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انقالب اسالمی ایران به مصداق حکومتی مردمی و دینی،  در بیش از 
چهار دهه فعالیت، این حقیقت را به نمایش گذاشت که ضرورت  حق جویی و 
حق خواهی، حرکت بر مدار فضیلت و خردمندی و اتصال به حبل اهلل المتین 

برای رسیدن به آرمان هاست.
شعار استقالل طلبی و آزادی خواهی مردم ایران در انقالب اسالمی، خواسته 
دائمی و مداوم ملت در ادوار مختلف تاریخ این میهن است و در شرایط کنونی، 
اجماع و اقبال تمامی دغدغه مندان و دلسوزان نظام، استمرار بر شعارهای 
انقالب، ازجمله خودکفایی، خوداتکایی، تکیه به توان داخلی، توجه به تولید 
ملی و عدم وابستگی به قدرت های شرق و غرب است. دیدگاهی که برخاسته 
از گفتمان حق خواهی ملت و دولت ایران بوده و تنها راه برون رفت از مشکالت 
داخلی را تکیه بر توان داخلی، رونق تولید، گشایش اقتصادی، توسعه و رونق 

کسب و کار در بازار داخلی ایران می داند.
شرکت فوالد مبارکه همچون سربازی در خط مقدم جبهه مقابله با تحریم های 
ظالمانه، مأموریت دائمی خود را پاسداری و حراست از ارزش های انقالب اسالمی 
ایران می داند و در این راه، استوار، محکم و با اراده، بر استمرار حرکت و مسیر رشد و 
تعالی کشور، رفع موانع و مشکالت حوزه اقتصاد و صنعت، رونق تولید و شکوفایی 

اقتصاد اهتمام می ورزد.
استمرار مسیر حق خواهی و عدالت جویی ملت ایران در شرایط کنونی، تنها در سایه 

اتکا و اتصال به ارزش های اولیه انقالب اسالمی میسر است و بدیهی است که تولید 
و شکوفایی، تنها در سایه خودباوری، تعهد، مجاهدت، سخت کوشی، برنامه ریزی 
و سیاست گذاری صحیح و اصولی در حوزه تولید محقق می شود. خوشبختانه این 
روحیه در میان مدیران و کارکنان شرکت فوالد مبارکه به خوبی تبلور یافته است 
و امید است با اراده خستگی ناپذیر فرزندان این میهن در حوزه اقتصاد و صنعت، 
رونق تولید، در زندگی و معیشت تمامی هم وطنان ایران اسالمی گشایش ایجاد کند.

بخش عمده ای از مسئولیت گذار از شرایط فعلی اقتصادی و رسیدن به ثبات 
اقتصادی، آرامش در بازار و رضایت مندی مردم در معاش،  بر دوش تولیدکنندگان 

به عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی است.
که در آستانه اعیاد مبارک شعبانیه، روز والدت حضرت امام حسین  کنون  ا
)علیه السالم(، حضرت ابوالفضل العباس )علیه السالم( و حضرت امام زین العابدین 
کیدات  )علیه السالم( و تقارن این ایام با روز مقدس پاسدار  قرار گرفته ایم و  با توجه به تأ
رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی  بر اهمیت جریان تولید در کشور، دور از حقیقت 
گر  تمامی تولیدکنندگان، صنعتگران و مجاهدان عرصه اقتصاد و جبهه  نیست ا
تولید را  به نوعی در زمره پاسداران عزت و شرافت و ارزش های انقالب اسالمی به 

شمار آوریم.
امید است با همت همه پاسداران و حافظان ثبات، امنیت و سالمت ایران اسالمی، 

این انقالب به انقالب حضرت مهدی موعود )عج( متصل شود. 

حضور مؤثر در جبهه تولید؛ پاسداری از ارزش های انقالب

اطالعیه
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 تندیس رضایت مندی مشتری
 به فوالد هرمزگان رسید

درمراسمانعقادتفاهمنامههمکاریمیاندانشگاهصنعتیاصفهانو
هلدینگسرمایهگذاریتوکافوالدمطرحشد؛

امکانات صنعت برای کاربست علم روز 
دنیا در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد

مدیربهداشتحرفهای،ایمنیومحیطزیستشرکتفوالدمبارکه
درگفتوگوبارادیومفوالدمطرحکرد:

 تالشی تمام عیار برای حفظ سالمت
 سرمایه انسانی شرکت فوالد مبارکه

مدیرخریدمواداولیهوانرژیفوالدمبارکهدرنخستینکنفرانس
تخصصیاستیلپرایسمطرحکرد:

افزایش میزان تولید فوالد در کشور 
یرساخت حمل ونقل 7نیازمند ارتقای ز 7 6 5
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مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت شرکت:

هیچ گاه روند تولید و توسعه را 
به تحریم ها گره نزدیم

4

تبلور اراده و دانش داخلی در به روزرسانی
2 ماشین 4 ریخته گری فوالد مبارکه

در فرایندی کامال بومی صورت گرفت؛

بازدیدازخطوط مدیرکلهماهنگیروابطعمومیهایدولتدر
تولیدوتصفیهخانهپسابشرکتفوالدمبارکه:

 با شناخت بیشتر و بازدید
 از فوالد مبارکه روایت های نادرست 

خنثی می شود

ناحیهآهنسازیفوالدمبارکهصورتگرفت: در

اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتقای 
 سیستم اتوماسیون صنعتی 
مدول D واحد احیا مستقیم

معاوناقتصادیومالیفوالدمبارکه:

افزایش سرمایه 94.54 درصدی 
فوالد مبارکه به تصویب 
هیئت مدیره شرکت رسید

5

3

5
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حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنانی به مناسبت عید 
مبعث، مهم ترین هدیه اسالم و بعثت به بشریت را دعوت به 
»تفکر و عقالنیت« و »تزکیه و مفاهیم اخالقی« برای مقابله با 
جاهلیت دانستند و با اشاره به شکل گیری جاهلیت مدرن در 
کید کردند:  غرب به صورت سازمان یافته و با ابعاد گسترده تر تأ
امروز مظهر واضح جاهلیت مدرن، رژیم مافیایی آمریکاست 

که اساسا یک رژیم بحران ساز و بحران زیست است.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به قضایای اوکراین و عبرت های آن، 
این موضوع را نمونه ای آشکار از سیاست بحران سازی آمریکا 
خواندند و افزودند: برخالف مواضع دوگانه غربی ها موضع ثابت 
جمهوری اسالمی ایران همواره مخالفت با جنگ و تخریب در همه 
مناطق دنیاست و عالج بحران اوکراین و قضاوت درباره آن را منوط 

به شناخت ریشه های واقعی آن می دانیم.
رهبر انقالب اسالمی بحران اوکراین را نیز نتیجه سیاست های 
کید کردند: امروز اوکراین قربانی سیاست  آمریکا خواندند و تأ
بحران سازی آمریکاست، زیرا آمریکا بود که با دخالت در مسائل 
داخلی اوکراین، راه انداختن اجتماعات و ایجاد کودتای مخملی 
و رنگی، حضور سناتورهای آمریکایی در اجتماعات معارضان و 

جابه جا کردن دولت ها، این کشور را به این نقطه کشاند.
کید بر موضع ثابت جمهوری اسالمی ایران در مخالفت  ایشان با تأ
کشته شدن مردم و تخریب  گفتند: ما با جنگ،  با جنگ، 
زیرساخت های متعلق به ملت ها در هر جای دنیا مخالفیم. این 
حرف ثابت جمهوری اسالمی است و سیاست ما مانند غربی ها 
دوگانه نیست که بمب انداختن بر سر کاروان عروسی در افغانستان 

و کشتن مردم عراق، مبارزه با تروریسم نام بگیرد.
ایشان، جنایت علیه مردم یمن را نمونه دیگری از رفتار متناقض 
غرب و آمریکا خواندند و گفتند: هشت سال است که مردم یمن 
زیر بمباران هستند، اما غربی ها نه تنها محکوم نمی کنند، بلکه از 
جنایت علیه مردم، پشتیبانی تبلیغاتی، رسانه ای، زبانی و حتی 

حمایت عملی می کنند.

درمحضر والیت

خبر

خـبــــــــــــــــــر

موضع ثابت جمهوری اسالمی ایران 
همواره مخالفت با جنگ و تخریب در 

همه مناطق دنیاست

 رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی تلویزیونی
 به مناسبت عید سعید مبعث:

دبیر حلقه صنعت قرارگاه جوانان گام دوم انقالب مطرح کرد؛

حمایت از بومی سازی صنایع در قرارگاه 

جوانان گام دوم انقالب در حوزه صنعت

 دبیر حلقه صنعت قرارگاه جوانان گام دوم انقالب گفت: 
حلقه صنعت قرارگاه گام دوم انقالب درصدد است در راستای 
تقویت خودباوری و اعتماد به مهندسان و نخبگان داخلی در 
کشور بکوشد تا ساخت قطعات و  مسیر بومی سازی در 

تجهیزات در کشور توسعه یابد.
رضا باقری در گفت وگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به گفتمان و 
جریان سازی گام دوم انقالب در حوزه صنعت، اظهار کرد: با توجه 
به نقش و جایگاه صنعت در کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، 
ضرورت دارد که الزامات و زیرساخت های تولید با تکیه بر دانش 
متخصصان داخلی فراهم شود و یکی از مهم ترین آن ها  مقوله 

بومی سازی است.
کید بر ضرورت و اهمیت مضاعف بومی سازی در تحقق  وی با تأ
اهداف گام دوم انقالب در حوزه صنعت، تصریح کرد: در شرایط 
فعلی کشور، بومی سازی و تولید داخلی یکی از مهم ترین راهبردها 
و سیاست های قرارگاه گام دوم انقالب در حوزه صنعت تعریف شده 
است و این قرارگاه در راستا و در مسیر نیل به خوداتکایی در 
صنایع خط مشی خود  را تبیین کرده است و تالش می کند تا با 
سیاست گذاری، راهبری و انجام حمایت های الزم، نقش مؤثر و 

سازنده ای در این خصوص ایفا کند.
کید بر اینکه  دبیر حلقه صنعت قرارگاه جوانان گام دوم انقالب با تأ
سیاست بومی سازی و استفاده از توانمندی های داخلی به عنوان 
یکی از اقدامات توسعه ای توسط این قرارگاه دنبال می شود، 
گفت: محور برنامه های بومی سازی این قرارگاه بر روی کاهش 
ارزبری، افزایش بهره وری و سودآوری بنگاه ها، کاهش هزینه های 
تمام شده و ارتقای توان ساخت داخلی و حرکت به سمت تحقق 

اقتصاد مقاومتی استوار است.
وی افزود: خوشبختانه تهدید تحریم توسط صنایع به فرصت 
تبدیل شده است و شاهد این هستیم که بسیاری از پروژه های 
بومی سازی انجام شده در شرکت ها برای اولین بار در کشور توسط 
صنایع انجام شده و قرارگاه گام دوم انقالب در صدد است تا با 
همگرایی با صنعت و تقویت خودباوری و اعتماد به مهندسان 
و نخبگان داخلی، مسیر بومی سازی در کشور را حمایت کند تا 

درنهایت ساخت قطعات و تجهیزات در کشور توسعه یابد.

محدودیت گازرسانی به صنایع پایان یافت فرصت سرمایه گذاری بخش خصوصی در معادن مزایده ای

مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در ابالغیه ای محدودیت 
مصرف گاز در صنایع را از هشتم اسفندماه پایان داد. در متن این 
ابالغیه آمده است:
با توجه به شرایط مصرف گاز در کشور و اعمال تغییرات الزم در شبکه 
توسط این مدیریت، خواهشمند است مقرر گردد از هشتم اسفندماه 
1400 نسبت به رفع محدودیت کامل مصرف گاز در صنایع سیمان، 
فوالد و پتروشیمی با شرکت های گاز استان، اقدام شود.

مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 
کندگی معادن سنگ آهن، ۲۶ درصد از  گفت: بر اساس نقشه پرا
مجوزهای بهره برداری ما مزایده ای است و بنابراین فرصت خوبی برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم آورده است.

عظیمی با بیان اینکه 10 درصد از پروانه های بهره برداری کل کشور را 
معادن گروه فلزی تشکیل می دهد اظهار کرد: از بین این پروانه های 
بهره برداری ۳۹ درصد از معادن، معدن آهن است.

به روزرسانی  از  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
ماشین 4 ریخته گری فوالد مبارکه در فرایندی کامال 

بومی خبر داد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد با بیان اینکه ماه های طالیی تولید پیش روی فوالد مبارکه قرار دارد، 
اظهار کرد: پس از طی محدودیت هایی که فوالد مبارکه طی ماه های اخیر 
با آن روبه رو بود، تولید در بخش های مختلف به شرایط عادی بازگشت 
و امید است بتوانیم با پایداری این شرایط، روند رو به پیشرفتی داشته 

باشیم.
وی افزود: طی زمان محدودیت منابع انرژی و توقف برخی خطوط تولید، 
فعالیت های بهینه سازی ارزشمندی در همه نواحی تولید به صورت 
مدیریت شده و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرفت و نتایج خوبی 

حاصل گردید.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه اخیرا بهره برداری از برخی 
از این اقدامات ارزشمند را شروع کردیم، خاطرنشان کرد: در ناحیه 
آهن سازی ارتقای اتوماسیون مدول D و کوره های آهک سازی و در ناحیه 
فوالدسازی افزایش ارتفاع قالب ماشین شماره 4 ریخته گری صورت گرفت 

که همه در نوع خود کارهایی بزرگ و درخور تقدیر است.
گذشته نه چندان دور توسط  که در  اتفاقاتی  وی اذعان داشت: 
شرکت های خارجی و صاحبان تکنولوژی صورت می گرفت امروز با وجود 
تحریم ها و با همت و غیرت فوالدمردان کشورمان از مرحله طراحی، 

شبیه سازی، ساخت تا نصب و راه اندازی در داخل صورت می پذیرد.
که قبال با ارزبری باال و با صرف زمان  کاری  کرد:  طیب نیا تصریح 
چندین ماهه و تحت نظارت و استقرار کارشناسان خارجی و واردات 
تجهیزات مربوطه در ریخته گری شماره 2 صورت پذیرفته، این بار پس 
از مطالعات اولیه و طراحی دقیق کارشناسان داخلی شرکت، طی مدت 
55 روز در فرصِت فراهم شده به دلیل محدودیت انرژی اعمال شده، به 
بهترین شکل ممکن و با موفقیت کامل انجام شد و با نهادینه سازی 
دانش آن، قابلیت انجام در سال های بعدی بر روی ماشین های 1 و 3 

ریخته گری فراهم شده است.
وی در پایان ابراز داشت: این افزایش ارتفاع قالب از 700 میلی متر به 900 
میلی متر باعث افزایش سرعت ریخته گری و در نتیجه، افزایش تولید و 
بهبود کیفیت سطحی تختال تولیدی خواهد شد؛ همچنین ارتقای 
اتوماسیون مدول D واحد احیای مستقیم توسط کارشناسان فنی این 
بخش و به پیمانکاری شرکت ایریسا با موفقیت انجام شده و عالوه بر 
افزایش بهره وری این واحد امکان تکرار آن در سایر مدول های احیای 

مستقیم شرکت در ریومپ های سال های بعدی وجود دارد.
در ماه های آینده شاهد ارتقای کمی و کیفی محصوالت 

فوالد مبارکه خواهیم بود
با اقداماتی نظیر ریومپ ارتقای ماشین 4 ریخته گری، اتوماسیون 
مدول احیا مستقیم و واحد آهک سازی شاهد ارتقای کمیت و کیفیت 

محصوالت شرکت فوالد مبارکه خواهیم بود.
کبری محمدی معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه  نیز در  عباس ا
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: با وجود محدودیت هایی که طی 
ماه های گذشته برای تأمین گاز صنایع خصوصا صنایع فوالدی به وجود 
آمده بود، با همت و غیرت تمام فوالدمردان فوالد مبارکه ریومپ ارتقای 
ماشین 4 ریخته گری، ارتقای اتوماسیون مدول احیا مستقیم و ارتقای 
واحد آهک سازی انجام شده که این اقدامات گام مؤثری برای ارتقای 

خطوط تولید این شرکت است.
 وی افزود: این محدودیت ها تبدیل به یک فرصت شده و عالوه بر اینکه 
باعث افزایش کیفیت در محصوالت می شود، امیدواریم ارتقای کمیت 
تولید را نیز در ماه های آینده شاهد باشیم تا در نهایت آثار محدودیت ها با 

اقدامات صورت گرفته جبران شود.

کبری محمدی گفت: تک تک این اقدامات دستاوردهای ارزشمندی  ا
در جهت ارتقای خطوط تولید بوده و کلیه مراحل طراحی، آماده سازی، 
ساخت و نصب تجهیزات توسط متخصصان داخلی فوالد مبارکه و 
پیمانکاران این شرکت انجام شده که همین جا از همه این عزیزان تشکر 

می کنم.
وی خاطرنشان کرد: ما امروز به جایی رسیده ایم که می توانیم شرایط تولید 
را پایدار سازیم و با ارتقا و بهبود تکنولوژی های تولید، حرفی برای گفتن 
داشته باشیم و چنین دستاوردهایی را در بقیه خطوط مانند ریخته گری 

و احیا مستقیم نیز پیاده سازی کنیم.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در پایان تصریح کرد: این اقدامات 
نتیجه خودباوری و اعتماد به دانش، همت و غیرت جوانان متخصص 
فوالد مبارکه است. فوالد مبارکه می تواند با نهادینه کردن دستاوردهای 
بومی سازی گام مؤثری در ارتقای تکنولوژی فوالدسازی در کشور داشته 

باشد.
غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه با اشاره به بومی سازی 
ماشین 4 ریخته گری توسط متخصصان داخلی این شرکت در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد اظهار کرد: توانایی انجام چنین کاری تنها در سطح 
گ )SMS DEMAG( وجود داشت،  شرکت های بزرگی نظیر اس ام اس دما
اما فوالد مبارکه توانست برای نخستین بار در کشور به این توانمندی 
برسد و کلیه مراحل بومی سازی ماشین 4 ریخته گری را با تکیه بر توان 

کارشناسان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم انجام دهد.
وی با بیان اینکه محاسبات فرایند متالورژیکی و محاسبات هیدرولیک 
و مکانیکی در بومی سازی ماشین شماره 4 ریخته گری از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، افزود: در این پروژه نحوه محاسبات اتوماسیون برق و 
اجرا نیز بسیار مهم است که خوشبختانه تمام مراحل به صورت کامل 
توسط کارشناسان واحد فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد 

مبارکه اجرا شده است.
مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه با بیان اینکه سطح دانش فنی ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم این شرکت با سطح دانش فنی شرکت 
سازنده آلمانی برابری می کند، خاطرنشان کرد: کارشناسان شرکت 
گ )SMS DEMAG( اذعان  سازنده ماشین شماره 4 اس ام اس دما
که  داشتند که بومی سازی این ماشین روند بسیار پیچیده ای دارد، چرا
به دلیل موقعیت فیزیکی و شرایط ماشین، بومی سازی آن بسیار دشوار 

بود.
وی اذعان داشت: تکنولوژی به کاررفته در بومی سازی ماشین شماره 4 
ریخته گری و انجام کلیه مراحل اعم از محاسبه و طراحی تا اجرا و ساخت 
قطعات موردنیاز در داخل کشور، یک وجه مهم این موفقیت است و از 

کیفیت هم توجه ویژه ای داشت. سوی دیگر باید به بومی سازی با
کرد:  سلیمی با اشاره به تکنولوژی قدیمی شرکت آلمانی تصریح 
بومی سازی ماشین شماره 4 ریخته گری فوالد مبارکه به دستان توانمند 

متخصصان داخلی این شرکت با تکنولوژی روز دنیا انجام شده است.
وی با اشاره به پروژه قالب 900 میلی متر ماشین شماره 4 ریخته گری مداوم 
ابراز داشت: در این پروژه، ماشین شماره 4 به قالب هایی به ارتفاع 900 
میلی متر تجهیز شده که بر کیفیت تولید تأثیر مستقیم خواهد داشت و 
کیفیت تر در فرایندهای پایین دست فوالدسازی  به تولید تختال های با

و ریخته گری منجر می شود.
مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه، سرعت ماشین ریخته گری و سیستم 
پیش بینی پارگی شمش BPS را از دیگر مزایای قالب 900 میلی متر برشمرد و 
گفت: پوسته ای که در داخل قالب منجمد می شود باعث کاهش حوادث 
که ارتفاع این قالب 20 سانتی متر از ماشین شماره 3 بیشتر  می شود، چرا
است؛ بنابراین به اندازه 20 سانتی متر فرصت بیشتری برای انجماد دارد 
و مانع بروز حوادث )Break out( خواهد شد که در نهایت باعث افزایش 

تولید می شود.

وی ارتقای تکنولوژی، افزایش کمیت و کیفیت و ارتقای ایمنی به لحاظ 
کاهش حوادث را   4 محور موفقیت بومی سازی ماشین شماره 4 
ریخته گری برشمرد و ادامه داد: ایده اجرای این پروژه 2 سال پیش مطرح 
گردید و پس از طی مراحلی، به طرحی عملیاتی مبدل شد؛ البته بخشی 
از کار این پروژه نیز ساخت قطعات قالب های مسی بود که با همکاری 

شرکت های دانش بنیان صورت گرفت.
سلیمی رمز موفقیت پروژه بومی سازی ماشین شماره 4 ریخته گری را 
کید کرد: این موفقیت نتیجه کار گروهی  در انجام کار تیمی دانست و تأ
کارشناسان و متخصصان شرکت فوالد مبارکه، شرکت های دانش بنیان 
و پیمانکاران شرکت است که منجر به خلق بستر دانشی شد. شرکت فوالد 
مبارکه یک پله به سمت فناور شدن در بخش ریخته گری مداوم پیش رفت 
که این مهم اندوخته ارزشمندی برای صنعت کشور محسوب می شود و 
الزم است از تمامی کارکنان شرکت فوالد مبارکه که در بومی سازی ماشین 

شماره 4 ریخته گری سهم داشتند، قدردانی کنم.
قاسم خوشدل پور، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه در این خصوص در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: پیوند 
موفقیت آمیز قالب آلمانی ماشین شماره 2 ریخته گری بر پیکر ماشین های 

قدیمی چهل ساله در این پروژه انجام پذیرفت.
وی با بیان اینکه در سال 1383 نخستین ریمومپ با طراحی و نظارت 
شرکت SMS-Demag آلمان بر روی ماشین شماره 4 ریخته گری اجرا شد، 
افزود: نصب اسیالتور هیدرولیکی بر روی این ماشین، پیش نیاز نصب 
قالب 900 میلی متر  بود، اما طراحی قدیمی سگمنت یک و تاندیش کار، 

نصب این نوع از قالب را با چالش روبه رو می کرد.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: 
برای این منظور تیمی از کارشناسان واحد، جلسات متعددی برگزار و با 
مدل کردن ماشین با کلیه جزئیات، امکان پذیری آن را تأیید کردند و با 
آماده سازی های قبلی در توقف ماشین، این کار را به سرانجام رساندند و 
برگ زرین دیگری را به دفتر افتخارات شرکت فوالد مبارکه اضافه کردند که 

الزم است از کلیه این عزیزان تقدیر و تشکر کنم.
نقش مهم شرکت ایریسا در بومی سازی ماشین ریخته گری 

شماره 4
پروژه تبدیل قالب ریخته گری ماشین شماره 4 فوالد مبارکه به امکان تغییر 
عرض در حین ریخته گری و همچنین افزایش ارتفاع قالب از 700 میلی متر 
به 900 میلی متر جهت افزایش کیفیت ریخته گری مجهز است که این امر 
منجر به دست یابی به سرعت باالتر در تولید تختال و نهایتا افزایش تولید 
خواهد شد؛ این پروژه با همکاری و برنامه ریزی دقیق تیم بهره برداری 
خط ریخته گری ماشین شماره 4 شامل تیم مکانیک و برق و اتوماسیون 
به همراه تیم برق و اتوماسیون شرکت ایریسا در توقف سالیانه ماشین 4 

راه اندازی گردید.
کبر گلبو، مدیرعامل شرکت ایریسا در گفت وگو با خبرنگار فوالد در این  ا
خصوص خاطرنشان کرد: نقش شرکت ایریسا در این پروژه، طراحی و 
ساخت سیستم کنترل و درایوهای خط 1 و 2 ریخته گری بود که جمعا 
شامل 2 عدد PLC-S7 400 و 8 عدد درایو و دربردارنده طراحی، تأمین 
برخی از قطعات، مونتاژ تابلو، تست FAT سیستم کنترل و درایوها، نصب 
تابلوها و عملیات مسیرسازی و کابل کشی کابل های قدرت، سیگنال، 
کانکشن و سیگنال چک در زمان توقف ماشین ریخته گری بود و طبق 

برنامه به انجام رسید.
وی عنوان داشت: کلیه فعالیت های این پروژه در کمتر از 2 ماه به سرانجام 
رسید و با توجه به هم زمانی این پروژه با راه اندازی پروژه های آهک و 
احیای فوالد مبارکه و همچنین به دلیل درگیری کارکنان با ویروس کرونا، 
فشار مضاعفی بر کلیه عوامل پروژه وارد کرد که خوشبختانه با برنامه ریزی 
دقیق و پشتکار کلیه تیم های اجرایی اعم از تیم بهره بردار فوالد مبارکه و 

کارشناسان شرکت ایریسا، این پروژه با موفقیت اجرا شد.
کبر گلبو، مدیرعامل شرکت ایریسا ا

 تبلور اراده و دانش داخلی 
در به روزرسانی ماشین 4 ریخته گری فوالد مبارکه

در فرایندی کامال بومی صورت گرفت؛

کبری محمدی معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه عباس ا

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه

قاسم خوشدل پور، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه
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3 کتشاف شرکت تجلی درباره  نادر گلشنی نسب مدیر امور معادن و ا
فعالیت های این شرکت در زمینه عنصر لیتیوم گفت: در حال حاضر 18 
محدوده پتانسیل دار در خصوص لیتیوم برای سرمایه گذاری شناسایی 
کرده ایم و در آینده یک تحول اساسی در حوزه کشف، استخراج و 
بهره برداری از فلز لیتیوم از طریق شرکت تجلی اتفاق خواهد افتاد.

معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران 
گفت: با یکپارچه سازی نهادهای دولتی و قانون گذاری باید هزینه های 
صادرات را کاهش دهیم.
به گزارش شاتا، فرهاد نوری در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان 
کرمان افزود: همه ما نیازمند حرکت روبه جلو هستیم تا چرخ های توسعه 
کشور را با سرعت بیشتری به حرکت درآوریم.

خـبــــــــــــــــــر      

تحول اساسی در حوزه لیتیوم کشور توسط شرکت تجلی لزوم کاهش هزینه های صادراتی

کامران مرادی، رئیس تعمیرات ماشین های 
ریخته گری مداوم 1 تا 4 شرکت فوالد مبارکه 

انجام وظیفه  ضمن  مداوم  ریخته گری  واحد   
سازمانی تولید تختال و حرکت در جهت چشم انداز 
و اهداف سازمان  اقدام به انجام این پروژه نمود. 
اجرای  پروژه هم زمان با تولید سایر قسمت ها و 
تحقق هم زمان پارامترهای کمی و کیفی، نیاز به 
برنامه ریزی دقیق و فشرده و همکاری و همدلی کلیه 

واحدهای ذی ربط داشت

مدیرعامل شرکت ایریسا گفت: با توجه به قدردانی و رضایت کارفرما 
از کیفیت اجرای این پروژه، از تمامی عوامل درگیر این پروژه اعم از مدیر 
پروژه، تیم برق و سخت افزار، کسب وکار اتوماسیون صنعتی، تیم بازاریابی 
و فروش، تدارکات، HSE و همه کارکنان پشتیبانی شرکت که در تأمین 
مالی و خدمات، این پروژه را با دقت و سرعت انجام دادند، تشکر می کنم.

افزایش سرعت و راندمان ماشین ریخته گری با استفاده از 
قالب های بلندتر

کامران مرادی، رئیس تعمیرات ماشین های ریخته گری مداوم 1 تا 4 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: قالب، یکی از اجزای اصلی پروسه ماشین 
که پوسته شمش تختال در قالب شکل می گیرد  ریخته گری است، چرا
و ضخامت پوسته به هنگام خروج از قالب نقش تعیین کننده ای در 
جلوگیری از پارگی شمش دارد. قالب با ارتفاع بیشتر، در سرعت یکسان 
ریخته گری، نسبت به قالب با ارتفاع کمتر، پوسته ضخیم تری ایجاد می کند 
و به این ترتیب، استفاده از قالب بلندتر، امکان افزایش سرعت و راندمان 

ماشین ریخته گری را در پی خواهد داشت.
وی ابراز داشت: در این پروژه قالب 900 میلی متر ماشین 2 به جای قالب 
700 میلی متر قدیمی بر روی ماشین شماره 4 جایگزین گردید و تفاوت 
تجهیزات این 2 ماشین چالش هایی بود که با بررسی های فنی رفع شد.

فناور شدن فوالد مبارکه با بومی سازی ماشین 4 ریخته گری
محمدعلی رحیمی، کارشناس تعمیرات برق، اتوماسیون و ابزاردقیق 
که  کرد: شاید زمانی  ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه بیان 
کارشناسان ایتالیایی در دهه 1980 مشغول طراحی این ماشین ریخته گری 
بودند، گمان نمی کردند قالب و سگمنت صفر این ماشین که قلب تپنده 
آن به حساب می آید و یکی از اجرای تکنولوژیک این ماشین است، روزی 
توسط کارشناسان توانمند و متخصص ایرانی با یک قالب جدیدتر و بزرگ تر 
و مجهز آلمانی تعویض شود و این ماشین محصوالت کیفی تری تولید کند.

وی ادامه داد: قالب 900 میلی متر ماشین شماره 2 ریخته گری از 
قابلیت های بیشتری نسبت به قالب های قدیمی ماشین شماره 4 
برخوردار است. یکی از این قابلیت ها امکان تغییر عرض موتوری به صورت 
Remote بوده که با تجهیز صفحات عرضی به سرو   و    موتور و درایو پوزیشن 
کنترل می تواند عملیات تغییر عرض محصول را به صورت اتوماتیک توسط 

PLC انجام دهد.
کارشناس تعمیرات برق، اتوماسیون و ابزاردقیق ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه تصریح کرد: دانش کنترل فانکشن های اجرایی که با زبانی 
متفاوت در ماشین شماره 2 موجود بود، به گونه ای مهندسی معکوس 
شد تا بتوانیم آن را با زبانی دیگر در ماشین های قدیمی مهندسی کنیم و با

 PLCهای موجود آن ها کنترل صفحات را عملیاتی کنیم.
اجرای پروژه تعویض قالب ها و سگمنت صفرهای ماشین 

شماره 4 از طریق بومی سازی
محمدرضا شریفی مبارکه، کارشناس تعمیرات مکانیک ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: قالب های جدید با ارتفاع صفحات 
مسی 900 میلی متر بر روی خطوط ریخته گری ماشین شماره 4 نصب شد 
که از مزایای آن می توان به امکان افزایش سرعت ریخته گری به میزان 
30 درصد، کاهش ناخالصی تختال تولیدی، امکان انجام تغییر عرض 
اتوماتیک با استفاده از موتورهای برقی قالب و همچنین تغییر عرض در 

حین ریخته گری اشاره کرد.
وی تصریح کرد: در سگمنت صفر جدید برای خنک سازی تختال از اسپری 
مخلوط آب وهوا )airmist( استفاده شده که عالوه بر افزایش خنک سازی 

شمش، موجب کیفیت سطح بیشتری در محصول نهایی می شود.
افزایش ارتفاع قالب ماشین 4 ریخته گری؛ گامی در مسیر 

سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«
مجتبی افشاری رئیس تعمیرات سرویس های جنبی نیز در این زمینه 
گفت: در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« در راستای عمل 
به منویات مقام معظم رهبری پروژه افزایش ارتفاع قالب ماشین 4 
ریخته گری در جهت افزایش تولید و افزایش تولید فوالدهای کیفی شروع 
شد و با استفاده از تخصص، تجربه و توانمندی داخلی و همکاری و 
همدلی تکنسین ها، کارشناسان، رؤسا و مدیریت ناحیه و پشتیبانی دیگر 

بخش های فوالد مبارکه این پروژه  با  موفقیت انجام شد.
وی افزود: پیرو مطالعات و بررسی های صورت گرفته، ملزومات موردنیاز 
این پروژه در قسمت تعمیرات جنبی ریخته گری  در دو بخش انجام شد: 
1- با توجه به افزایش ارتفاع قالب ماشین از 70 سانتی متر به 90 سانتی متر 
تأمین آب قالب موردنیاز )آب اولیه ماشین ریخته گری( از طریق تعویض 
پمپ های هاتول ماشین 4 صورت گرفت و پمپ هایی مشابه پمپ های 
ماشین 2 ریخته گری با توان تأمین دبی و فشار باالتر و طبق مشخصات 
فنی اعالم شده از طرف کارشناسان واحد بر روی هاتول ماشین 4 نصب 

و راه اندازی شد. 2- با توجه به تغییر سیستم خنک کاری این ماشین 
از سیستم پاشش آب به سیستم پاشش آب وهوا )میکس(، انشعاب 
موردنیاز برای دبی هوای مصرفی اعالم شده از طرف کارشناسان ماشین 

از مسیر هوای فشرده سایت تأمین گردید.
رئیس تعمیرات سرویس های جنبی انجام پروژه های این چنینی در این 
واحد را نشان همت، همدلی، وجود توانمندی و تخصص باال در بین 

کارکنان در فوالد مبارکه دانست.
تولید تختال با سرعت بیشتر  و  احتمال حادثه کمتر از مزایای 

قالب ۹۰۰ میلی متری جدید
گفت: قالب 900  روح اله بیرانوند رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم 
میلی متری جدید نسبت به قالب 700 میلی متری قبلی دارای قابلیت ها 
و ویژگی های بسیار بارزتری است که از آن جمله می توان به تولید تختال 
با سرعت باالتر، احتمال حادثه کمتر، کنترل بیشتر بر مقدار ناخالصی 
و یکنواختی انجماد اشاره کرد. همچنین قالب جدید دارای سیستم 
پیش بینی پارگی تختال است که می تواند مانع بروز حوادث سنگین 

خسارتی گردد که بسیار ارزشمند است. 
ج، تعمیرگاه  وی افزود: با توجه به تحریم های اخیر و عدم تأمین خار
ریخته گری مداوم با همکاری دفتر فنی تعمیرات و واحد بومی سازی  و سایر 
واحدهای مرتبط اقدام به تأمین قطعات موردنظر از داخل کشور نموده و 
سپس با تکیه بر توان و دانش موجود در تعمیرگاه ریخته گری مداوم، اقدام 
به مونتاژ و آماده سازی قالب های 900 میلی متری موردنیاز برای ماشین 
4 نمودند که در نوع خود یک فرایند تکنولوژیکی بسیار ارزشمند است.  
این کار تنها در توان کشورهای سازنده ماشین های ریخته گری است، 
اما تعمیرگاه ریخته گری مداوم در طول سال های بهره برداری به این 
توانمندی دست یافته است. امید است با مستندسازی علمی این گونه 
فعالیت ها، این گونه موارد پس از تبدیل به دانش تکنولوژیکی، در آینده نیز 
مورد استفاده قرار گیرد تا صنعت فوالد کشور از کشورهای فناور خارجی 

بی نیاز گردد.
نقش بومی سازی ماشین 4 ریخته گری در کیفیت تولید

سیداحمد طباطبائی، سرپرست خدمات جنبی ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: قالب ریخته گری نقطه شروع فرایند تولید 
در ماشین ریخته گری بوده و سهم بسزایی در کیفیت و کمیت تولید بر 
عهده دارد. در روند جایگزینی قالب ماشین ریخته گری، در مرحله اول با 
مدل سازی چندین هزار قطعه کوچک و بزرگ، مدلی دقیق از ماشین 

ریخته گری تهیه شد.
سرپرست خدمات جنبی ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه با 
بیان اینکه در گام بعدی امکان پذیری جایگزینی قالب جدید بر روی 
ماشین های قدیمی ریخته گری با استفاده از مدل تهیه شده بررسی و 
ح های اصالحی و نقشه های اجرایی  پس از کنترل همه جوانب، طر
تهیه شد، خاطرنشان کرد: اجرای موفق این پروژه نتیجه اعتماد به توان 
کارشناسی موجود در فوالد مبارکه بود و نشان داد با ایجاد ساختارهای 

پویا می توان گام های بزرگی در خودکفایی و پیشرفت برداشت.
بومی سازی ماشین 4 ریخته گری؛ انجام وظیفه سازمانی 

تولید تختال و حرکت در جهت چشم انداز و اهداف سازمان 
مهدی دلیلی، سرپرست تولید و تعمیرات ماشین ریخته گری در خصوص 
بومی سازی ماشین 4 ریخته گری گفت: واحد ریخته گری مداوم ضمن 
انجام وظیفه سازمانی تولید تختال و حرکت در جهت چشم انداز و اهداف 
سازمان  اقدام به انجام این پروژه نمود. اجرای  پروژه هم زمان با تولید سایر 
قسمت ها و تحقق هم زمان پارامترهای کمی و کیفی، نیاز به برنامه ریزی 

دقیق و فشرده و همکاری و همدلی کلیه واحدهای ذی ربط داشت.
وی افزود: این مهم با برگزاری جلسات مدیریتی و کارشناسی متعدد در 
شرکت انجام شد و نتیجه تالش همکاران به ثمر نشستن پروژه و اثبات توان 
فنی ایشان حتی به شرکت های سازنده و فناور تجهیزات ریخته گری است.
تعویض قالب ماشین 4 از 7۰۰ میلی متر به ۹۰۰ میلی متر مستلزم 

برنامه نویسی، نمایش در HMI و طراحی پایپینگ و ابزار دقیق
اسماعیل باقری کارشناس اتوماسیون و ابزار دقیق ریخته گری مداوم 
گفت: جهت تعویض قالب ماشین 4 از 700 میلی متر به 900 میلی متر  باید 
تغییرات موردنیاز جهت برنامه نویسی، نمایش در HMI و طراحی پایپینگ 
و ابزار دقیق صورت می گرفت؛ بنابراین جهت فرمان به موتورها و درایوهای 
قالب برنامه الزم به زبان fbd نوشته شد و با ایجاد صفحات نمایش و 
فرمان در HMI سیگنال ها و وضعیت درایوها به نمایش درآمد. همچنین 
جهت هر خط 4 عدد کنترل والو آب وهوا اضافه شد که برنامه و نمایش آن 

گانه لحاظ گردید. به صورت جدا
کاهش چشمگیر عیوب ظاهری در تختال با تغییر در 

خنک سازی پوسته انجماد در قالب

منصور سنائی نژاد کارشناس دفتر فنی تولید ریخته گری مداوم با بیان 
اینکه قالب های با ارتفاع 900 میلی متر نقش اساسی در کاهش ناخالصی 
در تختال دارند، به پروژه هایی که در واحد ریخته گری مداوم جهت کاهش 
عیوب و ناخالصی تختال در حال پیگیری است اشاره کرد و گفت: یکی از 
مهم ترین آن ها تغییر قالب های ماشین 4 ریخته گری از قالب های با ارتفاع 

700 میلی متر به 900 میلی متر است. 
وی  ادامه داد: جریان ذوب در قالب های 900 میلی متر با توجه به 
شبیه سازی هایی که قبال انجام گرفته است، بسیار بهبود می یابد و باعث 
می شود میزان ناخالصی در تختال ها کاهش یابد. همچنین با توجه به 
تغییر در خنک سازی پوسته انجماد در قالب، عیوب ظاهری در تختال 
کاهش چشمگیری خواهد داشت و با توجه به تغییرات اعمال شده در 
ماشین 4 ریخته گری می توان از این ماشین جهت ریخته گری گریدهای 
با کیفیت باال استفاده کرد. همچنین با توجه به دانش فنی کسب شده 
در این پروژه و پروژه های قبلی مانند ریخته گری تختال با ضخامت 300 
میلی متر در ماشین 5 و تختال با ضخامت 250 میلی متر در ماشین 2، 
در واحدهای تولید و دفتر فنی ریخته گری این امکان به وجود آمده 
که در جهت توسعه و بهبود ماشین های قدیمی با توجه به نیاز بازار 
و ریخته گری گریدهای خاص گام های مؤثری برداشت و الزم است 
از کلیه همکاران در واحدهای تولید و تعمیرات و دفاتر فنی تولید و 

تعمیرات تشکر کنم. 
بومی شدن بخش زیادی از دانش طراحی ماشین 

ریخته گری در آینده نتایج درخشان دیگری رقم می زند
مهدی کریمی، کارشناس مکانیک ریخته گری با بیا اینکه  قالب یکی از 
مهم ترین تجهیزات ماشین ریخته گری مداوم است افزود: افزایش ارتفاع 
قالب باعث بهبود کیفیت تختال تولیدی می گردد؛ همچنین احتمال بروز 
حوادث را نیز کاهش می دهد. عالوه بر این، به علت امکان افزایش سرعت 
ریخته گری، تأثیر زیادی در افزایش ظرفیت تولید ماشین ریخته گری دارد. 
وی افزود: در پروژه افزایش ارتفاع قالب مشکالتی مانند محدودیت فضا، 
به علت عدم تغییر تجهیزاتی مانند لدل تارت، تاندیشکار و سگمنت های 
کچر و سازه خطوط نیز اجازه انجام  ماشین ریخته گری وجود داشت؛ استرا
چنین کاری را نمی داد، بنابراین با شبیه سازی سه بعدی و مدل کردن 
ماشین ریخته گری، طراحی و پیاده سازی تجهیزاتی مانند قالب و سگمنت 
صفر جدید، بر روی تجهیزات پیاده شده قبلی، در مدل های ایجادشده، 
انجام گردید. در مرحله بعد محاسبات موردنیاز مجددا انجام شد و موارد 
متالورژیکی موجود، بررسی و با توجه به این موارد، طرح بازنگری گردید و 
تغییرات الزم در آن به وجود آمد؛ همچنین سازه های موردنیاز طراحی شد 
و تغییراتی نیز در ماشین حمل تاندیش اعمال گردید. در نهایت ریل های 
ماشین حمل تاندیش و تجهیزات محافظ قالب طراحی شد. این پروژه 
عالوه بر اینکه باعث ارتقای ماشین ریخته گری گردید، بومی شدن بخش 
زیادی از دانش طراحی ماشین ریخته گری را در بردارد که می تواند در آینده 

نتایج درخشان دیگری رقم بزند.
انجام پروژه قالب ۹۰۰ میلی متری نشان دهندۀ توانایی شرکت 

فوالد مبارکه در ساخت ماشین ریخته گری با کیفیت مطلوب
حسین شیرمحمدی تکنسین تعمیرات ریخته گری با اشاره به اینکه 
کیفیت محصوالت یکی از اهداف مهم شرکت فوالد است و رسیدن به 
این مهم همیشه جزو برنامه های مدیریت بوده است، گفت: تغییر 
قالب 700 به 900 میلی متر یک پروژه بسیار عالی در همین راستا ست که 
با همت و دانش داخلی و با تکیه بر متخصصان تیم تعمیرات ریخته گری 

به انجام رسید. 
وی افزود: طراحی و ساخت و اجرای این پروژه با در نظر گرفتن تمام 
کیفیت باالی تختال های  که  گرفته  استانداردهای موجود صورت 
تولیدشده گواه این نکته است. شرکت فوالد مبارکه با انجام این پروژه 

کیفیت مطلوب دارد. نشان داد توانایی ساخت ماشین ریخته گری را با
پروژه قالب ۹۰۰ میلی متری؛ تجلی »خواستن توانستن است«
رضا مختاری  تکنسین تعمیرات برق و اتوماسیون ریخته گری مداوم نیز 
در خصوص پروژه مهم و راهبردی قالب 900 میلی متر گفت: متخصصان 
و کارشناسان فوالد مبارکه بار دیگر شعار »خواستن توانستن است« را در 

عرصه عمل به اجرا گذاشتند.
وی افزود:کارکنان تعمیرات ریخته گری که بارها و بارها توانایی خود را در 
به بار نشاندن پروژه های بسیار سخت و دشوار نشان داده اند، این بار نیز  
تخصص خود را در به بار نشاندن پروژه مهم و راهبردی قالب 900 میلی متر 
به کار گرفتند  و با همت و اراده خود توانستند سرانجام پروژه قالب 900  
میلی متری را در ماشین 4 ریخته گری اجرا کنند. من نیز به عنوان عضو 
کوچکی از خانواده بزرگ فوالد مبارکه این موفقیت فوق العاده را به همه 

همکاران و خانواده فوالد مبارکه تبریک عرض می نمایم. 

خبر کوتاه

 اجرای موفقیت آمیز پروژه

  ارتقای سیستم اتوماسیون صنعتی 

مدول D واحد احیا مستقیم

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی 
از اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتقای سیستم اتوماسیون صنعتی 
مدول D واحد احیا مستقیم شرکت فوالد مبارکه در توقفات 
ناشی از محدودیت مصرف گاز،  زودتر از برنامه زمان بندی و با 

رعایت کامل موارد ایمنی خبر داد.
رضا خادم کیمیائی افزود: با توجه به قدیمی بودن سیستم 
DCS و PLC اتوماسیون موجود وعدم پشتیبانی و به روزرسانی 
سخت افزار و نرم افزار از طرف سازنده و همچنین محدودیت 
ظرفیت پردازش اطالعات و آرشیو اطالعات فرایندی و آالرم ها 
و... و لزوم ارتقای آن، پروژه مذکور در قالب قرارداد طراحی، خرید، 

نصب و راه اندازی به شرکت ایریسا ابالغ شد.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه هم زمان با محدودیت های 
کار  گاز در ناحیه آهن سازی و در مدت 25 روز و با  مصرف 
شبانه روزی و همراهی کلیه عوامل و با رعایت کامل موارد فنی و 

ایمنی اجرا شد و به بهره برداری رسید.
مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی در ادامه 
به مهم ترین مزایای اجرای این پروژه اشاره و تصریح کرد: افزایش 
قابلیت اطمینان با توجه یکپارچه بودن سیستم انتخاب شده 
کنترلرهای قدرتمند، ارتقای امنیت سیستم  و استفاده از 
اتوماسیون جدید، دسترسی به آرشیو کامل اطالعات تولید و 
عملکرد سیستم، افزایش سرعت عیب یابی، سهولت تأمین 
قطعات یدکی و قابلیت تعریف کاربر و سطوح دسترسی مختلف از 

مهم ترین مزایای اجرای این پروژه بود.
محمد حسنی، رئیس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی نیز در 
این خصوص یادآور شد: علی رغم مشکالت ناشی از تحریم های 
ظالمانه آمریکا بر علیه کشور که بر تأمین کاال، الیسنس، خدمات 
آموزشی و پشتیبانی از طرف سازنده اصلی به همراه افزایش زمان و 
دشواری های انتقال پول و عقد قرارداد با شرکت های خارجی تأثیر 
مستقیم  داشت، پروژه در موعد مقرر و در زمان توقف بهمن ماه 
درمدول D واحد احیا مستقیم انجام شد.اجرای این پروژه با 
صرف بیش از 6 هزار نفرساعت و با حضور نفرات اجرایی پیمانکار 

در جبهه کاری موازی و مختلف با موفقیت صورت گرفت.
کارشناس اجرای پروژه های ناحیه   سید محمد حبیبی، 
آهن سازی نیز در خصوص مهم ترین فعالیت های انجام شده 
در اجرای این پروژه، اضافه کرد: جداسازی کابل های کنترل و 
سیگنال، کابل کشی و سربندی کابل ها، نصب تابلوهای جدید 
کنترل و قدرت و تابلوهای ورودی و خروجی، نصب میزهای 
اپراتوری و برقراری ارتباط بین سرورها و کابینت های کنترل از 

مهم ترین فعالیت های صورت گرفته در این پروژه بود.
وی تصریح کرد: پس از جایگزینی سخت افزار )شامل کابینت ها، 
عملیات  و...(  مهندسی  و  اپراتوری  کنسول های  و  میزها 
سیگنال چک و فانکشن سایت با همکاری تیم بهره برداری احیا 
مستقیم انجام شد و پروژه زودتر از برنامه زمانی با سیستم کنترل 

اتوماسیون صنعتی جدید تحویل بهره بردار گردید.
محمدرضا فتحی مدیر واحد احیا مستقیم ضمن ابراز رضایت از 
اجرای این پروژه در واحد احیا مستقیم، افزود: با توجه به اهداف 
و نقشه راه شرکت، یکی از اقدامات مشخص شده در جهت رفع 
کنترل جدید به جای  موانع تولید، جایگزینی سیستم های 
سیستم های قدیمی است که عمال با توجه به سال تولید و طراحی 
آن ها دارای محدودیت های زیادی نظیر، عدم پایداری سیستم 
به دلیل فرسودگی قطعات زیرمجموعه و عدم امکان تأمین به 
دلیل خارج از رده تولید بودن، عدم امکان افزایش ظرفیت انتقال 
پردازش داده ها و افزودن سیگنال های جدید و عدم امکان آرشیو 
اطالعات و...بود. با اجرای این پروژه محدودیت های فوق رفع 
کنون مدول D واحد احیا مستقیم با استفاده از سیستم  شد و هم ا

جدید در مدار تولید قرار گرفته است.
حمید علیان سرپرست تعمیرات برق و ابزاردقیق واحد احیا 
مستقیم در ادامه به دیگر محدودیت های سیستم اتوماسیون 
قبلی اشاره کرد و گفت: نبود سیستم افزونه )Redundancy( که 
باعث توقف فرایند در صورت خرابی بخشی از سیستم کنترل 
می شد و همچنین قدیمی بودن سیستم که آسیب پذیری آن در 
برابر نفوذ و خرابکاری سایبری احتمالی را به همراه داشت از دیگر 

محدودیت های سیستم اتوماسیون قبلی بود.
وی تصریح کرد: با توجه به موارد ذکرشده و به منظور افزایش 
قابلیت دسترسی مدول و جلوگیری از توقفات ناخواسته و نهایتا 
افزایش کمی و کیفی محصول، اجرای این پروژه در دستور کار 
قرار گرفت و علی رغم وجود پیچیدگی های فنی زیاد، با دقت نظر 
و تخصص تیم های اجرا و نظارت پروژه و بهره برداری، بدون هیچ 
اشکالی و در  زمان کمتر از پیش بینی های انجام شده، سیستم 

قدیمی به طور کامل حذف و سیستم جدید جایگزین آن شد.
مدیریت اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی در 
پایان از زحمات کارکنان واحد اجرای پروژه های آهن سازی، 
دستگاه نظارت، مدیریت و پرسنل بهره برداری ناحیه آهن سازی 
و کلیه همکارانی که در برنامه ریزی، اجرا و راه اندازی این پروژه 

مشارکت داشتند، تشکر و قدردانی کرد. 

در ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه صورت گرفت:
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خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

صنعت نمایشگاه دارای آثار اقتصادی قابل توجهی است 
که از سه منظر ستانده، تولید ناخالص داخلی و اشتغال قابل 
ارزیابی است. بر اساس آخرین اطالعات منتشرشده توسط 
اتحادیه جهانی نمایشگاه های بین المللی، در سال 2018، 
حدود 167 میلیارد یورو تولید ناخالص داخلی و تقریبا 3.2 
میلیون شغل از محل نمایشگاه های بین المللی ایجاد شده و 
فروش کسب وکارها )ستانده( نیز حدود 275 میلیارد یورو 

بوده است.
بر اساس آخرین گزارش این اتحادیه، مجموع فضای نمایشگاهی 
در سراسر جهان برای سال 2022، به حدود 40.5 میلیون مترمربع 

می رسد و تعداد نمایشگاه ها نیز 1351 است. 
25 اقتصاد برتر جهان  

مؤسسه investopedia در ماه فوریه 2022، جدیدترین رتبه بندِی 
ثروتمندترین کشورهای جهان را با جزئیات تولید ناخالص داخلی 
منتشر کرده است. زمانی که از رونق اقتصادی یا رکود اقتصادی 
صحبت به میان می آید؛ قبل از هر چیز، بحث تولید ناخالص 
داخلی یا )GDP( مطرح می شود. تعریف استاندارد تولید ناخالص 
داخلی عبارت است از ارزش بازاری )ارزش پولی( تمامی کاالها و 
خدمات نهایی تولیدشده در داخل مرزهای یک کشور طی دوره 

زمانی خاص و معین، که معموال یک سال است.
در مقایسه با 25 اقتصاد برتر در سال 2000، تحقیقات این مؤسسه 
نشان داده است که تنها دو کشور در 25 اقتصاد برتر، یعنی تایلند و 
اندونزی، قبال در این فهرست قرار نداشته اند. چین و هند نیز با قرار 
گرفتن در جایگاه ششم و سیزدهم در سال 2000، در فهرست جدید 

به ترتیب به جایگاه دوم و پنجم صعود کرده اند.
درحالی که سال 2020 جدیدترین داده های ساالنه موجود 
کووید-19 تأثیر زیادی  کشورها است، همه گیری  برای این 
کاهش  بر اقتصادهای سراسر جهان داشته است. به دلیل 
قیمت انرژی، کاهش توریسم، کاهش حجم تجارت و تعطیلی 
فروشگاه ها به دلیل قرنطینه، کشورها شاهد کاهش بی سابقه ای 
گرچه بسیاری از اقتصادها در  در تولید ناخالص داخلی بوده اند. ا
سه ماهه سوم سال 2020 شروع به بهبود فضای تجارت و شرایط 
کثر قریب به اتفاق 25 کشور برتر، رشد  اقتصادِی خود کرده بودند، ا
تولید ناخالص داخلی منفی را به نسبت پیش از این همه گیری 

تجربه کرده اند.
ایاالت متحده

 ایاالت متحده با 20.89 تریلیون دالر تولید ناخالص داخلی اسمی، 
در سال 2020، همچنان بزرگ ترین اقتصاد جهان و در رتبه نخست 
قرار دارد که با تولید ناخالص داخلی اسمی اندازه گیری می شود. 
بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی این کشور، مربوط به 
ک، بیمه،  بخش اقتصاد خدمات است که شامل امور مالی، امال

خدمات حرفه ای و تجاری، و مراقبت های بهداشتی است.
ایاالت متحده دارای اقتصاد نسبتا باز است که به واسطه آن، 
سرمایه گذاری تجاری انعطاف پذیر و سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی را در این کشور تسهیل می کند. اقتصاد ایاالت متحده در 
خط مقدم فناوری در بسیاری از صنایع قرار دارد، اما با تهدیدهای 
فزاینده ای به شکل نابرابری اقتصادی، افزایش هزینه های 
خالص مراقبت های بهداشتی و امنیت اجتماعی و زیرساخت ها 

مواجه است.
چین

چین با 14.72 تریلیون دالر، دومین تولید ناخالص داخلی اسمی 
جهان را دارد و با رشد ساالنه ای که به طور مداوم از ایاالت متحده 
پیشی می گیرد، در مسیر تبدیل شدن به بزرگ ترین اقتصاد جهان 

از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی در سال های آینده است.
همان طور که چین به تدریج اقتصاد خود را در چهار دهه گذشته 
باز کرده است، توسعه اقتصادی و استانداردهای زندگی نیز بسیار 
بهبود یافته است. سیاست صنعتی پیشرفته این کشورکه تولید 
داخلی را تشویق می کند، چین را به کارخانه جهان و صادرکننده 
شماره یک جهان تبدیل کرده است. علی رغم این مزایا، چین با 
چالش های مهمی مانند پیری سریع جمعیت و تخریب شدید 

محیط زیست مواجه است.
ژاپن

کشور ژاپن با 5.6 تولید ناخالص داخلی، سومین قدرت اقتصادی 
جهان است. تولید ناخالص داخلی آن در سال 2019 از مرز 
5 تریلیون دالر عبور کرد. همکاری قوی بین دولت و صنعت و 
دانش فنی پیشرفته، اقتصاد تولیدی و صادرات محور ژاپن را 
توسعه بخشیده است. بسیاری از کسب وکارهای بزرگ ژاپنی 
 keiretsu به عنوان شبکه ای از شرکت های به هم پیوسته به نام

سازماندهی شده اند.
پس از دهه گمشده )رکود اقتصادی جهان از 1991 تا 2001( و تأثیر 
رکود بزرگ جهانی، ژاپن سیاست های اقتصادِی جدیدی را با 
محوریت سیاست های نخست وزیر سابق شینزو آبه به کار بست 
که در نتیجه آن، جهان شاهد افزایش رشد اقتصادِی پایدار این 
کشور بوده است. بااین حال، ژاپن ازنظر منابع طبیعی فقیر است 
و به واردات انرژی وابسته است؛ به ویژه پس از تعطیلی عمومی 
صنعت انرژی هسته ای خود پس از فاجعه فوکوشیما در سال 2011، 
شرایط پیچیده ای را تجربه کرده است. ژاپن همچنین با جمعیتی 

که به سرعت در حال پیر شدن است دست وپنجه نرم می کند.
پس از این سه کشور بزرگ اقتصادی جهان، کشورهای آلمان با 
)3.85(، انگلستان )2.76(، هند )2.66(، فرانسه )2.63(، ایتالیا 
)1.89(، کانادا )1.64(، کره جنوبی )1.64( تریلیون دالر، دهمین 
اقتصاد بزرگ جهان است. در رتبه های بعدی، کشورهای روسیه، 
برزیل، استرالیا، اسپانیا، مکزیک، اندونزی، هلند، سوئیس، 
ترکیه، عربستان سعودی، لهستان، سوئد، بلژیک، تایلند و اتریش 

در رده های یازدهم تا بیست و پنجم جای گرفته اند.

مروری بر صنعت نمایشگاه در جهان

کید کرد: رئیس هیئت عامل ایمیدرو تأ
کتشاف تأمین خواهد شد. ک فوالدسازان با فعال شدن معادن تحت ا خورا

مدیر توسعه کسب وکار اینومکس مطرح کرد:
فرایند بیولیچینگ مواد معدنی باارزش را از سنگ های کم عیار تفکیک می کند.

بـا  گذشـت،  کـه  سـالی  در  مبارکـه  فـوالد 
استفاده از تدابیر و تصمیماتی که اتخاذ شد، 
حتـی در مقاطعـی که بـا کمبـود شـدید انرژی 
مواجه بود، در تولید محصوالت نهایی خود 
دسـتاوردهای خوبـی را رقـم زد و بـا اسـتفاده 
بهینه از توقف های حادث شـده، توانسـت 
تعمیـرات اساسـی، بهینه سـازی، نوسـازی و 
اقدامات اصالحی ارزشـمندی را در خطوط 

تولیـد انجـام دهـد

 پیش بینـی می شـود از تابسـتان سـال آینـده 
بـوط بـه موضـوع آب بـر روی  فشـارهای مر
شـرکت فـوالد مبارکـه بیشـتر شـود. البتـه بـا 
برنامه ریزی برای پروژه ره نگاشـت آب، 13 یا 
14 اقـدام بـزرگ در ایـن زمینـه انجـام خواهد 
شـد. یکـی از ایـن پروژه هـا تبدیـل برج هـای 
تـر بـه هیبریـد اسـت کـه در صـورت تحقـق 
آن، 7۰ درصـد آب مورداسـتفاده در فراینـد 

خنـک کاری کاهـش پیـدا خواهـد کـرد

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت 
این شرکت گفت: فوالد مبارکه در سال های اخیر 
هیچ گاه روند تولید و توسعه را به تحریم ها گره نزده و 
با مدیریت مؤثر، تحریم را به فرصتی برای تقویت توان داخلی تبدیل 

کرده و خود را با شرایط موجود وفق داده است.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه، در 
جلسه کمیته مدیریت این شرکت، ضمن تسلیت شهادت حضرت امام 
موسی کاظم )علیه السالم( و تبریک اعیاد ماه مبارک رجب، به ویژه عید 
کید بر اهمیت توجه به مأموریت یکایک اعضای خانواده بزرگ  مبعث، با تأ
فوالد مبارکه اظهار کرد: در آستانه سالروز بعثت حضرت محمد مصطفی 
)صلی اهلل علیه وآله( باید به این نکته توجه کرد که رسالت هریک از ما در 
این عالم چیست و برای چه مأموریتی خلق شده ایم؛ در حقیقت هر 

فردی باید بداند که با هدف مشخصی در این عالم مبعوث شده است.
روند رشد و تعالی، روندی بی پایان است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه هر انسانی باید بتواند 
مأموریت خود را پیدا کند و در جایگاه خود آن مأموریت را انجام دهد، 
خاطرنشان کرد: همه سازمان ها دارای مأموریتی هستند و ما   در شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی، مأموریت بزرگی داریم. 
رسالت امروز فوالد مبارکه تحقق رشد و توسعه کشور است و بر این اساس، 
یکایک مدیران و کارکنان این مجموعه نیز مأموریت دارند تا با حرکت در 

این مسیر، در راستای رشد و توسعه کشور گام بردارند.
طیب نیا با اشاره به موفقیت اخیر شرکت فوالد مبارکه در کسب تندیس 
زرین جایزه ملی تعالی سازمانی عنوان داشت: جایزه ملی تعالی سازمانی 
به شرکت هایی تعلق می گیرد که روند رشد و تعالی تثبیت شده ای داشته 
باشند و این جایزه از این جهت ارزشمند است، اما همه ما باید به این 
موضوع واقف باشیم که مسیر رشد و تعالی، روندی بی پایان است و 

گام های بلندی در این مسیر پیش روی ماست.
تحقق دستاوردهای فوالد مبارکه علی رغم محدودیت ها

وی با بیان اینکه میزان ارزش آفرینی و تولید فوالد مبارکه در سال 1400 
علی رغم کمبودها، رضایت بخش بود و دستاوردهای قابل توجهی در 
شرکت رقم خورد، اضافه کرد: در سال جاری تا حد زیادی به اهداف خود 
در بخش تولید رسیده ایم که همگی حاصل زحمات کارکنان و شرکای 
کسب وکار ما بوده و خوشبختانه ازنظر میزان دست یابی به اهداف سود 

و درآمد نیز توانستیم رضایت سهام داران پرشمار شرکت را جلب کنیم.
کید بر ضرورت پیش بینی نحوه مقابله  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
با محدودیت های انرژی و حفظ میزان تولید در سال آینده اظهار داشت: 
برای تولید در سال 1401 باید با عنایت به تجربه محدودیت های بسیار زیاد 
انرژی در سال جاری به گونه ای برنامه ریزی کنیم که آسیب های ناشی 
گفته نماند  از کمبود برق و گاز نسبت به سال 1400 به مراتب کمتر شود. نا
که فوالد مبارکه در سالی که گذشت، با استفاده از تدابیر و تصمیماتی که 
اتخاذ شد، حتی در مقاطعی که با کمبود شدید انرژی مواجه بود، در تولید 
محصوالت نهایی خود دستاوردهای خوبی را رقم زد و با استفاده بهینه 
از توقف های حادث شده، توانست تعمیرات اساسی، بهینه سازی، 

نوسازی و اقدامات اصالحی ارزشمندی را در خطوط تولید انجام دهد.
هیچ گاه روند تولید و توسعه را به تحریم ها گره نزدیم

وی تصریح کرد: سال آینده برای فوالد مبارکه به عنوان شرکتی که 
که ما  همواره درصدد پیشتاز بودن است، سال مهمی خواهد بود؛ چرا
می خواهیم ثابت کنیم که همیشه در مسیر تعالی هستیم. بنگاه های 
اقتصادی هوشمند، در هر شرایطی که باشند، می توانند از فرصت های 

خود بهترین بهره را ببرند.
کید بر گره نزدن روند تولید و وضعیت اقتصاد کشور به  طیب نیا با تأ
کرات بیان داشت: فوالد مبارکه هیچ گاه روند تولید  تحریم ها و نتیجه مذا
و توسعه را به تحریم ها گره نزده و با مدیریت مؤثر، تحریم را فرصتی برای 
که باید از این دستاوردها  تقویت توان تولیدکنندگان داخلی کرده، چرا

مراقبت کرد.
اجرای پروژه های توسعه با اولویت ارتقای بهره وری، 

کیفیت و عملکرد زیست محیطی
وی با اشاره به نقش فوالد مبارکه در تنظیم بازار و حمایت از صنایع 
کید کرد: سیاست گذاری فوالد مبارکه برای سال آینده  پایین دستی تأ
تمرکز بر حفظ سودآوری شرکت از طریق افزایش میزان فروش و تحویل 
محصوالت با ارزش افزوده باالتر و سرمایه گذاری های مولد است تا از این 
طریق،  تأثیرات احتمالی ناشی از محدودیت ها را جبران کند؛ از سوی 
دیگر ضروری است تا با مدیریت مؤثر در خرید و سایر فعالیت ها، در مسیر 

ارتقای بهره وری، منابع و پایداری سودآوری قدم برداریم.
کید بر ضرورت توسعه محور بودن و در  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
نظر داشتن محدودیت منابع ادامه داد: اولویت بندی در اجرای پروژه ها 
در فوالد مبارکه از اهمیت بسیاری برخوردار است و پروژه هایی که منجر 
به افزایش بهره وری، کیفیت و ارتقای عملکرد زیست محیطی می شوند 

برای ما   در اولویت اول قرار خواهند داشت.
ضرورت تداوم بومی سازی در راستای اعتقاد به 

توانمندی های داخلی
کید بر ضرورت برگزاری جلسات تخصصی میان کلیه مدیران  وی با تأ
بهره برداری، خرید و توسعه فوالد مبارکه به صورت هفتگی گفت: شرکت 
همواره در حوزه بومی سازی جدیت داشته و این مهم را تداوم بخشیده 
است. تحقق بومی سازی نه به دلیل وجود شرایط تحریمی، بلکه باید به 

دلیل اعتقاد به توانمندی های داخلی ادامه پیدا  کند.

طیب نیا با بیان اینکه بومی سازی در فوالد مبارکه عالوه بر منافع ملی، 
منافع سازمانی بسیاری را نیز برای این شرکت در پی خواهد داشت، 
افزود: تک تک مدیران فوالد مبارکه باید به بومی سازی اعتقاد داشته 
باشند تا راهکارهای مناسبی برای حمایت از متخصصان توانمند 

داخلی اتخاذ گردد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در پایان ضمن تقدیر از سرمایه های انسانی 
این شرکت، پیمانکاران و کلیه شرکای کسب وکار که با روحیه جهادی 
و مشارکت و همدلی، تحقق اهداف بلند شرکت را میسر کردند، نظارت، 
هدایت و مدیریت فعالیت های پیمانکاری را از وظایف دستگاه های 
نظارت دانست و در خصوص توجه به سرمایه های انسانی فوالد مبارکه 
و شرکت های پیمانکاری، توصیه های الزم را به مدیران شرکت ارائه کرد.

ضرورت چابک سازی سرمایه های انسانی
مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه نیز در این جلسه اظهار کرد: برخی از سیاست ها به حوزه مدیریت 
سرمایه های انسانی و سازماندهی ابالغ شده که منطبق بر سیاست های 
1400 و 1401 بوده و در 8 بند تنظیم شده است. در این زمینه در حوزه های 
آموزش، سازماندهی، اداری، خدمات، ایمنی و بهداشت، مدیریت 

شهری و... مطالبی مطرح گردیده است.
وی افزود: بر این اساس، اقداماتی در جلسات معاونت سرمایه های 
انسانی و سازماندهی مطرح شده که برخی از آن ها با قوت بیشتری در 
حال پیگیری است. یکی از این موارد موضوع چابک سازی بوده که در 
این راستا طرح جامع ساختار سازمانی با در نظر گرفتن اولویت هایش 

انجام خواهد شد.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: نظام جامع برون سپاری یکی از دیگر از مواردی است که در حال 
پیگیری است که البته باید تالش های بیشتری برای شکل گیری آن 
صورت گیرد. در موضوع آموزش و توسعه سرمایه انسانی و ارتقای 
اثربخشی نظام آموزشی نیز مواردی وجود دارد که در حال پیگیری است.

احداث نیروگاه ۹14 مگاواتی در آینده ای نزدیک
در ادامه این جلسه محمدکاظم صباغی هرندی مدیر ارشد خدمات 
فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه گفت: چالش انرژی، خصوصا برق 
و گاز، یکی از چالش های جدی سازمان بوده که در سال جاری و اواخر 
سال گذشته محدودیت ها در این زمینه خسارت های زیادی به حوزه 
تولید وارد کرده است. با توجه به محدودیت های موجود در حوزه 
زیرساخت های مربوط به انرژی در کشور این چالش ها احتماال در سال 
آینده نیز ادامه خواهد داشت که البته فوالد مبارکه با تعریف پروژه هایی 

درصدد پیشگیری از کاهش میزان تولید است.
وی افزود: نخستین اقدام فوالد مبارکه در این راستا، احداث نیروگاه 
914 مگاواتی سیکل ترکیبی بوده که قرار است با همکاری شرکت مپنا 
محقق شود و امیدواریم 2 واحد گازی آن تا قبل از تابستان سال 1402 به 
گر این اتفاق بیفتد، در تابستان 1402 با کمترین  بهره برداری برسد که ا

محدودیت های برق روبه رو خواهیم بود.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
گر این نیروگاه احداث شود، رکورد مهمی در سرعت ساخت یک نیروگاه در  ا
کشور ثبت خواهد شد. پروژه دوم احداث RO ثانویه تصفیه پساب است 
و تا وقتی این پروژه احداث نشود، مشکل کیفیت آب به کار گرفته شده 
در تولید، خصوصا تأثیر سوء آن ها روی دستگاه ها و تجهیزات احساس 

خواهد شد که امیدواریم این واحد تا پایان سال راه اندازی شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود از تابستان سال آینده 
فشارهای مربوط به موضوع آب بر روی شرکت فوالد مبارکه بیشتر شود. 
البته با برنامه ریزی برای پروژه ره نگاشت آب، 13 یا 14 اقدام بزرگ در 
این زمینه انجام خواهد شد. یکی از این پروژه ها تبدیل برج های تر    به      
هیبرید است که در صورت تحقق آن، 70 درصد آب مورداستفاده در 

فرایند خنک کاری کاهش پیدا خواهد کرد.
کید کرد: با تسهیل در اجرای پروژه تصفیه پساب  صباغی هرندی تأ
6 شهر منطقه سهم فوالد مبارکه در استفاده از پساب تصفیه شده 
شهرها بیشتر خواهد شد. یکی از چالش های دیگر ما در حوزه 
زیرساخت های حمل ونقل ریلی است که با خرید 50 دستگاه لوکومتیو 
و تحویل 10 دستگاه از این تعداد تا ماه آینده، امیدواریم بخشی از این 
مشکل با به کارگیری این لوکومتیوها و اجرای پروژه قطار کامل که در 

حال پیگیری است، حل شود.
کرونا در فوالد مبارکه کنترل شده است

حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت اسفندماه این شرکت اظهار کرد: 
تا امروز، 849 نفر از کارکنان شرکت به کرونا مبتال شده اند و در قرنطینه به 
کنون نیز حدود 13 هزار نفر    از  سر می برند و از ابتدای شیوع ویروس کرونا تا

کارکنان به این ویروس مبتال شده اند.
وی افزود: طبق گزارش های موجود در روزهای گذشته، روند شیوع کرونا 
کنون آمار به صورت آسانسوری  در شرکت کمی نگران کننده بوده، ولی هم ا
کم شده است. آمارها نشان  می دهد اغلب کارکنان در شیفت های کاری 
که  افراد رویارویی بیشتری با هم داشته اند و  دچار بیماری شده اند، چرا
عالوه بر این شات دان های روزهای اخیر نیز به میزان ابتالها افزوده است.

 مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: با تدابیر صورت گرفته، کرونا در شرکت تحت کنترل 
اسـت و مریـض بدحـال در بیـن کارکنـان وجـود نـدارد. امیدواریـم در 
هفته آینده با توجه بـه دغدغه های موجـود برای اسـتمرار در تولید، 

شـاهد وضعیت بهتری در آمار کرونای شـرکت باشیم.
 سال 14۰۰؛   رکورددار  کم حادثه ترین سال در دهه گذشته

 وی خاطرنشان کرد: در مورد رکوردهای موجود در تعداد حادثه باید 
بگوییم که غیر از امسال بهترین رکورد ما در مورد کم بودن حوادث در 
سال 93 اتفاق افتاد که این موضوع نشان می دهد طبق توصیه های 

مدیرعامل محترم، با برنامه ریزی، هر کاری قابل انجام است.
مدرسی فر افزود: امیدواریم با اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های 
صورت گرفته در برنامه پنج ساله سوم، موضوع حوادث صفر که برای آن 
برنامه ریزی کرده ایم محقق شود. البته با توجه به آمار حوادث امسال 
پیش بینی می شود که رکورد سال 93 در کم بودن حوادث شکسته شود.
افزایش کیفیت محصوالت فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه
علیرضا کی یگانه مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه در جلسه کمیته 
مدیریت اسفندماه این شرکت اظهار کرد: طبق گزارش های موجود با 
تالش همکاران واحد فوالدسازی کیفیت محصوالت تولیدشده در این 

واحد نسبت به ماه های گذشته افزایش داشته است.
وی ادامه داد: برخی از عیوب موجود در واحدهای مختلف تولیدی و در 
محصوالت تولیدشده مشخص شده و اقدامات اصالحی برای رفع عیوب 
و افزایش کیفیت هرچه بیشتر همه محصوالت شرکت فوالد مبارکه در 

دستور کار قرار گرفته است.
لزوم پیگیری جدی چالش های فوالد سبا در حوزه انرژی

کمیته  محمود محمدی فشارکی مدیر ناحیه فوالد سبا در جلسه 
مدیریت اسفندماه شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: محدودیت های ناشی 
از انرژی تولید فوالد سبا را تحت الشعاع خود قرار داده و وابستگی های آب 
به  دلیل مشترک بودن آب فوالد سبا با ذوب آهن، مشکالتی را برای این 
مجتمع ایجاد کرده که در صورت اصالح نشدن این موضوع در تابستان 

آینده، فوالد سبا با چالش هایی روبه رو خواهد شد.
وی بیان داشت: با توجه به تکنولوژی های موجود در فوالد سبا، چالش 
تأمین قطعات یکی از مسائلی است که با آن روبه رو هستیم که البته در 
حوزه بومی سازی نیز اقداماتی برای حل مشکالت انجام شده و تا حصول 

به نتیجه، شرکت های سازنده به کمی زمان نیاز دارند.
مدیر ناحیه فوالد سبا شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: با توجه به اینکه 
فوالد سبا جاده اختصاصی نداشته و از جاده ذوب آهن استفاده نمی کند، 
همین موضوع نیز چالش هایی را برای این مجتمع ایجاد کرده که به 

پیگیری هایی جدی برای احداث جاده نیاز دارد.
محدودیت های انرژی و مواد اولیه، 2 چالش مهم ناحیه 

فوالدسازی
قاسم خوشدل پور مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: در بهمن ماه 1400، 378 هزار تن تختال در 
ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه تولید شد که این موضوع یکی 
از موفقیت های این ناحیه به شمار می رود. عالوه بر این در بهمن ماه در 
کنون کوره راه اندازی  کوره 6 به پیشرفت 70 درصدی رسیده ایم که هم ا

شده و عملیات تکمیلی در ادامه انجام خواهد شد.
 وی عنوان داشت: چالش تأمین مواد اولیه و محدودیت های انرژی
 2 چالش جدی دیگر ناحیه فوالدسازی است که باید برنامه ریزی های 

موردنیاز در این زمینه انجام شود.
شروع عملیات توسعه ماشین سنگ زنی شماره 5 از اواخر 

امسال
علی حاجیان نژاد مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه گفت: تأمین 
قطعات یدکی و مصرفی یکی از چالش های پیش روی ناحیه نورد گرم 
شرکت است و معاونت خرید در حال پیگیری برای خرید بسیاری از این 

قطعات است.
وی افزود: تأخیر در تحویل قطعات ساخت داخل یکی دیگر از چالش های 
ناحیه گرم است و از زمان سفارش گیری تا تحویل در برخی از موارد حدود 
ج به خاطر  یک سال زمان نیاز دارد که البته سفارش های خرید خار
مشکالت در ثبت سفارش یا ترخیص از گمرک نیز با چالش هایی همراه 
است و شایسته است مدیران ارشد سازمان در این زمینه اقدامات 

کره با نهادهای ذی ربط را انجام دهند. موردنیاز مانند مذا
کید کرد: در راستای توسعه  مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه تأ
واحد نورد گرم و جلوگیری از فرسودگی تجهیزات، پروژه هایی اولویت داری 
تعریف شده که در سال 1401 انجام خواهد شد. یکی از پروژه های مهم در 
حال انجام، شروع توسعه ماشین سنگ زنی شماره 5 است که از اواخر 

امسال یا اوایل سال آینده شروع خواهد شد.
بومی سازی قطعات از توقف بسیاری از خطوط جلوگیری کرد
بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در این جلسه 
گفت: با تشدید تحریم ها، تأمین بسیاری از قطعات یدکی دچار چالش 
شده و این چالش ها با گذشت زمان قدری بیشتر شده است. ازجمله 
قطعات مهم در ناحیه نورد سرد، لودسل های بین قفسه های تاندم میل 
و درایوهای مربوط به جرثقیل های ناحیه نورد سرد است که چالشی 
جدی برای این ناحیه به شمار می رود. البته نقش مجموعه بومی سازی 
گر برخی از این قطعات توسط  که ا در این بین بسیار پررنگ بوده، چرا
متخصصان داخلی بومی سازی نمی شد، قطعا خط تولید با مشکالت 

مهمی مواجه می شد.
وی اذعان داشت: به طور مثال، در سال گذشته، یکی از این لودسل ها 
که به خاطر تحریم ها تأمین نشده بود، توسط یکی از شرکت های 
دانش بنیان داخلی ساخته شد و همین موضوع باعث شد خط نورد 

سرد متوقف نشود. 

هیچ گاه روند تولید و توسعه را به تحریم ها گره نزدیم
مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت شرکت:
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خـبــــــــــــــــــر      خـبــــــــــــــــــر      

گزارش 11 ماهه عملکرد فملی منتشر شد؛
فملی در 11 ماه اخیر از محل فروش محصوالت خود 71.321 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

ایران نقطه تالقی کریدور شمال-جنوب
کریدور حمل ونقل شمال-جنوب ظرفیت چارچوبی برای یک شبکه ارتباطی از اقیانوس هند تا کشورهای بالتیک و اسکاندیناوی را دارد.

بازدید اقشار مختلف مردم خصوصا خبرنگاران از فوالد مبارکه باعث خنثی 
شدن روایت های نادرست از این مجموعه بزرگ و مهم صنعتی می شود.

جمعی از خبرنگاران حوزه دولت رسانه ها از خطوط تولید و تصفیه خانه 
پساب شرکت فوالد مبارکه بازدید کردند. در این بازدید که 11 اسفندماه 1400 انجام شد، این 
خبرنگاران با حضور در خطوط مختلف تولید این شرکت با فرایند تولید ورق های فوالدی 

آشنا شدند.
پس از این بازدید نیز خبرنگاران در جلسه ای با حضور جمعی از معاونین و مدیران شرکت فوالد 

مبارکه به طرح پرسش هایی پیرامون شرکت فوالد مبارکه پرداختند.
محمود قائدی مدیرکل هماهنگی روابط عمومی های دولت در حاشیه بازدید از خطوط تولید و 
تصفیه خانه پساب شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد گفت: مجموعه تصفیه خانه 
پساب شرکت فوالد مبارکه برای من و جمعی از همکارانم که در این بازدید از نزدیک شاهد 
که با توجه به جدی بودن چالش آب در  فرایندهای آن بودند دستاوردی بسیار جالب بود، چرا
استان اصفهان و سطح کشور احداث چنین تصفیه خانه ای در این مقیاس کار بسیار بزرگی بوده 

و مایه افتخار است.
وی افزود: علی رغم اینکه بسیاری از رسانه های بیگانه ضدانقالب و دشمنان، دستاوردهای 
انقالب را آماج حمالت رسانه ای قرار داده اند و معتقدند پس از انقالب، توسعه ای در بخش های 
مختلف، خصوصا صنایع کشور اتفاق نیفتاده با مشاهده فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب، 
حرف باطل آن ها نقض می شود. در فوالد مبارکه بسیاری از جوانان همین مرزوبوم شاغل شده اند 

و این شرکت باعث افتخار انقالب و جوانان است.
قائدی خاطرنشان کرد: بازدید اقشار مختلف مردم خصوصا خبرنگاران و اهالی رسانه از چنین 
کنش نشان  دستاورد افتخارآمیزی باعث می شود به روایت های نادرست در مورد این مجموعه وا
دهند. این مجموعه بیش از یک سوم فوالد کشور را تولید می کند و چند ده هزار نفر در آن اشتغال 

دارند که دیدن این موضوع حس خوبی را به هر ایرانی منتقل می کند.
بازتاب دستاوردهای جوانان این مرزوبوم باعث افزایش غرور ملی مردم می شود

محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، در حاشیه بازدید جمعی از خبرنگاران 
حوزه دولت رسانه های کشور از این شرکت در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: فوالد مبارکه 
یکی از مجموعه های عظیم صنعتی کشور است و به عنوان مولود انقالب شناخته شده که همواره 
از ابتدای حیاتش رو به  رشد، پیشرفت و توسعه بوده و نقش بسیار بزرگی در صنعتی شدن کشور، 

خلق ثروت و پیشبرد اهداف صنعت ایران اسالمی داشته است.
گر این مجموعه به درستی معرفی شود مطمئنا مردم به آن افتخار می کنند که به همین  وی گفت: ا
منظور در راستای شناساندن توانمندی ها و ظرفیت های مجموعه، زمینه بازدید گروه های 
کنون  مختلف مردم و آشنا شدن آن ها با واقعیت های این مجموعه در دستور کار قرار گرفته و تا
بسیاری از مردم از اقشار مختلف مانند نخبگان، اساتید دانشگاه، دانشجویان، خطبا و روحانیون 

و... از مجموعه بازدید کرده اند.
براتی خاطرنشان کرد: با هماهنگی های صورت گرفته با شورای اطالع رسانی نهاد ریاست 
جمهوری بستری برای بازدید تعدادی از خبرنگاران حوزه دولت رسانه های کشور و تعدادی از 
مسئولین این شورا فراهم شد تا این عزیزان از خطوط مختلف تولید و مجموعه تصفیه خانه های 
پساب شرکت فوالد مبارکه بازدید و در جلسه ای درخصوص فعالیت این بنگاه عظیم صنعتی، 

پرسش های خود را مطرح کنند.
ک  گر اهالی رسانه بتوانند وظیفه خود را در بازتاب تالش فرزندان این آب وخا وی تصریح کرد: ا

به درستی ایفا کنند شاهد افزایش امید، احساس غرور ملی و تعلق خاطر بین اقشار مختلف مردم 
خواهیم بود.

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: ما امروزه خصوصا در رسانه ها با پدیده ای 
به نام صنعت ستیزی روبه رو هستیم که ریشه های مختلفی دارد و ممکن است برخی از گروه ها 
به عمد یا برخی دیگر بر مبنای اطالعات غلط به این کار بپردازند و بهترین راه برای مقابله با این 
گاه کردن آحاد مردم است. وی تصریح کرد: طبیعی است که وقتی بازدیدکنندگان  موضوع آ
واقعیت های این مجموعه را از نزدیک ببینند می توانند قضاوت بهتر و خردمندانه تری داشته 

باشند.
موفقیت های فوالد مبارکه در ارزیابی های مختلف نشان از نگرش مبتنی بر 

استانداردها از بدو تأسیس بوده است
محمد ناظمی هرندی معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: محدودیت های انرژی موجب محدود شدن میزان تولید محصوالت فوالدی در شرکت فوالد 
مبارکه شده که این امر ناشی از عدم سرمایه گذاری مناسب در حوزه برق و گاز است. مأموریت ما 
تولید فوالد برای نیاز کشور بوده ولی وقتی با محدودیت های دولت برای سرمایه گذاری در تولید 

کره با دولت برای ساخت نیروگاه تولید برق می رویم. برق مواجه می شویم، به سمت مذا
وی گفت: ما با سرمایه گذاری در حوزه انرژی در حقیقت تولید دو سال آینده فوالد مبارکه را تضمین 
کراتی برای سرمایه گذاری و رفع  می کنیم و البته با همین منطق ممکن است پیشنهاد ها و مذا
محدودیت های دیگر انجام دهیم. به طور مثال، در حوزه ریلی، اقداماتی برای خرید 100 دستگاه 
لکوموتیو انجام داده ایم تا بتوانیم مواد اولیه و محصوالت را با استفاده از شبکه ریلی جابه جا کنیم.

ناظمی هرندی خاطرنشان کرد: در مورد سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه های گازی نیز اعالم 
گر دولت بتواند گاز موردنیاز فوالد مبارکه را تأمین کند، ما صرفا به امر تولید  آمادگی کرده ایم که ا
گر این امر محقق نشود، ما حاضر به مشارکت با دولت برای ایجاد پایداری  می پردازیم؛ ولی ا

کسب وکار خود در آینده هستیم.

کید کرد: حدود 70 درصد فوالد صنعتی کشور مانند ورق های صنعتی در فوالد مبارکه تولید  وی تأ
گر این امر محقق نمی شد، بسیاری از ملزومات زندگی مانند لوله های انتقال سیاالت،  می شود و ا
خودروها، سازه های فلزی و.... وجود نداشت. فوالد در تاروپود زندگی انسان جای دارد و به تعبیر 

قرآن منافعی برای مردم دارد.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در مدرن ترین و صنعتی ترین کشورهای 
جهان و در شهرهایی مثل توکیو، در نزدیک ترین نقطه به شهر بزرگ ترین کارخانه ساخت فوالد 
ژاپن در حال فعالیت است، ولی آالیندگی به وجود نمی آورد. فوالد مساوی آلودگی جمله ای 
گر در برخی صنایع ایرادهایی وجود دارد، آن ایرادها باید رفع شوند. فوالد یکی  اشتباه است و ا
که فوالد تنها ماده ای است که مرتبا قابلیت  از ماده های دوست دار محیط زیست است، چرا
بازیافت شدن دارد و هیچ ضایعاتی ندارد. به همین دلیل ما باید رفتار و نگاه خود را نسبت به 

این صنعت اصالح کنیم.
وی گفت: فوالد مبارکه جزو شرکت هایی است که از روز اول با نگرش هایی بر مبنای استانداردها 
شکل گرفته و تقریبا در همه استانداردهای مدیریتی جزو اولین شرکت های کشور بوده که این 

استانداردها را اخذ کرده است.
ناظمی هرندی یادآور شد: فوالد مبارکه مفتخر است که در جایزه تعالی سازمانی به عنوان بهترین 
شرکت در کشور معرفی شده و نشان زرین این جایزه را کسب کرده و در جایزه EFQM اروپا نیز تنها 
شرکت ایرانی است که رسما در فرایندهای ارزیابی آن شرکت کرده و سطح زرین آن جایزه را کسب 
کرده است. کسب جوایز و استانداردهای متعدد نشان دهنده این است که رویکردهای مبتنی 

کنون به دقت در شرکت فوالد مبارکه پیاده سازی شده است. بر استانداردها از بدو تأسیس تا
وی در پایان گفت: شرکت فوالد مبارکه در سال های اخیر برنامه ریزی ها و اقدامات خوبی برای 
کاهش مصرف آب در فرایند تولید انجام داده است و پیش بینی می کنیم تا سال 1404 تمام آب 
موردنیاز برای فرایند تولید این شرکت از بازچرخانی پساب تصفیه شده شهرهای مجاور تأمین 

گردد.

مدیرکل هماهنگی روابط عمومی های دولت در بازدید از خطوط تولید و تصفیه خانه پساب شرکت فوالد مبارکه:

 با شناخت بیشتر و بازدید از فوالد مبارکه
 روایت های نادرست خنثی می شود

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه از تصویب 
94.54 درصــــــدی توســـط  افـــزایش سرمــایــه 

هیئت مدیره این شرکت خبر داد.
حامدحسین ولی بیک معاون اقتصادی و مالی 
کرد:  اظهار  با خبرنگار فوالد  گفت وگو  شرکت فوالد مبارکه در 
خ 8 اسفندماه 1400  هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه در جلسه مور
با افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 293,000,000میلیون ریال به 

مبلغ 570,000,000 میلیون ریال )به میزان277,000,000 میلیون ریال 
معادل 94.54 درصد سرمایه کنونی( موافقت کرد.

وی افزود: این افزایش سرمایه از محل سود انباشته شرکت، به منظور 
تأمین بخشی از منابع موردنیاز جهت تکمیل طرح های توسعه ای 
در دست اجرا، خرید دارایی های سرمایه ای، مشارکت در افزایش 
سرمایه شرکت های فرعی و وابسته و سایر سرمایه گذاری ها در حال 

انجام است.

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم انتشار این 
خبر در سامانه جامع اطالع رسانی ناشران )کدال( خاطرنشان کرد: 
بر اساس دستورالعمل، گزارش توجیهی افزایش سرمایه پس از تأیید 
هیئت مدیره شرکت، توسط بازرس قانونی )سازمان حسابرسی( 
و سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و پس از اخذ 
تأییدیه آن ها به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 

شرکت خواهد رسید.

خبر  کوتاه

 افزایش میزان تولید فوالد در کشور

 نیازمند ارتقای زیرساخت حمل ونقل

نخستین کنفرانس تخصصی استیل پرایس با محوریت 
تکنولوژی های پیشرفته فراوری سنگ آهن با حمایت شرکت 
فوالد مبارکه و با حضور چهره های نام آشنای عرصه معدن و 
صنایع معدنی برگزار شد. این کنفرانس تخصصی با پنل های 
عمومی، پنل های اختصاصی و ارائه ها در دو نوبت صبح و 

بعدازظهر همراه بود.
مدیر خرید مواد اولیه و انرژی شرکت فوالد مبارکه گفت: تولید 
55 میلیون تن فوالد یعنی افزایش 60 تا 70 درصدی تولید که 
حداقل به همین میزان نیاز به افزایش ظرفیت و زیرساخت 

حمل ونقل دارد.
سعید عابدی، مدیر خرید مواد اولیه و انرژی شرکت فوالد مبارکه، 
در حاشیه نخستین کنفرانس تخصصی استیل پرایس که امروز، 
یکشنبه 8 اسفندماه با محوریت تکنولوژی های پیشرفته فراوری 
سنگ آهن برگزار شد، در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: 
کتشاف  برگزاری کنفرانس های تخصصی به ویژه در حوزه های ا
و استخراج باید از 10 سال پیش با هدایت و حمایت 2 یا 3 شرکت 
بزرگ معدنی کشور شامل چادرملو، گل گهر و گهرزمین برگزار 

می شد.
وی افزود: شرکت های معدنی به جای عمل به رسالت اصلی خود 
کتشاف و استخراج مواد اولیه است، به بهانه سود بیشتر  که همان ا
به حوزه های پایین دستی ورود پیدا کرده اند، درحالی که وظیفه 
کتشاف، استخراج و فراوری سنگ آهن تا مرحله تبدیل به  آن ها ا

کنسانتره بوده است.
مدیر خرید مواد اولیه و انرژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
کرد:  به شیوه های نوین حمل ونقل مواد اولیه خاطرنشان 
یکی از مشکالتی کل زنجیره فوالد با آن مواجه است، فقدان 
زیرساخت های انرژی و حمل ونقل است. متأسفانه کشور به 
دالیل مختلف ازجمله برخورداری از منابع طبیعی گاز و برق 
ارزان قیمت به سمت فوالدساز شدن پیش رفت و واحدهای 
فوالدسازی به طور نامتوازن و بعضا غیراصولی در سراسر کشور 

گسترش یافته است.
عابدی در پایان با بیان اینکه افزایش تعداد فوالدسازان در کشور 
نیازمند زیرساخت های ریلی و جاده ای است، اذعان داشت: 
هیچ کدام از این زیرساخت ها در کشور تاب وتوان کشش برای 
جابه جایی مواد اولیه جهت تحقق هدف نهایی چشم انداز 1404 
یعنی تولید 55 میلیون تن فوالد را ندارد؛ در حال حاضر 40 میلیون 
تن ظرفیت در کشور ایجاد شده، اما حدود 32 میلیون تن فوالد 
تولید می شود؛ بنابراین دست یابی به تولید 55 میلیون تن فوالد 
یعنی افزایش 60 تا 70 درصدی تولید که حداقل به همین میزان 

نیاز به افزایش ظرفیت حمل ونقل دارد.

مدیر خرید مواد اولیه و انرژی فوالد مبارکه در نخستین کنفرانس 
تخصصی استیل پرایس مطرح کرد:

حضور فوالد مبارکه در ششمین نمایشگاه 

اختصاصی ایران در تاجیکستان

شرکت فوالد مبارکه با هدف تبادل نظر با صاحبان 
صنایع تاجیکستان در ششمین نمایشگاه اختصاصی 

جمهوری اسالمی ایران در شهر دوشنبه حضور یافت.
گزارش خبرنگار فوالد، ششمین نمایشگاه اختصاصی  به 
جمهوری اسالمی ایران از هفتم اسفندماه در شهر دوشنبه 
تاجیکستان آغاز شد و تا دهم اسفندماه سال جاری نیز ادامه 

یافت.
در این نمایشگاه شرکت های ایرانی به ارائه توانمندی های خود 
پرداختند و شرکت فوالد مبارکه نیز همراه با دیگر شرکت های 
ایرانی در این نمایشگاه حضور داشت. توسعه و جذب بازار جدید 
کره و گفت وگو با مقامات دولتی، تجار و  در کشور تاجیکستان، مذا
بازرگانان و صاحبان صنایع این کشور ازجمله اهداف حضور فوالد 

مبارکه در این نمایشگاه بود.
 سفیر جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان، وزیر صنعت، 
وزیر اقتصاد و رئیس اتاق بازرگانی کشور تاجیکستان و استاندار 
خراسان رضوی ازجمله بازدیدکنندگان غرفه فوالد مبارکه در 2 روز 
ابتدایی برپایی این نمایشگاه بودند که تمایل خود برای همکاری 
با شرکت فوالد مبارکه در راستای پیشبرد اهداف و فعالیت های 

اقتصادی مشترک را اعالم کردند.
 ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در شهر 
دوشنبه تاجیکستان با رویکرد حمایت و پشتیبانی و حذف موانع 
صادرات با حضور 55 شرکت فعال تولیدی، صنعتی و خدماتی 
برپا شد. برگزاری این نمایشگاه نقطه قوتی در حمایت از تولید 
ملی کشورمان و اتصال به شبکه صادرات به کشورهای آسیای 

میانه محسوب می شود.
در مدت 4 روز برپایی این نمایشگاه عالوه بر خراسان رضوی 
شرکت هایی از تهران، سمنان، اصفهان، مرکزی، قم، خراسان 
شمالی، کهکیلویه و بویر احمد و البرز به همراه یک شرکت از 

تاجیکستان حضور داشتند.

با هدف تبادل نظر با صاحبان صنایع تاجیکستان صورت گرفت؛

 افزایش سرمایه 94.54 درصدی فوالد مبارکه
 به تصویب هیئت مدیره شرکت رسید

معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه:

گزارش تصویری بازدید مدیرکل هماهنگی روابط عمومی های دولت و جمعی از خبرنگاران، دبیران اقتصادی  و عکاسان  رسانه ها از فوالد مبارکه
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 گرامیداشت روز ملی بهداشت محیط 

در شرکت فوالد مبارکه

اردشیر سعد محمدی »قهرمان قهرمانان« صنعت ایرانسرمایه گذاری پربازده کم ریسک برای صیانت از سهم نسل آینده

چهاردهمین دوره جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران 7 اسفندماه با 
حضور جمعی از صنعتگران، تولیدکنندگان و مدیران عامل شرکت های 
اردشیر  دکتر  از  و  برگزار   صداوسیما  همایش های  سالن  در  داخلی 
سعدمحمدی به عنوان »قهرمان قهرمانان« تجلیل شد.

جابه جایی  پیاپی رکوردهای تولید و درآمد در تاریخ صنعت مس ایران،  
کتشاف بزرگ ترین ذخیره سنگ مس بعد از انقالب اسالمی و... از  ا
خدمات اردشیر سعدمحمدی در بخش معدن کشور است.

گزارش تسنیم، حمیدرضا تیموری با اشاره به شرایط تورمی اظهار  به 
کرد: به منظور صیانت از منابع صندوق و با توجه به شرایط تورمی 
کشور، نرخ بهره بانکی و سود تسهیالت ارزی و ریالی صندوق توسعه 
کم می تواند  ملی، سرمایه گذاری در طرح های پربازده و با ریسک 
منجر به صیانت از سهم نسل های آینده شود.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

کارکنان فوالد مبارکه دائما در حال ایجاد ارزش 
هستند و به همین خاطر به عنوان سرمایه انسانی 
شرکت از آن ها یاد می نماییم و تالش می کنیم 

همیشه سالم باشند.
حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: یکی از رویکردهای 
مدیریت بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست در شرکت فوالد 
مبارکه توجه به موضوع پیشگیری در زمینه بهداشت، درمان و ایمنی 

است که هرکدام اهداف خاص خود را دارد.
وی گفت: ما همیشه برای موضوع پیشگیری برنامه های خاصی را 
داریم؛ زیرا باید برای سالمت نیروی انسانی که در حقیقت سرمایه 
اصلی شرکت به شمار می آید و دائما در حال ایجاد ارزش است تالش 
کنیم. به همین منظور برای پیشگیری نظام های مختلفی به کار گرفته 

شده است.
مدرسی فر خاطرنشان کرد: بازرسی ها و مراقبت ها در زمینه بهداشت 
مواد غذایی، بهداشت محیط کار، بهداشت حرفه ای و بسیاری از موارد 

دیگر مأموریت هایی هستند که در جهت پیشگیری انجام می شوند.
فوالد مبارکه؛ اولین شرکت در زمینه تدوین دستورالعمل های 

مقابله با کرونا در کشور
وی گفت: حدود دو سال است که ما با پاندمی کرونا مواجهیم و در حال 
مبارزه با آن هستیم تا بتوانیم به نحوی این شرایط را مدیریت کنیم. 
کسن، اقدامات زیادی انجام  برای همین در حوزه پیشگیری عالوه بر وا
دادیم. یکی از این اقدامات تقویت سیستم بازرسی و نظارت بوده 
 که همراه با به کارگیری 32 دستورالعمل مربوط به مقابله با پاندمی

 کووید 19 از اسفندماه 98 انجام شده است.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
کشور چنین  که در  کرد: فوالد مبارکه اولین شرکتی بود  تصریح 
دستورالعمل هایی را پیاده سازی کرد و در سال 99 اولین شرکتی بود که 
استاندارد کار ایمن در پاندمی کووید 19 یعنی ایزو 45005 را تنها یک ماه 

پس از انتشار این استاندارد اخذ کرد.
استمرار تولید علی رغم محدودیت های کرونایی دستاورد 

بزرگ مدیریت بهداشت حرفه ای شرکت فوالد مبارکه
وی اذعان کرد: در موضوع گندزدایی و بهداشتی کردن فضاهای 
کاری، آشپزخانه، سرویس های ایاب و ذهاب و دیگر فضاهای تجمع، 
اقدام های خوبی انجام شد. در سال 1400 علی رغم اینکه این پاندمی 
ادامه داشت، توانستیم در تولید استمرار داشته باشیم، بدون اینکه 
تجمعی از بیماری ایجاد کنیم. البته در این زمینه کارکنان تالش کردند 

با رعایت نکات بهداشتی در محل کار خود حاضر شوند.
مدرسی فر ادامه داد: هدف عمده ای که ما در سال 1400 دنبال می کردیم 

نوسازی و بازسازی الیف سایکل بود که با بازنگری این سامانه ها و 
سیستم های پمپاژخانه های آب آتش نشانی که قلب سیستم های 

آتش نشانی است و با خریداری ناوگان های جدید، این کار انجام شد.
نصب سیستم های اطفای حریق با تکنولوژی روز دنیا در 

فوالد مبارکه
وی گفت: این پروژه فوق العاده استراتژیک است و به دلیل حجم باالی 
آن پروژه ای در سطح پروژه های ملی به شمار می رود. به کوری چشم 
بدخواهان نظام که تمایل نداشتند ما سیستم های اطفای حریق 
اتوماتیک را به روز کنیم، امروز در حال به روزرسانی این سیستم ها با 

استفاده از قطعات و دستگاه های به روز هستیم.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: این به روزرسانی ها در جهت فراهم کردن امکان استمرار 
تولید در فوالد مبارکه بوده تا همکاران تولید بتوانند با خیال راحت کار 

خود را جلو ببرند.
ارتباط با دانشگاه ها برای انجام پژوهش های علمی در 

حوزه محیط زیست
بهنام کاویانی رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه نیز در گفت وگو با 
رادیوم فوالد اظهار داشت: در واحد محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
امور مربوط به محیط زیست و بهداشت این شرکت پیگیری می شود. در 
قسمت بهداشت محیط، مکان های عمومی و مسائل مربوط به آب، 
کی، رستوران ها، زباله شهری،  کز طبخ و مواد خورا ساختمان ها، مرا
بهداشت پیمانکاران، سرویس ها، رختکن ها و موضوعات مربوط به 

کرونا پیگیری می شود.
وی گفت: بخش دیگری از واحد ما قسمت محیط زیست است. در این 
ک، آلودگی آب و  قسمت نظارت و پایش آالیندگی های جوی، آلودگی خا

موارد این چنینی در مورد محیط زیست پیگیری می شود.
کز علمی داریم و در  کاویانی افزود: ما ارتباط خوبی با دانشگاه ها و مرا
کارهایی که نیاز به مطالعه و تحقیق دارد، سعی می کنیم از طریق قسمت 
تحقیقات با دانشگاه ها ارتباط برقرار کنیم. اخیرا نیز کنسرسیومی با 
محوریت دانشگاه اصفهان و با عضویت 8 یا 9 دانشگاه دیگر تشکیل شده 

که این پروژه ها را از این طریق جلو می بریم.
وی خاطرنشان کرد: در ایام کرونا بسیاری از واحدها درگیر بودند، ولی با 
تمهیداتی که در شرکت فوالد مبارکه و HSE این شرکت انجام شد، تولید 
محصوالت از این ناحیه صدمه ندید. در واحد محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه نیز در جریان شیوع ویروس منحوس کرونا ما به تهیه، نصب 
دستگاه های ضدعفونی کننده دست و هوا، توزیع ماسک، توزیع مایع 

ضدعفونی کننده استاندارد و نظارت بر اقالم مربوطه اهتمام ورزیدیم.
رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: نظارت بر تجمعات 
در شرکت و وسایل نقلیه و جلسات برای رعایت موارد بهداشتی یکی دیگر 

از اقدامات ما بود که به خوبی انجام شد.
وی متذکر شد: با توجه به تدابیر اندیشیده شده، مشکلی در زمینه های 
طبخ غذا یا سرویس های حمل ونقل کارکنان نداریم. در مورد غذا باید 
بگوییم یکی از اقدامات مثبت و تأثیرگذار نظارت هر چه بیشتر بر سرو غذا 

و بسته بندی وعده های غذایی بوده که به خوبی انجام شد.
کاویانی تصریح کرد: در حوزه آمارها و استانداردها، شرکت فوالد مبارکه 
دارای استانداردهایی در سطوح باالست و عملکرد قابل قبولی در 
حوزه انتشار گردوغبار، گازهای گلخانه ای و... دارد. البته این صحبت 
کنون دست روی دست بگذاریم،  بدین معنا نیست که ما باید هم ا
که بهبود همچنان ادامه دارد و باید با الگو قرار دادن شاخص ها و  چرا
استانداردهای پیشرفته تر در صورت داشتن مشکالتی جزئی، همین 

موارد را نیز اصالح کنیم.
فوالد مبارکه عملکردی بهتر از استانداردهای روز دنیا در 

حوزه محیط زیست دارد
وی گفت: برای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای بهترین کار اصالح 
فرایندهاست. در همین خصوص به بهره برداران نیز توصیه های الزم 
کس و... مطابق با استانداردهای  کس، نا انجام شده تا در مورد سا
موجود اقدامات الزم را انجام دهند. البته در این زمینه جای کار بیشتری 
وجود دارد. این مقادیر به صورت ماهانه و به همراه پیشنهاد هایی برای 

بهبود عملکرد بهره برداران در اختیار این عزیزان قرار می گیرد.
رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه اذعان کرد: ما به دو صورت 
آالینده ها را اندازه گیری می کنیم: اول با استفاده از تجهیزاتی که بر روی 
دودکش ها و تجهیزات مشابه نصب کرده ایم و به وسیله آن پایش ها 
به صورت آنالین انجام می شود؛ دوم با استفاده از شرکت های معتمد 

محیط زیست که به صورت سه ماه یک بار این کار انجام می شود.
وی افزود: در مورد آالینده های جوی نیز 4 تا 5 دستگاه برای پایش در 
ورودی  و خروجی ها نصب شده است. اختالف این مقادیر عملکرد 
فوالد مبارکه را نشان می دهد که مقادیر اندازه گیری شده نشان دهنده 
عملکرد خوب فوالد مبارکه با اختالف بسیار زیاد و در سطحی باالتر از 

استانداردهای جهانی است.
برنامه ریزی برای بهبود شاخص های محیط زیستی و رفع 

نقاط ضعف
کاویانی یادآور شد: با تدوین برنامه هایی یک ساله، سه ساله و پنج ساله 
در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در تالشیم 
متناسب با برنامه های دیگر برای بهبود شاخص های مدنظر تالش 
می کنیم و با در نظر گرفتن نقاط ضعف موجود این برنامه ها را اجرایی 

کنیم.

به گزارش خبرنگار فوالد، هم زمان با گرامیداشت روز ملی 
بهداشت محیط، معاون سرمایه های انسانی، مدیریت و 
کارکنان بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست با حضور در 
معراج شهدای شرکت فوالد مبارکه ضمن ادای احترام به مقام 

شامخ شهیدان، این روز را گرامی داشتند.
حسیـــــن مدرسی فر، مدیــر بهداشت حــــرفه ای، ایــــمنی و 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه در خصوص این روز افزود: 
حفظ تندرستی و رهایی از رنج و بیماری یکی از مهم ترین مسائلی 
است که همواره در طول تاریخ، فکر بشر را به خود مشغول کرده 
است. با پیشرفت علم و دانش و شناختن عوامل بیماری زا و تأثیر 
کیزه و سالم  آن بر تندرستی، انسان آموخت که باید در محیط پا

زندگی کند و از آنچه سالمتی او را به خطر می اندازد اجتناب کند.
وی اضافه کرد: عوامل محیطی در سطح دنیا عامل ایجاد درصد 
قابل توجهی از عوارض سوء، همچون انواع بیماری های عفونی، 
گیر همچون سرطان ها و بیماری های  بعضی از بیماری های غیروا
قلبی عروقی و تنفسی است؛ به همین منظور بهداشت محیط 
با شناسایی و کنترل عواملی از محیط که بر سالمت تأثیرگذار 
است، مسئولیت خطیری را با توجه به گسترش روزافزون و تنوع 

آالینده های محیطی در اجرای رسالت خود عهده دار است.
مدرسی فر در ادامه نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی، بهسازی 
کن عمومی، دفع صحیح  محیط، بهداشت مواد غذایی و اما
پسماند، مبارزه با حشرات و جوندگان و کنترل سموم، بهداشت 
گیر،  گیردار و غیر وا پرتوها، کنترل آلودگی هوا، کنترل بیماری های وا
کز بهداشتی درمانی، اقدامات بهداشت محیط در  نظارت بر مرا
شرایط اضطرار و بحران ها، آموزش و اجرای دقیق ضوابط و مقررات 
را گوشه ای از فعالیت های بهداشت محیط در جهت حفاظت و 

ارتقای سالمت آحاد جامعه برشمرد.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه یادآور شد: در این میان آنچه بیش از همه در برقراری و 
حفظ این امنیت و آسایش خاطر رخ می نمایاند، فعالیت مجدانه 
کارشناسان بهداشت محیط است که با تالشی شبانه روزی در 

ارتقای امر بهداشت و حفظ سالمت آحاد جامعه می کوشند.
شایان ذکر است معاونت نیروی انسانی و مدیر HSE و رئیس 
واحد محیط زیست و بهداشت محیط شرکت، 11 اسفند، روز 
ملی بهداشت محیط را به یکایک تالشگران عرصه بهداشتی 
شرکت به ویژه همکاران گرامی در مدیریت بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست تبریک گفت و به این مناسبت از زحمات 
و تالش های کارکنان بهداشت محیط )پاسداران سالمت( که در 
امر سالمت کارکنان شرکت و به خصوص در شرایط خاص کرونایی 

نقش اساسی و بسزایی را به عهده  دارند، قدردانی کرد.

حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه

بهنام کاویانی رئیس محیط زیست  شرکت فوالد مبارکه

جلسه کارگروه پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی فوالد مبارکه برگزار شد
جلسه کارگروه پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی فوالد مبارکه، در 

راستای ضرورت حفظ سالمت جسمی و روانی کارکنان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در راستای ضرورت حفظ سالمت جسمانی و روانی 
کارکنان این شرکت، نخستین جلسه کارگروه پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی، روز 
یکشنبه 8 اسفندماه 1400 با حضور معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی، مدیر روابط 
عمومی، مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی، مدیر امور اداری، مدیر بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست، رئیس مرکز طب کار و درمان، رئیس دفتر نمایندگی سازمان تبلیغات 
اسالمی، رئیس حراست پرسنلی و سایر مدیران، رؤسا و سرپرستان مرتبط با این حوزه از معاونت 

سرمایه های انسانی و سازماندهی در محل سالن کمیته مدیریت فوالد مبارکه برگزار شد.
مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه در ابتدای این 
که کلیه آسیب های اجتماعی می تواند سالمت روانی کارکنان را  نشست اظهار کرد: ازآنجا
به صورت جدی دچار چالش کند و بر بهره وری کارکنان و نهایتا بهره وری کلی سازمان تأثیر منفی 
بگذارد و از همه مهم تر، کانون خانواده کارکنان را نیز با مشکل مواجه سازد، از کلیه واحدهای 
مرتبط با این حوزه می خواهیم که اقدامات الزم و موردنیاز این حوزه را با جدیت بیشتری عملیاتی 
که متأسفانه این معضل عالوه بر تأثیر منفی بر رفتارهای فردی و اجتماعی کارکنان،  کنند؛ چرا

روابط آنان در محیط کار را نیز دچار افت کیفیت خواهد کرد.

وی افزود: ضرورت دارد کلیه واحدهای متولی، درزمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
کارکنان شرکت را همکاری کنند. همچنین الزم است واحدهای روابط عمومی، آموزش، 
بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست و سایر واحدهای متولی امور فرهنگی در این زمینه، 
از ظرفیت های موجود رسانه ای نظیر رادیوم فوالد، خبرنامه فوالد، سایت و سایر کانال های 
ارتباطی جهت آموزش و اطالع رسانی مناسب به کارکنان و خانواده های آن ها در حوزه پیشگیری 

و کنترل آسیب های اجتماعی استفاده کنند.
گفتنی است در این جلسه کلیه متولیان این امر، به ارائه راهکارهای کنترل و کاهش آسیب های 
اجتماعی پرداختند که ازجمله مهم ترین آن ها می توان به ایجاد ساختار سالمت روانی اجتماعی 
در شرکت، تشکیل کارگروه کاهش آسیب های اجتماعی و آموزش اعضای کارگروه در این زمینه، 
فرهنگ سازی و تهیه محتوای سمعی و بصری موردنیاز، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و 
گاه سازی و افزایش حساسیت کارکنان به آسیب های  شبکه های اجتماعی برای اطالع رسانی، آ
اجتماعی، شناسایی افراد در معرض آسیب های اجتماعی و توانمندسازی آنان )دارای 
مشکالت روانی و...(، ایجاد بستری مناسب برای حمایت و درمان افراد در معرض آسیب های 
اجتماعی، ایجاد ساختار سالمت یار برای مراقبت و بازتوانی افراد آسیب دیده، سنجش سالیانه 
ابعاد سالمت اجتماعی و اتخاذ مکانیسم هایی برای افزایش آن، برنامه ریزی در جهت گسترش 
روحیه نشاط و شادابی و امیدواری در سطح سازمان، برنامه ریزی در جهت تعمیق ارزش های 

دینی و هنجارهای اجتماعی در سطح سازمان با رویکرد سبک زندگی اسالمی، شناسایی نقاط 
آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت های سازمان، استفاده از ظرفیت واحدهای روابط 
صنعتی، هیئت تخلفات اداری و حراست در جهت برخورد با ناهنجاری های اجتماعی و فراهم 
ساختن تسهیالت و فرصت های متنوع برای گذراندن اوقات فراغت کارکنان و خانواده آن ها 

اشاره کرد تا در آینده ای نه چندان دور شاهد تحقق هرچه بیشتر اهداف این کارگروه باشیم.

در راستای ضرورت حفظ سالمت جسمی و روانی کارکنان؛

در جلسه کمیته بومی سازی ایمیدرو و انجمن فوالد مطرح شد؛

 اتصال سامانه جامع بومی سازی ایمیدرو 

و بانک شرکت های دانش بنیان

کارگروه تولید بار اول معاونت علمی و فناوری  دبیر 
ریاست جمهوری از همکاری برای ایجاد ارتباط بین سامانه 
جامع بومی سازی ایمیدرو و بانک شرکت های دانش بنیان 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد.
به گزارش ایراسین، جلسه کمیته بومی سازی ایمیدرو و انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران با حضور سید حمزه حسنی، دبیر 
کارگروه تولید بار اول معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

برگزار شد.
در این جلسه که شرکت های فوالدی و معدنی، مدیر محصول 
سامانه کارلینک و مدیر میز صنعت و معدن اندیشکده کوثر منطقه 
نوآوری شریف نیز حضور داشتند، مسائل و موارد مربوط به تولید 

بار اول موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حسنی اعالم کرد: ارتباطات و همکاری های سازمان یافته ای بین 
دو مجموعه برقرار خواهد شد. هم چنین در نظر داریم با همفکری 
و دستیابی به یک مدل، لینک ارتباطی بین سامانه بومی سازی 
ایمیدرو و بانک شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری ایجاد شود.
دبیر کارگروه تولید بار اول از آمادگی این کارگروه برای انجام کمک 
و حمایت های همه جانبه از شرکت های بخش معدن و صنایع 

معدنی خبر داد.
یونسیان نیز با اظهار خرسندی از انجام بسیاری از پروژه های 
بومی سازی شرکت ها برای اولین بار در کشور، گفت: این پروژه ها با 
همت، تالش، تقویت خودباوری و اعتماد به مهندسان و نخبگان 
کنون مسیر بومی سازی در کشور از  داخلی، بومی سازی شده و ا
ساخت قطعات و تجهیزات به سمت طراحی، مهندسی و کسب 
دانش فنی در حرکت است و افق روشنی در حوزه بومی سازی در 

کشور وجود دارد.

تالشی تمام عیار برای حفظ سالمت سرمایه انسانی شرکت فوالد مبارکه
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد مطرح کرد:
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گام های استوار فوالد متیل در مسیر تعالی
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ فوالد متیل مطرح کرد؛

خبر  کوتاه

 نیپون استیل که در برابر اختالالت احتمالی در تأمین سنگ آهن خود از 
روسیه و اوکراین آماده می شود، در حال برنامه ریزی برای جبران هرگونه 
کمبود با خرید بیشتر مواد تشکیل دهنده فوالد از منابع جایگزین در 
برزیل و استرالیاست. نیپون استیل با تأمین کنندگان دیگر ازجمله غول 
برزیلی واله برای خرید بیشتر با افزایش تنش ها در اروپای شرقی در حال 
کره بوده است. مذا

بازار فوالد ترکیه روزهای اخیر تحت تأثیر تهاجم روسیه به اوکراین 
قرار دارد. بازار در ابهام است و بسیاری قیمت های مقاطع خود را 
افزایش داده اند. متوسط قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه 740 
کارخانه است. قیمت ورق گرم ترکیه  تا 750 دالر در هر تن درب 
کارخانه است و بازار آن در  نیز ۹50 تا ۹70 دالر در هر تن درب 
سکوت است.

خـبــــــــــــــــــر      

نیپون استیل ژاپن به دنبال منابع جایگزین سنگ آهن تهاجم روسیه بازار فوالد ترکیه را به سکوت برد

مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توکافوالد گفت: 
انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان 
و هلدینگ سرمایه گذاری توکافوالد، دانش کاربردی 

دانشگاه را در صنعت توسعه می دهد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری توکافوالد، دوشنبه 
9 اسفندماه، تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی اصفهان و 
شرکت سرمایه گذاری توکافوالد با حضور مدیران عالی این دو مجموعه 

به امضا رسید.
بنابر این گزارش، این تفاهم نامه با هدف بهره مندی از توان علمی  اساتید 
و پژوهشگران دانشگاهی، برقراری رابطه تنگاتنگ و مستمر بین دانشگاه 
و صنعت و بهره گیری از ظرفیت ها و امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی میان 
دانشگاه صنعتی اصفهان و هلدینگ سرمایه گذاری توکافوالد، با حضور 
احمدرضا سبزواری، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توکافوالد، 
مهدی کویتی رئیس هیئت مدیره توکافوالد و محسن سعیدبخش 
مدیرعامل شرکت توکاریل و سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی، 

سرپرست دانشگاه صنعتی اصفهان منعقد شد.
احمدرضا سبزواری، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکافوالد در 

خصوص این تفاهم نامه اظهار کرد: دانشگاه صنعتی اصفهان به بلوغ 
رسیده و این فرصت فراهم شده که در همکاری با صنعت بتواند اقدامات 

ارزشمندی در راستای تحقق شعار سال انجام دهد.
وی با اشاره به سابقه طوالنی همکاری صنعت و دانشگاه، تصریح کرد: 
شرکت سرمایه گذاری توکافوالد به منظور پشتیبانی و ساخت شرکت فوالد 
مبارکه تأسیس شد و پس از راه اندازی شرکت فوالد مبارکه، فعالیت های 
خود را در برنامه های توسعه، تأمین و تدارک مواد اولیه و تجهیزات و 
انجام پروژه های تخصصی فوالد مبارکه، گسترش داد و امروزه بزرگ ترین 

و معتبرترین هلدینگ های لجستیکی زنجیره فوالد به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکافوالد گفت: شرکت فوالد مبارکه، 
شستا، تأمین اجتماعی و ساتا از سهام داران بزرگ این شرکت محسوب 
می شوند، ضمن اینکه شرکت سرمایه گذاری توکافوالد یک نهاد مالی 
که با سرمایه گذاری بلندمدت امروزه از معدود  شناخته می شود 

شرکت هایی است که شامل 6 شرکت بورسی می شود.
وی تصریح کرد: گروه حمل ونقل ریلی و جاده ای با 6 شرکت که 2 شرکت 
اصلی آن، هلدینگ توکاریل و شرکت حمل ونقل توکا  که هر دو وارد بورس 
شده اند، حمل بار شرکت فوالد مبارکه و سایر شرکت های فوالدی را 

انجام می دهد.
سبزواری با اشاره به اینکه شرکت های نسوز توکا و فراورده های نسوز 
آذر به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده مواد نسوز ایران است، خاطرنشان 
کرد: شرکت سرمایه گذاری توکافوالد با 35 شرکت راه تعالی و پیشرفت را 
در نوآوری و سرمایه گذاری دنبال می کند و امیدواریم با ارتقای اثربخشی 
و بهره وری بتوانیم به نیازهای بازار پاسخ دهیم و دانش الزم از طریق 

که راهی جز این نیست. دانشگاه به صنعت تزریق شود؛ چرا
کید بر اینکه راهی جز هدفمندی ارتباط دانشگاه با صنعت  وی با تأ
برای توسعه صنعتی کشور نداریم، گفت: فکر و ایده از طریق نخبگان 
دانشگاهی به صنعت وارد می شود و صنعت بستری فراهم کرده تا 
علم روز دنیا از طریق دانش کاربردی دانشگاه به صنعت منتقل شود. 
امیدواریم انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت 
سرمایه گذاری توکافوالد بتواند نیازهای صنعت در ابعاد فعالیت های 

گسترده شرکت توکافوالد را تأمین کند.
مدیرعامل هلدینگ توکافوالد با اشاره به اینکه تنها راه توسعه و پیشرفت 
صنعت ورود به حوزه های نوآورانه است، بیان داشت: شرکت های 
صنعتی باید با بهره مندی از نخبگان دانشگاهی، محصوالت جدید و 

نوآورانه به بازار ارائه کنند.
سبزواری افزود: به دنبال امضای این تفاهم نامه تالش می شود با تعریف 
پروژه ها و ارائه امکانات موردنیاز در کنار دانشگاه باشیم، زیرا بر این باوریم 
که باید تمام امکانات و تجهیزات صنعت را به کار بست و علم روز دنیا را در 
اختیار دانشگاه ها قرار داد تا جوانان نخبه جایگاه خود را در صنعت پیدا 

کنند و مانع خروج نخبگان از کشور باشیم.
آمادگی دانشگاه صنعتی در همکاری با هلدینگ 

سرمایه گذاری توکافوالد
در ادامه، سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی، سرپرست دانشگاه 
صنعتی اصفهان با بیان اینکه که با حل مسائل صنعت، اقتدار کشور رقم 
می خورد، اظهار کرد: توانمندی دانشگاه صنعتی اصفهان پیش از این، 
در همکاری با صنایع هایتک کشور ازجمله صنعت رادار، زیر دریایی، نفت 
و اویونیک اثبات شده است و برای همکاری با هلدینگ سرمایه گذاری 

توکا نیز آمادگی کامل داریم.
وی افزود: مفاد این تفاهم نامه برای انعقاد قراردادهای خرد و کالن با 
کز پژوهشی  دانشکده مهندسی حمل ونقل، مهندسی شیمی و سایر مرا

و دانشکده ها با هلدینگ توکا به طور جدی دنبال می شود.

امکانات صنعت برای کاربست علم روز دنیا در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد
در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی اصفهان و هلدینگ سرمایه گذاری توکافوالد مطرح شد؛

گام های مؤثر شرکت ایریسا برای ارتقای 

استانداردها و صیانت از کیفیت خدمات

ارتقای استانداردها و صیانت از کیفیت خدمات در 
تمامی بخش ها و در رأس وظایف شرکت ایریسا قرار دارد و در 

این راستا قدم های مؤثری برداشته شده است.
کبر گلبو، مدیرعامل شرکت ایریسا با اعالم این مطلب افزود:  ا
در جهان امروز همگام با تحوالت شگرفی که در ابعاد مختلف 
خ می دهد، تحوالت در  اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک ر
روش ها و سیستم های نوین مدیریت ایجاد شده و دیدگاه های 

کم می گردد. متفاوت با گذشته بر مدیریت سازمان ها حا
که امروزه در بسیاری  وی افزود: ازجمله مفاهیم جدیدی 
کرده است،  از شرکت های جهان جایگاه قابل توجهی پیدا 
سازماندهی مدل های تعالی سازمانی و جوایز ملی کیفیت است 
که بر اساس آن، سازمان ها و بنگاه های مختلف مورد ارزیابی و 
مقایسه قرار می گیرند و با ایجاد فضای رقابتی، حرکت به سوی 

بهبود و ارتقا در آن ها تقویت می گردد.
گلبو یادآور شد: مدل های تعالی سازمانی، به عنوان ابزارهای قوی 
برای سنجش میزان موفقیت استقرار سیستم ها در سازمان های 
مختلف به کار گرفته می شوند. با به کارگیری این گونه مدل ها، 
سازمان میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در 

مقاطع مختلف زمانی ارزیابی می کنند.
مدیرعامل شرکت ایریسا خاطرنشان کرد: ایریسا نیز با توجه به 
اهمیت استقرار مدل تعالی سازمانی EFQM برای چهارمین سال 
متوالی است که در مسیر تعالی حرکت می کند و در هر گام سعی در 
بهبود و ارتقای جایگاه خود دارد و خوشبختانه به لطف خدا و با 
تالش همه همکارانم، شرکت ایریسا موفق به کسب تقدیرنامه 

دوستاره جایزه ملی تعالی سازمانی شد.
وی در پایان این موفقیت ارزشمند را به تمامی همکاران تبریک 
گفت و ضمن آرزوی سربلندی روزافزون برای شرکت بزرگ 
ایریسا، اظهار امیدواری کرد با تکیه بر تالش های هوشمندانه و 
همه جانبه در راستای اعتالی فرهنگ کیفیت، گام های مؤثری 

در دست یابی به اهداف و آرمان های شرکت برداشته شود.

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ فوالد 
که پایانی ندارد و این  گفت: تعالی مسیری است  متیل 
مجموعه از سال 1400 در مسیر تعالی گام برداشته و روزبه روز 
در جهت بهبود مستمر و حرکت در مسیر تعالی گام برمی دارد.

رضا حیدری اظهار کرد: با توجه به اینکه شرکت فوالد متیل خود 
را ملزم به گام برداشتن در راه تعالی و بهبود مستمر می داند، 
پروژه های بهبود مختلفی در بازه های زمانی یک تا سه ساله در 
معیارهای مختلف و برای کلیه مدیریت های سازمان تعریف 
کرده است؛ همچنین دریافت گواهی تعهد به خدمت در اولین 
دوره حضور فوالد متیل در جایزه تعالی سازمانی، نشان از حرکت 

درست این مجموعه در جهت رشد و تعالی دارد.
به گفته رضا حیدری، در راستای پاسخ گویی به نیازهای متغیر 
سازمان ها و با توجه به تغییرات گسترده و سریع بازار، تالش رقبا 
برای دست یابی به برتری سازمانی و ضرورت استفاده از الگوهایی 
که ضمن ارزیابی وضعیت موجود سازمان ها و تشخیص نقاط 
قوت و نواحی قابل بهبود، مبنای صحیحی برای برنامه ریزی های 
آتی باشند، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود؛ ازاین رو 
مدل های تعالی سازمانی به عنوان یکی از رایج ترین شیوه ها برای 

دست یابی به اهداف فوق مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: شرکت فوالد متیل نیز با 
توجه به در نظر گرفتن اهداف فوق، از سال 1400 گام در مسیر تعالی 
گذاشته تا عالوه بر حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی، از تجربیات 
ارزیابان جایزه نهایت بهره را ببرد و با توجه به بازخوردهای دریافتی 
در جلسات سایت ویزیت و گزارش بازخورد دریافتی، روزبه روز در 

مسیر بهبود مستمر و حرکت در مسیر تعالی گام بردارد.
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل تصریح کرد: با توجه به اینکه 
این هلدینگ از زیرمجموعه های گروه فوالد مبارکه است و یکی از 
ابزارهایی که فوالد مبارکه با استفاده از آن توانسته در سال های 
اخیر به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کند، مفاهیم تعالی 
و حضور در جوایز مختلف داخلی و خارجی است، ما نیز در سال 
1400 با الگوبرداری از این شرکت، تصمیم به حضور در جایزه تعالی 
سازمانی گرفتیم و با تشکیل کارگروه های متناسب با معیارهای 
مدل، تدوین اظهارنامه و انجام پروژه های بهبود مختلف در 
دستور کار قرار گرفت که ماحصل آن دریافت گواهی تعهد به تعالی 

در اولین سال حضور در جایزه ملی تعالی سازمان است.
وی در خصوص برنامه ریزی فوالد متیل برای دریافت جایزه های 
سطوح باالتر، اظهار کرد: با توجه به اینکه شرکت در آغاز راه تعالی 
است، پروژه های بهبود مختلفی در بازه های یک تا سه ساله در 
معیارهای مختلف و برای کلیه مدیریت های سازمان تعریف 
شده که با انجام اثربخش آن انتظار می رود شرکت بتواند به سطح 

تقدیرنامه نائل آید.

تندیس رضایت مندی مشتری به فوالد هرمزگان رسید

تعالی سازمانی؛ ضامن موفقیت در بلندمدتکسب لوح زرین مشتری مداری توسط شرکت فوالد تاراز

یازدهمین اجالس سراسری رضایتمندی مشتری 
در سالن همایش های صداوسیما با حضور مدیران 
دولتی، اساتید دانشگاه و مدیران شرکت های 
پیشرو در این حوزه برگزار و تندیس رضایتمندی مشتری به فوالد 

هرمزگان اهدا شد.
مهدی شکری زاده، مدیر فروش و بازاریابی فوالد هرمزگان با اعالم 
این خبر، اظهار کرد: این شرکت همواره بر آن بوده که با به کارگیری 
رویکردهای بهبود مستمر و استراتژی های توسعه بازار، در راستای 
جلب نظر مشتریان و ارائه محصوالت مطابق استانداردهای روز دنیا، 
اهداف و برنامه های خود را بر پایه تجربه خوشایند مشتریان خود تهیه 

و تدوین کند.
کثری رضایت مشتریان را یکی از اولویت های مهم  وی کسب حدا

کید کرد: واحد فروش فوالد هرمزگان در تالش است به  برشمرد و تأ
گون از زمان دریافت درخواست از مشتریان تا زمان تحویل  انحای گونا
و حتی پس از آن، حقوق مشتریان را مدنظر قرار دهد و در هرجای این 

زنجیره حتی المقدور به نیازهای آن ها توجه کند.
شکری زاده تصریح کرد: در حال حاضر نیز تمامی واحدهای شرکت در 
کل فرایند فوالد هرمزگان ازجمله واحد فروش و بازاریابی، استراتژی ها 
و اقدامات متعددی برای حفظ و افزایش رضایت مشتریان تعریف 
کرده اند و در حال اجرای آن ها هستند تا از این طریق،  با مشتریان و بازار 
ارتباط مستقیمی داشته باشند. به این ترتیب، نیازسنجی و رسیدگی 
به شکایات مشتریان، سنجش رضایت و دریافت بازخوردها و نیازهای 
آتی مشتریان در راستای سیاست گذاری های سازمان به منظور افزایش 
کثری رضایت و رعایت حقوق مشتریان در دستور کار شرکت قرار  حدا

گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در شرکت فوالد هرمزگان نظام تولید و فروش بر پایه 
مشتری مداری تعریف شده و به ایجاد واحدها و ساختارهایی متناسب 

با نیازهای مشتریان در این زنجیره پرداخته است.
مدیر فروش و بازاریابی فوالد هرمزگان ادامه داد: در این ارتباط، 
در سال جاری بر اساس معیارهای تعالی سازمانی، شاخص ها و 
گردش کارهای عملیاتی مجددا مورد بازنگری قرار گرفت. در ادامه، 
فرایندهای فروش، به معیار سنجش رضایت  در زمینه بهبود 
مشتریان توجه ویژه شد و با انجام اقدامات اصالحی مطابق نظرات 
اخذشده و سطح انتظارات مشتریان و ارائه بازخوردهای موردنیاز به 
آن ها، گام های مهمی در راستای جلب رضایت مشتریان در شرکت 

برداشته شد.

در  تاراز،  روابط عمومی شرکت فوالد  گزارش  به 
یازدهمین اجالس سراسری رضایت مندی مشتری 
که در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد، 
شرکت فوالد تاراز به جهت کسب رضایت مندی و تکریم مشتریان 
و اهتمام ویژه به این امر به عنوان یک اصل مدیریتی، بر اساس نظر 
و رأی هیئت داوران و ارزیابی های تخصصی انجام شده، برای دومین 
سال پیاپی به عنوان واحد برتر مشتری مداری کشور انتخاب گردید.

بنابر این گزارش، در این همایش که با حضور مقامات عالی دولت، 
نمایندگان مجلس، کارآفرینان برتر و مدیران بنگاه های اقتصادی برگزار 
شد، به پاس قدردانی از تالش های بی شائبه مدیران شرکت که در عرصه 
کسب وکار و تجارت با اولویت جلب رضایت مشتری اهتمام ورزیدند، لوح 

زرین مشتری مداری به شرکت فوالد تاراز چهارمحال اهدا گردید.
رحمان زمانی مدیر فروش و بازاریابی شرکت فوالد تاراز، در خصوص این 
موفقیت خاطرنشان کرد: شرکت فوالد تاراز با به کارگیری روش های نوین 
فروش و بازاریابی، بهبود مستمر کیفیت و سیاست های توسعه بازار، ارائه 
محصوالت کیفی و به منظور جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان 
قدیمی و افزایش رضایت مندی  آنان به طور شبانه روزی تالش کرده است.
وی رضایت مندی مشتری را یک عامل حیاتی برای شرکت ها برشمرد و 
کید کرد: واحد فروش و بازاریابی از زمان دریافت درخواست از مشتریان  تأ
تا زمان تحویل و حتی پس از آن، حقوق مشتریان را در اولویت قرار می دهد 

و در جای جای این فرایند حتی المقدور به نیازهای آن ها توجه می کند.
زمانی تصریح کرد: در حال حاضر تیم فروش و بازاریابی، استراتژی های 

متعددی برای جذب، حفظ و افزایش رضایت مشتریان به کار گرفته که 
خوشبختانه این اقدامات منجر به ایجاد یک ارتباط سالم و مؤثر شده 
است. همچنین توانسته ایم در جهت رفع نیاز واقعی بازار، رسیدگی به 
شکایات مشتریان، سنجش رضایت آنان، دریافت بازخوردها از مشتریان 

و پیش بینی نیازهای آتی آنان بیش ازپیش گام های مؤثری برداریم.
وی خاطرنشان کرد: در شرکت فوالد تاراز نظام تولید و فروش عمیقا بر 
پایه مشتری مداری تعریف شده و این نظام منجر به ایجاد واحدها و 
ساختارهایی متناسب با نیازهای مشتریان در این زنجیره شده که از 

آن جمله ایجاد کمیته فروش و تدوین سیاست نامه فروش و... است.

رئیس تضمین کیفیت و HSE شرکت فلزتدارک فوالد 
مبارکه گفت: در راستای رشد و ارتقا در تمامی ابعاد و 
تضمین موفقیت در بلندمدت، حرکت در مسیر تعالی 

سازمانی در دستور کار شرکت قرار گرفته است.
شیال لیراوی، کسب گواهی تعهد به تعالی در نوزدهمین همایش ملی 
تعالی سازمانی با موضوع تعالی و نوآوری پایدار سازمانی را در همین راستا 
خواند و اظهار کرد: با توجه به مفهوم تعالی سازمانی و خواست و حمایت 
مدیرعامل این شرکت، در راستای رشد و ارتقای شرکت در تمامی ابعاد، 
کسب رضایت مندی همه ذی نفعان، ایجاد تعادل بین خواسته ها و 
انتظارات ذی نفعان و تضمین موفقیت شرکت در بلندمدت، حرکت در 

مسیر تعالی در دستور کار شرکت قرار گرفت.
وی افزود: سازمان های متعالی شواهدی بارز از عینیت یافتن مفاهیم 
بنیادیـن تعالـی را در گسـتره سـازمان خـود بـه نمایـش گذاشـته اند و بـا 
پیشـرفت در مسـیر تعالی این مفاهیـم در آن ها شـکوفاتر خواهند شـد.
رئیس تضمین کیفیت و HSE شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه گفت: این 
شرکت با حرکت در مسیر تعالی، مفاهیمی چون رهبری و آینده نگری، 
نگرش سیستمی، مشتری مداری و ارزش آفرینی، یادگیری بهبود و 
نوآوری، مدیریت چابکی، مسئولیت اجتماعی و ... را عینیت بخشیده 

است.
لیـراوی درباره سـایر اقدامـات شـرکت فلزتدارک فـوالد مبارکـه در این 
مسـیر نیز یادآور شـد: با تدابیر و حمایت های مدیرعامل و همچنین 
تـالش مدیـران و کارکنـان، شـرکت فلزتـدارک فـوالد مبارکـه اصفهـان 

اسـتاندارد مدیریـت کیفیـت ISO 9001: 2015 را در اردیبهشـت 
سـال 1399 دریافـت کـرد و در کمتـر از سـه مـاه پـس از آن موفـق بـه 
 اخـذ اسـتاندارد مدیریـت سـنجش میـزان رضایتمندی مشـتریان یا

 ISO 10002: 2018 و مدیریت شکایات مشتریان ISO 10004: 2018 
در مرداد همان سـال شد.

وی خاطرنشان کرد: در آخرین ارزیابی انجام شده توسط شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان به عنوان شرکت مادر، شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه 
اصفهان موفق به اخذ رتبه یک در معیار »اهداف و استراتژی ها« در بین 

همه شرکت های گروه فوالد شده است.

در یازدهمین اجالس سراسری رضایت مندی مشتری؛

رئیس تضمین کیفیت و HSE شرکت فلز تدارک فوالد مبارکه مطرح کرد:در یازدهمین اجالس سراسری رضایت مندی مشتری صورت گرفت:
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       بـــــــــــــــازار

تهاجم روسیه بازار فوالد ترکیه را به سکوت برد

خبــــــــــــــــر       

شرکت سرمایه گذاری توکافوالد در راستای استقرار 
الگوی تعالی سازمانی، اجرای برنامه های بهبود و اثربخش و 
حضور فعال در فرایند جایزه ملی تعالی سازمانی، موفق به 

دریافت تقدیر نامه یک ستاره شد. 
روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توکافوالد با اعالم این مطلب 
افزود: در چهارچوب برنامه ها و در راستای توسعه و تعالی در 
شرکت ها، مرکز تعالی سازمانی مدیریت صنعتی اقدام به برگزاری 
نوزدهمین همایش تعالی سازمانی که با حضور سازمان های 
سرآمد ایرانی و با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت  نمود 
و طی آن، »تقدیر نامه یک ستاره تعالی سازمانی«  به شرکت 

سرمایه گذاری توکا فوالد اعطا شد. 
بنابر این گزارش این تقدیرنامه پس از طی مراحل ارزیابی توسط 
ارزیابان و بررسی و نظارت در مرکز تعالی سازمانی به مجموعه 
سرمایه گذاری توکا فوالد تعلق گرفت که این امرحاصل تالش 
گذاری  کارکنان شرکت سرمایه  و تعهد مجموعه مدیریت و 

توکافوالد است. 
روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توکافوالد یادآور شد: تحقق 
این موفقیت جز با مشارکت نیروهای انسانی سرآمد و با اندیشه و 

تفکرات متعالی در فرایند توسعه سازمان میسر نمی شد.

مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه با اشاره به اهمیت 
که بهره وری سازمانی یکی از مؤلفه های  تعالی گفت: ازآنجا
مهم خلق ثروت و کسب وکار پایدار است، این شرکت درصدد 
است با برنامه های متعدد، تعالی سازمانی شرکت را ارتقا دهد.

سه ستاره  تقدیرنامه  کسب  کرد:  اظهار  فقیهیان،  مهرداد 
فوالدسنگ در نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی با همکاری 
تیمی اعضای این شرکت به دست آمد و برگ زرین دیگری بر 

افتخارات شرکت فوالدسنگ و گروه فوالد مبارکه افزود.
کید بر اینکه شرکت فوالد سنگ مسیر تعالی را توانمند و  وی با تأ
مستمر پیگیری کرده است، افزود: این شرکت با تمرکز بر اهداف 
بهره وری سازمانی مسیر بی انتهای تعالی را دنبال می کند و با 
همین رویکرد امیدواریم در سال آینده به موفقیت بیشتری 

دست یابیم.
مدیرعامل فوالدسنگ با اشاره به اینکه تعالی اولویت مهم گروه 
فوالد مبارکه و به ویژه شرکت فوالدسنگ است، گفت: بهره وری 
سازمانی یکی از مؤلفه های مهم خلق ثروت و کسب وکار پایدار 
است و این شرکت با هدف گذاری اقداماتی نظیر هوشمندسازی، 
اتوماسیون، مدیریت دانش، رصد بازار، رضایت مشتری و تولید 

کیفی بهره وری درصدد است تعالی سازمانی را ارتقا دهد.

بازار فوالد ترکیه روزهای اخیر تحت تأثیر تهاجم روسیه به اوکراین 
قرار دارد. بازار در ابهام است و بسیاری قیمت های مقاطع خود را 
افزایش داده اند. متوسط قیمت میلگرد در بازار داخلی ترکیه 740 
گرم ترکیه  کارخانه است. قیمت ورق  تا 750 دالر در هر تن درب 
کارخانه است و بازار آن در  نیز ۹50 تا ۹70 دالر در هر تن درب 
سکوت است.

خبر کوتاه

نیپون استیل ژاپن به دنبال منابع جایگزین سنگ آهن

که در برابر اختالالت احتمالی در تأمین سنگ آهن   نیپون استیل 
خود از روسیه و اوکراین آماده می شود، در حال برنامه ریزی 
کمبود با خرید بیشتر مواد تشکیل دهنده  برای جبران هرگونه 
فوالد از منابع جایگزین در برزیل و استرالیاست. نیپون استیل با 
تأمین کنندگان دیگر ازجمله غول برزیلی واله برای خرید بیشتر با 
کره بوده است. افزایش تنش ها در اروپای شرقی در حال مذا

  شرکت سرمایه گذاری توکافوالد
  موفق به دریافت تقدیر نامه

 یک ستاره تعالی سازمانی شد

 شرکت فوالدسنگ در مسیر
 ارتقای تعالی سازمانی

بورس و سهام

گهی آ

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان
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، ساخت، نصب، تست، راه اندازی و تضمین عملکرد جهت تکمیل ریومپ   انجام عملیات طراحی، مهندسی، خرید تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور
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با مشارکت نیروهای انسانی سرآمد و تفکرات متعالی :

مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه عنوان کرد؛

 عطااهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان با حضور در بین کارکنان واحد احیا 
مستقیم و دیدار با کارکنان شیفت این واحد، ضمن تبریک عید مبعث از تالش های 

کلیه کارکنان در تحقق اهداف شرکت تقدیر کرد.
کید دارند که از مبعث  معروفخانی با اشاره به لزوم بزرگداشت عید سعید مبعث گفت: مقام معظم رهبری تأ

درس اخالق، رحمت و کرامت، علم آموزی، وحدت، عزت، جهاد و مقاومت بیاموزیم.

وی ضمن تقدیر از سرمایه های انسانی این شرکت گفت: کارکنان شرکت فوالد هرمزگان نشان دادند که 
بااخالق و عزت مندند و با تالش شبانه روزی و ایثار، می کوشند برای این مرزوبوم افتخارآفرینی کنند.

کید کرد: بعثت یعنی امید انسان به فردایی روشن و ما در فوالد هرمزگان  مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان تأ
با تکیه بر شعار »ما می توانیم« موانع را رفع خواهیم کرد و با راه اندازی طرح های توسعه و افزایش تولید، 

فردایی روشن تر را برای کشور رقم خواهیم زد.

مدیر مهندسی صنایع و تعالی سازمانی شرکت فوالد سنگان گفت: شرکت فوالد سنگان 
به عنوان بزرگ ترین واحد تولیدی کنسانتره و گندله شرق کشور با جدیت در مسیر تعالی 

در حال حرکت است.
امیر رضازاده، مدیر تعالی سازمانی شرکت فوالد سنگان، پس از کسب تقدیرنامه تک ستاره در نوزدهمین همایش 
ملی تعالی سازمانی که توسط مرکز تعالی سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس برنامه ای که از 

قبل داشتیم، امسال هم برنامه و هم عملکرد ما در سطحی باالتر از جایزه ای بود که به ما تعلق گرفت.
مدیر تعالی سازمانی شرکت فوالد سنگان با بیان اینکه این شرکت توانسته است در طی 2 سال گذشته جهش 
بسیار خوبی در حوزه تعالی سازمانی از خود نشان دهد گفت: شرکت فوالد سنگان با رشد دوپله ای در ارزیابی 

شش ماهه اول سال 1400 گروه فوالد مبارکه مفتخر به کسب رتبه نخست در این رتبه بندی گردیده است.
رضازاده تصریح کرد: با انجام خودارزیابی های دقیق در حوزه فرایندهای سازمان، 480 مورد پروژه بهبود 
شناسایی شده است که 81 مورد آن در حال پیاده سازی و اقدام است. سایر موارد شناسایی شده نیز براساس 

برنامه زمان بندی و اولویت تعریف شده در سال های آتی پیگیری و اجرا خواهد شد. هدف ما  برای سال آینده 
دریافت تقدیرنامه سه ستاره است  و خودمان را ارتقا می دهیم و این مسیر را طی کنیم.

مدیر تعالی سازمانی شرکت فوالد سنگان افزود: برنامه ریزی و نظارت بسیار خوب فوالد مبارکه باعث شده 
شرکت های گروه در یک چهارچوب مشخص به خوبی حرکت کنند. شرکت فوالد مبارکه در بخش های مختلف، 
سیاست های ابالغی را برای شرکت های گروه، ازجمله شرکت فوالد سنگان مشخص کرده است تا ما در مسیر این 

سیاست ها حرکت کنیم. این سیاست های ابالغی به ما کمک زیادی کرده تا مسیر تعالی را به خوبی طی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: شرکت فوالد سنگان با پیاده سازی موفقیت آمیز نظام مدیریت استراتژیک و نظام مدیریت 
کنون، این شرکت موفق به اخذ سه  فرایندی توانسته است به این مهم دست یابد؛ ضمن اینکه از دوره گذشته تا
ایزوی 9001 و 14001 و 45001 در حوزه کیفیت از شرکت DQS آلمان شده است. همچنین شرکت فوالد سنگان در 
طی یک سال گذشته، نظام آراستگی سازمانی را با تعریف 130 پروژه بهبود و اجرای 80 مورد آن در دست اقدام دارد 

که اصالحات مفیدی برای شرکت به همراه داشته است.

حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری گفت: کسب تقدیرنامه 
سه ستاره تعالی در بخش ساخت و تولید هدف 
غایی ما نیست، بلکه حفظ و تعالی سازمانی سرلوحه شرکت 

ورق خودرو چهارمحال و بختیاری خواهد بود.
وی تصریح کرد: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در 
نوزدهمین دوره همایش ملی تعالی سازمانی موفق به دریافت 
تقدیرنامه سه ستاره تعالی در بخش ساخت و تولید شد. این 
موفقیت مرهون زحمات کارکنان این شرکت است که با کار گروهی 
توانستند مسیر تعالی سازمانی را دنبال کنند و با نظارت ممیزان به 

این موفقیت دست یابند.
کید کرد: هدف از استقرار مدل  مدیرعامل شرکت ورق خودرو تأ
تعالی سازمانی دریافت امتیاز یا تقدیرنامه یا برگزیده شدن نیست، 
بلکه مهم آن است که بدانیم در چه حوزه هایی راه صحیح را 
در پیش گرفته ایم و در چه حوزه هایی باید برنامه های بهبود را 

تعریف و اجرا کنیم.
وی در ادامه بر اهمیت مسیر تعالی سازمانی در شرکت ورق خودرو 
کید کرد و افزود: مدل تعالی سازمانی در  چهارمحال و بختیاری تأ
این شرکت هدف گذاری شده تا با شناسایی نقاط قوت و بهره وری 

سازمانی بتوانیم به خط مشی تبیین شده در شرکت برسیم.
کرد: دریافت تقدیرنامه سه ستاره در  شجاعی خاطرنشان 
نوزدهمین همایش ملی تعالی سازمانی، چراغ راه مسیر تعالی 
که هدف ما دریافت امتیاز و تقدیرنامه  در این شرکت است؛ چرا
نیست، بلکه شناسایی نقاط بهبود و بهره وری سازمانی مهم 

است تا بتوانیم اهداف خود را در مسیر تعالی دنبال کنیم.
وی موفقیت شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری را 
ماحصل زحمات همه کارکنان این شرکت دانست و افزود: با 
برنامه ریزی های انجام شده درصدد حفظ نقاط قوت شرکت 

هستیم و برای تقویت و استقرار پروژه های بهبود اقدام می کنیم.

با تکیه بر شعار »ما می توانیم« موانع را رفع خواهیم کرد
مدیرعامل فوالد هرمزگان در بازدید از واحد احیا مستقیم این  شرکت:

سیاست های ابالغی فوالد مبارکه کمک کرد تا مسیر تعالی را به خوبی طی کنیم

حفظ و تعالی سازمانی؛ هدف غایی 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

مدیر مهندسی صنایع و تعالی سازمانی شرکت فوالد سنگان؛

امیر رضازاده
مدیر مهندسی صنایع و تعالی سازمانی شرکت فوالد سنگان

بورس و سهام

مقــدار عرضه)تن(

50000

50000

مقــدار عرضه)تن(

6000

6000

مقــدار تقاضا )تن(

56450

56450

مقــدار تقاضا )تن(

8200

8200

مقــدار معامله شــده )تن(

50000

50000

مقــدار معامله شــده )تن(

6000

6000

قیمــت )ریالبــازایکیلوگرم(

222325

قیمــت )ریالبــازایکیلوگرم(

2۹8260

یــخ تحویل تار

د ا د خر

یــخ تحویل تار

د ا د خر

یخ ۱400/۱2/07 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

یخ ۱400/۱2/0۹ کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

B

نماد

P

محصول

سرد

محصول

رنگی

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس

جــــمـــع    کــــــــــل

جــــمـــع    کــــــــــل

تعطیل
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دسامبر 2015 در پاریس، کشورهای جهان در توافقنامه جدید جهانی آب و هوایی در مورد ایجاد 
محدودیت های جهانی برای افزایش دمای کره زمین تا کمتر از 1.5 درجه سانتی گراد موافقت کردند. 
دولت سوئد خود را ملزم به رعایت این موضوع تا سال 2045 ساخت تا موقعیت ممتازی در این زمینه 

داشته باشد و تا سال 2045 هیچ گونه انتشار خالص گازهای گلخانه ای نداشته باشد.
در سال 2016، شرکت های SSAB )رهبر جهانی فوالد با استحکام باال(، LKAB )بزرگ ترین تولیدکننده سنگ آهن اروپا( 
و Vattenfall )یکی از بزرگ ترین تولیدکننده های برق در اروپا( با ایجاد پروژه HYBRIT قدم در راه توسعه هرچه بیشتر 
صنعت فوالد گذاشتند. HYBRIT قصد دارد هیدروژن را جایگزین کک زغال سنگی کند. نتیجه این پروژه معرفی نخستین 
تکنولوژی فوالدسازی بدون سوخت فسیلی در دنیا خواهد بود که تقریبا بدون اثر کربن است. در این پروسه برق و 

کسید کربن خروجی سیستم خواهد شد. هیدروژن آزاد جایگزین زغال سنگ خواهند بود و آب به جای دی ا
یک مطالعه امکان سنجی در سال 2016 تا 2017 انجام شد و نتایج نشان داد که فوالد تولیدشده توسط سوخت های 
فسیلی، با توجه به قیمت امروز برق، زغال سنگ و انتشار CO2، 20 تا 30 درصد گران تر خواهد بود. با افزایش قیمت برق 
تولیدشده از منابع فسیلی و افزایش ریسک و هزینه های تولید گازهای گلخانه ای با توجه به سیستم تجارت الکترونیکی 
اتحادیه اروپا )ETS(، تولید فوالد با استفاده از روش های بدون سوخت فسیلی در آینده قادر به رقابت با فوالد سنتی در 

بازار خواهد بود.
مرحله بعدی فرایند توسعه نیز توسط HYBRIT ارائه شده است. در تابستان 2018 کار بر روی ساخت یک آزمایشگاه 
 Hybrit در لولئو سوئد آغاز شد. یک شرکت مشترک SSAB بی نظیر برای تولید فوالد بدون سوخت فسیلی در محل
Development AB متعلق به سه شرکت SSAB، LKAB و Vattenfall در طول سال 2017 برای انجام کارهای توسعه 

بلندمدت تشکیل شده است.
فاز آزمایشی این مرحله تا سال 2024 برنامه ریزی شده است و پس از آن در بازه 2025 تا  2035 به سمت مرحله اجرایی 
حرکت خواهد کرد. در حال حاضر، قبل از اینکه راه حل برای ساخت فوالد بدون سوخت فسیلی در پیش گرفته شود، 
SSAB قصد دارد در سال 2025، از طریق تبدیل کوره های آهکی Oxelösund به کوره قوس الکتریکی، میزان انتشار 
کسید کربن خود را در سوئد 25 درصد کاهش دهد. بین سال های 2030 تا 2040 نیز هدف اصلی تبدیل کوره های  دی ا
انفجاری در لولئو سوئد و راه )Raahe( فنالند، از بین بردن حجم زیادی از انتشار CO2 بوده و همچنین حرکت به سمت 

رسیدن به هدف تولید فوالد بدون سوخت فسیلی تا سال 2045 خواهد بود.
در سال LKAB ،2016 تصمیم گرفت که برق مورداستفاده در عملیات باید دارای origin-labelled و بدون سوخت فسیلی 
کسید کربن با حداقل 12 درصد در هر تن از محصوالت نهایی تا سال 2021 و  باشد. هدف LKAB کاهش انتشار دی ا
درعین حال انتشار نیتروژن به هواست. صنایع الکتریکی Vattenfall، الکتریسیته موردنیاز خانه ها و زندگی روزمره را از طریق 
 ،HYBRIT نوآوری در تولید برای بیش از 100 سال تأمین کرده است. بااین حال، برای پیشبرد هرچه بیشتر اجرای طرح
مشارکت های قابل توجه ملی از طرف دولت، مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها موردنیاز است. برای پیشرفت این پروژه 
باید دسترسی خوبی به برق فسیلی، زیرساخت های بهبودیافته و شبکه های ولتاژ باال، طرح های پژوهشی، پروسه های 

مجاز، حمایت فعاالنه از تأسیسات آزمایشی و اجرا و پشتیبانی بلندمدت در سطح اتحادیه اروپا وجود داشته باشد.

علم و فناوری       

یت دانش مدیر

هوش مصنوعی کوچک تکنولوژی نانو طبیعت

در این فناوری الگوریتم های قدرتمند هوش مصنوعی بدون نیاز به 
اتصال به ابر و با استفاده از تلفن های همراه افراد و سایر دستگاه های 
مشابه، از طریق فرایندی به نام تقطیر دانش، اندازه مدل های هوش 
مصنوعی موجود را بدون از دست دادن هیچ یک از قابلیت های 
الگوریتم یا کاهش سرعت عملکرد آن، کاهش می دهند. از مزایای 
دسترسی به این امکان پیشرفته، کاهش مشکالت مربوط به حریم 
خصوصی خواهد بود.

یکی از محققان دانشگاه فلوریدای مرکزی با الهام از فناوری 
نانوطبیعت، فناوری جدیدی ایجاد کرده که تصاویر را روی صفحات 
نمایش، واقعی تر نشان می دهد. این فناوری جدید نمایشگرهای 
دیجیتالی ایجاد می کند که با نور اطراف روشن شده و نسبت به 
فناوری های نمایشی که به انرژی پرشدت و درخشش نورهای پشت 
نمایشگر وابسته است، واقعی تر به نظر می رسد. این نمایشگر از 
نمایشگرهای رایج کامپیوترها و تلفن های همراه واقعی تر است.

مدل سنجش بلوغ مدیریت 
کیفیت و بهره وری  دانش سازمان 

)APQC( آمریکا

ریکی از مدل های ارزیابی و سنجش بلوغ مدیریت 
دانش یک سازمان مدل »سنجش بلوغ مدیریت دانش 

سازمان کیفیت و بهره وری آمریکا)APQC( « است. 
 APQC سطوح بلوغ مدیریت دانش با مراحل پیاده سازی
یکپارچه شده اند؛ به گونه ای که پیاده سازی در هر مرحله، پایه و 

اساسی برای موفقیت و آغاز مرحله بعد فراهم می کند.
APQC ابعاد مدل

این مدل شامل 5 سطح بلوغ اصلی است. در ادامه هر یک از این 
سطوح به همراه فعالیت های کلیدی آن برای حرکت به سطح 

بعدی شرح داده می شود.
سطح اول؛ شروع: این سطح، سطح پایه بلوغ در 
سازمان هایی است که مدیریت دانش را آغاز کرده اند. در این 
سطح سازمان فاقد فرایندها و اقدامات پایدار برای شناسایی، 
ک گذاری، انتقال و به کارگیری موفقیت آمیز مدیریت  کسب، اشترا
دانش است. فعالیت های کلیدی در این سطح عبارت است از: 
تشریح مدیریت دانش به شیوه ای که کارکنان بتوانند با آن ارتباط 
پیدا کنند؛ افزایش درک و توجه ذی نفعان کلیدی و مدیران ارشد 
سازمان به مدیریت دانش؛ شناسایی حوزه هایی از سازمان که از 

جریان دانشی سود خواهند برد. 
سطح دوم؛ توسعه: این سطح بر ایجاد اولین راهبردهای 
مدیریت دانش متمرکز است. راهبرد مدیریت دانش باید در 
راهبردهای کسب وکار سازمان آمیخته شود و فرصت ها و ارزش ها 
مورد ارزیابی قرار بگیرد. اهداف سطح دوم عبارت اند از: توسعه 
مدیریت دانش از طریق رهبری؛ ایجاد پشتیبانی برای راهبرد 
یکپارچه مدیریت دانش؛ شناسایی منابع برای پشتیبانی از 
طرح های اولیه مدیریت دانش؛ پشتیبانی سطوح ارشد سازمان 
برای ایجاد مسئولیت پذیری عملکردهای مدیریت دانش و 

حمایت از راهبرد و برنامه مدیریت دانش.
سطح سوم؛ استانداردسازی: این سطح بر مدیریت 
فرایندها و رویکردهایی متمرکز است که در سطح دوم شناسایی 
و تعریف شده است. اهداف این سطح عبارت اند از شناسایی 
فرایندهای  و  رویکردها  به کارگیری  منظور  به  فرصت ها 
انتخاب شده، تأمین بودجه و منابع برای پایلوت ها، اجرای 
راهبردها و اصالح رویکردها و فرایندهای مدیریت دانش. 
فعالیت های کلیدی این سطح عبارت است از: مدیریت رویکردها 
و فرایندهای مدیریت دانش به صورت استاندارد و مستمر؛ 
طراحی و اجرای فرصت های پایلوت؛ به کارگیری درس آموخته ها 

برای تسهیل بهبود مستمر متدولوژی ها.
سطح چهارم؛ بهینه سازی:این چهارم شامل توسعه 
طرح های اولیه مدیریت دانش در تمامی سطوح سازمان از طریق 
اهرمی نمودن رویکردها و فرایندهای مدیریت دانش است. در 
این سطح رویکردها و فرایندهای مدیریت دانش سازمان باید 
برای ایجاد توانمندی در سازمان با یکدیگر کار کنند. فعالیت های 
کلیدی این سطح عبارت است از: تدوین راهبردهای توسعه و 
توسعه مدیریت دانش به بخش های جدید با حوزه های کارکردی 
جدید؛ مدیریت روند توسعه و رشد و کنترل چالش های احتمالی 
کردن متدولوژی های مدیریت دانش در  در هنگام اهرمی 

سازمان.
سطح پنجم؛ نوآوری:در این سطح توانمندی های 
مدیریت دانش برای پشتیبانی از مدل و راهبردهای کسب وکار در 
نظر گرفته می شود. هدف اولیه این سطح، بهبود فرایندهای 
اصلی کسب وکار از طریق بهینه سازی رویکردها و فرایندهای 
استاندارد مدیریت دانش و وارد کردن آن ها درون فرایندهای 
اصلی کسب وکار جهت دست یابی به خروجی مطلوب و نوآوری 
است. فعالیت های کلیدی این سطح عبارت اند از: وارد کردن 
متدولوژی های استاندارد مدیریت دانش در مدل کسب وکار؛ 
نظارت بر صحت متدولوژی های کسب وکار؛ هم راستا کردن 
ارزیابی عملکرد و تقدیر با راهبردهای مدیریت دانش؛ تراز کردن 

چارچوب سازمانی مدیریت دانش با کنترل محلی.
عالوه بر سطوح معرفی شده، مدل ارزیابی بلوغ مدیریت دانش 
که عبارت اند از  APQC شامل چهار بعد اصلی نیز می شود 
»راهبرد«، »کارکنان«، »فرایند« و »مدیریت محتوا و فناوری 
اطالعات«. هریک از این ابعاد شامل مؤلفه هایی جهت ایجاد 
تغییرات برای حرکت سازمان به سطوح باالتر بلوغ مدیریت 

دانش است.
APQC مزیت های مدل

اصلی ترین مزیت های این مدل عبارت اند از: شناخت کامل 
کتورهای دخیل در پیاده سازی و اجرای  سازمان به لحاظ فا
مدیریت دانش؛ شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایندها؛ رویکرد 
کیفی در اجرا مبتنی بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته؛ تدوین 
نقشه راه مدیریت دانش سازمان با استفاده از نتایج حاصل از 

ارزیابی.
   منبع: فرصت امروز؛ ارزیابی بلوغ مدیریت دانش، چیستی 

و چرایی

یــک بدافــزار بــه نــام Electron Bot ، بــا جعــل برنامه هــای محبوبــی همچــون Subway Surfer و 
Temple Run در فروشــگاه رســمی Microsoft ، حدود 5 هزار کامپیوتر در ســوئد، اســرائیل، اســپانیا 

و برمــودا را آلــوده  کــرده اســت.
ایــن بدافــزار کــه توســط محققــان امنیتــی شــرکت Check Point شناســایی  شــده اســت، یــک درب پشــتی اســت کــه بــه 
مهاجمــان امــکان می دهــد تــا کنتــرل کامــل ماشــین های تحت نفــوذ خــود را بــه دســت گیرنــد و از راه دور بــه اجــرای کــد 

بپردازنــد.
زنجیره حمله با دانلود یکــی از نرم افزارهای جعلی از فروشــگاه Microsoft آغاز می شــود و ســپس یــک برنامه تزریق کننده 
 startup کشــی و نصــب کنــد. در JavaScript در background سیســتم قــرار می گیــرد تــا payload بدافــزار Electron Bot را وا
بعدی سیســتم، بدافــزار راه انــدازی و بــه ســرور فرماندهــی و کنترل متصــل می شــود. تنظیمــات خــود را بازیابــی می کند و 

قــادر بــه اجــرای فرمان هــای ارسال شــده از راه دور خواهــد بــود.
بــرای پیشــگیری از آلودگــی بــه ایــن بدافــزار، Check Point بــه کاربــران Windows توصیه می کنــد از دانلــود برنامه هایی که 
بازخــورد کافــی از ســوی ســایر کاربــران دربــاره آن هــا ثبــت  نشــده اســت، بپرهیزنــد. جزئیــات مربــوط بــه توســعه دهنده/
منتشرکننده برنامه را موشکافانه بررسی کنند و از اینکه نام برنامه مدنظر ایشــان، درست درج  شــده است و اشتباهات 

امالیــی نــدارد، اطمینــان حاصــل کنند.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر  

محققـــان شـــرکت امنیتـــی Mandiant، در حـــال رصـــد گـــروه بـــاج افـــزاری UNC2596 و 
بـــاج افـــزار COLDDRAW هســـتند کـــه بیشـــتر بـــا عنـــوان Cuba شـــناخته  شـــده اســـت. 
مطالعـــات ایشـــان نشـــان می دهـــد کـــه عملیـــات باج افـــزاری Cuba در حـــال بهره بـــرداری 
از آســـیب پذیری های Microsoft Exchange بـــرای گرفتـــن دسترســـی اولیـــه بـــه شـــبکه ســـازمان ها و 

رمزنـــگاری دستگاه هاســـت.
ــاز کـــرد و فعالیـــت آن در ســـال های 2020  Cuba نـــام عملیـــات باج افـــزاری اســـت کـــه کار خـــود را از ســـال 2019 آغـ
ــزار  ــن باج افـ ــاره ایـ ــه دربـ ــال FBI ،2021 یـــک توصیه نامـ ــامبر سـ ــاه دسـ ــه در مـ ــرعت گرفـــت؛ به طوری کـ و 2021 سـ
منتشـــر کـــرد و هشـــدار داد کـــه ایـــن گـــروه بـــه 49 ســـازمان از زیرســـاخت های حیاتـــی آمریـــکا نفـــوذ کـــرده اســـت.
گوســـت ســـال 2021 به منظـــور ایجـــاد فضـــای  بـــر اســـاس تحقیـــق صورت گرفتـــه، گـــروه باج افـــزاری Cuba ، از مـــاه آ
مناســـب جهـــت مخفـــی شـــدن در شـــبکه هـــدف، از آســـیب پذیری های Microsoft Exchange ازجملـــه 

ProxyShell و ProxyLogon بـــرای انتقـــال انـــواع web shell، RAT و backdoor اســـتفاده کـــرده اســـت.
اعمـــال وصله هـــای امنیتـــی کـــه توســـط شـــرکت های تأمین کننـــده نرم افزارهـــا منتشـــر می شـــود، یـــک عامـــل 

کلیـــدی در ایجـــاد امنیـــت مقـــاوم و ایســـتا، حتـــی در برابـــر پیچیده تریـــن عوامـــل تهدیـــد اســـت.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

هشدار به کاربران ویندوز

Microsoft Exchange به سرورهای Cuba حمله باج افزار

در سال LKAB ،2۰16 تصمیم گرفت 
عملیات  در  مورداستفاده  برق  که 
و   origin-labelled دارای  باید 
بدون سوخت فسیلی باشد. هدف 
کسید  دی ا انتشار  کاهش   LKAB
بن با حداقل 12 درصد در هر تن  کر
از محصوالت نهایی تا سال 2۰21 و 
درعین حال انتشار نیتروژن به هواست

امنیت سایبری 

Hybrit تکنولوژی

  تهیه و گردآوری : تضمین کیفیت و تعالی سازمانی
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امیکرون چیست؟

 اجتمـــــا             عـــــــی

از قرار گرفتن پوست کودک در معرض آفتاب 
خودداری کنید

عالئم افسردگی در کودکان

کودک شما حساس است و به راحتی می تواند بسیاری از  پوست 
کند، به همین دلیل متخصصان  مواد شیمیایی را به خود جذب 
استفاده از ضدآفتاب را برای نوزادان زیر شش ماه توصیه 
کودک خود در برابر  نمی کنند. برای محافظت از پوست لطیف 
آسیب آفتاب، تا حد ممکن به دنبال سایه باشید و از بیرون قرار 
کنید. گرفتن در معرض مستقیم آفتاب خودداری 

افسردگی معموال با غم و اندوه همراه است، اما برخالف 
که می تواند موقتی باشد افسردگی، احساسی مبهم و  سوگ 
طوالنی مدت را شامل می شود. ازجمله عالئم افسردگی در 
کرد.  کودکان می توان به تغییر در عادات خواب و غذا اشاره 
کودک از دوستان و اعضای خانواده  همچنین ممکن است 
کودکان نیز ممکن است ناشی از  گریه بی دلیل  کند.  کناره گیری 
این مسئله باشد.

دوران نامـــزدی، بـــه ایـــام قبـــل از عقـــد و ازدواج اطـــالق 
می شـــود کـــه بـــا هـــدف شـــناخت بیشـــتر خانواده هـــا 
و دختـــر و پســـر از یکدیگـــر می گـــذرد. البتـــه برخـــی 
دوران نامـــزدی و عقـــد را یکســـان فـــرض می کننـــد، امـــا رفتارهـــای 
دوران نامزدی، بســـیاری از مســـائل را روشـــن خواهد کرد. به واســـطه 
رفت وآمـــد بیشـــتر، دو طـــرف خودشـــان را راحت تـــر نشـــان می دهنـــد و 
این امـــر در تصمیم نهایـــی، اثـــر عمیقـــی دارد. ایـــن هفته بـــه رفتارهای 

ـــرد: ـــم ک ـــاره خواهی ـــزدی اش ـــح در دوران نام ـــب و صحی مناس
اهمیت شناخت بیشتر در دوران نامزدی  

رابطـــه دختـــر و پســـر در دوران نامـــزدی به صـــورت رســـمی و شـــرعی اعـــالم 
کنـــون  می شـــود. امـــا دلیـــل بـــر قطعـــی بـــودن ایـــن رابطـــه نیســـت. گرچـــه ا
در مرحلـــه ای بـــه ســـر می برنـــد کـــه درگیـــر عشـــق و احســـاس شـــده اند، امـــا 
همچنـــان »شـــناخت« یکـــی از اصلی تریـــن اهـــداف در ایـــن دوران اســـت. 
درصورتی کـــه دو طـــرف، بـــه توافـــق یـــا تفاهـــم الزم نرســـند و تصمیـــم بـــه 
خاتمـــه رابطـــه داشـــته باشـــند، بـــه دلیـــل رســـمی نبـــودن آن می تـــوان 
به راحتـــی آن را تمـــام کـــرد. پـــس مراقـــب عواطـــف و احساســـات خـــود 

باشـــید.
درســـت اســـت کـــه در دوران نامـــزدی یکـــی از تکرارنشـــدنی ترین لحظـــات 

را تجربـــه می کنیـــد، امـــا توجـــه داشـــته باشـــید کـــه همچنـــان بـــه رصـــد رفتار 
خانـــواده و طرف مقابـــل ادامـــه دهید. البته بهتر اســـت کـــه فاصلـــه دوران 
نامـــزدی تـــا عقـــد، زیـــاد نباشـــد، چـــون در این صـــورت، ممکن اســـت بر ســـر 
گیـــر همچـــون هدیـــه آوردن  مســـائل کوچکـــی، مثـــل رســـومات دســـت و پا
ــاد کـــدورت پیـــش آیـــد و بـــدون اینکـــه بخواهیـــد،  ــا دامـ بـــرای عـــروس یـ
رابطـــه تمـــام شـــود. روان شناســـان حـــدود 6 تـــا 8 مـــاه را زمـــان مناســـب 
ــا  ــوع تـ ــن موضـ ــه ایـ ــد. البتـ ــر می داننـ ــناخت یکدیگـ ــزدی و شـ ــرای نامـ بـ
حـــد زیـــادی بـــه اصـــول خانواده هـــا و فرهنـــگ هـــر خانـــواده بســـتگی دارد.

مهم ترین رفتارها   
ــان  ــه خودشـ ــور کـ ــد همان طـ ــر بایـ ــر و پسـ ــا و همچنیـــن دختـ خانواده هـ
قصـــد شـــناخت طـــرف مقابـــل را دارنـــد، رفتارهایـــی از خـــود نشـــان دهنـــد 
کـــه امـــکان ایـــن شـــناخت واقعـــی را بـــه طـــرف مقابـــل بدهنـــد. وانمـــود 
کـــردن، تناقض گویـــی و کمال گرایـــی بـــرای نشـــان دادن چهـــره ای 
غیرواقعـــی از خـــود، رفتارهایـــی اســـت کـــه می توانـــد باعـــث شـــناخت 
اشـــتباه از شـــما در ذهـــن طـــرف مقابـــل شـــود. توجـــه داشـــته باشـــید کـــه در 
عیـــن تـــالش بـــرای شـــناخت واقعـــی طـــرف مقابـــل، ســـوءظن و بدگمانـــی 
شـــدید بـــه هـــر رفتـــار نامزدتـــان می توانـــد از شـــما یـــک فـــرد بـــددل و 
گـــر در طـــول نامـــزدی بـــا رفتـــار یـــا حرکتـــی روبـــه رو شـــدید  بدگمـــان بســـازد. ا

ـــا پرســـش های  ـــره ذهنـــی در شـــما شـــد، ب ـــا ایجـــاد گ کـــه باعـــث ناراحتـــی ی
مســـتقیم از نامزدتـــان توضیـــح صریـــح بخواهیـــد. خجالـــت را کنـــار 
بگذاریـــد و اجـــازه دهیـــد کـــه عقـــل، جـــای احساســـات را بگیـــرد. چـــون 
بیـــان شـــفاف خواســـته ها و انتظـــارات، بـــه ایجـــاد ذهنیـــت واقعـــی و 
درســـت کمـــک می کنـــد. حفـــظ احتـــرام خانـــواده نامـــزد و خانـــواده 
ـــود. در  ـــر خواهـــد ب ـــه شـــما مؤث ـــد مثبـــت نســـبت ب ـــان، در ایجـــاد دی خودت
ـــرام را از عمـــق  ـــازی نکنیـــد و ایـــن احت ایـــن مـــورد، به هیچ عنـــوان نقـــش ب
ـــرای دو  ـــی ب ـــان زندگ ـــا پای ـــروز دهیـــد. ایـــن احتـــرام را ت وجـــود بخواهیـــد و ب
طـــرف نگـــه داریـــد؛ حتـــی در روزهـــای ناراحتـــی و ســـختی. بـــا توجـــه بـــه 
مشـــکالت اقتصـــادی کنونـــی، بهتـــر اســـت هـــم شـــما و هـــم نامزدتـــان در 
اجـــرای رســـوم دســـت وپا گیـــر دقـــت کنیـــد تـــا هـــر دو تـــا پایـــان ایـــن دوران، 
ـــا  ـــر آن ه ـــه بهت ـــزاری هرچ ـــران برگ ـــا نگ ـــد و دائم ـــی برنخوری ـــائل مال ـــه مس ب
نباشـــید. ایـــن بـــه معنـــای چشم پوشـــی از آرزوهایتـــان نیســـت. فقـــط در 
مورد مســـائل مالـــی، به شـــرایط نامزدتـــان توجه کنید. چـــون ایـــن دوران 
ــی از دوران  ــادی بدهـ ــم زیـ ــد و حجـ ــما می مانیـ ــد و شـ ــان می رسـ ــه پایـ بـ
ـــا همســـرتان  ـــه اولیـــن مشـــاجره شـــما ب نامـــزدی و عقـــد. همیـــن ماجـــرا ب
تبدیـــل خواهد شـــد. هفتـــه آینـــده، بیشـــتر دربـــاره ایـــن موضـــوع صحبت 

خواهیـــم کـــرد.

در بحث »یکی شدن با کار« و قرار گرفتن در حالت 
کارکنان پدید  که برای  جریان، مهم ترین اتفاقی 
می آید، افزایش عملکردشان است. حتی می توان 
گفت در حالت جریان و یکی شدن با کار، تقویت عملکرد کارکنان 
از رخدادهای اجتناب ناپذیر است. کارکنانی که با کار خود یکی 
می شوند، به طور ذاتی انگیزه دارند تا مرتبا در فعالیت های آینده 
سازمانشان شرکت کنند. عالوه بر این، برای تجربه مجدد حالت 
جریان، تمایل بیشتری برای انجام وظایف چالش برانگیزتر در آن ها 
به وجود می آید. بنابراین، »یکی شدن با کار« را می توان به عنوان 
یک نیروی محرک درونی برای موفقیت و افزایش عملکرد درک کرد. 
روی هم رفته، تجربه عملکرد بهینه برای کارکنان می تواند ایده بسیار 
جذابی باشد و با درک عمیق تر از این حالت، نه تنها بهره وری کارکنان 
افزایش پیدا می کند، بلکه آن ها زندگی بهتر، رضایت و شادی بیشتری 
در طول عمر خود تجربه خواهند کرد. عوامل مختلفی می تواند باعث 
شود بتوانیم حالت جریان را در شغل و زندگی روزمره خود تجربه 
ح کردیم، یکی از آن عوامل مهم، تعادل  کنیم. همان طور که مطر
بین چالش ها و مهارت هاست. در ادامه به بررسی بیشتر این امر 

می پردازیم تا به درک عمیق تری از آن دست پیدا کنیم.
چالش ها در برابر مهارت ها  

 تجربه بهینه در کار یا به عبارتی همان تجربه اوج که در هفته های 
پیش به خوبی آن را بررسی کردیم، کمک کننده و محرکی است که 
کارتان احساس لذت، شادی و رضایت  باعث می شود بتوانید در 
بیشتری تجربه کنید. این تجربه در شما انگیزه ای برای فعالیت بیشتر 
در کار، مشارکت و همکاری ایجاد می کند. عاملی که در اینجا بسیار 
گر هر فرد در شغل خود آن را در نظر بگیرد، می تواند  بحث برانگیز است و ا
به سرعت »یکی شدن« را تجربه کند، ایجاد تعادل بین چالش های 
پیش روی کارکنان و میزان مهارت های آن هاست. به عبارتی، تعادل 
چالش-مهارت منجر به تجربه بهینه می شود و حفظ چنین تعادلی 

به خودی خود ذاتا پاداشی برای افراد محسوب می شود.
چهار حالت چالش در برابر مهارت  

 در تجارب روزانه، افراد مختلف با توجه به میزان مهارت های متفاوت 
گون، حالت های متفاوتی را تجربه می کنند.  شخصی و چالش های گونا
به طورکلی، چهار حالت وجود دارد که به میزان متفاوت چالش و 

مهارت برای افراد اتفاق می افتد.
گر شما در کارتان به میزان زیادی مهارت دارید و  1.حالت جریان: ا
روزانه با چالش های بسیاری روبه رو می شوید، حالت جریان و یا همان 
»یکی شدن با کار« را تجربه می کنید. مهارت شما کافی است و زمانی 
که با چالش های سخت مواجه می شوید، دچار اضطراب نمی شوید، 
با پشتکار و تالش به سوی چالش های می روید و با تمرکز باال و بدون 

نگرانی به کارتان می پردازید.
2.حالت بی حوصلگی: زمانی که یک فرد دارای مهارت های بسیار 
زیادی باشد، اما در شغل او چالش های بسیار کمی وجود داشته باشد، 
او دچار بی حوصلگی و حتی بی انگیزگی در کار می شود. درحقیقت، در 
شغل این فرد، سطح چالش های موجود از آنچه او می تواند انجام دهد 
بسیار پایین تر است. برای تجربه بهینه، باید نسبت چالش ها به مهارت ها 
حدود 50/50 باشد، و حتی یک عدم تعادل جزئی می تواند باعث اضطراب 

و نارضایتی شود.
3.حالت بی تفاوتی: افرادی هستند که از مهارت های کافی برخوردار 
نیستند، اما به دلیل وجود چالش های سطح پایین در شغلشان، نیازی 
به تالش و آموزش در خود حس نمی کنند و به حالت بی تفاوتی در کارشان 

می رسند.

4.حالت اضطـراب: زمانی که شـما در کارتان از مهارت هـای کافی و 
موردنیاز برخوردار نباشید و نیاز به آموزش و یادگیری بیشتری داشته 
باشید، از طرفی در کارتان چالش های زیادی وجود داشته باشد، هر 
روز کاری برایتـان عـذاب آور می شـود و بـا اسـترس و اضطراب سـاعات 
گـر دائمی باشـد،  کاری را سـپری خواهیـد کـرد. ایـن حالت اضطـراب ا
شما را از پای درمی آورد و به زندگی شخصی و زندگی شغلی تان آسیب 
می زند. بهتر اسـت به مسـئول مافوق خود اعالم نیاز بـه آموزش های 
مرتبط با انجام وظایف شـغلی خود را اعـالم کنید. با افزایـش دانش و 

مهارت شما، سـطح اضطراب شـما تعدیل خواهد شد.
گـر یـک فعالیـت در مقایسـه بـا سـطح  در مجمـوع می تـوان گفـت ا
مهـارت فـرد بسـیار آسـان یـا بسـیار دشـوار باشـد، تجربـه جریـان، 
ضعیف خواهد بـود. در حالت جریـان، فرد به طور مطلوب احسـاس 
چالـش و اعتمادبه نفـس می کنـد. ایـن یـک جنبـه عملکـردی قـوی 
دارد و توضیـح می دهـد کـه چـرا افـراد در حالـت جریـان، بـه وظایـف 

خـود متعهدنـد.

 در شماره هفته آینده، به ادامه مباحث از عوامل »یکی شدن با 
کار« خواهیم پرداخت.

ازدواج؛ معیارها 
و انتخاب

 یکی شدن
 با کار
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با نهایت تأسف درهفته گذشته علی سلیمیان ریزی 
شاغل در نورد گرم، محسن بگی شغل در فوالدسازی، 
الیاس عقیلی شاغل در تعمیرگاه مرکزی، محمدرضا 
رجایی  علی  و  فیزیکی  حفاظت  در  شاغل  عقیلی 
شاغل در مجتمع فوالد سبا در غم درگذشت پدر و 
حمیدرضا و مصطفی بازیار شاغل در نورد سرد و مجتبی 
شاه قلیان شاغل درآهن سازی در غم درگذشت مادر 
و رضا روشن قیاس شاغل در مجتمع فوالد سبا در غم 

درگذشت برادر به سوگ نشستند.
همچنین همکار بازنشسته شادروان محمدرضا مافی راد 
به علت بیماری  و همکار  شاغل شادروان   احمدرضا 
نجفی شاغل در امور اداری به علت نارسایی تنفسی 

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

امیکرون )Omicron(، آخرین سویه نگران کننده کرونا از   
نظر سازمان جهانی بهداشت که ابتدا B.1.1.529 نامیده 
می شد، حاال دیگر به مهم ترین و شایع ترین سویه ویروس 
کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است؛ اما این 
نوع جهش یافته از ویروس چه تفاوتی با انواع قبلی دارد؟ آیا 
همان طور که می گویند این آغازی بر پایان پاندمی کروناست؟

امیکرون چه تفاوتی با انواع قبلی ویروس دارد؟  
ویروس کرونا به کمک پروتئینی به نام اسپایک وارد سلول های 
بدن می شود و بیماری کووید-19 را ایجاد می کند. حدود 30 تغییر 
یا بیشتر در پروتئین اسپایک در نوع امیکرون مشخص شده که دو 
برابر جهش های نوع دلتاست. نیمی از این جهش ها در ناحیه ای 
است که ویروس کرونا به کمک آن به سلول بدن انسان متصل و  
وارد آن می شود و باعث عفونت می گردد. جهش ها در این ناحیه 
ویروس می تواند باعث شود دستگاه ایمنی )یعنی آنتی بادی های 
کسیناسیون یا عفونت قبلی( ویروس را کمتر  ساخته شده بعد از وا

از قبل تشخیص دهد و خطر عفونت با امیکرون افزایش یابد.
حداقل سه جهش در نوع امیکرون برای فرار از شناسایی شدن 
توسط آنتی بادی دستگاه ایمنی به ویروس کمک می کند. ظاهرا 
جهش دیگری هم توانایی آن را برای ورود به سلول های انسان 

افزایش می دهد و باعث انتقال بیشتر آن می شود.
منشأ این نوع ویروس از کجاست؟  

کنون فقط حدس و گمان هایی درباره منشأ امیکرون مطرح  تا
است. به باور یکی از دانشمندان مؤسسه ژنتیک UCL لندن، 
احتماال نوع امیکرون در طول عفونت مزمن در فردی با نقص 
سیستم ایمنی )احتماال مبتال به HIV/AIDS درمان نشده( 
تکامل یافته است. آفریقای جنوبی دارای 8.2 میلیون نفر مبتال 

به HIV است که بیشترین میزان در جهان است.
امیکرون و شیوع کمتر عالئم چشایی و بویایی  

اطالعات اخیر از  انگلستان در مورد عالئم کرونا امیکرون نشان 
می دهد که از دست دادن حس بویایی یا چشایی با امیکرون در 
مقایسه با دلتا حدود 80 درصد کمتر شایع بوده است. اما، گلودرد 
در موارد امیکرون نسبت به دلتا تقریبا 8 برابر شیوع بیشتری 
داشته است.گزارشی دیگر از یک اپلیکیشن جمع آوری اطالعات 
کووید-ZOE( 19( درباره عالئم شایع کرونا در پیک امیکرون، 5 
عالمت شایع در دوره ابتال به امیکرون را معرفی می کند: عالمت 
اول و دوم شایع که بسیاری آن را گزارش می کنند، عالئمی بسیار 
خفیف و معمولی است که شاید هرکس به راحتی از کنار آن بگذرد: 
آبریزش و سردرد. شایع ترین عالئم در پیک امیکرون براساس 
اطالعات این اپلیکیشن به ترتیب عبارت اند از: آبریزش بینی؛ 
سردرد؛ خستگی متوسط یا شدید؛ عطسه؛ گلودرد. بعد از آبریزش 
بینی که 73 درصد افراد تجربه کردند، سردرد رتبه دوم را دارد و 68 

درصد از مردم عالمت سردرد را تجربه کرده اند.
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شادروان   احمدرضا نجفیشادروان محمد رضا مافی راد

موفقیت یکی از همکاران در 
عرصه علمی

همکار گرامی کامران زلفی شاغل در امور کارکنان موفق به   
چاپ مقاله )ISI( در رشته مهندسی صنایع با عنوان »یک مدل 
ریاضی و یک الگوریتم شبیه سازی تبرید برای چیدمان تسهیالت 
چندطبقه پویای نابرابر بر اساس ساختار نواری منعطف با در نظر 
 »Journal of Facilities Management« گرفتن آسانسور« در مجله

شد.

موفقیت 

)قسمت اول(
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ورزش             

در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، طالیی پوشان فوالد مبارکه 
سپاهان توانستند با برتری قاطع 7 بر صفر کیان نیشابور را شکست دهند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در ادامه رقابت های هفته 
یازدهم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور جام کوثر و آخرین بازی نیم فصل، تیم های 
فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان و کیان نیشابور در ورزشگاه صفاییه به مصاف یکدیگر رفتند 

که این بازی با نتیجه 7 بر صفر به سود تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان به پایان رسید.
بازیکنان سپاهان در این بازی از همان ابتدا فشار زیادی به دروازه مهمان خود وارد کردند. در 

دقیقه چهارم هاجر دباغی موفق شد قفل دروازه حریف را برای نخستین بار باز کند. پاس های 
گردان محمودی را در موقعیت گلزنی  زیاد از سمت دفاع و رسیدن به محوطه جریمه بارها شا
قرار داد. در دقیقه 10 شقایق روزبهان فوالد مبارکه سپاهان را مجددا به گل رساند، اما آفساید 
اعالم شد. در پی حمالت زیاد کوثر کمالی در دقیقه 30 با یک ضربه دقیق، گل دوم فوالد مبارکه 

سپاهان سپاهان را به ثمر رساند.
هاجر دباغی در دقایق پایانی نیمه نخست گل سوم را ثبت کرد تا  نیمه نخست بازی با نتیجه 3 بر 

صفر به سود فوالد مبارکه سپاهان به  پایان برسد.

در نیمه دوم  حمالت پرتعداد دختران فوالد مبارکه سپاهان ادامه داشت و  با وجود تعویض های 
کیان نیشابور باز هم تالش بازیکنان این تیم بی نتیجه ماند و  دقیقه 64 نرگس سبکتکین  گل 

چهارم فوالد مبارکه سپاهان را به ثمر رساند.
در ادامه نیمه دوم دقیقه 70 هاجر دباغی از نقطه پنالتی گل پنجم فوالد مبارکه سپاهان را 
ثبت کرد، اما بازی همچنان ادامه داشت و در دقیقه 76 و 82 بازهم هاجر دباغی توانست گل 
ششم و هفتم این بازی را به اسم خود ثبت کند. در نهایت این دیدار با حساب 7 بر صفر به سود 

طالیی پوشان اصفهان خاتمه یافت.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
کت مدیرعامل، شهاب شکل آبادی  محمدرضا سا
مدیر فرهنگی و علی ناظری مدیر روابط عمومی باشگاه 
فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان با حضور در گلزار شهدای تبریز 
به شهدای خلبان صادق فالحی و علیرضا حنیف زاد و شهید دکتر 

پرویز حبیبی ادای احترام کردند و از خانواده آنان تقدیر نمودند.
گفتنی است در این مراسم مسئولین استانی و لشگری کالن شهر تبریز 
کت از  کری به محمدرضا سا نیز حضور داشتند و با تقدیم تمثال شهید با
ایشان به جهت ترویج مسائل فرهنگی به خصوص مقوله ایثار و شهادت 

تشکر کردند.

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله هفتادونهم(

 برگزاری مرحله هشتادم 

مسابقه عکس ورزش در منزل

هاجر دباغی اولین 100 گله تاریخ فوتبال 

بانوان فوالد مبارکه سپاهان

  با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه، 
اسامی برندگان مرحله هفتادونهم تمرینات به شر ح زیراست:

بابک شفیعی 997110

عباس سپهری 974879

علیرضا عباسی 96037

محسن نکویی اصفهانی 921957

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

در مرحله هشتادم این مسابقه شـرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، هاجر 
دباغی بازیکن ملی پوش تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه 
سپاهان که پیش تر سابقه خانم گلی رقابت های لیگ برتر 
فوتبال بانوان کشور را با لباس فوالد مبارکه سپاهان به دست 
آورده بود، با گلزنی برابر تیم فوتبال بانوان کیان نیشابور به 
رکورد 101 گل برای تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان 

رسید.
گفتنی است هاجر دباغی اولین بازیکن تیم فوتبال بانوان فوالد 
مبارکه سپاهان است که به این رکورد بزرگ و ارزشمند دست 

پیدا کرده است.

اطالعیه

کتور   و  سپاهان هفته بیستم لیگ برتر فوتبال کشور با تساوی ترا کماندار سپاهان قهرمان جهان شد

کتور در تبریز به تساوی دو بر دو  دو تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان و ترا
رضایت دادند.
کتور تبریز در هفته بیستم  دو تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان و ترا
مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور و در استادیوم یادگار شهید سلیمانی 
به مصاف هم رفتند. این بازی در نهایت با نتیجه مساوی ۲ بر ۲ به 
پایان رسید.

جمعه ششم اسفندماه سال 1400، در ادامه مسابقات پاراتیراندازی 
با کمان قهرمانی جهان در امارات، تیم کامپوند مردان ایران با ترکیب 
هادی نوری )کماندار باشگاه فوالد مبارکه سپاهان( و رمضان بیابانی در 
فینال این مسابقات با نتیجه 145 بر 14۳ مقابل استرالیا به پیروزی رسید 
و ضمن کسب عنوان قهرمانی مدال طالی این بازی ها را کسب کرد.

برتری قاطع بانوان طالیی پوش فوالد مبارکه سپاهان در بازی خانگی

تقدیر از خانواده دو شهید  خلبان  در گلزار شهدا  تبریز

      خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

 اسفند برای بیشتر ما ایرانی ها مترادف است با آماده 
شدن برای عید و این آماده شدن را بیشتر و پیش تر از 
هر چیز دیگری می شود در خانه تکانی هایمان دید. 
گر با رعایت  خانه تکانی یکی از سنت های زیبای ما ایرانیان است که ا
نکات ایمنی همراه نباشد، ممکن است به یک دردسر تمام عیار 
تبدیل شود؛ دردسری که سالمت تمام اعضای خانواده، به ویژه 
خانم های خانه دار را تهدید می کند. کمردرد، گردن درد، مسمومیت، 
تنگی نفس، حساسیت پوستی و درد دست وپا از رایج ترین عوارض 
خانه تکانی های نادرست و غیرایمن است؛ عوارضی که با رعایت 
برخی اصول ساده ایمنی می توان احتمال بروز آن ها را به حداقل 

رساند.
باید در کنار توجه به نظافت و آراستگی منزل در آستانه سال نو، به حفظ 
سالمت خود نیز اهمیت بدهیم و با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی 
خانه تکانی کنیم. خانه تکانی و انجام کارهای منزل، مشارکت تمامی 
اعضای خانواده را می طلبد تا هم مادرها خسته و آزرده نشوند و هم با 
انجام کارها به طور گروهی، شادمانی و صمیمیت بیشتری در بین افراد 
ایجاد شود. الزم نیست نظافت خانه را به کاری سخت و طاقت فرسا 
گر خانه تکانی شب عید را برخالف اسمش از چند  تبدیل کنیم، چون ا
هفته قبل از عید شروع کنیم، می توانیم به راحتی کارها را سروسامان 
گاهی های عمومی این روزها دیگر کمتر از گذشته  دهیم. به دلیل افزایش آ
با مشکالتی ازجمله مسمومیت های تنفسی و حساسیت های پوستی 
طی خانه تکانی روبه رو هستیم و باید برای به حداقل رساندن مخاطرات 

دیگر، از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنیم.
 خانه تکانی و خطر کمردرد

کمردرد مشکل رایجی است که در بیشتر موارد )و البته برخالف تصور رایج( 
هیچ ربطی به مهره ها و دیسک و نخاع ندارد و دلیلش عمدتا  کشیدگی 
عضالت و رباط های پشت است. عامل این کشیدگی هم معموال  بلند 
کردن اسباب و اثاثیه سنگین منزل، حمل نادرست اجسام سنگین و 
گهانی در ناحیه کمر است. گرفتگی یا اسپاسم عضالنی هم از  حرکت نا
دیگر علل شایع کمردرد محسوب می شود. در بیشتر موارد، مجموعه ای 
از فشارها و استرس های مختلف در طول زمان به کمر وارد می شود که در 
گهانی یا بلند کردن یک جسم  اثر وقوع یک رویداد خاص )مثل حرکت نا

سنگین در ایام خانه تکانی( باعث شروع یا تشدید درد می گردد.
 12 توصیه برای پیشگیری از کمردرد

1- در طول خانه تکانی، تا جایی که برایتان مقدور است، از بلند کردن 
اسباب و اثاثیه سنگین منزل پرهیز کنید و به جای این کار، از شیوه های 

جایگزین مانند هل دادن یا کشیدن استفاده کنید.

که  کنید  کردن یک جسم سنگین، دقیقا  مشخص  2- قبل از بلند 
می خواهید آن را کجا بگذارید و همیشه هنگام حمل جسم سنگین 

یادتان باشد که آن را نزدیک به بدنتان نگه دارید.
گر نیاز  3- فقط اسباب و اثاثیه ای را بلند کنید که وزن مناسبی دارند و ا
به کمک داشتید، تعارف را کنار بگذارید و حتما  از یک یا چند نفر کمک 

بگیرید.
4- از بلند کردن یک جسم سنگین و چرخیدن به طور هم زمان خودداری 
گر هنگام حمل یک جسم سنگین نیاز به چرخیدن داشتید،  کنید. ا

یادتان باشد که از کمر نچرخید؛ روی پاهایتان بچرخید.
5- وقتی می خواهید جسم سنگینی را روی زمین بگذارید، به جای خم 

کردن کمر، زانوهایتان را خم کنید و جسم را روی زمین قرار دهید.
6- موقع بلند کردن یک جسم سنگین از روی زمین یا موقع جابه جا 
کردن آن، پشتتان را صاف نگه دارید و قوز نکنید؛ زانوهایتان را خم کنید و 
برای تحمل وزن آن جسم، به عضالت پایتان تکیه کنید. این کار موجب 
می شود فشار ناشی از جسم سنگین، به جای کمر، به مفصل ران شما 
گهانی عضالت )مخصوصا  کمردرد(  منتقل شود و گرفتگی عضالنی و درد نا

به سراغتان نیاید.
7- موقع بلند کردن اجسام سنگین، بهتر است اول، پاهایتان را به اندازه 
عرض شانه ها باز کنید و سپس جسم موردنظر را بلند کنید. این کار باعث 

حفظ تعادل بدن می شود.
گهانی و سریع از زمین بلند  8- هیچ وقت نباید اشیای سنگین را به طور نا
کنید و هرگز درحالی که جسمی را با یک دستتان بلند کرده اید، سعی نکنید 
گر اصرار دارید که هر  با دست دیگرتان جسم سنگین دیگری را بلند کنید. ا
دو جسم را به طور هم زمان حمل کنید، ابتدا باری را که در یک دستتان 

است زمین بگذارید و سپس، هر دو جسم را هم زمان با هم بلند کنید.
9- وقتی در حال تمیز کردن در و پنجره یا رنگ کردن دیوار هستید، برای 
دسترسی به نقاط دورتر، به جای آنکه دست خود را به آن سمت دراز 

کنید، از نردبان استفاده کنید.
10- وقتی در حال گردگیری یا تمیز کردن وان حمام هستید، به جای خم 
شدن بیش ازحد از ناحیه کمر، سعی کنید آرام بنشینید و کار موردنظرتان 

را انجام دهید.
گر به مدت طوالنی مشغول کار در منزل هستید، مرتب و در فواصل  11- ا
منظم استراحت کنید و تا جایی که برایتان مقدور است، به طور متناوب، 

تغییر وضعیت دهید.
12- توصیه آخر به خانم های خانه دار این است که نه تنها پیشنهاد همسر 
و فرزندانتان را برای کمک بپذیرید، بلکه خودتان به آن ها پیشنهاد کمک 
بدهید تا عالوه بر کاستن از فشارهای مضاعف به جسمتان، موجب شوید 

کم شود. مشارکت و دلسوزی بیشتری بر فضای خانواده تان حا
خانه تکانی و خطر سقوط از ارتفاع

استفاده از وسایل غیرایمن برای دسترسی به ارتفاع باالتر و استفاده 
از زیرپایی هایی مانند جعبه و نردبان های نامطمئن، خطر سقوط 
از ارتفاع را افزایش می دهد. معموال  در طول ایام خانه تکانی، میزان 
حوادث ناشی از سقوط از ارتفاع به همین دلیل افزایش می یابد. موارد 
ضرب دیدگی و شکستگی دست وپا از صحنه های نسبتا  رایجی است 

که در اورژانس های این ایام دیده می شود.
سه توصیه برای پیشگیری از سقوط

کنید، ابتدا از  گر می خواهید از نردبان یا چهارپایه استفاده  1-ا
کامال  مطمئن شوید و حتی المقدور از  سطح اتکای آن با زمین 

نردبان های دوطرفه و استاندارد استفاده کنید.
ک کردن شیشه ها و پنجره های منزل باید خیلی مراقب  2- موقع پا

کیدا  خودداری کنید. باشید و از رفتن روی نرده ها یا قرنیزهای آن ا
3-هنگام شست و شوی بخش های فوقانی در، پنجره و دیوار، پس 
از هر 2 تا 3 دقیقه کار مداوم، مدت کوتاهی سرتان را پایین بیندازید 

و به سر و گردنتان استراحت بدهید.
گزما خانه تکانی و خطر ا

کارهایی را که معموال  یک خانم خانه دار در طول ایام خانه تکانی انجام 
می دهد، یک لحظه در ذهن مجسم کنید؛ تمیز کردن درودیوار و پنجره، 
نظافت و گردگیری خانه، استفاده از انواع شوینده ها، آشپزی و... حاال 
همه این کارهای روزمره را بگذارید در کنار تعریق دست های خانم 
خانه دار در زیر دستکش های الستیکی. واقعیت این است که در این 
روزها، بسیاری از خانم های خانه دار، دست هایشان پوسته پوسته و قرمز 

گزمای خانم های خانه دار« است. می شود. نام مصطلح این بیماری »ا
گزما سه توصیه برای پیشگیری از ا

1- استفاده از دستکش مناسب یکی از بهترین کارها برای پیشگیری 
گزماست. سعی کنید تا آنجا که ممکن است، از تماس مستقیم  از ا

ک کننده ها خودداری کنید. دست هایتان با انواع شوینده ها و پا
2- پوشیدن یک دست کش نخی در زیر دستکش های الستیکی و 
یا استفاده از دستکش های دوالیه ای که الیه زیرینشان نخی و الیه 
رویی شان الستیکی است، در پیشگیری از این بیماری و درمان آن، 
مؤثر است. رعایت نکردن همین نکته کوچک می تواند موجب بروز 
حساسیت های پوستی شود که درمانش هم وقت گیر است، هم هزینه بر. 
گر دچار حساسیت هم نشوید، احتماال   ضمن اینکه در این مواقع، حتی ا

پوستتان خشک و زبر خواهد شد.
3-کمپرس کردن ناحیه مبتال و استفاده از کرم های مرطوب کننده و 

نرم کننده هم روند درمان را تسریع می کند. برخی داروهای موضعی که 
ممکن است پزشکتان تجویز کند نیز می تواند در رفع خارش مؤثر باشد. 
در صورت بروز عفونت ثانویه، استفاده از آنتی بیوتیک مناسب برای 
گزما  گر این نوع ا پیشگیری از تشدید روند بیماری ضرورت پیدا می کند. ا
زیاد طول بکشد و برای بیمار محدودیت ایجاد کند، ممکن است نیاز به 

بستری در بیمارستان پیدا شود.

خطرات و توصیه های خانه تکانی

ورزش             ورزش             

 قسمت اول



از  یکـــی  اســـدآبادی  ســـید جمال الدیـــن   
مهم تریـــن اندیشـــمندان جهـــان اســـالم بـــه شـــمار 
می آیـــد کـــه پـــس از نائـــل شـــدن بـــه درجـــه علمـــی 
عقب ماندگـــی  علـــل  یافتـــن  پـــی  در  اجتهـــاد 
کشـــورهای مســـلمان در ســـده اخیـــر بـــه بســـیاری از 
کشـــورهای اروپایی و کشـــورهای اســـالمی مسافرت 
کـــرد و دریافـــت کـــه مشـــکل مســـلمانان وجـــود 
اســـتعمار، تفرقـــه و اســـتبداد و دوری از قوانیـــن اســـالم 

اصیل است.
ــالم و  ــان اسـ ــاد جهـ ــه اتحـ ــا اندیشـ ــا بـ ــرد تـ وی تـــالش کـ
ــرفت  ــه پیشـ ــی زمینـ ــل مترقـ ــالم اصیـ ــه اسـ ــت بـ بازگشـ
ــواب غفلـــت  ــا را از خـ ــازد و آن هـ ــلمانان را فراهـــم سـ مسـ
بیـــدار کنـــد و بـــه احیـــای عظمـــت اســـالم و مســـلمانان 
همچـــون قـــرون اولیـــه اســـالمی بپـــردازد. اقدامـــات 
فکـــری و فرهنگـــی او در انتشـــار روزنامـــه و مقـــاالت 

و شـــرکت در محافـــل علمـــی و فرهنگـــی و مالقـــات و 
نشســـت های مختلـــف بـــا نخبـــگان جهـــان اســـالم، 
ســـهم مهمـــی در بیـــداری اســـالمی در جهـــان اســـالم 
کـــرد.  و اندیشـــه مشـــروطه خواهی در ایـــران ایفـــا 
ــلمانان  ــی مسـ ــکل عقب ماندگـ ــل مشـ ــیدجمال حـ سـ
و به خصـــوص مـــردم ایـــران را در برپایـــی حکومـــت 
بـــرای  و  می دانســـت  قانون خواهـــی  و  مشـــروطه 
تحـــوالت سیاســـی و اجتماعـــی ایـــران به عنـــوان 
ام القـــرای جهـــان اســـالم اهمیـــت زیـــادی قائـــل بـــود 
ــران تـــالش  ــه ایـ ــود بـ ــم و تاریخـــی خـ ــفرهای مهـ و در سـ
کـــرد تـــا بـــه ایجـــاد اصالحاتـــی بـــه مبـــارزه بـــا اســـتعمار 
بپـــردازد و بـــا ســـخنرانی های خـــود مـــردم را نســـبت بـــه 
گاه ســـازد و در ایـــن راه  خطـــرات پیـــش روی مســـلمان آ
گردانی نیـــز تربیـــت کـــرد. هرچنـــد در زمـــان حیاتـــش  شـــا
انجـــام ایـــن اصالحـــات میســـر نگردیـــد، امـــا تأثیـــرات 

کرم )صلی اهلل علیه وآله(: رسول ا
که خداوند مهربان با تمام اسماء و صفات خود در  به درستی 
کمک برادر  که مؤمن در خدمت و  خدمت مؤمن است؛ مادام 

مؤمن خود باشد.
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اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــی

شهید

فرشته ها گوش به زنگ صدای تواند؛ زمین   
دل نشین اند  انتظاری  از  سرشار  زمان،  و 

ک برنمی دارند. وآسمانیان لحظه ای نگاه از خا
پیامبر )صلی اهلل علیه وآله(، تبسم بر لب، لحظه 
موعود را به شوق ایستاده و امیر مؤمنان علی 
)علیه السالم(، لحظه شمار در آغوش فشردن 

توست!
لحظه  هر  است.  توجه  محور  دوباره  مدینه 
که می گذرد، التهاب بیشتر می شود و انتظار، 
گهان… پیامبر )صلی اهلل علیه وآله(  شیرین تر! و نا
قنداقه نور دیده اش را در آغوش گرفته و نگاه از ماه 

رخسارش برنمی دارد!
برازنده نام این طفل چیست؟ جبرئیل خواهد 
آمد. باید منتظر بود؛ منتظر اراده خداوند. و 
حسین )علیه السالم( انتخاب مخصوص پروردگار 
است. مدینه برای مبارک باد آمده است؛ اجازه 
هم  ملکوت  کنان  سا تمام  می خواهد.  ورود 
برای عرض تهنیت، اجازه حضور در زمین را 
یافتند. فرشتگان مدام بین زمین و آسمان در 

رفت وآمدند.

به ُیمن حضور حسین )علیه السالم(، درهای 
رحمت خداوند گشوده می شود. وجود حسین 
حسین  آخر  می کند.  معجزه  )علیه السالم( 
کیان نیست؛  )علیه السالم( فقط دارالشفای خا

کیان هم هست. طبیب افال
سالم بر حسین علیه السالم، برگزیده خداوند در 
زمین! سالم بر خالصه خلقت! سالم بر او که با 
حضورش، آینده زمین، روشن تر رقم می خورد! 
سالم بر زینت بخش شانه های رسول )صلی اهلل 

علیه وآله(!
هنوز در گوش تاریخ می پیچد، طنین صدای 
که  وآله(  علیه  )صلی اهلل  پیامبر  روح بخش 
می فرمود: حسین )علیه السالم( از من است و 
من از حسینم! ای آفتاب هستی بخش شیعه! 
نجات«!  »کشتی  ای  و  هدایت«  »چراغ  ای 
خوش آمدی. درود بر تو، که معلم عشقی و مفسر 

راز خون.

سجده به تو می بالد و هستی اش را از آن   
تو می داند. سجاد، ای که پیشانی موحدت، 
لب های  و  بود  ک  خا به  آشنا  عمر  همه 
که  زمزمه گرت یک نفس نیایش می سرود؛ 
کائنات به خاطر  رحمت و لطف پروردگار بر 

آبروی سجده های توست.
چه زیبا طلوع کرد او که آبی نیایش را در دریای 
بی کرانه جانش به بشریت هدیه داده؛ او که نخل 
قامتش به نماز و نیایش بارور می شود و نجوای 
نیایش های عاشقانه اش، دایرةالمعارف عرفان 
گاهی است و صحیفه سجادیه را برای همیشه  و آ

تاریخ ذخیره ساخته است.
تقدیر الهی بار دیگر آفرینشی شگفت رقم زد و 
دل انگیزترین جلوه های صفات خداوندگاری را 
در جمال دل آرای بزرگی از فرزندان علی و فاطمه 
آفرید که او را وارث نبوت و چراغ امت و قهرمان 

معنویت می خوانند. معراج خاطره انگیز او چنان 
که عبادت محمد  شکوهمند و پررمزوراز بود 
مصطفی )صلی اهلل علیه و آله( را به خاطر می آورد. 
زین العابدین لقب یافت و دلدادگی اش در حال 
سجده، به جمال ربوبی موجب شد او را سجاد آل 

محمد نام نهند.
پنجشنبه، پنجم شعبان سال 38 هجری قمری 
دیده به جهان گشود و امام حسین )علیه السالم( 
نام زیبای علی را برای او برگزید تا نام و یاد پدرش 
علی مرتضی در خاطره ها زنده بماند و فروغ پر نور 

امامت تداوم یابد.

وقتــــی مـــــوال امــــیرالمؤمنین عــــــلــی   
)علیه السالم( بشارت تولد حضرت عباس 
)علیه السالم( را از غالم خود قنبر شنید از 
خوشحالی صورتش گل انداخت و فرمود: ای 
قنبر، این نوزاد مقام بزرگی نزد خدا داراست و 
اسامی و القاب او زیاد است. برای نام گذاری و 

کنیه او من خودم به منزل می روم.
منزل  به  برخاسته  حضرت  وقت  همان 
تشریف فرما شدند، بعد از ورود به منزل، دخترش 
زینب را صدا زد و فرمود: دخترم زینب، پسرم را 
نزد من بیاور، زینب درحالی که برادر نوزادش را 
که پیچیده در پارچه ای سفید بود روی دست 
داشت آمد. وقتی نزد پدرش امیرالمؤمنین 
)علیه السالم( رسید تبریک گفت و نوزاد را به آن 
بزرگوار داد. امیرالمؤمنین )علیه السالم( نوزاد را 
گرفت، در گوش راست او اذان و در گوش   چپ او 
اقامه گفت و نگاه طوالنی به او  فرمود. زینب کبری 
)علیها السالم( بعد از فراغ پدرش امیرالمؤمنین 
)علیه السالم( از مراسم سنت میالد، رو به آن 
حضرت کرد و عرضه داشت: ای پدر جان، اسم 
و کنیه این نوزاد چیست؟ فرمود: دخترم، اسم 
او عباس و کنیه او ابوالفضل و اما القاب او زیاد 
است، ازجمله آن ها قمر بنی هاشم و سقاست. 
زینب )علیهاالسالم( بعد از شنیدن فرموده پدر 

عرض کرد: پدر جان، اما اسم او که عباس است 
در این نوزاد هم عالمت شجاعت و دالوری 
است؛ کنیه اش ابوالفضل است که در این مولود 
هم نشانه شهامت و برتری هست؛ لقب او به قمر 
بنی هاشم که عالمت درخشندگی و جمال در 
او هست؛ ولی معنای سقا چیست؟ آیا برادرم 

سقا است؟
امیرالمؤمنین )علیه السالم( در جواب فرمود: 
دخترم او اهل و عشیره خود را سقایت می کند، 
او ساقی تشنگان کربالست. هنگامی که این 
فرموده را زینب کبری )علیها السالم( شنید رنگ 
صورتش   تغییر کرد. بغض گلوگیر او شد و اشک 

چشم او بر صورتش جاری گشت.
حضرت فرمود: از گریه خودداری کن، برادرت 
را بگیر، او را با تو امری مهم در پیش است. زینب 
)علیها السالم( نوزاد را در برگرفته به سوی مادرش   
برگرداند. ام البنین علیهاالسالم درحالی که از اسم 
و کنیه و لقب فرزند خود سؤال می کرد به استقبال 

حضرت زینب )علیها السالم( شتافت.

حسین )علیه السالم( 
 از من است

 و من از حسینم

سید    الساجدین

حضرت ماه

مناسبت

مناسبت

مناسبت

سیدجمال الدین اسدآبادی
مشاهیر

در  درخـش  محمدمهـدی  شـهید  روحانـی 
سـال 1342 در شـهر مبارکه دیده به جهان گشـود 
و بـا پشـت سـر گذاشـتن دوران راهنمایـی در سـن 
16 سـالگی وارد حـوزه علمیـه ذوالفقـار اصفهـان 
شـد و بـا آموختـن معـارف دینـی، بـه سـیر و سـلوک 
روح  شاخسـار  اینکـه  تـا  پرداخـت؛  معنـوی 
عارفانه اش مملو از شـکوفه های معرفت گشـت و 
روزنـه ای از نـور در مقابـل دیدگانـش گشـوده شـد؛ 
روزنه ای که سرمنشـأ سـعادت جاودانگی او شـد و 
آن ورود بـه جبهه هـای نبرد بود. پـس قدم در این 
راه نهاد و با شرکت در چندین عملیات، سرانجام 
درخـت بـارور وجـودش در اسـفندماه سـال 1362 
در منطقه جفیر در عملیات خیبر قطع شد و عمر 

ُپرسرمایه اش با شهادت به پایان رسید. 
محمدمهدی  شهید  اخالقی  خصیصه  بارزترین 
درخش، اخالص در تعبد و بندگی بود؛ در هیچ امری 
خدا را از نظر پنهان نداشت و مقید بر انجام واجبات و 
گر در این راستا فعل مکروهی انجام  مستحبات بود و ا
می داد، خویش را مجازات می کرد تا دیگر در انجام آن 
عمل، دچار سستی و اهمال نگردد. هم رزمش آقای 
که تنها یک روز به آغاز  اسالمی فر نقل می کند: زمانی 

عملیات مانده بود، بعد از دریافت نامه ای از یکی از 
گردشان شهید  علمای بزرگوار اصفهان خطاب به شا
ردانی پور مبنی بر معرفی خود، راهی مقر لشکر امام 
اندیمشک  دوکوهه  پادگان  در  علیه السالم  حسین 
کردم  را مالقات  شدم. در دوکوهه شهید ردانی پور 
و نامه را به دستش دادم. شهید ردانی پور با رؤیت 
فرارسیده  عملیات  شروع  زمان  چون  گفت:  نامه 
توجیه  قابل  نظامی  نظر  از  اینجا  در  شما  حضور  و 
نیست، باید به اصفهان بازگردید. پس با حالتی از 
پادگان دوکوهه سرگردان بودم  ناامیدی در  و  یأس 
شدن  آماده  حال  در  که  دیدم  را  محمدمهدی  که 
جهت انتقال به منطقه عملیاتی بود. وقتی ماجرا را 
برایش شرح دادم، ایشان لبخندی زد و با آن چهره 
گروهان  فالن  مجروح  تخلیه  من  گفت:  مهربانش 
نیروی  یک  به عنوان  هم  شما  هستم.  امدادی 
تدبیر  با  لذا  بیایید؛  منطقه  به  ما  همراه  امدادی 
ایشان و شهید احمد شهیر وارد هلی کوپتر شنوک 
شدم و به منطقه عملیاتی تیشکن و دالپری منتقل 
عید  شب  با  مقارن  که  عملیات  شب  در  شدیم. 
نوروز 1361 بود، پا به پای محمدمهدی درحالی که 
گذشتن از  گرفته بودیم، بعد از  دو طرف برانکارد را 

درخش محمدمهدی  شهید 

راهیان نور

هم زمـان با ایام برگـزاری اردوهای راهیان نور 
و بازدیـد از مناطـق جنگـی، چنـد جملـه برگزیـده از 
بیانـات رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی در ایـن بـاره 

تقدیم شما می گردد:
و  ایـن نقطـه، بسـیار بجـا  بـه  احتـرام  و  آمـدن شـما 
کار صحیحـی اسـت. بنـده هـم خواسـتم بـه  بسـیار 
ارواح طیبـه شـهیدان و بـه نفس هـای معطـر جوانان 
کنـم؛  مؤمـن، تبـرک بجویـم و بـه ایـن عزیـزان احتـرام 

کـردم. لـذا آمـدم در جمـع شـما شـرکت 
خونیـن  ک  خـا زائـران  مجموعـه  در  مـن  شـرکت 
شـلمچه، بـرای بزرگداشـت یـاد و نـام شـهیدان عزیـز 
بـا جهـاد  بـا خـون خـود،  کـه  بزرگـی اسـت  و مـردان 
و همـت خـود، بـا عـزم و اراده خـود، نـام شـلمچه و 
خرمشـهر و خوزسـتان و ایـران را در تاریـخ، سـربلند 

کردنـد.
کـه در ایـن  بـرای مـن مایـه افتخـار و سـربلندی اسـت 
نقطـه، در جمـع شـما راهیـان نـور و مجموعه عشـاق 

دل باختـه یـاد شـهیدان حضـور داشـته باشـم. مردم 
از چنـد سـال  را  کشـور، ایـن سـنت بسـیار سـتودنی 
را  ایـن مناطـق  بیاینـد  کـه  گرفتنـد  پیـش در پیـش 
کننـد،  سـالیانه به خصـوص در ایـام اول سـال زیـارت 

اینجـا زیارتـگاه اسـت.
که ملت ایران این مقطع  آنچه مهم است این است 
تاریخی حسـاس دفاع مقدس را هرگز فراموش نکند 
و سـال های پرمحنـت، ولـی پرافتخـار دوران جنـگ 
تحمیلـی را هرگـز از یـاد نبرد. این آمدن هـا، این اظهار 
کمـک می کنـد بـه  گرفتن هـا،  ارادت هـا، ایـن یادبـود 

اینکـه ایـن یادهـا در ذهن هـا زنـده بماند.
کـه چنـد سـال اسـت  مـن از ایـن حرکـت راهیـان نـور 
کـرده  کشـور توسـعه پیـدا  بحمـداهلل روزبـه روز هـم در 
بسیار خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار بابرکتی 
کلیـدی در اردوهای راهیان  می دانـم.  نکتـه اصلـی و 

نـور، ایجـاد زمینـه بـرای زیـارت بـا معرفت اسـت.
   منبع: سامانه دفتر مقام معظم رهبری

نور راهیان 
تـــــون  خـــا

یال معرفی سر

ســـریال »خاتـــون« روایتگـــر داســـتان عاشـــقانه ای در ســـال 1320 
کید بـــر روی  کش اشـــغال ایران توســـط نیروهای متفقین با تأ و در کشـــا

شخصیت زن اصلی ، یعنی »خاتون« است.
ســـال های جنـــگ جهانـــی دوم، یکـــی از حســـاس ترین و درعین حـــال 
دراماتیک تریـــن دوره هـــای تاریخـــی ایـــن ســـرزمین اســـت کـــه ســـینما 
و تلویزیـــون ایـــران کمتـــر بـــه ســـراغ آن رفتـــه و دلیـــل اصلـــی آن هـــم 
محدودیت هـــای تولیـــدی اســـت. تـــا جایـــی کـــه شـــاید مهم تریـــن پـــروژه 
ســـینمایی مربـــوط بـــه آن دوره تاریخـــی، فیلم نامـــه ساخته نشـــده 
»اشـــغال« اثـــر بهـــرام بیضایـــی باشـــد. امـــا در عرصـــه ســـریال، هروقـــت کـــه 
داســـتان مســـتقیم یـــا غیرمســـتقیم بـــه حضـــور متفقیـــن در ایـــران مربـــوط 
ــا اســـتقبال مخاطبـــان روبـــه رو شـــده اســـت. در ایـــن  بـــوده، مجموعـــه بـ
موضـــوع می تـــوان بـــه ســـریال دلیـــران تنگســـتان نیـــز اشـــاره کـــرد کـــه حضـــور 
نیروهـــای انگلیســـی در ایـــران را در حاشـــیه داســـتان فیلـــم روایـــت می کنـــد 
و در ســـال های بعـــد از انقـــالب شـــکوهمند اســـالمی نیـــز مـــدار صفـــر درجـــه و 
ـــاد موفق تریـــن تولیـــدات رســـانه ملـــی در ایـــن زمینـــه بـــه شـــمار  در چشـــم ب
کنـــون بـــرای اولیـــن بـــار شـــاهد عرضـــه یـــک ســـریال شـــبکه  می آینـــد. ا
نمایـــش خانگـــی هســـتیم کـــه محـــور اصلـــی داســـتان خـــود را اشـــغال ایـــران 

ــرار داده اســـت. توســـط متفقیـــن قـ

کروان         کارگردان:    تینا پا

       تهیه کننده:    علی اسدزاده

یه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان" نشر
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مسیر بسیار صعب العبور کوهستانی به خط مقدم دشمن رسیدیم که 
متأسفانه به علت آمادگی دشمن، عملیاتی صورت نگرفت و به عقب 
که به علت  گرفت  برگشتیم. در شب دوم عید نوروز، عملیات صورت 
مخالفت فرماندهی گردان، من نتوانستم در آن شب محمدمهدی را 
همراهی کنم. لذا محمدمهدی درحالی که لباس رزم بر تن و عمامه بر 
کافر یورش برد  سر داشت پا به پای رزمندگان اسالم به قلب بعثیان 
و فردای آن روز در منطقه عین خوش پشت باغ طالقانی ایشان را در 

جمع رزمندگان مبارکه ای زیارت کردم.
   منبع: سامانه بنیاد شهید

مهمی بر نخبـــگان فکـــری و فرهنگـــی و هـــواداران ایرانی خـــود در راســـتای 
مبـــارزه بـــا اســـتبداد و مشـــروطه خواهی و بیـــداری اســـالمی در ایـــران 
کـــو و حرکـــت  گذاشـــت. به یقیـــن نهضـــت مـــردم ایـــران علیـــه امتیـــاز تنبا
عدالت خواهـــی و وقـــوع انقـــالب مشـــروطه و بیـــداری اســـالمی در ایـــران 
ــای  ــه های فکـــری و تالش هـ ــا و اندیشـ ــوان مرهـــون مجاهدت هـ را می تـ

گردان و همفکرانـــش دانســـت. عملـــی ســـید جمـــال و شـــا
   منبع: سامانه مشاهیر اسالم
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