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فوالد مبارکه الگوی موفق خصوصی سازی در کشور

مدیرعامل فوالد مبارکه در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطرح کرد؛

یادداشت مدیر مسئول

در گفتمان حماسه انقالبی، اسالمی و ملی مردم ایران در نظام 
جمهـوری اسـالمی ایـران، تاریـخ 14 و 15 خـرداد از اهمیـت ویـژه ای 
برخـوردار اسـت؛ 14 خـرداد، روز رحلـت حضـرت امـام خمینـی )ره(، 
بنیان گـذار نظـام جمهـوری اسـالمی و 15 خـرداد سـالروز روشـنگری، 

بیداری دینی و تولد ایران نوین اسالمی است.
امـام خمینـی )ره(، مجموعـه ای از فضایـل و مـکارم اخالقـی بـود و بـدون 
تردیـد، شـخصیت وارسـته، عالـم و خداجـوی او، نقـش مؤثـری در بسـیج 
مردم و پیروزی انقالب شکوهمند اسـالمی داشت، شخصیتی خدامحور 
و خدا جو که با انقطاع از تعلقات دنیوی، سـالک حقیقـی راه حق و الگوی 
بی بدیلی  برای تشـنگان عدالـت علـوی و رهـروان حکمت و تدیـن و تعهد 

بـود.
التـزام به دیـن اسـالم، تکیه بر عـزم، اراده و خواسـت مـردم، برپایـی عدالت 
اجـتــماعی، ایسـتادگی در برابـر قدرت هـای اسـتکباری و حفـظ وحـدت 
ازجملـه مهم تریـن دغدغه هـای بنیان گـذار انقـالب اسـالمی بـود و آنچـه 
از گفتمـان ایـن بزرگ مـرد تاریـخ میهـن اسـالمی بیـش از همـه بـه چشـم 
می خـورد، تکیه بـر اسـتقالل، خودکفایـی، بـاور بـه توانمنـدی جوانـان و 

خودبـاوری اسـت.
نکتـه ای کـه نشـان دهنده عمـق نگـرش حضـرت امـام خمینـی )ره( بـه 
مسـائل اسـتراتژیک، حسـاس و تعیین کننـده در سرنوشـت ملت ایـران در 
کیـد رهبر  طول تاریـخ بـوده، مسـئله خودکفایی اسـت که همـواره مـورد تأ

معظـم انقـالب اسـالمی نیـز قـرار داشـته و دارد.
کید بر   مبنای سـیره فکری و عملی امام بزرگـوار )ره( در حکمرانی دینـی، تأ
اسـتقالل همه جانبـه از غـرب و شـرق و تکیه بـر تـوان داخلی بـود. امـام)ره( 
همیشـه بـه دنبـال آن بـود کـه روحیـه خودبـاوری و اعتمادبه نفـس را در 

جامعـه غـرب زده و شـرق گرای آن دوران ترویـج کنـد کـه ظهـور و بـروز ایـن 
گفتمان را در برهه های حسـاس تاریخی انقالب اسـالمی ایران، به ویژه در 

دوران دفـاع مقـدس شـاهد بوده ایـم.
 آنچه روشن است این است که مسیر استقالل و اتکا به توانمندی داخل 
کشور، سند راه روشنی است که توسط حضرت امام خمینی )ره( بنیان 
کید بیشتر در گفتمان رهبر  نهاده شده و این نگرش در ابعاد وسیع تر و با تأ
معظم انقالب، آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( وجود دارد. گفتمانی 
منطبق بر واقعیت که فالح و صالح جامعه اسالمی  در گرو آن دانسته شده 
است و خوشبختانه این نگرش در شرکت فوالد مبارکه به عنوان مولود 

انقالب اسالمی، به درستی و به حقیقت عینیت یافته و به پیش می رود.
 در شـرایط جنگ اقتصـادی، تحریـم و فشـارهای مختلف خارجـی و بعضا 
داخلـی، فـوالد مبارکـه به عنـوان نمـادی از عـزم جامعـه انقالبـی بـااراده، 
توانمنـد و خوداتـکا، همـت و تـالش خـود را در جهـت اسـتقالل کشـور و 
رونق تولید به کار بسـته و خوشبختانه به  توفیقات وسـیعی در این زمینه 

دسـت یافتـه اسـت.
تولید محصوالت موردنیاز کشور و بی نیازی از واردات و جلوگیری از خروج 
ارز، اشـتغال زایی تعـداد زیـادی از نیروهـای متعهـد، متخصـص و جـوان 
ایرانـی، توسـعه و رونـق جای جـای کشـور اسـالمی، بومی سـازی هـزاران 
قطعه و تجهیـز و  رکـورد زنـی در حـوزه تولید فـوالد در بخش هـای مختلف، 
بخشـی از توفیقات حاصل شـده در مسـیر تحقق گفتمان حقیقی انقالب 
اسـالمی در شـرکت فوالد مبارکه بوده که مایه افتخار نظام اسـالمی است. 
غ از بیـان و شـعار، نشـانگر پایبندی عملـی مدیـران و کلیه  مسـائلی که فار
کارکنان شـرکت فوالد مبارکه بـه روش و منش حضـرت امام خمینـی )ره( و 

فرمایشـات رهبر معظـم انقالب اسـالمی اسـت.

 فوالد مبارکه؛ مبتنی بر گفتمان انقالبی 
و  در مسیر آرمان های امام راحل )ره(

انتصاب

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، رسول پورسعادت به سمت سرپرست حسابرسی داخلی 
منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:
به موجب این حکم، به سمت سرپرست حسابرسی داخلی منصوب می گردید تا با حفظ ارزش های اسالمی، احترام به 
کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت در فوالد مبارکه است انجام وظیفه 

نمایید.
گفتنی است رسول پورسعادت دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری است که پیش از این در سمت رئیس برنامه ریزی 

مالی مشغول به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، محمدحسین خرمی به سمت مدیر اجرای پروژه های 
فوالدسازی منصوب شد.

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

انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است محمدحسین خرمی دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است که 

پیش از این در سمت رئیس اجرای پروژه های فوالدسازی مشغول به فعالیت بوده است.
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تولید فوالد کشور در سال جدید افزایشی آغاز شد
در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ تولید انواع اقالم فوالدی افزایش 2 تا 7 درصدی نسبت به مجموع تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته است.

گذاری دولت ۱۸۷ شرکت و ۳۰۰ دارایی در فهرست وا
گذاری قرار دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق قانون بودجه امسال ۱۸7 شرکت با درصد دارایی های مختلف و ۳۰۰ عنوان دارایی در دستور وا

و  رئیس  با  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، فتح خرمشهر را نماد 
تغییر یک معادله تلخ به یک معادله شیرین و تحقق نجات 
ملی دانستند و با اشاره به عوامل این تغییر معادله گفتند: 
قاعده عبور از شرایط سخت، پیچیده و تلخ و رسیدن به 
پیروزی و موفقیت، عملکرد جهادی، عزم راسخ، ابتکار 
عمل، ازخودگذشتگی، نگاه بلندمدت و در رأس همه آن ها 

اخالص و توکل به خداوند متعال است.
مدیریت  اصلی  ارکان  از  را  اسالمی  شورای  مجلس  ایشان 
کشور برشمردند و با اشاره به دشواری ها و پیچیدگی های 
مدیریت کشورها در شرایط خطیر کنونی بین المللی، همه قوا و 
دستگاه ها را به درک اهمیت جایگاه خود و همکاری صمیمانه 
کید کردند: شناخت صحیح توانایی ها  با یکدیگر فراخواندند و تأ
و آسیب پذیری ها یکی از مسائل بسیار ضروری است، زیرا 
دشمن بیش از آنکه به توانایی های خود امیدوار باشد به خطا و 

اشتباه های ما چشم دوخته است.
کید بر اینکه مجلس شورای اسالمی  حضرت آیت اهلل خامنه ای  با تأ
یکی از ارکان و اضالع اصلی مدیریت کشور و دارای جایگاه مهمی 
است، خاطرنشان کردند: نمایندگان مجلس از شهرهای مختلف 
و حتی از شهرهای کم جمعیت نیز باید به جایگاه مجلس چنین 
دیدگاهی داشته باشند و متوجه پیچیدگی مدیریت کشور باشند.
رهبر انقالب با اشاره به تعبیر سابق خود از مجلس یازدهم به عنوان 
مجلس انقالبی افزودند: بعضی ها از این تعبیر خوششان نیامد، 
که مردم نمایندگانی را برای  اما این یک تعبیر حقیقی بود، چرا
این مجلس انتخاب کردند که شعارها و جهت گیری های  آن ها 

انقالبی بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، انقالبی ماندن را مهم تر از انقالبی 
بودن خواندند و خاطرنشان کردند: بعضی افراد در سال های اول 
انقالب بسیار پرشور و حرارت و به تعبیری سوپرانقالبی بودند، اما 
استقامت و طاقت ماندن در این راه را نداشتند و نتوانستند در 
مسیر بمانند؛ بنابراین مشکل تر      از      انقالبی بودن، انقالبی ماندن 

فردی و جمعی مجلس است.
رهبر انقالب، »پایبندی کامل به قانون اساسی و تکالیف آن« 
را شاخصه دیگر نماینده انقالبی دانستند و گفتند: البته یکی از 
چیزهایی که نشانه انقالبی بودن نیست نطق های میان دستوِر 

پرشور همراه با اعتراض و عصبانیت است.
رهبر انقالب اسالمی با بیان چند نمونه از مسائلی که باید در 
برنامه هفتم مورد توجه قرار بگیرد، افزودند: در برنامه هفتم برای 
مسائلی مانند کشاورزی، یا مسئله معدن که ظرفیت های کشور 
در آن دست نخورده یا با استحصال بدون ارزش افزوده است، و 
یا مسئله صنعت که راهبرد کشور در این بخش نامعلوم است، 
به صورت علمی و مسئله محور سند و برنامه نوشته شود. البته 

امکانات کشور و موضوع آمایش سرزمینی نیز در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایراسین، در همایش مدیران حراست 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، 
حراست شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از حراست های برتر 

انتخاب شد.
گزارش، حراست شرکت فوالد مبارکه با انجام  بر اساس این 
فعالیت های چشمگیر و پیگیری همراه با صداقت و اهتمام 
در جهت برنامه ریزی منسجم، سازماندهی مؤثر و استفاده 
از فناوری های جدید و تحول دیجیتال در راستای اجرای 
سیاست ها و خط مشی های ابالغی حراست کل و حراست مرکزی 

ایمیدرو گام های مؤثری برداشته است.
گفتنی است حراست شرکت فوالد مبارکه در راستای عمل به 
فرامین مقام معظم رهبری، همواره سعی کرده با پیش بینی و 
پیشگیری ضمن صیانت از کارکنان، از منافع و مصالح شرکت 

فوالد مبارکه حفاظت و حراست کند.

درمحضر والیت

خبر

خـبــــــــــــــــــر

 انقالبی ماندن
 مهم تر   از  انقالبی بودن است

حراست شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان حراست برتر انتخاب شد

فوالد مبارکه؛ نماد صنعت سبز کشور
پنـــــجم ژوئن هـــــــــر سال به عنــــــوان روز جهانی 
گاهی و اقدام  محیط زیست، روزی برای ترویج آ
جهانی برای محیط زیستی پایدار است که از سال 
1972 نام گذاری شده و به بزرگ ترین پلتفرم جهانی برای اطالع رسانی 
عمومی محیط زیست، جهت دست یابی به اهداف توسعه پایدار 
تبدیل شده است و میلیون ها نفر از شرکت های بزرگ، دولت ها و 

جوامع در سراسر جهان آن را گرامی می دارند.
روز جهانی محیط زیست در سال 2022 با شعار »تنها یک زمین« بر رویکرد 
زندگی پایدار در هماهنگی با طبیعت تمرکز دارد. این شعار نیز در سال 1972 
در نخستین گردهمایی حفاظت از محیط زیست معرفی شد و رویکرد آن 
این بود که این سیاره تنها خانه ماست که بشریت باید از منابع محدود 

آن محافظت کند.
خانواده بزرگ فوالد مبارکه در راستای تحقق شعار جهانی محیط زیست 
در سال 2022، »تنها یک زمین«، به دنبال تغییر سیستم های اجتماعی 

و اقتصادی خود در جهت بهبود رابطه با طبیعت و درک ارزش آن است. 
رویکردهای اقتصاد چرخشی و تحول دیجیتال و حفاظت از زیست پذیری 
جوامع محلی در راستای تحقق مسئولیت اجتماعی، ما را به داشتن 
محیط زیستی پایدار برای زندگی امن برای خود و آیندگان هدایت می کند.

توسعه پایدار توسعه ای است که بدون به خطر انداختن توانایی نسل های 
آینده نیازهای خود را تأمین کند. از مهم ترین موضوعات مطروحه در 
توسعه پایدار، بحث محیط زیست و منابع طبیعی ملت هاست که حفظ 
و نگهداری آن، به نوعی اجازه دادن به نسل های بعد و آیندگان، برای 
استفاده از این منابع خدادادی است. ما امید داریم که با اقدامات خود 
گامی مؤثری در حل بحران های سه گانه جهانی فعلی، یعنی تغییرات آب 

و هوایی، تنوع زیستی و آلودگی برداریم.
شعار روز جهانی محیط زیست در سال 2022، طبیعت و مردم را در مرکز 
فعالیت های محیط زیستی قرار می دهد و ریشه های کار اصولی و حیاتی 
حفاظت از محیط زیست را به ما یادآوری می کند. واحد محیط زیست 

شرکت فوالد مبارکه ذی نفعان خود شامل آیندگان، جامعه، کارکنان و 
نهادهای قانونی را بخش اصلی فلسفه وجودی خود می داند و در جهت 
تحقق اهداف خود، تالش می کند با پیش بینی، شناسایی و درک نیازها 
و انتظاراتشان و فراتر رفتن از آن ها، ارزش آفرینی کند و تجربه خوشایندی 
برای ایشان فراهم آورد. این سازمان با ذی نفعان خود روابطی پایدار 
مبتنی بر گشودگی، شفافیت و احترام متقابل برقرار می کند و همواره 
تجربه ها و برداشت های آن ها را پایش کرده و به هرگونه بازخوردی، به طور 

سریع و اثربخش پاسخ می دهد.
شرکت فوالد مبارکه ضمن گرامیداشت روز جهانی محیط زیست، بر ایجاد 
تغییرات متحول کننده از طریق سیاست ها و انتخاب های ویژه به سمت 
ک تر و سبزتر تالش می کند. این در حالی است که در طی سه  صنعت پا
دهه فعالیت خود، گام های ارزشمندی در حفاظت از محیط زیست 
برداشته و سرمایه گذاری های کالنی )بالغ بر  یک میلیارد دالر( در این 

راستا انجام داده است.

رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسالمی: 

در همایش مدیران حراست ایمیدرو؛

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

ویداد  ر نخستین  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران از 
وز  ۳1 اردیبهشت ماه تا ۳ خردادماه به مدت 4 ر
با حضور سران ۳ قوه، رؤسای اتاق ها و وزرای مرتبط، نمایندگان 
مجلس و مهمانانی از کشورهای خارجی در مرکز همایش های 
سالن اجالس سران برگزار شد و شرکت فوالد مبارکه نیز با حضور 
در آن و برپایی غرفه ای در نمایشگاه جانبی این رویداد، به معرفی 

توانمندی ها و دستاوردهای اقتصادی خود پرداخت.
گذاری ها برای  هدف از برگزاری این همایش، شناسایی چالش های وا
تهیه سند جامع خصوصی سازی است که می تواند به بهبود کیفیت 
دارایی های تجاری دولت منجر شود. در این همایش بین المللی، 
گذشته با حضور مجریان و  عملکرد خصوصی سازی طی 20 سال 
دست اندرکاران خصوصی سازی در سطح وزرای مربوطه و شرکت های 
مادر تخصصی در حوزه های مختلف قوانین و روندهای اثرگذار بر 

گذاری های دولت مورد نقد و بررسی قرار گرفت. وا
در کنار این همایش، 1۵ نشست تخصصی برگزار شد که محمدیاسر 
طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در نشست علمی »فرصت ها و 
چالش های بنگاه های دولتی« اظهار کرد: امروز با شرکت هایی روبه رو 
گی های این  هستیم که تا حدی خصوصی شده اند و بهتر است ویژ
شرکت ها را بررسی کنیم و توصیه هایی برای این ساختار داشته باشیم.

چالش هایی که پیش روی شرکت های خصولتی است
وی با بیان اینکه شرکت های خصولتی با چالش های زیادی ازجمله 
اسمی بودن مدیریت غیردولتی و وجود مدیریت دولتی روبه رو هستند، 
کارآمد نظارتی مواجهیم، به گونه ای که  افزود: در این شرایط با نظام نا
برخی از ساختارهای نظارتی دولتی که قبال وجود داشته دیگر نیست، 
اما ساختارهای نظارتی جایگزین در برخی از قسمت ها دیده می شود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه اغلب مجموعه های 
خصولتی نه خصوصی هستند و نه تخصصی، ابراز داشت: در این زمینه 
می توان به زیرمجموعه های وزارت رفاه ازجمله صندوق بازنشستگی، 

برخی از بانک ها و شرکت های شبه دولتی اشاره کرد.
وی با اشاره به سیاست زدگی شرکت های شبه دولتی و ورود برخی افراد 
غیرمتخصص سیاسی به ویژه در هیئت مدیره این شرکت ها، ادامه داد: 
که کمتر از  در این شرایط این شرکت ها با بالتکلیفی هایی مواجه اند، چرا
۵0 درصد از سهام آن ها در اختیار دولت است و این امر، این شرکت ها را 
در زمینه افزایش سرمایه و قوانینی مانند منع به کارگیری بازنشستگان 

دچار مشکل کرده است.
طیب نیا با بیان اینکه سازمان های نظارتی در مواردی به شرکت های 
خصولتی ورود می کنند، تصریح کرد: هنوز مشخص نیست که این 
نهادها اجازه ورود به این شرکت ها را دارند یا خیر،  اما آن ها  اعتقاد دارند 

چون دولت سهم دارد، باید نهادهای نظارتی نیز   ورود کنند.

مردمی سازی اقتصاد یکی از اهداف اصلی 
خصوصی سازی

وی گفت: در گذشته زنجیره ای در صنایعی مانند فوالد بوده که توسط 
دولت نظام مند شده بوده، اما در خصوصی سازی این زنجیره پاره شده 
است. از سوی دیگر، فوالد سهام هایی در حوزه سهام عدالت داشته که 

در زمینه توزیع این سود نیز با چالش هایی روبه رو هستیم.
ضرورت  خصوص  در  ادامه  در  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
خصوصی سازی اظهار داشت: مردمی سازی اقتصاد در اجرای این 
طرح یکی از اصلی ترین اهداف بود که هنوز محقق نشده و باید در این 

زمینه مالکیت آحاد جامعه را در نظر بگیریم.
گذاری ها  وی با اشاره به ضرورت کنترل اهداف خصوصی سازی در وا
گفت: در این زمینه مواردی مانند ارتقای بهره وری و رشد سرمایه گذاری 

باید رعایت شود.
تشکیل کنسرسیوم های تخصصی برای اداره بنگاه های 

اقتصادی به دست افراد متخصص 
طیب نیا گفت: امکان تجمیع توانمندی ها باید در خصوصی سازی ها 
گذاری  مورد توجه باشد. در این زمینه ساختار هایی داریم که علی رغم وا

همچنان به دست دولتی ها اداره می شوند و این امر باید اصالح شود.
افراد  اقتصادی به دست  بنگاه های  افزود: در این شرایط،  وی 
غیرمتخصص اداره می شود. این شرایط باید اصالح شود و برای این کار 
باید کنسرسیوم های تخصصی تشکیل دهیم و مدیریت آن را به  افراد 

متخصص بسپاریم.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه خوشبختانه در صنایع فوالدی 
گفت: این  مدیریت همواره به دست افراد متخصص بوده است، 
مجموعه ها توانستند خودشان را حفظ کنند که منجر به شفافیت و 

ثبات در فعالیت بنگاه ها شده است.
ضرورت ترویج فرهنگ خصوصی سازی در کشور

وی ترویج فرهنگ خصوصی سازی را در کشور ضروری دانست و ابراز 
داشت: تا وقتی فرهنگ خصوصی سازی را در کشور ایجاد نکنیم موفق 
نخواهیم بود؛ تا وقتی تولید ثروت ارزش نباشد و سرمایه دار در منظر 
عموم،  پلید و منفور است و تا وقتی نگاه  مثبت  به شرکت موفق وجود 

ندارد، در خصوصی سازی موفق نخواهیم شد.
طیب نیا گفت: در این شرایط بخش هایی که به معنای واقعی خصوصی 
هستند، هیچ کدام جرئت اعالم میزان دارایی و اموال و شفاف سازی را 
ندارند. این در حالی است که در دنیا این موضوعات کامال شفاف است 

و با استفاده از این ابزار برند شرکت ها توسعه می یابد.
وی با بیان اینکه در ایران یک برند برای بزرگ شدن مدام در حال 
استفاده از عناوین مختلف است، گفت: به همین دلیل است که ما برند 
ویژه در بازارهای جهانی نداریم. این در حالی است که برندهای موفق 

در جهان درآمدی بیشتر از درآمد کل کشور ما دارند.

فوالد مبارکه الگوی موفق خصوصی سازی در کشور
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه بخش خصوصی نیز باید متعهد 
گر  به توسعه سرمایه گذاری و حفظ و توسعه اشتغال باشد، گفت: ما ا
بخواهیم موفق باشیم، باید الگوهای موفق خصوصی سازی را ارزیابی 
و دالیل موفقیت آن ها را احصا کنیم و مورد استفاده قرار دهیم. از سوی 
دیگر الگوهای ناموفق را ارزیابی کنیم تا از تکرار آن خودداری شود. این 
در حالی است که ما شاهد تکرار اشتباهات خصوصی سازی در کشور 

هستیم.
کنون وجود  وی افزود: این امر در دولت های مختلف از دولت هشتم تا
گذاری  داشته و همواره این اشتباهات تکرار شده است؛ برای مثال وا

برای رد دیون امری اشتباه است که تکرار می شود.
طیب نیـا بـا بیـان اینکـه الگوهـای موفـق در خصوصی سـازی کشـور 
ازجمله گـروه مپنا و فـوالد مبارکـه هسـتند، ادامـه داد: یکـی از دالیل 
موفقیت این دو  صنعـت الگوبرداری از الگوهـای موفق جهانی بوده 
گذاری مورد توجه قرار گرفته است،  است که یا از ابتدا و یا در حین وا
ضمـن اینکـه ظرفیت هـا و محدودیت هـای بومـی را در ایـن برنامـه 

لحـاظ کرده انـد.
یکپارچگی در ساختار؛  رمز پیروزی شرکت های موفق در 

گذاری عرصه وا
وی با بیان اینکه شرکت های موفق خصوصی سازی دارای تیم های 
مدیریتی قوی و بدون حاشیه از نظر تغییرات سیاسی دولت ها بوده اند، 
اضافه کرد: باید توجه داشت با وجود اینکه مدیران عامل این شرکت ها 
تغییر کرده اند، بدنه اجرایی پایدار بوده است و این بیانگر وجود نظام 

مدیریتی پایدار است.
کرد: شرکت های موفق در عرصه  مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح 
گذاری همواره یکپارچگی را در ساختارهایشان حتی در توسعه نیز  وا
حفظ کرده اند و این امر منجر به حفظ بهره وری و سودآوری در شرکت 

شده است که اقبال خوبی نسبت به سهام این شرکت ها وجود دارد.
ضرورت استفاده از الگوهای بومی موفق برای ادامه 

خصوصی سازی
وی گفت: نگاه توسعه ای در بنگاه های اقتصادی موفق در زمینه 
خصوصی سازی همواره وجود داشته است. این نگاه فراملی بوده و 
حتی در اوج تحریم ها،  پروژه هایی فراتر از مرزها داشته اند که این امر 
به واسطه ساختارهای مستحکم و مدیریت دانش موجود در این 

شرکت ها بوده است.
طیب نیا گفت: شرکت های موفق در خصوصی سازی،  بومی سازی 
بیش از 90 درصد را در تحریم ها داشته اند و باید از این الگوهای 
بومی موفق برای ادامه خصوصی سازی استفاده شود. همچنین 
کنسرسیوم های تخصصی باید برای خصوصی سازی ایجاد شود و 

متخصصان این امر را مدیریت کنند.

فوالد مبارکه الگوی موفق خصوصی سازی در کشور
مدیرعامل فوالد مبارکه در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران مطرح کرد؛

یکـی از دالیـل موفقیـت گـروه مپنـا و فـوالد مبارکـه 
الگوبرداری از الگوهای موفق جهانی بوده است که 
گذاری مورد توجه قرار گرفته  یا از ابتدا و یا در حین وا
اسـت، ضمن اینکه ظرفیت هـا و محدودیت های 

بومی را در ایـن برنامه لحـاظ کرده اند

بازدید رئیس مجلس  از غرفه شرکت فوالد مبارکه
 در همایش خصوصی سازی در اقتصاد ایران

آیین رونمایی از مستند ایستاده در افق در حوزه هنری اصفهانتجلیل از رابطین نماز در شرکت فوالد مبارکه همایش ارزیابی اشتیاق شغلی شرکت های گروه فوالد مبارکه

عکس نوشت

یادداشت
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کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه کشور در دهه 9۰
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اعالم کرد: در دهه 9۰ به دلیل تورم باال و رشد اقتصادی تقریبا صفر، درآمد سرانه کشور ۳۰ درصد کاهش یافت.

رتبه نخست اصفهان ازلحاظ وجود معادن
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان گفت: اصفهان ازنظر وجود معادن در رتبه نخست و ازنظر تولید محصوالت معدنی در جایگاه سوم قرار دارد.

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

به گزارش خبرنگار فوالد، استفاده از فناوری های روز 
دنیا برای رسیدن به خودکفایی در تولید مواد اولیه 
برای کاهش وابستگی به دیگر کشورها سیاستی 
است که سال هاست در دستور کار بخش های مختلف صنعتی، 
کنون دستاوردهای خوبی نیز در  دانشگاهی و ... قرار گرفته و تا

پی داشته است.
در این بین رسیدن به فناوری تولید محصوالت پرکاربرد وارداتی تأثیر 
بسزایی در رشد اقتصادی کشور دارد که این امر در صنعت فوالد بسیار 

محسوس است.
دست یابی به فناوری ورق کورتن با ضخامت پایین، یکی از آخرین 
کشور در مجتمع فوالد سباست و با  دستاوردهای صنعت فوالد 
دست یابی به این فناوری، وابستگی کشور به واردات این محصول هر 

چه بیشتر کاهش خواهد یافت.
ورق کورتن مقاوم در برابر خوردگی اتمسفر دریایی است

محمود محمدی فشارکی، مدیر مجتمع فوالد سبا در خصوص 
این دستاورد مهم به خبرنگار فوالد گفت: ورق کورتن مقاوم در برابر 
خوردگی اتمسفر دریایی است که در ساخت کانتینرهای حمل ونقل 

دریایی مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه متقاضیان این فناوری در ایران برخی از شرکت های 
کانتینرساز هستند، افزود: این شرکت ها برای تأمین ورق ها در درب، 
بدنه و کف از ورق کورتن استفاده می کنند که البته ضخامت این ورق 

در هرکدام از این بخش ها متفاوت است.
مدیر مجتمع فوالد سبا ادامه داد:البته در گذشته تولید ضخامت های 
بیش از 3میلی متر این محصول در مجتمع فوالد مبارکه بومی سازی 
شده بود، اما این بار ضخامت پایین تری از این محصول به صورت 

کالف گرم در فوالد سبا تولید گردید.
وی بـا بیان اینکـه بـا تولیـد ورق کورتن بـا ضخامـت کمتـر از 3 میلی متر 
در فوالد سبا،وابسـتگی کشـور به واردات این محصـول کاهش یافت، 
اضافـه کـرد: تا قبـل از ایـن،  ورق هـای کورتـن ضخامـت پایین از  کشـور 
چیـن و جمهـوری هـای اسـتقالل یافتـه شـوروی سـابق بـه کشـور وارد 

می شـد.
محمدی فشارکی در خصوص میزان تولید ورق کورتن در فوالد سبا 
تصریح کرد: باید توجه داشت که تولید این محصول بسته به سفارش 
متقاضیان است و ما بر اساس سفارش مصرف کنندگان داخلی، آن را 

تولید می کنیم تا نیاز کشور به واردات در این زمینه کاهش یابد.
تولید ورق کورتن مطابق با استانداردهای جهانی

آرش حاجی پور، رئیس متالورژی و برنامه ریزی تولید مجتمع فوالد سبا 
نیز در خصوص تولید ورق کورتن در این مجتمع به خبرنگار فوالد گفت: 

ورق کورتن در حقیقت فوالدی با استحکام باال و مقاوم به خوردگی 
اتمسفری است که مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید شده و کاربرد 
گن های حمل  آن در کانتینرهای حمل ونقل دریایی، پل سازی وا

ریلی، مدول های پیشگرم هوا در نیروگاه های تولید برق و... است.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به فناوری ساخت ورق کورتن، عناصری 
مانند مس، نیکل، کروم و فسفر    را     اضافه کرده ایم و با طراحی صحیح 
در قسمت های ریخته گری مداوم و نورد به پارامترهای موردنظر 
مشتری بر اساس استانداردEN10025 -5   از منظر خواص مکانیکی 

و استاندارد ASTM G101 از منظر مقاومت به خوردگی رسیده ایم.
رئیس متالورژی و برنامه ریزی تولید مجتمع فوالد سبا با اشاره به اینکه 
در گذشته این ورق در کشور با ضخامت باال تولید شده است، افزود: در 
گذشته برای تولید ضخامت های پایین این گرید، باید از سیکل نورد 
گرم و نورد سرد استفاده می شد که با توجه به استحکام زیاد این ورق 
که عمده  مشکالت متعددی برای واحد نورد سرد ایجاد می کرد و ازآنجا
مصرف این ورق در کشور، مخصوصا در حوزه کانتینرها با توجه به 
اهمیت بسیار زیاد وزن برای آن ها، ضخامت کمتر از 2 میلی متر است، 
عمال تولیدهای قبلی پاسخگوی کامل نیاز مشتریان نبود؛ بنابراین با 
تالش های صورت گرفته در مجتمع فوالد سبا این محصول تنها با نورد 
گرم تولید می شود که باعث کاهش قیمت، افزایش کیفیت محصول و 

در نتیجه افزایش رضایت مشتری خواهد شد.
وی با بیان اینکه تولید ورق کورتن با ضخامت کمتر از 3 میلی متر 
کرد: تولید این  کانتینر بوده است، تصریح  کاهش وزن  به منظور 
محصول کمک قابل توجهی به تولید کانتینرهای دریایی در کشور 
خواهد کرد و محدودیت های موجود در بخش حمل ونقل دریایی 
ناشی از عدم امکان ورود کانتینرهای خارجی به بنادر کشور را مرتفع 

خواهد ساخت.
روح اهلل جمالی، کارشناس فوالدسازی فوالد سبا نیز در ارتباط با تولید 
ورق کورتن به خبرنگار فوالد گفت: اضافه کردن هرکدام از عناصر به 
آلیاژ فوالدی برای تولید این ورق قابلیت خاصی به آن می دهد. عناصر 
اصلی کروم و نیکل منجر به استحکام بخشی فوالد می شود و برای 

کیفیت سطح ورق از فسفر استفاده می گردد.
وی با بیان اینکه حداقل اختالف قیمت یک کیلوگرم ورق ساده فوالد 
ساختمانی با ورق کورتن یک دالر است، ادامه داد: باید توجه داشت 
که این فناوری یکی از درخواست های مشتریان از فوالد مبارکه بوده که 
در طرح توسعه فوالد سبا مورد بررسی قرار گرفت و به تولید رسید و به 

سبد محصولمان اضافه شد.
فناوری تولید ورق کورتن در اختیار مجتمع فوالد سبا

کورتن  کرد:مراحل طراحی پارامترهای تولید ورق  جمالی اضافه 

ضخامت پایین کامال به دست کارشناسان مجتمع فوالد  سبا  انجام 
شده است.

محسن امین، کارشناس تولید ریخته گری فوالد سبا نیز با بیان اینکه 
برای تولید ورق کورتن بخش ریخته گری شرکت به صورت کامل درگیر 
شد، گفت: برای تولید این محصول تولید ریخته گری تختال و اسلب 

تبدیل به ورق کورتن می شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی روند تولید ورق کورتن در مجتمع فوالد سبا 
افزود: پارامترهایی تعریف شد که بر اساس آن توانستیم با سرعت 4 متر 

ریخته گری به فناوری تولید ورق کورتن برسیم.
کارشناس تولید ریخته گری فوالد سبا با بیان اینکه تولید ورق کورتن با 
کمترین خطا محقق شد، ادامه داد: برای تولید این محصول تغییرات 
که به لطف الهی این موضوع  کردیم  اساسی در ریخته گری ایجاد 

نتیجه بخش بود.
نیازسنجی از مشتریان

ناصر گنجی، کارشناس متالورژی و روش های تولید فوالد سبا نیز با 
بیان اینکه ورق کورتن بر اساس نیازسنجی های مشتریان در دستور 
کار قرار گرفت، اظهار کرد: برای اجرای این امر بررسی، تحقیق و 
شبیه سازی کردن محصول انجام شد تا در نهایت به ساخت برسیم.

ح تست های زمینه ای  وی ضمن اشاره به اینکه برای اجرای این طر
بررسی هماهنگی با کارشناسان و آماده سازی خط انجام شد، اضافه 
کرد: همه می دانند تولیدات مشخص با حجم باال و تغییر ایجاد کردن 
در خطوط مشکالت خاص خود را دارد، اما برای این امر، ما فوالد را 
شناسایی کردیم تا مقاوم به خوردگی اتمسفری باشد و سپس طرح را 

برای مدیران ارائه کردیم تا نهایت به نتیجه رسیدیم.
کارشناس متالورژی و روش های تولید فوالد سبا با بیان اینکه ورق 
کورتن عمر طوالنی تری نسبت به دیگر ورق های ضخیم تر دارد، افزود: 
عمر باالی این ورق هزینه باالتر تولید را در محل مصرف جبران می کند.
کسید شدن با   گنجی ادامه داد: ورق کورتن در مجاورت هوا به جای ا
کسیدها را روی سطح چسبنده و ماندگار می کند و این  کنترل فرایند، ا
امر باعث می شود با توجه به الیه ایجادشده روی ورق، زنگ زدگی به 

بخش های درونی ورود نکند.
کید کرد: مقاومت به خوردگی اتمسفری، جوش پذیری نسبتا  وی تأ

خوب و پایداری رنگ های روی آن از ویژگی بارز ورق کورتن است.
کارشناس متالورژی و روش های تولید فوالد سبا با بیان اینکه ورق 
کورتن به دو صورت با رنگ و بدون رنگ مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت، اضافه کرد: این محصول در حالت بدون رنگ در سازه های بزرگ 
استفاده می شود و در رطوبت های بیشتر، آلیاژ رنگ کرده در اختیار 

مشتریان قرار خواهد گرفت.

دست یابی مجتمع فوالد سبا به فناوری ساخت ورق کورتن

محمود محمدی فشارکی، مدیر مجتمع فوالد سبا

آرش حاجی پور، رئیس متالورژی و برنامه ریزی تولید مجتمع فوالد سبا

روح اهلل جمالی، کارشناس فوالدسازی فوالد سبا

ناصر گنجی، کارشناس متالورژی و روش های تولید فوالد سبا

 فوالد مبارکه رتبه برتر
کرد کسب  کشور را   مسئولیت های اجتماعی 

شرکت فوالد مبارکه در چهارمین رویداد جایزه 
مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی، 
رتبه برتر مسئولیت های اجتماعی در میان بنگاه های 

اقتصادی کشور را از آن خود کرد.
به گزارش خبرنگار فوالد، شرکت فوالد مبارکه در چهارمین رویداد جایزه 
مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی که شامگاه شنبه 31 
اردیبهشت ماه در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد، 
رتبه برتر مسئولیت های اجتماعی در میان بنگاه های اقتصادی کشور 

را از آن خود کرد.

گفتنی است شرکت فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت های اجتماعی، 
فعالیت های ارزشمند و ماندگاری انجام داده که می توان به ایجاد اشتغال 
پایدار، فعالیت های بزرگ عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در استان و منطقه 
کز بهداشتی و  کسیژن موردنیاز مرا و تأمین رایگان بیش از 2۵ هزار تن ا

درمانی سراسر کشور، از ابتدای همه گیری ویروس کرونا اشاره کرد.
شایان ذکر است که در این رویداد 70 شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی کشور 
ازجمله فوالد خوزستان، فوالد مبارکه، شرکت نفت پارس، شرکت پودر 
شیر مشهد، پاالیش نفت الوان، بانک مسکن، سنگ آهن گهر زمین، 

پتروشیمی شیراز، شرکت رایزکو حضور داشتند.

همچنین شرکت های پاالیش نفت آبادان، پاالیش نفت تبریز، فوالد زرند 
گرس، آهن و فوالد غدیر ایرانیان، شرکت صنعتی  ایرانیان، پتروشیمی زا
چادرملو، بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، بیمه کوثر، آلومینای ایران، 
جهاد نصر کرمان، گروه صنعتی انتخاب جزو دیگر شرکت کنندگان این 
برنامه بودند. شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت فوالد هرمزگان، 
سازمان منطقه آزاد انزلی، پتروشیمی بیستون، فوالد غدیر نی ریز، نستله 
ایران، یونیلیور ایران، زعفران مصطفوی، پوالد ترشیز، لبنیات بل روزانه، 
لوله سازی اهواز، ایریسا، منطقه آزاد کیش، شرکت دخانیات ایران نیز دیگر 

حاضران این جمع بزرگ را تشکیل می دادند. 

افتخاری دیگر برای صنعت فوالد کشور؛

مجمع عمومی فوق العاده شــرکت ســرمایه گذاری 
توســعه معادن و فلزات ســهامی عام روز یکشنبه 
مــورخ 14۰1/۰۳/۰1 بــا حضــور صاحبــان ســهام و یا 
نماینــدگان قانونــی آن هــا، حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی 
شــرکت در ســالن تــالش مجموعــه فرهنگــی ورزشــی وزارت کار 
و امــور اجتماعــی بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی به صــورت 

حضــوری و در فضــای مجــازی به صــورت زنــده برگــزار شــد.
در ایــن مجمــع کــه ریاســت آن را مرتضــی شــبانی، مدیــر امــور مجامع 
بر عهــده داشــت، پــس از اعــالم رســمیت جلســه، دســتور جلســه برابر 

دعوت نامــه توســط رئیــس مجمــع قرائــت و ســپس افزایــش ســرمایه 
129 درصــدی شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معــادن و فلــزات 
از مبلــغ 84,000 میلیــارد ریــال بــه مبلــغ 192,420 میلیــارد ریــال از 
محــل مطالبــات حــال شــده، آورده نقــدی و ســود انباشــته به منظور 
ج انجام شــده بابــت مشــارکت در افزایــش ســرمایه  جبــران مخــار
شــرکت های ســرمایه پذیر و اصــالح ســاختار مالــی، مــورد تصویــب 
مجمــع قــرار گرفــت. گفتنــی اســت 40 درصــد ایــن افزایــش ســرمایه از 
 محل ســود انباشــته و مابقی از طریــق آورده نقــدی و مطالبــات حال

 شده است.

تصویب افزایش سرمایه 129 درصدی شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات

خبر  کوتاه

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه مطرح کرد؛

 ضرورت تسهیل مدیریت حمل ونقل 

برای تأمین منافع گروه فوالد مبارکه

به گـزارش خبرنـگار فـوالد، غالمرضا طاهـری معاون 
سـرمایه گذاری و امـور شـرکت های فـوالد مبارکـه در اولیـن 
نشسـت تخصصـی حمل ونقـل گـروه فـوالد مبارکـه اظهـار 
کـرد: با توجـه بـه تنـوع نیازهـا و چالش هـای حمل ونقـل در 
شـرکت های زیرمجموعه گـروه فـوالد مبارکه و اسـتراتژیک 
مدیریـت  بـزرگ،  صنعـت  ایـن  در  حمل ونقـل  بـودن 

حمل ونقل در سطح گروه فوالد مبارکه ضروری است.
وی با اشاره به ظرفیت های حمل ونقل در گروه فوالد مبارکه 
افزود: در این زمینـه می توان با سـرمایه گذاری مجدد یا تمرکز 
بخشـیدن بـه فراینـد برنامه ریـزی حمل ونقـل، مدیریـت 

حمل ونقـل را در جهـت تأمیـن منافـع گـروه تسـهیل کرد.

نیازمند راهبردی یکپارچه و هماهنگ مرتبط با 
فعالیت حمل ونقل در گروه فوالد مبارکه هستیم

محمدکاظـم صباغـی هرنـدی مدیـر ارشـد خدمـات فنـی 
و پشـتیبانی فـوالد مبارکـه بـا اشـاره بـه این کـه هم افزایـی 
شـرکت های  اقـدام  و  تصمیم گیـری  در  هم راسـتایی  و 
اسـت،  مبارکـه  فـوالد  گـروه  موفقیـت  رمـز  زیرمجموعـه، 
خاطرنشـان کـرد: بخـش قابل توجهـی از ظرفیت حمـل ریلی 
و جاده ای کشـور به حمل مواد اولیه و محصوالت گروه فوالد 

اسـت. اختصاص یافتـه  مبارکـه 
وی اذعان داشت: اتخاذ راهبرد یکپارچه و هماهنگ مرتبط 
با فعالیت حمل ونقل در گروه فوالد مبارکـه، منجر به افزایش 
بهره وری، کاهش هزینه و همچنین افزایش قدرت چانه زنی 
جهـت بهبـود کمـی، کیفـی و اقتصـادی خدمـات دریافتـی از 
بخش هـای مختلـف سـازمان های بیرونـی و پایـداری بیشـتر 

در شـرایط خاص خواهد شـد.
مدیـر ارشـد خدمـات فنـی و پشـتیبانی شـرکت فـوالد مبارکـه 
ارتبـاط مسـتمر و مؤثـر بخش هـای  کـرد: وجـود  تصریـح 
حمل ونقـل شـرکت های گـروه فـوالد مبارکـه عـالوه بـر انتقـال 
تجربیات و دانش فنـی در زمینـه ارزیابی و انتخـاب پیمانکار، 
تدویـن قراردادهـای تخصصـی حمل ونقـل و لجسـتیک 
هوشمند، امکان استفاده از ظرفیت حمل ونقل یک شرکت 
در شـرکت های دیگـر گـروه، خصوصـا در شـرایط خـاص و یـا 

اضطـراری وجـود خواهـد داشـت.

ارتباط مؤثر و هماهنگی میان شرکت های گروه 
برای استفاده از ظرفیت های بالقوه در حوزه حمل ونقل

نبی اهلل فرهمند مدیر امور شـرکت های فـوالد مبارکه با اشـاره 
بـه این کـه ظرفیت هـای بالقـوه ای در حـوزه حمل ونقـل در 
شـرکت های گـروه فـوالد مبارکـه وجـود دارد، عنـوان داشـت: 
بـا ایجـاد ارتبـاط مؤثـر و هماهنگـی میـان شـرکت های گـروه، 
می تـوان از ایـن ظرفیت هـا بـه بهتریـن شـکل در جهـت 
هم سـویی شـرکت های گروه فوالد مبارکـه و ایجـاد هم افزایی 

در ایـن مجموعـه بهره بـرداری کـرد.

تشکیل کمیته مشترک مدیران حمل ونقل 
شرکت های گروه فوالد مبارکه

رسـول شـفیع زاده مدیـر حمل ونقـل و پشـتیبانی شـرکت 
فـوالد مبارکـه بـا اشـاره بـه تشـکیل کمیتـه مشـترک مدیـران 
حمل ونقـل شـرکت های گروه فـوالد مبارکـه با هدف آشـنایی 
با ظرفیت ها و چالش های این شرکت ها در حوزه حمل ونقل 
و شناسـایی و ایجـاد ظرفیت هـا و سـرمایه گذاری های الزم در 
سـطح گروه جهت حـل چالش هـای این حـوزه بیـان کـرد: در 
ک گذاری تجـارب حـوزه حمـل و  ایـن کمیتـه ضمـن بـه اشـترا
تبیین سیاست های گروه فوالد مبارکه در حوزه حمل ونقل، 
امکان ایجاد هم افزایی جهت تحقق مأموریت حمل پایدار و 

اقتصـادی مـواد اولیـه و محصـوالت فراهـم می شـود. 
وی افزود: بررسی منابع فعلی شـرکت ها در حوزه حمل ونقل 
و امـکان اسـتفاده از ایـن منابـع در سـطح گـروه نیـز یکـی از 

کـرات ایـن کمیتـه اسـت. محورهـای کلیـدی مذا
مدیـر حمل ونقـل و پشـتیبانی شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت: 
ازجملـه منابـع کلیـدی موردنیاز جهـت ایجـاد یکپارچگـی در 
برنامه ریزی حمل مواد و محصوالت، ایجاد سیستم مدیریت 
حمل در سـطح گروه فوالد مبارکه اسـت که این موضـوع الزم 

اسـت در دسـتور کار کمیته قـرار گیرد.
وی بیان داشت: با ایجاد این کمیته در سطح گروه و متعاقب 
آن تشـکیل کمیتـه حمل ونقـل در سـطح شـرکت های حـوزه 
آهن و فوالد قدرت چانه زنی این شرکت ها به عنوان صاحبان 
کاال، افزایش می یابد و نقش این بخـش در قیمت گذاری نرخ 
حمل پررنگ تر خواهد شد؛ امید است با تداوم جلسات این 
کمیته، شـاهد رونـد رو بـه رشـد عملکـرد شـرکت های گـروه در 

حوزه حمل ونقل باشـیم.
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اعتماد به سرمایه گذار مهم ترین راه شکوفایی در صنعت  نیازمند تغییر ساختار در بخش معدن هستیم

کبر تاالرپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای  علی ا
اسالمی گفت: باور به توانمندی های مردم و اعتماد به سرمایه گذار 
مهم ترین راه در تحقق اهداف شکوفایی صنعت و اقتصاد کشور 
است و در این راه می توان تحریم ها را به راحتی خنثی کرد.

 آنچه مهم است برطرف کردن این موانع و باور کردن ظرفیت مردم و 
سرمایه گذار در کشور است تا بتوانیم اقتصاد کشور را بهبود بخشیم.

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات گفت: توسعه بخش معدن در ایران نیازمند تغییر ساختار در 
چارت مدیریتی و تغییر نگرش در ذهن سیاست گذاران کشور است. با 
حفاری های چند صد هزار متری در سال نمی توانیم در بازار مواد معدنی 
با رقبایی که ساالنه میلیون ها متر حفاری انجام می دهند، رقابت کنیم و 
کتشافات معدنی در اعماق هستیم. نیازمند توسعه ا

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

گزارش خبرنگار فوالد، افتخارآفرینان مجتمع  به 
فوالد سبای فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه موفق 
شدند با تولید 1۳4 هزار و 5۰۰ تن آهن اسفنجی، 
رکورد تولید ماهیانه را به ثبت برسانند و رکورد قبلی تولید ماهیانه 
این محصول به میزان 1۳۳ هزار و ۶9 تن که در فروردین ماه 14۰1 

محقق شده بود را ارتقا دهند.
ابراز  فرهاد رجبی رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا ضمن 
خرسندی از تکرار رکورد ماهیانه تولید در سال جدید اظهار کرد: این 
رکورد در نتیجه کار تیمی منسجم، بهبودهای پیگیرانه، برگزاری 
جلسات مستمر، افزایش تجربه و  ارتقای توان فنی و علمی تمامی 
کارکنان حاصل شد که در نتیجه آن درصد تولید با حفظ کیفیت 

افزایش یافت.
وی در ادامه افزود: با تداوم و استمرار در موارد مذکور و بهبود کیفیت 
گندله مصرفی، قطعا در آینده نیز می توانیم نسبت به ماه های 

گذشته موفق تر باشیم.
رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا خاطرنشان کرد: تحقق این 
رکورد ارزشمند را به تمامی کارکنان زحمتکش آهن سازی، تیم ها و 
شرکت های مرتبط با آن تبریک عرض کرده و امیدواریم در ماه ها و 

سال های آتی نیز شاهد تکرار آن باشیم.
اجرای صحیح و به موقع استانداردهای تعمیراتی رمز 

موفقیت مجتمع فوالد سبا
کارشناس تولید آهن سازی مجتمع فوالد سبا در  آرش نوروزی 

خصوص ثبت این رکورد ماهیانه گفت: رکورد تولید ماهیانه آهن 
اسفنجی مجتمع فوالد سبا حاصل کار تیمی و گروهی در واحدهای 
انباشت و برداشت و احیاء مستقیم است که کنترل دقیق فرایند، 
اجرای صحیح بازرسی ها، اجرای صحیح و به موقع استانداردهای 
تعمیراتی، آنالیز توقفات اضطراری و خرابی ها و اجرای اقدامات 

اصالحی، برنامه ریزی دقیق تعمیرات ماهیانه و مدیریت زمان در 
آن ها از دالیل مهم تحقق آن است.

وقتی شرایط برای رکوردزنی های پی درپی تولید از قبل 
ریل گذاری شده

اسماعیل سلیمیان کارشناس فرایند دفتر فنی تولید مجتمع فوالد 

سبا عنوان کرد: این رکورد نتیجه ریل گذاری چندین ساله و رفع 
یک به یک عوامل محدودکننده کمیت و کیفیت است؛ این بهبودها 
در فرایندهای تأمین مواد اولیه، درهم آمیختگی مناسب گندله و 
مطابق برنامه، کاهش نوسانات کیفی آهن اسفنجی تولیدی، آنالیز 
دقیق مشکالت فرایندی و توقفات اضطراری، کاهش زمان توقفات 

اضطراری و انجام تعمیرات ماهیانه با کیفیت باالست.
اهمیت بهبودهای مستمر و برنامه ریزی های دقیق در 

تولید
آرش منافی سرپرست تعمیرات آهن سازی مجتمع فوالد سبا با اشاره 
به عوامل تحقق رکوردهای تولید در فوالد سبا اظهار داشت: یکی از 
عوامل مهم تحقق این رکورد تولید، عملکرد شبانه روزی تیم های 
تعمیراتی است که طی بازرسی های منظم و نگهداری تجهیزات 
در شرایط بهینه، آنالیز دقیق توقفات و کاهش زمان های توقفات 
اضطراری و برنامه ریزی شده در طول سال محقق شد؛ در این مدت، 
عوامل محدودکننده درصد تولید نیز به صورت جزءبه جزء، کشف و 
در راستای رفع آن ها با گروه های مختلف، جلسات منظمی برگزار 
شد که باعث افزایش اطمینان نسب به عملکرد تجهیزات و تداوم 

درصد باالی تولید شد. 
کثر  وی از آمادگی کارکنان مجتمع فوالد سبا برای افزایش تولید با حدا
استفاده از ظرفیت موجود خبر داد و  گفت: امیدواریم با بهبودهای 
مستمر و برنامه ریزی دقیق و  منظم شاهد تکرار این رکوردها در 

آینده باشیم.

تحقق دومین رکورد تولید ماهیانه آهن اسفنجی مجتمع فوالد سبا در سال جدید
در سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« صورت گرفت؛

ناحیه  غیورمردان  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
با تولید 7۸2 هزار و ۶۶۰ تن تختال در اردیبهشت ماه 
سال جاری، موفق شدند از رکورد قبلی تولید ماهیانه به میزان 751 هزار 
و 25۳ تن تختال در فروردین ماه 14۰1 عبور کنند و با افزایش تولید بیش 

از 12 درصدی، خودباوری را به منصه ظهور برسانند.
عباس محمدی مدیر کوره های قوس الکتریکی شرکت فوالد مبارکه 
ضمن ابراز خرسندی از تحقق این رکورد ارزشمند گفت: پوالدمردان 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم با همت و تالش خستگی ناپذیر 
و شبانه روزی در کنار انجام اقدامات منسجم و کم نظیر توانستند در 
اردیبهشت ماه سال 1401 برای دومین بار پیاپی، رکورد ماهیانه تولید را در 

سال جاری به ثبت برسانند.
وی افزود: تولید ماهیانه تختال نسبت به ماه مشابه سال قبل، حدود 
12.۵ درصد رشد داشته و نسبت به رکورد تولید ماهیانه قبلی در فروردین 
سال جاری بیش از 4 درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که 
نسبت به ظرفیت طراحی ماهیانه 600 هزار تن تولید ناحیه فوالدسازی و 

ریخته گری مداوم، شاهد رشد بیش از 30 درصدی هستیم.
تولید با استقرار نظم، انضباط و برنامه ریزی منسجم

مدیر کوره های قوس الکتریکی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
این میزان از تولید با استقرار نظم، انضباط و برنامه ریزی منسجم در کل 
ناحیه، تعامل سازنده کلیه واحدها با یکدیگر، ایجاد فضایی صمیمانه 
میان کارکنان، درک درست از مسائل کالن و راهبردی سازمان، خالقیت 
و نوآوری در کلیه رده های سازمانی ناحیه فوالدسازی حاصل شده است.
وی با اشاره به ثبت رکورد روزانه 140 ذوب در 18 اسفندماه سال 1399 و 
رکوردهای تولید روزانه قبلی ناحیه فوالدسازی اذعان داشت: این در حالی 
است که در 22 روز از ماه جاری، تولید روزانه بیشتر از 140 ذوب بوده است.

کید کرد: در اردیبهشت ماه تمامی کوره های قوس الکتریکی،  محمدی تأ
بیش از ۵00 ذوب تولید کردند و کوره های شماره 7 و 8 با تولید ۵62 و ۵63 
ذوب، رکورددار تولید ماهیانه بودند. زمان تولید هر ذوب )تخلیه تا تخلیه( 
حدود 81 دقیقه بوده که این مدت زمان نسبت به رکورد ماه گذشته بیش 

از 2 درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: جهت دست یابی به این میزان تولید در واحد کوره های 
قوس الکتریکی، بیش از 4 هزار و 300 ذوب )هر ذوب حدود 187 تن( تولید 
شده و آماده به کاری کوره های قوس الکتریکی نسبت به رکورد قبلی بیش 

از 1.2 درصد افزایش یافته است.
مدیر کوره های قوس الکتریکی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تعداد 
متوسط ذوب بر کوره بر روز، بیش از 17.3 بوده که در مقایسه با فروردین 
سال جاری بیش از 4 درصد رشد داشته است. در اردیبهشت ماه سال 
جاری جهت دست یابی به میزان رکورد تولید فوق، حدود 93۵ هزار تن 

آهن اسفنجی استفاده شده است.
مسیب فتاح المنان مدیر متالورژی ثانویه شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: در 
دومین ماه از سال و قرن جدید، غیورمردان و تالشگران ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم ثابت کردند تولید بیشتر از ظرفیت اسمی ناحیه و 
کسب رکورد تولید در ماه قبل اتفاقی نبوده و در پس آن ساعت ها زمان و 
انرژی، ارائه و اجرای پیشنهادهای جدید، به کارگیری خالقیت و نوآوری 
برآمده از اشتیاق و انگیزه کارکنان متعهد ناحیه و نهایتا تصمیم گیری، 

هدف گذاری، برنامه ریزی، اجرا، پیگیری و کنترل روزانه بوده است.
وی ضمن تقدیر از هماهنگ کنندگان تولید و کارکنان کوره های پاتیلی 
و جرثقیل های سقفی ابراز داشت: این افراد حلقه میانی در زنجیره 
تولید ناحیه هستند و علی رغم وجود محدودیت ها در زمینه ظرفیت و 
امکانات الزم برای این حجم از تولید، افت وخیزهای تولید در واحدهای 
باالدست )کوره های قوس( و پایین دست )ماشین های ریخته گری( و 
اثرات نامطلوب آن در زمینه به هم خوردن باالنس خطوط تولید، روند 
کلی ناحیه را با مهارت و ترفندهای خاص خود مدیریت و کنترل می کنند 
و می کوشند با دفع تنش های وارد بر روند تولید، کمترین توقف تولید 

متقابل ایجاد گردد و بیشترین فوالد مذاب و تختال تولید شود.
کامران مرادی مدیر تولید ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه نیز 
کثری  بیان داشت: در دومین ماه از سال جدید در جهت استفاده حدا
از ظرفیت تولید در ناحیه و با برنامه ریزی منظم و تالش و همت کلیه 

همکاران عزیز رکورد جدیدی در تولید تختال به دست آمد.
کید کرد: آماده به کاری باال، کاهش توقفات تجهیزات، افزایش  وی تأ
سکوئنس ماشین های ریخته گری، سرعت مناسب ریخته گری و کاهش 

زمان های آماده سازی از دالیل دست یابی به این مهم بوده است. 
تولید ۱۳ درصد بیش از ظرفیت اسمی کارخانه

ابراهیم روح الهی مهندس فرایند فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
خاطرنشان کرد: این میزان تولید 13 درصد بیش از ظرفیت اسمی کارخانه 
است که در سایه همت، همدلی و خودباوری همه کارکنان ناحیه، 
افزایش بهره وری، به روزرسانی و ارتقای کارآمدی شیوه نامه ها، پایش 

مداوم فرایندها و پشتیبانی مداوم فنی از خطوط تولید محقق شده و این 
موفقیت را به تمامی کارکنان و ذی نفعان سازمان تبریک عرض می کنم.

حسین عباس زاده کارشناس واحد حمل مواد شرکت فوالد مبارکه گفت: 
در راستای نیل به اهداف ناحیه فوالدسازی و افزایش روند تولید در 
دوماهه اول سال 1401 و رکوردشکنی های پی درپی در این ناحیه، قسمت 
تعمیرات واحد حمل مواد، گلوگاه ها و تجهیزات حساسی را که در روند 
افزایش تولید نقش بسزایی دارد شناسایی و اقدام به رفع آن ها و افزایش 

آماده به کاری تجهیزات کرده است.
سعید نصیری کارشناس مکانیک تعمیرات کوره های قوس الکتریکی 
شرکت فوالد مبارکه در این باره گفت: تعمیرات کوره های قوس الکتریکی 
با تکیه بر توان متخصصان تعمیراتی داخلی و پیمانکاری و استفاده از 
زمان ارزشمند و اندک توقفات سایت، جهت آماده به کاری تجهیزات و 
تعویض 1۵ عدد شل و نزدیک به 40 عدد سنتر آبگرد و همچنین استفاده 
کثر توان ترانس کوره های قوس نقش مهمی در رسیدن به این  از حدا

موفقیت داشته است.
محمدرضا کالنتری مسئول شیفت کوره های قوس الکتریکی شرکت فوالد 
مبارکه نیز عنوان داشت: تحقق این امر نشان از شایستگی و کار گروهی و 
صرف فعل خواستن است که در انسجام و مسئولیت پذیری و اعتقاد به 

بهبود مستمر شما همکاران تجلی یافته است؛ 
مهدی شفاهی سرپرست تعمیرات واحد متالورژی ثانویه شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: عوامل متعددی در کسب این رکورد در 
فوالدسازی نقش داشته که مهم ترین آن همدلی و همکاری تنگاتنگ 

میان مدیریت بخش های مختلف این ناحیه است.
وی افزود: در بخش عملیات ثانویه نیز عوامل متعددی در تحقق 
این امر نقش داشته که از اهم آن ها می توان به همکاری میان بخش 
تولید و تعمیرات در افزایش آماده به کاری تجهیزات و استفاده بهینه از 
این ظرفیت، وجود نیروی کارشناسی توانمند، انعطاف در استفاده 
از زمان های توقف باالدست و پایین دست برای انجام فعالیت های 
تعمیراتی و تالش جمعی همکاران تعمیرات شیفت و روزکار در آماده به کار 
نگه داشتن تجهیزات علی رغم تمام تنگناهای زمانی و تجهیزاتی اشاره 

کرد.
نادر داوری تکنسین واحد متالورژی ثانویه شرکت فوالد مبارکه اذعان 
داشت: در ادامه رکوردزنی های فروردین ماه 1401، در اردیبهشت ماه نیز 
با تالش و همت واالی کارکنان و لطف و عنایت خدای منان توانستیم 

رکوردها را ادامه دهیم و تولید را که سرمنشأ پیشرفت یک کشور است، به 
معنای واقعی به منصه ظهور برسانیم.

غیورمردان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم سوار بر 
قطار رکوردآفرینی های فوالد مبارکه

محمد صافی کارشناس تولید ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه عنوان 
داشت: یک بار دیگر غیورمردان و خستگی ناپذیران ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم سوار بر قطار رکوردآفرینی های فوالد مبارکه در قرن 
جدید موفق شدند گام بزرگی در افزایش تولید فوالد خام در شرکت فوالد 

مبارکه بردارند.
محمد سلطانی مسئول شیفت واحد ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه گفت: کسب 2 رکورد متوالی ماهیانه نشان عزم راسخ کارکنان 
فوالد مبارکه در جهت افزایش تولید دارد. افزایش تولید در اردیبهشت ماه 
به میزان حدود 30 هزار تن نسبت به فروردین ماه بدون اضافه شدن 
هیچ گونه تجهیزی و فقط با تکیه بر بهره وری بیشتر و ایجاد انگیزه در کلیه 
کارکنان توسط مدیریت ناحیه و مدیریت ریخته گری در سایه حمایت های 

رؤسای واحدهای ناحیه رخ داده است.
محسن احمدی رئیس واحد آماده سازی تختال شرکت فوالد مبارکه 
گفت: ثبت این رکورد در سایه حمایت و همکاری بسیار صمیمانه و مؤثر 
تمامی همکاران و مدیریت ناحیه به ثمر نشست. در این راستا واحد 
آماده سازی تختال برای رسیدن به این هدف با برنامه ریزی و مدیریت 
مؤثر تختال ها، مقدار 224 هزار تن را به انبارهای بیرونی واحد جهت 
ذخیره سازی نورد گرم منتقل کرده و ۵1۵ هزار تن را در کمترین زمان به 

واحد نورد گرم ارسال نموده است.
علی فتحی کارشناس واحد اتوماسیون و سیستم های کنترل فرایند 
شرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص افزود: بنده هم به نمایندگی از 
همکاران تالشگر خود در تیم کنترل فرایند ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم، کسب رکورد بی نظیر اردیبهشت ماه را خدمت مدیریت، رؤسا و 

همه همکاران بااراده خود در این ناحیه تبریک عرض می کنم.
وی افزود: قطعا تالش همکاران بنده در تیم کنترل فرایند باعث هموار 
شدن مسیر دست یابی به این رکورد بوده است. این دوستان با ایجاد 
شرایط ایدئال در نگهداری و حفظ آماده به کاری سیستم های اتوماسیون 
صنعتی ناحیه شامل سیستم PCS، سیستم های سطح 2 کوره های قوس 
الکتریکی، کوره های پاتیلی، متالورژی ثانویه و ماشین های ریخته گری 

نقش مهمی در کسب این رکورد داشته اند. 

افزایش 12 درصدی تولید ماهیانه تختال نسبت به ماه مشابه سال گذشته
دومین ماه از ساِل تولید هم برای فوالد مبارکه طالیی شد؛

قیمت فوالد در بازارهای جهانی در یک ماه گذشته 
به دلیل جنگ روسیه و اوکراین افت داشته است. با شروع 
جنگ نگرانی از اختالل در عرضه موجب شد خریدهای زیادی 
صورت گیرد و همین امر قیمت ها را افزایش داد. ولی رکود چین 
با شیوع مجدد کرونا قیمت فوالد را نزولی کرده است. علت 
دیگر این است که روسیه که یکی از تولیدکننده های اصلی 
فوالد دنیاست و 45 درصد از کل تولید فوالد خود را ساالنه 
صادر می کند، پس از وقفه ای جزئی در ماه مارس، حال به بازار 
بازگشته است. تورم در بازارهای جهانی و هزینه باالی انرژی بر 
تقاضا اثر گذاشته و قرنطینه شدید در چین نیز بر وخامت 

اوضاع افزوده است.
به گزارش فوالد ایران، سیاست کووید صفر چین و قرنطینه 
سخت گیرانه که در 27 استان آن مشاهده شده، تأثیری منفی بر 
قیمت فوالد داشته، زیرا فعالیت های تولیدی و ساختمانی تحت 

تأثیر قرار گرفته و زنجیره های تأمین دچار اختالل شده است.
با توجه به اینکه شانگهای حدود یک پنجم از حجم فعالیت بنادر 
چین را اداره می کند و چین 1۵ درصد از صادرات کاال در بازارهای 
کاالهای تولیدی  کمبود  جهانی را به خود اختصاص داده، 
می تواند تشدید شود و به فشارهای تورمی موجود جهانی بیفزاید، 

زیرا شانگهای همچنان در قرنطینه است.
شاخص مدیران خرید )پی ام آی( چین در ماه مارس به زیر ۵0 
واحد سقوط کرد که نشان دهنده فشارهای رکودی بر اقتصاد آن 
است. قیمت ورق گرم یک ماه گذشته تا 100 دالر افت داشته و به 

حدود 820 دالر هر تن فوب رسیده است.
قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد نیز در یک ماه گذشته از 
1۵3 دالر به 128 دالر در هر تن سی اف آر  چین کاهش یافته است.

بازگشت روسیه به بازار صادرات با تخفیف های زیاد، بر روند 
قیمت ها تأثیر گذاشته است. صادرات محصوالت نیمه تمام 
کم باعث اختالالت  فوالدی و چدن روسیه در قیمت های 

قابل توجهی در قیمت گذاری ها شده است.
از طرفی یوروفر در آخرین گزارش خود خاطرنشان کرده مصرف 
فوالد در اروپا در سال جاری به دلیل افزایش شدید قیمت انرژی، 
اختالالت مداوم در زنجیره تأمین و شوک جنگ در اوکراین ممکن 

است تقریبا 2 درصد کاهش یابد.
جنگ در اوکراین باعث ایجاد ابهامات جهانی شده که دالر آمریکا 
را در مقابل سایر ارزها تقویت کرده است. به عنوان مثال، دالر در 
برابر یورو در باالترین سطح پنج سال اخیر معامله می شود. این 
امر بر بازار کومودیتی ها و فلزات آهنی فشار وارد کرده است. عالوه 
بر این، جنگ فوق قیمت انرژی را به بیشترین حد خود رسانده، 
به طوری که بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعالم کرده این 
جنگ منجر به بزرگ ترین شوک قیمت کومودیتی ها از زمان 

بحران نفتی 1973 شده است.
چشم انداز کاهش آالینده های کربنی صنعت فوالد

تحلیلگران انتظار دارند تا سال 20۵0 انتشار آالینده های کربنی 
صنعت فوالد تا 30 درصد نسبت به سال 2021 کاهش یابد. 
صنعت فوالد بخش پرچالشی برای اهداف کربن زدایی است. 
بااین حال، اهداف فوالد سبز در حال تحول چشم انداز عرضه 
است و فوالدسازان تحت فشارند تا اتکای خود را به کوره های 
بلند  که بسیار آالینده اند  کاهش دهند و جایگزین های با آالیندگی 

کمتر را به کار گیرند.
انتظار می رود چین در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای پیشرو 
باشد. وود مکنزی تخمین می زند که انتشار گازهای گلخانه ای 
چین بین سال های 2021 تا 20۵0 به نصف خواهد رسید و بخش 
عمده ای از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از کاهش 
پیش بینی شده تولید فوالد آن خواهد بود. سهم کوره های قوس 
الکتریکی در فوالدسازی با تغییر سیاست ها و افزایش تمرکز بر 

استفاده از قراضه در حال افزایش است.
انتظار می رود صنعت فوالد استفاده از هیدروژن را از سال 2027 
آغاز کند و اتحادیه اروپا پیشتاز آن باشد. تولید فوالد مبتنی بر 
هیدروژن در نهایت 10 درصد از کل تولید فوالد را تا سال 20۵0 به 
خود اختصاص خواهد داد. وود مکنزی پیش بینی می کند که 
40 درصد آهن اسفنجی تولیدشده تا اواسط قرن جاری بر پایه 

هیدروژن باشد.
اقتصادهای بالغی مانند ژاپن، کره، تایوان، اتحادیه اروپا، بریتانیا 
و آمریکا باید کارهای بیشتری برای مهار انتشار گازهای گلخانه ای 
انجام دهند. کشورهای درحال توسعه نیز سهم کوچکی در 
گام  کاهش انتشار خواهند داشت و به تدریج در این مسیر 
برمی دارند. این اقتصادها انتشار گازهای گلخانه ای را نزدیک به 

۵0 درصد نسبت به سطح فعلی کاهش خواهند داد.
وظیفه کاهش سریع آالینده های کربنی بر دوش اقتصادهای 
بالغ خواهد بود. این کشورها به دنبال کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای با تغییر فرایند تولید به سمت کوره های قوس الکتریکی 
هستند که سه چهارم کمتر از کوره های بلند آالیندگی کمتری 
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5 تایماز سید مصطفایی، دبیرکل جایزه مسئولیت اجتماعی و 
پایداری بنگاه های اقتصادی گفت: نظام مند کردن مسئولیت 
اجتماعی برای حل چالش های شهری با همکاری شهرداری ها و 
گرفتن مسئولیت  کار است.جدی  بنگاه های اقتصادی در دستور 
اجتماعی از سوی بنگاه های اقتصادی برای حل این چالش ها 
امری جدی است.

حسام مقدمعلی، معاون طرح های توسعه معادن و صنایع معدنی 
ایمیدرو گفت: برای همگام شدن با تغییرات تکنولوژیک، نیاز به تغییرات 
در حوزه های مختلف داریم. با توجه به جایگاه راهبری ایمیدرو، نیاز 
به تحوالتی داریم که برخی از آن ها شامل بهبود کیفیت نیروی انسانی 
و متخصص، استفاده از سیستم های اطالعاتی یکپارچه و تحلیل پذیر، 
کتشاف است. تخصص گرایی در حوزه های پایه ای همچون ا

 خـبــــــــــــــــــر      

 ضرورت نظام مند کردن مسئولیت اجتماعی
 برای حل چالش های شهری 

تغییرات  متناسب با نیازها
 ضرورت توسعه آتی معدن و صنایع  معدنی

ناحیه  تالشگران  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
آهن سازی فوالد مبارکه موفق شدند با ثبت رکورد 
تولید ماهیانه اردیبهشت ماه در واحد احیا مستقیم 
شماره   1 به میزان 5۰1 هزار و ۳9۰ تن )گذر از نیم میلیون تن( و در واحد 
احیا مستقیم شماره  2 به میزان 2۸1 هزار و ۸9۰ تن، درمجموع با 
تولید 7۸۳ هزار و 2۸۰ تن آهن اسفنجی، رکورد جدیدی را در تولید 

ماهیانه ناحیه آهن سازی این شرکت رقم بزنند.
رکورد قبلی تولید ماهیانه واحد احیا مستقیم شماره   1 به میزان 483 
هزار و 930 تن، واحد احیا مستقیم شماره  2 به میزان 268 هزار و 420 تن 
و درمجموع به میزان 7۵2 هزار و 3۵0 تن آهن اسفنجی در فروردین ماه 

1401 به ثبت رسیده بود.
داریوش رشیدی مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه در 
خصوص ثبت این رکورد ارزشمند اظهار کرد: در دومین ماه سال 1401، 
واحدهای احیا مستقیم  1 د و احیا مستقیم شهید خرازی ناحیه 
آهن سازی موفق به کسب رکورد جدیدی در تولید آهن اسفنجی شدند 

و بیشترین رکورد تولید از زمان راه اندازی شرکت را رقم زدند.
وی با بیان این که موفقیت به دست آمده با تکیه بر دانش و مهارت کلیه 
کثری از ظرفیت  کارکنان، مدیریت و برنامه ریزی صحیح و استفاده حدا
موجود بوده است، افزود: با همت و تالش جمعی کارکنان در واحدهای 
مختلف ناحیه آهن سازی و دیگر واحدهای پشتیبانی، پیمانکاران 
تعمیراتی و حمایت های مدیریت عالی شرکت، این رکورد ارزشمند 
حاصل شد که امید است با تالش و کوشش بیشتر شاهد موفقیت های 

بیشتری در آینده باشیم.
استفاده از فرصت های طالیی تولید

محمدرضا فتحی مدیر واحد احیا مستقیم شماره 1 شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: رفع موانع و استفاده از فرصت های طالیی 
گذر از رکورد نیم میلیون تن تولید آهن اسفنجی  تولید موجب 
در واحد احیا مستقیم شماره 1 شده است و کسب این رکوردها 
در ماه های فروردین و اردیبهشت در سال مزین به نام »تولید؛ 

دانش بنیان، اشتغال آفرین«، نشان از عزم، اراده و همدلی همکاران 
در جهت تحقق اهداف سازمان و توجه ویژه به شعار سال دارد.

وی ادامه داد: کسب رکوردهای متعدد روزانه تولید در اردیبهشت ماه و 
عبور از نیم میلیون تن تولید آهن اسفنجی در این واحد، حاصل تالش 
همکاران در شناسایی و رفع محدودیت های تولید، ارائه راه حل ها، 
برنامه ریزی دقیق و انجام فعالیت هایی که از یک سال پیش آغاز و به 
طور کامل در جهت بهینه سازی و رفع موانع تولید در زمان های توقف 

خطوط و محدودیت ها صورت گرفت.
مدیر واحد احیا مستقیم شماره 1 شرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: 
استفاده از فرصت های طالیی تولید )وقتی محدودیتی نباشد(، درک 
این موضوع از طرف همکاران، شناخت کامل از استراتژی ها و اهداف 
نیز از دیگر عوامل مهم در کسب رکوردهای پیاپی روزانه و ماهیانه بود 

که به سرانجام رسید.
وی تصریح کرد: با یاری خداوند متعال، تالش و همدلی همکاران و 
تداوم در انجام فعالیت های بهبود به صورت مستمر، شاهد کسب 
رکوردهای بهتری در آینده خواهیم بود؛ کسب این موفقیت بزرگ را به 
کلیه همکاران شاغل در ناحیه آهن سازی، واحدهای احیاء و خانواده 
بزرگ فوالد مبارکه تبریک عرض می کنم و از همه همکاران در فوالد 
مبارکه و شرکت های پیمانکار که در کسب این موفقیت بزرگ، ما را یاری 

کردند، تشکر و قدردانی می کنم.
یوسف مهاجری مدیر واحد احیا مستقیم شهید خرازی شرکت فوالد 
مبارکه نیز در این خصوص بیان داشت: به کارگیری دانش و خالقیت 
ازجمله عوامل اصلی دست یابی به رکوردهای پیاپی تولید واحد شهید 
خرازی شرکت فوالد مبارکه است؛ به لطف پروردگار متعال و در راستای 
تحقق اهداف شرکت و ناحیه آهن سازی، مبنی بر تولید به موقع و 
کیفیت آهن اسفنجی جهت تأمین بخشی از نیاز واحد فوالدسازی،  با
کارکنان پرتالش و متعهد واحد شهید خرازی برای دومین بار و در 
دومین ماه پیاپی در سال 1401 توانستند به رکورد غرورآفرین تولید آهن 

اسفنجی دست یابند.

وی با بیان این که دست یابی به این رکوردها بدون حمایت های 
کلیه معاونت ها و مدیران دلسوز  بی دریغ مدیریت عالی شرکت و 
کید کرد: ارائه خدمات فنی و پشتیبانی، آماده به کاری  میسر نبود، تأ
کیفیت، قطعات یدکی و  خطوط تولید، تأمین به موقع مواد اولیه با
مصرفی، آب و انرژی، از دیگر عوامل تأثیرگذار در این رکوردشکنی بوده 
که الزم می دانم از کلیه دست اندرکاران و نقش آفرینان در این خصوص 

صمیمانه تشکر کنم.
بهبود کیفیت گندله از عوامل دست یابی به رکوردهای 

تولید 
جواد عسکری، سرپرست تولید واحد احیا مستقیم شهید خرازی 
گلوگاه های تولید در واحد احیا  گفت: یکی از  شرکت فوالد مبارکه 
گاز فرایندی در زمان افزایش  مستقیم، عدم امکان افزایش فلوی 
فشار گاز ورودی به کوره بود که با طراحی انجام شده و اجرای آن در 
واحدهای احیا مستقیم 1 و 2 و مجتمع فوالد سبا، این مشکل به طور 

کامل رفع شد.
وی اذعان کرد: از دیگر عوامل دست یابی به رکوردهای تولید می توان 
به بهبود کیفیت گندله ورودی به خرازی، کنترل دقیق تر پارامترهای 
فرایندی، تغییر در نوع جاذب های سولفورزدا و همچنین همدلی 
بسیار زیاد میان کارکنان بخش تولید و بخش تعمیرات در این واحد 

اشاره کرد.
اولویت قرار دادن اجرای طرح های بهینه سازی و نوآورانه 

در واحد احیا مستقیم 
سید محمدمهدی ثابت قدم، سرپرست تعمیرات واحد احیا مستقیم 
شهید خرازی در این رابطه تصریح کرد: اولویت قرار دادن اجرای 
ح های بهینه سازی و نوآورانه در این واحد، در کنار تغییر نگرش  طر
کارکنان به حفظ و نگهداری تجهیزات، حرکت در راستای استفاده از 
کیفیت و تعامل و ارتباط بسیار مطلوب و  قطعات بومی سازی شده با
دلسوزانه کارکنان تولید و تعمیرات از مهم ترین عوامل دست یابی به 

رکوردزنی های تولید در واحد احیا مستقیم است.

نادر اروج نژاد، رئیس تعمیرات واحدهای احیا مستقیم شرکت 
فوالد مبارکه عنوان داشت: با برنامه ریزی و انجام تعمیرات به موقع 
واحدهای احیا مستقیم و دیگر واحدهای ناحیه آهن سازی و افزایش 
آماده به کاری تجهیزات با همت واالی کارکنان رکورد افتخارآمیز دیگری 
در کسب رکورد تولید در دومین ماه سال 1401 حاصل شد که موفقیت 
حاصل شده را به کلیه کارکنان تبریک عرض نموده و از همه آن ها، اعم از 
تالشگران بخش های تولید، تعمیرات و واحدهای سرویس دهنده اعم 
از پیمانکاران مقیم، تعمیرات مرکزی، تعمیرگاه مرکزی، حمل ونقل و 

... کمال تشکر را دارم.
تالش همگانی و نماد خواستن عامل رکوردشکنی های 

پیاپی در واحد احیا مستقیم 
امیرحسین قندی، سرپرست مدول واحد احیا مستقیم شماره 1 
گفت: با عنایت پروردگار متعال و همت کارکنان سخت کوش تولید و 
تعمیرات واحد احیا مستقیم، دست یابی به 2 رکورد پیاپی در فروردین 
و اردیبهشت سال 1401 محقق شد که ضمن قدردانی از واحدهای 
پشتیبانی و تأمین کننده، الزم به ذکر است که کنترل بهینه فرایند تولید 
و افزایش ظرفیت تجهیزات و همچنین استفاده از دانش و تجربیات 
کارکنان به عنوان سرمایه های اصلی شرکت در واحد احیا مستقیم 
ازجمله عوامل مؤثر در دست یابی به باالترین میزان تولید آهن اسفنجی 

با کیفیت مرغوب در شرکت فوالد مبارکه و کشور می توان برشمرد.
کبر بهزادی مهر سرپرست واحد حمل مواد شرکت فوالد مبارکه نیز  علی ا
در این خصوص ابراز کرد: رکوردشکنی های پیاپی همکاران در واحد 
احیا مستقیم نشان از تالش همگانی دارد و نماد خواستن است که در 
یکایک کارکنان دیده می شود؛ کارکنان واحد حمل مواد و بریکت سازی 
با دریافت و توزیع گندله موردنیاز مدول های احیا مستقیم در ثبت 
رکورد تولید نقش آفرینی کردند و با ارسال رکورد ماهیانه 968 هزار 
کیفیت در ثبت رکورد تولید فوالد خام در ناحیه  تن آهن اسفنجی با
فوالدسازی نقش بسزایی داشتند که در پایان از زحمات کلیه همکاران 

تشکر و قدردانی دارم.

به گزارش خبرنگار فوالد، پوالدمردان ناحیه نورد گرم 
فوالد مبارکه در دومین ماه از سال جدید موفق شدند 
با تولید 5۰۶ هزار و ۳95 تن کالف گرم رکورد تازه ای را به 
ثبت برسانند و رکورد قبلی تولید ماهیانه کالف گرم به میزان 5۰4 هزار 

و ۳2۳ تن که در فروردین 14۰1 رقم خورده بود را ارتقا دهند. 
علی حاجیان نژاد، مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه ضمن ابراز 
خرسندی از تحقق این رکورد ارزشمند اظهار کرد: جهادگران عرصه تولید 
در ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه، در راستای اهداف کلیدی شرکت 
فوالد مبارکه و کشور و همگام با سایر نواحی، پس از توفیق ثبت رکوردهای 
روزانه و ماهیانه در فروردین ماه سال جاری، موفق شدند با تولید ۵06 
هزار و 39۵ تن کالف گرم در اردیبهشت ماه 1401، برای دومین بار پیاپی 
در سال جاری، رکورد تولید ماهیانه جدیدی به ثبت رسانده و برگ زرین 

دیگری به مجموعه افتخارات گروه فوالد مبارکه بیفزایند. 
عبور از مرز نیم میلیون تن تولید کالف گرم  در دو ماه 

پی درپی
وی افزود: با شروع سال جدید روحیه و انگیزه ای در مجموعه کارکنان نورد 
گرم ایجاد شده که طی یک کار گروهی بسیار باارزش و کم سابقه توانستند 
در دو ماه پی درپی از مرز نیم میلیون تن تولید کالف گرم در ماه عبور کرده 

و رکوردی غرورآفرین از خود به جای بگذارند.
مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: واحد نورد گرم 
فوالد مبارکه با دارا بودن سرمایه انسانی متعهد و باانگیزه در سال های 
گذشته همواره پرچم دار تولید بوده و همواره با تمام ظرفیت در راستای 
اهداف کلیدی فوالد و کشور گام های بلندی را در عرصه تولید برداشته 

است.
وی اذعان داشت: ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه طی سال های 
گذشته به دنبال اعمال تحریم های ظالمانه و تغییر اوضاع بازار ورق های 

فوالدی کشور، با انعطاف پذیری خود توانست نیاز بازار داخل را پاسخگو 
باشد و با تولید میکس ابعادی سخت تر مطابق نیاز واحد فروش نه تنها 
تولید خود را کاهش نداد، بلکه کیفیت تولید را نیز سرلوحه کار خود قرار 

داده و در این زمینه هم پیشرو می شود.
تولید بیش از 7۰ درصد کالف گرم موردنیاز کشور در خط 

تولید ناحیه نورد گرم
حاجیان نژاد با بیان این که بیش از 70 درصد کالف گرم موردنیاز کشور 
گرم شرکت فوالد مبارکه، تولید می شود،  در خط تولید ناحیه نورد 
تصریح کرد: این خط با مدیریت فرایندهای تولید و تعمیرات و اقدامات 
کثر توان خود در راستای  کارشناسی مؤثر، چندین سال است که با حدا
اهداف استراتژیک کشور تولید داشته و از ظرفیت های تولید اسمی خود 

عبور کرده است. 
کید کرد: خط تولید نورد گرم به دلیل دارا بودن ویژگی تنوع باالی  وی تأ
تولید ابعادی)ضخامت و عرض( و امکان تولید گریدهای مختلف، از 
خطوط منحصربه فرد نورد گرم در کشور و منطقه است؛ مهم ترین مصارف 
محصوالت نورد گرم در ساخت لوله های انتقال سیاالت)آب، نفت و گاز(، 

پروفیل و لوله های ساختمانی و صنایع است.
مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: کاربرد ورق گرم در 
خودروسازی، تولید لوازم خانگی و صنعتی، تولید مخازن تحت فشار، 
تولید اسکلت فلزی و سوله سازی، کشتی سازی و سازه های دریایی، 
گالوانیزه و  صنایع فلزی سبک و سنگین، تولیدکنندگان ورق های 

رنگی است.
وی متذکر شد: میزان تولید این خط نورد گرم مشابه سایر خطوط، کامال 
به ترکیب ابعادی و گریدی برنامه ریزی تولید وابسته بوده و در سال های 
اخیر به دلیل گرایش سفارش های ورق های گرم فوالدی به سمت تولید 
ابعاد و گریدهای بحرانی)ضخامت ها و عرض های پایین یا ضخامت های 

باال با کیفیت سخت( دست یابی به رکوردهای تولید در خط نورد گرم 
فوالد مبارکه، بسیار سخت و حتی غیرممکن شده بود.

حاجیان نژاد یادآور شد: همچنین در این رابطه مشکالتی نظیر تعویق 
اجرای پروژه های بهینه سازی خط نورد گرم به دلیل اعمال تحریم های 
ظالمانه، محدودیت های انرژی و بیماری همه گیر کرونا مزید علت 

شده بود. 
انگیزه نیروی انسانی مهم ترین عامل ثبت رکوردها در ناحیه 

نورد گرم
وی با اشاره به مهم ترین عواملی که در کسب این موفقیت ها مؤثر بوده 
کید کرد: انگیزه نیروی انسانی در درجه اول، برنامه ریزی مناسب  است، تأ
کثری در حداقل زمان  و دقیق تولید، انجام عملیات تعمیراتی با دقت حدا
کثری واحدهای  ممکن، افزایش آماده به کاری تجهیزات، پشتیبانی حدا
پشتیبانی تولید، برنامه ریزی و آماده سازی بهینه تعمیرات در توقف های 

هفتگی ازجمله عوامل دست یابی به این رکورد ارزشمند بوده است.
مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه گفت: این موفقیت غرورآفرین 
که نتیجه همدلی و تالش جمعی همکاران در ناحیه نورد گرم اعم از 
امانی و پیمانکار است، در حالی محقق گردید که شاخص های مهم 
دیگر، ازجمله ایمنی و کیفیت محصوالت ناحیه نورد گرم نیز در بهترین 
وضعیت خود قرار دارند؛ کسب مقام نخست عملکرد ایمنی ناحیه نورد 
گرم در فوالد مبارکه در سال 1400 و اهتمام ناحیه در تولید کالف های کیفی 

موردنیاز واحدهای استراتژیک کشور، مصداق هایی از این امر هستند.
وی اضافه کرد: این دستاورد مهم را به کلیه همکاران، ذینفعان و شرکای 
کسب وکار گروه فوالد مبارکه تبریک عرض کرده و از حمایت های مدیریت 
عالی شرکت و سایر مدیریت های سازمان و همچنین زحمات بی دریغ 
کلیه همکاران ناحیه نورد گرم و پشتیبانی سایر نواحی و شرکت های 

پیمانکار همکار نورد گرم کمال تشکر و قدردانی را دارم.

عبور از مرز نیم میلیون تن تولید کالف گرم در  دو   ماه پی درپی

 گذر از رکورد تولید نیم میلیون تن آهن اسفنجی
 در واحد احیا مستقیم شماره 1 ناحیه آهن سازی

 افتخاری دیگر در ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه؛

وقتی رکوردشکنی ها در فوالد مبارکه هرماه تکرار می شوند؛

علی حاجیان نژاد، مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه

مناسبت

روز جهانی بدون دخانیات

پیش از این مصرف 1۰۰ نخ سیگار )Cigarette(، 1۰ نخ 
سیگار برگ )Cigar( و یا 2۰ پیپ )Pipe( در طول زندگی آستانه 
افتراق یک فرد سیگاری از یک فرد غیر سیگاری محسوب شده 
است )Best et al., 1961(. دود سیگار برگ در مقایسه با 
سیگار حاوی غلظت باالتری از مواد سمی، سرطان زا، ذرات 
است  )Carbon monoxide( کربن  مونوکسید  و   معلق 

.)Baker et al., 2000( 
بیشتر افراد سیگاری تمایل دارند سیگار را ترک کنند. بسیاری 
کرده اند. مطالعات نشان  از آن ها نیز بارها برای ترک اقدام 
می دهد افرادی موفق به ترک سیگار شده اند که پیش از آن 
به طور متوسط چهار بار یا بیشتر اقدام به ترک سیگار کرده بودند. 
 )Heart attack( نیمی از افراد سیگاری که دچار سکته قلبی
می شوند نیز علی رغم آنکه می دانند ممکن است جان خود را بر 
 سر کشیدن سیگار بگذارند باز هم به مصرف آن ادامه می دهند

 )Giovino et al., 1995(. از آن عجیب تر بسیاری از مبتالیان 
به سرطان های ریه، سر و گردن هستند که علی رغم ابتال به 
این بیماری های صعب العالج حاضر به ترک سیگار نمی شوند 
)Davison, 1982; Himbury, 1985( این همه نشان می دهد 

سیگار ماده ای اعتیادآور است.
در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از موارد بروز سرطان ریه 
)Lung cancer( در افراد غیرسیگاری بر  اثر استنشاق محیطی 
دود سیگار ُمنتسب شده است. نمونه این مورد، قرار گرفتن 
کار  فرد غیرسیگاری در بین همکاران سیگاری در محیط 
 است. به این نوع از استعمال دخانیات استعمال دست دوم 

)Secondhand Tobacco smoke( می گویند.
بخشی از دود سیگار که به درون ریه فرد سیگاری وارد و سپس از 
آن خارج می شود جریان اصلی )Mainstream(  وبخش دیگری از 
این دود را که به طور مستقیم از انتهای در حاِل سوختِن سیگار 
وارد فضای اتاق می شود جریان فرعی )Sidestream( دود سیگار 
می نامیم. معموال حرارت انتهای سیگار برای سوختن کامل 
کو )Tobacco( کفایت نمی کند در نتیجه بخشی از مواد  تنبا
شیمیایی در این محل تنها به صورت ُبخار درآمده در فضا پخش 
می شوند. بر همین اساس جریان فرعی  دود نسبت به جریان 
اصلی حاوی غلظت باالتری از بسیاری از مواد شیمیایی حاصل 
که هر دو جریان اصلی  کوو کاغذ سیگار است. ازآنجا از سوختن تنبا
و فرعی  دود سیگار در فضای استعمال دخانیات رقیق شده و 
پخش می شود، هم فرد سیگاری و هم سایر افرادی که در این 
فضا تنفس می کنند به یک میزان در معرض فضای آلوده به دود 
سیگار قرار می گیرند. نزدیک به 8۵ درصد از دود سیگار موجود در 
محیط پیرامون )ETS( از جریان فرعی منشأ می گیرد. بنابراین 
تفاوت افراد سیگاری با غیرسیگاری تنها در استنشاق اضافی 
جریان اصلی دود در مدت زمان استعمال هر سیگار است. میزان 
دود سیگار موجود در محیط پیرامون بسته به نوع سیگار، تعداد 
افراد سیگاری، فضای اتاق، میزان تهویه و دسترسی اتاق به هوای 

تازه متفاوت است.
میزان دریافت دود سیگار موجود در محیط پیرامون با اندازه گیری 
 )Carbon monoxide( کربن  مونوکسید  استنشاق  میزان 
توسط هر فرد مشخص می شود. میزان استنشاق مونوکسید 
کربوکسی هموگلوبین  کربن توسط هر فرد نیز با اندازه گیری 
)Carboxyhemoglobin( موجود در خون تعیین می شود. به این 
صورت دود سیگار موجود در محیط پیرامون در قالب معادل 
سیگار )Cigarette equivalents( بیان می شود. روش دیگر برای 
تعیین میزان دریافت دود سیگار موجود در محیط پیرامون  
اندازه گیری کوتینین )Cotinine( موجود در ادرار است. تمام 
نیکوتین )Nicotine( جذب شده در بدن به کوتینین  شکسته 

شده و در خون و ادرار قابل اندازه گیری است.
مطالعات مختلف نشان می دهد 8 ساعت استنشاِق غیرفعاِل 
فضای اتاِق آلوده به دود سیگار در روز با استعمال مستقیم یک 
تا سه عدد سیگار قابل مقایسه است. استعمال دخانیات با 
کنش متقابل با مواد شیمیایی  موجود در محیط کار می تواند  وا
موجب تشدید آثار زیان بار این مواد بر سالمت فرد شود. تبدیل 
مواد شیمیایی که در حالت عادی اثرات سمی ندارند به موادی 
زیان بار، افزایش تماس با مواد سمی موجود، افزودن به اثرات 
 )Synergism( مضر یک ماده شیمیایی و درنهایت هم افزایی
سیگار و یک ماده شیمیایی مشخص از عواقب زیان بار استعمال 
دخانیات در محیط کار محسوب می شوند. در پدیده هم افزایی 
عوارض زیان بار دو ماده در کنار هم از جمع آثار هریک به تنهایی 
بیشتر است. به عنوان نمونه، استعمال دخانیات در نسوزکاران 
)آزبست(، ذوب گران آلومینیوم و کشاورزان )سموم ارگانیک( به 
ترتیب خطر ابتال به سرطان ریه، سرطان مثانه و سایر سرطان ها را 
بسیار بیش از مواجهه با سیگار یا این محیط های کاری به تنهایی 

افزایش خواهد داد.
گرچه استعمال مستقیم سیگار خصوصا به تعداد زیاد و در  ا
طی سالیان دراز تنها عامل بارز و شناخته شده برای سرطان 
ریه است، نباید از استعمال قلیان و استنشاق مواد سرطان زای 
موجود در آن غافل شویم. امروزه به سبب رواج هرچه بیشتر 
استعمال دخانیات در بین زنان، مرگ ومیر ناشی از سرطان ریه 
حتی از مرگ ومیر ناشی از سرطان سینه نیز پیشی گرفته است 
)Howlader et al., 2013(. به بیان دیگر متأسفانه با سرطانی 
روبه رو هستیم که نه به سبب عواملی ناشناخته که به سبب یک 
رفتار و عادت غلط و قابل پیشگیری در جامعه شیوع یافته است. 
گر در جامعه ای موفق به جلوگیری  مطالعات نشان می دهد ا
کامل از استعمال دخانیات شویم در آن صورت تا 90 درصد از موارد 

.)Doll et al., 1976( سرطان ریه پیشگیری خواهد شد
   مرکز بهداشت حرفه ای و درمان
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پشتیبانی از تولید، نقش کلیدی واحد 

تعمیرگاه مرکزی است

آموزش مهارت از اساسی ترین رکن های تحقق مسئولیت 
اجتماعی شرکتی است

 نگاه بودجه ای
 بزرگ ترین اشتباه در خصوصی سازی است

کشاورزی  غالمحسین  شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
ایران در اولین رویداد بین المللی »خصوصی سازی در اقتصاد ایران« با 
بیان اینکه به هیچ یک از اهداف سیاست های اصل ۴۴ حتی نزدیک 
هم نشدیم، بزرگ ترین اشتباه در روند خصوصی سازی را نگاه بودجه ای 
کرد: ضرورت دارد در اسرع وقت ساختار اقتصاد  کید  به آن عنوان و تأ
کید  کشور اصالح شود و بر همین اساس سیاست های اصل ۴۴ با تأ
رهبری تصویب ابالغ شدند.

جایـزه  چهارمیـن  آئیـن  در  صمـت،  وزیـر  معـاون  رافـع،  فرحنـاز 
مسـئولیت اجتماعـی و پایداری بنگاه هـای اقتصادیگفت: آموزش 
مهارت یکی از اساسـی ترین رکن های تحقق مسـئولیت اجتماعی 
در جوامـع محلـی اسـت. 
و  خصوصـی  بخـش  شـرایط  ایـن  در  افـزود:  بـاره  ایـن  در  وی 
گرفته اند تا شـرایط  کار  بنگاه هـای اقتصـادی تمـام تـوان خود را به 
کننـد. کشـور را حفـظ 

رادیوم فوالد

خبــــــــــــــــــر    

به گزارش خبرنگار فوالد، سید امیر طباطبائیان، مدیر 
انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در گفت وگوی 
ویژه خبر سیمای مرکز اصفهان در خصوص اقدامات 
فوالد مبارکه در راستای بهینه سازی مصرف انرژی اظهار کرد: در 
راستای تحقق سیاست های کشور در زمینه کاهش مصرف انرژی، 
کمیته عالی انرژی به ریاست معاون بهره برداری این شرکت در سال 

1۳77 و ابتدای راه اندازی فوالد مبارکه راه اندازی شد.
وی افزود: در این کمیته چند سیاست کالن ازجمله سیاست گذاری برای 
تأمین مستمر و پیوسته انرژی در حال حاضر و آینده شرکت، بهینه سازی 
سیستم ها و فرایندهای تولید در راستای کاهش هزینه های محصوالت 
و سیاست گذاری در زمینه استانداردسازی مدیریت انرژی در دستور 

کار قرار گرفت.
ترویج فرهنگ سازمانی برای کاهش مصرف انرژی

مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در این زمینه با 
استفاده از توانمندی شرکت های دانش بنیان و شرکت های مشاور 
انرژی، فرایندها و مواردی را که قابلیت بهبود داشته اند شناسایی و 
برای کاهش مصرف انرژی آن ها برنامه ریزی کرده ایم و به این نتیجه 
رسیده ایم که از توانمندسازی نیروی انسانی برای کاهش مصرف 

انرژی استفاده کنیم.
همکاری با شرکت های دانش بنیان برای تأمین مستمر 

انرژی
طباطبائیان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه هایی برای تأمین مستمر انرژی 
با شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: فوالد مبارکه در تابستان برای 
تأمین برق و در زمستان برای تأمین گاز با توجه به افزایش مصرف در 

بخش خانگی دچار محدودیت هایی می شود.

وی اذعان داشت: اخیرا شرکت فوالد مبارکه تفاهم نامه ای با شرکت 
ملی گاز ایران منعقد کرده که طی آن با استفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان، گاز ال ان جی )LNG( تولید و ذخیره سازی شود تا بتوانیم 
از این ظرفیت برای جبران محدودیت گاز فوالد مبارکه در زمستان 

بهره مند شویم.
کید کرد: چندین سال است  مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه تأ
که در دنیا از این روش برای فصول سرد سال استفاده شده و زمانی که 
محدودیت مصرف انرژی برای تولید فوالد وجود دارد، می توان با گرم 

کردن آن، محدودیت های گاز اعمال شده را جبران کرد.
وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان با بومی سازی این تکنولوژی 
با فوالد مبارکه همکاری خواهند داشت، بیان کرد: در صورت تحقق این 
امر، کمک قابل توجهی به صنعت نفت و گاز کشور و همچنین صنایع 
بزرگی مانند فوالد مبارکه خواهد شد. قرار است انتقال تکنولوژی در 
شرکت های دانش بنیان انجام شود و در مراحل بعدی این تکنولوژی 

برای صنایع بزرگ تر توسعه یابد.
استانداردهای جهانی تولید فوالد

طباطبائیان با بیان اینکه مدت زمان تفاهم نامه منعقدشده با شرکت 
ملی گاز ایران 2 سال است، عنوان داشت: امکان تمدید این تفاهم نامه 

نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: برای تولید یک تن فوالد استانداردهای جهانی متفاوت 
بوده و بین 2۵ تا 32 گیگاژول برآورد شده است. در حال حاضر مصرف 
انرژی برای تولید یک تن فوالد در شرکت فوالد مبارکه 27 گیگاژول است 

که فاصله چندانی با استانداردهای جهانی انرژی ندارد.
طباطبائیان با اشاره به تأثیر کاهش تخصیص انرژی به فوالد مبارکه 
در فصل های تابستان و زمستان بیان کرد: اعمال محدودیت های 

انرژی به فوالد مبارکه منجر به از دست رفتن بخش قابل توجهی از 
تولید در این شرکت خواهد شد و در صورت کاهش تولید این شرکت، 
کاهش می یابد و به بازار نیز لطمه  تولید صنایع پایین دستی نیز 

وارد می شود.
اقدام زیست محیطی برای تبدیل بخار به برق

وی با بیان اینکه فوالد مبارکه برای جبران محدودیت های انرژی، 
پروژه های بهینه سازی را در دستور کار خود قرار داده، ابراز داشت: در این 
زمینه اجرای پروژه بازیابی حرارت از دود توربین گاز فوالد از سال 99 آغاز 

شده و در حال حاضر در مدار تولید است.
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه ادامه داد: در این پروژه از دود، بخار 
تولید می شود و با این بخار به میزان 40 مگاوات برق تولید خواهد شد. 
این روش ازنظر زیست محیطی با توجه به جلوگیری از انتشار 160 هزار تن 
که منجر به کاهش  گاز گلخانه ای در هر سال، بسیار مناسب است، چرا
20 درصدی مصرف انرژی در نیروگاه شده و راندمان نیروگاه را نیز 6 درصد 
افزایش می دهد. با بهینه سازی بیشتر در مصرف انرژی، تولید را  افزایش 

و قیمت کاالها را کاهش خواهیم داد.
کسیژن  کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی در پلنت جدید ا

فوالد مبارکه
طباطبائیــان بــا اشــاره بــه کاهــش 10 درصــدی مصــرف انــرژی در پلنــت 
کســیژن فــوالد مبارکــه نســبت بــه پلنت هــای قدیمــی ایــن  جدیــد ا
شــرکت یادآور شــد: در حــال حاضــر عملیــات کاهــش فشــار گاز در فوالد 
مبارکــه به صــورت ســنتی و توســط رگالتورهــای مخصــوص انجــام 
می شــود، اما در نظر داریم این فرایند را توســط توربین های انبســاطی 
و بــا اســتفاده از تکنولــوژی جدیــد انجــام دهیــم. در ایــن فراینــد 
می توانیــم 1۵ مــگاوات انــرژی الکتریکــی تولیــد کنیــم کــه شــرکت های 

دانش بنیــان و پیمانــکاری در حــال اجــرای ایــن پــروژه هســتند.
رسالت فوالد مبارکه تولید فوالد است

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در خصوص استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر در فوالد مبارکه افزود: رسالت فوالد مبارکه تولید 
فوالد است و مسئولیتی برای تأمین برق و گاز کشور ندارد، اما با توجه 
به شرایط فعلی به یاری وزارت نیرو شتافته و تفاهم نامه ای مشترک با 
وزارت صمت و نیرو منعقد کرده تا با سرمایه گذاری های مؤثر، در تأمین 

انرژی موردنیاز صنایع کشور مشارکت کند.
وی ابراز داشت: قرار است صنایع بزرگ کشور با سرمایه گذاری های 
کالن، به میزان 10 هزار مگاوات انرژی الکتریکی به ظرفیت کشور اضافه 
کنند که سهم فوالد مبارکه در این زمینه 1۵00 مگاوات خواهد بود. 
از این میزان هزار مگاوات آن در نیروگاه حرارتی با راندمان ۵9 درصد 

تولید می شود.
تأمین بخشی از انرژی با بهره برداری از نیروگاه خورشیدی در 

سال آینده
کرد: از طریق احداث نیروگاه های انرژی های  طباطبائیان تصریح 
تجدیدپذیر مانند نیروگاه های خورشیدی، بادی و موارد دیگری که در 
دست بررسی داریم، ۵00 مگاوات برق تولید خواهد شد و در آینده نزدیک 

خبرهای خوبی از آن منتشر می شود.
وی در پایان عنوان داشت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، 
توربین های گازی نیروگاه حرارتی در تابستان و توربین های بخار آن 
طی 2 سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. 30 درصد عملیات 
ساخت نیروگاه خورشیدی نیز در تابستان سال آینده و در قالب فاز اول 
بهره برداری می شود و به مرور زمان طی 2 تا 3 سال آینده، همه ظرفیت 

آن وارد مدار خواهد شد. 

محمود صداقت نسب مدیر تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: وظیفه اصلی 
تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه، پشتیبانی اثربخش از خطوط 

تولید، از طریق تعمیر و ساخت تجهیزات موردنیاز آن هاست.
وی با بیان اینکه حدود 620 نفر از کارکنان فوالد مبارکه در واحد 
تعمیرگاه مرکزی این شرکت مشغول به کار هستند، افزود: حدود 
۵00 نفر از نیروهای رسمی و حدود 120 نفر از نیروهای پیمانکار 
این ترکیب را تشکیل می دهند. فوالد مبارکه بالغ بر 60 قرارداد 
برای تعمیر و بازسازی منعقد کرده و به همین خاطر تعداد زیادی 
از پیمانکاران این شرکت از اقصی نقاط کشور کمک می کنند تا 

تعمیری کیفی و اقتصادی در حداقل زمان ممکن انجام شود.
انجام بیش از ۴۱ هزار و 5۰۰ درخواست تعمیراتی در 

سال ۱۴۰۰
مدیر تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه گفت: در سال 1400 
حدود 41 هزار درخواست کار به تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه ارسال 
شد که هرکدام یک پروژه کاری به حساب می آمدند. این پروژه با 
ثبت درخواست شروع می گردد و طی فرایند تعمیرات با راه اندازی، 
تست و انجام فرایند تحویل به اتمام می رسد. گفتنی است بیش از 

41 هزار و ۵00 درخواست در سال 1400 به نتیجه رسید.
وی اذعان داشت: امیدواریم با شرایطی که در سال 1401 پیش 
روی داریم، بتوانیم حجم بیشتری از کارهای باقی مانده را انجام 
دهیم و برای مأموریت های جدید آماده شویم. محدودیت های 
انرژی باعث شده درخواست ها به صورت یکنواخت ترتیب اثر داده 
نشوند و به جای آن، توقف هایی به صورت فشرده برای تعمیرات و 

بازسازی قطعات و دیگر اهداف انجام گیرد.
پشتیبانی از بخش تولید با جایگزینی سریع قطعات

صداقت نسب تصریح کرد: عالوه بر این، در زمان آماده به کاری 
خطوط تولید و ثبت رکوردها نیز پاسخ گویی سریع و به موقع یکی 
از مأموریت های تعمیرگاه مرکزی است که باید قطعات را برای 
جایگزینی سریع و تعمیرات مهم آماده کرد که این کار با برنامه ریزی 
و استفاده از کارگاه های داخلی فوالد مبارکه و بعضا با استفاده از 

کمک پیمانکاران بیرون از فوالد مبارکه انجام می شود.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال 1401 حدود ۵ هزار و 700 درخواست 
از نواحی مختلف فوالد مبارکه به واحد تعمیرگاه مرکزی ارسال 
شده، اذعان داشت: تحقق عملکرد 118 درصدی در پاسخ به این 
درخواست ها نشان از عزم جدی واحد تعمیرگاه مرکزی برای نیل 
به اهداف شرکت دارد. با توجه به فرارسیدن تیرماه و بروز توقفات 
احتمالی، امیدوارم بتوانیم بخشی از درخواست ها را پیش از موعد 

نتیجه برسانیم تا تمرکز بیشتری بر اهداف خود داشته باشیم.
نوسازی تجهیزات و انجام تعمیرات خطوط تولید را 

جزو مأموریت های ذاتی خود می دانیم
مدیر تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: چند دهه 
از عمر کاری فوالد مبارکه می گذرد و برخی تجهیزات فرسوده 
شده اند، اما نظام های تعمیرات و نگهداری موجود در  شرکت 
دائما آماده به کاری خطوط را حفظ می کنند. تجهیزات و قطعات 
بعضا فرسوده اند و باید در فرایند بازسازی باشند و این کار به عهده 
ماست. تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه نوسازی تجهیزات و ترمیم و 

تعمیرات خطوط تولید را جزو مأموریت های ذاتی خود می داند.
صداقت نسب بیان کرد: در سیستم رسیدگی به شکایت مشتریان 
کارشناسان مربوطه مشکالت نواحی تولیدی شرکت فوالد 
مبارکه را بررسی کرده و مطالب را منعکس می کنند تا از تکرار عیوب 
احتمالی، کیفی و اقتصادی جلوگیری شود. مشکالت احتمالی 
توسط دفتر فنی تعمیرات دائما رصد می شود تا مشکلی در این 
زمینه ها نداشته باشیم. امسال با توجه به حجم کار انجام شده، 
ضریب کیفیت تعمیرگاه مرکزی تثبیت شده و علی رغم شدت 

کاری موجود حتی بیش از سال گذشته شده است.
حرکت بی وقفه تولید مرهون تالش های کارکنان 

واحد تعمیرگاه مرکزی است
وی ابراز داشت: تعمیرگاه مرکزی تالش می کند تولید در خطوط 
که تعمیر  که تجهیزاتی  تولید شرکت بی وقفه  ادامه یابد؛ چرا
می شوند طبیعتا قبال در خطوط تولید مشغول کار بوده اند و از این 
جهت در تولید خلل ایجاد می شود. نظام نگهداری و تعمیرات 
فوالد مبارکه به گونه ای طراحی شده که برای تجهیزات کلیدی، 
قطعات در گردش دارد و تأمین آن از انبارها انجام می شود؛ 
بنابراین قطعه تعمیری برای عملیات تعمیرات به تعمیرگاه مرکزی 

ارسال می شود تا بعد از  تعمیر، به سرعت به انبار برگردد.
کرد: همکاران ما  مدیر تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه تصریح 
در تعمیرگاه مرکزی پروژه های زیادی انجام داده اند، ازجمله 
گندله سازی،  توقف های  ریخته گری،   4 ماشین  تعمیرات 
تعمیرات پمپ های فوالدسازی، ریخته گری و احیا و اقداماتی 
که در تعمیرگاه مرکزی در جهت بومی سازی، بهبود ایمنی و ...   

انجام شده است و به همین خاطر از این دوستان تشکر می کنم.

مدیر تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد:

مصرف انرژی در فوالد مبارکه مطابق با استانداردهای جهانی است
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه:

محمود صداقت نسب مدیر تعمیرگاه مرکزی

دستاوردهای بزرگ در  کشور توسط مراکز بزرگ صنعتی محقق می شود
 همایش بوم کسب وکار هلدینگ فوالد متیل، با 
حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران فوالد مبارکه، 
مدیرعامل و مدیران هلدینگ فوالد متیل در هتل 
المپیک تهران و با هدف تدوین مدل کسب وکار برای شرکت های 

زیرمجموعه هلدینگ فوالد متیل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، دکتر محمدیاسر طیب نیا، 
مدیرعامل فوالد مبارکه در همایش بوم کسب وکار هلدینگ فوالد متیل 
با تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: مقام معظم رهبری گفته اند، 
در آینده، خرمشهرهایی در پیش است که جنس آن مانند میدان نظامی 

نیست، بلکه آبادانی به دنبال دارد و جنگی سخت تر است.
کید بر اینکه فوالد مبارکه در خط مقدم جبهه قرار دارد، ادامه داد:  وی با تأ
در خرمشهری که امروز در پیش داریم، نقش مجموعه هایی همچون 
فوالد مبارکه بسیار پررنگ است ودستاوردهای بزرگ در  کشور توسط 
کز بزرگ صنعتی محقق می شود تا از ظرفیت های ایجادشده در آن  مرا

برای رشد اقتصادی و ساخت وساز کشور استفاده شود.
طیب نیا تصریح کرد: فوالد مبارکه در بخش های مختلف مأموریت های 
ویژه ای دارد و روی شرکت های زیرمجموعه فوالد متیل حساب ویژه ای 

باز کرده است.
کثری از ظرفیت های  مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: استفاده حدا
موجود، توسعه سرمایه های انسانی و سرمایه گذاری در این بخش، به 
همراه آموزش و جذب نیروهای متخصص، می تواند منجر به رخ دادن 

اتفاقات بزرگ در کشور شود.
کز  کز خدماتی اشاره کرد و افزود: مرا طیب نیا در ادامه به وظایف مرا
خدماتی باید خدمات ویژه ارائه کنند که این امر با استفاده از سرمایه های 
انسانی محقق می شود. همچنین توسعه کمی، کیفی و مناسب، تمرکز 
بر نوآوری و فناوری های نوین، توجه به محیط زیست و حرکت به سمت 

صنعت سبز نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
کز  وی تصریح کرد: وجه تمایز و نقطه قوت فوالد مبارکه داشتن مرا
کز چشم و گوش فوالد مبارکه هستند و از  خدماتی است. در واقع این مرا

طریق آن ها می توانیم سودآوری خود را تضمین کنیم.
طیب نیا افزود: افزایش کیفیت خدمات به همراه قیمت مناسب تر 

برای محصول برای مصرف کننده نهایی می تواند منجر به افزایش سود 
کز خدماتی، فروش مویرگی  فوالد مبارکه شود. یکی از مأموریت های مرا
محصوالت فوالد مبارکه است که در صورت تقویت آن، می توانیم از رقبای 
کز تخصصی غافل  کز به مرا خود جلو بزنیم. البته نباید از تبدیل این مرا

شد، بلکه باید به سمت نوآوری حرکت کرد.
کز  وی تصریح کرد: یکی از راه های افزایش سود، توسعه محصوالت مرا
خدماتی است. به این شکل که خدمات تخصصی به مصرف کننده 
ارائه شود و شما صرفا یک فروشنده باقی نمانید. همچنین الزم است 
ظرفیت های استانی جهت سرمایه گذاری و فروش محصوالت بیشتر 
کز خدماتی شناسایی گردد که این مورد توسط معماری  توسط مرا
سازمانی تدوین و عملیاتی می شود. همچنین باید برنامه ریزی 
کز خدماتی حداقل برای افق ۵ تا 10ساله آن ها در  بلندمدت برای مرا

نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه در دنیا بیشترین سرمایه گذاری و سودآوری در 

کز  بخش خدمات است افزود: هدف اول و اصلی این است که در مرا
خدماتی محصوالت خود را با قیمت مناسب به دست مصرف کننده 

برسانیم.
کز خدماتی این است  طیب نیا افزود: استراتژی تعریف شده برای مرا
که هرکدام از آن ها در زمینه ای که مأمور شده اند، به شکل حرفه ای و 
تخصصی ظاهر شوند و فعالیت خود را گسترش دهند. همچنین با 
کز به سمت توسعه حرکت کنند و حتی  الگوبرداری از فعالیت سایر مرا
به سمت فعالیت های تولیدی بروند که البته این امر نیز باید براساس 

معماری سازمانی و هدف گیری کل گروه باشد.
برگزاری همایش بوم کسب وکار، فرصتی استثنایی است

مهندس رضا حیدری، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ 
فوالد متیل نیز در همایش بوم کسب وکار این هلدینگ اظهار کرد: ما 
امیدواریم به عنوان تالشگران عرصه تولید میراث داران خوبی برای 

انقالب باشیم.

وی افزود: بنده با افتخار اعالم می کنم که دانش آموخته فوالد مبارکه 
کنون ارتباطات مؤثری میان فوالد متیل و  هستم و خوشبختانه هم ا
فوالد مبارکه ایجاد شده است. ما جزئی از فوالد مبارکه هستیم و حق 
داریم از فرصت های موجود در این شرکت استفاده کنیم و در مقابل فوالد 
مبارکه نیز از ظرفیت های فوالد متیل در جهت تحقق اهداف تعریف شده 

خود بهره ببرد.
وی افزود: پیاده سازی نظام بازاریابی مؤثر و تعیین قیمت در فوالد متیل 

یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در هلدینگ فوالد متیل است.
حیدری یکی از فعالیت های جدید فوالد متیل در 2 سال گذشته را تأمین 
مواد اولیه اعالم کرد و گفت: امروز موفق ترین مدل و چارچوب سازمانی 
که توانسته از ظرفیت معادن کوچک برای فوالد مبارکه استفاده کند، در 

فوالد متیل اجرایی شده است.
گر شفافیت در عملکرد سازمان ها وجود نداشته باشد،  وی معتقد است، ا
خسارت های بزرگی به همراه خواهد آورد. ازاین رو ایجاد شفافیت در خرید 
و تأمین مواد در فوالد متیل در پیش گرفته شده است. در زمینه ایجاد 
توسعه برای فوالد مبارکه نیز فرصتی استثنایی به وجود آمده که فوالد 
متیل باید از آن استفاده کند. درواقع توسعه در راستای کسب وکار فوالد 
مبارکه برای اجرای سیاست ها و تکمیل زنجیره فوالد در دستور کار فوالد 

متیل قرار گرفته است.
کز و  حیدری ادامه داد: هلدینگ فوالد متیل در چندین استان ویژه، مرا
مدیران توانمندی دارد که باید بتوانند با تحلیل محیطی، ظرفیت منطقه 

را درک و بر اساس آن در 3 ماه آینده برنامه توسعه خود را به ما ارائه کنند.
مدیرعامل فوالد متیل با اشاره به اینکه قرار است پروژه معماری سازمانی 
مأموریت همه ارکان فوالد مبارکه را در افق 1410 تعیین کند گفت: ما نیز 
خود را متعهد به اجرای آن می دانیم و می توانیم پتانسیل های خود را به 

فوالد مبارکه نشان دهیم.
که به مدت 2 روز )3 و 4  کسب وکار  شایان ذکر است همایش بوم 
خردادماه( در هتل المپیک تهران برگزار شد، موضوعات مختلفی در زمینه 
کسب وکار همچون معماری کسب وکار و استراتژی گروه فوالد مبارکه  
مطرح و در پایان، مدل های کسب وکار شرکت های هلدینگ فوالد متیل 

کز ارائه شد. توسط مدیران مرا

مدیرعامل فوالد مبارکه در همایش بوم کسب وکار هلدینگ فوالد متیل: 
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خبر  کوتاه

 تجارت جهانی فوالد در سال 2021 به ۴16 میلیون تن رسید که
  11 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت. البته هنوز این رقم از

 ۴35 میلیون تن قبل از همه گیری کرونا در سال 2019 کمتر است. 
تجارت جهانِی محصوالت نیمه تمام فوالدی کم وبیش در ثبات بود 
چون سال 2020 چینی ها خرید زیادی داشتند.

آخرین معامالت قراضه حوزه دریای بالتیک در ترکیه موجب شد 
قیمت های وارداتی این ماده اولیه با کاهش روبه رو شود. متوسط 
قیمت قراضه سنگین 20-80 با ۴ دالر افت روزانه به ۴65 دالر 
در هر تن سی اف آر رسید. به گزارش فوالد ایران، متوسط قیمت 
قراضه سنگین اروپا ۴60 دالر و محصول آمریکا ۴70 دالر در هر تن 
سی اف آر است.

 خـبــــــــــــــــــر      

رشد تجارت جهانی فوالد در سالی که گذشت رکود بازار قراضه در ترکیه

به گزارش روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان، 
دانش بنیان،  »تولید؛  سال  در  شرکت  این 
اشتغال آفرین« با همت و تالش تمام نیروهای 
تولیدی و پشتیبانی واحد نورد سرد و با استعانت از خداوند 
متعال و تکیه بر توان داخلی، موفق شد با تولید 21 هزار و 9۰۳ تن 

ورق فوالدی در اردیبهشت ماه، برای دومین بار در سال 14۰1 به 
رکورد تولید ماهیانه دست یابد.

گفتنی است رکورد قبلی تولید ورق فوالدی در این واحد 21 هزار و 319 
تن بود که در فروردین ماه 1401 محقق شده بود.

روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان این دستاورد مهم را به 

خانواده بزرگ فوالد امیرکبیر کاشان و ذی نفعان تبریک گفت و اظهار 
امیدواری کرد در پرتو عنایت حق تعالی و تالش کلیه همکاران، روند 
افزایش تولید شرکت تداوم یابد، دست یابی به رکوردهای جدید 
تولید محقق گردد و شرکت همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر 

گام بردارد.

ثبت رکورد جدید تولید ماهیانه ورق فوالدی در واحد نورد سرد فوالد امیرکبیر کاشان
برای دومین بار در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت؛

کتشاف و استخراج  بحران ا

 مانعی در تولید صنعت فوالد

 فوالد متیل و آتیه فوالد؛ 

بازوان توانمند شرکت فوالد مبارکه

به گزارش فوالدبان، علی امرایی مدیرعامل فوالد 
سنگان گفت: بخش زیادی از معادن کشور به علت تضاد 
منافع گروه ها و افراد دست نخورده مانده و بر اساس آمارهای 
رسمی 17 درصد از معادن و صنایع معدنی کشور به مرحله 
کتشاف و استخراج نرسیده اند و همین امر موجب شده  ا
بسیاری از فوالدسازان نتوانند مواد اولیه خود را به آسانی 
تأمین کنند و عدم توسعه زیرساخت های حمل ونقل نیز  مزید 

بر علت شده است.
وی افزود: صنعت فوالد حتی در صورت تأمین برق و گاز مصرفی، 
به دانش روز، مدرن و همگام با تکنولوژی نسل چهارم نیاز دارد تا 

از نظر زیرساختی توسعه یابد.
مدیرعامل فوالد سنگان ادامه داد: طبق آمار های رسمی فقط 
کتشاف و استخراج  17 درصد از معادن و صنایع معدنی کشور به ا
رسیده و همین شرایط موجب ایجاد بحران در صنعت فوالد برای 
تأمین مواد اولیه شده است؛ بنابراین در حال حاضر مهم ترین 
کتشاف و استخراج مواد معدنی ازجمله  معضل صنعت فوالد ا

سنگ آهن و... است.
توسعه  عدم  کتشاف،  ا معضل  بر  عالوه  کرد:  تصریح  وی 
زیرساخت های حمل ونقل در صنایع معدنی، مشکالت زیادی 
کرده است. این مشکالت به ویژه  برای صنعت فوالد ایجاد 
 در زیرساخت های حمل ونقل ریلی با توجه به استحصال
 ۵۵ میلیون تن محصوالت فوالدی طبق سند چشم انداز 1404 
قابل مشاهده است و طبق برآورد کارشناسان، حمل ونقل ریلی 

کشور ۵0 درصد از برنامه عقب تر است.
امرایی گفت: مشکل تأمین آب واحدهای تولیدی و صنعتی از 
دیگر چالش های مهم صنعت فوالد است که حل این چالش 
ح خطوط انتقال آب به فالت مرکزی ایران و استان های  با طر

اصفهان، خراسان، یزد و کرمان تا حدودی رفع شده است.
تمام  نمی توان  فوالد  صنعت  توسعه  برای  افزود:  وی 
سرمایه گذاری ها را به جنوب ایران گسیل کرد، بلکه باید با تدوین 
برنامه ای کارشناسی شده و مدون و آمایش سرزمین ،عالوه بر 
توسعه صنایع فوالدی در جنوب کشور، در نقطه مرکزی ایران هم 
فعالیت های تولیدی صنعت فوالد را رونق داد و راه اندازی کرد. 
گر تمام برنامه های توسعه ای فوالد برای جنوب کشور تدوین  ا
شود، نظام های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی برهم خواهد 
خورد و ترکیب جمعیتی و حوزه نفوذ جمعیتی نیز توازن خود را 

از دست خواهد داد.
امرایی تصریح کرد: تحلیل بسیاری از کارشناسان مبتنی بر 
گر  توسعه فوالد در نزدیکی آب های بین المللی و جنوبی است، اما ا
صنایعی همچون فوالد، پتروشیمی و دیگر صنایع فقط در جنوب 
ایران مستقر شوند، به طور قطع و یقین مرکز ایران خالی خواهد 

شد و اشتغال نیز به حداقل خود خواهد رسید.
ح انتقال خطوط آب به فالت مرکزی و توسعه  وی گفت: با طر
صنایع تولیدی و تکمیلی در استان های مرکزی، باید به توسعه 
زیرساختی مثل حمل ونقل، انرژی و نیروگاه های برق و گاز و 
توسعه صنایع نسل چهارم توجه ویژه داشت تا برنامه های سند 

چشم انداز قابل تحقق شود.

گزارش روابط عمومی هلدینگ آتیه فوالد، در   به 
نشست مشترک مدیران عامل شرکت های فوالدمتیل و 
آتیه فوالد نقش جهان که در محل شرکت فوالد مبارکه برگزار 

شد، زمینه های همکاری بین دو شرکت بررسی شد.
رضا حیدری، مدیرعامل هلدینگ فوالدمتیل در این نشست، 
با اشاره به ظرفیت های فوالدمتیل و آتیه فوالد، این دو شرکت 
را بازوان توانمند فوالد مبارکه برشمرد و حضور دو تن از مدیران 
فوالد مبارکه در کرسی مدیریت این دو شرکت را فرصتی ارزشمند 

برای توسعه دانست.
حیدری اقدام مؤثر فوالد مبارکه در اجرای پروژه معماری سازمانی 
را ضرورت این گروه برای استفاده از همه ظرفیت ها و جلوگیری 
از فعالیت های موازی دانست و ابراز امیدواری کرد با تعیین 
مأموریت کلیه شرکت های تابعه، تمرکز بر فعالیت ها بیشتر گردد.

گزارش، احمد سعیدبخش، مدیرعامل هلدینگ  بنابر این 
آتیه فوالد نیز ضمن تشکر از برگزاری این نشست، بر استفاده از 
کید کرد و آمادگی خود را برای تعریف  همه ظرفیت ها در گروه تأ

پروژه های مشترک با فوالدمتیل اعالم نمود.
کنونی مدیریت فوالد مبارکه را فرصتی  وی همچنین دوره 
استثنایی برای توسعه دانست و همدلی بین مدیران شرکت های 

زیرمجموعه فوالد مبارکه را عامل مؤثر در این عنوان کرد. 

مدیرعامل فوالد سنگان مطرح کرد؛

در نشست مشترک مدیران فوالدمتیل و آتیه فوالد عنوان شد؛

 رکورد تولید ماهانه در شرکت فوالد تاراز
 بار دیگر شکسته شد

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

ثبت رکورد جدید تولید ماهیانه گندله در فوالد سنگان

گسترش همکاری دانشگاه شهرکرد و شرکت فوالد سفیددشت استان چهارمحال و بختیاری

گزارش روابـــط عمــومی شرکت فـــوالد تاراز،  به 
 داود فروتن مدیرعامل این شرکت، از ثبت رکورد 
تولید ماهانه 19 هزار و ۳55 تن در اردیبهشت ماه 
سال جاری هم زمان با روز بهره وری خبر داد. این امر  برگ زرین 

دیگری در کارنامه افتخارات فوالد تاراز به شمار می آید.
وی یادآور شد: رکورد قبلی شرکت فوالد تاراز در دی ماه سال 1400 به 

میزان 19 هزار و 124 تن محقق شده بود.
مدیرعامـل شـرکت فـوالد تـاراز ثبـت ایـن رکـورد ارزشـمند را حاصـل 
لطـف و عنایـت الهـی و نشـانه بهره گیـری از برنامه ریزی هـای دقیق و 
هوشـمندانه مدیران، همت فوالدین کارکنان شایسـته این شرکت 
و حمایت های ارزشـمند مدیـران هلدینـگ و اعضـای هیئت مدیره 
شرکت برشمرد و تحقق این دستاورد مهم را به کلیه کارکنان شرکت 
فوالد تـاراز و شـرکای کسـب وکار تبریک گفـت و اظهـار امیـدواری کرد 
در پرتو الطـاف الهی و بـا تالش همـه همکاران محتـرم، رونـد افزایش 

تولید شـرکت تداوم یابد و با دسـت یابی بـه رکوردهای جدیـد تولید، 
شـرکت فـوالد تـاراز همچنـان در مسـیر تعالـی و بهبـود گام بـردارد و 

شـاهد دسـتاوردهای چشـمگیرتری باشـد.

فــــوالد سفیـــددشت  گزارش روابط عـــمومی  به 
چهارمحال و بختیاری، مدیر عملیات این شرکت 
با اعالم این خبر افزود: در پایان دومین ماه از سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«، تالشگران واحد احیا مستقیم 
شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با تولید ۸4 هزار 
و 255 تن آهن اسفنجی، عالوه بر ارتقای 1۰۰5 تنی رکورد ماهیانه 
نسبت به فروردین ماه سال جاری، موفق به تحقق 115 درصدی 

برنامه دوماهه تولید شدند.
ایمان سلیمانی ضمن تقدیر از حمایت های مدیریت عالی شرکت، 
دست یابی به این موفقیت ها را مرهون تالش کلیه کارکنان و پیمانکاران 
دانست و افزود: علی رغم تمامی موانع و محدودیت ها در مسیر تولید، 
مجموعه فوالد سفیددشت همانند دو سال گذشته مصمم به حفظ 

روند تولید پایدار و ایمن خود است.
کسیژن به عنوان  وی با اشاره به در پیش بودن برنامه راه اندازی واحد ا

یکی از پیش نیازهای مهم پروژه فوالدسازی و ریخته گری، درخصوص 
تسریِع  به سرانجام رساندن این طرح به عنوان نخستین واحد ذوب و 
ریخته گری در بین 7 طرح فوالد ملی تا پایان امسال ابراز امیدواری کرد.

تالشگران شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان، 
ترین رکورد تولید ماهیانه گندله را با تولید 5۳۰  باال

هزار تن، در اردیبهشت ماه سال جاری ثبت کردند.
امرایی، مدیرعامل فوالد سنگان ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن 
سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر، افزود: همکاران پرتالشم در 
شرکت فوالد سنگان، این بار در دومین ماه سال و در بهار تولید، توانستند 

باالترین رکورد تولید ماهیانه گندله را با تولید ۵30 هزار تن ثبت کنند.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در اهمیت تولید، 
افزود: مجاهدان جبهه اقتصادی در شرکت فوالد سنگان در لبیک به 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب، توانستند باالترین میزان تولید ماهیانه 
کنون را ثبت کنند. این در حالی  در این شرکت از ابتدای بهره برداری تا
است که امسال، رکوردها یکی پس از دیگری شکسته شده و »حماسه 

تولید« در حال شکل گرفتن است.
گندله در  مدیرعامل فوالد سنگان ادامه داد: تولید ۵30 هزار تن 

کنون با تولید تجمیعی  اردیبهشت ماه در حالی به دست آمد که هم ا
کنون، درصدد تحقق  1۵ میلیون تن گندله از ابتدای بهره برداری تا
ظرفیت اسمی این کارخانه در سال جاری هستیم که این مهم نشان 
از مسئولیت پذیری سازمانی است که منتج به تحول و تعالی در این 

شرکت خواهد شد.
امرایی ضمن تبریک این موفقیت به کلیه همکاران  در  گروه فوالد مبارکه، 

از خداوند متعال سربلندی و توسعه صنعت کشور را مسئلت کرد.

 تفاهم نامه ای با سرفصل های آموزشی، پژوهشی 
و شرکت فوالد  بین دانشگاه شهرکرد  فناوری  و 
روز  بختیاری  و  چهارمحال  استان  سفیددشت 

یکشنبه 25 اردیبهشت 14۰1، به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت، هدف از تدوین این 
تفاهم نامه که به امضای دکتر یاسر پیرعلی سرپرست دانشگاه شهرکرد 
و محمود ارباب زاده مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیاری رسید، گسترش همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی 
و فناوری و همچنین استفاده بهینه از امکانات و توانایی های طرفین 
در جهت استمرار ارتباط سازمان یافته بین دانشگاه و صنعت به منظور 

برطرف کردن نیازهای علمی و اجرایی متقابل بوده است.
کید بر لزوم اجرا   دکتر یاسر پیرعلی سرپرست دانشگاه شهرکرد ضمن تأ
شدِن هرچه سریع تر این تفاهم نامه گفت: دانشگاه شهرکرد، ازجمله 

برخورداری از هیئت علمی توانمند و دانشجویان عالقه مند در زمینه های 
فنی، کشاورزی، منابع طبیعی و... می تواند بازویی کارآمد برای بزرگ ترین 

مجموعه صنعتی استان باشد.
 رئیس دانشگاه شهرکرد با اشاره به استقرار سامانه »نان« در وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری گفت: ایجاد نظام ملی پیشنهادها جهت ثبت و 
نمایه سازی نیازهای مختلف جامعه و هدایت فعالیت های پژوهشی 
در جهت رفع این نیازها و  دیگر مشکالت جامعه از اهداف  و رسالت های 
اساسی این وزارتخانه است که با ایجاد سامانه مذکور در این راستا، امید 

می رود کشور در مسیر توسعه همه جانبه علمی قرار گیرد.
 مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت نیز ضمن تشریح بخشی از 
گاهی از ظرفیت های دانشگاه  فعالیت های این شرکت گفت: ما با آ
شهرکرد در زمینه های زیست محیطی، فنی و... مصمم به تشکیل 
کمیته های علمی مرتبط و پیگیری  تا حصول به نتایج  کاربردی هستیم.

 محمود ارباب زاده تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های آموزشی متقابل 
به منظور ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی-تحقیقاتی، حمایت و کمک 
کز آموزشی موردنیاز طرفین، حمایت  به راه اندازی، تکمیل و تجهیز مرا
از دانشجویان برای گذراندن برخی از نیازهای دروس خاص یا انجام 
قسمتی از تحقیقات مربوط به رساله خود در شرکت، مبادله تجربیات برای 
طراحی دوره ها و رشته های تخصصی تحصیلی جدید و همچنین تهیه، 
طراحی و اجرای طرح های پژوهشی، اجرای طرح های پژوهشی مشترک، 
حمایت از طرح های تحقیقاتی با سرمایه گذاری مشترک، انجام طرح های 
پژوهشی بر اساس اولویت ها و برنامه های راهبردی شرکت توسط 
اعضای هیئت علمی دانشگاه، حمایت از پایان نامه های دانشجویی، 
تجاری سازی یافته های پژوهشی برای رفع نیازهای استراتژیک کشور، 
کوسیستم نوآوری و فناوری و  حمایت از پایان نامه های فناورانه، ارتقای ا

تکمیل زیست بوم فناوری استان از مفاد این تفاهم نامه است.

هم زمان با روز بهره وری؛

مدیر عامل فوالد سنگان خبر داد:

با امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و فناوری انجام شد:

در پایان دومین ماه از سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« صورت گرفت؛
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       بـــــــــــــــازار

بازار ورق جنوب شرق آسیا

خبــــــــــــــــر       

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، 
ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( این 
شرکت به صورت فشرده در 2 روز توسط 5 نفر از ممیزان 

شرکت SGS از طریق ویدئوکنفرانس انجام شد.

بنابر این گزارش، در این ممیزی، شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با تالش 
 ISO10015:2019 ارزنده کلیه کارکنان، موفق به کسب گواهینامه
گواهیـــــــنامه های ISO10002:2018 و  ویرایــــش جدیــد، تجـــدید 
 ISO9001:2015گواهیـــنامـــه های تـــمدید  و   ISO10004:2018

ISO45001:2018 و ISO14001:2015   بدون وجود عدم انطباق در کل 
سیستم مدیریت یکپارچه شد.

 روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در این زمینه از زحمات کلیه 
دست اندرکاران، مدیران، رؤسا و کارکنان زحمت کش تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، در چهارمین 
بنگاه های  پایداری  و  اجتماعی  مسئولیت های  جایزه 
اقتصادی که در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار 
شد، فوالد سنگان موفق شد نشان برتر مسئولیت های 

اجتماعی در بین بنگاه های اقتصادی کشور  را کسب کند.
گفتنی است فوالد سنگان در راستای مسئولیت های اجتماعی 
در حوزه های مختلف، اقدامات شایسته ای در شهرستان خواف 
انجام داده و به عنوان شرکت پیشتاز در حوزه مسئولیت های 

اجتماعی شناخته می شود.

گزارش روابط عمومی فوالد متیل، طی یک ماه  به 
گذشته، مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29 اسفند 
سال 14۰۰ برای 14 شرکت فرعی و وابسته هلدینگ فوالد متیل 

برگزار شد.
گزارش، با توجه به جدول زمان بندی شده، از 20  بنابر این 
فروردین تا 27 اردیبهشت 1401، مجامع شرکت های پاسیفیک 
استیل، فرازکاوه، پردازش فوالد فرایند البرز، آهن و فوالد آرتاویل 
ساخت، صنایع فوالد سهند آغاز، فوالد گستریزد، آهن و فوالد 
اصفهان، صنایع آهن و فوالد توس، صنیع کاوه تهران، صنایع 
ک، آهن و فوالد نور، سدید ماهان، فوالد  آهن و فوالد درخشان ارا

ساخت جنوب و توسعه بازرگانی متیل همیار برگزار شد.

 به گزارش پایگاه خبری فوالد ایران، ورق گرم وارداتی از چین این هفته 
در بازار جنوب شرق آسیا 10 تا 20 دالر در هر تن افت داشته و  به قیمت 
770 تا 780 دالر در هر تن سی اف آر ویتنام شنیده شده است.

قیمت محصول هند نیز 8۴0 دالر در هر تن سی اف آر است که 10 دالر 
افت داشته است. از کره جنوبی، روسیه یا ژاپن هم پیشنهادی شنیده 
نشده است.

خبر کوتاه

صادرات فوالد چین  افزایش می یابد

 با توجه به اختالل در بخش عرضه بازار جهانی فوالد پس از 
جنگ روسیه و اوکراین، انتظار می رود صادرات فوالد چین سال 
که تقاضای جهانی فوالد باال  جاری میالدی افزایش یابد، چرا
کمبود جهانی را  کنون دنیا نیاز دارد فوالد چین این  خواهد ماند. ا
که موجب می شود فوالد چین به  کند و این بار تقاضاست  جبران 
سایر بازارها هجوم آورد.

فوالد سنگان باالترین نشان 
مسئولیت های اجتماعی را دریافت کرد

 برگزاری مجامع هلدینگ فوالدمتیل
 در زمان مقرر

بورس و سهام

گهی آ

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

عملیات تفکیک، دسته بندی، پاک سازی، برش حمل و تخلیه انواع ضایعات و نخاله ها در سطح سایت مجتمع فوالد سبا

تهیه و تأمین، ساخت، حمل، تست و راه اندازی، آموزش، تأمین قطعات یدکی و تضمین عملکرد تهویه کارگاه های برق، مکانیک و اسکلت فلزی

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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1 4 0 1 /03 /3 1
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یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر
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گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ
نوع فراخوان

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/02/31

1401/03/01

1401/03/02

1401/03/03

1401/03/04

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. 5 5 0
1 2.4 0 0

1 2. 54 0

1 2.2 6 0
1 2. 1 1 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

 در چهارمین جایزه مسئولیت های اجتماعی
 و پایداری بنگاه های اقتصادی؛

طی یک ماه گذشته محقق شد؛

گان پس از کسب رکورد کیفی تختال،   فوالد هرمز
توانست رشد 7.1 درصدی تولید این محصول در 
دوماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل را تحقق بخشد و نشان داد کیفیت و کمیت را با هم پیش می برد.
کید بر تحقق رشد   عطااهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان با تأ
تولید در فوالد هرمزگان، از تولید 29۵ هزار و 198 تن تختال در فروردین 
و اردیبهشت سال جاری خبر داد و گفت: تولید تختال در شرکت فوالد 
هرمزگان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 27۵ هزار و ۵8۵ تن 

بوده،  از رشد 7.1 درصدی برخوردار بوده است.

 معروفخانی در ادامه بر تعهد فوالد هرمزگان به حمایت کّمی و کیفی 
کید کرد و گفت: فوالد هرمزگان به عنوان شرکت مادر  از تولید داخل تأ
برای صنایع زیرمجموعه، وظیفه سنگینی در تحقق دستور مقام معظم 
رهبری برای افزایش تولید داخل و ارتقای کیفیت محصوالت ایرانی 

بر عهده دارد و در این راستا برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته است.
 مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه اظهار داشت: هماهنگی صحیح 
واحدهای مختلف از طریق کمیته های هفت گانه استراتژیک، تکیه بر 
توان شرکت های تأمین کننده داخلی، مدیریت صحیح و جهادی 
کیفیت،  کنار تهیه ماده اولیه با مدیران عالی و میانی شرکت، در 

انجام پروژه های اصالحی در خط تولید و کاهش توقفات اضطراری و 
کاهش پاورآن کوره های قوس الکتریکی، افزایش سرعت ریخته گری و 
استفاده بهینه از زمان  برای تولید و آماده به کاری تجهیزات و همچنین 
پشتیبانی و نیز حمل ونقل به موقع و سریع، همگی در افزایش تولید 

نقش داشته اند.
وی در ادامه ارتقای کیفیت تختال های تولیدی در فوالد هرمزگان را 
 از استراتژی های اصلی این شرکت خواند و گفت در اسفند و فروردین

 2 رکورد پیاپی در  این زمینه در فوالد هرمزگان به ثبت رسید.
کید بر اینکه ارتقای کیفیت تختال باعث  مدیرعامل فوالد هرمزگان با تأ

کیفیت در صنایع پایین دستی خواهد شد  تولید محصول نهایی با
و رضایت جامعه را از کاالی ایرانی در پی خواهد داشت، این افزایش 
کیفیت را ضامن بقا در بازارهای جهانی و حفظ مشتریان خارجی و 

افزایش صادرات خواند.
کید کرد و گفت: تمامی این  معروفخانی در پایان بر لزوم تأمین انرژی تأ
برنامه ها و پروژه ها داخل سازمانی است.  ما راه را برای افزایش تولید 
هموار کرده ایم، ولی مشکل اصلی تأمین انرژی است که در این خصوص 
یاری دستگاه های ذی ربط برای تأمین انرژی و جلوگیری از توقف تولید 

و خسران صنایع پایین دستی الزامی است.

جهش ۷ درصدی تولید تختال در فوالد هرمزگان
مدیرعامل فوالد هرمزگان اعالم کرد:

)IMS( انجام موفقیت آمیز  ممیزی خارجی سیستم مدیریت یکپارچه
در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان صورت گرفت:

برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام 

سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 14۰۰ 

شرکت فنی و مهندسی فوالد مبارکه

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت 
شنبه  روز  خاص(  )سهامی  مبارکه  فوالد  مهندسی  فنی 

14۰1/۰2/۳1 در دفتر مرکزی شرکت فوالد مبارکه تشکیل شد.
اهم موارد مطروح شده در جلسه مجمع عمومی عادی به 
ح است: 1- گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد  این شر
سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 قرائت شد؛ 2- گزارش 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی 
منتهی به 29 اسفندماه 1400 به صورت مقبول توسط حسابرس 
گردید؛ 3- صورت های مالی سال منتهی به  مستقل قرائت 
29 اسفندماه 1400 مورد تصویب مجمع قرار گرفت؛ 4- اعضای 
حقوقی هیئت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام معرفی 
شدند؛ ۵- مؤسسه حسابرسی آئین تراز آریا به عنوان حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 
1401 انتخاب شد؛ 6- پاداش اعضای هیئت مدیره مورد تصویب 
قرار گرفت؛ 7- اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود تصویب شد؛ 
گهی های شرکت در سال 1401  ج آ 8-روزنامه صمت جهت در

انتخاب گردید.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان در سال مالی منتهی به 29 اسفند 14۰۰، 
با حضور ۶9.15 درصد از سهام داران حقیقی، 
نمایندگان سهام داران حقوقی، نماینده حسابرسی و بازرس 
قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، روز چهارم خردادماه 

14۰1 در سالن جلسات این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، در ابتدای جلسه 
پس از تالوت آیات کالم اهلل مجید، هیئت رئیسه مجمع با انتخاب 
مرتضی شبانی به نمایندگی فوالد مبارکه اصفهان به عنوان رئیس 
مجمع، علی اصغر محرابیان به نمایندگی موسسه توانمندسازی 
بازنشستگان نیروهای مسلح و مجید مونسان به نمایندگی از شرکت 
فلزتدارک و فوالدسنگ به عنوان ناظران مجمع و شهرام عالی وند 
به عنوان دبیر مجمع مشخص و پس از اعالم رسمیت جلسه، دستور 

جلسه برابر دعوت نامه توسط رئیس مجمع قرائت گردید.
بنابراین گزارش، در ابتدای جلسه شهرام عالی وند، مدیرعامل شرکت 

خالصه ای از عملکرد شرکت در سال 1400 را ارائه کرد و در ادامه با اشاره 
به ثبت رکوردهای تولید روزانه، ماهیانه و سالیانه در خطوط مختلف 
تولید در شرکت گفت: خوشبختانه علی رغم بحران انرژی، با همت 
پرسنل و مدیران شرکت شاهد ثبت رکوردهای تولید در واحدهای 

مختلف این شرکت بودیم.
عالی وند همچنین به سهم 1۵ درصدی تولید گالوانیزه کشور توسط 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان اشاره کرد و گفت: این شرکت جامع ترین 

خطوط تولید گالوانیزه، نورد سرد، اسیدشویی و آنیلینگ را دارد.
وی سود خالص شرکت را در سال 1400 برابر 8,201,820 میلیون ریال 
برشمرد و افزود: در سال گذشته بیش از 162 هزار تن گالوانیزه در این 
شرکت تولید شد که به لحاظ کمی و کیفی از مزیت دارترین گالوانیزه های 

تولیدی در کشور و خاورمیانه است.
 مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان همچنین به اهتمام شرکت در 
ارتقای سطح آموزش نیروی انسانی و راندمان کار اشاره کرد و افزود: در 
سال گذشته با بومی سازی اقالم موردنیاز شرکت بیش از 2۵2 هزار دالر 

صرفه جویی ارزی شد؛ ضمن این که ایفای مسئولیت های اجتماعی 
به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت شرکت همواره موردتوجه 

بوده است.
 وی دریافت تندیس سیمین صنعت سبز کشور، تندیس واحد نمونه 
ملی استاندارد، تندیس واحد تولیدی نمونه صنعتی و کیفی استان، 
تندیس زرین رضایت مندی مشتری، نشان عالی پنج ستاره مسئولیت 
اجتماعی را ازجمله افتخارات شرکت در سال 1400 برشمرد و افزود: 
اجرای فاز اول احداث خط تولید نورد به ظرفیت 300 هزارتن، احداث 
خط تولید اسیدشویی به ظرفیت ۵00 هزار تن، احداث کارگاه سنگ زنی 
ح توسعه خط 2 گالوانیزه از اقدامات صورت گرفته در  و فاز دوم طر

طرح های توسعه شرکت است.
گفتنی است تصویب صورت های مالی شرکت و انتخاب هیئت مدیره 
)شرکت فوالد مبارکه اصفهان، شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ 
مبارکه اصفهان، شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه اصفهان، مؤسسه 
توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح، شرکت سرمایه گذاری 

توسعه معادن فلزات( برای دو سال، تقسیم سود 130 تومانی به 
ازای هر سهم، انتخاب روزنامه های صمت و دنیای اقتصاد به عنوان 
روزنامه های کثیراالنتشار و انتخاب مؤسسه حسابرسی رازدار به عنوان 
بازرس قانونی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 

به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل از مصوبات این مجمع بود.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان  در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400
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ماشین های مدرن ریخته گری پیوسته از سیستم های خنک سازی ثانویه مه-هوا  
استفاده می کنند که عملکرد خنک سازی ویژه ای را از منظر توزیع مایع، بازدهی 
خنک سازی و انعطاف پذیری در فرایند خنک سازی فراهم می آورند. سیستم های 
مذکور محدوده کنترل خنک سازی وسیعی را پوشش می دهند و به علت اتمیزه کردن آب اسپری شده 
توسط هوای فشرده، نسبت آب برگردانده شده )Water Turndown( و راندمان خنک سازی افزایش 
می یابد. عیب اصلی این تکنولوژی مصرف هوای فشرده و در نتیجه هزینه های مربوط به انرژی است. 
همچنین نیازمند لوله کشی و تجهیزات الزم برای تأمین و کنترل هوای فشرده است. نازل های مه-
هوای )Air-Mist( نصب شده بر روی سیستم های خنک کاری ثانویه به منظور غلبه بر معایب و 
کاستی های نازل های هیدرولیک طراحی شده بود، اما امروزه نسل جدید نازل های هیدرولیک 

برای پاسخ گویی به نیازهای سیستم خنک کاری ثانویه بهینه شده اند.
کنون شرکت های Lecher و Danieli با مشارکت یکدیگر در تالش برای توسعه یک فناوری خنک کاری  هم ا
ثانویه نوآورانه و کامال هیدرولیکی هستند. این تکنولوژی با هدف حذف مصرف هوای فشرده در سیستم 
توسعه یافته است. فناوری جدید Hydrospray نتیجه این همکاری است. فناوری Hydrospray نمایانگر 
جهش کوانتومی در فناوری های مربوط به خنک کاری ثانویه است. حذف هوای فشرده موردنیاز برای 
نازل های مه-هوا باعث صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی همراه با کاهش انتشارات CO2 و 
کاهش OPEX می شود. عالوه بر این، لوله های مربوط به اتصاالت در این فناوری ساده سازی شده که دو 
مزیت را به همراه دارد. اوال کنترل عرض اسپری به دلیل دقت بیشتر، بهبود یافته و ثانیا زمان و هزینه نصب 
نیز کاهش می یابد. پکیج تکنولوژی Hydrospray توسط سیستم کنترل حلقه بسته Q-COOL اداره شده 
و امکان دست یابی به عملکردهای برجسته در فرایند خنک کاری ثانویه از طریق کنترل بسیار دقیق دما 

را فراهم می آورد.
در انواع نازل های طراحی شده Hydrospray ضمن حفظ مایع بر روی سطح استرند، عملکرد مربوط به 
خنک کاری بهبود یافته است و محلول هیدرولیک نیازی به هوای فشرده برای اتمیزه کردن اسپری ندارد. 
آزمایش های گسترده ای در مورد ویژگی های اسپری از نظر ظاهر اسپری، توزیع مایع، فشار ضربه، نرخ 
فشار-جریان و راندمان خنک کاری انجام گرفته و با عملکرد پیشرفته ترین نازل های مه-هوا مقایسه شده 
است. نتایج به دست آمده بیانگر عملکرد بهتر Hydrospray در مقایسه با نازل های مه-هوا است و این 

امکان را برای سازندگان فوالد فراهم آورده تا از این فناوری پیشرفته استفاده کند و به افزایش بازدهی انرژی 
و صرفه جویی هزینه ها کمک نماید. مفهوم اصلی Hydrospray شامل سه قسمت اصلی است:

بلوک دریچه فعال شده با پنوماتیک که نازل های چندگانه یا کل منطقه مربوط به خنک سازی را بسته 
به نوع طراحی خنک سازی کنترل می کند؛

سیستم لوله کشی و اتصاالت ویژه و اختصاصی؛
واحد نازل متشکل از سر چند نازله، بلوک نازل و لوله که با توزیع بهینه مایعات، میزان اسپری آب 

موردنیاز بازدهی فرایند خنک کاری را تأمین می کند.
یک طرح از اصول سیستم Hydrospray همراه با سه قسمت اصلی آن در شکل 1 نشان داده شده است. 
بااین حال، این فقط یک طرح از طرح های ممکن است، زیرا تعداد نازل ها، موقعیت و سایز دریچه والو و 

همچنین طرح سیستم لوله کشی برای هر سیستم خنک کاری بسته به نیاز طراحی و اجرا می شود.
بلوک والو کنترلی پنوماتیک، قلب سیستم است. این قسمت به گونه ای طراحی شده است که بسته به 
شرایط سیستم خنک کننده ثانویه و الزامات ماشین ها، تعداد معینی از نازل ها را به طور هم زمان کنترل 
کند. والو نصب شده از نوع والوها ساده ON/OFF است. کنترل پنوماتیک برای نگهداشتن اجزای 
الکتریکی در یک منطقه امن و عاری از آب و بخار انتخاب شده است. منیفولد آب، بلوک والو را به واحد نازل 
متصل می کند و عمدتا از لوله های چندگانه آب تشکیل شده است. به لطف طراحی بهینه آن، ابعاد آن 
شبیه به منیفولدهای تأمین کننده آب وهوا در سیستم مه-هوا است. سِرچند نازله عضوی است که 
عملکرد اسپری و خنک کاری سیستم Hydrospray را تعریف می کند و شامل چندین نازل است که هرکدام 
توزیع مایع موردنیاز بر روی سطح اسلب برای محدوده های دبی، جریان آب خاصی را فراهم می آورند. 
بلوک و لوله های نازل، سر نازل را به منیفولد آب متصل می کند و ابعادی مشابه به اجزای مربوط به 

نازل های مه-هوا دارد.
یکی از مزایای مهم این سیستم عدم نیاز به مصرف انرژی الکتریکی برای تأمین هوای فشرده است. میزان 
صرفه جویی به عمل آمده برای هر ماشین ریخته گری اسلب معمولی در سال بین 170 تا 3۵0 هزار دالر است. 
ازآنجا که تحریک به صورت پنوماتیک است، هیچ گونه بخش الکترونیکی نزدیک به بخش موردنظر نیاز 
نیست. سیستم Hydrospray را می توان در سیستم های خنک کننده ثانویه مه-هوا نیز بدون نیاز به 

اصالحات اساسی مکانیکی نصب کرد.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

RPA اتوماسیون فرایند رباتیک هوش مصنوعی و یادگیری ماشین

که مشاغل را  اتوماسیون فرایند رباتیک یا RPA فناوری دیگری است 
خودکار می کند. استفاده از نرم افزار برای خودکارسازی فرایندهای تجاری 
کنش ها، انجام عملیات بر روی داده ها  مانند تفسیر برنامه ها، پردازش ترا
که افراد  کارهای تکراری را   RPA .و حتی پاسخ دادن به ایمیل ها است
تغییر  با  RPA هم زمان  انجام آن هــا دارنــد خودکار می کند.  به  عــادت 
مشاغل موجود، مشاغل جدیدی را نیز پدید می آورد.

گذشت سروصدای  که  تکنولوژی هوش مصنوعی یا AI در دهه ای 
زیادی داشته، اما همچنان یکی از روندهای فناوری جدید است؛ زیرا 
کار و بازی ما فقط در مراحل  تأثیرات قابل توجه آن بر نحوه زندگی، 
اولیه است. هوش مصنوعی در حال حاضر به دلیل برتری خود در 
شخصی  دستیارهای  ناوبری،  برنامه های  گفتار،  و  تصویر  تشخیص 
بسیاری  و  ســواری  ک گذاری  اشترا برنامه های  هوشمند،  گوشی های 
موارد دیگر شناخته می شود.

عوامل کلیدی توفیق پیاده سازی 
مدیریت دانش

عوامل کلیدی توفیق از دیدگاه مدیریت دانش عبارت 
است از اقدامات و فعالیت هایی که در پیاده سازی مدیریت 
دانش حیاتی هستند. این عوامل یا درونی هستند و توسط 
سازمان ها  کنترل می شوند و یا بیرونی هستند و کنترل کمی بر 

آن ها صورت می گیرد.
عوامل کلیدی توفیق

عوامل کلیدی توفیق عواملی هستند که تحقق هدف در گرو 
آن هاست. بیشتر کارهای انجام گرفته در این حوزه به ُرکارت 
)1979( و دانیل )1961( برمی گردد. این دو محقق از CSF بیشتر در 
حوزه سیستم های اطالعاتی موردنیاز مدیران ارشد استفاده 

کرده اند. ُرکارت سه نوع CSF را شناسایی کرده است: 
گی های صنعت خاصی منتج  که از ویژ CSF-1های صنعت 
می شود؛ CSF-2های استراتژی که از انتخاب استراتژی رقابتی 
در کسب وکار ناشی می شود؛ CSF-3های موقتی که از تغییرات 

و نیازهای درونی سازمان ناشی می شود.
در حال حاضر متدلوژی عوامل کلیدی توفیق، راه خود را در 
فعالیت های جدید کسب وکار مخصوصا مدیریت دانش باز کرده 
است. برطبق تحقیقات انجام شده توسط ِاسِتوز )2004( رویکرد 
عوامل کلیدی توفیق عمومی ترین رویکرد در طول سی سال 
از  برای حمایت  از این رویکرد  امروزه  گذشته بوده است. 
برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطالعاتی به طور فزاینده ای 
استفاده می شود. بر مبنای دیدگاه ویلیامز و رماپرساد )1998( 
کلیدی توفیق تأثیر عمده ای در طراحی، توسعه و  عوامل 
به کارگیری سیستم های اطالعاتی دارند.در تعریف دیگری برونو و 
کلیدی توفیق  که عوامل  لیِدسِکر )1984( اظهار می دارند 
گر درست  عبارت اند از: مشخصه ها، شرایط یا متغیرهایی که ا
مدیریت شوند، می توانند اثر قابل مالحظه ای بر موفقیت موضع 
رقابتی سازمان داشته باشند. در تعریف دیگری پینت و اسلوین 
)1987( عوامل کلیدی توفیق را عواملی می دانند که به طور 

قابل مالحظه ای شانس اجرای پروژه ها را بهبود می بخشند. 
عوامل کلیدی توفیق مدیریت دانش در 

سازمان های  مختلف
اسکیرم و آمیدن )1997( در خصوص پیاده سازی مدیریت دانش 
هفت عامل کلیدی را شناسایی کرده اند. این عوامل عبارت اند از: 
پیوند مستحکم با الزامات کسب وکار؛ معماری و چشم انداز 
اجباری؛ رهبری دانش؛ فرهنگ تسهیم و خلق دانش؛ یادگیری 
مستمر؛ زیرساخت تکنولوژی خوب توسعه داده شده؛ فرایندهای 

دانش سازمانی.
مطالعه ای برای شناسایی عوامل کلیدی توفیقی که توانایی 
اثرگذاری بر دانش در سازمان ها را داراست، توسط هل ساپل و 
جوشی )2000( انجام شده است. آن ها سه طبقه اصلی از 
شاخص های تأثیرگذار بر مدیریت دانش )مدیریتی، منابع، 
محیطی( را که عوامل کلیدی توفیق در درون هریک از این سه 
طبقه قرار دارد، معرفی کرده اند: شاخص های تأثیرگذار مدیریتی 
که شامل چهار عامل کلیدی اصلی هماهنگی، کنترل، رهبری و 
سنجه هاست؛ تأثیرگذارهای منابع که متشکل از دانش، افراد، 
منابع مالی و غیرمالی است؛ تأثیرگذارهای محیطی مشتمل بر 

رقابت، بازارها، فشار زمانی، جو اقتصادی و دولتی است.
براساس ارزیابی به عمل آمده از گزارش نهایی تکنیک دلفی در این 
تحقیق، فرهنگ در این مطالعه به طور صریح از عوامل کلیدی 
نبوده، بلکه به عنوان یک مفهوم جزئی در مدیریت دانش مطرح 
شده است، هرچند به نظر می رسد که فرهنگ از عوامل کلیدی 

اصلی در پیاده سازی مدیریت دانش باشد.
کتشافی بر روی 31  داونپورت و همکاران )1998(، مطالعه ای ا
پروژه مدیریت دانش در 24 شرکت انجام داده اند. هدف از این 
مطالعه، تعیین عوامل کلیدی مرتبط با پیاده سازی مدیریت 
دانش بوده است که در نتیجه 18 پروژه موفقیت آمیز ارزیابی شد 
و در این تعداد پروژه، هفت عامل کلیدی عمومی شناسایی شد. 
آن ها عبارت بودند از: عملکرد اقتصادی یا ارزش آن صنعت؛ زبان 
و هدف مشترک؛ ساختار دانش انعطاف پذیر و استاندارد؛ 
کانال های چندگانه برای انتقال دانش؛ فرهنگ دانش پسند؛ 
زیرساخت سازمانی و فنی؛ تغییر در اقدامات انگیزشی؛ حمایت 
مدیریت ارشد.لیبوویتز )1999( جهت پیاده سازی مدیریت 
دانش، شش عامل کلیدی مطرح می کند که عبارت اند از: نیاز به 
استراتژی مدیریت دانش با حمایت مدیریت ارشد سازمان؛  وجود 
مدیر ارشد دانش )CKO(؛ یک زیرساخت مدیریت دانش؛ ابزارها 
و سیستم های مدیریت دانش؛ تشویق تسهیم دانش و فرهنگ 
کز حرفه ای برای حوزه های  حمایتی.وی بیان می کند که ایجاد مرا
دانش به عنوان یک استراتژی مدیریت دانش در سازمان امری 
مهم است. در تحقیقی که ماتی )2004( در آلمان انجام داده 
عوامل کلیدی مدیریت دانش عبارت اند از:  سازمان مبتنی بر 
دانش؛ فرهنگ؛ استراتژی؛ سیستم ها و زیرساخت تکنولوژی 

اطالعات؛ فرایند سیستماتیک و اثربخش؛ سنجه ها.
خلیفه ولیو )2003( تحقیقی با عنوان »مدل توفیق مدیریت 
دانش« در دانشگاه سیتی هنگ کنگ انجام داده اند. سؤال اصلی 
این پژوهش عبارت بود از: »چه عواملی در توفیق برنامه های 
مدیریت دانش سهیم اند؟« فرضیه های پژوهش عبارت بود 
از1- عوامل سازمانی بر توفیق مدیریت دانش، اثری مستقیم و 
معنی دار دارد؛2- تکنولوژی اطالعات اثری اندک بر توفیق 
برنامه های مدیریت دانش دارد؛3- فرایندهای مدیریت دانش 
بر توفیق برنامه های مدیریت دانش اثری مستقیم و معنی دار 
دارد؛4- تکنولوژی اطالعاتی اثر مستقیم و معنی دار بر فرایندهای 
مدیریت دانش دارد.                   ادامه دارد...

بیـــش از 2۰۰ اپلیکیشـــن اندرویـــدی در Play Store شناسایی شـــده اند کـــه 
در ظاهـــر، ســـرویس VPN و برنامه هـــای ویرایـــش عکـــس، تناســـب اندام 
 Facestealer و پـــازل هســـتند، امـــا درواقـــع جاســـوس افزاری بـــه نـــام
منتشـــر می کننـــد. ایـــن بدافـــزار بـــرای اســـتخراج اطالعـــات هویتـــی کاربـــران و ســـایر 
اطالعـــات ارزشـــمند آن هـــا بـــه  کار مـــی رود. عالوه بـــر جمـــع آوری اطالعـــات  هویتـــی، 
اپلیکیشـــن های مذکـــور می تواننـــد کوکی هـــای Facebook و اطالعـــات شـــخصی مربـــوط 

بـــه حســـاب  کاربـــری قربانـــی را نیـــز جمـــع آوری  کننـــد.

بدافـــزار موبایلـــی Facestealer ، هماننـــد بدافـــزار Joker کـــدش را به صـــورت متنـــاوب تغییـــر 
می دهـــد؛ بنابرایـــن گونه هـــای مختلفـــی را ایجـــاد می کنـــد. بـــرای پیشـــگیری از مخاطـــرات 
ج شـــده دربـــاره  مرتبـــط بـــا اپلیکیشـــن های scam ، توصیـــه می شـــود کاربـــران نظـــرات منفـــی در
برنامـــه را مطالعـــه کننـــد، صالحیـــت توســـعه دهندگان برنامـــه را ارزیابـــی نماینـــد و از دانلـــود 

برنامه هـــای موردنیـــاز خـــود از فروشـــگاه های شـــخص ثالـــث و نامعتبـــر بپرهیزنـــد.
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عوامل تهدید ناشناخته، با استفاده از حمله brute-force در تالش اند تا به 
پایگاه داده سرورهای Microsoft SQL که در بستر اینترنت قرار دارند و به خوبی 

امن سازی نشده اند، نفوذ کنند.
در این حمله، مهاجمان از ابزار sqlps.exe که یک برنامه معتبر است و بدافزار نیست، به عنوان 
LOLBin )Living Off The Land Binary (I استفاده می کنند. LOLBin  به باینری هایی گفته می شود 
که در محیط سیستم عامل باشند و ماهیت بدافزاری نداشته باشند، ولی مهاجمان سایبری برای 

مخفی کردن فعالیت های مخرب خود، از آن ها استفاده کنند.
مهاجمان همچنین از sqlps.exe برای ایجاد یک حساب کاربری جدید استفاده می کنند و با افزودن 

آن به نقش sysadmin، می توانند کنترل کامل سرور SQL را به دست گیرند. سپس می توانند به سایر 
فعالیت های مخرب مانند مستقر کردن payload استخراج کننده های رمزارز بپردازند.

راهکار مؤثری که راهبران سیستم ها می توانند به منظور ایجاد مصونیت در برابر این تهدید انجام 
دهند، عدم قرار دادن سرورهای SQL در بستر اینترنت است و در حالتی که پایگاه داده باید به صورت 
کتر است که به راحتی قابل  آنالین کار کند. رهیافت بعدی استفاده از گذرواژه پیچیده با حداقل 8 کارا
حدس زدن نباشد و با ابزار brute-force تحت اختیار مهاجمان نیز قابل دست یابی نباشد. همچنین 

به راهبران سیستم توصیه می شود که سرورها را پشت یک فایروال قرار دهند.
techradar.pro :منبع خبر  

   تهیه کننده: : تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

انتشار بدافزار Facestealer از طریق برنامه های مخرب اندرویدی

 Brute-force هشدار مایکروسافت درباره حمله 
که سرورهای MSSQL را هدف قرار می دهد

امنیت سایبری 

Hydrospray نسل جدیدی از نازل های هیدرولیک 
برای خنک سازی اسلب های ریخته گری

شکل 2. نمونه ای طراحی سِر چند نازله. .Hydrospray شکل 1. شماتیک اصول سیستم

آزمایش های گسترده ای در مورد ویژگی های اسپری 
از نظـر ظاهـر اسـپری، توزیـع مایـع، فشـار ضربـه، نـرخ 
فشـار-جریان و راندمـان خنـک کاری انجـام گرفتـه و 
با عملکرد پیشـرفته ترین نازل های مه-هوا مقایسه 
شـده اسـت. نتایـج به دسـت آمده بیانگـر عملکـرد 
بهتر Hydrospray در مقایسه با نازل های مه-هوا 

اسـت

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه
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»تنها یک زمین«؛
 فوالد مبارکه، همگام با شعار 
سالروز جهانی محیط زیست

 اجتمـــــا             عـــــــی

آسم در کودکانوقتی کودکان دیگر فرزند ما را اذیت می کنند چه کنیم؟

کودکان در سن های مختلف ممکن است با یکدیگر درگیر شوند. 
کودکان اشخاص دیگر وجود  با  رفتار  دو قاعده اساسی در مورد 
کنید. اول اینکه، هرگز به یک پدر یا  که همیشه باید رعایت  دارد 
هرگز  دوم،  و  کند  بــزرگ  چگونه  را  خود  فرزند  نگویید  دیگر  مــادر 
و  راه  والدین  نکنید.  سرزنش  نیست  خودتان  فرزند  که  را  کودکی 
روش خود را برای برخورد با رفتار فرزندشان دارند.

آسم کودکان یکی از بیماری های مزمنی است که ریه ها و مجاری تنفسی 
مانند  خاصی  محرک  عوامل  معرض  در  کــودک  گر  ا و  می کند  درگیر  را 
گیرد ریه ها  گل، سرماخوردگی و یا عفونت تنفسی قرار  گرده  استنشاق 
بزرگسالی  با آسم در  کودکی  بیماری آسم در دوران  ملتهب می شوند. 
کودکان سیستم ایمنی بدنی ضعیفی دارند و این  تفاوت زیادی ندارد، 
بیماری چالش های زیادی را برای سالمتی آن ها به وجود می آورد.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران گرامی 
داغدار   عزیزان خود شدند و    حامد مداح و پیمان مسیبی 
شاغل در مجتمع فوالد سبا و امیر میرزایی شاغل در خدمات 
عمومی در غم درگذشت پدر ومجتبی زارعی، احمدرضا 
صالحی و احمد نوروزنیا شاغل در مجتمع فوالد سبا در غم 

درگذشت مادر به سوگ نشستند.
جاللی  مجید  شادروان  بازنشسته  همکار  همچنین 
مشایخی به علت ضربه مغزی دار فانی را وداع گفت و به 

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

علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

ابراز همدردی

مناسبت 

طرز به خواب رفتن کودک برای سر حال آمدن ذهن و 
روح او اهمیت زیادی دارد. هر پدر و مادری خواهان 
گریه و ناراحتی به  که فرزندش بدون  این است 
رختخواب برود و هر شب بر سر زمان خوابیدن، تنش ایجاد نشود. 
هفته گذشته، درباره آموزش نظم در غذا خوردن و خواب به کودک 
گفتیم و در این شماره، بیشتر درباره شیوه خواباندن و بیدار کردن 

فرزندمان خواهیم گفت.
گام اول  

هنگام خواب، از یادآوری خطاهای کوچک فرزندتان در طول روز 
چشم پوشی کنید. از بیان تذکرات ساده بگذرید و اجازه دهید کودک 
در آرامش به خواب برود. نکات تربیتی را به زمانی موکول کنید که 
کودک سرحال تر است و نیاز مبرم به خواب ندارد. کودک خردسال 
بهتر است مدتی پس از صرف شام به رختخواب برود. با مرتب کردن 
اتاق کودک، حال و هوای بازی را کاهش دهید و به کودک بیاموزید که 
ک زدن، نوبت خواب فرامی رسد. قبل از خواب، می توانید  پس از مسوا
مشغول بازی های آرام و کنش متقابل شوید، مثل کالغ پر، اتل متل و 
خواندن کتاب قصه. به آرامی صحبت کردن و نوازش کودک، او را وارد 
حالت خواب آلودگی می کند و آمادگی بدن برای استراحت را بیشتر فراهم 
می سازد. صدای تلویزیون و هر وسیله  پرت کننده حواس را کم کنید. نور 
اتاق کودک را مالیم کنید و با زمزمه کردن الالیی و یا شعر و قصه، حالتی 

از آرامش، محبت و همراهی پدید آورید.
بیدارِی شاداب  

همان گونه که خوابیدن با حالت ذهنی مناسب مهم است، بیدار شدن 
با نشاط نیز اهمیت دارد. شروع روز باید با شادی همراه باشد. پس ارزش 
دارد که مقداری وقت و تالش برای مهیا شدن این فضا صرف کنید. 
لوازم مدرسه یا مهدکودک فرزندتان را از شب قبل آماده کنید تا هنگام 
صبحانه، تمرکز بیشتری برای کودک داشته باشید و دائما مجبور به 
دویدن با استرس بین اتاق ها نباشید. در بیشتر خانواده ها مشکل اصلی 
در هنگام صبح، عجله داشتن است. این حالت باعث می شود کودک 
کندتر حرکت کند و در نتیجه، حال بدی برای کل خانواده ایجاد می شود. 

گهانی از  گر شما وقت بیشتری داشته باشید، فرزندتان را به طور نا ا
خواب بیدار نخواهید کرد. چون بچه ها هم درست مثل ما برای عبور 
هرچه آرام تر از مرحله خواب به هوشیاری به زمان احتیاج دارند. شاید 
کودک شما پس از بیدار شدن، هنوز ذهنی خواب آلود داشته باشد. در 
این صورت، برای ده تا پانزده دقیقه، قادر به مواجهه با هیچ نوع پرسش 
ک زدن و یا فراموش  یا فعالیت سریع و یا یادآوری مسائلی مانند مسوا
نکردن کاردستی نیست. پس سعی کنید از هرگونه پرسش یا درخواست 
از فرزندتان اجتناب کنید. همچنین باید سعی کنید نظم خاصی به 
کارهای معمول صبحگاهی کودکتان بدهید. برای مثال، پس از خارج 
شدن از رختخواب، مرتب کردن جای خواب، شست وشوی صورت، 

شانه زدن موها، لباس پوشیدن و نهایتا صرف صبحانه.
القای حس همدردی به کودک  

روی هم رفته کودکان دوست دارند راهنماهای مشخصی در ارتباط 

با مقررات و معیارها داشته باشند. چنین الگوی تربیتی سبب پرورش 
که هم پیامد عمل یک  عزت نفس و محبوبیت می شود. والدینی 
کودک و هم مقررات را به طور واضح، صریح و بااحساس بیان می کنند، 
کودکانی تربیت می کنند که به احتمال زیاد، با دیگران از سر همدردی و 
کنش نشان خواهند داد. بیان دلیل سخاوت و یاریگری از  یاریگری، وا
سوی والدین، به کودک کمک می کند رفتاری مهربانانه تر و بامالحظه تر 
با دیگران داشته باشد. همه والدین وقت زیادی صرف می کنند تا به 
کودکان بگویند چه کاری را نباید انجام دهند و البته بسیار مهم است 
که علت عدم انجام برخی کارها را برای کودک توضیح دهند. اما از سوی 
دیگر، داشتن مقررات مثبت و تکرار مداوم آن ها نیز حائز اهمیت است، 
مقرراتی مانند تشویق کودک برای کمک به مستمندان، احترام به 
بزرگ ترها و یا استفاده از لغات مناسب و مؤدبانه در مقابل کوچک و بزرگ.
 هفته آینده درباره محول کردن وظایف مختلف به کودک خواهیم گفت.

کاری شریک زندگی را  برخی از زوجین، شیفت 
بهترین فرصت برای ایجاد دل تنگی و حفظ عشق 
و عاطفه ارزیابی می کنند و بعضی دیگر، تحمل این 
دوری و تنهایی به خصوص در شیفت شب را ندارند. شاید بتوان 
گفت که حق با هر دو گروه است. اما واقعیت هرچه باشد، تالش 
برای استحکام بخشیدن به زندگی مشترک با چنین شرایطی بسیار 
اهمیت دارد. شماره قبل، پیشنهاد هایی برای حفظ و تقویت رابطه 
عاطفی با همسر شیفت کار ارائه کردیم و حاال بیشتر در این  باره 

صحبت خواهیم کرد.
در بدو ورود، از شوهرتان درخواستی نکنید  

تصور کنید که ساعت ها مشغول کارهای منزل هستید و بعد از زمان 
که بالفاصله،  طوالنی، یک لحظه قصد نشستن روی مبل را دارید 
بچه ها از شما چندین درخواست دارند. آیا توان و حوصله ای برای 
کردن خواسته های آن ها برای شما باقی مانده است؟  برآورده 
همسر شما هم از این قاعده مستثنا نیست. سعی کنید در بدو ورود 
از او درخواست هایی مثل بیرون رفتن از خانه، انجام خرید یا کمک 
در کارهای منزل نداشته باشید. اجازه دهید که ساعتی استراحت 
کند و سپس با شما همراه خواهد شد. با این شیوه، همگی از انجام 
کنید به برنامه زندگی تان روال  فعالیت ها لذت خواهید برد. سعی 

خاصی بدهید. برای مثال، یک روز خاص برای خرید منزل و روز دیگر 
برای گردش بچه ها. با این راهکار، همسر شما از قبل آمادگی همکاری 
خواهد داشت. جدی بودن در مورد ایجاد یک روال، قبل و بعد از 
شیفت کاری، باید در همه اعضای خانواده باشد تا نظم به طور اساسی 
جریان پیدا کند. البته این نظم شامل اتفاقات غیرقابل پیش بینی 
نمی شود. مطمئنا با موقعیت هایی مواجه شده اید که شما را مجبور 
خ داده که امکان  به تصمیم گیری یک طرفه کرده است. یعنی اتفاقی ر
مشورت با همسرتان را نداشته اید و شخصا به ماجرا رسیدگی کرده اید. 
که مواقع ضروری بر اساس تجربیات قبلی با همسرتان  بهتر است 
کنید تا در زمان برگشت او به منزل، درگیر مشاجره  تصمیم گیری 
نشوید. همچنین شریک زندگی تان را در جریان مسائل قرار دهید تا 
احساس نکند که از جزئیات زندگی کنار گذاشته شده است. این نکات 
درباره لحظات بحرانی است، وگرنه شما به عنوان یک بانوی بالغ، 

قدرت انتخاب و تصمیم گیری برای خود و زندگی تان را دارا هستید.
در لحظه، حضور واقعی داشته باشید  

گر وقت خالی پیدا کردید و دونفری و یا به همراه فرزندان مشغول تماشای  ا
تلویزیون هستید، تلفن همراه را کنار بگذارید و تمام انرژی و توجه خود را 
گر مشغول یک بازی فکری یا صرف  معطوف به وقت گذرانی با هم کنید. ا
غذا هستید، فقط از همان لحظه لذت ببرید. مشکل اینجاست که این 

روزها تکنولوژی حواس همه را بسیار پرت کرده است، اما راه های بسیار 
کیفیت تری  ساده ای برای جدایی از آن به طور موقت وجود دارد تا زمان با
را با همدیگر بگذرانید. تلفن های همراه را روی حالت سکوت بگذارید و از 
اتاق خارج کنید. این کار باعث می شود تا برای روشن کردن آن وسوسه 
نشوید. به دوستان و خانواده اطالع دهید که در ساعات معین با شما 
گر احتماال تلفن منزل زنگ زد، از آن ها بخواهید که  تماس نگیرند و ا
گر تلفن  صحبت هایشان را به زمان دیگری موکول کنند. در این صورت، ا
خود را جواب ندهید، دیگر نگران شما نخواهند شد و ذهن شما هم 

متمرکزتر خواهد بود.
تعطیالت را دریابید  

تعطیالت، بهترین فرصت برای گذراندن وقت با هم و حفظ و استحکام 
یک رابطه عاطفی است، چون ماجراجویی ها و تجربیات مشترک، افراد 
را به هم نزدیک تر می کند و همچنین می توانید نگرانی ها و استرس های 
گر برای یک روز هم  ناشی از کار و وظایف خانه را پشت سر بگذارید. حتی ا
تعطیل هستید، زمان بیشتری با هم بگذارید تا در زمان برگشت همسرتان 
به شیفت کاری، حس شیرینی از وقت گذرانی با شما داشته باشد. همسر 
شیفتی داشتن آسان نیست، اما مطمئن هستیم که این فرصت، شما را 
قوی تر و به هم نزدیک تر خواهد کرد. در شماره بعد، جنبه دیگری از زندگی 

با همسر شیفت کار را بررسی خواهیم کرد.

چگونه »والد« و 
»مربی« باشیم

زندگی من و 
شیفت کاری

خوب بخوابی عزیزم...

در لحظه زندگی کنید

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

مجتبی جعفری باغملکی
کز طبخ راهبری رستوران ها و مرا
روز بازنشستگی :  1400/08/30

مجید بومی
کنترل فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1400/08/30

محمد عزیزی
خدمات عمومی و امور رفاهی

روز بازنشستگی :  1400/08/30

احمدآقایی
خدمات شهری

روز بازنشستگی :  1400/08/30

نادر رضایی
خدمات شهری

روز بازنشستگی :  1400/08/30

رحمت اله غفاری نهچیری
مأموریت ها و تشریفات

روز بازنشستگی :  1400/08/30

بازنشستگان فوالد 

روز جهانی محیط زیست در سال 2۰22 با شعار   
»تنها یک زمین« با رویکرد زندگی پایدار در هماهنگی با طبیعت 
ک فرصتی مغتنم است، برای ترویج  تمرکز دارد. داشتن زمین پا
فرهنگ حفاظت و نگهداری از زیست بوم و زیستگاهی که در 
آن زندگی بشری به رشد و بالندگی خواهد رسید و توجه به آن 
نقش انکارناپذیری را در نهادینه ساختن باور و اراده انسان 

برای داشتن و حفظ محیطی سالم دارد.
کنون زمانی رسیده که فناوری ها به ما کمک کنند تا به پایداری  ا
محیط زیستی، دسترسی به منابع حیاتی به خصوص به آب، 
ک، انرژی های تجدیدپذیر، امنیت )در برابر بالیای  غذا و هوای پا
طبیعی و غیرطبیعی( و به طور خالصه زیستگاه های مناسب برای 

نسل آینده دست یابیم.
شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان یک سازمان متعالی، با 
کید مدیریت ارشد سازمان، در راستای دست یابی به توسعه  تأ
پایدار به عنوان امانت دار آیندگان برای حفظ محیط زیست، 
شاخص های پایداری خود را متناسب با استانداردهای ملی و 
بین المللی در حوزه هوا، انرژی، آب، پسماند، تنوع زیستی، و انتشار 
آالینده ها تعریف و براساس اهداف تعیین شده در بازه های زمانی 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، برنامه ریزی جامع جهت 

اقدامات کنترلی و اصالحی انجام داده است.
برخی از اقدامات مهم انجام شده در حوزه محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه با به کارگیری از فناوری های نوین و تجهیزات پیشرفته 
شامل کاهش رد پای کربن در راستای دست یابی به صنعت سبز، 
 NOX،( کاهش ردپای آب، جلوگیری از انتشار گازهای آالینده
SOX و CO( و همچنین جلوگیری از انتشار ذرات گردوغبار، استقرار 
نظام مدیریت بر پسماند، بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر با انجام پروژه های طراحی و ساخت غبارگیر 
کربن دیسشارژ؛ بهبود فرایندها، تنظیم سوخت و هوا در کوره های 
کاهش غبار از سقف ناحیه  کاهش تناژ تولید؛ پروژه  آهک و 
فوالدسازی؛ پروژه بازیافت حرارت از نیروگاه گازی جهت کاهش 
انتشار آالینده ها؛ نگهداری بهینه از فضای سبز 1600 هکتاری 
جهت صیانت از تنوع زیستی؛ نصب سیستم پایش آنالین روی 
دودکش های نواحی تولیدی فوالد )فاز اول( و همچنین اجرای فاز 
دوم آن؛ نصب انواع غبارگیرها در نواحی تولید؛ اجرای سالن های 
سند بالست و رنگ آمیزی در نواحی فوالدسازی و تعمیرگاه مرکزی، 
پروژه ایجاد نیروگاه خورشیدی ۵00 مگاواتی و 1000 مگاواتی سیکل 

ترکیبی کالس F است.
امید است به لطف خدا و با عنایت مسئولین محترم بستر مناسبی 
جهت بهینه سازی فرایندها و احیای محیط زیست سازمان 
به گونه ای فراهم آید تا در سریع ترین زمان ضمن دست یابی به 
مراحل پیشرفت صنعتی، بتوانیم در محیط زیستی سالم زندگی 

گذار نماییم. کنیم و  این  میراث جاودان به نسل های آتی وا
   واحد محیط زیست شرکت فوالد مبارکه اصفهان

شادروان مجید جاللی مشایخی

 محمد صالحی همکار بازنشسته
لطفا مسئولین به وضعیت نامشخص نحوه پرداخت هزینه های 
نسخه های مربوط به بیمه ایران رسیدگی کنند.     7۰41***۰91۳

 عباسعلی نقدی همکار بازنشسته
لطفا در خصوص هزینه های رستوران و سفر و زمان پرداخت آن 
اطالع رسانی نمایید.     5۶۳۸***۰91۳

 محمدرضا نصر اصفهانی شاغل در نورد سرد
کیفیت غذای  در خصوص نامناسب بودن سرویس دهی و 

رستوران مجموعه باغ فردوس رسیدگی شود.           99۶9***۰91۳
 محمد ناطقی شاغل در نورد سرد

کز   افشین عبدالهی شاغل در راهبری رستوران ها و مرا
طبخ

به تمام کارکنان و مدیران شرکت فوالد مبارکه به جهت موفقیت ها 
و رکوردشکنی های آنان در نواحی مختلف شرکت خدا قوت و 
خسته عرض می کنیم.                                                                                                                             ۳5۳7***۰91۳
۰91۳***۶141

فوالد من



28 می  2022 26 شوال  1443   شماره        1277    شنبه   7 خرداد ماه   1401    

11

 ورزش             

بانـوان،  فوتبـال  برتـر  لیـگ  نوزدهـم  هفتـه  در   
طالیی پوشـان فـوالد مبارکـه سـپاهان شـهرآورد 
اصفهـان را با نتیجه یـک  بر صفر بـه پایان رسـاندند.

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در ادامه  به 
رقابت های هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور 
کوثر، تیم های فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان در  جام 

ورزشگاه فوالدشهر به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان با تالش های 
بازیکنان فوالد مبارکه سپاهان این دیدار را با برتری یک بر صفر به نفع 

بازیکنان فوالد مبارکه سپاهان به پایان رسید.

برگزاری مرحله  نود و یکم مسابقه 

عکس ورزش در منزل

عالقه مندان به شرکت در مسابقه عکس ورزش در منزل   
می توانند همچون هفته های گذشته، طبق دستورالعملی که 
در صفحه ورزش شماره های پیشین آمده است، عالوه بر انجام 

تمرینات ورزشی در مراحل بعدی این مسابقه شرکت کنند.

فوالد مبارکه سپاهان قهرمان لیگ برتر جوانان شد هفت مدال رنگارنگ حاصل تالش تیم جود   و   کارگری صنعت فوالد

کتور تبریز  تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با پیروزی در برابر ترا
قهرمان لیگ برتر جوانان شد.

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم های  به 
کتور تبریز در چارچوب  فوتبال جوانان فوالد مبارکه سپاهان و ترا
دیدار برگشت فینال لیگ برتر جوانان به مصاف یکدیگر رفتند. این 
دیدار با برتری 2  بر صفر طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان خاتمه 
یافت و این تیم به مقام قهرمانی لیگ برتر جوانان رسید.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، مسابقات جودو 
قهرمانی کارگری استان اصفهان،روز 30 اردیبهشت، با حضور 12 تیم در 
خانه جودو اصفهان برگزار شد که تیم جودو کارگری صنعت فوالد به 
مقام سوم این رقابت ها رسید. در این رقابت ها محمدرضا نصوحی، 
محمد ترکش، محمدتقی ریاحی، حمید نجفی، جواد مرادی، جواد 
مالکی مهدی رضایی موفق به کسب مدال برای تیم صنعت فوالد 
شدند.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله  نودم(

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

امیر حسین رجایی انارکی 9329۵8

سید حسین رفیعیان 81838

سید وحید یاسینی 973433

محمد خلیلی قلعه میرزمان 9498۵8

مهرداد واحدی 947490

اطالعیه

بانوان طالیی پوش فوالد مبارکه سپاهان، برنده شهرآورد فوتبال اصفهان

 روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، جلسه 
کادمی باشگاه فوالد مبارکه  هم اندیشی کمیته فنی آ
کت مدیرعامل،  سپاهان با حضور محمدرضا سا
محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال، محمدعلی بصیریان مدیر 
کادمی باشگاه فوالد مبارکه  کادمی و اعضای کمیته فنی فوتبال آ آ

سپاهان تشکیل شد.
کادمی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در  محمدعلی بصیریان مدیر آ
گفت: در جلسات هماهنگی  خصوص هدف برگزاری این جلسه 
کادمی با تیم فوتبال بزرگساالن در خصوص تطبیق درخواست های  آ
موردنیاز تیم فوتبال بزرگساالن با کیفیت بازیکنان، سبک و سیستم 
کادمی تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد جلسات فنی  و فلسفه آ

به صورت ماهیانه برگزار گردد.

در ورزش کردن چه در سطح مبتدی و چه در سطح 
حرفه ای گرم کردن در ابتدا و سرد کردن در انتها یکی 
گر این بخش  از مهم ترین بخش های ورزش است. ا
صحیح و کامل انجام شود، حرکات ورزشی تأثیر بیشتر و بهتری خواهد 
داشت و از آسیب های احتمالی حین انجام حرکات ورزشی تا حد 
زیادی جلوگیری می شود. در این نوبت از خبرنامه چند حرکت ساده، 

ولی مناسب را برای سرد کردن بدن آموزش می دهیم.
این نرمش ها باعث می شود عضالت شما شل شود، انعطاف پذیری 
بدنتان بهبود یابد و ضربان قلبتان آرام گردد.این کار به پرورش و ریکاوری 

عضالت درگیر کمک می کند و از درد و کوفتگی پس از تمرین می کاهد. 
حرکات سرد کردن بدن:

۱- کشش عضالت باسن 
برای کشش عضالت باسن به این روش عمل کنید: 1- به کمر دراز بکشید 
و زانوی خود را تا نزدیک قفسه سینه باال بیاورید. پای راست خود را روی 
ران چپ قرار دهید ؛ 2- پشت ران چپ خود را با هر دو دست بگیرید؛ 
3- پای چپ خود را به سمت قفسه سینه بکشید؛ 4- حرکت را با پای 

مخالف تکرار کنید. 
2- کشش عضله همسترینگ 

برای انجام حرکت کشش عضله همسترینگ به این روش عمل کنید: 
1- به پشت خود دراز بکشید و پای راست خود را باال ببرید؛ 2- دست ها 
را دور ران پای راست، کمی پایین تر از زانو قرار دهید؛ 3- پای چپ را خم 

کنید و کف آن را بر روی زمین قرار دهید و پای راست خود را تا جایی که 
صاف نگه داشته شود بکشید؛4- حرکت را با پای مخالف تکرار کنید. در 

هر مرتبه 10 تا 1۵ ثانیه مکث کنید.
۳- کشش عضالت داخلی ران 

برای انجام حرکت کشش عضالت داخلی ران به این روش عمل کنید: 1- 
بر روی زمین صاف بنشینید و پاهایتان را خم کنید؛ 2-  کف پاها را به هم 
بچسبانید؛ 3- پاهای خود را محکم نگه دارید و سعی کنید زانوهایتان 

را به طرف زمین پایین بیاورید. در هر مرتبه 10 تا 1۵ ثانیه مکث کنید.
۴- کشش ساق پا

برای انجام حرکت کشش ساق پا به این روش عمل کنید: 1- پای راست 
خود را یک قدم به جلو بگذارید، آن را خم کنید و اندکی به جلو تکیه 
دهید؛ 2- پای چپ خود را مستقیم نگه دارید و سعی کنید پاشنه پای 
چپ را به طرف زمین پایین بیاورید؛ 3- حرکت را با پای مخالف تکرار کنید 

و در هر مرتبه 10 تا 1۵ ثانیه مکث کنید.
 5- کشش عضالت ران 

برای انجام حرکت حرکت کشش ران به این روش عمل کنید: 1- به 
پهلوی راست خود دراز بکشید؛ 2- باالی پای چپ خود را بگیرید و 
پاشنه پا را به آرامی به سمت باسن خود بکشید تا قسمت جلوی ران 
کشیده شود؛ 3- تا جایی که می توانید زانوها را نزدیک هم نگه دارید؛ 
4- حرکت را با طرف دیگر بدن تکرار کنید و در هر مرتبه 10 تا 1۵ ثانیه 

مکث کنید.

همکار گرامی آقای حمیدرضا صادقی، شاغل در مجتمع فوالد سبا، موفق به اخذ حکم مربیگری درجه یک ملی کاراته از فدراسیون کاراته جمهوری 
اسالمی ایران شد.

محمدحسین صرامی، فرزند همکار گرامی جناب آقای رضا صرامی، شاغل در واحد حفاظت فیزیکی در مسابقات ژیمناستیک استان اصفهان 
مقام اول را در رده سنی خردساالن به دست آورد.

حلما سپهری،  فرزند  همکار ارجمند آقای عباس سپهری، شاغل در واحد حفاظت فیزیکی، در مسابقات ژیمناستیک شهرستان لنجان موفق 
به کسب مقام دوم در رده سنی خردساالن شد.

مهرانا سلیمانی پور، فرزند همکار گرامی آقای محمدحسن سلیمانی پور، شاغل در واحد IT، در مسابقات گرید 3 فدراسیون جهانی تنیس 
کی با شکست حریفان داخلی و خارجی خود، با اقتدار مقام اول را به دست آورد و رنکینگ جهانی خود را ارتقا بخشید. شایان ذکر است مهرانا  خا

کی جمهوری اسالمی ایران است، تعلیم و آموزش دیده است. سلیمانی پور زیر نظر پدر خود که از اساتید با تجربه فدراسیون تنیس خا

کادمی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با سرمربی تیم بزرگساالن برگزاری جلسه هم اندیشی آ

آموزش گرم و سرد کردن بدن پیش و بعد از ورزش

موفقیت همکاران و فرزندان کارکنان در میادین گوناگون ورزشی
موفقیت

ورزش

مهرانا سلیمانی پور حلما سپهری محمدحسین صرامی حمیدرضا صادقی

کشش عضالت داخلی ران

 کشش عضله همسترینگ

کشش عضالت باسن

کشش ساق پا

 کشش عضالت ران



امام کاظم )علیه السالم(:
قم آشیانه آل محمد )ص( و پناهگاه شیعیان آن هاست و یقینا 
یکی از علل مهم والیت پذیری و نزول برکات بر قم، وجود با برکت 

حضرت معصومه )س( است.
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

امروز، از حریم حرمت که گذشتم، انگار   
که آمده بودند تا  عطر حضور ملکوتیان 
ضریحت را غرق گالب کنند، چون نسیمی 
گنبد  خنک روح را نوازش می داد. انگار، 
همیشه  از  تر  درخشان  طالیی ات، 
می درخشید و گویا، صدای بال زدن هایی با 
طبق های پر از نبات، می آمد که دل های 

بی قرار را آرام و تاب دهد.
امروز، در تولد معصومانه تو، تو که از رنج های 
که عطر  هارونی، جز عشق ترجمه نکردی؛ 
خ و مهرباِن هجرت را، به جاِن  له های سر ال
آستانت  بر  سر  مشتاقانه  دمیدی،  شهرم 
می سایم. تو، بوی زینب سالم اهلل علیها را 
می دهی. بوی کربال، بوی حسین علیه السالم و 

رضا علیه السالم و قم ِعطر وجود تو را.
عطر غربت تو در سپیده دمان طلوع، چونان 
نرگسی مست از شور عشق، سر برمی آورد و 
حاال، حس می کنم تمام خالیق بوی خوب 
تو و خاندانت را حس می کنند، نه با یک درک 

دنیایی که با یک حقیقت شیرین.
معصومه خاندان عصمت، همه این آراستن ها 
و پیراستن های حرم، برای توست؛ چراغی بر 
دل هایمان بتابان مبادا که راه را به بیراه طی 
کنیم و در تاریکی های غروب، دور از حِس تبلور 

مغرب، گم شویم.
هنوز هم در ُبهت مانده ایم، در تفسیر جلوه ای 
از هر آنچه در دلمان می گذرد. آرام آرام، بر پهنه 

موسیقی شناس،  کسایی  حسن   
ردیف دان، نوازنده نی و سه تار و از نامداران 
موسیقی سنتی ایرانی به خصوص مکتب 
اصفهان در سوم مهر 1۳۰7 خورشیدی در 

محله بیدآباد اصفهان متولد شد.
منزل پدر وی محل مراجعه بسیاری از بزرگان 
علم و ادب و هنر ایران بود. همین ویژگی سبب 
شد تا از پنج سالگی )1312( کار موسیقی را با 
آموزش آواز نزد جالل تاج اصفهانی آغاز کند. 
ذوق موسیقایی باالی کسایی سبب شد تا 
یک سال بعد از محضر بزرگانی چون اسماعیل 
کبر خان نوروزی، غالمرضا  ادیب خوانساری، ا
خان سارنج، سید حسین طاهرزاده، علی 
شهناز، محمد طاهرپور و ... برای افزایش 

کیفیت دانش خود بهره ببرد.
کسایی از 1314 خورشیدی تحصیل در مدرسه 
پهلوی ها را آغاز می کند و سال های بعد نیز به 
مدارس شاه عباسی، علّیه، حکیم نظامی و 
دبیرستان ادب اصفهان می رود. سال 1319 
خورشیدی نقطه عطفی در زندگی حسن 
که وی با ساِز  کسایی به شمار می رود، چرا
نی که آن زمان صدایی خش دار و به اعتقاد 
بسیاری از اهل موسیقی گوش آزار داشت، 
آشنا می شود و در آن می دمد. 2 سال بعد، با 
مهدی نوایی از نوازندگان شناخته شده نی 
بود، آشنا می شود و به مدت سه ماه نزد او 

آموزش می بیند.
بیشتر فعالیت های استاد کسایی از 1344 
خورشیدی بر رادیو اصفهان متمرکز شد. 
سرپرستی ارکستر رادیو اصفهان، سرپرستی 
و  هم نوازی  و  اصفهان  رادیو  موسیقی 
تک نوازی هایش، شاخص ترین فعالیت او 
در طول این سال ها بود. این همکاری ادامه 
کرد، اما از اوایل دهه ۵0 خورشیدی  پیدا 
به دلیل بی توجهی به موسیقی هنری )و نه هنر 

هدف بازی تیزبین افزایش تمرکز و   
سرعت عمل بازیکنان است. بدین ترتیب 
که بازیکن باید با تیزبینی و سرعت عمل 
تصاویر  بازی،  کارت های  بین  خود 
مشترک را بیابد و زودتر از بقیه بازیکنان 
نام آن تصاویر را بگوید تا امتیاز بیشتری 

جمع آوری کند.
نکته قابل توجه اینجاست که در هر کارتی 
که به طور اتفاقی انتخاب می شود، به طور 
همه  کارت  با  مشترک  تصویر  یک  قطع 
بازیکنان وجود دارد و تنها سرعت عمل 
برای یافتن آن ها باعث دریافت امتیاز بیشتر 

می شود.
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سید آزادگان

نماینـده  ترابی فـرد،  ابـو  کبـر  علی ا سـید 
ولی فقیـه در سـتاد امـور آزادگان، در سـال 1۳1۸ در 
شـهر قـم متولـد شـد. در سـال 1۳25تحصیـالت 
ابتدایـی خـود را در همـان شـهر آغاز کرد. بعـد از 5 
شـهر  بـه  پـدر  همـراه  بـه   1۳25 سـال  در  سـال، 
کـرد و پـس از یـک سـال بـه قـم  قزویـن مهاجـرت 
بازگشـت. در سـال 1۳۳2تحصیالت متوسـطه در 
کـرد و در سـال  دبیرسـتان دیـن و دانـش را شـروع 
ریاضـی  رشـته  در  را  خـود  دیپلـم  مـدرک   1۳۳7
گرفـت. در سـال 1۳۳7 علی رغم اصـرار دایی برای 
آلمـان،  در  دانشـگاهی  تحصیـالت  ادامـه 
تحصیـالت حـوزوی خـود را در مشـهد مقـدس و 

مدرسه علمیه نواب آغاز کرد.
او در سال 1341 پس از واقعه 1۵ خرداد و دستگیری 
با  مخالفت  تلگراف  صدور  و  )ره(  خمینی  امام 
در  و  بازگشت  قم  به  والیتی،  و  ایالتی  انجمن های 

مدرسه علمیه حجتیه استقرار یافت.
در سال 1342 با شهید اندرزگو و شرکت در مبارزات 
پنهانی آشنایی پیدا کرد و در سال 1344 مخفیانه از 
کشور خارج شد و در نجف  طریق بندر خرمشهر از 
کرد و تحصیالت دینی خود را ادامه  اشرف اقامت  
داد. هم زمان در مؤسسه آموزشی کلیة الفقه وابسته 

به دانشگاه االزهر نیز به تحصیل پرداخت.
ابوترابی فـرد در 14 مـرداد 1349 بـه هنـگام بازگشـت 
بـه  اعالمیـه  بـرگ  حمـل 12۵4  جـرم  بـه  کشـور  بـه 

امضـای امـام خمینـی بـا عنوان پاسـخ به محصلین 
علوم اسـالمی در مرز خسـروی دسـتگیر شـد. در 17 
بهمـن همـان سـال از زنـدان آزاد شـد، امـا خروجش 
گردیـد. سـپس در قـم اقامت  از کشـور ممنـوع اعـالم 
گزیـد و بـه مبـارزات خود علیه حکومت ستم شـاهی 

ادامـه داد.
در اسفند 13۵1 به مدت 2۵ روز، به منظور بازجویی 
برای گرفتن اعترافاتی درباره شهید اندرزگو بازداشت 
شهید  شناسایی  به منظور   13۵7 سال  در  و  شد 

ک قرار گرفت. اندرزگو تحت کنترل ساوا
فرماندهی   13۵7 سال  در  انقالب  بحبوحه  در   
کاخ سعدآباد  گروهی از مبارزان را در ماجرای تصرف 
بر عهده داشت و در تصرف پادگان لشکر قزوین و 
کرد. در همان  محافظت از تسلیحات آن همکاری 
سال عهده دار تشکیل کمیته انقالب اسالمی قزوین 
انتخابات  در   13۵8 مهر   20 در  شد.  آن  هدایت  و 
آن  ریاست  به  و  کرد  شرکت  قزوین  شهر  شورای 
انتخاب گردید. یک سال بعد، به جبهه جنوب اعزام  
شد و به نیروهای شهید چمران در ستاد جنگ های 
گردید. در آذرماه سال بعد، در حین  نامنظم ملحق 
شناسایی برای ستاد جنگ های نامنظم و انتقال 
به پادگانی در موصل اسیر شد. در فاصله سال های 
1360 تا 1369 در اردوگاه  های االنبار، موصل، رمادیه 
و تکریت به سر برد و سرانجام در سال 1369 آزاد شد 

و به ایران بازگشت.

علی اکبرابوترابی فرد سید  مرحوم 

کتاب

نویسنده:
حامد عسکری

حامد عسکری شاعر و نویسنده ایرانی پس 
از سفر حج تمتع خود، آن را در قالب سفرنامه به 
رشته تحریر درآورده و با همت انتشارات امیرکبیر 

به چاپ رسانیده است.  
ابتدا  همان  از  خواننده  تصور  برخالف  عسکری 
شروع  جدید  و  خاص  نحوی  به  را  داستانش 
از  داستان  دارد  انتظار  خواننده  چنان که  می کند، 
با  عسکری  اما  شود،  آغاز  حجاز  به  نویسنده  ورود 
کودکی اش و تصوراتش از خدا شروع  خاطرات دوران 
را با ذهنیات و  به نوشتن می کند و ابتدا نویسنده 
حادثه  در  عسکری  می کند.  آشنا  خودش  تصورات 
از  را  خود  نزدیکان  از  بسیاری  بم  زلزله  دل خراش 
دست داده و پس از آن برای ادامه تحصیل به تهران 
و  خانواده  که  باشد  دلیل  همین  به  شاید  و  رفته 
به خصوص مادر در داستانش نقش پررنگی دارند. 
کرد  کتاب پیدا  می توان نشانه های زیادی را در این 
کی از تعلق خاطر نویسنده به شهر مادری اش  که حا

یعنی بم است.
که تنها تجربیات شخصی خود را   وی سعی داشته 
از یک اتفاق بزرگ بنویسد و مطالب به دور از هرگونه 
کتاب تنها یک ماه  پیش داوری و تعصب باشد. این 
هم  پنجم  چاپ  به  توانست  نخست  چاپ  از  پس 
 244 در  را  سفرنامه  این  امیرکبیر  انتشارات  برسد. 

صفحه منتشر کرده است.
مفهوم،  این  کلمه،  این  خدا…  کتاب:  از  بخشی 
بزرگ ترین سؤال کودکی من بود و از سی وهفت سال 

گذاشته روی  کنون، دست  پیش تا همین لحظه ا
برنداشته.  هنوز  و  مغزم  صفحه کلید  سؤال  عالمت 
این مفهوم، این نیرو، این نور، این قدرت، این هر 
است  قرار  آمده؟  کجا  از  کیست؟  هست،  که  چی 
برای من چه کار کند و قرار است برایش چه کار کنم؟ 
کودکی از چند تا  خدا را توی همان چند سال اول 
عینک مختلف دیدم. عینک اول عینک معلم های 
مدرسه  دینی  معلم های  خدای  بود.  دینی مان 
کائوچویی  عینکی  با  خدایی  بود؛  خودشان  مثل 
کرده  وضع  منظم  و  دقیق  مقررات  سری  یک  که 
کس دست از  بود، سخت تر از مقررات مدرسه و هر 
پا خطا می کرد، حسابش با آتش جهنم بود و سرب 
گداخته به چشم؛ یک خدای اخمو و بی  داغ و میل 
که انگار همیشه از دندان درد رنج می برد و  اعصاب 
گذاشته بود. از  همین روی رفتارهایش تأثیر منفی 
این خدا خیلی می ترسیدم. عینک بعدی عینک 
مادرم بود. مثل خودش بود این خدا. مثل مادرم، 
مهربان و صمیمی و یک بغضی همیشه توی صدا و 
چشم هایش بود. این خدا را خیلی دوست داشتم. 
گر کار بدی می کردم، سگ محلم می کرد؛ ولی با یک  ا
گفتن من، با یک دوستت دارم به خدا، با  ببخشید 
که باهام حرف نمی زنی،  یک مگه چند تا پسر داری 
یخش می شکست و دوباره بغلم می کرد و می گفت: 
که  می شم  ناراحت  خیلی  من  باش!  خوبی  پسر 
سرت داد می زنم. دلم ریش می شه تا برگردی و بگی 
کردن و  ببخش. برای پرستیدن، پناه بردن و توسل 
چیزی خواستن سراغ همین خدا می رفتم. نه اینکه 
خداها متفاوت باشند، نه! خدا یک خدا بود و فقط 
که آدم ها از آن به او نگاه می کردند، فرق  پنجره ای 

داشت. 
   منبع: سامانه کتابینو

خال سیاه عربی

  قیام 15 خرداد

مناسبت

پانزدهم خرداد نقطه عطفی است در تاریخ معاصر؛ یادگاری 
کنشی است از  است از پیوند معنوی توده های عظیم مردم کشور ما؛ وا
احساس عمیق مذهبی ملت ایران؛ نمایشی است از به پا خاستن 
مردمی که می خواستند ظلم و ستم را از بن بر کنند؛ تجسمی است از 
کاری و ازخودگذشتگی  تاریخ اسالم و درجه ای است برای سنجش فدا
انسان هایی که به دنبال آرمان الهی حرکت می کنند. پانزدهم خرداد، 
روز قیام خونین مردم جان برکفی است که به نام اسالم و برای اسالم 

به میدان آمدند تا سلطه طاغوتیان را از کشورشان برچینند.
موضع گیری گروه ها و احزاب سیاسی در برابر جنبش پرشور مردم در پانزده 
خرداد، گامی مهم در شناسایی و تحلیل عملکرد این گروه هاست. در 
آن زمان حزب توده با تأیید اصالحات ارضی، قیام پانزده خرداد 1342 
را کوشش ارتجاع طلبان در راه مخالفت با اصالحات ارضی و آزادی زنان 

دانست و آن را محکوم کرد.
جبهه ملی ایران نیز به امید فراهم کردن زمینه دوباره حکومت خود، از 
مدت ها قبل از هرگونه موضع گیری بر ضد شاه خودداری می کرد. به همین 
ک و سفارت آمریکا، به طور  دلیل، رهبران آن در تماس با مأموران ساوا

رسمی اعالم کردند در این قیام شرکت نداشته اند.
ک خود در  دکتر مصدق هم که هنگام قیام پانزده خرداد 1342 در امال
تبعید به سر می برد، در مورد قیام مردم ایران و سرکوب آن از سوی رژیم 

ستم شاهی سکوت اختیار کرد و کشتار مردم ایران را محکوم نکرد.
پانزده خرداد نقطه عطفی است در تاریخ کشور ما که از همان وقت، تبدیل 
به فعالیت سیاسی شد و روحانیون از همان وقت خودشان را مجهز 
کردند. پانزده خرداد مصیبتی بود برای ملت ما، لکن مبدأ جنبش بود. 
پانزده خرداد در عین حالی که مصیبت بود، لکن مبارک بود برای ملت که 
منتهی شد به امری بزرگ و آن استقالل کشور و آزادی برای همه مملکت 
است. پانزده خرداد برای اسالم بود و به اسم اسالم بود و به مبدئیت اسالم 

و راهنمایی روحانیت. 
در حقیقت دستاورد نهضت پانزده خرداد 42 پیروزی 22 بهمن ۵7 بود. 
قیام پانزده خرداد اسطوره قدرت ستم شاهی را در هم شکست و افسانه ها 
و افسون ها را باطل کرد. اولین و مهم ترین فصل خونین مبارزه در عاشورای 
پانزده خرداد رقم خورد. با فرارسیدن پانزده خرداد خاطره غم انگیز و 
حماسه آفرین این روز تاریخی تجدید می شود. من روز پانزده خرداد را برای 

همیشه عزای عمومی اعالم می کنم.
ملت بزرگ ایران، سالروز پانزده خرداد را که یوم اهلل است زنده نگه می دارد. 
پانزده خرداد مبدأ نهضت اسالمی ایران است. در پانزدهم خرداد 1342، 
مردم تهران هم چون سایر شهرها، در اعتراض به دستگیری امام خمینی 
)ره( به خیابان ها ریختند و قیام خونین خویش را آغاز کردند. سیل 
خروشان کشاورزان غیور و کفن پوش ورامین، دهقانان کن و نیز مردم 
جماران به سوی تهران سرازیر شدند. انبوه جمعیت بازاری، بار فروش، 
دانشگاهی و اقشار مختلف مردم، با فریادهای رعدآسای »یا مرگ یا 
خمینی« و »مرگ بر شاه« تهران را به لرزه درآورد. شاه که در برابر قیام قهرآلود 
ملت، تاج وتخت خود را در حال زوال می دید، با رگبار مسلسل به جنگ 
ملت مظلوم رفت و تهران را در پانزدهم خرداد 1342، به کشتارگاه مخوف 

و حمام خون تبدیل ساخت.
در روز پانزدهم خرداد 1342، در بیشتر شهرها راه پیمایی شد و برگزاری 
جلسات و نیز سخنرانی بر ضد رژیم و اعتراض به دستگیری امام صورت 
گرفت. در بعضی از شهرها مانند شیراز، تبریز و مشهد، اعتراض از شدت و 
گستردگی بیشتری برخوردار بود که در اثر این حوادث، تعداد زیادی کشته، 

مجروح یا زندانی شدند.
       برگرفته از سامانه تاریخ ایران
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از طرف مقام معظم رهبری به سمت نمایندگی  در مهرماه 1370 
ولی فقیه در ستاد امور آزادگان منتصب شد. چند ماه بعد، در دور 
کرد و وارد مجلس  چهارم انتخابات مجلس شورای اسالمی شرکت 
شد. در اسفند 1384 نیز در دوره پنجم انتخابات مجلس  شرکت کرد 
و به عنوان نماینده مردم انتخاب شد؛ اما در انتخابات ششم مجلس 

شورای اسالمی در سال 1378 آرای الزم را کسب نکرد.
کبر ابو ترابی فرد  سرانجام در 12 خرداد 1379 بر اثر سانحه  سید علی ا
سبزوار- جاده  در  )علیه السالم(  رضا  امام  زیارت  مسیر  در  رانندگی 

نیشابور جان به جان آفرین تسلیم کرد. مزار او در حرم مطهر حضرت 
قرار   24 حجره  آزادی،  صحن  )علیه السالم(،  موسی الرضا  بن  علی 

دارد.
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کویر حضور والیت شکوفه می دهد؛ غربت به یمن 
غریب معنا می یابد.

دلم می خواهد برایتان از بانویی سخن بگویم که 
خیال سبزتان نیمه شبی بر اقامه سبزش سالم 
می دهد و در آینه حرمش چهره آراید. برایتان از 
بانویی سخن می گویم که همانند زینب سالم اهلل 
علیها که برای قیام قربانی داد و خورشید عاشورا را با 
صبرش تعریف کرد، او هم با قدم های پرحیاتش، به 
سرزمین کویری قم حیات بخشید و در رگ ایرانیان 

خون حمایت از والیت را جاری ساخت.
کـه بـه یمـن  برایتـان از بانویـی سـخن می گویـم 
حضـورش، شـهر قـم، مرکـز صـدور علـم و دانـش 
علـوی و محـل رشـد و بالندگـی شـد؛ بانویـی کـه 
بـارگاه زیبایـش، پناهـگاه دل هـای عاشـقی اسـت 
کـه شـب های چهارشـنبه در جمکـران بیتوتـه 
می کننـد. بـه نیابـت از شـیعه در نیمه شـب های 
کویـری قـم، سـر بـر آسـتان حـرم حضـرت دوسـت 
می سـایند و بـرای ظهـور گل نرگـس دعـا می کننـد 
و از بانـوی کرامـت، بـرای شـکوفه دادن درخـت 

اجابـت اسـتمداد می طلبنـد.

موسیقی(، کم کم سکوتی فلسفی اختیار کرد و در 
محافل و مجالس رسمی یا رادیو حضوری نداشت.
به هرحال آخرین برنامه او در اردیبهشت ۵7 در 
که یکی از شاخص ترین  باغ فردوس تهران بود 
آثار استاد کسایی به حساب می آید. این قطعه 
که به همراه تار استاد شهناز به اجرا  افشاری 
درآمده، یکی از بهترین آثار موسیقی ایرانی است 
که بدون همراهی تنبک در باغ فردوس به وسیله 
واحد سیار رادیوتلویزیون ملی وقت و به همت 

هوشنگ ابتهاج ضبط شد.
بعد از انقالب و در مهر 13۵8 خورشیدی، آخرین 
فعالیت رادیویی وی دو برنامه به همراه تار استاد 
شهناز و تنبک جهانگیر ملک و آواز محمدرضا 

شجریان بود.
حسن کسایی در 2۵ خرداد 1391 خورشیدی پس 
از سپری کردن دو ماه در حالت کما، درگذشت. 
ک سپاری وی در تخت فوالد با حضور  مراسم خا
گردان وی برگزار شد  جمعی از اعضای خانواده و شا
ک سپاری  و طبق وصیت خود کسایی مبنی بر خا
در کنار مقبره تاج اصفهانی، پیکر او در تخت فوالد 
اصفهان و در فاصله کمی از مقبره جالل الدین تاج 

ک سپرده شد. اصفهانی به خا
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سال  شش  از  تر  باال گروه  برای  بازی  این 
مناسب است. مهارت ها برانگیختن حواس، 
تقویت حافظه، دقت و تمرکز، سرعت عمل، 
مهارت های اجتماعی، هماهنگی چشم و دست 

گی های مثبت این بازی به شمار می رود. از ویژ
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