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بومیسازیشیرپروانهای
واحداسیدشویینوردسرد

شرکتفوالدمبارکه

برای اولین بار  در  کشور  انجام شد؛ مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه کمیته 
عالی تحول و تدوین استراتژی برند شرکت:

معاون اقتصادی و مالی شرکت  فوالد مبارکه 
خبر داد:

ارتقایرتبهاعتباری
بلندمدتوکوتاهمدت

شرکتفوالدمبارکه

کاریکنیمکههرایرانیبه
فوالدمبارکهافتخارکند

یادداشت مدیر مسئول

بحران آب در کشور در وضعیت نگران کننده ای قرارگرفته  و  در حال حاضر،   
مسئله آب یکی از چالش های اساسی سیاسی و اجتماعی کشور است که 
متأسفانه از گذشته به ارث رسیده و در زمان مناسب و پیش از اینکه کار به اینجا 
برسد مدیریت نشده است. اهمیت این مسئله داخلی به گونه ای است که بخش 
زیادی از مسائل و موضوعات کشور و توسعه پایدار، متأثر از وجود آب و منابع آبی 
گر بگوییم امروز اهمیت مسئله آب برای کشور، کمتر  است و سخن گزافی نیست ا
کرات بر سر پرونده هسته ای ایران نیست. از مسائل و مناقشات بین المللی و مذا
در شرایط کنونی که وضعیت تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت در اضطرار و بحران 
قرار دارد، نخبگان، افکار عمومی و عامه مردم، ذی نفعان و به ویژه کشاورزان و سایر 
آسیب دیدگان این وضعیت نابسامان، به دنبال عارضه یابی و شناسایی مسببان 
و عامالن این شرایط و احقاق حق خود هستند که در وهله اول به نظر می رسد 
شناسایی علل و عوامل بروز بحران، مسیری اصولی برای آسیب شناسی و درنهایت 

برنامه ریزی برای اتخاذ سیاست های درست برای رفع بحران است.
در سال های اخیر  اتهامات زیادی در شبکه های اجتماعی و افکار عمومی به صورت 
هدفمند در خصوص کم آبی و بی آبی در فالت مرکزی کشور متوجه کارخانجات 
صنعتی و معدنی و شرکت های فوالدی، از جمله شرکت فوالد مبارکه شده است. 
غ از اینکه چه جریاناتی در  پشت پرده، انعکاس دهنده  چنین فرضیاتی در جامعه  فار
هستند، بررسی این مسئله و استناد به شواهد، آمارهای حقیقی و مستندات واقعی، 
روشنگر بسیاری از اخبار و اطالعات منتشرشده در این حوزه و نمایانگر حقیقت و 

واقعیت این مسئله است.
به استناد آمارهای وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی منابع و ذخایر آبی کشور، 90 
درصد منابع آب شیرین کشور در حوزه کشاورزی، 6 درصد آن در بخش شرب و تنها 
4 درصد در بخش صنعت کشور مصرف می شود و همین آمار اولیه نشان می دهد 
که باوجود اهمیت صنایع و نقش آن ها در تولید، اشتغال، کارآفرینی، کسب وکار 
و رونق و رفاه اقتصادی و تأثیر کلی اقتصاد متأثر از صنعت بر تولید ناخالص ملی و 
مقایسه تأثیر فزاینده و چشمگیر صنعت بر اقتصاد به نسبت تأثیر کشاورزی بر اقتصاد 
کشور، حجم بهره برداری از این منبع حیاتی برای تولید و شکوفایی اقتصادی 

بسیار ناچیز است.
مضاف بر این، صنایع بزرگ و کارخانجات صنعتی عالوه بر نقش آفرینی در تولید و رونق 
اقتصادی کشور، نقش بی بدیلی در رفع موانع، مشکالت و گرفتاری های زیرساختی 
کشور در تأمین انرژی، گشایش اقتصادی، تولید و انجام مسئولیت های اجتماعی در 

عرصه های مختلف داشته اند که در این میان، گفت وگو با مدیران گذشته منطقه ای 
و ملی و مطالعه آمارهای موجود و اسناد کتابخانه ای، گواه این نکته است که تأمین 
ح های توسعه منطقه ای فالت مرکزی بر  منابع مالی و بودجه بخش زیادی از طر
عهده شرکت هایی همچون فوالد مبارکه نهاده شده است، تأمین اعتبارات چندصد 
میلیاردی موردنیاز طرح های انتقال آب همچون تونل سوم کوهرنگ و همچنین 
تأمین منابع مالی پروژه انتقال آب از خلیج فارس به مرکز کشور، تأمین مالی و پرداخت 
هزینه برای بازسازی و نوسازی تصفیه خانه ها و شبکه های آب و فاضالب اطراف 
کارخانه و مشارکت در اجرای پروژه های توسعه شبکه نیروگاهی کشور و ... تنها بخشی 
از سرمایه گذاری هایی است که فوالد مبارکه به تنهایی در راستای حل و رفع معضالت 
زیست محیطی و زیرساختی کشور انجام داده و قطعا هیچ نهاد، دستگاه و سازمانی در 
سایر بخش ها به این حجم و میزان در رفع مشکالت این حوزه نقش آفرینی نکرده اند.
گیر  عالوه بر اقدامات یادشده، در یک دهه اخیر سیاست گذاری های متعدد، فرا
و پیچیده ای در شرکت فوالد مبارکه به منظور بهینه سازی و کاهش مصرف آب 
انجام شده، به گونه ای که باوجود افزایش چند برابری حجم تولید این شرکت در یک 
دهه اخیر ،حجم میزان آب مصرفی این شرکت به میزان 50 درصد کاهش یافته است.

اعمال تغییرات بنیادین در فرایند تولید فوالد با نگاه به  کاهش حجم مصرف آب در هر 
تن فوالد و ثبت رکورد جهانی کم ترین مصرف کننده آب به ازای هر تن فوالد در کشور، 
بازچرخانی آب در شرکت فوالد مبارکه به تعداد هشت مرتبه، استفاده از پساب 9شهر 
اطراف شرکت فوالد مبارکه در مصارف صنعتی، عالوه بر سرمایه گذاری های متعدد 
برای طرح های انتقال آب همچون انتقال آب از خلیج فارس، تنها بخشی از اقدامات 

صورت گرفته در راستای کاهش مصرف آب در این شرکت مؤثر بوده است.
تمامی این اقدامات در شرایطی صورت می گیرد که بسیاری از دستگاه های متولی در 
حوزه آب، به مسئولیت های خود در این حوزه به درستی عمل نکرده و در شرایطی که 
توسعه علمی و پیشرفت های داخلی در شرکت های دانش بنیان روش های  نوین 
و  بهره ور تری را در صنعت کشاورزی به وجود آورده، بخش عمده کشاورزی کشور، 
همچنان با روش های گذشته، به تولید محصول و باغبانی مشغول هستند که تغییر 
روش ها و اعمال روش های نوین در بهره گیری از منابع آبی می تواند میزان مصرف 
آب در کشاورزی را  50 درصد کاهش دهد که در صورت اعمال سیاست های صحیح 
گر  و اصولی در این حوزه، بخش زیادی از دغدغه های متولیان آب مرتفع می شود. ا
این تمهیدات در زمان خود و پیش از این صورت گرفته بود، امروز شاهد مشکالت 

متعدد پیش روی صنعت و جامعه کم توقع کشاورزان این منطقه از کشور نبودیم.

مسئلهآب؛نیازمندآسیبشناسیوانصافدربیانواقعیت
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تفلون پوشش با اي پروانه شیرهاي ساخت
بومی قسمت وحمایت شده اعمال هاي تحریم و شیر نوع این به کشور روزافزون نیاز به باتوجه
که است مفتخر افرا صنعت تکوین کشورشرکت داخلی صنعت از اصفهان مبارکه فوالد سازي

ازسایز تفلونی اي پروانه الی2.5شیرهاي دنیااینچ20اینچ روز استانداردهاي برايبراساس را
کرده سازي بومی ایران در بار هااولین وپتروشیمی مبارکه فوالد خطوط در تفلونی شیرهاي واین

است بوده امیز موفقیت ان عملیاتی وتست گردیده نصب

3

اطالعیه

برنامــه پخــش برنامه های داخلی رادیوم فوالد/ روزهای زوج، ســاعت ۹ تا ۱۱

فوالد در هفته ای که گذشتنکته های  تاب آوری نکات ایمنی

نکات ایمنی

گزارش از همکاران

ح تحول دیجیتالتوصیه های بهداشتیاطالعیه های سازمانی طر

استودیو شیشه ای گفت وگو با مدیر انتوصیه های بهداشتی

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

 معاون وزارت تعاون در بازدید از شرکت فوالد مبارکه 
کرد؛ و مجتمع فوالد سبا مطرح 

وزارتتعاوندرصددرفعموانع
ازسرراهصنعتفوالدکشور

انتصاب

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، مهدی کویتی به سمت مدیر امور مالی منصوب شد.
در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر امور مالی 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 مهدی کویتی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته حسابداری و دانش پژوه دکتری حسابداری است و پیش از این در 

سمت مدیریت حسابداری عمومی مشغول به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، محمد میزبانی به سمت مدیر حسابداری عمومی منصوب شد.
در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر حسابداری عمومی 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 محمد میزبانی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک است که پیش از این در سمت رئیس 

حسابداری فروشندگان مشغول به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، یاسر حاجی حیدری به سمت سرپرست مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید 
منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت سرپرست مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید 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 یاسر حاجی حیدری دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع است و پیش از این در سمت رئیس برنامه ریزی بلند و میان مدت 

مشغول به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، غالمرضا سلیمی به سمت سرپرست مدیریت ارشد تولید منصوب شد.
در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیریت ارشد تولید 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 آقای غالمرضا سلیمی دارای مدرک کارشناسی متالورژی و کارشناسی ارشد MBA است و پیش از این در سمت مدیر فوالدسازی 

و ریخته گری مداوم مشغول به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، رسول صادقی به سمت مدیر کنترل مدیریت منصوب شد.
در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر کنترل مدیریت 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 آقای رسول صادقی دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری است و پیش از این در سمت مدیر حسابرسی داخلی مشغول 
به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، قاسم خوشدل پور به سمت سرپرست مدیریت فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت سرپرست مدیریت فوالدسازی و ریخته گری مداوم 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 آقای قاسم خوشدل پور دارای مدرک کارشناسی برق و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع است و پیش از این در سمت مدیر 

ریخته گری مداوم مشغول به فعالیت بوده است.

میهمان برنامه رادیو فوالد در تاریخ 1400/۹/2۹، مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی  استودیوی شیشه ای روز دوشنبه ساعت 30: 10   

قطار توسعه کیفی در فوالد مبارکه سرعت گرفت؛

انتخابمحصولفوالدمبارکهبهعنوان
محصولبرتردهمینجشنوارهپژوهشوفناوریوزارتصمت
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رفع موانع بازگشت ارز صادرکنندگان
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری و اقتصادی کشور را به طور جدی دنبال می کنیم.

منابع در بودجه ۱۴۰۱ فقط ۷ درصد رشد کرد
بررسی منابع عمومی دولت در الیحه بودجه دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، از رشد 7 درصدی حکایت دارد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از پرستاران 
و خانواده های شهدای مدافع سالمت، رفتار و سخنان 
حضرت زینب کبری )سالم اهلل علیها( را نشان دهنده و تجلی 
عظمت و قدرت روحی، معنوی و عقالنی جنس زن خواندند و 
با تبیین ابعاد مختلف »ارزش پرستاری و سختی ها و تلخی های 
گون  این شغل شریف«، تقویت جامعه پرستاری در زوایای گونا
را مطالبه اصلی پرستاران برشمردند و تحقق این مطالبه 
منطقی را وظیفه مسئوالن و ضرورتی برای حال و آینده کشور 

و جامعه دانستند.
ایشان با تبریک والدت حضرت زینب )سالم اهلل علیها( و روز پرستار 
به تک تک پرستاران و فعاالن حوزه درمان و سالمت، گفتند: 
بانوی عظیم الشأن کربال به همه بشریت و تاریخ اثبات کرده است 
که »زن« با وجود همه تالش کوته فکراِن گذشته و حال ازجمله 
غربی های مستبد برای تحقیر زن، می تواند اقیانوس عظیمی از 

صبر و تحمل و قله بزرگی از خردمندی و تدبیر باشد.
رهبر انقالب صبر و بردباری حضرت زینب )سالم اهلل علیها( 
در مقابل مصیبت ها را غیرقابل توصیف خواندند و افزودند: 
»ایستادگی و تحمل شهادت ۱۸ نفر از عزیزان ازجمله برادر بزرگوار و 
حجت خدا حضرت سیدالشهدا )علیه السالم( و دو تن از فرزندان 
حضرت زینب«، »صبر در مقابل اهانت های اراذل واوباشی که 
آن بانوی باعزت خاندان رسول اهلل )صل اهلل علیه و آله( را مورد 
جسارت قرار می دادند«، »تحمل مسئولیت سنگین جمع آوری 
و اداره ده ها زن و کودک داغدار و مصیبت زده« و »صبر زیبا در 
پرستاری از امام سجاد )علیه السالم(« جلوه هایی از عظمت روحی 

حضرت زینب به عنوان یک زن است.
ایشان در تبیین رفتار خردمندانه و قدرت عقالنی آن بانوی 
بزرگ، به رفتار مدبرانه و سخنان شگفت انگیز حضرت زینب 
)سالم اهلل علیها( در مقابل حکام جابر و یاوه گویی همچون ابن زیاد 
و یزید اشاره کردند و گفتند: آن اقتدار تاریخی، در مقابل مردم جای 
خود را به تبیین و سخنانی سرزنش بار می دهد که بعدها به یکی از 

عوامل قیام توابین در کوفه منجر می شود.
رهبر انقالب »جهاد روایت و تبیین« را از دیگر ابعاد خردمندی و 
تدبیر عمیق حضرت زینب )سالم اهلل علیها( برشمردند و افزودند: 
آن حضرت با روایت حقیقی، تأثیرگذار و ماندگاِر کربال، فرصت نداد 

روایت دشمن بر واقعیت غلبه کند.
کیدات گذشته خود درباره ضرورت روایت حقیقی  ایشان با تکرار تأ
گون  »واقعیات جامعه، تاریخ انقالب، دفاع مقدس و حوادث گونا
گر این کار نشود که در موارد متعدد نشده  4۲ سال اخیر« گفتند: ا
است، دشمن روایت تحریف آمیز و دروغ خود را در افکار عمومی 
جاری، و با عوض کردن جای ظالم و مظلوم، اقدامات مستمر 

ظالمانه خود را توجیه می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان درباره 
ارزش های پرستاری گفتند: نقطه اصلی این ارزش ها، کمک به 
انسان نیازمند یعنی بیمار است که در همه مسائل، نیازمند توجه 

و یارِی پرستار است.
رهبر انقالب، پرستاری را موجب اجر مضاعف الهی دانستند و 
افزودند: ایجاد امنیت خاطر برای بیمار، نزدیکان بیمار و همه مردم 
از دیگر ارزش های برجسته پرستاری است و جامعه پرستاری در 

واقع به گردن همه ملت حق دارد.
ایشان با اشاره به خوشحالی مستکبران عالم از رنج ملت ایران که 
در حوادثی نظیر »کمک به صدام برای بمباران شیمیایی و ایجاد 
درد عمیق و رنج جانکاه برای مردم شهرهای مرزی ایران« و نیز در 
مسائلی مانند »تحریم دارویی ملت ایران« کامال آشکار شده است، 
افزودند: با توجه به این واقعیات وقتی پرستاران، با تالش و ایثار، 
لبخند بر لبان بیماران و نزدیکانشان می نشانند، در حقیقت در 
حال مجاهدت در مقابل استکبار کینه توز هستند که این کار، 

ارزش مضاعف جامعه پرستاری در ایران اسالمی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: همچنانکه در دوران جنگ 
تحمیلی، پزشکان و پرستاران و امدادگران در زیر بمباران کار 
می کردند، در دوره کرونا نیز پرستاران با افزایش ساعات کار، 
کاهش مرخصی ها، حضور در بیمارستان در ایام تعطیالت نوروز 
ک مرگ ومیر بیماران و همکاران، سختی هایی  و مشاهده دردنا

مضاعف، و خطر ابتال به بیماری مهلک را تحمل کردند.
کید بر اینکه ملت باید این سختی ها را درک و آن ها را  ایشان با تأ
ارزش گذاری کند، حضور طیف هایی همچون دانشجویان، طالب 
و جوانان برای کمک به پرستاران در دوره کرونا را ازجمله حقایق 
درخشان برشمردند و افزودند: این تعهد و احساس مسئولیت 
که در مقاطع مختلفی همچون مبارزات دوران انقالب و دفاع 
مقدس نیز بروز یافته بود، نشان دهنده هویت پرنشاط، پرتحرک 

و باوجدان ملت ایران است.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

گر حقایق را روایت نکنید،    ا

دشمن با دروغ و تحریف جای 

ظالم و مظلوم را عوض می کند

معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بیان اینکه وزارت تعاون تمام تالش 
خود را خواهد کرد تا بتواند موانع را از سر راه صنعت 
کرده تا  گفت: این وزارتخانه عزم خود را جزم  فوالد بردارد، 
حمایت های خود از صنعت فوالد کشور را به منصه ظهور بگذارد.

دکتر احمد خانی نوذری معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در بازدید از شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا 
در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: صنعت فوالد یکی از صنایع 
زیرساختی و اساسی هر کشور محسوب می شود و توسعه در هیچ 
کشوری اتفاق نمی افتد، مگر اینکه صنایع مادر آن بتوانند به خوبی و 

با سرعت به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با بیان اینکه صنعت فوالد در ایران با ظرفیت تولیدی بالغ بر 30 
میلیون تن در سال، یکی از صنایعی است که هم در ایجاد اشتغال و 
هم در توسعه کشور نقش اساسی دارد، افزود: فوالد مبارکه در بین 
شرکت های فوالدی کشور با توجه به ظرفیت تولید، دانش فنی، 
نیروی انسانی و سبد محصوالتی که دارد، یک شرکت منحصربه فرد 

به حساب می آید.
معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه 
صنعت فوالد در بنگاه های مختلف فوالدی، اعم از فوالد مبارکه و 

ذوب آهن اصفهان و دیگر صنایع فوالدی حضور دارد، برای تأمین 
آتیه بازنشستگان کشور به عنوان نهادی که در این صنعت نقش 
جدی دارد، عزم خود را جزم کرده تا حمایت های خود از صنعت فوالد 

کشور را به منصه ظهور بگذارد.
وی در پایان اذعان داشت: صنعت فوالد در حال حاضر هم در حوزه 
تأمین مواد اولیه و هم در حوزه تأمین انرژی پایدار با چالش هایی 
مواجه شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمام تالش خود 
را خواهد کرد تا بتواند موانع را از سر راه این صنعت بردارد تا در آینده 
اقتصاد کشور پیشرو باشد و با سرعت بیشتری به مسیر خود ادامه 

دهد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: امروز باید با تعریف و تبیین خط مشی ده ساله، مسیری 
را دنبال کنیم که تا یک دهه آینده هر ایرانی به نوعی فعالیت فوالد مبارکه را بشناسد و به آن 

افتخار کند.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته عالی تحول و تدوین 
استراتژی برند این شرکت اظهار کرد: استراتژی، اهداف و چشم انداز فوالد مبارکه به خوبی باید در جامعه تبیین 

شود و روایتی که از این شرکت می شود به گونه ای باشد که هر ایرانی به فوالد مبارکه افتخار کند.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف مهم شرکت فوالد مبارکه تحقق توسعه پایدار در کشور است، افزود: این هدف به 
روایتی نیاز دارد که به شکل گیری فوالد مبارکه با همت جهادگران در اوج حمالت دشمن در دوران دفاع مقدس 
که پایه و اساس توسعه، با صنعت فوالد آغاز می شود و نیاز است روایت این صنعت مادر به درستی  باز گردد، چرا

به جامعه منتقل شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت روایت گری از تأسیس بزرگ ترین فوالدساز کشور در سطح جامعه 
خاطرنشان کرد: امروز پس از گذشت چند دهه از تأسیس شرکت فوالد مبارکه، نیاز به روایِت صنعتی داریم که در 
کنون هم در جنگ اقتصادی، توانسته توسعه صنعتی  کوران حمالت جهانی به ایران اسالمی راه اندازی شد و ا
که در غیر این صورت نمی توان به خوبی  کشور را رقم بزند؛ این روایت برای هر ایرانی غرورآفرین و خواندنی است؛ چرا

نقش فوالد مبارکه را به جامعه شناساند.
فوالد مبارکه درصدد سرعت بخشی به چرخش صنعت کشور است

وی با بیان اینکه اقدامات شرکت فوالد مبارکه متناسب با چالش های اصلی در کشور است، اذعان داشت: 
تأسیس بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی در کشور برای عبور از بحران برق و رفع معضل آب در فالت مرکزی ایران 
توسط فوالد مبارکه نشان می دهد که این واحد صنعتی درصدد عبور از موانع موجود در کشور بوده و نیاز است 
که روایت این اقدامات مهم به جامعه اطالع رسانی شود تا به تدریج شاهد شکل گیری نگاهی واقعی نسبت به 

مجموعه فوالد مبارکه باشیم.
طیب نیا با بیان اینکه در گام نخست باید نگاه مدیران و کارکنان فوالد مبارکه به نقش این شرکت در توسعه کشور 
تغییر کند، تصریح کرد: با تغییر نگاه سازمانی، این پیام باید درونی سازی شود که شرکت فوالد مبارکه عالوه بر 
قدرتمند بودن، معین اقشار ضعیف جامعه است و با اشتغال زایی، دانش محوری و حمایت از شرکت های 

دانش بنیان درصدد سرعت بخشی به چرخش صنعت کشور است.
نقش کارگروه برندینگ فوالد مبارکه در شکل گیری تفکر کارکنان و جامعه درباره استراتژی های شرکت

وی در ادامه اضافه کرد: روایت اهداف و اقدامات شرکت فوالد مبارکه نباید صرفا روی کاغذ باشد بلکه باید به هویت 
مدیران، کارمندان و کارگران تبدیل شود، در جامعه استانی تسری یافته و تا ۱0 سال آینده این تفکر که فوالد مبارکه 

همراه صنعت و اقتصاد کشور بوده و هست در کل کشور نهادینه شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به نقش برندینگ در تفکر علمی، سازماندهی و استراتژی شرکت فوالد 

مبارکه عنوان داشت: نقش کارگروه برندینگ فوالد مبارکه در شکل گیری تفکر کارکنان و جامعه نسبت به 
استراتژی های این شرکت ممتاز است که در همین راستا باید تفکر جامعه را تغییر داد و این مسیر نیز باید از مدارس 

و دانشگاه ها آغاز شود.
کاری کنیم که هر ایرانی به فوالد مبارکه افتخار کند

وی بیان کرد: برگزاری تورهای دانش آموزی و دانشجویی و نهادینه سازی تأثیر شرکت فوالد مبارکه در رشد و 
توسعه پایدار کشور همراه با ترویج آرا و نظرات اساتید دانشگاه می تواند منجر به تقویت حس غرور و افتخار ملی از 

فعالیت های شرکت فوالد مبارکه شود.
طیب نیا در پایان با اشاره به اینکه برند کارخانه های برخی از کشورها از خود آن کشورها شناخته شده تر است، 
گفت: امروز باید با تعریف و تبیین خط مشی ده ساله این هدف را دنبال کنیم که تا یک دهه آینده هر ایرانی به نوعی 
فعالیت فوالد مبارکه را بشناسد و به آن افتخار کند و تغییر این نگرش با اقدامات بنیادین در گروه های مختلف 

ذی نفعان سازمان محقق خواهد شد.
تبدیل برند به سرمایه سازمانی باارزش

سید مهدی نقوی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه، با اشاره به اینکه ماهیت کسب وکار فوالد مبارکه 
کید کرد: توجه به این رویکرد باعث ایجاد  به گونه ای است که توجه به برند سازمانی بر برند محصول اولویت دارد، تأ
تصویری واقعی از فعالیت های سازمان در ذهن کلیه ذی نفعان آن و ایجاد وفاداری در آن ها و در نهایت تبدیل 

برند به یک سرمایه سازمانی باارزش می گردد.
ضرورت توجه به استفاده از بهترین الگوها در سطح جهانی

محمد ناظمی هرندی مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه نیز در جلسه کمیته عالی تحول و تدوین 
کید بر ضرورت آینده نگری و کسب اطالعات و دانش فراسازمانی اظهار کرد: باید  استراتژی برند این شرکت با تأ
ک می گذاریم، در راستای پیشبرد اهداف فوالد  در کنار آنچه در فوالد مبارکه خبرگی می دانیم و با یکدیگر به اشترا

مبارکه به استفاده از بهترین الگوها در سطح جهانی توجه کنیم.
وی با اشاره به اهمیت فلسفه نظام تحول در فوالد مبارکه افزود: سازمان به صورت منسجم، تیمی و مشارکتی، 
موضوعات مطرح شده در جلسات نظام تحول را بررسی می کند و این امر اصل فلسفه نظام تحول در فوالد مبارکه 

محسوب می شود.
گر فکر کنیم که  کید کرد: ا ناظمی هرندی با بیان اینکه امروز شاهد برخی از چالش ها در فوالد مبارکه هستیم، تأ
صرفا با روش های ساده می توانیم تصویر و بینش درستی از فوالد مبارکه در ذهن ذی نفعانمان ایجاد کنیم، 

کنش های منفی مواجه می شویم. همیشه عقب خواهیم ماند و گاهی هم با وا
وی در پایان ابراز داشت: تدوین استراتژی و الگوی مدیریت برند سازمانی با توجه به نقش آن در خلق روایت و 
ایجاد بینشی واقعی و منصفانه از فعالیت های شرکت در اذهان ذی نفعان سازمان، در دستور کار کمیته عالی 

تحول قرار گرفت.

تقدیر از پرستاران شرکت فوالد مبارکه به مناسبت والدت حضرت زینب )سالم اهلل علیها( و روز پرستار

عکس نوشت

 رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از پرستاران 
و خانواده های شهدای مدافع سالمت:

 امروز پس از گذشت چند دهه از تأسیس 
شرکت فوالد مبارکه، نیاز به روایِت صنعتی 
کوران حمالت جهانی به  که در  داریم 
کنون هم در  ایران اسالمی راه اندازی شد و ا
جنگ اقتصادی، توانسته توسعه صنعتی 
کشور را رقم بزند؛ این روایت برای هر ایرانی 
که در غیر  غرورآفرین و خواندنی است؛ چرا
این صورت نمی توان به خوبی نقش فوالد 

مبارکه را به جامعه شناساند

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه کمیته عالی تحول و تدوین استراتژی برند شرکت:

کاری کنیم که هر ایرانی به فوالد مبارکه افتخار کند

وزارتتعاوندرصددرفعموانعازسرراهصنعتفوالدکشور
معاون وزارت تعاون در بازدید از شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا مطرح کرد؛



۱8 دسامبر   202۱ ۱3  جمادی االول  ۱443     شنبه   27 آذر ماه   ۱400     شماره        ۱255   

3

کتشافی برگزاری سه مناقصه حفاری ا
کتشافی این شرکت با انتخاب پیمانکاران جدید و تأمین دو دستگاه حفاری پیشرفته شتاب می گیرد. مدیرعامل شرکت آلومینای ایران: طرح های ا

رکورد تولید گندله در شرکت فوالد خوزستان شکسته شد
کارکنان شرکت فوالد خوزستان پس از 7 سال رکورد تولید گندله را در این شرکت شکستند.

 خـبــــــــــــــــــر      

دهمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت با حضور معاون آموزش، 
پژوهش و فناوری وزارت صمت به صورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید که 
محصول کالف فوالدی IRACORTEN A-HOT شرکت فوالد مبارکه 

به عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه در این جشنواره برگزیده شد.
حرکت فوالد مبارکه به سمت توسعه کیفی

شهرام عباسی مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به 
انتخاب محصول فوالدی IRACORTEN A-HOT شرکت فوالد مبارکه به عنوان محصول برتر 
تحقیق و توسعه در دهمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت اظهار کرد: همه ساله معاونت 
آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملکرد پژوهشی در شرکت های 

زیرمجموعه این وزارت را ارزیابی می کند.
وی افزود: از شهریورماه ۱400 فرایند ارزیابی عملکرد پژوهشی شرکت ها توسط وزارت صمت اجرا 
شد و محصول فوالدی IRACORTEN A-HOT شرکت فوالد مبارکه با هدف تأمین نیاز مشتریان 
و با کاربرد اولیه تولید کانتینرهای حمل ونقل دریایی به عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه در 

دهمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت مورد تقدیر قرار گرفت.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در ابتدا، فعالیت انجام شده برای 
معرفی محصول فوالدی IRACORTEN A-HOT شرکت فوالد مبارکه در قالب اظهارنامه ای 
به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ارائه شد و پس از ارزیابی های به عمل آمده 
این محصول به وزارت صمت معرفی گردید و در نهایت پس از ارزیابی های به عمل آمده در کمیته 
داوری، محصول جدید شرکت فوالد مبارکه به عنوان محصول برتر تحقیق و توسعه در این 

جشنواره برگزیده شد.
کید بر ضرورت تحقق توسعه کیفی در شرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: با توجه به  وی با تأ
کیدات مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بر توسعه کیفی و همچنین تعیین این مهم به عنوان  تأ
چشم انداز و مأموریت شرکت، واحدهای تولیدی، پشتیبانی و ستادی در این راستا درصدد توسعه 

کیفی محصوالت فوالد مبارکه هستند.
طراحی و تولید فوالدهای مقاوم به خوردگی اتمسفری در فوالد مبارکه

علیرضا مولوی زاده، مدیر واحد متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه در خصوص 
طراحی و تولید معرفی محصول فوالدی IRACORTEN A-HOT شرکت فوالد مبارکه بیان 
کرد: این اقدام به منظور رفع نیاز کشور از واردات، جلوگیری از خروج ارز از کشور، توسعه و تنوع 
هر چه بیشتر سبد محصوالت فوالد مبارکه و تولید فوالدهای خاص با ارزش افزوده باال صورت 

گرفته است.
وی در ادامه افزود: فوالدهای مقاوم به خوردگی اتمسفری حاوی مقادیری از عناصر کروم، 
نیکل، مس و فسفر در ترکیب شیمیایی خود هستند که موجب بهبود مقاومت به خوردگی در 

محیط های مرطوب و اسیدی تا 4 برابر در مقایسه با فوالدهای سازه ای معمول می گردد.
مدیر واحد متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: از مصارف عمده 
گن های حمل ریلی و  این نوع فوالدها می توان به ساخت کانتینرهای حمل ونقل دریایی، وا
کنون نیاز کشور  مدول های پیش گرم هوا در نیروگاه های تولید برق با سوخت فسیلی اشاره کرد؛ تا
به این نوع فوالدها از طریق واردات از کشورهایی همچون ژاپن، سوئد و چین تأمین می شده 

است.
کاربردهای این محصول در نیروگاه های تولیدی و صنعت دریانوردی

محمودرضا قرمزی رئیس گروه فنی ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در خصوص این دستاورد 
اظهار کرد: نظر به تعهد شرکت فوالد مبارکه در توسعه گریدهای تولیدی در جهت برآورده شدن 
نیازهای مشتری های ورق های فوالدی در سطح کشور، با توجه به محدودیت های تحریمی 
و عدم امکان تأمین ورق های فوالدی مخصوصا گریدهای ویژه با کاربردهای اختصاصی در 
زمینه های نیروگاه های تولید برق و صنعت دریانوردی این درخواست پس از انجام بررسی های 

مقدماتی در اولویت تولید قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: با برگزاری جلسات متعدد فنی، تبادل نظر در فوالد مبارکه با حضور مشتری 
و بازدیدهای انجام شده از خطوط تولید مشتری، با عزمی راسخ و تالش مجدانه و حمایت های 
واحدهای برنامه ریزی تولید و سایر واحدهای پشتیبانی و عملیاتی در جهت خودکفایی در تولید 

ورق های فوالدی مقاوم به خوردگی اتمسفری قدم برداشته شد.
رئیس گروه فنی ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه بیان داشت: همان طوری که با طراحی این 
محصول در فرایند واحدهای تولیدی باالدستی اقداماتی صورت گرفته بود، در واحدهای نورد 
سرد نیز تمهیداتی انجام گردید؛ در پروسه نورد اصالحاتی در مقادیر توزیع  Reduction)کاهش 
ضخامت مرحله به مرحله( صورت گرفت که بتوانیم محصول را با حداقل افت حجم تولید، 

تولید کنیم.
وی ادامه داد: مواردی ازجمله بهینه سازی جریان موتور قفسه های نورد و مصرف برق و شرایط 
کیفی در تولید این محصول در تاندم میل نورد ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در نظر گرفته 
شد؛ با توجه به ترکیب شیمیایی این محصول و وجود برخی عناصر در این محصول جوش پذیری 
در ورودی تاندم و در موقعیت جوشکاری ابتدا و انتهای کالف ها با توجه به پیوسته بودن تولید، 
نیازمند تغییراتی بود که با کنترل های خیلی زیاد که بعضا با توقف نیز همراه بود صورت گرفت و 

برنامه بهینه جوش لیزری نیز تهیه شد.
رئیس گروه فنی ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: اجرای موفق سیکل عملیات 
کس آنیلینگ و رسیدن به شرایط مناسب خواص مکانیکی و کنترل  حرارتی طراحی شده در واحد با
پارامترهای شکلی مانند فلتنس در سایر خطوط ازجمله اقداماتی بود که در واحدهای ناحیه نورد 

سرد شرکت فوالد مبارکه انجام شد.
گی های فوالد تمیز تولید شد محصولی که براساس ویژ

محمدعلی شفیعی دهنوی رئیس گروه فنی فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
نیز در این باره تصریح کرد: با توجه به اینکه تختال نخستین محصول در سیکل تولید فوالد مبارکه 
است، ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم این شرکت به عنوان خط مقدم تولید هر محصولی 
محسوب می شود و در ابتدا امکان سنجی تولید در این ناحیه با توجه به دانش فنی و تجهیزات 

موجود مورد بررسی قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: در مورد محصول جدید IRACORTEN A-HOT که ازنظر آنالیز شیمیایی 
دارای عناصر ویژه نظیر مس، نیکل، کُرم و فسفر است، ابتدا دستورالعمل تولید در واحد کوره های 

قوس، کوره های پاتیلی و ریخته گری مداوم و براساس ویژگی های فوالد تمیز تدوین شد.
رئیس گروه فنی فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: فوالد مذاب با آنالیز 
دقیق مطابق استاندارد تولید شده و در واحد ریخته گری مداوم با رعایت تنظیمات خاص نظیر 
جداول خنک سازی و نوسان قالب، سرعت استاندارد ریخته گری و انتخاب پودر قالب مناسب، 

با موفقیت ریخته گری شد و تولید بدون عیب این محصول برگ زرین دیگری به افتخارات ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم اضافه کرد.

حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از واردات
فرزاد فرهادی امینه رئیس گروه فنی ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه درباره طراحی این 
محصول اذعان داشت: در راستای تحقق اهداف فوالد مبارکه در زمینه تولید محصوالت ویژه 
و باألخص محصوالت مقاوم به خوردگی، امکان سنجی و بررسی روش تولید ورق گرم محصول 
جدید IRACORTEN A-HOT در ناحیه نورد گرم این شرکت با هماهنگی واحد متالورژی و 

روش های تولید در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا پارامترهای عملیاتی موردنیاز نورد این محصول با توجه به تنوع ابعادی، 
در حالت های مختلف شبیه سازی و آزمایش شده و نهایتا این محصول در طیف وسیعی مطابق 
با خواص مکانیکی موردنظر با موفقیت در خط نورد گرم فوالد مبارکه به تولید رسید؛ با تولید این 
محصول جدید، گام بلندی در جهت حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از واردات محصوالت 

مشابه برداشته شد.
پشتیبانی فوالد مبارکه از تولیدکنندگان داخلی کانتینرهای کشور

محسن محمدی زهرانی کارشناس واحد متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه نیز در این 
خصوص اظهار داشت: با توجه به محدودیت های موجود در بخش حمل ونقل دریایی و عدم 
امکان ورود کانتینرهای خارجی به بنادر کشور، خط تولید این کانتینرها در کشور راه اندازی شده 
و در پاسخ به نیاز این خط تولید و نیروگاه های تولید برق به این دسته فوالدها، مراحل طراحی 
و تولید فوالدهای مقاوم به خوردگی اتمسفری در فوالد مبارکه آغاز شد و محصول تولیدی با نام 

IRACORTEN A به شرکت ها و نیروگاه های متقاضی تحویل داده شده است.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه موفق شده ابعاد متنوع مورد تقاضای مشتریان را تأمین کند، گفت: 
ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی فوالد مطابق با الزامات استاندارد EN10025-5 طراحی 
گردیده و خواص مقاومت به خوردگی محصول الزامات استاندارد ASTM G101 را تأمین می کند.

کیفیتی که رضایت مشتریان فوالد مبارکه را جلب کرد
سید محمود مانی مهندس فرایند نورد گرم شرکت فوالد مبارکه در ارتباط با تولید موفق ورق 
گرم این نوع محصول اظهار کرد: با توجه به خواص ویژه این محصول ازنظر مقاومت باال به 
خوردگی در محیط های مرطوب و اسیدی، ورق تولیدشده می تواند در مواردی نظیر ساخت 
بدنه کانتینرها، مبدل های حرارتی نیروگاهی، اسکله های دریایی و نظایر آن ها مورد استفاده 
قرار گیرد که طبیعتا هریک از این کاربردها مستلزم تولید ورق با ابعاد )عرض و ضخامت( متناسب 

با کاربرد مربوطه است.
وی افزود: این موضوع، شرایط مختلفی را ازنظر پارامترها و عملیات تولید در خط نورد گرم ایجاد 
می کند؛ بنابراین رویکرد آزمایش و تعیین پارامترهای عملیاتی موردنیاز برای ایجاد امکان تولید 
این نوع محصوالت در هرکدام از ابعادها و کاربردهای مختلف در ناحیه نورد گرم، مورد بررسی 
قرار گرفته و پس از انجام آزمایش های موردنیاز برای هر گروه، تولید موفق آن ها با کیفیت مطلوب 

محقق شد.
مهندس فرآیند نورد گرم شرکت فوالد مبارکه گفت: در حال حاضر حدود 3 هزار تن از این نوع 
محصول با ضخامت های ۲.۲ تا ۱۲ میلی متر و با عرض های 970 تا ۱500 در ناحیه نورد گرم شرکت 
فوالد مبارکه تولید شده که کامال ازنظر ابعادی و تلرانس های آن و همچنین خواص مکانیکی و 

کاربردی مورد انتظار مشتریان موردقبول و رضایت بخش بوده است.
 آموزش هدفمند منابع انسانی، پژوهش ثمربخش، تولید ثروت و فناوری ارزش آفرین 

راهکارهای تعریف شده در معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت
به گزارش خبرنگار فوالد، برات قبادیان، معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت و رئیس 
ستاد دهمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت در این مراسم با اشاره به برنامه های 
تحول آفرین پژوهشی و فناورانه وزارت صمت اظهار کرد: پژوهش از دیرباز با انسان همراه بوده و 
گر انسان با پژوهش  بشر در طول تاریخ به شیوه ها و روش های مختلفی آن را انجام داده است؛ ا

آشنا نمی شد و به دنبال آن نبود، دانش و علم انسان به اندازه امروز پیشرفته نبود.
وی در ادامه افزود: پژوهش هم از دیدگاه فردی و هم از دیدگاه اجتماعی یک ضرورت به حساب 
می آید و برای کسی که در زندگی خود جست وجو و پژوهش نداشته باشد، نمی توان تصوری از رشد 
که پژوهش را مایه  و تکامل داشت؛ ضرورت انجام پژوهش از دیدگاه علمی انکارناپذیر است چرا
حیات علم دانسته اند و علم بدون پژوهش، همچون آبی که زمان زیادی در جایی مانده باشد، 

دچار گندیدگی و تبدیل شدن به لجن زار می شود.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت خاطرنشان کرد: شاخص رفاه اجتماعی در ایران 
طبق نظر مجمع جهانی اقتصاد مناسب نیست و در میان ۱4۱ کشور جهان، ۱3۸ ام است که 
جایگاه مطلوبی نیست؛ آموزش هدفمند منابع انسانی، پژوهش ثمربخش، تولید ثروت و فناوری 

ارزش آفرین راهکارهای تعریف شده در معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت است.
ضرورت توسعه صنعت از طریق بومی سازی

ادریس پیرصاحب رئیس علمی کمیته ستاد دهمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت 
بیان کرد: متأسفانه در کشور ما نگاه مثبتی به حوزه پژوهش نیست و این در حالی است که از ابعاد 
اقتصادی به ازای هر واحد سرمایه گذاری، 30 واحد سود وجود دارد؛ پژوهش از لحاظ امنیت ملی 
هم حائز اهمیت است و به ارتقای امنیت ملی در کشور منجر می شود و در نهایت موجب بالندگی 

و ارتقای شاخص فرهنگی هر کشور خواهد شد.
وی عنوان داشت: دولت های پیشرفته در حوزه پژوهش و تحقیقات سرمایه گذاری می کنند و 
نظام های اجتماعی که به این حوزه اهمیت داده اند با شاخص های برتر اقتصادی روبه رو شدند؛ 
کز علمی مسئله محور نیست و بخش خصوصی در زمینه پژوهش و  مقاالت در دانشگاه ها و مرا
تحقیقات فعال نیست و این در حالی است که در کشور کره جنوبی 70 درصد تأمین مالی پژوهش 

و تحقیقات توسط شرکت های خصوصی صورت می گیرد.
رئیس علمی کمیته ستاد دهمین جشنواره پژوهش و فناوری وزارت صمت با اشاره به اینکه 
بودجه های تخصیص یافته به بخش پژوهش در کشور کمتر از سرانه جهانی است، اضافه کرد: 
کز صنعتی است  یکی از آسیب های بخش پژوهش در کشور ما فاصله داشتن تولیدات علمی با مرا
و این در حالی است که صنعت در کشور ما وارداتی است و نیاز است که همراه با واردات صنعت، 

دانش هم وارد شود و با بومی سازی بتوان صنعت را توسعه بخشید.
در دهمیـــن جشـــنواره پژوهـــش و فنـــاوری وزارت صنعت، معـــدن و تجـــارت در بخـــش »محصوالت 
کســـین خوزســـتان، شـــرکت آتیه ســـازان نگین فـــراز از  برتـــر« شـــرکت فـــوالد مبارکـــه، شـــرکت فـــوالد ا
چهارمحـــال و بختیـــاری و ریخته گـــری اصفهـــان برگزیـــده و تقدیـــر شـــدند؛ در طرح هـــای پژوهشـــی 
ـــدران، گیـــالن و  ـــده شـــدند و 4 اســـتان قـــم، مازن منتخـــب 5 طـــرح از ســـازمان های توســـعه ای برگزی

البـــرز به عنـــوان اســـتان های برتـــر در طرح هـــای پژوهشـــی اعـــالم شـــدند.

قطار توسعه کیفی در فوالد مبارکه سرعت گرفت؛

انتخابمحصولفوالدمبارکه
بهعنوانمحصولبرتردهمینجشنوارهپژوهشوفناوریوزارتصمت

 شهرام عباسی
 مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه

علیرضا مولوی زاده
مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه

 محمودرضا قرمزی
 رئیس گروه فنی ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه

 محسن محمدی زهرانی
  کارشناس واحد متالورژی و روش های تولید

شرکت فوالد مبارکه

۱6

4.5

350

تولید 1۶ میلیون تن فوالد خام در هفت  ماهه سال 
جاری

معــاون امــور صنایــع وزیــر صنعــت از تولیــد 1۶ میلیــون تن 
فــوالد خــام در هفت ماهــه ســال جــاری خبــر داد.

گــزارش خبرنــگار ایراســین بــه نقــل از صنایــع پــرس،  بــه 
مهــدی صادقــی نیارکــی در حاشــیه افتتــاح و بازدیــد از 
نمایشــگاه بین المللــی ایران متافــو بــا بیــان اینکــه زنجیــره 
ارزش فــوالد در کشــور توســعه یافتــه اســت، اظهــار کــرد: این 
صنعــت هــم نیــاز داخــل را تأمیــن می کنــد و هــم بخشــی از ارز 
حاصــل از صادراتش نیــاز ســایر صنایــع را برطرف می ســازد. 
ح هایــی نیــز داریــم کــه بــه توســعه صنعــت فــوالد کشــور و  طر

افزایــش صــادرات کمــک می کنــد.
معــاون امــور صنایــع وزیــر صمــت در ادامــه تصریــح کــرد: 
اتفاقــات خیلــی خوبــی در صنعــت فــوالد افتــاده و ایــن 
صنعــت طــی ســالیان اخیــر رشــد خوبــی کــرده اســت. ســال 
گذشــته 30 میلیــون تــن تولیــد انــواع فــوالد خــام داشــته ایم، 
در هفت ماهــه امســال نیــز حــدود ۱6 میلیــون تــن انــواع 

فــوالد خــام تولیــد کرده ایــم.

صادرات 4.5 میلیارد دالری آهن و محصوالت مرتبط 
تا پایان آبان ماه

بــه گــزارش ایرنــا، ســخنگوی گمــرک، اظهــار کــرد: بــا رشــد 
تولیــد و صــادرات محصــوالت مرتبــط بــا آهــن از محصــول 
نیمه تمــام، انــواع میلــه، شــمش و صفحــات آهنــی یــا 
فــوالدی در هشــت ماهه امســال حــدود 4.5 میلیــارد 
دالر بــا بیــش از 25 کــد تعرفــه صــادر شــد کــه 14.5 درصــد 
کل صــادرات 31 میلیــارد دالری کشــور در ایــن مــدت را به 

خــود اختصــاص داده اســت.
ســیدروح اهلل لطیفــی افــزود: پارســال ۱۱ میلیــون و 67 هــزار 
و 94 تــن انــواع محصــول مرتبــط بــا آهــن و فــوالد بــه ارزش 3 
میلیــارد و 735 میلیــون و 70۲ هــزار و ۲53 دالر صــادر شــده 
بــود کــه ۲ میلیــون و ۲30 هــزار و 35 تــن آن انــواع ســنگ آهن 
و مشتقات مربوطه به ارزش ۱05 میلیون و 595 هزار و 6۸۸ 
دالر و ۸ میلیــون و ۸37 هزار و 59 تــن آن محصوالت مرتبط 
با آهــن و فوالد بــه ارزش 3 میلیــارد و 630 میلیــون و ۱06 هزار 

ــت. و 565 دالر بوده اس

عبور تولید شمش آلومینیوم از 350 هزار تن

میــزان تولیــد شــمش آلومینیــوم کشــور طــی هشــت ماهه 
ســال 1400، از 350 هــزار تــن گذشــت.

ــه نقــل از پیــام آوران معــدن  ــگار ایراســین ب ــزارش خبرن ــه گ ب
و فــوالد، چهــار شــرکت تولیدکننــده آلومینیــوم کشــور در مــاه 
آبــان، 35۱ هــزار و 3۱0 تــن شــمش تولیــد کردنــد. ایــن رقم در 
ــود کــه  مــدت مشــابه ســال گذشــته، ۲۸6 هــزار و 449 تــن ب
کــی از رشــد ۲3 درصــدی تولیــد ایــن فلــز طــی هشــت مــاه  حا

امســال اســت.
شــرکت آلومینــای ایــران طــی هشــت ماهه امســال، ۱55 
هــزار و 9۱۸ تــن پــودر آلومینــا تولیــد کــرد. میــزان تولیــد مدت 
مشــابه ســال 99، حــدود ۱5۸ هــزار و 905 تــن بــود کــه کمتــر 
کاهــش یافــت. همچنیــن ایــن شــرکت طــی  از ۲ درصــد 
هشــت ماهه ۱400، حــدود 6۱3 هــزار و 99۱ تــن بوکســیت 
)مــاده اولیــه تولیــد پــودر آلومینــا( تولیــد کــرد کــه در مقایســه 
ــش  ــد افزای ــن(، ۱6 درص ــزار و ۱۱۱ ت ــال 99 )5۲9 ه ــد س ــا تولی ب

نشــان می دهــد.

عدد خبر

میلیون تن

میلیارد دالر

هزار تن
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ضرورت سرمایه گذاری در تمامی حلقه های زنجیره معدن میزان صادرات امسال از ۴۰ میلیارد دالر فراتر می رود

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در خصوص 
کید بر ضرورت تمرکز بر کل زنجیره معدن  راهبردهای جدید »ومعادن« با تأ
کتشاف،  گفت: فعالیت و سرمایه گذاری شرکت در بخش های مختلف ا
بهره برداری، فراوری و بازرگانی در حوزه معدن و صنایع معدنی، عالوه بر 
ایجاد ترکیب پرتفوی مناسب، به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک 
می کند.

به گزارش شاتا، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: ۳۵ میلیارد دالر صادرات سال گذشته امسال از ۴۰ میلیارد 
دالر عبور خواهد کرد. تسهیل فرایندهای رفع تعهدات ارزی و تسهیل 
بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات از علت های این افزایش 
خواهد بود.

خـبــــــــــــــــــر            

بــه گــزارش خبرنــگار خبرنامــه فــوالد، متخصصــان 
داخلــی شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای اولیــن بــار در 
کشــور موفــق بــه بومی ســازی شــیرهای پروانــه ای بــا 
پوشــش تفلــون و قابلیــت ضداســید بــا روش پوشــش دهی اجــزای 

آن شــد.
باتوجه به نیاز روزافزون کشـور به این نوع شـیر و همچنیـن جلوگیری از 
خـروج ارز از کشـور، واحد بومی سـازی فـوالد مبارکـه با همکاری شـرکت 
تکوین صنعت افرا، شیرهای پروانه ای تفلونی از سـایز ۲.5 تا ۲0 اینچ را 
براساس استانداردهای روز دنیا بومی سازی کرده است. به این ترتیب 
تحریم ها فرصتی شـد تا متخصصـان توانمنـد صنعت فوالد کشـور این 
شـیرهای پروانـه ای بـا پوشـش تفلـون را بـا موفقیـت در خطـوط فـوالد 

مبارکه نصب و مـورد بهره بـرداری قـرار دهند.
سـعادت رادی کارشـناس بومی سـازی مـواد، قطعـات و تجهیـزات 
عنـوان کـرد بـا توجه بـه نیـاز واحـد اسید شـویی نـورد سـرد فـوالد مبارکه 
بـه شـیرهای پروانـه ای ضداسـید بـا پوشـش تفلـون و همچنیـن عـدم 
ج از کشـور، و همچنیـن تکنولـوژی  امـکان تأمیـن ایـن قطعـات از خـار
کنـون در داخـل کشـور تولیـد  خـاص پوشـش تفلـون ایـن شـیرها کـه تا

نشـده بـود، بـا تـالش متخصصـان توانمنـد داخلـی در زمینـه سـاخت 
شـیرآالت خاص صنعتـی و بـا حمایت شـرکت فـوالد مبارکه بـرای اولین 
بار در کشور، دست یابی به تکنولوژی تولید آن در دستور کار قرار گرفت 
و پس از آنکه این تجهیز استراتژیک بومی سازی شد، در محل موردنظر 
نصب و با موفقیت مورد بهره برداری قرار گرفت. هزینه تمام شده برای 
بومی سازی هر شیر پروانه ای ۱0 اینچ و حدود یک چهارم  هزینه واردات 

ایـن محصـول اسـت.
رسـول جمشـیدی سرپرسـت قطعـات یدکـی ناحیـه نـورد سـرد افـزود: 
شـیرهای پروانـه ای ضداسـید به عنـوان مهم تریـن و اصلی تریـن 
قطعـات در فراینـد واحـد اسیدشـویی ۲ ناحیـه نـورد سـرد نصـب شـد و 
به بهره برداری رسـید. شـایان ذکر اسـت شـیرهای موردنظر قبـال با برند 
اصلـی TYCO آمریـکا مـورد اسـتفاده قـرار می گرفت کـه به دلیـل تحریم 
امکان تأمین آن وجود نداشـت که با همت بـاالی متخصصان داخلی 
شـرکت فـوالد مبارکـه بومی سـازی شـد و در خطـوط اسیدشـویی بـا 

موفقیـت مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. 
جمشـیدی در پایـان از همه همـکاران در قسـمت بومی سـازی، ناحیه 
نورد سـرد و همچنین شـرکت تکوین صنعت افرا تشـکر و قدردانی کرد.

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
رتبه بندی  شرکت  در  اعتباری  رتبه بندی  کمیته 
اعتباری پایا در اول تیرماه 13۹۹، رتبه اعتباری 
بلندمدت +A و رتبه اعتباری کوتاه مدت A1 را به شرکت فوالد 
مبارکه تخصیص داده بود که براساس بازنگری صورت گرفته، رتبه 
کوتاه مدت  اعتباری بلندمدت شرکت به -AA و رتبه اعتباری 

+A1  ارتقا یافت.
حامدحسین ولی بیک، معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به گواهی رتبه اعتباری در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: 
یکی از مهم ترین راه های تأمین مالی شرکت های بزرگ، بهره مندی از 

ظرفیت های موجود در بازار سرمایه است.
وی افزود: در این خصوص، حضور ضامن و ارائه تضامین، موجب 
خواهد شد که هزینه تأمین مالی تا حد زیادی افزایش یابد و شرکت را 

درگیر فرایندهای طوالنی و زمان بر کند. طی سال های اخیر بر اساس 
قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، اخذ رتبه اعتباری 
قابل قبول )BBB به باال( امکان تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدون 
ضامن در بازار سرمایه را فراهم کرده است؛ رتبه اعتباری شرکت به 
اظهارنظری در خصوص توانایی آتی شرکت در پرداخت تعهدات مالی 

خود اطالق می شود.
معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: کمیته 
رتبه بندی اعتباری در شرکِت رتبه بندی اعتباری پایا در اول تیرماه 
 A1 و رتبه اعتباری کوتاه مدت A+ ۱399، رتبه اعتباری بلندمدت
که براساس بازنگری  را به شرکت فوالد مبارکه تخصیص داده بود 
صورت گرفته، رتبه اعتباری بلندمدت شرکت به- AA و رتبه اعتباری 

کوتاه مدت +A1 ارتقا یافت.
رسول پورسعادت، رئیس واحد برنامه ریزی مالی شرکت فوالد مبارکه 

اذعان داشت: شرکت فوالد مبارکه در میان شرکت های بزرگ بازار 
کیفیت اعتباری  سرمایه کشور، موفق به کسب باالترین رتبه اعتباری با
بسیار باال شد؛ بر این اساس با اتکا به رتبه اعتباری به دست آمده، 
شرکت فوالد مبارکه قادر است بدون نیاز به ضامن نسبت به تأمین 

منابع مالی از بازار سرمایه اقدام کند.
وی ادامه داد: دست یابی به رتبه اعتباری مذکور از طریق ارزیابی های 
مستمر صورت های مالی حسابرسی شده شرکت و یادداشت های 
همراه آن برای سال های مالی منتهی به اسفند ۱397، ۱39۸ و ۱399 
ج از آن که بیانگر مدیریت اثربخش منابع  و نسبت های مالی مستخر
گی های کیفی شامل  و مصارف شرکت است و همچنین تحلیل ویژ
کمیت شرکتی، محیط  ارزیابی های مربوط به فعالیت های شرکت، حا
عملیاتی و تحلیل فضای کالن اقتصادی، کسب وکار و صنعت مربوطه 

حاصل شده است.

اندونزی پیشتاز رشد تولید فوالد 
ضدزنگ در جهان

خبر بین الملل

شرکت تحلیلی ام ایی پی اس )MEPS( پیش بینی های 
خود از تولید فوالد ضدزنگ خام در جهان را برای سال 2021 به 
5۶.8 میلیون تن افزایش داد. این یعنی کاهش تولید این 
محصول در چین با فعالیت های فراتر از انتظار سایر کشورها، 

خصوصا اندونزی، جبران شده است.
تولید اندونزی در سال جاری شدیدا افزایش یافته است. انتظار 
می رود که شرکت های تولیدکننده ورق های فوالدی این کشور 
طی دوره دوازده ماهه فعلی بیش از 4.5 میلیون تن تولید داشته 
باشند. درنتیجه، اندونزی ممکن است از هند به عنوان دومین 

تولیدکننده فوالد ضدزنگ جهان پیشی بگیرد.
کردن فعالیت های ذوب  مقررات دولت چین برای محدود 
که در شش ماهه اول ۲0۲۱ تصویب شدند، در ماه های بعد 
با سخت گیری بیشتری دنبال شده است. جیره بندی برق 
کتبر ناشی از کمبود زغال سنگ، تولید این محصول  در ماه ا
را بیش ازپیش کاهش داد. افزون بر این ها، بحران در شرکت 
ک ومستغالت در چین، تأثیری  اورگراند- شرکت فعال در حوزه امال
منفی خود را بر مصرف فوالد در بخش ساخت وساز گذاشته است. 
پیش بینی می شود که تولید تایوان تا پایان سال جاری از 9۲5 
هزار تن فراتر رود. حتی حادثه آتش سوزی در یکی از شرکت های 
تولیدکننده ورق های فوالدی این کشور هم نتوانست از تولید 
فصل سوم بکاهد. تولیدکنندگان فوالد ضدزنگ در ژاپن و کره 
جنوبی، که از نتایج مالی خیلی خوبشان قوت قلب گرفته اند، در 
نظر دارند فعالیت های ذوب ساالنه خود را به ترتیب بیش از ۲0 و 

۱۲ درصد افزایش دهند.
تولید فوالد ضدزنگ هند در نیمه نخست ۲0۲۱ کاهش یافت. 
افزایش شدید تعداد مبتالیان به کووید ۱9 در این کشور، دولت 
کسیژن فوالدسازان  را وادار به اجرای قرنطینه کرد. عالوه بر این، ا
هم جیره بندی شد. انتظار می رود که تولیدکنندگان ورق های 
فوالدی تا فصل چهارم، یعنی زمانی که بحران کاهش یافته است، 
تولیدشان را افزایش دهند تا تقاضای مصرف کننده نهایی را که در 

حال احیا شدن است تأمین کنند.
پیش بینی می شود که تولید فوالد ضدزنگ در اروپا به 70.6 
میلیون تن برسد. تأثیر شرایط بد آب وهوایی اواسط سال جاری 
بر تولید فوالد از آنچه پیش بینی می شد بیشتر بود. افزون بر این، 
تولیدکنندگان فوالد ضدزنگ در اروپا گزارش می دهند که میزان 
تقاضاهای ارسالی به بیشترین حد رسیده است. درنتیجه، 
انتظار می رود که افزایش میزان تولید تا پایان ۲0۲۱ سیر صعودی 

خود را ادامه دهد.
در آمریکا، پیش بینی می شود که تولید فوالد به ۲.5 میلیون 
تن افزایش یابد، که این مهم افزایش نقطه به نقطه بیش از ۱6 
درصدی را نشان می دهد. با وجود این، احتمال اینکه میزان 
تولید در سال ۲0۲۲ به پیش از پاندمی باز گردد خیلی کم است. 
بنابراین احتمال کمبود فوالد ضدزنگ، خصوصا در بخش ورق 

سرد، در بازار داخلی در کوتاه مدت وجود دارد.
تولید فوالد ضدزنگ در جهان شاید سال آینده دوباره افزایش 
یابد. شرکت ام ایی پی اس مجموع تولید 5۸.۲ میلیون تن را برای 
سال ۲0۲۲ پیش بینی می کند که افزایشی ۲.5 درصدی را نشان 
می دهد. بنابراین افزایش تولید اندونزی احتماال ادامه می یابد و 
از هند پیشی می گیرد. بااین حال، افزایش تولید در سایر مناطق 
متعادل خواهد بود. این شرایط خیال خریدارانی را که با کمبود و 

افزایش شدید قیمت  مواجه اند  تا حدودی راحت می کند.
منبع: ام ایی پی اس

به دلیل اعمال محدودیت دولت چین بر تولید فوالد 
خام، قیمت وارداتی سنگ آهن در چین، که از آن به عنوان 
مبنایی جهانی برای قراردادها استفاده می شود، در ماه نوامبر 
سقوط کرد. قیمت سی اف آر چین برای سنگ آهن با عیار ۶2 
درصد شاخص سنگ آهن پلتس به طور میانگین ۹4.۹7 دالر 
به ازای هر متریک تن خشک بود که کاهش 22 درصدی نسبت 

کتبر را نشان می دهد. به ماه ا
قیمت اسپات سنگ آهن کلوخه در چین از ۱9.۲۲ سنت به ازای 
کتبر به ۱4.7 سنت به  هر واحد تن متریک خشک )dmtu( در ماه ا
ازای هر واحد تن متریک خشک، یا حدود 9.۱9 دالر به ازای هر تن 
متریک خشک در ماه گذشته کاهش یافت. طبق ارزیابی هایی 
که پلتس قیمت های توافقی برای این فصل داشته است، قیمت 
گندله کوره های بلند آتالنتیک در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل 
تغییر محسوسی نداشت و 55.5 دالر به ازای هر متریک تن خشک 
قیمت خورد. لذا قیمت ها نسبت به فصل سوم کاهش یافتند، و 
طبق ارزیابی های پلتس به طور میانگین به 76.66دالر به ازای هر 
متریک تن خشک رسیدند.در ماه نوامبر قیمت سبد سنگ آهن 
دانه بندی، کلوخه و پرعیار کاهش یافت، درحالی که قیمت قراضه 
تحویلی در شمال غرب اروپا افزایش یافت. قیمت زغال سنگ 
کک شو تحویلی در روتردام در ماه نوامبر ۱0درصد کاهش یافت و 
کتبر  به 3۸۸.5۲ دالر به ازای هر تن رسید و از سقف خود در ماه ا
فاصله گرفت. قیمت زغال سنگ کک شو با مواد فرار کم، تحویلی 
کنون بیش از سه برابر شده است،  در روتردام از ماه آوریل تا
درحالی که عرضه محدود جهانی از سوی کشورهای آمریکا، کانادا و 
استرالیا نیز به افزایش قیمت ها در بازار کمک می کند.قیمت قراضه 
خردشده در شمال غرب اروپا نیز در ماه نوامبر مجددا به 4۱0 یورو 
به ازای هر تن رسید که باالترین قیمت در سه ماه گذشته و نسبت 
کتبر 7.9 درصد باالتر است.                                                        منبع: هکتور فورستر به ا

بومی سازی شیر پروانه ای واحداسیدشویی نورد سرد شرکت فوالد مبارکه

ارتقای رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت شرکت فوالد مبارکه

رعایتایمنیوایجادفرهنگایمنیاولویتفوالدمبارکهاست
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در هشتمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار:

برای اولین بار در کشور انجام شد؛

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه خبر داد:

چین و تأثیر بر قیمت های جهانی 
سنگ آهن

گفت:  معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه 
رعایت دستورالعمل های ایمنی و ایجاد فرهنگ 
ایمنی مناسب میان کارکنان اولویت فوالد مبارکه 

است.
 به گزارش خبرنگار فوالد، هشتمین نشست کمیته حفاظت فنی و 
بهداشت کار شرکت فوالد مبارکه با حضور معاون بهره برداری، معاون 
سرمایه های انسانی و سازماندهی، جمعی از مدیران بهره برداری، مدیر 
بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست و رئیس ایمنی، بهداشت 
حرفه ای و آتش نشانی با رویکرد ارتقای سیستم ایمنی شرکت فوالد 
که با توجه به ضرورت رعایت دستورالعمل های  مبارکه برگزار شد 
بهداشتی، سایر مدیران نیز به صورت آنالین در این نشست حضور 

پیدا کردند.
کبری محمدی معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه ضمن  عباس ا
قدردانی از عملکرد نواحی مختلف در زمینه رعایت قوانین و مقررات 
ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت، کنترل و نظارت مؤثر بر رفتار کارکنان و 
انتخاب شایسته پیمانکاران جهت اجرای فعالیت های اجرایی در جهت
مدیریت رویدادها را با توجه به حوادث اخیر از اقدامات اساسی در زمینه 

مدیریت رویداد پیمانکاران برشمرد.
وی رعایت دستورالعمل های ایمنی در راستای ایجاد فرهنگ ایمنی 

مناسب میان کارکنان را اولویت نخست فوالد مبارکه برشمرد و خواستار 
ایجاد ساختار و رویه مناسب در زمینه جذب و آموزش پیمانکاران شد.

کید بر ضرورت ساماندهی  معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با تأ
تجهیز کارگاه پیمانکاران به منظور رعایت دستورالعمل های ایمنی و 
بهداشتی و مدیریت تردد کارکنان خواستار تعیین نقاط مشخص، 
خارج از خط تولید و ایجاد 3 کمپ پیمانکاری مشخص در نقاط مختلف 

شرکت فوالد مبارکه به منظور استقرار پیمانکاران شد.
کید بر اهمیت  وی ضمن ابراز نگرانی در زمینه حوادث احتمالی، با تأ
نقش شیفت فورمن ها به عنوان آخرین الیه های نظارتی در زمینه 
پایش رفتار کارکنان و برگزاری آموزش های چهره به چهره در جهت ایجاد 
فرهنگ ایمنی مناسب میان کارکنان، خواستار انجام اقدام اساسی 
در زمینه ممانعت از بروز حوادث تکراری در زمینه فعالیت در مجاورت 
تجهیزات گردنده شد و به اهمیت رعایت دستورالعمل های ایمنی و 
ایجاد یک رویه مناسب در جهت محصورسازی منابع خطر و ممانعت از 

حضور افراد در محدوده خطر پرداخت.
مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه نیز در این نشست به اهمیت ساماندهی کمپ تجهیز کارگاه 
پیمانکاران و کنترل و نظارت مؤثر بر رفتار کارکنان از سوی سرپرستان 
گروه اجرایی در کاهش حوادث و اهمیت جذب و انتخاب شایسته افراد 

متناسب با توانایی افراد جهت انجام وظیفه مربوطه پرداخت.
حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت 
کسیناسیون  فوالد مبارکه ضمن ارائه گزارشی از مشارکت افراد در طرح وا
این شرکت به منظور پیشگیری از شیوع کرونا از مشارکت کارکنان در ایجاد 
شرایط سالم و ایمن در محیط کار تقدیر کرد و دستیابی به نتایج مطلوب 
در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا را نتیجه تالش دسته جمعی 

کارکنان در زمینه رعایت شیوه نامه های بهداشتی دانست.
وی در ادامه به اهمیت ایمن سازی تجهیزات گردنده در خط تولید، 
ایجاد حفاظ مؤثر در زمینه ایمن سازی شرایط و تجهیزات و لزوم برگزاری 
آموزش های تخصصی برای کارکنان پیمانکاران متناسب با مخاطرات 
فعالیت ها به خصوص در تعمیرات برنامه ریزی شده در جهت ایجاد 

فرهنگ ایمنی مناسب و پیشگیری از حوادث شرکت پرداخت.
وی در ادامه به اهمیت اجرای برنامه های ارتقای ایمنی طی ۱0 سال 
گذشته در پیشگیری از حوادث و بهبود عملکرد ایمنی کارکنان پرداخت 
و خواهان تالش و جدیت همکاران در اجرای برنامه ارتقای ایمنی 

پنج ساله سوم شرکت فوالد مبارکه شد.
جواد کیانی رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی شرکت فوالد 
مبارکه ضمن ارائه گزارشی به وضعیت مطلوب شاخص های ایمنی با 
توجه به عملکرد ایمنی هشت ماهه نخست سال ۱400 در نواحی مختلف 

و ثبت رکورد جدید FR=0.685  در میان فوالدسازان جهان پرداخت.
وی در ادامه خواستار تالش و جدیت در زمینه ارتقا و بهبود سیستم 
ایمنی پیمانکاران در سطح شرکت فوالد مبارکه شد و به اهمیت برگزاری 
دوره های آموزشی اثربخش، مدیریت ریسک فعالیت ها در بخش 
پیمانکاران، کنترل و نظارت مؤثر بر رفتار کارکنان، اهمیت بازنگری برنامه 
ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست )HSE Plan( شرکت های 
پیمانکاری و اجرای اثربخش کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با 

توجه به ماده 93 قانون کار پرداخت.
رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی شرکت فوالد مبارکه 
در ادامه به ضرورت ایجاد برنامه ارتقای ایمنی 5 ساله سوم در جهت 
ارتقای سیستم ایمنی شرکت با رویکرد مدیریت ایمنی فرایند و ایجاد 
کنترل بحران های  کنش در شرایط اضطراری در راستای  ح وا طر

احتمالی پرداخت.
وی ضمــن بررســی هــرم حــوادث شــرکت فــوالد مبارکــه بــه اهمیــت 
برگــزاری اثربخــش آموزش هــا و انجــام اقدامــات پیشــگیرانه و اصالحــی 
در جهــت مدیریــت رویدادهــا در ســطح شــرکت پرداخــت و ارســال 
ــزی  ــه ناحیــه تعمیــرات مرک اطالعــات ریســک های نواحــی مختلــف ب
جهــت آمــوزش کارکنــان پیمانــکار را جــزو برنامه هــای اثربخــش در ایــن 

زمینــه دانســت.

شیرهای پروانه ای ضداسید قبال با برند 
اصلی TYCO آمریکا مورد استفاده قرار 
می گرفت که به دلیل تحریم امکان تأمین 
باالی  همت  با  که  نداشت  وجود  آن 
متخصصان داخلی شرکت فوالد مبارکه 

بومی سازی شد
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خبر  کوتاه

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت   
فوالد مبارکه گفت: حدود 33 پروژه فرایندی توسط همکاران 
ما    در    ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم تعریف شده و در 
دست اقدام است که همه این پروژه ها به کاهش مصرف آب 

در این ناحیه کمک زیادی می کند.
غالمرضا سلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار ایراسین به تشریح 
پروژه های جدید این ناحیه در خصوص کاهش مصرف آب 
کرد: مصرف آب در ناحیه  در روند تولید پرداخت و اظهار 
فوالدسازی در سال 99 دقیقا به میزان یک مترمکعب در تن بود. 
در شش ماهه اول امسال این مقدار برای هر تن فوالد به 0.95 
مترمکعب کاهش یافت. این بدان معناست که روند مصرف آب 

در این ناحیه روند کاهشی داشته و خواهد داشت.
وی افزود: پروژه های ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه برای کاهش مصرف آب به دو دسته تقسیم 
می شوند. تعدادی از پروژه ها به صورت بلندمدت انجام شده و 
تعدادی از پروژه ها نیز مربوط به فرایند تولید است. پروژه های 
فرایندی مربوط به رفع ایراداتی مانند نشتی ها و دیگر ایرادات 
مشابه در روند تولید است. پنل های آبگرد کوره ها، نقاطی مانند 
غلتک ها در فرایند ریخته گری و موارد دیگر، ازجمله پروژه هایی 
گروه هایی را برای حل  که برای به ثمر نشاندن آن  هستند 
مشکالت مربوطه متمرکز نموده ایم. با تعریف دقیق پروژه، 
برنامه ریزی و تالش این گروه ها، مشکالتی مانند نشتی ها  و 
دیگر ایرادات مربوطه رفع شده است. یکی از پروژه های دیگر، 
پروژه کاهش امولسیون کوره ها است. چون حدود 95 درصد 
از امولسیون از آب تشکیل شده و حدود 5 درصد از آن ضدیخ 
است هرگاه در محلی نشتی صورت می گیرد مجبور می شویم 
دوباره این مایع را جایگزین کنیم. در نتیجه اجرای این پروژه 
هم در مصرف آب و هم در مصرف ضدیخ صرفه جویی شده 

است.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
افزود:  در پروژه فرایندی دیگر برای سرد کردن ترانس کوره ها از 
آب دنین استفاده کرده ایم. آب دنین در کاهش مصرف آب 
بسیار مؤثر و افزایش سالمت ترانس ها مؤثر است. اقدام دیگر 
باال بردن آماده به کاری ماشین های ریخته گری است. این 
موضوع باعث شده تا از باز شدن اسلب جلوگیری شده و در 
نهایت نشتی آب نداشته باشیم. عالوه بر این استفاده از آب های 
مصرف شده یکی دیگر از ترفندهای ما برای کاهش مصرف آب در 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه است. 
به طور مثال در ناحیه، از آب سرریز شده از حوضچه ها استفاده 
نموده و با بازچرخانی آن در خنک کاری تختال، از چنین آبی با 

لوله کشی و رساندن تا ریخته گری استفاده نموده ایم.
سلیمی خاطرنشان کرد: یکی از پروژه های بلندمدت، پروژه 
کنون در دست اقدام  تفکیک سایت آبی ریخته گری بوده که هم ا
است. ما در حال حاضر ۲ سایت آبی برای 4 ماشین ریخته گری 
مستقر در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم داریم که این 
۲ سایت در حال تبدیل به 3 سایت آبی است. نکته مهم تر این 
است که این مکانیسم قرار است از حالت کولینگ تاور تر به 
هیبریدی تبدیل شود که درنتیجه شاهد کاهش حدود 50 

درصدی مصرف آب در این قسمت خواهیم بود.
وی در پایان گقت. مدتی است که حدود 33 پروژه فرایندی 
توسط همکاران ما در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
تعریف شده و در دست اقدام است که همه این پروژه ها به 
کاهش مصرف آب در این ناحیه کمک زیادی می کند. هرکدام 
از این پروژه ها در گوشه گوشه ناحیه در حال انجام بوده که به 
فراخور هر پروژه شاهد پیشرفت های روزافزونی در این زمینه 

هستیم.

گام جدی ناحیه فوالدسازی فوالد مبارکه

 برای کاهش مصرف آب

کید بر  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تأ
گفت: توسعه  لزوم توجه به پتانسیل های سرمایه گذاری در اصفهان 
گلخانه ای، مدیریت و ساماندهی باغات موجود، اصالح  شهرک های 
کشاورزی از دیگر راهبردها بهبود شرایط  نظام توزیع و بازار محصوالت 
گردشگری را نیز باید به صورت ویژه دنبال و  روستاییان است. توسعه 
کنیم. گردشگری و بوم گردی را اجرا  طرح های 

مطابق الیحه بودجه ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز 
گذاری مجوزها و معادن از طریق بازار سرمایه  است نسبت به وا
گزارش ایرنا، این مهم مطابق بند ط تبصره ۷ الیحه  کند. به  اقدام 
بودجه سال ۱۴۰۱ مجاز شمرده شده و آیین نامه اجرایی این بند 
با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی 
بورس اجرایی می شود.

 خـبــــــــــــــــــر      

لزوم توجه به پتانسیل های سرمایه گذاری در اصفهان گذاری معادن از طریق بورس در الیحه بودجه ۱۴۰۱ وا

شرکت فوالد مبارکه ضمن مشارکت فعال در سمپوزیوم فوالد 400، آخرین 
دستاوردهای تحقیقاتی و تجربیات علمی و فنی خود را در این همایش علمی 

ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار فوالد، بیست و سومین همایش پژوهشگران صنعت فوالد کشور در تاریخ ۲3 تا 
۲5 آذرماه ۱400 با عنوان »سمپوزیوم فوالد 400« و با موضوع »چالش ها و راهکارهای صنعت فوالد در 
کرونا« توسط انجمن آهن و فوالد ایران در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد. دوران پسا

شرکت فوالد مبارکه ضمن مشارکت فعال در این سمپوزیوم، آخرین دستاوردهای تحقیقاتی و 
تجربیات علمی و فنی خود را در این همایش علمی ارائه کرد. همچنین  در این مراسم، تندیس ویژه 

سمپوزیوم فوالد ۱400 به محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل  شرکت فوالد مبارکه اهدا شد.
هدف از برگزاری ساالنه سمپوزیوم های فوالد توسط انجمن آهن و فوالد ایران که عموما با حمایت 
شرکت های فوالدی و دانشگاه های کشور برگزار می گردد، ایجاد زمینه مساعد برای برقراری ارتباط 
میان دست اندرکاران صنعت فوالد کشور با اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و محققان در 
جهت تبادل نظر به منظور رفع مشکالت موجود و توسعه هرچه بیشتر این صنعت با انجام مشاوره و 

آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی، فناوری و تجهیزاتی صنعت فوالد کشور است.
کرونا،   آینده صنعت فوالد، چالش ها و فرصت های فراروی آن و چشم انداز بازار فوالد در دوران پسا
کرونا  چالش های موجود در تأمین مواد اولیه، تجهیزات و دانش فنی در صنعت فوالد در دوران پسا

و یافته های جدید در زمینه افزایش بهره وری، کاهش مصرف آب و انرژی در صنعت فوالد ازجمله 
موضوعات بیست و سومین سمپوزیوم فوالد بود.

کرونا، یافته های جدید در زمینه تولید  همچنین وضعیت نیروی انسانی صنعت فوالد در دوران پسا
و استفاده از فوالدهای نسل جدید، نقش گسترش زیرساخت های ریلی، جاده ای، اسکله ای و 
تأسیسات بندری بر توسعه پایدار صنعت فوالد، گسترش صنایع پایین دستی، باالدستی در توسعه 

پایدار صنعت فوالد نیز از دیگر موضوعات این سمپوزیوم بوده است.
مدل سازی و شبیه سازی فرایندهای خط تولید فوالد، یافته های نوین در زمینه های استخراج، 
آهن سازی، ذوب و ریخته گری، شکل دهی، بهبود خواص مکانیکی، سطح و پوشش، خوردگی، 
جوشکاری، مواد دیرگداز و... از دیگر موضوعاتی است که در سمپوزیوم فوالد مورد بررسی قرار گرفت.
در کنار بیست و سومین سمپوزیوم فوالد، نمایشگاه بین المللی فوالد نیز برگزار شد که در آن آخرین 
دستاوردهای صنعتی و پژوهشی در زمینه های مختلف نرم افزار و سخت افزار مورد استفاده در 

صنعت فوالد و صنایع وابسته عرضه گردید.
تولیدکنندگان فوالد، تأمین کنندگان مواد اولیه، شرکت های دانش بنیان و خدمات فنی و 
مهندسی در صنعت فوالد، شرکت های حمل ونقل، انجمن ها و سندیکاهای تولیدی، علمی، 
شرکت های ارائه کننده ماشین آالت، تجهیزات و مواد مصرفی ازجمله گروه های هدف این 

سمپوزیوم بودند.

ین دستاوردهای تحقیقاتی   ارائه آخر
 و تجربیات علمی و فنی شرکت فوالد مبارکه

با حضور فعال فوالد مبارکه در سمپوزیوم فوالد ۱۴۰۰ صورت گرفت؛

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه مطرح کرد:

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان این که صنعت گران باید پیشگام تفکر جهادی 
و بسیجی باشند، گفت: با ترویج تفکری که نجات کشور را در توسعه و نوآوری 
که امروز  شناسایی می کند، می توان برای مقابله با دشمن اقدام کرد، چرا

ک ریز و خط مقدم مقابله با دشمن صنعت است. خا
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین 
تکریم و معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان این شرکت اظهار کرد: بسیج در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی از نیروهای پرشور و بابصیرت است که توانسته در بزنگاه های تاریخی 
نقش آفرینی کند؛ در ذهن تمام افراد جامعه، بسیج با سازندگی و نیروهای جهادی متبلور می شود 

و مشخصه بارز     بسیجیان »خلوص« است.
وی افزود: ویژگی های بسیجیان را می توان در انگیزه باال، تالش مضاعف و بصیرت جست وجو کرد 
که شناخت حاصله از آن می تواند در راستای تحقق آرمان های متعالی تبیین شود و نیاز است که 

سازمان بسیج شرکت فوالد مبارکه مروج چنین اندیشه ای باشد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به تنگناهای اقتصادی موجود در صحنه های داخلی و 
کید مقام معظم رهبری است،  بین المللی خاطرنشان کرد: اقدامات جهادی که همواره مورد تأ
باید سرلوحه فعاالن حوزه صنعت قرار گیرد و نیاز است که روحیه جهادی در بدنه جامعه و میان 

اقشار مختلف تسری پیدا کند.
طیب نیا با بیان این که مؤلفه نخست هر اقدام جهادی »اخالص« است، تصریح کرد: مؤلفه های 
دیگری نظیر عقل و تدبیر، عشق، بصیرت و تالش، از ضروریات حرکت جهادی است و امروز نیز 

بیش از گذشته نیازمند بسیجیانی هستیم که چنین شاخصه هایی را در وجود خود پرورانده اند.
وی عنوان داشت: برای عبور از نابسامانی های موجود که در اثر فشارهای همه جانبه دشمنان نظام 
ک وطن دفاع کرده اند،  به وجود آمده است، ضرورت فعالیت بسیجیانی که در دفاع مقدس از خا
بیش ازپیش احساس می شود و نیاز است که امروز نیز با بهره گیری از این روحیه، در جهت سازندگی 

و اعتالی ایران اسالمی اقدام کنیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به این که صنعت گران باید پیشگام تفکر جهادی و بسیجی 
کید کرد: شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی باید پیشرو و پیشگام روحیه  باشند، تأ
جهادی در صنعت کشور شده و برای به ثمر نشستن این مهم، نیاز است که تفکر بسیجی بین تمام 

کارکنان شرکت فوالد مبارکه درونی سازی شود.
طیب نیا با اشاره به تغییر ابزار جنگ دشمنان با منافع نظام مقدس جمهوری اسالمی ابراز داشت: 
با ترویج تفکری که نجات کشور را در توسعه و نوآوری می داند، می توان برای مقابله با دشمن اقدام 
ک ریز و خط مقدم مقابله با دشمن صنعت است؛ صنعت گران با یاد و توکل  که امروز خا کرد، چرا

به خداوند می توانند به تحولی دست یابند که درنهایت به رونق تولید در کشور منتج می شود.
که نهادینه  وی در پایان اضافه کرد: بسیج شرکت فوالد مبارکه باید مروج فرهنگ جهادی باشد، چرا
کردن این فرهنگ در بین تمام کارکنان این شرکت ضروری است؛ نیاز است که بسیج شرکت فوالد 

مبارکه در کنار روابط عمومی و دیگر متولیان عرصه فرهنگ با ایجاد تعامل و هم افزایی، اهداف 
مشترک خود را دنبال کنند.

کنون خدمت و جهاد صادقانه در کارنامه بسیج از زمان شکل گیری آن تا
سرهنگ علی اصغر عطایی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه در این آیین ضمن 
اشاره به این که پاسداران انقالب اسالمی در هر زمان و در هر پست و مسئولیتی که باشند به وظیفه 
خطیر خود که حفظ و ترویج فرهنگ جهادی است، عمل خواهند کرد، گفت: تغییر مسئولیت ها 
و جابه جایی افراد صرفا تغییر سنگر خدمت است و جا دارد از تالش ها و خدمات برادر عزیزمان 
کبری در طول نزدیک به 3 سال فرماندهی حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان فوالد  سرهنگ ا
مبارکه تشکر نمایم و برای جناب سرهنگ کریمی که در این سنگر خدمت مشغول به انجام وظیفه 

خواهند شد، آرزوی موفقیت نمایم.
وی با اشاره به کارنامه درخشان بسیج در طول دوران شکل گیری آن از نقش انکارشدنی بسیج در 
حمایت از اقشار مردم در شرایط سخت ازجمله جنگ تحمیلی، سیل و زلزله و حوادث طبیعی و نیز 
نقش آفرینی در برنامه های جهادی ازجمله تأمین و توزیع بسته های معیشتی و کمک به جبهه 
سالمت کشور در شرایط کرونا گفت و ابراز امیدواری کرد مدیریت فوالد مبارکه همچنان باقوت به 

حمایت از برنامه های فرهنگی و اخالقی برای کارکنان بپردازد.
حمایت بسیج فوالد مبارکه از محرومان منطقه و تالش برای ترویج فرهنگ ایثار و 

شهادت
کبری فرمانده سابق حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان فوالد مبارکه  در ادامه، سرهنگ حبیب ا
با اشاره به فعالیت های صورت گرفته و عضویت 5 هزار نفر از نیروهای شرکت فوالد مبارکه در بسیج 
شرکت اظهار کرد: سعی کردیم طی این مدت در ترویج و نشر فرهنگ ایثار و شهادت بکوشیم و در 

همین راستا اقدامات بسیار مفید و اثربخشی صورت گرفت.
وی افزود: ۱۲ گروه جهادی در پایگاه های بسیج شرکت فوالدمبارکه به ثبت رسیده که این گروه های 

جهادی به مناطق زلزله زده سی سخت و همچنین سیستان و بلوچستان اعزام شدند.
فرمانده سابق حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان فوالد مبارکه با اشاره به اخذ مجوز کانون 
خدمت رضوی تصریح کرد: اقدامات انجام شده در پایگاه های ۱3 گانه بسیج با حسن تعامل روابط 

عمومی و دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی شرکت فوالد مبارکه انجام گرفت.
الزمه بسیجی بودن اخالص و کار برای خداست

سرهنگ محمدرضا کریمی هم با اشاره به پیام »بسیج لشکر مخلص خداست« تصریح کرد: رهبر 
کید دارند و الزمه بسیجی بودن همین اخالص و کار برای  معظم انقالب همواره بر خلوص بسیج تأ

خدا خواهد بود.
وی با اشاره به اخالص بسیجیان در دفاع مقدس و اهمیت انجام کارها برای خدا گفت: 
امیدوارم در مأموریت های بسیج با همکاری و همیاری همه دغدغه مندان بتوانیم به رسالت 

خود عمل کنیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین تکریم و معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج این شرکت مطرح کرد:

صنعتگرانبایدپیشگامتفکرجهادیوبسیجیباشند

 شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 
واحد صنعتی باید پیشرو و پیشگام روحیه 
جهادی در صنعت کشور شده و برای به 
ثمر نشستن این مهم، نیاز است که تفکر 
بسیجی بین تمام کارکنان شرکت فوالد 

مبارکه درونی سازی شود
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روایت گر غرورآفرین شرکت فوالد مبارکه 

برای ایرانیان خواهیم شد

اجرای موفقیت آمیز پروژه بهینه سازی 

کت های غبارگیر مدول A و B فوالدسازی دا

تفاهم نامه منطقه آزاد چابهار و ذوب آهن اصفهان برای 
سرمایه گذاری در صنعت فوالد

افزایش ۲ میلیون تنی حجم فعالیت معدنی سنگان

به گزارش اخبار فلزات، حسن جعفری، مدیر مجتمع سنگ آهن 
کامیون ۶۵ تنی  کرد: با ورود ۴۰ دستگاه  سنگان خواف، اظهار 
ک و پنج دستگاه بیل مکانیکی پرقدرت، حجم فعالیت های  ترا
معدنی این مجتمع از ۴.۵میلیون تن در ماه به ۶.۵ میلیون تن 
افزایش خواهد یافت.

برای  تفاهم نامه ای  اصفهان  ذوب آهن  شرکت  و  چابهار  آزاد  منطقه 
سرمایه گذاری در زمینه فوالد با رویکرد مشارکت با همسایگان و صادرات 
امضا کردند. این تفاهم نامه بین عبدالرحیم کردی مدیرعامل منطقه آزاد 
که  چابهار و منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان منعقد شد 
طی آن فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری ذوب آهن اصفهان در سه بخش 
کید قرار گرفت. مورد تأ

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

شهرام عباسی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد 
مبارکه، در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: اخیرا یکی 
از محصوالت نوآورانه فوالد مبارکه به عنوان محصول 

برتر تحقیق و توسعه ملی شناخته شده است.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه مجازی هفته پژوهش افزود: یکی از وظایف 
اصلی نمایشگاه ها شبکه سازی است و این مسئله از دیدار     رودرروی 
شرکت کنندگان حاصل می شود؛ با توجه به اینکه تجربه کشور در زمینه 
برگزاری آنالین نمایشگاه ها کم بوده و زیرساخت های آن هم چندان مهیا 
نیست، کیفیت برگزاری نمایشگاه در سطح قابل انتظار بوده، اما امیدواریم 
گر  در سال های آینده نمایشگاه به سمت برگزاری حضوری پیش رود و ا
هم قرار است بخش هایی از نمایشگاه به صورت آنالین برگزار شود، با 

زیرساخت ها و برنامه ریزی های منسجم تری برگزار شود.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت: وضعیت پاندمی کرونا که 
اتفاق بدی بود، ثمرات مثبتی هم داشت که یکی از آن ها امکان استفاده از 
فضای انقالب چهارم صنعتی و دیجیتال سازی در انجام امور و شبکه سازی 
که در آینده می تواند توسعه یابد و در جهت آموزش خدمات  است 

گسترده تری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: نمایشگاه مذکور امسال دوباره به صورت مجازی برگزار 
خواهد شد، اما یک نمایشگاه تقاضای ساخت داخلی از سمت وزارت علوم 
و با همکاری وزارت صمت طی چند روز آینده برگزار می شود که به صورت 
حضوری است و در آنجا نیز شرکت فوالد مبارکه دستاوردهای خود را در حوزه 

تحقیق و توسعه، بومی سازی و توسعه فناوری ارائه می دهد.
عباسی ادامه داد: به عالوه نیازهای فناورانه شرکت فوالد مبارکه نیز در این 
نمایشگاه نمایش داده خواهد شد تا شرکت های دانش بنیانی که عالقه مند 
به برطرف کردن این نیازها در قالب قراردادهای پژوهشی و بومی سازی 

هستند، نسبت به انجام این کار اقدام کنند.
وی درباره افزایش سرانه مطالعه کارکنان فوالد مبارکه اظهار داشت: از 
سالیان گذشته این مورد یکی از وظایفی بوده که واحد تحقیق و توسعه 
در راستای توسعه دانش و پژوهش در سازمان بر عهده داشته که در همین 
راستا مرکز جامعه کتابخانه شرکت را در اختیار داریم که در سال های گذشته 

کارکنان به صورت حضوری از آن استفاده می کردند.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: خوشبختانه پلتفرمی 
با کمک واحد فناوری اطالعات فوالد مبارکه مستقر گردید تا تمام کتاب های 
فارسی و التین و برخی از نرم افزارها و استانداردهای موردنیاز به صورت 
آنالین قرار داده شده و دسترسی بسیار خوبی هم به آن ایجاد شده است؛ 
به دنبال آن هستیم که هر سال این دسترسی را توسعه دهیم و منابعی که 

به صورت دیجیتال قابل عرضه است را گسترش دهیم.
وی اذعان داشت: یکی از حوزه های تحولی که برای گروه فوالد مبارکه 
شناخته شده طرح تحول دیجیتال است که این شرکت در کنار چند طرح 
دیگر در کشور پیش قدم بوده است؛ در همین راستا کارگروه منسجمی 
از واحدهای مختلف گروه فوالد مبارکه ایجاد شده و در آنجا سعی کردیم 
به عنوان یکی از واحدهای اصلی و مؤثر در این حوزه نقش خود را ایفا کنیم.
کید کرد: خوشبختانه طی سالیان گذشته با  انعقاد تفاهم نامه   عباسی تأ
با دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران راه اندازی شد و ما 
نخستین مرکز نوآوری تحول دیجیتال کشور را در بخش صنعت در پارک 
علم و فناوری تهران مستقر کردیم و تا امروز 4 دوره تقاضاهای فناورانه 
فوالد مبارکه در راستای طرح تحول دیجیتال ارائه شده و حاصل آن ده ها 

شرکت دانش بنیان بوده است که در حال حاضر با طرح تحول دیجیتال 
فوالد مبارکه برای تحقق بخشیدن به نقشه راه تحول دیجیتال این شرکت 

همکاری می کنند.
وی در پایان ابراز داشت: نوآوری آن چیزی است که در شرکت ارزش ایجاد 
می کند و به نظر من هرکدام از کارکنان که می توانند باید در حوزه کاری 
خودشان پیشنهادها و نوآوری های خوبی داشته باشند؛ واحد تحقیق و 
توسعه یک واحد پشتیبان است که همکاران بتوانند ارتباط بهتری با خارج 
ج از شرکت را به داخل شرکت  از شرکت داشته باشند و بتوانند دانش خار

منتقل کنند و دانش داخل شرکت را به بیرون نشر دهند.
وظیفۀ واحد تحقیق و توسعه فوالد مبارکه حمایت از 
فرایندهای بخش های تولیدی، پشتیبانی و ستادی شرکت است

محمد حدادی، رئیس تحقیقات فنی و مهندسی شرکت فوالد مبارکه نیز  
در بخشی دیگر   از   گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: واحد تحقیق و توسعه 
فوالد مبارکه یکی از واحدهایی است که از اوایل تأسیس این شرکت به 
همت مرحوم دکتر ایزدی به عنوان نخستین رئیس این واحد ذیل معاونت 

تکنولوژی فوالد مبارکه تأسیس شد.
وی افزود: وظیفۀ این واحد در واقع حمایت از فرایندهای بخش های 
تولیدی، پشتیبانی و ستادی فوالد مبارکه است، به گونه ای که بتواند آن ها 
را با دانش روز در زمینه های مختلف آشنا کند و در راه رسیدن به اهداف و 

انجام فعالیت  در این بخش ها کمک کند.
رئیس تحقیقات فنی و مهندسی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: واحد 
تحقیق و توسعه به منظور فراهم سازی زمینه های بومی سازی در فوالد 
مبارکه ارتباطات زیادی را با شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های مختلف 
برقرار کرده تا بتواند با تلفیق دانش موجود در فوالد مبارکه، دانشگاه ها و 
کز علمی-تحقیقاتی و رساندن آن ها به فناوری جدید و بومی سازی  مرا
فناوری های موجود، بتواند به اهداف بومی سازی در فوالد مبارکه کمک 

کند و کشور را از فناوری هایی وارداتی بی نیاز کند.
وی اذعان داشت: فوالد مبارکه در سال ۱400 حدود ۱۲0 پروژه در دست اقدام 
دارد که در واحدهایی نظیر ستادی، پشتیبانی و تولیدی تعریف شده است؛ 
همچنین حدود ۲0 تا 30 پروژه جدید نیز در حال تعریف است که در مرحله 

انعقاد قرارداد قرار دارد.
حدادی ادامه داد: در انتهای هر پروژه در فوالد مبارکه یک فاز پایش و 
اثربخشی پروژه تعریف شده تا بتوان با کمک نواحی متقاضی و دانشگاه های 
مجری و با هم فکری و همراهی، راهکارهای به دست آمده در آن پروژه را در 

خطوط تولید فوالد مبارکه پیاده سازی کرد و از آن بهره مند شد.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه پیشتاز حوزه تحقیقات و تولید دانش و 
فناوری موردنیاز صنعت کشور است، تصریح کرد: فوالد مبارکه به طور خاص 
بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در خاورمیانه و جهان است که نسبت 
به رقبای منطقه در زمینه بومی سازی فناوری ها و تولید فناوری پیشی 
گرفته است؛ هرچند برای رسیدن به جایگاه شرکت های بزرگ جهانی در 

زمینه فوالد هنوز جای کار زیادی وجود دارد.
رئیس تحقیقات فنی و مهندسی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به سامانه 
پژوهان گفت: با این سامانه می توان ایده های خارج از شرکت را جمع آوری و 
از آن ها استفاده کرد. در منابع علمی معتبر آمده است که از هر ۱0 ایده مفید، 
9 ایده از خارج از سازمان دریافت می شود؛ بنابراین ایده هایی که از خارج 

از سازمان به فوالد مبارکه وارد می شود، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی بیان کرد: سامانه پژوهان یک سامانه اینترنتی است که افراد خارج از 

فوالد مبارکه نیز می توانند ایده های خود را در آن مطرح کنند؛ این ایده ها 
در فوالد مبارکه تا جایی پرورش پیدا خواهند کرد که قابلیت بهره برداری در 

سازمان را داشته باشد.
حدادی با اشاره به عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت پروژه های تحقیقاتی 
فوالد مبارکه عنوان داشت: کیفیت باید از ابتدای کار و زمانی که پروژه 
تعریف می شود، شروع شود؛ درواقع از وقتی  واحدی تقاضای یک موضوع 
تحقیقاتی را می کند باید ابتدا مسئله را به خوبی موشکافی کند. پروژه هایی 
که در این زمینه موفق نبوده اند پروژه هایی بوده اند که در ابتدا خوب تعریف 
نشده و دقیقا مشخص نشده که ما به دنبال چه چیزی در آن پروژه هستیم.
وی عنوان کرد: زمانی که موضوعی انتخاب می شود، پروپوزال های الزم 
برای اجرا دریافت می شود و بنابراین نحوه بررسی و انتخاب پروپوزال ها 
هم در کیفیت پروژه نقش دارد. مسلما افراد توانمند بسیاری را در کشور 
داریم که می توانیم از آن ها پروپوزال دریافت کنیم. هرچه دامنه پروپوزال ها 
کیفیت باالتر دریافت کنیم، بیشتر  افزایش یابد، امکان اینکه پروپوزال های با
می شود که به همین واسطه سامانه پژوهان راه اندازی شد تا بتوانیم با 

دامنه گسترده تری از اساتید ارتباط داشته باشیم.
رئیس تحقیقات فنی و مهندسی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: زمانی که 
مجری پروژه ای انتخاب می شود، همکاری میان دانشگاه و مجری حائز 
اهمیت است؛ در واقع این ۲ گروه باید بتوانند به خوبی با یکدیگر همکاری 

ک دانش داشته باشند. کنند و به نوعی اشترا
وی اضافه کرد: در فوالد مبارکه دانش فنی کاربردی وجود دارد، درحالی که 
ج از شرکت دانش روز دنیا را دارند که شاید خیلی کاربردی  اساتید خار
نباشد؛ این دو مورد مکمل هم می شوند و در کاِر گروهی که با همدیگر پیش 
می برند، می توانند کیفیت پروژه را افزایش دهند؛ بنابراین روحیه کار تیمی 
در تیم دانشگاهی و واحد مربوطه در فوالد مبارکه نیز در ارتقای کیفیت 

پروژه ها نقش دارد.
حدادی با اشاره به اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی و مواد اولیه در فوالد 
مبارکه اظهار داشت: اقدامات مختلفی در این حوزه صورت گرفته است؛ 
برای مثال در بحث کوره های قوس الکتریکی تحقیقاتی در مورد کیفیت 
سرباره پفکی انجام شده که نقش بسزایی در کاهش مصارف انرژی و مواد 

اولیه در فوالدسازی دارد.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه در زمینه مصرف آب یک الگوی جهانی 
است، خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه علی رغم انجام پروژه های متعدد در 
زمینه صرفه جویی در مصرف آب، پروژه های دیگری را با کمک واحد انرژی 
سیاالت به عنوان متولی این حوزه در دست اقدام دارد. باید توجه داشت 
که کاهش مصرف انرژی منتج به کاهش آلودگی هوا نیز می شود که در واحد 
احیا مستقیم و آهن سازی شرکت فوالد مبارکه نیز پروژه های مختلفی انجام 

شده و مثمرثمر بوده است.
وی عنوان داشت: همکاری با پژوهشکده فوالد در دانشگاه صنعتی 
اصفهان برای توسعه محصوالت جدید یا ایجاد شرکتی به نام »شرکت 
پژوهش و توسعه نوآوری فوالد مبارکه« در هلدینگ فوالد مبارکه ازجمله 

اقدامات فوالد مبارکه در راستای تحقق ارتباط صنعت و دانشگاه است.
رئیس تحقیقات فنی و مهندسی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
وظیفه پژوهش بر عهده همه واحدها در فوالد مبارکه است و نقش واحد 
گر کسی حین فعالیت  تحقیقات فنی و مهندسی فوالد مبارکه این است که ا
پژوهشی خود به مشاوره ای خارج از سازمان در شرکت های دانش بنیان و 

دانشگاه ها نیاز داشت، بتوانیم به او کمک کنیم.

رئیـس سـازمانی سـینمایی حـوزه هنـری انقـالب اسـالمی در 
بازدیـد از شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت: امیدواریـم در تعامـل بـا 
شرکت فوالد مبارکه بتوانیم روایت گر صنعتی باشیم که هر ایرانی 

بـا تماشـای آن احسـاس غـرور و بالندگـی کنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد، حمیدرضـا جعفریـان رئیـس سـازمان 
سـینمایی حـوزه هنـری انقـالب اسـالمی، عبدالحمیـد قره داغـی 
معاون اداری مالی حوزه هنری انقالب اسالمی و احمد نوری رئیس 
حوزه هنری انقالب اسـالمی اسـتان اصفهان ضمن بازدید از فوالد 
مبارکـه، بـا مدیـر و رؤسـای روابـط عمومـی ایـن شـرکت در راسـتای 
تعامالت مشـترک و همـکاری فی مابیـن برای تولیـدات رسـانه ای و 

پروژه هـای فرهنگـی دیـدار کردنـد.
حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری انقالب 
اسـالمی در این بازدید اظهار کـرد: تا امروز شـناخت کامل و جامعی 
از فوالد مبارکه نداشـتیم، اما پس از بازدید از این شـرکت، نسبت به 

فعالیت چنین مجموعه ای در کشور احسـاس غرور داریم.
وی افزود: بازدید چندسـاعته از فوالد مبارکـه ما را بر ضـرورت روایت 
کـه چنین مجموعـه عظیم و  فعالیت این شـرکت مصمـم کـرد، چرا

پرافتخاری را نمی تـوان در کار تبلیغـی خالصه و محـدود کرد.
رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری انقالب اسالمی ضمن اعالم 
آمادگـی از همـکاری ایـن مجموعـه در روایـت فعالیت هـای شـرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشـان کـرد: امیدواریم بتوانیـم در ابعاد مختلف 
اعم از فیلم سازی، مستندسازی، انیمیشـن و برگزاری رویدادهای 
متعـدد بـرای شناسـایی اسـتعدادها، روایتـی درخـور شـأن ایـن 
شـرکت عظیـم تهیـه کنیـم تـا ایرانیـان بـه ایـن مجموعـه غرورآفرین 

مفتخر باشـند.

 B و A کت هـای غبارگیـر( مـدول پـروژه بهینه سـازی بافربیـن )دا
فوالدسـازی شـرکت فـوالد مبارکـه بـا کیفیـت مطلـوب و ضریـب 
ایمنـی بـاال اجـرا گردیـد کـه ایـن امـر بهبـود و افزایـش بهـره وری 

شـرکت را بـه همـراه خواهـد داشـت.
حمیدرضـا َبـذار  رئیـس مرکـز تعمیـرات مکانیـک بـا اعـالم ایـن خبـر 
افزود: یکـی از پروژه هـای تعمیراتی مهـم و تأثیرگـذار واحد تعمیرات 
مرکزی و فوالدسـازی در راسـتای کاهش انتشـار آالینده ها، کاهش 
خرابـی تجهیـزات، کاهـش حجـم فعالیت هـای نظافـت صنعتـی، 
کت هـای  افزایـش راندمـان تولیـد و...، بهینه سـازی بافربیـن )دا
غبارگیـر( مـدول A و B فوالدسـازی اسـت. ایـن پـروژه تعمیراتـی در 
سـال ۱400 علی رغم شـرایط خاص بیمـاری کرونا، با توجـه به تعداد 
نفـرات زیـاد شـاغل در آن، بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و در 
ارتفـاع بیـش از 40 متـری )فضـای بـاز( صـورت گرفـت. در این پـروژه، 
به واسـطه خـط ارسـال مـواد مجـاور در حـال کار جهـت جلوگیـری 
از آتش سـوزی نـوار نقاله هـا، اجـرای ایمـن و حضـور آتش نشـانی از 
کیفیت  اهمیت زیـادی برخوردار بـود. بدین منظـور برای اجـرای با
و ایمن، آماده سـازی، برنامه ریزی و سـازماندهی نیروها انجام شـد 
تا این پـروژه با بیـش از 5 هزار نفر سـاعت تعمیراتی، ظرف مـدت 45 

روز اجـرا گـردد.
وی در ادامه به فعالیت های صورت گرفته در این پروژه اشـاره کرد و 
گفت: فعالیت های این پروژه مهم در حوزه مکانیک شامل ساخت 
و فابریکیت لوله ها، سـاخت زانوهای چندتکه، قیف، شـوت، ۸۱7 
مترمکعب داربست، ۱0500 کیلوگرم دمونتاژ لوله ها و ۱۱56 کیلوگرم 
ساخت و نصب سـاپورت بود که با اقدامات انجام شـده، این پروژه 
کیفیت و زودتر از موعد برنامه ریزی شـده،  مهم تعمیراتی، ایمن، با

جهت تسـت و راه اندازی تحویل واحد فوالدسازی شد.
رئیس مرکز تعمیرات مکانیک در پایان از مدیران تعمیرات مرکزی، 
فوالدسـازی و ریخته گـری و همـه همـکاران تعمیـرات مرکـزی، 
واحد فوالدسـازی به جهت نظـارت دقیق و مسـتمر، شـرکت دژپاد 
صنعـت، حمل ونقـل، خدمـات عمومـی و حفاظت فیزیکی تشـکر 

و قدردانـی کـرد.

کزدانشگاهیوتحقیقاتی تعاملوهمکاریگستردهفوالدمبارکهبامرا
 در گفت وگو ی  مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه با رادیوم فوالد مطرح شد؛

رئیس سازمانی سینمایی حوزه هنری انقالب اسالمی در بازدید از 
فوالد مبارکه؛

در راستای کاهش انتشار آالینده ها صورت گرفت؛

تقدیر مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان
جلسه انس با قرآن با تالوت قاری بین المللی استاد سید محمد جواد حسینی ازترابری شرکت فوالد مبارکه

عکس نوشت

محمد حدادی
 رئیس تحقیقات فنی و مهندسی

 شرکت فوالد مبارکه

شهرام عباسی
 مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه
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گزارش شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل  به 
سپاهان، با توجه به ذخیره باالی دولومیت و بازار مناسب 
سنگ دولومیت 40-25 و 70-40 میلی متر، شرکت استقالل 
سپاهان اقدام به تغییر در پروسه تولید خط خردایش و 

دانه بندی معدن دولومیت اسفه شهرضا نمود.
 بنابر این گزارش، جوانمردی مدیر تولید این شرکت، با اعالم 
این خبر اظهار کرد: با بررسی طرح های مختلف، طراحی جهت 
افزایش دانه بندی 40-۲5 با حداقل سرمایه گذاری و بهترین 
ریکاوری انجام گردید و متعاقبا فک ثانویه 45*65 انتخاب 
و خریداری گردید. با راه اندازی فک ثانویه در کنار فک اولیه، 
ظرفیت تولید سایز 40-۲5 و 70-40 از 30 درصد به 50 درصد 

افزایش یافته است.
ح بیشترین بازده جهت  وی افزود: با عملیاتی شدن این طر
کسیون 40-۲5 حاصل شده است که این امر یکی دیگر  تولید فرا
از دستاوردهای مهم شرکت در جهت پیشبرد اهداف خود در خط 

تولید و همچنین حفظ حقوق سهام داران محسوب می گردد.

که مشغول  شرکت توکارنگ حدود 10 سال است 
فعالیت است و وظیفه اصلی اش تولید رنگ هایی است که 
در ورق های رنگی فوالد مبارکه استفاده می شود. البته در کنار 
این فعالیت، رنگ های صنعتی و محصوالت شیمیایی 
همچون کروما و کروم 3 تولید می کند که در ورق های گالوانیزه 

استفاده می شود.
فرامرز مظاهری، عضو هیئت مدیره شرکت توکارنگ فوالد 
سپاهان، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به فعالیت های 
که  گفت: شرکت توکارنگ حدود ۱0 سال است  این شرکت 
مشغول فعالیت است و وظیفه اصلی اش تولید رنگ هایی 
است که در ورق های رنگی فوالد مبارکه استفاده می شود. البته 
در کنار این فعالیت، رنگ های صنعتی و محصوالت شیمیایی 
همچون کروما و کروم 3 تولید می کند که در ورق های گالوانیزه 

استفاده می شود.
وی ادامه داد: محصوالت ما عالوه بر فوالد مبارکه به شرکت های 
مختلف مانند هفت الماس و شرکت های فوالدی دیگر که 
عرضه  می شود.  ارائه  می کنند  تولید  گالوانیزه  ورق های 
محصوالت ما از طریق بورس نیست، اما سهام ما در بورس 

خریدوفروش می شود.
مظاهری با اشاره به برخی مشکالت در حوزه مواد اولیه گفت: 
بخشی از مواد اولیه ما از داخل کشور تهیه می شود و بخشی دیگر 
نیز از خارج از کشور تأمین می شود و مشکل خاصی برای تأمین 

مواد اولیه نداریم.
وی افزود: ما به تبع باال رفتن قیمت تمام شده هر محصول، 
فروش را نیز رشد می دهیم؛ مثال یکی از موادی که ما مصرف 
می کنیم رزین ها است که از شرکت های پتروشیمی تهیه می کنیم 
گر قیمت مواد اولیه افزایش پیدا می کند،  و طبیعی است که ا
قیمت فروش نهایی ما نیز افزایش پیدا می کند. واردات ما نیز با ارز 
دولتی نیست و با قیمت دالر آزاد محصوالت خود را وارد می کنیم 
گر قیمت ارز افزایش پیدا کند بر محصول ما  و طبیعی است که ا

نیز تأثیر می گذارد.
وی ادامه داد: در زمینه محصوالتی که ما تولید می کنیم، حدود 
5 کارخانه هستند که این نوع محصول را تولید می کنند، ولی 
حدود 40 تا 50 درصد رنگ مصرفی فوالد مبارکه را ما تأمین 

می کنیم و بقیه نیاز را شرکت های دیگر تأمین می کنند.
کنون  وی با اشاره به لزوم حمایت دولت از صنایع گفت: ما هم ا
گر بستری  ج از کشور وارد می کنیم. ا بیشتر مواد اولیه را از خار
فراهم باشد که  بتوانیم این مواد اولیه را در داخل کشور تولید 
کنیم، ما می توانیم به جای آنکه مواد اولیه را از خارج بخریم و ارز 
خارج کنیم، همان مواد اولیه را با حفظ کیفیت از داخل کشور 
خ ارز بزرگ ترین مشکلی است که  تهیه کنیم. امروز نوسان نر
گر ثباتی در قیمت ارز وجود داشته باشد می تواند  ما داریم و ا
به ما بسیار کمک کند و مواد اولیه خود را از داخل کشور تهیه 
می کنیم. البته نوسانات قیمت ارز باعث نشده تولید محصوالت 
ما کاهش پیدا کند، بلکه افزایش نیز پیدا کرده است و ما در سال 
حدود ۲ هزار تن ظرفیت تولید داریم که بین ۸00 تا هزار تن به 
فوالد مبارکه داده می شود و مابقی آن نیز در بازار عرضه می شود. 
همچنین به دلیل تحریم ها نمی توانیم تبادالت مالی انجام 
دهیم و نتوانستیم تا امروز صادراتی داشته باشیم، اما فروش 
محصوالت در داخل با توجه به رشد شرکت های تولیدکننده 

گالوانیزه خوب بوده است.

خبر کوتاه

ساختار تقاضای فوالد امارات در شرف تغییربازارجهانی اسلب در رکود

حرکت به سمت افزایش مصرف ورق فوالدی به جای مقاطع، 
افزایش سرمایه گذاری های سبز، گذار از رشد مبتنی بر ساخت وساز 
به سمت رشد وابسته به تولید صنایع، توسعۀ بخش حمل ونقل، 
مشارکت فزاینده بخش خصوصی و همچنین تصحیح الگوی 
هزینه ها و متنوع سازی اقتصاد، چالش های اصلی فوالدسازان اماراتی 
و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در آینده خواهد بود.

افت تقاضای بازارهای اصلی مصرف کننده، قیمت جهانی اسلب را 
پایین آورده و رکود بازارهای ورق نیز به این وضعیت شدت بیشتری 
داده است. قیمت اسلب سی آی اس ۶2۰ تا ۶۳۰ دالر در هر تن 
فوب دریای سیاه حمل فوریه است؛ درحالی که نیمۀ دوم نوامبر تا 
۷۰۰ دالر بود. در چین تمایل به خرید با قیمت ۶۳۰ دالر در هر تن 
سی اف آر دیده شده است.

به گزارش روابط عمومی فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری، آیت اهلل نکویی 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرکرد در بازدید از شرکت فوالد سفیددشت در 
دیدار با مدیرعامل، هیئت مدیره و مدیران این شرکت، فوالد سفیددشت را یکی 

از نمونه های موفق و بارز مدیریت جهادی در صنایع استان برشمرد.
وی اظهار داشت: با تالش و همت مدیران و کارکنان و در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( این شرکت گام های بزرگی در جهت رونق تولید در استان برداشته شده است.
 امام جمعه شهرکرد این موفقیت ها را مرهون تالش خستگی ناپذیر مدیران و کارکنان این مجموعه 
و کار جهادی آن ها دانست و ابراز امیدواری کرد با استفاده از نیروی انسانی توانمند و باانگیزه، شرکت 
فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری بتواند در جهت توسعه صنعت فوالد و دست یابی به اهداف 

عالیه شرکت قدم بردارد.
بنابر این گزارش، در ادامه محمود ارباب زاده مدیرعامل شرکت فوالدسفیددشت، در خصوص 
فعالیت های شرکت و موفقیت های به دست آمده در زمینه تولید و گذر از ظرفیت اسمی تولید 
آهن اسفنجی، پروژه های توسعه ای و مسئولیت های اجتماعی شرکت توضیحات مبسوطی برای 

حاضران ارائه کرد.
 وی تأمین پایدار آب موردنیاز شرکت و به کارگیری فاضالب شهرستان بروجن جهت تأمین آب، 
استفاده از توان شرکت های دانش بنیان، تحقق ظرفیت اسمی واحد تولید، تکمیل زنجیره تولید 

فوالد و اجرای طرح های توسعه در شرکت را از مهم ترین اهداف شرکت برشمرد.
مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت تمامی این موفقیت ها و دستاوردها را حاصل تالش و پشتکار 

کارکنان شرکت برشمرد و ابراز امیدواری کرد با عنایت الهی و تالش مجموعه، همچون گذشته بتوانیم 
در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی در منطقه اقدامات خوب و اثرگذاری را به انجام برسانیم.

ارباب زاده نیروی انسانی شایسته و توانمند را سرمایه اصلی شرکت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: 
استفاده از نیروی انسانی مستعد و با صالحیت در منطقه باعث رونق اشتغال در استان خواهد شد.

گفتنی است در پایان نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرکرد و هیئت همراه از خط تولید واحد احیا 
مستقیم شرکت بازدید کردند.

بدین وسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه می رساند با 
توجه به اینکه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد 
مبارکه در تاریخ ۱400/09/۲0 به علت عدم حدنصاب الزم رسمیت نیافت، برابر مصوبه هیئت مدیره 
شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه، از اعضای محترم درخواست می شود جهت حضور در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم با در دست داشتن کارت شناسایی رأس 
ساعت ۱4:00 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخ ۱400/۱0/۱5 در محل سالن همایش نگین نقش جهان 
به آدرس اصفهان، سپاهانشهر، ابتدای بلوار قائم جنوبی، مجتمع تجاری، اداری نگین حضور یافته 

و یا نمایندگان خود را کتبا معرفی کنند.
کثر حق سه رأی با  بر اساس آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، هر عضو عالوه بر رأی خود، حدا
اخذ وکالت قبلی و غیر عضو فقط حق یک رأی با اخذ وکالت قبلی دارد. ضمنا اخذ وکالت ها از تاریخ 

۱400/۱0/۱۱ تا ۱400/۱0/۱3 )به مدت 3 روز( در محل های زیر انجام می گیرد:
۱- دفتر تعاونی واقع در شرکت فوالد مبارکه روبه روی مسجد جامع )داخلی 3۲0۱۲(

۲-سپاهانشهر، بلوار قائم جنوبی، مجتمع نگین، تعاونی مصرف فوالد مبارکه، امور سهام
3-مجتمع فوالد سبا، کانکس ترابری سنگین

4- دفاتر کانون بازنشستگان )اصفهان خیابان آمادگاه، مبارکه خیابان شهدا، نبش کوچه ۱6؛ 
زرین شهر، چهارراه مسجد اعظم، پاساژ الغدیر، طبقه همکف، واحد ۲۲3؛ شهرضا، میدان شهدا، 
ک 5؛ فوالدشهر،  میدان هالل احمر، جنب گل فروشی؛ بروجن، بلوار مدرس، خیابان شمس، پال

ک 7( مجتمع تجاری اداری پاسارگاد، طبقه زیرزمین پال
حضور عضو وکالت دهنده و وکالت گیرنده، با ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است.

دستور جلسه:
۱- گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال های ۱39۸ و ۱399

۲- طرح و تصویب صورت های مالی سال ۱39۸ و سال ۱399 و تصمیم گیری در رابطه با سود سهام 

سال ۱39۸ و سود سهام سال ۱399
3- ارائه آخرین گزارش های تغییرات اعضا و سرمایه شرکت منتهی به پایان سال ۱399

4- پاداش اعضا هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس جهت سال های ۱39۸ و ۱399 و تعیین حق 
حضور در جلسات

5- تصمیم گیری در خصوص سلب درصدی از حق تقدم سرمایه گذاری در سهام شرکت آتیه فوالد 
گذاری به شرکت فوالد مبارکه و تقسیم وجه حاصله به نسبت سهام بین سهام داران نقش جهان و وا

6-تجدید ارزیابی دارایی های تعاونی
7-مجوز فروش دارایی های شرکت پس از اعمال تجدید ارزیابی و تقسیم ۸0 درصد وجه حاصل از 

فروش به نسبت سهام بین سهام داران
۸-اقدامات الزم جهت ورود به بورس یا فرا بورس )بازار سرمایه(

9-خرید و فروش و ایجاد دارایی های ثابت، اموال منقول و غیرمنقول با رعایت تشریفات قانونی
۱0-موظف نمودن عضو یا اعضایی از هیئت مدیره تعاونی به عنوان موظف با صالحدید هیئت مدیره

۱۱- تصویب آئین نامه های داخلی شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه
۱۲- تصویب بودجه سال جاری شرکت

۱3- تعیین خط مشی آینده شرکت
۱4- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل و بازرس اصلی و علی البدل

۱5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
جهت حضور در جلسه مجمع، رعایت دستورالعمل های بهداشتی ازجمله استفاده از 
ماسک، استفاده از وسایل و لوازم شخصی، استفاده از مواد ضدعفونی کننده و همچنین رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی توسط اعضا محترم الزامی است.
هیئت مدیره
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه

یت جهادی در صنایع استان فوالد سفیددشت یکی از نمونه های موفق و بارز مدیر

گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه )نوبت دوم( آ
یخ انتشار ۱400/0۹/25 تار

 نصب و راه اندازی خط ثانویه ۶5*45 

در معدن اسفه شهرضا

 40 تا 50 درصد رنگ مصرفی فوالد مبارکه

نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرکرد در بازدید ازشرکت فوالد سفیددشت مطرح کرد: را تأمین می کنیم 

گروه فوالد مبارکه       

تأمین پایدار آب موردنیاز شرکت و به کارگیری 
جهت  بروجن  شهرستان  فاضالب 
تأمین آب، استفاده از توان شرکت های 
اسمی  ظرفیت  تحقق  دانش بنیان، 
واحد تولید، تکمیل زنجیره تولید فوالد و 
اجرای طرح های توسعه در شرکت فوالد 
این  اهداف  مهم ترین  از  سفیددشت 

شرکت است

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد امیرکبیر کاشــان، بــا همــت و تالش 
تمــام نیروهــای تولیــدی و پشــتیبانی واحــد نــورد ســرد و بــا اســتعانت از 
خداوند متعــال و تکیه بر تــوان داخلی، همچنین بــا برنامه ریــزی و مدیریت 
فرایندهــا کــه در انســجام و کارگروهــی تجلــی یافتــه اســت، رکــورد روزانــه تولیــد در تاریــخ 
23 آذرمــاه در خــط نــورد ســرد بــا عبــور از مــرز 1342 تــن ورق فــوالدی بــه ثبــت رســید تــا بــار 

دیگــر کارکنــان غیرتمنــد فــوالد امیرکبیــر کاشــان، طنیــن »مــا می توانیــم« را تکــرار نماینــد.

گفتنــی اســت رکــورد قبلــی ایــن واحــد در ۱4 خردادمــاه 9۸ بــه میــزان ۱33۱ تــن بــه ثبــت 
رســیده بــود.

کــرد در پرتــو عنایــت  روابــط عمومــی شــرکت فــوالد امیرکبیــر کاشــان اظهــار امیــدواری 
حق تعالــی و تــالش کلیــه همــکاران، رونــد افزایــش تولیــد شــرکت تــداوم یابــد و دســت یابی به 
رکوردهــای جدیــد تولیــد محقــق گــردد و همچنــان بتوانیــم در مســیر تعالــی و بهبــود مســتمر 

گام برداریــم.

عبورازمرزتولیدروزانه۱۳۴۲تنورقفوالدیدرشرکتفوالدامیرکبیرکاشان

شرکت توکارنگ؛

گهی آ
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       بـــــــــــــــازار

صنعت فوالد روسیه نگران تحریم های آمریکا نیست

خبــــــــــــــــر       

 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری، حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری به منظور تبادل نظر دربارۀ نقش محوری 
صنایع فوالدی در توسعه منطقه با امام جمعه شهرستان 

بروجن و فرماندار این شهر دیدار کرد.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری طی دیدار 
با حجت االسالم سید محمد احمدی امام جمعه شهرستان، بر 
لزوم توسعه زیرساخت های فرهنگی و ورزشی استان و شهرستان 
کید کرد و خواستار مشارکت بیشتر واحدهای صنعتی  بروجن تأ

استان در این حوزه شد.
کرد: شرکت ورق خودرو  شجاعی در ادامه ابراز امیدواری 
چهارمحال بختیاری و ظرفیت های موجود می توانند گام های 
مهم و اساسی و زیربنایی برای رشد و توسعه منطقه بردارند و 
این امر با مدیریت جهادی برگرفته از تعالیم دین مبین اسالم 

میسر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن اعالم 
آمادگی شرکت برای مشارکت و توسعه زیرساخت های علمی، 
فرهنگی و ورزشی، خاطرنشان کرد: مالقات با مسئولین منطقه 
و تمرکز بر مسئولیت های اجتماعی وظیفه سازمانی شرکت ورق 

خودرو چهارمحال و بختیاری است.
در ادامه، فرماندار شهرستان بروجن، مسعود ملکی، با اشاره به 
وجود برخی محدودیت ها و نبود زیرساخت های مناسب در 
منطقه اظهار امیدواری کرد واحدهای صنعتی استان با مشارکت 

خود مسیر پیشرفت و توسعه استان و منطقه را افزایش دهند.
ملکی از نگرش مثبت و کارآمد شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری در زمینه مساعدت در جهت محرومیت زدایی از چهره 
شهرستان بروجن قدردانی کرد. این دیدارها در محل دفتر 

امام جمعه و فرمانداری شهرستان بروجن انجام شد.

بخش اول 
ـــازار برخـــی روش هـــا خیلـــی  ـــور: در ب ۱( اســـیالتور و اندیکات
محبوب انـــد، مثـــل اســـیالتور و اندیکاتورهـــا. وقتـــی شـــما وارد 
بـــازاری می شـــوید معمـــوال دوســـت داریـــد کـــه ســـریع ترین و 
راحت تریـــن راه را انتخـــاب کنیـــد. ازآنجا کـــه اندیکاتورهـــای مســـیر 
را بســـیار راحـــت می کننـــد، شـــما ترغیـــب می شـــوید کـــه از آن هـــا 

استفاده کنید.
 اسیالتورها و اندیکاتورها چگونه کار می کنند؟

اسیالتورها یا اندیکاتورها قیمت ها را با تعدادی فرمول ها ترکیب 
می کنند که از این ترکیب تعدادی مشتقات ایجاد می شود. 
اندیکاتورها شاید یک بار، دو بار یا چندین بار به شما سود دهند، 
اما در ادامه ضرری به شما می زنند که همه سودهای قبل را هم از 
شما می گیرد. دیگر اینکه اندیکاتورها تأخیر دارند. شما هر کاری 

هم انجام دهید، حداقل یک کندل عقب تر هستید.
کشن کار وقتی با چارت خالی سود می کند،  نکته: یک پرایس ا

نیازی به اندیکاتور ندارد.
کادمیـــک اســـت،  ۲( امـــواج الیـــوت: یـــک روش خـــوب و آ

اما تأخیر زیادی دارد و در زمان های کوتاه برد چندانی ندارد.
دلیل عدم استفاده از امواج الیوت در معامالت:

تشخیص دشوار امواج ا ز یکدیگر؛
عدم کارکرد مناسب در تایم فریم پایین؛

تأخیر در تولید سیگنال خریدوفروش؛
حد ضررهای عریض؛

بزرگ شدن استاپ ما.
گر از آن دسته از افرادی هستید که می توانید تحمل کنید  نکته: ا
موقعیتتان باز بماند الیوت می تواند برای شما کارکرد خوبی 
گر از آن دسته افرادی هستید که تحمل ندارید  داشته باشد،اما ا

معامله تان برای فردا باز بماند، الیوت بدرد شما نمی خورد.
3( الگوهـــای شـــمعی: براســـاس برخـــی از کندل هـــا، 
الگوهـــا می گوینـــد کـــه وقتـــی قیمـــت بـــه یـــک ســـطح رســـید و ایـــن 
ـــه می شـــویم.  ـــم وارد معامل الگوهـــا را در آن ســـطح مشـــاهده کردی
بعضـــا ایـــن روش بـــا احتمـــال 50 درصـــد جـــواب می دهـــد. فقـــط 
تعـــدادی از ایـــن الگوهـــا بـــه درد مـــا می خورنـــد کـــه بعـــدا بهشـــان 

می پردازیم.
۴( الگوهـــای هارمونیـــک: در ایـــن روش براســـاس 
فیبوناچـــی، اشـــکال M و W شـــکل در چـــارت پیـــدا می کنند کـــه در 

نقطه آخر واردمعامله می شوند.
5( فیبوناچی: فیبوناچی یک ســـری زمانی ریاضی اســـت 
و خیلـــی ســـاده اســـت، امـــا اعـــداد عجیبـــی و شـــگفت انگیزی 

هستند.

گسترده آمریکا بر صنعت فوالد روسیه  تأثیر احتمالی تحریم های 
کم  کشور بسیار  ناچیز خواهد بود، زیرا تجارت فوالدی بین دو 
که آمریکا تا آنجا  است. همچنین فعاالن این صنعت معتقدند 
که روسیه را از سیستم ارتباطات بانکی  پیش نخواهد رفت 
کند. بین ژانویه تا سپتامبر روسیه 22 میلیون تن  سوئیفت حذف 
کمتر از یک درصد آن  که میزان خرید آمریکا  کرده  فوالد صادر 
بوده است.

خبر کوتاه

یم بیاموز

در دنیای امروزی خطرات و ریسک های مرتبط با محل کار بسیار متنوع اند و اغلب آن ها به حدی 
باالست که در عمل امکان جبران پیامدهای آن غیرممکن است. برای جلوگیری از حوادث، الزم 
است تمامی ریسک های مختلف در فرایند کار شناسایی شود و سپس با ارزیابی دقیق و درست، 
جهت کنترل آن ها اقدام گردد. در شماره قبل خبرنامه به تعریف ارزیابی ریسک و روش های شناسایی خطرات 

و ارزیابی ریسک پرداختیم و در این شماره به ادامه موضوع خواهیم پرداخت.

مراحل انجام ارزیابی ریسک
ارزیابی ریسک شامل پنج مرحله است: مرحله اول: شناسایی خطرات؛ مرحله دوم: تعیین اینکه چه کسی و چگونه 
ممکن است صدمه ببیند )تعیین میزان وخامت و احتمال وقوع(؛ مرحله سوم: بررسی و تعیین ریسک های موجود 
)تعیین اولویت ریسک(؛ مرحله چهارم: تعیین اقدامات کنترلی و اجرای اقدامات پیشگیرانه یا اصالحی، ثبت یافته ها 

و نتایج؛ مرحله پنجم: بازبینی ارزیابی صورت گرفته در صورت لزوم و روزآمد کردن آن.
در هر شغلی جهت شناسایی خطرات آن شغل باید خود شغل را شناخت تا بتوان آن را به فعالیت های 

تشکیل دهنده اش )Task( تجزیه کرد و سپس برای هر فعالیت خطر خاص آن را شناسایی کرد.
پس از شناسایی خطرات و تشخیص آن ها، وزن دهی و تعیین ریسک و ارزیابی آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
است، زیرا در این مرحله مشخص می شود که هر خطری در صورت وقوع چه تبعاتی به بار می آورد. ارزیابی خطرات 
اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا    ورودی اصلی مرحله بعد است و درصورتی که دقت الزم در این مرحله انجام گیرد، 
می تواند مانع به هدر رفتن سرمایه شود و اقدامات مؤثر در بهبود شرایط و در محل مناسب به عمل آید. در صورت انجام 
صحیح فرایند شناسایی و ارزیابی خطرات، با توجه به اطالع افراد از شرایط کار و توجه بیشتر آنان به موارد شناسایی شده 

احتمال وقوع و شدت برخی حوادث قطعا کاهش خواهد یافت.
کنترل خطرات در واقع مرحله نهایی فرایند ارزیابی ریسک است که پس از شناسایی و ارزیابی خطرات و مرحله تشخیص 

اولویِت رفع آن ها انجام می شود. اجرایی شدن فرایند ارزیابی ریسک به صورت چرخه ای مداوم و بدون توقف )چرخه 
دمینگ( موجب ارتقای سطح ایمنی خواهد بود.

نکات کلیدی در انجام ارزیابی ریسک
فرایند را پیچیده نکنید. در بسیاری از سازمان ها، تمامی ریسک ها به خوبی شناخته شده اند و ابزارهای کنترل موردنیاز 
نیز به راحتی قابل استفاده اند. به عنوان مثال، شما احتماال می دانید که کدام یک از کارگران شما بارهای سنگینی را 
که ممکن است به کمر آسیب برساند جابه جا می کنند و یا در چه محل هایی احتمال لیز خوردن و افتادن افراد بیشتر 
است. بنابراین برای جلوگیری از صدمات احتمالی، کافی است اقدامات و ابزارهای پیشگیرانه موردنیاز را بررسی کنید.

   به طور ساده، ارزیابی ریسک عبارت است از بررسی دقیِق اینکه چه چیز در محل کار می تواند سبب آسیب رساندن به 
نفرات گردد. به طوری که بتوانید تشخیص دهید که آیا اقدامات پیشگیرانه موجود کافی است یا باید اقدامات بیشتری 
جهت جلوگیری از آسیب انجام گیرد. کلیه کارکنان حق دارند که در برابر آسیب های ناشی از احتمال وقوع حوادث در 
گر محصول فعالیت شما آسیب  سیستم محافظت شوند.حوادث و بیماری ها، جان نفرات را تهدید می کنند. همچنین ا
ببیند یا ماشین آالت دچار صدمه شوند، هزینه های بیمه های مرتبط افزایش می یابد و یا درنتیجه همه این مسائل 
مجبور می شوید به دادگاه بروید و تمام فعالیت تجاری شما نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. ازلحاظ قانونی شما ملزم به ارزیابی 
ریسک های موجود در محل کار خود هستید به طوری که در نهایت بتوانید یک برنامه برای کنترل ریسک پیاده نمایید.

الزامات عمومی برای انجام ارزیابی ریسک
این الزامات در اغلب روش ها عمومی است و تعیین کننده کیفیت نتایج ارزیابی ریسک به شمار می  آید: تشکیل گروه 
)تعداد زیاد افراد منجر به مشکالتی در دست یابی به نتایج می گردد(؛ وجود رهبر و هماهنگ کننده واجد صالحیت؛ افراد 
گروه باید با روش ارزیابی ریسک به کاررفته کامال آشنا باشند؛ افراد مناسبی که دارای ورودی متمایز نسبت به هم هستند 
)مثل افراد حوزه کار متخصصین فنی(؛ ترسیم سیستم، برگه های عملیاتی، روش اجرایی و سوابق قبلی؛ داشتن دانش 

سیستم موجود و یا تکنولوژی مربوط به آن؛ مستندسازی نتایج؛ سیستم پیگیری.

فوالدساز اوکراینی به دنبال تولید فوالد سبز

که بازارهای جهانی به سمت سبز شدن تولید  با توجه به روندی 
گروه صنعتی متینوست اوکراین نیز  گرفته اند،  فوالد در پیش 
کرده و سال آینده  کربن زدایی خود  شروع به توسعه استراتژی 
کند. این شرکت قصد دارد تولید فوالد با انتشار  از آن رونمایی 
کند. پروژه های این  کمتر را در سال های 2۰29 تا 2۰۳۰ آغاز  کربن 
کاهش  شرکت ۱۵۰ تا 2۰۰ میلیون دالر هزینه داشته و هدف آن 
انتشار آالینده هاست.

شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری برای مشارکت در توسعه 
زیرساخت های استان آمادگی دارد

انواع روش های تحلیل تکنیکال

گهی آ

بورس و سهام

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، جهت 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

تجهیز مکانیزه نمونه گیری و اصالح کالف به همراه آموزش و راه اندازی و تضمین عملکرد
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انجام خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح در تمام جبهه های کاری شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا
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تولید فوالد یک صنعت مادر است که به مقدار زیادی گرما و انرژی نیاز دارد. به همین ترتیب 
در سال های اخیر مباحث مربوط به بهره وری انرژی برای صنایع مختلف فوالدی بسیار حائز 
اهمیت بوده است. با وجود این، صنعت فوالد باید با به کارگیری طیف وسیعی از فناوری های 
نوآورانه برای کاهش تأثیرات زیست محیطی تولید فوالد، گام هایی را برای استفادۀ بهینه از انرژی و کاهش 

اثرات زیست محیطی آن بردارد.
فناوری دیجیتال تولید فوالد

انقالب صنعتی چهارم و فناوری دیجیتال این امکان را به صنایع تولید فوالد می دهد تا جنبه های مختلف تولید 
با یکدیگر سازگارتر کار کنند و حتی روش تولید فوالد تغییر پیدا کند. به عبارت دیگر، عالوه بر تبدیل کارخانه های 
سنتی تولید فوالد به کارخانه های تمام اتوماتیک هوشمند، دیجیتال سازی فرایند تولید فوالد قادر است از تمام 

توان بخش های مختلف تولید برای بهبود همکاری بین واحدها و بازدهی تولید استفاده کند.
یک کارخانه دیجیتالی تولید فوالد از تکنولوژی حسگرها، ابزارهای برنامه ریزی دیجیتالی تولید و همچنین سیستم 
تشخیص هوش مصنوعی به منظور نظارت بر هر واحد تولیدی هوشمند بهره می گیرد. به طورکلی خروجی هر واحد 
کثر عملکرد، بهینه می شود. همچنین عملکرد هر واحد در کارخانه تولید فوالد به طور  با هدف دست یابی به حدا

مداوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا به تدریج باعث بهبود بهره وری تولید شود.
سیستم های آینده از یادگیری ماشینی )machine learning( برای کشف روش بهینه تولید فوالد با حداقل منابع 
استفاده خواهند کرد. همراه با پیشرفت ها در زمینه بهبود کارایی فرایند تولید، سیستم های مدرن همچنین 
به کاهش اثرات زیست محیطی فوالدسازی در کل مسیر تولید کمک می کنند. یک کارخانه دیجیتال تولید 
فوالد متشکل از تکنولوژی حسگرها، ابزارهای برنامه ریزی دیجیتالی تولید و هم چنین سیستم تشخیص هوش 

مصنوعی به منظور نظارت بر هر واحد تولیدی هوشمند است.
بازیابی گرما

یک نمونه از این موارد، استفاده از توربین های چرخه آلی رانکین )ORC( در کارخانه تولید فوالد اوری مارتین در 
برشیا در شمال ایتالیا است که فوالد نورد گرم شده برای صنایع خودرو تولید می کند. در طول عملیات سیستم 
ORC در تابستان، انرژی کافی برای نیازهای مصرف برق 700 خانوار محلی از طریق گرمای تلف شده در حین 
فرایندهای تولید فوالد، تأمین می شود و در زمستان از گرمای تلف شده در فرایند تولید، برای گرم کردن ۲000 خانوار 
از طریق شبکۀ گرمایش محلی استفاده می گردد. این امر باعث کاهش اثرات مخرب کربن در کارخانه به میزان ۱0 

هزار تن CO2 در سال و همچنین کاهش نیاز به خنک سازی آب می شود.
سیستم بازیابی گرما و توربین ORC توسط شرکت توربودن گروه صنایع سنگین میتسوبیشی نصب شده است. 
این سیستم گازهای خروجی را گرفته و آن ها را به انرژی الکتریکی و انرژی حرارتی تبدیل می کند. آن ها براساس 
سیستم های توربین بخار معمولی کار می کنند که در نیروگاه ها وجود دارند. سیستم ORC به جای تولید بخار از 
آب، یک مایع آلی را بخار می کند. این نه تنها نیاز به آب را برطرف می کند، بلکه توربین ها را قادر می سازد تا با سرعت 
و فشار کمتری و با استفاده از انرژی کمتر کار کنند و حتی فرسایش فلز را به حداقل برسانند. این یک سیستم 
کم هزینه است که نیاز به تعمیر و نگهداری محدود دارد، زیرا به طور خودکار کار می کند و به اپراتور واجد شرایط 

نیز احتیاج ندارد.
اقتصاد گردشی

ک تر و پایدارتر کمک کند. فوالد به خودی  بازیافت روش دیگری است که در آن صنعت فوالد می تواند به آینده ای پا

خود ۱00 درصد قابل بازیافت است. می توان آن را به طور مکرر استفاده کرد. مدت هاست که این صنعت با استفاده 
از ضایعات فوالد به عنوان یک عنصر اضافی در فرایند تولید فوالد، از این مزیت بهره می برد که گویی یک حلقۀ 
دایره ای شکل است که در آن هیچ چیز هدر نمی رود؛ اما در تولید فوالد، حجم زیادی از مواد زائد مانند گردوغبار 
و ریزگردها تولید می شوند که همه آن ها باید به طور مؤثر مدیریت و دفع شوند. راه حل های بازیافت محصوالت 
جانبی یکی از روش های تبدیل مواد باقیمانده تولید به یک منبع مفید و سودآور است. به عنوان مثال، در کارخانه 
تولید فوالد اوری مارتین در برشیا ایتالیا، گردوغبار و محصوالت جانبی تولیدی بازیافت می شوند. این کارخانه 
همچنین دارای مدار بازیافت آب با درجه حرارت باالست تا از هدر رفتن آب مورداستفاده برای خنک سازی 
ج شدن از فرایند ریخته گری جلوگیری کند. اتخاذ چنین رویکردی با بهره وری  میله های فوالدی هنگام خار

مناسب در تولید، نه تنها مقرون به صرفه است، بلکه باعث کاهش اثرات زیست محیطی نیز می شود.
ک سازی هوا پا

شرکت های فوالدی همچنین در حال یافتن راه هایی برای تمیز کردن فرایند تولید خود هستند تا مقررات 
محافظت از محیط زیست را به طور فزاینده ای دقیق تر رعایت کنند. به ازای هر تن فوالد تولیدشده، ۱0 تا ۲5 کیلوگرم 

گردوغبار تولید می شود که از طریق دریچه های خروجی وارد جو می شود.
ک می کند و  فرایند تمیز کردن گاز یک راه حل رسوب زدایی بسیار کارآمد است که گردوغبار را از هوای خروجی پا
تولید را در محدوده های دقیق از پیش تعیین شده برای انتشار گردوغبار حفظ می کند. این سیستم هزینه های 

عملیاتی را کاهش می دهد و به پایدارتر شدن روند تولید فوالد کمک می کند.

//https://www.forbes.com/sites/mitsubishiheavyindustries/201811/12 : منبع   
these-innovative-technologies-are-making-the-steel-industry-more-
efficient/?sh=729def80b861

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

هولوز؛ نمایشگر هولوگرافیک تعاملی سرعت گسترش فناوری ها در زمان شیوع کووید ۱۹

هولوز با ساختن ترکیبی از دنیای دیجیتال و واقعی، هر محتوای 
کامپیوتر، تبلت یا گوشی هوشمند را به  دیجیتالی موجود در 
تجربه هولوگرافیک سه بعدی تبدیل می کند. محتوای شما چه 
بازی باشد، چه ساختار DNA و چه سیستم خورشیدی، در این 
نمایشگر به صورت زنده نمایش داده می شود. با مشاهده این 
دستگاه از چهار زاویه مختلف، می توانید با آن به شکلی وارد 
که تا قبل از آن غمیرمکن بوده است. ارتباط شوید 

نتایج تحقیق IEEE در مورد مدیران ارشد اطالعات و مدیران ارشد 
فناوری شرکت هایی در آمریکا، انگلیس، چین، هند و برزیل منتشر 
شده است. در این میان ۵۵ درصد مدیران شرکت کننده معتقدند 
کووید ۱9 هم خوانی با ابر رایانشی را سرعت بخشیده است.  شیوع 
کرده اند؛ ۵۱ درصد آنان   ۵2 درصد نیز به سرعت هم خوانی 5G اشاره 
نیز سرعت همخوانی هوش مصنوعی و ماشین یادگیری را از پیامدهای 
کووید ۱9 می دانند. شیوع 

بررسی الگوهای استراتژی 
مدیریت دانش و استراتژی

 دانش در سازمان ها
       تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

ح شده در خصوص  در این شماره به ادامه دیدگاه های مطر
استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها و موضوعات 

مرتبط با آن، خواهیم پرداخت.

2- مطالعات هانسن و همکاران )1۹۹۹ میالدی(
هانسن و همکاران اقدامات مدیریت دانش را در چندین صنعت 
مورد مطالعه قرار داده اند و به این نتیجه رسیدند که سازمان های 
موفق در مدیریت دانش یک روش متحدالشکل را برای استقرار 
و بهره برداری از مدیریت دانش تعقیب نمی کنند و به طورکلی 
دو راهبرد اصلی برای به کارگیری مدیریت دانش توسط این 
سازمان ها اتخاذ می شود. این راهبردها عبارت اند از: ۱- راهبرد 
تدوین دانش )فرد با مستندات(، ۲- راهبرد تبادل فردی دانش 

)فرد با فرد(.
شناخت صحیح این دو راهبرد و آشنایی با نقاط و جنبه های 
مختلف آن ها می تواند مدیران و پروژه های مدیریت دانش را به 

سمت سرمایه گذاری صحیح و برنامه ریزی بهتر رهنمون سازد.
3- مطالعات بات )2002 میالدی(

دسته بندی دیگری از استراتژی های مدیریت دانش توسط دکتر 
بات )استاد دانشگاه مریلند آمریکا( ارائه شده است. بر اساس 
مطالعات انجام شده توسط بات، گرچه تخصص در سطوح 
فردی متفاوت با دانش سازمانی است، ولی سازمان ها نمی توانند 
اهمیت کنترل دانش شخصی را نادیده بگیرند. چنانچه افراد 
مهارت ها و دانش الزم را نداشته باشند، در آن صورت تعامالت 
آن ها درجهت ایجاد دانش سازمانی با ارزش غیرمحتمل است. از 
این رو، هدف مدیریت سازمان تشویق کارکنان به افزایش تعامل 
با افرادی است که دارای تخصص ها و مهارت های مخصوص 

هستند تا از این رهگذر دانش پایه خویش را همواره به روز کنند.
استراتژی 1: در این استراتژی، چالش اصلی مدیریت، قدرت 
که کارکنان با مسائل و مشکالت  بخشیدن به کارکنان است. ازآنجا
روزمره مواجه اند، درک صحیحی از مسائل و موقعیت ها از طریق 
آموزش به دست می آورند. با وجود این، درجه صالحیت افراد 
براساس تجربه شغلی آن ها مشخص می شود. همچنین مدیریت 
باید راهنمایی های گسترده ای را در جهت به کارگیری نظرات 
کارکنان ارائه کند. هنگامی که کارکنان نسبت به مسئولیت ها 
گاه شوند، این احتمال وجود دارد که به طور  و اختیارات خود آ
کنند. هدف دیگر مدیریت  منطقی از نظرات خود استفاده 
باید پیگیری آموزش کارکنان درجهت ارتباط بیشتر آن ها با 
وظایف و فرایندهای شغلی روزانه باشد. یعنی عالوه بر آموختن 
مهارت های تخصصی مربوط به وظایفشان، الزم است درجهت 
درک واقعیت های پنهان تجاری در محیط رقابتی و پویای کنونی 
گیرند. به منظور دریافت بازخورد مناسب  آموزش های الزم را فرا
از مشتریان باید احترام به مشتریان، دقیق و به موقع بودن پاسخ 
به نیازهای آن ها و حساس بودن به تقاضای مشتریان همواره 

مورد توجه قرار گیرد.
استراتژی 2: در این استراتژی، هدف اصلی مدیریت کردن 
انگیزش و پرورش مهارت متخصصان است. مدیریت نه تنها 
باید سطوح انتظار از متخصصان را افزایش دهد، بلکه باید آن ها را 
تشویق کند و به آن  ها پاداش دهد. روش دیگری که از طریق آن 
سازمان می تواند از عهده مسئولیت های خود برآید، به کارگیری 
که اغلب خبرگان بسیار  افراد باهوش و مستعد )خبره( است. ازآنجا
فعال و از خصایص فردی خاصی برخوردارند، همواره درانجام 
وظایفشان به دنبال آزادی عمل هستند. برقراری تعادل میان 
الزامات سازمان و خالقیت های متخصصان امری حیاتی برای 
مدیریت محسوب می شود. خبرگان اغلب به دنبال برنامه کاری 
خود بوده و به محدودیت های رسالت، اهداف و استراتژی های 
سازمان توجهی نمی کنند و آن ها را محدودیتی برای به کارگیری 
تخصصشان برای سازمان نمی بینند. بنابراین، مدیریت سازمان 
باید به منظور برقراری تعادل میان نیازهای سازمان )بهره برداری 
از دانش خبرگان( و تمایالت خبرگان )جست وجوی دانش جدید( 

روش های مناسبی را اتخاذ کنند.
تیم های  به کارگیری  استراتژی،  این  در   :)3( استراتژی 
خودسازمان یافته و تعامالت اجتماعی که موجب تقویت و غنای 
کید بر  دانش پایه سازمانی می شود، مورد توجه قرار می گیرد. تأ
اطالعات و تفسیرهای چندگانه عالوه بر ایجاد واقعیت های نوین، 
موجب احیای تعهدات سازمان در جهت تکمیل مجدد مفاهیم 

دانش بنیان می شود.
استراتژی )4(: در این استراتژی، چالش عمده سازمان ها تدوین 
و کدگذاری قوانین و رویه ها در یک قالب ساده است، برای اینکه 
کارکنان بتوانند به آسانی آن ها را به دست آورند و درک کنند. 
هنگامی که قوانین و رویه ها واضح باشند، از ابهام موجود در درک 
و تفسیر آن ها کاسته می شود. کدگذاری و استاندارد کردن وظایف 
و برنامه ها ابزارهایی معمول درجهت رفع این ابهام هستند. 
قوانین و مقررات در سرتاسر چرخه حیات سازمان به یک شکل 
باقی نمی مانند. هم زمان با تغییرات شدید محیط خارجی الزم 
است که مدیریت قوانین، رویه ها و سیاست های موجود با دقت 
مورد بازبینی قرار گیرد. چنانچه قوانین، رویه ها و سیاست های 
موجود با وضعیت جاری واقعیت های تجاری سازگار نباشد، 
آنگاه مدیریت باید در پی جست وجو و ابداع قوانین، رویه ها و 

سیاست های جدید باشد.
ادامه دارد...

شرکت تایوانی QNAP، درباره موج جدیدی از حمالت خبر داد که دستگاه های NAS تولید 
این شرکت را از طریق یک بدافزار استخراج رمز ارز هدف قرار می دهد.

 ]oom_reaper[ وجود این بدافزار در دستگاه های تحت نفوذ، از طریق جستجوی پروسس
امکان پذیر است. به محض آلودگی به این بدافزار، میزان مصرف CPU به طرز غیرطبیعی افزایش می یابد و پروسس 
]oom_reaper[ ، حدود 50 درصد از کل میزان مصرف CPU را به خود اختصاص می دهد. این پروسس، شبیه به 

پروسس کرنل عمل می کند ولی PID آن معموال باالتر از ۱000 است.
QNAP یک توصیه نامه درباره این تهدید منتشر و کاربران را تشویق کرده است تا با رعایت نکات امنیتی، ازجمله 
استفاده از رمزهای عبور پیچیده برای حساب کاربری administrator و سایر حساب های کاربری، به روزرسانی کلیه 
برنامه ها به آخرین نسخه و عدم استفاده از پورت های سیستمی پیش فرض 443 و ۸0۸0، از مخاطرات مرتبط با 

آلودگی به این تهدید پیشگیری کنند.
SECURITYWEEK :منبع خبر   

اخیرا یک حمله باج افزاری، که به عقیده محققان امنیتی توسط هکرهای چینی راه اندازی 
شده بود، شبکه انرژی شرکت CS Energy در استرالیا را هدف قرار داد که در صورت موفقیت 

می توانست پیامدهای منفی قابل توجهی در پی داشته باشد.
حمله مذکور، روز ۲7 ام ماه November روی داد و پیش از آن که دو نیروگاه حرارتی بزرگ را از کار بیندازد، به موقع 
شناسایی و خنثی شد. این حمله درصورت موفقیت، موجب از بین رفتن 3500 مگاوات نیروی برق می شد که 

برای استفاده ۱.4 تا 3 میلیون خانوار کافی است.
CS Energy، این حادثه را به سرعت و با جداسازی شبکه سازمان از سایر شبکه های داخلی و فعال کردن 

فرایندهای تداوم کسب وکار مدیریت کرد.
security affairs :منبع خبر   

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

شکل 2- پیش نیازها و الزامات فناوری های مختلف در انقالب صنعتی چهارم

شکل 1- سیستم های تصفیه هوای محیط کار و رسوب گردوغبار از هوای خروجی به اتمسفر

هشدارQNAPدربارهحملهبدافزاراستخراجرمزارز

CSEnergyحملهسایبریبهشرکت

انقالبصنعتیچهارموافزایشبهرهوریدرصنعتفوالد

اخیرا یک حمله باج افزاری، که به عقیده 
محققان امنیتی توسط هکرهای چینی 
راه اندازی شده بود، شبکه انرژی شرکت 
CS Energy در استرالیا را هدف قرار 
داد که در صورت موفقیت می توانست 
پیامدهای منفی قابل توجهی در پی داشته 

باشد.

کارخانه دیجیتالی تولید فوالد از  یک 
تکنولوژی حسگرها، ابزارهای برنامه ریزی 
سیستم  همچنین  و  تولید  دیجیتالی 
به منظور  مصنوعی  هوش  تشخیص 
نظارت بر هر واحد تولیدی هوشمند بهره 
می گیرد. به طورکلی خروجی هر واحد با 
کثر عملکرد،  هدف دست یابی به حدا
بهینه می شود. همچنین عملکرد هر واحد 
در کارخانه تولید فوالد به طور مداوم مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا به تدریج 

باعث بهبود بهره وری تولید شود.

امنیت سایبری 
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گی هایی  کودک شما در سه سالگی چه مهارت ها و ویژ
دارد؟

نحوه تفکر کودک یک ساله

به نظر می رسد تخیل و مهارت های زبانی بچه ها از حدود 
سه سالگی به شدت تقویت می شود. شما می توانید با 
کودک در سه سالگی تمام این تغییرات  شناخت نقاط عطف 
را پشت سر بگذارید. با توجه به این تغییرات متوجه 
کودک در این سن چه مهارت هایی دارد.  که  می شوید 
که آیا فرزندتان در حال یادگیری  به این ترتیب درمی یابید 
مهارت های خوب است یا خیر.

کودک یک ساله با بزرگ ترها متفاوت است.  کردن  روش فکر 
کودک یک ساله شان درک می کند و  اغلب والدین از آنچه 
که از او می رود، اطمینان ندارند.  شما هرچه درک و  انتظاراتی 
کنید، بهتر می توانید  کودکتان پیدا  گاهی بیشتری از نحوه تفکر  آ
حمایت و تحرک الزم را برای رشد و پیشرفت هوشی و ذهنی 
کودکتان فراهم آورید، بدون اینکه فشاری بیش  از توانایی های 
کنید. کودک، بر او وارد 

تشکیل خانواده یکی از مهم ترین و حساس ترین 
تصمیم هایی است که هر فرد بالغ در سن جوانی 
به آن فکر می کند. وقتی وارد دهۀ سی ام زندگی 
یم، سؤاالت  یا فرزند مجرد دار می شویم و هنوز مجردیم و 
کنون ازدواج نکرده ایم یا  بی پایان اطرافیان درباره اینکه چرا تا
چرا فرزندمان با وجود داشتن شرایط ازدواج هنوز مجرد است 

باعث ناراحتی ما می شود.
برخی می گویند بدون عشق هم می توان ازدواج کرد. آرام آرام بـه هم 
عادت می کنید. عالقه بعدا ایجاد می شود. بعضی دیگر هم آن قدر ما 
را از عواقب ازدواج می ترسانند که عطای آن را به لقایش می بخشیم. 
با تمام این اوصاف، باید بپذیریم که هرکس مسئول زندگی خودش 
است و این خوِد ما هستیم که شریک زندگی مان را انتخاب می کنیم. 
پس شما هم این فرصت را از خودتان نگیرید و با دنبال کردِن مطلب 
این هفته و مطالب شماره های بعد در هفته های آینده، با بایدها 
و نبایدهای پیش از ازدواج، چه برای خانم ها و چه برای آقایان، 

آشنا شوید.
چه زمانی نباید ازدواج کرد؟

»جروبحث با والدینم، من را خسته کرده. شاید ازدواج راهی برای 
خالص شدن از این شرایط باشد.«؛ »همه دوستانم ازدواج کرده اند. 

گر ازدواج کنی،  چرا من نکنم؟«؛ »مشکل مالی دارم. همه می گویند ا
درهای نعمت به رویت باز می شود.«؛ »از تنهایی خسته شده ام«. 
هیچ کدام از این ها دالیل خوبی برای شروع زندگی مشترک نیست. 
برای گریختن از فضای متشنج خانه پدری، ازدواج نکنید. از سر 
لجبازی با والدین، به خواستگاری کسی نروید و به درخواست ازدواج 
کسی پاسخ مثبت ندهید. بر اساس نیازهای مالی وصلت نکنید. 
قرار نیست که همسر شما تمامی خواسته های مالی تان را تأمین 
گر محبت و مهر، پایه و اساس یک ازدواج نباشد، ممکن  کند. چون ا
است یک شبه همه چیز را از دست بدهید. به خاطر حرف دیگران، 
ازدواج نکنید. اعضای فامیل حرفشان را می گویند و رد می شوند. با 
شوخی و خنده و گاهی با بی توجهی، ماجرا را ختم به خیر کنید. بهتر 
است مشکالت و مسائلی که در باال ذکر شد، با راه های عاقالنه تری 
گر هنوز قادر به کنترل احساسات خود در مواقع  رفع ورجوع شوند. ا
حساس نیستید و توانایی تصمیم گیری صحیح ندارید، باز هم دست 
گر همچنان  گر گذشت و کوتاه آمدن را فرانگرفته اید، ا نگه دارید. ا
کنش های هیجانی  در مقابل اتفاقاتی که باب میل شما نیست، وا
کار کنید. چون قرار است با  نشان می دهید، کمی روی خودتان 

شخصی زیر یک سقف زندگی کنید که مثل شما نیست.
چه زمانی تشکیل خانواده دهیم؟

بلوغ فکری و مالی در این زمینه بسیار اهمیت دارند. بلوغ فکری 
به این معناست که دقیقا می دانید هدف شما از تشکیل خانواده 
چیست. برای پذیرش مسئولیت آمادگی دارید و از همه مشکالت 
گاه هستید. آرامش درونی دارید و واقعا برای کسب  احتمالی آن آ
عشق و آرامش، به دنبال همسری هم سطح و هم عقیده خودتان 
می گردید. وابستگی بیش ازاندازه به خانواده تان را کنار گذاشته اید 
و تواِن مدیریِت رابطه با یک خانواده جدید را دارید. رسیدن به بلوغ 
فکری، محدوده دقیق سنی ندارد. برخی در دهه ۲0 زندگی به بلوغ 
فکری می رسند و بعضی حتی با ورود به دهه 40 زندگی همچنان 
سردرگم هستند. تعیین این امر، با خوِد شما و خانواده شماست. 
زمانی که خودتان را برای ورود به یک رابطه با قیدوبند آماده دیدید، 
برای خواستگاری از شخص موردنظر اقدام کنید. بلوغ و استقالل 
مالی نیز در زمان اقدام برای تشکیل خانواده بسیار اهمیت دارد. 
چون قرار است مسئولیت یک شخص دیگر و پس از آن، فرزند یا 
فرزندانتان را هم بر عهده بگیرید و این امر مستلزم توانایی مالی 
است. زمانی که یک شغل مناسب با حقوق قابل قبول پیدا کردید، 
کلی به نظر  که ذکر شد، شاید  کنید. مواردی  برای ازدواج اقدام 
برسند، اما اهمیت زیادی دارند. در شماره بعد، بیشتر درباره این 

موضوع صحبت خواهیم کرد.

ازدواج؛
معیارهاوانتخاب

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

با نهایت تأسف در هفته گذشته مهدی قدیری شاغل 
در آموزش و امید عیوبی شاغل در نرم افزارهای سیستمی 
در غم درگذشت پدر، جعفر شریفی شاغل در انرژی و 
سیاالت، مهدی سراییان شاغل در نورد سرد و علی 
نوروزی شاغل در حسابداری صنعتی در غم درگذشت 
مادر، قدرت اهلل و خسرو رفیعی شاغل در خدمات 
شهری و محمد عبداللهی شاغل در آهن سازی در غم 
درگذشت برادر و محمدرضا پذیرش شاغل در نورد سرد 

در غم درگذشت خواهر به سوگ نشستند.
همچنین همکار بازنشسته شادروان علی یار عطایی 
به علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت و به دیار حق 

شتافت.
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.

ابراز همدردی

هوشهیجانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

او یکی از کارکنان قدیمی آن شرکت بود و از افراد باهوش بخش خود به حساب  
می آمد. در کار خود حرفه ای بود، اما همکارانش از کار با او رضایت نداشتند؛ آن ها 
کی بودند که او خیلی سرد و نارسا صحبت می کند و کار کردن با او خیلی  مدام شا
سخت است. در دنیای کار امروزی، تنها داشتن مهارت های تخصصی در هر شغل کافی نیست، 
بلکه افراد باید از مهارت های اجتماعی نیز برخوردار باشند تا بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند 
و آن ها را به سمتی که میل دارند سوق دهند. به طورکلی، مهارت های اجتماعی، مجموعه ای 
کنید،  که به شما کمک می کند تا بتوانید هیجانات دیگران را مدیریت  از هشت مهارت است 

کنش های آن ها را درک کنید و پاسخ های متناسب و هماهنگ ارائه دهید. وا
نقش هیجانات در مهارت های اجتماعی

 هیجانات ما مانند یک ویروس عمل می کنند و بسیار مسری هستند. درواقع، ما مدام حالت های 
روحی دیگران را جذب می کنیم و دیگران جذب حالت های روحی ما می شوند. برای مثال، کارکنان دو 
بخش متفاوت از یک شرکت را تصور کنید. در یکی از آن بخش ها افراد با اشتیاق، شادی و صمیمیت به 
کار مشغول اند؛ احساسات خوب میان آن ها باعث شده سطح همکاری و عملکرد آن ها ارتقا پیدا کند. 
از طرف دیگر، کارکنان بخش مقابل، با خشونتی ناخوشایند و خصمانه مشغول به کارند؛ آن ها کمتر در 
کارها با یکدیگر همکاری می کنند و عملکرد ضعیفی از خود نشان داده اند. بنابراین، هیجانات می توانند 
گر فردی بتواند هیجانات خود و دیگران را مدیریت کند، او به یکی از  میان افراد انتقال پیدا کنند و ا

برجسته ترین افراد در حیطه کاری خود تبدیل خواهد شد.
مهارت های اجتماعی هشت گانه

 کارکنان با داشتن مهارت های اجتماعی می توانند در ارتباطات خود بهتر عمل کنند و دیگران را به راحتی 
تحت تأثیر قرار دهند. ازاین رو، شما می توانید این مهارت ها را در خود تقویت کنید تا در زندگی کاری و 

شخصی خود به فردی تأثیرگذار تبدیل شوید.
۱.تأثیرگذاری

 هر فرد باهوش در یک سازمان، لزوما یک فرد تأثیرگذار نیست. افراد تأثیرگذار درواقع افرادی هستند که 
به راحتی می توانند نظر دیگران را جلب و آن ها را قانع کنند. در گام اول، آن ها با دیگران ارتباط دوستانه 
برقرار می کنند و این کار را با یک موضوع پیونددهنده یا موضوعی که طرف مقابل به آن عالقه دارد، شروع 
می کنند. سپس، آن ها از مهارت همدلی استفاده می کنند تا احساسات دیگران را درک کنند. فردی را 
تصور کنید که با نیت خوب، سعی دارد همکارانش را برای انجام کاری قانع کند. او ساعت ها، بدون 
توجه به ایجاد خستگی در همکارانش، برای آن ها سخنرانی می کند و در آخر با شکست در جلب کردن 
نظر آن ها مواجه می شود. ازاین رو، بی توجهی به هیجانات شنونده و در نظر نگرفتن میزان درک او از 

کنش هایی مانند بی اعتنایی گردد. صحبت های ما، می تواند مانع از برقراری ارتباط شود و منجر به وا

۲.برقراری ارتباط
کنشی سرد نشان می دهد. او   فردی را تصور کنید که همیشه در مقابل موفقیت های همکارانش، وا
هیچ گاه احساسات مثبت نشان نمی دهد، چه در موفقیت های بزرگ و چه کوچک. در حقیقت، چنین 
فردی قادر به برقراری ارتباط با دیگران نیست. فرد دیگری را تصور کنید که هر روز با مشغولیات ذهنی 
خود به کار می پردازد و قادر به حفظ خونسردی نیست؛ او با دیگران پرخاشگری می کند و نمی تواند در 
لحظات حساس، به درستی به دیگران گوش دهد. چنین فردی نیز از مهارت برقراری ارتباط برخوردار 
نیست. باید بدانید که شالوده تمام مهارت های اجتماعی، داشتن مهارت در برقراری ارتباط است. 
مهارت های گوش کردن همان قدر که برای همدلی مهم است، برای برقراری ارتباط نیز حائز اهمیت 
است. شما می توانید از طریق خوب گوش کردن به دیگران، حفظ خونسردی و نشان دادن شکیبایی 

در لحظات استرس زا، این مهارت را در خود تقویت کنید.
 در شماره هفته آینده، به ادامه مباحث در زمینه مهارت های اجتماعی خواهیم پرداخت و دیگر 

مهارت های هشت گانه را ارائه خواهیم کرد.

آیا برای ازدواج، آمادگی داریم؟

 مهارت های اجتماعی
 در دنیای کار

شادروان علی یار عطایی

برزو قاسمی پیربلوطی
 نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  ۱400/05/30

محسن نادری
 نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  ۱400/05/30

فرید احمدی
 انرژی و سیاالت

روز بازنشستگی :  ۱400/05/30

غالمرضا نصوحی
حمل و نقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  ۱400/06/30

مجید شهریاری
 نورد سرد

روز بازنشستگی :  ۱400/06/30

محمود شاه نظری
 نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  ۱400/06/30

بازنشستگانفوالد

)قسمت اول(

فوالد من

  داود باغی آبروی، شاغل در نورد گرم

لطفا مسئولین با توجه به لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
به  بیشتری  نظارت  کرونا،  شیوع  از  جلوگیری  همچنین  و 
سرویس های بهداشتی و رختکن ها داشته باشند، ضمن اینکه 
با توجه به تردد نیروهای پیمانکاری این الزامات برای این عزیزان 

نیز الزامی و کنترل شود.
913***4699

   ابوالفضل علیخانی، شاغل در آهن سازی

در خصوص فعالیت های شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد 
مبارکه، باید نظارت بیشتری از سوی مسئولین انجام گیرد و 

نسبت به حسابرسی این شرکت اقدامات الزم صورت پذیرد.
913***7882

  مرتضی آقاجانی، شاغل در شرکت توکا نیرو

با توجه به قرارداد با کلینیک دندان پزشکی خواجو برای پرسنل 
پیمانکار، متأسفانه این مرکز با یک دندان پزشک متخصص در دو 
روز از هفته قادر به پاسخ گویی به این تعداد مراجعه کننده نیست. 

لطفا مسئولین رسیدگی فرمایند.
0913***8589

  محمدمهدی خاشعی، شاغل در نورد سرد

پارکینگ جدید ترابری شرایط مساعدی ندارد و باعث می شود 
کنند. لطفا مسئولین در  کارت خود را ثبت  کارکنان با تأخیر 

خصوص رفع این مشکل  اقدام فرمایند.
913***4177

  شیرازی، شاغل در آموزش
 

با توجه به بازگشت ساعات کار کارکنان به روال قبلی، این امر 
باعث ازدحام کارکنان شرکت و پرسنل پیمانکار در سرویس های 
ترابری شده است. لطفا در شرایط کرونایی این امر مورد بازنگری 

قرار گیرد.
913***0386

   کرامت فریدون نژاد، همکار بازنشسته

لطفا مسئولین محترم فکری برای معیشت قشر زحمت کش 
بازنشسته کنند.

913***8502
   کوروش شفیعی، شاغل در فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم

گذاری سهام تجلی برای آن  لطفا مسئولین محترم درخصوص وا
دسته از پرسنلی که کد بورسی ندارند، اطالع رسانی کنند.

913***3588
  محسن مرادی ریزی، شاغل در فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم

با توجه به فصل سرما، لطفا ترابری سنگین بر حضور به موقع 
سرویس های ترابری در سکوهای مربوطه برای عزیمت پرسنل 

به منازل، نظارت بیشتری اعمال کنند.
913***6990

پیام همکاران گرامی، بهزاد دالوری بروجنی شاغل در نورد گرم، 
علی ابراهیمی درچه شاغل در بازرسی فنی، اتوماسیون و ابزار 
دقیق، سیدمحسن مدنی شاغل در خرید، حسین معتمدی 
سده شاغل در مجتمع فوالد سبا، غالمرضا انصاری بارونی 
شاغل در آهن سازی، غالمرضا سبحانی شاغل در فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم، سیدمجتبی هاشمی پور ومحمدرضا نادری 
شاغل در نورد سرد، مهدی ابراهیمی محمدی شاغل در تعمیرگاه 
مرکزی، دریافت و جهت بررسی و پیگیری به مسئولین مربوطه 

ارسال گردید. 
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 ورزش             

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
در ادامه رقابت های هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان 
تیم های ملوان بندر انزلی و فوالد مبارکه سپاهان در 
شهر انزلی به مصاف یکدیگر رفتند. دختران طالیی پوش در این 

دیدار موفق شدند با حساب 4 بر صفر میزبان خود را در هم بکوبند.
در دقیقه 3۱ این دیدار شوت سرکش شقایق روزبهان به تیر دروازه ملوان 
اصابت کرد و در بازگشت هاجر دباغی با یک ضربه دقیق گل اول فوالد 
مبارکه سپاهان را به ثمر رساند. در دقیقه 49 مریم رهیده با فرار از سمت 
راست با یک پاس دقیق مرضیه نیکخواه را در موقعیت گل زنی قرار داد تا 

نیکخواه گل دوم فوالد مبارکه سپاهان را در این دیدار به ثمر برساند.
ملوانی ها که نمی خواستند در این دیدار خانگی امتیاز از دست دهند 
ح ریزی کردند، اما  حمالتی را روی دروازه فوالد مبارکه سپاهان طر
درخشش مینا نافعی دروازه بان ملی پوش فوالد مبارکه سپاهان مانع 

گلزنی ملوان شد.
حمالت پرتعداد دختران فوالد مبارکه سپاهان ادامه داشت و در 
دقیقه 56 باز هم همکاری مریم رهیده و مرضیه نیکخواه نتیجه داد 
و گل سوم فوالد مبارکه سپاهان روی پاس مریم رهیده و گلزنی مرضیه 

نیکخواه به ثمر رسید.

طالیی پوشــان فــوالد مبارکــه ســپاهان بــا وجــود اختــالف ســه 
گل، میلــی بــه عقب نشــینی نداشــتند و در دقیقــه ۸۸ ایــن بــار 
پــاس اســتثنایی ســارا ظهرابی نیــا بــا ضربــه فنــی هاجــر دباغــی 
وارد دروازه ملــوان شــد تــا ایــن دیــدار بــا حســاب 4 بــر صفــر بــه ســود 

طالیی پوشــان فــوالد مبارکــه ســپاهان خاتمــه یابــد.
در پایــان هفتــه پنجــم لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان، تیم هــای خاتــون 
بــم، شــهرداری ســیرجان و فــوالد مبارکــه ســپاهان بــا ۱۲ امتیــاز و 
ــدی  ــدول رده بن ــوم ج ــا س ــای اول ت ــل گل در رده ه ــب تفاض برحس

قــرار گرفتنــد.

اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش

در منزل )مرحله هفتادم(

بـــا تشـــکر از مشـــارکت شـــما در مســـابقه ورزش در خانـــه، اســـامی 
برنـــدگان مرحلـــۀ هفتـــادم تمرینـــات بـــه شـــرح زیـــر اســـت:

حمیدرضا راسخ ۸۸9۱۱
محمد احسانی ۱3۱049

منصور شیرزادی 949379
مهدی صالح دستجردی 964۸5

برنـــدگان مســـابقه عکـــس ورزش در منـــزل مرحلـــه هفتـــادم 
می توانند جهت دریافـــت جوایز خود، به ســـاختمان امـــور ورزش 
مراجعـــه کننـــد. همچنیـــن مرحلـــه هفتادویکـــم ایـــن مســـابقه در 
جریـــان اســـت. عالقه منـــدان می تواننـــد طبـــق دســـتورالعملی کـــه 
در همیـــن صفحـــه آمده اســـت، عـــالوه بـــر انجـــام تمرینـــات ورزشـــی 

در مســـابقه شـــرکت کننـــد.

حمیدرضا راسخ ۸۸9۱۱

محمد احسانی ۱3۱049

منصور شیرزادی 949379

مهدی صالح دستجردی 964۸5

اطالعیه

درخشش بازیکن تیم نوجوانان فوالد مبارکه سپاهان در 
رقابت های آسیای میانه )کافا(

 سه امتیاز به حساب استقالل، سپاهان و پیکان
 با محکومیت گل گهر

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، اسماعیل  به 
قلی زاده بازیکن تیم نوجوانان فوالد مبارکه سپاهان یکی از 
که با درخشش خیره کننده  کشور است  ستاره های نوظهور فوتبال 
خود در رقابت های آسیای میانه )کافا( به عنوان بهترین بازیکن 
این رقابت ها انتخاب شد.

باالخره و پس از کش وقوس فراوان رأی یکی از جنجالی ترین 
پرونده های کمیته انضباطی اعالم و دیدارهای گل گهر برابر استقالل، 
پیکان و سپاهان ۳ بر صفر به سود این سه تیم شد. در این پرونده  
کی  در یک سمت آن تیم های استقالل، پیکان و سپاهان به عنوان شا
حضور داشتند و باشگاه گل گهر به دلیل استفاده از یک بازیکن گابنی در 
کی قرار داشت. مقام متشا

تیمفوتبالبانوانفوالدمبارکهسپاهانبا۴گلملوانراشکستداد

به گزارش روابط عمومی باشـگاه فوالد مبارکه سـپاهان، در آخرین مسـابقه 
مرحلـه چهـارم دور رفـت رقابت های لیگ برتـر هندبال کشـور، فـوالد مبارکه 
سپاهان با نتیجه ۲7 بر ۲۲ صنعت مس کرمان را شکست داد تا با ۱6 امتیاز 

از 9 بـازی در رده دوم جـدول رده بنـدی جای گیرد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان، در آخریـن روز 
برگـزاری مرحلـه چهـارم دور رفـت مسـابقات لیـگ برتـر هندبـال کشـور، 
سپاهان نوین با نتیجه 33 بر ۲۱ پاس ناجا را شکست داد تا با 9 امتیاز از 9 

بـازی در رده پنجـم جـدول رده بنـدی جـای گیـرد.

پیروزیتیمهندبالفوالدمبارکهسپاهان
درآخرینبازیمرحلهچهارم

پیروزیتیمهندبالسپاهاننوین
دربرابرپاسناجا

اطالعیه

آموزش شرکت در مسابقه:
جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وب سایت امور 
ورزش به نشانی https://sport.msc.ir وارد شده و پس از 
وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور، مطابق با تصویر زیر گزینه 

»مسابقه عکاسی« را انتخاب نمایید.

کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر،  در مرحله بعدی نیز با 
نسبت به ارسال عکس های خود اقدام فرمایید. شما مجاز به 

ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود.

در نهایت شما می توانید در خصوص تصاویر ارسالی از سایر 
گزینه  همکاران نیز اظهار نظر فرمایید. برای این منظور از 
»نظرخواهی در خصوص تصاویر سایر همکاران« استفاده نمایید.

زیر،  تصویر  با  مطابق  مربوطه  صفحه  شدن  باز  از  پس 
که عکسی از نظر شما شایسته انتخاب شدن  درصورتی که 

باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید.

دسترسی به کانال امور ورزش در پیام رسان پوپک
جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه 

اندروید و IOS بایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید.
/https://poopak.msc.ir/etc/android        :  نسخه اندروید

/https://poopak.msc.ir/etc/ios  : IOS نسخه
پس از وارد شدن به پیام رسان، می توانید از طریق کانال امور ورزش 
به تمرینات هفتگی و آخرین اخبار امور ورزش دسترسی داشته 

باشید.

برگزاریمرحلههفتادویکممسابقهعکسورزشدرمنزل

      خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش      خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

خبر کوتاه

تیم کوهنوردی صنعت فوالد مبارکه زیر نظر امور ورزش شرکت در یک برنامه یک روزه با اعضای خود به منطقه فریدن عزیمت 
و در تاریخ ۱9 آذرماه سال جاری موفق به فتح قله 3700 متری داالنکوه شدند.

تیم کوهنوردی بانوان صنعت فوالد مبارکه زیر نظر امور ورزش شـرکت در یک برنامه یـک روزه در تاریخ ۱۸ آذرمـاه ۱400 موفق به 
پیمایش و کویرنوردی مسیر ۱5 کیلومتری از کویر دق سـرخ تا تل شیطان در منطقه زواره شدند.

تیمکوهنوردیصنعتفوالدبرفرازقلهداالنکوه

کویرنوردیتیمکوهنوردیبانوانفوالدمبارکهازدقسرختاتلشیطان

 ورزش              ورزش             

کادمی تخصصی امور ورزش فوالد مبارکه از تاریخ ۱5 آذرماه  آ
تا ۱400/09/۲۱ در استخرهای مجموعه فردوس با حضور بیش از 
600 نفر از فرزندان کارکنان سخت کوش فوالد مبارکه اقدام به انجام 
تست برای تیم های شنا و واترپلو نمود و واجدین شرایط توانستند 
مجوز راهیابی به کالس های آموزش تخصصی شنا و همچنین 
کادمی  کادمی دریافت کنند. گفتنی است آ واترپلو را از این آ
تخصصی شنا و واترپلو امور ورزش فوالد مبارکه دوره های آموزشی 
و استعدادیابی خود را از روز شنبه مورخ ۲7 آذرماه سال جاری در 

استخرهای یک و دو مجموعه فردوس اصفهان آغاز می کند.

خبر کوتاه

کادمی تخصصی شنا و واترپلو آغاز فعالیت آ
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) نهج الحیاة، ح ۱۶۴(

شهید محمد مفتح در سال 1307 شمسی در خانواده ای دانشمند و روحانی دیده به جهان   
ک و دانش دوست و عالقه مند به خاندان پیامبر  گشود و از ابتدای زندگی تحت تربیت خانواده ای پا
کرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( رشد کرد. دانش طلبی و معنویت، از همان دوران کودکی با جانش  ا
ک دامن و  عجین شد و تا آخر با او بود. او علم و عمل صالح را از پدری عالم و عامل و مادری پا
فضیلت پرور آموخت و گام در طریق صالح و فالح گذاشت و به دنبال دانش و کردار نیک رفت و به 

حریم مردان خدا راه یافت.
شهید مفتح از هفت سالگی راهی مدرسه شد و به تحصیل دروس ابتدایی پرداخت. وی در زمینه ادبیات، 
از پدر ادیب و شاعرش به فراخور استعدادش بهره ها برد. آیت اهلل آخوند مالعلی همدانی )رضوان اهلل علیه( 
از دیگر شخصیت هایی است که جرعه هایی از چشمه اندیشه را در کام شهید مفتح ریخت و در تکوین 

اندیشه های آن شهید سهم بارزی داشت.
شهید مفتح، عرفان و دروس خارج فقه و اصول را در عالی ترین سطح نزد رهبر کبیر انقالب حضرت امام 
گرد و استادی، با امام پیوندی صمیمانه داشت و در مدتی  خمینی )رحمه اهلل( آموخت. او عالوه بر رابطه شا
که امام امت در نجف به سر می برد، وی با رهبر و اسوه خویش ارتباط برقرار کرده بود. پیامی که حضرت امام 
درباره شهادت مفتح صادر کردند مبّین این رابطه است. عشق شهید مفتح به امام تا آن حد بود که در آن 
کید داشت که نام امام خمینی )رحمه اهلل( مطرح شود  اختناق نظام ستم شاهی، در جلسات سخنرانی تأ
و خود در مسجد قبا در تهران بر سر منبر، نام آن واالمقام را بر زبان جاری می کرد. در شرایطی که نمی شد 
کوچک ترین سخنی گفت و کم ترین مطلبی نوشت، استاد نه تنها در مطالب خود و انجمن اسالم شناسی 
از امام و برنامه های وی سخن می گفت، بلکه اعضا را تقویت می کرد تا با کمال شهامت، نه تنها مقاصد او را 

تقویت کنند، بلکه نامش را هم در کتاب ها بگنجانند.
در صبح روز ۲7 آذر ۱35۸ شمسی در مقابل دانشگاه الهیات تهران، گروه منحرف فرقان، آیت اهلل مفتح را 
هدف چندین گلوله قرار دادند و او را به شهادت رسانیدند. آن جاهالن از خدا بی خبر راهی جز این ندیدند 
گر را نشانه  که قلم های شکسته و فرسوده خود را بر زمین نهاده، گلوله برگیرند و مغز آن اندیشمند افشا
گیرند. آنان اندیشمندی را ترور کردند که اسلحه ای جز قلم و سخن نداشت و کسی را به شهادت رساندند 
ک و خون تپید،  گر بدن مطهرش در خا که غروبش جز موج انزجار امت مسلمان نتیجه ای نداشت؛ اما ا

اندیشه اش بیشتر تجلی کرد و از برکت خونش تحرکی تازه در اندیشه و باور امت اسالم به وجود آمد.

در عظمت و بزرگی حضرت زهرا )سـالم اهلل علیها( همین بس که در نسب خانوادگی شهره   
کرم )صل اهلل علیه و آله(، اولین فرد جهان هستی در کمال و  جهان است، زیرا پدری چون پیامبر ا
فضائل و مادری چون خدیجه کبری )سالم اهلل علیها( یکی از زن های بزرگ جهان هستی و دومین 
کارتریـن فـرد در راه اسـالم و همسـری چـون امیـر مؤمنـان علـی )علیه السـالم( کـه  مسـلمان و فدا
به منزله جان پیامبر )صل اهلل علیه و آله( و برترین انسان بعد از ایشان است و فرزندانی چون حسن 
و حسین )علیهما السـالم( دارد. به راسـتی کجا می توان خانه ای جز خانه فاطمه یافت که چنین 

انسان های بزرگی در آن جمع شوند؟
کرم )صل اهلل علیه و آله( فرموده است:  چگونه می توان او را شناخت، درحالی که خدای متعال به پیامبر ا
گر فاطمه نبود، شما  گر علی نبود تو را خلق نمی کردم و ا گر تو نبودی هستی را نمی آفریدم و ا ای پیامبر! ا

دو نفر را به وجود نمی آوردم.
گـر ]خوبی هـا و[ زیبایی هـا به صورت انسـانی  پیامبـر گرامـی اسـالم)صل اهلل علیه و آلـه( دربـاره او فرمـود: )ا
درآیـد، او فاطمـه خواهد بود، بلکـه او برتـر ]از آن[ اسـت؛ به راسـتی که دخترم فاطمـه برترین انسـان روی 

زمین از نظـر عنصـر و ذات و از نظـر شـرافت و بزرگواری اسـت.
امام صـادق )علیه السـالم( فرمـود: هـرگاه فاطمه )سـالم اهلل علیهـا( در محـراب عبادتـش می ایسـتاد، نور 
او بـرای اهـل آسـمان می درخشـید؛ آن گونـه کـه سـتارگان بـرای اهـل زمیـن می درخشـند. امـام حسـن 
)علیه السـالم( فرمـود: عابدتـر از فاطمه)سـالم اهلل علیهـا( در دنیـا نبـود، ]آن قـدر عبـادت کـرد[ کـه پاهـای 

]مبارکـش[ ورم کـرد.
گاه پیرمردی خدمت رسـول  جابربن عبداهلل انصـاری می گویـد: روزی نماز عصر را با پیغمبـر خواندیم. نا
خـدا رسـید کـه لبـاس کهنـه ای پوشـیده بـود و از شـدت پیـری و ناتوانـی نمی توانسـت بـر جـای خـودش 
قرار گیـرد. عرض کرد: یا رسـول اهلل! گرسـنه ام، سـیرم کـن. برهنه ام، لباسـی به من عطا کن. تهیدسـتم، 
کنون چیزی نـدارم، ولی تو را به جایی  چیزی به من بده. رسـول خدا )صل اهلل علیه و آله( فرمود: من که ا
راهنمایی می کنم، شـاید حاجتت برآورده شـود. سـپس به بالل فرمود: پیرمرد ناتوان را به خانه فاطمه 
هدایت کن. او بعد از ورود به خانه زهرا )سالم اهلل علیها( سالم و نیاز خود را بیان کرد. فاطمه گلوبندی را 

که پسـرعمویش به وی اهدا کرده بـود، بـه او داد و فرمود: بفـروش و زندگی خـود را بـا آن اصالح کن.
پیرمرد برگشـت و جریان را خدمت پیغمبـر عرض کـرد. آن حضرت گریسـت و فرمـود: گردنبنـد را بفروش 
تا خدا به برکـت عطای دختـرم برای تو گشایشـی فراهم سـازد. پیرمـرد بعد از فـروش گردنبنـد، به پیامبر 

)صل اهلل علیـه و آلـه( عرض کـرد: بـه برکت عطـای فاطمه )سـالم اهلل علیهـا( بی نیاز شـدم.
صفـوری شـافعی از ابن جـوزی نقل می کنـد که رسـول خـدا )صل اهلل علیـه و آلـه( در شـب عروسـی فاطمه 
)سـالم اهلل علیهـا( بـرای او پیراهـن تـازه ای آمـاده کردنـد. جامـه ای کهنـه و وصلـه دار نیـز در نـزد ایشـان 
بـود. سـائلی در زد و گفـت: از خانـه رسـول خـدا )صل اهلل علیـه و آلـه( جامـه ای کهنـه می خواهـم. فاطمـه 
می خواسـت جامـه کهنـه را بدهـد، ولی سـخن خدا بـه یـادش آمـد کـه می فرماید: بـه نیکویـی نخواهید 

رسـید، مگـر اینکـه از آنچـه دوسـت داریـد انفـاق کنید
پس جامه نو را به وی داد. وقتی هنگام زفاف حضرت شـد. جبرئیل به محضر رسول خدا )صل اهلل علیه 
و آلـه( آمـد و عـرض کـرد: یـا رسـول اهلل! پـروردگارت سـالم می رسـاند و مـرا نیـز فرمـان داده کـه بـه فاطمـه 
)سالم اهلل علیها( سـالم برسـانم و برای وی جامه ای از دیبای سبز از جامه های بهشـتی فرستاده است.

پیامبر اسـالم )صل اهلل علیه و آلـه( فرمود: وقتـی روز قیامـت شـود، از باطن عرش ندا می رسـد کـه ای اهل 
قیامـت، چشـم های خویـش را پاییـن افکنیـد تـا فاطمـه دختر محمـد بـا پیراهن خضاب شـده بـه خون 
حسـین عبور کند. در آن عرصه حضرت فاطمه پایه عرش را می گیرد و عرضـه می دارد: پـروردگارا! تو جبار 
کرم )صل اهلل علیه و آله( فرمودند:  عادلی. بین من و کسانی که فرزندان مرا کشتند قضاوت فرما. رسول ا

به حق خدای کعبه سـوگند که پـروردگارم به سـنت مـن حکم خواهـد فرمود.
آنگاه زهرا )سالم اهلل علیها( عرضه می دارد: پروردگارا، به من اجازه شفاعت کسانی را بفرما که در مصیبت 

حسینم گریه کرده اند و خدای تعالی اذن شفاعت آنان را به ایشان عنایت می فرماید.

شهید محمد مفتح

 فاطمه )سالم اهلل علیها(
 نوری برای اهل آسمان
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شب یلدا

 روی سنگ قبرم بنویسید: یا زهرا )سالم اهلل علیها(

شب یلدا یا همان شب چله که بلندترین شب سال   
است قدمتی تاریخی و طوالنی دارد، دلیل اینکه این شب 
را شب چله نامیده اند این است که فردای آن چله بزرگ 

که به مدت 40 روز طول می کشد شروع خواهد شد.
گفته شده است در ایران باستان به خاطر اینکه روز   را به کشت 
و کار می گذراندند، آن را آفریده اهورا محسوب می کردند، اما 
شب را که پر از سکوت و تاریکی مطلق بود و دزدی ها و کشتارها 
در آن انجام می گرفت، ساختۀ اهریمن می دانستند.به همین 
منظور ایرانیان با روشن کردن آتش و روشنایی بخشیدن 
به خانه ها، این شب را بی آزار به صبح می رساندند تا از گزند 
که بر این باور بودند که  جادوگران و دیوان در امان باشند، چرا
گر در مکانی آتش روشن شود، آن ها نمی توانند به آن خانه  ا
راه یابند.این جشن نشان دهنده آن است که ایرانیان پیش 
از هزاران سال قبل به حرکت خورشید پی برده بودند؛ بنابراین 
در شب یلدا در انتظار خورشید می مانند تا در مقابل تاریکی 

پیروز میدان گردد و به همین دلیل تا صبح بیدار می ماندند.
واژه »یلدا« از ریشه سریانی گرفته شده و معنی آن میالد و 

والدت است، یعنی والدت و میالد خورشید.
بیشتر مردم ایران در شب چله اقدام به درست کردن غذاهای 
گون می کنند.  گونا کی های  کردن خورا گون و آماده  گونا
ازجمله خصوصیات زیبای این مناسبت دورهم نشینی و 
صله رحم است. ردپای سنت هندوانه خوری را هم که امروز 
برای همه پدیده ای آشنایی است، می توانیم تا دوره قاجار در 

بین خانواده های ایرانی پی بگیریم. 
امسال شب یلدا مصادف با ایام فاطمیه شده است. ایرانی ها 
نشان داده اند همان گونه که پایبند به آداب ورسوم سنتی و 
باستانی خود هستند، مهر خاندان اهل بیت )علیهم السالم( 
را در دل دارند و همین امر باعث می شود حرمت این ایام 
شکسته نشود و ضمن برگزاری دورهمی ها، حرمت عزای 

اهل بیت )علیهم السالم( عصمت و طهارت حفظ گردد.

مناسبت 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
امشب که قلم بر کاغذ می رانم، ان شاءاهلل هدفی 
جز رضای دوست و انجام وظیفه ندارم. زمانی که 
قدم اول را در این راه برداشتم، به نیت لقای خدا 
این مدت  گذشت  از  بعد  امروز  بود.  و شهادت 
که  نیست  محلی  دنیا  این  که  شده ام  راغب تر 

دلی هوای ماندن در آن را بنماید.
من  است.  خلوص  اعمال  سنجش  معیار  خدایا 
گر مخلص نیستم  کم است، اما ا می دانم اخالصم 
که بر  امیدوارم. بسیجی ها، سپاهی ها، این لباسی 
فرزند حضرت  از جانب  کرده اید خلعتی است  تن 
زهرا )سالم اهلل علیها( پس لیاقت خود را به اثبات 

برسانید.
پدر و مادرم، همان طور که قبال مقاوم بودید، در این 

کنید و با صبرتان دشمن  فراز از زندگی تان نیز صبر 
حسین  محبان  از  کودکی  از  مرا  آورید.  ستوه  به  را 
کردید.  )علیه السالم( و زهرا )سالم اهلل علیها( تربیت 
گر  ا برادر و خواهرانم،  نهراسید.  از طعن دشمنان 
ادا  شما  برای  را  برادری  و  فرزندی  حق  نتوانستم 
کنید. من همه را بخشیدم؛ امیدوارم  کنم حاللم 
شما هم مرا عفو نمایید. ببخشیدم تا خدا هم مرا 
دارم  دوست  آوردند  من  از  جنازه ای  گر  ا ببخشد. 

روی سنگ قبرم بنویسید: یا زهرا )سالم اهلل علیها(.
خدایا، در آخرین لحظات چشمان ما را به جمال 
کالم آخر ما را یا مهدی  یوسف زهرا )عج( منور فرما. 
که  و یا زهرا قرار بده. ما را از سلک شهیدان واقعی 
حسین  موال  کنار  در  الهی  عرش  در  خود  جوار  در 

)علیه السالم( هستند قرار بده.

بخشی از وصیت نامه شهید محمد تورجی زاده:

معرفی کتاب

 نویسنده: 
استاد مهدی نیلی پور
ناشر :
انتشارات مدرس 

از  است  مجموعه ای  فاطمیه«  »فرهنگ 
غور در زندگانی بانوی دو عالم حضرت فاطمه 
و  سیره نگاری  زاویه  از  که  )علیهاالسالم(  زهرا 
الگوپذیری در ابعاد مختلف به آن پرداخته شده و 
می تواند در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی 

ما مؤثر باشد.
که از آن جمله  فرهنگ فاطمیه ویژگی هایی دارد 
کرد: ۱- جامع بودن؛  می توان به این موارد اشاره 
کتاب سعی شده به ابعاد مختلف زندگانی  در این 

حضرت زهرا )علیها السالم( پرداخته شود و سیره 
علمی و عملی آن بانو به واسطه بیان نکات و وقایع 
گردد. ۲- خالصه بودن؛ از دیگر موارد  تاریخی ذکر 
و ویژگی های این مجموعه، خالصه بودن هر بحث 
بی مورد  رفتن های  حاشیه  از  شده  سعی  است. 
خودداری  بحث  اصل  به  برگ  و  شاخ  افزودن  و 
روان  بیانی  با  تمام مطالب  زبان ساده؛  شود. 3- 
که  به گونه ای  ادبیاتی ساده نوشته شده است،  و 
آن  از  بتوانند  مختلف  سواد  سطح  با  افراد  عموم 
بهره مند گردند. 4- عملی بودن؛ پرداختن به نکات 
و حکایات عملی و بیان آن ها می تواند الگوپذیری از 
این مطالب را به همراه داشته باشد. بنابراین تنها 
کتفا  ا حضرت  آن  روحیات  از  تمجید  و  تعریف  به 
نشده، بلکه موارد عملی در رفتار ایشان به همراه 

گون از آن بیان می گردد. برداشت های گونا

فاطمیه فرهنگ 

 بانوی نامیرا

نمایش 

مجموعه نمایشنامه »بانوی نامیرا« نمایشنامه ای در رثای 
یگانـه زن عالـم اسـت کـه در شـرایطی بسـیار خطیـر رخـت از ایـن 
عالم فانی بست. آن حضرت زمانی از دنیا رفت که هنوز بسیاری 
از مسـلمانان در غم از دسـت دادن پیامبر اسـالم )صل اهلل علیه 

و آله( غمگین بودند.
در حقیقت حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها( در دورانی رخت اقامت 
ک برچیـد کـه دنیـای اسـالم هنـوز دوران پـس از حضـرت  از عالـم خـا
محمد )صل اهلل علیه و آله( را تجربه نکرده بود و دچار تالطمی خاص 
شـده بود. این تالطـم و گـذار، کار مؤلفـان و پدیدآورنـدگان آثار هنری 
را بسـیار خـاص و پرداختـن بـه آن را ویـژه کـرده، امـا آنچـه تحـت هـر 
شـرایطی پابرجا و متقـن اسـت تأثیر بسـیار شـگرف آن بانـوی دو عالم 

بـر جامعه مسـلمانان اسـت. 
بـر ایـن اسـاس، از منابـع مختلـف و بـا شـیوه های مختلـف روایـت 
شـده کـه مـرد مسـتمندی در مسـجد از پیامبـر )صـل اهلل علیـه و آلـه( 
درخواسـت کمـک می کند و ایشـان چـون در آنجـا و آن موقـع، چیزی 
بـه همـراه نداشـته اند، آن سـائل را به سـوی خانـه علـی و فاطمـه 
می فرسـتند و پـس از اینکـه دختـر گرامـی پیامبر بـا درخواسـت کمک 
پیرمـرد مواجـه می شـود، گردنبنـد متبرکشـان کـه تنهـا زیورآالتشـان 

بـوده، بـه پیرمـرد اهـدا می فرماینـد.
نمایشـنامه حاضـر برمبنـای تخیـل و بـا تصـوِر تأثیـری کـه مرحمـت 
حضـرت زهـرا )سـالم اهلل علیها( در زندگـی پیرمـرد سـائل بـر جـای 
گذاشـته، طراحی و نگاشـته شده اسـت. این نمایشـنامه در مسابقه 
کـه  نمایشنامه نویسـی بـا موضـوع حضـرت زهـرا )سـالم اهلل علیها( 
توسـط مرکـز هنرهـای نمایشـی حـوزه هنـری در سـال های نخسـت 
دهـه 90 برگـزار شـد، به عنـوان متـن برگزیـده شـناخته شـد؛ ضمـن 
اینکـه بـا کارگردانـی امیـر    اتشـانی در تـاالر اندیشـه روی صحنـه رفتـه 
اسـت. مجموعـه بانـوی نامیـرا شـامل چهـار نمایشـنامه اسـت کـه 
نمایشـنامه های بانوی نامیرا و خورشـید جاودان ویـژه ایام فاطمیه 

و شـهادت حضـرت زهـرا )سـالم اهلل علیها( اسـت.

 انویسندگان:  
نوشته علیرضا غنجی و بهناز امینی


