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مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح این شرکت:

توسعه مداوم کّمی، کیفی و متوازن؛ رسالت فوالد مبارکه در گام دوم انقالب اسالمی
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آلودگی هوا در کالن شهرها به ویژه در فصول پاییز و زمستان، علت بروز 
آسیب ها و بیماری های متعدد جسمی و روانی است و همین مسئله باعث شده 
رفع مشکل آالیندگی، دغدغه و مطالبه عموم مردم و افکار عمومی در سال های 
اخیر باشد، مسئله ای که در کنار مسائلی همچون آب، خشکسالی و فرونشست 
زمین، اقلیم اصفهان را تحت تأثیر قرار داده و آثار مخرب آن، گریبانگیر شهروندان 
و دیگر موجودات گردیده و در اصل، محیط زیست و چالش های آن را به عنوان 
مهم ترین، اساسی ترین و حیاتی ترین دغدغه زندگی در کالن شهر اصفهان 

مطرح ساخته است.
در شرایط فعلی و در اوقاتی که وضعیت هوای کالن شهرها به مرز هشدار می رسد، 
ح می شود،  نخستین موضوعی که در اذهان عمومی در خصوص آلودگی هوا مطر
شناسایی عامالن و مسببان بروز این بحران و راهکارهای برون رفت از آن است و در این 
زمینه، عده ای در تالش اند تا با وارونه جلوه دادن واقعیِت موضوع آلودگی هوا، گناه آن 

را به گردن صنایع بزرگ بیندازند.
آمار و اطالعات نهادهای پایش آلودگی هوا گویا و گواه این است که بخش عمده 
آلودگی هوا در کالن شهرها، متأثر از آالینده های متحرک، موتورسیکلت ها، خودروها، 
کامیون ها و اتوبوس ها بوده و بخش های دیگر آن متوجه صنایع تولید انرژی و صنایع 
کوچک در کالن شهرهاست. با توجه به اینکه نظارت ها و حساسیت های زیادی 
ک در صنایع بزرگ صنعتی همیشه وجود  درخصوص آالیندگی های آب، هوا و خا
داشته و دارد، این مجتمع های صنعتی، همواره تالش داشته اند که کلیه فرایندهای 
خود را منطبق بر استانداردهای زیست محیطی استوار کنند و بدون اعمال محدودیت 

مالی، تالش مضاعفی را برای رعایت مسائل زیست محیطی به کارگیرند.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از بزرگ ترین واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، اراده 
خود را در تولید، بهره برداری و توسعه بر دست یابی به توسعه پایدار متمرکز ساخته و در 
دوره جدید مدیریت خود شعار »توسعه مداوم کّمی، کیفی و متوازن را مطرح نموده 
است و بالطبع چنین توسعه ای بدون رعایت مسائل زیست محیطی و برنامه ریزی و 
سیاست گذاری در راستای کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف انرژی، استانداردسازی 
فرایندها و خطوط تولید، آموزش، مدیریت آب و مدیریت پسماند به عنوان اولویت های 

اصلی زیست محیطی در جامعه امکان پذیر نیست.

محیط زیست و رعایت کلیه الزامات حفظ آن، همواره دغدغه مدیران فوالد مبارکه 
در ادوار مختلف بوده و این مسئله به عنوان مسئولیت انسانی، شرعی، سازمانی و 
کید این شرکت قرار گرفته و نیازهای این حوزه با  اجتماعی فوالد مبارکه همواره مورد تأ

حساسیت بسیار ،پیگیری و دنبال شده است.
فوالد مبارکه با اختصاص بودجه های کالن و برنامه ریزی و بهره برداری از پروژه های 
محیط زیستی در بخش های کنترل آلودگی هوا از قبیل غبارگیرهای خشک و   تر    در 
نواحی آهن سازی و فوالدسازی، بخش کنترل آلودگی آب و پساب همچون ساخت 
و بهره برداری از تصفیه خانه های مدرن در کشور و در بخش پسماند با ایجاد سایت 
مدرن مدیریت پسماند نتایج چشمگیر و موفقی داشته و در سال های اخیر نیز 
پروژه های متعددی برای کاهش شاخص آلودگی هوا به ارزش ریالی هزاران میلیارد 
ریال در حال اجرا بوده است. همه این پروژه ها در کاهش شاخص های آالیندگی مؤثر 
بوده و خوشبختانه مستندات اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان مؤید 
این مطلب است که سطح آلودگی هوا در شهر مبارکه در چندین سال اخیر، در نیمه 
ک قرار  دوم سال بسیار پایین بوده و هوای این شهر در بیشتر روزها در دسته بندی پا

گرفته است.
مسلم است که دغدغه صنایع بزرگی همچون فوالد مبارکه در درجه نخست، انجام 
رسالت و مسئولیت خدمت به جامعه از راه های مختلف است و به طور قطع و یقین 
حفظ سالمت اشخاص، کارکنان و شهروندان شهرهای نزدیک کارخانه، در اولویت 
قرار داشته است؛ اما گفتنی است منافع صنعت الزاما   با محیط زیست در تضاد نیست 
و موضوع آلودگی هوا، نباید سد راه فعالیت و توسعه بخش صنعت و فوالد کشور شود.

 کاهش آلودگی هوا در کالن شهرها نیازمند اقدامات ضربتی است و در این میان 
به نظر می رسد نهادهای متولی باید دقت و توجه خود را بر روی مسائلی همچون 
افزایش نظارت ها بر واحدهای صنعتی خرد، نیروگاه ها و سوخت آن ها، افزایش سطح 
استانداردها به ویژه در بنزین مصرفی خودروها، تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی، 
افزایش ناوگان حمل ونقل ریلی، کاهش سفرهای درون شهری و برون شهری با 
بهره گیری از خدمات الکترونیک، تولید خودروهای با آالیندگی کم، تحول در استفاده از 
خودروهای برقی و خروج وسایل نقلیه عمومی و شخصی فرسوده از ناوگان حمل ونقل 

متمرکز کنند تا چالش و بحران آلودگی هوا، سالمت مردم را کمتر به مخاطره بیندازد.

لودگی هوا با شفاف سازی و حقیقت یابی گشوده می شود گره آ
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طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، محمدجواد براتی به سمت مدیر روابط عمومی منصوب 
شد.

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

است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است آقای محمدجواد براتی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مطالعات فرهنگی و رسانه است و پیش از این در 

سمت مدیر  روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان مشغول به فعالیت بوده است.

میهمان برنامه رادیو فوالد تاریخ 1400/10/27 ،حمیدرضا خسروانی پور،مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت استودیو شیشه ای روز دوشنبه ساعت 30: 10 
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نحوه محاسبه قیمت پایه شمش روی و سرب در بورس
بورس کاالی ایران نحوه محاسبه قیمت پایه محصوالت شمش روی و سرب را ابالغ کرد.

پروژه سامانه های اطالعاتی وزارت صمت
وزارت صمت در عملکرد سه ماهه خود در سال جاری از ۱۰۶ پروژه تحولی در ۱۱ بخش رونمایی کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری با جمعی 
از قشرهای مختلف مردم قم، قیام تاریخی 1۹ دی 13۵۶ قم را 
نشان دهنده »عمق اعتقاد دینی« و »غیرت دینی همراه با 
عقالنیت« خواندند و با اشاره به کینه عمیق آمریکا به نظام 
برخاسته از اعتقادات ملت ایران گفتند: باید با درک وظیفه 
کنونی، با امید و وحدت و قدرت به سمت چشم انداز روشِن 
آینده حرکت کنیم که در این مسیر مسئوالن نیز باید با تقویت و 
تکمیل ابعاد مردمی، تالش های مشهود خود را برای حل 

مشکالت گسترش دهند.
رهبر انقالب حادثه ۱۹ دی ۱۳۵۶ را منشأ ایجاد حرکتی سلسله وار 
در شهرهای مختلف و در نهایت پیروزی انقالب خواندند و 
افزودند: این گونه حوادث که مضامین قوی و پیام های بزرگی برای 

نسل های آینده دارند، نباید در غبار فراموشی، کمرنگ شوند.
ایشان افزودند: حادثه ۱۹ دی و دنباله های سیاسی- اجتماعی 
گر امام  آن، نشان دهنده عمق اعتقادات دینی مردم بود، زیرا ا
به عنوان یک مرجع تقلید و عاِلم دینی در مرکزیت آن نبود، هیچ 
شخص و جریان دیگری نمی توانست ملت را شهر به شهر به 

خروش و قیام وادارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، غیرت دینی را از دیگر عوامل قیام ۱۹ 
دی برشمردند و گفتند: برخی تالش و تبلیغ می کنند که غیرت 
دینی را »بی منطقی و خشونت« بنامند، اما حقیقت این است که 
غیرت دینی همراه با عقالنیت و برخاسته از بصیرت است و بصیرت 
نیز شعبه و مظهری از عقالنیت است؛ ضمن اینکه در عمل نیز در 

اغلب موارد، غیرت دینی با عقالنیت همراه بوده است.
ایشان امام خمینی )ره( را مظهر کامل غیرت دینی همراه با 
گرد شایسته امام،  عقالنیت و خردمندی دانستند و افزودند: شا
آیت اهلل مصباح نیز، هم در غیرت دینی در اوج بود و هم در عقالنیت 

یک فیلسوف به معنی واقعی کلمه بود.
رهبر انقالب با اشاره به گذشت ۴۳ سال از روزهای پرشکوه پیروزی 
انقالب و برپایی نظام مردم ساالری دینی، وظیفه یک ملِت 
زنده را عبرت گرفتن از گذشته، شناخت وظایف کنونی و تعیین 
چشم انداز و گام های استوار برای حرکت پرقدرت به سمت آن 
چشم انداز دانستند و افزودند: این وظیفه دانی و آینده شناسی 
موجب کامیابی و پیروزی نهایی یعنی حیات طیبه ملت ایران 

و تأمین دین، دنیا و رفاه روحی و جسمی برای ملت خواهد شد.
ایشان »غیرت دینی« را عامل نجات کشور در بزنگاه های مختلف 
و تبدیل کردن تهدیدها به فرصت خواندند و افزودند: غیرت 
دینی را حفظ کنید، زیرا این غیرت دینی مردم بود که کشور را در 
دفاع مقدس -یعنی آن جنگ بین المللی که آمریکا، شوروی، 
ناتو و ارتجاِع آن روز برای به زانو درآوردن انقالب به راه انداخته 

بودند- پیروز کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »حساسیت زدایی از اصول و مبانی 
انقالب به وسیله تبلیغات وسیع در فضای مجازی و رسانه های 
بیگانه و برجسته سازی سخنان افراد کم مایه و پرادعا« را از دیگر 
برنامه های دشمنان دانستند و گفتند: اصول انقالب ازجمله 
بر اساس هندسه دینی«،  »شکل گیری حکومت و جامعه 

»استقالل« و »مبارزه با فساد و بی عدالتی« نباید تضعیف شوند.
ایشان در همین زمینه افزودند: »تسلیم نشدن در برابر دشمن 
مستکبر و زورگو« نیز جزو اصول انقالب است و اینکه در مقطعی با 
کره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در  دشمن مذا
کنون تسلیم نشده و از این پس  مقابل آن نیست، همچنان که تا

نیز نخواهیم شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تذکری دیگر، همگان را به »حفظ 
کید کردند: البته در  وحدت و انسجام ملی« فراخواندند و تأ
انقالب  می ایستند،  انقالب  مقابل  در  که  بعضی  خصوص 
چاره ای جز ایستادگی ندارد، اما نباید »اختالف نظر و سلیقه« به 
جبهه گیری در مقابل یکدیگر، تضعیف امید و مخدوش شدن 

انسجام عمومی منجر شود.
ایشان با اشاره به مکتوم ماندن موفقیت های جمهوری اسالمی 
گون، افزودند: با وجود مشکالت اقتصادی و  در عرصه های گونا
معیشتی به خصوص برای طبقات ضعیف و مشکالتی همچون 
مشکالت بانکی و مالیاتی، جمهوری اسالمی دستاوردهای 
باید برای مردم  که  مهمی در بخش های مختلف داشته 
که فقط با بیان مشکالت از این موفقیت ها غافل  کسانی  و 

هستند، بیان شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تحسین گرایش مردمی و محسوس 
دولت، تقویت و تکمیل این حرکت را ضروری خواندند و افزودند: 
گر به هر دلیلی اجرای  باید به وعده ها نیز در موِعد خود عمل کرد و ا

وعده ممکن نشد، صریح و صادقانه برای مردم توضیح داد.
کید کردند: مسئوالن با همه  رهبر انقالب در پایان سخنانشان تأ
وجود برای مردم کار کنند و با نیت خالص، کار و تالِش محسوِس 
فعلی را گسترش دهند تا خداوند این تالش ها را هرچه بیشتر 

پربرکت گرداند.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

لزوم عمل به وعده ها و ایجاد 
سازوکار استفاده از نظرات و 

مشارکت های مردمی

 رهبر انقالب اسالمی در دیدار تصویری با جمعی از مردم قم 
کید کردند: خطاب به دولت تأ

توسعه مداوم کّمی، کیفی و متوازن؛ رسالت فوالد مبارکه در گام دوم انقالب اسالمی

گرامیداشت  ایراسین، آیین  گزارش خبرنگار  به 
بیست و نهمین سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه، 
با حضور محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه، معاونین، جمعی از مدیران، کارکنان و مدیران عامل 
شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه برگزار و هم زمان نیز به صورت 

آنالین در فضای مجازی پخش گردید.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در این آیین ضمن 
تبریک سالروز افتتاح این شرکت اظهار کرد: امروز برای خانواده فوالد 
که کلنگ احداث مجموعه در دی ماه  مبارکه روز مهمی است، چرا
۱۳۶۰ به زمین زده شد و نهایتا این شرکت در ۲۳ دی ماه سال ۱۳۷۱ به 

بهره برداری رسید.
وی افزود: فوالد مبارکه با همت فوالدمردان، روحیه جهادی و اراده 
آهنین آنان شکل گرفت و ما امروز میراث دار آن ها هستیم. این مجموعه 
افتخارات زیادی داشته، اما برای بقای این افتخارات نیازمند یک 

حرکت جدید و یک اتفاق بزرگ هستیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه امروز فوالد مبارکه به الگوی ملی 
بنگاه داری تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: همچنان که فوالد 
مبارکه طی دهه های گذشته موجب اتفاقات خوب بوده است، امروز 

هم باید منشأ اتفاق بزرگ دیگر شود.
انسان های بزرگی در شکل گیری فوالد مبارکه نقش داشته اند
وی اذعان داشت: فوالد مبارکه صرفا یک کارخانه نیست و در گذر 
سال های گذشته به منشأ تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور 
گر بخواهیم فوالد مبارکه تا ۵۰ سال آینده همچنان  مبدل شده است. ا
سرآمد باشد، باید رمز موفقیتمان در ۳ دهه گذشته را مرور کنیم و 

جایگاه و مسیرمان را برای ۵۰ سال آینده ترسیم نماییم.
طیب نیا اضافه کرد: داشتن چشم انداز توسعه کّمی و حفظ سهم 
تولید فوالد کشور برای فوالد مبارکه کافی نیست و باید برای افق های 
دیگری برنامه ریزی کنیم؛ ما باید در ابعاد مختلف، توسعه کشور را 
رقم بزنیم و در این خصوص سرمایه انسانی نخستین محور موفقیت 

فوالد مبارکه است.
کارآمد، نظام  مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: نیروی انسانی 
مشارکتی و بهبود مستمر، داشتن چشم انداز متعالی، برنامه محور 

نیروها در  برنامه، بسیج همگانی  براساس  بودن، حرکت دقیق 
برنامه ریزی و نظام های تحولی مشارکت، در کنار روحیه جهادی، 
ک الهی کارکنان باعث شده فوالد مبارکه در  انقالبی و انگیزه و نیت پا

این نقطه قرار بگیرد.
طیب نیا با بیان اینکه انسان های بزرگی در شکل گیری فوالد مبارکه 
نقش داشته اند، افزود: یکی از رموز موفقیت فوالد مبارکه این است که 

در آن انسان هایی با افکار بزرگ وجود داشته اند.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه این سرزمین از قرون گذشته 
گر بخواهیم این راه را ادامه  کنون مهد صنعت بوده است، ادامه داد: ا تا
دهیم و حافظ بقای فوالد مبارکه باشیم، باید اهداف بزرگی را دنبال 
کنیم. شرایط عمومی کشور از لحاظ صنعتی و اقتصادی به ویژه در 
صنعت فوالد، در شرایط مطلوبی قرار دارد و کارهای زیربنایی بسیاری 

انجام شده است.
وی تصریح کرد: بهره برداری از معادن سنگ آهن و منابع گازی و سابقه 
کنون شرایطی را ایجاد کرده  دیرینه در صنعت فوالد از ۵۰ سال گذشته تا
گر امروز  که این صنعت به یکی از صنایع موفق کشور تبدیل شود، اما ا

به درستی عمل نکنیم، همین موفقیت ها نتیجه عکس خواهد داد.
نقش مهم فوالد مبارکه در تولید ناخالص ملی

محمد یاسر طیب نیا با بیان اینکه برنامه تولید ۵۵ میلیون تن تولید 
فوالد برای افق ۱۴۰۴ کشور در نظر گرفته شده است، گفت: فوالد 
مبارکه از تولید ۲.۵میلیون تنی ابتدای راه اندازی به ۱۰ میلیون تن 

فعلی رسیده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه، ورود شرکت های معدنی به تولید فوالد را 
قابل توجه دانست و گفت: تحریم های بین المللی و محدودیت های 
کشور  موجود بر اهمیت و جایگاه فوالد مبارکه در رشد اقتصادی 

افزوده است.
وی با اشاره به سهم یک درصدی فوالد مبارکه در تولید ناخالص کشور 
بیان کرد: امروزه بیشتر از نام کشورها، نام صنعت ها و بنگاه ها شنیده 
و شناخته می شود و درآمد بعضی از این بنگاه ها و شرکت ها به مراتب 
از کل اقتصاد کشور ما و درآمد نفتی ما بیشتر است. ما با چنین دنیایی 
گر قرار باشد در کشور این گام ها برداشته شود، چه صنعتی  مواجهیم و ا

بهتر از فوالد مبارکه است؟

گر کشور اسکله بزرگ نیاز دارد  مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین افزود: ا
گر شبکه ریلی توسعه بیشتری می خواهد، فوالد مبارکه باید برای این  و ا
موضوع فکر و اقدام کند. صنایع بزرگ مانند فوالد مبارکه باید این کارها 
را انجام دهند و این در حالی است که شرکت هایی بقا پیدا می کنند که 

در توسعه تکنولوژی فعال هستند.
ک ترین صنعت کشور است فوالد مبارکه پا

کیفی و متوازن،  کّمی،  وی در ادامه بیان داشت: توسعه مداوم 
تکنولوژی، نوآوری و توسعه پایدار، سرلوحه کار فوالد مبارکه در گام دوم 
انقالب اسالمی است؛ تولید محصوالت جدید با همت متخصصان 
داخلی این شرکت باعث افتخار ماست، اما متأسفانه امروز هم راستا 
با هدف گیری های دشمن، یک موج صنعت ستیزی در کشور به راه 

افتاده است، صنعتی که نجات بخش اقتصاد کشور است.
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن بیان اینکه بسیاری از صنایع الزامات 
گفت: متأسفانه برخی،  توسعه یافتگی را به موقع رعایت نکردند 
بحران های آلودگی و کم آبی را به گردن صنعت می اندازند؛ درحالی که 
این موضوع، خالف واقع است و این در حالی است که در ابتدای 
ک شهر مبارکه  دی ماه امسال و در اوج آلودگی سایر شهرها، هوای پا

نشان دهنده عدم آالیندگی فوالد مبارکه بود.
کید  ک ترین صنعت کشور است، تأ طیب نیا با بیان اینکه فوالد مبارکه پا
کرد: ما باید در این حوزه الگوی صنعت سبز در کشور باشیم و نشان 
دهیم که صنعت می تواند دوستدار محیط زیست باشد؛ باید نشان 
دهیم که می توانیم مزایای صنعت را داشته باشیم و معایب آن را حذف 
کنون تمامی خروجی های فوالد مبارکه به صورت شبانه روزی  کنیم. ا
در حال پایش لحظه ای است و نتایج نشان می دهد که برخی از این 
مقادیر که ثبت شده حتی از استانداردهای محیط زیست باالتر است.

وی در خصوص توسعه سرمایه انسانی که یکی از مهم ترین ارکان 
مجموعه فوالد مبارکه است نیز گفت: باید بگوییم که نخستین محور 
گر امروز به جایی رسیده ایم به  توسعه، توسعه سرمایه انسانی است. ا
دلیل سرمایه انسانی ماست. هرگاه ازنظر فرهنگ سازمانی، روحیه 
کاری و جهادی به جایی رسیدیم که در دنیا سرآمد باشیم، آنگاه 
می توانیم با فوالدسازان و بنگاه های بزرگ اقتصادی جهانی به رقابت 

بپردازیم و باید قبل از هر چیز این اتفاق بیفتد.

گاز مواجه  با محدودیت بیش از ۶۰ درصدی مصرف 
شده ایم

مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با بیان اینکه همه باید متوجه شوند 
که کار درست چیست و در همان جهت با   روش درست کار کنند، 
بیان داشت: باید حواشی را از فوالد مبارکه دور کنیم؛ عالوه بر این، هم 

درست کار کنیم و هم نیت خود را درست کنیم.
وی با اشاره به ضرورت الگو بودن فوالد مبارکه در همه جایگاه ها 
اظهار کرد: فوالد مبارکه در حوزه انرژی باید به فکر مصرف بهینه، 
صرفه جویی و افزایش میزان تولید باشد؛ عالوه بر این، هر یک از ما 
به عنوان یک شهروند، باید الگوی مصرف انرژی را در زندگی خود 

پیاده  سازیم.
طیب نیا با بیان اینکه با محدودیت بیش از ۶۰ درصدی مصرف گاز 
مواجه شده ایم، گفت: مصرف روزانه گاز خانگی در استان اصفهان به 
گر تنها ۶ میلیون  ۶۰ میلیون مترمکعب رسیده و این در حالی است که ا
گاز اختصاص یافته به فوالد مبارکه اضافه  گاز به میزان  مترمکعب 
می شد، این صنعت می توانست ظرفیت تولید خود را کامل کند. 
خسارت ناشی از کمبود گاز موردنیاز در فوالد مبارکه بیش از ۱۰ هزار 

میلیارد تومان است.
جبران کمبود گاز صنایع با صرفه جویی ۵ تا ۱۰ درصدی 

مصارف خانگی
وی خاطرنشان کرد: وقتی از ضرورت فرهنگ سازی صحبت می کنیم، 
که با  که به این نکته توجه داشته باشیم  نتیجه اش این است 
صرفه جویی ۵ تا ۱۰ درصدی گاز در مصرف خانگی می توان کمبود گاز 
صنایع را جبران کرد که ما به عنوان خانواده بزرگ فوالد مبارکه باید 

مروج فرهنگ صرفه جویی در مصرف انرژی باشیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: هریک از کارکنان شرکت فوالد مبارکه 
در هر جایگاهی باید بهترین باشند تا بتوان تحول بزرگی را رقم زد؛ این 
یعنی هر کسی سعی کند تغییری هرچند کوچک در خود ایجاد کند. 
گر این اصل را رویکرد خود قرار دهیم، شاهد ایجاد تحول بزرگی در  ا
کشور خواهیم بود. باید ایمان داشته باشیم که رسیدن به قله های 
پیشرفت در توان ما هست و باید با همت بلند و روحیه جهادی به 

آن ها برسیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح این شرکت:

برگزاریجلسه ارتقای  ایمنی در  شرکت فوالد مبارکهبرگزاریجلسه کمیته عالی تحول  در شرکت فوالد مبارکه

عکس نوشت
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مجلس به دنبال طرح دیپلماسی اقتصادی
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: نمایندگان مجلس طرح دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار دارند.

نقش صنایع بزرگ در اقتصاد
سیاست هدایت اعتباری که دولت سیزدهم در پیش گرفته، با محوریت قرار دادن صنایع بزرگ می تواند به موفقیت برسد.

کوپل آرمیچر موتورفینیشینگ نورد گرم برای نخستین 
بار توسط کارکنان تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه 

دمونتاژ و با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت.
مجتبی رمضانی فورمن سرویس نواحی کارگاه برق شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان مسئول اجرای این پروژه از موفقیت آمیز بودن این پروژه خبر 
داد و اظهار کرد: موتورهای DC 3680 KW ناحیه نورد گرم از موتورهای 
اصلی نورد فوالد مبارکه است که آماده به کاری آن در ناحیه نورد گرم و 

همچنین فوالد مبارکه از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی افزود: پس از ارسال یک دستگاه آرمیچر از طرف ناحیه نورد گرم به 
کارگاه برق تعمیرگاه مرکزی و ارسال آن به شرکت پیمانکار، مشخص گردید 
که آرمیچر مذکور عالوه بر سیم پیچی، از ناحیه کلکتور نیز دچار آسیب 
است و تعمیر اساسی آرمیچر منوط به خارج کردن کلکتور و بازسازی آن 

و سپس سیم پیچی مجدد آرمیچر است.
فورمن سرویس نواحی کارگاه برق شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
ج کردن کلکتور آرمیچر، به دمونتاژ کوپل  با توجه به اینکه برای خار
موتور نیاز بود و طبق اعالم شرکت پیمانکار، به دلیل انطباق باالی 
کوپل با شافت و همچنین ابعاد بزرگ کوپل و عدم امکان دمونتاژ 
کوپل به صورت سالم برای پیمانکار، با اعزام تیم کارشناسی متشکل 
از آماده سازان و کارکنان فنی کارگاه برق و تعمیرات مکانیک تعمیرگاه 
مرکزی فوالد مبارکه و بررسی موضوع مشخص شد  دمونتاژ سالم کوپل 
با تأمین ابزارآالت الزم و توسط نیروی فنی متخصص تعمیرگاه مرکزی 

قابل انجام خواهد بود.
وی اذعان داشت: پس از تأمین دستگاه های الزم جهت انجام فعالیت 
دمونتاژ کوپل که شامل جک هزار تن، پمپ برقی ۷۰۰ بار، ساپورت 

پولی کش 8 تنی، ۴ عدد پمپ دستی ۲ هزار و 8۰۰ بار و ارسال تجهیزات 
مذکور به شرکت پیمانکار و همچنین حضور نفرات متخصص تعمیرگاه 
مرکزی در شرکت پیمانکار دمونتاژ کوپل در کمترین زمان ممکن و 
 بدون کوچک ترین آسیب به شافت و کوپل و برای نخستین بار در تاریخ

 8دی ماه۱۴۰۰ انجام پذیرفت.
رمضانی تصریح کرد: گفتنی است که در صورت عدم انجام دمونتاژ 
کوپل، برای ادامه فعالیت تعمیر آرمیچر، کوپل مذکور با استفاده از 
گوج زنی باید تخریب می شد که با توجه به ابعاد و وزن کوپل )قطر 
خارجی هزار و ۱۵۰ میلی متر و وزن تقریبی یک تن و احتمال آسیب 
رسیدن به شافت و روتور، هزینه گزافی جهت ساخت مجدد کوپل 
به فوالد مبارکه تحمیل می شد و در نهایت انجام دمونتاژ کوپل باعث 

صرفه جویی در هزینه ها گردید.

 برای نخستین بار در شرکت فوالد مبارکه با موفقیت صورت گرفت؛

دمونتاژ کوپل آرمیچر موتورفینیشینگ نورد گرم 

برگزاری جلسه رئیس بانک مسکن با مدیر امور مالی فوالد مبارکهتکریم و معارفه مدیر  روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

عکس نوشت
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تولید بیش از ۹.۶ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تر 
در چادرملو

کارخانه  بررسی آمار تولیدات مجتمع معدنی چادرملو 
کی از تولید ۹ میلیون  فراوری و تولید کنسانتره سنگ آهن حا
و ۶۵۳ هزار و ۲۶۲ تن کنسانتره سنگ آهن تر در این مجتمع 

از ابتدای امسال تا پایان هفدهمین روز از دی ماه است.
به گزارش سایت خبری-تحلیلی معدن ۲۴، در این مدت 
کارخانه  ۱۳ میلیون و ۴۴۰ هزار و 8۹۰ تن سنگ آهن در 
مصرف شد که منجر به تولید ۹ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۲۶۲ 
تن کنسانتره سنگ آهن تر شد. در این مدت 8 میلیون و 
8۰۷ هزار و ۳۶۷ تن کنسانتره سنگ آهن خشک )مبنای 
فروش( تولید شد. در مدت یادشده، ۶ میلیون و 8۵8 هزار 
کز مصرف حمل و ۳  و 8۰۶ تن کنسانتره سنگ آهن تر به مرا
میلیون و ۱۱8 هزار و ۱۹۴ تن کنسانتره سنگ آهن تر به کارخانه 
گندله سازی حمل شد. فروش کنسانتره خشک این مجتمع 

در مدت یادشده ۶ میلیون و ۲۹۳ هزار و 8۹۳ تن بود.

ترخیص 4۵۹ میلیون دالری از گمرکات اصفهان در ۹ 
ماه 1400

مدیرکل گمرکات استان اصفهان از ترخیص 8۷ هزار و ۳۳۱ تن 
کاال به ارزش ۴۵۹ میلیون و ۲۶۷ هزار دالر از طریق گمرکات استان 

اصفهان طی ۹ ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش ایراسین، رسول کوهستانی پزوه با بیان اینکه در استان 
اصفهان ۳۶ شرکت فعال مجاز اقتصادی )AEO( و ۳۵ باب انبار 
اختصاصی زیر کلید گمرکات استان اصفهان وجود دارد، اظهار 
کرد: در نه ماه سال جاری 8۷ هزار و ۳۳۱ تن کاال به ارزش ۴۵۹ 
میلیون و ۲۶۷ هزار دالر از طریق گمرکات استان اصفهان ترخیص 
شده که ازلحاظ وزنی ۲۳ درصد و از حیث ارزش ۵۳ درصد افزایش 

داشته است.
گمرک  وی افزود: طی این مدت تشریفات واردات از طریق 
اصفهان ۴۵ هزار تن و ارزش ۲۷۱ میلیون و 8۰8 هزار دالر و گمرک 
اختصاصی ذوب آهن ۵ هزار تن و به ارزش ۱۲ میلیون و ۴۹۴ هزار 

دالر بوده است.

کد خراسان رضوی به بخش خصوصی  100 معدن را
گذار شد وا

به گزارش ایرنا، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان 
کرد: در  صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار 
مزایده های برگزار شده برای فعال کردن معادن غیرفعال در 
کد و غیرفعال به سرمایه گذاران  کنون ۱۰۰ معدن را استان، تا

گذار شده است. جدید بخش خصوصی وا
محمد توکلی افزود: این امر پارسال طی تصمیم دولت وقت، 
مبنی بر آزادسازی معادن غیرفعال در قالب برگزاری مزایده 

عمومی انجام گرفت.
وی با اشاره به نیمه فعال بودن نیمی از معادن خراسان 
رضوی گفت: با تالش های دولت، تقریبا از ابتدای امسال 
تولید  چرخه  به  غیرفعال  معادن  از  درصد   ۱۰ کنون  تا

بازگشته اند.

میلیون تن

میلیون دالر

معدن
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عددخبر

 معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد 
مبارکه برنامه هایی برای ایجاد پایداری در زنجیره 
تولید شامل تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی در دست 
اقدام دارد تا بتواند در طول سال، به صورت پایدار و تاب آور محصوالت 

موردنیاز صنایع کشور را تأمین کند.
کبری محمدی، معاون بهره برداری  به گزارش خبرنگار فوالد، عباس ا
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار صداوسیمای مرکز اصفهان 
اظهار کرد: فوالد مبارکه در سال های گذشته توسعه کمی و کیفی را 
در راستای تأمین نیازهای داخلی در دستور کار خود قرار داده است؛ 
این شرکت علی رغم افزایش تولید و محصوالت خود توانسته مصارف 
انرژی را کاهش و حجم محصوالت تولیدشده را ازنظر کیفیت و تنوع 

بهبود دهد.
وی در ادامه افزود: به عنوان مثال، فوالد مبارکه اخیرا محصول تختال 
گرید APIX70 با ضخامت ۳۰۰ میلی متر را به تولید انبوه رساند تا بخش 
عمده ای از نیاز صنعت کشور را تأمین و صنایع مربوطه را از واردات آن 
بی نیاز کند؛ همچنین با تأمین ورق رنگی موردنیاز صنایع تولیدکننده 
لوازم خانگی توانسته کشور را به خودکفایی برساند و تمامی گریدهای 
ورق های رنگی لوازم خانگی را که از حساسیت، دقت و کیفیت زیادی 

برخوردار است به مرحله تولید برساند.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه در 
سال گذشته توانست بیش از ۵۵۰ هزار تن محصوالت ویژه را با کیفیت 
باالیی تولید کند که تمامی این محصوالت در سال های گذشته از 
کشورهای دیگر وارد می شد. تولید این محصوالت عالوه بر این که کشور 
را از واردات بی نیاز می کند، موتور محرکه اشتغال، خودکفایی و بهبود 

شرایط اقتصادی در صنایع کشور خواهد بود.

ارتقای تنوع و کیفیت محصوالت و بهره وری در تولید
وی اذعان داشت: امیدواریم در برنامه سال های آینده با توجه به 
این که تقریبا تمام زنجیره تولید فوالد در فوالد مبارکه وجود دارد، با 
متعادل سازی آن، حجم تولید محصوالت در قسمت های مختلف 
این زنجیره را متوازن کنیم؛ عالوه بر این، قرار است با برنامه ریزی های 
صورت گرفته، تنوع و کیفیت محصوالت و بهره وری در تولید فوالد مبارکه 

را ارتقا دهیم.
کبری محمدی با بیان این که فوالد مبارکه در حال حاضر ازنظر مصارف  ا
ویژه و مطلق حامل های انرژی و مواد مصرفی در وضعیت بسیار خوبی 
قرار دارد، تصریح کرد: این بنگاه عظیم صنعتی ازنظر مصرف آب نیز 
در وضعیتی است که کمترین میزان برداشت از آب خام را دارد و با 
اقداماتی که انجام داده طی سال های آینده نیز همین مقدار اندک را با 

سرمایه گذاری هایی توسعه ای در فوالد مبارکه به صفر می رسد.
فوالد مبارکه در مسیر تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی

وی عنوان داشت: فوالد مبارکه برنامه هایی برای ایجاد پایداری در زنجیره 
تولید شامل تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی در دست اقدام دارد تا بتواند در 
طول سال، به صورت پایدار و تاب آور محصوالت موردنیاز صنایع کشور را 
تأمین کند؛ امیدوارم روندی که از ابتدای بهره برداری فوالد مبارکه در ۲۳ 
کنون روبه رشد بوده با برنامه ریزی های  دی ماه سال ۱۳۷۱ آغاز شد و تا

صورت گرفته ادامه پیدا کند.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در پایان اضافه کرد: ایران رتبه 
دهم تولید فوالد جهان را دارد و شرکت فوالد مبارکه نیز در میان ۵۰ 
شرکت برتر فوالدساز جهان قرار دارد که با همت و تالش یکایک کارگران 
و کارکنان این مجتمع عظیم صنعتی، جایگاه این شرکت را در دنیا ارتقا 

خواهیم داد.

کید بر ضرورت   معاون توسعه فوالد مبارکه با تأ
پشتیبانی از صنایع خودروسازی و لوازم خانگی 
کشور گفت: فوالد مبارکه در راستای عمل به منویات 
مقام معظم رهبری، درصدد تأمین پایدار مواد اولیه موردنیاز صنایع 
پایین دستی ازجمله خودروسازی و تولیدکنندگان لوازم خانگی 

داخل کشور است.
فوالد مبارکه پشتیبان صنایع خودروسازی و لوازم خانگی 

کشور
به گزارش خبرنگار  فوالد، احمد یوسف زاده معاون توسعه شرکت فوالد 
مبارکه نیز  در گفت وگو با خبرنگار صداوسیمای مرکز اصفهان اظهار کرد: 
فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی طی ۲۹ سال توانست با 
اجرای طرح های توسعه به دستاوردهای قابل توجهی دست یافته و 

برای میهن اسالمی مان افتخارآفرینی کند.
اعمال  علی رغم  صنعتی،  عظیم  بنگاه  این  همچنین  افزود:  وی 
تحریم های ظالمانه توانست با تکیه بر توان متخصصان داخلی از 
ظرفیت تولید ۲.۴ میلیون تنی زمان راه اندازی به ظرفیت ۱۰ میلیون 

تنی کنونی برسد.
معاون توسعه فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این شرکت در راستای عمل 
به منویات مقام معظم رهبری، درصدد تأمین پایدار مواد اولیه موردنیاز 
صنایع پایین دستی ازجمله خودروسازی و تولیدکنندگان لوازم خانگی 
داخل کشور است که امیدواریم با اتکا به خداوند متعال، این مهم نیز 

بیش ازپیش محقق شود.
وی گفت: درصدد آن هستیم تا با حفظ پایداری در تولید، زیرساخت های 
انرژی، راه، حمل ونقل ریلی را ارتقا دهیم تا بتوانیم با استفاده از توان 

داخلی، سرآمد تولید کمی، کیفی و متوازن در کشور و جهان باشیم.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد:

فوالد مبارکه در مسیر تأمین پایدار مواد اولیه و انرژی

کبری محمدی عباس ا
 معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه

 احمد یوسف زاده
 معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه
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رشد صادرات نفتی در ۱۴۰۰ برای رشد اقتصادی کشور برنامه داریم

رئیس جمهور در نشست علنی مجلس شورای اسالمی و در دفاع 
گفت: با وجود  کشور،  کل  کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۱  از 
گازی هستیم.  تحریم ها شاهد افزایش صادرات نفت و میعانات 
گفته می شد افزایش صادرات نفت با وجود تحریم  گذشته  در 
امکان پذیر نیست، اما امروز هم نفت صادر می کنیم و هم پول و 
منابع ارزی حاصل از آن بازمی گردد.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه وبودجه با بیان اینکه نیاز 
گفت:  کنیم،  است در مورد الیحه بودجه ۱۴۰۱ به دولت اعتماد 
کشور  کرده ایم و برای رشد اقتصادی  ریشه های تورم را شناسایی 
برنامه داریم.

وی با اشاره به پیش بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد در الیحه بودجه 
کرد: این عدد براساس قانون برنامه پیش بینی شده است. بیان 

خـبــــــــــــــــــر            

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تولید 
محصوالت جدید، بومی سازی تجهیزات و دیگر 
دستاوردهای فوالد مبارکه نویدبخش ابرقدرت شدن 

جمهوری اسالمی ایران است.
محمدحسین صفارهرندی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
بازدید از شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: آنچه 
در بازدید از فوالد مبارکه مشاهده کردم، نشان دهنده دغدغه مدیران 
فوالد مبارکه برای حل مسائل مختلف، از مسائل زیست محیطی گرفته 
تا کاهش مصرف آب است که همه و همه در جهت منافع عمومی است؛ 
طبق گفته های مسئوالن فوالد مبارکه، عالوه بر ۹ شهر که از پساب آن ها 
برای تولید فوالد در این شرکت استفاده می شود، این شرکت در حال 
برنامه ریزی برای طراحی سیستم انتقال و تصفیه پساب های ۶ شهر 
دیگر نیز هست و این کار باعث می شود فوالد مبارکه از مصرف آب خام 

بی نیاز شود.
گر این مسیر ادامه پیدا کند و فوالد مبارکه از میزان برداشت آب  وی افزود: ا

رودخانه کم کند، در افق ۱۴۰۴ این صنعت از مصرف آب خام به طور کامل 
بی نیاز می شود؛ این وعده بسیار شیرینی است که من در خالل بازدید از 

فوالد مبارکه دریافت کردم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: صنایع کشور 
برحسب ضرورت به خاطر شرایط تحریم به خودکفایی روی آوردند. 
وقتی از نزدیک این عرصه ها را می بینیم با افتخار می گوییم ایرانی تواناِی 
دانشمنِد اهل فناوری های نوین با اتکا به خود توانسته از ناامیدی در 

جامعه جوان جلوگیری کند.
وی با اشاره به توان داخلی جوانان کشور برای رفع تحریم ها گفت: 
ما یا باید یوغ بندگی دشمنان را به گردن می انداختیم و همه شرایط 
تحمیلی آن ها را می پذیرفتیم و البته مشخص نبود که در آخر چیزی به 
ما بدهند یا اینکه باید به اندیشه و زور بازوی ایرانی و همت ایرانی باشرف 
رو می آوردیم که این کار را انجام دادیم و اآلن به خاطر این استغنا در حال 

پیشرفت هستیم.
صفارهرندی تصریح کرد: حتی کسانی که ما را تحریم کردند بابت 

این تحریم ها و اقدامات خود پشیمان هستند. چون یک فرصت را 
از دست دادند و کشوری که می توانست از آن ها به صورت عادالنه 
دریافت هایی داشته باشد به جایی رسیده که اعالم می کند نیازی 

به آن ها ندارد.
وی با اشاره به دستاوردهای فوالد مبارکه برای بومی سازی قطعات 
و استقالل از نیاز به دیگر کشورها اذعان داشت: البته ما هیچ وقت 
دروازه های کشور خود را برای ارتباط با کشورهای دیگر نبسته ایم و 
دروازه های کشور گشوده خواهد بود و دادوستدها با دیگر کشورها ادامه 
دارد، ولی به طور مثال این باعث افتخار است امروز که حدود ۹۵ درصد 
از تجهیزات فوالد مبارکه که در گذشته، پیچ و مهره موردنیازش از خارج 
کشور تأمین می شده، با حمایت بخش های دیگر صنعت، در داخل 

کشور تأمین می شود.
وی در پایان ضمن تمجید از موفقیت های فوالد مبارکه تصریح کرد: 
این ها خبرهای خوبی است که شنیده می شود نوید از ابرقدرت شدن 

جمهوری اسالمی ایران می دهد.

مدیر آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه از طراحی 
و ساخت بتن شناور سازه ای با قابلیت جذب 
آب پایین در آزمایشگاه ساختمانی شرکت فوالد 

مبارکه خبر داد.
امیر صالحی مدیر آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد اظهار کرد: بتن شناور ماده جامدی با چگالی کمتر از آب 
است که برای ساخت سازه های دریایی و هوایی مناسب است. بتن 
در اختراع حاضر با قابلیت منحصربه فرد مقاومت سازه ای )مقاومت 
بیش از ۲۵ مگا پاسکال( و همچنین دانسیته کمتر از ۱۰۰۰ کیلوگرم بر 
مترمکعب و قابلیت جذب آب پایین، می تواند در سازه های شناور 
بر روی آب یا در ساخت کشتی ها و قایق ها استفاده شود و بارهای 

سازه ای را تحمل کند.
وی افزود: این اختراع که در فوالد مبارکه صورت گرفته و توسط سازمان 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز بررسی و مورد تأیید قرار گرفته 

است، هیچ نمونه مشابه داخلی و خارجی ندارد.
مدیر آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این بتن 
خاص و منحصربه فرد با توجه به وزن بسیار سبک و مقاومت زیاد 
همچنین ساختار ویژه می تواند در ساماندهی و بهبود سازه های بنادر 
مسافری جهت ساخت اسکله ها و بنادر شناور، ساخت و راه اندازی 
موج شکن های بتنی شناور، ساماندهی و توسعه صنعت گردشگری 
دریایی در مناطق ساحلی و جزایر با ساخت مواردی از قبیل رستوران 
شناور، جزایر شناور، اسکله های تفریحی و ورزشی شناور، اسکله های 

خدماتی و تعمیراتی شناور استفاده شود.
وی اذعان داشت: از دیگر کاربردهای این بتن خاص و منحصربه فرد 
می توان به طراحی و ساخت مخازن و پمپ های سوخت شناور با حجم 
ذخایر متنوع از بنزین و گازوئیل، طراحی و ساخت پل و جاده شناور، 
طراحی و ساخت سامانه و پارکینگ شناور قایق ها و شناورهای سبک 
و نیمه سنگین، ساماندهی و ایجاد پاسگاه های نظامی، انتظامی و 
گارد ساحلی جهت کنترل امنیتی در طول مرز آبی و نوار ساحلی کشور و 

کز تفریحی و توریستی )ویالی  حفظ اقتدار و امنیت ملی، ساماندهی مرا
شناور، پیاده روی شناور، رستوران شناور( و استفاده در ساخت هواپیما 

و موشک و دیگر اداوت مربوط به صنایع هوافضا اشاره کرد.
صالحی ادامه داد: در حال حاضر بتن های ساخته شده دارای وزن 
کم )کمتر از چگالی آب و با قابلیت شناوری( و یا دارای  مخصوص 
مقاومت فشاری باال )تا ۳۰ مگاپاسکال( است و این ۲ قابلیت به صورت 

توأمان در یک بتن، مشابه اختراع حاضر، یافت نشد.
وی تصریح کرد: تالش شده محصولی اختراع شود که عالوه بر مقاومت 
سازه ای و بارگذاری، دارای چگالی پایین و قابلیت شناوری باشد. 
مقاومت فشاری بتن در اختراع حاضر در محدوده ۲۶ مگاپاسکال، 
دارای قابلیت شناوری و خاصیت جذب آب بسیار پایین است که این 
کثر  که ا قابلیت در سازه های بتنی شناور بسیار بااهمیت است، چرا
بتن ها جذب رطوبت دارند و پس از جذب آب، وزن آن افزایش پیدا 

می کند، ولی در اختراع صورت گرفته، این مشکل وجود ندارد.
محمدجواد رضایی سرپرست آزمایشگاه ساختمانی شرکت فوالد مبارکه 
ع این نوع بتن عنوان داشت: با مرور اختراعات و تحقیقات  و مختر
انجام گرفته، خأل حضور بتن با مقاومت فشاری باالی ۲۰ مگاپاسکال 
و خاصیت شناوری )دانسیته زیر ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب( به صورت 
توأمان، به طور چشم گیری مشاهده شد. با توجه به این مهم، در این 
اختراع با ترکیب و فرمولی ابداعی، بتنی تولید شد که دارای مقاومت 
فشاری بیشتر از ۲۵ مگاپاسکال )برای نمونه ۲8 روزه( و دانسیته در 
محدوده ۹۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب )دارای قابلیت شناور ماندن روی 

آب( و همچنین خاصیت جذب آب پایین است.
کرد: به منظور رفع مشکل دانسیته باال در بتن های با  کید  وی تأ
مقاومت سازه ای و همچنین رفع عیب عدم وجود مقاومت سازه ای 
در بتن های سبک موجود، در این اختراع از موادی استفاده شده تا 
نواقص بتن های ذکرشده و نیاز به بتن دارای مقاومت سازه ای و قابلیت 

شناوری را برطرف کند.
رضایی همچنین ابراز داشت: سنگین ترین بتن نیز با دانسیته ۹ هزار و 

۲۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب در واحد آزمایشگاه ساختمانی شرکت فوالد 
مبارکه طراحی و ساخته شده که این مشخصات توسط سازمان راه، 

مسکن و شهرسازی بررسی و اعالم شده است.
وی بیان کرد: بتن معمولی دانسیته ای در حدود ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم 
در مترمکعب دارد و منظور از بتن سنگین، بتنی با جرم مخصوص بتن 
بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است. این نوع بتن براساس 
کم و بتن ریزی می تواند جرم  نوع و اندازه سنگ دانه مصرفی و شیوه ترا

مخصوصی تا ۶ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب داشته باشد.
سرپرست آزمایشگاه ساختمانی شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت: 
کاربرد چنین بتنی برای جلوگیری از تشعشع اشعه ایکس و گاما و... 
است. اصوال برای سازه های مربوط به تأسیسات اتمی و یا هر جا که 
کتیو وجود دارد، از چنین بتن هایی استفاده  امکان تشعشعات رادیوا

می شود.
وی با بیان اینکه استفاده از بتن گزینه ای مناسب جهت حفاظ گذاری 
گر محدودیت فضا در  کرد: ا کتیو است، اضافه  برای اشعه رادیوا
حفاظ گذاری مطرح نباشد، بتن معمولی محافظ خوبی برای پرتوهای 
گاما خواهد بود، ولی از آن جایی که ضخامت بتن رابطه مستقیم با 
میزان تضعیف پرتو دارد و دیوارهای ضخیم بتنی فضای زیادی اشغال 
می کنند، استفاده از بتن های سنگین و با چگالی باال برای کاهش 

ضخامت دیوارها ترجیح داده می شود.
که طراحی براساس چگالی  رضایی در پایان یادآور شد: هنگامی 
باشد، ضخامت دیوار یا کف ممکن است با ۲ برابر کردن چگالی بتن 
ساخته شده، به میزان ۵۰ درصد کاهش یابد؛ بنابراین استفاده از 
بتن سنگین جهت تضعیف نمودن پرتوهای مذکور مناسب است؛ 
وزن مخصوص بتن سنگین حدود ۱.۵ تا ۲.۵ برابر وزن مخصوص بتن 
معمولی است که در این مورد بتن ساخته شده در واحد آزمایشگاه 

ساختمانی ۳.8 برابر دانسیته بتن معمولی است.
 وی در پایان از مدیر محترم آزمایشگاه ها و رئیس آزمایشگاه مرکزی و 

کارکنان واحد آزمایشگاه ساختمانی تشکر کرد.

طراحی و ساخت بتن شناور سازه ای با قابلیت جذب آب پایین در آزمایشگاه ساختمانی شرکت فوالد مبارکه
مدیر آزمایشگاه های فوالد مبارکه خبر داد؛

 لزوم توجه به 
منابع معدنی افغانستان

خبر بین الملل

طالبان پس از 20 سال به افغانستان بازگشته اند و کنترل 
منابع طبیعی این کشور را-که وزیر معادن سابق زمانی ارزش 

آن را تا سه تریلیارد دالر برآورد کرده بود- به دست گرفته اند.
این تخمین در سال ۲۰۱۰ و در پایان ابرچرخه کاال انجام شده و 
کنون- پس از بهبود اقتصاد جهان از شوک ویروس کرونا  احتماال ا
و افزایش قیمت همه کاالها، از مس گرفته تا لیتیوم- این عدد 

بسیار بیشتر از ارزیابی های پیشین است.
افغانستان به عنوان کشور هم مرز ایران، از ذخایر غنی مس، طال، 
نفت، گاز طبیعی، اورانیوم، بوکسیت، زغال سنگ، سنگ آهن، 
کروم، سرب، روی، سنگ های  کمیاب، لیتیوم،  کانی های 
قیمتی، تالک، گوگرد، تراورتن، گچ، و مرمر برخوردار است. به 
همین جهت، کشورهای بسیاری )ازجمله چین( به این منابع 

بکر چشم دوخته اند.
در ادامه به فهرستی از منابع کلیدی افغانستان، بر اساس تخمین 
وزارت معادن این کشور و دولت آمریکا، خواهیم پرداخت و ارزش 
پولی آن ها را، درصورتی که بتوان بر چالش های امنیتی در کشور 

جنگ زده افغانستان فائق آمد، ذکر خواهیم کرد.
مس

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ وزارت معادن و پترولیم افغانستان، 
ذخایر مس این کشور حدود ۳۰ میلیون تن برآورد می شود.

از سوی دیگر، نقشه راه بخش معدن افغانستان، که در همان 
سال توسط وزارت معادن و پترولیم افغانستان منتشر شده، 
اعالم می کند که حجم ذخایر کشف نشده مس پورفیری به 
کشور درمجموع  ۲8.۵میلیون تن می رسد. این یعنی این 
ذخایری به حجم ۶۰ میلیون تن دارد که با قیمت فعلی بازار و 
به دلیل رشد تقاضای فلزات، ارزش آن به صدها میلیارد دالر 

می رسد.
 )MCC( در سال ۲۰۰8، کنسرسیومی از شرکت متالورژی چین
)SS.۶۰۱۶۱8( و جیانگشی کوپر )SS.۶۰۰۳۶۲( بزرگ ترین پروژه 
استخراج مس این کشور را با عنوان »مس عینک« به مدت ۳۰ 

سال در اختیار گرفت.
این منبع عظیم هنوز توسعه نیافته است اما MCC تخمین 
می زند که ذخایری به میزان ۱۱.۰8 میلیون تن داشته باشد 
که ارزش امروزی آن با قیمت بورس فلزات لندن به ۱۰۰ میلیارد 

دالر می رسد.
فلزات دیگر

گزارش سال ۲۰۱۹ همچنین می گوید که افغانستان صاحب ۲.۲ 
میلیارد تن ذخایر سنگ آهن مواد اولیه فوالدسازی به ارزش بیش 
از ۳۵۰ میلیارد دالر )با قیمت کنونی( است. از دیگر سو، ذخایر 
طالی افغانستان بسیار کمتر و در حدود ۲,۷۰۰ کیلوگرم است 
که قیمتی در حدود ۱۷۰ میلیون دالر دارد. همچنین، وزیر افغان 
اعالم کرده است که ذخایر فلزات پایه ای چون آلومینیوم، قلع، 

کنده اند. سرب، و روی، در مناطق مختلف کشور پرا
لیتیوم و کانی های کمیاب

در سال ۲۰۱۰، گزارشی داخلی در وزارت دفاع ایاالت متحده، 
افغانستان را »عربستان سعودی لیتیوم« نامید؛ به این معنی 
که این کشور می تواند نسبت به تقاضای جهانی فلزات موردنیاز 
برای ساخت باتری، همان نسبت کشورهای خاورمیانه به نفت 

خام را داشته باشد.
گرچه لیتیوم به طور  که ا این مقایسه در زمانی انجام شده 
گسترده در ساخت باتری ابزارهای الکترونیک استفاده می شد، 
مشخص نبود که برای ساخت خودروهای الکتریکی )EV( و 
گذار به دوران جهاِن کم کربن، به چه میزان لیتیوم نیاز خواهیم 
گزارش سال ۲۰۱8/۲۰۱۷ سازمان زمین شناسی  داشت. 
حاوی  )کانی  اسپودومن  ذخایر  وجود  به  ایاالت متحده 
لیتیوم(، اشاره می کند، اما هیچ تخمینی از حجم این ذخایر 
ارائه نمی دهد. این در حالی است که گزارش سال ۲۰۱۹ هیچ 

اشاره ای به لیتیوم ندارد.
البته، گزارش سال ۲۰۱۹ وزارت معادن اعالم می کند که افغانستان 
دارای ۱.۴ میلیون تن کانی های کمیاب است: مجموعه ای 
شامل ۱۷ عنصر که در ساخت دستگاه های الکترونیک مصرفی 
و تجهیزات نظامی کاربرد دارند. افغانستان، که دو همسایه 
غربی اش، ایران و ترکمنستان، ذخایر غنی هیدروکربنی دارند، 
دارای ذخایر حدود ۱.۶میلیارد بشکه نفت خام، ذخایر ۱۶ 
تریلیارد مترمکعب گاز طبیعی، و ۵۰۰ میلیون بشکه گاز طبیعی 
مایع است. مبنای این اعداد گزارش سال ۲۰۱۹ افغانستان است 
که به ارزیابی مشترکی توسط مقامات ایاالت متحده و افغانستان 
اشاره دارد و تنها ارزش ذخایر نفت خام این کشور را با قیمت های 

کنونی بازار ۱۰۷ میلیارد دالر تخمین می زند.
بنا بر این گزارش، بیشتر ذخایر کشف نشده نفت خام در حوضه 
افغانستان-تاجیکستان و ذخایر کشف نشده گاز طبیعی مربوط 

به حوضه آمودریاست.
سنگ های قیمتی

افغانستان از دیرباز ذخایر بزرگی از الجورد داشته که یک سنگ 
نیمه قیمتی به رنگ آبی تیره است و هزاران سال است که در 
والیت بدخشان در شمال این کشور در کنار سایر سنگ های 
قیمتی چون یاقوت و زمرد استخراج می شود. بر اساس گزارش 
سال ۲۰۱۹، بهترین گریدهای الجورد تا قیراطی ۱۵۰ دالر به فروش 
می رسند. این گزارش همچنین خاطرنشان می کند که بخش 
اعظم سنگ های قیمتی استخراج شده به صورت غیرقانونی 
کستان، قاچاق  ج از افغانستان، به خصوص پیشاور پا به خار
می شوند و به این ترتیب، مقدار زیادی از درآمد حیاتی این کشور 

از دست می رود.
  منبع: رویترز

دستاوردهای فوالد مبارکه نویدبخش ابرقدرت شدن ایران است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بازدید از فوالد مبارکه:

طبق گفته های مسئوالن فوالد مبارکه، عالوه 
بر ۹ شهر که از پساب آن ها برای تولید فوالد در 
این شرکت استفاده می شود، این شرکت در 
حال برنامه ریزی برای طراحی سیستم انتقال و 
تصفیه پساب های ۶ شهر دیگر نیز هست و این 
کار باعث می شود فوالد مبارکه از مصرف آب 

خام بی نیاز شود

تالش شده محصولی اختراع شود 
و  سازه ای  مقاومت  بر  عالوه  که 
بارگذاری، دارای چگالی پایین و 
قابلیت شناوری باشد. مقاومت 
فشاری بتن در اختراع حاضر در 
محدوده 2۶ مگاپاسکال، دارای 
قابلیت شناوری و خاصیت جذب 
آب بسیار پایین است که این قابلیت 
بسیار  شناور  بتنی  سازه های  در 

بااهمیت است



۱5 ژانویه  2022 ۱2 جمادی الثانی  ۱443   شماره        ۱25۹    شنبه   25 دی ماه   ۱400    

5

خبر  کوتاه

  جمال محمدولی سامانی، مدیر مطالعات آب، منابع 
طبیعی و محیط زیست مرکز پژوهش های مجلس

کمبود منابع آبی و خشکسالی های پیاپی در ایران 
شرایط سختی را برای بسیاری از بخش ها و مصرف کنندگان در 
حوزه خانگی، کشاورزی و صنعتی به وجود آورده و به صراحت 
کنون می توان گفت که چالش یا به عبارت بهتر، بحران آب در  ا
کید وافر بر موضوع بحران  ایران بسیار جدی و مهم است.این تأ
آب از اینجا ناشی می شود که این یک بحران درونی است و 
هرقدر کشور در این حوزه از درون سست تر و ضعیف تر شود، 

ضربه پذیری آن هم بیشتر می شود.
در واقع، به دلیل اشتباهاتی که طی دهه های گذشته در حوزه 
سیاست گذاری استفاده صحیح از منابع آبی صوت گرفته، کشور 
کنون به بحران دچار شده و این امر، در کنار خشکسالی های  ا
گسترده که دنیا را دربرگرفته و گرمایش زمین که درجه تبخیر را 

افزایش داده، مشکالت عدیده ای را به وجود آورده است.
به هرحال، اینکه در صنایع کشور و کارخانه هایی که طی دوران 
بعد از جنگ ساخته شدند، جایابی و بارگذاری های صنعتی، 
به شیوه کامال غلط انجام شده، کامال مشهود است و درست در 
نقاطی که دارای منابع آبی مطمئن و مکفی نیستیم، صنایع 
آب بر احداث شده است؛ در مقابل، در منطقه ای که منابع آبی 
پاسخگوی تأمین نیاز حتی یک محصول کشاورزی نیست، 

زمین های کشاورزی آن محصول گسترده شده است.
پس این سیاست گذاری از پایه غلط بوده که صنایع آب بر را در 
منطقه کم آب و خشک بنا کرده ایم و به نوعی، توزیع نامناسبی 
را شکل داده ایم که عمدتا، بر اساس اقتصاد سیاسی و مصلحت 
منطقه ای انجام شده است. حاال باید به این نکته توجه کرد که 
یکی از ابعاد این اتفاق، برنامه ریزی غلط است؛ اما دلیل دیگری 
که سبب شده صنایع به طور مناسب جانمایی نشوند، اشتغال 
و رونق اقتصادی با رویکرد منطقه ای و ناپایدار است و این تفکر 
باعث شده تا با گذشت زمان، کار به جایی برسد که حتی برای 
همین صنایع هم آب کافی در اختیار نباشد و اشتغال آن ها در 
گر قرار باشد در بازه های زمانی  معرض تهدید قرار گیرد.حاال ا
کوتاه مدت و بلندمدت، اقداماتی برای جلوگیری از پیشروی این 
آسیب ها انجام داد، باید به این نکته اشاره کرد که موضوع در دو 
بعد کوتاه مدت و بلندمدت قابل پیگیری است، اما رسیدگی به 
این بحران،  به هر دو روش، یک چالش اجتماعی تلقی می شود.

بنابراین بهتر است که در گام های ابتدایی، بر روی موضوع 
کرد؛  تمرکز  از پساب  کثری  و استفاده حدا بازچرخانی آب 
کنون پساب هم مشتری زیادی دارد و یکی  به خصوص اینکه هم ا
از مباحثی که در حوزه تأمین آب موردنیاز صنایع و به خصوص 
صنایع معدنی و فوالدی هم می تواند مورد استفاده قرار گیرد، این 
است که برای تأمین آب موردنیاز، آبی که به شکل پساب از صنایع 

خارج می شود، تصفیه شده و مجددا مورد استفاده قرار گیرد.
این موضوع حتی در بحث اقتصادی هریک از صنایع نیز می تواند 
کید قرار گیرد؛ بنابراین باید شرایطی را فراهم کرد که هریک  مورد تأ
از این صنایع بتوانند بیشتر در حوزه صنعتی خود از پساب استفاده 
کنند و استفاده از آن را به حدی برسانند که بازچرخانی به عنوان 
یک راهکار جدی تلقی شود. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که 
آب با قیمت واقعی در اختیار صنعتگران قرار گیرد تا با توجه به آن، 
گر قیمت آب گران است، آیا  چاره اندیشی الزم را صورت دهند که ا
توسعه به صرفه است یا اینکه باید به روش دیگری کار را پیش برد. 
گر برای تأمین آب چاره اندیشی جدی در  نکته اصلی این است که ا

صنایع معدنی صورت نگیرد، باید توسعه آن ها را محدودتر کرد.
به هرحال راه حل اصلی این است که باید این مضیقه ها را با مردم 
و ذی نفعان هم به شکلی شفاف در میان گذاشت و همه ابعاد 
گر منطقه ای توسعه صنعتی را قبول  ح کرد. ا آن را با آن ها مطر
کرده، باید همکاری در بهینه سازی مصرف در سایر بخش ها را 
گر یک صنعت برای یک منطقه  در دستور کار قرار دهد. یعنی ا
سودده است و اثربخشی الزم را دارد، باید در سایر بخش های 
غیرصنعتی، مصارف آب را به حداقل برساند و بهره وری آب را 
کثر برساند که در این شرایط، حتی در حوزه صنعتی هم  به حدا
باید از روش بازچرخانی پساب استفاده کرد؛ اما تا جای ممکن با 
شیوه های آب بر، صنعت را توسعه نداد؛ ضمن اینکه قیمت آب را 
هم در سایر بخش های پرمصرف واقعی کرد. در این میان البته 
گر فرض  کنون مشکل قانون نیز وجود دارد؛ به این معنا که ا هم ا
بر این باشد که بخواهیم مشکل را در حوزه چالش آب به صورت 
ریشه ای حل کنیم، باید از تفکرات منطقه ای دست برداریم و 
به سمت برنامه ریزی ملی به جای برنامه ریزی استانی برویم. 
کنون خأل قانونی سبب شده شرکت های آب  در این میان، هم ا
منطقه ای استانی به وجود آیند و این تفکر منطقه ای، چالش ها 

را افزایش داده است.
پس این تفکر اشتباه است که هریک از مناطق اطراف برای خود 
برنامه ریزی می کنند و این برنامه ریزی محدود به استان است. 
زمانی که کار به این شکل پیش می رود، هر یک از بخش ها، 
مطالبه گری خود را از منطقه افزایش داده و سعی می کنند استان 
خود را در نظر بگیرند. در بخش آب نیز این تفکر بسیار غالب است 
و به خصوص از سوی استان ها پیگیری می شود؛ پس تصمیماتی 
که گرفته می شود ملی نیست و استانی است؛ اما باید این روند 
اصالح شود. به هرحال، استانی کردن مباحث آب باعث می شود 
کار به سختی پیش رود. در بحث قانون، در نظر گرفتن یک نظام 
مدیریتی جامع در حوضه های آبریز الزامی است و مباحث قانونی 
آب های زیرزمینی نیز در کنار آن باید تعیین تکلیف شوند؛ اما 

کنون در این حوزه خأل قانونی وجود دارد که باید رفع شود.  هم ا
  منبع: مجله تجارت فردا

 تعامل صنعت و محیط زیست

 چگونه شکل می گیرد؟

گفت:  معاون هماهنگی کننده امور اقتصادی استانداری اصفهان 
احداث مناطق ویژه اقتصادی در استان اصفهان از اولویت های 
مهم مدیریت استان است.امیررضا نقش با اشاره به تزریق امید 
کرد: معاونت اقتصادی استانداری اصفهان با  به جامعه، اظهار 
اتخاذ رویکرد جدید در پی رفع مسائل بانکی فعاالن اقتصادی و 
واحدهای تولیدی در استان اصفهان است.

یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه هزینه های ساخت می تواند 
با صنعتی سازی و استفاده از تکنولوژی روز کاهش یابد گفت: بالغ بر 
۱۲۰۰ حرفه و صنعت با بخش مسکن مرتبط اند؛ بنابراین تحرک مسکن 
می تواند به رونق اقتصادی و افزایش اشتغال منجر شود. از طریق نظام 
ساخت وساز فعلی نمی توان به کاهش قیمت ساختمان امیدوار بود. تنها 
راه کاهش قیمت مسکن، سری سازی و صنعتی سازی است.

 خـبــــــــــــــــــر      

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در اصفهان رونق اقتصادی و افزایش اشتغال با افزایش ساخت وساز

برنامه ریزی فوالد مبارکه برای تأسیس بزرگ ترین نیروگاه انرژی تجدیدپذیر کشور
مدیرعامل فوالد مبارکه در برنامه تلویزیونی »هشت بهشت« مطرح کرد؛

یکی از اهداف مهم شرکت فوالد مبارکه 
توسعه تکنولوژی و نوآوری است، زیرا بر این 
گر در این زمینه سرآمد نباشد،  باور است که ا
از رقابت با فوالدسازان و بنگاه های بزرگ 
صنعتی و اقتصادی جهان حذف خواهد 
شد و در این مسیر با بهره گیری از نخبگان و 
شرکت های دانش بنیان درصدد تحقق 

توسعه پایدار متناسب با صنعت سبز است

هوای  کیفیت  از  صحت سنجی  جهت 
شرکت فوالد مبارکه، واحد محیط زیست 
اخیرا اقدام به نصب دستگاه اندازه گیری 
شاخص کیفیت هوا )AQI( نموده است 
که کلیه پارامترهای مربوط به کیفیت هوای 
محیط را به صورت مداوم پایش می نماید 
و نتایج اندازه گیری های آن بسیار پایین تر از 

حدود استاندارد است

حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی 
شرکتی  را  مبارکه  فوالد  شرکت  محیط زیست،  و 
مسئولیت پذیر در حفظ محیط زیست برشمرد و 
گفت: یکی از اهداف کالن توسعه پایدار این شرکت، کنترل آلودگی 
کنون اقدامات  که خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه تا هواست 

ارزشمندی را در این خصوص انجام داده است.
وی افزود: آلودگی هوا یک خطر جدی برای محیط زیست، سالمت 
انسان و سایر جانداران است، هوای ناسالم به عنوان یک مشکل 
جهانی می تواند تأثیرات بسیار مخربی بر جامعه، آب وهوا، تنوع زیستی 
کوسیستم ها داشته باشد. در راستای بهبود کیفیت هوا و حفظ  و ا
ک از تاریخ ۲۳ تا ۲۹ دی ماه تعیین  سرمایه های هستی، هفته هوای پا
ک، حقوق عامه، اراده ملی«  گردیده و در سال ۱۴۰۰ با شعار »هوای پا

نام گذاری شده است.

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست یادآور شد: یکی از 
اهداف کالن توسعه پایدار، کنترل آلودگی هواست. از این منظر شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان براساس فلسفه وجودی، »شهروند-شرکتی 
مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای بهتر« و  هدف اصلی خود یعنی 
دست یابی به توسعه پایدار، اقدامات مؤثری در حوزه کنترل آلودگی 
هوا ازجمله کاهش ردپای کربن، جلوگیری از انتشار گازهای آالینده 
)NOX، SOX و CO(، و همچنین جلوگیری از انتشار ذرات گردوغبار 

انجام داده است.
مدرسی فر در ادامه به برخی از اقدامات مهم انجام شده در حوزه 
مدیریت آلودگی هوا در شرکت فوالد مبارکه اشاره و تصریح کرد: طراحی 
و ساخت غبارگیر کربن دیسشارژ، بهبود فرایندها، تنظیم سوخت و هوا 
در کوره های آهک و کاهش تناژ تولید، پروژه کاهش غبار از سقف ناحیه 
فوالدسازی، پروژه بازیافت حرارت از نیروگاه گازی جهت کاهش انتشار 

آالینده ها، نگهداری بهینه از فضای سبز ۱۶۰۰ هکتاری جهت صیانت 
از تنوع زیستی، نصب سیستم پایش آنالین روی دودکش های نواحی 
تولیدی فوالد )فاز اول( و همچنین اجرای فاز دوم آن، نصب انواع 
غبارگیرها در نواحی تولید، اجرای سالن های سندبالست و رنگ آمیزی 

در نواحی فوالدسازی و تعمیرگاه مرکزی ازجمله این اقدامات است.
وی به عملکرد مناسب فوالد مبارکه در زمینه کنترل آلودگی هوا نیز 
اشاره کرد و افزود: جهت صحت سنجی از کیفیت هوای شرکت فوالد 
مبارکه، واحد محیط زیست اخیرا اقدام به نصب دستگاه اندازه گیری 
شاخص کیفیت هوا )AQI( نموده است که کلیه پارامترهای مربوط 
به کیفیت هوای محیط را به صورت مداوم پایش می نماید و نتایج 
اندازه گیری های آن بسیار پایین تر از حدود استاندارد است. این 
موضوع بیانگر عملکرد مناسب فوالد مبارکه در زمینه کنترل آلودگی 

هواست.

مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه این شرکت 
درصدد احداث نیروگاه هزار مگاواتی برق، نیروگاه 
۵40 مگاواتی خورشیدی به عنوان بزرگ ترین نیروگاه 
 تجدیدپذیر کشور و نیروگاه 100 مگاواتی بادی است، گفت: بالغ بر

 2 هزار و ۵00  تا  3 هزار صنعت باالدستی و بیش از 1000 صنعت 
پایین دستی کشور به شرکت فوالد مبارکه وابسته است.

به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه 
به مناسبت بیست و نهمین سالروز تأسیس این شرکت، شامگاه 
چهارشنبه ۲۲ دی ماه با حضور در برنامه زنده تلویزیونی »هشت بهشت« 
شبکه اصفهان با اشاره به بهره گیری دانش ساخت شرکت فوالد مبارکه از 
زبده ترین کارشناسان داخلی و خارجی اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه 
با الگوبرداری از بهترین مدل های جهانی و اعزام بالغ بر هزار و 8۰۰ نیرو به 
خارج از کشور جهت آموزش دوره های مختلف فنی و تخصصی، توانست 

به الگویی موفق در بنگاه داری میهن اسالمی مان مبدل شود.
وی با بیان اینکه ۹۵ درصد از تجهیزات و قطعات موردنیاز فوالد مبارکه 
با استفاده از دانش بومی در کشور ساخته می شود، افزود: شرکت فوالد 
مبارکه به استان اصفهان محدود نمی شود و به وسعت تمام ایران 
که فلسفه وجودی احداث این بنگاه عظیم صنعتی به عنوان  است؛ چرا
پیشران و موتور محرکه صنایع باالدستی و پایین دستی در کشور تعریف 

شده است.
وابستگی 3 هزار و ۵۰۰  تا 4 هزار صنعت کشور به فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰  تا  ۳ هزار 
صنعت باالدستی و بیش از ۱۰۰۰ صنعت پایین دستی کشور به شرکت فوالد 
مبارکه وابسته است، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای تأسیس شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان پیشران و محور توسعه کشور، به گونه ای بوده که 
عالوه بر تأمین نیازهای صنایع دیگر، این شرکت توانسته ۳۵ درصد از 

فوالد کشور را تولید کند.
وی یکی از رموز موفقیت شرکت فوالد مبارکه را در الگوبرداری از مدل های 
موفق جهانی برشمرد و اذعان داشت: سرمایه های انسانی متعهد با 
روحیه جهادی و آموزش دیده یکی دیگر از رمزهای موفقیت این شرکت 
است و وجه تمایز این صنعت با سایر صنایع را می توان در مدیریت و 

سرمایه انسانی این مجموعه دانست.
روحیه جهادی کارکنان فوالد مبارکه بر موفقیت های این 

شرکت افزوده است
کم بر شرکت فوالد مبارکه  طیب نیا با اشاره به نظام مشارکتی و تحولی حا
تصریح کرد: این شرکت توسط یک فرد مدیریت نمی شود، بلکه تمامی 
کارکنانش در سرنوشت آن سهیم هستند و با تقویت احساس مسئولیت 

و روحیه جهادی بر موفقیت های شرکت فوالد مبارکه افزوده اند.
وی در ادامه  گفت: با مرور تاریخی بر اصفهان درمی یابیم که اصفهان مهد 
که در همه ادوار افکار بزرگ در این شهر خلق می شده که  صنعت بوده، چرا
نمود آن را نیز می توان در الگوبرداری مدل ساخت فوالد مبارکه و اراده های 

پوالدین بنیان گذاران این شرکت بعینه مشاهده کرد.

 مدیرعامل فوالد مبارکه بابیان اینکه رسالت این شرکت به پیشران بودن 
در صنعت کشور محدود نمی شود، بیان کرد: با توجه به بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی، درصددیم فراتر از صنعتی مادر پیش برویم و همان طور 
کیفیت آن ها  کثر کشورهای جهان را با نام تجاری محصوالت با که ا
می شناسند، کشور ایران را نیز با صنعت فوالد و نام و آوازه شرکت فوالد 

مبارکه در سطح جهان بشناسند.
برنامه ریزی فوالد مبارکه برای تأسیس بزرگ ترین نیروگاه انرژی 

تجدیدپذیر کشور
کید بر ضرورت توسعه همه جانبه کمی، کیفی و متوازن در شرکت  وی با تأ
فوالد مبارکه عنوان داشت: شرکت فوالد مبارکه به اهداف توسعه کمی 
خود رسیده و امروز باید روی تولید محصوالت باارزش افزوده باال، توسعه 
که در دنیای  کمی، کیفی و متوازن و تقویت زیرساخت ها متمرکز شود، چرا

کنونی رشد کمی دیگر معنایی ندارد.
طیب نیا با اشاره به محدودیت کنونی تأمین انرژی واحدهای صنعتی 
کشور اضافه کرد: محدودیت گاز در زمستان امسال برای فوالد مبارکه 
به گونه ای اعمال شد که گاز موردنیاز این شرکت را به کمتر از ۴۰ درصد 
کاهش دادند و همین امر نشان می دهد که توسعه زیرساخت های انرژی 
تا چه حد برای فوالد مبارکه ضروری است؛ از سوی دیگر فوالد مبارکه در 
کتشافات سرمایه گذاری کرده که در راستای تأمین مواد  بخش معدن و ا
اولیه پایدار حائز اهمیت است و این در حالی است که سرمایه گذاری 
برای توسعه خطوط ریلی در کشور، هزینه های حمل ونقل را به مراتب 

کاهش خواهد داد.
گن لوکوموتیو  وی با اشاره به برنامه ریزی فوالد مبارکه برای خرید ۱۰۰ وا
جهت حمل ونقل و سرمایه گذاری در احداث بزرگ ترین نیروگاه های 
برق تجدیدپذیر )خورشیدی( و بادی در کشور ابراز داشت: فوالد مبارکه 
درصدد احداث نیروگاه هزار مگاواتی برق، نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی خورشیدی 
به عنوان بزرگ ترین نیروگاه تجدیدپذیر ایران و نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی بادی 

در کشور است.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: یکی از اهداف مهم شرکت فوالد مبارکه 
گر در این  توسعه تکنولوژی و نوآوری است، زیرا بر این باور است که ا
زمینه سرآمد نباشد، از رقابت با فوالدسازان و بنگاه های بزرگ صنعتی و 
اقتصادی جهان حذف خواهد شد و در این مسیر با بهره گیری از نخبگان 
و شرکت های دانش بنیان درصدد تحقق توسعه پایدار متناسب با 

صنعت سبز است.
مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه در مسیر صنعت سبز

مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به مسئولیت های اجتماعی این شرکت 
کید کرد: در دنیای امروز، شرکت های پیشرو نسبت به مردم و جامعه  تأ
پیرامونی اعم از محلی، منطقه ای، ملی و حتی فراملی احساس مسئولیت 
و تعهد دارند و شرکت فوالد مبارکه در راستای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی، اقدامات زیادی ازجمله تکمیل ورزشگاه بزرگ نقش جهان 
کرده و در نظر دارد این ورزشگاه را به ورزشگاهی بین المللی جهت برگزاری 

مسابقات جهانی تبدیل کند.

 وی با بیان اینکه توسعه صنعتی در کشور طی دهه های گذشته با 
محیط زیست هم خوانی نداشته است، گفت: شرکت فوالد مبارکه از بدو 
کنون در راستای حفظ محیط زیست اقدامات مهمی انجام  تأسیس تا
داده که مثال بارز آن را می توان در روزهایی مشاهده کرد که شاخص 
آلودگی هوا در اصفهان ناسالم برای عموم اعالم گردید و این در حالی 
بود که کیفیت هوای شهرستان مبارکه )محل استقرار فوالد مبارکه( در 
ک گزارش شد و همین امر بر مسئولیت پذیری فوالد مبارکه  وضعیت پا
گذاشت تا این شرکت به عنوان  در قبال حفظ محیط زیست صحه 
صنعتی مسئولیت پذیر در مسیر سبز شدن به الگوی دیگر صنایع کشور 

مبدل شود.
تقاضـای ۸ شـهر مجـاور فـوالد مبارکـه بـرای تصفیـه پسـاب 

شهری
طیب نیا با اشاره به مصرف بهینه آب در شرکت فوالد مبارکه یادآور 
شد: رویکرد فوالد مبارکه در تصفیه پساب های صنعتی، بهینه سازی 
مصرف آب در فرایندهای تولید، جمع آوری و انتقال پساب های، 
تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی و در نهایت ارتقای بهداشت و حفظ 
محیط زیست منطقه در کشور بی نظیر است و این اقدامات به گونه ای 
تأثیرگذار بوده که اخیرا 8 شهر مجاور این شرکت، درخواست تصفیه پساب 

خود با سرمایه گذاری فوالد مبارکه را داشته اند.
وی با اشاره به کاهش مصرف سالیانه آب شرکت فوالد مبارکه به ۱۵ 
میلیون مترمکعب در سال جاری بیان داشت: بازچرخانی آب در فوالد 
مبارکه به ۷ تا 8 مرتبه رسیده و این امر منجر به کاهش مصرف آب خام 
)تازه( این شرکت به میزان یک سوم مصرف گذشته شده که همین میزان 
نیز با برنامه ریزی های انجام شده در آینده ای نزدیک به صفر خواهد 
رسید؛  بنابراین فوالد مبارکه می تواند راهگشای مشکل آب استان 

اصفهان باشد.
بهینه سازی مصرف انرژی، اولویت فوالد مبارکه است

مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه سرمایه گذاری در پروژه های 
پرهزینه ای همچون خطوط انتقال آب از خلیج فارس با هدف کاهش 
وابستگی به زاینده رود توسط این شرکت در حال انجام است، متذکر شد: 
یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی هر کشور، صنعت آن کشور 
گون خواهد بود؛  است که پیش نیاز آن اصالح الگوی مصرف در ابعاد گونا
اولویت فوالد مبارکه اهمیت به فرهنگ تالش، تولید داخلی و بهینه سازی 
که محدودیت تأمین انرژی، به تولید ناخالص  مصرف انرژی است، چرا

داخلی )GDP( ضربه وارد خواهد کرد.
کید بر ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی مصارف خانگی و  وی با تأ
ترویج این فرهنگ در کشور عنوان داشت: صنایع فوالدی کشور آماج 
محدودیت های انرژی قرار گرفته اند و این در حالی است که با اصالح 
خ صنعت کشور  الگوی مصرف انرژی در جامعه می توان از توقف چر
جلوگیری کرد تا به اقتصاد کشور ضربه ای وارد نشود؛ برای عبور از این 
بحران، تمامی شهروندان عزیزمان با احساس مسئولیت می توانند به 

صنایع و اقتصاد کشور یاری رسانند.

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست مطرح کرد:

یست فوالد مبارکه شرکتی مسئولیت پذیر در حفظ محیط ز
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بازار فوالد وضعیت پایداری داردفوالد مبارکه؛ پیشرو در زمینه تولید و مسئولیت اجتماعی

صنعت،  وزیر  فاطمی امین،  سیدرضا  نیوز،  بورس  گزارش  به 
دارد،  پایداری  وضعیت  فوالد  بازار  گفت:  تجارت  و  معدن 
از  بیش  از  گذشته  ماه های  طی  میلگرد  قیمت  مثال  به طور 
کمتر از ۱۴ هزار تومان رسیده است. بهای  ۱۸ هزار تومان به 
کمیسیون  ورق های فوالدی نیز همین گونه است. در نشست 
گرفت.  اقتصادی نیز موضوع تنظیم بازار مورد بررسی قرار 

رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
کشور،  با اشاره به جایگاه ویژه فوالد مبارکه در زمینه تولید فوالد 
گفت: شرکت فوالد مبارکه در زمینه ایفای مسئولیت اجتماعی در 
کشور پیشرو است و با درایت مدیران و سهام داران توانسته است 
به حس تعلق جامعه به این کشور بیفزاید.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

حمل و نقل ریلی در صنعت فوالد

 چه جایگاهی دارد؟

   محمد کاظم صباغی هرندی،مدیر ارشد خدمات فنی و 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه

به ویژه  و  فوالدی  صنایع  رقابت پذیری  میزان 
که بخشی از  مصرف کنندگان به حمل و نقل وابسته است؛ چرا
بهای تمام شده محصول تولیدی شامل هزینه های حمل مواد 
اولیه و محصوالت تولیدی می شود. با توجه به نقش مهم 
حمل ونقل در صنایع مادر و بزرگ، اصلی ترین نکته رعایت 
جانمایی واحدهای زنجیره تولید فوالد با معادن سنگ آهن، 
بندرها و شبکه راه آهن است. دولت باید در برنامه ریزی برای 
ح های تولیدی، نزدیکی این  صدور مجوز، ایجاد و توسعه طر
ح ها به معادن، بندرها و خطوط ریلی را به منظور کاهش  طر

هزینه های حمل ونقل در نظر بگیرد.
درحال حاضر، هزینه های حمل ونقل در تولید فوالد بیش 
از پیش بینی ها بوده، درحالی که این مقدار در کشورهایی با 

زیرساخت حمل ونقل مناسب، بسیار کمتر است.
درحال حاضر، مشکل حمل ونقل در زنجیره فوالد فقط مربوط به 
جابه جایی مواد اولیه مثل سنگ آهن، کنسانتره یا گندله نیست، 
بلکه تعدادی از شرکت های فوالدی به دلیل عدم اتصال به شبکه 
ریلی مجبورند محصوالت نیمه نهایی و نهایی خود را به طور عمده 
به وسیله جاده حمل کنند که این مسئله از عدم جانمایی درست 
واحدهای تولیدی در گذشته حکایت دارد.از سوی دیگر، با 
دسترسی به یک روش حمل مناسب تولیدکنندگان نیز می توانند 
با سرعت بیشتری ضمن دریافت اقتصادی و پایدار مواد اولیه، 
محصوالت خود را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. امروزه 
رقابت در صنعت فوالد دنیا بسیار مهم است و هر فوالدسازی که 
بتواند تولید رقابت پذیری داشته باشد، موفقیت خود را در بازار 

تضمین خواهد کرد.
علل جایگاه برتر حمل ریلی نسبت به حمل جاده ای در 

صنعت فوالد
حمل و نقل ریلی از لحاظ مصرف سوخت و کارایی بسیار کاراتر 
همچنین  می کند.  عمل  جاده ای  حمل ونقل  زیر بخش  از 
هزینه های تخریب و اجتماعی در حمل ونقل ریلی به مراتب کمتر 
از حمل و نقل جاده ای است. بر اساس بررسی های انجام شده 
هزینه تخریب محیط زیست در سیستم حمل و نقل جاده ای 
تقریبا 8 برابر سیستم حمل و نقل ریلی است.همچنین باال بودن 
ضریب ایمنی، کاهش قابل توجه در میزان مصرف سوخت، حمل 
حجم زیاد از محصول در هر مرحله بارگیری و بالطبع کاهش تردد 

جاده ای از ویژگی های حمل ریلی است.
چالش های پیش روی حمل ریلی محصوالت فوالدی

و  تولیدکننده  بین  فاصله  وجود  دلیل  به  حاضر  حال  در 
مصرف کننده و ماهیت نگهداری و حمل مواد اولیه، حمل و نقل 
یکی از چالش های بنگاه های زنجیره فوالد کشور به شمار می رود. 
بر اساس بررسی های انجام شده در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد 
حمل ریلی مواد اولیه و محصوالت کشور مربوط به محموالت 

زنجیره های فوالد است.
تن  میلیون   ۲۰۰ بر حمل  مبنی  راه آهن  به هدف  توجه  با 
محموله در افق ۱۴۰۴ و جایگاه فعلی حمل محصوالت مرتبط 
با زنجیره فوالد و سهم آن ها در حمل، الزم است این موضوع 
موردتوجه راه آهن و بنگاه های زنجیره فوالد قرار بگیرد و ضرورت 
آینده نگری برای تأمین زیرساخت ها و امکانات الزم جهت 
لجستیک زنجیره فوالد صورت پذیرد. بنابراین سرمایه گذاران 
در بخش های مختلف زنجیره فوالد باید حمل و نقل ریلی را 
مشابه یکی از بخش های تولیدی و فرایندهای آن لحاظ کرده 
و در زیرساخت های آن ها نگاه ویژه ای به این مقوله داشته 
باشند. بنابراین موضوع حمل ونقل یکی از چالش های مهم 
صنعت فوالد کشور به شمار می رود که بخش قابل توجهی از 
هزینه های تولید محصوالت فوالدی را به خود اختصاص داده 
است. استفاده از حمل ونقل ریلی می تواند با کاهش هزینه های 
عملیاتی، سودآوری و توان صادراتی شرکت های فوالدی را 
افزایش دهد. با  وجود این، به دالیل مختلف ازجمله یارانه باالی 
سوخت در کشور و عدم توسعه زیرساخت های ریلی، توجه 

زیادی به این مقوله نشده است.
نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت های ریلی

بررسی ها نشان می دهد کاالهای معدنی و فلزی به ترتیب دارای 
رتبه اول و چهارم در میزان حمل جاده ای بوده اند که این خود 
نشان دهنده حجم باالی حمل مواد معدنی در کشور است که 
باید ظرفیت بیشتری را در حوزه حمل ریلی به خود اختصاص 
دهد. با توجه به افق ۱۴۰۴ در مورد تولید ۵۵ میلیون تن )شمش 
فوالد( و نیاز به حمل بخشی از ۱۶8 میلیون تن سنگ آهن، 8۶ 
میلیون تن کنسانتره و 8۰ میلیون تن گندله مرتبط با تولید ۵۵ 
میلیون تن و افزایش سهم ریل در حمل این مواد الزم است، 
اقدامات مؤثر از سوی راه آهن جمهوری اسالمی ایران که بعضا با 
مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های صنایع معدنی و فوالدی در 
خصوص زیرساخت های حمل ریلی ازجمله افزایش بهره وری، 
تأمین نیروی کشش و توسعه شبکه ریلی به عمل آید تا عالوه بر 
تضمین حمل پایدار مواد اولیه و محصوالت فوالدی در راستای 
توسعه اقتصادی و تحقق توسعه اجتماعی در بخش های مختلف 

نیز گام برداشته شود.
 برای دست یابی به حمل و نقل فوالد در چشم انداز ۱۴۰۴ به میزان 
۵۵ میلیون تن، از مجموع ۱۲ هزار کیلومتر خطوط توسعه، تا پایان 
سال ۱۴۰۴، سهم فوالد به میزان ۱۷۹۵ کیلومتر است که عالوه 
بر این ۱۲۵۵ کیلومتر از خطوط راه آهن نیز باید دوخطه بشود تا 
بتوان به اهداف سند چشم انداز در حمل و نقل ریلی دست یافت.
  منبع: مجله تجارت فردا

کارکنان فوالد  مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن 
پیشرفت  وضعیت  آخرین  از  اصفهان  مبارکه 
پروژه های مسکونی این تعاونی خبر داد و گفت: 
مدیریت جدید تعاونی مسکن این نوید را به اعضای خود خواهد 
داد که موانع پیش رو را برطرف کند و در ماه های آتی اخبار خوشی را 

برای آنان به ارمغان آورد.
ارشاد شیرانی مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه 
اصفهان جهت تنویر افکار عمومی با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی 
کارکنان فوالد مبارکه در  پروژه های در دست اقدام تعاونی مسکن 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: پروژه های مسکونی سینا در ۴ بلوک 
واقع در اراضی گل نرگس در خیابان صفه به مساحت زیربنای ۵۹ هزار 
مترمربع به تعداد ۲۵۰ واحد از ابتدای سال ۹8 و قبل از اخذ پروانه ساخت 

از شهرداری آغاز شد.
پیشرفت قابل توجه پروژه های مسکونی سینا

وی افزود: پروژه مسکونی سینا ۱ با تعداد ۶۶ واحد تا نیمه دی ماه سال 
جاری، به میزان ۵۳.۷ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا ۱۷ آبان ماه 
سال آینده به پایان خواهد رسید؛ پروژه مسکونی سینا ۲ با ۵۴.۳ درصد 
پیشرفت فیزیکی تا نیمه دی ماه ۱۴۰۰ شامل ۳۳ واحد است و در تاریخ 

۱۷ آبان ماه ۱۴۰۱ به پایان می رسد.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه اصفهان با بیان 
اینکه پروژه های سینا ۳ و سینا ۴ به ترتیب ۵۳.8 و ۵۰.۲ درصد پیشرفت 
داشته اند، خاطرنشان کرد: پروژه سینا ۳ تا ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱ و پروژه سینا 

۴ تا ۲8 آبان ماه سال آینده کامل می شود.
وی با بیان اینکه اسکلت هر ۴ پروژه مسکونی سینا تکمیل شده و ۹۵ 
درصد از سفت کاری این پروژه ها انجام شده است، اذعان داشت: به جز 
پروژه سینا ۴، نمای ساختمانی دیگر پروژه های سینا با پیشرفت ۶۰ 
درصدی همراه بوده است. همچنین ۴۰ درصد از تأسیسات پروژه سینا 
۱ و سینا ۴ به سرانجام رسیده و پروژه های سینا ۲ و سینا ۳ به ترتیب با 

پیشرفت ۶۰ و ۵۰ درصدی تأسیسات همراه بوده اند.
تحویل هرچه سریع تر واحدها و اتمام فرایند ساخت تا 

پایان آبان ماه ۱4۰۱
شیرانی تصریح کرد: درصد پیشرفت فیزیکی ماهیانه از ابتدای پروژه 
کنون به طور متوسط ۱.۵ درصد بوده و با توجه به درخواست اعضای  تا
تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه مبنی بر تحویل هرچه سریع تر 

واحدها، برنامه اتمام فرایند ساخت تا پایان آبان  ۱۴۰۱ اعالم شده است.
وی ادامه داد: برای تحقق این هدف، باید به طور متوسط ماهیانه 
که این امر تالش  گیرد  حدود ۴.۵ درصد پیشرفت فیزیکی صورت 
مضاعف تعاونی مسکن کارکنان فوالد را می طلبد؛ این در حالی است که 
انتخاب راهکارهایی جهت افزایش کیفیت طرح و ساخت و حتی کاهش 

هزینه های پیش بینی شده به صورت موازی در جریان است.
کید  مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه اصفهان تأ
کرد: از مهم ترین مشکالت این پروژه، عدم وجود تأسیسات زیربنایی 
سایت »گل نرگس« مانند آب، فاضالب، برق و گاز است که متولی آن 

شرکت تعاونی مسکن ارتش است.
وی ابراز داشت: این امر منجر به تأخیر فراوان در اخذ مجوزات مربوط 

به لوله کشی گاز واحدها و در ادامه باعث تأخیر در سایر فعالیت های 
تأسیساتی و ساختمانی شده که در این خصوص جلسات مفصلی 
با محوریت معاونت عمرانی استانداری اصفهان، اداره آب و فاضالب 
و برق استان و تعاونی های ذی نفع در سایت گل نرگس برگزار شده و 
برنامه ریزی های الزم جهت تأمین انشعابات انجام و متن قرارداد تأمین 

آب سایت مذکور با تعاونی های مرتبط منعقد شده است.
پروژه مسکونی ولی عصر )عج(

شیرانی با اشاره به پروژه مسکونی ولی عصر )عج( بیان کرد: زمین مربوط 
به پروژه مسکونی ولی عصر )عج( واقع در کوی ولی عصر )عج( بلوار علوی 
همایونی شهر اصفهان، در ابتدای سال ۹۹ از بانک شهر خریداری گردید 
و با پیگیری های فراوان جهت اخذ پروانه، صورت جلسه ای با تأیید 

شهرداری منطقه ۱۳ و معاونین و شهردار وقت تنظیم شد.
وی عنوان داشت: با توجه به اینکه شهرداری اصفهان انجام مفاد این 
صورت جلسه را مشروط به نظر موافق کمیسیون ماده ۵ استان اصفهان 
می داند، در گام دوم مدارک و مستندات الزم جمع آوری و به معاونت 

معماری و شهرسازی شهرداری ارسال شده است.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه اصفهان اضافه 
کرد: پس از مراجعات مکرر و انجام ویرایش های معاونت معماری و 
شهرسازی، مدارک نهایی جهت ارائه نظر کمیسیون ماده ۵ استان و 
دیگر کمیته های مربوطه ارسال شد و شرکت تعاونی مسکن کارکنان فوالد 
مبارکه به صورت روزانه در حال پیگیری موضوع از ارگان های ذی ربط 
است. این پروژه ۳۹۵ عضو دارد که همه آن ها از اعضای پروژه سرو )جنب 
کلینیک درمانی خانواده( هستند و به دلیل عدم به ثمر رسیدن آن، 

به ناچار به پروژه ولی عصر )عج( ملحق شده اند.
پروژه مسکونی چهارباغ رامسر

وی با اشاره به پروژه مسکونی چهارباغ رامسر گفت: زمین مربوط به 
پروژه چهارباغ رامسر به مساحت ۲۵۰ هزار مترمربع در شهر کتالم استان 
کنون ۴ هزار و ۵۰۰ اصله درخت  مازندران در سال ۹۷ خریداری شده و هم ا

از انواع مرکبات با سنین بین 8 تا ۳۰ سال در این زمین وجود دارد.
شیرانی در ادامه افزود: پس از خریداری این زمین، بالفاصله طراحی و 
نقشه کشی های معماری آن انجام گردید و ۳۵۰ واحد به صورت ویالیی 
کز خدماتی و تفریحی در  )در ۴ مدل( و آپارتمانی به همراه طراحی مرا

سایت مذکور پیش بینی شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت پروژه و سطح زیربنای آن جهت 
اخذ پروانه ساخت، به تأییدات الزم در استان مازندران نیاز است. 
کنون کلیه مدارک و نقشه ها مطابق با ضوابط و قوانین شهرسازی  هم ا
جهت ارائه به کمیته های فنی استان آماده و تحویل شده و پیگیری 
مجدانه از شهرداری شهر کتالم و همچنین استانداری مازندران جهت 
اخذ مجوزات در جریان است. در کنار این اقدامات، نگهداری از باغ در 
دستور کار تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه قرار گرفته و تمهیدات الزم 

در این خصوص اندیشیده شده است.
پروژه مسکونی شهر بهارستان

مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه اصفهان با اشاره 
به پروژه مسکونی شهر بهارستان، عنوان داشت: زمین پروژه بهارستان 
به مساحت ۱۲ هزار مترمربع در سال 8۷ خریداری شد و ثبت نام و 

کنون طراحی و تهیه  گذاری این پروژه در پاییز سال ۱۴۰۰ انجام شد و هم ا وا
نقشه های معماری توسط واحد طراحی تعاونی در حال انجام است.

وی تصریح کرد: مهم ترین مشکل پروژه اعمال جریمه حدود ۷ میلیارد 
تومانی شرکت عمران بهارستان به همراه دیرکرد در پرداخت آن است که 
گذاری اولیه، مبنی بر عدم ساخت به موقع زمین  به علت نوع قرارداد وا
کنون تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه پیگیر حذف یا  رخ داده و هم ا

تعدیل این مبلغ از طرف شرکت عمران بهارستان است.
وضعیت پروژه های قبلی تعاونی مسکن کارکنان فوالد 

مبارکه
شیرانی با اشاره به پروژه های مسکونی اصفهان ویال و فوالدشهر گفت: 
سندهای تفکیکی واحدهای پروژه مسکونی اصفهان ویال آماده و عمده 
آن ها به اعضای تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه انتقال داده شده 
است؛ سندهای تفکیکی واحدهای پروژه مسکونی فوالدشهر نیز آماده 

و در مرحله انتقال به اعضاست.
وی با بیان اینکه هزینه های مربوط به پایان ساخت پروژه مسکونی 
کید کرد: این پروژه در مرحله رفع نواقص  فدک پرداخت شده است، تأ
مطرح شده از سوی آتش نشانی و انجام مراحل نهایی پایان ساخت است؛ 
ک جهت صدور  همچنین مراحل نقشه برداری از سوی اداره ثبت امال
پایان ساخت نیز به صورت موازی صورت گرفته و پیش بینی می شود 
پس از اخذ تأییدیه آتش نشانی، این اسناد ظرف ۲ تا ۳ ماه آماده و به 

اعضای تعاونی انتقال یابد.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه اصفهان با اشاره 
به پروژه مسکونی شهید کشوری بیان داشت: مبلغ سنگینی از سوی 
شهرداری منطقه ۶ اصفهان بابت هزینه های اضافه ساخت پروژه، 

کره و پیگیری است. تنظیم و مطالبه  شده که در حال مذا
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه موجودی مالی اعضای این پروژه نزد 
شرکت تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه به پایان رسیده، اعضا باید 
نسبت به تأمین این هزینه ها اقدام کنند تا تعاونی جهت تسویه حساب 
پایان ساخت و اخذ اسناد تفکیکی اقدام کند. این موضوع بارها به 
مدیریت و هیئت امنای پروژه مسکونی شهید کشوری نیز اعالم شده 

است.
مدیریت جدید تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه درصدد 

جلب رضایت اعضای این تعاونی
شیرانی خاطرنشان کرد: در راستای جلب رضایت اعضای تعاونی مسکن 
فوالد مبارکه، تغییرات قابل توجهی در بدنه مدیریتی شرکت تعاونی 
مسکن کارکنان فوالد مبارکه صورت گرفته تا پروژه های جاری این شرکت 

با انسجام بیشتری نسبت به گذشته تکمیل شوند.
وی در پایان اذعان داشت: شرکت تعاونی مسکن درصدد است تا با تداوم 
حمایت های شرکت فوالد مبارکه، مسیرهای درستی را جهت رسیدن به 
اهداف موردنظر دنبال کند؛ با توجه به دغدغه ها و نگرانی های اعضای 
تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه طی ماه های گذشته در خصوص 
پروژه های مسکونی، مدیریت جدید تعاونی مسکن این نوید را به آنان 
خواهد داد که موانع پیش رو را برطرف سازد و در ماه های آتی اخبار 
خوشی را برای اعضای پروژه های مختلف به ارمغان آورد که این مهم با 

همراهی و شکیبایی آنان محقق خواهد شد.

بازدید شورای شهر و شهردار شهرستان ورزنه از شرکت فوالد مبارکه، 21 دی ماهاعزام کاروان کمک های شرکت فوالد مبارکه به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان

عکس نوشت

در راستای جلب رضایت اعضای 
تعاونی مسکن فوالد مبارکه، تغییرات 
قابل توجهی در بدنه مدیریتی شرکت 
تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه 
صورت گرفته تا پروژه های جاری این 
شرکت با انسجام بیشتری نسبت به 

گذشته تکمیل شوند
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امروزه فوالد صنعتی حیاتی در اقتصاد جهان به 
شمار می رود. از صنایع بزرگ هواوفضا، هواپیماسازی، 
خودروسازی، صنایع نظامی تا صنایع کوچک تر همه به 
فوالد و سایر محصوالت فوالدی به عنوان پایه اصلی 
نیازمندند. بنابراین نقش این صنعت به عنوان صنعت 
مادر و پایۀ دیگر صنایع، اهمیت تولید آن را آشکار 

می  سازد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سنگان، علی امرایی، 
مدیرعامل فوالد سنگان با بیان این مطلب افزود: ایران یکی 
از ۱۰ قدرت برتر تولید فوالد جهان به شمار می رود و شرکت 
بزرگ فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه 
اهمیت بی بدیلی در رشد و ارتقای صنعت و اقتصاد کشور 
دارد. آنچه فوالد مبارکه را به عنوان یک قطب صنعتی ممتاز 
در کشور معرفی می نماید، عالوه بر نیروی انسانی توانمند و 
نظام سازمانی قوی و منسجم، بهره مندی آن از یک زنجیره 
کامل تولید از سنگ تا رنگ است و در این میان فوالد 
سنگان یک شرکت مهم و تأثیرگذار در تأمین مواد اولیه 

شرکت فوالد مبارکه به حساب می آید.
کرد: فوالد سنگان در ابتدای زنجیره تولید  وی تصریح 
فوالد بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه قرار دارد و هرگونه 
ارتقای کیفی و کمی محصوالت این شرکت تأثیر مستقیم 
بر تولید، سوددهی و بازارهای رقابتی فوالد دارد. از یک 
طرف، فوالد مبارکه به عنوان شرکت مادر، همواره در رابطه 
تولید و بازتولید، بهره وری، تولید، بهبود فرایندها، ارتقای 
مکانیسم های صنعتی با زیرمجموعه های خود قرار دارد. از 
طرف دیگر، سرمایه گذاری فوالد مبارکه در منطقه سنگان با 
تأسیس شرکت فوالد سنگان، گام مهمی در توسعه پایدار، 
اشتغال زایی و ارتقای کیفی زندگی شهروندان این منطقه 

داشته است.
کرد: امروزه فوالد مبارکه  کید  مدیرعامل فوالد سنگان تأ
و  این شرکت(  نماینده  )به عنوان  فوالد سنگان  حامی 
بزرگ ترین و مهم ترین شرکت در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی است. در سال های اخیر، به همت فوالد سنگان 
و حمایت فوالد مبارکه در بخش های مختلف زیرساختی، 
تولیدی، اشتغال زایی، آموزش، بهداشت و درمان، ورزشی، 
فرهنگی و اجتماعی و... سرمایه گذاری های کالنی صورت 
گرفته است که بخش قابل توجهی از آن ها به بهره برداری 

رسیده اند.
امرایی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه و مجموعه شرکت های 
زیرمجموعه آن نظیر فوالد سنگان به دلیل برخورداری از 
رابطه دوسویه منسجم و منعطف سازمانی از قدرت انتقال 
تصمیم زیادی برخوردارند و این مهم باعث شده فرایند 
کاهش  تصمیم تا تولید و یا اجرا به میزان قابل توجهی 
یابد و این امر بر شاخص تأثیرگذاری بر تولید و البته ارتقای 

بهره وری تأثیر قابل مالحظه ای داشته است.
مدیرعامل فوالد سنگان در پایان ضمن تبریک به مناسبت 
سالگرد افتتاح شرکت معظم فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
شرکت فوالد سنگان به عنوان عضوی از هلدینگ فوالد 
کارکنانش، باعث ارتقا  مبارکه با تالش و هم افزایی تمامی 
و اعتالی نام این شرکت در منطقه گردیده، به گونه ای که 

فوالد مبارکه به نامی ماندگار در منطقه تبدیل شده است.

به گزارش روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان، رئیس 
کاشان و مسئولین و بازرسین اداره  اداره محیط زیست 
محیط زیست استان از شرکت فوالد امیرکبیر کاشان بازدید 

کردند.
آشنایی با نحوه فعالیت کلیه خطوط تولید شرکت، روش عملکرد 
سیستم فیلتراسیون، نحوه مدیریت پسماندها و فاضالب ها، 
میزان پوشش گیاهی محوطه داخلی کارخانه، سیستم تصفیه 
کنترل آلودگی آب هوا و صدا، سیستم بازیافت مواد زائد،  و 
فرایند مدیریت مصرف انرژی، نظام مدیریت زیست محیطی و 
فعالیت های آموزشی به منظور ارتقای دانش زیست محیطی 

کارکنان ازجمله برنامه های این بازدید بود.

خبر کوتاه

قراضه در ترکیه باالتر رفتبازار جهانی زغال سنگ صعودی

قیمت قراضه در بازار واردات ترکیه آخرین بار ۴7۰ دالر در هر تن 
سی اف آر ثبت شد که حدود ۴.75 دالر در هر تن رشد روزانه 
داشت. از اواسط دسامبر قیمت قراضه بین ۴6۰ تا ۴65 دالر در 
نوسان بود و این سطح قیمت جدید بازار در سال نو میالدی است. 
برخی معتقدند قیمت رایج بازار ۴75 تا ۴۸۰ دالر در هر تن سی اف آر 
خواهد بود.

گزارش پالتس، محدودیت عرضه و رونق تقاضا قیمت  به 
زغال سنگ متالورژی را در بازارهای جهانی افزایش داده است. 
متوسط قیمت صادراتی استرالیا با ۲ دالر رشد به قیمت 37۱ 
دالر در هر تن فوب رسیده و قیمت سی اف آر چین نیز با توجه به 
تقاضای باال تا ۱۸ دالر رشد داشته و حدود 376 دالر در هر تن 
سی اف آر ثبت شده است.

با وجود محدودیت های سراسری مصرف برق در 
تابستان و مصرف گاز طبیعی از اواسط پاییز سال 
جاری، تالشگران فوالد سفیددشت در نه ماهه سال 

جاری موفق به تولید بیش از ۶۵0 هزار تن آهن اسفنجی شدند.
 مدیر عملیات فوالد سفیددشت با اعالم این خبر افزود: علی رغم 
وجود محدودیت جدی در مصرف انرژی الکتریکی از تیرماه تا 
شهریورماه و همچنین محدودیت مصرف گاز طبیعی از آبان ماه و 

خ تولید در دوره های یادشده  به تبع آن کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدی نر
که در حال حاضر نیز ادامه دارد، به دلیل وضعیت مطلوب تولید در 
سه ماهه نخست امسال، برنامه نه ماهه تولید محصول در واحد احیا 
مستقیم شرکت فوالد سفیددشت به میزان ۱۰۰ درصد محقق گردید.

 ایمان سلیمانی خاطرنشان کرد: با وجود عزم فوالد سفیددشت 
مبنی بر تولید 8۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال ۱۴۰۰، پیش بینی 
می شد وجود موانعی از قبیل همه گیری ویروس کرونا و مهم تر از آن 

محدودیت مصرف انرژی، تحقق این برنامه را با مشکالتی مواجه کند 
که با برنامه ریزی های صورت گرفته، تعامالت سازنده با مسئوالن 
استانی و تالش تمامی همکاران، خوشبختانه توانستیم به برنامه 

تولید محصول در نه ماهه ابتدایی سال دست یابیم.
وی در پایان تصریح کرد: با همت و تالش کارکنان سخت کوش شرکت 
و همچنین تأمین انرژی موردنیاز، امید است برنامه تولید 8۰۰ هزار تن 

محصول در پایان سال محقق شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد تاراز، احمد سعیدبخش مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان و هیئت همراه در 
بازدید از خط تولید و همچنین طرح توسعه شرکت فوالد تاراز، فعالیت های این شرکت در افزایش ظرفیت، اجرای طرح های 

توسعه و اشتغال زایی در استان چهارمحال را ستودنی و کاری جهادی از سوی مدیریت و کارکنان این شرکت برشمرد.
مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان در این بازدید ضمن قدردانی از تالش همکاران و اعالم رضایت از عملکرد کلی شرکت، بر اهمیت توسعه 
شرکت به عنوان یک الزام حیاتی برای شرکت و به کارگیری رویکردهای مؤثر جهت توسعه فضای شرکت، استفاده از خالقیت و نوآوری های نیروی 
انسانی جوان در ارتقای بهره وری و همچنین توجه به تعامالت مثبت منطقه ای به منظور جلب حمایت ها از این صنعت روبه رشد در استان 

کید کرد و از خداوند متعال سربلندی و موفقیت روزافزون شرکت فوالد تاراز را خواستار شد. چهارمحال و بختیاری تأ
بنابر این گزارش، داود فروتن مدیرعامل شرکت فوالد تاراز نیز ضمن خیرمقدم، گزارشی از میزان تولید و روند مقایسه ای آن با تولیدات سال گذشته 
و همچنین گزارش مقدار فروش و درآمدها و سودآوری شرکت و تشریح مسائل و مشکالت جاری و روند اجرایی طرح توسعه جاری و همچنین 

برنامه های توسعه آتی این شرکت را برای حاضرین تشریح کرد.
وی با اشاره به تاریخچه تشکیل شرکت و نقش مدیرانی که سنگ بنای این شرکت را از سال 8۷ به خوبی بنا نهاده اند تا از سال ۱۳۹۵ با ظرفیت اسمی 

کیفیت ترین تولیدات ورق گالوانیزه کشور نام برد. ۲۶۰ هزار تن به بهره برداری برسد، از محصوالت این کارخانه به عنوان یکی از با
مدیرعامل شرکت فوالد تاراز در ادامه به ظرفیت تولید ورق های با پوشش TOC که یکی از ویژگی های ممتاز این کارخانه است و طرح های در دست 
اقدام برای توسعه این محصول به ویژه ارتقای ماندگاری رنگ و تنوع رنگ با همکاری تکنولوگ ایتالیایی و با همکاری شرکت توکارنگ و همچنین 
گزارشی از روند احداث یک خط اسیدشویی و دو خط نورد سرد به ظرفیت مجموع ۵۰۰ هزار تن که موجب ارتقای جایگاه شرکت و قرار گرفتن در جمع 
نوردکاران کشور می شود نیز اشاره و تصریح کرد: با به ثمر رسیدن طرح توسعه شرکت تاراز در سه فاز )شهریور ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲( عالوه بر تأمین کالف 
خام موردنیاز شرکت تاراز و صنایع مختلف کشور، اشتغال زایی بیش از صدها نفر در این خصوص و جلوگیری از خروج ارز از کشور را شاهد خواهیم بود 
کید می کنند. که قطعا باعث خودکفایی و تولید مضاعف در راستای شعار تمرکز بر تولید خواهد شد که چندین سال است مقام معظم رهبری بر آن تأ

مدیرعامل شرکت فوالد تاراز در ادامه به تعامالت خوب این شرکت در منطقه و استان و همچنین فعالیت های صورت گرفته در هفته گذشته برای 
پیشبرد اهداف و برنامه های توسعه ای این شرکت و عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت نیز اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری جلسات و 
گون ازجمله جلسات  بازدیدهای مؤثر در راستای حل مسائل و مشکالت شرکت، در زمینه های مختلف توسط مدیران شرکت در حوزه های گونا
متعدد با بانک های استان در زمینه جذب اعتبارات موردنیاز طرح های توسعه و افزایش سرمایه موردنیاز برای اجرای طرح توسعه، بازدید احمد 

راستینه نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی، بازدید مدیران صمت و گمرک استان برای ترخیص 
کاالهای طرح توسعه، بازدید و برگزاری نشست هم اندیشی با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه حضرت قمر بنی هاشم )علیه السالم(  و جمعی از 
فرماندهان سپاه و بسیج کارگری استان در هفته بصیرت و گرامیداشت سالروز عروج سردار رشید اسالم حاج قاسم سلیمانی ازجمله برنامه های 

این شرکت را تشکیل می داد.
وی همچنین به اجرای برنامه های هفته بصیرت و برگزاری جلسه ای با حضور حجت االسالم والمسلمین حسینی صدر نماینده ولی فقیه نیز اشاره 
و ابراز امیدواری نمود که تشکیل بسیج کارگری و بسیج مهندسین در این شرکت بتواند با افزایش بصیرت و روحیه جهادی در بدنه سازمان و بین 
همکاران شرکت فوالد تاراز به ایجاد حس همدلی و همکاری مضاعف بینجامد و با نیروی جهادی و ارزشی انقالب اسالمی مسیر هموارتری را در 

جهت تحقق اهداف شرکت نظاره گر باشیم.

حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گفت: استقرار فناوری های جدید، به کارگیری آخرین 
دستاوردهای فنی و همچنین افزایش تبادل نظرها و همکاری های فنی با خودروسازان بزرگ کشور را موجب تسریع روند 

خودکفایی صنعت خودروسازی کشور برشمرد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در نشستی با جمعی 
از معاونین، مدیران و رؤسای گروه صنعتی ایران خودرو، به کارگیری فناوری های مدرن و تحول گرا در خط تولید این شرکت را زمینه ساز تولید 
گریدهای نوینی از ورق گالوانیزه در آن دانست و بر لزوم همفکری و هم افزایی با ظرفیت های دانشی و ایده پردازی حاضر در مجموعه های 

کید کرد. خودروسازان بزرگ کشور ازجمله شرکت ایران خودرو تأ
کثر نیاز  حمید شجاعی با ارائه گزارشی از اقدامات بهبودگرا در خصوص ارتقای سطح کیفی ورق های تولیدی این شرکت، افزود: تأمین حدا
صنایع خودروسازی به محصوالت گالوانیزه با استانداردهای بین المللی رسالت و اولویت اصلی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری است 
کیفیت و خاص مدنظر صنایع بزرگ  و استراتژی این مجموعه فراهم سازی زیربناها و ایجاد بستری برای حرکت به سمت افزایش تولیدات با

به ویژه خودروسازان کشور است.
وی افزود: این مجموعه در تالش است با جدیت و ترسیم درست نقشه راه و به ثمر رساندن پروژه های توسعه ای مدنظر خویش، تولید گریدهای 

جدید ورق گالوانیزه با کیفیت سطح رویه ویژه استفاده در بدنه نمایان خودرو را محقق و نیاز گروه صنعتی ایران خودرو را مرتفع سازد.
در ادامه معاون خرید شرکت ساپکو با بیان اینکه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری مجموعه ای پویا و دانش محور است که توانسته 
که به معنای واقعی توانسته  ورق های با ویژگی های نزدیک به کیفیت جهانی را تولید کند، افزود: باید چنین مجموعه ای را تحسین کرد؛ چرا

دانش را در تسلط خود بگیرد و با توانمندی خویش آن را به شکلی مطلوب پیاده  سازد.
سیدحسین میرسعیدی اظهار داشت: دقت در کیفیت تولید ورق های گالوانیزه در حوزه خودروسازی زمینه ساز دست یابی صنعت خودروسازی 

کشور به محصوالتی استاندارد شده و همین امر این شرکت را به یک مجموعه پیشرو مبدل ساخته است.
وی با بیان اینکه یکی از افتخارات صنعت خودرو کشور خودکفایی ۹۳ درصدی از جهت تولید ورق های خودرویی است، افزود: رسیدن به این 
درصد از خودکفایی را مدیون مجموعه هایی چون شرکت فوالد مبارکه و به تبع آن شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری هستیم، زیرا هم در 

میزان تولید و هم تنوع محصوالت، توانسته اند نیاز صنایع خودروساز کشور را به سرعت برآورده کنند و این خود یک افتخار بزرگ و ملی است.
معاون خرید شرکت ساپکو نگاه به آینده و توجه به روند رو به رشد فناوری در دنیا را از مؤلفه های کسب موفقیت های پیاپی شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری برشمرد و افزود: یکی از اساسی ترین شاخصه های پیشرفت صنعت خودرو کشور قطع وابستگی این مجموعه ها از واردات 

ورق گالوانیزه ویژه استفاده در مجموعه های خودروسازی کشور بوده که این امر به دست توانمند کارکنان این شرکت محقق گردیده است.
گفتنی است این نشست با تشریح فرایند تولید، بازرسی و کنترل کیفی محصوالت گالوانیزه خودرویی ادامه یافت و سپس با بازدید از فرایند خط 

تولید شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به پایان رسید.

تحقق برنامه تولید 9 ماهه با وجود محدودیت های مصرف انرژی در شرکت فوالد سفیددشت

گام های بلند شرکت فوالد تاراز  در مسیر توسعه در استان چهارمحال و بختیاری

فوالد مبارکه اهمیت زیادی در رشد و ارتقای 

صنعت و اقتصاد کشور دارد

بازدید رئیس اداره محیط زیست کاشان 

و مسئولین و بازرسین اداره محیط زیست 

استان از فوالد امیرکبیر کاشان

گروه فوالد مبارکه       

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری؛ زمینه ساز خودکفایی کامل صنعت خودروسازی کشور

کید کرد: مدیرعامل فوالد سنگان در سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه تأ
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       بـــــــــــــــازار

بازار ورق گرم اروپا در رکود زمستانی

خبــــــــــــــــر       

هم زمان با گسترش روزافزون صنایع و درنتیجه نیاز 
گسترش  و  توسعه  لزوم  معدنی،  خام  مواد  به  صنعت 
کتشافات معدنی به منظور  فعالیت های زمین شناسی و ا
دسترسی به مواد معدنی و تجهیز و بهره برداری از معادن 
)جهت تأمین مواد اولیه صنایع( روشن تر می شود. با توجه به 
گستردگی و تنوع معدنی کشور و نیازهای داخلی و خارجی به 
مواد معدنی و نیز درراستای اهداف دولت خدمت گزار که همانا 
کتشاف، استخراج و فراوری توسط  حمایت از اجرای عملیات ا
بخش خصوصی است، شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل 
سپاهان در این امر پیشگام بوده و سرمایه گذاری مؤثری را در 
کتشاف، استخراج و فراوری معادن صورت  اجرای عملیات ا

داده است.
روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان با اعالم این مطالب 
به معرفی فعالیت های این شرکت اشاره کرد و افزود: شرکت 
تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان وابسته به هلدینگ 
سرمایه گذاری توکافوالد در سال ۱۳۷۴ تاسیس و در زمینه تهیه 
کتشاف، استخراج و بهره برداری از  ح ها و اجرای عملیات ا طر
معادن، فراوری، خردایش و دانه بندی مواد معدنی، خدمات 
کتشاف و بهره برداری از معادن  مشاوره ای و سرمایه گذاری در ا
فعالیت می کند که تأمین کننده مواد اولیه صنعت نسوز، دیرگداز، 
صنایع فوالد و بخشی از صنعت قند و مصالح ساختمانی مشغول 

به فعالیت است.
کی است شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل  این گزارش حا
سپاهان در حال حاضر دارای مجموعه معادنی در دو استان کشور 
به نام های معدن سنگ آهک ده سرخ توده شرقی و توده غربی، 
کبر شهرضا واقع در  معدن دولومیت اسفه، سایت امام زاده علی ا
ک نسوز آرژیلیت و بوکسیت شهید  استان اصفهان و معادن خا
نیلچیان که در سه محدود معدنی )دوپالن، باجگیران، سبزه 
ک نسوز دورک شاهپوری در شهرستان ناغان و  کوه(، معدن خا
معدن سنگ دولومیت کوه پر نظامی در شهرستان بروجن واقع 

در استان چهارمحال و بختیاری است.
کتشاف  گفتنی است شرکت استقالل سپاهان سابقه عملیات ا
و استخراج در معادن دولومیت سروستان، فلدسپات پتاسیک 
ک  سیاه کوه انارک، استخراج سرب و روی نخلک، استخراج خا
نسوز استقالل آباده، معدن سنگ مرمریت تکاسنگ، معدن 
سنگ گرانیت سوالن، خردایش و دانه بندی سنگ هماتیت 
معدن سنگ آهن سیرجان، بهره برداری از معدن بال کلی طبس 

را نیز در کارنامه خود دارد.
روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان در پایان ابراز امیدواری 
نمود این شرکت بتواند با توسعه معادن دیگر صیانت از حقوق 

سهام داران محترم را به نحوه احسن انجام دهد.

کشن چارت را به سه قسمت تقسیم می کند: پرایس ا
Spike ۱(  اسپایک یا

Trend ۲(  قسمت رونددار بازار یا
Tr یا Trading Range ۳(  بدون روند یا

تمام چارت ها و روندها این قسمت را دارند و چرخه ای است 
گر این  که همیشه در بازار وجود دارد و وجود خواهد داشت و ا

را بدانید، می توانید همیشه برای حرکات بعدی آماده باشید.
اجزای اصلی هر چارت

کشن بشویم، نیاز است که  قبل از اینکه وارد بحث اصلی پرایس ا
شما با بحث های زیر آشنا شوید:

نکته: زمانی که HH,HL داریم روند صعودی است.
Lower low )LL(
Lower High )LH(

کل فضای بازار  بازار ورق اروپا هنوز در تعطیالت زمستانی است و در 
برای سه ماه نخست سال در رکود پیش بینی شده است. با توجه به 
کوتاه مدت  تداوم رکود بازار خودرو و قیمت های رقابتی واردات، در 
گرم در  گرم اروپا امیدی به بهبود ندارد. آخرین قیمت ورق  بازار ورق 
بازار داخلی اروپا نیز 9۰۲.5 یورو در هر تن بوده است.

خبر کوتاه

یم بیاموز

    قسمت اول
یکی از بهترین شاخص هایی که نشان دهنده پایه گذاری شرایط ایمن و 
خوب در سازمان است، وجود نگرش مثبت نسبت به ایمنی در میان کل 

کارکنان سازمان است.
 سیستم های ایمنی در زمره مهم ترین زیرسیستم های صنعتی در مشاغل مخاطره آمیز 
محسوب می شوند. ازاین رو توسعه پایدار و حفظ رقابت پذیری شرکت های صنعتی در گرو 
گونی که حادثه نامیده  ایجاد و نهادینه سازی مناسب این حوزه اجرایی است. اتفاقات گونا
می شوند و ممکن است به افراد یا دارایی های سازمان آسیب رسانند، در زندگی روزمره 
نقش مهمی ایفا می کنند. چنین اتفاقاتی معموال پیش بینی ناپذیرند و درنتیجه حاصل 
بخت و اقبال، سرنوشت و تقدیر و خواست خدا و نظایر این ها تلقی می شوند، اما این نگرش 
تقدیرپذیر و غیرعلمی که در گذشته غالب بود و در مورد عوامل طبیعی خطر تا حدی توجیه 
می شد، به ویژه در زمینه مخاطرات ناشی از فعالیت های انسانی به تدریج جای خود را به 

نگرش مثبت تر داده است.
فرهنگ ایمنی در سازمان ها در سطوح مختلف قابل تعریف است. بدین ترتیب در برخی 
سازمان ها، ایمنی یک الزام خارجی قلمداد می شود، نه جنبه ای از فعالیت ها که منجر به 
موفقیت سازمان خواهد شد؛ اما عملکرد ایمنی مانند جنبه های دیگر فعالیت های تولیدی 

و خدماتی سازمان و نه فراتر از آن مورد توجه قرار می گیرد.
تالش در جهت کاستن از حوادث و سوانح، گزینه ای است که بی تردید در صنایع مختلف 
از سوی مدیران آن صنعت مورد تأیید قرار گرفته است. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد 

کتورهای فرهنگ ایمنی است. چگونگی تقویت، نهادینه سازی و رشد و ارتقای فا
بر همین اساس، مهندسی فرهنگ ایمنی را می توان فرایندی شامل تصویر کردن وضعیت 
مطلوب، بررسی وضعیت موجود، تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب و استفاده 

از ساختارها و ابزارها و روش های نظام مند به منظور رسیدن به وضعیت مطلوب دانست.
مهندسی فرهنگ ایمنی فرایندی پویاست و چنانچه این مفهوم به درستی درک شده و در 
سازمان به کار گرفته شود، در دست یابی شرکت ها به اهداف و راهبردها حائز اهمیت است. 
نگرش بهبود مستمر به مقوله فرهنگ ایمنی نتایج قابل مالحظه ای در بهبود وضعیت فرهنگ 

ایمنی سازمان به دنبال دارد.

کنون رویکردهای متنوعی در جهت بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت و تقویت فرهنگ  تا
ایمنی و بهداشتی سازمان به کار گرفته شده که هریک داری نتایج خاص خود بوده است، 
کی از آن است که استفاده از رویکرد سیستمی در حوزه های مختلف عالوه بر  اما یافته ها حا
یکپارچه سازی فعالیت ها بهبود کارایی و اثربخشی و افزایش بازده عملیات را نیز به همراه 

داشته است.
بر همین اساس بسیاری از سازمان ها و صنایع سیستم های مختلف مدیریت ایمنی و 
بهداشت را مبنای فعالیت خود قرار داده اند. طبیعتا به کارگیری مؤلفه های اصلی بهبود و 
رشد فرهنگ ایمنی در کنار این سیستم های مدیریتی، به مدیران صنایع برای شناخت 
کم بر سازمان یاری می رساند و به آنان کمک می کند تا  نقاط قوت و ضعف فرهنگ ایمنی حا

اقدامات مؤثری در جهت بلوغ فرهنگ ایمنی سازمانی به کار بندند.
راهکارهای پیاده سازی موفق فرهنگ ایمنی 

 تهیه و توزیع دستورالعمل های ایمنی:
تهیه دستورالعمل و استانداردهای کامل و اساسی بخش اصلی یک سیستم ایمنی در یک 
صنعت یا سازمان را تشکیل می دهند. دستورالعمل ها مشخص می کنند که چگونه یک کار 
حساس باید از نقطه نظر ایمنی و بازدهی صورت پذیرد و یک سرپرست یا مسئول مستقیم با 
استفاده از دستورالعمل ها، درستی انجام کارها را تصدیق می کند. دستورالعمل ها، برنامه 

آموزش را آسان تر و شناسایی روش های بهبود عملیات را ساده تر می سازد. در شرکت فوالد 
مبارکه با توجه به پیاده سازی استاندارد ISO 45001-ISO 45005 کلیه دستورالعمل ها باید 
با این رویکرد )ایمنی و سالمت شغلی، انجام کار ایمن در دوران اپیدمی کرونا( مورد بازبینی 
قرار گیرد و همچنین ایجاد دستورالعمل های کنترل عملیات، برگه اطالعات و ایمنی مواد و 

سایر مدارک مربوطه ازجمله اقدامات مربوطه است.
- آموزش اصول و مقررات ایمنی:

گاهی از وضع  نقش آموزش حفاظت و بهداشت  کار در جهت افزایش دانش ایمنی کارکنان، آ
سالمت جسمی و روحی، اطالع از عالئم بیماری و نحوه مقابله با آن ها، جلوگیری از حوادث 
گوار و ایجاد و ترویج فرهنگ ایمنی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. آموزش دادن  نا
می تواند فرد را قادر سازد که در صورت لزوم با به کارگیری دستورالعمل های ایمنی، خود را 
به موقع از خطر دور کند. در شرکت فوالد مبارکه ریسک های شناسایی شده در قالب خروجی 
فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک نرم افزار شناسایی خطرات، به کارکنان آموزش داده شده 
و با آموزش های برنامه ریزی شده برای کلیه سطوح پرسنلی که توسط کارشناسان ایمنی، 
رؤسای واحدها، کارشناس نواحی مختلف )تولید و تعمیرات( سازمان برگزار می گردد، نیاز به 

انواع سطوح دانشی فراهم آمده است.
:HSE تشکیل کمیته های -

هدف کمیته HSE  نظارت  بر کل سیستم HSE است تا اطمینان حاصل شود که کار به درستی 
در حال  انجام  است و آسیب ها و بیماری ها در حال کاهش اند؛ همچنین تمام  فعالیت ها و 
پروژه های تأثیرگذار بر ارتقای ایمنی و بهداشت و محیط زیستی با هماهنگی عمل می کنند. 
فعالیت های کلی کارگروه مذکور عبارت اند از: فعالیت های ایمنی شامل شناسایی مشکالت 
بالقوه و بالفعل ایمنی و بهداشت، پیشنهاد برنامه ها، طرح ها و فعالیت هایی جهت بهبود 
گاهی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت و نیز دریافت  ایمنی، افزایش نظارت بر میزان آ
کارکنان است. این جلسات به صورت ماهیانه  دیدگاه ها و پیشنهاد های سرپرستان و 
برگزار می شود. هر عضو فعالیت ها و برنامه های ویژه و مشکالت مرتبط با بخش خود را ارائه 
می کند؛ بدین منظور ضروری است که هر عضو با تمام گروه های بخش خود در تماس باشد 

تا اطمینان حاصل کند که تمام  موارد مدنظر قرار گرفته اند.
ادامه دارد...

نگاهی به بازار بیلت جنوب شرق آسیا

گذشته قیمت میلگرد در  گزارش steel mint، با اینکه هفته  به 
بازار فیوچرز چین بهبودهای داشت، بازار بیلت جنوب شرق آسیا 
در سکوت باقی ماند. متوسط قیمت بیلت وارداتی ۱۰ دالر افت 
هفتگی داشت و با قیمت 6۲5 دالر  در هر تن سی اف آر شنیده 
شد؛ درحالی که میلگرد در بازار فیوچرز چین تا 33 دالر رشد 
داشت و با قیمت 7۰9 دالر هر تن شنیده شد.

پیشگام در سرمایه گذاری در اجرای 
کتشاف، استخراج  عملیات ا

و فراوری معادن

کشن و چارت پرایس ا

بورس و سهام

گهی آ

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

موضوع

تامین 5۹۱ عدد میز کارمندی )فایل چهارکشو، کمد کتابخانه، میز اداری، میز کنفرانس(

ید 200،000 کیلوگرم سرمیخ فوالدی طبق مشخصات پیوست خر

تأمین گوشت قرمز موردنیاز شرکت فوالد مبارکه

ید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 540 مگاواتی  طراحی، خر

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان؛

بورس و سهام

مقــدار عرضه)تن(

22050
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یخ ۱400/۱0/2۱ کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

B

محصول

سرد

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

راهکارهای پیاده سازی موفق فرهنگ ایمنی 

Higher High )HH(
Higher Low )HL(
Lower low )LL(

Lower High )LH(
Higher Low )HL(
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امروزه در اروپا از سرباره به عنوان یک محصول جانبی صنعت فوالد و چدن یاد می شود. 
از طرفی زمانی که سرباره به صورت معمول منجمد می شود، ذرات بسیار ریز آالینده ایجاد 

می شود که برای سالمتی کارکنان صنعت فوالدسازی تهدیدآمیز است. 
یکی از کاربردهای سرباره و استفاده های مرسوم آن در دنیا در مصالح ساختمانی است. این ترکیبات پیچیده 
به دلیل ترشوندگی مناسب آن با بتن و وزن مخصوص کم، در مصالح ساختمانی استفاده می شود. به دلیل فضای 
مناسب کسب وکار برای صرفه جویی در مصرف انرژی جهت تبدیل این ماده پرخطر و بی ارزش به یک محصول 
ایمن و کاربردی، روشی تحت عنوان EcoSlag در روسیه ابداع شد. در این روش، سرباره مذاب با دمای کنترل شده 
در یک درام سردکننده ریخته می شود تا سرباره را در اندازه های کوچک منجمد سازد. با این روش می توان سرباره 
مورد استفاده در مصالح ساختمانی را در کمترین زمان تولید کرد و از دردسر بازیافت و دپو سرباره ها در درازمدت که 
مشکالت زیست محیطی را نیز به همراه دارد، خالص شد. همچنین در روش EcoSlag سرعت انجماد سرباره به 

حدود ۵۰ درجه سانتی گراد بر ثانیه است که عالوه بر اینکه کلوخه های کوچک از سرباره تشکیل می شود، این دمای 
سرد شدن باال مانع از انتشار ذرات آالینده در فضا خواهد شد. عالوه بر این، این میزان سرعت انجماد باال باعث 
خواهد شد که ذرات جامد فلزی از ترکیبات پیچیده سرباره جدا شود و می توان با اعمال یک جدایش مغناطیسی 
فرایند تفکیک این دو مجموعه از مواد تولیدی را به سرانجام رسانید )شکل ۱(. در پایان فرایند، قطر متوسط ذرات 
حاوی ترکیبات فلزی دارای اندازه بین ۰ تا ۱۰۰ میلی متر و جامدات سرباره ای دارای ابعاد حدود ۰ تا ۷۰ میلی متر 
 CaO+MgO هستند. از سوی دیگر، جامدهای کوچک با ترکیبات پیچیده را که ترکیب شیمیایی آن عمدتا شامل
است، می توان مجدد به جای آهک در مذاب فوالد استفاده کرد و میزان مصرف آهک را در فوالدسازی کاهش داد. 
درام کریستالیزاتور به صورتی است که در ابتدا سرباره مذاب با دمای ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتی گراد وارد آن می شود 
)شکل ۲( که درون آن واتر جت هایی تعبیه شده است. نرخ جریان مذاب ورودی به این درام بین ۳ تا ۵ دقیقه 

برای هر تن مذاب سرباره است. توان این دستگاه بین kW ۳۵ تا ۴۵ و وزن آن ۶۰ تن است.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

4K همه چیز درباره تکنولوژی Oppo Pad با شارژر سریع 33 واتی به بازار عرضه 
خواهد شد

گذشته بسیار پیشرفت  فناوری نمایش )Display( در دهه 
کرده است. انتقال 2K به 4K UHD نشان دهنده پیشرفت 
که سروصدای زیادی  بزرگی در صنعت ویدئویی است 
برانگیخته است. ازآنجا که 4K چهار برابر بیشتر از رزولوشن 
صفحه نمایش )2K) 1080 p پیکسل دارد، به همین دلیل 
تصاویر را واضح تر، دقیق تر و واقعی تر نمایش می دهد.

اوپو همچنان در حال آماده سازی Oppo Pad است و اخیرا 
کرده است.  گواهینامه C3 را نیز برای این محصول دریافت 
که Oppo Pad از شارژ سریع 33  این موضوع نشان می دهد 
واتی )۱۱ ولت، 3 آمپر( پشتیبانی می کند. بااین حال، مشخص 
گنجانده خواهد  نیست آیا چنین شارژری در جعبه محصول 
شد یا خیر.

جایگاه مدیریت دانش 
در جهان امروز

در شماره قبل خبرنامه مقدمه ای در خصوص   
ورت و  وز و ضر جایگاه مدیریت دانش در جهان امر
اهمیت تحقیق بیان شد. در ادامه به تعاریف مدیریت 

دانش اشاره می شود:
تعاریف در خصوص دانش و مدیریت دانش  

قبل از تعریف مدیرت دانش به تعریف داده و اطالعات 
پرداخته می شود. داده عبارت است از یک عدد، کلمه یا 
حرف بدون هیچ گونه زمینه مفهومی به عنوان مثال عدد 
۵ یا ۱۰۰ در صورت فقدان زمینه مفهومی، داده های خام 
هستند )یوری آرت، فیلومن، ۲۰۱۴(. در تعریف اطالعات 
نیز باید گفت اضافه کردن زمینه و تفسیر به داده ها و ارتباط 
آن ها به یکدیگر، موجب شکل گیری اطالعات می شود 
)خراسانی، حامد، ۲۰۱۳(. اطالعات تا زمانی که از سوی 
فردی مورد استفاده قرار گیرد به دانش تبدیل نمی شود 

)دیوید ای مک ناب، ۲۰۱۰(.
دانش را ترکیبی از تجربه، ارزش ها، اطالعات محتوایی 
و بینش متخصص و به عنوان چارچوبی برای ارزیابی و 
ترکیب تجارب و اطالعات جدید تعریف می کنند. از سوی 
کاپالن و همکاران )۱۹۹۹( دانش را توانایی تبدیل  دیگر 
اطالعات و داده ها به فعالیت مؤثر که نتایج مطلوب برای 
سازمان به ارمغان خواهد آورد تعریف کرده اند )رجاء، سید 

حسین، ۱۳۹۴(.
خلق دانش به معنای فراهم کردن قابلیتی در کل سازمان 
است که به کمک آن بتوان دانش جدیدی ایجاد و سپس 
کوچی، نانوکا، ۱۹۹۵(.  آن را در سرتاسر سازمان پخش کرد )تا
کتساب دانش عبارت است از فرایند مارپیچی تعامل ها  ا
بین دانش نهان و آشکار که در چهار مرحله به وجود می آید: 
درونی سازی  ترکیب،  بیرونی سازی،  اجتماعی سازی، 
)همان منبع، ۱۹۹۵(. یادگیری سازمانی نیز متشکل از 
مجموعه ای از تعامالت بین انطباق های فردی و گروهی 

و انطباق در سطح سازمانی است )کانگلوسی ]۴[، ۱۹۶۵(.
ک دانش  تسهیل و انتقال دانش: تسهیم و اشترا  
انتقال   -۱ می شود:  گرفته  نظر  در  کنش  دو  به صورت 
)فرستادن یا عرضه دانش به یک گیرنده بالقوه(؛ ۲- جذب 

کوچی، نانوکا، ۱۹۹۵(. دانش توسط آن فرد یا گروه )تا
کاربری دانش: شامل فعالیت هایی در زمینه ایجاد   
دانش جدید از دانش موجود )مثال کشف عالئق درونی 
مشتریان از روی رفتار آن ها( و به کارگیری دانش فعلی )در 
زمینه هایی مثل کسب مشتریان جدید و ابقای مشتریان 

فعلی( )یانگ و لی ]۵[، ۲۰۰۰(
که طی آن مواردی از  ذخیره )انباشت( دانش فرایندی 
تجربه های سازمانی که ارزش مراقبت و محافظت دارند، 
تعیین، شناسایی، و سپس در قالب حافظه سازمانی انبار 

می شوند )جونز و سالیز ]۶[، ۲۰۰۲(
توزیع دانش: الزم است دانش قبل از بهره برداری در   
ک گذارده شود.  سطوح مختلف در درون سازمان به اشترا

)براهویی، رضا، ۱۳۹۲(
تسخیر،  کسب،  برای  چارچوبی  دانش  مدیریت 
کارکنان به نفع  کلیه دانش های از  سازمان دهی، انتقال 
سایر کارکنان با توجه به بهره وری کاری آن ها و به طورکلی 
برای سازمان و فرایندی برای مشارکت در آغاز ارتباطات 

است )شازرین، محمد و همکاران، ۲۰۱۵(
دو نوع دانش در سازمان وجود دارد: دانش عینی دانشی 
که به روشنی تدوین و تعریف می شود و به سادگی  است 
و بدون ابهام بیان می گردد و به راحتی در سازمان تعریف 
شود. دانش ضمنی یک دانش غیرآشکار است که درون 
شخص وجود دارد و در بیشتر مواقع توصیف و انتقال آن 
مشکل است. دانش ضمنی شامل آموخته های درسی، 

گاهی، قضاوت و الهام است )براهویی، رضا، ۱۳۹۲(. آ
در  سازمان ها  به  که  است  فرایندی  دانش  مدیریت 
و  اطالعات  انتشار  سازمان دهی،  گزینش،  شناسایی، 
تخصص های مهم که بخشی از حافظه سازمانی هستند 

کمک می کند )علیقلی، منصوره و همکاران، ۲۰۱۲(.
موفق  سازمانی  فعالیت  برای  که  فرایندهایی  بیشتر 
گروهی دانش  ضروری اند وابستگی بیشتری به عناصر 
دارند. پایگاه دانش سازمانی دارایی دانش فردی و گروهی 
را شامل می شود و سازمان در انجام وظایف خود می تواند از 
آن ها استفاده کند. پایگاه دانش همچنین داده و اطالعاتی 
را شامل می شود که بر اساس آن ها سازمان بنیان نهاده 
می شود. محیط دانشی که امروزه سازمان ها باید در آن 
عمل کنند، ازلحاظ ساختاری بسیار پیچیده تر از محیط 

چند قرن گذشته است )حمزه ای ، بهاره، ۲۰۱۲(.
تفکر  داشتن  یادگیری،  بر  کید  تأ با  دانش  مدیریت 
دستگاهی، ایجاد حس همکاری، رویکرد گروهی، تشویق 
مشارکت افراد در بیان ایده های نو، ایجاد محیطی مناسب 
برای ابراز عالیق و همچنین شناسایی توانمندی ها و 
قابلیت های افراد و استفاده از آن ها در امور اجرایی و 
گذاری مسئولیت به آن ها گامی بزرگ در  تصمیم گیری و وا
جهت مدیریت اثربخش خواهد بود )نظری، نسیم، ۱۳۹۴(.
مدیریت دانش راهبردی یکی از ابزارهای مدیریت است که 
بر همه عناصر و فعالیت های مهم تجاری به منظورکسب 

کید دارد )امامی، محمدرضا،۱۳۹۳(. سود اقتصادی تأ
ادامه دارد...

Skimmer یا formjacker اسکریپتی است که در وب سایت های هک شده برای سرقت اطالعات حساسی که در هنگام تکمیل فرم ها وارد شده است، مورد استفاده 
قرار می گیرد.

 video player در برنامه skimmer مبتنی بر ابر، به منظور تعبیه بدافزار video در یک حمله زنجیره تأمین که اخیرا شناسایی  شده است، مهاجمان از یک سرویس هاستینگ
استفاده کرده اند.

پلتفرم ویدئوی مبتنی بر ابر که در این حمله از آن استفاده  شده است به کاربران امکان می دهد تا با اسکریپت های دلخواه، video playerهای سفارشی شده بسازند. مهاجمان در این حمله با 
تزریق کد skimmer به برنامه video player ، موجب آلودگی تمام سایت هایی می شوند که برنامه مذکور را در خود تعبیه می کنند.

سپس skimmer به سرقت اطالعات حساس، ازجمله نام، آدرس پست الکترونیک، شماره تلفن و اطالعات کارت های اعتباری ذخیره شده در سایت هدف می پردازد. در مرحله بعد، این 
 Palo Alto Networks اطالعات به سایتی که تحت کنترل مهاجمان است، انتقال می یابد تا در حمالت آتی مورد استفاده قرار گیرد. فهرست جامعی از شاخص های آلودگی برای این حمله توسط

Unit۴۲، منتشر شده است.
cyber intel mag :منبع خبر  

به تازگی، یک آسیب پذیری جدید از نوع انکار سرویس در Apple HomeKit شناسایی شده است که doorLock نامیده می شود و نسخه ۱۴.۷ تا ۱۵.۲ از سیستم عامل iOS را 
تحت تأثیر قرار می دهد.

Apple HomeKit، چارچوب نرم افزاری است که به کاربران iPhone و iPad امکان می دهد تا تجهیزات هوشمند خانگی را از طریق دستگاه خود کنترل کنند.
گاه بوده، ولی آن را برطرف نکرده است.  گوست سال ۲۰۲۱ از وجود این آسیب پذیری آ Spinolas، محقق امنیتی که این آسیب پذیری را اطالع رسانی کرده است، اذعان داشته که Apple از ماه آ

کتر تغییر دهد. برای بهره برداری از آسیب پذیری doorLock، مهاجم باید نام دستگاه HomeKit را به یک رشته، با طول بیشتر از ۵۰۰ هزار کارا
کسپلویت اثبات مفهوم در قالب یک برنامه iOS ارائه کرده که با دسترسی به اطالعات HomeKit، می تواند نام دستگاه HomeKit را تغییر دهد. Spinolas، برای تشریح نقص مذکور، یک ا

it security guru :منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

Video Player سرقت اطالعات کارت های اعتباری کاربران از وب سایت ها با استفاده از برنامه

iOS در سیستم عامل doorLock شناسایی آسیب پذیری

به دلیل فضای مناسب کسب وکار 
برای صرفه جویی در مصرف انرژی 
جهت تبدیل این ماده پرخطر و 
بی ارزش به یک محصول ایمن 
بردی، روشی تحت عنوان  و کار
EcoSlag در روسیه ابداع شد. در 
این روش، سرباره مذاب با دمای 
کنترل شده در یک درام سردکننده 
در  را  سرباره  تا  می شود  ریخته 

اندازه های کوچک منجمد سازد

امنیت سایبری 

فراوری سرباره فوالدسازی به عنوان یک محصول جانبی
شکل 1: شماتیک کلی واحد کلوخه ساز سرباره

شکل 3: نحوه تفکیک سازی سرباره هاشکل 2: درام کریستالیزاتور کلوخه ساز سرباره
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محمد صادقی شاغل در نورد سرد

از مسئولین محترم تقاضامندیم در راستای مسئولیت های 
در  بدن سازی  سالن  احداث  جهت  شرکت،  اجتماعی 
کنند تا پرسنل شاغل،  مجموعه ورزشی صفائیه اقدام 
همکاران بازنشسته و همچنین خانواده های آنان بتوانند 

از آن بهره مند شوند.
913***9059

جمعی از کارکنان مرکز تحقیقات

از خدمات عمومی و امور رفاهی برای بسته بندی و توزیع 
غذای گرم در ساختمان مرکز تحقیقات قدردانی می کنیم.

913***8676

جمعی از همکاران شاغل در تعمیرگاه مرکزی و نورد گرم

کیفیت غذا و  لطفا مسئولین محترم به نظارت ضعیف بر 
ساعات توزیع آن رسیدگی کنند.

913***6536
913***5899
913***4922
913***5490
913***0556
913***6120
913***6195

گرامی، فرشید شیبه همکار بازنشسته و  پیام همکاران 
مجتبی احمدی شاغل در مجتمع فوالد سبا، دریافت و 
جهت بررسی و پیگیری به مسئولین مربوطه ارسال گردید.

به روزرسانی اطالعات تعداد افراد 
تحت تکفل کارکنان 
شاغل و بازنشسته

 اجتمـــــا             عـــــــی

رفتار با کودک چگونه باید باشد؟برای افزایش وزن کودک الغر چه کنیم؟

کودک  که در مورد افزایش وزن  باوجود تمام نگرانی هایی 
که برخی از والدین به  وجود دارد، اما جالب است بدانید 
کودک الغر و در حال  دنبال راهکارهایی برای افزایش وزن 
کودک شما وزن نرمالی ندارد،  گر  رشد خود هستند. بنابراین ا
در اولین فرصت به دنبال مشورت با پزشک متخصص 
کارشناسان تغذیه برای دریافت یک رژیم غذایی  کودکان و یا 
چاقی باشید.

بسیاری از والدین در جلسات مشاوره خانواده از نگرانی هایشان 
در مورد چگونگی رفتار با فرزند حرف می زنند و در مورد 
روش های درست تربیتی سؤال می کنند. والدین در برابر بسیاری 
کودک نظیر شیطنت، پرخاشگری، دروغ گویی و...  از رفتارهای 
که  کنشی از خود نشان دهند. بهتر آن است  نمی دانند باید چه وا
برای ریشه یابی مشکالت و رفع آن ها از مشاوران روان شناس در 
کودک راهنمایی بخواهید. حوزه 

 او هــر روز بــا اشــتیاق فــراوان بــه کار خــود می پــردازد، 
زیــرا در کار خــود دوســتانی دارد کــه بــه یکدیگــر 
هماهنــگ  هــم  بــا  را  تالش هایشــان  و  کمــک 
می کننــد؛ درواقــع آن هــا یــک کار گروهی کنــار هــم انجــام می دهند. 
ح کردیــم، انســان موجودی  همان طــور کــه در هفتــه گذشــته مطــر
اجتماعــی اســت. او می توانــد در گروه هــای کاری رشــد کنــد و 
ــداف جمعــی، بــه اهــداف خــود نیــز برســد. امــروزه،  ــتای اه در راس
ســازمان ها بــه اهمیــت ســاختن گروه هــای کاری، شــامل افــرادی 
بــا اســتعدادهای متفــاوت، پــی برده انــد و می داننــد کــه یــک گــروه 
کارآمد می تواند عملکرد ســازمان را فراتر از آنچه قابل تصور اســت، 

ارتقــا دهــد و ســازمان را بــه اهــداف خــود برســاند.
گروه ها چگونه می توانند کارآمد باشند؟

 همان طــور کــه می دانیــد، تمامــی گروه هــا نمی توانند عملکــرد باالیی 
از خــود نشــان دهنــد و عواملــی آن هــا را از هــم متمایــز می کنــد. یکــی 
از ایــن عوامــل ســطح هــوش هیجانــی جمعــی اســت. در گروه هــای 
دارای کارکــرد عالــی، نمونــه ای از همــکاری، احتــرام متقابــل، پذیــرش 
دیدگاه هــای متفــاوت، گــوش کــردن و همدلــی قابل مشــاهده اســت. 
ازایــن رو، ایــن گروه هــا حــس می کننــد کــه کارشــان هیجان انگیــز، 

چالش انگیز و مهم اســت. گروه های برتــر کاری در ســازمان ها اهمیت 
بســیاری دارنــد، زیــرا آن هــا دارای دامنــه تفکــر وســیعی هســتند، ایــن 
افــراد بــه پنــج یــا ده ســال جلوتــر می نگرنــد و در دوران بــروز تغییــرات 

نقــش بســیار مهمــی ایفــا می کننــد.
مهارت های اجتماعی در کار گروهی

کارگروهــی  کــه از مهارت هــای اجتماعــی بــاال در زمــان  کارکنانــی 
برخوردارنــد، می تواننــد تک تــک افــراد گــروه را بــه انجــام دادن کار 
مشــترک عالقه منــد کننــد. در چنیــن گروه هایــی، افــراد پیوندهــای 
اجتماعــی قــوی دارنــد، بــه توانایی هــای یکدیگــر اعتمــاد می کننــد، 
اعضا در کنــار هم متناســب با نقــش و مهارتــی که دارنــد قــرار می گیرند، 
رقابتــی و منصفانه عمــل می کننــد، یکدیگــر را برای خودشــان دوســت 
دارنــد و ایــن امر منجــر بــه عملکــردی هماهنــگ میــان آن ها می شــود. 
ازایــن رو، ایــن افــراد بهتــر می توانند بــا اختالف نظرهــا روبــه رو شــوند و از 
یکدیگر حمایت کننــد. بســیاری گروه هــای کاری در روند کارشــان، در 
تصمیم گیری هــا بــه بحث وجــدل می پردازنــد و در آخــر بــه بن بســت 
می رســند. نکتــه بســیار حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه شــما بتوانیــد 
ــالم  ــل س ــه تعام ــان ب ــا همکارانت ــاط ب ــان و در ارتب ــای کاری ت در گروه ه
ــق  ــراد ح ــی اف ــود و تمام ــث آزاد ش ــه بح ــر ب ــه منج ــی ک ــد، تعامل بپردازی

مســاوی در اظهــار ایده هــا و نظرهــای خــود داشــته باشــند. شــما 
ــه بحــث  ــد، ب ــه دور از احساســات ب ــد بتوانیــد در فضایــی مثبــت و ب بای
بــا همــکاران خــود بپردازیــد، شــرایطی کــه هــر فــرد احســاس کنــد بحث 
به نحــوی منصفانــه اســت و می توانــد بــه نتایــج خوبــی بینجامــد. از 
طرفــی دیگــر، تــالش کنیــد کــه در ارتباطــات و گروه هــای کاری تــان، 
دیگــران را بــه خــوب کار کــردن در کنــار یکدیگــر ســوق دهیــد. بــه 
عبارتــی دیگــر، شــما آن چســبی باشــید کــه همــه را بــه یکدیگــر متصــل 
ــه نحــو احســن انجــام شــود. تــالش کنیــد در  ــا کارهــا ب ــگاه مــی دارد ت ن
ــد اشــتیاق و احساســات  ــه بتوان ــان فــردی باشــید ک کارهــای گروهی ت
مثبــت را در میــان افــراد افزایــش دهــد. یک نیــروی کار برتــر، قادر اســت 
در کارهــای گروهــی دیدگاه هــای جالــب خــود را عرضــه کنــد، کار خــود 
را به صورتــی پرشــور بــرای دیگــران بــه تصویــر بکشــد، به ســادگی و بــا 
قاطعیت آن را شــرح دهد و اشــتیاق دیگران را برای انجام کار مشترک 
برانگیزانــد. نکتــه ای کــه در اینجــا باید بــه آن توجــه کنید این اســت که 
افــراد در گروه هــا بایــد بــا یکدیگــر بــر ســر مســائل بــه اتفاق نظــر برســند و 
زمانــی کــه یــک فــرد بخواهــد در ابتــدای امــر نظــرات خــود را بــه دیگــران 
تحمیل کند، گــروه متزلــزل می شــود، در نتیجه عملکرد گــروه ضعیف 

ــد. ــد ش خواه

یکــی دیگــر از معیارهــای مهــم بــرای ازدواج، تناســب 
ــی اســت. شــباهت های فرهنگــی، مذهبــی  خانوادگ
و اجتماعــی، تناســب خانــواده دختــر و پســر را بیشــتر 
کــه می خواهــم بــا دختــر یــا پســر  می کنــد. برخــی می گوینــد 
موردعالقــه ام ازدواج کنــم و خانــواده اش هرچــه باشــند، برایــم 
کــه فقــط بــا یــک نفــر وصلــت  اهمیــت نــدارد. بایــد بپذیریــد 
نمی کنیــد، بلکــه بــا خانــواده دختــر یــا پســر هــم بایــد رفت وآمــد 
داشــته باشــید و نمی توانیــد اعضــای خانــواده همســر آینده تــان 
را کنــار بگذاریــد. فرهنگ، مذهــب و باورهــای اجتماعــی، بایدها 
و نبایدهــا و مجموعــه آداب ورســوم و ســنت ها، اخالقیــات مــا 
کــه فرهنگ هــا بــا هــم متفــاوت اســت،  را تعییــن می کنــد. ازآنجا
بایدهــا و نبایدهــای آن هــا نیــز فــرق می کنــد. حتــی گاهــی نبایــِد 
وع  یکــی، بایــِد دیگــری اســت و اختالفــات از همین جــا شــر
می شــود. در ایــن شــماره، بــه اهمیــت تناســب بیــن خانــواده 

دختــر و پســر خواهیــم پرداخــت.
تناسب به چه معناست؟

ازدواج مهم تریــن تصمیــم هــر انســان در زندگــی شــخصی اوســت 
کــه روحیه هــا،  و وصلتــی موفــق و مانــدگار و عاشــقانه می مانــد 
گی هــای خلق وخــو، طــرز تفکــر دو طــرف و خانواده هایشــان  ویژ
همســو و نزدیــک بــه هــم باشــد. در غیــر ایــن صــورت، احتمــال 
بــروز کــدورت و حتــی ایجــاد فاصلــه بیــن دو طــرف وجــود دارد. بــر 
اســاس تحقیقــات، تفاوت هــای فرهنگــی در ایــران یکــی از عوامــل 
مهــم زمینه ســاز طــالق اســت. اقــوام ایرانــی در همه جــای کشــور 
کنده انــد و خرده فرهنگ هــای ایــران، ماننــد فرهنــگ اقــوام  پرا
تــرک، کــرد، عــرب، لــر و... در همــه شــهرها دیــده می شــود. بــه همین 
ســبب، احتمــال ازدواج بیــن آن هــا زیــاد اســت. آنچــه در ایــن میــان 
اهمیــت دارد، توجــه بــه تفاوت هــای فرهنگــی اســت. بــرای مثــال 
بعضــی از اقــوام، معتقد بــه شــیربها هســتند و برخی بر اســاس رســم و 
رســوم برای دختران، جهیزیــه تهیه نمی کننــد. بعضــی از خانواده ها 
اعتقــادی بــه برگــزاری تمامــی رســوم ازدواج بــرای دختــر ندارنــد و 
برخــی برحســب رســومات خــود، مردســاالر یــا زن ســاالرند. پــس 
ک هــای ازدواج اهمیت  توجــه بــه تناســب فرهنگــی در مجموعــه مال

خاصــی دارد، چــون همیــن تفاوت هــا زمینه ســاز اختالف انــد. البتــه 
تأثیــر فرهنــگ آن قــدر نامحســوس اســت کــه شــاید تعییــن اولویت ها 
بــرای شــما کار آســانی نباشــد. بــرای انجــام ایــن کار، از مهم تریــن 
باورهــا و اعتقاداتتــان شــروع کنیــد. بــرای مثــال، در مــورد پوشــش، 
آداب ورســوم و عادت هــای خانوادگــی چــه باورهایــی داریــد و آن را بر 
اســاس ســؤال هایی کــه از طــرف مقابــل می پرســید، بازنگــری کنید. 
کتفــا نکنیــد و فــرد دیگــری را هــم وارد  در گام دوم، بــه بررســی خــود ا
ماجــرا کنیــد. از یــک دوســت یــا اعضــای خانــواده کمــک بگیریــد و یــا 

ــد. ــت کنی ــش از ازدواج صحب ــاور پی ــا مش ب
سطوح آسیب زای تفاوت فرهنگی

ســطح اول، تفــاوت فرهنگــی در بیــن خانواده هــای دو طــرف اســت. 
کــه معمــوال نقطــه شــروع ســوءتفاهم ها و اختالفــات  موضوعــی 
می شــود. شــیوه و کیفیــت برگــزاری مراســم، طــرز برخــورد اجتماعــی 
همســران و رعایت قوانیــن پیدا و پنهــان خانوادگــی، تفــاوت در زبان 
و لهجــه و عــدم درک متقابــل، تنهــا گوشــه ای از اختالفــات احتمالــی 
در زمینــه تفــاوت فرهنگــی اســت. مگــر اینکــه یکــی از دو طــرف، از 
خواســته های خــود منصــرف و یــا منعطــف شــود، امــا ایــن حــس 

ناخوشــایند گاهــی تــا پایــان عمر بــا همســران همــراه می شــود و دائما 
در حــال رفع ورجــوع ایــن تفاوت هــای خانوادگــی خواهنــد بــود.

ســطح دوم تفــاوت فرهنگــی، ممکــن اســت در بیــن خــوِد همســران 
باشــد. ایــن ســطح اهمیــت بیشــتری دارد. روان شناســان خانــواده 
کــه شــاید بتــوان در صــورت عالقــه دو طــرف بــه هــم،  معتقدنــد 
اختالفــات فرهنگــی خانواده هــا را بــا مهارت آمــوزی زن و شــوهر 
گــر تفــاوت فرهنگــی در بیــن زن و شــوهر شــدید  کنتــرل کــرد، امــا ا
باشــد، در بیشــتر مواقــع بــه شکســت ازدواج منجــر خواهــد شــد. 
چــون هرکــدام از زوج هــا اعتقــاد دارنــد مشــکل از دیگــری اســت و فــرد 

مقابــل بایــد تغییــر کنــد.
بــا وجــود ایــن اوصــاف، فرهنــگ به تنهایــی در اختــالف طبقاتــی 
بــا  افــرادی  گفــت  قاطعیــت  بــا  نمی تــوان  و  نیســت  تأثیرگــذار 
فرهنگ هــای مختلــف نمی تواننــد بــا هــم ازدواج کننــد. نمونه هــای 
زیــادی از ازدواج هــای موفــق در بیــن اقــوام مختلــف در اطــراف مــا 
ــی  ــش مهم ــد نق ــی می توان ــابه فرهنگ ــد تش ــا بی تردی ــود دارد. ام وج
در موفقیــت یــک ازدواج داشــته باشــد. در شــماره بعــد، بیشــتر بــه 

معیارهــای ازدواج خواهیــم پرداخــت.

هوش هیجانی

ازدواج؛ معیارها 
و انتخاب

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

با نهایت تأسف در هفته گذشته مهدی ملت شاغل در 
طرح و توسعه و ابراهیم ورپشتی شاغل در فوالدسازی 
در غم درگذشت پدر   و افشین جهان شاغل در خدمات 
عمومی، قدیر علی الوندی شاغل در نورد گرم، یونس و 
حسین رمضانی شاغل در آهن سازی در غم درگذشت 

مادر به سوگ نشستند.
همچنین همکار بازنشسته شادروان سید رسول وجوب 
به علت ایست قلبی و همکار گرامی شادروان حجت اهلل 
کی شاغل در مجتمع فوالد سبا به علت سکته مغزی  افال

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

که شرکت  به اطالع کلیه همکاران محترم می رساند ازآنجا
فوالد مبارکه به منظور پرداخت هزینه های رفاهی و 
ارائه خدمات پیش بینی شده نیاز به اطالعات به روز 
تعداد افراد تحت تکفل کارکنان شاغل و بازنشسته خود 
دارد، لطفا در صورت ایجاد هرگونه تغییر در وضعیت و 
تعداد افراد تحت تکفل خود، مراتب را در سریع ترین 
کثر یک هفته( به یکی از محل های  زمان ممکن )حدا
تعیین شده ذیل اطالع رسانی کنید و مدارک مثبته را 
تحویل فرمایید. بدیهی است در صورت عدم اقدام 
به موقع در این خصوص، مبالغ اضافه پرداختی به همراه 
سایر هزینه های متعلقه از حقوق و مزایا و سایر مطالبات 

فرد کسر خواهد شد.
کارکنان شاغل: خدمات پرسنلی نواحی

کارکنان بازنشسته: کانون های بازنشستگی مستقر در 
کز شهرستان ها و یا امور بازنشستگی کارکنان فوالد واقع  مرا

در چهارراه نقاشی اصفهان
 امور اداری

ابراز همدردی

اطالعیه

مهارت های گروهی

اهمیت تناسب فرهنگی در 
تشکیل خانواده

شادروان سید رسول وجوب

کی شادروان حجت اهلل افال

منصور قدرخواه خوراسگانی
مکانیزم های خاص

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

احمد رفیعی اشیانی
تعمیرات ترانس و تجهیزات الکتریکی

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

فایض باوی
تعمیرات نواحی و کابل و قرص مگنت

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

کاظم رضائی کمال آبادی
نگهداری و تعمیرات سیستم های پرتوزا

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

نامدار کیانی فر
توزیع سیاالت

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

احمد رضا ابراهیمی
تولید خط نورد گرم

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

بازنشستگان فوالد 

فوالد من
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به گزارش امور ورزش فوالد مبارکه، همایش بزرگ ورزش صبحگاهی با حضور بیش از 
2000 نفر از کارکنان زحمتکش و ورزش دوست فوالد مبارکه پس از اخذ مجوز و با رعایت 

پروتکل های بهداشتی در باند هلی کوپتر جنب ساختمان مرکزی برگزار شد.
گفتنی است این همایش بزرگ ورزش صبحگاهی با حضور جمعی از معاونین، مدیران، رؤسا و فرمانده حوزه 
بسیج فوالد مبارکه، با انجام حرکات ورزش گروهی در فضایی شاد و همراه با فعالیت های ورزشی انجام پذیرفت.

شـــایان ذکـــر اســـت حضـــور یکپارچـــه و اســـتقبال کم نظیـــر مدیـــران و کارکنـــان شـــرکت فـــوالد مبارکـــه از 
برنامه هـــای ورزشـــی، ُمهـــر تأییـــدی بـــر برنامه ریـــزی مناســـب و تصمیم گیری هـــای شایســـته مدیـــران و 

مســـئولین در جهـــت ایجـــاد فضاهـــای ورزش همگانـــی بـــرای افزایـــش ســـطح ســـالمت کارکنـــان شـــرکت 
اســـت.

ــرکت  ــاغل در شـ ــوان شـ ــر از بانـ ــور بیـــش از ۲۰۰ نفـ ــا حضـ ــز بـ ــوان نیـ ــان در بخـــش بانـ گفتنـــی اســـت هم زمـ
ــد. ــزار گردیـ ــه برگـ ــوالد مبارکـ ــتخر فـ همایـــش ورزش همگانـــی در محـــل اسـ

ـــه مناســـبت ۲۳  ـــه حضـــور شـــرکت کنندگان ب ج نهـــادن ب ـــان به منظـــور ار کـــی اســـت در پای ـــزارش حا ایـــن گ
دی مـــاه ســـالگرد افتتـــاح فـــوالد مبارکـــه، بـــه ۲۳ نفـــر از حاضریـــن در بخـــش آقایـــان و ۲۳ نفـــر در بخـــش 

ـــد.  ـــدا گردی ـــزی اه ـــه جوای ـــد قرع ـــه قی ـــوان ب بان

 شروع باشگاه  فوالد مبارکه   سپاهان 
برای دریافت مجوز حرفه ای 2۰23

  نایب قهرمانی تیم والیبال فوالد مبارکه
 در مسابقات ایمیدرو   و   شرکت های تابعه

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، جلسه  به 
ستاد دریافت مجوز حرفه ای سال ۲۰۲3 باشگاه فوالد مبارکه 
کت مدیرعامل باشگاه و سایر  سپاهان با حضور محمدرضا سا
اعضای این ستاد برگزار شد. در این جلسه شرح وظایف هر 
بخش تبیین و آخرین الزامات AFC و FIFA برای دریافت مجوز 
حرفه ای ۲۰۲3 در قالب معیارهای پرسنلی و مدیریتی، مالی، 
گردید. زیرساخت های فیزیکی، حقوقی و ورزشی و...برنامه ریزی 

نهمین دوره مسابقات والیبال ایمیدرو و شرکت های تابعه که 
از ۱7 دی ماه ۱۴۰۰ به میزبانی باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد 
مبارکه سپاهان در جزیره کیش آغاز شده بود، روز گذشته 
با نایب قهرمانی تیم والیبال شرکت فوالد مبارکه به کار خود 
پایان داد.

حضور بی نظیر کارکنان در همایش ورزش صبحگاهی

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 هفتادوپنجم  مسابقه عکس ورزش در منزل

     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی/امور ورزش

خبر کوتاه

در هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال 
مردان کشور، تیم فوالد مبارکه سپاهان با نتیجه 
103 بر 101 مقابل تیم رعد پدافند هوایی تهران به 

پیروزی رسید.
گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، از سری  به 
رقابت های لیگ برتر بسکتبال مردان کشور، تیم های فوالد مبارکه 
سپاهان و رعد پدافند هوایی تهران به دیدار یکدیگر رفتند. در پایان 
کوارتر چهارم نتیجه این رقابت جذاب و نزدیک 8۴-8۴ مساوی خاتمه 
یافت تا برنده این دیدار در وقت اضافه مشخص شود. در وقت اضافه 
تیم بسکتبال فوالد مبارکه سپاهان بود که برتری خود را به حریف دیکته 
کرد و با نتیجه ۱۰۳ - ۱۰۱  در این دیدار جذاب و نفس گیر به پیروزی رسید.

اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان با 
حضور ۵ ملی پوش فوالد مبارکه سپاهان برگزار 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، سومین مرحله 
اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان از ۲۴ دی تا یکم بهمن ماه 
در کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار می شود.زینب ملکی، مهری 
فالحی، زهرا عبدی، بتول خلیل زاده و فاطمه جهانی ۵ ملی پوش 
سپاهان هستند که زیر نظر مریم ایرانمنش سرمربی و پروانه باغبانیان 

مربی تیم ملی به تمرین می پردازند.

فـــــــدراســــیون  عمومــــــی  روابـــــط  گــــــزارش  بــه 
دوچرخه ســواری، دومیــن مرحلــه اردوی تدارکاتــی 
تیــم ملــی اســتقامت و نیمه اســتقامت )آقایــان( 
به منظور حضــور در مســابقات قهرمانی آســیا  و بازی های آســیایی 

از تاریــخ 1400/10/20 تــا 1400/11/04 برگــزار می شــود.
 در این فهرست نام  مهدی ناطقی، میر صمد پورسیدی، محمد 
گنج خانلو، بهنام خسروشاهی، محمد اسماعیل چایچی ورزشکاران و 
محمود حضوری تکنسین تیم دوچرخه سواری فوالد مبارکه سپاهان 

دیده می شود.

پیروزی شیرین تیم بسکتبال فوالد مبارکه سپاهان در وقت اضافه

سومین اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان با حضور 5 بانوی طالیی پوش

رکاب زنان فوالد مبارکه  سپاهان به اردوی تیم ملی دعوت شدند

به مناسبت بیست و نهمین سالروز افتتاح فوالد مبارکه صورت گرفت؛

 ورزش             

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل 

)مرحله هفتاد و چهارم(

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

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحله هفتادوسوم 
می توانند جهت دریافت جوایز خود، به ساختمان امور ورزش 
مراجعه کنند. همچنین مرحلۀهفتاد و پنجم  این مسابقه در 
جریان است. عالقه مندان می توانند طبق دستورالعمل ذیل، 

عالوه بر انجام تمرینات ورزشی در مسابقه شرکت کنید.

خانم کریمی ۹۲۹۴۱8

علیرضا مسیحی ۹۴۹۴۴۲

کامران نصوحی ۹۱۴۷۷

محمد مهدی معصومی ۹۳۴۰۶۵

هیبت اله کریمی ۱۰۰۳۶۵

اطالعیه

      خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

 ورزش              ورزش             



مادر باالی سرش قرآن گرفت، او از زیر قرآن رد شد   
کرد. مادر پشت سر فرزندش  و از مادر خداحافظی 
آغوشش  به  دوباره  فرزندش  تا  ریخت  آب  کاسه ای 
بازگردد، دوباره عطر تنش را ببوید و طعم مادری را بچشد؛ 
اما نمی دانست که این دیدار آخر آن هاست؛ قدم هایی 
که فرزندش از در خانه برمی دارد و او از پشت نظاره گر آن 
است، آخرین گام های فرزندش است که می بیند. چندی 
بعد خبر شهادت فرزندش به گوشش می رسد و این داغ 
همیشه بر دل او خواهد ماند که دوباره فرزندش را در 
آغوش بکشد و دوباره عطر تنش را ببوید. مادران شهدا را 
می گویم، همان ها که روزی قرآن به دست فرزندشان را 
آخرین  بدرقه  این  نمی دانستند  اما  کردند،  بدرقه 

بدرقه شان است.
کسی  گر از من بپرسند لقب بزرگ ترین قلب دنیا به چه  ا
می رسد، بدون تردید نام مادر شهید را بر زبان خواهم آورد. 
هرکسی فرزندی داشته باشد، می داند که جگرگوشه اش را 
با دنیا عوض نخواهد کرد، اما او فرزندش را در راه خدا داد تا 

آرمان ها و ارزش ها حفظ شود. چنین کسی که از بزرگ ترین 
گر قلبی بزرگ  دارایی اش برای حفظ ارزش ها می گذرد، ا
ندارد، پس چه چیز در درون اوست که این گونه او را خدایی 

کرده است.
تابوت فرزندش را به چشم می بیند که از راه می رسد. تمام 
آرزوها، رؤیاها و خیاالتی که برای فرزندش در ذهن می پروراند 
همگی جلوی ذهنش رژه می روند. نام فرزندش را گذاشته اند 
کنون نزدیک خداست. اما  شهید؛ کسی که آسمانی شده و ا
این ها چیزی از غم دل مادر کم نمی کند. مادر جگرگوشه را 
از دست داده، مادر تمام خود را از دست داده است. با تمام 
شدن نفس های فرزند، گویی نفس کشیدن خود را جرم 
می پندارد و خود را محکوم به زندگی و عذاب می داند. آری این 

شاید اتفاقی است که برای همه مادران شهدا افتاده است.
تو چه می دانی نفس کشیدن اما از درون مردن یعنی چه؟ 
تو چه می دانی اشک هایی که مانند خون از چشم می آیند 
یعنی چه؟ تو چه می دانی از دلی که غمی بزرگ دارد، اما فقط 
می تواند گریه کند و ناله سر دهد یعنی چه؟ این غم بزرگ تر از 

این ناله هاست؛ این غم بزرگ تر از مدت ها گریستن است؛ این 
غم با این چیزها از بین نمی رود؛ این غم غمی است که هر روز 
وجود مادران شهدا را در برگرفته و آن ها را شکنجه می دهد. 
وقتی که خبر شهادت فرزندشان را می شنوند، این غم در 

وجودشان ریشه می کند و تا آخر عمر با آن ها می ماند.
وقتی مادر فرزندش را از دست می دهد، جسم پیر نیست، اما 
روحش پیر می شود؛ در عرض چند لحظه فرتوت می گردد و رو 
به زوال می رود. این را به خصوص می توان در وجود مادران 
شهید نظاره کرد، ولی در این بین یک »اما« وجود دارد، امایی 
که می گوید گرچه آن ها فرتوت می شوند، اما روحشان بزرگ تر 
از روح هر انسانی خواهد شد، روحی که غم جگرگوشه را به 
جان خرید، اما نه برای مرگ طبیعی، بلکه برای مرگی که در 

راه خدا بود.
سالم خدا به مادر عباس که چهار صورت قبر در مدینه ساخت 

و به یاد قمر منیر بنی هاشم تا آخر عمر بابرکتش عزاداری کرد.
ساقی  برعباس  سالم  و  علیه السالم  برحسین  سالم 

لب تشنگان.

امیرالمؤمنین علی )علیه السالم(:
همانا بر شما از دو چیز می ترسم: بلندی آرزو و پیروی از هوای نفس. 
بلندی آرزو سبب فراموشی آخرت می شود و پیروی از هوای نفس، آدمی 

را از حق باز می دارد.
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 فرهنــݡگــــی

بـــازی رایانـــه ای بـــزرگ و فاخـــر فرمانـــده مقاومـــت برگرفتـــه از 
روایـــت رهبـــر معظـــم انقـــالب دربـــاره رشـــادت شـــهید ســـلیمانی 

برای شکستن محاصره آمرلی است. 
ایـــن انیمیشـــن کوتـــاه، مـــروری بـــر روایـــت ایـــن بـــازی اســـت. از آرامـــش 
ـــا رســـیدن قهرمـــان.  ـــی قبـــل از محاصـــره، ســـپس ورود داعـــش ت آمرل
پـــس از عرضـــه ایـــن بـــازی، مســـئول ســـازمان فضـــای مجـــازی بســـیج 
از آغـــاز تولیـــد نســـخه های بعـــدی بـــا روایـــت جنگ هـــای ۳۳ روزه و 

ـــا عنـــوان هیـــرو خبـــر داد. ۲۱ روزه جبهـــه مقاومـــت ب

امیر بی گزند دومین آلبوم محسن چاوشی پس از »من خود 
آن سیزدهم« است که در آن از اشعار کالسیک استفاده شده است 
که در ادامه آهنگ های جدید محسن چاوشی، صحت این مسئله 

را تأیید می کند. 
چاوشی سعی دارد بیانی جدید از این اشعار به مخاطبانش ارائه 
دهد. در »امیر بی گزند« مضمون بسیاری از اشعار عرفانی است، اما 
گرفته شده اند. اولین آهنگ  کار  اشعاری میهنی و عاشقانه نیز به 
گرفته شده یکی  که اسم آلبوم »امیر بی گزند« از آن  این مجموعه 
ازموفق ترین آهنگ های پاپ سال های اخیر با مضمون عرفانی 
است. در نهایت خود آلبوم نیز از آلبوم های بسیار موفق سال های 

اخیر به شمار می رود.
   منبع: سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی                

 معرفی اپلیکیشن

ک به بسیاری از هیئت ها اجازه حرکت در خیابان را نمی داد؛ اما با  عاشورای سال ۵7 بود. ساوا  
صحبت های شاهرخ، دسته هیئت جواداالئمه علیه السالم مجوز گرفت. صبح عاشورا دسته حرکت 
خ میاندار دسته بود. محکم و با دو دست سینه می زد.  کرد؛ ظهر هم به حسینیه برگشت. شاهر

نمی دانم چرا اما آن روز حال و هوای شاهرخ با سال های پیش بسیار متفاوت بود.
آدم دیگری شده بود. می شد فهمید که هیئت عزاداری کار خودش را کرده بود و شور و حال عجیبی به او 
داده بود. این شاهرخ دیگر آن شاهرخ قبلی نبود. با وجود هیبتش دل خیلی مهربانی هم داشت؛ برای 

همین بین همه آدم های الت و گردن کش، راحت می شد به او اعتماد کرد.
خ مات و مبهوت می ماند. او از همان دوران  خ را دیده بود، از دیدن این شاهر گر کسی گذشته شاهر ا
کودکی اش جثه و هیکل بزرگی داشت. وقتی رفت کالس اول ابتدایی، کمتر کسی باور می کرد دانش آموز 

کالس اولی باشد. در محله و مدرسه خیلی ها از او حساب می بردند. اما به کسی آزار نمی رساند.
به خاطر قدرت و زور بازویی که داشت با راهنمایی چند نفر از آشناها رفت سراغ کشتی. آن قدر همت داشت 
که در اولین حضور خودش در مسابقات کشتی فرنگی در وزن یک صد کیلو قهرمان جوانان تهران شد. بیشتر 
مسابقه ها را با ضربه فنی پیروز می شد. دو بار به اردوی تیم ملی دعوت شد. همیشه قهرمان یا نایب قهرمان 
مسابقات کشتی آزاد و فرنگی بود. بعد از آن عاشورایی که هیئت را برپا کرد، نشست پای صحبت های حاج 
آقای تهرانی. بعد از مدتی طوالنی که با هم حرف می زدند گویا حّر دیگری متولد شد. گر چه کسی به پای 
حّر امام حسین علیه السالم نمی رسد، ولی سیزده قرن پس از حادثه عاشورا، حّر دیگری متولد شد به نام 

شاهرخ ضرغام، حّری برای نهضت عاشورایی امام خمینی رحمه اهلل.
ک سازی  شاهرخ به معنای واقعی حّر بود. برای همه کارهای انقالب پیش قدم بود. از جبهه کردستان و پا
سنندج و سقز و الهیجان گرفته تا خوزستان و خرمشهر، جایی نبود که خودش را نشان نداده باشد و 
تأثیرگذار نباشد. هرجا که نیاز به کمک بود خودش را می رساند. مرد خستگی ناپذیری بود. آوازه اش به گوش 
چمران و سید مجتبی هاشمی، فرمانده گروه فدائیان اسالم، رسیده بود. می گفت: حّر بعد از توبه کردنش 
اولین کسی بود که شهید شد. من هم باید در همه صحنه ها پیش قدم باشم.شاهرخ یک گروه تشکیل 
داده بود که به پیشنهاد سید مجتبی هاشمی گروه پیشرو نام گرفت. هر وقت برای شناسایی می رفت 
بدون اسلحه می رفت و با اسلحه برمی گشت. عراقی ها به او می گفتند: جالد آدم خوار. برای سرش ۱۱ هزار 

دیناِر عراقی تعیین کرده بودند. این همان شاهرخ قبل از انقالب بود که همه از او قطع امید کرده بودند.
شانزدهم آذرماه ۱۳۵۹، ساعت ۹ صبح بود. شاهرخ اولین گلوله را به سمت تانک هایی که هجوم آورده 
بودند شلیک کرد. آن ها بی امان شلیک می کردند. شاهرخ گلوله دوم را زد. گلوله به تانک اصابت کرد و با 
کریز رفت. هنوز گلوله آخر را شلیک نکرده بود که  صدای مهیبی منفجر شد. شاهرخ از جا بلند شد و روی خا
کریز افتاده بود.  صدایی شنیده شد. اتفاقی که افتاده بود باورکردنی نبود. شاهرخ آرام و آسوده بر دامنه خا
گویی سال هاست که به خواب رفته است. بر روی سینه اش حفره ای ایجاد شده بود. خون با شدت از آنجا 
بیرون می زد. گلوله تیربار تانک دقیقا به سینه اش اصابت کرده بود. بدنش، غرق در خون بود. سربازهای 
عراقی هم در کنار پیکرش از خوشحالی هلهله می کردند. گوینده عراقی هم می گفت: ما شاهرخ، جالد 

حکومت ایران را کشتیم. پیکرش جا ماند، بعدها هم اثری از پیکر شاهرخ پیدا نشد. او شهید شده بود.
    برگرفته از کتاب حر انقالب                

سحرگاه یکشنبه 27 دی ماه سال 1334 اعضای فداییان اسالم را از لشکر یک پیاده به محل   
لشکر دو زرهی بردند. در وسط سالن پادگان وسایل شخصی آنان بر زمین ریخته بود. نواب جلو رفت، 
عمامه و عبایش را برداشت و با لبخند به دوستانش گفت: به جدم قسم با همین لباس شهید 

می شوم. 
رهبر فداییان برای آخرین مرتبه یارانش را در آغوش گرفت. ثانیه تلخ خداحافظی برای او به شوق دیدار 
در بهشت سخت نبود. آنان صبور و استوار به سلول های انفرادی خود رفتند. نزدیک صبح جوخه اعدام 
گهان سید محمد  در کنار میدان بزرگ پادگان به خط ایستادند. نواب و یارانش از سلول بیرون آمدند. نا
کبر. به اشاره سرهنگ اهلل یاری پاسبانی دست بر دهان سید محمد گذاشت.  کبر، اهلل ا واحدی فریاد زد: اهلل ا
گر خواسته ای دارید بگویید. سید تقاضای  زندانیان از روزنه در به بیرون نگاه می کردند. سرهنگ پرسید: ا
گر آب گرم  آب برای غسل شهادت نمود. آب سرد بود. نواب خمشگین بر سر سرهنگ بختیار فریاد زد: ا
گاه است که لحظه  نباشد، رنگ ما می پرد و تو و امثال تو فکر می کنند که ترسیده ایم. اما مهم نیست. خدا آ
به لحظه اشتیاق ما به شهادت بیشتر می شود. رهبر فداییان یارانش را مورد خطاب قرار داد و گفت: خلیلم، 
محمدم، مظفرم، زودتر آماده شوید، زودتر غسل شهادت کنید. امشب جده ام فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( 
منتظر ماست. پس از غسل شهادت به نماز ایستاد. افسران و درجه داران با ناباوری به آنان نگاه می کردند. 

دستان به قنوت رفته اش حریم آسمان مناجات بود.
پس از اتمام نماز عشق سید بار دیگر امت جدش را هدایت کرد: شما بندگانی ضعیف در برابر خدای جهان 
هستید. چندروزه دنیا به زودی می گذرد. کاری کنید که در جهان دیگر در برابر آفریدگارتان شرمنده نباشید. 
شما به دستور شاه ستمگر ما را شهید می کنید، ولی طولی نمی کشد که همگی از این کردار زشت پشیمان 
می شوید. آن روز پشیمانی دیگر سودی ندارد. شما باید سرباز اسالم باشید و در راه دین بجنگید، نه اینکه 
سالحتان را برای حفظ حکومت شاه رو به سینه عاشقان اسالم نشانه بگیرید. روزی حقایق آشکار می شود 
و آن وقت از اینکه از شاه حمایت کرده اید، پشیمان خواهید شد. ای افسران و مقامات عالی مرتبه ارتش 
شما هم به جای اینکه خود را به حکومت پوسیده و فاسد شاهنشاهی بفروشید، به اسالم رو بیاورید تا در 
دو جهان به عزت برسید. فریب این درجه ها و مقامات ظاهری را نخورید و بدانید که قیامت بسیار نزدیک 

است. والسالم.
   برگرفته از کتاب فداییان اسالم نوشته استاد خسرو معتضد                

حّر انقالب

فدایی مکتب

مناسبت

مشاهیر

مادران ماه
مناسبت 

اپلیکیشن ماسک یک برنامه کامال ایرانی 
به  گاهی بخشی  آ هدف  با  که  است  کاربردی  و 
مردم در خصوص ویروس کرونا طراحی شده و به 
کمک آن می توانید آخرین اخبار مربوط به این 
بیماری و وضعیت شهرهای مختلف ایران از نظر 
قادر  آن،  بر  عالوه  کنید.  دنبال  را  ابتال  میزان 
سؤاالت  برخی  به  دادن  پاسخ  با  بود  خواهید 
یا  و  خود  ابتالی  از  اپلیکیشن  این  پزشکی 

اطرافیانتان به کرونا مطلع شوید.
شده  تشکیل  مهم  گزینه  چهار  از  اپلیکیشن  این 
قابل مشاهده  برنامه  اصلی  صفحه  در  که  است 
اپلیکیشن  قابلیت های  از  استفاده  برای  است. 
کردن شماره همراه خود  ماسک ابتدا باید با وارد 
در آن عضو شوید و پس از تکمیل مراحل عضویت 

می توانید از گزینه های آن استفاده کنید.
گزینه من و پاسخ به چندین سؤال در  با انتخاب 
گلودرد،  خصوص شرایط جسمانی تان مانند تب، 
قبیل  این  از  مواردی  و  بینی  گرفتگی  سرفه، 
می توانید وضعیت سالمتی خود را آنالیز و در صورت 

و  درمان  فرایند  عالئم،  داشتن  و  بودن  مشکوک 
کنید و از حضور در اجتماع نیز  قرنطینه خود را آغاز 
گزینه خانواده  بپرهیزید. شما همچنین با انتخاب 
وضعیت  از  برنامه  سؤاالت  به  پاسخ  با  می توانید 

گاه شوید. سالمتی اعضای خانواده خود نیز آ
ویژگی های برنامه کرونا ماسک: 

کامال رایگان؛  امکان مشاهده  کاربری ساده و  رابط 
آخرین اطالعات مربوط به کرونا؛ ارائه آمار مربوط به 
مبتالیان، بهبودیافتگان و جان باختگان در ایران؛ 
کرونا از طریق پاسخ دهی  امکان تشخیص ابتال به 
به سؤاالت پزشکی برنامه؛ ارائه محتوای آموزشی 
گاهی بخشی به مردم در خصوص عالئم،  در جهت آ

روش های انتقال و پیشگیری.

ماسک

معرفی کتاب

 نویسنده: 
 فرهاد خضری 
ناشر :
روایت فتح 

فـرار می کنـد« داسـتان هایی  از مـن  »مـرگ 
جبهه هاسـت.  بی نظیـر  عـارف  از  شـنیدنی 
کـه مصطفـی چمـران  داسـتان هایی از روزهایـی 
در  کـه  روزهایـی  از  می خوانـد،  درس  آمریـکا  در 
کـه در دهالویـه و  لبنـان می جنگیـد، از روزهایـی 

سوسنگرد مسئول عملیات چریکی شده بود.
داسـتان  خـدا،  بـه  مصطفـی  خواندنـی  نامه هـای 
زندگـی عاشـقانه او با همسـرش، روایت شـجاعت ها 

کرامـات مصطفـی از زبـان همسـر او، هم رزمـان و  و 
کتـاب آمـده اسـت. دوسـتانش در ایـن 

سـیر دلتنگی هـای چمـران در آمریـکا و فعالیت های 
کنار امام موسی صدر و دلگرمی های  اثربخش او در 
او در جبهه هـای جنـوب، عاشـقانه های او بـا خـدا و 
کنار هم زیبا نشسـته  شـخصیت علمـی او چنـان در 
کم نظیـر سـاخته  کـه از او شـخصیتی نـاب و  اسـت 

است.
سـفر  اسـت:  سـفر  دو  دربردارنـده  کتـاب  ایـن 
بـه  لبنـان  و  آمریـکا  در  را  چمـران  زندگـی  اول 
کشـیده اسـت و سـفر دوم داسـتان رزم  تصویـر 
کتـاب  چمـران در جبهه هـای ایـران اسـت. ایـن 
مجموعـه ای از خاطـرات و توصیفـات اطرافیـان 

اوسـت. از  چمـران 

مرگ از من فرار می کند

 نواب

سینما

 »نواب« مستندی است از زندگی شهید سید مجتبی میرلوحی، 
معروف به نواب صفوی. این مستند در سازمان هنری رسانه ای اوج 

ساخته شده  و تهیه کننده آن مهدی مطهر است. 
در مستند »نواب« سعی شده تا در کنار معرفی شخصیت او، شروع و پایان 
فدائیان اسالم و عملکرد آن ها نیز روایت گردد. اعدام های انقالبی فدائیان 
و نواب نیز ازجمله مسائلی است که در این مستند به نمایش گذاشته 
شده است. سه فقره اعدام انقالبی جمعیت فدائیان اسالم که عبارت اند 
از: اعدام احمد کسروی که در کتاب ها و جلساتش به فعالیت علیه مذهب 
می پرداخته و هژیر و رزم آرا دو نخست وزیر پهلوی دوم، ازجمله سوژه هایی 

است که سعی شده در مستند نواب به دقت بررسی شود.

        کارگردان:    سید حسن یوسفی 

یه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان" نشر
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