
هم زمان با سفر رئیس جمهور به اصفهان صورت گرفت؛

به همت واحد تحقیق و توسعه صورت گرفت؛

 میزبانی فوالد مبارکه
  از  نشست هم اندیشی

2 پژوهش و فناوری ایمیدرو 

یادداشت مدیر مسئول

اطالعیه

فـوالد مبارکـه سـازمانی پیشـرو   و   جهان تـراز، تـاش دارد تـا بـا حرکـت در 
مسـیر تعالی سـازمانی و بهره گیری از الگوهای نظام هـای بین المللی تحول گرا 
در مدیریت و تعالی سازمانی، مسیر پویش و تحول پویا، هم تراز با شرکت های 

موفق بین المللی را با قوت و سرعت طی کند.
دسـت یابی بـه چشـم انداز و اهـداف از پیـش تعیین شـده در هـر سـازمان، مسـتلزم 
کثری کارکنان،  پیروی از نظام و ساختارهای تدوین شده، کار تیمی، مشارکت حدا
تفکر خـاق و نقادانه، میـل به تغییـر، مدیریت یکپارچه تغییـرات و نهادینه سـازی 
ارزش هـای مربوطـه بـا فرهنـگ بهبـود و تحـول بـوده و تعالـی سـازمان مسـتلزم 

بهره گیـری از نظام هایـی معیـن و مـدون اسـت.
نظامی که طی آن، سیستم های مدیریتی متنوع با هدف های متفاوتی همچون 
مدیریـت اسـتراتژیک، مدیریـت فرایندهـا، مدیریـت نظـام پیشـنهادات و نظـام 
مدیریت، برنامه ها، اقدامات و پروژه ها را به صورت لحظه ای و دوره ای مورد ارزیابی 
قرار می دهند و در راستای آراستگی سازمان، اهتمام می ورزند که این امر در نهایت 

به تحول و بهبود مسـتمر سـازمان می انجامد.

اراده شــرکت فــوالد مبارکــه، همــواره بــر تعالــی ســازمانی بــر مبنــای نظــام جامــع 
تحول، مشــارکت کارکنان، کار تیمی، فرهنگ بهبود و تحول، ایده، پیشنهاد 
و اجــرا مســتقر بــوده و توفیقــات متعــدد ایــن شــرکت در دســت یابی بــه اهــداف 
خــود در مقایســه بــا شــرکت های دیگــر ، گواهــی بــر حرکــت در مســیر صحیــح 

تعالــی اســت.
دریافت تندیس زرین جایزه EFQM   اروپا در سطح بین المللی و دریافت تندیس 
زرین تعالی سازمانی و باالترین امتیاز تعالی در کشور از سوی فوالد مبارکه به مصداق 
شرکتی ممتاز و شایسته که مولود این انقاب است، مهر تأییدی بر غلبه آرمان، اراده 
و تاش بر فشار و تحریم و نشانی از توفیق  این شرکت  با وجود مخاصمات خارجی و 

برخی کاستی های داخلی است.
به حول و قوه الهی و با تدبیر و تاش مدیریت و کارکنان، شرکت فوالد مبارکه همچنان 
برنامه رشد و حرکت در مسیر تعالی را در حال پیمایش است و یادگیری و الگوبرداری از 
شرکت های موفق دنیا در موضوعات مختلف کاری به منظور  بهبود و تحول و پویایی 

در این شرکت در جریان است. 

جهان ترازی فوالد مبارکه در سایه نظام یافتگی و تعالی سازمانی

ح شد؛ در نشست تخصصی فعاالن محیط زیست مطر

حفاظت از محیط زیست
 یکی از مأموریت های اصلی 

فوالد مبارکه

مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه در نخستین 
ح کرد: همایش تخصصی استیل پرایس مطر

فوالد مبارکه پیشتاز طراحی 
و تولید فوالدهای پیشرفته با 

ارزش افزوده باال

دیدار با رئیس جمهوری و امضای سه تفاهم نامه همکاری

ح کرد: مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها مطر

یابی عملکرد؛ گامی برای  ارز
 ارتقای عملکرد شرکت های گروه

 مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی در اولین رویداد
 »گذرگاه آینده« تصریح کرد:

فوالد مبارکه؛ پیشگام طراحی و استفاده از 
آزمایشگاه آموزشی سواد آینده

ح شد:  در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد هرمزگان مطر

 رشد ۵۴ درصدی سود خالص
 فوالد هرمزگان

ح کرد؛ رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطر

نقش مهم فوالد مبارکه در ایجاد 
ارزش افزوده برای کشور
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 مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت 
ح کرد؛   این شرکت مطر

ضرورت شکل گیری هسته های 
دانش بنیان در فوالد مبارکه

در راستای توسعه خدمات الکترونیک مورد نیاز کارکنان و دسترسی به 
کثری همکاران شاغل در  سوابق احکام انتصاب هم راستا با کسب رضایت حدا
شرکت، امکان مشاهده و چاپ احکام انتصاب از طریق سامانه اطاعات پرسنلی 
به آدرس https://wap.msc.ir )شبکه داخلی فوالد( فراهم گردید. از مزایای 
اجرای این طرح می توان به این موارد اشاره کرد: امکان مشاهده سوابق احکام 

انتصاب از زمان استخدام؛ امکان چاپ احکام انتصابی که از طریق سیستم فرایند 
احکام آزمایشی انتصاب از تاریخ 1399/7/1 صادر شده است؛ امکان مشاهده 
شرح شغل و کد پست های احکام انتصابی؛ امکان مشاهده تاریخ شروع و قطعی 

شدن حکم انتصاب.
 امور اداری

امکان مشاهده و چاپ احکام انتصاب از طریق سامانه اطالعات پرسنلی
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 به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، این شرکت مفتخر 
است در سالی که به فرمان رهبر معظم انقاب اسامی ایران سال »تولید؛ 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گذاری شده است، جهت تأمین نیروی انسانی 
موردنیاز خود در مشاغل اپراتوری و کارشناسی، تعداد 89 نفر از واجدین شرایط 
را از طریق برگزاری آزمون کتبی )دانشی( و سپس ارزیابی مهارتی و مصاحبه )برای 
مشاغل اپراتوری(، ارزیابی شایستگی )برای مشاغل کارشناسی( و معاینات 

طب صنعتی و گزینش، طبق ضوابط قانون کار و تأمین اجتماعی جذب نماید.
شرایط عمومی:

1 -تابعیت نظام جمهوری اسامی ایران؛
۲ -تدین به دین مبین اسام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی؛

3 -نداشتن سابقه محکومیت و سوءپیشینه کیفری؛
۴ -عدم اعتیاد به مواد اعتیادآور به تأیید مراجع ذی صاح؛

۵-  داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی )دارا بودن 

معافیت دائم پزشکی فقط در مشاغل خاص ستادی مندرج در دفترچه راهنمای 
آزمون بامانع است(؛

۶ -داشتن حداقل سن 1۸ سال تمام؛
گی های روان شناختی  7 -داشتن سامت و توانایی کامل جسمی، روحی و ویژ
جهت انجام فعالیت های شغلی طبق تأیید مرکز بهداشت حرفه ای شرکت فوالد 

امیرکبیر کاشان؛
۸- تأیید پذیرفته شدگان توسط هسته گزینش شرکت فوالد مبارکه.

نحوه ثبت نام و شرکت در آزمون استخدام:
لطفا جهت کسب اطاعات بیشتر در خصوص شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان 
و نیز جداول مشاغل موردنیاز، مفاد آزمون و مراحل فرایند ثبت نام، دفترچه راهنمای 
آزمون استخدامی را از آدرس www.azmoon.kashanu.ac.ir دانلود و مطالعه 

فرمایید.
مهلت ثبت نام: ۲۲ خردادماه تا ۵ تیرماه سال 1401  

نحوه ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

دستاورد فوالد مبارکه از سفر استانی دولت
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قطعی برق صنایع فوالدی باعث کاهش عرضه فوالد در بازار داخل
عضو هیئت مدیره انجمن فوالد ایران گفت: قطعی برق صنایع فوالدی باعث کاهش عرضه فوالد در بازار داخل و افزایش قیمت ها خواهد شد.

کتشاف حمایت می کنیم از بخش خصوصی در حوزه ا
کتشاف حمایت می کنیم. معاون وزیر صمت گفت: از بخش خصوصی با استفاده از ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون معادن در حوزه ا

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اسامی 
در دیدار آقای نیکاس مادورو رئیس جمهور ونزوئا و هیئت 
همراه با اشاره به ایستادگی دو کشور ایران و ونزوئا در مقابل 
کید کردند: تجربه  فشارهای سنگین و جنگ ترکیبی آمریکا، تأ
موفقیت آمیز دو کشور نشان داد تنها راه مقابله با این فشارها 

مقاومت و ایستادگی است.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به پیروزی دولت و ملت ونزوئا در 
مبارزه ای سخت با آمریکا و جنگ ترکیبی و همه جانبه ای که بر 
ضد ونزوئا به راه انداخته شده بود خطاب به آقای مادورو گفتند: 
مقاومت جنابعالی و ملت ونزوئا بسیار باارزش است، زیرا قدر و 
منزلت و لیاقت یک ملت و کشور و رهبران آن کشور را ارتقا می دهد 

و امروز قاعدتا نگاه آمریکا به ونزوئا متفاوت با گذشته است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به پیشرفت ها و 
ابتکارهای علمی و فناوری جمهوری اسامی ایران در سال های 
اخیر افزودند: این گام های بلند در شرایطی برداشته شده است 
که سنگین ترین و بی سابقه ترین تحریم ها و فشارها بر ملت ایران 
کثری«  تحمیل شد و آمریکایی ها خودشان نام آن را »فشار حدا

گذاشتند.
کید کردند: مقاومت ملت ایران باعث شکست سیاست  ایشان تأ
کثری شد، به گونه ای که یکی از مسئوالن برجسته  فشار حدا
سیاسی آمریکا چندی پیش تعبیر »شکست مفتضحانه« را 

به کار برد.
رهبر انقاب اسامی خاطرنشان کردند: نتیجه ای که می توان از 
ایستادگی و موفقیت دو ملت ایران و ونزوئا گرفت این است که 
تنها راه عاج در مقابل فشارها، ایستادگی و مقاومت است، ضمن 
آنکه باید همکاری ها و ارتباطات میان جمهوری اسامی ایران 

و دولت بولیواری ونزوئا بیش ازپیش مستحکم و نزدیک شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با استقبال از امضای سند همکاری 
بیست ساله میان ایران و ونزوئا گفتند: الزمه همکاری های 

بلندمدت پیگیری توافقات و به سرانجام رساندن آن هاست.
ایشان با اشاره به همکاری های صمیمانه ایران و ونزوئا، 
خاطرنشان کردند: دو کشور با هیچ کشوری این گونه روابط نزدیک 
ندارند و جمهوری اسامی ایران نشان داده است که در مواقع 

خطر، خطر می کند و دست دوستان خود را می گیرد.
رهبر انقاب همچنین از مواضع ضدصهیونیستی آقای مادورو 
تجلیل کردند و گفتند: موضع گیری های چندی قبل جنابعالی 

علیه رژیم صهیونیستی بسیار درست و شجاعانه بود.
در این دیدار که آقای رئیسی رئیس جمهوری کشورمان نیز حضور 
داشت، رئیس جمهوری ونزوئا از حمایت های ایران در مبارزه 
سخت ملت ونزوئا با آمریکا قدردانی کرد و گفت: شما در هنگامی 
که شرایط ونزوئا بسیار سخت بود و هیچ کشوری کمک نمی کرد 

به یاری ما آمدید و کمک کردید تا از آن شرایط خارج شویم.
رئیس جمهوری ونزوئا با تشریح شرایط سخت اقتصادی این 
کشور در سال های اخیر افزود: همان طور که جنابعالی گفتید 
آمریکایی ها یک جنگ تدریجی و چندبعدی را علیه کشور ما آغاز 
کردند، ولی ما توانستیم با ایستادگی و استفاده از فرصت هایی که 
تحریم ها در اختیار ما قرار داد، مقابله همه جانبه را با تهاجم آمریکا 

کنون شرایط ونزوئا بهتر از چند سال قبل است. آغاز کنیم و ا
کرات خود در تهران و امضای  آقای مادورو همچنین با اشاره به مذا
سند همکاری افزود: ما در حال طراحی یک نقشه راه دقیق برای 
همکاری با ایران در زمینه های مختلف به ویژه در بخش علم و 

فناوری هستیم.
کید بر اینکه کشورش موضوع  رئیس جمهور ونزوئا همچنین با تأ
فلسطین را یک موضوع مقدس بشری می داند، گفت: به علت 
همین اعتقاد، رژیم صهیونیستی از طریق موساد در حال توطئه 

مستمر بر ضد ونزوئاست.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

تجربه ایران و ونزوئا نشان داد 
تنها راه پیروزی دربرابر فشارهای       

آمریکا مقاومت است

هم زمان با سفر  آیت اهلل رئیسی، رئیس جمهوری  کشورمان و اعضای هیئت 
دولـت بـه اسـتان اصفهـان، سـه تفاهم نامـه همـکاری  میـان فـوالد مبارکـه، 
معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، راه آهن جمهوری اسامی ایران 

و توکاریل و  شـهرک علمـی و تحقیقاتی اصفهان امضا شـد.
امضای تفاهم نامه همکاری بین معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری و 

فوالد مبارکه
 به گـزارش خبرنـگار فـوالد، تفاهم نامـه همکاری بیـن معاونت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری 
و شـرکت فـوالد مبارکـه و بنیـاد ملـی نخبـگان بـه امضـای سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فنـاوری 
رئیس جمهوری به نمایندگـی از معاونت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری و بنیـاد ملی نخبگان 
و شـرکت سـهامی عام فوالد مبارکه اصفهان به نمایندگی محمدیاسر طیب نیا به منظور گسترش 
فعالیت های علمی، پژوهشی، کاربردی، آموزشی و تکمیل زنجیره علم، فناوری، بازار و تجارت در 
حوزه هوش مصنوعی و با هدف ارائه محصـوالت فناورانه و نوآورانه مبتنی بر هوش مصنوعـی و در 

جهت طرح کارخانـه هوشـمند )smart factory( رسـید.
محمدیاسـر طیب نیـا، مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکـه، پـس از امضـای ایـن تفاهم نامـه در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان کوشیده 
و فعالیت هـای بزرگی در حـوزه بومی سـازی انجـام داده اسـت کـه امروز به صـورت سـاختاریافته تر و 

هماهنگ تر با مجموعه هایی همچون شـهرک علمی و تحقیقاتـی این رونـد را ادامـه می دهیم.
وی افـزود: تصمیـم داریم برای دسترسـی بهتـر به شـرکت های دانش بنیـان جهـت همکاری های 
مشـترک، دفاتری را بـرای آن ها در شـرکت فوالد مبارکـه ایجاد کنیم تا شـرکت های فعال در شـهرک 
علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان و سـایر شـرکت ها بتواننـد ارتبـاط بهتـری بـا مـا داشـته باشـند کـه این 
تفاهم نامه شامل همین موارد و دیگر مواردی است که به صورت عملیاتی بتوانیم این ارتباطات 

دوطرفـه را تقویـت کنیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به تفاهم نامه منعقدشده این شـرکت با معاونت علمی و فناوری 
نهاد ریاسـت جمهوری در زمینه هـوش مصنوعی گفت: همان طـور که مقام معظم رهبری اشـاره 
کردنـد یکـی از حوزه هـای مغفول مانـده در زمینـه فناوری هـای نویـن کـه نیـاز بـه سـرمایه گذاری 
بیشـتری دارد، بحث هوش مصنوعی و جـذب نخبگان مرتبط با ایـن حوزه اسـت. ما باید بتوانیم 
زیرسـاخت های تحول دیجیتـال در صنعـت را بهتـر از گذشـته، بـا بهره گیـری از دانش متخصصان 

داخلـی و بـا سـازوکارهای قوی تری عملیاتـی کنیم.
وی در پایـان تصریـح کـرد: بـا امضـای ایـن تفاهم نامـه، علی رغـم جـذب نخبـگان فعـال در این 

حـوزه، زیرسـاخت های الزم به صـورت سـازمان یافته تر فراهـم خواهـد شـد و بـا فعالیتـی کـه در 
ایـن زمینـه آغـاز شـده، شـرکت های دانش بنیـان و نخبـگان داخلـی را بیش ازپیـش پشـتیبانی 

خواهیـم کـرد.
امضای تفاهم نامه همکاری  بین فوالد مبارکه، راه آهن جمهوری اسالمی  

ایران و توکاریل
 تفاهم نامه همکاری سه جانبه در زمینه افزایش حمل ونقل ریلی، روز پنجشنبه ۲7 خردادماه 
توسط محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، سید میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن 

جمهوری اسامی ایران و محسن سعیدبخش مدیرعامل شرکت توکاریل به امضا رسید.
سید میعاد صالحی معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن جمهوری اسامی ایران پس از امضای این 
تفاهم نامه اظهار کرد: این تفاهم نامه در راستای افزایش تعداد لوکوموتیو جهت افزایش میزان حمل 

بار مواد معدنی به ویژه حمل ونقل شرکت فوالد مبارکه منعقد شد.
کید بر ضرورت حمل ونقل ریلی برای توسعه تولید داخل افزود: شرکت فوالد مبارکه با توجه به  وی با تأ
سرمایه گذاری در حوزه خرید لوکوموتیو از تولیدکننده داخلی، این لوکوموتیوها را به شبکه ریلی کشور 
اضافه می کند و با توجه به اینکه نظارت بر این لوکوموتیوها و ایمنی آن ها بر عهده راه آهن جمهوری 
اسامی ایران است، تفاهم نامه ای امضا شد تا بتوانیم این لوکوموتیوها را به ناوگان حمل ونقل ریلی 

کشور اضافه کنیم.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه پس از انعقاد این تفاهم نامه گفت: شرکت 
فوالد مبارکه به واسطه همکاری تنگاتنگ با شرکت های حمل ونقل ریلی، بزرگ ترین شریک 
تجاری راه آهن کشور محسوب می شود. از طرف دیگر، بخش حمل ونقل یکی از فعالیت های 
استراتژیک برای صنایع بزرگ است و در کشور ما یکی از گلوگاه های اصلی صنایع، به ویژه صنعت 

فوالد است.
کید کرد: در حال حاضر حمل ونقل ۶0 درصد از محموله های وارداتی فوالد مبارکه و محصوالت  وی تأ
آن از طریق راه آهن صورت می گیرد، اما طی سال های گذشته سرمایه گذاری های الزم و متناسب 
با پیشرفت سایر حوزه ها، صورت نگرفته است. دولت سیزدهم به دنبال آن است که در حوزه های 
زیرساختی سرمایه گذاری های جدی صورت گیرد و در این راستا شرکت فوالد مبارکه مأموریت دارد 

تا بخشی از این سرمایه گذاری ها را در حوزه زیرساختی محقق کند.
مدیرعامل فوالد مبارکه در پایان از برنامه ریزی جهت خرید ۵0 دستگاه لوکوموتیو توسط این شرکت 
خبر داد و اذعان داشت: از این تعداد 10 دستگاه لوکوموتیو آماده تحویل به راه آهن جمهوری اسامی 
کد و متوقف راه آهن جمهوری  است؛ همچنین تفاهم نامه دیگری در حوزه تعمیر لوکوموتیوهای را

اسامی ایران در راستای افزایش سرعت سیر حمل و افزایش سرعت حمل بارهای فوالد مبارکه و سایر 
ذی نفعان منعقد شد. امیدوارم انگیزه الزم برای سرمایه گذاران حوزه زیرساخت کشور فراهم شود و 

در این راستا بخش خصوصی پا به میدان بگذارد.
امضای تفاهم نامه همکاری بین فوالد مبارکه  و شهرک علمی و تحقیقاتی 

اصفهان
 تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین فوالد مبارکه و شهرک علمی و تحقیقاتی با هدف استفاده 
از توانمندی های حمایتی، علمی، فنی و پژوهشی طرفین از طریق همکاری در اجرای 
ح های فناورانه صنعت فوالد، همکاری و مشاوره در زمینه بومی سازی فناوری و انتقال  طر
فناوری های به روز در صنعت فوالد و استفاده از شرکت های شهرک در زنجیره تأمین قطعات، 
تجهیزات و خدمات فوالد مبارکه امضا شد تا حجم پروژه های تحقیقاتی بین شهرک علمی و 
تحقیقاتی و فوالد مبارکه افزایش یابد و روند خرید محصوالت دانش بنیان به صورت مضاعف 

ادامه پیدا کند.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه پس از امضای این تفاهم نامه در جمع خبرنگاران گفت: 
رویکرد شرکت فوالد مبارکه حمایت از شرکت های دانش بنیان و محصوالت ساخت داخل است که 
این حمایت به صورت ساختاریافته تری ادامه پیدا می کند. در همین راستا تفاهم نامه ای به امضا 
رسید تا ارتباط دوجانبه فوالد مبارکه و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را تقویت و با استفاده از 

ظرفیت شرکت های دانش بنیان حمایت خود را از نخبگان داخلی بیشتر کنیم.
وی افزود: با امضای این تفاهم نامه مقرر شد دفاتر مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
با حضور مدیران و کارشناسان فوالد مبارکه تعبیه شود و بتوانیم از توانایی های این شرکت ها با 

شناخت بهتر و دسترسی و تعامل بیشتر بهره مند شویم.
سید مهدی حجازی، معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در خصوص 
جزئیات این تفاهم نامه اظهار کرد: طی دو سال اخیر، با توجه به شعار سال و حمایت صنایع بزرگ از 
کرات مربوطه برای انعقاد تفاهم نامه همکاری با هیئت رئیسه فوالد  شرکت های دانش بنیان، مذا

مبارکه در راستای حمایت بیشتر از این شرکت ها صورت گرفت.
وی افزود: با امضای این تفاهم نامه، حجم پروژه های تحقیقاتی بین شهرک علمی و تحقیقاتی 
و فوالد مبارکه افزایش می یابد و روند خرید محصوالت دانش بنیان به صورت مضاعف ادامه پیدا 
می کند. چندین شاخص کّمی در این تفاهم نامه ذکرشده که راه اندازی شتاب دهنده مشترک و 
مشارکت فوالد مبارکه در تکمیل زیرساخت های عمرانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ازجمله 

این شاخص ها برای همکاری فی مابین است.

گـزارش خبرنـگار فـوالد، نشسـت هم اندیشـی  بـه 
پژوهـش و فنـاوری ایمیـدرو روز چهارشـنبه ۲۵ 
خردادمـاه، بـه میزبانـی فـوالد مبارکـه و بـه همـت 
واحـد تحقیـق و توسـعه ایـن شـرکت برگـزار شـد. ایـن رویـداد بـا هدف 
هم اندیشـی در زمینـه مسـائل روز پژوهـش معـدن و صنایـع معدنی 
و با حضـور جمعـی از مدیران تحقیـق و توسـعه و فناوری شـرکت های 
تابعه ایمیـدرو و تعـدادی از شـرکت های منتخب به صـورت حضوری 

و مجـازی برپـا شـد.
یکی از دیگر اهداف برگزاری این نشست، ارائه گزارش آخرین اقدامات و 
دستاوردهای واحدهای تابعه ایمیدرو و برخی دیگر از شرکت ها در زمینه 
پژوهش، فناوری و نوآوری و تصمیم گیری برای زمینه های مشترک 

فناوری و نوآوری در ایمیدرو بود.
پس از این جلسه، نشست دیگری با حضور نمایندگان شرکت های 
فوالدی و شرکت های مهندسی تأمین کننده دانش فنی صنعت فوالد 
برگزار شد که هدف از برگزاری آن، تنظیم پیش نویس تفاهم نامه تولید 
فوالد سبز در کشور بود. پس از  بحث و تبادل نظر، پیش نویس نهایی برای 
طرح در شرکت های مشارکت کننده در کنسرسیوم فوالد سبز تهیه شد که 
به زودی در مراسمی با حضور شرکت های عضو این کنسرسیوم و ایمیدرو 
به امضا خواهد رسید. با امضای این تفاهم نامه فرایند تولید فوالد سبز در 

کشور آغاز خواهد شد. 
گام های مؤثر فوالدسازان برای تولید فوالد سبز در کشور

شهرام عباسی مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه  در این نشست 
اظهار کرد: سلسله نشست های مشترکی به صورت ادواری با شرکت 

اعضای ایمیدرو برگزار می شود که در آن ها مدیران پژوهش ایمیدرو، 
شرکت های تابعه و برخی دیگر از شرکت های منتخب، ضمن رایزنی، 
سیاست های تحقیق، توسعه و نوآوری خود را در سطح ایمیدرو    و     وزارت 

صمت بازبینی می کنند.
وی افزود: هدف از برگزاری چنین جلساتی هم افزایی برای کنار هم بودن 
در راستای انجام اقداماتی اثربخش در این حوزه هاست تا صنعت کشور 

بتواند از دستاوردهای آن بهره مند شود. امروز پروژه های استراتژیکی در 
سطح دنیا تعریف شده و ما نیز این پروژه ها را در این سلسله نشست ها  
بررسی و مطرح کردیم که یکی از این موارد تولید فوالد سبز در کشور است.

اقدامات فوالدسازان برای جلوگیری از افزایش دمای کره 
زمین

مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: به دلیل 

افزایش دمای کره زمین و مسائل زیست محیطی که این روزها در دنیا 
ح شده، صنعت فوالد و به ویژه فوالد مبارکه خود را ملزم می داند  مطر
همگام با دیگر صنایع برای جلوگیری از افزایش دمای کره زمین اقدامات 

مؤثری انجام دهد.
وی اذعان داشت: در سراسر دنیا فعالیت های زیاد و متنوعی مطرح شده، 
اما به دلیل این که کشور ما یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی 
دنیاست و رتبه دهم تولید فوالد دنیا را به خود اختصاص داده، در این 

زمینه مسئولیت مهمی بر دوش دارد.
استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان قدرتمند 

کشور
عباسی تصریح کرد: در سلسله نشست های مشترک با شرکت های عضو 
ایمیدرو به این نتیجه رسیدیم که باید اقدامات پژوهشی و فناورانه در 
کسید کربن از طرف صنعت فوالد  حوزه فوالد سبز و کاهش انتشار دی ا

در کشور انجام گیرد. 
کید کرد: با توجه به توانمندی های موجود در کشور، عاوه بر  وی تأ
فعالیت جوانان تحصیل کرده، شرکت های دانش بنیان قدرتمندی در 
حوزه های مختلف فعالیت دارند که گام های ارزنده ای برای پیشبرد 
کشور انجام داده اند. در همین راستا، مجموعه  اهداف صنعت 
اقداماتی تعریف شده تا در قالب تفاهم نامه ای میان شرکت های بزرگ 
تولیدکننده فوالد در کشور و ایمیدرو به تصویب برسد. امیدواریم پس 
از آن، با الزامی که ایجاد می شود، بتوانیم به صورت هماهنگ سبدی 
از پروژه ها را تعریف کنیم تا در آینده ای نزدیک، گام های مؤثری در این 

زمینه برداریم. 

دیدار با رئیس جمهوری و امضای سه تفاهم نامه همکاری

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهوری ونزوئال و هیئت همراه:

میزبانی فوالد مبارکه از  نشست هم اندیشی پژوهش و فناوری ایمیدرو
به همت واحد تحقیق و توسعه صورت گرفت؛

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

دستاورد فوالد مبارکه از سفر استانی دولت
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کتشاف؛ چالش اصلی معادن کشور ا
کتشاف به دلیل نداشتن متولی در کشور یکی از اصلی ترین چالش های معادن در کشور است. حوزه ا

فشار ناشی از خاموشی ها از دوش صنعت برداشته شود
عضو کمیسیون آب و کشاورزی مجلس: فشار خاموشی ها باید از صنایع برداشته شود، چون بنگاه های اقتصادی مانند خون در رگ های جامعه هستند.

 خـبــــــــــــــــــر      

کنفرانس  نخستین  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
تخصصی استیل پرایس با محوریت فوالدهای 
وز سه شنبه ۲4  پیشرفته با ارزش افزوده باال، ر
خردادماه، در پنج بخش شامل سخنرانی های اصلی و چهار پنل 
برگزار شد که یکی از این پنل های تخصصی به شرکت فوالد مبارکه 

اختصاص داشت.
سازمـــان توسعــه و نوســــازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران 
)ایمیـدرو(، انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران، شـرکت فـوالد 
مبارکه، شـرکت فوالد آلیاژی و فوالد خراسـان، شـرکت توسـعه آهن و 
فوالد گل گهر و شرکت ذوب آهن اصفهان حامیان این دوره از رویداد 

اسـتیل پرایس بودنـد.
علیرضا مولوی زاده مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه در 
پنل تخصصی فوالد مبارکه این کنفرانس اظهار کرد: تولید محصوالت 
ویژه با ارزش افزوده باال ازجمله اهداف راهبردی فوالد مبارکه است 
که این اقدام همه ساله در دستور کار این شرکت قرار دارد تا بتواند در 
حوزه های مختلف اعم از خودروسازی، صنعت لوازم خانگی، صنایع 
تولید لوله های انتقال نفت و گاز، صنایع سازه ای و استحکام باال، 
تسمه های بسته بندی کاف های فوالدی و صنایع دریایی و دیگر 

حوزه ها پاسخ گوی مشتریان باشد.
کشور در زمینه  وی با اشاره به نقش فوالد مبارکه در رفع نیاز 
محصوالت فوالدی و جلوگیری از واردات این محصوالت افزود: 
انواع محصوالت فوالدی  شرکت فوالد مبارکه در حال حاضر 
محصوالت  سرد،  محصوالت  گرم،  محصوالت  ازجمله  تخت 
اسیدشویی شده و محصوالت پوشش دار )ورق گالوانیزه، ورق رنگی 

و ورق قلع اندود( را برای رفع نیاز بازار داخلی تولید می کند.
ابرپروژه گوره به جاسک نمونه بارز فرایند شبکه ای تولید

مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه با اشاره به فرایند 
کرد:  گریدها در این شرکت خاطرنشان  شبکه ای تولید برخی از 
بخشی از فرایند تولید برخی از گریدها در فوالد مبارکه و بخش دیگر 
آن در شرکت های همکار )شرکا و شرکت های زیرمجموعه( به صورت 
مشترک صورت می گیرد و در پی آن محصول نهایی تولید می شود 
که نمونه بارز آن تولید تختال های گرید API برای ساخت لوله های 
انتقال سیاالت در ابرپروژه انتقال نفت از گوره به جاسک مشهود 

بوده است.
وی با اشاره به همکاری چندجانبه با شرکت ورق خودرو چهارمحال 
گروه فوالد  و بختیاری به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه 
مبارکه اذعان داشت: فوالد مبارکه ورق های Full Hard در گریدهای 
مختلف را در اختیار این شرکت قرار می دهد و این شرکت نیز آن ها 
را به محصوالت کششی، فوق کششی و استحکام باال به صورت 

گالوانیزه تبدیل می کند.
داخلی سازی محصوالت منجر به جلوگیری از خروج ارز 

شدند
مولوی زاده تصریح کرد: تسمه های بسته بندی کاف های فوالدی 
کنون با  ج تأمین می شدند، هم ا که طی سال های گذشته از خار
مشارکت شرکت فوالد مبارکه و یکی از شرکت های داخلی تولید 
می شوند که این امر منجر به جلوگیری از خروج میزان قابل توجهی 

ارز از کشور شده است.
کز دانش بنیان  کید بر ضرورت همکاری با دانشگاه ها و مرا وی با تأ
برای تولید محصوالت ویژه عنوان داشت: در طراحی های گریدهای 
کثری از تکنولوژی های موجود درصدد  جدید با استفاده حدا

بهترین پاسخ گویی به مشتریان هستیم.
کثر استحکام  طراحی گریدهایی با حداقل وزن و حدا

برای تولید خودرو
مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه با اشاره به دغدغه 
فوالد مبارکه در زمینه نیاز خودروسازان داخلی برای تولید گفت: 
یکی از چالش های صنایع خودروسازی موضوع کیفیت است که 
فوالد مبارکه در راستای رفع این چالش پیشتاز است و ورق های 
کثر استحکام(  خاص موردنیاز خودروسازان )با حداقل وزن و حدا
را تأمین می کند. کم وزن بودن این ورق ها منجر به کاهش مصرف 
سوخت خودرو خواهد شد و استحکام آن ها نیز ایمنی خودرو را 

افزایش می دهد.
وی با اشاره به تولید فوالدهای عملیات  حرارتی پذیر در فوالد مبارکه 
کید کرد: این گرید به صورت محصول گرم تولید شده و برنامه  تأ

تولید آن در قالب محصول سرد را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم. 
گی های منحصربه فرد  مقاومت به سایش و استحکام باال، از ویژ

این گرید است.
کاهش میزان مصرف برق از طریق تولید فوالدهای 

الکتریکی
مولوی زاده بیان داشت: فوالدهای الکتریکی از دیگر محصوالت 
با  پیشرفته  فوالدهای  تولید  تحقق  راستای  در  مبارکه  فوالد 
گرید M۸00 با ضخامت 0.۶۵  ارزش افزوده باالست که در قالب 
در حال تولید است و کاربرد آن در ساخت و تولید موتور کولرهای 
آبی است. از سازمان استاندارد انتظار می رود که با توجه به اینکه 
استفاده از این گرید در ساخت موتور کولرهای آبی منجر به کاهش 
مصرف برق در آن ها می شود، صنایع تولیدکننده این موتورها را ملزم 

به استفاده از این گرید کنند.
وی با اشاره به برنامه فوالد مبارکه برای تولید گریدهای موردنیاز 
جهت ساخت مخازن سوخت CNG خودرو اضافه کرد: فوالد مبارکه 
به طور مستمر درصدد ارتقای کیفیت محصوالت است و پایانی 
برای کیفیت قائل نیست. در همین راستا کمیته های متعددی 
برای ارتقای کیفیت در این شرکت تشکیل شده تا عاوه بر حفظ 
کّمی میزان تولید برای رفع نیاز مشتریان، کیفیت آن ها را روزبه روز 

افزایش دهیم.
تولید محصوالت جدید براساس استانداردهای 

بین المللی
مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه ادامه داد: تمامی 
شاخص های کیفی در سطح استانداردهای بین المللی برای تولید 
محصوالت در فوالد مبارکه رعایت می شوند؛ به عنوان مثال، برای 
تولید گریدهای موردنیاز ساخت لوله های خطوط انتقال نفت و گاز با 
توجه به خورندگی گاز، شرایط سخت گیرانه کیفی در جهان و به ویژه 
کم است. الزامات شرکت نفت ایران نیز در این خصوص  اروپا حا
بسیار سخت گیرانه است، اما فوالد مبارکه موفق به تولید گریدهای 

موردنیاز در این حوزه شده است.
وی با اشاره به اهمیت کیفیت برای شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: 
محصوالت فوالد مبارکه در بسیاری از زمینه ها قابلیت صادرات حتی 

به کشورهای اروپایی را دارد.
طراحی و تولید 8 گرید جدید در سال 1400

مولوی زاده با اشاره به طراحی و تولید ۸ گرید جدید در سال 1۴00 
گفت: این دستاورد با تکیه بر دانش تخصصی و توانمندی های 
داخلی، برنامه ریزی های دقیق و مدون مدیران بهره برداری و 
کاف  همکاری سایر واحدهای ذی ربط در حوزه های تختال، 
گرم، کاف اسیدشویی، گالوانیزه و تسمه های بسته بندی در سال 
1۴00 صورت گرفت و عاوه بر قطع واردات و خروج ارز از کشور، زمینه 

صادرات این محصوالت نیز محقق گردید.
وی با معرفی این گریدهای جدید که در سال 1۴00 طراحی و تولید 
گرید مقاوم به  گرم -)ST-52)FAT، یک  کاف  گردیده افزود: 
خستگی است که در سرندهای احیا مستقیم، سیستم های تعلیق 
خودرو و نیز پل ها کاربرد دارد. کاف سرد -HX220YD نیز یک 
گرید شکل پذیر و دارای استحکام باالست که کاربرد آن در صنعت 

خودروسازی است.
مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: کاف اسید شویی -HE445D و کاف گرم 550YC نیز گریدهایی 
با استحکام باال هستند که در صنایع خودروسازی کاربرد دارند. 
تختال API X80 نیز از گریدهای ویژه و مهمی است که کاربرد آن 

در صنایع نفت و گاز و برای ساخت لوله های انتقال سیاالت است.
وی با بیان اینکه گرید تسمه های بسته بندی برای بسته بندی 
 HCT600X کاف طراحی و تولید شده است، اذعان داشت: گرید
برای ساخت قطعات ضربه گیر بدنه خودرو طراحی و تولید شده 
و گرید DX56D نیز که یک گرید فوق کششی است که در صنعت 

خودروسازی کاربرد دارد.
علیرضا مولوی زاده مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد 
مبارکه همچنین ضمن تشریح دستاوردهای فوق ابراز امیدواری کرد 
در سال 1۴01 نیز که مزین به نام »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« 
است، طراحی و تولید محصوالت جدید با قدرت ادامه یابد و 
کشور از  در سال های آتی با راه اندازی خطوط توسعه جدید، 
واردات سایر محصوالت فوالدی بی نیاز شود و زمینه صادرات نیز 

بیش ازپیش محقق گردد. گفتنی است در طراحی و تولید گریدهای 
فوق، کارشناسان واحد متالورژی و روش های تولید با همکاری 

کارشناسان نواحی تولیدی نقش محوری را ایفا کرده اند.
»هوشمندسازی«، آینده صنعت فوالد است

شهرام عباسی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه نیز در این 
کنفرانس با بیان اینکه مدیریت فناوری طی سال های اخیر در فوالد 
مبارکه جریان داشته و از الگوی »فال« )فناوری و توسعه محصول( 
استفاده شده است، اظهار کرد: در این سال ها توانسته ایم بر اساس 
مدل مدیریت فناوری بهینه به سمت تدوین نقشه راه خود حرکت 
کنیم. نقشه راه تکنولوژی نشان می دهد در طول مسیر، در کدام 

نقطه از کدام تکنولوژی استفاده کنیم.
وی افزود: بهبود در روند گذشته در مدل فال )فناوری و توسعه 
محصول(، با وجود گستردگی مشتریان فوالد مبارکه، موجب شده 
آن طور که باید به تکنولوژی توجه نکنیم و از تکنولوژی هایی که 

به واسطه اقتصاد چرخشی ما را راهبری می کنند، بهره نگیریم.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه مسیر توسعه 
محصوالت شامل شناسایی محصوالت داخلی و خارجی است، 
کمک پژوهشکده فوالد در دانشگاه صنعتی اصفهان،  گفت: با 

محصوالت رقبای ما مورد مطالعه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در حوزه شناسایی روندها و نیازهای صنایع هدف 
کرده ایم و سعی می کنیم  و متدهای توسعه محصول نیز حرکت 
به مشتریان خود پیشنهاد بهینه ارائه دهیم. همچنین ابزارهای 
توسعه محصول و تعیین زیرساخت های الزم را در کنار توانمندسازی 

و اختصاص منابع مشخص کرده ایم.
فوالدهای استحکام باالی فوالد مبارکه قابل مقایسه با 

بزرگ ترین فوالدساز جهان
عباسی با بیان اینکه فوالدسازها در چین، هند و اروپا به ویژه در حوزه 
ورق های فوالدی از ابزار نمودار موزی که ابزار اصلی فوالدسازهای 
جهان است، استفاده می کنند، تصریح کرد: ما این نمودار را بر اساس 
محصوالت فوالد مبارکه ترسیم کرده ایم و بر این اساس فوالدهای 
استحکام باالی فوالد مبارکه قابل مقایسه با شرکت آرسلورمیتال 

)بزرگ ترین فوالدساز جهان( است.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه محصوالت خود را در ساخت و 
عمران، انرژی و نفت، کشتی سازی و ... ارائه می دهد و هرکدام از 
این محصوالت گریدهای فوالدی خاص دارند، تصریح کرد: ما در 
حوزه های مختلف ارائه محصوالت فوالد مبارکه را انجام می دهیم، 
اما در کان روندها باید توجه کنیم دنیا به کدام سمت می رود و آینده 
صنایع فوالد چیست. بحث های هوشمندسازی، محیط زیست و 
همکاری ربات و انسان ازجمله این حوزه هاست که دنیا به سمت 

آن حرکت می کند.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه ما با 
تکنولوژی های روز و نوظهور روبه روییم که قاعده بازی را تغییر 
می دهند، گفت: یکی از این ها مبحث ساخت افزایشی است و در این 
کنشی  زمینه باید توجه داشت که مردم و فرهنگ در این زمینه چه وا
خواهد داشت. همکاری های صنعتی نیز در این زمینه تأثیرگذار 

است و ازاین رو می توان گفت بسیاری از بحث ها فنی نیستند.
کثر  فوالد مبارکه در کنار تأمین نیاز مشتریان، درصدد حدا

بهره وری از خطوط تولید است
حسین امینی، رئیس برنامه ریزی محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
در این کنفرانس اظهار کرد: با توجه به تنوع محصوالتی که شرکت 
فوالد مبارکه تولید می کند، الزم است تقاضای بازار و نیاز مشتری را 
بدانیم؛ بنابراین روش های مختلفی را برای نیازسنجی مشتریان 

ابداع کردیم.
وی افزود: در این زمینه نرم افزاری برای دریافت اطاعات از مشتریان 
در شرکت فوالد مبارکه طراحی شده است. همچنین از روش های 
متنوع تحقیقات بازار و اطاعات شرکت های دیگر استفاده می کنیم.

رئیس برنامه ریزی محصوالت شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
در تاشیم برنامه های تولید را به نحوی طراحی کنیم که عاوه بر 
کثر بهره وری خطوط تولید را نیز داشته  تأمین نیاز مشتریان، حدا

باشیم.
وی در پایان اذعان داشت: در سال گذشته توانستیم در شرکت فوالد 
مبارکه تا حدود زیادی به برنامه و اهداف موردنظر در زمینه فروش 

داخلی و صادرات محصوالت دست پیدا کنیم.
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ح های نیمه تعطیل و اتمام آن دو برنامه  احیای طر
مهم دولت است

ح های نیمه تعطیل  معاون اول رئیس جمهوری احیای طر
ح های نیمه تمام عمرانی کشور را دو برنامه مهم  و اتمام طر
کد به چرخه  دولت سیزدهم برای بازگرداندن سرمایه عظیم را
کید کرد: با اجرای آن نقدینگی  اقتصادی کشور دانست و تأ
کشور به سمت تولید و افزایش سرمایه گذاری  عظیم در 

بازمی گردد.
کد و  محمد مخبر در مراسم بهره برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی را
نیمه فعال احیاشده، با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته ۸0 
درصد سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی ها بر روی مشاغل خانگی 
و خرد و کوچک انجام می شود، افزود: احیا و بازگرداندن ۵۴۶ 
کد و نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه گذاری  طرح را
۶ هزار میلیارد تومانی و اشتغال زایی بیش از ۸ هزارنفری انجام 
شده است که بازگشت این ارقام به اقتصاد کشور تنها ۸ ماه پس از 
گر به دنبال احیای این واحدها   روی کار آمدن دولت انجام شد و ا
از طریق مسیری به جز طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی 
در دولت سیزدهم بودیم، حداقل 3 سال زمان نیاز بود تا همین 

واحدها به چرخه اقتصادی کشور بازگردند.

بیش از ۲۶۳ هزار تن فوالد در چادرملو تولید شد

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو موفق شد از ابتدای سال 
1401 تا پایان شانزدهمین روز از خردادماه ۲۶۳ هزار و ۷۵8 تن 

فوالد تولید کند.
مجموع فروش فوالد این شرکت در مدت یادشده ۲3۸ هزار و 3۴0 
تن بود. در این مدت 9۶۸ هزار و 99۸ تن گندله در شرکت تولید 
و 3۸۲ هزار و 7۵۶ تن از آن به فروش رفت. همچنین تولید آهن 
اسفنجی در چادرملو تا پایان شانزدهمین روز از خردادماه 3۸3 
هزار و 3۴۴ تن بود. با این حال، در مدت یادشده درمجموع 31۸ 

هزار و ۴۲0 تن آهن اسفنجی در چادرملو مصرف شد.

ضرورت اختصاص 1۵ درصد از سرمایه اولیه صنایع 
به نوسازی

بازدید  ایدرو در حاشیه  بهره برداری  و  نوسازی  معاون 
کارخانه لوله گستر اسفراین و در نشست مشترک با  از 
هیئت مدیره و مدیران این کارخانه از ضرورت اختصاص 1۵ 
درصدی ارزش واحدهای صنعتی به فرایند نوسازی در یک 

چارچوب استاندارد خبر داد.
گر این اصل در تمامی  به گزارش شاتا، به گفته فرشاد مقیمی، ا
صنایع رعایت شود، نیاز به سرمایه گذاری های سنگین نوسازی 
و ارتقا نخواهد بود و جا افتادن آن در صنایع می تواند منجر به 

بهینه سازی سرمایه گذاری ها برای نوسازی شود.
معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو نوسازی تجهیزات را از 
مهم ترین بخش های چرخه نوسازی در بنگاه ها برشمرد که 
سبب افزایش نرخ تولید محصول در واحد زمان و کاهش ضایعات 

می شود.
مقیمی بر مواردی چون حضور صنایع در آوردگاه های تخصصی 
داخلی و خارجی، ارتقای توانمندی سرمایه های انسانی، 
تصویرسازی مناسب در افکار عمومی جامعه، حرکت به سمت 
فناوری های به روز، شناسایی فرصت های مشترک در عرصه های 
دانش بنیان و توسعه بازارهای جدید به عنوان محورهای مهم 

کید کرد. فعالیت این مجموعه صنعتی بزرگ و موفق تأ

عدد خبر

واحد اقتصادی

هزار تن

درصد

فوالد مبارکه پیشتاز در طراحی و تولید 
فوالدهای پیشرفته با ارزش افزوده باال

کرد: مدیر متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه مطرح 

ارزش افزوده  با  ویژه  محصوالت  تولید   
باال ازجمله اهداف راهبردی فوالد مبارکه 
است که این اقدام همه ساله در دستور کار 
این شرکت قرار دارد تا بتواند در حوزه های 
صنعت  خودروسازی،  از  اعم  مختلف 
لوازم خانگی، صنایع تولید لوله های انتقال 
نفت و گاز، صنایع سازه ای و استحکام باال، 
تسمه های بسته بندی کالف های فوالدی 
و صنایع دریایی و دیگر حوزه ها پاسخ گوی 

مشتریان باشد.

سطح  در  کیفی  شاخص های  تمامی   
تولید  برای  بین المللی  استانداردهای 
محصوالت در فوالد مبارکه رعایت می شوند؛ 
به عنوان مثال، برای تولید گریدهای موردنیاز 
ساخت لوله های خطوط انتقال نفت و گاز با 
توجه به خورندگی گاز، شرایط سخت گیرانه 
کم است.  کیفی در جهان و به ویژه اروپا حا
این  در  نیز  ایران  نفت  شرکت  الزامات 
اما  بسیار سخت گیرانه است،  خصوص 
فوالد مبارکه موفق به تولید گریدهای موردنیاز 

در این حوزه شده است
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میزان برق تخصیص یافته برای فوالدی ها کافی نیست  هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی 
در حوزه معدن ضروری است

بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد، در مورد کم 
شدن میزان برق تخصیص یافته به کارخانه های فوالد کشور گفت: 
در بسیاری از موارد میزان برق تخصیص یافته حتی نمی تواند برای 
آماده به کار نگه داشتن خط تولید تا رسیدن به ساعات غیرپیک 
و افزایش برق تخصیص یافته به خط تولید مناسب باشد.صنعت 
فوالد از صنایع انرژی بر است که البته میزان مصرف مجموع آن ها 
کمتر از 10 درصد برق تولیدشده در کشور است.

علیرضا شهیدی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره 
کتشاف گفت:  هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی در چرخه ا
هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی بسیار ضروری است. این 
اطالعات باید گردآوری، استانداردسازی و تجمیع شود و در اختیار 
کمیت قرار گیرد.همه فعالیت های بخش غیردولتی و خصوصی در  حا
کمیتی کشور در  کتشاف ذخایر معدنی باید با سیاست های حا حوزه ا
حوزه منابع معدنی مطابق و هدفمند باشد.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

به گزارش خبرنگار فوالد، رئیس هیئت مدیره فوالد 
مبارکه به همراه جمعی از اعضای هیئت مدیره این 
شرکت از خطوط تولید و تصفیه خانه پساب فوالد 

مبارکه بازدید کردند.
محسن صالحی نیا رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه در این 
بازدید اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک مجموعه بزرگ 
صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی در ایجاد ارزش افزوده و صادرات دارد و 

تأمین کننده نیازهای بسیاری از صنایع تولیدی کشور است.
کثر ظرفیت، به دلیل وجود  وی افزود: هرچند این روزها تولید با حدا
محدودیت های انرژی با چالش های جدی مواجه است، اما برای 
این که بتوانیم تولید با ظرفیت باالیی داشته باشیم و آن را استمرار 
دهیم، پروژه های مختلفی برای تقویت زیرساخت ها ازجمله تصفیه 
پساب و احداث نیروگاه تعریف شده تا بتوانیم از کاهش میزان تولید 

جلوگیری کنیم.
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه 
برنامه های ویژه ای برای ایجاد تنوع در تولید محصوالت خود دارد تا 
بتواند نیاز صنایع پایین دستی همچون خودروسازان و تولیدکنندگان 
لوازم خانگی را برطرف سازد تا از واردات در این زمینه جلوگیری کرده باشد.
نقش پروژه های توسعه ای فوالد مبارکه در تحقق جهش 

تولید محصوالت کیفی در کشور
وی اذعان داشت: پروژه های توسعه ای فوالد مبارکه همچون پروژه 
احداث واحد نورد گرم شماره ۲، ایجاد نیروگاه های خورشیدی، بادی 
و سیکل ترکیبی برای تولید 1۵00 مگاوات برق و... که هم راستا با یکدیگر 
برای تکمیل زنجیره تولید از کنسانتره تا تولید محصوالت نهایی انجام 
می شود، می تواند گام مهمی برای تحقق جهش تولید محصوالت کیفی 

فوالدی در کشور باشد.

صالحی نیا تصریح کرد: همه این ها با رعایت نکات زیست محیطی انجام 
می شود و بسیاری از اقدامات مانند ایجاد تصفیه خانه، بازچرخانی آب، 
تصفیه پساب شهرهای مجاور و اقدامات متنوع دیگر که توسط فوالد 

مبارکه انجام می شوند، در کشور کم نظیر هستند.
فعالیت های همه جانبه فوالد مبارکه در اقتصاد، صنعت 

و مسئولیت های اجتماعی
وی ادامه داد: دستاوردهای متعدد فوالد مبارکه نشان می دهد که 
این شرکت در مسیر عمل به رسالت خود، فعالیت های همه جانبه ای 
در زمینه های اقتصادی، صنعتی و مسئولیت های اجتماعی انجام 
که  می دهد و این حرکت همیشه باید به صورت مستمر ادامه یابد چرا
موفقیت های امروز حاصل فعالیت در عرصه های مختلف به ویژه تولید 

و تأمین زیرساخت های الزم است.
کید کرد: فوالد مبارکه باید به  رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه تأ

مدیران، کارکنان و شرکت های زیرمجموعه خود که طی سالیان متمادی 
تاش های گسترده ای در جهت رشد و ارتقای صنعت و اقتصاد کشور 

داشته اند، افتخار کند.
کیفیت محصوالت فوالد مبارکه به بهترین ها در منطقه 

تبدیل شده است
وی ابراز داشت: فوالد مبارکه در دهه های گذشته توانسته قابلیت های 
خوبی از خود به نمایش بگذارد که باعث ارتقای جایگاهش در صنعت و 
اقتصاد کشور شده است و نتیجه این قابلیت ها، تولید محصوالتی است 

که این شرکت را ازنظر کیفی به بهترین ها در منطقه تبدیل کرده است.
صالحی نیا متذکر شد: علی رغم اعمال تحریم ها و محدودیت های 
بین المللی طی سال های گذشته، امروز فوالد مبارکه به نقطه ای رسیده 
که این تحریم ها را مدیریت می کند و با حمایت از نخبگان و شرکت های 

دانش بنیان نقش مهمی را در این عرصه ایفا می کند.

نیروگاه  بزرگ ترین   ،Eraringقدیمی نیروگاه  در 
زغال سنگ سوز استرالیا که در دهه چهارم فعالیت خود قرار 
دارد، همواره آب و هوایی گرم و غبارآلود برقرار است. در واحد 
توربین تونل مانند این نیروگاه، ساالنه بالغ بر ۶ میلیون تن 
زغال سنگ خردشده و به کوره هایی تزریق می شوند که دمای 
آن ها حتی به 1480 درجه سانتی گراد می رسد، دمایی که تقریبا 
برای ذوب فوالد کافی است و برای گرم کردن دیگ های ۲4 
طبقه پر از آب نیروگاه مورداستفاده قرار می گیرد. این فرآیند، 
بخار کافی برای چرخاندن توربین های غول پیکر نیروگاه را 
ایجاد می کند که ساالنه تقریبا 9/ ۲ گیگاوات برق تولید می کنند 
که یک چهارم برق موردنیاز پرجمعیت ترین ایالت استرالیا 

است. 
در حال حاضر، این فرآیند آلودگی صوتی و زیست محیطی ایجاد 
می کند که از زمانی که نیروگاه Eraring در سال 19۸۴ به طور کامل 
وارد فاز عملیاتی شد، ادامه یافته است. اما به نظر می رسد در ماه 
اوت ۲0۲۵، قرار است این نیروگاه واقع در شمال سیدنی خاموش 
شود و مالک این تأسیسات، شرکت برق Origin Energy، در ماه 
فوریه بازنشستگی برنامه ریزی شده سایت را به مدت هفت سال 
رسما اعام کرد. مدیر اجرایی این شرکت فرانک کاالبریا، دلیل این 
امر را کاهش ماندگاری برق تولیدشده توسط سوخت زغال سنگ 
عنوان کرد، زیرا این سوخت با منابع انرژی کم هزینه مانند انرژی 
خورشیدی، باد و باتری ها رقابت شدیدی دارد. تونی فیلیپس، 
مدیر گروه عملیات واحد زغال سنگ Eraring در این خصوص 
اظهار کرد: تعطیلی این نیروگاه به سادگی خاموش کردن یک 
کلید نیست. ابتدا مشعل ها خاموش می شوند و سپس فعالیت 
دیگ ها متوقف می شود و سه تا چهار روز طول می کشد تا خنک 
شوند. پس ازآن، چند فرآیند دشوار ازجمله انهدام، تغییر کاربری 
و بازسازی زمینی که کارخانه زغال سنگ در آن واقع شده، پیش 
روی خواهد بود. با منطقه وسیعی که شامل ردیف های منظمی 
از خطوط انتقال برق است، نیروگاه  Eraringپتانسیل زیادی برای 

تبدیل شدن به مکانی برای تولید انرژی سبز دارد.
شرکت اوریجین قصد دارد قبل از تعطیلی نیروگاه زغالی، نصب 
یک باتری ذخیره سازی 700 مگاواتی را آغاز کند و این پروژه را تا 
سال ۲0۲۶ تکمیل کند تا آن را با توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
در نیو ساوت ولز ادغام کند. این شرکت گفت خود سایت می تواند 
برای  بیشتری  جدید  زیرساخت های  میزبان  به مرورزمان 
انرژی های سبز باشد و همچنین این تغییر ارزان نخواهد بود. 
اوریجین تخمین می زند که بازسازی و توسعه این نیروگاه بیش از  
۲۴0 میلیون دالر استرالیا )170 میلیون دالر( هزینه داشته باشد و 
۵ میلیون دالر استرالیا طی 10 سال برای حمایت از جوامع پیرامون 
آن هزینه خواهد کرد. به گفته فیلیپس، تاش های عمده ای برای 
اشتغال زایی یا آموزش مجدد کارکنان در حال انجام است. از 
سوی دولت قبلی استرالیا نگرانی هایی وجود داشت که برچیدن 
نیروگاه Earing سال ها زودتر از موعد مقرر، می تواند قابلیت 
اطمینان به شبکه اصلی برق این کشور را کاهش و قیمت برق را نیز 
افزایش دهد. اما به گفته اپراتور بازار انرژی استرالیا که شبکه برق و 
گاز ملی را مدیریت می کند، احتماال این نگرانی ها بی مورد هستند. 
برنامه هایی برای افزودن انرژی های جدید انتقالی و تجدیدپذیر 
در نیو ساوت ولز، ازجمله پیشنهادهایی برای 7/ 1 گیگاوات 
انرژی بادی و خورشیدی در مقیاس بزرگ، به این معنی است که 
شبکه برق این منطقه احتماال حتی بدون نیروگاه زغال سنگ با 
استانداردهای قابلیت اطمینان مطابقت خواهد داشت یا حتی از 
آن فراتر خواهد رفت. استرالیا توانسته است برنامه های خود برای 
کنار گذاشتن زغال سنگ از چرخه تولید برق را تسریع بخشد زیرا 
انرژی های تجدیدپذیر به لطف آفتاب و باد فراوان و هزینه های 
نسبتا پایین تأسیسات آن ها، در این کشور به سرعت در حال 
رشد هستند. همچنین این کشور در زمینه انرژی خورشیدی 
پیشرو در جهان است و تقریبا یک سوم خانه ها مجهز به پنل های 
ک، باعث  خورشیدی هستند. این هجوم تأسیسات تولید برق پا
کاهش قیمت عمده فروشی برق در استرالیا شده و تقاضای برق 
در طول روز را یعنی زمانی که پشت بام ها در نور خورشید غرق 
می شوند، به پایین ترین حد خود رسانده و این اتفاق تولید برق 

گران تر با سوخت زغال سنگ را کمرنگ می کند.
جوآنا باویر تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در موسسه اقتصاد انرژی 
استرالیا، می گوید: در آینده ای نزدیک میزان تقاضای روزانه برای 
برق در استرالیا آن قدر کاهش می یابد که نیروگاه های زغالی برای 
بقا در شبکه برق با یکدیگر رقابت می کنند. این در حالی است که 
با قطعی های گسترده برق در این ماه، نیروگاه های زغال سنگ 

قدیمی نیز با موضوع قابلیت اطمینان دست به گریبان اند.
این امر، استرالیا را به یک مورد آزمایشی جهانی برای گذار از 
شبکه های برق کنونی که همچنان تحت سلطه زغال سنگ 
هستند، به شبکه های سبز تبدیل می کند، که این فرآیند برای 
ایاالت متحده، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپایی که 
هدفشان پایان دادن به اتکا به سوخت روسیه است، بسیار 
اهمیت دارد. به ویژه در ایالت استرالیای جنوبی، جایی که 
در سال گذشته، انرژی های تجدیدپذیر 100درصد تقاضا را در 
1۸0 روز از سال به خود اختصاص دادند، به دنبال درس هایی 
در مورد بهترین روش بازسازی سیستم های انرژی پس از عبور 
از زغال سنگ است. استرالیایی ها سال گذشته رکورد تولید 
۲/ 3 گیگاوات برق خورشیدی خانگی را ثبت کردند. فیلیپس 
خاطرنشان کرد این میزان برق تولیدشده حتی بیش از خروجی 
نیروگاه Eraring  بود. در حقیقت، این امر فعالیت نیروگاه های 

زغال سنگ را در آینده غیراقتصادی می کند.
     منبع: دنیای اقتصاد 

 خیز سریع استرالیا

 برای حذف نیروگاه های زغال سوز 

نقش مهم فوالد مبارکه در ایجاد ارزش افزوده برای کشور

یت های اصلی فوالد مبارکه یست؛ یکی از مأمور حفاظت از محیط ز

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

در نشست تخصصی فعاالن محیط زیست مطرح شد؛

و  انسانی  سرمایه های  معاون  کفایت  مهدی 
سازماندهی فوالد مبارکه در نشست تخصصی 
فعاالن محیط زیست که به میزبانی این شرکت برگزار 
شد، اظهار کرد: از فعاالن محیط زیست استان اصفهان می خواهیم 
تا در راستای آشنایی بیشتر مردم با موضوعات مربوط به حفظ 

محیط زیست، فعالیت های خود را گسترش دهند.
ح ها  وی با اشاره به در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی در کلیه طر
و پروژه های فوالد مبارکه افزود: فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی برای 
اجرای هر پروژه، ابعاد محیط زیستی را نیز مدنظر داشته و به دلیل 
سرمایه گذاری های متعدد برای حفظ محیط زیست، هزینه های بیشتری 
را نسبت به حد معمول برای اجرای پروژه های خود متحمل شده است.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه، حفاظت از 
محیط زیست را مأموریت اصلی این شرکت دانست و خاطرنشان کرد: 
مردم نیازمند صنایعی هستند که عاوه بر اشتغال آفرینی، از محیط زیست 
هم محافظت کنند؛ اطاع رسانی از پیشرفت های صنعت از اهمیت 
زیادی برخوردار است و در راستای جهاد تبیین، باید دستاوردهای مهم 

صنایع به خصوص در حوزه محیط زیست به سمع و نظر مردم برسد.
فوالد مبارکه پیشگام در حفظ محیط زیست

حسین مدرسی فر مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه در نشست تخصصی فعاالن محیط زیست گفت: شرکت فوالد 
مبارکه یکی از شرکت های پیشگام در حفظ محیط زیست کشور است 
که توانسته نام خود را در عرصه های مختلف در بین فوالدسازان برتر دنیا 
مطرح کند؛ فلسفه وجودی فوالد مبارکه به عنوان مولود انقاب اسامی 
و یکی از بزرگ ترین صنایع کشور »شهروند شرکتی مسئولیت پذیر برای 

خلق آینده ای بهتر« است.
وی با اشاره به ارزش های فوالد مبارکه افزود: »حفظ ارزش های اسامی و 
انسانی«، »مشتری مداری، تکریم همکاران و ذی نفعان، تکریم کارکنان 
و ذی نفعان«، »تعالی، بهبود مستمر، نوآوری و مشارکت سازمانی« و »کار 

کیفیت و به موقع« ارزش های ما هستند. ایمن، با
حفاظت از محیط زیست در راستای تحقق 

مسئولیت های اجتماعی
مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: یکی از مهم ترین ارزش ها در بین ارزش های ذکرشده، عمل به 
مسئولیت های اجتماعی به ویژه حفاظت از محیط زیست است که این 
نکته در برنامه های توسعه ای و تولیدی فوالد مبارکه موردتوجه ویژه 

قرارگرفته است.
سبز  صنعت  تحقق  برای  مبارکه  فوالد  داشت:  اذعان  وی 
سرمایه گذاری های متعددی انجام داده است؛ این شرکت خود را موظف 
به رعایت استانداردهای مختلف زیست محیطی می داند که بسیاری از 

این استانداردها فراتر از سطح بین المللی است.
عملکرد بی نظیر فوالد مبارکه در راستای حفظ 

محیط زیست
کید کرد: فوالد مبارکه در راستای حفظ محیط زیست  مدرسی فر تأ
عملکرد بی نظیری داشته و با سرمایه گذاری بیش از یک میلیارد دالر طی 
سال های گذشته در پروژه های زیست محیطی نشان داده در تحقق 

صنعت سبز کوشاست.
وی عنوان داشت: البته چالش های زیادی در صنعت وجود دارد که 
ازجمله مهم ترین آن ها می توان به پایین بودن کیفیت مواد اولیه، عدم 
دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا به دلیل اعمال تحریم ها، فقدان 
زیرساخت های مناسب جهت شفاف سازی و تأثیرپذیری از محیط آلوده 
اشاره کرد که البته فوالد مبارکه برای رفع این موارد، پروژه هایی را تعریف 

کرده و تعدادی زیادی از آن ها را به مرحله اجرا رسانده است.
حفاظت فناورانه از محیط زیست

بهنام کاویانی رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه در این نشست 
اظهار کرد: شعار نشست تخصصی فعاالن محیط زیست »محیط زیست 
مشکات  که  چرا شده  انتخاب  فناورانه«  و  هوشمند  مردم پایه، 
محیط زیستی با کمک مردم حل می شوند و از سوی دیگر در مسائل 
زیست محیطی باید از علم و دانش جوانان و نخبگان کشور استفاده کرد.

وی افزود: وقتی راجع به حفاظت فناورانه از محیط زیست سخن به 
میان می آوریم، به معنای آن است که می توانیم از تکنولوژی روز دنیا در 
این عرصه استفاده کنیم؛ به طورکلی در این زمینه وقتی پای تکنولوژی 

به میان آورده می شود، قطعا کیفیت کار نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
حفظ محیط زیست وظیفه آحاد مردم جامعه است

رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اصل ۵0 قانون اساسی 
جمهوری اسامی ایران خاطرنشان کرد: در جمهوری اسامی، حفاظت 
از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی 
رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد؛ ازاین رو 
فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب 

غیرقابل جبران آن مازمه پیدا کند، ممنوع است.
وی ادامه داد: این وظیفه همه مردم جامعه است که از محیط زیست 
حفاظت کنند و فوالد مبارکه در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 
و رسیدن به اهداف خود، اقدامات زیادی را در این زمینه انجام داده و 

خود را ملزم به رعایت  قوانین و استانداردهای زیست محیطی می داند.
تحقق صنعت سبز و توسعه پایدار

کید کرد: فوالد مبارکه در جهت حفظ محیط زیست و در راستای  کاویانی تأ
حفظ حقوق نسل های آینده و ذی نفعان، خود را ملزم به رعایت قوانین 

محیط زیست دانسته و همواره در جهت تحقق صنعت سبز و توسعه 
پایدار قدم برمی دارد.

آموزش،  محیط زیست،  حفظ  راستای  در  داشت:  عنوان  وی 
فرهنگ سازی، پایش و کنترل، به روزرسانی تجهیزات، بهینه سازی 
فرایندها و استفاده از فناوری های جدید، در قالب پروژه های متعددی 
کز  انجام گرفته و از توانمندی شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها، مرا

کثری داریم. کز پژوهشی و.... نیز استفاده حدا علمی، مرا
همکاری با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان

رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه بیان کرد:  می کوشیم مسائل 
مرتبط با حوزه محیط زیست در فوالد مبارکه را با رویکردی علمی 
حل وفصل کنیم. در این راستا، پروژه های زیادی تعریف شده و با کمک 

اساتید دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان به نتیجه رسیده است.
وی بابیان این که طبیعت متعلق به همه ماست و باید مرزنگهدار طبیعت 
باشیم، ابراز داشت: در همین راستا شرکت فوالد مبارکه هزار و ۶00 هکتار 
فضای سبز )از طریق کاشت گونه های کم آب بر و آبیاری با پساب شهرهای 
کسید کربن و تولید  اطراف( ایجاد کرده که این امر منجر به کاهش دی ا

کسیژن، حفظ میزان رطوبت هوا و اتفاقات مثبت زیادی شده است. ا
ایجاد فضای سبز و آبیاری قطره ای آن از طریق تصفیه 

پساب
کاویانی ادامه داد: این اقدام در بسیاری از صنایع مهم دنیا نیز انجام 
می شود و به طور مثال وقتی شرکت فوالدساز تاتااستیل هزار اصله نهال 
می کارد، هم صنعت کشورش و هم مردم آن جامعه به چنین اقدامی 

افتخار می کنند.
وی متذکر شد: این حجم از فضای سبز در فوالد مبارکه با استفاده از روش 
آبیاری قطره ای و آب تصفیه شده حاصل از پساب شهری اداره می شوند 
که نگه داشتن این میزان از فضای سبز با سرمایه گذاری فوالد مبارکه، هم 
برای مردم منطقه و هم برای کارکنان فوالد مبارکه سامتی و جلوه بصری 

خوبی را ایجاد کرده است.
کاهش میزان مصرف آب به ازای هر تن تولید فوالد

رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: در بخش تصفیه آب و 
پساب، فوالد مبارکه سرمایه گذاری های زیادی را انجام داده و برای تصفیه 

و انتقال پساب 9 شهر اطراف خود، شرایط الزم را فراهم کرده تا بتواند آب 
را در فرایند تولید استفاده کند؛ از سوی دیگر برای کاهش مصرف آب، 
عملیات بازچرخانی تا ۸ مرتبه را اجرا می کند تا صرفه جویی قابل توجهی 

نسبت به سال های گذشته در مصرف آب داشته باشد.
کنون به ازای تولید هر تن فوالد در شرکت فوالد مبارکه  وی اضافه کرد: هم ا
حدود ۲.۲ مترمکعب آب استفاده می شود که حتی این مقدار هم با 
اجرای پروژه های جدید به کمک دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان، 

به کمترین میزان ممکن خواهد رسید.
بهینه سازی کولینگ تاورهای نیروگاه سیکل ترکیبی

کاویانی ابراز داشت: فوالد مبارکه با ایجاد تصفیه خانه های پساب صنعتی 
و شهری که با روش های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اسمز معکوس، 
الترافیلتراسیون، شناورسازی، گندزدایی با تابش فرابنفش و ... با دانش 

روز دنیا در مسیر صرفه جویی و مصرف بهینه آب است.
تبخیری،  ُگن های  انتقال، ال ایجاد شبکه های  کرد:  تصریح  وی 
بهینه سازی کولینگ تاورهای نیروگاه سیکل ترکیبی و ایجاد نیروگاه 
خورشیدی برای تولید انرژی از دیگر سرمایه گذاری های فوالد مبارکه در 

حوزه محیط زیست است.
نصب دستگاه های پایش آنالین برای اندازه گیری 

آلودگی هوا
رئیس محیط زیست فوالد مبارکه با اشاره به مدیریت پسماند در این 
شرکت گفت: در این راستا، در حال فعالیت در سامانه جامع محیط زیست 
هستیم که جا دارد از همکاران خود در اداره کل محیط زیست استان 
اصفهان قدردانی کنم که باعث شدند تا بتوانیم پسماندهای فوالد 

مبارکه را تا رسیدن به مقصد رهگیری کنیم.
هوا،  آلودگی  کنترل  راستای  در  مبارکه  فوالد  داشت:  اظهار  وی 
سرمایه گذاری هایی برای رطوبت دهی، پاشش شیرآهک، استفاده از 
وکیوم های ثابت و سیار، تعمیرات اساسی به موقع، نصب و جایگزینی 
به موقع فیلترها، راه اندازی سیستم های مه پاش، غبارگیرها و... انجام 
که ارزش زیادی دارد؛ استفاده از دستگاه های پایش آناین  داده 
اندازه گیری آلودگی هوا که بر روی دودکش های نواحی تولیدی این شرکت 
نصب شده، از دیگر اقدامات فوالد مبارکه برای حفظ محیط زیست است.

سرمایه گذاری ۲5 هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه برای 
حفظ محیط زیست

کاویانی خاطرنشان کرد: مجموع سرمایه گذاری های فوالد مبارکه برای 
حفظ محیط زیست حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است که این میزان 
از سرمایه گذاری در صنعت بی سابقه است؛ همچنین برای مدیریت 
اطاعات آناین، سیستم اسکادا در فوالد مبارکه راه اندازی شده تا 
کنون  به صورت دوره ای نیز ارزیابی ها انجام شوند؛ این شرکت از گذشته تا
باالترین استانداردهای زیست محیطی دنیا ازجمله ایزو 1۴001، ایزو 

۴۵001، ایزو 9001، ایزو ۵001 و ایزو 1000۴ را اجرا کرده است.
وی در پایان یادآور شد: اخذ باالترین نشان جامعه سبز اروپا و بنیاد جهانی 
 ،EFQM انرژی، باالترین نشان کیفیت محیط زیست از بنیاد بین المللی
تندیس زرین کیفیت محیط زیست از سازمان بهره وری تعالی و بسیاری 
از افتخارات دیگر در حوزه محیط زیست، تنها گوشه ای از دستاوردهای 

این بنگاه بزرگ صنعتی در کشور به شمار می رود.
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خبر  کوتاه 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: تأمین برق موردنیاز 
صنایع در فصل تابستان با برنامه های ابالغی برای کاهش مصرف برق 
کار قرار دارد. در بخش خانگی و ادارات در دستور 

منصور شیشه فروش با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در استان 
کنون  اصفهان در زمینه مصرف بهینه برق اظهار داشت: برای این امر تا
 جلسات مختلفی برگزار شده و به بخش های مختلف هم
 ابالغیه هایی داده ایم.

کارگروه دانش بنیان پیشرانان پیشرفت ایران به منظور برنامه ریزی 
اقدامات مشترک، نشست تخصصی برگزار کرد.
سید مهدی سدیدی، عضو و دبیر گروه پیشرانان پیشرفت، احصای 
پروژه های فناورانه راهبردی شرکت ها در زنجیره ارزش، تشکیل 
کنسرسیوم مشترک دانش بنیان، سنجش زمینه های جدید تأسیس 
کسب وکارهای دانش بنیان و انتخاب تکنولوژی های پیشران ملی برای 
ارتقای سطح فناوری تولید را از اهم تصمیمات این نشست عنوان کرد.

 خـبــــــــــــــــــر      

 تأمین برق صنایع با کاهش مصرف انرژی
 در دستور کار است

 برگزاری نشست کارگروه 
دانش بنیان پیشرانان پیشرفت کشور

 برگزاری گردهمایی مسئولین

  و کارشناسان بهداشت حرفه ای

 به میزبانی فوالد مبارکه

گردهمایی مسئولین و  گزارش خبرنگار فوالد،  به 
روز  اصفهان،  استان  حرفه ای  بهداشت  کارشناسان 
چهارشنبه، ۲۵ خردادماه با حضور معاون سرمایه های 
انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه، مدیر بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه، معاون فنی مرکز بهداشت 
استان اصفهان و جمعی از کارشناسان مرکز بهداشت استان 

اصفهان، به میزبانی شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
و  ایمنی  حرفه ای،  بهداشت  مدیر  مدرسی فر،  حسین 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه در این گردهمایی با اشاره 
به شیوع ویروس کرونا از سال 99 اظهار کرد: در سال 99، فوالد 
مبارکه علی رغم شیوع ویروس کرونا میزان تولید خود را تا 10 درصد 
افزایش داد، که این افزایش میزان تولید در سال 1۴00 نسبت به 

سال 139۸ به 1۸ درصد رسید.
وی با اشاره به برنامه ریزی های گسترده فوالد مبارکه برای مقابله 
با ویروس کرونا افزود: برای این کار، در هدف گذاری و تدوین 
سیاست ها بررسی کردیم که در جهان افتاده تا بتوانیم از تجربیات 
دیگر کشورها استفاده کنیم. با الگوبرداری از سازمان های جهانی، 
مطالعاتی انجام دادیم و متوجه شدیم که چگونه می توانیم شیوع 

ویروس کرونا را کنترل کنیم.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه گفت: شناسایی محرک های بالقوه، انتخاب محورهای 
خ ناباروری(، تعریف نتایج  کلیدی )شامل شیوع بیماری و نر
قطبی، تعریف سناریوها بر مبنای اثرات متقابل، به ترتیب 
مراحل تعریف شده برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در شرکت 

فوالد مبارکه بود.
وی خاطرنشان کرد: سیستم مدیریت ویروس کرونا در فوالد 
کرونا، شناسایی،  کمیته مدیریت  مبارکه براساس تشکیل 
تجهیزات  تأمین  فرهنگ سازی،  آموزش،  شیوه نامه های 
کسیناسیون بود؛ برنامه ریزی  بهداشتی حفاظت فردی و نهایتا وا
اساس  این  بر  و  بود  شناسایی شده  خطرات  اساس  بر  ما 

می فهمیدیم که قدرت کنترل و انتشار چقدر است.
مدرسی فر اذعان داشت: در آغاز روزهای بازگشایی بعد از 
کتورهای  قرنطینه، در طول ۶ روز از همه کارکنان فوالد مبارکه فا
خونی را اندازه گیری کردیم و طی ۲ سال اخیر با این روند پیش 
رفتیم و توانستیم برخاف دیگر شرکت های فوالدی دنیا که 

کاهش تولید داشتند، استمرار میزان تولید را حفظ کنیم.
ضرورت حفظ سالمت قشر کارگران

مهرداد زینلیان، معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان در 
این گردهمایی اظهار کرد: کارشناسان بهداشت حرفه ای از 
بخش های مهم حوزه سامت هستند و نقش مهمی در ارتقای 
شاخص های نظام سامت ایفا می کنند؛ یقینا نیت کارشناسان 
بهداشت حرفه ای استان اصفهان، حفظ سامت قشر کارگر 

است.
گر مراقبت های کارشناسان بهداشت حرفه ای صورت  وی افزود: ا
نمی گرفت، بسیاری از مشکاتی که در سال های قبل با آن ها 
مواجه بودیم، مجددا تکرار می شدند؛ سامت کارگران بر سامت 
خانواده هایشان تأثیر مستقیم دارد و بروز هرگونه مشکل برای یک 

کارگر، سامت خانواده او را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
امیدوارم این گردهمایی ها بتواند انگیزه درونی کارشناسان 
بهداشت حرفه ای استان اصفهان را ارتقا دهد؛ همه ما نیازمند 
آموزش و بازآموزی هستیم و باید آموخته های خود را به روز رسانی 
کنیم که در این راستا باید ارتباط خود با اساتید این حوزه را بیشتر 
کرده تا درنهایت بتوانیم به ارتقای سامت خود، سیستم و نهایتا 

جامعه کمک کنیم.
در پایان مجید مشایخی، کارشناس مسئول مرکز بهداشت استان 
اصفهان اظهار کرد: در دوران کرونا بسیاری از صنایع باوجوداینکه 
شرایط اقتصادی نامناسبی داشتند، برای سامتی کارگران 
خود اقدامات زیادی کردند؛ در حوزه کرونا فعالیت های خارج از 
صنعت زیادی انجام دادیم و جمعیت تحت پوشش ما در دوران 

کرونا  دو  برابر شد.

ضرورت شکل گیری هسته های دانش بنیان در فوالد مبارکه
گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا  به 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه کمیته 
مدیریت این شرکت با اشاره به حدیثی از معصوم 
)علیه السام( اظهار کرد: مدیر باید مثل ستون 
خیمه باشد؛ بدین معنا که باید بار اصلی هر مجموعه ای را به 
دوش بکشد، راحت طلب نباشد و برای حل دشواری ها تاش 

کند.
کید بر ضرورت در دسترس بودن مدیران افزود: مدیران  وی با تأ
فوالد مبارکه باید همیشه در دسترس زیرمجموعه های خود باشند 
و تا جایی که امکان دارد همه مدیران اعم از کلیه مدیران مستقر در 
نواحی و حتی مدیران ستادی باید به صورت منظم از واحدها سرکشی 
کنند. مدیران حوزه بهره برداری نیز حتما باید در صحنه تولید حضور 

داشته باشند.
حرکت فوالد مبارکه در مسیر جهش و تحول

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه فوالد مبارکه راهبرد ایجاد 
تحول را در دستور کار خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: این شرکت 
به عنوان یکی از ارکان اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسامی به 

دنبال حرکت هایی است که منجر به جهش و تحول می شوند.
وی با اشاره به موانع تولید اذعان داشت: طبیعی است که به دنبال 
شروع هر حرکتی، مشکات مختلفی پیش خواهد آمد که در این بین، 
مدیران باید فقط دغدغه کار داشته باشد و درگیر حواشی نشوند؛ 
ویژگی خستگی ناپذیری همواره در مدیران فوالد مبارکه وجود داشته 

و به همین خاطر باید تاش بیشتری داشته باشند.
عملکرد امیدبخش واحدهای مختلف برای تحقق 

تولید
طیب نیا با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه کمیته مدیریت 
گزارش ها نشان دهنده موفقیت های مهم و  کرد: این  تصریح 
قابل توجهی در عرصه تولید و توسعه فوالد مبارکه بود. علی رغم همه 
مشکات و موانعی که بر سر راه تولید و توسعه در کشور وجود دارد، 
این گزارش ها امیدبخش است. رکوردهای تولید ارزشمندی در 
فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال جاری ثبت شد که تحسین برانگیز 

است و این دستاوردها باید ادامه پیدا کنند.
کید بر ضرورت رعایت شیوه نامه های ایمنی در کار عنوان  وی با تأ
داشت: این موضوع باید در عرصه تولید و توسعه، برای نیروهای 
که رعایت قوانین و  رسمی و پیمانکار سرمشق قرار داده شود، چرا
مقررات ایمنی برای همه است و هیچ تفاوتی میان نیروها وجود ندارد. 

برای ارتقای کیفی محصوالت نیازمند مواد اولیه 
باکیفیت هستیم

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: واحدهای تولیدی فوالد 
مبارکه جهت گیری روبه رشدی در تولید محصوالت کیفی داشته اند 
و این در حالی است که طی ۲ ماه گذشته و در خردادماه نیز همچنان 

میزان تولید در حال ارتقا بوده است.
وی با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه متذکر شد: با انعقاد 
قراردادهای میان مدت تا حد زیادی موفق به پایداری نسبی در 
تأمین مواد اولیه شده ایم. اولویت ما ارتقای کیفیت محصوالت است 
که باید همواره در نظر گرفته شود و تولید کیفی منوط به تأمین مواد 

کیفیت است. اولیه با
رعایت ایمنی هم زمان با ارتقای میزان تولید

علی رغم  انجام شده  برنامه ریزی های  با  شد:  یادآور  طیب نیا 
کید  محدودیت های انرژی، حفظ میزان کّمی و کیفی تولید را که تأ
رهبر معظم انقاب است در دستور کار قرار داده ایم و زمینه تولید در 
فصول دیگر سال فراهم شده است. همچنین میزان رعایت ایمنی 
و کاهش حوادث نیز هم زمان با ارتقای میزان تولید در فوالد مبارکه 

محقق شده است.
کرد:  وی با اشاره به موفقیت های اخیر مجتمع فوالد سبا اضافه 
مجتمع فوالد سبا یکی از مجموعه هایی است که باور به انجام کار در 
که موفقیت های  آن احساس می شود و این امر جای تقدیر دارد، چرا
گزارش های این مجموعه آمده حاصل استفاده  که در  مختلفی 
کثری از ظرفیت های موجود )مهارت و تجربه سرمایه های  حدا

انسانی( است.
اقدام فوالد سبا برای تولید محصوالت کیفی قابل تقدیر 

است
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این خصوص ادامه داد: مقدمات 
تولید بسیاری از فوالدهای کیفی ازجمله فوالدهای الکتریکی در 
مجتمع فوالد سبا فراهم شده و این اتفاق بدون اضافه شدن هرگونه 

تجهیز جدیدی محقق شده که بسیار ارزشمند است و باید ادامه پیدا 
کند. باید با برنامه ریزی مشخصی، اتاق های فکر برای رفع چالش های 
مختلف فوالد مبارکه تشکیل شود و مدیران مجموعه از طریق استفاده 
از تجارب و دانش مشاوران، متخصصان و کارشناسان حوزه های فنی، 

فرصت های جدید بهبود را شناسایی کنند.
وی ضمن تقدیر از عملکرد معاونت توسعه در پروژه های شرکت 
کید کرد: افزایش سرعت در شروع و اجرای پروژه های توسعه فوالد  تأ
مبارکه بسیار محسوس است و این پروژه ها مشکات زیادی را از سر 

راه واحدهای مختلف شرکت برداشته است.
روند مثبت داخلی سازی و بومی سازی در فوالد مبارکه

طیب نیا با اشاره به روند مثبت داخلی سازی و بومی سازی در فوالد 
مبارکه اظهار داشت: در حوزه بومی سازی همچنان جای زیادی 
برای کار وجود دارد و با تسهیل گری، برنامه ریزی و دیگر اقدامات باید 
بتوانیم پیشرفت بیشتری در پروژه های بومی سازی داشته باشیم 
تا برای آینده آماده باشیم و این موضوع از امروز نیاز به پیش بینی و 

برنامه ریزی دارد.
وی با اشاره به عملکرد مثبت معاونت سرمایه های انسانی شرکت 
عنوان کرد: در ماه های گذشته در این حوزه اتفاقات خوبی رقم 
خورده و طرح های مختلفی جهت تأمین مسائل معیشتی و رفاهی 
کز  کارکنان به مرحله اجرا رسیده است. مقدمات فعال سازی مرا
خدماتی انجام شده است، اما باید با جدیت بیشتری پیگیری شود 

تا به نتیجه برسد.
ضرورت شکل گیری هسته های دانش بنیان در فوالد 

مبارکه
کید بر ضرورت تولید دانش بنیان  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
بیان داشت: تولید دانش بنیان باید در همه واحدهای تولیدی و دیگر 
حوزه ها به صورت کامل پیاده سازی شود که البته این موضوع فقط 
به بحث تحقیق و توسعه محدود نمی شود و باید هر واحد، کارشناس 

مربوط به خودش را به صورت ویژه داشته باشد.
وی ادامه داد: فوالد مبارکه طی سال های گذشته نیروهای دانشی 
خوبی تربیت کرده و به همین خاطر الزم است در واحدهای تولیدی 
هسته های دانش بنیان شکل گیرد تا تسهیل گری های الزم برای 
ارتباط شرکت های دانش بنیان با فوالد مبارکه انجام شود. در این 
خصوص همه مدیران در همه واحدها مأمور به انجام این کار هستند 

تا شاهد تحول ها و جهش ها در این زمینه باشیم.
باید در مصرف انرژی فرهنگ سازی شود

کید بر ضرورت فرهنگ سازی در صرفه جویی مصرف  طیب نیا با تأ
انرژی گفت: انرژی یکی از مهم ترین چالش های جدی در کشور بوده 
و خواهد بود که باید برای بهینه سازی مصرف آن فرهنگ سازی شود 
و این کار را باید از خودمان شروع کنیم. باید پروژه های بهینه سازی 
مصرف در خطوط تولید تعریف و فرهنگ صرفه جویی در مصرف 

انرژی را در شرکت فوالد مبارکه نهادینه کنیم.
کارکنان فوالد مبارکه، سفیران  کرد: مدیران و  وی خاطرنشان 
فرهنگ سازی برای مصرف بهینه انرژی هستند و روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه نیز باید در این زمینه تاش های جدی انجام 
دهد. البته این کار مربوط به امروز نیست و برای فرهنگ سازی باید 
برای سال های متمادی برنامه ریزی کرد، اما شروع کننده این حرکت 

باید فوالد مبارکه باشد.
یکپارچه سازی مدل کسب وکار شرکت های زیرمجموعه 

محمد ناظمی هرندی معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در جلسه 
کمیته مدیریت این شرکت اظهار کرد: در حوزه تدوین استراتژی ها و 
برنامه های آینده سازمان، پروژه مشترکی با معاونت سرمایه گذاری 
و امور شرکت ها انجام شده است. در گروه فوالد مبارکه نیازمند 
یکپارچگی راهبردها هستیم که این امر با یکپارچگی مدل کسب وکار 

شرکت ها طی برگزاری جلسات تخصصی محقق شده است.
وی افزود: شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه در این جلسات، 
مدل کسب وکار خود را با نگاه به آینده تعیین می کنند و خروجی آن در 
قالب »مدل  کسب وکار گروه فوالد مبارکه با نگاه به آینده« و راهبردهای 
کندگی ها و  رشد، تدوین خواهد شد. این موضوع برخی از پرا
موازی کاری ها در گروه فوالد مبارکه را حذف می کند و باعث می شود 

به حوزه های مغفول در حوزه مدل کسب وکار توجه بیشتری شود.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مدیریت برند 
و پایداری کسب وکار نیز با همکاری با برخی از معاونت ها ازجمله 
معاونت فروش و مدیریت روابط عمومی انجام شده تا بتوانیم برند 
سازمانی را با نگاه به تدوین استراتژی فروش پیش ببریم. هم زمان در 

حوزه پایداری کسب وکار، اقداماتی جدی صورت گرفته و در این راستا 
به دو حوزه تدوین گزارش پایداری و تحقق اقتصاد چرخشی ورود پیدا 
کرده ایم که این حرکت در کشور بی سابقه است و فوالد مبارکه در این 

زمینه پیشگام است.
پیاده سازی طرح ره نگاشت اقتصاد چرخشی در فوالد 

مبارکه
وی اذعان داشت: با توجه به نقش آفرینی فوالد مبارکه در بازارهای 
جهانی، تدوین گزارش پایداری می تواند یکی از اقدامات بسیار مهم 
ح ره نگاشت اقتصاد  و تأثیرگذار در این حوزه باشد؛ همچنین طر
چرخشی در سال گذشته تنظیم شده و برنامه ای جدی برای حرکت 

در این مسیر و پیاده سازی آن در فوالد مبارکه داریم.
معرفی نیروهای بهره ور در تیرماه سال جاری

ناظمی هرندی تصریح کرد: در حوزه تعالی و مشارکت نیز ارزیابی 
کارکنان صورت گرفته و در نیمه دوم تیرماه، نیروهای بهره ور شرکت 
فوالد مبارکه معرفی خواهند شد و از آنان تجلیل به عمل می آید. در 
حوزه مدیریت دانش نیز گام های بسیار مثبتی براساس نقشه دانش 
انجام شده که این امر بر آینده فوالد مبارکه بسیار تأثیرگذار خواهد بود. 
وی عنوان داشت: در سال 1۴00 شاهد ضریب مشارکتی خوبی در 
شرکت فوالد مبارکه بودیم و در دوماهه اول امسال نیز شرایط خوبی 
داریم و امیدواریم در مشارکت ها بسیار موفق تر از گذشته ظاهر شویم و 

رکوردهایی را در این زمینه به ثبت برسانیم.
توجه به تولید، نوآوری و توسعه پایدار در سال 1400

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: برنامه ای جدی 
برای پیمانکاران داریم تا مانند کارکنان رسمی فوالد مبارکه به صورت 
جدی در نظام های تحولی ارزیابی شوند که این امر منجر به شناسایی 
فرصت های بهبود خواهد شد؛ تغییر رویکردهایی در زمینه تحول 
دیجیتال نیز محقق شده و این پروژه به طور جدی در حال پیگیری 

است.
کید بر ضرورت نوآوری و استفاده از فناوری های روز اظهار  وی با تأ
داشت: نگاه به شرکت های دانش بنیان باید بیش ازپیش تغییر پیدا 
کند و بیشتر شود، البته حمایت فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان 
به یک دهه قبل بازمی گردد. توجه به تولید، نوآوری و توسعه پایدار 
جهت گیری امسال فوالد مبارکه است و شعار ما در این زمینه »نگاه به 
نوآوری« تعیین شده است. شرایط بهره برداری فوالد مبارکه از دانش 
موجود در کشور باید تسهیل شود تا این دانش در راستای بهبود و 

توسعه این شرکت به کار آید.
ایجاد انگیزه و بهبود کیفیت عملکرد کارکنان

مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه در جلسه کمیته مدیریت این شرکت اظهار کرد: منابع انسانی در 
شرکت فوالد مبارکه در حال گذار به سمت سرمایه های انسانی است؛ 
سرمایه های انسانی فوالد مبارکه دارای چهار عرصه اصلی، شامل 
استخدام خوب، توسعه شغلی مناسب برای کارکنان، ایجاد انگیزه و 

بهبود کیفیت عملکرد کارکنان است.
وی افزود: اجرای پروژه مانیتورینگ با رویکرد حل مسئله، نظام بخشی 
فرایند برنامه ریزی و تعریف دوره های آموزشی، شناسایی، انتخاب 
و تخصیص مربی بهبود عملکرد به واحدها ازجمله برنامه های 
معاونت سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه در 

سال جاری است.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: طرح جامع توسعه زیرساخت سیستم های  یکپارچه خدمات 
عمومی و امور رفاهی فوالد مبارکه تهیه شده و به مرور اجرایی خواهد 
شد؛ همچنین ارائه سرویس ایاب و ذهاب مطلوب، ایمن و به موقع 
برای کارکنان از دیگر اقداماتی است که در زمینه های رفاهی انجام شده 

تا بیش از گذشته شرایط را برای افزایش بهره وری آنان فراهم کنیم.
طراحی نظام جامع جبران خدمت برای پیمانکاران

وی عنوان داشت: شروع عملیات ساخت سایت جامع پسماند با 
رویکرد آماده سازی و نگهداری بهینه و اصولی پسماندها به منظور 
دست یابی بیشتر به استفاده مجدد و ارزش گذاری واقعی این مواد 
است؛ همچنین طراحی نظام جامع جبران خدمت برای پیمانکاران، 
انجام معاینات دوره ای کارکنان و پیمانکاران نیز برنامه ریزی شده و 

به زودی اجرایی خواهند شد.
کید کرد: تبدیل طرح جامع ساختار سازمانی برای افزایش  کفایت تأ
بهره وری در دستور کار معاونت سرمایه های انسانی و سازماندهی 
شرکت فوالد مبارکه است و برنامه ریزی سرمایه انسانی در افق 

چشم انداز ده ساله این شرکت نیز در حال تدوین است. 

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت این شرکت مطرح کرد؛ 

محمدیاسر طیب نیا
 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

 محمد ناظمی هرندی 
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه

 مهدی کفایت 
معاون سرمایه های انسانی و 

سازماندهی شرکت فوالد مبارکه

با حضور کارشناسان مرکز بهداشت استان اصفهان صورت گرفت؛
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فناوری اطاعات فوالد مبارکه 

مرجعی برای دیگر صنایع

کتشاف، اولویت وزارت صمت در حوزه معدن است کتشافات به نفع تمامی حلقه های زنجیره ارزش استا توسعه ا

و  تولیدکنندگان  اتحادیه  هیئت مدیره  عضو  پورفرهادی،  سعید 
صادرکنندگان محصوالت معدنی گفت: ترک فعل در بخش معدن 
کار خود داریم تا بتوانیم  که ما آن را در دستور  از موضوعاتی است 
جدید  کتشافات  کنیم.ا هموار  را  معدن  بخش  در  توسعه  مسیر 
نفع  به  هم  برد-برد،  بازی  معدنی  ذخایر  از  بهره برداری  توسعه  و 
تولیدکننده مواد اولیه و هم تولیدکننده محصول نهایی خواهد بود.

کتشاف، اولویت وزارت صنعت،  گفت: ا رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
معدن و تجارت است و برای این امر هماهنگی بین بخش های مرتبط 
کار است. معدنی در وزارت صمت در دستور 
جعفری اظهار داشت: در بخش توسعه صنایع معدنی یک هدف را 
دنبال و آن توسعه فضای اقتصادی با هدف ایجاد اشتغال به ویژه در 
مناطق محروم است.

رادیوم فوالد

خبــــــــــــــــــر    

مدیر سیستم ها و فناوری اطالعات فوالد مبارکه مطرح کرد؛

مشارکت قابل توجه کارکنان فوالد مبارکه در ارائه پیشنهادهای بهبود

فوالد مبارکه؛ پیشگام طراحی و استفاده از آزمایشگاه آموزشی سواد آینده

اولیــن رویــداد از سلســله رویدادهــای آموزشــی آزمایشــگاه ســواد آینــده ، 
ــا مدیرعامــل  ــا حضــور محمدیاســر طیب نی ــذرگاه آینــده« ب تحــت عنــوان »گ
شــرکت فــوالد مبارکــه، اعضــای کمیتــه مدیریــت شــرکت و مدیــران عامــل 
شــرکت های زیرمجموعــه در محــل »پردیــس آموزشــی نگیــن آینــده« واقــع در ســپاهان 

شــهر افتتــاح شــد.
ابراهیــم کاظمــی، مدیــر آمــوزش و توســعه ســرمایه های انســانی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: در 
راســتای ایجــاد گفتمــان توســعه و تغییــر پارادایــم از آمــوزش نیــروی انســانی بــه توســعه ســرمایه 

انســانی بــا چشــم اندازی آینده نگــر و جهان تــراز، اســتراتژی واحــد آموزش و توســعه ســرمایه های 
انســانی در قالــب 1۵ طــرح تحولــی برنامه ریــزی شــده اســت.

وی افــزود: آزمایشــگاه ســواد آینــده  در یــک فضــای خاقانــه آموزشــی و مشــارکتی، ضمــن تمرین 
مهم تریــن شــیوه های تفکر سیســتمی و تصمیم گیــری آینده گــرا، مدیــران امــروز و فردای شــرکت 
 )VUCA world( ــان ووکا ــدار در جه ــعه پای ــیر توس ــرکت در مس ــت ش ــرای هدای ــه را ب ــوالد مبارک ف
تجهیــز می کنــد و در یــک فراینــد یادگیــری حیــن عمــل، بــه توســعه مهارت هــا و شایســتگی های 

گیــران در ایــن حــوزه می پــردازد. فرا

ــا اســامی  ــادآور شــد: ایــن آزمایشــگاه آموزشــی ب ــر آمــوزش و توســعه ســرمایه های انســانی ی مدی
مختلــف امــا بــا همــان اهــداف پیش گفتــه، در بســیاری از شــرکت های تــراز اول جهــان به عنــوان 
ابــزار آموزشــی مورد اســتفاده قــرار می گیــرد و فــوالد مبارکــه بــرای اولین بــار در کشــور بــرای طراحی 

و اســتفاده از ایــن آزمایشــگاه، پیش قــدم شــده اســت.
کاظمــی تصریــح کــرد: شــیوه های ســنتی آمــوزش مدیــران اغلــب آموزشــگاهی اســت، امــا ایــن 
طــرح مترصــد طراحــی آزمایشــگاه اســت، زیــرا محیــط آزمایشــگاهی امــکان مواجهه مســتقیم با 

ــه مشــارکت کنندگان می دهــد. چالش هــای پیــش رو و غوطــه وری در فضــای آینــده را ب

امیر گودرزی، مدیر سیستم ها و فناوری اطالعات

ید شرکت های بزرگ فوالد ایران برگزاری اولین جلسه مشترک هم اندیشی واحدهای خر
تأمین پایدار در اقام استراتژیک، ازجمله مواد نسوز، برای حفظ و ارتقای 
جایگاه تولید فوالد کشور در سطح جهانی بسیار ضروری است. به همین 
منظور اولین جلسه مشترک هم اندیشی واحدهای خرید شرکت های بزرگ 

فوالد ایران به میزبانی شرکت فوالد مبارکه به منظور تبادل نظر در این زمینه برگزار شد.
محمدرضا ممتاز، مدیر خرید مواد مصرفی فوالد مبارکه با اعام این خبر افزود: برای تولید فوالد به 
ازای هر تن نیاز به 7 تا ۸ کیلوگرم مواد نسوز است. این یعنی برای تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فوالد 

در افق 1۴0۴ به افزایش ظرفیت مواد نسوز در کشور نیاز است.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۸0 درصد مواد نسوز مورداستفاده در صنعت کشور در چند سال گذشته 
از تولیدکنندگان خارجی تأمین می گردید، ولی خوشبختانه با توجه به ظرفیت و دانش موجود 
داخلی و با حمایت از تولیدکنندگان مطرح کشور، این رقم در حال حاضر به استفاده 9۵ درصدی از 

محصوالت تولیدکنندگان داخلی و ۵ درصدی از تولیدکنندگان خارجی رسیده است.
مدیر خرید مواد مصرفی فوالد مبارکه یادآور شد: نظر به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و 
دانش بنیان و هم راستاسازی سیاست داخلی و تجارب یکدیگر، جلسه ای با حضور مدیر، رؤسا و 
کارشناسان خرید مواد نسوز فوالد مبارکه به عنوان میزبان و شرکت های فوالد خوزستان، ذوب آهن 

اصفهان و فوالد هرمزگان برگزار شد.

ممتاز در ادامه در خصوص اقدامات صورت گرفته به منظور بومی سازی در شرایط اقتصادی روز 
دنیا و کشور توضیحاتی ارائه داد و تصریح کرد: تولید و مصرف داخلی مواد نسوز اصلی ترین چالش 

پیشروی صنعت نسوز است.
وی یکی از راهکارهای برون رفت از وابستگی به مواد و متریال خارجی را استفاده از منابع و 

ظرفیت های موجود برشمرد و افزود: مصرف کنندگان عمده، این صنعت را به استفاده از تولیدات 
داخلی ترغیب کرد و از شرکت های فعال در زمینه تولید مواد نسوز نیز درخواست کرد بهبود کیفیت 
و تحویل به موقع را سرلوحه خود قرار دهند و با تشکیل تیم های تحقیقاتی از آخرین دانش روز دنیا 

برای ارتقای کیفی محصوالت استفاده کنند.
ابراهیم رفیعی، رئیس خرید مواد مصرفی تولید نیز در خصوص برگزاری این جلسه یادآور شد: 
هدف از تشکیل این جلسه هم اندیشی و ارائه راهکار مشخص در جهت تأمین کاال، استفاده از 
ظرفیت های موجود شرکت ها، تجارب یکدیگر و ظرفیت های بومی سازی دیگر شرکت های بزرگ 

فوالدساز کشور بود.
سعید کانتری، کارشناس خرید مواد نسوز فوالد مبارکه نیز در این نشست مواردی جهت هماهنگی 
بین شرکت ها مطرح کرد و مقرر شد کارگروهی متشکل از میهمانان، تشکیل و با برگزاری جلسات 
تکمیلی به صورت دوره ای، همکاری و همفکری شرکت های فوالدی برای ارتقای بهبود کمی و کیفی 

ک گذاری تجربیات طرفین برقرار گردد. کاالی نسوز و به اشترا
گفتنی است در این نشست درخصوص مواردی همچون روش های برگزاری مناقصات و استعام ها 
بین کارگروه تبادل نظر شد. همچنین همکاران ذوب آهن اصفهان، فوالد خوزستان و فوالد هرمزگان 

ک گذاشتند. تجارب خود را در این نشست به اشترا

رئیس دفتر پیگیری تدوین اهداف و استراتژی های شرکت فوالد مبارکه از 
مشارکت قابل توجه کارکنان در ارائه پیشنهادهای بهبود این شرکت خبر داد.

مژده میرعنایت رئیس دفتر پیگیری تدوین اهداف و استراتژی های شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه همواره به عنوان »الگوی ایرانی 
موفق مدیریت و مشارکت در یک بنگاه بزرگ اقتصادی« در ذهن نخبگان و فعاالن اقتصادی بوده 
است. بدیهی است که برای ایجاد و حفظ این جایگاه علی رغم شرایط خاص در هر مقطع زمانی، 
اقدامات زیادی صورت گرفته که ازجمله این اقدامات، ایجاد و نگهداری »نظام های مدیریتی 

مشارکتی« به عنوان ابزار اصلی نظام همکاری فکری و علمی کارکنان است.
رئیس دفتر پیگیری تدوین اهداف و استراتژی های شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در این 
راستا فوالد مبارکه به عنوان سازمان متعالی، همواره به اصل »مسئله می تواند فرصتی برای بهبود 
باشد« اعتقاد دارد و تفکر حل مسئله و شناسایی فرصت های بهبود و تحول را از طریق دو رویکرد 
گروه های بهبود و نظام پیشنهادها در بدو افتتاح شرکت )سال 1373( در سازمان ایجاد و در طول 

سال ها نهادینه کرده و ارتقا داده است.
وی تصریح کرد: حلقه های کنترل کیفیت که در فوالد مبارکه به »گروه های بهبود )QCC(« شناخته 
می شود، رویکردی برای ایجاد فرهنگ کارگروهی حل مسئله بر مبنای خرد جمعی و اجرای بهبود 

است که همواره با حمایت مدیریت همراه بوده است.
کید کرد: همچنین نظام پیشنهادها رویکردی جهت توسعه فرهنگ مشارکت،  میرعنایت تأ
بهبودطلبی، خاقیت و نوآوری در راستای تحقق اهداف سازمانی است که در آن کارکنان به خاقیت 
فردی، پژوهش های کوچک و ایجاد بهبودهای فراوان و کایزنی )کوچک و مستمر( ترغیب می کند تا 

در زمینه کاری خویش گام های کوچک، مستمر و روبه جلو بردارند.
)QCC( خلق ایده های نو در نظام گروه های بهبود

وی عنوان کرد: گروه های بهبود )QCC( گروه های داوطلبی هستند که در الیه های عملیاتی 
سازمان به منظور شناسایی مشکات، حل مسائل و شناسایی فرصت های بهبود درون واحد، 
فعالیت می کنند. این گروه ها از طریق مشارکت گروهی و همفکری به خلق ایده های نو می پردازند.

رئیس دفتر پیگیری تدوین اهداف و استراتژی های شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: گروه های بهبود 
)QCC( از طریق توسعه توانایی های فردی و استفاده از ابزارهای نوین کنترل کیفیت، خود را برای 
اجرای وظایفی چون بررسی و شناسایی مسائل، مشکات و نقاط قابل بهبود در محدوده کاری 
واحد، تجزیه وتحلیل مسئله با روش های طوفان ذهنی، نمودار علت و معلول و سایر ابزارهای 
کنترل کیفیت آماری و به دنبال آن شناسایی و انتخاب راه حل برتر با استفاده از خرد جمعی و خاقیت 
گروهی به عنوان پروژه اجرایی، اولویت بندی پروژه های شناسایی شده و اجرای آن ها بر مبنای 

اولویت ها و منابع در دسترس و استانداردسازی و تثبیت روش ها و دستورالعمل ها آماده کنند.
وی متذکر شد: مزایای مشارکت در گروه های بهبود شامل ارائه فرصت به کارکنان برای استفاده 
از دانش و خاقیت فردی، افزایش روحیه کار گروهی، ایجاد فرهنگ منسجم کاری، افزایش 
همبستگی، همدلی و حس تعلق سازمانی میان کارکنان، افزایش دانش فنی و تخصصی اعضای 
گروه از طریق تبادل دانش است که بعضا منجر به ایجاد فضایی پویا از طریق بهبود در زمینه هایی 

چون ایمنی، کاهش ضایعات، کاهش زمان تحویل، بهبود فرایندهای کاری، بهبود استانداردهای 
کاری، بهبود کیفیت، کاهش هزینه ها که در نهایت موجب افزایش کارایی و اثربخشی فرایندها 

می شود.
میرعنایت عنوان کرد: شرکت فوالد مبارکه حدود ۵00 گروه بهبود فعال در سازمان دارد که با اجرای 

حدود ۸00 پروژه بهبود و تحول در هر سال به کارایی و اثربخشی سازمان کمک می کنند.
نظام پیشنهادها

وی تصریح کرد: از دیدگاه کاربردی، پیشنهاد عبارت است از شناسایی یک مشکل یا وضعیت 
قابل بهبود و ارائه یک راهکار مشخص و قابل اجرا برای آن که منجر به تغییر مثبت و بهبود روش 
کاری می گردد. بر اساس این تعریف نظام پیشنهادها نظام خاقیت فردی، پژوهش های کوچک 
و ایجاد بهبودهای فراوان در حوزه های مختلف سازمان است و مأموریت اصلی آن شامل ارتقای 
فرهنگ سازمانی، یعنی ارتقای روحیه مشارکت فردی و گروهی کارکنان، همسو کردن منافع فردی 
کارکنان با منافع سازمانی، افزایش دانش شغلی، ایجاد بستر مناسب برای تبلور خاقیت و استعداد 

کارکنان است.
رئیس دفتر پیگیری تدوین اهداف و استراتژی های شرکت فوالد مبارکه گفت: عاوه بر این، بهبود 
عملکرد و نتایج اقتصادی که از طریق حذف اتاف ها و بهبود فرایندهای کاری انجام می شود 
ک گذاری دانش  و همچنین ایجاد بانک اطاعاتی ایده ها و فرصت های بهبود با هدف به اشترا

به دست آمده ازجمله مأموریت های دیگر است.
وی افزود: نظام پیشنهادها در شرکت فوالد مبارکه از سال 1373 پیاده سازی شده و با تاش و 
همکاری کارکنان و حمایت مدیریت به عنوان ابزاری مفید برای بهبود مستمر سازمان استفاده 

شده است.
میرعنایت خاطرنشان کرد: باعث افتخار است که اعام کنیم بیش از ۶0 درصد کارکنان و به طور 
متوسط از سوی هر نفر چهار پیشنهاد در سال در راستای بهبود فرایندهای سازمانی در فوالد مبارکه 
ارائه می شود که اجرای آن ها بر اساس اهمیت و اولویت می تواند نقش بسزایی در بهبود و توسعه 

سازمان داشته باشد.

امیر گودرزی مدیر سیستم ها و فناوری اطاعات شرکت 
فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: فوالد مبارکه 
همواره سیستمی ترین صنعت کشور و در بسیاری از زمینه های 

مرتبط با این حوزه پیشرو است.
وی با اشاره به طراحی سیستم های فناوری اطاعات از بدو 
تأسیس در این شرکت افزود: این موضوع نشان می دهد فوالد 
مبارکه در آن زمان از پیشروترین کارخانه ها در زمینه سیستم های 
فناوری اطاعات بوده است. در واقع، سفارش مشتری به صورت 
سیستمی دریافت می شده و براساس آن کلیه ارکان کارخانه به 

کار می افتاده تا سفارش به بهترین شکل پاسخ داده شود.
مبارکه  فوالد  شرکت  اطاعات  فناوری  و  سیستم ها  مدیر 
خاطرنشان کرد: این سیستم به حوزه پشتیبانی، تعمیرات، 
درخواست کار و... تعمیم پیدا کرد و امروز این موضوع به یکی از 
نقاط تمایز فوالد مبارکه تبدیل شده است. روزی این سیستم ها 
ج کشور وارد شده، اما امروز با تکیه بر دانش بومی بر این  از خار
سیستم ها مسلط شده ایم و هر روز  در حال گسترش آن هستیم.

تحول دیجیتال یکی از نیازهای فوالد مبارکه است
وی اذعان داشت: بهبود فرایندهای سیستمی جزو فرهنگ فوالد 
مبارکه است و به همین دلیل همیشه شرایط در این شرکت در 
حال بهبود است. در سیستم های اطاعاتی نیز به همین شکل 
بوده و امروز نسبت به سال های گذشته، شاهد پیشرفت های 

زیادی بوده ایم و این روال در آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
گودرزی با اشاره به استفاده از فناوری های روز دنیا در فوالد مبارکه 
تصریح کرد: تحول دیجیتال یکی از محورهایی است که در فوالد 
مبارکه با جدیت دنبال شده و براساس ره نگاشت طراحی  شده 
است. ما یکی از اولین شرکت های کشور هستیم که در این عرصه 
گام برداشته ایم. تحول دیجیتال یکی از نیازهای فوالد مبارکه 

است و ما نباید از رقبای خود در این عرصه عقب بمانیم.
تحریم ها مانعی برای رسیدن به اهدافمان نیست

وی با اشاره به تحریم های ظالمانه علیه کشورمان ادامه داد: این 
موضوع باعث شده شرکت های تولیدکننده نرم افزار، پایگاه های 
اینترنتی خود را بر روی کشور ما ببندند و حتی از ارائه کم ترین 
اطاعات دریغ کنند که البته هیچ کدام از این موارد مانع ما در 

رسیدن به اهدافمان نیست.
مدیر سیستم ها و فناوری اطاعات شرکت فوالد مبارکه متذکر شد: 
مأموریت سازمانی ما بهبود شرایط موجود است و به همین دلیل 
دست از فعالیت نمی کشیم. فوالد مبارکه در بسیاری از عرصه های 
فناوری مرجع است و بسیاری از شرکت های صنعتی کشور، فوالد 
مبارکه را در این زمینه رصد می کنند تا نسبت به آن ره نگاشتی 

برای خود ترسیم کنند.
تعریف پروژه های بزرگ در حوزه »شبکه«

وی بیان کرد: واحد سیستم ها و فناوری اطاعات فوالد مبارکه 
در بسیاری از زمینه ها در حال خدمت رسانی به کارکنان این 
شرکت است. دامنه فعالیت های این واحد زیاد است و هر روز 
که ذات تکنولوژی همین  نیز در حال گسترده تر شدن است، چرا
است؛ پروژه های بزرگی در حوزه »شبکه« در فوالد مبارکه تعریف 
شده تا به عنوان یکی از اجزای اصلی ارائه خدمات ما، به تسریع 

در فعالیت های شرکت کمک کند.
گودرزی عنوان داشت: در برخی از عرصه های فناوری اطاعات 
دیدگاه های شرکت فوالد مبارکه با بسیاری از سازمان ها متفاوت 
است و فکر، دانش و هنر نیروی انسانی در آن نقشی اساسی بازی 
می کند که این موضوع در سیستم ها و خدمت های مختلفی که 

در اختیار کارکنان است، کاما مشهود است.
تشکیل کمیته امنیت در حوزه های فناوری اطالعات 

و اتوماسیون
مدیر سیستم ها و فناوری اطاعات شرکت فوالد مبارکه  با اشاره به 
چالش امنیت در سیستم های فناوری اطاعات یادآور شد: ما هر 
روز در حال توسعه هستیم و از سوی دیگر با رشد سریع اتصاالت 
و ارتباطات، با حمات سایبری پیچیده مواجه می شویم که در 
این خصوص، از تکنولوژی های جدیدی برای مقابله استفاده 
می کنیم. فوالد مبارکه با تشکیل کمیته امنیت در حوزه های 
فناوری اطاعات و اتوماسیون، فعالیت های امنیتی خوبی را 

شروع کرده و هر روز بیشتر از قبل در حال پیشرفت است.
بومی سازی سیستم های فناوری اطالعات

وی ادامه داد: کلیه کارکنان فوالد مبارکه باید در این زمینه دغدغه 
گیرند تا در  داشته باشند و آموزش های الزم در این زمینه را فرا
نهایت بتوانند به خوبی با ما همکاری کنند و در این بخش مانند 

دیگر بخش ها شاهد موفقیت های زیادی باشیم.
گودرزی ابراز کرد: بسیاری از سیستم های فناوری اطاعات 
موجود در فوالد مبارکه بومی سازی شده اند و بسیاری از خدمات 
در این حوزه توسط متخصصان داخلی طراحی شده است.

در حوزه تحول دیجیتال نیز  باید به سمت اینترنت اشیا، هوش 
مصنوعی و اَبرداده ها برویم. اقدامات مؤثری  در این زمینه آغاز 
کرده ایم و به زودی خبرهای خوبی به اطاع همکاران می رسانیم.

با رویکرد تأمین پایدار اقالم استراتژیک  انجام شد:

رئیس دفتر پیگیری تدوین اهداف و استراتژی های شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:

مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی در اولین رویداد »گذرگاه آینده« تصریح کرد:
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در ششمین اجالس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش 
مدیران اقتصادی در بخش تولید؛

خبر  کوتاه

کدی را پشت سر گذاشت و   بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا هفته را
فعالیت چندانی نداشت. بیلت سایز 150 میلی متر در فیلیپین 645 دالر 
در هر تن سی اف آر شنیده شد. سایز 130 نیز 650 دالر در هر تن سی اف آر 
است. در تایلند نیز بیلت وارداتی تا 20 دالر افت داشته و 620 تا 625 
دالر در هر تن سی اف آر ثبت شده است.

کنسانتره  گزارش پایگاه خبری فوالد ایران، آخرین قیمت  به 
کمتر از 4 دالر افت به 44  سنگ آهن خلوص 62 درصد در هند با 
دالر در هر تن رسیده است. اختالف میان قیمت های درخواستی 
گندله و سنگ آهن فاین  و پیشنهادی و افت مداوم قیمت 
کنسانتره سنگ آهن نیز در هند ارزان تر شود. موجب شده قیمت 

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

بازار بیلت جنوب شرق آسیا افت قیمت کنسانتره سنگ آهن در هند

به گزارش روابط عمومی شرکت هلدینگ آتیه فوالد، در راستای ارزیابی عملکرد 
شرکت های گروه فوالد مبارکه، ارزیابی عملکرد ساالنه شرکت آتیه فوالد 
نقش جهان منتهی به ۲9 اسفندماه 1400 در تاریخ ۲1 خردادماه 1401 توسط 

تیم ارزیابی شرکت فوالد مبارکه انجام گرفت.
بنابر این گزارش، بر اساس برنامه ارزیابی اعام شده از طرف مدیریت امور مجامع و ارزیابی شرکت 
فوالد مبارکه، حوزه های مورد ارزیابی در سال 1۴00 شامل اهداف و استراتژی ها، عملکرد مالی، 
پیشرفت پروژه های توسعه، ارزیابی میزان اجرای سیاست های اباغی و میزان تعامات با شرکت 

اصلی تعیین گردید.
احمد سعیدبخش مدیرعامل شرکت آتیه فوالد نقش جهان در ابتدای جلسه افتتاحیه ضمن 

خیرمقدم و تشکر از حضور تیم ارزیابی شرکت فوالد مبارکه به مدیریت مرتضی شبانی مدیر امور 
مجامع و ارزیابی شرکت های گروه، به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد و نتایج حاصل از آن که منجر 

به رشد و تعالی سازمان ها می گردند پرداخت.
 در ادامه مرتضی شبانی ضمن معرفی تیم ارزیابی و حوزه های مرتبط با هریک از افراد به 
همکاری قابل توجه شرکت در دوره قبلی و همچنین شفافیت مالی مناسب آتیه فوالد اشاره 

کرد.
در ادامه تیم ارزیابی به صورت رسمی فرایند ارزیابی خود را با حضور در هریک از مدیریت ها آغاز کرد 
و در ساعت 1۴ آن را با برگزاری جلسه اختتامیه و ارائه گزارش بازخورد در هریک از حوزه های فرایند 

ارزیابی به پایان رساند.

تیه فوالد نقش جهان در سال مالی منتهی به 2۹ اسفندماه 1۴00 ارزیابی عملکرد ساالنه شرکت آ

فوالد هرمزگان موفق به کسب تندیس 

رضایتمندی مشتری گردید

به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان، در ششمین 
اجاس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران 
اقتصادی در بخش »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« که در 
سالن همایش های سازمان صداوسیمای جمهوری اسامی 
برگزار شد فوالد هرمزگان موفق به کسب تندیس رضایتمندی 

گردید.
عطااهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان در پی کسب این 

تندیس، به سؤاالت خبرنگار فوالد در این خصوص پاسخ داد:
 تولید دانش بنیان، چه نقشی بر حفظ و توسعه مشتریان 

داخلی و خارجی فوالد هرمزگان خواهد گذاشت؟
رمز توسعه اقتصادی، توسعه شرکت های دانش بنیان است. 
افزایش رقابت و تنوع محصوالت باعث ایجاد  تحول اساسی در 
خواسته های مشتریان می شود. در اقتصاد مبتنی بر دانش، 
گسترش دانش و مهارت ها منجر به نوآوری می شود و به تبع 
آن افزایش درآمدها و انتقال به دنبال خواهد داشت. حفظ 
بازار فعلی و گسترش بازار، مستلزم کشف خواسته ها و جلب 
رضایت مشتریان از طریق ایجاد تغییرات در نظام تولید، کیفیت 
و بازاریابی و فروش محصوالت است و در رأس آن تأمین رضایت 

مشتریان است.
 جلب رضایت مشتریان چه نقشی در تعالی شرکت 

خواهد داشت؟
مشتری، سرمایه، اعتبار و آینده یک کسب وکار است و باعث 
کسب وکار، بهبود عملیات و افزایش درآمد و پویایی  رشد 
شرکت ها خواهد شد، به ویژه مشتریان وفادار برای شرکت های 
با هیچ چیز دیگری  که  مشتری مدار سرمایه هایی هستند 
جایگزین نخواهند شد. شرکت های مشتری محور بر این باورند 
از طریق سنجش و اندازه گیری رضایت مشتریان خود می توانند 
نقاط قوت و قابل بهبود خود را شناسایی کنند و متناسب با 
نظرات آنان، ارزیابی مناسبی از عملکرد شرکت داشته باشند و 
متعاقبا اقدامات اصاحی و حتی پیشگیرانه ای انجام دهند که 
باعث بهبود و تعالی عملیات شرکت گردد و از طریق این فرایند 

امکان شناسایی مزیت های رقابتی برای آن ها فراهم می گردد.
گان در جلب رضایت مشتریان و   رویکرد فوالد هرمز

مشتری مداری چیست؟
گر می خواهیم در دنیای کسب وکار به شرکتی پیشتاز در حوزه  ا
کاری تبدیل شویم، باید جلب رضایت مشتریان را تبدیل به 
مهم ترین اولویت خود کنیم. عامل اصلی رضایتمندی مشتریان 
مشتری مداری است که باعث صمیمیت با مشتریان می شود و 
رضایت و وفاداری آنان را به دنبال دارد. تنها با این شیوه است که 
می توانیم رشد و پیشرفت کنیم و مشتریان خود را به مشتریان 
دائمی تبدیل کنیم.در این خصوص، شرکت فوالد هرمزگان 
همواره بر آن بوده است با به کارگیری رویکردهای بهبود مستمر و 
استراتژی های توسعه بازار، در راستای جلب نظر مشتریان و ارائه 
محصوالت مطابق استانداردهای روز دنیا، اهداف و برنامه های 
خود را بر پایه تجربه خوشایند مشتریان خود تهیه و تدوین 
کثری رضایت مشتریان خود را  کند. بدین منظور، کسب حدا
به عنوان یکی از اولویت های مهم در تابلوی اهداف مصور ساخته 
گون از زمان دریافت درخواست  و سعی می کند تا به انحای گونا
از مشتریان تا زمان تحویل و حتی پس از آن حقوق مشتریان را 
مدنظر قرار دهد و در تمام این زنجیره، حتی المقدور به نیازهای 
آن ها توجه کند. در حال حاضر نیز تمامی واحدهای شرکت در کل 
فوالد هرمزگان ازجمله فروش و بازاریابی، استراتژی ها و اقدامات 
متعددی برای حفظ و افزایش رضایت مشتریان تعریف کرده و در 
حال اجرا دارند. این واحد با مشتریان و بازار، ارتباط مستقیمی 
دارد و نیازسنجی و رسیدگی به شکایات، سنجش رضایت، 
دریافت بازخورد و همچنین سنجش نیازهای آتی مشتریان را در 
کثری  راستای سیاست گذاری های سازمان به منظور افزایش حدا
رضایت و رعایت حقوق آنان در دستور کار خود قرار داده است. 
همچنین در شرکت فوالد هرمزگان، نظام تولید و فروش بر پایه 
مشتری مداری تعریف شده و به ایجاد واحدها و ساختارهایی 
متناسب با نیازهای مشتریان در این زنجیره پرداخته است. در 
این خصوص، در سال جاری بر اساس معیارهای تعالی سازمانی، 
شاخص ها و گردشکارهای عملیاتی مجددا بازنگری گردید و در 
زمینه بهبود فرایندهای فروش، معیار سنجش رضایت مشتریان 
مورد توجه ویژه واقع شد و با انجام اقدامات اصاحی مطابق 
نظرات اخذشده و سطح انتظارات مشتریان و ارائه بازخوردهای 
موردنیاز به آن ها، گام های مهمی در راستای جلب رضایت 

مشتریان در شرکت برداشته شد.
در این زمینه مطالعات، تحقیقات و شناسایی نیاز بازار از طریق 
بررسی تقاضای مشتریان منجر به تهیه بانک اطاعاتی مشتریان 
و رقبای خارجی گردید که در تهیه و تدوین برنامه های بلندمدت 
فروش نقش بسزایی داشته است. در شرکت فوالد هرمزگان 
سیاست گذاری های مبتنی بر مشتری مداری موجب شده شرکت 
همواره فراتر از الزامات و استانداردهای موجود گام بردارد. نتایج 
نظرسنجی مشتریان نشان می دهد که اقدامات صورت گرفته 
رضایت مشتریان و تجربه خوشایند آنان را به دنبال داشته 
است. ما با گام های استوار برآنیم در راستای منویات مقام معظم 
رهبری در سال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« و همچنین 
سال های آتی با اجرای طرح های توسعه، عاوه بر افزایش تولید، 
اشتغال زایی، رضایتمندی و تأمین نیاز مشتریان را بیش از 

گذشته به منصه ظهور برسانیم.

یسا یابی عملکرد کارکنان  شرکت ایر برگزاری رویداد ارز

نصب و راه اندازی خط سنگ جوری در معدن دوپالن

دیدار صمیمی مدیرعامل و مدیران شرکت نسوز آذر با فرماندار شهرستان لنجان

به گزارش روابط عمومی شـرکت ایریسـا، رویداد ارزیابی عملکرد ایریسـا 
بـا حضـور مدیـران و رؤسـای ایـن شـرکت در تـاالر رویـش دانشـگاه علـوم 

پزشـکی برگزار شـد. 
بنابر این گزارش، گل بو مدیرعامل شرکت ایریسا، در این رویداد، ارزیابی عملکرد را نوعی دارایی 
دانست و افزود: با انجام ارزیابی عملکرد، هم شرکت و هم کارکنان از منافع آن بهره مند خواهند شد، 

که توسعه کارکنان، گزینش مناسب، ارتقا و افزایش روحیه پرسنل در گرو این موضوع است.  چرا
جزینی، مدیر امور سرمایه های انسانی شرکت ایریسا نیز در ادامه مطالبی با موضوع خطاهای ارزیابی 
گاهی کامل از این خطاها، ازجمله خطای هاله ای، خطای  ارائه داد تا رؤسا و مدیران شرکت با آ
تعمیم، خطای تعصب، خطای کلیشه ای، خطای تازگی و... آشنا شوند و بتوانند ارزیابی دقیق تر 

و عادالنه تری داشته باشند.
شایان ذکر است  در پایان روز نخست، پس از آموزش نحوه ارزیابی، مدیران و رؤسای شرکت اقدام 

به ارزیابی کارکنان زیرمجموعه خود نمودند.
گفتنی است فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان، عملکرد آنان را از جنبه های بهره وری، نقاط قوت، 
نقاط ضعف و میزان انگیـزه ی آن ها بررسـی می کند. نتایج ایـن ارزیابی می تواند معیـاری برای 
افزایش حقـوق کارکنـان و ارتقـای آنان باشـد. فراتـر از ایـن، ارزیابی عملکـرد کارکنان بـه مدیران 
نگرش مناسبی درخصوص اثربخشـی فرایندهای دیگر منابع انسـانی، چون جذب، آموزش و 
توسـعه کارکنان می دهد و همچنیـن نقش مهم کارکنان در مسـیر پیشـرفت سـازمان نیـز برای 

ایشـان شـفاف می گردد.

به گزارش روابط عمومی شرکت استقال سپاهان، در راستای طرح های توسعه 
این شرکت، نصب و راه اندازی خط سنگ جوری در معادن شهید نیلچیان 
)معدن دوپان( از مجموعه معادن شرکت استقال سپاهان و عضوی از 

زیرمجموعه های شرکت هلدینگ توکافوالد انجام شد.
 حمیدرضا قندی، مدیر شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقال سپاهان ضمن ابراز خرسندی از 
فعالیت صورت گرفته ، اظهار کرد: معدن شهید نیلچیان یکی از معاون باسابقه است که از سال 13۴7 

در بخش تولید و استخراج مواد معدنی به صورت زیرزمینی شروع به فعالیت کرده است.

 وی افزود: این معدن با استخراج دو ماده معدنی به نام بوکسیت و آرژیلیت در سطح کشور بی نظیر 
شناخت شده و با توجه به کیفیت باالی این مواد معدنی و نیاز مصرف کنندگان دیرگداز به بهبود 

بیشتر، خط سنگ جوری در معدن راه اندازی گردید.
قندی تصریح کرد: با نصب خط سنگ جوری مواد مزاحم ازجمله سنگ های باطله و کلوخه از مواد 

اصلی جداسازی می شود و باعث افزایش کیفیت ماده معدنی می گردد.
 وی در پایان یادآور شد: فرایند نصب خط سنگ جوری بدون هزینه اضافه توسط تیم فنی خود 

شرکت و کارکنان زحمت کش معدن احداث شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فراورده های نسوز آذر، در دیدار صمیمی 
مدیرعامل و مدیران این شرکت نسوز آذر با فرماندار شهرستان لنجان، 
مختارپور مدیرعامل شرکت فراورده های نسوز آذر اظهار داشت: امروز 
نسوزآذر به عنوان یک شرکت صاحب نام از مجموعه هلدینگ توکافوالد، 
ح توسعه و  از یک سو اشتغال زایی خوبی برای شهرستان لنجان داشته و از سوی دیگر با طر
ساخت کوره دوار جهت پخت مواد اولیه برای تولیدات و فراورده های نسوز جهت صنایع 
فوالد، آن هم برای نخستین بار در کشور ، فرزانگی مهندسان و دانش آموختگان این مرزوبوم 
را به ُرخ جهانیان کشانده و طبعا با حضور رئیس محترم دولت خدمت گزار، آیت اهلل رئیسی و 

ح توسعه )کوره  مسئولین عالی رتبه استان اصفهان، از شکوه این افتخار در آئین افتتاحیه طر
دوار( شرکت نسوزآذر پرده برداری خواهد شد.

محمدی فشارکی فرماندار شهرستان لنجان نیز در این دیدار با بیان اینکه نگاه دیرینه ما به 
شرکت های تولیدکننده و اشتغال زا در منطقه بیش ازپیش مثبت بوده و در راستای کمک به تولید 
از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد، ابراز داشت: در راستای تسهیل در ایمن سازی جاده مواصاتی 
سایت صنعتی فوالد باباشیخعلی و مهیاسازی تابلو اعام و نشان شرکت های مستقر در این سایت 
با هم اندیشی و کمک شرکت های فعال موجود، به زودی برنامه ریزی و دستور اقدام الزم صادر 

خواهد شد.

در راستای طرح های توسعه شرکت استقالل سپاهان صورت گرفت:

ارزیابی عملکرد شرکت های گروه فوالد مبارکه در دو مقطع شش ماهه و ساالنه 
انجام می شود و هدف آن ارتقای عملکرد شرکت های گروه، افزایش شفافیت 

اطاعات و ارتقای فرهنگ پاسخگویی است.
مرتضی شبانی، مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها با اعام این خبر افزود: این ارزیابی جمعا دارای 
1000 امتیاز که در آن ارزیابی عملکرد مالی )300 امتیاز(، ارزیابی پیشرفت پروژه های توسعه )۲۵0 

امتیاز(، ارزیابی اهداف و استراتژی ها )۲00 امتیاز(، ارزیابی سیاست های اباغی )۲00 امتیاز( و تعامات 
با شرکت مادر )۵0 امتیاز( دارد.

مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد سال مالی 1۴00 شرکت ها از تاریخ 
۲1 خردادماه تا 1۵ تیرماه در قالب سه تیم ارزیابی و با مشارکت حدود ۸0 ارزیاب برنامه ریزی  شده و 

طی آن 13 شرکت فرعی فوالد مبارکه مورد ارزیابی قرار می گیرند.

شبانی در ادامه افزود: نتایج ارزیابی در قالب نمرات ارزیابی، رتبه بندی شرکت ها، نقاط قوت، نقاط 
قابل بهبود و توصیه ها تدوین و به شرکت ها اعام می شود. همچنین گزارش جامع نتیجه ارزیابی پس 
از پایان دوره ارزیابی برای معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت ها، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و 
مدیرعامل شرکت مربوطه ارسال می گردد. باید در نظر داشت توصیه های ارائه شده ارزیابان می تواند 

در راستای بهبود عملکرد و ارتقای فرایندهای داخلی شرکت ها مؤثر باشد.

ارزیابی عملکرد؛ گامی برای ارتقای عملکرد شرکت های گروه
مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها مطرح کرد:
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       بـــــــــــــــازار

افت بازار داخلی قراضه ترکیه

خبــــــــــــــــر       

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا با بیان 
اینکه حمایت از شرکت های دانش بنیانی که جزو شرکت های 
صندوق های  طریق  از  نباشند  توکافوالد  زیرمجموعه 
سرمایه گذاری خطرپذیر قابل انجام است، گفت: این شرکت 
آمادگی تأسیس یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و 

تخصیص منابع آن برای شرکت های دانش بنیان را دارد.
محمد بختیار نصرآبادی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین درباره 
حمایت از شرکت های دانش بنیان اظهار کرد: حمایت از این 
شرکت ها از چند طریق امکان پذیر است؛ اول حمایت هایی 
کمیتی کشور از این گروه دارد که به حدود  است که مجموعه حا
100 عنوان می رسد. در این مورد به نظر می رسد مجموعه توکافوالد 
کند فعالیت ها، محصول، فرایندها یا تأسیسات  باید تاش 
مجموعه های زیرمجموعه خود را تحت حمایت شرکت های 
دانش بنیان قرار دهد. این اقدام در سال جاری صورت گرفته و 

در حال پیگیری است.
شرکت های  به  مربوط  حمایت ها  دیگر  بخش  افزود:  وی 
که جزو مجموعه های شرکت توکافوالد  دانش بنیانی است 
نیستند. بزرگ ترین حمایت از این شرکت ها کمک به تأمین مالی 
پروژه های آن هاست. تأمین مالی این شرکت های دانش بنیان 
هم در قالب صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر قابل انجام 

است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا گفت: این شرکت 
به عنوان بازوی مالی و اجرایی مجموعه توکا آمادگی تأسیس 
یک صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر و تخصیص منابع آن برای 

شرکت های دانش بنیان را دارد.
بختیار نصرآبادی تصریح کرد: چالش اصلی مجموعه توکافوالد 
مدیر  یافتن  خطرپذیر  سرمایه گذاری  صندوق  تأسیس  در 
که در این حوزه، منابع در اختیار  صندوق مناسب است. ازآنجا
مجموعه دیگری قرار می گیرد، مدیر صندوق و حساسیت آن به 
سرمایه گذاری در پروژه های مختلف از اهمیت بسیار بیشتری 
نسبت به صندوق های سهامی یا درآمد ثابت برخوردار است. 
بنابراین مجموعه توکا باید از منابع داخلی خود برای مدیریت 
این صندوق سرمایه گذاری استفاده کند. شرکتی که در این 
مجموعه می تواند چنین نقشی را ایفا  کند، شرکت سبدگردان 
آتیه توکا است که ازنظر سازمان بورس می تواند به عنوان مدیر 

صندوق فعالیت کند.
وی خاطرنشان کرد: مهم ترین مؤلفه در این صندوق ها، تجهیز 
کنون  منابع و مشخص شدن شرکت های سرمایه پذیر است. هم ا
آمادگی الزم برای تأسیس این صندوق وجود دارد، اما نمی توان 

زمان دقیقی برای آن اعام کرد.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا اظهار کرد: قطعا 
گزینه های  پس از تجهیز منابع و هنگام تخصیص سرمایه، 
سرمایه گذاری مشخص و اولویت بندی خواهند شد. بی شک 
اولویت مجموعه توکا شرکت هایی است که جزو حیطه های 
تخصصی شرکت فوالد مبارکه یا هلدینگ توکا فوالد و به صورت 

ویژه در حوزه فینتک قابل بررسی و طرح باشد.

گزارش پالتس، قیمت خرید قراضه در بازار داخلی ترکیه نزولی  به 
کم بر بازار محصوالت فوالدی و  که به دلیل فضای منفی حا است 
افت قیمت های قراضه وارداتی بوده است. قیمت قراضه وارداتی 
در ترکیه نسبت به اوج 650 دالر در آوریل سال جاری تا 250 دالر 
کمتر از 400 دالر در هر تن سی اف آر نیز  افت داشته و اخیرا با قیمتی 
معامله شده است.

خبر کوتاه

افزایش موجودی بازار فوالد چین

 موجودی محصوالت فوالدی در بازار چین تا 3 درصد رشد هفتگی 
داشته و 14.23 میلیون تن ثبت شده است. موجودی ورق گرم و 
ورق تخت به ترتیب با 4 و 2 درصد رشد، 2.57 و 1.16 میلیون تن 
شد. موجودی بازار ورق سرد نیز 1.35 میلیون تن بود که نسبت به 
هفته قبل تغییری نداشت. موجودی بازار میلگرد و مفتول چین نیز با 
3 درصد رشد، به ترتیب 7.41 و 1.75 میلیون تن بود.

حمایت از شرکت های دانش بنیان با 
تأسیس صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر

جهت دریافت اسناد و کسب اطاعات 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. اطاعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطاعیه ها قابل دسترس است.
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 ارزیابی عملکرد یکی از مهم ترین روش های بهبود مستمر فرایندهاست. با 
ارزیابی عملکرد می توان حوزه ای را که دچار ضعف است و می تواند سازمان را با 

چالش مواجه کند شناسایی کرد. 
 HSE از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا باعث بهبود مستمر عملکرد HSE ارزیابی عملکرد
می شود و این بهبود اثر قابل ماحظه ای بر وضعیت سازمان و پروژه ها می گذارد. نتیجه این 
اثرگذاری کاهش آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار است. در سال های اخیر، برای موفقیت 
کتور بهداشت، ایمنی و  کتور زمان، هزینه و کیفیت، بر فا در پروژه های صنعتی عاوه بر سه فا
کید شده است، زیرا عدم توجه به مسائل ایمنی و  کتور مهم تأ محیط زیست نیز به عنوان یک فا
محیط زیست، هزینه های غیرقابل جبرانی به کارفرمایان و پیمانکاران متحمل می سازد.این 
هزینه ها می تواند شامل هزینه های مرتبط با حوادث کاری، دوباره کاری، تأخیرها و کاهش اعتبار 
ملی و بین المللی سازمان و پیمانکاران باشد. از طرفی نتایج مطالعات نشان داده است که تعداد 
قابل توجهی از رفتارهای کارگران در محیط های صنعتی جزو رفتارهای ناایمن است که نقش 
کلیدی در وقوع حوادث فاجعه آمیز دارد. وقوع این حوادث متعاقبا سبب تحمیل خسارت های 

جانی، مالی و زیست محیطی جبران ناپذیری خواهد بود.
استقرار سیستم مدیریت ایمنی و زیست محیطی، در یک مجموعه باید در کنار خط مشی یک 
سازمان قرار بگیرد و طرح ها و برنامه های دقیق جهت دسترسی به اهداف آن تنظیم گردد. ازآنجا که 
معیار موفقیت هر فعالیتی ارزیابی بازخورد آن فعالیت است، ارزیابی عملکرد سیستم ایمنی، 
بهداشت حرفه ای و مدیریت زیست محیطی امری ضروری است. البته گفتنی است که با وجود 
مزایای فراوان سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی، این سیستم نقاط 
ضعفی نیز دارد. ازجمله نقاط ضعف این سیستم نیاز دائمی به ممیزی شاخص هاست تا سیستم 

از عملکرد خود منحرف نشود.
انجام مطالعه ای برای سنجش و بهبود عملکرد سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت 
حرفه ای و زیست محیطی که باعث پذیرش بهتر این سیستم ها از سوی کارفرمایان، کارکنان 
و سایر ذی نفعان می گردد، ضروری است. سیستم های مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه ای و 

زیست محیطی به عوامل متعددی وابسته است؛ بنابراین اجزای تشکیل دهنده سیستم های 
ایمنی و زیست محیطی مستقل از هم نیست و بین آن ها وابستگی، تعامل و بازخورد وجود دارد.

ح  است که شاخص های مؤثر بر عملکرد ایمنی، بهداشت حرفه ای و  حال این پرسش مطر
محیط زیست کدام اند؟

ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست
تصمیم گیری مناسب یکی از مهم ترین معضات پیش روی مدیران در سازمان های امروزی 
است. مدیران همواره به دنبال راهکارهای متناسب هستند تا بتوانند مشکات را قبل از 
وقوع شناسایی کنند تا برای رفع این مشکات برنامه ریزی و اقدام کنند. همچنین بسیاری از 
مدیران با مسائلی مواجه اند که در سازمانشان به وجود آمده است و در حال حاضر نیازمند ارائه 
راهکارهایی مناسب جهت رفع آن ها هستند. یکی از مهم ترین نیازمندی های صنایع امروزی، 
برنامه های بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست مناسب است، زیرا ورود به بازارهای جهانی 
و جلب اعتماد و رضایت طرف های ذی نفع سازمان های امروزی در گروی اجرای مناسب و 

کامل برنامه هاست. 
با توجه به اینکه سازمان ها در هر دوره از عمر خود توانایی و نیازمندی های مشخصی دارند، جهت 
اجرای اثربخش و کارای برنامه های بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست باید ابتدا این 
برنامه های ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست متناسب با توانمندی ها و نیازمندی های 
هر مرحله از دوره عمر سازمان شناسایی گردند و سپس با تعیین مرحله عمر سازمان های مختلف 
با استفاده از ویژگی های دوره های عمر سازمانی و تعیین برنامه های ایمنی، بهداشت حرفه ای و 
محیط زیست موجود و مقایسه آن ها با برنامه های متناسب، به ارائه راهکارهایی جهت اجرای 

برنامه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست متناسب با مراحل عمر سازمانی پرداخته شود.
HSE عملکرد

رعایت نظام های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست، از موارد کلیدی و بسیار مهم در 
اجرای فعالیت های صنعتی و پروژه ها است؛ بنابراین الزم است تا با رعایت قوانین و مقررات 
HSE در سازمان ها و پیمانکاران تحت پوشش آنان نقش مهمی در کاهش خطرات شغلی و 

فرایندی و در نتیجه آن، ارتقای نظام مدیریتی بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست ایفا 
کرد. این در حالی است که امروزه شرکت های پیمانکار عمومی بین المللی، مدیریت اعمال شده 
HSE و چگونگی عملکرد در این زمینه را به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های بازاریابی جهانی 
مورد ارزیابی قرار می دهند و همواره برای بهبود وضعیت نظام مدیریت HSE موجود و ارتقای 
آن می کوشند. سازمان ها هرساله با میلیاردها دالر خسارت انسانی، تجهیزاتی و حیثیتی به 
علت حوادث و بیماری های ناشی از کار و رفع آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های 

خود مواجه اند.
واحدهای تولیدی، صنعتی که به نوعی موتور محرکه اقتصاد کشور به شمار می روند، ازنظر اشتغال، 
تولید، ارزش افزوده، صادرات و ارتقای بهره وری ملی نقش و اهمیت قابل توجهی در اقتصاد ملی 
دارند. این خسارات از موانع مهم توسعه محسوب می شوند؛ بنابراین منطقی است که مدیریت 
سازمان ها به موازات توجه به سایر جنبه های مدیریتی از قبیل کیفیت، اقتصادی و مالی، فناوری، 
تولید و امثال آن، مدیریت بر جنبه های بهداشت حرفه ای، ایمنی و زیست محیطی را نیز مدنظر 
که بهبود در عملکرد کلی سازمان بدون پرداختن به این جنبه ها امکان پذیر  داشته باشند، چرا
نیست. از نتایج استقرار نظام مدیریت HSE بهبود مستمر شاخص های ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست و نیل به اهداف عالیه و درنهایت اخذ گواهینامه های استاندارد بین المللی نظام 

مدیریت زیست محیطی و نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای خواهد بود.
ارزیابی عملکرد در هر سیستم مدیریتی یک مرحله کلیدی در بهبود مستمر محسوب 
 HSE می شود. سازمان ها و صنایع مختلف برای ارزیابی و پایش عملکرد سیستم مدیریت
ح ریزی و تعیین شاخص های سنجش عملکرد  و تعیین اثربخشی عملکرد خود نیاز به طر
دارند. شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد HSE به منظور سنجش و تحلیل مدیریت 
عملکرد می تواند منجر به کاهش ریسک و عوامل بالقوه زیست محیطی و همچنین عوامل 
زیان آور، ارتقای ایمنی و درنهایت دستیابی به بهبود مستمر در عملیات های مربوطه شوند.
ادامه دارد...
بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه

گان برای سال مالی  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد هرمز
منتهی به ۲9 اسفندماه 1400 تشکیل و بعد از گزارش عملکرد هیئت مدیره 
و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورت های مالی شرکت مورد تأیید 

مجمع قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی فوالد هرمزگان، عطاهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان، در این 
مجمع ضمن تشکر از حمایت های مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و هیئت مدیره آن شرکت اظهار 
داشت: فوالد هرمزگان خوشبختانه در همه زمینه ها، به ویژه در زمینه توسعه، پیشگام بوده و 
موفقیت های بزرگی به دست آورده است؛ به طوری که در بهمن ماه سال گذشته، برای اولین بار 
در فوالد هرمزگان شاهد کلنگ زنی سه طرح بزرگ با حضور استاندار، مدیرعامل فوالد مبارکه و 

نمایندگان استان بودیم.
وی مهم ترین دستاوردهای این شرکت در سال گذشته را تأمین حدود ۶ درصد نیاز بازار، دست یابی 
به جایگاه چهارمین تولیدکننده بزرگ فوالد با ظرفیت نهایی تولید تختال حدود 1.۵ میلیون 
تن در سال، کسب تندیس بلورین در نوزدهمین همایش تعالی سازمانی و کسب تندیس مدیر 

ارزش آفرین، کسب عنوان محصول برتر در جشنواره حاتم، کسب عنوان شرکت برتر در جشنواره 
شهید رجایی، دریافت نشان عالی مسئولیت های اجتماعی، دست یابی به رکورد تولید سالیانه، 
بومی سازی حدود 70 تجهیز استراتژیک، کاهش توقفات تولید، کاهش ۴ درصدی مصرف انرژی، 
احداث تصفیه خانه های پساب صنعتی، دریافت عنوان واحد برتر توسعه به انتخاب وزارت صمت، 

راه اندازی سیستم افزایش رضایت مشتریان و طراحی محصوالت جدید برشمرد.
معروفخانی در ادامه به دستاوردهای این شرکت در بخش فروش نیز اشاره کرد و افزود: رشد ۶1 
درصدی درآمد ناشی از فروش به ارزش ۲1۶ هزار میلیارد ریال، رشد 70 درصدی درآمد فروش در بازار 
داخلی در مقایسه با سال گذشته، رشد ۵1 درصدی درآمد فروش در بازار صادرات نسبت به سال 
گذشته به ارزش ۸7 هزار میلیارد ریال ظرف یک سال گذشته، رشد 3 درصدی فروش محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر در مقایسه با سال گذشته، توسعه بازارهای صادراتی جدید در مناطق اروپا، 
شمال آفریقا و آسیای جنوب شرقی و کسب عنوان صادرکننده نمونه استان برای ششمین سال 

متوالی و رشد ۵۴ درصدی سود خالص  از دیگر موفقیت های شرکت بود.
مدیرعامل فوالد هرمزگان یادآور شد: افزایش ظرفیت واحدهای ذوب و ریخته گری، احداث واحد 

کسیژن، افزایش ظرفیت سیلوهای آهن اسفنجی، توسعه  تولید محصول گرم، احداث واحد تولید ا
ایستگاه کاهش فشار گاز طبیعی، احداث تصفیه خانه پساب های صنعتی، نمونه گیر اتوماتیک 
دمای ذوب کوره های قوس الکتریکی، احداث واحد تولید آهک، مشارکت در سرمایه گذاری ازجمله 

مهم ترین برنامه های توسعه شرکت فوالد هرمزگان را تشکیل می دهد.
معروفخانی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: فوالد هرمزگان در عرصه مسئولیت های 
اجتماعی، پیش قدم بوده است، به طوری که تحت پوشش قرار دادن ۵ هزار یتیم، نقش آفرینی 
این شرکت در   کمک به رفع پیامدهای بحران هایی مثل زلزله و سیل و توزیع غذای گرم در میان 
کسیژن در ایام اوج کرونا  سیل زدگان، تهیه و توزیع بسته های بهداشتی، اهدای ماسک و دستگاه ا
گوشه ای از فعالیت های انجام شده در راستای مسئولیت های اجتماعی این شرکت را تشکیل 

می دهد.
گفتنی است در پایان مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد هرمزگان، تقسیم سود ۲۴00 ریال به 
ازای هر سهم تأیید شد و به گفته معروفخانی، دبیر مجمع،  گزارش افزایش سرمایه شرکت در حال 

تهیه است و در ماه های آینده اطاع رسانی می شود.

یم بیاموز

این الگو به ما می گوید وقتی سطحی شکسته می شود، 
قیمت به سطح مقاومتی خود برمی گردد و به محدوده ای که 
در آن شکست انجام شده پولبک می زند. وقتی این اتفاق 
می افتد یعنی از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر جهت 
می دهیم و وقتی در محدوده پولبک، سیگنال بار و کی بار 

مشاهده کردیم، معامله می کنیم.

این الگو برای افراد تازه کار الگوی بسیار خوبی است، زیرا به 
شما فرصت می دهد و اولین چیزی که معامله گران تازه کار با آن 
مشکل دارند این است که نوسانات بازار به قدری سریع است 
که معامله گران مدام جا می مانند، درحالی که سرعت عمل در 
معامله گری بسیار مهم است. همچنین این الگو برای شما 

موقعیت خوب ریوارد می سازد.
نکته: در این الگو ممکن است سقف و کفه ای دوقلو 

تشکیل شوند که جزئی از MTR است.
:MTR انواع

Lower    high  MTR -1 )قوی ترین نوع(
 Double   top/bottom  MTR -۲

 Higher   high  MTR -3

Major   trend   reversal )in an uptrend(

شاخص های مؤثر بر عملکرد بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست

رشد ۵۴ درصدی سود خالص فوالد هرمزگان
 در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد هرمزگان مطرح شد:
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اساســـا گازهـــای CH4، CO2 و N2O مهم تریـــن گازهـــای گلخانـــه ای هســـتند  
کســـید کربـــن بیشـــترین مقـــدار را دارد )80 درصـــد(؛  کـــه در بیـــن آن هـــا دی ا
کســـید  بنابرایـــن یـــک اخطـــار جهانـــی در خصـــوص الـــزام بـــه کاهـــش تولیـــد دی ا

کربن وجود دارد.
شـــرکت های فوالدســـازی حـــدود ۸ درصـــد از کل انـــرژی دنیـــا را مصـــرف می کننـــد و بـــا انتشـــار بیـــش 
کســـید کربـــن، بزرگ تریـــن عامـــل تولیـــد گازهـــای گلخانـــه ای در جهـــان هســـتند.  از 7 درصـــد دی ا
بنابرایـــن، تاش هـــای گســـترده ای به منظـــور اصـــاح روش هـــای تولیـــد و جایگزینـــی روش هـــای 
ـــرای  ـــکار ب ـــن راه ـــت. بهتری ـــام اس ـــال انج ـــوالد در ح ـــده ف ـــف تولیدکنن ـــورهای مختل ـــنتی در کش س
ایـــن منظـــور، توســـعه روش هـــای تولیـــد بـــر پایـــه هیـــدروژن اســـت. امـــروزه روش هـــای تولیـــد فـــوالد 
بـــر پایـــه هیـــدروژن شـــامل احیـــای پاســـمایی بـــا هیـــدروژن، فوالدســـازی تشعشـــعی بـــا هیـــدروژن، 
فوالدســـازی بـــا کـــوره بلنـــد غنی شـــده بـــا هیـــدروژن و کـــوره اســـتوانه ای احیـــای مســـتقیم بـــا 
هیـــدروژن می شـــوند. در میـــان ایـــن روش هـــا، اســـتفاده از کـــوره اســـتوانه ای احیـــا مســـتقیم بـــا 
هیـــدروژن، بیشـــتر مـــورد توجـــه بـــوده و احتمـــال صنعتـــی شـــدن بیشـــتری دارد. شـــماتیکی از ایـــن 

روش در شکل 1 ارائه شده است.
ــر پایـــه روش هـــای میدرکـــس و اچ وای ال  ــا مســـتقیم هیدروژنـــی یـــک تکنولـــوژی بـ ــاوری احیـ فنـ
اســـت. عوامـــل کاهنـــده همـــراه بـــا هیـــدروژن )۵۵ تـــا ۸۵ درصـــد حجمـــی( در ایـــن روش هـــا 

گازهـــای  کـــه امـــکان جایگزینـــی صددرصـــد  گـــزارش شـــده اســـت  قابل اســـتفاده اســـت. 
استفاده شـــده بـــا گاز هیـــدروژن در ایـــن روش وجـــود دارد کـــه در ایـــن صـــورت میـــزان انتشـــار 
کســـید کربـــن تـــا بیـــش از 90 درصـــد کـــم می شـــود. بـــر ایـــن اســـاس، اســـتفاده از هیـــدروژن تمیـــز  دی ا

برای تولید فوالد بهترین روش معرفی شده است.
ـــد تولیـــد فـــوالد  ـــن در رون در کشـــورهای مختلـــف برنامه هـــای مشـــخصی به منظـــور کاهـــش مصـــرف کرب
ـــا  ـــا ســـال ۲030 ب ـــا مقـــرر شـــده اســـت کـــه میـــزان گازهـــای گلخانـــه ای بایـــد ت ارائـــه شـــده اســـت. مثـــا در اروپ
کاهـــش ۵۵ درصـــدی همـــراه باشـــد کـــه مســـلما صنعـــت آهـــن و فـــوالد بخـــش مهمـــی از ایـــن طـــرح خواهـــد 

بود.
در دنیـــای امـــروز، تاش هـــای گســـترده ای بـــرای اســـتفاده از هیـــدروژن به عنـــوان یـــک انـــرژی تجدیدپذیـــر 
در حـــال انجـــام اســـت. کشـــورهایی ماننـــد آلمـــان، آمریـــکا، ژاپـــن و کـــره جنوبـــی تحقیقـــات گســـترده ای در 
زمینـــه تولیـــد هیـــدروژن ارزان آغـــاز کرده انـــد. بـــا وجـــود ایـــن، تولیـــد هیـــدروژن با قیمـــت کم همچنـــان یک 
ــی و  ــای اروپایـ ــی دولت هـ ــرف برخـ ــی از طـ ــیار بزرگـ ــای بسـ ــی رود. گرنت هـ ــمار مـ ــه شـ ــی بـ چالـــش جهانـ
اســـترالیا بـــرای تولیـــد و اســـتفاده از هیـــدروژن اختصـــاص داده شـــده اســـت. به عنـــوان نمونـــه، آلمـــان 9 
بیلیـــون یـــورو در ایـــن زمینـــه ســـرمایه گذاری کـــرده و ژاپـــن تـــاش دارد تـــا قیمـــت هـــر مترمکعـــب هیـــدروژن 
تولیـــدی را از 30 یـــن بـــه ۲0 یـــن تـــا ســـال ۲030 کاهـــش دهـــد. مهم تریـــن پروژه هـــای فوالدســـازی بـــر مبنای 

تولید فوالد سبز در دنیا به صورت خاصه در جدول 1 ارائه شده است.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

استفاده گسترده تر و ارزان تر از چاپ سه بعدی
مانیتورهای پوشیدنی نوار قلب از بهترین دستگاه های 
پایش پزشکی

را  همه چیز  سه بعدی  چاپ  پیداست،  تکنولوژی  آینده  از  که  طور  آن 
دگرگون خواهد کرد. برخی مؤسسات خصوصی و دانشگاه ها توانسته اند 
کمک سلول های بنیادی انسان و چاپ سه بعدی، اندام های درونی  به 
بدن از جمله قلب تولید کنند که می تواند برای پیوند عضو به کار برود. در 
آینده می توان غذا و ویتامین های مورد نیاز را مناسب با نیازهای بیولوژیکی 
و سالمتی با چاپ سه بعدی تهیه کرد.

مانیتورهــای پوشــیدنی نــوار قلــب یکــی از پیشــروترین محصــوالت 
برخــی  از  را  مانیتورهــا  ایــن  آنچــه  هســتند.  مصرفــی  الکترونیکــی 
ســاعت های هوشــمند متمایــز می کنــد، توانایــی آن هــا در اندازه گیــری 
گــزارش  الکتروکاردیوگــرام یــا نــوار قلــب اســت. بیزنــس اینســایدر اخیــرا 
 Move بــا تولیــد محصــول  )Withings( کــه شــرکت ویثینــگ کــرده 
ECG، توانســته جایــزه بهتریــن ابــزار پوشــیدنی را از نمایشــگاه لــوازم 
کنــد. کســب  الکترونیکــی مصرفــی 

نوآوری در سازمان

یکـی از مؤلفه هـای مهـم بـرای هـر سـازمانی نـوآوری 
اسـت. سـازمان هایی کـه بتواننـد بـا آرمان گرایـی خـود ایـن 
نـوآوری را بـه مرحلـه اجـرا برسـانند شـانس بیشـتری در 
سـودآوری و حفـظ مشـتری دارنـد. نـوآوری یـک مرحلـه 
نیسـت، بلکـه شـامل مراحل متعـددی اسـت کـه مجموعه 
آن ها به اسم نوآوری عرضه می شود. هر سازمانی که بتواند 
با شتاب مناسب به دنبال تکامل نوآوری در سازمان باشد 
می تواند بـه آینده امیدوار و به دنبال توسـعه باشـد. شـرکت 
مک کنزی در این مقاله سعی کرده است 8 مرحله از مراحل 

ایجاد نوآوری در سازمان را توضیح دهد.
عوامـل اسـتراتژی و سـازمانی همـان چیزهایـی هسـتند کـه 
منجر به تمایـز نـوآوران موفـق در شـرکت های بزرگ می شـود. 
نوآوری برای بسـیاری از شرکت های تأسیس شـده که به یک 
روال عادی امور را انجام می دهند سـخت اسـت. به طورکلی، 
این سازمان ّها مجریان بهتری در مقابل نوآوران هستند و در 
بهینه کردن امور موفقیت بیشتری نسبت به ایجاد تغییرات 

در کسب وکار به دست می آورند.
ایجاد نوآوری در سازمان ها بسیار سـخت است. با این وجود 
 Alcoa، Discovery برخـی از سـازمان های بـزرگ همچـون
Group و NASA توانستند نوآوری ایجاد کنند؛ بنابراین باید 
کـه شـرکت های دیگـر چـه مـواردی را می تواننـد از  پرسـید 
رویکردهای این شـرکت ها بیاموزند. این سؤال جرقه ای شد 
تـا یـک مطالعـه چندسـاله کـه شـامل مصاحبـه، کارگاه هـای 
آموزشی و نظرسنجی از حدود ۲۵00 مدیر در 300 شرکت فعال 
در صنایـع و شـرکت ها و کشـورهای متفـاوت اسـت شـکل 
بگیـرد. نتایـج به دسـت آمده نشـان داد کـه به طورکلـی و یـا 
جزئـی ۸ ویژگـی اساسـی در ایـن سـازمان ها وجـود دارد کـه در 
تولیـدات، فرایندهـا یـا نـوآوری در مـدل کسـب وکار عملکـرد 

زیادی دارد.
کـه نـوآوری یـک تـاش پیچیـده و گسـترده در سـطح   ازآنجا
شـرکت اسـت، الزم اسـت مجموعـه ای از اقدامـات در سـطح 
ساختاری و سازمانی شکل بگیرد. روی هم رفته ملزوماتی که 
در این یادداشـت آورده شده اسـت چنین سیستمی را شکل 
می دهد. چهـار مورد اول کـه در حوزه اسـتراتژیک و خاقیت، 
ذاتـی بـه شـمار می آینـد بـه تنظیـم و اولویت بنـدی شـرایطی 
می پردازند که نوآوری در آن می تواند بیشـتر رشـد کند. چهار 
مورد بعدی مربوط به چگونگی عرضه و سازمان دهی نوآوری 
به صـورت متنـاوب در طـول زمـان و بـا ارزش های کافی اسـت 

تا به افزایش عملکرد کمک کند.
مطمئنـا بـرای موفقیـت سـازمان ها فرمـول اثبات شـده ای، 
به خصـوص در نـوآوری، وجـود نـدارد. سـال ها تجربه نـگاری 
کـه میـان  مرتبـط بـا مشـتری و خدمـات نشـان می دهـد 
پاسخ های سـازمان ها به گزارش ها و نوآوری آن ها رابطه علی 
گـر شـرکت ّ ها  و معلولـی وجـود دارد. بااین حـال مـا معتقدیـم ا
ایـن ملزومـات را متناسـب بـا هـدف و سـازگار بـا چارچـوب، 
کار  قابلیت هـا، فرهنـگ و میـزان خطرپذیـری سـازمان بـه  
که  گیرند، می توانند نوآوری را سـازمان خود آغاز کننـد. ازآنجا
در عصر دیجیتالی سـرعت تحول بسـیار زیاد شـده، شـرکت ها 
به منظـور موفقیـت در نـوآوری بایـد ایـن عوامـل اسـتراتژیک، 

خاق و سازمانی را به  کار گیرند.
زیرساخت سازمانی

همان طور که بسیاری از مدیران تجربه کرده اند، در بسیاری 
گر چندین بارهم  از شرکت ها، حتی الهام بخش ترین کلمات ا
تکرار شود، کافی نیست. ایجاد چشم انداز به سازمان کمک 
می کند تا بلندپروازی ها و ارزش آفرینی ناشـی از ایجاد نوآوری 
بـا یکدیگـر ترکیـب شـود. بایـد در سـازمان مشـخص شـود کـه 
نوآوری ها به منظور رشد سازمان اسـت و برای افزایش میزان 
اهمیـت و توجـه نسـبت بـه آن بایـد جـزو بخـش آشـکاری از 
گیـرد. هـدف بایـد  برنامه هـای اسـتراتژیک سـازمانی قـرار 
به قـدری بـزرگ باشـد تـا مدیـران را مجبـور کنـد در نـوآوری 
سـرمایه گذاری کننـد و آن را در برنامه هـای خـود بگنجاننـد. 
تجربـه نشـان داده اسـت مدیـران بـه دنبـال اسـتفاده از 
کتیک های کم خطرتر هستند تا بتوانند به صورت منطقی  تا

برنامه ها را اجرا نمایند.
با وجود این، ایجاد چشـم انداز بلندپروازانه در سازمان کافی 
نیسـت. بایـد اهـداف مدنظـر بـه متخصصانـی کـه متصـدی 
شـغل هسـتند در قالب هـای اهـداف عملکـردی و زمانـی 

تحمیل شود تا اثربخشی افزایش یابد.
به عنوان مثال شرکت Lantmännen یکی از تعاونی های بزرگ 
کشاورزی بود که رشد متوسطی داشت و نوآوری خاصی را در 
برنامه هـای خـود ایجـاد نمی کـرد. مدیـران ایـن شـرکت یـک 
برنامـه اسـتراتژیک بلندمـدت تدویـن کردنـد کـه هـدف آن 
رسیدن به رشد ۶ درصدی در تجارت و افزایش ۲ درصدی در 
محصوالت جدید بود. برای رسیدن به این اهداف، وظایفی 
را بـه واحدهـای تجـاری و گروه هـای تولیـد تحمیـل کردنـد و 
برای آن ها برنامه ریزی نمودند. در طول توسعه هر پروژه باید 
نشـان می دادند که نوآوری مدنظـر چگونه می توانـد به آن ها 
را در رسیدن به اهداف مطرح شده )مثا هدف رشـد در بازار( 
کمک کند. در نتیجه شرکت Lantmännen از رشد ۴ درصدی 
در سال به رشـد 13 درصدی رسـید. در ادامه این شرکت پس 
از ۴ سال به عنوان پیشـرو در بازار غذاهای پرمصرف شناخته 

شد و بخش جدیدی نیز به این بازار اضافه کرد.
ادامه دارد...

طـــی یـــک عملیـــات فیشـــینگ گســـترده در شـــبکه اجتماعـــی Facebook و 
پیام رســـان آن، میلیون هـــا کاربـــر بـــه صفحـــات جعلـــی هدایـــت  شـــده اند. 
بـــران بـــه واردکـــردن اطاعـــات هویتـــی خـــود و مشـــاهده  طـــی ایـــن عملیـــات، کار

گهی هـــای تبلیغاتـــی ترغیـــب می شـــوند. آ
famous. معتبـــر ماننـــد URL در ایـــن عملیـــات، پیام هـــای فیشـــینگ از ســـرویس های تولیـــد

co ، amaze.co و litch.me اســـتفاده کرده انـــد و مهاجمـــان بـــا به کارگیـــری یـــک ترفنـــد خـــاص، 

ابزارهـــای ضدفیشـــینگ Facebook را بی اثـــر نموده انـــد.
ایـــن کمپیـــن فیشـــینگ همچنـــان ادامـــه دارد و هـــدف از آن، افزایـــش قابل توجـــه ســـود 
حاصـــل از تبلیغـــات آنایـــن اســـت. اطاعـــات حســـاب های کاربـــری سرقت شـــده، بـــرای 
ارســـال پیام هـــای فیشـــینگ بیشـــتر بـــه دوســـتان قربانیـــان، مورداســـتفاده قـــرار می گیـــرد.

IT SECURITY GURU :منبع خبر  

SVCReady  یـــک انتقال دهنـــده بدافـــزار اســـت کـــه پیش تـــر توســـط 
محققـــان امنیتی شناســـایی  شـــده بود. ایـــن بدافـــزار اخیـــرا توســـط محققان 
امنیتـــی در حمـــات فیشـــینگ رصـــد شـــده و به منظـــور انتقـــال آلودگـــی بـــه 

ــد. ــتفاده می کنـ ــه ای اسـ ــان از روش خاقانـ ــتگاه قربانیـ دسـ
زنجیـــره حملـــه، بـــا دریافـــت یـــک ایمیـــل فیشـــینگ آغـــاز می شـــود کـــه دارای یـــک پیوســـت 
کـــرو VBA ، یـــک  مخـــرب بـــا پســـوند .doc اســـت. ســـپس SVCReady، بااســـتفاده از کـــد ما
shellcode را کـــه در بخـــش properties از ســـند Word مخـــرب ذخیـــره  شـــده اســـت اجـــرا 
ــا دســـت یابی  ــد. پـــس ازآن shellcode بـ ــال می دهـ ــی انتقـ ــتم قربانـ ــه سیسـ ــد و آن را بـ می کنـ

بـــه مجوزهـــای دسترســـی قابل اجـــرا، فعالیت هـــای مخـــرب را روی سیســـتم قربانـــی آغـــاز 
می کنـــد و در مراحـــل بعـــدی می توانـــد payload هـــای بیشـــتری را روی سیســـتم هـــدف 

ــود کنـــد. دانلـ
بـــرای پیشـــگیری از مخاطـــرات مرتبـــط بـــا ایـــن تهدیـــد، الزم اســـت کـــه کاربـــران نســـبت بـــه 
ــای  ــردن پیوســـت ایمیل هـ ــاز کـ ــد و از بـ ــای دریافت شـــده هوشـــمندانه عمـــل کننـ ایمیل هـ

ــد. ــند، بپرهیزنـ ــتنده آن را نمی شناسـ ــه فرسـ ــکوکی کـ مشـ

CYBER INTEL   :منبع خبر  

   تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

Facebook شناسایی یک کمپین فیشینگ گسترده در شبکه اجتماعی

پرده برداری از فعالیت بدافزار SVCReady در حمالت فیشینگ

امنیت سایبری 

در دنیـــای امـــروز، تالش هـــای گســـترده ای بـــرای 
انـــرژی  یـــک  به عنـــوان  هیـــدروژن  از  اســـتفاده 
تجدیدپذیـــر در حـــال انجـــام اســـت. کشـــورهایی 
ماننـــد آلمـــان، آمریـــکا، ژاپـــن و کـــره جنوبـــی تحقیقات 
گســـترده ای در زمینـــه تولیـــد هیـــدروژن ارزان آغـــاز 
ـــا قیمـــت  ـــا وجـــود ایـــن، تولیـــد هیـــدروژن ب ـــد. ب کرده ان
ــی رود. ــمار مـ ــه شـ ــی بـ ــک چالـــش جهانـ ــان یـ ــم همچنـ کـ

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

توسعه تکنولوژی های تولید فوالد سبز در دنیا

شکل. 1. تولید فوالد هیدروژنی

ح های تولید فوالد سبز بر پایه هیدروژن در کشورهای مختلف جدول 1. طر

مالحظات مهمشرکت -کشور

افزایش استفاده از قراضه بازیافت 

HYBRIT

H2Future

MACOR/SALCOS

Salzgitter آلمان

*******آلمان

 voestalpine تولید هیدروژن از تجزیه آباتریش

تکنولوژی هیدروژن پالسمایی اتریش

در چند کارخانه فوالدی بر پایه 
قوس الکتریکی 

SAAB-Sweden
SSAB (steel manufacturer),

 LKAB (mining company) and Vattenfall 
(electricity and heat producers)

GrInHy
Green Industrial

 Hydrogen

SuSteel
Sustainable 

Steelmaking

تکنولوژی در دسترس است.

استفاده از هیدروژن برای فوالدسازی- 
هزینه باالی تولید هیدروژن

تولید هیدروژن برای فوالدسازی با استفاده از توسعه 
پیل های الکترولیز اکسید جامد در دمای باال

ح طر
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آنچه باید درباره
 آبله میمون بدانیم

 اجتمـــــا             عـــــــی

چه کودکانی و در چه سنی بیشتر دچار غمگینی تأثیر خندیدن کودکان در رشد جسمی و روانی
مداوم می شوند؟

تقویت  و  شـــادی  مثبت اندیشی،  بـــرای  قدرتمند  ــزاری  ــ اب خــنــده 
اول  هفته  شش  در  کــودکــان  از  بسیاری  اســت.  زندگی  به  تمایل 
گاهی اوقات در تمام روز و  زندگی، لبخند را شروع می کنند. آن ها 
آن ها  یا  آن ها غذا می دهند  به  اطرافیان  که  زمانی  در  به خصوص 
کودک  زبان  اولین  زدن  لبخند  می زنند.  لبخند  می کنند  تشویق  را 
که بین 4 تا 10 هفتگی تبدیل به خندیدن می شود. است 

که احتماال حاالتی از غمگین بودن را در شرایط سخت تجربه  کودکانی 
جسمی،  بیماری  خانواده،  اعضای  جدایی  که  کودکانی  مثال  کردند، 
را در  یا هرگونه شرایط سخت دیگر  فقر  یادگیری،  به  مشکالت مربوط 
که در سنین باالتر با این  کودکانی  کردند و حتی  کودکی تجربه  سنین 
مشکالت مواجه شده اند، بیش از بقیه در معرض غم و اندوه مداوم 
قرار می گیرند.

از  تعدادی  گذشته،  هفته  در  تأسف  نهایت  با 
همکاران گرامی داغدار عزیزان خود شدند؛ از جمله 
مهدی محمدی شاغل در واحد تحقیق و توسعه، 
محمد نوری و غامحسین چراغپور شاغل در نورد 
سرد و رضا رحیمی شاغل در خدمات شهری در غم 
درگذشت پدر، سعید مختاری و بهروز زمان زاده 
شاغل در نورد سرد، جهانبخش خدایی شاغل 
در خدمات شهری، عبدالرسول فرهمند شاغل 
در راه آهن و محمدعلی نجفی شاغل در تعمیرگاه 
یلمه  سبزعلی  و  مادر  درگذشت  غم  در  مرکزی 
شاغل در نورد سرد درغم درگذشت فرزند به سوگ 

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

می نماییم.

ابراز همدردی

سالمت 

شکل  خانواده  در  کودک  شخصیتی  یربنای  ز
بی، وظیفۀ  به عنوان والد و مر می گیرد و شما 
تقویت اعتمادبه نفس، ارتقای ثباث شخصیتی 
کودکتان اجازه  و هویتی فرزندتان را بر عهده دارید. پس به 
اظهارنظر و ابراز عقیده بدهید. این هفته درباره اهمیت دادن 

به عقاید و نظرات کودک صحبت خواهیم کرد.
کودک باارزش من  

به عقیده روانشناسان، کودکان همیشه باید اجازه صحبت کردن 
داشته باشند، هم در مورد موضوعات قابل قبول و بی خطر و هم 
درباره مسائل بحث انگیز و مورد اختاف. این امر از اجزای اساسی 
رشد یک خودانگاره خوب است و حاصل آن، اعتمادبه نفس و 
کودک خواهد بود. فرزندتان باید  القای اهمیت داشتِن عقاید 
احساس کند، آنچه می گوید و آنچه انجام می دهد، اهمیت دارد. 
البته در کنار این نکته، بهتر است که به او بیاموزید، در کجا باید 
ابراز عقیده کند و کجا باید سکوت اختیار کند. اما فضای خانه را 
به نحوی مهیا کنید که احساس آزادی کرده و هر موضوِع هرچند 
ح کند؛ بدون اینکه موردانتقاد قرار گیرد و یا رانده  ممنوع را مطر
شود. والدین حمایتگر در زمینه ابراز عقیده، کودک را از پنهان کاری 

دور کرده و به حد عالی به والدین نزدیک خواهد شد. بعدها که به 
سن بلوغ رسید، شما بی شک اولین گزینه مشورت او خواهید بود.

هر چه کودک بزرگ تر می شود، تصمیمات شما را بیشتر زیر سؤال 
می برد و با منطق شما مقابله می کند. از ارائه نقطه نظر مخالف، 
هراسی ندارد و همانند یک فرد بالغ، بدون از دست دادن کنترلش 
بحث و مجادله می کند. بسیار مهم است که کودک شما یاد بگیرد 
قبل از اینکه صحبت های خود را به میدان اجتماع ببرد، همه این 
کارها را در محیط صمیمی و امن خانه و با محبت انجام دهد. شما 
باید قبل از هر معلمی به فرزندتان نشان دهید که توانایی مستقل 
فکر کردن، باارزش است. بنابراین از تشویق پاسخ های درست و 
تنبیه پاسخ های غلط اجتناب کنید. والدین خوب هرگز در گوشزد 
کردن یا اصاح همه اشتباهات کودک خود به محض انجام آن ها، 
گر این کار را انجام دهید، مهارت های خودکنترلی  عجله نمی کنند. ا
کافی شکوفا نمی شود و  به اندازه  کودک شما  و خوداصاحی 

همچنین میزان اعتمادبه نفس او را کاهش خواهید داد.
تقویت آینده نگری در کودک  

بزرگساالن از قوانین مخالف، اما مؤدبانه بهره مند هستند و همین 
کم  قوانین باید بر هرگونه ارتباط متقابل بین والدین و کودک نیز حا

باشد. با استفاده از این قوانین، به کودکتان کمک کنید تا عقایدی 
برای خود شکل دهد. در این صورت، منطق او را تقویت می کنید 
و به او یاد می دهید که چگونه مسائل را به نحوی اصیل و مطمئن 
مورد سؤال قرار دهد. به فرزندتان اجازه دهید در یک جو دوستانه 
نظر خود را ابراز و با دیدگاه های شما مخالفت کنند. یک پدر و مادر 
کودک خود  خوب از رشد توانایی های ذهنی و اعتمادبه نفس 
احساس غرور می کند و از مخالفت های او احساس نگرانی نمی کند.
گر این طور نباشد چه؟« روش خوبی برای کمک  ایجاد ذهنیت »ا
کودک است. به نحوی که بتواند شقوق  به همه جانبه نگری در 
مختلفی را در یک زمان در نظر بگیرد. پس هنگامی که کودک شما 
کافی است  کار ناپسندی را پیشنهاد می کند،  کافی،  بدون فکر 
کار را  گر آن  لحظه ای او را متوقف کنید و از او بخواهید فکر کند. ا
انجام دهد، چه اتفاقی خواهد افتاد و اجازه دهید خودش به دالیل 
ناشایست بودن آن کار پی ببرد ویا بدین طریق یاد خواهد گرفت. 
هنگامی که شما یا کس دیگری را برای کمک به خود ندارد، عواقب 
کارهایش را در نظر بگیرد. همه این اقدامات، کودک را به سوی 
تفکر و آینده نگری سوق می دهد و قوه تشخیص، قضاوت و بلوغ 

اجتماعی اش کمک می کند.

و  شیفت کار  افراد  معتقدند  روان شناسان 
همسرانشان حتما باید برای پذیرش شرایط موجود 
و ایجاد سبک زندگی شاد و سالم مبتنی بر این نوع 
شغل، تمرین های الزم را انجام دهند. تنها در این صورت است که 
از نشخوار فکری و حمله افکار منفی در ساعات طوالنی جلوگیری 
گر برخی از حقایق سخت را تصدیق نکنیم،  خواهد شد. پس ا
توانایی انجام این کار را نخواهیم داشت. واقعیت این است که 
همسر شما ساعت زیادی را در محل کار به سر می برد و شاید اغلب 
شب ها را در خانه نباشد و گاهی، زمانی که دیگران شرایط شما 
را کاما درک نمی کنند، احساس تنهایی می کنید، اما شما تنها 

نیستید، بلکه بخشی از جامعه در شرایط مشابه شما قرار دارند.
شرایط را بپذیرید  

وقتی شوهرتان سر شیفت است، نکته کلیدی این است که به صورت 
کار کنید. شرایط را بپذیرید، با این سبک زندگی  سازگار  یک تیم 
گیرید و راه های خاقانه ای برای روشن  شوید، مبارزه با تنهایی را فرا
نگه داشتن نور عشق خود بیابید. همان طور که اشاره شد، شما و 
شوهرتان تنها نیستید. زوج های بسیار زیادی هستند که مثل شما 

کثر رساندن  مدت زمانی که با شریک  زندگی می کنند. برای به حدا
زندگی تان می گذرانید، توصیه می شود کارهای مربوط به خانه و 
فعالیت های شخصی تان را قبل از بازگشت شوهرتان انجام دهید و او 
را نیز به انجام همین کار تشویق کنید. به این ترتیب، زمان مشترک 

زیادی برای وقت گذرانی با هم خواهید داشت.
بار زندگی را به تنهایی به دوش نگیرید  

وجود یک سیستم پشتیبانی قابل اعتماد برای همه خانواده های 
که مشاغل شیفتی گاهی دچار تأخیرهای  شیفت کار الزم است. ازآنجا
غیرمنتظره می شود، این حمایت ها در کوتاه ترین زمان به داد شما 
خواهد رسید. بی شک، پدر و مادر و یا خواهر و برادر شما بهترین 
گر برای رساندن بچه ها از مدرسه به خانه  گزینه هستند. برای مثال، ا
به مشکل برخوردید، آن ها حامی شما خواهند بود. همچنین از این 
فرصت برای وقت گذرانی دونفره با شوهرتان استفاده کنید. به یاد 
داشته باشید شما تنها سرباز فعال در نبرد با فهرست کارهای خانه 
نیستید. اطمینان حاصل کنید که شریک زندگی شما به اندازه کافی 
در وظایف خانه به شما کمک می کند. می توانید از تقویم خانوادگی 

که در هفته گذشته درباره آن گفتیم، استفاده کنید.

برنامه ریزی تفریحی  
کیفیت و  شما نیازی به توجه اضافه ندارید، بلکه به دنبال توجه با
کافی هستید. راه هایی برای دست یابی به این خواسته پیدا کنید، 
مانند یک قرار بعدازظهر آخر هفته، یک تعطیات کوچک و یا یک شام 
آرام با هم. چنین برنامه هایی باعث می شود با هم ارتباط بیشتری 
برقرار کنید و بخش های سخت و ساعات تنهایی را راحت تر پشت 

سر بگذارید.
مشاوره بگیرید  

یک تصور غلط رایج میان زوجین این است که حتما باید یک پای 
زندگی بلنگد تا به مشاور خانواده، مشاور فردی یا زوج درمانگر مراجعه 
کنیم، اما مشاوره بهترین راه برای پیشگیری از مشکات در زندگی 
مشترک نیز هست. استرس ناشی از نوبت کاری را با حضور مشاور، 
با شریک زندگی خود به طور سازنده پردازش کنید. خواسته های 
یکدیگر را اولویت بندی کنید و واقعا از زمانی که با هم دارید قدردانی 
کنید. با داشتن این چشم انداز مثبت، سازگاری با تغییرات خوب و 
بدی که با شروع کار در شیفت شب اتفاق می افتد برای شما آسان تر 

باشد.

چگونه »والد« و 
»مربی« باشیم

زندگی من و 
شیفت کاری

فرزندم، نظرت را با قدرت بگو!

پذیرش شرایط کنونی؛ بهترین راه حل

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

محسن قاسمی سوالری
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1۴00/11/30

ناصر  محسن بریمی
آهن سازی

روز بازنشستگی :  1۴00/11/30

محمدرضا جعفری
خرید

روز بازنشستگی :  1۴00/11/30

احمد نگهداری
آهن سازی

روز بازنشستگی :  1۴00/11/30

مهران ملک احمدی
حمل ونقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  1۴00/11/30

رحمن ایرجی پور
آهن سازی

روز بازنشستگی :  1۴00/11/30

علی سرلک
فوالدسازي و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1۴00/11/30

منصور شیخی حموله
نورد سرد

روز بازنشستگی :  1۴00/11/30

سید علی میر صفایی ریزی
نورد سرد

روز بازنشستگی :  1۴00/11/30

حسن  سلیمانیان ریزی
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1۴00/11/30

بهنام عطایی منفرد
آهن سازی

روز بازنشستگی :  1۴00/11/30

ابراهیم  نادریان
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1۴00/11/30 بازنشستگان فوالد 

قسمت اول
بـه گـزارش ایمنـا، آبلـه میمـون در هفته هـای اخیـر   
گرفتـه اسـت. ایـن  بسـیار مـورد توجـه مـردم دنیـا قـرار 
بیماری که با عنوان monkeypox  نیز شناخته می شود، 
کـه اخیـرا در کشـورهای مختلـف  وسـی نـادر اسـت  ویر
کـرده اسـت. در ادامـه بـه بررسـی و  جهـان شـیوع پیدا

شناخت این بیماری می پردازیم.
عفونت  اثر  در  که  است  نادر  بیماری  یک  میمون  آبله 
جنس  از  ویروس  این  می شود؛  ایجاد  ویروس  با 
Orthopoxvirus  و خانواده Pxvididae است. محققان این 
بیماری را برای نخستین بار در سال 19۵۸ در میمون های 
آزمایشگاهی شناسایی کردند و نخستین مبتای انسانی به 
آبله میمون در سال 1970 در جمهوری کنگو ثبت شد. این 
ویروس از حیوانات وحشی مانند جوندگان یا از طریق افراد 

آلوده منتقل می شود.
علل نگرانی دانشمندان 

از سال 1970 که نخستین مورد ابتا به بیماری آبله میمون 
ج از آفریقا در  کنون شیوع این بیماری خار شناسایی شد؛ تا
حد هفته های اخیر نبوده است و گسترش سریع مسئله ای 
است که دانشمندان را نگران کرده است. محققین عقیده 
که آبله میمون به سادگی منتقل نمی شود و به  داشتند 
کسن  دلیل اینکه متعلق به خانواده آبله است، درمان و وا
برای جلوگیری از انتشار آن وجود دارد، اما مسئله ای که 
دانشمندان را نگران کرده وجود سویه های مختلف بیماری 
و گسترش بدون عائم آن است که در این صورت ردیابی 

ویروس دشوار خواهد شد.
عائم بیماری آبله میمون

که طی می شود تا عائم این  کمون یا مدت زمانی  دوره 
کند معموال بین 7 تا 1۴ روز است، اما این  بیماری ظهور 
مقدار ممکن است بین ۵ تا ۲1 روز نیز تغییر یابد. آبله میمون 
با عائم تب، سردرد، دردهای عضانی، کمردرد، تورم غدد 
لنفاوی، لرز و خستگی شروع می شود و در عرض 1 تا 3 روز 

پس از ظهور تب بثورات پوستی نیز پدیدار خواهد شد.
تفاوت آبله میمون با آبله

عائم این بیماری در انسان مشابه عائم آبله و خفیف تر 
است. تفاوت اصلی این بیماری با آبله در تورم غدد لنفاوی 
است که امکان دارد در گردن، زیر بغل یا کشاله ران باشد. 
این عارضه می تواند در هر دو طرف یا تنها یک طرف ایجاد 

شود.
عارضه های پوستی ناشی از آبله میمون که در طول دوره 
بیماری ایجاد می گردد، در نهایت خشک می شود و از بین 

می رود، اما آثار آن ممکن است بر پوست باقی بماند.
     بهداشت واحد خدمات عمومی و امور رفاهی

موفقیت فرزند یکی از همکاران 
در عرصه علمی

موفقیت

امیرمحمد سعادت، فرزند همکار گرامی صادق سعادت، شاغل 
در ناحیه تکمیل نورد گرم موفق شد در مسابقه خانه ریاضیات 

مقام برتر کشوری در مرحله مقدماتی را کسب کند.

امیرمحمد سعادت
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 ورزش             

گان، تیم فوتبال ساحلی فوالد  به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمز
گان موفق شد در افتخاری تاریخی عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال  هرمز

ساحلی جهان در کشور ایتالیا را از آن خود کند.
بنابر این گزارش، در سالیان اخیر شرکت فوالد هرمزگان در راستای اهمیت به ورزش کارگری و 
همچنین کمک به توسعه ظرفیت ها و پرورش استعدادهای درون سازمانی خود، اقدام به حمایت از 
ورزش های کارگری با توجه به پتانسیل های موجود در این شرکت کرده است. در همین راستا فوتبال 
ساحلی به عنوان یکی از شاخصه های ورزش استان هرمزگان، به دلیل وجود بازیکنان و مربیان 
توانمند در درون شرکت توانست پس از موفقیت در سطح استان و کشور جواز حضور در مسابقات 

جهانی کارگری ایتالیا را کسب کند.
در همین راستا دکتر حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: موفقیت شما 
در ادامه موفقیت های ورزشی کارگران کشور موجبات شورونشاط اجتماعی را فراهم می کند و این 

دستاوردی مهم برای ورزش کارگری است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از بازگشت  تیم فوالد هرمزگان از مسابقات ساحلی کارگران در 
ایتالیا از اعضای این تیم در دفتر خود استقبال کرد و افزود: عرض خدا قوت و تبریک به شما ورزشکاران 
که با موفقیت های خود و تاش و پشتکار، روحیه خودباوری و اعتمادبه نفس را به جامعه بزرگ 

کارگری منتقل می کنید.
گفتنی است در این مراسم که سیدعلی موسوی جم، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و محمد 
چکشیان، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت نیز در آن حضور داشتند، یکی از ورزشکاران مدال خود 

را به نمایندگی از سایر اعضای تیم به وزیر کار اهدا کرد.
گانه قهرمانی این تیم را تبریک گفت و  محمد یاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه نیز در پیامی جدا
اظهار داشت: باعث خشنودی جامعه کارگری است که تیم فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان از پتانسیل 
خوب و قوی برخوردار است و ورزشکاران خوبمان با نمایش زیبای خود و کسب نتایج خوب این 

اقتدار را به منصه ظهور گذاشتند.
وی تصریح کرد: امیدواریم در ادامه این روند موفقیت آمیز، تیم فوتسال کارگری فوالد هرمزگان در 

همه عرصه ها بدرخشد و موجبات امید و نشاط را در مجموعه فوالد مبارکه و جامعه فراهم کند.
عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان نیز در مراسم استقبال از ورزشکاران تیم فوالد 
هرمزگان اظهار داشت: موفقیت درخشان و کسب مقام قهرمانی توسط تیم فوتبال ساحلی فوالد 
هرمزگان به نمایندگی از کشورمان در رقابت های فوتبال ساحلی کارگری جهان در کشور ایتالیا را 

کاری ارزشمند و بزرگ برشمرد.
وی کسب مقام قهرمانی را به تمام اعضای تیم تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که این قهرمانی 

در تمام شئون و مراحل زندگی تان تداوم داشته باشد.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان تصریح کرد: حمایت فوالد هرمزگان از ورزش کارگری همچنان با 
قوت ادامه خواهد داشت و امیدوارم این حمایت ها همچنان تأثیر مثبت خود را در ارتقای ورزش 

استان بر جا گذارد.
بنابر این گزارش در ادامه کیکاووس ندایی معاون منابع انسانی فوالد هرمزگان نیز در حاشیه 
مراسم استقبال از تیم فوتبال ساحلی گفت: تیم های ورزشی فوالد هرمزگان در چندماهه 
گذشته موفقیت هایی خوبی به دست آوردند، از جمله در فوتبال ساحلی جوانان کشور که در 
بندرعباس برگزار شد، مقام قهرمانی را کسب کردند و قهرمانی جدید در مسابقه فوتبال ساحلی 

کارگری جهان بر افتخارهای این شرکت افزود.
کری، سرمربی تیم فوالد هرمزگان در پی این موفقیت خاطرنشان کرد: تیم فوتبال ساحلی   مجتبی ذا
فوالد هرمزگان با اقتدار قهرمان این دوره از مسابقات فوتبال ساحلی جهان شد و ما توانستیم با 
نمایش یک فوتبال ساحلی ناب ایرانی تمام بازی های خود را با پیروزی به پایان برسانیم و در بازی 

فینال نیز تیم میزبان را با نتیجه ۶ بر یک شکست دهیم و به مقام قهرمان نائل آییم.
وی در پایان از حمایت های مسئوالن استان، مدیریت عالی شرکت فوالد هرمزگان و فدراسیون 

کارگری و رسانه ها تشکر و قدردانی کرد.

برگزاری مرحله  نود و چهارم مسابقه 

عکس ورزش در منزل
عاقه 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، عاوه بر انجام 

تمرینات ورزشی در مراحل بعدی این مسابقه شرکت کنند.

تیم کوهنوردی صنعت فوالد مبارکه زیر نظر امور ورزش   
شرکت در یک برنامه دوروزه به منطقه یاسوج عزیمت و در تاریخ 
19 خردادماه سال جاری قله کل قدویس یکی از مرتفع ترین 

قله های رشته کوه دنا به ارتفاع ۴3۴1 متر را فتح کردند.

همایش ورزش و سامتی زیر نظر امور ورزش فوالد   
مبارکه در مجموعه فرهنگی ورزشی فردوس با حضور بیش از 
400 نفر از مدیران ارشد بهداشت حرفه ای استان اصفهان در 

روز چهارشنبه ۲۵ خردادماه 1401 برگزار شد.
این همایش در دو بخش آقایان و بانوان با اجرای مسابقات 
ورزشی در چندین رشته و برگزاری کاس های ورزش در آب در 
استخرهای شماره یک و دو مجموعه باغ فردوس فوالد مبارکه 

صورت گرفت.
گفتنی است این گردهمایی به میزبانی واحد HSE فوالد مبارکه 
به منظور هم اندیشی بین مدیران بهداشت حرفه ای شرکت و 

مدیران ارشد بهداشت استان اصفهان برگزار شد.

سرپرست امور ورزش بانوان باشگاه سپاهان منصوب شد بازگشت شیرین سپاهان نوین در نقش جهان

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، با پیشنهاد مدیریت 
ورزش قهرمانی، تصویب هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و حکم 
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، سیده طاهره  محمدرضا سا
زیبایی به سمت سرپرست امور ورزش بانوان این باشگاه منصوب شد.وی 
دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی است و پیش ازاین به عنوان 
کارشناس ورزش بانوان در باشگاه فوالد مبارکه سپاهان فعالیت می کرد.

تیم فوتبال سپاهان نوین با نتیجه 2 بر 1 حریف خود را در ورزشگاه بزرگ 
نقش جهان مغلوب کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در چهارچوب 
رقابت های هفته چهاردهم لیگ دسته سوم فوتبال کشور، تیم فوتبال 
سپاهان نوین در دیداری حساس به مصاف تیم نفت امیدیه رفت که 
این دیدار با نتیجه 2 بر 1 به نفع طالیی پوشان به پایان رسید.

 ورزش              ورزش             

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله  نود و سوم(

 تیم کوهنوردی صنعت فوالد

 بر فراز قله کل قدویس

همایش ورزش و سامتی در گردهمایی 

مدیران بهداشت حرفه ای استان اصفهان

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

حسین عشوری 11039۴

حمید ابراهیمی 11۲39۶

لقمان خلیلیان گل سفیدی ۸7۴۸۶۴۶
 

محمد حسین نوری ۸۵9۸۵1۸

اطالعیه

خبر

فوالد هرمزگان بر بام فوتبال ساحلی کارگری جهان

خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

به میزبانی واحد HSE فوالد مبارکه انجام شد:

سالن تیراندازی شهید مدافع حرم حاج محسن 
مبارکه  فوالد  باشگاه  صفاییه  کمپ  در  خزایی 

سپاهان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، مراسم افتتاحیه 
سالن تیراندازی شهید محسن خزایی با حضور محمدیاسر طیب نیا 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، پروین صالحی نماینده مردم مبارکه 
کت مدیرعامل، احمد  در مجلس شورای اسامی، محمدرضا سا
یوسف زاده، مجتبی لطفی و  سیدعلی پزشک اعضای هیئت مدیره 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی 
جمهوری اسامی ایران، حجت االسام سید مهدی موسوی امام جمعه 
شهرستان مبارکه و تعدادی از مسئولین نظامی انتظامی شهرستان 

مبارکه در کمپ صفاییه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این مراسم اظهار 
داشت: دیدگاه مجموعه صنعتی فوالد مبارکه به ورزش به عنوان یک 
مسئولیت اجتماعی و گسترش فرهنگ ورزش از رویکردهای مجموعه 
است و برآنیم که هدفمندتر از گذشته اقداماتی را در این حوزه به ویژه در 

استان اصفهان و شهرستان مبارکه داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: ورزش در هدایت جوانان به 
مسیر درست و پر کردن اوقات فراغت و تمرین چگونگی گذران زندگی، 

نقش مهمی ایفا می کند.
طیب نیا تصریح کرد: در بعضی از ورزش ها چون کشتی وجهه پهلوانی 
ورزش از جنبه قهرمانی آن اهمیت بیشتری دارد. جنبه پهلوانی در 

ورزش تیراندازی نیز به عنوان یکی از ورزش های توصیه شده وجود دارد.
ایشان افزود: تیراندازی جزو ورزش های خاص است؛ اول اینکه در 
تیراندازی شما باید هدف داشته باشید و بدون آن نمی توانید تیراندازی 
کنید. نکته دوم اینکه بعد از تعیین هدف باید بدانید که کجا مستقر شوید 
و بهترین موقعیت را که یک موقعیت مستحکم و امن است انتخاب 
کنید. ویژگی بعدی تمرکز بر هدف است و شما باید متمرکز بر هدف شوید 
گر نتوانی تمرکز کنید  و این تمرکز یکی از ویژگی های بارز این ورزش است و ا
موفق نمی شوید. نکته بعد بحث آرامش است. در اغلب ورزش ها وقتی 
به اوج  می رسی که در اوج هیجان باشید، درحالی که در تیراندازی باید 

در اوج آرامش باشید.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: باید جنبه های روحانی 

ورزش را هم در نظر گرفت، ما توسعه ورزش را از رسالت های خود می دانیم 
و این از مطالبه های ماست.

کت، مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان نیز در این  محمدرضا سا
مراسم یادآور شد: از شهرستان مبارکه ۵70 شهید، 30 شهید حرم و 
1۵ سردار شهید و از شرکت فوالد مبارکه ۲1 شهید و از باشگاه  سپاهان 

9 شهید و از استان اصفهان۲3 هزار شهید تقدیم انقاب شده است.
وی افزود: باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به منظور دست یابی به اهداف 
راهبردی فوالد مبارکه و ترویج فرهنگ و ارزش های اسامی، در زمینه 
پر کردن اوقات فراغت جوانان، استعدادیابی و معرفی ورزشکاران به 

تیم های ملی به عنوان رسالت های خود فعالیت دارد.
مدیرعامـل باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان گفـت: مجموعـه ورزشـی 

شـماره1 باشـگاه  فـوالد مبارکـه سـپاهان ۵۶ هـزار مترمربـع فضـا دارد و 
سـالن های توحید، عدل، نبـوت، امامت، معـاد و کوثر برای رشـته های 
گون در قالـب 1۶ هزار و 700 مترمربع فضای سرپوشـیده و روباز به به  گونا

ورزشـکاران  خدمـات می دهـد.
کت ادامه داد: امروز خوشبختم که سالن تیراندازی به نام شهید  سا
محسن خزایی را که از طایه داران عرصه فرهنگ و رسانه و صنعت 

هستند افتتاح می کنیم.
وی افزود: این سالن ۲0 خط تیراندازی شامل 10 خط تفنگ و 10 خط 
تپانچه آماده استفاده برای تیم ها و ملی پوشان و کارکنان فوالد و مردم 

شهرستان مبارکه دارد.
در ادامه این مراسم سردار مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی 
کت به عنوان یکی از مدیران  جمهوری اسامی ایران نیز گفت: به آقای سا
ورزش کشور افتخار می کنیم که در همه ابعاد کوشیده است. پیشنهاد 
من این است که  فوالد مبارکه  سپاهان یک دهکده المپیک درست کند، 

که شأن آن باالتر از باشگاه است. چرا
رئیس فدراسیون تیراندازی گفت: اصفهان قهرمانان زیادی در عرصه 
تیراندازی، چه در عرصه ملی و چه در میدان های بین المللی، دارد و 
باید با تقویت این ورزش تاش کنیم تیراندازی اصفهان در عرصه ملی 

و بین المللی بدرخشد.
در پایان این مراسم مسئولین حاضر ضمن تجلیل از خانواده شهید 
محسن خزایی، سالن تیراندازی مزین به نام این شهید واالمقام را افتتاح 

و از تجهیزات و امکانات این سالن بازدید کردند.

شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی و ارتقای حرفه ای ورزش 
در شهرستان خواف، مدرسه فوتبال این شرکت را 

افتتاح کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سنگان، مدرسه فوتبال شرکت 
فوالد سنگان با هدف توسعه و ارتقای ورزش در شهرستان خواف با 

حضور نیما نکیسا، دروازه بان اسبق تیم ملی ایران افتتاح شد.
بنابر این گزارش، در آیین افتتاحیه این مراسم، محمدی رفیع، معاون 
توسعه سرمایه های انسانی فوالد سنگان، ضمن خیرمقدم به مهمانان 
و مسئوالن، به اهتمام این شرکت به توسعه ورزش اشاره و عنوان کرد: 
فوالد سنگان به تاش برای تولیدی ایمن همگام با توسعه پایدار معتقد 
است و یقینا توسعه زمانی به معنای واقعی پایدار خواهد بود که در تمامی 

زمینه ها شاهد ارتقا و پیشرفت باشیم.

وی افزود: فوالد سنگان در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 
خویش، با ابتکاری تازه، اقدام به راه اندازی مدرسه فوتبال در شهرستان 
که نشان دهنده تاش این شرکت در زمینه توسعه  خواف نموده 

شهرستان است.
گر  محمدی رفیع ضمن تقدیر از حمایت های مدیرعامل شرکت، افزود: ا
حمایت ها و عنایت ویژه مدیرعامل فوالد سنگان نبود، ما امروز شاهد 
لبخند ورزشکاران حاضر در این مکان نبودیم و امیدواریم به لطف خدا 

و همت تمامی همکارانمان، شاهد توسعه پایدار در منطقه باشیم.
گفتنی است در آیین آغازین این مراسم، حجت االسام و المسلمین 
برزگرنژاد امام جمعه شهرستان خواف، ضمن تقدیر از این اقدام شرکت 
فوالد سنگان، گفت: با حمایت این شرکت شاهد افتتاح مدرسه فوتبال 
هستیم و ان شاءهلل با پیگیری و انجام این چنین اقدامات ارزنده ای، 

شاهد توسعه بیش ازپیش ورزش در کلیه سطوح باشیم.

کرم )ص( مبنی بر اهتمام به ورزش و  وی با اشاره به فرمایشات پیامبر ا
گیری سه رشته شنا، تیراندازی و اسب سواری، این مهم را نشانگر  فرا
کرد: مسئوالن  توجه ویژه بزرگان دین به ورزش دانست و اضافه 
گر ورزش  شهرستان با همت بلند می توانند بر مشکات فائق آیند و یقینا ا

این منطقه پویا شود، شاهد کاهش بزهکاری اجتماعی خواهیم بود.
 شایان ذکر است در این مراسم که در ورزشگاه انقاب شهر خواف برگزار 
شد، نیما نکیسا با تمجید از اقدام ارزنده فوالد سنگان در راه اندازی 
این مدرسه فوتبال خاطرنشان کرد: ابتکار شرکت فوالد سنگان در 
راه اندازی این مدرسه، اقدامی شایسته است که نقش بسیار مهمی در 
استعدادیابی ورزشکاران دارد و امیدوارم تمامی نهادهای مسئول بتوانند 
با هم افزایی ویژه، جهت شکوفایی استعدادهای این شهرستان گام های 
مؤثری بردارند و امیدوارم با این همت و تاشی که در این مجموعه 
می بینم، موجبات ارتقا و سربلندی ورزش در این شهرستان مهیا شود.

رئیس دپارتمان آموزش فدراسیون فوتبال در پایان اضافه کرد: امیدواریم 
با همت روزافزون این مجموعه، استعدادهای بالقوه این منطقه شکوفا 
شود و از همین جا به مردمان شریف شهرستان خواف قول می دهم با 

تمام وجود در خدمت توسعه ورزش این شهرستان خواهم بود. 

افتتاح سالن تیراندازی در منطقه پیرامونی فوالد مبارکه

افتتاح مدرسه فوتبال شرکت فوالد سنگان

 در راستای اهتمام  شرکت فوالد مبارکه به حمایت از ورزش  استان صورت گرفت؛

در راستای مسئولیت های اجتماعی انجام شد:



امام رضا )علیه السالم(:
که ُنه  که در آن عافیت ده جزء است  زمانی بر مردم خواهد آمد 
جزء آن در کناره گیرى از مردم و یک جزء آن در خاموشی است. 3536373637373535 1818141617171616
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

شهید استاد احمد فروغی در تاریخ   
نهم اردیبهشت ماه سال 1۳44 در خانواده 
ک و متعهد به دنیا آمد. مادرش از زنان  ای پا
ک دامن و پدرش مردی باتقوا و از  سادات و پا
خانواده ای مذهبی بود. در مقطع راهنمایی 
تحصیل می کرد که انقاب شد و او نیز با شرکت 
در راهپیمایی ها و تظاهرات وارد صحنه مبارزه 

علیه رژیم پهلوی شد.
احمد در کنار تحصیل، با ثبت نام در باشگاه رزمی 
تکواندو، به ساختن جسم خویش پرداخت 
و با استعداد خوبی که داشت به اخذ کمربند 
مشکی دان سه نائل شد. او در طول حیات در 
بسیاری از مسابقات استانی و کشوری به مقام 
گردان  قهرمانی دست یافت و به پرورش شا

زیادی در ورزش تکواندو اهتمام ورزید.
با شروع جنگ تحمیلی اولین بار در سال ۵9 در 
قالب یک گروه رزمی برای شرکت در جنگ های 
چریکی با استاد خویش به جبهه های حق علیه 
باطل اعزام شد. از عملیات هایی که به عنوان 
نیروی خط شکن حضور فعال داشت می توان 
به عملیات های فتح المبین، بیت المقدس، 
رمضان، محرم، طریق القدس، خیبر، بدر، 
والفجر ۸ وکربای ۴ در طول سال های دفاع 

مقدس اشاره کرد.
احمد غیر از حضور درصحنه جنگ، در پشت 

حمـــام علیقلی آقـــا اصفهان به وســـیله   
علیقلی آقـــا از درباریـــان دو پادشـــاه صفـــوی، 
شـــاه ســـلیمان و شـــاه ســـلطان حســـین 
صفـــوی، در مجموعـــه ای کـــه خـــود بانـــی آن 
بـــوده، بـــه ســـال 11۲۵ هجـــری قمـــری ســـاخته 
شـــده اســـت. ایـــن حمـــام از نـــوع معمـــاری 
ســـبک اصفهان در اواخر عصر صفوی است. 
بنای حمـــام شـــامل دو حمـــام بـــزرگ و کوچک 
و فضای چال حـــوض اســـت. هریـــک از این دو 
حمـــام از دو بخـــش اصلـــی ســـربینه و گرم خانه 
تشـــکیل یافتـــه اســـت، به طوری کـــه در آن دوره 
گانـــه  جدا به صـــورت  زنـــان  و  مـــردان 

می توانستند از آن استفاده کنند.
استفاده از حمام برای همه مردم آزاد بوده و از 
سحرگاه تا نیم روز مردها و از ظهر تا غروب زنان 
استحمام می کردند. البته در بعضی دوره ها مانند 
دوره قاجار، ثروتمندان و افراد بانفوذ ساعاتی 
گرمابه را قرق یا اجاره می کردند و اجازه ورود را تا 
زمانی که خود مشغول استحمام بودند به مردم 

عادی نمی دادند.
گرم  مخزن حمام از سوختن چوب و زغال 
می شده و حتی دود حاصل از آن را به داخل 
لوله هایی که در کف وجود دارد هدایت می کردند 
تا برای ضدعفونی و گرم کردن سایر قسمت ها 
نیز مورد استفاده قرار بگیرد، بدین ترتیب از 
کمترین انرژی موجود، به بهترین وجه استفاده 

می کردند.
حوضچه ها،  کنار  در  حمام  جای  چند  در 
سنگ های یک تکه و سفیدرنگی به اندازه یک 
متر دیده می شود که سطح آن ها آجدار و دارای 
برجستگی های مایمی است. این سنگ ها 
مانند تکیه گاه صندلی و عمود بر حوضچه ها 
طراحی شده اند و از حفره باالی آن ها آب گرم 
بر سطح آجدار جاری می شده و نقش ماساژور 

داشته است.
آب به خاطر اختاف سطح میان مخازن و 
گردش درمی آمده  حوضچه ها و فواره ها، به 

روز بیست و پنجم ذی القعده هم زمان   
با َدْحُو االَْرض )گسترش یافتن زمین( است. 
وایتی از امام  وز نیز طبق ر در شب این ر
حضرت  والدت  )علیه السام(  هشتم 
ابراهیم )علیه السام( و حضرت عیسی 
)علیه السام( واقع شده است. همچنین 
این روز به عنوان روز قیام امام زمان مهدی 

موعود )علیه السام( معرفی شده است.
َدْحو بر وزن َمْحو به معنای گسترش است، 
بعضی نیز آن را به معنای تکان دادن چیزی از 
کرده اند، و چون این  محل اصلی اش تفسیر 
دو معنی الزم و ملزوم هم هستند به یک ریشه 
بازمی گردند. منظور از دحواالرض این است که 
در آغاز، تمام سطح زمین را آب های حاصل از 
گرفته بود، این  باران های سیابِی نخستین فرا
آب ها تدریجا در گودال های زمین جای گرفتند 
و خشکی ها از زیر آب سر برآوردند و روزبه روز 
گسترده تر شدند. از طرف دیگر زمین در آغاز 
به صورت پستی ها و بلندی ها یا شیب های 
تند و غیرقابل سکونت بود، باران های سیابی 
مداوم باریدند، ارتفاعات زمین را شستند و دره ها 

استاد احمد فروغی  

علیقلی آقا حمام 

َدْحُو ااَلْرض

شهید

گردشگری

مناسبت

مشاهیر

دکتـــر علـــی شـــریعتی بـــه ســـال 1۳1۲ در 
خانـــواده ای  در  ســـبزوار  توابـــع  از  مزینـــان 
او  پـــدر  گشـــود.  جهـــان  بـــه  چشـــم  مذهبـــی 
و  ک  پـــا مـــردی  شـــریعتی  محمدتقـــی  اســـتاد 
پارســـا و عالـــم بـــه علـــوم نقلـــی و عقلـــی و اســـتاد 
گذرانـــدن  دانشـــگاه مشـــهد بـــود. علـــی پـــس از 
از  پـــس  و  شـــد  دبســـتان  وارد  کودکـــی  دوران 
در  مقدماتـــی  دانشســـرای  وارد  ســـال  شـــش 
دروس  خوانـــدن  عاوه بـــر  شـــد.  مشـــهد 
کســـب  کاس هـــای پـــدرش بـــه  دانشســـرا در 
علـــم می پرداخـــت. او پـــس از پایـــان تحصیـــات 
کاری را  در دانشســـرا بـــه آمـــوزگاری پرداخـــت و 
زندگـــی  دوران  تمامـــی  در  کـــه  کـــرد  شـــروع 
کوتاهـــش ســـخت بـــه آن شـــوق داشـــت و بـــا 
ایمانـــی خالـــص بـــا تمامـــی وجـــود آن را دنبـــال 

کرد.
 شـــریعتی در ســـال 133۴ بـــه دانشـــکده ادبیـــات و 
علـــوم انســـانی دانشـــگاه مشـــهد وارد شـــد و رشـــته 
ادبیـــات فارســـی را برگزیـــد. در همیـــن ســـال علـــی بـــا 
یکـــی از همکاســـان خـــود بـــه نـــام پـــوران شـــریعت 
رضـــوی ازدواج می کنـــد. وجـــود تفکـــر خـــاق باعـــث 
کـــه معلـــم شـــهید در طـــول دوران تحصیـــل در  شـــد 
دانشـــکده ادبیـــات بـــه انتشـــار آثـــاری چـــون ترجمـــه 
الکســـیس  اثـــر  نیایـــش  ترجمـــه  غفـــاری،  ابـــوذر 
خ.کارل و یـــک رشـــته مقاله هـــای تحقیقـــی در ایـــن 

گمـــارد. زمینـــه همـــت 
معلـــم انقـــاب در ســـال  1337 پـــس از دریافـــت 
به علـــت  فارســـی  ادبیـــات  رشـــته  در  لیســـانس 

گرد اول شـــدنش بـــرای ادامـــه تحصیـــل بـــه  شـــا
فرانســـه فرســـتاده شـــد. وی در آنجـــا بـــه تحصیـــل 
علومـــی چـــون جامعه شناســـی، مبانـــی علـــم تاریـــخ 
ـــا اســـاتید  و تاریـــخ و فرهنـــگ اســـامی پرداخـــت و ب
گورویـــچ و ســـارتر و...  بزرگـــی چـــون ماســـینیون، 
آشـــنا شـــد و از علـــم آنـــان بهره هـــای بســـیار بـــرد.
کـــه  در ســـال 13۵۲، رژیـــم ســـابق حســـینیه ارشـــاد را 
ـــرد و  ک ـــود تعطیـــل  ـــت و ارشـــاد مـــردم ب ـــگاه هدای پای
کـــرد.  معلـــم مبـــارز را بـــه مـــدت  1۸ مـــاه روانـــه زنـــدان 
گذشـــته  در خلـــوت و تنهایـــی، علـــی نگاهـــی بـــه 
خویـــش می افکنـــد، اســـتراتژی مبـــارزه را بـــار دیگـــر 
ورق می زنـــد و بـــا خـــدای خویـــش خلـــوت می کنـــد. 
از ایـــن بـــه بعـــد تـــا ســـال 13۵۶ و هجـــرت، دکتـــر 
ک  گذاشـــت. ســـاوا زندگـــی ســـختی را پشـــت ســـر 
ـــا  کـــه او را بـــه هـــر صـــورت ممکـــن از پ نقشـــه داشـــت 
گاه می شـــود.  درآورد، ولـــی شـــریعتی از ایـــن برنامـــه آ
را  شـــریعتی  محمدتقـــی  اســـتاد  زمـــان  ایـــن  در 
دســـتگیر و تحت فشـــار و شـــکنجه قـــرار داده بودنـــد 
کنـــد، امـــا ایـــن  تـــا پســـرش را تکذیـــب و محکـــوم 
ــریعتی در  ــر شـ ــاز زد. دکتـ ــر بـ ــتین سـ ــلمان راسـ مسـ
ــا  ــار آن هـ ــاعات خـــود را در اختیـ ــا و سـ ــان روزهـ همـ
ـــد و  ـــن ببرن ـــتند، وی را از بی ـــر خواس گ ـــا ا ـــذارد ت می گ

کننـــد. پـــدر را رهـــا 
ــر و از  ــه غافلگیـ کـ ک  ــاوا ــال 13۵3 سـ ــاه سـ در مهرمـ
ــه دســـت  ــود، او را بـ ــده بـ گاه شـ ــی آ محبوبیـــت علـ
شـــکنجه روحـــی و جســـمی ســـپرد. می خواســـتند 
برایـــش شـــوی  و  کننـــد  بـــه همـــکاری  وادار  را  او 
کننـــد و پاســـخ او ایـــن بـــود:  تلویزیونـــی درســـت 

یعتی شر علی  دکتر 

معرفی کتاب

مؤلف: 
معتمدالدوله حاج فرهاد 
میرزا
تلخیص و ترجمه: 
غامحسین انصاری

اثری  بتار«  صمصام  و  زخار  »قمقام  کتاب 
مهم و عظیم در باب ذکر مقتل ساالر شهیدان 
کتاب،  )علیه السام( است. مؤلف محترم این 
معتمدالدوله حاج فرهاد میرزا، پانزدهمین پسر 
کفایت فتحعلی شاه  عباس میرزا، فرزند دلیر و با

قاجار و عموی ناصرالدین شاه است.
به  هجری   1۲33 سال  جمادی االول  ماه  در  او 
کسب  به  وافری  عاقه  جوانی،  آغاز  از  آمد.  دنیا 
توان  و  مهارت  شدن  زیاد  و  گون  گونا دانش های 
کوشش بسیار  راه  این  علمی خویش داشت و در 
کرد. این تاش و جدیت از او ادیبی فاضل و مورخی 
که  کامل ساخت و به چنان مرتبه ای از علم رسید 
ناصرالدین شاه  دوره  دانشوران  بزرگ ترین  از  یکی 

قاجار محسوب می شود. 
کاظمین را  فرهاد میرزا در سال 1۲9۸، بقعه مبارک 
کرد و مناره ها را  تعمیر و بنای صحن شریف را تازه 
مطا ساخت. سپس به تألیف کتاب شریف »قمقام 
مقتل  و  زندگی  شرح  شامل  که  پرداخت  زخار« 
به حق  و  )علیه السام( است  حضرت سیدالشهدا 
یکی از آثار مهم دینی، ادبی و تاریخی عصر قاجار به 

کتاب، آثار دیگری هم از  شمار می آید. او غیر از این 
خود به جای گذاشته است. 

این مرد بزرگ در سال 130۵ در 7۲ سالگی در تهران 
کتاب، بحث خود را از  وفات یافت. مؤلف در این 
زمان پیشگیری ساطین بنی امیه از نشر فضایل 
اهل بیت آغاز می کند. او به سخت گیری بر شیعیان 
گویی به امیرالمؤمنین )علیه السام( اشاره  و ناسزا
امام حسن مجتبی  می کند و در دنباله، شهادت 
در  می کند.  ذکر  را  آن  از  پس  وقایع  و  علیه السام 
کربا می رسد و در آخر  دنباله هم به وقایع قبل از 
هم پس از ذکر وقایع کربا، به قیام مختار می پردازد. 
یکی از برتری های این کتاب این است که ملّخص و 
مترجم آن آقای غامحسین انصاری در پایان کتاب 
کرده و در آن لغات مشکل متن  واژه نامه ای تهیه 
که مؤلف  گفتنی است  کتاب را توضیح داده است. 
کرده  کتاب از 1۲00 مرجع استفاده  برای تألیف این 
است. »قمقام زّخار« به معنای دریای خروشان و 
»صمصام بّتار« به معنای شمشیر بّران است. نقل 
این  طباطبایی  قاضی  آقای  علی  سید  که  است 
کتاب  کتاب را مورد تأیید قرار داه و خود او نیز از این 

استفاده می کرده است.
و  رجال  و  مشاهیر  از  معتمدالدوله  میرزا  فرهاد 
شاهزادگان عصر ناصرالدین شاه، در سال 1۲۵0 به 
حکومت  سپس  و  خوزستان  و  لرستان  حکومت 
اردالن منصوب شد. ناصرالدین شاه در نخستین 
نایب السلطنه  به عنوان  را  او  فرنگ  به  خود  سفر 

برگزید.
   منبع: سامانه کتاب برتر

ار و صمصام بتار
ّ

قمقام زخ
بدون قرار قبلی

معرفی فیلم

یاسمین به سن و سال پسر شش ساله اش بوده که به آلمان 
)برلین( مهاجرت کرده و حاال با مرگ پدر، ناچار است پس از سی 
سال به ایران بازگردد. پسرش دچار اوتیسم است و این سفر را برایش 
دشوار می کند. یاسمین شناختی از پدرش ندارد و بیش از آن، میراثی 
کوتاه و  که پدر برایش گذاشته باعث تعجب او می شود. اقامت 
ناخواسته او در زادگاه پدر و دیدار با کسانی که پدرش را می شناسند، 

یاسمین را به درک تازه ای از انسان و مفهوم مرگ می رساند.
پگاه آهنگرانی، مصطفی زمانی، صابر ابر، الهام کردا، امین میری، حامی 

ترابی و رضا صابری از جمله بازیگران این فیلم هستند.
از  یکی  به  نگاهی  با  که  فیلم  این  فیلم نامه  درباره  بهروز شعیبی 
داستان های مصطفی مستور نوشته شده است، گفته است: قصه 
بدون قرار قبلی از فروردین 1399 برای ما شروع شد. جلسات زیادی 
حتی با فیلم نامه نویس ها و اساتید مختلف داشتیم و درباره قصه 
ح های مختلف رفتیم و سرانجام به یکی از  حرف زدیم. ما سراغ طر
داستان های مصطفی مستور رسیدیم و این ایده جالبی شد که با خط 

اولیه ایده و تمی که ما در ذهنمان بود پیوند می خورد.
قرار قبلی« در  شعیبی درباره سختی تصویربرداری فیلم »بدون 
لوکیشن های مختلف گفته است: بخش عمده ای از فیلم برداری مان 
در شهر مشهد بود و من خیلی خوشحال هستم که دو سه نفر از بازیگران 
خیلی خوب و قدیمی مشهد هم در این فیلم بازی کردند، ازجمله رضا 
صابری که همه مشهدی ها و بچه های تئاتر با ایشان آشنا هستند. 
»بدون قرار قبلی« به نسبت بسیاری از کارها، فیلم سختی بود. معموال 
فیلم ها در یک شهر متمرکز هستند، ولی ما در برلین، تهران، مشهد و 
تایباد یعنی تا سرزمین زیبای خواف و نشتیفان فیلم برداری داشتیم. 
همان طور که این کار در فیلم نامه اش به ظاهر ساده، ولی در اجرا و 

پرداخت سخت بود، فیلم هم همین طور است.
گر از  این کارگردان همچنین درباره هدف ساخت این فیلم می گوید: ا
زندگی پرمشغله خود فاصله بگیریم، با خانواده هایی مواجه می شویم 
که روابط انسانی برای آن ها در اولویت قرار می گیرد. گاهی اوقات در 
قصه و نقطه  عطف به دنبال کنش یا کشمکش بیرونی می گردیم؛ اما در 
خ نمی دهد و هدفش  فیلم هایی چون »بدون قرار قبلی« این حالت ر

انتقال احساسی خاص به  مخاطب است. 

                                                                منبع: سامانه فیلیمو

        کارگردان:   بهروز شعیبی
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یه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان" نشر
 شماره  1280 

شنبه 28 خرداد ماه  1۴01     |    18 ذی القعده1۴۴3     |   18 ژوئن   2022

مدیر مسئول :  محمد جواد براتی      |    سر دبیر    :    سجاد  امیری فارسانی
دبیر تحریریه :  فاطمه براتی

یا       |    چاپ:  مؤسسه همشهری  ین فردای شرق آر طراحی:  مؤسسه نگارآفر

صاحب    امتیاز:       شرکت  فوالد مبارکه اصفهان    

Khabarnameh-Foulad
Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter 

Vol.25
No.1280
SUN. 18 JUN. 2022
www.msc.ir

Email: ceo@msc.ir                                                                                                                         :سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل

شماره سامانه پیامک :                                                                                                                                                                                                                                                         30003222

h t t p s : / / m s c . i r وب سایت:                                                                                                                      

http://aparat.com/msc.ir                                                                                                                                                                                                                                :  آپارات                             

https://t.me/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                                             :     تلگرام  

https://poopak.msc.ir/#/room/#pr:pws.msc.ir                                                                                                 :    پوپک

https://eitaa.com/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                            :     ایتا 

https://gap.im/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                                          :     گپ

)تحف العقول ، ص  470(

ت
س

 نی
ده

بن
ری

ع ف
متا

جز 
ی 

یز
ا چ

نی
ی د

گان
ند

ز
18

5 
ـــه

 آی
ن:

ــرا
مـ

ل ع
ه آ

ور
ســـ

هرگـــز حقیقـــت را قربانـــی مصلحـــت خویـــش نمی کنـــم. دکتـــر در 
گفـــت تـــا  ــا تـــرک  ۲۵ اردیبهشـــت ماه 13۵۶ تهـــران را به ســـوی اروپـ
کنـــد. ســـرانجام در روز  دورانـــی جدیـــد را بـــا مطالعـــه و مبـــارزه آغـــاز 
ک،  ـــا قلبـــی عاشـــق، اندیشـــه ای پـــا یکشـــنبه ۲9 خردادمـــاه 13۵۶ ب
گاه و ســـیمایی  ایمانـــی محکـــم، زبانـــی قاطـــع، قلمـــی توانـــا، روانـــی آ
کـــرد و عاشـــقان و  آرام به ســـوی آســـمان ها و آرامشـــی ابـــدی عـــروج 

گذاشـــت. ــا  دوســـتداران خـــود را در ایـــن فقـــدان تنهـ

   منبع: سامانه مشاهیر

جبهه هم فعالیت زیادی داشت؛ از تأسیس پایگاه 
بسیج مسجد تا احسان و کمک به نیازمندان و فقرا. 
هر شب در مساجد محل، کاس آموزش تکواندو 
به صورت رایگان برای جوانان برگزار می کرد و در کنار 
آموزش تکواندو زمینه جذب آنان به بسیج و آموزش 

نظامی و مباحث اعتقادی را فراهم می ساخت.
کی به آبی  در سال ۶3 که جنگ از عملیات های خا
گیری دوره غواصی  کشیده شده بود، مشغول فرا
و آموزش نجات غریق شد و پس از اتمام دوره در 
دریایی،  یگان  واحد  بنی هاشم،  قمر   ۴۴ تیپ 
مشغول خدمت گردید و تا زمان شهادت از غواصان 
خط شکن جنگ بود و به دلیل رشادت هایش یکی از 

بهترین غواصان اروندرود لقب گرفت.
او سرانجام پس از سال ها مبارزه و مجاهدت در تاریخ 
13۶۵/10/۴ در عملیات کربای ۴ در میان آب های 
نیلگون اروندرود به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

 فرازی از وصیت نامه شهید: عزیزان من، به فکر 
جمع  آخرت  برای  توشه ای  آیا  باشید  آخرتتان 
کرده اید؟ مگر کسی که به مسافرت می رود با دست 
خالی می رود؟ آن هم چه مسافرتی، ماقات با خدا 
با پیامبران با امامان! آیا با دست خالی شرمنده 

نخواهید شد؟

و برای به جریان انداختن آب، لوله ها را شیب دار 
طراحی کرده اند. یکی از موارد قابل توجه در این 
حمام، وجود تعداد زیادی فواره و جوی آب است 
که تقریبا همه جا دیده می شوند. این فواره ها باعث 
می شوند تا صدای دلنشین آب در فضای بسته حمام 
بپیچد و در همه جا به گوش برسد تا کسانی که برای 
شست وشو به گرمابه آمده اند، ساعتی به آرامش 

برسند و خاطر از دغدغه های روزمره بشویند.
یکی دیگر از نکات جالب این گرمابه، سیستم نوردهی 
آن است. روشنایی از روزنه هایی تأمین می شود که بر 
روی سقف گنبدی شکل حمام تعبیه گردیدهاست. 
در این روزنه ها شیشه های محدبی و عدسی شکل 
وجود دارد. خاصیت محدبی این شیشه ها عاوه 
بر جلوگیری از اتاف انرژی، باعث شکست نور شده 
و روشنایی را پخش می کند. در واقع مهندسان و 
معماران بنا از خاصیت ذره بین، برعکس استفاده 
نموده و به راحتی فضای داخل حمام را روشن 
گی جالب دیگر اینکه شیشه ها از یک  کرده اند. ویژ
طرف نور را عبور می دهند و کسی که در پشت بام 

باشد نمی تواند داخل حمام را ببیند.
ورودی حمام بزرگ یک فضای هشت ضلعی بوده 
که به هشتی مشهور است و پس از عبور از دو راهروی 
عمود بر هم به بینه )رخت کن( متصل می گردد. بینه 
یک هشت ضلعی کامل بزرگ است. پوشش طاق و 
گنبد آن بر روی هشت ستون سنگی قرار گرفته است. 
برای تأمین روشنایی بینه نورگیرهای شیشه داری 
به نام جامگاه در سقف تعبیه گردیده است. ازاره های 
کاشی کاری  بینه به فاصله 1۴0 سانتی متر دارای 
هفت رنگ با نقوش گل وبوته و برگ و اسلیمی بوده و 
قسمت باالیی تزئینات آهک بری سفیدرنگ با زمینه 
مشکی مربوط به دوران صفویه و نقاشی با موضوعات 

متنوع مربوط به دوران قاجار است.

 منبع:سامانه گردشگری اصفهان

گستردند، و تدریجا زمین های مسطح و قابل استفاده 
ع به وجود آمد.  کشت و زر برای زندگی انسان و 
مجموع این گسترده شدن ها به َدحواالرض تعبیر 

می شود.
به مسئله فوق هم در قرآن کریم و هم در روایات اشاره 
شده است. در قرآن کریم می خوانیم: »و زمین را بعد از 
آفرینش زمین و آسمان گسترش داد.« مراد از َدحیها 

که از ماّده َدْحو است، همان دحو االرض است.
در آیه دیگری می خوانیم: »و قسم به زمین و کسی 
که آن را گسترانید.« کلمه َطحیها از ماّده َطْحْو بر 
وزن َسْهْو هم به معنای انبساط و گستردگی و هم به 
معنای راندن و دور کردن و از میان بردن است و در 

اینجا به معنای گستردن است.
که روزه آن  این روز، جزء چهار روز معروفی است 
پاداش و ثواب هفتاد سال روزه را دارد. در روایات 
کید شده است  فراوانی بر فضیلت روز دحو االرض تأ
که به یک نمونه از آن ها اشاره می شود. امام هشتم 
)علیه السام( فرمود: روزه بگیرید، من امروز روزه دار 
هستم. عرض کردند: فدایت شویم، امروز چه روزی 
است؟ فرمودند: روزی است که در آن رحمت خداوند 
گیر شده، زمین گسترش یافته، کعبه نصب شده و  فرا

حضرت آدم )علیه السام( به زمین فرود آمده است.
 منبع:سامانه معارف اسامی


