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گام ارزشمند فوالد مبارکه در توسعه زیرساخت های حمل ونقل ریلی؛

یم ها   فرصتی برآمده از دل تحر

کرد: مدیر عامل فوالد مبارکه در پیام تبریک فرارسیدن سال نو تصریح 

فوالد مبارکۀ  1400؛ زمینه ساز گام دوم فوالدمبارکه همراه با گام دوم انقالب

در جلسه تدوین استراتژی و اهداف 1401-1403 مطرح شد:

خیِز مدیران ارشد فوالد مبارکه برای کسب موفقیت های بیشتر در 1401
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لزوم توجه به سرمایه گذاری هم زمان در حلقه های مختلف زنجیره
مدیرعامل شرکت ومعادن گفت: باید به سرمایه گذاری هم زمان درکل زنجیره تولید توجه شود.

کنترل هزینه های جاری دولت بدون استقراض از بانک مرکزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با همان شرایط تحریمی دولت قبل، هزینه های جاری را کنترل کردیم.

نوروز برای ملت ما، امروز عبارت است از اوال   توجه مردم 
به خدا. اوِل تحویِل سال که می شود، مردم دعا می خوانند »یا 
محّول الحول واالحوال«. می گویند آغاز سال را با یاد خدا شروع 
می کنند. توجه خود را به خدا زیاد می کنند. این ارزش است. 
ثانیا نوروز را بهانه ای برای دید و بازدید و رفع کدورت ها و 
کینه ها و محبت به یکدیگر قرار می دهند. این همان برادری و 

عطوفت اسالمی و همان صله رحم اسالم است. 
پس می بینید که نوروز را نگه داشتند، محتوای آن را که غلط بود، 
به محتوای صحیح و درست تبدیل کردند. این هنر ملت ایران 
و ذوق و سلیقه ایرانی مسلمان است. ما عید نوروز  را  از دیدگاه 

کسانی که با اسالم سروکار دارند، تأیید می کنیم. 
بیانات مقام معظم رهبری در صحن مطهر حضرت 
ثامن الحجج، امام رضا )علیه السالم(
۱۳۷۷/۰۱/۰۱

 در واپسین روزهای آخرین سال قرن ۱۳ به سر می بریم، 
سالی  جهانی  جامعه  و  اسالمی  ایران  برای  که  سالی 
پرفرازونشیب بود. با درایت رهبر فرزانه انقالب اسالمی، نقشه 
راه کشور در جهت توسعه و رونق تولید و شکوفایی اقتصادی 
مشخص شد و سال ۱4۰۰، سال »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« نام گرفت. برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری، تغییر در نهاد دولت و انتخاب دولت مردمی 
و انقالبی حجت االسالم ابراهیم رئیسی، روحیه خدمت، 
تالش، خوداتکایی و تمرکز بر تولید را در جامعه مضاعف 
کره با نظام بین الملل  ساخت و  اتکا به توان داخلی، در کنار مذا
برای رفع تحریم های ظالمانه در اولویت سیاست های 

راهبردی نظام قرار گرفت.
روزهای پایانی سال فرصت مناسبی برای بررسی عملکردها و ارائه 
کارنامه در حوزه های مختلف است. در این میان، شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگ ترین بنگاه تولیدی و اقتصادی کشور، با 
وجود تحریم های خارجی و محدودیت های داخلی، خوشبختانه 
عملکردی روشن، منحصربه فرد، قابل قبول و قابل تحسین 
در زمینه تولید، خودکفایی، تأمین نیازهای داخلی و درنهایت 

شکوفایی اقتصاد و تعالی ایران اسالمی بر جای گذاشت.
آنچه در این میان حائز اهمیت است این است که با وجود تعیین 
سیاست های راهبردی و اهتمام ویژه به مسئله تولید، پشتیبانی 
از واحدهای تولیدی و مانع زدایی از محدودیت های موجود بر سر 
راه تولیدکنندگان، انتظار می رفت حمایت های بیشتری از سوی 
نهادهای قانون گذار و دستگاه های اجرایی در رونق بخشی تولید 
گر موانع و محدودیت های کمتری  صورت گیرد و قطع به یقین، ا
در حوزه تأمین مواد اولیه و به ویژه تأمین انرژی وجود می داشت، 
درخشش شرکت های تولیدی و شرکت فوالد مبارکه به عنوان 

بزرگ ترین واحد تولید فوالدی کشور پرفروغ تر بود.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان شرکتی راهبردی در تولید و 
صنعت کشور در کنار اتخاذ سیاست  توسعه های متوازن  کّمی 
و کیفی شرکت ها و واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود، به 
زیرساخت های توسعه کشور همچون ساخت و احداث نیروگاه ها  
برای تأمین  انرژی موردنیاز، افزایش توان لجستیکی حمل ونقل 
ریلی و سایر زیرساخت های بخش صنعت وارد شده و در این 
خصوص سیاست گذاری و برنامه ریزی های الزم برای اجرای این 
پروژه های مهم در سال های آینده اندیشیده شده و اقدامات 
اجرایی متعددی نیز  برای حصول نتیجه موردنظر آغاز گردیده 

است.
کارنامه عملکرد، توانمندی، مسئولیت پذیری و  توفیقات متعدد 
گروه فوالد مبارکه، این مسئله را گوشزد می کند که همت، اراده، 
برنامه ریزی و تالش تمامی خدمت گزاران این واحد معظم 
تولیدی، همواره در راستای رونق و گشایش اقتصادی کشور، 
رفع موانع و تأمین نیاز داخلی بازار بوده و خوشبختانه آمارها و 
عملکردها، گواهی روشنی از موفقیت و الهام بخشی این گروه بزرگ 
صنعتی در کشور است و امید است با حمایت های صورت گرفته، 
در سال آینده شاهد شکوفایی و تعالی بیشتر این شرکت در 

عرصه های مختلف داخلی و خارجی باشیم.
گرچه فوالد مبارکه در سال 1400  ذکر این نکته ضروری است که ا
در عمل به شعار سالی که از سوی مقام معظم رهبری اعالم شده 
بود، هم در بخش تولید و هم پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، خوش 
درخشید، اما آنچنان که باید رفع موانع تولید و پشتیبانی های الزم 
از این مجموعه تأثیرگذار صورت نگرفت و انتظار می رود در سال 
جدید، تصمیم گیران و مسئولین ارجمند با اتخاذ سیاست های 
الزم مسیر پیِش روی این شرکت را به نحوی در نظر بگیرند که دیگر 

شاهد معطل ماندن ظرفیت های آماده تولید نباشیم.

درمحضر والیت

یادداشت مدیرمسئول

خـبــــــــــــــــــر

 گزیده ای از بیانات مقام معظم 
رهبری درباره عید نوروز

توفیقات الهام بخش فوالد مبارکه 
در سال تولید

فوالد مبارکۀ  1400؛ زمینه ساز گام دوم فوالدمبارکه همراه با گام دوم انقالب
دل ها آفتابگـرداِن تو شـده اند و چشـم ها بـه دور روی تو طواف 
می کنند؛ همگام با بهار.سایه های شب و آفتاب روز را تویی که تدبیر 
می کنی. حـال دل های مـا در دسـت توسـت.تدبیر قلب مـا را تو سـاز 
کن و ما را در بهترین وقت و نیکوترین حال در این بهار، از غیر خودت 

بی نیاز کن.
نوروز رسـتاخیز طبیعت اسـت، آغـاز رویـش و تولـدی دوبـاره. هر نـوروزی 
حس و حال و رنگ و بوی خود را دارد. آمیزه ای از شیرینی و تلخی، سالی 
که می گذرد و امید به سـالی که می آید. در لحظه ای شـگفت، سختی ها 
بـه امیـد تبدیـل می شـود و شـوق نـو شـدن، در درون آدمـی می جوشـد 
و پیـش می رانـد. تمـام لحظـات امیـد و نـو شـدن در لحظه تحویل سـال 
می شکفد. امسال گردش ایام و آغاز سال نو با ورود به قرن جدید همراه 
اسـت و این نقطـه عطـف تاریخـی بیـش از همه سـال های اخیـر ، حـال و 

احـوال نو شـدن و رویشـی جدید را بـا خود به همـراه مـی آورد.
فـوالد مبارکـه در سـال های گذشـته به دلیـل موفقیـت در کسـب نتایـج 
ارزنده و افتخارآمیز در عرصه تولید و اقتصاد کشـورمان،  به مجموعه ای 
الهام بخـش و امیدآفریـن و نمونه موفـق بنگاه داری تبدیل شـده کـه در 
نقـش یـک مرکـز مقتـدر و پیشـرو به عنـوان پیشـران اقتصـاد غیرنفتـی در 

ایـران عزیزمـان به ایفـای نقـش می پـردازد.
 سـالی کـه گذشـت بـا چالش هـا و فرازونشـیب های بسـیاری همـراه بـود 
که از آن جملـه می توان به چالش شـیوع چندباره بیمـاری کرونـا، تداوم 
تحریم های ظالمانه آمریکا و محدودیت های انرژی برق و گاز اشاره کرد 
کـه هرکـدام از ایـن مـوارد به ویـژه محدودیـت دسترسـی بـه انـرژی تـا حـد 
قابل توجهـی مانـع از تحقـق ظرفیت هـای آمـاده تولیـد در شـرکت فـوالد 
مبارکه و دسـت یابی بـه اهـداف برنامه ریزی شـده گردید. از همیـن روی 
شـرکت فوالد مبارکـه ضمن ثبـت رکوردهای متعـدد و تولیـد محصوالت 
ویژه موردنیـاز صنایع، با نگاه بـه نیازهای آینده صنعـت و در نظر گرفتن 
شـرایط اقتصـادی کشـور قـدم در عرصـه مشـارکت در برخـی طرح هـای 
توسـعه ای گذاشـت تا هم موجب رفع نیازهـای اساسـی و گلوگاهی این 

صنعت گردد و هم توسعه و آبادانی کشور و افزایش زیرساخت های الزم 
صنعت کشـور را رقـم بزند.

بزرگ تریـن  در  مبارکـه  فـوالد  تومانـی  میلیـارد  هـزار   40 مشـارکت 
سـرمایه گذاری تاریخ اقتصـاد کشـورمان ازجملـه اقدامـات ارزنـده فوالد 
مبارکه بـود که با توجـه به اینکه برخـی از طرح هـای موردنظـر در مناطق 
کمتـر توسـعه یافته کشـور بـه اجـرا درخواهنـد آمـد موجـب اشـتغال زایی 
خ صدهـا کارگاه  و پیشـرفت آن مناطـق نیـز خواهـد شـد و گـردش چـر
و کارخانـه بـزرگ و کوچـک را رقـم خواهـد زد. اشـتغال زایی مسـتقیم و 
غیرمستقیم 12 هزارنفری جوانان عزیزمان نیز ارمغانی است که در پس 
اجـرای طرح هـا بـه ثمـر خواهـد نشسـت. این هـا تنهـا بخشـی از بـرکات 
شـرکت فـوالد مبارکـه، ایـن مولـود افتخارآمیزانقالب و کشـورمان اسـت.
 در سـال 1400 اتفاقات مهمی نیز در عرصه کاهش چشـمگیر مصرف آب 
و صیانت و مراقب از محیط زیسـت پیرامون فوالد مبارکـه صورت گرفت 
کـه بـه اعتـراف اهل فـن و کارشناسـان ایـن حـوزه تعهـد ایـن شـرکت را بـه 
موضوعـات زیسـت محیطی نشـان می دهـد و گـواه ایـن اسـت کـه فوالد 
کز صنعتی  مبارکـه در ایـن عرصه ها بـا فاصلـه زیاد در مقایسـه بـا دیگـر مرا
کشـور بـه اجـرای پروژه هـای بهبـود پرداختـه اسـت. ایـن مسـیر البتـه 

همچنان بـا قـوت بیشـتر در سـال پیـِش رو دنبـال خواهد شـد.
در سـال 1400 جریانـی صنعت سـتیز بـه مقابلـه بـا شـرکت های شـاخص 
و سـرآمد کشـور ازجملـه شـرکت فـوالد مبارکـه پرداخـت و برخـی بـا طـرح 
ادعاهای غیرکارشناسی و ارائه آمار و ارقام اشتباه به تشویش اذهان مردم 
و تـالش بـرای تغییـر مسـیر رشـد و توسـعه شـرکت های صنعتـی و سـرآمد 
کشـور پرداختند کـه امیدواریم مسـئولین دلسـوز و دغدغه مند در سـال 
پیِش رو با اتخاذ تصمیمات الزم، به حمایت و رفع موانع تولید در جامعه 
صنعتی کشـور و به طور خـاص فـوالد مبارکـه به عنوان یکـی از پیشـرانان 
توسـعه و ثروت آفرینـی بـرای ایـران عزیزمـان بشـتابند و همان طـور کـه 
رهبری معظم انقالب اسـالمی با انتخاب شـعارهایی بـا محوریت تولید 
و اقتصـاد در سـال های اخیـر  نقـش محـوری و ضـرورت توجـه بـه ایـن  دو 

موضـوع را به روشـنی معلـوم کرده انـد، مانع افرادی بشـوند که خواسـته 
یا ناخواسـته به مـوج صنعت سـتیزی در کشـور دامـن می زننـد و همگام 
بـا دشـمنان ایـن مرزوبـوم نقـش صنایـع پیشـران در کشـورمان را وارونه 

جلـوه می دهنـد.
 فوالد مبارکه در عین اینکه برای تحقق بسیاری از طرح های توسعه ای 
کشـور با دولـت محتـرم دسـت مشـارکت داده، همچنـان نیازمنـد اتخاذ 
تصمیمات قاطـع در این مسـیر و به طور خـاص تأمین پایـدار مـواد اولیه 
موردنیـاز خـود اسـت و امیدواریم دولـت محترم همچنـان از طریـق رفع 

موانـع تولید به حمایـت جـدی از صنایع مـادر در کشـور بپـردازد.
نکته حائـز اهمیـت دیگری کـه جـا دارد بـه آن اشـاره کنـم همـت و غیرت 
کارکنان تالشگر گروه فوالد مبارکه در سطوح مختلف سازمانی در اقصی 
نقاط کشـور اسـت. بی شـک هر موفقیتی که در پِس نام فوالد مبارکه به 
 دست  آمده مدیون تالش های کارکنان خدوم و بازنشستگان عزیزمان 
اسـت و جا داردبـه این مناسـبت، مراتـب تقدیر و سـپاس خـود را بـه این 

عزیزان ابـالغ  کنم.
در سـال 1400 برنامه ریزی هـا و ریل گذاری هـای خوبی صـورت گرفت که 
به یاری خداوند متعال زمینه ساز اجرای توسعه های پایدار  کّمی، کیفی 
و متـوازن در ایـن گروه بزرگ صنعتـی کشـورمان  خواهد بود . امید اسـت 
در آستانه سی سالگی فوالد مبارکه، شاهد گام دوم این شرکت همراه  با 
گام دوم انقالب باشـیم و فوالد مبارکه بتواند در نقش شـرکتی جهان تراز 

به ایفای نقـش محوری خود بپـردازد.
توسعه صنعت فوالد راهی اجتناب ناپذیر برای پیشرفت، آبادانی و خلق 
ثروت برای کشـور عزیزمـان اسـت. امیدواریم  در سـال نـو و قرن پیـش رو  
به لطف خداوند متعال  شاهد تحقق هرچه بیشتر توسعه  کشورمان در 
همه زمینه ها و تثبیت اقتدار ایران اسالمی در عرصه بین المللی باشیم.

نوروزتان مبارک. ان شاءاهلل در ذیل عنایات حضرت ولی عصر  )عجل اهلل 
تعالی فرجه الشـریف( که در ایام میالد مبارکشـان نیز قرار داریم همیشـه 

شاد و سـالمت و پیروز باشید.

مراسم تحویل لوکوموتیوهای سفارش فوالد مبارکه از 
شرکت مپنا با حضور مدیران عامل گروه فوالد مبارکه 

و گروه مپنا برگزار شد.
 یکشنبه 22 اسفندماه با به صدا درآمدن سوت قطار مراسم تحویل

 5 دستگاه لوکوموتیو تحویلی در شرکت مهندسی و ساخت لوکوموتیو مپنا 
به فوالد مبارکه برگزار شد.

این مراسم با حضور محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، عباس 
علی آبادی، مدیرعامل گروه مپنا و جمعی از معاونان و مدیران این دو 

شرکت در کارخانه لوکوموتیوسازی مپنا انجام شد.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در مراسم تحویل 
نخستین سری از لوکوموتیوهای سفارش فوالد مبارکه از شرکت مپنا 
گفت: امروز در عرصه های مختلف شاهدیم که تحریم ها در خودکفایی و 

خودباوری متخصصان داخلی بسیار مؤثر بوده است.
وی تصریح کرد: صنعت فوالد یکی از پیشران های توسعه و اقتصاد ملی 
است و شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین کارخانه فوالدسازی کشور، 
یکی از پیشتازان این حوزه به شمار می رود. امروز نبود سرمایه گذاری 
مناسب در زمینه حمل ونقل به گلوگاه صنایع کشور از جمله صنعت فوالد 
که فوالد مبارکه نیاز عمده فوالد کشور را تأمین  تبدیل شده است؛ چرا

می کند و به همین دلیل به چنین زیرساختی نیاز مبرم دارد.
طیب نیا عنوان کرد: در این راستا فوالد مبارکه تصمیم گرفت تا متناسب 
با رشد کّمی، کیفی و متوازن گروه فوالد مبارکه، در حمل ونقل ریلی کشور 

نیز سرمایه گذاری کند تا بخشی از کمبودهای این حوزه را جبران سازد.
وی خاطرنشان کرد: گروه فوالد مبارکه یکی از بزرگ ترین حمل کنندگان 
مواد اولیه و محصوالت در کشور است و در حوزه حمل ریلی طی سال های 
اخیر، با کاهش نسبت حمل ریلی به جاده ای مواجه شده است. این خبر 
خوشایندی نیست و در سال های پیش رو چالشی جدی برای فوالد 

مبارکه و صنعت کشور به وجود می آورد.
مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین افزود: فوالد مبارکه به عنوان مولود 
انقالب و صنعتی پیشتاز، طی چند دهه گذشته، به توفیقات بسیاری 
دست یافته و به واسطه مزیت های تولید فوالد از صنایع موفق در کشور 
بوده است. شاهد این ادعا آن است که ایران از تولید یک میلیون تن فوالد 
در قبل از انقالب به تولید بالغ بر ۳0 میلیون تن فوالد و جایگاه دهم تولید 

فوالد در جهان در حال حاضر رسیده است.
گر این اتفاق مبارک نیفتاده بود، امروز بسیاری از صنایع  وی ادامه داد: ا
ما خصوصا در دوران تحریم با مشکل مواجه بودند و نمی توانستیم این 
خودکفایی، بومی سازی های قابل توجه  و اتفاقات خوبی را که شاهد 

آن هستیم ببینیم.
سرمایه گذاری برای حل مشکل در گلوگاه ها

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه ساخت لوکوموتیوهای 
فوالد مبارکه، حلقه ای از زنجیره بومی سازی در صنعت محسوب 
گرفتن تحریم ها طی سال های اخیر، ما  می شود، افزود: با شدت 

بیش ازپیش متوجه ظرفیت داخلی شدیم و به آن رو آوردیم و این ظرفیت 
و استعداد، به ویژه در صنعت کشور، شکوفا شده و حرکت به سوی 

خودکفایی سرعت گرفته است.
طیب نیا با اشاره به بحث های زیرساختی مثل تولید انرژی برق، گاز و 
زیرساخت های حمل ونقل به عنوان مسائل و گلوگاه هایی که صنعت 
گفت: متأسفانه این زیرساخت ها طی  فوالد با آن مواجه است، 
سال های اخیر متناسب با رشد و توسعه صنعت فوالد و سایر صنایع 
رشد نکرده و باید برای رسیدن به ظرفیت های کامل این صنایع، در 

آن ها سرمایه گذاری شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: هرچند حوزه صنعت و حوزه زیرساخت 
از حوزه هایی است که عمدتا دولت ها در آن سرمایه گذاری می کنند، 
اما نمی شود انتظار داشت که دولت، آن هم در شرایط اقتصادی فعلی، 
تمام این سرمایه گذاری را انجام دهد. در جهت رفع مشکل این گلوگاه 
گرفت در حوزه حمل ونقل  کشور، فوالد مبارکه تصمیم  در صنعت 

سرمایه گذاری کند.
لوکوموتیوهای پیشران پیشرفت کشور

مدیرعامل فوالد مبارکه بیان داشت: پیش از این در تشکیل شرکت های 
گن و تعدادی لوکوموتیو به صورت محدود،  حمل ریلی و تأمین وا
گرفته بود، اما قرارداد سفارش  اقداماتی در فوالد مبارکه صورت 

 50 دستگاه لوکوموتیو از جانب فوالد مبارکه به مبنا گامی بلند در جهت 
حل مشکالت ریلی صنعت کشور، به ویژه فوالد مبارکه است. این امر 
با اعتماد به سازندگان داخلی برای خرید 50 دستگاه لوکوموتیو صورت 
گرفت و در حقیقت یک گام بزرگ در تداوم روند بومی سازی و رفع نیازهای 
کشور محسوب می شود. طی توافق ما با گروه مپنا، امیدواریم بتوانیم 

گام های بعدی را در کنار یکدیگر  مستحکم تر  برداریم.
کنون بر این باور بودیم که فوالد مبارکه لوکوموتیو و  وی ادامه داد: تا
پیشران رشد اقتصادی و صنعتی کشور است؛ اما امروز پس از بازدید از 
گروه مپنا و با دیدن دستاوردهای گروه مپنا در حوزه های مختلف، بر این 
باور هستیم که مپنا هم یکی از لوکوموتیوهای پیشران اقتصاد و صنعت 

کشور به شمار می  آید.
تعامل در مسیر شکوفایی و رشد کشور

عباس علی آبادی، مدیرعامل گروه مپنا نیز در این مراسم گفت: امروز 
تولیدکنندگان و سازندگان داخلی در مسیر شکوفایی و رشد اقتصادی 

کشور گام برمی دارند و انتظار می رود این همکاری ها توسعه یابد.
وی افزود: امروز    روز فوالد مبارکه است؛ ما نخستین سری از لوکوموتیوهای 
باری متعلق به فوالد مبارکه را تحویل دادیم و از اعتماد این شرکت به گروه 

مپنا تشکر می کنیم و امیدواریم پاسخ این اعتماد را به خوبی بدهیم.
مدیرعامل شرکت مپنا تصریح کرد: ما پیش از این نیز با فوالد مبارکه 
همکاری کرده ایم، اما این همکاری ساختاریافته نبوده است. شرکت 
کنون  فوالد مبارکه یکی از تأمین کنندگان اصلی مواد اولیه ماست و ما ا
تأمین کننده تجهیزات فوالد مبارکه شده ایم و در احداث نیروگاه نیز 

همکاری بزرگی با فوالد مبارکه آغاز کرده ایم و امیدواریم این چرخه هر 
روز کامل تر بشود.

تداوم همکاری های مپنا با فوالد مبارکه
کبری محمدی معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در حاشیه  عباس ا
مراسم تحویل سری نخست لوکوموتیوهای باری توسط گروه مپنا به 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: لوکوموتیوهای تحویلی به فوالد مبارکه 
گامی یزرگ  برای تجهیز ناوگان حمل ونقل این واحد صنعتی و توسعه 

صنعت ریلی کشور محسوب می شود.
وی افزود: ایران با تولید ۳0 میلیون تن فوالد در سال و ظرفیت تولید 
نزدیک به 45 میلیون تن، جایگاه دهمین فوالدساز جهان را به خود 
اختصاص داده و این در حالی است که ۳0 درصد کل تولید ساالنه فوالد 

کشور توسط گروه فوالد مبارکه انجام می شود.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه تصریح کرد: مزیت لوکوموتیوهای فوالد 
مبارکه، رویکرد این شرکت به سازندگان داخلی است که در چارچوب 

بومی سازی دنبال می شود.
کبری محمدی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه با همکاری مپنا برای  ا
برطرف کردن محدودیت های انرژی خود نیروگاه هایی احداث می کند 

تا بر محدودیت های تأمین برق خود نیز غلبه کند.
لوکوموتیوهای فوالد مبارکه قابل رقابت با نمونه های 

خارجی است
بابک احمدی مدیرعامل بخش حمل ونقل ریلی گروه مپنا در حاشیه 
تحویل نخستین سری از لوکوموتیوهای فوالد مبارکه اظهار کرد: بر 
اساس قرارداد تنظیمی ظرف دو سال 50 رام لوکوموتیو باری تحویل 

داده خواهد شد.
وی افزود: ارزش کل قرارداد لوکوموتیوهای سفارش داده شده از سوی 
فوالد مبارکه 2هزار میلیارد تومان اعالم شده و بالغ بر ۹۳ درصد آن ساخت 

داخل است.
احمدی گفت: رویکرد مثبت حمایت از ساخت داخل در حالی است 

که این لوکوموتیوها از نظر کیفی قابل رقابت با مشابه خارجی هستند.
تحویل ۳ دستگاه دیگر از ۵۰ دستگاه تا پایان امسال

گذاری 5 دستگاه لوکوموتیو از مجموع 50 دستگاه سفارش فوالد مبارکه  وا
به گروه مپنا، امروز با به صدا درآمدن سوت آن ها در محل شرکت مهندسی 
و ساخت لوکوموتیو مپنا در کرج انجام شد. پس از تحویل این 5 دستگاه 
لوکوموتیو، ۳ دستگاه دیگر نیز تا پایان امسال و بقیه لوکوموتیوها ظرف 2 

سال آینده به بزرگ ترین فوالدساز کشور تحویل داده می شود.
ارزش قـرارداد فـوالد مبارکـه و مپنـا بالغ بـر 2 هـزار میلیـارد تومـان ثبـت 
شـده و ایـن قـرارداد در دهه فجر سـال جاری، بین محمدیاسـر طیب نیا 
مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکـه و عبـاس علی آبادی مدیرعامل شـرکت 
مپنـا در حضـور دکتـر سـید ابراهیـم رئیسـی، رئیس جمهـور در قالـب آغـاز 
عملیات اجرایی 48 طرح بزرگ صنعتی توسط گروه پیشرانان پیشرفت 

کشـور بـه امضا رسـید.

فرصتیبرآمدهازدلتحریمها
گام ارزشمند فوالد مبارکه در توسعه زیرساخت های حمل ونقل ریلی؛

  محمدیاسر طیب نیا
مدیرعامل فوالد مبارکه

 عباس علی آبادی 
مدیرعامل گروه مپنا

یادداشت مدیرعامل
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واردات خودرو باید تنظیم کننده بازار باشد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: موضوع واردات خودرو باید به گونه ای انجام شود که تنظیم کننده بازار باشد.

ایران در تالش برای صادرات گاز
کستان و افغانستان و عمان است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: ایران به دنبال اجرایی شدن صادرات گاز به پا

 خـبــــــــــــــــــر      

خیِزمدیرانارشدفوالدمبارکه
برایکسبموفقیتهایبیشتردر1401

به گزارش خبرنگار فوالد شنبه 2۰ اسفندماه ۱4۰۰، 
سومین جلسه تدوین استراتژی و اهداف ۱4۰۳-۱4۰۱ 
شرکت فوالد مبارکه با حضور مدیرعامل، جمعی از 
معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد و مدیران فوالد مبارکه برای 
رسیدن سازمان به اهداف متعالی در جلساتی فشرده سند استراتژی 

۱4۰۱-۱4۰۳ این شرکت را تدوین کردند.
نقش مدیران و کارکنان سازمان های جهان تراز در تعالی 

سازمان
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: در سازمان های جهان تراز مدیران 
و کارکنان در تصمیم گیری و تصمیم سازی ها شریک اند و این امر موجب 

پیشرفت و تعالی سازمان می شود.
محمد یاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در سومین جلسه 
تدوین استراتژی و اهداف 1401-140۳ در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: روند حرکت مجموعه فوالد مبارکه روندی خوب و قابل قبول است، 
ولی انتظارها از مجموعه ای پیشرو مانند فوالد مبارکه فراتر از این است 
و باید با اقداماتی که در نظر داریم، رشدی فزاینده را در این گروه بزرگ 
صنعتی رقم بزنیم تا از یک وضعیت خوب، یعنی وضعیت موجود به 

جریانی متعالی برسیم.
وی گفت: فلسفه جلساتی مانند جلسه تدوین استراتژی و اهداف 
1401-140۳ این است که اهداف قبلی را مرور  و شاخص ها را بازبینی 
کنیم و بر اساس تهدیدها، فرصت ها و شرایط روز، اهداف جدید تعیین 
و شاخص های متناسب با اهداف متعالی را طراحی نماییم تا با اجرای 
ح های موردنیاز برای رسیدن به اهداف متعالی گام های بلندی  طر

برداریم.
طیب نیا تصریح کرد: در کنار تدوین اهداف و شاخص ها، رهبران سازمان 
که سازمان  همگی در جریان کلیه مسائل سازمان قرار می گیرند؛ چرا
متعالی سازمانی است که همه مدیرانش در سرنوشت آن دخیل باشند 
و نظرات خود را اعالم می کنند. این یعنی نباید تنها مدیرعامل نقش خود 
را ایفا کند و تک تک اعضا باید برای پیشرفت دست به دست هم دهند تا 

اهداف کالن سازمان پختگی الزم را پیدا کند.
کید کرد: این گردهمایی ها باعث می شود تا رهبران سازمان،  وی تأ
اهداف، شاخص ها و برنامه هایی را که در سطوح پایین شکل گرفته و 
نظرات افراد مختلف در آن دخیل است به برنامه ای منسجم، هماهنگ و 
دقیق برای گروه فوالد مبارکه تبدیل کنند و در جهت دست یابی به اهداف 

به طور متعهدانه ای کوشش نمایند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: اعتقاد قلبی مدیرعامل و مدیران 
فوالد مبارکه این است که در سازمان متعالی و سازمانی که می خواهد 
الگوی ملی بنگاه داری و سازمانی جهان تراز شود، فقط مدیرعامل نباید 
تصمیم بگیرد. یک سازمان بزرگ متعالی سازمانی است که همه رهبران 
و کارکنان سازمان امکان مداخله، نظردهی و مشارکت در تصمیم گیری ها 
و تصمیم سازی ها را داشته باشند و این رویکرد که از سال های گذشته در 
فوالد مبارکه تمرین شده است نیازمند مشارکت همه مدیران متعالی 

سازمان است.

برنامه ریزی برای طراحی و استقرار نظام مدیریت 
دارایی های فیزیکی در شرکت فوالد مبارکه

در این جلسه محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی 
و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه، اظهار کرد: ارتقای کارایی و اثربخشی 
خدمات نت و پشتیبانی یکی از اهداف واحد برای سال آینده است که 
در این زمینه شاخص های مختلفی مانند نسبِت تعداد درخواست های 
ارسالی به تعمیرات تعمیرگاه مرکزی به تن تولید است که این موضوع 
که هزینه تعمیرات با ارسال  ارتباط مستقیمی با هزینه تعمیرات دارد، چرا
گر ارسال  درخواست برای تعمیرات تعمیرگاه مرکزی شروع می شود و ا
درخواست به این قسمت ها کنترل شده باشد، قطعا هزینه تعمیرات 

کنترل شده خواهد بود.
وی گفت: با کاهش درخواست کارهای ارسالی، هزینه تعمیرات که 
بخش مهمی از هزینه های فوالد مبارکه است کنترل می شود. نسبت 
اجرای اقدامات اصالحی ناشی از بازرسی فنی یکی دیگر از موارد مطرح 
است و در این زمینه طبیعی است که پس از بازرسی فنی، اصالحاتی 
نیاز است تا از خرابی های بیش ازحد جلوگیری شود و تجهیز نیز عملکرد 

بهتری داشته باشد.
صباغی هرندی افزود: نسبِت نفرساعت تعمیرات انجام شده به تن 
تولید شاخص دیگری است که برای سال آینده تعریف شده و جزو هزینه 
ک  تعمیرات است. شاخص دیگر نسبت درخواست کارهای با استهال
طبیعی به کل ورودی تعمیرگاه مرکزی است که نشان می دهد چه 
ک به تعمیرگاه مرکزی ارسال  درصدی از تجهیزاتی که به دلیل استهال
می شود طبیعی است که این موضوع به صورت ماهانه رصد می گردد تا 

مشکالت به صورت اقدامات اصالحی تعریف شود.
وی تصریح کرد: پروژه طراحی و استقرار نظام مدیریت دارایی های 
فیزیکی، بهینه سازی و بازسازی تجهیزات تحت پوشش تعمیرگاه 
مرکزی، استقرار خط تکنولوژی در فرایندهای تعمیرگاه مرکزی و افزایش 
در دسترس بودن قطعات یدکی ازجمله پروژه های تعریف شده در این 

هدف است.

حرکت فوالد مبارکه به سمت رویکرد نوین توسعه کارکنان
کاظمی مدیر آموزش و تحقیقات نیروی انسانی در مورد  ابراهیم 

برنامه های معاونت نیروی انسانی اظهار کرد: افزایش بهره وری سرمایه 
انسانی یکی از اهداف آینده شرکت فوالد مبارکه و معاونت سرمایه انسانی 
این شرکت است که با شاخص بهره وری سرمایه های انسانی در قسمت 

کارکنان شرکت و پیمانکاران تعریف می شود.
وی گفت: اولین اقدام در این زمینه تدوین طرح جامع ساختار سازمانی 
و برنامه ریزی سرمایه های انسانی است که در این زمینه کارهای خوبی 
شروع شده و با نگاه به آینده، در حال برنامه ریزی در این زمینه هستیم 
تا نیازهای آینده برآورده شود و بتوانیم منابع و استعدادهای موردنیاز 
که شرکت وسعت یافته شده و باید با نگاه هلدینگی  را تأمین کنیم؛ چرا

کارها را پیش ببریم.
کاظمی افزود: تطبیق کارکنان براساس ساختارهای بهینه سازی شده 
یکی از پروژه های دیگر است. در این زمینه برنامه هایی برای بهینه سازی 
کارکنان با نگاه شغل و شاغل انجام می شود و البته این اقدام برای 

مجموعه بسیار انرژی بر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: تدوین و اجرای برنامه ارتقای دانش تخصصی 
کارکنان و توسعه شایستگی های فنی با همکاری شرکت ها، مؤسسات 
معتبر داخلی و خارجی با رویکرد مربیگری، منتورینگ و مشاوره است و 

باید مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی شود.
 مدیر آموزش و تحقیقات نیروی انسانی تصریح کرد: ما باید از آموزش های 
سنتی به سمت رویکردهای نوین توسعه کارکنان حرکت کنیم. در این 
راستا، در فوالد مبارکه مربیگری، منتورینگ و مشاوره بسیار رشد کرده و 

در این زمینه پروژه هایی اجرا شده یا در حال اجراست.

برنامه ریزی فوالد مبارکه برای سرمایه گذاری در تولید برق
رضا خادم کیمیایی مدیر اجرای پروژه های آهن سازی و فوالدسازی 
شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: توسعه ظرفیت های تولیدی گروه، توسعه 
ظرفیت های تأمین انرژی و آب و مدیریت چابک و یکپارچه پروژه های 

توسعه ازجمله اهداف استراتژیک معاونت طرح و توسعه است.
ح توسعه نورد گرم شماره 2 اولین شاخص  وی گفت: پیشرفت طر
کلیدی معاونت، پروژه فوالدسازی و ریخته گری فوالد سفیددشت 
دومین شاخص و پروژه الکترود اردکان سومین شاخص است که در 
ح توسعه نورد سرد با رویکرد  ح می شود. البته طر سطح شرکت مطر
ح و  تولید ورق خودرویی نیز دو آیتمی است که در سطح کمیته طر

توسعه مطرح است.
خادم کیمیایی خاطرنشان کرد: همان طور که گفته شد شاخص بعدی 
کید مدیرعامل محترم مبنی  تأمین پایدار انرژی آب است که با توجه به تأ
بر تمرکز بر موضوع انرژی و آ،ب به طور خاص این کار انجام شده و امسال 
یک هدف مستقل را در این زمینه در نظر گرفته ایم که احداث نیروگاه 
سیکل ترکیبی کالس اف 100 مگاواتی، نیروگاه 540 مگاواتی خورشیدی، 
نیروگاه ۳5 مگاواتی خورشیدی و پروژه انتقال آب از جنوب کشور به مرکز 

مربوط به این هدف است.
توسعه  پروژه های  یکپارچه  و  چابک  مدیریت  کرد:  تصریح  وی 
شاخص هایی کلیدی مانند میانگین موزون انحراف از برنامه زمانی 
پروژه های توسعه، میانگین موزون انحراف از هزینه پروژه های توسعه و 
نسبت پیاده سازی استانداردهای پایداری در پروژه های توسعه مطرح 

شده است.

پروژه ارتقا ایمنی و سالمت کارکنان در دستور کار 14۰1
حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: مضمون استراتژیک شهروند-شرکت مسئول، دو 
هدف مرتبط با HSE دارد که اولین مورد ارتقای ایمنی و سالمت کارکنان 
است و شاخص های آن ضریب تکرار حوادث، ضریب شدت حوادث و 

شاخص سالمت کارکنان است.
وی گفت: ما برای ارتقای ایمنی دو هدف مهم را برای 5 سال آینده تعیین 
کرده ایم که برنامه پنج ساله سوم با جلسات برگزار شده تقریبا نهایی شده 
است و پس از ابالغ این برنامه در سازمان توسط مدیرعامل محترم، با 

کمک واحدها این برنامه اجرایی خواهد شد.
مدرسی فر خاطرنشان کرد: تنها تغییر عمده موضوع اجرای نظام ایمنی 
فرایند است که با توجه به بررسی آمارها می توانیم بگوییم بسیاری از 
حوادث در دنیا ناشی از حوادث فرایندی است که این موضوع گاهی 
که  مغفول مانده و امیدواریم با اجرا و پیاده سازی سیستم جدید 
سیستمی نو در بین فوالدسازان دنیاست بتوانیم آن را مورد توجه قرار 

دهیم.
وی تصریح کرد: اجرای برنامه مصوب نظام سالمت شرکت شاخصی 
با عنوان شاخص سالمت کارکنان را در بر دارد. مطالعات فاز دوم برنامه 
جامع مددکاری اجتماعی با رویکرد سالمت اجتماعی نیز امسال و  سال 
گذشته با همکاری دانشگاه انجام شده و از سال آینده اجرایی خواهد شد.

به کارگیری ابزارهای جدید برای شناساندن دستاوردهای 
فوالد مبارکه به مردم

محمدجواد براتی مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: در 
راستای هدف استراتژیک ارتقای جایگاه اجتماعی شرکت فوالد مبارکه در 
جامعه دو شاخص کلیدی درخصوص عملکرد شرکت مطرح  شده است: 
یکی رضایت شهروندان و دیگری رضایت مسئوالن که برای این هدف دو 

اقدام استراتژیک در نظر گرفته شده است.
وی گفت: شناسایی، اولویت بندی و اجرای اقدامات حاصل از ارزیابی 

شاخص های نظرسنجی، به کارگیری مکانیسم های متنوع و اثربخش در 
گاه سازی جامعه از مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه و به کارگیری  راستای آ
مکانیسم های تعامل اثربخش با نخبگان ازجمله پروژه ها و اقدامات 

استراتژیک در این حوزه هاست.
براتی خاطرنشان کرد: برای اجرای برنامه ها باید از روش های جدید و به روز 
استفاده کنیم. جایگاه شرکت در افکار عموم مردم متأثر از پارامترهای 
زیادی است و به خاطر سیاه نمایی های موجود بسیاری از مردم 

نمی توانند اقدامات خوب و مؤثر فوالد مبارکه را ببینند.

برنامه ریزی برای اجرای 22 پروژه در طرح تحول دیجیتال
امیر گودرزی مدیر سیستم ها و فناوری اطالعات شرکت فوالد مبارکه 
اظهار کرد: قرار گرفتن فوالد مبارکه در کالس هوشمند جهانی و توسعه و 
ارتقای امنیت فناوری اطالعات و اتوماسیون صنعتی دو هدف استراتژیک 
است. در بخش اول دو پروژه اصلی وجود دارد که اولین مورد اجرای سبد 
پروژه های توسعه سیستم های اطالعاتی و زیرساخت ها و دیگری اجرای 

سبد پروژه های ره نگاشت تحول دیجیتال است.
وی خاطرنشان کرد: در بخش اول، پروژه ها از کانال های مختلف مانند 
کارگروه راه حل ها، نیازسنجی قسمت ها و اهداف استراتژیک سایر 
قسمت ها می رسد. این موضوع باید در روالی رفت و برگشتی به نتیجه 
برسد که بدیهی است همه این موارد از مسائل ضروری در سازمان است.

گودرزی تصریح کرد: در بخش سبد پروژه های ره نگاشت تحول دیجیتال 
22 پروژه در زمینه های زیرساخت و... بوده و در حال تعیین بنچمارک 
کنون ۳0 پروژه فعال داریم که به کمیته های تحول ارسال  هستیم. هم ا

شده و امکان دارد این تعداد در روزهای آینده افزایش یابد.
کید کرد: در مورد توسعه و ارتقای امنیت فناوری اطالعات و  وی تأ
اتوماسیون صنعتی شاخصی کلیدی با عنوان تعداد حمالت سایبری 
ح ارتقای اتوماسیون صنعتی،  ح است که در این راستا طر موفق مطر
استقرار مرکز عملیات امنیت اطالعات، امن سازی زیرساخت های 
مخابراتی و امن سازی زیرساخت های نرم افزاری فناوری اطالعات در 

حال پیگیری است.

توسعه محصوالت جدید با ابزار فناوری و نوآوری
افشین خیامیم مدیر مهندسی صنایع شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: 
در مضمون استراتژیک نوآوری فناوری ۳ هدف مدیریت اثربخش سبد 
کوسیستم نوآوری گروه و طراحی و توسعه محصوالت  تکنولوژی، توسعه ا

جدید در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در قسمت اول دو شاخص تعداد فناوری های ارتقایافته یا 
اصالح شده و میزان تحقق نقشه راه تکنولوژی مبتنی بر بازار موجود است 
که با محوریت تکنولوژی مهندسی صنایع شکل می گیرد. در این زمینه، 
اجرای پروژه های مهندسی نقشه راه تکنولوژی مبتنی بر بازار و اجرای 
پروژه های تحقیق و توسعه نقشه راه تکنولوژی مبتنی بر بازار دو پروژه 

مهم این اهداف است.
کوسیستم نوآوری گروه فوالد مبارکه  خیامیم تصریح کرد: در توسعه ا
کوسیستم گروه در نظر  شاخص میزان پیشرفت پروژه توسعه نوآوری ا
گرفته شده که به همین دلیل امکان سنجی ایجاد کارخانه نوآوری 
گروه، تأسیس صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر، تدوین جاری سازی 
سیاست های تحقیق و توسعه نوآوری گروه و تدوین استراتژی فناوری 
و نوآوری گروه به عنوان اقدامات استراتژیک این حوزه در نظر گرفته 

شده است.
کرد: در مضمون سرمایه های توسعه معماری سازمانی  کید  وی تأ
گروه نیز شاخص کلیدی، میزان پیشرفت پروژه طراحی و پیاده سازی 
معماری سازمانی گروه است که برای این موضوع ۳ پروژه یعنی طراحی 
و پیاده سازی معماری سازمانی گروه، تدوین پروژه استراتژی سطح 
شرکت مادر گروه و تأمین و استقرار مدیریت منابع سازمانی پروژه های 

مهم این حوزه است.

رسیدن به اهداف متعالی سازمان با تدوین سند استراتژی 
14۰1-14۰۳ در شرکت فوالد مبارکه

سیامک شجاعی مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد 
مبارکه در حاشیه این جلسه اظهار کرد: این جلسه با هدف تدوین 
استراتژی ها و اهداف شرکت فوالد مبارکه در سال های 1401-140۳ با 

حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران این شرکت برگزار شد.
وی گفت: مطابق با فرایند برنامه ریزی استراتژیک طبق روال سال های 
گذشته از ابتدای آبان ماه با تشکیل کارگروه های مختلف و با مشارکت 
مدیران ارشد سازمان، تحلیل های استراتژیک شامل تحلیل نیازها 
و انتظارات ذی نفعان، محیط کالن، محیط صنعت و محیط درون 
انجام شده و پیش نویس اولیه اهداف، سنجه ها و اقدامات استراتژیک 

شرکت تهیه شد.
شجاعی افزود: درمجموع طی ۳ روز بحث و تبادل نظر با برگزاری جلسات 
متعدد و کارگاه های فشرده با حضور مدیرعامل سند استراتژی شرکت 

فوالد مبارکه نهایی شد.
وی خاطرنشان کرد: این سند با تمرکز بر راهبری گروه و چالش های عمده 
پیش روی شرکت نظیر تأمین مواد اولیه، انرژی و موضوع حمل ونقل و... 
تدوین گردید تا در سال 1401 فوالد مبارکه به عنوانی سازمانی متعالی و 
پیشرو در صنعت کشور به موفقیت های بیشتری برسد و رتبه خود را در 

بین بهترین فوالدسازان دنیا بهبود بخشد.
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9.6 میلیون تن فوالد روانه بازارهای صادراتی شد

کشور طی  صادرات شمش فوالد و محصوالت فوالدی 
11ماهه 1400 به ترتیب 1۹ و 14 درصد افزایش یافت. در این 
مدت افزون بر ۹.6 میلیون تن فوالد روانه بازارهای خارجی 

شد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، انجمن تولیدکنندگان 
فوالد اعالم کرد: از ابتدای فروردین تا پایان بهمن، 6 میلیون 
و 642 هزار تن شمش فوالد صادر شد. اما آمار مدت مشابه 
سال گذشته، 5 میلیون و 600 هزار تن بود. همچنین طی 
11ماهه 1400، حدود ۳ میلیون و 10 هزار تن انواع محصوالت 
فوالدی )انواع ورق، میلگرد، ناودانی، نبشی، تیرآهن و...( 
صادر شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 2 میلیون 
و 640 هزار تن بود. میزان صادرات آهن اسفنجی نیز با افزایش 
20 درصدی طی 11 ماهه 1400، از 81۹ هزار تن به ۹85 هزار 

تن افزایش یافت.

  بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد اقتصادی 
کشور به 4.۱ درصد رسید

تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب 
نفت در ۹ماهه سال جاری به قیمت های ثابت سال 1۳۹5 نسبت 
به دوره مشابه سال قبل، به ترتیب از افزایش 4.1 و ۳.4 درصدی 

برخوردار بوده است.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی این 
بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )و به قیمت های 
ثابت سال 1۳۹5( در سه ماهه سوم سال 1400 به رقم ۳510.2 هزار 
میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال 1۳۹۹، رشد 

5.7 درصدی نشان می دهد.
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 5.8 
درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در ۳ ماهه 
سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه های 
»خدمات«، »صنایع و معادن« و »نفت« به ترتیب معادل 8.1، 
۳.8 و 5.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است؛ با 
این وجود گروه »کشاورزی« در فصل سوم سال جاری با کاهش 
عملکردی معادل 2.5 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته 

مواجه بوده است. 

رشد اقتصادی ۸ درصدی در ۱4۰۱ امکان پذیر است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تحقق رشد 8 درصدی 
اقتصادی در سال 1401 به معنای رسیدن به سطح تولید سال 

۹7 و کامال دست یافتنی است.
به گزارش ایرنا، سید رضا فاطمی امین با ابیان اینکه تحقق 
رشد 8 درصدی اقتصادی در سال 1401 به معنای رسیدن به 
سطح تولید سال ۹7 و کامال دست یافتنی است، اظهار کرد: 
برنامه ریزی برای دست یابی به رشد 8 درصدی برای اقتصاد 
اتفاق عجیبی نیست، چون معادل سطح تولیدی است که 
در سال های ۹7 و ۹8 در کشور وجود داشته و سال آینده کار 

ما فقط بازیابی است.
وی بیان داشت: دست یافتن به این رشد نیازمند هماهنگ 
کردن سه مؤلفه تقاضا، تأمین مالی و سرمایه در گردش و تأمین 

مواد اولیه است.
کرد: بخشی از  وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان 
مقوله تقاضا از طریق صادرات و بخشی دیگر از داخل محقق 
می شود که تقاضای داخلی با راهکارهایی همچون افزایش 
دستمزدها و شیوه هایی همچون اعتبار خریدار تحقق 

خواهد یافت.

عدد خبر

میلیون تن 

درصد

درصد

در جلسه تدوین استراتژی و اهداف 14۰1-14۰۳ مطرح شد:

محمد یاسر طیب نیا مدیرعامل

محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی

ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و تحقیقات نیروی انسانی

رضا خادم کیمیایی، مدیر اجرای پروژه های آهن سازی و فوالدسازی

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

محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی

امیر گودرزی، مدیر سیستم ها و فناوری اطالعات

افشین خیامیم، مدیر مهندسی صنایع

سیامک شجاعی ،مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی
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کتشاف معادن کرمان و راور اختصاص 1000 میلیارد تومان برای ا رکورد تخصیص اعتبارات عمرانی کشور در 11 ماه 1400 شکست

کتشافی در  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای عملیات ا
شهرستان های کرمان و راور، توافق 1000 میلیارد تومانی صورت گرفته 
کنون تجهیز و اعزام شده است. و تیم مربوطه هم ا

محمدرضا پورابراهیمی در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار 
کرد: در سال آینده تفاهم نامه همکاری بین استان و سازمان انرژی 
اتمی منعقد می کنیم که بهره برداری از معادن در این بخش تعیین 
تکلیف شود.

گزارش ایرنا، سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان  به 
برنامه وبودجه با توییتی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
در 11 ماهه امسال ۹۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی 
که در 10  به طرح های عمرانی پرداخت شد؛ بیشترین رقمی 
گذشته پرداخت  شده و ۴0 هزار میلیارد تومان هم از محل  سال 
گردیده است. هدفمندی یارانه ها پرداخت 

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت 
گر گروه فوالد مبارکه می خواهد به  فوالد مبارکه گفت: ا
عالی ترین جایگاه ممکن برسد، باید بر روی موضوع 
سرمایه انسانی کار کند و با برنامه ریزی و ایجاد چشم انداز از این 

سرمایه گران بها حفاظت و حراست نماید.
گردهمایی  گزارش خبرنگار فوالد 22 اسفندماه 1400، دومین  به 
هم اندیشی مدیران سرمایه های انسانی گروه فوالد مبارکه با حضور 

جمعی از مدیران سرمایه های انسانی گروه برگزار شد.
هم افزایی در گروه فوالد مبارکه نمونه ای کم نظیر در کشور

مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه در حاشیه این همایش اظهار کرد: گروه فوالد مبارکه مجموعه ای 
است که دارای اعضای مختلفی است که مانند یک تیم در کنار هم 
هستند و اهداف خود را جلو می برند. اقدامات یکپارچه و همگرایی در یک 
ساختار و سیستم، سازمان را به نتیجه می رساند که این امر یک موضوع 
فرهنگی است و باید بتوانیم با کنار گذاشتن خرده فرهنگ ها یک حرکت 

جمعی را رقم بزنیم.
وی افزود: گروه فوالد مبارکه خانواده ای در حدود 500 هزار نفر است که 
حرکت به سمت تعالی نیازمند همفکری و همکاری میان اعضای این 
خانواده  است و با این گردهمایی ها، فرهنگ هم افزایی در گروه فوالد 

مبارکه شکل می گیرد.
کفایت خاطرنشان کرد: هر دو طرف به تالش یکدیگر برای حل مشکالت 
که ما باید کمک کنیم تا شرکت های عضو گروه بتوانند  نیاز دارند، چرا
چالش های خود را رفع کنند و در جهت همگرایی قدم بردارند. البته 
در بسیاری از موارد این هم افزایی به وجود آمده و این موضوع در کشور 

کم نظیر است.
نامه ای،  در  اخیرا  شرکت  مدیرعامل  کرد:  اظهار  کفایت  مهدی 
سیاست های ابالغی حوزه مدیریت سرمایه های انسانی و سازماندهی را 
ابالغ کردند. این سیاست ها در مورد سازماندهی، ایمنی، توسعه سرمایه 
انسانی، آموزش، مدیریت شهری، زیباسازی محیط و... است و برای 

فوالد مبارکه بسیار مهم و راهبردی است.
وی گفت: ما در حوزه نیروی انسانی در وضعیت خوبی به سر می بریم، 
ولی برای آنچه باید باشیم باید بسیار تالش کنیم. در بسیاری از کشورهای 
دنیا، برخی از شرکت ها رشد بسیار خوبی در بخش سرمایه های انسانی 
داشته اند. ما باید به تجربیات آن ها توجه کنیم و برای پیاده سازی یک 
مدل مناسب به منظور تمرکز بر امر نیروی انسانی و سرمایه انسانی تمام 

تالش خود را به کار بگیریم.
کفایت افزود: مدیران حوزه منابع انسانی، رهبران سازمان برای هدایت 
نیروی انسانی و کل سازمان هستند و به همین خاطر ما باید اول از 
خودسازی شروع کنیم تا بتوانیم کار گروهی انجام دهیم و این موضوع 
با خودشناسی محقق می شود. فوالد مبارکه بزرگ ترین هلدینگ کشور 
است و بر همین اساس باید برنامه ریزی ها و اقدامات قابل توجه و مهمی 

انجام دهیم تا بتوانیم آینده خوبی برای سازمان رقم بزنیم.
گر گروه فوالد مبارکه می خواهد به جایی برسد،  وی خاطرنشان کرد: ا
باید بر اساس همین سرمایه انسانی کار کند و با برنامه ریزی و ایجاد 
چشم انداز، از این سرمایه گران بها حفاظت و حراست نماید. فوالد مبارکه 
باید در سطح جهان مطرح شود و با ایجاد انسجام در سرمایه های انسانی 

به تدریج این امر محقق می گردد.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
با برگزاری مستمر گردهمایی های مربوط به مدیران حوزه سرمایه انسانی 
در تالشیم برنامه ای پربار برای گروه تدوین کنیم تا با توجه به همسویی 
اهداف گروه فوالد مبارکه این امر محقق شود. البته این موضوع نیاز به 

فعالیت، ارتباط و تعامل بیشتری با مدیران منابع انسانی گروه دارد.
کید کرد: سال آینده ممکن است ازنظر اقتصادی سال خوبی  وی تأ
که موضوع مالیات و سایر هزینه ها افزایش دارد و به همین  نباشد، چرا
دلیل باید با تالش بیشتر، افزایش بهره وری و تولید محصوالت جدید، 
خود را برای یک بازه زمانی سخت آماده کنیم. تحقیقات دانشمندان 
نشان می دهد موضوع نیروی انسانی در آینده، چالشی پرمخاطره 
برای سازمان ها خواهد بود و در این زمینه باید برای کاهش مشکالت 

برنامه ریزی های کنیم.

کفایت یادآور شد: فوالد مبارکه حاضر به کمک به شرکت های گروه در 
حوزه های مختلف برای ارتقا در حوزه منابع انسانی است و امیدواریم با 
از بین رفتن بیماری کرونا و محدودیت های ناشی از آن، تبادل نظرها و 

گردهمایی های مربوطه بیش از پیش برگزار شود.
آموزش؛ مهم ترین رکن مسئله در حوزه نیروی انسانی

غالمرضا طاهری معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه 
اظهار کرد: یکی از مهم ترین چالش های برخی از شرکت های گروه، ساختار 
سازمانی برخی از این شرکت هاست که راهبری این موضوع نیاز به زمان 

دارد تا این چالش ها برطرف شود.
وی گفت: یکی دیگر  از مهم ترین مسائل مربوط به سرمایه انسانی 
شرکت ها آموزش است که در این زمینه آموزش های تخصصی و عمومی 
از متداول ترین آموزش ها به شمار می آید و در بسیاری از موارد می توان از 

پتانسیل همین شرکت های عضو گروه استفاده کرد.
طاهری افزود: شرکت های عضو گروه هرکدام دارای پتانسیل هایی از 
جهت امکانات مختلف مانند امکانات رفاهی، اسکان، تفریحی و... در 
سراسر کشور هستند؛ بنابراین باید با برنامه ریزی در این زمینه و اقداماتی 
مانند یکپارچه سازی، این امر به نحو احسن مدیریت شود تا منابع انسانی 

گروه بتوانند از همه امکانات موجود در گروه استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از پیشنهاد های مدیران منابع انسانی گروه، 
تشکیل بانک نیروی انسانی خصوصا مدیران گروه است تا با این کار 
خألهای موجود در برخی از زمینه های مدیریتی با استفاده از نیروی 

انسانی موجود در خود گروه حل شود.
ضرورت بروز بودن واحدهای منابع انسانی شرکت ها

در ادامه این مراسم، ابراهیم کاظمی مدیر آموزش و تحقیقات نیروی 
انسانی در سخنانی اظهار کرد: ما در گروه فوالد مبارکه برای تبدیل شدن 
به یک سازمان جهان تراز، باید از خوب به عالی تبدیل شویم و برای 
رسیدن به این هدف در آینده، به طور مثال، در ده سال آینده زندگی 
کنیم و به همین منظور باید چالش های آینده و روندهایش را بررسی و 

در مورد آن فکر کنیم.
وی گفت: در سال 2021 ما آموختیم که بیشتر انعطاف پذیر و انسان محور 
باشیم و تمرکز بیشتری بر همدلی، مراقبت و تندرستی داشته باشیم. 
کنون با همه تکنولوژی هایی که در  گیری بیماری کرونا، ا با توجه به فرا
جریان آن قرار گرفته ایم، می توانیم کارهای خود را سریع تر انجام دهیم 
و به همین دلیل، حرفه منابع انسانی نیز در این بین متحول شده است.

کاظمی خاطرنشان کرد: شرکت ها تمایل دارند بیشتر استعدادمحور 
باشند و این موضوع از اهمیت بیش ازپیش منابع انسانی خبر می دهد. از 
طرفی تجربیات دیجیتال جدید تعریف کار هیبرید، آموزش و... تغییر کرده 
است. همه این پدیده ها در حال تبدیل شدن به یک شیوه کار محبوب 
شده اند و به طور مثال در آینده ای نزدیک، مسائلی مانند متاورس بیشتر 

مطرح خواهد شد.
وی تصریح کرد: توسعه فردی و سازمانی یکی از دیگر مسائل مطرح شده 
در حوزه منابع انسانی است که برای محقق ساختن آن، کوچینگ یکی 
از مواردی است که بسیار در دنیای امروز موردتوجه واقع شده و در فوالد 

مبارکه نیز مطرح است.
مدیر آموزش و تحقیقات نیروی انسانی یادآور شد: در آینده تنوع به تعلق 
گیر  تبدیل خواهد شد؛ یعنی باید یک محل کار امن، حمایت کننده و فرا
را رقم زد و مسائلی مانند تعداد نیروهای سفیدپوست و سفیدپوست یا 

تعداد کارکنان زن و مرد دیگر مطرح نیست.
وی افزود: تحقیقات نشان می دهد شرکت هایی که پایداری منابع 
طبیعی و محیط زیست را مدنظر قرار می دهند مکان های بهتری برای 
محیط کار نیروی انسانی خود در نظر می گیرند و این بدان معناست که 
ک به همه شئون  شرکت های حافظ محیط زیست و طرفدار انرژی های پا

اطراف خود اهمیت می دهند.
کاظمی متذکر شد: کارکنان از کارفرمایان توقع دارند برای خانواده هایشان 
نیز برنامه هایی داشته باشند و این موضوع نشان دهنده پیچیدگی های 
حوزه منابع انسانی است. از طرف دیگر، نسل جدید، رفع نیازهای مالی و 
کسب کار را بسیار مهم می دانند و عالوه بر این، به دنبال ساعت کار شناور 
و منعطف هستند. این افراد طوری رفتار می کنند که با ارائه پیشنهاد 
جدید و بهتر مالی به دنبال کار جدید می روند و این موضوع نشان دهنده 

متغیر بودن پارامترها و تغییر روندها در حوزه سرمایه های انسانی است.
کید کرد: همه مطالب گفته شده نشان دهنده اهمیت حوزه منابع  وی تأ
انسانی است و امیدواریم با در نظر گرفتن مسائل و چالش های آینده 

بتوانیم در این زمینه مثل همیشه پیشرو باشیم.
به گزارش خبرنگار فوالد در ابتدای این مراسم، تعدادی از مدیران نیروی 
انسانی شرکت های عضو گروه فوالد مبارکه در سخنانی به ارائه گزارش و 

نظرات خود در این حوزه پرداختند.
همچنین با حضور مدیران نیروی انسانی شرکت های عضو گروه فوالد 
مبارکه ویرایش جدید سیاست های حوزه سرمایه انسانی در این 

گردهمایی رونمایی شد.
ضرورت یکپارچه سازی سیاست های نیروی انسانی در گروه

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه از یکپارچه سازی 
سیاست های نیروی انسانی گروه فوالد مبارکه خبر داد.

غالمرضا طاهری، معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه، 
در حاشیه دومین گردهمایی هم اندیشی مدیران سرمایه های انسانی 
گروه فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: یکی از موضوعات 
کتورهای خود با آن  اساسی که شرکت ها به عنوان یکی از کلیدی ترین فا
مواجه اند، موضوع منابع انسانی است که این امر یکی از ارکان رشد و 
ارتقای شرکت ها یا باعث پسرفت آن هاست و برای همین این موضوع، 

امری کلیدی در سازمان ها به شمار می رود.
وی گفت: با توجه به دستورات مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، موضوع 
سرمایه های انسانی به یکی از جهت گیری های اساسی گروه فوالد مبارکه 
تبدیل شده و در همین راستا توسعه های فردی برای افزایش قابلیت های 

کارکنان در دستور کار قرار گرفته است.
طاهری خاطرنشان کرد: معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد 
مبارکه با همکاری دیگر معاونت ها خصوصا معاونت سرمایه های انسانی 
و سازماندهی به همراه شرکت های عضو گروه در سال ۹8 این گردهمایی 
را تشکیل دادند تا بتواند سیاست های منابع انسانی را ایجاد کنند تا در 
نتیجه این گردهمایی، همه شرکت ها حرکتی یکپارچه را در این زمینه 
انجام دهند و این موضوع موجب هم افزایی میان شرکت های گروه شود.

وی تصریح کرد: در سال ۹8 این سیاست ها ایجاد و به شرکت های عضو 
گروه ابالغ شد. البته به دلیل شیوع کرونا، بخشی از برنامه ها به تعویق 
افتاد، ولی ارزیابی های فصلی در این دو سال بر اساس این سیاست ها 
انجام شده و در جمع بندی ها، چالش هایی را با توجه به این سیاست ها 

احصا کرده ایم.
کید کرد: این  معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه تأ
گردهمایی فرصتی مغتنم بود تا در فضایی دوستانه این سیاست ها را از 
نگاه شرکت های عضو گروه مورد بررسی قرار دهیم. عالوه بر این در چند ماه 
گذشته نیز با معاونت سرمایه های انسانی و سازماندهی در نشستی این 
سیاست ها را بر اساس بازخوردها و دیگر مستندات موجود بازبینی کردیم.
وی یادآور شد: این سیاست ها پس از بازبینی و تصویب به شرکت ها ابالغ 
و بازخوردها از شرکت ها گرفته شد تا پس از بازبینی نهایی این سیاست ها 

توسط مدیرعامل گروه فوالد مبارکه ابالغ شود.
طاهری تصریح کرد: الگوی ملی بنگاه داری دارای ابعاد مختلفی است 
که یکی از این ابعاد توازن است. در حقیقت با رعایت توازن، یک بنگاه 
می تواند به اهداف مهم خود دست  یابد. به عالوه، با این نگاه به ابعاد 
نیروی انسانی، برگزاری چنین گردهمایی هایی جایگاه شرکت های 
عضو گروه را مشخص می سازد و مطالب گفته شده باعث یادگیری دیگر 

اعضا می شود.
کید کرد: دومین گردهمایی هم اندیشی مدیران سرمایه های  وی تأ
انسانی گروه فوالد مبارکه در فضایی دوستانه و صمیمی برگزار شد و 
بسیاری از همکاران ما در شرکت های عضو گروه بسیار صریح مشکالت، 
نظرات و انتقادات خود را مطرح کردند و ما نیز بنا داریم با ایجاد روابط 
دوسویه در جهت رفع مشکالت و استفاده از پیشنهاد ها و انتقادها 

گام های بلندی برداریم.
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه متذکر شد: وقتی 
رابطه متقابل در بین شرکت ها و همکاران به وجود بیاید، همگرایی و 
همدلی نیز به وجود می آید؛ در نتیجه، رسیدن به اهداف آسان تر می شود 

و برگزاری چنین گردهمایی هایی به این موضوع کمک می کند.

 گـروه فـوالد مبارکـه خانـواده ای در حـدود ۵۰۰ 
هـزار نفر اسـت که حرکـت به سـمت تعالـی نیازمند 
همفکـری و همـکاری میـان اعضـای ایـن خانـواده  
اسـت و بـا ایـن گردهمایی هـا، فرهنـگ هم افزایی 

در گـروه فـوالد مبارکـه شـکل می گیـرد

 توسـعه فـردی و سـازمانی یکـی از دیگـر مسـائل 
مطرح شـده در حـوزه منابع انسـانی اسـت کـه برای 
محقق ساختن آن، کوچینگ یکی از مواردی است 
که بسیار در دنیای امروز موردتوجه واقع شـده و در 

فـوالد مبارکـه نیـز مطرح اسـت

انجمن جهانی فوالد به تازگی در گزارشی مفصل و جامع، 
به اهمیت و نقش حیاتی آب در صنعت پرداخته و با مطالعات 
ح  طر با  زمینه  این  در  پیشرو  شرکت   2۰ حدود  موردِی 
پرسشنامه هایی از ۱6 شرکت و ۱۷ سایت از ۱۳ کشور مختلف، 
در پی یافتن راه ها و ابتکارهای نوین برای کاهش مصرف آب در 

تولید فوالد برآمده است.
این پژوهش که با هدف ارزیابی ریسک تغییر اقلیم روی وضعیت 
کارخانه های فوالد انجام شده است، با تمرکز بر تحلیل  آب 
داده های مکانی تنش آبی، نشان می دهد که حدود 26 درصد 
از کارخانه های فوالد جهان در مناطق با تنش آبی شدید تا بسیار 
شدید قرار دارند. ضمن آنکه افزایش سطح آب دریا نیز احتماال 
روی مناطق احداث کارخانه های فوالد تأثیر می گذارد و کمبود آب 
در بخش بزرگی از مناطق و در نقاط مختلف دنیا دیده می شود. در 
بخش اطالعات کلی، سایت ها، مکان سایت )شامل جنبه هایی 
مانند نزدیکی به ساحل و مناطق شهری، اقلیم(، محیط فعالیت 
شرکت از نظر منابع آبی، سیستم آبی )شامل جنبه هایی مانند 
منبع آب و پهنه تخلیه آب، بازچرخش و بازمصرف، فناوری ها و 
شیوه ها( و اهداف فرعی و اصلی کارخانه ها در زمینه مدیریت آب 

توصیف شده اند.
کمتر از نیمی از سایت ها در حال  که  گرفت  می توان نتیجه 
فعالیت در مناطق دچار تنش آبی )هفت سایت( هستند، ولی 
در آینده به علت تغییر اقلیم، سایت های بیشتری با تنش آبی 
مواجه اند. در خصوص منابع آب، اغلب سایت ها از آب زیرزمینی 
یا سطحی استفاده می کنند، درحالی که چهار سایت از آب دریا 
مصرف می کنند. کارخانه های فوالد واقع در ساحل معموال 
محدودیت های اندکی در زمینه برداشت آب دریا دارند، ولی 
تغییر اقلیم )افزایش سطح آب دریا، شوری آب دریا( روی آن ها 
تأثیر گذاشته است. کاربرد آب دریا عمدتا در خنک سازی تک گذر 
است. در این دو مثال، آب دریا نمک زدایی می شود و در فرایندها 
استفاده می شود )سایت شائوگانگ جینگتانگ و قطر استیل(. 
همچنین مشاهده شده است که تعداد روبه رشدی از کارخانه ها 
از واحدهای خنک سازی کک به روش خشک )CDQ( روی 
آورده اند یا در حال بررسی نصب این واحدها هستند. بر اساس 
شاخص ها، آب مصرفی کوره های بلند به علت تأسیسات بزرگ تر 
و بسیار پیچیده تر مخصوصا فرایند کک سازی بسیار بیشتر است.

در میان سایت های شرکت کننده، اطالعات کلی دیگری نیز 
موجود است. از بین 17 سایت، 11 سایت از کوره های بلند استفاده 
می کنند و میانگین تولید فوالد خامشان ۹.5 میلیون تن در سال 
است. ۳ سایت از آهن قراضه و کوره قوس الکتریکی استفاده 
می کنند و تولید فوالد خامشان بین 0.4 تا ۳.2 میلیون تن در 
سال است. چهار سایت از فرایند احیای مستقیم - کوره قوس 
الکتریکی )DRI-EAF( استفاده می کنند و تولید فوالد خامشان 
بین 0.7 تا 2.6 میلیون تن در سال است. همچنین سه سایت از 
فرایند ضدزنگ کوره قوس الکتریکی )EAF( استفاده می کنند و 
میانگین تولید فوالد خام ضدزنگشان بسیار کمتر و ۳40 هزار تن 
در سال است. گفتنی است که دسته بندی سایت ها به صورت 
کلی است و برخی از کارخانه ها از بیش از یک روش برای تولید 
استفاده می کنند و مثال هم از روش کوره بلند و هم کوره قوس 

الکتریکی بهره می برند.
بر این اساس، با استناد به تحلیل تنش آبی جهان توسط مؤسسه 
منابع جهانی )World Resources Institute( نشان می دهد که تا 
سال 2040، کارخانه های فوالد متعددی در مناطق با تنش آبی 
قرار خواهند گرفت. از این رهگذر که در آینده، تنش آبی به مراتب 
بیشتر از تنش فعلی خواهد بود. عالوه بر این، در هر سناریو، تغییر 
اقلیم باعث می شود که شماری از سایت ها از دسته مکان های 
با تنش آبی کم تا نسبتا کم و از مکان های نسبتا شدید به دسته 

شدید تا بسیار شدید منتقل شوند.
کید دارد که صنعت فوالد باید مسئولیت  این گزارش اذعان و تأ
خود را در زمینه مدیریت مصرف آب به دلیل جدی شدن 
بحران تغییر اقلیم جدی بگیرد و در همین ارتباط، ضروری است 
به صورت مستمر بهترین روش های مصرف آب و نحوه پیشگیری 
ک را جستجو کند و در ادامه، روش های  از تنش یا شرایط خطرنا

حفاظت از آب و بازمصرف آب را بهبود دهد.
پیمایش قبلی از اعضای انجمن جهانی فوالد درباره مدیریت 
کی از آن  آب در صنعت فوالد که در سال 2011 منتشر شد، حا
کل برداشت آب برای مجتمع تولید فوالد  که میانگین  بود 
28.6 مترمکعب به ازای هر تن فوالد بود و میانگین تخلیه آب 
برابر با 25.۳ مترمکعب بوده است. در تولید به روش کوره قوس 
الکتریکی، میانگین برداشت برابر با 28.1 مترمکعب به ازای هر 
تن فوالد بود و میانگین تخلیه 26.5 مترمکعب را به ثبت رساند. 
این ارقام به این معناست که حدود ۹0 درصد آب )به صورت 
میانگین، 88 درصد در مجتمع تولید فوالد و ۹4 درصد در کوره 
قوس الکتریکی( به منبع بازگردانده می شود. این موضوع نشان 
می دهد که مصرف کل آب به ازای هر تن فوالد تولیدی اندک 
است و درواقع مقدار آب کمی مصرف می شود. بخش بزرگی از 
این میزان آب به علت تبخیر، مخصوصا به منظور خنک سازی 
مصرف می شود یا به صورت پسماند یا محصوالت فرعی )مانند 
لجن( از سایت تولیدی خارج می شود. طبق این گزارش، اعضای 
انجمن جهانی فوالد رویکردی مسئوالنه نسبت به مصرف آب 
اتخاذ کرده اند و به تدریج، در مسیر اصالح و بهینه سازی مصرف 
آب گام برداشته اند. مثال برخی شرکت ها تخلیه بدون پساب 
)Zero Liquid Discharge( یا بهترین تکنیک های موجود را به 

مرحله اجرا گذاشته اند.

گزارش ضرورت مدیریت مصرف آب در 

صنعت فوالد

انجمن جهانی فوالد منتشر کرد:

ضرورتتدوینچشماندازبلندمدتبرایحفظوحراستازسرمایهانسانیشرکتها
در دومین گردهمایی هم اندیشی مدیران سرمایه های انسانی گروه فوالد مبارکه مطرح شد:
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خبر  کوتاه

هم زمان با دومین نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات، تجهیزات و 
مواد مصرفی صنعت فوالد ،جلسه کمیته بومی سازی زنجیره آهن و فوالد 
کشور برگزار و در آن ضمن تشریح جزئیات سامانه ارتقایافتۀ بومی سازی 
زنجیره آهن و فوالد موسوم به سامانه جامع بومی سازی کسب وکار که با 
عنوان کارلینک شناخته می شود، مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه 
انتظارات خود از این سامانه را مطرح کردند.

کار و رفاه اجتماعی در آیین افتتاح ۵هزار و ۵00 واحد  وزیر تعاون، 
مسکونی اظهار کرد: از زمانی که دولت سیزدهم کار خود را شروع 
کرده، تمرکز ما بر تعاونی بوده است و در همین راستا ۶00 تعاونی بزرگ 
مشکل دار را شناسایی و مسئله آن ها را حل کرده ایم. 10 هزار تعاونی 
مسکن داریم که ۹ هزار و ۵00 مورد از آن ها موفق بودند.

 خـبــــــــــــــــــر      

جزئیات سامانه جامع بومی سازی کسب وکار  مشکل ۶00 تعاونی بزرگ حل شده است

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت 
فوالد مبارکه گفت: معاونت سرمایه های انسانی و 
سازماندهی شرکت فوالد مبارکه برای بهبود وضعیت 

کارکنان و بازنشستگان در عرصه های مختلف در تالش است.
کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت  مهدی 
فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: در سال گذشته با 
تالش همکاران من کارهای زیادی در معاونت سرمایه های انسانی و 
سازماندهی شرکت فوالد مبارکه انجام شده که این موضوع را توفیقی 

الهی در جهت خدمت به کارکنان فوالد مبارکه می دانیم.
وی گفت: در واحد ایمنی و محیط زیست استقرار سیستم مدیریت 
کرونا یکی از اقدامات مهمی بود که با تالش همکاران انجام شد و این 
اقدامات، خود نمونه ای بی بدیل برای جلوگیری از شیوع کرونا در 
کشور است. در کشور 6 پیک از بیماری ایجاد شد، ولی در هر دوره به 
لطف الهی و تالش همه همکاران ما در شرکت فوالد مبارکه طبق آمارها، 
تعداد ابتال به بیماری کرونا کمتر از آمارهای سطح جامعه بود و این 

موضوع نتیجه چنین اقداماتی بود.
کفایت خاطرنشان کرد: کسب جایزه زرین صنعت سالمت محور یکی 
از اقدامات مهم بود که در این راستا نیز تالش های زیادی شد. عالوه 
کسن به  بر این با برنامه ریزی های صورت گرفته حدود 45 هزار ُدز وا
کارکنان فوالد مبارکه تزریق شد که این آمار نیز آماری بسیار قابل توجه 
کسیژن بیمارستان های استان با همکاری واحدهای  است. تأمین ا
تولیدی مربوطه، یکی دیگر از دستاوردهای فوالد مبارکه و یکی از 

مسئولیت های اجتماعی این شرکت تلقی می شود.
وی تصریح کرد: در زمینه ایمنی و محیط زیست، بهره برداری از باالبر 45 
متری آتش نشانی یکی از اقدامات خوبی بود که امسال انجام شد که در 
نتیجه تجهیز شدن آتش نشانی فوالد مبارکه به این باالبر، ُبرد عملیاتی 

آتش نشانی ما در مأموریت های خاص افزایش یافت.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه افزود: 
استقرار برنامه جامع 5 ساله سوم ارتقاء ایمنی، استقرار مدیریت ایمنی، 
هوشمندسازی ناوگان آتش نشانی و آمبوالنس، ارتقای سیستم 
بازرسی ایمنی شرکت و اقدامات دیگر همه در جهت ایجاد تمایز میان 
که فوالد مبارکه  فوالد مبارکه و دیگر شرکت های صنعتی است؛ چرا

به زودی تبدیل به الگوی ملی بنگاه داری خواهد شد.
کید کرد: اجرای فاز اول نظام جامع سالمت، راه اندازی معاینات  وی تأ
طب صنعتی، استقرار نظام الکترونیکی ارجاع تخصصی نتایج 
معاینات، راه اندازی میز خدمت HSE، خدمات مددکاری، خدمات 

دندان پزشکی و... ازجمله اقدامات دیگر در این حوزه است.
کفایت ادامه داد: با توجه به برگزاری آزمون استخدامی در سال ۹8، 
در سال 1400 بیش از 80 درصد نیروهای پذیرفته شده وارد فوالد 
مبارکه شدند. پروژه دیگر، افزایش 50 درصدی غرامت عمر حادثه و 
مزایای پایان کار کارکنان فوت شده در حین اشتغال است که با عنایت 

مدیرعامل شرکت محقق شد.
وی متذکر شد: کاریابی نیروهای آزادشده حاصل از برون سپاری نیز 
یکی از اقدامات خوبی بود که در این زمینه انجام شد. اصالح گردش کار 

کمک کارشناسی و کاهش مدت ماندگاری از 7 سال به 5 سال یکی 
دیگر از کارهای خوب انجام شده بود که این میزان در سال آینده به 

کارشناس تبدیل شده و سهمیه کمک کارشناس باز می شود.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه یادآور 
شد: برگزاری جلسات در نواحی تولیدی به صورت جدی انجام شده و 
می توان گفت در بسیاری از نواحی در همین چند ماه گذشته 2 جلسه 
برگزار شده است و در سال آینده تصمیم داریم جلسات خود را به طور 
منظم و برنامه ریزی شده هر 45 روز برگزار کنیم. در این جلسات مدیران 
و رؤسا ایرادات موجود در نواحی را متذکر شده تا با تبادل نظر و ارائه 

پیشنهاد ها برای حل مشکالت اقدام کنیم.
وی بیان کرد: مکانیزه کردن فرایند درخواست گواهی اشتغال، برقراری 
کمک هزینه فرزندان دانشجو برای بازنشستگان، افزایش 22 درصدی 

وام ازدواج کارکنان و بسیاری از اقدامات دیگر در سال 1400 انجام شد.
وی گفت: در سال آینده با توجه به همه شرایط و واقعیات موجود، 
طبیعتا هزینه های فوالد مبارکه نیز در زمینه های مختلف افزایش 
خواهد یافت که این موضوع باید با تولید بیشتر، تولید محصوالت 
ویژه و صرفه جویی جبران شود و این امر جز با تالش کارکنان فوالد 

مبارکه محقق نمی شود.
کفایت خاطرنشان کرد: گزارش فاز اول پروژه تدوین طرح جامع ساختار 
سازمانی فوالد مبارکه با لحاظ کردن اولویت های سازمان انجام شده 
و 7000 پست سازمانی بازنگری شده است و بقیه پست ها نیز به زودی 
بازنگری خواهد شد. طراحی مدل شایستگی برای رده های کارشناسی 
و تکنسین و ساماندهی در پرداخت پاداش های مختلف به کارکنان از 

دیگر اقدامات انجام شده است.
وی تصریح کرد: تدوین طرح جامع ساختار سازمانی در راستای پروژه 
معماری سازمانی یکی از اقدامات مهمی است که با عنایت به نگاه 
که این طرح به افزایش هماهنگی و  هلدینگی انجام شده است؛ چرا

همگرایی میان شرکت های گروه کمک زیادی می کند.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه افزود: 
برنامه ریزی بلندمدت نیروی انسانی، پروژه ارتقای افقی کارکنان، 
تقویت مزایای غیرنقدی کارکنان، برنامه ریزی برای ایجاد مشوق 
ازدواج و فرزندآوری کارکنان و بسیاری دیگر از پروژه ها انجام شده یا در 

سال 1401 به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
کید کرد: چند هزار نفر هنوز از مرخصی های ساالنه خود به خاطر  وی تأ
شرایط کرونا استفاده نکردند که برای رفاه حال این عزیزان استفاده از 
مرخصی ها تمدید شد تا بتوانند در صورت لزوم از موقعیت های مختلف 
رفاهی استفاده کنند. پیاده سازی سیستم جامع اتوماسیون تغذیه، 
طراحی و استقرار سیستم خدمات ایاب و ذهاب، آغاز به کار ورزش های 
همگانی و بسیاری از موارد این چنینی ازجمله اقدامات و برنامه های ما 

در امسال و سال آینده خواهد بود.
کفایت ادامه داد: واحد مدیریت شهری در تمام طول سال تالش کرده 
محیط را برای پرسنل حاضر در شرکت فراهم سازد. از طرفی در روزهای 
پایان سال با توجه به اینکه بسیاری از همکاران تقریبا نیمی از طول روز را 
در فضای کار مشغول اند تالش شده تا محیط کار به نحوی الهام بخش 

فرارسیدن بهار باشد که این موضوع جای تقدیر دارد.
وی متذکر شد: کاشت بیش از ۳0 هزار بذر و نهال گونه های مقاوم 
در سال 1400، پیگیری تدوین اجرای طرح مدیریت جامع هوشمند 
پسماند، ساماندهی و زیباسازی محوطه های عمومی و بسیاری از 

اقدامات دیگر نیز انجام شده و خواهد شد.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه 
یادآور شد: دومین گردهمایی هم اندیشی مدیران سرمایه انسانی 
شرکت های گروه فوالد مبارکه برگزار گردید و مطالبی در این حوزه 
ردوبدل شد. در برنامه هم اندیشی اول ابالغ استراتژی فوالد مبارکه 
در مورد منابع انسانی انجام و در گردهمایی دوم مطالبی در مورد 

چارچوب عرصه های مختلف در حوزه سرمایه های انسانی ارائه شد.
وی در چالش های آموزش در کرونا بیان کرد: علی رغم اینکه در چند 
سال گذشته، کشور درگیر موضوع کرونا بود واحد آموزش معاونت 
سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه توانست 
که  مأموریت های خود را در حوزه آموزش به خوبی انجام دهد 
امیدواریم با برنامه ریزی در آینده بتوانیم بهترین عملکرد را داشته تا 
با در نظر گرفتن چالش های واحدها موضوع آموزش به صورت جدی 

پیگیری شود.
وی گفت: نگاه فوالد مبارکه به بازنشستگان، نگاهی متفاوت بوده 
که مجموعه مدیریت فوالد مبارکه، بازنشستگان خود را  است؛ چرا
پایه گذاران موفقیت ها در شرکت می داند و به همین علت در تالشیم 
تا برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم در عرصه های مختلف، وضع 

معیشت و رفاه این عزیزان را بهبود بخشیم.
کفایت خاطرنشان کرد: در چندماه گذشته، زمان زیادی را در زمینه حل 
مشکالت بازنشستگان صرف کردیم و بسیاری از موارد مانند موضوعات 
تعاونی مصرف و مسکن را پیگیری کردیم. در مورد پیمانکاران نیز باید 
بگوییم که اقدامات خوبی را در زمینه های مختلف برای برطرف کردن 

چالش های موجود انجام دادیم.
وی تصریح کرد: راه اندازی 4 فاز از 15 فاز پروژه HR، پرداخت سنوات 
تجمیعی به کارکنان پیمانکار، جایگزینی فرم های موقت 20 روزه و 
جلوگیری از ورود نیروهای روزمزد، ارتقای سطح 1۳ خدمت از بیمه 
تکمیلی به سقف نامحدود نیز ازجمله کارهای بزرگی است که در 
سال 1400 در معاونت سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه انجام شده است. پوشش خدمات بیمه ای برای ۳500 خانوار 
کارکنان پیمانکار پروژه ای در بیمه تکمیل درمان، پوشش خدمات 
دندان پزشکی، ایجاد نظام امتیازی متوازن در جذب نیروهای 

پیمانکار نیز از امور انجام شده در زمینه پیمانکاران است.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه در پایان 
افزود: مدیران عامل تعاونی مسکن و مصرف هم در رادیوم فوالد و 
هم در خبرنامه فوالد و هم در مقاطع و عرصه های دیگر به همکاران 
و بازنشستگان گزارش داده و پاسخگو خواهند بود. مشکالت در حال 
حل شدن است و مدیرعامل شرکت و مسئولین دیگری که در این 
موضوع دخیل هستند تالش می کنند تا کارهای این دو تعاونی به 

بهترین نحو انجام شود.

تالش برای بهبود وضعیت کارکنان و بازنشستگان در عرصه های مختلف

 چشم امید مردم ایران به

 تیم فوالد مبارکه سپاهان است

 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جریان بازدید از 
تمرین از تیم فوالد مبارکه سپاهان گفت: در مسابقات جام 
باشگاه های آسیا چشم امید مردم ایران، اصفهان و کارگران 
زحمتکش شرکت فوالد مبارکه به موفقیت تیم فوتبال این 

باشگاه است.
به گزارش خبرنگار فوالد محمد یاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه طی بازدید از مجموعه اداری باشگاه فرهنگی ورزشی 
فوالد مبارکه سپاهان با کادر اداری، ورزشکاران و مدیران باشگاه 

به گفت وگو پرداخت.
کت مدیرعامل باشگاه  وی طی این برنامه به همراه محمدرضا سا
سپاهان از بخش های مختلف این مجموعه بازدید نمود و در 

جریان عملکرد و فعالیت های مختلف آن قرار گرفت.
طیب نیا همچنین با حضور در تمرینات تیم فوتبال فوالد مبارکه 
سپاهان، با بازیکنان این تیم گفت وگو کرد و درمورد اهمیت 
باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان گفت: این باشگاه 
و تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان ارزش زیادی برای گروه فوالد 
که گروه، سرمایه گذاری ویژه ای را در این حوزه  مبارکه دارد، چرا
انجام داده است. فوالد مبارکه یک برند معتبر و الگوی برتر 
بنگاه داری در کشور است و ما به دنبال این هستیم که این گروه 
بزرگ اقتصادی به عنوان افتخاری ملی در تراز جهانی جایگاه خود 

را پیدا کند و بیش ازپیش بدرخشد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: باشگاه فرهنگی 
ورزشی فوالد مبارکه سپاهان نیز باید در همین راستا حرکت کند. 
تیم فوتبال سپاهان گل سرسبد تیم های این باشگاه است و هم 
مدیران و هم کارکنان فوالد مبارکه، هم همه مردم اصفهان و 
مردم ایران امید دارند تا این باشگاه نقش خود را در عرصه های 

ورزشی ایفا کند.
کرد: در مسابقات لیگ برتر فوتبال نیز باید  وی خاطرنشان 
سپاهان به جایگاهی که شایسته خود و گروه فوالد مبارکه است 
برسد و نتایج خوبی را در بازی های مهم آینده رقم بزند. ما به 
این تیم اعتقاد، اعتماد و امید داریم و درمجموع انتظار داریم با 
جبران شرایط موجود در مسابقات جام باشگاه های آسیا نتایج 

خوبی رقم بخورد.
طیب نیا تصریح کرد: فوالد مبارکه همان طور که در عرصه تولید 
محصوالت فوالدی نگاهی بلندمدت دارد، در عرصه ورزش نیز 
دارای نگاهی بلندمدت است و به فکر نتایج کوتاه مدت نیست. 
این شرکت به دنبال این است که سپاهان با هدف گذاری برای 
رسیدن به افقی باالتر از سطح ورزش کشور به جایگاه واقعی 

خود برسد.
وی یادآور شد: فوالد مبارکه در تالش است به عنوان پیشران 
ح کند و در دنیا به  اقتصاد کشور خود را در عرصه جهانی مطر
بنگاهی سرآمد تبدیل شود و باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه 
سپاهان و تیم فوتبال نیز باید در شناساندن این برند به همه مردم 

جهان کمک کند.
کید کرد: این شرکت در راستای عمل  مدیرعامل فوالد مبارکه تأ
به مسئولیت های اجتماعی خود اقدام به سرمایه گذاری در حوزه 
ورزش نموده و به همین خاطر است که ورزش فوالد مبارکه مکمل 
برند فوالد مبارکه است و انتظار می رود که برای رسیدن به قهرمانی 

در جام های پیش رو، با تمام وجود تالش شود.

 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
  در جریان بازدید از تمرین تیم فوالد مبارکه سپاهان 

و با اشاره به مسابقات جام باشگاه های آسیا:

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد:

احسـان مهدوی منـش، رئیس توزیـع بـرق از نصب، 
تسـت و بهره بـرداری از بـاس بـار دوم پسـت 4۰۰ 
گفـت:  GIS شـهید خـرازی خبـر داد و  کیلوولـت 
پسـت های بـرق GIS از نـوع پسـت های کمپکـت 
هسـتند و نسـبت بـه پسـت های هوایـی مسـاحت بسـیار کمتـری را 
اشـغال می کنند. این پسـت های برق نیاز به تعمیر و نگهداری بسیار 

کمتـری دارنـد و از تکنولـوژی پیشـرفته تری بهره مندنـد.
وی تصریح کرد: پست برق 2GIS با سطح ولتاژ 400 کیلوولت در سایت 
شهید خرازی یکی از پست های اصلی توزیع کننده برق فوالد مبارکه و 
دارای دو عدد باس بار و سه قطر با آرایش 1.5 کلیدی است. این پست 

یکی از پست های برق اصلی و حساس فوالد مبارکه است که برق برخی 
قسمت های تولیدی مهم و حساس فوالد مبارکه ازجمله احیا مستقیم1 
و احیا مستقیم 2 و گندله سازی و انباشت و برداشت از این پست تغذیه 

می شود.
بهرام کل کیان، رئیس اجرای پروژه های انرژی و سیاالت نیز در خصوص 
این پروژه افزود: به علت هم زمان شدن زمان احداث پست با تحریم ها 
و عدم امکان تأمین قطعات موردنیاز امکان بهره برداری از باس بار دوم 

پست در زمان احداث میسر نشد.
 وی افـزود: مزیـت اصلـی پسـت 1.5 کلیـدی قابلیـت اطمینـان بـاالی 
آن برای بارها و مصارف حسـاس اسـت که عمـال با در سـرویس نبودن 

باس بار دوم این قابلیت اطمینان به شـدت کاهـش یافت و احتمال 
کامـل پسـت های پایین دسـت و بارهـای مربوطـه  بی بـرق شـدن 
وجـود داشـت. نهایتـا بـا تأمیـن قطعـات موردنیـاز و بـا تکیـه بـر تـوان و 
دانش متخصصـان داخلـی کلیـه عملیات نصـب، تسـت و راه انـدازی 
قطعات بـا موفقیت به انجام رسـید و بـاس بـار دوم در بهمن مـاه 1400 

بـه بهره بـرداری رسـید.
وی در پایان از حمایت های مدیریت ناحیه انرژی و سیاالت و مدیریت 
اجرای پروژه های انرژی و سیاالت و همچنین پرسنل واحد توزیع برق و 
اجرای پروژه های انرژی و سیاالت که در به ثمر رسیدن این پروژه همکاری 

کردند، تشکر و قدردانی نمود.

نصبوبهرهبرداریازباسباردومپست400کیلوولتGISشهیدخرازی
در شرکت فوالد مبارکه انجام شد:

مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی 
شرکت فوالد مبارکه
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ظرفیت بانک صادرات برای تأمین مالی 

ساالنه ۸۰۰ میلیون یورویی فوالد مبارکه 

افزایش بهای آب مصرفی در سال آیندهواردات خودرو از اواخر اردیبهشت 1401 آزاد می شود

وزیر نیرو گفت : بهای آب مصرفی در سال آینده افزایش می یابد.
که بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت اجرایی  این تغییر قیمت 
از  بیش  که  بگیرد  هدف  را  مشترکینی  تنها  است  قرار  می شود 
الگوهای تعیین شده مصرف می کنند؛ بنابراین هیچ گونه افزایش 
الگوی  اساس  بر  که  مشترکانی  مصرفی  آب بهای  در  قیمتی 
مصرف، آب مصرف کنند اعمال نخواهد شد.

کشور،  گفت: در سال 1۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی  وزیر صمت 
واردات خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم ها، فروش 
ارزی، واردات خودرو  برای مدیریت مصارف  و  یافت  کاهش  نفت 
آینده  سال  اردیبهشت  اواخر  تا  ممنوعیت  این  شد.  اعالم  ممنوع 
فرصت دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته 
این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

مدیر واحد تعمیرات مرکزی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
در سال جاری بیش از 2.6 میلیون ساعت نفر کاری 
برای حل مشکالت واحدها در واحد تعمیرات مرکزی 

شرکت انجام شده است.
علیرضا کاظمی مدیر واحد تعمیرات مرکزی شرکت فوالد مبارکه در 
گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: تعمیرگاه مرکزی به عنوان زیرمجموعه 
خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه تعریف شده که خود را 
شهروند شرکتی مسئولیت پذیر می داند تا اتفاقات خوبی را خلق نماید و 

به مأموریت های محوله عمل کند.
وی گفت: مأموریتی در مدیریت تعمیرات مرکزی شرکت تدوین شده 
و هرساله در مسیر آن حرکت می کنیم که این مهم، مدیریت و اجرای 
مؤثر عملیات نگهداری و تعمیرات و پروژه های بهینه سازی به منظور 

پشتیبانی اثربخش از خطوط تولید است.
کاظمی افزود: معموال فعالیت ما دو نوع است. گاهی در محیط متقاضی 
حاضر می شویم و گاهی نیز با توجه به مأموریت این واحد برای نگهداری 
و تعمیرات با توجه به استانداردهای حفظ و نگهداری سرمایه های فوالد 
مبارکه، برای نگهداری آن ها در زمان حال و حفظ آماده به کار بودن آن ها 

در آینده می پردازیم.
وی خاطرنشان کرد: گاهی همکاران در واحدهای مختلف دستور کاری را 
برای ما صادر می کنند تا با مراجعه به محل کار آن ها مشکل به وجودآمده 
را حل کنیم که این موضوع نیز یکی دیگر از مأموریت های واحد برای 
کمک به آماده به کار بودن تجهیزات برای حفظ پایداری خطوط تولید 

شرکت فوالد مبارکه است.
کید کرد: تعمیرگاه  مدیر واحد تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه تأ
مرکزی هم در نهاد مجموعه فوالد مبارکه و هم در بین پیمانکاران 
نیروهایی صاحب تخصص و تجربه دارد که این تعداد از نیروی پیمانکار 
که 20 درصد از مجموع پیمانکاران فوالد مبارکه را تشکیل می دهند در امر 
تعمیرات ما را یاری می کنند. البته ما برای این عزیزان احترام زیادی قائل 
کیدات مدیرعامل و هم جزو  هستیم، چون این موضوع هم یکی از تأ

فرهنگ سازمانی فوالد مبارکه ایست و وظیفه ما تلقی می شود.
گستره جغرافیایی فعالیت و تنوع  وی یادآور شد: ما با توجه به 
فعالیت های تعمیرات مرکزی این افتخار را داریم که به لطف خدا و با 

کنون بدون حادثه کار خود را  رعایت مسائل ایمنی، نیروهای امانی تا
انجام داده اند. در حوزه پیمانکاری نیز باید بگوییم که پیمانکاران ما 
که این عزیزان هر روز در  نمی توانند خطرات را پیش بینی کنند، چرا

محیط یک واحد اجرایی در حال کار هستند.
کاظمی تصریح کرد: امسال علی رغم وجود شات دان های متعدد و تجمع 
آن ها حوادثی جزئی داشتیم که آمار کم حوادث باعث افتخار ماست و 
امیدواریم برای سال آینده با برنامه ریزی های انجام شده همین تعداد 

حوادث کم و جزئی نیز پیش نیاید.
 وی گفت: در واحد تعمیرات مرکزی 20 گروه پیمانکار درحوزه های 
متعدد در تعمیرگاه مرکزی مشغول کارند که همه این فعالیت ها در جهت 
نگهداری سرمایه ها و آماده به کاری خطوط تولید انجام می شود. طی این 
تالش ها در مجموعه آهن سازی، دو پروژه برای اولین بار انجام شد که یکی 
از این پروژه ها تعویض و بازسازی هاپرهای شماره یک و ۳ کاردامپر در 
انباشت و برداشت بود که نتایج حاصل از آن در کاهش هزینه ها و افزایش 

تولید این واحد بسیار مؤثر بود.
مدیر واحد تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: تعویض و 
بازسازی وت اسکرابر خط 2 گندله سازی و تعمیرات مولتی کوله که قرار بود 
شرکتی از مکزیک آن را انجام دهد کارهای بزرگی بود که به خاطر تحریم ها 
این امر محقق نشد، ولی با همکاری تعمیرات مرکزی و واحد گندله سازی 
این امر مهم را محقق کردیم. تعویض دیسک 16 واحد گندله سازی و 
افزایش ظرفیت کمپرسورهای پروسس مدول B احیا مستقیم یکی دیگر 

از دستاوردهای واحد تعمیرات در سال جاری بود.
کارشناسان فوالد مبارکه  کرد: در بسیاری از تجهیزات  وی تصریح 
صاحب نظرند. به طور مثال، در موضوع نوار نقاله، فوالد مبارکه یکی از 
کز صنعتی کشور است که کارشناسان آن دانش فنی خوبی  معدود مرا
دارند و در بسیاری از موارد، برای برخی از مشکالت به وجود آمده در 
صنایع دیگر به کارشناسان تعمیرات مرکزی و دیگر کارشناسان شرکت 
مراجعه می شود. بومی سازی نوار شماره 25 واحد آهن سازی یکی دیگر از 
کارهایی است که در واحد ما انجام شده که این کار جز با تالش همکاران 

ما امکان پذیر نبوده است.
کاظمی افزود: در واحد فوالدسازی، ریومپ ماشین 4 تحولی بزرگ بود 
که باید به همکاران این واحد، واحد تعمیرات و سایر همکارانی که در این 

که این کار بسیار کار  عملیات نقش داشتند خسته نباشید بگویم، چرا
شگرفی بوده است. این کار حدود یک ماه به صورت شبانه روزی انجام 
 شد؛ در حالی که یک شرکت خارجی از انجام این کار به خاطر تحریم ها
 سر  باز   زد. در سال آینده نیز باید برای ریومپ ماشین ۳ ریخته گری اقدام 
کنیم که با توجه به حجم عملیات ریومپ ماشین ۳ نسبت به ماشین 4، 

اتفاقی مهم تر  رقم خواهد خورد.
کید کرد: اصالح پلتفرم های کوره 1 و 6  فوالدسازی نیز شروع شده  وی تأ
که با انجام این پروژه تجارب خوبی در کنار همکاران بازرسی فنی رقم 
خورد. امیدواریم از مجموعه دانش و تجربه کسب شده بتوانیم برای بقیه 

کوره های فوالدسازی این کار را انجام دهیم.
مدیر واحد تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه گفت: اجرای پروژه های 
بهینه سازی و مهندسی کوچک یکی از کارهای مهم در واحد تعمیرات 
مرکزی است و تعمیرات مرکزی همیشه در این پروژه ها به بهترین 
نحو کار خود را انجام داده است. به طور مثال، چندی پیش قرار بود 
ج از فوالد مبارکه  عملیاتی در یکی واحدها انجام شود و شرکتی در خار
قرار بود کار را به انجام برساند، اما ما توانستیم همین کار را تنها با 10 
درصد قیمت و در نصف زمان گفته شده در آن شرکت به خوبی انجام 

دهیم.
وی یادآور شد: در مجموعه تعمیرات مرکزی هرساله تعدادی از 
درخواست های کار از سمت نواحی ارسال می شود و تعداد فعالیت ها به 
85 هزار رسیده است. نکته برجسته این است که نسبت به سال گذشته 
تعداد این فعالیت ها افزایش پیدا کرده که البته این آمار مطالب مختلفی 

ازجمله افزایش توسعه ها را به ما نشان می دهد.
کاظمی تصریح کرد: در سال جاری بیش از 2.6 میلیون ساعت نفر کار 
انجام شده و نفر ساعت ها نیز 25 درصد افزایش یافته که این موضوع 
نشان دهنده صرف زمان بیشتر از جانب واحد تعمیرات مرکزی برای این 
مأموریت هاست. به دلیل این تالش هاست که ما خودمان را شهروند 

شرکتی مسئولیت پذیر می دانیم.
وی گفت: در سال جاری بیش از ۹7 درصد درخواست های ابالغ شده را 
انجام داده ایم که این موضوع نسبت به سال گذشته 5 درصد ارتقا یافته 
است. ۹1 درصد از این موارد به موقع انجام شده که این آمار نیز نسبت به 

سال گذشته حدود 5 درصد افزایش یافته است.

 مدیران عامل بانک صادرات ایران و فوالد مبارکه 
همکاری  توسعه  زمینه های  نشستی  در  اصفهان 
فی مابین را بررسی و برای استفاده از ظرفیت های ریالی 

ج کشور تفاهم کردند.  و ارزی این بانک در داخل و خار
حجت اله صیدی در دیدار مدیران مجموعه فوالد مبارکه بر 
کید کرد  تقویت همکاری بانک صادرات ایران با این شرکت تأ
کنون در مسیر مطلوبی قرار  و گفت: همکاری با این شرکت تا
داشته و همچنان از تمامی ظرفیت های موجود ارزی و ریالی 
برای پیشبرد فعالیت های فوالد مبارکه استفاده خواهیم کرد. 
وی با بیان اینکه همه 500 شرکت برتر ایران به غیر از بانک های 
موجود در این فهرست و همچنین شرکت های بزرگ صنعت 
پتروشیمی، خودروسازی و دیگر صنایع کشور با بانک صادرات 
ایران همکاری دارند و 25درصد گردش مالی آن ها توسط این 
بانک انجام می شود، اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه برای بانک 
صادرات ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این ظرفیت  
وجود دارد که حداقل 25درصد حجم عملیاتی بانکی این شرکت 

توسط بانک صادرات ایران انجام شود. 
صیدی در این نشست با اشاره به روابط کارگزاری در کشورهای 
منطقه و برخورداری بانک صادرات ایران از بیشترین تعداد شعب 
ج از کشور، برای انجام مبادالت ارزی و کاهش هزینه های  خار
تأمین مالی شرکت فوالد مبارکه اعالم آمادگی کرد و ظرفیت بانک 
برای تأمین مالی ساالنه حداقل 800 میلیون یورو به منظور حمایت 

از طرح های توسعه ای این شرکت را یادآور شد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز در این نشست ضمن ابراز 
رضایت از همکاری با بانک صادرات ایران گفت: همیشه سابقه 
مطلوبی از همکاری با بانک صادرات ایران در فوالد مبارکه وجود 
داشته و جایگاه آن ازنظر عملکرد در میان سایر بانک ها همواره 

جایگاه برتری بوده است. 
محمدیاسر طیب نیا با اشاره به وجود بیش از8 میلیارد یورو 
ح جدید در فوالد مبارکه، خواستار همراهی بانک صادرات  طر
ایران برای تحقق طرح های توسعه ای این شرکت از طریق منابع 

صندوق توسعه ملی شد. 
مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین هماهنگی و تدوین تفاهم نامه و 
برنامه عملیاتی بلندمدت برای استفاده از ظرفیت های بین المللی 

بانک صادرات ایران را خواستار شد.
منبع: دنیای اقتصاد 

وزیر نیرو گفت: همکاری های دوسویه در حوزه تبادل گاز 
و انرژی به عنوان زمینه مشترک عالقه مندی ایران و ارمنستان 
موردتوجه قرار دارد و در چارچوب ایجاد بسترهای الزم برای 

این همکاری اقدامات و تالش الزم صورت خواهد گرفت.
کوپ وارطانیان،  کبر محرابیان در دیدار با ها به گزارش ایسنا، علی ا
جمهوری  سرزمینی  مدیریت  و  زیرساخت ها  وزیر  معاون 
ارمنستان، با معرفی ظرفیت های قابل توجه کشور در حوزه 
خدمات فنی و مهندسی، خواستار برگزاری گردهمایی مشترک 
کشور به منظور تقویت همکاری های  فعاالن اقتصادی دو 

دوجانبه شد.
وی بابیان اینکه دولت سیزدهم بر توسعه روابط با کشورهای 
کید داشته و بر همین اساس نیز این روابط هرروز  همسایه تأ
رو به افزایش است، اظهار کرد: تالش خواهیم کرد زمینه های 
عالقه مندی دوجانبه دو کشور دوست و همسایه موردتوجه 

قرارگرفته و با رفع موانع، زمینه افزایش تعامالت فراهم آید.
محرابیان با اشاره به توانمندی شرکت های فعال ایرانی در بخش 
خدمات فنی و مهندسی و گستره فعالیت این شرکت ها در اقصی 
نقاط دنیا و همچنین ساخت و تعمیرات نیروگاهی، احداث 
نیروگاه های برق آبی و دیگر موارد، گفت: پیشنهاد می دهیم 
که گردهمایی های دوسویه ای جهت معرفی توانمندی ها و 
ظرفیت های همکاری دو کشور با حضور فعاالن اقتصادی دو 
کشور برگزار و زمینه همکاری فعاالن اقتصادی بیش ازپیش 

فراهم شود.
در این نشست همچنین وارطانیان،معاون وزیر زیرساخت ها و 
مدیریت سرزمینی جمهوری ارمنستان،  با اشاره به ظرفیت های 
کید کرد و گفت: می توانیم  رو به رشد این کشور در صادرات برق تأ
بر ظرفیت های نیروگاهی این کشور، پیگیری و ایجاد زمینه های 
همکاری مشترک، به خصوص بر  تأمین برق و فعالیت های 

نیروگاهی متمرکز شویم.
وی در پایان روند روابط بین دو کشور را مناسب دانست و از 

همکاری صنعت برق ایران قدردانی کرد.

توسعه همکاری های ایران و ارمنستان در 

حوزه تبادل گاز و انرژی

وزیر نیرو خبر داد؛

 در نشست مدیران عامل بانک صادرات 
و فوالد مبارکه اصفهان مطرح شد؛ 

تالشکارکنانواحدتعمیراتمرکزیدرسال1400با2.6میلیونساعتنفرکار
مدیر واحد تعمیرات مرکزی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد عنوان کرد:

علیرضا  کاظمی مدیر واحد تعمیرات مرکزی شرکت فوالد مبارکه

 برای اولین بار در شرکت فوالد مبارکه، تعمیرات اساسی 
یکی از موتورهای کاترپیالر C11 پاتیل برها در راستای 
خودکفایی و با بهره گیری از توان داخلی انجام گرفت و 

این تجهیز به مدار تولید بازگردانده شد.
رحیم خلقی، رئیس واحد حمل و فراوری ســـرباره با اعالم این خبر 
افزود: این موتورها از شرکت آمریکایی کاترپیالر تأمین می شد و به دلیل 
تحریم های ظالمانه، دسترسی به قطعات آن در داخل کشور طی چند 
سال اخیر غیرممکن بود. همین امر موجب خرابی تعداد زیادی از این 
موتورها شده بود؛ بنابراین با تالش کارکنان تعمیرات واحد سرباره و با 
بومی سازی قطعات ناموجود و همچنین بهره گیری از قطعات سایر 
موتورها، تعمیر اساسی و بهینه سازی یکی از موتورهای C11 در داخل 

تعمیرگاه واحد سرباره با موفقیت صورت گرفت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۹ دستگاه پاتیل بر ۳0 مترمکعبی وظیفه 
تعویض پاتیل های سرباره در زیر کوره را بر عهده دارند که هرگونه کاهش 
آماده به کاری این مکانیسم می تواند موجب وارد آمدن توقف به کوره های 
قوس الکتریکی شود. همین امر ما را بر آن داشت تا با انجام تعمیرات 
اساسی موتور کاترپیالر این مکانیسم، سرویس دهی به کوره های قوس 
و تطبیق با افزایش توان تولید مهیا شود و در سال های آینده مشکلی در 

خصوص توقفات اضطراری پاتیل برها نداشته باشیم.
رئیس واحد حمل و فراوری ســـرباره در ادامه به دستاوردهای این 
پروژه اشاره کرد و گفت: رسیدن به تولید مطابق با اهداف تعریف شده 
و ثبت رکورد تولید روزانه و ماهانه در فوالدسازی و همچنین افزایش 
اعتمادبه نفس کارکنان واحد سرباره از مهم ترین دستاوردهای این 

تعمیرات به شمار می آید.

خلقی همچنین عوامل تأثیرگذار در این موفقیت را استفاده از تجربه و 
تخصص تعمیرکاران، تکنسین ها و کارشناسان داخلی واحد حمل و 
فراوری سرباره در جهت تعمیر اساسی این موتور، انجام به موقع تعمیرات 
برنامه ریزی شده و افزایش 1۹ درصدی آماده به کاری مکانیسم های 
پاتیل بر )آماده به کاری باالی ۹5 درصدی مکانیسم ها( و همچنین 
استفاده بهینه از تمام ظرفیت های موجود و تالش در جهت بومی سازی 
و استفاده از پتانسیل های درون واحدی و همچنین ایجاد محیط بسیار 
صمیمانه بین کارکنان واحد سرباره و کوره های قوس الکتریکی برشمرد.
معاونت  عامل،  مدیریت  بی دریغ  حمایت های  از  پایان  در  وی 
بهره برداری، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیران حمل ونقل 
و پشتیبانی و فوالدسازی و ریخته گری مداوم و کارکنان واحد که برای به 

ثمر رسیدن این پروژه تعمیراتی تالش نمودند، تشکر و قدردانی نمود. 

پیالر پاتیل برها تعمیر و بازسازی موتور C11 کاتر

رسیدن به تولید مطابق با اهداف تعریف شده و 
ثبت رکورد تولید روزانه و ماهانه در فوالدسازی و 
همچنین افزایش اعتمادبه نفس کارکنان واحد 
سرباره از مهم ترین دستاوردهای این تعمیرات به 

شمار می آید

برای اولین بار در فوالد مبارکه صورت گرفت:
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خبر  کوتاه

 درحالی که صادرکننده های قراضه به ترکیه به دنبال افزایش قیمت 
مداوم هستند، در بازار واردات ترکیه فعالیت زیادی دیده نمی شود. 
هر دو طرف معامله در حال بررسی بازارند. عرضه کننده های اروپایی به 
دنبال ۶۴۵ تا ۶۵0 دالر در هر تن سی اف آر برای قراضه سنگین 80-20 
هستند و فروشنده های آمریکایی و حوزه دریای بالتیک نیز فعال پیشنهاد 
نمی دهند.

به گزارش فوالد ایران، آخرین قیمت سنگ آهن در بازار واردات چین با 
یک دالر کاهش به 1۵۵ دالر در هر تن سی اف آر رسید. در واقع تقاضای 
که رشد قیمت های شدید اخیر کارخانه ها را  سنگ آهن کم شده، چرا
وا داشته با توجه به کاهش حاشیه سود، تولید را کنترل کنند. بااین حال به 
نظر روند صعودی فعال ادامه دارد.

 خـبــــــــــــــــــر      

بازار قراضه ترکیه در شوک افزایش قیمت نگاهی به آخرین تحوالت بازار جهانی سنگ آهن

و سیاست هـــــای  رئیـــــس هیئــــت عامل ایمیـــــدر
ایــن ســازمان را بــرای رفــع چالش هــای صنایــع 
فــوالدی نظیــر انــرژی، تأمیــن پایــدار مــواد اولیــه و 
ــتیابی  ــوالد و دس ــد ف ــش تولی ــور افزای ــی به منظ ــاخت های ریل زیرس

بــه افــق ۱4۰4 تشــریح کــرد.
وجیه اهلل جعفری، در بازدید از فوالد هرمزگان درباره معضل تأمین 
انرژی در صنایع مادر به ویژه صنایع فوالدی اظهار کرد: دستگاه های 
گاز در دو  متولی در موضوع زیرساخت هایی مانند آب، برق و 
وزارتخانه »نیرو« و »نفت« قرار دارند، اما برای رفع مشکالت تأمین 
این زیرساخت ها سال گذشته تفاهم نامه ای بین وزیر نیرو و وزیر 

صمت به امضا رسید.
وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه، 10 هزار مگاوات واحد نیروگاهی 
برق توسط واحدهای بزرگ صنعتی ایجاد خواهد شد تا در آینده 
مشکل قطعی برق نداشته باشیم؛ در صورت تغییر شرایط هم اولویت 
با تأمین برق واحد صنعتی است. اجرای این تفاهم نامه آغاز و برخی 
از قراردادهای تأمین تجهیزات در شرکت هایی نظیر فوالد مبارکه نیز 

منعقد شده است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو درباره تأمین آب شرکت فوالد هرمزگان، 
توضیح داد: شرکت های فوالدی در کنار دریا با استفاده از دستگاه های 
آب شیرین کن، آب موردنیاز خود را تأمین می کنند. آنچه که مسلم است 
این است که برای رعایت مسائل زیست محیطی، در آینده به سمت 

تصفیه و استفاده از آب فاضالب شهری حرکت خواهیم کرد.

لزوم سرمایه گذاری جدید در میادین گازی برای تأمین گاز 
صنایع

جعفـری بـا اشـاره بـه موضـوع تأمیـن گاز صنایـع گفـت: ایـن موضـوع 
حساسیت خاصی دارد و باید با همکاری وزارت نفت سرمایه گذاری های 
جدیدی در میادین گازی صورت گیرد. زمانی که قطعی گاز رخ می دهد، 
گـر بتوانیـم با محاسـبات  تولیـد صـورت نمی گیـرد و ضـرر بـه دنبـال دارد. ا
درسـت به یک توجیـه اقتصادی بـرای ایـن موضـوع برسـیم، واحدهای 
بـزرگ مـا می تواننـد بـه ایـن بخـش ورود کننـد و بـا کمـک وزارت نفـت 
فعالیت هایی انجام دهند. وزارت نفت باید  تأمین گاز را جدی تر بگیرد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر توسعه صنایع فوالدی در کنار ساحل، 
توضیح داد: برای افق 1404 تولید 55 میلیون تن برنامه ریزی شده که 
کنون به ظرفیت تولید 40 میلیون تنی و تولید واقعی ۳0 میلیون تنی  ا
رسیده ایم. سیاست کلی وزارت صمت توسعه بیشتر از این نیست و تا 
تحقق این افق پیش خواهد رفت. بااین حال قطعا برای تأمین مواد 
اولیه که یکی از چالش های اساسی در آینده خواهد بود، تمرکز بر معادن 
برون مرزی است و بر این اساس بهترین کار تأمین زنجیره ها در کنار آب 

است و این موضوع از قبل برنامه ریزی شده است.
دو سیاست ایمیدرو برای تأمین پایدار مواد اولیه صنایع

رئیس هیئت عامل ایمیدرو درباره تأمین پایدار مواد اولیه و توسعه معادن 
کید کرد: ذخایر محدودی در اختیار بوده و ایجاد این ذخایر  کوچک، تأ
کتشاف  بسیار زمان بر است. اولین سیاست ما در تأمین مواد اولیه، ا
ذخایر جدید و عمیق است؛ ضمن اینکه استراتژی دوم ما نیز دست یابی 

به معادن برون مرزی با قراردادهای بلندمدت است. این کار در حال 
برنامه ریزی بوده و گروهی با حضور واحدهای بزرگ تشکیل شده است. 
با وجود معادنی مانند چادرملو و گل گهر سعی شده پشتیبانی تا حد 
مطلوبی وجود داشته باشد، اما این ذخایر محدود است و باید از این دو 

روش استفاده کرد.
جعفری افزود: بخشی از سیاست های وزارتخانه جلوگیری از توسعه های 
کتشاف  فوالدی در شرکت های معدنی است، این شرکت ها باید روی ا
و تأمین مواد اولیه برای ظرفیت های موجود تمرکز کنند. معادن ما در 
خواف دیگر بحث فوالد را دنبال نمی کنند و تمرکز خود را بر کنسانتره 
و گندله گذاشته اند. خواف تأمین کننده مواد اولیه فوالد مبارکه و دیگر 
فوالدسازهاست. بااین حال در برخی از معادن توسعه ها به سمت دیگری 
رفته، اما تعهد برای تأمین مواد اولیه ساختارهای موجود نیز وجود دارد.

کرد: در حال حاضر  کتشاف ها خاطرنشان  وی با اشاره به توسعه ا
حدودا 400 هزار کیلومترمربع پهنه مستعد و ذخایر جدید سنگ آهن 
شناسایی شده است. همچنین چند ذخیره عمقی نیز شناسایی شده 
که بهره برداری از آن ها بسیار زمان بر است. در حال حاضر برای حدود 14 
سال ذخیره وجود دارد، اما امید داریم در یک بازه زمانی چندساله، آن ها 

را به ذخیره قطعی تبدیل کنیم.
از سرمایه گذاری صنایع در زیرساخت های ریلی حمایت 

می کنیم
رئیس هیئت عامل ایمیدرو درباره ورود فوالد مبارکه به حوزه توسعه 
حمل ونقل ریلی نیز گفت: به دلیل کمبود زیرساخت های ریلی، شرکت 

فوالد مبارکه برای رفع نیاز خود به این حیطه ورود پیدا کرده است که 
در این مسیر ما نیز در کنار آن ها خواهیم بود. بر اساس افق 1404 و برای 
رسیدن به تولید 55 میلیون تن که در این سند ذکر شده، حدود ۳ هزار 
کیلومتر مسیر حمل ونقل ریلی نیاز است. ما از واحدهایی که در این حوزه 
ورود کنند حمایت خواهیم کرد. قراردادی که فوالد مبارکه با وزارت راه در 

حوزه حمل ونقل به امضا رسانده نیز باید عملیاتی شود.
بهره وری در فوالد هرمزگان افزایش یافته است

علی نبوی، رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه نیز در این بازدید از 
افزایش تولید و کاهش ضایعات در شرکت فوالد هرمزگان خبر داد.

وی اظهار کرد: مسئوالن و افرادی که در بخش تولید فعالیت می کنند در 
تالش برای ثبت رکوردهای جدید هستند. خوشبختانه هدف گذاری و 
بهره وری خوبی در فوالد هرمزگان صورت گرفته و این مجموعه در تولید 
افزایش و در ضایعات کاهش داشته؛ ضمن اینکه به تولید دانگرید یا 

کم ارزش صفر رسیدند.
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: فوالد هرمزگان 
طرح های توسعه خوبی دارد که قرار شد با حمایت های ما این طرح ها 
به نتیجه برسد و آغاز شود. بهره وری در خطوط تولید به صورت ماهانه در 
این مجموعه بهبود یافته و امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته، برخی از 

ضعف های زیرساختی در حوزه انرژی این شرکت برطرف شود.
نبوی درباره برنامه فوالد مبارکه در حوزه فوالد هرمزگان، خاطرنشان کرد: 
حمایت جدی از طرح های توسعه و مدیران مجموعه فوالد هرمزگان در 

دستور کار فوالد مبارکه قرار گرفته است. 

سیاستهایایمیدروبرایرفعچالشصنایعفوالدیوافزایشتولید
اقتدار کشور در صنعت فوالد را با چالش رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بازدید از فوالد هرمزگان تشریح کرد:

انرژی تضعیف نکنیم

رئیس هیئت مدیره فوالد امیرکبیر کاشان اظهار داشت: 
فوالد امیرکبیر کاشان به عنوان اولین تولیدکننده ورق گالوانیزه 
در کشور، اجرای یک طرح توسعه در دو فاز را دنبال می کند؛ در 
فاز اول تولید ورق سرد به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال و در فاز 

دوم، تولید ورق گالوانیزه و رنگی است.
به گزارش چیالن، رئیس هیئت مدیره فوالد امیرکبیر کاشان 
ح توسعه در مرحله  این طر گفت:  ارائه جزئیات بیشتر  با 
انتخاب پیمانکار قرار دارد و هیچ مشکلی در اجرای آن نداریم. 
ح توسعه، برند فوالد امیرکبیر کاشان  با بهره برداری از این طر
بیش ازپیش تقویت خواهد شد. این شرکت محصوالتی با بهترین 
کیفیت تولید می کند و ضمن تأمین نیازهای صنایع داخلی، به 

بازارهای جهانی و ازجمله اروپا نیز صادرات دارد.
مشکل جدید صنعت فوالد ایران

رئیس هیئت مدیره فوالد امیرکبیر کاشان گفت: به دست آوردن 
که  کار بسیار دشواری است  بازار مستمر و واقعی صادراتی، 
شرکت های فوالدی به خوبی این کار را انجام داده اند. در حال 
حاضر، چالش تأمین انرژی و موضوع محدودیت مصرف گاز به 
مشکل اصلی صنعت فوالد تبدیل شده و حتی ممکن است 
شرکت های فوالدی به دلیل کاهش تولید، بازارهای صادراتی را 

که به دشواری به دست آورده اند، از دست بدهند.
قنواتی در مورد اهمیت صنعت فوالد گفت: صنعت فوالد بعد از 
صنعت نفت بزرگ ترین نقش را در اقتصاد ملی دارد و نباید با اتکا به 
آمارهای نادرست، تأمین پایدار گاز و برق این صنعت دچار اختالل 
شود. صنعت فوالد در هر کشوری نقشی اساسی در خودکفایی، 
ایجاد اشتغال پایدار، رشد اقتصادی و اقتدار سیاسی، اجتماعی 
و اقتصادی دارد و در تصمیم گیری ها حتما باید نگاه کارشناسی 

لحاظ شود.
چالش تأمین گاز و چشم انداز تولید فوالد

رئیس هیئت مدیره فوالد امیرکبیر کاشان عنوان کرد: صنعت 
فوالد در مسیر دست یابی به چشم انداز تولید 55 میلیون تن فوالد 
قرار دارد و شرکت های زنجیره فوالد سال هاست که رونق و جهش 
تولید را با جدیت دنبال می کنند و آن را محقق ساخته اند. صنعت 
فوالد به سادگی به جایگاه فعلی خود نرسیده و چالش های 

بسیاری را از سر گذرانده تا به این نقطه رسیده است.
وی ادامه داد: در تصمیم گیری ها در قبال صنعت فوالد باید به 
جایگاه مهم و استراتژیک این صنعت در اقتصاد کشور دقت 
شود و نباید اجازه داد تا قطعی گاز و برق شرکت های فوالدی، 
به زنجیره فوالد در کشور آسیب وارد کند. از صفر تا 100 مواد اولیه 
صنعت فوالد در داخل کشور تولید می شود و تکنولوژی آن نیز 
داخلی است. بسیاری از شرکت های فوالدی، توانمندی این را 
دارند که پلنت های بزرگی را در کشورهای هم جوار احداث کنند و 
نباید صنعتی با این توانمندی، به دلیل عدم دسترسی پایدار به 

گاز و برق زمین گیر شود.
قنواتی خاطرنشان ساخت: شرکت های فوالدی در سالیان 
گذشته با جدیت تمام، جایگاه خوبی در بازارهای صادراتی به 
دست آورده اند و صنعت فوالد ارزآوری قابل توجهی برای اقتصاد 
کشور داشته است. فتح بازارهای صادراتی کار ساده ای نبوده و 
کنون این دغدغه  حفظ این بازارها نیز کار ساده ای نیست. هم ا
وجود دارد که به دلیل قطعی گاز و برق، شرکت های فوالدی 
گذار کنند. بنابراین مسئله تأمین  بازارهای خارجی را به رقبا وا
انرژی باید کامال جدی گرفته شود و برای حل آن، راه کارهای 

عملیاتی در نظر گرفته شود.
ضرورت توجه ویژه به صنعت فوالد

قنواتی تصریح کرد: ما از مسئولین و نهادهای دولتی درخواست 
داریم که نگاه ویژه ای به صنعت فوالد داشته باشند. نباید 
وضعیتی ایجاد شود که وقتی با چالش انرژی مواجه می شویم، 
به سرعت به سراغ قطع برق و گاز شرکت های فوالدی برویم و همه 
محدودیت ها را به صنعت فوالد تحمیل کنیم. صنعت فوالد، 
نیازمند نگاه کارشناسی و توجه ویژه است. تولید فوالد در کشورها 
یکی از مؤلفه های اقتدار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و 
صنعت فوالد ایران در دهه های اخیر، اقتدارآفرینی کرده  و نباید 

اجازه داد تا این اقتدار با چالش های حوزه انرژی تضعیف شود.
داشت:  بیان  کاشان  امیرکبیر  فوالد  هیئت مدیره  رئیس 
شرکت های فوالدی باید تمرکز خود را بر اجرای طرح های توسعه، 
ایجاد مشاغل جدید و تربیت نیروهای نخبه و جانشین پروری قرار 
دهند و فضا باید به گونه ای مدیریت شود که این شرکت ها نسبت 

به تأمین پایدار گاز و برق خود، نگرانی و دغدغه نداشته باشند.

کید کرد: رئیس هیئت مدیره فوالد امیرکبیر کاشان تأ

بحران تقابل نظامی روسیه و اوکراین تأثیرات مختلفی 
غ از تبعات  کم بر جهان خواهد داشت. فار بر نظم حا
ژئوپلیتیکی و امنیتی، سایر حوزه ها نظیر صنعت و 
ازجمله فوالدسازی نیز از این واقعه متأثر خواهند بود. آشکار است 
که کنش دولت های مختلف در خصوص بحران اوکراین خالی از رنگ 
و بوی اقتصادی نیست. تحریم های گسترده غرب علیه روسیه در 
تمامی عرصه ها، تا محکومیت و البته فرصت طلبی برخی دولت ها 
کثری از شرایط موجود باعث شده معادالت بسیار  برای استفاده حدا
پیچیده  شود. آمریکا و برخی کشورها صنایع و اشخاص مختلفی را 
تحریم کرده اند، اما همچنان از تحریم نفتی روسیه خودداری می کنند، 
که منجر به جهش بی سابقه قیمت نفت و تحمیل هزینه های  چرا
جدی به کشورهای واردکننده خواهد شد که نتیجه آن تالطم در بازار 

انرژی و به تبع آن بازارهای مالی و صنایع مختلف خواهد بود.
بنابراین ریسک تحریم نفتی روسیه تا زمان پیدا شدن جایگزین مناسبی 
نظیر ونزوئال، ایران یا عربستان به شدت باالست. این وضعیت در حوزه 
کم است و ایران، مصر، الجزایر و قطر پتانسیل جایگزینی گاز  گاز نیز حا
روسیه را دارند. هرچند با وجود شکست پروژه نورد استریم 2 باید منتظر 
تصمیمات سیاسی در حوزه اقتصاد باشیم، اما وابستگی متقابل روسیه 
و اروپا در حوزه اقتصاد انرژی، تبعات جدی برای هر دو طرف خواهد 
کان در تحریم گاز صادراتی روسیه  داشت. اروپا و به خصوص آلمان کما
مردد است و تا حدودی مخالفت خود را ابراز می کند و به رغم همراهی 

با تحریم ها، در پی یافتن راهی منطقی در برهه کنونی است تا در زمان 
مناسب برای کاهش وابستگی گازی به روسیه اقدام کند. برای روسیه در 
صورت شکست انتقال انرژی به اروپا، حتی انتقال گاز به چین به ظرفیت 
50 میلیارد مترمکعب در سال کفایت نخواهد کرد و از سوی دیگر اروپا هم 
در زمستان سرد و هم صنایع زیرساختی نیازمند جدی گاز روسیه است. 
کنون روسیه شرایط فروش گاز را به سمت تحمیل شرایط قیمتی چند  ا

برابری برده و جنگ انرژی با اروپا آغاز شده است.
بازار فوالد جهان نیز مانند سایر حوزه ها از شرایط کنونی تأثیر پذیرفته 
است. روسیه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان و همچنین 
یکی از کشورهای دارای ذخیره باالی سنگ آهن است. این در حالی است 
که اوکراین بعد از جدایی کریمه و الحاق آن به روسیه یکی از پتانسیل های 
عمده اقتصادی و صنعتی خود و تسلطش بر منابع انرژی دریای سیاه و 
کنون  ذخایر شبه جزیره را از دست داده است. این کشور از سال 2015 تا
کاهش محسوسی در تولید ناخالص داخلی تجربه کرده است. صنعت 
فوالد این کشور )سیزدهمین فوالدساز جهان و یکی از کشورهای غنی 
سنگ آهن( نیز بعد از وقوع جنگ متوقف شده است. از یکسو  غول های 
فوالدی نظیر آرسلورمیتال و میت اینوست فعالیت خود در اوکراین را 
متوقف کرده اند و از سوی دیگر غول های صنعت فوالد روسیه با مشکالت 
تحریمی مواجه شده اند. ادامه این شرایط باعث نوسانات قابل تأملی در 
بازارهای فوالد جهان خواهد شد. به احتمال زیاد افزایش قیمت اسلب و 
سایر مقاطع فوالدی در هفته های اخیر به دلیل نگرانی از کاهش عرضه 

ادامه خواهد داشت. بازار سنگ آهن جهان نیز به دلیل تحریم های 
تجاری در حوزه حمل ونقل دریایی با افزایش هزینه های تمام شده فروش 

و حمل ونقل مواجه خواهد شد.
 در حال حاضر بیش از 150 میلیون تن سنگ آهن در بنادر چین وجود 
دارد. چین می تواند از این حجم عظیم به عنوان یک ذخیره استراتژیک 
در کوتاه مدت و حتی میان مدت برای مدیریت عرضه سنگ آهن و صنعت 
فوالد استفاده و تا حدی کمبود سنگ آهن با مبدأ روسیه و اوکراین را 
جبران کند. تحریم های گسترده صنعتی در بلندمدت، پروژه های 
زیرساختی فوالد روسیه را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد. در چنین 
ج از کشور  شرایطی روس ها به سمت فروش دارایی های خود در خار
متمایل خواهند شد و به فکر توسعه اقتصادی و صنعتی به خصوص 

فوالد، به سمت شرق خواهند افتاد.
افزایش مبادالت تجاری فوالدی با چین و حتی آسیای جنوبی و جنوب 
گرچه چین نیز  شرق به دلیل پتانسیل های موجود دور از ذهن نیست. ا
در همراهی با جامعه جهانی و برای اقناع جهانیان و حفظ منافع خود 
چند تحریم غیر مهم علیه روسیه وضع کرده  است، اما به نظر نمی رسد 
کان  این همراه ایدئولوژیک روسیه، به تحریم های گسترده بپیوندد و کما
که  فرصت مناسبی برای صنعت فوالد روسیه وجود خواهد داشت، چرا
با وجود قطع صادرات فوالد روسیه به اروپا، کشورهای اروپایی در چنین 
شرایط ناپایداری وارد جنگ فوالدی و صنعتی با چین نخواهند شد و 

روسیه از این طریق می تواند بر بازار چین حساب بیشتری باز کند.

برای روسیه در چنین شرایطی مسیر ترانزیتی ایران مناسب ترین گزینه 
جهت دسترسی به آب های آزاد و گسترش صادرات فوالد و سنگ آهن 
است. با توجه به افزایش هزینه های انتقال سنگ آهن از بنادر استرالیا 

و معدن واله برزیل، تحریم می تواند در این مورد به روسیه کمک کند.
کم خواهد شد،  با سقوط بازار بورس مسکو، شرایط پیچیده ای حا
به طوری که قیمت نهایی فروش و صادرات فوالد این کشور در بازار 
جهانی نزولی و پایین تر از فوب جهانی خواهد بود و این فرصت مناسبی 
برای کشورهای غیراروپایی مصرف کننده فوالد خواهد بود تا با ترفندهای 

خاص و دور زدن تحریم ها، فوالد روسیه را به قیمت ارزان تری بخرند.
به هرحال جنگ، کاهش تولید فوالد جهان و افزایش هزینه مواد اولیه 
گر در  و حتی قیمت عرضه مقاطع مختلف را به دنبال خواهد داشت. ا
کرات وین به ثمر بنشیند، فرصت ایدئالی برای صنعت  چنین شرایطی مذا
فوالد ایران فراهم خواهد شد تا بتواند تا حدودی خأل ناشی از کمبود 
عرضه فوالد روسیه و اوکراین را در قاره اروپا و بازارهای جهانی پر کند و 
حتی به عنوان یک شریک استراتژیک در تأمین گاز اروپا به شرط رسیدن 
به یک راهکار منطقی و کم هزینه با روسیه جایگزین این کشور شود، اما 
در این حوزه فوالد باید با کشورهایی نظیر ترکیه و کره جنوبی و در انتقال 
گاز با قطر، الجزایر و حتی ژاپن رقابت کند. در حال حاضر باید ضمن منتظر 
کرات وین، زمینه الزم برای ورود به رقابت سخت و  ماندن نتیجه مذا

سودآور با سایر کشورها را فراهم کرد. 
علی امرایی،مدیرعامل فوالد سنگان

شرکت ایریسا موفق به کسب لوح سپاس و تندیس 
»برندهای کارآفرینی در محیط کسب وکار« شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بین المللی ایریسا، در 
اولین اجالس تجلیل از برندهای کارآفرینی در محیط کسب وکار که در 
سالن مرکز همایش های بین المللی صداوسیما در تهران برگزار شد، لوح 

کبر  سپاس و تندیس »برندهای کارآفرینی در محیط کسب وکار« به ا
گلبو، مدیرعامل این شرکت اهدا شد.

گزارش، کسب این موفقیت نتیجه بررسی کمیته فنی و  بنابر این 
تخصصی اجالس است که بر اساس مواردی همچون وفاداری، کیفیت 

گاهی از برند ارزیابی شده است. مورد انتظار، تمایز در تداعی و آ

گفتنی است در این اجالس که جمعی از مدیران صنایع تولیدی و فعال 
در زمینه کسب وکار و برندینگ کشور حضور داشتند، برات قبادیان 
معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت صمت و چند تن از اساتید 
کشور در خصوص چالش های برند و ارائه  دانشگاهی و برندینگ 

راهکارها، سخنرانی کردند.

ثیر آن بر صنعت و فوالد جهان تقابل روسیه و غرب و تأ

ینی در  کسب تندیس »برندهای کارآفر
یسا « توسط شرکت ایر محیط کسب وکار

در اولین اجالس تجلیل از برندهای کارآفرینی در محیط کسب وکار انجام شد؛

گان، در  به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمز
که با عنوان  نهمین آیین تجلیل از مدیران برگزیده ملی 
جشنواره فجر مدیریت ایران برگزار شد، تندیس نشان لیاقت 
مدیریت ایران به عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد 

هرمزگان اهدا شد.
گفتنی است از مهم ترین اهداف این جشنواره، رونمایی و معرفی 
اولین جایزه ملی مدیریت ایران به عنوان محرکی ارزنده برای 
فعاالن اقتصادی کشور است تابا ارائه راهکارها و پیشنهادهای 
عملیاتی و راهبردی به مسئولین و فعاالن اقتصادی و صنعتی در 

ترسیم نقشه راه توسعه پایدار ملی اهتمام ورزند.

اهدای نشان لیاقت مدیریت ایران به 
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان
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       بـــــــــــــــازار

بازار ورق اروپا هر روز رو به باالست

خبــــــــــــــــر       

کاشان،  وابط عمومی فوالد امیرکبیر  گزارش ر  به 
محمود فرمانی، مدیرکل استاندارد استان اصفهان و 
هیئت همراه با حضور در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان از 
همت و تالش بی وقفه تیم رهبری، کارکنان کوشای این 
مجموعه جهت دریافت لوح واحد تولیدی نمونه استان 

اصفهان تقدیر کرد.

معاون تکنولوژی شرکت فوالد هرمزگان گفت: ایریسا در 
حوزه فناوری اطالعات و تحول دیجیتال فوالد هرمزگان نقش 

محوری دارد.
به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان، نشست مدیرعامل 
و جمعی از مدیران شرکت ایریسا با معاون تکنولوژی، مدیر 
فناوری اطالعات در محل شرکت فوالد هرمزگان برگزار و عالوه 
بر ارائه گزارش وضعیت پروژه ها و قراردادهای فعال به بررسی 
قراردادهای توسعه، نگهداری و پشتیبانی سال آتی پرداخته 

شد.
بنابر این گزارش در این جلسه، مشارکت در حوزه تحول دیجیتال 
ازجمله مواردی بود که توسط علیرضا کاظمی، معاون تکنولوژی 
شرکت فوالد هرمزگان و مجید نوک زاده، مدیر فناوری اطالعات 
کید  این شرکت در خصوص همکاری های آتی با ایریسا مورد تأ

قرار گرفت.

کارخانه آرسلورمیتال قیمت انواع ورق  از زمان شروع جنگ اوکراین، 
گذشته  خود را 2۹0 تا ۳80 یورو در هر تن افزایش داده است. هفته 
نیز قیمت انواع ورق این عرضه کننده تا 1۵0 یورو هر تن رشد داشته 
است. البته بازار انتظار افزایش 200 یورویی را داشت. افزایش هزینه 
تولید ناشی از اختالالت بازار سی آی اس این تولیدکننده را واداشته 
قیمت ها را افزایش دهد.

خبر کوتاه

رشد قیمت قراضه ادامه دارد

بازار واردات قراضه در ترکیه با توجه به بحران اوکراین به روند 
صعودی ادامه داده و آخرین قیمت با نزدیک به 1۳ دالر رشد 
روزانه به ۶۴۷.۵ دالر در هر تن سی اف آر رسیده است. قیمت 
کنون است. دو هفته اخیر نیز قیمت  در اوج خود از سال 2010 تا
حدود 1۴0 دالر رشد داشته است. در این بین فوالدسازان ترکیه 
بیلت و میلگرد خود را پیشنهاد نمی دهند، چون وضعیت بازار 
قراضه روشن نیست.

 کسب عنوان واحد تولیدی نمونه 

 در سطح استان توسط شرکت 

فوالد امیرکبیر کاشان

 نقش محوری ایریسا 

 در حوزه فناوری اطالعات

 فوالد هرمزگان

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

موضوع

ید و اجرای پمپ های ذخیره اکسیژن، نیتروژن واحد اکسیژن  خر

EPC فوالد مبارکه به صورت 

ید تجهیزات، نصب، راه اندازی و تضمین عملکرد 2 دستگاه جرثقیل پشتیبانی انجام عملیات طراحی، مهندسی، خر

 جهت پروژه نورد گرم شماره 2

ید تجهیزات، نصب، راه اندازی و تضمین عملکرد 9 دستگاه جرثقیل فرایندی  انجام عملیات طراحی، مهندسی، خر

 جهت پروژه نورد گرم شماره 2

ید تجهیزات، نصب، راه اندازی و تضمین عملکرد 3 دستگاه جرثقیل تعمیراتی   انجام عملیات طراحی، مهندسی، خر

جهت پروژه نورد گرم شماره 2

یکی ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه تأمین 5 عدد دستگاه  )انکرجت( نسوز کوره قوس الکتر

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 1 /0 1 /30

1 4 0 1 /0 1 /1 5

1 4 0 1 /0 1 /1 5

1 4 0 1 /0 1 /1 5

1 4 0 1 /  0 1  /  3 1

ــط تب مر ــت  ی یر مد

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

ــعه س تو ی  ــا ه د ا د ر ا قر

ــعه س تو ی  ــا ه د ا د ر ا قر

ــعه س تو ی  ــا ه د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

نوع فراخوان

 فراخوان عمومی

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

فراخوان عمومی

ه ر شــما

48 5 0 593 6

48 5 0 5938  

48 5 5 1 84 1

48 5 5 1 83 1

48 5 5 1 83 9

48 5 5 1 825

48 5 5 1 842

48 5 5483 6

48 54 0 1 3 3

یف د ر

1

2

3

4

5

 1 0 , 3 60   

 1 0 , 3 1 0   

 1 0 , 4 60   

 1 0 , 45 0   

 1 0 , 5 0 0   

 1 0 , 6 1 0   

 1 0 , 630   

 1 0 , 5 8 0   

 1 0 , 590   

 1 0 , 75 0   

1 . 1 3

0.38

0. 1

0

1 .43

56

48

3 7

42

3 1

 1 0 , 470   

 1 0 , 5 1 0   

 1 0 , 520   

 1 0 , 520   

 1 0 , 670   

1 20

4 0

1 0

0

1 5 0

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1400/12/21

1400/12/22

1400/12/23

1400/12/24

1400/12/25

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 0.35 0
1 0.4 0 0

1 0.45 0
1 0. 5 0 0

1 0. 5 5 0

1 0.65 0
1 0.60 0

1 0.70 0

1 0.470
1 0. 5201 0. 5 1 0 1 0. 520

1 0.6 70

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

یال(       <<<<<< >>>>>>       نمــــــــــودار تغییــــــر قیمــــت  سهـــــام  )ر

معاون تکنولوژی فوالد هرمزگان عنوان کرد:

 به گزارش روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان، در 
بیست و سومین همایش ملی صنعت و خدمات 
سبز، فوالد امیرکبیر موفق به دریافت تندیس سیمین 

صنعت سبز ملی گردید.
بنابر این گزارش، بیست و سومین همایش ملی تقدیر از واحدهای 
صنعتی، معدنی و خدماتی سبز با حضور مسئوالن کشوری  به منظور 
تحقق نگرش زیست محیطی در میان صاحبان صنایع، معادن و 

خدمات، ایجاد رقابت جدی و سازنده میان صنایع، معادن و خدمات 
کشور، برقراری ارتباط سازنده میان سازمان حفاظت محیط زیست 
و بخش صنعت، معدن و خدمات، ایجاد فضا برای تبادل تجاب و 
دستاوردهای زیست محیطی میان واحدهای صنعتی، معدنی و 
خدماتی، تشویق و قدردانی از مدیران صنعت، معدن و خدمات  برای 
کاهش و جلوگیری از صدمات زیست محیطی و ارتقا و گسترش فرهنگ 
ک، با حضور  زیست محیطی با فناوری های مربوطه و فرایند تولید پا

۳00 واحد در اصفهان برگزار و از 67 واحد صنعتی سبز برتر تقدیر شد.
گفتنی است ازجمله معیارهای انتخاب واحد صنعتی سبز، رعایت 
استانداردهای زیست محیطی، ایجاد سیستم پایش لحظه ای، 
استقرار واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست، استقرار نظام مدیریت 
سبز، ایجاد، توسعه و راهبری فضای سبز و آموزش و فرهنگ سازی 
زیست محیطی ازجمله شاخص های عمومی و مدیریت انرژی، مدیریت 

منابع آب و  پسماند و گواهی نامه مهارت های زیست محیطی است.

دریافتتندیسسیمینصنعتسبزملیتوسطفوالدامیرکبیرکاشان

مجموعه خطوط افقی هستند که نشان می دهند در 
چه موقعیتی حمایت و مقاومت رخ می دهد. این سطوح بر 
اساس اعداد فیبوناچی رسم می شوند. بدین صورت که هر 
سطح با یک درصد مشخص می گردد و این درصدها نیز 
نسبت به یک قیمت اولیه مشخص می شوند. سطوح 
فیبوناچی اصالحی 2۳.6 درصد، ۳۸.2 درصد، 6۱.۸ درصد 
و ۷۸.6 درصد هستند. البته از ۵۰ درصد نیز استفاده می شود 

که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست.
این سطوح اصالح نسبت به نقاط سقف و کف نمودار محاسبه 
می شود. بدین منظور، پنج خط ترسیم می شود: خط اول در 
100 درصد )باالترین نقطه نمودار(، خط دوم در 61.8 درصد، 
خط سوم در 50 درصد، خط چهارم در ۳8.2 درصد و خط آخر 
در 0 درصد )پایین ترین نقطه نمودار(. طبق این تحلیل، پس 
از یک حرکت قیمتی قابل توجه باال به پایین یا برعکس، سطح 
حمایت و مقاومت جدید اغلب در این خطوط واقع شده یا در 

نزدیکی آن ها قرار دارد.

یم بیاموز

سطوح اصالح فیبوناچی

 )Fibonacci Retracement( 

گهی آ

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد برای فراوری منابع سنگ آهن 
در محدوده های ایران مرکزی )استان یزد و کرمان(، غربی 
)زنجان، همدان، کردستان( و شرقی )خراسان شمالی، 

رضوی و جنوبی( و سیستان و بلوچستان اقدام نماید. 
معاونت امور معادن شرکت فوالد مبارکه از شرکت ها و 
کارخانه های فراوری سنگ آهن و کنسانتره دعوت می کند 

 info@msc.ir اطالعات ذیل را به پست الکترونیکی
ارسال نمایند.

۱.ظرفیت فراوری سنگ آهن و تولید کنسانتره؛

2.پروانه بهره برداری؛
۳.وضعیت جغرافیایی کارخانه؛

4.توان خردایش و نوع کنسانتره تولیدی )نرمه، زبره(.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

برای سومین بار صورت گرفت:

مشارکت  از  گفت:  جنوب  کاوه  فوالد  مدیرعامل 
در حوزه های اتوماسیون صنعتی و تحول دیجیتال 
با شرکت ایریسا استقبال می کنیم و آمادگی داریم 
ح های توسعه ای سال  همکاری های خود با شرکت ایریسا را در طر

آتی گسترش دهیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا، در جلسه ای که با حضور مدیران 
عامل دو شرکت فوالد کاوه جنوب و ایریسا در کارخانه فوالد کاوه برگزار 
شد، عالوه بر ارائه گزارش وضعیت پروژه ها و قراردادهای موجود و طرح 
چالش ها، به زمینه همکاری های آتی که شرکت ایریسا می تواند در آن ها 

ایفای نقش کند، پرداخته شد.

کبر گلبو، مدیرعامل شرکت ایریسا در این جلسه ضمن قدردانی از  ا
اعتماد مدیر مجموعه فوالد کاوه جنوب به شرکت ایریسا، با اشاره 
کرد: در راستای  به اهمیت رضایت مندی مشتریان ایریسا اظهار 
افزایش رضایت مندی و کیفیت خدمات ارائه شده توسط ایریسا، 
برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته و امید است دستاوردهای آن را 

در پروژه ها شاهد باشیم.
علی دهاقین، مدیرعامل فوالد کاوه جنوب نیز از مشارکت در حوزه های 
اتوماسیون صنعتی و تحول دیجیتال با شرکت ایریسا استقبال کرد و 
افزود: آماده ایم همکاری های خود با ایریسا را در طرح های توسعه ای 

سال آتی گسترش دهیم.

ح های توسعه ای یسا در اجرای طر برنامه ریزی برای همکاری با شرکت ایر
مدیرعامل فوالد کاوه جنوب عنوان کرد:
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ج کردن رطوبت از مخلوط مواد ساخته شده در مراحل اولیه گندله سازی به ویژه   که خار ازآنجا
در مواردی که از سنگ آهن حاوی ژئوتیت )گوتیت( استفاده می شود کار دشواری است، فرایند 
خشک کردن گندله سنگ آهن در پروسه تولید به یک فرایند حساس تبدیل شده است. در 
کثر کوره های پخت گندله موجود، قابلیت افزایش مقدار گرمای ورودی و یا تغییر در طول مناطق مختلف  ا
حرارتی کوره ها، بدون افت کیفیت گندله، ممکن نیست. اخیرا سیستم جدیدی برای بهبود کارکرد فرایند 
کنار یک خشک کن با جریان رو به باال کامل از جریان همرفتی حرارتی در  که به صورت   خشک کن هایی 
 ،) Down-Draught Drying یا DDD( و یک خشک کن با جریان رو به پایین )Up-  Draught Drying یا UDD  (
کروویو کار می کند. شکل ۱ نحوه کارکرد این سیستم  استفاده می کنند، طراحی شده است که با استفاده از امواج ما

را نشان می دهد.
اجزای اصلی این کوره و شیوه کار آن عبارت است از: محفظه احتراق )1( که در آن یک مشعل وجود دارد که گرمای آن 
کسیژن و اتمسفر هواست و گازهای داغ تولیدشده از طریق مخزن )2( جریان می یابند،  ناشی از حضور گاز سوختنی، ا
جایی که گندله ها در طول فرایند خشک کردن قرار می گیرند. مخزن مذکور بین درپوش )۳( و مخزن هوا )4( قرار 
کروویو به زیر  می گیرد و جریان گاز به سمت پایین یا به سمت باالست. در سیستم بهبودیافته، یک منبع امواج ما
کروویو تولیدشده به مخزن گندله توسط هادی موج )5( ساخته شده از  درپوش متصل می شود. هدایت امواج ما

کروویو )6( قرار دارد. فوالد ضدزنگ )غیر مغناطیسی( انجام می گیرد که بالفاصله بعد از ژنراتور امواج ما
کروویو بر مقدار رطوبت نهایی گندله ها در شکل 2 نشان داده شده است. همان طور که مشاهده  تأثیر حضور امواج ما
کثر دما، تغییر قابل توجهی در مقدار رطوبت ایجاد نشده  می شود در عمق زیاد در هر دو حالت به علت رسیدن به حدا
کروویو تا حدود یک درصد از مقدار رطوبت  است، اما در قسمت های سطحی )تا 60 میلی متر( در حضور امواج ما

نهایی در گندله ها کم شده است.

شکل ۳ نیز مکانیسم این فرایند را نشان می دهد و تصاویر شماتیک از گندله در سه حالت گندله اولیه، گندله 
کروویو نشان داده شده  خشک شده با جریان همرفتی رو به باال و گندله خشک شده با جریان همرفتی و امواج ما
کروویو دو تغییر اصلی در سیستم به وجود می آید: یکی  است. همان طور که نشان داده شده است با نصب سیستم ما
خشک شدن بهتر الیه های فوقانی که حدود یک درصد رطوبت کمتری دارند و دوم اینکه تغییر شکل و خوشه ای 

شدن در الیه های میانی گندله به وجود نمی آید و یکنواختی بهتری در گندله ها ایجاد می شود.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

افزودن تکنولوژی هوش مصنوعی به مغز انسان واقعیت افزوده برای جراحی

که راهی برای افزودن  کارآفرینان در تالش اند  برخی دانشمندان و 
کنند. هوش مصنوعی به مغز انسان پیدا 
شاید دست یابی به این هدف در آینده ی نزدیک ممکن نباشد، 
که یک واسط عصبی قابل پیوند  اما دانشمندان در تالش هستند 
کامپیوتر  گیرد و امکان ارتباط مغز با  که در مغز قرار  را توسعه دهند 
فراهم شود. نام این برنامه تحقیقاتی »طراحی سیستم مهندسی 
عصبی« است .

همین حاال هم بسیاری از جراحان برای داشتن دید بهتر نسبت 
به اعضای بدن، از هدست های واقعیت افزوده استفاده می کنند. 
هدست های واقعیت افزوده امکانی شبیه اشعه ایکس را در اختیار 
جراحان قرار می دهد که با استفاده از آن می توانند اعضایی از بدن 
انسان را ببینند که در هنگام عمل قابل مشاهده نیستند.تصویربرداری 
سه بعدی در کنار واقعیت افزوده، امکانات و اطالعات گسترده ای را 
در اختیار جراحان قرار می دهد. 

کلیدی در تکنیک 8 قانون 
 طوفان فکری

 طوفان فکری یکی از تکنیک ها و ابزارهای مدیریت دانش 
روند  تا در  را می دهد  امکان  این  به سازمان  که  است 
کارآمد به ایده پردازی  تصمیم گیری های خود، به شکلی 
بپردازد و بتواند با استفاده از ایده های جدید، تصمیمات خود 

را بهبود ببخشد.

چرا از طوفان فکری استفاده می شود؟   
 ایده پردازی یکی از بهترین راهکارها برای توسعه و بهبود 
بخشیدن به یک موضوع است. خلق ایده های جدید این فرصت 
را ایجاد می کند که با بررسی نقاطی که کمتر موردتوجه بوده، 
بتوان یک مزیت رقابتی مناسب استخراج کرد. به همین دلیل 
سازمان ها معموال برای توسعه و بهبود خدمات و محصوالت 
خود، ایجاد خدمت یا محصولی جدید و حتی شناسایی راهکاری 
جدید برای حل چالش یا مسئله نیازمند ایده و ایده پردازی 

خواهند بود.
طوفان فکری یکی از ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش است که 
می تواند روند ایده پردازی را به شکلی ایدئال درآورد. این تکنیک 
بیشتر در فرایند خلق و گردآوری دانش مورد استفاده قرار می گیرد. 
طوفان فکری در واقع عبارت است از ایده پردازی به صورت 
گروهی. به این معنی که گروهی از افراد به صورت مشترک و 
هم زمان در یک محیط آزاداندیشی، به ایده پردازی و خلق و ارائه 
نظر در ارتباط با یک موضوع می پردازند. به این ترتیب گستره 
وسیعی از ایده ها شکل می گیرد که می توان با پیوند آن ها، به یک 

یا مجموعه ای از ایده های کاربردی دست یافت.

8 قانون کلیدی در طوفان فکری    
کلی، روند اجرای تکنیک طوفان فکری بدون   به صورت 
محدودیت است. به این معنی که در فرایند اجرای آن هیچ 
محدودیتی برای ارائه نظرات و ایده ها وجود ندارد. بااین وجود، 
برای رعایت چارچوب کلی جلسات طوفان فکری 8 قانون اصلی 
وجود دارد. بدیهی است که برای ایجاد یک جلسه طوفان فکری 
کاربردی باید آن ها را مورد توجه قرار داد. این قوانین عبارت اند از:

بازه زمانی تعیین کنید:   
  درست است که فرایند ایده پردازی یک فرایند آزاد است؛ اما باید 
این نکته را در نظر گرفت که زمان نیز یکی از دارایی های ارزشمند 
برای فرد و سازمان محسوب می شود. بنابراین بهتر است در 
جلساتی که متشکل از گروهی از افراد است، بازه زمانی مشخصی 
ارائه شود. این بازه زمانی بسته به پیچیدگی موضوع جلسه، 

می تواند بین 15 تا 60 دقیقه باشد.
با یک موضوع مختصر و خاص شروع کنید:   

 یک موضوع کلی قطعا دارای زوایا و وجوه مختلفی نیز خواهد 
بود. حفظ انسجام فکری افراد در فرایند طوفان فکری بسیار 
مهم است. بنابراین بهتر است تا با یک موضوع خاص و مشخص 
شروع کنید تا همه افراد به شکلی مناسب با موضوع موردنظر 
ارتباط فکری نزدیک ایجاد کنند. در روند جلسه اجازه انحراف از 

موضوع اصلی را ندهید.
اجازه انتقاد یا قضاوت ندهید:   

 این نکته بسیار مهم است که هر یک از افراد بتوانند ایده های 
خود را به صورت آزادانه بیان کنند. بنابراین نباید در یک جلسه 
طوفان فکری، فرد یا ایده ای مورد انتقاد یا قضاوت قرار بگیرد. هر 
نوع انتقاد یا قضاوتی، چه با زبان و چه با رفتار افراد دیگر، می تواند 

باعث شود تا افراد ایده های خود را به صورت کامل بازگو نکنند.
ایده های متفاوت را تشویق کنید:   

ایده های عجیب یا متفاوت ممکن است زمینه ای برای ایجاد یک 
ایده کارآمد باشند. بنابراین از این ایده ها، به شرط اینکه درباره 
موضوع موردنظر باشد، استقبال کنید. همچنین از عباراتی مانند 

»بسیار گران« یا »هزینه بر« استفاده نکنید.
به دنبال کمیت باشید:   

 همواره به این نکته توجه داشته باشید که »کمیت کیفیت را ایجاد 
می کند.« در جلسه به دنبال گردآوری ایده های مختلف باشید. 
فرایند ارزیابی کیفی ایده ها می تواند در زمان دیگری انجام شود.

ایده های دیگران را پرورش دهید:   
کی و   به خاطر داشته باشید که طوفان فکری یک فرایند اشترا
گروهی است و صحبت های هر فرد می تواند باعث پرورش ایده در 
ذهن فرد دیگری شود و او را به بینش جدیدی برساند. سعی کنید 

تا در روند جلسه، ارتباطات افراد را حفظ کنید.
بصری بمانید:   

 استفاده از جلوه های بصری مثل نمودارها، جدول ها، تصاویر 
و... باعث خالقیت ذهن شده و به افراد کمک می کند تا موضوع 

جلسه را از زوایای مختلف ببینند.
صحبت هم زمان ممنوع:   

  در هر زمان فقط به یک فرد اجازه صحبت کردن بدهید و مانع 
صحبت کردن هم زمان افراد شوید. این کار عالوه بر اینکه نشانه 
احترام به فرد گوینده و نظرات او است، باعث افزایش تمرکز 

شنوندگان خواهد شد.

Mozilla یک وصله اضطراری برای برطرف سازی دو آسیب پذیری امنیتی روز صفر، با درجه حساسیت بحرانی  
در مرورگر Firefox منتشر کرد که مجرمان سایبری به طور فعال در حال بهره برداری از آن ها هستند. بهره برداری 

از این آسیب پذیری ها می تواند منجر به اجرای کد از راه دور، تخریب اطالعات و توقف سیستم شود.
 use-after-free 26486 مشخص می شوند، از نوع-CVE-2022 26485 و-CVE-2022 آسیب پذیری های مذکور که با شناسه های
خ می دهند که یک برنامه تالش می کند از  هستند و ازجمله مشکالت تخریب حافظه محسوب می شوند. نقص های مذکور زمانی ر

بخشی از حافظه استفاده کند که پس از آزادسازی، به برنامه دیگری اختصاص  یافته است.
آسیب پذیری هایی از این نوع می توانند منجر به دسترسی مهاجمان به فایل هایی شوند که دسترسی به آن ها محدود شده است؛ 
همچنین ترکیب آسیب پذیری های مذکور با اجرای کد از راه دور، به بدافزارهای تعبیه شده اجازه می دهد از دید مکانیسم های 

امنیتی مرورگر مخفی بمانند.
THE CYBER SECURITY.NEWS :منبع خبر  

SharkBot  همچون سایر گونه های مشابه خود مانند TeaBot، FluBot و Oscorp، به دسته ای از تروجان های 
مالی تعلق دارد که می توانند با بی اثر ساختن مکانیسم های احراز هویت چندعامله، اطالعات حساس را 

به منظور سرقت پول از حساب های کاربران در دستگاه های آسیب پذیر استخراج کنند.
این بدافزار نخستین بار در ماه نوامبر سال 2021 شناسایی شد. از وجوه متفاوت این بدافزار با سایر گونه های مشابه، قابلیت انجام 
کنش های غیرمجاز با استفاده از تکنیک حمله ATS است. در این روش، مهاجمان با شبیه سازی فهرستی از event هایی که  ترا
در هنگام انتقال پول انجام می شود، می توانند نحوه لمس کردن، کلیک کردن و فشار دادن دکمه ها توسط کاربر را شبیه سازی 
کنند. به این ترتیب، نه تنها انتقال خودکار پول، بلکه نصب سایر برنامه ها و اجزای مخرب بر روی سیستم آسیب پذیر نیز امکان پذیر 

خواهد بود.
محققان امنیتی اعالم کرده اند که عوامل  تهدید در حال گسترش این تروجان بانکی اندرویدی در ظاهِر یک برنامه آنتی ویروس 

هستند و به این طریق توانسته اند از مرزهای امنیتی فروشگاه Google Play Store عبور کنند.

The Hacker News :منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

Firefox برطرف سازی دو آسیب پذیری بحرانی روز صفر در مرورگر

Google Play Store در حال گسترش از طریق فروشگاه ، SharkBot بدافزار بانکی

کروویـو دو تغییـر   بـا نصـب سیسـتم ما
اصلی در سیستم به وجود می آید: یکی 
خشک شـدن بهتر الیه های فوقانی که 
حدود یک درصد رطوبت کمتری دارند 
و دوم اینکـه تغییـر شـکل و خوشـه ای 
گندلـه بـه  شـدن در الیه هـای میانـی 
وجـود نمی آیـد و یکنواختـی بهتـری در 

گندله هـا ایجـاد می شـود

امنیت سایبری 

کروویو کاهشرطوبتگندلهبهکمکامواجما

کروویو. شکل ۱: شماتیک سیستم پایلوت خشک کن مجهز به ژنراتور ما

شکل ۳: مکانیسم خشک شدن گندله. کروویو بر رطوبت نهایی گندله. شکل 2: تأثیر امواج ما
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موفقیت کارکنان و فرزندان 
در عرصه علمی

 اجتمـــــا             عـــــــی

تأخیر در گفتار کودکانخرید کتاب داستان کودک؛ ضرورتی  مهم

گرم تر و ذهنشان را برای پذیرش  کتاب ها دنیای بچه ها را 
که  چالش ها و مسئولیت ها، حل مسئله و... بارور می کنند. ازآنجا
کند،  کودک مثل یک اسفنج می تواند همه چیز را جذب  ذهن 
کتاب با آموزه های نادرست، یا حتی بیان یک  مطالعه یک 
کودک تأثیر  ارزش صحیح به شکل نامطلوب می تواند روی ذهن 
کودک وقت بیشتری  کتاب داستان  بگذارد. پس برای خرید 
کنید. صرف 

گر فرزند  کودکان نوعی اختالل ارتباطی است. ا گفتار  تأخیر در 
شما با وجود تکامل جسمی همچنان قدرت بیان یک عبارت 
کامل را نداشته باشد، ممکن است اختالل در تکلم داشته باشد 
گر  گفتاری مشکل دارد. ا و در نتیجه در درک یا استفاده از زبان 
گفتار باشد،  فکر می کنید فرزندتان ممکن است دچار تأخیر در 
کودکان و در مرحله بعد یک  حتما به پزشک یا روان پزشک 
کنید. گفتاردرمان مراجعه 

اصول ایمنی قبل از شروع تعطیالت   
1- به منظور ایمنی ساختمان از حفاظ و قفل های مناسب استفاده کنید.

2- از محافظ توپی زنی در محل دِر ورودی استفاده کنید.
 ۳- دزدگیرهای سیمی یا سنسوری بر روی دیوارها و در ورودی درها نصب کنید.

4-  ورودی کانال کولر را هرچند کوچک باشد، با حفاظ فلزی محفوظ کنیم.
5- چنانچه از آژیر خطر استفاده می کنیم، محل نصب آن را طوری انتخاب کنیم که سارقان نتوانند 

آن را به سهولت تشخیص دهند.
6- چنانچه در مجاورت یا پشت خانه،  ملک مخروبه ای وجود دارد دیوارهای مجاور را با آهن و بتن 

محکم و غیرقابل نفوذ کنیم.
7-  تمیز کردن خانه و شست وشوی فرش ها را با کمک کارگران مطمئن و شناخته شده انجام 

دهیم.
8- اشیا و اوراق بهادار و وجه نقد را در موقع ترک منزل در منزل نگذاریم.

۹- محل نگهداری جواهرات و اشیای ارزشمند را به دوستان یا فامیلی که اطمینان کافی به او 
نداریم نشان ندهیم.

10- برای نگهداری اشیای قیمتی خود از صندوق های امانات بانک ها استفاده کنیم.
11 - توصیه می شود قبل از سفر، افراد خانواده دوره های کمک های اولیه را بگذرانند.

12-  خودرو خود را به دست تعمیرکاران و سرویس کاران مجرب بسپاریم.
1۳-  همیشه از بهترین لوازم یدکی برای تعویض قطعات استفاده کنیم.

14-  الستیک زاپاس خودرو را از الستیک های مستهلک انتخاب نکنیم، زیرا امنیت کافی برای 
استفاده ندارد.

ک شناسایی مربوط به بیماران دیابتی  کز درمانی مراجعه و پال 15- بیماران دیابتی قبل از سفر به مرا
را دریافت کنند و به گردن خود بیاویزند. 

نکات ایمنی قبل از حرکت   
ک بنزین اطمینان حاصل کنید. 1- از پر بودن با

2-  همیشه قبل از سفر از سالمت فنی و وجود تجهیزات ایمنی )عاج الستیک ها، چراغ های راهنما، 
ک کن، کپسول آتش نشانی، زنجیر چرخ، عالئم هشداردهنده، جعبه کمک های  ترمز، تیغه برف پا

اولیه و...( در وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنیم.
۳-  وسایل هشداردهنده از قبیل بوق، فالشر، چراغ های راهنما و... را بازدید و از سالم بودن آن ها 

مطمئن شویم.
4-  همراه داشتن چراغ قوه، رادیو کوچک، چراغ اضطراری، نقشه راهنما هنگام مسافرت ضروری 

است.
5-   هنگامی که به مسافرت می رویم سعی کنیم فردی قابل اعتماد را در خانه بگذاریم.

6- خالی بودن منزل را  به نزدیک ترین اداره پلیس اطالع دهیم.
7-  هنگامی که در سفر هستیم امکان روشن گذاشتن و تعویض روشنایی منزل توسط همسایه های 

قابل اعتماد )در صورت امکان با کلید الکتریکی از منزل خودشان( را فراهم کنیم.
8-   رادیو را روشن بگذاریم و آن را روی فرکانس یکی از شبکه های تلویزیون )با صدای قابل فهم از 

بیرون( تنظیم کنیم.
۹- برای رفتن به مسافرت و... به صورت جداجدا و با فاصله از منزل خارج شویم.

10-   از بسته بودن شیر اصلی آب از کنتور به منظور جلوگیری از نشت آب در خانه اطمینان حاصل 
کنیم.

11- از بسته بودن شیر همه وسایل گازسوز و شیر اصلی کنتور گاز اطمینان حاصل کنیم.
12-  الزم است در برگه ای، داخل جیب هر نفر از افراد خانواده اطالعات مربوط به گروه خونی، 
حساسیت های دارویی، سن، نام و نام خانوادگی و یک شماره تماس با آشنایان وجود داشته باشد 

که در صورت بروز حادثه نیروهای امدادی بتوانند از این اطالعات استفاده کنند.
1۳-  در صورت سفر به نقاط دور از دسترس مردم و نیروهای امدادی برای اطالع رسانی و موقعیت 

نمایی از وجود دستگاه جی پی اس )مکان یاب( استفاده کنیم.
14- همراه داشتن شماره تلفن های امداد خودرو جاده ضروری است. 

    توصیه های عمومی هنگام سفر
1-  از چادر زدن و بازی کردن در کنار جاده و محل هایی که احتمال ریزش کوه وجود دارد، خودداری 

کنیم.
2-  از همراه بردن سیلندرهای گاز پیک نیکی در خودرو، قطار و اتوبوس جدا خودداری کنیم.

۳-  از روشن کردن آتش و وسایل حرارتی گازسوز و نفت سوز درون چادر مسافرتی خودداری کنیم، 
کسید کربن باعث مرگ افراد داخل چادر می شود. زیرا آتش و گاز مونوا

4-  برای گرم کردن خود در چادر از کیسه خواب و پتوی مناسب استفاده کنیم.
کنده نشود. پس  کستر آتش به اطراف پرا 5-  هنگام برافروختن آتش دور آن را سنگ چین کنیم تا خا
از استفاده نیز آن را با آب فراوان خاموش و پس از اطمینان از خاموش شدن آتش، محل را ترک کنیم.

6- بدون تجهیزات مناسب اقدام به رفتن به ارتفاعات نکنیم.
7-  در سواحلی که غریق نجات در آن وجود ندارد شنا نکنیم.

8-  در طول سفر مراقب حیوانات حیات وحش باشیم و به آنان آزار نرسانیم.
۹-  از نزدیک شدن به حیوانات وحشی بپرهیزیم، زیرا احتمال گازگرفتگی از طرف حیوان وجود دارد 

و این امر موجب انتقال برخی بیماری ها از حیوان به شخص می شود.
10-  از نزدیک شدن به مکان هایی که در آن ها چاه یا گودال های عمیق وجود دارد خودداری کنیم.
11-  هنگام وقوع زمین لرزه خودروی خود را با حفظ خونسردی به کنار جاده هدایت کنیم، از خودرو 

پیاده شویم و به محل امن پناه ببریم.
12-  هنگام سیالب از خودرو بیرون بیاییم و به نقاط مرتفع کنار جاده برویم.

1۳-  هنگام رعدوبرق خودرو را به کنار جاده هدایت کنیم، در خودرو بمانیم و از دست زدن به 
گر در فضای باز قرار داشتید، در جای امنی غیر از زیر  قسمت های فلزی خودرو خودداری کنیم و ا

درختان پناه بگیریم.
14-  در سفر به آرامی حرکت کنیم و از زیبایی های طبیعت لذت ببریم. 

   سفر و طبیعت
1- از روشن کردن آتش در جنگل ها پرهیز کنیم. با توجه به مساعد بودن هوا در ایام تعطیالت نوروز، 
ازدیاد بیش ازحد مسافران و گردشگران و سفر به مناطق جنگلی، احتمال وقوع حوادث ناشی از 
سهل انگاری و بی احتیاطی برخی از افراد وجود دارد؛ بنابراین حتی االمکان از روشن کردن آتش 

برای پخت غذا و گرم شدن پرهیز کنیم.
2- در مواقع لزوم بعد از استفاده از آتش، از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنیم و در صورت وقوع 
کز امدادی، نیروی انتظامی، هالل احمر،  هر نوع حوادث مشابه فوری مراتب را به آتش نشانی یا مرا
بسیج، شوراهای اسالمی محالت و... اطالع دهیم. همچنین می توانیم هنگام وقوع آتش سوزی 
ک بر روی  در جنگل و یا پارک، چوب ها و برگ های خشک را از اطراف آتش جمع آوری و با ریختن خا

آتش از پیشروی آن جلوگیری کنیم.
از انداختن بطری های شیشه ای و پالستیکی در طبیعت خودداری کنیم. این امر در شرایط خاص 
ک و برگ درختان می شود و  موجب باز تابش نور خورشید به صورت متمرکز بر روی خار و خاشا

موجب آتش سوزی می گردد. 
   توصیه های بهداشتی هنگام مسافرت

1 - توصیه می شود تا حد امکان غذا را شخصا آماده و از مصرف مواد غذایی در رستوران و 
غذاخوری های نامطمئن و یا خرید مواد غذایی از دست فروشان خودداری کنیم. 

2- هنگام سفر، بهترین غذایی که می توان همراه داشت، غذاهای خشک و یا انواع کنسرو است.
۳- در مسافرت بهتر است قاشق، چنگال، کارد و لیوان شخصی خود را همراه داشته باشیم. ضمنا 
همراه داشتن دستمال کاغذی مرطوب با مواد ضدعفونی کننده برای تمیز کردن قاشق و چنگال 

توصیه می شود.
4- غذاهای کامال داغ و تازه، میوه های تازه پوست کنده، انواع کنسروها، بستنی های پاستوریزه، 
غذاهای خشک و نان تازه جزو غذاهای سالم تلقی می شوند؛ در مقابل غذاهایی که دست فروشان 
عرضه می کنند و میوه هایی که مدتی از پوست کندن آن گذشته است و بستنی های سنتی در شمار 

غذاهای پرخطر محسوب می شوند.
5-  در صورت استفاده از غذا در رستوران های بین راه، غذا را به صورت کامال داغ یا کامال سرد مصرف 
کیدا خودداری کنیم. درصورتی که در سفر  کنیم. از مصرف ساالد اولویه به عنوان غذای مسافرتی ا
غذاهای گوشتی همراه دارید، باید قبل از مصرف، آن را کامال حرارت دهید. از مصرف ساالد به ویژه 
ساالدی که در آن ها کاهو استفاده شده است و غذاهای دریایی در غذاخوری های بین راهی 

خودداری کنیم.
6-  شیر و فراورده های آن را حتما به صورت پاستوریزه مصرف کنیم.

7-  بهترین میوه هایی که برای مسافرت می توان همراه داشت میوه هایی ازجمله موز، سیب و 
پرتقال هستند که برای مصرف باید پوست آن ها کنده شود.

8- در صورت بروز هرگونه عالئم تهوع، استفراغ و اسهال به اولین مرکز درمانی مراجعه کنیم.
۹-  برنج بعد از پختن سریعا باید مصرف شود.

کز مجازی که زیر نظر سازمان دامپزشکی کشور  غ را فقط از مرا غ، ماهی و تخم مر 10-  گوشت، مر
هستند تهیه کنیم.

11-  آب را فقط از منابع مطمئن تهیه و یا از آب های بطری شده استفاده کنیم. از مصرف آب های 

سطحی و چشمه ها و دریاچه ها خودداری کنیم و جوشاندن آب به مدت 5 دقیقه و یا استفاده از 
قرص های هالوژن طبق دستورالعمل سازنده هنگام مشکوک بودن به سالمت آب توصیه می شود.

کز مطمئن تهیه و از مصرف یخ هایی که در شرایط غیربهداشتی و روی زمین نگهداری  12-  یخ را از مرا
غ و ماهی حتما از یخدان استفاده و دقت  یا خرد می شوند، خودداری کنیم. برای حمل گوشت، مر

کنیم مواد غذایی خام با پخته تماس نداشته باشد.
1۳-  رعایت بهداشت فردی ازجمله شست و شوی مکرر دست ها با آب گرم و صابون و کوتاه 

نگه داشتن ناخن ها، به حفظ سالمت کمک می کند.
14-  هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ استفاده و نحوه نگهداری آنکه بر روی برچسب بسته بندی 

غذا نوشته شده است دقت کنیم.
15-  از نگهداری و مصرف مواد غذایی اضافه آمده خودداری کنیم.

16-  هنگام سفر غذا باید آخرین وسیله ای باشد که می خواهیم همراه ببریم و تا لحظه قبل از حرکت 
باید در یخچال نگهداری شود.

مایع حیات را فراموش نکنید   
کنش های شیمیایی در محیط آبی صورت می گیرد. آب به  آب شرط وجود حیات است و بیشتر وا
علت پاره ای از خواص ویژه اساسی نقش تنظیم کننده ای در طبیعت دارد و آن را در برابر تغییرات 
گهانی دما حفظ می کند. جلوگیری از آلودگی آب و محیط زیست توسط مسافران عزیز موجب  نا
استفاده بهتر از این موهبت الهی و تضمین سالمت جسمی آنان می شود. در روزهای تعطیل نوروز 
خ می دهد که یکی از آن ها کاهش چشمگیر مصرف آب  به طور معمول در تغذیه افراد تغییراتی ر
است. در حقیقت به علت دیدوبازدید و گذراندن زمان طوالنی در خارج از خانه و سفر مصرف آب 

در افراد کاهش می یابد.
این امر می تواند مشکالتی را برای سالمتی انسان ایجاد کند که بارزترین آن ها یبوست است. آب یکی 
از مهم ترین و مفیدترین موادی است که از بروز یبوست پیشگیری می کند و با کاهش مصرف آن، این 

عارضه به خصوص در کسانی که مستعد ابتال به آن هستند ناراحتی ایجاد می کند.
کنش های داخلی بدن و حفظ شادابی و سالمتی پوست  مصرف آب هم چنین برای تعدیل وا
ضروری است. پس توصیه می شود برای نوشیدن آب برنامه ریزی منظم داشته باشیم و این ماده 

حیات بخش را در ایام نوروز فراموش نکنیم.
    هشدارهای امنیتی در هنگام سفر

کم جمعیت در پایانه های مسافربری، حمل مقادیر زیاد پول و... در روزهای پایان  1-  ترا
سال آمار سرقت را افزایش می دهد. الزم است هنگام سفر، وجوه نقدی، چک های مسافرتی 
و لوازم باارزش از قبیل گوشی تلفن همراه را در جیب های داخل لباس و به شکل چندجیبی 

قرار دهیم.
2-  حتی المقدور برای جابه جایی پول نقد از دستگاه های خودپرداز استفاده کنیم.

۳- مسافران داخل پایانه های سفرهای برون شهری، مراقب تماس بدنی افراد مشکوک 
باشند، زیرا در این نوع از سرقت ها، مجرم از طریق ایجاد تنش چندلحظه ای، توجه فرد و 
اطرافیانش را به تنش به وجود آمده متمرکز می کند و با  سرعت زیاد، اقدام به سرقت می کنند 
و متواری می شوند. مسافران در طول سفر هنگام خرید از نزدیک شدن و یا دخالت در 
درگیری های بین افراد خودداری کنند، زیرا ممکن است به صورت دروغین، این نزاع شکل 

گرفته باشد تا با استفاده از تجمع جمعیت، سرقت راحت تر انجام شود.
4- هنگام پنچری خودرو در جاده ها، از قفل بودن درب ها اطمینان حاصل کنیم.

5-  مراقب مأموران قالبی در راه های عبوری باشیم و با احراز کارت شناسایی معتبر با آن ها 
همکاری کنیم. 

   توصیه های ایمنی بعد از سفر
1-  قبل از ورود به خانه برای احتیاط از انفجار گاز، کنتور برق را قطع کنیم.

2- الزم است بزرگ تِر خانواده قبل از ورود دیگر افراد، بازدید کلی از منزل داشته باشد و در 
صورت وجود مشکل آن را رفع کند. )ورود جانوران موذی، ریخته شدن خرده شیشه های 

شکسته، نشست گاز، احتمال آوار،...(
۳- از بسته بودن همه شیرهای لوازم گازسوز مطمئن شویم و سپس شیر اصلی گاز را باز 

کنیم.
4-  هنگام روشن کردن وسایل گازسوز ابتدا کبریت را روشن و سپس شیر گاز را باز کنیم.

چ ها و  گردوغبار، میکروب ها، قار 5-  برای جلوگیری از انتقال بیماری های ناشی از 
ج و همه آن ها  کپک هایی که در طول سفر بر روی لوازم نشسته، وسایل خود را از خودرو خار

را بشوییم. خودروی خود را نیز شست وشو دهیم.
6- قبل از باز کردن فلکه اصلی آب همه شیرهای آب را بررسی کنیم و ببندیم. 

با نهایت تأسف درهفته گذشته محمدرضا صافی شاغل 
در فوالدسازی و حجت اهلل زمانی شاغل در کنترل مواد در 
غم درگذشت پدر، حمید کیانی شاغل در واحد ارتباطات 
در غم درگذشت مادر و مجید براتی شاغل در فوالدسازی  

در غم درگذشت برادر به سوگ نشستند. 
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.

همکار گرامی ناصر محمودی، دانش پژوه دکتری مدیریت   
صنعتی و کارشناس امور مالی شرکت فوالد مبارکه، موفق شد 
مقاله ای با عنوان »طراحی مدل زنجیره تأمین در شرایط عدم 
اطمینان )موردمطالعه: مجتمع فوالد مبارکه(« را در فصلنامه 
علوم انسانی و اسالمی در هزاره سوم از سازمان اسناد و کتابخانه 

ملی ایران به چاپ برساند.

سپیده معتمدی فرزند همکار گرامی مظاهر معتمدی،   
شاغل در آهن سازی، با شرکت در پویش »قهرمانان من« که به 
مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار رشید اسالم حاج قاسم 
سلیمانی در کانون فرهنگی تربیتی فرزانگان زرین شهر برگزار شد، 

موفق به کسب رتبه برتر و دریافت لوح یادبود شد.

مهدیه امینی فرزند همکار گرامی مجید امینی، شاغل در   
واحد تکمیل نورد گرم، پس از کسب رتبه حضور در دفاع کشوری 
مدیرکل  از  تقدیرنامه ای  خوارزمی،  جوان  جشنواره  در 

آموزش وپرورش اصفهان دریافت کرد.

ابراز همدردی

موفقیت 

علی رضا شیخ زازرانی
نگهداری و تعمیرات تاسیسات برق

روز بازنشستگی :  1400/0۹/۳0

کامران ریاحی درچه
کارگاه اسکلت فلزی و عملیات حرارتی

روز بازنشستگی :  1400/06/۳0

کبر صادقی ا
راهبری و تعمیرات جرثقیل های سقفی

روز بازنشستگی :  1400/07/۳0

محمد رضایی
بسته بندی و بارگیری

روز بازنشستگی :  1400/05/۳0

سعید  شبانی
بسته بندی و بارگیری

روز بازنشستگی :  1400/05/۳0

حسین علی نصر
کوره های قوس الکتریکی

روز بازنشستگی :  1400/05/۳0

بازنشستگانفوالد

رضا شهبازی دستگرده شاغل در فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم

لطفا مسئولین بر نظم سرویس شیفت مسیر خیابان امام خمینی 
که مدتی است باعث تأخیر در ورود و خروج کارکنان می شود، 
نظارت بیشتری داشته باشند. در ضمن این موضوع بارها به 

ترابری منعکس شده است.
9۱۳***۳969

محسن خدری کیارسی شاغل در آهن سازی
کارکنان خصوصا  لطفاً مسئولین جهت افزایش وام مسکن 

همکاران اجاره نشین اقدام نمایند.
9۱۳***۵۰9۵

فوالد من

ایمنیدرایامنوروز
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 ورزش             

با حضور مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، از مقام آوران مسابقات کمپانی های 
جهان ) آتن 2۰2۱( تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار  فوالد، در جلسه ای صمیمانه با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه، 
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی، مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی، رئیس امور ورزش 
شرکت و همچنین مدیرعامل و جمعی از مدیران باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان از 

گر فوالد مبارکه تقدیر شد. افتخارآفرینان شنا
در ابتدای این جلسه مجتبی لطفی، رئیس امور ورزش، گزارشی از کسب مقام های پیاپی و 2۳ مدال 
رنگارنگ تیم شنای صنعت فوالد مبارکه در مسابقات جهانی کمپانی های جهان که در کشور یونان 

)آتن 2021( برگزار شده بود، ارائه کرد.

 محمد یاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این جلسه از جایگاه ویژه و سازنده ورزش 
در بین کارکنان سخن گفت و اظهار داشت: همان طور که فوالد مبارکه در صنعت فوالد کشور  و در 
عرصه بین المللی پیشتاز  است، باید در زمینه ورزش نیز باشگاه  فوالد مبارکه سپاهان،  همچون 
گذشته، در میادین قهرمانی کشوری و بین المللی،  پیشتاز باشد و  پرچم این باشگاه   با افتخار و 

اقتدار به  اهتزاز  درآید.
در ادامه این جلسه، مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی نیز ورزش را یکی 
از مهم ترین اقدامات برای حفظ سالمتی و پیشگیری از انواع بیماری ها معرفی کرد و بهره وری و 
پیشرفت فوالد مبارکه را به  سالمتی جسم و روان کارکنان شرکت، وابسته دانست و اذعان داشت: 
ورزش از رکن های اساسی زندگی همه جوامع است و فوالد مبارکه با توجه به اینکه خط مقدم جبهه 

صنعت کشور است، باید با به کارگیری علم روز ورزش، همه کارکنان شرکت را به سمت سالمتی جسم 
و روان هدایت و حمایت کند.

فرخی، مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی نیز گزارشی از اقدامات گسترده امور ورزش در زمینه 
ج شرکت در روزهای کرونایی ارائه کرد و افزود: امور ورزش از  ارائه خدمات ورزش در داخل و خار

موفق ترین واحدهای شرکت برای دست یابی به هدف ارتقای سالمت کارکنان است. 
کت مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان نیز از برنامه ها و  در ادامه، محمدرضا سا
تالش های باشگاه فوالد مبارکه سپاهان برای تحقق اهداف و رسالت های این باشگاه مطالبی ارائه 
کرد.  در پایان جلسه نیز  با اهدای شاخه گل و لوح تقدیر از تالش ارزنده اعضای تیم شنای صنعت 

فوالد مبارکه تجلیل  شد.

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل 

)مرحله هشتاد ویکم(

دیدار اعضای تیم والیبال نشسته بانوان 

 باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 

با مدیرعامل باشگاه

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه،   
ح زیل  اسامی برندگان مرحله هشتاد و یکم تمرینات به شر

است.

خانم بهرامی ۹57584 

رسول کرمی دیزیچه ۹۹۹6۹1

علیرضا دانشمند ۹7۹625

محمد جواد باقری زفره ۹11546

اطالعیه

اهدای گواهینامه ISO9001 به باشگاه فوالد مبارکه سپاهان  ستاره تیم ووشو فوالد مبارکه سپاهان در راه هلند 

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، نمایندگان  به 
شرکتSGS  ایران به نمایندگی از شرکت SGS  سوئیس در 
 ISO  گواهینامه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان حضور یافتند و 
که از طرف شرکتSGS   سوئیس صادرشده  9001  ورژن 2015 
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه  طی مراسمی به محمدرضا سا
سپاهان اعطا شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، الهه منصوریان 
بازیکن ملی پوش تیم ووشو بانوان  این باشگاه روز 2۹ اسفندماه در 
مقابل یک حریف هلندی )قهرمان اروپا و قهرمان ملی کشور هلند( به 
رقابت می پردازد.
وی گفت: حمایت باشگاه سپاهان من را برای المپیک و بازی های 
گر من در مسابقات آسیایی مدالی کسب کنم  آسیایی آماده کرد و قطعا ا
متعلق به باشگاه فوالد مبارکه سپاهان خواهد بود.

موفقیت های ورزشی شرکت فوالد مبارکه در سال ۱4۰۰ با قهرمانی تیم والیبال 
صنعت فوالد مبارکه در مسابقات لیگ کارگری استان به پایان رسید.

مسابقات لیگ والیبال دسته اول کارگران استان اصفهان یادواره سردار دل ها 
حاج قاسم سلیمانی از تاریخ 1400/۹/18 در سالن چندمنظوره مجموعه ورزشی شماره ۳ باشگاه 

کارگران آغاز و با قهرمانی تیم والیبال صنعت فوالد مبارکه در تاریخ 1400/12/22 به پایان رسید.
این مسابقات به صورت دوره ای با حضور 8 تیم برتر والیبال کارگری استان شامل صنعت فوالد 
مبارکه، غلتک سازان، ترابری فوالد مبارکه، چدن سازان، بنیاد مسکن، اداره گاز، آتش نشانی 
و ذوب آهن اصفهان برگزار گردید که در پایان تیم والیبال صنعت فوالد مبارکه با 7 برد متوالی با 
گذشتن از سد حریفان قدرتمند خود مقام اول را به دست آورد و بر سکوی قهرمانی مسابقات 
لیگ کارگری استان ایستاد و تیم آتش نشانی مقام دوم و تیم بنیاد مسکن مقام سوم این دوره از 

مسابقات را از آن خود کردند.

ــزل  ــابقه عکــــس ورزش در منــ ــرکت در مســ ــه شــ ــدان بـ عالقه منــ
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 کاربـــری و کلمه عبـــور و انتخـــاب گزینه »مســـابقه عکاســـی« در 

مرحلـــه هشـــتادودوم ایـــن مســـابقه شــــرکت کننـــد.
خدمات عمومی و امور رفاهی . امور ورزش

مدیران عامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان و شرکت ورق 
خودرو چهارمحال و بختیاری در راستای تحقق اهداف استراتژیک باشگاه  و 

همکاری در زمینه فعالیت های فرهنگی و ورزشی دیدار کردند.
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، در این دیدار، حمید شجاعی 
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گفت: با هدف افزایش شادی و نشاط، 
استعدادیابی و پرورش استعدادها، پر کردن اوقات فراغت و گسترش فعالیت های ورزشی و 
همچنین ارتقای توانایی نیروهای بومی در عرصه مربیگری و مدیریت ورزشی، این شرکت خواهان 

همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان است.
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از 
نگرش سالمت محور مدیریت شرکت ورق خودرو گفت: شرکت فوالد مبارکه در راستای انجام 
مسئولیت های اجتماعی خود بر گسترش فعالیت های فرهنگی و ورزشی این هلدینگ همواره 

کید داشته است. تأ

با حضور رئیس فدراسیون تیراندازی از ورزشکاران رشته تیراندازی باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان که در مسابقات لیگ برتر کشور موفق به کسب مقام 

شده بودند تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، مراسم اختتامیه چهاردهمین دوره 
لیگ برتر تیراندازی برگزار شد. در این مراسم مرتضی قربانی رئیس جدید فدراسیون تیراندازی، 

مسئوالن فدراسیون، ورزشکاران و مربیان این رشته ورزشی حضور داشتند.
رئیس جدید فدراسیون تیراندازی در مراسم اختتامیه این لیگ اظهار کرد: من مؤسس هیئت 
تیراندازی استان اصفهان بودم و با مشکالت این رشته آشنا هستم. از مربیانی که دلسوزانه 
ورزشکاران را   به قهرمانی رساندند، از داوران و ورزشکاران تشکر می کنم. گفتنی است در این مراسم 
از قهرمانان لیگ برتر و دسته یک تفنگ و تپانچه سال گذشته، در بخش بزرگساالن، جوانان و 
تیمی تقدیر شد.  شایان ذکر است فوالد مبارکه سپاهان در این رقابت ها در لیگ برتر تپانچه مردان 

قهرمان و در لیگ برتر تفنگ مردان نایب قهرمان شد.

دوره دانش افزایی مربیان فوتبال شهرستان خواف با حضور مدیران، 
کادمی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد. استعدادیابان و مربیان آ

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، پیرو تفاهم نامه منعقده 
بین مجتمع صنعتی فوالد سنگان و باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان، یکی از 
برنامه های اجرایی پیش بینی شده برای سال 1400، برگزاری دوره دانش افزایی مربیان فوتبال 
شهرستان خواف بود و این دوره در روزهای چهارشنبه 18 تا جمعه 20 اسفندماه سال 1400، با 
کادمی، محمد یاوری استعدادیاب ویژه، آرمان سلطانی  حضور دکتر محمدعلی بصیریان مدیر آ
کادمی باشگاه فوالد  مربی، عبدالرضا رئیسی عضو کمیته فنی، امین فردوسی پور مربی دروازه بانی آ

مبارکه سپاهان و علی قاسمی مشاور فرهنگی ورزشی مدیرعامل سپاهان برگزار شد.
گفتنی است: در این دوره 40 مربی از شهرستان خواف با موضوعات کالس های تئوری و عملی، 
کادمی، آموزش تمرینات تیم های پایه و طرح  آموزش دروازه بانی، طرح توسعه فوتبال، مدیریت آ

استعدادیابی شرکت داشتند.

ـــه  ـــوالد مبارک ـــگاه ف ـــوان باش ـــته بان ـــال نشس ـــم والیب ـــای تی اعض
ســـپاهان پنجمیـــن جـــام قهرمانـــی خـــود در لیـــگ برتـــر کشـــور را 

ـــه باشـــگاه اهـــدا کردنـــد. ب
بـــه گـــزارش روابـــط عمومی باشـــگاه فـــوالد مبارکه ســـپاهان، ســـیده 
طاهـــره زیبایـــی مســـئول ورزش قهرمانـــی بانـــوان باشـــگاه فـــوالد 
مبارکـــه ســـپاهان، ســـلمانی مدیـــر و زینـــب ملکـــی کاپیتـــان تیـــم 
والیبـــال نشســـته تیـــم فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان بـــه همـــراه احمـــدی 
ــا  ــان بـ ــتان اصفهـ ــن اسـ ــازان و معلولیـ ــت جانبـ نایب رئیـــس هیئـ
حضـــور در دفتـــر باشـــگاه فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان بـــا محمدرضـــا 
کت مدیرعامـــل ایـــن باشـــگاه دیـــدار و گفت وگـــو کردنـــد و  ســـا
ــوالد  ــوان فـ ــته بانـ ــال نشسـ ــم والیبـ ــی تیـ ــام قهرمانـ ــن جـ پنجمیـ
مبارکـــه ســـپاهان را بـــه نمایندگـــی از بازیکنـــان و کادر فنـــی ایـــن تیـــم  

بـــه مدیرعامـــل باشـــگاه اهـــدا کردنـــد.

قهرمانی تیم والیبال فوالد 
مبارکه در مسابقات لیگ دسته 

اول کارگران استان اصفهان

جلسه مدیران عامل باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان و شرکت ورق خودرو

از تیراندازان فوالد مبارکه در لیگ برتر 
تپانچه مردان سپاهان تقدیر شد

دوره دانش افزایی مربیان فوتبال 
شهرستان خواف به پایان رسید

 ورزش              ورزش             

در راستای گسترش فعالیت های
فرهنگی و ورزشی انجام شد؛

کادمیبا حضور رئیس فدراسیون تیراندازی؛  با حضور مدیران و مربیان آ
 باشگاه فوالد مبارکه سپاهان؛

برگزاری مرحله هشتادودوم مسابقه عکس 

ورزش در منزل

با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه انجام شد؛

تقدیرازمقامآورانمسابقاتکمپانیهایجهان)آتن2021(



در  ه ش   ۱۳۳۳ سال  در  کری  با مهدی   
شهرستان میاندوآب در یک خانواده مذهبی و 
باایمان متولد شد. در دوره دبیرستان هم زمان با 
ک وارد  کری به دست ساوا شهادت برادرش علی با

جریانات سیاسی شد.
پس از اخذ دیپلم به دانشگاه راه یافت و در رشته 
مهندسی مکانیک مشغول تحصیل شد. از ابتدای 
ورود به دانشگاه تبریز یکی از افراد مبارز این دانشگاه بود. 
کری در عملیات والفجر مقدماتی و والفجر  شهید با
یک، دو، سه و چهار با عنوان فرمانده لشکر عاشورا، 
کار، در انجام تکلیف و  به همراه بسیجیان غیور و فدا
نبرد با متجاوزین، آمادگی و ایثار همه جانبه ای از خود 

کری فرماندهی عملیات بدر را به  نشان داد. مهدی با
عهده گرفت. به خاطر شرایط حساس عملیات، طبق 
ک ترین صحنه های کارزار وارد شد  معمول، به خطرنا
و درحالی که رزمندگان لشکر را در شرق دجله از نزدیک 
هدایت می کرد، تالش می کرد تا مواضع تصرف شده را 
در مقابل پاتک های دشمن تثبیت کند. این عملیات 
گسترده با رمز » یا فاطمه الزهرا« )سالم اهلل علیها( در محور 
هورالهویزه در تاریخ 1۳ اسفند 1۳6۳ با محوریت سپاه و 

کری انجام شد. فرماندهی شهید با
سرانجام این فرمانده دالور در عملیات بدر در تاریخ 
25 اسفند 1۳6۳، در نبردی دلیرانه، براثر اصابت تیر 
مستقیم مزدوران بعثی، ندای حق را لبیک گفت و به 

امام صادق )علیه السالم(: 
هیچ نوروزی نیست، مگر آن که ما در آن روز منتظر فرج ظهور قائم 
آل  محمد )صلی اهلل علیه وآله( هستیم؛ چرا که نوروز از روزهای ما 

و شیعیان ماست.
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حدیث

اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــی

بازی 

عید نوروز یکی از جشن های باستانی   
ایرانیان است که با آغاز فصل بهار در ایران برگزار 
می گردد. عید نوروز نه تنها در میان ایرانیان 
دارای اهمیت است، بلکه پیوند عمیقی با 
مسئله والیت و رهبری مسلمانان دارد، از این 
که عید نوروز را جشن  روی شایسته است 
والیت دانسته و پیوسته در آن به یاد ظهور 
منجی عالم بشریت حضرت امام زمان، عجل 

اهلل تعالی فرجه الشریف، باشیم.
معلی بن خنس نقل می کند که روز نوروز به خدمت 
امام صادق )علیه السالم( رفتم. حضرت فرمود: 
آیا می شناسی این روز را؟ گفتم: فدایت شوم، 
این روزی است که ایرانی ها آن را بزرگ می دارند 
و این روز هدیه برای یکدیگر می فرستند. حضرت 
فرمود: سوگند یاد می کنم به حق خانه کعبه، که 
در مکه معظمه است، که این تعظیم کردن، برای 
امری قدیمی است که آن را برای تو تفسیر می کنم 
تا بفهمی.  گفتم: ای سید من و آقای من دانستن 
این مطلب به برکت شما، محبوب تر است نزد من از 
آنکه مردگان من زنده شوند و دشمنان من بمیرند.

حضرت فرمود: ای معلی به درستی که روز نوروز 
روز پیمان  این  که حق تعالی در  روزی است 
گرفت از انسان در روز الست، که وی را به یگانگی 
بپرستند و از برای او شریک قرار ندهند و در 
بندگی و پرستیدن هیچ چیز را شریک او نگردانند 
و ایمان بیاورند به پیامبران و حجت های او بر 
خلق و امامان و پیشوایان دین و ائمه معصومین 

)علیه السالم( و این اولین روزی است که در آن 
آفتاب طلوع کرد و بادهای آبستن کننده درختان 
وزیده است و گل ها و شکوفه های زمین آفریده 
شده است. و در این روز کشتی حضرت نوح بر کوه 
جودی قرار گرفته و در این روز جبرئیل بر حضرت 
رسول )صلی اهلل علیه و آله و سلم( نازل گردید و او 
را مأمور به تبلیغ نمود، یعنی بعثت پیامبر )صلی 
اهلل علیه و آله و سلم( در این روز بوده، و در این روز 
حضرت ابراهیم بت ها را شکست و در این روز بود 
که پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلم( به اصحاب 
خود امر کرد که با امیرالمؤمنین )علیه السالم( 
بیعت کنند و او را با این نام بخوانند، یعنی روز غدیر 
در این روز بوده است. در این روز خالفت به حضرت 
علی )علیه السالم( بازگشت و در این روز قائم آل 
محمد امام زمان )علیه السالم( ظاهر خواهد شد 
و بر دشمنان غالب می گردد و در هیچ روز نوروزی 
نیست، مگر آنکه ما انتظار فرج  کشیم و این روز را 
ایرانی ها حفظ کرده و حرمت آن را رعایت نموده اند 

و شما آن را ضایع کردید.

   برگرفته از کتاب بحاراالنوار جلد ۵۰

که  »متن یار« یک تبدیل گر متن است   
تصاویر دریافتی را پردازش و متن موجود در آن ها 
را استخراج می کند در این برنامه، برای تبدیل 
عکس به متن، تکنولوژی اوسی آر یا تشخیص 
حروف به کار رفته است که متن یار را تبدیل به 
یکی از دقیق ترین ابزارهای موجود در بازار برای 

متن فارسی کرده است. 
ایــن برنامــه از یــک اســکنر قــوی جهــت تشــخیص 
محــدوده کاغــذ اســتفاده می کنــد و عــالوه بــر آن 
اجــازه می دهــد کــه گوشــه های کاغــذ را بعــد از 
اســکن به دلخــواه بــرش بدهیــد. از دیگــر مزایــای 
این اپلیکیشــن می توان بــه ایــن مــوارد اشــاره کرد: 
تبدیل پی دی اف به ورد آنالین؛ تبدیل تصویر به 
ک گذاری  نوشــته و عکس به متن؛ امکان به اشترا
فایــل ورد یــا متــن در شــبکه های اجتماعــی؛ 
امــکان کپی کــردن متــن؛ امــکان ورود به سیســتم 
بــا شــماره همــراه یــا تلگــرام؛ امــکان اســتفاده از 

ــات تلگرامــی  ــا رب ــری در وب ســایت ی اعتبــار کارب
به صــورت هم زمــان.

استفاده از متن یار برای پردازش های ابتدایی 
رایگان است، اما برای ادامه باید حساب خود 
را شارژ کنید. استفاده از این خدمات نیازمند 
ورود شما به سیستم با استفاده از شماره 

تلفن همراه است.
 منبع: سامانه نرم افزار برتر

استاد محمدباقر کتابی، مفسر قرآن و   
ادبیات  پیشکسوت  استاد  و  نهج البالغه 
دانشگاه اصفهان بود. وی دارای دکترای الهیات 
و عرفان و فلسفه اسالمی دانشگاه تهران و 
همچنین تحصیالت حوزوی در سطح عالی 
ابوالفضل  آقایان محمد مهریار، میرزا  بود. 
همائی، حاج آقارحیم ارباب، حاج میرزا علی آقا 
شیرزای، آیت اهلل حاج شیخ مهدی نجفی، 
از  آیت اهلل طّیب  و  آیت اهلل حسین خادمی 

استادان دکتر کتابی بوده اند.
»رجال اصفهان در علم و عرفان و ادب و هنر«، 
کتاب وحدت وجود تألیف مرحوم  »مقدمه بر 
تألیفات  از  و...  نور«،  ضیاء  فضل اهلل  استاد 
کتابی است. اشتغال در امور قضایی،  مرحوم 
استاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی، 
عضویت در انجمن آثار و مفاخر اصفهان ازجمله 

مسئولیت های علمی و فرهنگی این استاد بود.
کتابی از تبار عالمان عامل و  استاد محمدباقر 

که زندگی اش  روشنفکران متعهد بود، مردی 
آمیخته با قرآن، نهج البالغه، مثنوی و حافظ و یا 
تعبیری دیگر، مرام و اندیشه اش آمیخته با عقل و 
عشق بود. استاد کتابی از تبار حاج آقا رحیم ارباب و 
استاد جالل الدین همایی بود؛ بزرگانی که نامشان 
هماره بر تارک زمان می درخشد. او از شیفتگان 
ارادتمندان  و  نهج البالغه  قرآن،  مأنوسان  و 
موالنا بود، در هر تکیه کالمش گریزی به قرآن یا 
نهج البالغه و اشعار موالنا می زد. رویش گشاده، 
کالمش نافذ و شیرین، همچون در گران بها بود و 
سخنانش بر دل می نشست، چون که از دلی آرام و 

سبک بال تراوش می کرد.
 برگرفته از سامانه مشاهیر

یبای امام صادق )علیه السالم(  فرموده ز
در مورد عید نوروز

؛    اپلیکیشن تبدیل عکس به متن متن یار

استاد محمدباقر کتابی

مناسبت

اپلیکیشن 

مشاهیر

مهدی باکری
شهید 

گذشـته بـازی  کـه در  حتمـا بـه خاطـر داریـد 
روز  در  متـداول  بازی هـای  از  یکـی  )دبلنـا(  دبرنـا 
سـیزده به در و شـب یلدا بود. امروز نسـخه آنالین 
این بازی با قابلیت پشتیبانی از بیش از ۳۰ نفر در 
بـا  هم زمـان  می توانیـد  شـما  و  اسـت  دسـترس 

هزاران بازیکن دیگر رقابت کنید.
کمی فرق دارد؛  کالسیک  قوانین این بازی با دبرنا 
کرده است.  ولی همین فرق ها آن راهیجان انگیزتر 
تا  چند  با  که  کنید  انتخاب  می توانید  بازی  اول 
کارت بازی می کنید. بعد از شمارش معکوس، بازی 
شروع می شود. سپس هر چند ثانیه یک عدد اعالم 
گر  کارت هایتان بگردید و ا که باید در میان  می شود 
گر  ا بگذارید.  لوبیا  یک  آن  روی  داشتید  را  عدد  آن 
کارت شما  تمام اعداد یک ردیف، ستون یا قطر از 
کنید که برنده شده اید.  اعالم شده باشد، باید اعالم 
ده  تنها  بازی،  هر  در  چون  کنید.  عجله  باید  ولی 
گر همه  ا کارت می تواند برنده شود و امتیاز بگیرد. 
بازی  کل  در  کارت  ده  یا  شود  برنده  کارت هایتان 
گردد، بازی تموم می شود و بسته به رتبه یا  برنده 

کرده اید جام می گیرید.  که دبرنا  کارت هایی  تعداد 
گر از بازی های دورهمی مثل منچ خوشتان می آید،  ا
کنید و لذت ببرید. در نسخه  دبرنا آنالین را امتحان 
شده  ایجاد  هم  چت  و  تیمی  بازی  امکان  جدید 
است. از دیگر ویژگی های این بازی می توان به این 
قوانین  درگیرکننده؛  ولی  ساده  کرد:  اشاره  موارد 
جدید جذاب؛ تقویت دقت و تمرکز؛ قابلیت بازی با 
کارت دبرنا در یک بازی؛ امکان بازی تا سقف  1 تا 8 
با  بازی  امکان  هم زمان؛  آنالین  صورت  به  نفر   40
دوستان؛ امکان انتخاب شکل مهره ها؛ امکان چت 
لیدربرد؛  رتبه بندی  جدول  دیگر؛  بازیکن های  با 
آواتار  انتخاب  ارتقای سطح لول آپ؛ امکان  امکان 

شخصی؛امکان دعوت  دوستان و گرفتن جایزه.
   منبع:سامانه بازی برتر

دبرنا

معرفی کتاب

 نویسنده: 
محمد میرشکرابی 
)شبان(

جهان  در  نو  سال  جشِن  کهن ترین  نوروز 
و  زبانی  و  دینی  و  قومی  گروه  هیچ  به  که  است 
سرزمینی وابسته نیست. این جشن برخاسته از 
مجموعه شرایط طبیعی و اقلیمی و فرهنگی فالت 
آن  با  پیوسته  و  پیرامون  سرزمین های  و  ایران 
است و از روزگارانی دور، زنده و پویا و برجا و پایدار 

مانده است. 
امـروز، از مناطـق شـرقی چیـن تـا دریـای مدیترانـه و از 
کرانه هـای سـند و تـا  دشـت های جنـوب سـیبری تـا 
خلیـج فـارس، نـوروز جشـن ملـی و سـنتی آغـاز سـال 
کـه  گسـترده ایـن سـرزمین ها  ملت هاسـت. در پهنـه 
گسـترش فرهنـگ ایرانـی اسـت،  حـوزه جغرافیایـی 
نـوروز شـاخص ترین عنصـر فرهنـگ معنـوی و وجـه 
مشترک مردمان بیش از دوازده کشور منطقه است. 

پرونـده ثبـت جهانـی نوروزبزرگ تریـن پرونـده ثبتـی 
در فهرسـت آثـار ثبت شـده در حـوزه میـراث معنـوی 
کشـورهای  ناملمـوس جهـان بـه شـمار مـی رود. در 
تاجیــــکستان،  آذربایــــجان،  افــغانســـتان،  ایـــــران، 
قرقیزسـتان،  ازبکسـتان،  قزاقسـتان،  ترکمنسـتان، 
ترکیه و عراق، نوروز جشـن رسـمی و سـنتی آغاز سـال 
کسـتان نیـز بـرای بخـش  اسـت و در هندوسـتان و پا
بزرگـی از مـردم، چنیـن جایگاهـی دارد. به جـز این هـا 
کردنشـین، نوروز جشـن ملی  در تمام سـرزمین های 
و سـنتی و بزرگ تریـن جشـن سـال اسـت. افـزون بـر 
که در طول  سـرزمین های یادشـده، نوروز را ایرانیانی 
بـه  کرده انـد،  مهاجـرت  دیگـر  کشـورهای  بـه  تاریـخ 
همـراه خـود بـه همه جـا برده اند. بدین سـبب امروزه 
نـوروز در شـرق اروپـا، مناطـق غربـی چیـن و اسـتان 
کیانـگ بخش هایـی از سـواحل شـرقی آفریقـا  سـین 
تـا روسـیه و ایـاالت متحـده آمریکا و نیز در کشـورهای 
حاشـیه جنوبـی خلیـج فـارس به عنـوان یـک جشـن 

سـنتی وارد فرهنـگ ایـن سـرزمین ها شـده اسـت.
   منبع: سامانه کتاب برتر

کهن مرد بازندهنوروز سال جشن 

یال معرفی سر

مـــرد بازنـــده جدیدتریـــن فیلـــم ســـینمایی محمدحســـین 
مهدویـــان اســـت کـــه قـــرار اســـت بـــرای اولیـــن بـــار در چهلمیـــن 
جشـــنواره فیلـــم فجـــر داشـــته نمایـــش داده شـــود. جـــواد عزتـــی بازیگـــر 
محـــوری ایـــن فیلـــم ســـینمایی اســـت. محمدحســـین مهدویـــان کـــه 
ســـال گذشـــته بـــا فیلـــم شیشـــلیک در جشـــنواره فیلـــم فجـــر حاضـــر 
شـــد، پـــس از درخشـــش در ســـاخت ســـریال زخـــم کاری، بـــه ســـراغ 
داســـتانی متفـــاوت رفـــت تـــا مـــرد بازنـــده را بـــه چهلمیـــن جشـــنواره 

فیلم فجر برساند.
ــته  اســـت  ــن گذاشـ ــه سـ ــا بـ ــی پـ گاهـ ــور آ ــده حکایـــت یـــک مأمـ ــرد بازنـ مـ
کـــه زندگـــی بـــه ســـامانی نـــدارد و در پـــی یـــک قتـــل مشـــکوک بایـــد مســـیر 
آینـــده زندگـــی خـــودش و سروشـــکل رفتـــار حرفـــه ای و خانوادگـــی اش 
را تعییـــن کنـــد. او یـــک شـــخصیت فرتـــوت و بازنـــده اســـت کـــه تـــالش 
می کنـــد علی رغـــم خســـتگی و خمودگی هایـــش کار درســـت را انجـــام 
ــه تـــالش می کنـــد در  ــرد بازنـــده ای اســـت کـ ــتان حکایـــت مـ دهـــد. داسـ
انتهـــای کار، تـــن بـــه بازنـــده بـــودن ندهـــد. تمـــام زندگـــی احمـــد )جـــواد 
ـــا خانـــواده و  عزتـــی( صـــرف کار شـــده و در ایـــن میـــان ارتبـــاط به ســـامانی ب
ـــه  ـــدارد. کلیـــت فیلـــم حکایـــت بزنگاه هایـــی اســـت ک مشـــخصا پســـرش ن
ـــود و ایـــن  ـــنا می ش ـــی اش آش ـــورد کار و زندگ ـــا واقعیت هایـــی در م ـــد ب احم
ـــی او  ـــر و دگردیس ـــث تغیی ـــش روی او باع ـــی پی ـــب موانع ـــا در قال واقعیت ه
می شـــود. او بـــه شـــکلی نمادیـــن بـــر ترس هـــا و دردهـــای مزمنـــش غلبـــه 

می کنـــد تـــا تصمیمـــی متفـــاوت بگیـــرد.
نکتـــه مهـــم فیلـــم همـــکاری مجـــدد مهدویـــان و ابراهیـــم امینـــی در 
مرحلـــه نـــگارش فیلم نامـــه اســـت. اتفاقـــی کـــه باعـــث شـــده تـــا سروشـــکل 
ـــان یعنـــی  ـــر قبلـــی مهدوی فیلمنامـــه معمایـــی و جنایـــی فیلـــم نواقـــص اث
گـــی برجســـته دیگـــر فیلـــم اجـــرای  زخـــم کاری را نداشـــته باشـــد. ویژ
ــرد شـــصت  ــای نقـــش یـــک پیرمـ ــی و ایفـ ــواد عزتـ ــوب جـ ــا و خـ قابل اعتنـ
کـــه در ســـال های اخیـــر نقش هـــای  و انـــدی ســـاله اســـت. عزتـــی 
متنوعـــی را بـــازی کـــرده و بخـــش عمـــده آن هـــا در آثـــار محمدحســـین 
ــر  ــا تکیه بـ ــنگین و بـ ــا گریـــم سـ ــرد بازنـــده بـ ــوده اســـت، در مـ ــان بـ مهدویـ
تکیدگـــی و ویژگی هـــای بدنـــی و فیزیکـــی بـــه کار بســـته شـــده در اجـــرای 
نقـــش توانســـته تـــا حـــد خوبـــی شکســـت خوردگی و خمودگـــی ابتدایـــی 

ــد. ــیم کنـ ــی او را ترسـ ــان نهایـ ــد و طغیـ ــخصیت احمـ شـ
کارگردانـــی مهدویـــان و مـــدل  از ســـوی دیگـــر شـــکل و شـــمایل 
بهره گیـــری اش از دوربیـــن و قاب بنـــدی نوعـــی از پختگـــی را در روایـــت 
بصـــری غیرتاریخـــی و روایتگـــری داســـتانی در دل رخدادهـــای امـــروز 
اجتمـــاع ایـــران تداعـــی می کنـــد. عمـــده ضعـــف فیلـــم در قالـــب ترســـی 
اســـت کـــه بـــرای ورود عریان تـــر بـــه موضوعـــی کـــه محوریـــت داســـتانش 
ـــده دســـت روی  ـــل ردگیـــری اســـت. فیلم نامـــه مـــرد بازن را شـــکل داده قاب
ـــا پرهیـــز  موقعیتـــی اجتماعـــی و سیاســـی گذاشـــته اســـت کـــه پرداختـــِن ب
بـــه آن بـــه کلیـــت فیلـــم لطمـــه زده اســـت. ایـــن نقیصـــه در بیســـت دقیقـــه 
پایانـــی فیلـــم و در مرحلـــه گره گشـــایی و تصمیـــم و تحـــول نهایـــی بـــه 
چشـــم می آیـــد و منجـــر بـــه ایـــن شـــده کـــه نوعـــی حـــس اغنانشـــدگی در 
مخاطـــب ایجـــاد شـــود. در واقـــع مشـــخص نشـــدن سرنوشـــت پرونـــده 
و تصمیـــم نهایـــی احمـــد به نوعـــی گنـــگ بیـــان شـــده اســـت. کلیـــت 
داســـتان فیلـــم هـــم حکایـــت غلبـــه یـــک جریـــان جانـــی و فاســـد و نفـــوذ 
آن بـــه تمـــام الیه هـــای ســـاختار اجتماعـــی و قضایـــی داســـتان اســـت و 
در نهایـــت تصمیـــم احمـــد تأثیـــر آن چنانـــی بـــر ایـــن جریـــان نـــدارد و بیشـــتر 
تداعی کننـــده کنـــار کشـــیدن و تصمیـــم انفعالـــی اوســـت. در واقـــع در 
ایـــن شـــکل از روایت گـــری مـــرد بازنـــده، بازنـــده می مانـــد بـــا ایـــن تغییـــر 
جزئـــی کـــه تـــالش می کنـــد در دل تمـــام از دســـت دادن هایـــش دســـت کم 
مهـــر فرزندانـــش را بـــه دســـت آورد، امـــا گـــره اصلـــی و محـــوری داســـتان 

حل ناشـــده باقـــی می مانـــد.
   منبع: سامانه فیلیمو
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لقای معشوق نائل گردید. هنگامی که پیکر مطهرش را از طریق آب های 
هورالعظیم انتقال می دادند، قایق حامل پیکر وی، مورد هدف آرپی جی 

دشمن قرار گرفت و قطره ناب وجودش به دریا پیوست.
   منبع: سامانه بنیاد شهید


