
محدودیت های انرژی و کاهش تولید 
فوالد مبارکه برای صنایع پایین دستی 

مشکل ساز است

 مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه 
کمیته مدیریت این شرکت:

در جهت پایش پارامترهای کیفی نواحی تولیدی 
شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت:

رئیس برنامه ریزی محصوالت شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد:

اجرای موفقیت آمیز پروژه ایجاد 
داشبورد مدیریت کیفیت

فوالد مبارکه به منظور تسریع در 
روند پروژه ها، با نگاه حمایتی با 

پیمانکاران خود تعامل می کند
65

 مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه هم اندیشی استراتژی 
کید کرد: و اهداف این شرکت تأ

 ضرورت سازوکار عملیاتی
 برای پیاده سازی و سرعت بخشی

4 به اجرای استراتژی ها 

یادداشت مدیر مسئول
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استودیوی شیشه ای روز دوشنبه ساعت 30: 10  میهمان برنامه رادیو فوالد تاریخ 1400/11/11 :   محمود محمدی فشارکی، مدیر مجتمع فوالد سبا

فوالد مبارکه موفق به کسب عنوان شرکت پیشرو در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی شد
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انقالب اسالمی ایران گفتمانی نو در تاریخ ملت ایران است که متأثر از 
خوانش دینی مردم ایران و غلبه منطق وحیانی و دین ساالری بر سیاست و زندگی 
در جامعه ایرانی و اراده شهروندان به تغییر در فضای سیاسی و اجتماعی به نشانه 
کثریت 98  تبلور مردم ساالری در نظامی جمهوری خواه بود که با عزم و اراده ا
درصدی ایرانیان به ثمر نشست و فصل نوینی را در تاریخ میهن و جهان اسالم و 

نظام بین الملل به وجود آورد.
ازآنجا که انقالب اسالمی ایران از معدود اتفاقات و رویدادهای قرن بیستم بود که پشت 
پرده آن استکبار و نظام سلطه نبود و این خیزش، حرکت خودخواسته مردم ایران 
در سال 57 بود، تأللو نور حق طلبی، اسالم گرایی و ترجیح منطق منافع ملی بر منافع 
کم بر فضای بین الملل و منطقه خوش نیامد، از همان  نظام سلطه به مذاق نظام حا
ابتدا، تمام توان نظام ظالم سلطه و قدرت های بزرگ، بر مقابله و در نهایت هضم، 
اضمحالل و حذف این نظام دینی مردم ساالر استوار بود و در این راه از هیچ کوششی 

فروگذار نکردند.
ایجاد فرقه های انحرافی، ترور شخصیت های برجسته نظام دینی، محدودیت ها و 
محرومیت های متعدد سیاسی، اقتصادی و بین المللی و تحمیل جنگ هشت ساله 
بر ملت ایران، ازجمله تالش های آشکار نظام غرب و شرق برای تغییر و چیرگی بر گفتمان 
برگزیده ملت ایران بود و در هر     برهه   از     رشد و توسعه ایران اسالمی، فشارهای مستقیم 
و غیرمستقیم افزایش یافت. در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی ظالمانه به منظور 
تضعیف اراده و روحیه ملت ایران به اوج خود رسید و به لطف خدا با هشیاری، بصیرت 

و صبر مردم ایران، باز هم نتیجه موردنظر نظام سلطه حاصل نشد.

اقتدار، بالندگی، رشد، اتکا به توان داخلی و استمرار مسیر رشد و توسعه ایران اسالمی 
در حوزه های مختلف، عزم جزم ملت ایران برای غلبه بر بحران ها بود و توفیقات 
بی نظیر به دست آمده، حقانیت ضرورت مبارزه با استکبار و خوداتکایی و خودکفایی 
برای دست یابی به اهداف متعالی، حفظ عزت، حکمت و مصلحت ایران اسالمی 

را دوچندان کرد و در این راه، نمونه های فراوانی از این توفیق در کشور وجود دارد.
 شرکت فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی، نمونه عینی توفیقات نظام اسالمی 
و مصداقی روشن از توان و اراده متخصصان و نیروهای داخلی در توسعه و توانمندی 

ایرانیان برای غلبه بر فشارها و کسب مدارج عالی پیشرفت، تعالی و توسعه است.
کسب رتبه دهم تولیدکننده فوالد جهان و تولید علم، فناوری و ارتقای چشمگیر 
تولید ناخالص ملی و شاخص های صنعتی و اقتصادی داخلی و بین المللی، بخشی از 
اقداماتی است که باوجود همه فشارها و تحریم های اعمال شده بر شرکت های ایرانی 
و به ویژه شرکت فوالد مبارکه، ایران اسالمی را به عنوان سمبل ثمربخشی استقامت و 
غلبه گفتمان مقاومت بر سازش، در منطقه، جهان اسالم و جامعه بین الملل پرآوازه 

کرده است.
کثریت خاموش جهان در مسیر ایثار، مجاهدت  بدیهی است انقالب مستضعفان و ا
و مقاومت متأثر از معنویت و بصیرت برای تأمین ثبات، امنیت و پیشرفت سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی، با عزم و اراده ملت و برای کسب عزت میهن در سایه دانش 
نخبگان و تجربه متخصصان به منظور ایجاد جهش علمی و فناوری، اتکا به اقتصاد 
مقاومتی، تولید ملی و حرکت در مسیر تحقق عدالت و فسادستیزی تا تحقق احیای 

تمدن اسالمی همچنان ادامه دارد. 

انقالب اسالمی ایران بالنده، مقاوم و امیدوار به ایجاد تمدن اسالمی

اطالعیه

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

نکته های
 تاب آوری

فوالد در هفته ای 
که گذشت

نکات ایمنی

نکات ایمنی

گزارش از همکاران

اطالعیه های 
سازمانی

توصیه های 
بهداشتی

ح تحول  طر
دیجیتال

توصیه های 
بهداشتی

استودیو شیشه ای 
گفت وگو با مدیر ان

دستاوردها و افتخارات

به وقت آموزش

معرفی کتاب داستان
 یک کارخانه

از نگاه فوالد )مسائل 
مربوط به پیمانکاران(

پیگیری رایحه )پاسخگویی 
به مسائل شرعی(

بهره وری سازمانیکارمند موفق

گزارش تخصصی

نکات ایمنیمسابقه پیامکی توصیه های 
بهداشتی

یف د ــهر م نا بر ن  ا ــو عن

ــنبه ش

ــنبه ش و د

شــنبه ر چها

انتصاب

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، علی یار عراقی به سمت  مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی 
خرید  منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت  مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی خرید 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 علی یار عراقی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مواد   بوده و پیش از این در سمت رئیس برنامه ریزی 

خرید مشغول به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، محمود صداقت نسب به سمت مدیر تعمیرگاه مرکزی  
منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر تعمیرگاه مرکزی   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 محمود صداقت نسب دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 
نگهداری و تعمیرات )MBA ( است که پیش از این در سمت رئیس گروه فنی تعمیرگاه مرکزی مشغول به فعالیت بوده است.
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تولید گندله سازان از مرز 39.2 میلیون تن گذشت
در 9 ماه سال جاری بیش از 39.21 میلیون تن گندله توسط شرکت های بخش معدن تولید شد.

افزایش 2.6 درصدی تولید معادن مس جهان
تولید معادن مس جهان طی 1۰ ماه 2۰21، با افزایش 2.6 درصدی، از 1۷ میلیون تن فراتر رفت.

در خجسته سالروز والدت باسعادت حضرت فاطمه 
زهرا سالم اهلل علیها، رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از 
مداحان اهل بیت، با اشاره به برخی ابعاد واالی شخصیت 
حضرت صدیقه کبری ازجمله حرکت های اجتماعی و خدمت 
کانون جهاِد عظیِم تبیین  بی منت به مردم، هیئت ها را 
کید کردند: هیئت ها باید محل روشنگری و پاسخ  دانستند و تأ

متقن به سؤاالت روز جامعه به ویژه نسل جوان باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار ضمن تبریک سالروز 
 میالد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و سالروز والدت

 امام خمینی)ره( و روز گرامیداشت مقام مادر و زن، به برخی ابعاد 
شخصیت فوق العاده حضرت زهرا سالم اهلل علیها براساس آیات 
قرآن کریم و احادیث اشاره کردند و گفتند: جایگاه طهارت، کار 
برای خدا و خدمت بی منت، و موقعیت ممتاز در مواجهه با جبهه 
باطل در قضیه مباهله ازجمله ویژگی های بی نظیر آن حضرت 

هستند که در قرآن کریم صراحتا به آن ها اشاره شده است.
ایشان با اشاره به آیات سوره »دهر«، خدمت بی منت و کمک 
خالصانه به نیازمندان را از نشانه های مهم جامعه فاطمی 
خواندند و افزودند: به لطف الهی، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، 
جامعه ایران، فاطمی شده است و در طول ۴۳ سال گذشته 
حرکت فاطمی را در دوران دفاع مقدس، در دوران حرکت علمی 
و خدمات بی منت شهیدانی همچون فخری زاده، شهدای 
هسته ای و دانشمند بزرگ مرحوم کاظمی آشتیانی و در حوادث 

طبیعی همچون سیل و زلزله بارها دیده ایم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان به 
موضوع هیئت ها اشاره کردند و گفتند: محور شکل گیری هیئت ها 
به عنوان یک واحد اجتماعی، مودت اهل بیت و زنده نگه داشتن 

راه و مکتب ائمه بوده است.
ایشان با اشاره به تحرک وسیع دشمنان ملت ایران برای 
وارونه سازی افکار و تخریب ایمان و باورهای مردم به وسیله 
انبوه رسانه ها و با استفاده از هزاران متخصص هنر و رسانه و 
پشتیبانی های هنگفت مالی و امنیتی، مهم ترین عرصه جهاد 
کید کردند: در مقابل  را عرصه »تبیین و روشنگری« دانستند و تأ
این حرکت شیطانی، هیئت ها باید از خود سؤال کنند که در 
جنگ بی امان جبهه حق و باطل و تقابل روایت دروغ و حقیقت 
در کجا قرار دارند و چگونه آرمان ها و مبانی اصلی انقالب را گسترش 

می دهند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، ابتکار و نوآوری در امر مداحی را خوب 
و مفید برشمردند و افزودند: نوآوری نباید به هنجارشکنی و تغییر 
هویت مداحی منجر شود و اجرای مداح را به سمت اموری که 

که مداحی، موسیقی پاپ نیست. مداحی نیست بلغزاند؛ چرا
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به نقش آفرینی و امتحان های خوب 
مداحان در دوران دفاع مقدس و همچنین در فتنه ۸۸ گفتند: 
مداحان به معنی واقعی کلمه مجاهدپروری و شهیدپروری کردند 
و در جنگ رسانه ای و فرهنگی میان جمهوری اسالمی و دشمن، 
صدای رسای مداحان انقالبی کارساز بود و امروز نیز این صدای 
رسا همچنان باید در مقابله با جبهه گسترده دشمن کارساز باشد.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

هیئت کانون جهاد تبیین است؛ 
نقش خود را در مقابل جنگ 

رسانه ای علیه ملت بیابید

یلی از ایستگاه حسن آباد  اجرای نوسازی خطوط ر
 به ایستگاه مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه

فرهاد حسینی منجزی، رئیس حمل ونقل جاده ای، 
از اجرای نوسازی خطوط ریلی از ایستگاه حسن آباد 
به  مبارکه  فوالد  شرکت  اولیه  مواد  ایستگاه  به 
مسافت 20 کیلومتر با رعایت کلیه مسائل ایمنی 

خبر داد.
وی تصریح کرد: مطابق استاندارد، خطوط ریلی بعد از 5 سال کار نیاز به 
بازسازی و بعد از 15 تا 20 سال نیاز به نوسازی کامل دارد. بدین منظور 
در پروسه ای به مدت یک سال و نیم )1۸ ماه(، با همکاری واحد راه آهن 
 RTI و دفتر فنی ناحیه حمل ونقل و پشتیبانی و شرکت ریلی گسترش
عملیات نوسازی خطوط ریلی از ایستگاه حسن آباد به ایستگاه مواد 

اولیه با نظارت واحد ریل و ابنیه انجام گرفت.
رئیس حمل ونقل جاده ای یادآور شد: خطوط ریلی قدیم U33 با 
تراورس چوبی بود که تحمل بار محوری 22.5KN را  داشت، اما در 
عملیات نوسازی با توجه به استفاده از دیزل سنگین استیجاری، از ریل 

R60 و تراورس بتنی برای بار محوری 25KN بهره گرفته شد.
منجزی خاطرنشان کرد: در این پروژه برای اولین بار در کشور از ریل 
R60، تولید ذوب آهن اصفهان استفاده گردید و ریل ملی مجوز استفاده 

در راه آهن واحد کشور را دریافت کرد.
وی در پایان از زحمات واحد ریل و ابنیه، واحد راه آهن، دفتر فنی، 
حمل ونقل جاده ای، روابط عمومی و شرکت ریلی گسترش که در انجام 

این پروژه مشارکت و همکاری داشتند، تشکر و قدردانی کرد.

نتایج  براساس   ،IMI-100 رتبه بندی  کارشناسی  گروه  گزارش  طبق 
به دست آمده از رتبه سال 1400، فوالد مبارکه میان ۵00 شرکت بزرگ کشور، 

به عنوان شرکت پیشرو انتخاب شد.
بیست وچهارمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران )رتبه بندی IMI-100( با حضور 
مقامات کشور و مدیران شرکت های برتر ایران ازجمله مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، به میزبانی 

سازمان مدیریت صنعتی کشور در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد.
در این همایش شرکت فوالد مبارکه موفق شد در ارزیابی ساالنه سازمان مدیریت صنعتی ایران 
رتبه سوم برترین شرکت های ایران را به خود اختصاص دهد. عالوه بر این شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان برترین شرکت ایران ازنظر شاخص فروش در گروه فلزات اساسی معرفی شد. این 
شرکت همچنین موفق به کسب رتبه دوم ازنظر شاخص ارزش افزوده و رتبه سوم ازنظر شاخص 
فروش شد. مطابق گزارش گروه کارشناسی رتبه بندی IMI-100 بر اساس نتایج به دست آمده 
از رتبه سال 1۴00، شرکت فوالد مبارکه در میان 500 شرکت بزرگ کشور، به عنوان شرکت پیشرو 

انتخاب شد.
بر اساس اعالم سازمان مدیریت صنعتی ایران به عنوان متولی رتبه بندی شرکت ها، شرکت صنایع 
پتروشیمی صنایع خلیج فارس، بانک ملت، فوالد مبارکه، شرکت پاالیش نفت بندرعباس، شرکت 
سرمایه گذاری پارس آریان، شرکت سرمایه گذاری غدیر، شرکت ایران خودرو، شرکت گروه مپنا، 
بانک صادرات ایران و شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان 10 شرکت برتر ایران را تشکیل می دهند.
در این رتبه بندی شرکت فوالد مبارکه بار دیگر به عنوان اولین و برترین شرکت در گروه فلزات 
اساسی معرفی  شده است؛ بر اساس این گزارش، صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت برتر 
گروه پتروشیمی، بانک ملت شرکت برتر گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت پاالیش نفت 

بندرعباس شرکت برتر گروه فرآورده های نفتی کشور در سال 1۴00 هستند.
همچنین شرکت سرمایه گذاری پارس آریان و شرکت سرمایه گذاری غدیر به عنوان شرکت های برتر 
در گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی، رتبه پنجم و ششم این رتبه بندی را به خود اختصاص 

داده اند؛ در این ارزیابی شرکت ایران خودرو رتبه برتر گروه وسایل نقلیه و قطعات خودرو را به 
خود اختصاص داد و گروه مپنا به عنوان شرکت برتر گروه شرکت های پیمانکاری شناخته شد.

آغاز احداث طرح نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه در ایام گرامیداشت دهه فجر 
انقالب اسالمی

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در حاشیه بیست وچهارمین همایش 
شرکت های برتر ایران )IMI-100( در گفت وگو با اقتصادآنالین گفت: اجرای طرح نورد گرم شماره 
2 فوالد مبارکه در کنار سایر طرح های توسعه ای، زیربنایی و حمل ونقل این شرکت از دهه فجر 

امسال آغاز به کار می کند.
 )IMI-100( وی افزود: شرکت فوالد مبارکه در بیست وچهارمین همایش شرکت های برتر ایران
ازنظر میزان و حجم فروش پس از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملت قرار گرفت، 

اما باید به این نکته دقت کرد که شرکت فوالد مبارکه ازنظر استراتژیکی برای کشور ممتاز است.
کرد: برخی از شرکت ها در تولید محصوالت با  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
ارزش افزوده باال و عرضه آن به بازار و همچنین ارزآوری برای کشور ازنظر رتبه بندی باالتر از شرکت 
فوالد مبارکه قرار گرفتند، اما ماهیت استراتژیک بودن شرکت فوالد مبارکه در مدل تجارت به 

تجارت )B2B( حائز اهمیت است.
ک فوالد مبارکه، از مواد اولیه گرفته  وی ادامه داد: بالغ بر ۳ هزار صنعت و شرکت در باالدست، خورا
تا تجهیزات، قطعات، مواد نسوز و انرژی را تأمین می کنند و از سوی دیگر، شرکت فوالد مبارکه 
نقش کلیدی و مهمی در صنایع پایین دستی دارد و همین موارد این شرکت را به عنوان »صنعت 

مادر« در کشور مطرح می کند.
طیب نیا با بیان اینکه خودکفایی در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی به تولیدات صنایع 
فوالدی و شرکت فوالد مبارکه وابسته است، اذعان داشت: میزان اشتغال زایی مستقیم و 
غیرمستقیم و درآمدزایی باال و وابستگی صنایع به محصوالت شرکت فوالد مبارکه به علت 
تخصیص امتیازات و مزایا به این شرکت نیست، بلکه موفقیت های این شرکت منوط به دانش 

کم بر آن است. مدیریت حا
کنون برقرار است، موجب  وی تصریح کرد: دانش مدیریتی که در شرکت فوالد مبارکه از گذشته تا
رشد درآمد و سودآوری در این شرکت شده است و در سال های آتی هم با سرمایه گذاری در 
حوزه های زیرساختی و راهبردی شعار توسعه فوالد مبارکه به وسعت ایران با قوت بیشتری 

پیش می رود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دالری شرکت فوالد مبارکه در 
پروژه های زیرساختی، ابراز داشت: این سرمایه گذاری عظیم به رشد سودآوری و پایداری تولید 
در بزرگ ترین واحد صنعتی کشور می انجامد و شرکت فوالد مبارکه به عنوان صنعتی پیشرو بخشی 
از سرمایه گذاری را در مسیر تولید پایدار، صنعت سبز و مسائل مرتبط با محیط زیست قرار داده، 

که بر این باوریم که فوالد مبارکه پیشگام تحقق صنعت سبز است. چرا
ح های  ح های توسعه ای در شرکت فوالد مبارکه را در چند بخش تعریف کرد و گفت: طر وی طر
گون قابل بررسی است؛ تولید  گونا توسعه ای تعریف شده در شرکت فوالد مبارکه از ابعاد 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر یکی از طرح های توسعه ای کلیدی و راهبردی در شرکت فوالد 
مبارکه است تا کشور طی ۳ سال آینده از واردات ورق های فوالدی بی نیاز شود و ورق های تولیدی 
کیفیت تر قرار گیرد؛  داخل کشور در خدمت صنایع خودروسازی و لوازم خانگی برای محصوالت با

در همین راستا، در دهه فجر طرح نورد گرم شماره 2 آغاز به کار می کند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به سرمایه گذاری در گروه فوالد مبارکه بیان کرد: در دهه 
فجر شاهد سرمایه گذاری در شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه در استان های هرمزگان، 

چهارمحال و بختیاری و شهرستان کاشان خواهیم بود.
وی در پایان اضافه کرد: در دهه فجر، عالوه بر توسعه محصوالت در حوزه زیرساختی اعم از آغاز 
به کار نیروگاه سیکل ترکیبی هزار مگاواتی، نیروگاه 500 مگاواتی تجدیدپذیر خورشیدی و 100 
ح هایی در حوزه حمل ونقل و زیرساختی هم آغاز به کار خواهد کرد که در  مگاواتی بادی، طر

زمان مناسب اعالم می شود.

تجلیل از بانوان مؤسسه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین )علیه السالم( مبارکه به مناسبت میالد حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(حضور قاری بین المللی استاد محمد دوسا از تانزانیا در شرکت فوالد مبارکه

عکس نوشت

فوالد مبارکه موفق به کسب عنوان شرکت پیشرو در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایرانی شد

 رهبر انقالب اسالمی در دیدار جمعی از مداحان 
اهل بیت علیهم السالم:

 ،R60 در ایـن پروژه بـرای اولین بار در کشـور از ریـل 
تولیـد ذوب آهـن اصفهـان اسـتفاده گردیـد و ریـل 
ملـی مجـوز اسـتفاده در راه آهـن واحـد کشـور را 

دریافـت کـرد

 کاروان رهپویان حرم رضوی شرکت

 فوالد مبارکه به ایستگاه کانون خادم یاری 

آستان قدس رضوی )علیه السالم( رسید

به گزارش حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان، در 
آستانه دهه فجر انقالب اسالمی  و با عنایت امام هشتم، 
گروه رهپویان حرم رضوی شرکت فوالد مبارکه پس از اخذ 
مجوز رسمی از آستان مقدس رضوی فعالیت خود را جهت 

تشکیل کانون خادم یاری رضوی آغاز نمود.
کی است این کانون پس از اخذ مجوز از مدیرعامل  این گزارش حا
شرکت و تأیید اعضای شورای حوزه مقاومت بسیج شهید 
موحدیان، فعالیت خود را در جلسه ای مشترک با معاون 
سرمایه های انسانی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج و مسئول 

هماهنگی تبلیغات اسالمی آغاز کرد.
کانون و نحوه ثبت نام   گفتنی است شروع به فعالیت این 
خادمان حضرت رضا )علیه السالم( متعاقبا از طریق رسانه های 

شرکت اطالع رسانی خواهد شد.

موهبتی دیگر از مهربانی امام رئوف:
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ارزآوری 3.8 میلیارد دالری محصوالت کشاورزی
3 میلیارد و ۸۷۸ میلیون دالر محصوالت کشاورزی تا پایان آذرماه از کشور صادر شده است.

لزوم ورود معادن سرب و روی به چرخه تولید
کید کرد. معاون معادن وزارت صمت بر لزوم ورود معادن سرب و روی به چرخه تولید تأ

 خـبــــــــــــــــــر      

فوالد مبارکه به منظور تسریع در روند پروژه ها، با نگاه 
حمایتی با پیمانکاران خود تعامل می کند 

کمیتـه مدیریـت  محمدیاسـر طیب نیـا در جلسـه 
شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت: بـرای تسـریع در رونـد 
پروژه هـای جـاری فـوالد مبارکـه بایـد از پیمانـکاران 
حمایـت کنیـم تـا ایـن پروژه هـا به درسـتی و به موقـع انجـام شـوند.

گـر از پیمانـکاران حمایـت نشـود، هیـچ پـروژه ای  وی در ادامـه افـزود: ا
به درسـتی انجام نمی شـود و معاونت خریـد فـوالد مبارکه در این راسـتا 
باید زبان گویای پیمانکاران این شرکت باشد و البته پیمانکار هم باید 

کار خـود را به خوبـی انجـام دهد.
مدیرعامـل فـوالد مبارکه با بیـان اینکـه نباید میـان پیمانکاران شـرکت 
تفاوتـی قائـل شـد، خاطرنشـان کـرد: نظـام ایمنـی شـرکت به گونـه ای 
اسـت کـه هـر شـخصی وارد آن می شـود، ملـزم بـه رعایـت آن اسـت و 
خ دهد، فرقی ندارد که شخص  هنگامی که در فوالد مبارکه حادثه ای ر
حادثه دیـده از نیروهـای رسـمی یـا پیمانـکار باشـد و مدیـران نیـز بایـد 
بـه ایـن موضـوع توجـه داشـته باشـند کـه تفاوتـی بیـن نیـروی رسـمی و 

پیمانـی وجـود نـدارد.
وی در ادامه با اشـاره بـه آمارهای ارائه شـده در خصوص شـاخص های 
کیفی واحدهای مختلف شـرکت فـوالد مبارکـه اذعان داشـت: مدیران 
واحدهـای مختلف بایـد دالیـل نوسـانات کیفیـت محصـوالت را اعالم 
کننـد؛ نکتـه مهـم در شـرایط کنونـی بـا توجـه بـه کاهـش میـزان تولیـد، 
پیش بینـی فضـای انبـارش مـواد اولیـه حتـی بیش ازحـد نیـاز، تغییـر 

جانمایی هـا، جابه جایی هـا و... اسـت.
گـزارش ارائه شـده مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و  طیب نیـا بـا اشـاره بـه 
ریخته گـری مـداوم شـرکت فـوالد مبارکـه بیـان کـرد: در ایـن گـزارش بـه 
موارد مهمی ازجمله رونـد درآمد حاصل از کاهش ضایعات اشـاره شـد 
که الزم اسـت گزارش دقیق تری بـا ریالی کردن اعـداد و ارقام ارائه شـود. 
توجـه بـه درآمدهـای ازدسـت رفته یـا حتـی درآمدهـای ازدسـت نرفته 
ج از فرایند یا نسـبت بـه روند قبلی به دسـت آمده  )درآمدهایـی که خـار

اسـت( از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت.
برای اجرای طرح نورد گرم 2 نباید زمان را از دست دهیم

وی بـا بیـان اینکـه پروژه هـای توسـعه نـورد گـرم در فـوالد مبارکـه بسـیار 
ح نـورد گـرم  مهـم اسـت، عنـوان داشـت: بـرای راه انـدازی و اجـرای طـر
شـماره 2 فوالد مبارکـه نباید زمـان را از دسـت دهیـم و به همیـن منظور 
حداقـل تـا ۳ سـال آینـده ایـن خـط بایـد مـورد بهره بـرداری قـرار گیـرد؛ 
همچنین فرسـودگی تجهیزات ناحیه نورد گرم فـوالد مبارکه موضوعی 
جدی اسـت و پیـش از وقوع هرگونـه بحران بایـد برنامه ریزی هـای الزم 

انجـام شـود.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد: هنگامـی کـه صحبـت 
از اصـالح روندهـا بـه میـان می آیـد، بـه هیـچ عنـوان پیـدا کـردن مقصـر 
موضوعیـت نـدارد، بلکـه بایـد بـه دنبـال رفـع موانـع و مشـکالت بـود؛ 
که  نباید واهمـه ای از حمایت کـردن از پیمانکاران داشـته باشـیم، چرا
پیمانـکار جـزوی از ماسـت و قـرار اسـت بـا همـکاری او پـروژه ای بـه ثمـر 
برسـد؛ بنابرایـن در انتخـاب پیمانـکار سـخت گیری معقـول داشـته 
باشـید، پیمانـکار خـوب انتخـاب کنیـد و سـپس از آن حمایـت کنیـد.

بهبود فرایندها با ارائه پیشنهادها محقق می شود
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود ابـراز داشـت: تغییـر برخـی از 
فرایندهای معاونت خرید شرکت فوالد مبارکه به دلیل مربوط بودن آن 
به شرایط بیرونی یا آیین نامه ها عمال امکان پذیر نیسـت؛ این در حالی 
اسـت که گاهی می توانیـم فرایندها را بهبود ببخشـیم که این مسـتلزم 

پیشـنهاد خـود همکاران اسـت.
گـر به طور  طیب نیـا یـادآور شـد: بایـد بـه ایـن موضـوع توجه داشـت کـه ا
مثـال رونـد فراینـد خریـدی در فـوالد مبارکـه طوالنی تـر از حـد معمـول 
پیش بینی شـد، بایـد این موضـوع به صـورت ماهیانه به مدیـر مربوطه 
گـزارش داده شـود تـا مدیـران بتواننـد بـرای جلوگیـری از مشـکالت 

برنامه ریـزی کننـد.
ضرورت پیش بینی برای فروش و صادرات محصوالت

کـه رفـع آن از حـوزه  وی متذکـر شـد: موانـع و مشـکالت فراسـازمانی 
ج اسـت نیز باید به بنده گزارش داده  اختیارات معاونین و مدیران خار
شـود تا شـخصا پیگیـری کنـم؛ در همیـن راسـتا نیـز موضوعاتـی از قبیل 
ایجـاد مسـیر سـبز گمرکـی، ضمانت نامـه کلـی، بهبـود تأییـدات اداره 
اسـتاندارد و... از گمـرک پیگیـری شـده و قـول مسـاعد بـرای رفـع ایـن 

مشـکل اخـذ شـده اسـت.
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه بـا اشـاره بـه دغدغه هـای مرتبـط بـا معاونـت 
گفـت: بـرای موضـوع فـروش محصـوالت بایـد  فـروش ایـن شـرکت 
سـناریوهای مختلفـی بـرای آینـده در نظـر بگیریـم؛ وضعیـت بـازار 
صـادرات بـا توجـه بـه قیمت هـای جهانـی مسـاعد نیسـت و بـه همیـن 
دلیل بایـد پیش بینی های الزم بـرای به کارگیری سـناریوهای موردنیاز 

انجـام گیـرد.
حوزه معدن برای فوالد مبارکه حوزه استراتژیکی است

وی بـا اشـاره بـه مصـرف قراضـه در فـوالد مبارکـه افـزود: در قسـمتی از 
گزارش هـای ارائه شـده جلسـه امـروز، عنـوان شـد کـه اسـتفاده از قراضه 
موجـب کاهـش سـود شـرکت خواهـد شـد؛ در پاسـخ بـه ایـن موضـوع 
باید گفـت کـه وقتی آهـن اسـفنجی موجود باشـد، ایـن موضـوع صدق 
می کنـد، امـا وقتـی آهـن اسـفنجی موجـود نباشـد، ممکـن اسـت تـا 15 

درصـد نیـز از قراضـه مصـرف کنیـم.
طیب نیـا در پایـان بیـان داشـت: البتـه بایـد ایـن موضـوع را نیـز بررسـی 

گـر آهن اسـفنجی موجـود نبـود، علی رغم کاهـش راندمـان چه  کرد کـه ا
میزان سـود اضافـه می شـود تـا برنامه ریزی هـای الزم صورت بگیـرد؛ در 
مورد موضوع معدن نیـز باید بگویم که ایـن حوزه نیز یکـی از حوزه های 

سـودآور و اسـتراتژیک بـرای مجموعه فـوالد مبارکه اسـت.
مأموریـت فـوالد مبارکـه بـرای تحقـق انتظـار بـازار بـا تولیـد 

کیفیت محصول با
محمد ناظمی هرندی معاون تکنولوژی فوالد مبارکه نیز در ادامه این 
جلسـه اظهـار کـرد: اولیـن شـنبه هـر مـاه جلسـه کمیتـه مدیریـت برگـزار 
می شود که فلسـفه برگزاری آن را همه همکاران می دانند. البته در ماه 
گذشـته به خاطر برنامه های فشـرده مربوط بـه ارزیابی تعالی سـازمانی 
ایـن جلسـه برگـزار نشـد کـه در ایـن فاصلـه برخـی از همـکاران بـه جمـع 

مدیران فـوالد مبارکـه اضافه شـدند.
وی افـزود: ایـن جلسـه بـه یکپارچگـی ارکان سـازمان کمـک زیـادی 
می کنـد، معاونینی کـه در جلسـه ارزیابی تعالی سـازمانی معیـار رهبری 
بودنـد، متوجـه ایـن موضـوع شـدند کـه یکـی از مـواردی کـه ارزیـاب آن 
را بررسـی کـرد ایـن بـود کـه رهبرهـای سـازمان از همـه حوزه هایـی کـه 

سـازمان درگیـر آن اسـت اطـالع داشـته باشـند.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه 
سازمانی مشـخصی داریم، ولی فراتر از آن همه ما تیمی هستیم که قرار 
است فوالد مبارکه را رهبری کنیم؛ در این جلسات و گزارش ها به برخی 
از موضوعات مانند ایمنـی، کیفیـت، گزارش های تولیـد و... به صورت 
خاص توجه شـده که در ایـن بین، فراینـد گزارش دهی مدیـران نواحی 
را احیـا کردیـم. نبایـد فرامـوش کنیـم کـه همـه مـا کنـار هـم هسـتیم تـا 
مأموریـت فـوالد مبارکـه بـرای تولیـد محصـول مـورد انتظـار بـازار محقق 

شـود و ایـن فرایند مبنـای بحث های ماسـت.
تأثیـر محدودیت هـای گاز و بـرق در فـروش و بازاریابـی 

محصوالت
طهمـورث جوانبخـت معـاون فـروش و بازاریابـی شـرکت فـوالد مبارکـه 
در ادامـه ایـن جلسـه گفـت: بیشـترین درخواسـت مشـتریان فـوالد 
مبارکه بـرای خرید تختال اسـت و با توجه بـه اینکه نوردهـا طبق برنامه 
تولیـد داشـته اند، آمار فـروش هـم در تختال کاهش نشـان داده اسـت. 
محدودیت هـای ناشـی از بـرق نیـز در آمارهـای فـروش تأثیرگـذار بـوده 

اسـت.
جوانبخت ادامه داد: درآمد حاصل از فروش 10 ماهه در بازار داخل 109 
درصـد رشـد نسـبت بـه 10 ماهـه 99 و ۳۴ درصـد رشـد نسـبت بـه برنامه 
1۴00 داشـته و در برنامـه صـادرات 76 درصد نسـبت به 10 ماهـه 99 و ۳0 

درصد نسـبت بـه برنامـه 1۴00 رشـد داریم.
وی افـزود: در حـوزه فروش داخلـی رکـودی در بـازار داخلی وجـود دارد و 
موضوع ارز و پیش بینـی کاهش قیمت ارز بر این موضوع تأثیر گذاشـته 
گهانـی برنامه هـای تولید اسـت که ناشـی از  اسـت؛ چالش دیگـر تغییر نا
محدودیت های برق و گاز بوده و در نتیجـه برای بازاریابی محصوالت، 

مشـکالتی به وجود آورده اسـت.
فوالد مبارکه مورد اقبال همه سهام داران خود بوده است

حامدحسـین ولی بیـک معـاون اقتصـادی و مالی شـرکت فـوالد مبارکه 
نیـز در ایـن جلسـه گفـت: هزینه هـای عملیاتـی فـوالد مبارکـه در سـال 
جاری حدود 2 هزار میلیارد تومان و هزینه های مالی هزار و 900 میلیارد 

تومـان اسـت.
کـه  وی افـزود: فـوالد مبارکـه مـورد اقبـال همـه سـهام داران بـوده چرا
موضوع دیگر بازده نقدی نبوده، بلکه بازده قیمتی بوده و فوالد مبارکه 
دچار کمترین نوسـانات قیمت بـوده که ایـن موضوع به دلیـل افزایش 

سـرمایه بوده اسـت.
احمد یوسف زاده معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه در ادامه این جلسه 
بیان داشت: در بحث توسعه 2 محور اصلی وجود دارد؛ اول کارهای 
موجود و دوم بازنگری فرایندها به صورت چابک که بتوانیم از این به بعد 

پروژه ها را سریع تر پیش ببریم و به دنبال تغییر شرایط باشیم.
حسین مدرسی فر مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه 
در ادامـه ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه کاهـش میـزان حـوادث کاری در ایـن 
شـرکت گفت: امیدواریم در برنامه سـوم که از سـال 1۴01 آغاز می شود با 
تغییر رویکرد زیـاد، بتوانیم مأموریت های خـود را که بـه فعالیت زیادی 
بـرای حصـول نتیجـه نیـاز دارد به خوبـی انجـام دهیـم تـا در مـورد بـروز 
حادثه دغدغه ای نداشته باشـیم. یکی از برنامه هایی که داریم برنامه 
تغییر رویکرد در مورد ایمنی پیمانکاران است تا وضعیت ایمنی در این 

حـوزه نیز وضعیـت بهتری برسـد.
علیرضـا کی یگانـه، مدیـر واحـد کنتـرل کیفـی شـرکت فـوالد مبارکـه در 
ادامـه ایـن جلسـه گفـت: از آبان مـاه سـال جـاری در ناحیه فوالدسـازی 
شـرکت فوالد مبارکه ضایعات و قراضه ها افزایش پیدا کـرده و در نواحی 
نـورد گـرم و نـورد سـرد نیز بـه همیـن صـورت بـوده اسـت؛ رشـد کیفـی در 
ناحیـه نورد سـرد فـوالد مبارکه قابل قبـول اسـت؛ البته همـه عملکردها 

نسـبت به سـال گذشـته بهتر شـده اسـت.
ناحیـه  تولیـد در  برنامـه  96 درصـدی  از  بیـش  تحقـق 

فوالدسازی
ــری مــداوم  ــر ناحیــه فوالدســازی و ریخته گ قاســم خوشــدل پور مدی
شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: براســاس برنامــه، بایــد 5 میلیــون و 920 
هــزار تــن تولیــد می شــد کــه بــا تولیــد دی مــاه بــه عــدد 5 میلیــون 770 

هــزار تــن رســیدیم کــه 96.6 درصــد تولیــد محقــق شــده اســت.

وی با اشـاره بـه کاهش تولیـد فـوالد مبارکـه در تیرمـاه و خردادماه سـال 
جاری به دلیـل اعمـال محدودیت هـای انـرژی افـزود: پیش بینی های 
الزم بـرای مقابلـه بـا محدودیت هـای تولیـد فـوالد مبارکـه در فصـل 
زمسـتان با درایـت مدیرعامـل، معاونیـن و مدیـران این شـرکت صورت 
گرفـت , امیدواریم تـا پایان امسـال بتوانیـم میزان تولیـد را بـه 6 میلیون 

و ۸00 هـزار تـن برسـانیم.
مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم شـرکت فـوالد مبارکـه بـا 
اشـاره بـه ثبـت 7 رکـورد در 10 ماهـه سـال 1۴00 تصریـح کـرد: ثبـت رکـورد 
روزانـه 150 ذوب و رکـورد ماهیانـه 712 هـزار تـن فـوالد در سـال جـاری 

بسـیار قابل توجـه بـود.
ابراز امیدواری برای افزایش تولید ورق گرم در فوالد مبارکه

علی حاجیان نـژاد مدیـر ناحیه نـورد گرم شـرکت فـوالد مبارکـه در ادامه 
این جلسه گفت: تولید ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه در دی ماه 
سال جاری به ۴ میلیون و 210 هزار تن رسـید و امیدواریم تا 2 ماه آینده 

طبق برنامه به 5 میلیون تن برسـد.
وی بـا اشـاره بـه چالش هـای تولیـد در ناحیـه نـورد گـرم شـرکت فـوالد 
مبارکـه بیـان کـرد: میکـس تولیـد یکـی از چالش هـای ناحیـه نـورد گـرم 
اسـت؛ هرچنـد سـفارش ضخامت هـای پاییـن در ماه های گذشـته کم 
شـده، ولی متوسـط عـرض کاهـش پیدا کـرده کـه ایـن رونـد تولیـد نورد 

گـرم را بـا مشـکل مواجـه کـرده اسـت.
افزایـش تولیـد ورق رنگـی بـرای رفـع نیـاز تولیدکننـدگان 

لوازم خانگی کشور
بهـزاد بهادرانـی مدیـر ناحیـه نـورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه در ادامه 
ایـن جلسـه اظهـار داشـت: برنامـه تولیـد 9 ماهـه در ناحیـه نـورد 
کـه  سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه، یـک میلیـون و ۳76 هـزار تـن بـوده 
خوشـبختانه یـک میلیـون و ۴05 هزار تـن و بیش ازحـد انتظـار محقق 

شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه برنامـه تولیـد ۸۸ هـزار تـن ورق رنگـی در فـوالد مبارکـه 
افزود: خوشـبختانه در سـال جاری توانسـتیم ۸9 هزار تن ورق رنگی در 
فوالد مبارکه تولید کنیم؛ همچنین محصول قلع اندود را به میزان ۸۳ 

هـزار تـن تولیـد کنیم.
مدیر ناحیه نورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکه خاطرنشـان کرد: بـرای رفع 
نیاز صنعت لوازم خانگی کشور، 5 هزار و 50 تن تولید محصول موردنیاز 
این صنعت را تولید کردیم که با اجرای طرح های توسـعه می توانیم در 

تیرماه سـال آینده، تولید ماهیانه ورق رنگی را به 2 هزار تن برسانیم.
تأمین مواد اولیه چالش پیش روی فوالد سبا

خلیلیان مدیـر برنامه ریزی خرید مجتمع فوالد سـبا نیـز گفت: چالش 
تأمیـن مـواد اولیـه در فـوالد سـبا یکـی از مشـکالت و موانـع تولید اسـت؛ 
یکی دیگـر از چالش های فوالد سـبا موضوع آب اسـت که امسـال منبع 
مطمئنـی نداشـتیم و ورودی آب از زاینـده رود نیـز صفـر بـوده اسـت. 

موضـوع گاز و بـرق هـم از دیگـر چالش هـای پیـش روی ماسـت.
مدیـر برنامه ریـزی خریـد فـوالد سـبا بـا بیـان اینکـه دو گریـد جدیـد در 
دی مـاه در مجتمـع فـوالد سـبا تولیـد شـده اسـت، افـزود: یکـی از ایـن 
گریدهـا، ورق کورتن بـا ضخامت 2 میلی متـر برای سـاخت کانتینرهای 
دریایـی اسـت؛ ورق دیگـر بـرای بویلرهـا و ظـروف تحت فشـار اسـتفاده 

می شـود کـه هـر 2 محصـول بسـیار اسـتراتژیک هسـتند.
افزایش بانک اطالعاتی تأمین کنندگان

مبارکـه  فـوالد  شـرکت  خریـد  برنامه ریـزی  مدیـر  عراقـی  علی یـار 
واحـد  چالـش  نخسـتین  خریـد  درخواسـت های  مدیریـت  گفـت: 
برنامه ریـزی خریـد شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت کـه در راسـتای رفـع این 
چالـش، راهکارهایـی همچـون تجمیـع درخواسـت خریـد، افزایـش 
درخواسـت های قرارداد باز و ایجاد امکان قرارداد بلندمدت پیشـنهاد 

. د می شـو
وی افزود: زمان خرید داخلی در شـرکت فـوالد مبارکه بـه 50 روز کاهش 
یافتـه، امـا از نظـر زمـان خریـد خارجـی، بـا چالش هایـی در حـوزه ثبـت 
سفارش و سامانه وزارت صمت مواجه هستیم؛ وقتی کاالیی با قیمت 

باال تأمیـن می شـود، مدیریـت الگـوی مصـرف باید مطرح شـود.
مدیـر برنامه ریـزی خریـد شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد: بـا رویکـرد 
ارزیابـی و توانمندسـازی تأمین کننـدگان، اقداماتـی در معاونـت خریـد 
انجـام شـده کـه یکـی از آن هـا افزایـش بانـک اطالعاتـی تأمین کننـدگان 
اسـت؛ فراخوان هـای عمومـی در مـاه گذشـته در زمینـه خدمـت بـرای 
حـدود 76 دسـته از خدمـات انجـام  شـده و در مـاه جـاری نیـز فراخوانی 

در زمینه هـای قطعـات یدکـی در دسـتور کار خواهـد بـود.
تأمین ۷۰ میلیون تن سنگ آهن

محمدمهـدی روانفـر مدیـر فـرآوری مـواد معدنـی شـرکت فـوالد مبارکـه 
نیـز در ایـن جلسـه گفـت: طـی 1۸ مـاه گذشـته، حـدود 70 میلیـون 
تـن سـنگ آهن بـرای فـوالد مبارکـه تأمیـن شـده اسـت؛ همچنیـن در 
حـوزه فـراوری مـواد معدنـی از ماه هـای پایانـی سـال 99 و ابتـدای سـال 
کنـون، حـدود یـک میلیـون تـن کنسـانتره تبدیلـی یعنـی خریـد  1۴00 تا
سـنگ آهن، بارگیـری و تبدیـل آن بـه کنسـانتره حاصل شـده کـه بهای 

تمام شـده آن کم تـر از 15 درصـد بـوده اسـت.
وی افزود: بهای تمام شـده کنسـانتره از فرایند تبدیلی حـدود 5 درصد 
با قیمت کنسـانتره حاصل از فراینـد بازرگانـی تفاضل قیمـت دارد که با 
توجه به این حجـم از خرید می توانـد چیزی حـدود 700 تا هـزار میلیارد 

تومان تفـاوت بهای تمام شـده باشـد.

 خـبــــــــــــــــــر      

5

30

۱700

پیش بینی افزایش ۵ میلیارد دالری صادرات در 1401

ک رئیس سازمان توسعه  به گزارش تسنیم، علیرضا پیمان پا
تجارت با اشاره به پیش بینی افزایش 5 میلیارد دالری 
صادرات در سال آینده و در خصوص تبیین سیاست های 
تجارت خارجی کشور، اظهار کرد: در 9 ماه ابتدایی سال 
جاری شاهد افزایش حجم صادرات غیرنفتی و رشد خوب 
این بخش بوده ایم و توجه ویژه مسئوالن به توسعه صادرات 
برای رفع مشکالت تجار و صادرکنندگان به این رشد کمک 

کرده است.
وی گفت: بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی تصمیمی 
گرفته نشده و همیشه تالش شده نظرات قسمت های 
مختلف بخش خصوصی را دریافت کنیم. این اقدامات باعث 
شده تجار حس خوبی به دولت سیزدهم داشته باشند و 
با کمک مدیران ارشد روند توسعه صادرات، چشمگیرتر 

خواهد بود.
کرد: تا پایان سال  رئیس سازمان توسعه تجارت تصریح 
صادرات ما به بیش از ۴5 میلیارد دالر خواهد رسید، ضمن 
که  اینکه توسعه تجارت با اوراسیا یک اقدام مهم است 

به صورت جدی پیگیر آن هستیم.

ح تأمین  افزایش 30 درصدی بهره وری منابع با طر
مالی زنجیره ای 

وزیر صمت گفت: طرح تأمین مالی زنجیره ای بهره وری منابع را 
۳0 درصد افزایش می دهد.

به گزارش شاتا، سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با 
رؤسای خانه های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور با بیان 
کد و  این مطلب، افزود: بیش از ۳0 درصد از واحدهای صنعتی را
نیمه تعطیل به دلیل عدم صالحیت مدیر یا سرمایه گذار به این 
وضعیت درآمده اند که در این راستا موضوع خدمات کسب وکار را 
شروع کرده ایم تا کسانی که در حوزه های صنعتی و معدنی دارای 
تجربه هستند با احیا و راه اندازی دیگر واحدها کسب درآمد کنند.
وی در این خصوص ادامه داد: این افراد متخصص، بازار و 
واحدهای تولیدی را می شناسند و به صورت مشارکتی و پیمان 
مدیریت و یا روش های مختلف دیگر می توانند در احیای 
کد یا نیمه تعطیل نقش داشته باشند و خانه های  واحدهای را
صنعت، معدن و تجارت نیز می توانند در تدوین آیین نامه و 
همچنین فراخوان برای گرد آمدن افراد متخصص مشارکت کنند.

کد در کشور  احیای 1۷00 واحد صنعتی و تولیدی را

گفت: 2 هزار پروژه  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
عمرانی زیرساختی با 6 هزار میلیارد تومان اعتبار در کشور در 
دست اجراست که از این تعداد 250 پروژه مربوط به استان 

آذربایجان شرقی است.
علی رسولیان با بیان این که افزایش ظرفیت تولید واحدهای 
کد در دستور کار  صنعتی فعال و احیای واحدهای تولیدی را
کد  کنون یک هزار و 700 واحد صنعتی را است، اظهار کرد: تا
در کشور احیا شده است که سهم آذربایجان شرقی در سال 

کد است. جاری احیای 90 واحد را
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شهرک های صنعتی ایران در ادامه افزود: شفاف سازی و 
الکترونیکی کردن فرایندها، اصالح ساختار اداری، حمایت 
جدی از صنایع و افزایش سقف پرداخت تسهیالت به 
کوچک و متوسط و همچنین تأمین  واحدهای صنعتی 
زیرساخت های تولید از اولویت های وزارت صنعت، معدن 

و تجارت است.

عدد خبر

میلیارد دالر

درصد

واحد صنعتی

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت این شرکت:

 فـوالد مبارکـه مـورد اقبـال همـه سـهام داران بـوده 
که موضوع دیگر بازده نقدی نبوده، بلکه بازده  چرا
قیمتی بوده و فوالد مبارکه دچار کمترین نوسانات 
قیمـت بـوده کـه ایـن موضـوع بـه دلیـل افزایـش 

سـرمایه بـوده اسـت

بـا  مقـــــــابله  بــــــرای  الزم  پیش بینــــــی های 
محدودیت هـای تولیـد فـوالد مبارکـه در فصـل 
زمستان با درایت مدیرعامل، معاونین و مدیران 
ایـن شـرکت صـورت گرفـت , امیدواریـم تـا پایان 
امسـال بتوانیم میزان تولیـد را بـه 6 میلیـون و ۸۰۰ 

هـزار تـن برسـانیم
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رشد 3 درصدی تولید کنسانتره آهن تا پایان آذرماه 1400 ارتقای اقتصاد ملی درگرو حمایت از پیشرانان کشور

شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی ایران از ابتدای 
امسال تا پایان آذرماه بیش از 38.6 میلیون تن کنسانتره آهن تولید 
کردند که نشان دهنده رشد 3 درصدی در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته است. گل گهر با بیش از 12.6 میلیون تن تولید و ثبت 
رشد یک درصدی بهترین عملکرد تولید را در بین شرکت ها به خود 
اختصاص داد.

گزارش خبرنگار ایراسین، مهدی صادقی نیارکی معاون  به 
گسترش و نوسازی صنایع ایران  برنامه ریزی و توسعه سازمان 
که در مرکز  در بیست وچهارمین همایش شرکت های برتر ایران 
کرد: در اقتصاد ملی  همایش های صداوسیما برگزار شد، اظهار 
راهی جز تقویت، حمایت، پشتیبانی و رفع موانع برای پیشتازان و 
پیشرانان اقتصاد ملی و توجه به مزیت هایمان نداریم.

خـبــــــــــــــــــر            

کارنامه 2021 تجارت جهانی
خبر بین الملل

گیری ویروس کرونا، 1400 میلیارد دالر به صادرات  فرا
جهان در سال 2020 ضربه زد؛ اما در سال 2021 جبران شد. 

بر اساس گزارش آماری کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل که 
به اختصار آنکتاد )UNCTAD( نامیده می شود و بازوی اقتصادی 
سازمان ملل متحد است، اقتصاد جهان در سال 2021 احیا شده 
است. اقتصاد جهانی که در سال 2020 با کرونا گره خورده بود، 
شاهد افت 7.۴ درصدی بود تا میزان آن در جهان به 17.6 تریلیون 
دالر عقبگرد کند. اعدادی که در سالنامه آماری آنکتاد آمده نشان 
می دهد واردات جهان با افت 7.6 درصدی در سال 2020 به سطح 
17.۸ تریلیون رسیده است. از این منظر، تراز تجاری جهان در سال 

2020 منفی 209 میلیارد دالر بود.
با وجود افت جدی تجارت جهانی در سال گذشته، شواهد 
سالنامه آماری آنکتاد نشان می دهد صادرات جهان در سال 2021 
با رشد 22.۴ درصدی روبه رو شده و صادرات کاالی صنعتی نیز به 
عدد بی سابقه 5.۴ تریلیون دالر رسیده است. عددی که در برآورد 
اولیه آنکتاد به دست آمده از سرعت گرفتن احیای دادوستد کاال 

در فصل چهارم 2021 با شدت بیشتر خبر می دهد.
مطابق آمارهای این نهاد بین المللی، آفریقا بدترین میزان سقوط 
صادرات و واردات را در سال 2020 تجربه کرده، درحالی که آسیا-

اقیانوسیه کمترین اثر را از شیوع این بیماری تجربه کرده است. 
سقوط 1۳.2 درصدی واردات آفریقا در حالی رقم خورده که رشد 
میزان صادرات این قاره در سال 2020 بیش از 19 درصد بوده است.

برآورد آنکتاد این است که جهان توسعه یافته ضربه شدیدتری از 
کرونا دریافت کرده و افت زیادی را در نتیجه وقوع پاندمی در زمینه 

صادرات متحمل شده است.
آسیب نسبتا کمتر صادرات در اقتصادهای درحال توسعه طی 
سال 2020 را می توان در افزایش قابل توجه مازاد تجاری آن ها 
لمس کرد؛ روندی که طی سه سال گذشته به طور مداوم رشد 
کرده است. بین سال های 201۸ و 2020، تراز تجاری اقتصادهای 
درحال توسعه از مثبت ۴21 میلیارد دالر به مثبت 5۸2 میلیارد دالر 
خ داده است که اقتصادهای  افزایش یافت. این رشد در حالی ر
توسعه یافته با افزایش کسری تجاری بین سال های 201۸ )منفی 
702 میلیارد دالر( تا 2020 )منفی 791 میلیارد دالر( روبه رو بوده اند. 
دلیل این موضوع این بود که در سال 2020، صادرات کشورهای 
توسعه یافته بیش از واردات آن کاهش یافت و زمینه ساز شدت 
گرفتن کسری تجاری این کشورها شد. این بدترین وضعیت 

ممکن برای جهان توسعه یافته از سال 2015 بوده است.
در سال 2020، اقتصادهای درحال توسعه ۸.1 تریلیون دالر و 
اقتصادهای توسعه یافته 9.5 تریلیون دالر در کل صادرات جهان 
سهم داشته اند. آسیا-اقیانوسیه با ۴۴ درصد، اتحادیه اروپا با ۳۸ 
درصد و آمریکا با 16 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده اند و آفریقا تنها 2  درصد از کل جهان را به خود اختصاص داد.

در واقع در سال 2020 در قاره آفریقا، آفریقای جنوبی با ۸6 میلیارد 
دالر، در آمریکای جنوبی مکزیک با ۴1۸ میلیارد دالر و در آسیا-

اقیانوسیه چین با 2590 میلیارد دالر رشد صادرات داشته اند. از 
خ داده است؛  منظر واردات نیز در این مناطق تحوالت جدی ر
به طوری که مکزیک در آمریکای جنوبی با ۳9۳ میلیارد دالر، 
آفریقای جنوبی در آفریقا با ۸۴ میلیارد دالر و چین در آسیا - 
اقیانوسیه با 2057 میلیارد دالر باالترین میزان واردات را در سال 

2020 تجربه کرده اند.
کاال در جهان نشان  بررسی قوی ترین روندهای دادوستد 
می دهد آمریکا، آلمان، چین، ژاپن، کره جنوبی، مکزیک، کانادا، 
تایوان و هنگ کنگ مهم ترین بازیگران عرصه تجارت جهانی 
هستند که عمدتا به میزان زیادی روابط تجاری را برقرار کرده اند. 
جریان تجارت ایاالت متحده آمریکا-چین بزرگ ترین جریان 
تجاری جهان است. درعین حال این دو کشور جریان تجاری 
قدرتمندی را با اقتصادهای همسایه خود ترتیب داده اند. در 
سال 2020، ایاالت متحده کاالهایی به ارزش ۴57 میلیارد دالر 

از چین وارد کرد.
درباره صادرات اصلی کشورهای مختلف نیز گزارش آنکتاد ابعاد 
جالبی دارد. برای نمونه نکته جالب گزارش آنکتاد وضعیت 
آسیاست که عمدتا کاالهای صنعتی و مصرفی صادر می کنند و از 

این نظر شبیه جهان توسعه یافته هستند.
بررسی دادوستد کاال در بازار جهانی از منظر الگوهای منطقه ای 
نیز جالب توجه است. طبق آمار سال 2020، اقتصادهای آمریکای 
شمالی و مرکزی، اروپا و آسیای جنوبی، شرقی و جنوب شرقی 
عمدتا کاالهای تولیدی صادر می کنند. درعین حال صادرکنندگان 
اصلی سوخت در امتداد سواحل شمالی آمریکای جنوبی، در 

آفریقای میانه و شمالی و غرب و آسیای مرکزی قرار دارند.
گاسکار،  برخی از کشورهای دیگر که ازجمله آن ها می توان به مادا
نیجریه، سومالی، اوکراین و برزیل اشاره کرد، در سال 2020 در زمینه 
مواد غذایی به شکل تخصصی صادرات داشته اند. در آفریقا، مواد 
اولیه که سوخت، ۳9 درصد آن را تشکیل می دهد، 75 درصد 
از صادرات کاالیی این قاره را در سال 2020 تشکیل داده است. 
بخش های درحال توسعه آسیا و اقیانوسیه کمتر به صادرات 
مواد اولیه خود متکی هستند، ضمن اینکه بخش درحال توسعه 
آمریکای جنوبی بیشترین سهم صادرات مواد غذایی جهان را به 

میزان 25 درصد در سال 2020 به ثبت رسانده است.
در نهایت اینکه برآورد اولیه آنکتاد این است که سال 2021 روند کل 
صادرات کاال به باالترین سطح خود رسیده است. نتایج گزارش 
ساالنه آنکتاد از وضعیت تجارت جهانی نشان می دهد افت 
تجارت جهانی که پیش از شیوع بیماری کرونا شروع شده بود و 
پاندمی آن را تشدید کرد، در سال 2021 از بین رفته است. برمبنای 
گزارش آنکتاد، صادرات کاالهای صنعتی در جهان در سال 2021 

رکورد زد و به محدوده 5.۴ تریلیون دالر رسید.
منبع: دنیای اقتصاد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: باید سازوکار 
عملیاتی برای پیاده سازی و سرعت بخشی به اجرای 
استراتژی ها وجود داشته باشد و به همین خاطر، یکی 
از راه هایی که به عنوان تکلیف مدیریتی برای مدیران 
فوالد مبارکه وجود دارد و به ارتقای بازده عملکرد مدیران کمک 
می کند، برگزاری جلسات منظم هفتگی با همکاران زیرمجموعه و 

بررسی شاخص های عملکردی است.
به گزارش خبرنگار فوالد، جلسه هم اندیشی استراتژی و اهداف افق 
1۴0۳-1۴01 شرکت فوالد مبارکه در روزهای ششم و هفتم بهمن ماه با 
حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد که هدف از 
برگزاری آن، ارائه تحلیل های حاصل شده در جلسات متعدد ۳ ماه گذشته 
معاونین و مدیران فوالد مبارکه بوده است تا بتوانند استراتژی و اهداف 

شرکت را متناسب با تحلیل ها موردبازنگری قرار دهند.
در نخستین روز جلسه هم اندیشی استراتژی و اهداف افق 1۴01-1۴0۳، 
کید  چالش های عمده فوالد مبارکه مطرح و مقرر شد دیدگاه های مورد تأ
مدیرعامل این شرکت ذیل کارگروه های تعیین شده مورد بررسی قرار گیرند 
و در قالب پنل هایی به بحث و تبادل نظر گذاشته شوند تا هر معاونتی 

بتواند برنامه های خود را هدف گذاری و ارائه کند.
از اقدامات شاخص در این دوره می توان به رونمایی نرم افزار »رصدخانه 
استراتژیک« با همکاری دانشگاه اصفهان اشاره کرد؛ این نرم افزار به ارائه 
اخبار، گزارش های تحلیلی، پادکست و ... می پردازد که با قابلیت نصب بر 
روی تلفن همراه مدیران و معاونین، آن ها را در جریان تحلیل های مهم و 

مؤثر در تصمیم گیری های مدیریتی  قرار خواهد داد.
مدیران فوالد درصدد انجام اقدامات زیربنایی هستند

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این جلسه اظهار 
کرد: ما در فوالد مبارکه به دنبال رشد آرام یا حفظ وضعیت موجود نیستیم، 
امروز صحبت از پیشران بودن مجموعه فوالد مبارکه است و ما به پیشتاز 
بودن افتخار می کنیم،  اما باید تالش کنیم در کار خود گفتمان ساز باشیم.
وی با انتقاد از سبک مدیریت های ویترینی خاطرنشان کرد: متأسفانه 
گاهی برخی با شعار دادن، عکس گرفتن یا انجام تبلیغات، تالش می کنند 
افکار عمومی را بازی دهند ولی عملکرد واقعی ندارند و با همین روش چند 
سالی مجموعه تحت مدیریتشان را اداره می کنند؛ باید بگوییم که مدیران 
فوالد مبارکه به دنبال چنین روش هایی نیستند بلکه درصدد انجام 

اقدامات زیربنایی هستند.
فوالد مبارکه از مدیریت ویترینی دوری می کند

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه اذعان داشت: به طور مثال در 
موضوع تحقیق و توسعه، افزایش تعداد قراردادهای تحقیقاتی مهم 
ح  نیست؛ البته تعداد قراردادهای تحقیقاتی را به عنوان شاخص مطر
می کنیم ولی باید مدیران، کارکنان، سهامداران، ذینفعان، مشتریان و 
دیگر اقشار درمجموع این موضوع را حس کنند که تحقیق و توسعه در 

شرکت یک تحول بنیادین را رقم زده است.

وی تصریح کرد: تفاوت مدل مدیریت ویترینی با مدل مدیریتی که در 
ما سعی کرده ایم در پیش بگیریم این است که در این مدل به کارهای 
زیرساختی و بلندمدت پرداخته می شود و به همین دلیل در مجموعه 
فوالد مبارکه همه باید از مدیریت ویترینی دوری کنند و به مدیرانی با 

شاخص های واقعی و عملکردی تبدیل شود.
ضرورت سازوکار عملیاتی برای پیاده سازی و سرعت بخشی 

به اجرای استراتژی ها
طیب نیا عنوان داشت: باید سازوکار عملیاتی برای پیاده سازی و 
سرعت بخشی به اجرای استراتژی ها وجود داشته باشد، بنابراین یکی از 
راه هایی که به عنوان تکلیف مدیریتی برای مدیران فوالد مبارکه وجود دارد 
و به ارتقای بازده عملکرد مدیران کمک می کند، برگزاری جلسات منظم 

هفتگی با نیروهای زیرمجموعه و بررسی شاخص های عملکردی است.
وی اضافه کرد: بنده خود را مکلف کرده ام، علی رغم محدودیت های 
زمانی، چنین جلساتی را حتی در زمان هایی محدود با معاونین خود 
برگزار کرده و با هم تبادل اطالعات داشته باشیم؛ دیگر مدیران شرکت 
نیز باید جلسات هدفمندی را به صورت هفتگی با زیرمجموعه های 
خود داشته باشند تا شاخص ها و اطالعات را پایش کنند که البته در این 
بین ،  برنامه ریزی برای آینده و مرور جلسات گذشته نیز باید در دستور 

کار قرار گیرد.
پیشتازی فوالد مبارکه با برنامه ریزی و عملکرد دقیق مدیران 

محقق می شود
گر این کار به صورت هفتگی  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بیان داشت: ا
برای بررسی عملکردها انجام شود برنامه های آینده مشخص و  اطالعات 
مفید منتقل شده و بازخوردهای مربوط به گذشته دریافت می شود 
که این کار باعث رشد فزاینده ای در همه زمینه ها برای فوالد مبارکه 

خواهد شد.
وی ادامه داد: بسیاری از شرکت های کوچک در کشور، منطقه و دنیا در 
حال تالش برای نزدیک شدن به فوالد مبارکه هستند و ما باید تالش کنیم 
در رقابت با آن ها پیشتازی خود را حفظ کنیم؛ رسیدن به جایگاهی رفیع با 
روزمرگی و حل مشکالت روزانه قابل حصول نبوده و رسیدن به چنین افقی 
نیازمند برنامه ریزی، عملکرد دقیق و پیگیری مجدانه مدیران هر مجموعه 
است. عالوه بر این فرهنگ سازی و تربیت نیروی دانش محور نیز از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
ضرورت جانشین پروری و تربیت نیروی انسانی متخصص و 

متعهد
کید کرد: فوالد مبارکه در حال حاضر پیش بینی صدها پروژه  طیب نیا تأ
بزرگ را داشته و باید آن ها را به سرانجام برساند، به همین دلیل مدیران 
ما هم عالوه بر رشد خودشان، باید نیروهای زیرمجموعه خود را نیز رشد 
ج از  دهند؛ استفاده از نخبگان و متخصصان حتی آن هایی که خار
که برای تحقق و پیشبرد  مجموعه هستند نیز اقدام ارزشمندی است چرا

اهداف فوالد مبارکه بسیار مؤثر است.

وی در پایان ابراز داشت: تحول اتفاقی نیست که در لحظه اتفاق 
بیافتد و باید تمام ارکان یک سازمان با این موضوع آشنا شده و رشد 
کنند؛ همچنین جانشین پروری در هر مجموعه از اهمیت  پیدا 
بسیاری برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد؛ تصور و نوع نگاه ما 
به سرمایه های انسانی و کار باید اصالح شود و به طور جدی روی بعد 
تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای رسیدن به اهدافمان 

برنامه ریزی کنیم.
در دومین روز جلسه هم اندیشی استراتژی و اهداف افق 1۴01-1۴0۳ 

نیز، کمیته های تحول به ارائه اهداف شاخص خود پرداختند.
رصد محیط بیرونی، بررسی انتظارات ذینفعان و محیط 

داخلی برای ترسیم نقشه راه آینده
محمد ناظمی هرندی معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در این 
جلسه گفت: سازمان ها هرچه بزرگ تر و پیچیده تر می شوند، اداره 
آن ها سخت تر شده که برای اداره آن ها نیاز به رویکردها و نظام هایی 
احساس می شود؛ سازمانی مثل فوالد مبارکه ابعاد مختلفی دارد که 
برای موفقیت این سازمان باید بدانیم مقصد اصلی سازمان و نقطه 
هدف آن کجاست تا برای رسیدن به آن باید برنامه ریزی کنیم؛ 
این همان کاری است که در اصطالح به آن برنامه ریزی یا مدیریت 

استراتژیک می گویند.
وی افزود: با تعریف پروژه هایی در جهت اهداف، سپردن پروژه ها به 
افراد درون سازمان و پایش تحقق پروژه این کار پیشرفت می کند؛ 
این جلسات 2 روزه ادامه فرایندی است که ما از چند ماه پیش شروع 
کردیم و در راستای برنامه هرساله ماست که از مهرماه یا آبان ماه 
کمیته های تحول مختلف در فوالد مبارکه کار خود را در این زمینه آغاز 
می کنند و با رصد محیط بیرونی، بررسی انتظارات ذینفعان و محیط 
داخلی به مجموعه ای از فرصت، تهدید، قوت و ضعف می رسیم که 
نتیجه این مطالعات به استراتژی های فوالد مبارکه برای رسیدن به 

اهداف اصلی و مأموریت های سازمان تبدیل می شود.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: طی مطالعات 
انجام شده در ماه های گذشته، پیش نویسی برای این اهداف، 
استراتژی ها و ... آماده شده که طی این 2 روز با حضور مدیرعامل، 
معاونین و مدیران شرکت روی آن بحث شد؛ در این بحث ها 
اهداف نهایی شده و پس از آن در کمیته های اصلی هدف گذاری ها 
انجام شده و اهداف به سمت افراد می رود تا هر واحد بداند برای 

رسیدن به این اهداف چه نقشی دارد.
وی اذعان داشت: جلسه امسال نسبت به جلسات سال های 
که با توجه به سابقه  گذشته پرشورتر   و مشارکتی تر برگزار شد 
مدیرعامل جدید فوالد مبارکه در صنعت فوالد، مدیران این شرکت 
دغدغه های خود را با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به گذشته با 
ح کردند؛ بحث های مطروحه نیز بسیار چالشی بود که  ایشان مطر

همین امر طبیعتا  باعث نتیجه گیری های درست خواهد شد.

محمدیاسر طیب نیا
 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

محمد ناظمی هرندی
 معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه

ضرورت سازوکار عملیاتی برای پیاده سازی و سرعت بخشی به اجرای استراتژی ها 
کید کرد: مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه هم اندیشی استراتژی و اهداف این شرکت تأ
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خبر  کوتاه

وزیر صمت در جلسه صحن علنی مجلس شورای اسالمی در 
مورد طرح دوفوریتی حمایت از کارخانه ها و واحدهای صنعتی 
و تولیدی با بیان اینکه با این طرح به دنبال صیانت از اشتغال، 
تولید و کسب وکار است، گفت:  ثروت کشور، کسب وکارهای آن 
هستند و باید آن ها را تقویت و از آسیب ها حفظ کرد تا در ارتقای 
تولید و اشتغال مؤثر بیفتند.

مدیر نظارت مجتمع معدنی سرب نخلک درباره عملکرد ۹ ماه ابتدایی 
سال جاری اظهار کرد: استخراج ۹ ماه ابتدایی سال 1۴۰۰ به میزان 16۴ 
هزار و 8۷3 تن، معادل 2۹۵ درصد بیش تر از مدت مشابه سال 13۹۹ 
به میزان ۴ هزار و ۷۵۰ تن بوده است. میزان تولید کنسانتره سرب در ۹ 
ماه ابتدایی سال 1۴۰۰ نیز 13 درصد بیش تر از تولید در بازه مشابه سال 
13۹۹ را نشان می دهد.

 خـبــــــــــــــــــر      

دولت سیزدهم به دنبال صیانت از اشتغال و تولید  افزایش 29۵ درصدی استخراج سرب

زهرا  فاطمه  حضرت  میالد  گرامیداشت  آیین 
)سالم اهلل علیها( و روز زن، در شرکت فوالد مبارکه با 
حضور مدیرعامل، تنی چند از معاونین و مدیران و کلیه 
بانوان شاغل شرکت فوالد مبارکه برگزار شد که در ابتدای آن، یاد و 
خاطره خانم ها شراره خادم الحسینی، فریده معظم، نصرت ابهت و 

خواهران کاظمی گرامی داشته شد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز ضمن تبریک 
به مناسبت والدت حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( و روز زن اظهار کرد: 
زنان شاغل در عمل به وظایف خود چه به عنوان همسر و چه به عنوان 
مادر، به مراتب کوشاتر و وظیفه شناس تر هستند؛ در نهاد بانوان، جوهره 
مهر مادری قرار دارد و تجلی رشد و پیشرفت زنان را امروز می توان در 

دانشگاه ها، میادین ورزشی و بسیاری از مشاغل به عینه مشاهده کرد.
وی در ادامه بابیان این که موفقیت و سرآمدی مجموعه فوالد مبارکه 
مرهون تالش های زنان و مردانی است که دوشادوش یکدیگر به کار و 
تالش می پردازند، افزود: اسالم به بانوان هویت بخشید و تحول بخش 
کرم )صلی اهلل علیه وآله( در رابطه با مقام و منزلت  نگاه به آن ها بود و پیامبر ا
بانوان فرموده اند: »من از فاطمه بوی بهشت را استشمام می کنم و بوی 

شجره طوبی را می یابم، زیرا او زنی آسمانی است«.
کرم  ا پیامبر  سیره  مرور  با  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
)صلی اهلل علیه وآله( خاطرنشان کرد: حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( 
در عمر کوتاه و پربرکت خود، نه تنها در جایگاه همسری و مادری، بلکه 
در عرصه اجتماعی هم حضور برجسته ای داشتند و ابوذر و سلمان را 

در دامان پربرکت خود تعلیم دادند؛ به همین دلیل است که ایشان 
به عنوان اسوه و الگوی زنان جامعه مسلمین شناخته می شوند.

وی بابیان این که حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( در تنهایی قیام 
به حق داشتند، گفت: مادران همه به نوعی در تنهایی قیام دارند، 
که در طول زندگی سختی های بسیاری را برای تربیت فرزندان تحمل  چرا
می کنند؛ بنابراین نباید گرفتار جاهلیت مدرن شوند؛ آرامش، جزو ماهیت 
وجودی زنان است و وظیفه آنان تسری بخشیدن آرامش در بستر خانواده 

که خداوند این جوهره را در وجود زنان قرار داده است. است چرا
کید کرد: امیدواریم شرایط کاری بانوان شاغل در فوالد مبارکه  طیب نیا تأ

متناسب با وضعیت جسمانی، روحی و روانی آنان باشد که در همین راستا 
نیز معاونت سرمایه های انسانی و سازمان دهی این شرکت با در نظر گرفتن 
تسهیالت به بانوان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد؛ در روایات دینی ما 
اهمیت ویژه ای برای جایگاه مادر ذکرشده  است؛از همین رو انتظار می رود 

توجه و محبت به بانوان در اولویت قرار گیرد.
تشکیل کمیته امور بانوان در شرکت فوالد مبارکه

زهرا فرهمندی مشاور امور بانوان شرکت فوالد مبارکه نیز در این برنامه 
ضمن گرامیداشت والدت حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( و روز زن 
گاهی و عزت نفس رسیده اند،  اظهار کرد: امروز بانوان به درجه باالیی از آ

به گونه ای که به توانایی ها و وظایف خود واقف هستند و با هدفمندی و 
برنامه ریزی، نقشه راه آینده زندگی کاری و شخصی خود را ترسیم و تالش 

الزم برای رسیدن به اهداف خود را دنبال خواهند کرد.
وی بابیان این که بانوان شاغل در شرکت فوالد مبارکه از رشته های مختلف 
دانشگاهی هستند که وارد یک بنگاه بزرگ صنعتی شده اند، افزود: 
گون سرآمد کشور  سرمایه های انسانی فوالد مبارکه در جنبه های گونا

هستند و الگوی سازمان های موفق قلمداد می شود.
مشاور امور بانوان شرکت فوالد مبارکه با اشاره به موفقیت بانوان شاغل در 
شرکت فوالد مبارکه در مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: تشکیل کمیته 
امور بانوان در فوالد مبارکه، زمینه را برای بهره مندی از ظرفیت آنان برای 

پیشرفت این شرکت فراهم کرده است.
مادران فرزندان کمتر  از 6 سال یک روز در هفته مرخصی 

می گیرند
وی اذعان داشت: زنان شاغل در شرکت فوالد مبارکه دوشادوش مردان 
با حفظ شئونات اسالمی عالوه بر این که حافظ خانواده هستند، به تولید 
کشور نیز یاری می رسانند؛ تشکیل کمیته امور بانوان در شرکت فوالد 

کثری آن ها اقدام پسندیده ای است. مبارکه، در راستای مشارکت حدا
فرهمندی در پایان یادآور شد: بهبود وضعیت شغلی بانوان، تالش برای 
افزایش انگیزه و همچنین حفظ تعادل کار و خانواده و حمایت از مادران 
شاغل در اولویت کمیته امور بانوان شرکت فوالد مبارکه است که در همین 
راستا این امکان برای مادران فرزندان کمتر از 6 سال فراهم شد تا بتوانند 

یک روز در هفته مرخصی داشته باشند.

گی های معمول زنان شاغل است  سخت کوشی و وظیفه شناسی ازجمله ویژ
مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین گرامیداشت والدت حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( و روز زن:

 بانک سپه

  درصدد تأمین نیازهای مالی فوالد مبارکه

 از طریق ارائه خدمات بهینه بانکی است

مدیریت دانش، عامل برتری شرکت فوالد 

مبارکه در کشور

مدیرعامل بانک سپه گفت: بانک سپه در نظر دارد تا 
به عنوان تکیه گاهی منعطف و نوآور در حوزه های مختلف 

پولی و بانکی برای فوالد مبارکه نقش آفرینی کند.
دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه پس از دیدار با دکترطیب نیا 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
بابیان این که دستاوردهای فوالد مبارکه باعث افتخار کشور 
است، گفت: در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه، نقطه نظرات قابل توجهی در راستای گسترش تعامالت 

دوجانبه مطرح شد.
وی بابیان این که مجموعه فوالد مبارکه و بانک سپه از گذشته 
ارتباطات خوبی با یکدیگر داشته اند، افزود: در جلسه امروز 
مواردی در خصوص تأمین منابع مالی بلندمدت و کوتاه مدت 
موردنیاز پروژه ها، کارکنان، سرمایه در گردش و... از طریق 
اعطای تسهیالت ریالی، ارزی و همچنین مواردی نظیر طراحی 

زنجیره تأمین مالی صنعت فوالد مطرح گردید.
هماهنگی های  با  این که  بابیان  سپه  بانک  مدیرعامل 
صورت گرفته، تعامالت در این حوزه ها افزایش خواهد یافت، 
خاطرنشان کرد: البته موانعی در گذشته بوده که این موانع رفع 
شده و زمینه برای اعطای تسهیالت برای کارکنان شرکت فوالد 

مبارکه نیز فراهم خواهد شد.
وی در پایان اذعان داشت: بانک سپه با پیش بینی سازوکارهای 
الزم برای تمرکز بر روی نیازهای مالی و بانکی فوالد مبارکه دامنه 
همکاری ها و مراودات با این بنگاه اقتصادی را توسعه خواهد 
داد، به گونه ای که در زمینه ارائه انواع خدمات بانکی پشتوانه ای 

برای فوالد مبارکه باشد.
همچنین در این دیدار دکتر طیب نیا ضمن قدردانی از 
حمایت های بانک سپه ابراز نمود گسترش تعامالت با بانک ها 
در گرو ارائه خدمات بهینه بانکی است. ایشان بیان نمود 
ساخت و بهره برداری از ابرپروژه های شرکت فوالدمبارکه نیاز به 
حمایت های نظام بانکی کشور را دارد که در زمینه تأمین منابع 
مالی موردنیاز، بانک سپه به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکای 

تجاری و سهامدار عمده می تواند نقش بسزایی ایفا نماید.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: در نحوه 
ک میزان گردش مالی و فروش در  رتبه بندی شرکت ها، مال
اولویت قرار دارد اما باید به این نکته توجه داشت که شرکت 
فوالد مبارکه با مدیریت دانش توانسته است به چنین 
جایگاه برتری در میان ۵00 شرکت دست یابد که در نوع خود 

بی نظیر است.
بهرام سبحانی در گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به کسب 
رتبه سوم شرکت فوالد مبارکه در بیست و چهارمین همایش 
شرکت های برتر ایران، اظهار کرد: اهمیت برگزیده شدن شرکت 
که مواد اولیه  فوالد مبارکه در این رتبه بندی مهم است؛ چرا
پتروشیمی از گاز و نفت تأمین می شود و ارزش افزوده ایجادشده 
در بانک هم از گردش دارایی مردم نشئت می گیرد. این در 
حالی است که جایگاه برتری شرکت فوالد مبارکه در صنایع 

کشور ممتاز است.
ک میزان گردش مالی و  وی افزود: در نحوه رتبه بندی، مال
فروش در اولویت قرار دارد اما باید به این نکته توجه داشت که 
شرکت فوالد مبارکه با مدیریت دانش توانسته است به چنین 
جایگاه برتری در میان 500 شرکت دست یابد که در نوع خود 

بی نظیر است.
بیست و چهارمین همایش شرکت های برتر ایران، بیست و 
چهارمین سال رتبه بندی IMI-100، به همت سازمان مدیریت 
صنعتی ایران در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد. در این 
همایش از میان شرکت های ارزیابی شده، 500 شرکت برتر ایران 

شناسایی و معرفی شدند.
هدف تدوین فهرست شرکت های برتر از سوی سازمان مدیریت 
کسب وکار و جایگاه  صنعتی ایران، شفاف سازی فضای 
اقتصادی شرکت های ایرانی و رتبه بندی آن ها ازنظر میزان 
تأثیرگذاری در اقتصاد ملی باهدف گسترش رقابت در فضای 

کسب وکار بنگاه های اقتصادی اعالم شده است.

 مدیرعامل بانک سپه 
در دیدار با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران مطرح کرد؛

اجرای موفقیت آمیز پروژه ایجاد داشبورد مدیریت کیفیت
در جهت پایش پارامترهای کیفی نواحی تولیدی شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت:

در جهت اطالع رسانی دقیق و لحظه ای از آخرین وضعیت 
کیفی نواحی تولیدی به معاونین و مدیران  پارامترهای مهم 
ارشد سازمان، پروژه ایجاد داشبورد مدیریت کیفیت با موفقیت 

اجرا شد.
محمدمهدی مرندی، رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم با اعالم این خبر افزود: با توجه به اینکه تهیه گزارش در قالب 
کسل می تواند با ایجاد خطاهای سهوی و انسانی در ورود  فرمت ا
اطالعات همراه باشد، خروجی این گزارش ها نیز ممکن است با 
خطا مواجه گردد؛ بنابراین سیستمی کردن گزارش ها در دستور کار 
واحد کنترل کیفی قرار دارد و یکی از فعالیت های مهمی که در این 
زمینه انجام گرفته تهیه داشبورد مدیریت کیفیت نواحی چهارگانه 

تولیدی است.
مسئول اجرای این پروژه تصریح کرد: این پروژه در دو فاز تعریف و 
اجرا گردید که فاز اول آن در سال 99 و فاز دوم این پروژه با موفقیت 

در آبان ماه سال جاری انجام شد و در دسترس مدیران قرار گرفت.
مرندی در ادامه در خصوص فعالیت های صورت گرفته در خصوص 
این پروژه خاطرنشان کرد: در فاز اول این پروژه، نمودارهای کیفی 
ج تهیه شد که هرکدام شامل  نواحی به شکل نیم دایره های مدر
اطالعاتی از قبیل برنامه )Plan( آن شاخص، عدد واقعی شاخص در 
لحظه، پایین ترین عملکرد و بهترین عملکرد مربوط به آن شاخص 

از ابتدای سال است.
رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم تصریح کرد: در 
فاز دوم نیز اطالعات مربوط به سال گذشته، ماه جاری و سال جاری 

)به صورت تجمعی از ابتدای سال( مربوط به تک تک پارامترها به 
داشبوردها اضافه گردید و آن را تکمیل کرد.

کیفی مهم هر ناحیه،  وی یادآور شد: جهت تعیین پارامترهای 
جلسات متعددی با رؤسای کنترل کیفی نواحی تولیدی برگزار شد 

و اهم موارد کیفی در نواحی تولیدی به شکل زیر تعریف گردیدند:
1- ناحیه آهن سازی

-درصد در رنج CO 2 آهک ارسالی
- درصد در رنج کربن آهن اسفنجی

- درصد در رنج دانه بندی کمتر از 5 میلی متر
-درصد در رنج متالیزاسیون آهن اسفنجی

-استحکام گندله
- FEO گندله

 2- ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم

-درصد تختال مطابق سفارش
-درصد تختال بدون عیب

 3-ناحیه نورد گرم
-بازده کیفی کل نورد گرم

-بازده کیفی سهم نورد گرم
 

 4- ناحیه نورد سرد

-بازده کیفی محصوالت رنگی و گالوانیزه
-بازده کیفی محصوالت قلع اندود شیت و قلع اندود شیت و کالف

-بازده کیفی محصوالت اسیدشویی و محصوالت سرد
MB و MA بازده کیفی محصوالت-

 

کید کرد: دسترسی به اطالعات این داشبورد برای معاونین  مرندی تأ
و مدیران مرتبط با حوزه تولید و کیفیت از طریق Tab هوش تجاری 
موجود در پرتال شرکت فوالد مبارکه و با وارد کردن نام کاربری و کلمه 
عبور Is-Suite امکان پذیر است؛ ضمن اینکه باید یادآور شد اطالعات این 

داشبوردها هر نیم ساعت یک بار به روزرسانی می شود.
رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم، در ادامه به پروژه های 
در دست اقدام نیز اشاره کرد و گفت: دو پروژه جدید در دست تهیه و اقدام 
این واحد، تهیه اطلس عیوب تختال و نصب دوربین مداربسته بر روی 
ماشین 5 ریخته گری جهت کنترل و رصد دقیق تر عیوب سطحی و شکلی 

تختال است که ان شاءاهلل در آینده نزدیک به ثمر خواهد نشست.
وی در پایان از مدیریت کنترل کیفی و رؤسای کنترل کیفی ۴ ناحیه، 
کارشناسان کنترل کیفی و همکاران در واحدهای IT و همچنین شرکت 

ایریسا که در به ثمر نشستن این پروژه نقش ایفا کردند، قدردانی کرد.

محمدمهدی مرندی
 رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریخته گری مداوم
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پیاده سازی سیاست های فوالد مبارکه

 در هلدینگ فوالدمتیل

 راهکاری برای رشد و توسعه

اصفهان نیازمند صنایع هایتک و دانش بنیان استنشست بررسی استراتژی و اهداف ایمیدرو برگزار شد

استفاده  نیازمند  استان  این  اینکه  بیان  با  اصفهان  استاندار 
جدید  رویکرد  گفت:  است،  دانش بنیان  و  هایتک  صنایع  از 
از ظرفیت های  بر استفاده  مدیریت استان در این دوره مبتنی 
جدید اقتصادی بر اساس آمایش سرزمین است.
گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، سیدرضا مرتضوی، افزود: این  به 
رویکرد، ما را به حضور فعاالنه و مؤثر در عرصه صنایع دانش بنیان 
و هایتک رهنمون خواهد کرد.

به گزارش ایراسین، نشست بررسی استراتژی و اهداف سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با حضور معاونان و مدیران 
این سازمان برگزار شد. رئیس هیئت عامل ایمیدرو در این نشست 
که با محوریت بررسی و تدوین چشم انداز سازمان فوق برگزار شد، 
بر تشکیل تیم استراتژی به منظور تعیین و پایش برنامه های بلندمدت 
کید کرد. سازمان تأ

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

محدودیت های ایجادشده در حوزه انرژی که موجب 
کم شدن تولید می شود برای صنایع پایین دستی 

در حوزه تأمین مواد اولیه مشکالتی ایجاد می کند.
حسین امینی رئیس برنامه ریزی محصوالت شرکت 
فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: مدیریت برنامه ریزی 
فروش و حمل محصوالت فوالد مبارکه متشکل از 2 واحد برنامه ریزی 
که در واحد برنامه ریزی  کنترل است  محصوالت و برنامه ریزی و 
محصوالت، گزارش تقاضای محصوالت فوالدی تخت در افق میان مدت 
و بلندمدت انجام می شود و در تهیه برنامه فروش و پیش بینی برای 

توسعه شرکت یا توسعه سبد محصول از آن استفاده می شود.
وی افزود: یکی دیگر از فعالیت های مهم واحد برنامه ریزی محصوالت 
شرکت فوالد مبارکه تهیه برنامه فروش است که کار آن با واحد برنامه ریزی 
تولید هماهنگ بوده و در نهایت با همکاری یکدیگر برنامه ای به وجود 
می آید که در سطح شرکت به عنوان برنامه بودجه شناخته می شود؛ 
در نواحی تولید نیز این برنامه تحت عنوان برنامه تولید معرفی شده و 
در معاونت فروش نیز به عنوان برنامه فروش از آن یاد می شود که البته 
همه این ها با یکدیگر هماهنگ است و هرکدام در واحدهای مختلف 

کاربرد دارند.
رئیس برنامه ریزی محصوالت شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
کارشناسی هزینه های اضافی قیمت فروش یکی دیگر از مأموریت های 
واحد برنامه ریزی محصوالت شرکت فوالد مبارکه است؛ با توجه به تولید 
و عرضه محصوالت مختلف، تفاوت هایی در این محصوالت به لحاظ 
ابعاد، کیفیت سطح، بسته بندی و... وجود دارد که مشتری می تواند 
انتخاب های مختلفی داشته باشد و بر اساس همین انتخاب ها، هزینه ها 
برای مشتری تعیین شده و در نتیجه سودآوری شرکت تضمین گردیده و 

رقابت پذیری نیز در بازار ادامه می یابد.
پیگیری تأخیر تولید محصوالت در جهت افزایش رضایت 

مشتری
امینی اذعان داشت: وقتی محصول نزد مشتری باقی مانده و باید 
خساراتی به او پرداخت کنیم، وظیفه محاسبه خسارت اقتصادی 
پذیرفته شده نیز در این واحد انجام می شود که در این راستا نیز با 
تعامالتی که با فروش داخلی صورت گرفته، با توجه به دستورالعمل ها، 

هزینه ها پرداخت شده و به مشتری اعالم می شود.
کید کرد: صدور سفارش ها جهت تکمیل ظرفیت خطوط یکی دیگر  وی تأ
از وظایف این واحد است که با پیش بینی های انجام شده، سفارش هایی 
صادر می شود تا خطوط تولید فعالیت های خود را ادامه دهند و در نهایت 
بتوانیم پس از تولید، این محصوالت را به صورت محصوالت تحویل 

فوری به فروش برسانیم.
رئیس برنامه ریزی محصوالت شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت: 
همکاری جهت تهیه و به روزرسانی کاتالوگ های عمومی شرکت به زبان 
فارسی و انگلیسی و پیگیری تأخیر تولید محصوالت در جهت افزایش 
رضایت مشتری نیز از دیگر وظایف و مسئولیت های قسمت برنامه ریزی 

محصوالت است.
محدودیت های انرژی باعث بروز مشکالت در صنایع 

پایین دستی می شود
امینی بیان کرد: محدودیت هایی در حوزه انرژی وجود داشت، ولی 
علی رغم وجود این محدودیت ها خوشبختانه توانستیم در نواحی 
مختلف رکوردهایی داشته باشیم؛ استراتژی شرکت فوالد مبارکه این 
است که تا حد امکان محصول نهایی کاهش پیدا نکند و در صورت 
کاهش نیز تولید تختال کاهش یابد. کمبود محصوالت نهایی باعث بروز 
مشکالتی برای صنایع پایین دستی مانند خودروسازان، تولیدکنندگان 

لوازم خانگی و... خواهد شد.
وی ابراز داشت: در 9 ماه اول سال 99، 521 هزار تن محصوالت تخت 
فوالدی به کشور وارد شده که 19 درصد نسبت به سال گذشته کاهش 
داشته است؛ از طرفی صادرات نیز نزدیک به ۴5۴ هزار تن بوده که 10 
درصد کاهش یافته و نشان دهنده تأمین بازار داخل توسط فوالد مبارکه 
است. برای همین تفاوت 100 هزار تنی در این بین وجود دارد که عدد 
بزرگی حساب نمی شود. صادرات در بخش محصوالت میانی بوده و در 
بخش بلوم، بیلت و تختال زیاد بوده است. بااین حال نیازها در حال تغییر 
گر در این حالت بمانیم ممکن است نتوانیم نیازهای مشتریان  است و ا

را تأمین کنیم.
استراتژی فوالد مبارکه برای رفع نیازهای داخلی

امینی ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه با استراتژی هایی که اتخاذ کرده و با 
استفاده از واحدهای سرمایه گذاری و توسعه و قرار دادن اطالعات مربوط 
به نیازهای بازار در اختیار همکارانمان در این واحدها، توسعه های آتی را 
پیش بینی کرده که با تحقق آن بتواند گام مؤثری را در تأمین بازار داخل و 

حتی صادرات داشته باشد.
رئیس برنامه ریزی محصوالت شرکت فوالد مبارکه در مورد برگزاری 

نشست مشترک با مشتریان این شرکت تصریح کرد: این نشست، نشست 
بسیار خوبی بود. البته برگزاری این گونه جلسات در سال های گذشته هم 
سابقه داشت که البته به خاطر محدودیت های ناشی از کرونا وقفه ای 

در آن ایجاد شد که در نهایت به همت همکاران این جلسه برگزار شد.
ابراز رضایت مشتریان فوالد مبارکه از محصوالت این شرکت
وی ادامه داد: مشتریان در این جلسه دغدغه های خود را مطرح کردند 
و از مجموع صحبت های آن ها رضایتشان از جهت تأمین محصوالت 
فوالدی مشخص بود. محدودیت های 2 سال اخیر برای ورود محصوالت 
لوازم خانگی به کشور باعث شده بود تولید این محصوالت در کشور بیشتر 
شود که در پی آن نیاز به انواع ورق ها زیاد شده بود. البته محدودیت های 
کاال و سیستم بهین یاب نیز وجود داشت  دیگری در حوزه بورس 
که بااین حال مشتریان در مجموع ابراز رضایت کردند و در کنار آن 

دغدغه های خود را نیز در زمینه های مختلف مطرح ساختند.
امینی تصریح کرد: بیشترین دغدغه های مشتریان از جنس دغدغه های 
تجاری بود و در کنار آن دغدغه های فنی و مسائلی پیرامون محصوالت 
ح شد که کارشناسان و مدیران حاضر در جلسه توضیحات  نیز مطر
الزم را برای حاضرین در جلسه ارائه کردند؛ به طور مثال یکی از این 
دغدغه ها محصول رنگی لوازم خانگی بود و در جمع بندی گفت وگوهای 
صورت گرفته، طرح توسعه ای با ظرفیت 100 هزار تن محصول رنگی برای 
تولیدکنندگان لوازم خانگی در نظر گرفته شده که امیدواریم در آینده 
نزدیک به بهره برداری برسد تا گام بزرگی در جهت ارتقا و افزایش تولید 

داخلی برداریم.
تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی از وفادارترین مشتریان فوالد 

مبارکه هستند
وی خاطرنشان کرد: مشتریان ما که در جلسه اخیر شرکت کردند، 
هرکدام به نحوی تمایل خودشان را در مورد تأمین محصول از فوالد 
مبارکه بیان می کردند و محصوالت فوالد مبارکه را به محصوالت وارداتی 
ترجیح می دادند؛ یکی از وفادارترین مشتریان فوالد مبارکه تولیدکنندگان 
لوازم خانگی هستند و تالش شرکت در همه قسمت ها خصوصا قسمت 

فروش این است که تا حد امکان نیاز این مشتریان تأمین شود.
امینی در پایان گفت: عالوه بر برنامه ریزی برای اجرای طرح توسعه مقرر 
شد با تشکیل کارگروه هایی، مشکالت تجاری مانند مباحث بانکی، 
بورس و... و درعین حال مسائل فنی بررسی شود تا بتوانیم نیازهای 
تولیدکنندگان لوازم خانگی را برطرف کنیم. صنعت تولید لوازم خانگی 
به خوبی اثبات کرد که در کمبود ورود محصوالت خارجی می تواند 
محصوالت موردنیاز مردم را که قابل رقابت با محصوالت خارجی است 

به بازار عرضه نماید.
ثبت رکورد حمل ۷.۸ میلیون تن محصول به مقصد مشتریان
مجید فخاری رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت شرکت فوالد 
مبارکه گفت: در این واحد همان طور که از عنوان آن مشخص است، 
برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت شرکت انجام می شود؛ وظیفه 
تحویل به موقع کاال به مشتریان داخلی و خارجی به عهده این واحد 
است و ما و همکارانمان همه تالش خود را برای تحقق این موضوع 

انجام می دهیم.
وی افزود: محصوالت پس از تولید، آماده سازی شده و درصورتی که ازنظر 
کیفی و تجاری دارای محدودیت  نباشند، در اختیار ما قرار می گیرند تا در 
کوتاه ترین زمان ممکن آن را در اختیار مشتریان خود قرار دهیم. با توجه 
گر مشتری از امکانات ریلی برخوردار باشد،  به درخواست مشتریان، ا
محصول به صورت ریلی ارسال می شود و درصورتی که این امکان فراهم 
نباشد، از طریق جاده این کار انجام می شود. حدود ۸5 درصد از حمل 
بار برای مشتری از طریق جاده و حدود 15 درصد نیز از طریق خطوط 

ریلی انجام می شود.
کنترل حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه  رئیس برنامه ریزی و 
کید کرد: در سال 99 رکورد جدیدی را در حمل و جابه جایی 7.۸  تأ
میلیون تن محصول به مقصد مشتریان به دست آوردیم؛ البته حمل 
گر تولید دچار نوسان شود  محصوالت تأثیرپذیر از شرایط تولید است و ا
و محدودیت هایی بر آن اعمال می شود این موضوع خودش را در مقدار 

محصول نهایی و حمل کاال نشان می دهد.
ارسال کاال برای 3 هزار مشتری در سراسر کشور

وی بیان داشت: در قسمت ریلی همکاری های خوبی را با واحد 
حمل ونقل و پشتیبانی داریم؛ محصوالت تقریبا در همه استان ها برای 
حدود ۳ هزار مشتری ارسال می شود. مشتریان صادراتی نیز بخشی 
از کاالی حمل شده را دریافت می کنند. تحویل کاال برای این دسته از 
مشتریان روی عرشه کشتی، در گمرکات مرزی یا به صورت ترانزیتی در 

خارج از کشور انجام می شود.
رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه ادامه 
داد: در سال 99 محدودیت هایی در تولید ایجاد شد که افت تولید و 
در نهایت افت نسبی حمل را به دنبال داشته است. تالش ما و همه 

همکارانمان در فوالد مبارکه این است که بتوانیم کاهش تولید ناشی از 
محدودیت های اعمال شده را در فرصت باقی مانده از سال جبران کنیم.
حمل 6 میلیون و 14۰ هزار تن محصول به اقصی نقاط کشور

وی تصریح کرد: در ۴ ماه نخست امسال، حمل، متناسب با تولید روند 
روبه رشدی داشته، ولی به خاطر محدودیت های فصل تابستان که 
طبیعتا بر حوزه تولید تأثیر گذاشت، در زمینه حمل محصول نیز این 
موضوع محسوس بود و عمال برنامه های ابتدای سال دچار چالش هایی 
شد. امیدواریم تا جایی که امکان دارد شرایط تولید با رفع محدودیت ها 
بهتر شود و در نهایت بتوانیم به اهداف سال جاری را تا حد ممکن برسیم.

فخاری عنوان داشت: در سال جاری بالغ بر 6 میلیون و 1۴0 هزار تن 
محصول به اقصی نقاط کشور و مشتریان خارجی ارسال شده است. از 
کنون بیشتر از 126 میلیون تن محصول ارسال شده  ابتدای بهره برداری تا
که این حجم زیاد ارسال سبب شکل گیری یکی از بزرگ ترین ناوگان های 
حمل ونقل کشور در شرکت فوالد مبارکه شده که از آن به عنوان بندر 

خشک کشور یاد می شود.
فوالد مبارکه عامل اشتغال پایدار در کشور

وی ادامه داد: در نشستی که اخیرا با معاون حمل ونقل اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای اصفهان داشتیم، ایشان به این نکته اشاره کردند 
که اصفهان به دلیل وجود فوالد مبارکه، بزرگ ترین مرکز حمل کاال در 
کشور به شمار می رود. این موضوع باعث شده صنعت حمل ونقل در این 
منطقه شکل بگیرد و بخش خصوصی در آن فعال باشد. در حال حاضر 
روزانه بالغ بر هزار مکانیسم حمل جاده ای به فوالد مبارکه وارد شده و 

گن نیز در این شرکت بارگیری می شود. حدود 50 وا
رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه یادآور 
شد: فوالد مبارکه به مأمنی برای ایجاد اشتغال پایدار در حوزه حمل ونقل 
تبدیل شده و رانندگان از کل کشور به آن مراجعه می کنند. تعامالت ما و 
شرکت های حمل ونقل و ارگان ها و نهادهای فعال در حوزه حمل ونقل 
در حمل این حجم زیاد از کاال بی تأثیر نیست و بدون تعامل، همراهی، 

همکاری و هماهنگی این حجم از ارسال امکان پذیر نیست.
به حداقل رساندن محدودیت های کرونایی بر فروش و 

حمل محصوالت فوالد مبارکه
وی بیان داشت: تا چند سال آینده حجم ارسال ها از فوالد مبارکه به بیش 
از 10 میلیون تن خواهد رسید که این آمادگی باید در ناوگان منطقه ایجاد 
شود تا بتواند این رشد متناسب با نیازهای فوالد مبارکه صورت پذیرد. 
برای این کار ما تعامالت مختلفی در سطوح مختلف داریم و برای رساندن 

محصول به مشتری در کمترین زمان تمام تالش خود را می کنیم.
در  محدودیت هایی  کرونا  ویروس  کرد:  اضافه  پایان  در  فخاری 
کرد.  زمینه فروش و حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه ایجاد 
این محدودیت ها در ابتدای کار شدت بیشتری داشت که با تدابیر 
اندیشیده شده با همکاری نواحی تولیدی، همکاران ما در شرکت فوالد 

مبارکه و سالن اعالم بار منطقه، این تأثیر به حداقل رسید.
ضرورت مطالعه بازار محصوالت فوالدی تخت برای فوالد 

مبارکه
یونس حمزوی مدیر برنامه ریزی فروش و حمل محصوالت شرکت 
فوالد مبارکه نیز در گفت وگو با رادیوم فوالد گفت: یکی از اقداماتی که در 
حوزه برنامه ریزی محصوالت و برنامه ریزی فروش در سال های گذشته 
انجام می شده و اخیرا نیز با جدیت در حال پیگیری است، مطالعه بازار 

محصوالت فوالدی تخت است.
وی افزود: اهمیت این موضوع به این خاطر است که تمامی توسعه هایی 
که در کشور در زمینه محصوالت فوالدی تخت انجام می شود به نوعی به 
این مطالعات وابسته است. در حوزه های مختلف مانند خودروسازی، 
تولید لوازم خانگی، صنایع بسته بندی، لوله و پروفیل، لوله های انتقال 
سیاالت و سایر فعالیت هایی که در حیطه محصوالت فوالد مبارکه است، 

مطالعات و اقدامات خوبی انجام گرفته است.
افزایش تولید فوالد مبارکه براساس نیاز خودروسازان و 

تولیدکنندگان لوازم خانگی
حمزوی مدیر برنامه ریزی فروش و حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
افزود: گزارش های برآمده از این مطالعات مبنای توسعه های آینده فوالد 
مبارکه خواهد بود که هدف آن تولید بیشتر محصوالت ویژه برای صنایع 
خودروسازی، تولیدکنندگان لوازم خانگی، صنایع بسته بندی و تولید 

کاالهای با ارزش افزوده باالتر خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کاالیی که در فوالد مبارکه تولید می شود 
کیفیت به مشتری تحویل داده شود.  ع وقت، به موقع و با باید در اسر
در سال های گذشته متناسب با توسعه هایی که در بهره برداری و تولید 
فوالد مبارکه انجام شده بود، در زمینه حمل محصوالت توسعه نداشتیم. 
امسال پروژه خوبی طراحی شده که فرایند حمل محصوالت را به طور 
مطلوبی برنامه ریزی کرده و عالوه بر این توسعه هایی نیز در زمینه حمل 

محصوالت تعریف خواهد شد.

استراتژی هلدینگ  تعیین  و  نشست هم اندیشی 
فوالدمتیل با حضور مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره، معاونت 
مالی و اداری و معاونت برنامه ریزی و امور شرکت های 
هلدینگ فوالدمتیل و مدیران عامل شرکت های گروه متیل 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالدمتیل، رضا حیدری، 
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره این هلدینگ، ضمن 
خوشامدگویی به مدیران عامل شرکت های گروه اظهار کرد: 
شفافیت در فوالدمتیل و شرکت های زیرمجموعه آن یکی 
از ارکان مهم و اصلی به شمار می آید و در این راستا می توان 
شرکت های  در  آرین  نرم افزار  نخست  فاز  پیاده سازی  به 
زیرمجموعه اشاره کرد. همچنین با توجه به همکاری خوب 
شرکت های تابعه، پیاده سازی کامل آرین از ابتدای سال 1۴01 

الزم االجراست.
از  یکی  به عنوان  فوالدمتیل  هلدینگ  کرد:  تصریح  وی 
زیرمجموعه های گروه فوالد مبارکه، در تالش است با اجرای 
سیاست های این فوالدساز بزرگ، در رشد و توسعه آن سهیم 

باشد.
به گفته حیدری، استانداردسازی فرایندها برای شرکت های 
زیرمجموعه، از موضوعات مهمی است که باید مدنظر قرار 
گیرد. در این راستا سیاست های کلی به مدیران ابالغ می شود 
و امید می رود دستورالعمل ها و چارت سازمانی در هر شرکت 
تهیه شود. همچنین نظام جبران خدمت که از سوی فوالد 
مبارکه به مجموعه فوالدمتیل ابالغ شده، یکی دیگر از اقداماتی 

است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ فوالدمتیل با 
کید کرد: در حال  اشاره به سیاست های شرکت فوالد مبارکه تأ
حاضر فوالدمتیل، با تبعیت از سیاست های فوالد مبارکه، 
ح توسعه ای را در دستور کار قرار داده و امید  مطالعه برای 2 طر
می رود با پایان یافتن این مرحله، برای گرفتن مجوز اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه کاهش قیمت های جهانی در بازار 
فوالد قابل پیش بینی نیست، اظهار کرد: در سال آینده با توجه 
به روند تورمی، بهتر است شرکت های زیرمجموعه به مطالعه 

دقیق محیط کسب وکار خود بپردازند.
حیدری همچنین با توجه به اهمیت سرمایه های انسانی در 
هلدینگ فوالدمتیل، مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه 

را به استفاده هرچه بیشتر از سرمایه های انسانی توجه داد.
غالمرضا طاهری، رئیس هیئت مدیره هلدینگ فوالدمتیل و 
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه نیز در این 
نشست هم اندیشی درخصوص رویکرد توسعه متوازن فوالد 
مبارکه، اظهار کرد: در شرایط کنونی، شرکت فوالد مبارکه ضمن 
مشخص کردن مأموریت و خط مشی، افق بلندمدت خود را 

ترسیم کرده است.
به گفته وی، شرکت فوالد مبارکه، با مسئولیت پذیری، برای 
خلق آینده بهتر، توجه به اقتصاد، اجتماع و محیط زیست را در 

دستور کار خود قرار داده است.
مبارکه  فوالد  شرکت های  امور  و  سرمایه گذاری  معاون 
گفت:  کرد و  ح جامع فوالد مبارکه اشاره  همچنین به طر
شرکت فوالد مبارکه، افزایش سهم تولید، پایداری تولید، توازن 
در زنجیره تولید، عبور از کمیت و توجه به کیفیت محصول 
)تولید محصول باارزش افزوده( و تبدیل شدن به یک شرکت 

فناور را در طرح جامع خود در نظر گرفته است.
طاهری تصریح کرد: حدود 70 تا ۸0 درصد طرح های شرکت 
ح های توسعه ای در چارچوب مأموریت  فوالد مبارکه، طر

اصلی هستند.
رئیس هیئت مدیره هلدینگ فوالدمتیل خاطر شان کرد: در 
حال حاضر نگرش و توجه به مفاهیم پایداری در تولید و حفظ 
محیط زیست، همچنین اختصاص بودجه برای کاهش میزان 
کسیدکربن حاصل از تولید فوالد، از سوی کشورهای  تولید دی ا

پیشرو در صنعت فوالد مورد توجه قرار گرفته است.
رویکردهای مطرح شده در نشست هم اندیشی

در ادامه نشست هم اندیشی هلدینگ فوالدمتیل، تحلیل و 
چشم انداز بازار در صنعت فوالد یکی از مباحث مهمی بود که 
از سوی مدیران عامل شرکت های هلدینگ فوالدمتیل مطرح 
کم بر حوزه آهن و فوالد کشور و تحت تأثیر قرارگرفتن  شد. رکود حا
این بخش بر مسائل مختلفی همچون نوسانات نرخ ارز، مباحث 
سیاسی و اثرات آن بر تغییر قیمت ها، همچنین شیوه نامه 
جدید بورس کاال برای فوالد از جمله مواردی بود که مدیران 

کید داشتند. شرکت های فوالدی متیل بر آن اتفاق نظر و تا
خ برخی از کامودیتی ها به عنوان مواد  قیمت فوالد، افزایش نر
اولیه در صنعت فوالدسازی در سال آینده و نگرانی برای کاهش 
سودآوری شرکت های تابعه هلدینگ فوالدمتیل، مباحث 

مطرح شده از سوی مدیران هلدینگ فوالدمتیل بود.
از سامانه رویت آخرین قیمت فروش  رونمایی  همچنین 
کز خدماتی هلدینگ فوالدمتیل، تهیه تابلو  محصوالت در مرا
قیمت هفتگی و مرجع قیمت گذاری، نحوه بررسی عملکرد و 
کز و یکپارچه سازی و چارت سازمانی و  گزارش های ماهانه مرا
کز نیز در این نشست هم اندیشی مورد بررسی و  کارسنجی مرا

تحلیل قرار گرفت.

محدودیت های انرژی و کاهش تولید فوالد مبارکه برای صنایع پایین دستی مشکل ساز است
رئیس برنامه ریزی محصوالت شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد:

 حسین امینی، رئیس برنامه ریزی محصوالت
 شرکت فوالد مبارکه

مجید فخاری، رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل 
محصوالت شرکت فوالد مبارکه

در نشست هم اندیشی و تعیین استراتژی 
هلدینگ فوالدمتیل مطرح شد:
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به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، در 
گرامیداشت والدت حضرت فاطمه زهرا )س(، روز زن و تکریم مقام 
مادران در جلسه ای ضمن تبریک این روز، از کلیه بانوان شاغل در 
این شرکت جهت همکاری و همراهی درخصوص رسیدن به 
اهداف شرکت و همچنین رشد و تعالی سازمان تشکر و تقدیر شد.

به مناسبت خجسته سالروز میالد سراسر نور و رحمت، 
کرم حضرت فاطمه زهرا )س( و در راستای  دخت نبی ا
گرامیداشت مقام شامخ زن و روز مادر از بانوان شاغل در 

هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان تجلیل شد.
گزارش روابط عمومی هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان،  به 
هم زمان با سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا )س( و بزرگداشت 
روز زن، مراسم تکریم از بانوان شاغل در این شرکت با حضور احمد 
سعیدبخش مدیرعامل، معاونین، مدیران و جمعی از همکاران 

در تاریخ 1۴00/11/۳برگزار شد.
سعیدبخش در این مراسم ضمن عرض تبریک میالد حضرت 
صدیقه کبری )س( و روز زن به بانوان حاضر در جشن، از زحمات 
و مشارکت آن ها در فعالیت های متنوع در جهت رشد و ارتقای 
شرکت تقدیر و سپاسگزاری کرد و با آرزوی سالمتی و سعادتمندی 
برای آنان گفت: حقیقتا در جامعه نقش پررنگ و زحمات بانوان 
در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی و ... بر کسی 
پوشیده نیست و این روز فرصتی است تا از مقام شامخ بانوان 
که در حقیقت تجلیل از مادران و خواهران  قدردانی شود؛ چرا
محترم به منزله گرامی داشتن بی بی دو عالم دخت گرامی پیامبر 

حضرت فاطمه الزهرا )س( است.
مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد در ادامه، وجود نازنین حضرت زهرا 
)س( را مایه فخر و مباهات شیعیان برشمرد و افزود: الگوگیری از 
شخصیت کامل و بی بدیل دخت رسول خدا )صلی اهلل علیها و 

آله( برای تمام زنان مایه آرامش و سعادت در زندگی است.
گفتنی است در پایان این مراسم  با اهدای گل و هدیه از بانوان 

شاغل در هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان قدردانی شد.

هم زمان با میالد فرخنده حضرت فاطمه زهرا )س( و 
هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر،  سبزواری مدیرعامل 
هلدینگ توکافوالد و رئیس توسعه و تکامل منطقه ای و جمعی 
کارکنان امور فرهنگی شرکت فوالد مبارکه با حضور در  از 
مؤسسه خیریه امیرالمؤمنین شهرستان مبارکه وابسته به گروه 
توکافوالد، ضمن گرامیداشت شخصیت و جایگاه رفیع بانوان، 
با اهدای گل و هدیه، این روز را به مربیان و بانوان مقیم این 

مؤسسه تبریک گفته و از ایشان تجلیل کردند.
روابط عمومی هلدینگ توکافوالد با اعالم این خبر افزود: مؤسسه 
فرهنگی تربیتی امیرالمؤمنین )ع( مبارکه با هدف پذیرش، 
نگهداری، تعلیم و تربیت، تأمین امکانات معیشتی دختران 
بی سرپرست یا بدسرپرست تحت نظارت سازمان بهزیستی 
توسط هیئت امنا و تلفیقی از شرکت های گروه توکافوالد، ایثارگران 
فعال و جمعی از معتمدین و خیرین محلی در سال 1۳7۸ 
کنون با هیئت مدیره فعلی متشکل از شرکت  تأسیس شد و هم ا
سرمایه گذاری توکافوالد، شرکت های توکاسبز، توکاریل، توکارنگ 

و... فعالیت خود را ادامه می دهد.
کنون بیش از 266 نفر پذیرش داشته  گفتنی است این مؤسسه تا
که حاصل این پذیرش ۸9 نفر به واسطه ازدواج ترخیص شده، ۸7 
نفر به کانون گرم خانواده بازگشته و 25 نفر وارد دانشگاه شده اند.

خبر کوتاه

آئین گرامیداشت والدت حضرت فاطمه زهرا 

)س(، روز زن و تکریم مقام مادران

تجلیل از بانوان شاغل در هلدینگ آتیه 

فوالد نقش جهان

تجلیل از بانوان مؤسسه خیریه 

امیرالمؤمنین )ع( شهرستان مبارکه

هم زمان با میالد فرخنده و باسعادت حضرت فاطمه زهرا )س( توسط 
هلدینگ توکافوالد صورت گرفت؛

گروه فوالد مبارکه       

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد تاراز، هم زمان با ایام پر خیروبرکت میالد حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( تالشگران 
صنعت در فوالد تاراز با ثبت رکورد تولید ماهانه 19124 تن در دی ماه سال جاری افتخار دیگری به کارنامه تولیدی خود افزودند و 

رکورد قبلی حاصل شده در اردیبهشت ماه را بیش از 300 تن ارتقا دادند.
داود فروتن مدیرعامل فوالد تاراز، نیز ضمن تبریک ایام فرخنده میالد حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(، ثبت این رکورد جدید را که در شرایط 
سخت و دشوار کنونی و با وجود کمبود برخی منابع حاصل شد، حاصل لطف و عنایت الهی و نمودی از تبلور شعار خواستن و توانستن و هماهنگی عالی 

بین واحدی و برنامه ریزی های دقیق و پیگیری مستمر در فوالد تاراز و واحدهای پشتیبان در هلدینگ معظم فوالد مبارکه و همکاری بسیار فشرده دو 
مجموعه دانست.

ایشان در ادامه ضمن تبریک کسب این موفقیت به کلیه ذی نفعان و به ویژه سهام داران ارجمند، از زحمات تمامی کارکنان خدوم شرکت فوالد تاراز که با 
تالش شبانه روزی و همدلی خود این افتخار بزرگ را برای این شرکت رقم زدند و همچنین حمایت مدیریت عالی شرکت فوالد مبارکه و هلدینگ آتیه فوالد 

و همکاری مجموعه مدیریت فروش و مدیریت برنامه ریزی تولید و حمل و… قدردانی کرد.

امید، سنگ آهن را باال نگه داشت افزایش تولید و کاهش صادرات قراضه روسیه

گذشته قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین  روز 
تا 2 درصد رشد داشت و با امید به بهبود تقاضا برای سومین هفته 
کرد. البته بسته های محرک اقتصادی  متوالی روند صعودی را ثبت 
جدید چین نیز در این زمینه اثرگذار بوده است. آخرین متوسط 
که نسبت به  قیمت 13۷.36 دالر در هر تن سی اف آر ثبت شد 
پنجشنبه 2.3 درصد رشد داشت.

روسیه در سال 2۰21 حدود 3۰ میلیون تن قراضه آهن جمع آوری کرد 
که باالترین رقم ثبت شده ده سال گذشته بوده و علت آن نیز روند 
صعودی قیمت قراضه بود. البته در نیمه دوم سال میزان جمع آوری 
ضایعات آهن افت شدید داشته، چون دولت تعرفه صادرات قراضه را 
از ۴۵ یورو به ۷۰ یورو در هر تن افزایش داد.

آیین کلنگ زنی فاز اول کارخانه کنسانتره 2۵0 هزارتنی معدن سنگ آهن 
اسفندار و آغاز عملیات اجرایی احداث خط شماره 2 خردایش و فراوری معادن 
شرکت راهبران فوالد اصفهان از شرکت های گروه معدنی هلدینگ توکافوالد در 

روز چهارشنبه، 29 دی ماه 1400 انجام شد.
روابط عمومی هلدینگ توکافوالد با اعالم این خبر افزود: آیین کلنگ زنی فاز اول کارخانه کنسانتره 
250 هزارتنی معدن سنگ آهن اسفندار و آغاز عملیات اجرایی احداث خط شماره 2 خردایش و 
فراوری معادن شرکت راهبران فوالد اصفهان از شرکت های گروه معدنی هلدینگ توکافوالد در روز 
چهارشنبه، 29 دی ماه 1۴00 با حضور حجت االسالم والمسلمین حسینی امام جمعه ابرکوه، فرماندار 
شهرستان، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره هلدینگ توکافوالد و فرماندهان نظامی منطقه و 

مسئولین شهرستان ابرکوه یزد انجام شد.
بنابر این گزارش، کارخانه 250 هزار تنی کنسانتره آهن معدن اسفندار با ظرفیت ورودی ساالنه 
سنگ آهن در حدود 500 هزار تن با عیار متوسط 50 درصد است که این طرح در زمینی به مساحت 
20 هکتار احداث خواهد شد و زمینه اشتغال ۳00 نفر نیروی کار مستقیم و 500 نفر غیرمستقیم را 
شامل خواهد شد. ضمن اینکه طرح حاضر با هدف ظرفیت تولید 250 هزار تن کنسانتره آهن باالی 
60 و 66 درصد در سال و ظرفیت ورودی 500 هزار تن سنگ آهن با عیار 50 درصد با سرمایه گذاری 

تقریبی 2 هزار میلیارد ریال با نرخ بازدهی داخلی معادل 7۴ درصد ساخته خواهد شد.
ح های توسعه  کی است در حال حاضر معدن اسفندار در حال تکمیل کردن طر این گزارش حا
خود شامل احداث 2 واحد کنسانتره سازی در کنار هم با ظرفیت 250 هزار تومان خواهد بود که 
کتشاف  علت این امر پتانسیل باالی معدن اسفندار بوده که توسط گزارش های تفصیلی بخش ا
و استخراج به اثبات رسیده است و این موضوع موجب شکوفایی و بهره وری اقتصادی هرچه 

بیشتر طرح می شود.
ک دانه بندی شده با عیار ۴0-۴5 توسط 2 خط  شایان ذکر است پیش نیاز این طرح تأمین خورا
خردایش بوده که خط اول با ظرفیت تولید 10 هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده ماهانه از تیرماه 
1۳9۳ شروع به فعالیت کرده و خط 2 خردایش و فراوری با هزینه ای بالغ بر ۳00 میلیارد ریال از دی ماه 
1۴00 آغاز و تا اوایل اردیبهشت 1۴01 به بهره برداری خواهد رسید که با راه اندازی خط دوم، ظرفیت 

تولید سنگ آهن دانه بندی شده، از 10 هزار تن به 20 هزار تن در ماه افزایش خواهد یافت.
گفتنی است ذخیره قطعی ۸ میلیون تنی و احتمالی 16 میلیون تن سنگ آهن با عیار متوسط ۳0 
ک  این معدن و همچنین وجود معادن فعال سنگ آهن در شعاع 200 کیلومتری جهت تأمین خورا
کارخانه و وجود گاز طبیعی در شعاع 15 کیلومتری و اضافه بر این، وجود برق شبکه سراسری به میزان 

۳ مگاوات، از امتیازات معدن سنگ آهن اسفندار شرکت راهبران فوالد اصفهان است.

شرکت فوالد هرمزگان به منظور تحول دیجیتال و بهره برداری از ظرفیت های 
علم داده، نخستین رویداد در این حوزه را با عنوان »علم داده« به مدت سه 
روز و با همکاری پارک علم و فناوری هرمزگان از تاریخ 28 تا 30 دی ماه در شهر 
بندرعباس به همراه کارگاه و مسابقه و به صورت حضوری و غیرحضوری برگزار کرد و در آن 
فرصتی را در اختیار عالقه مندان به علم داده قرار داد تا بتوانند در حوزه های تحلیل داده، هوش 

مصنوعی، داده کاوی، انتقال تجربه و... به ارتقای سطح دانش خود بپردازند.
ع دبیر اجرایی اولین  به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، در مراسم افتتاحیه، شاهین زار
رویداد علم داده و مدیر متالورژی و طراحی و توسعه محصوالت فوالد هرمزگان، درباره اهداف برگزاری 
این رویداد عنوان کرد:  شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت سرآمد و پیشرو در بحث تحول 
دیجیتال، چند سالی است که به این حوزه وارد شده و نتایج خوبی نیز گرفته و بالتبع فوالد هرمزگان 

نیز این تحوالت را پیگیری کرده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هدف بعدی ما شناسایی آن دسته از صنایع و دانشگاه های استان 
هرمزگان است که به سمت دیجیتال شدن در حرکت هستند و این امر در حقیقت به نوعی شناسایی 

نیازهای دیجیتال در سطح استان به شمار می رود.
ع با اشاره به ظرفیت هایی که در این زمینه وجود دارد، عنوان کرد: دانشگاه ها، صنایع و سازمان ها  زار
در سطح استان و کشور جزو ظرفیت های اصلی به شمار می روند و ما در این راستا از پارک های فناوری 

و پژوهشگران دعوت می کنیم تا در این رویداد ما را همراهی کنند.
گر این مسیر را به درستی پیش برویم، استان هرمزگان  دبیر اجرایی اولین رویداد علم داده تصریح کرد: ا

این ظرفیت را دارد تا تبدیل به یک الگوی ملی در زمینه علم داده شود.
وی برگزاری این رویداد را در راستای اهداف و استراتژی های شرکت فوالد مبارکه در مباحث 
هوشمندسازی، تحول دیجیتال و حرکت شرکت های زیرمجموعه آن مانند فوالد هرمزگان برشمرد 
و افزود: آشنایی پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان با مفهوم علوم داده، طرح مباحث جدید 
و آشنایی رهبران و مدیران شرکت فوالد هرمزگان با مباحث علوم داده و هوشمندسازی، آشنایی 
مدیران شرکت های بزرگ صنعتی در منطقه جنوب کشور )استان هرمزگان( با این مباحث، طرح 
نیازهای این حوزه در آینده و جهت دهی به شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های استان برای 

ورود به حوزه علوم داده ازجمله اهداف این رویداد بود.
دبیر اجرایی رویداد علم داده درباره حمایت فوالد هرمزگان از طرح های برتر گفت: این شرکت از 
طرح های برتر تقدیر به عمل می آورد و چنانچه طرح های مذکور در مسیر حرکت هوشمندسازی 

شرکت باشند قطعا مورد حمایت های بعدی نیز قرار خواهد گرفت.

ضرورت و چرایی تحول دیجیتال
در اولین رویداد علم داده، مجید نوک زاده مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت فوالد هرمزگان 
نیز گزارشی با عنوان »تحول دیجیتال در فوالد هرمزگان« ارائه داد و اظهار داشت: تاریخچه انقالب 
صنعتی، 5 نسل را پشت سر گذاشته و در این 5 نسل شاهد اختراع بخار، الکتریسته، ورود کامپیوتر و 
کنون نیز در نسل پنجم قرار داریم. در ابتدا فاصله بین نسل ها بسیار  سیستم فیزیکال بوده ایم و هم ا

طوالنی بود، اما به تدریج این فاصله کمتر و کمتر شد.
نوک زاده تصریح کرد: دیجیتال شدن با چند ویژگی سرعت محوری، کمرنگ شدن مرز کسب وکار، 
داده محوری، هوش مصنوعی، تجربه محوری، نوآوری، پلتفرم محوری و رقابت و همکاری همراه 

است.
مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به اقداماتی که در زمینه تحول 
دیجیتال انجام شده است، عنوان کرد: فوالد هرمزگان در زمینه تحول دیجیتال فعالیت هایی 
انجام داده است که در این زمینه می توان به برگزاری سمینار کارخانه هوشمندسازی فوالد 
اشاره کرد که در سال 1۳97 برگزار شد. همچنین در این راستا فرهنگ سازی بسیاری انجام 

داده است.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ایجـاد چشـم انداز فـوالد هرمـزگان و هم راسـتا کـردن تیـم ارشـد 

سـازمان عنوان کرد: یکی از اقدام های شرکت فوالد هرمزگان این اسـت که در نظام مدیریت 
اسـتراتژیک مـا نقشـه اسـتراتژی شـرکت را هرسـاله به روزرسـانی کرده ایـم. یکـی از اهـداف 
اسـتراتژیک ما در حقیقت، اسـتقرار تحول دیجیتال اسـت کـه در باالترین سـطح، این هدف 

را تعریـف کرده ایـم.
مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت فوالد هرمزگان ادامه داد: یکی از برنامه های فوالد 
هرمزگان آن است که در ره نگاشت تحول دیجیتال، چشم انداز را تبیین و مالکان محوریت ها را 
مشخص و ساختار مسیر را نیز ایجاد کند. در زمینه چشم انداز عملیاتی، یکی از اقدامات انجام 
شده این بود که طی جلسه های مختلف در سازمان، با استفاده از ظرفیت فناوری ها، مطالعاتی 
انجام داده ایم و به این موضوع توجه کرده ایم که در کجاها می توانیم با استفاده از این فناوری ها 
بهبود ایجاد کنیم. به عبارت دیگر، کاربردهای این فناوری را در تجارت فوالد، شناسایی کرده ایم. 
برنامه های دیگر ما بحث تکمیل سبد پروژه و اجرای پروژه های پایلوت است. همچنین در 
که در عصر دیجیتال نمی توان نیازهای شرکت را از طریق  شرکت یک پلتفرم ایجاد کرده ایم، چرا
یک تأمین کننده برآورده ساخت، بلکه باید از تمام ظرفیت ها استفاده کرد. در این پلتفرم از تمام 
ظرفیت سایر شرکت ها، دانشگاه ها و شرکت های خصوصی بهره خواهیم گرفت. همچنین قصد 

ایجاد دفتر تحول دیجیتال را داریم که مطالعات آن انجام شده است.

ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــفندار و آغ ــنگ آهن اس ــدن س ــانتره مع ــه کنس ــی کارخان کلنگ زن
ــان ــوالد اصفه ــران ف ــرکت راهب ــادن ش ــراوری مع ــش و ف ــماره 2 خردای ــط ش ــداث خ اح

ح تحول دیجیتال را به طور جدی دنبال می کند فوالد هرمزگان اجرای طر

در شرکت های گروه معدنی هلدینگ توکا فوالد صورت گرفت؛

با برگزاری نخستین رویداد علم داده:

در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان صورت گرفت:

کرم حضرت فاطمه زهرا )س(  به مناسبت سالروز میالد دخت نبی ا
صورت گرفت؛

کسب رکورد جدید تولید ماهانه در شرکت فوالد تاراز
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       بـــــــــــــــازار

بازار بیلت ترکیه در چه حال است

خبــــــــــــــــر       

شرکت ایریسا گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه 
شامل استانداردهای ایزو 9001، 10002، 10004، 14001 و 4۵001 

را کسب کرد.
مدیرعامل شرکت ایریسا با اعالم این خبر افزود: فرایند ممیزی 
شرکت ایریسا برای کسب گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه 
شامل استانداردهای ایزو 9001،10002،1000۴، 1۴001 و ۴5001 
توسط شرکت کیفیت و انطباق کیهان )KQR(، اولین شرکت 
ایرانی ثبت و صدور گواهینامه مورد تأیید سازمان استاندارد 
و شریک تجاری شرکت CPG استرالیا، در تاریخ های 2۸ و 29 
کیفیت و تعالی سازمانی  دی ماه با محوریت واحد تضمین 

شرکت ایریسا انجام گردید.
کرد: این فرایند طی دو روز از واحدهای  گل بو تصریح  کبر  ا
مختلف سازمانی به صورت حضوری توسط ممیزان ازنظر 
گرفت  الزامات سیستم مدیریت یکپارچه مورد ممیزی قرار 

و شرکت ایریسا موفق به کسب گواهینامه های فوق گردید.
وی در آیین اختتامیه این ارزیابی، ضمن تشکر از تمامی 
این  کسب  مناسبت  به  تبریک  و  سازمان  در  همکاران 
گواهینامه ارزشمند گفت: باید به فرایند ممیزی به عنوان 
یک فرصت برای بهبود، یادگیری و رفع مغایرت ها نگاه کرد 
و از همه همکارانم می خواهم از این فرصت نهایت استفاده 
را نمایند و از یافته ها، گزارش ها، نقاط قوت و ضعف و عدم 
انطباق های احتمالی در راستای افزایش کیفیت و ارتقای 

رضایت مشتریان بهره ببرند.
کید کرد: مجموعه ایریسا  مدیرعامل شرکت ایریسا در ادامه تأ
کنون برای کسب و احراز گواهینامه های مهم دیگر  باید از هم ا
از قبیل استاندارد سیستم های مدیریت امنیت اطالعات )ایزو 
27000( و همچنین استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت در 
حوزه خدمات فناوری اطالعات )ایزو 20000( برنامه ریزی های 

الزم را انجام دهد.
وی در پایان اظهار داشت: افتخار به دست آمده حاصل تالش 
تمام کارکنان شرکت است و ان شاءاهلل شرکت ایریسا بتواند 
با بهره گیری از تجربیات و دانش های به دست آمده در فرایند 

ممیزی، در راستای اصالح و بهبود عملکرد خود قدم بردارد.

  PRZ نقش  ما  برای  می توانند  رند  اعداد  نکته: 
)منطقه هایی که احتمال برگشت قیمت وجود دارد( را بازی 
کنند؛ مثال روی شاخص داوجونز اعداد رند، مانند 25000، 
25550، 25600، 25550، 25600. این اعداد و این گونه اعداد 
پتانسیل برگشت زیادی دارند چون اعداد رند در بازارها خاصیت 
برگشتی قیمت را دارند و این نکته ای است که بسیاری به آن 

دقت نمی کنند.
الگوی سه کندل چه مفهومی دارند؟

این سه کندل به ما می گویند که قیمت افزایش خود را داشته و در 
یک کندل به اسم پین بار به ما اخطار برگشت قیمت را داده است؛ 
یعنی احتمال اینکه قیمت برگردد زیاد است و در کندل بعدی نیز 

این تثبیت شده است.
الگو چگونه تثبیت می شود؟

 )close( طوری که کندل بعد از پین بار، قیمت بسته شدنش 
زیر کف پین بار باشد. یه این ترتیب برای برگشت قیمت تأیید 

می گیریم.
نکته: حتما باید این کندل ها در ناحیه ای تشکیل شده 
باشند که ناحیه خوبی باشد و تشکیل شدن این کندل ها در 

هرجایی برای ما کاربردی ندارند.
نکته: بزرگ ترین نکته این است که شما بفهمید که کجا باید    

وارد شوید و کجا نباید وارد شوید.

گزارش پایگاه خبری فوالد ایران، از ابتدای سال نو میالدی هزینه  به 
برق در ترکیه 12۷ درصد رشد داشته و اخیرا با افزایش حدود 66 
کارگران بخش فوالد موافقت شده است. در  درصدی دستمزد 
کنش به این افزایش هزینه ها، فوالدسازان ترکیه نیز قیمت های  وا
داخلی بیلت را از 66۰ دالر به 66۵ تا 6۷۰ دالر در هر تن درب 
کارخانه افزایش دادند.

خبر کوتاه

یم بیاموز

گان با  در جشنواره ملی بهره وری، فوالد هرمز
ارائه پروژه کاهش میزان مصرف الکترود ۶00 در 
کوره های قوس الکتریکی موفق به کسب عنوان 

پروژه برتر کشور شد.
به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان، در جشنواره ملی بهره وری، 
پروژه کاهش میزان مصرف الکترود 600 در کوره های قوس الکتریکی 
به عنوان یکی از ۳ پروژه برتر کشور انتخاب شد و از عطاءهلل معروفخانی 
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با اهدای لوح جشنواره تقدیر به 

عمل آمد.
نمونه موفقی از انتقال استراتژی ها به بدنه سازمان  

گوزلو، رئیس دفتر فنی تولید فوالد هرمزگان در این خصوص  جواد قرا
گفت: این پروژه در راستای استراتژی شرکت و کاهش هزینه های 
مصارف عمده، تعریف و عملیاتی شد. صرف نظر از دستاوردهای مالی 
که در پی انجام این پروژه برای فوالد هرمزگان حاصل شد، توفیق انتقال 
تجربه و ارائه دانش حاصل شده به سایر شرکت های تولیدکننده داخل 
کشور نیز به دست آمد، ضمن اینکه کنترل مصرف این کاال در قیمت 
تمام شده فوالد و قدرت رقابت شرکت های فوالدی نقشی تعیین کننده 

در اجرای این پروژه داشت.

وی تصریح کرد: با اجرای این پروژه، نمونه موفقی از انتقال استراتژی ها 
به بدنه سازمان تجربه شد. اهمیت زمانی این پروژه از اینجا نشئت 
می گیرد که با جهش یک باره قیمت الکترود و چندبرابر شدن آن، کمبود 
جهانی الکترود به توقف تولید برخی فوالدسازان یا کاهش تولید آنان 
منجر شد؛ اما فوالد هرمزگان این مقطع زمانی را بدون ایجاد وقفه در 

تولید پشت سر گذاشت.
صرفه جویی ارزی 5 میلیون یورویی  

امید کرمی، کارشناس فرایند تولید و مسئول پروژه کاهش مصرف 
الکترود نیز با اشاره به صرفه جویی ارزی 5 میلیون یورویی حاصل از 
اجرای این پروژه، تصریح کرد: الکترود گرافیتی ازجمله اقالم مصرفی 
استراتژیک در صنعت فوالدسازی است و ۸ تا 12 درصد قیمت 
تمام شده محصول این صنعت را به خود اختصاص داده است. 
الکترود گرافیتی از 99.۸ درصد کربن یا همان کک سوزنی تشکیل شده 
ک کوره از  است و نقش آن انتقال جریان الکتریسیته از بازوها به خورا
طریق ایجاد قوس الکتریکی است و تولید این محصول در انحصار 

چند کشور است.
وی در تشریح اقدامات انجام شده در این واحد گفت: ازجمله اقدامات 
صورت گرفته می توان به کاهش زمان تخلیه تا تخلیه به واسطه افزایش 

کنش های فرااحتراق،  بهره وری تولید و کاهش توقفات، کنترل وا
بهبود شرایط سرباره پفکی، پایش مستمر سیستم الکترود ریگولیشن و 

استفاده از مواد پوششی دهی الکترود اشاره کرد.
ک گذاری تجـــارب موفـــق در بین مدیـــران بنگاه های  اشـــترا  

اقتصادی
فرشید شکرخدایی، دبیر جشنواره ملی بهره وری نیز درباره موفقیت 
فوالد هرمزگان اظهار داشت: در جشنواره یازدهم، فقط ۳ شرکت، 
شایسته دریافت لوح تقدیر شناخته شدند و شرکت فوالد هرمزگان 

یکی از آن ها بود.
ک گذاری  وی یادآور شد: جشنواره ملی بهره وری با هدف به اشترا
تجارب موفق در بین مدیران بنگاه های اقتصادی، مسابقه ای را 
مطابق استانداردهای جهانی پایه گذاری کرده است. هیئت دواران 
این جشنواره از مدیران شرکت های همان صنعت تشکیل شده 
است. این هیئت عملکرد شرکت هایی که با استفاده از ابزارهای 
مدیریتی، پروژه هایی را با هدف ارتقای عملکرد در حوزه های ارتقای 
فروش، افزایش بهره وری کارکنان، کاهش ضایعات، افزایش رضایت 
مشتریان و… انجام داده باشند بررسی و بارزترین آن ها را انتخاب 

می کند.

کوسیستم  شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری مبارکه به عنوان راهبر ا
فناوری و نوآوری گروه فوالد مبارکه اصفهان در راستای توسعه شبکه همکاران 
و  آب  حوزه  در  استراتژیک  همکاران  جذب  و  کره  مذا به  عالقه مند  خود 

محیط زیست است.

شرکت های  شتاب دهنده ها،  کلیه  از  اعم  حوزه  این  فعاالن  کلیه  از  ازاین رو 
کز نوآوری تقاضا می شود در صورت عالقه مندی رزومه  سرمایه گذاری جسورانه و مرا

شرکت و پیشنهاد همکاری خود را به ایمیل info@mstid.com ارسال نمایند.
همچنین خواهشمند است به منظور آشنایی بیشتر، کاربرگ قرار داده شده در آدرس 

www.mstid.com را تکمیل و به همراه رزومه شرکت ارسال کنند. در صورت نیاز 
شماره 091۳55۳۳050 پاسخگوی ابهامات احتمالی است.

شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری مبارکه

نگاهی به بازار ورق چین

گرم چین اخیرا فعالیت چندانی نداشته،  بازار صادرات ورق 
ولی عرضه کننده ها قیمت ها را باال نگه داشته اند. تجار در حال 
تکمیل انبارها برای قبل از تعطیالت سال نو چین بودند؛ از این 
رو خریدهای بازار داخلی افزایش یافت و از بازار صادرات نیز 
حمایت شده است. پیش بینی ها برای رونق فعالیت بازار پس از 
تعطیالت سال نو چین نیز مثبت است.

موفقیت شرکت ایریسا درکسب 
گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه

الگوی سه کندلی

گهی آ

اطالعیه

بورس و سهام

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

)C۱۱ کاترپیالر مدل قرارداد تعمیر اساسی موتورهای پاتیل بر )

عملیات حمل مواد سوختی شرکت فوالد مبارکه از شرکت پخش فراورده های نفتی اصفهان

تأمین و راهبری مکانیسم های خاص جهت حمل ونقل سنگین داخلی شرکت فوالد مبارکه

انجام خدمات اندازه برداری و تحلیل دقیق سه بعدی مربوط به تجهیزات خطوط تولید با استفاده از تجهیز LASER TRACKER در کلیه خطوط شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا

برگزاری تورهای بازدید از شرکت فوالد مبارکه

EPC طراحی، خرید، ساخت، نصب، تست، راه اندازی و تضمین عملکرد یک دستگاه شماره زن کویل در ناحیه نورد گرم فوالد سبا

انجام عملیات راهبری نگهداری و تعمیرات کلیه نوارهای نقاله در شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا

ید چهار ردیف ورق فوالدی ضدسایش کامپوزیتی دوالیه طبق مشخصات فنی خر

بهسازی شیمیایی آب های در گردش شرکت فوالد مبارکه

ساخت پنس حمل غلتک برای کارگاه غلتک نورد گرم
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>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

۱400/۱۱/02

۱400/۱۱/03

۱400/۱۱/04

۱400/۱۱/05

۱400/۱۱/06

شنبه 

یگشنبه 

دوشنبه 

سه شنبه 

چهارشنبه 

۹. 0 0 0
۹.20 0
۹.4 0 0
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۹. 8 0 0
۱ 0. 0 0 0
۱ 0.20 0

۹.۹70

۹. 560
۹.70 0
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یال(       <<<<<< >>>>>>       نمــــــــــودار تغییــــــر قیمــــت  سهـــــام  )ر

یست یک در حوزه آب و محیط ز ، شرکت ها و شتاب دهنده های آشنا با مباحث استراتژ دعوت به همکاری از مراکز

 پروژه کاهش میزان مصرف الکترود ۶۰۰ در کوره های قوس الکتریکی
 به عنوان پروژه برتر کشور انتخاب شد

فوالد هرمزگان در جشنواره ملی بهره وری درخشید؛
در نهمین کنفرانس حرفه ای گرایی در روابط عمومی،   
لوح زرین مدیر برتر ملی حامی روابط عمومی و مسئولیت های 
اجتماعی به دکتر عطاهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد 

هرمزگان اعطا شد.
کنفرانس ساالنه و با حضور متخصصین ، صاحبنظران  این 
و کارشناسان روابط عمومی از سراسر ایران و به همت شورای 

سیاستگذاری هفته روابط عمومی برگزار می گردد.

اعطای لوح زرین مدیر حامی روابط 
عمومی و مسولیت های اجتماعی به 

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان
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مجموعه ای از جدیدترین تکنولوژی های پیشرفته در زمینه CO2 برای ایجاد تغییر الگو در 
تولید صنعتی ضروری است و می تواند فرایندها و روش های تولید فوالد در سرتاسر جهان را 
دستخوش تغییر کند. از این رو برای مقابله با انتشار گاز CO2، دولت ها و سازمان های 
بین المللی نیازمند نوآوری و اجرای تکنولوژی های جدید و پایه ای برای تولیدی با حداقل انتشار 

آالینده های مضر هستند. 
در سال 200۳ انجمن جهانی فوالد برنامه های دست یابی به موفقیت در زمینه CO2 را آغاز کرد؛ به طوری که 
سازمان ها و شرکت های مختلفی در سرتاسر جهان در حال انجام تحقیقات و بررسی های جامع در زمینه 
کاهش انتشارات CO2 در صنعت فوالد هستند. این شرکت ها و سازمان ها عبارت اند از: اتحادیه اروپا، 
کانادا، انجمن  برنامه های ULCOS I 1  و ULCOS II؛ ایالت متحده آمریکا، انستیتو آهن و فوالد آمریکا؛ 
تولیدکنندگان فوالد کانادا؛ آمریکای جنوبی، شرکت ArceloMittal برزیل؛ ژاپن، فدراسیون آهن و فوالد ژاپن؛ 
کره، شرکت POSCO؛ چین، شرکت Baosteel و تایوان شرکت China Steel؛ استرالیا، همکاری شرکت های 

.One Steel CSIRO و BlueScope Steel
کرشده، طیف وسیعی از متخصصان صنعتی و دانشمندان علمی از آزمایشگاه ها و  تحت برنامه های ذ
کادمیک در سرتاسر جهان فراخوانده شدند که هدف آن ها شناسایی تکنولوژی های تولید فوالد  انستیتوهای آ
برای کاهش بخش عمده ای از انتشارات CO2 است. آن ها تکنولوژی های مختلفی را در ابعاد مختلف از بعد 
آزمایشگاهی تا توسعه واحد پایلوت و در نهایت پیاده سازی تجاری، امکان سنجی کردند. برای هریک از 
ح شده در هر منطقه، بهترین راهکارها برحسب نوع محدودیت های منطقه ای و فرهنگی مورد  ابتکارات مطر

ح مختصری از برنامه های اتحادیه اروپا در ادامه بیان شده است: بررسی قرار گرفت. شر
برنامه ULCOS اتحادیه اروپا  

در سال 200۴ اتحادیه اروپا فشارهای مضاعفی را به صنایع تولید فوالد جهت کاهش انتشار کربن اعمال کرد 
که در نتیجه آن کنسرسیوم ULCOS جهت توسعه تکنولوژی های نوآورانه صنعت فوالد با نقش کلیدی صنعت 
فوالد اروپا پدید آمد. برنامه های ULCOS به دو فاز ULCOS I در سال 200۴ و ULCOS II در سال 2010 
ح در کنسرسیوم ULCOS در سه حوزه افزایش بازده استفاده از  تقسیم بندی می شود. موضوعات اصلی مطر
کربن، جایگزینی سوخت های فسیلی با سوخت های زیستی، هیدروژن و الکتریسیته و همچنین فرایند ضبط 

)capture( است. این موارد به صورت شماتیک در شکل 1 نشان داده شده است.
هدف اصلی این پروژه غول پیکر، یافتن راه حل های نوآورانه و دست یابی به راهکاری موفقیت آمیز جهت 
کاهش انتشار CO2 مربوط به فوالد به میزان حداقل 50 درصد تا سال 2050 میالدی است. به طوری که میزان 
تولید CO2 از 2 تن به 1 تن برای تولید هر تن فوالد کاهش یابد. در کنار این، برای تولیدات صنعتی با حجم باال 
باید تکنولوژی های بالقوه و امکان پذیر را توسعه داد. مفهوم پیشنهادشده توسط ULCOS برای دست یابی 

به موفقیت در زمینه کاهش CO2 در شکل 2 نشان داده شده است.
این ماتریس مثلثی بیانگر چگونگی انتخاب عوامل و سوخت ها از سه امکان موجود شامل کربن، هیدروژن و 
گرام سه تایی تمام منابع انرژی ارائه شده است. زغال سنگ نزدیک به کربن بر روی خط  الکترون است. در این دیا
کربن-هیدروژن، گاز طبیعی نزدیک به هیدروژن و هیدروژن تولیدشده از الکترولیز آب بر روی خط الکتریسیته-
هیدروژن است. تکنولوژی های تولید فوالد بر پایه زغال سنگ یعنی عمدتا بر پایه کربن، گاز طبیعی، مخلوط کربن 

و هیدروژن و کوره قوس الکتریکی در جعبه های زرد در شکل نشان داده شده است.
تا سال 2006 تکنولوژی های مختلف زیادی مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفت و از این میان ۴ تکنولوژی که امید 
بیشتری به آن ها بود جهت ارزیابی و آزمون های گسترده تر انتخاب گردید. تکنولوژی های موردنظر عبارت اند از:

فرایندTGR-BF 2 ، بر پایه بازیافت گاز خروجی از کوره بلند؛   
فرایند HIsarna، بر پایه تکنولوژی احیای مذاب سنگ آهن؛   

فرایند ULCORED3  بر پایه تکنولوژی احیای مستقیم با گاز طبیعی سنگ آهن؛   
فرایند ULCOWIN4  بر پایه تکنولوژی الکترولیز مستقیم سنگ آهن.   

شماتیک مربوط به این ۴ تکنولوژی در شکل ۳ نشان داده شده است. همان طور که مالحظه می شود، دو 
تکنولوژی بر پایه زغال سنگ نرم و بدون نیاز به پروسه کک سازی، یکی بر پایه گاز طبیعی و دیگری بر پایه 

استفاده از انرژی الکتریکی است.
 1. Ultra Low CO2 Steelmaking
2. top gas recovery-blast furnace
3.Direct-reduced iron with natural gas
4. Direct electrolysis of iron ore

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

گاز طبیعی بدون کربن محاسبات و رایانه های کوانتومی در آینده تکنولوژی

روش های جدید مهندسی در تکنولوژی های جدید سال 1۴۰۰ 
می توانند کربن را که در اثر سوختن گاز طبیعی آزاد شده است بگیرد 
و از انتشار گازهای گلخانه ای جلوگیری کند و فرصت های جدیدی 
ک فراهم آورد. در حال حاضر 32 درصد از برق  برای ایجاد انرژی پا
مورداستفاده در ایاالت متحده با سوختن گاز طبیعی تولید می شود، 
فرایندی که حدود 3۰ درصد از انتشار گازهای کربن از بخش برق را 
تشکیل می دهد.

محاسبات کوانتومی مبتنی بر اصول نظریه کوانتوم است که رفتار 
انرژی و مواد را در سطح اتمی و زیر اتمی بررسی می کند. کامپیوترهای 
کوانتومی، سیستم هایی با قدرت و سرعت غیرقابل تصور هستند. 
محاسبات کوانتومی قادر است مسائلی را حل کند که تا پیش از 
این غیر قابل حل بوده است. محاسبات کوانتومی باعث می شود که 
تکنولوژی پیشرفته فعلی ما چیزی شبیه عصر حجر باشد.

جایگاه مدیریت دانش در 
جهان امروز

در شماره های قبلی خبرنامه به ضرورت و اهمیت تحقیق، 
گی دانش سازمانی اشاره شد.  تعاریف مدیریت دانش و ویژ

در ادامه به سایر موارد می پردازیم.
نسل های مدیریت دانش   

بسیاری از پیشروان اولیه مدیریت دانش تنها به موفقیت 
محدودی در این زمینه دست یافتند، اما در هر صورت می توان 
آن را در سه نسل خالصه کرد: نسل اول: تمرکز روی جامعه 
اطالعاتی، منابع اطالعاتی و سرمایه های هوشی؛ نسل دوم: تمرکز 
روی مفاهیم صنعتی دانش، یادگیری اجتماعی؛ نسل سوم: 
تمرکز و رابطه بین کار و اندیشه از طریق یادگیری سازمان و خلق 

دانش و فرایندهای نوآورانه در ساختارهای سازمان.
به کارگیری  و موانع به کارگیری دانش در سازمان  

و  )لیم  است  دانش  از  مؤثر  استفاده  دانش،  به کارگیری 
گاه باشد، دانش  کلوباس،2000(. هرگاه دریافت کننده از دانش آ
دریافت شده را تشخیص می دهد و برای استعمال آن آزادی 
که  کلوباس، 2000(. الزم است دانش سازمانی  دارد )لیم و 
بین فرستنده و دریافت کننده رد و بدل شده با محصوالت، 
فرایندها و خدمات سازمان یکپارچه گردد )بات، 2001(. توانایی 
دریافت کننده برای پذیرش دانش یکی از عوامل تعیین کننده 
ک دانش است )گاپتاو گوین داراجان،  میزان موفقیت عمل اشترا
2000(. فقط هنگامی که دریافت کننده مالکیت کامل دانش 
وارده را به دست می آورد، به آن متعهد می گردد )کامینگز، 200۳(. 
در این موارد، او از دانش دریافت شده به منظور توسعه فرایند 
یا محصول جدید یا اخذ تصمیم استفاده  می کند. اطالعات تا 
زمانی که از سوی فردی مورد استفاده قرار نگیرد به دانش تبدیل 
نمی شود. تبدیل اطالعات به دانش فرایندی کامال متفاوت 
گرچه از ابزارهای فناوری  با تبدیل داده ها به اطالعات است. ا
اطالعات در این فرایند استفاده می شود، این ابزارها نسبت 
به قانون روابط متقابل انسان در درجه دوم اهمیت قرار دارد 
)دیود، ای، مک ناب، 2010(. یکی از موانع کاربرد دانش، این 
حقیقت است که به دانش دیگران با بدگمانی نگریسته می شود 
)بوک و کیم، 2002 (. درست همان طور که افراد نگرش مثبت یا 
ک دانش خودشان دارند، دریافت کنندگان  منفی نسبت به اشترا
بالقوه نیز ممکن است نگرشی به دانشی که دریافت می کنند 
داشته باشند )بیرچم، 200۳ ( به عنوان نکته پایانی این بخش 
باید یادآور شد که دامنه و حدود دانش در یک سازمان باید با 
شکل سازمان و سیاست های کارکنان آن تناسب داشته باشد. 

)حمزه ای، بهاره، 201۳(
اجرای مدیریت دانش در سازمان  

برای اجرای مدیریت دانش پنج مرحله پیشنهاد شده است 
)Gaston,1997(: 1- تشکیل کمیته دانش برای ایجاد سیاست 
و استاندارد و رهبری اجرا؛ 2- تعیین رئیس ستاد دانش؛ 
گهی پشتیبانی؛ ۴- ایجاد یا تعدیل اصالحات الزم  ۳- ساخت آ
برای سیاست های مربوطه، مانند مدیریت منابع اطالعات، 
برنامه ریزی راهبردی سیستم های اطالعاتی، امنیت اطالعات و 
فرایندهای تصویب بودجه؛ 5- به وجود آوردن و اجرای سیاست 

دانش )دیوید، ای، مک ناب، 2010(.
ارکان مدیریت دانش  

1-سازمان و مدیریت: اولین و مهم ترین رکن مدیریت دانش، 
تعهد باالترین سطح مدیریتی سازمان است.

2-زیرساخت: تمام سیستم های مدیریت دانش برای اینکه 
کارایی بیشتری داشته باشند، به سطح خاصی از فناوری و 

پشتیبانی زیرساختی نیاز دارند.
3-مردم و فرهنگ: این رکن در مقام توانمندساز مدیریت دانش 
به سه عنصر مهم نیاز دارند که این سه عنصر عبارت اند از الف( 
تعریف مجدد ساختار سازمانی؛ ب( مدیریت منابع انسانی؛ ج( 

فرهنگ سازمانی سازگار.
4- سیستم های مدیریت محتوا: این سیستم شامل سرمایه 
اطالعاتی درونی و بیرونی است و از خلق و مدیریت اطالعات 

دیجیتال حمایت می کنند )فیلمون یوری آرت،1۳9۳(.
پیاده سازی یک سیستم مدیریت دانش  

این بخش شامل پنج مرحله است: مرحله اول، پشتیبانی و 
یادگیری؛ مرحله دوم، توسعه استراتژی؛ مرحله سوم، طراحی 
و راه اندازی فعالیت های مدیریت دانش؛ مرحله چهارم، توسعه 
پشتیبانی؛ مرحله پنجم، رسمی سازی مدیریت دانش )فیلمون 
یوری آرت،1۳9۳(. نویس، دی بالوگولد )1995( فعالیت های 
مدیریت دانش را به سه مرحله تقسیم کرده اند: کسب دانش، 

ک دانش و کاربرد دانش. اشترا
ادامه دارد...

اخیرا یک کمپین جاسوسی سایبری در مقیاس بزرگ شناسایی  شده 
است که دست کم از سال 2019 فعال است و بیشتر، سازمان های فعال 
درزمینه انرژی های تجدیدپذیر و فناوری صنعتی را هدف قرار می دهد. 
کنون بیش از 1۵ نهاد مختلف را در سرتاسر جهان هدف قرار داده است. این کمپین تا

Curated Intelligence و با به کارگیری  کمپین مذکور توسط یکی از اعضای انجمن 
 OSINT روش های جمع آوری هوشمند اطالعات از منابع عمومی و در دسترس همگان یا
open-source intelligence(( شناسایی  شده است. هدف از این کمپین، سرقت اطالعات 
هویتی و ورود به سامانه های افرادی است که برای شرکت های فعال درزمینه انرژی های 

تجدیدپذیر، حفاظت از محیط زیست و فناوری صنعتی کار می کنند. برخی از شرکت هایی 
 Schneider Electric، Huawei، :که هدف حمله این کمپین قرارگرفته اند عبارت اند از

.HiSilicon و Telekom Romania
که  که مهاجم از یک جعبه ابزار »صندوق پستی«  تحلیل انجام شده نشان می دهد 
سفارشی سازی شده است و یک پکیج فیشینگ ساده استفاده می کند که در زیرساخت 
تحت  اختیار عامل  تهدید تعبیه  شده است. همچنین برای ایجاد صفحات فیشینگ از 
کرده، بهره می برد. اغلب سایت هایی که مورد  که به آن ها نفوذ  وب سایت های قانونی 

نفوذ این کمپین قرارگرفته اند، به لحاظ موقعیت جغرافیایی در برزیل قرار دارند.

محققان  امنیتی در شرکت Varonis، یک آسیب پذیری در پلتفرم Box شناسایی 
کرده اند که به مهاجمان اجازه می دهد تا بدون دسترسی به شماره تلفن کاربر، 

حساب کاربری وی در Box را تحت کنترل بگیرند.
Box که مدعی است نزدیک به صدهزار سازمان مختلف، از پلتفرم ارائه شده توسط این شرکت 
ک گذاری  استفاده می کنند، درزمینه توسعه و فروش ابزارهای مدیریت محتوای مبتنی بر ابر و اشترا

فایل برای کسب و کارها فعالیت می کند.
 پلتفرم Box ، به کاربران بدون قابلیت SSO امکان می دهد تا با استفاده از برنامه احراز هویت و یا با 

استفاده از پیامک به عنوان عامل دوم در احراز هویت، حساب های کاربری خود را امن تر کنند.
با بهره برداری از آسیب پذیری مذکور، مهاجم می تواند حالت های مختلف در مکانیسم احراز هویت 
چندعامله MFA )multi-factor authentication( را با هم ترکیب و درنهایت مکانیسم مذکور را بی اثر 
 Box سازد و بدون دسترسی به شماره تلفن قربانی و بدون اطالع وی، به حساب کاربری قربانی در
نفوذ کند. این آسیب پذیری در حال حاضر وصله شده است و به گفته Box، تأثیر منفی بر مشتریان 

این شرکت نداشته است.
SECURITYWEEK :منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

شناسایی یک کمپین جاسوسی که شرکت های فعال درزمینه انرژی های تجدیدپذیر را هدف قرار می دهد!

Box نفوذ به حساب کاربران با استفاده از یک آسیب پذیری در

اروپـا  اتحادیـه   2۰۰4 سـال  در 
فشـارهای مضاعفـی را بـه صنایـع 
تولیـد فـوالد جهـت کاهـش انتشـار 
بـن اعمـال کـرد کـه در نتیجـه آن  کر
کنسرسـیوم ULCOS جهت توسعه 
صنعـت  نوآورانـه  تکنولوژی هـای 
فوالد بـا نقش کلیدی صنعـت فوالد 

اروپـا پدیـد آمـد

امنیت سایبری 

برنامه های موفقیت آمیز در زمینه کاهش چشمگیر CO2 در صنعت فوالد
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 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

.ULCOS شکل 3: تکنولوژی های موردمطالعه و بررسی تحت حمایت کنسرسیوم

.ULCOS ح در کنسرسیوم شکل 1: موضوعات اصلی مطر

.ULCOS شکل 2: مسیرهای تکنولوژی های پیشرفت برنامه
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فتح اله خانی، مدیرعامل شرکت متالورز؛ امیرحسین امیدیان، 
مدیرعامل شرکت گروه فنی مهندسی امید فیوز؛ عبدالکریم 
ذوالفقاری، بازنشسته شرکت ذوب آهن؛ حجت اله کریمی، 
شرکت ایثارگران؛احمد صابری، مدیرعامل شرکت لوله و پروفیل 
صابری؛ علی قاسمی چرمهینی، شرکت چشمه صنعت فوالد؛ 
ک؛ رسول نجفی، شاغل در  اصغر حیدری، تولیدکننده پوشا
آهک سازی؛ ولی اله کامران سامانی، همکار بازنشسته؛ علیرضا 

شمس فالورجانی، شاغل در نورد سرد 
موفقیت و پیشرو بودن شرکت فوالد مبارکه در بین 500 شرکت 
برتر ایرانی را به مدیریت و کارکنان تالشگر فوالد مبارکه تبریک 
می گوییم و برای تمامی آنان سالمتی و موفقیت بیشتر را 

خواهانیم.

پیام همکار گرامی، شیرازی شاغل در آموزش، دریافت و جهت 
بررسی و پیگیری به مسئولین مربوطه ارسال گردید.

0 9 1 3 * * *1 2 1 3
0913***7387
0913***2026
0 9 1 3 * * *0 1 2 5
0913***1879

0913***7150
0 9 1 3 * * *0 9 5 0
0 9 1 2 * * *7 1 8 1
0913***1038
0913***0255

احساس خستگی در سالمندان را 
جدی بگیرید

 اجتمـــــا             عـــــــی

تغذیه اصولی کودک رفتار کودک سیزده ماهه 

که  کودک سیزده ماهه دارید، نمی توانید بدانید  وقتی یک 
کرد. او ممکن است  او یک دقیقه بعد چگونه رفتار خواهد 
گاز بگیرد  گهان او را  اول دوستش را در آغوش بگیرد و بعد نا
که در  یا بزند. توضیح ساده برای چنین رفتاری این است 
کودکان همبازی های خود را به عنوان افرادی  سیزده ماهگی، 
دارای احساسات نمی بینند، بلکه آن ها را صرفا اشیایی برای 
کندوکاو تلقی می کنند.

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

 برخی افراد در روزهای کاری خود، وظایفشان را با تمرکز 
بیشتر و احساسات درونی مثبت به انجام می رسانند، 
برخی دیگر تمرکز کمی بر وظایف خود دارند و نمی توانند 
از درون با کاری که انجام می دهند هماهنگ شوند. به احتمال قوی، 
دسته اول، وظایف را به نحو احسن به سرانجام می رسانند و حس 
گر وظایف  رضایت وجودشان را فرامی گیرد. در مقابل، دسته دوم، حتی ا
خود را به پایان برسانند، از کار خود راضی نیستند و نتیجه عملکردشان 
گر جزو دسته دوم هستید یا نمی توانید  هم با نواقصی همراه است. ا
گاهی از »یکی  حواس خود را به کارتان بسپارید، پس نیاز بیشتری به آ

شدن با کار« دارید.
معنای عجین شدگی  

»یکی شدن با کار« یا حالت جریان در کار، یک حالت ذهنی از توجه 
متمرکز است؛ به حدی که پهنای باند شناختی فرد آن قدر درگیر فعالیت 
یا موضوعی می شود که چیزی برای انجام کارهای دیگر باقی نمی ماند. به 
عبارت دیگر، چنان جذب کار هستیم و تمرکزمان شدید است که موجب 
می شود با آن فعالیت احساس یکی بودن کنیم. در لحظاتی که ما تمامًا 
متمرکز بر کاری هستیم، احساس هماهنگی درونی افزایش پیدا می کند 
و اغلب اضطراب ما خنثی می شود. به طورکلی، عجین شدن با کار، یکی 
از استراتژی های بهره وری فردی است که به افراد کمک می کند کار خود 
را با بیشترین تأثیر انجام دهند. مانند بسیاری دیگر از استراتژی های 

بهره وری، »یکی شدن با کار« می تواند به شما کمک کند تا در مهم ترین 
کارها به خوبی پیش بروید و برای مدت طوالنی روی آن تمرکز کنید. با توجه 
به عامل تمرکز که در هفته گذشته بررسی شد، موارد بسیاری می توانند 
کیفیت تمرکز شما را تحت تأثیر خود قرار دهند. برای آنکه تمرکز بهتری بر 
کارهایتان داشته باشید، نیاز است تا آن موارد را در زندگی کاری خود در نظر 

بگیرید و از اهمیتشان غافل نشوید.
عوامل اثرگذار مخرب بر تمرکز  

1.چندوظیفه  بودن را کنار بگذارید
که   به احتمال قوی شما هم در زندگی با افرادی روبه رو شده اید 
هم زمان چند کار را با هم انجام می دهند و یا شاید خودتان هم جزو 
آن افراد باشید؛ اما باید بدانید این کار مانع از آن می شود که شما در 
حالت جریان یا عجین شدن با کار قرار بگیرید. وقتی چند کار را انجام 
می دهید، درواقع دو کار را هم زمان انجام نمی دهید؛ فقط مغز خود را 
مجبور می کنید بین دو یا چند کار با سرعتی سریع جابه جا شود که بار 
که مغز شما هنگام انجام چند کار،  زیادی بر مغز شما وارد می کند. ازآنجا
مجبور است روی چیزی غیر از یک وظیفه تمرکز کند، برای بازگشت به 
حالت »یکی شدن با کار« به زمان و انرژی بسیاری نیاز دارد. به طورکلی، 
تجربه »یکی شدن با کار« در محل کار با انجام چند کار هم زمان، شدنی 
گر نتوانیم تمرکز  نیست. بهره وری مساوی با مشغول بودن نیست. ا
کنیم، نمی توانیم از پتانسیل خود استفاده کنیم. ازاین رو، چندوظیفه 

بودن را کنار بگذارید و بر کار در دستتان تمرکز کنید.
2.عوامل حواس پرت کن را حذف کنید

 هنگامی که در حالت جریان هستید، مغز شما به طور طبیعی عوامل 
حواس پرتی را فیلتر می کند، زیرا همچنان بر کاری که انجام  دهید 
تمرکز می کنید؛ اما زمانی که در حال وارد شدن به جریان هستید، 
عوامل حواس پرتی می توانند شما را از دست یابی به وضوح ذهنی 
موردنیاز برای وضعیت جریان منحرف کنند. بگذارید ساده بگوییم، 
عوامل حواس پرت کن از اینکه شما بر کاری تمرکز کنید و با آن عجین 
شوید، جلوگیری می کنند. ابتدا سعی کنید این عوامل را شناسایی 
کنید، سپس در هنگام کار آن ها را از جلوی دید خود حذف کنید. 
برای مثال، در هنگام انجام وظایفتان، سعی کنید تلفن همراه خود 
را در معرض دیدتان نگذارید، زیرا به طور قابل توجهی توجه شما را 
گر  کم می کند و مانع تمرکز شما بر کارتان می شود. در دنیای امروزی، ا
تأثیرگذاران محیطی و اعتیادمان به وسایل الکترونیکی و رسانه های 
اجتماعی را در نظر بگیریم، فهرست این عوامل به طور تصاعدی 

افزایش می یابد.
سخن پایانی  

گاهانه هدایت کنیم، باید بتوانیم   قبل از آنکه بتوانیم زندگی خود را آ
گاهانه توجه خود را هدایت کنیم.  در شماره هفته آینده، به ادامه  آ

عوامِل دیگر از »یکی شدن با کار« خواهیم پرداخت.

وز یا یک ماه زندگی نیست. پای  بحث بر سر یک ر
یک عمر در میان است. هیچ کس حاضر به وصلت 
با شخصی نمی شود که از ابتدا احساس خوبی به 
او ندارد. بعضی از خصلت های منفی در نگاه اول و حتی پس از 
گی های  رفت وآمدهای اولیه مشاهده نمی شوند؛ اما برخی از ویژ
وزهای آغاز آشنایی، خودشان را  اخالقی نامناسب، از همان ر
نشان می دهند و به راحتی نباید از آن ها چشم پوشی کرد. زیر 
بار ازدواج با افراد تنبل، دارای اعتیادهای رفتاری و افراد تحمیلی 
نروید و حاال به معیارهای دیگر افراد نامناسب برای تشکیل زندگی 

مشترک خواهیم پرداخت.
افراد نابالغ  

که از نظر عقلی،  کید نیست؛ همه ما می دانیم فردی  نیازی به تأ
جسمی، عاطفی و جنسی به بلوغ الزم نرسیده، گزینه خوبی برای 
ازدواج نیست و هر لحظه امکان دارد که از این وصلت پشیمان شوید. 
باورهایی که در ادامه می آید، کاماًل غلط هستند: »ازدواج می کنه، به 
بلوغ فکری می رسه و زندگی ش رو جمع می کنه«، »اآلن محبتش رو 
بروز نمی ده، زن بگیره درست می شه«، »مشکل جنسی داره و بارها 
کنه خوب  کرده. نیازی به درمان نیست. ازدواج  به دکتر مراجعه 
می شه«. متأسفانه خانواده هایی وجود دارند که باوجود اطالع از 
مشکل جسمی، عاطفی یا جنسی فرزندشان، برای او آستین باال 
می زنند و به فکر عواقب آن نیستند. این مورد را به شدت زیر ذره بین 
قرار دهید. چون مشکالت جنسی، عاطفی و عقلی، بزرگ ترین دالیل 

طالق زوجین در ایران به شمار می روند.
اختالالت جنسی و مشکالت حاد روانی  

به دلیل اهمیت این معیار، بیشتر درباره آن صحبت می کنیم. افرادی 
که دچار اختالالت یا انحرافات جنسی هستند، بی شک خودشان از 
مشکالتی که با آن دست وپنجه نرم می کنند مطلع اند. مطمئن باشید 
اختالالت جنسی، آثار منفی بسیار عمیقی بر روابط زناشویی و زندگی 
مشترک شما خواهد گذاشت. دوران عقد، برای آشنایی بیشتر مقرر 
گر در این مقطع به سر می برید، این معیار را با دقت و جدیت  شده و ا

بیشتری مدنظر قرار دهید و در صورت مشاهده هرگونه مشکل، به 
یک مشاور جنسی یا مشاور خانواده مراجعه کنید. همچنین ابتالی 
فرد به اختالالت شخصیتی همچون دوقطبی، بدگمانی، اسکیزویید، 
آزارگری یا آزارپذیری و ضداجتماعی، فرد مقابل را از داشتن یک زندگی 
عادی دور می کند. بسیاری از خواستگاری ها پس از مراجعه به مشاور 
پیش از ازدواج و تشخیص یکی از این اختالالت در یکی از طرفین، 
کید می کنیم که مراجعه  بدون نتیجه به پایان رسیده است. باز هم تأ
به مشاور را در اولویت قرار دهید. مشاوران برخی از خصلت های منفی 
را با استفاده از تست های روان شناسی و مشاهده فرد، زودتر از شما 
تشخیص می دهند. برای مثال، کسی که مدام شما را کنترل می کند و 
به رفتارهای شما بدگمان است، شاید در اولین دیدارها قابل تشخیص 
ک، منطقی برای کارهایشان ندارند  نباشد. این را بدانید که افراد شکا
و دائما شما را تحت فشار قرار می دهند. پس بهتر است قید ازدواج با 

چنین افرادی را بزنید.

عدم استقالل و قدرت شخصی  
فرقی نمی کند که دختر یا پسر باشید؛ هرکسی که برای کوچک ترین 
اتفاقی از اطرافیانش نظرخواهی کند و حرف دیگران را بر نظر شما 
که  باشید  منتظر  ندارد.  تصمیم گیری  قدرت  بدهد،  ارجحیت 
که در زندگی مشترک آینده شما  هرکسی به خودش اجازه بدهد 
دخالت کند. این خصلت هم توسط مشاور و هم با دقت نظر خودتان 
که برای کوچک ترین  قابل تشخیص است. همچنین زن یا مردی 
احتیاج زندگی، دائما جلوی والدینش دست دراز می کند، باعث 
که استقالل مالی نداشته باشد،  نگرانی شما خواهد بود؛ فردی 
استقالل زندگی اش را هم به دست دیگران خواهد داد و حتی توانایی 
برآورده کردن خواسته های شما را نخواهد داشت. زن یا مردی که 
قدرت حمایت از شما در مقابل خطرات، آسیب های روانی و فیزیکی 
را ندارد، قابل اعتماد نیست. در شماره بعد، بیشتر درباره این موضوع 

صحبت خواهیم کرد.

 با کارتان 
یکی شوید

ازدواج؛ معیارها 
و انتخاب
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با نهایت تأسف درهفته گذشته مجید امینی شاغل در 
نورد گرم در غم درگذشت پدر و رسول فخامتیان شاغل 
در آهن سازی، عبداهلل سلیمیان و علی فخامتیان 
شاغل در نورد سرد در غم درگذشت مادر، محمدجواد 
سهرابی شاغل در نورد سرد در غم درگذشت همسر 
و عباس بهرامی شاغل در مجتمع فوالد سبا و بهمن 
ابوطالبی شاغل در توزیع برق در غم درگذشت خواهر 

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

می نماییم.

که خستگی جسمانی،  مطالعات نشان می دهند   
نشانگر مرگ ومیر زودرس است. 

مطالعات محققان دانشگاه پیتزبورگ پنسیلوانیا نشان داد 
افراد مسنی که باالترین عدد را از نظر میزان احساس خستگی یا 
فرسودگی پس از فعالیت کسب کردند، در مقایسه با همتایان خود 
که عدد کمتری کسب کردند، با بیش از دو برابر احتمال مرگ در 

2.7 سال آینده روبه رو بودند.
گفت:  دراین باره  تحقیق،  تیم  سرپرست  گلین«،  »نانسی 
»تحقیقات قبلی نشان می دهد که فعالیت بدنی بیشتر می تواند 
خستگی پذیری فرد را کاهش دهد. مطالعه ما اولین مطالعه ای 
که خستگی شدید بدنی را به مرگ زودهنگام مرتبط  است 
می کند. برعکس، نمرات پایین تر نشان دهنده انرژی و طول عمر 

بیشتر است.«
محققان مقیاس خستگی پذیری را برای 2906 شرکت کننده 60 
سال به باال اجرا کردند. شرکت کنندگان بر اساس اینکه چقدر فکر 
می کردند برخی فعالیت ها مانند پیاده روی آرام ۳0 دقیقه ای، 
کارهای سبک خانه داری یا باغبانی سنگین، آن ها را خسته 

می کند از 0 تا 5 رتبه بندی شدند.
تیم تحقیق دریافت شرکت کنندگانی که 25 امتیاز یا بیشتر در 
مقیاس خستگی پذیری پیتزبورگ کسب کردند، در 2.7 سال 
پس از تکمیل مقیاس، در مقایسه با همتایان خود که امتیاز زیر 
25 را کسب کردند 2.۳ برابر بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند.
گلین، در ادامه می افزاید: »تحقیقاتی وجود دارد که نشان می دهد 
افرادی که فعالیت بدنی خود را افزایش می دهند، می توانند امتیاز 
خستگی خود را کاهش دهند و یکی از بهترین راه ها برای افزایش 
فعالیت بدنی، شروع یک برنامه منظم مانند پیاده روی منظم یا 

ورزش برنامه ریزی شده است.«

ابراز همدردی

سالمندان

بودن بهینه و انجام بهینه کار

یار را با چشمان باز انتخاب کنید

رحمان فوالدنسب
تولید فوالد

روز بازنشستگی :  1۴00/06/۳0

علی رضا همت شهرضا
تولید فوالد

روز بازنشستگی :  1۴00/06/۳0

ایرج امامیان ریزی
تعمیرات نسوز فوالدسازی

روز بازنشستگی :  1۴00/06/۳0

سعید نصری نصرآبادی
خطوط اسکین پاس و تمپرمیل
روز بازنشستگی :  1۴00/07/۳0

نبی اله ترابی فرد
تعمیرات جراثقال و ترانسفرکارها

روز بازنشستگی :  1۴00/07/۳0

کیان طاهری جانبازلو
کوره های قوس الکتریکی

روز بازنشستگی :  1۴00/07/۳0

بازنشستگان فوالد 

فوالد من

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 
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 ورزش             

بزرگسال »ب«  بانوان  تیم  دختران فوتبالیست 
سپاهان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال بزرگساالن 
بانوان استان اصفهان با شش گل تیم پردیسان 

شهرضا را با شکست بدرقه کردند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در هفته ششم 
لیگ برتر فوتبال بزرگساالن بانوان استان اصفهان، تیم بانوان بزرگسال 
»ب« سپاهان برابر تیم پردیسان شهرضا به میدان رفت که در نهایت 
دختران سپاهانی توانستند با نتیجه شش بر صفر این بازی را به سود 

خود به پایان برسانند.
گفتنی اسـت دختران تیم بانـوان بزرگسـال »ب« سـپاهان تا اینجـای کار 
فصـل را بـدون شکسـت پشـت سـر گذاشـته اند و امیـد اسـت ایـن رونـد تا 

دومیـن قهرمانـی بانوان فوتبالیسـت سـپاهان تداوم داشـته باشـد.

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل 

)مرحله هفتاد و ششم(

شرایط استفاده از استخر فوالد مبارکه

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه،   
ح زیر  اسامی برندگان مرحله هفتاد وششم تمرینات به شر

است.

حاجعلی عطایی 9۴۴۳95

سجاد محمدی 1۳۸5۴6

سید احمد رضا قوامی 9۳65۳۸

علیرضا داتلی بیگی 9۴792

محسن نادرالصلی 97۳76۸
برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحله هفتادوششم 
می توانند جهت دریافت جوایز خود، به ساختمان امور ورزش 

مراجعه کنند.

کارکنان محترم شرکت فوالد مبارکه  بدین وسیله به اطالع 
می رساند شرایط استفاده از استخر به شرح ذیل است:

سیستم رزرواسیون استخر هر روز از ساعت 10 صبح برای استفاده 
کثر مجاز به ۳ جلسه  روز بعد فعال می گردد. کارکنان محترم حدا

استفاده در طول هفته هستند.
کارکنان محترمی که در صورت مشغله کاری امکان استفاده 
از سانس رزرو شده را ندارند، باید قبل از شروع سانس انصراف 

دهند. در غیر این صورت تا ۳ هفته مجاز به رزرو استخر نیستند.
SPORT.MSC.IR

اطالعیه

صعود بلندقامتان سپاهان به مرحله پلی آف
 لیگ والیبال قطعی شد

تکریم خانواده سردار دل ها شهید حاج قاسم 
سلیمانی در گلزار شهدای کرمان

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، بلندقامتان  به 
سپاهان در این بازی با نتایج 2۵ بر 16، 2۵ بر 2۰ و 26 بر 2۴ 
کنند و شش هفته  کردستان را مغلوب  موفق شدند نماینده جوان 
گروهی، صعود خود به مرحله  مانده به پایان رقابت های مرحله 
کنند. پلی آف لیگ والیبال را مسجل 

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، محمدرضا 
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در راستای فعالیت های  سا
فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی شرکت، با حضور در گلزار شهدای 
شهر کرمان ضمن ادای احترام به شهدای گلزار شهدای کرمان، 
به خصوص سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی، از خانواده این 
سردار بزرگ اسالم تکریم و قدردانی کرد.

 دومین دوره مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی کارگران کشور با قهرمانی شرکت فوالد هرمزگان به پایان رسید.
دومین دوره مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی کارگران کشور به میزبانی شرکت فوالد هرمزگان از پنجشنبه هفتم بهمن ماه در زمین ساحلی 

بوستان غدیر بندرعباس آغاز و صبح  روز هشتم بهمن ماه با قهرمانی فوالد هرمزگان به پایان رسید.
در این مسابقات 50 کبدی کار در قالب 7 تیم از استان های هرمزگان، خراسان رضوی، یزد، خوزستان، مازندران، کرمان و تهران شرکت داشتند و در پایان 

تیم فوالد هرمزگان با برتری مقابل نماینده استان خراسان رضوی بر سکوی نخست تکیه زد و تیم مازندران عنوان سومی را از آن خود کرد.
آیین پایانی این مسابقات با حضور جواد رمضی رئیس فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسالمی ایران، هادی ابراهیمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان هرمزگان، محمود امیاری مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، کیکاووس ندایی معاون منابع انسانی شرکت فوالد هرمزگان، محمد 

کارگران، مسئول امور ورزش فوالد هرمزگان و روح اهلل مرادی زاده رئیس هیئت کبدی استان هرمزگان برگزار شد.

فوالد هرمزگان بر بام مسابقات کبدی ساحلی 
قهرمانی کارگران کشور ایستاد

خبر

نام پررنگ فوالد مبارکه در صعود تاریخی هندبال

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

ورزش

گر زمانی تصمیم گرفتید هزینه زیادی برای کاهش استرس با استفاده از روش ماساژدرمانی بپردازید،  به گفته متخصصان ا
اندکی تأمل کنید و دست نگه دارید، چون روش های ساده ای مثل چند تنفس عمیق و نیز شنیدن آهنگ های آرام بخش 

به اندازه ماساژ در کاهش اضطراب و استرس مؤثرند.
ورزش و تمرینات هوازی منجر به بهبود استقامت، ظرفیت کاری و قدرت و نیروی بدنی می شوند. ورزش همچنین از طریق بهبود قدرت عضالنی 
و تأثیرات حرکتی، انرژی الزم برای انجام بسیاری از فعالیت ها را کاهش می دهد و منجر به بهبود تحمل و استقامت ورزشی می شود، حتی زمانی 

که هیچ تغییر فیزیولوژیکی دیگری رخ نداده است.
اضطراب از آرامش طبیعی ما جلوگیری می کند، اما یکی از ساده ترین راه ها انجام تمرین های تنفسی برای کاهش تنش و افزایش آرامش است. 
بسیاری از سنت های باستانی مثل کونگ فو، مدیتیشن و یوگا از روش های تنفس برای تغییر وضعیت روحی استفاده می کنند و پزشکان نیز در 
پی تشخیص ارتباط انواع مختلف تنفس با سالمتی هستند، مثال افراد هیجان زده تندتر از دیگران تنفس می کنند، درحالی که افراد افسرده بیشتر 

آه می کشند و میل دارند بعد از بازدم شروع به صحبت کنند.
کسیژن ضروری را وارد خون و در همه بدن پخش کند. بازدم، شش را برای تنفس  مقصود اصلی تنفس، تأمین هوای کافی برای شش هاست تا ا

کسید کربن را خارج کند. بعدی خالی می کند. به عالوه به بدن این فرصت را می دهد که گازهای زائد مثل دی ا

انواع روش های تنفس  
میزان تنفس به طور طبیعی در اوقات مختلف روز و در موقعیت های مختلف مثل راه رفتن، نشستن و دویدن تغییر می کند. این موارد بستگی به 

گمی )شکمی(. سطوح مختلف آرامش و استرس دارد. دو صورت اساسی تنفس عبارت اند از: تنفس سینه ای و تنفس دیافرا

تنفس سینه ای:  
کسیژن به خون است و معموال در طی ورزش شدید، هیجان، ترس، اضطراب یا شرایط اضطراری اتفاق  تنفس سینه ای، سریع ترین روش جذب ا
خ می دهد. در طول تنفس سینه ای، ماهیچه های دنده جمع می شوند و سینه را  می افتد؛ اما وقتی که انرژی کم است، برای افزایش انرژی نیز ر
کنش کلی  کید دارد و وا وادار به باال و پایین رفتن می کنند تا هوا به سرعت به بخش باالی سینه برسد. تنفس، سطحی و تند است و بیشتر بر دم تأ
گر زیاد طول بکشد، یا الگوی دائمی تنفس شود، ممکن است  اضطراب که باعث تنش ماهیچه ها می شود، در کل بدن ایجاد می شود. این کار ا
کسید کربن بیش ازحد  بدن به استرس مداوم دچار شود که برای سالمتی مضر است. در ضمن ممکن است تنفس زیاد از حد موجب شود دی ا

خارج گردد و با ایجاد تغییرات متابولیکی در بدن، غش را به دنبال داشته باشد.

گمی 2. تنفس دیافرا  
گمی بسیار مؤثرتر از تنفس سینه ای است و آرامش را بیشتر می کند. تنفس کننده به جای اینکه از ماهیچه های دنده استفاده کند، از  تنفس دیافرا
گم یک پرده ماهیچه ای گنبدی شکل است که سینه را از حفره های شکمی جدا می کند.  گم استفاده می کند. دیافرا انقباض موزون و آرام دیافرا
گم جمع و باز می شود و فضای سینه را زیاد می کند و هوا را به داخل شش ها می کشد. شش ها  همان طور که عمل دم را انجام می دهید، دیافرا

گم به آرامی اعضای شکمی را ماساژ می دهد. کامال پهن می شوند و به سمت پایین می روند و حرکت دیافرا
گم را در  ج می کند. می توانید حرکت دیافرا گم به حالت آرامش درمی آید و به سمت باالی سینه حرکت می کند و هوا را از شش خار در بازدم، دیافرا
کسید کربن در شش ها  کسیژن بیشتری برای متابولیسم تأمین می شود و مانع ایجاد دی ا حین دراز کشیدن، حس کنید. در این نوع تنفس، ا

گرامی(، بیماری عصبی و خستگی را دور می کنید. کتیک در خون می شود. پس نتیجه می گیریم با انجام این نوع تنفس )تنفس دیافرا و اسیدال

به گزارش خبرنگار فوالد، تیم ملی هندبال ایران 
هفته جاری برای دومین بار و بعد از هشت سال به 
جام جهانی هندبال صعود کرد، صعودی تاریخی 
که تا سال ها به خاطر ورزش دوستان ایرانی  و به یادماندنی 

خواهد ماند.
شاید در چارچوب زمین هندبال آن ضربه ثانیه های آخر سجاد استکی 
که خود نیز یک اصفهانی است به چشم بیاید اما نقش مهم مدیریت 
کالن در این صعود تاریخی انکار نشدنی و پررنگ است. محسن 
طاهری در همین سال گذشته تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان 
گر کرونایی شدن چند  را به مقام سوم لیگ برتر رساند، مقامی که ا
بازیکن در آن دخیل نبود، فاصله ای تا قهرمانی نداشت.حاال این 
کارمند فوالد مبارکه به عنوان مدیر سازمان تیم های ملی هندبال بار 
دیگر می درخشد و با این صعود نشان داد حضور یک مدیر مدبر چقدر 

می تواند در یک صعود به ظاهر غیرممکن تأثیرگذار باشد.
نقش مهم تیم هندبال سپاهان در صعود

طاهری اظهار کرد: تیم ملی هندبال ایران برای حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا و راه یابی به جام جهانی سوئد -لهستان در کشور 
عربستان حاضر شد. در این مسابقات 16 تیم حضور داشتند که در 

چهار گروه چهار تیمی در مرحله اول به مصاف یکدیگر رفتند.
وی افزود: در مرحله اول این مسابقات تیم ایران با سه تیم استرالیا، 
هند و عربستان میزبان هم گروه بود که موفق شد هر سه مسابقه خود 
را پیروز شود و به دور دوم متشکل از دو گروه چهار تیمی راه پیدا کند.

مدیر سازمان تیم های ملی هندبال با اشاره به سرگروهی ایران در 
دور اول ادامه داد: با توجه به این سرگروهی، ایران با تیم های عراق، 
کویت و بحرین هم گروه شد و موفق شد با شکست تیم های عراق و 
کویت مجوز حضور در جام جهانی را کسب و به همراه تیم های قطر- 
بحرین و عربستان به جمع چهار تیم نهایی راه پیدا کند و با توجه 
به قرعه، باید در نیمه نهایی با تیم ملی قطر جهت حضور در فینال 

مسابقات پیکار کند.
وی در خصوص رقابت با تیم ملی قطر خاطرنشان کرد: ما با تیم 
جهانی قطر رقابت می کنیم، این تیم از تمام نقاط دنیا بازیکن دارد که 

کثرا از اروپا هستند. برنده این مسابقه راهی فینال می شود. ا
کید کرد: این  طاهری با اشاره به نقش مهم باشگاه ها در این صعود تأ
باشگاه ها هستند که با پشتوانه و حمایت خود باعث ایجاد انگیزه الزم 

و حضور بازیکنان آماده در رقابت های مهم آسیایی و جهانی می شوند 
و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان یکی از این ستون ها و باشگاه ها در 
سطح کشور است که با سرمایه گذاری منطقی و اصولی خود توانسته 

است نقش مهم و سازنده خود را ایفا نماید.
وی اضافه کرد: حضور شرکت فوالد مبارکه در حمایت ورزش کشور 
قوت قلبی برای تیم ملی است. این کارخانه استراتژیک با تمام وجود 
برای کمک به ورزش کشور قدم های پرتوانی برداشته و امیدواریم این 

امر همچنان پویا و توانمند رو به رشد و تعالی باشد.
کارمند روابط عمومی و امور بین الملل فوالد مبارکه با بیان اینکه 
دوشنبه آخرین مصاف ملی پوشان هندبال در مسابقات آسیایی 
است، گفت: بعد از این مسابقه و در روز سه شنبه کاروان تیم ملی 

هندبال راهی ایران می شود.
سرمایه گذاری فوالد مبارکه قوت قلب است

کید بر نقش مهم ملی پوشان تیم هندبال فوالد مبارکه در تیم  وی با تأ
ملی ادامه داد: مجتبی حیدرپور، یاسین کبیریان، محمد سیاوشی و 

محمد کیانی از فوالد مبارکه سپاهان در تیم ملی حضور دارند.
طاهری صعود به جام جهانی را یک افتخار ملی دانست و افزود: در 
مسابقات جهانی با تیم های بزرگی روبه رو می شویم و یک تجربه بسیار 
خوب برای بازیکنان به دست می آید و باعث می شود دنیا هندبال 

ایران را بشناسد و این حضور یک افتخار بزرگ برای ایران است.
وی با اشاره به نقش فوالد مبارکه در موفقیت های ورزشی کشور 
تصریح کرد: قطعا با سرمایه گذاری عظیم فوالد مبارکه در ورزش 
قهرمانی کشور این کارخانه معظم نقش مهمی در تعالی ورزش کشور 

دارد و با حمایت ویژه خود نشاط را به جامعه سرازیر می کند.
مدیر سازمان تیم های ملی هندبال خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه 
با توسعه ورزش و همگانی کردن آن باعث می شود عموم جامعه 
به خصوص جوانان بیشتر به سمت ورزش سوق پیدا نمایند تا نشاط 
اجتماعی افزایش پیدا کند و در راستای مسئولیت های اجتماعی 

خود قدم های استوار بزرگی برجای گذارد.
وی در پایان گفت: باید از محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد 
کت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه  مبارکه، محمدرضا سا
سپاهان تشکر کنم که در این فرایند حامی ورزش و ورزشکاران هستند 
و در خاتمه باید بگویم من عضو کوچکی از خانواده بزرگ فوالد مبارکه 

هستم و به حضور در این جمع افتخار می کنم.

تنفس درمانی

 ورزش              ورزش             

صدر جدول لیگ استان حاصل کار دختران فوتبالیست فوالد مبارکه سپاهان



گویی حقیقتا دنیا با همه گستردگی و وسعت   
خود برای روح های حساس و آزاد، تنگی می کند. 
آن هایی که خود را محبوس این جهان می دیدند و 
آرزو داشتند هر چه زودتر بندهایی را که روح آنان را به 
قفس پیوند زده بود پاره کنند و در فضای بی کران 
ابدیت و در رحمت واسعه پروردگارشان غوطه ور 

شوند.
حسین هم از آن دسته آدم هایی بود که بزرگی روحش 
نگذاشت در قفس دنیا و ریاست محبوس شود. ساده 
می پوشید، ساده می خورد و ساده زندگی می کرد. ظهر 
عاشورا به دنیا آمده بود و برای همین نامش را حسین 
نهاده بودند. خوبی را از بدی که تشخیص داد، آزاده 
زیستن را برگزید و خواست کشورش از زیر بار ظلم و 

ستم رهایی یابد.

جوانی تنومند شده بود که انقالب پیروز شد. شهید 
بهشتی برایش الگویی بود در زمان حیات و اسوه ای 
بعد از شهادت. تنفر داشت از هر آن کس که راهش با 
امام متفاوت بود و در برابر بی عدالتی ها و دشمنی ها 
جنگید.  سال   5 و  شد  جبهه  راهی  می ایستاد. 
کند. او  جراحت هایش هم نتوانست زمین گیرش 
بازایستاد تا به کربالی 5 رسید. همان جا بود که روح 

بزرگش راه وصال در پیش گرفت و به خدا پیوست.
قســـمتی از وصیت نامـــه شـــهید حســـین خالقـــی 

اصفهانـــی:
باشید.  والیت فقیه  پشتیبان  نرود.  یادتان  امام 
پشتیبان یاوران امام باشید. یک لحظه از انقالب دور 
نشوید. مبارزه با نفس یادتان نرود. غیبت نکنید. 

دروغ نگویید. تهمت نزنید. نگاه به نامحرم نکنید.

امام محمد باقر )علیه السالم(:
گویی ساعتی در آن منزل داری وسپس  که  خود را در دنیا چنان منزل ده 

کوچ می کنی. از آن 
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حدیث

اوقات شرعی فوالد

معرفی  موسیقی

 فرهنــݡگــــی

و  پـــاپ  چهل ســـاله  خواننـــده  اشـــرف زاده  حجـــت 
موســـیقی دان اهـــل نیشـــابور در خراســـان رضـــوی اســـت. او 
کنـــون در بیشـــتر شـــبکه های تلویزیونـــی همچـــون شـــبکه نســـیم  ا

خوانندگی می کند. 
ح  اشـــرف زاده یکـــی از بهتریـــن خواننده هـــا و نوازنده هـــای مطـــر
و یکـــی از آهنگســـازهای حرفـــه ای مشـــهدی تبار نیـــز اســـت. او 
خوانندگـــی را از مشـــهد شـــروع کـــرد و آهنگســـازهای درجه یـــک و 
موســـیقی دان های حرفـــه ای را دعـــوت بـــه کار کـــرد. پدربـــزرگ ایـــن 
ـــرده، یکـــی  ـــه در شهرســـتان بیرجنـــد زندگـــی می ک خواننـــده جـــوان ک
از آوازخوان هـــای خوش صـــدای ایـــران قدیـــم بـــوده و حجـــت در 
ســـن کودکـــی بـــرای شـــنیدن صـــدای پدربزرگـــش هـــر از چنـــد گاهـــی از 
مشـــهد بـــه بیرجنـــد ســـفر می کـــرده تـــا نـــوای خوش صـــدای پدربـــزرگ 

مـــادری اش را بشـــنود.
آلبـــوم »مهربـــان منـــی« اوج کار ایـــن خواننـــده اســـت. وی در روز 
والدت حضـــرت زهـــرا )ســـالم اهلل علیهـــا( و بزرگداشـــت روز زن در 
شـــرکت فـــوالد مبارکـــه بـــه هنرنمایـــی پرداخـــت کـــه ایـــن اجـــرا مـــورد 

اســـتقبال قابل توجهـــی قـــرار گرفـــت.
   منبع: سامانه باشگاه خبرنگاران جوان

مناسبت 

ــر )علیه الســـالم( از مکـــه بـــه  ــتیاق دیـــدار روی امـــام باقـ ــاء مکـــی می گویـــد: بـــه اشـ عطـ  
مدینـــه آمـــدم. شـــبی کـــه بـــه مدینـــه رســـیدم، بـــاران شـــدید و ســـرمایی ســـخت بیـــداد می کـــرد. 
ـــرای در زدن  ـــون ب کن ـــم: ا ـــا خـــود گفت ـــودم، ب ـــه حضـــرت رســـیده ب ـــه در خان ـــه نیمه شـــب ب مـــن ک
دیـــر شـــده اســـت. پـــس بهتـــر اســـت تـــا صبـــح همین جـــا بمانـــم و صبـــح هنـــگام بـــه خدمـــت 
کـــه  ایشـــان مشـــرف شـــوم. در ایـــن هنـــگام، صـــدای امـــام )علیه الســـالم( را شـــنیدم 
ــا  ــر مـ ــاز کنیـــد کـــه امشـــب، ســـرمای ســـخت را بـــه خاطـ ــاء بـ می فرمـــود: در خانـــه را بـــرای عطـ

تحمل کرده است.
کـــرم )صلـــی اهلل علیـــه و آلـــه و ســـلم( در ضمـــن روایـــات زیـــادی، بـــه امامـــت امـــام محمدباقـــر  پیامبـــر ا
ـــن عبـــداهلل انصـــاری  ـــر ب ـــات، روایـــت جاب ـــه از مهم تریـــن آن روای ـــد ک )علیه الســـالم( اشـــاره فرموده ان
اســـت. محمـــد بـــن مســـلم می گویـــد: در کنـــار جابـــر نشســـته بودیـــم کـــه امـــام ســـجاد )علیه الســـالم( 
همـــراه بـــا فرزندشـــان محمـــد وارد شـــدند. حضـــرت ســـجاد )علیه الســـالم( بـــه پســـر بزرگوارشـــان 
دســـتور دادنـــد کـــه جابـــر را کـــه در آن ایـــام پیرمـــرد و نابینـــا شـــده بـــود احتـــرام کنـــد. وقتـــی کـــودک 
ــام ســـجاد  ــودک کیســـت؟ امـ ــن کـ ــید: ایـ ــر پرسـ ــید، جابـ ــرام بوسـ ــوان احتـ ــر را به عنـ ــانی جابـ پیشـ
ــت:  ای  ــت و گفـ ــوش گرفـ ــد را در آغـ ــر، محمـ ــت. جابـ ــد اسـ ــرم محمـ ــد: پسـ ــالم( فرمودنـ )علیه السـ
محمـــد، رســـول خـــدا )صلـــی اهلل علیـــه و آلـــه و ســـلم( بـــه تـــو ســـالم می رســـاند. حاضـــران از جابـــر 
توضیـــح بیشـــتر خواســـتند. جابـــر گفـــت: روزی در خدمـــت رســـول خـــدا )صلـــی اهلل علیـــه و آلـــه و 
ســـلم( بـــودم کـــه فرمودنـــد: ای جابـــر، تـــو آن قـــدر زنـــده می مانـــی کـــه حتـــی فرزنـــدم، محمـــد بـــن 
علـــی بـــن حســـین بـــن علـــی بـــن ابی طالـــب را کـــه نامـــش در تـــورات، باقـــر اســـت، می بینـــی. وقتـــی 

او را دیـــدی، ســـالم مـــرا بـــه او برســـان.
   منبع : بحاراالنوار

شکافنده علوم

مناسبت

حسین خالقی اصفهانی
شهید

کوچه های  از  بهمن  پای  صدای  وقتی 
خاطره ها به گوش تو می رسد، گویی شهیدان اند 
که آمده اند برای بیعت دوباره، برای هشدار و تذکر 

و بیداری.
که از راه می رسد شهیدان عهدنامه خونین   بهمن 
شهادت را برای تجدید امضای تک تک ما می آورند 
که باغبان الله ها، امام مهربان  تا فراموش نکنیم 
نگران  هم  هنوز  نگاهش  لحظه ها  سایبان  و  بود 
که دوباره بر بال  باغمان است. هر بهمن امام است 
کوچه های باغمان را  مالئک به دیدارمان می آید و 
گام هایش همه جا  پر از نسترن و نیلوفر می نماید. 
هدیه  خانه ها  به  محمدی  گل  و  می کارد  یاس 

می کند. بهمن همیشه در راه است.
که تندیسی به لطافت نسیم  پرهای بافته را بگشا 
دیار  این  از  جان  دار  تمثیلی  چونان  امام،  روی 
از  را  بی آالیش  عشقی  ک،  پا تبسمی  با  و  می گذرد 

دروازه شرق عبور می دهد تا خورشیدی را به طلوعی 
که تیغه های  دوباره فراخواند. پرهای بافته را بگشا 
نور در رگ های ظلمت می دود و دانه های مدفون را 
کنون باغ در  به تجربه ای نیازموده دعوت می کند. ا
انتظار مولودی جدید است. پرهای بافته را بگشا تا 
برای محشریان پلی از پیغام عبودیت سازیم و سرود 
پیروزی و آمدن آفتابی سرخ را همگی به یک آهنگ 

بخوانیم.
و  ملت  آزادی  طلیعٔه  فجر،  مبارک  ایام  فرارسیدن 
محو استبداد و واپس راندن استعمار، بر ملت بزرگ 

ایران مبارک باد.

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

معرفی کتاب

 نویسنده: 
حامد عسکری 
ناشر :
 مهرستان 

پری دخت روایت نامه نگاری عاشقانه بین 
زن و مرد جوانی است که در فراق هم می سوزند و 
سوختن  این  راوی  نامه ها  این  کلمه  به  کلمه 
کن  سا دو  هر  پریدخت  و  محمود  سید  است. 
تهران زمان مشروطه بوده اند. سید محمود برای 
خواندن درس طبابت به پاریس رفته و پریدخت 
نامه نگاری   تنها  حاال  و  گذاشته  چشم انتظار  را 

است که از درد دوری این دو عاشق می کاهد. 
از یک شب زمستانی شروع شده  کتاب پریدخت 
است.  کشیده  طول  سال  یک  حدود  چیزی  و 
که  عشق به وطن و میهن پرستی موضوعی است 
آن  به  نیز  نامه نگاری ها  این  خالل  در  نویسنده 
پرداخته است. این مجموعه شامل ۴0 نامه است و 

به گفته نویسنده داستان، این نامه ها هیچ انطباق 
نعل به نعل بیرونی و واقعی نداشته و صرفا زاییده 
نثر  و  زبان  کتاب،  این  نثر  است.  من  الکن  ذهن 
کتاب،  دوران قاجار است. با وجود این، در انتهای 
کلمات  لغت نامه مختصری برای آشنایی با معانی 

به کاررفته در متن کتاب، قرار داده شده است.
بخش هایی از کتاب:

گردم! پریدخت جان! بعد از سالم. امروز  تصدقت 
خودشان  قول  به  یا  پاریس  در  که  است  روز  سه 
پغیس، رحل اقامت افکنده ام و قرار است بعون اهلل 
که ذکرش رفت، درس طبابت  و منته، همان گونه 
حوالی  در  است  عمارتی  اقامتگاهمان  بخوانم. 
که تمهیداتی به قاعده دارد و اسباب  کولته طب  فا
کتابخانه ای  معاش در مقبول و مطبوع مهیاست. 
عمارت  همین  جنب  در  هم  مفصل  و  معظم 
که اوقات فراغت بال را در آن می گذارنم؛ اما  است 
باز  که  را  جامه دان  می گذارد.  عاطرتان  خاطر  مگر 
می کنم، عطر وطن را انگار هنوز دارد. آه از عطرها که 
با این غریب دورافتاده از وطن، چه ها نخواهد کرد.

یدخت پر

  جوکر

سینما

برنامه رئالیتی شوی جوکر، برگرفته از یک برنامه معروف 
کیومنتاالست. تابه حال کشورهای بسیاری  بین المللی به نام دا
گی رکورد بیشترین  از این برنامه اقتباس کرده اند. جوکر به تاز

بازدید را به خود اختصاص داده  است. 
داستان مسابقه از این قرار است که ۸ شرکت کننده باید سعی کنند 
یکدیگر را بخندانند، اما حق خندیدن ندارند. برندگان هر فصل برای 
فینال بزرگ آماده خواهند شد. این برنامه دارای زمینه خانوادگی 

است و می توان ایده های مسابقه را در خانواده اجرا کرد.
برنامه جوکر، مجموعا ساده، سالم و قابل اعتماد است. از کلیت ایده 
برنامه، یعنی خنداندن و نخندید ن، می توان در خانواده الهام گرفت. 
ایده های سالِم اجراشده در هر قسمت نیز می تواند برای اجرای 
خانوادگی جذاب باشد، مانند جوکرتایم، با دهان بسته صحبت 
کردن، اجرای نمایش نامه طنز و... . یکی از مزایای این برنامه میزان 
کمتر تبلیغات به نسبت برنامه های مشابه است. زمان هر قسمت، 
واقعی است و برای زوائدی مانند تیتراژ و تبلیغات اشغال نمی شود. 
و دیگر اینکه برنده نهایی می تواند جایزه نقدی خود را به مناطق 
محروم اهدا کند. این نکته به عنوان یکی از وجوه اخالق مداری جوکر 
قابل توجه است. این مجموعه توسط احسان علیخانی ساخته 

شده است.
   منبع: سامانه فیلم نت               

        تهیه کننده:    احسان علیخانی  
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رضاخـــان، بـــه دســـت اربابـــان غربـــی اش بـــه جزیـــره ای در آفریقـــا تبعیـــد شـــده و همان جا   
ُمـــرد. جســـد وی پـــس از ســـه ســـال، بـــه ایـــران آورده شـــد و بعدهـــا مجـــددا بـــه مصـــر منتقـــل 
گردیـــد. تاج الملـــوک، همســـر اول رضاخـــان، بـــه دلیـــل امتنـــاع رضـــا پهلـــوی از نگهـــداری او، 
در ســـرای بی خانمان هـــای نیویـــورک ُمـــرد و بـــه دســـت مأمـــوران شـــهرداری در گورســـتان 
ــوص ولگردهـــا و بی خانمان هـــا دفـــن شـــد. ملکـــه تـــوران، همســـر دیگـــر رضاخـــان و  مخصـ
ــا دفـــن  ــرد و همان جـ ــالمندانی در پاریـــس فـــوت کـ ــه سـ ــز در خانـ ــا پهلـــوی نیـ ــادر غالمرضـ مـ

شد.
ـــر ســـر زبان هـــا  ـــی کـــه شـــایعه ولیعهـــدی او ب ـــه رضاخـــان، در زمان علیرضـــا پهلـــوی شـــبیه ترین فـــرد ب
افتـــاد، در 6 آبـــان 1۳۳۳ در یـــک ســـانحه هوایـــی کشـــته شـــد و احتمـــال قتـــل وی بـــه دســـت 
محمدرضـــا جـــدی است.شـــمس پهلـــوی خواهـــر تنـــی محمدرضـــا نیـــز در کالیفرنیـــا از دنیـــا رفـــت و 

طبـــق آییـــن مســـیحیت تدفیـــن و در گورســـتانی ناشـــناخته مدفـــون شـــد.
اشـــرف پهلـــوی، خواهـــر دوقلـــوی محمدرضـــا، پرحاشـــیه ترین و یکـــی از فاســـدترین اعضـــای 
کـــو مدفـــون شـــد.  ـــرد و در گورســـتان کشـــور مونا ـــه آلزایمـــر ُم ـــواده پهلـــوی بـــود. وی پـــس ابتـــال ب خان
شـــهریار شـــفیق فرزنـــد اشـــرف، قاچاقچـــی عتیقه جـــات و مـــواد مخـــدر بـــود کـــه در پاریـــس، بـــا 
اصابـــت گلولـــه کشـــته شـــد. آزاده دختـــر اشـــرف کـــه بـــا صوراســـرافیل در شـــبکه های ســـلطنت طلب 
ــا  ــرد و در کالیفرنیـ ــکوکی مـ ــرز مشـ ــه طـ ــا، بـ ــا آن هـ ــدید بـ ــات شـ ــی اختالفـ ــرد، در پـ ــکاری می کـ همـ
مدفـــون شـــد. فاطمـــه پهلـــوی فرزنـــد دهـــم رضاخـــان نیـــز بـــر اثـــر بیمـــاری صعب العالجـــی از دنیـــا 

رفـــت در ســـال 1۳66 در لنـــدن دفـــن شـــد.
محمدرضـــا پهلـــوی، شـــاه مخلـــوع ایـــران کـــه پـــس از ۳7 ســـال ســـلطنت ظالمانـــه بـــر مـــردم و 
پادویـــی بـــرای منافـــع غـــرب، عاقبـــت بـــا خفـــت هـــر چـــه تمـــام از ایـــران فـــرار کـــرد و بعـــد از مـــدت کمی، 
بـــه خاطـــر مصـــرف زیـــادی کـــه از داروهـــای جنســـی در عیاشـــی ها و پاتوق هـــای شـــبانه داشـــت، بـــه 
کـــت رســـید و مخذوالنـــه در کشـــور مصـــر دفـــن گردیـــد.  ســـرطان ســـختی دچـــار شـــد و نهایتـــا بـــه هال
محمدرضـــا پنـــج فرزنـــد داشـــت شـــهناز، فرحنـــاز، لیـــال، رضـــا و علیرضـــا. لیالپهلـــوی در ۳1 ســـالگی 
بـــا مصـــرف 17 قـــرص خـــواب دســـت بـــه خودکشـــی زد. علیرضـــا پهلـــوی، فرزنـــد دیگـــر محمدرضـــا 
ـــه برادرکشـــی  ـــه شـــکل مشـــکوکی مـــرد. عـــده ای رضـــا را متهـــم ب ـــه در دهانـــش ب ـــا شـــلیک گلول هـــم ب
ــواد  ــا مصـــرف مـ ــواده پهلـــوی، در پاریـــس بـ ــو خانـ ــا پهلـــوی، خســـیس ترین عضـ کردنـــد. غالمرضـ
مخـــدر مـــرد. فاطمـــه پهلـــوی فرزنـــد دهـــم رضاخـــان نیـــز بـــر اثـــر بیمـــاری صعب العالجـــی از دنیـــا 
رفـــت در ســـال 1۳66 در لنـــدن دفـــن شـــد. محمودرضـــا پهلـــوی، یکـــی از شـــاخص ترین ها در 
فســـاد اقتصـــادی، براثرمصـــرف بیش ازحـــد مـــواد مخـــدر جـــان خـــود را از دســـت داد و مخفیانـــه 
در یکـــی از گورســـتان های نیویـــورک دفـــن شـــد. حمیدرضـــا، بـــرادر هوســـران و آلـــوده بـــه مـــواد 
مخـــدر محمدرضـــا، عضـــو دیگـــر ایـــن خانـــدان بـــود. فســـادهای اخالقـــی او نیـــز ماننـــد اشـــرف شـــهره 
بـــود. حمیدرضـــا دو فرزنـــد داشـــت: نـــازک پهلـــوی، فرزنـــد حمیدرضـــا نیـــز کـــه بازیگـــر فیلم هـــای 
ـــد دیگـــر  ـــا حواشـــی بســـیاری مـــرد. بهـــزاد پهلـــوی فرزن ـــود، در 29 ســـالگی در پاریـــس ب پـــورن شـــده ب
ـــروت  ـــدان ث ـــه کوکائیـــن در اســـپانیا جـــان داد. ایـــن خان ـــاد شـــدید ب ـــه دلیـــل اعتی حمیدرضـــا هـــم ب
هنگفتـــی کـــه از ملـــت ایـــران ســـرقت کردنـــد و فســـاد اخالقی شـــان از عوامـــل اصلـــی خودکشـــی های 

مکـــرر آنـــان اســـت.
کتاب دربار نوشته خسرو معتضد    منبع : 
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