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 تحت پوشش

مدیرعامل صندوق فوالد در بازدید از فوالد مبارکه پس از گذشت 3 سال؛
ح کرد؛ مطر

رکوردهایی که در پی هم رقم می خورد؛

 روزهای طالیی 
فوالدمردان مجتمع فوالد سبا

 رکورد تولید روزانه کالف گرم 
در ناحیه نورد گرم فوالد 

مبارکه شکسته شد
4 23
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طراحی و تولید 8 محصول جدید در فوالد مبارکه

معاون بهره برداری فوالد مبارکه  ضمن اشاره به دستاوردهای سال 1400خبر داد؛

یادداشت 

اطالعیه

در هفته ای که گذشت، بیست وپنج فروردین، هم زمان با بهار طبیعت، 
به مناسبت اهمیت منابع انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه های هر 

سازمان به عنوان روز ملی منابع انسانی نام گذاری شده بود.
هم زمانی ایـن روز بـا اولین ماه سـال و بهـار طبیعـت را یـادآور ایـن می دانیم که 
منابع انسـانی هم مانند تمـام اجزای دیگـر سـازمان باید به صورت مسـتمر به 
فکر نـو شـدن، بهبـود دادن و تحول خـود و دیگـران باشـند. همچنین ایـن روز 
یادآور خوبی اسـت برای تمام مدیران سـازمان ها که منابع انسـانی مهم ترین 
سرمایه شـان اسـت. یادمـان باشـد کـه ایـن منابـع بایـد حفـظ و نگهـداری 
گـر بـه آن بی توجهی یـا کم توجهـی گـردد و حق آن  بشـوند، ماننـد طبیعت که ا
به جـا آورده نشـود، شـرایط بهینـه خـود را از دسـت خواهـد داد، منابع انسـانی 
گـر متحمـل کم توجهـی شـود، شـرایط بهینـه را از دسـت می دهد و آسـیب  نیز ا

خواهـد دیـد.
 این مناسبت ها بهانه خوبی است که مانند بهار که با آمدنش سختی های 
زمستان زدوده می شوند، مدیران سازمان ها نیز نا مالیمت هایی را که به هر 
شکل، به دلیل شرایط محیط داخلی یا بیرون سازمان برای نیروی انسانی به 

وجود می آید از دل آنان با شیوه های مناسب مدیریتی بزدایند.

 این روز و تقارن آن با بهار طبیعت همچنین نمایانگر این است که باید تالش 
کنیم فعالیت های خود در عرصه مدیریت این سرمایه های مهم را به روزرسانی 
و بازآفرینی کنیم. این کار موجب می شود بتوانیم نقش خود  را در مدیریت 
گر این مهم به خوبی اتفاق بیفتد،  مهم ترین داشته خود به خوبی ایفا کنیم. ا
قطعا سرمایه های انسانی به دلیل ماهیت نامحدود و تکرار نشدنی شان ما را 

شگفت زده خواهند کرد.
 پس بیاییم یک بار دیگر با نگاه درست به منابع انسانی و یادآوری اینکه این 
عزیزان مهم ترین سرمایه سازمانی ما هستند، برای بهبود شرایط محیط کار، 
بهبود کیفیت زندگی سازمانی و اجتماعی همکاران خود در سازمان ها تالش 
مقدس و خداپسندانه ای داشته باشیم. بدون شک این تنها راه موفقیت 
سازمان ها خواهد بود و به اعتقاد متخصصان حوزه منابع انسانی، راه دومی 

وجود ندارد.
 در پایان امیدوارم گرامیداشت این روز، یادآور گوشه ای از احترام ما به این 

مهم ترین سرمایه های سازمانی و اجتماعی باشد.
 مهدی کفایت
 معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی

یم نیروی انسانی؛ تنها راه موفقیت سازمان ها تکر
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یم اهل بیت،  میالد کر
 امام حسن مجتبی )علیه السالم (

مبارک باد

شرایط اعطای وام ازدواج سازمان تأمین اجتماعی
ینه ازدواج سازمان تأمین اجتماعی: کمک هز  

ینه   سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کنند و دارای شرایط قانونی الزم می باشند، مبلغی به عنوان کمک هز

ازدواج پرداخت می نماید،  درصورتی که طرفین عقد ازدواج )زن و مرد( واجد شرایط باشند.

ینه ازدواج: یافت کمک هز  شرایط الزم برای در

- بیمه شده باید ظرف 5 سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل 720 روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشد.

- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد.

- ازدواج اول باشد.

- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر اسناد رسمی ازدواج ثبت شده باشد.

ینه ازدواج: مبلغ کمک هز

یافتی مشمول کسر حق بیمه در آخرین دو سال ینه ازدواج، برابر با یک ماه متوسط حقوق یا مزد بیمه شده است، یعنی جمع در   میزان کمک هز

 قبل از ازدواج تقسیم بر 24، درصورتی که عدد حاصل کمتر از حداقل دستمزد کارگر عادی در تاریخ عقد باشد. مبلغ مذکور تا حداقل دستمزد زمان عقد 

تعدیل می گردد.

یافت: نحوه در

یافت اطالعات ثبت ازدواج از سازمان  ینه ازدواج مستلزم ارسال لیست حق بیمه مربوط به ماه وقوع عقد و در یافت کمک هز  با توجه به اینکه در

ینه ازدواج از طریق سایت خدمات غیرحضوری سازمان تأمین  یافت کمک هز ثبت احوال است، خواهشمند است 2-3 ماه بعد از تاریخ عقد جهت در

اجتماعی به آدرس: https://es.tamin.ir اقدام فرمایید.
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تجارتایرانواوراسیابهزودیآزادمیشود
سازمان توسعه تجارت اعالم کرد که تا پیش از پایان سال میالدی جاری، تجارت میان ایران و اوراسیا آزاد خواهد شد.

کمبودمواداولیهدربسیاریازواحدهایصنعتیاستانالبرز
وزیر صمت گفت: بسیاری از واحدهای صنعتی البرز با کمبود مواد اولیه به ویژه در حوزه مواد پتروشیمی مواجه اند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و 
کارگزاران نظام همه مسائل کشور را قطعا قابل حل خواندند 
کید کردند: منظومه  و با تبیین ابعاد مختلف شعار سال، تأ
گون آن در  قدرت جمهوری اسالمی و دستاوردهای گونا
بخش های مختلف، ایران را به الگویی جذاب برای ملت ها 
تبدیل کرده و ناامید کردن مردم و القای حس بن بست، جفا 

به مردم و انقالب است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنانشان و در بیان 
توصیه های معنوی، با استناد به آیات قرآنی و ادعیه، استغفار 
را همراه با نیت صادقانه، موجب صفا و طهارت روحی و جلب 
رحمت الهی در زندگی فردی و همچنین در میدان های ملی و 

عرصه های بزرگ اجتماعی خواندند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: با وجود موارد منفی در اقتصاد، در 
همین حوزه نیز نشانه های موفقیت وجود دارد که یک نمونه 

آن تاب آوری اقتصاد کشور در برابر تحریم های بی سابقه است.
رهبـر انقـالب در بــــخش دیگـــری از سخنانشـان و در بیــــان 
نکاتـی دربـاره شـعار سـال، بـا اشـاره بـه بعضـی دیدگاه هـای 
مطرح شـده دربـاره ناسـازگاری دو خصوصیـِت »دانش بنیانـی« 
کـه بـا  گفتنـد: ایـن حـرف درسـت اسـت  و »اشـتغال آفرینی« 
پیشـرفِت فنـاوری، نیـاز بـه نیـروی انسـانی کمتـر می شـود امـا 
ایـن مطلـب دربـاره شـرایط کشـور مـا کـه ظرفیت هـای تعطیـل 
دارد  پایین دسـت  بخش هـای  در  زیـادی  نیمه تعطیـل  یـا 
صـادق نیسـت و بـا دانش بنیـان کـردن تولیـد در ایـن بخش ها، 

فرصت هـای شـغلی نیـز چنـد برابـر می شـود.
ایشان نتیجه تولید دانش بنیان را ارتقای نیروی انسانی شاغل 
و به کارگیری جوانان تحصیل کرده خواندند و افزودند: متأسفانه 
درصد باالیی از دانش آموختگان کشور در عرصه های غیرمرتبط 
با رشته تحصیلی خود شاغل هستند که با گسترش شرکت های 
دانش بنیان، کیفیت نیروی انسانی دستگاه ها نیز ارتقا می یابد 

و نخبگان از روی آوردن به مشاغل کم ارزش بی نیاز می شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، معاونت علمی را موظف به تعیین 
ضوابط کیفی و شاخص های دقیق برای پذیرش شرکت های 
کردند: افزایش تعداد  دانش بنیان دانستند و خاطرنشان 
شرکت ها کافی نیست و در این زمینه باید شاخص های حیاتی 
دیگری همچون نوآوری، کاهش ارزبری، اشتغال آفرینی، قابلیت 

صادرات و رقابت پذیری نیز موردنظر قرار بگیرد.
کید بر اینکه توسعه شرکت های دانش بنیان باید  رهبر انقالب با تأ
بر اساس اولویت ها و با نیازسنجی بر مبنای گره گشایی از مسائل 
کشور باشد، گفتند: شرکت های دانش بنیان در بخش هایی 
همچون بخش کشاورزی توسعه یابند که امنیت اقتصادی 
کشور وابسته به آن ها است، ظرفیت جذب نیروهای متخصص 
و غیرشاغل در آن ها باال است و یا بخش هایی مانند نفت و 
گاز و معادن که با خام فروشی، منابع ارزشمند کشور را بدون 

ارزش افزوده صادر می کنند.
ایشان در این زمینه افزودند: متأسفانه مواد خام در کشور با 
قیمت ارزان صادر، و محصول نهایی با قیمت گران وارد می شود 
درحالی که با تولید دانش بنیان باید این روند اصالح و محصول 

نهایی تولید و صادر شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به احتماالتی که درباره برخی 
گر  ح می شود، گفتند: مراقب باشیم ا گشایش های ارزی مطر
احتماال گشایشی ایجاد شد، درآمدها صرف واردات بی رویه 
نشود و به مسائل زیربنایی ازجمله حمل ونقل جاده ای و ریلی، 
شرکت های دانش بنیان، نوسازی صنایع، راه های ارتباطی با 
کشورهای همسایه و حل مشکل مهم آب اختصاص یابد که 
خوشبختانه دولت در مسئله آب کارهای خوبی آغاز کرده اما 

حل این مشکل به پول نیاز دارد.
خوب  جهت گیری  به  اشاره  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
کید کردند: مسئوالن مطلقا معطل مسئله  دیپلماسی کشور تأ
هسته ای نشوند و بر اساس واقعیات کشور به برنامه ریزی و 

اقدام برای حل مشکالت بپردازند.
کرات را، انقالبی، متدین و پر جدوجهد  ایشان مسئوالن مذا
کره کننده  خواندند و افزودند: وزیر امور خارجه و مسئوالن مذا
کز داخلی می دهند. نقد و اظهارنظر  گزارش های دقیقی را به مرا
درباره عملکرد آن ها هم ایرادی ندارد، به شرط اینکه از سوءظن 
و بدبینی به دور باشد و همچنانکه بارها گفته ام موجب تضعیف 

عناصر میدان و ناامیدی مردم نشود.
کره کننده  رهبر انقالب با ابراز خرسندی از مقاومت هیئت مذا
در مقابل زورگویی ها و زیاده خواهی ها گفتند: طرف مقابل که 
ج شد اآلن احساس درماندگی  بدعهدی کرد و از برجام خار
که با اتکای به مردم از  و بن بست می کند، اما نظام اسالمی 
مشکالت زیادی عبور کرده، از این مرحله هم عبور خواهد کرد.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

کرات نشود؛  کشور مطلقا معطل مذا
کره کنندگان انقالبی،  مذا

 مؤمن و پر  جد  و جهدند

 رکورد تولید روزانه کالف گرم 
در ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه شکسته شد

غیورمردان عرصه تولید فوالد مبارکه موفق شدند 
با تولید ۲۰ هزار و ۳۳۵ تن کالف گرم در خط نورد 
گرم، رکورد ارزشمند دیگری را به ثبت برسانند و رکورد 
قبلی تولید روزانه کالف گرم را که به میزان ۲۰ هزار و ۲۶۵ تن در ۱۲ 
فروردین ماه ۱۳۹۸ ثبت شده بود ارتقا دهند و این مقدمه ای بر تقویت 

تولید این محصول است.
غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد اظهار کرد: در رکوردشکنی اخیر، عزم تالشگران ناحیه نورد 
به گونه ای جزم شده بود که انتظار می رفت عدد رکورد روزانه خط نورد گرم 
فوالد مبارکه بیش از عدد حاصل شده باشد، اما به دلیل بروز مشکالتی در 

خط به میزان تولید کمتری رسیدیم.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی و آماده نگه داشتن خط تولید از مهم ترین 
عوامل این رکورد به شمار می رود، افزود: اراده پوالدین کارکنان رمز 
موفقیت در رکوردشکنی های فوالد مبارکه است که امورات روزانه 
از قبیل تعمیرات را به خوبی مدیریت کرده و مشکالت را با سرعت 

حل کردند.
رکوردی که پس از گذشت 3 سال شکسته شد

مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه با اشاره به حالوت و شیرینی 
وصف ناشدنی این رکورد خاطرنشان کرد: این رکورد برای همه دل چسب 
بود و ظرفیت برداشتن گام های بزرگ سال هاست که در ناحیه نورد گرم 
ایجاد شده است. در نخستین ماه سال جاری کارکنان فوالد مبارکه تکاپو، 
انگیزه و روحیه بیشتری پیدا کردند تا همگام با دیگر نواحی تولید، ناحیه 

نورد گرم نیز پیشروی کند.
وی اذعان داشت: اختالف این رکورد با رکورد قبلی که در 12 فروردین ماه 
سال 98 به میزان 20 هزار و 265 تن ثبت شده بود نیز قابل توجه است 
کنون به عدد 20 هزار و 335 تن رسیده است. این رکورد ارزشمندی  و ا

است و امیدوارم بتوانیم در ناحیه نورد گرم رکورد ماهیانه قابل توجهی 
داشته باشیم.

تولید بیش از 70 درصد کالف گرم موردنیاز کشور در فوالد 
مبارکه

علی حاجیان نژاد، مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه با اشاره به این 
رکوردزنی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در آغازین روزهای سال 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« غیورمردان ناحیه نورد گرم همگام با 
سایر نواحی گروه فوالد مبارکه و در راستای اهداف کلیدی شرکت و کشور، 
با همدلی و همیاری موفق به ثبت رکوردی جدیدی در تولید روزانه کالف 

گرم به میزان 20 هزار و 335 تن در 20 فروردین ماه گردیدند.
وی افزود: در حال حاضر در خط تولید نورد گرم شرکت فوالد مبارکه، بیش 
از 70 درصد کالف گرم موردنیاز کشور تولید می شود و چندین سال است 
کثر توان خود تولید داشته و از ظرفیت تولید نامی خود  که این خط با حدا

عبور کرده است.
وابستگی میزان تولید خط نورد گرم به ترکیب ابعادی و گرید
مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این خط به 
گی تنوع باالی تولید ابعادی )ضخامت و عرض( و  دلیل دارا بودن ویژ
امکان تولید گریدهای مختلف، از خطوط منحصربه فرد نورد گرم در 

کشور و منطقه است.
وی اذعان داشت: میزان تولید خط نورد گرم مشابه سایر خطوط، کامال 
به ترکیب ابعادی و گریدی برنامه ریزی تولید وابسته بوده و در سال های 
اخیر، به دلیل گرایش سفارش های ورق های گرم فوالدی به سمت تولید 
ابعاد و گریدهای بحرانی )ضخامت ها و عرض های پایین یا ضخامت های 
کیفیت سخت(، دست یابی به رکوردهای تولید و حتی ظرفیت های  باال با
تولید در خط نورد گرم فوالد مبارکه، بسیار سخت و تقریبا غیرممکن 

گردیده بود.

رکورد فروردین ماه مقدمه ای برای موفقیت های بعدی 
ناحیه نورد گرم

حاجیان نژاد با بیان اینکه مشکالتی نظیر تعویق اجرای پروژه های 
بهینه سازی خط نورد گرم به دلیل تحریم های ظالمانه و بیماری همه گیر 
کووید 19 در این خصوص مزید بر علت شده بود، گفت: در نخستین 
روزهای کاری سال جدید، همکاران سخت کوش ناحیه نورد گرم با عزمی 

راسخ نسبت به افزایش تولید و بهبود رکوردهای تولیدی اقدام کردند.
وی تصریح کرد: با تالش مستمر کارکنان، نخستین گام یعنی کسب رکورد 
روزانه تولید کالف گرم در 20 فروردین ماه برداشته و برگ زرین دیگری به 
مجموعه افتخارات گروه فوالد مبارکه افزوده شد. این دستاورد ارزنده 
اتمام کار نیست و به یاری خداوند، مقدمه ای برای موفقیت های روزافزون 

بعدی ناحیه نورد گرم خواهد بود.
موفقیت غرورآفرین، نتیجه همدلی و تالش شبانه روزی

مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت: این موفقیت 
غرورآفرین که نتیجه همدلی و تالش شبانه روزی همکاران در ناحیه نورد 
گرم اعم از امانی و پیمانکار است، در حالی محقق گردید که شاخص های 
مهم دیگر، ازجمله ایمنی و کیفیت محصوالت ناحیه نورد گرم نیز در 
بهترین وضعیت خود قرار دارند؛ کسب مقام نخست عملکرد ایمنی ناحیه 
نورد گرم در فوالد مبارکه و اهتمام ناحیه در تولید کالف های کیفی موردنیاز 

واحدهای استراتژیک کشور، مصداق هایی از این امر هستند.
کلیه همکاران،  کرد: این دستاورد مهم را به  وی در پایان اضافه 
ذی نفعان و شرکای کسب وکار گروه فوالد مبارکه تبریک عرض می کنیم 
و از حمایت های مدیریت عالی شرکت و سایر مدیریت های سازمان و 
همچنین زحمات بی دریغ کلیه همکاران ناحیه نورد گرم و پشتیبانی 
سایر نواحی و شرکت های پیمانکار همکار نورد گرم صمیمانه تشکر و 

قدردانی می نماییم.

کبری محمدی معاون بهره برداری فوالد  عباس ا
گفت وگو با خبرنگار فوالد از طراحی و  مبارکه در 
تولید ۸ گرید جدید در این شرکت خبر داد و گفت: 
این دستاورد با تکیه بر دانش تخصصی و توانمندی های داخلی، 
برنامه ریزی های دقیق و مدون مدیران بهره برداری و همکاری 
سایر واحدهای ذی ربط در حوزه های تختال، کالف گرم، کالف 
اسیدشویی، گالوانیزه و تسمه های بسته بندی در سال ۱4۰۰ صورت 
گرفت و عالوه بر قطع واردات و خروج ارز از کشور زمینه صادرات این 

محصوالت نیز محقق گردید.
وی با معرفی این گریدهای جدید که در سال 1400 طراحی و تولید گردیده 
افزود: کالف گرم -)ST-52)FAT، یک گرید مقاوم به خستگی است که در 
سرندهای احیا مستقیم، سیستم های تعلیق خودرو و نیز پل ها کاربرد 
دارد؛ همچنین کالف سرد -HX220YD یک گرید شکل پذیر و دارای 

استحکام باالست که کاربرد آن در صنعت خودروسازی است.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: کالف اسید شویی 
-HE445D و کالف گرم 550YC نیز گریدهایی با استحکام باال هستند که 
در صنایع خودروسازی کاربرد دارند؛ تختال API X80 نیز از گریدهای ویژه 
و مهمی است که کاربرد آن در صنایع نفت و گاز و برای ساخت لوله های 

انتقال سیاالت است.
وی با بیان اینکه گرید تسمه های بسته بندی برای بسته بندی کالف 
طراحی و تولید شده است، اذعان داشت: گرید HCT600X برای ساخت 
قطعات ضربه گیر بدنه خودرو طراحی و تولید شده و گرید DX56D نیز 

که یک گرید فوق کششی است، در صنعت خودروسازی کاربرد دارد.
علیرضا مولوی زاده مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه 
نیز در خصوص جزئیات تخصصی این گریدها توضیحاتی ارائه کرد که به 

شرح زیر است:
ج کشور تأمین  ۱( گرید)ST-52(FAT: این گرید پیش از این، از خار
 ST52 می گردید و در برخی شرایط به دلیل عدم امکان تأمین از گرید
معمولی به جای آن استفاده می شد که عملکرد مطلوبی نداشت؛ در 
همین راستا این گرید به منظور استفاده در قطعاتی که تحت تنش 
متناوب قرار دارند و باید مقاوم به خستگی باشند، طراحی و تولید شد. 
ک ترین انواع شکست در فلزات است و فلز  که خستگی یکی از خطرنا ازآنجا
در تنش های پایین تر از تنش تسلیم شکسته می شود، پیش بینی زمان و 
شرایط تنشی تخریب قطعه بسیار مشکل است و می تواند با خسارت های 
زیاد و گاه فاجعه بار در صنعت همراه باشد؛ خوشبختانه تعداد سیکل 
پاس شده برای شکست ST52-FAT در تنش 350 مگاپاسکال 4 برابر 
تعداد سیکل شکست ST52 معمولی بود. کاربرد این گرید برای ساخت 
پل ها، قطعات تعلیق اتومبیل، قالب های شکل دهی فلزات، سرندها و 

قطعات با ارتعاش باالی در معرض خستگی است.

گرید HX220YD: به دنبال درخواست شرکت ایران خودرو و   )۲
ک بنزین خودرو »تارا«، بررسی استاندارد  به منظور استفاده در تولید با
مربوطه صورت گرفت و گرید فوق که باید شکل پذیری باال و خواص 
مکانیکی مناسبی داشته باشد و ضمنا مقاوم به خوردگی باشد، با پوشش 
140 گرم بر مترمربع و با همکاری شرکت ورق خودرو با ابعاد 0.9*900 
طراحی و تولید گردید. این گرید بر اساس استاندارد EN10346 طراحی 
شده و از گریدهای شکل پذیر مستحکم محسوب می گردد. با تولید این 
گرید ویژه شرکت ایران خودرو امکان جذب سفارش های دیگر مشتریان 
نیز فراهم گردید. استحکام تسلیم این فوالد در بازه 220 تا 280 مگاپاسکال 
و استحکام کششی آن در بازه 340 تا 420 مگاپاسکال است و از فوالدهای 

بااستحکام باال و با میزان کربن پایین است.
گرید به صورت کالف اسیدشویی و مورد  گرید HE445D: این   )۳
درخواست خودروسازان است و از فوالدهای میکروآلیاژی استحکام 
باال تلقی می شود که بر اساس استاندارد PSA-B533316 با ابعاد 
970*3 طراحی و تولید گردید. خواص مکانیکی این گرید با استحکام 
تسلیم 420 تا 520 مگاپاسکال، استحکام نمایی 490 تا 590 مگاپاسکال 
و انعطاف پذیری حداقل 22 درصد بوده و کاربرد گسترده ای برای 

خودروسازان و قطعه سازان دارد.
4( گرید 550YC: این فوالد در استانداردهای داخلی شرکت Posco کره 
جنوبی تعریف شده است؛ این محصول جزو گریدهای HSLA قرار گرفته 
و عناصری نظیر Nb و Ti به این فوالد اضافه شده است. به واسطه حضور 
این عناصر ذرات کاربونیترید در ریزساختار توزیع می شوند. به دلیل 
اینکه این ذرات حرکات نابجا را با محدودیت روبه رو می کنند، استحکام 
و مقاومت به ضربه آن ها افزایش می یابد. این فوالد دارای حداقل 
استحکام 550Mpa است و معموال در سیستم تعلیق خودروهای جدید 

شرکت سایپا مورد استفاده قرار می گیرد.
کسین، مبنی بر  ۵( تختال API X80: پیرو درخواست شرکت فوالد ا
 API 5L X80 تولید تختال موردنیاز برای تولید پلیت با کیفیت تجاری
جهت تولید لوله موردنیاز برای صنایع انتقال نفت و گاز شیرین، کار 
ساخت موردنظر در واحد متالورژی و روش های تولید طراحی و پس 
از اخذ تأییدیه الزم ذوب ریزی پس از انجام فرایندهای کوره قوس 
الکتریکی، کوره پاتیلی و واحد گاززدایی در ماشین ریخته گری 5 صورت 
گرفت و تختال هایی با ابعاد 1500*250 میلی متر گردید. گفتنی است آنالیز 
شیمیایی تختال های مذکور حاوی عناصر آلیاژی مولیبدن، تیتانیوم، 
کثر میزان سولفور، هیدروژن و  نیوبیوم و وانادیوم است. همچنین حدا
کسیژن تختال های مذکور کنترل شده است؛ تختال های مذکور پس از  ا
کرواچ و بررسی عیوب سطحی به  انجام آزمایش های آنالیز شیمیایی و ما
کسین ارسال گردید و با موفقیت به پلیت با کیفیت تجاری  شرکت فوالد ا

APIX80 تبدیل شده است.

۶( تسمه های بسته بندی: یکی از مواد مصرفی در نواحی نورد گرم و 
نورد سرد، تسمه های بسته بندی هستند که پس از اعمال تحریم های 
ظالمانه علیه کشور، ورود آن ها به داخل کشور غیرممکن شد؛ بنابراین 
فوالد مبارکه اقدام به تولید داخلی این تسمه ها کرد. این شرکت در مرحله 
اول اقدام به تولید ورق فول هارد تسمه نمود و پس از تحویل به شرکت 
دیگری و اعمال پوشش و عملیات پخت، محصول را به صورت تسمه وارد 

شرکت کرده و آن ها را در خطوط بسته بندی استفاده کرد.
7( گرید HCT600X: ورق های ضخامت پایین و استحکام باالی سرد 
نوردیده اخیرا موردتوجه بسیاری از خودروسازان قرار گرفته اند؛ مهم ترین 
دلیل تمایل به این فوالدها نیاز به کاهش وزن خودرو و افزایش امنیت 
سرنشین خودرو است؛ در این راستا خودروهای فوق کم کربن استحکام 
باال و پخت سخت پذیر توسعه یافتند، ولی شکل پذیری این فوالدها با 
افزایش استحکام بسیار کاهش می یابد. بنابراین نیاز به تولید فوالدهایی 
که هم زمان با افزایش استحکام، دارای شکل پذیری مناسبی باشد در 
صنعت خودروسازی احساس شد. فوالدهای دوفازی نخستین نوع از 
این دست فوالدها بودند که این نیاز را برطرف می کنند و این محصول با 

همکاری شرکت ورق خودرو تولید گردید.
۸( گرید DX56: این گرید کشش پذیرترین گریدی است که توسط 
خودروسازان به صورت گالوانیزه درخواست شده است. ورق خام این 
گرید به ورق خودرو تحویل و این شرکت با انجام آنیل مناسب خواص 
الزم را به دست می آورد. این گرید از فوالدهای IF با درصد کربن بسیار 
پایین به شمار می آید و خواص فوق کششی دارد و استاندارد تولیدی 

آن EN10346 است.
علیرضا مولوی زاده مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه 
همچنین ضمن تشریح دستاوردهای فوق ابراز امیدواری کرد: در سال 
1401 نیز که مزین به نام »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« است، 
طراحی و تولید محصوالت جدید با قدرت ادامه یابد و در سال های آتی با 
راه اندازی خطوط توسعه جدید، کشور از واردات سایر محصوالت فوالدی 
بی نیاز شود و زمینه صادرات نیز بیش از پیش محقق گردد. گفتنی 
است در طراحی و تولید گریدهای فوق، کارشناسان واحد متالورژی و 
روش های تولید با همکاری کارشناسان نواحی تولیدی نقش محوری 

را ایفا کرده اند.
وی در پایـان ضمـن تقدیـر از حمایت هـای مدیرعامـل و معـاون 
تولیـد  مدیریت هـای  گسـترده  همـکاری  از  شـرکت،  بهره بـرداری 
فوالدسـازی، نـورد گـرم، نـورد سـرد و شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال 
بختیاری در تولید محصوالت جدید تشـکر کرد و اظهار داشـت: بدون 
شـک این موفقیت ها با همکاری کلیـه واحدها ازجمله واحـد فروش، 
برنامه ریزی، کنترل کیفی، آزمایشـگاه ها و سـایر واحدهای پشتیبانی 

حاصـل شـده اسـت.

طراحی و تولید 8 محصول جدید در فوالد مبارکه
معاون بهره برداری فوالد مبارکه  ضمن اشاره به دستاوردهای سال 1400خبر داد؛

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام:

پس از گذشت 3 سال؛

کبریمحمدی عباسا
معاونبهرهبرداریشرکتفوالدمبارکه

علیرضامولویزاده
مدیرمتالورژیوروشهایتولید

شرکتفوالدمبارکه

غالمرضاسلیمی
مدیرارشدتولیدشرکتفوالدمبارکه

علیحاجیاننژاد
مدیرناحیهنوردگرمشرکتفوالدمبارکه
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صادراتمسبایدبه۲میلیارددالربرسد
رئیس انجمن مس ایران گفت: صادرات مس باید به ۲ میلیارد دالر برسد، زیرا پتانسیل این میزان صادرات در کشور وجود دارد..

نهضتتسهیلصدورمجوزهاباشدتتداوممییابد
کید بر تداوم نهضت و تسهیل صدور مجوزها گفت: امسال شاهد ثمر نشستن نقش مردم در احیای اقتصاد ایران هستیم. وزیر اقتصاد با تأ

 خـبــــــــــــــــــر    

روزهای طالیی فوالدمردان مجتمع فوالد سبا
فوالدمردان مجتمع فوالد سبا در نخستین ماه از بهار 
طبیعت موفق شدند رکورد روزانه ۵ هزار و ۱7۵ تنی 

تولید کالف گرم را در این مجتمع به ثبت برسانند.
محمود محمدی فشارکی مدیر مجتمع فوالد سبا در پی دست یابی به 
رکورد تولید 5 هزار و 175 تن تن کالف گرم در این مجتمع به خبرنگار فوالد 
گفت: ما در مجتمع فوالد سبا در سال گذشته رشد تولید محصوالت کیفی 
را شاهد بوده ایم که این محصوالت غالبا از محصوالت جدیدی است که 
برای اولین بار در مجتمع فوالد سبا تولید شده و در صورت افزایش تولید 
این محصوالت، به زودی شاهد رفع نیاز کشور از واردات این محصول 

خواهیم بود.
وی افزود: فروردین ماه، ماهی حماسی برای مجتمع فوالد سبا بوده 
که همکاران ما در اولین ماه از سال موفق به رسیدن به رکورد  است، چرا
تولید 5 هزار و 175 تن کالف گرم در روز شدند که پیش از این، رکورد 51 هزار 

و 400 تن در مهرماه سال 1400 به ثبت رسیده بود.
مدیر مجتمع فوالد سبا خاطرنشان کرد: فوالد مردان مجتمع فوالد سبا 
همچنین موفق شدند در ششم فروردین امسال رکورد تولید روزانه آهن 
اسفنجی را به میزان 4 هزار و 510 تن به ثبت برسانند که دست یابی به این 
رکورد نشان از عزم کارکنان مجتمع فوالد سبا برای جهش تولید در سال 
1401 است. امیدواریم با ادامه این روند در پایان فروردین ماه شاهد به ثبت 

رسیدن رکورد جدید در تولید ماهانه کالف گرم و آهن اسفنجی باشیم.
کرد: تولید این میزان از محصول و شکسته شدن  وی خاطرنشان 
رکوردهای پی درپی، با رعایت نکات ایمنی حاصل شده و امیدواریم با 
استفاده از شرکت های دانش بنیان، نقش مهمی در تحقق شعار سال 

داشته باشیم.
رکوردزنی های روزانه؛ مقدمه ای برای رسیدن به ظرفیت 

اسمی مجتمع
بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا در مورد کسب رکورد 
ارزشمند کالف گرم در این مجتمع اظهار کرد: در سال گذشته پس از 
چندین سال، ریومپ خط تولید مجتمع فوالد سبا انجام شد و بعد از 
نصب قفسه f   7 و تعویض اتوماسیون نورد گرم و ریخته گری سبا توانستیم 

ظرفیت عظیمی در این مجتمع ایجاد کنیم.
وی گفت: رسالت اصلی ما در مجتمع فوالد سبا تولید ورق های ضخامت 
پایین برای صنایع لوله و پروفیل است. ما در این زمینه بسیار کوشا بوده و 
توانسته ایم نیاز داخل را تا حد زیادی تأمین کنیم. با توجه به ظرفیت های 
کنون با اتکا به توان  ایجادشده سبد محصوالت تکمیل شده است و هم ا

کارکنان این مجتمع می توانیم حدود 60 گرید را تولید کنیم.
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا عنوان کرد: با تدابیر انجام شده توانستیم 
رکورد تولید کالف گرم را در اولین روزهای قرن جدید شاهد باشیم که در 
همین جا از همه تالشگران مجتمع فوالد سبا تشکر می کنم. این رکورد 
به میزان 5 هزار و 175 تن بود که با ضخامت های پایین تولید شد. نکته 

قابل توجه این است که این خط پیوسته، دائما در حال کار است تا این 
رکوردها به دست بیاید و این موضوع مرهون اندیشه واالی کارکنان 
مجتمع فوالد سبا است و با این رکورد روزانه خواهیم توانست به ظرفیت 

اسمی مجتمع برسیم.
آماده به کار بودن تجهیزات؛ عاملی مهم در کسب رکوردها در 

فوالد سبا
احمدرضا بخشایی رئیس تعمیرات نسوز مجتمع فوالد سبا در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد اظهار کرد: وظیفه ما آماده سازی تجهیزاتی است که احتیاج 
به نسوز کاری دارند که در این راستا برای افزایش میزان تولید با همکاری 
واحدهای ریخته گری و فوالدسازی تالش کرده ایم تا با کار تیمی در جهت 
کاهش توقفات و انجام به موقع تعمیرات، بهترین ها را رقم بزنیم. کار 
گروهی در مجتمع فوالد سبا باعث شده بتوانیم رکوردهایی را مانند رکورد 

تولید روزانه کالف گرم به دست آوریم.
حتی کرونا هم نتوانست مانع سرعت ما شود

مهدی قاسمی رئیس دفتر برنامه ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات 
مجتمع فوالد سبا اظهار کرد: سال گذشته در مجتمع فوالد سبا طرح های 
توسعه ای داشتیم که این توسعه ها با چالش هایی همراه بود، اما به لطف 
الهی و تالش همکاران عزیزمان در مجتمع فوالد سبا توانستیم نتایج 

خوبی در توسعه و در پی آن تولید محصوالت فوالدی رقم بزنیم.
وی افزود: تمام این موفقیت ها علی رغم مشکالتی مانند بیماری کرونا، 
کریم که  محدودیت های انرژی و تحریم ها و... حاصل شد و خدا را شا
توانستیم این افتخارات را برای میهن اسالمی خود رقم بزنیم. رکوردی 
که این روزها در تولید نورد گرم داشته ایم موفقیتی مهم بوده و امیدواریم 

بتوانیم در جهت تثبیت این رکورد گام های مؤثری برداریم.
نقش ستودنی کارکنان فوالد سبا در کسب رکوردهای اخیر

رضا خسروان رئیس راهبری و تعمیرات جرثقیل های سقفی مجتمع 
کارکنان مجتمع فوالد سبا در  فوالد  سبا در مورد موفقیت اخیر 
رکوردزنی های مختلف خصوصا رکوردزنی در تولید کالف گرم گفت: 
کی از نقش مهم  رکوردی که اخیرا در مجتمع فوالد سبا به دست آمد حا
کارکنان متعهد این مجموعه تولیدی و حمایت مدیریت این مجموعه 
است. امسال با فرارسیدن سال جدید همکاران ما در مجتمع فوالد سبا 
یکدل و یک صدا تمام تالش خود را برای رسیدن به اهداف مهم در حوزه 
تولید به کار گرفته اند تا بتوانند سهمی در تحقق شعار سال داشته باشند.
همدلی، همراهی، همفکری و همصدایی عامل موفقیت 

فوالد مردان فوالد سبا
کبر غالمعلیان شیفت فورمن تولید و تعمیرات اضطراری ریخته گری  ا
مداوم مجتمع فوالد سبا گفت: همدلی، همراهی، همفکری و همصدایی 
بین همه همکاران و تالش مضاعف آنان خصوصا در ماه های اخیر باعث 
شد به رکوردهای مختلف ازجمله رکورد تولید کالف گرم برسیم و امیدواریم 

با تالش بیشتر، این رکوردها را تکرار کنیم و مقادیر آن را افزایش دهیم.

تعمیرات و پشتیبانی، دو رکن مهم در رسیدن به اهداف تولید
شاهین امینی، فورمن تعمیرات اتوماسیون و ابزار دقیق مجتمع فوالد سبا 
در گفت وگو با خبرنگار فوالد در مورد رکورد روزانه تولید کالف گرم گفت: 
همه این دستاوردها نتیجه تالش همکاران ما در مجتمع فوالد سبا و 
انجام کارهای دقیق در حوزه تعمیرات و پشتیبانی است و این موفقیت ها 
جز با تکیه بر تجارب نیروهای جوان مجتمع فوالد سبا و برنامه ریزی های 

دقیق عملی حاصل نشده است.
اتحاد کارکنان برای ثبت رکوردهای متعدد

مجتبی امینی شیفت فورمن نورد گرم سبا در مورد موفقیت های اخیر در 
این مجتمع اظهار کرد: موفقیت های اخیر در مجتمع فوالد سبا خصوصا 
دست یابی به رکورد نورد گرم در روزهای اخیر با تالش همه فوالدمردان 
مجتمع فوالد سبا انجام شد و از کارگاه های پشتیبانی و جنبی تا کارکنان 
خط تولید و دیگر قسمت ها، همه دست به دست هم دادند تا این 

موفقیت را رقم بزنند.
وی افزود: همه کارکنان مجتمع فوالد سبا امسال را با گام های مصمم 

شروع کرده اند تا بتوانند افتخارات مختلفی را پی درپی رقم بزنند.
بهینه سازی ها برای افزایش بهره وری در دستور کار قرار دارد

رسول صالحی سرپرست سیستم های اتوماسیون نورد گرم مجتمع 
فوالد سبا در مورد کسب رکورد تولید کالف گرم در مجتمع فوالد سبا اظهار 
کرد: به لطف الهی و با تالش همکاران، توسعه هایی ازجمله تعویض 
و ارتقای اتوماسیون و اضافه کردن قفسه 7 انجام شد. این موضوع 
باعث شد ما شاهد شرایط بهتری برای بخش تولید باشیم. همچنین 
بهینه سازی هایی در زمینه های تخصصی در دستور کار قرار گرفته است 
تا بتوانیم رکوردهای بیشتری با کمک مدیریت و همکاران دیگر رقم بزنیم.

رکودشکنی ها با افزایش آماده به کار بودن تجهیزات میسر 
است

سید مهدی هاشمی سرپرست تعمیرات ریخته گری مداوم مجتمع 
فوالد سبا در مورد دست یابی به رکورد 5 هزار و 175 تنی تولید نورد گرم در 
این مجتمع گفت: مهم ترین امر برای رسیدن به این رکورد مهم روزانه، 
آماده به کار بودن تجهیزات است که این امر با رعایت استانداردهای 
تعمیراتی قابل انجام است. به همین خاطر جا دارد از همه کارکنان 

تشکر کنم.
رکوردزنی ها با افزایش همدلی ها ادامه دارد

امید جوانمردی سرپرست تعمیرات فوالدسازی مجتمع فوالد  سبا درباره 
این رکوردزنی گفت: در 18 فروردین 1401 با تولید 5 هزار و 175 تن کالف گرم 
در مجتمع فوالد سبا رکورد جدیدی ثبت شد که جز با کار گروهی همه 
کارکنان این امر مهم میسر نبود. به همین خاطر از همه کارکنان مجتمع 
فوالد سبا خصوصا کارکنان تعمیرات فوالدسازی تشکر می کنم و امیدوارم 
در سال جاری بتوانیم به ظرفیت نامی ناحیه و دیگر اهداف سازمانی 

تعریف شده برسیم. 
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رشد سه برابری اشتغال و خلق ۱۲.۵ درصد رشد 
صنعتی

وزارت صمت با رونمایی از هدف گذاری کمی تولید و تجارت در 
سال 1401، وعده رشد سه برابری اشتغال و خلق 12.5 درصد 

رشد صنعتی را داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، وزارت صمت با رونمایی از هدف گذاری 
کمی تولید و تجارت در سال 1401، وعده رشد سه برابری اشتغال 
و خلق 5/ 12 درصد رشد صنعتی را داد. همچنین سیاست گذار 
تالش دارد صادرات بخش صنعت را به بیش از 45 میلیارد دالر 
برساند تا در کنار رشد صادرات بخش های کشاورزی، خدمات و 
معدن، امکان تحقق صادرات غیرنفتی 55 میلیارد دالری در سال 
1401 را به دست آورد. در هدف گذاری صادراتی سهم ویژه ای به 
گروه پتروشیمی )26 میلیارد و 500 میلیون دالر( و صنایع معدنی 

)بیش از 12 میلیارد دالر( داده شده است.
وزارت صمت از برنامه خود برای تولید در سال 1401 پرده برداشت. 
با اینکه سند رسمی صنعت، معدن و تجارت نهایی نیست؛ اما 
می توان از خالل محتوای این سند به چشم انداز تولید در سال 
1401 پی برد. سکان دار بخش صنعت با رونمایی از سند اهداف 
کّمی خود در سال 1401، وعده رشد سه برابری اشتغال و خلق 12.5 

درصد رشد صنعتی را داد.

رشد ۲۰ درصدی تولید آلومینیوم در سال ۱4۰۰

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی سال 1400، با رشد بیش 
از 20 درصدی، از 538 هزار تن گذشت.

چهار شرکت تولیدکننده آلومینیوم کشور از ابتدای فروردین تا 
پایان اسفند سال گذشته، 538 هزار و 633 تن شمش تولید 
کردند. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن، 446 هزار و 

836 تن بود.
از این میزان، شرکت های »ایرالکو« 177 هزار و 58 تن، »سالکو« 
173 هزار و 594 تن، »المهدی« 150 هزار و 738 تن و »آلومینای 

ایران« 37 هزار و 243 تن تولید کردند.
شرکت آلومینای ایران طی 12 ماه سال گذشته، 230 هزار و 682 
تن پودر آلومینا تولید کرد. میزان تولید مدت مشابه سال 99، 

حدود 231 هزار و 612 تن بود.
همچنین، شرکت آلومینای ایران طی سال 1400، حدود 698 
هزار و 149 تن بوکسیت تولید کرد که در مقایسه با تولید سال 
99 که 846 هزار و 452 تن بوده است، حدود 18 درصد کاهش 

نشان می دهد.

فروش ۵۵۳ هزار میلیارد تومانی »معدن و صنایع 
معدنی« در بورس

عملکرد 74 شرکت بزرگ معدن و صنایع معدنی در بورس طی 
سال گذشته با رشد 71 درصدی به 553 هزار میلیارد تومان 
رسید. این در حالی است که میزان فروش این شرکت ها طی 

اسفند 1400 نیز رشد 41 درصدی داشته است.
شرکت فوالد مبارکه اصفهان طی سال گذشته با فروش بیش 
از 143 هزار میلیارد تومان شاهد رشد 85 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال 1399 بود. فروش بورسی شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان نیز طی 12 ماه سال گذشته به بیش از 79 هزار میلیارد 
تومان رسید که افزایش 89 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

پیش از آن نشان می دهد.
همچنین طی مدت یادشده، شرکت فوالد خوزستان با فروش 
بیش از 50 هزار میلیارد تومان شاهد رشد 64 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال 1399 بود. شرکت های معدن و صنایع معدنی 
در سال گذشته توانستند با فروش 553 هزار میلیارد تومان، 21 

درصد از فروش کل بورس را به خود اختصاص دهند.

عدد خبر

درصد

درصد

هزار میلیارد تومان

رکوردهایی که در پی هم رقم می خورد؛

کید مدیرعامل  به گزارش خبرنگار فوالد، دومین جلسه کارگروه پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی فوالد مبارکه در راستای تأ
شرکت بر ضرورت حفظ سالمت روحی، روانی و جسمانی کارکنان، روز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱4۰۱، با حضور کلیه اعضای 

کارگروه تشکیل گردید.
در ابتدای جلسه، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه به نقش مهم و تأثیرگذار بسیج در کمک به مقوله پیشگیری و کنترل آسیب های 
اجتماعی در سطح شرکت اشاره کرد و از حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان فوالد مبارکه خواست با همه امکانات و ظرفیت های موجود، به کمک 

واحدهای متولی در این حوزه بشتابد.
همچنین در این راستا مقرر شد واحد روابط عمومی با هماهنگی و همکاری واحدهای ذی ربط، اقدام به طراحی، چاپ و نصب بنر با موضوع پیشگیری و 
کنترل آسیب های اجتماعی و نصب آن در سطح شرکت نماید و از ظرفیت ابزارهایی همچون »رادیوم فوالد« و کانال های ارتباطی، جهت پخش برنامه های 

تخصصی با موضوع پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی استفاده کند.
کید شد. همچنین،  در ادامه این نشست، بر ضرورت کنترل جدی سالمت جسمی، روحی و روانی نیروهای پیمانکاری، قبل از ورود به شرکت نیز تأ
گردشکاری با عنوان»هماهنگی و پیگیری امور مربوط به پیشگیری از آسیب های اجتماعی« در فوالد مبارکه ارائه شد. حاضرین در جلسه، دیدگاه های 

خود در خصوص این گردشکار را اعالم کردند و مقرر شد گردشکار مذکور در جلسات کارشناسی، مورد بازنگری دقیق تر قرار گیرد.
ع وقت، واحدهای متولی    با توجه به اهمیت موضوع آسیب های اجتماعی کارکنان و تأثیرگذاری مستقیم آن بر عملکرد و بهره وری آنان، مقرر شد در اسر
جلسات منظم و برنامه ریزی شده ای با کلیه مدیران نواحی تولیدی و پشتیبانی برگزار کنند و ضمن دریافت دغدغه های اصلی آن ها در حوزه آسیب های 

اجتماعی، با هماهنگی و همکاری خود مدیران نواحی، اقدام موردنیاز را انجام دهند.
گفتنی است به دلیل اهمیت نقش دبیر»کمیته هماهنگی و پیگیری امور مربوط به پیشگیری از آسیب های اجتماعی در فوالد مبارکه« در هماهنگی 
که به نظر می رسد در مقوله آسیب های اجتماعی، نقش پیشگیری  و ارتباط واحدهای ذی ربط، در راستای اجرای سیاست های اتخاذشده و ازآنجا
از کنترل پررنگ تر است و اهمیت بیشتری دارد، »واحد آموزش و توسعه منابع انسانی« به عنوان دبیر کمیته مذکور انتخاب و مقرر شد با جدیت، جهت 

سیاست گذاری، برنامه ریزی، تعریف اهداف و برنامه های اجرایی، با همکاری و مساعدت تمامی واحدهای ذی ربط اقدام نماید.

دومین کارگروه پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی فوالد مبارکه برگزار شد
کید بر ضرورت حفظ سالمت روحی، روانی و جسمانی کارکنان؛ در راستای تأ

محمودمحمدیفشارکیمدیرمجتمعفوالدسبا

بهمنخلیلیمدیرعملیاتمجتمعفوالدسبا

احمدرضابخشاییرئیستعمیراتنسوزمجتمعفوالدسبا

مهدیقاسمیرئیسدفتربرنامهریزیوکنترلنگهداریوتعمیرات
مجتمعفوالدسبا

رضاخسروانرئیسراهبریوتعمیراتجرثقیلهایسقفی
مجتمعفوالدسبا

کبرغالمعلیانشیفتفورمنتولیدوتعمیراتاضطراری ا
ریختهگریمداوممجتمعفوالدسبا

شاهینامینی،فورمنتعمیراتاتوماسیونوابزاردقیق
مجتمعفوالدسبا

رسولصالحیسرپرستسیستمهایاتوماسیوننوردگرم
مجتمعفوالدسبا

امیدجوانمردیسرپرستتعمیراتفوالدسازی
مجتمعفوالدسبا

سیدمهدیهاشمیسرپرستتعمیراتریختهگریمداوم
مجتمعفوالدسبا
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کتشافواستخراجسنگآهندرهرعمقی ا
توجیهاقتصادیدارد

توسعهصنایعپاییندستیفوالد،پتروشیمیومعادن
راهکارخودکفاییصنعتیاست

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بازدید از مجتمع 
کید بر ضرورت دست یابی به  صنعتی چادرملو در اردکان یزد با تأ
منابع جدید سنگ آهن در کشور افزود: در شرایط فعلی بازار داخلی و 
کتشاف و استخراج سنگ آهن کامال مقرون به صرفه  جهانی موضوع ا
و اقتصادی است و باید در این زمینه همت گمارد.

کمیسیون صنایع و معادن  گزارش ایرنا، حجت اهلل فیروزی عضو  به 
مجلس شورای اسالمی، تحول در صنایع پایین دستی ازجمله 
فوالد، پتروشیمی و معادن را راهی برای خودکفایی صنعتی برشمرد 
گفت: توجه به این بخش ها سبب افزایش اشتغال و بهبود  و 
کشور می شود. شرایط اقتصادی، صنعتی و تولیدی 

خـبــــــــــــــــــر    

خبر بین الملل

مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان 
فوالد گفت: ما به دنبال کسب رضایت مندی کارکنان 
صنایع زیرمجموعه صندوق فوالد هم در حین کار و 

هم پس از بازنشستگی آنان هستیم. 
به گزارش خبرنگار فوالد، حسین عامریان مدیرعامل صندوق حمایت 
و بازنشستگی کارکنان فوالد ضمن بازدید از خطوط تولید، تصفیه خانه 
پساب صنعتی و تصفیه خانه استحصال پساب شهری فوالد مبارکه، 
کیدات رهبر  در دیدار با مدیرعامل و معاونین این شرکت با اشاره به تأ
معظم انقالب مبنی بر ضرورت جهاد تبیین اظهار کرد: ما باید اقداماتی 
که می خواهیم انجام دهیم و اقداماتی که انجام داده ایم را به خوبی به 

مردم اعالم کنیم.
وی هدف اصلی خود از حضور در فوالد مبارکه را تالش برای رفع مشکالت 
مرتبط با حوزه سرمایه های انسانی این شرکت برشمرد و افزود: به دنبال 
کسب رضایت مندی کارکنان صنایع زیرمجموعه صندوق فوالد هم در 

حین کار و هم پس از بازنشستگی آنان هستیم.
مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد با اشاره به اجرای 
طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: اجرای این 
طرح با همه موانع و سختی هایی که داشت، راهکارهای قانونی خود را 

طی کرد و با موفقیت محقق شد.

وی با اشاره به دغدغه و احساس مسئولیت صندوق فوالد نسبت به 
وضعیت افراد تحت پوشش این صندوق اذعان داشت: صندوق فوالد 
آمادگی الزم را برای رفع مشکالت کارکنان شاغل و بازنشسته فوالد مبارکه 

به عنوان رزمندگان صف مقدم جهاد اقتصادی کشور دارد.
عامریـان بـا بیـان اینکـه وظیفـه مـا حمایـت از کارگـران تحـت پوشـش 
صنـدوق فـوالد و جلوگیـری از ضایـع شـدن حـق آن هاسـت، تصریـح 
کـرد: مقتضیـات صنـدوق فـوالد پیچیـده اسـت و مـا هـر اقدامـی 
انجـام می دهیـم بایـد شـرایط 85 هـزار بازنشسـته در کشـور را در نظـر 
کـه در صـورت هـر تغییـری در شـرایط و وضعیـت  داشـته باشـیم، چرا
بازنشسـتگان، آثار آن بر تمامی این جامعه هدف تأثیرگذار خواهد بود 

و دارای بـار مالـی و تعهـدآور اسـت.
وی ابراز داشت: صندوق فوالد در راستای حمایت از کارگران و کارکنان 
که تحت پوشش این صندوق هستند، آماده هر نوع  فوالد مبارکه 
کثری ایجاد شود  همکاری با فوالد مبارکه است تا رضایت مندی حدا
و مردم ماحصل این تغییر رویکرد را احساس کنند. امیدوارم شرایط 

مناسبی برای بازنشستگان صندوق فوالد ایجاد کنیم.
کارکنان و بازنشستگان تحت پوشش صندوق فوالد نیازمند 

حمایت این صندوق از حقوق آنان است 
 محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز در این دیدار با 

کید بر ضرورت اهمیت وضعیت کارکنان و بازنشستگان تحت پوشش  تأ
صندوق فوالد اظهار کرد: کارکنان و بازنشستگان تحت پوشش صندوق 

فوالد نیازمند حمایت ویژه این صندوق از حقوق آنان است.
وی افزود: صندوق فوالد و شرکت فوالد مبارکه ازنظر ساختار، در برخی 
نقاط مشابهت ها و در برخی نقاط دیگر نیز همکاری هایی با یکدیگر 
دارند. ازجمله مهم ترین این مشابهت ها می توان به میلیون ها سهام دار 

و ذی نفعان متعدد این دو اشاره کرد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به تخصصی بودن و تولیدی بودن ساختار 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه به واسطه  استراتژی های 
تدوین شده خود در کسب وکارهای جدید نیز ورود پیدا کرده و احتمال 
سرمایه گذاری های جدید در برخی حوزه ها به صورت مشترک میان 
فوالد مبارکه و صندوق فوالد وجود دارد که در همین راستا می توان 

کمیته ای تشکیل داد.
وی بازبینی در سبد سرمایه گذاری ها را از دیگر اقدامات مشترک 
این شرکت و صندوق بازنشستگی فوالد کشور دانست و با اشاره به 
حضور برخی از شرکت های زیرمجموعه صندوق فوالد در زنجیره 
فوالد کشور اذعان داشت: برای استخراج ارزش افزوده بیشتر از 
زنجیره فوالد، می توانیم همکاری های مشترکی را با صندوق فوالد 

تعریف کنیم.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان در بازدید از فوالد مبارکه گفت: صنایع بزرگ 
استان اصفهان و ظرفیت های عظیم این صنایع 
به ویژه فوالد مبارکه برای افزایش تولید و ایفای نقش در اقتصاد کشور 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
امیرحسین کمیلی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: عزم جدی فوالد مبارکه 
برای افزایش تولید قابل تقدیر است که با رفع موانع موجود این صنعت 

به سرعت و بدون وقفه در جامعه امیدآفرینی خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در شرکت فوالد مبارکه ظرفیت های زیادی برای افزایش 
بهره وری و عملیات دانشی وجود دارد، افزود: امروز بازدیدی از خطوط 
تولید این شرکت داشتم و متوجه این موضوع شدم که در فوالد مبارکه 

کارهای بزرگی امکان پذیر است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان خاطرنشان 
کرد: وظیفه ما تسهیل امور است تا صنایعی همچون فوالد مبارکه بتوانند 

پروژه های خود را به نتیجه برسانند و باعث سربلندی کشور شوند.
وی اذعان داشت: تمام تالش خود را در سطح ملی و استانی انجام 
می دهیم و امیدواریم نتایج برنامه ریزی های مدیران فوالد مبارکه و تالش 
کارکنان این شرکت به ثمر برسد تا در آینده ای نه چندان دور شاهد جهش 

تولید در این صنعت مهم کشور باشیم.
کمیلی با بیان اینکه امروز در فوالد مبارکه بسیاری از زیرساخت های جهش 

تولید آماده است، تصریح کرد: اقدامات فوالد مبارکه برای کاهش مصرف 
آب بسیار قابل توجه است و این شرکت بنا دارد در آینده میزان مصرف آب 

خود در فرایند تولید را بیش ازپیش کاهش دهد.
کید بر ضرورت به کارگیری ظرفیت صنعت استان اصفهان در  وی با تأ
راستای جهش تولید کشور عنوان داشت: جنگ امروز جنگ اقتصادی 
است و اولویت کشور موضوع تولید است. متأسفانه در برخی موارد، موانع و 
سخت گیری های بی موردی بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد که نیازمند 

تغییر بعضی از سیاست ها در راستای حمایت از صنعت است.
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اضافه کرد: 
ما می توانیم با همکاری فوالد مبارکه و حمایت از این صنعت بزرگ و دیگر 
صنایع استان اصفهان به نتایج قابل توجهی دست یابیم که این کار با 
ظرفیت سنجی و حمایت دستگاه ها می تواند موفقیت های بیشتری به 

همراه داشته باشد.
وی در پایان ابراز داشت: استان اصفهان سرشار از ظرفیت های بزرگ 
صنعتی و اقتصادی برای کشور است که به همین خاطر با برنامه ریزی های 
دقیق و منظم می توانیم تحوالت اقتصادی بزرگی در بخش های مختلف 

کشور محقق کنیم.
مسئولین استانی و کشوری سربازان جبهه تولید را یاری کنند

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در حاشیه بازدید سرپرست 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و هیئت همراه از خطوط 
تولید این شرکت گفت: عزم ما در فوالد مبارکه برای افزایش تولید ملی، 

رشد اقتصادی در کشور و اجرای پروژه های توسعه ای بسیار جدی است، 
که ما معتقدیم فوالد مبارکه می تواند در رشد اقتصادی کشور نقش  چرا

بسزایی داشته باشد و این موضوع نیاز به حمایت دارد.
گر بخواهیم در این دولت کاری جدی صورت گیرد، قطعا  وی ادامه داد: ا
فوالد مبارکه نمی تواند به تنهایی از عهده این کار برآید و برای ادامه مسیر 
نیاز به حمایت و رفع موانع توسط دستگاه های مربوطه است. فوالد 
مبارکه هیچ گاه موضوع تولید را به تحریم ها گره نزده، اما انتظار دارد موانع 

گر بخواهیم اتفاقات خوبی  داخلی از سر راهش برداشته شود؛ بنابراین ا
برای صنعت و اقتصاد کشور رقم بخورد، می طلبد که مسئولین استانی و 

کشوری سربازان جبهه تولید را یاری کنند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان بیان کرد: نباید با سنگ اندازی 
در راه توسعه و تولید و مانع تراشی برای پیشرفت موجب کاهش سرعت 
گر به دنبال رشد اقتصادی کشور  پیشرفت صنایع کشور شویم، بلکه ا

و محرومیت زدایی هستیم، باید مشکالت صنایع را برطرف کنیم.

عزم جدی فوالد مبارکه برای افزایش تولید قابل تقدیر است
سرپرست سازمان صمت استان اصفهان در بازدید از فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه به واسطه  استراتژی های تدوین شده 
خود در کسـب وکارهای جدید نیـز ورود پیـدا کرده 
و احتمـال سـرمایه گذاری های جدیـد در برخـی 
حوزه هـا به صـورت مشـترک میـان فـوالد مبارکـه 
و صنـدوق فـوالد وجـود دارد کـه در همیـن راسـتا 

می تـوان کمیتـه ای تشـکیل داد

با افزایش قیمت کاالهای اساسی و انرژی در نیمه دوم 
سال ۲۰۲۱، سهام آرسلورمیتال )ArcelorMittal( به روند 
صعودی خود ادامه داد. آرسلورمیتال یک تولیدکننده پیشرو 
فوالد در جهان است که حضور قدرتمندی در اروپا و آمریکا 
دارد. این شرکت یک فوالدساز چندملیتی است که در پی 
خریداری و تصاحب شرکت آرسلور، توسط شرکت فوالد میتال، 

سپس ادغام دو شرکت، تأسیس شد.
سهام این شرکت در بورس های لوکزامبورگ، نیویورک، مادرید، 
ژوهانسبورگ، یورونکست پاریس و یورونکست آمستردام 
دادوستد می شود. به گزارش فوربس، در سال 2021، کل تولید 
فوالد خام و سنگ آهن این شرکت به ترتیب بالغ بر 69 و 51 میلیون 
تن شد. در این بین، سازمان بهداشت جهانی به طور فعال در 
حال بررسی معیارهای پایان دادن به پاندمی است، زیرا بسیاری 
از کشورها محدودیت های بهداشتی را برای تحریک رشد اقتصاد 
کالن خود لغو کرده اند و این اتفاق نیز می تواند در روند صعودی 
آرسلورمیتال تأثیر بسزایی داشته باشد. درحالی که موج اثرات 
جنگ روسیه و اوکراین در کوتاه مدت بر تجارت جهانی تأثیر 
می گذارد، انتظار می رود خط سیر اصلی آرسلورمیتال از چرخه 
 Trefis قیمتی رو به باالی کامودیتی ها، سود ببرد. وب سایت
روندهای تاریخی در درآمدهای آرسلورمیتال را در بخش های 
عملیاتی کلیدی این شرکت در یک تحلیل تعاملی نشان داده 

است که در ادامه به اختصار به آن اشاره می کنیم.
در سال 2021، آرسلورمیتال با تکیه بر افزایش قیمت سنگ آهن 
و باوجود توقف تقاضا در چین و موانع زنجیره تأمین به دلیل 
پاندمی، رشد 44 درصدی ساالنه در کل درآمد خود را گزارش کرد. 
این در حالی است که از نظر جغرافیایی، سهم کل فروش این غول 
صنعت فوالد در قاره آمریکا، اروپا و آسیا و آفریقا به ترتیب 33، 55 
و 12 درصد بوده است.  بر اساس گزارش های ساالنه، پیش بینی 
می شود مصرف ظاهری فوالد در ایاالت متحده، اروپا، برزیل 
خ متوسط به ترتیب 2 درصد، یک  و مناطق CIS احتماال با نر
درصد، 9 درصد و یک درصد در سال 2022 افزایش یابد. همچنین 
انتظار می رود این رشد توسط بخش های خودرو و زیرساخت 
هدایت شود، زیرا مسائل زنجیره تأمین و نرخ مشارکت نیروی کار 

با بهبود اقتصاد کالن کاهش می یابد.
از  حاصل  نقدی  سرمایه  دالر  میلیارد   9.9 با  شرکت  این 
عملیات های خود، همچنین اعالم کرده بالغ بر 3 میلیارد دالر 
ک، ماشین آالت و تجهیزات سرمایه گذاری کرده  روی خرید امال
و 5 میلیارد دالر نیز از بازخرید سهام خود با قیمت متوسط 30 
دالر تأمین مالی کرده است. سهام این شرکت نسبت به بازارهای 
گسترده تر عملکرد بهتری داشته است. سهام آرسلورمیتال از 
حدود 17 دالر در ماه فوریه 2020 )اوج پیش از بحران( به سطح 
حدود 7 دالر در ماه مارس 2020 )با رکود بازارها( کاهش یافت.  این 
امر یعنی سهام این شرکت نسبت به اوج تقریبی قبل از بحران، 60 
درصد از ارزش خود را از دست داده است. اما پس از افزایش فروش 
در بازار، سهام این فوالدساز با رشد قابل توجهی مواجه شده و در 
حال حاضر به 34 دالر به ازای هر سهم رسیده است. در مقایسه، 
شاخص S&P 500 ابتدا با اعمال قرنطینه کووید در بسیاری از 
کشورها، 34 درصد سقوط کرد و از آن زمان ارزش آن تقریبا دو 

برابر شده است.
منبع: دنیای اقتصاد

بازار جهانی زغال سنگ تحت تأثیر تحریم روسیه توسط 
اتحادیه اروپا قرار گرفته و متشنج شده است. اتحادیه اروپا به 
دنبال منابع جایگزین برای زغال سنگ روسیه است و روسیه 
نیز اعالم کرده مقاصد جدیدی برای زغال سنگ خود در اختیار 

دارد.
واردکنندگان زغال سنگ اروپایی و آسیایی در تالش برای 
منابع جایگزین سوخت هستند، زیرا اتحادیه اروپا ممنوعیت 
واردات زغال سنگ روسیه را در پیش گرفته است. با توجه به 
اینکه صادرکنندگان برتر استرالیا و اندونزی با محدودیت های 
تولید مواجه اند و تولیدکننده اصلی یعنی آفریقای جنوبی به 
دلیل مشکالت لجستیکی با محدودیت مواجه است، برخی از 
واردکنندگان ممکن است در حفظ سطح عرضه محصوالت خود 
دچار مشکل شوند. تعجیل این شرکت ها برای تأمین مواد اولیه 

می تواند قیمت جهانی زغال سنگ را باال نگه دارد.
بر اساس گزارش رویترز، به گفته دو منبع در اتحادیه اروپا، به 
دنبال فشار آلمان برای به تعویق انداختن این اقدام، ممنوعیت 
گوست، یک ماه دیرتر از برنامه ریزی اولیه،  اتحادیه اروپا از اواسط آ

اجرایی خواهد شد.
تالش برای جایگزینی آفریقای جنوبی به جای روسیه

یکی از 10 تولیدکننده برتر زغال سنگ آفریقای جنوبی گفته است 
که قبال درخواست های متعددی از کشورهای اروپایی که مایل 
به امضای قراردادهای تأمین مواد اولیه هستند، دریافت کرده 
کیفیتی برای بازار  است. این شرکت اعالم کرده که زغال سنگ با

اروپا دارد، اما تولید فعلی قبال تخصیص داده شده است.
بر اساس گفته شرکت Exxaro، تولیدکنندگان زغال سنگ آفریقای 
جنوبی قادر به تولید زغال سنگ بیشتری هستند، اما باید 
اقدامات قابل توجهی برای بهبود لجستیک انجام شود تا عرضه 
زغال سنگ برای صادرات افزایش یابد. این در حالی است که 
ظرفیت شرکت ریلی دولتی »Transnet« برای حمل ونقل صادرات 
مواد معدنی به دلیل سرقت کابل و خرابکاری محدود شده است.

روند صعودی آرسلورمیتال در سال جدید

 سمت و سوی بازار زغال سنگ 

در جریان تحوالت جهانی

 صندوق فوالد به دنبال کسب رضایت مندی کارکنان تحت پوشش 
مدیرعامل صندوق فوالد در بازدید از فوالد مبارکه مطرح کرد؛

فعاالن  از  تقدیر  رویداد  اولین  در  مبارکه  فوالد 
و بنگاه های اقتصادی در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی موفق به کسب رتبه اول در بخش سازمانی 

این رویداد شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در اولین رویداد تقدیر از فعاالن و بنگاه های 
اقتصادی در حوزه مسئولیت های اجتماعی، از شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان شرکت فعال این حوزه تقدیر شد. این رویداد برای اولین بار 
است که به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان 
برگزار می شود و فوالد مبارکه در این رویداد موفق به کسب رتبه اول در 

بخش سازمانی شد.
محمدجواد براتی مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه به نمایندگی 

از مدیرعامل این شرکت لوح تقدیر و تندیس این رویداد را دریافت کرد.
فوالد مبارکه به عنوان پیشران اقتصاد کشور در سال های متمادی از بدو 
تأسیس، در این عرصه پیشتاز بوده و مفتخر به کسب جوایز مختلفی در 

عرصه استانی و ملی شده است.
مدیران فوالد مبارکه همواره بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی این شرکت 
را تولید اشتغال پایدار دانسته و به ویژه در سال »تولید؛ دانش بنیان، 

اشتغال آفرین« برای این مهم برنامه ریزی  کرده اند.

فوالد مبارکه رتبه اول نخستین جشنواره تقدیر 
یدگان مسئولیت اجتماعی را کسب کرد از برگز
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خبر  کوتاه

به گزارش خبرنگار فوالد، هم زمان با آغاز سال جدید و   
هم راستا با سیاست های ابالغی مدیرعامل شرکت در 
خصوص ایجاد فضای حمایتی، همدالنه و مشارکتی برای کار 
و تولید جهادی در سال مزین به نام »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین«، مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و 
سازماندهی فوالد مبارکه به همراه مدیر امور اداری و رئیس امور 
کارکنان این شرکت از خط مقدم ارتباط با کارکنان )واحدهای 

خدمات پرسنلی( بازدید کرد.
مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد 
مبارکه در این دیدار ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، از 
خدمات و پشتیبانی های مؤثر این دسته از همکاران در فراهم 
کردن شرایط رضایتمندی و رفع نیازهای اداری و سازمانی کارکنان 

خطوط تولیدی، پشتیبانی و ستادی تقدیر کرد.
وی در بازدید از دفاتر خدمات پرسنلی نواحی آهن سازی، 
فوالدسازی، نورد سرد، فنی و پشتیبانی، ضمن تبیین خط مشی 
سرمایه های انسانی و سازماندهی در افزایش رضایتمندی 

کید کرد. کارکنان، بر ضرورت پاسخ دهی به موقع به کارکنان، تأ

بازدید میدانی از واحدهای خدمات پرسنلی 

نواحی مختلف شرکت

مدیرعامل شرکت مس گفت: یک میلیون تن کاتد 10 میلیارد دالر درآمد 
 صادراتی به همراه خواهد داشت. همچنین این  امر  اشتغال زایی
 ۵0 هزارنفری برای کشور را به دنبال خواهد داشت.

 علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اظهار کرد: 
1۷ میلیارد تن ماده معدنی در کشور کشف شده که این میزان ماده 
معدنی برای ۲00 سال فعالیت شرکت مس کافی است.

با تالش کارشناسان شرکت ملی فوالد ایران در راستای مبارزه با آلودگی 
محیط زیست استفاده از سرباره فوالد در پروژه های راه سازی قانونی شد و 
در لیست فهرست بها قرار گرفت. یکی از مشکالت شرکت های فوالدساز 
طی سال های گذشته انباشت سرباره ها در مجاورت کارخانه های تولید 
کنون از مرز ۵0 میلیون تن فراتر رفته  فوالد بوده که حجم این سرباره ها تا
است و ساالنه در حدود ۲.۵ میلیون تن بر آن افزوده می شود.

 خـبــــــــــــــــــر    

تالشبرایایجاد۵۰هزارموقعیتشغلیدرصنعت استفادهازسربارهفوالددرپروژههایراهسازیقانونیشد

فوالد مبارکه؛ نمادترویج فرهنگ پاسداری از 

محیط زیست در روز جهانی زمین

۲۲ آوریل روز جهانی بزرگداشتی است که اهمیت زمین 
و ضرورت بهره برداری پایدار از آن را برای جوامع مختلف در 
سراسر جهان آشکار می سازد. هرساله این روز به عنوان ابزاری 
ک و حمایت از مدیریت پایدار  برای تمرکز بر اهمیت زمین پا
منابع طبیعی بر روی زمین گرامی داشته می شود. هدف از 
از اهمیت حفظ  گاهی  آ افزایش  این روز جهانی  تعیین 
کوسیستم های سالم و رفاه انسان از طریق پرداختن به  ا
ک، مبارزه با از دست  چالش های روزافزون در مدیریت زمین پا
گاهی از منابع طبیعی و تشویق  دادن تنوع زیستی، افزایش آ
دولت ها، سازمان ها، جوامع و افراد در سراسر جهان به تعهد 
به پیشرفت فعاالنه برای حفاظت از سالمت زمین و جلوگیری 

از تغییرات اقلیم است.
در همین خصوص شرکت فوالد مبارکه در راستای ایفای نقش 
شهروند-شرکتی خود در حوزه محیط زیست و با هدف توسعه 
پایدار منطقه همواره حفظ و ارتقای محیط زیست را همگام با 
توسعه های کّمی و افزایش تولید و کیفیت محصول در سرلوحه 
کار خود قرار داده است. این شرکت با داشتن رویکرد اقتصاد 
گون محیط زیستی همچون  چرخشی و اجرای پروژه های گونا
شناسایی کلیه ضایعات موجود در سازمان ازنظر کیفی و کّمی 
ک، بازیابی مقادیر  و مدیریت آن ها به منظور کاهش آلودگی خا
معتنابهی از ضایعات و استفاده آن ها در فرایند تولید )نظیر 
کسید فلزی و سرباره های تولیدی(، اتخاذ  استفاده از پودرهای ا
رویکرد ایجاد روند نزولی و مستمر در کاهش میزان ایجاد ضایعات 
دفعی به ازای هر تولید تن محصول، بهسازی سایت و مخازن 
نگهداری پسماندهای پایه نفتی و روغن های مستعمل با هدف 
جمع آوری و نگهداری اصولی این مواد و پیشگیری از نشت در 
گون های ایزوله و استاندارد جهت  ک، برخورداری از ال محیط و خا
نگهداری اصولی لجن ها و پسماندهای صنعتی، برخورداری از 
انبارهای استاندارد و ایزوله جهت نگهداری ایمن پسماندهای 
ویژه تا زمان امحا، افزایش پوشش گیاهی متناسب با شرایط 
منطقه و همچنین ردیابی کلیه پسماندهای موجود در شرکت 
کز مجاز و تأییدشده از سوی سازمان حفاظت  تا رسیدن به مرا
محیط زیست، از طریق سامانه جامع مدیریت پسماند سازمان 

محیط زیست به حفاظت و صیانت از زمین پرداخته است.

 توسط معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه 
صورت گرفت؛

به گزارش خبرنگار فوالد، قاسم خوشدل پور، مدیر 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری که به صورت زنده 
از سیمای استان اصفهان پخش گردید، اظهار کرد: خوشبختانه 
عمده برنامه های تولیدی و اهداف پیش بینی شده سال ۱4۰۰ فوالد 
مبارکه، علی رغم وجود چالش هایی همچون محدودیت های انرژی، 
شیوع ویروس کرونا و...، با درایت و برنامه ریزی مدیران این شرکت 
و همچنین تالش های شبانه روزی کارکنان واحدهای مختلف این 

مجموعه در سطح قابل قبولی محقق شد.
وی افزود: با توجه به اینکه سال 1401 به عنوان سال »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« نام گذاری شده و مقام معظم رهبری نیز در سال های اخیر 
کید زیادی بر مسئله تولید داشته  و از زوایای مختلفی به آن پرداخته اند،  تأ
شرکت فوالد مبارکه در این راستا از ابتدای سال برنامه ریزی های الزم را 

داشته اند تا گام های مؤثری برای تحقق این مهم بردارد.
نقش مهم فوالد مبارکه در کنترل قیمت های بازار داخل

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: در ابتدای سال جاری شاهد رکوردزنی های پیاپی در 
همه نواحی این شرکت و عالوه بر آن در گروه فوالد مبارکه بوده ایم که به 

یاری خداوند متعال ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به ظرفیت قابل توجه شرکت های دانش بنیان در کشور اذعان 
کثری از ظرفیت  داشت: فوالد مبارکه برنامه ریزی الزم برای استفاده حدا
شرکت های دانش بنیان را انجام داده تا علی رغم رفع نیاز بازار بتواند نقش 
خود را از طریق تکنولوژی ها و فرایندهای جدید در کنترل قیمت ها داشته 

باشد که این برنامه ها بر اساس اولویت در سال جاری اجرا خواهد شد.
بهره گیری هوشمندانه از فرصت طالیی تولید

خوشدل پور با اشاره به نتایج حاصل شده از کاهش محدودیت های 
انرژی به صنایع فوالدی در ابتدای سال جاری تصریح کرد: در چنین 
کثر توان خود برای تولید را به کار گیرد  شرایطی فوالد مبارکه موفق شد حدا
و با برنامه ریزی های منظم و بهره گیری از توان متخصصان خود موفق به 

رکوردشکنی های متعدد گردید.
وی عنوان داشت: به عنوان مثال، در ناحیه آهن سازی شرکت فوالد 
مبارکه شاهد ثبت 3 رکورد در ایام تعطیالت نوروزی امسال بودیم و در 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم نیز شاهد 3 رکورد پیاپی طی 3 روز 
متوالی بودیم که این امر نشان از ظرفیت و بهره وری باالی این مجموعه و 

همچنین تولیدی فراتر از ظرفیت های اسمی تجهیزات دارد.
تأثیر قابل توجه همکاری با شرکت های دانش بنیان در مسیر 

تولید
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به رکوردزنی های نواحی نورد گرم، نورد سرد و فوالد سبا اضافه کرد: این 

موارد نشان می دهد فوالد مبارکه عزم خود برای تحقق شعار سال را از 
آغازین روزهای قرن جدید جزم کرده و در تالش است تا بتواند تولید 
خود را با افزایش قابل قبولی نسبت به ظرفیت مشابه سال ها و ماه های 

قبل ادامه دهد.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل مهم موفقیت های فوالد مبارکه در 
رکوردزنی ها، همکاری با شرکت های دانش بنیان است، عنوان داشت: 
کثری از ظرفیت های  در حال حاضر این همکاری براساس استفاده حدا
که توسط شرکت های  موجود، به ویژه قطعات و تجهیزاتی است 

دانش بنیان بومی سازی شده است.
برنامه ریزی فوالد مبارکه برای تأمین کامل نیاز کشور

خوشدل پور با اشاره به رفع کامل نیاز بازار داخلی توسط شرکت فوالد 
مبارکه بیان کرد: فوالد مبارکه به صورت کامل شرایط ساخت لوله های 
انتقال نفت و گاز را فراهم کرده و تختال موردنیاز آن را تولید می کند؛ در 
سال جاری نیز با تکیه بر دانش و مهارت متخصصان داخلی، پروژه های 
لوله کشی را آزمایش می کنیم و به تولید انبوه می رسانیم؛ این مسئله 
نشان می دهد شرکت فوالد مبارکه برای تأمین همه نیازهای کشور 

دارای برنامه است.
وی با اشاره به رکوردزنی های ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه در آغازین روزهای سال جدید ابراز داشت: ثبت 3 
رکورد متوالی 153، 155 و 160 ذوب طی 3 روز متوالی، کار ساده ای نیست 

و هر فوالدسازی قادر به انجام آن نیست.
وقتی تهدیدها به فرصت تبدیل می شوند

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه ادامه 
داد: باید توجه داشت که هر ذوب، یک پاتیل و ظرف 200 تنی است که 
تولید مذاب، انتقال و در نهایت تولید تختال و ارسال آن به ناحیه نورد 
گرم را شامل می شود و یک فرایند طاقت فرساست؛ بنابراین برای ثبت 
این رکورد الزم بود برای دقیقه ها و حتی ثانیه ها نیز برنامه ریزی شود که 

در حقیقت همین گونه بوده است.
کرد: با توجه به اینکه فوالد مبارکه در ماه های مختلف  کید  وی تأ
سال با محدودیت انرژی همچون برق و گاز مواجه است، سیاست ها 
و استراتژی های خود در تولید را نیز بر همین اساس تغییر داده و در 
دوره هایی که با محدودیت شدید انرژی مواجه است، اقدام به تعمیرات، 
کرده تا در  بهینه سازی و افزایش ظرفیت ماشین آالت و تجهیزات 
ماه هایی همچون فروردین که محدودیت ها کاهش می یابد، بتواند از 

ظرفیت ها نهایت بهره را ببرد.
افزایش تولید به معنای افزایش مصرف آب نیست

خوشدل پور با اشاره به کاهش چشمگیر میزان مصرف آب فوالد مبارکه 
برای تولید ابراز داشت: خوشبختانه تولید و رکوردزنی در فوالد مبارکه 
کمترین میزان مصرف آب محقق می شود و دلیل آن جایگزینی  با 

کمترین میزان  پساب های شهری به جای آب تازه است؛ بنابراین 
برداشت آب از رودخانه را دارد و نمی توان افزایش تولید در این شرکت را به 

معنای افزایش مصارف منابعی چون آب دانست.
وی در ادامه متذکر شد: آب موردنیاز فوالد مبارکه عمدتا از طریق پساب 
شهرهای اطراف آن تأمین می شود که با تصفیه و بازچرخانی 7 تا 8 
مرحله ای صورت می گیرد. این در حالی است که فوالد مبارکه با اجرای 
پروژه های هوشمندانه و دقیق درصدد است تا برداشت آب از رودخانه را 
طی سال های آینده به صفر برساند و تمامی آب موردنیاز خود برای تولید 

محصوالت را از طریق پساب های شهری تأمین کند.
فوالد مبارکه الگوی صنعت سبز در کشور

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت: 
فوالد مبارکه به عنوان »شهروند-شرکتی مسئولیت پذیر« در راستای 
تحقق مسئولیت های اجتماعی خود، هم در بخش های داخلی و هم در 
بخش های بیرونی و جامعه، نقش خود را به خوبی ایفا کرده و در همین 

راستا همواره پروژه های مختلفی را به ثمر رسانده است.
وی با اشاره به اقدامات زیست محیطی فوالد مبارکه تصریح کرد: این 
شرکت پروژه های زیست محیطی بزرگی را تعریف کرده که امیدواریم در 
سال جاری تکمیل شود تا به عنوان صنعتی سبز در کشور الگو و زبانزد 

ک تولید کند. باشد و به عبارت دیگر، فوالد سبز و پا
فرصت های طالیی را غنیمت می شماریم

خوشدل پور با بیان اینکه رکوردزنی های روزانه شرکت فوالد مبارکه تا 
روزها و ماه های آینده به رکوردزنی های ماهیانه تبدیل خواهد شد، 
اذعان داشت: این رکوردزنی ها بیش از ظرفیت اسمی تولید در نواحی 
مختلف فوالد مبارکه است و این شرکت در فصولی که محدودیت های 
انرژی کاهش می یابد، از این فرصت طالیی استفاده بهینه می کند و 

تولید را افزایش می دهد.
وی متذکر شد: زمان هایی که محدودیت هایی به فوالد مبارکه اعمال 
کثر توان خود، تولید را تا حد قابل  می شود، این شرکت با استفاده از حدا
قبولی افزایش می دهد و به رشد اقتصادی کشور کمک می کند؛ البته این 
ارتقا نه فقط ازنظر کّمی، بلکه ازنظر کیفی نیز صورت گرفته و تنوع سبد 

محصوالت را نیز به خوبی در برمی گیرد.
اولویت فوالد مبارکه تأمین نیاز داخلی است

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه یادآور 
شد: این شرکت در سال 1400 نیز همچون سال های قبل از آن توانست 
چندین گرید فوالدی جدید را به بازار عرضه کند تا نیاز بازار داخل را 
به خوبی تأمین کرده باشد و صنایع باالدست و پایین دست را از واردات 

قطعات و تجهیزات بی نیاز کند.
وی خاطرنشان کرد: اولویت فوالد مبارکه تأمین نیاز داخلی است، اما 
قطعا در برخی از حوزه های تولیدی، فراتر از نیاز داخل تولید می کند و 

برای صادرات آن ها نیز برنامه ریزی دارد. این در حالی است که صادرات 
محصوالت این شرکت در همه حوزه ها ازجمله ورق گرم، ورق سرد و 

تختال در سال 1400 صورت گرفت.
اشتغال آفرینی مضاعف فوالد مبارکه با سرمایه گذاری در 

بخش های زیرساختی کشور
خوشدل پور ابراز داشت: البته صادرات و ارائه محصوالت به کشورهای 
منطقه نیازمند زیرساخت هایی همچون حمل ونقل است که فوالد 
مبارکه در این حوزه ها نیز سرمایه گذاری کرده و این سرمایه گذاری ها 
منجر به اشتغال آفرینی شده است. سرمایه گذاری فوالد مبارکه در 
بخش های مختلف حمل ونقل ریلی نشان از همت و عزم این شرکت برای 

اشتغال آفرینی در همه سطوح و زیرساخت های کشور دارد.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه نیازهای مختلف صنایع داخلی 
ازجمله تولیدکنندگان خودرو و لوازم خانگی را تأمین می کند، افزود: 
بخش کوچکی از نیازهای این صنایع پاسخ داده نشده که برای آن 
نیز پروژه های مشترکی با تأمین کنندگان و دیگر سطوح زیردست 
ورق های فوالدی تعریف شده تا بتوان با ارتقای کیفیت، کشور را از 

برخی محصوالت ویژه بی نیاز کرد.
فوالد مبارکه به عنوان یک شهروند-شرکتی مسئولیت پذیر با 

دغدغه های مردم آشناست
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: این شرکت نقش خود را در حوزه های مختلفی ازجمله محیط زیست 
و مصرف انرژی به ویژه آب، به عنوان شهروند-شرکتی مسئولیت پذیر 

به خوبی ایفا کرده و با دغدغه های مردم کامال آشناست.
وی ادامه داد: فوالد مبارکه برای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود در 
قبال محیط زیست و انرژی برنامه ریزی کرده و پروژه های مرتبط با آن ها را 
یکی پس از دیگری به سرانجام می رساند. این شرکت با اجرا و بهره برداری 
از این پروژه ها میزان مصارف را کاهش می دهد و از انتشار آالینده ها و بروز 

مشکالت زیست محیطی جلوگیری می کند.
بازدید مدیریت شرکت از نواحی منجر به افزایش انگیزه برای 

رکوردشکنی های بیشتر می شود
خوشدل پور ضمن قدردانی از حمایت های مدیریت عالی فوالد مبارکه 
گفت: بازدیدهای مدیرعامل و معاونین شرکت از نواحی مختلف تولید و 
دیدار و گفت وگو با آنان، نقش مهمی در ایجاد انگیزه در آنان دارد و همین 

امر نیز منجر به رکوردشکنی های بیشتر در فوالد مبارکه خواهد شد.
وی در پایان ابراز داشت: به یاری خداوند متعال با تعامل و همدلی موجود 
در شرکت فوالد مبارکه و همچنین امیدآفرینی در جامعه، فرزندان این 
مرزوبوم تالش خود برای تحقق اهداف کشور و منویات مقام معظم 
رهبری به کار خواهند بست و در بخش های مختلف تولید، نقش آفرینی 

خواهند کرد.

بهره گیری هوشمندانه فوالد مبارکه از فرصت طالیی تولید
مدیر فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری سیمای استان اصفهان مطرح کرد:

نخستین نشست باشگاه مدیران روابط عمومی عضو 
اتاق بازرگانی استان اصفهان به میزبانی شرکت فوالد 
مبارکه و در راستای ارتقای تعامل و هم افزایی میان 

صنایع استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه در ابتدای این نشست اظهار کرد: تشکل های مختلفی در 
استان در حال فعالیت در حوزه روابط عمومی هستند و این باشگاه 
قرار نیست با دیگران رقابت کند و تنها تفاوت آن با دیگر اجتماعات 
این حوزه این است که تمام حاضران در این باشگاه اعضای اتاق 

بازرگانی هستند.
وی هدف از برگزاری چنین نشستی را هم افزایی و تعامل میان صنایع 
استان اصفهان دانست و افزود: روابط عمومی های عضو اتاق بازرگانی 
اصفهان باید بتوانند از یکدیگر ایده بگیرند و گام های مؤثری در راستای 

رشد و ارتقای صنعت این استان بردارند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در تشریح ضرورت برگزاری 
این نشست ادامه داد: در ابتدای تشکیل این باشگاه، روابط عمومی 
واحدهای صنعتی عضو اتاق بازرگانی به عنوان مخاطبان خاص این 
باشگاه مورد پایش قرار گرفتند. مهم ترین دلیل ایجاد این باشگاه 

افزایش تعامل و هم گرایی میان روابط عمومی های این واحدها جهت 
انتقال تجارب و یادگیری نکات جدید بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این هم افزایی می تواند منجر به شبکه سازی، 
استفاده از ظرفیت های شرکت های تولیدی، فراهم شدن فرصتی برای 
ایده پردازی و انتقال تجربیات میان روابط عمومی های عضو اتاق بازرگانی 
اصفهان شود. به عبارت دیگر، مدیران روابط عمومی ها با فراهم شدن 
چنین شرایطی می توانند دست به دست یکدیگر دهند و باعث رشد و 

ارتقای خود شوند.
براتی در پایان اضافه کرد: در شرایط کنونی اقتصادی کشور، روابط 

عمومی های صنایع با انعکاس فعالیت های انجام شده برای رشد 
اقتصادی کشور و آنچه به عنوان جهاد تبیین نام گذاری شده، می توانند 

نقش بسزایی در امیدآفرینی به جامعه داشته باشند.
در ادامه این نشست، مهدی شایسته فرد، مدیر حوزه ارتباطات و روابط 
عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ضمن قدردانی از میزبانی فوالد مبارکه 
اظهار کرد: هدف از تشکیل این باشگاه آشنایی مدیران روابط عمومی 
شرکت های عضو اتاق بازرگانی اصفهان با یکدیگر، محصوالت و خدمات 
و دیگر نقاط مثبت این شرکت هاست که در نهایت، چنین نشست هایی 

به شبکه سازی اعضا و توانمندسازی آن ها منجر می شود.

کید کرد: اجتماعی از مدیران روابط عمومی در سال گذشته شکل  وی تأ
گرفت که در نهایت برای شکیل تر شدن فعالیت ها، طی حکمی از سوی 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، این مجوز صادر شد و اعضای هسته 
کرات انجام شده با  اصلی این مجمع منصوب شدند که امیدوارم با مذا
نهادهای ذی ربط بتوانیم این مجمع را در سال جاری به صورت رسمی 

به ثبت رسانیم.
عسگری، دبیر باشگاه مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز در این نشست تصریح کرد: یکی از برنامه های پیش روی این باشگاه، 
برگزاری تور بازدید کارخانه های مختلف برای آشنایی و شناخت بیشتر 
همکاران ما در روابط عمومی شرکت های عضو اتاق بازرگانی اصفهان 

است.
وی از اعالم آمادگی شرکت فوالد مبارکه، پاالیشگاه نفت و شرکت 
گفت:  گروهی خبر داد و  گیتی پسند برای میزبانی از بازدیدهای 
در آینده ای نزدیک نیز جشنواره ای با محوریت تولیدات روابط 
که در حوزه تولیدات مکتوب، رسانه ای و  عمومی در پیش داریم 

دیجیتال مارکتینگ، نوآوری و ایونت مارکتینگ برگزار خواهد شد.
گفتنی است در این نشست از نشان و نماد باشگاه مدیران روابط عمومی 

عضو اتاق بازرگانی اصفهان رونمایی شد. 

میزبانی فوالد مبارکه از نخستین نشست باشگاه مدیران روابط عمومی عضو اتاق بازرگانی اصفهان
در راستای هم افزایی میان صنایع استان اصفهان صورت گرفت؛

برگزاری جلسه مشترک مدیران سرمایه های انسانی 
و جمعی از  بازنشستگان  به منظور بررسی و تبادل نظر در 

خصوص مسائل مرتبط با رفاه کارکنان بازنشسته

عکس نوشت
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مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت؛

در یازده ماه سال 1400؛

قطعی برق

  ضربه سنگینی به صنایع فوالدی

 وارد خواهد کرد

 معافیت گمرکی مواد اولیه

 ۳ درصد افزایش یافت

ثبت۳۰۰هزارفرصتشغلیدرسامانهجستوجویشغلنرخگازمصرفیسیمانیهاوسایرصنایعتعیینشد

سامانه  فعالیت  به  اشاره  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
از بارگذاری 300  جست وجوی شغل در درگاه این وزارتخانه، 
هزار فرصت شغلی در این سامانه از دی ماه سال گذشته
 خبر داد.
کار و فرصت های  این سامانه از دو بخش جست وجوی نیروی 
را به یکدیگر  کاریابی  کارفرما و  کارجو،  شغلی تشکیل  شده و 
متصل می کند.

گزارش ایسنا، بر اساس تصمیم های اخذشده در چهل و دومین  به 
کار  محیط  دفتر  مدیرکل  دولت،  اقتصادی  هماهنگی  ستاد  جلسه 
سوخت  گاز  نرخ  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  محیط زیست  و 
گاز  که طبق آن نرخ  کرده است  پتروشیمی ها و سایر صنایع را اعالم 
ک  مصرفی صنایع سیمان و سایر صنایع، معادل 10 درصد نرخ خورا
پتروشیمی ها تعیین شده است.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: قطعی 
برق و گاز ضربه سنگینی به صنایع فوالدی وارد خواهد کرد؛ 
با  متعدد  جلسات  برگزاری  با  صمت  وزارت  بنابراین 
وزارتخانه های نفت و نیرو در پی آن است که صنعت فوالد از 

قطعی برق در سال جدید آسیب نبیند.
به گزارش خبرنگار فوالد، سیف اهلل امیری در تشریح برنامه های 
وزارت صمت برای صنعت فوالد اعالم کرد: فعال سازی واحدهای 
کثر ظرفیت در اولویت برنامه های این  تولیدی فوالدی با حدا

وزارتخانه در سال جدید است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به دغدغه 
فوالدسازان درباره قطعی برق صنایع تصریح کرد: قطعی برق و 
گاز ضربه سنگینی به صنایع فوالدی وارد خواهد کرد و ضررهای 

هنگفتی به تجهیزات و کارخانه های فوالدی تحمیل می کند.
وی در ادامه افزود: وزارت صمت با برگزاری جلسات متعدد با 
وزارتخانه های نفت و نیرو در پی آن است که در سال جدید قطعی 
برق در صنعت فوالد نداشته باشیم و با همراهی این دو وزارتخانه، 

صنایع فوالدی از قطعی برق کمترین آسیب را متحمل گردد.
ک موردنیاز  امیری از دیگر برنامه های وزارت صمت را تأمین خورا
صنعت فوالد اعالم کرد و افزود: جهت تأمین سنگ آهن موردنیاز 
کتشافی در سطح کشور را تعریف و  صنایع فوالدی، پهنه های ا
گذار کردیم که با تبدیل این پهنه ها به معادن، می توانیم شاهد  وا
بهره برداری از واحدهای فراوری برای کنستانتره، گندله اسفنجی، 

شمش و مقاطع طویل در آینده نزدیک باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در پایان اعالم کرد: 
وزارت صمت در تالش است در سال جدید کلیه تولیدات صنایع 
فوالدی و معدنی در بورس کاال عرضه گردد و با تعیین یک کف 
عرضه برای بورس کاال، تعیین قیمت در بورس کاال محقق گردد.

گزارش ۱۱ماهه وزارت صمت در ۱4۰۰ نشان می دهد طی 
این مدت مجوز ۸4۱ فقره از مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی 
صادر شده که با در نظر گرفتن ۸۱۶ فقره مجوز صادرشده در 

سال ۹۹، ۳.۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار فوالد، گزارش 11ماهه وزارت صمت در 1400 
نشان می دهد طی این مدت، مجوز 3 هزار و 215 فقره ماشین 
آالت مشمول معافیت گمرکی صادر شده است که در مقایسه با  
3هزار و 485 فقره در مدت مشابه سال 1399، 7.7 درصد کاهش 

داشته است.
ارزش ماشین آالت مشمول معافیت گمرکی در 11ماهه 1400 
برابر با 2 میلیارد و 5 میلیون دالر بوده است که در مقایسه با یک 
میلیارد و 686 میلیون دالر در سال 99، رشد 18.9 درصدی را 

ثبت کرده است.
همچنین طی این مدت 500 فقره مجوز دستگاه از ماشین آالت 
مستعمل مشمول معافیت گمرکی صادر شده که با در نظر گرفتن 
561 دستگاه در مدت مشابه سال 99 حکایت از کاهش تقریبا 11 

درصدی دارد.
ارزش این دسته از ماشین آالت نیز در سال 1400 برابر با 219 میلیون 
و 570 هزار دالر بوده که در مقایسه با ارزش 215 میلیون دالری این 

گروه در سال 99، 2.1 درصد رشد داشته است.
همچنین از نظر ارزشی، در 11ماهه 1400 ارزش مجوزات صادرشده 
برای مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی برابر با 106 میلیون و 660 
هزار دالر بوده که در مقایسه با 120 میلیون و 540 هزار دالر سال 99، 

کاهش 11.5 درصدی داشته است.

سیفاهللامیری،مدیرکلدفترصنایعمعدنیوزارتصمت

در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت 
فوالد مبارکه، مدیران این شرکت، آمادگی خود را برای 
ادامه موفقیت ها و کسب رکوردهای بهتر در عرصه 

ایمنی اعالم کردند.
به گزارش خبرنگار فوالد، جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
کبری محمدی معاون بهره برداری،  شرکت فوالد مبارکه با حضور عباس ا
مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی و جمعی از 

مدیران این شرکت برگزار شد.
کبری محمدی معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در این  عباس ا
جلسه اظهار کرد: موضوع ایمنی و اقدامات همکاران ما در سال 1400 از نظر 
شاخص ها و عملکردها بسیار خوب و قابل دفاع است و البته با آغاز سال 
جدید باید حساسیت ها برای ارتقا و پیشرفت در این زمینه افزایش یابد 
تا بتوانیم موفقیت های سال گذشته را ادامه دهیم و رکودهای جدیدی 

در حوزه ایمنی به ثبت برسانیم.
وی گفت: امیدواریم با ادامه روندی که در سال گذشته داشتیم، امسال 
نیز شرایطی رو به بهبود را تجربه کنیم که این موضوع افزایش مراقبت های 
کارکنان در حوزه های ایمنی را می طلبد. عالوه بر این، با توجه به اهمیت 
کسن توسط همکاران، آموزش های ایمنی نیز  موضوع ایمنی و تزریق وا
باید به صورت حضوری پیگیری شود تا به حد مطلوب در زمینه ایمنی 
برسیم و شاهد کاهش میزان حوادث و بهبود آمارهای این حوزه باشیم.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه افزود: برای مناسب سازی محیط 
کاری کارکنان خصوصا در نواحی تولید و محیط هایی مانند پولپیت ها 
که نیروهای اجرایی زمان زیادی را در آن به  سر می برند برنامه هایی در 
نظر گرفتیم و به زودی این موضوع مهم را که موجب رضایت کارکنان 
و افزایش آسایش آن ها می شود، با محوریت اتاق های فرمان و کنترل 
نواحی تولید، پیگیری خواهیم کرد. مدیران فوالد مبارکه همان طور که 
در صحبت هایشان بر بهبود شرایط سرمایه های انسانی و برنامه ریزی در 
کید می کنند، در عمل نیز باید در همه عرصه ها باارزش بودن  این زمینه تأ

سرمایه انسانی را به اثبات برسانند.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه ایمنی باید انگیزه کارکنان را برای رعایت 
اصول ایمنی با روش های مختلف باال ببریم تا در نهایت حوادث شرکت 
فوالد مبارکه را به کمترین میزان ممکن برسانیم. عالوه بر این، با تمرکز 
بر یافته های ایمنی و افزایش کّمی و کیفی این یافته ها می توانیم نقاط 
ضعفی را که منجر به بروز حوادث می شود شناسایی و قبل از وقوع حادثه 

از بروز آن جلوگیری  کنیم.
کبری با ابراز امیدواری برای رعایت نکات ایمنی در سال جدید متذکر شد:  ا
بروز حوادث می تواند شیرینی تولید خصوصا رکوردهایی را که از ابتدای 

امسال با تالش همه کارکنان شرکت محقق شده به تلخی تبدیل کند. 
این موضوع نیز عزم جدی مدیران و همکاری کارکنان همه نواحی تولید 

و دیگر واحدهای شرکت را می طلبد.
کووید19 در فوالد مبارکه به کمترین میزان نسبت به سال های 

گذشته رسیده است
در ابتدای این جلسه حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: در مجموع، آمارها 
نشان دهنده تأثیر اقدامات انجام شده از طریق اعمال تدابیری مانند 
کسیناسیون کارکنان بر روند رشد این  رعایت پروتکل های اجتماعی و وا

بیماری در شرکت است.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست تصریح کرد: بیشترین 
میزان ابتال بین کارکنان، مربوط به محیط هایی است که همکاران 
کار شوند که این موضوع  مجبورند در مجاورت یکدیگر مشغول به 
در آمارها نیز به خوبی قابل مشاهده است. عالوه بر این، طبق آمارها 
کسیناسیون را تزریق کرده اند و تنها  بسیاری از همکاران دوز دوم و سوم وا
کسن خود را دریافت داشته اند.  تعداد کمی از همکاران فقط دوز اول وا
کسیناسیون در بین کارکنان  گیری وا کی از آن است که فرا بررسی ها حا
باعث شده پیک مربوط به امیکرون را در شرکت فوالد مبارکه به سالمتی 
پشت سر بگذاریم که این موضوع در آمارهای مربوط به زمان پیک نیز 

قابل تفسیر است.
وی همچنین در مورد طراحی اصولی پولپیت های نواحی مختلف 
تولیدی با همکاری دانشگاه های مهم کشور و مشاورین مجرب در این 

کید کرد. زمینه تأ
مدرسی فر در مورد رعایت مسائل ارگونومی در سطح شرکت افزود: نوع 
که به طور  تجهیزات خریداری شده ازنظر ارگونومی بسیار مهم است، چرا
مثال در مورد صندلی های خریداری شده برای پولپیت ها باید بگوییم که 
اپراتورهای مستقر در نواحی از این تجهیزات استفاده می کنند و به همین 
خاطر، پس از ارائه گزارش های کارشناسی در مورد کیفیت این تجهیزات، 
باید نظرات اپراتورها نیز لحاظ شود. به طورکلی استانداردهایی برای 
ساخت و تجهیز کنترل وجود دارد که این استانداردها باید با استفاده 
از مشاورین مجرب و با الگو گرفتن از نمونه های موفق، در فوالد مبارکه 

نیز پیاده سازی شود.
وی تصریح کرد: چالش هایی پیرامون پاتیل برها در ناحیه ریخته گری 
مداوم وجود دارد که باید این موضوع نیز تا وصول به نتیجه پیگیری شود.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه در 
پایان از راه اندازی میز خدمت سالمت با راه اندازی نرم افزاری در این زمینه 

برای پاسخ گویی شبانه روزی به نیازهای کارکنان خبر داد.

ضرورت برنامه ریزی برای اجرای اقدامات اصالحی پیرامون 
موضوع ارگونومی در واحد نورد گرم

مجید فرجی سرپرست بهداشت حرفه ای و ارگونومی اظهار کرد: در 
ارزیابی های ارگونومی صورت گرفته از واحد نورد گرم، با استفاده از 
چک لیست هایی که برای این کار طراحی کردیم، شاخص هایی ارزیابی 
شده و در نهایت نتایج آن جمع بندی شده است. این جمع بندی ها در 
قالب عدم انطباق های مشترک و کلیدی تنظیم شده که باید با کمک 

همکاران واحد نورد گرم این مشکالت حل شود.
موفقیت فوالد مبارکه در ثبت رکورد 0.95 برای ضریب تکرار 

حادثه
جواد کیانی رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی شرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: در مورد میزان ضریب تکرار حوادث و شدت حوادث در 
5 سال گذشته در فوالد مبارکه مجموعا آمارهای خوبی به دست آمده 
و امیدواریم بتوانیم این موفقیت ها را در سال های آینده تکرار کنیم. 
گانه شاهد عملکرد قابل  عالوه بر این، در نواحی تولید هم به صورت جدا
قبولی هستیم، ولی درنهایت باید همه با هم تالش کنیم تا آمار حوادث 
کی از رسیدن به رکورد ضریب تکرار  هر سال، کمتر از قبل شود. آمارها حا
حادثه تا عدد 0.95 است که این عدد در بین فوالدسازان دنیا عددی 

غرورآفرین است.
وی در مورد عملکرد برخی از پیمانکاران در حوزه ایمنی ابراز نگرانی 
کرده و گفت: کاهش تعداد حوادث در شرکت به 175 مورد در سال 1400 
رضایت بخش است، ولی باز هم باید رعایت نکات ایمنی و آموزش ها 
جدی تر پیگیری شود تا شاهد کمترین میزان حوادث در سطح شرکت 

باشیم. عالوه بر این در برخی از موارد، بعضی از پیمانکاران عملکرد 
مناسبی در حوزه ایمنی ندارند و باید این موضوع به سرعت اصالح شود. 
وی ضمن تحلیل برخی از حوادث سال گذشته به نقاط ضعف و قوت 
شرکت در این زمینه و تشریح برنامه ریزی ها برای بهبود ایمنی در شرکت 

فوالد مبارکه پرداخت.
کیانی افزود: پروژه های تحقیقاتی )PSM( در حال حاضر پیشرفت خوبی 
داشته است. این پروژه ها در نواحی مختلف و با موضوعات مختلف در 
حال پیگیری است و امیدواریم مطالعات ایمنی فرایند در این زمینه ها 

زودتر به نتیجه برسد.
در ادامه این جلسه سید محمدرضا انگشترساز اصفهانی سرپرست 
گزارشی از فعالیت ها و  آتش نشانی فوالد مبارکه در ادامه جلسه به 

مانورهای آتش نشانی فوالد مبارکه پرداخت.
وی ادامه داد: واحد آتش نشانی فوالد مبارکه در سال 1400، تعداد 1217 
عملیات، 139 مانور و 368 عملیات پشتیبانی انجام داده و تمام تالش 
کارکنان این واحد این است که مانند گذشته در صورت نیاز در عرصه تولید 

نیز به یاری همکاران نواحی مختلف بشتابد.
انتخاب ناحیه نورد گرم به عنوان ناحیه برتر در حوزه ایمنی

در این جلسه طبق ارزیابی ها، ناحیه نورد گرم به عنوان ناحیه برتر در 
حوزه ایمنی در سال 1400 اعالم شد و نواحی آهن سازی و فوالدسازی 
در رتبه های بعدی قرار گرفتند. این ارزیابی ها با پایش مستمر عملکرد 
نواحی در حوزه ایمنی صورت گرفته تا با این رتبه بندی، الگوسازی های 
الزم برای کارکنان انجام گیرد و در نهایت این اقدامات منجر به  کاهش 

حوادث در شرکت شود.

استفاده بهینه از سرباره های فوالد مبارکه در پروژه های راه سازی و جاده ای

عزم جدی مدیران فوالد مبارکه برای ادامه موفقیت ها در حوزه ایمنی

در راستای حفظ محیط زیست صورت گرفت؛

در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت فوالد مبارکه عنوان شد؛

رحیم خلقی رئیس واحد حمل و فراوری سرباره 
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: در سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« و در 
کیدات رهبر معظم انقالب برای تحقق شعار سال، به دنبال  لبیک به تأ
تدوین دستورالعمل استفاده از سرباره های فوالدسازی در الیه های 
اساس و زیراساس راه سازی و جاده ای، زمینه قانونی الزم برای 

استفاده از سرباره ها در پروژه های راه سازی و جاده ای فراهم شد.
وی با بیان اینکه بیش از 50 میلیون تن سرباره در مجاورت کارخانه های 
فوالدسازی انباشت می شود، افزود: سرباره عالوه بر اینکه ضرری برای 
محیط زیست ندارد، بلکه از آن می توان به عنوان یک محصول جانبی 
مانند اساس و زیراساس و باالست ریلی و بلوکاژ و پرکننده جاده ها و 
پل ها و خصوصا در صنعت سیمان و در پروژه های راه سازی و جاده ای 

استفاده کرد.
رئیس واحد حمل و فراوری سرباره شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
در سال 1397 کارگروهی با عنوان کارگروه سرباره به جهت شناسایی 
روش های جهت استفاده از سرباره در پروژه های راه سازی، جاده ای، 
ریلی و... در مجموعه ایمیدرو و با محوریت شرکت ملی فوالد ایران و 

همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه فوالد مبارکه نقش پررنگ و بسزایی در تشکیل کارگروه 
سرباره داشته است، اذعان داشت: طی سال های اخیر جلسات 
متعددی همراه با انجام آزمایش های مختلف بر روی نمونه های سرباره 
انجام پذیرفت. در کشور ما علی رغم مطالعات و پروژه های متعدد 
پیرامون این موضوع، به دلیل عدم ارائه ضوابط و معیارهای الزم برای 
کنترل کیفی طراحی و اجرا، درخصوص این مسئله خأل قانونی وجود 

داشت و این موضوع عملیاتی نشد.
خلقی تصریح کرد: خوشبختانه در این کارگروه با همکاری مرکز تحقیقات 
مسکن و شهرسازی و با استناد به مطالعات و تحقیقات انجام شده در این 
مرکز، تعدادی از دانشگاه های کشور و آسیب شناسی علل آن، این کارگروه 
اقدام به تدوین راهنمای استفاده از سرباره های فوالدسازی در الیه های 

اساس و زیراساس راه کرده است.
وی ابراز داشت: در این دستورالعمل و راهنما که طی 3 سال بر اساس 
گرفت، ضمن ارائه مشخصات فنی و  آزمایش های متعدد انجام 
گی های انواع مصالح سرباره ای، معیارهای پذیرش و آزمون های  ویژ
کنترل کیفی و مالحظات الزم برای طراحی و اجرا با مصالح سرباره فوالد 

جهت استفاده در پروژه های راه سازی و جاده ای ارائه شده است.
کید کرد: با  رئیس واحد حمل و فراوری سرباره شرکت فوالد مبارکه تأ

ج در ردیف  تدوین این راهنما، جلسات فنی و کارشناسی به منظور در
فهرست بهای راه، با هدف کاربردی شدن سرمایه های فوالدسازی در 
کرات  پروژه های راه سازی و جاده ای پیگیری و در ادامه با بررسی و مذا
فنی کارشناسی با اعضای کمیته راهبردی نشریه 101، جامعه مهندسی 
تولیدکنندگان فوالد و جمعی از صاحب نظران امور نظام فنی و اجرایی، 
برای نخستین بار ردیف های مربوط به تهیه و استفاده از مصالح سرباره 
فوالد به عنوان مصالح اساس و زیراساس راه در فهرست بهای واحد پایه 
رشته راه و راه آهن و باند فرودگاه سال 1401 در فصل های 14 و 20 تعریف 

شده است.
وی ادامه داد: امید است با تحقق این مهم که نتیجه چندین سال کار 
مهندسی و آزمایش های مختلف بر روی سرباره بوده است، شاهد کاهش 
تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی باشیم و پیمانکاران راه و ابنیه نیز 

از سرباره در پروژه های خود استفاده کنند.
خلقی در پایان اضافه کرد: از زحمات کلیه همکاران خود در فوالد مبارکه 
و دیگر شرکت های فوالدساز که طی سال های گذشته ما را در این کارگروه 
همراهی کردند، تقدیر و تشکر می کنم و قدردان حمایت های همه جانبه 
مدیرعامل، معاون بهره برداری و دیگر مدیرانی که پشتیبان و مشوق 

اصلی در این موضوع بودند، هستم. 

رحیمخلقی
رئیسواحدحملوفراوریسرباره

شرکتفوالدمبارکه
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خبر  کوتاه

با توجه به منابع جدید عرضه اسلب در حوزه دریای مدیترانه و علی رغم 
غیبت مداوم عرضه اوکراین، قیمت جهانی اسلب کاهش یافته است. 
اسلب روسیه عرضه می شود، اما خریداران، حتی در کشورهایی که هیچ 
تحریمی اعمال نکرده اند، تمایلی به خرید آن ندارند.

قیمت اسلب چین از حدود 1000 دالر در هر تن فوب اواسط ماه مارس، 
اخیرا به حدود 880 دالر در هر تن فوب کاهش یافته است.

به گزارش فوالد ایران، اختالف زیاد بین قیمت های پیشنهادی و 
درخواستی موجب شده بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا فعالیت 
زیادی نداشته باشد. متوسط قیمت بیلت وارداتی در فیلیپین 810 دالر در 
هر تن سی اف آر و در ثبات ثبت شده است. قیمت بیلت صادراتی ویتنام 
۷۷0 دالر در هر تن فوب شنیده شده، ولی معامله ای در این قیمت نهایی 
نشده است.

 خـبــــــــــــــــــر    

بازارجهانیاسلبدررکود سکوتبازاربیلتدرجنوبشرقآسیا

شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان در راستای تحقق 
شعار سال، »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

اقدامات مؤثری را برنامه ریزی کرده است.
به گزارش خبرنگار فوالد، شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان از سال 1360 
کتشاف کانسار آهک را که  با شروع ساخت شرکت فوالد مبارکه عملیات ا
یکی از مواد اولیه موردنیاز فوالد است آغاز کرد. آهک به عنوان کمک ذوب، 
تصفیه کننده و خنثی کننده محیط کوره های قوس الکتریکی فوالدسازی 
کتشاف، منطقه  استفاده می شود. از همین رو پس از مرحله گمانه زنی و ا
حوض ماهی که در 90 کیلومتری جنوب غربی اصفهان، 30 کیلومتری 
جنوب غربی شهرستان مبارکه و 16 کیلومتری شرکت فوالد مبارکه واقع 
شده است، به عنوان معدن تجهیز شد و در سال 1370 شرکت معدنی 
و صنعتی حوض ماهی مورد بهره برداری قرار گرفت. این شرکت از سال 
1390 به شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه اصفهان تغییر نام 
کنون این شرکت در  داد و فصل نوینی از فعالیت های خود را آغاز کرد. هم ا
راستای شعار سال و تحقق اهداف هلدینگ معدنی و صنعتی فوالدسنگ 

اقدام می کند.
چشم انداز افق 1404 شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان

حفظ موقعیت کنونی، به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده آهک کلسینه 
و سنگ آهک صنعتی در خاورمیانه و تأمین 100 درصد نیاز سنگ آهک، 
دولومیت و تأمین سنگ آهن و مواد معدنی گروه فوالد مبارکه اصفهان 
از اهداف تعیین شده در چشم انداز افق 1404 شرکت فوالدسنگ مبارکه 

اصفهان است.
اقدامات مؤثر فوالدسـنگ در راسـتای تحقق شـعار »تولید؛ 

دانش بنیان، اشتغال آفرین«
تکریم مشتریان و ذی نفعان، احترام و التزام به برقراری ارزش های اسالمی 
و انسانی، انجام کار سیستماتیک، حفظ و ارتقای کیفیت محصول، 
بهبود و ارتقای تکنولوژی های تولید و فراوری، صرفه جویی در مصرف 
منابع و انرژی و حفظ محیط زیست از ارزش های سازمانی شرکت 
فوالدسنگ است. همچنین شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان با تعیین 
خط مشی مبتنی بر تأمین نیازهای گروه فوالد مبارکه، تأمین مواد اولیه 
موردنیاز صنعت فوالد کشور اعم از سنگ آهن، سنگ آهک، دولومیت، 

فروسیلیس و سایر مواد معدنی را در اهداف خود قرار داده است.
از جمله ویژگی های انحصاری شرکت فوالدسنگ می توان به این موارد 
اشاره کرد: بومی سازی تکنولوژی منحصربه فرد کوره های آهک سازی 
کی در ایران، احداث بزرگ ترین واحد سنگ شکنی سنگ آهک به  چیسا
ظرفیت 700 تن در ساعت در کشور، احداث بزرگ ترین کوره های عمودی 
تولید آهک کلسینه با ظرفیت 1200 تن )دو کوره 600 تن در روز( برای اولین 

بار در کشور، استفاده از مدل پاوردک )Power Deck( در معادن غیرفلزی 
برای اولین بار در کشور، تدوین و راه اندازی فناوری کوره پایلوت فراوری 
تبدیل هماتیت به مگنتیت به روش تشویه احیایی در کشور، انجام 
کارشناسی و برنده شدن در بیش از 90 درصد مزایده های انجام شده 
کتشافی،  در محدوده ها و معادن کل کشور و انجام کلیه فعالیت های ا
استخراجی در بیش از 14 استان و 21 شهر کشور با بهره مندی از کارکنان 

متخصص و چابک.
شرکت فوالد سنگ با همکاری شرکت های دانش بنیان، برای نخستین 
بار در کشور، فرومنگنز کم کربن و پرکربن را بدون استفاده از انرژی برق 
تهیه می کند. در راستای تحقق شعار سال، همکاری شرکت فوالدسنگ 
با دانشگاه صنعتی شریف منتج به فراوری معادن کوچک و متوسط 
سنگ آهن خواهد شد که عالوه بر حمایت این شرکت از دانش بنیان ها، 
اشتغال آفرین نیز هست. پروژه های فروسیلیس، بنتونیت هم از 
دیگر اقدامات این شرکت در تحقق شعار سال خواهد بود. در راستای 
اشتغال زایی، معدن داوران و معدن کودی در استان هرمزگان امسال 
به بهره برداری می رسد و بزرگ ترین سنگ شکن سنگ آهک در کشور به 
همراه خط سنگ شکن که توسط فوالدسنگ صددرصد بومی سازی 
شده است به همراه خط خردایش و خط تولید دانه بندی، افتتاح 

می شود.
ارزیابی عملکرد شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان در سال 

گذشته
برای ارزیابی عملکرد واحد معدن در بخش حفاری )برحسب متر( باید بر 
کید کرد که بهترین رکورد ماهانه در سال 1399 در این شرکت  این نکته تأ
5 هزار و 768 متر بوده است که در سال گذشته به 6 هزار و 430 متر ارتقا 
یافت. مجموع حفاری انجام شده به میزان 6.9 درصد نسبت به سال 
1399 کاهش یافت. عملکرد واحد معدن در بخش استخراج )برحسب 
تن( از بهترین رکورد ماهانه در سال 99 که معادل 148 هزار و 135 تن بود 
به 157 هزار و 842 تن افزایش یافت. رشد مجموع سنگ استخراج شده 
به میزان 12.9 درصد نسبت به سال 1399 در این شرکت به ثبت رسید و 
عملکرد تولید سنگ  دانه بندی برای فوالد مبارکه و کوره های پخت آهک 
فوالد سنگ )برحسب تن( از بهترین رکورد ماهانه 1399 معادل 98 هزار 
و 325 تن به بهترین رکورد ماهانه 1400 یعنی 97 هزار و 825 تن افزایش 
یافت. در سال گذشته شرکت فوالد سنگ با افزایش مجموع سنگ آهک 
تولیدشده به میزان 4.4 درصد نسبت به سال 1399 مواجه بود و عملکرد 
تولید محصول آهک کلسینه )تن( در بهترین رکورد ماهانه 1399 معادل 
18 هزار و 200 تن به بهترین رکورد ماهانه 1400 معادل 21 هزار و 400 تن ارتقا 
یافت. کاهش 9.6 درصد تولید آهک کلسینه نسبت به سال 99 هم از دیگر 

رویدادهای مهم این شرکت در سال گذشته بوده است.
اقدامـــات انجام شـــده در ســـال تولیـــد، پشـــتیبانی ها، 

مانع زدایی ها
گذشته اقدامات مهم و مؤثری در این شرکت انجام شده  در سال 
کتشاف معدن  است. در بخش واحد امور معادن، خرید به شرط ا
سنگ آهن )هماتیت( در استان کرمان، شهرستان رفسنجان و خرید 
کتشاف معدن سنگ آهن )هماتیت( در استان هرمزگان،  به شرط ا
شهرستان بندرعباس از جمله این اقدامات است. اقدامات این شرکت 
کتشاف و پروژه ها نیز قابل توجه است و می توان به تملک  در بخش واحد ا
محدوده و خرید معدن سیلیس جهت احداث کارخانه فروسیلیس، 
تملک محدوده و خرید معدن منگنز جهت احداث کارخانه فرومنگنز، 
خرید معادن سنگ آهن )هماتیت( با ذخیره 20 میلیون تن به باال در 
استان های هرمزگان، فارس و کرمان اشاره کرد. در سال گذشته بیش 
از 10 بازدید از معادن و محدوده این شرکت به عمل آمد و در نهایت دو 
معدن ققنوس 5 و سنگ آهن اختیارآباد در این استان توسط کارشناسان 
شرکت مورد تأیید قرار گرفت. در استان هرمزگان هم پس از 23 بازدید از 
محدوده و معادن در نهایت یک معدن با پتانسیل بسیار باال تأیید شد. 
کتشاف معادن شرکت فوالد سنگ توانست اولین  در بخش پروژه ها ا
کتشافی-استخراجی در ایران را تأسیس کند. شرکت  پایگاه تخصصی ا
فوالدسنگ با بیش از 30 سال سابقه معدن کاری، اقدام به تأسیس اولین 
کتشافی گروه فوالد مبارکه در  شرکت تخصصی و مادر به عنوان بازوی ا

کتشاف کلیه مواد معدنی کرده است. زمینه ا
اهداف استراتژیک توسعه شرکت فوالد سنگ در سال 1401

گرچه شرکت فوالدسنگ همیشه در مسیر توسعه و تولید با تکیه بر  ا
رهنمود شعار سال گام برداشته است، اما در خط مشی تعریف شده 
این شرکت در سال »تولید؛ دانش بنیان ها، اشتغال آفرین« در نظر دارد 
تا خط سنگ شکن اولیه B را راه اندازی کند و فعالیت های مهندسی 
فاز 3 کوره های آهک کلسینه را به اتمام رساند. پیشرفت 70 درصدی 
کارخانه  کلسینه و احداث  کوره های آهک  در بخش تأمین فاز 3 
فروسیلیس با ظرفیت 24 هزار تن در سال )دو فاز 12 هزار تنی( از دیگر 
کثری از  اهداف تعیین شده در سال جدید است. بهره برداری حدا
ظرفیت های معدن سنگ آهن هماتیت داوران-رفسنجان، تجهیز و 
راه اندازی معدن سنگ آهن هماتیت کودی-بندرعباس و بهره برداری 
کثری از ظرفیت های معدن سنگ آهن هماتیت کودی-بندرعباس  حدا
هم از دیگر اهداف تعیین شده در راستای تحقق شعار سال توسط شرکت 
فوالدسنگ است تا کارکنان این شرکت همانند گذشته با تمام توان به 

اهداف این شرکت جامه عمل بپوشانند.

برنامه ریزی شرکت فوالدسنگ در مسیر شعار سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«

فوالد سفیددشت؛ بر مدار تولید دانش بنیان

 خانواده کارکنان، حامی فوالدمتیل 

در مسیر توسعه خواهند بود

مدیر عملیات شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری گفت: در راستای تحقق شعار سال، اقدامات مؤثری 
برای تولید دانش بنیان در این شرکت برنامه ریزی و اجرا شده 

است.
ایمان سلیمانی، مدیر عملیات شرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری، در راستای تحقق شعار سال، با اشاره به 
سیاست های شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری 
کثری از ظرفیت شرکت های داخلی و  در راستای استفاده حدا
به خصوص شرکت های دانش بنیان در زمینه ساخت تجهیزات و 
قطعات، اظهار کرد: پس از وضع تحریم های گسترده بر کشورمان 
در سال های اخیر، شرکت فوالد سفیددشت همانند بسیاری از 
واحدهای صنعتی در زمینه تأمین قطعات و تجهیزات وارداتی با 
مشکالت جدی روبه رو شد که این مسئله سنگ بنای واحدی 

به نام بومی سازی شد.
وی با اشاره به تأسیس واحد بومی سازی از ابتدای سال 97 
در فوالدسفیددشت، بیان کرد: این واحد اقدام به شناسایی 
تأمین کنندگان داخلی توانمند در زمینه ارائه خدمات و ساخت 
تجهیزات خاص و دارای فناوری کرد که از ثمرات آن می توان 
به اجرای پروژه واحد تصفیه پساب به روش اولترافیلتراسیون 
با ماژول های صددرصد ایرانی ساخته شده توسط شرکت 
دانش بنیان آبتین پارسیان پیشرو آپادانا، رادیاتور نم گیر گاز 
فرایند احیا مستقیم ساخت شرکت دانش بنیان رویان مبدل، 
دستگاه CIP مبدل های حرارتی ساخت شرکت دانش بنیان 
طاها قالب  توس، مبدل حرارتی صفحه های ساخت شرکت 
دانش بنیان کول سامر، اجرای سیستم تله متری با مشارکت 
ترانسفورماتور  تراشه،  پایا  شرکت دانش بنیان سپنتامدار 
ساخت شرکت آریا صنعت ایمن رسپینا، استخراج نقشه ها و 
مدارک مربوط به کلیه فیلترهای صنعتی با مشارکت شرکت 
دانش بنیان ایران فیلتک و استخراج نقشه ها و اسناد فنی 
تجهیزات سنگین با مشارکت شرکت دانش بنیان تیواساخت 

اشاره کرد.
سلیمانی یادآور شد: با نیازسنجی صورت گرفته مبنی بر افزایش 
تعامل میان صنعت و دانشگاه، در سال گذشته تفاهم نامه ای با 
پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری به امضا رسیده 
و به منظور حفظ ارتباط با نهاد یادشده، این شرکت اقدام به 
تجهیز دفتر جهت حضور معاونت علم و فناوری و مدیریت امور 

شرکت های پارک کرد.
مدیر عملیات فوالد سفیددشت در پایان تصریح کرد: با اینکه در 
زمینه استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان اقدامات خوبی 
صورت گرفته، ولی این اقدامات پاسخ گوی تمام نیازهای صنعت 
نیست که امیدواریم در سال جدید و سال های پیش رو بتوانیم 
گام های مؤثر تری در جهت استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های 

این شرکت ها در سطح استان و کشور برداریم. 

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد متیل، در نخستین 
هفته از ماه مبارک رمضان گردهمایی خانواده بزرگ هلدینگ 
فوالد متیل با حضورمدیرعامل، کارکنان و خانواده آنان برگزار 
و از همسران و مادران خانواده کارکنان فوالد متیل تجلیل شد.
رضا حیدری مدیرعامل، شرکت فوالد متیل، در این مراسم ضمن 
تشکر از همسران و مادران کارکنان، با اشاره به شعار »کار زندگی 
کید کرد. است« بر تصحیح این شعار به »کار برای زندگی است« تأ
وی نهاد خانواده را اولین و مهم ترین نهاد جامعه دانست و از حوزه 
مدیریت سرمایه های انسانی هلدینگ فوالد متیل خواست 
با مطالعه و برنامه ریزی، تعارض های احتمالی نهاد خانواده و 
سازمان را برطرف سازند و از این مسیر پشتیبانی خانواده کارکنان 

را در مسیر توسعه هلدینگ جلب کنند.

مدیر عملیات شرکت فوالد سفیددشت مطرح کرد؛

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل:

 برگزاری جلسه هم اندیشی استراتژی،
 اهداف، شاخص ها و فرایندها در افق 1401-1403

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت فـــوالد امیرکبیـــر 
کاشـــان، جلســـه هم اندیشـــی اســـتراتژی، اهـــداف، 
شـــاخص ها و فرایندهـــا در افـــق 1403-1401، در 
کمیته هـــای تحـــول هفت گانـــه بـــا تحلیـــل نیازهـــا و انتظـــارات 
ذی نفعـــان، تدویـــن ارکان جهت ســـاز اســـتراتژیک، تحلیـــل محیـــط 
کالن، تحلیـــل محیـــط صنعـــت و تحلیـــل محیـــط درون ســـازمان، 
تدویـــن و بازنگـــری اســـتراتژی برگـــزار شـــد و در ادامـــه، بحـــث و بررســـی 
توســـط تیـــم رهبـــری فـــوالد امیرکبیـــر کاشـــان در خصـــوص مـــوارد 

ــد. ــوب گردیـ ــام و پـــس از نهایـــی شـــدن، مصـ ــده انجـ یادشـ

تکریـم مشـتریان و ذی نفعـان، احتـرام و التـزام بـه 
برقـراری ارزش هـای اسـالمی و انسـانی، انجـام کار 
سیسـتماتیک، حفـظ و ارتقـای کیفیـت محصول، 
بهبـود و ارتقـای تکنولوژی هـای تولیـد و فـراوری، 
صرفه جویـی در مصـرف منابـع و انـرژی و حفـظ 
از ارزش هـای سـازمانی شـرکت  محیط زیسـت 

فوالدسـنگ اسـت

در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان انجام شد:
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       بـــــــــــــــازار

استرالیا؛اعمالتعرفههایبیشتربروارداتازروسیه

خبــــــــــــــــر    

کاالهای وارداتی از روسیه و بالروس تعرفه های  استرالیا بر تمامی 
کرده است. از ۲۵ آوریل عالوه بر نرخ های فعلی،  بیشتری وضع 
تعرفه اضافی 3۵ درصدی برای واردات از روسیه و بالروس اعمال 
گاز  خواهد شد. همچنین استرالیا واردات انرژی و محصوالت نفت و 
کرد و صادرات آلومینا و سنگ معدن  از روسیه را نیز ممنوع خواهد 
آلومینیوم به روسیه نیز ممنوع خواهد بود.

گهی آ

قراضهصادراتیژاپندرثبات

گذشته در ثبات  قیمت پیشنهادی قراضه صادراتی ژاپن هفته 
کرایه حمل، خریداران را  کاهش نرخ  نسبی بود و افت ارزش ین و 
گزارش استیل مینت قراضه سنگین  کرد. بنا بر  تشویق به معامله 
کالس ۲ صادراتی ژاپن در قیمت ۵30 دالر در هر تن فوب ثبات 
که یک ماه قبل تمایل به خرید قراضه  داشت.این در حالی است 
کمتر بود. صادراتی ژاپن به دلیل اختالف زیاد بین قیمت ها 

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

intend to purchase 464 tons of Ferro-Titanium based on attached tender documents

intend to purchase 115 tons of Ferro-Vanadium based on attached tender documents

ید، نصب و راه اندازی متال کلد و راکتور و ملزومات جهت ناحیه سبا خر

ید، نصب، تست و راه اندازی تضمین عملکرد پروژه  شناسایی پیمانکار توانمند در خصوص انجام عملیات طراحی و مهندسی، خر

بهینه سازی و اصالح سیستم کنترل سرعت جرثقیل های 9، 10، 18 و 19 ناحیه فوالدسازی

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 1 /02 /1 9

1 4 0 1 /02 /2 4

1 4 0 1  /  02  /  0 9

1 4 0 1 /02 /1 7

ــط تب مر ــت  ی یر مد

یــد خر ی  هــا د ا د ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ا قر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

یابی  فراخوان عمومی شناسایی و ارز
شرکت های فعال در حوزه حمل ونقل ترکیبی 

یلی- جاده ای( کانسنگ آهن در کشور )ر

نوع فراخوان

 فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

ه ر شــما

48 54 9 1 04

48 54 9 1 0 5

48 5 1 1 7 75

و   48 545 063

48 545 065

یف د ر

1

2

3

4

1 1 , 670

1 2 , 060

1 2 , 2 1 0

1 1 , 65 0

1 1 , 570

1 2 , 1 0 0

1 2 , 3 30

1 2 , 3 30

1 1 , 930

1 1 , 970

0.6 6

2

0.3 3

4.7 3

1 . 54

4 9

62

53

1 78

5 8

1 1 , 9 8 0

1 2 , 2 20

1 2 , 2 60

1 1 , 68 0

1 1 , 860

8 0

2 4 0

4 0

5 8 0

1 8 0

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/01/20

1401/01/21

1401/01/22

1401/01/23

1401/01/24

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 1 . 0 0 0
1 1 .20 0
1 1 .4 0 0
1 1 .60 0
1 1 . 8 0 0
1 2. 0 0 0
1 2.20 0
1 2.4 0 0

1 1 .9 8 0
1 2.2 601 2.2 20

1 1 .68 0
1 1 . 860

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

:Falling wedges (In an Uptrend(گِوه صعودی
نکته: در این الگو انگار قیمت جمع و در گوشه ای فشرده 

می شود. 
نکته: در هر جهتی این الگو شکسته شود، در همان جهت 

ادامه حرکت می دهد.

نکته: این الگو از نظر روانی فشار زیادی به معامله گر می آورد. 
احتمال شکستن در جهت روند بیشتر است.

:Rising Wedges(In a Downtrend (گِوه نزولی

یم بیاموز

Falling & Rising  wedges 

بورس

مقــدار عرضه)تن(

5000

8250

5800

19050

مقــدار تقاضا )تن(

6300

8650

7750

22700

مقــدار معامله شــده )تن(

5000

8250

5800

19050

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

271101

307962

344148

یــخ تحویل تار

د ا د خر

تیــر

تیــر

یخ  1401/01/20 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

G

P

T

محصول

گالوانیزه

رنگی

قلع اندود

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

ُ

ُ

نگاهی به تاریخ صنعت و فناوری نشان می دهد 
هم زمان با رشد تولیدات صنعتی و تازه های فناوری، 
خطرات و حوادث صنعتی نیز افزایش پیدا کرده 
است. از همین رو علوم ایمنی و مهندسی ایمنی به عنوان یکی از 
شاخه های جوان درخت قدرتمند علم، رشد خود را آغاز کرد. از نگاه 
ساختار سازمانی، هر شرکت یا سازمان، از سه رکن اصلی و عمده 

تشکیل شده است: منابع انسانی؛ تجهیزات؛ روش ها و فرایندها.
ایمنی سیستم، عالوه بر ایمنی کارکنان و ایمنی تجهیزات، شامل ایمنی 
گسستنی با یکدیگر  فرایندها نیز هست و این سه بخش، ارتباط نا
که دستگاه ها، از مجموعه فرایندها تشکیل می شوند،  دارند. ازآنجا
پس ایمنی فرایند را می توان به عنوان زیرمجموعه ای از ایمنی سیستم 

در نظر گرفت.
حوادث بزرگ حوالی سال 2000 و پس از آن، به محققان و اندیشمندان 
علوم ایمنی نشان داد که با وجود انواع سیستم های ایمنی و مدیریت 
ریسک و تغییر استراتژی های ذکرشده از دهه 70 تا پایان قرن بیستم، 
حوادث همچنان ادامه دارند. پس صنایع پیشرو و خالق، با استفاده 

از ابزارهای مدرن آنالیز سیستم و با نگاه انتقادی به مجموعه های 
خود، دریافتند که حلقه مفقوده در این زنجیره، حرکت به سمت ایجاد 
و ارتقای فرهنگ ایمنی است و فرهنگ ایمنی، خود حاصل تبدیل 
آموخته ها به آموخته های اندوخته است. اصطالح »فرهنگ ایمنی« 
اولین بار به طور رسمی در سال 1987 در مدارک ایمنی آژانس هسته ای 
برای تحلیل حادثه نیروگاه هسته ای چرنوبیل به کار برده شد، اما موج 
حرکت به سمت ایجاد و ارتقای فضا یا فرهنگ ایمنی، پذیرش این 
واقعیت بود که برخی از حوادث را نمی شود به ضعف تجهیزات یا طراحی 
نسبت داد و این خطای انسانی بود که وقتی با ضعف سازمانی همراه 
می شد، منجر به وقوع حوادثی مانند چرنوبیل، شاتل فضایی چلنجر 

ناسا و... می گردید.
 ما اعتقاد داریم تعهد به ایمنی را باید فراتر از یک اولویت و به عبارت 
دقیق تر یک ارزش بنیادین دانست که همه تصمیم گیری ها و در همه 
سطوح سازمانی را تحت الشعاع خویش قرار می دهد. همه شرکت ها 
خواهان داشتن عملیات ایمن هستند، اما مهم ترین بخش تحقق 
این آرمان را باید چالش چگونگی تحقق عملی آن دانست. دست یابی 

به عملیاتی ایمن در گرو دارا بودن دستورالعمل ها و استانداردها و 
خط مشی های مکتوبی که از اهمیت قابل توجهی نیز برخوردارند 
که راه حل اساسی را باید در فرهنگ سازمانی و استانداردها  نیست، چرا
و رفتارهای نانوشته ای یافت که افکار، نگرش ها و رفتارهای کارکنان 
را شکل می دهند. شرکت ها باید فرهنگی را توسعه دهند که ایمنی 
به عنوان یک ارزش در همه سطوح شغلی و در صدر همه اقدامات و 
تصمیم گیری ها قرار گیرد و ما در شرکت برای تحقق این هدف، زمان 
کرده ایم. فراموش نکنیم فرهنگ ایمنی را به اجبار  زیادی صرف 
کرد؛ همچنین امکان خرید آن نیز از هیچ شرکت  نمی توان ایجاد 
مشاوره ای وجود ندارد. این فرهنگ باید درون زا باشد و امکان 
تحمیل آن از خارج سازمان وجود ندارد. ما باید به گونه ای همه جانبه 
با آن آمیخته شویم. ما خواهان آن هستیم که همه اعضای سازمان به 
فرهنگ ایمنی متعهد باشند و به مدیریت ریسک فعالیت ها پیش از 

شروع هر فعالیتی توجه کنند.
 سنجش پذیری بخش مهمی از این فرهنگ است. در شرکت عالوه بر 
ثبت حوادث شغلی، همه اتفاقاتی که ممکن بوده اند به یک حادثه 

کارت سبز و بررسی شبه حوادث ها(  منجر شوند، ثبت )سیستم 
می گردد. همه این یافته ها ارزشمند هستند و ما معتقدیم فرهنگ 
ایمنی با رهبری آغاز می شود. رهبری یک سازمان، جهت دهنده 
رفتارهاست و رفتارها فرهنگ را می سازند. ارزیابی عملکرد مدیران، 
رؤسا، سرپرستان، شیفت فورمن ها و کارکنان ما نیز بر این اساس انجام 
می شود و در این مسیر، بهبود مستمر یک اصل مهم است تا فعالیت ها 
و دستاوردهای کنونی ما، به ویژه فقدان هیچ حادثه منجر به صدمات 
جدی در سال های اخیر، همچنان پایدار باشد، اما بی تردید این راهی 

که برگزیده ایم، پایانی ندارد.
مرکز ایمنی فرایندهای شیمیایی یا CCPS معتقد است که صنایع 
فرایندی برای دست یابی به »چارچوب کاملی از ایمنی فرایند« باید پنج 
عامل یا ستون مهم را پایه تفکر و نگرش خود قرار دهند: استانداردها؛ 

سیستم مدیریت؛ شایستگی؛ فرهنگ؛ درس آموخته ها.
مرکز ایمنی شیمیایی آمریکا، تعریفی ساده از فرهنگ ایمنی، ارائه کرده 
است: »چگونگی رفتار یک سازمان، هنگامی که هیچ نظاره گری وجود 

ندارد فرهنگ ایمنی است.«

موضوع فراخوان: شناسایی تأمین کنندگان توانمند درزمینه فعالیت های انقالب 
صنعتی چهارم جهت تحقق ره نگاشت طرح تحول دیجیتال

شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت تکمیل بانک اطالعاتی خود در زمینه فعالیت های مرتبط 
با انقالب صنعتی چهارم جهت تحقق ره نگاشت طرح تحول دیجیتال، شامل موارد »واقعیت 

مجازی، واقعیت افزوده، اتوماسیون و ربات های صنعتی، هوش مصنوعی، سیستم فیزیکی 
ک چین و امنیت سایبری« اقدام به  سایبری، اینترنت اشیا، تحلیل داده، پردازش ابری، بال
برگزاری فراخوان عمومی از شرکت های دارای سابقه فعالیت در این زمینه )خصوصا شرکت های 

دانش بنیان( کند.

 لذا کلیه متقاضیان همکاری، نسبت به تکمیل پرسشنامه خوداظهاری تا تاریخ 31 / 02/ 1401 
در سامانه SRM شرکت فوالد مبارکه اقدام نمایند.در صورت هرگونه سؤال می توانید با شماره 

تلفن 3157-0315273 )خانم صرامی( تماس حاصل بفرمایید.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

قسمت اولفرهنگ ایمنی فرایند

واحد فراوری مواد معدنی معاونت امور 
معادن شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
نظر دارد در راستای تسهیل و بهینه سازی 
از  کانسنگ آهن  حمل ونقل  موضوع 
کارخانجات  کشور به  معادن سنگ آهن 
فراوری کانسنگ آهن و همچنین استفاده 
کثری از ظرفیت و توان بخش خصوصی  حدا
در این راستا، نسبت به شناسایی و ارزیابی 
شرکت های فعال در زمینه حمل ترکیبی 
)ریلی- جاده ای( جهت همکاری های بعدی 

گهی اقدام نماید. از طریق انتشار این آ
کلیه شرکت های مجرب،  از  بدین منظور 
ارائه  زمینه  در  صالحیت  واجد  و  توانمند 
خدمات فوق الذکر، دعوت به عمل می آید 
گهی،  کثر ظرف مدت 10 روز از انتشار این آ حدا
اعالم آمادگی و اطالعات شرکت خود را مطابق 
با موارد ذیل به معاونت امور معادن به نشانی 
اصفهان، خیابان سعادت آباد، دفتر شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، بلوک دوم، معاونت 
امور معادن و یا به صورت الکترونیکی به آدرس 

m.ashraf@msc.ir ارائه نمایند.
بدیهی است ارائه مدارک هیچ گونه حقی 
برای شرکت کنندگان و تکلیف و سلب اختیار 
گهی دهنده ایجاد نمی نماید. برای دستگاه آ
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.
03136689708 داخلی 1163 و 1168

اطالعات موردنیاز:
ح  نامه رسمی اعالم آمادگی به همراه شر
کانسنگ آهن  حمل ونقل  ظرفیت  کامل 

)کلوخه، دانه بندی( در سراسر کشور؛
سوابق فعالیت های مشابه در کشور؛

مشخصات کامل ماشین آالت و تجهیزات 
و...؛

همراه  به  شرکت  پایه ای  مشخصات 
مستندات، اعم از اساسنامه، اعضای مدیریت، 
چارت سازمانی، مکان دفتر شرکت، تعداد 

کارکنان شاغل و...؛
رتبه بندی ها، استانداردها، گواهینامه ها، 

تقدیرنامه ها و مستندات مرتبط؛
ارائه مدل های پیشنهادی برای انجام 

عملیات حمل ونقل کانسنگ آهن.
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گاری بیشـــتری بـــا  فوالدســـازی در کوره هـــای قـــوس نســـبت بـــه روش هـــای دیگـــر ســـاز
کســـید کربـــن در این روش بین  محیط زیســـت دارد. به عنوان مثال، میزان خروجی دی ا
۶۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم در هر تن فـــوالد و در روش کنورتور بین ۲ هزار تا ۳ هزار کیلوگرم اســـت. 
در حال حاضر، توســـعه تکنولوژی کوره قوس در تولید فوالد دنیا روند افزایشی دارد و دلیل آن مزایای 
این روش اســـت. در کنار این موضـــوع، محدودیت هایـــی نیز در این نـــوع روش وجـــود دارد؛ ازجمله 
ک ایجاد می شـــود و اتـــالف آهن نیز قابل توجه اســـت. همچنین  اینکه مقدار زیـــادی گردوغبار خطرنا
کس نسبتا کم است.  ســـینتیک فرایند فســـفرزدایی در این روش به دلیل تماس کم فوالد مذاب و فال
در نهایت اینکه ســـینتیک خروج نیتروژن جذب شـــده در فوالد مذاب به علت کم بـــودن میزان کربن 
محلـــول در مـــذاب و در نتیجـــه میزان جوشـــش پاییـــن به علت کـــم بودن تعـــداد حباب هـــای CO در 

مذاب از دیگر محدودیت های این روش به شمار می رود.
در چنـــد ســـال اخیـــر، محققـــان تزریـــق گاز CO2 را بـــه درون مـــذاب کوره قـــوس بـــرای حل این مشـــکل و 
همچنین تزریـــق این گاز در کـــوره LF جهت کاهش مصرف آرگون کـــه کیفیت فوالد را نیـــز افزایش می دهد 
کنش بین  کســـیدکنندگی گاز CO2 وا پیشـــنهاد داده انـــد. همچنین با توجه بـــه خاصیت بســـیار ضعیـــف ا
ایـــن گاز و عناصر موجـــود در مذاب نیز گزارش نشـــده اســـت. بنابراین تزریـــق گاز CO2 بـــه درون کوره های 

قوس الکتریکـــی و کوره LF نه تنهـــا باعث بهبود اثـــرات متالورژیکـــی و افزایش کیفیت فوالد می شـــود، بلکه 
به علت خروج کمتر گاز CO2 سازگاری بیشتری با محیط زیست خواهد داشت.

گازهای خروجی از EAF شـــامل CO و CO2 اســـت و همان طور که در شـــکل نشـــان داده شـــده است از گاز 
CO2 می تواند به صورت چرخشـــی در سیســـتم اســـتفاده کرد. برای ایـــن منظور گازهـــای خروجی در یک 
مخزن جمع آوری شـــده که در این بین چنـــد مرحله تغییر حالت و خالص ســـازی روی گاز انجـــام می گیرد. 
برای ایـــن منظور جداســـازی گردوغبـــار و غنی ســـازی گاز انجـــام می شـــود و همچنین در مخزن ســـوختن 
ثانویه، گاز CO به CO2 تبدیل می شـــود. در ادامه قســـمتی از گاز CO2 به درون کوره EAF تزریق می شود. 
این فرایند در ســـه منطقه انجام می شـــود که توســـط جت همگـــن )Coherent jet( تزریق کننده زیر ســـیال 
)Submerged injector( و نازل هـــای دمـــش از پاییـــن )Bottom-blowing nozzle( انجـــام می گیرد. مابقی 
این گاز می تواند بـــرای افزایش کیفیت فوالد به کوره LF تزریق شـــود که از طریـــق نازل های دمش از پایین 
ج شـــدن از چرخه  انجام می شـــود. بنابراین گاز CO2 خروجـــی از کوره قوس الکتریکـــی می تواند بدون خار
و وارد شـــدن بـــه محیـــط، به صـــورت چرخشـــی بـــه درون کوره هـــای EAF و LF تزریـــق و اســـتفاده شـــود. 
همان طور که بیان شـــد در این روش عـــالوه بر اینکه گاز خروجی واردشـــده به محیط کاهـــش پیدا می کند 

فرایند ذوب نیز بهبود یافته و کیفیت فوالد تولیدی افزایش پیدا می کند.

 علم و فناوری    

یت دانش مدیر

مایکروسافتازبرنامهیادداشتبرداریجدیدیبرای
ویندوزرونماییکرد

واتساپقابلیتهایکاربردیرابهپیامهایصوتی
اضافهمیکند

مایکروسافت پروژه های جدیدش را با برنامه گاراژ آزمایش می کند و 
ردموندی ها آن را با نام »مایکروسافت ژورنال« به همراه مجموعه ای 
از ویژگی ها جدید برای کاربران تبدیل کرده اند. مایکروسافت ژورنال، 
یک برنامه یادداشت برداری است که در درجه اول برای قلم ها طراحی 
شده و با این برنامه، کاربران می توانند با هر دستگاه و قلم سازگار با 
Windows Ink یادداشت جدید بسازند یا روی اسناد PDF موارد 
جدیدی ایجاد کنند.

کاربران واتس اپ پس از مدت ها انتظار می توانند خارج از چت، 
پیام های صوتی را گوش بدهند. همچنین امکان توقف و دوباره 
ضبط کردن پیام های صوتی نیز برای آن ها وجود دارد. ویژگی 
پیش نمایشی به شما این امکان را می دهد تا پیام های صوتی خود را 
پیش از ارسال گوش دهید. واتس اپ ادعا می کند که روزانه حدود ۷ 
میلیارد پیام صوتی در این پیام رسان ارسال می شود.

بررسی الگوهای استراتژی 
مدیریت دانش و استراتژی دانش 

در سازمان ها

در ادامه مطالب هفته گذشته خبرنامه، به دیگر تحقیقات 
و مطالعات انجام شده در خصوص استراتژی های مدیریت 
دانش در سازمان ها و موضوعات مرتبط با آن خواهیم 

پرداخت.
مطالعات هانسن و همکاران )1999 میالدی)  

بر اساس مطالعات انجام شده توسط هانسن و همکاران 
)Hansen & etal., 1999(  که اقدامات مدیریت دانش را در 
چندین صنعت مورد مطالعه قرار داده اند، سازمان های موفق 
در مدیریت دانش یک روش متحدالشکل را برای استقرار و 
بهره برداری از مدیریت دانش تعقیب نمی کنند و به طورکلی 
دو راهبرد اصلی برای به کارگیری مدیریت دانش توسط این 
سازمان ها اتخاذ می شود. این راهبردها عبارت اند از: الف- راهبرد 
تدوین دانش )فرد با مستندات(؛ ب- راهبرد تبادل فردی دانش 

)فرد با فرد(.
شناخت صحیح این دو راهبرد و آشنایی با نقاط و جنبه های 
مختلف آن ها می تواند مدیران و پروژه های مدیریت دانش را به 

سمت سرمایه گذاری صحیح و برنامه ریزی بهتر رهنمون سازد.
مطالعات بات )۲00۲ میالدی)

 دسته بندی دیگری از استراتژی های مدیریت دانش توسط 
دکتر بات )استاد دانشگاه مریلند آمریکا( ارائه شده است. بر 
اساس مطالعات انجام شده توسط بات )Bhatt, 2002(، گرچه 
تخصص در سطوح فردی متفاوت با دانش سازمانی است، 
سازمان ها نمی توانند اهمیت کنترل دانش شخصی را نادیده 
بگیرند. چنانچه افراد مهارت ها و دانش الزم را نداشته باشند، 
در آن صورت تعامل در جهت ایجاد دانش سازمانی باارزش، 
غیرمحتمل است. ازاین رو، هدف مدیریت سازمان تشویق 
کارکنان به افزایش تعامل با افرادی است که دارای تخصص ها و 
مهارت های مخصوص هستند تا از این رهگذر دانش  پایه خویش 

را همواره به روز کنند.
استراتژی ۱: در استراتژی شماره یک، چالش اصلی مدیریت، 
که کارکنان با مسائل  قدرت بخشیدن به کارکنان است. ازآنجا
و مشکالت روزمره مواجه اند، درک صحیحی از مسائل و 
موقعیت ها از طریق آموزش به دست می آورند. با وجود این، 
درجه صالحیت افراد براساس تجربه شغلی آن ها مشخص 
می شود. همچنین مدیریت باید راهنمایی های گسترده ای را در 
جهت به کارگیری نظرات کارکنان ارائه کند. هنگامی که کارکنان 
گاه شوند، این احتمال  نسبت به مسئولیت ها و اختیارات خود آ

وجود دارد که به طور منطقی از نظرات خود استفاده کنند.
استراتژی ۲: در استراتژی شماره دو، هدف اصلی مدیریت 
انگیزش و پرورش مهارت متخصصان است. مدیریت نه تنها 
باید سطح انتظار از متخصصان را افزایش دهد، بلکه باید آن ها 
را تشویق کند. روش دیگری که از طریق آن سازمان می تواند 
از عهده مسئولیت های خود برآید، به کارگیری افراد باهوش و 
مستعد )خبره( است. ازآنجا که اغلب خبرگان بسیار فعال و از 
خصایص فردی خاصی برخوردارند، همواره در انجام وظایفشان 
به دنبال آزادی عمل هستند. برقراری تعادل میان الزامات 
سازمان و خالقیت های متخصصان امری حیاتی برای مدیریت 

محسوب می شود.
تیم هــای  به کارگیــری  اســتراتژی  ایــن  در   :۳ اســتراتژی 
خودســازمان یافته و تعامــالت اجتماعــی کــه موجــب تقویــت و 
غنای دانــش پایه ســازمانی می شــود، مــورد توجــه قــرار می گیرد. 
کیــد بــر روی اطالعــات و تفســیرهای چندگانــه عــالوه بــر ایجــاد  تأ
واقعیت هــای نویــن، موجــب احیــای تعهــدات ســازمان در 
جهــت تکمیــل مجــدد مفاهیــم دانش بنیــان می شــود. فراینــد 
تفسیرهای چندگانه دانش بسیار حائز اهمیت است، ازآنجا که 
به افراد اجازه می دهد سیستم های اعتقادی شــان را در ارتباط 
با دیگران اصالح، شــکل دهی مجدد و اصالح کنند. ســازمان ها 
در راســتای بهبــود تعامــالت بیــن کارکنــان می تواننــد گونه هــای 
وســیعی از دیدگاه هــای متفــاوت نظیــر هم اندیشــی، تفکــرات 
ــرار  ــی( و تجربیــات مســتمر را مــورد اســتفاده ق دیالکتیــک )جدل
دهند و بــرای درک واقعیت هــای بازار الزم اســت بــه محرک های 
محیطی حســاس شــوند کــه ایــن امــر نیــز از طریق ایجــاد دیــدگاه 

ــردد. ــر می گ ــش میس ــه در دان چندگان
اســتراتژی 4: در اســتراتژی شــماره چهــار، چالــش عمــده 
ســازمان ها تدویــن و کدگــذاری قوانیــن و رویه هــا در یــک قالــب 
ســاده اســت، برای اینکــه کارکنــان بتواننــد به آســانی آن هــا را به 
دســت آورنــد و درک کنند. چنانچــه قوانیــن و رویه هــا به وضوح 
تدویــن نشــوند، همــواره امــکان برداشــت های شــخصی 
ــه قوانیــن  ــی ک ــود دارد. هنگام ــان وج ــان کارکن ــاوت در می متف
و رویه هــا واضــح باشــند، از ابهــام موجــود در درک و تفســیر 
آن هــا کاســته می شــود. کدگــذاری و اســتاندارد کــردن وظایــف 
و برنامه هــا ابزارهایــی معمــول در جهــت رفــع ایــن ابهامــات 
هســتند. قوانیــن و مقــررات در سرتاســر چرخــه حیات ســازمان 
بــه یــک شــکل باقــی نمی ماننــد. مدیریــت ســازمان، هم زمــان 
با تغییرات شــدید محیــط خارجی، الزم اســت قوانیــن، رویه ها 
و سیاســت های موجــود را بــا دقــت بازبینــی کنــد. چنانچــه 
قوانیــن، رویه هــا و سیاســت های موجــود بــا وضعیــت جــاری 
 واقعیت هــای تجــاری ســازگار نباشــد، آنــگاه مدیریــت بایــد

 در پی ابداع قوانین، رویه ها و سیاست های جدید باشد.
 ادامه دارد ...

تیم امنیتی شرکت Armorblox، نزدیک به ۲۸ هزار قربانی را شناسایی کرده است 
که از طریق یک ایمیل حاوی یک پیام صوتی WhatsApp فریب خورده اند.

عنوان ایمیل »New Incoming Voicemessage« است و متن جعلی مندرج در آن به 
نحوی است که کاربر تصور می کند پیامی محرمانه را از WhatsApp دریافت کرده است.

با کلیک روی گزینه »Play« در ایمیل، قربانی به یک صفحه وب منتقل می شود تا در مراحل 
بعدی با نصب بدافزار روی سیستم، اطالعات حساس مانند اطالعات هویتی که در مرورگر ذخیره 

شده اند از سیستم قربانی استخراج شوند.
کید کرده است که امنیت ایمیل  در این راستا Armorblox به تیم های امنیتی سازمان ها توصیه ا
گاهی رسانی امنیتی الزم در این زمینه  مبتنی بر ابر را با استفاده از ابزار مناسب تقویت کنند، آموزش و آ

را ارائه دهند و از  روش های احراز هویت چندعاملی و مدیریت گذرواژه تبعیت نمایند.

info security :منبع خبر  

تحلیل گران بدافزارهای موبایلی درباره دسته ای از اپلیکیشن ها در فروشگاه 
آنالین Google Play Store هشدار دادند که بیش از 4۵ میلیون بار توسط کاربران 
نصب شده اند و از طریق یک SDK شخص ثالث که از محتوای clipboard، داده 
GPS، آدرس پست الکترونیک، شماره تلفن ها و حتی SSID شبکه و آدرس MAC مودم کاربران 

کپی برداری می کرد، اطالعات حساس روی تلفن همراه کاربران را جمع آوری کرده اند.
 Play کتبر سال 2021 به گوگل گزارش شد و پس از آن از فروشگاه فهرست این اپلیکیشن ها در 20 ا
Store حذف شدند. توسعه دهندگان این اپلیکیشن ها پس از حذف SDK مذکور که به استخراج 

اطالعات می پرداخت، مجددا نسخه جدید اپلیکیشن ها را به گوگل ارائه کرده اند که پس از 
بررسی های الزم در فروشگاه گوگل عرضه شده است. بنابراین درصورتی که کاربران، اپلیکیشن های 
مذکور را پیش از تاریخ قیدشده بر روی گوشی خود نصب کرده باشند، SDK همچنان بر روی تلفن 
همراه آن ها اجرا می شود و در این حالت، حذف اپلیکیشن و نصب مجدد آن روی تلفن همراه، 

کارساز خواهد بود.

BLEEPINGCOMPUTER:منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

   تهیه کننده: : تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

!WhatsApp یق پیام صوتی  حمله فیشینگ از طر

هشدار تحلیل گران بدافزار درباره برخی اپلیکیشن های اندرویدی!

درون  بـه   CO2 گاز  تزریـق 
کوره های قوس الکتریکـی و کوره 
LF نه تنهـا باعـث بهبـود اثـرات 
کیفیـت  متالورژیکـی و افزایـش 
فـوالد می شـود، بلکـه بـه علـت 
خـروج کمتـر گاز CO2 سـازگاری 
بیشتری با محیط زیست خواهد 

شـت ا د

امنیت سایبری 

بازیابی گاز CO2 در فوالدسازی
EAF-LF جهت تزریق در کوره های
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نقش روزه داری در ارتقای 
بهداشت روان

 اجتمـــــا             عـــــــی

بهترینزمانبرایتستشنواییسنجینوزادتربیتکودکقویچهاهمیتیدارد؟

کنار بزند و  کودک قوی می تواند استرس واردشده را  یک 
کودک قوی باعث می شود  اعتمادبه نفس داشته باشد. تربیت 
کند و در مراحل مختلف  کودک شما بهتر بتواند مسائل را حل  که 
کودکان افرادی دانا  زندگی شادتر باشد. همچنین در آینده، این 
کودکان دانایی  که روابطی بهتر را خلق می کنند. این  خواهند بود 
بیشتری برای حل مسائل دارند و سعی می کنند به سوی موفقیت 
کنند. پیشروی 

کم شنوایی متولد می شوند، با تست  که با  بیشتر نوزادانی 
غربالگری شنوایی نوزادان در بدو تولد تشخیص داده می شوند؛ 
کم شنوایی به دالیل مختلفی مانند  اما در برخی از موارد، 
عفونت ها، ضربه و نویزهای خیلی بلند بعد از مدتی بروز می کند. 
محققین معتقدند بین دوران نوزادی تا نوجوانی احتمال ابتال 
کم شنوایی بیشتر است. بنابراین انجام تست شنوایی سنجی  به 
کودکی مهم هست. به طور مرتب در دوران نوزادی و 

با نهایت تأسف در هفته گذشته، فضل اهلل هادی شاغل 
در نورد سرد در غم درگذشت پدر، حسن شرافت شاغل 
در متالورژی و روش های تولید در غم درگذشت مادر و 
زهره طغیانی شاغل درIT  مرکز داده و سخت افزار در غم 

درگذشت خواهر به سوگ نشستند.
همچنین همکاران بازنشسته  شادروانان  علیرضا 
مهدیان    و سیاوش عطار زاده   دار فانی را وداع گفتند و 

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

می نماییم.

روزه داری یکی از فرایض مهم دین اسالم است که در   
خودسازی و ایجاد آرامش روحی و روانی انسان نقش مهمی 
ایفا می کند. نقش روزه در سالمتِی روان و طهارت روح، 
به مراتب افزون تر از نقش آن در سالمتی جسم است؛ زیرا 
کی و  گرفتن روزه باعث کاهش بیماری های روانی و تقویت، پا

بزرگی روح می شود.
کارشناسان معتقدند روزه برای سالمت روان مفید است و موجب 
افزایش خودباوری، اعتمادبه نفس و تقویت اراده می شود و توان 
و مقاومت افراد را در برابر مشکالت و نامالیمات زندگی بیشتر 

می کند.
آنان می گویند روزه اعتماد و آسایش خاطر برای انسان به وجود 
می آورد، زیرا انسان درک می کند که با روزه داری با خدای جهان و 
آفریننده خود رابطه پیدا می کند و از این روش به آرامش و رضایت 
دست می یابد. این امر می تواند در خودسازی، مقابله با استرس 

و در نتیجه کاهش اختالالت روانی مؤثر باشد.
عوامل چندی بر عزت نفس و سالمت روانی تأثیر می گذارند که 
از مهم ترین آن ها می توان به معنویات و باورهای مذهبی اشاره 
کرد. روزه یکی از واجبات شرعی اسالم است که در ادیان دیگر نیز 

به اشکال مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
در زمینه تأثیرات روزه بر سالمت جسمی تحقیقات زیادی مانند 
اثرات آن بر کنترل وزن، سوختن چربی ها، کاهش فشارخون 
و کاهش بروز بیماری های قلبی عروقی صورت گرفته است؛ اما 
نتایج تحقیقات نشان می دهد که روزه داری ماه رمضان، اثرات 
مثبتی بر کاهش اضطراب و افسردگی داشته است؛ به عبارت دیگر 
روزه داری واقعی )نه فقط پرهیز از خوردن و آشامیدن( در ارتقای 

سالمت روانی افراد نقش مؤثری دارد.
براساس پژوهش های علمی، روزه داری سبب آرامش روحی شده 
و استرس و نگرانی را از انسان روزه دار دور می کند این امر مسلما تنها 
در سایه گرسنگی و تشنگی های بی هدف و بدون احساسات 
ک معنوی میسر نخواهد شد. به عبارتی ارتباط معنوی انسان  پا

با معبود و توکل بر او باعث نوعی نشاط روانی در فرد می شود.
   منبع: میگنا

ابراز همدردی

سالمت 

جواد حیدری وینچه، شاغل در مجتمع فوالد سبا  
کز  مجید کوه رنگیها، شاغل در راهبری رستوران ها و مرا  

طبخ
از کارکنان زحمتکش فوالدسـازی که باعث خرسـندی و افتخار 
همیشـگی ملـت ایـران هسـتند، تشـکر و قدردانـی می کنـم و 
امیدوارم فوالد مبارکه همچنان بر مدار رشد و تعالی گام بردارد.
۰۹۱۳***۳474
۰۹۱۳***۹۱۰4

داود باغی آبروی، شاغل در نورد گرم  
کسن آسترازنکا  لطفا راهنمایی بفرمایید با توجه به اینکه دو دوز وا
کسن نباید به  تزریق کرده ام و در حال حاضر اعالم می شود این وا
افراد زیر 50 سال تزریق شود، فوالد مبارکه در خصوص دوز سوم 

چه تعهدی دارد.
۰۹۱۳***4۶۹۹

فوالد من

در شـــماره گذشـــته دربـــاره تغییـــرات درونـــی هـــر 
فـــرد پـــس از ازدواج و چالش هـــای احتمالـــی در 
ســـال های اول و دوم زندگـــی مشـــترک صحبـــت 
کردیـــم. بپذیریـــد کـــه در ســـال های اول ازدواج، 
بـــا کشـــف جنبه هایـــی کـــه پیـــش از ایـــن در مـــورد همســـرتان 
کنـــش  نمی دانســـتید، احســـاس ســـردرگمی خواهیـــد کـــرد، امـــا وا
شـــما در برابـــر ایـــن ســـردرگمی اســـت کـــه در ایـــن میـــان مهـــم اســـت، 
نـــه خـــوِد مشـــکل. در ایـــن شـــماره، دربـــاره مباحثـــی صحبـــت 
می کنیـــم کـــه محـــل مناقشـــه زن و شـــوهر در آغـــاز زندگـــی مشـــترک 

اســـت.
چگونه خرج کنیم؟  

ـــد.   ـــورد می کنن ـــا آن برخ ـــن ب ـــه زوجی ـــت ک ـــکلی اس ـــن مش ـــن مهم تری ای
ـــرج  ـــل خ ـــان و مح ـــوه، زم ـــتری دارد، نح ـــد بیش ـــی درآم ـــه کس ـــه چ اینک
کـــردن آن و تعریـــف ولخرجـــی و خساســـت جـــزو رایج تریـــن مشـــکالت 
ــود یـــک زوج متأهـــل  ــور می شـ ــتند. معمـــوال تصـ در ایـــن زمینـــه هسـ
بایـــد تمـــام درآمدهـــا و هزینه هـــای خـــود را بـــا هـــم تقســـیم کننـــد، 
ــرتان صحبـــت کنیـــد و  ــا همسـ ــا ایـــن یـــک قانـــون کلـــی نیســـت. بـ امـ
گـــر ایـــن بـــه معنـــای  فرمـــول مناســـبی بـــرای خـــود ایجـــاد کنیـــد، حتـــی ا
گانـــه درآمدتـــان باشـــد. شـــاید تـــا پیـــش از ایـــن، دختـــر  مدیریـــت جدا
تحـــت حمایـــت مالـــی پـــدر یـــا مســـتقل بـــوده و حـــاال روشـــن کـــردِن ایـــن 
تکلیـــف بـــرای مـــرد آغـــاز یـــک چالـــش اســـت. پیـــش از ایـــن هـــم گفتیـــم 
کـــه بهتـــر اســـت این گونـــه مســـائل قبـــل از عقـــد و ازدواج رســـمی حـــل 
گـــر دو طـــرف شـــاغل اند، بـــه  شـــود. اصـــل بـــر ایـــن اســـاس اســـت کـــه ا
نحـــوی بـــا تقســـیم مســـائل مالـــی، زندگـــی را پیـــش ببرنـــد؛ البتـــه بـــار 
اصلی بـــر دوش مـــرد خانـــواده اســـت. در کل، مســـائل مالـــی جنبه های 
مختلفـــی دارد و دو طرف بایـــد توانایی مالـــی یکدیگـــر را در نظر بگیرند. 
ح و  گفت وگـــو دربـــاره اولویت بندی هـــای مالـــی و ایجـــاد یـــک طـــر
ـــادی  ـــد زی ـــا ح ـــول، ت ـــردن پ ـــرج ک ـــه روش خ ـــی در زمین ـــزی کل برنامه ری

ــروز مشـــکالت و اختالفـــات جلوگیـــری می کنـــد. از بـ

تقسیم نقش ها  
خ می دهـــد کـــه هـــر دو  ایـــن مشـــکل، اغلـــب در زندگـــی افـــرادی ر
شـــاغل اند و بـــه یـــک انـــدازه دارای مســـئولیت ها و نقش هـــای 
ــغل  ــا شـ ــه دار اســـت و یـ ــو خانـ ــه بانـ ــی کـ ــد. در ازدواج هایـ اجتماعی انـ

ـــل  ـــه داخ ـــوط ب ـــات مرب ـــئولیت ها و اقدام ـــتر مس ـــت دارد، بیش نیمه وق
خانـــه، بـــر دوش اوســـت، ولـــی در خانواده هایـــی کـــه خـــروج زن و 
گـــر تقســـیم  مـــرد از منـــزل و ورود بـــه آن بـــا یکدیگـــر هم زمـــان اســـت، ا
مســـئولیت در مـــورد وظایـــف زن و مـــرد صـــورت نگیـــرد، اختـــالف ایجـــاد 
خواهـــد شـــد. اینکـــه چـــه کســـی آشـــپزی کنـــد، چـــه کســـی قبض هـــا 
را بپـــردازد، مســـئولیت های خانـــه چگونـــه تقســـیم شـــوند و همـــه 
موضوعـــات دیگـــر بایـــد مـــورد بررســـی قـــرار گیرنـــد و حل وفصـــل شـــوند. 
ایـــن را بـــه یـــاد داشـــته باشـــید کـــه همـــه جنبه هـــای زندگـــی مشـــترک 
گـــر آقایـــان گاهـــی در کارهـــای  بایـــد دوشـــادوش هـــم پیـــش بـــرود. پـــس ا
منـــزل هـــم همـــکاری کننـــد، باعـــث ایجـــاد حـــس حمایـــت در بانـــوی 

خانـــه خواهـــد شـــد.
چه زمانی بچه دار شویم؟  

تولـــد فرزنـــد تصمیمـــی اســـت کـــه دو طـــرف بایـــد بـــه آن تمایـــل داشـــته 
باشـــند. زوجیـــن معمـــوال دو تـــا ســـه ســـال پـــس از ازدواج، دربـــاره آن 
صحبـــت می کننـــد؛ امـــا بهتـــر اســـت کـــه در اوایـــل دوران تأهـــل، دربـــاره 
زمـــان و تعـــداد فرزنـــد صحبت هایـــی انجـــام شـــود. گاهـــی فشـــار 
خانواده هـــا بـــرای بچـــه دار شـــدن، جرقـــه اولیـــن مشـــاجره ها دربـــاره 
ــئله کامـــال شـــخصی  ایـــن موضـــوع را روشـــن می کنـــد. ایـــن یـــک مسـ
اســـت و بهتـــر اســـت زن و شـــوهر دربـــاره آن بـــه توافـــق برســـند، چـــون 
ـــد.  ـــر عهـــده بگیرن ـــد را ب ـــد تمـــام وظایـــف فرزن در نهایـــت، خودشـــان بای
آمادگـــی دو طـــرف بـــرای پذیـــرش نفـــر ســـوم، بســـیار اهمیـــت دارد. 
ــود  ــری می شـ ــای دیگـ ــی و چالش هـ ــترس، بی خوابـ ــث اسـ ــوزاد باعـ نـ
کـــه والدیـــن بایـــد بـــر آن هـــا غلبـــه کننـــد. پـــس حتمـــا در مـــورد تعـــداد 
ــادی  ــادران زیـ ــا مـ ــدر یـ ــد. پـ ــان آن صحبـــت کنیـ ــاروری و زمـ ــد، بـ فرزنـ
وجـــود دارنـــد کـــه فقـــط بـــه خاطـــر حـــرف دیگـــران بچـــه دار شـــده اند و بـــه 
بهانـــه اینکـــه خواهـــان فرزنـــد نبودیـــم، کـــودک را دائـــم در خانـــه پـــدری 
ـــه کـــودک خواهـــد زد. در شـــماره  ـــه بـــدی ب رهـــا می کننـــد. ایـــن کار ضرب
بعـــد، راهکارهایـــی بـــرای رهایـــی از چالش هـــای اولیـــن ســـال های 

زندگـــی مشـــترک خواهیـــم پرداخـــت.

اغلـب مشـاغل حسـاس و مهـم صنعتـی همچـون 
تولیـد فـوالد، ذوب آهـن و اسـتخراج نفـت، نیازمنـد 
فعالیت شبانه روزی و شیفت بندی کارکنان است. 
بی شـک زحمـات زیـادی در ایـن حوزه هـا کشـیده می شـود، امـا 
کنـون بـه تأثیـر شـیفت کاری بـر ازدواج و زندگـی خصوصی تـان  تا
توجـه کرده ایـد؟ شـاید بارهـا بـا دوسـتان، فرزنـدان و همسـرتان 
کـرده باشـید. شـاید  دربـاره چالش هـای شـغلتان جـر و بحـث 
کـه در  تعـدادی از دوسـتان و اعضـای خانـواده را بشناسـیم 
شـیفت های طوالنی مـدت، کار کرده انـد و ازدواج هـای موفقـی 
هـم داشـته اند. بااین حـال، قطعـا ایـن امـر چالش هایـی را بـه 
همـراه دارد و ممکـن اسـت منجر بـه افزایش درگیـری شـود. بیایید 
بـا بررسـی برخـی از زمینه هـای مشکل سـاز مرتبط بـا نوبـت کاری و 

ازدواج شـروع کنیـم.
تعارض کار و خانواده؛ مهم ترین مشکل  

کـه نقش هـا و مسـئولیت های شـغلی و زندگـی شـخصی  اینجاسـت 
شـما، بر هم تأثیر منفی می گذارند. نوبت کاری از سه طریق می تواند 

ازدواج را تحـت تأثیـر قـرار دهـد: »رقابـت«، »سـرریز« و »جبران«.
رقابـت: در واقـع زندگـی شـغلی و خانوادگـی بـرای زمـان و انـرژی شـما 
بـا هـم رقابـت می کننـد و هرکـدام سـعی دارنـد سـهم بیشـتری را از آن 

خود کنند. شـما هـم تصـور می کنید که بایـد یکـی را قربانی کنیـد تا در 
قبـال دیگـری به خوبی عمـل کنیـد. افـرادی که دارای شـغل شـیفتی 
هسـتند، معموال زندگـی خانوادگـی را در اولویت دوم قـرار می دهند تا 
به وظایف شغلی شان آسیبی وارد نشود. برای مثال الگوهای خواب 
عـادی ندارنـد. پـس گذرانـدن وقـت بـا همسـر و خانـواده سـخت تر 
می شود. همچنین خلق وخو، سطح انرژی و سالمت جسمانی شما 
هـم ضربـه می خـورد و کیفیت زمانـی حضـور در کنـار اعضـای خانواده 
گـر تمـام شـب را کار کـرده باشـید، حتمـا در زمـان  کاهـش می یابـد. ا
ورود بـه منـزل، آمادگـی گـپ زدن صمیمانـه بـا همسـر و فرزندانتـان را 
گر از کیفیـت کاری بزنیـد، احتماال اخـراج یا تنبیه  نخواهید داشـت. ا

خواهید شـد و ایـن رقابـت بیـن کار و خانـواده ادامـه دارد!
سـرریز: از قدیـم گفته انـد کـه خسـتگی کار را بیـرون خانـه بگـذار و وارد 
گـر ایـن هنـر را نداشـته باشـید، بی شـک خلق وخـوی  منـزل شـو. ا
کار بـه خانـه و یـا از  ضعیـف، خسـتگی و سـایر اثـرات منفـی از محـل 
خانـه بـه محـل کار سـرایت می کنـد. منفی بافـی چـه در خانـه و چـه در 
محل کار، نهایتا چرخـه ای از تعامالت منفی ایجـاد می کند و در قالب 

رفتارهـای ناپسـند سـرریز خواهـد شـد.
جبـران: وقتـی شـما روی یکـی از نقش هـای خـود سـرمایه گذاری 
بیشـتری می کنیـد تـا ضعـف در نقـش دیگـری را جبـران کنیـد، ماجـرا 

پیچیده تـر می شـود. به عنـوان مثـال، افـرادی کـه ازدواجشـان خوب 
پیـش نمـی رود، ممکـن اسـت بیشـتر روی کارشـان سـرمایه گذاری و 
تمرکز کنند و به جای آن، شادی و رضایت خود را از شغلشان بگیرند.
گـر در یـک شـغل شـیفتی مشـغول بـه کار هسـتید، حتمـا نبایـد ایـن  ا
سـه مرحلـه را در زندگـی مشـترک تجربـه کنیـد، امـا بـاز هـم احتمـال 
وقوع آن ها وجود دارد. این چالش های رایـج، برای برخی از کارکنان 
اتفـاق می افتـد. امـا نگـران نباشـید. با مـا همـراه باشـید تا شـیوه های 
گیرید. کنـار آمـدن و لـذت هم زمـان از زندگـی مشـترک و شـغلتان را فرا

الگوی شیفت شما مهم است  
الگـوی شـیفت شـما تأثیـر بسـزایی بـر وضعیـت زندگـی متأهلـی شـما 
دارد. تحقیقات نشـان می دهد که در شـیفت های چرخشی، زوج ها 
زودتـر بـا هـم هماهنـگ می شـوند. یکدیگـر را به طـور منظـم خواهنـد 
دیـد. همچنیـن زمـان اسـتراحت مناسـبی نیـز خواهنـد داشـت. 
ازآنجا کـه کارکنـان فعـال در شـرکت مـا دارای شـیفت های چرخشـی 
هسـتند، انتظـار مـی رود کـه تنـش کمتـری در زندگـی مشـترک تجربـه 
گـر در ایـن زمینـه بـه مشـکلی برخوردیـد، بـا یکـی از مشـاوران  کننـد. ا
خانـواده و یـا مشـاوران شـغلی فعـال در سـازمان صحبـت کنیـد. در 
شـماره بعد، راهکارهای مناسبی برای همسـران، فرزندان و کارکنان 

شـیفتی بـرای زندگـی بهتـر خواهیـم داشـت.

ازدواج؛ معیارها و 
انتخاب

زندگی من و 
شیفت کاری

دنیای تازه ای به نام »تأهل«

»رقابت«، »سرریز« و »جبران« 
را رفع کنیم

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

فایضباوی
تعمیرات نواحی و کابل و قرص مگنت

روز بازنشستگی :  1400/06/30

نامدارکیانیفر
توزیع سیاالت

روز بازنشستگی :  1400/06/30

احمدرضاابراهیمی
تولید خط نورد گرم

روز بازنشستگی :  1400/06/30

مهدیقلیمیرزاییقلعهمیرزمانی
تعمیر و نگهداری توزیع برق

روز بازنشستگی :  1400/06/30

موسیناصریپیدنی
کوره های قوس الکتریکی

روز بازنشستگی :  1400/06/30

روحالهسعیدیقلعهآقایی
مکانیزم های عمومی

روز بازنشستگی :  1400/06/30

بازنشستگان فوالد 

شادروانسیاوشعطارزاده

شادروانعلیرضامهدیان
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ماه مبارک رمضان، ماه خیروبرکت، ماه انسان ساز و 
ماه نزول برکات است، که هر چه انسان کامل تر باشد 
از فواید این ماه بیشتر بهره می برد. ورزش که همواره 
برای سالمتی جسم و روح به آن سفارش شده است، در این ماه جلوه 
پررنگ تری یافته و می تواند نقش خود در این مهم را بهتر و بیشتر ایفا 
گر به صورت صحیح  کند. ورزش نه تنها با روزه منافاتی ندارد، بلکه ا
و اصولی انجام شود، باعث آرامش و کاهش استرس ورزشکاران 

می شود و استقامت فکری و صبر آنان را تقویت می کند.
که امسال نیز ماه مبارک رمضان با فصل زیبای بهار و ادامه شرایط  ازآنجا
نامساعد کرونا هم زمان شده، روزه داران باید قدری بیشتر مراقب حفظ 
که ممکن است عالوه بر روزه داری، رخوت بدن  سالمت خود باشند. چرا
در این فصل و گاهی گرمای هوا نیز انجام فعالیت های جسمی روزانه 
گر شما هم به ورزشی منظم  ازجمله ورزش را با مشکل مواجه کند. اما ا
و مرتب عادت داشته اید، شاید نخواهید که یک باره تمام فعالیت های 

خود را متوقف کنید.
ورزشکاران می توانند با یک برنامه غذایی غنی، انرژی موردنیاز را برای 
انجام فعالیت های ورزشی و حفظ ساختار بدنی به دست آورند. روزه داری 
با شرط رعایت نکات تغذیه ای و جلوگیری از پایین آمدن فشار و قند خون، 
نه تنها منافاتی با ورزش کردن ندارد، بلکه به انجام هرچه بهتر فعالیت های 

ورزشکاران نیز کمک می کند.
گروه های اصلی غذایی )شیر و لبنیات، نان و غالت،  مصرف تمام 

غ، و حبوبات بدون پوست( در  سبزیجات و میوه جات، گوشت، تخم مر
کید می شود و ورزشکاران  ماه مبارک رمضان برای ورزشکاران روزه دار تأ
می توانند با یک رژیم غذایی سالم، نیازهای موردنیاز بدنشان را تأمین 

کنند و از فواید روزه برای سالمتی خود برخوردار شوند.
تغذیه صحیح در ماه مبارک رمضان

کید می گردد وعده سحری حذف نشود و بهتر این است که  سحری: تأ
بیشتر انرژی بدن با خوردن سحری تأمین شود. ورزشکاران سعی کنند 
بدون سحری روزه نگیرند، زیرا در این صورت فرد حتما در طول روز دچار 
ضعف و بی حالی خواهد شد. ورزشکاران فراموش نکنند که پرخوری در 
هنگام سحر نه تنها از احساس گرسنگی در ساعات انتهایی روز جلوگیری 
نمی کند، بلکه در ساعات ابتدایی بعد از سحر، فشار زیادی را به معده و 
دستگاه گوارشی فرد وارد می کند که سبب بروز عالئمی نظیر سوءهاضمه، 

درد و نفخ معده می شود.
بیدار نشدن برای سحری کامال اشتباه است و در طوالنی مدت سبب 
ضعف و بی حالی روزه داران خواهد شد. در سحر از مواد غذایی پروتئین دار 
)تخم مرغ، حبوبات، لبنیات و گوشت( استفاده کنید و به جای نوشیدن 
آب زیاد، میوه های آبدار بخورید. مایعات توصیه شده برای سحری باید 
به تدریج نوشیده شوند. یک لیوان آب میوه تازه و یک لیوان شربت عسل 
یا قند اثر مفیدی خواهد داشت. همچنین لیموترش تازه نیز مناسب 
است. رژیم غذایی سحر بهتر است شامل مواد غذایی متنوعی باشد.این 
نکته برای نوجوانان اهمیت بیشتری دارد و باید از مواد غذایی قندی، 

پروتئین دار و پرانرژی استفاده کنند. ورزشکاران سعی کنند بعد از خوردن 
سحری حتی االمکان نخوابند، چون وضعیت درازکش سبب برگشت 
مواد به مری و ترش کردن می شود و گذشته از آن فردای آن روز  فرد روزه دار 
احساس خوبی نخواهد داشت. این کار در درازمدت باعث سوزش سر دل 
و بیماری رفلکس معده و مری می شود. در این بیماری غذا از معده و مری 

برمی گردد و به اصطالح به آن ترش کردن می گویند.
افطار: نیاز فوری بدن در هنگام افطار به دست آوردن یک منبع انرژی به 
شکل گلوکز )قند خون( برای هر سلول زنده به خصوص سلول های مغز و 
اعصاب است. خرما و آب میوه منابع خوب قند هستند، بنابراین هنگام 
افطار مصرف خرما، آب میوه و سوپ سبزیجات برای حفظ تعادل قند، آب 
و مایعات بدن توصیه می شود. افطار را با نوشیدن یک فنجان آب گرم، 
شیر گرم و یا چای کم رنگ شروع کنید، به گونه ای که دمای مایعات مذکور 
نه سرد و نه گرم باشد. تا حد امکان از نوشیدن آب زیاد در هنگام افطار 
خودداری کنید، زیرا موجب بی حالی، ضعف و درد معده می شود. در 
ساعات بعد از افطار توصیه می شود، میزان نوشیدن آب و مایعات بیشتر 
شود تا ورزشکار در هنگام ورزش، دچار کم آبی نشوند. غذای افطار باید 
سبک، پرکالری زودهضم باشد )شله زرد، شیر، خرما و …( و توصیه می شود 
که روزه را با شیرینی طبیعی مانند خرما، کشمش و انجیر افطار کنید و از 

خوردن غذاهای سنگین و پرحجم بپرهیزید.
ادامه دارد...

ورزشی  مدیریت  گروه  دانشیار  نظری،  رسول 
دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان به نقش بی بدیل 
ورزش در موفقیت های شرکت فوالد مبارکه اشاره 
کرد و افزود: افزایش سطح کارآمدی منابع انسانی در گرو توسعه 
دانش، توسعه مهارت و اصالح نگرش و رفتار در محیط کار است. 
در دنیای پر از رقابت امروز،  قاعدتا یکی از بسترهای مهم، افزایش 
سطح سالمتی و نشاط کارکنان است که ورزش نقش بی بدیلی در 

این حوزه خواهد داشت.
وی افزود: ایران طی دو ماه ابتدای سال 2022 بیشترین میزان رشد در 
تولید فوالد را بین 10 تولیدکننده برتر جهان داشته که شرکت فوالد مبارکه 
سهم مهمی در این عرصه ایفا کرده است. با توجه به کارکرد ورزش در 
سالمت روحی و جسمی کارکنان و خانواده های آنان، امور ورزش شرکت 
فوالد مبارکه با نگاه کالن، از تقویت برنامه ها و راهبردهای ورزش حمایت 
که ورزش در افزایش سالمت، شادابی، انگیزه و بهره وری  می کند، چرا

کارکنان سازمان نقش بی بدیلی دارد.
دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان یادآور شد: 
تحقیقات نشان می دهد افراد ورزشکار عالوه بر برخورداری از جسم و روح 
سالم تر، در انجام کارهای تیمی نیز موفق تر عمل می کنند و بهتر می توانند 
سازمان را در پیشبرد اهداف یاری رسانند و این امر در شرکت فوالد مبارکه 
تحقق یافته است، به طوری که امور ورزش شرکت فوالد مبارکه با استفاده 

کز ورزشی منعقد کرده، حرکات  از امکانات رفاهی و قراردادهایی که با مرا
اصالحی را به کارکنان آموزش می دهد و در ادامه با نظارتی که انجام 

می شود، تأثیر آن را بر کارکنان بررسی می کند.
کارکنان  کافی برای  کرد: در حوزه ورزش، تحرک  وی خاطرنشان 
و خانواده ها با شاخص های مختلف مانند استمرار ورزش پایش 
می شود. در شاخه تغذیه و قلب سالم، رستوران ها و تجهیزات آن، 
پخت غذای سالم و عادات غذایی درست به همراه در دسترس قرار 
دادن غذای سالم برای کارکنان مدنظر قرار دارد. در موضوع بهداشت 
حرفه ای، معاینات دوره ای، طب صنعتی، معاینات بدو استخدام، 
کار،  معاینات تناسب شغلی، اندازه گیری عوامل زیان آور محیط 
چگونگی کنترل های محیط کار و پروژه هایی که به این مهم کمک 
می کند پایش می شود؛ عالوه بر اینکه در خصوص سالمت عمومی، 
گیر مانند دیابت و فشار خون،  پیگیری بیماری های مزمن غیروا
بیماری های روحی و روانی، استرس در محیط کار و کنترل آن، اشتیاق 

شغلی و کنترل افسردگی آموزش داده می شود.
با توجه به نقش بی بدیل ورزش و تربیت بدنی در بسترسازی مناسب 
جهت ارتقای توانمندی کارکنان، هرگونه غفلت و بی توجهی نسبت 
به توسعه تربیت بدنی، فرسودگی منابع انسانی و به دنبال آن کاهش 
کارایی آنان را به دنبال خواهد داشت. بدین منظور مدیران شرکت فوالد 
مبارکه با ارائه و اجرای راهکارهایی مؤثر، زمینه را برای روی آوردن کارکنان 

به امر خطیر ورزش و تربیت بدنی فراهم کرده اند و در پرتو این مهم، 
افزایش توانمندی و بهره وری منابع انسانی قابل لمس است. چنین 
سیاست هایی فوالد مبارکه را تبدیل به یک اَبر شرکت کرده است که در 

سطح بین المللی می درخشد.
ورزش در بازدهی و بهره وری در شرکت های صنعتی نقش مهمی ایفا 
می کند؛ به همین منظور امور ورزش شرکت فوالد مبارکه اقدامات مؤثر 
و قابل توجهی در حوزه ورزش کارگری، کارمندی و مدیران انجام داده و 
قطعا این اقدامات ورزشی نقش مؤثری در کسب موفقیت های شرکت 

فوالد مبارکه داشته است.
هرچقدر ما افزایش کارآمدی در منابع انسانی داشته باشیم، سطح 
کارایی و اثربخشی در سیستم ها و سازمان ها افزایش پیدا می کند و نهایتا 
بحث بهره وری در این صنایع، افزایش قابل توجهی خواهد داشت. 
افزایش سطح کارآمدی منابع انسانی در گرو توسعه دانش، توسعه مهارت 
و اصالح نگرش و رفتار در محیط کار است و در دنیای پر از رقابت امروز، 
قاعدتا یکی از بسترهای مهم، افزایش سطح سالمتی و نشاط کارکنان 

است که ورزش نقش بی بدیلی در این حوزه خواهد داشت.
نظری افزود: افزایش سطح سالمتی و نشاط کارکنان می تواند بستر 
مناسبی برای افزایش اصول توسعه در سیستم و سازمان ها فراهم کند و  
در زمینه یادگیری، آموزش، مهارت، عملکرد و... بسیار راحت به اهداف 

دست خواهیم یافت.

 ورزش        

در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال بانوان، دختران 
شهرداری  تیم  توانستند  سپاهان  طالیی پوش 

سیرجان را شکست دهند. 
گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در ادامه  به 
رقابت های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور 
جام کوثر، تیم های فوالد مبارکه سپاهان و شهرداری سیرجان در ورزشگاه 

نقش جهان به مصاف یکدیگر رفتند.  در این دیدار ، تیم فوالد مبارکه 
سپاهان میزبان تیم شهرداری سیرجان بود که در پایان تیم  سپاهان با 
نتیجه 2 بر 1 به پیروزی رسید. در این بازی، در دقیقه 19 هاجر دباغی با پاس 
گل شقایق روزبهان نخستین گل طالیی پوشان را به ثمر رساند، اما نیمه 
نخست بازی همچنان ادامه داشت و در دقیقه 44 مرضیه نیک خواه 

توانست دومین گل سپاهان را به اسم خود ثبت کند. 

در نهایت این دیدار با حساب 2 بر 1 به سود طالیی پوشان اصفهان خاتمه 
یافت و دختران فوالد مبارکه سپاهان توانستند در یک گام تیم شهرداری 

سیرجان را مغلوب خود کنند. 
گفتنی دختران فوتبالیست باشگاه فوالد مبارکه سپاهان توانستند برای 
نخستین بار در طول تاریخ لیگ برتر فوتبال بانوان، مقابل تیم شهرداری 

سیرجان در ورزشگاه نقش جهان به برتری برسند.

برگزاری مرحله هشتادوپنجم مسابقه 

عکس ورزش در منزل

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

مرحله هشتادوپنجم این مسابقه شـرکت کنند.

تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان در جدالی حساس   
مقابل تیم ذوب آهن در دومین دیدار مرحله سوم لیگ برتر 

هندبال آقایان، تیم حریف را با شکست بدرقه کرد. 
گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در  به 
چهارچوب رقابت های مرحله سوم دور برگشت لیگ برتر 
هندبال آقایان باشگاه های کشور، دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و 
ذوب آهن در سالن هندبال شهید میثمی اصفهان به مصاف هم 
رفتند. این دیدار با نتیجه 28 بر 25 به سود بازیکنان فوالد مبارکه 

سپاهان به پایان رسید. 

دختران سپاهانی در دومین دیدار مرحله اول دور   
برگشت لیگ برتر هندبال بانوان، تیم حریف را مغلوب خود 

کردند. 
گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در  به 
چهارچوب رقابت های مرحله اول دور برگشت لیگ برتر هندبال 
بانوان باشگاه های کشور،  دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و آتریسای 
تهران در ورزشگاه حجاب شاهرود به مصاف هم رفتند. در پایان، 
این دیدار با نتیجه 34 بر 14 به سود طالیی پوشان فوالد مبارکه 

سپاهان رقم خورد. 

صعوددراماتیکرئالدرلیگقهرماناناروپا ایراندومینکشورنزدیکبهمیزباندرجامجهانیفوتبال

در یک دیدار جذاب، رئال مادرید علی رغم باخت مقابل 
چلسی به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه یافت.  این تیم در 
مسابقه ای نفس گیر با غلبه بر چلسی در وقت های اضافی، راهی 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا شد تا در آنجا به مصاف یکی از دو 
تیم اتلتیکو مادرید یا منچسترسیتی برود. چلسی با وجود غلبه بر 
نماینده اسپانیا در بازی برگشت، از راه یابی به دور بعد بازماند.

ایران دومین کشور نزدیک به میزبان جام جهانی ۲0۲۲ است که 
باید در گروه B با تیم های انگلیس، آمریکا و برنده پلی آف اروپا دیدار 
کند. نزدیکی برخی کشورها به کشور میزبان جام  جهانی ۲0۲۲ عالوه 
بر اینکه ازنظر آب و هوایی به سود آن ها خواهد بود، باعث می شود 
بازیکنان این کشورها برای حضور در مسابقات قطر مسافت کمتری 
را طی کنند.

تغذیه و ورزش در ماه رمضان

نقش بی بدیل ورزش در موفقیت های شرکت فوالد مبارکه

 ورزش         ورزش        

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله هشتادوچهارم(

 فوالد مبارکه سپاهان فاتح 

دربی حساس هندبال اصفهان

آتریسای تهران حریف بانوان هندبالیست 

فوالد مبارکه سپاهان نشد

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه،   
اسامی برندگان مرحله هشتادوچهارم به شرح ذیل است:

ابراهیم فردوسی ریزی ۱۰۲۹77

محمد جواد متقی دستجردی ۹۸۵4۳۰

محمد جوادی ۹7۵477

اطالعیه

خبر

 انتقام سخت دختران فوتبالیست
 فوالد مبارکه سپاهان از شهرداری سیرجان

 مدیـران شـرکت فـوالد مبارکـه بـا ارائـه و اجـرای 
راهکارهایی مؤثر، زمینه را بـرای روی آوردن کارکنان 
به امر خطیر ورزش و تربیت بدنی فراهم کرده اند و در 
پرتو این مهـم،  افزایـش توانمندی و بهـره وری منابع 
انسـانی قابل لمـس اسـت. چنیـن سیاسـت هایی 
فوالد مبارکـه را تبدیل به یک اَبر شـرکت کرده اسـت 

کـه در سـطح بین المللـی می درخشـد



شهید علی کریمی در سال ۱۳4۶ در روستای   
ک خانواده ای متدین،  شهیدپرور لنج در دامان پا
انقالبی و زحمتکش دیده به جهان گشود. علی به 
موالیش حضرت علی بن ابیطالب )علیه السالم( 
کرد و او را الگو و سرمشق خود قرار داد؛  تأسی 
علی گونه زیست و علی گونه به شهادت رسید. 
دانش آموزی بسیار شوخ طبع و فعال و فهمیده و 
درس خوان بود و مربیان مدرسه، خانواده و مردم از 

او بسیار راضی بودند. 
هم زمان با شکل گیری انقالب اسالمی، علی رغم سن 
کم، با بینش روشن و سطح فکری باالی خود، در 
فعالیت های انقالبی ازجمله پخش اعالمیه حضرت 

امام )ره( شرکت می کرد. وی با اینکه به سن تکلیف هم 
نرسیده بود، مقید به انجام واجبات مخصوصا نماز 
بود و همواره در امور معنوی و انقالبی پیش قدم بود. 
او جزو عزاداران سرورش سیدالشهداء )علیه السالم( 
به شمار می آمد و در شبیه خوانی مراسمات اباعبداهلل 

)علیه السالم( در حسینیه روستا فعالیت داشت. 
شهادت در راه  شهید علی کریمی سرانجام لیاقت ِ
معبود را به دست آورد و باالخره پس از دو هفته حضور 
در جبهه های نور، در عملیات رمضان در منطقه شرق 
بصره با رمز مقدس یا علی بن ابیطالب )علیه السالم( 
شرکت کرد و پس از نبردی دالورانه در سن 15 سالگی 

به درجه رفیع شهادت نائل آمد. 

صاحب ابوالقاسم اسماعیل بن ابی الحسن   
عباد طالقانی اصفهانی در سال ۳۲۶ هجری قمری 
در طالقانچه اصفهان متولد گردید. محل تولد او به 
اختالف بین مورخین در قزوین یا طالقان یا استخر 
فارس بوده است. او را دو لقب است: صاحب و 

کافی الکفاة.
گرد  او را صاحب می گویند به علت آنکه مصاحب و شا
ابوالفضل بن عمید بوده و یا آنکه با امیر مؤیدالدوله 
دیلمی مصاحبت داشته است. لقب دیگر او کافی الکفاة 
یعنی کفایت او در امور دیگران است. پدر وی ابوالحسن 
عباد، برای رکن الدوله دیلمی کتابت و وزارت می کرد. او 
در سال 335 هجری درگذشت و مادر صاحب، کفالت 
و تربیت او را که در آن وقت نه ساله بود بر عهده گرفت. 
گیری مقدمات، در کسب علوم ادبی  صاحب پس از فرا

و فقه، حدیث و تفسیر، اصول مذهب و کالم مشغول 
گردید. در حدود سال 347 قمری، درحالی که هنوز 
جوان بود، ابن عمید او را به سمت کاتب مؤیدالدوله، 
فرمانروای اصفهان انتخاب کرد و در پرتو تربیت آن وزیر 
شهیر، فنون ادب را تکمیل و در کتابت و انشا و فصاحت 

و بالغت در نظم و نثر سرآمد اقران زمان گردید.
صاحب در اصفهان بساط علم و ادب گسترد و به ترویج 
فضل و دانش و تشویق فضال و دانشمندان همت 
گماشت. نویسندگان و شعرا را گرد خود جمع کرد و 
آستانش مجمع علم و ادب و مجتمع علما و ادبا گردید. 
مدت اقامت و ریاست صاحب در اصفهان از سال 347 
تا سال 366 قمری که نخستین سال وزارت او است، 
نوزده سال است. در سال 359 قمری ابوالفضل بن 
عمید که استاد و مربی صاحب بود، در همدان وفات 

کرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم): پیامبر ا
که می میرید  که زندگی می کنید می میرید و همان طور  همان گونه 
محشور  می شوید  مبعوث  که  همان گونه  و  می شوید  مبعوث 

خواهید شد.
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اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــی

حسن)علیه السالم(گل ُحسن یوسف باغ پیامبر )صلی اهلل  علیه  و آله( است. ُحسن َحسن، 
نیمه سیبی است که پیامبر )صلی اهلل  علیه  و آله( به فاطمه )علیهاالسالم( هدیه داد.

نگاه فاطمه به هر طرف رو کند، آفتاب به آن سو رو می کند؛ فاطمه )علیهاالسالم( ملکه آفتابگردان های 
دنیاست و حسن )علیه السالم( گلی که در سایه اش قد کشیده است.

امشب ستاره ها جشن ساده علی و فاطمه )علیهما السالم( را چراغانی می کنند. امشب گلدان آغوش فاطمه، 
سرشار از عطر این گِل آسمانی خواهد شد. امشب بوی سیب، مدینه را بیهوش می کند؛ سیبی که عطرش، 

روزها و سال ها و قرن ها را درمی نوردد.
امشب شِب نزول عطر سیب و باِل فرشته است. همه می دانند، قدر امشب کم از شب قدر نیست. امشب در 

خانه فاطمه )علیهاالسالم( کودکی به دنیا می آید؛ کودکی که آمدنش، آسمان را به زمین می آورد.
ماه به نیمه رسیده است و درهای رحمت، بر روی جهانیان باز است. رحمت و نعمت فراوان شده و جان ها 
کنده از عشق است. ماه به نیمه رسیده است که این چنین در کامل ترین صورت خویش به جلوه  گری،  آ
گرد ماه. بدری در آستانه ُحسن خودنمایی می کند؛  دست افشانی می کند. ستارگان به تکاپو درآمده اند گردا

ماه تمامی که از ذخیره هستی به زمین هدیه داده شده است.
کی نقش بسته است.  حَسن، آینه ُحسن خداوندی است؛ تصویر زیبایی خداوند است که در صورت خا
ک ترین مادران عالم چشم به جهان گشود و میوه قلب رسول اهلل  )صلی اهلل  علیه  و آله(  مجتبی در آغوش پا

شد. آمد و کرامت را از پدر آسمانی اش آموخت و چراغ کرامتش را برای اهل زمین برافروخت.
ک غرق نور و سرور شد.  ک تا افال کی گذاشت. خا ثمره زندگی علی و فاطمه )علیهما السالم(، پا به جهان خا
نیمه ماه است؛ ماهی که درهای رحمت بر روی جهانیان گشوده شده است. خدایا به کریم اهل بیت 

)علیه السالم( سوگند، سایه کرامت خویش را از ما دریغ مدار.

چشـــم هایم کـــه بـــه اشـــک می نشـــینند، لبخندهایـــم را فرشـــته ها می نویســـند. دعاهایم 
پرنده هایی می شـــوند و تا آســـمان هفتم پرواز می کنند. دلم می لرزد؛ اما پاهایم را اســـتوار بر پلکان 
توبـــه می گذارم و تا آســـتانه بخشـــش بی کـــران خداونـــد می آیـــم و از پله های لغزنـــده غـــرور و گناه رو 

می گردانم.
شب های قدر، تمام دنیایم را سراسر در آبشارهای شفاعت می شویم تا بتوانم لحظه های معصوم را لمس 
کنم. در این شب هاست که می توانم روشن تر از همه ماه های کامل، دست بر آستان الهی بسایم. پس از یک 
سال، در گردش زمین و زمان، دوباره به این موسم بی همتا رسیدم. شب یگانه ای است؛ شب بی بدیلی که 
تمام تمنایم، دست به سر کردن خواب است و به پای درگاهت تا سپیده صبح، اشک شدن. راه من امشب 

به این بستر بیهوده باز نخواهد شد.
من تمام آرزوهای خانه به دوش گذشته را امشب برای طلب آورده ام؛ آرزوهای دور و نزدیک، آرزوهای آشکار 
و ناپدید، آرزوهایی که همان گاه که از من می گریختند و چون سرابی ناامید بودند، دوباره در دامن امید متولد 

می شدند و مرا به رحمت تو مژده می دادند.
امشب، شب یلداِی روح است؛ یلدایی که مقیاسش زمینی نیست. یلدایی که هیچ یلدایی به ارزش یک 
ساعت آن هم نمی رسد، حال آنکه هم وزن هزار ماه است. امشب، تمام فرشتگان آسمان، با کسی که قراِر 

زمین است وعده دیدار دارند. چه بزمی است در زمین و چه شوری است در آسمان.

شب عجیبی است و حیدر کرار حالت عجیب تری دارد. آسمان و ستارگانش وحشت زده از یک   
حادثه بزرگ خبر می دهند و علی )علیه السالم( می فرماید: نه به من دروغ گفته اند و نه من دروغ 
گر آخرین شب حیات  می گویم. آن شبی را که به من وعده داده اند، همین امشب است. او اینک تماشا

خویش بر زمین است.
هر لحظه احساس می کند که در گذرگاه عمر خویش، به سرمنزل مقصود رسیده و به خوبی می داند که زمین 
منزل تنهایی و خانه بی کسی و دیار غربت است. راستی در این شب عجیب، بر موالیمان علی چه گذشت؟

ک حادثه ای تلخ، دل های مؤمنان خدا  امشب آرامش از همه جا رخت برمی بندد و فردا، طوفان سهمنا
را سخت می لرزاند. فردا برکه دل ها، سرشار از تلخ آب اندوه می گردد و پیاله دیدگاِن سرخ عشاق حق، پر از 

اشک فراق می شود.
هنگامی که ماه رمضان فرارسید، علی )علیه السالم( هر شب به منزل یکی از فرزندان خود می رفت و هنگام 
افطار، بیش از سه لقمه غذا تناول نمی کرد. شبی از شب ها، امام حسن و امام حسین )علیهم السالم( علت 
این کم خوردن را از ایشان پرسیدند. آن حضرت فرمود: همانا روزهای کوتاهی مانده است که امر خداِی 
بلندمرتبه فرابرسد و من بیش از هر چیز، دوست دارم که پروردگارم را در حالی مالقات کنم که شکمم خالی 

باشد.
خورشید با رخ زرد، خیمه نیلگون را وداع می گوید و شب از راه رسیده تا برای آخرین بار، علی )علیه السالم( 

این مظلوم ترین مظلوم تاریخ را در برگیرد.
او امشب افطار را مهمان دخترش ام کلثوم است که سفره ای ساده برای عزیزترین مهمان عالم تدارک دیده 
است: نان جو و مقداری شیر و نمک. موال علی )علیه السالم( خطاب به دخترش می فرماید: دخترم آیا 

دیده ای که پدرت با دو نوع خورش افطار کند که سفره را این چنین رنگین ساخته ای؟
کتفا می کند. شب دارد به تندی دامن خود را جمع می کند تا  بعد به چند لقمه نان و مقداری نمک ا
ک ترین جنایت تاریخ را به نظاره بنشیند و موال علی )علیه السالم( نیز آماده می شود تا با چهره گلگون،  هولنا

در افق سرخ نوزده رمضان از مسیر محراب عبادت، عروج خونین خویش را آغاز کند.

 طلوع ماه کامل 
اهل بیت؛امام حسن 

مجتبی )علیه السالم(

؛ شب  شب قدر
 پر کشیدن دعا تا آسمان

 19 ماه مبارک رمضان،
 آغاز عروج خونین 

امام علی)علیه السالم(

مناسبت

یمی؛ زندگی و شهادتی علی گونه شهید علی کر

صاحب ابن عباد

شهید

مشاهیر

معرفی کتاب

نویسنده:  
علی هاشمی
ناشر: 
مرزو بوم   

»چشم هایی که نوشتند« روایتی داستانی از 
زندگی و نحوه جانبازی جانباز 7۰ درصد حاج کاظم 
سلیمیان است. جانبازی که همچنان رزم خود را بر 
روی ویلچر ادامه می دهد. در این کتاب نویسنده 
سعی کرده با وارد شدن به متن زندگی شهید زنده 
حاج کاظم سلیمیان، خواننده را با روایتی داستانی 
در  داستان  دنبال  به  را  او  و  کند  همراه 
کوچه پس کوچه های زرین شهر و دشت های خونین 
خوزستان بکشاند و در این مسیر، گوشه هایی از 
زندگی غیرقابل توصیف این جانباز عزیز را به معرض 

نمایش بگذارد.
تفاوت این کتاب با همه کتاب ها در این است که راوی 
آن، حاج کاظم سلیمیان، از طریق نرم افزاری جدید 
و با رؤیت حروف به تایپ کلمات و شکل دهی سطور 

پرداخته است.
که در 321  که نوشتند« رمانی است  »چشم هایی 
صفحه و در فصل هایی با عناوین »نقاشی کودکانه«، 

»روزگار کج مدار«، »دیار عاشقان«، »بازی سرنوشت«، 
»مادرانه«، »باید زیست«، »جمع حریفان«، »تکه ای از 
بهشت«، »امید به زندگی«، »کمیل« و نقطه ته خط«، 
در یک سیر تاریخی، کودکی تا بزرگ سالی حاج کاظم را 
روایت کرده است و به شیوه زندگی جانباز و خانواده و 
شهر محل زندگی او پرداخته و با توصیف زیست بوم 
کتاب  محل سکونت راوی، در البه الی صفحات 
می توان به ویژگی های مردم شناسی، بوم شناسی و 
فرهنگ محلی نیز پی برد؛ بنابراین برای محققان علوم 
اجتماعی و جامعه شناسی و مطالعه و پژوهش در این 

زمینه ها مفید است.
نکته حائز اهمیت در مورد این کتاب، نوع نگارش، 
رویکردهای خاص، احیای خاطرات فراموش شده، 
نوع بازنویسی و پردازش این سیر تاریخی در بستر زمان 
در طول چهار دهه است که جذابیت های خاصی به 
آن داده است. نکته دیگری وجود نکات خواندنی 
که به زیبایی به  مردم شناسی و بوم شناسی است 
توصیف زیست بوم منطقه لنجان پرداخته است. این 
کتاب توسط شرکت فوالد مبارکه تهیه شده و به زودی 
در قالب مسابقه در اختیار کارکنان محترم شرکت قرار 

خواهد گرفت.
   منبع: سامانه کتابستان

نوشتند که  چشم هایی 
سگ بند

معرفی برنامه

»سگ بند« از برترین فیلم های سینمایی جدید ایرانی 1401 است. 
این فیلم با فروش عالی خود یکی از پرفروش ترین فیلم های خنده دار 1401 
ایرانی محسوب می شود. این فیلم از فیلم های کمدی ایرانی 1401، 
دومین اثر مهران احمدی است که برای سی وهشتمین جشنواره فیلم 

فجر آماده شده بود.
بازیگران فیلم امیر جعفری، بهرام افشاری، سیروس گرجستانی، نازنین 
بیاتی، بهاره کیان افشار، میرطاهر مظلومی، عزت اهلل مهرآوران، سیامک 
صفری، علی تقی پور و مهران احمدی هستند. گرجستانی و مهرآوران 

پیش از انتشار این فیلم درگذشتند.
فیلم »سگ بند« برخالف دیگر کمدی های اخیر دارای محتوایی جالب 
است و از همان ابتدا مخاطب را با داستانش درگیر می کند؛ به طوری که در 
یک مکان مشخص )زورخانه( ابتدای فیلم را به انتهای فیلم وصل می کند. 
نام این فیلم از یکی از فن های کشتی گرفته شده که نامی مناسب است. ما 
در فیلم »سگ بند« با خانواده رضا عیاران که مردی باآبرو است و در یکی از 
محله های قدیمی تهران زندگی می کند، آشنا می شویم، نقش او را مرحوم 

سیروس گرجستانی بر عهده گرفته و به خوبی از پس آن برآمده است.
کترهای خانواده  ما در ابتدای داستان و در موقعیت های مختلف با کارا
عیاران )فردین، فرزاد، فرزانه( تا حدودی آشنا می شویم. به طور مثال، 
فردین عیاران فرزند صالح خانواده است که همواره احترام پدرش را 
نگه می دارد و از او الگو می گیرد. در مقابل فرزاد عیاران با بازی بهرام 
افشاری، جوانی غیرتی و طمع کار است که دائما  با خواهرش درگیر است. 
کش ومکش این دو برادر با هم و گاهی برادر کوچک تر با خواهر، آن ها را 
در موقعیت های مختلفی قرار می دهد که جنبه های طنز این فیلم را در 
ابتدا شکل می دهند. اما در ادامه به دلیل غافلگیری ای که در »سگ بند« 
به وجود می آید، از حجم کمدی فیلم کم می شود و مخاطب به وسط 
داستانی پرماجرا پرت می شود. »سگ بند« با وجود الیه های طنزی 
که دارد، گاهی مخاطب را آن قدر تحت تأثیر قرار می دهد که شاید اشک 
او نیز جاری شود. این فیلم در پایان داستانش نیز عاری از قصه سرایی و 
هیجان نیست و همواره در تمام دقایقش، جنبه سرگرمی خود را حفظ 
کرده و مخاطب را درگیر می کند. دیگر نقطه قوت این فیلم، شوخی های 
بسیار مناسب آن است و همین امر سبب شده تا مناسب برای تمام 

سنین باشد.
   منبع: سینماتیکت
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شهید کریمی جزو مفقودین جنگ تحمیلی بود و  پس از 13 سال انتظار، 
سرانجام این کبوتر خونین بال از سفر بازآمد و پیکر مطهرش در تاریخ 
ک  1374/5/11 به آغوش خانواده بازگشت و در گلستان شهدا به خا

سپرده شد.
   منبع: سامانه بنیاد شهید

یافت. رکن الدوله پسر او ابوالفتح را که جوانی فاضل و ادیب و نویسنده ای 
توانا، ولی کم تجربه و مغرور بود به جای پدر به وزارت انتخاب کرد. ابوالفتح 
تا سال 366 بر وزارت باقی ماند و صاحب در همان سال به عنوان وزیر کل 
مملکت مؤیدالدوله انتخاب شد. مدت زندگانی صاحب 58 سال و مدت 

کتابت و وزارت او در اصفهان و ری و گرگان 31 سال بوده است.
گیری دانش به یک رشته قناعت نکرد و در بسیاری  صاحب بن عباد در فرا
از علوم و فنون آن روزگار، صاحب نظر گردید. او پشتکاری عظیم و شیفتگی 
گون داشت. علومی که وی آموخته و به  گرفتن معارف گونا خاصی به فرا
آن آشنایی داشته است عبارت اند از: علم تفسیر قرآن، حدیث، کالم، لغت، 

نحو، عروض، نقد ادبی، تاریخ و طب.
مرحوم صاحب شیعه اثنی عشری و مروج این طریقه حقه بوده و در زمان او 

پایه این مذهب به همت او و یاری سالطین دیالمه استوار گردید. 

 برگرفته از سامانه مشاهیر


