
یادداشت مدیر مسئول

توسعه فرهنگی به معنای ایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط اخالقی و 
هنجارهای مناسب برای تأمین نیازهای آدمی در قالب اجتماع است. شناخت 
مفاهیمی چون توسعه، فرهنگ و توسعه فرهنگی در پیشرفت کشورها مؤثر 

است و بیشترین شعارها و اهداف انقالب متوجه توسعه فرهنگی بوده است.
توسعه فرهنگی از ترکیب دو مفهوم »توسعه« و »فرهنگ« تشکیل شده است. 
توضیح این مفاهیم از مجال این یادداشت بیرون است و صرفا با نگاهی اجمالی بنا 

داریم توسعه فرهنگی را به بهانه نام گذاری این روز مورد توجه قرار دهیم.
 به طورکلی فرهنگ از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و طبیعی است که بخش 
زیادی از این فرهنگ منتقل شده متناسب با نیازهای نسل جدید نیست و 
نیازمند بازنگری، اصالح و بهسازی برخی مفاهیم و ارزش ها یا گاهی حذف برخی 
ضدارزش هاست. در این میان نقش آموزش در کنار فراهم بودن زیرساخت های 
تغییر و تحول در این حوزه امری مبرهن و بدیهی است و تشکیل و تحول هر ساختار و 

نظام سازمان یافته ای، مبتنی بر آموزش و به دنبال آن رشد فرهنگ است.
در دنیای کنونی صنعتی، ارتباط دو مقوله فرهنگ و اقتصاد، ارتباطی الزم و ملزوم 
است که قوام و دوام هریک درگرو رشد دیگری است. در این میان شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان شرکتی توسعه محور و تحول گرا، رشد و پیشرفت در کشور را مستلزم تحول در 
اقتصاد و فرهنگ جامعه می داند. اقتصاد مهم ترین بستر تأمین نیازهای اولیه افراد 
کید مقام معظم رهبری در انتخاب شعارهای اقتصادی  جامعه به شمار می رود و تأ
در سال های اخیر نشان از ضرورت توجه فوری به ساماندهی اقتصادی و معیشتی 
مردم دارد. در این میان موضوع فرهنگ و توسعه فرهنگی به نوعی زیرساخت و 

آمیخته با دیگر وجوه توسعه ازجمله توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
در شرایط کنونی مهم ترین راه برون رفت از رخوت در جامعه، توجه به مسئله تولید 
و رونق این بخش است. به نظر می رسد فرهنگ کار و تالش در زمان حاضر در 
 نقش موتور محرک برای تولید بیشتر و کیفی و در زمینه های مختلف مؤثر باشد. ما
که توسعه ابعاد مختلف جامعه بدون توسعه فرهنگ، پایدار   قویا معتقدیم 

نخواهد بود و منتج به خودشکوفایی و تکامل انسانی نخواهد شد. در واقع توسعه 
گون جامعه باید توسعه ای مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسالمی و یا  عرصه های گونا
به معنای دقیق کلمه »توسعه فرهنگی« باشد تا حرکت کشور در مسیر پیشرفت 

اسالمی ایرانی توسعه ای متوازن و اصولی باشد.
یکی از شعارهای فوالد مبارکه در ماه های اخیر ضرورت توجه به توسعه متوازن و 
مداوم کمی و کیفی بوده است و همین نگاه باید از جانب مسئولین و دست اندرکاران 
امر مورد توجه قرار بگیرد  تا  سیاست های توسعه ای همگام با یکدیگر پیش بروند. 
درواقع ما باید به نحوی عمل کنیم که دچار عقب ماندگی فرهنگی در جامعه در 

مقایسه با دیگر ابعاد توسعه نشویم .
فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت پیشرو و متعالی الگوی مناسبی برای این 
موضوع در اختیار دارد و هیچ گاه از توجه به مقوله های فرهنگی به عنوان یکی 
از مسئولیت های اجتماعی خود  غافل نشده است. از همین رو،  ارائه خدمات 
فرهنگی مناسب و مشارکت در تعظیم شعائر اسالمی ایرانی و حمایت از فعالیت های 

فرهنگی در دستور کار این شرکت بوده است.
متأسفانه شرایط نامناسب اقتصادی در جامعه موجب مغفول ماندن حوزه 
فرهنگ شده و چه بسا جسارت پرداختن به زیرساخت های فرهنگی در جامعه 
کمرنگ شده، اما واقعیت آن است که گریزی از توجه به توسعه فرهنگی برای 
رسیدن به توسعه پایدار نیست. فوالد مبارکه به عنوان یک خانواده بزرگ و شرکتی 
که اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم 350 هزارنفری را رقم زده، نمونه موفقی 
از فرهنگ توسعه در سالیان گذشته بوده و اخیرا نیز توجه بیشتر به حوزه توسعه 
فرهنگی در شرکت را در دستور کار خود قرار داده است. حمایت مدیران ارشد شرکت 
از این امر نویدبخش اتفاقات خوب در این زمینه است و همان طور که در حوزه 
توسعه اقتصادی و تولید بیشتر، گام های بلندی در زمینه خودکفایی و بومی سازی 
برداشته شده، در زمینه توسعه فرهنگی نیز توجه به استقالل فرهنگی و  ادبیات و 

فرهنگ غنی ایرانی اسالمی می تواند مستعد زایش و توسعه فرهنگی بیشتر باشد.

فوالد مبارکه؛ مدل فرهنگ توسعه و مشوق توسعه فرهنگ

معاون بهره برداری فوالد مبارکه:

دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی در 
فوالد مبارکه نتیجه کار گروهی در

 رعایت شیوه نامه های ایمنی است

ح شد؛ در همایش تدوین مدل کسب وکار شرکت های گروه توکافوالد مطر

لزوم اجرای معماری سازمانی برای 
هم افزایی بیشتر در فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جریان بازدید از شرکت های فوالد 
، ورق خودرو و فوالد سفیددشت تأکید کرد: تاراز

ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت های 
یرمجموعه فوالد مبارکه شرکت های ز

با دریافت تندیس و جایزه صنعت روابط عمومی صورت گرفت؛

 درخشش روابط عمومی فوالد مبارکه
 در نخستین جشن ملی روابط عمومی
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MOBARAKEH STEEL GROUP 18  جوالی  2020               26 ذی القعده  1441    شنبه  28 تیر ماه  1399               نشریه خبری  شرکت فوالد مبـارکه اصفهـان         شماره   1216             

 انتخاب فوالد مبارکه 
به عنوان شرکت برتر  از لحاظ ارزش در بورس کاال

3 در اولین همایش تجلیل از برترین های بورس کاال صورت گرفت؛

مدیر عامل  فوالد مبارکه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه 
 همکاری  این شرکت با شرکت ملی گاز ایران 

و شرکت پتروشیمی خلیج فارس:

 برای کارهای بزرگ
 بزرگان کشور همراه شوند

 رکورد تولید روزانه کالف گرم  
 در مجتمع فوالد سبا 

شکسته شد

میزبانی فوالد مبارکه از اولین گردهمایی مدیران روابط عمومی 
حوزه معدن و صنایع معدنی ایران؛

 روابط عمومی ها باید در
 اصالح فرهنگ و الگوی مصرف 

انرژی اثرگذار باشند
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 سالروز شهادت ششمین
 اختر تابناک آسمان امامت و والیت 

امام جعفر صادق )علیه السالم( 
تسلیت باد
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کزتولیدیرادچارمشکلمیکند قطعیگازمرا
کز تولید را متوقف می کند و برای ذی نفعان مشکالتی پیش می آورد. معاون وزیر نفت گفت: قطعی گاز فعالیت بسیاری از مرا

طرحجهشتولیددانشبنیاندرشوراینگهبانتأییدشد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح جهش تولید دانش بنیان در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با آن موافقت شد.

رهبر انقالب اسالمی در پیامی با تشکر از فعاالن دلسوز 
حوزه جمعیت، تالش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی 
ک  انسانی کشور و چاره جویی برای نجات کشور از آینده  هولنا
پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروری ترین فرایض 

دانستند.
متن این پیام که توسط دکتر فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت در 
نشست این ستاد )به مناسبت هفته جمعیت( قرائت شد، 

به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سالم به همه  کسانی که دلسوزانه و عاقبت اندیشانه به فعالیت 
در حوزه  جمعیت روی آورده اند و با تشکر از مسئوالنی که در 
ک  مجلس و دولت به چاره جویی برای نجات کشور از آینده  هولنا
کید می کنم که تالش برای  پیری جمعیت می پردازند، بار دیگر تأ
افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از 
خانواده، یکی از ضروری ترین فرایض مسئوالن و آحاد مردم است. 
کید بیشتری  کز اثرگذار و فرهنگ ساز، تأ این فریضه درباره  افراد و مرا
می یابد. این یک سیاست حیاتی برای آینده  بلندمدت کشور 
عزیز ماست. کاوش های صادقانه  علمی نشان داده است که این 
سیاست را می توان با پرهیز از همه  آسیب های محتمل یا موهوم 

پیش برد و آینده  کشور را از آن بهره مند ساخت.
به دست اندرکاران این حسنه  ماندگار توصیه می کنم که در کنار 
تدابیر قانونی و امثال آن، به فرهنگ سازی در فضای عمومی و نیز 
در نظام بهداشتی اهمیت دهند. توفیقات همگان را از خداوند 

متعال مسئلت می کنم.
    سّیدعلی خامنه ای

»جمعیت جوان و با نشاط، تحصیل کرده و باسواد، امروز 
یکی از عامل های مهم پیشرفت کشور است.« 

)مقام معظم رهبری(
یکی از مهم ترین ارکان مؤثر بر توسعه، خالقیت و پویایی هر کشور، 
جمعیت جوان و سرمایه انسانی است. نیروی مولد و جوان 
به عنوان یکی از پایه های اصلی قدرت و رشد اقتصادی-اجتماعی 
کشورها محسوب می شود و مقابله با سالمندی جمعیت تکلیف 

شرعی و وظیفه جهادی همه حوزه هاست. 
یکی از عوامل دست یابی به جمعیت جوان در هر کشور، تشکیل 
خانواده و ازدواج مناسب است که سبب توانمندی انسان ها و 
پیشرفت جامعه خواهد شد. حفظ کیان خانواده از مهم ترین 
وظایف و مسئولیت های زوج ها و راهی برای تکامل اخالقی، تأمین 

سالمت جامعه و دوام و بقای نسل است.
والدین با ایجاد بستری مناسب برای ازدواج فرزندانشان، 
می توانند سبب کاهش متوسط سن ازدواج و افزایش دوره سنی 
مناسب برای بارداری و فرزندآوری آن ها گردند. به عنوان مثال، 
رفتارهای متعارف و صمیمی والدین در خانواده باعث نگرش 
مثبت فرزندان نسبت به امر ازدواج و تشکیل خانواده خواهد شد.

فرزندآوری با افزایش نیروی کار فعال، به رشد صنعت و اقتصاد 
کشور کمک می کند، درحالی که کاهش فرزندآوری باعث کاهش 
نسل جوان، نیروی کار و افزایش مهاجرین کشورهای همسایه به 
کرم )ص( می فرمایند: »خانه ای  داخل کشور خواهد شد. پیامبر ا
که کودک در آن نباشد برکت ندارد.« با پرورش فرزندان سالم و 
صالح، جامعه سالم و موفقی خواهیم داشت. شایسته است 
خانواده ها به داشتن یک فرزند بسنده نکنند. یکی از اثرات 
مهم و نامطلوب پدیده تک فرزندی، به هم خوردن تدریجی 
ساختارهای خانواده ایرانی، مهارت های تعاملی و اعتمادبه نفس 
کمتر در هنگام ورود فرزند به جامعه می گردد. همچنین، عدم 
توانایی تک فرزندان به رسیدگی به امور پدر و مادر سالخورده 
می تواند احتمال انزوای والدین در سنین پیری را افزایش دهد. 
تأخیر در فرزندآوری امکان تشخیص به موقع ناباروری و درمان 
آن را به تعویق می اندازد؛ لذا کاهش سن ازدواج، کاهش فاصله 
فرزندآوری از زمان ازدواج و افزایش تعداد فرزندان از عواملی هستند 

که باید مورد توجه خانواده ها قرار گیرند.
در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در فوالد مبارکه 
نیز طراحی برنامه عملیاتی و اتخاذ راهبردی برای فرهنگ سازی 
جمعیت و ترویج فرزندآوری در اولویت قرار گرفته و سیاست های 
تشویقی متنوعی در این خصوص در حال تدوین است که امید 
است به کمک آن ها بتوان به اهداف کالن کشور در خصوص 

جمعیت و خانواده دست یافت.
مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی

درمحضر والیت

یادداشت

خـبــــــــــــــــــر

تالش برای افزایش نسل و 
حمایت از خانواده از ضروری ترین 

فرایض و سیاستی حیاتی است

مقابله با سالمندی جمعیت
وظیفه جهادی همه حوزه هاست

به گزارش خبرنگار فوالد، اولین گردهمایی مدیران 
روابط عمومی حوزه معدن و صنایع معدنی ایران به 
میزبانی شرکت فوالد مبارکه طی 3 روز از 26 لغایت 28 
اردیبهشت ماه، با حضور ۵۰ تن از مدیران روابط عمومی شرکت های 
مهم حوزه معدن و صنایع معدنی ایران، به منظور هم افزایی و 
برنامه ریزی برای تحقق شعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 

برگزار شد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این گردهمایی با 
بیان اینکه امروز روابط عمومی به عنوان هنر هشتم شناخته شده و صرفا 
یک شغل نیست، اظهار کرد: روابط عمومی علم توأمان با هنر است و باید 

در تمدن سازی نقش ویژه ای داشته باشد.
وی با بیان اینکه امروز روابط عمومی ها در عصر ارتباطات یکی از ارکان 
سازمان های بزرگ و توسعه سرمایه های انسانی هستند، افزود: رمز 
موفقیت برندهای جهانی، فرهنگ کار و تولید است که در آن ها نهادینه 

شده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: اطالع رسانی تنها یکی 
از رسالت های روابط عمومی هاست و کار روابط عمومی ها فراتر از جهاد 
تبیین و فرهنگ سازی در جامعه است؛ برای اینکه از رقابت های جهانی 

حذف نشویم باید جهان تراز فکر کنیم.
وی در پایان اذعان داشت: سرنوشت صنایع ما به نوع نگاه جامعه 
گر نتوانیم با اصالح  نگاه جامعه به صنایع،  در این زمینه  برمی گردد و ا

فرهنگ سازی کنیم، صنایع رو به اضمحالل خواهند رفت.
نوع و شیوه فعالیت روابط عمومی ها باید منجر به توسعه و 

اشتغال در کشور شود
وجیه اهلل جعفری معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در این 
گردهمایی اظهار کرد: نگاه شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کشور نباید 

صرفا نگاه درون سازمانی باشد.
وی با بیان اینکه روابط عمومی های حوزه صنعت و معدن کشور نقش 
مؤثری در اطالع رسانی و امیدآفرینی به جامعه دارند، افزود: نوع و شیوه 
فعالیت روابط عمومی ها باید منجر به توسعه و اشتغال در کشور شود، در 

غیر این صورت به بی راهه رفته ایم.
معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: ارتباط و تعامل 
میان روابط عمومی های حوزه صنعت و معدن کشور ضروری است. این 
امر باید منجر به افزایش رفاه مردم شود؛ روابط عمومی ها باید   نقش خود 

را  در آرامش بخشی به جامعه به خوبی ایفا کنند.
رسالت روابط عمومی ها نسبت به قبل دوچندان شده 

است
حمید علی آبادیان مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران نیز در این گردهمایی اظهار کرد: میزبانی شرکت 
فوالد مبارکه از اولین گردهمایی مدیران روابط عمومی حوزه معدن و 
صنایع معدنی کشور گام بلندی در عرصه یکپارچه سازی اقدامات روابط 
عمومی شرکت های حوزه معدن و صنایع معدنی ایران بود که به همین 
خاطر از روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه کمال تشکر و قدردانی را دارم.

وی افزود: پس از اعمال تحریم ها، بار زیادی بر روی دوش شرکت های 
حوزه معدنی و صنایع معدنی قرار گرفت و در عین حال این شرکت ها نیز 
کیدات مقام معظم رهبری  بار زیادی را از دوش کشور برداشتند؛ پس از تأ
در خصوص اهمیت جهاد تبیین، رسالت روابط عمومی ها نسبت به قبل 

دوچندان شده است.
مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها در عین حال که فعالیت ها و 
اقدامات زیادی انجام می دهند و در برهه های حساسی نقش آفرینی 
که باید و شاید دیده نمی شوند، درست مثل  می کنند، اما آن طور 
عکاسانی که در همه رویدادها حضور دارند اما تصویری از خودشان از 

هیچ رویدادی به نمایش گذاشته نمی شود.
وی با بیان اینکه چنین گردهمایی هایی، نخستین گام برای ایفای 
نقش بهتر روابط عمومی ها محسوب می شوند، اذعان داشت: تعامل و 
ارتباطات تنگاتنگ میان مدیران روابط عمومی حوزه معدن و صنایع 

معدنی کشور منجر به دریایی از ظرفیت ها خواهد شد.
علی آبادیان اضافه کرد: ما باید در عرصه جهاد تبیین موج عظیمی را ایجاد 

کنیم تا در نهایت با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود، در تزریق امید 
به جامعه نقش آفرین  باشیم.

کید بر اهمیت روابط عمومی در عرصه معدن و صنایع معدنی  وی با تأ
اظهار کرد: مجموعه ای موفق است که روابط عمومی موفقی داشته 
باشد. حوزه معادن و صنایع معدنی اشتغال زایی باالیی داشته و به 
همین دلیل روابط عمومی در این حوزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیر روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران با اشاره به لزوم توجه به تجربیات افراد با سابقه حوزه روابط عمومی 
افزود: یکی از اهمیت های برگزاری چنین گردهمایی هایی، صحبت و 
شناخت بیشتر ظرفیت های طرفین است. روابط عمومی ها باید در کنار 
یکدیگر باشند تا بتوانند یکدیگر را  پوشش دهند، اما  متأسفانه روابط 
عمومی ها در ارتباط با یکدیگر مشکل دارند و  برگزاری چنین برنامه هایی 

این ارتباط را  تقویت  و  به این مهم کمک می کند.
گر روابط عمومی یک سازمان قوی باشد می تواند  علی آبادیان گفت: ا
گر کل مجموعه قدرتمند  ایرادات واحدهای دیگر را پوشش دهد. حال ا

باشد، روابط عمومی مظهر آن قدرت خواهد بود.
گر ارتباطات در عرصه روابط عمومی به هم متصل شود شبکه  وی افزود: ا
بزرگی از فعاالن این عرصه در حوزه معادن و صنایع معدنی تشکیل 

می شود. برگزاری چنین برنامه هایی اثبات این ارتباط است.
روابط عمومی ها در خط مقدم جهاد تبیین هستند

محمدجواد براتی مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نیز در این 
گردهمایی اظهار کرد: لباس روابط عمومی، لباس جهاد اقتصادی برای 

عمل به وظیفه تبیین در عرصه جهاد تبیین است.
وی افزود: سرعت و دقت در روابط عمومی و استفاده صحیح و علمی از 
ابزارهای نوین در عرصه ارتباطات به تنویر شایسته افکار عمومی کمک 
شایانی می کند و قدر و قیمت شرکت های بزرگی همچون فوالد مبارکه به 

شکل بهتری حفظ خواهد شد.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: این گردهمایی برای 
آشنایی بیشتر و نزدیک تر مدیران روابط عمومی شرکت های حوزه 
معدنی و صنایع معدنی کشور بود که تجربه ای متفاوت در این حوزه بود 
و امیدواریم این نشست ها تداوم داشته تا بتوانیم در عرصه روابط عمومی 

شرکت های صنعتی گام های مؤثرتری را برداریم.
کید بر ضرورت انعکاس فعالیت های شبانه روزی صنعت کشور  وی با تأ
بیان کرد: امیدوارم بتوانیم با عمل به رسالت خطیر خود در انعکاس 
دستاوردهای گروه فوالد مبارکه، نقش ویژه ای در امیدآفرینی به جامعه 

ایفا کنیم.
براتی با بیان اینکه تزریق امید به جامعه یکی از وظایف مهم روابط 
عمومی های شرکت های صنعتی و معدنی کشور است، اذعان داشت: در 
دوره های مختلف مدیریتی روابط عمومی فوالد مبارکه، گام های مهمی 
در راستای انعکاس دستاوردهای این شرکت صورت گرفته اما تحوالت 
سریع در حوزه ارتباطات، گروه 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 ای نزدیک کلید بزند و با نگاه به تجربیات گذشته و ظرفیت های 

موجود گام های جدیدی برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: امروزه نقش و جایگاه روابط عمومی ها به مراتب 
بیشتر از گذشته بر همگان روشن شده است و مدیران سازمان های 
پیشرو به خوبی می دانند عملکرد روابط عمومی 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.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت فوالد مبارکه نیز با 
عنایت به مختصات ویژه و ویژگی های منحصربه فرد خود طبیعتا نیازمند 
یک روابط عمومی 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.
وی 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 
کی و به هنگام بودن روابط عمومی و  و کشور مواجهه می شود که چاال
استفاده 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.
کید کرد: افزایش چشمگیر تولیدات تصویری، برگزاری رویدادهای  براتی تأ
متعدد با حضور خانواده بزرگ فوالد مبارکه به مناسبت های ملی و 
مذهبی و نیز حضور مؤثر در همایش ها و نمایشگاه های 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  داشت:  عنوان  وی 
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.
روابط عمومی باید پاسخگوی مخاطبان خود باشد

حسین طالبی، مدیر روابط عمومی شرکت صنعتی معدنی چادرملو نیز 
در این گردهمایی اظهار کرد: شرکت هایی در برندسازی و کسب اعتبار 
در افکار عمومی موفق هستند که یک طرح و برنامه استراتژیک دارند. 
به اعتقاد من امروزه روابط عمومی در تمام سازمان ها باید به عنوان یک 

واحد استراتژیک مطرح شود.
وی افزود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، در یک محیط تعاملی زندگی 
می کنیم و بنابراین باید پاسخگوی مخاطبان خاص و عام خود باشیم. 
کنون روایتگری در روابط عمومی مغفول مانده و الزم است به آن توجه  ا
شود. ما باید برای خود داستان داشته باشیم، سناریو تدوین کنیم و 

بدانیم از کجا به کجا حرکت می کنیم.
گر بخواهیم  مدیر روابط عمومی شرکت صنعتی معدنی چادرملو گفت: ا
کنش نشان  به صورت انفعالی عمل کنیم و صرفا  در مواقع بحران وا
دهیم بدترین شیوه عملکرد در روابط عمومی را استفاده کرده ایم. 
مدیر ارشد روابط عمومی باید بتواند از مجموع رخدادهایی که در 
خ می دهد، آینده را پیش بینی کند و بداند که بحران در کجا  جامعه ر

اتفاق می افتد.
مدیر روابط عمومی شرکت صنعتی معدنی چادرملو گفت: رفتار مردم 
باید در فضای مجازی رصد شود نه در رسانه های رسمی و حکومتی. باید 

از فضای مجازی به منظور جلوگیری از بحران های آینده استفاده کرد.
طالبی افزود: باید با افزایش پیوسته دانش و اطالعات خود، اعتبار و 
حیثیت سازمان را حفظ کنیم. روایتگری در روابط عمومی این نیست 
که یک سناریو تدوین و آن را به مخاطبان القا کنیم؛ روایتگری با تبلیغات 
متفاوت است. در این شیوه تالش می شود مخاطب به اندیشه واداشته 

شود تا خود بتواند نتیجه گیری کند.
وی با اشاره به موضوع »ضریب القا« در عرصه روابط عمومی گفت: محور 
ما امیدآفرینی در جامعه است. انتشار اخبار دروغ باعث می شود جامعه 
که امیدآفرینی باید درونی و  دچار تئوری مارپیچ سکوت شود. ازآنجا
باورپذیر باشد، انتشار اخباری مثل اشتغال زایی ها یا فعالیت هایی نظیر 
اقدامات حوزه معیشت مردم و به طورکلی مسئولیت های اجتماعی 

می تواند مؤثر باشد.
مدیر روابط عمومی شرکت صنعتی معدنی چادرملو در پایان یادآور شد: 
در شرایطی که با بحران ارزی در کشور مواجهیم، بسیاری از شرکت ها 
صادرات دارند و به کشور ارز    وارد می کنند؛ مشکالت باید با افراد تصمیم گیر 
گهان  مطرح شود. برای مثال،  در شرایطی که کشور نیاز به ارز دارد، نا

تصمیمی گرفته می شود که از صادرات،  عوارض اخذ شود.

 روابط عمومی ها باید در
 اصالح فرهنگ و الگوی مصرف انرژی اثرگذار باشند

میزبانی فوالد مبارکه از اولین گردهمایی مدیران روابط عمومی حوزه معدن و صنایع معدنی ایران؛
کید بر جوان  پیام رهبر انقالب اسالمی به فعاالن حوزه جمعیت با تأ

شدن نیروی انسانی کشور:

محمدیاسرطیبنیا،مدیرعاملشرکتفوالدمبارکه

وجیهاهللجعفریمعاونوزیرورئیسهیئتعاملایمیدرو

حمیدعلیآبادیان،مدیرروابطعمومیسازمانتوسعهو
نوسازیمعادنوصنایعمعدنیایران

محمدجوادبراتی،مدیرروابطعمومیشرکتفوالدمبارکه

حسینطالبی،مدیرروابطعمومی
شرکتصنعتیمعدنیچادرملو

 رکورد تولید روزانه  کالف گرم  
در مجتمع فوالد سبا شکسته شد 

بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، تالشــگران مجتمــع 
 2۹ تاریــخ  در  مبارکــه  فــوالد  ســبای  فــوالد 
اردیبهشــت ماه موفــق شــدند بــا تولیــد ۵ هــزار 
و 322 تــن کالف گــرم رکــورد جدیــدی در تولیــد روزانــه ایــن 
محصول رقم بزننــد و رکورد قبلــی به میــزان ۵ هــزار و 28۰ تــن در ۱۰ 

اردیبهشــت ماه ســال جــاری را ارتقــا دهنــد.
کســب این رکــورد ارزشــمند را به کلیــه کارکنــان، ذی نفعان و شــرکای 

کســب و کار گــروه فــوالد مبارکه تبریــک عــرض می نماییم.
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ازهمهسرمایهگذاراناستقبالمیکنیم
کید کرد: با توجه به نیاز سنگین صنعت نفت به سرمایه گذاری، از همه سرمایه گذاران استقبال می کنیم. وزیر نفت تأ

داراییهایفکریموتورمحرکهاقتصادکشوراست
دبیر کل اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دانش و دارایی های فکری اساسا موتور محرکه بنگاه های اقتصادی و در نهایت اقتصاد است.

 خـبــــــــــــــــــر    

انتخاب فوالد مبارکه به عنوان شرکت برتر  از  لحاظ ارزش در بورس کاال

تکریم  جشن  اولین  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
کارگروه های  اعضای  تسهیلگران  از  قدردانی  و 
تخصصی، ارزیابان و همکاران واحد آموزش و توسعه 
سرمایه های انسانی روز پنجشنبه 2۹ اردیبهشت ماه با حضور مهدی 
کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی، ابراهیم کاظمی 
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی، مهدی دهقان رئیس بهبود 
عملکرد و برنامه ریزی آموزش شرکت فوالد مبارکه و 3۵۰ تسهیلگر 
آموزشی در مجموعه باغ فردوس برگزار شد و در پایان از ۱۱ تسهیلگر 

برتر و نمونه به صورت ویژه تقدیر به عمل آمد.
الزم به ذکر است، فعالیت به عنوان تسهیلگر در کل سال 1400، تحت 
پوشش قرار دادن حداقل 10 نفر توسط تسهیلگر و داشتن میانگین نمره 
ارزیابی عملکرد 90 از 110 در 4 فصل سال 1400، از شاخص های انتخاب 

تسهیلگر برتر این مراسم بود.
تسهیلگران به مثابه نخ تسبیح برای پیشرفت و اعتالی فوالد 

مبارکه هستند
مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه 
در این مراسم بابیان این که تسهیلگری تسهیلگران منجر به اقدامات 
ارزشمندی در این شرکت شده است، اظهار کرد: تسهیلگران اعضای 
کارگروه های تخصصی و ارزیابان به مثابه نخ تسبیح برای پیشرفت و 

اعتالی فوالد مبارکه هستند.
که رقبایش در  وی در ادامه بابیان این که هر سازمانی نیاز به تغییر دارد چرا
حال تغییر هستند، افزود: تسهیلگران نقش بسزایی در تغییر و تحوالت 
هر سازمان دارند و اثر کار آن ها در بلندمدت نمایان می شود؛ بنابراین نوع 

فعالیت این بخش در سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است.
خبرگی و دانایی در بستر آموزش و توسعه کارکنان

ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فوالد 
گزارش  مبارکه نیز در این مراسم ضمن ارائه اهداف، برنامه ها و 
کثری از  عملکرد واحد آموزش در سال 1400، اظهار کرد: استفاده حدا
ظرفیت های موجود، توسعه کمی، کیفی و متوازن در زنجیره تولید، 
توسعه سرمایه های انسانی، ورود به عرصه نوآوری و تبدیل شدن به یک 
تولیدکننده سبز و دوستدار محیط زیست، ازجمله راهبردهای مهم فوالد 

مبارکه برای جهان تراز شدن است.
تربیت  در  بسزایی  مربیان نقش  و  این که تسهیلگران  بابیان  وی 
سرمایه های انسانی هر سازمان دارند، افزود: تسهیلگر آموزش، همچون 
خورشید تابان علم آموزی است که در این راستا باید 3 ویژگی اهل علم 
بودن، عامل بودن و عاشق کار بودن را در وجود نیروی انسانی سازمان به 

وجود آورد تا بتواند او را به سرمایه انسانی تبدیل کند.
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 

باید فرهنگ کار در فوالد مبارکه به نسل های آینده منتقل شود و این مهم 
بر دوش تسهیلگران اعضای کارگروه های تخصصی، ارزیابان و همکاران 

واحد آموزش و توسعه سرمایه های انسانی فوالد مبارکه است.
کید بر توانمندسازی و توسعه فردی، تقویت فرهنگ یادگیری و  وی با تأ
تحقق اهداف و استراتژی های تدوین شده در فوالد مبارکه اذعان داشت: 
خانواده آموزش و توسعه سرمایه های انسانی فوالد مبارکه برای حرکت در 
مسیر رشد و پیشرفت باید گام های جدی تر و مبتنی بر تفکر سیستماتیک 
بردارند و این مهم با به کارگیری ظرفیت خبرگان دانش و مهارت در عمل 

محقق خواهد شد.
نگاه نو به زنجیره طراحی و تولید محتوای آموزشی

مهدی دهقان رئیس بهبود عملکرد و برنامه ریزی آموزش شرکت فوالد 
مبارکه نیز در این برنامه ضمن ارائه اهداف، برنامه ها و گزارش عملکرد 
واحد آموزش در سال 1400، اظهار کرد: امروز نوع آموزش در فوالد مبارکه 
کرده و از آموزش سنتی در حال تبدیل شدن به مدل های  تغییر پیدا
کمک تسهیلگران  بین المللی است؛ نیازسنجی در فوالد مبارکه با 
انجام شده و هماهنگ کنندگان آن را پایش می کنند و این اتفاق بزرگی 

است که به صورت نظام یافته در حال انجام است.
وی بابیان این که تسهیلگران آموزش فوالد مبارکه با تشکیل شبکه ای 
دارای 260 عضو، در خط مقدم جبهه آموزش هستند، افزود: این 
تسهیلگران از طریق شناسایی مسائل و مشکالت واحدها و پیگیری 

برنامه های آموزش و توسعه، نقش مهمی در رشد، پیشرفت و یادگیری 
کارکنان فوالد مبارکه ایفا می کنند.

رئیس بهبود عملکرد و برنامه ریزی آموزش شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: اعضای کارگروه های تخصصی آموزش نیز خبرگان دانشی و مهارتی 
هستند که در زنجیره طراحی و تولید محتوای آموزشی متناسب با 

گیران ایفای نقش می کنند. ویژگی های فرا
وی عنوان داشت: سایر ذینفعان نیز با به کارگیری تعامالت توسعه ای و 
اثربخش مناسب و باهدف ارتقای شایستگی و فرهنگ توسعه در واحدها، 

نقش پررنگی در تبدیل ظرفیت های موجود به عملکرد موفق دارند.
دهقان در ادامه، تحقق پروژه بازنگری پروفایل های آموزشی بر اساس 
پروفایل های شایستگی مشاغل شرکت و نیازسنجی اتوماتیک پروفایل 
پست را تبریک گفت و خالصه ای از برنامه های آتی شامل توانمندسازی 
شناسایی  آموزش،  تخصصی  کارگروه های  اعضای  و  تسهیلگران 
مهارت های دیجیتال موردنیاز کارکنان، بازنگری ساختار کارگروه های 
تخصصی، بازنگری و بهبود فرایندهای نیازسنجی و طراحی دوره های 

آموزشی را ارائه کرد.
گیران در دوره های آموزشی را یکی از وظایف  وی در پایان، ثبت نام فرا
اصلی تسهیلگران دانست و بر توجه ویژه تسهیلگران در کاهش غیبت 
گیران قبل از شرکت در دوره  و اطالع رسانی اهداف و انتظارات به فرا
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امضای تفاهم نامه میان شرکت سرمایه گذاری 
کتشاف شرکت ملی نفت ایران اهداف و مدیریت ا

در حاشیه بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، 
کتشاف  گاز، پاالیش و پتروشیمی، مهدی فکور، مدیر ا
شرکت ملی نفت ایران ولی اله حاجی پور، مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری اهداف،  تفاهم نامه ای را با هدف همکاری 

برای توسعه میادین گازی به امضا رساندند.
همکاری در زمینه مطالعه و ارزیابی پروژه ها، طرح ها و بلوک های 
کتشافی با مشارکت شرکت سرمایه گذاری اهداف به منظور  ا
ح ها و پروژه های باالدستی نفت و گاز  سرمایه گذاری در طر
مهم ترین موضوع این تفاهم به شمار می رود که به امضا رسید.
کتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: با  مهدی فکور، مدیر ا
توانمندی موجود در مجموعه گروه اهداف، می توانیم فعالیت 

کتشافی را با یکدیگر انجام دهیم. ا
وی با اشاره به تفاهم نامه 1.5  میلیارد دالری گفت: بر این اساس 
کتشاف، توسعه و بهره برداری  قرار است شرکت اهداف برای ا
از یک میدان گازی بزرگ و مهم کشور تا سقف 1.5 میلیارد 
دالر هزینه کند که بازپرداخت آن از محل بهره برداری انجام 

خواهد شد.

شناسایی 2۴ محدوده معدنی امیدبخش در پهنه 
سونگون-  تکاب

سرپرست معاونت امور معادن و فراوری مواد معدنی اداره کل 
صنعت، معدن وتجارت آذربایجان غربی اظهار کرد: با پایان 
یافتن مرحله مطالعاتی پهنه سونگون- تکاب 2۴ محدوده 

کتشافی امیدبخش در این پهنه شناسایی شده است. ا
جالل دسترنج با بیان اینکه با پایان یافتن مرحله مطالعاتی پهنه 
کتشافی امیدبخش در این پهنه  سونگون- تکاب 24 محدوده ا
شناسایی شده است، افزود: نتیجه حاصل از مطالعات مقدماتی 
کتشافی به مساحت 46.424  این پهنه شناسایی 24 محدوده ا
کیلومترمربع است که با پایان مرحله مقدماتی، مرحله مطالعات 

تکمیلی این محدوده ها در سال های آینده آغاز خواهد شد.
دسترنج اضافه کرد: با توجه به تفاهم نامه بین اداره کل صمت و 
سازمان ایمیدرو، مقرر شده است که برای بهره برداری و فراوری از 
کتشافی در استان بیش از 1000 میلیارد ریال  این محدوده های ا

سرمایه گذاری توسط ایمیدرو صورت پذیرد.

افزایش ۴.2 میلیون بشکه ای ظرفیت ذخیره سازی 
نفت خام در خارک

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران از آمادگی این 
کثری نفت خبر داد و گفت: ظرفیت  پایانه برای صادرات حدا
ذخیره سازی نفت خام خارک ۴ میلیون و 2۰۰ هزار بشکه 

افزایش می یابد.
گزارش شانا، عباس اسدروز در سومین روز از نمایشگاه  به 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی در تبیین چهار قرارداد 
و تفاهم نامه ای که با شرکت های دانش بنیان امضا شد، اظهار 
کرد: این قراردادها و تفاهم نامه ها برای طراحی و ساخت دستگاه 
اندازه گیری توربیتی 12 اینچ، طراحی، ساخت و آزمون شیر 
چهارراهه سیستم آتش نشانی امضا شده که طراحی دستگاه 

اندازه گیری برای نخستین بار در ایران انجام می شود.
وی با تشریح مهم ترین اهداف این شرکت از آمادگی پایانه های 
کثری نفت خبر داد و درباره نمایشگاه  نفتی برای صادرات حدا
نفت اظهار کرد: نمایشگاه نفت جلوه ای از توانمندی و اقتدار 
نظام جمهوری اسالمی ایران است و شرکت های حاضر در 
این نمایشگاه توانایی پاسخ گویی نیاز شرکت های پایانه های 

نفتی را دارند.

عدد خبر

میلیارد دالر

محدوده

میلیون

در اولین همایش تجلیل از برترین های بورس کاال صورت گرفت؛

گـزارش خبرنـگار فـوالد، در اولیـن همایـش  بـه 
»تجلیـل از برترین هـای بـورس کاال« شـرکت فـوالد 
مبارکـه، بـا کسـب رتبـه اول ازنظـر حجـم و ارزش 
عرضه محصـوالت در بـورس کاال طی سـال ۱۴۰۰، تندیس شـرکت 
برتـر ازلحـاظ ارزش در بـورس کاال را دریافـت کـرد و مـورد تقدیـر قرار 

گرفـت.
سـید احسـان خانـدوزی وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی، تندیـس 
»شـرکت برتـر ازلحـاظ ارزش در بـورس کاال« را به محمدیاسـر طیب نیا 
مدیرعامـل فـوالد مبارکـه اهـدا کـرد. ثبـت باالتریـن فـروش اعتبـاری 
به منظـور حمایـت از صنایع پایین دسـت به خصـوص خودروسـازان 
و تولیدکنندگان لوازم خانگی و همچنین حضور به عنوان بزرگ ترین 
عرضه کننده تلفیقی به منظور تأمین نیاز بازار داخل از محـل واردات 

ورق، ازجملـه دالیـل ایـن انتخـاب اعـالم شـد.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در این همایش 
اظهار کرد: به دنبال سیاست های دولت مبنی بر کنترل قیمت ها در 
بـازار و در بـورس کاال، سیاسـت فوالد مبارکـه افزایـش ارائه محصوالت 

فوالدی در بورس کاال، پوشش کل ترازها و کنترل قیمت هاست.
وی افـزود: از ابتـدای شـکل گیری دولـت جدیـد، علی رغـم اینکـه ورق 
فـوالدی کاالیی بوده کـه با کمبـود آن در بـازار مواجهیم، قیمت های 

آن تغییـر نکرده اسـت.
مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکـه با اشـاره به بازدهی سـهام شـرکت ها 
در بـورس کاال گفت: شـرکت فـوالد مبارکه ارزشـی نزدیک بـه 360 هزار 
گر بازدهی سـهام فوالد و سـهامی از این دسـت  میلیارد تومـان دارد و ا
را با سـهام بازارهای موازی مقایسـه کنیم، شـاهد آن خواهیم بود که 
بازدهـی آن بیـش از یـک دهـه )در میان مـدت و بلندمـدت(، بیـش از 

بازارهـای مـوازی همچون مسـکن، طـال و ارز بوده اسـت.
وی ادامه داد: سـهام فوالد در مقایسـه با بازارهای خـود در بازه زمانی 
یکسـان،  رشـد 3 برابری داشـته و این بازدهی مدیون سـودآوری این 

شرکت و شـرکت های مشـابه از این دسـت است.

طیب نیا بـا بیان اینکـه مجموعه هایی مثل فـوالد مبارکه بعضـا مورد 
گـر  انتقـاد قـرار می گیرنـد، خاطرنشـان کـرد: ایـن در حالـی اسـت کـه ا
به عنـوان مثـال همیـن ارزش بـازار سـهام، بـه شـکل سـپرده در بانـک 
گذاشـته شـود، سـود سـالیانه بیشـتری خواهد داد، اما بـازار سـرمایه، 
بـازار سـهام و بـورس کاال بایـد حفـظ شـود و همـه مـا بایـد در حفـظ و 
حراسـت از آن کوشـا باشـیم. حفـظ ایـن بـازار بیـش از هرچیـز نیازمند 
اعتمادسازی مردم، عملکرد مثبت و حمایت از عملکرد مثبت چنین 

مجموعه هایـی اسـت.
وی اذعـان داشـت: عوامـل مختلفـی در اقتصـاد و صنعـت دخیـل 
هسـتند و فوالد مبارکه به عنوان صنعتـی بـزرگ، از مسـئوالن و دولت 
محتـرم انتظاراتـی دارد. عوامل مختلفـی بر عملکرد ما دخیل اسـت، 

امـا تصمیمـات مسـئوالن و قانون گـذاران دغدغـه ماسـت و بـر ثبـات 
اقتصادی تأثیـر می گـذارد؛ بنابراین انتظـار ما به عنـوان سـربازان خط 
مقـدم جبهه صنعـت ایـن اسـت کـه مسـئوالن به عنـوان فرماندهان 

ایـن جبهـه، هدایت گـری و تنظیم گـری را متقبـل شـوند.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه خواسـتار رعایـت حقـوق مـردم در 
اقتصـاد شـد و گفـت: انتظـار مـی رود تصمیم گیـران بـه سـمتی حرکت 
کننـد کـه صنایعـی همچـون فـوالد مبارکـه بـا تعـارض در تصمیمـات 
مواجـه نشـوند و تصمیماتـی کـه عملکـرد ایـن صنایـع و بـازار سـهام را 
که تصمیماتـی که بعضا  مورد هجمه قـرار می دهـد اصـالح شـود، چرا
در وزارتخانه هـای صمـت، نیـرو، راه و... اتخـاذ می شـوند، عملکـرد 

شـرکت های بـزرگ را تحت الشـعاع قـرار می دهنـد. 

یابان و همکاران یم و قدردانی از تسهیلگران اعضای کارگروه های تخصصی، ارز برگزاری اولین جشن تکر
با حضور 350 تسهیلگر آموزشی واحد آموزش و توسعه سرمایه های انسانی صورت گرفت ؛

مهدیکفایتمعاونسرمایههایانسانیوسازماندهی

ابراهیمکاظمی،مدیرآموزشوتوسعهمنابعانسانی

مهدیدهقانرئیسبهبودعملکردوبرنامهریزیآموزش

شـرکت فـوالد مبارکـه ارزشـی نزدیـک بـه ۳۶۰ هـزار 
گـر بازدهـی سـهام فـوالد و  میلیـارد تومـان دارد و ا
سـهامی از ایـن دسـت را بـا سـهام بازارهـای مـوازی 
مقایسـه کنیـم، شـاهد آن خواهیم بـود کـه بازدهی 
آن بیش از یک دهـه )در میان مدت و بلندمدت(، 
بیـش از بازارهـای مـوازی همچـون مسـکن، طـال و 

ارز بـوده اسـت
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سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: 
مطابق با اصالحیه جدید جدول عوارض صادراتی، عوارض 
صادراتی شمش فوالدی )بیلت( به ۲ درصد و اسلب به 5 درصد 
کاهش یافت و عوارض صادراتی محصوالت تخت و طویل )انواع 
ورق فوالدی و میلگرد و تیرآهن( نیز به موجب این اصالحیه به طور 
کامل حذف شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: برای 
تحقق هدف تولید 55 میلیون تن فوالد خام در سال ۱۴0۴، نیاز 
کشور تولید شود و  گندله در  است ساالنه به میزان ۷۸ میلیون تن 
گندله سازی صبا امید غرب ازجمله  کارخانه  اجرای طرح احداث 
که در راستای انجام این مهم و تکمیل زنجیره  پروژه هایی است 
کردستان برنامه ریزی شده است. آهن و فوالد در استان 

خـبــــــــــــــــــر    
بهره وری

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری شرکت فوالد 
مبارکه با شرکت ملی گاز ایران و شرکت پتروشیمی 

خلیج فارس برگزار شد.
گزارش خبرنگار فوالد، تفاهم نامه همکاری میان شرکت فوالد  به 
مبارکه و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در زمینه سرمایه گذاری 
مشترک برای توسعه میادین گازی توسط مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه و مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت ملی 
گاز ایران در بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و 

پتروشیمی به امضا رسید.
این تفاهم نامه توسط محمدیاسر طیب نیا و عبدالعلی علی عسگری، 
گروه صنایع پتروشیمی  مدیران عامل شرکت های فوالد مبارکه و 

خلیج فارس به امضا رسید.
تقویت منافع مشترک صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 

فوالد مبارکه ضروری است
عبدالعلی علی عسگری، مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
ک موردنیاز صنعت و به ویژه گاز  در این آیین اظهار کرد: تأمین خورا
که هم هلدینگ  منجر به انعقاد چنین تفاهم نامه ای شده است، چرا

خلیج فارس و هم فوالد مبارکه نیاز به گاز دارند.
وی با اشاره به منافع مشترک دو شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
و فوالد مبارکه افزود: فوالد مبارکه دومین شرکت بورسی در ایران است. 
ما خود را کنار این شرکت می دانیم و در جهت منافع مشترک همکاری 

خواهیم داشت.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بیان کرد: امیدواریم 
گام  کشور  بتوانیم با امضای این تفاهم نامه در راستای پیشرفت 

برداریم.
برای کارهای بزرگ، بزرگان کشور همراه شوند

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، در این مراسم اظهار کرد: 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و فوالد مبارکه دو قدرت تجاری 
صنعتی کشور هستند. در کشور کمتر تمرین با هم بودن را داشته ایم و 

خوب است برای کارهای بزرگ، بزرگان کشور همراه شوند.
وی افزود: فوالد مبارکه یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود 
اختصاص می دهد و برای تأمین نیاز کشور در حوزه های مختلف 
مانند آب، برق و حمل ونقل حضور دارد و مصمم است به عنوان یکی 
از مصرف کنندگان گاز کشور، در زمینه فعال سازی و استخراج میادین 

گازی نیز سرمایه گذاری کند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: شرکت پتروشیمی خلیج فارس 
سابقه ای دیرینه دارد و این اتفاقی بسیار مبارک است. امیدوارم امضای 
این تفاهم نامه فرصتی فراهم کند که دولت مردان، حوزه هایی از گاز 
کشور را در اختیار این کنسرسیوم قرار دهند و از سرمایه گذاری در این 

زمینه حمایت کنند.
طیب نیا ابراز امیدواری کرد که با حمایت های وزارت نفت شرایط خوبی 

پیش روی هر دو صنعت بزرگ کشور قرار گیرد.
فوالد مبارکه شرکتی خوش نام در بخش تولید و بازار 

سرمایه
حسن نشان زاده مقدم، معاون برنامه ریزی و توسعه کسب وکار گروه 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز در این مراسم اظهار کرد: شرکت 
فوالد مبارکه یکی از شرکت های خوش نام در بخش تولید و بازار سرمایه 
کشور است. قرار گرفتن شرکت فوالد مبارکه در کنار شرکت پتروشیمی 

خلیج فارس، اتفاق خوبی است.
وی اظهار امیدواری کرد قرار گرفتن تجارب، منابع مالی، نام و اعتبار 
این دو شرکت در کنار هم می تواند منجر به خیروبرکت در کشور و تأمین 

مالی پروژه ها شود.
امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت ملی گاز ایران و 

شرکت فوالد مبارکه
گاز  تفاهم نامه دوم توسط مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی 
در  مبارکه  فوالد  و محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت  ایران 
بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 

به امضا رسید.
در این تفاهم نامه شرکت فوالد مبارکه و شرکت ملی گاز ایران توافق 
کردند به منظور طراحی، ساخت، راه اندازی و بهره برداری از مخازن 
ذخیره سازی در مقیاس صنعتی به صورت کامل بومی با استفاده از 

دانش فنی با یکدیگر همکاری کنند.
همچنین طرفین در این تفاهم نامه موافقت کردند در خصوص توسعه 
فناوری بومی و استقرار یک واحد ذخیره سازی گاز طبیعی به صورت 

مایع همکاری کنند.

همکاری دو قطب صنعتی نویدبخش اتفاقات خوب 
برای کشور است

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در مراسم امضای 
تفاهم نامه میان شرکت فوالد مبارکه و شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس و شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: یکی از راهکارهای حل 
معضل کمبود گاز، استخراج بیشتر گاز از منابع کشوری است. فوالد 
مبارکه در حوزه استخراج نیز اعالم آمادگی می کند و در همین راستا 
تفاهم نامه همکاری مشترک با شرکت پتروشیمی خلیج فارس امضا 
شده که به موجب آن »کنسرسیوم فوالد مبارکه و شرکت پتروشیمی 

خلیج فارس« در حوزه استخراج ورود جدی خواهد داشت.
وی ادامه داد: بزرگ ترین شرکت های بورسی کشور، فوالد مبارکه و 
پتروشیمی خلیج فارس هستند و این دو شرکت توانایی مالی و فنی 
الزم برای انجام چنین پروژه های بزرگی را دارند. فوالد مبارکه شرکتی 
است که بالغ بر 90 درصد تجهیزات خود را بومی سازی کرده و شرکت 

پتروشیمی خلیج فارس نیز از فعاالن عرصه گاز و نفت است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: کنار هم قرار گرفتن این 
دو شرکت می تواند نویدبخش اتفاقات بزرگی برای کشور ما باشد. 
گردهمایی اقبال  امیدواریم در نهایت وزارت نفت نسبت به این 
نشان دهد و همان طور که دنبال سرمایه گذار خارجی در حوزه نفت 
و گاز هستیم، از همکاری دو قطب صنعتی، تجاری و بورسی کشور 
گازی مناسب دریافت و با  نیز استقبال شود تا بتوانیم یک مخزن 
سرمایه گذاری مشترک در کوتاه ترین زمان ممکن استخراج گاز را که به 
حل بخشی از مشکل کمبود گاز در فصول سرد سال منتهی می شود 
گاز و برق در  عملی سازیم. در طی یکی دو سال اخیر با قطعی های 
صنعت فوالد مواجه بودیم و این صنعت از این قطعی ها ضربه زیادی 

را متحمل شد.
وی ادامه داد: در مدت اخیر در حوزه نیرو، برق، حمل ونقل، مواد اولیه 
و آب ورود کرده ایم و اقداماتی داشته ایم. از همین روی بر آن شدیم تا در 
حوزه گاز نیز ورود کنیم و در این حوزه نیز اقداماتی داشته باشیم. این 
اقدامات در سه حوزه اصلی استخراج گاز از مخازن، ذخیره سازی گاز در 

فصول گرم سال، فرهنگ سازی و صرفه جویی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: تفاهم نامه ای که بین فوالد 
مبارکه و شرکت ملی گاز منعقد شد در راستای بومی سازی ذخیره سازی 
گاز به شکل LNG و استفاده از خدمات شرکت های دانش بنیان در این 
حوزه است. این برنامه در دستور کار قرار گرفت تا با ذخیره سازی گاز در 
فصول گرم سال امکان استفاده از گاز ذخیره شده در فصول سرد و زمان 
کمبود فراهم شود. این مهم با همکاری شرکت ملی گاز و با استفاده از  

شرکت های دانش بنیان   محقق خواهد شد.
طیب نیا با اشاره به پروژه های شرکت فوالد مبارکه در راستای کاهش 
مصرف گاز، توضیح داد: فوالد مبارکه به عنوان یک مصرف کننده، 
پروژه هایی را در حوزه صرفه جویی در مصرف تعریف کرده تا مصرف 
کشور را نجات دهد،  کند. اما آنچه می تواند  خود را بهینه سازی 

فرهنگ سازی و بهینه سازی مصارف خانگی است.
کید کرد: در  وی درباره اهمیت فرهنگ سازی در حوزه مصرف گاز تأ
فصول گرم سال تقریبا ۷0 درصد مصرف گاز صنعتی است و در فصول 
سرد سال این عدد به 30 درصد می رسد و ۷0 درصد سهم مصارف 

خانگی می شود. در کشورهای توسعه یافته با درک این موضوع، کاهش 
مصرف را به مصارف خانگی معطوف می کنند. در کشور ما به دالیل 
مختلف کاهش مصرف به صنعت تحمیل می شود و این موضوع باعث 

شده ضرر نهایی آن به واسطه کاهش درآمد ملی به مردم وارد شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: ازاین رو امیدواریم با کار جدی 
در حوزه فرهنگ سازی که متولی اصلی آن شرکت ملی گاز بوده به این 
امر کمک کنیم. در این راستا راهکارهای قانونی نیز اندیشیده شده؛ 
به عنوان مثال بخاری های خانگی 30 تا 45 درصد راندمان انرژی زایی 
دارد، اما در حال حاضر بخاری هایی با راندمان های 99 درصد در 
کشور نیز موجود است. باید در این حوزه  که در  حال تولید است 
فرهنگ سازی الزم صورت گیرد تا  الگوی  مصرف شهروندان  تغییر یابد. 
کمبودی که به صنایع تحمیل می شود به شکل غیرمستقیم باعث 
افزایش بیکاری می شود، اما فقط با 10 درصد صرفه جویی در مصارف 

خانگی، این معضل حل خواهد شد.
ذخیره سازی گاز به صورت مایع در دستور کار فوالد مبارکه 

قرار گرفت
کبری محمدی معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در  عباس ا
گفت وگو با خبرنگار فوالد در خصوص امضای دو تفاهم نامه فوالد مبارکه 
با شرکت های ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس اظهار کرد: 
منابع فعلی گاز موجود در کشور پاسخگوی نیاز صنایع نیست و الزم 

است در این زمینه ظرفیت های جدیدی ایجاد شود.
وی افزود: بر این اساس با توجه به محدودیت های کشور در زمینه گاز، 
شرکت هایی مانند فوالد مبارکه برای تأمین نیاز خود به گاز جهت تولید 

محصوالت، تمهیداتی را مدنظر قرار داده است.
کبری محمدی با بیان اینکه نیاز فوالد مبارکه به گاز برای ارتقای  عباس ا
سطح تولید ناخالص ملی امری قابل توجه است، اظهار داشت: کمبود 
گاز برای این صنعت و صنایع مشابه اثرات مخرب زیادی بر تولید و 

اقتصاد کشور دارد.
کرد: بر این اساس  معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اضافه 
ذخیره سازی گاز به صورت مایع را با همکاری شرکت ملی گاز ایران در 
دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم با دست یابی به تکنولوژی مایع سازی 

گاز در داخل کشور، در این زمینه نیز همکاری داشته باشیم.
کید کرد: همچنین قرار است یک واحد ذخیره سازی  کبری محمدی تأ ا
گاز به صورت مایع در مجموعه فوالد مبارکه راه اندازی شود تا قسمتی از 

محدودیت گاز را در فصل سرد رفع کنیم.
کشور در استخراج و  وی با بیان اینکه به منظور ارتقای ظرفیت 
صنایع  شرکت  با  را  تفاهم نامه ای  شبکه،  در  طبیعی  گاز  ارسال 
پتروشیمی خلیج فارس داشتیم، افزود: این امر نیز به منظور مشارکت 
و سرمایه گذاری فوالد مبارکه در توسعه میادین گازی کشور در دستور 

کار قرار گرفت.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در پایان تصریح کرد: با توجه به 
اینکه هر دو شرکت فوالد مبارکه و صنایع پتروشیمی خلیج فارس جزو 
شرکت های تراز اول در بازار سرمایه هستند، این تفاهم نامه همکاری 
برای سرمایه گذاری در میادین گازی می تواند به ارتقای جایگاه کشور 
کند و همه صنایع را از این توانمندی  کمک  گاز طبیعی  در تولید 

بهره مند نماید.

برای کارهای بزرگ، بزرگان کشور همراه شوند
مدیر عامل  فوالد مبارکه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری  این شرکت با شرکت ملی گاز ایران و شرکت پتروشیمی خلیج فارس:

فوالد مبارکه یک درصد از تولید ناخالص داخلی را 
به خود اختصاص می دهد و برای تأمین نیاز کشور 
در حوزه های مختلف مانند آب، برق و حمل ونقل 
حضـور دارد و مصمـم اسـت به عنـوان یکـی از 
مصرف کننـدگان گاز کشـور، در زمینـه فعال سـازی 

و اسـتخراج میادیـن گازی نیـز سـرمایه گذاری کند

شـرکت پتروشـیمی خلیج فـارس سـابقه ای دیرینه 
دارد و ایـن اتفاقـی بسـیار مبـارک اسـت. امیـدوارم 
امضـای ایـن تفاهم نامـه فرصتـی فراهـم کنـد کـه 
دولت مـردان، حوزه هایـی از گاز کشـور را در اختیـار 
این کنسرسیوم قرار دهند و از سرمایه گذاری در این 

زمینـه حمایـت کنند

که در خصوص اندازه گیری و ارتقای  فعالیت هایی 
بهره وری صورت می گیرد باید روشمند باشد؛ به این معنی که 
بر اساس برنامه خاص و مفاهیمی روشن دنبال شود که این 
برای  نهاد.  نام  بهره وری  چرخه  می توان  را  اقدامات 
برنامه ریزی در زمینه ارتقای بهره وری باید بدانیم که از منظر 
سطح بهره وری در کجا قرار داریم، به کجا می خواهیم برویم 

و برای رسیدن به مقصد چه راه کارهایی مناسب تر است.
چرخه بهره وری

 1- تعییـــن شـــاخص های بهـــره وری و اندازه گیـــری آن هـــا؛ 
2- تجزیه وتحلیـــل شـــاخص های بهـــره وری؛ 3- برنامه ریـــزی 

بهبـــود بهـــره وری؛ 4- اجـــرای برنامه هـــای بهبـــود بهـــره وری.
هرگاه توانستیم آنچه را در مورد آن صحبت می کنیم اندازه 
بگیریم  و در قالب اعداد  و ارقام بیان کنیم، می توانیم ادعا 
کنیم  درباره موضوع  مورد بحث چیزهایی می دانیم؛  در غیر 
گاهی و دانش ما ناقص است و هرگز به مرحله بلوغ  این صورت آ

نخواهیم رسید.
1( اندازه گیری بهره وری

گــاهی از میزان افزایش بهره وری باید آن را در قالب  بــرای آ
اندازه گیری  معینی  دوره های  در  و  مختلف  شاخص های 
کرد. با اندازه گیری شاخص های بهره وری می توان مشخص 
ساخت که تالش های بهره وری تا چه حد مفید بوده است. 
اندازه گیری بهره وری نیز باید براساس یک سیستم مناسب 
و اصولـــــی انجام گیـرد، در غیر این صورت نمی توان به نتایج 
آن اطمینان و انتظار بهبود در آن را داشت. یکی از مـوارد مهم 
در اندازه گیری بهره وری مشخص کردن صحیح طول دوره 
ارزیابی است که به عواملی نظیر دسترسی به اطالعات، ماهیت 
عملیات تولیدی و اهداف مدیریت بستگی دارد. از نتایج 
اندازه گیری شاخص های بهره وری می توان به عنوان ابزاری 
مناسب جهت برنامه ریزی های بلندمدت مدیریت در سطح 

سازمان استفاده کرد.
منافع و اهداف اندازه گیری بهره وری

هـدف اصـلی از اندازه گیری بهره وری، بهبود و افزایش بهره وری  
است. در کنار این هدف، اهداف ذیل نیز دنبال می شود:

گاهی سازی )کسب اطالع از اینکه سازمان در چه وضعیتی  1- آ
بوده و در چه مرحله ای از دست یابی به اهداف خود قرار گرفته 
است(؛ 2- ارزیابی مشکالت )شناسایی فرصت ها و مقابله با 
تهدیدات(؛ 3- ایجاد مکانیسمی برای ارائه بازخور و ابزار تشویق 
منابع انسانی  )داده های حاصل از اندازه گیری باعث می شود 
تا کارکنان از کار لذت برند از موفقیت ها درس بیاموزند و برای 
غلبه بر دوران بازدهی نامطلوب دارای انگیزه شوند(؛ 4- ایجاد 
اطالعات برای انواع تصمیم گیری های مدیریتی )مدیریت برای 

تدوین برنامه های خود نیازمند به اطالعات است(.
2( تجزیه وتحلیل شاخص های بهره وری

تحلیل و اندازه گیری بهره وری زمانی عملی است که تغییرات 
بهره وری را طی زمان با شاخص های بهره وری نشان دهیم. 
فعالیت های یک جامعه زمانی، قابل ارزیابی است که میزان 
کرد: مقایسه  درجه مطلوبیت هر فعالیت را بتوان مقایسه 
عملکرد با میانگین شاخص ها در همان صنعت و تنظیم روند 

شاخص ها.
۳( برنامه ریزی بهبود بهره وری

همان طور که از فرمول مورداستفاده برای محاسبه بهره وری 
مشخص است  افزایش بهره وری به طرق زیر امکان پذیر است:

1-  افزایش ستانده با استفاده از همان میزان نهاده )شناسایی 
ظرفیت های خالی(؛ 2-  ثابت نگه داشتن ستانده ها همراه 
با کاهش نهاده ها )جلوگیری از اتالف و ضایعات(؛ 3-  روند 
افزایش سریع تر ستانده ها نسبت به افزایش نهاده ها )شناسایی 
گلوگاه ها و رفع آن ها؛ 4-  روند کاهشی سریع تر نهاده ها نسبت 
به کاهش  ستانده ها )حذف فعالیت های غیرضروری و هزینه بر، 

افزایش ستانده همراه با کاهش نهاده(.
سازمان ها با توجه به اهداف خود و وضعیت موجودشان 
می توانند از تکنیک های مهندسی صنایع برای بهبود بهره وری  
استفاده کنند. مرحله بهبود بهره وری فرآیندی دومرحله ای 
است: 1- برنامه ریزی برای انتخاب مجموعه ای از روش های 
متناسب؛ 2-  طراحی برنامه ای اجرایی برای پیاده سازی 

تکنیک های منتخب.
عناصر موردنیاز برای برنامه های بهبود بهره وری

1- تعهد مدیریت عالی؛ 2- وجود یک واحد سازمانی متعهد 
گاهی سطوح مختلف سازمان از  به اجرای برنامه؛ 3- درک و آ
اهداف برنامه؛ 4- ارتباط باز میان عناصر ساختاری سازمان؛ 
5- برقراری ارتباط میان برنامه و فرایند اندازه گیری؛ 6- تناسب 

نیازها با برنامه ها.
4- اجرای برنامه های بهبود بهره وری

آخرین مرحله چرخه بهره وری، انجام فعالیت ها و اقدامات 
تعریف شده در برنامه بهبود است. اجرای راهکارها و فنون 
و روش های مختلف بهبود باید متناسب با نوع مشکالت و 
مسائلی باشد که سازمان با آن ها روبه رو است و انتظار می رود 
که این موضوع در تهیه و تنظیم برنامه بهبود بهره وری مورد 
توجه قرار گرفته باشد. نتیجه اجرای برنامه بهبود باید باعث 
بهبود وضعیت سازمان و ارتقای سطح بهره وری آن شود و 
تحقق این موضوع با اندازه گیری شاخص های سازمان در دور 
دوم مشخص می شود و به این ترتیب گردش چرخه بهره وری 
تداوم می یابد. اجرای چرخه بهره وری در سازمان با گذشت 
زمان باعث ارتقای جایگاه سازمان و بهبود اساسی در وضعیت 
آن می شود و منجر به پویایی، حرکت و تحول مثبت می گردد. 
چنانچه چرخه بهره وری به شکل صحیح و مطابق برنامه به اجرا 

درآید، سازمان در مدار بهره وری قرار می گیرد. 

مدیریت چرخه بهره وری
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خبر  کوتاه

در مراسمی صورت جلسه سرمایه گذاری ایمیدرو در توسعه فعالیت های 
معدنی و صنایع معدنی در استان با امضای تفاهم نامه همکاری میان 
استانداری آذربایجان غربی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران، ایمیدرو وارد فعالیت های معدنی استان شد. تکلیف 
دولت به آذربایجان غربی برای ایجاد رشد اقتصادی ۹ درصدی در 
بخش معدن نشان دهنده نگاه دولت سیزدهم به این استان است.

رحیم بناموالیی رئیس اتاق بازرگانی ایران و لهستان درباره سفر اخیر هیئتی 
از تجار لهستان به ایران اظهار کرد: این هیئت متخصص در حوزه فوالد 
و فراورده های آهن بود، با توجه به اینکه لهستان بیشتر آهن و فوالد خود 
کنون پیش آمده و  را از اوکراین و بالروس تأمین می کرد و شرایطی که ا
اوضاع آن منطقه را به هم ریخته است، آن ها به دنبال خرید آهن از ایران 
و توسعه این بازار هستند.

 خـبــــــــــــــــــر    

ورودایمیدروبهعرصهمعدندرآذربایجانغربی خیزلهستانیهابرایخریدفوالدایران

کارشناس فرایند واحد آهن سازی  سعید مرادی 
مجتمع فوالد سبا در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: کاتالیست ها یا جاذب های سولفورزدایی با 
ک ریفرمر و افزایش ظرفیت ریفرمر، نقش  جذب گاز سولفور از گاز خورا
بسیار مهمی در افزایش درصد تولید آهن اسفنجی در مدول های احیا 
مستقیم دارند؛ بنابراین زمان تخلیه کاتالیست های مستعمل و شارژ 
کاتالیست های نو و بازگشت سریع آن ها به مدار تولید، اهمیت زیادی 

در تحقق اهداف و برنامه های تولید دارد.
کاتالیست های  وی از ثبت رکورد 15ساعته تخلیه و شارژ مخازن 

سولفورزدایی احیا مستقیم فوالد سبا خبر داد و افزود: این دستاورد 
ارزشمند با برنامه ریزی دقیق، آماده به کاری تجهیزات ساخت داخل، 
هماهنگی منسجم تیم های فنی تولید، تعمیرات و پشتیبانی در احیا 
گرس صنعت آرکا«  مستقیم مجتمع فوالد سبا و شرکت دانش بنیان »زا
به عنوان پیمانکار تخلیه و شارژ، برای نخستین بار طی مدت زمان 
کاتالیست ها و  15 ساعت از هر 2 مخزن 60 تنی )مجموعا 120 تن(، 
گوی های سرامیکی مستعمل تخلیه و بسته بندی شده و کاتالیست ها 
و گوی های سرامیکی نو، شارژ و جایگزین گردید. این در حالی است که 
متوسط زمان تخلیه و شارژ این مخازن در جهان حدود 3 تا 5 روز است.

کارشناس فرایند واحد آهن سازی مجتمع فوالد سبا در پایان 
خاطرنشان کرد: جا دارد که برای ثبت این رکورد ارزشمند از زحمات 
تیم های مذکور، حمایت های تیم مدیریت شرکت و همه کارکنان 
گرس صنعت آرکا«  سهیم در ثبت این رکورد و شرکت دانش بنیان »زا
که تمام همت خود را برای رسیدن به این موفقیت به کار گرفت، 
صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. امیدوارم در تمامی عرصه های 
تعمیرات با تالش بیشتر و حمایت از شرکت های دانش بنیان، 
شاهد کاهش بیشتر زمان های تعمیرات و اورهال های طوالنی مدت 

باشیم.

 ثبت رکورد 15 ساعته تخلیه و شارژ مخازن
 کاتالیست های سولفورزدایی احیا مستقیم  فوالد سبا

با همکاری یک شرکت دانش بنیان صورت گرفت:

 اولویت فوالد مبارکه

 رفع نیاز بازار داخل است

غالمرضا سلیمی مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه 
در گفت وگو با رادیوم فوالد با بیان اینکه تولید در رأس امور 
کشور است، اظهار کرد: اصلی ترین مسئولیت فوالد مبارکه 
به عنوان یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی کشور، تولید 

است.
وی افزود: فوالد مبارکه برای تأمین آب موردنیاز خود از طریق 
بازچرخانی و تصفیه پساب های شهری اقدامات ارزشمندی 
انجام داده و با تحقق طرح های توسعه ای در این زمینه، از چالش 
تأمین آب گذر کرده است. این شرکت میزان برداشت آب موردنیاز 

خود از رودخانه را در آینده ای نزدیک به صفر خواهد رساند.
امضای دو تفاهم نامه برای تأمین گاز

مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه با اشاره به وضعیت تأمین برق 
موردنیاز این شرکت خاطرنشان کرد: عملیات ساخت، طراحی 
و راه اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی در سال گذشته با انعقاد 
قراردادی در دست اقدام است و پیش بینی می شود در سال آینده 

بتوانیم به تولید برق در این نیروگاه دست پیدا کنیم.
وی اذعان داشت: فوالد مبارکه برای تأمین گاز موردنیاز خود، با 
امضای دو تفاهم نامه همکاری با شرکت ملی گاز ایران و صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس توسط درصدد است تا در زمان غیر پیک، 
ذخیره سازی گاز مایع را محقق کرده و در زمان پیک مصرف، از 

این ذخیره گازی برای تولید استفاده کند.
هدف گذاری برای تأمین مواد اولیه موردنیاز

سلیمی با اشاره به چالش تأمین مواد اولیه صنایع فوالدی 
کشور گفت: شرکت های معدنی کشور به هر دلیل تبدیل به 
فوالدساز شده اند و درواقع مواد اولیه ای را که باید برای تولید 
فوالد به صنایع بزرگی همچون فوالد مبارکه می رساندند خود 
استفاده می کنند؛ بنابراین فوالد مبارکه در این زمینه با رصد، 
کتشاف و استخراج معادن کوچک مقیاس، برای سال های  ا
آینده هدف گذاری و برنامه ریزی مناسبی انجام داده و برای 
امسال نیز بخش قابل توجهی از مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین 

خواهد کرد.
کثری از  وی ادامه داد: سیاست اصلی فوالد مبارکه، استفاده حدا
ظرفیت تولید فوالد و آهن در فصل و زمانی است که محدودیت 
منابع انرژی وجود ندارد و در همین راستا در فروردین ماه سال 
جاری موفق به ثبت رکوردهای متعدد شد. برای عملیات توقف 
و تعمیرات اساسی واحدها باید به شکلی برنامه ریزی صورت گیرد 
که در زمان هایی که محدودیت انرژی وجود ندارد، خطوط تولید 

کامال آماده به کار باشند.
خودتأمینی انرژی موردنیاز برای عبور از چالش ها

مدیر ارشد شرکت فوالد مبارکه در ادامه یادآور شد: بحث 
خودتأمینی منابع انرژی و تبدیل منابع انرژی به سرمایه به دلیل 
عملکرد مناسب مدیران ارشد برای عبور از چالش هاست 
و مدیریت و برنامه ریزی مناسب جهت تعمیرات اساسی، 
بهینه سازی، تکمیل طرح های توسعه و ثبت رکورد در خطوط 

تولید به دالیل بهره وری نیروهای کارشناسی و عملیاتی است.
کید کرد: فوالد مبارکه  وی درباره نقش شرکت های دانش بنیان تأ
برای تأمین قطعات، توسعه و تأمین مواد مصرفی از چندین سال 
قبل با شرکت های دانش بنیان همکاری می کند و با توجه به شعار 
سال، با عزمی راسخ، جهت اصالح فرایندها و بومی سازی قطعات 

از ظرفیت این شرکت ها استفاده خواهد کرد.
مهم ترین مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه ایجاد 

اشتغال پایدار است
کید بر ضرورت و اهمیت موضوع اشتغال آفرینی  سلیمی با تأ
کیدات مدیرعامل فوالد مبارکه،  در کشور گفت: با توجه به تأ
مهم ترین مسئولیت اجتماعی این شرکت فوالد مبارکه ایجاد 
اشتغال پایدار است تا با تولید پایدار و تنوع محصوالت، موجب 
پویایی صنایع پایین دست گردد و بستر اشتغال آفرینی را فراهم 

سازد.
کید بر ضرورت در نظر گرفتن کیفیت در تولید اضافه کرد:  وی با تأ
گزیریم که به سمت ارتقای کیفیت  در فضای رقابتی کنونی نا
و توسعه تکنولوژی حرکت کنیم تا در بازار، دارای مزیت رقابتی 
باشیم؛ بنابراین در اولویت اول توسعه تکنولوژی در تجهیزات و 

فرایندهای تولید در دستور کار فوالد مبارکه است.
ارتقای کیفیت تولید در دستور کار فوالد مبارکه

مدیر ارشد شرکت فوالد مبارکه با اشاره به کیفیت و کمیت در 
تولید عنوان داشت: تمامی خطوط تولید فوالد مبارکه از ظرفیت 
نامی خود به مقدار قابل توجهی عبور کردند و این شرکت در تولید 
فوالد، نورد گرم و نورد سرد رکوردهای خوبی را ثبت کرده است. 
همه محصوالت این شرکت از کیفیت مناسبی برخوردار است 
که با چابک سازی فرایند و برنامه ریزی، افزایش ارتقای کیفیت 

تولیدات در دستور کار فوالد مبارکه خواهد بود.
کرد: پس از انعقاد قرارداد ساخت نیروگاه و با  سلیمی بیان 
واردات تجهیزات و توربین های گازی، مدنظر داریم طی مدت 
14 ماه، در اردیبهشت ماه سال آینده از نیروگاه سیکل ترکیبی 

بهره برداری گردد.
اولویت فوالد مبارکه رفع نیاز بازار داخل است

وی در خصوص تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات محصوالت 
اظهار داشت: در تالشیم که محدودیت های انرژی آسیبی به روند 
تولید و عرضه به بازار وارد نکند و با تولید و ذخیره محصوالت در 
انبار در فصل هایی که محدودیتی وجود ندارد، نیاز بازار را تأمین 
کنیم.  اولویت نخست فوالد مبارکه تأمین فوالد خام، ورق سیاه و 
محصوالت پوشش دار برای رفع نیازهای بازار داخل کشور است 

و مازاد این ظرفیت را برای صادرات در نظر می گیرد.

مدیر ارشد تولید فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد:

بازدید مدیر روابط عمومی ایمیدرو  و مدیران روابط عمومی حوزه صنعت و معدن از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و ورزشگاه نقش بازدید دکتر رائیجیان معاون برنامه ریزی آب منطقه ای از شرکت فوالد مبارکه، ۱۴ اردیبهشت ماه
جهان  در روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات

عکس نوشت

درخشش روابط عمومی فوالد مبارکه  در نخستین 
جشن ملی روابط عمومی

به گزارش خبرنــگار فــوالد، روابط عمومی شــرکت 
فــوالد مبارکــه در نخســتین جشــن ملــی روابــط 
عمومــی موفــق بــه دریافــت تندیــس و جایــزه 
صنعت روابــط عمومی ایــران در بخش آمــوزش و فرهنگ ســازی 

شــد.
نخســتین جشــن ملــی روابــط عمومــی بــا حضــور فعــاالن روابــط 
ــزار شــد.  عمومــی و اســاتید ایــن رشــته در ســالن وحــدت تهــران برگ
ایــن جشــن کــه بــه مناســبت آغــاز هفتــه روابــط عمومــی برگــزار شــد، 
ــه  ــا تعامــالت بیش ازپیــش ب ــا ب ــر آن داشــت ت فعــاالن ایــن حــوزه را ب

افزایــش دانــش و خودبــاوری روابــط عمومــی بیفزاینــد.
در این جشــن کــه با حضــور طالیــه داران ارتباطــات و روابــط عمومی 
برگــزار شــده بــود بــه چالش هــای بنیادیــن روابــط عمومــی ایــران، 
همچنیــن تعامــالت ارتباطــات جهان گســتر و روابــط عمومی هــای 

ــد. ــه ش ــر پرداخت ارتباط گ
گفتنــی اســت، در پایــان ایــن رویــداد، از کتاب هــای »روابــط عمومی 
متــاورس« و »روابــط عمومــی و مدیریــت بحــران« و »روابــط رســانه« 

رونمایــی و از فعــاالن و پیشکســوتان روابــط عمومــی تقدیر شــد.

با دریافت تندیس و جایزه صنعت روابط عمومی صورت گرفت؛

نخستین جشن ملی روابط عمومی که به 
مناسـبت آغاز هفتـه روابـط عمومـی برگزار 
شـد، فعاالن این حوزه را بر آن داشت تا با 
تعامالت بیش ازپیش به افزایش دانش 

و خودبـاوری روابط عمومی بیفزایند
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تخفیف 2۰ درصدی روسیه

 به مشتریان فوالد ایران

لزومتشکیلشورایعالیفوالدروشهایدستوریدرصنعتفوالدمحکومبهشکستاست

معدنـی  صنایـع  و  معـادن  کمیسـیون  رئیـس  جمیلـی،  ابراهیـم 
کشـاورزی ایـران، در میزگـرد  اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و 
کشـور در نظـام قیمت گـذاری ارکان  تخصصـی »سیاسـت های 
کـه از آن غافل هسـتیم  کـرد: نکتـه مهمـی  زنجیـره فـوالد« اظهـار 
کـه زنجیـره فـوالد بایـد بـا هـم هماهنـگ باشـد و بـه  ایـن اسـت 
همیـن خاطـر تشـکیل شـورای عالـی فـوالد ضـروری اسـت.

کشور طی نامه ای به  کل  سعید عمرانی معاون قضایی دادستان 
از  تولیدکنندگان  و  از مصرف کنندگان  سرپرست سازمان حمایت 
آمادگی دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه برای همکاری جهت 
حقوق  فوالد،  زنجیره  معقول  منافع  حاوی  شیوه نامه ای  »تهیه 
تحدید  رانت  حذف  دالالن،  دست  کوتاهی  مصرف کنندگان، 
کاال( و انتقال تدریجی تنظیم  اختیارات فرابورسی )شرکت بورس 
بازار فوالد به مجمع یا کنسرسیوم فوالدی های کشور« خبر داد.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر

بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد، دومیـن نشسـت کمیتـه 
حفاظت فنی و بهداشـت کار شـرکت فـوالد مبارکه، 
رعایـت  بـا  اردیبهشـت ماه   28 چهارشـنبه  وز  ر
فاصله گـذاری اجتماعـی و بـا حضـور معـاون بهره بـرداری، مدیـر 
ارشد خدمات فنی و پشتیبان، مدیر ارشد تولید، جمعی از مدیران 
بهره بـرداری، مدیـر بهداشـت حرفـه ای، ایمنـی و محیط زیسـت و 
رئیـس ایمنـی، بهداشـت حرفـه ای و آتش نشـانی بـا رویکـرد ارتقای 
سیسـتم ایمنـی فـوالد مبارکـه در سـالن جلسـات مدیریـت ایـن 
شـرکت برگـزار شـد کـه بـا توجـه پاندمـی کوویـد ۱۹ و لـزوم رعایـت 
دسـتورالعمل های بهداشـتی، سـایر مدیـران به صـورت آنالیـن در 
جلسـه کمیته حفاظـت فنـی و بهداشـت کار اردیبهشـت ماه ۱۴۰۱ 

حضـور یافتنـد.
کبری محمدی معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در  عباس ا
این جلسه ضمن تقدیر از تالش دسته جمعی کارکنان شرکت برای 
دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی، خواستار جدیت و توجه ویژه به 
رعایت نکات و دستورالعمل های ایمنی در جهت بهبود شاخص های 

ایمنی شرکت شد.
وی حفظ و بهبود نتایج به دست آمده در زمینه ایمنی را جزو اولویت های 
شرکت فوالد مبارکه در سال 1401 برشمرد و افزود: مدت زمان صرف شده 
در برخی از واحدها برای انجام اقدامات اصالحی تعریف شده در کارت 
سبزهای گزارش شده توسط کارکنان قابل قبول نیست و توجه ویژه در 

این زمینه ضروری است.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: دست یابی به 
نتایج مطلوب در زمینه ایمنی در صورت رعایت دستورالعمل های ایمنی 
و اعتقاد قلبی به انجام فعالیت ایمن عملی است؛ همکاری دسته جمعی 
کارکنان برای ایمن سازی شرایط از اهمیت زیادی برخوردار است و الزم 
است عدم انطباق ها و موارد ناایمن گزارش شده در نظام کارت سبز نیز در 

ع وقت برطرف شود. اسر

وی ضمن ابراز نگرانی در زمینه حوادث رخ داده برای کارکنان پیمانکار 
گیر در  شرکت، خواستار نظارت مؤثر بر رفتار آنان شد و گفت: ساختار فرا
که دست یابی  خصوص جذب و آموزش پیمانکاران باید ایجاد شود، چرا
به نتایج مطلوب در بخش پیمانکاری هم راستا با فوالد مبارکه در گرو 

تالش دسته جمعی و نگاه ویژه به این بخش است.
در ادامه این جلسه غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید شرکت فوالد 
مبارکه به اهمیت تدوین دستورالعمل ایمنی پیش از شروع فعالیت ها 
پرداخت و خواستار ایمن سازی و بهبود شرایط سازه های فلزی و 

انبارهای ذخیره مواد شد.
وی به اهمیت بازرسی از تجهیزات و ادوات باربرداری به صورت روزانه 
پرداخت و ضمن تشکر از گزارش های ارائه شده، با توجه به اهمیت شغل 
اپراتورهای جرثقیل سقفی، خواستار توجه ویژه در این زمینه شد و به 
اهمیت برگزاری جلسات شناسایی خطرات و استفاده از خرد جمعی افراد 

در جهت کشف خطرهای ناشناخته خط تولید پرداخت.
مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه در پایان به اهمیت انجام 
کسیناسیون در جهت مقابل با پاندمی کووید 19 اشاره کرد و خواستار  وا

همکاری کارکنان شرکت در این زمینه شد.
در ادامه این نشست، حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی 
و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه ضمن آرزوی سالمتی برای تمامی 
کارکنان، در گزارشی به وضعیت مطلوب رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

جهت مقابله با ویروس کرونا پرداخت.
وی برنامه ریزی و اقدامات شرکت در زمینه مقابله با ویروس کرونا را فراتر از 
کسیناسیون  استانداردهای ملی و بین المللی برشمرد و خواستار انجام وا
توسط کارکنان به منظور حذف کامل ویروس کرونا در شرکت شد؛ 
همچنین خواستار جدیت و همکاری در زمینه استفاده از ماسک های 
تنفسی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و شستن مرتب دست ها تا زمان 

حذف ویروس کرونا در سطح کشور شد.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 

ح  در ادامه ضمن ابزار نگرانی از اجرای پروژه هایی که بدون تهیه طر
مهندسی و در نظر گرفتن مالحظات ایمنی انجام می گردند، با توجه 
خ داده در زمان وزش بادهای فصلی، سقوط ورق های  به حوادث ر
سالن ها و سبد دکل های روشنایی در ماه گذشته، خواستار توجه ویژه 

در این زمینه شد.
جواد کیانی رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی شرکت فوالد 
مبارکه نیز در گزارشی ضمن تشکر از تالش های صورت گرفته در اجرای 
قوانین و مقررات ایمنی، با توجه به پاندمی کووید 19، به روند مطلوب 

شاخص های ایمنی پرداخت.
وی خواستار بهبود وضعیت ایمنی سازه های فلزی )با توجه به 
گزارش های ارائه شده(، بهبود وضعیت ایمنی انبار مواد مصرفی، 
تشکیل کمیته های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک نواحی در 
جهت شناخت دقیق ریسک های فرایندی و شغلی، تعیین تکلیف 
کارت های سبز در نواحی مختلف، لزوم بهبود وضعیت ایمنی سبد 
دکل های روشنایی، بهبود وضعیت ایمنی باالن صنعت های شرکت و 
وینچ های موجود در شرکت و وضعیت ثبت یافته های ایمنی در نواحی 

مختلف پرداخت.
در این جلسه رسول شفیع زاده مدیر حمل ونقل و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه در گزارشی به وضعیت ایمنی باالبرهای باالن صنعت 
پرداخت؛ همچنین مجید فرجی سرپرست بهداشت حرفه ای و 
ارگونومی در گزارشی به وضعیت ارگونومی کابین جرثقیل های سقفی 

نورد گرم پرداخت.
در ادامه سید محمدرضا انگشترساز اصفهانی سرپرست آتش نشانی 
شرکت فوالد مبارکه در گزارشی به عملکرد واحد آتش نشانی و وضعیت 
کنش در شرایط اضطراری پرداخت و جالل نادی  مانورهای آمادگی و وا
سرپرست نگهداری و تعمیرات ساختمان های صنعتی فوالد مبارکه نیز 
در گزارشی به وضعیت ایمنی پایپرک و سازه های فلزی این شرکت در 

نواحی مختلف پرداخت.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت: 
روسیه تخفیف های ۱۵ تا 2۰ درصدی برای فوالد خود در نظر 
گرفته و با توجه به وضع عوارض سنگین صادرات فوالد ایران، 
قیمت فوالد صادراتی این کشور نسبت به ایران ارزان تر شده 
است و به همین دلیل مشتریان بزرگ فوالد ایران، این بار فوالد 

موردنیاز خود را به روسیه سفارش داده اند.
به گزارش ایراسین به نقل از شرق، روسیه پس از نفت، در تالش 
است بازار فوالد را هم از چنگ ایران درآورد. با تهاجم روسیه به 
اوکراین، آمریکا تحریم های گسترده ای علیه این کشور فعال کرد 
و حاال روسیه وارد بازار نیمه جان ایران شده  که سال هاست فشار 

تحریم بر شانه هایش سنگینی می کند. 
رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد، 
می گوید که روسیه تخفیف های 15 تا 20 درصدی برای فوالد خود 
در نظر گرفته و با توجه به وضع عوارض سنگین صادرات فوالد 
ایران، قیمت فوالد صادراتی این کشور نسبت به ایران ارزان تر شده 
است و به همین دلیل چین، افغانستان، تایلند و کره جنوبی که 
مشتریان بزرگ فوالد ایران بودند، این بار فوالد موردنیاز خود را به 
کید می کند که با این اتفاق درآمد  روسیه سفارش داده اند. او تأ

ارزی شش میلیارد دالری ایران به خطر افتاده است.
جنگ روسیه و اوکراین برخالف ادعای برخی رسانه های داخلی 
نه تنها فرصتی برای اقتصاد ایران ایجاد نکرد، بلکه حاال بازارهای 

نیمه جان و تحریم زده کشور را یکی یکی به خطر انداخته است.
چندی پیش فعاالن صنعت نفت از تخفیف 30 دالری نفت 
روسیه و اختالف 10 درصدی آن با قیمت نفت ایران خبر دادند 
و گفتند که تزارها مشتریان بزرگ نفت ایران مانند چین و هند را 
به سوی بازار خود کشانده اند. حاال خبر می رسد که بازار یکی دیگر 

از کاالهای عمده صادراتی ایران به دست روس ها افتاده است.
روسیه یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان فوالد جهان است و ذخایر 
عظیمی از سنگ آهن را در اختیار دارد. با این حال با آغاز تحریم این 
کشور صادرات روس ها کاهش یافت. این اتفاق در حالی رخ داده 
که روسیه هزینه سنگین جنگ را به بودجه کشور تحمیل کرده 
است و همین مسئله تزارها را به فکر قیمت شکنی و تخفیف های 
که  جذاب محصوالت صادراتی شان انداخته است، آن قدر 
معدود بازارهای ایران را به سمت خود جلب کند. هم زمان با این 
اتفاق، دولت ایران به بهانه ثبات بازار داخلی عوارض باالیی برای 

صادرات فوالد وضع کرده است.
رضا شهرستانی، تصاحب بازار فوالد ایران از سوی روسیه را تأیید 
می کند و می گوید: صادرات دوماهه فوالد تقریبا به صفر رسیده و 

بسیاری از شرکت ها تولید خود را کاهش داده اند.
بنا بر گفته او روسیه در حال  حاضر بازارهای چین، افغانستان و 
کشورهای خاور دور ازجمله تایلند و کره جنوبی را از ایران گرفته 
است. عضو انجمن فوالد توضیح می دهد که در حال  حاضر روسیه 
قیمت فروش فوالد خود را بسیار پایین آورده تا معامله کننده 
حاضر شود ریسک خرید را بپذیرد. این در حالی است که ایران در 
 CIS دوران تحریم هم قیمت های فوالد خود را به 15 درصد کمتر از
رسانده بود؛ اما روسیه تخفیف های خود را به 20 درصد رسانده 
است. این در حالی است که افزایش عوارض صادراتی، بهای فوالد 

ایران را گران تر از فوالد روسیه کرده است.
شهرستانی می گوید: براساس مقررات تولیدکنندگان فوالد 
گر محصول در بورس  محصول خود را در بورس عرضه می کنند و ا
گهان عوارض نجومی برای  تقاضا نداشت، صادر می شود، اما نا
صادرات فوالد وضع می شود و درحالی که بسیاری از کاالها ازجمله 
فوالد در بورس خریداری نشده بود، تصمیم به صادرات آن گرفته 
می شود. وضع عوارض سنگین صادراتی و قیمت شکنی روسیه 
سبب شده است که صادرات فوالد به حدود صفر برسد و این 
اتفاق هم در صنعت فوالد و هم در صنایعی مثل مس، آلومینیوم، 

روی، سرب یا پتروشیمی تکرار شده است.
او ادامه می دهد: فقط در بخش فوالد جلوی صادرات نزدیک 
گر بخواهیم زیان سایر صنایع را  به دو میلیون تن گرفته شد و ا
به حساب آوریم، با نرخ روز بازار جهان بیشتر از پنج میلیارد دالر 
فرصت درآمد ارزی تا امروز از دست رفته است. ضمن اینکه 
بسیاری از شرکت ها هم به دلیل اینکه دیگر تولید برایشان توجیه 

ندارد، تولیدشان را کاهش داده اند.

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

 دست یابی به نتایج مطلوب در زمینه ایمنی 
در صورت رعایت دستورالعمل های ایمنی 
و اعتقاد قلبی به انجام فعالیت ایمن عملی 
کارکنان  دسته جمعی  همکاری  است؛ 
برای ایمن سازی شرایط از اهمیت زیادی 
برخوردار است و الزم است عدم انطباق ها 
و موارد ناایمن گزارش شده در نظام کارت 

سبز نیز در اسرع وقت برطرف شود.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد عنوان کرد؛

دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی در فوالد مبارکه نتیجه کار گروهی 
در رعایت شیوه نامه های ایمنی است

معاون بهره برداری فوالد مبارکه:

نوسازی موتورخانه رختکن B2 واحد احیا مستقیم   1
با توانمندی کارکنان پرتالش مرکز تعمیرات تأسیسات 
به عنوان  مرکزی  تعمیرات  صنعتی  لوله کشی  و 
متولی نگهداری و تعمیرات تأسیسات و تجهیزات 
سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوع سطح فوالد مبارکه، اقدام 
به نوسازی موتورخانه رختکن B2 واحد احیا مستقیم ۱ ناحیه 

آهن سازی نمود.
محمد فشارکی، رئیس مرکز تعمیرات تأسیسات و لوله کشی صنعتی با 
 B2 اعالم این خبر به مشکالت تأسیسات و تجهیزات گرمایشی رختکن
واحد احیا مستقیم 1 و اقدامات انجام شده در راستای نوسازی موتورخانه 
مذکور اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش نفرات استفاده کننده از رختکن 
و تغییر کاربری های انجام شده در چند سال گذشته، ظرفیت گرمایشی 
رختکن جهت آب بهداشتی و آب گردشی گرمایش رختکن جوابگوی 
نیاز بهره بردار نبوده و همچنین به دلیل طول عمر باالی این موتورخانه از 
کنون و فرسودگی تجهیزات، جهت جلوگیری از تعمیرات  دوران ساخت تا
مکرر و افزایش رضایت کارکنان در راستای کاهش مصرف انرژی، کنترل 
و پایش مصرف گاز، استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های جدید و بهبود 
کمیت و کیفیت خدمات، با استفاده از  توان مرکز اجرایی تأسیسات، اقدام 

به بهینه سازی و نوسازی موتورخانه مربوطه نموده است.
محسن آخانی، کارشناس مرکز تعمیرات تأسیسات نیز در خصوص 
اجرای این پروژه تصریح کرد: این موتورخانه شامل دو دستگاه دیگ 
آب گرم هرکدام با ظرفیت اسمی 550 هزار کیلوکالری بر ساعت و سه 
دستگاه منبع کویلی 4000 لیتری آب گرم بهداشتی و مصرفی رختکن 
جمعا با ظرفیت 12 هزار لیتر آب گرم مصرفی طراحی شده که با توجه به 
افزایش ظرفیت و تغییر کاربری های انجام شده در رختکن B2، بازطراحی 
و نوسازی تجهیزات آن با طراحی جدید اعم از خرید و نصب و راه اندازی 

دو دستگاه دیگ آب گرم هرکدام با ظرفیت 800 هزار کیلوکالری بر ساعت، 
سه دستگاه منبع کویلی آب گرم، کلیه پمپ ها، شیرآالت و اتصاالت 
تأسیسات لوله کشی آب گردشی و آب مصرفی موتورخانه، دستگاه های 
سختی گیر رزینی و رسوب گیر مغناطیسی آب گردشی داخلی موتورخانه، 
ضد رسوب مغناطیسی آب مصرفی موتورخانه، استفاده از عایق های 

جدید کلیه منابع و تأسیسات لوله کشی انجام گردیده است.
در ادامه محمدرضا کاظمی، تکنسین ناظر مرکز تعمیرات تأسیسات در 
خصوص اقدامات اجرایی انجام شده یادآور شد: کلیه مراحل تعویض 
و نصب قطعات و تجهیزات باید به گونه ای انجام می گرفت که لحظه ای 
توقف در تأمین آب گرم موردنیاز رختکن ایجاد نشده و هم زمان با در مدار 
بودن بخشی از تجهیزات موتورخانه، سایر تجهیزات نوسازی شدند که 
برای این منظور برنامه زمان بندی و اجرایی کلیه مراحل کار تهیه و بر 

اساس آن عملیات اجرایی صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: قبل از نصب تجهیزات و با توجه به طول عمر 
باالی موتورخانه، به روزرسانی زیرساخت موتورخانه اعم از فونداسیون 
و محل قرارگیری دیگ ها، منابع و پمپ ها، کلیه تأسیسات لوله کشی 
گردید و تعمیرات و تعویض قطعات طبق  با چیدمان جدید انجام 
برنامه زمان بندی شده صورت گرفت. طراحی جدید و نحوه چیدمان 
تجهیزات در فضای موتورخانه باعث  استفاده بهینه از فضای قبلی و 
ایجاد فضاهای کاری کافی برای  تیم تعمیرات و سهولت فعالیت های 
 تعمیراتی گردید.عالوه بر این،  سختی گیر   رزینی سیستم های جدید 
ضد رسوب مغناطیسی و صافی مغناطیسی و سیستم کنترل فشار سیکل 
موتورخانه نصب و نوسازی گردید و کلیه شبکه لوله کشی تأسیسات 
نوسازی و از طریق عایق های جدید با مقاومت حرارتی باال، پوشش دهی 

و عایق شدند.

با توانمندی کارکنان پرتالش مرکز تعمیرات تأسیسات تعمیرات مرکزی انجام شد:
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میثم یگانگی، مدیر روابط عمومی شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با خبرنگار ایراسین درباره 
نقش روابط عمومی در مدیریت اثربخش سازمان ها اظهار 
کرد: روابط عمومی به حدی در فرایند مدیریت اثربخش مؤثر 
است که توفیق یا شکست سیستم های اجتماعی را مدیون 

کارکرد صحیح آن شناخته اند.
وی افزود: مدیران جامعه با حرکت از نظام بوروکراسی به سوی 
دموکراسی در قرن بیستم، تالش هایی منظم در تأسیس و 
ساماندهی دفتری در حیطه مدیریت خویش به نام »روابط 
عمومی« کردند تا رابط سازمان با محیط داخلی یا خارجی آن 
باشد. درک نیاز و ضرورت ارتباطات سازمانی همان طور که در 
ذهن خالق و کاوشگر مدیر طراحی می شود، در دایره روابط 
عمومی عینیت یافته، با برخورد منطقی و احترام آمیز مسئول 

روابط عمومی با ارباب رجوع فعلیت پیدا می کند.
مدیر روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
افزود: روابط عمومی در واقع فرایند سازگاری با مراجعان در 
راستای ایجاد محیط مشارکتی و پویاسازی روح جمعی به منظور 
بهینه سازی و اصالح امور است. نقش روابط عمومی را می توان 
در فرایند اطالع رسانی، قانع سازی و تبلیغات خیرخواهانه در 
جهت مشارکت جویی با رویکرد مردم ساالری با مخاطبان مورد 

بررسی قرار داد.
وی اظهار کرد: در این عصر که شاهد پیشرفت سریع فناوری و 
گر بخواهیم  همه گیر شدن استفاده از فناوری های نوین هستیم، ا
همچنان از روش و تفکر سنتی برای اطالع رسانی استفاده کنیم، 
بی شک نمی توانیم در دنیای ارتباطات، جایی داشته باشیم. 
استفاده از ابزارهای نوین اطالع رسانی امری است که شیوه های 

سنتی انتقال اخبار و اطالعات توان مقابله با آن را ندارند.
وی گفت: بدیهی است که سازمان در دست مسئوالن یک امانت 
است و باید براساس قانون شفاف سازی اطالعات، اطالعات 
موردنیاز مخاطبان در اختیار آنان قرار گیرد. الزم است به شفافیت 
اطالعات و استفاده از شیوه های جدید در نشر آن پایبند باشیم.

مدیر روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
درباره برخی از روش های نوین در روابط عمومی اظهار کرد: 
استفاده بهینه از رسانه ها و فضای مجازی، روابط عمومی مبتنی 
بر داده ها، روابط عمومی بی درنگ، روابط عمومی در لحظه، 
کید بر تولید محتوا، استفاده از هوش مصنوعی، استفاده از  تأ

اصول سئو و تلفیق روابط عمومی با جلوه های بصری است.
گی منحصربه فرد  یگانگی افزود:وجود  رسانه های جمعی ویژ
جامعه مدرن است و توسعه آن با افزایش بزرگی و پیچیدگی 
اقدامات و مشارکت های اجتماعی، تحوالت سریع اجتماعی، 
نوآوری های فناورانه، افزایش درآمد شخصی و ارتقای  سطح 
زندگی و همچنین کاهش برخی از اشکال سنتی کنترل و اقتدار 

همراه بوده است.
مدیر روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
گفت: روابط رسانه ای شامل همکاری با رسانه ها به منظور 
اطالع رسانی به عموم مردم در مورد مأموریت ها، سیاست ها 
و عملکردهای سازمان به صورت مثبت است. هدف از روابط 
کثر رساندن پوشش مثبت در رسانه های  رسانه ای،به  حدا

جمعی بدون پرداخت هزینه مستقیم از طریق تبلیغات است.
مدیر روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
گفت: رسانه های اجتماعی نه تنها بر مردم، بلکه بر برندهای 
مختلف در صنعت تأثیر بسزایی گذاشته اند، زیرا استراتژی هایی را 
برای جذب مخاطبان و جلب وفاداری تهیه می کنند. متخصصان 
روابط عمومی دائما در پی برقراری ارتباط با و شنیدن مطالب از 
مشتریانی هستند که همیشه در رسانه های اجتماعی حضور 

و فعالیت دارند.
یگانگی اضافه کرد: بنابراین منطقی است که متخصصان روابط 
کنند. در  عمومی بتوانند از این مزیت به نفع خود استفاده 
حقیقت، بیشتر آن ها آن را بخشی الزم در فعالیت و عمل خود  
قلمداد می کنند و خدمات مدیریت رسانه های اجتماعی را 

ارائه می دهند.
کثری  وی درباره جایگاه روابط عمومی در جلب رضایت حدا
ذی نفعان و توسعه سازمان نیز اظهار کرد: یکی از عواملی که بر 
پایداری سازمان اثر می گذارد مسئولیت های اجتماعی سازمان 
است. سازمان ها در قبال جامعه ای که در آن فعالیت می کنند 
مسئول هستند، زیرا از منابع انسانی و طبیعی و اقتصادی 
آن استفاده می کنند. پاسخ گویی سازمان در قبال ذی نفعان 
ازجمله  آن ها  کثری  حدا رضایت مندی  کسب  و  سازمانی 
مؤلفه های اصلی در رهنمون شدن سازمان به سمت تعالی، 

توسعه و پایداری است.
مدیر روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
که از مهم ترین عوامل بقای سازمان، پاسخ گویی  افزود: ازآنجا
مناسب به توقعات ذی نفعان سازمانی است، امروزه ذی نفعان 
سازمانی براساس  حق انتخاب خود، کاال یا خدمات بی کیفیت 
را نمی پذیرند و سازمان هایی که با آحاد ذی نفعان سازمانی در 

ارتباط هستند، باید بتوانند جوابگوی توقعات معقول باشند.
مدیریــت  محافــل  در  اینــک  کــه  بحثــی  گفــت:  یگانگــی 
جامعه شناسی مطرح اســت، بقا و پایداری ســازمان در جامعه 
ــی  ــن راهکارهای ــی یافت ــن بررس ــدف ای ــتا، ه ــن راس ــت. در ای اس
مناســب جهــت افزایــش رضایــت ذی نفعــان ســازمانی از 
سازمان هاســت تــا ایــن راهکارهــا بتوانــد مدیــران را در جهــت 

تصمیم گیــری مناســب یــاری رســاند.

 لزوم بهره گیری از

 روش های نوین در عرصه روابط عمومی

کید کرد؛ مدیر روابط عمومی شرکت ورق خودرو تأ

خبر  کوتاه

آخرین قیمت قراضه سنگین ۲0-۸0 وارداتی در ترکیه ۴۷5 دالر در هر 
تن سی اف آر شنیده شده است. ظاهرا قیمت به کف رسیده است. در 
حال حاضر فروشنده ها تمایلی به معامله نشان نمی دهند و از طرفی 
تمایل به خرید بیشتر شده است. حداقل قیمت قراضه سنگین آمریکا 
۴۸0 دالر در هر تن سی اف آر است. قراضه سنگین ۲5-۷5 اروپا نیز ۴۷0 
دالر در هر تن سی اف آر شنیده شده است.

نگرانی های بخش عرضه و کاهش موجودی بنادر قیمت سنگ آهن 
را افزایش داده و کاهش محدودیت های کرونایی در چین هم امید به 
آینده بازار را بیشتر کرده است. آخرین متوسط قیمت سنگ آهن خلوص 
6۲ درصد با ۲.۸ دالر رشد به ۱30.۱5 دالر هر تن سی اف آر چین رسید. 
خبرها از بازگشایی مجدد و تدریجی کسب و کار در شانگهای پس از 
هفته ها قرنطینه خبر داده اند و همین امر جو بازار را مثبت تر کرده است. 

 خـبــــــــــــــــــر    

بازارقراضهترکیهدررکود سنگآهنخودراباالکشید

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
روز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه در سفر به استان 
چهارمحال و بختیاری، پس از دیدار و گفت وگو با 
غالمعلی حیدری استاندار چهارمحال و بختیاری، از شرکت های 

فوالد تاراز، ورق خودرو و فوالد سفیددشت بازدید کرد.
وی در بازدید از خطوط تولید و توسعه شرکت فوالد تاراز اظهار کرد: 
فعالیت های روبه جلوی شرکت فوالد تاراز اتفاقات خوبی را رقم زده و 
انتظار می رود این اتفاقات در آینده نیز ادامه پیدا کند. باید در آینده 
کثری از ظرفیت های موجود در فوالد تاراز  نیز برای استفاده حدا
که این موضوع یکی از اولویت ها و  برنامه ریزی های الزم انجام شود، چرا

هدف گذاری های ماست.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: پروژه های در دست اقدام فوالد 
که این شرکت دارای  تاراز باید با سرعت بیشتری به نتیجه برسند،چرا
ظرفیت های زیادی است و امیدواریم شاهد موفقیت های بیشتری در 

آینده از این صنعت باشیم.

طیب نیا تصریح کرد: همه ما می دانیم که مشکالت وجود دارد و به صورت 
خواسته و ناخواسته چنین مشکالتی به وجود می آید، ولی باید با تالش 

مضاعف بر این مشکالت پیروز شویم.
داود فروتن مدیرعامل فوالد تاراز نیز در این بازدید ضمن معرفی این 
شرکت، به دستاوردهای اخیر تاراز ازجمله دست یابی به رکورد تولید در 

بهمن ماه 1400 اشاره کرد.
وی با اشاره به برنامه های این شرکت برای رسیدن به رکوردهای جدید در 
سال 1401 به ویژه تولید 220 هزار تن محصوالت فوالدی،  به بیان چالش ها 

و فرصت های موجود در این زمینه پرداخت.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه پس از آن در بازدید از شرکت ورق خودرو 
اظهار کرد: شرکت ورق خودرو باید در عرصه دانش بنیان در استان 
چهارمحال و بختیاری پیشتاز باشد. اولویت گروه فوالد مبارکه استفاده 

کثری از ظرفیت های موجود است. حدا
وی افزود: فوالد مبارکه برای تحقق این هدف کمک می کند تا همه 
شرکت های زیرمجموعه بتوانند در جهش تولید در کشور نقش خود 

را به بهترین نحو ممکن ایفا کنند. تحقیق و توسعه و فعالیت در عرصه 
دانش بنیان یکی از ضروریاتی است که با توجه به شعار سال، باید مورد 
توجه قرار گیرد تا اتفاقات خوبی را در عرصه دانش بنیان در استان 

چهارمحال و بختیاری شاهد باشیم.
طیب نیا در ادامه بیان داشت: خبرهای خوبی در این مجموعه به گوش 
می رسد و امیدوارم با تالش های بیشتر اتفاقات بهتری رقم بخورد؛ باید 
کثر توان گام های  برای پیشرفت، راهکارهای مختلفی پیدا کرد تا با حدا

بزرگی را در عرصه تولید کشور برداریم.
حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو نیز در این بازدید با اشاره 
به نیاز کشور به ویژه خودروسازان به محصوالت کیفی، برنامه های این 
شرکت را برای تولید این محصوالت و تأمین نیاز بازار و صنایع پایین دستی 

تشریح کرد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پایان طی بازدید از شرکت فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری بر ضرورت تسریع در راه اندازی واحد 

کید کرد. فوالدسازی این شرکت تأ

کثری از ظرفیت های شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه ضرورت استفاده حدا
کید کرد: مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جریان بازدید از شرکت های فوالد تاراز، ورق خودرو و فوالد سفیددشت تأ

مدل   تدوین  همایش  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
کسب وکار شرکت های گروه سرمایه گذاری توکافوالد روز 

چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه برگزار شد.
محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در این 
همایش اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره در مسیر رشد بوده و جزو  معدود 
شرکت هایی به شمار می رود که تقریبا هیچ گاه رشد آن متوقف نشده 

است.
کیفیت یا  وی افزود: این مورد ناشی از ارزش هایی مثل منابع انسانی با
مشارکت های ارزشمندی است که در فوالد مبارکه و پیرامون آن شکل 
جایگاه ارزشمنِد امروز فوالد  گرفته است. این موارد در نهایت به کسب ِ

مبارکه منتهی شده است.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه گفت: امروز در جایگاهی قرار داریم 
که  که ضمن اینکه  بسیار  ارزشمند است،  به شدت تهدید می شود. ازآنجا
پیش بینی ما برای آینده نه چندان دور، سخت تر شدن فضای رقابت 
است، ضرورت دارد تدابیر جدیدی اتخاذ کنیم و در مسیر حرکت خود طی 

سه سال آینده، دست به تغییر و تحوالت اساسی بزنیم.
ناظمی هرندی با اشاره فرایند رشد و توسعه سازمان ها اظهار کرد: اداره 
گر صرفا بر اساس جمع جبری عملکردها باشد،  کردن مجموعه ها ا
ارزش افزوده خاصی ایجاد نمی کند. ارزش کلیدی آنجاست که شرکت ها، 
وقتی در کنار هم هستند نسبت به زمانی که به صورت مستقل فعالیت 

می کنند، ارزش های به مراتب بزرگ تری ایجاد کنند.
وی با اشاره به قدمت شرکت توکافوالد گفت: سازماندهی شرکت های 
زیرمجموعه فوالد مبارکه نیاز به برنامه ای  منسجم دارد. در چند سال 
گذشته، اقدامات خوبی برای ایجاد یکپارچگی انجام شده است. در 
دوره مدیریت دکتر طیب نیا، با توجه به اهداف موجود باید کارهای 
مهم تری انجام دهیم. در همین راستا بر اساس نظر کارشناسی مشاوران 
ح معماری سازمانی برای هم افزایی  فوالد مبارکه، الزم است یک طر

بیشتر اجرا شود.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اظهار کرد: در این حوزه الزم است پس از 

مشخص شدن استراتژی های رشد، نحوه مدیریت سبد سرمایه گذاری، 
تأمین مالی و مواردی از این قبیل، فرایندهای متناسب و پس از آن 
ساختارهای الزم شکل بگیرد. پس از ساختارها باید نظام حکمرانی 
گروه بهبود یابد و متناسب با آن سیستم های چابک طراحی شود. 
مجموع این اقدامات در نهایت باعث دست یابی به اهداف سازمانی 

فوالد مبارکه می شود.
غالمرضا طاهری، معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه 
نیز در این همایش اظهار کرد: ارزش آفرینی و هم افزایی بسیار حائز اهمیت 
است، اما اینکه چرا شرکت ها به این دو نیاز دارند به رقابت و رقابت پذیری 

شرکت ها بازمی گردد.
وی افزود: کسب وکارهای ما در حال تغییر و تحوالت جدی هستند. علت 
اصلی آن هم ورود بازیگران جدید به کسب وکارهای مختلف است. نکته 
دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر ذائقه رفتاری مصرف کنندگان 

در حوزه های مختلف است.
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه با اشاره به لزوم توجه 
ـمان های ساختار هزینه ای  ـِ به تغییرات فناوری گفت: تغییراتی که در  ِال
در حال ایجاد است و بر اساس آن ساختار هزینه و درآمد تغییر می کنند، 

می تواند باعث رقابت پذیری شود.
طاهری افزود: برای رقابت پذیر بودن باید به توسعه توجه کرد. این مسئله 
باعث می شود شرکت ها کسب وکارشان را بازبینی و حتی در برخی موارد 

تغییرات بنیادی در آن ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: در بحث توسعه باید ویژگی ها و انواع توسعه مدنظر قرار 
گیرد. به عالوه باید توجه داشت توسعه ها باید هوشمند، برنامه ریزی شده 
و هم راستا با سیاست های کالن و مأموریت های سازمانی اجرا شود و در 

نهایت برای همه ذی نفعان تولید ارزش کند.
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه با بیان اینکه 

توسعه باید چابک باشد گفت: الزم است توسعه در زمان مناسب خود 
و در بخش های فرایندی در زمینه کاال و خدمات انجام شود. همچنین 
الزم است فرایندها نیز متناسب با تغییرات ایجاد شود. این مسئله در 

کسب وکارهای جدید نیز وجود دارد.
گفت: این مفاهیم در 5 بخش شامل زنجیره ارزش،  وی در پایان 
پشتیبانی فناوری، پشتیبانی تجهیزاتی، مدیریت بازار و مسئولیت 

اجتماعی در فوالد مبارکه نیز تشکیل شده است.
احمدرضا سبزواری، مدیرعامل گروه توکافوالد نیز در این همایش با اشاره 
به اهمیت جلسات تدوین استراتژی اظهار کرد: در این جلسات راه آینده 

شرکت مشخص می شود و بنابراین حائز اهمیت است.
و زحمت کش است.  گروه نجیب  توکافوالد یک  گروه  افزود:  وی 
خوشبختانه سالمِت نفسی که در کل مجموعه وجود دارد زبانزد است؛ 
بنابراین مجموعه گروه توکا در چیدمان و معماری جدید به عنوان اولین 
گروهی که در کنار فوالد مبارکه ایجاد شد نقش پررنگ تری در ارزش آفرینی 

گروه خواهد داشت.
مدیرعامل گروه توکافوالد گفت: برای اینکه استراتژی صحیحی تدوین 
شود،  باید نقاط قوت گروه مورد توجه قرار گیرد و تقویت شود. شعار شرکت 
توکافوالد در سال جاری در 4 محور سالمت مالی، دانایی  محوری، تعامل 

کثری و توسعه سهم بازار پایدار تدوین شده است. حدا
 سبزواری گفت: رضایت فوالد مبارکه از توکافوالد ازنظر مشتری باید

که توکافوالد یک شرکت بورسی است، باید عالوه بر   100 درصد باشد. ازآنجا
فوالد مبارکه، از منظر سایر ذی نفعان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نکته مهم بعدی این است که بعضا کسب وکارهای سنتی در 
هلدینگ توکا مورد هجمه قرار می گیرد. ما منتظریم که نتایج حاصل از 
اقدامات موجب تقویت کارهای در حال انجام شود. البته گروه توکا نیز 
باید پوست اندازی کند و نوآور باشد و بتواند تعامل خوبی با مجموعه 
گر حمایت های مناسب از سمت فوالد مبارکه انجام  فوالد مبارکه باشد. ا
شود، هلدینگ توکافوالد بازوی بسیار مطمئن، کارآمد و متخصص فوالد 

مبارکه خواهد بود.

لزوم اجرای معماری سازمانی برای هم افزایی بیشتر در فوالد مبارکه
در همایش تدوین مدل کسب وکار شرکت های گروه سرمایه گذاری توکافوالد مطرح شد؛

عرصـــه  در  بایـــد  ورق خـــودرو  شـــرکت 
دانش بنیـــان در اســـتان چهارمحـــال و 
بختیـــاری پیشـــتاز باشـــد. اولویـــت گـــروه 
کثـــری از  فـــوالد مبارکـــه اســـتفاده حدا

اســـت موجـــود  ظرفیت هـــای 
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       بـــــــــــــــازار

اروپابهدنبالمحدودسازیصادراتقراضه

خبــــــــــــــــر    

اتحادیه فوالد اروپا، یوروفر، خواستار محدودیت های صادرات 
که استانداردهای  کشورهایی است  قراضه از اتحادیه اروپا به 
کمیسیون اروپایی  زیست محیطی را رعایت نمی کنند. یوروفر   از 
کند تا در  خواسته مقررات مربوط به صادرات قراضه را اصالح 
کربن زدایی این حوزه باشد. سال ۲0۲۱ اتحادیه  راستای برنامه 
که بخش اعظم آن  کرد  اروپا ۱۹.5 میلیون تن قراضه آهن صادر 
به ترکیه صادر شد.

خبر کوتاه

تقاضایفوالدچینبهبودمییابد

گزارش پالتس، انتظار می رود از اواخر ماه می یا اوایل  به 
که  ژوئن تقاضای فوالد ساختمانی چین افزایش یابد، چرا
کاهش  سیاست های حمایت از بخش مسکن به تدریج با 
کرونایی اثرگذار خواهد شد. این سیاست ها  محدودیت های 
کاهش  کاهش محدودیت های خرید خانه،  عمدتا شامل 
نرخ های پیش پرداخت و اعطای اعتبارات بیشتر برای خرید 
مسکن است.

بورس و سهام

گهی آ

اطالعیه

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

در راستای توسعه خدمات الکترونیک مورد نیاز کارکنان در واحد امور 
کثری  اداری و کاهش مراجعات حضوری، هم راستا با کسب رضایت حدا
همکاران شاغل در شرکت، امکان درخواست و چاپ گواهی کسر از حقوق 
 از طریق سامانه اطالعات پرسنلی شبکه داخلی شرکت به آدرس
 https://wap.msc.ir فراهم گردید. مزایای اجرای این طرح به  این شرح 
است: 1-امکان درخواست گواهی کسر از حقوق به صورت سیستمی با 
استفاده از کد اعتبارسنجی پیامکی؛ 2-امکان چاپ گواهی درخواستی از 
طریق سامانه بدون مراجعه حضوری؛ 3-استفاده از کد اختصاصی صحت 

گواهی جهت اعتبارسنجی؛ 4-امکان استعالم اصالت گواهی از طریق درگاه 
 https://srs.msc.ir/inquiry الکترونیکی سایت رسمی شرکت به آدرس
توسط بانک یا مؤسسه مالی طرف گواهی؛ 5- ابالغ اعتبار گواهی های 
صادرشده از طرف کمیسیون هماهنگی بانک های استان به  تمامی شعب 
فعال شبکه بانکی کشور؛ 6-امکان ابطال یا ویرایش گواهی صادرشده پس 
از تأیید بانک یا مؤسسه مالی مقصد گواهی صادره؛ ۷-امکان مشاهده 

سوابق ساالنه گواهی های درخواستی توسط فرد.
    واحد امور کارکنان

موضوع

، بازسازی و ساخت قطعات مکانیکی فوالد سبا انجام عملیات تعمیر

انجام عملیات تعمیر و اورهال مندرل های کالف پیچ نورد پیوسته فوالد سبای  شرکت فوالد مبارکه

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ
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>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/02/24

1401/02/25

1401/02/26

1401/02/27

1401/02/28

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 2. 0 0 0
1 2.20 0
1 2.4 0 0
1 2.60 0
1 2. 8 0 0
1 3. 0 0 0

1 2. 1 6 0

1 2.3 20

1 2. 090

1 2.7 70
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شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

نکته: ما نباید تا وقتی که سیگنال بار و کی بار را مشاهده 
نکرده ایم وارد معامله شویم.

سیگنال بار )signal bar(: یعنی اولین کندل یا جمعی از 
کندل هایی که ما را در خصوص عوض شدن روند هشیار می کنند.
کی بار )key bar(: به معنی کندل کلیدی است، یعنی ما 
مطمئن می شویم وقتی که سیگنال بار تشکیل شد، یک کندل 
به نام کی بار می آید؛ در اصل کندل کی بار تأییدیه سیگنال بار 

است و بعد از آن می آید.
نکته:  نقطه ایست ما برای معامله فروش باالی سیگنال بار 

قرار می گیرد.
نکته:  نقطه ایست ما برای معامله خرید زیر سیگنال بار قرار 

می گیرد.
نکته:  ما با سیگنال بار کاری انجام نمی دهیم و فقط یک 

اخطار تغییر روند دریافت می کنیم.
نکته:  فقط وقتی که سیگنال بار و کی بار را در نواحی حمایتی 

و مقاومتی دیدید می توانید وارد معامله شوید.

یم بیاموز

Signal bar and Key bar

متأسفانه فجایع بسیاری در چند دهه گذشته اتفاق افتاده است و تحقیقات 
گسترده برای ریشه یابی آن ها نشان می دهد نبود فرهنگ  سازمانی و به 
گوار بوده است. انفجارها  دنباِل آن فرهنگ ایمنی، علت اصلی این حوادث نا
و مشکالت پیش آمده در صنعت هوافضای آمریکا، به عنوان صنعتی که برترین و خالق ترین 
دانشمندان دنیا را در اختیار دارد، ثابت کرد سازمان های پیشرفته نیز دارای مشکالت فرهنگی 
هستند که بر عملکرد ایمنی آن ها تأثیرگذار است. تحقیق و بررسی حوادث فاجعه بار دیگری 
نظیر انفجار تأسیسات گازی النگ فورد و فاجعه سکوی نفتی پایپر آلفا نمایانگر نقاط ضعف 
مشترک در فرهنگ ایمنی فرایند است  که در سایر حوادث و فجایع صنعتی نیز اغلب به عنوان 

کتورهای اصلی آشکار می شود. یکی از فا
راهنمای ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک معتقد است ویژگی های اساسی موردنیاز برای یک فرهنگ 
ایمنی سالم و استوار عبارت اند از:  1- رهبری به جای مدیریت؛ 2- اطمینان از ارتباطات مؤثر دوطرفه 
سازمانی؛ 3- مشارکت و درگیری جدی کارکنان در پیاده سازی، اجرا و پیشبرد استانداردهای برتر 
در زمینه عملکرد ایمنی فرایند؛ 4- فرهنگ یادگیری و آموزش؛ 5- ایجاد جو سازمانی غیرمقصر 

)هیچ کس در قبال حوادث مقصر نیست و فقط پاسخ گویی کافی است(.
در چند سال اخیر صاحبان سرمایه و صنعت در تمام کشورهای جهان به این نتیجه رسیده اند که با 
به کار گرفتن دقیق ترین دستگاه های ایمنی سخت افزاری و مدیریت ایمنی، نمی توان آمار حوادث 
را از حدی پایین تر آورد. راهکار مدرن در زمینه کاهش حوادث فرایندی، تکیه بر ایجاد و ارتقای سطح 

فرهنگ ایمنی در هر سازمان است.
راهنمای ایمنی فرایند مبتنی بر ریسک، به وضوح اعالم می کند که تنها چیزی که اهمیت واقعی دارد 
و باید کامال درک شود این است: »عملکرد مدیریت ارشد سازمان باعث ایجاد و مدیریت فرهنگ 
خواهد شد«. مدیریت ارشد سازمان، مسئولیت اصلی شناسایی نیازها و پروراندن تغییرات 
فرهنگی، جهت حفظ فرهنگ سالم و استوار سازمان را بر عهده دارد. در واقع پرورش و نگهداشت 
فرهنگ سالم مانند آبشاری است که از رأس تا پایین ترین سطوح سازمان جاری است و از وظایف 

و مسئولیت های مدیریت ارشد سازمان است.

)NO Blame Culture( فرهنگ ایمنی غیر مقصر
برروی افراد سرمایه گذاری کنید، اما آن ها را تنبیه نکنید. شرکت هایی که وقوع حوادث را نتیجه 
کوتاهی عمدی و یا غیرعمدی افراد می بینند، ترجیح می دهند تا پس از وقوع هر اتفاقی، کسی را 
به عنوان مقصر به کمیته انضباطی معرفی کنند تا از این طریق سازمان، بار مسئولیت های خود را 
بر دوش افراد بگذارد و خود را مبرا   از هر نقص یا کمبودی نشان دهد. حال آنکه در چنین شرایطی، 
شرکت ها به سمت مخفی کاری می روند و دیگر هیچ شبه حادثه یا حادثه ای گزارش و ثبت نمی گردد.
اولین نتیجه این وضعیت، ایجاد یک فریب کاذب برای مدیریت سازمان است که احساس می کنند 
وضعیت آماری ایمنی خوب است و البته این روی کاغذ و کامپیوترهاست. در عمل، پچ پچ های 
کی گزارش و ثبت و  سازمانی، جای گزارش ها و جلسات شفاف را می گیرند و هیچ وضعیت خطرنا
ضبط و طبعا اصالح نمی گردد. یکی از موضوعات مهم در زمینه ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی، حرکت 
به سمت فضای مقصر ندانستن کارکنان درگیر حوادث است. در واقع، کارکنان فقط باید جوابگوی 
که حاال دیگر کسی مقصر وقوع حادثه نیست  مدیریت در موارد الزم باشند )Accountability(، چرا

)Blame(، بلکه افراد فقط مسبب هستند )Cause( که هیچ بار حقوقی و جرمی ندارد.
گر کارگری در کارگاه، در اثر برداشتن کاله ایمنی و اصابت ابزاری از ناحیه  حتی اعتقاد بر این است که ا
سر، دچار آسیب جدی گردید، اول اینکه کسی به طور کامل مقصر نیست؛ دوم اینکه اشتباه یا 
خطای او فقط نیمی از علت وقوع حادثه است و نیم دیگر به سیستمی برمی گردد که یا آموزش اثرگذار 
کتورهای انسانی،  درست و کافی  در نظر گرفته نشده است؛ در انتها نیز احتماال  کافی نداشته و یا فا

شخص مناسبی را برای کار در این منطقه انتخاب نکرده است.
شعار اصلی این است که ما می پذیریم که خطاها رخ می دهند و ما فقط برای اصالح خطاها، دنبال 
کشف آن ها هستیم.  دیدگاه سرمایه گذاران و متولیان صنعت، در سال های اخیر نسبت به کارکنان 

شاغل در همه بخش ها و حوزه ها، تغییرات مثبتی داشته است.
 در سال های دهه 50 میالدی، کارکنان در صنعت، صرفا واحدهای کاری و آماری بودند )Unit(. با 
گذشت زمان و تغییر دیدگاه سرمایه گذاران، کارکنان، جزئی از نیروهای محرک یک شرکت شدند 
)Power(. با ورود افکار و نظریات مدرن سازمانی، در دهه 80 میالدی، کارکنان سازمان ها منابع 

کنون نیز مدتی است که کارکنان بخشی از دارایی های  آن سازمان شناخته شدند )Resource.( ا
درازمدت شرکت ها دانسته  می شوند )Asset(. یکی از نظرات و ایده های پیشرو و خالقانه این است 
که کارکنان و کارشناسان، با حضور در یک شرکت، تغییرات و اصالحات ماندگاری در فرایندهای 
کاری و رویه های جاری آن شرکت ایجاد می کنند که ضمن سودآوری، باعث ایجاد اعتبار معنوی 
برای شرکت ها می شوند. همچنین با مدیریت صحیح پروژه های فنی و پیچیده، باعث رشد و 
توسعه شرکت ها و در واقع ارتقای رزومه کاری آن شرکت می شوند که حتی با ترک آن سازمان نیز 
اثرات ماندگار و پایدار خود را بر جای خواهند گذاشت. ازاین روست که مدل های مدیریت ایمنی 
فرایند، به شدت انسان محور  هستند و به فرهنگ و شایستگی و سرمایه گذاری بر   انسان ها، اهمیت 

ویژه ای می دهند.
ده  توصیه اصلی و مهم برای ارتقای فرهنگ ایمنی فرایندی و ایمنی مبتنی بر رفتار، عبارت اند از: 
رفتار صادقانه و دادن بی دریغ  رهبران، جلو گروه حرکت می کنند و مدیران، پشت سرگروه. 
به جای تمرکز بر مقصر، بر مشکل  اطالعات الزم فرایندی، جزئی از حقوق مسلم کارکنان است.  
بپذیریم که رفتار کارکنان ناشی از وجود یک دلیل است و تا برطرف نکردن دلیل،  تمرکز کنیم. 
دقت کنیم که مجازات و تنبیه از فرایندهای کاری ما  رفتار کارکنان، تغییر چندانی نمی کند. 
نگرانی های کارکنان اثرات  حذف شود، زیرا رفتار فرد تنبیه شده هرگز دوستانه نخواهد شد. 
مسئولیت از درون افراد ریشه می گیرد  مستقیم بر دیدگاه و رفتار کارکنان دارد و باید برطرف گردد.
ارزش دادن به افراد است که مسئولیت می آورد، نه  و وظایف افراد، از بیرون تحمیل می گردد. 
آموزش اثربخش، ارزش هایی خلق می کند که می تواند زیربنای  بخش نامه های دستوری.
هرچه برای خود می پسندیم، برای دیگران هم بپسندیم و  استراتژی های سازمان می شود. 

برعکس.
نگاهی به شاخص های فرهنگ ایمنی ذکرشده در باال نشان می دهد که برای ایجاد و ارتقای 
فرهنگ ایمنی فرایندی، باید نظام باورها و ارزش های اخالقی و انسانی، متناسب با فضیلت های 
اخالقی هر جامعه، در واحد صنعتی نیز جاری و ساری گردد و سازمان ها به جای مقصر دانستن افراد، 

به سمت فرهنگی عدالت محور حرکت کنند.

 درخشش فوالد هرمزگان و ورق خودرو 

در اولین همایش تجلیل از برترین های 

بورس کاال

به گزارش خبرنگار فوالد، شرکت فوالد هرمزگان در اولین 
همایش تجلیل از برترین های بورس کاال، با کسب رتبه اول در 
عرضه محصول تختال در بورس کاال، تندیس شرکت برتر را از 
آن خود کرد و شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به 
دلیل افزایش ۱۰ برابری حجم و ۱3 برابری ارزش معامالت در 
بورس کاال در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، به عنوان شرکت 

اول از نظر رشد حجم و ارزش شناخته شد.
در همایش تجلیل از برترین های بورس کاال که با حضور سید 
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، محمدرضا پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، مجید عشقی 
کمیسیون سازمان بورس و اوراق بهادار و مقامات و  رئیس 
مسئوالن دولتی و بخش خصوصی برگزار شد، فوالد هرمزگان 
با کسب رتبه اول در عرضه محصول تختال در بورس کاال در 
سال 1400 مورد تقدیر قرار گرفت. تندیس این مراسم را عطااهلل 
معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان از سید احسان 

خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی دریافت کرد.
نخستین همایش تجلیل از برترین های بورس کاالی ایران با 
حضور مقامات و مسئوالن دولتی و بخش خصوصی برگزار شد 

و از 5 چهره پیشکسوت حوزه کاالیی و 40 شرکت برتر تقدیر شد. 

به گزارش روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان، 
 ۵ تقریبی  مساحت  با  شهرضا  اسفه  دولومیت  معدن 
کیلومترمربع در استان اصفهان، شهرستان شهرضا، روستای 
اسفه در سال ۱388 به بهره برداری رسید. در حال حاضر 
ذخیره قطعی معدن براساس پروانه بهره برداری ۵ میلیون تن 
و ذخیره واقعی معدن بیش از ۱۵ میلیون تن سنگ دولومیت 

کیفیت است. با
بنابر این گزارش، این معدن از نظر عناصر مفید و مزاحم و خلوص 
میانگین MgO و CaO   30درصد، سیلیس کمتر از 0.5درصد، و با 
کسیژن، گاز کمتر و در  شرایط کلسیناسیون مطلوب ازنظر مصرف ا
زمان کوتاه تر نسبت به سایر دولومیت های منطقه، تأمین کننده 
50درصد مواد معدنی موردنیاز صنایع فوالد و سایر صنایع دیرگداز 

و عایق است.
گفتنی است استخراج در این معدن به صورت روباز به روش 
پلکانی و در دو جبهه انجام می گردد. فراوری محصول با یک 
خط خردایش و دانه بندی با ظرفیت 1۷0 تن در ساعت و تولید 
 حدود 400 هزار تن سنگ دولومیت در دانه بندی های مختلف

 3-0 میلی متر تا ۷0+ میلی متر  صورت می گیرد.

استخراج و تولید دولومیت با کیفیت در 

معدن اسفه شهرضا با تأمین مواد معدنی 

موردنیاز صنایع فوالد

امکان درخواست و چاپ گواهی کسر از حقوق از طریق سامانه اطالعات پرسنلی شبکه داخلی شرکت

قسمت دومشاخص های کلیدی وجود فرهنگ ایمنی فرایند
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مطالعات و بررسی های انجام شده توسط محققان با در نظر گرفتن مسائل محیط  
کی از آن است که مصرف  زیستی، اقتصادی، جمعیتی، تکنولوژی و سیاست ملی حا
فوالد در دنیا، تا رسیدن به یک پیک به صورت پیوسته رشد خواهد کرد و پس از آن 
به تدریج کاهش خواهد یافت. علت این موضوع افزایش طول عمر سازه ها و تجهیزات مورداستفاده 
در بخش ساخت وساز به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده فوالد است که تأثیر بسیار مهمی بر تقاضای 

فوالد دارد. 
کثر کشورها بیش از 50 سال است. به عنوان مثال  در حال حاضر طول عمر حقیقی قطعات فوالدی در ا
تولید فوالد در چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده فوالد دنیا به تدریج از سال 2014 کاهش 
یافته است. این مشی احتماال در آینده نیز ادامه خواهد یافت. بنابراین بسیار ضروری است که مجموع 

فعالیت های مربوط به صنعت آهن و فوالد در آینده با استفاده از یک مدل جامع پیش بینی شود.
به طورکلی سهم زیادی از انرژی مصرفی سالیانه جهت تولید فوالد استفاده می شود. بسیاری از صنایع 
کنون در بازار  بزرگ فوالدسازی جهان مراحل تطبیق خود با نرخ باالی انرژی را پشت سر گذاشته اند و هم ا
رقابتی به خوبی به حیات خود ادامه می دهند؛ به طوری که میزان مصرف انرژی برای تولید یک تن فوالد 

طی 35 سال اخیر در کشورهای آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا بیش از 50 درصد کاهش یافته است.
در سال 2004 اتحادیه اروپا فشارهای مضاعفی را بر صنایع تولید فوالد جهت کاهش انتشار کربن 
وارد کرد که در نتیجه آن کنسرسیوم) ULCOS )Ultra Low CO2 Steelmaking جهت توسعه 
تکنولوژی های نوآورانه در صنعت فوالد با نقش کلیدی صنعت فوالد اروپا پدید آمد. موضوعات 
ح در کنسرسیوم ULCOS شامل سه حوزه افزایش بازده استفاده از کربن، جایگزینی  اصلی مطر
سوخت های فسیلی با سوخت های زیستی، هیدروژن و الکتریسیته و همچنین فرایند ذخیره سازی 

و بازیافت کربن) CCS )carbon capture storage  است.

تولید فوالد خام با استفاده از قراضه های فوالدی بازیافت شده نسبت به حالت تولید فوالد از سنگ آهن، 
با مقدار انرژی کمتری صورت می گیرد و همچنین به طور قابل توجهی گاز〗CO 2 کمتری منتشرز می شود؛ 
کننده  زیرا این فرایند، یعنی تولید فوالد خام، با استفاده از قراضه های فوالدی نیازی به عوامل احیا
همچون کک و زغال سنگ ندارد. بنابراین استفاده از قراضه به عنوان منابع ثانویه نسبت به سنگ آهن 
به عنوان منابع اولیه منجر به کاهش مصرف انرژی در تولید فوالد می شود.  مصرف انرژی جهت تولید فوالد 
از سنگ آهن در کشورهای خاورمیانه تا 35 درصد نسبت به تولید فوالد از قراضه در اروپا، بیشتر است. 
همین موضوع در کنار کاهش آالیندگی ها منجر به استفاده روزافزون از قراضه در کشورهای پیشرفته جهت 

تولید فوالد و در نتیجه توسعه استفاده از کوره های ذوب قوس الکتریکی شده است )شکل 1(.
با توجه به توسعه چشمگیر استفاده از کوره های قوس الکتریکی در سال های اخیر و همچنین محدود 
بودن منابع انرژی و تولید الکتریسیته به ویژه در کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای شرقی، باعث شده 
است اقدامات اصالحی و بازنگری های متعددی از سوی طراحان و سازندگان روی تکنولوژی کوره قوس 
به لحاظ کاهش مصرف انرژی اعمال گردد. سیر توسعه مجموعه اقدامات و راهکارهای به کاررفته در این 
رابطه در شکل 2 ارائه شده است. در این رابطه می توان با شناخت و به کارگیری راه حل های منطقی، 
استفاده از تجربیات آن ها و بدون نیاز به ابداع روش های جدید می توان راهکارهای مطلوب را در صنعت 
فوالدسازی ایران به کار گرفت. با وجود مشکالت ساختاری زیاد در صنایع ایران، جهت حضور قدرتمندانه 
در بازارهای رقابتی نیاز است با تمرکز بر روی راهکارهای کاهش مصرف انرژی در صنعت فوالد، بتوان صنعت 
فوالدسازی را به سطح استانداردهای جهانی هدایت کرد. با نگاهی آینده  محور به منابع انرژی کشور و 
روند صعودی تولید فوالد و نیاز به حضور فعال در بازارهای خارجی      بهینه         سازی مصرف انرژی در صنعت 
فوالد بیش ازپیش نمود پیدا کرده و یکی از الزامات در راستای دست یابی به تکنولوژی تولید فوالد نیز 

محسوب می شود.

 علم و فناوری    

یت دانش مدیر

بررسیامواجمغزانسانباکمکقهوه اینترنتپرسرعتدرماهومریخ

قهوه  از  که  الکترودهایی  کمک  با  دارنــد  سعی  آمریکایی  پژوهشگران 
پوشیده شده اند، به بررسی امواج مغز انسان بپردازند. قهوه را می توان 
برای ایجاد پوشش سازگار با محیط زیست و مخصوص الکترودهایی به 
که ممکن است روزی به دانشمندان در درک بهتر امواج مغزی  کار برد 
یک  می تواند  قهوه  که  دریافته اند  پژوهشگران  کنند.  کمک  انسان 
که طی بررسی های حساس به  کارآمد برای الکترودهایی باشد  پوشش 
کار می روند.

که در مراحل اولیه قرار دارد، به تازگی 650  یک پروژه اینترنت فضایی 
کرده تا به توسعه و انجام بررسی های فنی  هزار دالر بودجه دریافت 
برای اتصال زمین، ماه و به طور بالقوه مریخ، به سیستم انتقال داده 
گام های خود را در  کواریان اسپیس  باندپهن بپردازد. شرکت فضایی آ
راستای رسیدن به هدف نهایی خود یعنی برقراری اینترنت پرسرعت 
میان زمین، ماه و مریخ اعالم کرده است.

 مدیریت دانش از منظر مدیریت 
تولید و نوآوری

اثرات مدیریت دانش بر نوآوری
با  که  است  داده  نشان  نوآوری  مطالعات  از  بسیاری 
یکپارچه سازی دانش درونی سازمانی و برون سازمانی نوآوری 
بهبود می یابد؛ مولن و الیِلس )۱۹۹3( بیان می کنند که یادگیری 
سازمانی مستمر، کارآیی و اثربخشی نوآوری ها را بهبود خواهد 
داد و ِترین )2۰۰2( بیان می کند که کسب دانش جدید و 
یکپارچه سازی دانش موجود با دانش جدید، باعث نوآوری 

در محصوالت می شود.
از دیگر نقش های مدیریت دانش در فرایند نوآوری تسهیل 
کمک به ایجاد  همکاری بین مرزهای وظیفه ای سازمان، 

قابلیت، توانمندی و کاهش پیچیدگی در فرایند نوآوری است.
انتقال دانش ضمنی به فرایند نوآوری سازمانی

هولز بیان می کند که شهودات مبتنی بر دانش ضمنی در فرایند 
نوآوری سازمان نقش مهمی دارد، زیرا این شهودات نشان دهندۀ 
بخش قابل مالحظه ای از دانش است که باعث بهبود عملیات و 
ارتقای تکنولوژی محصول می شود. دانش ضمنی شامل بخشی 
درک  با  غالبا  که  بوده  بلندمدت  یادگیری  فرایندهای  از 
سیستماتیک از یک تکنولوژی یا فرایند حاصل می شود. قوت و 
اهمیت دانش ضمنی این است که برای تقلید از طرف رقبا مشکل 
است. کالنتون و زاهو )2003( نشان داده اند که انتقال دانش 
ضمنی بین شرکت های تجاری تنها از طریق تعامل نزدیک و 
مداوم امکان پذیر است. این یعنی سازمان های دارای تجارب 

همکاری با دیگران، از انتقال دانش ضمنی منتفع خواهند شد.
اساسی ترین نقش دانش ضمنی، در مراحل فرایند نوآوری مستتر 
است. واضح است که فازهای اولیه نوآوری )کشف و تولید ایده( 
کمتر ملموس است. بنابراین می توان پذیرفت که انتقال دانش 

ضمنی در مراحل اولیه نوآوری، نقش مهمی دارد.
بلوم )2002( در مطالعات خود نشان داد که دانش ضمنی در 
فازهای اولیه نوآوری، نقش تسریع کننده دارد. در چهار شرکت 
مورد مطالعه بلوم، فاز دگرگونی و پیاده سازی ایده ها در فرایند 
نوآوری از طریق انتقال و کاربرد مناسب دانش ضمنی، کوتاه 
می شود. با انتقال صحیح دانش ضمنی می توان مشکالت 
تا  ایده  )کشف  نوآوری  فایند  فازهای  کل  در  را  غیرمترقبه 
از  یکی  کرد.  حل  انعطاف پذیری  گونۀ  به  پیاده سازی( 
پیش شرط های الزم برای فعال سازی دانش ضمنی در فرایند 

نوآوری، اطمینان از شناسایی آن توسط افراد است.
مدل های تبیین نقش مدیریت دانش در نوآوری

۱- مدل اقتضایی برای تبیین اثر مدیریت دانش بر نوآوری 
سازمانی

براساس این مدل، مدیریت دانش و نوآوری به عنوان دو سازه 
مهم برای عملکرد سازمان درنظر گرفته شده است. سه عامل 
از:  عبارت اند  نوآوری  و  دانش  مدیریت  بر  اثرگذار   کلیدی 
الف( ویژگی های دانش ب( استراتژی مدیریت دانش ج( یادگیری 

سازمانی و یکپارچه سازی دانش.
در خصوص مدیریت دانش و یادگیری سازمانی مهم ترین کمک، 
بررسی رابطه بین ویژگی های دانش، یکپارچه سازی و یادگیری 
که دارای  توانمندسازی دانش است. دانشی  و  سازمانی 
ویژگی های صریح بودن و پیمانه ای بودن باالیی است، می تواند 
یادگیری سازمانی و یکپارچه سازی دانش را ارتقاء دهد. سطح 
باالیی از صریح بودن و پیمانه ای بودن دانش، توانمندی 
مدیریت دانش را ارتقاء خواهد داد. به منظور ارتقاء نوآوری در 
فرایند تولید، مدیران باید یکپارچه سازی دانش، یادگیری 

سازمانی و توانمندسازی مدیریت دانش را ارتقاء دهند.
در این مطالعه با در نظر گرفتن تئوری اقتضایی، اهمیت استراتژی 
مدیریت دانش در تأثیرگذاری بر نوآوری مورد حمایت قرار گرفته 
است. یعنی اینکه شرکت های فناوری گرا بر یکپارچه سازی دانش 
اثرگذارند، درحالی که شرکت هایی که رویکرد انسان گرا به مدیریت 
دانش دارند )شخصی سازی مدیریت دانش( بر یادگیری سازمان 
اثر می گذارند. دیگر عوامل اثرگذار عبارت اند از: پارادایم کارآفرینی، 

استراتژی کسب وکار، یادگیری سازمانی.
2-مدل تأثیر دانش ضمنی بر نوآوری

دانش ضمنی در قیاس با دانش صریح در کمک به نوآوری 
عملکرد بسیار بهتری خواهد داشت. چهار طبقه از دانش ضمنی 
موجود در سازمان عبارت اند از: 1-    مهارت های فنی: که به آن 
دانش چرایی هم می گویند. 2-    مدل های ذهنی: افراد هنگامی  
که قصد مفهوم سازی یک موقعیت را دارند، از مدل های ذهنی 
کمک می گیرند. 3-    روش های حل مسائل: دانش ضمنی، 
پایه ای برای درخت تصمیم گیری است. 4-    روش جاری 
سازمانی: مقدار زیادی از دانش ضمنی در روش های جاری 

سازمان یافت می شود.
دانش ضمنی زمانی به نوآوری منجر خواهد شد که در ساختار، 

فرهنگ، فرایندها و روش های جاری سازمان تجلی پیدا کند.
نتیجه گیری

دو موضوع غالب در رشتۀ مدیریت دانش که گفتمان عمدۀ این 
حوزه را به خود  اختصاص داده است دانش آفرینی و کاربرد دانش 
است. بر طبق ُون کروق )1998( دانش آفرینی منبع کلیدی 
نوآوری در هر سازمانی تلقی شده و فرایند توسعۀ محصل جدید در 
درون فرایند دانش آفرینی سازمانی محقق می شود. دانش آفرینی 
سازمانی به منزله بسط خطوط تولید فعلی سازمان و توسعۀ 
ساختن  فراهم  با  دانش  مدیریت  است.  جدید  محصول 
مکانیسم های هماهنگی با تبدیل منابع به توانمندی ها و در 
نهایت ایجاد نوآوری در سازمان )تولید، محصول، رویه ها، 

فرایندها و ...( نقش مهمی در این مورد ایفا می کند.

اخیرا یک تروجان دسترســی از راه دور )RAT( جدید شناســایی شــده است 
کــه از طریــق کمپین هــای فیشــینگ منتشــر می شــود. ایــن کمپین هــا در ظاهر 
جعلی ســازمان بهداشــت جهانی، اطالعات مرتبــط بــا COVID-19 را برای 

قربانیــان ارســال می کنند.
این تروجان کــه Nerbian RAT نامیده می شــود، به زبان Go نوشته شــده و شــامل تعداد 
زیــادی مکانیســم ضــد تحلیــل )anti-analysis( اســت تــا از اجــرای آن بــر روی محیط هــای 

sandbox و مجازی پیشــگیری شــود.
ایمیــل مورداســتفاده در این کمپین، شــامل یک ســند Word اســت کــه یا به صورت مســتقیم و 
یــا پــس از فشرده ســازی، به صــورت یــک فایــل RAR، بــه ایمیل پیوســت شــده اســت. این ســند 
کروهــای مخربــی اســت کــه وقتــی اجــرا شــوند، یــک فایــل batch را بــه دســتگاه منتقــل  حــاوی ما

و آن را اجــرا می کننــد. ایــن فایــل batch، یــک فایــل اجرایــی دیگــر را دانلــود و اجــرا می کنــد کــه 
به منزلــه یــک dropper بــرای payload اصلــی تروجــان Nerbian اســت.

عملکــرد تروجــان Nerbian RAT، مشــابه باقــی RAT هاســت و شــامل اجــرای دســتور، 
گرفتــن از صفحه نمایــش دســتگاه می شــود. keylogging و عکــس 

ــه کنترل هــای  ــردد ک کیــد می گ ــد، توصیــه ا ــا ایــن تهدی ــرای پیشــگیری از مخاطــرات مرتبــط ب ب
امنیتی مناســب مانند پویش به وســیله آنتی ویــروس و اســتفاده از sandbox در ســرویس پســت 
الکترونیک مدنظر قــرار گیرند تــا به این ترتیب، از دریافت ایمیل های فیشــینگ توســط کاربران 
گاهی رســانی درباره فیشــینگ می توانــد درزمینه  نهایی پیشــگیری شــود. همچنین آموزش و آ

تشــخیص و حذف ایمیل هــای فیشــینگ، پیــش از باز کــردن آن هــا، مفید باشــد.
BINARY DEFENCE  :منبع خبر  

عوامـــل تهدیـــد، پـــروژه ای بـــه نـــام Eternity را راه انـــدازی کرده انـــد کـــه 
ــود و  ــه می شـ ــرویس ارائـ ــک سـ ــکل یـ ــد Eternity به شـ ــزار جدیـ در آن بدافـ
مهاجمـــان ســـایبری، بســـته بـــه حملـــه مدنظـــر خـــود، می تواننـــد مجموعـــه 

ابـــزار بدافـــزاری را به صـــورت سفارشی سازی شـــده خریـــداری کننـــد.
ســـاختار ایـــن بدافـــزار به شـــکل مـــاژوالر اســـت و می توانـــد شـــامل ســـرقت کننده اطالعـــات، 
کنش هـــای رمـــز ارز، برنامـــه باج افـــزاری،  اســـتخراج کننده رمـــز ارز، ســـرقت کننده ترا
گســـترش دهنده کـــرم و همچنیـــن بـــات، جهـــت راه انـــدازی حملـــه DDoS باشـــد کـــه هرکـــدام 

گانـــه خریـــداری می شـــود. به صـــورت جدا

محققـــان شـــرکت امنیتـــی Analysts at Cyble کـــه پـــروژه مذکـــور را شناســـایی کرده انـــد، اعـــالم 
ــزار ارزیابـــی نشـــده، ولـــی نمونه هایـــی از  کردنـــد بااینکـــه هنـــوز تمـــام ماژول هـــای ایـــن بدافـ

فعالیـــت ایـــن بدافـــزار در محیـــط ســـایبری مشـــاهده  شـــده اســـت.
ماژول هـــای اضافـــی بدافـــزار مذکـــور، ســـاختار مکانیزه شـــده آن، نحـــوه پشـــتیبانی از 
مشـــتریان و دســـتورالعمل هایی کـــه بـــا جزئیـــات دقیـــق دربـــاره نحـــوه اســـتفاده از ایـــن بدافـــزار 
ارائـــه  شـــده اســـت، آن را بـــه یـــک ســـالح نیرومنـــد در دســـت هکرهـــای تـــازه کار و یـــک تهدیـــد 

ــران اینترنـــت بـــدل می کنـــد. ــرای کاربـ جـــدی بـ
BLEEPINGCOMPUTERs :منبع خبر  

   تهیه کننده: : تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

Nerbian RAT در حمالت سایبری پیشرو شناسایی بدافزار 

Eternity؛ مجموعـــه ای از ابزارهـــای ســـرقت کننده اطالعـــات، 
! کـــرم و باج افـــزار  ، اســـتخراج کننده رمـــز ارز

امنیت سایبری 

 ضرورت کاهش مصرف انرژی
 در توسعه کوره های ذوب قوس الکتریک

شکل 2: توسعه کاهش مصارف انرژی، الکترود گرافیتی و زمان تخلیه در کوره قوس الکتریکی شکل 1: روند رشد میزان تولید فوالد به روش کوره قوس الکتریکی در دنیا

بـا توجـه بـه توسـعه چشـمگیر اسـتفاده از کوره هـای 
قـوس الکتریکـی در سـال های اخیـر و همچنیـن 
محـدود بـودن منابـع انـرژی و تولیـد الکتریسـیته 
به ویـژه در کشـورهای اروپایـی و کشـورهای آسـیای 
شـرقی، باعـث شـده اسـت اقدامـات اصالحـی و 
بازنگری های متعددی از سوی طراحان و سازندگان 
روی تکنولوژی کوره قوس به لحاظ کاهش مصرف 

انـرژی اعمـال گـردد

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه
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توصیه های ایمنی کولرهای آبی

موفقیت فرزندان کارکنان در 
عرصه فرهنگی و هنری

ناصر سلطانی، شاغل در نورد سرد
با گذشت دو ماه از سال و اعمال تعرفه های پزشکی جدید 
توسط پزشکان، هنوز بیمه ایران تعرفه های سال قبل را 
در نظر می گیرد؛ ضمن اینکه با توجه به وضعیت بسیار بد 
تعهد بیمه ایران نسبت به دارو و همچنین با حذف یارانه ها، 

خواهشمند است فکری برای رفاه کارکنان شود.
۰۹۱3***83۹۰

علی یزدانی باغملکی، شاغل در تعمیرات مرکزی
از زحمات و تالش کلیه همکاران عزیز خصوصا کارکنان 
زحمت کش حمل ونقل تشکر می کنم و به نوبه خود از همه 
مدیران باتدبیر که با سرمایه گذاری در پروژه های توسعه و 
افزایش تولید سبب شکوفایی و درآمدزایی کشور شده اند، 

قدردانی می کنم.
۰۹۱3***۰۵3۱

 اجتمـــــا             عـــــــی

مراحلرشدکودکدرششماهگیتأثیرخندیدنکودکاندررشد

و  بپردازند  بــازی  و  تفریح  به  تا  می خندند  غریزی  به طور  کودکان 
کودکان  می دهد  نشان  مطالعات  کنند.  دریافت  عشق  همچنین 
میزان  بزرگسالی  در  اما  بخندند،  روز  در  بار  تــا۴00   300 می توانند 
ازآنجا که  می یابد.  کاهش  روز  در  بــار   ۱5 از  کمتر  به  ــراد  اف خنده 
است  الزم  اســت  مفید  بسیار  آن هــا  رشــد  در  کــودکــان  خندیدن 
کنند. والدین فرزندشان را به خندیدن تشویق 

کــودک در 6 سالگی سریع تر اســت. طــرف چــپ مغز او  مــراحــل رشــد 
به تدریج با طرف راست ارتباط برقرار می کند و او می تواند اعضای بدنش 
کودک را بهتر  را به راحتی باهم هماهنگ سازد. شما در شش ماهگی، 
درک می کنید، به طوری که می توانید شادی یا ناراحتی او را بشناسید و 
کودک احساس بهتری نسبت به  به آن پاسخ دهید. در شش ماهگی، 
اطرافیان و محیط پیرامون دارد.

با نهایت تأسف در هفته گذشته سید محمد احمدی 
شاغل در مجتمع فوالد سبا، صیاد نیازی و محسن 
براتی شاغل در نورد سرد و سید احسان موسوی 
کبر بهرامی  شاغل در فوالدسازی در غم درگذشت پدر، ا
شاغل در انرژی و سیاالت و سید جاللدین میرشمس 
شاغل در دفتر فنی سیستم ها و فناوری اطالعات در غم 
درگذشت مادر و مهدی سورانی شاغل در مجتمع فوالد 
سبا و ابراهیم اسماعیلی شاغل در فوالدسازی در غم 

درگذشت برادر به سوگ نشستند.
این غم جانکاه و ضایعه جبران ناپذیر را به محضر 
خانواده های این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و برای 
آنان علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

ابراز همدردی

ایمنی

فوالد من

موفقیت

کنار آمدن با زندگی یک شخص شیفت کار شاید دشوار 
به نظر برسد. کسی که گاهی شب ها سر کار است، 
صبح ها به خانه برمی گردد و می خوابد و یا صبح ها 
کار است و نیمه شب به خانه  تا دیروقت مشغول 
می آید. با این اوصاف، چگونه چنین زوجی زمان بیشتری را کنار هم 
بگذرانند تا رابطه عاطفی بین آن ها حفظ شود؟ ابتدا اطمینان حاصل 
کنید که از زمانی که با هم هستید بهترین بهره را می برید. می توانید 
استراحت های کوتاه یا برنامه های روتین، مانند پیاده روی یا تماشای 
یک فیلم داشته باشید. همچنین به یاد داشته باشید حتی حرکات 
کوچک برای حفظ رابطه عاطفی بسیار مهم است، مانند رعایت 
سکوت و فراهم کردن شرایط آرام در زمان استراحت همسر. هر چه این 
بستر فراهم تر باشد، او آمادگی بیشتری برای وقت گذرانی با شما خواهد 
داشت. این هفته، چند پیشنهاد برای حفظ و تقویت رابطه عاطفی با 

همسر شیفت کار داریم.
خالقانه از فناوری استفاده کنید  

فناوری به طور فزاینده ای به بخشی از زندگی روزمره و روابط ما تبدیل 
شده است. پس چرا از آن به نحو احسن استفاده نکنیم؟ ارسال متن های 
کار،  گفتن، احوال پرسی در بین  تصویری و تماس برای شب به خیر 

گر  راحت ترین و اثرگذارترین کاری است که می توان انجام داد. البته ا
همسرتان در شیفت کاری حساسی به سر می برد و نیازمند تمرکز است، 
این کار را در زمان های معین و هماهنگ شده انجام دهید. هنر گمشده 
نامه نویسی را دوباره زنده کنید. شاید ابتدا به این پیشنهاد بخندید، اما 
یک بار با چسباندن یک جمله عاشقانه روی کیف دستی همسرتان شروع 
کنید. بی شک بازخورد مثبت خواهید گرفت. از همین جا نامه نگاری را 
آغاز کنید. یادداشت های عاشقانه کوتاه کافی است. نیازی به نوشتن یک 
صفحه کامل نیست. به تدریج، این روند را تا جایی ادامه  دهید که دریابید 
گفته و دیگر مسائل را هم می توانید بنویسید و همسرتان  حتی حرف های نا
در مسیر رسیدن به محل کار، فرصت مطالعه آن در سرویس را خواهد 
گر بار اول جواب نامه شما را ننوشت، از او بخواهید که جواب شما  داشت. ا
را بدهد و آن را پیش از رفتن به سر کار، در جای معینی قرار دهد. گذاشتن 
یادداشت مخفی برای همسرتان هم جالب است. منظور ما فهرستی 
از مواد غذایی نیست که باید برای خانه تهیه کند؛ جمله ای بنویسید یا 
تصویری بکشید که می دانید باعث خنده او می شود. همین کار نشان 

می دهد که به فکر او هستید.
برنامه ریزی کنید  

گر همسرتان از شیفت شب برمی گردد، دورهمی و گفت وگو خیلی  ا

به مذاق او خوش نمی آید. اجازه دهید به اندازه کافی استراحت 
کند و سپس با او صحبت کنید. استراحت در روز برای هم صحبتی 
با شریک زندگی تان، تمام هورمون های عشقی مناسب را در مغز او 
فعال می سازد، پیوند شما را تقویت می کند و خلق وخوی همسرتان 
را بهبود می بخشد. از او بپرسید که حاال تمایل به انجام چه کاری 
دارد و آیا آماده رفتن به بیرون از خانه هست یا خیر. یکی از کلیدهای 
کثر رساندن وقت خود با همسرتان، از قبل برنامه ریزی کردن  به حدا
است. به یاد داشته باشید که به تنهایی برنامه ریزی نکنید و حتما 
با او مشورت کنید. یک توصیه این است که برای پیاده روی از خانه 
ج شوید. شاید دفعات اول خیلی سختتان باشد، اما به تدریج،  خار
به پیاده روی های دونفره و حتی همراه با فرزندان عالقه پیدا خواهید 
کرد. بیرون بودن در هوای تازه، به تحریک ذهن شما کمک می کند و 

جریان گفتگو را آسان تر می سازد.
کیفیت با همدیگر به این معناست که وقتی شریک زندگی  نداشتِن زماِن با
شما به سر کار برمی گردد، به نظر می رسد که تمام روز به سختی با هم 
صحبت کرده اید. نکته کلیدی در اینجا فراهم کردن شرایط یک مکالمه 
مؤثر و مثبت، بدون حواس پرتی است.  هفته آینده، بیشتر در این  باره 

صحبت خواهیم کرد.

آرزوی هر پدر و مادری است که فرزندی شاد و در عین 
حال، مؤدب و منظم داشته باشد. اما آیا شادی و 
بازی بچه ها در خانه و بیرون از منزل با حفظ نظم، 
به راحتی قابل مدیریت است؟ هفته گذشته از زمان و مکان نه گفتن 
به کودک و مقدماتی درباره آموزش نظم و انضباط به کودک گفتیم. در 

این شماره، بیشتر درباره شیوه آموزش نظم خواهیم گفت.
کودک موردعالقه من  

نظم در زندگی، سریعا به عادتی لذت بخش تبدیل می شود. نظم در امور 
مختلف خانه به عنوان یک هنجار پذیرفته می شود و این موضوع به رفع 
بسیاری از مشکالت، کشمکش ها و مشاجرات در مورد خوردن، حمام 
کردن و به رختخواب رفتن کمک می کند. بیشتر روان شناسان کودک 
معتقدند کودکان برای ادامه رشد سالم خود و برخورداری از بهزیستی 
عاطفی نیازمند نوعی ساختار در دنیای خارجی خویش هستند. چنین 
محیطی زمینه را برای یادگیری نیز مساعد می کند. چون وقت کافی 
برای همه کارها را فراهم می آورد. این مفهوم را می توانید با عباراتی مثل: 
»حاال وقت بازی کردن است«، »حاال می توانی هر کاری دوست داری 
انجام دهی«، »حاال وقت غذا خوردن است«، »حاال وقت خواب است« 
و... تقویت کنید. هر یک از این نشانه گذاری ها را در زندگی روزانه کودک، 

به عنوان فرصتی برای آموزش فرزندتان به کار ببرید.

اوقات غذا خوردن   
با هم غذا خوردن، از فعالیت های عمده بیشتر خانواده ها و یکی از 
بهترین روش های جمع کردن خانواده به دور هم و آموزش چگونگی 
تعامل با گروه به کودکان است، اما باید مراقب باشید، هیچ گاه اوقات 
ج تبدیل نشود و آداب به حد  ج ومر صرف غذا به میدان جنگ یا هر
معینی رعایت گردد. یعنی این گونه نباشد که اعضای خانواده صرفا 
دور میز بنشینند، چیزی بردارند و با عجله بخورند. نکته مهم، غذا 
خوردن سر ساعات مشخص است، چون این کار به ایجاد نظم در 
زندگی خانوادگی کمک می کند. در زمان صبحانه، همگی روز را با هم 
شروع می کنیم و این کار، احساس قدرت و امنیت خاطر به ما خواهد 
داد. هنگام غذا خوردن باید بر رفتارهایی خاص اصرار کرد تا این کار به 
واقعه ای توأم با آرامش و هماهنگی برای همه اعضای خانواده تبدیل 
شود. به خصوص برای کودکان خردسال، بهتر است که در محیطی آرام 
و بدون سروصدا و به دوراز مزاحمت تلویزیون و هرگونه صفحه دیجیتال  

به صرف غذا بپردازند. 
گر کودک در جمع یا میهمانی موقع غذا بدخلقی کرد، فورا او را بیرون  ا
ببرید و آرام به او بگویید که اآلن به سر سفره برمی گردید و بهتر است که 
غذایش را کامل بخورد و سپس بازی خواهد کرد. هنگام غذا خوردن، 
مباحثی را باز کنید که کودک هم بتواند درباره آن اظهارنظر کند و در 

جمع شرکت داشته باشد. در واقع، زمان غذا خوردن باید به تمرین 
گوش دادن، همفکری، گفت وگو، همکاری و آموختن انطباق با دیگران 
نیز اختصاص داشته باشد. کودک نباید قبل از تمام کردن غذا و کسب 
اجازه از والدین، سفره غذا را ترک کند. هرچند از کودکان 4  تا 5 ساله 
چنین انتظاری درست نیست، اما تمام این نکات، تمرینی برای بروز 
رفتار صحیح در آینده است. اجازه گرفتن برای ترک سفره و تشکر از مادر، 
یک رسم قدیمی و مفید است که نباید به دست فراموشی سپرده شود.

نظم دهی به زمان خواب  
نظم دادن به خواب و بیداری کودکان یکی از معضالت والدین است. 
اما اغلب، والدینی که خودشان نظمی در خواب و بیداری ندارند با 
این موضوع درگیر می شوند. الزم نیست که ساعت به رختخواب 
رفتن، زمان مشخص و تغییرناپذیری باشد. اما باید حدود مشخصی 
داشته باشد. برای مثال، زمان خواب یک شب ساعت 9 و شب دیگر 
ساعت 12 نباشد. برای کودک قصه یا شعر بخوانید تا به خواب برود. 
گر ساعات  کم کم به روال شنیدن قصه در هنگام خواب عادت می کند. ا
ج دهید،  خوابیدن را لذت بخش کنید و قدری صبر و حوصله به خر
فرزندتان حوالی 6 سالگی وارد مرحله ای می شود که به محض احساس 
خستگی، با رضایت خود و بدون وادار شدن از طرف شما، به رختخواب 

خواهد رفت. 

زندگی من و 
شیفت کاری

چگونه »والد« و 
»مربی« باشیم

اهمیت برنامه ریزی برای حفظ 
رابطه عاطفی

کودک منظم من

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

امیررحمانیانآبروی
مکانیزم های عمومی

روز بازنشستگی :  1400/0۷/30

اصغربیگیریزی
ساخت و تعمیر تجهیزات نواحی

روز بازنشستگی :  1400/0۷/30

علیقربانیاسماعیلترخانی
راه آهن

روز بازنشستگی :  1400/0۷/30

محمدسهرابی
نیروگاه

روز بازنشستگی :  1400/0۷/30

رسولصفیخانی
تعمیرات جرثقیل های نورد سرد

روز بازنشستگی :  1400/06/30

محمدتقیعلیزادهکافشانی
کز طبخ راهبری رستوران ها و مرا
روز بازنشستگی :  1400/08/30

بازنشستگان فوالد 

در شماره قبل  خبرنامه مواردی جهت  راه اندازی و   
سرویس کولرهای آبی از نظر  ایمنی بیان و توصیه شد حتما از ۴ 

کلید مینیاتوری سر راه ۴ سیم ورودی به کولر استفاده شود .
در ادامه برای استفاده از این روش باید نکات زیر را در نظر بگیرید: 
گر کولر  برای استفاده از این روش باید نکات زیر را در نظر بگیرید: 1- ا
مورداستفاده شما ۷ هزار است، کلیدهای مینیاتوری را 10 آمپر و 
گر زیر ۷ هزار است از کلیدهای مینیاتوری 6 آمپر استفاده کنید؛  ا
2- کلیدها را داخل یک جعبه قرار دهید.3- جعبه محافظ کلیدها 
را نزدیک کولر و ترجیحا در محلی غیر از پشت بام، دور از نور مستقیم 
نور خورشید و گردوغبار و باران و نزوالت جوی نصب کنید. بهترین 
مکان برای نصب کلیدها خروجی داخل راه پله به پشت بام است؛ 
گر نیاز به کابل برق داشتید از سیم کابل 4 در 1.5 استفاده  3- ا
کنید؛ نصب این کلیدهای مینیاتوری بسیار کم هزینه است و 
به ایمنی شما کمک فراوانی می کند؛ 4- موقع فعالیت بر روی 
کولر با قطع این 4 کلید، کولر کامل بی برق و ایمن است و ریسک 
برق گرفتگی با توجه به وجود الیه آلومینیومی ایزوگام و بدنه فلزی 
کولر از بین می رود؛ برای افزایش راندمان کولر و رعایت موازین 

بهداشتی پوشال های کولر آبی را هر سال تعویض کنید.

اخطار مهم:
شما باید مبانی اولیه کار با برق را بدانید. وجود برق کولر در کنار 
ک باشد. فضای بسته ای که بسیار  آب می تواند بسیار خطرنا
مرطوب است و مدام آب در آن چکه و پاشش می کند، ممکن است 
به تجهیزات برقی کولر نظیر دینام، و پمپ و آب و همچنین سیم ها 
صدمه بزند و ایجاد خطر کند. شاید کولر در تابستان گذشته خوب 
کار کرده  باشد، ولی ایراداتی در همان زمان به تدریج شکل گرفته 
باشد. توصیه ما این است که این کار را به استاد کار ماهر بسپارید.

حلما سپهری فرزند همکار گرامی عباس سپهری، شاغل در 
حفاظت فیزیکی، در مسابقات قرآن کریم و معارف اسالمی در 
بین دانش آموزان منطقه زرین شهر موفق به کسب رتبه اول در 

رشته حفظ شد.
لیلیان عباسی فرزند همکار گرامی محمود عباسی، شاغل 
در انرژی و سیاالت، در مسابقات بین المللی نقاشی کودکان و 
نوجوانان اصفهان با موضوع »شهر من، شهر زندگی« برگزیده شد 

و لوح و تندیس این مسابقات را دریافت کرد.

لیلیانعباسی حلماسپهری

اطالعیه

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی ازجمله بیمه پردازی در زمان ارائه 
تقاضا و داشتن 2 سال سابقه پرداخت حق بیمه می توانند نسبت به ارائه درخواست احتساب مدت خدمت 

نظام وظیفه خود اقدام نمایند.
پذیرش سوابق دوره های مزبور منوط به پرداخت حق بیمه متعلقه وفق ضوابط مقرر به نسبت30/۷ سهم 

بیمه شده و30/23 سهم دولت امکان پذیر خواهد بود.
 مشمولین الزم است با ثبت نام در سامانه سرویس های الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی به آدرس
 eservices.tamin.ir و با استفاده از خدمات غیرحضوری این سازمان، مبلغ مربوطه برای خرید بیمه دوران خدمت 

نظام وظیفه را به صورت آنالین پرداخت نمایند.

چگونگی احتساب مدت خدمت نظام وظیفه در سوابق بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی مشمـولین

7
03 

32
23 
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 ورزش        

مجمع راهبردی تیم های صنعت و کارگری با حضور رئیس امور ورزش فوالد 
مبارکه، جمعی از مدیران باشگاه فرهنگی ورزش فوالد مبارکه سپاهان و 
همچنین مربیان و سرپرستان تیم های صنعت و کارگری فوالد مبارکه ،شنبه 
2۴ اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی ورزشی فردوس 

اصفهان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه از مجتبی داوری مدیر اسبق ورزش کارگری باشگاه فرهنگی ورزش فوالد مبارکه 
سپاهان تجلیل شد و اسماعیل پناهنده مدیر این بخش، جلسه را با تبیین  برنامه های اجرایی 1401 

تیم های صنعت و کارگری آغاز کرد.

رئیس امور ورزش فوالد مبارکه در این جلسه از حمایت های بی دریغ مدیرعامل فوالد مبارکه، معاون 
سرمایه های انسانی، مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی، مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
و همه معاونان و مدیران شرکت تشکر کرد و حمایت از تیم های صنعت و کارگری را گامی مؤثر در 

مسیر سالمت جسم و روان کارکنان و به دنبال آن بهره وری بهتر در قطب صنعتی کشور دانست.
وی هدف اصلی از تشکیل تیم های صنعت، کارگری و بسیج را کاهش استرس و ایجاد روان و 
جسمی شاداب و سالم برای کارکنان فوالد دانست و اذعان داشت: رسالت تیم های صنعت 
فوالد مبارکه جذب نخبه ها و استعدادهای ورزشی از بین کارکنان و فرزندان فوالد و سپس 

پرورش  آنان است.

 رئیس امـور ورزش فوالد مبارکـه تیم های صنعت، کارگری و بسـیج را نماینـدگان خانواده 
بـزرگ فـوالد مبارکـه برشـمرد و از مربیـان و سرپرسـتان ایـن تیم هـا خواسـت تمـام تـالش 
خود را به کار گیرند و با اقتدار در مسـابقات اسـتانی، کشـوری و بین المللی حاضر شـوند و 
همچـون گذشـته عناویـن برتـر میادیـن ورزش قهرمانـی را برای سخت کوشـان شـرکت به 

ارمغـان آورنـد.
گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت مسـئولین ورزش صنعـت فـوالد مبارکـه بـه بررسـی مشـکالت و 
راهکارهایـی مناسـب بـرای مدیریـت بهتـر تیم هـای ورزشـی صنعـت و کارگـری پرداختنـد و 

پیشـنهاد های سـازنده و مفیـد در دسـتور کار سـال 1401 قـرار گرفـت.

برگزاری مرحله  نودم  مسابقه 

عکس ورزش در منزل

 درخشش جوانان رکاب زن سپاهان

 در لیگ برتر

عالقه منـدان بـه شـرکت در مسـابقه عکـس ورزش در   
طبـق  گذشـته،  هفته هـای  همچـون  می تواننـد  منـزل 
کـه در صفحـه ورزش شـماره های پیشـین  دسـتورالعملی 
آمـده اسـت، عـالوه بـر انجـام تمرینـات ورزشـی در مراحـل 

بعدی این مسابقه شرکت کنند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در   
پایان دور اول رقابت های تایم تریل انفرادی و استقامت جاده 
جوانان کشور تیم جوانان فوالد مبارکه سپاهان موفق شد پس از 

تیم کایا ارس مقام نایب قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

هفدهمینجامقهرمانیدردستاندخترانفوالدمبارکهسپاهان فوالدمبارکهسپاهان3شهرخودرو0؛سبقتازپرسپولیس

تیم هندبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان در بازی فینال لیگ برتر 
مقابل تأسیسات دریایی پیروز و قهرمان هفدهمین دوره مسابقات 
گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه  لیگ برتر ایران شد.  به 
کشور، تیم  سپاهان، در دیدار برگشت فینال لیگ برتر هندبال بانوان 
فوالد مبارکه سپاهان با نتیجه 3۲ بر ۲5 مقابل تأسیسات دریایی 
تهران پیروز شد و دومین قهرمانی این تیم را در این رشته رقم زد. 

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با سه گل از اسماعیلی فر، جهانی و 
کریمی توانست شهرخودرو را شکست دهد تا با توجه به اتفاقات تبریز از 
گردان  پرسپولیس سبقت بگیرد و فعال رتبه دوم را به نام خودش بزند. شا
نویدکیا که در آخرین مسابقه خود موفق به شکست پرسپولیس در 
سیرجان شده بودند، این بازی را نیز طوفانی آغاز کردند و با نتیجه 3 بر 
صفر از سد شهر خودرو گذشتند.

 ورزش         ورزش        

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله هشتاد و نهم(

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

امیدعلی فروغی 94۷903

ایمان مالکی 133۷40

حسین ایرانپور 949۷43

خانم ابودردا 88482

خبر کوتاه

اطالعیه

اطالعیه

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

به اطالع کلیه کارکنان و خانواده های محترم شرکت فوالد مبارکه می رساند شروع تست تیم های صنعت و بسیج در بخش بانوان از 
تاریخ ۱۴۰۱/۰2/2۴ تا ۱۴۰۱/۰3/۱3 خواهد بود. عالقه مندان می توانند با مراجعه به محل تمرینات طبق روز و ساعت مندرج در جدول پیوست 
اقدام نمایند. شایان ذکر است بانوان متقاضی الزم است جهت هماهنگی و ثبت نام با شماره ۰۹۱3۹۱۵8667 آقای رودانی در تاریخ های 

فوق الذکر تماس حاصل فرمایند. بدیهی است انتخاب نفرات هر تیم صرفا با نظر مربی خواهد بود.
توضیحات:

1- امور ورزش شرکت فوالد مبارکه و باشگاه هیچ گونه تعهدی در خصوص ایاب و ذهاب ورزشکاران به محل تمرینات در زمان تست نخواهند داشت 

و پرداخت هرگونه وجهی بابت ایاب و ذهاب به عهده ورزشکار است.
2- جهت رده های سنی نوجوانان و جوانان ارائه کپی شناسنامه و کارت پرسنلی شاغل فوالد مبارکه به سرپرست تیم الزامی است.

3- همراه داشتن البسه متناسب با رشته ورزشی در هنگام تست الزامی است.
4- کلیه تست دهندگان موظف به داشتن کارت بیمه ورزشی هستند و مسئولیت آن به عهده تست دهنده خواهد بود.

5- ایاب و ذهاب از داخل شرکت به محل انجام تست، طبق جدول پیوست برنامه ریزی شده است.                                        

اعالم زمان تست تیم های صنعت و بسیج بانوان در رده های مختلف سنی

برگزاری مجمع راهبردی تیم های صنعت و کارگری

یخ 1401/02/24 تا 1401/03/13  جدول تست تیم های صنعت و بسیج بانوان از تار

یخ 1401/02/24 تا  1401/03/13  جدول تست تیم های صنعت و بسیج آقایان از تار

ردیف 

ردیف 

نام تیم 

نام تیم 

رده سنی 

رده سنی 

روز و ساعت تست 

روز و ساعت تست 

روز و ساعت تست 

روز و ساعت تست 

ینات محل تمر

ینات محل تمر

پرست  نام و شماره سر

پرست  نام و شماره سر

حرکت از گیت پرسنلی 

حرکت از گیت پرسنلی 

یفات حرکت از درب تشر

تلفن سرویس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

والیبال

ژیمناستیک

تنیس روی میز

شنا

شنا ) دختران (

هاپ کیدو ) دفاع شخصی (

هاپ کیدو ) دفاع شخصی (

تنیس خاکی

آمادگی جسمانی 

کوهنوردی 

بدمینتون

دارت

فوتبال

فوتبال

دو و میدانی

بسکتبال

بسکتبال

وزنه برداری

کشتی

والیبال

کاراته

تکواندو

ژیمناستیک

والیبال

جودو

فوتسال

فوتسال

تنیس روی میز

تنیس خاکی

فوتبال

هندبال

فوتبال

شنا )پسران(

واتر پلو )پسران(

دارت )آقایان(

بزرگساالن

همه رده ها

بزرگساالن

بزرگساالن

7 الی 17 سال

همه رده ها

همه رده ها

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

جوانان

نو جوانان

بزرگساالن

پیشکسوتان

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

همه رده ها

پیشکسوتان

بزرگساالن

بزرگساالن

جوانان

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

جوانان

پیشکسوتان

8 الی 12 سال

8 الی 12 سال

بزرگساالن

یکشنبه

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

شنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

دوشنبه

پنجشنبه1401/02/29

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه

یک شنبه

یک شنبه

یک شنبه

یک شنبه

یک شنبه

یکشنبه

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

یکشنبه

یک شنبه

سه شنبه

دوشنبه

شنبه

یکشنبه

شنبه

یکشنبه

شنبه

18:30-17:00

16 - 17:30

18:30-17:00

13:45-12:30

18-16:30

16 - 17:30

16 - 17:30

18:30-17:00

17 - 18:30

9 صبح

18 - 19/30

17:30 - 19

16:30 - 18

18 - 19:30

16 - 17:30

15:30 - 17

14:30 - 16

14:30 - 16

14:30 - 16

14:30 - 16

16 - 17:30

14:30 - 16

16 - 17:30

15:30 - 17

14:30 - 16

17 - 18:30

17:30 - 19

14:30 - 16

17 - 19:30

17 - 18:30

18 – 19/30

18 – 19/30

18-16:30

18-16:30

20:30-19

سه شنبه

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

***

پنج شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

پنجشنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

سه شنبه

جمعه

سه شنبه

دوشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

دوشنبه

18:30-17:00

16 - 17:30

18:30-17:00

13:45-12:30

18-16:30

16 - 17:30

16 - 17:30

18:30-17:00

17 - 18:30

***

15:00 - 16:30

17:30 - 19

16:30 - 18

18 - 19:30

16 - 17:30

15:30 - 17

14:30 - 16

14:30 - 16

14:30 - 16

14:30 - 16

16 - 17:30

14:30 - 16

16 - 17:30

15:30 - 17

14:30 - 16

17 - 18:30

17:30 - 19

14:30 - 16

9 – 11

16 - 17:30

18 – 19/30

18 – 19/30

18-16:30

18-16:30

20:30-19

مجموعه فردوس سالن چندمنظوره

اصفهان، خیابان ابن سینا، سالن حضرت علی

اصفهان، ورزشگاه تختی

استخر فوالد

تشگاه، مجموعه فردوس، استخر شماره یک آ

مجموعه صفاییه سالن رزمی

اصفهان، مجموعه فردوس، طبقه فوقانی استخر 2

مجموعه فردوس زمین تنیس خاکی

مجموعه فردوس سالن چندمنظوره

جنب زمین چمن اسکیت کوه صفه اصفهان

اصفهان، خیابان آمادگاه، ورزشگاه سجادی

اصفهان، ورزشگاه تختی

تشگاه، مجموعه فردوس، چمن مصنوعی آ

تشگاه، مجموعه فردوس، چمن مصنوعی آ

بهارستان

تشگاه، مجموعه فردوس، سالن چند منظوره آ

مبارکه خیابان فتح المبین سالن خلیج فارس

شهرک صفاییه، مجموعه ورزشی صفاییه

شهرک صفاییه، مجموعه ورزشی صفاییه

شهرک صفاییه، مجموعه ورزشی صفاییه

شهرک صفاییه، مجموعه ورزشی صفاییه

شهرک صفاییه، مجموعه ورزشی صفاییه

اصفهان، خیابان ابن سینا، سالن حضرت علی

تشگاه، مجموعه فردوس، سالن چند منظوره آ

مبارکه، ورزشگاه 22 بهمن، خانه جودو

شهرک صفاییه، مجموعه ورزشی صفاییه

شهرک صفاییه، مجموعه ورزشی صفاییه

شهرک صفاییه، مجموعه ورزشی صفاییه

تشگاه، مجموعه فردوس، زمین تنیس خاکی آ

شهرک صفاییه، مجموعه ورزشی صفاییه

مبارکه، سالن 22 بهمن

، زمین چمن طبیعی اصفهان، نیروگاه شهید عباسپور

تشگاه، مجموعه فردوس، استخر شماره دو آ

تشگاه، مجموعه فردوس، استخر شماره یک آ

اصفهان، ورزشگاه تختی

منتظری

عارف نیا

محبی

نیکخواه

جامی

ابراهیمی

ابراهیمی

درخشنده فر

فاطمی

جمالی پور

منتظری

شاه منصوری

منتظری

منتظری

بهرامی

کیخسروی

بردستانی

باقریان

بیگی

منتظری

راد

ترابی

نکویی

رودانی

کیانی

خدادادی

فنرکش

کریمیان

ع زار

خالویی

سلیمانی

قاسمیان

جامی

جامی

صفایی

09130239391

09132186759

09133761272

09131262497

09010043183

09138171490

09138171490

09134263546

09133034799

09131361826

09130239391

09379565017

09162031150

09162031150

09139651982

09133888848

09131045167

09132388242

09138078417

09131299405

09136809460

09361914832

09131009746

09139158667

09131366024

09138647695

09138704640

09130352052

09132378262

09131661388

09133198263

09132050223

09010043183

09010043183

09138746602

خرازی: 15:30 گیت: 15:45

****

خرازی: 15:30 گیت: 15:45

****

****

****

****

خرازی: 15:30 گیت: 15:45

خرازی: 15:30 گیت: 15:45

****

****

16:00

****

****

15:00

15:00

14:00

14:00

14:00

14:00

15:30

14:00

****

15:00

14:00

16:30

****

14:00

15:00

15:30

****

16:30

****

****

****

9132366558 -15:50

****

9136884525 -15:50

****

****

****

****

9132366558 -15:50

9132366558 -15:50

****

****

9139370512

****

****

9135504715

9139281764

9132395183

9131821082

9131821082

9131821082

9335732927

9131821082

****

9138245062

****

9133361667

****

9131841082

****

9139281764

****

9139370512

****

****

****



انصاری شیخ 

امام صادق )علیه السالم(:
آن  و  نکردند  شکرش  و  داد  مردمی  به  نعمت هایی  خداوند 
کرد و  گرفتار  نعمت ها وبال آن ها شد؛ و مردمی را به مصیبت ها 

صبر کردند و بالها برای آن ها نعمت شد.

3030303030302929 1411121110101110
شنبه                          07 خردادجمعه                         06 خردادپنجشنبه                05 خرداد چهارشنبه                    04 خردادسه شنبه                 03 خرداد دانلود نسخه پی دی افدوشنبه                        02 خردادیکشنبه                          01 خردادشنبه             31  اردیبهشت

حدیث

 فرهنــݡگــــی

)علیه السالم(  صادق  جعفر  امام   
که متولد ۱7  ششمین امام شیعیان است 
ربیع االول 83 قمری در مدینه است. پدرش 
و مادرش  )علیه السالم(  امام محمدباقر 
فاطمه ملقب به ام فروه است، برادرانش 
عبداهلل، علی، عبیداهلل و ابراهیم بودند و 
همچنین دو خواهر با نام های ام سلمه و زینب 

نیز داشت.
امام جعفر صادق )علیه السالم( زمانی به دنیا 
آمد که پدربزرگش امام سجاد )علیه السالم( بر 
شیعیان امامت می کرد و عبدالملک بن مروان 
خالفت بنی امیه را در دست داشت. او از همان 
کودکی تا 14 سالگی شاهد امامت پدربزرگ خود 
بود و از آن پس به مدت 19 سال پدر را در منصب 

امامت شیعیان یاری کرد.
علی رغم پیشنهادهایی که به ایشان می شد، 
خالفت را نپذیرفتند و در هیچ فعالیت سیاسی 
حضور نداشتند. راه درآمد و شغل اصلی امام 
کشاورزی بود وایشان با دستان خود کار کرده و 

مخارج زندگی را تأمین می کردند.
به عقیده شیعه دوران امامت امام جعفر صادق 
)علیه السالم( 34 سال بوده که با اواخر حکومت 
امویان و اوایل حکومت عباسیان مصادف 
بوده است. امام صادق )علیه السالم( با پنج 
تن از خلفای بنی امیه، هشام بن عبدالملک، 
ولید بن یزید بن عبدالملک، یزید بن ولید بن 
عبدالملک، ابراهیم بن ولید و مروان بن محمد 
ملقب به حمار و دو تن از خلفای بنی عباس 
ابوالعباس عبداهلل بن محمد معروف به سفاح 
و ابوجعفر معروف به منصور دوانیقی معاصر بود.

یکی از بزرگ ترین وظایفی که امام جعفر صادق 
)علیه السالم( در دوران امامت خود بر عهده 

در پی حمله عراق به ایران، ۱2 لشکر   
عراقی به سمت خرمشهر روانه شدند که با 
مقاومت گردان دژ نیروی زمینی ارتش،  گردان 
پاسداران  و  بوشهر  دریایی  تفنگداران 
خرمشهر و بومیان خرمشهر روبه رو شدند. 
نهایتا عراق توانست پس از 3۴ روز خرمشهر را 
تسخیر کند. در این نبرد از هر دو طرف حدود 7 
هزار نفر کشته و مجروح شدند و تعداد چند 
وجود  با  شد.  منهدم  زرهی  خودرو  صد 
مقاومت ایرانی ها، به دلیل نرسیدن نیروی 
کمکی، تجهیزات، مهمات، نیروی نظامی و 
قرارداشتن زیر آتش سنگین توپخانه ارتش 
عراق و بمباران های پیاپی نیروی هوایی 
عراق، سرانجام با دستور شفاهی مقامات 
ایرانی، نیروهای مقاومت پس از خارج کردن 
مردم، از طریق رودخانه کارون، از شهر خارج 

شدند.
فرماندهی مقاومت خرمشهر را سرهنگ علی 
قمری فرمانده داوطلب گردان دژ خرمشهر و 
ناخدا هوشنگ صمدی، فرمانده گردان تکاوران 
دریایی ارتش، محمد جهان آرا فرمانده سپاه 
خرمشهر و حبیب اهلل سیاری که یکی از تکاوران 
زبده ارتش بود به عهده داشتند. گرچه صدام 
وعده فتح یک روزه خرمشهر، سه روزه خوزستان 
و دوهفته ای ایران را می داد، اما با مقاومت 
مردمی و ارتش در خوزستان، به اشغال خرمشهر 

کتفا کرد. و حصر آبادان ا
سرانجام با ملحق شدن نیروهای تازه نفس لشکر 
11 پیاده عراق به نیروهای محاصره کننده درگیر 
در خرمشهر، این شهر سقوط کرد. عراق ابتدا 

نام گذاری روز 3۱ اردیبهشت به نام روز   
پیوند اعضا توسط شورای عالی انقالب 
فرهنگی صورت گرفته است. ثابت شده بدون 
رضایت خانواده، اهدای عضو افراد مرگ مغزی 
باعث اثر بد بر خانواده و جامعه می شود؛ 
گاهی جامعه در  بنابراین ارتقای فرهنگ و آ
از  افراد مرگ مغزی  از  زمینه اهدای عضو 

ضروریات است.
روزانه ۷ تا 10 نفر در کشور به دلیل نرسیدن عضو 
پیوندی فوت می کنند و این در حالی است که 
فقط اعضای یک چهارم افراد دچار مرگ مغزی 
در کشور اهدا می شود. با مرگ مغزی و تخریب 
سلول های مغزی کسی به زندگی بازنمی گردد؛ 
بنابراین الزم است با فرهنگ سازی برای اهدای 
عضو، به انجام این کار و تصمیم گیری راحت تر 

برای خانواده ها کمک کرد.
کیفیت  پیوند عضو تنها راه ادامه حیات با 
بیمارانی است که دچار نارسایی شدید قلب، 

امام جعفر صادق 
)علیه السالم(

آزادسازی خرمشهر

اهدای عضو؛ فرصتی 
برای زندگی دوباره

مناسبت

مناسبت

مناسبت

مشاهیر

مرتضـــی فرزنـــد محمـــد امیـــن شوشـــتری 
در  انصـــاری،  شـــیخ  بـــه  معـــروف  دزفولـــی 
هجدهمیـــن روز مـــاه ذی الحجـــه بـــه ســـال ۱2۱۴ 
کمـــال دیـــن و اتمـــام نعمـــت در  روز غدیـــر، روز ا
ک یکـــی از اخـــالف  شـــهر دزفـــول از ســـالله پـــا
نامـــدار  انصـــاری، صحابـــی  جابربـــن عبـــداهلل 
پیامبـــر اســـالم صلـــی اهلل علیـــه و آلـــه پـــا بـــه 

عرصه وجود نهاد.
پـــدرش شـــیخ محمدامیـــن از مبلغیـــن و مروجیـــن 
شـــریعت مقـــدس اســـالم و مـــادرش دختـــر یکـــی از 
علمـــای محـــل و بانویـــی پرهیـــزکار و باتقـــوا در عصـــر 
خـــود، هـــر دو از اخیـــار و نیـــکان و صالحـــان عصـــر 
گرفتـــن  کودکـــی بـــه فرا بوده انـــد. او از همـــان دوران 
ـــار  قـــرآن و معـــارف اســـالمی پرداخـــت و بـــه زودی آث

ـــد. گردی نبـــوغ و ذکاوت در او مشـــاهده 
در  قمـــری  هجـــری   1232 ســـال  در  او 
هیجده ســـالگی همـــراه پـــدرش به قصـــد زیـــارت 
کـــرد و در  عتبـــات عالیـــات بـــه عـــراق مســـافرت 
کربـــال بـــه توصیـــه عمـــوی مکرمـــش شـــیخ حســـن 
کـــه از  انصـــاری بـــه خدمـــت ســـید محمـــد مجاهـــد 
ـــان  ـــر او مهم ـــید و ب ـــود، رس ـــال ب کرب ـــدار  ـــای نام علم
نخســـت،  مالقـــات  همـــان  در  تصادفـــا  شـــد. 
مجاهـــد  ســـید  عالمـــه  و  او  بیـــن  مباحثـــه ای 
در  جمعـــه  نمـــاز  حرمـــت  یـــا  وجـــوب  پیرامـــون 
کـــه طـــی آن ســـید مجاهـــد  دوران غیبـــت درگرفـــت 
ـــا توجـــه بـــه طـــرز بیـــان و شـــیوه اســـتدالل شـــیخ،  ب
بـــه اســـتعداد و نبـــوغ او پـــی بـــرد و آینـــده ای بســـیار 
بـــر  پـــس  کـــرد.  بـــرای او پیش بینـــی  درخشـــانی 
ـــد و ایـــن  گزی ـــال اقامـــت  کرب اســـاس پیشـــنهاد او در 

اقامـــت چهـــار ســـال بـــه طـــول انجامیـــد.
عصـــر،  آن  بـــزرگ  اســـاتید  محضـــر  از  انصـــاری 
همچـــون خـــود ســـید مجاهـــد و شـــریف العلماء 

ـــه موطـــن  کســـب فیـــض نمـــود و بعـــد ب ـــی  مازندران
ــاه در  کوتـ ــت  ــت. پـــس از اقامـ ــود بازگشـ ــی خـ اصلـ
گردیـــد  موطـــن، مجـــددا رهســـپار نجـــف اشـــرف 
زمـــان،  متبحـــر  فقیـــه  درس  در  حضـــور  بـــا  و 
کاشـــف الغطاء بـــه تکمیـــل  مرحـــوم شـــیخ موســـی 
معلومـــات خـــود پرداخـــت و پـــس از مدتـــی توقـــف 
در نجـــف بـــاز بـــه دزفـــول مراجعـــت نمـــود و آن 
کـــه شـــیخ مرتضـــی بـــه مرتبـــه ای از  هنگامـــی بـــود 
کـــه در برخـــی از معـــارف  ـــود  علـــم و تبحـــر رســـیده ب

اســـالمی از اســـاتید خـــود نیـــز پیشـــی داشـــت.
در ســـال 1240 هجـــری قمـــری، شـــیخ تصمیـــم 
رضـــا  امـــام  حضـــرت  زیـــارت  بـــرای  گرفـــت 
از  و در ضمـــن  بـــرود  بـــه مشـــهد  )علیه الســـالم( 
حـــوزه علمیـــه آن شـــهر نیـــز بازدیـــد بـــه عمـــل آورد. 
کـــه دیگـــر فـــراق فرزنـــد برایـــش میســـر  مـــادر شـــیخ 
ـــی داد. اصـــرار  ـــت نم ـــافرت رضای ـــه ایـــن مس ـــود ب نب
ــه  ــیخ بـ ــرانجام شـ ــه سـ کـ ــید  ــی رسـ ــه جایـ ــادر بـ مـ
قـــرآن متوســـل شـــده و مســـئله را بـــه اســـتخاره 
کـــرد، ایـــن  کـــه قـــرآن را بـــاز  گذاشـــت و هنگامـــی  وا
ــر دیدگانـــش پدیـــدار شـــد: َوال  ــریفه در برابـ آیـــه شـ
ـــوُه  ـــِك َوجاِعل ـــا راّدوُه إِلَي ّ ـــي إِن ـــي َوال تَحَزن تَخاف
ــليَن. ایـــن آیـــه شـــریفه مربـــوط بـــه  ــَن الُمرَسـ ِمـ
کـــه  )علیه الســـالم(  موســـی  حضـــرت  داســـتان 
نویـــد پیامبـــری و رســـالت او بـــود. مفهـــوم ایـــن آیـــه 
گشـــت و بـــه  باعـــث تســـکین دل مضطـــرب مـــادر 

مســـافرت فرزنـــدش رضایـــت داد.
شـــیخ انصـــاری در ایـــن مســـافرت زیارتـــی و علمـــی، 
کاشـــان  از حوزه هـــای علمـــی بروجـــرد، اصفهـــان و 
کـــرد و در برخـــی از آن حوزه هـــا مدتـــی  نیـــز دیـــدن 
کاشـــان مدتـــی در محضـــر درس  گزیـــد و در  اقامـــت 
عالمـــه مرحـــوم مـــال احمـــد نراقـــی صاحـــب مســـتند 
الشـــیعه شـــرکت جســـت. در عیـــن حـــال بـــه تألیـــف 

معرفی کتاب

ناشر :
انتشارات شهید ابراهیم 
هادی

خاطـــرات  و  زندگی نامـــه  »طیـــب«  کتـــاب 
ـــر  ـــه ُح ـــه ب ک ـــت  ـــی اس ـــب حاج رضای ـــهید طی ش
نهضـــت امـــام خمینـــی )ره( مشـــهور اســـت. ایـــن 
نویســـندگان  از  گروهـــی  همـــت  بـــه  مجموعـــه 

تهیه شده و به چاپ رسیده است.  
همـــکاری  بـــا  بـــار  چندیـــن  حاج رضایـــی  طیـــب 
کـــرد تـــا اعتراضـــات  دربـــار پهلـــوی، اشـــرار را بســـیج 
کنـــد.  و تظاهـــرات خیابانـــی انقالبیـــون را ســـرکوب 
او همچنیـــن در 28 مـــرداد 1332 نقـــش پررنگـــی 
کودتـــا و بازگردانـــدن شـــاه داشـــت. بـــا وجـــود  در 
ایـــن، طیـــب در لحظـــه ای از زندگـــی اش، مســـیر 
خـــود را تغییـــر می دهـــد و بـــه حمایـــت از مـــردم و 
بـــا  و مخالفـــت  )ره(  امـــام خمینـــی  از  پشـــتیبانی 
قیـــام  در  حضـــور  به دلیـــل  او  می پـــردازد.  دربـــار 
15 خـــرداد 1342 دســـتگیر می شـــود و ســـرانجام 

آتـــش تیربـــاران می شـــود. توســـط جوخـــه 

کتاب می خوانیم: در بخشی از 
حـــاج  و  طیـــب  وقتـــی  قبـــل  ســـال  می گفـــت: 
اســـماعیل را به ســـختی شـــکنجه دادنـــد بـــه اینجـــا 
ــه  کـ ــد  ــرار دادنـ ــلول هایی قـ ــا را در سـ ــد. آن هـ آوردنـ
نـــور نداشـــت و مرطـــوب بـــود. بـــدن ایـــن دو نفـــر 
گاهـــی می آمدنـــد و از زیـــر  زخمـــی و خســـته بـــود. 
ـــد  ـــلول می ریختن ـــل س ـــه داخ ـــطل آب ب ـــک س در، ی
بدتـــر  زخم هایشـــان  و  شـــوند  اذیـــت  بیشـــتر  تـــا 
گاهـــی از  کننـــد.  شـــود، بلکـــه به نوعـــی همـــکاری 
دربـــار یـــک ســـرهنگ می آمـــد و بـــا طیـــب حـــرف 
ــه بـــه  کـ گفـــت: »کاری  ــار بـــه طیـــب  مـــی زد. یـــک بـ
کاغـــذ  کـــه نکـــردی، الاقـــل بیـــا تـــو ایـــن  گفتیـــم  تـــو 
کـــه بـــه شـــاه وفـــادارم و از محضـــر شـــاه  بنویـــس 
معـــذرت می خواهـــم. شـــاه را بـــه ولیعهـــد قســـم 
بـــده، مـــن نامـــه را می بـــرم و برایـــت عفـــو می گیـــرم.« 
ـــه از  گ گفـــت: »ا ـــود  کـــه عصبانـــی شـــده ب طیـــب هـــم 
کار  ایـــن در رفتـــم بیـــرون، خـــودم می دونـــم چـــی 
می برمـــش!«  آوردمـــش  کـــه  همون طـــور  کنـــم. 
ــر او آدم  ــه دیگـ کـ ــد  ــید، فهمیدنـ ــه رسـ کـ ــا  ــه اینجـ بـ

ســـابق نیســـت.
کتابینو    منبع: سامانه 

طیب
یم   مجبور

معرفی فیلم

فیلم سینمایی »مجبوریم«محصول سال ۱3۹7 است. این 
جایزه  پنج  برنده  فیلم  این  دارد.  اجتماعی  مضمونی  فیلم 
بین المللی است که در این میان سه جایزه  بین المللی آن، بهترین 
گران است. جایزه  بین المللی بهترین فیلم از  فیلم از نگاه تماشا
گران فستیوال وزول فرانسه، جایزه  بین المللی بهترین  نگاه تماشا
گران »چینه چیتا« هلند، جایزه  اصلی بهترین  فیلم از نگاه تماشا
گران و جایزه  بهترین فیلم هیئت  فیلم، جایزه  بهترین فیلم تماشا
داوری نتپک ) شبکه ارتقای سینمای آسیاوپاسیفیک( فستیوال 
آسیاتیکای رم از جوایز »مجبوریم« است. فاطمه معتمدآریا، نگار 
جواهریان، پارسا پیروزفر، پردیس احمدیه، مجتبی پیرزاده، 
همایون ارشادی، پریوش نظریه، بهمن فرمان آرا، ژاله علو، بابک 
کریمی، رضا بهبودی و مریم بوبانی در این فیلم ایفای نقش 

کرده اند.
درمیشیان  قبلی  فیلم های  همه  مانند  هم  مجبوریم  فیلم 
شخصیت هایش را در دل جامعه ای سرشار از مشکالت بی پایان قرار 
می دهد. شخصیت های فیلم جدید رضا درمیشیان در تنگناهای 
گرچه بخشی از اشتباهاتی که در این مسیر  بسیاری قرار می گیرند که ا
می کنند بر عهده خودشان است، اما در نهایت به دلیل قرارگرفتن 
در موقعیت های ویران کننده به تنهایی باعث وخیم ترشدن اوضاع 
می شوند؛ بنابراین تصویری که فیلم از شخصیت هایش ارائه می دهد، 

کستری است. تصویری خا
کستری باقی  دقیقا مانند رنگ پردازی فیلم که تا آخرین ثانیه هم خا
می ماند. هر کدام از شخصیت های فیلم مجبوریم به سهم خودشان 
انسان هایی گرفتار در مشکالت روزمره هستند که برای حل شدن 
مشکالتشان تالش می کنند، اما به دلیل ساختار و بستر آلوده ای که 
در آن گرفتار شده اند در نهایت نمی توانند از وضعیت بغرنجی که در آن 
ج شوند. این همان تصویری است که درمیشیان  گرفتار شده اند، خار

دوست دارد از شخصیت هایش ارائه دهد.
کـه بـه شـکل واضحـی از سـوی  فیلـم مجبوریـم فیلـم دقیقـی اسـت 
یـک کارگـردان دغدغه منـد کارگردانـی شـده و بـه همیـن دلیـل عنوانـی 
گرچه جدیدترین فیلم درمیشـیان  واقعـی و باورپذیر به نظر می رسـد. ا
قابل مقایسـه با بهتریـن فیلم هـای او یعنـی فیلـم »عصبانی نیسـتم« و 
ح کـردن  فیلـم »النتـوری« نیسـت، امـا حرف هـای بسـیاری بـرای مطر
دارد. درمیشـیان در ایـن فیلم،ماننـد همـه فیلم هـای قبلـی اش، پس 
از یـک ارائـه یـک روایـت سرشـار از جزییـات و تکان دهنـده بـه سـراغ 
پایانی باز می رود تا سرنوشت شـخصیت های فیلم خود را به مخاطب 

گـذار کنـد. وا
        منبع: سینماتیکت
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گرد بـــه هـــم جـــذب  اشـــتغال ورزیـــد و آن چنـــان ایـــن اســـتاد و شـــا
کاشـــان عزیمـــت  کـــه شـــیخ از  کـــه معـــروف اســـت هنگامـــی  شـــدند 
کـــه مـــن از  نمـــود، عالمـــه مـــال احمـــد نراقـــی فرمـــود: اســـتفاده ای 
ـــرد؛  ـــه او از مـــن ب ک ـــود  ـــودم، بیـــش از اســـتفاده ای ب ایـــن جـــوان نم
گفـــت مـــن در مســـافرت های مختلـــف افـــزون بـــر پنجـــاه  و هـــم او 
کـــه هیچ یـــک از ایشـــان ماننـــد شـــیخ  مجتهـــد مســـلم دیـــدم 

ـــود. ـــی نب مرتض
ــاق  ــان به اتفـ کاشـ ــال اقامـــت در  ــار سـ ــی پـــس از چهـ ــیخ مرتضـ شـ
ـــارت و چهـــار  ـــه مشـــهد رســـید. پـــس از زی ـــرادرش شـــیخ منصـــور ب ب
مـــاه اقامـــت در آن شـــهر و تمـــاس بـــا علمـــا و رجـــال فقـــه و فقاهـــت 
آن دیـــار بـــه تهـــران رســـید و مدتـــی نیـــز در تهـــران اقامـــت ورزیـــد. 
پـــس از شـــش ســـال مســـافرت علمـــی و پربـــار به اتفـــاق بـــرادر بـــه 
گرفـــت و چنـــد  دزفـــول بازگشـــت و مـــورد اســـتقبال اهالـــی قـــرار 
گزیـــد، امـــا اقامـــت در آن شـــهر روح تالشـــگر  ســـالی در آنجـــا اقامـــت 
گرفـــت دوبـــاره  کنجـــکاو او را قانـــع نمی ســـاخت. لـــذا تصمیـــم  و 
ــراد  ــت افـ ــی، می توانسـ ــز علمـ ــرا در آن مرکـ ــردد، زیـ ــف بازگـ ــه نجـ بـ
فراوانـــی را از علـــم سرشـــار خـــود بهره منـــد ســـازد، ازایـــن رو در ســـال 
کرســـی تدریـــس آن  گردیـــد و بـــه  1249 هجـــری قمـــری عـــازم نجـــف 
گردیـــد. حـــوزه علمـــی نشســـت و مرجعیـــت شـــیعه بـــه او منتهـــی 
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گرفت، مقابله با افکار غلط و فرقه های متعددی بود 
که دین اسالم و تشیع را تهدید می کرد. ازاین رو با 
برگزاری کالس های متعدد در مدینه، کوفه، مکه و 
همچنین بصره توانست حقایق اسالم را بر همگان 
روشن کند و با اثبات برتری اسالم و دیدگاه تشیع، 

پایه های اسالم و مذهب شیعه را استوار نگه دارد.
در آن زمان یعنی از سال 114 قمری تا سال 140 قمری 
که دوران به وجود آمدن عقاید مختلف بود و تشویش 
فراوانی جامعه اسالم را در برمی گرفت، امام فرصت 
مناسبی داشت تا از سیاست کناره بگیرد و مکتب 
جعفری را به وجود بیاورد. این مکتب با نام دیگر 
شیعیان دوازده امامی نیز شناخته می شود. پس از 
به قدرت رسیدن عباسیان، همان طور که آن حضرت 
پیش بینی کرده بود فشار بر شیعیان افزایش یافت و 
با روی کار آمدن منصور این فشار به اوج خود رسید. 
امام جعفر صادق )علیه السالم( نیز از این فشارها 

مستثنا نبود.
 این دوران، یعنی چند سال آخر عمر آن حضرت 
برخالف دوران اولیه امامتشان، دوره سختی ها و 
انزوای دوباره آن حضرت و حرکت تشیع بود. او در روز 
25، ماه شوال، سال 148 هجری به دسیسه منصور 
داونیقی خلیفه عباسی و توسط جعفربن سلیمان 
کم وقت مدینه، با  پسرعموی منصور با همراهی حا

میوه زهرآلود مسموم شده و به شهادت رسید.
پیکر امام صادق )علیه السالم( در مدینه، قبرستان 
بقیع و کنار مزار پدرش دفن شد .به او لقب شیخ 
که در میان یازده امام دیگر  االئمه را داده اند، چرا

طوالنی ترین عمر را داشت.
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برای اشغال خرمشهر دو گردان فرستاده بود، اما با 
مقاومت نیروهای ایرانی مجبور شد بیش از دو لشکر 
اعزام کند. پل خرمشهر روز دوم آبان 59 مسدود شد 
و ورود و خروج به شهر پس از آن به آسانی میسر نبود. 
عراق این روز را تصرف خرمشهر دانست، درحالی که 
مقاومت نیروها ادامه داشت و دشمن نتوانسته بود 

بر تمامی شهر تسلط یابد. 
خرمشهر تا 3 خرداد 1361 در اشغال نیروهای 
عراق باقی ماند و نهایتا با عملیات بیت المقدس 
توسط نیروهای ایران باز پس گرفته شد. آزادسازی 
خرمشهر در حقیقت از اهداف مرحله چهارم عملیات 
بیت المقدس بود. در شامگاه شنبه، 1 خردادماه 
1361، مرحله چهارم این عملیات با اعالم رمز یا 
محمدبن عبداهلل از بی سیم فرماندهی قرارگاه مرکزی 
کربال به واحدهای عمل کننده، با هدف آزادسازی 

خرمشهر آغاز شد.
در پایان این نبرد عالوه بر پایان بخشیدن به 19 ماه 
اشغال بخشی از حساس ترین مناطق خوزستان و 
آزادسازی خرمشهر، ضربه ای سنگین به توان رزمی و 
روحیه نیروهای عراقی وارد آمد. در جریان آزادسازی 
خرمشهر حدود 16 هزار نیروی عراقی کشته و زخمی 
شدند و همچنین 19 هزار نفر نیروی عراقی به اسارت 

نیروهای ایرانی درآمدند.
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کلیه، کبد و موارد دیگر هستند و در فهرست انتظار 
پیوند عضو قرار دارند و ادامه حیات و ارتقای کیفیت 
زندگی آنان وابسته به این فرایند درمانی است. 
اهدای عضو، دادن فرصتی برای حیاتی دوباره و 
امید به فردای بیمارانی است که شمع وجودشان 
لحظه به لحظه رو به خاموشی است و بخشش 
عضو می تواند آن ها را وارد زندگی دوباره کند. اهدای 
عضو و نجات افراد بدون تردید تمرینی زیبا برای 

بخشندگی است.
جا دارد یاد و خاطره داریوش براتی از پرسنل 
که در سال  گرامی بداریم  شرکت فوالد مبارکه را 
1391 در سانحه تصادف دچار مرگ مغزی شد 
و با اهدای اعضای بدن خود سه نفر را از مرگ 

نجات داد.
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