
کید کرد؛ مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بازدید از فوالد سبا تأ

ضرورت تحقق توسعه کیفی، تولید 
 محصوالت جدید و رفع موانع تولید

 در مجتمع فوالد سبا
3

افتتاح دو سایت تولید و 
پیش فراوری سنگ آهن توسط 

گروه فوالد مبارکه

با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور صورت گرفت؛

فورجینگ )آهنگری( گرد مسی 
به منظور مشارکت در بومی سازی 

صفحات مسی قالب های ریخته گری

جلسات هم اندیشی فوالد 
مبارکه با  دوگروه از مشتریان و 

شرکای کسب و کار برگزار شد

پیام مدیرعامل

یادداشت مدیر مسئول

23 دی ماه، سالروز تأسیس شرکت فوالد مبارکه، به عنوان روزی درخشان در تاریخ میهن و ایران اسالمی و نماد عینی   
عزم و اراده، تالش، همت، پشتکار، برنامه ریزی و مقاومت در برابر ترس خودخواسته و فشار و تحریم دگرساخته است.اراده 
همراه باهدف، برنامه و سخت کوشی و پایداری بر تصمیم و مسیر، رمز شکوفایی و رشد در همه عرصه ها و کلید تعالی فردی، 

اجتماعی و سازمانی است.
شرکت فوالد مبارکه، به عنوان تبلور عینی غلبه اراده برتحریم، پس از 29 سال همت و خدمت، بر قله افتخار، عظمت و شکوفایی 
ایستاده است و به یقین توفیقات این شرکت منبعث از سیاست گذاری درست و برنامه ریزی صحیح، همت و تالش مضاعف برای 
رونق تولید، پشتیبانی از توان داخلی و غلبه بر تحریم ها، محدودیت ها و موانع و مصداق بارز الگویی مناسب برای  پیشرفت ایران 

اسالمی است.
این روز فرخنده و مبارک و منشأ خیر برای همه ایرانیان شریف، مقاوم و پرتالش، بر همه تالشگران عرصه صنعت، کارگزاران و 
خدمت گزاران نظام اسالمی، تصمیم گیران و تصمیم سازان ملی در حوزه صنعت و اقتصاد، مدیران، مسئوالن، کارشناسان، 
متخصصان و کارکنان  معزز شرکت فوالد مبارکه و همچنین کلیه همکاران، همیاران، فعاالن و متخصصان شرکت های زیرمجموعه، 

پیمانکاران و تمامی شرکای کسب و کار که درراه توفیق و دست یابی به اهداف این شرکت قدمی برداشته اند خجسته باد.

سالروز تأسیس شرکت فوالد مبارکه؛ یادآور  غلبه اراده بر محدودیت ها
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نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری  در بازدید از تصفیه خانه پساب صنعتی فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه در راستای بهینه سازی مصرف آب اقدامات مؤثری انجام داده است
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جنگ، تحریم، نبود ارز، حصر اقتصادی، ضعف قانون و  نبوِد   دانش کافی، 
کم بر زمان شکل گیری و راه اندازی شرکت  توان و تجربه و متخصص فنی، فضای حا
فوالد مبارکه در دهه 60  بود، فضایی که به یقین برای آغاز راه و حرکتی بزرگ در 
وسعت ملی و فراملی، حساس تر، دشوارتر و طاقت فرساتر از شرایط کنونی بود و آن 

وضعیت، فکر، اراده و قدم برداشتن در هر مسیری را  دشوار  کرده بود.
اما آنچه مسلم است این بود که اراده آدمی بر هر محدودیتی مقدم است و  فشار و 
محدودیت، همیشه مقدمه ای برای رشد و پیشرفت و تعالی انسان و اجتماع است و 
این دیدگاه متعالی، در بسیاری از دوره های تاریخی و به ویژه در دوران پس از پیروزی 
انقالب اسالمی ایران، به طور مکرر به اثبات رسیده و شرکت فوالد مبارکه، نمونه روشن 

تحقق حقیقی و عینی شعار »ما می توانیم« در شرایط تحریم و بحران و فشار است.
شرکتی که در ابتدای راه تأسیس، راه اندازی و شکل گیری خود با موانع بسیاری روبه رو 
بود و عده ای در آن زمان معتقد بودند که احداث چنین کارخانه ای، در آینده ای 
نزدیک شهرکی از آهن پاره را در این منطقه به وجود می آورد و دولت وقت را به دلیل 

بی کفایتی و ناتوانی در اجرای پروژه ساقط خواهد کرد.
گذشت نزدیک به سه دهه فعالیت شرکت فوالد مبارکه به عنوان تبلور غلبه عزم و اراده 
ملت و متخصصان داخلی بر همه فشارها و کارشکنی ها و نمونه و نماد واقعی پیشرفت 
و شکوفایی ایران عزیز اسالمی، بر همگان عیان ساخت که می شود ماند و ساخت، 
می شود تالش کرد و به نتیجه رسید، مقاومت کرد و ثمر   دید و درنهایت اینکه فوالد 
مبارکه این فرضیه را به اثبات رساند که تنها راه موفقیت در نظام اسالمی، اتکا به توان 
و نیروی داخلی، تقویت عزم و اراده، تالش و همت مضاعف و استقامت، مقاومت و 

پایداری در مسیر دست یابی به اهداف متعالی است.
همه موفقیت های شرکت فوالد مبارکه در تولید، اقتصاد، رونق و شکوفایی کشور، 

اشتغال زایی و گشایش روزنه های جدید صنعت، اقتصاد، دانش، مهارت و فناوری 
ایرانی، مرهون غلبه گفتمانی است که دل درگرو اتکا به توان داخلی و خوداتکایی 
کشور برای دست یابی به خودکفایی، به جای اتکا به نظام سلطه دارد و این امر 
ک، میهن و  نکته ای آموزنده برای همه فعاالن، دغدغه مندان و دلسوزان این خا

نظام اسالمی است.
کارگزاران  کلیه  مجاهدت، سخت کوشی، تالش و همت مضاعف و شبانه روزی 
کمیتی و کلیه مدیران،  نظام اسالمی در دولت و وزارت خانه ها و سایر نهادهای حا
مسئوالن، کارشناسان، کارمندان و کارگران بزرگ ترین واحد صنعتی کشور، رویش 
و زایشی چشم گیر و خیره کننده در صنعت و اقتصاد کشور و نشانه ای از تأثیر اراده و 
خیزش نیروهای متخصص، متعهد و انقالبی نمایان ساخت که فی الواقع می توان 
نتیجه همه این تالش ها را به عنوان الگوی واقعی، ملموس و حقیقی پیشرفت در 

ایران اسالمی تثبیت کرد.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان الگوی پیشرفت ایران اسالمی، فراتر از انتظار بخش زیادی 
از مدیران و کارشناسان داخلی و همه دشمنان خارجی، بر قله افتخار، عظمت و عزت 
ایران اسالمی ایستاده و استوار و محکم در مسیر دست یابی به آرمان های نظام اسالمی 
و چشم اندازهای اقتصادی، اجتماعی، ملی و بین المللی قدم برداشته و خوشبختانه 
به توفیقات بسیاری جلوتر از برنامه های توسعه خود دست یافته و این عزم و اراده، در 

دولت سیزدهم، باقوت و قدرت ادامه می یابد.
23 دی ماه 1371، روز بهره برداری و آغاز فعالیت شرکت عظیم فوالد مبارکه، روزی 
خجسته برای ایران اسالمی است و شایسته است این روز گرامی برای همه ایرانیان، 
به مصداق نماد و نشانه روشنی از غلبه عزم و اراده ایرانی بر همه فشارها، در تاریخ میهن 

عزیزمان  ثبت گردد.

، بر قله افتخار فوالد مبارکه؛ جلوتر از برنامه، فراتر از انتظار

اطالعیه

برنامــه پخــش برنامه های داخلی رادیوم فوالد/ روزهای زوج، ســاعت ۹ تا ۱۱
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گزارش تخصصی
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پیگیری سند توسعه صادرات ایران با ظرفیت مناطق آزاد تجاری
سازمان توسعه تجارت می گوید سند توسعه صادرات کشور با ظرفیت مناطق آزاد تجاری کشور آغاز خواهد شد.

برگزاری مجمع افزایش سرمایه مس سرچشمه 
مجمع فوق العاده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با موضوع افزایش سرمایه، روز دوشنبه ۲۷ دی ماه برگزار می شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار خانواده سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی و تنی چند از هم رزمان او، »صدق« 
و »اخالص« را خالصه و نماد و نمایه مکتب سلیمانی خواندند 
و با اشاره به الگو شدن حاج قاسم در میان جوانان منطقه 
افزودند: سلیمانی عزیز ، ملی ترین و امتی ترین شخصیت 

ایران و دنیای اسالم بود و هست.
رهبر انقالب، شهادت سردار سلیمانی را حادثه ای ملی و حادثه 
بین الملل اسالمی برشمردند و افزودند: بزرگداشت مردمی و 
مبتکرانه حاج قاسم در سراسر ایران نشان دهنده پیشرو بودن 

ملت در قدرشناسی از این شهید واالمقام است.
ایشان با استناد به آیات متعدد قرآن کریم گفتند: صدق و اخالص، 
جوهره و شکل دهنده مکتب سلیمانی است که هم زندگی و هم 
شهادت او را پربرکت ساخت و کیفیت شهادت او نیز به فضل الهی 

حجت را بر همه بندگان خدا و دشمنان اسالم تمام کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای پایبندی و وفاداری کامال صادقانه 
سردار سلیمانی به عهدی که با پروردگار بسته بود و تعامل از سر 
صدق حاج قاسم با امام و آرمان های اسالم و انقالب را مایه برکت 
فعالیت های سردار سلیمانی خواندند و افزودند: سردار عزیز ملت 
ایران، رنج مجاهدت در راه آرمان ها را با همه وجود تحمل می کرد 
و با کمال دقت و در همه عمر به وظایف خود در قبال ملت ایران و 

امت اسالمی وفادار بود.
کار  حضرت آیت اهلل خامنه ای، حاج قاسم را مظهر تالش و 
خستگی ناپذیر و حیرت انگیز برشمردند و افزودند: سردار قهرمان 
کارها و فعالیت های بی پایانش در حد  ملت ایران، در همه 
تحسین برانگیزی از شجاعت و شهامت و درعین حال عقالنیت 
برخوردار بود و ضمن شناخت دقیق از دشمن و امکانات و 
ابزارهایش، بدون ذره ای بیم، با قدرت و تدبیر وارد میدان مقابله 

می شد و کارهای اعجاب انگیزی انجام می داد.
ایشان تحسین ملت از شجاعت سردار سلیمانی را از جمله نتایج 

صدق حاج قاسم در وفاداری به عهد الهی خواندند.
گی دیگر شهید  رهبر انقالب، »اخالص و کار برای خدا« را ویژ
سلیمانی و مایه برکت بی بدیل در کار او دانستند و افزودند: او از 
دیده شدن فرار می کرد و اهل تظاهر و الف زنی نبود و آن تشییع 
ده ها میلیونی و رواج نام و یاد او در جهان، اولین پاداش و جزای 

الهی به اخالص او در دنیا بود.
ایشان با اشاره به تبدیل شدن شهید سلیمانی به الگو و قهرمان 
جواناِن دنیای اسالم و منطقه، گفتند: امروز سلیمانی در منطقه ما 
نماد امید، اعتمادبه نفس، رشادت و رمز استقامت و پیروزی است 
و همچنان که برخی به درستی گفته اند، »شهید« سلیمانی برای 

ک تر از »سردار« سلیمانی است. دشمنانش خطرنا
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: دشمنان خیال می کردند با 
شهادت سلیمانی، ابومهدی و دیگر همراهان ایشان، کار تمام 
خواهد شد، اما امروز به برکت آن خون عزیز و مظلومانه، آمریکا 
از افغانستان فرار کرده است؛ در عراق ناچار به تظاهر به خروج 
و اعالم نقش مستشاری و بدون حضور نظامی است که البته 
برادران عراقی باید با هوشیاری این مسئله را دنبال کنند، در یمن 
و لبنان جبهه مقاومت رو به پیشرفت است؛ در سوریه، دشمن، 
زمین گیر و بدون امید به آینده است و درمجموع جریان مقاومت 
و ضداستکباری در منطقه، امروز از دو سال قبل، پررونق تر، 

شاداب تر و امیدوارتر در حال کار و حرکت است.
رهبر انقالب با نقل نمونه ای از برخورد عمیقا مهربانانه شهید 
سلیمانی با فرزندان شهدا، خاطرنشان کردند: آن شهید عزیز 
با آن روحیه عطوف در مقابل خانواده شهدا، در مقابل اشرار و 
مفسدان داخلی و خارجی چنان قاطع و با شدت بود که حتی خبر 

حضورش در یک منطقه، روحیه دشمن را نابود می کرد.
ایشان برخورد حذفی مستکبران با شهید سلیمانی در فضای 
مجازی را نشانه ترس آن ها حتی از اسم شهید و واهمه شان از 
رواج و تکثیر آن الگوی گران سنگ دانستند و گفتند: در دنیای 
امروز، فضای مجازی زیر کلید مستکبران است و این واقعیت باید 
مسئولین فضای مجازی کشور را نیز هوشیار کند تا به نحوی عمل 
کنند که دشمن نتواند به هر شکل و هر جا که اراده کرد، در فضای 

مجازی برخورد کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شهید سلیمانی را یک واقعیت ماندنی 
و تا ابد زنده، خواندند و افزودند: قاتالن او همچون ترامپ و امثال 
آن، جزو فراموش شدگان تاریخ خواهند بود و در زباله دان تاریخ 
گم وگور می شوند، البته پس از آنکه تقاص جنایت دنیوی خود 

را پس بدهند.
رهبر انقالب با تحسین فعالیت های خانواده، هم رزمان و دوستان 
شهید سلیمانی و به ویژه سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران در دنبال کردن و به پیش بردن خط مبارک مقاومت، 
گفتند: خداوند به کسانی که در راه اراده و اهداف او حرکت کنند، 
وعده دفاع و نصرت داده است و این وعده امیدبخش شامل حال 

ملت ایران خواهد بود.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

به برکت آن خون عزیز جریان 
مقاومت امروز پررونق تر و 

امیدوارتر از دو سال قبل است

رهبر انقالب اسالمی در دیدار خانواده سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی و تنی چند از هم رزمان او:

 فوالد مبارکه در راستای بهینه سازی مصرف آب
 اقدامات مؤثری انجام داده است

آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس خبرگان رهبری طی بازدید 
تصفیه خانه  و  صنعتی  پساب  تصفیه خانه  از 
استحصال پساب شهری شرکت فوالد مبارکه گفت: این شرکت 
در راستای بهینه سازی مصرف آب اقدامات متعددی انجام داده 
و درصدد است که در آینده نزدیک مصرف آب خام خود را به صفر 

برساند.
با  اینکه تصفیه خانه پساب فوالد مبارکه  بیان  با  ادامه  وی در 
تصفیه پساب های انسانی، شیمیایی و صنعتی یکی از بزرگ ترین 
تصفیه خانه های کشور است، با اشاره به اقدامات مؤثر این شرکت 
برای کاهش مصرف آب افزود: این شرکت عالوه بر اقدامات مؤثر در 
کاهش مصرف آب، فرایندهای مطلوبی در خصوص بومی سازی دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: 
اعتماد و حمایت فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان باعث شده 
روند بومی سازی در کشور توسعه یابد. تولید محصوالت استراتژیک 
در فوالد مبارکه مایه افتخار و مباهات است و امیدواریم این روند تولید 

توسط متخصصان این شرکت رشد پیدا کند.
وی اذعان داشت: قطعات و تجهیزات تصفیه خانه پساب صنعتی و 
تصفیه خانه استحصال پساب شهری شرکت فوالد مبارکه به دستان 
توانمند متخصصان داخل کشور تولید شده که به تمام صنعتگران 
خداقوت عرض می کنم و امیدوارم با تالش مضاعف جایگاه میهن 

عزیزمان در دنیا را ارتقا بخشند.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز در حاشیه 
این بازدید در گفت وگو با خبرنگار فوالد تصریح کرد: پروژه های زیادی 

در راستای مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه از سال های گذشته 
کنون اجرا شده که تولید بیشتر محصوالت را با مصرف آب کمتر  تا

رقم زده است.
وی با بیان اینکه تا 4 سال آینده، مصرف آب خام شرکت فوالد 
مبارکه به صفر کاهش می یابد، عنوان داشت: ارتقای سطح کارایی 
تصفیه خانه های پساب جهت بهبود تصفیه و بازچرخانی آب در فوالد 
مبارکه منجر به افزایش راندمان تولید محصوالت شده، به گونه ای که 

منجر به کاهش 50 درصدی برداشت از آب خام شده است.
کید بر ضرورت ترویج الگوی مصرف  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
آب فوالد مبارکه در کشور اضافه کرد: با توجه به موقعیت اقلیم خشک 
کشور، صنایع دیگر می توانند با الگوبرداری از شرکت فوالد مبارکه و 

سرمایه گذاری های الزم، برداشت آب خام را به حداقل برسانند.

آیین افتتاح و بهره برداری از خط فراوری معدن 
چشمه سر سنگان با ظرفیت 300 هزار تن در سال و 
معدن سنگ آهن سرویان با ظرفیت 500 هزار تن در 
سال، با حضور مدیران زیرمجموعه معاونت امور معادن شرکت 

فوالد مبارکه و مدیران شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه برگزار شد.
محمدمهدی روانفر، مدیر فراوری مواد معدنی فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: سرمایه گذاری برای افتتاح سایت 
تولید و پیش فراوری سنگ آهن در آستانه سالروز تأسیس شرکت 
فوالد مبارکه با همت شرکت فلزتدارک و در راستای تحقق استراتژی 
تأمین پایدار کنسانتره تبدیلی فوالد صورت گرفته و تدریجا سهم 
ک فوالد مبارکه  کنسانتره ناشی از فرایندهای تبدیل در سبد خورا

نیز افزایش می یابد.
مصطفی فقری مدیر استخراج مواد معدنی شرکت فوالد مبارکه نیز در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: شرکت فلزتدارک با برخورداری از 
12 میلیون تن ذخیره سنگ آهن موفق به آغاز عملیات استخراج و 

پیش فراوری سنگ آهن شد.
کنسانتره تبدیلی یکی از مأموریت های  وی با بیان اینکه تأمین 
استراتژیک شرکت فلزتدارک در همکاری با معاونت امور معادن فوالد 
مبارکه است، افزود: شرکت فلزتدارک با تأمین 12 میلیون تن ذخیره 
کتشافی، از سال  سنگ آهن و 250 هزار کیلومترمربع از محدوده های ا

1402 امکان تأمین یک میلیون تن کنسانتره تبدیلی موردنیاز گروه 
فوالد مبارکه را خواهد داشت.

از معدن سنگ آهن سرویان نیز با ظرفیت 500 هزار تن در سال به عنوان 
دومین سایت تولید و پیش فراوری سنگ آهن گروه فوالد مبارکه با 
محوریت شرکت فلزتدارک و با حضور رئیس هیئت مدیره فلزتدارک، 
مدیرعامل فلزتدارک، شرکت های پیمانکار و مشاور، بهره برداری شد.

در این آیین با اشاره به رعایت نکات ایمنی و مدیریت هزینه ها، بر 
کتشافی، افزایش  ضرورت تأمین پایدار مواد اولیه، توسعه عملیات ا
بهره وری در استخراج سنگ آهن، افزایش سهم کنسانتره تبدیلی در 
کید گردید و عملیات استخراج و  ک گروه مبارکه تأ سبد تأمین خورا
پیش فراوری شرکت فلزتدارک در دلیجان، افتتاح شد و به بهره برداری 

رسید.
محمدحسین قورچانی نیز در این خصوص مدیرعامل شرکت فلزتدارک 
فوالد مبارکه اصفهان ضمن تأیید این خبر گفت: شرکت فلزتدارک 
به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه با داشتن6 
کتشافی سنگ آهن در استان های  محدوده معدنی و 11 محدوده ا
 خراسان رضوی، مرکزی، یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان به ذخیره
کتشافی دست   12 میلیون تن سنگ آهن و 250 کیلومترمربع محدوده ا
یافته و تا پایان سال 1401، این شرکت امکان تأمین یک میلیون تن 

کنسانتره موردنیاز فوالد مبارکه را خواهد داشت.

آیت اهلل سیدابوالحسن مهدوی نماینده مردم 
اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در مراسم 
زهرا  فاطمه  حضرت  شهادت  گرامیداشت 
)سالم اهلل علیها( که با عنوان »مادر خورشید« در مسجد جامع 
شرکت فوالد مبارکه برگزار شد، اظهار کرد: خداوند نور جهان است 
که نور در تعبیر قرآنی به معنای وجود است، این یعنی وجود جهان 

وابسته به خداست و دیگران به تعبیری سایه هستند.
وی افزود: سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هم شیشه دور 
چراغ نورانی والیت است؛ او سه بار در وصیت نامه اش با لفظ جالله 
گرو ارتباط با رهبر  قسم می خورد و می گوید عاقبت به خیری، در 
که نجات و  معظم انقالب است؛ در روز قیامت هم خواهیم دید 
عاقبت به خیری کجاست و حمایت از رهبر انقالب وظیفه ای است 
که بر دوش همه ماست، حامی نور والیت که در قرآن به شیشه دور 
ک و اهل  چراغ تعبیر شده باید شفاف باشد؛ مثال به انسان غضبنا

حب مال نور والیت منتقل نمی شود؛ شیشه کدر می شود، ولی قرآن 
می فرماید شیشه باید  درخشان شفاف باشد و حضرت فاطمه زهرا 

)سالم اهلل علیها( این چنین بودند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: 
امام زمان )عج اهلل تعالی فرجه الشریف( هم نور است و در شب معراج 
کرم )صلی اهلل علیه وآله وسلم( نور ایشان را مشاهده کردند؛  پیامبر ا
ولی فقیه هم نماینده امام زمان است و ما دفاع از ولی فقیه را دفاع 
از شخص نمی دانیم، بلکه دفاع از جایگاه او می دانیم. این وظیفه 
ماست که عاقالنه و نه متعصبانه و جاهالنه از والیت دفاع کنیم و همه 
ما باید شیشه دور نور والیت باشیم و پیام هدایت آن را به دنیا منتقل 

کنیم و از بادهایی که می خواهد آن را خاموش کند جلوگیری کنیم.
وی در پایان اذعان داشت: امروز شما عزیزان در صنعت فوالد هم به 
صنعت کشور کمک می کنید و هم با فعالیت اقتصادی جایگاه نظام را 

ارتقا می دهید.ما  باید کمک کنیم تا صنعت فوالد ارتقا یابد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در بازدید از تصفیه خانه پساب صنعتی فوالد مبارکه:

افتتاح دو سایت تولید و پیش فراوری سنگ آهن توسط گروه فوالد مبارکه

آیت اهلل مهدوی در مراسم شهادت حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( در مسجد جامع شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه با فعالیت اقتصادی به ارتقای جایگاه نظام کمک می کند

 برگزاری همایش مکتب حبیب در مجتمع فوالد سبا

عکس نوشت
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افزایش سرمایه شستا تصویب شد
سرمایه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی از ۱۴۲ هزار میلیارد ریال به بیش از ۱۶۳۰ هزار میلیارد ریال رسید.

مسئولیت اجتماعی صنایع به آبادانی کشور منجر می شود
رئیس سازمان صمت اصفهان گفت: اهمیت اصلی ایفای مسئولیت اجتماعی واحدهای صنعتی و تولیدی در آبادانی کشور است.

 خـبــــــــــــــــــر      

خبر کوتاه

 

فورجینگ )آهنگری( گرد مسی با هدف جلوگیری 
از خروج ارز از کشور و به منظور مشارکت در بومی سازی 
تولید صفحات مسی قالب های ریخته گری با موفقیت در 

فوالد مبارکه انجام شد.
بهزاد مؤمنی سرپرست عملیات حرارتی و مهندسی سطح 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان طراح و مجری این پروژه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: کارکنان کارگاه عملیات 
حرارتی تعمیرگاه مرکزی موفق به فورجینگ )آهنگری( گرد 
مسی به منظور مشارکت در بومی سازی تولید صفحات 
مسی قالب های ریخته گری شدند که یکی از تجهیزات مهم 

و استراتژیک واحد ریخته گری فوالد مبارکه است.
وی افزود: برای تولید داخلی این صفحات، ابتدا فلز مس 
با ترکیب خاص در کارگاه های ریخته گری به صورت استوانه 
ریخته گری می شود و سپس در کارگاه فورجینگ عملیات 
حرارتی و مهندسی سطح تعمیرگاه مرکزی به اندازه های 

موردنیاز تبدیل می گردد.
سرپرست عملیات حرارتی و مهندسی سطح شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: صفحات مسی به عنوان قطعات 
مهم و استراتژیک در شروع فرایند ریخته گری و تولید تختال 
در قالب های ماشین های ریخته گری مورد استفاده قرار 

می گیرند.
ریخته گری،  قالب  اصلی  وظیفه  داشت:  اذعان  وی 
خنک کاری و تشکیل پوسته انجماد در بدو ورود مذاب 
به ماشین های ریخته گری است. البته فرایند ریخته گری 
تکنولوژی و پیچیدگی خاص خود را دارد که در این مقوله 

نمی گنجد.
که  کرد  کرد: البته به این نکته باید اشاره  مؤمنی تصریح 
درجه خلوص و کیفیت صفحات مسی عالوه بر جلوگیری 
از ایجاد عیوب در تختال تولیدی، از منظر ایمنی نیز بسیار 
بااهمیت بوده و کوچک ترین مشکلی در صفحات مسی یا 
نحوه خنک کاری آن ها می تواند منجر به حوادث ریخته گری 
نظیر پارگی شمش و انفجار در قالب شود و خسارت ها و 
عواقب جبران ناپذیر انسانی و تجهیزاتی به همراه داشته 

باشد.
وی عنوان داشت: با توجه به موارد فوق تأمین صفحات 
مسی از شرکت های برند و معتبر همانند KME آلمان از 
اهمیت بسزایی برخوردار است، اما تولید این صفحات 
در داخل کشور در قالب پروژه ای تحقیقاتی و اجرایی به 
مدت بیش از یک دهه توسط کارشناسان، متخصصان و 
کنون به ثمر  شرکت های توانمند داخلی ادامه داشته و هم ا
رسیده است و می تواند در ادامه و با خروج از حالت آزمایشی 
گام مؤثری در مسیر  کیفیت مطلوب،  و رسیدن به عمر و 

جلوگیری از خروج ارز از کشور به حساب آید.
سرپرست عملیات حرارتی و مهندسی سطح شرکت فوالد 
کید کرد: پس از ریخته گری استوانه مسی و طی  مبارکه تأ
کارگاه اسکلت فلزی و عملیات  عملیات فورجینگ در 
حرارتی تعمیرگاه مرکزی به روش قالب باز، دانه بندی قطعه 
که این موجب افزایش استحکام و همچنین  ریز شده 
جلوگیری از پیشرفت در مرزدانه های فلز می شود و از 
طرف دیگر ابعاد قطعه به اندازه های موردنیاز تبدیل 
می گردد و سپس جهت انجام عملیات بعدی شامل نورد و 

ماشین کاری آماده می شود.
وی ادامه داد: در عملیات فورجینگ پارامترهایی مثل 
ج، ظرفیت پتک، نحوه شارژ و نگهداری قطعه زیر  دمای فور
ج )قالب باز( مؤثر است. این  پتک )مانی پالتور( و روش فور
قطعه )گرد مسی( در کوره های دوبطنی تا رسیدن به دمای 
890 درجه سانتی گراد )نقطه خمیری مس( حرارت می بیند 
و سپس توسط دستگاه مانی پالتور به زیر پتک پنوماتیک 2 

ج انتقال داده می شود. تن قسمت فور
مؤمنی بیان داشت: گفتنی است نقطه خمیری با توجه 
به گرید مس از حدود 750 درجه سانتی گراد تا 950 درجه 
گرد مسی مذکور  که دمای بهینه برای  سانتی گراد است 
به صورت تحقیقاتی و تجربی عدد 890 درجه سانتی گراد 

به دست آمده است.
وی در پایان اضافه کرد: در گام نهایی فورجینگ، قطعه 
توسط دستگاه پتک 2 تن طی چند مرحله، چکش کاری 
می شود تا به ابعاد موردنیاز اسلب مسی برسد. نهایتا در 
شرکت های دانش بنیان، سایر عملیات نورد و ماشین کاری 
بر روی این اسلب انجام و به صفحه مسی تبدیل می شود.

فورجینگ )آهنگری( گرد مسی به منظور 

مشارکت در بومی سازی صفحات مسی 

قالب های ریخته گری

با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور صورت گرفت؛

 ضرورت تحقق توسعه کیفی، تولید محصوالت جدید
 و رفع موانع تولید در مجتمع فوالد سبا

عطــر روح بخــش شــهدای تــازه تفحــص شــده وطــن 
ــران  ــه جهادگ ــد و ب ــت پیچی ــه صنع ــای جبه در فض

غیــور فــوالد مبارکــه جــان تــازه ای بخشــید.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، هم زمــان بــا ایــام شــهادت حضــرت زهــرا 
)ســالم اهلل علیها( و دومیــن ســالگرد شــهادت ســردار ســپهبد شــهید 
ــا  حــاج قاســم ســلیمانی، کارکنــان و مدیــران شــرکت فــوالد مبارکــه ب
پیکرهــای مطهــر شــهدای تــازه تفحص شــده دوران دفــاع مقــدس 

وداع کردنــد. بــا ورود پیکــر مطهــر ایــن شــهدای گرانقــدر بــه فــوالد 
کــم شــد تــا  مبارکــه فضــای معنــوی متفاوتــی بــر ایــن شــرکت حا
جهادگــران عرصه تولید میهــن عزیزمان بــا انگیزه مضاعفــی به تالش 

ــد. ــه دهن ــت ادام ــه صنع ــود در جبه خ
بنا بر این گــزارش، با ورود 20 شــهید به ایران، مراســم تشــییع پیکر این 
شــهدا از روز 7 دی ماه 1400 از کاشان آغاز شد و پیکر این شهدا در شب 

شــهادت حضرت فاطمه زهرا )ســالم اهلل علیها( به اصفهان رسید.

شــهید محمد قاســمیان، ســید ســعید امی زاده و احمد مصلحی سه 
شــهید این گروه هســتند که از طریــق آزمایش DNA شناســایی شــده  

و قریــب بــه 40 ســال مفقوداالثــر بوده اند.
 ایــن ســه شــهید از نیروهــای لشــکر 14 امــام حســین )علیه الســالم( 
بوده اند کــه به ترتیب در عملیات شــلمچه، بــدر و رمضان به شــهادت 
رســیده اند و خبــر تفحــص آن هــا بــه خانــواده آنــان اطالع رســانی شــده 

اســت.

گفت: استفاده  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
کثری از ظرفیت های موجود، توسعه کیفی، تولید  حدا
محصوالت جدید با ارزش افزوده بیشتر، رفع موانع 
از گلوگاه های تولید، پیشرو بودن برای تبدیل شدن به یک صنعت 
سبز و بهینه سازی در مصارف انرژی ازجمله شاخص هایی است که 
باید در فوالد سبا به طورجدی مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق آن ها 

برنامه ریزی شود.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه به همراه تنی چند از معاونین خود، ضمن بازدید از مجتمع فوالد 

سبا، با کارکنان این ناحیه دیدار و گفت وگو کرد.
وی پس از شنیدن صحبت های چند تن از کارکنان این ناحیه که به 
نمایندگی از واحدهای مختلف پشت تریبون حاضر شدند، اظهار کرد: 
شرایط منطقه ای و پیرامونی ایجاب می کند که مجموعه هایی مثل 
فوالد مبارکه امکان توسعه های کمی را نداشته باشند، اما استفاده 
کثری از ظرفیت های موجود، توسعه کیفی، تولید محصوالت جدید  حدا
با ارزش افزوده بیشتر، رفع موانع از گلوگاه های تولید، پیشرو بودن برای 
تبدیل شدن به یک صنعت سبز و بهینه سازی در مصارف انرژی ازجمله 
شاخص هایی است که باید در فوالد سبا به طورجدی موردتوجه قرار گیرد 

و برای تحقق آن ها برنامه ریزی صورت شود.
طرح جامع فوالد سبا تدوین شود

وی در ادامه افزود: با بیان اینکه برای پیشرو بودن در رشد اقتصاد کشور 
باید با موج صنعت ستیزی که همگام با رسانه های بیگانه و تحریم ها 
صورت گرفته، مقابله کنیم و در این مسیر الگوی بهینه سازی در مصرف 

انرژی و مسائل زیست محیطی باشیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: گام های مؤثری طی 
سال های گذشته در فوالد سبا برداشته شده، اما به نظر می رسد طرح 
جامعی برای توسعه این مجموعه وجود نداشته و جا دارد طرح جامع 

توسعه برای فوالد سبا در نظر گرفته شود.
موضوع هوشمندسازی با جدیت دنبال شود

وی اذعان داشت: باید مشخص شود که انتظار ما طی 20 سال آینده 
و افق ما در سال های 1410، 1420 و... از فوالد سبا چیست و بر همین 
اساس، طرح جامعی برای این مجموعه تدوین شود که برای رسیدن به 
این هدف، فوالد سبا همان طور که از نظر مکانی در منطقه جغرافیایی 
دیگری است، نیازمند استقالل بیشتری هم هست و بخشی از تصمیمات 

نیز باید در همین مکان اتخاذ گردد.
کید بر اهمیت مقوله آموزش در فوالد سبا تصریح کرد:  طیب نیا با تأ

برگزاری بخشی از دوره های آموزشی به صورت متمرکز ضروری است؛ 
موضوع هوشمندسازی از موضوعات دیگری است که برای بسیاری 
از مجموعه های صنعتی مهم است و باید برای فوالد سبا نیز اهمیت 

بیشتری داشته باشد و باید با جدیت دنبال شود.
ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در فوالد سبا به دلیل 

پیوسته بودن و حساسیت های باالی این ناحیه
وی ادامه داد: بهینه سازی مصرف انرژی در فوالد سبا به دلیل پیوسته 
بودن و حساسیت های باالی این ناحیه می تواند بهره وری را با توجه به 
ظرافت های موجود در خطوط تولید فوالد سبا افزایش دهد که در این 

راستا فوالد سبا باید پروژه های کارشناسی شده ای را تعریف کند.
کید بر ضرورت ذخیره سازی مواد  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
گاهی از محدودیت های انرژی در سال آینده، در  اولیه گفت: ضمن آ
فرصت باقیمانده باید تمهیدات الزم اندیشیده شود که در همین 
راستا پروژه های مرتبط با بهینه سازی انرژی فوالد سبا باید در اولویت 

قرار گیرند.
نیروهای دانشی و مهارتی از سرمایه های فوالد سبا هستند

محمود محمدی فشارکی، مدیر مجتمع فوالد سبا، نیز در این جلسه 
اظهار کرد: نخستین فاز مجتمع فوالد سبا در سال 82 با ظرفیت 750 
هزار تن ذوب و 700 هزار تن کالف راه اندازی شد و فاز دوم آن در سال 96 
با ظرفیت 900 هزار تن مذاب به فعالیت خود ادامه داد و در حال حاضر 
مجموع تولید آن به یک میلیون و 600 هزار تن می رسد. در مجتمع فوالد 
سبا حدود هزار و 672 نیروی شاغل و حدود هزار و 200 نیروی پیمانکار 

مشغول به کار هستند.
وی افزود: نیروهای دانشی و مهارتی از سرمایه های فوالد سبا هستند که 
این نیروها می توانند در پروژه های توسعه ای مانند احیا، فوالدسازی، 
ریخته گری، نورد گرم و... مشغول به کار شوند؛ به جرئت می توانم بگویم 
غ التحصیل شده و برخی  این همکاران از بهترین دانشگاه های کشور فار
از آنان مقاالتی نوشته اند که با دانش خود می توانند به قرارداد نصب، 

راه اندازی و به افزایش ظرفیت تولید کمک زیادی کنند.
تولید محصوالت توسعه ای یکی از ویژگی های فوالد سبا

مدیر مجتمع فوالد سبا تولید محصوالت توسعه ای را از دیگر ویژگی های 
این مجموعه دانست و خاطرنشان کرد: زمانی گفته می شد خطوط 
CSP فقط می تواند تعداد محدودی از محصوالت را تولید کند، اما در 
حال حاضر بنچ مارک خود را تیسن گروپ قرار داده ایم و بر این اساس در 

حال فعالیت هستیم.
وی عنوان داشت: مجتمع فوالد سبا به خاطر پیوستگی اش 

قابلیت هایی دارد که نباید از این قابلیت ها در هلدینگ فوالد مبارکه 
غافل شویم؛ یکی از این قابلیت ها این است که ما باید انرژی کمتری 

به ازای هر تن از تولید استفاده کنیم.
محمدی فشاری ادامه داد: در خط تولید، اسلب با دمای حدود 1000 
درجه وارد کوره پیش گرم می شود که باید از چنین قابلیتی استفاده 
 POD و NF کنیم. همچنین یک واحد احیا، پس از آن کوره قوس قدیم و
که از آن بازدید کردیم و البته در این بین مشکالتی وجود دارد که برای این 

مشکالت نیز پروژه هایی تعریف شده است.
کاهش ضریب تکرار حوادث در فوالد سبا

کید کرد: خط ریخته گری قدیم نیز قسمت دیگری از مجموعه  وی تأ
با ظرفیت 700 هزار تن است که پس از شارژ قراضه و آهن اسفنجی وارد 
ریخته گری می گردد و با دمای 950 درجه سانتی گراد وارد کوره پیش گرم 
می شود. کوره پیش گرم حدود 250 متر طول دارد و از 3 منطقه تشکیل 

شده است.
مدیر مجتمع فوالد سبا عنوان داشت: وضعیت ایمنی در مجتمع فوالد 
سبا را با فوالد مبارکه مقایسه کرده ایم و نتایج بررسی های نشان می دهد 
ضریب تکرار حوادث این مجموعه نزدیک به ضریب تکرار حوادث فوالد 
مبارکه است؛ در شدت تکرار نیز وضعیت قابل قبولی دارد و این موضوع 
ح های توسعه چند سال اخیر است. البته این وضعیت  به دلیل طر

قابل بهبود است.
کید کرد: مساحت مجتمع فوالد سبا درمجموع حدود 439 هکتار  وی تأ
است که 35 هکتار آن فضای سبز است. البته استاندارد این است که 
10 درصد از این مساحت فضای سبز باشد و قرار است برنامه ای برای 
رسیدن به این مقدار اجرا شود که این کار نیز منوط به آماده شدن طرح 

جامع فوالد سباست.
پایداری مواد و انرژی عامل مهم تولید در مجتمع فوالد سبا

محمدی فشارکی اذعان داشت: پروانه بهره برداری برای استفاده از خط 
2 هنوز گرفته نشده و برای اخذ این پروانه در حال پیگیری مراحل اداری 
آن هستیم. در این زمینه هم از همکاران خود در مجتمع فوالد سبا و 
هم همکاران فوالد مبارکه خواهشمندم برای به روزرسانی این پروانه 

بهره برداری کمک ها و اقدامات الزم را انجام دهند.
وی در پایان اضافه کرد: تولید در مجتمع فوالد سبا طی 5 سال گذشته 
از 644 هزار تن در سال، در سال 97 به یک میلیون و 194 هزار تن و در 
سال 98 به یک میلیون و 350 هزار تن رسیده است؛ بخش زیادی 
از تولید مجتمع فوالد سبا به میکس تولید و پایداری مواد و انرژی 

بستگی دارد.

کید کرد؛ مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بازدید از فوالد سبا تأ

دیدار قائم مقام بانک مهر ایران با مدیر عامل شرکت فوالد مبارکهبازدیدپیشکسوتان انقالب اسالمی از شرکت فوالد مبارکه، چهاردهم دی ماه

عکس نوشت

فوالد مبارکه به عطر شهدای تازه تفحص شده معطر شد

شـرایط منطقـه ای و پیرامونـی ایجـاب می کنـد 
امـکان  مبارکـه  فـوالد  مثـل  کـه مجموعه هایـی 
توسـعه های کمـی را نداشـته باشـند، امـا اسـتفاده 
کثـری از ظرفیت های موجود، توسـعه کیفی،  حدا
تولیـد محصـوالت جدیـد بـا ارزش افـزوده بیشـتر، 
رفـع موانـع از گلوگاه های تولید، پیشـرو بـودن برای 
تبدیل شـدن به یک صنعت سبز و بهینه سـازی در 
مصـارف انـرژی ازجملـه شـاخص هایی اسـت کـه 
بایـد در فـوالد سـبا به طورجـدی موردتوجـه قـرار گیـرد
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اجرای کمک های مؤمنانه در راستای نقش 
مسئولیت اجتماعی

گذاری  ح دولت سیزدهم برای اصالح وا طر
شرکت های دولتی

بهنام ابراهیمی، جانشین دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان در برنامه 
تلویزیونی »فرایند« گفت: پیش از شیوع کرونا اقداماتی نظیر تجهیز 
کز بهداشتی و درمانی انجام می شد، اما با بروز این بیماری مسئولیت  مرا
اجتماعی تعریف جدیدی به خود گرفت و در جامعه گسترش یافت. 
ما نیز با برگزاری پویش هایی اعم از مقابله با آلودگی هوا و کمک به سیل 
جنوب شرق کشور  در این زمینه ایفای نقش کردیم.

گزارش ایرنا، رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه  به 
در دولت سیزدهم طرح پیشنهادی برای آینده شرکت های 
گرفته شده  بورسی و نیز شرکت های زیان ده غیربورسی در نظر 
گفت: از این طریق تدابیر الزم را برای رفع معضالت  است، 
موجود و نیز بهبود وضعیت آن ها اتخاذ می کنیم و آن ها را به 
مرحله اجرا خواهیم رساند.

خـبــــــــــــــــــر            

نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب وکار 
این شرکت طی دو روز با حضور مدیرعامل و تعدادی از 
معاونان  و همچنین برخی مشتریان و شرکای  شرکت 

فوالد مبارکه برگزار شد.
 در روز نخست این نشست، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد 
مبارکه به عنوان یک صنعت پیشرو در حوزه فوالد و صنعت کشور، به 

دنبال تأمین انتظارات مشتریان خود است.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در نخستین روز 
نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب وکار این شرکت اظهار 
کنون در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد و  کرد: تولید فوالد مبارکه هم ا

بدون شک برآورده کردن انتظارات مشتریان را وظیفه خود می دانیم.
وی افزود: مشتریان ما در این نشست دیدگاه های خود را مطرح کردند 
و فوالد مبارکه ضمن پذیرش آن ها، در جهت تأمین خواسته مشتریان 
نهایت تالش خود را خواهد کرد. این شرکت همواره درصدد پاسخگویی 
به نیاز مشتریان و بازار بوده و خود را موظف می داند طبق خواسته 

مشتریان خود عمل کند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: عمده خواسته مشتریان 
از مجموعه فوالد مبارکه با اجرایی شدن طرح توسعه نورد گرم تا 2 هفته 
آینده تأمین خواهد شد و این امر می تواند در ارتقای کیفی محصوالت 
فوالد مبارکه تأثیر بسزایی داشته باشد. مشتریان ما نیز بر این امر واقف اند 
که تولید ورق قلع اندود کمترین سودآوری را برای فوالد مبارکه دارد، اما 
تأمین نیازهای بازار و مشتریان برای این شرکت از اهمیت زیادی برخوردار 
است و فوالد مبارکه هیچ گاه نگاه کوتاه مدت و سودآوری به مشتریان 

نداشته است.
فوالد مبارکه درصدد تأمین انتظار بازار و مشتریان در بلندمدت
وی ابراز داشت: برنامه ریزی شرکت فوالد مبارکه برای برگزاری این 
نشست، شناسایی مشکالت و چالش های مشتریان است تا در جهت 
رفع این مشکالت بتواند با تعامل دوجانبه، آن ها را به تدریج برطرف 
کند. مشتریان فوالد مبارکه در این نشست مشکالتی را در زمینه باز کردن 
ال  سی در بانک ها مطرح کردند. ما تالش خواهیم کرد این دیدگاه های 
مشتریان خود را با بانک ها مطرح کنیم تا زمینه گشایش ال سی برای 

مشتریان بیش ازپیش تسهیل شود.
طیب نیا اضافه کرد: طی 2 ماه گذشته، تمام تالش ما تأمین نیاز بازار 
با کمترین قیمت ها بوده و در بلندمدت نیز درصدد تأمین انتظار بازار و 
مشتریان خود هستیم. با جمع بندی دیدگاه های مشتریان فوالد مبارکه 
در این نشست، پاسخگوی نیازهای شرکای کسب وکار خود خواهیم بود.
اولویت فوالد مبارکه کسب رضایتمندی مشتریان و تعامل 

سازنده با آن هاست
طهمورث جوانبخت معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در نشست 
هم اندیشی مدیران این شرکت با شرکای کسب وکار اظهار کرد: برگزاری 
این نشست با مشتریان برای شرکت فوالد مبارکه اهمیت زیادی دارد، 
کنون اجازه نداده بود  اما شیوع ویروس کرونا از حدود 2 سال گذشته تا

نشست های هم اندیشی شرکت با مشتریان برگزار شود.
وی افزود: با بهبود وضعیت شیوع ویروس کرونا، این نشست با گروه 
گاهی از دیدگاه های  مشتریان صنایع بسته بندی برگزار می شود و آ

خریداران و مشتریان برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.
کرد: برگزاری  بازاریابی فوالد مبارکه خاطرنشان  معاون فروش و 
نشست های فوالد مبارکه با مشتریان و ارائه دیدگاه های آنان سبب 
می شود رضایتمندی مشتریان از خرید محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
افزایش یابد و زمینه تعامالت بیشتر شرکت با مشتریان بیش ازپیش تقویت 
شود. در این نشست از تمام مشتریان خود می خواهیم تا مسائل مختلف 
خود را با شرکت فوالد مبارکه مطرح کنند تا این قطب صنعتی کشور بتواند 
در راستای رضایتمندی شرکای کسب وکار خود گام های اساسی بردارد.

ضرورت بهبود تعامالت فوالد مبارکه با تمامی مشتریان در 
گروه های مختلف و افزایش تولید

محمد تاجمیر ریاحی مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه در نشست 
هم اندیشی با شرکای کسب وکار فوالد مبارکه اظهار کرد: هدف ما از برگزاری 
این هم اندیشی در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، بهبود 
تعامالت شرکت فوالد مبارکه با تمامی مشتریان در گروه های مختلف و 

افزایش تولید است.
وی افزود: این نشست برای ارائه برنامه های شرکت فوالد مبارکه به 
مشتریان و بررسی انتظارات آن ها از فوالد مبارکه، برنامه ریزی برای رفع 
نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در جهت تسهیل امور فی مابین برگزار 

می شود.

کیفیت و تحویل به موقع محصول انتظار اصلی مشتریان 
فوالد مبارکه است

مهدی آقازینلی مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه 
کسب وکار در عرصه  در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای 
صنایع بسته بندی اظهار کرد: با توجه به نظرسنجی های سالیانه و 
کثری نیاز صنعت بسته بندی، خصوصا  بازخوردهای دریافتی تأمین حدا
با ضخامت های کمتر از 0.18 میلی متر و کاهش زمان رسیدگی به شکایات 
فنی مشتریان از مهم ترین انتظارات مشتریان صنایع بسته بندی از 

شرکت فوالد مبارکه بوده است.
کندگی جغرافیایی مشتریان صنایع بسته بندی فوالد  وی با اشاره به پرا
کنون 25 درصد مشتریان شرکت فوالد  مبارکه در سطح کشور افزود: هم ا
مبارکه در استان تهران، 22 درصد در استان آذربایجان شرقی، 19 درصد 
در استان خراسان رضوی، 7 درصد در استان گلستان، 6 درصد در استان 
خوزستان، 5 درصد در استان کرمانشاه، 3 درصد در استان مازندران، 3 
درصد در استان مرکزی، 2 درصد در استان قزوین، 2 درصد در استان 

اصفهان و 6 درصد در سایر استان ها قرار دارند.
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
میزان تولید ورق قلع اندود فوالد مبارکه در سال گذشته به 225 هزار تن 
رسید و امسال پیش بینی می شود تولید این محصول به 210 هزار تن 
برسد، اما در چشم انداز 1404 تولید سالیانه این محصول در شرکت فوالد 

مبارکه باید به 300 هزار تن افزایش یابد.
وی اذعان داشت: ارائه کتاب های فنی و مشخصات محصوالت، برگزاری 
دوره های آموزشی با موضوعات فنی، ایمنی و بهداشتی و راه اندازی کانال 
کال سنتر از اولویت های دیگر شرکت فوالد مبارکه در کسب رضایتمندی 

مشتریان بوده است.
وی تصریح کرد: پیگیری سیستمی اقدامات اصالحی، انتقال بازخوردها 
به خطوط تولید، انتقال کیفی و آزمایشگاه، رسیدگی حضوری به شکایات 
مشتریان و ثبت شکایات آنان نیز از دیگر اقدامات شرکت فوالد مبارکه در 

راستای رضایت مندی مشتریان بوده است.
آقازینلی با اشاره به میزان تولید محصوالت قلع اندود و واردات آن از سال 
کنون عنوان داشت: آمارها نشان می دهد که در سال 95 میزان  95 تا
تولید ورق قلع اندود در فوالد مبارکه 92 هزار تن بوده و میزان واردات 
این محصول به کشور در همان سال، 73 هزار تن بوده است. در سال 
96 نیز میزان تولید ورق قلع اندود در فوالد مبارکه به 96 هزار تن رسید، 

اما در همان سال بیش از 97 هزار تن از این محصول نیز وارد کشور شد.
وی ادامه داد: میزان تولید قلع اندود در سال 97 در شرکت فوالد مبارکه 
به 94 هزار تن رسید، اما میزان واردات به 50 هزار تن رسیده بود. در سال 
98 میزان تولید این محصول در فوالد شرکت فوالد مبارکه به 98 هزار تن 
رسید و حدود 100 هزار تن وارد شد. در سال گذشته نیز میزان تولید آن در 
شرکت معادل 103 هزار تن بود و واردات این محصول به کشور هم معادل 

84 هزار تن بوده است.
کید کرد: طی 9  مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه تأ
ماه نخست امسال تحویل ورق قلع اندود فوالد مبارکه به مشتریان بیش 
از 76 هزار تن بوده، اما میزان واردات به کشور در این مدت به حدود 19 

هزار تن کاهش یافته است.
در نخستین روز نشست هم اندیشی فوالد مبارکه با شرکای کسب وکار، 
بیش از 80 نفر از مشتریان صنایع بسته بندی این مجموعه شرکت کردند 
و مسائل، مشکالت و چالش های فراروی خود را با مدیرعامل و مدیران 

شرکت فوالد مبارکه مطرح کردند.

خودروسازان و قطعه سازان جایگاه ویژه ای برای فوالد مبارکه 
دارند

طهمورث جوانبخت در دومین روز  نشست هم اندیشی فوالد مبارکه 
و شرکای کسب وکار این شرکت ضمن قدردانی از حضور مشتریان و 
قطعه سازان شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: رویکرد شرکت استمرار تعامل 
بیشتر با مشتریان است و در این زمینه خودروسازان و قطعه سازان جایگاه 

ویژه ای برای فوالد مبارکه دارند.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه اطالع از 
مشکالت و مسائل مشتریان برای ما اهمیت زیادی دارد، افزود: شیوع 
بیماری کرونا اجازه نداد ما با مشتریان خود در این گروه نشست های 
کنون طبق دستورالعمل های وزارت  مستمر برگزار کنیم، هرچند که هم ا
صنعت، معدن و تجارت، محصوالت فوالد مبارکه در بورس عرضه 

می شود و مشتریان نیز می توانند آن ها را خریداری کنند.
کرد: فوالد مبارکه از ابتدای بهره برداری و پیش از  وی خاطرنشان 

راه اندازی بورس کاال، محصوالت خود را مستقیما به مشتریان خود عرضه 
کنون مجبور به  می کرد، اما با صدور دستورالعمل های وزارت صنعت هم ا

عرضه محصوالت خود در بورس کاالست.
جوانبخت اذعان داشت: براساس صورت جلسه ای که در سال گذشته 
تنظیم شد، مقرر گردید برای فروش مستقیم محصوالت فوالدی به 
صنایع باالدستی و پایین دستی آماده باشیم و در این خصوص مراتب 
به وزارت صمت منعکس شد، اما اعالم کردند که این شیوه فروش 

انتخاب نشود.
فوالد مبارکه درصدد است تا به صورت اعتباری با مشتریان 

خود کار کند
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه درصدد بازگشت به روش خرید مستقیم 
کرد: عرضه  برای ارتقای تعامل و ارتباط با مشتریان است، تصریح 
محصوالت فوالد مبارکه در بورس کاال، فاصله این شرکت با مشتریان را 
بیشتر کرده و در برخی مواقع این روش های عرضه ما را هم سردرگم می کند 
و این امر سبب می شود تا بتوانیم عرضه تلفیقی ورق های گرم را با توجه به 

تقاضای بازار در دستور کار خود قرار دهیم.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به حذف 
سهمیه بندی خرید ورق گرم ابراز داشت: امیدوارم از ماه آینده بتوانیم 
گر مشتریان  عرضه مستقیم ورق گرم خود را به 2 بار در ماه افزایش دهیم و ا
نتوانستند در عرضه اول خرید خود را انجام دهند، حداقل در دومین 

عرضه بتوانند محصوالت خود را خریداری کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به درخواست مشتریان فوالد مبارکه مبنی 
بر فراهم شدن امکان خرید اعتباری بلندمدت محصوالت از این 
شرکت، تالش خواهیم کرد که قطعه سازان نیز بتوانند محصوالت 
فوالد مبارکه را با توجه به کارمزدهای بانکی به صورت اعتباری تا 6 ماه 

خریداری کنند.
جوانبخت عنوان داشت: فوالد مبارکه درصدد است تا به صورت اعتباری 
با مشتریان خود کار کند و امیدواریم بتوانیم عرضه محصوالت انباری را که 

خواسته مشتریان ما در این نشست بود، بار دیگر آغاز کنیم.
فوالد مبارکه درصدد تأمین پایدار نیاز خودروسازان کشور 

است
کید بر ضرورت ثبات قیمت  محمد تاجمیرریاحی در این نشست با تأ
محصوالت موردنیاز قطعه سازی خودرو اظهار کرد: ثبات قیمت برای 
که در غیر این صورت  تولید فوالد مبارکه اهمیت بسزایی دارد، چرا
چالش ایجاد خواهد شد و برای مشتریان این شرکت نیز ثبات قیمت 

بسیار مهم است.
مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه مشتریان فوالد 
مبارکه خواستار ثبات نرخ ورق های فوالدی هستند و این امر خواسته 
هر دو طرف است، افزود: فوالد مبارکه نمی تواند با مشتریان خود 
که ارتباط با مشتریان ضامن تداوم پوشش  تعامل نداشته باشد، چرا

خواسته های آنان است.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است که واحدهای تولیدی کشور مطالبه 
خود را از مجلس شورای اسالمی و وزارت صمت مبنی بر شفافیت عرضه 
که بورس در تمام دنیا محلی برای کشف  کاال در بورس اعالم کنند، چرا

قیمت محسوب می شود.
تاجمیرریاحی با اشاره به دغدغه شرکت فوالد مبارکه در مورد صنایع 
پایین دستی اذعان داشت: فوالد مبارکه برای تولید و پشتیبانی از صنایع 
پایین دست کشور رویکرد تجاری ندارد و درصدد تأمین پایدار مواد اولیه 

موردنیاز این صنایع ازجمله خودروسازی است.
وی با اشاره به تغییر شرایط کنونی و آینده نگری فوالد مبارکه برای ارتقای 
تعامالت با مشتریان خود، تصریح کرد: انتظار می رود با اطالع رسانی قوی 
به نمایندگان مجلس شورای اسالمی، از آن ها خواست تا شفافیت عرضه 

کاال را از سامانه تجارت مطالبه و کشف نرخ را در بورس کاال دنبال کنند.
مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه خواستار روشن سازی ذهنیت 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی درخصوص تصمیم تولیدکنندگان در 
این زمینه شد و گفت: بسیاری از تولیدکنندگان کشور به دلیل نداشتن 
کد بهین یاب، امکان خرید محصول فوالد مبارکه را ندارند و از سوی دیگر 
کید بر این است که کل عرضه فوالد مبارکه در یک روز اتفاق بیفتد و  تأ
افزایش قیمت هم نداشته باشد، درحالی که قیمت دستوری است و از 
سوی دیگر در بازار جهانی قیمت ورق های فوالدی سرد و گرم اختالف 

قیمت 100 دالری دارند.
تاجمیرریاحی ابراز کرد: امیدوارم برپایی نشست های هم اندیشی فوالد 
مبارکه با تولیدکنندگان، امکان همکاری میان طرفین را فراهم سازد و 

پاسخ مناسب به نیاز بازار نیز داده شود.

تالش روسیه برای کارخانه ذوب 
آلومینیوم کم کربن 

نقشه جهانی تولید و مصرف آلومینیوم

خبر بین الملل

پس از شرکت چالکو )Chalco( یا شرکت ملی آلومینیوم 
چین، آلکوا )Alcoa( یا شرکت آلومینیوم آمریکا و شرکت شفنا از 
چین، شرکت روسال )RUSAL( چهارمین شرکت بزرگ 
آلومینیوم جهان است. این شرکت درصدد است فاز اول 
پیشرفته ترین کارخانه تولید آلومینیوم کم کربن جهان را با 
عنوان ذوب آلومینیوم تایشت )TaAZ( در تایشت سیبری 
افتتاح کند. اقدامی که از تعهد این شرکت به کربن زدایی از 
عملیات و زنجیره کاالهای مصرفی اش خبر می دهد. این 
ک ترین کارخانجات تولیدی  کارخانه مدرن ذوب یکی از پا
ک نیروگاه برق آبی سیبری استفاده  جهان است که از انرژی پا
ک سازی مدرن گازی  می کند. این نیروگاه با داشتن تجهیزات پا
و سامانه بسته گردش آب، تأثیر زیست محیطی اندکی دارد. 
کسیدکربن این مجموعه یکی از کمترین ها  مجموع انتشار دی ا
کل صنعت است. راستی آزمایی و تست های پیش از  در 

عملیات نیز موفقیت آمیز بوده است.  
شرکت TaAZ سومین کارخانه ذوب آلومینیوم کم کربن روسال 
است که با هزینه ای بیش از 1.69 میلیارد دالر ساخته شده و 1000 
شغل محلی ایجاد کرده است. پیش بینی می شود که این کارخانه 
پس از راه اندازی کامل در فاز اول خود ساالنه 428.5 هزار تن فوالد 

کم کربن تولید کند. 
کستروژن  فروش آلومینیوم کم کربن تولیدشده در تایشت بر فوالد ا
و نورد متمرکز خواهد بود و تالش می کند به تقاضای باالی جهانی 
برای آلومینیوم کم کربن در جهان پاسخ دهد. این دستاورد تقریبا 
یک چهارم از کل تولیدات واردشده به بازار داخلی روسیه خواهد 
بود. این کارخانه در 17 دسامبر 2021 طی مراسمی در تایشت، 
با حضور نماینده رئیس جمهوری فدراسیون روسیه در منطقه 
سیبری آناتولی شرشف، معاون اول فدراسیون روسیه ویکتوریا 
آبرامچنکو، فرماندار منطقه ایرکوتسک ایگو کوبزف، و مدیرکل 

روسال یوجین نیکیتین افتتاح شد.
برنارد زونولد، رئیس هیئت مدیره روسال گفت: افتتاح کارخانه 
ذوب آلومینیوم کم کربن جدید در تایشت گام مهمی روسال در 
مسیر کربن زدایی است که از طریق تأمین آلومینیوم کم کربن 
جهان برداشته می شود. آلومینیوم تولیدی ما یکی از کم ترین 
ردپاهای کربنی صنعت را خواهد داشت و به تقویت هرچه بیشتر 
ک هستند کمک  رابطه ما با مشتریانی که پرچم دار انقالب انرژی پا
خواهد کرد. بنابراین کارخانه ذوب تایشت در تأمین تقاضای 

باالی جهان برای آلومینیوم کم کربن به ما کمک می کند.
مدیرکل روسال، یوجین تیکیتین، اظهار داشت: در ساخت 
کارخانه ذوب آلومینیوم تایشت از مدرن ترین فناوری های 
دوستدار محیط زیست موجود در صنعت آلومینیوم جهان 
استفاده شده و فرایندهای فنی تقریبا 100 درصد خودکار هستند. 
ما درصددیم این مدل را با ساخت کارخانجات تولید آلومینیوم 
کم کربن در براتسک، شلخوف، کراسنویارسک، و نووکوزنتسک 
تکرار کنیم. این بخشی از مدرن سازی پایدار است که ما را یک گام 

به هدف صفر خالص در سال 2050 نزدیک تر می کند.
 VTB بودجه این پروژه از سرمایه روسال و وام سندیکایی از 
)30 میلیارد روبل( و گازپروم بانک )15 میلیارد روبل( تأمین 

شده است.
ИИС «Металлоснабжение и сбыт  :منبع  

هنوز آمار سال 2021 قطعی نشده و استناد تحلیل ها به 
آمارهای رسمی جهان در سال2020 است. مؤسسه جهانی 
آلومینیوم برمبنای داده های دریافت شده از 9 مرجع جهانی، 
تولید تخمینی جهان در سال2020 را 65 میلیون و 325هزار تن 
اعالم کرده است که 5میلیون تن از این میزان در مناطقی تولید 

شده است که کمتر آمار و اسناد دقیقی از آن هست.
چین که با 37  میلیون تن تولید،57 درصد کل شمش آلومینیوم 
جهان را تولید می کند، بزرگ ترین بازار این صنعت است. جالب 
اینکه 55 درصد از کل آلومینیوم جهان از طریق فرایند مبتنی بر 
مصرف زغال سنگ به دست می آید که خود این موضوع اثرات 
جانبی این صنعت برای محیط زیست را بازگو می کند. گزارش 
سال2018 مؤسسه جهانی آلومینیوم نشان می دهد تولید 
آلومینیوم در سال 2018 در جهان منجر به آزاد شدن بیش از  
کسیدکربن در هوا شده است. حدود 65  1095میلیون تن دی ا
درصد از این میزان به فرایند تولید آلومینیوم با روش غیرمستقیم 
الکتریکی مربوط است. بعد از چین کشورهای حوزه خلیج فارس 
هستند که به شکل گسترده ای بر تولید آلومینیوم سرمایه گذاری 
می کنند. کل تولید کشورهای این منطقه بیش از 5  میلیون 
که عمده آن نیز صادر می شود. آفریقا با  و 800 هزار تن است 
یک میلیون و 600 هزار تن، اقیانوسیه با یک میلیون و 900 هزار تن 
و آمریکای جنوبی با یک میلیون تن از دیگر مناطق جهان هستند 
که تولید آلومینیوم را جدی گرفته اند. اروپای غربی به عنوان 
مصرف کننده بزرگ آلومینیوم تنها کمی بیش از 3.3 میلیون تن 
آلومینیوم تولید می کند، درحالی که آمریکای شمالی به عنوان 
دیگر متقاضی عمده شمش تولیدی این فلز در جهان، تنها حدود 
4میلیون تن آلومینیوم در سال تولید می کند. رقمی که از سطح 

تولید آلومینیوم در اروپای شرقی و مرکزی کمتر است.
منطقه  در  آلومینیوم  تولید  افزایش  شانس  تنها  که  ازآنجا
خلیج فارس محتمل است که آن هم در حد محدود و مشخصی 
است، ادامه فعالیت آلومینیوم در کانال 2800، سناریوی دور از 
دسترسی نیست. عددی که البته بسته به تحوالت جهانی و 
نوسانات سایر بازارها حتما با تغییراتی همراه خواهد بود. به طورکلی 

اما تصور تحوالت شدید در این بازار کمی دور از انتظار است.
   منبع: دنیای اقتصاد

ادامه خبر در صفحه 5

مدیرعامل فوالد مبارکه در نشست هم اندیشی با شرکای کسب وکار:

فوالد مبارکه به دنبال تأمین انتظارات مشتریان خود است

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

 مهدی آقازینلی مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی
 شرکت فوالد مبارکه

طهمورث جوانبخت معاون فروش  و بازاریابی فوالد مبارکه

محمد تاجمیر ریاحی مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه
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خبر  کوتاه

سنسورهای سطح سنج مخازن مواد افزودنی کوره های   
قوس الکتریکی فوالد مبارکه با تکیه بر توانمندی های داخلی 

بومی سازی شد.
روح اهلل موسوی کارشناس واحد تعمیرات شرکت فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: طی فرایند ذوب در کوره های 
قوس الکتریکی عالوه بر آهن اسفنجی و قراضه که رژیم اصلی شارژ 
کوره را تشکیل می دهد، مواد افزودنی نیز به روش های مختلف 
به مذاب اضافه می شود. این مواد افزودنی که شامل آهک، 
دولومیت و کک می شود، پس از حمل با نوار نقاله به داخل سایت 
فوالدسازی در مخازن )سیلو( در طبقه باالی هر کوره ذخیره 

می گردد و بسته به نیاز فرایند، طی ذوب در کوره شارژ می شود.
کارشناس واحد تعمیرات شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
که اندازه گیری و کنترل پیوسته حجم و مقدار مواد موجود  ازآنجا
در مخازن بسیار حائز اهمیت است، تکنولوژی سنسورهای 
سطح سنج در این مخازن به کار گرفته شده است. روش کار این 
سنسورها به زبان ساده این گونه است که با ارسال امواج و محاسبه 
میزان تأخیر در بازگشت امواج، سیستم قادر به محاسبه سطح 
مواد موجود در مخزن می شود و در نهایت سیگنال مربوطه به 

سیستم کنترل ارسال و مانیتور می شود.
وی ادامه داد: تعداد مخازن ذخیره مواد افزودنی برای هر 
کوره قوس 6 عدد است که با احتساب 8 کوره، درمجموع 48 
مخزن ذخیره در طبقه فوقانی کوره ها وجود دارد و به تبع آن 
48 سنسور سطح سنج نیز بر روی مخازن مذکور نصب شده که 
تعداد قابل توجهی است. حساسیت این سنسورها در فرایند 
شارژ و دشارژ مخزن )جلوگیری از سرریز شدن مخزن در زمان 
شارژ و جلوگیری از خالی شدن مخزن و تأخیر در فرایند ذوب در 
زمان دشارژ( از یک سو و مشکل تأمین این تعداد سنسور با هزینه 
بسیار زیاد از طریق شرکت های خارجی از سوی دیگر مجموعه 
مدیریت و کارشناسان ناحیه را به سوی تعریف پروژه ای با موضوع 

بومی سازی داخلی این تجهیز سوق داد.
مهدی شهریاری کارشناس واحد اتوماسیون و ابزاردقیق شرکت 
فوالد مبارکه در این خصوص اظهار داشت: نمونه اولیه این 
طرح، در خردادماه سال 98 در کوره شماره 5 ناحیه فوالدسازی 
شرکت فوالد مبارکه نصب شد، اما با توجه به شرایط کوره های 
قوس، ازجمله دمای باال و تداخل امواج الکترومغناطیسی که  از 
ویژگی های محیطی معمول در کوره های قوس است، عملکرد 
نمونه بومی سازی شده اولیه کافی نبود،  اما  تیم کارشناسی 
همچنان با جدیت پروژه را دنبال کرده و اقدامات اصالحی را در 
پیش گرفتند تا  اینکه پس از چندین مرحله بازطراحی و اصالح 
طرح، نمونه نهایی آن در پاییز سال جاری نصب و پس از گذر از یک 

دوره آزمایشی، عملکرد آن به طور کامل تأیید شد.
راداری  سطح سنج  نهایی  محصول  کرد:  تصریح  وی 
بومی سازی شده مدل BAS-RML70 با مشخصه اصلی آنتن 
لنزی برای نخستین بار در کشور است که از مزایای اصلی این 
 VEGAPULS68 نمونه نسبت به مدل های خارجی آن نظیر
می توان به دقت اندازه گیری بیشتر و حساسیت کمتر سیستم 

نسبت به گردوغبار محیط اشاره کرد.
رضایی حسین آبادی کارشناس واحد بومی سازی شرکت فوالد 
مبارکه در این خصوص بیان داشت: در حال حاضر در فرایند 
تدارک قطعات یدکی و بومی سازی، تکیه بر توان داخلی تنها 
وظیفه واحد بومی سازی نیست، بلکه رسالت جمعی است و جز 
با عزم همگانی به مقصود نمی رسد. این پروژه در سال 97 آغاز و 
پس از تعیین مشخصات موردنیاز، وارد فاز طراحی و ساخت شد 

و نمونه نهایی در سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفت.
 حبیب اهلل کریمی کارشناس واحد قطعات یدکی شرکت فوالد 
مبارکه نیز در این خصوص بیان کرد: آنچه طی فرایند پروژه 
حاصل شد، عالوه بر دستاوردهایی نظیر سهولت در تأمین 
تجهیز در داخل کشور و هزینه به مراتب کمتر در مقایسه با نمونه 
خارجی )کمتر از یک سوم(، دسترسی به مجموعه هایی جهت 
پشتیبانی و مشاوره فنی داخلی بود که در شرایط بحرانی و یا در 
ارتقای فنی، می توان از مشاوره و خدمات ایشان بهره مند شد، 
درحالی که در مسیر خرید خارجی طی سالیان گذشته چنین 

امکانی وجود نداشت.
محمود ستایش فر کارشناس دفتر فنی ناحیه فوالدسازی در 
این زمینه گفت: مایه مباهات است که این پروژه با حمایت های 
بی دریغ مدیریت ناحیه، تالش کارکنان تعمیرات کوره های قوس، 
واحد اتوماسیون و ابزاردقیق و پیگیری واحد بومی سازی و دفتر 
قطعات یدکی در کنار همکاری و مشارکت دفتر فنی تعمیرات 
فوالدسازی، واحد تولید کوره های قوس، قسمت خرید قطعات 
یدکی به بار نشست و در سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 

برگ زرین دیگری به افتخارات فوالد مبارکه افزوده شد.

بومی سازی سنسورهای سطح سنج مخازن 

مواد افزودنی کوره های قوس الکتریکی 

در فوالد مبارکه

گزارش سنا، سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس  به 
گفت:  کاال  کاتد در بورس  ایران در خصوص معامالت آتی مس 
کاتد مس اقدامی مفید برای تجار و فعاالن  قراردادهای آتی 
که آن ها می توانند ریسک های  بازار مس قلمداد می شود؛ چرا
سرمایه گذاری را پوشش دهند و با ورود به این معامالت، برای 
آینده برنامه ریزی خرید داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: یکی از مواهب ایجاد اصناف در 
گر اصناف نبودند 3 میلیون  که ا جامعه افزایش زمینه اشتغال است؛ چرا
شغلی را که اصناف ایجاد کرده اند دولت باید به تنهایی ایجاد می کرد.
رسول جهانگیری با اشاره به همیاری اصناف و اقشار مختلف مردم گفت: 
کثر خیریه های کشور نقش آفرینی کردند و هنگام بروز  معتمدان اصناف در ا
بحران، اصناف پیشگام هستند.

 خـبــــــــــــــــــر      

شفافیت صادرات مس از مسیر بورس کاال مسئولیت اجتماعی اصناف به اشتغال در جامعه 
کمک کرد

با تکیه بر توانمندی های داخلی صورت گرفت؛

میزان رضایتمندی مشتریان از عملکرد فوالد مبارکه به ۸۵ 
درصد رسید

کید کرد: شرکت های برتر دنیا ازجمله  مهدی آقازینلی در این نشست تأ
پوسکو کره جنوبی عدد 85 را برای رضایتمندی مشتریان از عملکرد 
خود تعیین کرده اند.شرکت فوالد مبارکه نیز توانسته با جلب رضایت 
مشتریان خود در صنعت خودروسازی و قطعه سازی به این هدف بزرگ 

دست پیدا کند.
وی با بیان اینکه روند افزایش رضایتمندی مشتریان از عملکرد شرکت 
کنون به صورت مستمر افزایش یافته و  فوالد مبارکه از سال 96 تا
کندگی جغرافیایی  کنون به 85 درصد رسیده است، با اشاره به پرا هم ا
کنون 36  مشتریان گروه حمل ونقل فوالد مبارکه در کشور افزود: هم ا
درصد مشتریان ما در استان تهران، 19 درصد مشتریان ما در استان 
خراسان رضوی، 16 درصد مشتریان ما در استان زنجان، 7 درصد 
مشتریان ما در استان قزوین، 6 درصد از مشتریان ما در استان گیالن، 
5 درصد از مشتریان ما در استان اصفهان، 3 درصد از مشتریان ما 
در استان های مرکزی و آذربایجان شرقی و 2 درصد از مشتریان ما در 

استان های همدان و سمنان قرار دارند.
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به مصرف 
محصوالت ورق های فوالدی در خودروسازی کشور خاطرنشان کرد: 
در سال 96 میزان مصرف ورق های فوالدی در صنایع خودروسازی و 
قطعه سازی کشور یک میلیون و 614 هزار تن بود، اما در سال 97 و 98 روند 
آن کاهش یافت و پیش بینی ما این است که در چشم انداز 1404 میزان 
مصرف محصوالت ورق فوالدی در صنایع خودروسازی کشور به حدود 2 

میلیون تن در سال افزایش یابد.
که در سال جاری میزان  وی اذعان داشت: آمارها نشان می دهد 
مصرف محصوالت ورق فوالدی در صنایع خودروسازی کشور به حدود 

یک میلیون و 224 هزار تن رسیده است.
آقازینلی تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی های انجام شده و بازخورد 
دریافتی از قطعه سازان و مشتریان گروه حمل ونقل بهبود و پایداری 
کیفیت محصول، خوش قولی و تحویل به موقع محصوالت، تأمین 
کثر نیاز قطعه سازان، کاهش زمان رسیدگی به شکایات فنی،  حدا
امکان استفاده از اعتبارات اسنادی ال سی در بلندمدت، تأمین 
محصوالت انباری درجه یک خودرویی و ایجاد تناسب بین مبالغ 
خسارت پرداخت ناشی از ادعاها با هزینه ها از مهم ترین خواسته های 
مشتریان فوالد مبارکه در صنایع خودروسازی و قطعه سازی بوده 

است.

ارتقای کیفیت محصول از مهم ترین برنامه های فوالد مبارکه 
برای تأمین نیاز مشتریان است

بهزاد بهادرانی نیز در این نشست تصریح کرد: تأمین نیاز مشتریان فوالد 
ح های توسعه و ارتقای کیفیت  مبارکه به بهترین شکل، با اجرای طر
محصول، از مهم ترین برنامه های این شرکت درخصوص تأمین نیازهای 

مشتریان است.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه ناحیه نورد سرد 
شامل 29 پلنت در خط تولید است، افزود: هرچند که کنترل کیفیت 
محصول فرایند پیچیده ای است، اما تمام تالش ما در فوالد مبارکه تولید 

محصول با کیفیت باال است.
وی با اشاره به مزیت های راه اندازی ریونت تاندم بر اساس تغییر سیستم 
اعمال نیرو خاطرنشان کرد: این خط نورد جدید تا سال آینده راه اندازی 
خواهد شد و تولید و نورد ورق سرد با کیفیت و استحکام باال برای مشتریان 

شرکت فوالد مبارکه در این خط آغاز می شود.
بهادرانی با بیان اینکه فوالد مبارکه همواره درصدد استفاده از آخرین 
تکنولوژی های روز دنیا برای تولید محصوالت خود است اذعان داشت: 
انتظار داریم در صنایع بسته بندی نیز بتوانیم تا 6 ماه آینده از آخرین 

فناوری های جدید در عرصه های جهانی در این زمینه استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: از 2 سال گذشته برای تولید ورق تولیدشده در ناحیه نورد 
سرد فوالد مبارکه از فناوری ها و تکنولوژی های جدید استفاده شده که 

در بهبود کیفی تولید ورق سرد در این شرکت بسیار تأثیرگذار بوده است.
نماینده یک واحد صنعتی در این نشست ضخامت ورق را یکی از 
گر ابعاد ورق با  موضوعات مهم دانست و به این نکته اشاره کرد که ا
درخواست های مشتریان تطبیق پیدا کند، ضایعات کمتری به دنبال 
خواهد داشت. همچنین  بورس کاال، مشکل واحدهای تولیدی در تأمین 

مواد اولیه در بخش فوالد را برطرف نکرده است.
همکاری شرکت فوالد مبارکه با مشتریان رضایت بخش است
در ادامه این نشست هم اندیشی، نماینده یک شرکت تولید قطعات خودرو 
گفت: همکاری شرکت فوالد مبارکه با مشتریان رضایت بخش است و بهتر 
است در چنین نشست های هم اندیشی، از نمایندگان وزارتخانه مربوطه 

دعوت گردد تا موانع برطرف شوند.
مدیر فروش یک شرکت قطعه ساز خودرو نیز در ادامه ضمن قدردانی از 
گر به نیاز  تولیدات کیفی فوالد مبارکه گفت: مشکل جدی این است که ا
خود از تولیدات فوالد مبارکه دست پیدا نکنیم، کیفیت مورد رضایت را در 

بازار پیدا نمی کنیم.

وی افزود: واحدهای تولیدی پیش از این با خرید انباری بخشی از نیاز خود 
کنون این امکان برداشته شده است. را برطرف می ساختند، اما ا

بهرام طیبی عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان همگن تهران و البرز 
در این نشست اظهار کرد: فوالد مبارکه می تواند با تعیین سقف دوره 

شش ماهه برای خرید اعتباری، از خودروسازان پشتیبانی کند.
وی خواستار فعالیت بیشتر واحدهای تحقیق و توسعه فوالد مبارکه شد تا 

بتواند پاسخگوی نیازهای نوین و صنایع پایین دستی باشد.
همچنین سیامک مقتدری عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان همگن 
کشور با اشاره به موضوع بروکراسی بانک ها برای خرید از فوالد مبارکه تصریح 
کرد: چنانچه خرید اعتباری میسر نشود، بانک ها جریمه 10 درصدی برای 
ما در نظر می گیرند که این رقم سنگینی است و به تولیدکننده تحمیل 

می شود.
رایزنی اتاق بازرگانی کشور با نمایندگان مجلس برای رفع موانع 

تولید
محمدرضا نجفی منش نیز در این نشست با بیان اینکه جایگاه مناسب 
جهانی فوالد مبارکه باعث افتخار کشور است، اظهار کرد: نشست های 
هم اندیشی سالیانه با مدیران فوالد مبارکه سهم بسزایی در همکاری 
دوجانبه دارد و این در حالی است که در طول سال نیز خواسته های 

قطعه سازان به این واحد بزرگ صنعتی منعکس می شود.
رئیس انجمن قطعه سازان همگن افزود: صنعت قطعه سازی خودرو 
صددرصد با خرید اعتباری کوتاه مدت مشکل دارد و چنانچه این مهم 
کثر شش ماهه تنظیم شود، مشکل این بخش برطرف  به دوره حدا

خواهد شد.
وی خواستار افزایش ظرفیت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوالدساز 
کشور شد و گفت: انتظار می رود این واحد صنعتی، گریدهای مختلف 
موردنیاز تولیدکنندگان را عرضه کند تا زمینه تنوع صادرات را فراهم سازد. 
براساس آمارهای اعالم شده، در سال 99 فوالد مبارکه با حمل 7 میلیون 
و 753 هزار تن محصول رکورد جدیدی را به ثبت رساند که از این رقم، 6 
میلیون و 465 هزار تن به تأمین بازار داخلی اختصاص داشت که نسبت 

به سال 98 از رشد 6 درصدی برخوردار بود.
نجفی منش خاطرنشان کرد: امروز واحدهای تولیدی به هر عنوان با قطع 
شدن برق و گاز روبه رو شوند، این امر در بازدهی و تولید آن ها نقش جدی 
دارد و افت تولید قطعه ساز، در محصول نهایی نیز خود را نشان می دهد. 
به منظور رفع موانع تولید )صنایع باالدستی( و قطعه سازان )صنایع 
پایین دستی( رایزنی های الزم از طرف اتاق بازرگانی کشور و انجمن یادشده 

با نمایندگان مجلس شورای اسالمی به عمل می آید.

 معـاون حمل ونقـل اداره کل راهـداری و حمل ونقـل 
جـاده ای اسـتان اصفهـان گفـت: همـکاری و تعامـل 
سـازنده ای میـان فـوالد مبارکـه و اداره کل راهـداری و 

حمل ونقـل جـاده ای اسـتان اصفهـان برقـرار شـده اسـت.
و  راهـداری  کل  اداره  حمل ونقـل  معـاون  صلواتـی،  محمدعلـی   
حمل ونقل جاده ای استان اصفهان در بازدید از خطوط تولید شرکت 
فـوالد مبارکـه اظهـار کـرد: شـرکت فـوالد مبارکـه یکـی از نقـاط امیـد در 
توسـعه و پیشـرفت کشـور اسـت و بـا بازدیـد از ایـن مجموعـه احسـاس 
کـه ایـن واحـد بـزرگ صنعتـی توسـط مهندسـان و  غـرور می کنیـم، چرا

متخصصـان کشـور بنـا و توسـعه داده شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تعامـالت اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای 
اسـتان اصفهـان بـا شـرکت فـوالد مبارکـه، تصریـح کـرد: شـرکت فـوالد 
مبارکـه به عنـوان یکـی از بزرگ تریـن مبـادی تولیـد بـار کشـور محسـوب 
می شود و تولیدات ساالنه این شرکت عمدتا به صورت جاده ای حمل 
می شـود. همچنین بخش زیادی از مواد اولیه موردنیاز فـوالد از طریق 

جـاده ای وارد مجموعـه کارخانـه می شـود.
معـاون حمل ونقـل اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان 
اصفهان بیان کرد: شرکت فوالد مبارکه با مصوبه شورای اقتصاد مبنی 
بر افزایش عوارض جاده ای از 4 درصد به 9 درصد همراهی کرده اسـت.

وی با اشـاره به رفع مسـائل حمل ونقل در حوزه شهرستان ها، تصریح 
کـرد: اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان اصفهـان در 

راسـتای حمـل مناسـب و سـریع بـار و ارسـال بـه مشـتریان از طریـق 
شـرکت ها و ناوگان هـای جـاده ای تـالش می کنـد و حمایت هـای الزم 
در حمـل بـار داخلـی و صادراتـی محصـوالت فـوالد مبارکـه را بـه عمـل 

مـی آورد.
سهم ۸۵ درصدی حمل محصوالت فوالد مبارکه از طریق 

حمل جاده ای
مجیـد فخـاری رئیـس برنامه ریـزی و کنتـرل حمـل محصـوالت شـرکت 
فـوالد مبارکه نیـز در گفت وگو بـا خبرنگار فـوالد اظهـار کرد: فـوالد مبارکه 
در سـال جـاری حـدود 5.8 میلیـون تـن از انـواع محصـوالت خـود را 
تحویل مشتریان داده که حدود 85 درصد آن از طریق حمل جاده ای 
صورت پذیرفته است و بر این اساس حجم ارسال جاده ای محصوالت 
کنـون بـا سـهم 86 درصـدی بـه بیـش از 108  از ابتـدای بهره بـرداری تا
میلیون تن رسـیده که این امر اهمیـت و جایگاه ویژه حمل جـاده ای را 
در تکمیل آخرین حلقه زنجیره ارزش فوالد مبارکه و تحویل محصوالت 

بـه صنایـع پایین دسـتی کشـور نشـان می دهد.
وی افزود: بدون شک، همت و تالش کلیه دست اندرکاران حوزه حمل 
جـاده ای و همراهـی و مسـاعدت های اداره کل راهـداری و حمل ونقل 
جـاده ای اسـتان اصفهـان به عنـوان سیاسـت گذار در ایـن حوزه و سـایر 
زیرمجموعه های آن نقش تعیین کننـده ای در این امر ایفا کرده اسـت؛ 
گسـترش ایـن تعامـالت نه تنهـا فراینـد حمـل و تحویـل به موقـع کاال 
بـه مشـتریان فـوالد مبارکـه را تسـهیل خواهـد کـرد، بلکـه بـا ایجـاد درک 

مشـترک می توانـد بـه نیازهایـی را کـه به واسـطه توسـعه ظرفیت هـای 
تولیـد و بـه دنبـال آن افزایـش حجـم ارسـال محصـوالت ایجاد می شـود 

بـرآورده سـازد.
رئیـس برنامه ریـزی و کنتـرل حمـل محصـوالت شـرکت فـوالد مبارکـه 

خاطرنشـان کرد: نشسـت امـروز کـه با ایـن هدف صـورت گرفـت، نقطه 
عطفـی در جهـت تعامـالت و همکاری هـای مؤثرتـر فی مابیـن و اتخـاذ 
اقدامات عملی در جهت برآورده سـازی نیازهای فـوالد مبارکه در حوزه 

حمـل جـاده ای محصـوالت خواهد شـد.

توسعه تعامالت سازنده فوالد مبارکه با اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان
در راستای تسهیالت در فرایند حمل و تحویل به موقع محصوالت فوالد مبارکه صورت گرفت؛

بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن قطعه سازان همگن

ادامه خبر  از صفحه 4
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پیاده سازی هوش تجاری در واحد 

مهندسی کارخانه شرکت فوالد مبارکه

رئیس قراردادهای خرید خدمات شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

در راستای رسیدن به اهداف سازمان هوشمند صورت گرفت؛

  کاهش 25 درصدی هزینه های بیمه

 در فوالد مبارکه

»تأمین مالی زنجیره ای«؛ مصداقی از هماهنگی تیم 
اقتصادی دولت

حمایت از صنایع برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه

وضعیت  خصوص  در  بورس  سازمان  رئیس  عشقی  مجید 
گفت: برای بازگشت اعتماد به بورس به دنبال  بازار سرمایه 
ارائه  با  بازار  در  شفافیت  افزایش  ازجمله  مختلفی  اقدامات 
که  کاری  هستیم.  صنایع  از  حمایت  برای  درست  اطالعات 
افزایش  و  اعتماد  بازگرداندن  دهیم  انجام  باید  ما  کنون  ا
شفافیت از طریق ارائه اطالعات درست است.

گزارش شاتا، وزیر صمت در مراسم امضای تفاهم نامه تأمین  به 
مالی زنجیره ای میان وزارت صمت و ۷ بانک عامل، از افزایش 3۰ 
درصدی دسترسی به منابع بانکی برای فعاالن اقتصادی از طریق 
گفت: این مسئله هم بانک ها و  تأمین مالی زنجیره ای خبر داد و 
هم واحدهای تولیدی را منتفع می کند. امضای تفاهم نامه تأمین 
مالی زنجیره ای مصداقی از هماهنگی تیم اقتصادی دولت است.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت 
فوالد مبارکه با بیان اینکه فوالد مبارکه به دنبال 
تحقق سیستم یکپارچه توسعه سرمایه انسانی 
است، گفت: در این حوزه 2 راهبرد فرهنگ سازی و سیستم سازی 
وجود دارد که امیدواریم بتوانیم سیستم یکپارچه توسعه سرمایه 

انسانی ایجاد شود.
ابراهیم کاظمی مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد 
مبارکه در برنامه رادیوم فوالد اظهار کرد: فوالد مبارکه با توجه به ظرفیت ها 
و توانایی های خود می تواند تا افق 1410 در همه ابعاد پیش قراول توسعه 

متوازن سرمایه های انسانی باشد.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه در حوزه سرمایه های انسانی باید الگوی 
دیگر صنایع کشور باشد، افزود: همان طور که صنعت فوالد در همه 
زمینه ها پیشرو است، باید نظام های توسعه سرمایه انسانی آن نیز در 

کشور پیشتاز و پیشرو باشد.
انسانی شرکت فوالد مبارکه  و توسعه سرمایه های  آموزش  مدیر 
خاطرنشان کرد: مأموریت واحد آموزش و توسعه سرمایه انسانی فوالد 
مبارکه حصول اطمینان از این است که کارکنان، دانش، مهارت و توانایی 
الزم را برای انجام مؤثر و بهره ور امور محوله به منظور تحقق مأموریت و 

اهداف این شرکت داشته باشند.
وی با اشاره به شرایط جامعه از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور اذعان 
داشت: کرونا یک چالش جهانی است که اشکاالتی را نیز برای دوره های 

آموزشی به روش حضوری ایجاد کرد.
آموزش مجازی با همکاری واحد فناوری اطالعات شرکت

کاظمی تصریح کرد: سیستم آموزشی در فوالد مبارکه پیش از شیوع کرونا 
به صورت حضوری بود، اما پس از شیوع این ویروس کرونا و الزام برای 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی، سیستم آموزشی فوالد مبارکه نیز تحت 

تأثیر این چالش محیطی قرار گرفت و دوره های حضوری متوقف شد.
وی ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه در همین راستا بی درنگ بستر 
آموزش های مجازی را فراهم و از شرکت های توانمند در این حوزه 
استفاده کرد تا در قالب مؤسسات آموزشی پشتیبان فعالیت کنند که این 

امر با همکاری واحد فناوری اطالعات شرکت فوالد مبارکه محقق شد.
مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: 
سیستم آموزشی فوالد مبارکه در شرایط دشوار سال 99 موفق به حفظ 
حداقل 50 درصد کالس های آموزشی خود به صورت مجازی شد و اجازه 

نداد این آموزش ها متوقف شوند.
مهم ترین وظیفه ما ارزیابی و انتخاب افراد شایسته برای 

مسئولیت هاست
کید کرد: دلیل عدم امکان برای برگزاری 50 درصد دیگر آموزش ها،  وی تأ
مهارت محور بودن، کارگاهی بودن و آزمایشگاهی بودن کالس ها بوده 
است که ناچار به توقف آن ها شدیم؛ در نیمه دوم سال 1400 نیز همکاران 
ما با هدف گذاری مشخص، درصدد بودند تا پایان سال درصد پوشش 

نیاز به دوره های آموزشی را از 50 درصد به 70 تا 80 درصد برسانند.
کاظمی عنوان داشت: با توجه به شیوه نامه های جدید و حضور 
صددرصدی کارکنان، دوره های آموزشی حضوری با رعایت نکات 
گر شرایط به گونه ثابتی  بهداشتی به صورت محدود آغاز شد و امیدواریم ا
کسن کرونا را دریافت  باقی بماند و کارکنان فوالد مبارکه نیز دز سوم وا
کنند، بتوانیم دوره های آموزشی حضوری را همچون گذشته برگزار کنیم.
وی با اشاره به عملکرد آموزشی واحد آموزش و توسعه سرمایه های 
انسانی شرکت فوالد مبارکه گفت: نخستین و مهم ترین وظیفه ما ارزیابی 
و انتخاب افراد شایسته برای مسئولیت های این شرکت است. در ابتدای 
سال 1400 آزمون استخدامی فوالد مبارکه با حضور 30 هزار متقاضی برگزار 
شد تا 500 نیرو برای تصدی جایگاه های مختلف سازمانی جذب شوند.

کانون ارزیابی برای انتصاب در یک جایگاه شغلی
مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: 
در آزمون استخدامی سال 1400 فوالد مبارکه حدود 2 هزار نفر به مرحله 
دوم راه پیدا کردند و مورد ارزیابی قرار گرفتند که در حال حاضر حدود 400 

نفر از آن ها در شرکت آغاز به کار کرده اند.
وی با بیان اینکه دوره های آموزشی نیروهای جدیداالستخدام طی یک 
ماه در راستای اجرای فرایند جامعه پذیری و آشنایی با فرهنگ فوالد 
مبارکه برگزار می شود، ابراز داشت: نیروهای جدیداالستخدام پس از 
حضور در دوره آموزشی یک ماهه در بدو ورود، برنامه دوماهه آموزشی 
دیگری در حین کار دارند و درمجموع 3 ماه تحت پوشش دوره های 
آموزشی جامعه پذیری )آموزش های بدو ورود( قرار می گیرند تا با فوالد 

مبارکه آشنا و مشغول به کار شوند.
توسعه  و  آموزش  واحد  وظایف  دیگر  از  یکی  کرد:  کید  تأ کاظمی 
سرمایه های انسانی شرکت، ارزیابی و توسعه شایستگی در فرایندهای 
جانشین پروری، انتصاب و ارتقای کارکنان است.افراد در این فرایند، برای 
انتصاب در یک جایگاه شغلی باید به کانون ارزیابی کارکنان مراجعه کنند.

ایجاد نظامی پیشرفته برای حضور متقاضیان فرایند ارزیابی
وی عنوان داشت: یک نظام علمی و پیشرفته در فوالد مبارکه ایجاد شده 
تا متقاضیان مسئولیت های مختلف سازمانی در فرایند ارزیابی شرکت 
حضور پیدا کنند و براساس مدل های شایستگی شناسایی شوند. ارتقای 
شغلی در فوالد مبارکه براساس دانش و مهارت کارکنان بررسی و طبق 
نمره ارزیابی و گذراندن دوره های آموزشی صورت می گیرد و اشخاص 

ارزیابی شده واجد شرایط به امور اداری این شرکت معرفی می شوند.
مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: 
فوالد مبارکه برای افرادی که وارد کانون ارزیابی می شوند، یک برنامه 
توسعه فردی یا IDP دارد و ذیل آن یک تسهیلگر نیز کمک می کند تا این 

برنامه محقق شود.
وی ابراز داشت: یکی دیگر از وظایف واحد آموزش و توسعه سرمایه های 
انسانی شرکت فوالد مبارکه، توسعه مهارت های رهبری و پرورش 
سرمایه های مدیریتی است که افراد در کانون ارزیابی برای گرفتن 
مسئولیت سرپرستی واحدها مشغول به کار می شوند و در فرایند توسعه 

مهارت رهبری قرار می گیرند.
ارزیابی و تحلیل عملکرد کارکنان توسط مسئولین واحدها

کاظمی خاطرنشان کرد: طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد 
کارکنان یکی دیگر از اقداماتی است که با تنظیم و تدوین شاخص های 
ارزیابی عملکرد کارکنان محقق می شود و بر این اساس، مسئولین 
واحدهای مختلف، عملکرد کارکنان شرکت را ارزیابی و تحلیل می کنند.

وی با اشاره به نیازسنجی شغلی از طریق تحلیل های انجام شده ادامه 
داد: امتیاز عملکرد به بخشی از مزایای شغلی و حقوقی کارکنان ارتباط 
مستقیم دارد، به طوری که پارامتر ضریب فوق العاده شایستگی که در 
ابتدای سال توسط واحد امور اداری تعیین می شود، بر اساس نتایج 

همین ارزیابی عملکردها تعیین و در حقوق کارکنان لحاظ می شود.
کید  مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه تأ
کرد: نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از معیارهای مؤثر دیگر در نظام 
گر عملکرد شخصی  تشویقی و تمدید مدت قرارداد آن هاست؛ بنابراین ا
با قرارداد یک ساله ضعیف شود، مدت تمدید قرارداد وی در ماه های 

بعدی سه ماهه خواهد شد.
انتخاب افراد نمونه در بهره وری براساس نتایج عملکرد 

کارکنان
وی عنوان داشت: نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان فوالد مبارکه منجر به 
شناسایی برگزیدگان بهره وری خواهد شد. این افراد به صورت سالیانه 
کیفیت و تعالی سازمانی این شرکت انتخاب  توسط واحد تضمین 
می شوند و از آنان تقدیر می گردد. انتخاب افراد نمونه در بهره وری براساس 
نتایج عملکرد کارکنان و نظام پیشنهاد ها یا پروژه های تحول صورت 
می گیرد. به این ترتیب نمره تحولی فرد مشخص می شود و بر اساس آن، 

فرد به عنوان بهره ور نمونه انتخاب و از مزایای آن بهره مند خواهد شد.
وی با اشاره به هدفمند بودن آموزش ها در شرکت فوالد مبارکه گفت: 
ایدئال این است که ما بگوییم همه آموزش ها هدفمندند، اما باید بگوییم 
واحد برای همه مشاغل و پست های سازمانی پروفایل شایستگی ایجاد 
کرده  و در پروفایل شایستگی مشخص شده در یک پست سازمانی چه 

دانش ها، مهارت ها و توانایی هایی نیاز است.
نیازسنجی بر مبنای الزامات و نیازهای شغلی فرد

مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: وقتی می خواهیم سیستم آموزشی را نیازسنجی کنیم، بر مبنای این 
پروفایل، استانداردهای آموزشی آن پست ها را تعیین و این استانداردها 

را به دوره های آموزشی تبدیل می کنیم.
وی عنوان داشت: همه این نیازسنجی ها بر مبنای الزامات و نیازهای 
شغلی فرد بوده که در پروفایل شایستگی آن پست تعیین شده است؛ این 
پروفایل ها با کمک مشاوران خبره و همچنین کارشناسان خبره شرکت 
طراحی شده و مبنای کار قرار گرفته است. از سوی دیگر سیستمی ایجاد 
کرده ایم که در اختیار رؤسا و مدیران واحدها قرار گرفته تا برای کارکنان 
خود نیازسنجی کنند. با توجه به تغییر شرایط و محیط و در پی آن به 
وجود آمدن نیازهای آموزشی جدید، هر مدیر می تواند برای تیم های 

زیرمجموعه خود برنامه ریزی آموزشی انجام دهد.
حضور شبکه ای از تسهیلگران در سیستم آموزشی

کاظمی ابراز داشت: برنامه ریزی آموزش ما بر این دو پایه و اصل استوار 
است: هیچ نیازی نیست که دیده نشده باشد و بیش از 50 درصد از نیازها 

منطبق بر نیازهای شغلی است.
مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه افزود: 
شبکه ای از افراد در فرایند نیازسنجی مشارکت دارند که این موضوع به 
واقعی شدن نیازهای کارکنان کمک می کند. اولین بستر همان رؤسا و 

سرپرستان واحدها هستند که در سامانه، نظرات خود را ثبت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: در هر ناحیه شبکه ای از تسهیلگران آموزش به 
نسبت جمعیت آن ناحیه فعالیت دارند. وظیفه آنان این است که این 

نیازها را با همکاری مدیریت واحدها مشخص و در سیستم ثبت کنند.
فعالیت ۲۰ کارگروه تخصصی آموزش در حوزه های مختلف
کاظمی اذعان داشت: عالوه بر این، شبکه ای از هماهنگ کنندگان 
آموزش در نواحی داریم که در هر ناحیه هماهنگی آموزش ها را انجام 
می دهند. این شخص کارمند واحد است، ولی در آن ناحیه مستقر 

می شود و وظیفه اداره آموزش ناحیه را به عهده دارد.
و  تسهیلگر  و  می شوند  ثبت  نیازها  این  وقتی  داد:  ادامه  وی 
هماهنگ کننده آن را تأیید می کنند در کارگروهی تخصصی این موارد 
مطرح می شود. در فوالد مبارکه حدود 20 کارگروه تخصصی آموزش در 
حوزه های مختلف داریم. این کارگروه ها موضوعی بوده و در موضوعاتی 
مانند برق، مکانیک، روان شناسی، HSE، مدیریت و... فعالیت می کنند.
بازخورد دوره های آموزشی از طریق ارزیابی اثربخشی آن ها

کید  مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه تأ
کرد: نیازها در کانال های کارگروه ها وارد می شود و این کارگروه ها متشکل 
از نمایندگان واحد آموزش و خبرگان آن حوزه است. با بررسی و پایش 
نیازها و حصول اطمینان در مورد اینکه این نیازها درست تعریف شده اند، 

در نهایت نیازها به طور سیستمی وارد واحد اجرای آموزش می شود.
وی بیان داشت: با برنامه ریزی و هماهنگی با مؤسسات آموزشی و 
مدرسان، انتظارات، سرفصل ها، طرح درس و... کنترل و نهایتا آموزش 
اجرا می شود. در انتهای کالس نیز ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی 

انجام می گیرد  و از این طریق از کارکنان بازخورد گرفته می شود.
کارکنان باید جست وجوگر باشند

کاظمی عنوان کرد: برای اثربخشی بیشتر آموزش ها، باید همه ذی نفعان 
آموزش، در فرایند احساس مالکیت کنند و مشارکت فعال در فرایند داشته 
باشند. فرایند آموزش یادگیری یکی از رکن های هر سازمان است؛ بنابراین 
در تالشیم هر روز دانش کارکنان بیشتر شود. به همین منظور از همه 
مدیران و مسئولین واحدها درخواست کمک می کنیم تا در این فرایند 
ایفای نقش کنند و در شناسایی نیازهای واقعی کارکنان مشارکت نمایند.

وی ابراز داشت: مثال پیشنهاد می کنیم در جلسات داخلی واحدها حتما 
آموزش توسعه یک اصل باشد؛ یعنی همان طور که تولید و تعمیرات برای 
ما مهم است، آموزش توسعه کارکنان نیز برای ما اصل باشد. کارکنان نیز 
باید برای خودشان در جهت توسعه فردی برنامه های آموزشی در نظر 

بگیرند و جست وجوگر باشند.
فوالد مبارکه به دنبال تحقق سیستم یکپارچه توسعه سرمایه 

انسانی
مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه گفت: الزم 
است در کالسی که کارکنان در آن  حضور پیدا می کنند از خودشان بپرسند 
کالس برای چه ایجاد شده و چرا باید در آن شرکت کنند و قرار است در 
این کالس چه چیزی یاد بگیرند. در زمان تشکیل کالس نیز با اساتید و 
مدرسان تعامل کنند و به ما بازخورد دهند. این بازخوردها کمک می کند 
که فرایند آموزشی توسعه پیدا کند. ما بسترساز آموزش هستیم و مشارکت 

اصلی با خود همکاران است.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه به دنبال ایجاد سیستم یکپارچه توسعه 
سرمایه انسانی است، تصریح کرد: در این حوزه 2 راهبرد فرهنگ سازی و 
سیستم سازی وجود دارد که امیدواریم بتوانیم سیستم یکپارچه توسعه 
کید مدیرعامل شرکت بوده ایجاد شود. در  سرمایه انسانی که مورد تأ
این زمینه یکی از اقدامات مهم ما نظام یکپارچه مربی گری، منتورینگ 

و مشاوره در شرکت است.
فعالیت ۲ هزار مدرس داخلی در فوالد مبارکه

کاظمی عنوان داشت: این کار بسترساز خودآموزی دوطرفه و ایجاد 
کنون نزدیک به 2هزار مدرس  فرهنگ یادگیری در شرکت است؛ هم ا
داخلی در شرکت داریم؛ ما بستری ایجاد کردیم که با شرایط تعیین شده 

همه کارکنان دارای عالقه و توانایی می توانند مدرس داخلی باشند.
وی ادامه داد: وقتی کسی مدرس باشد، بهتر هم یاد می گیرد؛ یعنی 
بهترین یادگیری این است که تدریس کنید. واحد آموزشی این امکان را 
فراهم کرده تا در کنار آن، مربی گری و مشاوره که نظام های نوین توسعه 
سرمایه انسانی در جهان است پیاده شود و به همکاران یاد بدهیم که 

چگونه مربی گری کنند.
ضرورت بازسازی فضاهای آموزشی فوالد مبارکه

کید کرد:  مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه تأ
با این طرح می توانیم از بازنشستگان خبره استفاده کنیم. این بستر با 
شرایطی این افراد را معرفی می کند و طی یک پروسه ارزیابی شاخص ها، 

بررسی و انتخاب و در نهایت به کارگیری انجام می شود.
وی در پایان اذعان داشت: فضاهای آموزشی فوالد مبارکه نیازمند 
بازسازی و بهبود است و این موضوع با مدیریت ارشد شرکت مطرح شده 
و با مساعدت ایشان می توانیم فضاهای آموزشی داخلی و بیرونی شرکت 
را با استفاده از تکنولوژی های نوین به صورت استاندارد شکل دهیم تا 

کارکنان بتوانند در جهت توسعه خود آموزش ببینند.

رئیس قراردادهای خرید خدمات شرکت فوالد مبارکه 
از کاهش 25 درصدی هزینه های بیمه در فوالد مبارکه خبر 

داد.
محمد حسن وند رئیس قراردادهای خرید خدمات شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در فوالد مبارکه ما 

در حوزه بیمه با 2 موضوع بیمه اموال و درمان مواجه هستیم.
وی افزود: بیمه درمان و بیمه اموال در سال های گذشته از هم 
جدا بود و موضوعات مرتبط با بیمه درمان از طریق معاونت 
سرمایه های انسانی و سازمان دهی فوالد مبارکه و بیمه اموال 
گانه انجام  از طریق معاونت مالی این شرکت به صورت جدا
می شد؛ در نتیجه شرکت های بیمه ای با هرکدام از معاونت های 

کره می کردند. گانه مذا شرکت فوالد مبارکه به صورت جدا
مبارکه  فوالد  شرکت  خدمات  خرید  قراردادهای  رئیس 
خاطرنشان کرد: از سال گذشته با هماهنگی های صورت گرفته 
روشی را به صورت آزمایشی برای ادغام این موارد پیش گرفتیم؛ 
برای همین مقرر شد این ادغام توسط یک مناقصه صورت 

پذیرد و در نتیجه کاهش هزینه ها را به دنبال داشت.
وی در پایان اذعان داشت: با استفاده از این روش، هزینه ها 
نسبت به سال قبل حدود 25 درصد یعنی چیزی حدود 15 تا 
20 میلیارد تومان کاهش یافت که اجرای این روش با توجه 
به تجربه و نتیجه مثبتی که داشت، در سال های آینده نیز 

ادامه می یابد.

در راستای رسیدن به اهداف سازمان هوشمند، 
هوش تجاری در واحد مهندسی کارخانه شرکت فوالد 

مبارکه پیاده سازی شد.
که به اختصار   Business Intelligence هوش تجاری یا
برای  تکنولوژی محور  فرایند  یک  می شود،  نامیده   BI
تحلیل داده هاست؛ این فرایند درنهایت به مدیران و 
تمام تصمیم گیرندگان اصلی سازمان، اطالعاتی کاربردی 

می دهد.
ابزارهای BI برای آنالیز و تحلیل داده ها به صورت های 
نظیر  مواردی  به عنوان مثال  می شود؛  ارائه  مختلفی 
تمام  و  گراف  نقشه،  چارت،  داشبوردها،  گزارش ها، 
در  را  و داده های خام  اطالعات  بتوانند  که  ابزارهایی 

قالب های بصری و قابل استفاده به نمایش درآورند.
واحد مهندسی کارخانه در راستای نیل به اهداف سازمان 
تجاری  هوش  پیاده سازی  برای  اقداماتی  هوشمند، 
دیجیتال سازی  حوزه های  مهم ترین  از  یکی  به عنوان 
کار خود قرار داده و در همین راستا،  کسب وکار در دستور 
با ایجاد بانک های اطالعاتی برای ثبت و ضبط اطالعات 
در  واحد،  این  مختلف  قسمت های  در  تولیدشده 
سازمان دهی و طبقه بندی اطالعات مذکور برای تبدیل 
اطالعات خام به اطالعات کاربردی اقداماتی برنامه ریزی 

 شده است.
این بانک های اطالعاتی با رعایت اصل انعطاف پذیری و 
 Primavera کسل و سادگی در استفاده و اجرا، در نرم افزار ا
پیاده سازی شده است و این دیتابیس ها در حال حاضر 
برای ارائه اطالعات پروژه های اولویت سرمایه گذاری در 
شرکت و فعالیت های ارجاعی به مشاوران مهندسی کارخانه 
تهیه  شده و تیم های کنترل پروژه، امور مشاوران و قراردادها 
و طراحی و مهندسی به طور مستقیم از آن استفاده می کنند 
و در گام های بعدی سایر بخش های مهندسی کارخانه در 
جهت به کارگیری بانک اطالعاتی یکپارچه در برنامه اقدام 

قرار دارد.
از دیگر ملزومات پیاده سازی هوش تجاری، ایجاد ابزارهایی 
برای تحلیل داده ها و مصورسازی آن هاست که در همین 
راستا طراحی داشبوردهای اطالعاتی و مدیریتی جهت 
در  ذخیره شده  اطالعات  مفیدتر  و  بهتر  هرچه  نمایش 
بانک های اطالعاتی انجام شده و این داشبوردها در بستر 
کسل طراحی شده اند  نرم افزار Power BI و صفحه گسترده ا
که باقابلیت به روزرسانی لحظه ای و خودکار می توانند 
مدیران سازمان را از آخرین اطالعات موجود با دقت زیاد 

مطلع سازند.
با در نظر گرفتن قابلیت شخصی سازی گزارش ها سعی شده 
گزارش های موردنظر خود را  تا استفاده کنندگان بتوانند 
که جلوه های بصری  با ساده ترین فرایند ایجاد کنند، چرا
کمک  مختلف در نمایش اطالعات در این داشبوردها 

شایانی در تجربه کاربری همراه خواهد داشت.

فوالد مبارکه به دنبال تحقق سیستم یکپارچه توسعه سرمایه انسانی
مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه در برنامه رادیوم فوالد:

ابراهیم کاظمی
  مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی 

شرکت فوالد مبارکه

 یـک نظـام علمـی و پیشـرفته در فـوالد مبارکـه 
ایجاد شـده تا متقاضیان مسئولیت های مختلف 
سـازمانی در فراینـد ارزیابـی شـرکت حضـور پیـدا 
کننـد و براسـاس مدل هـای شایسـتگی شناسـایی 
شـوند. ارتقـای شـغلی در فـوالد مبارکـه براسـاس 
دانش و مهارت کارکنان بررسی و طبق نمره ارزیابی 
و گذرانـدن دوره هـای آموزشـی صـورت می گیـرد و 
اشخاص ارزیابی شـده واجد شـرایط به امور اداری 

ایـن شـرکت معرفـی می شـوند
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مدیرعامل شرکت آتیه فوالد نقش جهان در برنامه 
تلویزیونی فرایند به اقدامات شرکت فوالد مبارکه در راستای 
مسئولیت های اجتماعی این شرکت اشاره کرد و افزود: شرکت 
فوالد مبارکه از همان بدو تأسیس به مسئولیت های اجتماعی 

به عنوان رسالتی مهم نگریسته است.
گزارش ایراسین، احمد سعیدبخش افزود: شرکت فوالد  به 
مبارکه در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، فعالیت های 
مختلفی را به ثمر رسانده است، ازجمله می توان به توسعه 
فضای ورزشی، توسعه و تکمیل ورزشگاه نقش جهان و تأمین و 
توزیع لوازم کمک آموزشی و تبلت در بین دانش آموزان نیازمند 
استان اصفهان اشاره کرد. اقدامات دیگر این شرکت در راستای 
مسئولیت اجتماعی را می توان در صرفه جویی، مدیریت مصرف 
کسیژن موردنیاز  آب و مشارکت در پروژه های انتقال آب، تأمین ا
کز درمانگر و اقدامات خیرخواهانه برای اقشار نیازمند  مرا

مشاهده کرد.
وی اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه از همان بدو تأسیس 
نگرشی مطلق بر تولید نداشته، بلکه به مسئولیت های اجتماعی 

به عنوان رسالتی مهم نگریسته است.
کید بر ایفای  مدیرعامل شرکت آتیه فوالد نقش جهان با تأ
مسئولیت اجتماعی در شرکت فوالد مبارکه، تصریح کرد: یکی 
از اقدامات این شرکت در این زمینه، توسعه و تکمیل ورزشگاه 
نقش جهان پس از 22 سال رکود بود و با سرمایه گذاری بالغ بر 70 
میلیارد تومان این ورزشگاه بازسازی شد و در حالت استاندارد در 

اختیار باشگاه سپاهان قرار گرفت.
سعیدبخش به پروژه های آب در شرکت فوالد مبارکه هم اشاره ای 
کرد و افزود: شرکت فوالد مبارکه با هزینه ای بالغ بر 500 میلیارد 
کرد و  کوهرنگ سرمایه گذاری  تومان در احداث تونل سوم 
بیشترین مشارکت در انتقال آب دریای عمان به اصفهان را داشته 

است تا برداشت آب خام از حوضه آبریز زاینده رود به صفر برسد.
وی درباره اقدامات دیگر شرکت فوالد مبارکه در راستای 
مسئولیت اجتماعی گفت: بزرگ ترین سایت تصفیه پساب در 
کشور با ظرفیت 72 هزار مترمکعب در روز توسط شرکت فوالد 
مبارکه دایر شد تا عالوه بر جمع آوری و انتقال پساب شهری جهت 
تأمین بخشی از نیاز آبی شرکت به ارتقای سطح بهداشت و حفظ 

محیط زیست بینجامد.
معاون سابق اجرای پروژه های توسعه شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به نقش شرکت فوالد مبارکه در تأمین ورق های فوالدی سامانه 
دوم آب رسانی گفت: از دیگر اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت 
فوالد مبارکه می توان به احداث مدارس، تجهیز بیمارستان ها، 
کز مذهبی و فرهنگی و همچنین  حسینیه ها، مساجد و مرا

رسیدگی به مناطق سیل زده اشاره کرد.
وی اضافه کرد: با شیوع کرونا عالوه بر تجهیز بیمارستان ها و 
فراهم آوری مواد ضدعفونی کننده و ماسک، اقدام به تأمین 
سایر  و  اصفهان  استان  در  درمانی  کز  مرا رایگان  کسیژن  ا

استان های کشور کردیم.
سعیدبخش با اشاره به ساخت مدرسه در سنگان شهرستان 
خواف گفت: در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، عالوه بر 
شرکت فوالد مبارکه، سایر شرکت های گروه فوالد مبارکه هم در 
که مسئولیت اجتماعی رسالت  این خصوص اقدام می کنند چرا

و الزام گروه فوالد مبارکه محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، 
طی ارزیابی های صورت گرفته توسط مرکز تأیید صالحیت ملی 
ایران )NACI( در 6 زمینه کاری و با برگزاری ۸ آزمون تخصصی، 
آزمایشگاه فوالد امیرکبیر کاشان توانست گواهینامه تأیید 
صالحیت حضور در کلیه آزمون های محصول برای ورق های 

گالوانیزه را اخذ کند.
 شایان ذکر  است  که سیــستم مدیــریت کیـــفیت آزمایــشگاه

 ISO 17025:2017   استانداردی برای احراز صالحیت یک 
کالیبراسیون است. این  آزمایشگاه جهت انجام آزمون و یا 
استاندارد با هدف ایجاد سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر 
کیفیت، طراحی و مستقر شده تا با بهره گیری از آن، آزمایشگاه 
بتواند خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه 
کند.همچنین کلیه فعالیت های مدیریتی، فنی و تخصصی خود 
را به بهترین نحو اداره و با اخذ گواهینامه ها و اعتبارنامه های ملی 
یا بین المللی، صالحیت و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات 

و گروه های ذی نفع اثبات کند.

خبر کوتاه

نگاهی به آمار واردات قراضه در ترکیهسنگ آهن 2021 را صعودی به پایان برد

بین ژانویه تا نوامبر سال 2۰21 ترکیه 22.5 میلیون تن قراضه آهن 
کرد که 12 درصد رشد ساالنه داشت. این روند در راستای  وارد 
افزایش تولید فوالد این کشور بود که در این مدت 13.4 درصد 
افزایش یافت و به 36.۷ میلیون تن رسید. هزینه قراضه وارداتی 
در این مدت ۷9 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت و به 9.9 
میلیارد دالر رسید.

گزارش مؤسسه پالتس، آخرین متوسط قیمت سنگ آهن  بنابر 
وارداتی خلوص 62 درصد در چین 119 دالر در هر تن خشک 
که 1.۷5 دالر هر تن رشد روزانه داشت. با  سی اف آر چین ثبت شد 
پایان سال 2۰21 اغلب فعاالن بازار امیدوار بودند بهبود تولید فوالد 
گردد. در چین به رشد تقاضای سنگ آهن منجر 

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سنگان، هم زمان 
با دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در راستای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی با هدف ارتقا و 
توسعه عدالت آموزشی، کلنگ ساخت 42 کالس درس در مناطق 

چندگانه شهرستان خواف بر زمین زده شد.
علی امرایی مدیرعامل فوالد سنگان در این آئین با اشاره به اهمیت 
مسئولیت های اجتماعی و ضرورت توسعه متوازن در این منطقه گفت: 
فعالیت های اقتصادی فوالد سنگان و تولید مواد اولیه صنعت فوالد در 
شرقی ترین نقطه کشور، مصداق عینی عمل به منویات مقام معظم 
رهبری مبنی بر اشتغال و تولید، هم راستا با بیانیه گام دوم انقالب و منشأ 

خیروبرکت برای مردم منطقه است.
وی با اشاره به تقویت زیرساخت ها و توسعه فرهنگ آموزش در این 
منطقه اظهار داشت: کلنگ ساخت این کالس ها در نقاط محروم 
و کم برخوردار این شهرستان با هدف ارتقای سطح کمی و کیفی 
آموزش بر زمین زده شد و امیدواریم با هم افزایی آموزش وپرورش 
خواف، شاهد توسعه روزافزون آموزش و مهارت افزایی در منطقه 

باشیم.
امرایـی به  ضرورت علم پژوهی در بیانیه گام دوم انقالب و محوریت 
آموزش اشاره کرد و افزود: رهبر فرزانه انقالب در بیانیه گام دوم انقالب، 
دانش را آشکارترین وسیله عزت و قدرت کشور دانستند و بیان داشتند 
که استعداد علم و تحقیق در ملت ما بیشتر از متوسط جهانی است و باید 
از مرزهای کنونی دانش در مهم ترین رشته ها عبور کنیم و تمامی تالش 
ما    در  منطقه این است تا در حد توان با تهیه زیرساخت ها، گامی مؤثر در 

اعتالی فرهنگ و دانش برداریم.
مدیرعامل فوالد سنگان در ادامه با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت 
گر  سردار دل ها، شهید حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: بی شک ا
جان فشانی های شهید سلیمانی و مدافعان غیور و وطن پرستمان 
کنون با این امنیت خاطر نمی توانستیم برای آینده  نبود، ما هم ا
فرزندانمان برنامه ریزی کنیم و فوالد سنگان با تأسی از روح و مکتب 

شهید سلیمانی، مدارسی را بنا خواهد کرد که دانش آموزانش وارث 
والیت مداری، شهادت و وطن پرستی باشند.

حسین سنجرانی فرماندار شهرستان خواف نیز در این مراسم با تمجید از 
تدابیر ارزشمند و عالی مدیرعامل فوالد سنگان عنوان کرد: فوالد سنگان 
از خوش نام ترین و پیشروترین شرکت ها در عمل به مسئولیت های 
اجتماعی در این منطقه است و اقدامات نظام مند و علم محور فوالد 
سنگان در توسعه و آبادانی شهرستان خواف، نماد بارز و عملی در پیروی 

از فرمایشات مقام معظم رهبری است.
گزارش، علی ابری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی  بنابر این 
آموزش وپرورش خراسان رضوی نیز ضمن تمجید از اقدامات فوالد 
سنگان در منطقه، افزود: توسعه یافتگی در ابعاد مختلف جز با 
خ نخواهد داد  جاری سازی فرهنگ توسعه در الیه الیه اقشار جامعه ر
و استقالل کشور در گروی اهمیت به آموزش وپرورش است و در دنیای 

گر فاقد سیستم آموزش بروز و پویا باشیم، فرصت رقابت  صنعتی امروز، ا
را از دست خواهیم داد.

کی است این شرکت با ساخت 7 باب مدرسه در سال های  این گزارش حا
گذشته و افتتاح آن در قالب مدارس مهر فوالد سنگان، گامی استوار 
در راستای توسعه فضای آموزشی در این منطقه برداشته و اینک با 
برداشتن کلنگ همت و ساخت 42 کالس درس در دیگر مناطق محروم 
و کم برخوردار شهرستان خواف، اثبات کرده که یکی از راه های توسعه و 

اعتالی کشور، تقویت و به روزرسانی آموزش است.
ح های شش و  گفتنی است کلنگ احداث این کالس ها در قالب طر
سه کالسه در روستا و شهرهای مختلف )رزداب، زوزن، برآباد، چاه زول، 
مهرآباد، حسن آباد، سده، قاسم آباد، سالمی و خواف( با همت شرکت 
فوالد سنگان و هم افزایی آموزش وپرورش شهرستان بر زمین زده شد تا 

زمینه ساز آینده ای روشن در سرزمین خورشید باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع نسوز توکا، این شرکت در راستای تأمین نسوزهای واحدهای صنعتی اقدام به احداث یک 
واحد اختصاصی برای تولید دلتاهای سقف در مجاورت واحد تولید قطعات ریختنی در کارخانه صنایع نسوز توکا واقع در شهرک 

صنعتی سه راهی مبارکه نموده است.
کی است این واحد اختصاصی برای تولید دلتاهای سقف در مجاورت واحد تولید قطعات ریختنی در کارخانه صنایع نسوز توکا، شنبه  این گزارش حا
یازدهم دی ماه 1400 با حضور احمدرضا سبزواری، مدیرعامل هلدینگ توکافوالد و حضور هیئت مدیره شرکت صنایع نسوز توکا و سایر مدیران و کارکنان 

این شرکت رسما فعالیت خود را آغاز کرد.
شایان ذکر است دلتاهای سقف کوره های فوالدسازی ها یکی از قطعات نسوز حساس و حجیم است که در بیشتر فوالدسازی های کشور مورد 
استفاده قرار می گیرد. در گذشته برای پوشش سنتر دلتاهای سقف کوره ها، از آجر ویژه استفاده می شد. از حدود پانزده سال پیش استفاده از دلتاهای 

منولیتیک شده به طور گسترده رایج شد و با این تغییر، طول عمر دلتاها بسته به نوع فوالدسازی ها چندین برابر شده است.
روابط عمومی شرکت صنایع نسوز توکا با یادآوری این  که کلیه مراحل طراحی، ساخت و نصب آجرهای نسوز و تجهیزات مربوطه توسط مهندسان و 
تکنسین ها و کارگران شرکت صنایع نسوز توکا انجام شده، تصریح کرد: این شرکت با اجرای این طرح توسعه عالوه بر اینکه در تأمین یکی از نسوزهای 
مهم و حساس واحدهای فوالدسازی ها نقش مهمی ایفا می کند و باعث افزایش درآمد شرکت می شود، به صورت مستقیم 8 نفر نیروی کار را وارد 

چرخه صنعت می سازد.
گفتنی است با افتتاح این طرح توسعه سالیانه حدود 500 عدد از این قطعه نسوز مهم تولید و روانه بازار مصرف می شود.

کلنگ زنی 42 کالس درس در مناطق محروم شهرستان خواف

یختنی نسوز شرکت صنایع نسوز توکا ح توسعه تولیدات قطعات ر افتتاح طر

مسئولیت اجتماعی؛ رسالت مهم شرکت 

فوالد مبارکه از بدو تأسیس

گواهینامه تأیید صالحیت آزمایشگاه فوالد 

امیرکبیر کاشان صادر شد

گروه فوالد مبارکه       

تبلور همت فوالد سنگان در عمل به مسئولیت های اجتماعی:

مدیرعامل شرکت آتیه فوالد نقش جهان تبیین کرد؛

توسط مرکز تأیید صالحیت ملی ایران )NACI(؛

گـر جان فشـانی های شـهید سـلیمانی و  بی شـک ا
کنون  مدافعان غیور و وطن پرسـتمان نبود، ما هم ا
بـا ایـن امنیـت خاطـر نمی توانسـتیم بـرای آینـده 
فرزندانمـان برنامه ریـزی کنیـم و فـوالد سـنگان بـا 
تأسـی از روح و مکتـب شـهید سـلیمانی، مدارسـی 
وارث  دانش آموزانـش  کـه  کـرد  خواهـد  بنـا  را 
والیت مـداری، شـهادت و وطن پرسـتی باشـند

جلسـه فوق العاده مجمع عمومی شـرکت تعاونی مصرف کارکنـان فوالد مبارکـه با حضور 
کثریت اعضای این مجمـع و ذی نفعان برگزار شـد. ا

مهـدی کفایـت معـاون سـرمایه های انسـانی و سـازماندهی شـرکت فـوالد مبارکـه در جلسـه 
فوق العاده مجمع عمومی شـرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه اظهار کرد: برخـود واجب می دانم تا 
گاهانه و دلسوزانه شما اعضای محترم در جلسه فوق العاده مجمع عمومی  از حضور گسترده، متعهدانه، آ
شـرکت تعاونی مصـرف کارکنـان فـوالد مبارکه تشـکر کنـم؛ حضـور و مشـارکت بی سـابقه شـما، حـاوی پیامی 
پرمعناست و نشان از احساس مسئولیت عمیق اعضای خانواده بزرگ فوالد مبارکه برای قرار دادن سازمان 

در مسـیری روبه رشـد اسـت.
وی بـا بیـان اینکه حضـور پرشـور شـما عزیـزان نشـان از افزایـش خـرد جمعـی و نمایـش تعهد بـاالی صنفی 
اسـت، افزود: امیدوارم از ایـن پس بتوانیـم در جهت احقاق حقـوق و ایجـاد رضایت مندی بیشـتر اعضا در 
تعاونی کوشا باشیم.بدون شک پاسخ دادن به این حسن اعتماد شما وظیفه سنگینی است که بر دوش 

اعضای هیئت مدیـره آینده اسـت و امیدوارم بتواننـد از عهده ایـن کار برآیند.
کفایـت در پایـان خاطرنشـان کـرد: از طـرف خـود و مدیریـت عالـی شـرکت،   از دسـت اندرکاران، مجریـان و 
شـرکت کنندگان در ایـن جلسـه و همچنیـن از حضـور بازنشسـتگان و کاندیداهـای محتـرم کـه باعـث شـور و 
اشتیاق جلسه شدند نیز  تشکر می کنم. از هیئت مدیره سابق، کانون بازنشستگان، هیئت رئیسه منتخب، 

اعضـای اداره تعـاون نیـز قدردانـی می کنـم.
گفتنی است حدود 3 هزار و 200 نفر در طی 7 ساعت در این کانون شرکت کرده و تعرفه دریافت کردند و آقایان 
کثریت آرا شده و آقایان علیرضا ملکی، فریدون صابری و علی  فرخی، نیکفر، صفری، منصوری و نصیری حائز ا
رحمانی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند؛ آقای صادقی به عنوان بازرس تعاونی و آقای قاسمی 

کثریت آرا شدند. نیز به عنوان بازرس علی البدل حائز ا
در این جلسـه که حدود 6 سـاعت به طول انجامید، گزارش های مختلف مطرح و پرسـش و پاسخ با حضور 

نمایندگان تعاونی با رعایت کامل پروتکل های بهداشـتی صورت گرفت.

برگزار ی جلسه فوق العاده مجمع عمومی شرکت تعاونی مصرف فوالد مبارکه
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       بـــــــــــــــازار

نگاهی به بازار مقاطع چین در 2022

خبــــــــــــــــر       

کشن هر نوع حرکت قیمت را نشان می دهد و   پرایس ا
برای هرکدام توضیحی دارد.

کشن ابزاری در هر بازار مالی به شمار می آید. ابزارها      پرایس ا
کشن در هر  معموال محدود به یک بازار مالی می شوند، اما پرایس ا
بازاری خوب جواب می دهد، چون بر اساس رفتار انسان ها چیده 
شده است و بر همین اساس کار می کند. برای همین هرجا رفتار 

کشن در آنجا کار می کند. انسانی وجود داشته باشد، پرایس ا
گر چارت شما  کشن هر نموداری را پوشش می دهد. ا    پرایس ا
کندل استیک باشد، برای آن چارت توضیحاتی ارائه می دهد و 
برای نمودار خطی نیز توضیحاتی دارد؛ یعنی هر نوع حرکت قیمتی 

را پوشش می دهد و برای هرکدام توضیحی دارد.
    در هر تایم فریم قابل اجرا است. این ویژگی نشان دهندۀ 
کشن  قدرت سیستم است و یکی از ویژگی های مثبت پرایس ا

برخورداری از همین قابلیت است.
کشن است؛ یعنی اینکه در     هر تغییر قیمت مثالی از پرایس ا
کشن شما نمی توانید بگویید هیچ اتفاقی در چارت  پرایس ا

بی اهمیت است.
   اغلب اوقات، چیزی که در ابتدا مورد کوچکی به نظر می رسد 

در نهایت منجر به ترید بزرگی می شود.
کشن نمی توان چشم پوشی کرد. از هیچ اتفاق کوچکی در پرایس ا

کشن بر موارد زیر استوار است:  پرایس ا
کشن بازتابی از رفتار بشر است یا به بیان بهتر، بازتاب     پرایس ا
رفتار بشر روی چارت است؛ چون رفتار ما ناشی از ژن های ماست. 
پس هر موقع ژن های ما تغییر کرد، می توانیم بگوییم که پرایس 
گر دوباره نسلی از موجودات زنده  کشن منسوخ خواهد شد! ا ا
توانستند از انسان به موجود دیگری جهش کنند و موجودات 
کشن  باهوش تری باشند، شاید بتوانیم بگوییم آنجا پرایس ا
کاربردی ندارد؛ چون آن موجودات حرفه ای قطعا بازار را از ما بهتر 
درک خواهند کرد و از ما بهتر بازار را خواهند دید، ولی تا وقتی که 
کشن هیچ تغییری نمی کند.    انسان همان انسان است، پرایس ا
  از زمانی که بازارها شروع به کار کردند، این رفتارها همان رفتار 

بوده اند.
لوازم موردنیاز: لپ تاب یا PC؛ اینترنت؛ چارت 5 دقیقه؛ بدون 

اندیکاتور؛ تمرکز.

انتظار می رود تولید دو محصول فوالدی ساختمانی اصلی چین 
کاهش یابد و  به  یعنی میلگرد و مفتول در سال 2۰22 تا 2.6 درصد 
4۰8.8 میلیون تن برسد. از این رقم میزان تولید میلگرد 3 درصد 
افت خواهد داشت و به 264.3 میلیون تن خواهد رسید. میزان 
کاال نیز 2.6 درصد افت ساالنه را تجربه می کند و به  مصرف این دو 
4۰4.6 میلیون تن می رسد.

خبر کوتاه

یم بیاموز

اعضای انجمن جهانی فوالد )world steel( بر اجرای برنامه های ایمنی و سالمت 
کید دارد. به منظور تأمین سالمت افراد به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان ها تأ
هدف برنامه ایمنی و سالمت شغلی دست یافتن به تعالی و سرآمدی بین صنایع 
برای شناسایی نقاط ضعف و قابل بهبود و به اجرا درآوردن نوآورانه ترین و تأثیرگذارترین روش ها 

با استفاده از کنترل های مهندسی و فناوری دیجیتال است.
راه حل هایی که در بسیاری از موارد توسط انجمن جهانی فوالد ارائه  شده است نشان دهنده بلوغ 
فزاینده مدیریت ایمنی و سالمت شغلی در صنعت فوالد است. از جمله نمونه های علم ایمنی معاصر 
در صنعت فوالد می توان به این  موارد اشاره کرد: محصورسازی منابع خطر به منظور پیشگیری از بروز 
صدمات جدی به انسان؛ ایجاد احساس مسئولیت به منظور جلوگیری از آسیب به خود و دیگران؛ 
کاهش ریسک در حمل ونقل محصوالت فوالدی؛ کاهش وقوع حوادث با پتانسیل شدید؛ عواقب 
ک؛ کاهش مواجهه با کووید 19 با استفاده از کنترل های دیجیتال؛ مدیریت  ناشی از عملیات لیفترا

ایمنی فرایند از طریق استفاده از دیجیتال.
انجمن جهانی فوالد 6 اصل مهم به منظور تأمین ایمنی و سالمت کارکنان صنعت فوالد ارائه کرده 

است. حفظ ایمنی و سالمتی همه کارکنان و ذی نفعان از اهمیت زیادی برای اعضای انجمن جهانی 
فوالد برخوردار است و در همین راستا، وظیفه و مسئولیت اجتماعی ایجاب می کند شرایط ایمن و 
سالم برای فعالیت کارکنان در محیط کار ایجاد گردد. این 6 اصل عبارت اند از: 1- از همه صدمات و 
بیماری های ناشی از کار می توان و باید پیشگیری کرد؛ 2- مدیریت در قبال عملکرد ایمنی و بهداشت 
مسئول و پاسخگو است؛3- مشارکت و آموزش کارکنان ضروری است. 4- کار ایمن شرط اشتغال 
است؛ 5- برتری در ایمنی و سالمت موجب برتری در کسب وکار می شود. 6- ایمنی و سالمت باید در 

تمام فرایند مدیریت کسب وکار ادغام شوند.
رهنمودهای به روز، داده ها، فرایندها و رویه های ارائه شده از طرف انجمن جهانی فوالد در دست یابی 
به مأموریت کلیدی شرکت فوالد مبارکه برای از بین بردن حوادث و مدیریت محیط های کاری 
با باالترین استانداردهای ایمنی و بهداشتی که همواره روندی روبه بهبود داشته بسیار سودمند 

خواهد بود.
داده های ایمنی جمع آوری شده از شرکت های عضو انجمن جهانی فوالد نشان می دهد صنعت فوالد 
روندی ثابت داشته است و کاهش قابل توجه در آسیب زمان ازدست رفته نرخ فرکانس )LTIFR( در 

دهه گذشته بیان کننده این مهم است.
میزان آسیب در هر میلیون ساعت کار انجام شده از 4.55 در سال 2006 به 0.83 در سال 2019 کاهش 
یافته است. کاهش 82 درصدی نرخ فرکانس آسیب زمان ازدست رفته با توجه به آمار امیدوارکننده 
است، اما تمرکز یکپارچه بر شاخص های ایمنی است. برای دست یابی به نتایج مطلوب در زمینه ایمنی 
انجمن جهانی فوالد چهار محور ارائه کرده است: 1- فرهنگ ایمنی و رهبری؛ 2- مدیریت ایمنی شغلی؛ 

3- مدیریت بهداشت حرفه ای؛ 4- مدیریت ایمنی فرایند.
با توجه به داده ها و گزارش های ارسالی از کشورهای مختلف و ریشه یابی حوادث اتفاق افتاده انجمن 
جهانی فوالد هرساله از اعضای خود می خواهد تا درباره 5 علت از علل شایع حوادث در شرکت های 
عضو اقدامات ایمنی الزم را در نظر بگیرند و با درس گرفتن از تجارب سایر صنایع تمهیدات الزم به منظور 
پیشگیری از بروز این حوادث را به عمل آورند. این 5 مورد در سال 2020 عبارت اند از: 1- حوادث مربوط 
به ماشین آالت متحرک؛ 2- سقوط از ارتفاع؛ 3- سقوط اشیا؛ 4- حوادث ایمنی فرایند؛ 5- حوادث 

ک و ترافیک.  لیفترا

افت قیمت در بازار اسلب سی آی اس

که  اسلب صادراتی سی آی اس نیمه دوم دسامبر نزولی بوده است 
بیشتر به دلیل رکود بازار داخلی و همچنین بازارهای خریدار آن 
بوده است. متوسط قیمت اسلب صادراتی سی آی اس در هفته 
که نسبت  پایانی دسامبر 58۰ تا 6۰۰ دالر در هر تن فوب ثبت شد 
که 595 تا 61۰ دالر بود افت داشته است. به هفته قبل 
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  تهیه کننده : واحد بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست

بورس و سهام

مقــدار عرضه)تن(

370040

۱۹50

6000

377۹۹0

مقــدار تقاضا )تن(

307450

۱۹50

۹۱50

3۱8550

مقــدار معامله شــده )تن(

3070۱0

۱۹50

6000

3۱4۹60

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

204068

263577

333050

یــخ تحویل تار

ــفند س ا

ــفند س ا

یــن د ر و فر

یخ ۱400/۱0/06 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

HR

G

P

محصول

گرم

گالوانیزه

قلع اندود

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

کارکنان صنعت فوالد نیست هیچ چیز مهم تر از ایمنی و سالمت 

گهی آ

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وب سایت شرکت به نشانی www.msc.ir، منوی خرید و تأمین کنندگان، مناقصات مراجعه و 
طبق راهنمای موجود، 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

برگزاری رویدادهای نمایشگاهی و جانبی شرکت فوالد مبارکه )هماهنگی، ساخت و اجرا(

طراحی، تهیه،، مهندسی، ساخت، حمل، نصب، آموزش، تست و راه اندازی

B و آموزش تضمین عملکرد پروژه سیستم تهویه غبار جهت خشک کن های پاتیل مدول 

تأمین فروفسفر

یخته گری پروژه تأمین دستگاه همزن الکترومغناطیسی EMS ماشین 5 ر

یکی پروژه تأمین آناالیزر آنالین مواد نوار نقاله ورودی به کوره قوس الکتر

ید کابل خر

ید، ساخت و نصب یک دستگاه پایلر خط برش سنگین جهت واحد نورد گرم طراحی، خر

انجام عملیات اصالحی، بازسازی و بهینه سازی تجهیزات مکانیکی خطوط تولید، تأسیسات برقی، پروژه های بتنی، اسکلت فلزی و ساختمانی در شرکت فوالد مبارکه

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

۱ 4 0 0 /۱ 0 /۱ 7

۱ 4 0 0 /۱ 0 /25

۱ 4 0 0 /۱ 0 /2 7

۱ 4 0 0 /۱ ۱ /06

۱ 4 0 0 /۱ ۱ /06

۱ 4 0 0 /۱ ۱ /0 5

۱ 4 0 0 /۱ 0 /30

۱ 4 0 0 /۱ 0 /25

ــط تب مر ــت  ی یر مد

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید و حمل مواد اولیه خر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید مواد مصرفی خر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان آ

نوع فراخوان

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

ه ر شــما

48 5 0 0252

و   48 52 3 7 3 6

48 52 3 7 35

48 5 ۱ 6 ۹4 6

و   48 535 ۱ 25

48 535 ۱ 2 6

و   48 5 ۱ ۱ ۱ 7 2

48 5 ۱ ۱ ۱ 75

48 545 53 4

و   48 53 ۹ ۱ 44

48 53 ۹ ۱ 4 6

48 544 6 6 ۹

یف د ر

۱

2

3

4

5

6

7

8

مدیرعامل شرکت ورق خودرو در دیدار با نماینده مردم 
شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی، توسعه پایدار 

را رمز شکوفایی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.
گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و   به 
بختیاری، در این دیدار حمید شجاعی مدیرعامل شرکت 
ورق خودرو چهارمحال7 گزارش مبسوطی از شرایط موجود و 

برنامه های آتی شرکت ارائه کرد.
وی به نقش و رسالت این شرکت در راستای خودکفایی صنعت 
خودروسازی کشور با تکمیل زنجیره ورق های خودرویی اشاره 
کرد و افزود: با تالش و همت کارکنان این شرکت، استقالل کشور 
از واردات ورق گالوانیزه ویژه استفاده در صنعت خودروسازی را 

رقم زده ایم.
کید بر  مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با تأ
لزوم توسعه منطقه در حوزه های صنعتی و اجتماعی، خواهان 
توجه ویژه مسئولین به نیازها و کاستی های منطقه و همچنین 
کثری سرمایه و تالش بر توسعه اشتغال از طریق  جذب حدا
پشتیبانی از نهادهای مختلف در راستای رشد کسب وکارهای 

کوچک شد.
و  چهارمحال  خودرو  ورق  مجموعه  شد:  یادآور  شجاعی 
بختیاری تمامی تالش و همت خود را در راستای توسعه بحث 
مسئولیت های اجتماعی و حمایت از اشتغال زایی به کار گرفته 

است.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین جعفری نماینده مردم 
شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی از دغدغه های 
اجتماعی و اقدامات مؤثر مدیریت شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری در اختصاص سرمایه برای رشد اشتغال زایی و توسعه 

اجتماعی منطقه قدردانی کرد.
وی پتانسیل منطقه و استان چهارمحال و بختیاری را بااهمیت 
برشمرد و افزود: علت اصلی وجود معضالت و مشکالت در استان 

چهارمحال و بختیاری معضل بیکاری است.
حجت االسالم و المسلمین جعفری افزود: درصددیم بستر و زمینه 
را برای توزیع عادالنه منابع مهیا سازیم و امیدواریم بتوانیم در 

جهت رشد و ترقی هرچه بیشتر استان گام برداریم.

 رسالت شرکت ورق خودرو؛ 

خودکفایی صنعت خودروسازی کشور

مدیرعامل شرکت ورق خودرو در دیدار با نماینده مردم شهرستان 
بروجن در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:
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 Hyper UCM)Universal با عنوان Primetals نسل جدید استندهای نورد سرد توسط
Crown Control Mill( طراحی شده است که قطر غلتک های کاری آن20 تا 40 درصد 
کوچک تر از استندهای معمولی UCM است. این موضوع باعث می شود کاهش ضخامت های 
بیشتری در فرایند نورد سرد امکان پذیر باشد و این امر مخصوصا برای نورد سرد فوالدهای پیشرفته استحکام 
باال اهمیت زیادی دارد. کاهش اندازه غلتک ازنظر کاربردی با ایجاد اسپیندل )spindle( با قطر کوچک تر و 
گشتاور باالتر امکان پذیر است. نتیجتًا این کاهش اندازه باعث صرفه جویی در هزینه های تعمیر و نگهداری 

شده است.
UCM معمولی  

غلتک های قطر کوچک عمدتا به عنوان غلتک های پشتیبان در بخش نورد، در فاصله ای بیرون از عرض ورق قرار 
دارند. این موضوع باعث انحراف غلتک نورد شده و در نتیجه صافی موردنظر در سطح ورق به دست نمی آید. در 
کثر  فرایند نورد معمولی با غلتک 4 خطی روی ورق با عرض 1/828 میلی متر )72 اینچ(، نسبت قطر غلتک نورد به حدا
عرض ورق در حدود 0/33 است. در UCM 6 خطی، این نسبت با اضافه کردن غلتک های میانی متحرک که در 
جهت محور نورد، با توجه به عرض ورق حرکت می کنند، به حدود 0/25 کاهش یافته است. این تغییرات باعث 
می شود که انحراف در حین نورد کاهش یابد و همچنین باعث می شود تا بتوان زاویه بین غلتک نورد و غلتک میانی 

کثر مقدار ممکن افزایش داد. را به حدا
Hyper UCM  

کثر عرض ورق به کمتر از 0/25 کاهش  گر با استفاده از غلتک های نورد با قطر کمتر، نسبت قطر غلتک نورد به حدا ا
یابد. آنگاه در سیستم UCM معمولی، به علت کافی نبودن قدرت اسپیندل با قطر کوچک تر که الزمه کاهش قطر 
غلتک نورد است، به یک غلتک میانی متحرک نیاز است )شکل 1(. استفاده از غلتک میانی متحرک دو معضل عمده 
دارد: 1( لغزش در بین غلتک نورد و غلتک میانی؛ 2( کاهش صافی سطح ورق به واسطه انحراف ایجادشده در غلتک 

نورد به علت فشار غلتک های میانی.
تحقیقات در مورد بهترین ترکیب از قطر غلتک ها نشان داده است که بیشترین کاهش ضخامت ورق را می توان 
کثر عرض ورق بین 1500 و 1900 میلی متر به  با قطر غلتک نورد بین 300 تا 400 میلی متر برای سیستم UCM با حدا
کثر عرض ورق، برای ورق با عرض 1/828 میلی متر )72 اینچ(،  دست آورد؛ بنابراین، نسبت قطر غلتک نورد به حدا
در سیستم UCM در محدوده 0/16 تا 0/21 قرار دارد که به معنی کاهش 20 تا 40 درصد در قطر غلتک نورد است 
)شکل 2(. بنابراین، به علت قطر کوچک تر، یک اسپیندل با قدرت باالتر نیاز است. در Hyper UCM ساختار و مواد 
کثر گشتاور  اسپیندل با بهینه سازی و طراحی به صورت قابل توجهی تقویت شده است تا بتواند گشتاور 2/7 برابر حدا

قابل تحمل توسط اسپیندل نوع متداول را تحمل کند.
این نسل جدید UCM، با نام Hyper UCM نامیده می شود. قطر غلتک نورد، 340 میلی متر در مقایسه با 475 
میلی متر در UCM معمولی است )شکل 3(. هنگامی که در یک کارخانه UCM استاندارد با 5  استند در نظر گرفته 
کثر کاهش ضخامت،  گر نیروی نورد به مقادیر مجاز در استند شماره 1 محدود باشد، برای رسیدن به حدا می شود، ا
کثر حد مجاز بیشتر خواهد بود. این باعث می شود که نورد ناموفق انجام گیرد  نیروی نورد در استند شماره 5 از حدا
و بنابراین نیاز به نصب یک استند ششم برای رسیدن به کاهش ضخامت موردنظر وجود دارد. در مقایسه با حالت 

کثر مقدار کاهش ضخامت موردنظر با استفاده از پنج استند است. معمولی اما، Hyper UCM قادر به رسیدن حدا
به طور خالصه می توان گفت که با استفاده از Hyper UCM می توان مواد با استحکام باال را با تعداد استندهای 
کمتر نورد کرد. این به معنی کاهش هزینه های سرمایه گذاری، تعمیر و نگهداری برای کارخانجات نورد سرد است. 
بنابراین، می توان بهره وری را با کاهش تعداد پاس های نورد موردنیاز برای رسیدن به ضخامت مطلوب نهایی 

بهبود بخشید.
Ref: www.primetals.com

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

DNA ذخیره اطالعات در کامپیوترها هویت شما را جعل می کنند!

که  کنید. DNA آن چیزی است  هارد درایوها و فلش ها را فراموش 
می تواند آینده ذخیره اطالعات را شکل دهد. مایکروسافت و چند 
شرکت دیگر در تالش اند تا امکان ذخیره اطالعات در مولکول های 
کنند و به این ترتیب انقالبی را در زمینه ذخیره سازی  DNA را مهیا 
کل اطالعات  گرم DNA قادر است  کنند. تنها 2۰  داده ها ایجاد 
دیجیتالی حال حاضر دنیا را در خود جای دهد.

یکی از حوزه های فناوری که در چند وقت اخیر پیشرفت 
فوق العاده ای داشته، بخش هوش مصنوعی است. معرفی دیپ 
فیک و پیشرفت روزافزون دستیارهای صوتی به ما نشان می دهند 
که نوع تعامل انسان ها با رایانه به مرور در حال تغییر است. با وجود 
پیشرفت  در ابزارهای دیجیتالی و هوش مصنوعی، پیش بینی جعل 
هویت انسان ها توسط رایانه ها اصال دور از انتظار نیست.

جایگاه مدیریت دانش در 
جهان امروز

مقدمه:  
 از دهه 1970 میالدی با پیشرفت سریع فناوری های برتر در جهان، 
به ویژه در زمینه های ارتباطات و رایانه، الگوی رشد اقتصادی 
جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، از دهه 1990 میالدی 
دانش مهم ترین سرمایه جایگزین سرمایه های پولی و فیزیکی شد 
)چن و همکاران ]1[، 2004( البته مهارت های افراد برای پایگاه 
دانش سازمان حیاتی است. دانش سازمان برخالف دانش 
فردی پویاست و به وسیله نیروهای مختلف جابه جا می شود. 

)حمزه ای، بهاره، 2012(
هرچند مدیریت دانش به طور گسترده ای در تئوری و عمل 
کار خاصی  بحث شده است، هنوز در بخش دولتی روی آن 
انجام نگرفته است )شریف الدین و دیگران،2004، ص 96(. ما 
کنون در عصری زندگی می کنیم که حقیقتا می توان آن را عصر  ا
دانش نامید )طارق خلیل،1381، ص 36(. این روزها دانش 
بیشترین ارزش را در سازمان ها دارد )بریتو و دیگران،2010، ص 
127( و موفقیت شرکت ها در قرن 21 با توجه به بازارهایی که 
هر روز رقابتی تر می شوند، منوط به استفاده از دانشی است که 
شرکت ها در فرایندهای کلیدی خود بدان نیاز دارند )ان.دی. لال 
و دیگران،2001، ص 152(. در این میان سازمان هایی که درجه 
باالیی از خالقیت و عملکرد کاری دارند دانش خود را به صورت 
اثربخشی مدیریت می کنند )کورادو و راموس،2010، ص 323(. 
ازآنجا که استخدام کارمندان در بخش دولتی طوالنی مدت است، 
کارمندان در این سازمان ها دانش زیادی را در مورد کار خود کسب 
می کنند. بنابراین نیاز است این دانش قبل از بازنشسته شدن و 
خروج این نیروها از سازمان تسهیم و در اختیار سایر کارمندان قرار 
ج نشود. برای  گیرد تا این سرمایه گران به راحتی از سازمان خار
گسترش مدیریت دانش و رسیدن به اهداف آن در یک سازمان 
نیاز به یکسری فرایندهای خواهد بود تا فعالیت ها در هر سازمان 

دانش محور شود. )ساعی، رضا، 1394(
ضرورت و اهمیت تحقیق:  

دانش از دیرباز مورد اهمیت فراوان بوده است. اهمیتش تا 
آنجاست که آیاتی در قرآن کریم در مورد آن نازل شده است که 
به برخی آز آن ها اشاره می شود: خداوند در سوره اعراف، آیه 7 
می فرماید: »و از روی دانش به آنان گزارش خواهیم داد و ما از 
احوال آنان غایب نبوده ایم« یا همچنین در سوره یوسف، آیه 22 
می فرماید« »و چون به رشد رسید، او )یوسف( را حکمت و دانش 
عطا کردیم و نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم«. در کتاب 
روح بخش نهج البالغه نیز حضرت علی در خطبه 104 می فرماید: 
گیری دانش بشتابید، قبل از آنکه درختش خشک  »برای فرا
شود.« مطالب فوق به وضوح اهمیت دانش را نشان می دهد. 
جالب توجه است که مطالعات انجام شده در کشورهای اروپایی 
نشان می دهد در سال 2000، مدیریت دانش توسط 80 درصد از 
بزرگ ترین شرکت های جهان به کار گرفته شده است )علیقلی، 
منصوره، 2012(. این خود بیانگر اهمیت مدیریت دانش است. 
سازمان ها برای انجام مأموریت ها و دست یابی به اهداف خود 
دارای منابع و دارایی های متعددی هستند. برخی از این منابع و 
دارایی ها بسیار ارزشمند و راهبردی هستند که برای کسب مزیت 
رقابتی سازمان نقش محوری دارند. دانش برای تمام سازمان ها 
ازجمله این منابع و دارایی هاست، به طوری که صاحب نظران 
علم مدیریت، دانش را جایگزین نهایی تولید، ثروت و سرمایه 
کر معتقد است  پولی می دانند )تافلر ]2[، 1990(. همچنین پیتر درا
که در اقتصاد امروز دنیا، دانش منبعی همانند و در عرض سایر 
منابع تولید مانند کار و سرمایه و زمین نیست، بلکه تنها منبع 
کر، 1992(. در واقع دانش  معنی دار عصر حاضر به شمار می رود )درا
تنها منبعی در سازمان است که در اثر استفاده، نه تنها از ارزش 
آن کاسته نشده، بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می شود )گالسر ]3[، 
1998( این دانش در رویه ها، دستورالعمل ها، دیدگاه ها، اقدامات 
و تصمیمات سازمانی مستقر و مستتر است و زمانی اهمیت بیشتر 
می یابد که به محصوالت و خدمات ارزشمندی تبدیل شود. 

)توالیی، روح اهلل، 2014(
سرعت باالی توسعه تکنولوژی های جدید و ارتباطات دیجیتال 
منجر به افزایش اهمیت مدیریت دانش به عنوان یک منبع حیاتی 
برای کسب مزیت رقابتی گردیده است )خراسانی، حامد، 2013(. 
مدیریت دانش با تسهیم دانش در سازمان و به حافظه سپردن 
دانش افراد در حافظه سازمانی می تواند کارکنانی دانشی بار آورد 
که پاسخگوی نیاز مراجعین خود باشد. مراجعینی که روزبه روز 
گاه تر می شوند و توقعات باالتری از سازمان ها دارند. در چنین  آ
کتور اساسی در سازمان های  فضایی خلق و مبادله دانش یک فا
دولتی برای ارائه خدمات بهتر و تصمیم گیری های منطقی تر است 

)همان منبع، 2013(.
ادامه دارد...

در حال حاضر بدافزار RedLine، کاربردی ترین بدافزار درزمینه سرقت اطالعات است که از طریق کمپین های فیشینگ با فایل های آلوده ضمیمه شده به ایمیل، 
اسکم های YouTube و همچنین از طریق سایت های دانلود نرم افزارهای کرک شده و غیرقانونی منتشر می شود.

این بدافزار پس از نصب  شدن روی سیستم، شروع به سرقت کوکی ها، اطالعات هویتی، اطالعات کارت های اعتباری و اطالعاتی که به صورت خودکار در مرورگرها ذخیره شده اند، 
می کند. همچنین می تواند اطالعات هویتی ذخیره شده در VPN client ها، FTP client ها و کیف پول های رمزارز را سرقت نماید و برروی سیستم آلوده شده، کدهای اجرایی و نرم افزارهای دیگری 
اجرا کند. اطالعات سرقت شده در یک آرشیو به نام »logs« جمع آوری و از راه دور در یک سرور آپلود می شود. مهاجمان از این اطالعات برای نفوذ به سایر حساب های کاربری استفاده می کنند و 

یا این اطالعات را باقیمت ناچیز 5 دالر به ازای هر log ، در بازارهای دارک وب می فروشند.
اخیرا یک محقق امنیتی، سروری را که حاوی بیش از 6 میلیون از logهای RedLine است، کشف کرد که البته بسیاری از این اطالعات، آدرس های ایمیل تکراری هستند که برای سرویس های 

گوست و سپتامبر سال 2021 جمع آوری شده است. مختلف استفاده شده اند. با بررسی های بیشتر مشخص شد که این اطالعات شامل 441657 آدرس ایمیل یکتاست که در آ
سرویس هشدار نشت داده Have I Been Pwned، در حال حاضر امکانی فراهم کرده است تا کاربران با بررسی آدرس ایمیل خود، از این  که ایمیل ایشان در فهرست حساب های کاربری سرقت شده 

گاهی یابند. در کمپین های بدافزار RedLine قرار دارد یا خیر، آ
TECHTOSEE :منبع خبر  

در روزهای اخیر بسیاری از کاربران LastPass، از طریق ایمیل، هشدارهایی مبنی بر ورود غیرمجاز به حساب کاربری خود دریافت کردند، با این مضمون که شخصی 
از برزیل )و همچنین از سایر نقاط جهان( در تالش بوده است تا به حساب کاربری ایشان در LastPass ورود کند.

LastPass، یک ابزار مدیریت گذرواژه محبوب است که به صورت رایگان در اختیار کاربران قرارگرفته است و می تواند به تولید، ذخیره و تغییر خودکار گذرواژه در بازه های زمانی 
منظم بپردازد.

با افزایش گزارش های دریافت شده از کاربران درباره این هشدارها، شرکت LastPass شروع به بررسی موضوع کرد. در ابتدا تصور می شد این مشکل از طریق بات های خودکاری ایجاد شده است 
که در تالش اند با انجام حمالت credential stuffing و با استفاده از گذرواژه هایی که در جای دیگری از وب، از کاربران سرقت شده است، به حساب کاربران در LastPass وارد شوند؛ اما با بررسی های 
بیشتر مشخص شد که این مشکل در اثر خطایی در مکانیسم های دفاعی تعبیه شده در سیستم های شرکت LastPass روی  داده است که باهدف اطالع رسانی به کاربران درباره تالش های 

عوامل تهدید و دفاع از ایشان در برابر حمالت credential stuffing طراحی شده بود. LastPass با تنظیم سیستم هشدار امنیتی، این مشکل را برطرف ساخت.
techradar.pro :منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

RedLine انتشار حساب های کاربری سرقت شده توسط بدافزار

LastPass ماجرای ارسال هشدارهای امنیتی به کاربران

تحقیقات در مورد بهترین ترکیب از 
قطر غلتک ها نشـان داده است که 
بیشـترین کاهش ضخامـت ورق را 
می تـوان بـا قطـر غلتـک نـورد بیـن 
۳۰۰ تـا ۴۰۰ میلی متـر بـرای سیسـتم 
کثـر عـرض ورق بیـن  UCM بـا حدا
۱۵۰۰ و ۱9۰۰ میلی متـر بـه دسـت آورد

امنیت سایبری 

نسل جدید استندهای نورد سرد

Hyper UCM شکل 1- نمایی از سیستم

کثر عرض ورق در فرایندهای مختلف شکل 2- مقایسه نسبت قطر غلتک نورد به حدا Hyper UCM استاندارد و UCM شکل 3- مقایسه قطر غلتک نورد در

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 
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داود جعفری شاغل در خط برش سبک و سنگین

لطفا مسئولین امکان افزایش وام های ضروری و مسکن را 
بررسی و اقدامات الزم را مبذول فرمایند.

913***5383

شیرازی شاغل در آموزش

لطفا مسئولین ترابری نسبت به شلوغی سرویس سکوی 
28 روزکار و رعایت و پیشگیری از ویروس کرونا اقدام الزم 

را انجام دهند.
کارکنان  همچنین با توجه به تورم، جهت افزایش حقوق 

اقدامات الزم صورت پذیرد.
913***0386

پیام همکار گرامی، محمدعلی زمانی شاغل در پشتیبانی 
به  پیگیری  و  بررسی  جهت  و  دریافت  مشتریان  فنی 

مسئولین مربوطه ارسال گردید.

موفقیت فرزند یکی از کارکنان
 در عرصه علمی

 اجتمـــــا             عـــــــی

نحوه برخورد با کودک غرغروزیبا بودن را برای کودک تبدیل به ارزش نکنید

کودکان امروزی به خصوص دختربچه ها به تقلید از 
کردن، رنگ مو و.. تمایل پیدا  مادرانشان به آرایش، مانیکور 
کودکان خود را آرایش می کنند،  کرده اند و بعضی از مادران 
گاه باشند. بسیاری از والدین  بدون آنکه از عوارض آن آ
اجازه آرایش به آن ها می دهند بدون اینکه بدانند این لوازم 
چه مضراتی برای آن ها در پی دارد و یا اینکه از عوارض روحی 
آن باخبر باشند.

که معموال هر پدر و مادری با آن  یکی از بزرگ ترین چالش هایی 
کودک غرغرو است. مواجه می شود برخورد با 
کودک غرغرو مواجه هستید، قبل  گر در چنین موقعیتی با یک  ا
کودک دالیل علمی دارد و  که غر زدن  از هر چیز، به یاد بیاورید 
کاری را پیش ببرد. فقط در این صورت  او می خواهد با غر زدن 
که دیگر دلخور نمی شوید و سعی می کنید با دلسوزی  است 
کنش نشان دهید. وا

گر نگاه عمیق تری به زندگی   از گذشته تا به امروز، ا
انسان بیندازیم، متوجه می شویم گروه هایی که افراد 
آن با یکدیگر همکاری می کردند از افرادی که عضو هیچ 
گروهی نبودند یا گروه هایی که در آن افراد به دنبال منافع شخصی خود 
بوده اند، بهتر عمل کرده و دوام بیشتری آورده اند. نکته قابل توجه 
این است که کارایی یک گروه تنها به هوش افراد و استعداد فنی آن ها 
مربوط نیست و برای آنکه یک گروه عملکرد درخشانی داشته باشد، 
نیازمند هوش هیجانی است. ازاین رو، در جهانی که کار به صورت 
گروهی انجام می پذیرد، هوش هیجانی برای کسب موفقیت اهمیت 
فراوانی دارد. به طورکلی، موفقیت یک گروه به عوامل متعددی بستگی 

دارد، اما عوامل انسانی مانند نحوه برقراری ارتباط افراد با یکدیگر
ازاهمیت بیشتری برخوردار است.

هوش جمعی در مقایسه با هوش فردی
 ذهن گروه بسیار باهوش تر از ذهن افراد است. به عبارت دیگر، عملکرد یک 
گروه از افراد با استعدادهای متفاوت در مقایسه با عملکرد افراد به تنهایی، 
می تواند بهتر باشد و افراد گروه موفقیت های بیشتری کسب کنند؛ اما 
تمامی گروه ها عملکرد عالی ندارند. چیزی که گروه ها را به گروه های عالی 
تبدیل می کند، درحقیقت به مهارت های میان فردی و میزان سازگاری 
گر افراد یک گروه با احساسات دیگران بیگانه  اعضای گروه برمی گردد. ا

و فاقد توانایی حل اختالف نظرها یا ایجاد ارتباطی مؤثر باشند، آن گروه 
به یک گروه کارآمد تبدیل نخواهد شد. بنابراین، مهارت های اجتماعی 
بار دیگر اهمیت خود را به اثبات می رسانند. در ادامه دو مورد دیگر از این 

مهارت ها  را ارائه خواهیم کرد.
پیوندهای دوستانه

 در کار خود بسیار مغرور و ازخودراضی شده بود و زحمت برقراری ارتباط با 
هیچ فردی را به خود نمی داد. زمانی که کار خود را از دست داد هیچ کس 
نبود او را حمایت و در یافتن کار جدید به او کمک کند. همان زمان بود 
که فهمید، در کار، روابط همه چیز است. در حقیقت، شبکه تماس های 
شما، سرمایه شخصی تان به حساب می آید و خوب کار کردن در شغلتان 
تا حدی به فعالیت شبکه ای از افرادی که با شما کار می کنند بستگی 
دارد. ازاین رو، رمز موفقیت شما در هر شغلی این است که بتوانید روابط 
دوستانه با افراد برقرار کنید و آن را نگه دارید. یکی از مزایای ایجاد ارتباط 
با همکارانتان، به وجود آمدن گنجینه ای از اعتماد و اطمینان است. 
افرادی که در برقراری ارتباط ضعیف اند، معموال افرادی هستند که 
صرفا دعوت ها را می پذیرند و هیچ گاه از کسی دعوت نمی کنند یا افرادی 
هستند که گفت وگوی خود را محدود به موضوعات کاری می کنند و برای 
گسترش روابط خود تالشی نمی کنند. کارکنانی که در ایجاد شبکه های 
ارتباطی مهارت بسیاری دارند، اصوال زندگی خصوصی و کاری شان را 

در هم می آمیزند و روابط دوستانه شخصی شان را در محیط کار به وجود 
می آورند. به طورکلی، برقراری رابطه دوستانه به همدلی بستگی دارد 
و معموال با گفت وگوهای معمولی درباره خانواده، ورزش، فرزندان و 

موضوعات جاری زندگی به وجود می آید.
تشریک مساعی

 پس از برقراری ارتباط با همکاران، برای رسیدن به اهداف و نتایج 
مطلوب، همکاری با یکدیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازاین رو، 
کارکنان برجسته سعی می کنند روابط دوستانه مبتنی بر همکاری 
ایجاد کنند و میان انجام وظایف و توجه به روابط خود تعادل به وجود 
ک  آورند. همچنین، آن ها طرح ها و اطالعات خود را با دیگران به اشترا
می گذارند. باید این را بدانید که انجام دادن کارها به بهای از بین رفتن 
رابطه میان افراد نیست و نادیده گرفتن جنبه دوستانه کار، پیامدهایی 
دارد. گروهی که کار کردن با یکدیگر برایشان خوشایند است، از بودن 
در کنار هم لذت می برند، با هم شوخی می کنند و ساعات خوشی را 
گروه ها در مقایسه  می گذرانند، دارای پیوند هیجانی هستند. این 
با گروه های فاقد این پیوند، کمتر احتمال دارد که در شرایط پرفشار 

کارآمد شوند و از کار بیفتند. نا
در شماره هفته آینده، به ارائه ادامه مهارت های اجتماعی هشت گانه 

خواهیم پرداخت.

هوش هیجانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

با نهایت تأسف در هفته گذشته امید علی یلمه ها شاغل 
 در نورد سرد، محسن لطفی شاغل در فوالدسازی و

 امیر احمدی راد شاغل در راه آهن در غم درگذشت پدر 
به سوگ نشستند.

همچنین همکار بازنشسته شادروان سهراب براتی سده 
به علت تصادف رانندگی 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.

مهدی شاهین دانش آموز پایه هفتم و عضو گروه پیشتازان 
سازمان دانش آموزی و از افتخارات دبیرستان و شهرستان 
خمینی شهر و فرزند همکار گرامی سعید شاهین شاغل در نورد 
سرد، موفق به ساخت خودرو تک نفره کارتینگ شد و عالوه بر 
کسب رتبه برتر شهرستان، در جشنواره خوارزمی به مرحله استانی 

راه یافت و به سازمان دانش آموزی کشور نیز معرفی گردید.

 موفقیت یکی از همکاران
 در عرصه هنری

امیر فربد فرید شاغل در واحد تضمین کیفیت، عکسی با موضوع 
شهر در جشنواره بین المللی خیام ارائه کرد که مورد پذیرش 

قرار گرفت.

ابراز همدردی

موفقیت

 انسان موجودی اجتماعی

مهدی شاهین

امیر فربد فرید

 شادروان سهراب براتی سده

احمدعزیزی
کوره های قوس الکتریکی

روز بازنشستگی :  1400/06/30

محمد رضازمانی قهنویه
توزیع برق واحد انرژی و سیاالت

روز بازنشستگی :  1400/06/30

داودبیات ریزی
انبار تختال و کوره هاي پیشگرمکن

روز بازنشستگی :  1400/06/30

مسلم محمدیان
تولید و تعمیرات ریخته گری مداوم 

روز بازنشستگی :  1400/06/30

حاجتعلی کرمی چمگردانی
تولید و توزیع سیاالت سبا

روز بازنشستگی :  1400/06/30

سعیدقاسمی
خطوط نهائی و تکمیل نورد گرم

روز بازنشستگی :  1400/06/30

الد 
 فو

ان
تگ

شس
ازن

ب

فوالد من

ســازمان تأمیــن اجتماعــی در خصــوص ارائــه خدمــات جدیــد آن ســازمان پیرامــون موضــوع امــکان بیمه پــردازی بــرای 
فرزنــدان باالی 18 ســال، دانشــجویان و زنــان خانه دار بــرای کلیه کارکنان شــاغل و بازنشســته شــرکت  اعــم از مشــموالن صندوق 

ح ذیل ارائه نموده است: فوالد و صندوق سازمان تأمین اجتماعی و افراد تحت تکفل ایشان خدمات جدیدی را به شر
کثر 50 سال سن   معادل مازاد سنی سابقه برای باالتر از 50 سال سن    شرایط:   دارا بودن حداقل 18 سال و حدا

 دارا بودن کارت دانشجویی معتبر یا گواهی اشتغال به تحصیل )فقط برای دانشجویان(
خ ها و مبالغ:    12 درصد 3،186،594 ریال  14 درصد 3،717،693 ریال     18 درصد 4،779،891 ریال نر

بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی   تعهدات سازمان: بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی    
بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت   

ــرارداد ES.TAMIN.IR مراجعــه  ــه وب ســایت غیرحضــوری ســازمان تأمیــن اجتماعــی جهــت عقــد ق جهــت کســب اطالعــات بیشــتر ب
فرماییــد.

تأمین اجتماعی شعبه مبارکه

خدمات جدید سازمان تأمین اجتماعی

اطالعیه

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 
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 ورزش             

کسون تهران را شکست دهد. تیم بسکتبال سپاهان در هفته سیزدهم  لیگ برتر موفق شد ا
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم بسکتبال فوالد مبارکه  سپاهان در هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر 

کسون تهران قرار گرفت. بسکتبال رو در روی ا
کوارتر اول با نتیجه 29 بر 13 و کوارتر دوم با نتیجه 22 بر 21 و کوارتر سوم با نتیجه 17 بر 11 به سود فوالد مبارکه سپاهان و کوارتر چهارم با نتیجه 27 بر 21 

کسون تمام شد که در نهایت فوالد مبارکه سپاهان با نتیجه 89 بر 72 پیروز بازی شد. به نفع ا

در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بانوان، طالیی پوشان  فوالد مبارکه سپاهان توانستند با برتری قاطع ده بر صفر تیم 
ملی پوشان شهرکرد را در هم بکوبند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در ادامه رقابت های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور 
جام کوثر تیم های ملی پوشان شهرکرد و فوالد مبارکه سپاهان در ورزشگاه انقالب شهرکرد به مصاف یکدیگر رفتند.

در این دیدار تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان از ساعت 13 مهمان تیم ملی پوشان شهرکرد بود که در پایان سپاهان با نتیجه 10 بر صفر به 
پیروزی رسید.

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل 

)مرحله هفتادو سوم(

بـــا تشـــکر از مشـــارکت شـــما در مســـابقه ورزش در خانـــه، اســـامی 
برنـــدگان مرحلـــه هفتـــاد و دوم تمرینـــات بـــه شـــرح زیـــر اســـت.

برنـــدگان مســـابقه عکـــس ورزش در منـــزل مرحلـــه هفتادوســـوم 
می تواننـــد جهـــت دریافـــت جوایـــز خـــود، بـــه ســـاختمان امـــور 
ــارم ایـــن  ــه کننـــد. همچنیـــن مرحلـــۀ هفتاد و چهـ ورزش مراجعـ
مســـابقه در جریـــان اســـت. عالقه منـــدان می تواننـــد طبـــق 
دســـتورالعمل ذیل، عالوه بـــر انجام تمرینات ورزشـــی در مســـابقه 

شـــرکت کنیـــد.

ایمان مالکی 133740

رضا رحیمی آدرگانی 943218

عبداله ایزدپور 992348

مهدی سلیمانی 992712

مهران توالییان 957437

اطالعیه

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با دو گل پدیده را شکست داد
دعوت سه بازیکن و یک مربی هندبال فوالد مبارکه 
سپاهان نوین به تیم ملی

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، دوشنبه  به 
13 دی ماه 14۰۰، در چارچوب هفته سیزدهم رقابت های لیگ 
برتر تیم های فوتبال پدیده و  فوالد مبارکه سپاهان در ورزشگاه 
ثامن مشهد به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت در نیمه دوم این 
دیدار با فشار سنگین طالیی پوشان بر دروازه پدیده، با برتری 2 بر 
صفر فوالد مبارکه سپاهان به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، سه بازیکن و یک 
مربی از هندبال فوالد مبارکه سپاهان نوین به تیم ملی جوانان دعوت 
شدند وبا اعالم فهرست اردوی تیم ملی جوانان هندبال ایران، نام علی 
حفیظیان، ابوالفضل قاسمی و یونس نصیری به عنوان بازیکن و بهزاد 
قهرایی پور به عنوان مربی بدن ساز از تیم هندبال سپاهان نوین به چشم 
می خورد.

 برتری قاطع فوالد مبارکه سپاهان
کسون در لیگ برتر بسکتبال  مقابل ا

 برد قاطع بانوان طالیی پوش 
فوالد مبارکه سپاهان در شهرکرد

مسابقات آمادگی جسمانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( در بخش بانوان در سال 1400 
به میزبانی مس سرچشمه با حضور 36 نفر از بهترین های این رشته در قالب 12 تیم به مدت دو روز در سالن ورزشی شهدای 

کارگر شهر کرمان برگزار شد
در این مسابقات، بانوان تیم صنعت فوالد مبارکه توانستند با ثبت رکوردهای برتر، حریفان خود را به صورت پیاپی شکست دهند و مقام اول این دوره 
از مسابقات را از آن خود سازند و با اقتدار بر سکوی قهرمانی مسابقات آمادگی جسمانی ایمیدرو کشور بایستند. همچنین  مریم جعفری جبلی  از شرکت 

توکافوالد در بخش انفرادی در رده سنی 30 تا 40 سال مدال طال را از آن خود کرد.
شایان ذکر است تیم های مس شهر بابک و سنگ آهن گوهر زمین به ترتیب مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.

بانوان تیم صنعت فوالد مبارکه قهرمان مسابقات ایمیدرو کشور

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.

برگزاری مرحله هفتادوچهارم  مسابقه عکس ورزش در منزل

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

خبر کوتاه

اطالعیه

سرمربی تیم ملی فوتبال زنان، شش بازیکن فوالد مبارکه سپاهان را به اردو تیم ملی فراخواند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در ادامه برنامه آماده سازی تیم ملی فوتبال زنان ایران در راه حضور 
در رقابت هـای جـام ملت هـای آسـیا 2022 هنـد، آخریـن اردوی تیم ملـی بانوان بـه میزبانـی تهـران  و کیـش برگزار می شـود و 

به همین منظور مریم ایراندوسـت 26 بازیکـن را به ایـن اردو دعوت کرد تـا در نهایت از بین آن ها 23 بازیکن در لیسـت نهایـی قرار بگیرند.
هاجر دباغی، فاطمه عادلی، مینا نافعی،  مرضیه نیکخواه، سـارا ظهرابی نیا، ثناصادقی، شـش بازیکن تیم فوالد مبارکه سپاهان هستند که  

به آخرین اردوی تیم ملی فوتبال بانوان کشـور پیش از اعزام به هندوسـتان دعوت شدند.

بدین وســـیله بـــه اطـــالع همـــکاران گرامـــی می رســـاند از تاریـــخ 14 دی مـــاه 1400 اســـتفاده از ســـانس های اســـتخر فـــوالد 
فقـــط بـــا رزرو قبلـــی اســـت. لـــذا متقاضیـــان محتـــرم بـــا مراجعـــه وب ســـایت امـــور ورزش بـــه آدرس SPORT.MSC.IR جهـــت 

ثبـــت رزرو اقـــدام فرماینـــد.

به اطالع کلیــه همــکاران ارجمنــد می رســاند همایــش بــزرگ ورزش صبحگاهی گرامیداشــت ســالروز افتتــاح فوالد 
خ 1400/10/22 ســاعت ۸:00 صبح بــا رعایت پروتکل هــای بهداشــتی در محل باند  مبارکــه، در روز چهارشــنبه مــور

هلی کوپتــر جنــب ســاختمان مرکــزی برگــزار می گــردد.
خواهشمند است ضمن رعایت موارد ذیل در تاریخ و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید.

 1. نظر بــه اینکه برگــزاری همایش فــوق به صــورت مکانیزه اســت و ثبت نــام همکاران در شــروع و پایــان همایش به وســیله دســتگاه های 
کارت خوان انجام خواهد شــد، همراه داشــتن کارت شناســایی پرســنلی هنــگام ثبت نام در شــروع همایش الزامی اســت.

2. همراه داشتن البسه و کفش ورزشی الزامی است.
3. شرکت کنندگان نباید هیچ گونه منع و محدودیت پزشکی جهت اجرای همایش داشته باشند.

4. محل برگزاری همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در باند هلی کوپتر جنب ساختمان مرکزی است.
5. حضور شرکت کنندگان محترم با ماسک بهداشتی الزامی است.

 حضور شش بانوی طالیی پوش فوالد مبارکه
 در آخرین اردو مسابقات آسیایی

رزرو سانس های استخر فوالد مبارکه

 همایش بزرگ ورزش صبحگاهی 
به مناسبت سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه

 ورزش              ورزش             



بسم اهلل الرحمن الرحیم  
رفیق باوفا

عزیز برادرم حسین، پس از سی سال، خصوصا در این 
بیست سال که نفس تو پیوسته تنفسم بود، اولین سفر را 
بدون تو در حال انجام هستم. در طول سفر بارها برحسب 
عادت صدایت کردم. همه تعجب کردند، در هواپیما، 
ماشین و... . بارها نگاه کردم، جایت خالی بود، معلوم شد 

خیلی دوستت داشته ام. 
حسین عزیز، خوشحالم از من جدا شدی، خیلی خوشحالم. 
گرچه مدتی ازلحاظ روحی گمشده ای دارم، اما از جدا شدن  ا
تو خوشحالم، چون طاقت نداشتم تو را از دست بدهم. من 
همه عزیزانم را از دست داده ام و عزادار ابدی آن ها هستم، 
لحظه ای نمی توانم بدون آن ها شاد باشم. هر وقت خواستم 
زندگی کنم و آرامش داشته باشم، یک صف طوالنی از دوستان 
شهیدم که همراهم بودند، مثل پروانه دورم می چرخیدند و 

جلو چشمم هستند.

حسین، بارها که با هم به خطوط مقدم می رفتیم، من سعی 
گرچه هرگز بر  می کردم تو با من نیایی و تو را عقب نگه دارم. ا
زبان جاری نکردم و می نویسم برای آینده پس از خودم.خدا 
می داند با هریک از آن ها که از دست داده ام چه بر من گذشت 
و حتی بادپا، جمالی، علی دادی را از دست دادم و نگران بودم 
که تو را هم از دست بدهم. همیشه جلو که می رفتم نگران 
پشت سرم بودم که نکند گلوله ای بخورد و تو شهید شوی. به 
این دلیل خوشحالم که از من جدا شدی، حداقل دیگر داغدار 
تو نمی شوم و زنده از من جدا شدی که خداوند را سپاسگزارم.

حسین جان، شهادت می دهم که سی سال با اخالص و 
کی و سالمت و صداقت زندگی ات را فدای اسالم کردی.  پا
تو بی نظیری در وفا، صداقت و اخالص. حسینی که برای هر 
مجاهدی اعم از عراقی، سوری، لبنانی، افغانی و یمنی، آشنا 
بود. او نشانه و نشانی من بود. چه زیبا بود در این چند روز 
سراغت را از من می گرفتند و کسی باور نمی کرد همراهم نباشی.

گر رفتم و آبرو داشتم، بدون تو وارد  به تو قول می دهم که ا

بهشت نشوم.
گاهی بر غم و اندوه درونم.  حسین، می دانی چه وضعی دارم و آ
می دانی چقدر به دعایت نیازمندم. خوب می دانی چقدر 
گرفته است و لحظه ای  کم و ترس همه وجودم را فرا هراسنا
رهایم نمی کند. اما نه ترس از دشمن و نه ترس از نداشتن، 
نه ترس از مقام و مکان. تو می دانی. چون پاره ای از وجودم 
گاهی به همه  بودی، ترس من از چگونه رفتن است، تو آ

اسرارم. دعایم کن و در دعایت رهایم نکن.

حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( فرمودند:
که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار  کسی 

بزرگ برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد. 101010101212127 -2-2-3-4-10       -4-6

وانتی

لبوم مرشد آ

۱ 7 : 3 4

۱ 7 : 35

۱ 7 : 3 6

۱ 7 : 3 7

۱ 7 : 38

۱ 7 : 38

۱ 7 : 3 ۹

۱ 7 : 4 0

۱ 2 : ۱ ۱

۱ 2 : ۱ ۱

۱ 2 : ۱ ۱

۱ 2 : ۱ 2

۱ 2 : ۱ 2

۱ 2 : ۱ 3

۱ 2 : ۱ 3

۱ 2 : ۱ 3

7 : 06

7 : 06

7 : 06

7 : 06

7 : 06

7 : 06

7 : 06

7 : 06

5 : 4 ۱

5 : 4 ۱

5 : 4 ۱

5 : 4 ۱

5 : 4 ۱

5 : 4 ۱

5 : 4 ۱

5 : 4 ۱

ع آفتاباذان صبح اذان مغرباذان ظهرطلو

شــــنــــبــــــــه

یکشــنـبــــه

دو شــنــبـــه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبــه

جـــمـــعــــــه

شـــنــــبـــــــــه

1400/10/18

1400/10/19

1400/10/20

1400/10/21

1400/10/22

1400/10/23

1400/10/24

1400/10/25

شنبه                                       24  دی جمعه                                24   دیپنجشنبه                       23  دی چهارشنبه                            22  دیسه شنبه                         21  دی  دانلود نسخه پی دی افدوشنبه                               20  دییکشنبه                                 19  دیشنبه                                    18  دی

حدیث

اوقات شرعی فوالد

معرفی بازی

معرفی موسیقی

 فرهنــݡگــــی

گر تا حاال ندیدید یک نفر با یک وانت پیکاِن ارتفاع زده، آن هم  ا
با 600 کیلو بار گوجه و بادمجان، در اتوبان تهران-کرج  براند، پس هنوز 

گیمز رو بازی نکرده اید. شاهکار جدید استودیو نوآ
بازی »وانتی« یک بازی موبایلی فانتزی با حال و هوای نوستالژی است که 
هیجان و خنده رو با هم آمیخته تا شما لحظات شاد و دلپذیری را در کنار 
دوستان و خانواده  تان تجربه کنید. گرافیک بازی واقعا جذاب و زیباست 
و تنوع ماشین ها و مرحله ها هم به این جذابیت اضافه کرده است تا از یک 
سبک بازی پرطرفدار، یک بازی موبایلی بی نظیر به اسم »وانتی« معرفی 
شود. بیش از 12 وانت فانتزی، چند کامیون بزرگ، راننده های جالب با 
استایل های مختلف و مراحل متنوع داستانی در 3 فصل و البته تنوع 
جاده ها و حالت بی پایان، باعث می شود »وانتی« تا مدت زیادی بتواند 
شما را سرگرم کند. عالوه بر این می توانید این بازی را با دوستانتان به 

صورت آنالین نیز بازی کنید.

کالسیک از آغاز ضبط  آهنگ ساز و رهبر ارکستر موسیقی 
سمفونیک »مرشد« به خوانندگی محمد معتمدی خبر داد.

علی رهبری آهنگ ساز و رهبر ارکستر در این خصوص بیان کرد: طبق 
کسوس، از شرکت های  برنامه ریزی های انجام گرفته با همکاری کمپانی نا
معتبر تولید و انتشار آثار موسیقایی در کشور آلمان، ضبط پوئم سمفونیک 
»مرشد« را در شهر وین آغاز می کنیم. این اثر که در ردیف مجموعه پوئم 
سمفونیک های »مادرم ایران« آهنگ سازی شده روی اشعار فردوسی و  
کسوفون، ویبرافون، تمبک،  با یک آنسامبل نسبتا کوچک متشکل از سا
دف، هارپ و سازهای کوبه ای غربی ساخته شده است. البته اولین آلبوم 
از پروژه »مادرم ایران« با عنوان نوحه خوان با تبلیغاتی گسترده توسط 

کسوس به بازار بین المللی عرضه شد.  نا

 معرفی اپلیکیشن

با انتشار مقاله توهین آمیز احمد رشیدی در روزنامه اطالعات، مردم شهر قم قبل از هر جای   
کنش قمی ها در روز 17 دی ماه سال 1356  کنش نشان دادند. این وا دیگر به این مطالب توهین آمیز وا
زمینه ساز قیام تاریخی قمی ها در روز 19 دی ماه گردید. در کتاب انقالب اسالمی ایران از دی 1356 تا 
بهمن 1357 که توسط مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده، گزارشی از زبان شاهدان عینی این 

قیام تاریخی بدین شرح می خوانیم:
با وجود اینکه هنوز روزنامه به قم نرسیده بود، ولی خبر آن در قم پخش شده بود. به همین خاطر عصر 
شنبه، 17 دی ماه که کامیون حامل روزنامه وارد شهر قم شد، عده کثیری از مردم بدان هجوم بردند و در 
ک در گزارشی وقایع این روز را چنین شرح داد: در تظاهرات  لحظه ای روزنامه ها را به آتش کشیدند. ساوا
امشب به عنوان اعتراض، حدود 100 عدد روزنامه اطالعات را پاره کردند. ضمنا به عنوان اعتراض نسبت به 

توهینی که در روزنامه اطالعات به خمینی شده بود، کلیه درب های حوزه تعطیل بود.
ک در سر چهارراه ها مسلح به سالح های گرم و سرد ایستاده بودند. نماز جماعت مغرب و عشا  پلیس و ساوا
در مسجد اعظم قم برگزار شد و بعد از آن، طالب با شعار »درود بر خمینی«، »مرگ بر این حکومت یزیدی«، 
»مرگ بر این حکومت پهلوی« و »دانشجو روحانی، پیوندتان مبارک« به تظاهرات خود در مسجد و حرم 
حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( ادامه دادند. فریادهای خالصانه تظاهرکنندگان باعث تحریک مردم و 
به حرکت درآمدن آنان شد. در مقابل این صحنه پلیس به وحشت افتاد و دستور داد همه مردم از حرم 
و صحن حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( بیرون بروند. عده ای از جمعیت به سمت خیابان صفائیه 
رفتند و عده بیشتری به سوی چهارمردان حرکت کردند. در این دو خیابان درگیری با پلیس تا حدود 9 

شب ادامه داشت.
کنش های تندی از سوی گروه های مختلف  خبر حوادث قم به سرعت در سراسر کشور پخش و منجر به وا
شد. بازار اصفهان از چهارشنبه،21 دی ماه به مدت شش روز تعطیل بود. نجف آباد از روز شنبه 24 دی تا 
دوشنبه 26 دی به مدت سه روز یکپارچه تعطیل بود. در مشهد نیز همان روز یکشنبه، 18 دی ماه تظاهرات 
گسترده ای در خیابان نادری صورت گرفت. علمای تهران اعالمیه ای با امضای حدود 120 نفر صادر کردند و 
به نخست وزیری فرستادند که در قم نیز پخش شد. بازاریان و وعاظ تهران نیز اعالمیه هایی در تقبیح اعمال 
وحشیانه دولت صادر کردند که همه در قم نیز پخش شد. حادثه 19 دی قم سرآغاز سلسله حوادثی بود که 

سیزده ماه ادامه یافت تا در نهایت به پیروزی انقالب اسالمی منجر شد.
   منبع: کتاب انقالب اسالمی ایران تهیه شده در مرکز اسناد انقالب اسالمی                

گی های برجسته شخصیتی اش، در تاریخ  امیرکبیر دست پرورده قائم مقام بود و به سبب ویژ  
دولتیان ایران خوش درخشید. 

واتسون، نویسنده انگلیسی، درباره امیرکبیر مطالبی گفته که برازنده اوست: در میان همه رجال اخیر 
مشرق زمین و زمامداران ایران که نامشان ثبت تاریخ جدید است، میرزاتقی خان امیرنظام بی همتاست، 
باید روز روشن با چراغ در پی او گشت. به حقیقت سزاوار است که به عنوان اشرف مخلوقات به شمار آید، 
بزرگوار مردی بود درشت و تنومند، خوش قیافه، با سیمایی گشاده و هوشمند، اهل ورزش و کشتی گیر و 

بسیار باهوش.
همه کسانی که از خودی و بیگانه درباره وی نوشته اند، به زیرکی و هوش فوق العاده او و نیروی فکری اش، 
اشاراتی دارند. بسیار پرکار بود. به همان اندازه پرکار بود که غیرت مسئولیت داشت، روزها و هفته ها 
می گذشت که از بام تا شام کار می کرد و نصیب خود را همان وظیفه مقدس می دانست و دشواری ها و 
نیرنگ ها نیز او را از کار سست و دلسرد نمی کرد. تمام وقت به گشودن مشکالت کشور دل می سپرد و خسته 
نمی شد. شاه که سراغ او را می گرفت، چنین جواب می گرفت: دیشب از بس که نشسته ام حاال ناخوش 
هستم، مشغولیات این غالم معلوم است. بیکار نمی نشیند. عزم او در کار راسخ بود. وزیرمختار انگلیس 
بارها اظهار کرد که کسی نمی تواند امیر را از تصمیمش بازدارد. زمانی هم که متوجه می شد باید برای پیشبرد 
گر تصمیمات مقامات دولتی به نظر او مخالف منافع ملی بود،  کارش نرمش نشان دهد، درنگ نمی کرد. ا

گون از اجرای آن ها سر بازمی زد. به حیله های گونا
در راستی و درستی و فسادناپذیری و صداقت و صمیمیت او هیچ کس تردید نکرد. کلنل شیل، وزیرمختار 
انگلیس و دشمن امیر، درباره وی نوشته است: پول دوستی که خوی ایرانیان است، در وجود امیر بی اثر 
است، به رشوه و عشوه کسی فریفته نمی شود. پول هایی را که جهت رشوه به وی دادند و نپذیرفت خرج 
کشتنش کردند. حرف بی مغز و فکر کم مایه نداشت، کوتاه می گفت و کوتاه می نوشت و خودش نیز ویژگی 
خود را می شناخت که می گفت: بلدیت به احوال من دارید که خالف اسالف حرف بی مایه و بی مغز 

نمی توانیم به زبان بیاوریم، چه جای اینکه بنویسیم.
رفتاری متین و سنگین داشت. کم می خندید. چشمانی سخت نافذ داشت، زمانی که امیرنظام بود 
سربازان جرئت نگاه کردن در چشم او نداشتند. مناعت طبع داشت و خودپسند نبود. هرگز به خواری تن 
نداد و از این نظر شباهت بسیاری به قائم مقام داشت. رفتار متکبرانه را از احدی تحمل نمی کرد. اتکا به 

نفس داشت و هنگام خطر بر اعصاب خود مسلط بود. حق شناس و نمک شناس بود.
کبر والیتی                    برگرفته از کتاب امیرکبیر نوشته دکتر علی ا

قیام خونین

مناسبت

مشاهیر

نامه حاج قاسم به حسین پورجعفری
پیام شهید

کتب  نرم افزار نور مطهر حاوی 72 جلد از 
به صورت  که  است  مطهری  شهید  گران قدر 
رایگان ارائه شده و به سهولت امکان مطالعه آثار 
وی و جست وجو در آن ها را به مخاطب می دهد 
آثار  مطالعاتی  ح های  طر برای  مفید  برنامه ای  و 

استاد شهید خواهد بود.
به  آسان  از  مطالعاتی  سیر  اساس  بر  آثار  فهرست 
کاربران می توانند بر  مشکل، در دسترس است و 
کتب استاد شهید  این اساس، شروع به مطالعه 
اپلیکیشن  این  قابلیت های  دیگر  از   نمایند. 

کامل  کرد: وجود متن  می توان به این موارد اشاره 
کتاب های شهید مطهری به صورت رایگان  همه 
با اخذ مجوز از انتشارات صدرا؛ برگزاری مسابقات 
همه  انجام  ارزنده؛  جوایز  با  همراه  کتاب خوانی 
در  شرکت  متن،  مطالعه  از  اعم  مسابقه  مراحل 
خود  در  و...  مسابقه  امتیاز  مشاهده  آزمون ها، 
اپلیکیشن؛ برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی 
آنالین،  کالس های  برگزاری  مطهری؛  شهید  آثار 
از  دوره  پایان  گواهینامه  صدور  و  آنالین  آزمون 

طریق خود اپلیکیشن.

مطهر نور  اپلیکیشن  

معرفی کتاب

 نویسنده: 
کرم اسالمی   ا
ناشر :
حماسه یاران 

از  یکی  شهدا  مادران  خاطرات  شاید 
دلنشین ترین آثار در حوزه دفاع مقدس باشد.

در این کتاب تصویری کوتاه و مختصر، اما پرمعنا از یک 
 عمر زندگی و فرمانبری و والیت پذیری زنی را می خوانید 
که فرزندش را فدای پابرجا ماندن و استقالل این 
سرزمین کرد و خودش نیز در راه اسالم و انقالب از 
هر چه در توان داشت به کار بست. اشرف السادات 
منتظری مادر شهید محمد معماریان که عاشقانه 
و خالصانه و از جان ودل برای فرزندان این سرزمین 
مایه می گذاشت.بخشی از این کتاب به مبارزات 
انقالبی خانم منتظری در قم و تهران می پردازد و 
نمایی کلی از سیمای زنی مجاهد را نشان می دهد 
که نقشی پررنگ و ستودنی در پیروزی انقالب داشت. 
بخش دوم کتاب به خاطرات مادر از زمان جنگ 
اختصاص دارد و به شهادت فرزند دلبندش محمد و 
همچنین فعالیت های این مادر برومند پس از جنگ 

و مشارکت های سازنده اش در کارهای خیر مردمی و 
اجتماعی می پردازد.

بخشی از کتاب تنها گریه کن
یک وقت هست آدم با خانواده شوهرش مشکلی 
ندارد و فقط رفت وآمد می کند؛ یک وقت هست که 
با خانواده شوهرش صمیمی می شود، خودمانی و 
خانه یکی؛ محبتشان را به دل می گیرد. ما این شکلی 
بودیم. من هرچه ازشان دیدم، خوبی و صمیمیت 
بود. همراه دوتا جاری دیگرم و مادرشوهرمان توی 
یک خانه زندگی می کردیم. روزمان تا آمدن مردها، 

دور هم می گذشت.
نوعروس بودم، ولی مستقل. چند ماه اول، پخت وپزم 
از مادرشوهرم جدا بود. خودم خواستم و سفره یکی 
شدیم. گفتم: دو نفر ماییم، دو نفر شما، آن هم توی 

یک خانه. چرا دوتا سفره پهن کنیم؟
آمد.  دنیا  به  دخترم  که  بودم  ده ماهه  عروِس 
پدرشوهرم، اول، بزرِگ خانواده خودش بود، بعد 
فامیل. بزرگ تری اش هم فقط به سن وسال و ریِش 
سفیدش نبود؛ آن قدر دلسوز و مهربان بود که خودش 
و حرفش روی چشممان جا داشت. اسم بچه را 

گذاشت فاطمه و ما هم روی حرفش حرف نزدیم.

کن یه  گر تنها 

 72 ساعت

سینما

در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم 
سلیمانی، از پوستر مستند 72 ساعت به کارگردانی مصطفی شوقی و 

تهیه کنندگی مهدی مطهر رونمایی شد.
این مستند سینمایی روایتی تازه و منتشرنشده از 72 ساعت منتهی به 
شهادت حاج قاسم سلیمانی است. تولید این مستند دو سال به طول 
انجامیده و در آن برای اولین بار در گفت وگو با نزدیک ترین افراد ایرانی 
و عراقی به شهید سلیمانی روایتی از سه روز پایانی زندگی حاج قاسم را 

روایت می کند.
مستند72 ساعت در یک نسخه سینمایی 75 دقیقه ای تولید شده 
کران در سینما و تلویزیون در شهرهای تهران،  و به زودی عالوه بر ا
مشهد، شیراز، قم، ساری، اصفهان، دزفول بابلسر، یزد و همدان نیز طی 

مراسم های ویژه ای رونمایی خواهد شد.
مستند »72 ساعت« تولیدشده در خانه مستند و محصول سازمان هنری 

رسانه ای اوج است.

        کارگردان:    مصطفی شوقی 

یه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان" نشر
 شماره  ۱258 

انویه  2022 شنبه ۱8 دی  ماه  ۱400     |    5 جمادی الثانی  ۱443     |   8 ژ

مدیر مسئول :  هادی نباتی نژاد     |    سر دبیر    :    سجاد  امیری فارسانی 
دبیر تحریریه :  فاطمه براتی

یا       |    چاپ:  مؤسسه همشهری  ین فردای شرق آر طراحی:  مؤسسه نگارآفر

صاحب    امتیاز:       شرکت  فوالد مبارکه اصفهان    
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