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2 از طرح مباحث کلی و  تکراری اجتناب کنیم؛ 
فوالد مبارکه راهکار مناسب برای گذر از چالش های صنعت فوالد  را  دارد

مدیرعامل فوالد مبارکه در دوازدهمین همایش چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ؛

مدیرعامل فوالد مبارکه در اولین همایش بوم کسب وکار:

فوالد مبارکه درصدد تحقق مدل  
اقتصاد غیرنفتی برای کشور است
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یادداشت مدیر مسئول

گهی آ

در قرنی به سر می بریم که ارتباطات و وسایل ارتباطی مهم ترین ابزار 
تأثیرگذاری بر ذهن، فکر و ِخرد فردی و جمعی است و شبکه های اجتماعی و 

رسانه های گروهی بیش از سایر نهادهای اجتماعی مؤثر و جریان سازند.
درچنین شرایطی، اهمیت توجه به افکار عمومی و ابزارهای اقناع و اطالع رسانی 
به آن ها مورد توجه بیشتری واقع شده و رسالت خطیر حفظ و حراست از منافع هر 
سازمان، برقراری ارتباط با افکار عمومی، تسهیل ارتباط سازمان با مردم و ذی نفعان 
و اطالع رسانی درخصوص  تالش ها و اقدامات صورت گرفته بر دوش روابط عمومی 

نهاده شده است.
روابط عمومی بازوی ارتباطی سازمان با مردم و نهادی حساس و استراتژیک 
برای تعریف، تفسیر، توضیح و تبیین سیاست ها، راهبردها، برنامه ها، اقدامات و 
دستاوردهاست و به طور قطع، بخش زیادی از توفیق هر سازمان در اثرگذاری بر 

اذهان و افکار عمومی متأثر از عملکرد این نهاد است.
اشراف و نفوذ نظام ظالم و سلطه طلب بین المللی بر جریان رسانه ای و افکار عمومی 
جهانی، نکته ای انکارناشدنی است؛ عالوه بر این، خصومت نظام غرب با نظام 
اسالمی ایران موجب منازعه و راه اندازی جنگ عظیم تبلیغاتی و رسانه ای بر علیه 
عزم، اراده و خواست ملت ایران مبتنی بر خودکفایی و تکیه بر آرمان ها و ارزش های 
اسالمی شده و این مسئله ضرورت توجه به مسئله تبلیغ و تبیین خدمات و 

دستاوردهای نظام اسالمی در چهار دهه گذشته را  دوچندان ساخته است.
آنچه مسلم است این است که روشنگری به مصداق فریضه »امربه معروف« رسالتی 
گر واژه جهاد را تالشی  است که بر دوش تمامی افراد دغدغه مند جامعه نهاده شده و ا
برای مقابله با دشمن بدانیم، جهاد روشنگری و تبیین، همچون جهاد در راه خدا، 
جهاد علمی و جهاد اقتصادی، واژه ای مأنوس و مقدس در فرهنگ مقاومت، 

ایستادگی و پایداری است.
درچنین وضعیتی که همه تالش نظام غرب بر تضعیف روحیه مردم و تخریب 
اذهان عمومی درخصوص عملکرد نظام و کارگزاران اسالمی است، تعداد بسیاری 

از نخبگان، دلسوزان و متخصصان کشور، دل در گرو پیشرفت و تعالی این کشور 
نهاده اند. آمارها گواه این مسئله است که برخالف تمامی کارشکنی ها و تحریم ها، 
کنون در جایگاه دهمین  تنها در همین حوزه صنعت فوالد، ایران اسالمی هم ا
تولیدکننده فوالد جهان قرار دارد و توفیقات فراوان در اشتغال زایی صدها هزار نفر 
و ابتکارات، نوآوری ها و تولیدات فراوان به منظور تأمین نیازهای داخلی و صادرات 
به تمامی نقاط جهان، مؤید این نکته است که مقابله با بی انصافی مغرضانه نظام 

سلطه رسانه ای نیازمند جهاد اطالع رسانی و تبیین است.
البته به نظر می رسد شیوه های قدیمی اقناع افکار عمومی دیگر چندان کارگشا 
نیست و الزم است با بهره گیری از ابزارها و تکنیک های نوین ارتباطی، تبلیغاتی و 
روابط عمومی، خدمات نظام اسالمی در عرصه های مختلف معرفی و تبیین شود.

»جهاد تبیین« دغدغه ای اساسی است که از سوی رهبر فرزانه انقالب اسالمی 
به عنوان فریضه ای قطعی و فوری توصیه شده و قطع به یقین توقع از روابط 

عمومی ها در این خصوص دوچندان است.
27 اردیبهشت ماه در تقویم ایران اسالمی »روز ملی ارتباطات و روابط عمومی« 
نام نهاده شده و نام گذاری این روزمؤید جایگاه، نقش و تأثیرگذاری منحصربه فرد  
روابط عمومی در جامعه است؛ بنابراین شایسته است ضمن ستایش اقدامات 
کلیه همکاران و دست اندرکاران این بخش، همت و تالش آنان حرکتی جهاد گونه 
و مقدس دانسته شود؛ فعالیتی مقدس که ابالغ و اطالع رسانی، بیان حقیقت و 

کله اصلی آن است. واقعیت و شفاف سازی، شا
ضمن تبریک این روزبه تمام همکاران خدوم، پرتالش، زحمت کش و فعال عرصه 
ارتباطات و روابط عمومی در گروه فوالد مبارکه که با تالش شبانه روزی خود، نقش 
ویژه ای در دست یابی به اهداف و سیاست های گروه بر عهده  دارند، امیدواریم 
این سربازان جهاِد عظیِم تبیین به واالترین توفیقات در حوزه خود  دست یابند 
تا ان شاءاهلل  پشتیبانی مناسب و در خور جهادگران عرصه تولید کشورمان در گروه 

فوالد مبارکه به خوبی محقق شود.

روابط عمومی؛ منادی و مدافع جهاد تبیین
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بدین وسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد 
مبارکه می رساند با توجه به اینکه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت 
اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه در تاریخ 1401/02/15 به علت 
عدم حدنصاب الزم رسمیت نیافت، برابر مصوبه هیئت مدیره شرکت تعاونی 
مصرف کارکنان فوالد مبارکه، از اعضای محترم درخواست می شود جهت 
حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم با در دست 
کارت شناسایی، رأس ساعت 14:00 بعدازظهر روز چهارشنبه  داشتن 
1401/03/04 در محل سالن همایش نگین نقش جهان به آدرس اصفهان، 
سپاهانشهر، ابتدای بلوار قائم جنوبی، مجتمع تجاری-اداری نگین حضور 

یابند و یا نمایندگان خود را کتبا معرفی کنند.
بر اساس آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، هر فرد  عضو عالوه بر رأی خود، 
کثر حق سه رأی با اخذ وکالت قبلی و هر فرد  غیرعضو فقط حق یک رأی با اخذ  حدا
وکالت قبلی را دارد. ضمنا اخذ وکالت ها از تاریخ 1401/03/01 تا 1401/03/02 )به 
مدت 2 روز( در محل های ذیل  انجام می گیرد: 1- دفتر تعاونی واقع در شرکت 
فوالد مبارکه روبه روی مسجد جامع، ساختمان شماره یک، اتاق شماره 4؛  
2-سپاهانشهر، بلوار قائم جنوبی، مجتمع نگین، تعاونی مصرف فوالد مبارکه، 

امور سهام؛   3- دفتر کانون بازنشستگان )اصفهان خیابان آمادگاه(.
حضور عضو وکالت دهنده و وکالت گیرنده، با ارائه کارت شناسایی معتبر 

الزامی است.
دستور جلسه:

1-ارائه گزارش درخصوص نحوه خریدوفروش سهام معادن و فلزات و نحوه خرید 
کارخانه آب معدنی اشترانکوه و اتخاذ تصمیم در خصوص بند یک تکالیف مجمع 

عمومی مورخ 1400/10/15؛
2-ارائه گزارش روند اقدامات انجام شده در خصوص ارزیابی کلیه دارایی های 
شرکت و نهایتا مشخص کردن قیمت روز سهام تعاونی و اقدامات انجام شده در 
خصوص فروش دارایی ها )موضوع بند 4 و 3 تکالیف مجمع عمومی در تاریخ 

.)1400/10/15
جهت حضور در جلسه مجمع، رعایت دستورالعمل های بهداشتی ازجمله استفاده 
از ماسک، استفاده از وسایل و لوازم شخصی، استفاده از مواد ضدعفونی کننده 

و همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط اعضای محترم الزامی است.
 هیئت مدیره
  شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه

گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه آ
)نوبت دوم( تاریخ انتشار 1401/02/22
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سهم فوالد از صادرات کشور ۱۳ درصد است
معاون اقتصادی بنیان مستضعفان انقالب اسالمی گفت: از ۴۸ میلیارد دالر صادرات ایران در سال گذشته، ۱۳ درصد سهم فوالد بوده است.

ظرفیت باالی اصفهان برای تولید انرژی تجدیدپذیر
یک کارشناس و فعال حوزه انرژی گفت: اصفهان ظرفیت های بسیاری برای توسعه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر دارد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها تن از معلمان 
و فرهنگیان، آموزش وپرورش را تربیت کننده نسلی تمدن ساز 
خواندند و با تجلیل از تالش های معلمان به ویژه در دوران 
گفتند: نسل  کید بر بهبود مسائل معیشتی آنان  کرونا و تأ
نوجوان و جوان، باید دارای هویت ملی و اسالمی- ایرانی، 
گاه از اندیشه های امام و آرمان ها،  معتمد به نفس، مقاوم، آ

دانشمند و کارآمد پرورش یابد.
ایشان معلمان را مفتخرین به هدایت نسل های آینده خواندند 
و افزودند: هدف از دیدار با معلمان برجسته شدن نقش آنان و 
تثبیت و ماندگار شدن ارزش معلمی در افکار عمومی است تا هم 
معلم و خانواده اش به شغل او افتخار کنند، هم جامعه به معلم 

به چشم یک فرد مفتخر نگاه کند.
ایشان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی گفتند: معلم به معنای 
تعلیم دهندگی، ارزش بسیار بزرگی است زیرا خداوند به استناد 
آیات قرآن، تعلیم دهنده است و پیامبر و همه حکما، علما، 
دانشمندان و شخصیت های برجسته نظیر استاد شهید مطهری 

نیز دارای ارزش بسیار واالی معلمی هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: در کاربرد دوم که منطبق با کار 
آموزش وپرورش است، عالوه بر تعلیم دهندگی، ارزش باالتری نیز 
وجود دارد، زیرا مخاطب این تعلیم در بهترین سنین تأثیرپذیری 
و تربیت پذیری هستند و تعلیم آن ها، تأثیرگذاری بسیار بیشتری 

از تعلیم دیگر قشرها دارد.
ایشان با اشاره به هدف بلندمدت ایجاد تمدن نوین و شکوفای 
اسالمی گفتند: منابع انسانی زیرساخت هر تمدنی به شمار 
کنندگان تمدن نوین اسالمی نسلی هستند که  می رود و برپا
کنون در اختیار معلمان قرار دارند، بنابراین اهمیت و ارزش کار  ا

معلمی را باید از این زاویه درک کرد.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: این نسل با این هدف بسیار بزرگ 
باید دارای هویت ایرانی- اسالمی، اعتقادات محکم و عمیق، 
دارای اعتمادبه نفس، خودساخته، هوشیار در برابر تمدن های 
منسوخ شده شرق و غرب، دانشمند و کارآمد باشد تا بتواند آن 

تمدن عظیم را شکل دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تربیت عناصر برجسته در 
آموزش وپرورِش بعد از انقالب افزودند: به برکت تالش معلمان 
در چهار دهه اخیر، عناصری کارآمد در عرصه های مختلف رشد 
یافته اند، اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا، باید این گونه 

گیر شود. پرورش ها فرا
ایشان فرصت دوازده ساله آموزش وپرورش را برای تربیت 
گفتند: سازماِن گسترده  چنین نسلی، بی نظیر برشمردند و 
آموزش وپرورش در همه شهرها و روستاها، زمینه مناسبی دارد تا 
در پرتو تالش و مجاهدت معلمان، ارزش ها و آرمان های انقالب 
را به درستی به دل ها و گوش های آماده فرزندان ملت منتقل و 

هویت اسالمی- ایرانی را در آن ها نهادینه کند.
رهبر انقالب، وزارت آموزش وپرورش را دستگاهی بسیار پرعظمت 
و آینده ساز خواندند و افزودند: از امروِز آموزش وپرورش می توانیم 

فردای کشور را حدس بزنیم.
کید بر تمجید واقعی از زحمات معلمان افزودند: البته  ایشان با تأ
برای رسیدن به وضع مطلوب، مشکالت موجود باید با تدبیر، 

دانایی، همت، مجاهدت و شکیبایی حل شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشریح مسائل الزم برای حل 
مشکالت، به تدوین متن های مناسب آموزشی و تأمین کّمی 
معلِم موردنیاز آموزش وپرورش اشاره کردند و افزودند: کیفیت 
معلم و تدین، اخالق و مهارت های او بسیار مهم است و نباید 
به گونه ای باشد که رتبه های پایین کنکور سراغ معلمی بروند، 
البته امروز هم مثل برهه های مختلف معلمان متعهد و دلسوز 

کم نداریم.
رهبر انقالب در بیان چند نکته درباره آموزش وپرورش گفتند: 
دانش آموز باید دارای هویت ملی باشد و در کنار اهتزاز پرچم علم، 
با اعتمادبه نفس، پرچم »هویت ملی و پرافتخار اسالمی ایرانی« را 

هم به اهتزاز درآورد.
ایشان با انتقاد از ناآشنایی دانش آموزان با افتخارات کشور ازجمله 
عناصر پرتالش بعد از انقالب، بی اطالعی آنان از افکار راهگشای 
گاهی آنان  امام خمینی )ره( و آرمان های سرنوشت ساز انقالب و ناآ
گاه کردن نسل نوجوان  از حوادث انقالب گفتند: معلمان عالوه بر آ

و جوان، باید این گونه مسائل را با دل وجان آنان آمیخته سازند.
کید بر اختصاص ساعاتی به  حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأ
آموزش های مهارتی به جای مطالب غیرنافع گفتند: مسائلی 
همچون سبک زندگی اسالمی، تعاون و همکاری اجتماعی، 
مطالعه و تحقیق، فعالیت های جهادی، مبارزه با آسیب های 
اجتماعی و نظم و قانون گرایی ازجمله مهارت هایی است که 
باید در مدرسه آموزش داده و از دوران کودکی و نوجوانی در افراد 

نهادینه شود.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

تربیت نسل دارای هویت ملی، 
گاه برای تحقق تمدن  مقاوم و آ

شکوفای اسالمی

بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد، دوازدهمیـن همایـش 
چشـم انداز صنعـت فـوالد و سـنگ آهن ایـران بـا 
نگاهـی بـه بـازار از 1۹ تـا 21 اردیبهشـت ماه 1401 در 
گـرد تخصصـی بـا حضـور چهره هـای شـاخص حـوزه  قالـب 5 میز

صنعـت و معـدن کشـور در هتـل المپیـک تهـران برگـزار شـد.
محمدیاسـر طیب نیا مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکـه در دوازدهمین 
همایش چشم انداز صنعت فوالد و سـنگ آهن ایران با نگاهی به بازار، 
در پاسـخ به یکی از موضوعات مطروحـه میزگرد تخصصی چالش های 
صنعت فـوالد ایـران، ضمـن انتقـاد از عـدم تحقـق نتیجه گیـری کارآمد 
این همایـش طی سـال های گذشـته اظهـار کـرد: نزدیـک به یـک دهه 
اسـت که چالش های صنعـت فوالد مطـرح می شـوند، امـا راهکارهای 
واقعی برون رفت از این چالش ها همچنان به درسـتی ارائه نمی شود و 
در این همایش ها حرف تازه ای نمی شـنویم و شـاهد تکـرار حرف های 

گذشـته ایم.
وی بـا بیـان اینکـه راهکارهـای شـرکت فـوالد مبارکـه بـرای برون رفـت 
صنعـت فـوالد کشـور از چالش هـای موجـود آمـاده ارائـه اسـت، بیـان 
داشـت: ما انتظار داریم در چنیـن همایش هایی تعارض هـای موجود 
بررسی شوند، تعارض هایی که دالیل آن گفته می شود، اما قانع کننده 

نیسـتند.
کـه  گفتـه می شـود  مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه ادامـه داد: 
ظرفیت هـای آخـر زنجیـره فـوالد 105 درصـد اسـت، امـا بـا 35 درصـد 
ظرفیت در این بخش ها فعالیت می شود و  در ابتدای زنجیره فوالد خأل 
وجود دارد؛ پس باید مشوق هایی ایجاد شوند که آخر زنجیره فوالد نیز 
با قوت به تولید بپردازد، اما باز شاهد تعرفه گذاری برای صادرات فوالد 
هسـتیم، از طرف دیگر گفته می شـود نیاز داخلی به فوالد تنها نیمی از 
تولید آن است و فوالدسازان محصول خود را حتما در بورس کاال عرضه 
گر تقاضا نباشد، فوالد را صادر کنند. حال سؤال اینجاست که  کنند و ا

چـرا تعرفـه و عـوارض وضع می شـوند.
کنترل قیمت ها توسط فوالد مبارکه به صورت داوطلبانه

وی بـا بیـان اینکـه طـی ماه هـای اخیـر تنهـا صنعـت فـوالد توانسـت در 
انتهـای زنجیـره قیمت هـا را کنتـرل کنـد، گفـت: شـرکت فـوالد مبارکـه 
به صورت داوطلبانه ایـن کار را انجام داد. این در حالی اسـت که طی 5 
تا ۶ سال گذشـته قیمت مواد اولیه 1۹ برابر شـده، اما قیمت شمش در 

انتهـای زنجیـره 10 برابر شـده اسـت.
کید کرد: همچنین طی 5 سال گذشته قیمت گاز 20 برابر و  طیب نیا تأ
قیمت برق 13 برابر شده، اما از سوی دیگر گفته می شود همین صنایع 
بزرگ به حوزه ایجاد زیرساخت و احداث نیروگاه ورود پیدا کنند. وزارت 
نیرو به فوالد مبارکه اعالم کرده که نیروگاه احداث کند، اما از سوی دیگر 
وزارت نفت اعـالم کرده گاز نیروگاه بـه فوالد مبارکه اختصاص نمی یابد 
و سـازمان محیط زیسـت نیـز مجـوز نمی دهـد. اینهـا تعارض هایـی 
هسـتند که بایـد در ایـن همایـش مطـرح و بـا ارائـه راهکارهـای صحیح 

برطرف شـوند.
تسهیلگری دولت راهکار مهمی برای رفع چالش های 

فوالدسازان است
وی با اشـاره به مشـکل حمل ونقـل و کمبود زیرسـاخت ریلی در کشـور 
عنوان داشـت: فـوالد مبارکـه قصـد سـرمایه گذاری در حوزه زیرسـاخت 
گـر بـرای  حمل ونقـل را دارد، امـا متولـی امـر در وزارت راه می گویـد ا
حمل ونقـل ریلـی سـرمایه گذاری کنیـد، آن را بـه شـما برنمی گردانیـم 
و مانـع ایجـاد می کنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه مـا بـه دلیـل کمبـود 
لوکوموتیو مجبور به خرید آن هسـتیم و این مشـکالت همچنان ادامه 

پیـدا می کنـد.
محمـد یاسـر طیب نیـا در حاشـیه دوازدهمیـن همایـش »چشـم انداز 
صنعـت فـوالد و سـنگ آهن ایـران بـا نگاهـی بـه بـازار« در گفت وگـو بـا 
خبرنگار فـوالد اظهـار کـرد: سال هاسـت کـه از چالش هـا و تعارض های 
موجـود در زنجیـره فـوالد صحبـت می کنیـم و از دولـت انتظـار داریـم 
تسـهیلگری الزم در ایـن خصـوص انجام شـود تـا فعـاالن زنجیـره فوالد 
بتوانند چالش های موجود را حل وفصل کنند؛ به عبارت دیگر، انتظار 
این است که مصوبات، قوانین، مجوزها و تسهیل گری ها در جهت رفع 

ایـن چالش هـا باشـند.

وقتی فوالد مبارکه تحریم ها  را از طریق بومی سازی 
شکست می دهد

مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکه با اشـاره بـه تجربه موفـق فرصت دهی 
کنـون توانسـته  دولـت بـه بخـش خصوصـی یـادآور شـد: فـوالد مبارکـه ا
از طریـق بومی سـازی قطعـات و تجهیـزات موردنیـاز خـود، تحریم هـا را 
شکسـت دهـد؛ ایـن شـرکت در حـوزه نیروگاهـی و تولیـد بـرق بـا چالـش 
مواجه بـود که متولـی ایـن امـر یعنـی وزارت نیـرو بـا ورود فعاالنـه و حتی 
تعیین کننـده  بـرای سـرمایه گذاران، شـرایط سـاخت نیروگاه هـای 
موردنیـاز به ویـژه نیروگاه هـای انرژی هـای تجدیدپذیـر را فراهـم کـرد.

وی بـا اشـاره بـه ایجـاد بزرگ تریـن نیـروگاه خورشـیدی کشـور توسـط 
کثر 1.5 سـال آینده خاطرنشـان کرد: بـا تحقق این  فوالد مبارکه تـا حدا
امر فوالد مبارکه برداشت خود از شبکه سراسـری برق را به صفر خواهد 
رساند و در تأمین برق موردنیاز کشور نیز در کنار دولت خواهد بود. برای 
سرمایه گذاری در ایجاد دیگر زیرساخت ها همچون گاز نیز اعالم آمادگی 

کرده ایـم و انتظار داریم که بسـتر این کار فراهم شـود.
ایجاد وقفه در عملیات توسعه ای و وارداتی فوالد مبارکه با 

صدور بخشنامه های محدودکننده
طیب نیـا بـا اشـاره بـه هدف گـذاری کشـور بـرای دسـت یابی بـه اقتصـاد 
غیرنفتی متذکـر شـد: در چنین شـرایطی وقتـی سـخن از بحـران ارزی و 
لـزوم تـالش صادرکننـدگان بـرای واردات ارز بـه میـان می آیـد و یـا وقتـی 
شـرکتی بـه دولـت بـرای توسـعه زیرسـاخت ها کمـک می کنـد، انتظـار 
نداریـم مصوبه یا بخشـنامه ای در دولت تصویب شـود کـه صادرکننده 
نمونـه را تنبیـه کنـد، بلکـه انتظـار داریـم متناسـب بـا ایـن اقدامـات 
توسعه ای در کشور، بتوانیم ارز حاصل از صادرات خود را به راحتی برای 

ایـن توسـعه ها اسـتفاده کنیـم.
وی ادامه داد: صدور بخشـنامه های محدودکننـده باعث ایجاد وقفه 
در عملیـات توسـعه ای و وارداتی فـوالد مبارکه اسـت و این امـر در حالی 
اسـت کـه فـوالد مبارکـه از پیشـتازان عرصـه بومی سـازی کشـور اسـت؛ 
بنابراین انتظـار درک، همراهـی و حمایت های بیشـتر و همچنین رفع 

تعارض هـای موجـود از بدنـه دولـت در میان اسـت.
کتشافات  قوانینی که مانع ورود فوالد مبارکه به حوزه ا

معدنی می شوند
مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکـه با بیـان اینکـه در حـال حاضر تعـادل و 
کید کرد: در بخش پایین دسـتی  توازن در زنجیره فوالد وجود ندارد، تأ
با صدور مجوزهایی به اندازه 2 برابر برنامه از پیش تعیین شده، ظرفیت 
مازاد بر نیاز کشور ایجاد شده که همچنان نیز در حال گسترش است، 
امـا در بخـش باالدسـتی نه تنهـا شـاهد توسـعه متناسـب نبوده ایـم، 
بلکـه افـراد متولـی در ایـن بخـش نیـز خـود در بخـش پایین دسـتی 
سـرمایه گذاری کرده انـد. این هـا مـواردی اسـت کـه به اشـتباه طـی 
کنـون بایـد اصـالح و از تـداوم آن هـا  2 دهـه گذشـته اتفـاق افتـاده و ا

جلوگیـری شـود.
وی بـا اشـاره بـه چالـش کمبـود مـواد اولیـه فوالدسـازان کشـور بیـان 
داشت: فوالد مبارکه سال هاست که به عنوان فعال عرصه تولید فوالد 
کتشـافات معدنـی را دارد تا بتواند بخشـی  کشـور، قصـد ورود بـه حـوزه ا
از خـأل موجـود را جبـران کنـد، امـا ظرفیت هـای قانونـی ایـن اجـازه را بـه 
ایـن شـرکت نـداده اسـت؛ بنابرایـن بخشـی از ایـن رخدادهـا مربـوط به 
سیاسـت گذاری و بخش دیگر آن با فعاالن زنجیره فوالد مرتبط اسـت.

قانون جدید معادن در دست اقدام مجلس است
کبری تاالرپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس  عزت اله ا
کید بر ضرورت رفـع موانع از پیش  شـورای اسـالمی در این همایش با تأ
روی فوالدسازان اظهار کرد: مجلس شورای اسالمی وضع قانون جدید 
معادن را در دست اقدام دارد و پیوسته از بخش خصوصی برای حضور 
در جلسـات مرتبط با آن دعوت کرده است؛ بنابراین بخش خصوصی 

می تواند دیدگاه هـای خود را به مجلس منتقل کند.
وی در ادامه با بیان اینکه از زمان استقرار دولت جدید بسیاری از 
فرایندها اصالح شده و اهداف نیز در حال ساماندهی است، خاطرنشان 
کتشافات جدید  کرد: مدیران فعال در حوزه معدن درصدد افزایش ا
و عمیق هستند؛ وجود انرژی یک مزیت بسیار مهم در کشور ماست 
و از بخش خصوصی انتظار داریم مطالباتشان را به صورت حرفه ای و 

تخصصی پیگیری کنند و تسلیم تصمیمات غلط نشود.  مطالبه گری 
حرفه ای باید روزبه روز تقویت شوند.

آینده صنعت فوالد را باید با مدیریت مصرف انرژی گره 
بزنیم

رضـا محتشـمی پور معـاون معـادن و فـراوری مـواد وزارت صمـت 
نیـز در ایـن همایـش بیـان داشـت: امـروز در برنامه ریـزی راهبـردی، 
حرف های جدیدتری مطرح است که عمده آن مربوط به آینده است. 
برنامه ریزی کشور ما براساس افق 1404، مبنی بر تولید 55 میلیون تن 
فوالد اسـت و این در حالی اسـت که در سال گذشـته تقریبا ۶0 درصد از 
برنامه در زنجیره فوالد عملیاتی شد؛ در بخش سنگ آهن نیز ۸0 درصد 
ایـن برنامه محقـق شـد، امـا در بخـش پایین دسـتی و مقاطع فـوالدی 

این عـدد برابـر بـا 3۶ درصـد بود.
وی افـزود: بـا شـروع سـال جدیـد، بـه غیـر از مصوبـه عـوارض پلکانـی، 
مهم ترین بحث، صدور مجوزهای جدید بالوجه است و در این مسئله 
فشار بسیاری روی وزارت صمت وجود دارد. برای صدور مجوز احداث 

واحدهـای جدید، با مشـکل تأمین انـرژی مواجهیم.
معـاون معـادن و فـراوری مـواد وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: 
موضوع سنگ آهن چالش برانگیزترین موضوع در بحث توازن زنجیره 
فوالد اسـت. این در حالی اسـت که بحث معدن و تأمین سنگ آهن تا 
سـال ۹۹ موضوع اصلی معاونت معادن و فراوری مـواد وزارت صنعت، 
کنـون بحث تأمیـن انـرژی نیـز بـه آن اضافه  معدن و تجـارت بـوده، امـا ا

شـده است.
وی با اشـاره به افت تولید فوالد در کشـور در سـال گذشـته، گلـوگاه این 
کاهـش را چالش مواد اولیـه و انرژی دانسـت و افزود: مشـکل مهمی که 
دامن گیـر صنعـت فـوالد شـده تأمیـن گاز بـرای نیروگاه هـای بـرق اسـت 
و ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال 1401 محدودیت هـای انـرژی صنایع 

نسـبت به سـال های گذشـته بیشـتر خواهـد بود.
محتشمی پور تصریح کرد: آینده صنعت فوالد را باید با مدیریت مصرف 
که  انرژی گره بزنیم. در این زمینه توافقنامه های مهمی منعقد شده، چرا

محدودیت های انرژی در میزان تولید کشور بسیار تأثیرگذار است.
تبعات تورمی اعمال محدودیت برق به فوالدسازان بر 

سفره مردم خواهد بود
محمد اتابک معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی نیز 
در ایـن همایش گفت: صنعت فـوالد جهان طی یک دهه گذشـته 32 
درصد رشد داشته و میانگین تولیدات سالیانه آن نسبت به دهه قبل 

51 درصد افزایش پیدا کرده اسـت.
کـرد: فـوالد در تولیـد ناخالـص داخلـی  وی در ادامـه خاطرنشـان 
جهـان سـهم ۹5 هـزار میلیـارد دالری داشـته و می تـوان آن را شـاخص 
توسعه یافتگی هر کشور دانست. ایران یکی از پرشتاب ترین کشورهای 
جهـان در زمینـه توسـعه  صنعـت فـوالد بـوده کـه بـا مشـارکت دولـت و 
مدیران وقت عملکرد روبه رشدی داشـته؛ به طوری که 13 درصد از 4۸ 
میلیارد دالر صادرات کشور ما در سال گذشته سهم فوالد بوده است.
معـاون اقتصـادی بنیـاد مسـتضعفان انقالب اسـالمی بـا اشـاره بـه آمار 
۸.۹ میلیارد دالری واردات فوالد در سال 13۸۹ به کشور اذعان داشت: 
افتخار می کنیـم کـه در حال حاضـر به همین میـزان صـادرات فـوالد به 
گر بـرق صنایع کشـور ازجملـه فـوالد محدود  دیگر کشـورها داریـم، امـا ا
شـود، تولید فوالد کاهش می یابد و تبعـات تورمـی آن را در سـفره مردم 

شـاهد خواهیـم بود.
وی با بیان اینکه قطعی برق و افزایش بهای آن در سـال گذشـته منجر 
به افزایش هزینه تولید برای فوالدسازان شده است، افزود: هزینه های 
حمل ونقل به طور رسمی 30 تا 42 درصد و  در واقعیت حدود ۸0 درصد 
افزایش یافته و عالوه بر آن تأمین هزینه قابل توجهی برای افزایش بیش 
از 50 درصـدی حقـوق و دسـتمزد نیـروی انسـانی کشـور توسـط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عهده فوالدسـازان گذاشته شده که این 

امر مانع توسعه در کشـور خواهد بود.
گفتنـی اسـت دوازدهمیـن نمایشـگاه چشـم انداز صنعـت فـوالد و 
سـنگ آهن ایران با نگاهی به بازار از 1۹ تا 21 اردیبهشت ماه در کنار این 
همایش برپا بود که گروه فوالد مبارکه با حضور فعال در این نمایشگاه، 

به معرفـی آخریـن دسـتاوردها و محصـوالت خـود پرداخت.

از طرح مباحث کلی و  تکراری اجتناب کنیم؛ 
فوالد مبارکه راهکار مناسب برای گذر از چالش های صنعت فوالد  را  دارد

مدیرعامل فوالد مبارکه در دوازدهمین همایش چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ؛
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از معلمان مطرح کردند؛

کبری تاالرپشتی، رئیس کمیسیون  عزت اله ا
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

رضا محتشمی پور معاون معادن و 
فراوری مواد وزارت صمت

محمد اتابک معاون اقتصادی بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی

رزمایش حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان فوالد مبارکهدوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار 

عکس نوشت
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شرکت های دانش بنیان مؤلفه تحقق اقتصاد مقاومتی
دبیر مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: آنچه می تواند اقتصاد مقاومتی را محقق کند، شرکت های دانش بنیان است.

تالش دولت و مجلس برای حمایت از دانش بنیان ها
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان گفت: حمایت دولت و مجلس از شرکت های دانش بنیان، رونق تولید و اشتغال زایی را به همراه دارد.

 خـبــــــــــــــــــر      

فوالد مبارکه درصدد تحقق مدل اقتصاد غیرنفتی برای کشور است
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه به دنبال تحقق اقتصاد 
غیرنفتی، توسعه زیرساخت های کشور، ایفای نقش به عنوان موتور محرکه 
اقتصادی، الگوی ملی بنگاه داری و حفظ جایگاه برتر در صنعت فوالد و 
سازمانی جهان تراز است که همه این ها نیازمند تالش بی وفقه در کنار برنامه ریزی هوشمندانه 

است.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در اولین همایش 
بوم کسب وکار که در شرکت فوالد سنگان برگزار شد، ضمن قدردانی از تالش یکایک شرکت های 
زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه برای ثبت رکوردهای متعدد در ابتدای سال جاری اظهار کرد: هدف 
تأسیس فوالد مبارکه صرفا احداث یک کارخانه نبوده، بلکه این بنگاه اقتصادی از ابتدای راه اندازی 

در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور نقش آفرینی کرده است.
رمز موفقیت فوالد مبارکه بهره مندی از نیروهای جوان است

وی با بیان اینکه رمز موفقیت گروه فوالد مبارکه بهره مندی از نیروهای جوان، کوشا و فارغ التحصیالن 
بهترین دانشگاه های کشور است، افزود: استفاده از تکنولوژی روز، آموزش جامع و طراحی کامل 

مهندسی در فوالد مبارکه به تشکیل زنجیره کامل )از سنگ تا رنگ( منجر شده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: برای راه اندازی و ایجاد فوالد مبارکه، از همه 
ظرفیت های کشور ازجمله انرژی )برق و گاز( استفاده شد تا این مجموعه بتواند سهم بسزایی در 
تولید کشور داشته باشد. این شرکت برای ظرفیت تولید سالیانه 2.5 میلیون تن فوالد تأسیس شد، 

اما پس از گذشت 3 دهه توانست ظرفیت خود را افزایش دهد و به 7 میلیون تن برساند.
نباید از رقابت با کشورهای همسایه بازماند

وی با اشاره به تغییر فضای کسب وکار به دلیل پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان اذعان داشت: 

فوالد مبارکه به عنوان الگوی ملی بنگاه داری با سودآوری باال، در حال حاضر از شرایط مناسب تولید 
در کشور برخوردار است، اما در ادامه راه خود، درصدد به روز کردن فضای کسب وکار است.

طیب نیا تصریح کرد: کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس برای تولید فوالد، از تکنولوژی های 
که ظرفیت های ارزشمندی در کشور  روز دنیا استفاده می کنند و نباید از رقابت با آنان بازماند، چرا
ما برای تولید فوالد فراهم شده، اما به دالیل مختلف هنوز امکان بهره گیری کامل از این ظرفیت ها 

محقق نشده است.
لزوم توجه به باید بازارهای صادراتی و منطقه ای

وی ادامه داد: مصرف ما یک چهارم این ظرفیت است و باید بازارهای صادراتی و منطقه را مدنظر 
داشته باشیم، اما تحوالت بیرونی و شرایط داخلی کشور نیز تأثیرگذار است. فوالدسازان داخلی در 
حال حاضر با چالش تأمین مواد اولیه و عدم توازن زیرساخت ها )تأمین برق، گاز و آب، حمل ونقل 

و …( مواجه اند.
گر برای رسیدن به اهداف خود به درستی برنامه ریزی نکنیم،  مدیرعامل فوالد مبارکه متذکر شد: ا
میراث داران خوبی برای گذشتگانی که با تالش جهادی و تأسیس و توسعه مجموعه فوالد مبارکه، 

این میراث را به ما تحویل دادند، نخواهیم بود.
باید شرایط رقابتی موجود را به خوبی درک کنیم

کید کرد:  وی با بیان اینکه در حال حاضر باید شرایط رقابتی موجود را به خوبی درک کنیم، تأ
کنون باید شرایط تولید و رونق اقتصاد کشور را به گونه ای دیگر رقم بزنیم و با کسب دانش روز دنیا  هم ا

به عنوان شهروند مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای بهتر نقش آفرینی کنیم.
کید بر ضرورت حفظ جایگاه گروه فوالد مبارکه در پیشبرد اهداف اقتصادی  طیب نیا در ادامه با تأ
کشور عنوان کرد: بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا با گذشت چند دهه همچنان جایگاه خود  را در 

میان رقبا حفظ کرده اند و فوالد مبارکه نیز با عبور از مسیرهای دشوار توانسته طی 3 دهه گذشته، 
جایگاه خود را در میان رقبای منطقه ای حفظ کند.

فوالد مبارکه درصدد تحقق اقتصاد غیرنفتی برای کشور است
کید کرد و گفت: فوالد مبارکه به دنبال تحقق اقتصاد  وی بر ضرورت تحقق اقتصاد بدون نفت تأ
غیرنفتی، توسعه زیرساخت های کشور، ایفای نقش به عنوان موتور محرکه اقتصادی، الگوی ملی 
بنگاه داری و  حفظ جایگاه برتر در صنعت فوالد و سازمانی جهان تراز است که همه این ها نیازمند 

تالش بی وفقه در کنار برنامه ریزی هوشمندانه است.
کثری  مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار داشت: ما برای رسیدن به اهداف خود باید با استفاده حدا
از ظرفیت موجود، توسعه محوری )توسعه سرمایه انسانی به عنوان نخستین محور توسعه و ثانیا 
توسعه کّمی، کیفی و متوازن(، تمرکز بر نوآوری و فناوری های نوین )تبدیل شدن به صنعت سبز(، 
حفظ رویکرد بهره وری سبز و توسعه صنعتی همراه با حفظ محیط زیست، برای پیشرفت کشور 

گام برداریم.
ضرورت ورود هوشمندانه به کسب وکارهای جدید

کید بر ضرورت توجه به  سرعت در توسعه، تمرکز بر نوآوری و فناوری های نوین، توسعه  وی با تأ
سرمایه انسانی و  توجه به محیط زیست و صنعت سبز اضافه کرد: برای بقای تولید و سودآوری باید 
به کسب وکارهای جدید توجه کنیم و به صورت هوشمندانه ای به آن ها ورود پیدا کنیم تا بتوانیم 

خود را برای دهه و شاید قرن پیش رو آماده کنیم و جایگاه جهانی خود را در افق 1410 ارتقا دهیم.
طیب نیا در پایان عنوان داشت: فوالد مبارکه بستر بسیار مهمی برای خدمت رسانی به کشور است و 
به همین دلیل ضروری است که همه شرکت های زیرمجموعه این گروه، با تمام توان خود، وظیفه 

خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند. 
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سهم اقتصاد دانش بنیان در کشور باید به 5 درصد 
افزایش یابد

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت: سهم 
اقتصاد دانش بنیان از کل اقتصاد کشور حدود یک درصد 
است که بر اساس فرموده مقام معظم رهبری طی 3 تا 4 

سال باید به 5 درصد افزایش یابد.
جعفر قیصری در پنجمین جلسه شورای اداری استان 
که در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار  اصفهان 
شد، اظهار کرد: مقام معظم رهبری سال هاست به اقتصاد 
و تولید دانش بنیان توجه داشته اند. تعیین شعار »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« نیز از همین مسئله حکایت 
دارد. تولید بسیار حائز اهمیت است، اما وقتی که در تمام 
اجزا از علم و نوآوری استفاده شود ارزش افزوده ایجاد می کند.
گی دانش بنیان  وی افزود: رهبر انقالب سال هاست بر ویژ
بودن به عنوان یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی در کنار 
مواردی مانند مردمی، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا بودن 

کید داشته اند. تأ
گفت: استان  رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
اصفهان در ایجاد پارک های علمی و فناوری در کشور پیشگام 

بوده است.

برآورد ظرفیت 3 میلیون تنی صادرات محصوالت 
آلیاژی و سوپر آلیاژی

معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اظهار کرد: طبق 
برآورد صورت گرفته در مورد محصوالت آلیاژی و سوپر آلیاژی ، 

بیش از 3 میلیون تن ظرفیت برای صادرات داریم.
حسام مقدم علی، در پنل »بررسی چالش ها و فرصت های 
فوالد در 1401« که در حاشیه دوازدهمین همایش و نمایشگاه 
چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران برگزار شد، اظهار 
کرد: بر اساس برآورد صورت گرفته در مورد محصوالت آلیاژی و 

سوپرآلیاژی، بیش از  3 میلیون تن ظرفیت برای صادرات داریم.
وی افزود: با تالش های صورت گرفته در طرح جامع فوالد، جدول 
فرصت های سرمایه گذاری برای فوالد در خلق ارزش افزوده 

تدوین و آماده شده است.
معاون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: ظرفیت های 
فعالی در کشور وجود دارد که عملکرد آن ارائه شده است. ظرفیت 

مجوزهای صادره هم به تفکیک مشخص است.
کتشاف  وی با اشاره به لزوم انجام فعالی های متناسب در بخش ا
افزود: زیرساخت های کافی و متوازن در این بخش وجود ندارد. 

از سوی دیگر نتایج مجوزها و استعالم ها کار را پیچیده می کند.

افزایش 12 هزار مگاوات برق به تولید کشور با تعمیر 
نیروگاه های برق آبی

و  بهره برداری  فنی،  نظام های  توسعه  دفتر  مدیرکل 
دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: 
تعمیرات ساالنه 132 واحد نیروگاه های برق آبی کشور، به 
ظرفیت 12 هزار و 1۶1 مگاوات به پایان رسید و تمام واحدها 

آماده کمک به شبکه هستند.
فنی،  نظام های  توسعه  دفتر  مدیرکل  حاجیانی،  جواد 
بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب 
ایران  در این زمینه اظهار کرد: در اسفندماه 1400 پنج واحد با 
نام های 3 شهید عباس پور، 3 و 4 دز، 2 رودبار لرستان و  3   گتوند 
علیا، به ظرفیت ۸55 مگاوات برای انجام تعمیرات ساالنه با 
مشکالت فراوانی از قبیل نقدینگی و قطعات یدکی روبه رو بودند 
و چشم انداز روشنی برای اتمام به موقع تعمیرات ساالنه و ورود 

به مدار در پیک تابستان 1401 نداشتند.

عدد خبر

درصد

میلیون تن

هزار مگاوات

مدیرعامل فوالد مبارکه در اولین همایش بوم کسب وکار:

      به فضل الهی و تالش و کوشش کارکنان خدوم واحد حمل و فراوری سرباره 
شرکت فوالد مبارکه، این واحد توانست در فروردین ماه 1401 در لبیک به پیام 
مقام معظم رهبری در سال »تولید؛  دانش بنیان و اشتغال آفرین« و شرایط 
دشوار تحریم های ظالمانه،  بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره با  وارد شدن کمترین توقف 

به کوره های قوس الکتریکی را با عزم راسخ و تالش خستگی ناپذیر ثبت کند.
رحیم خلقی، رئیس واحد حمل و فراوری ســـرباره با اعالم این خبر افزود: طی فروردین ماه سال 
جاری درمجموع4 هزار و 1۶2 پاتیل سرباره، تعویض و با یاری خداوند بدون هیچ حادثه ای در 
حوضچه های سرباره تخلیه گردید و تنها 0.03 دقیقه بر ذوب، توقف ناشی از تعویض پاتیل سرباره 
به کوره های قوس وارد آمد. این در حالی بود که رکورد قبلی تعویض پاتیل در مهرماه سال 1400 و 

به تعداد 3 هزار و ۹۸۸ پاتیل به ثبت رسیده بود.
وی خاطرنشان کرد: در فروردین ماه رکورد حمل روزانه پاتیل سرباره به تعداد 1۶0 پاتیل و بدون 
وارد شدن هیچ گونه توقف به کوره های قوس نیز ثبت گردید. این موفقیت ارزشمند در شرایطی 
محقق شد که واحد حمل و فراوری سرباره با مشکالتی ازجمله عدم تناسب حجم حوضچه های 
سرباره با میزان سرباره تولیدی و مستهلک شدن مکانیسم های پاتیل بر و کمبود نیرو و تأمین 

قطعات مصرفی و یدکی مکانیسم ها روبه رو بود.
رئیس واحد حمل و فراوری ســـرباره در ادامه به نتایج دست یابی به این رکورد اشاره کرد و افزود: 
رسیدن به تولید مطابق با اهداف تعریف شده و ثبت رکورد تولید روزانه و ماهانه در فوالدسازی 
همچنین افزایش اعتمادبه نفس کارکنان واحد سرباره ازجمله مهم ترین نتایج دست یابی به 

این رکورد بود.
وی حمایت های بی دریغ مدیر عامل و معاون بهره برداری و همچنین مدیر ارشد خدمات فنی 
و پشتیبانی، مدیران حمل ونقل و پشتیبانی و فوالدسازی و ریخته گری مداوم و حضور مستمر و 
گرم آنان در بین کارکنان، تالش بی وقفه کارکنان کارشناسـی و راهبری و تعمیرات واحد سـرباره، 
انجـام به موقـع تعمیـرات برنامه ریزی شـده و افزایـش 1۹ درصـدی آماده بـه کاری مکانیسـم های 
پاتیل بر، اسـتفاده بهینه از تمام ظرفیت های موجود و تالش در جهت بومی سـازی و اسـتفاده از 
پتانسیل های درون واحدی و همچنین ایجاد فضای کاری صمیمانه بین کارکنان واحد سرباره 

و کوره های قـوس الکتریکی را از عوامل مؤثر در دسـت یابی به این رکوردها برشـمرد.
خلقـی در پایـان از حمایت هـای مدیـر ارشـد خدمـات و فنـی و پشـتیبانی، مدیریـت ناحیـه 

فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم ومدیـر حمل ونقـل و پشـتیبانی در دسـت یابی بـه ایـن رکوردها 
قدردانـی کـرد.

حمید خلجی سرپرست تعمیرات حمل و فراوری سرباره در خصوص این خبر افزود: عوامل مؤثر 
در کسب رکورد 1۶0 ذوب در روز و سه روز رکورد متوالی، بازرسی های به موقع و تعمیرات پیشگیرانه 
است که منجر به کاهش هزینه ها و کاهش نفرساعت تعمیراتی شد و همچنین آماده به کاری بیش 
از ۹5 درصد پاتیل برها را به همراه داشت که بیشترین درصد آماده به کاری و کمترین توقفات در 

سوابق این واحد است.
رضا رفیعی مسئول شیفت حمل و فراوری سرباره نیز در این خصوص افزود: از مهم ترین عوامل 
تحقق موفقیت ها و ثبت رکورد در بخش های مختلف شرکت فوالد مبارکه، به خصوص ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، استفاده بهینه از دانش و تجارب قبلی است. این تجارب طی 
سال های گذشته و با پشت سر گذاشتن چالش های مختلفی مانند انرژی و مواد اولیه و شرایط 
بازار و... به وجود آمده  و تیم های کاری مختلف با ثبت دانش و تجارب، این چالش ها را به فرصت 
تبدیل کرده اند. واحد سرباره نیز هم راستا با سایر واحدهای شرکت با بهره گیری از تجارب قبلی در 

رشد و ارائه سرویس مطلوب، بر تولید تأثیرگذار بود.
مصطفی ملکی، اپراتور پاتیل بر نیز یادآور شد: تالش بی وقفه کارکنان راهبری و تعمیرات واحد 
سرباره حتی در ایام تعطیالت نوروز در جبهه تولید نمایان بود و آنان نیز با هم دلی و صمیمیت، 

بدون بروز حادثه در این موفقیت ها نقش آفرینی کردند.
افشین یوسفی، اپراتور هماهنگ کننده پاتیل برها نیز در این خصوص گفت: ارتباط تنگاتنگ 
بین کوره های قوس الکتریکی و دفتر شیفت سرباره در اولویت دهی به تولید کوره های قوس و 
همکاری بین تیم های تعمیراتی و پیمانکاران مربوط در واحد سرباره که در نوع خود مثال زدنی 
است و می تواند ما را به تحقق اهداف بعدی و بهره وری بیشتر امیدوار کند، از عوامل دست یابی 

به این موفقیت هاست.
سعید صفری، تعمیرکار تجهیزات مکانیک اضطراری نیز در ادامه خاطرنشان کرد: علی رغم 
ک  چالش ها و نواقص در بخش قطعات و مواد مصرفی تعمیرات سرباره و همچنین موضوع استهال
مکانیسم های پاتیل بر، تیم تعمیرات سرباره با پشتیبانی تمام وقت با ظرفیت کامل، به خصوص 
در تعطیالت، اجازه توقف و ایجاد کوچک ترین اختاللی در تولید را نداد که در این زمینه از تالش 

گروهی همه همکاران قدردانی می کنم.

نخستین نمایشگاه دستاوردهای صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی از 1۹ 
تا 21 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه های دولتی شهر تاشکنِد 
ازبکسـتان برگزار شـد و شـرکت فوالد مبارکه در این رویداد حضوری فعال 

داشت.
حمیـد نیرآبـادی سـفیر جمهـوری اسـالمی ایـران در تاشـکند بـه همـراه مصطفـی گـودرزی 
کارشناس و رایزن اقتصادی سـفارت جمهوری اسـالمی ایران در ازبکسـتان، ضمن بازدید از 
غرفه شرکت فوالد مبارکه در این نمایشگاه اظهار کرد: توسعه روابط همه جانبه با کشورهای 
همسـایه در تمامـی زمینه هـا و به ویـژه روابـط اقتصـادی و تجـاری از اولویت هـای سیاسـت 

خارجـی جمهوری اسـالمی ایـران به شـمار مـی رود.

دست یابی به بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره 
یکی با کمترین توقف کوره های قوس الکتر

 حضور فعال فوالد مبارکه در نخستین نمایشگاه 
دستاوردهای صنعتگران و تولیدکنندگان ایرانی در ازبکستان

رحیم خلقی، رئیس واحد حمل و 
فراوری ســـرباره

رضا رفیعی مسئول شیفت حمل و 
فراوری سرباره

افشین یوسفی، اپراتور 
هماهنگ کننده پاتیل برها

حمید خلجی سرپرست تعمیرات 
حمل و فراوری سرباره

مصطفی ملکی
 اپراتور پاتیل بر

سعید صفری، تعمیرکار تجهیزات 
مکانیک اضطراری
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اولویت بندی فعال سازی معادن کوچک
 بر اساس پروژه های زیرساخت

 فوالد مبارکه تولیدکننده بهترین ورق فوالدی
 در خاورمیانه و شمال آفریقا

به گزارش ایراسین، وجیه اله جعفری رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
در نشست بررسی عملکرد سال گذشته و برنامه های سال ۱۴۰۱ 
کید  طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با تأ
بر اولویت بندی فعال سازی معادن کوچک براساس پروژه های 
زیرساخت گفت: باید طرح هایی را در اولویت قرار داد که با انجام 
اقداماتی، تعداد زیادی معدن فعال و احیا شوند.

رئیس هیئت مدیره شرکت لوله و قوطی اصفهان با اشاره به 
گفت: این  کیفیت محصوالت و ورق های تولیدی فوالد مبارکه 
شرکت توانسته است بهترین ورق فوالدی را در منطقه خاورمیانه 
کند.احسان چلونگر اظهار داشت: تولیدات  و شمال آفریقا تولید 
بیشتر توسط فوالد مبارکه، قطعا عرضه بیشتر محصوالت فوالدی 
در بازار را به همراه خواهد داشت.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر  بین الملل

بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد، هم زمـان بـا هفتـه معلم 
اولیـن جشـن تکریـم و قدردانـی از ۶۶0 مـدرس 
داخلـی شـرکت فـوالد مبارکـه بـا حضـور معـاون 
سـرمایه های انسـانی و سـازماندهی ایـن شـرکت برگـزار شـد و طی 
آن آقایان علیرضا پازشـگر، حسـین قاسـمی، علـی نوروزی، یاسـر 
آذری، ابراهیم ولی پور، مالک یبلویی، محمد سلیمیان، محمود 
مـرادی، عبدالرسـول نصوحـی، مهـدی رحیمـی و مریـم ایرانپـور 
به عنـوان مدرسـان داخلـی نمونـه شـرکت فـوالد مبارکـه انتخـاب 

شـدند و مـورد تقدیـر ویـژه قـرار گرفتنـد.

فوالد مبارکه با توانمندسازی سرمایه های انسانی، 
اهداف خود را محقق می کند

مهـدی کفایـت، معـاون سـرمایه های انسـانی و سـازماندهی شـرکت 
فـوالد مبارکـه در ایـن مراسـم اظهـار کـرد: 12 اردیبهشـت ماه روز معلم 
کـه دشـمن مغـز تفکـر و دانـش را هـدف قـرار داد امـا  و روزی اسـت 
نمی دانسـتند که شـهید مطهـری یک شیشـه پر از عطـر بود کـه وقتی 

گرفـت. شکسـت، عطـر و بـوی آن همه جـا را فرا
وی بـا بیـان اینکـه راه هـای رسـیدن بـه علـم و دانش متفـاوت اسـت و 
یکـی از آن ها انتقال تجربیات اسـت، افزود: علوم مهندسـی بر اسـاس 
قدرت تفکر و تجربه رشد می کنند و باعث رشد سازمانی هم می شوند 
کـه در همیـن راسـتا شـرکت فـوالد مبارکـه همـواره درصـدد بـوده تـا بـا 

توانمندسـازی سـرمایه های انسـانی، اهداف خـود را محقـق کند.
معـاون سـرمایه های انسـانی و سـازماندهی شـرکت فـوالد مبارکـه 
خاطرنشان کرد: نشـر دانش، زکات علم محسوب می شـود و این هنر 
معلمی اسـت کـه آن را بـروز می دهـد؛ فرهنـگ سـازمانی آموزش دهی 
و یادگیـری بسـیار اهمیـت دارد و در ارتقـای فـردی و اجتماعـی یـک 

سـازمان مثمـر ثمـر اسـت.
وی اذعان داشـت: معلمی شغل انبیاسـت، بنابراین باید مدرسان و 
معلمان همـواره مورد تجلیـل و قدردانی قـرار گیرند و در همین راسـتا 
شـرکت فـوالد مبارکـه در نظـر دارد تـا همه سـاله آیینـی بـرای تجلیـل از 
ایـن عزیـزان را برگـزار کند کـه ایـن امر باعـث می شـود تـا کارکنـان فوالد 
مبارکـه نیـز بـرای پیوسـتن بـه جمـع مدرسـان و مربیـان داخلـی ایـن 

شـرکت ترغیـب شـوند.
کیـد بـر ضـرورت بـه روز بـودن تکنولـوژی، علـم و دانـش در  کفایـت بـا تأ
شـرکت فوالد مبارکه گفت: ایجـاد محیط کاری همدالنه و مسـئوالنه 
بسـیار اهمیـت دارد و هنگامـی یـک کارمنـد بـه همـکار خـود آمـوزش 

می دهـد، در واقـع در سـازمان همدلـی ایجـاد کـرده اسـت.
وی در پایـان بـا بیـان اینکه معلـم و عالـم با یکدیگـر متفاوت هسـتند، 
کید کـرد: همـه افـراد نمی تواننـد معلم باشـند و علـم خـود را منتقل  تأ
کننـد، بنابرایـن می تواننـد در ابتـدا بایـد به صـورت تجربـی و یـا حتـی 

عملـی یـک موضـوع را تدریـس کننـد.

ضرورت آموزش راهکارهای کاهش مصرف انرژی و 
افزایش بهره وری در فوالد مبارکه

غالمرضـا سـلیمی، مدیـر ارشـد تولیـد شـرکت فـوالد مبارکـه در ایـن 
مراسم اظهار کرد: فضای رقابتی شدیدتری نسبت به قبل در صنعت 
فـوالد ایجادشـده و رقبـای جهانـی مـا در 3 یـا 4 سـال آینـده وضعیـت 
به مراتـب قوی تـری در تولیـد و فـروش خواهنـد داشـت، بنابرایـن 
خیلی مهم اسـت که از اآلن به فکر باشـیم که در برخی امور آموزشـی و 

توانمندسـازی سـرمایه های انسـانی چابک تـر عمـل کنیـم.
وی با بیـان اینکـه معلمـان و مدرسـان وظیفه تعلیـم و تربیـت دارند و 
این موضـوع باید رسـالت اول آن ها باشـد، افزود: معلمان و مدرسـان 

باید پیـش از هر چیـز، یک الگـوی موفق باشـند.
کید بر ضـرورت حفـظ بازار  مدیر ارشـد تولید شـرکت فـوالد مبارکه بـا تأ
رقابتی خاطرنشـان کرد: مسـیر رسـیدن به این مهم، این است که در 
حوزه آموزشـی افزایش کیفیت و کاهش ضایعات به طور جدی اقدام 
شـود؛ در این میـان نقـش مدرسـان از اهمیت زیـادی برخوردار اسـت 
و در همین جـا از آنـان خواهـش می کنـم در تدریـس خـود، موضوعات 
کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره وری و کاهش ضایعات را برجسته 

کنند تا فـوالد مبارکه بتواند همچنـان سـرآمد و متعالی بماند.
وی در پایان با بیان اینکه اثربخشـی آموزش یکی دیگر  از مسائل حائز 
اهمیت اسـت که باید مورد توجه قرار گیرد، اذعان داشت: اثربخشی 
آمـوزش پیوسـته بایـد رصـد شـود تـا از وضعیـت مثبـت آن اطمینـان 
حاصـل شـود؛ در فـوالد مبارکـه افـرادی وجـود دارنـد کـه کتاب هـای 

مفیـد و ارزنـده ای را تألیـف کرده انـد کـه شایسـته اسـت از ایـن افـراد 
تقدیـر شـود.

توسعه سرمایه های ارزشمند انسانی فوالد مبارکه با 
مشارکت مدرسان داخلی این شرکت محقق می شود

ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسـعه منابع انسـانی و سازماندهی 
شـرکت فـوالد مبارکـه در ایـن مراسـم اظهـار کـرد: امـروز فـوالد مبارکـه 
متفـاوت بـا دیـروز اسـت و قـرار اسـت متفـاوت هـم بمانـد؛ علـت ایـن 
مسـئله این اسـت کـه مدیریت ارشـد سـازمان دیـدگاه مثبتی نسـبت 
به تغییر پارادایم از نیروی انسانی به سرمایه انسانی دارد و این دیدگاه 

جهان تـراز، انسـان های جهان تـراز می خواهـد.
گـی هسـتند،  وی بـا بیـان اینکـه انسـان های جهان تـراز دارای 3 ویژ
که بیشتر یاد می دهند و به  افزود: این افراد اول باید عالم باشـند، چرا
دنبال آن بیشـتر یـاد می گیرنـد و به مرور سـطح ایـن یادگیـری عمیق تر 
می شـود؛ ویژگی دوم عامل بودن آن هاست؛ چنین شخصی در واقع 
به آنچه می داند، عمل می کند و در نتیجه رفتارهای خردمندانه تری 
از خود بروز می دهد و ویژگی سـوم نیز عاشـق بودن آن هاسـت که این 
3 ویژگی، منحصربه فرد است و باید در کسی که می خواهد به عنوان 

سرمایه انسـانی مطرح شـود، وجود داشته باشد.
مدیـر آمـوزش و توسـعه سـرمایه های انسـانی شـرکت فـوالد مبارکـه 
گفـت: واحـد آمـوزش فـوالد مبارکـه درصـدد جهان تـراز شـدن ایـن 
شـرکت اسـت و بـه همیـن دلیـل بـرای خـود چشـم انداز جایـگاه اول 
مرکـز آمـوزش توسـعه سـرمایه انسـانی در صنعـت ایـران و غـرب آسـیا 
را ترسـیم کـرده کـه چشـم اندازی دشـوار امـا قابـل دسـت یابی اسـت؛ 
تدریس نیازمند روحیه »عامل بودن« و تأثیرگذار بودن اسـت، عامل 
گیران و دانشـجویانی که  تغییرات روبه جلو، محرک و برانگیزاننده فرا

تشـنه یادگیـری هسـتند.
وی با بیان اینکه آنچه مسلم است با تدریس، یادگیری اثربخش تری 
گـی  خواهیـم داشـت، خاطرنشـان کـرد: خبرگـی و »عالـم بـودن« ویژ
دیگری اسـت که تک تک مدرسـان داخلی مـا از آن بهره مند هسـتند 
ک گذاشـتن دانـش خـود، به عنـوان عامـل تغییـر، موتور  و بـا بـه اشـترا
محرکه سـازمان هستند؛ سیستم آموزشـی شـرکت فوالد مبارکه برای 
فعالیت هایـی کـه می خواهـد انجـام دهـد، ارزش و برنامـه داشـته کـه 
یکـی از ایـن ارزش هـا تفکـر و داشـتن تدبیـر اسـت و خویشـتن داری نیز 

یکی دیگـر از ایـن ارزش هاسـت.
کاظمی اذعان داشـت: مدرسـان داخلی فوالد مبارکه با امید به رشـد 
و توسـعه ایـن شـرکت و بـا داشـتن انگیزه هـای قـوی درونـی، ماحصل 
سـال ها علم آمـوزی و کسـب تجربـه خـود را در کالس هـای درسـی در 
اختیـار همـکاران خـود قـرار می دهنـد کـه در نهایـت منجـر بـه ایجـاد 
کار همدالنـه و مسـئوالنه، ارتقـای فرهنـگ و ارزش هـای  محیـط 
سـازمانی و حفظ مزیت رقابتی شـرکت خواهد شـد؛ بایـد کمک کنیم 
کـه فرهنگ فـوالد مبارکـه تقویـت و بـه نسـل های آینـده منتقل شـود؛ 
ایـن رسـالت بزرگـی اسـت کـه شـرکتی کـه در تعالـی سـازمانی پیشـتاز 
اسـت، نه تنهـا ایـن فرهنـگ را بـه کارکنـان خـود، بلکـه بـه جامعـه هـم 

منتقـل کنـد.
وی در پایان از اختصاص یک ساختمان آموزشی در شهرک مسکونی 
سپاهان شـهر اصفهـان بـرای آموزش دهـی بـه کارکنـان شـرکت فـوالد 
کـه صرفـا  وجـود  مبارکـه خبـر داد و ابـراز داشـت: فرامـوش نشـود 
تجهیزات آموزشـی تحول ایجـاد نمی کنـد و این محتواسـت که باعث 

ایجـاد تغییـر می شـود.

فوالد مبارکه درصدد تربیت مدرسان حرفه ای در قالب 
طرح توسعه مدرسان داخلی است

غالمرضـا کمالـی، رئیـس اجـرای آمـوزش فـوالد مبارکـه در این مراسـم 
اظهار کرد: سیسـتم برنامه ریزی اتوماتیک که در واحد آموزش فوالد 
مبارکـه شـکل گرفتـه بـه مـا کمـک می کنـد برنامه ریزی هـای الزم را بـا 
سـرعت زیاد و دقت بیشـتر نسـبت به قبـل انجـام داده و سـرمایه های 
انسانی خود را برای اجرای پروژه های دیگر متمرکز کنیم؛ این مسئله 

تحول بزرگـی در مبحـث برنامه ریزی اسـت.
وی از ایجـاد سـامانه ای بـا عنـوان »آموزشـیار فـوالد« در شـرکت فـوالد 
مبارکه خبـر داد و افـزود: با همـت تیم آمـوزش و همکاری تیـم فناوری 
اطالعات و ارتباطات شـرکت فوالد مبارکه موفق شـدیم با ایجاد بستر 
»آموزشـیار فـوالد« فراینـد آمـوزش و توسـعه سـرمایه های ارزشـمند 
انسانی را به صورت شفاف و سریع در اختیار همکاران خود قرار دهیم 

کـه از طریـق ایـن سـامانه کلیـه اطالعـات دوره هـای آموزشـی شـامل 
نفـرات شـرکت کننده در دوره، نتایـج ارزیابـی و اثربخشـی دوره هـا بـر 

گیـران و ...، قابل مشـاهده خواهـد بـود. اسـاس نظـر فرا
رئیـس اجـرای آمـوزش فـوالد مبارکـه ادامـه داد: سـامانه آموزش یـار 
یکی از فعالیت هـای انجام شـده در واحـد آمـوزش فوالد مبارکه اسـت 
کـه بـه مدرسـان بـرای آمـوزش بهتـر یـاری می رسـاند؛ مسـئله دیگـر که 
بـا هـدف ارتقـای کیفیـت دوره هـای آموزشـی انجـام می شـود، ایـن 
اسـت کـه نتیجـه ارزیابـی اثربخشـی دوره هـای آموزشـی در محاسـبه 
حق الزحمه هـا منظـور گردیـده اسـت کـه ایـن امر خـود عاملـی محرک 
برای بـه روز نگه داشـتن دانش و تخصص مدرسـان و تـالش در جهت 

یادگیـری و توسـعه فـردی خواهـد بـود.
وی تصریـح کـرد: اقـدام دیگری کـه در سـال جـاری در تابلـوی اهداف 
واحـد آمـوزش و توسـعه سـرمایه های انسـانی جـای گرفتـه، پـروژه 
توسعه مدرسان داخلی اسـت که تخصص و خبرگی مدرسان در کنار 
گی هـای شـخصیتی و مهارت هـای تدریـس آن هـا باعـث هرچـه  ویژ

اثربخش تـر  شـدن آموزش هـا خواهـد شـد.
کیـد بـر ضـرورت رعایـت قوانیـن آموزشـی در ایـن شـرکت  کمالـی بـا تأ
خاطرنشـان کـرد: زمان بنـدی کالس هـا، انتقـال فایـل ارائـه و ترغیـب 
شـرکت کنندگان بـرای ثبـت اثربخشـی آمـوزش و دیگـر قوانیـن موجود 
باید رعایت شـوند؛ 2 پروژه بسیار مهم در سـال جدید داریم که آغازی 
بـرای تحقـق کیفی سـازی آمـوزش اسـت؛ یکـی از ایـن پروژه هـا اجـرای 
پروژه آموزش فعال اسـت کـه در آن کل فرآیند آموزش از نیازسـنجی تا 

اثرسـنجی فعـال می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه مدرسـان بایـد از روش هـای متنـوع یادگیـری و 
گیران را ترغیب کنند، اذعان داشت:  یاددهی استفاده و مشارکت فرا
گیـران در فراینـد کالس اسـتفاده کننـد  مدرسـان بایـد از تخصـص فرا
و از جنبه هـای مختلفـی نظیـر جنبه هـای نگرشـی آمـوزش دهنـد؛ 
ح توسـعه  پـروژه بعـدی نیـز تربیـت مدرسـان حرفـه ای در قالـب طـر
مدرسـان داخلی اسـت که با این 2 اقدام اثربخشـی دوره هـا را افزایش 

خواهیـم داد.
اینکـه  بیـان  بـا  پایـان  در  مبارکـه  فـوالد  آمـوزش  اجـرای  رئیـس 
سرمایه گذاری بر روی مدرسـین داخلی این شـرکت منجر به نوآوری، 
بهبود مسـتمر و توسـعه پایدار فوالد مبارکه خواهد شـد، تصریح کرد: 
شـاخص های مختلفـی در انتخـاب مدرسـان نمونـه فـوالد مبارکـه 
لحاظ شـده که مهم ترین آن ها شامل میانگین نمره شاخص تسلط 
مـدرس، میانگیـن نمـره شـاخص کاربـردی بـودن مطالـب، میانگین 
اثربخشی محتوا و مدرس طی 3 سال گذشـته، نوع و تنوع دوره های 
برگزار شـده و تعـداد دوره های حضـوری و آنالین اجرا شـده در 4 سـال 

اخیـر اسـت.

انتقال روش یادگیری در صنعت از اهمیت زیادی 
برخوردار است

محسـن عالمـه، عضـو هیئت علمـی دانشـگاه شـهید بهشـتی نیـز در 
این مراسـم با بیان اینکـه انتقـال روش یادگیری در صنعـت از اهمیت 
زیادی برخوردار اسـت، اظهـار کـرد: یادگیری ما بایـد زاینده باشـد زیرا 
هدف هر تدریسی چیزی غیر از تغییر نیست؛ نخستین قانون رهبری 
گـر در گذشـته  این اسـت کـه شـما خـود بهترین رهبـر خـود هسـتید و ا
عنوان می شد »دانش قدرت اسـت«، امروز »یادگیری قدرت است«.

وی بـا بیـان اینکـه مدرسـانی کـه در حـوزه آمـوزش صنعـت فعالیـت 
دارنـد، هنـگام ورود بـه کالس بایـد از 2 نـوع دانـش موضـوع تدریـس و 
گـوژی( برخـوردار باشـند، افـزود: تدریـس موفـق  روش یادگیـری )پدا
تدریسـی اسـت که مـدرس بـه اهـداف خـود از آمـوزش یعنـی یادگیری 
نائل شـود و برای ایـن کار مدرس باید اهداف آموزشـی داشـته باشـد؛ 
وقتـی کالس در تعامـل پویـا باشـد، چرخـه یادگیـری کامـل شـده و 

کـم می شـود. یادگیـری زاینـده در کالس حا
کیـد کـرد: 75 درصـد  عضـو هیئت علمـی دانشـگاه شـهید بهشـتی تأ
یادگیـری کارکنـان در سـازمان از طریـق یادگیـری غیررسـمی اسـت؛ 
یکـی از روش هایـی کـه باعـث تسـلط در یادگیـری می شـود ایـن اسـت 
که بتوانیـم دانش خـود را بـه دیگران  آمـوزش دهیـم، بنابرایـن باید در 

تدریـس خـالق،  پهنـه ای از یادگیـری ایجـاد شـود.
وی در پایـان بـا بیـان اینکـه نـگاه مـدرس بـه بحـث بایـد خالق باشـد و 
گـر بخواهیـم کالس  بـا طـرح درس بـه کالس وارد شـود، ابـراز داشـت: ا
و تدریـس موفقـی داشـته باشـیم، الزم اسـت عاشـقانه فعالیـت کنیم 

کـه خالقیـت و عشـق ارتبـاط تنگاتنگـی بـا یکدیگـر دارند. چرا

ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعه منابع 
انسانی شرکت فوالد مبارکه

غالمرضا کمالی، رئیس اجرای آموزش 
فوالد مبارکه

محسن عالمه، عضو هیئت علمی 
دانشگاه شهید بهشتی

مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و 
سازماندهی شرکت فوالد مبارکه

غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید 
شرکت فوالد مبارکه

آیین تجلیل از مدرسان نمونه شرکت فوالد مبارکه برگزار شد
به مناسبت گرامیداشت مقام معلم؛

قیمت قراضه فوالدی آسیا در هفته منتهی به جمعه 
)۶ می( در بحبوحه جو نزولی مستمر، تقاضای ضعیف و 
غیبت خریدارانی که منتظر کاهش بیشتر قیمت ها و به 

دنبال خرید مجدد بودند، به کاهش خود ادامه داد.
ارزیابی بازار قراضه ویتنام

گزارش آرتان پرس، محموله های انبوه ضایعات ذوب  به 
سنگین 1&2 )۸0:20( از ساحل غربی ایاالت متحده به قیمت 
535 تا 545 دالر در هر تن سی اف آر ویتنام عرضه شد؛ این در 
حالی است که این محصول در هفته گذشته 510 دالر در هر تن 

سی اف آر ویتنام عرضه شده بود.
یک تاجر ویتنامی روز جمعه گفت ازنظر وی بعید است که 
فروشنده ای محموله ای را در سطوح پیشنهادی تخلیه 
 H2 کند، زیرا با توجه به اینکه محموله های فله ژاپنی با گرید
با قیمت 550 دالر در هر تن سی اف آر ویتنام عرضه می شود، 
محموله های فله ضایعات ذوب سنگین 1&2 )۸0:20( از 

ایاالت متحده برای خریداران مقرون به صرفه تلقی می گردد.
گر امکانات بندری آن ها  گاه در این زمینه گفت: ا یکی از منابع آ
بتواند کشتی های بزرگ تری را تحمل کند، خریداران مایل اند 
کیفیت  که  محموله های فله بخرند، به ویژه به این دلیل 
محموله های فله ضایعات ذوب سنگین بهتر از محموله های 
H2 است و آن ها می توانند هم زمان قراضه بیشتری دریافت 

کنند.
شاخص قیمت هفتگی برای محموله های فله ضایعات 
فوالدی دریایی، ضایعات ذوب سنگین 1&2 )۸0:20( در روز 
جمعه حدود 530 تا 545 دالر در هر تن سی اف آر ویتنام ارزیابی 
شد که نسبت به قیمت 5۶0 تا 570 دالر در هر تن سی اف آر 
ویتنام در 2۹ آوریل حدود 25 تا 30 دالر در هر تن کاهش یافت.

در همین حال، محموله های فله ضایعات فوالدی وارداتی 
با گرید H2 با مبدأ ژاپن، با قیمت 550 دالر در هر تن سی اف آر 
ویتنام عرضه شد، درحالی که قیمت درخواستی این محصول 

510 دالر در هر تن سی اف آر ویتنام بود.
خ داد که فوالد توکیو قیمت خرید داخلی  این اتفاق پس از آن ر
خود را در این هفته دوباره به میزان 1000 ین )۸ دالر( در هر تن 

کاهش داد.
بر اساس اعالم یک تاجر ژاپنی در ۶ می، قیمت های صادراتی 
در واقع حدود 4۸0 دالر در هر تن فوب توکیو است، اما خریداران 
منتظر خواهند ماند و معامله ای انجام نخواهد شد، زیرا 
آن ها فکر می کنند قیمت های نقدی قراضه و شمش کاهش 

بیشتری بیاید.
عالوه بر این، قراضه H1&H2 با مبدأ هنگ کنگ )50: 50( با 
قیمت 540 تا 550 دالر در هر تن سی اف آر ویتنام عرضه شد. 
 H2 شاخص قیمت هفتگی نیز برای ضایعات فوالدی وارداتی
با مبدأ ژاپن، در روز جمعه 540 تا 550 دالر در هر تن سی اف آر 
ویتنام بود که نسبت به 22 آوریل )5۸0 تا 5۸5 دالر در هر تن( 

35 تا40 دالر در هر تن کاهش یافت.
ارزیابی بازار قراضه چین

بر اساس داده های منتشرشده، در بازار تقاضای محدودی از 
سوی فوالدسازان چینی به چشم می خورد، زیرا قیمت های 
برای  پیشنهادی  قیمت های  از  کمتر  بسیار  داخلی 

محموله های وارداتی از طریق دریا بود.
از سوی دیگر، بر اساس شنیده ها قیمت پیشنهادی برای مواد 
درجه HRS101 از ژاپن 5۸0 دالر به ازای هر تن سی اف آر شمال 
چین بود، درحالی که قیمت درخواستی 520 تا 540 دالر در هر 
تن شنیده شد و برآوردهای فعاالن بازار نیز بر قیمت 540 تا 550 

دالر در هر تن سی اف آر شمال چین متمرکز بود.
گر هر کارخانه اسقاط در ژاپن یا کره  یک تاجر چینی گفت: ا
جنوبی بخواهد محموله هایی به چین بفروشد، این کار را 
با ضرر انجام می دهد، زیرا تقاضای فوالد در بحبوحه شیوع 
کلیدی مانند شانگهای،  کووید 1۹ در شهرهای  بیماری 
پکن و جیانگ یین، که فعالیت های صنعتی آن ها محدود 
شده اند، ضعیف است و از هرگونه افزایش قیمت فوالد 

جلوگیری می کند.
در همین حال، لجستیک فوالد نیز همچنان تحت تأثیر شیوع 
کووید 1۹ قرار داشت و جیانگ یین جریان کاالهای فوالدی به 
رودخانه یانگ تسه را محدود کرد و این امر به نوبه خود تقاضا 
برای مواد خام مانند قراضه را مختل ساخت. مقدارهای 
ارائه شده حداقل هستند، بنابراین خرید HRS101 وارداتی 
در حال حاضر مقرون به صرفه نیست، به خصوص زمانی که 

پیشنهاد ها باال باشد.
عالوه بر این، اختالالت لجستیکی و بسته شدن بندر بر 
زمان بندی تحویل تأثیر می گذارد. یکی دیگر از منابع خریدار 
در یک کارخانه فوالد چین گفت: با قیمت های داخلی فعلی، 
هیچ فرصتی برای واردات محموله وجود ندارد، مگر اینکه 
فروشنده بخواهد محموله هایی را با قیمت کمتر از 550 دالر 
در هر تن سی اف آر جدا کند. آربیتراژ نیز به سادگی باز نیست، 

بنابراین در حال حاضر نیازی به منبعی برای واردات نیست.

تداوم روند نزولی قیمت قراضه فوالدی آسیا 
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خبر  بین الملل

اجرای پروژه های دولت الکترونیک یکی از مهم ترین اقدامات برای 
اجرای فرمان مقام معظم رهبری است که با نام گذاری امسال به نام 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« عینیت یافته است. بر این اساس، 
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار دولت 
الکترونیک است که به منظور ایجاد سهولت در مجوزهای زمین محور و 
مدیریت و پایش بهینه اراضی راه اندازی شده است.

به گزارش فارس، بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد 
گر مشکالت زیرساختی در زمینه تأمین گاز و برق صنایع  ایران گفت: ا
فوالدی حل شود و در زمستان با قطعی گاز و در تابستان با قطعی برق 
مواجه نباشیم، می توانیم ظرفیت تولید خود را ارتقا دهیم و جایگاه هفتم 
یا هشتم دنیا را کسب کنیم.

 خـبــــــــــــــــــر      

مدیریت و پایش بهینه اراضی با راه اندازی 
سامانه »مدیریت زمین«

ارتقای ظرفیت تولید فوالد کشور با تأمین 
پایدار انرژی میسر است

بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد

مصطفی ناجی، رئیس واحد قلع اندود 
و خطوط برش ۱ و 2

کاهش قیمت سنگ آهن دریایی چین

 با توجه به تضعیف جو بازار و چشم انداز بدبینانه 
برای تقاضا در بخش پایین دستی فوالد، قیمت سنگ آهن 

دریایی چین کاهش یافت.
از متال بولتن، قیمت  آرتان پرس و به نقل  گزارش  به 
سنگ آهن دریایی چین در روز جمعه )۶ می( پس از سقوط 
قیمت ها در بازار کاغذ و چشم انداز بدبینانه برای تقاضای 
گرفت.  فوالد در بخش پایین دستی روند نزولی به خود 
کاغذ پس از اعالمیه  بررسی ها نشان داد سقوط قیمت 
مقامات چینی مبنی بر تأیید مجدد تعهد چین به استراتژی 

صفر شدن موارد ابتال به کووید 1۹ اتفاق افتاد.
عوامل کلیدی مؤثر بر قیمت سنگ آهن دریایی 

چین
معامله گران اعالم کردند بیشترین قرارداد معامالت آتی 
سنگ آهن مربوط به ماه سپتامبر در بورس کاالی دالیان 
)DCE( در روز معامالتی جمعه )۶ می( با قیمت پایین تر 

بسته شد.
به نقل از منابع خبری، قیمت پایانی سنگ آهن در بورس 
کاالی دالیان در روز جمعه نسبت به قیمت پایانی روز 
پنجشنبه که در محدوده ۸71.5 یوان )132 دالر( در هر تن 

بود کاهش 5.34 درصدی را تجربه کرده است.
فعاالن بازار گزارش دادند این روند در قراردادهای سوآپ ماه 

آینده در بورس سنگاپور نیز منعکس شد.
طبق تحلیل منابع بازار تا ساعت ۶: 22 بعدازظهر روز جمعه 
به وقت سنگاپور بیشترین معامالت سنگ آهن مربوط به ماه 
ژوئن نسبت به روز پنجشنبه که برابر 145.22 دالر در هر تن 

بود، حدود 7.27 دالر در هر تن کاهش یافته است.
یک تاجر مستقر در جنوب چین در مورد تقاضای فوالد 

اظهار کرد:
بیانیه کمیتـه دائمی دفتر سیاسـی چین، که در آنشـی جین 
پینـگ، رئیس جمهـور چیـن بـر اسـتراتژی ایـن کشـور بـرای 
کید کرد، وضعیت را در بازارهای کاغذ  مقابله با کووید صفر تأ
کثـر معاملـه گـران انتظـار نداشـتند  تشـدید کـرد. در نتیجـه ا
کـه تقاضـای فـوالد در بخـش پایین دسـتی در کوتاه مـدت 

افزایـش یابـد.
 یک تاجر مستقر در شاندونگ در مورد فعالیت اقتصادی و 

صنعتی در چین گفت:
اخبار اولیه منتشرشده مربوط به شروع مجدد چندین پروژه 
زیرساختی کلیدی در شانگهای، به همراه فعالیت اقتصادی 
که تحت فشار اقدامات سخت گیرانه مرتبط با  و صنعتی 
بیماری همه گیر کووید 1۹ قرار داشت، تسکین کمی برای 
کلی تقاضای فوالد در بخش پایین دستی در  چشم انداز 

هفته های آینده ایجاد خواهد کرد.
این تاجر در ادامه تصریح کرد: هم زمان با کاهش شدید 
قیمت ها در بازار کاغذ، معامالت داخلی در بنادر چین به 
میزان قابل توجهی کاهش یافته است. بررسی ها نشان داد 
خریداران تا زمانی که روند قیمت واضح تر ظاهر شود، به ویژه 

در مورد خرید محموله های بیشتر مردد هستند.
یک تاجر مستقر در پکن در مورد بازار دریایی گفت: معامالت 
کنش به افت قیمت در بازار  در بازارهای دریایی نیز در وا
کاغذ کاهش یافته است. فشار کاهش ارزش یوان چین در 
برابر دالر ایاالت متحده باعث کاهش عالقه به خرید شده 
کثر  است. پیشنهادات کمی در بازارها ارائه شده است زیرا ا
شرکت کنندگان در بازار ترجیح دادند در حاشیه بمانند و فعال 

وضعیت بازار را مشاهده کنند.
 شاخص قیمت سنگ آهن

ارزیابی قیمت فست مارکت برای سنگ آهن دریایی چین 
به صورت ذیل است:

قیمت سنگ آهن فاین ۶2% در روز جمعه )۶ ماه می( حدود 
13۸.4۸ دالر در هر تن سی اف آر چینگدائو بود. این در حالی 
است که قیمت این محصول نسبت به روز قبل کاهش ۶.07 

دالر در هر تن را تجربه کرده است.
همچنین سنگ آهن فاین کم آلومینا ۶2درصد در روز جمعه 
143.۸5 دالر در هر تن سی اف آر چینگدائو قیمت گذاری 
شد که نسبت به روز قبل با کاهش ۶.44 دالر در هر تن روبرو 

بوده است.
قیمت پرمیوم سنگ آهن 5۸درصد  درجه باال در تاریخ ۶ می 
در حدود 124.21 دالر در هر تن سی اف آر چینگدائو شنیده 
شد. این در حالی است که قیمت این محصول نسبت به روز 

قبل حدود 5.25 دالر در هر تن کاهش یافته است.
سنگ آهن فاین ۶5درصد با مبدأ برزیل در روز جمعه 
چینگدائو  سی اف آر  تن  هر  در  دالر   1۶3.70 حدود  در 
قیمت گذاری شد که نسبت به روزهای قبل با کاهش 5.۹ 

دالر در هر تن همراه بود.
همچنین در تاریخ ۶ می پرمیوم سنگ آهن المپ ۶3درصد 
با مبدأ استرالیا حدود 0.27 دالر در هر تن متریک خشک 
)dmtu( سی اف آر چینگدائو قیمت گذاری شد که نسبت به 
 )dmtu( روز قبل حدود 0.01 دالر در هر تن متریک خشک

کاهش یافته است.
قیمت سنگ آهن فاین ۶2درصد نیز در روز جمعه حدود ۹۹2 
یوان به ازای هر تن متریک مرطوب fot چینگدائو بود. باید 
توجه داشت که این قیمت معادل 13۹.12 دالر به ازای هر تن 
متریک خشک برای سنگ آهن فاین ۶2 درصد با مبدأ چین 
است. این در حالی است که قیمت اعالم شده نسبت به 
روزهای قبل با کاهش 13 یوان به ازای هر تن متریک مرطوب 

همراه بوده است.

برنامه ریزی های فوالد مبارکه برای ارتقای کیفیت 
ورق موردنیاز صنعت خودروسازی کشور

بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: 
محصوالت پوشش دار شرکت فوالد مبارکه بسیار 
متنوع است و تولید این محصوالت در حال حاضر طبق برنامه 

خطوط گالوانیزه حدود 200 هزار تن صورت می گیرد.
وی در ادامه افزود: خط قلع اندود ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
نیز که محصول خروجی آن جزو محصوالت پوشش دار محسوب 
می شود، در سال گذشته موفق به ثبت رکورد تولید 110 هزار و 501 تن 
محصول قلع اندود شد و رکورد قبلی را که در سال 13۹1 به میزان 10۸ 

هزار تن محقق شده بود ارتقا داد.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با اشاره به برنامه ریزی های 
فوالد مبارکه برای ارتقای کیفیت ورق موردنیاز صنعت خودروسازی 
کشور خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه در حوزه تأمین ورق موردنیاز صنایع 

خودرو تقریبا بی رقیب است.
کاهش میزان دورریز و پارگی ورق ها روی ماشین جوش و 

دستگاه های مختلف
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر کاهش دورریز در واحد اسیدشویی 
ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: میزان پارگی و دورریز 
ورق های این واحد طی 5 سال گذشته ۶5 درصد کاهش یافته است. 
گفته نماند که فعالیت در خط اسیدشویی کار بسیار دشواری است،  نا

که کارکنان این واحد با بخارهای اسیدی درگیر هستند. چرا
بهادرانی تصریح کرد: در راستای کاهش میزان پارگی ورق ها روی ماشین 
جوش و دستگاه های مختلف، متخصصان داخلی شرکت فوالد مبارکه 

با تکیه بر دانش بومی فعالیت های مؤثری انجام داده اند، به طوری که 
میزان پارگی ورق از جوش به صفر رسیده است.

پیشتازی ناحیه نورد سرد در حمایت از شرکت های 
دانش بنیان

وی با اشاره به راه اندازی دستگاه برش لیزری در یکی از بخش های 
ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه گفت: ناحیه نورد سرد در حمایت 
از شرکت های دانش بنیان پیشتاز است و پیش از آغاز سال جدید، 
دستگاه برش لیزری ورق فوالدی را که به طور کامل توسط یکی از 
شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 

ساخته شده بود نصب و با موفقیت راه اندازی کرد.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: این نوع برش 
لیزری در نوع خود منحصربه فرد است و برای نخستین بار در صنعت 
کشور استفاده شده است؛ پیش تر ورق های نازک تری با  فوالد 
قیچی های دستی و شرایط ناایمن برش داده می شدند که از ایمنی 

کافی برخوردار نبودند و این امر منجر به ارتقای ایمنی کارکنان شد.
تأمین 50 درصد از نیاز بازار داخلی با تولید سالیانه ۱۱0 هزار 

تن ورق قلع اندود
مصطفی ناجی، رئیس واحد قلع اندود و خطوط برش 1 و 2 شرکت فوالد 
مبارکه نیز در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: از دهه 70 اراده ای در 
فوالد مبارکه شکل گرفت تا این شرکت به سمت تولید محصوالتی با 
ارزش افزوده باالتر و تولید محصوالت کیفی و خاص حرکت کند که یکی از 
گر در داخل تولید نمی شد همچون  این محصوالت ورق قلع اندود بود و ا

سال های گذشته مجبور به واردات آن بودیم.

وی افزود: در تولید ورق قلع اندود، صحبت از یک خط نیست و نیاز به 
زنجیره ای از خط های متوالی و پروسه های مختلف است. فوالد مبارکه 
در مسیر ایجاد زنجیره محصول قلع اندود حرکت کرد و این زنجیره را در 
سال 13۸2 به بهره برداری رساند و این در حالی است که این شرکت 
حدود 100 تا 110 هزار تن ورق قلع اندود را که معادل 50 درصد از نیاز بازار 

داخلی است پوشش می دهد.
کاهش ضخامت ورق قلع اندود در چهارچوب 

استانداردهای تولید فوالد و سازمان غذا و دارو
رئیس واحد قلع اندود و خطوط برش 1 و 2 شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: کاربرد ورق قلع اندود عمدتا در حوزه مواد غذایی است 
و ضخامت بسیار کم، تولید آن را بسیار حساس می کند. در دهه ۸0، 
ضخامت ورق استفاده شده 300 میکرون )0.3 میلی متر( بود، اما با رشد 
تکنولوژی، این عدد به 170 میکرون کاهش یافته است. نیاز مشتریان 
نیز ورق نازک تر و محصول سبک تر است که البته این کاهش ضخامت 
ورق توسط فوالد مبارکه در چهارچوب استانداردهای تولید فوالد و 

سازمان غذا و دارو صورت می گیرد.
وی عنوان داشت: ورق قلع اندود دارای طیف های مختلفی است و 
در حال حاضر سبد محصوالت قلع اندود فوالد مبارکه به 5 محصول در 
طیف ها و ضخامت های مختلف رسیده است. این در حالی است که 
طیف جدیدی از ورق های قلع اندود تحت عنوان TFS در دنیا شکل 
گرفته که در آن به جای پوشش قلع از پوشش کروم استفاده می شود 
و چشم انداز کشور این است که طی 10 سال آینده نیاز به این ورق به 

چیزی حدود 50 هزار تن برسد.

مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه مطرح کرد؛

 موفقیت در کسب دو رکورد ارزشمند
 در مجتمع فوالد سبا

که  گزارش خبرنگار فوالد، مجتمع فوالد سبا  به 
بزرگ ترین مجتمع فوالدی کشور با تکنولوژی نورد 
پیوسته است، موفق شد دو رکورد جدید را در تاریخ 
فعالیت خود به ثبت برساند. این دو رکورد جدید شامل رکورد مصرف 
نسوز و عمر ذوب دهی کوره قوس الکتریکی و همچنین رکورد کمترین 

توقفات اضطراری گرم کوره های قوس الکتریکی است.
احمدرضا بخشائی، رئیس واحد نسوز فوالد سبا، در همین خصوص 
 LTS در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: واحد تعمیرات نسوز و
مجتمع فوالد سبا در نخستین ماه سال 1401 در جهت تحقق شعار سال 
یعنی »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«، با همکاری شرکت های 
دانش بنیان، پیمانکاران و تأمین کنندگان با تعریف و انجام چندین 
پروژه در جهت بهبود فرایندهای آماده به کاری تجهیزات خط تولید 
شامل پاتیل، تاندیش و کوره و همچنین روش های نصب و با حفظ 
شرایط ایمنی تجهیزات توانست به رکورد مصرف نسوز و عمر ذوب دهی 

کوره قوس الکتریکی دست یابد.
وی افزود: عالوه بر رکورد مصرف نسوز و عمر ذوب دهی کوره قوس 
الکتریکی، مجتمع فوالد سبا موفق شد رکورد کمترین توقفات اضطراری 
گرم کوره های قوس الکتریکی را نیز به دست آورد. کسب این رکوردهای 
ارزشمند در مجتمع فوالد سبا نشان از همدلی، کار گروهی و همچنین 

همت باالی کارکنان این مجتمع دارد.

مصرف 7.۸2 کیلوگرم نسوز بر تن مذاب
مهدی یزدانی، کارشناس تعمیرات واحد نسوز سبا نیز به خبرنگار 
فوالد گفت: با تالش و همت همکاران واحد تعمیرات نسوز و تولید 
فوالد سبا، رکورد مصرف نسوز به 7.۸2 کیلوگرم بر تن مذاب و عمر 
ذوب گیری 3۸۸ ذوب در کوره قوس الکتریکی شماره 2 این مجتمع 

به دست آمد.
وی افزود: گفتنی است که رکورد قبلی مصرف در بهمن ماه سال 
13۹4 به میزان ۸.32 کیلوگرم بر تن مذاب به ثبت رسیده بود که 
با تعریف پروژه های متعدد و با مشارکت دفتر فنی نسوز، کنترل و 
بازرسی دقیق از نسوز تجهیزات حین ذوب گیری و پس از آن در زمان 
تخریب در واحد نسوز و همچنین تولید ِگِرید متوسط کربن در کنار 
افزایش عمق فرورفتگی مرکز شل در جهت افزایش مذاب باقی مانده 
در کوره قوس و در نهایت بهبود شرایط فرایندی کوره در واحد تولید 
فوالد سبا، مصارف نسوز در کوره از 3.۹3 کیلوگرم بر تن مذاب به 2.12 
کیلوگرم بر تن مذاب، پاتیل از 3.۶0 کیلوگرم بر تن مذاب به 3 کیلوگرم 
بر تن مذاب و تاندیش از 2.۶2 کیلوگرم بر تن مذاب به 2.25 کیلوگرم 
بر تن مذاب نسبت به میانگین سال 1400، در فروردین ماه کاهش 

داشته است.
وی در نهایت این دستاورد را به همه کارکنان تولید و تعمیرات فوالد 

سبا تبریک گفت.

حسن ادیب، کارشناس دفتر فنی نسوز سبا، نیز در این باره اظهار کرد: 
با انجام بررسی و برگزاری جلسات تجزیه وتحلیل، نسبت به تعریف 
اقدامات اصالحی و پروژه های فنی از قبیل استفاده از آجرهای نانو باند 
در دهانه سرباره کوره قوس، بازیابی و استفاده مجدد از کلکتور نازل 
بیرونی و آجرهای دست دوم کوره قوس، افزایش عمر صفحات دریچه 
کشویی، اصالح و تغییر در نسوز کف پاتیل هم زمان با افزایش تولید شاهد 
دست یابی به رکورد مصرف نسوز در فوالد سبا شدیم که از حمایت های 

مدیریت در این زمینه تشکر و قدردانی می کنم.
کبر معینی، تکنسین ناظر تعمیرات نسوز سبا نیز در گفت وگو با  ا
خبرنگار فوالد گفت: با همکاری و تالش همه نفرات در قسمت های 
تولید،ITS، پیمانکار و نسوز در جهت تحقق اهداف سازمان و 
همچنین حضور مستمر تکنسین های ناظر و انجام بازرسی های 
دقیق از نسوز کوره، تاندیش، پاتیل و ارائه نظرات فنی و مشاوره ای 
به نفرات تولید برای ادامه ذوب گیری یا انجام تعمیرات گرم بر روی 
تجهیزات، موفق شدیم در یک کار تیمی عالوه بر جلوگیری و کاهش 
توقفات اضطراری و دست یابی به رکورد تولید، در مصارف نسوز نیز 

شاهد کاهش چشمگیر مصرف باشیم.
وی گفت: دست یابی مجتمع فوالد سبا به این دو رکورد ارزشمند را 
به مدیر و کارکنان مجتمع در واحدهای مختلف مرتبط با رکوردهای 

به دست آمده در تولید و نسوز تبریک می گویم.

به همت فوالد مردان سبا به دست آمد؛

احمدرضا بخشائی، رئیس واحد نسوز فوالد سبا

حسن ادیب، کارشناس دفتر فنی نسوز سبا

مهدی یزدانی، کارشناس تعمیرات واحد نسوز سبا
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تأمین مواد اولیه زنجیره فوالد؛ مسئله ای 

ملی با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی

طرح اصالح قانون معادن در مجلسوضع عوارض بر صادرات فوالد منطق ندارد

کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اشکاالت  عضو 
کمیسیون  گذاری معادن گفت: طرح اصالح قانون معادن در  وا
که در  صنایع در حال رسیدگی است و امیدواریم با اصالحاتی 
گذاری معادن  قانون معادن انجام می شود، اشکاالت فرایند وا
گذاری معادن در کشور اشکاالتی دارد  نیز برطرف شود. فرایند وا
که باعث پیچیده و طوالنی شدن این فرایند برای متقاضیان و در 
پاره ای موارد باعث ایجاد انحصار در برخی از معادن می شود.

انجمن  دبیر  سلطانی  خلیفه  رسول  سید  معدن،  دنیای  گزارش  به 
تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح کرد: امروز وضع عوارض بر صادرات 
کشور به ارز  که  فوالد به هیچ وجه منطق ندارد و این در حالی است 
حاصل از صادرات، نیاز دارد. موضوع اجرای سیاست وضع عوارض 
کرد، اما بنابر مقتضیات زمان و شرایطی که  را نباید به صورت مطلق رد 
ایجاب می کند، می تواند عملیاتی شود.

یادداشت

خبــــــــــــــــــر    

گفت:  وابط عمومی شرکت فوالد مبارکه  مدیر ر
روابط عمومی جریان افتخارآمیز تولید را در این 
مجموعه بزرگ پشتیبانی می کند و امیدواریم بتوانیم 
کارکنان  با عمل به وظیفه خود انعکاس دهنده دستاوردهای 

تالشگر گروه فوالد مبارکه باشیم.
محمدجواد براتی مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد اظهار کرد: امروزه نقش و جایگاه روابط عمومی ها 
گذشته بر همگان روشن شده است و مدیران  به مراتب بیشتر از 
عمومی  روابط  عملکرد  می دانند  به خوبی  پیشرو  سازمان های 
سازمان ها نقشی بسزا در پیشبرد اهداف سازمان و هموار کردن مسیر 
پیش روی آن دارند و نقشی که در دهه های گذشته حداقلی و کم فروغ 
بود، در دنیای ارتباطات و گسترش فناوری های نوین ارتباطی به 

نقشی استراتژیک و اثرگذار تبدیل شده است.
گفت: شرکت فوالد مبارکه نیز با عنایت به مختصات ویژه و  وی 
گی های منحصربه فرد خود طبیعتا نیازمند یک روابط عمومی  ویژ
پویا، به روز و اثربخش است تا بتواند از جایگاه ویژه این شرکت به خوبی 
صیانت کند و افکار عمومی را از دستاوردهای غرورآفرین این مجموعه 

معظم به خوبی مطلع نماید.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: فوالد مبارکه 
شرکتی به وسعت ایران است و تأثیرگذاری گسترده ای در صنعت و 
اقتصاد کشورمان دارد و طبیعتا چنین شرکتی با خصوصیاتی که ذکر 
شد در زمان های مختلف و به فراخور مسائل مختلف با سؤاالت، 
شبهات و انتقاداتی از جانب ذی نفعان و شرکای کسب وکار خود اعم 
از سهام داران میلیونی، کارکنان، بازنشستگان و مردم منطقه و کشور 
کی و به هنگام بودن روابط عمومی و استفاده  مواجهه می شود که چاال
درست و علمی از ابزارهای نوین در عرصه ارتباطات به تنویر شایسته 
افکار عمومی کمک می کند و قدر و قیمت این شرکت بزرگ و مولود 

افتخارآمیز انقالب اسالمی به خوبی حفظ خواهد شد.
برگزاری  تصویری،  تولیدات  چشمگیر  افزایش  کرد:  کید  تأ وی 
به  مبارکه  فوالد  بزرگ  خانواده  حضور  با  متعدد  رویدادهای 
مناسبت های ملی و مذهبی و نیز حضور مؤثر در همایش ها و 
نمایشگاههای مختلف در اقصی نقاط کشور و بعضا کشورهای دیگر 
در کنار فعالیت هایی که بر اساس یک باور و اعتقاد قلبی در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی، توسعه و تکامل منطقه ای در روابط عمومی 
شرکت انجام می پذیرد همه و همه اقداماتی هستند که به نوعی جریان 

افتخارآمیز تولید را در این مجموعه بزرگ پشتیبانی می کند.
خود  وظیفه  به  عمل  با  بتوانیم  امیدواریم  کرد:  بیان  براتی 
انعکاس دهنده دستاوردهای کارکنان تالشگر گروه فوالد مبارکه باشیم 
و امید به آینده را بیش ازپیش در جامعه اشاعه دهیم. در دوره های 
مختلف زحمات زیادی در حوزه روابط عمومی شرکت صورت گرفته 
است، اما تحوالت سریع در حوزه ارتباطات و اقتضائات سال های اخیر 
فوالد مبارکه را بر آن داشته تا با طراحی یک مدل جدید و عملیاتی گام 
دوم و نوین روابط عمومی این شرکت را در آینده نزدیک کلید بزند و با 
نگاه به تجربیات گذشته و ظرفیت های موجود گام های جدیدی 

برای روابط عمومی شرکت برداشته شود.

ارتقای کیفی و کمی فعالیت ها در سال ۱۴0۱ در دستور 
کار است

محسن جعفری کارشناس امور فرهنگی روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: برگزاری مسابقات 
گون  سالیانه قرآن و معارف طی سی وسه دوره در رشته های گونا
به صورت کتبی و شفاهی، برگزاری مسابقات کتاب خوانی، فرهنگی 
و هنری به صورت ماهیانه از طریق سیستم مسابقات پرتال کارکنان، 
برگزاری جشن های ویژه بازنشستگان، ایثارگران، فرزندان مکلف 
کارکنان، روز زن، روز معلم و... و برگزاری مراسم ویژه مناسبت های 
ملی-مذهبی، گوشه ای از اقدامات انجام شده در امور فرهنگی شرکت 

فوالد مبارکه است.
کمی فعالیت های مذکور و  کیفی و  کرد: ارتقای  وی خاطرنشان 
افزایش میزان رضایت مخاطبان یکی از بزرگ ترین اهداف ما در سال 

1401 است.

روابط عمومی، آینه تمام نمای شرکت ها ست
رسول مهماندوست رئیس روابط خارجی و امور بین الملل روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در 

دهه های اخیر اهمیت صنایع معدنی برای کشور محرز شده و جایگاه 
ویژه ای در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است. همچنین 
تحوالت بین المللی و جنگ روسیه و اوکراین موضع صنعت فوالد را در 

جهان تشدید کرده و به آن وجهه خاصی بخشیده است.
وی گفت: ازاین رو فراهم کردن بستر مناسب در زمینه هماهنگی 
فعالیت های داخلی و برون مرزی شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه بار سنگینی است که مسئولیت آن بر 
عهده روابط عمومی و مشخصا واحد روابط خارجی و امور بین الملل 

نهاده شده است.
رئیس روابط خارجی و امور بین الملل روابط عمومی شرکت فوالد 
و  سوابق  اطالعاتی  بانک  به روزرسانی  و  تشکیل  افزود:  مبارکه 
مدارک مرتبط با ارتباطات شرکت، انعکاس دستاوردهای صنعتی و 
مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد مبارکه به جامعه و نخبگان در 
قالب برگزاری رویدادهای داخلی و خارجی، تفاهم با اتاق های بازرگانی 
مشترک و انجمن های دوستی با کشورهای مختلف و عضویت در 
مجامع و سازمان های ملی و بین المللی، تعریف ارتباط منسجم با 
وزارت خانه ها و ادارات در استان و کشور، انتشار گزارش ها و مستندات 
چندزبانه، انعکاس اخبار و تحوالت بین المللی به داخل سازمان، 
افکارسنجی و مطالعه و بررسی قابلیت های جامعه و سازمان های 
که این امور  تخصصی ملی و بین المللی بخشی از اقداماتی است 
در سنوات اخیر به منظور تنویر افکار عموم جامعه و اعتمادسازی 
مسئولین و تصمیم گیرندگان انجام داده است. جهاد تبیین را جدی 

بگیریم.
فوالد مبارکه، پیشگام در عرصه مسئولیت های اجتماعی

غالمرضا پوربافرانی رئیس توسعه و تکامل منطقه ای شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی فوالد مبارکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از ابتدای 
کنون با هماهنگی مسئوالن منطقه و استان اقدامات  بهره برداری تا
مؤثری انجام داده است. لبیک به فرمان مقام معظم رهبری در اجرای 
رزمایش مواسات و کمک های مؤمنانه، با همکاری ائمه جمعه و 
فرماندهان حوزه مقاومت شهرستان های هم جوار و مرکز استان و 
کسیژن رایگان به بیمارستان ها از اقدامات  تحویل بیش از 15 هزار تن ا

انجام شده در سال گذشته است.
وی گفت: اختصاص بودجه به حمایت از بسیاری از بیمارستان های 
درمانگر کرونا در سراسر کشور جهت خرید انواع تجهیزات پزشکی از 
کسیژن ساز،  کسیژن، انواع دستگاه های ا قبیل مخازن نگهداری ا
از  دیگر  گوشه ای  منطقه  سطح  در  و...  ضدعفونی کننده  مواد 
اقدامات انجام شده توسط فوالد مبارکه است. عالوه بر این موارد، 
در عرصه های دیگر نیز اقدامات زیادی انجام شده که در این مقال 

نمی گنجد.

نقش انکارنشدنی ارتباطات در تغییر و تحول در 
زیست بوم جهانی

محسن فخریان، رئیس روابط عمومی مجتمع فوالد سبا در گفت وگو 
کرد: ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی در  با خبرنگار فوالد اظهار 
دنیای کنونی، فاصله های زمانی و مکانی، حجاب های پیرامونی 
و محدودیت ها را از میان برده اند و جهان کنونی به استناد نظریه 
مارشال مک لوهان، دهکده ای کوچک است که زندگی، عقاید و 
اعمال افراد و جوامع انسانی دیگر از کسی پنهان نیست و دیگر کمتر 
چیزی در دنیای پیرامونی هست که قابلیت انکار و رد داشته باشد و 
همه چیز در محضر افکار عمومی در معرض مشاهده و قضاوت است.

گفت: در چنین شرایطی، ابزارهای ارتباط جمعی، رسانه ها  وی 
و شبکه های اجتماعی نه تنها رفتار، دیدگاه و عقاید افراد را تغییر 
می دهند، بلکه در شیوه فهم و درک انسان نیز اثرگذار هستند و 
درنهایت تحول، تغییر و پیشرفت اجتماعی، زاییده دنیای ارتباطات 
است و نهادهای فرهنگی و اجتماعی، راه گریز و مقاومتی در برابر این 

جریان ارتباطی و رسانه ای ندارند.
فخریان افزود: شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت پیشرو در عرصه 
صنعت کشور همواره بر آن است تا در یکایک عرصه های مرتبط با تولید 
نیز سرآمد باشد و آنچه نتیجه تالش شبانه روزی تک تک کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه و مایه مباهات ایران اسالمی است، از سوی روابط 
عمومی شرکت به ذی نفعان شرکت منتقل می شود تا همچنان در 

صدر بودن و ماندن شرکت فوالد مبارکه محقق گردد.
وی عنوان کرد: روابط عمومی مجتمع فوالد سبا نیز که زیرمجموعه 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه است مجری سیاست های کالن 
شرکت بوده و هست و به عنوان هدایت گر، هماهنگ کننده و پشتیبان 
کارکنان این مجتمع در راستای چشم انداز توسعه،  تالش های 
سیاست ها و منافع گروه بزرگ فوالد مبارکه، اهتمام خود را عالمانه 
و کنش گرایانه به منظور بهره گیری از ظرفیت های ارتباطی و ابزارهای 
روابط عمومی و در جهت ارتباط با افکار عمومی و تأمین نیازهای 
ذی نفعان ترویج گفتمان تولید و خدمت به کار می بندد و بر ارائه 

خدمات در این حوزه بر خود می بالد.

به دنبال روایت واقعیات هستیم، نه تبلیغات
کریم پورطهماس رئیس رسانه های صوتی و تصویری  و  مستندسازی 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
گی هایی که فوالد مبارکه را در مقابل بسیاری دیگر از  کرد: یکی از ویژ
فوالدسازان داخلی و خارجی متمایز نموده تولید محصوالت کیفی 
است و از سوی دیگر با حفظ کیفیت و ارتقای آن، تولید محصوالت 

ازنظر کمی نیز در این شرکت افزایش یافته است.
وی افزود: ما با الهام گرفتن از این موضوع در واحد مستندسازی 
توانسته ایم  و تصویر،  برای خلق صوت  برنامه ریزی دقیق  با  و 
موفقیت های گروه فوالد مبارکه را با تولید محتوای متعدد در قالب 

فرم های هنری متنوع به سمع و نظر مخاطبین برسانیم.
پور طهماس تصریح کرد: رادیوم فوالد و فوالدکست دو برند صوتی 
هستند که تالش می کنند صدای موفقیت فوالد مردان فوالد مبارکه را 

هم در کارخانه و هم در بیرون از آن به گوش مخاطب برسانند.
کید کرد: از سوی دیگر برنامه انعکاس خبری، برخط و صد  وی تأ
ثانیه با اخبار حوزه صنعت فوالد کشور و دیگر عناوین برنامه هایی که 
به صورت روزانه و هفتگی تولید می شوند، در تالش اند تا با به کارگیری 
هنر، صنعت فوالد را تلطیف کرده و شیرینی جهش تولید را در اقتصاد 

کشور در چشم مخاطب به تصویر بکشد.
رئیس رسانه های صوتی و تصویری  و  مستندسازی روابط عمومی  
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک در تالشیم 
عالوه بر ارتقای کیفیت ساخت برنامه های کنونی، با استفاده از 
استودیو صنعت که استودیویی مجهز به تکنولوژی های جدید برای 
تولیدات رسانه ای است، بتوانیم گام های مؤثری را در اطالع رسانی 
در سطح رسانه ملی با برقراری ارتباط زنده تلویزیونی و رادیویی برای 

بالندگی ایران زمین برداریم.

ضرورت اطالع رسانی موفقیت های فوالد مبارکه با ابزار 
هنر

سجاد امیری فارسانی سرپرست اطالعات و انتشارات روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: کارکنان 
تالشگر فوالد مبارکه در خطوط تولید و بخش های مختلف این شرکت 
پیشرو، جریان تولید و خودکفایی را با قوت و صالبت ویژه ای به پیش 
می برند. نمونه کوچک این افتخارآفرینی ها ثبت قریب به 30 رکورد در 

اولین ماه سال که با تعطیالت گسترده نوروزی همراه بود.
وی افزود: اطالع رسانی این موفقیت ها و پوشش مناسب و دقیق 
رویدادها در گروه بزرگ فوالد مبارکه وظیفه سنگینی است بر دوش 
همکاران محترم روابط عمومی شرکت به ویژه همکاران پرکار و 
که حوزه  پرتالش واحد اطالعات و انتشارات روابط عمومی است؛ چرا
اطالع رسانی و ارتباط با رسانه های متعدد به طور خاص ازجمله 
وظایف این واحد به شمار می رود و نقشی مستقیم در انتقال پیام 
به مخاطبان و رساندن معنای موردنظر در میان انبوه رویدادها و 

فعالیت ها به جامعه اصحاب رسانه و مردم شریف کشورمان دارد.
سرپرست اطالعات و انتشارات روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه به عنوان یک بنگاه بزرگ ملی نیازمند 
اطالع رسانی وثیق، به هنگام و هنرمندانه است تا بر اساس رسالت 
ذاتی خود بتواند با اتخاذ یک سیاست خردمندانه به روشنگری و 
معرفی نقش ویژه فوالد مبارکه به عنوان یک مرکز متعهد و پیشرو در 

کشورمان بپردازد.
وی تصریح کرد: مواجهه با برخی غرض ورزی ها و بی انصافی ها 
ح می شود این وظیفه  گاه و صنعت ستیز مطر که از جانب افراد ناآ
سنگین را بیش ازپیش عیان می سازد و امیدواریم با استفاده از یک 
استراتژی درست و بهره مندی از ظرفیت های رسانه ای گروه فوالد 
مبارکه از این نگین ارزشمند صنعت و اقتصاد کشورمان به خوبی 

مراقبت نماییم. 

به گزارش خبرنگار ایراسین، محمدمهدی روانفر، مدیر 
فراوری مواد معدنی شرکت فوالد مبارکه، در یادداشتی نوشت: 
امـروزه تولیـد و مصـرف فـوالد، یکـی از شـاخص های اصلـی 
توسـعه یافتگی کشـورها و جوامـع بـه شـمار می آیـد. حضـور 
صنعت فوالد در یک منطقه بر فرایند توسعه، فرهنگ، سطح 
دانـش، اشـتغال زایی، پژوهـش، آمـوزش و تجـارت آن منطقـه 
تأثیر بسـزایی دارد. زندگی روزمره بشـر با فوالد آمیخته شـده و 
صنایـع فـوالد در سـازندگی، بازسـازی و توسـعه کشـور سـهم 

مهمی دارند.
بسیاری از صاحب نظران موضوع روز صنعت فوالد ایران را تأمین 
مواد اولیه و زیرساخت، مدیریت صحیح زنجیره در تولید و توسعه 
زنجیره، حفظ محیط زیست و مصرف بهینه انرژی می دانند 
و معتقدند با به کارگیری فرایندهای کارا و تکنولوژی تجهیزات 
مؤثر و جدید، امکان تأمین مواد اولیه و ادامه حیات واحدهای 
موجود، تأمین زیرساخت و صرفه جویی در انرژی و کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای به میزان قابل توجهی در صنایع فوالد ایران 

امکان پذیر است.
سرمایه گذاری و رشد صنعت فوالد در کشور، اقتصادی و منطقی 
است، ولی به نظر می آید از نگاه کارشناسی دو مسئله بااهمیت 
در تداوم تولید و توسعه صنعت فوالد ایران قویا قابل تأمل است: 
نخست مسئله تأمین مواد اولیه کارخانه های تولید فوالد کشور، 
به ویژه سرمایه گذاری های پس از انقالب؛ دوم بازنگری عالمانه 
و توسعه دانش محور صنعت فوالد با توجه به چالش بااهمیت 
تأمین مواد اولیه و تأمین زیرساخت های الزم برای توسعه که خود 

ملهم و متأثر از عوامل متعددی است.
این نگاه امروز محل توجه و تأمل است که با وجود برنامه های 
توسعه اقتصادی کشور، سند چشم انداز کلی نظام، برنامه های 
تحولی دولت های مختلف در سال های اخیر و حتی وجود 
سند جامع توسعه صنعت فوالد ایران و سرمایه گذاری های 
قابل توجهی که در زنجیره ارزش فوالد توسط سرمایه گذاران اعم 
کمیتی انجام شده، ما با عارضه عدم توازن  کمیتی یا غیر حا از حا
در زنجیره موجود، تضاد منافع عناصر زنجیره، چالش تأمین مواد 
اولیه برای کارخانجات موجود و تشدید بحران برای توسعه های در 
گاهی نسبی از این مسئله  حال اجرا در آینده مواجهیم و با وجود آ
گیری برای حل مشکالت موجود و قریب الوقوع  هنوز اهتمام فرا

در پیش رو وجود ندارد.
آن روی سکه توسعه صنعت فوالد

از این حیث مسئله تأمین مواد اولیه و زیرساخت های موردنیاز 
کارخانه فوالدسازی در یک  صنعت فوالد دیگر مشکل یک 
منطقه جغرافیایی خاص نیست، بلکه مسئله ای ملی با ابعاد 
اقتصادی و اجتماعی و امنیتی است و باید با نگاه ملی موردتوجه 

و تصمیم گیری واقع شود نه نگاه محلی و بخشی.
با وجود چالش موجود مواد اولیه برای تولید فوالد، کشور مقدار 
که برای به کارگیری و مصرف  قابل توجهی منابع آهنی دارد 
اقتصادی آن در زنجیره ارزش فوالد، باید توان فنی و تکنولوژی 
کتشاف و استخراج و بهره برداری از این  خود را در حوزه های ا
ذخایر و فراوری آن ها به کار ببریم و ضمن اعمال تغییراتی در 
خطوط تولید امکان تأمین و مصرف مواد اولیه موردنیاز صنعت 

را فراهم کنیم.
این مهم به عنوان یک جهت گیری جدی در دو سال گذشته در 
گروه فوالد مبارکه اصفهان مطرح و اقدامات مؤثری در این راستا 
انجام شده، ولی باتوجه به ضرورت تأمین آنالین مواد اولیه و 
ماهیت کار و زمانبر بودن شناسایی، تأمین و استقرار فناوری های 
گزیر به تعریف یک دوره گذار  جدید معدن کاری، دولت و ایمیدرو نا
ک صنایع بزرگ فوالدی کشور خواهند  ده ساله برای تضمین خورا
بود تا از نابسامانی در بازار مصرف محصوالت فوالدی، نوسانات 
شدید قیمتی، آسیب به تولیدکننده و مصرف کننده و در نهایت 

نابودی سرمایه گذاری های موجود جلوگیری کنند. 
خ تولید باید بچرخد و همه ارکان زنجیره  شکی نیست که چر
تولید فوالد باید در این چرخه با توجه به درجه ارزش و اهمیت 
استراتژیک محصول و به نسبت سرمایه گذاری انجام شده و 
هزینه های ثابت تولید منتفع شوند و در نهایت بتوانند محصوالت 
فوالدی موردنیاز بازار را تولید و تأمین کنند. لذا انتظار منطقی 
آن است که تحلیل گران اقتصادی در بررسی عملکرد هریک از 
شرکت های فعال در زنجیره ارزش و تولید فوالد، رسالت هر یک 
ج  از ارکان زنجیره را به اندازه اعداد و ارقام درآمد و هزینه مندر
در صورت های مالی موردتوجه قرار دهند و بر این اساس برای 
مدل های توسعه کسب وکار بنگاه های صنعتی و معدنی پیشنهاد 

ارائه نمایند.
شرکت های  هزینه های  درصد   50 بر  بالغ  مثال،  به عنوان 
تولیدکننده عمده سنگ آهن دنیا هزینه های مربوط به کشف 
و توسعه ذخایر ماده معدنی )حجم عمده سرمایه گذاری های 
آن ها متوجه باالدست زنجیره یعنی معدن کاری( است درحالی که 
در ایران جهت و حجم عمده سرمایه گذاری معادن بزرگ متوجه 
پایین دست زنجیره تولید فوالد )ساخت واحدهای فراوری 
ک های اقتصادی اخیر بین  ثانویه و فوالدسازی( بوده که اصطکا
فوالدسازها و معادن و بحران تأمین مواد اولیه را ایجاد نموده 
است. بنابراین خودکفایی تولیدکنندگان فوالد در تأمین مواد 
گر اقدام درستی هم باشد، نیازمند حمایت جدی  اولیه موردنیاز ا
دولت و همکاری بخش های تعاونی و خصوصی در یک دوره گذار 
حداقل ده ساله است تا تولیدکنندگان بزرگ داخلی بتوانند بدون 
آسیب به نظام تقاضا در بازار داخل مشکل تأمین مواد اولیه خود 

را به صورت اساسی و همیشگی حل کنند. 

روابط عمومی به دنبال پشتیبانی از تولید است
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه:

غالمرضا پوربافرانی رئیس توسعه و تکامل منطقه ای

رسول مهماندوست رئیس روابط خارجی
 و امور بین الملل روابط عمومی

کریم پورطهماس رئیس رسانه های صوتی و 
تصویری  و  مستندسازی روابط عمومی

محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی

محسن فخریان، رئیس روابط عمومی مجتمع فوالد سبا

محسن جعفری کارشناس امور فرهنگی روابط عمومی

سجاد امیری فارسانی سرپرست اطالعات و انتشارات روابط عمومی
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گزارش روابط هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان،  به 
کز خدماتی هلدینگ آتیه فوالد با  جلسه کمیته راهبری مرا
حضور سعیدبخش مدیرعامل این شرکت، ریاحی مدیر فروش 
کز خدماتی،  کی رئیس بورس کاال و مرا داخلی فوالد مبارکه، افال
کز  بهرامی معاون راهبردی و امور شرکت ها و مدیران عامل مرا
خدماتی به صورت حضوری و آنالین در ستاد مرکزی آتیه فوالد 

برگزار شد.
کز در سال  گفتنی است در این جلسه گزارش عملکرد مالی مرا
گزارش میزان تحقق شاخص های فروش طی سال   ،1400
کز در سال 1401 و تشریح  1400، برنامه سهمیه ثبت سفارش مرا
کز  سیاست های مدیریت فروش داخلی فوالد مبارکه در مرا

بررسی شد.

کز خدماتی  برگزاری جلسه کمیته راهبری مرا

هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان

خبر  کوتاه

واردات محصوالت فوالدی نیمه تمام نسبت به تولید داخلی برای 
تولیدکنندگان ورق گرم ترکیه جذاب تر شده است. در نتیجه، واردات 
اسلب در ماه مارس و سه ماهه اول ۲۰۲۲ افزایش یافت. روسیه تقریبا 
تنها گزینه پیش روی مشتریان ترکیه بود. در ماه مارس واردات اسلب 
به ترکیه ۱.5 برابر مدت مشابه سال قبل شد و به حدود 787 هزار تن 
رسید.

مصرف جهانی قراضه در بخش تولید فوالد با حدود ۱۲ درصد افزایش 
در سال ۲۰۲۱ به 6۲۰ میلیون تن رسید؛ درحالی که در سال ۲۰۲۰ حدود 
5۴8 میلیون تن ثبت شده بود. داده ها نشان می دهد که در سال ۲۰۲۱، 
سهم قراضه در تولید فوالد خام از ۳۰ درصد در سال ۲۰۱9 به ۳۲ درصد 
در سال افزایش یافت؛ درحالی که در سال ۲۰۲۰ به ۲9 درصد کاهش 
یافته بود.

 خـبــــــــــــــــــر      

جذابیت واردات اسلب در ترکیه افزایش مصرف جهانی قراضه

مهدی قریشی، مدیرعامل شرکت ایران ذوب از 
کسب رکورد طالیی در تولید روزانه شرکت ایران ذوب 
در 1۸ اردیبهشت ماه سال جاری با افزایش 12۹ 

درصدی تولید خبر داد.
وی افزود: با تالش های فروان مدیران و کارگران دلسوز این شرکت، در 
اوایل سال جاری توانستیم به باالترین رکورد تولید روزانه تاریخ شرکت 

ایران ذوب دست یابیم.
قریشی با بیان اینکه آخرین رکورد تولید روزانه این شرکت در 20 آبان ماه 

1400 و با تحقق 12۶ درصد از هدف تولید ثبت شده بود، افزود: این بار 
به 12۹ درصد هدف تولید دست یافتیم و رکورد جدیدی در تولید روزانه 

خود ثبت کردیم.
مدیرعامل شرکت ایران ذوب خاطرنشان کرد: بر این اساس در سال 1401 
کید  که مقام معظم رهبری در نام گذاری آن، مجددا بر مسئله تولید تأ
کردند، این شرکت تمام تالش خود را خواهد کرد تا رکوردهای خود را در 

تمامی واحدها ارتقا بخشد.
کید کرد: درصددیم تا با تداوم این روند و نیز با حمایت های  وی تأ

همیشگی مجتمع فوالد مبارکه و گروه سرمایه گذاری توکافوالد، طرح 
توسعه شرکت ایران ذوب را به سرانجام برسانیم تا بتوانیم سهم بازار 
بیشتری را در زمینه تأمین گلوله های بالمیل و قطعات ریخته گری 
ضدسایش و نسوز مورد مصرف در صنایع سیمان، معدن و فوالد کشور و 

نیز صادرات به کشورهای خارجی کسب کنیم.
گروه سرمایه گذاری  گفتنی است شرکت ایران ذوب عضو مجموعه 
توکافوالد است و از شرکت های فعال در زمینه تولید گلوله آسیاب )بالمیل( 

و قطعات ریخته گری ضد سایش و نسوز کشور به شمار می رود.

شکسته شدن رکورد تولید روزانه در شرکت ایران ذوب
با افزایش ۱2۹ درصدی تولید محقق شد؛

اقتدار کشور در صنعت فوالد را با چالش 

انرژی تضعیف نکنیم

رئیس هیئت مدیره فوالد امیرکبیر کاشان گفت: صنعت 
فوالد بعد از صنعت نفت بزرگ ترین نقش را در اقتصاد ملی دارد 
و نباید با اتکا به آمارهای نادرست، تأمین پایدار گاز و برق این 

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

صادراتی را که به دشواری به دست آورده اند، از دست بدهند.
قنواتی در مورد اهمیت صنعت فوالد گفت: صنعت فوالد در 
هر کشوری نقشی اساسی در خودکفایی، ایجاد اشتغال پایدار، 
رشد اقتصادی و اقتدار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و در 

تصمیم گیری ها حتما باید نگاه کارشناسی لحاظ شود.
چالش تأمین گاز و چشم انداز تولید فوالد

رئیس هیئت مدیره فوالد امیرکبیر کاشان عنوان کرد: صنعت 
فوالد در مسیر دست یابی به چشم انداز تولید 55 میلیون تن 
فوالد قرار دارد و شرکت های زنجیره فوالد سال هاست رونق 
و جهش تولید را با جدیت دنبال می کنند و آن را محقق نیز 
ساخته اند. صنعت فوالد به سادگی به جایگاه فعلی خود نرسیده و 
چالش های بسیاری را از سر گذرانده تا به این نقطه رسیده است.
وی ادامه داد: در تصمیم گیری ها در قبال صنعت فوالد باید به 
جایگاه مهم و استراتژیک این صنعت در اقتصاد کشور دقت شود 
و نباید اجازه داد قطعی گاز و برق شرکت های فوالدی، به زنجیره 
فوالد در کشور آسیب وارد کند. تمامی مواد اولیه صنعت فوالد 
در داخل کشور تولید می شود و تکنولوژی آن نیز داخلی است. 
بسیاری از شرکت های فوالدی می توانند پلنت های بزرگی را در 
کشورهای هم جوار احداث کنند و نباید صنعتی با این توانمندی، 

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

شود و برای حل آن، راه کارهای عملیاتی در نظر گرفته شود.
ضرورت توجه ویژه به صنعت فوالد

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

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

درخصوص تأمین پایدار گاز و برق خود، نگرانی نداشته باشند.

رئیس هیئت مدیره فوالد امیرکبیر کاشان:

رکوردزنی تولید روزانه در واحد اسیدشویی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

فوالد سفیددشت بزرگ ترین واحد صنعتی چهارمحال و بختیاری

یاری رسانی سازمان گمرک به مجموعه های صنعتی قابل تقدیر است

به گزارش روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان، در 
سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«، با همت 
و تالش تمام نیروهای تولیدی و پشتیبانی واحد 
اسیدشویی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر 
توان داخلی، با تولید  1 هزار و 24۶ تن ورق اسیدشویی شده در 
اردیبهشت 1401 برای دومین بار در سال جدید، رکورد تولید روزانه 

در این شرکت ثبت شد.

 بنابر این گزارش، رکورد قبلی تولید ورق اسیدشویی شده این واحد
 1 هزار و 23۹ تن بود که در فروردین ماه 1401 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 با دست یابی به رکوردهای جدید تولید، 

همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام برداریم.

مدیر تکنولوژی و توسعه فوالد سفیددشت گفت: 
شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری 
بزرگ ترین واحد صنعتی چهارمحال و بختیاری 
است و با رفع موانع پیش  رو در مسیر راه اندازی واحد فوالدسازی و 

ریخته گری، گام مهمی در  تکمیل زنجیره تولید فوالد برداشته است.
جمشید علی بابایی مدیر تکنولوژی و توسعه فوالد سفیددشت گفت: 
شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری بزرگ ترین واحد صنعتی 

چهارمحال و بختیاری است و دارای دو سهام دار عمده )فوالد مبارکه با ۶5 
درصد و سازمان ایمیدرو با 35 درصد( است.

علی بابایی افزود: واحد احیا مستقیم در سه ماهه نخست سال گذشته 
نیز شاهد ثبت 3 رکورد متوالی تولید ماهیانه بوده است.

با  کشور،  آب  منابع  محدودیت های  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
برنامه ریزی های انجام شده در حال حاضر تقریبا تمام آب موردنیاز 
واحد احیا مستقیم، از منبع پساب تصفیه شده شهر بروجن و با فناوری 

اولترافیلتراسیون بومی شده تأمین می شود.
مدیر تکنولوژی و توسعه فوالد سفیددشت گفت: همچنین آزمایش 
موفقیت آمیز بی باری فن های برج خنک کننده واحد آب رسانی انجام 
کسیژن و فوالدسازی این  که مقدمه راه اندازی واحدهای ا گرفته 
شرکت است. تمامی مراحل طراحی و خدمات مهندسی تجهیزات و 
سامانه های کنترل و حفاظت پست این طرح توسط شرکت های داخلی 

انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
گفت: یاری رسانی به مجموعه های صنعتی در شرایط 
دشوار ناشی از تحریم های ظالمانه علیه کشورمان 
توسط سازمان گمرک موجبات ادامه فعالیت واحدهای صنعتی را 

فراهم ساخته و این امر جای قدردانی دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 
حمید شجاعی مدیرعامل این شرکت در دیدار با اسماعیل اله دادی، 
مدیرکل گمرک استان چهارمحال و بختیاری، ضمن قدردانی از زحمات 
مجموعه گمرک استان در تسهیل واردات قطعات موردنیاز این شرکت 
افزود: یاری رسانی به مجموعه های صنعتی در شرایط دشوار ناشی از 
تحریم های ظالمانه علیه کشورمان توسط سازمان گمرک موجبات ادامه 

فعالیت واحدهای صنعتی را فراهم ساخته است.
اسماعیل اله دادی نیز در این دیدار از مسئولین اجرایی استان به ویژه 

سازمان صمت خواست جهت رفع موانع موجود در حوزه ثبت سفارش 
و واردات کاال مساعدت کنند.

وی ایجاد تسهیل در امر واردات و کاهش هزینه انبارداری، استفاده بهینه 
از ظرفیت های گمرک و ارتقای سطح همکاری ها با گمرک را مهم ترین 

دغدغه مسئولین گمرک استان چهارمحال و بختیاری برشمرد.
مدیرکل گمرک استان چهارمحال و بختیاری، تدابیر اتخاذشده در 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری درخصوص اقدام به موقع 
و تدوین برنامه زمان بندی جهت واردات ماشین آالت و تجهیزات 
موردنیاز خود را قابل قبول دانست و خاطرنشان کرد: سازمان گمرک 
کشور با مدیریت مناسب و با همکاری با بخش های مختلف توانسته آثار 
سوء تحریم های ظالمانه را بر واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی 
کشور به حداقل برساند و با اتخاذ تدابیر الزم، تمامی تجهیزات و لوازم 

موردنیاز را وارد کند. 

برای دومین بار در سال جدید صورت گرفت:

مدیر تکنولوژی و توسعه فوالد سفیددشت اعالم کرد؛

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
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 بـا آغـاز بهره بـرداری از طرح هـای فـوالد 
هرمزگان و سیمین هرمز که به تولید ۱0 میلیون 
تـن فـوالد می انجامـد، اسـتان هرمـزگان بـه 
قطب اول فوالد کشور تبدیل و پرچم دار این 

توسـعه خواهـد شـد

       بـــــــــــــــازار

چشم انداز منفی تقاضا و رکود بازار سنگ آهن

خبــــــــــــــــر       

به گزارش خبرنگار فوالد، علی امرایی، مدیرعامل 
شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان با اشاره به 
حمایت ها و نقش مؤثر سهام داران در موفقیت های این 

شرکت در پیامی خطاب به آنان گفت:
سال گذشته در سایه عنایات پروردگار متعال، با همت و 
پشتکار همکاران ارجمند و پرتالش فوالد سنگان، این 
گردید. بدون  شرکت موفق به افتخارآفرینی های متعدد 
تردید دست یابی به رکوردهای روزانه، ماهیانه و سالیانه جز 
با پیروی از منویات مقام معظم رهبری، برنامه ریزی مدون 
و علمی و حمایت سهام داران و تالش همه جانبه کارکنان و 

کارگران خدوم این شرکت میسر نمی شد. 
در سال گذشته شاهد جابه جایی رکوردهای تولید روزانه 
بودیم و اراده و تالش همکاران پرتالش در فوالد سنگان 
گندله و تحقق 115  منجر به تولید بیش از 4 میلیون تن 
درصدی برنامه های پیش بینی شده و افزایش سود شرکت 
گردید. حاصل درخشش در سپهر صنعت ایران، ما را در رده 
شرکت های گرید A شرکت فوالد مبارکه قرار داد و توانستیم 
در ارزیابی IMI100 برترین شرکت های ایران با صعود 45 
پله ای در رده ۶4 ام قرار بگیریم. عالوه بر این در عرصه های 
مختلف سازمانی اعم از منابع انسانی، تعالی سازمانی، ارتقای 
برند شرکت، اخذ مجوزها و ایزوهای مختلف و ... نیز شاهد 

درخشش شرکت فوالد سنگان بودیم.
رجای واثق دارم در سالی که به تدبیر رهبر معظم انقالب 
به عنوان سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نام گذاری 
گردیده است، در سایه الطاف خداوند متعال و توسل به 
حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( و به منظور لبیک به فرمان 
مقام معظم رهبری با تحقق استراتژی ها و اهداف شرکت 
گامی مؤثر در ارتقای تولید و توسعه پایدار کشور و منطقه 

برداریم.
مزید توفیقات و قبولی طاعات همه عزیزان را از درگاه خداوند 

منان مسئلت می نمایم.

که  قیمت سنگ آهن وارداتی در چین تا ۴ درصد افت داشته، چرا
بازار با تشدید ریسک گریزی در بازارهای مالی و ارزیابی بیشتر 
چشم انداز تقاضا در چین توسط سرمایه گذاران مواجه شده است. 
متوسط شاخص قیمت سنگ آهن خلوص 6۲ درصد ۱۳8.۴8 
کنون  که از اواسط مارس تا دالر در هر تن سی اف آر شنیده شده 
پایین ترین قیمت بوده است.

خبر کوتاه

بازار بیلت جنوب شرق آسیا در انتظار

بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا روندی نزولی داشته 
است. آخرین قیمت بیلت وارداتی در فیلیپین 755 دالر در 
هر تن سی اف آر و در ثبات بوده است. بیلت صادراتی ویتنام 
7۱۰ دالر در هر تن فوب است. در تایلند نیز بیلت وارداتی تا 
۳۰ دالر افت هفتگی داشته و قیمت آن 7۴۰ تا 75۰ دالر در 
هر تن سی اف آر است.

موفقیت های فوالد سنگان  در گرو 
حمایت سهام داران و   تالش همه جانبه 

کارکنان و کارگران شرکت

سهام

بورس

گهی آ

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

ید، نصب تجهیزات پروژه و افزایش ظرفیت میس المینیتور  انجام عملیات طراحی، خر

EPC واحد احیا مستقیم به صورت 

یست محیطی ح و همکاری در فرایند اخذ مجوزهای ز یست محیطی شامل ارائه طر استفاده از خدمات مشاور تخصصی در ارتباط با پروژه های ز

استفاده از خدمات مهندس مشاور تخصصی در زمینه انجام مراحل اول و دوم پروژه های انتقال و توزیع نیرو، 

اتوماسیون و ابزاردقیق  در شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا

تهیه نقشه کارت ها و تجهیزات الکترونیکی

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(
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یال(       <<<<<< >>>>>>       نمــــــــــودار تغییــــــر قیمــــت  سهـــــام  )ر

 مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان 
خطاب به سهام داران این شرکت مطرح کرد:

 به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان، محمد 
آشوری نماینده بندرعباس، قشم حاجی آباد و 
ابوموسی، احمد جباری نماینده غرب هرمزگان و 
حسین رئیسی نماینده شرق هرمزگان در مجلس شورای اسالمی 
با حضور در فوالد هرمزگان از این شرکت بازدید کردند و در جریان 

روند تولید و مشکالت این حوزه قرار گرفتند.
بنابر این گزارش در ابتدای این بازدید عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل 
فوالد هرمزگان ضمن خیرمقدم به نمایندگان مجلس استان هرمزگان، 
گزارشی از عملکرد فوالد هرمزگان در سال گذشته ارائه کرد و افزود: 
رکوردهای متنوع تولید نشان از انگیزه باالی کارکنان و برنامه ریزی 

صحیح مدیران شرکت دارد.
وی توجه به سرمایه های انسانی و اشتغال پایدار را دو موضوع مهم 
دانست که از سال گذشته جزو اولویت های این شرکت بوده است، 
ضمن اینکه حمایت از شرکت های دانش بنیان و آماده سازی زمینه ها 
برای فعالیت این شرکت ها و نیز دانشگاه ها را از برنامه های مهم فوالد 

هرمزگان بیان کرد.
مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه به تشریح اهمیت تولید پرداخت و با 
بیان گسترش حوزه فعالیت های فوالد هرمزگان اظهار کرد: پس از چهار 
طرح فوالدی بزرگ که بهمن ماه گذشته عملیات احداث آن ها آغاز 
شده، به زودی عملیات احداث خط نورد گرم را در فوالد هرمزگان اعالم 
خواهیم کرد که راه اندازی این طرح ها  به صورت مستقیم اشتغال زایی 

بسیاری  به همراه دارد.
 معروفخانی اثرات راه اندازی این طرح ها برای اقتصاد و توسعه استان 

بسیار مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: با آغاز بهره برداری از طرح های 
که به تولید 10 میلیون تن فوالد  فوالد هرمزگان و سیمین هرمز 
می انجامد، استان هرمزگان به قطب اول فوالد کشور تبدیل و پرچم دار 

این توسعه خواهد شد.
 وی در ادامه به گسترش فعالیت فوالد هرمزگان به معدن خبر داد 
و افزود: در گفت وگوهای اولیه با استاندار هرمزگان مقرر شد معادن 
سنگ آهن در استان که فعالیتی در آن ها انجام نمی شود و عمدتا در 
گذار گردد و این شرکت با  شرق هرمزگان قرار دارند به فوالد هرمزگان وا

سرمایه گذاری مناسب صنایع فراوری را در آن ها مستقر سازد.
کید کرد: این سرمایه گذاری ها عالوه بر حل مشکل  معروفخانی تأ
مواد اولیه فوالدی، عواید بسیار خوبی ازجمله اشتغال زایی و توسعه 
فعالیت ها در حوزه مسئولیت های اجتماعی را برای مردم استان 

به خصوص شرق هرمزگان در پی خواهد داشت.
وی از نمایندگان مجلس تأمین پایدار انرژی را خواستار شد و عنوان 
کرد: در سال گذشته فوالد هرمزگان از قطعی برق 2000 میلیارد تومان 

زیان داشته است.
معروفخانی با اشاره به ضرورت ایجاد طرح توسعه نورد گرم 2 فوالد 
مبارکه در کشور، اظهار داشت: با شروع این طرح عظیم و نیاز کشور 
شاهد قطع وابستگی کشور به ورق خواهیم بود و نیاز است نمایند گان 

محترم در مجلس و دولت از این طرح بزرگ حمایت کنند.
مدیرعامل فوالد هرمزگان یادآور شد: متأسفانه به بهانه مصرف آب، 
کید کنم طرح نورد گرم  توسعه صنعت فوالد را قفل کرده اند و باید تأ

شماره 2 فوالد مبارکه برای کشور یک ضرورت است.

گفتنی است در ادامه این جلسه، محمد آشوری نماینده مردم 
بندرعباس در مجلس شورای اسالمی با ابراز خرسندی از ابتکار و 
خالقیت های انجام شده در حوزه های مختلف شرکت فوالد هرمزگان 

از اقدامات مؤثر این شرکت در تولید پایدار قدردانی کرد.
کید  آشوری همچنین بر عمل به مسئولیت های اجتماعی در صنایع تأ
کرد و با بیان اینکه هر بنگاهی در هر جایی مستقر شود اثرات مثبت و 
منفی دارد گفت: بنگاه های اقتصادی باید برای مردم پیرامون خود 

نیز دارای اثرات مثبت باشند.
وی در پایان در خصوص پیگیری رفع مشکالت بیان شده از وزرای 
مربوطه قول مساعد داد تا هر چه بیشتر شاهد شکوفایی صنعت 

فوالد کشور باشیم.
احمد جباری نماینده غرب هرمزگان نیز در این دیدار یادآور شد: باید 
طرح های توسعه صنایع در کل استان به صورت متوازن صورت بگیرد. 
در حال حاضر صرفا در غرب بندرعباس شاهد تجمع صنایع مختلف 
هستیم؛ بدون شک توسعه پایدار اتفاق نخواهد افتاد، مگر اینکه 
توسعه صنعتی که رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت اتفاق بیفتد.
ح های توسعه فوالد هرمزگان اظهار داشت:   جباری با اشاره به طر
ح های توسعه خود را  ما بسیار خرسندیم از اینکه این شرکت طر
دنبال می کند و از مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان تشکر می کنیم که 

رضایت مندی را در درون و بیرون سازمان ایجاد کرده است.
نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسالمی در ادامه 
افزود: ایجاد رضایت مندی، اشتغال زایی و نگاه مثبت مجموعه فوالد 

هرمزگان به امر   ورزش نیز قابل تقدیر است.

هرمزگان پرچم دار توسعه خواهد شد

مثلث افزایشی
Ascending Triangle  (In an uptrend (

نکته: وقتی که قیمت کفه ای باالتر رود و سقف ثابت تشکیل 
 دهد نشان دهنده  این است که فشار خریداران زیاد است و 
احتمال اول شکست از باالست و باید به دنبال تأییدیه های 

سیگنال خرید بود.
 

مثلث کاهشی
Descemding Triangle(In DownTrend (

کشنی در این الگو است که این الگو به  نکته: از نظر پرایس ا
یک سطح حمایتی یا مقاومتی رسیده و در این سطوح احتمال 

برگشت قیمت زیاد است.
گر این مثلث از باال بشکند، بسیار با قدرت می شکند  نکته: ا

و قدرتش بیشتر از شکست در جهت روندش است.
گر مثلث با تأیید شکسته شد، به معامله ورود  نکته: ا

می کنیم.
نکته: شکست الگوها باید شکست خوبی باشد و باید به 

کندل ها دقت زیادی کرد.
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مدیرعامل فوالد هرمزگان مطرح کرد:
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امروزه کوره های قوس الکتریکی معمولی برای تولید فوالد به ظرفیت باال، هزینه های  
زیاد و زمان نصب طوالنی نیاز دارند. کوره های قوس الکتریکی کوچک جهت 
کاهش مصرف انرژی با قابلیت شارژ مواد مختلف و هزینه های تبدیلی پایین امروزه 
 EAF Quantum توجه زیادی به خود جلب کرده اند. سیستم جدید کوره قوس الکتریکی با نام
کثر بازده، بیشترین انطباق با محیط زیست و حداقل هزینه های تبدیلی است )شکل  دارای حدا

.)1
در این نوع از کوره قوس الکتریکی، تجربه های گذشته در زمینه تکنولوژی پیش گرم به کار گرفته شده 
است؛ به گونه ای که با استفاده از گاز خروجی از کوره در طی چرخه گرما، می توان 100 درصد ضایعات را 
قبل از ذوب نهایی در کوره، پیش گرم نمود. این به معنای صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی و 
هزینه با کاهش قابل توجه در زمان های بین بارریزی هاست. استفاده از مذاب باقیمانده باعث می شود 
فاز مذاب به حوضچه مذاب با سطحی آرام و یکنواخت تبدیل شود و ازاین رو میزان نوسانات به حداقل 
می رسد. در کوره های نوین قوس الکتریکی EAF Quantum از سیستم بهینه شده FAST برای بارریزی 
بدون ریختن سرباره استفاده می شود. همچنین به منظور افزایش کارایی و کاهش مصرف انرژی در 
کوره های EAF Quantum از سیستم های نوینی برای شارژ و نگهداری قراضه، آنالیز سیستم و طراحی 
ویژه ای برای فرایند گاز خروجی استفاده می شود. مصرف انرژی 2۸0 کیلووات ساعت به ازای هر تن در 
کسید کربن، EAF Quantum را به  کسیژن و کاهش 20 درصدی تولید دی ا کنار کاهش مصرف ا
کارآمدترین و سازگارترین سیستم EAF با محیط زیست در بازار بدل می سازد. نمای از این سیستم در 

شکل 2 نشان داده شده است.
مزایای اصلی این سیستم شامل موارد زیر است:

بهره وری بیشتر نسبت به کوره های معمولی EAF؛
 افزایش تولید به میزان 1.35 میلیون تن در سال با کوره قوس 100 تنی و شارژ با روش های نوین؛

کاهش میزان اختالل در شبکه با به کارگیری حوضچه مذاب با سطح آرام و یکنواخت؛
کاهش مصرف انرژی تا 2۸0 کیلووات ساعت؛

کاهش فاصله زمانی بین هر بارریزی تا 33 دقیقه؛
کاهش انتشارات گردوغبار و گازهای گلخانه ای تا 30 درصد نسبت به کوره های معمولی؛

انعطاف پذیری باال در مواد شارژ؛

بسته های اتوماسیون برای کاهش عملیات نیروی انسانی و افزایش ایمنی؛
بهینه سازی فرایند به خاطر شارژ، بارریزی و پر کردن مجدد دریچه در حین روشن بودن دستگاه؛

عدم توقف و خاموشی دستگاه به علت استفاده از سیستم بارریزی FAST و حوضچه مذاب 
باقیمانده؛

بازیابی انرژی مستقیم به دلیل پیش گرم شدن 100درصد قراضه؛
کاهش خطرات مربوط به جابه جایی بارها به علت عدم حرکت جرثقیل در ناحیه کوره؛

امکان تولید حتی با شبکه های برق ضعیف به علت استفاده از فرایند حوضچه مذاب با سطح آرام 
و یکنواخت و همراه با نوسانات کم؛

کاهش 30 درصد در مصرف الکترود؛
دست یابی به سیستم اتوماسیون کامل؛

نصب ترانسفورماتورهای کوچک تر؛
ROI کوتاه.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

یادگیری ماشینی چیست؟ فناوری نانو چیست؟

یادگیری ماشینی در واقع از زیرمجموعه های هوش مصنوعی است. 
کمک این فناوری نوین، رایانه ها قادر به یادگیری اموری خواهند بود  با 
کشف الگوها  که برای انجام آن ها برنامه ریزی نشده اند. به این ترتیب، 
بود.  خواهد  امکان پذیر  رایانه ها  بــرای  داده هــا  براساس  نتیجه گیری  و 
شبکه های عصبی مصنوعی، پردازش زبان های طبیعی )NLP( و یادگیری 
ساختار ژرف از زیرشاخه های فناوری یادگیری ماشینی به شمار می روند. 
این فناوری فرصت های شغلی تازه ای را ایجاد خواهند کرد.

فناوری  و  کــاربــردی  دانــش  از  رشته ای  نانوتکنولوژی  یا  نانو  فناوری 
گسترده ای را پوشش می دهد. موضوع اصلی  که جستارهای  است 
آن نیز مهار ماده یا دستگاه هایی با ابعاد کمتر از یک میکرومتر، معموال 
حدود ۱ تا ۱۰۰ نانومتر است. در واقع نانو تکنولوژی به کارگیری خواص 
که اثرات فیزیکی  جدیدی از مواد و سیستم هایی با این ابعاد است 
کالسیک  کوانتومی بر خواص  جدیدی، عمدتا متأثر از غلبه خواص 
از خود نشان می دهند.

مدیریت دانش از منظر مدیریت 
تولید و نوآوری

در این فصل، مدیریت دانش در حوزه مدیریت تولید و 
نوآوری مورد بررسی قرار می گیرد. ازنظر تولید و صنعت، طراحی 
دانش محصوالت برای صنعتگران عامل حیاتی است، زیرا 
تولید دانش محور، موفقیت تجاری و مزیت رقابتی به همراه 
در  محصول  طراحی  دانش  مخصوصا  داشت.  خواهد 
شرکت های کوچک و متوسط )SMEs( که در شرایط سخت 

مشغول به فعالیت اند، بسیار مهم است.
بر طبق نظر وانگ )2000( فرایند دانش آفرینی، همان تولید دانش 
و در نهایت تبدیل آن به محصوالت و خدمات از طریق مفهوم 
که  نوآوری است. تحقیقات مربوط به نوآوری بیان می کند 
شرکت ها در تبدیل تکنولوژی جدید به موفقیت تجاری، نیازمند 

دارایی های مکمل و دیگر ظرفیت های فنی هستند.
یکی از مثال های بارز نقش مدیریت دانش در فرایند تولید را 
می توان در شرکت های ژاپنی مشاهده کرد. در این شرکت ها، 
که اوچی )1۹۹5( کامال در عمل  کا و تا الگوی دانش آفرینی نونا
پیاده می شود. در این الگو تبدیالت دانش در چهار شکل خود 
یعنی برونی سازی، ترکیب، جامعه پذیری و درونی سازی اجرا 

می شود و در فرایند تولید محصوالت نمود پیدا می کند.
دانش در فرایند تولید

امروزه موفقیت سازمان تا حد زیادی وابسته به توانایی تبدیل 
یادگیری حاصل از تغییرات به دانش است که در نوآوری ها و تولید 
محصوالت تجلی می یابد. در این خصوص اُوِدل و گریسون 
)1۹۹۸( عنوان می کنند که مدیریت دانش هم در تولید کاالهای 
مرغوب و متنوع نقش دارد و هم باعث می شود تولید در مسیر و 
روش مطلوب قرار گیرد. در این راستا داشتن دانش از مشتری و 
مدیریت آن مهم است. مارپیچ ارزش آفرینی یادگیری- دانش، 
فرایند تبدیل یادگیری به ارزش را نشان می دهد. براساس این 
مارپیچ، سازمان ها باید از بازار یاد بگیرند و این یادگیری را به دانش 
تبدیل کنند و این دانش را در فرایند تولید به کار ببرند و از طریق 

آن خلق ارزش نمایند.
براساس دیدگاه کریشَمن )2005( نقش مدیریت دانش در حوزه 
تولید به این شکل است: مدیریت دانش منجر به ارتقای همکاری 
درون سازمانی می شود؛ مدیریت دانش باعث تسخیر و تسهیم 
بهترین تجارب می شود؛ مدیریت دانش در ارتقای مدیریت 
زنجیره تأمین نقش دارد؛ مدیریت دانش رابطه با مشتری را بهبود 
می دهد؛ مدیریت دانش با کاهش زمان تولید و ایجاد شفافیت، 

بهبود مستمر را در حوزه مدیریت تولید امکان پذیر می سازد.
رویکرد جدید به نوآوری سازمانی؛ نقش مدیریت 

سازمان
اهمیت نوآوری از آنجا ناشی می شود که با ایجاد مزیت رقابتی 
بلندمدت، بقا و رشد سازمان ها را تضمین می کند، اما چالش 
اصلی در حوزه نوآوری این است که چگونه می توان آن را به وجود 
آورد و بهبود بخشید. با ظهور مدیریت دانش و سرمایه معنوی 
به عنوان یک رشته، سازه جدیدی برای خلق و بهبود نوآوری 
)تولید، محصول، رویه ها، فرایندها و...( ایجاد شده است. در این 

بخش، نقش دانش ضمنی در نوآوری سازمان بررسی می شود.
در قرن 21 سازمان ها مجبور به نوسازی محصوالت، خدمات، 
اصول، رویه ها و روش های خود شده اند. ایجاد نوآوری مستلزم 
سازمانی است که توانایی خلق، ذخیره و انتقال دانش را داشته 
باشد. بسیاری از نظریه پردازان مدیریت دانش معتقدند مدیریت 

دانش )ضمنی( بر نوآوری در سازمان اثر دارد.
نقطه آغاز نوآوری مربوط به مدل »فشار تکنولوژی« است و به سال 
1۹۶0 برمی گردد. نوآوری عبارت است از هر نوع تفکر، رفتار یا چیزی 
که به طور کیفی نسبت به اشکال موجود، تازگی دارد. بعضی از 
کادمیک، نوآوری را به عنوان ترکیبی از اختراعات و  محققین آ
کتشافات، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. در نهایت نوآوری  ا
به عنوان سلسله الگوهای رفتار فردی و سازمانی تعریف شده 
است. در دوره پست مدرن که مدیران احساس از دست دادن 
کنترل را تجربه می کنند، اهمیت نوآوری به طور شگفت انگیزی 
افزایش یافته است. در ادبیات جدید، مدیریت نوآوری از دیدگاه 
انتقال دانش )که انواع آن در فصل اول معرفی شد( در نظر گرفته 

می شود.
کی کاسکی )2004( معتقد است که سازگاری با نقشه های قدیمی 
که عامل کلیدی برای  برای مدیران قرن 21 کافی نیست، چرا
موفقیت، داشتن فعالیت خالق برای ساختن نقشه های جدید 

است نه تقلید از نقشه های جدید.
نوآوری در صنایع مختلف

صنایع مختلف نوآوری های عمده ای را تجربه کرده اند که باعث 
توسعه نسل های جدیدی از محصوالت در سطوح متفاوت شده 
است. در ابتدا تعدادی از نوآوری های کوچک در صنایع مشابه 
اتفاق افتاد که به نوآوری های مقدماتی معروف بود. در مرحله 

بعد، نوآوری به دیگر صنایع انتقال داده شد.
نوآوری های رادیکال و تدریجی

اغلب نوآوری ها تدریجی است و غالبا خود را به شکل اصالح 
محصوالت موجود و یا بسط خطوط فعلی تولید نشان می دهند. 
این نوآوری ها معموال به عنوان نوآوری های تحت فشار بازار 
طبقه بندی می شوند، زیرا اغلب ایده های مربوط به آن ها از بازار 
ناشی می شود. این نوآوری ها شایستگی های درونی را ارتقا 
حذف  به  منجر  رادیکال  نوآوری های  می دهند.برعکس، 
شایستگی موجود می شود و دانش و مهارت های موجود را از 
سازمان خارج می کند. این نوآوری ها کسب وکار شرکت را با ریسک 
همراه می سازد، زیرا برای تجاری سازی )بومی سازی( دشوار 

هستند.

محققــان امنیتــی در Red Canary ، یــک بدافــزار ویندوزی جدیــد با قابلیت های 
کــرم را شناســایی کرده اند کــه بــا اســتفاده از USB driveهای خارجی منتشــر 
 Raspberry می شــود. این بدافزار به دســته ای از فعالیت هــای مخرب به نــام

Robin مرتبط اســت که نخســتین  بار در ســپتامبر ســال 2021 مشــاهده شد.
زمانی کــه یــک USB drive آلوده که حــاوی یک فایل مخرب با پســوندLNK  اســت، به سیســتم 
ــه  ــال ب ــد. به محــض اتص ــد ش ــل خواه ــه آن منتق ــود، Raspberry Robin ب ــل ش ــدوزی متص وین
سیســتم، ایــن کــرم بــا اســتفاده از cmd.exe، یــک پروســس جدیــد را راه انــدازی می کنــد تــا فایــل 

مخربــی را کــه در درایــو آلــوده ذخیره شــده اســت اجــرا کنــد.
تیــم مهندســی تشــخیص Red Canary، ایــن کــرم را در شــبکه بســیاری از مشــتریان شناســایی 
کرده کــه برخــی از آن هــا درزمینه تکنولــوژی و برخــی درزمینــه تولیــد فعالیت می کننــد. محققان 
اعــالم کرده انــد کــه هنــوز نمی داننــد Raspberry Robin کجــا و چگونــه درایوهــای خارجــی را 
ــخص  ــق مش ــورت دقی ــه، به ص ــت خرابکاران ــن فعالی ــت اندرکاران ای ــدف دس ــد و ه ــوده می کن آل

نشــده اســت. 
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر  

Google بـــا انتشـــار وصله هـــای امنیتـــی ماهانـــه بـــرای Android، 37 نقـــص 
در اجـــزای مختلـــف را برطـــرف ســـاخت. یکـــی از ایـــن وصله هـــا مربـــوط بـــه 
ــا  ــد تـ ــکان می دهـ ــی امـ ــر محلـ ــه یـــک کاربـ ــه بـ ــیب پذیری اســـت کـ یـــک آسـ
امتیـــازات ویـــژه و حقـــوق دسترســـی خـــود را افزایـــش دهـــد و یـــا ســـرویس را از دســـترس 

ج کنـــد. خـــار
ـــه  ـــود، دارای درج ـــخص می ش ـــه CVE-2021-22600 مش ـــا شناس ـــه ب ـــیب پذیری ک ـــن آس ای

حساســـیت بـــاال اســـت و می توانـــد منجـــر بـــه تخریـــب حافظـــه شـــود و به صـــورت بالقـــوه 
موجـــب راه انـــدازی حملـــه و یـــا اجـــرای کـــد دلخـــواه می گـــردد.

ــرده  ــاره کـ ــاری، اشـ ــال جـ ــاه مـــی سـ ــده در مـ ــی Android منتشرشـ Google در بولتـــن امنیتـ
اســـت کـــه شـــواهدی مبنی بـــر بهره بـــرداری محـــدود و هدفمنـــد از ایـــن آســـیب پذیری در 
فضـــای ســـایبری وجـــود دارد، ولـــی ماهیـــت ایـــن حمـــالت هنـــوز مشـــخص نشـــده اســـت. 
The Hacker News :منبع خبر  

   تهیه کننده: : تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

Raspberry Robin کرم جدید مرتبط با شناسایی یک 

Android برطرف سازی یک آسیب پذیری با درجه حساسیت باال در

امنیت سایبری 

 تکنولوژی EAF Quantum؛ آینده کوره های قوس 
الکتریک فوالدسازی

.EAF Quantum شکل 2: چیدمان و شماتیک کلی سیستم

شکل 1. بازدهی کوره های EAF بر اساس میزان مصرف انرژی.

 کوره هـای قـوس الکتریکـی کوچـک جهـت کاهش 
مصـرف انـرژی بـا قابلیـت شـارژ مـواد مختلـف و 
هزینه هـای تبدیلـی پاییـن امـروزه توجـه زیـادی بـه 
خـود جلـب کرده انـد. سیسـتم جدیـد کـوره قـوس 
کثـر  الکتریکـی بـا نـام EAF Quantum دارای حدا
بـازده، بیشـترین انطبـاق بـا محیط زیسـت و حداقـل 

هزینه هـای تبدیلـی اسـت.

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

ادامه دارد...
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توصیه های ایمنی کولرهای آبی

موفقیت فرزند یکی از همکاران 
در عرصه فعالیت های بسیج

ابراهیم حاجی عرب، شاغل در فوالدسازی و ریخته گری مداوم
از مسئولین محترم خواهشمندیم جهت افزایش وام مسکن اقدام 

فرمایند.        ۹۹1۸***0۹13
محسن مرادی، شاغل در فوالدسازی

لطفا درمسیرهای ورودی وخروجی پارکینگ، امکان استفاده ازآب 
آشامیدنی برای کارکنان فراهم گردد.       ۶۹۹0***0۹13

 اجتمـــــا             عـــــــی

راه رفتن کودکروان شناسی کودک چیست؟

کودک  گاهی  آ رشــد  و  گاه  ناخودآ مطالعه  کــودک،  روان شناسی 
کودک  چگونه  که  می کنند  مشاهده  کودک  روان شناسان  است. 
ترتیب  این  به  و  می کند  برقرار  ارتباط  جهان  و  خود  والدینش،  با 
پیشرفت و رشد ذهنی او را شناسایی و درک می کنند. روان شناسی 
و  هوشیاری  به  که  است  مستقلی  و  تــازه  بحث  کلی  ازنظر  کــودک 
کودک و تأثیر آن در رشد و نمو تدریجی او می پردازد. بیداری روان 

راه رفتن کودک به تنهایی نتیجه آمادگی و فعالیت صحیح عضالت زیادی 
است. بلند شدن و برداشتن اولین قدم یکی از هیجان انگیزترین لحظات 
کودک و والدین است. بیشتر نوزادان بین ۱۰ تا ۱8ماهگی شروع  زندگی 
به راه رفتن می کنند. این فرایند در هر نــوزادی متفاوت است. ممکن 
که چگونه راه  کردن داشته باشد تا یاد بگیرد  کار  است نوزاد شما نیاز به 
برود. نکته مهم تشویق و تمرین است تا کودک بتواند به راحتی راه برود.

با نهایت تأسف، در هفته گذشته  علی میرشکار شاغل در 
خدمات عمومی، محمدرضا میرشکار شاغل در انرژی و 
سیاالت، فریدون اسماعیلی شاغل در تعمیرگاه مرکزی و 
مصطفی اسماعیلی  شاغل در توزین وارسال کاال در غم 
درگذشت پدر، محمد محمدی شاغل در نورد گرم در غم 
درگذشت مادر و  نبی اله اصالنی و مرتضی ایرانپور شاغل 

در فوالدسازی در غم درگذشت خواهر به سوگ نشستند. 
همچنین همکار گرامی شادروان  محسن مرادی شاغل 
در ریخته گری به علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت و به 

دیار حق شتافت.
محضر  به  را  جبران ناپذیر  ضایعه  و  جانکاه  غم  این 
خانواده های این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و برای آنان 

علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

ابراز همدردی

ایمنی 

فوالد من

موفقیت

رابطه زناشویی یکی از ارکان مهم در حفظ زندگی 
گر شما و یا همسرتان به صورت  مشترک است. ا
شیفت کار می کنید، بی شک گاهی در این خصوص 
به مشکل برمی خورید و شاید رضایت کافی در دو طرف ایجاد 
وجی با این مسئله به نحوی برخورد می کند. هفته  نشود. هر ز
گذشته، چالش های متداول همسران کارکنان شیفت کار را مرور 
کردیم و این هفته به اهمیت حفظ ارتباط فیزیکی و جنسی خواهیم 

پرداخت.
درباره »نیازها« گفت وگو کنید  

صمیمیـت عاطفـی و جنسـی دسـت بـه دسـت هـم می دهنـد تـا رابطـه 
زناشـویی رضایت بخـش ایجـاد شـود و هـر دو احسـاس آرامـش و 
خوشـبختی کننـد. وقتـی اهـل بـروز احساسـات باشـید، راه بـرای ایجاد 
کنـون اهـل  گـر تا یـک رابطـه جنسـی و عاطفـی خـوب فراهـم می شـود. ا
نشـان دادن عواطـف نبوده ایـد، هنـوز دیـر نیسـت. برخـی از کارکنـان 

شـیفت کار و یـا همسرشـان، در زمینـه رابطـه جنسـی و حتـی کاهـش 
رابطـه فیزیکـی، ماننـد در آغـوش کشـیدن، نـوازش و ... گالیـه دارنـد، 
چون به دلیـل تناقـض در زمـان کار و اسـتراحت زوجیـن، نمی توانند به 
یـک تفاهـم زمانی بـرای رسـیدگی به امـور شـخصی و خصوصی برسـند. 
یکی از راه های مؤثر برای داشـتن رابطه جنسی مناسب، تصمیم گیری 
و حـل تعـارض اسـت. وقتـی همسـر شـما شـیفت کار اسـت، احتمـاال در 
گـر در چنیـن  زمینـه زمـان برانگیختگـی جنسـی بـا هـم تناقـض داریـد. ا
شـرایطی قـرار گرفتیـد، »نزدیکـی فیزیکـی« حتـی بـدون رابطه جنسـی، 
کسی توسـین را تحریـک می کند، اسـترس را کاهـش می دهد  هورمـون ا
گر خسـته هسـتید، همسـرتان  و پیونـد میان شـما را محکم می سـازد. ا
را در آغوش بگیرید و بگویید دوسـتش داریـد و از او بخواهید کـه تا زمان 
اسـتراحت کامـل، بـا شـما همـکاری کنـد. تماس هـای فیزیکـی بسـیار 
مهـم هسـتند. دربـاره نیـاز جنسـی و یـا احسـاس نیـاز عاطفـی با شـریک 
زندگی تـان صادق باشـید تـا کمتر بـه تنـش و سـوءتفاهم برخـورد کنید.

گره های ذهنی یکدیگر را باز کنید  
فرض کنیم زندگی زناشویی شما تحت تأثیر برنامه های کاری قرار 
گرفته است. شما خسته اید و حوصله وقت گذرانی با همسرتان را 
ندارید. وقتی روزها یا ساعات متوالی در خانه نباشید، احتماال باید 
گرفته شوند. همسرتان از این  برخی تصمیم ها به طور یک طرفه 
وضع خسته می شود و در صورت طرد شدن از طرف شما، سرخورده 
و عصبانی خواهد شد. درباره این مسائل، بی پرده با هم صحبت 
کنید و با چالش های آن کنار بیایید. درباره آسایش و عالیق خود 
با همسر خود صادق باشید. به عنوان یک قاعده کلی، حفظ یک 
ارتباط عاطفی فعال و حمایت کننده متقابل به روابط فیزیکی بهتر 
گر احساس می کنید تمام این راه ها  و احساسی تر کمک می کند. ا
را رفته اید و به نتیجه مطلوب نرسیده اید، با یک مشاور خانواده 
مشورت کنید. هفته آینده درباره اهمیت حفظ رابطه عاطفی بین 

این گروه از زوجین صحبت خواهیم کرد.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در راستای تکریم خانواده محترم 
کارکنان، کمک به رشد و اعتالی فرهنگ و دانش در خانواده فوالد 
مبارکه و به منظور حمایت از فرزندان کارکنان شاغل و بازنشسته که در 
مقاطع آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند، اقدام به پرداخت 

کمک هزینه دانشجویی کرده است.
شرح پرداخت:  

پرداخت این کمک هزینه در هر نیم سال انجام می پذیرد و سقف   
تعداد پرداخت کمک هزینه در طول تحصیل در جدول روبه رو ارائه گردیده 

است.
کمک هزینه پیش بینی شده صرفا به فرزندان دانشجوی تحت   
تکفل )فرزندان دختر تا زمان تجرد و فرزندان پسر تا پایان 2۶سالگی( 

پرداخت می شود.

در صورت تحصیل فرزند در خارج از کشور، این مبلغ پس از ترجمه   
رسمی گواهی تحصیلی، به صورت تجمیعی )مجموع مبلغ کمک هزینه 

دو ترم( در هر سال تحصیلی پرداخت می گردد.
در صورت بورسیه بودن فرزندان دانشجو، کمک هزینه تحصیلی   

پرداخت نمی گردد.
افراد مشمول باید پس از اشتغال به تحصیل فرزند تحت تکفل در   
دانشگاه، هر ترم گواهی اشتغال به تحصیل مربوطه را که در آن مقطع 
تحصیلی، ترم تحصیل، سال تحصیل و تعداد واحد گذرانده شده قید شده 
باشد، در صورت اشتغال به کار، به خدمات پرسنلی ناحیه مربوطه و در 
کارکنان فوالد منطقه  صورت بازنشسته بودن، به امور بازنشستگی 
اصفهان، به آدرس خیابان نشاط، چهارراه نقاشی، ساختمان 110 تحویل 

دهند.

گر از آن دســته از والدینی هســتید که در خانه و حتی  ا
میهمانی هــا و دورهمی هــا دائمــا بــا کودکتــان درگیــر 
هســتید، مطالعــه مطلــب ایــن هفتــه را پیشــنهاد 
می کنیم. هفته گذشــته از اهمیت »تکــرار« و »الگوی مثبــت« و »برهم 
نــزدن تمرکــز کــودک« گفتیــم و حــاال نــکات دیگــری دربــاره راه هــای 
ح خواهیــم کــرد. صحیــح رفتــار بــا فرزنــد، به عنــوان والــد و مربــی مطــر

چه موقع و کجا »نه« بگوییم  
در شــماره قبــل، بــه اهمیــت بیــان مثبــت اشــاره کردیــم، امــا مــواردی 
وجــود دارد که الزم اســت بــه فرزند خــود »نه« بگوییــد و کودک شــما باید 
بفهمد کــه در چنیــن مواقعی باید از شــما پیــروی کند. در ســه موقعیت، 
ک، مانند  حتما بــه فرزندتــان »نــه« بگوییــد: اول، در مکان هــای خطرنــا
ــان  ــای کودکت ــه کاره ــی ک ــد هنگام ــان و...؛ دوم، مانن ــپزخانه، خیاب آش
بــرای دیگــران مضــر باشــد؛ ســوم، مواقعــی کــه واقعــا احتمــال وارد شــدن 
خســارت جدی وجود دارد، ماننــد وقتی که با توپ بــه صفحه تلویزیون 
ــد. وقتــی »نــه« می گوییــد، الزم نیســت ایــن کار مســتقیم و  ــه می زن ضرب
بی پــرده انجــام شــود. بهتریــن راه ممکــن بــرای انجــام ایــن کار، معطوف 
کــردن حــواس کــودک بــه فعالیــت موردعالقــه اش اســت. قبــل از اینکــه از 
»نــه« اســتفاده کنیــد، صبــر کنیــد تــا از قصــد فرزندتــان مطمئــن شــوید و 
کنــش صحیــح را انتخــاب کنیــد. مهــم اســت کــه امــر انضبــاط، ســاده و  وا

همیشــگی باشــد تا کودک متوجه شــود شــما در خواســته هایتان جدی 
هســتید و انتظــار داریــد او هرچــه ســریع تر بــه حرف هایتــان عمــل کنــد. 

تمرین نظم و پیروی  
بــرای منضبــط کــردن کــودک عجلــه نداشــته باشــید. چــون کــودک 
ــط  ــت و غل ــن درس ــخیص بی ــرای تش ــری الزم ب ــی فک ــو، توانای ــک س از ی
کارهــا دارد.  را نــدارد و از ســوی دیگــر، اراده ای قــوی بــرای انجــام 
ایــن را بپذیریــد کــه فرزندتــان تــا سه ســالگی، فعالیت هایــش را بنابــر 
خواســته های خــودش انجــام می دهــد و نمی توانــد رفتــار خــود را 
به دلیــل خواســته شــما تغییــر دهــد. پــس اصــرار بــر آن بی فایــده اســت. 
خواســته کــودک شــما تــا سه ســالگی، ابتــدا از غریــزه بــه کشــش،  ســپس 
بــه میــل و نهایتــا انگیــزه تبدیــل می شــود. کــودک در دو و نیــم ســالگی 
متوجــه نمی شــود علــت اینکــه از او کاری می خواهیــد چیســت. چــون 
هنــوز تصــوری از انگیــزه داشــتن بــرای انجــام کارهــا نــدارد. حتــی کودک 
ــر از او  گ ــت و ا ــر نیس ــا تفک ــراه ب ــردن هم ــل ک ــه عم ــادر ب ــما ق ــاله ش سه س
ک را بیــان کنــد،  بخواهیــد کــه انگیــزه خــود از انجــام کارهــای خطرنــا
قــادر بــه ایــن کار نیســت. اســتدالل خیلــی دیرتــر از ایــن ظاهر می شــود؛ 
حتــی در برخــی از کــودکان در حــدود نوجوانی مشــاهده می شــود. پس 

ــید.  ــته باش ــه داش ــر و حوصل صب
انضبــاط چیــزی بیشــتر از اصــالح رفتــار نامطلــوب اســت. یکــی از معانــی 

آن کمــک بــه کــودک در جهــت رشــد ســالم ذهنــی، عاطفــی و جســمانی 
اســت. هنگامی که کــودک مــا در دوران نــوزادی به ســر می برد، از جســم 
ــا کارهــای  ــا آشــنا کــردن او ب ــا را ب او مراقبــت می کنیــم. ســپس فرزنــد نوپ
روزانــه هدایت می کنیم و می کوشــیم خودمــان الگویی برای او باشــیم. 
ــاز  ــدون نی ــه داســتان ها و نصیحت هــا ب فقــط در ســن مدرســه اســت ک
بــه ذکــر نمونــه از جانــب شــما بــه فرزندتــان کمــک می کنــد. اصــالح رفتار 
بــد بــه ایــن شــکل کــه کودکتــان را مجبــور بــه تکــراِر رفتــاری کنیــد کــه 
بــه نظــر شــما صحیــح اســت، چنــدان مناســب نیســت. بــه یــاد داشــته 
باشــید کــه عمــل کــودک را بایــد در مقطــع حاضــر اصــالح کنیــد، بــدون 
ــاد  ــه ی ــوع را ب ــان موض ــز هم ــد نی ــه بع ــید دفع ــته باش ــار داش ــه انتظ اینک
گــر ایــن واقعیــت را قبــول کنیــد، خشــمگین نمی شــوید  داشــته باشــد. ا
ــدف  ــد. ه ــه دهی ــح را ارائ ــار صحی ــوی رفت ــا الگ ــا و باره ــد باره و می توانی
شــما بایــد قاطعیــت تــوأم بــا محبــت باشــد. بیشــتر کــودکان به مقــداری 
کنــش  ــی وا ــادی آهنــگ منظــم در زندگــی خانوادگ انضبــاط و مقــدار زی
مثبــت نشــان می دهنــد. منظــور از آهنــگ منظــم، کارهــای معمــول 
صبح هــا و شــب هنگام اســت، ماننــد زمــان غــذا خــوردن، وقــت بــازی، 
وقــت خــواب نیمــروزی و وقــت حمــام. کــودکان بــا الگــو و آهنــگ زندگــی 
ــاره تمریــن نظــم و  منظــم شــکوفا می شــوند.  هفتــه آینــده، بیشــتر درب

آمــوزش آن بــه کــودک صحبــت خواهیــم کــرد.

زندگی من و 
شیفت کاری

ینه دانشجویی به کارکنان دارای فرزند دانشجو نحوه پرداخت کمک هز

چگونه »والد« و 
»مربی« باشیم

همدلی و صبر داشته باشید

اهمیت درک خاصیت کودکی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

حسن صفری
مکانیزمهای خاص

روز بازنشستگی :  1400/07/30

بگراس طاهری جانبازلو
تعمیرات جرثقیلها و ترانسفرکارها

روز بازنشستگی :  1400/07/30

حبیب اله ملکوتی خواه
ساخت و تعمیر تجهیزات نواحی
روز بازنشستگی :  1400/07/30

تورج زمانی
واحد انباشت و برداشت

روز بازنشستگی :  1400/07/30

طهماسب بهرامی
کوره های قوس الکتریکی

روز بازنشستگی :  1400/07/30

سیف اله یوسفی مبارکه
مکانیزم های عمومی

روز بازنشستگی :  1400/07/30

بازنشستگان فوالد 

باتوجه به شروع فصل گرما و لزوم راه اندازی و سرویس   
کولرهای آبی از جهت ایمنی موارد زیر به اطالع همکاران محترم 

می رسد.
برق گرفتگی یکی از علل عمده مرگ ومیر قابل اجتناب در جهان و 
کشور است. در نیمه نخست هر سال که هم زمان با افزایش دمای 
هوا، شهروندان در بسیاری از شهرهای کشور اقدام به نصب 
یا سرویس کولرهای آبی می کنند، میزان برق گرفتگی افزایش 
می یابد. در حال حاضر نزدیک به ۹ میلیون کولر در خانوارهای 
ایرانی وجود دارد و سالیانه در حدود 500 هزار دستگاه جدید اضافه 
می شود. کولرهای آبی بسیار کم تر از کولرهای گازی، برق مصرف 
می کنند )500 وات در برابر 2000 وات(، اما تعداد کولرهای آبی بسیار 
بیشتر از کولرهای گازی است. یکی از حادثه سازترین وسایل برقی 
کولرهای آبی هستند که طبق برخی آمار یک سوم حوادث برقی 

مربوط به این تجهیز است.
جهت ایمنی کامل، مؤثرترین روش استفاده از 4 کلید مینیاتوری 
سر راه 4 سیم ورودی به کولر است. ورودی کلید کولر دو سیم فاز 
و نول است که بعد از آن 4 سیم از کلید خارج و وارد کولر می شود. 
این 4 سیم، سیم های نول، پمپ، دور کند و دور تند است که در 
هر 4 سیم خطر برق گرفتگی وجود دارد. لذا این 4 رشته سیم را اول 
وارد 4 کلید مینیاتوری کنید و خروجی کلیدهای مینیاتوری را به 

کولر متصل کنید.
در زمان سرویس کولر و یا انجام هرگونه فعالیت تعمیراتی ابتدا باید 
هر 4 کلید قطع و پس از اطمینان از ایمن بودن شرایط، فعالیتتان را 
شروع و در پایان فعالیت آن ها را وصل کنید. با انجام این کار ضمن 
اینکه از نزدیک می توانید راه اندازی کولر و یا عملکرد پمپ را با قطع 
و وصل این کلید تست کنید، از راه اندازی کولر توسط سایر اعضای 

خانواده در زمان انجام فعالیت در امان هستید.
ادامه دارد...

علیرضا سلیمانی فرزند همکار گرامی محمد سلیمانی، شاغل در 
تعمیرات مرکزی برق، با عملکرد عالی در مسئولیت نیروی انسانی 
حوزه بسیج دانش آموزی شهید فهمیده ناحیه مقاومت مبارکه در 
سال 1400، موفق به دریافت لوح تقدیر از مسئول سازمان بسیج 

دانش آموزی سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان شد.

شادروان محسن مرادی

علیرضا سلیمانی

کثر تعداد پرداخت مقطع تحصیلی حدا
کمک هزینه در طول تحصیل

4فوق دیپلم

8لیسانس

4فوق لیسانس

دکترای حرفه ای )پزشکی و 
پیراپزشکی(

۱0

8دکتری تخصصی

اطالعیه
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 ورزش             

تیــم هندبــال فــوالد مبارکــه ســپاهان در بــازی برگشــت فینــال لیــگ برتــر مقابــل شــهید شــاملی مســاوی کــرد و بــا بــرد 
بــازی قبلــی، قهرمــان لیــگ برتــر ایــران شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان، در دیــدار برگشــت فینــال لیــگ برتــر هندبــال کشــور، دوشــنبه 
نوزدهــم اردیبهشــت ماه، تیــم هندبال فــوالد مبارکه ســپاهان بــه مصاف تیــم شــهید شــاملی کازرون رفت کــه این دیــدار با 

نتیجه 24 بــر 24 به پایان رســید و طالیی پوشــان با برد بــازی قبلــی، پانزدهمین قهرمانــی فوالد مبارکــه ســپاهان را در این رشــته رقم زدند.
ــازی  ــه رختکــن رفتنــد و در نیمــه دوم ب ــر 10 ب ــری 12 ب ــا برت ــازی هوشــمند خــود ب ــا حمــالت ارزشــمند و ب در نیمــه نخســت طالیی پوشــان ب
گردان رحیمــی زاده هماننــد بــازی رفــت ابتــدا گل هــای خــود را بــا شــهید شــاملی افزایــش دادنــد تــا بــا نتیجــه 24 بــر 24 قهرمــان لیــگ  شــا

ــران شــوند. ــر ای برت

برگزاری مرحله هشتادونهم مسابقه 

عکس ورزش در منزل

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در دیدار 

بیرون از خانه پیکان را شکست داد

عالقه منـدان به شــرکت در مسـابقه عکــس ورزش در   
منــزل می توانند جهـت ارســال تصاویـر خـود بــه 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 
»مسـابقه عکاسـی« در مرحلـه هشـتادونهم ایـن مسـابقه 

شـرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در   
چارچوب هفته بیست وششم رقابت های لیگ برتر تیم های فوالد 
مبارکه سپاهان و پیکان در ورزشگاه دستگردی تهران به مصاف 
یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر طالیی پوشان 
 خاتمه یافت. تک گل فوالد مبارکه سپاهان را در این دیدار 

سید محمدرضا حسینی در دقیقه 70 وارد دروازه پیکان کرد.

همیاری ارومیه حریف دختران فوتبالیست 
فوالد مبارکه سپاهان نشد

دعوت دو   بازیکن فوالد مبارکه سپاهان  به اردوی تیم 
ملی والیبال نوجوانان

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در ادامه  به 
رقابت های هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های 
کوثر، تیم های فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان و  کشور جام 
کری ارومیه به مصاف یکدیگر رفتند  همیاری ارومیه در ورزشگاه با
که این بازی با وجود بارش شدید باران با نتیجه یک بر صفر به 
سود تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان به پایان رسید.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان، مهدی بیاتی و متین جعفری از باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان را به سومین اردوی آماده سازی این تیم دعوت 
کرد. تیم ملی والیبال جوانان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی خود 
را برای حضور در رقابت های قهرمانی ۲۰۲۲ آسیا در کشور بحرین آماده 
می کند. همچنین این تیم به عنوان نماینده ایران در جام کنفدراسیون 
والیبال آسیا شرکت خواهد کرد.

استاندار اصفهان با صدور پیامی قهرمانی   
تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان در لیگ برتر را 

تبریک گفت.
به گزارش خبرنگار ایراسین، تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان با برتری 
برابر تیم نیروی زمینی شهید شاملی کازرون توانست عنوان قهرمانی 

لیگ برتر هندبال کشور را به دست آورد.
به همین مناسبت سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان در پیامی 
بیان داشت: قهرمانی تیم هندبال باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در 
دیدار برگشت فینال لیگ برتر هندبال کشور، صحنه هایی حساس 
و زیبا از ورزش جوانمردانه را به نمایش گذاشت؛ لحظاتی حساس از 
به ثمر رسیدن تالش و همت متعالی تیم هندبال مردان آن باشگاه 
فرهنگی و ورزشی، دل هواداران این تیم پرسابقه و باألخص مردم 

شریف و فهیم اصفهان را سرشار از شادی و شعف نمود.
این جانب با تبریک این پیروزی به عالقه مندان و هواداران پرشور 
و شعور تیم هندبال باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و مردم شریف 
اصفهان، از تالش های ارزنده مربیان و کادر فنی با درایت، بازیکنان 
شایسته و غیرتمند، مدیریت تیم و مسئوالن ورزش آن باشگاه و 
استان والیت مدار اصفهان قدردانی می کنم و سربلندی و اعتالی 

روزافزون جوانان عزیزمان را از خدای منان مسئلت می نمایم.

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت:   
خوشبختانه با برنامه ریزی باشگاه، تالش کادرفنی و 
غیرت بازیکنان شاهد درخشش این تیم هستیم و 

فوالد مبارکه سپاهان بار دیگر در هندبال ایران طلوع کرد.
کت، مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در حاشیه  محمدرضا سا

بازی فینال لیگ برتر هندبال که با قهرمانی این تیم همراه بود اظهار 
کرد: پس از 10 سال فراز و نشیب در هندبال فوالد مبارکه سپاهان، سال 
1401 سال درخشش مجدد تیم فوالد مبارکه سپاهان شد. فوالد مبارکه 
سپاهان در دهه 13۸0 طالیه دار هندبال ایران بود، بیشترین بازیکن 
را ساخت، بیشترین لژیونر را داشت، بیشتری قهرمانی را کسب کرد و 
در نهایت بیشترین حضور در آسیا را ثبت کرد، ولی در دهه 13۹0 دچار 
افول شد،. بااین همه خوشبختانه با برنامه ریزی باشگاه و اعضای 
هیئت مدیره و تالش کادر فنی و غیرت بازیکنان شاهد درخشش دوباره 

این تیم هستیم.
وی ادامه داد: این موضوع نویدی است برای پرورش بازیکنان، لژیونرها 
و ملی پوشان بیشتر تا مثل دهه 13۸0 به هندبال کشور کمک کنیم. 
هندبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان نیز با قدرت پیش می رود و این 
باشگاه حمایت از هندبال بانوان و آقایان را در دستور کار دارد. امیدواریم 

موفقیت های تیم هندبال بانوان و آقایان سپاهان ادامه دار باشد.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

 سال 1401 سال درخشش دوباره  تیم هندبال
فوالد مبارکه سپاهان شد

قهرمانی تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان؛ 
یبا از ورزش جوانمردانه صحنه هایی ز

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله هشتادوهشتم(

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

امیر همایی ۸4412

سید علیرضا میرباقری ۹4۹۶70

علی شهریاری ۹75۹22 

مجید کمالی 7۹77۶

مسعود قربانی ۹11504

خبر کوتاه

اطالعیه

اطالعیه ورزش

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

به اطالع همکاران محترم شرکت فوالد مبارکه و همکاران 
شاغل در شرکت های پیمانکار می رساند با توجه به کاهش آمار 
کرونا، امور ورزش شرکت زمان جدید  مبتالیان به ویروس 
سانس های کالس های ورزش سالمت امور ورزش در مجموعه 
ورزشی صفاییه را از تاریخ 1401/02/24 )تا اطالع ثانوی( اعالم 
می نماید. از عالقه مندان دعوت می شود در صورت تمایل طبق 
برنامه ذیل و با رعایت موارد ذکرشده اقدام به رزرو و استفاده از این 

کالس ها نمایند.
1. همکاران گرامی جهت بهره مندی از سانس های ورزش سالمت، 
کسن را دریافت کرده باشند و با به همراه  الزم است هر سه دوز وا
کالس ها  کارت امور ورزش، به محل  کارت پرسنلی و  داشتن 

مراجعه نمایند.
2. سانس ها به صورت محدود و با یک سوم ظرفیت برگزار می گردد.

3. رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی الزامی است.
کالس های ورزش سالمت، با عنایت به وضعیت  4. بازگشایی 
کرونایی، به معنای هیچ گونه تعهدی برای استفاده قطعی نیست و 

با توجه به تصمیم ستاد کرونا، احتمال تعطیلی مجدد وجود دارد.
5. سرویس دهی ترابری طبق جدول ذیل از محل مجموعه ورزشی 

صفاییه در ساعت های مقرر به مقصدهای مذکور است:
 1 ( بهارستان، سپاهان شهر، صفه، میدان آزادی؛  2 ( مبارکه، کرکوند، 
صفاییه؛  3 ( زرین شهر، فوالدشهر، سه راه سیمین، میدان جمهوری

۶. جهت حضور خانواده محترم کارکنان در کالس های ورزش سالمت 
صفاییه الزم است متقاضیان با مراجعه به وب سایت امور ورزش 
فوالد مبارکه به نشانی SPORT.MSC.IR در قسمت رزرو رشته های 
ورزشی، اقدام به رزرو سانس موردنظر کنند و با همراه داشتن کارت 

کسن مراجعه نمایند.                                            ورزش و کارت وا

برگزاری کالس های ورزش سالمت امور ورزش فوالد مبارکه از تاریخ 1401/02/24

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان: استاندار اصفهان در پیام تبریک خود مطرح کرد:

هندبال فوالد مبارکه سپاهان بر بام ایران

ینات ورزش سالمت آقایان در مجموعه ورزشی صفاییه ویژه کارکنان شاغل تمر

ینات ورزش سالمت بانوان در مجموعه ورزشی صفاییه ویژه کارکنان شاغل تمر

سانس های آقایان ورزش سالمت مجموعه صفاییه ویژه کارکنان و خانواده ها

سانس های بانوان ورزش سالمت مجموعه صفاییه ویژه کارکنان و خانواده ها

ساعت سانس

ساعت سانس

ساعت سانس

توضیحات

توضیحات

ساعت حرکت سرویس از فوالد

ساعت حرکت سرویس از فوالد

سرویس به اصفهان و شهرستان هاساعت برگشت سرویس به فوالد

سرویس به اصفهان و شهرستان ها

توضیحات ایام هفته

ایام هفته

ایام هفته

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

یکشنبه

شنبه تا چهارشنبه

یکشنبه، سه شنبه

 شنبه، دوشنبه، 
چهارشنبه، پنج شنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8/45ساعت 8/156/35 - 7

با رزرو قبلی و همراه داشتن کارت پرسنلی و کارت امور ورزش الزامی است.

با رزرو قبلی و همراه داشتن کارت امور ورزش فوالد مبارکه الزامی است

با رزرو قبلی و همراه داشتن کارت امور ورزش فوالد مبارکه الزامی است

همراه داشتن کارت پرسنلی و 
کارت امور ورزش الزامی است

همراه داشتن کارت پرسنلی و 
کارت امور ورزش الزامی است

همراه داشتن کارت پرسنلی و 
کارت امور ورزش الزامی است

همراه داشتن کارت پرسنلی و 
کارت امور ورزش الزامی است

ساعت 20/30

ساعت 16/30

ساعت 11

ساعت 18/30

ساعت 13/15

*****

*****

*****

*****

***** *****

ساعت 18/40

17 - 18/15 

11/30 - 13

9/30 - 11

9/30 - 13

19 - 20/15

15/30 - 16/45 

ورزش در بهار
در این قسمت از خبرنامه فوالد در مورد نکات تمرینی 
مهم برای تناسب اندام و ورزش در فصل بهار صحبت 
می کنیم تا هم بهره وری شما افزایش یابد و هم با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله با یکدیگر احتمال 

خطر و آسیب به حداقل برسد.
برای رسیدن به سالمتی ورزش کنید

ورزش و تحرک فواید بسیار زیادی دارد و موجب افزایش سطح انرژی، 
کاهش هورمون های استرس، کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی، 
سکته، سرطان، افسردگی و دیابت می شود و به سوزاندن قند خون 

کمک می کند و از ذخیره شدن چربی در بدن جلوگیری می کند.
کم استخوان ها و قدرت عضالنی ورزش های بدن سازی  برای حفظ ترا
با وزنه مؤثر است. همچنین ورزش های قلبی-عروقی، ضربان قلب 
را افزایش می دهد و تحرک الزم را برای عضالت قلب فراهم می آورد و 
استقامت بدن را افزایش می دهد. همچنین ورزش سبب افزایش روحیه 

و سرزندگی شما می شود.
تمرینات کششی را فراموش نکنید 

یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از آسیب دیدگی این است که قبل و 
بعد از ورزش با حرکات کششی و نرمش های مناسب بدن خود را آماده 
کنید. گرم کردن بدن باید حدود حداقل 10 دقیقه باشد. این 10 دقیقه را 
به انجام تمرینات هوازی بپردازید و سپس تمرینات کششی انجام دهید. 
شایان ذکر است نرمش های مناسب برای گرم کردن و همچنین حرکات 
کششی اصولی به دفعات زیاد در صفحه ورزش خبرنامه با ترسیم تصویر 

به عالقه مندان آموزش داده شده است.  
تدریجی اما پایدار پیش بروید

بیش ازحد نباید عجله داشته باشید. سه تا 4 بار در هفته ورزش کنید، اما 
روی آن ثابت قدم و پابرجا باشید. یکی از بهترین روتین های تمرینی برای 
جلوگیری از آسیب ماهیچه های بدن این است که همیشه آخر هفته ها 

را به ورزش اختصاص دهید.
کم کم فشار ورزشی را باال ببرید

حتما یک مقیاس مناسب برای خودتان در نظر بگیرید. ضربان قلب 
خود را بسنجید تا سطح شدت ورزش شما مشخص شود. این شدت 

باید به تدریج و کم کم شدت پیدا کند.
مدت زمان ورزش را به تدریج زیاد کنید

میزان ورزش کردن خود را کم کم افزایش دهید. حدودا در هفته باید 10 
درصد میزان و حجم ورزشی خود را باال ببرید.

ورزش سریع و پشت سر هم انجام ندهید
افرادی که خیلی شدید و پشت سر هم ورزش می کنند نمی توانند 
کتیک می شوند  بهره خوبی از ورزش ببرند، زیرا دچار اسیدوز ال
و در این وضعیت بدن به دلیل کار کشیدن زیاد از عضالت دچار 
انباشت مواد زائد می شود و فرد دچار خستگی و درد عضالنی 
می شود. ورزش کردن با ضربان قلب باال سبب می شود بدن شما 
از چربی سوزی به وضعیت سوزاندن کربوهیدرات ها به عنوان 

انرژی منتقل شود.
گر در قسمتی از بدن درد دارید، ورزش نکنید. ا

زمانی که به روتین ورزشی خود در فصل بهار برمی گردید، ممکن است که 
گر این درد  با کمی درد عضالنی و یا سوزش ماهیچه ها روبه رو شوید، اما ا
شدید و غیرطبیعی است یا سوزش آن از بین نمی رود، باید بیشتر به آن 

توجه کنید. پس حتما مراقب عالئم باشید.
تنوع داشته باشید

تمرینات متنوع می تواند قسمت های مختلفی از بدن شما را تحت 
تأثیر قرار دهد و در نتیجه خطر ابتال به آسیب دیدگی تا حد زیادی کاهش 
پیدا می کند، زیرا بدن شما از جهات مختلفی تقویت شده و قدرت پیدا 
می کند. ورزش هایی مثل دویدن یا دوچرخه سواری یکی از بهترین 

تمرین ها برای گروه عضالنی است.
از یک برنامه تمرینی مشخص پیروی کنید

گر مایلید که به تناسب اندام خود برگردید، حتما باید از یک برنامه  ا
مشخص و منظم پیروی کنید. برنامه های زیاد برای انواع مختلف 
ورزش ها وجود دارد که هم اصول ورزشی در آن ها رعایت می شود و هم 

انگیزه ای برای شما محسوب می گردد.
سطح ایدئال ورزش خود را بیابید

گر طی فعالیت فیزیکی احساس خستگی شدید و درد و تنگی نفس  ا
می کنید، شما فراتر از سطحی که برای بدن شما سالم است ورزش 
کرده اید. بهتر است سطح ایدئال ورزش خود را بیابید، متخصص ورزشی 
یا مربی تان می تواند به شما برای تعیین ضربان قلب ورزشی ایدئالتان 
کمک کند. سطح سالم ضربان قلب افراد متوسط طی ورزش بین ۹0 تا 
120 ضربه در دقیقه است. پس از انجام ورزش باید شما احساس انرژی و 
شادی کنید. چهار جلسه انجام ورزش در طول هفته و هر بار به مدت 30 
دقیقه برای افراد مطلوب است. شما می توانید از روزی 5 دقیقه شروع 

کنید و بعد کم کم زمان آن را بیشتر کنید.
ادامه دارد...



فردوســـی بزرگ ترین حماسه ســـرای ســـرزمین   
ایـــران اســـت. بخشـــی از فرهنـــگ و ادبیـــات غنـــی 
ایران زمیـــن اعتبـــار خـــود را از فردوســـی می گیـــرد. هـــر 
زمـــان ســـخنی از ادبیـــات حماســـی ایـــران بـــر زبـــان آید، 
نـــام فردوســـی تداعـــی می شـــود. فردوســـی بـــا عشـــق 
بـــه ایران زمیـــن و بـــا الهـــام از آموزه هـــای دینـــی و 
اخالقـــی اش، بلندتریـــن اثـــر منظـــوم حماســـی تاریـــخ 

ایران، »شاهنامه« را سرود.
شـــاید بتـــوان به جرئـــت گفـــت فردوســـی بزرگ تریـــن 
گیـــر  شـــاعر پارســـی گو در سراســـر جهـــان بـــا شـــهرت فرا
ـــد از جزئیـــات زندگـــی  ـــه بای اســـت. متأســـفانه آن چنان ک
فردوســـی اطالعاتـــی در دســـت نیســـت. در زمـــان حیـــات 
حکیـــم ابوالقاســـم فردوســـی، عظمـــت اثـــر حماســـی 

او آن چنان کـــه بایـــد روشـــن نشـــد. یـــک قـــرن پـــس از 
مـــرگ فردوســـی، حکیـــم نظامـــی گنجـــوی بـــه تحقیـــق و 
نوشـــتن دربـــاره ایـــن شـــاعر حماســـی برجســـته همـــت 
کـــرد و توانســـت بـــا مراجعـــه بـــه محـــل زندگـــی و آرامـــگاه 
ابوالقاســـم فردوســـی، از دوران زندگـــی و شـــیوه حیـــات او 

ــت آورد. ــه دسـ ــی بـ اطالعاتـ
در اثـــر منظـــوم شـــاهنامه طبـــع لطیـــف و روحیـــه 
وطن دوســـتی فردوســـی دیـــده می شـــود. حکیـــم تـــوس 
بـــه ایران زمیـــن و افســـانه قهرمانـــان آن عشـــق می ورزید. 
ـــت.  ـــری نیس ـــق خب ـــو، دروغ و تمل ـــعرهای او از هج در ش
ابوالقاســـم فردوســـی شـــاعر اخالق گـــرا و فضیلت دوســـت 
در ادبیـــات حماســـی ایـــران اســـت. شـــاهنامه را نیـــز 
ـــر حماســـی منحصربه فـــرد در ادبیـــات ایـــران  ـــوان اث می ت

کرم )صل اهلل علیه و آله): رسول ا
سخت کوش ترین مردم کسی است که گناهان را فروگذارد. 2025313232313232 810151414131313
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 فرهنــݡگــــی

مشاهیر

ائمه معصومین )علیهم السالم( دارای کراماتی بوده اند که گاهی این نوع کرامات به معجزه تعبیر   
شده است.شکی نیست که از حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( کرامات و معجزه های فراوانی نقل 
شده است. یکی از کرامات ویژه آن حضرت »ردالشمس« است که دو مرتبه برای آن حضرت اتفاق 

افتاده است: یکی در زمان پیغمبر )صلی اهلل علیه وآله( و دیگری پس از آن حضرت.
شرح رویداد نخست، به نقل از اسما، ام سلمه، جابر بن عبداهلل انصاری، ابوسعید خدری و عده ای دیگر 
گهان  کرم )صلی اهلل علیه وآله( حضور داشتند که نا چنین است: روزی علی )علیه السالم( در منزل پیغمبر ا
جبرئیل برای ابالغ وحی الهی فرود آمد. رسول خدا )صلی اهلل علیه وآله( سر مبارک خود را روی پای علی 
)علیه السالم( گذارد و سربرنداشت تا هنگامی که آفتاب غروب کرد. علی )علیه السالم( که نماز عصر را نگذارده 
بود، بی اندازه پریشان شد؛ زیرا نمی توانست سر پیامبر را از روی زانوی خود بردارد و نه می توانست نماز را 
به طور معمول به جا آورد. حضرت علی )علیه السالم( چاره ای نداشت جز اینکه هم چنان که نشسته است، 
کرم )صلی اهلل علیه و آله( پس از آنکه از آن حالت  نماز بخواند. رکوع و سجود را با اشاره به جا آورد. پیامبر ا
روحانی خارج شد، به علی )علیه السالم( فرمود: نماز عصرت قضا شد؟ عرض کرد: چاره ای جز این نداشتم؛ 
زیرا حالت وحی که برای شما پیش آمده بود، مرا از انجام وظیفه بازداشت.رسول خدا )صلی اهلل علیه و آله( 
فرمود: اینک از خدا بخواه تا خورشید را به جای اول برگرداند تا نمازت را در اول وقتش به جای آوری. خداوند 
که از خدا و رسول او اطاعت کرده ای. علی )علیه السالم( دعا فرمود و دعای  دعای تو را مستجاب می کند، چرا
او مستجاب شد و خورشید به محلی بازگشت که امکان خواندن نماز عصر به وجود آمد و آنگاه غروب کرد.

واقعه دوم ردالشمس، پس از رحلت پیامبر )صلی اهلل علیه وآله(، هنگامی واقع شد که حضرت علی 
)علیه السالم( در بابل حضور داشت و می خواست از فرات عبور کند. در این هنگام، وقت نماز عصر فرارسید 
که بسیاری  و آن حضرت بالفاصله به همراه گروهی از اصحاب خود نماز عصر را به جماعت خواند، ولی ازآنجا
از یاران حضرت مشغول عبور دادن مرکب ها و توشه خود از رود فرات بودند، نماز عصرشان قضا شد و 
از خواندن نماز جماعت با آن حضرت محروم ماندند.اصحاب در این خصوص با آن حضرت گفت وگو 
کردند. حضرت علی )علیه السالم( که اصحاب خود را آن گونه نگران دید، از خداوند متعال درخواست کرد تا 
خورشید را به محل پیشین خود برگرداند تا همه اصحاب بتوانند نمازشان را در وقت خود بخوانند. خداوند 
متعال دعای او را اجابت کرد و خورشید را در افق وقت عصر ظاهر گردانید، آن هنگام که مردم از سالم نماز 

غ شدند، خورشید غروب کرد. فار

   منبع: کتب بیش از 20 عالم برجسته شیعه و سنی ازجمله بحاراالنوار عالمه مجلسی و صحیح بخاری

حضرت عبدالعظیم حسنی )علیه السالم( در زمان معتز باهلل زندگی می کرد. معتز درصدد قتل   
او برآمد و او به دستور امام هادی )علیه السالم( به ری آمد و در خانه یکی از شیعیان اقامت کرد. زندگی 
آن حضرت در ری مخفیانه بود و پس از مدتی عده ای از خواص شیعه او را شناختند و از او استفاده های 
علمی و عملی کردند. مشهور بین علما این است که آن حضرت، در ری بیمار شد و در اثر بیماری 

رحلت کرد و برخی را عقیده بر این است که آن حضرت را عوامل معتز باهلل به شهادت رسانده اند.
یکی از کارهای برجسته حضرت عبدالعظیم حسنی این است که اعتقادات دینی خود را به امام عصر خود 
عرضه کرد و امام هم اعتقادات او را تأیید کرد. عبدالعظیم حسنی می گوید: خدمت سرورم امام هادی 
)علیه السالم( رسیدم، وقتی که چشم آن حضرت به من افتاد فرمود: ای ابوالقاسم خوش آمدی، تو به 
گر  حقیقت شیعه ما هستی. به آن حضرت عرض کردم: می خواهم دین خودم را بر شما عرضه کنم و ا
موردپسند شما باشد تا روز قیامت بر آن پایدار بمانم. امام هادی )علیه السالم( فرمود: ای ابوالقاسم بگو 
و من چنین گفتم: خداوند یگانه است، مانند ندارد، نه می توان عقل را از شناختن او تعطیل کرد و نه 
می توان او را به مخلوقات تشبیه کرد. خداوند نه جسم است، نه صورت است، نه عرض است و نه جوهر 
است؛ بلکه او اجسام را جسم کرده، صورت ها را صورت کرده، اعراض و جواهر را آفریده و رب همه چیز، مالک 
همه چیز، آفریدگار همه و ایجادکننده همه چیز است.من گواهی می دهم که حضرت محمد صلی اهلل علیه 
و آله و سلم عبد و پیامبر او، خاتم پیامبران است و پس از او پیامبری نمی آید و امام و جانشین و ولی امر پس 
از او حضرت علی )علیه السالم(، امام حسن )علیه السالم(، امام حسین )علیه السالم(، امام زین العابدین 
)علیه السالم(، امام باقر )علیه السالم(، امام صادق )علیه السالم(، امام موسی بن جعفر )علیه السالم(، امام 
کنون امام و خلیفه و ولی امر شما هستید. امام هادی  رضا )علیه السالم( و امام جواد )علیه السالم( است و ا
)علیه السالم( به من فرمود: و پس از من امام و جانشین پیامبر و ولی امر پسرم حسن )علیه السالم( است و 
پس از او پسرش قائم آل محمد )علیه السالم( است و مردم در مورد او به حیرت خواهند افتاد. گفتم چطور 
مگر؟ فرمود: شخص او را نخواهند دید و ذکر نام او حالل نخواهد بود تا روزی که از پرده غیبت بیرون بیاید 
و زمین را پر از عدل و داد بکند، پس از آنکه پر از ظلم و جور است. عرض کردم: همه این ها موردقبول من 
است. پس از آن گفتم: ولی آنان ولی خداست، دشمن آنان دشمن خداست، اطاعت آنان اطاعت خداست 
و معصیت آنان معصیت خداست. من گواهی می دهم که معراج حق است، سؤال قبر حق است، بهشت 
حق است، آتش حق است، صراط حق است، میزان حق است، و روز قیامت بدون تردید خواهد آمد و 
خداوند مرده ها را زنده می کند. و من گواهی می دهم که پس از والیت، فرایض واجب عبارت اند از: نماز، 

زکات، روزه، حج، جهاد، امربه معروف و نهی از منکر.
امام هادی )علیه السالم( فرمود: ای ابوالقاسم! به خدا سوگند دینی که خداوند برای بندگان خود پسندیده 

همین است و تو بر آن پایدار بمان و خداوند تو را در دنیا و آخرت ثابت قدم نگه دارد.
www. nahad. ir :منبع    

134 سال پیش، در روز اول جمادی االول سال 130۹ هجری قمری آیت اهلل میرزا محمدحسن   
حسینی شیرازی ، برای جلوگیری از چپاولگری های استعمار انگلیس، با صدور فتوایی، زمینه لغو امتیاز 
کو را فراهم کرد. در جریان سومین سفر ناصرالدین شاه قاجار به اروپا، قراردادی با یکی از مشاوران  تنبا
نخست وزیر انگلیس به نام تالبوت منعقد شد. براساس این قرارداد، امتیاز انحصاری تولید، فروش و صدور 
گذار شد. این امتیاز، گام دیگری برای گسترش  کوی ایران به مدت 50 سال به کمپانی انگلیسی رژی وا تنبا
کو به انگلیس، با  سلطه استعمار انگلیس و چپاول منابع و ثروت های ایران بود. انعقاد قرارداد فروش تنبا
گاه روبه رو شد. پس از فتوای آیت اهلل میرزای شیرازی  مخالفت شدید مردم مسلمان ایران و روحانیون آ
کو اجتناب  کو، مردم مسلمان ایران، از خریدوفروش و استفاده از تنبا مبنی بر تحریم استعمال توتون و تنبا

کو شد.    منبع: سامانه تاریخ ایرانکردند و در نتیجه ناصرالدین شاه قاجار مجبور به لغو امتیاز تنبا
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شهید

سـید مصطفـی بدرالدیـن ملقـب بـه سـید 
حـزب اهلل  نظامـی  شـاخه  فرمانـده  ذوالفقـار 
که به نوعی جانشـین شـهید عماد مغنیه  لبنان، 
محسـوب می شـد، بامـداد جمعـه در تاریـخ 22 
اردیبهشـت ۹5 در انفجـاری در نزدیکـی فـرودگاه 

بین المللی دمشق، به شهادت رسید.
آوریـل 1۹۶1   ۶ متولـد  بدرالدیـن  مصطفـی  شـهید 
کـه بـا نام هـای مصطفی امیـن بدرالدیـن، مصطفی 
یوسـف بدرالدیـن، سـامی عیسـی، الشـبح، الیـاس 
الیـاس  و  ذوالفقـار  سـید  عیسـی،  ابراهیـم  صعـب، 
مسـئولیت  می شـد،  شـناخته  نیـز  سـائب  فـؤاد 
بخـش نظامـی حـزب اهلل لبنـان را بـر عهده داشـت و 
جانشـین شـهید عماد مغنیه فرمانده ارشـد شهید 

بـود. حـزب اهلل 
کویـت آزاد  وی از سـال 1۹۸2 هنگامی کـه از زنـدان 
شـد و فعالیـت جهـادی و مبارزاتـی خـود را در دوایـر 
کـرد،  آغـاز  مقاومـت  نظامـی  و  امنیتـی  حسـاس 
رژیـم  جاسوسـی  سـازمان های  سـوی  از  همـواره 
تعقیـب  تحـت  انگلیـس  و  آمریـکا  صهیونیسـتی، 
قـرار داشـت و بارهـا از عملیـات تـرور جـان سـالم بـه 

بـرد. در 
راه  در  را  خـود  زندگـی  تمـام  بدرالدیـن،  شـهید 
کـرد. وی و شـهید مغنیـه  مبـارزه بـا اسـرائیل صـرف 
جنبـش   17 نیروهـای  صفـوف  در   1۹۸2 سـال  در 

فتـح بودنـد و پـس از آن وارد حـزب اهلل شـدند. او از 
زمـان اشـغال لبنـان بـه دسـت رژیـم صهیونیسـتی 
بـر  متعـددی  درگیری هـای  در  شـهادتش  زمـان  تـا 
کـرد. وی یکی از  ضـد دشـمن صهیونیسـتی شـرکت 
که در درگیری های مشـهور خلده  عناصر تیمی بود 
در برابـر ارتـش اسـرائیل ایسـتاد و مانـع از ورود ایـن 

ارتـش بـه بیـروت از دروازه هـای جنوبـی شـد.
مسـئولیت  همچنیـن  بدرالدیـن،  شـهید 
ج از لبنان  عملیات هـای نظامی حـزب اهلل را در خار
کـه مسـئولیت  بـر عهـده داشـت. وی از سـال 2012 
عهـده  بـر  را  سـوریه  در  حـزب اهلل  نظامـی  حضـور 
از  او  گرفـت.  قـرار  آمریـکا  سـیاه  لیسـت  در  گرفـت، 
کشـور متهم به دسـت داشتن در انفجار  سـوی این 
1۹۸3 مقـر تفنگـداران نیـروی دریایـی آمریـکا بـود.
بسـیار  شـخصیتی  دارای  بدرالدیـن،  شـهید 
کاریزماتیـک و سـخت گیر در امـر انضبـاط و آمـوزش 
بـود. در همیـن حـال درون حـزب اهلل از او به عنـوان 
یـاد  حرفـه ای  بسـیار  و  کارکشـته  فرمانـده  یـک 
گفتـه می شـود او می توانسـته  می شـد، به طوری کـه 
هـدف  بـه  و  کنـد  شـلیک  تفنـگ  دو  بـا  هم زمـان 
کتیک های نظامی نیـز وی دارای  بزنـد. در زمینـه تا
و در درون حـزب اهلل، عمـده  بـود  بسـیاری  هـوش 
کتیک هـای نظامی و عملیاتی  پیروزی هـا و خلـق تا
را بـه وی نسـبت می دهند.ایـن شـهید همچنیـن 

بدرالدین مصطفی  شهید 

معرفی کتاب

 نویسنده: 
کورش علیانی
ناشر :
جام جم

کیـد بـر این کـه جنـگ بـا اسـرائیل  کتـاب بـا تأ
ادامه جنگ فقر و غناسـت، نگاشـته شـده اسـت. 
بـه ثمـر  تأثیـر بسـزایی در  کـه  نفـر  از سـه  نگارنـده 
رسـیدن ایـن کتـاب داشـتند نـام بـرده اسـت. او در 
ایـن زمینـه می گویـد: نـام دو نفـر را بلدم و سـومی را 
نـه. اولیـن نفـر امـام خمینـی )ره( عزیـز اسـت، نـه 
که گفت اسـرائیل باید از بین برود،  به دلیل جایی 
که گفت جنگ ما جنگ فقر  بلکه به علت جایی 
ادامـه  اسـرائیل  بـا  بشـریت  جنـگ  و  غناسـت  و 
جنـگ فقـر و غناسـت و هرگـز تمـام نخواهـد شـد، 

اجـرا  کـی  خا کـره  ایـن  در  عدالـت  کـه  روزی  مگـر 
شود. 

کتاب بسیار مؤثر بود، عبداهلل  که در این  دومین نفر 
کـه زرسـاالر یعنـی  کـه بـه مـا آموخـت  شـهبازی اسـت 
چـه و پیونـد زرسـاالری و صهیونیسـم چیسـت و چـرا 
کـه  کسـی  گرفـت و سـومین  نمی تـوان آن را نادیـده 
کـه  بسـیار از او ممنونـم، خانـم صهیونیسـتی اسـت 
کانـادا زندگـی می کنـد و در سـال 2005 هـر روز بـرای  در 
مـن نامـه فحش، تهدید و ... می فرسـتاد و همان جا 
که من فهمیدم صهیونیسم یعنی چه! این سه  بود 
کردنـد.  کمـال بـاز  نفـر چشـمم را بـه واقعیـت تمـام و 
ازجملـه  زدم  کتـاب  ایـن  در  بسـیاری  حرف هـای 
کـه  این کـه صهیونیسـم همان قـدر ضدیهـود اسـت 
فاشیست ها ضدیهود بودند. صهیونیسم را یهودی 

نبینید.
   منبع: سامانه کتاب برتر

اسرائیل متاستاز 

  گل به خودی

معرفی فیلم

ـــران  ک ـــه خـــودی« به عنـــوان یکـــی از فیلم هـــای ا فیلـــم »گل ب
ــه  ــینماها رفتـ ــرده سـ ــه روی پـ ــفند 1400 بـ ــوروزی 1401، از 1۸ اسـ نـ

است.
ـــر کـــودک،  ـــه خـــودی، به عنـــوان فیلمـــی در ژان فیلـــم ســـینمایی گل ب
از حضـــور 2 بازیگـــر کـــودک محبـــوب نیـــز بهـــره بـــرده اســـت. ابوالفضـــل 
کـــی،  رجبـــی بازیگـــر پایتخـــت و رایـــان ســـرلک بازیگـــر مجموعـــه زیرخا
ـــا ایـــن  ـــه خـــود در ســـینما را ب ـــودک اولیـــن تجرب به عنـــوان دو بازیگـــر ک

فیلـــم موزیـــکال رقـــم زدنـــد.
گـــروه موســـیقی پـــاپ پـــازل، کـــه بـــا نـــام »پازل بنـــد«  همچنیـــن 
ـــد. علـــی رهبـــری  شـــناخته می شـــوند، نیـــز در ایـــن فیلـــم حضـــور دارن
ـــن از بازیگـــران فیلـــم  ـــروه پازل بنـــد، دو ت و آریـــن بهـــاری، از اعضـــای گ

ایرانـــی گل به خـــودی هســـتند.
   منبع: سامانه فیلیمو

        کارگردان:   احمد تجری

نویسندگان:   احمد تجری       
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در طـول زندگـی خـود بـه پروتکل هـای امنیتـی بسـیار پایبنـد بـود و 
گوشـی موبایـل بیـش از یـک روز اسـتفاده نمی کـرد و اجـازه  از یـک 
همـراه  تلفـن  از  شـخصی  خـود  حضـور  محـل  اطـراف  در  نمـی داد 
کـه اطالعـات و تصاویـر چندانـی  کنـد. بـرای همیـن اسـت  اسـتفاده 

نیسـت. از وی در دسـترس 
مسـئله دیگـر، حجـم تبلیغـات سـوء صهیونیسـت ها و رسـانه های 
به طوری کـه  اسـت،  بدرالدیـن  شـهید  علیـه  سـعودی  جریـان 
تـالش  بـر  عـالوه  معانـد  رسـانه های  گذشـته،  سـال های  در 
صهیونیسـت ها بـرای تـرور فیزیکـی وی، در راسـتای تـرور اخالقـی و 
کرده انـد. حجـم تبلیغـات  شـخصیتی ایـن شـهید نیـز بسـیار تـالش 
و  غربـی  رسـانه های  سـوی  از  وی  علیـه  شـخصیتی  تـرور  و  منفـی 
سـعودی بـه مسـئله ای عـادی در بیـن افـراد حـزب اهلل تبدیـل شـده 
که همواره  بود و شـهید بدرالدین به عنوان فردی شـناخته می شـد 

بـوده اسـت. ایـن حمـالت  آمـاج 
   منبع: سامانه أبناء حزب اهلل فارسی

نامید.درواقع آثـــار تأثیرگذار نظامـــی با الگوبرداری از شـــاهنامه فردوســـی 
ســـروده و نگاشـــته شـــده اند. بـــه همیـــن دلیـــل منبعـــی مناســـب بـــرای 
شناخت هرچه بیشـــتر فردوســـی هســـتند. آنچه در مورد فردوســـی برای 
همـــه مـــردم ایـــران و جهـــان آشـــکار اســـت، جایـــگاه واال و تأثیرگـــذار ایـــن 
ـــران  ـــم ملـــی ای شـــاعر گران قـــدر در فرهنـــگ و ادب پارســـی اســـت. در تقوی
روز 25 اردیبهشـــت ماه )14 مـــی( را بـــه نـــام ایـــن شـــاعر نام گـــذاری کرده انـــد 
و مصادف بـــا ایـــن روز، جشـــن های متفاوتـــی در مجموعه هـــای فرهنگی 

در سراســـر ایـــران برگـــزار می شـــود.
    منبع: سامانه مشاهیر ایران




