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 کسب دو رکورد ماهیانه
  تولید تختال و آهن اسفنجی

 در شرکت فوالد هرمزگان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱؛

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت فوالد مبارکه برگزار شد

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان فوالد مبارکه خبر داد؛

اجرای برنامه های فرهنگی ویژه ماه مبارک 
رمضان در شرکت فوالد مبارکه

 سومین رکوردشکنی
  شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان

 در فروردین ماه  
8 6 6 7

 پایانی شیرین برای گروه فوالد مبارکه
2 در نخستین ماه سال 

ققنوس این بار از دل فوالد گداخته بیرون آمد؛

 افزایش چشم گیر تولید تختال 
در فروردین ماه

ح شد: به مناسبت روز جهانی ایمنی و سالمت شغلی مطر

ارتقای ایمنی و سالمت شغلی 
ضامن افزایش امنیت و سالمت 

در محیط کار
3

3

انتصابات

اطالعیه

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، آقای مهران سعیدی به سمت مدیر اجرای 
پروژه های جنبی و پشتیبانی منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی منصوب می گردید 
تا با حفظ ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول 

مدیریت در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است مهران سعیدی دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق الکترونیک و کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک است 

که پیش از این در سمت رئیس طراحی برق، اتوماسیون، الکترونیک مشغول به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، آقای جلیل نصر به سمت مدیر 
برنامه ریزی و پشتیبانی اجرای پروژه ها منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی اجرای پروژه ها منصوب 
می گردید تا با حفظ ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان 

کاری که از اصول مدیریت در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است جلیل نصر دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک است که پیش از این در سمت رئیس خرید 

قطعات مکانیکی مشغول به فعالیت بوده است.

نام و سمت مدیر

یســت ، مدیر بهداشــت حرفــه ای، ایمنی و محیط ز حســین مدرســی فر

بهــزاد بهادرانی،مدیــر ناحیه نورد ســرد

محمدکاظــم صباغــی هرندی، مدیر ارشــد خدمــات فنی و پشــتیبانی

برنامــه حضور مدیران در رادیوفوالد )اردیبشــت 1401(

تاریخ حضور

1 4 0 1 /2 /5

1 4 0 1 /2 /1 9

1 4 0 1 /2 /2 6

یف د ر

1

2

3

رهبر معظم انقالب اسالمی با شناخت 
دقیق از نیازمندی ها و اولویت های کشور، سال 
جدید را سال »تولید، دانش بنیان، اشتغال 
آفرین« نام گذاری فرمودند و این در حالی است که 
فوالد مبارکه به عنوان مجموعه ای هوشمند، 
پیش از این نام گذاری، زیرساخت های این 
موضوع را به خوبی فراهم ساخته و با عنایت به 
ظرفیت های موجود و رسالت ذاتی خود به عنوان 
آماده  بنگاه داری،  موفق  و  ملی  نمونه 

جهش هایی با محوریت این شعار است.

نمونه بارز این آمادگی ثبت نزدیک به 30 عنوان رکورد 
در یک ماه و در شرایطی است که جامعه و بسیاری از 
کز، تا نیمه فروردین ماه عمال در شرایط  سازمان ها و مرا
رکود و تعطیالت عمومی نوروز به سر می بردند. این 
گذر از حدنصاب های  افزایش تولید محصوالت و 
استانداردهای  از  فراتر  و  دقیق  رعایت  با  قبلی 
زیست محیطی، دستاورد شگرفی است که عنوان 
»حماسه تولید« به شایستگی برازنده آن است و 
مصداقی از توسعه مداوم کّمی، کیفی و متوازن در 

وجوه مختلف به شمار می رود.
گروه  دستاوردهای به دست آمده در عرصه تولید 
فوالد مبارکه به خوبی مؤید ظرفیت موجود تولید، 
تعهد و تخصص سرمایه های انسانی توانمند، نهضت 
کی  کثری از ظرفیت های موجود، چاال بهره گیری حدا
و هماهنگی مجموعه های همکار در بخش های 
مختلف و شوق و سرزندگی این مجموعه بزرگ برای 

تحقق شعار سال بوده است.
فوالد مبارکه بر نقش و جایگاه خود به عنوان یک الگو 
و نمونه پیشرو به خوبی واقف است و در مبحث تولید 

به لطف الهی زیرساخت های خوبی در مجموعه 
کیفی نیز  گرفته و در تولید محصوالت  گروه شکل 

فعالیت های خوبی انجام پذیرفته است.
در مجموعه های گروه در برخی از موارد بیش از 
90 درصد و در بعضی دیگر بیش از 100 درصد امکان 
بهره برداری و تولید وجود دارد و این در صورتی است 
که موانع تولید برطرف شود و خألهای مربوط به 
حوزه انرژی، حمل ونقل و مواد اولیه نیز با همکاری 
و همدلی مسئولین محترم و دلسوز کشور رفع گردد.
کارکنان  این جانب ضمن ادای احترام به همه 
تالشگر و خدوم گروه فوالد مبارکه مراتب سپاس و 
قدردانی خود را به ایشان ابالغ نموده و همت بلند 
ایشان که ترسیم کننده عزت و آبادانی هرچه بیشتر 
میهنمان است می ستایم و امیدوارم با عنایت 
خداوند مهربان و به عظمت این روزها و شب های 
شریف و معنوی، تقدیری به مراتب نیکو و مبارک 
برای خانواده بزرگ فوالد مبارکه در سال پیش رو 

رقم بخورد. ان شاءاهلل
محمد یاسر طیب نیا،مدیرعامل فوالد مبارکه

همت بلند کارکنان فوالد مبارکه را در خلق »حماسه تولید« می ستایم
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چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 
آن شب قدر که این تازه براتم دادند

فروردین ماه با ثبت رکوردهای متعدد برای فوالد مبارکه ماه طالیی شد؛

4و 5

به میزبانی پایگاه خبری ایراسین برگزار شد؛

میزگرد بررسی چالش های 
خصوصی سازی معادن ایران 
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رونماییازرویدادتوسعهایدههایفناورانهگلگهر
هم زمان با نشست هم اندیشی ارتقای تولید دانش بنیان در شرکت های بزرگ کشور، از رویداد توسعه ایده های فناورانه گل گهر رونمایی شد.

کاهشرشدتقاضایجهانیفوالددر۲۰۲۲
انجمن جهانی فوالد اعالم کرد در پی کاهش مصرف در روسیه و اوکراین، رشد تقاضای جهانی فوالد امسال کاهش خواهد یافت.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ 
قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، سیاست های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای 
اقدام به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ابالغ کردند.
بر اساس دستور رهبر انقالب اسالمی و در اجرای بند »ج - 1« 
کلی نظام، قوه مجریه موظف  الزامات تحقق سیاست های 
است با کمک مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه و با بسیج 
دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را 
شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی الزم، در 

مدت شش ماه ارائه کند.
سیاست های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و 
انسجام بخشی به تالش های نظام و ایجاد جهش در این زمینه 
ابالغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به عنوان یک سند 
باالدستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات 

جاری و تالش های جدی در این عرصه است.

»َوأَن لَیَس لإِلِنساِن إِّل ما َسعی«
کرم هم زمان با  جهادگران عزیز شرکت فوالد مبارکه، خدا را شا
طلیعه قرن جدید و در نخستین ماه بهار به شعار سال و دغدغه 
رهبر معظم انقالب اسالمی لبیک گفتید و با تالش شبانه روزی 
و متعهدانه توانستید امکانات موجود را در خدمت اهداف 
و خواسته های سازمان تحقق بخشید. شما سرمایه های 
انسانی هستید که با همدلی، دوراندیشی و تخصص به تولید 
دانش بنیان، روح دمیدید و در راستای ارتقا، بهبود و تکامل 
سازمان گام برداشتید. امروز این شما جهادگران فوالد مبارکه 
هستید که با توفیق الهی و با اراده و عزم راسخ و با تالش مسئوالن 
توانستید مسئله تولید داخلی را رونق ببخشید و بدون تردید 
کام گذاشتید و با خودباوری  بخش عمده ای از تالش دشمن را نا
به بخش مهمی از جهاد اقتصادی که همانا مسئله تولید ملی و 
تولید دانش بنیان است، جامه عمل پوشاندید. سرمایه های 
انسانی فوالد مبارکه، این شما هستید که با همت خود، عزم خود، 
گاهی و هوشمندی خود و با برنامه ریزی درست در مسیر تولید  با آ
داخلی قرار دارید و در این میدان بر چالش هایی که دشمن فراهم 

کرده است، غلبه کامل خواهید کرد.
ثبت رکوردهای ارزشمند متعدد روزانه در فروردین ماه و کسب 
رکوردهای ماهیانه در گروه فوالد مبارکه ثابت کرد که شما پیوسته 
کیدات مقام معظم رهبری را آویزه گوشتان قرار دادید و از هیچ  تأ
هم نوایی فروگذار نکردید و غرور ملی و افتخارآفرینی را برای ایران 
اسالمی متجلی ساختید. از شما غیورمردان که با اراده پوالدین 
خط مقدم جبهه تولید کشور را حفظ کردید قدردانی می کنم و از 
خداوند متعال برایتان آرزوی توفیق روزافزون مسألت دارم و امید 
دارم که فوالد مبارکه به عنوان شرکتی پیشرو و متعالی، پیوسته 
پیشران و موتور محرکه اقتصاد و شتاب دهنده همه صنایع و 
بنگاه های اقتصادی کشور باشد و جهادگران فوالد مبارکه، ایران 
اسالمی را در قله های افتخار و ترقی حفظ کنند و در سال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« با همت و عزم سرمایه های انسانی 
شرکت فوالد مبارکه شاهد اقتدار، پیروزی و سرافرازی کشور 

عزیزمان ایران اسالمی باشیم.
مهدی کفایت
 معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی
 شرکت فوالد مبارکه

درمحضر والیت

پیام

خـبــــــــــــــــــر

    ابالغ سیاست های کلی 
 تأمین اجتماعی  توسط 

رهبر انقالب اسالمی

جهادگران عرصـه تولیـد فـوالد مبارکـه، فروردین ماه 
را بـه مـاه طالیـی تولیـد مبـدل سـاختند و بـا ثبـت 
رکوردهـای غرورآفریـن، کارنامـه درخشـانی از تولیـد 

را بـه ارمغـان آوردنـد.
کبـری محمـدی معـاون بهره بـرداری فـوالد مبارکـه در گفت وگـو  عبـاس ا
بـا خبرنـگار فـوالد بـا اشـاره بـه ثبـت رکوردهـای ماهیانـه تولیـد در نواحـی 
مختلف ایـن شـرکت اظهـار کـرد: با عنایـت بـه اینکه شـعار سـال از سـوی 
مقام معظم رهبـری مزّین به نـام »تولید، دانش بنیان، اشـتغال آفرین« 
گردیـده، فوالدمـردان شـرکت فـوالد مبارکـه بـا برنامه ریزی هـای دقیـق، 
موفـق شـدند همچـون سـال های قبـل بـا لبیـک بـه فرمـان مقـام 
معظـم رهبـری و در راسـتای تحقـق شـعار سـال، در ارتقـای تولیـد کشـور 

افتخارآفرینـی کننـد. 
وی افزود: با اقداماتی که توسط تالشگران عرصه تولید در سال گذشته 
بـرای تعمیـرات و آماده سـازی خطـوط تولیـد و هماهنگـی میـان نواحی 
مختلـف جهـت تحقـق هم افزایـی هرچـه بیشـتر بـرای بهبـود شـرایط 
کثـری بـا  فرایندهـا و آمـاده کـردن مـواد اولیـه مـورد نیـاز بـرای تولیـد حدا
بیشـترین تـوان انجـام شـد، در فروردین مـاه شـاهد رکوردشـکنی های 
کثر نواحی تولیدی شرکت و خلق حماسه ای کم نظیر بودیم.  متعدد در ا
معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد: بـا ثبـت 
رکوردهـای روزانـه و ماهیانه تولیـد در ابتدای سـال جـاری، گام بلندی 
در افزایـش تولیـد فـوالد کشـور برداشـته شـد و در حقیقـت رکوردهـای 
ثبت شـده پیـام آور افزایـش تولیـد بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود 
در شـرکت اسـت. فـوالد مبارکـه بـا تـالش بـرای ثبـت رکوردهـای جدیـد 
در تولیـد نشـان داد کـه می شـود بـا افزایـش بهـره وری، حتـی بـدون 
سرمایه گذاری مضاعف، ظرفیت تولید را افزایش داد و کشور را از واردات 

محصـوالت بی نیـاز کـرد. 
کیـد کـرد: قسـمتی از فوالدهـای خـاص در کشـور از طریـق واردات  وی تأ
تأمیـن می شـود و مـا هـر چـه در جهـت تولیـد محصـوالت ویـژه و کیفـی و 
مقاطـع خـاص تـالش کنیـم، شـاهد ایجـاد ارزش افـزوده و جلوگیـری از 

خـروج ارز از کشـور خواهیـم بـود. 
کبری محمدی اذعـان داشـت: عوامل متعـددی در به وقوع پیوسـتن  ا
ایـن رکـورد مؤثـر بـود، ولـی بـه نظـر می رسـد مهم تریـن عامـل، هم افزایـی 
همـه قسـمت های شـرکت و همدلـی سـرمایه های انسـانی شـرکت در 
تمام سطوح عملیاتی و مدیریتی و به خدمت  گرفتن همه ظرفیت های 
فراینـدی شـرکت در حمایـت از خطـوط تولیـد در راسـتای تحقـق ایـن 

دسـتاوردها بـود.
وی بیان کرد: از تیم مدیریت عالی شـرکت بـه خاطر حمایت های انجام 
شده و همه کارکنان شرکت در همه نواحی تولیدی، پشتیبانی و ستادی 
که تمام همت خود را برای رسیدن به این موفقیت بزرگ به کار گرفتند و 
این رکودهای بی سابقه را که با رکوردهای قبلی نیز فاصله زیادی داشت 

محقق کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.

تولیـد 752 هـزار و 350 تـن  آهـن اسـفنجی در ناحیـه 
آهن سازی

تالشگران فوالد مبارکه موفق شدند با ثبت رکورد تولید ماهیانه در واحد 
احیـا مسـتقیم شـماره 1 بـه میـزان ۴۸3 هـزار و 930 تـن و در واحـد احیـا 
مستقیم شماره ۲ به میزان ۲۶۸ هزار و ۴۲0 تن، درمجموع با تولید ۷۵۲ 
هزار و 3۵0 تن آهن اسـفنجی، رکـورد جدیـدی را در تولید ماهیانه ناحیه 

آهن سـازی شـرکت فوالد مبارکه رقـم بزنند.
رکورد قبلی تولید ماهیانـه واحد احیا مسـتقیم شـماره 1 در فروردین ماه 
13۸9 بـه میـزان ۴۸0 هـزار و ۷0۵ تـن، واحـد احیـا مسـتقیم ۲ در 
فروردین ماه 1۴00 به میزان ۲۶۴ هزار و ۴۶0 تن و درمجموع به میزان ۷۲9 
هزار و ۲۵۴ تـن آهن اسـفنجی در فروردین مـاه 1۴00 به ثبت رسـیده بود.

داریـوش رشـیدی، مدیـر ناحیـه آهن سـازی شـرکت فـوالد مبارکـه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: نقش سرمایه های انسانی و انگیزه 
همکاران ما در ناحیه آهن سازی در رسـیدن به رکوردهای تولید روزانه و 
ماهیانـه انکارناپذیر اسـت. در واقع مسـئولیت پذیری تالشـگران ناحیه 
آهن سـازی فـوالد مبارکـه بـرای رسـیدن بـه اهـداف از پیش تعیین شـده 

عامل مهمـی در ثبـت ایـن رکـورد ارزشـمند بود.
کید بر ضرورت برنامه ریزی های دقیق و فراهم سـازی مقدمات  وی با تأ
الزم برای دسـت یابی به رکوردهای تولید افزود: آماده سـازی تجهیزات، 
شناسـایی گلوگاه هـای خـط تولیـد، بهینه سـازی، اجـرای تعمیـرات 
مناسـب و... گوشـه ای از اقداماتـی اسـت کـه بـرای رسـیدن بـه ایـن 

افتخـارات بایـد صـورت پذیـرد. از طرفی، کیفیـت گندلـه ای کـه در واحد 
گندله سـازی شـرکت فـوالد مبارکـه در حال تولید اسـت نیـز از نـکات مهم 

دیگـری اسـت کـه بایـد مـورد توجه قـرار گیـرد.
مدیـر ناحیـه آهن سـازی شـرکت فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد: در کنـار 
ایـن، ذخیره سـازی و میکـس گندلـه ورودی بـه واحـد شـهید خـرازی و 
واحد احیا مستقیم شـماره 1 نیز از ماه های قبل برنامه ریزی شده بود تا 
کثر توان کار کنیم و در مسائل کیفی با توجه  در زمان مقرر بتوانیم با حدا
به افزایش تولید، پارامترهای مختلف را در حدود استاندارد کنترل کردیم 
کیفیتی تولید کنیم. نکته دیگر رسیدن  تا در نهایت بتوانیم محصوالت با
به ایـن رکوردها با رعایت مسـائل ایمنی اسـت و بـا افتخار اعـالم می کنیم 
که این رکوردها بدون بروز هیچ حادثه ای به دست آمده که این موضوع 

نیز بسـیار قابل توجه است.
وی اذعـان داشـت: ایـن رکـورد ارزشـمند تولیـد مقدمـه ای بـرای واحـد 
فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم فـوالد مبارکـه اسـت تـا بتوانـد در تولیـد 
فـوالد خـام بـه رکوردهـای هدف گذاری شـده دسـت یابـد. ایـن موضـوع 
نشان از کیفیت باالتر از میزان استاندارد محصوالت در ناحیه آهن سازی 

ایـن شـرکت اسـت.

تولیـد 751 هـزار و 100 تـن تختـال در ناحیـه فوالدسـازی و 
ریخته گری مداوم

غیورمردان ناحیه فوالدسـازی و ریخته گـری مداوم شـرکت فوالد مبارکه 
با تولید ۷۵1 هـزار و 100 تن تختال در فروردین ماه سـال جدید توانسـتند 
از رکـورد قبلـی تولیـد ماهیانـه بـه میـزان ۷1۲ هـزار و 3۶1 تـن تختـال کـه 
در مهرمـاه 1۴00 محقـق شـده بـود عبـور کننـد و خودبـاوری را بـه منصـه 

ظهـور برسـانند.
قاسم خوشدل پور، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 
فـوالد مبارکـه در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد در ایـن خصـوص بیـان کـرد: 
تالش شـبانه روزی، برنامه ریزی و درایت غیورمردان ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گـری مـداوم و دیگـر واحدهـا ازجمله تعمیـرات و خریـد، منجر به 

تحقق ایـن رکوردشـکنی ها در تولید شـد.
وی عنوان داشـت: ایـن تالش هـا از اسـفندماه 1۴00 با همـکاری مدیران 
ارشـد شـرکت و بـا آماده سـازی و ذخیره سـازی مـواد اولیـه تحقـق یافـت 
و تالشـگران ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم از نخسـتین روز 
فروردین مـاه بـرای رسـیدن بـه رکـورد ماهیانـه تمـام تـالش خـود را بـه کار 

گرفتنـد.
کید  مدیر ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم شـرکت فوالد مبارکه تأ
کـرد: در ایـن میـان 3 رکـورد تولیـد روزانـه به صـورت متوالـی شـامل تولیـد 
1۵3، 1۵۵ و 1۶0 ذوب به همت تالشگران ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم اتفـاق افتاد که رکورد بسـیار قابل توجهـی بود.
وی بـا بیان اینکه ایـن رکوردها نشـان از تمرکز سـرمایه های انسـانی برای 
که این  رسـیدن به اهداف از پیـش تعیین شـده اسـت، ادامـه داد: ازآنجا
رکوردهـا بـا برنامه ریـزی و درایـت الزم انجـام شـد، کار بـرای غیورمـردان 
ناحیه فوالدسازی کار سختی نبود و همکاران ما نشان دادند که در این 
ماه و ماه هـای آینده با افزایـش بهـره وری و افزایش انگیزه، اهـداف بزرگی 

را محقـق می کنند.
خوشـدل پور اظهـار داشـت: رسـیدن بـه رکـورد تولیـد ۷۵1 هـزار و 100 تـن 
تختـال در فروردین مـاه کـه بـه میـزان 31 هـزار تـن )۵.۵درصـد( بیشـتر از 
رکورد قبلی بوده و نسبت به فروردین ماه سال قبل حدود ۵0 هزار تن )۷ 
درصد( افزایش یافته، به دلیل افزایش بهره وری سـرمایه های انسـانی و 
برنامه ریـزی بـرای آماده سـازی تجهیـزات، تعمیرات چابـک و... اسـت.

وی اضافه کرد: الزم است از مدیریت ارشد شرکت، معاونین و همچنین 
تأمین کنندگان ناحیـه و پیمانکاران که نقـش مهمی در رسـیدن به این 
موفقیت داشته اند، تشکر و قدردانی کنم؛ این موفقیت حاصل یک کار 
تیمی با انجـام شـات دان های چابک و سـریع بـود و ایـن موضوع کمک 

زیادی بـه مـا در ادامه مسـیر رکوردزنی ها کرد.
مدیر ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری مداوم شـرکت فوالد مبارکـه یادآور 
شـد: تولیـد ماهیانـه ۷۵1 هـزار و 100 تنـی تختـال کـه حـدود 1۵1 هـزار تـن 
)حـدود ۲۵ درصـد( از ظرفیـت نامـی ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری 
مـداوم بیشـتر اسـت، بـا افزایـش بهـره وری سـرمایه های انسـانی محقـق 

شـده اسـت.
کید کرد: دست یابی به این رکوردها در فروردین ماه سال جاری،  وی تأ
بـدون بـروز حادثـه انجـام شـده و عـالوه بـر ایـن، کیفیـت محصـوالت 
نیـز مطابـق اسـتانداردهای موجـود بـوده اسـت؛ در حقیقـت مـا بـا ایـن 

حجـم از تولیـد موفـق شـدیم برخـی از سـفارش های معـوق اسـفندماه 
سـال گذشـته، سـفارش های فروردیـن و مقـداری از سـفارش های 
اردیبهشت را برای مشتریان تولید و نیاز آنان به این محصول ارزشمند 

را تأمیـن کنیـم.

تولید 504322 تن کالف گرم در ناحیه نورد گرم
فوالدمردان ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه در نخستین ماه از سال جدید 
موفق شـدند با تولید ۵0۴ هزار و 3۲۲ تن کالف گرم رکورد تازه ای به ثبت 
برسـانند و رکورد قبلی تولید ماهیانه کالف گرم به میزان ۵00 هـزار و ۲۷۲ 

تن را که در فروردیـن 139۸ رقم خورده بـود ارتقا دهند.
علی حاجیان نژاد مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با خبرنگار فـوالد در این خصـوص اظهار کـرد: جهادگران عرصـه تولید در 
ناحیه نورد گرم مجتمع فوالد مبارکه، پس از توفیق ثبت رکـورد روزانه در 
۲0 فروردین ماه سال جاری، موفق شدند رکورد تولید ماهیانه جدیدی 
به ثبت برسـانند و بـرگ زرین دیگـری به مجموعه افتخـارات گـروه فوالد 

مبارکه بیفزایند.
وی افـزود: این دسـتاورد غرورآفرین را که نتیجه همدلـی، همت و تالش 
تمامـی کارکنـان ناحیه نـورد گرم اسـت بـه کلیـه همـکاران، ذی نفعـان و 

شـرکای کسـب وکار گـروه فـوالد مبارکه تبریـک عـرض می کنم.

تولید 20 هزار و 715 تن کالف سرد در ناحیه نورد سرد
تالشـگران خط اصالح شـماره ۴ خطوط نهایی ناحیه نورد سـرد شرکت 
فوالد مبارکه توانسـتند با ثبت رکـورد تولیـد ۲0 هـزار و ۷1۵ تن کالف سـرد 
کنون، رکورد تولید  اصالح شده برای نخسـتین بار از ابتدای راه اندازی تا

در ایـن خـط را جابه جا کنند.
ع،مدیر محصوالت پوشش دار   و    نهایی  شرکت فوالد مبارکه  محسن زار
در گفت و گو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: خطوط نهایی ناحیه نورد سـرد 
ایسـتگاه پایانی تولید محصوالت سـرد در این ناحیـه و در خطوط تولید 
فوالد مبارکه اسـت و بـه نوعی ویترین محصوالت این شـرکت محسـوب 

می شـود.
وی در ادامـه افزود: ارتقای کمـی و کیفی محصوالت فـوالد مبارکه عالوه 
بر نظـارت و کنتـرل دائمـی محصـول و انطبـاق آن بـا الزامـات مشـتری در 
این خطوط از اهمیت قابل توجهی برخوردار اسـت که با تالش کارکنان 
در ناحیـه نـورد سـرد ایـن شـرکت، خـط اصـالح شـماره ۴ توانسـت تبلـور 
بیانـات مقـام معظـم رهبـری در خصـوص رفـع موانـع تولیـد باشـد و بـه 
سقف جدیدی در تولید محصول سـرد فوالد مبارکه دسـت یابد که این 
مهم گواه الطاف الهی و عزم و اراده جمعی کارکنان بوده و نشـان دهنده 
توانایی هـای بالقـوه و بالفعـل این خطـوط در کسـب موفقیت هـای آتی 

اسـت.

تولید140 هـزار و 31 تن کالف گـرم و 133 هـزار و 69 تن  آهن 
اسفنجی در مجتمع فوالد سبا

افتخارآفرینان مجتمع فوالد سـبای فـوالد مبارکـه در ماه جـاری با تولید 
1۴0 هـزار و 31 تـن کالف گرم موفق شـدند رکـورد تولید ماهیانـه را به ثبت 
برسانند و رکورد قبلی تولید ماهیانه کالف گرم به میزان 131 هزار و 190 تن 

را که در اردیبهشـت ماه 1399 محقق شـده بود ارتقا دهند.
محمود محمدی فشارکی مدیر مجتمع فوالد سبا در مورد کسب رکورد 
ماهانه تولیـد در فوالد سـبا اظهـار کرد: تالشـگران مجتمـع فوالد سـبا در 
سـال »تولیـد، دانش بنیـان، اشـتغال آفرین« موفـق بـه رکوردشـکنی در 

تولید آهـن اسـفنجی و کالف گرم شـدند.
وی افـزود: تالشـگران مجتمـع فـوالد سـبا در فروردین مـاه 1۴01 موفـق 
شـدند 133 هـزار تـن آهـن اسـفنجی و 1۴0 هـزار تـن کالف گـرم تولیـد 
کننـد و ایـن رکـورد در حالـی ثبـت رسـید کـه 1۲0 هـزار تـن از ایـن میـزان، بـا 
ضخامت های ۲ میلی متر و کمتر از ۲ میلی متر تولید شده است و عرضه 
این محصوالت به بازار موجب افزایش تولید و اشتغال آفرینی در صنایع 

پایین دسـتی خواهـد شـد.
مدیر مجتمع فوالد سبا متذکر شـد: وجود سـرمایه های انسانی دانشی 
و مهارتـی، رمـز موفقیـت فـوالد سـبا در دسـت یابی بـه ایـن رکوردهاسـت 
و بـه همیـن خاطـر از همـه همـکاران و پیمانـکاران شـاغل در فـوالد سـبا 
تشـکر و قدردانـی می کنـم. امیدواریـم بـا بهره گیـری از تـوان شـرکت های 
دانش بنیـان در جهـت توسـعه سـبد محصـوالت و کاهـش هزینه هـا و 
اسـتفاده بهینـه از انـرژی، در مسـیر خودکفایـی و تولیـد گام هـای مؤثری 

برداریـم.

 پایانی شیرین برای گروه فوالد مبارکه
 در نخستین ماه سال

فروردین ماه با ثبت رکوردهای متعدد برای فوالد مبارکه ماه طالیی شد؛

داریوشرشیدی،مدیرناحیهآهنسازی

قاسمخوشدلپور،مدیرناحیهفوالدسازیوریختهگریمداوم

علیحاجیاننژادمدیرناحیهنوردگرم

محسنزارعمدیرمحصوالتپوششدارونهایی

محمودمحمدیفشارکیمدیرمجتمعفوالدسبا

کبریمحمدیمعاونبهرهبرداری عباسا

پیام معاون سرمایه های انسانی و 
سازماندهی به مناسبت دست یابی 
به دستاوردهای جدید فوالد مبارکه
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بازگشت۲۱معدنلرستانبهچرخهتولید
نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسالمی از بازگشت 21 معدن در این شهرستان به چرخه تولید خبر داد.

کمک۱۰۱میلیاردریالیمردماصفهانبرایآزادی۹۶زندانیجرائمغیرعمد
طی 18 آیین گلریزان زمینه آزادی 96 بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات جرائم غیرعمد با کمک 101 میلیاردی فراهم گردید.

 خـبــــــــــــــــــر    

حسـین مدرسـی فـر، مدیـر بهداشـت حرفـه ای، 
ایمنـی و محیط زیسـت شـرکت فـوالد مبارکـه بـه 
مناسـبت روز جهانـی ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای 
کید کرد: ارتقای ایمنی و سـالمت شـغلی ضامن افزایش امنیت  تأ
و سـالمت کارکنان در محیط کار اسـت کـه این کار جـز با همکاری 
همدیگـر و ایجاد فرهنـگ ایمنـی و سـالمت در بین کارکنان میسـر 

نخواهـد شـد.
وی در خصوص نام گذاری این روز نیز یادآور شد: سازمان بین المللی 
کار )ILO( از سـال ۲003 با هدف پیشـگیری از حوادث و بیماری های 
شغلی مراسمی را در این روز که در ایران مصادف با ۸ اردیبهشت ماه 
اسـت برگزار می کند، ضمن اینکه روز جهانی ایمنی و سـالمت شـغلی 
در واقـع یـک فعالیـت سـالیانه بین المللـی بـرای نهادینـه کـردن کار 
سـالم و ایمـن در سرتاسـر جهـان اسـت کـه در ۲۸ آوریـل هـر سـال این  

مراسـم برگزار می شـود.
مدیـر بهداشـت حرفـه ای، ایمنـی و محیط زیسـت شـرکت فـوالد 
مبارکـه خاطرنشـان کـرد: برگـزاری ایـن مراسـم یـک بخـش مهـم از 
اسـتراتژی های جهانـی سـازمان بین المللـی کار بـرای ارتقـای ایمنی 
و سـالمت شـغلی در همه محیط هـای کاری اسـت کـه باعـث ارتقای 
گاهی هـای مـردم و همچنیـن افزایـش امنیـت و سـالمت در محیـط  آ
کار می شود. همچنین سـازمان بین المللی کار  )ILO( از برگزاری این 
مراسـم توسـط کلیـه دولت هـا، سـازمان ها و بخش هـای خصوصی و 

کارفرمایـان و کارخانجـات حمایـت و پشـتیبانی می کنـد .
کـرد: در طـول پاندمـی کوویـد-19،  مدرسـی فـر در ادامـه تصریـح 
مشاهده کردیم که داشتن یک سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای 
)OSH( قدرتمند که شـامل مشـارکت معنادار دولت ها، کارفرمایان، 
کارگران، فعاالن بهداشت حرفه ای، عوامل اجرایی سالمت عمومی 
و همه مقامات )مرتبط در سـطح ملی و شـرکت(، جهت ایمن سـازی 
شـرایط محیط هـای کاری و صیانـت از ایمنـی و سـالمت کارکنـان 

سـازمان اسـت بسـیار مهـم و حیاتـی محسـوب می شـود.
وی اضافه کرد: حفـظ ایمنی و سـالمت کارگران از طریـق گفت وگوی 
اجتماعـی مؤثـر، برگـزاری اثربخـش آموزش هـای ایمنـی و بهداشـت 
حرفـه ای و مشـارکت فعـال کارکنـان در تمـام مراحـل فرایندهـای 
تصمیم گیـری ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای میسـر اسـت و دسـت 
یافتن به این مهم شامل توسـعه و بازنگری چارچوب های نظارتی و 
خط مشی ایمنی و بهداشـت حرفه ای برای رسیدگی به چالش های 
پایـدار و جدیـد ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای گرفتـه و کاربـرد واقعی در 

سـطح محـل کار اسـت.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشـان کـرد: گفت وگـوی اجتماعـی و ارائـه آموزش هـای مؤثـر 
نه تنهـا بـه بهبـود سیاسـت ها و اسـتراتژی های ایمنـی و بهداشـت 
حرفه ای کمک می کنـد، بلکه ایجـاد مالکیت و تعهد همـه همکاران 
نیـز ضـروری اسـت و راه را بـرای اجـرای سـریع و مؤثرتـر آن آسـان تر 

می کنـد.
 وی مشـارکت همـه کارکنـان در جهـت مقابلـه بـا پاندمـی کوویـد 19 و 
انجام کار ایمن در سال گذشته درجهت دست یابی به نتایج مطلوب 
ایمنـی، فرهنگ ایمنـی کارکنان فـوالد مبارکه را سـتود و بیان داشـت: 

در محل کار، فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای قوی فرهنگی است 
کـه در آن حـق داشـتن یـک محیـط کار ایمـن و سـالم توسـط مدیریت 
و کارگـران ارزش گـذاری و ترویـج می شـود. فرهنـگ ایمنی و بهداشـت 
حرفـه ای مثبـت، از طریـق مشـارکت معنـادار همـه طرف هـا در بهبود 

مسـتمر ایمنـی و سـالمت در محـل کار میسـر می گردد.
کید کرد: در یک محل کار با فرهنگ ایمنی و بهداشـت  مدرسـی فر تأ
حرفـه ای قـوی، کارگـران احسـاس راحتـی می کننـد کـه نگرانی هـای 
خـود را در مـورد خطـرات احتمالـی ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای یـا 
خطـرات در محـل کار مطرح کننـد و مدیریـت با کارگـران بـرای یافتن 
راه حل های مناسـب، مؤثـر و پایـدار فعاالنه همکاری می کنـد که این 
امر مسـتلزم ارتباط و گفت وگوی باز اسـت که بـر پایه اعتمـاد و احترام 

متقابـل بنـا می شـود.
وی گفـت: ازآنجا کـه ما همچنـان در بحـران بهداشـت جهانـی زندگی 
می کنیم و با خطرات مداوم ایمنی و بهداشت حرفه ای در دنیای کار 
مواجهیم، باید به سـمت ایجاد یک فرهنگ ایمنی و بهداشت قوی 

در همه سـطوح حرکت کنیم.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
در پایـان از تـالش دسـته جمعی همـکاران در واحـد HSE و کارکنـان 
تالشـگر فـوالد مبارکـه درجهـت انجـام کار ایمـن در پاندمـی کوویـد 19 

تقدیـر و تشـکر کرد.
جـواد کیانـی، رئیـس ایمنـی، بهداشـت حرفـه ای و آتش نشـانی نیـز 
در ادامـه در ایـن خصـوص یـادآور شـد: بهداشـت حرفه ای یا سـالمت 
شغلی شـاخه ای از علم بهداشت اسـت و عبارت اسـت از شناسایی، 
ارزیابـی و کنتـرل عوامـل زیـان آور موجـود در محیـط کار بـه همـراه 
مراقبت هـای بهداشـتی درمانـی به منظـور سالم سـازی محیـط کار 
و حفـظ سـالمت نیـروی کار. ایمنـی علـم و هنر پیشـگیری از حـوادث 
اسـت و قلـب یـک سیسـتم ایمـن شناسـایی خطـرات و ارزیابـی 

ریسک هاسـت کـه بـا انجـام بازرسـی های مؤثـر محقـق می گـردد.
وی بیـان داشـت: ایـن روز فرصـت مناسـبی اسـت تـا اذهـان عمومـی 
ج  بـه موضـوع ایمنـی و بهداشـت حرفه ای حسـاس شـوند و ضمـن ار
نهـادن بـه زحمـات کارکنـان بایـد بـرای فراهـم آوردن زمینه هـای 
علمی، پژوهشـی و کاربردی به منظور شناسـایی مخاطرات شـغلی، 
اجـرای روش هـای صحیـح کنتـرل و ارتقـای سـطح سـالمت نیـروی 

انسـانی تـالش کـرد.
 رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی در ادامه از تالش همه 
کارکنـان شـرکت فـوالد مبارکـه و تالشـگران عرصـه ایمنـی و بهداشـت 
حرفـه ای در جهـت دسـت یابی بـه نتایـج مطلـوب ایمنـی و بهداشـت 
حرفـه ای بـا توجـه بـه پاندمـی کوویـد 19 و مشـکالت عدیـده ای کـه در 
اجرای برنامه های ایمنی و بهداشـت حرفـه ای وجود داشـت تقدیر و 
تشـکر کرد و یادآور شـد: فرهنـگ مطلوب ایمنـی و بهداشـت حرفه ای 
کارکنـان فـوالد مبارکـه در اجـرای دسـتورالعمل ها و قوانیـن ایمنـی و 
بهداشـت حرفـه ای عامـل اصلـی دسـت یابی به ایـن موفقیت اسـت.

محسـن شاهسـون، سرپرسـت ایمنـی فنـی و بازرسـی نیـز بـا اشـاره 
بـه روز جهانـی ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای اظهـار کـرد: بی شـک روز 
جهانی ایمنی و بهداشـت حرفه ای را می تـوان فرصت مغتنمی برای 
بیان اهمیـت، جایگاه و سـهم بی بدیـل این واحـد در تحقق توسـعه 

پایدار دانسـت. همه گیری جهانی بیمـاری کووید 19 همـه دولت ها، 
کارفرمایان، کارگران، سـازمان ها و تشـکل ها را با چالش بزرگی روبه رو 
سـاخته و تقویـت سیسـتم های ملـی ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای 
به منظـور افزایـش تـاب آوری آن هـا در برابـر بحران هـای پیـش رو در 

زمـان حـال را بـه اولویتـی انکارناپذیـر تبدیـل کرده اسـت.
وی تصریح کرد: روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای، آیینه تالش 
ارزنـده و صادقانـه همـکاران ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای بزرگـوار در 
شرکت است. بر خود الزم می دانم این روز را به همه تالشگران عرصه 
ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای تبریـک و تهنیـت عرض کنـم و فرصـت را 
غنیمـت بشـمرم تـا از تالش هـای خسـتگی ناپذیر کارکنـان ایمنـی و 
بهداشت حرفه ای در جهت ارتقای ایمنی و سالمت کارکنان سازمان 
به خصوص در زمینه انجـام کار ایمـن در دوران کرونـا در محیط های 

کاری بـا توجه بـه ریسـک ها موجـود قدردانـی نمایم.
مجیـد فرجـی، سرپرسـت بهداشـت حرفـه ای و ارگونومـی در ادامـه 
به ضرورت مشـارکت در سیسـتم های ایمنی و سـالمت شـغلی اشـاره 
کـرد و افـزود: در جریـان پاندمـی کوویـد 19 مشـاهده کردیـم در اختیـار 
داشـتن یـک سیسـتم ایمنـی و سـالمت کار منسـجم و هدفمنـد در 
کار و صیانـت از ایمنـی و سـالمت  جهـت حفاظـت از محیط هـای 

کارگـران بسـیار حیاتـی اسـت.
وی با اشـاره بـه اقدامات شـرکت فـوالد مبارکـه در کنتـرل و مهـار کرونا 
عنـوان کـرد: به رغم وجـود کرونا، خـط تولید این شـرکت مختل نشـد 
و رکوردهـای متعـدد در نواحـی مختلـف تولیـدی بـه ثبـت رسـید. در 
ادامـه می تـوان بـه مهم تریـن اقدامـات صورت گرفتـه اشـاره کـرد کـه 
شـامل اسـتقرار سـامانه غربالگری و خوداظهاری کرونا برای کارکنان 
و پیمانکاران، دریافـت گواهینامه اسـتاندارد ISO 45005 )راهنمای 
کار ایمـن در دوران پاندمـی کوویـد 19( به عنـوان اولیـن شـرکت در 
کسیناسـیون کووید  کثری کارکنان در برنامه وا کشـور، مشـارکت حدا
19، پایش مستمر سـالمت کارکنان، اجرای شـیوه نامه ها و مصوبات 
ستاد ملی مقابله با کرونا، حذف اجتماعات کاری و برگزاری جلسات 
از طریـق ویدئوکنفرانـس، توزیـع ماسـک و مایـع ضدعفونی کننـده و 

شناسـایی خطـرات و ارزیابـی ریسـک کووید 19 اسـت.
فرجی تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه به عنوان سازمانی متعالی، با 
توجه به محدودیت های ایجادشده در دوران پاندمی کرونا اقدامات 
ارزشـمندی را در جهت حفظ و ارتقای سـالمتی کارکنان انجـام داده 
که اجرای رویکرد جدید در پایش عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری 
پیاده سـازی اقدامـات کنترلـی در راسـتای کاهـش مواجـه کارکنان با 
عوامل زیان آور محیط کار، تالش در جهت بهینه سازی محیط های 
کاری، تدوین و به روزرسـانی دسـتورالعمل ها و گردشـکارهای ایمنی 
و بهداشـت حرفـه ای و پیاده سـازی پروژه هـای ارگونومـی مشـارکتی، 
بررسـی نظام هـای نوبـت کاری و مشـکالت ناشـی از آن و ... ازجملـه 

ایـن اقدامات بـه شـمار می آید.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: در تحقق اقدامات فوق و دست یابی 
بـه هـدف ارتقـای ایمنـی و سـالمت کارکنـان در شـرکت فـوالد مبارکه، 
کار یعنـی »مشـارکت  همـواره شـعار امسـال سـازمان بین المللـی 
همگانـی در بهبـود فرهنـگ ایمنی و بهداشـت« سـرلوحه و سرمشـق 

قـرار خواهـد گرفـت.

 خـبــــــــــــــــــر    
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ایــران؛ رتبــه هفتــم دنیــا در زمینــه مــواد معدنــی 
کشف شده

مدیرعامل شرکت ملی مس با اشاره به روند توسعه ای 
صنعت مس در دهه گذشته گفت: ۱۷ میلیارد تن مواد معدنی 
کشف شده مس داریم و دارای رتبه هفتم دنیا در زمینه ماده 

معدنی کشف شده هستیم.
علی رستمی مدیرعامل شرکت ملی مس با اشاره به روند 
گفت: شرکت ملی  گذشته  توسعه ای صنعت مس در دهه 
مس طی 10 سال گذشته با کاهش سرمایه گذاری مواجه بوده 
است و باید به طورقطع عقب ماندگی غیرعمدی ایجادشده را 

جبران کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی مس با اشاره به اینکه کشور ما بر روی 
کمربند جهانی مس قرار گرفته، افزود: 1۷ میلیارد تن مواد معدنی 
کشف شده مس داریم و با در نظر گرفتن معادن بخش خصوصی، 
درمجموع بالغ بر ۲0 میلیارد تن ماده معدنی کشف شده در کشور 

وجود دارد.
رستمی ادامه داد: بر این اساس تا ۲۵0 سال آینده، ماده معدنی 
داریم و دارای رتبه هفتم دنیا در زمینه ماده معدنی کشف شده 

هستیم، اما در تولید مس کاتد در جایگاه 19 دنیا قرار داریم.

رشد ۵۹ درصدی تسهیالت بخش صنعت و معدن

آمار تسهیالت پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری در 
۱۱ماهه ۱۴۰۰ نشان می دهد از ۲۵ میلیون و ۴۳۳ میلیارد ریال 
تسهیالت پرداخت شده، ۷۷6۵.6 هزار میلیارد ریال معادل 
۳۰.۵ درصد به بخش صنعت و معدن تعلق داشته که نسبت 

به مدت مشابه ۵۹.۲ درصد رشد داشته است.
تسهیالت بانکی یکی از اجزای الزم فعالیت اقتصادی در 
کشور است. در همین راستا بانک ها و مؤسسات اعتباری در 
11 ماهه 1۴00، مجموعا نزدیک به ۲۵ هزار و ۴33 هزار میلیارد 
تسهیالت پرداخت کردند که از این مقدار 1۷۶۵.۵ هزار میلیارد 
ریال معادل ۶.9 به بخش کشاورزی، ۷۷۶۵.۶ هزار میلیارد 
ریال معادل 30.۵ درصد به بخش صنعت و معدن، 1۴۴۵.۵ 
میلیارد ریال معادل ۵.۷ درصد به بخش مسکن و ساختمان، 
3۸9۵.۷ میلیارد ریال معادل 1۵.3 درصد به بخش بازرگانی، 
10.۵۵ هزار میلیارد ریال معادل ۴1.۵ درصد به بخش کشاورزی 
و 10.۷ هزار میلیارد ریال معادل 0.0۴ درصد به مصارف متفرقه 

تعلق گرفته است.

۴۵۳ معدن احیا و فعال سازی شد

۴۵۳ معدن کوچک مقیاس در سال ۱۴۰۰ احیا و فعال شد و 
ح احیا و فعال سازی  مجموع معادن فعال شده از ابتدای طر

معادن کوچک  به ۸۵۲ معدن رسید.
ح احیا و فعال سازی  به گزارش ایراسین، طبق آمار جدید طر
پروانه های  ظرفیت  تکمیل  با  کوچک مقیاس،  معادن 
بهره برداری معادن فعال شده سال گذشته، بیش از 3 هزار 
فرصت شغلی و افزون بر ۲۲.۵ میلیون تن افزایش تولید ایجاد 

خواهد شد.
همچنین ۲۷ معدن در اسفندماه سال 1۴00 احیا و فعال شد 
که در صورت تکمیل ظرفیت پروانه بهره برداری، منجر به ایجاد 
اشتغال برای ۲10 نفر و تولید بیش از یک میلیون تن ماده معدنی 
خواهد شد. از سوی دیگر تعداد معادن احیاشده از ابتدای طرح 
به ۸۵۲ معدن رسیده است که این تعداد معدن، پتانسیل ایجاد 

شغل برای 13 هزار و ۸00 نفر دارد.

عدد خبر

رتبه

درصد

معدن

گــــــرد بررســـی  بـــه گـــزارش خبرنــــــگار فـــــــوالد، میز
چالش هـــای خصوصی ســـازی معـــادن باحضـــور 
ح فـــوالد  محــمدحســـــن عرفانیــــــان )مجـــری طـــر
مبارکـــه(، سیــــــد داوود یثربـــی )مدیرعامـــــل ســـابق صنـــدوق 
بازنشســـتگی شـــرکت ملـــی فـــوالد ایـــران و بنیان گـــذار شـــرکت 
ـــس  ـــکوری )رئی ـــرام ش ـــزات(، به ـــادن و فل ـــعه مع ـــرمایه گذاری توس س
ســـابق کمیســـیون معـــادن و صنایـــع معدنـــی اتـــاق بازرگانـــی ایـــران(، 
ســـیدمصطفی فقـــری )مدیـــر اســـتخراج مـــواد معدنـــی شـــرکت فـــوالد 
مبارکـــه( و بیـــژن یثربـــی )برگزیـــده بنیـــاد ملـــی نخبـــگان و کارشـــناس 
ـــگاه خبـــری تحلیلـــی »ایراســـین«  ـــه میزبانـــی پای اســـتخراج معـــدن( ب

در تهـــران برگـــزار شـــد.
با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر الزام جایگزینی 
معدن با نفت، معدن و صنایع معدنی می تواند یکی از پیشران های 
اقتصاد ایران باشد و البته این امر منوط به سرمایه گذاری مؤثر 
و افزایش تولیدات و استخراج مواد معدنی است. به نظر برخی 
کارشناسان، خصوصی سازی معادن، به عنوان یک راهکار مؤثر 
برای افزایش تولیدات معادن و راه اندازی مجدد معادن غیرفعال 

به حساب می آید.
می توان بخش معادن و صنایع معدنی را از جلوه های برجسته جهش 
گذاری ها در بخش معادن و صنایع  تولید در کشور خواند و افزایش وا

معدنی به مردم و بخش خصوصی را ازجمله اهداف پیش روی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد. حال سؤال اصلی این است که 
تحقق این هدف نیازمند چه الزاماتی است و شیوه اجرای صحیح آن به 

بهترین نحو چیست؟
بررسی چالش کمبود و تأمین مواد اولیه تولید فوالد به عنوان 

دغدغه فوالدسازان کشور
به عقیده محتشمی پور معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت، ورود 
محصوالت معدنی به بورس جزو سیاست های این وزارتخانه است که 
این رویه مانع انحصار و ابهام در روابط بین خریدار و فروشنده می شود و 
کتورهای واقعی کمک می کند که البته این  به شفافیت اطالعات و ثبت فا

یک فرایند تدریجی است.
به عقیده برخی کارشناسان، بورس محل بسیار مناسبی برای عرضه 
معادن است و ورود معادن به بورس، توسعه آن ها و همچنین توسعه 
اشتغال، تولید و ارزآوری را به دنبال خواهد داشت، اما برخی دیگر 
معتقدند ورود معادن به بورس منجر به افزایش بروکراسی اداری و طوالنی 

شدن مسیر فروش و جابه جایی مواد معدنی می شود.
مهم ترین  ازجمله  فوالد  تولید  اولیه  مواد  تأمین  و  کمبود  بحث 
دغدغه های فوالدسازان است و از همین رو پایگاه خبری ایراسین با 
برگزاری این میزگرد با حضور فعاالن و پیشکسوتان بخش معدن و صنایع 

معدنی، به این حوزه پرداخته است.

نقش مهم رسانه در شفاف سازی مسیر  تصمیم گیری های 
کالن در بخش معادن

در  ضعف  چرایی  ایران،  در  معدن  خصوصی سازی  پیشینه 
خصوصی سازی معادن، چگونگی ایجاد سازمان های خصولتی و تأثیر 
آن بر منافع ملی محورهای اصلی این میزگرد بود. همچنین عرضه 
سنگ آهن در بورس، لزوم ورود شرکت های دانش بنیان به بحث 
کتشاف، لزوم سرمایه گذاری شرکت های گروه پیشرانان پیشرفت  ا
کتشاف و تأثیرات وضع عوارض صادراتی  همچون فوالد مبارکه در حوزه ا
بر محصوالت زنجیره فوالد از دیگر موضوعات موردبحث در این نشست 

بود.
کمیت از سویی ورود معادن به بورس را الزامی  در وضع کنونی که حا
می داند و معتقد است این اتفاق منجر به کشف قیمت واقعی می شود 
و از سوی دیگر برای صادرات محصوالت فوالدی عوارض جدید وضع 
می کند. رسانه باید بتواند با به کارگیری نظرات کارشناسان خبره این 
کمیت  حوزه و دانشگاهیان و نخبگان مسیر پیش روی تصمیمات حا

را شفاف کند.
مشروح این میزگرد به صورت تصویری و مکتوب از طریق پایگاه خبری 
ایراسین به نشانی www.irasin.ir در قالب ۲ بخش شامل پیشینه و 
تاریخچه خصوصی سازی بخش معدن و تأثیر آن بر زنجیره فوالد به زودی 

منتشر خواهد شد.

میزگرد بررسی چالش های خصوصی سازی معادن ایران
به میزبانی پایگاه خبری ایراسین برگزار شد؛

حسینمدرسیفر،مدیربهداشتحرفهای،ایمنیومحیطزیست

جوادکیانی،رئیسایمنی،بهداشتحرفهایوآتشنشانی

محسنشاهسون،سرپرستایمنیفنیوبازرسی

مجیدفرجی،سرپرستبهداشتحرفهایوارگونومی

بحث کمبود و تأمین مواد اولیه تولید فوالد ازجمله 
مهم ترین دغدغه های فوالدسازان است و از 
همین رو پایگاه خبری ایراسین با برگزاری این میزگرد 
با حضور فعاالن و پیشکسوتان بخش معدن و 

صنایع معدنی، به این حوزه پرداخته است

ارتقای ایمنی و سالمت شغلی ضامن افزایش امنیت و سالمت در محیط کار
به مناسبت روز جهانی ایمنی و سالمت شغلی مطرح شد:
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کتشافذخایر اجرایپروژهتحولزمینشناسیوا
معدنیباهمکاریمجموعههایدانشبنیان

ایمیدرو،حرکتدهندهبخشمعدنوصنایعمعدنی
بهسمتاقتصاددانشبنیان

کتشافات  معدنی  علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین شناسی و ا
کشور گفت: با توجه به نیاز روزافزون کشور به در اختیار داشتن 
کتشاف  اطالعات پایه جدید و هدفمند در حوزه علوم زمین و ا
ذخایر معدنی، بنا داریم تا با اجرای منظم و بهینه پروژه بزرگ تحول 
کتشاف ذخایر معدنی با همکاری مجموعه های  زمین شناسی و ا
دانش بنیان، تحرک و پویایی مبتنی بر دانش به وجود آوریم.

کرد: این  وجیه اهلل جعفری، رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم 
سازمان بسترساز و حرکت دهنده بخش معدن و صنایع معدنی به 
سمت اقتصاد دانش بنیان است و در این مسیر ۵ راهبرد طراحی 
کرده و در حال بررسی چگونگی عملیاتی سازی آن ها در راستای 
تحقق شعار سال )تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین( است.

خـبــــــــــــــــــر    

خبر بین الملل

غیورمردان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه با تولید ۷۵۱ هزار و ۱۰۰ تن تختال 
در فروردین ماه سال جدید توانستند از رکورد قبلی 
تولید ماهیانه به میزان ۷۱۲ هزار و ۳6۱ تن تختال که در مهرماه ۱۴۰۰ 

محقق شده بود عبور کنند و خودباوری را به منصه ظهور برسانند.
قاسم خوشدل پور مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم
وی در خصوص این رکورد ارزشمند در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: تالشگران ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم با استعانت از 
خداوند متعال و با بهره گیری هوشمندانه از روش های انعطاف پذیر 
در آماده سازی تجهیزات موفق شدند با کار گروهی و منسجم به تولید 

ماهیانه ۷۵1 هزار و 100 تن تختال در فروردین ماه 1۴01 دست یابند.
وی افزود: این حجم از تولید با شناسایی و کاهش زمان های توقف 
کثری  تجهیزات، افزایش زمان آماده به کاری تجهیزات، استفاده حدا
از زمان های کاری و با تالش، پشتکار و همدلی سرمایه های انسانی 
هوشمند و زحمت کش ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 

فوالد مبارکه محقق شد.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: قطعا تفکر کار گروهی و فراواحدی در کلیه قسمت های 
ناحیه فوالدسازی و حمایت کامل واحدهای پشتیبانی و ستادی فوالد 
مبارکه در تحقق این رکوردشکنی بزرگ  تأثیرگذار بود. رکورد تولید ماهیانه 
قبلی تختال به میزان ۷1۲ هزار و 3۶1 تن در مهرماه 1۴00 محقق شده بود.
وی اذعان داشت: در فروردین ماه 1۴01، به میزان ۴ هزار و 1۴0 ذوب تولید 
شد که رشد بیش از ۶ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل داشت. 
کثر کوره های قوس الکتریکی بیش از ۵00 ذوب تولید کردند  در این ماه ا
که کوره شماره ۸ ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم با تولید ماهیانه 

۵۴۵ ذوب در این زمینه رکورددار بوده است.
خوشدل پور بیان کرد: این در حالی است که طی مدت مشابه سال قبل، 
یکی از کوره های قوس الکتریکی به تنهایی به میزان ۵01 ذوب تولید کرد. 
مدت زمان تخلیه تا تخلیه هریک از این کوره ها به ۸3 دقیقه رسیده و 
کاهش ۷ دقیقه ای نسبت به فروردین ماه 1۴00)زمان 90 دقیقه ای( داشته 

که نشان از افزایش بهره وری تجهیزات این ناحیه دارد.
 عباس محمدی مدیر تولید فوالد مذاب شرکت فوالد مبارکه
وی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: آنچه یک سازمان می تواند 
در سایه پویایی و پایداری به دست آورد، انعطاف پذیری، اعتبار و کارایی 
است و مزایایی همچون سرعت، چابکی و انطباق نیز زاییده پویایی است. 
تسلط بر چنین تناقضی مستلزم طراحی زیرساخت ها، سلسله مراتب 
مدیریتی و فرایندها بر اساس مجموعه ای از پارامترهای اصلی است که 

همانند یک زیربنای اصلی و استوار عمل می کند.
محمدی افزود: در راستای دست یابی به برنامه تولید ماهیانه، 
برنامه ریزی تولید ماهیانه به برنامه های روزانه و شیفت تولید تبدیل شده 
و رسالت تولید هریک از تجهیزات )کوره های قوس الکتریکی، کوره های 
گاززدایی، ماشین های ریخته گری و تجهیزات پشتیبانی(  پاتیلی و 

مشخص و به صورت روزانه و شیفتی در حال رصد است.
مدیر تولید فوالد مذاب شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: تولید هرکدام 
از تجهیزات به دقت و به صورت روزانه مورد تحلیل قرار گرفته و دالیل عدم 
رسیدن به برنامه مشخص و راهکار اصالح و حتی افزایش میزان تولید آن 
تجهیز مشخص و توسط واحدهای مختلف اجرا گردیده است. اقدامات 
آماده سازی تجهیزات نیز به صورت هم راستا و مدوالر انجام می گرفته تا 

حداقل میزان جابه جایی ذوب و بیشترین میزان تولید حاصل شود.
وی اذعان داشت: برای تولید با ظرفیت های بیشتر که ناشی از رکوردهای 
روزانه است، باید روش های آماده به کاری و عملکردی تجهیزات را به 
چالش کشید. این امر با سرمایه های انسانی هوشمند و تغییر در شیوه 

برنامه ریزی با تسریع در فرایندها عملیاتی محقق شده است.
محمدی تصریح کرد: زمان ها و تجهیزات قابل بهبود در این رکورد 
شناسایی شده و راهکارهایی برای آن ها مشخص گردید تا بتوانیم زمان 
و دوره کاری تولید هر ذوب را به حداقل برسانیم و چنانچه تجهیزی 

نیاز به زمان آماده به کاری داشت، به صورت هم راستا با سایر تجهیزات 
در واحدهای تولید فوالد مذاب، متالورژی ثانویه و ریخته گری مداوم 

فعالیت های آماده به کاری انجام گیرد.
وی عنوان داشت: برای تحقق رکورد تولید ماهیانه باید رکوردهای روزانه 
حاصل شود که این مهم طی 3 روز پیاپی از 11 تا 13 فروردین ماه 1۴01 
محقق شد. رکورد روزانه تولید از 1۵0 ذوب با تناژ ۲۶ هزار و ۴00 تن تختال 
در ۲9 مهرماه 1۴00 ظرف 3 روز متوالی ابتدا در 11 فروردین به 1۵3 ذوب، 
در 1۲ فروردین به 1۵۵ ذوب و نهایتا در 13 فروردین به 1۶0 ذوب با تناژ ۲۸ 

هزار و ۴00 تن تختال رسید و از این حیث نیز رکورد تازه ای به دست آمد.
مدیر تولید فوالد مذاب شرکت فوالد مبارکه گفت: از تالش و پشتکار کلیه 
همکاران واحدهای تولیدی و پشتیبانی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم که در تعامل بسیار سازنده با واحدهای پشتیبانی و ستادی 
دیگر واحدهای شرکت صورت گرفته قدردانی می کنم و امیدوارم با این 
همدلی و هم فکری بتوانیم شاهد بهره برداری بیشتری از ظرفیت های 
سرمایه های انسانی فوالد مبارکه در دست یابی به اهداف باالتر باشیم و 
این الگوی کاری و هماهنگی سرلوحه دیگر صنایع کشورمان در جهت 

خودکفایی ایران اسالمی باشد.
 مسیب فتاح المنان مدیر  عملیات ثانویه شرکت فوالد مبارکه

وی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: تالشگران و فوالدمردان 
ناحیه فوالدسازی با همت و تالش وصف ناپذیر خود، سال افزایش 
تولید ملی را با توسعه و بهبود فرایندها به صورت دانش بنیان که منجر 
به اشتغال آفرینی در این شرکت، صنایع پایین دست و صنایع باالدست 
می شود، با تحقق رکورد جدید تولید ماهیانه ۷۵1 هزار و 100 تن تختال در 

فروردین ماه آغاز کردند.
فتاح المنان افزود: تالشگران عرصه تولید بار دیگر ثابت کردند که ظرفیت، 
خالقیت، هوشمندی و فرهیختگی سرمایه های انسانی هیچ حدومرزی 
ندارد، هرچند ظرفیت تولید تجهیزات محدود است، اما ظرفیت های 
نهفته ای در تولید وجود دارد که با همدلی، همکاری، خالقیت و تالش 

خستگی ناپذیر سرمایه های انسانی می توان آن ها را آشکار کرد.
مدیر متالورژی ثانویه شرکت فوالد مبارکه با اشاره به هم افزایی میان 
واحدهای مختلف ناحیه فوالدسازی )از حمل مواد تا آماده سازی تختال( 
کید کرد: این واحدها همچون حلقه های زنجیر متصل به یکدیگرند و  تأ
ظرفیت تولید را به جای جمع ظرفیت های هر کارگاه، به ضرب ظرفیت ها 

مبدل می کنند.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، ارقامی از میزان تولید به دست می آید که 
شاید در نخستین مرحله، باور آن برای خود ما هم سخت و رسیدن به آن 
زمان بر به نظر آید، اما وقتی در طول مسیر با یکایک کارکنان ناحیه در همه 

واحدها و همه رده ها صحبت می شود، شرایط تغییر می کند.
فتاح المنان اضافه کرد: وقتی عزم و اراده استوار تالشگران عرصه تولید را 
مشاهده می کنیم، ارقام در نظرمان خرد و کوچک می آیند و به این همه 
غیرت سر تعظیم فرود می آوریم. کسب این رکورد غرورآفرین را به همه 
همکاران شرکت فوالد مبارکه تبریک عرض می کنم و از کلیه واحدهای 
ستادی، پشتیبانی و بهره برداری که همگی به نوعی در تحقق این رکورد 

نقش داشتند و ما را یاری کردند، تشکر و قدردانی می نمایم.
 کامران مرادی مدیر تولید ریخته گری مداوم شرکت فوالد 

مبارکه
وی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: همکاران ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم، با لبیک به شعار سال و منویات مقام معظم رهبری، از 
کثر ظرفیت و زمان  ابتدای سال با عزمی راسخ و همدلی مضاعف، از حدا

استفاده کردند تا رکورد ماهیانه تولید را محقق کنند.
مرادی با بیان اینکه تحقق رکورد ماهیانه تولید نشان از پویایی واحدهای 
تولید، تعمیرات و پشتیبانی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
است، افزود: انجام فعالیت های پیشگیرانه و تعمیراتی به موقع برای 
افزایش آماده به کاری ماشین های ریخته گری، توسعه و ارتقای ظرفیت 
ماشین های ریخته گری و تجهیزات واحد با استفاده از توان متخصصان 
و کارشناسان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و پشتیبانی به موقع 
تولید از یک سو و همدلی، همت و تجربه باالی کارکنان ناحیه در سطوح 

مختلف سازمان از سوی دیگر، منجر به کسب موفقیت ها و رکوردهای 
تولید در ابتدای سال جاری گردید که این موفقیت ها را به کلیه همکاران 
و به ویژه همکاران عزیز و سخت کوش واحدهای تولید و تعمیرات و جنبی 
ریخته گری و همچنین دفاتر فنی تولید و تعمیرات که نقش بسیار ارزنده ای 

در این موفقیت بزرگ داشتند، تبریک عرض می کنم.
تولید  فنی  گروه  فرایند  کارشناس  سنایی نژاد  منصور 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه
وی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: کسب رکورد غرورآفرین در 
فروردین ماه سال جاری با توجه به عبور از ظرفیت های اسمی واحدهای 
مختلف ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم که جابه جا کردن رکوردها 

را بسیار دشوار کرده، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
سنایی نژاد  افزود: این مهم به یاری خداوند متعال، با برنامه ریزی دقیق، 
پیش بینی تدارکات کلیه مواد اولیه و مصرفی موردنیاز، انجام فعالیت های 
الزم جهت آماده به کاری تجهیزات و کاهش حوادث فرایندی به دست 
آمده و ازجمله نکات مهم در این خصوص، ایجاد هماهنگی میان 
واحدهای مختلف ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم با توجه به 
وسعت این ناحیه و تعدد تجهیزات درگیر و یکپارچه بودن تولید است 
که عزم راسخ تمامی رده های سازمانی ناحیه و واحدهای پشتیبانی در 
کثری و روحیه همکاری میان آن ها در تحقق این رکورد  انجام تولید حدا

غیرقابل انکار است.
مصطفی حقانی رئیس راهبری، تعمیرات و نگهداری 

جرثقیل های سقفی و ترانسفرکارهای شرکت فوالد مبارکه
وی  در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در راستای تحقق شعار 
سال، تالشگران ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم به صورت کامال 
هوشمندانه با ثبت رکوردهای پیاپی موفق به کسب رکورد جدید ماهیانه 

تختال شدند.
حقانی افزود: این غیورمردان بار دیگر توانمندی های بالقوه خود را 
با روحیه ای جهادی و همدلی مثال زدنی، بالفعل ساختند و در این 
راستا تیم راهبری، تعمیرات و نگهداری جرثقیل های سقفی ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، هم راستا با دیگر واحدهای ناحیه با 
حفظ آماده به کاری 100 درصدی تجهیزات و راهبری دقیق، مؤثر و ایمن 
کلیه جرثقیل های ناحیه، به ویژه جرثقیل های 3۲0 تن حمل پاتیل 
و پاتیل مذاب، سهم بسزایی در به ثمر رسیدن این رکورد غرورآفرین 

داشتند.
رئیس راهبری، تعمیرات و نگهداری جرثقیل های سقفی و ترانسفرکارهای 
شرکت فوالد مبارکه گفت: بر خود الزم می دانم که از حمایت مدیریت 
ناحیه و زحمات ارزشمند و صادقانه کلیه همکاران عزیز و پیمانکار واحد 
که در به سرانجام رسیدن این رکورد نقش خود را به شایستگی ایفا کردند، 

تشکر و قدردانی کنم.
کاظم آخوندی رئیس حمل مواد شرکت فوالد مبارکه

وی  در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: با همت و تالش تمام نیروهای 
تولیدی و پشتیبانی و با تکیه بر توان داخلی، همراه با برنامه ریزی و 
مدیریت فرایندها، رکورد ماهیانه تولید در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم ارتقا یافت.
آخوندی افزود: همگام با سایر واحدهای ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم، واحد حمل مواد نیز توانست با همکاری ناحیه آهن سازی، خرید 
و حمل ونقل به رکوردهای ماهیانه انتقال آهن اسفنجی به میزان بیش از  
900 هزار و ۸۲9 تن  در ماه، انتقال آهک به میزان بیش از 3۶ هزار و ۲0۲ تن 
و انتقال دولومیت بیش از ۲۸ هزار تن در فروردین ماه دست یابد و بتواند 
بدون ایجاد هیچ گونه توقفی در بخش کوره های قوس مواد موردنیاز را 
تأمین کند که از حمایت های مدیریت ناحیه، مدیریت کوره های قوس 

الکتریکی و کلیه همکاران سپاسگزارم.
امیرحسین مرادی رئیس کوره های قوس الکتریکی شرکت 

فوالد مبارکه
کسب رکورد تولید  کرد:  گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار  وی در 
ماهیانه تختال در ناحیه فوالدسازی حاصل اعتقاد راسخ به کار 
گروهی و پیگیری و حمایت های همه جانبه مدیریت ناحیه است که 

مؤسسه فیچ پیش بینی کرده قیمت هر تن فوالد در سال 
۲۰۲۲ به ۷۵۰ دالر کاهش پیدا کند؛ بااین حال ترکیبی از علل 
)افزایش هزینه مواد خام، افزایش قیمت حمل ونقل و تحریم 
روسیه در اثر وقوع جنگ اوکراین( باعث شده در سه ماهه اول 
کان روند صعودی خود را ادامه دهد و  ۲۰۲۲، قیمت فوالد کما
به ۱۱۴۸ دالر برای هر تن در ماه مارس برسد. بااین حال 
قیمت ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۹.۵ درصد 
کاهش داشته که یعنی فرایند افت قیمت چند ماهی است که 
شروع شده؛ بااین حال هنوز سرعت الزم را پیدا نکرده است. 
مرور قیمت ها در Trading Economics نشان می دهد بعد از 
آنکه بهای فوالد در اول سپتامبر ۲۰۲۲ از مرز ۹۱۵ دالر گذشت، 
قیمت ها اندکی کاهش یافت و حاال دوباره در میانه آوریل در 

محدوده  ۸۲۰ دالر به ازای هر تن قرار گرفته است.
بزرگ ترین شرکت فوالد جهان، آرسلورمیتال، در سال ۲0۲1، 
به مدد افزایش قیمت سنگ آهن همراه با افزایش تقاضای 
متوقف شده در چین و رفع موانع زنجیره تأمین به دلیل پاندمی، 
۴۴  درصد رشد کل درآمد ساالنه را گزارش کرد. از نظر جغرافیایی، 
سهم کل فروش این شرکت در قاره آمریکا، اروپا و آسیا و آفریقا به 
ترتیب 33، ۵۵ و 1۲ درصد بوده است. پیش بینی می شود مصرف 
فوالد در ایاالت متحده، اروپا، برزیل و مناطق CIS احتماال به 
ترتیب ۲، یک، 9 و یک درصد در سال ۲0۲۲ افزایش یابد. این 
رشد توسط بخش های خودرو و زیرساخت رهبری می شود، 
خ مشارکت نیروی کار با بهبود  زیرا مشکالت زنجیره تأمین و نر
اقتصاد کالن کاهش می یابد. این شرکت با 9.9 میلیارد دالر وجه 
نقد حاصل از عملیات، 3 میلیارد دالر  در   دارایی، ماشین آالت و 
تجهیزات سرمایه گذاری کرده و ۵ میلیارد دالر از بازخرید سهام را با 
قیمت متوسط 30 دالر تأمین  مالی کرده است. این شرکت  قصد 
دارد  فروش فوالد با گواهی کاهش کربن و جبران داوطلبانه کربن 

در ترکیب با سرمایه گذاری کربن زدایی را افزایش دهد.
آرسلور میتال در سال ۲0۲1 میالدی، 100 هزار تن فوالد با گواهی 
کاهش کربن را به دلیل سرمایه گذاری  بر پروژه های کربن زدایی 
فروخت و گفت که انتظار دارد فروش فوالد با جبران آن تا پایان 

سال ۲0۲۲ به ۶00 هزار تن در سال برسد.
به گزارش دنیای اقتصاد، عملکرد آرسلور میتال در سال ۲0۲۲ تا 
حد زیادی به نتیجه جنگ اوکراین بستگی دارد. این شرکت در 
کارخانه خود در اوکراین ۴.9 میلیون تن فوالد در سال گذشته 
تولید کرد و فروش آن به مشتریان روسی و اوکراینی اش رقم حائز 
اهمیت ۲.۵ میلیارد دالر بود. این شرکت در گزارش مدیریتی 
اخیرش، با اشاره به کشورهای CIS اعالم کرد تحریم ها علیه 
روسیه بر منابع مواد خام این شرکت و همچنین به صورت بالقوه 
بر بازارهای فروش آن اثر می گذارد. آرسلورمیتال پیش بینی می کند 
که رشد مصرف جهانی فوالد بین صفر تا یک درصد باشد که رقم 

دقیق تا حد زیادی به نتیجه جنگ اوکراین بستگی دارد.
بائو استیل، بزرگ ترین شرکت تولیدکننده فوالد چین، تحت 
حمایت قوی دولت این کشور توانسته تبدیل به یکی از بازیگران 
محوری در صنعت فوالد شود. این شرکت در آخرین روزهای 
سال ۲0۲1 توانست رتبه بندی اعتباری بلندمدت صادرکننده 
خود را با درجه bbb به همراه پیش بینی چشم انداز پایدار دریافت 
کند. مزیت مقیاس عملیاتی، محصوالت با ارزش افزوده باال، 
انعطاف پذیری مالی باال و پیشرو بودن شرکت »بائو« در بازار باعث 

شده صنعت فوالد چین به سمت رویکردی واحد حرکت کند.
این شرکت توانست ظرفیت تولیدی خود را از 3۵ میلیون تن در 
سال ۲01۵ به 11۵ میلیون تن در سال ۲0۲0 برساند. بائو استیل 
نقشی محوری در افزایش قیمت فوالد در سال گذشته به دلیل 
که از  افزایش قیمت مواد اولیه داشت و پیش بینی می شود 
این اهرم نیز در سال ۲0۲۲ استفاده کند. شرکت فوالد چین در 
فوریه سال جاری اعالم کرد که قیمت فوالد را برای محموله های 

آینده اش به طور متوسط ۲.۴۴ درصد افزایش می دهد.
شرکت های بائو و آنگانگ هم اعالم کردند که قیمت فوالد داخلی 
را بین ۲00 تا ۴00 یوآن )31 تا ۶3 دالر( در هر تن برای تحویل به 
مشتریان داخلی افزایش می دهند. کشورهای بیشتری در نیمه 
دوم ۲0۲۲ قرار است که با اتکا به ظرفیت تولید فوالد سه شرکت 
بزرگ چینی فوق، پروژه های زیرساختی تعریف کنند و صنعت 
خودروسازی جهانی نیز  در سودای افزایش تولید است. این بهبود 
تقاضا، چشم اندازها را برای افزایش قیمت فوالد در سه ماهه دوم 

و سوم ۲0۲۲ بازتر کرده است.
شرکت ژاپنی نیپون از دیگر بازیگران حائز اهمیت در بازار فوالد 
جهانی است که بر روندهای این بازار در سال ۲0۲۲ نیز تأثیرگذار 
خواهد بود. شرکت فوالدسازی نیپون ژاپن تولید فوالد خام 
تلفیقی پیش بینی شده خود برای سال مالی منتهی به 31 مارس 
۲0۲۲ را به ۴۴.۸0 میلیون تن کاهش داده است که ۲ درصد کمتر 
از ۴۵.۷0 میلیون تن پیش بینی شده در ۲ نوامبر ۲0۲1 است. این 
دومین کاهش از پیش بینی ۴۶ میلیون تنی این فوالدساز در ماه 
می ۲0۲1 است. این بازنگری در پی مشاهده کاهش ۲.۷ درصدی 
تولید فوالد خام این شرکت )از 11.3۷ میلیون تن به 11.0۶میلیون 
تن( در سه ماهه چهارم ۲0۲1 صورت پذیرفت. نیپون پیش بینی 
کرده که کل تولیدش در ده ماهه اول ۲0۲۲ برابر با 10.۶0میلیون 
تن باشد. نیپون کاهش پیش بینی را به کاهش تقاضای فوالد 
چین از نیمه دوم سال ۲0۲1 نسبت داد و پیش بینی کرد که این 
روند در سال ۲0۲۲ تحت کنترل های سیاسی قوی برای انتشار 
کربن ادامه خواهد داشت. یکی دیگر از عوامل بیان شده کاهش 
تقاضای فوالد از سوی صنعت خودروسازی است که همچنان 
با کمبود تراشه های نیمه هادی دست وپنجه نرم می کند. برای 
سال مالی جاری، انتظار می رود قیمت فوالد به طور متوسط 11۷ 
هزار ین در هر تن باشد که در مقابل ۸۶ هزار و 100 ین در سال مالی 

گذشته3۵.9 درصد افزایش دارد.

بازیگران جهانی فوالد در سال ۲۰۲۲

افزایش چشم گیر تولید تختال در فروردین ماه
ققنوس این بار از دل فوالد گداخته بیرون آمد؛

قاسمخوشدلپورمدیرناحیهفوالدسازیوریختهگریمداوم

عباسمحمدیمدیرتولیدفوالدمذاب

مسیبفتاحالمنانمدیرعملیاتثانویه

کامرانمرادی،مدیرریختهگریمداوم

کاظمآخوندیرئیسحملمواد
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خبر  کوتاه

کبر محرابیان، وزیر نیرو در حاشیه جلسه شورای معاونان وزارت نیرو  ا
درباره چالش های صنعت آب و برق با اشاره به استفاده از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان برای بهینه سازی مصرف برق گفت: باید بتوان 
با بهره مندی از پتانسیل شرکت های دانش بنیان و استفاده از ظرفیت 
موجود در مدیریت آب و برق، برای بهینه سازی مصرف، گام مؤثری 
برداشت.

رئیس اتاق ایران، نام گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال »تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« را زمینه ساز حرکت و تعالی صنایع در مسیر 
کید  بر لزوم جلوگیری از انحرافات احتمالی  دانش محوری دانست و با تأ
که  در حمایت های این حوزه گفت: این حرکت بسیار ارزشمند بود، چرا
امروز صنایع ما برای تعالی و توسعه خود، بیش از هر زمان دیگر به حرکت 
در مسیر تکنولوژی و دانش محوری نیازمندند.

 خـبــــــــــــــــــر    

استفادهازظرفیتشرکتهایدانشبنیان
برایبهینهسازیمصرفبرق

لزومجلوگیریازانحرافهایاحتمالی
درحمایتهایحوزهدانشبنیان

کارشناس ایمنی حمل ونقل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

 نقش آفرینی، ایمنی حمل ونقل 

 در مسیر ارتقا و توانمندی تولید 

و اهداف اقتصادی فوالد مبارکه

تیمور رستمی، کارشناس واحد ایمنی حمل و نقل  شرکت 
فوالد مبارکه بر نقش مؤثر ایمنی حمل ونقل در مسیر ارتقا و 
توانمندی تولید و رسیدن به اهداف اقتصادی شرکت فوالد 

کید کرد. مبارکه تأ
وی در ادامه با گرامیداشت روز ایمنی حمل ونقل خاطرنشان 
کرد: درمارس ۲010 مجمع عمومی سازمان ملل سال های ۲011 
تا ۲0۲0 را دهه اقدام برای ارتقای ایمنی جاده ای با هدف حفظ 
و کاهش تلفات جاده ای اعالم کرد، بر همین اساس و به علت 
اهمیت موضوع ایمنی حمل ونقل، در تقویم رسمی جمهوری 
اسالمی ایران روز  هفتم اردیبهشت روز »ایمنی حمل ونقل« 

نام گذاری شده است.
کارشناس ایمنی حمل ونقل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
ایمنی حمل ونقل از عوامل مهم و تأثیرگذار بر ایمنی شرکت است 
که از طرفی باعث ارتقای ایمنی فوالد مبارکه به عنوان شرکتی 
جهان تراز می گردد و از طرف دیگر  موجب توسعه تولید و رسیدن 

به اهداف اقتصادی فوالد می گردد.
رستمی اضافه کرد: عامل انسانی مهم ترین مقوله در دست یابی 
به اهداف فوق الذکر است. به همین منظور واحد حمل ونقل 
در جهت ارتقای دانش و تخصص نیروی انسانی خود به عنوان 
مهم ترین سرمایه های شرکت و مؤثرترین مقوله در ارتقای 
که عالوه بر  ایمنی حمل ونقل، تالش مستمر و مداوم دارد 
ایمنی حمل ونقل و کاهش حوادث و خسارت ها در مسیر ارتقا و 

توانمندی تولید نیز گام بردارد.
وی تصریح کرد: در فوالد مبارکه نبض تولید در دستان ارزشمند 
فعاالن عرصه حمل ونقل ایمن اعم از جاده ای، ریلی، حمل 
مستمر سرباره از زیِر کوره های فوالدسازی و... می تپد و تمامی 
کارکنان این واحد به اهمیت ایمنی در حفاظت از سالمتی نیروی 

انسانی و سرمایه های اقتصادی فوالد مبارکه واقف اند.
کارشناس ایمنی حمل ونقل شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: ایمنی 
حمل ونقل یکی از نیازهای مهم و کلیدی در فوالد مبارکه است 
و بر همین اساس سرمایه گذاری در زمینه ارتقای ایمنی راه ها، 
خودروها و مکانیسم ها و نیروی انسانی یکی از ضروریات برای 
که با داشتن جاده های ایمن  صنایعی مانند فوالد است؛ چرا
و خودروهای مناسب و به روز و نیروهای انسانی آموزش دیده 
و کارآمد و متخصص شاهد ارتقای مستمر و روزافزون در ایمنی 
حمل ونقل و به تبع آن اطمینان از روند رشد مستمر تولید 

خواهیم بود.

از جانب خود این موفقیت را به همه همکاران تبریک عرض می کنم.
محمد نصیری رئیس تعمیرات و آماده سازی کوره های قوس 

الکتریکی شرکت فوالد مبارکه 
وی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: خداوند منان را سپاس که 
کارکنان غیور ناحیه فوالدسازی و ریخته گری شرکت فوالد مبارکه در سالی 
که محوریت آن تولید دانش بنیان نام گرفته، توانستند با همت و تالش 
خود افتخاری دیگر در عرصه تولید بیافرینند و با ثبت  رکوردی بی نظیر بار 

دیگر بر تالش و کوشش پوالدین خود صحه بگذارند. 
نصیری  ضمن قدردانی از مدیریت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و 
کلیه مدیران، رؤسا و کارکنان این ناحیه افزود: الزمه تحقق چنین ظرفیت 
تولیدی، قطعا همدلی و هماهنگی میان بخش های مختلف ناحیه 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم بوده است.
رئیس تعمیرات و آماده سازی کوره های قوس الکتریکی شرکت فوالد 
کرد: یکی از مهم ترین عوامل تحقق این رکورد  مبارکه خاطرنشان 
غرورآفرین، آماده به کاری باالی تجهیزات بوده است. تالشگران تعمیرات 
کوره های قوس الکتریکی با برنامه ریزی دقیق و اصولی موفق شدند در 
زمان توقف های بلندمدت، اقدامات اساسی برای انجام اورهال کوره ها 

را انجام دهند.
وی با بیان اینکه تعمیرات اساسی کوره های قوس الکتریکی در زمستان 
سال گذشته انجام شده و اقدامات اصالحی بسیار مطلوبی روی این 
کوره ها به سرانجام رسیده است، ادامه داد: در توقف های کوتاه مدت 
کوره ها )به جز مواقع شات دان ها( نظیر زمان تعویض شل، سنتر، تیوپ 
و ...، غیورمردان تعمیرات در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به رفع عیوب 
تجهیزات می کردند که مجموع این موارد منجر به کاهش زمان MTTR و 
افزایش زمان MTBF شد و در نهایت همکاری تمامی بخش های ناحیه 

باعث کسب این افتخار غرورآفرین شد.
دانیال نظری رئیس تعمیرات عملیات ثانویه شرکت فوالد 

مبارکه
وی  در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: با توجه به تصمیم گیری و 
هدف گذاری ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم برای تحقق رکورد 
تولید ماهیانه تختال در فروردین ماه، الزم بود که تجهیزات و کارگاه های 

تولیدی در بهترین شرایط باشند.
کردند و از  نظری افزود: تالشگران واحد تعمیرات عزم خود را جزم 
اسفندماه 1۴00، عملیات سرویس و نگهداری کارگاه ها را به بهترین شکل 
و با پیش بینی های الزم، بدون شات دان انجام دادند. یکی از مهم ترین 
کارگاه ها در این زمینه واحد گاززدایی بود که تولیدات آن برای فروش بسیار 
حائز اهمیت است. این واحد بدون کوچک ترین خللی موفق شد ۷۶ هزار 

و ۶00 تن تولید داشته باشد.
رضا صالحی کارشناس تعمیرات عملیات متالورژی ثانویه 

شرکت فوالد مبارکه
وی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: کسب رکورد جدید در ناحیه 
فوالدسازی در آغازین ماه فصل بهار، افتخار دیگری در پی افتخارات 
به دست آمده از ابتدای سال را برای ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم رقم زد.
صالحی افزود: کسب این افتخار مهم با همت کلیه کارکنان این ناحیه، 
به ویژه کارکنان واحد تعمیرات صورت گرفت که در شرایط سخت و با 
کثری از فرصت ها، از سوی  وجود چالش های متعدد، با استفاده حدا
کارکنان تولید رقم خورد. تالشگران فوالد مبارکه در کنار انجام تعمیرات، 
با صرفه جویی در زمان های تعمیراتی و ذخیره این زمان برای تولید، 
این رکوردها را محقق ساختند که از تالش همه فوالدمردان عرصه تولید 

قدردانی می کنم.
محمد فخری رئیس تعمیرات کوره های قوس الکتریکی 

شرکت فوالد مبارکه 
وی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: بار دیگر افتخارآفرینان ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، سوار بر قطار رکوردشکنی های تولید، در 
قرن جدید موفق شدند گام بزرگی در افزایش تولید فوالد خام در فوالد 

مبارکه بردارند.

فخری افزود: تالشگران جبهه صنعت در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
شرکت فوالد مبارکه، با همدلی و پشتکار شبانه روزی و با استعانت از 
پروردگار متعال، رکورد تولید ماهیانه تختال در فروردین ماه سال جاری را 

به ثبت رساندند و بار دیگر در عرصه تولید شگفتی ساز شدند.
رئیس تولید ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
دست یابی به این رکورد جدید، نشانگر هماهنگی، درایت، همدلی و 
تالش شبانه روزی غیورمردان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه است و جا دارد که در پایان از زحمات یکایک همکاران این 

ناحیه قدردانی کنم.
وی اذعان داشت: رسیدن به این رکورد غرورآفرین را به خانواده بزرگ فوالد 
مبارکه به ویژه عزیزان و همکاران ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
این شرکت تبریک عرض می کنم و برای همه آنان آرزوی سالمتی و توفیق 

روزافزون در همه مراحل زندگی شان دارم.
روح اله بیرانوند رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم شرکت فوالد 

مبارکه
وی  در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: تولید این حجم از تختال در 
یک سایت تولیدی نظیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد 
مبارکه، مستلزم آمادگی، چابکی، هماهنگی، همراهی، اقدام متوازن و 

استفاده هوشمند از تک تک دقایق و ثانیه هاست.
بیرانوند افزود: رسیدن به این شرایط، نیازمند ارتقای کیفیت سرمایه های 
انسانی، بهینه سازی تجهیزات و آماده به کاری صددرصدی خطوط 
تولید است که این مهم با تالش شبانه روزی کارکنان در ماه های گذشته، 
محقق شده تا در فروردین 1۴01، برگ زرین دیگری بر افتخارات فوالد 

مبارکه افزوده شود.
رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت: یکی از 
تفاوت های بسیار حائز اهمیت در رکوردشکنی فروردین ماه 1۴01 نسبت 
به رکوردشکنی های ماهیانه قبلی این است که در این ماه، کلیه بازرسی ها 
و تعمیرات و نگهداری های موردنیاز خطوط به طور دقیق و کامل اجرا 
شد و بدون اینکه از شات دان یا بازرسی ها چشم پوشی شود، این رکورد 

غرورآفرین حاصل گردید.
مجتبی افشاری رئیس جنبی ریخته گری مداوم شرکت فوالد 

مبارکه
وی  در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در نخستین ماه سال جدید، 
هم زمان با ماه پربرکت رمضان و پیرو نام گذاری این سال از سوی رهبر 
معظم انقالب به عنوان »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«، رکورد 

ارزشمند تولید تختال در فوالد مبارکه رقم خورد.
افشاری با بیان اینکه این رکوردشکنی با تالش، کوشش و همت مثال زدنی 
کلیه همکاران در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، محقق شد، 
افزود: در این راستا تالشگران واحد تعمیرات جنبی ریخته گری با 
برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم تعمیراتی در توقفات ماشین ها در 
راستای آماده به کاری اتاق های برق، تجهیزات سایت آبی و خنک کاری 
ماشین های ریخته گری نقش بسزایی ایفا کردند که این رکورد غرورآفرین 

را به کلیه همکاران گرامی تبریک عرض می کنم.
احمد نصر رئیس کنترل پروسس فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم شرکت فوالد مبارکه
وی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: ضمن عرض تبریک خدمت 
مدیریت، رؤسا و کلیه همکاران تالشگر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم، الزم می دانم از تالش و زحمات همکاران خود در واحد کنترل 

پروسس قدردانی ویژه به عمل آورم.
نصر افزود: تالشگران واحد کنترل پروسس با تکیه بر خودباوری، شرایط 
قابل قبولی را در سیستم های اتوماسیون صنعتی سطح ۲ و pcs به منظور 
دست یابی به رکورد تولید ماهیانه ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

فراهم کردند که جای تقدیر و تشکر دارد.
رئیس کنترل پروسس فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
گفت: خدمات واحد کنترل پروسس شامل حفظ آماده به کاری باالی 
سیستم ها، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی تولید میان کلیه واحدهای 
تولیدی، گردش و ثبت اطالعات فرایند تولید ذوب در واحد شارژ مواد، 

کوره ها، متالورژی ثانویه، ماشین های ریخته گری، آزمایشگاه، سرویس 
پاتیل و همچنین ارسال اطالعات برای سیستم EIS است که امیدوارم 
همچنان با تالش و همدلی بیشتر، شاهد موفقیت ها و سربلندی های 

روزافزون فوالد مبارکه باشیم.
علی رادهوش کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید ناحیه 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
وی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: دست یابی به رکورد ماهیانه 
تولید تختال در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم در فروردین ماه 1۴01 

برگ زرین دیگری بر افتخارات مجتمع فوالد مبارکه افزود.
رادهوش افزود: این جانب به نوبه خود کسب این افتخار غرورآفرین 
را به تمامی همکاران خود به ویژه سخت کوشان ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم تبریک عرض می کنم. حذف زمان های زائد و افزایش 
آماده به کاری تجهیزات، ازجمله عوامل اساسی در رسیدن به چنین 
رکوردهایی است که منجر به تحقق ظرفیت های جدید بدون نیاز به 

توسعه تجهیزاتی خواهد شد.
کارشـناس برنامه ریـزی و کنتـرل تولید ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گری 
مـداوم شـرکت فـوالد مبارکـه ادامـه داد: عـالوه بـر ایـن، ترکیـب ابعـادی 
)عـرض و ضخامـت تختـال( و کیفیـت نیـز از عوامـل اثرگـذار بـر سـرعت 
ماشـین های ریخته گـری و در نتیجـه ظرفیـت تولیـد ماشـین های 

ریخته گـری اسـت.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف واحد برنامه ریزی تولید شرکت فوالد 
مبارکه، تدوین ترکیب ابعادی و کیفی برنامه روزانه تولید ماشین های 
ریخته گری با توجه به ترکیب ابعادی سفارش های جذب شده است؛ 
به گونه ای که توازن میان ظرفیت ریخته گری و تولید کوره های قوس 
الکتریکی برقرار باشد و درعین حال تختال موردنیاز برای سفارش های 
کالف در خطوط پایین دست و همچنین سفارش های فروش تختال در 

زمان درخواست شده تأمین شود.
رادهوش عنوان داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته از چندین 
ماه قبل توسط واحد برنامه ریزی تولید شرکت فوالد مبارکه، نواحی 
گرم، نورد سرد و برنامه ریزی های بلندمدت و  فوالدسازی، نورد 
میان مدت معاونت فروش و بازاریابی، ترکیب مناسبی از سفارش ها 
کثری از ظرفیت تولید و تأمین به هنگام نیاز بازار در  برای استفاده حدا
فروردین ماه پیش بینی شد که بر خود الزم می دانم از تالش و همت یکایک 

این عزیزان تشکر و قدردانی کنم.
علی عشاقی هماهنگ کننده ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم شرکت فوالد مبارکه
وی  در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: تولید این میزان از تختال 
ظرف مدت یک ماه، نشان از عزم شرکت فوالد مبارکه در تحقق شعار 
سال دارد که جا دارد از حمایت های بی دریغ مدیریت ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم که به دنبال آن همکاری و همدلی در این ناحیه به 

وجود آمده، قدردانی کنم.
عشاقی افزود: این اتفاق میمون و مبارک حاصل یک برنامه ریزی دقیق 
و هماهنگ میان کلیه واحدهای ناحیه و استفاده صحیح از توقفات و 
کاهش زمان آماده سازی ذوب در کوره و کاهش زمان ریخته گری ذوب در 
واحد ریخته گری )ناشی از افزایش سرعت ماشین های ریخته گری( و در 

نتیجه افزایش تولید است.
محمدجواد سهیلیان هماهنگ کننده ناحیه فوالدسازی و 

ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
وی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: ثبت رکورد ماهیانه تولید تختال 
در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، حقیقتا نویدبخش آینده ای 

افتخارآمیز است.
سهیلیان با بیان اینکه همکاران سخت کوش ما دوباره تاریخ ساز شدند 
و دستاوردی بی نظیری را به ثبت رساندند، افزود: ثبت چنین رکورد 
کاری ها و غیرت کارکنان زحمت کش در  بزرگی، نتیجه زحمات، فدا
خطوط تولید و سایر واحدهای پشتیبانی است که جا دارد از مدیریت 
فوالدسازی و سایر همکارانم در واحدهای مختلف تشکر و قدردانی 

کنم.

افزایش چشم گیر تولید تختال در فروردین ماه

مدیر برنامه ریزی و تعالی سازمانی شرکت بین المللی   
مهندسی سیستم ها و اتوماسیون ایریسا از عزم جدی این 

شرکت برای تعالی در سطح ملی و فراملی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، آناهیتا احمدی در گردهمایی 
استراتژی سال 1۴01 شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و 
اتوماسیون ایریسا اظهار کرد: در سال گذشته در واحد تعالی 
سازمانی 1۸ هدف استراتژیک تعریف و درمجموع ۸3.۴درصد از 

کل اهداف موجود محقق شد.
وی افزود: از بین اهداف محقق شده در بخش های مختلف، 
تحقق اهداف »بررسی و رصد چگونگی اجرای سیاست های امور 
شرکت های فوالد مبارکه و تحلیل بازخورد آن«، »کسب جایزه 
تعالی سازمانی« و »تهیه و تدوین نقشه های استراتژی شش ماهه 
و سالیانه حوزه های مختلف و به روز کردن نقشه شرکت«، »اخذ 
گواهی نامه های ایزو 9001، 100۲ و 100۴« و همچنین »شکست 
آبشاری چشم انداز و اهداف شرکت به حوزه های مختلف« 

قابل توجه است.
مدیر برنامه ریزی و تعالی سازمانی شرکت بین المللی مهندسی 
سیستم ها و اتوماسیون ایریسا درباره اهمیت دستاوردهای 
 MIKE این واحد در سال 1۴00 نیز اظهار کرد: »اخذ جایزه جهانی
به عنوان اولین شرکت ایرانی در حوزه فناوری اطالعات«، »کسب 
گواهینامه سیستم یکپارچه شامل استانداردهای ایزو 1000۴، 
1000۲، 9000، 1۴001 و ۴۵001«، »دریافت تقدیرنامه دوستاره در 
نوزدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی« و همچنین »کسب 
تندیس برنزین سطح یک زبدگی دیجیتال از پنجمین دوره ارزیابی 
ملی تحول دیجیتال« ازجمله مهم ترین دستاوردهای این واحد 

در سال گذشته محسوب می شود.

»ایریسا«

 رهسپار تعالی در سطح ملی و فراملی

مدیر برنامه ریزی و تعالی سازمانی ایریسا خبر داد؛

ققنوس این بار از دل فوالد گداخته بیرون آمد؛

محمدفخریرئیستعمیراتکورههایقوسالکتریکی

مجتبیافشاری،رئیستعمیراتوسرویسهایجنبیریختهگریمداوم

روحالهبیرانوند،رئیستعمیرگاهریختهگریمداوم

امیرحسینمرادی،رئیسکورههایقوسالکتریکی

محمدنصیریرئیستعمیراتوآمادهسازیکورههایقوسالکتریکی

دانیالنظریرئیستعمیراتعملیاتثانویه
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راهاندازیپیشرفتهترینشهرکفناوری
باهمکاریدانشگاهشریفووزارتصنعت

تقویتوگسترشطرحتأمینمالی
زنجیرهتولیددرسالجاری

اجرای دقیق و عملیاتی »طرح تأمین مالی زنجیره تولید« به منظور 
کارآفرینی  و  اقتصاد دانش بنیان  تولید،  رونق  از  حمایت عملی 
پایدار در نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صمت و 
مدیران عامل بانک های منتخب مورد بررسی قرار گرفت.

گفت: با انجام این طرح، امکان نظارت بر مصرف  صالح آبادی 
صحیح تسهیالت برای نظام بانکی است فراهم می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از ناحیه نوآوری 
شریف، از همکاری دانشگاه صنعتی شریف و وزارتخانه صمت برای 
ساخت پیشرفته ترین شهرک فناوری کشور خبر داد.

شهرک  پیشرفته ترین  تا  هستیم  آن  دنبال  به  گفت:  رسولیان  علی 
کنیم.  ایجاد  شریف  صنعتی  دانشگاه  همکاری  با  را  کشور  فناوری 
فضای ساخت این شهرک تعیین  شده و امسال وارد مرحله عملیاتی 
و ساخت آن می شویم.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر

صبح روز سه شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت فوالد مبارکه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرنامه فوالد، این مجمع روز سه شنبه مورخ 30 فروردین ماه 1۴01، رأس ساعت 
10 صبح، در سالن همایش مرکز تحقیقات شرکت فوالد مبارکه، با موضوع انتخاب بازرس قانونی و 

حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۲9 اسفندماه 1۴01 برگزار شد.
کثریت آرا، »سازمان حسابرسی« به عنوان بازرس قانونی اصلی و علی البدل و  در این مجمع، با ا

حسابرس مستقل برای دوره مالی منتهی به ۲9 اسفندماه 1۴01 انتخاب گردید.
گفتنی است با توجه به محدودیت های موجود، امکان مشاهده هم زمان مجمع از طریق مراجعه به 

سایت شرکت فوالد مبارکه به آدرس www.msc.ir نیز برای سهام داران فراهم گردید.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان فوالد مبارکه از اجرای 
برنامه های فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان در شرکت فوالد مبارکه خبر داد.

سرهنگ محمدرضا کریمی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان فوالد 
مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به برنامه های فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان در این 
شرکت اظهار کرد: طرح قرآنی» با شهدا در ضیافت نور «)پویش ختم قرآن کریم به نیابت از شهدای 
واالمقام شرکت فوالد مبارکه(، دومین جشنواره »به توان خدا« )ویژه فرزندان روزه اولی کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه( و دوره» تربیت و تعالی شهید اصالنی« )ویژه کارکنان بسیجی شرکت فوالد مبارکه 

جهت ارتقای بینش معرفتی و دینی( در حال برگزاری است.
اجرای طرح قرآنی» با شهدا در ضیافت نور«

وی با اشاره به طرح قرآنی »با شهدا در ضیافت نور« )پویش ختم قرآن کریم به نیابت از شهدای 
واالمقام شرکت فوالد مبارکه( افزود: در این طرح هریک از کارکنان، یک جزء از قرآن کریم را به نیابت 

از یکی از شهدای واالمقام شرکت تالوت خواهد کرد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این طرح با شعار 
»قرآن در خانه« و با هدف مشارکت دادن کارکنان و خانواده هایشان، به ویژه در میان خانواده های 
معظم شهدا و ایثارگران شرکت فوالد مبارکه،  در ختم دسته جمعی قرآن کریم اجرا می گردد و ثواب 

آن به ارواح مطهر شهدای گران قدر هدیه می شود.
وی یکی دیگر از اهداف اجرای این طرح را برقراری انس با قرآن کریم و فراهم کردن شرایطی برای 
آشنایی کارکنان با سیره شهدای واالمقام عنوان کرد و گفت: اجرای چنین طرح هایی عالوه بر 

اینکه سبب رشد معنوی خواهد شد، با روحیه بخشی و تقرب بیشتر به شهدا همراه خواهد بود.
کریمی تصریح کرد: ایجاد انگیزه در میان کارکنان و به کارگیری آموزه های کالم الهی در زندگی فردی و 
گیری و به کارگیری آموزه های قرآن  اجتماعی از تأثیرات برگزاری این گونه طرح ها به شمار می رود.  فرا

در تمامی بخش های زندگی انسان نقش مؤثری در کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی و امنیت 
و سالمت جامعه خواهد داشت.

وی اذعان داشت: عالقه مندان برای شرکت در این طرح می توانند از طریق ارسال پیامک )نام و نام 
خانوادگی و کد پرسنلی( به سرشماره 093909۴۸۵۷3 اقدام و ثبت نام کنند.

برگزاری دومین جشنواره »به توان خدا«
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به اجرای دومین 
جشنواره »به توان خدا« بیان کرد: این طرح نیز به همت حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان 

شرکت فوالد مبارکه برای دومین سال پیاپی برگزار می شود.
وی با بیان اینکه بدون شک نخستین تجربه روزه داری برای هر مؤمنی خاطره انگیز است، افزود: 
این در حالی است که دختران 9 ساله و پسران 1۵ ساله ای که به سن تکلیف رسیده اند، مشتاقانه 

روزه می گیرند تا وجه تازه ای از عبودیت و بندگی را تجربه کنند.
کید کرد: در این مسیر برخی نهادهای فرهنگی با برگزاری برنامه های معنوی تالش می کنند  کریمی تأ
که تجربه نخستین  خاطره زیبایی از روزه داری را برای دختران و پسران مکلف برجای بگذارند، چرا

روزه در زندگی نوجوانان از اهمیت زیادی برخوردار است.
گاهی بیشتر والدین و کودکان را می طلبد و در واقع این  وی ادامه داد: جذاب تر کردن این تجربه، آ
وظیفه ماست که از نخستین تجربه های دینی کودکان خود که با سختی نخوردن و نیاشامیدن نیز 

همراه است، خاطرات شیرینی بسازیم.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه بیان داشت: این جشنواره 
به منظور ثبت یک خاطره شیرین از ماه مبارک رمضان برای دختران و پسران روزه اولی برپا می شود. 
مهمانی روزه اولی ها  برای دختران 9 ساله و پسران 1۵ ساله است و آنان می توانند به همراه پدر و 

مادر خود در این جشنواره حضور پیدا کنند و در پایان نیز هدایایی به رسم یادبود دریافت نمایند.

کثر تا ۵ اردیبهشت ماه سال  وی اضافه کرد: عالقه مندان می توانند برای شرکت در این جشنواره حدا
جاری از طریق تماس با شماره 093909۴۸۵۷3 یا با مراجعه به پایگاه های مقاومت بسیج در سطح 

شرکت فوالد مبارکه اقدام به ثبت نام کنند.
دوره »تربیت و تعالی یادبود شهید اصالنی«

کریمی با اشاره به دوره »تربیت و تعالی یادبود شهید اصالنی« عنوان داشت: هدف از برگزاری 
این دوره، تربیت و تعالی ارتقای بینش معرفتی و دینی کارکنان بسیجی شرکت فوالد مبارکه و 

خانواده های آنان است.
وی خاطرنشان کرد: این دوره در راستای مأموریت های بسیج و آموزش های فقهی، اعتقادی و 

اخالقی برای بسیجیان برنامه ریزی شده و اجرا خواهد شد.
کید  وی با بیان اینکه آموزش های فقهی، اعتقادی و اخالقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تأ
کرد: در راستای اثربخش کردن چنین آموزش هایی، برای تداوم دوره ها در چند مرحله اقدام  شده و 
همچنین از روش های آموزش غیرحضوری از قبیل تولید فیلم، برگزاری مسابقه کتاب خوانی و چاپ 
نشریات استفاده  می شود تا با ارتقای سطح کیفیت این آموزش ها، گامی در افزایش بنیه معنوی 

بسیجیان گرامی برداشته شود.
کریمی اذعان داشت: هدف اصلی از برگزاری دوره های تربیت و تعالی، ارتقای بینش معرفتی و دینی 

کارکنان بسیجی حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان و خانواده های آنان است.
وی بیان کرد: در نخستین دوره »تربیت تعالی یادبود شهید اصالنی«، ۸ فیلم کوتاه با حضور 
حجت االسالم مهدی فاتح از شهر مقدس قم تولید شده که این فیلم ها از اول اردیبهشت ماه در 
کانال سنگر فرهنگی شهید موحدیان، وب سایت آپارات و سایر صفحات مجازی قرار خواهد گرفت 
و آزمون پایان دوره در تاریخ های 1۷ و 1۸ اردیبهشت در سیستم مسابقات پرتال کارکنان، به آدرس 
http://cuc.msc.ir/scc برگزار خواهد شد که حضور تمامی بسیجیان در این دوره نیز الزامی است.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوالد مبارکه برگزار شد

اجرای برنامه های فرهنگی ویژه ماه مبارک رمضان در شرکت فوالد مبارکه

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱؛

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان فوالد مبارکه خبر داد؛

گـزارش خبرنـگار فـوالد، رئیـس اداره حفاظـت  بـه 
محیط زیسـت شهرسـتان لنجان، در دیـدار بـا مدیر مجتمع 
فـوالد سـبا، اقدام هـای زیسـت محیطی فـوالد سـبا را ارزنـده 
دانسـت و گفت: فوالد سـبا با همراهـی، همـکاری و تعامل با 
کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان 
توانسـته در اجـرای قدم به قـدم پروژه هـای زیسـت محیطی 

اقدامات خوبی انجام دهد.
فاطمـه محمـدی افـزود: افزایـش سـرعت اجـرای پروژه هـای 
زیسـت محیطی فـوالد سـبا مـورد انتظـار ایـن اداره اسـت و در 
راسـتای انجـام بهینـه اقدام هـای مرتبـط بـا ایـن  پروژه هـا، ایـن 

اداره از هیچ گونـه کمـک و همراهـی مضایقـه نخواهـد کـرد.
بنـا بـر ایـن گـزارش، در ابتـدای ایـن دیـدار محمـود محمـدی 
فشـارکی، مدیر مجتمـع فوالد سـبا بـا ارائـه گـزارش از اقدام های 
کـرد: خوشـبختانه بـا  زیسـت محیطی ایـن مجتمـع تصریـح 
کنـون در بیـن مدیـران فـوالد  نـگاه جامـع و کاملـی کـه از ابتـدا تا
مبارکـه و مجتمـع  فـوالد سـبا وجـود داشـته اسـت، مقولـه 
محیط زیسـت و حفـظ آن همـواره در دسـتور کار مدیـران ایـن 
بنـگاه عظیـم صنعتـی قـرار دارد. از همیـن رو بـاور داریم آنچـه در 
بخـش محیط زیسـت هزینـه می گـردد سـرمایه گذاری اسـت و 
ح هـای زیسـت محیطی در صـدر اولویت هـای  همچنـان طر

شـرکت جـای دارد.
محمدی فشـارکی اسـتفاده از تکنولوژی های روز دنیـا در تولید 
فوالد را ضروری خواند و افزود: آنچه در فوالد سبا شاهد هستیم 
اسـتفاده از تکنولـوژی نویـن تولیـد فـوالد اسـت، ولـی بـا همیـن 
شـرایط موجـود نیز مـا مکلـف بـه حفـظ محیط زیسـت پیرامون 
خود هسـتیم و همچنـان بـر اجـرای پروژه های زیسـت محیطی 
کید داریم. در این بین، همفکری و مشاوره کارشناسان اداره  تأ
کز صنعتـی خواهـد بود.  حفاظـت محیط زیسـت راهگشـای مرا
به یقین این همراهی موجب می گردد صنایع در مسـیر صنعت 
کز  سبز قرار گیرند و نتیجه این مشـارکت برای مردم پیرامون مرا

صنعتی سـودمند خواهـد بود.

 اقدام های زیست محیطی
 فوالد سبا ارزنده است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان:

ح محسنین کرام ایتام و طر ح ا  طر

 در فوالد مبارکه برگزار شد

بـه  عمـل  راسـتای  در  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 
مسئولیت های اجتماعی خود، همه ساله در ماه پربرکت 
رمضان به مناسـبت والدت کریم اهل بیـت، حضرت امام 
حسن مجتبی )علیه السالم( و در راستای تکریم ایتام، با 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( شهرسـتان  هماهنگـی 
کـرام ایتـام و محسـنین  ح ا مبارکـه، اقـدام بـه برگـزاری طـر

می نماید.
ح کلیـه نیکـوکاران و  بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد، در ایـن طـر
خیـران نیک اندیـش شـاغل در شـرکت فـوالد مبارکـه آمادگـی 
خـود جهـت حضـور در ایـن عمـل خیـر را اعـالم و در ایـن طـرح 
ح، هـر فـرد  خداپسـندانه مشـارکت کردنـد. براسـاس ایـن طـر
حقیقی یـا حقوقـی کفالت مـادی و معنـوی یک یـا چند نفـر از 
ایتـام تحـت حمایـت کمیتـه امـداد را بـرای یـک دوره معین بر 
عهـده گرفتـه و ماهیانـه حداقـل مبلـغ ۴00 هـزار ریال بـرای هر 

فرزنـد یتیـم پرداخـت می کنـد.
گل وجـود پـدر را از  کـه دسـت تقدیـر،  کنـار فرزندانـی  در 
کاشانه شان چید ه است، فرزندانی هستند که خانواده های 
سـن،  کهولـت  صعب العـالج،  بیمـاری  دلیـل  بـه  آنـان 
ازکارافتادگـی، مفقـودی سرپرسـت، بدسرپرسـتی و...، تـوان 
کـودکان نیـز نیازمنـد حمایـت  اداره زندگـی را ندارنـد؛ ایـن 

بزرگوارانـه نیکـوکاران ارجمنـد هسـتند.
خیریـن نیکـوکار از روز یکشـنبه ۲۸ فروردین مـاه تـا روز جمعـه 
دوم اردیبهشـت ماه بـا تکمیـل فـرم از طریـق گیـت ورودی یـا 
واحدهـای خدمـات پرسـنلی کلیـه نواحـی شـرکت و ارجـاع 
آن بـه دبیرخانـه مرکـزی یـا پایگاه هـای بسـیج شـرکت فـوالد 
مبارکه در این طرح شـرکت کردند تا مبلـغ موردنظر به صورت 
ماهیانه از حقوق آنان کسـر و به حسـاب نیازمند تعیین شـده 

واریـز شـود.

به مناسبت والدت کریم اهل بیت )علیه السالم(؛
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احمدسعیدبخش
مدیرعاملهلدینگآتیهفوالدنقشجهان

خبر  کوتاه

 به گزارش پالتس، قیمت قراضه کالس ۲ صادراتی ژاپن هفته گذشته
 ۵ دالر افت داشته و به ۵۲7 دالر در هر تن فوب رسیده است. 
خریداران اصلی اغلب در بازار نیستند که بیشتر به دلیل قیمت های 
پیشنهادی باالی چند هفته است که باعث شده ژاپنی ها عقب بنشینند. 
در تایوان قیمت پیشنهادی از 6۰3 دالر به ۵88 دالر در هر تن سی اف آر 
رسیده است.

با توجه به اختاللی که جنگ اوکراین در عرضه جهانی زغال سنگ ایجاد 
کرده است، تحلیلگران انتظار دارند صادرات زغال سنگ آمریکا در سال 
۲۰۲۲ به اوج خود در3 سال اخیر برسد و 8۹ میلیون تن پیش بینی شده 
است. این آمار برآوردی ۴.۵ درصد از  صادرات ۲۰۲۱ باالتر خواهد بود 
و پس از سال ۲۰۱۹ که به ۹۲.۹ میلیون تن رسیده بود، باالترین رقم 
صادرات زغال سنگ آهن آمریکاست.

 خـبــــــــــــــــــر    

وضعیتبازارقراضهدرژاپن قیمتصادراتزغالسنگآمریکاروبهافزایش

مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان گفت: تالشگران شرکت فوالد 
سنگان در ۲۴ فروردین ماه، با تولید ۱۸ هزار و ۹6۰ تن گندله در روز، نه تنها 
باالترین رکورد تولید روزانه این شرکت از ابتدای راه اندازی را ثبت کردند، بلکه 

توانستند رکورد ثبت شده در   روزهای قبل را نیز بشکنند.
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، علی امرایی، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان، 
با اعالم خبر ثبت سومین رکورد این شرکت در فروردین ماه افزود: تالشگران شرکت صنایع معدنی 
فوالد سنگان با عزمی راسخ در جهت افزایش تولید، موفق شدند رکوردهای تولید گندله در این 

شرکت را جابه جا کنند.
وی افزود: این شرکت در فروردین ماه سال جاری و در طلیعه آغاز سال نو توانست رکورد تولید روزانه 
این شرکت را که در اسفندماه سال قبل محقق شده بود، جابه جا کند و با تولید 1۸ هزار و ۵۸۸ تن 

رکورد جدیدی به ثبت برساند.

مدیرعامل فوالد سنگان با اشاره به غیرت مثال زدنی کلیه کارکنان این شرکت تصریح کرد: درحالی که 
در ماه پربرکت مبارک رمضان نیز قرار داریم، کارکنان ساعی و باهمت این شرکت بار دیگر توانستند در 

۲3 فروردین با تولید 1۸ هزار و ۷10 تن گندله، رکورد تولید روزانه این شرکت را جابه جا کنند.
امرایی، با ستایش همت مجاهدان اقتصادی فوالد سنگان افزود: در سالی که به فرموده رهبر 
عظیم الشأن انقالب، سال »تولید؛ دانش بنیان واشتغال آفرین« نام گذاری شده است، این شرکت 
بار دیگر با ثبت رکوردهای متعدد اثبات کرد راه پیشرفت و توسعه کشور با تالش روزافزون و اتکا به 

خداوند متعال میسر خواهد شد.
امرایی در پایان با آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه داران خاطرنشان کرد: کسب رکوردهای 
متعدد تولیدی در این شرکت را خدمت تمامی همکاران سخت کوش و البته تمامی تالشگران 
گروه فوالد مبارکه که دل در گرو پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور دارند، تبریک و تهنیت عرض 

می کنم.

 گام های مؤثر شرکت آتیه فوالد نقش جهان

 با اشتغال آفرینی در سال ۱۴۰۱

رسالت ورق خودرو؛ خودکفایی صنعت 

خودروسازی کشوردر محصوالت گالوانیزه

آتیه فـوالد  هلدینـگ  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
نقش جهان، احمد سـعیدبخش، مدیرعامل این هلدینگ 
به مناسبت سالروز تأسیس هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان 

پیام تبریکی صادر کرد. متن کامل پیام به این شرح است:
با عرض سالم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات خدمت همکاران 
کلیه  و  نقش جهان  آتیه فوالد  هلدینگ  مجموعه  در  عزیز 

سهام داران ارجمند؛
۲۷ فروردین ماه امسال پانزدهمین سالروز بزرگداشت تأسیس 
هلدینگ شرکت آتیه فوالد نقش جهان را خدمت همه بزرگواران 

تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
شرکت آتیه فوالد نقش جهان در ۲۷ فروردین 13۸۶ شمسی با 
هدف و مأموریت اصلی تأمین، فروش و خدمات محصوالت 
فوالدی در سطح کشور از طریق سرمایه گذاری و ایجاد شرکت های 
تولیدی در راستااتی تکمیل زنجیره ارزش فوالد و حمایت از 
تولیدکنندگان کوچک و متوسط تأسیس گردید. مسئولیت 
خطیری که بر دوش مدیران و کارکنان این شرکت و مدیران و 
کارکنان شرکت های تابعه به عنوان امانت دار سهام داران، به ویژه 
بازنشستگان و کارکنان شرکت فوالد مبارکه نهاده شده است 
باعث شده آنان با تالش و کوشش شبانه روزی مجدانه برای حفظ 
منافع و سودآوری بیشتر همت گمارند و در پی دستاوردهای 
جدید برای تعالی این مجموعه باشند که جا دارد این جانب 

مراتب تقدیر و تشکر خود را از این عزیزان ابراز کنم.
همان طور که مستحضرید سال 1۴00 سال پرفرازونشیبی بود. 
از یک طرف نوسانات نزولی قیمت محصوالت فوالدی و به 
کز خدماتی و از طرف دیگر افت قیمت  دنبال آن کاهش درآمد مرا
سهام در بورس و تأثیرگذاری آن بر  قیمت سهام شرکت، وضعیت 
نگران کننده ای را به وجود آورد. بحمداهلل با درایت و تالش 
همکاران سعی گردید با همکاری و همدلی مجموعه هلدینگ 
آتیه فوالد این بحران را پشت سر  بگذاریم  و با کمترین آسیب وارد 

سال مالی 1۴01 شویم.
امید است در سال 1۴01 در راستای فرمایشات رهبر معظم انقالب 
اسالمی بتوانیم از طریق سرمایه گذاری بدون ریسک با ایجاد 
شرکت های تولیدی و دانش بنیان با حفظ ارزش های سازمانی 

در ایجاد اشتغال آفرینی گام های مؤثر برداریم.
در خاتمه از تالش و کوشش کلیه همکاران قدردانی می کنم و 
از خداوند متعال آرزوی سالمتی و توفیق روزافزون برای شما و 

خانواده گرامی تان دارم .

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با ظرفیت 
تولید اسمی ۴۰۰ هزار تن انواع محصوالت گالوانیزه موردنیاز 
صنعت خودروسازی، کشور را از واردات این نوع محصول 

بی نیاز کرده است.
گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و   به 
بختیاری، حمید شجاعی مدیرعامل این شرکت در دیدار با سجاد 
رستمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ضمن 
کید بر نقش کلیدی این شرکت در صنعت خودروسازی به  تأ
ارزش افزوده قابل توجه ناشی از عدم واردات محصوالت گالوانیزه 
خودرویی اشاره کرد و افزود: با اجرای طرح های توسعه در این 
شرکت، استان چهارمحال و بختیاری به قطب تولید محصوالت 

گالوانیزه مبدل خواهد شد.
کید کرد: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با  وی تأ
تمام توان و با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی موجود در دنیا 
و نیروهای مجرب و توانمند توانسته با رعایت استانداردهای 
جهانی، برترین کیفیت گریدهای مختلف گالوانیزه را جهت 

صنایع موردنیاز تولید کند.
رستمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در 
بازدید از طرح های توسعه در شرکت ورق خودرو، اظهار امیدواری 
کرد با حمایت های دولت از بخش صنعت، رشد و شکوفایی 

اقتصادی در استان تسریع یابد.

 در پیام تبریک مدیرعامل شرکت آتیه فوالد نقش جهان
 به مناسبت سالگرد تأسیس این شرکت عنوان شد؛

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک هلدینگ های  فوالد متیل و  توکافوالد
نشست مشترک میان هلدینگ فوالد متیل و هلدینگ توکافوالد به جهت 
همکاری بیشتر میان شرکت های زیرمجموعه این دو هلدینگ با حضور مدیران 
کز زیرمجموعه برگزار و در آن بر  افزایش همکاری  عامل هلدینگ ها و مدیران مرا

کید شد. بیشتر میان شرکت های زیرمجموعه فوالد متیل و توکافوالد تأ
رضا حیدری، مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل در این نشست اظهار کرد: ظرفیت های بسیار مناسبی 
در شرکت های تابعه فوالد مبارکه وجود دارد که در صورت شناسایی و ارزیابی این موارد، می توان از 

آن ها را  محور توسعه فوالد مبارکه  قرار   داد.
از وجود ظرفیت های موجود، بعضا  با غفلت  گذشته،  گفته وی، در طول دوره های  به 
سرمایه گذاری های موازی در شرکت های تابعه فوالد مبارکه انجام شده است؛ بنابراین ضرورت 
اینکه تمامی شرکت ها با تعامل و ارتباط مطلوب با یکدیگر از فعالیت های موازی پرهیز کنند و زمینه 
را برای توسعه هرچه بیشتر در جهت تأمین نیازهای فوالد مبارکه در باالدست و پایین دست فراهم 

سازند، الزامی است.
حیدری افزود: گروه فوالد متیل با استفاده از 1۴ شرکت تابعه و وابسته خود توانست در سال 1۴00 
گام های مؤثری در  مسیر  تأمین نیازهای فوالد مبارکه و فروش محصوالت این شرکت بردارد و برای 
سال 1۴01 نیز پیش بینی می شود ضمن فراهم کردن زیرساخت ها برای ایجاد شفافیت هرچه بیشتر، 

در جهت توسعه متوازن اقداماتی صورت پذیرد.
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل اولویت نخست فوالد متیل در این توسعه متوازن را استفاده از 

ظرفیت های موجود در گروه فوالد مبارکه برشمرد و افزود: خروجی این فعالیت های توسعه ای به طور 
قطع منجر به رفع نیازهای فوالد مبارکه خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در ماه های آینده، سهام داران فوالد مبارکه اخبار خوبی از توسعه در 
هلدینگ فوالد متیل خواهند شنید که این مهم می تواند الگویی موفق برای سایر هلدینگ های 

فوالد مبارکه باشد.
احمدرضا سبزواری، مدیرعامل هلدینگ توکافوالد نیز در این نشست خاطرنشان کرد: با توجه به 
اهداف تعریف شده برای سال 1۴01، شرکت فوالد مبارکه در این مسیر  گام برداشته و رکوردزنی های 
خود را آغاز کرده است. ما نیز امیدواریم بتوانیم با وجود ظرفیت ها و سرمایه گذاری های بزرگی که 
در هلدینگ توکافوالد وجود دارد، در کنار هلدینگ فوالد متیل به نقاط مشترک همکاری برسیم 

و توسعه را آغاز کنیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هلدینگ های  توکافوالد و فوالد متیل از زیرمجموعه های فوالد 
مبارکه هستند، جهت  توسعه و افزایش  فعالیت ها تالش خواهیم کرد و امیدواریم که این امر منجر به 

همکاری بیشتر  میان  دو مجموعه گردد.
به گفته وی، یکی از سیاست های توکافوالد، داشتن شرکای هم خانواده و جذب سرمایه برای اجرای 

برنامه های توسعه ای است.
گفتنی است در این نشست مشترک، تفاهم نامه ای با محوریت های استفاده مطلوب از توانایی های 
مالی، اقتصادی، سرمایه گذاری و فنی طرفین در جهت اجرای پروژه ها و همکاری های مشترک 

در زمینه های تولیدی و صنعتی، مالی و بازرگانی، حمل ونقل و خدمات پشتیبانی، مشارکت در 
شناخت فرصت های سرمایه گذاری، زمینه های جذب سرمایه گذاری های خارجی، همکاری در 
حوزه ارائه خدمات مشاوره ای و صنعتی در زمینه های فنی، کسب استانداردها، بازاریابی و تهیه 
طرح های توجیهی و مشارکت در توسعه و کاربردی کردن فناوری های نوین در حوزه فعالیت های 

طرفین به امضا رسید.

در نشست مشترک مدیران عامل هلدینگ های فوالد متیل و توکافوالد انجام شد؛

سومین رکوردشکنی شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان در فروردین ماه  

کاشان، در سال »تولید؛  گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر  به 
دانش بنیان، اشتغال  آفرین« با همت و تالش تمام نیروهای تولیدی و 
پشتیبانی، واحد نورد سرد این شرکت توانست با تکیه بر توان داخلی، با تولید 

۲۱ هزار و ۳۱۹ تن ورق فوالدی، رکورد جدید ماهیانه تولید را به ثبت برسانند.
بنابر این گزارش رکورد قبلی تولید این واحد در بهمن ماه 1۴00 با ۲1 هزار و 119 تن محقق شده بود.

روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان این دستاورد مهم را به خانواده بزرگ فوالد امیرکبیر 
کاشان و ذی نفعان تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد در پرتو عنایت حق تعالی و تالش کلیه 
همکاران، روند افزایش تولید شرکت تداوم یابد و دست یابی به رکوردهای جدید تولید محقق گردد 

و این شرکت همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام بردارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تالشگران 
این شرکت بار دیگر افتخارآفرینی کردند و با تولید ۲6 هزار و ۸۰۵ تن ورق گالوانیزه 
موفق به ثبت رکورد تولید ماهیانه در فروردین ماه شدند و رکورد قبلی را که در 

مردادماه سال ۱۳۹۸ به ثبت رسیده بود به میزان 6۵ تن ارتقا بخشیدند.
روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری این موفقیت باارزش را که حاصل عزم 
و اراده جهادگران عرصه تولید است به کلیه همکاران، ذی نفعان و شرکای کسب وکار گروه فوالد 
مبارکه تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد با همت و تالش کارکنان این شرکت افتخارآفرینی ها و 

رکوردشکنی ها همچنان تداوم یابد.

کسب رکورد تولید ماهیانه در نورد سرد شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

رکوردشکنی تولید در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
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       بـــــــــــــــازار

وضعیتبازاربیلتدرآسیا

خبــــــــــــــــر    

در آیین تجلیل از خیرین، حامیان و نیکوکاران برتر استان 
هرمزگان از مدیرعامل فوالد هرمزگان برای انجام فعالیت های 

خیرخواهانه تجلیل شد.
در آیین تجلیل از خیرین، حامیان و نیکوکاران برتر که با حضور 
حجت االسالم دکتر عبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، 
مهدی دوستی استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران این استان 
در سالن یاس برگزار شد، استاندار هرمزگان با اهدای لوح از عطااهلل 
معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان برای حمایت های بی دریغ 
از فعالیت های خیرخواهانه و حمایت از ایتام تحت حمایت کمیته 

امداد استان هرمزگان تقدیر کرد.
در متن این لوح آمده است: این لوح سپاس را به شکرانه سخاوت 
و مناعت جناب عالی در انجام کار خیر و حمایت از ایتام تحت 
حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( استان هرمزگان پیشکش 
محضر ارزشمندتان می نمایم، با امید به اینکه با توکل به خداوند 
متعال و با تکیه بر اشاعه و توسعه این کار خداپسندانه، توفیق 
رفیق تکامل معنوی و معرفتی شما گردد و این الگوی بایسته در 

سطح جامعه تعمیم و تکثیر یابد.
گفتنی است فوالد هرمزگان ۵ هزار یتیم را در استان هرمزگان تحت 

حمایت خود قرار داده است.

قیمت بیلت وارداتی در بازار جنوب شرق آسیا اخیرا در ثبات بوده 
کرده است. قیمت  است. ظاهرا برخی تعطیالت رسمی بازار را آرام 
بیلت وارداتی 8۰۰ تا 8۱۰ دالر در هر تن سی اف آر ثبت شده و 
قیمت های پیشنهادی ویتنام نیز ۲۰ دالر افت هفتگی داشته و 7۵۰ 
دالر در هر تن فوب شده است. قیمت بیلت در بازار چین ۵ دالر 
رشد داشته و 7۵۵ دالر در هر تن شده است.

رکودبازارقراضهدرترکیه

کارخانه ها در انتظار به سر   در بازار واردات قراضه ترکیه هنوز 
می برند و خرید نمی کنند؛ ازاین رو قیمت ها نزولی است. متوسط 
قیمت بازار برای قراضه سنگین ۲۰-8۰ در آخرین معامالت ۵ 
دالر افت روزانه داشته و 6۴۲.۵ دالر در هر تن سی اف آر ثبت 
شده است. برخی سعی دارند با خبرهایی در مورد موجودی 
کنند. قراضه روسیه بخش عرضه بازار را سردرگم 

فوالد هرمزگان حامی ایتام آسیب پذیر

بورس و سهام

گهی آ

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

انجام عملیات راهبری، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از ایستگاه های تقلیل فشار گاز شرکت فوالد مبارکه

انجام عملیات خدمات جنبی و برشکاری واحد 51 نورد گرم

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 1 /02 /0 9

1 4 0 1 /02 /04

ــط تب مر ــت  ی یر مد

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

نوع فراخوان

 فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

ه ر شــما

48 5 530 1 0
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یف د ر

1

2
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1 1 , 8 0 0
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1 30

0

1 . 1

0

59

7 7

1 2 , 0 0 01 2 , 1 4 01 2 , 0 8 0900.753 7

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

توقف

توقف

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/01/27

1401/01/28

1401/01/29

1401/01/30

1401/01/31

شنبه

یک شنبه

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 0 0

0

1 1 .9 0 0

0

1 2. 0 8 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

در آیین تجلیل از خیرین، حامیان و نیکوکاران
 استان هرمزگان برتر مطرح شد:

Rising Wedges)In a uptrend (گوه نزولی

نکته:این قسمت برعکس الگوی قبلی است، اما در این الگو 
قدرت خریداران بیشتر است.

نکتـه: قـدرت ریزشـی ایـن الگـو بیشـتر از قـدرت ریزشـی
 Falling Wedges است.

نکته:در این الگو به سختی می توان به سقف های جدید 
رسید و این امر نشان دهنده این است که انرژی خریداران در حال 
تمام شدن است و قدرت بازار به سمت فروشندگان سوق داده 

می شود.
Falling wedges )in a DownTrend (گوه صعودی

نکته: در اینجا کف های پایین تر قدرتی ندارند و با فشار زیاد 
کاهش قدرت  که نشان دهنده  خریداران تشکیل می شود 

فروشندگان و افزایش قدرت خریداران است.

 

نکته: مهم نیست که اسم این الگوها چیست؛ همین که شما 
به مرحله ای برسید که الگوها را درست تشخیص دهید، کافی 

است.

یم بیاموز

Wedges

ُ

سید اصغر مدنی، معاون بهره برداری فوالد هرمزگان 
کسب دو رکورد ماهیانه تولید تختال و آهن  از 

اسفنجی در این شرکت خبر داد.
وی رکورد ماهیانه تولید تختال را به میزان 1۵0 هزار و ۴9۵ تن و رکورد 
ماهیانه تولید آهن اسفنجی را به میزان 1۶۵ هزار و 101 تن عنوان کرد و 
افزود: رکوردهای قبلی در ناحیه فوالدسازی 1۴۷ هزار و ۵01 تن بود که 
در آذرماه سال گذشته محقق شد و رکورد قبلی در ناحیه احیا مستقیم 
نیز 1۶3 هزار و ۵۲3 تن بود که در اردیبهشت ماه سال قبل به ثبت 

رسیده بود.
معاون بهره برداری فوالد هرمزگان با ابراز خرسندی از کسب رکوردهای 
به دست آمده، تحقق این رکوردها را حاصل یکپارچگی، همدلی تالش و 
عزم کارکنان باانگیزه فوالد هرمزگان و همچنین برنامه ریزی صحیح برای 

افزایش تولید برشمرد.
مدنی در تشریح کسب رکوردهای اخیر یادآور شد: فوالد هرمزگان علی رغم 
مشکالت تأمین انرژی به عنوان یک شرکت صنعتی مادر، با توجه به 
وظیفه ای که در تأمین تختال شرکت های نوردکار در راستای افزایش 
تولید در صنعت کشور دارد، همواره با تمام توان مصمم به تولید با تمام 
ظرفیت اسمی خود بوده، اما تولید بیشتر از ظرفیت اسمی مستلزم 
برنامه ریزی صحیح و فنی در تمام سطوح شرکت است تا هیچ یک از 

واحدها در انجام وظایف محوله کوچک ترین نقصی نداشته باشند.
وی افزود: خوشبختانه در این خصوص با حمایت های مدیریت عالی 
شرکت، نواقص و موانع تولید در همه قسمت ها به حداقل رسیده و با 

برنامه ریزی دقیقی که از ابتدای سال صورت گرفت، توانستیم در هر دو 
ناحیه فوالدسازی و احیا مستقیم، باالتر از ظرفیت اسمی تولید کنیم. 
این امر، پیروزی باارزشی برای کارکنان و موفقیت بزرگی برای شرکت 

فوالد هرمزگان است.
معاون بهره برداری فوالد هرمزگان در ادامه با تشریح دالیل فنی کسب 
رکورد در ناحیه فوالدسازی پرداخت و اظهار کرد: کاهش توقفات 
اضطراری و کاهش پاور-آن کوره های قوس الکتریکی، افزایش سرعت 
ریخته گری و استفاده بهینه از زمان  برای تولید و همچنین آماده به کاری 
تجهیزات، تأمین ماده اولیه با کیفیت و نیز پشتیبانی و حمل ونقل 

به موقع و سریع از دالیل فنی کسب این رکورد محسوب می شوند.
مدنی در ادامه با اشاره به کسب رکورد 1۶۵ هزار و 101 تن تولید آهن 
اسفنجی در واحد احیا مستقیم گفت: با توجه به اینکه رکورد قبلی ما در 
احیا مستقیم تولید 1۶3 هزار و ۵۲3 تن آهن اسفنجی بود، همکاران ما 

عزم خود را برای بهبود این رکورد و تولید بیشتر جزم کردند.
وی در ادامه با اشاره به دالیل کسب رکورد احیا مستقیم، تصریح کرد: 
در واحد احیا مستقیم نیز استفاده بهینه از زمان با روش افزایش ریت و 
افزایش سرعت تولید و آماده به کاری تجهیزات، نقش اساسی در کسب 

این رکورد و افزایش تولید داشته است. 
مدنی در ادامه خاطرنشان کرد: با افزایش تولید در احیا مستقیم بیشتر 
ج از شرکت  نیاز ما به آهن اسفنجی رفع گردید و مقدار کمتری از خار
خریداری شد. این امر عالوه بر افزایش کیفیت آهن اسفنجی، کاهش 

قیمت تمام شده و افزایش سودآوری را نیز به همراه داشت.

وی در پایان کسب این موفقیت را به همه کارکنان و ذی نفعان فوالد 
هرمزگان تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی صورت گرفته 
در صورت تأمین انرژی، ان شاءاهلل شاهد حفظ این میزان تولید و رشد 

آن در شرکت خواهیم بود.

فـوالد سفیددشـت  روابـط عمومـی  گـزارش  بـه   
چهارمحـال و بختیـاری، بـا همـت و تـالش کارکنـان 
سـخت کوش واحـد احیـا مسـتقیم ایـن شـرکت، در 
نخستین ماه سال »تولید؛ دانش بنیان، اشـتغال آفرین« این واحد 
توانسـت بـا تولیـد ۸۳ هـزار و ۲۵۰ تـن آهـن اسـفنجی رکـورد ماهیانـه 

تولیـد ایـن محصـول را بـه میـزان هـزار و ۱۰۵  تـن ارتقـا دهـد.
 مدیـر عملیـات فـوالد سفیددشـت ضمـن ابـراز خرسـندی از 
دسـت یابی بـه ایـن موفقیـت در آغـاز بهـار طبیعـت و قـرن جدیـد 
اظهار داشـت: بـا ثبـت رقـم تولیـد آهـن اسـفنجی در فروردین ماه، 
رکـورد ماهیانـه ایـن محصـول بـه میـزان  هـزار و 10۵  تـن نسـبت بـه 

آخریـن رکـورد ثبت شـده در خردادمـاه سـال 1۴00 افزایـش یافـت.
 ایمان سلیمانی با اشاره به ثبت رکورد روزانه تولید آهن اسفنجی در 
هشتمین روز فروردین امسال، ارتقای رکورد ماهیانه تولید را دومین 
موفقیت شرکت در سال جدید برشمرد و افزود: دست یابی به این 
موفقیت ها نشانه عزم راسخ مجموعه تالشگر فوالد سفیددشت 

کثری از توان تولید است. مبنی بر استفاده حدا
 مدیر عملیات فوالد سفیددشت در پایان با تقدیر از حمایت های 
همه جانبه سهام داران و مدیریت عالی و همچنین همکاری و همدلی 
تمامی کارکنان و پیمانکاران، برای دست یابی به برنامه های تولید و 

توسعه شرکت در سال 1۴01 ابراز امیدواری کرد.

موضوع فراخوان: شناسایی تأمین کنندگان توانمند در زمینه 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( نماید.

 لذا کلیه متقاضیان همکاری، نسبت به تکمیل پرسشنامه خوداظهاری تا تاریخ 31 / 0۲/ 1۴01 
در سامانه SRM شرکت فوالد مبارکه اقدام نمایند. در صورت داشتن  هر گونه سؤال می توانید با 

شماره تلفن 31۵۷-031۵۲۷3 )خانم صرامی( تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

کسب دو رکورد ماهیانه تولید تختال و آهن اسفنجی در شرکت فوالد هرمزگان

ُ

سیداصغرمدنیمعاونبهرهبرداریفوالدهرمزگان

ثبت رکورد ماهیانه تولید در واحد احیا مستقیم فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

خبر کوتاه

معاون دادستانی کل کشور اعالم کرد؛

 حمایت دستگاه قضا

 از فعالیت های قانونی معدن کاری

مـــعاون حقـــوق عامـــه و پیشگیـــری از وقوع جرم 
دادستانی کل کشور گفت: در این معاونت ضمن حمایت 
قانونی از حوزه معدن، چالش های حوزه شناسایی و موانع و 

مشکالت فراروی فعالیت معدنکاران کنار زده می شود.
به گزارش ایرنا، غالمعباس ترکی در جلسه بحث و بررسی مسائل 
و مشکالت بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی در محل خانه 
معدن ایران افزود: در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع 
جرم دادستانی کل کشور، حمایت از تولید و رونق کسب وکارها 

دنبال می شود و معدن نیز یکی از حوزه های حقوق عامه است.
کید کرد: چالش های عمده بخش معدن با همت دولت  ترکی تأ
کمک بخش خصوصی و تشکل های مردمی حل وفصل  و 

خواهد شد.
وی گفت: یکی از مشکالت جدی در حوزه معدن، خام فروشی 
است که رهبر معظم انقالب نیز بارها و بارها نسبت به آن و عدم 
هدررفت منابع کشور هشدار داده اند؛ در این زمینه با استفاده 
از توان شرکت های دانش بنیان و همچنین فراوری مواد اولیه و 

تبدیل آن ها به مواد با ارزش افزوده باال می توان اقدام کرد.
ک در  وی ادامه داد: عدم توجه به محیط زیست و هوای پا
کتشافی و بهره برداری از معادن که به امنیت  محدوده های ا
زیستی صدمه می زند، دیگر مشکل این حوزه را تشکیل می دهد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست هایی که در حوزه معادن 
دنبال می کنیم قضازدایی است، یعنی تا حد ممکن از ورود 

پرونده ها به دستگاه قضا جلوگیری شود.
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زیمنس و شرکت های وابســـته در صنایع انرژی، شـــیمیایی و فوالد در یک پروژه مشترک 
به نام Carbon2Chem برای کاهـــش تولید گاز CO2 در فرایند تولیـــد فوالد هدف گذاری 
کردند. این پروژه که با کمـــک مالی ۵۰ میلیـــون دالری وزارت آمـــوزش و تحقیقات فدرال 
آلمان پشـــتیبانی می شـــود، در اواخر ماه ژوئن ســـال ۲۰۱۸ به طور رســـمی آغاز شـــد. گازهای ناشی از 
فرایندهـــای تولیـــد فـــوالد مثـــل مونوکســـید کربـــن، هیـــدروژن و متـــان در بســـیاری از قســـمت های 
کارخانه های فـــوالدی تولید می شـــود. پس از تولیـــد فوالد، ایـــن گازها بـــرای تولید بـــرق در نیروگاه ها 
استفاده می شـــوند؛ اما این فرایند نیز باعث انتشـــار گاز CO2 می شـــود. به طورکلی روشی که شرکای 
پروژه Carbon2Chem دنبال می کنند، اســـتفاده از گازهای تولیدشـــده در طی فرایند نیســـت، بلکه 

تبدیل آن ها به مواد قابل استفاده مجدد برای صنایع شیمیایی است.
عالوه بر زیمنس، شرکت های شیمیایی مانند Covestro، Evonik و Linde با تخصص فراوان خود در حال 
کار بر روی این پروژه هستند. آن ها به دنبال استفاده از اصل ساده الکترولیز، یعنی تقسیم آب به هیدروژن 
کسیژن و همچنین استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و انرژی بادی برای تولید  و ا
مواد شیمیایی مانند متانول و دیگر الکل ها و پلیمرها هستند؛ به نحوی که مواد اولیه این فرایندها از گازهای 
خروجی از خط تولید فوالد و محصوالت سایر فرایندهای شیمیایی باشد و کارخانه های فوالدی هیچ گونه 
انتشار گازهای گلخانه ای نداشته باشند. تولید فوالد در پروژه Carbon2Chem می تواند سهم عمده ای در 
گر میزان انتشار گازهای گلخانه ای از کارخانه های فوالد تقریبا به صفر  کاهش کربن در جهان داشته باشد. ا

کاهش یابد، میزان انتشار CO2 می تواند تا ۵0 میلیون تن در سال کاهش یابد.

به طورکلی گازهای خروجی از کارخانه فوالد شـــامل هیدروژن و نیتروژن و همچنین شـــامل مقادیـــر زیادی از کربن 
کسید کربن )CO2( و متان )CH4( است. کربن، هیدروژن و نیتروژن اساس  به صورت مونوکسید کربن )CO(، دی ا
ترکیب تولیـــدات شـــیمیایی متعـــددی را تشـــکیل می دهنـــد. به طـــور تقریبی در یـــک خط تولیـــد فـــوالد گازهای 
کســـید کربن، 10درصد هیدروژن  ایجادشده شـــامل ۴۴ درصد نیتروژن، ۲3درصد مونوکسید کربن، ۲1 درصد دی ا
و ۲درصد متان اســـت. بنابراین در حال حاضر شـــرکت های مختلف در پروژه Carbon2Chem به دنبال استفاده از 
گازهای فرایند تولید فوالد به عنوان مواد اولیه برای تولید مواد شـــیمیایی هستند. شـــکل 1 تصویر شماتیکی از این 

فرایند را نشان می دهد.
همان طور که مشاهده می شـود، در این فرایند گاز خروجی از خط تولید فوالد در دو قسمت مورد استفاده قرار 
می گیـرد. در یـک قسـمت از ایـن گاز بـرای تولیـد انـرژی اسـتفاده می شـود و ایـن انـرژی دوبـاره در مرحلـه بعـد در 
قسـمت شـیمیایی مورد اسـتفاده قرار می گیرد. قسـمت دوم از گازهـای خروجـی از خط تولیـد فـوالد وارد واحد 
شـیمیایی می گردد و به عنوان ماده اولیه در این سیسـتم اسـتفاده می شـود. در نهایت بـا اسـتفاده از این گازها 
کنش های شـیمیایی محصوالتی  به عنوان مواد اولیه و انرژی تولیدشـده در واحدهای قبل، طی یک سـری وا
مانند سـوخت، انواع پالسـتیک ها و کود تولید می شـود. به عنوان مثال، از تولیدات واحد شیمیایی نیتروژن و 
ک نیز می تواند برای تولید کود معدنی که پیش نیاز  ک استفاده کرد. آمونیا هیدروژن می توان برای تولید آمونیا
تولید اغذیه بیشتر جمعیت جهان است مورد استفاده قرار گیرد. فرایند Haber-Bosch در سال 1910 برای این 
کنش شـیمیایی در فشـار ۲00 تا 300 بار و دمای 3۵0 تا ۴۵0 درجه سـانتی گراد  منظور توسـعه یافته اسـت. این وا

صورت می گیرد.

 علم و فناوری    

یت دانش مدیر

برنامههایهوشمند فناوریبالکچین

چت بات ها نمونه ای از برنامه های هوشمند هستند، زیرا کاربر می تواند 
با برنامه ارتباط برقرار کند و احساس کند که با انسان ارتباط برقرار کرده 
است. پاسخ به سؤاالت و درخواست هایی که به طورکلی از سوی 
مشتریان مطرح می شود در برنامه های هوشمند پیاده سازی می گردد. 
این برنامه ها همچنین با یادگیری رفتار مشتری از طریق تجزیه وتحلیل 
اطالعات ذخیره شده در پایگاه داده، به کاربر پاسخ مناسب می دهند.

ک چین T یک پایگاه داده توزیع شده است. پشت تمام ارزهای  بال
دیجیتال رمزنگاری شده ازجمله بیت کوین این فناوری حضور دارد. 
برنامه های بی شماری ازجمله قراردادهای هوشمند، رأی گیری، 
مراقبت های بهداشتی، بیمه و… می تواند به وسیله آن ساخته شوند. 
کارشناسان می گویند این انقالب بعدی پس از اینترنت است. رقابت 
در این زمینه خیلی کم است، زیرا این فناوری کامال جدید است و 
فرصت مناسبی برای کسب وکارهای آینده است.

بررسی الگوهای استراتژی 
مدیریت دانش و استراتژی دانش 

در سازمان ها

اســـتراتژی دانـــش روش ویـــژه ای اســـت بـــرای بهینه ســـازی 
دانـــش و تبدیـــل آن بـــه مزیـــت رقابتـــی در ســـازمان. از 
ک )Zack, 1999(، اســـتراتژی دانش برای  دیدگاه آقای زا
پـــر کـــردن شـــکاف بیـــن دانـــش موجـــود و دانـــش موردنیـــاز 

تدویـــن می شـــود. 
هــــــدف استـــــــــراتژی دانـــش پاســـــــــــخ گویی بـــه ســـؤاالت 
کـــه بــــــــر هوشـــــــــــــمندی رقابتـــی و  استـــــراتژیک اســـت 
دارد.  کیـــد  تأ داخلـــی  دانـــش  بازیابـــی  سیســـتم های 
باشـــد،  دســـترس  در  کافـــی  دانـــش  اینکـــه  به محـــض 
استراتژیســـت ها می تواننـــد ترکیـــب هماهنگـــی را بیـــن 
نقـــاط قـــوت، نقـــاط ضعـــف، فرصت هـــا و تهدیدهـــای 
ـــی در  ـــر تالش ـــام ه ـــی انج ـــد. به طورکل ـــود آورن ـــه وج ـــازمان ب س
زمینـــه مدیریـــت دانـــش، بایـــد بخشـــی از مجموعـــه فراینـــد 
تدویـــن اســـتراتژی کســـب وکار ســـازمان باشـــد و بایـــد در 
راســـتای جهت گیری هـــای آتـــی ســـازمان و اهـــداف ســـازمان 
کنـــون نظریه هـــا و تعاریـــف  حرکـــت کنـــد. بـــر همیـــن اســـاس تا
مختلفـــی از اســـتراتژی دانـــش توســـط صاحب نظـــران ارائـــه 
کـــه در ادامـــه بـــه بررســـی مهم تریـــن آن هـــا  شـــده اســـت 

می پردازیـــم:
مطالعات بیرلی و چارکرابارتی )1996 میالدی(  

اولیـــن مطالعـــه تجربـــی درخصـــوص اســـتراتژی دانـــش 
 Bierly & Charkrabarti,( توســـط بیرلـــی و چارکرابارتـــی
1996( انجـــام شـــده اســـت. آن هـــا اســـتراتژی دانـــش را 
»مجموعـــه ای از پاســـخ های جمعـــی مدیـــران بـــه نیازهـــای 

یادگیـــری راهبـــردی ســـازمان تعریـــف نموده انـــد«.
بیرلـــی و چارکرابارتـــی معتقـــد بودنـــد کـــه عمومـــا مدیـــران 
تصمیمـــات اســـتراتژیک خـــود را در خصـــوص اســـتراتژی 
دانـــش بـــر اســـاس عواملـــی از قبیـــل ســـرعت یادگیـــری، 
عمـــق دانـــش موردنیـــاز، نـــوع یادگیـــری ســـازمانی )درونـــی یـــا 

بیرونـــی و تدریجـــی یـــا بنیـــادی( اتخـــاذ می کننـــد.
ک )1999 میالدی( مطالعات زا

ک )Zack, 1999( بـــا مطالعـــه ۲۵ شـــرکت بـــه نتایـــج  زا
قابل توجهـــی در خصـــوص اســـتراتژی دانـــش دســـت یافتـــه 
اســـت. او معتقـــد اســـت دانـــش راهبـــردی هـــر ســـازمان 
بـــا توجـــه بـــه توانمنـــدی و قابلیـــت آن در پشـــتیبانی و 
حمایـــت از جایـــگاه رقابتـــی ســـازمان می توانـــد بـــه ســـه 
ــرفته  ــروه تقســـیم بندی شـــود: دانـــش پایـــه، دانـــش پیشـ گـ

و دانـــش نوآورانـــه.
دانـــش پایـــه حداقـــل میـــزان و ســـطح دانـــش موردنیـــاز بـــرای 
فعالیـــت در عرصـــه یـــک کســـب وکار اســـت. بـــه دلیـــل اینکـــه 
دانـــش پایـــه عمومـــا در اختیـــار اعضـــا و رقبـــای یک کســـب وکار 
اســـت، ایـــن میـــزان از قابلیـــت دانشـــی، باقـــی مانـــدن در 

ــد. ــن نمی کنـ ــدت تضمیـ ـــت را در طوالنی مـ ـــه رقاب عرص
کـــه ســـــــازمان ها  دانــــــش پیشــــــــرفته دانشــــــــی اســـت 
باقـــی  رقابـــت  عرصـــه  در  آن  پشـــتوانه  بـــه  می تواننـــد 
بماننـــد. ســـازمان های پایـــدار در عرصـــه رقابـــت، عـــالوه 
بـــر برخـــورداری از دانـــش پایـــه، دارای محتـــوای دانـــش 
تخصصـــی نیـــز هســـتند کـــه اغلـــب در میـــان رقبـــا تفـــاوت 

می کنـــد و تمایـــز دانـــش را موجـــب می شـــود.
دانـــش نوآورانـــه دانشـــی اســـت کـــه یـــک ســـازمان را قـــادر 
می ســـازد تـــا رهبـــری و هدایـــت صنعـــت و رقبایـــش را بـــه 
دســـت گیـــرد و به طـــور قابل مالحظـــه ای خـــود را از رقبایـــش 
متمایـــز نمایـــد. دانـــش نوآورانـــه اغلـــب یـــک ســـازمان را 
ـــر قواعـــد موجـــود کســـب وکار  ـــد ب ـــه بتوان توانمنـــد می ســـازد ک
تأثیرگـــذار باشـــد و گاهـــی ایـــن قواعـــد را تغییـــر دهـــد. نکتـــه 
ـــن  ـــت، بنابرای ـــتا نیس ـــش ایس ـــه دان ـــت ک ـــن اس ـــه ای قابل توج
آنچـــه امـــروزه دانـــش خالقانـــه اســـت در آینـــده ای نه چنـــدان 
دور، دانـــش پیشـــرفته خواهـــد بـــود و دانـــش پیشـــرفته، 

ــد شـــد. ــه خواهـ دانـــش پایـ
مطالعات دی پابلوس 1 )2002 میالدی(

انجام شـــده  تجربـــی  مطالعـــات  بـــاارزش  نمونـــه  یـــک 
و  بیرلـــی  دانـــش  اســـتراتژی  نوع شناســـی  برمبنـــای 
 de pablos,( توســـط دی پابلـــوس ،)چارکرابارتـــی )199۶
2002( انجـــام شـــده اســـت. بـــر اســـاس مطالعـــه و بررســـی 
او بـــر روی 1۲3 شـــرکت صنعتـــی اســـپانیایی، دی پابلـــوس 
چهـــار نـــوع اســـتراتژی دانـــش را شناســـایی کـــرده اســـت کـــه 
ــوآور. ــردار و نـ ــتجوگر، بهره بـ ــاده، جسـ ــد از: جداافتـ عبارت انـ
مهم تریـــن نتیجـــه ایـــن تحقیـــق ایـــن اســـت کـــه اســـتراتژی 
دانـــش بـــر عملکـــرد ســـازمانی تأثیـــر می گـــذارد و بنابرایـــن، 
اســـتراتژی دانـــش عبـــارت اســـت از »یکـــی از اجـــزای 

اســـتراتژیک پـــازل عملکـــرد ســـازمانی«.
مطالعـــه دی پابلـــوس قابل اتـــکا اســـت، ولـــی در دو زمینـــه 
دچـــار کاســـتی و کمبـــود اســـت، اول اینکـــه او مشـــخص 
نکـــرده چگونـــه اســـتراتژی های دانـــش را بـــه صورتـــی کـــه 
بیرلـــی و چارکرابارتـــی ارائـــه کرده انـــد عملیاتـــی نمـــوده و 
دوم اینکـــه در تحقیـــق وی تأثیـــر عملکـــردی هـــر یـــک از 

اســـتراتژی ها مشـــخص نشـــده اســـت.
 ادامه دارد ...

گروهی از مجرمان سایبری بانام Haskers Gang، در حال ارائه رایگان یک بدافزار 
سرقت کننده اطالعات به نام ZingoStealer هستند که به سایر گروه های هکری 

اجازه می دهد برای مقاصد خرابکارانه خود، از آن استفاده کنند.
کمپین های مخرب در قالب یک برنامه تنظیم کننده بازی یا یک کرک نرم افزاری، این بدافزار را 
گسترش می دهند و کاربران را در قالب یک پست ویدئویی در یوتیوب که این برنامه ها را تبلیغ می کند 
گر کاربر، فایل آرشیو بارگذاری شده در آدرس لینک  و حاوی یک لینک مخرب است، می فریبند. ا

مذکور را دانلود کند، payload بدافزار در سیستم کاربر تعبیه می شود.

 Google اطالعات ذخیره شده روی مرورگرها )ازجمله ،metadata این بدافزار می تواند اطالعات
Chrome، Mozilla Firefox، Opera و Opera GX( و همچنین اطالعات مرتبط با کیف پول های رمز ارز 
را جمع آوری کند و عالوه بر توانایی سرقت اطالعات حساس از قربانی های خود، می تواند بدافزارهای 

دیگری را نیز در سیستم هدف دانلود کند.
به منظور پیشگیری از مخاطرات مرتبط با این تهدید، الزم است کاربران فقط از برنامه هایی استفاده 

کنند که اطمینان دارند از طریق مکانیسم های قانونی و رسمی توزیع  شده اند.
The Hacker News :منبع خبر  

محققان امنیتی در شرکت Zscaler، درباره بدافزار FFDroider که برای سرقت 
نام کاربری، رمز عبور و همچنین کوکی از کامپیوترهای ویندوزی طراحی  شده 

است، هشدار دادند.
FFDroider بیشتر بر سرقت اطالعات هویتی مربوط به ورود به وب سایت شبکه های اجتماعی 
ازجمله Facebook، Instagram و Twitter تمرکز دارد، ولی می تواند رمز عبور مربوط به حساب های 
کاربری در Amazon، eBay و Etsy را نیز سرقت کند. همچنین توانایی سرقت کوکی از مرورگرهای 

Google Chrome، Mozilla Firefox، Internet Explorer و Microsoft Edge را نیز دارد.
اطالعات سرقت شده توسط این تروجان می تواند در تحت کنترل گرفتن حساب های کاربری، 
سرقت اطالعات شخصی و کاله برداری از قربانیان مورداستفاده قرار گیرد و درصورتی که کاربر در 

سایر حساب های کاربری خود نیز از همان ایمیل و رمز عبور سرقت شده، استفاده کرده باشد، آن 
حساب ها هم قابل هک شدن خواهند بود.

برای مقابله با چنین تهدیداتی، کاربران باید در برابر ایمیل های غیرمترقبه ای که از طریق یک 
لینک دانلود، نرم افزار خاصی را به صورت رایگان ارائه می دهند، هوشیار باشند. همچنین اعمال 
احراز هویت چندعامله در تمام پلتفرم های شبکه های اجتماعی، از دسترسی مهاجمان به 
گاه باشد، جلوگیری خواهد  حساب های کاربری، حتی در حالتی که مهاجم از رمز عبور صحیح آ
کرد. درنهایت، هرزمان کاربری حدس زد که رمز عبورش سرقت شده است، باید هرچه سریع تر 

آن را تغییر دهد.
  ZDNet  :منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

   تهیه کننده: : تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

ZingoStealer، بدافزار سرقت کننده اطالعات!

بدافزار ویندوزی که رمز عبور کاربران در شبکه های اجتماعی را سرقت می کند

پـروژه  در  فـوالد  تولیـد 
می توانـد   Carbon2Chem
سـهم عمـده ای در کاهـش کربن 
گـر  ا باشـد.  داشـته  جهـان  در 
میزان انتشـار گازهـای گلخانه ای 
از کارخانه هـای فـوالد تقریبـا بـه 
صفـر کاهـش یابـد، میـزان انتشـار 
CO2 می توانـد تـا 50 میلیـون تـن 

کاهـش یابـد در سـال 

امنیت سایبری 

CO2 تولید فوالد بدون انتشار گاز

CO2 گاز شکل 1: طرح شماتیک از خط تولید فوالد برای کاهش تولید 

Carbon2Chem شرکت تولیدکننده فوالد با قابلیت تولید محصول از گاز خروجی و منطبق بر خط مشی



24   آوریل  2022 22 رمضان   1443   یکشنبه   4 اردیبهشت   1401     شماره        1272   

10

تأثیر شگفت انگیز شب های قدر 
بر سالمت روان

 اجتمـــــا             عـــــــی

آغازمراحلنوجوانی؛۱۰تا۱۳سالگیروانشناسیکودکچیستوچهکاربردیدارد؟

یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه های والدین، موضوع تربیت 
کودک باعث شناخت  صحیح فرزند )کودک( است. روان شناسی 
کودک در هر سنی  مراحل رشد و خصوصیات رشدی و رفتاری 
کودک در  می شود. این علم، نحوه صحیح تربیت و رفتار با 
محیط خانه و خارج از آن را آموزش می دهد، یعنی مواردی نظیر 
کلی تمام  فرزندپروری، اعتمادبه نفس، خالقیت و به صورت 
کودک. مسائل تربیتی و پرورشی مناسب 

نوجوانان در این مرحله بیشتر تفکراتشان را به خود معطوف 
می کنند و تا حدودی خودمحور می شوند. این امر تا حدودی 
طبیعی است. نوجوانان در این مرحله اغلب در مورد ظاهر خود 
حساسیت هستند و به افزایش حفظ حریم خصوصی خود نیاز 
گر  دارند. آن ها سعی می کنند از خانواده خود مستقل شوند و ا
کنند، ممکن است  والدین در این فرایند محدودیت هایی ایجاد 
کنش شدید آن ها مواجه شوند. با وا

بـــا نهایـــت تأســـف درهفتـــه گذشـــته، امیـــر رادپـــی 
شـــاغل در دبیرخانـــه مرکـــزی و قربانعلـــی فرهمنـــد 
شـــاغل در فوالدســـازی در غـــم در گذشـــت پـــدر، علیار 
عقیلـــی شـــاغل در فوالدســـازی، علـــی و علیرضـــا 
کیخایـــی شـــاغل در نـــورد ســـرد و عبـــاس کیخایـــی 
شـــاغل در تعمیـــرگاه مرکـــزی در غـــم درگذشـــت مـــادر، 
جهانبخـــش رضاپـــور شـــاغل در تعمیـــرات مرکـــزی، 
داریـــوش قره قانلـــو شـــاغل در نـــورد ســـرد و محمـــد 
کچویـــی شـــاغل در بازرســـی فنـــی در غـــم درگذشـــت 
ـــم  ـــرد در غ ـــورد س ـــاغل در ن ـــی ش ـــد بهرام ـــرادر و محم ب

درگذشـــت همســـر بـــه ســـوگ نشســـتند.
ایـــن غـــم جانـــکاه و ضایعـــه جبران ناپذیـــر را بـــه محضـــر 
خانواده هـــای ایـــن عزیـــزان تســـلیت عـــرض می کنیـــم 
و بـــرای آنـــان علـــو درجـــات را از درگاه حق تعالـــی 

مســـئلت می نماییـــم.

ابراز همدردی

سالمت 

ــزدی  ــنایی، نامـ ــتگاری، آشـ ــای خواسـ فرازوفرودهـ
و ســـال های اول و دوم ازدواج را در هفته هـــای 
گذشـــته مـــرور کردیـــم. امـــا ســـؤال اصلـــی اینجاســـت 
کـــه چگونـــه می توانیـــم ایـــن چالش هـــا را بـــا کمتریـــن 
ـــش از ازدواج  ـــه پی ـــت ک ـــن اس ـــن راه ای ـــم؟ بهتری ـــار بگذاری ـــش کن تن
بـــا شـــریک زندگـــی خـــود بـــه مشـــاور مراجعـــه کنیـــد و پـــس از تأهـــل 
نیـــز مشـــاور خانـــواده را فرامـــوش نکنیـــد. در ادامـــه، راه هایـــی بـــه 
ـــا تنش هـــا و  ـــر ب ـــا از طریـــق آن هـــا راحت ت ـــم ت شـــما پیشـــنهاد می کنی

ــوید. ــه رو شـ ــای احتمالـــی روبـ چالش هـ
عاشقانه ها؛ اولین اولویت  

ـــه  ـــره را ادام ـــرگرمی های دونف ـــا و س ـــرون رفتن ه ـــی، بی ـــب های رؤیای ش
ـــری  ـــاد دیگ ـــغله های زی ـــس از ازدواج، مش ـــه پ ـــت ک ـــت اس ـــد. درس دهی
ـــه حداقـــل آخـــر هفته هـــا  ـــد، امـــا همچنـــان ســـعی کنیـــد ک پیـــش می آی
را بـــه تفریحـــات موردعالقه تـــان بپردازیـــد و یـــا بـــا گرفتـــن بلیـــت ســـینما، 
ـــه کافه هـــای خاطره انگیـــز، حـــال و هوایتـــان را تغییـــر  ـــا رفتـــن ب ـــر و ی تئات
ـــه را  ـــن نکت ـــوید. ای ـــاده ش ـــازه آم ـــه کاری ت ـــک هفت ـــاز ی ـــرای آغ ـــد و ب دهی
هـــم فرامـــوش نکنید کـــه بـــه دنیـــا آمـــدن یـــک نـــوزاد، بهانـــه خوبـــی برای 
ـــب  ـــود را متناس ـــای خ ـــت. لذت ه ـــات نیس ـــن تفریح ـــتن ای ـــار گذاش کن
بـــا حضـــور کـــودک، تغییـــر دهیـــد و بـــه نفـــر ســـوم زندگی تـــان به عنـــوان 

تجربـــه ای تـــازه از عشـــق نـــگاه کنیـــد.
تبدیل تهدید به فرصت  

ـــا صبـــر و درک متقابـــل، رفـــع می شـــود و حتـــی  هـــر اختـــالف زناشـــویی ب
ـــر اســـت از همـــان  باعـــث مســـتحکم تر شـــدن رابطـــه خواهـــد شـــد. بهت
ابتـــدای راه و بـــا مشـــاهده اولیـــن جرقه هـــای اختـــالف و ســـوءتفاهم، 
نقـــش خـــود در هـــر مشـــکل را بســـنجید و اشـــتباهات خـــود را بشناســـید 
و بپذیریـــد. تنهـــا در ایـــن صـــورت اســـت کـــه زودتـــر بـــه آرامـــش و 
ـــا  ـــد خـــوب باشـــد، ام بخشـــش خواهیـــد رســـید. رابطـــه زن و شـــوهر بای
فرامـــوش نکنیـــد کـــه بـــروز اختـــالف، نشـــانگر زندگـــی بـــد نیســـت. هیـــچ 
ـــا هـــم تفاهـــم داشـــته  ـــه کامـــال ب ـــد ک ـــا وجـــود ندارن زن وشـــوهری در دنی

ـــه  ـــد ک ـــاد بگیری ـــد ی ـــه »مـــا« تبدیـــل شـــده و بای کنـــون »مـــن« ب باشـــند. ا
به صـــورت یـــک تیـــم و بـــا هـــدف مشـــترک زندگـــی کنیـــد. گفت وگـــوی 
بـــاز و صادقانـــه بـــا همســـرتان داشـــته باشـــید و از ســـرزنش یکدیگـــر 
ــح  ــیه، توضیـ ــان را بـــدون حاشـ ــد و علـــت ناراحتـــی خودتـ ــز کنیـ پرهیـ

ـــه آرامـــش و  ـــه بهتریـــن نحـــو ممکـــن ب دهیـــد. وقتـــی یـــک مشـــاجره را ب
آشـــتی برســـانید، عشـــق میـــان شـــما دو نفـــر نیـــز بیشـــتر خواهـــد شـــد. 
عذرخواهـــی تأثیـــر زیـــادی در بهبـــودی رابطـــه شـــما دارد. در مـــورد ایـــن 
گـــر  گـــر همســـرتان را ناراحـــت کرده ایـــد و حتـــی ا کار لجبـــازی نکنیـــد. ا
فکـــر می کنیـــد موضـــوع خاصـــی نبـــوده، بـــاز هـــم عذرخواهـــی کنیـــد.

اهمیت شناخت انتظارات همسر  
گـــر تصـــور  انتظـــارات شـــما از همســـرتان بایـــد واقع گرایانـــه باشـــد. ا
ـــدون چون وچـــرا  ـــد همـــه نیازهـــای شـــما را ب می کنیـــد همســـر شـــما بای
بـــرآورده کنـــد، انتظـــار نامعقولـــی داریـــد. در مـــورد مســـائلی صحبـــت 
کنیـــد کـــه برایتـــان از بیشـــترین اهمیـــت برخـــوردار اســـت و کســـی جـــز 
ـــتن  ـــرام گذاش ـــدارد. احت ـــا را ن ـــردِن آن ه ـــرآورده ک ـــی ب همســـرتان توانای
بـــه یکدیگـــر در حالـــت عـــادی و یـــا مشـــاجره، عـــدم توهیـــن بـــه خانـــواده 
یکدیگـــر، تحقیـــر همســـر در جمـــع و اهمیـــت دادن بـــه نیازهـــای 
جنســـی، مالـــی و اجتماعـــی همســـر جـــزو انتظـــارات اساســـی و مهـــم 
هســـتند. زمانـــی کـــه انتظـــار معقـــول شـــما از ســـوی همســـرتان تأمیـــن 
نشـــد، دربـــاره خواســـته تان بـــا او صحبـــت کنیـــد و از او بخواهیـــد کـــه 
گـــر بـــه نیازهـــای طـــرف مقابـــل  بـــه آن توجـــه کنـــد. در اغلـــب مـــوارد، ا

ــد. ــد شـ ــر خواهیـ ــید، باعـــث دور شـــدن از یکدیگـ ــا باشـ بی اعتنـ
آشنایی بیشتر با رسوم خانوادگی همسر  

در مـــورد مســـائل مهـــم ازنظـــر خانواده تـــان صحبـــت کنیـــد. وقتـــی 
ـــه حلقـــه  متأهـــل می شـــوید، طیـــف گســـترده ای از خویشـــان و اقـــوام ب
رابطـــه شـــما اضافـــه می شـــود کـــه از یک ســـو باعـــث ایجـــاد یـــک سیســـتم 
حمایتـــی قـــوی می گـــردد و از ســـوی دیگـــر، همیـــن گســـترش روابـــط 
عامـــل بســـیاری از اســـترس ها و مشـــاجره ها می شـــود. ماجـــرای 
همیشـــگی نـــوروز و شـــب یلـــدا و اینکـــه بـــه خانـــه پـــدری خودمـــان یـــا 
خانـــه پـــدری همســـر برویـــم جـــزو ابتدایی تریـــن اثـــرات گســـترده شـــدن 
حلقـــه روابـــط اســـت. بهتریـــن شـــیوه رفـــع ایـــن مشـــکالت، یـــک ســـال 
در میـــان کـــردِن ایـــن میهمانـــی در خانه هـــای پـــدری اســـت. بـــه 

ــی! ــن راحتـ همیـ

کار تصور می کنند یافتن  برخی از پرسنل شیفت 
تعادل بین زندگی کاری و عشق کار دشواری است، 
اما وقتی از دور به زندگی مشترکتان نگاه می کنید 
و از استحکام آن مطمئن هستید، این امر نشانگر این است که 
کنون با شما همراهی کرده اند و این چیزی جز  اعضای خانواده تا
عشق ورزیدن به مرد خانواده نیست. شما می توانید با تکیه بر 
این عشق، برای رسیدن به رضایت و یک راه حل طوالنی مدت، 
زندگی خود و خانواده تان را بسازید. هفته گذشته، درباره »تعارض 
کاری« به عنوان یکی از زمینه های مشکل ساز مرتبط با نوبت کاری 
و ازدواج صحبت کردیم و حاال به تأثیرات سبک ارتباطی بر زندگی 

مشترک خواهیم پرداخت.
ارتباط کلید اصلی است  

وقتی یکی از زوجین شغل شیفتی دارد، فرصت تعامل و گذراندن 
زمان معنادار با هم کاهش می یابد و احتماال برقراری ارتباط و حفظ 
صمیمیت دشوار می شود. پس سبک ارتباطی واسطه مهمی بین 
کار و خانواده ناشی از نوبت کاری تلقی  رضایت زناشویی و تعارض 
گر زوجین یاد بگیرند که به درستی  می شود. این بدان معناست که ا
ارتباط برقرار کنند، نوبت کاری هیچ تأثیر منفی بر ازدواج آن ها نخواهد 
داشت. نوبت کاری تأثیر زیادی بر کیفیت و ثبات زناشویی افرادی 

دارد که به تازگی ازدواج کرده اند، اما هر چه زوج ها از زمان ازدواجشان 
بگذرد و بیشتر شیوه های صحیح برقراری ارتباط را کشف کرده باشند، 
کمتر گرفتار مشکالت ناشی از شیفت کاری می شوند، چون چگونگی 
حمایت از یکدیگر و شیوه روبه رو شدن با چالش های احتمالی را 
می دانند. بنابراین به راحتی با نوبت کاری سازگار خواهند شد. 
مهم ترین نکته این است که با یکدیگر به گونه ای صحبت کنند که 
سازنده باشد تا مخرب. این شامل انتخاب های پیشگیرانه ای است 
که در هر ازدواجی مهم است، مانند بیان صریح و شفاف خواسته ها، 

حفظ صمیمیت و حل مثبت تعارض.
کنند تا به طور منظم در مورد  چنین زوج هایی باید راه هایی پیدا 
کوتاهی  گر مکالمه  کنند، حتی ا مسائل عادی و روزمره صحبت 
باشد. به عبارت دیگر، باید راه هایی انطباق پذیر و خالقانه برای 
گاهی در خانه مشکالتی  کردن رابطه تان بیابید.  پرشور و جذاب 
ح شوند.  ایجاد می شود که بهتر است در همان مقاطع زمانی مطر
بانوان هم باید مشکالت همسرشان به عنوان یک پرسنل شیفت کار 
را درک و با او همدلی کنند. درک و نشان دادن شفقت، تأثیر عمیقی 
کار شیفتی در زندگی شخصی دارد.  بر کاهش چالش های ناشی از 
چالش های  در  را  همدیگر  کنند  تالش  همچنین  باید  همسران 

احتمالی حمایت کنند.

اهمیت حفظ رابطه با فرزندان  
گر صاحب فرزند هستید، بهتر است زمانی از حضورتان در خانه را به  ا
خواسته ها و حرف های او اختصاص دهید. گاهی حتی وقت گذاشتن 
کودکتان، یا سر زدن به مدرسه فرزندتان  برای تماشای نقاشی 
برای بررسی وضعیت درسی و یا رفتن به زمین تمرین فوتبال او، 
تأثیر بسزایی در رابطه پدری و فرزندی دارد. همه فرزندان از نوزاد تا 
نوجوان و جوان، از پدر و مادر انتظار توجه و حمایت دارند. این نکته 
هم فراموش نشود که تنها حمایت مالی مدنظر نیست، بلکه لمس 
حضور فیزیکی و عاطفی والدین در منزل، احساس اطمینان خاطر و 
اعتماد را در فرزندان تقویت می  کند و در صورت نیاز به راهنمایی، قطعا 
شما اولین نفر خواهید بود. محقق شدن این امر، تنها با برنامه ریزی 
منظم برای ساعات حضور در خانه میسر است. برخی به همین علت، 
شیفت شب را به روز ترجیح می دهند تا زمان بیشتری با اعضای 
خانواده سپری کنند. در کنار تمام این جنبه ها حتما زمانی را برای 
رسیدگی به خواسته های خودتان کنار بگذارید. چون هر کسی برای 
حفظ حس فردی خود به زمانی دور از کار و خانواده نیاز دارد. حداقل 
هفته ای یک بار با دوستان و اقوام به تفریحات موردعالقه تان بپردازید 
و برای خودتان هم وقت بگذارید. در شماره های آینده، درباره تأثیر 

کم خوابی ناشی از کار شیفتی بر زندگی مشترک خواهیم گفت.

ازدواج؛ معیارها و 
انتخاب

زندگی من و 
شیفت کاری

 شناخت بیشتر؛ 
تفاهم و عشق عالی تر

اهمیت برنامه ریزی برای 
خانواده

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

عبدالرضاموسیپوربالغ
مکانیزمهای خاص

روز بازنشستگی :  1۴00/0۶/30

سیدمحسنشریفیانمبارکه
گالوانیزه

روز بازنشستگی :  1۴00/0۶/30

مظاهرامامی
ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1۴00/0۶/30

رحمانفوالدنسب
تولید فوالد

روز بازنشستگی :  1۴00/0۶/30

علیرضاهمتشهرضا
تولید فوالد

روز بازنشستگی :  1۴00/0۶/30

ایرجامامیانریزی
تعمیرات نسوز فوالدسازی

روز بازنشستگی :  1۴00/0۶/30

بازنشستگان فوالد 

تحقیقـــات عملـــی نشـــان داده اســـت عبـــادت   
وهـــی تأثیـــرات  گر کـــردن در جمـــع و به صـــورت 

معنوی و مثبت بیشتری بر روی افراد می گذارد.
ـــالمت  ـــات س ـــز تحقیق ـــس مرک ـــری رئی ـــر بواله ـــر جعف دکت
معنـــوی و دانشـــکده علـــوم رفتـــاری و ســـالمت روان 
از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ایـــران بیـــان کـــرد: ایمـــان 
یـــا بـــاوری عمیـــق در مـــورد شـــب های قـــدر به دلیـــل 
اعتقـــاد بـــه دیـــن و پـــروردگار و همچنیـــن نوشـــته شـــدن 
گـــر افـــراد  سرنوشـــت در ایـــن شـــب مقـــدس وجـــود دارد. ا
گاهـــی و حضـــور قلـــب در مراســـم شـــب های  بـــا ایـــن آ
قـــدر شـــرکت کننـــد، نتایـــج تأثیـــر ایمـــان و معنویـــت بـــر 

افـــکار و اعمـــال آنـــان آشـــکار شـــود.
وی ادامـــه داد: تحقیقـــات نشـــان داده اســـت قـــرار 
گرفتـــن در فضـــای دعـــا، ایمـــان، معنویـــت، آرامـــش، 
زیبایـــی، تاریکـــی، ســـتاره، مـــاه، خلـــوت و شـــرایط و 
کـــه در مراســـم شـــب های  فضـــای فـــراوان دیگـــری 
قـــدر اســـالمی وجـــود دارد، عواملـــی هســـتند کـــه باعـــث 
کـــه ایمـــان قلبـــی دارد به واســـطه  می شـــود فـــردی 
ایمـــان خـــود بـــه ســـمت تعالـــی ســـیر کنـــد. ایـــن شـــب ها 
ــی،  ــروع خودشناسـ ــرای شـ ــب بـ ــن شـ ــد بهتریـ می توانـ
مـــرور زندگـــی، ارزیابـــی گذشـــته و مشـــکالت و معضالتـــی 

ــر گذاشـــته اســـت باشـــد. کنـــون پشـــت سـ کـــه فـــرد تا
بـــه گفتـــه ایـــن روان پزشـــک، شـــب قـــدر ســـنتی اســـت 
گاهانـــه و مخلصانـــه ســـپری شـــود، می توانـــد  گـــر آ کـــه ا
فـــرد را بـــه ســـمت رازهـــای درونـــی وی و عالـــم خلقـــت، 
تغییـــر و تحـــول ایمانـــی و وجـــودی، تعالی و رشـــد حرکت 
ـــا انجـــام ایـــن اعمـــال  ـــرد معتقـــد باشـــد ب دهـــد. اینکـــه ف
ـــد و  در شـــب های قـــدر بهتریـــن سرنوشـــت را رقـــم می زن
ـــذارد در  ـــای می گ ـــود برج ـــر روح و روان خ ـــی ب ـــر مثبت تأثی

ـــت.. ـــر اس ـــیار مؤث ـــر بس ـــن ام ای
بوالهـــری خاطرنشـــان کـــرد: انســـان در ایـــن شـــب ها 
می توانـــد در عالی تریـــن شـــرایط روانـــی، معنـــوی، 
جســـمی و اجتماعـــی قـــرار گیـــرد و تأثیـــر بیشـــتری بـــر 

رفتـــار خـــود و دیگـــران داشـــته باشـــد.
رئیـــس مرکـــز تحقیقـــات ســـالمت معنـــوی متذکـــر 
ـــث  ـــا باع ـــت دع ـــان داده اس ـــی نش ـــات علم ـــد: تحقیق ش
ــت  ــدن، فعالیـ ــی بـ ــالمتی، آرامـــش، ایمنـ ــود در سـ بهبـ
فیزویولوژیـــک قلـــب و ریـــه و عضـــالت و اندام هـــا 
می شـــود. بـــدون تردیـــد فـــردی کـــه بـــا ایـــن رویکـــرد 
در ایـــن شـــب ها دعـــا می کنـــد در خـــود، خانـــواده و 
محیـــط تحـــول ایجـــاد می کنـــد. وقتـــی انســـان بـــا ایـــن 
گی هـــای معنـــوی در ایـــن شـــب ها دســـت بـــه دعـــا  ویژ
می شـــود، اثـــرات مانـــدگاری در رفتـــار، بـــاور، تعهـــد، 
وجـــدان و عملکـــرد درســـت در زندگـــی اش بـــه وجـــود 

. یـــد می آ
رئیـــس دانشـــکده علـــوم رفتـــاری و ســـالمت روان در 
پایـــان افـــزود: بررســـی ها نشـــان داده اســـت دعـــا و 
خلوت گزینـــی باعـــث تغییـــر در فیزیولـــوژی مغـــز، بـــدن 
ـــانی  ـــرای انس ـــن ب ـــود؛ بنابرای ـــان می ش ـــای انس و رفتاره
کـــه خطاهـــا، کاســـتی ها، ضعف هـــا و اضطراب هایـــی 
در زندگـــی گذشـــته خـــود داشـــته، پنـــاه بـــردن بـــه  
معنویـــت و پـــروردگاری کـــه هســـته معنویـــت و معنـــای 
زندگـــی اســـت، می توانـــد ســـالمت جســـمی، روانـــی، 

اجتماعـــی و معنـــوی فـــرد را تضمیـــن کنـــد.
کـــه  وی در پایـــان افـــزود: در تحقیقـــات دیده شـــده 
گفته شـــده در مـــورد افـــراد و  اثـــرات مثبـــت مـــوارد 
ــت  ــن داری و معنویـ ــه دیـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ جمعیت هایـ
درونـــی، مخلـــص، بی ریـــا، بـــدون جســـت وجوی 
مادیـــت و آسیب رســـانی بـــه دیگـــران و جامعـــه و یـــا 
ــهور در معنویـــت و  ــناس مشـ ــورت روان شـ ــول آلپـ ــه قـ بـ
دیـــن داری »درونی«اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
ـــر چنیـــن عمـــل نکنـــد و در این گونـــه عبـــادات بـــه  گ فـــرد ا
آنچـــه خـــود می خواهـــد و خـــود می اندیشـــد عمـــل کنـــد 
)دینـــداری بیرونـــی( پاســـخ مفیـــدی نخواهـــد گرفـــت.
  منبع: بهداشت نیوز
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در شماره قبلی خبرنامه به نکاتی درباره ورزش در 
ماه مبارک رمضان و  تغذیه مناسب برای ورزشکاران 

پرداختیم. در ادامه به نکات دیگری اشاه می کنیم.
زمان ورزش

بهترین زمان ورزش در ماه مبارک رمضان چهار ساعت بعد از افطار است و 
برگزاری مسابقات ورزشی بالفاصله بعد از افطار ازنظر علمی قابل پذیرش 
نیست. ورزش کردن بالفاصله بعد از افطار موجب خستگی، وارد آمدن 
فشار بر سیستم عصبی، مفصلی، گوارشی و به ویژه عضالنی است و در 
نهایت ممکن است موجب بیماری ها و آسیب های ورزشی شود. فاصله 
بین غذا خوردن و ورزش کردن باعث می شود تا بدن فرصت هضم غذا را 

داشته باشد و خون به راحتی در عضالت جریان پیدا کند.
نحوه انجام تمرینات

ورزشکاران سعی کنند در ماه مبارک رمضان تمرینات ورزشی خود را 
سبک تر انجام دهند، زیرا انجام حرکات ورزشی سنگین موجب از دست 

دادن نمک، آب زیاد و ضعف شدید در ورزشکاران می شود.
 ورزش های مناسب

انجام ورزش های مناسب، مانند شنا و پیاده روی برای آماده نگه داشتن 
بدن ورزشکاران ضروری است.

خواب
در ماه مبارک رمضان سعی کنید شب ها زود بخوابید تا بتوانید سحر 
به موقع )تقریبا 1:30 ساعت قبل از اذان صبح( بیدار شوید. با این روش از 
ورود مقدار زیادی غذا و مایعات به معده و تجمع آن ها جلوگیری می کنید 

و هضم غذا نیز راحت تر خواهد بود.
مصرف پروتئین ها

میزان انرژی دریافتی از پروتئین در ورزشکاران نباید باال باشد. کافی است 
آن ها حدود 1۵ تا ۲0 در صد کل انرژی دریافتی روزانه را از پروتئین بگیرند، 
زیرا مصرف زیاد پروتئین سبب ایجاد مواد زائد در خون می شود و احساس 
خستگی را در هنگام ورزش برای ورزشکاران به وجود می آورد. درصورتی که 
فردی بعد از افطار قصد تمرین ورزش سنگین یا مسابقه ورزشی را دارد، 
غ  بهتر است قبل از شروع مسابقه، هنگام افطار از گوشت، زرده تخم مر
و ماهی استفاده کند. مصرف مایعات فراوان ازجمله آب میوه ها قبل از 

ورزش هم مناسب است. وعده شام ورزشکاران بهتر است شامل مقدار 
غ، گاو، گوساله و... باشد. مناسبی گوشت مر

مصرف مواد غذایی
گروه نان و غالت: این گروه منبع خوب کربوهیدرات های مرکب 
است و منبع تأمین انرژی، پروتئین، مواد معدنی و فیبرها به شمار می آید.
گروه لبنیات: شیر، ماست، پنیر، محصوالت لبنی منابع خوب 
پروتئین و کلسیم هستند که برای حفظ بافت بدن و عملکردهای متعدد 

فیزیولوژیک ضروری محسوب می شوند.
گروه سبزیجات: سبزیجات منبع خوب فیبرهای غذایی و تأمین 
کسیدان هستند. این مواد در  سایر مواد شیمیایی گیاهی دارای آنتی ا
جلوگیری از سرطان، بیماری های قلبی عروقی و بسیاری از بیماری های 

دیگر مفیدند.
گروه میوه ها: میوه ها را به عنوان آخرین قسمت شام و به فاصله کمی 
بعد از آن مصرف کنید تا باعث سهولت هضم غذا شود و از بروز بسیاری از 
مشکالت جلوگیری کند. میوه های ترش  ویتامین های موردنیاز  بدن را 
فراهم می کنند و منبع خوبی از فیبرهای غذایی هستند. میوه ها و 

مخلوطی از مغزها را می توان بعد از شام یا قبل از خواب مصرف کرد.
آب: استفاده به موقع و به اندازه آب از دیگر نکاتی است که باید در طول 
این ماه به آن توجه کرد. در ماه مبارک رمضان کم آبی می تواند در برخی از 
موارد به خصوص هنگام ورزش کردن مشکل ساز شود، اما با تغییر در 
کرد. ورزشکاران  برنامه های ورزشی می توان با این مشکل مقابله 
می توانند برنامه ورزشی صبح خود را به عصر و بعد از افطار منتقل کنند و 

به این ترتیب، احتمال وقوع مشکالت را به حداقل برسانند.
به افرادی که امکان تغییر برنامه ورزشی خود را ندارند نیز توصیه می شود 
که در هنگام سحر و افطار مقدار بسیار زیادی آب بنوشند تا عالوه بر اینکه 
این نیاز بدن را مرتفع کرده باشند، مقداری آب در بدن ذخیره کنند تا 
در موقع نیاز و از دست رفتن آب بدن، از آن بهره جویند و به این ترتیب 

احتمال وقوع خطرات ناشی از کم آبی را به حداقل برسانند.
عدم مصرف زیاد نمک به دلیل دفع مایعات و اسیدفولیک از بدن و 
احساس تشنگی توصیه نمی شود. با یک رژیم متعادل و صحیح، نمک 

کافی به بدن ورزشکاران می رسد.

نحوه پخت غذا
ورزشکاران در این ماه سعی کنند از مصرف غذاهای سرخ کرده خودداری 
و برای طبخ غذا از روش های دیگری مثل آب پز کردن و یا بخارپز کردن 
استفاده کنند. برای جلوگیری از عطش هنگام سحر از خوردن غذاهای 
خشک نظیر کوکوی سبزی، کوکوی سیب زمینی، کتلت و گوشت های 

غ و ماهی خودداری کنید. سرخ شده مثل کباب، جوجه کباب، مر
این غذاها به همراه غذاهایی که ادویه زیاد دارند، باعث عطش زیاد و 
ترش کردن معده می شوند. تمام روزه داران، خصوصا آن ها که دچار 
بیماری های گوارشی و معده هستند، باید سعی کنند از خوردن آن 
غذاها بپرهیزند و از لیموترش، ماست و سبزی خوردن در کنار غذای 
خود استفاده کنند. ضمنا خوب است ۶ تا ۸ لیوان آب در فاصله افطار 
تا سحر نوشیده شود و برای پیشگیری از احساس تشنگی در طول 
ساعات روز، لیموترش تازه در پایان سحری مصرف شود. همچنین 
مصرف شربت عسل )یک قاشق کوچک عسل به اضافه یک لیموترش 
تازه( در سحر به ورزشکاران کمک می کند که در طول روز دیرتر تشنه 

شوند.
ناراحتی های گوارشی

روزه داران برای پیشگیری از بروز ناراحتی های گوارشی و ترش کردن و 
سوزش سر معده، باید از مصرف زیاد غذاهای شیرین و چرب مانند زولبیا 
و بامیه در افطار یا سحر پرهیز کنند. مصرف سس مایونز، خامه، سوسیس 
و کالباس نیز در افطار یا سحر مناسب نیست، زیرا این غذاها زمینه بروز 

ناراحتی های گوارشی نظیر ترش کردن معده را فراهم می کنند.
برای دور ماندن از عوارض بعدی در دستگاه گوارشی، ورزشکاران روزه دار 
باید از خوردن غذاهای چرب، حجیم و نفاخ، محرک و پرنمک در افطار 
و سحر پرهیز کنند. برای تأمین قند خون افراد روزه دار همانند زمانی که 
روزه دار نیستند، باید سه وعده  غذا بخورند که آن وعده ها شامل سحر، 
افطار و شام است. البته مصرف غذا در دو وعده سحر و افطار نیز اشکال 
ندارد. بهتر است غذای مصرفی در سحر ویژگی وعده نهار را داشته باشد.

استفاده از خرما در ماه مبارک رمضان، به خصوص در هنگام افطار، برای 
تأمین قند خون فرد روزه دار بسیار مؤثر است.

تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان در آخرین دیدار 
مرحله سوم دور برگشت لیگ برتر هندبال، با پیروزی 
مقابل مس کرمان به عنوان تیم صدرنشین به مرحله 

پلی آف صعود کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در چهارچوب 
رقابت های مرحله سوم دور برگشت لیگ برتر هندبال آقایان باشگاه های 
کشور، دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و مس کرمان در سالن هندبال شهید 
میثمی اصفهان، به مصاف هم رفتند که در نهایت، این دیدار با نتیجه ۲۷ 

بر ۲۲ به سود طالیی پوشان سپاهان تمام شد.
طالیی پوشان در نیمه نخست توانستند با کسب نتیجه 13 بر 11 مس 
کرمان را مغلوب خود کنند، اما بازی همچنان ادامه داشت و بازیکنان 
فوالد مبارکه سپاهان در نیمه دوم نیز به برتری ادامه دادند تا پیروزی 
گردان مجید رحیمی زاده تا آخرین دقایق بازی  خود را پررنگ تر کنند. شا
دست از تالش برنداشتند و توانستند به راحتی با غلبه بر تیم حریف، بازی 

را با نتیجه ۲۷ بر ۲۲ به سود خود تمام کنند.

 ورزش        

تیم هندبال سپاهان نوین آخرین بازی خود را در این 
فصل از مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه های 

کشور، با پیروزی به پایان رساند.
گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان، در  بـه 
چهارچـوب رقابت هـای مرحله سـوم دور برگشـت لیگ برتـر هندبال 

آقایـان باشـگاه های کشـور، تیـم سـپاهان نویـن در آخریـن بـازی 
مرحله سوم دور برگشت لیگ برتر هندبال، در سالن هندبال شهید 
سـجادی اصفهـان مقابـل پـاس ناجـای قـم قـرار گرفـت و در نهایـت، 

ایـن دیـدار بـا نتیجـه 3۴ بـر ۲۶ بـه پایـان رسـید.
گردان مرتجـی از دقایـق نخسـت بـازی را بـا برتـری آغـاز کردنـد و  شـا

در ادامـه قوی تـر ظاهـر شـدند تـا اختـالف امتیـازی را بیشـتر کننـد و 
در پایـان توانسـتند آخرین بـازی خـود را با نتیجـه 3۴ بـر ۲۶ بـه پایان 

برسـانند.
 سپاهان نوین با این نتیجه در اولین سال حضور خود در لیگ برتر هندبال 

کشور به رتبه پنجم جدول رسید.

برگزاری مرحله هشتادوششم مسابقه 

عکس ورزش در منزل

 برگزاری تست آمادگی جسمانی

 تیم های کوهنوردی )آقایان(

رزرو تأسیسات ورزشی در سال 1401

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 هشتادوششم این مسابقه شـرکت کنند.

به اطالع همکاران محترم شرکت فوالد مبارکه می رساند با   
توجه به کاهش آمار مبتالیان به ویروس کرونا، امور ورزش فوالد 
مبارکه در نظر دارد جهت عضویت در تیم های کوهنوردی آقایان 
سال 1۴01 خود، از افراد واجد شرایط ثبت نام به عمل آورد. لذا 
کسن کرونا را دریافت و مدارک کارآموزی  متقاضیانی که سه دوز وا
کوه پیمایی، سنگ نوردی و برف را از فدراسیون کوهنوردی 
جمهوری اسالمی ایران اخذ نموده اند، باید جهت انجام تست 
و   ۲۲ خ  مور جمعه  و  پنج شنبه  روز  در  جسمانی  آمادگی 
1۴01/0۲/۲3 رأس ساعت 9 صبح به همراه کلیه تجهیزات 
کوهنوردی و سنگ نوردی خود در مکان کوه صفه )زمین چمن 
اسکیت( حضور به هم رسانند. جهت کسب اطالعات بیشتر با 

شماره تلفن ۴0099 تماس حاصل فرمایید.

ضمن قبولی طاعات و عبادات، به اطالع همکاران گرامی   
و خانواده محترمشان می رساند امور ورزش فوالد مبارکه در نظر 
دارد ارائه خدمات ورزشی خود را )به غیر از استخرها( از ساعت 
خ 1۴01/0۲/0۴ به شیوه رزرو امتیازی آغاز  1۲ روز یکشنبه مور
کند. لذا خانواده بزرگ فوالد مبارکه می توانند با مراجعه به 
وب سایت امور ورزش در پرتال کارکنان و یا آدرس اینترنتی 
SPORT.MSC.IR اقدام به ثبت رزرو تأسیسات ورزشی سال 
1۴01 نمایند. بدیهی است ارائه سانس های تفریحی و آموزشی 
استخرها بعد از ماه مبارک رمضان و در صورت بازگشایی 
استخرها امکان پذیر است. شایان  ذکر است متقاضیان محترم 
کسن کرونا را  استفاده از خدمات امور ورزش باید سه دوز وا

دریافت کرده باشند.

کورازبکستان برتریفوالدمبارکهسپاهانبرپاختا دعوتسهسپاهانیبهاردویتیمهایملی

کور  جدال تیم های فوتبال فوالد مبارکه سپاهان ایران و پاختا
گردان محرم نویدکیا خاتمه یافت. ازبکستان با برتری شا
گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، جمعه دوم  به 
اردیبهشت ماه در چارچوب هفته پنجم رقابت های لیگ قهرمانان 
کور ازبکستان به  آسیا، تیم های فوالد مبارکه سپاهان ایران و پاختا
مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به نفع تیم فوالد 
مبارکه سپاهان به پایان رسید.

سه بازیکن بلندقامت فوالد مبارکه سپاهان به اردوی تیم های ملی 
جوانان و نوجوانان والیبال دعوت شدند.

 به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، ماهان برزکار 
از تیم والیبال نوجوانان و متین جعفری و مهدی بیاتی از تیم والیبال 
جوانان فوالد مبارکه سپاهان به مرحله نهایی اردوی تیم های ملی 
والیبال دعوت شدند. تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران خود را برای 
حضور در رقابت های قهرمانی آسیا آماده می کند.

ورزش و تغذیه در ماه رمضان

 صعود تیم هندبال
  به مرحله پلی آف لیگ برتر با طعم صدرنشینی

 ورزش         ورزش        

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله هشتادوپنجم(

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

احمد پیرعلی ۹۷۴۵۳6

سید ایمان موسوی ۹6۵۴۸۰

عباس عطایی ۹۹۴6۹۱

اطالعیه

پیروزی سپاهان نوین در ایستگاه آخر لیگ برتر هندبال کشور



جمعه دهم اردیبهشت 13۶1، تیپ ۲۷ محمد   
رسول اهلل با اعزام رزمندگان خط شکن گردان سلمان 
نخست  مرحله  اهواز-خرمشهر،  جاده  به سوی 
عملیات بیت المقدس را شروع کردند. هدف تصرف 
جاده استراتژیک اهواز-خرمشهر بود، زیرا با شکستن 
خط دشمن در این منطقه، نیروهای ما تانک و ادوات 
زرهی و مکانیزه خود را به سرعت روی جاده مستقر 
می کردند و به سوی خرمشهر به حرکت درمی آوردند. 
نیروهای گردان سلمان حوالی ساعت 10 شب با عبور 
از رود کارون و رسیدن به جاده با دشمن درگیر شدند. 
آن هم در شرایطی که گردان های دیگر پشت خط 
منتظر بودند تا با شکسته شدن خط توسط گردان 
تحت امر حسین قجه ای بتوانند از سمت چپ و راست 
دشمن وارد عمل شوند. بچه های گردان سلمان در 
همان لحظات اول رسیدن به خط دشمن، حوالی 
ساعت 11.۵ شب گرفتاِر حلقه محاصره نیروهای عراقی 
شدند. ارتش عراق از حساسیت منطقه باخبر بود و به 
همین دلیل دو تیپ تقویت شده زرهی و مکانیزه را به 

منطقه درگیری فرستاد.
 »حاجی جان! خط رو شکستیم، ولی حاال افتادیم 
توی حلقه! دارن از پشت سرو روبه رو بچه هامونو 
می کوبند، مفهومه؟« این صدای مضطرب، اما محکم 
حسین بود که از پشت گوشی بی سیم پی آرسی به 
گوش حاج همت می رسید. حاجی لحظه ای سکوت 
کرد. بعد بالفاصله با بی سیم روی کانال دو تیپ مجاور 
یعنی نجف اشرف و عاشورا رفت. با هماهنگی که حاج 
همت با فرماندهان این دو تیپ انجام داد، گردان های 
نجف و عاشورا هم از دو جناح به خط زدند و درگیر 

شدند، ولی خط شکسته نشد، زیرا قلب دست دشمن 
بود و حرکت های جناحی فایده ای نداشت. از سوی 
دیگر به دلیل نزدیکی بیش ازحد گردان سلمان با دو 
تیپ محاصره کننده امکان استفاده از آتش پشتیانی 
نبود، زیرا احتمال زیر آتش گرفتن نیروهای خودی زیاد 
بود. این وضع تا ساعت ۲.۵ شب ادامه داشت و اوضاع 
بسیار وخیم شد. کار به جایی کشید که حاج همت 
بعد از مشورت با حاج احمد متوسلیان، تصمیم گرفت 
گردان تازه نفسی را به صحنه نبرد اعزام کند. منتهی 
قبل از این کار، قرار شد گردان سلمان به هر قیمتی به 
عقب برگردد. به همین دلیل حاج همت روی کانال 
حسین قجه ای رفت: »حسین جان باید برگردی 
گه من توان شکستن  عقب!« حسین پاسخ داد: »ا
خط محاصره پشت سرم رو داشتم، چرا برگردم عقب؟ 

خب، خط جلو رو می شکنم می رم طرف خرمشهر.«
مکالمه حاج همت و حسین دقایقی طول کشید که 
سرانجام حسین در جواب اصرارهای بی امان حاج 
همت، حرف آخرش را زد و گفت: »حاجی جان یک 
کالم برنمی گردم. شما هم هر کاری که دلتان خواست 
بکنید والسالم.« حاج همت هم قید این مکالمه 
بی فایده را زد و بالفاصله همراه تعدادی نیرو و دو 
بی سیم چی راهی خط شد. بامداد شنبه، یازدهم 
اردیبهشت بود که حاج همت و همراهانش حلقه 
محاصره را به طور معجزه آسایی شکستند و به محل 
استقرار گردان سلمان رسیدند. آنجا بود که حاج 
همت دلیل اصرارهای حسین بر ماندن را فهمید. 
تعداد نیروی قادر به رزم گردان سلمان از 3۵0 نفر به 
3۲ نفر رسیده بود. مابقی نیروها یا شهید و یا مجروح، 

حضرت علی )علیه السالم(:
که جان فرزند ابی طالب در دست اوست، هزار  کسی  قسم به 
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حدیث

اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــی

بیت المقدس از چند جهت برای مسلمانان دارای اهمیت است: نخست آنکه اولین قبله 
ک ریز مبارزه با بزرگ ترین دشمن اسالم و مهم ترین عامل وحدت میان  مسلمین جهان، اولین خا

مسلمانان سراسر دنیا است.
این اهمیت فوق العاده باعث شده است بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران، حضرت امام خمینی )ره(، 
جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز جهانی قدس بنامد، تا در این روز اهمیت بیت المقدس، جلوه گر و فریاد 

مبارزه با ظالم و دفاع از مظلوم، در سراسر جهان طنین انداز شود.
تنها راه از بین بردن ظلم یا جلوگیری از پیشروی آن، مبارزه است و انتفاضه فلسطین، یکی از همین 
گر چنین  مبارزه هاست که تابه حال باعث شده است رژیم صهیونیستی به هدف نهایی خود نرسد؛ که ا
می شد، دیگر فلسطینی وجود نداشت. تداوم انتفاضه، مقاومت جانانه ۲۲ روزه در غزه را پدید آورد. این 
مقاومت، نماد انتفاضه است و انتفاضه همان مبارزه با ظلمی است که روزی نماد آزادی قدس خواهد شد.

مبارزه نظامی یکی از راه های مقابله با رژیم غاصب صهیونیستی است، اما برای کشورهایی چون ایران که بنا 
بر مصالحی نمی تواند در میدان نظامی علیه اسرائیل حاضر شود، مبارزات دیگری هم وجود دارد که شرکت 
در راهپیمایی روز قدس و گرامی داشتن آن، یک نمونه از مبارزه فرهنگی با دشمن غاصب است. تحریم 
اقتصادی و قطع رابطه کشورهای اسالمی با رژیم اسرائیل و حامیان این رژیم، یکی از بهترین راه های مبارزه 
با رژیم صهیونیستی و دشمنان اسالم است که البته ملت های مسلمان باید این مهم را از دولتمردان خود 

که زیر بار این مبارزه نمی روند و متأسفانه دست دوستی با دشمن می دهند، مطالبه کنند. 

واقعه طبس یکی از آموزنده ترین حوادث سیاســـی نظامی در تاریخ معاصر به شـــمار می رود. 
ایـــن واقعه بـــه جهانیان ثابـــت کرد کـــه بـــا اراده خداوند، دسیســـه های شـــیطان بزرگ به واســـطه 
دانه های ریز شـــن خنثی می شـــود. در این زمینه در کتاب خاطرات سردار یوســـف فروتن که توسط 
مرکز اسناد انقالب اســـالمی منتشر شـــده آمده اســـت: گروه ضربتی که در طبس گرفتار طوفان شن 
شـــدند، حدود ۱۰۰ نفر و مجهز به وســـایل مختلف، ازجمله طناب و نردبان های تاشـــو بودند. آن ها 
برنامه ریزی کـــرده بودند کـــه از کویر وارد ایران شـــوند، ســـپس از بیراهه بـــه ورامین برونـــد و از آنجا با 

کامیون وارد تهران شوند و با عملیات خاص ضد گروگان گیری گروگان ها را از ایران خارج کنند. 
فردای آن روز خود را به محل حادثه رســـاندم. اثر هیچ نیرویی اال شـــن های نرم کویر نبود.انصافا طراحی 
دشـــمن خوب بود. جـــای ویـــژه ای را انتخاب کـــرده بودنـــد. دقت کـــردم دیـــدم چرخ هـــای هواپیمای 
غول پیکر C130 فقـــط به اندازه ۲ ســـانتی متر در زمیـــن فرورفته بـــود. گویی این فـــرودگاه را آمریـــکا از قبل 
درست کرده بود. ما با ماشـــین آهو مثل اینکه روی سطحی از سنگ رانندگی می کنیم. داخل هواپیمای 
نیمه ســـوخته و هلی کوپتر حـــدودا یک چهارم ســـوخته هنوز هیچ چیز دســـت خورده نبـــود. جنازه های 
نیم ســـوخته را برده بودند و جای جنازه سوخته روی شـــن ها بود. حدود ۵00 متر دورتر 3 هلی کوپتر سالم 
 روی زمین نشســـته بودنـــد از داخل ایـــن هلی کوپتر نیم ســـوخته بیرون آمـــدم و قصد رفتن به ســـوی آن

گهان فانتوم ها سررســـیدند و با سرعت همه اســـناد و مدارک را از بین بردند.   3 فروند دیگر را داشتم که نا
و در همین لحظه ۲ فروند هواپیما جنگنـــده همه آثار جنایت و مدارک را از بین بردند و فرمانده ســـپاه یزد 
نیز شهید شد.بعد از اینکه گزارش خدمت امام )ره( داده شد و شـــرح ماوقع به ایشان ارائه گردید، ایشان 
خیلی آرام و متین و با وقار همیشـــگی خـــود فرمودند: عجب! این آقایان می خواســـتند این طـــور ایران را 
گر برای  فتح کنند. حال کـــه آن ها قصد دارند گروگان ها را بگیرند، آن ها در سراســـر ایران پخـــش کنید که ا
بار دوم تصمیم گرفتنـــد حمله کنند، همـــه ایران را بگیرنـــد. ما نیز به دســـتور امام و بـــه کمک بچه های 

اطالعات، آن ها را در مشـــهد و تبریز و اصفهان و شـــهرهای مختلف پخش کردیم.

روز قدس؛ روز مبارزه با 
ظالم و دفاع از مظلوم

طوفان شن؛
 تجلی اراده خداوند

مناسبت

شهید قجه ای

شهید

مناسبت

عجب شام عجیبی است. روان بود سوی 
مسجد کوفه، قدم می زد و با هر قدمش عرش به هم 
ریخت در آن شب و لرزید به هر گام، دل حضرت 
زهرا، دل حضرت زینب، غریب و تک وتنها، نه دیگر 
رمقی مانده در آن پا، نه دیگر نفسی در بدن خسته 

موال.
به چشمان پر از اشک و قدی تا، پر از وصله عبایش، 
پر از پینه دو دستان عطایش، رسید او به در مسجد و 
پیچید در آفاق نوایش، علی گرم اذانی ملکوتی و مالئک 
همه حیران صدایش، گل خلقت حق رفت روی منبر 
کت و خاموش زمین رام ز  گلدسته و تکبیرزنان، سا
آن، محو تماشا همه ذرات جهان، باز در آن بزم اذان، 
ناله آهسته یک مادر محزوِن که می گفت: عجب شام 

غریبی شده امشب، امان از دل زینب.
علی آمد و مشغول مناجات، زمین گرم مباهات، در آن 
جلوه میقات، عجب راز و نیازی، عجب سوزوگدازی، 
عجب مسجد و محراب و عجب پیش نمازی. علی بود و 
خدا بود، خدا بود و علی بود، علی گرم دعا بود، خدا گرم 
صفا بود، علی بود به محراب عبادت، علی رکن هدایت، 
همان مرد غریبی که به تاریکی شب ها، به یک دوش 
خودش نان و یکی کیسه خرما، َبَرد شام یتیمان عرب را. 
علی بود، همان خانه نشین شاه عرب، همسر زهرا. علی 
بود و نماز و دل محراب پر از عطر گل یاس در آن لحظه 
حساس قیامی که تجلی اش ُبَود روز قیامت، رکوعی پر 
از بارش انگشتر خیرات و کرامت، چه زیباست کالمش، 
قعودش و قیامش.ولی لحظه زیبای علی با شرری 
یک دفعه پاشید، از آن سجده که در آن بدن فاطمه 
لرزید، لب تیغ ستم بر سر خورشید درخشید، فرود آمد 
و شیرازه توحید فروریخت، علی ناله زد و آه علی با نفس 
فاطمه آمیخت: که  ای وای خدا، جان علی آمده بر لب 

امان از دل زینب.
همان سجده آخر که در آن فرق علی با لب شمشیر دو تا 

شد، همان سجده آخر که علی از غم بی فاطمه گی رست 
و رها شد، همان سجده آخر که حسن آمد و یک بار دگر 
بر پدر خسته عصا شد، تن غرق به خون پدرش را به در 
خانه رساند و به دعا گفت: خدایا کمک کن نرود جان 
ز تن زینب کبری، به این حال چو بیند پدرم را، دوباره 
حسن و یاد شب کوچه غم ها، دوباره حسن و قصه پر 
غصه بابا. بماند که چه آمد سر زینب، سِر شیر خدا، 

زخمی و مجروح، نشد باور زینب.
دوباره بدنی خونی و رخساره زرد و غم و بی تابی دختر، 
دوباره نفسی سوخته و غربت و بستر، دوباره به دل 
کنار بدن  کبری، شده تازه غم و غصه مادر،  زینب 
خسته حیدر. فضای در و دیوار، پر از درد و محن بود، 
نه صبری، نه قراری، به دل زینب و کلثوم و حسن بود.

در آن سوی دگر باز به جوش آمده غیرت به رگ غیرت 
ک علمدار،  دادار. چه طوفان عجیبی شده بر پا به دل پا
در آن سوی دگر مرد غریبی، غریبانه پر از غم، فقط ناله 
زد و گفت که بابای غریبم... . علی چشم گشود و به هر 
آنچه رمق بود، سوی صاحب آن ناله نظر کرد و بفرمود: 
گرچه که رسیده است چنین جان به لب من،  عزیزم... ا
کنارم تو دگر گریه نکن تشنه لب من. و رو کرد به عباس و 
صدا زد که بیا نور دو عینم ابوالفضل، عزیز دل من، جان 
تو و جان حسینم. و با دختر غمدیده خود گفت که 
ای محرم بابا، هنوز اول راهی. بیا همدم بابا تو باید که 
تحمل کنی این رنج و محن را پس از من، غم پرپر زدن و 
اوج غریبی حسن را، تو هستی و بال، دختر بابا تو و کرب و 
بال دختر بابا، تویی و بدن بی سر دلدار تو و اذیت و آزار، نه 
عباس و حسین اند کنارت، تو و کوچه و بازار، علی اشک 

شد و گفت: نگهدار همه طاقت خود را برای غم فردا.
علی رفت و صفا رفت ز خانه، دوباره غم تشییع شبانه. 
حسین و حسن و زینب و کلثوم همه خسته و مغموم 
و اندازه یک کوه، غم و درد به سینه دوباره همه رفتند 

مدینه.

علی؛ اولین مظلوم عالم

آینه آن سوی 

معرفی نمایش

تــاالر وحــدت کــه دو ســال و انــدی اســت بــه دلیــل همه گیری 
کرونــا، میزبان هیچ نمایشــی نبــوده، فروردیــن ســال ۱۴۰۱ پذیرای 

نمایش »آن سوی آینه« به کارگردانی علی سرابی بود.
ســرابی پیــش از ایــن، در ســال 9۶ ایــن نمایــش را در تئاتــر شــهرزاد 
گران روبــه رو شــد و یکــی از  ــا اســتقبال کم نظیــر تماشــا اجــرا کــرد کــه ب
پرمخاطب تریــن نمایش هــای آن ســال بــود و ایــن اجــرا بــرای دومین 

بــار در تــاالر وحــدت و در قالبــی وســیع تر روی صحنــه رفتــه اســت.
در اجــرای تــازه ایــن نمایــش النــاز حبیبــی بــه گــروه بازیگــران پیوســته 
اســت. بــر همیــن اســاس، ایــن نمایــش بــا بــازی ریمــا رامین فــر، مــارال 
بنی آدم، النــاز حبیبی، پژمان جمشــیدی و علی ســرابی روی صحنه 
مــی رود. مــارال بنــی آدم و النــاز حبیبــی هــر دو در یــک نقــش بــازی 
می کننــد و برخــی اجراهــا بــا حضــور مــارال بنــی آدم و برخــی دیگــر بــا 

حضــور النازحبیبــی اســت.
کمــدی فرانســوی نوشــته فلوریــان زلــر،  »آن ســوی آینــه« یــک 
نمایشنامه نویس شناخته شده فرانسوی است و داستان آن درباره 

روابــط دو زوج اســت کــه بــا بحــران روبــه رو شــده اند.
علــی ســرابی پیــش از ایــن »برنــارد مــرده اســت« و »خــدای کشــتار« 
را کارگردانــی کــرده بــود. او در »خــدای کشــتار« به خوبــی توانســته 
کــه در  بــود فضــای خــاص نمایشــنامه های »یاســمینا رضــا« را 
گســتره ارتبــاط میــان شــخصیت ها و براســاس یــک مســئله ســاده 
و پیش رونــده شــکل می گیــرد به درســتی توســعه بخشــد. اتفاقــا 
»آن ســوی آینه« بــا وجــود تفاوت هایــش، در لحــن، فضای داســتان و 
ســاختار بی شــباهت به »خدای کشــتار« نیســت. نمایشــنامه ای که 
ــا  ــرد و اساس ــرار می گی ــت ق ــور روای ــخصیت ها مح ــن ش ــه بی در آن رابط
داســتان برپایــه ایــن روابــط شــکل گرفتــه اســت. در ایــن ســاختار 
نه چنــدان پیچیــده یــک مســئله ســاده و کوچــک اهمیــت پیــدا 
می کنــد. همه چیــز بــر همیــن مســئله متمرکــز می شــود و به مــرور 
مســئله برجســته و مهــم می شــود و دنیــای نمایــش را در برمی گیــرد.

تفــاوت مهــم »آن ســوی آینــه« ایــن اســت کــه محوریــت مســئله بــر 
اهمیــت یــک شــخصیت منطبــق اســت. درواقــع دنیــای »آن ســوی 
ــه تعــداد شــخصیت ها )مثــل آنچــه در خــدای کشــتار وجــود  آینــه« ب
دارد( تقســیم نمی شــود، بلکــه براســاس محوریــت و ســتون حضــور 

یــک شــخصیت )دنیــل( عمــق و گســترش پیــدا می کنــد.
زلــر در »آن ســوی آینــه« رفتــار آدم هــا را تحلیــل می کنــد. او شــخصیت 
نمایشــنامه اش را در مواجهــه بــا یــک موقعیــت جدیــد قــرار می دهــد 
و  کنش هــا  وا رفتارهــا،  خواســته ها،  تــازه  موقعیــت  ایــن  در  و 
ــر ارزیابــی می کنــد. در وضعیــت  وسوســه هایش را مثــل یــک تحلیل گ
موجــود، »دنیــل« در آرامشــی پایــدار زندگــی اش را می کنــد. درام 
ــر یــک موقعیــت متفــاوت  ــا او در براب امــا موقعیتــی را فراهــم مــی آورد ت
ــار دیگــر  ــواده و فضــای اجتماعــی پیرامونــش یک ب خــودش را در خان
بازتعریــف کنــد. روان شناســی و جامعه شناســی فــردی هم زمــان 
ژرف ســاخت »آن ســوی آینــه« را در معــرض ارزیابــی و تحلیلــی قــرار 
می دهنــد. فــرد و خانــواده در ایــن گســتره به درســتی مــورد آزمــون 

قــرار می گیرنــد. 
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در گوشه ای افتاده بودند. حاج همت زیر آن آتش سنگین همچنان به 
حسین اصرار می کرد برگردد و حسین انکار می کرد، تا جایی که حاج همت 

برای اولین بار گفت: »من به تو دستور می دم برگردی!«
حسین حرف حاجی را دور زد و گفت: گردانی را که بچه هایش شهید و 
مجروح شدند در این قتلگاه رها کنم و برگردم عقب؟ نه حاجی شما برگرد 
عقب ما به یاری خدا مقاومت می کنیم. باز هم حاجی جلوی حسین 
کم آورد و دیگر حرفی برای گفتن نداشت. حاج همت بعد از دقایقی که 
با دوربین مواضع دشمن را مورد بررسی قرار داد با حسین و بچه های 
گردان خداحافظی کرد تا به عقب برگردد. آن ها برای برگشتن باید دوباره از 
حلقه محاصره عبور می کردند. حاج همت و همراهانش در میان آن آتش 
سنگین با هر مصیبتی خود را به عقب رساندند. هوا کم کم روشن می شد 
ک تر، زیرا با روشن شدن هوا آتش هواپیماها و بالگردها  و وضعیت خطرنا
هم بر منطقه اضافه می شد. ساعت ۸ صبح یازدهم اردیبهشت بود که 
حاج همت دستور داد گردان های عمار و انصار وارد عمل شوند و به هر 
طریقی حلقه محاصره دشمن را بشکنند. به یاری خدا ساعت 1۲ ظهر پس 
از ۴ ساعت درگیری این دو گردان توانستند حلقه محاصره را بشکنند و به 
مواضع گردان سلمان برسند. وقتی نیروهای این دو گردان به بچه های 
گردان سلمان رسیدند، حتی یک نفر از آن ها هم زنده نمانده بود؛ حتی 
خود حسین هم در آخرین لحظات به طور مظلومانه ای شهید شده بود. 

آری بچه های گردان سلمان خوب ایستادگی کردند.

   منبع: سامانه بنیاد شهید


