا حدود ۲۴  سررسید خیلی از ال سی های مرا

درصد جریمه شده ایم که انتظار داریم با نگاهی مثبت به آن ها امتیاز 
یا تخفیف داده شود. به عالوه بتوانیم فروش اعتباری را نیز اجرا کنیم. 

کز وجود داشته باشد. به طور کل باید نگاه مثبتی به این مرا
کز خدماتی  مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان تصریح کرد: مرا
بازوی فوالد مبارکه هستند و وظیفه دارند محصوالت فوالد مبارکه 
کیفیتی  را میان مشتریان تقسیم کنند؛ بنابراین باید محصوالت با
گر این محصوالت کیفیت مناسبی نداشته باشند،  تحویل بگیرند، ا
با مشکل مواجه می شویم؛ زیرا این مسئله به نام فوالد مبارکه تمام 
می شود و بنابراین الزم است دقت بیشتری در این خصوص صورت 

گیرد.
»شفافیت« و »تعالی« دستور کار جدی فوالد متیل 

است
کید  رضا حیدری، مدیرعامل فوالد متیل، نیز در این نشست ضمن تأ
بر اینکه شفافیت در دستور کار این شرکت قرار دارد، اظهار کرد: اقدام 
این هلدینگ در پیاده سازی سیستم یکپارچه آرین نیز در راستای 
ایجاد شفافیت بوده است. شاید تا ۴ ماه پیش کمترین ثبت اطالعات 
را در سامانه آرین داشتیم، اما در حال حاضر فوالد متیل از خود شرکت 
کنون این مطالبه را داریم که خودشان را با متیل  آرین نیز جلوتر است. ا

هماهنگ کنند.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه دارای نماد زرین تعالی سازمانی است 
و حق این است که شرکت های تابعه و وابسته به فوالد مبارکه هم از 
این مدل ها و سیستم ها بهره مند شوند. آسیب شناسی انجام شده 
در دوره های قبلی نشان می دهد خیلی از آسیب هایی که شرکت های 
تابعه دچار آن شده اند به واسطه عدم استقرار همین مدل ها و 
سیستم هاست. هلدینگ فوالد متیل با جدیت در حال دنبال کردن 
این فعالیت هاست. اولویت اول ما این است که در هلدینگ متیل و 
شرکت های تابعه این اقدامات  راانجام دهیم و از ظرفیت های موجود 

در فوالد مبارکه استفاده کنیم.
مدیرعامل فوالد متیل با اشاره به اهمیت تحلیل محیطی استان 
محل فعالیت هر مرکز خدماتی گفت: در کنار این تحلیل محیطی 
باید بازاریابی مؤثری نیز انجام دهیم. باید ظرفیت های استان ها را 
شناسایی و محصوالت موردنیاز برای ۱۴۰۱ را به شرکت فوالد مبارکه 

اعالم کنیم؛ این اقدامات در فوالد متیل انجام شده است.
حیدری با اشاره به پیش بینی کارشناسان در زمینه تداوم رکود در 
که حاشیه سود محصوالت در حال کاهش  سال آینده، افزود: ازآنجا
است، ما باید هزینه های مالی عملیات خرید را در حد امکان کاهش 
دهیم. در همین راستا این آمادگی و درخواست را داریم که با تعامل 
موجود، به سمت مدل های مربوط به کاهش هزینه حرکت کنیم. 
این مهم می تواند با تغییر ماهیت قراردادها یا استفاده از ظرفیت های 

بانکی انجام شود.
وی الزام به تحلیل محیطی برای شرکت های تابعه و همچنین 
بازاریابی مؤثر را گام جدید متیل به سمت فوالد مبارکه قلمداد کرد و 
از معاون فروش فوالد مبارکه خواست تا در تخصیص محصوالت به 
شرکت ها، به پیشنهاد آنان که حاصل نتایج بازاریابی است، توجه 

ویژه داشته باشد.
ورق فوالدی در بورس به دست مصرف کننده نمی رسد

کز خصوصی نیز در این  حسین زرعی روزبهانی، دبیر دبیرخانه مرا
کز خدماتی مشکالت بسیاری دارند که  نشست هم اندیشی گفت: مرا
ج سازمان، مثل وزارت خانه ها و دولت، تحمیل  بخشی از آن ها از خار
می شود، اما بخش دیگری از این مسائل را خودمان برای خودمان 
ایجاد می کنیم. این بخش به درخواست هایی که در جلسات قبل از 

فوالد مبارکه داشته ایم بازمی گردد.
وی افزود: ما سه هلدینگ شناخته شده در کشور به ویژه در چند 
که مسائل حوزه فوالد به روز است،  استان مشخص هستیم. ازآنجا
الزم است در صورت امکان مدیران یا نمایندگان این شرکت ها در قالب 
کز خدماتی به صورت ماهانه جلسه  یک هیئت سه نفره در دفتر مرا

داشته باشند و این مسائل را به روز تجزیه وتحلیل کنند.
گر همین اآلن هم برای سال  کز خصوصی ادامه داد: ا دبیر دبیرخانه مرا
۱۴۰۰ نظر بدهیم، زمان آن گذشته است؛ اما این امکان هست که به 

سمت مسائل مهم سال ۱۴۰۱ پیش برویم.
روزبهانی افزود: بهتر است ما مسائلی همچون رکود و افت بازار، مسائل 
سیاسی و جنگ های کشورها را از قبل بررسی و خودمان را در قبال 
آن آماده کنیم و با دست پر به استقبال مسائل برویم. نباید این گونه 
باشد که به جای پیش بینی، ابتدا مسائل پیش بیاید و سپس ما به فکر 
درمان باشیم. پیشنهاد ما این است همه مسائل به صورت ماهانه با 
کز، تجزیه و تحلیل گردد  حضور نمایندگان این سه شرکت در دفتر مرا
و نتیجه آن به مدیران فوالد مبارکه اطالع داده شود. با این شیوه، 

امکان تصمیم گیری سریع تر و به روزتر مهیا می شود.
وی گفت: بحث دیگر این است که اآلن مسائل توزیع ورق وجود دارد 
و ورق در بورس به دست مصرف کننده نمی رسد. ما با مشتریان واقعی 
سروکار داریم که دسترسی به ورق ندارند و به دلیل مسائل مالی و 
دستورالعمل های بورس نمی توانند از بورس خرید کنند؛ بنابراین باید 
تجدیدنظری در این خصوص انجام شود. مسئله توزیع ورق را باید در 
سطح وزارتخانه مطرح کنیم و این گره ها را به صورت کارشناسی شده 
به سمع مسئوالن برسانیم و بتوانیم با کمک آن ها به سمت حل این 

مشکالت برویم.
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453

42.8

27

احیا و فعال سازی 4۵3 معدن از ابتدای امسال تا 
پایان بهمن

مجموع معادن کوچک احیا و فعال شده در کشور از ابتدای 
ح تا پایان بهمن ماه به 8۵۲ معدن رسید. در این میان  طر
۴۵۳ معدن طی ۱۱ ماه امسال، فعال و وارد چرخه تولید 

شده اند.
ح  اجرایی طر اقتصاد، مدیر  روزنامه دنیای  گزارش  به 
ح  احیا و فعال سازی معادن کوچک، با اشاره به اینکه طر
احیا و فعال سازی معادن کوچک عالوه بر کمک به رشد 
تولید و تأمین نیاز صنایع، اشتغال قابل توجهی در مناطق 
کم برخوردار به همراه دارد، گفت: با توجه به میزان اشتغال 
ج در پروانه بهره برداری، این تعداد معدن  و تولید مندر
پتانسیل ایجاد ۱۳ هزار و 8۰۰ نفر شغل مستقیم و تولید بیش 
از ۳۳ میلیون تن سالیانه را پس از فعال سازی نهایی معادن، 

به همراه دارد.
راستای  در  فوق  اهداف  عظیمی،  سیدرضا  گفته  به 

پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است.

توسط  آهن  کنسانتره  تن  میلیون   42.۸ تولید 
شرکت های بزرگ

میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ طی ۱۰ماهه سال 
۱۴۰۰، حدود ۳ درصد افزایش یافت و از ۴۲.8 میلیون تن عبور کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
کنسانتره  صنایع معدنی ایران، ۱۰ شرکت بزرگ تولیدکننده 
سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان دی ۱۴۰۰، حدود ۴۲ 

میلیون و 8۳۵ هزار و ۳۰ تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند. 
طی ۱۰ ماهه امسال، شرکت های بزرگ ۱۳ میلیون و 6۰6 هزار و 
6۲ تن کنسانتره به شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم 
مدت مشابه سال ۹۹ )۱۵ میلیون و ۵۱8 هزار و ۵۴8 تن(، حدود 

۱۲ درصد کاهش نشان می دهد.
میزان تولید کنسانتره آهن در ماه دی، ۴ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۷۲۲ 
تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۹ )۴ میلیون و ۹8 هزار 

و ۹۴۲ تن(، نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت.

ترخیص بیش از 2۷ میلیون تن کاالی اساسی در 11 
ماهه 1400

سخنگوی گمرک گفت: ترخیص بیش از ۲۷ میلیون و 6۱۴ هزار 
تن کاالی اساسی در ۱۱ ماه امسال، نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 6 میلیون و ۹۴ هزار تن کاال بیشتر ترخیص شده است.
به گزارش تسنیم،  سید روح اهلل لطیفی، در خصوص واردات 
و ترخیص کاالهای اساسی به کشور اظهار داشت: در ۱۱ ماه 
امسال ۲۷ میلیون و 6۱۴ هزار و ۳۹۲ تن انواع کاالی اساسی به 
ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۳۲ میلیون و 6۰۹ هزار و 6۵۹ دالر از گمرکات 
کشور ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۲8 

درصدی در وزن و 6۰ درصدی در ارزش داشته است.
وی افزود: از این میزان، کاالهای اساسی وارده ۲۴ میلیون و ۲8 
هزار و 6۷۰ تن کاال به ارزش ۱۳ میلیارد و 6۷۰ میلیون و ۴۴ هزار و 
8۵۰ دالر، کاالهای اساسِی شامل ارز ترجیحی است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، ۳۰ درصد در وزن و ۷۷ درصد در ارزش 

افزایش را نشان می دهد.

عدد خبر

معدن

میلیون تن

میلیون تن

کز خدماتی برگزار شد؛  در راستای بررسی موضوعات مرتبط به تعامل  با مرا

طهمورثجوانبخت،معاونفروشوبازاریابیشرکتفوالدمبارکه

محمدتاجمیرریاحی،مدیرفروشداخلیشرکتفوالدمبارکه

احمدسعیدبخش،مدیرعاملهلدینگآتیهفوالد
نقشجهان

رضاحیدری،مدیرعاملفوالدمتیل

کزخصوصی حسینزرعیروزبهانی،دبیردبیرخانهمرا
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رئیس انجمن سنگ آهن ایران با اشاره به کمبود مواد اولیه معدنی 
به ویژه سنگ آهن در آینده گفت: برای تأمین مگاماشین های معدنی 
الزم است ایمیدرو با همکاری شرکت های بزرگ بخش خصوصی 
آن ها را به کشور وارد کند. قیمت و شرایط خرید این ماشین آالت 
به گونه ای است که بخش خصوصی به تنهایی قادر به تأمین آن 
نیست.

گزارش مالی شرکت فوالد مبارکه، تثبیت روند صعودی  در خالصه 
در دارایی، حقوق صاحبان سهام، سود و زیان خالص و سود هر 
سهم نشان داده شده است و جهش تولید در ماه اخیر بیانگر 
روند قابل اتکا در این نماد است و جهش سود هر سهم به مبلغ 
۱۹۸۴ ریال در پایان فصل سوم را نشان می دهد.

خـبــــــــــــــــــر    
خبر  بین الملل

برای اولین بار در کشور، دستگاه برش لیزری در خط 
تمپرمیل ناحیه نورد سرد با همکاری یک شرکت 

دانش بنیان بومی سازی شد.
عبدالرحیم صادقی، رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل ناحیه نورد 
سرد با اعالم این خبر افزود: در خط تمپرمیل جهت برش انتهای کالف 
از قیچی دستی استفاده می گردید؛ بدین صورت که اپراتور خروجی 
خط بازای هر کالف تولیدشده و در شرایط سخت محیطی که از نظر 
ایمنی و ارگونومی دارای ریسک زیادی بود، اقدام به جدا کردن انتهای 
کالف می کرد. بنابراین در راستای اهداف ارتقای ایمنی فوالد مبارکه، 
پروژه ساخت برش لیزری از طریق توسعه نورد سرد و توسط شرکت 
دانش بنیان بهیار صنعت آغاز گردید و درنهایت با تالش مستمر و 
تعامل های مشترک، در اسفندماه سال جاری آماده بهره برداری گردید.

وی در ادامه به فرایند برش لیزری اشاره کرد و افزود: این دستگاه که 
به صورت تمام اتوماتیک طراحی شده و استانداردهای انرژی اتمی 
و وزارت دفاع را کسب کرده است، قادر است با استفاده از یک ربات 
چهارمکانیزه و با فشردن کلید استارت توسط اپراتور، ابتدا از پارکینگ 
خود به سمت مرکز خط حرکت می کند و در مرکز ورق مستقر می گردد، 
سپس در فرایند برش، ربات  با حرکت خود به طرف لبه ورق و با تشخیص 

لبه، شروع به برش ورق در کمتر از یک دقیقه می کند.
رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل ناحیه نورد سرد مشخصات 
ویژه این دستگاه را تمام اتوماتیک بودن، طراحی اختصاصی و عدم 
وجود نمونه خارجی، دارا بودن چهار  درجه  آزادی مکانیکی، ساده 
بودن مونتاژ و دمونتاژ آن در خط تولید، دارا بودن توان لیزِر     مناسب   
جهت برش ضخامت های بیشتر و همچنین قابلیت برش ورق در 

موقعیت های مختلف کاری برشمرد.
مسـعود ضیائـی رئیـس اجـرای پروژه هـای نـورد سـرد هـم بـا اشـاره بـه 
اینکـه ایـن پـروژه بـدون داشـتن نمونـه خارجـی در فـوالد مبارکـه بـا 
پشـتوانه توان داخلی به موفقیت رسیده اسـت از تالش متخصصین 
و کارشناسـان متعهـد شـرکت دانش بنیـان بهیـار صنعـت سـپاهان و 
از همـکاری خـوب بهره بـردار و سـایر واحدهای مرتبـط در تحقـق این 

پـروژه قدردانـی کـرد.
صادقـی در پایـان از حمایت هـای مدیریت هـای ناحیـه نـورد سـرد، 
محصوالت پوششی و توسعه نورد سـرد و همچنین همکاران پرتالش 
خط تمپرمیـل، گروه فنـی تعمیـرات، تولیـد، ایمنی فنـی ناحیـه و دیگر 
واحدهای درگیر که در اجرای این پروژه همکاری داشـتند و همچنین 

شـرکت بهیـار صنعـت قدردانی کـرد.

خشایار پاسیار، رئیس واحد آهک سازی گفت: برای 
اولین بار در واحد آهک سازی فوالد مبارکه تعمیرات هر 
دو کوره دوار این واحد، به صورت هم زمان، طی مدت 
2۵ روز جهت ارتقا و تعویض کامل سیستم اتوماسیون 
و کنترل واحد آهک سازی و تنظیمات تخصصی کوره های دوار و اصالح 
سطح )Resurfacing( رینگ های ورودی و خروجی و غلتک های 
ساپورت کوره ها با روش ماشین کاری پرتابل )تراشکاری و سنگ زنی( 

انجام پذیرفت.
رئیس واحد آهک سازی همچنین تصریح کرد: طی سی سال بهره برداری 
از این کوره ها، پروفیل رینگ ها و غلتک ها تحت تأثیر فشارهای کاری به 
شکلی از حالت دایروی خارج شده بود و در برخی نقاط تا ۵mm در قطر نیاز 
به تراشکاری و سنگ زنی داشت و این امر، طی قراردادی که در کمترین 
زمان ممکن با هماهنگی همکاران و مدیریت قسمت امور قراردادها 

منعقد شد، توسط شرکت پیمانکاری راندمان جنوب اجرا گردید.
وی افزود: حجم این تعمیرات بالغ بر  ۱۲ هزار نفر ساعت بود که بسیاری 
از فعالیت های این شات دان با همکاری تیم توانمند تولید و تعمیرات 
واحد آهک سازی، دفتر فنی تعمیرات و تولید ناحیه آهن سازی، تعمیرات 
مرکزی، تعمیرگاه مرکزی و واحد نسوز نواحی و شرکت های مشاور و مجری 
داخلی و خارجی ازجمله ایریسا، آلیاژ جوش، ZMP و راندمان جنوب 

صورت گرفت.
پاسیار همچنین خاطرنشان کرد: تنظیمات نهایی کوره ها با بررسی مجدد 
شرکت ZMP از فعالیت های اصالحی و وضعیت کوره ها در ابتدای سال 

۱۴۰۱، در دستور کار قرار دارد.
علی رستمی، کارشناس تعمیرات مکانیک واحد آهک سازی، در خصوص 
این تعمیرات افزود: با توجه به عیوب اساسی و متعدد بر روی بدنه کوره ها و 
گسترش آن ها )ازجمله ترک های بدنه کوره و فشار زیاد بر سیستم متحرک و 

محرک کوره(، بررسی الزم جهت رفع علت ایجاد عیوب با کمک مشاوران 
داخلی و خارجی ازجمله شرکت آلیاژ جوش نماینده رسمی ZMP لهستان 
و شرکت راندمان جنوب صورت گرفت که بر اساس نتایج این بررسی، 
اقدامات اصالحی ازجمله تعویض غلتک ساپورت کوره ۲، انجام عملیات 
resurfacing رینگ و غلتک ها و تعویض غلتک تراست هر دو کوره با 

همکاری شرکت راندمان جنوب انجام شد.
سید عمادالدین میرکاظمی کارشناس تعمیرات برق و ابزار دقیق واحد 
آهک نیز در خصوص پروژه ارتقای اتوماسیون واحد آهک خاطرنشان کرد: 
پیش از اجرای این تعمیرات برنامه ریزی شده به منظور عدم توقف ناحیه 
فوالدسازی و تأمین دولومیت و آهک موردنیاز آن در زمان خاموشی هر 
دو کوره واحد آهک، مدارات جدیدی طراحی و توسط کارکنان تعمیرات 
محلی اجرا شد که درنتیجه آن برق موردنیاز سیکل 6 واحد آهک تأمین 

گردید.
وی اضافه کرد: در اجرای پروژه ارتقای سیستم اتوماسیون با همکاری 
کنده و کنترلی واحد آهک حذف گردید  شرکت ایریسا کلیه مدارات پرا

و برنامه های جایگزین مطابق با تست های FAT پیاده سازی گردید.
کارشناس تعمیرات برق و ابزار دقیق واحد آهک در ادامه به مزایای اجرای 
این پروژه اشاره کرد و افزود: افزایش قابلیت اطمینان، ایجاد امکان 
عیب یابی سریع، حذف کنترلرهای سخت افزاری، حذف ایرادات ایمنی 
و کنترلی سیستم قدیم، ایجاد سیستم UPS، سازماندهی کابل های 
کنترلی، به روزرسانی نقشه های ابزار دقیق و همچنین ایجاد امکان اجرای 

پروژه های کنترلی جدید ازجمله مهم ترین مزایای اجرای این پروژه بود.
علی زاهدی دستجردی کارشناس تولید واحد آهک سازی نیز یادآور شد: 
در این توقف تعمیراتی به دلیل بهره برداری مناسب و دقت در اجرای 
دستورالعمل ها در حین تولید و همچنین در گرم و سرد کردن کوره های 
دوار و بومی سازی و اجرای مناسب آجرهای نسوز، کمترین آسیب به نسوز 

کوره وارد شد؛ به گونه ای که رکورد بی سابقه عمر کاری بیش از ۳.۵ سال 
کنون برای نسوز کوره های دوار برای اولین بار در واحد آهک سازی فوالد  تا

مبارکه به ثبت رسید.
وی افزود: پس از انجام عملیات سنگین و بی سابقه تعمیراتی ذکرشده 
کلیه  کامل  برروی خط تولید واحد آهک سازی، تست و راه اندازی 
تجهیزات واحد با سیستم اتوماسیون جدید توسط تیم تولید با کمترین 
مشکالت انجام پذیرفت؛ ضمن اینکه استارت مشعل ها و کنترل منحنی 
۷۲ ساعته افزایش دمای کوره ها با رعایت تمام دستورالعمل های تولید 
کنون مطابق برنامه تولید ماهانه و با کیفیت بسیار مناسب در حال  هم ا

بهره برداری است.
حسن شیبانی شیفت فورمن شیفت C واحد آهک سازی نیز خاطرنشان 
ج خنک کن کوره ۱ تعویض گردید که این امر تأثیر  کرد: در این توقف بر
مستقیم بر کیفیت و کمیت آهک تولیدی داشت؛ به صورتی که باعث 
افزایش کیفیت محصول تولیدی نسبت به قبل از توقف و بهبود کیفیت 

احتراق و کاهش آالینده های زیست محیطی شد.
کید کرد: انجام اصالحات سطوح رینگ ها و غلتک ها باعث شناوری  وی تأ
بهتر کوره های دوار و افزایش عمر بدنه و جلوگیری از توقفات اضطراری و 

درنتیجه بهره برداری مناسب و روان تر می گردد.
شیفت فورمن شیفت C واحد آهک سازی تصریح کرد: یکی از مزایای 
اجرای سیستم جدید اتوماسیون، عالوه بر کنترل بهتر سیستم )آالرم ها، 
رفع خطاهای ایجادشده و...( باعث کنترل دقیق تر تجهیزات کنترل تناژ 
کوره ها )پوشرها( می شود و با کنترل دقیق تر و شیب کمتر آن ها باعث تولید 

محصولی کیفی خواهد شد.
رئیس واحد آهک سازی در پایان از زحمات همه همکاران که در اجرا و 
پشتیبانی این توقف تعمیراتی که با مدیریت و برنامه ریزی و کنترل های 
انجام شده بدون هیچ حادثه ایمنی به پایان رسید، تشکر و قدردانی کرد. 

 اجرای موفقیت آمیز تعمیرات اساسی هم زمان
 دو کوره دوار واحد آهک سازی

 ساخت دستگاه برش لیزری برای اولین بار در کشور
 و نصب در واحد اسکین پاس و تمپرمیل نورد سرد

الکسی  علیه  وپا  ار اتحادیه  تحریم های  پی  در 
اقدامی  که  وسیه  ر اصلی  سهامدار  مورداشوف، 
تالفی جویانه در برابر عملیات ویژه نظامی مسکو به 
 )Severstal( اوکراین بود، کارخانه فوالد روسیه، سورستال

از توقف تحویل تولیدات خود به اروپا خبر داد.
خبرگزاری های روسیه در بیانیه ای به نقل از سورستال اعالم 
کردند: در چارچوب تحریم هایی که علیه سهام دارمان اعمال 
شده است، ما تحویل محصوالت خود را به اتحادیه اروپا 
متوقف کردیم. عالوه بر این، در حال هدایت جریان مواد خام 

به بازارهای جهانی جایگزین هستیم.
کارخانه به طور  بنابر اعالم شرکت فوالد سورستال، این 
میانگین سالیانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن فوالد به 
اروپا تحویل می دهد که حدود یک سوم کل گردش مالی 
این شرکت فوالدسازی را شامل می شود. اتحادیه اروپا، یک 
هفته پس از عملیات ویژه نظامی ارتش روسیه در اوکراین، 
الکسی مورداشوف، سهام دار اصلی این گروه فوالدسازی را در 
فهرست سیاه شخصیت های نزدیک به رئیس جمهور روسیه 

)والدیمیر پوتین( قرار داد.
این شخصیت ها از طریق مسدود شدن دارایی هایشان و 
ممنوعیت اقامت در اتحادیه اروپا تحریم شدند و علت آن، 
تحمیل هزینه اقتصادِی عملیات ویژه نظامی روسیه در 

اوکراین است.
شد،  منتشر  تحریم  این  اعمال  از  پس  که  بیانیه ای  در 
مورداشوف قصد داشت از مقامات روسیه فاصله بگیرد. این 
تاجر روس اعالم کرد: با تنش های ژئوپلیتیک فعلی مطلقا 
کاری ندارم و نمی دانم چرا اتحادیه اروپا مرا تحریم کرده است.
ک است که اوکراینی ها و روس ها  مورداشوف افزود: وحشتنا
می میرند؛ مردم از محرومیت رنج می برند و اقتصاد در حال 
فروپاشی است. امیدوارم در آینده ای نزدیک راهی برای 
حل وفصل این مناقشه و پایان دادن به خونریزی ها پیدا 

شود.
منبع: خبرگزاری فرانسه

بعد از عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، سؤالی 
که پیش می آید این است که این حمله چه تأثیری بر قیمت 
فوالد صادراتی و بازار فوالد در ایران خواهد داشت. دو 
کشور روسیه و اوکراین هر دو از بازیگران مهم بازار جهانی 
فوالد قلمداد می شوند. مطابق آمار سال 2021، روسیه 
به عنوان پنجمین تولیدکننده فوالد دنیا شناخته شده است 
و ۷6 میلیون تن فوالد تولید و 40 میلیون از این محصوالت 
را صادر کرده است. اوکراین نیز چهاردهمین تولیدکننده 
فوالد جهان در سال 2021 بوده که ۸0 درصد از فوالد تولیدی 
خود را به بازارهای مختلف صادر کرده است؛ همچنین 
اوکراین بزرگ ترین منبع سنگ آهن دنیا نیز به شمار می آید.
به واسطه جنگ، صادرات فوالد اوکراین متوقف شده و 
تعدادی از شرکت های فوالدی این کشور تولید خود را متوقف 
کرده اند و سایر فوالدسازان اوکراینی نیز به شدت تولید خود را 
کی از آن است که به واسطه  کاهش داده اند. هم زمان خبرها حا
تحریم هایی که اتحادیه اروپا، آمریکا و برخی کشورهای دیگر 
کرده اند، تعدادی  کانادا علیه روسیه اعمال  نظیر ژاپن و 
کرده اند. در  از کشورها صادرات فوالد از روسیه را متوقف 
روزهای آینده احتمال تشدید تحریم های روسیه وجود دارد 
و به نظر می رسد صادرات فوالد این کشور در نتیجه تحریم ها 

کاهش یابد.
گزارش بلومبرگ، حداقل دو بانک بزرگ چین از  بر اساس 
گشایش اعتبار اسنادی یا ال سی دالری برای تأمین مالی خرید 
کامودیتی ها از روسیه خودداری می کنند. در واقع، حتی پکن 
به عنوان متحد اصلی مسکو نیز ممکن است تا حد زیادی از 

تحریم های اعمال شده علیه دولت روسیه تبعیت کند.
در نتیجه، ظرف هفته ها و ماه های آینده، حذف بخشی از 
عرضه فوالد روسیه و اوکراین از بازارهای جهانی، احتماال باعث 
افزایش قیمت شمش و اسلب صادراتی ایران شود. گرچه 
بخش انرژی روسیه هنوز تحریم نشده است، اما تحریم های 
بانکی، به احتمال زیاد، روند صادرات فوالد این کشور را دشوار 

می کند.
عالوه بر این، جنگ اوکراین و تحریم روسیه هزینه حمل 
دریایی از دریای سیاه را افزایش می دهد و در نتیجه برای فوالد 
صادراتی ایران جذابیت بیشتری ایجاد خواهد شد. عامل 
دیگر، افزایش بهای انرژی و همین طور زغال سنگ و سنگ آهن 
است که احتماال در نتیجه جنگ اوکراین روی خواهد داد و 

باعث خواهد شد هزینه تولید فوالد در دنیا افزایش یابد.
با در نظر گرفتن این دست واقعیت ها و مالحظات، می توان 
انتظار داشت عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، باعث 
افزایش مشتریان فوالد صادراتی ایران شود و افزایش قیمت 
فوالد صادراتی را نیز در پیش خواهد داشت. این افزایش 
خ داخلی بازار فوالد هم تأثیرگذار است و  قیمت بر روی نر

موجب رشد قیمت ها در کل بازار فوالد ایران نیز می شود.
منبع: آهن پورتال

جنگ اوکراین و تحریم شرکت های 

فوالدسازی روسیه

 تأثیر جنگ اوکراین 

بر قیمت فوالد صادراتی ایران

خشایارپاسیار،رئیسواحدآهکسازی

عبدالرحیمصادقی،رئیسخطوطاسکینپاسوتمپرمیلناحیهنوردسرد

علیرستمی،کارشناستعمیراتمکانیکواحدآهکسازی

علیزاهدیدستجردیکارشناستولیدواحدآهکسازی

سیدعمادالدینمیرکاظمیکارشناستعمیراتبرقوابزاردقیق
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خبر  کوتاه

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در آیین هشتمین همایش جایزه بهره وری 
معادن و صنایع معدنی اعالم کرد: مدیران شرکت ها و مجتمع ها تجارب 
ک بگذارند تا شرایط انتقال دانش مهیا  خود در رشد بهره وری را به اشترا
شود. ایمیدرو با هدف ایجاد انگیزه در صنعت، برگزاری این همایش را 
طی سال های گذشته در دستور کار قرار داد و ارزیابی عملکرد شرکت ها 
را با همکاری سازمان ملی بهره وری عملیاتی کرد.

فوالد مبارکه همواره تالش کرده تا با رعایت استانداردهای 
زیست محیطی و ایجاد فضای سبز، محیط زیستی سالم را برای جامعه 
مهیا کند و این مهم را جزو مسئولیت های اجتماعی خود می داند. 
رعایت استانداردهای زیست محیطی موجب شده فوالد مبارکه عالوه 
بر اخذ استاندارهای بین المللی مانند ISO14001، تندیس طرح نوآوری 
سبز را از سوی مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی دریافت کند.

 خـبــــــــــــــــــر    

انتقالتجاربشرکتهایپیشرودربهرهوری فوالدمبارکه،پیشگامدرحفظمحیطزیست

سیدمجتبی غیوری نجف آبادی، رئیس برنامه ریزی، 
کنترل، نگهداری و تعمیرات ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه با اعالم این خبر افزود: ماشین ریخته گری 
یکی از مهم ترین تجهیزات تولیدی در صنعت فوالدسازی است و از 
تجهیزات و سیستم های متعدد و پیچیده ای تشکیل شده که وظیفه 

آن تبدیل فوالد مذاب به تختال در ابعاد متنوع است.
از قبیل  کاری بسیار سخت  با توجه به شرایط  کرد:  وی تصریح 
دمای باال، فشار هیدرواستاتیک و داینامیک، بخارهای اسیدی و 
کسیداسیون و رسوب های مختلف در لوپ های  خوردگی های عمیق، ا
آب خنک کاری و... پس از ۳۰ سال بهره برداری از این ماشین، نیاز به 
توقف کلی و تعمیرات اساسی وجود داشت که با صرف حدود ۲۰ هزار 
نفر-ساعت با استفاده از نیروهای تعمیراتی متخصص ناحیه و ۵۰ هزار 
نفر-ساعت با استفاده از نیروهای تعمیرات مرکزی و با تکیه بر توان فنی 
کارشناسان ناحیه و بدون استفاده از شرکت ها و مشاوران خارجی، این 

تعمیرات اساسی انجام شد.
رئیس برنامه ریزی، کنترل، نگهداری و تعمیرات ریخته گری مداوم 
تصریح کرد: طی انجام این تعمیرات اساسی، تجهیزاتی از قبیل رزونانس 
ریخته گری که یکی از حساس ترین تجهیزات ماشین هاست، بومی سازی 
و جایگزین شد و ماشین های برش، قالب ها و سگمنت صفرهای آن نیز با 
ماشین های برش، قالب ها و سگمنت صفرهای به روز که آن ها نیز قبال 

بومی سازی شده بود، جایگزین گردید.
وی بیان داشت: در این تعمیرات اساسی، کل سازه فلزی اصلی ماشین و 
قسمتی از فونداسیون بتنی ماشین که فرسوده شده بود دمونتاژ، تخریب 
و مجددا اجرا شد؛ ضمن اینکه تمام سازه با نقشه های داخلی و با همکاری 

تعمیرگاه مرکزی ساخته، نصب و تنظیم شد.
غیوری در ادامه به مزایای بهینه سازی ماشین ۴ ریخته گری اشاره کرد و 
یادآور شد: قالب ریخته گری قدیمی با ارتفاع ۷۰۰ میلی متر با نوع جدیدتر با 
ارتفاع ۹۰۰ میلی متر و با قابلیت تغییر عرض موتورایز و نیز قابلیت تغییر عرض 
حین ریخته گری جایگزین گردید که باعث افزایش کّمی و کیفی تولیدات 

این ماشین می شود.
وی با بیان اینکه قالب جدید، قابلیت نصب سیستم پیشگیری از 
بریک اوت )BPS( را نیز داراست، اذعان داشت: با تعویض سگمنت صفر 
و تغییر روش خنک کاری به روش ایرمیست امکان تولید محصوالت با 

کیفیت های حساس نیز فراهم شد.
رئیس برنامه ریزی، کنترل، نگهداری و تعمیرات ریخته گری مداوم 
کید کرد: بهینه سازی ماشین برش نیز منجر به افزایش سرعت  همچنین تأ

و کیفیت برش تختال های تولیدی شده است.

وی با یادآوری اینکه تمامی مراحل طراحی، ارتقا، بومی سازی و جایگزینی 
این تجهیزات بر روی ماشین ریخته گری توسط همکاران و کارشناسان 
شرکت انجام شده است، از حمایت مدیر ناحیه و تمامی همکاران 
تعمیراتی و تولیدی واحد ریخته گری و ناحیه فوالدسازی و واحدهای 
پشتیبانی، تعمیرات مرکزی، تعمیرگاه مرکزی، بازرسی فنی، خریدهای 
قطعات یدکی و مصرفی، حمل ونقل، دفتر فنی نگهداری و تعمیرات، 

مهندسی صنایع، شرکت ایریسا و... تشکر قدردانی کرد.
کیفیت و ایمن تعمیرات اساسی ماشین 4  اجرای با

ریخته گری
حمیدرضا بذار، رئیس مرکز تعمیرات مکانیک نیز در این خصوص ابراز 
داشت: علی رغم اینکه توقفات تعمیراتی هزینه هایی را برای شرکت به 
همراه دارد، اما باعث بهبود و افزایش توان و راندمان تولید سازمان هم 
می شود و یکی از توقفات تعمیراتی سنگین از لحاظ حجم نیروی انسانی، 
قطعات و تجهیزات، تعمیرات و بازسازی ماشین شماره ۴ واحد ریخته گری 

به شمار می آید.
کیفیت و ایمن این بازسازی جلسات  وی اذعان داشت: جهت اجرای با
متعدد آماده سازی، برنامه ریزی فعالیت ها و نیروی انسانی، سازماندهی، 
ارزیابی ریسک فعالیت ها و... اجرا شد تا بیش از 6۰ هزار نفر-ساعت 
فعالیت تعمیراتی ظرف مدت ۵۵ روز با کیفیت مطلوب و ضریب ایمنی 

باال اجرا شود.
رئیس مرکز تعمیرات مکانیک اضافه کرد: ازجمله فعالیت های مهم این 
بازسازی تعویض اتاقک های اسیالتور، هر ۲ خط بومی سازی شده است.

افزایش کیفیت محصول و کاهش میزان استهالک و 
تعمیرات با انجام خدمات مهندسی

محمدرضا غالمزاده رئیس واحد جانمایی و مرکز اسناد نیز در خصوص 
این تعمیرات، تصریح کرد: مهم ترین فعالیت های صورت گرفته در واحد 
نقشه برداری صنعتی، هم راستا کردن ارتفاعی و محوری و تهیه مدل 
سه بعدی تجهیزات ماشین ریخته گری شماره ۴ بود؛ به نحوی که کلیه 
المان های به صورت صحیح در موقعیت خود قرار گیرند و باعث افزایش 

ک و تعمیرات شود. کیفیت محصول و کاهش میزان استهال
وی اهم اقدامات صورت گرفته این مرکز در این فعالیت تعمیراتی را 
کنترل اسیالتور قبل و بعد از نصب، کنترل و رگوالژ کلیه نشیمن گاه ها، 
سگمت ها و غلتک های خط یک و ۲ که توسط لیزر ترکر و دوربین های 
کیپ روز و با دقتی در حد دهم میلی متر انجام شد  نقشه برداری با 8۰ ا
معرفی کرد و در پایان از حمایت مدیریت مهندسی کارخانه و همکاران 
نظارت نقشه برداری و شرکت های مشاور ابعاد دقت مرکزی و آبادی ۷ 

اقلیم تشکر و قدردانی نمود.

اهمیت وجود توزین در فرایند ریخته گری
اسماعیل باقری، کارشناس تعمیرات برق، اتوماسیون و ابزار دقیق 
ریخته گری مداوم نیز یادآور شد: با توجه به اهمیت وجود توزین در فرایند 
ریخته گری یکی از مهم ترین توزین های موردنیاز توزین ریخته گری روی 
لدل تارت است که قبال به صورت محاسباتی اندازه گیری می شد و عمال 

معیار مناسبی برای توزین نبود.
وی ابراز داشت: با بومی سازی لودسل های ۲۵۰ تن لدل تارت با رزولیشن 
۰.۰۱ درصد و طراحی بیس های موردنیاز به نحوی که قابلیت مناسبی 
نسبت به دما و ضربه داشته باشد و همچنین ایجاد ارتباط بی سیم با 

PLC های موجود، امکان ایجاد توزین روی لدل تارت فراهم شد.
سهولت در فرایند عیب یابی و کاهش مشکالت

رضا ترک علی عسگری، کارشناس تعمیرات برق، اتوماسیون و ابزار دقیق 
ریخته گری مداوم نیز در ادامه به یکی از بخش های بسیار مهم و حساس هر 
ماشین ریخته گری که سیستم آن هیدرولیک است و آماده به کاری و به روز 
بودن آن منجر به آماده به کاری و پویایی ماشین ریخته گری می شود؛ اشاره 
کرد و افزود: در این توقف کلیه سیگنال های برق و ابزار دقیق هیدرولیک 
روی ماشین شماره ۴ که شامل تعداد بسیار زیادی سیگنال های دیجیتال 
و آنالوگ و انواع والوهای هیدرولیکی است و با فواصل بسیار زیاد، به صورت 
وایرهای سخت افزاری به اتاق برق و PLC اصلی ماشین منتقل می شد 
 Remote I/O توسط کارشناسان داخلی واحد با استفاده از ۳ تابلو محلی

و شبکه پروفی باس طراحی و جایگزین شد.
وی افزود: همچنین تعداد بسیار زیادی پرشر ترانسمیتر جدید در سیستم 
هیدرولیک ماشین تعبیه و یا جایگزین پرشر سوئیچ های قبلی شد که 
این اقدامات منجر به سهولت بسیار زیاد در فرایند عیب یابی و کاهش 

مشکالتی از قبیل قطعی سیم می شود.
ضرورت به روز بودن و آماده به کاری ماشین های ریخته گری

حسین شیرمحمدی باباشیخ علی تکنسین تعمیرات مکانیک ریخته گری 
مداوم در این خصوص اظهار کرد: با توجه به رویکرد شرکت فوالد مبارکه 
مبنی بر تولید کیفی و کمی محصوالت، به روز بودن و آماده به کاری 
ماشین های ریخته گری بسیار مهم و ضروری است؛ بنابراین در توقف 
بلندمدت ماشین شماره ۴ ریخته گری اقدامات و فعالیت های بسیار 

کلیدی و مهم با تکیه بر دانش داخلی و حمایت مدیریت صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: افزایش ارتفاع قالب ۷۰۰ به ۹۰۰ میلی متر از تغییرات 
مهم و الزم جهت تولید کیفی است که تماما با کمک و دانش داخلی این 
مهم به انجام رسید. پیش نیاز این پروژه طراحی و آماده سازی لوله و 
سیستم هیدرولیک و نیوماتیک و ساخت کامل قطعات موردنیاز بود که 

با موفقیت انجام پذیرفت.

تکنسین تعمیرات مکانیک ریخته گری مداوم خاطرنشان کرد: دمونتاژ 
و مونتاژ اتاق اسیالتور )سیستم نوسان دهنده قالب( که یکی از مهم ترین 
قطعات ماشین ریخته گری است، در طول تعمیرات صورت گرفت که این 

امر موجب باال رفتن کیفیت در برش تختال می شود.
وی تصریح کرد: جایگزینی پرشر سوئیچ های قدیمی و مستهلک با پرشر 
ترانسمیترهای جدید و به روز کردن و قرار دادن آن ها در مدار هیدرولیک 
ماشین شماره ۴ از فعالیت های این تعمیرات بود که عملکرد باالی 

سیستم را به ارمغان خواهد داشت.
کرد: بازسازی و اصالح میز غلتکی برای نخستین بار در  وی اضافه 
که از اصلی ترین اقدامات  ریخته گری در این توقف صورت پذیرفت 
کچیرهای فلزی و بدنه محوطه  صورت گرفته در آن تعویض ستون و استرا
خنک سازی ماشین بود که طی یک عملیات تخصصی و دقیق انجام شد.

تکنسین تعمیرات مکانیک ریخته گری مداوم خاطرنشان کرد: از الزامات 
انجام این کار آالیملنت و نقشه برداری و تحلیل داده ها در مراحل مختلف 
فعالیت بود؛ به طوری که صحت شعاع قوس ریخته گری و محل دقیق 
قرارگیری اتاق های اسیالتور که از مهم ترین پارامترهای یک ماشین 

ریخته گری است به صورت دقیق و کامل پیاده سازی شد.
گزوز فن که عملیات مکش  کت های بخار ریخته گری و ا وی اضافه کرد: دا
بخار و هدایت آن را انجام می دهند به دلیل گرفتگی و پوسیدگی لول های 

موجود، قریب به ۹۰ درصد آن ها طبق نظر بازرسی فنی تعویض شدند.
کاهش چشم گیر توقفات تولید با طراحی و بومی سازی 

ماشین برش توسط کارشناسان داخلی
جمال طهماسبی، تکنسین تعمیرات برق، اتوماسیون و ابزار دقیق 
ریخته گری مداوم در این خصوص خاطرنشان کرد: در توقف ماشین 
شماره ۴ ریخته گری در بهمن ماه ۱۳۹8، نخستین ماشین برش، 
طراحی و بومی سازی شده توسط کارشناسان داخلی واحد ریخته گری 
مداوم بر روی خط یک ماشین شماره ۴ نصب شد و همه مراحل طبق 
برنامه با موفقیت انجام پذیرفت و ماشین برش جدید مورد بهره برداری 

قرار گرفت.
وی افزود: اثرات حاصل از این پروژه شامل کاهش چشم گیر توقفات تولید، 
کاهش شدید مصرف قطعات یدکی، کاهش صرف توان نیروی انسانی 
تعمیرات و افزایش کیفیت برش تختال بود که این امر باعث افزایش انگیزه 
کارشناسان داخلی واحد شد که نتیجه آن طراحی کامل و بومی سازی 
نصب و راه اندازی ماشین برش تختال جدید بر روی خط ۲ در بهمن ماه 
۱۴۰۰ با استفاده از سیستم op panel به جای میز کنترل دستی شد که در 
این پروژه طرح حذف plc واسط بین ماشین برش plcs۵ تختال و plc خط 

در برنامه قرار گرفت و با موفقیت انجام شد.

رضا انصاری، کارشناس واردات کنترل مواد، از اجرای 
موفقیت آمیز پروژه دیوار نگه دارنده حریق در انبار 
مواد شیمیایی واقع در انبار تجهیزات واحد کنترل 

مواد خبر داد.
وی تصریح کرد: انبار مواد شیمیایی مستقر در انبار تجهیزات واحد کنترل 
مواد به مساحت ۱6 هزار مترمربع است که ترکیبی از مواد شیمیایی، 
روغن ها، گریس ها، حالل ها، اسیدها و... را در خود جای داده و لزوم 

حفظ و نگهداری از آن را دوچندان کرده است. به همین منظور جهت 
ایمن سازی این انبار، پروژه دیوار نگه دارنده حریق، جهت افزایش سطح 

ایمنی انبارها و کنترل در برابر حوادث اجرا شد.
انصاری اقدامات صورت گرفته در خصوص این پروژه را کشیدن دیوار 
نگه دارنده حریق به طول ۱۱۰ متر و ارتفاع ۳ متر، جداسازی ۲ انبار مجزا 
)هرکدام به مساحت 8 هزار مترمربع(، مجزا شدن انبار روغن و گریس 
)به مساحت 8 هزار مترمربع(، مجزا شدن انبار مواد شیمیایی، اسیدها 

و حالل ها )به مساحت 8 هزار مترمربع(، ایمن سازی وعدم نفوذ حریق به 
دلیل اختالف سطح انبار مواد شیمیایی و روغن ها و همچنین افزایش 
سطح ایمنی انبارها با نظارت کامل واحد ایمنی فوالد و کنترل دقیق در 

برابر حوادث برشمرد.
وی در پایان از مدیریت کنترل مواد، رئیس واردات انبارها و مسئولین 
انبارها که در اجرای این پروژه حمایت و همکاری الزم داشتند، تشکر و 

قدردانی کرد.

اجرای موفقیت آمیز دیوار نگه دارنده حریق در انبار مواد شیمیایی
در انبار تجهیزات واحد کنترل مواد صورت گرفت:

اجرای کامل تعمیرات اساسی ماشین 4 ریخته گری توسط کارشناسان داخلی
پس از 30 سال از زمان بهره برداری در شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت؛

دیدار رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه
بازدید مدیرعامل فوالد مبارکه  از 

چند واحد  ستادی شرکت
دیدار دکتر حجت اله صیدی مدیر عامل بانک صادرات

 ایران با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

گزارش تصوری

اهم خدمات و اقدامات 
۱. برنامه ریـزی و اقـدام جهت طـرح ویـژه خرید نـوروزی اعضای 
کثـر بـه مبلـغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال در اقسـاط ۱۰  تعاونـی ) حدا
ماهـه( بـا هـدف رفـاه حـال اعضـا در کلیـه شـعب فروشـگاه های 
ح : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱( همچنیـن تهیـه بسـته  هایپـر نشـان )آغـاز طـر
معیشـتی به ارزش تقریبی ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال با ۱۵ درصد تخفیف 
جهـت اعضـای تعاونـی بـه مبلـغ ۱۷،6۰۰،۰۰۰ ریـال و همچنیـن 
انعقـاد قـرارداد بـا تعـداد زیـادی از فروشـگاه های زنجیـره ای و 
فروشـگاه های کوثر در اصفهان و شهرسـتان ها جهت اسـتفاده 

اقسـاطی اعضـا تـا سـقف 6 مـاه؛ 
•برنامه ریزی جهـت طرح ویژه خریـد لوازم خانگی )محصوالت 
اسـنوا ، دوو ، ُبسـت( بـا هـدف مسـاعدت و رفـاه حـال اعضـای 
تعاونـی بـا تسـهیالت ویـژه بـه مناسـبت مبعـث حضـرت رسـول 

کـرم )ص( بـه  ایـن قـرار اسـت:  ا
خرید کاال به صورت نقدی با تخفیف ۱۵ درصد؛ 

خرید به صورت اقساط 8 ماهه با تخفیف ۴ درصد؛ 
خریـد بـا مشـارکت بانـک در اقسـاط ۱۲ ماهـه بـا تخفیـف ۴   

درصد؛
۲.پرداخت وام به بازنشستگان محترم فوالد مبارکه و خانواده 
مرحومین و بی سرپرسـتان بـا ظرفیت ماهیانـه ۲۰۰ نفر و سـقف 
۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریـال در اقسـاط ۳6 ماهـه و کارمـزد ۴ درصـد بـا 

همـکاری بانـک قرض الحسـنه مهـر ایـران؛
۳.برنامه ریزی و اقدام جهت بازنگری و طراحی مجدد ساختار 
سازمانی و تشکیالت انسانی شرکت متناسب با نیازها و اهداف 
آینده همسـو با جهت گیری استراتژیک شـرکت و اهداف شرکت 

فوالد مبارکه؛ 
۴.برنامه ریـزی و اقدامـات مقدماتـی جهـت تدویـن برنامـه 

شـرکت؛ اسـتراتژیک 
۵.برنامه ریزی و شـروع اقدامـات الزم جهت بازنگـری و طراحی 
مجـدد و تدویـن فرایندهـای سـازمان بـر اسـاس اصـول علمـی و 

ضرورت هـای سـازمانی؛
6.برنامه ریـزی و شـروع اقدامـات الزم جهـت مدیریـت اصولـی 

هزینه هـا؛
۷.برنامه ریـزی و اقـدام الزم جهـت تأمیـن و تقویت منابـع مالی 
شرکت در پایان سـال به منظور پرداخت مطالبات ذی نفعان با 

همکاری شـرکت فـوالد مبارکه؛
8.برنامه ریـزی و اقـدام جهـت اخـذ قیمـت کارشناسـی امـوال 
کارشناسـان  کانـون  توسـط  شـرکت  غیرمنقـول  و  منقـول 

دادگسـتری؛
۹.برنامه ریـزی و اقـدام جهت آغاز فرایند حسابرسـی سـال ۱۴۰۰ 
و حسابرسـی ویـژه سـال های ۱۳۹8 و ۱۳۹۹ بـر اسـاس تکلیـف 

مجمـع؛
۱۰.بررسـی و بازنگـری جـدی بـر روی شـرکت های زیرمجموعـه 
بر اسـاس نوع ، موضـوع فعالیت ، اعضـا هیئت مدیـره و مدیران 
عامـل شـرکت ها و برنامه ریـزی جهـت فعالیت هـای تخصصـی 

در آن؛
۱۱.برنامه ریزی جهت راه اندازی، تقویت و کنترل وضعیت مالی 
شـرکت های زیرمجموعه شـرکت تعاونی مصرف کارکنـان فوالد 

مبارکه به صـورت هلدینگ؛
۱۲.برنامه ریـزی و شـروع اقدامـات الزم جهـت سـاماندهی و 
لیسـت برداری کلیـه اقـالم مـازاد بـر نیـاز و انجـام اقدامـات الزم 
کـد موجود  جهـت برگـزاری مزایده فـروش اقـالم مـازاد بـر نیـاز و را
در انبارهـای شـرکت تعاونی مصـرف کارکنان فـوالد مبارکـه واقع 

در مجتمـع نگیـن نقـش جهـان؛
۱۳.برنامه ریـزی و اقـدام جهـت حضـور در مناقصه هـای زیـر بـا 

هـدف کسـب درآمـد و کارآفرینـی:
 ایاب و ذهاب قرارگاه صنایع دفاعی اصفهان؛

ایاب و ذهاب شرکت سپاهان باتری؛
 طبخ و توزیع غذا در شرکت فوالد سنگ.

۱۴.برنامه ریـزی و اقـدام جهـت انجـام معاینـات دوره ای طـب 
کار کارکنـان

۱۵.برنامه ریـزی و اقـدام مقدماتـی جهـت بازنگـری و تغییـر و 
به روزرسـانی وب سـایت شـرکت متناسـب بـا نیازمندی هـا و 

اهـداف پیـش رو؛
۱6.برنامه ریـزی و اقـدام جهـت تقویـت واحـد روابـط عمومـی 
به منظـور  مبارکـه  فـوالد  کارکنـان  مصـرف  تعاونـی  شـرکت 
اطالع رسـانی به موقـع و صحیح بـه اعضـا و سـهام داران محترم.

  گزارش خالصه ای از  اهم عملکرد
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد 

مبارکه )اسفند ماه 1400 (
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سرمایه گذاری هوشمند در زمینه ارتقای 

ایمنی سازمان سبب کاهش هزینه های 

ناشی از حوادث کار می گردد

تقدیراز۲۷شرکتدرهشتمینجایزهملیبهرهوریمعادنگامهایمثبتفوالدسازانبرایتأمینانرژیپایدار

در  تندیس  و  تقدیرنامه  اعطای  آیین  در  ایراسین،  گزارش  به 
هشتمین جایزه ملی بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران با 
حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو و رئیس سازمان ملی بهره وری 
این  در  گرفتند.  قرار  تقدیر  مورد  مجتمع  و  شرکت   ۲۷ ایران، 
فهرست ۲۴ شرکت و مجتمع به عنوان پیشروان بهره وری یک 
تا پنج ستاره معرفی شدند. 

گفت:  کمیسیون صنایع مجلس  گزارش معدن نامه، نائب رئیس  به 
با  فوالدی  بزرگ  شرکت های  توسط  برق  مگاوات  هزار   ۱0 تأمین 
همکاری وزارت نیرو، ازجمله اقدامات زیرساختی در راستای تأمین 
اولویت  در  شرکت ها  خود  تأمین  اقدام  این  با  است.  انرژی  پایدار 
خواهد بود و همچنیبن می توانند مازاد آن را به دولت بفروشند.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر

رئیس تحقیقات خدمات فنی و مهندسی شرکت 
فوالد مبارکه از همکاری این شرکت با دانشگاه های 
سراسر کشور برای انجام پروژه های تحقیقاتی حوزه 

صنعت فوالد خبر داد.
محمد حدادی رئیس تحقیقات خدمات فنی و مهندسی شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: برند فوالد مبارکه به عنوان 
یک نشان ملی و بین المللی با گرفتن جوایز مختلف ملی و بین المللی 
تقویت  شده و از طرف دیگر موضوع یادگیری نیز با کسب چنین جوایزی 

به خاطر قرار گرفتن سازمان در فرایندهای ارزیابی تقویت می شود.
وی گفت: شرکت کردن در مراحل ارزیابی چنین جشنواره هایی باعث 
آشنا شدن با روندهای موجود در دنیا شده و امتحانی محسوب می شود 
که در معرض آن قرار می گیریم تا نقاط ضعف و قوت خود را بشناسیم 
و نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام کنیم تا روند 

روبه رشد فوالد مبارکه ادامه پیدا کند.
 رئیس تحقیقات خدمات فنی و مهندسی شرکت فوالد مبارکه افزود: این 
گیری دانش بی نیاز نمی داند و برای ارتقای خود  شرکت خودش را از فرا

برنامه ریزی جدی دارد.
تعریف پروژه های تحقیقاتی متعدد در فوالد مبارکه

وی تصریح کرد: در حوزه تحقیق و فناوری در فوالد مبارکه و به طور خاص 
در واحد تحقیقات فنی و مهندسی شرکت، فرایند جدیدی را برای تعریف 
پروژه تحقیقاتی داشته ایم که بیش از ۳۰ پروژه تحقیقاتی جدید تعریف، 
ابالغ و اجرا شده است. البته بیش از ۳۰ پروژه تحقیقاتی نیز خاتمه یافته 
که در حوزه های مختلف مانند پروژه تعریف محصوالت جدید، بهبود 
فرایندهای تولید، بهینه سازی مصارف آب و انرژی، بهبود عملکرد 
تجهیزات تولید و پشتیبانی، بهبود فرایندهای ستادی و... بوده و نتایج 

بسیار خوبی را به همراه داشته است.
حدادی خاطرنشان کرد: با توجه به دغدغه ملی و استانی فوالد مبارکه در 
حوزه آب، پروژه ای تحقیقاتی با همکاری ناحیه انرژی و سیاالت شرکت 
انجام شد. در نتیجه این تحقیقات توانستیم یک پتانسیل کاهش 
مصرف آب را در یکی از واحدهای تولیدی شناسایی کنیم و درصورتی که 
این پروژه عملیاتی شود، میزان قابل توجهی آب در فرایند مربوطه و دیگر 

فرایندهایی که در آینده توسعه پیدا می کند صرفه جویی می شود و این 
پروژه یکی از پروژه هایی بود که نتیجه آن برای من دلچسب بود.
بهبود فرایندها و افزایش بهره وری نتیجه همکاری با 

دانشگاه ها
وی ادامه داد: همکاری با دانشگاه ها با دو نگاه انجام  شده و نتایج آن 
از مدنظر قرار می گیرد؛ اول دید سازمانی و شرکتی است که در این نگاه، 
اقدامات برای بهبود فرایندها و افزایش بهره وری شرکت انجام می شود 
کنون انجام شده به این مهم کمک کرده و تأثیرات آن  و پروژه هایی که تا
در سازمان مشهود است. جنبه دیگر نگاه ملی، منطقه ای و فراسازمانی 
است که این پروژه ها باعث شده تعدادی از شرکت های دانش بنیان نوپا 
به شرکت هایی مطرح تبدیل شوند. افزایش دانش دانشگاه های مطرح 
نیز از دیگر دستاوردهای همکاری فوالد مبارکه دانشگاه ها، خصوصا 

دانشگاه هایی مانند دانشگاه صنعتی اصفهان بوده است.
کرد: در  کید  وی پیرامون همکاری فوالد مبارکه با دانشگاه ها تأ
زمینه طراحی محصوالت، رویکرد قبلی فوالد مبارکه تعریف پروژه با 
دانشگاه های مختلف بوده، ولی رویکرد جدید، تأسیس پژوهشکده 
فوالد در دانشگاه صنعتی اصفهان و همکاری با این مرکز علمی است 
تا بتوانیم توسعه محصوالت جدید را به صورت متمرکز پیگیری کنیم 
و دانش مربوط به آن رسوب کند، مستند گردد و قابل استفاده در 

پروژه های بعدی باشد.
حدادی یادآور شد: پژوهشکده فوالد مرجع انجام پروژه های ما در زمینه 
طراحی محصوالت جدید فوالدی بوده که از سال گذشته نیز چندین 
پروژه تعریف شده و در مراحل پایانی است و در سال های آینده به مرحله 

تولید می رسد.
نظارت دپارتمان های تخصصی بر فرایند انجام پروژه های 

تحقیقاتی
وی در توضیح دپارتمان های ناظر بر پروژه ها افزود: نظارت بر پروژه های 
تحقیقاتی با تعریف دپارتمان هایی در واحد تحقیق توسعه محقق شده 
و تحقیقات فنی و مهندسی، تحقیقات فرایندهای تولید و تحقیقات 
مواد و انرژی عنوان این دپارتمان ها هستند. هرکدام از این دپارتمان ها 
مسئولیت نظارت بر پروژه های حیطه خودشان را دارند. هر پروژه 

تحقیقاتی که در فوالد مبارکه تعریف می شود کارشناسی از یکی از این 
دپارتمان ها مسئول نظارت بر آن پروژه می شود تا در طول انجام پروژه با 

برگزاری جلساتی روند پیشرفت بررسی شود.
رئیس تحقیقات خدمات فنی و مهندسی شرکت فوالد مبارکه متذکر 
شد: برای نظارت بر این پروژه ها از توان فنی و مهندسی خود واحدهای 
بهره بردار نیز به میزان زیادی استفاده می شود تا از دید فنی همکاران نیز 

این موضوعات بررسی شود.
فوالد مبارکه برنده جایزه محصول برتر تحقیق و توسعه در 

دهمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت
وی در مورد کسب جایزه محصول برتر تحقیق و توسعه در دهمین 
جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت خاطرنشان کرد: در واحد 
تحقیق و توسعه محصوالت زیادی طراحی شده و به عنوان محصول برتر 
تحقیق و توسعه حائز عنوان جوایز مختلف شده اند. در ارزیابی این جوایز 
ملی شرکت های مختلفی محصوالت خود را ارائه می دهند و این جوایز 
نه تنها کیفیت محصول نهایی را بررسی می کند، بلکه روند و فرایندهای 
تولید محصول را نیز بررسی می کند و همواره پیوستگی و پایداری تولید 

محصول جدید است که یک شرکت را از دیگر شرکت ها متمایز می کند.
کید کرد: فوالد مبارکه زیرساختی برای ایجاد فرایند توسعه  حدادی تأ
محصوالت ایجاد کرده که این اقدام باعث شده در سال های متمادی 

بتوانیم در جوایز ملی شرکت کنیم و عناوین مختلف  کسب کنیم.
سامانه »پژوهان« برای دریافت ایده های صاحب نظران

وی متذکر شد: سامانه ای با عنوان پژوهان برای عنوان کردن موضوعات 
ج  پژوهشی که دغدغه سازمان است طراحی شده تا ایده های خار
سازمان دریافت شود. قبال کارشناسان پروژه با توجه به شناختی که از 
محققین دانشگاهی در کشور داشتند بیشتر موضوعات را به آن ها ارجاع 

می دادند و این موضوع باعث بروز محدودیت برای ما می شد.
رئیس تحقیقات خدمات فنی و مهندسی شرکت فوالد مبارکه ادامه 
داد: این سامانه می تواند با ارائه موضوعات پژوهشی، زمینه ارتباطات 
گر کسی نامش  بیشتری را با محققین سراسر کشور فراهم کند و این یعنی ا
در پایگاه داده ما نبود نیز می تواند ایده های خود را مطرح سازد و در نتیجه 

پژوهشگران  بیشتری در خدمت پروژه های تحقیقاتی قرار می گیرند.

 به گزارش خبرنگار فوالد، یازدهمین نشست کمیته 
حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت فوالد مبارکه در سالن 
جلسات کمیته مدیریت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و 
حضور معاون بهره برداری، معاون سرمایه های انسانی، مدیر 
ارشد تولید، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیر 
بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست، مدیران نواحی 
مختلف، رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی با 
رویکرد ارتقای سیستم ایمنی شرکت فوالد مبارکه به صورت 

حضوری و آنالین برگزار گردید.
کبری محمدی، معاون بهره برداری در این جلسه  عباس ا
ضمن تشکر از تالش های صورت گرفته در خصوص دست یابی 
به نتایج مطلوب شاخص های ایمنی، خواستار تالش و جدیت 
همه کارکنان در جهت شناسایی ریسک فعالیت ها و رعایت 
دستورالعمل های ایمنی به منظور پیشگیری از وقوع حوادث 

شدید در روزهای پایانی سال شد.
وی در جهت جلوگیری از حوادث در فعالیت با جرثقیل های 
سقفی، خواستار همکاری و مشارکت واحدهای مختلف و دریافت 
نظرات واحد بازرس فنی و خبرگان این واحد به منظور بهبود 

ارتقای سیستم ایمنی جرثقیل های سقفی شد.
معاون بهره برداری بهبود ارتقای سیستم ایمنی جرثقیل های 
سقفی و تجهیزات باربرداری را از وظایف نواحی بهره برداری 
برشمرد و افزود: سرمایه گذاری هوشمند در زمینه ارتقای ایمنی 
سازمان سبب کاهش هزینه های ناشی از حوادث کار می شود و 

ارتقای بهره وری نیروی کار را به همراه دارد.
کبری در ادامه اجرای پروژه های ایمنی را جزو اولویت های سازمان  ا
معرفی کرد و ضمن اشاره به اهمیت ایمن سازی خواستار استفاده 
از زیرساخت های سازمان و بودجه های تخصیص داده شده در 

جهت ارتقای سطح ایمنی سازمان شد.
معاون بهره برداری ضمن اشاره به اینکه دست یابی به جایگاه 
فعلی در زمینه ایمنی حاصل تالش چندین ساله و تجربه اندوزی 
حوادث گذشته بوده است، خواستار کنترل و نظارت مؤثر در 
زمینه رعایت گردشکارهای ایمنی به ویژه در زمینه ایمن سازی 

کید کرد اولویت ایمنی جایگزین تولید نگردد. تجهیزات شد و تأ
و  ایمنی  حرفه ای،  بهداشت  مدیر  مدرسی فر،  حسین 
محیط زیست نیز در این جلسه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه در 
گزارشی به وضعیت شیوع سویه جدید اومیکرون در شرکت فوالد 
کسیناسیون  مبارکه اشاره کرد و با قدردانی از همکاران در انجام وا
و تالش همگانی در این زمینه خواستار کنترل و نظارت بیشتر در 
زمینه رعایت شیوه نامه های بهداشتی، استفاده از ماسک، پرهیز 
کن شلوغ به منظور تأمین سالمت کارکنان در  از تجمعات در اما

شرکت شد.
وی در ادامه به اهمیت سیستم نگهداری و نت جرثقیل های 
سقفی و کنترل و نظارت مؤثر در زمینه بازرسی از این تجهیزات 
حیاتی و تأثیرگذار خط تولید در پیشگیری از بروز حوادث پرداخت، 
ضمن اینکه به مسئولیت پذیری افراد درزمینه ایمن سازی 
تجهیزات و اجرای مؤثر گردشکار کارت ایمنی در فرایندهای 

کید کرد. تعمیرات خط تولید تأ
جواد کیانی رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی در 
گزارشی به نتایج شاخص های ایمنی در سطح شرکت اشاره کرد 
و ضمن تقدیر و تشکر از همکاران در دست یابی به نتایج مطلوب 
در این زمینه خواستار کنترل و نظارت مؤثر در بخش پیمانکاری 
شرکت شد و در ادامه به اهداف و برنامه های ایمنی در زمینه 
ارتقای سیستم ایمنی پیمانکاران شرکت در سال آینده نیز 

مطالبی ارائه کرد.
وی همچنین به اهمیت حفاظ گذاری قسمت های گرداننده 
تجهیزات، ایمن سازی تجهیزات و رعایت گردشکار کارت ایمنی 
کارکنان  کنترل و نظارت بر رفتار  در فعالیت های تعمیراتی و 
به منظور پیشگیری از حوادث کارگاهی باتوجه به رویدادهای 

کید کرد. گذشته تأ
رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی ضمن تشریح 
حوادث اخیر و هرم حوادث یازده ماهه سال ۱۴۰۰ خواستار کنترل 
و نظارت مؤثر بر اجرای سیستم های ایمنی فوالد مبارکه حین 
فعالیت های تولیدی و تعمیراتی شد و همچنین با ارائه گزارشی 
در زمینه وضعیت مانورهای برگزارشده در واحدهای مختلف 
خواهان توجه ویژه به انجام اقدامات الزم جهت افزایش آمادگی 

کارکنان به منظور مقابله با شرایط اضطراری احتمالی شد.
حیدری ابیانه رئیس بازرسی جراثقال ها و سازه ها سازه نیز در 
گزارشی به چالش های ایمنی جرثقیل ها و سازه های حامل 
جرثقیل اشاره و خواستار همکاری دسته جمعی در جهت بهبود 

وضعیت ایمنی جرثقیل های سقفی در سطح شرکت شد.

فوالد مبارکه زیرساختی برای ایجاد فرایند 
که این  کرده  توسعه محصوالت ایجاد 
اقدام باعث شده در سال های متمادی 
بتوانیم در جوایز ملی شرکت کنیم و عناوین 

مختلف  کسب کنیم

معاون بهره برداری در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مطرح کرد:

همکاری فوالد مبارکه با دانشگاه های کشور در زمینه انجام پروژه های تحقیقاتی
کید کرد: رئیس تحقیقات خدمات فنی و مهندسی شرکت فوالد مبارکه تأ

محمدحدادیرئیستحقیقاتخدماتفنیو
مهندسیشرکتفوالدمبارکه

موفقیت در اجرای توقفات سالیانه احیا مستقیم  ۱ و آمادگی کامل جهت پشتیبانی تولید
محمدرضـا فتحـی، مدیـر واحـد احیـا مسـتقیم 1 از 
اجـرای توقفـات سـالیانه احیـا مسـتقیم 1 و آمادگـی 
کامـل جهـت پشـتیبانی تولیـد خبـر داد و گفـت: بـا 
توجـه بـه نام گـذاری سـال 1400 بـا شـعار »تولیـد، پشـتیبانی ها و 
مانع زدایی ها«، همکاران شاغل در واحد احیا مستقیم 1 اراده کردند 
تا در مسـیر تحقق این اهداف قدم بردارند. در همین راستا از ابتدای 
سال جاری با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و متخصصین 
واحـد جهـت رفـع موانـع تولیـد، بـا لحـاظ شـرایط خـاص تولیـد بـا 
تصمیمات و اقدامات مهم و مشخص، اقدامات مؤثری را رقم زدند.
وی افزود: این واحد با برنامه ریزی های دقیق و منظم و با همکاری دیگر 
واحدهای تولیدی، تجهیزات و ملزومات موردنیاز، تأمین و تولید در 
تمامی مراحل، با وجود شرایط خاص در دستور کار واحد احیا مستقیم۱ 

قرار گرفت.
نادر اروج نژاد رئیس تعمیرات احیا مستقیم در این خصوص افزود: 
شات دان های سالیانه و روزانه با برنامه ریزی دقیق انجام پذیرفت که از 
مهم ترین آن ها می توان به شات دان سالیانه مدول های D, E با تعداد 
مجموع ۵6 هزار نفر ساعت تعمیرات مرکزی و حدود ۱8 هزار نفر ساعت 

مجموع تعمیرات واحد و شرکت های پیمانکار مقیم واحد اشاره کرد.
وی در ادامه به فعالیت های انجام شده در شات دان مدول E نیز 
اشاره کرد و افزود: تعمیرات داخل کوره، تعویض تعداد ۱68 عدد الین 
مشعل های ریفرمر و سرویس الین های مشعل های ریفرمر، تعویض و 
تعمیر باندل های N1, N2, N3، تعویض الین وسط اسکرابر تاپ گس، 
 N1, اصالح هدر الین پروسس فیول، تعویض و تعمیر باندل های
N2، تعمیرات سیستم های سیاالت، حمل مواد، برق و ابزار دقیق، 
کمپرسورها، اسکرابرها، تعمیرات نسوز کوره، الین باستل، تاپ گس، 
نظافت اسکرابرها و انجام فعالیت های بهینه سازی )تانک ۴۲, ۰۱، 

بای پس کولینگ، انتهای ِهدر پروسس فیول( ازجمله فعالیت های 
صورت گرفته در این مدول بود.

رئیس تعمیرات احیا مستقیم تصریح کرد: در بهمن ماه سال جاری و با 
استفاده از فرصت تولید با توجه به محدودیت های گاز و برق اعمال شده، 
شات دان سالیانه مدول D نیز در این ماه برنامه ریزی شد. سپس با فراهم 
ساختن زیرساخت های الزم و با مساعدت دیگر واحدهای پشتیبانی و 
با همکاری شرکت ایریسا و فراهم کردن شرایط ایمن، تعویض و ارتقای 

سیستم کنترل مدول D نیز با موفقیت صورت پذیرفت.
اروج نژاد فعالیت های انجام شده در شات دان مدول D را تعویض 
گ لگ،  کاتالیست ۴۳۲ عدد تیوب ریفرمر، تعمیر نسوز ۴۳۲ عدد دا
تعمیر و اصالح قسمت کولینگ زون، تعمیر نسوز ریفرمر، نصب الین 
کوره تعویض نوار نقاله ۲۱، تعمیرات  گاز متان به محوطه  انتقال 
داخل کوره، تعویض و اصالح الین پروسس فیول ریفرمر و تعویض 
الین وسط اسکرابر تاپ گس، تعمیرات سیستم های سیاالت، حمل 
 ،71B مواد، برق و ابزار دقیق، کمپرسورها، اسکرابرها و اصالح سایلنسر
تعمیرات نسوز کوره، الین باستل، تاپ گس، نظافت اسکرابرها، انجام 
فعالیت های بهینه سازی )تانک ۴۲, ۰۱،  بای پس کولینگ،انتهای 

هدر پروسس فیول( معرفی کرد.
علیان سرپرست تعمیرات برق و ابزار دقیق واحد احیا  مستقیم نیز در 
خصوص ارتقای سیستم اتوماسیون مدول D یادآور شد: با توجه به 
اهداف و نقشه راه شرکت، یکی از اقدامات مشخص شده در جهت رفع 
موانع تولید جایگزینی سیستم های کنترل جدید به جای سیستم های 
قدیمی بود که برای طراحی آن ها دچار محدودیت های زیادی بودیم، 
ازجمله مهم ترین محدودیت ها عدم پایداری سیستم به دلیل فرسودگی 
ج از رده تولید  قطعات زیرمجموعه و عدم امکان تأمین به دلیل خار
بودن آن ها بود و محدودیت های عدم امکان افزایش ظرفیت انتقال 

داده ها و لزوم افزایش ظرفیت تولید و به دنبال آن اضافه کردن تجهیزات 
بود که سیستم موجود امکان انتقال و پردازش سیگنال های جدید را 
نداشت؛ ضمن اینکه عدم امکان آرشیو اطالعات و آنالیز هم یکی دیگر 

از محدودیت ها بود.
وی تصریح کرد: بنابراین با برنامه ریزی و درخواست و حمایت مدیریت 
ارشد در تخصیص بودجه موردنظر، پروژه تأیید و با همکاری واحدهای 
توسعه و تولید و تعمیرات واحد در یک توقف برنامه ریزی شده و با 
مشخص کردن فعالیت ها به طور دقیق در ۲۵ روز کاری و با مشارکت 
گروه های کارشناسی شرکت ایریسا و اتوماسیون واحد احیا، تعویض 

سیستم کنترل انجام پذیرفت.
وی مهم ترین فعالیت های انجام گرفته در این خصوص را جداسازی 
کابل ها، نصب  کابل کشی و سربندی  کنترل و سیگنال،  کابل های 
تابلوهای جدید کنترل و قدرت و تابلوهای ورودی و خروجی نصب 
میزهای اپراتوری و برقراری ارتباط بین سرورها و کابینت های کنترل، 
تست عملکردی کنترلرها، تست گروهی و سیگنال چک، تست عملیات 
مربوط به ترتیب استارت و استپ تجهیزات و تست شرایط ایمن شدن 
تجهیزات به هنگام بروز خرابی و آالرم ها معرفی کرد که تمامی این مراحل 
با هماهنگی برنامه ریزی و تعامل گروه های کاری به دقت انجام شد و 

نتیجه آن عملکرد مناسب سیستم در زمان تولید بود.
مدیر واحد احیا مستقیم یک در پایان ضمن تشکر از حمایت مدیران 
ارشد سازمان و همکاری خوب رؤسا و سرپرستان تولید، تعمیرات و برق 
و ابزار دقیق و دیگر همکاران واحد که با تعامل، صبر و حوصله در مسیر 
اجرای این پروژه، نتیجه مطلوب را رقم زدند، اظهار امیدواری کرد با 
مساعدت و پشتیبانی مجموعه مدیریت سازمان و با حذف موانع و 
برنامه ریزی های دقیق و منظم، در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی 

تولید آهن اسفنجی گام برداریم. 

مدیر واحد احیا مستقیم ۱ مطرح کرد:

محمدرضافتحی،مدیرواحداحیامستقیم۱
شرکتفوالدمبارکه
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آیینکاشتنهالوتوسعهفضایسبز
درشرکتفوالدامیرکبیرکاشان

اهدای5هزارنهالبهمناسبتروزدرختکاری
درشرکتفوالدهرمزگان

گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان، مراسم روز درختکاری در  این  به 
شرکت با هدف حمایت از محیط زیست و با شعار »هر فوالدی یک نهال« 
برگزار و در آن تعداد 5 هزار نهال گل سانسوریا به کارکنان اهدا شد.در این 
مراسم که با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد، 
گردید. با راه اندازی این  گلخانه مرکزی فوالد هرمزگان نیز افتتاح  دومین 
گلخانه تعداد گل های آماده به کشت به ۲ برابر افزایش یافت.

     
روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان اعالم کرد: این شرکت همواره به 
توسعه و نگهداری فضای سبز اهتمام ویژه داشته است و به همین منظور در 
روز درختکاری، به منظور ترویج این فرهنگ، مبادرت به کاشت   ۲50 اصله 
کتوس با همکاری واحد فضای سبز شرکت در محوطه  کا نهال زیتون و 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان نمود.

حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق و خودرو 
چهارمحال و بختیاری، اولویت های این شرکت در حوزه 

تکنولوژی را حفظ، توسعه و انتقال دانش و فناوری برشمرد.
گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و   به 
بختیاری، مدیرعامل این شرکت در نشست با مدیرعامل و 
مدیران ارشد شرکت ایریسا، اظهار کرد: شرکت ایریسا یکی از 
شرکای تجاری ارزشمند شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
است که از زمان راه اندازی این مجموعه همواره در کنار این 

شرکت بوده است.
حمید شجاعی افزود: در حوزه فناوری، شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری حرکت به سمت توسعه سیستم های 
اطالعاتی نوین و تحول دیجیتال با هدف حرکت به سوی 
هوشمندسازی کارخانه را در دستور کار خویش قرار داده که این 

امر با همکاری شرکت ایریسا محقق خواهد شد.
کبر گلبو مدیرعامل شرکت بین المللی  در ادامه این نشست ا
ایریسا نیز ضمن ارزشمند خواندن نگاه و اهداف عالیه مدیریت 
مجموعه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در 
راستای تعامالت و همکاری های مؤثر فی مابین در حوزه های 
تحول دیجیتال، فصل جدیدی از همکاری ها بین دو شرکت آغاز 
شده و امید است به سبب آن شاهد افزایش بهره وری شرکت ورق 

خودرو چهارمحال و بختیاری باشیم.
وی اظهار کرد: ما در تالشیم با پشتیبانی دیجیتال از سازمان هایی 
چون شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در فناوری 
اطالعات، سیستم های اطالعات مدیریت و اتوماسیون صنعتی، 
با توجه به توسعه و رشد سریع فناوری ها در توسعه های بعدی 

آنان مؤثر واقع گردیم.

 حفظ، توسعه و انتقال دانش و فناوری

 از اولویت های شرکت ورق خودرو 

چهارمحال و بختیاری

خبر  کوتاه

 گــروه فـــوالد مــــبارکه    

گفت: اجرای  گان  مدیرعامل شرکت فوالد هرمز
باعث  گان  هرمز فوالد  توسعه ای  ح های  طر
گان  اشتغال زایی و توسعه اقتصادی استان هرمز

خواهد شد.
عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان در مراسم 
افتتاحیه دومین کنفرانس بین المللی فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
اظهار کرد: ما در فوالد هرمزگان معتقدیم باید به سمت تکنولوژی های 
روز دنیا پیش برویم و در همین راستا این کنفرانس بین المللی برگزار 

شده است.
وی با اشاره به اینکه فوالد هرمزگان همواره در همه عرصه ها از شناسایی 
نخبگان تا برگزاری این گونه کنفرانس ها فعال و پیش قدم بوده است، 
اظهار داشت: امسال تندیس بلورین تعالی سازمانی را به همت کارکنان 
این شرکت کسب کردیم؛ ضمن اینکه موفقیت های دیگری نظیر کسب 
عنوان شرکت برتر در جشنواره شهید رجایی، جایزه ویژه فعالیت های 
اجتماعی، تندیس مشتری مداری و عنوان محصول برتر نیز از دیگر 

افتخارات کسب شده شرکت بود.
ح  مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان ابراز داشت: در دهه فجر ۴ طر
توسعه ای با حمایت مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه آغاز شد که شامل 
احیای ۹۰۰ هزار تنی ظرفیت تولید فوالد هرمزگان، مخازن ذخیره سازی 
آهن اسفنجی به میزان ۳۰ هزار تن و جمع آوری گازهای صنعتی به مقدار 
کسیژن بود؛ همچنین ۵۱ درصد سهام شرکت  ۱۰ هزار مترمکعب بر ساعت ا
ستاره سیمین امسال خریداری شد و بعد از ۱۳ سال، طرح احیای ۱.۷۲ 

میلیون تنی نیز کلنگ زنی شد.
معروفخانی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی در سال 
جاری، تصریح کرد: فوالد هرمزگان در طرح های توسعه ای پیشرو است 
و با عملیاتی شدن این طرح ها که تقریبا ۳۰ ماه زمان می برد، برای چند 

هزار نفر اشتغال زایی صورت می گیرد.
وی افزود: این طرح های توسعه ای در کنار آب های آزاد، برای استان 
سرسبز هرمزگان نعمت های فراوانی در حوزه اشتغال زایی و شرایط 
اقتصادی استان در پی دارد، به خصوص در زیرساخت هایی که فراهم 
می شود و سرمایه گذاری های دیگری که در این حوزه برای کامل شدن 

زنجیره تولید خواهیم داشت.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان اضافه کرد: قرار بود طرح های متعددی 
برای افزایش ظرفیت ۱.۵ میلیون تنی به ۳ میلیون تن در فوالد هرمزگان 
اجرا شود، اما به دلیل تحریم ها، شرکت  ایتالیایی از اجرای آن سر باز زد. در 
نهایت این امر به دست متخصصان داخلی بومی سازی های شد و طی 
سال آینده این ظرفیت به ۲ تا ۲.۲ میلیون تن خواهد رسید و افق تولید 

سالیانه ۳ میلیون تنی را نیز همچنان در پیش رو داریم.
وی در حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت یادآور شد: حوزه مسئولیت 
اجتماعی وظیفه اخالقی و شرعی شرکت هاست و باید به صورت هدفمند 
انجام شود و فوالد هرمزگان در گروه فوالد مبارکه یکی از شرکت هایی بود 

که به صورت هدفمند این کار را انجام داد.
معروفخانی افزود: حمایت و تحت پوشش قرار دادن ۵ هزار یتیم در 
استان هرمزگان، مشارکت در ساخت یک مدرسه ۱۲ کالسه، کمک 
به سیل زدگان و زلزله زدگان استان هرمزگان، حمایت از ۷۰ دانش آموز 
کسیژن رایگان به  نخبه از خانواده های کم بضاعت هرمزگان، توزیع ا
تمام بیمارستان های شهر هرمزگان، اهدای ۱۰ میلیون ماسک درمانی 
به دانشگاه علوم و توزیع اقالم بهداشتی از نمونه های اقدامات در حوزه 

مسئولیت های اجتماعی این شرکت است.
مدیرعامل فوالد هرمزگان با اشاره به بومی سازی دستگاهی برای آنالیز 
و آزمایش گندله در آزمایشگاه های شرکت های فوالدی کشور که با 
همکاری فوالد هرمزگان و یک شرکت دانش بنیان انجام شد، تصریح 
کرد: ساخت این دستگاه برای اولین بار در کشور انجام شد و 8۰ هزار یورو 

صرفه جویی ارزی برای شرکت به همراه داشت.
معروفخانی یادآور شد: برای سال آینده در نظر داریم با حمایت مدیرعامل 
فوالد مبارکه برای تکمیل زنجیره تولید فوالد هرمزگان، واحد نورد گرم این 

شرکت با ظرفیت ۳.۵ میلیون تن را اجرایی کنیم.
وی درباره مهم ترین چالش های شرکت فوالد هرمزگان نیز گفت: همانند 
سایر فوالدسازان کشور، مهم ترین چالش این شرکت انرژی است، که 
امیدواریم به همت دولت، مشکل تأمین برق در سال آینده برطرف 
شود و همچنین با برنامه ریزی انجام شده مشکل تأمین مواد اولیه نیز 

مرتفع گردد.
کسب رکورد تولید اسلب در فوالد هرمزگان

سید اصغر مدنی، معاون بهره برداری فوالد هرمزگان در این کنفرانس با 
اشاره به تولید گریدهای ویژه در این شرکت گفت: امسال علی رغم کاهش 
مصارف برق و قطعی گاز، توانستیم ۳ رکورد ماهیانه در تولید اسلب در 

فوالد هرمزگان ثبت کنیم.
وی افزود: همچنین توانستیم ۴ گرید متفاوت در حوزه فوالدهای مقاوم 
به خوردگی اتمسفر، فوالدهای ساختمانی استحکام باال، فوالدهای 

ساختماتی استحکام باال و قالب های پرس پالستیک را تولید کنیم.
معاون بهره برداری فوالد هرمزگان تصریح کرد: در خصوص کاهش مصرف 
انرژی اقدامات مهمی در شرکت انجام شده است؛ به طوری که در کاهش 

مصرف نسوز در شرکت رکوردهای خوبی به ثبت رسید.
مدنی در خصوص بومی سازی خاطرنشان کرد: پودرهای ریخته گری، 
گریدهای کم کربن،  گریدهای متوسط کربن و... در شرکت بومی سازی 
شد؛ ضمن اینکه ارتقای سیستم سطح ۲ ریخته گری فوالد را اجرایی و 

هوشمندسازی فرایندهای فوالدسازی را نیز عملیاتی کردیم.
توجه به ارزش افزوده سرباره حاصل از تولید فوالد

علیرضا کاظمی، معاون تکنولوژی و توسعه فوالد هرمزگان نیز با اشاره 
به حجم تولید سرباره در صنعت فوالد، خاطرنشان کرد: فراوری سرباره 
کنون  صنعت فوالد می تواند ارزش افزوده زیادی ایجاد کند، به طوری که ا
سرباره در حوزه حمل ونقل، صنعت سیمان و  صنایع کشاورزی )به عنوان 

کود غنی از آهن و کلسیم و ریزمغذی ها( استفاده می شود و همچنین در 
ساحل سازی و ایجاد سواحل مصنوعی کاربرد دارد.

کاظمی در ادامه درباره اقتصاد گردشی در صنعت فوالد اظهار کرد: منظور 
از اقتصاد چرخشی در صنعت فوالد، تولید فوالد به گونه ای است که 

کمترین ورودی ضایعات به طبیعت را داشته باشد.
وی افزود: به دلیل مسائل محیط زیستی در بیشتر کشورها، بازیابی در 
صنعت فوالد ازجمله موضوعات بسیار مهم و سودآور است که در همه 
ابعاد تولید فوالد همچون احیا مستقیم، فوالدسازی، استفاده از قراضه 

و... کاربرد دارد.
معاون تکنولوژی و توسعه فوالد هرمزگان تصریح کرد: سرباره های آهن 
و فوالد در حال حاضر سهم قابل توجهی در اقتصاد چرخشی بسیاری از 

کشورها به خود اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: در طول ۵۰ سال گذشته صنعت فوالد با سرمایه گذاری در 
تحقیقات کاربردی و توسعه تکنولوژی، فوالدهای پیشرفته و فوق العاده 
مقاوم تولید کرده است. این گریدها وزن بسیاری از مصنوعات فوالدی را 

تا ۴۰ درصد کاهش داده اند.
بخش  محصوالت  وزن  بهینه سازی  کرد:  خاطرنشان  کاظمی 
جدایی ناپذیر یک اقتصاد چرخشی است و دنیا به دنبال فوالدسازی 

مستحکم با وزن پایین است.
کید کرد: در حوزه مواد اولیه،  معاون تکنولوژی و توسعه فوالد هرمزگان تأ
کشور در طی ۱۳ تا ۲۰ سال آینده با محدودیت هایی مواجه می شود که 
برای حل آن باید روش های خود را عوض کنیم یا مواد اولیه جایگزینی 

پیدا کنیم.
همکاری پارک علم و فناوری هرمزگان و فوالد هرمزگان در 

زمینه نخبه پروری
مدیر پارک علم و فناوری استان هرمزگان نیز در مراسم افتتاحیه دومین 
کنفرانس بین المللی فوالدسازی و ریخته گری مداوم اظهار داشت: 
پارک علم و فناوری هرمزگان در تعامل با شرکت فوالد هرمزگان درصدد 

نخبه پروری از دوران کودکی است.
و  چهارم  صنعتی  انقالب  در  هرمزگان  فوالد  کرد:  تصریح  فتی 
هوشمندسازی، پیشرو است و فناوری در فوالد هرمزگان نقش مهمی 

و تعیین کننده ای دارد.
وی با بیان اینکه پارک علم و فناوری این زمینه را دارد که ایده های مورد 
توجه در این کنفرانس را به سمت اجرایی هدایت نماید، افزود: برای 
پذیرش ایده های جدید از سمت نوآوران و پژوهشگران پارک فناوری، 

این آمادگی را برای همکاری با شرکت فوالد هرمزگان دارد.
مدیر پارک علم و فناوری استان هرمزگان با اشاره به تعامل دانشگاه و 
شرکت های فوالد هرمزگان گفت: دانشگاه صنعتی اصفهان و صنعتی 
شریف در همکاری با دانشگاه هرمزگان این فرصت را فراهم کرده اند تا 
بتوان رشته مهندسی مواد را برای اولین بار در دانشگاه هرمزگان برگزار 

کند.

اشتغال زایی و توسعه اقتصادی استان با طرح های توسعه ای فوالد هرمزگان
مدیرعامل فوالد هرمزگان در افتتاحیه دومین کنفرانس بین المللی فوالدسازی و ریخته گری مداوم مطرح کرد:

اهمیت به ایمنی نوعی سرمایه گذاری است

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست )HSE( شرکت 
فوالد سنگان با اشاره به اینکه بحث ایمنی در کار به منزله 
سرمایه گذاری است، نه هزینه، گفت: با توجه به گزارش های 
ارائه شده به بخش مدیریت مجموعه، هزینه ها در این بخش 

برد-برد است و در حقیقت به نوعی سرمایه گذاری است.
محمود دهقان درباره الزام و ضرورت این واحد در مجموعه های 
تولیدی اظهار کرد: در مجتمع فوالد سنگان به  دلیل حمایت های 
مدیرعامل مجموعه و وجود الزامات قانونی بر اساس گردش 
کارها، با تالش کلیه همکاران ساعی و پرتالش و پس از ممیزی  

نهایی موفق به کسب ایزوهای ۴۵۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ شدیم.
وی میزان حوادث در این شرکت را بسیار کم دانست و افزود: در 
بخش پیمانکاران زیرمجموعه با توجه به وجود هم زمان بخش 
Production و Contraction در بخش تولید خوشبختانه حوادثی 
نداریم و حوادث ما در بخش ساخت وساز پروژه هاست که میزان 

آن بسیار کم گزارش شده است.
 HSE کرد: بخش  HSE شرکت فوالد سنگان تصریح  مدیر 
زیرمجموعه معاونت منابع انسانی است و با توجه به گزارش های 
ارائه شده به بخش مدیریت مجموعه، هزینه ها در این بخش برد-

برد است و در حقیقت نوعی سرمایه گذاری است.
 HSE دهقان درباره عمده چالش های فوالد سنگان در بخش
کرد: با توجه نیاز واحد کنسانتره سازی به پودر  خاطرنشان 
کنسانتره، این ماده توسط تریلر و کمپرسی وارد مجتمع می شود؛ 
به همین منظور در حمل ونقل جاده ای با مشکالتی مواجهیم. از 
سوی دیگر، شیوع ویروس کرونا نیز از دیگر چالش هایی است که 

تمام واحدهای تولیدی در کشور با آن مواجه اند.
وی با اشاره به تأثیر آموزش در افزایش ضریب اطمینان و کیفیت 
در حوزه HSE بیان کرد: خوشبختانه در بخش آموزش اقدامات 
اساسی در مجتمع صورت گرفته است. با توجه به ارتباط مستقیم 
این واحد با واحد آموزش نیازسنجی آموزشی در اختیار این واحد 
قرار گرفته است. تمام کارکنان در بدو ورود باید وسایل حفاظت 
فردی را دریافت کنند و سپس در کالس های آموزش ایمنی 
مقدماتی حضور یابند و در غیر این صورت، ورود و خروج کارکنان 

به صورت رسمی در مجتمع ثبت نخواهد شد.
مدیر HSE شرکت فوالد سنگان با اشاره به اقدامات این شرکت 
در حوزه HSE طی ۱۰ ماه گذشته عنوان کرد: یک پایگاه ارتقای 
سالمت جسم و روان در شهرستان خواف دایر کردیم که یک 
روان پزشک، مشاور ژنتیک، روان شناس و پزشک عمومی دو 
روز در هفته در مجموعه حضور دارند و به کارکنان فوالدی و 
شهروندان خدمات ارائه می کنند؛ ضمن اینکه سامانه »سینا کر« 
نیز که با همکاری یک شرکت دانش بنیان راه اندازی شده توسط 
۳۰ پزشک، کارکنان را رصد می کند و به لحاظ سخت افزاری نیز 
دستگاه فشارخون و قند خون برای تمامی کارکنان خریداری و در 
اختیار آن ها قرار داده شده است. این کارکنان و خانواده های آن ها 
به صورت آنالین داده های سالمت خود را وارد سامانه می کنند و 

توسط پزشکان رصد می شوند.

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد سنگان:
عطااهللمعروفخانی،مدیرعاملشرکتفوالدهرمزگان

سیداصغرمدنی،معاونبهرهبرداریفوالدهرمزگان

یت ایران به   اهدای نشان لیاقت مدیر
 مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکافوالد 

یافت تندیس زرین رضایت مندی مشتری   در
توسط شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

به گزارش روابط عمومی هلدینگ توکا فوالد، در 
آیین تجلیل از مدیران و برندهای برگزیده ملی که با 
عنوان جشنواره فجر مدیریت ایران توسط معاونت 
آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت و دانشگاه صنایع و معادن 
ایران و با همکاری مؤسسه مطالعات خلیج فارس و همراهی 
تشکل های علمی و دانشکده های مدیریت کشور و نیز  با بهره گیری 
از تجربیات ارزشمند ۸ گردهمایی بزرگ بنگاه های برتر اقتصاد ایران 
با رویکرد تبیین نظام مدیریتی شایسته ساالر در قرن جدید، در مرکز 
همایش های المللی صداوسیما برگزار گردید، تندیس نشان لیاقت 
مدیریت ایران به احمدرضا سبزواری مدیرعامل گروه سرمایه گذاری 

توکافوالد اهدا شد.
بنابر این گزارش، این رویداد ملی فرصتی فراهم آورد تا اندیشمندان 
علم مدیریت در کنار سکان داران بنگاه های برتر اقتصادی کشور در دو 
بخش خصوصی و عمومی، آخرین دستاوردهای جهان در توسعه و 

ک گذارند  مدیریت را با تجارب به روز مختصات اقتصادی ایران به اشترا
گاهی نسل های آینده کسب وکار  و آمیزه ای درخور از تجربیات ملی برای آ

کشور پدید آورند.

رضایت منـدی  سراسـری  اجـالس  یازدهمیـن 
صداوسـیما  همایش هـای  سـالن  در  مشـتری 
بـا حضـور مدیـران دولتـی، اسـاتید دانشـگاه و 
مدیـران شـرکت های پیشـرو در ایـن حـوزه برگـزار و شـرکت فـوالد 
امیرکبیـر کاشـان موفـق بـه دریافـت تندیـس زریـن رضایتمنـدی 

گردیـد. مشـتری 
روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با اعالم این خبر افزود: این 
مراسم در راستای اهداف کالن اقتصادی کشور و نیل به خودکفایی 
توسط فعاالن عرصه تولید، صنعت و خدمات و با حمایت سازمان های 
برند و بهره گیری از دانش و تجارب استادان و مشاوران برجسته 

کشورمان برگزار شد.
 گفتنی اسـت ایـن رویـداد که امسـال با رویکـرد جهـش تولید و بـا هدف 
تقدیـر از مدیـران پاسـخگو و مشـتری مدار برگـزار شـد، شـرکت کنندگان 
ک دیدگاه ها، توانمندی ها و راهکارها با یکدیگر، در یک  عالوه بر اشـترا

رقابت جدی، اما دوستانه، عملکرد خود را در معرض بررسی و قضاوت 
متخصصان و کارشناسان قرار دادند که در پایان شرکت فوالد امیرکبیر 

کاشـان توانسـت لوح زرین مشـتری مداری را کسب کند.

در یازدهمین اجالس سراسری رضایت مندی مشتری صورت گرفت:در جشنواره فجر مدیریت ایران صورت گرفت:

علیرضاکاظمی،معاونتکنولوژیوتوسعهفوالدهرمزگان
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       بـــــــــــــــازار

بحراناوکراینوتوقفطرحهایتوسعهبخشمعدنجهان

خبــــــــــــــــر    

به گزارش روابط عمومی هلدینگ توکافوالد، منصوری 
مدیرعامل و نائب رئیس شرکت توکابتن با حضور در کانون 
ناشنوایان استان اصفهان از نزدیک با فعالیت های این مرکز 
آشنا شد و در جلسه ای با هیئت مدیره این کانون در خصوص 
پروژه در حال اجرای ساختمان کانون ناشنوایان اصفهان 

کره و تبادل نظر صورت گرفت. مذا
گفتنی است حدود ۱۴ هزار ناشنوا در اصفهان وجود دارد که از این 
تعداد بالغ بر ۳۵۰۰ نفر آنان عضو کانون ناشنوایان هستند. کانون 
ناشنوایان برای رفاه حال ناشنوایان در شهرهای شاهین شهر، 
کزی را دایر کرده و به  زرین شهر، نجف آباد، خمینی شهر و نطنز مرا

ناشنوایان خدمات ارائه می کند.
شایان ذکر است شرکت توکابتن مجری ساخت ساختمان اداری 

این کانون در منطقه ملک شهر اصفهان است.

آتیه فوالد  هلدینگ  عمومی  روابط  گزارش  به   
نقش جهان، در راستای اجرای سیاست های ابالغی شرکت 
فوالد مبارکه مبنی بر اخذ گواهینامه ایزو 2015: 9001 گروه 
فوالد مبارکه، اولین جلسه فرایند و مراحل اجرای استقرار 
 ISO 9001 :2015 سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد

برگزار شد.
بنابر این گزارش، این جلسه به منظور معارفه مدیران پروژه 
هلدینگ آتیه از طرف شرکت بین المللی مهندسی هیوا صنعت 
واال به عنوان گروه مشاورین استقرار سیستم های مدیریتی 
مذکور با حضور احمد سعیدبخش مدیرعامل، معاونین و مدیران 
ستادی هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان به صورت حضوری روز 
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱6در سالن جلسات ستاد مرکزی هلدینگ 

آتیه فوالد برگزار شد.
گفتنی است جدول زمان بندی مراحل اجرای استقرار استاندارد 
فوق الذکر به همراه عنوان فعالیت های موردنیاز در این جلسه 

ارائه گردید.

خبر کوتاه

افزایشقیمتفلزاتدراقتصادهایآسیایی

بازدید مدیرعامل شرکت توکابتن از 
کانون ناشنوایان استان اصفهان

برگزاری اولین جلسه فرایند استقرار 
سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر 

ISO 9001:2015 استاندارد

بورس و سهام

گهی آ

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وب سایت شرکت به نشانی www.msc.ir، منوی خرید و تأمین کنندگان، مناقصات مراجعه و 
طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( اقدام نمایید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است.

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

انجام عملیات تهیه مصالح واجرای عملیات شیب بندی و اصالح جوی و جاده های مجتمع فوالد سبا

 فروش اقالم ضایعاتی )پودرهای اکسید آهن اسیدشویی 1 و 2 - روغن های ضایعاتی مخلوط با آب واحد امولسیون -

 تنه، شاخه، برگ و برگ سوزنی به صورت درهم(

EPC ید و اجرای سیستم های صوتی و اینترکام و پیجینگ ورزشگاه نقش جهان به صورت خر

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

 1 4 ۰ ۰ /1 2 /28

1 4 ۰ 1 /۰ 1 /2 ۹

1 4 ۰ 1 /۰ 1 /1 8

ــط تب مر ــت  ی یر مد

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

د ا ز ما د  ا مــو ش  و فــر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

نوع فراخوان

 فراخوان عمومی

مزایده عمومی

 

فراخوان عمومی

ه ر شــما

48 53 2 75 1

1 4 ۰ ۰4 ۰ ۰ ۰64

48 54848 8 و   48 5484 ۹۰

یف د ر

1

2

3

1 ۰ , ۰7۰

1 ۰ , 3 2۰

1 ۰ , 56۰

1 ۰ , 42۰

1 ۰ , 47۰

1 ۰ , 3 6۰

1 ۰ , 67۰

1 ۰ , ۹ 6 ۰

1 ۰ , 65 ۰

1 ۰ , 7۹۰

۰.۹۹

4. 1 3

1 .42

1 .۹ 6

۰. 57

6 6

1 6 ۹

7 4

5 1

62

1 ۰ , 1 7۰

1 ۰ , 5 ۹۰

1 ۰ , 7 4 ۰

1 ۰ , 53۰

1 ۰ , 5 ۹۰

1 ۰ ۰

42۰

1 5 ۰

2 1 ۰

6 ۰

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

14۰۰/12/14

14۰۰/12/15

14۰۰/12/16

14۰۰/12/17

14۰۰/12/18

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 ۰. ۰ ۰ ۰
1 ۰.2۰ ۰
1 ۰.4 ۰ ۰
1 ۰.6۰ ۰
1 ۰. 8 ۰ ۰
1 1 . ۰ ۰ ۰

1 ۰. 1 7۰

1 ۰.7 4 ۰
1 ۰. 5 ۹۰ 1 ۰. 53۰ 1 ۰. 5 ۹۰

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

یال(       <<<<<< >>>>>>       نمــــــــــودار تغییــــــر قیمــــت  سهـــــام  )ر

در راستای مسئولیت های اجتماعی صورت گرفت:

در هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان صورت گرفت:

 هم زمان با سالروز میالد باسعادت حضرت سیدالشهداء و گرامیداشت روز پاسدار، 
رکورد تولید روزانه گندله بازهم در فوالد سنگان شکسته شد.

مدیرعامل فوالد سنگان افزود: فوالد سنگان توانست باالترین میزان تولید روزانه گندله 
را به میزان ۱8 هزار و ۴۵۷ تن تولید نماید.

کنون است،  امرایی با اشاره به اینکه این رکورد باالترین میزان تولید روزانه گندله از ابتدای راه اندازی تا
افزود: ظرفیت تولید کارخانه گندله سازی فوالد سنگان، سالیانه ۵ میلیون تن است و میزان ظرفیت 
اسمی روزانه آن بیش از ۱6 هزار تن در روز است که به لطف الهی و تالش کارکنان پرتالشمان، توانستیم از 

ظرفیت تولید روزانه کارخانه نیز عبور کنیم.
وی یادآور شد: این شرکت در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها توانسته عالوه بر تحقق شعار سال و 
کیفیت مواد اولیه صنعت فوالد بردارد. فائق شدن بر مشکالت جاری، گامی جدی در تأمین به موقع و با

مدیرعامل فوالد سنگان در پایان ابراز داشت: این موفقیت ها و رکوردهای متعدد را به همه آن هایی که دل در 
گرو توسعه، آبادانی و عزت این نظام مقدس دارند تبریک می گویم و با غرور و همت برخاسته از تالش سربازان 
جبهه اقتصادی کشورمان، این موفقیت را نیز به همکاران گروه فوالد مبارکه و عزیزان سخت کوش در مجموعه 

فوالد سنگان تبریک می گویم.

شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد برای فراوری منابع سنگ آهن در محدوده های ایران مرکزی 
)استان یزد و کرمان(، غربی )زنجان، همدان، کردستان( و شرقی )خراسان شمالی، رضوی 
و جنوبی( و سیستان و بلوچستان اقدام نماید. معاونت امور معادن شرکت فوالد مبارکه از 

شرکت ها و کارخانه های فراوری سنگ آهن و کنسانتره دعوت می کند اطالعات ذیل را به 
پست الکترونیکی info@msc.ir ارسال نمایند.

1.ظرفیت فراوری سنگ آهن و تولید کنسانتره؛

2.پروانه بهره برداری؛
3.وضعیت جغرافیایی کارخانه؛

4.توان خردایش و نوع کنسانتره تولیدی )نرمه، زبره(.

رکورد باالترین میزان تولید روزانه گندله در شرکت فوالد سنگان

نکته: زاویه روندها هرچه به سمت افقی شدن پیش می روند 
قدرتشان کاهش پیدا می کند )کاهش مومنتوم( و هرچه این 
قدرت کاهش پیدا کند، روش معامله کردن ماهم تغییر می یابد.

 

نکته: در حرکات شارپی ما فقط در یک جهت معامله 
می کنیم )در جهت روند(، اما در روندهای متوسط و ضعیف، 

می توانیم در سقف و کف معامله کنیم.
نکته: اولین قانون و بزرگ ترین قانون معامله گری این است 

که خالف جهت روند به هیچ عنوان نباید معامله کرد.
 

در این تصویر ما سقف ها و کف های پایین تر داریم، اما قیمت 
خیلی مومنتوم کمی دارد و می توانیم دوطرفه معامله کنیم.

نکته: در روند ضعیف که عمال بازار به صورت افقی حرکت 
می کند و جهت خودش را دارد،می توان دوطرفه معامله کرد 

.)BLSH یاBuy Low Sell High  خرید در کف؛ فروش در سقف(
نکته: بهترین خط روندها را می توان در روندهای ضعیف 

کشید که با شکسته شدن آن وارد پوزیشن شد.

یم بیاموز

روند متوسط )ادامه بحث روندها(

و  روسیه  درگیری  منفی  تأثیرات  تحت  آسیایی  اقتصادهای  از  بسیاری 
اوکراین قرار خواهند گرفت که افزایش قیمت فلزات، یکی از این تأثیرات 
خواهد بود. تحلیلگران می گویند فلزات و مواد معدنی نیکل، مس و آهن 
کمبود عرضه یا افزایش قیمت مواجه خواهند شد. روسیه و  در آسیا با 
اوکراین رهبران جهانی در این فلزات هستند. عالوه بر این، آن ها تولید و 
صادرات نئون، پاالدیوم و ... را رهبری می کنند.

کومودیتی ها در بحبوحه  گرچه شرکت های معدنی از افزایش قیمت 
بحران اوکراین و روسیه سود می برند، اما با تورم بالقوه باالیی مواجه 
کوتاه مدت ضربه بزند و برنامه های  که می تواند به تقاضای  هستند 
توسعه آن ها را کاهش دهد.

از  اوکراین مجموعه ای  به  روسیه  تهاجم  تحلیلگران می گویند  حال 
محدودیت های تورمی جدید را بر اقتصاد جهانی وارد کرده است.

بورس و سهام

مقــدار عرضه)تن(

2۰۰۰

2۰۰۰

مقــدار عرضه)تن(

58۰۰

6۰۰۰

118۰۰

مقــدار تقاضا )تن(

38۰۰

38۰۰

مقــدار تقاضا )تن(

58۰۰

7۹۰۰

137۰۰

مقــدار معامله شــده )تن(

2۰۰۰

2۰۰۰

مقــدار معامله شــده )تن(

58۰۰

6۰۰۰

118۰۰

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

326871

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

24۹۰۰4

2۹7276

یــخ تحویل تار

د ا د خر

یــخ تحویل تار

د ا د خر

د ا د خر

یخ 14۰۰/12/16 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

یخ 14۰۰/12/18 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

T

نماد

G

P

محصول

کالف قلع اندود

محصول

گالوانیزه

رنگی

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس

جــــمـــع    کــــــــــل

جــــمـــع    کــــــــــل

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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از  یز  فوق ر و  یز  ر ذرات  تولید  و  کردن  آسیاب  به منظور  مدرن  تکنولوژی های  از  یکی 
کنسانتره های معدنی، استفاده از آسیاب هایی با مکانیسم به هم زنی )Stirred Milling( و 
 Tower Mill(، IsaMill( همراه با تالطم است. امروزه به طور معمول از سه نوع آسیاب برجی
و Detritor mill که بر اساس مکانیسم اختالط کار می کنند، در صنایع معدنی برای خردایش استفاده 
می شود. آسیاب های برجی و Detritor آسیاب های هم زده عمودی بوده که به ترتیب از مارپیچ های 
فوالدی )Steel Spiral( و پین های طویل برای ایجاد اغتشاش در محیط خردایش استفاده می کنند. 
IsaMill آسیاب هم زده افقی بزرگی بوده که در آن از دیسک هایی برای ایجاد پدیده اختالط استفاده 

می شود. در این مقاله به طور مختصر آسیاب برجی معرفی می شود.
معرفی آسیاب برجی:  

یکی از مزیت آسیاب های برجی قابلیت استفاده از گلوله های فوالدی با سایز ۳۰ میلی متر است که می تواند 
کند. استفاده از  ک های درشت تا سایز ۳ میلی متر نیز ترغیب  آسیاب را برای عملیات و پردازش خورا
آسیاب های برجی در صنایع معدنی اغلب در یک سیکل بسته و همراه با هیدروسیکلون های کوچک است و 
استفاده از آن در این حالت و همراه با گلوله هایی با سایز ۱۲ میلی متر بهترین نتایج را به همراه داشته است. 

شماتیک آسیاب برجی همراه با مکانیسم خردایش آن در شکل ۱ به صورت واضح نشان داده شده است.
آسیاب برجی به نام های آسیاب عمودی )Vertical Mill(، آسیاب هم زده )Stirred Mill( و آسیاب سنگ زنی 
مجدد )Regrind Mill( نیز شناخته می شود. این آسیاب برای خردایش مطلوب در صنایع معدنی و توسط 
شرکت Kubota ژاپن طراحی و ساخته شده است. این تکنولوژی امروزه توسط Metso Minerals و تحت نام 
تجاری VertiMill عرضه می شود. از این آسیاب در معادن آهنی و غیرآهنی به منظور خردایش کانی به دلیل 
ظرفیت باال و قابلیت خردایش ریز در سرتاسر جهان استفاده می شود و جایگزین آسیاب های گلوله های افقی 
معمولی شده است. همچنین در برخی کاربردها از این آسیاب برای خردایش ریز بعد از خردایش درشت 
آسیاب های گلوله ای نیز استفاده شده است. آسیاب های برجی می توانند برای کاربردهای خردایش تر و 

خشک نیز مورد استفاده قرار گیرند.
آسیاب دارای یک محفظه عمودی ثابت همراه با هم زن مارپیچی و گلوله های فوالدی است که برای ایجاد 
اغتشاش در محیط آسیاب استفاده می شوند. حضور ساچمه های فوالدی به ریز کردن ذرات کنسانتره سنگ 
معدن کمک شایانی می کند. سرعت چرخش مارپیچ ها در نوک مارپیچ حدود ۳ متر بر ثانیه است. دوغاب 
ک مواد معدنی توسط یک پمپ به پایین آسیاب منتقل می گردد و محصوالت دوغابی پس از خردایش  خورا

از باالی آسیاب سرریز شده و توسط پمپ مکش می شوند.
در آسیاب برجی محیط خردایش شامل یک پوسته است که داخل این پوسته سیلندری، هم زن مارپیچی 
دوپره ای مجهز به الینرهای قابل تعویض آویخته است. نیروی چرخش هم زن مارپیچی توسط موتور محرک 
خ دنده کاهنده اعمال می شود. در اثر ضربه و سایش ذرات  تعبیه شده در باالی آسیاب برجی و توسط چر
ک، مواد معدنی در داخل پوسته آسیاب خرد می شود. سیکل خردایش به این گونه است که محیط  خورا
ج از مارپیچ ها جریان  خردایش به طرف باال و به سمت پره های مارپیچی حمل شده و به طرف پایین و خار
می یابد. با توجه به طراحی صورت گرفته، این آسیاب از مشخصه های حمل ونقل مطلوبی برخوردار است و 
محیط خردایش مشارکت خوبی در کسر باالیی از محفظه خردایش دارد که منجر به افزایش قابل توجهی در 
عملکرد آن نسبت به آسیاب های دیگر می شود. بیشترین میزان خردایش در آسیاب برجی از طریق نیروی 

خ می دهد. برشی و در منطقه حلقوی بین لبه های خارجی پره های مارپیچ و بدنه ثابت پوسته آسیاب ر
بدنه آسیاب از فوالد معمولی است و سطح داخلی به منظور جلوگیری از خوردگی توسط الینرهای الستیکی 
پوشانده شده است. همچنین سطح داخلی محفظه خردایش به منظور جلوگیری از سایش با استفاده از 
سیستم الینر توری شکل، محافظت می شود. الینرهای توری شکل از جنس فوالد کربنی، آلیاژهای فوالدی 

گریز از مرکز و  مقاوم در برابر اسید و یا پلی یورتان های مقاوم در برابر سایش است که باعث تمرکز نیروهای 
فشارهای هیدرواستاتیک در داخل محفظه خردایش می شود.

طراحی عمودی آسیاب برجی این مزیت ها را به دنبال دارد: 
۱- در حین زمان عملیات و زمان توقف، نیرو به صورت متقارن به غلتک ها اعمال می شود و این امر منجر به 
کاهش هزینه های تعمیرات و افزایش طول عمر غلتک ها می شود. ۲- به دلیل اینکه در حالت چرخش عمودی 
میزان اثرات ضربه حداقل خواهد بود، میزان سایش ناشی از محیط خردایش حداقل است. ۳- میزان 

بارگذاری دینامیکی کمتر و در نتیجه هزینه ها و زمان نصب کمتر است.
برخی از مزایای آسیاب برجی نیز  به این شرح است:

ک: کمتر از ۱۰ میلی متر؛ سایز محصول: از میکرون تا کمتر از میکرون؛ محدوده استاندارد سایز آسیاب  سایز خورا
از kW ۰.۴ تا kW ۱۱۲۰؛ ذخیره سازی انرژی به علت خردایش بسیار مؤثر؛ صرفه جویی در فضا و مناسب جهت 
ارتقا؛ سطح کم نویز و میزان پایین لرزش؛ خردایش پیوسته همراه با ظرفیت باال؛ عدم نیاز به تعمیر بدنه آسیاب 
به علت مکانیسم منحصربه فرد پوسته توری شکل آن؛ مکانیسم خردایش ساده، ساختار جامد؛ هزینه های 

سایش پایین.
www.primetals.com:منبع  

 علم و فناوری    

یت دانش مدیر

شرکتAMDبهزودیسهپردازندهجدیدازسریرایزن
5000معرفیمیکند

RTX3090Tiکارتگرافیکانویدیا
بهزودیعرضهمیشود

بر اساس اطالعاتی که از انجمن گفت وگوی Chiphell به دست آمده، 
شرکت AMD پردازنده های دسکتاپ رایزن 5000 را در سال ۲0۲0 بر 
اساس معماری Zen 3 معرفی کرد، ولی این سری فاقد تعدادی از 
مدل های رایج نسل قبلی بود. حاال در گزارشی اعالم شده که این 
شرکت به زودی پردازنده رایزن 3 5500، رایزن 5 5600 و رایزن ۷ 
5700X را معرفی خواهد کرد.

 RTX با وجود اینکه تعدادی از طرفداران انویدیا منتظر کارت گرافیک
Ti 16GB 3070 بودند، به نظر می رسد که عرضه این محصول لغو 
شده و در عوض باید منتظر باشیم تا ۹ فروردین RTX 3090 Ti روانه 
بازار شود. این تراشه سریع ترین حافظه GDDR6X  تاریخ را خواهد 
کثر سرعت آن به ۲۱ گیگابیت بر ثانیه می رسد. داشت که حدا

مدیریت دانش در سازمان های 
مالی کوچک

هر سازمانی متناسب با ماهیت سازمانی خود، نیازها، منابع، 
ساختار و فرهنگی سازمانی خود؛ به یک برنامه مدیریت 
دانشی متمایز و اختصاصی نیاز دارد. یک نظام مدیریت 
دانش در مؤسسات کوچک مالی به طبع به دلیل گستره 
محدودتر این گونه مؤسسات، نسبت به دیگر سازمان ها و 
مؤسسات، مؤلفه ها، فعالیت ها و راهبردهای متفاوتی را نیز 

در بر خواهد داشت.
درک صحیح از مدیریت دانش و طراحی و استقرار یک برنامه 
کاربردی، به حفظ مزیت رقابتی  مدیریت دانش صحیح و 
انجامیده و ادامه حیات مؤسسات مالی در اقتصاد اطالعات محور 
کوچک، همانند دیگر  را بهبود می بخشد. مؤسسات مالی 
مؤسسات و سازمان ها قادر نخواهند بود تا در یک اقتصاد آزاد به 
رقابت بپردازند، مگر اینکه در برنامه های جدید چنین اقتصادی 
سرمایه گذاری کنند تا بیشترین ارزش را از دارایی های خود به 
دست آورند. در این زمینه یک برنامه کارآمد مدیریت دانش 
می تواند یک ابزار بسیار کاربردی در بهبود سرمایه گذاری ها و 
افزایش میزان بازدهی آن ها باشد که در نتیجه، حفظ رضایت 
سرمایه گذاران و ایجاد، حفظ و توسعه مزیت رقابتی را برای 

مؤسسات مالی به دنبال خواهد داشت.
مهم تریـن خدمـات قابل ارائـه بـه مؤسسـات مالـی   

کوچک
بدیهی است که خدمات قابل ارائه توسط مدیریت دانش به 
هر سازمانی، متناسب با ماهیت آن سازمان و نیاز آن، متفاوت 
گر بخواهیم به صورت کلی این خدمات را مطرح  خواهد بود. اما ا
کنیم، می توان خدمات قابل ارائه به مؤسسات مالی کوچک را 

در چند حوزه اصلی دسته بندی کرد. این حوزه ها عبارت اند از:
مدیریت داده ها:   

داده ها اصلی ترین دارایی های یک سازمان مالی هستند. 
فعالیت های شرکت ها و مؤسسات مالی، مبتنی بر تصمیم گیری 
گاهانه تجاری-مالی برای مشتریان است.  فعالیت های  دقیق و آ
مالی-تجاری و تصمیم گیری های انجام شده برای انجام این 
فعالیت ها کامال مبتنی بر منابع داده ای درون و برون سازمانی 
است. این داده ها انواع متنوعی دارند. داده های مالی، داده های 
مرتبط با مشتریان و سرمایه گذاران، داده ها و اطالعات انجام 
یک فعالیت مالی-تجاری، داده های موجود در اسناد مالی-

تجاری و... .
انجام  و  سرمایه گذاری  مالی،  مؤسسات  اصلی  فعالیت 
بر  مبتنی  فعالیت ها  این گونه  است.  تجاری  فعالیت های 
تصمیم گیری های دقیق و بر اساس داده های موجود انجام 
می گیرد. عالوه بر آن نحوه انجام هر فعالیت، نیازهای موجود، 
تصمیمات اخذشده، چگونگی پیشبرد فعالیت، نتایج، عوامل 
موفقیت یا عدم موفقیت، بازخورد سهام داران و مشتریان، 
قراردادها و اسناد مرتبط با هر فعالیت و... ازجمله اطالعاتی است 
که در هر سرمایه گذاری یا فعالیت تجاری انجام شده به دست 
می آید. بالطبع، ذخیره سازی این اطالعات، برای استفاده های 
آتی آن ها بسیار حائز اهمیت است.بنابراین یک سیستم مدیریت 
دانش مبتنی بر ذخیره سازی داده ها و مدیریت اسناد سازمانی، 
یکی از نیازهای اصلی این گونه سازمان هاست. سیستمی که 
تمامی انواع داده ها و اطالعات مالی و سازمانی را گردآوری، 

سازماندهی، تحلیل و دسترس پذیر کند.
فرهنگ و ساختار دانش محور سازمانی:  

مدیریت دانش به دنبال تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده 
است. یکی از راهبردهای اصلی مدیریت دانش در سازمان برای 
کی  ایجاد این ساختار دانش محور، ایجاد محیط تعاملی و اشترا
دانش در سازمان است. هدف مدیریت دانش از این کار، به 
ک گذاری دانش در تمامی سطوح سازمان  کثر رساندن اشترا حدا
است. سازمان های کوچک به طبع دارای تعداد نفرات و کارکنان 
کمتری نیز هستند. از همین رو، رویکرد اصلی مدیریت دانش در 
ایجاد یک محیط تعاملی، مبنی بر ارتباط رودررو و مستقیم افراد 
است. این گونه مؤسسات می توانند از تکنیک هایی مثل برقراری 
مکالمات رودررو، ایجاد ارتباط مستقیم میان افراد باتجربه 
و افراد تازه کار برای انتقال تجربه و دانش در حین فعالیت و در 
قالب سلسله جلسات انتقال تجربه، ایجاد گروه ها و کارگروه های 
علمی/عملی و برقراری جلسات غیررسمی گفت وگوی افراد 
به صورت مستمر استفاده کنند.از طرفی در بخش فرهنگ سازی 
مدیریت دانش، مدیریت دانش به دنبال تغییر فرهنگ سازمان 
به سمت فرهنگ دانش محور است. در برنامه مدیریت دانش 
سازمان ها و مؤسسات بزرگ، این تغییر و جاری سازی فرهنگ 
دانش محور در سازمان، طی یک فرایند مستقل و مجزا انجام 
کم،  کوچک و با تعداد نفرات  می گیرد، اما در سازمان های 
انجام پروژه مستقل برای فرهنگ سازی لزومی ندارد و تغییر 
فرهنگ سازمانی می تواند در کنار ساختار سازمانی و توسط یک 

مجموعه تکنیک ها و راهکارهای مشترک به اجرا درآید.
فناوری های اطالعات: فناوری اطالعات همیشه   
به عنوان یکی از هسته های اصلی مدیریت دانش شناخته 
می شود. در سازمان های مالی کوچک، استفاده از فناوری 
کارکنان،  اطالعات به شکل فزاینده ای به بهبود تعامالت 
ک گذاری  دست یابی بهینه به منابع اطالعاتی و دانشی و اشترا
دانش کمک خواهد کرد. غالب فعالیت های فناورانه ای که در 
این گونه از سازمان ها برای بهبود فرایند مدیریت دانش مورد نیاز 
است عبارت است از: ایجاد و توسعه یک شبکه درون سازمانی، 
بهبود دسترسی به شبکه اینترنت در تمام سطوح، ایجاد یک 
پایگاه داده ای برای ذخیره سازی داده ها و استقرار یک سیستم 
مدیریت اسناد برای دست یابی به داده های موردنیاز در کمترین 

زمان ممکن و جلوگیری از دوباره کاری.

اخیرا در پی یک حمله سایبری گسترده به شرکت NVIDIA، سیستم 
ایمیل و ابزارهای مورداستفاده توسط توسعه دهندگان در این شرکت، به 
مدت دو روز متوقف شد و اطالعات هویتی بیش از ۷1هزار نفر از کارکنان 

این شرکت به سرقت رفت و به صورت آنالین منتشر شد.
گروه هکری LAPSU$ که این حمله را پیاده سازی کرده است، مدعی شده که ۱ ترابایت 
گیگابایت از  گروه همچنین ۲۰  داده از شبکه NVIDIA را به سرقت برده است. این 

کارکنان  اطالعات به سرقت رفته از سیستم ها و همچنین hash مربوط به رمزهای عبور 
این شرکت را منتشر کرده است.

NVIDIA در حال بررسی اطالعات از دست  رفته است و سخنگوی این شرکت اعالم کرده 
گرچه منابع IT شرکت را تحت تأثیر قرار داده، ولی فعالیت های  که حادثه امنیتی اخیر، ا

کسب وکار و خدمت رسانی به مشتریان این شرکت، بدون وقفه ادامه دارد.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر  

محققان شرکت مشاور امنیتی Kloudle، دریافته اند که محدودیت های 
 web application( حفاظتی پیش فرض که در فایروال برنامه تحت وب گوگل
firewall یاWAF (تعبیه  شده است، می تواند منجر به شکستن دفاع مبتنی بر 

ابر در سازمان شود.
با بهره برداری از این نقص، مهاجم می تواند از طریق یک درخواست POST دستکاری شده 
مبتنی بر HTTP با اندازه بزرگ تر از 8 کیلوبایت، فایروال های برنامه تحت وب پلتفرم ابری 

گوگل ) Google Cloud Platformیا GCP( و سرویس AWS را بی اثر سازد.

 SQL پشتیبانی در برابر حمالت تحت وب مانند ، )WAF( اساس کار فایروال برنامه تحت وب
Injection و cross-site scripting حتی در موقعیت هایی است که برنامه تحت وب، در برابر 
این حمالت آسیب پذیر باشد، ولی بی اثر کردن این حفاظت، حمله به برنامه تحت وب را 

برای مهاجم ساده تر می کند.
برای پیشگیری از حمالت احتمالی، کاربران می توانند در سرویس Cloud Armor ارائه شده 
توسط گوگل، یک rule تعریف کنند که درخواست های HTTP با اندازه بزرگ تر از 8۱۹۲ بایت 

را مسدود کند.
The Daily Swig :منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

ݤݤݤݤݤیکاݤݤݤݤݤ ݤݤݤݤݤمر آ ݤݤݤݤݤ اݤݤݤݤݤیاݤݤݤݤݤالݤݤݤݤݤتݤݤݤݤݤ متحدݤݤݤݤݤهݤݤݤݤݤ  ݤݤݤݤݤاݤݤݤݤݤشهݤݤݤݤݤ دݤݤݤݤݤر ݤݤݤݤݤندݤݤݤݤݤهݤݤݤݤݤ تر ݤݤݤݤݤکتݤݤݤݤݤ ساݤݤݤݤݤز ݤݤݤݤݤینݤݤݤݤݤشر ݤݤݤݤݤگݤݤݤݤݤ تر ݤݤݤݤݤر ݤݤݤݤݤیݤݤݤݤݤ بهݤݤݤݤݤبز ݢحملهݤݤݤݤݤ ساݤݤݤݤݤیبر ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ

POST از طریق درخواست های Google بی اثر شدن فایروال برنامه تحت وب

اسـتفاده از آسیاب های برجی 
در صنایـع معدنـی اغلـب در 
یـک سـیکل بسـته و همـراه بـا 
هیدروسـیکلون های کوچـک 
اسـت و اسـتفاده از آن در ایـن 
حالت و همراه با گلوله هایی با 
سایز 12 میلی متر بهترین نتایج 

را بـه همـراه داشـته اسـت

امنیت سایبری 

)Tower Mill( آشنایی با آسیاب برجی

شکل ۱. شماتیک آسیاب برجی همراه با مکانیسم خردایش آن
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گرچه دوران نامزدی یکی از عاشقانه ترین مقاطع زندگی مشترک 
گر دو طرف فقط  است، اما فقط برای میهمانی رفتن و تفریح نیست. ا
به همین جنبه از رابطه تمرکز کنند و هدف اصلی، یعنی »شناخت« را 
به فراموشی بسپارند، احتماال پیامدهای آن در همان ماه های اول 
ازدواج بروز خواهد کرد. زن و مرد قرار است که در لحظات خوشی و 
سختی، هنگام بروز اختالف عقیده و حتی مشاجره در کنار هم زندگی 
کنند. پس متوجه صفات عالی و حتی غیرقابل تحمل در طرف مقابلتان 
باشید. با این تصور که عشق می تواند خلقیات منفی را از بین ببرد، جلو 
گر دائم از هم  نروید. باید همدیگر را همان گونه که هستید، بپذیرید. ا
ایراد بگیرید، قطعا در آینده به مشکل برخواهید خورد. هفته گذشته به 
اهمیت شناخت بیشتر در دوران نامزدی پرداختیم و حاال به رفتارهای 

نادرست در این مقطع خواهیم پرداخت:
پنهان کاری و تناقض گویی  

زمانی که طرف مقابل از جواب دادن به سؤال های شما طفره می رود و 
ح کردن موضوعی است، احتمال زیاد  یا احساس می کنید نگران مطر
مسئله ای را از شما پنهان کرده است. حتی ممکن است خودتان هم از 
گر واقعا نکته ای وجود دارد که زندگی  بیان چیزی هراس داشته باشید. ا
مشترک شما را در آینده تحت تأثیر قرار می دهد، حتما آن را با طرف مقابل 
در میان بگذارید. هر چه رابطه شفاف تری در پیش بگیرید، به استحکام 
آن در آینده امید بیشتری خواهید بود. بسیاری به خاطر آشکار شدن یک 

ماجرای پنهان شده، نامزدی را به هم زده اند. شما نفر بعدی نباشید. 
گر از نامزدتان سؤالی  از قدیم گفته اند که »دروغگو کم حافظه است«. ا
پرسیدید و هر بار یک جواب متفاوت و متناقض داد، مستقیما و با احترام 
به او یادآوری کنید که دفعه قبل، جواب دیگری به شما داده بود. اجازه 
ندهید که هیچ ابهامی ذهنتان را آزار دهد. افراد متناقض گو قطعا مسئله 

مهمی را از شما پنهان کرده اند.
وانمود کردن یا نقش بازی کردن  

مشاوره پیش از ازدواج برای تشخیص این خصلت منفی بسیار کارآمد 
حدی  تا  روان شناختی  تست های  طریق  از  روان شناسان  است. 
خصوصیات فردی طرف مقابل را تشخیص می دهند. معموال افراد 
ک، بددل، درگیر بیماری های جسمی- جنسی و یا دارای اختالالت  شکا
روانی، خودشان را خوب جلوه می دهند و نقش بازی می کنند. رفت وآمد 
و حتی مسافرت های کوتاه مدت، بسیاری از مسائل را آشکار می کند. فرد 
هر چه هم در وانمود کردن هنرمند باشد، باالخره در یک لحظه، خود 

واقعی اش را نشان خواهد داد.
وسواس و تذکرهای نابجا  

وقتی سخن از شباهت فرهنگی خانواده ها می شود، منظور این 
گر دائما  است که همسر آینده تان را همان گونه که هست، بپذیرید. ا
به طرز پوشش او حساسیت نشان دهید و تذکر بدهید، به تدریج 
اولین جرقه های کدورت و ناراحتی بین شما پیش می آید. پیش 

از رسمی شدن رابطه، حتی درباره مسائل جزئی به توافق و تفاهم 
برسید. گاهی همین موارد کوچک، اتفاقات بزرگی را رقم می زند. 
ممکن است که این تذکرات نابجا درباره هر ماجرای دیگری تکرار 

شود.
پرتوقع بودن

گر از نامزدتان بیش از توانایی خودش و خانواده اش توقع داشته  ا
باشید، بی شک زندگی مشترک شما در خطر بزرگی خواهد افتاد. 
برخی از خانم ها در زمان خرید نامزدی و به جا آوردن رسم و رسوم 
گیر، مانند هدیه خریدن در هر عید، طرف مقابل را تحت  دست پا
فشار قرار می دهند. برخی از آقایان هم همین رفتار را از خودش 
نشان می دهند. پیش از ازدواج، به توانایی مالی طرف مقابل توجه 

داشته باشید و همان اندازه از او بخواهید.
زود رنج بودن و قهر کردن

بعضی از دخترها و حتی پسرها از قهر کردن به عنوان حربه ای برای 
فشار آوردن و کوتاه آمدن نامزدشان استفاده می کنند؛ اما بدانید 
گر دائما برای هر مسئله  که قهر کردن فقط یکی دو بار اثرگذار است. ا
کوچکی قهر کنید و زودرنج باشید، طرف مقابل به تدریج از این رفتار 
خسته می شود و باید منتظر به هم خوردن نامزدی باشید. این 
که زندگی مشترک شما را  انعطاف، بخشش و چشم پوشی است 
حفظ خواهد کرد. قهر کردن دائمی، ارزش شما را پایین خواهد آورد.

....در گفت وگو با رادیوفوالد با اشاره به عوارض ابتال 
کرد: چاقی یک بیماری  به بیماری چاقی، اظهار 
مزمن است که سالمت فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. 
متأسفانه چاقی در جامعه ما شیوع زیادی پیدا کرده و حدود یک سوم 

افراد جامعه درگیر عوارض آن هستند.
وی افزود: افراد باالی 6۰ سال با احتمال بیشتری ممکن است دچار چاقی 
شوند، اما این معضل خاص افراد با سن باال نیست و حدود بیست درصد 

کودکان و نوجوانان ۲ تا ۱۹ سال نیز دچار چاقی هستند.
.... اضافه کرد: متخصصان این حوزه هم به طور دقیق نمی دانند بدن 
چگونه میزان وزن و چربی را تنظیم می کند، اما روشن است که دریافت 
کالری بیش از میزانی که فرد برای تولید انرژی مصرف می کند منجر به 

افزایش وزن می شود.
کتورهایی که منجر به چاقی می شوند پیچیده اند و  ... تصریح کرد: فا
کتورهای  شامل ترکیبی از عوامل ژنتیکی، متابولیسم، سبک زندگی و فا
اقتصادی و اجتماعی و علل روان شناختی می شوند. برخی از بیماری های 
غدد درون ریز و برخی داروها نیز می توانند منجر به افزایش وزن شوند. یکی 
از عوامل چاقی و شاید مهم ترین آن ها ژنتیک است. مطالعات نشان داده 
ژن های متعددی با چاقی در ارتباط هستند. برای مثال ژن ها می توانند 
تعیین کنند چربی در کدام قسمت از بدن فرد ذخیره شود. همچنین 
میزان سوخت وساز بدن و هورمون ها می توانند نقش اساسی در افزایش 

وزن داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: فشارخون باال، دیابت نوع دو، مشکالت قلبی، 

مشکالت مربوط به مفاصل و سرطان می توانند از عوارض چاقی باشند.

در ادامه، حسینی پزشک طب صنعتی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: 
کثرا هم به آن بی اعتنا  امروزه درصد قابل توجهی از جامعه به چاقی مبتال و ا
هستند. در رسانه ها زیاد درباره این موضوع صحبت می شود، ولی 
بسیاری از افراد یا از عوارض چاقی بی اطالع هستند یا چندان اهمیتی به 
آن نمی دهند؛ درحالی که چاقی عامل بسیاری از بیماری هایی است که 

می تواند نهایتا به ازکارافتادگی و حتی مرگ منجر شوند.
وی افزود: ازجمله بیماری های مهم ناشی از چاقی، دیابت، فشارخون، 
اختالالت چربی خون منتهی به بیماری های قلبی و سکته مغزی، آرتروز 
و ساییدگی مفاصل و بروز سرطان به ویژه در میان بانوان و بیماری کبد 
چرب است که افراد زیادی با آن درگیر هستند اما چون عالئم واضحی ندارد 

از درمان آن غافل هستند.
حسینی با اشاره به نقش فشارخون در ابتال به چاقی، تصریح کرد: با افزایش 
وزن، میزان بافت چربی نیز در بدن افزایش می یابد که این بافت نیاز به 
کسیژن و مواد غذایی را افزایش می دهد و منجر به افزایش حجم خون  ا
و فشار به سیستم گردش خون و دیواره سرخرگ ها می شود که در عروق 

تنگی و سختی ایجاد می کند و فشارخون را افزایش می دهد.
وی افزود: از طرف دیگر چاقی انسولین را افزایش می دهد که این هورمون 
باعث کنترل قند خون و نگهداری آب و نمک در رگ ها، افزایش حجم خون 
می شود و تعداد ضربان قلب را باال می برد و ظرفیت عروق خونی را کاهش 

می دهد و این نیز به فشارخون منجر می شود.
پزشک طب صنعتی شرکت فوالد مبارکه گفت: چاقی از عوامل اصلی دیابت 
که چاقی باعث مقاومت انسولین می شود و  به ویژه دیابت نوع دو است چرا
کنترل قند خون را سخت می کند و این به بیماری دیابت منتهی می شود.

وی اضافه کرد: از طرفی چاقی باعث افزایش چربی بد و کاهش چربی خوب 
در بدن می شود؛ یعنی تری گلیسرید را باال می برد که باعث تصلب شریان ها 

و بروز    بیماری کرونر     )عروقی( و    نهایتا    سکته می شود. 
وی گفت: عالوه بر سکته قلبی، بیمار ممکن است دچار سکته مغزی نیز 
که رگ های مغز نیز تنگ و دچار انسداد می شوند و با ورود لخته  شود، چرا
خون به رگ های مغز، شاهد سکته مغزی در بیمار خواهیم بود که برای 

برخی افراد ممکن باعث فلج شدن می شود.
حسینی گفت: چاقی روی مفاصل نیز فشار ایجاد می کند و باعث ساییدگی 
مفاصل زانو، ران و مهره های کمر و درد در این ناحیه می شود. درد مفاصل 
برای حرکت فرد محدودیت ایجاد می کند و این امر به کوچک تر شدن 
عضالت، حتی عضله قلب منتهی می شود که این نیز عوارض دیگری به 

دنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: چاقی در زنان از علل برخی سرطان ها نظیر سرطان 
سینه، سرطان رحم، سرطان تخمدان و سرطان کیسه صفرا است 
کولون، رکتوم و پروستات  و در آقایان نیز می تواند به بروز سرطان 

منجر شود.
پزشک طب صنعتی شرکت فوالد مبارکه گفت: بیماری چاقی منجربه 
که  کیسه صفرا می شود  کیسه صفرا و ایجاد سنگ  تجمع چربی در 
درمان آن معموال مستلزم جراحی و برداشتن کیسه صفرا خواهد بود.

وی در پایان گفت: به طورکلی دو کار اصلی برای کاهش اضافه وزن و 
مبارزه با چاقی می توان انجام داد که عبارت اند از رعایت رژیم غذایی و 
ورزش روزانه نیم ساعت یا سه روز در هفته به مدت نیم ساعت در قالب 

پیاده روی سریع، دوچرخه سواری و ورزش های هوازی. 

امیکرون چیست؟

 اجتمـــــا             عـــــــی

کنشکودکنسبتبهاسمخودشاهمیتدارد؟ یاددادنریسکپذیریکودکانونوجوانچراوا

کودک نسبت به اسم خودش این معنی را می دهد  کنش  وا
کرده یا اینکه این شناخت  کودک از خودش شناخت پیدا  که 
کودک می داند وقتی به اسم خودش  شروع شده است،همچنین 
کنش نشان می دهد باید منتظر نتیجه ای یا لبخندی یا پاداشی  وا
از طرف مخاطب باشد.

و این یعنی شروع درک رابطه و علت و معلولی و استدالل در 
کودک. ذهن 

کودکان از دیگر مباحث تربیتی است  آموزش ریسک پذیری به 
که  که باید به آن توجه شود. ریسک پذیری روحیه ای است 
که در آینده  گرفته و موجب می شود  کودکی در فرد شکل  از 
نیز فردی ریسک پذیر باشد. این خصوصیت اخالقی برای 
که به دنبال خالقیت هستند بسیار مهم  کسانی  کارآفرینان و 
کسب وکار را داشته  است. آن ها باید توانایی پذیرش ریسک در 
باشند.

بسیاری از افراد هر روز کاری خود را با بی میلی آغاز  
می کنند. آن ها احساس شادابی خود را از دست 
داده اند و رفتن به محیط کار برایشان تنها به یک اجبار 
تبدیل شده است، اجباری که به بار مسئولیتی که بر شانه هایشان 
گر شما نیز احساس می کنید میلی به انجام  است، مربوط است. ا
دادن امور روزانه خود ندارید، چه لذتی از کار خود می برید و بهره وری 
و اثربخشی شما چقدر خواهد بود؟ کیفیت کارتان چقدر است؟ 
بسیاری از این مسائل به انگیزه پایین افراد برمی گردد. در شماره های 
هفته قبل در این باره سخن گفتیم و در ادامه به بررسی آن می پردازیم تا 
بیشتر با انگیزه درونی آشنا شوید و از آن برای یکی شدن خود با کارتان 

استفاده کنید.
انگیزه ای را که از درون می جوشد پیدا کنید

نیازها حالت های انگیزشی را در ما به وجود می آورند. انگیزه نیروی محرکی 
است که باعث می شود شما براساس آن رفتاری از خود بروز دهید. برای 
مثال، زمانی که شما نیاز بسیاری به برقراری ارتباط با همکارانتان دارید، 
انگیزه ای در شما ایجاد می شود تا با آن ها صمیمی شوید، بنابراین با آن ها 
بهتر رفتار می کنید و تالش می کنید در جمع های آن ها بیشتر حضور داشته 
باشید. انگیزه انواع مختلفی دارد و یکی از انواع آن، انگیزه درونی است. 
انگیزه درونی از درون خودتان شکل می گیرد و شما را هدایت می کند که 

دست به یک رفتار خاص بزنید. انگیزه درونی زمانی رخ می دهد که عمل ما 
هیچ ارتباطی به پاداش های بیرونی نداشته باشد. ما فقط از انجام دادن 
که آن را فرصتی برای جست وجو،  یک کار مشخص لذت می بریم، چرا
یادگیری و محقق کردن توانایی هایمان می بینیم. انگیزه درونی یک 
فرد به اندازه کافی قدرت دارد تا او را به ادامه رفتاری وادارد. گاهی زندگی 
طور دیگری پیش می رود، اما برای کشف شور و شوق واقعی در زندگی 
راه هایی وجود دارد که باید آن را یاد بگیرید. داشتن انگیزه و تقویت آن 
یکی از مهارت ها و عادت هایی است که موجب موفقیت ما در زندگی 
گر فکر می کنید که برای شاد بودن نیاز به  می شوند. به عبارت دیگر، ا
داشتن چیزهایی دارید، انگیزه شما ذاتی نیست. پیگیری و دنبال 
کردن اهدافتان با انگیزه ذاتی، نتایج بلندمدت و مثبت بیشتری دارد، 
زیرا نیازهای شما را برای داشتن حس استقالل و شایستگی برآورده 
می کند و به نوبه خود حاالت ذهنی مثبت تری به همراه دارد که این 
امر احتمال تکرارپذیری احساسات مثبت را در شما افزایش می دهد. 
عجین شدگی یک احساس درونی است و شما باید یاد بگیرید که با 
دنبال کردن فعالیت هایی که به خودی خود لذت بخش هستند، به 

خودتان پاداش دهید.
شخصیت خودکار   

که بتوانند در  کار خود تمایل بسیاری دارند   برخی از افراد در 

تصمیم گیری ها شرکت کنند و به نظراتشان اهمیت داده شود. آن ها 
نیاز دارند که خود تعیین کننده اعمال و نحوه انجام کارهایشان باشند. 
زمانی که فرد دیگری آن ها را وادار به کار خاصی کند که با تمایالت، 
ترجیحات و خواسته هایشان ارتباطی نداشته باشد، انگیزه خود را 
از دست می دهند. درواقع، آن ها باید نقشی در تعیین مسیر زندگی و 
کاری خود داشته باشند. به طورکلی، آن ها می خواهند تا اهدافشان و هر 
چیزی را که برایشان اهمیت دارد، آزادانه انتخاب کنند. به این رفتارها 
و خواسته ها که برخی افراد از خود نشان می دهند، خودمختاری گفته 
می شود. وقتی نیروهای بیرونی ما را وادار می سازند که به شیوه خاصی 
فکر، احساس یا رفتار کنیم، خودمختار نیستیم، یعنی رفتارمان را 
دیگران تعیین کرده اند. برخی محیط ها نیاز ما را به خودمختاری فعال 
می کنند. محیط های حامی خودمختاری افراد را ترغیب می کنند تا 
بتوانند اهدافشان را خود به تنهایی تعیین کنند، رفتارشان را هدایت و 
روش خودشان را برای حل مشکالت انتخاب نمایند. مهم ترین ویژگی 
برای دست یابی به »یکی شدن با کار«، داشتن شخصیتی خودمختار 
است. این امر به شما کمک می کند تا بهتر به وظایف خود عمل کنید و 

به یک بهره ور تبدیل شوید.
 در شماره هفته آینده، به ادامه مباحث از عوامل »یکی شدن با کار« 

خواهیم پرداخت.

ازدواج؛ معیارها 
و انتخاب

عوارض 
پیچیده چاقی 

 یکی شدن
 با کار
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با نهایت تأسف، در هفته گذشته محمود جهانی شاغل 
در خدمات شهری، امید جنابی شاغل در نیروگاه، 
شهاب عروف زاده شاغل در خرید قطعات یدکی و علی 
سلیمیان ریزی شاغل در نورد گرم در غم درگذشت پدر، 
اسداله امانی شاغل در رستوران، مجتبی شاهقلیان 
شاغل در گندله سازی و سعید خلیلی شاغل در مجتمع 
فوالد سبا در غم درگذشت مادر، مسعود بیگی ریزی 
شاغل در فوالد سازی در غم درگذشت برادر و لقمان 
حجتی شاغل در مجتمع فوالد سبا در غم درگذشت فرزند 

به سوگ نشستند.
همچنین همکاران بازنشسته شادروانان پرویز پاریاب  و 
اهلل بخش شجاعی به علت سکته مغزی دارفانی را وداع 

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

در شماره قبلی خبرنامه در مورد ویروس امیکرون، منشأ   
آن و تفاوتش با انواع دیگر ویروس کرونا سخن گفتیم. در این 

شماره به سایر مباحث در این زمینه خواهیم پرداخت.
امیکرون چقدر نگران کننده است؟  

اولین گزارش ها از کرونای امیکرون از افراد جوان بود که به دلیل 
سن کمتر معموال عالئم خفیف کرونا را نشان می دهند. بر اساس 
گزارشی از یک تحلیل بزرگ در انگلیس، افرادی که به امیکرون 
مبتال می شوند، در مقایسه با انواع قبلی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد کمتر 
به مراقبت های بیمارستانی نیاز دارند. با توجه به این اطالعات به 
نظر می رسد کرونا امیکرون بیماری با عالئم خفیف ایجاد می کند و 
کمتر از دلتا باعث مراجعه به بیمارستان یا بستری در بیمارستان 
و ICU و همچنین مرگ می شود. بااین حال، نباید در برخورد با 
که امیکرون توانایی بیشتری در  عالئم آن سهل انگاری شود؛ چرا
کسینه دارد  کسن ها و ایجاد عفونت مجدد در افراد وا فرار از ایمنی وا

و احتمال انتقال آن نسبت به سایر کروناها بیشتر است. 
کسن کرونا امیکرون و تزریق دوز سوم وا  

کسیناسیون و مخصوصا دوز بوستر یا  اطالعات به وضوح تأثیر وا
دوز سوم را بر تقویت دوباره ایمنی در برابر ویروس کرونا نشان 
می دهد. آخرین اطالعات و داده ها از بریتانیا نشان می دهد که 
دوز بوستر یا دوز سوم محافظت زیادی در برابر بیماری شدید در 
امیکرون به خصوص بین بزرگ ساالن 6۵ساله یا بیشتر ایجاد 
می کند: دوز بوستر حدود ۹۰ درصد محافظت را  ۳ ماه پس از تزریق 
ایجاد می کند، درحالی که ۳ ماه پس از ۲ دوز، ۷۰ درصد محافظت 
و بعد از 6 ماه تنها ۵۰ درصد محافظت مشاهده شده است. 
کسن خط دوم دفاع بدن به نام ایمنی سلولی را هم  عالوه بر این، وا
تحریک می کند که دانشمندان اخیرا بیشتر به آن توجه کرده اند. 
کسن در برابر امیکرون همچنان  خوشبختانه ایمنی سلولی بعد از وا
پایدار است و تا زمان های طوالنی تری می تواند با ویروس مقابله 
کسینه هنوز هم در برابر بیماری  کند. شاید به همین علت، افراد وا
پاسخ بهتری می دهند و دچار بیماری شدید یا بستری نمی شوند. 

کسن کرونا را بشناسید فواید تزریق دوز سوم وا
کسن ها و میزان  تحقیقات در بعضی کشورها درباره اثربخشی وا
کسن بعد از گذشت چند ماه از  ایمنی در بدن دریافت کنندگان وا
کسن کرونا  کسیناسیون قبلی نشان می دهد تزریق دوز سوم وا وا
به خصوص در میان  سالمندان و افراد با ضعف و سرکوب سیستم 

ایمنی برای حفظ ایمنی جامعه موردنیاز است. 
برای امیکرون چه باید کرد؟

به گفته کارشناسان، هنوز مهم ترین و بهترین راه حل، افزایش 
کسیناسیون و تزریق دوز تقویتی است. تحقیقات نشان داده  وا
است که میزان باالی آنتی بادی های خنثی کننده ویروس اصلی 
کرونا با محافظت در برابر کرونای ناشی از انواع جدیدتر ارتباط دارد. 

ابراز همدردی

سالمت

توقع بی جا و پنهان کاری؛ چالش 
دوران نامزدی

انگیزه درونی راهی به سوی 
عجین شدگی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

شادرواناهللبخششجاعیشادروانپرویزپاریاب

سجاد نصوحی، شاغل در مجتمع فوالد سبا
از کلیه همکاران گرامی که درغم درگذشت مادر این جانب ابراز 

همدردی کردند، تشکر و قدردانی می نمایم.
913***1099
میثم عطائی زمانی، شاغل در انرژی و سیاالت و رسول نجفی 

حسن آبادی، شاغل در آهن سازی
افتخارات کسب شدۀ شرکت فوالد مبارکه به عنوان طالیه دار 
صنعت کشور را به مدیران و کارکنان فوالد مبارکه تبریک می گوییم.
103۸***913 و  30۵0***913

علیرضا خدایی، شاغل در واحد خرید
ورودی درب زرین شهر صبح ها و هم زمان با ورود سرویس های 
ترابری به داخل فوالد بسیار شلوغ است و ترافیک سنگینی 
تا نزدیکی پل ایجاد می شود. لطفا جهت ایمنی و جلوگیری از 

حوادث، واحد ترابری و ایمنی به این مورد رسیدگی کنند.
913***9۵39

پیام همکاران گرامی، سید فاضل مکبر شاغل در فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم، داوود بهرامی کرکوندی شاغل در اقتصادی و 
مالی مشتریان، شیرازی شاغل در آموزش و علی رضا خدایی شاغل 

در خرید، دریافت شد .

قسمت دوم

فوالد من
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 ورزش        

بــه گــزارش روابــط عمومــی باشــگاه فــوالد مبارکــه 
ســپاهان، پیــش از دیــدار تیم هــای فــوالد مبارکــه 
ســپاهان و فجر سپاســی شــیراز با حضــور محمدرضا 
کت مدیرعامــل، محــرم نویدکیا ســرمربی، ســیدمحمد قریشــی  ســا
رئیــس ورزشــگاه نقش جهــان، رضــا فتاحــی مدیــر تیــم فوتبــال، 
کادمــی، محمــد یــاوری اســتعدادیاب  محمدعلــی بصیریــان مدیــر آ

ویــژه، امــراهلل ســلطانی رئیــس کمیتــه اســتعدادیابی، علــی ناظــری 
مدیــر روابط عمومــی و شــهاب شــکل آبادی مدیر فرهنگی باشــگاه 
فــوالد مبارکــه ســپاهان از تــاالر افتخــارات فوتبــال باشــگاه فــوالد 
مبارکه ســپاهان در مــوزه افتخــارات ایــن باشــگاه در ورزشــگاه بزرگ 

نقش جهــان رونمایــی شــد.
ایــن مــوزه شــامل بیــش از ۲۴۰ جــام قهرمانــی تیم هــای مختلــف 

فوتبال باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان بــوده کــه در مســابقات داخلی و 
بین المللــی توســط تیم هــای فوتبــال این باشــگاه کســب شــده اســت.
کادمــی باشــگاه  ــری عکــس بازیکنــان پرورش یافتــه آ گفتنــی اســت گال
فــوالد مبارکــه ســپاهان کــه در تیم هــای مختلــف داخلــی و خارجــی 
عضویت دارند در تاالر افتخارات فوتبال باشــگاه فوالد مبارکه سپاهان 

نصــب شــده اســت.

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل 

)مرحله هشتادم(

تجلیل باشگاه فوالدمبارکه سپاهان

کزاد در روز پاسدار کبر پا از سردار حاج ا

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه،   
اسامی برندگان مرحله هشتادم تمرینات به شرح زیر است.

حسین ایزدی گارماسه ۹۴۹۱۰۹

خانم فدایی ۹۱۱۳۳۴

خسرو فرهادی ۹۲88۲8

رسول بغدادی ۹۴۹۲۰6

فرزین نوری زاده ۹۵۰۷۳

اطالعیه

خبر

فرزانهفصیحیدرصربستاننقرهایشد تیمفوتبالفوالدمبارکهسپاهان
قهرمانپیشکسوتاناستاناصفهان

دونده سرعتی ایران در مسابقات داخل سالن صربستان دوم 
که سهمیه دوی 60  شد. فرزانه فصیحی، دونده سرعتی ایران 
کرده است، در تور جهانی  کسب  متر داخل سالن جهان را هم 
کرد و دوم شد. او در ماده دوی  سطح نقره ای صربستان شرکت 
60 متر رکورد ۷.3۱ را به ثبت رساند و پس از دونده ای از ایتالیا در 
گرفت. جایگاه دوم قرار 

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم فوتبال 
پیشکسوتان این باشگاه در رقابت های لیگ پیشکسوتان استان 
اصفهان، قهرمان این دوره از رقابت ها شد. بنابر این گزارش، جام 
قهرمانی با حضور سید محمد طباطبایی مدیرکل ورزش و جوانان استان 
اصفهان، علی طاهری رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان و محمدرضا 
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به تیم پیشکسوتان  سا
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اهدا شد.

زمیــن تمریــن شــماره یــک کمــپ بــاغ فــردوس 
باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان بــا اســتانداردهای 

جهانــی در حــال بازســازی اســت.
به گزارش روابط عمومی باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان، در راســتای 
ــپ  ــک کم ــماره ی ــن ش ــتر چم ــر بس ــدف تغیی ــا ه ــازی و ب استانداردس
ــردوس، از  ــه ف ــع در مجموع ــپاهان واق ــه س ــوالد مبارک ــم ف ــی تی تمرین
بســتر ُرســی به بســتر حرفه ای ماســه ای )sand base(، پروژه بازســازی 
چمــن کمــپ تمرینــی از ابتــدای آذرمــاه ســال ۱۴۰۰ آغــاز شــده و در 

ــی اجراســت. مراحــل پایان
در این راســتا چمن  ُرســی ســابق برش خورده و به وســیله ُرل حاصله 
یــک بــاب زمیــن تمرینــی بــه مســاحت 6 هــزار مترمربــع در مجموعــه 

جــروکان و همچنیــن خزانــه چمــن هــزار مترمربعــی در مجموعــه 
فــردوس احــداث گردیــده و بــا باقی مانــده چمــن ُرل حاصلــه، 6 عــدد 

زمیــن تمرینــی و مســابقه در نقــاط مختلــف  ترمیــم گردیــده اســت.
ک بــرداری از چمــن فــردوس الیه هــای  URTS، RTS  و  پــس از خا
سیســتم آبیــاری حرفــه ای مطابــق اســتانداردهای فیفــا و یوفــا اجــرا 
 Big گردیــده و چمــن ُرل تولیــدی در خزانــه نقش جهــان به صــورت
Roll  در حــال انتقــال و نصــب اســت و بــه زودی بــه اتمــام خواهــد 

رســید.
گفتنــی اســت تمامــی مراحــل مذکــور تحــت نظــارت واحــد مدیریــت 
چمن هــای ورزشــی باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان انجــام شــده 

اســت.

آیا شما هم بعد از انجام کارهای خانه تکانی احساس می کنید بدنتان خسته 
است؟ انجام تمیزکاری های خانه می تواند واقعا سخت و خسته کننده باشد و 
کاری که ابتدا راحت شروع می شود و خوب هم پیش می رود می تواند در نهایت 
شبیه سخت ترین تمرینات باشگاه جلوه کند، چون تمام مفاصل و عضالتتان درگیر می شود. 

در این مطلب نکاتی برایتان داریم تا کارهای خانه را راحت تر انجام دهید.
ک کنید از یک نردبان کوچک پله دار استفاده کنید تا  ک را از سطوح بلند پا گر می خواهید گردوخا ا
هیچ عضله ای در بدنتان کشیده نشود یا دست کم زیاد کشیده نشود. وقتی سطوح پایین را تمیز 

می کنید، از زانوها خم شوید، یا حتی بهتر، روی یک بالش زانو بزنید.
اول بدنتان را گرم کنید

انجام چند حرکت ساده برای گرم کردن بدن قبل از انجام کارهای خانه شاید بی فایده به نظر برسد؛ 
اما شما باید پیش از انجام هرگونه فعالیت مدت داری، چنددقیقه ای برای گرم کردن بدنتان وقت 
بگذارید. یعنی برای انجام هر فعالیتی که قرار است بیشتر از ۲۰ دقیقه طول بکشد، نیاز است بدنتان را 
گرم کنید. انجام کارهای مربوط به خانه تکانی از خیلی جهات می تواند شبیه تمرینات ورزشی باشد، 
چون در هر دقیقه بیش از ۹۰ کالری می سوزاند. بنابراین منطقی به نظر می رسد که باید بدنتان را 
برایش آماده کنید. سعی کنید چند تمرین کششی دینامیک برای بیدار کردن عضالت خود انجام 
دهید. مثال با بازوهایتان از هر دو جهت دایره های بزرگ بکشید، پاهایتان را بکشید و خم شوید و 

سعی کنید انگشتان پایتان را لمس کنید و سپس به سمت باال بدن را بکشید.
شاید به نظر نرسد، اما جاروبرقی کشیدن می تواند سخت ترین بخش کارهای خانه باشد. مکررا به 
جلو خم شدن و این طرف و آن طرف رفتن با جاروبرقی می تواند فشار زیادی به پایین کمر وارد کند. 
بنابراین به جای اینکه از ناحیه کمر به جلو خم شوید، یک قدم به جلو بردارید تا پای جلویی تان از 
بدنتان حمایت کند، یعنی درست مانند یک تمرین النگز سُبک. سپس پایتان را به عقب و کنار 
آن پای دیگر برگردانید و جاروبرقی را با خودتان به عقب بکشید. برای اینکه جاروبرقی کشیدن را 

تبدیل به یک حرکت اصولی ورزشی کنید، می توانید مدام پای جلویی تان را عوض کنید و حرکات 
موزون و مکرر داشته باشید.

مثل گلف بازها چیزها را از روی زمین بردارید
آیا تابه حال متوجه شده اید که گلف بازها هر وقت که می خواهند توپشان را از روی زمین بردارند، 
یک پا را هوا می برند؟ علت این کار این است که بلند کردن پا کمک می کند کمر صاف بماند و از درد 
جلوگیری شود یا احتماال آسیب نبیند. پس این بار که خواستید چیزی را از روی زمین بردارید، از 
یک تکیه گاه کناری استفاده کنید )گلف بازها به چوبشان تکیه می کنند( و یکی از پاها را باال بیاورید؛ 
گر تکیه گاهی نزدیکتان نبود یا کمرتان ضعیف است،  سپس خم شوید تا به کمرتان فشار وارد نشود. ا

به جای اینکه از کمر خم شوید، زانوها را خم کنید.
از محصوالت شوینده مناسب استفاده کنید

ک کننده مناسب باید بخش زیادی از تمیزکاری های خانه را برایتان انجام دهند؛  محصوالت پا
بنابراین نیازی نیست مقدار زیادی از آن برای تمیزکاری هایتان استفاده کنید. برچسب روی 
محصول را بخوانید تا به درستی آن را به کار ببرید و بدانید دقیقا برای چه چیزهایی مناسب است. 
ک کننده های سطوح سخت باید چند دقیقه روی سطح بمانند و سپس تمیزکاری  مثال برخی از پا

شوند، اما برخی دیگر نیازی به صبر کردن ندارند.
هرچند دقیقه استراحت کنید

تمیز کردن کل خانه می تواند کار واقعا طاقت فرسایی باشد، بنابراین باید کارها را تقسیم کنید. مثال 
یک روز سطوح، یک روز پنجره ها، یک روز آینه ها و کمدها و... .عالوه بر این، شما باید بین کارها نیز 
استراحت کنید. ده دقیقه کارها را متوقف کنید، یک فنجان چای یا قهوه بنوشید، یک تماس تلفی 

دوستانه برقرار کنید یا یکی دو صفحه کتاب بخوانید و دوباره سراغ کارهایتان برگردید.
روزهای خانه تکانی، ورزش را حذف نکنید

ک شوند کمتر خواهد  هر چه مکررتر از عضالتتان استفاده کنید، احتمال اینکه بعد از فعالیت دردنا

شد و کمتر ممکن است به خودتان آسیب بزنید. تمرینات یوگا برای تقویت تعادل و انعطاف پذیری 
بدنی بسیار خوب است و شما برای انجام کارهای خانه به این دو ویژگی واقعا نیاز دارید.

بر اساس وضعیت جسمانی و سالمت خودتان، کارهای خانه را برنامه ریزی کنید
برای شما بهترین زمان روز برای انجام کارهای خانه چه وقت است؟ به بدنتان گوش دهید و ببینید 
چه زمانی بهتر می توانید کارهای بزرگ تر و سخت تر مانند تمیز کردن سرویس های بهداشتی را 
انجام دهید. شاید شما آدمی باشید که صبح ها، کارایی و سرعت چندانی ندارید، پس خودتان 
را وادار نکنید و تا عصر صبر کنید. حتی شاید روزهایی از هفته تمایلی به کار کردن نداشته باشید و 
گر انگشت هایتان دچار التهاب شده اند و مفاصلتان  نتوانید برای تمیزکاری ها انرژی صرف کنید. ا
ک اند، برنامه را به هم بزنید و آن روز کاری نکنید و به عضالت و مفاصل خود استراحت دهید. دردنا

از دیگران هم کمک بخواهید
شاید جزو افرادی باشید که دوست ندارند از کسی کمک بخواهند، خصوصا در انجام کارهای 
خانه؛ اما به خاطر سالمتی تان هم که شده بد نیست این کار را بکنید. شما نمی توانید همه کارها را 
به تنهایی انجام بدهید و کمک خواستن هم کار بدی نیست. به بچه ها یاد بدهید وظایفی در خانه 
به عهده بگیرند و هر چقدر کم هم که می توانند به شما کمک کنند. از همسرتان بخواهید روزهایی 

که وقت آزاد دارد بخشی از کارها را انجام دهد. غرور را کنار بگذارید و از کمک خواستن نترسید.
تا جایی که می توانید فضای خانه را با وسایل، شلوغ نکنید

برای عده ای سخت است وسایل بی مصرفی را که سال هاست نگه داشته اند دور بیندازند، 
شما جزو این افراد نباشید. تمیزکاری و نظافت یک محیط مرتب و خلوت تر خیلی ساده تر 
از جمع وجور کردن و تمیز کردن یک فضای شلوغ و ُپر از وسایل است. به طور کل، هر چه 
محیط خانه خلوت تر باشد، راحت تر می توانید آن را تمیز نگه دارید و نیازی نیست مرتب 

همه جا را گردگیری کنید.
   خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

باشـــگاه فوالد مبارکه ســـپاهان سیســـتم کمـــک داور 
ویدئویـــی فوتبـــال )VAR( را در ورزشـــگاه بـــزرگ 

نقش جهـــان بـــا موفقیـــت آزمایـــش کـــرد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی باشـــگاه فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان، ایـــن 
باشـــگاه در راســـتای حرکـــت به ســـوی آخریـــن اســـتانداردهای ورزشـــی، 
بـــا همـــکاری یـــک شـــرکت داخلـــی بـــا نصـــب تجهیـــزات مخصـــوص 
کمـــک داور ویدئویـــی )VAR( در ورزشـــگاه نقش جهـــان، در دیـــدار 
تیم هـــای فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان و فجـــر سپاســـی شـــیراز از این سیســـتم 

به صـــورت آفالیـــن و آزمایشـــی اســـتفاده کـــرد.
تمامـــی مراحـــل ایـــن فراینـــد آزمایشـــی کـــه بـــه دســـت نیروهـــای جـــوان و 
متخصص داخلی کشـــورمان انجام شـــد، بـــدون دخالـــت و تأثیرگـــذاری 

در مســـابقه مذکـــور و صرفـــا به صـــورت آفالیـــن مـــورد ارزیابـــی قـــرار گرفـــت.
آزمایـــش کمـــک داور ویدئویـــی در دیـــدار تیم هـــای فـــوالد مبارکـــه 
ســـپاهان و فجـــر سپاســـی شـــیراز بـــا هماهنگـــی کامـــل بـــا ســـازمان لیـــگ 
کشـــور به صـــورت آفالیـــن، بـــدون اطـــالع تیـــم داوری و بـــدون تأثیرگـــذاری 

در مســـابقه انجـــام شـــد.
گفتنـــی اســـت پیـــش از ایـــن نیـــز باشـــگاه فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان در لیـــگ 
برتـــر والیبال، سیســـتم ویدئوچـــک را برای نخســـتین بار در کشـــور نصب 
ــپاهان  ــه سـ ــوالد مبارکـ ــگاه فـ ــود. باشـ ــرار داده بـ ــرداری قـ ــورد بهره بـ و مـ
تصمیـــم دارد بـــا هماهنگـــی فدراســـیون فوتبـــال، ورزشـــگاه بـــزرگ 
نقش جهـــان را جهـــت اســـتفاده در بازی هـــای ملـــی و بین المللـــی بـــه 

فناوری هـــای نویـــن تجهیـــز و آن را مـــورد اســـتفاده قـــرار دهـــد.

کـــزاد از  کبـــر پا باشـــگاه فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان از ســـردار حـــاج ا
جانبـــازان و یـــادگاران دفـــاع مقـــدس تجلیـــل کـــرد.

شـــهاب شـــکل آبادی مدیـــر فرهنگـــی، ســـید محمـــد قریشـــی 
مدیـــر ورزشـــگاه نقش جهـــان و علـــی ناظـــری مدیـــر روابـــط عمومـــی 
ـــبکه  ـــه ش ـــور در ویژه برنام ـــا حض ـــپاهان ب ـــه س ـــوالد مبارک ـــگاه ف باش
ـــاج  ـــدار ح ـــردار پاس ـــپاهان از س ـــه س ـــوالد مبارک ـــگاه ف ـــی باش اینترنت

کـــزاد بـــه مناســـبت روز پاســـدار تجلیـــل کردنـــد. کبـــر پا ا

استانداردهای بین المللی باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان در کالس جهانی

چگونه بدون درد و آسیب خانه تکانی کنیم؟

 اولین آزمایش موفق سیستم کمک داور ویدئویی
 در ورزشگاه نقش جهان

 ورزش         ورزش        

 برگزاری مرحله هشتادویکم 

مسابقه عکس ورزش در منزل

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

در مرحله هشتادویکم این مسابقه شـرکت کنند

      خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

تاریخ فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در تاالر افتخارات موزه ورزشگاه بزرگ نقش جهان



انسان گاهی دلش می گیرد. دقیقا می رسد به   
معنای عبارت َوانَْقَطَع الرَّجاءُ، َوضاَقِت اْلَْرُض، و امید 

بریده گشت و زمین تنگ شد در دعای فرج. 
عکس کامال واقعی است و این پنج نفر آخرین نفراتی 
هستند که دارند به آن طرف پل خرمشهر می روند تا 
نیروهای عراقی را معطل کنند که مردم فرصت بیشتری 
داشته باشند تا شهر را خالی کنند. ۵ نفری که هرگز 
برنگشتند و ما نه نامشان را فهمیدیم و نه تصویرشان را 

داریم. بغض عجیبی پشت این عکس است.
شهدا برای امنیت کشور و دفاع ارزش ها و آرمان های 
اسالمی جان خود را فدا کردند و در همه عرصه های 
گون به ویژه دفاع از کیان اسالمی پیشتاز بودند.  گونا

رزمندگان اسالم در راه دفاع از آرمان های نظام و 
والیت مداری، توطئه های شوم استکبارستیزان را 
خنثی کردند. ازاین رو زنده نگه داشتن تاریخ شفاهی و 
حفظ آثار و مستندات مکتوب شهدا مهم ترین راه برای 

حفظ نام آن ها به شمار می رود.
گر امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی در اقصی نقاط  ا
دنیا حرفی برای گفتن دارد، متأثر از رشادت های عزیزانی 
است که خالق دفاع مقدس بودند و قدرت جمهوری 
اسالمی ایران، داشتن رهبری با بصیرت، توانمند و 
جامعه نگر است که می تواند خود را به عنوان یک نظام 

قوی مطرح کند.
گر امروز در قله های افتخار و اقتدار ایستاده ایم به دلیل  ا

امام زمان )عج اهلل تعالی فرجه الشریف(:
ما در رعایت حال شما هیچ کوتاهی نمی کنیم و یاد شما را از خاطر 
نمی بریم؛ وگرنه محنت و دشواری ها شما را فرامی گرفت و دشمنان 

شما را از ُبن و ریشه قلع وقمع می ساختند.
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اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــی

شهید

دوباره همه از تو می گویند و می شنوند.   
شیرینی نام تو و شهد یادت به کام ها می نشیند. 
دوباره طاق ها برای نصرت تو قد علم می کنند. 
کاغذهای رنگی به شادباش تو در باد می رقصند. 
دوباره همه دیوارهای شهر با سرانگشتاِن 
احساس چراغان می شود، اما کاش گفتن و 
و  باشد  ثانیه ها  همه  سهم  تو  از  شنیدن 
یادآوری ات همه دقایق را پر کند و خدمت به تو 

انگیزه همه حرکت ها شود.
کاش سینه مان صندوق صدقه ای شود و قلبمان 
سکه ای نذر سالمتت. کاش دردمان همیشه با 
توسل به تو آرام گیرد و دستمان جز به دعا برای 
تو به آسمان نرود. کاش انتظار تو زنگی باشد که 
از نافرمانی ات بازمان دارد. کاش حال و هوای 

همیشه دلمان به رنگ نیمه شعبان باشد.

و  حسین  خون  منتقم  بشریت،  عالم  منجی 
مجری عدالت، ظهور کرد. جهان و افکار عمومی 
در حیرت به سر می برد و همه منتظر سخنرانی 
مهدی فاطمه هستند. یاران حسین، پرچم های 
سیاه را برافرازید و امام زمانتان را یاری دهید. 
او آمد. حضرت مسیح به یاران حضرت مهدی 
پیوست. پیش به سوی نماز جمعه به امامت 
مهدی فاطمه. عالمیان بانگ انا المهدی را از 
مکه شنیدند. الهم عجل لولیک الفرج و العافیه و 

النصر و زین االرض بطول بقایه.

ابوالفرج اصفهانی از مغیره روایت می کند:   
و  ابی سفیان به اطرافیان  ابن  روزی معاویة 
هم نشینان خود گفت: به نظر شما سزاوارترین و 
شایسته ترین فرد امت به امر خالفت کیست؟ 
کسی را سزاوارتر به امر  گفتند: جز تو  اطرافیان 
خالفت نمی شناسیم. معاویه گفت: این چنین 
نیست، بلکه سزاوارترین فرد برای خالفت، علی بن 
الحسین )علیه السالم( است که جدش رسول خدا 
)صلی اهلل علیه و آله ( است و در وی شجاعت و 
دلیری بنی هاشم، سخاوت بنی عبدالمطلب و فخر 

و فخامت رسول خدا تبلور یافته است.
کبر )علیه السالم(  درباره شخصیت حضرت علی ا
که وی جوانی خوش چهره، زیبا،  گفته  شده 
و  سیرت  جهت  از  و  بود  دلیر  و  خوش زبان 
خلق وخوی و چهره، شبیه ترین مردم به پیامبر 
کرم )صلی اهلل علیه و آله ( بود و شجاعت و رزمندگی  ا
را از جدش علی ابن ابی طالب )علیه السالم( به ارث 

برده و جامع کماالت و محاسن بود.
در روایتی به نقل از شیخ جعفر شوشتری در کتاب 
خصائص الحسینیه آمده است: اباعبداهلل الحسین 
کبر را به میدان می فرستاد، به  هنگامی که علی ا
لشکر خطاب کرد و فرمود: ای قوم، شما شاهد 
باشید، پسری را به میدان می فرستم که شبیه ترین 

مردم از نظر خلق وخوی و منطق به رسول اهلل 
)صلی اهلل علیه و آله ( است. بدانید هر زمان ما 
دلمان برای رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله ( تنگ 

می شد، نگاه به چهره این پسر می کردیم.
شیخ جعفر شوشتری در خصائص الحسینیه نقل 
می کند: هنگامی که حضرت اباعبداهلل الحسین 
)علیه السالم( در کاروان خود به سمت کربال حرکت 
می کرد، حالتی به حضرت دست داد بنام نومیه و 
خ داد. از  در آن حالت مکاشفه ای برای حضرت ر
آن حالت که خارج شد استرجاع کرد و فرمود: انا هلل 
کبر )علیه السالم(  و انا الیه راجعون. حضرت علی ا
در کنار پدر بود و می دانست امام بیهوده کالمی را 
به زبان نمی راند، سؤال کرد: پدر جان چرا استرجاع 
فرمودی؟ حضرت بی درنگ فرمود: اآلن دیدم این 
کاروان می رود به سمت قتلگاه و مرگ در انتظار 
کبر )علیه السالم( سؤال  ماست. حضرت علی ا
کرد: پدر جان مگر ما بر حق نیستیم؟ حضرت 
کبر  فرمود: آری ما بر حق هستیم. حضرت علی ا
کی  )علیه السالم( عرضه داشت: پس از مرگ با

نداریم .
 منبع: مستدرک سفینه البحار، ج ۵، ص 234

زمانی که اولین چاه نفت در ایران در بیش از   
یک صد سال قبل در منطقه مسجدسلیمان در 
استان خوزستان توسط یک شرکت انگلیسی 
گاهی و درکی از  کشف شد، دولت وقت ایران هیچ آ
این اتفاق مهم نداشت؛ اما کاشفان آن به خوبی 
می دانستند به چه ثروتی در ایران دست یافته اند و 
پایه های استعمار خود در ایران را با قراردادهای 
استثماری استخراج، تولید و فروش نفت خام 

ایران بنا نهادند. 
دکتر محمد مصدق حرکت بزرگی را در کشور آغاز 
کرد که سنگ بنای تفکر اقتصاد بدون نفت بود. 
وی در شهریورماه ۱۳۲۰ و سقوط رضاخان، در 
انتخابات دوره چهاردهم مجلس وقت، بار دیگر 

به مجلس راه یافت. 
مصدق در دوران مبارزات خود برای ملی کردن 
کید داشت که  صنعت نفت، بارها بر این نکته تأ
ایرانیان باید خود منابع نفتی کشورشان را اداره 
و بهره برداری کنند. دکتر مصدق برای مقابله با 
فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، 
قانونی را در این دوره مجلس به تصویب رساند که 
کره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که  دولت از مذا

نیروهای خارجی در ایران هستند، منع می شد.

به دنبال تالش های دکتر مصدق برای نجات 
سرمایه های کشور از دست بیگانگان، دربار پهلوی 
اجازه نداد وی در دوره پانزدهم مجلس، به آن راه 
یابد. در این دوره هدف عوامل وابسته به انگلیس 
این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به 
دست دولت ساعد مراغه ای و با تصویب مجلس 
تنفیذ کنند. اما بر اثر فشار افکار عمومی مقصود 
انگلیسی ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم 

به سر رسید.
در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات 
و مداخالت شاه و دربار، مصدق در دور دوم 
انتخابات، به مجلس راه یافت و در این دوره طرح 
ملی شدن صنعت نفت به رهبری وی در مجلس 
قانون ملی شدن صنعت نفت  تصویب شد. 
درواقع پیشنهادی بود که با امضای همه اعضای 
کمیسیون نفت در مجلس شورای ملی ایران در ۱۷ 

اسفند ۱۳۲۹ به مجلس ارائه شد.
سرانجام با تالش های دکتر مصدق و همراهان 
وی، ماده واحده ملی شدن صنعت نفت در روز 
۲۴ اسفندماه سال ۱۳۲۹ در مجلس شورای 
ح و در روز ۲۹ اسفندماه همان سال به  ملی مطر

تصویب رسید.
   منبع: سامانه باشگاه خبرنگاران جوان
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نماد شجاعت و دلیری
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پنج ناشناس، قبل از سقوط یک شهر
بزرگداشت شهدا

در خانواده ای مؤمن، متدین و پرهیزگار در 
روستای خورنگان به عنوان اولین فرزند خانواده 
بدون  هیچ گاه  مادرش  گشود.  جهان  به  دیده 
بسم اهلل به او شیر نداد، شهید در کودکی بسیار پر 
کیاست  جنب وجوش بود، بهره باالیی از هوش و 
و  فردی  خلقیات  عالی،  تربیتی  تحت  و  داشت 
اجتماعی اش منطبق بر آموزه های ارزنده اسالمی 

شکل گرفت. 
که انقالب  هنوز دو سال از این دوران نگذشته بود 
که  او  هنگام  آن  در  رسید.  پیروزی  به  اسالمی 
به خصوص  زمان  وقایع  بود،  هفده ساله  نوجوانی 
می کرد.  درک  به خوبی  را  اسالمی  انقالب  پیروزی 
علیه  عراق  تحمیلی  جنگ  آغاز  با  فاطمی  شهید 
برای  جدی  به طور  و  کرد  رها  را  مدرسه  ایران، 
مصاف با دشمن آماده شد. او مکررا در جبهه های 
جنگ حضور پیدا می کرد و در سه مرحله به عنوان 
بسیجی به جبهه های حق علیه باطل شتافت و در 
عملیات های طریق القدس، فتح بستان، در پاتک 
فتح المبین،  عملیات  چزابه،  تنگه  در  عراق  شدید 

عملیات بیت المقدس، عملیات رمضان و در جبهه 
کرخه نور شرکت کرد. شهید پس از بازگشت از جبهه با 
توجه به اشتیاق فراوانی که به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی داشت وارد این نهاد مقدس و انقالبی شد. 
وی عازم پادگان آموزشی امام حسین )علیه السالم( 
گردید و دوره عمومی پاسداری را در آن مکان  شیراز 
کرد. پس از آن داوطلبانه به یگان  آموزشی سپری 
گذراندن یک دوره شش ماهه  دریایی رفت و پس از 
تخصصی دریایی در بندر انزلی، از طریق قرارگاه نوح 

نبی بوشهر، عازم خلیج فارس شد. 
تخصصی  دوره  گذراندن  از  پس  فاطمی  شهید 
کار شد  گروه دریای بوشهر مشغول به  دریایی در ناو 
را تحویل  ناوچه طارق  که  بود  نفراتی  اولین  و جزو 
گرفت و به عنوان یکی از فرماندهان شناور، مأموریت 
دریایی خود را شروع کرد. او از ابتدای شروع کار خود 
که در انجام  به علت لیاقت، شجاعت و پشتکاری 
مأموریت های محوله از خود نشان داد، موردتوجه 
خاص مسئولین مربوط قرار گرفت. شهید فاطمی در 
عملیات شناسایی محورهای شمال خلیج فارس در 

فاطمی غضنفر  واالمقام  شهید 

معرفی کتاب

 نویسنده: 

یوسف قوجق

می رود«  راه  ما  زندگی  میان  »یکی  کتاب 
کتابی داستانی است و به کشتار حجاج در مکه در 
9 مرداد ماه سال 1366 می پردازد و خواننده در هر 
و  می رود  واقعه  این  از  قبل  زمان های  به  فصل 
گاه  گاه روایت داستان به 6 ماه قبل،  بازمی گردد. 
به 10 ماه قبل و حتی چند ساعت قبل از حادثه 

برمی گردد. 
شـاید در آغـاز رمـان خواننـده دقیقـا متوجـه روایـت 
داسـتان  شـخصیت های  بـا  فقـط  و  نشـود  ماجـرا 
نهایـت  در  و  کتـاب  اواسـط  در  امـا  کنـد،  همراهـی 
روبه روسـت  آن  بـا  آنچـه  متوجـه  پایانـی  فصل هـای 
می شـود و ایـن همراهـی رنـگ دیگـری از بعد تاریخی 

می گیـرد. خـود  بـه 
کتاب آمده است: چشم هایش را  در بخشی از متن 

که بست، آسمان سرخ شده بود. از پیاده روی بلند و 
سنگفرش شده ای که به باالی پل جیحون می رسید 
افتاد. عالیه داد می زد. دستپاچگی و  کف خیابان 
که عالیه  کار انداخته بود. خواست  ترس مغزش را از 
که  کمک بخواهد. اما نشد. بعد هم  را صدا بزند و 

شد، صدا فقط در بطن خودش چرخید.
گوشـه  پلک هایش را به هم فشـار داد. اشـک دوباره 
همین جـا  گـر  ا کـرد  فکـر  بـود.  جوشـیده  چشـمش 
چشـم هایم را ببنـدم و تـکان نخـورم چـه می شـود؟ 
همه چیـز تمـام می شـود؟ همـه دردهـا و بحث هـا، 
مهم تـر  همـه  از  و  کابوس هـا،  و  رؤیـا  آن  همـه 
ترس هایـش و نبـودن ابراهیـم. دیگـر الزم نبـود بـه 
کند. فکرها زمان را از دسـتش  نیامـدن ابراهیـم فکـر 
کم شده.  کرد ضربان قلبش  درآورده بود. احساس 
کـرد و دوبـاره بـه آسـمان تاریـک نـگاه  چشـم ها را بـاز 
همه چیـز  نخـور.  تـکان  کـرد:  زمزمـه  لـب  زیـر  و  کـرد 

می شـود. تمـام  آرام آرام  خـودش 
   منبع: سامانه انتشارات سوره مهر

یکی میان زندگی ما راه می رود
  روز صفر

یال معرفی سر

»روز صفر« محصول سال 139۸ است. این فیلم در بخش نگاه 
نو سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور داشت. سعید 
تجربه  اولین  فیلم  این  که  سینماست  ح  مطر گریمور  ملکان 

کارگردانی اش است.
»روز صفر« روایتی از یک اتفاق ملتهب معاصر است. این فیلم درباره 
عملیات دستگیری عبدالمالک ریگی است. ساعد سهیلی در این فیلم 
نقش ریگی را ایفا می کند و امیر جدیدی در نقش مأمور اطالعات این 

پرونده حضور دارد.
فیلم »روز صفر« تمامی المان های  یک اثر شاخص و پرفروش را دارد، 
از قهرمان گرفته تا فیلم نامه خوب، عوامل حرفه ای و حضور بازیگران 
شاخصی نظیر امیر جدیدی، ساعد سهیلی و... که می تواند فروش 
خوبی در گیشه کسب کند.اولین ساخته سعید ملکان پر از سکانس های 
مخاطب پسند است و از نیمه های فیلم ریتم کند فیلم، شتاب بیشتری 
به خود می گیرد و بیننده را دائم با چالش های متعددی مواجه می کند و 
کشن فیلم، مخصوصا صحنه های درگیری  حتی در برخی از صحنه های ا
کستان و دستگیری ناموفق عبدالمالک ریگی، مخاطب خود را مجذوب  پا

و شیفته خود می کند.
»روز صفر« از آن دسته فیلم هایی است که اثرش و بازی بازیگران و حتی 
گر می ماند و بیننده حتی  جلوه های بصری فیلم تا مدت ها همراه تماشا
پس از ترک سالن تا ساعت ها درگیر آن خواهد بود. از نکات قابل توجه »روز 
صفر« اجرای فیلم و جنبه های فنی قابل توجه آن است که در بعضی از 
سکانس هایش، حتی پای خود را از استانداردهای معمول سینمای ایران 
فراتر می گذارد. مسعود فراستی منتقد سرشناس و مشکل پسند سینما در 
نشست خبری فیلم در جشنواره فجر حضور یافت و اعالم کرد که از نظر او 

فیلم »روز صفر« بهترین فیلم جشنواره است.
   منبع: سامانه فیلم برتر

        کارگردانوتهیهکننده:سعیدملکان

        نویسندگان:سعیدملکانوبهرامتوکلی

یه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان" نشر
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دریا، سکوها و جزایر نیز حضوری فعال داشت و در آخرین مأموریت 
شناسایی محورهای عبور کاروان های نفت کش های کویتی که تحت 
کویت هدایت می شدند، همراه  کشور  حمایت ناوهای آمریکایی به 
با شناور خود و دیگر هم رزمش شهید بازیار در جزیره فارسی مستقر 
شده بود. پس از دوبار شناسایی محورهای عبور و مرور شناورهای 
آمریکایی، شهید غضنفر فاطمی همراه دیگر هم رزمش شهید بازیار 
اسکله  به  شناور  سوخت گیری  جهت  دریا  مأموریت  از  درحالی که 
حوضچه جزیره پهلو گرفته بودند به درجه رفیع شهادت نائل شدند. 
   منبع: سامانه بنیاد شهید

جانبازی ها و ازخودگذشتگی های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس 
بوده است. کشوری که در دفاع مقدس سیم خاردار و گونی وارد می کرد، 
امروز در تمام تجهیزات دفاعی خود توانمند است و با سامانه ای که خود 
ساخته است، پهباد دشمن را مورد هدف قرار می دهد و این موضوع را 
با صدای بلند اعالم می کند و این چیزی جز قدرت و افتخاری نیست که 
شهدای بزرگ با ایثار و ازجان گذشتگی های خود نصیب مردم ایران کردند.


