
یادداشت مدیر مسئول

اطالعیه

صنایع بزرگ پیشران اقتصاد ملی کشورها هستند و بخش مهمی از 
اشتغال هر کشور وابســته به وجود این صنایع اســت. این شرکت ها با اتخاذ 
استراتژی های مناسب و استفاده صحیح از منابع می توانند اقتصاد کشور را 
متحول سازند و با حرکت روبه جلوی خود، چرخ صدها صنعت کوچک و بزرگ 

دیگر را به گردش درآورند.
بنگاه های  افتاد.  اتفاق  آسیا  کشورهای شرق  این پیشرانی در  بارز  نمونه 
چندکسب وکاری که از آن ها با عناوینی مانند گروه های پیشران یا توسعه ساز  یاد 
می شود، نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه کشورها به ویژه در کشورهای 
درحال توسعه ایفا کردند. گفته می شود در سال ۲۰۱۷ در کره جنوبی فروش ۱۰ شرکت 
بزرگ این کشور   برابر با 6۷.8 درصد تولید ناخالص ملی کره و ثروت آن ها معادل ۱۱۰ 
درصد تولید ناخالص ملی آن کشور بوده است. عالوه بر آن، این بنگاه ها بودند که 
اقتصاد کره جنوبی را متحول و این کشور را به صادرکننده لوازم خانگی، موبایل و 
خودرو مبدل ساختند. نتیجه اتکا به این شرکت ها آن است که امروزه، بیش از نام 
کشورهای پیشرفته شرق آسیا، نام برندها و صنایع بزرگ آن هابه گوشمان رسیده 
است؛ بنگاه هایی که عالوه بر نقش شگرف خود در ایجاد زیرساخت ها و توسعه 
کشور، میزان تمکن مالی و گردش درآمد بعضی از آن ها به مراتب از کل اقتصاد کشور 

و درآمد نفتی ما بیشتر است.
زنجیره فوالد ایران نیز به عنوان پیشران اقتصاد غیرنفتی کشور، همواره الگوهای 
بزرگ جهانی را پیش روی خود قرار داده و سعی کرده با بومی سازی آن ها مسیر تعالی 
خود را هموار سازد. ورود فوالد مبارکه و سایر شرکت های بزرگ کشور به عرصه تولید 

انرژی و ایجاد زیرساخت های حمل ونقل ریلی بر همین مبنا صورت گرفته است. 
ضعف در توسعه متقارن و متوازن کشور که به دالیل متعدد از بروکراسی نامنظم 
اداری تا تحریم های ظالمانه بین المللی عامل آن بودند باعث شد بنگاه های بزرگ، 
به عنوان هسته های اساسی توسعه و پیشرفت کشور، دست یاری خود را  به سوی 
خ سایر  دولت دراز کنند و با تمرکز بر رفع مشکالت و راه اندازی این هسته ها، چر
بخش ها را نیز به حرکت دربیاورند.در این میان موانعی در اقتصاد ایران شکل گرفته 
که هیچ گاه دولت ها به صورت اساســی در پی حل وفصل آن ها نبوده اند و گاهی بــا 
اقدامات اصالحی محدود، تنها سعی در تسکین دردها داشته اند. اینک الزم است با 
درک دقیق از شرایط خطیر کشور، امکان توسعه کمی، کیفی و متوازن کشور را فراهم 
ساخت و بدون بهانه در مسیر گره گشایی و مانع زدایی از فضای کسب وکار داخلی به 

نفع این صنایع گام برداشت.
به یاد داشته باشیم که دنیای آینده، دنیای رقابت های سخت و نزدیک در 
عرصه های داخلی و بین المللی است و هم افزایی صنایع بزرگ، عالوه بر توسعه 
کشور می تواند مزیت های رقابتی این شرکت ها را افزایش دهد. اتحاد، انسجام و 
هماهنگی بنگاه های بزرگ شرط الزم برای توسعه کشور است و ضرورت دارد برای 
مقابله با دشمنان تمام توان خود را بسیج و از کلیه ظرفیت ها به نحو شایسته تری 
استفاده کنیم. از جانب دولت نیز ضرورت دارد تا با تسهیل فضای سرمایه گذاری 
این گروه و تصویب قوانین تشویقی و پرهیز از اعمال سیاست هایی که باعث کندی 
این فعالیت ها و پدید آمدن فعالیت های رانت جویانه می شود، زمینه تسریع در 

بهره برداری از این پروژه ها  فراهم شود.

صنعت فوالد ظرفیت برندسازی ملی را دارد

شرایط استفاده دانشجویان از خدمات بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی

 نصب و راه اندازی جرثقیل های سقفی
 فوق استراتژیک ٣٢٠ تنی در فوالد مبارکه

تقدیر نماینده مبارکه
 از رکوردشکنی فوالد مبارکه

  در عرصه تولید و خودکفایی

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه؛

یت های رقابتی جدید به ایجاد مز
 در گروه فوالد مبارکه نیازمندیم

مدیر ایمنی، بهداشت حرفه ای، و محیط زیست فوالد مبارکه  از راهکارهای 
حفاظت از محیط زیست در این شرکت می گوید؛

 رویکرد تکنولوژی محور فوالد مبارکه 
در راستای توسعه پایدار

در فراقت ای جواداالئمه )علیه السالم( 
ای یگانه یادگار علی بن موسی الرضا )علیه السالم(

آسمان خون رنگ است

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ صورت گرفت؛

 برگزاری مجمع عمومی سالیانه 
شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در سومین نشست کمیته 
ح کرد: حفاظت فنی و بهداشت کار مطر

نقش بسزای نظم و ترتیب محیط کارگاه 
3 5 در ایجاد شرایط ایمن 8
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 مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته تحول
 این شرکت تأکید کرد:

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان:

 ضرورت ایجاد نظام نوآوری
 در فوالد مبارکه

 فوالد مبارکه 
فعالیت های گسترده ای  در زمینه 

کاهش مصرف آب داشته است

با هدف تسهیل فرایند تولید ماشین های ریخته گری صورت گرفت؛

دانشجویان نیز مانند بسیاری از اقشار کشور می توانند تحت پوشش بیمه تأمین 
اجتماعی قرار گیرند و از خدمات این سازمان بر اساس ضوابط زیر استفاده 
نمایند. این بیمه در ردیف صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار می گیرد و جزو سابقه 

کار مشمولین محسوب می گردد.
شرط سنی بیمه دانشجویی: دانشجویان باید بین ۱8 سال تا ۵۰ سال سن   
داشته باشند )درصورتی که متقاضی بیش از ۵۰ سال سن داشته باشد، باید معادل 
گر شخصی دارای ۱۰ سال  مازاد سن خود، سابقه بیمه پردازی قبلی داشته باشد و ا

سابقه قبلی باشد، از شرط سنی معاف است(.
کارت معتبر دانشجویی: دانشجویان متقاضی برای ثبت نام می بایست گواهی   

و کارت معتبر دانشجویی ارائه کنند.
خدمات درمانی بیمه پردازان دانشجو: چنانچه دانشجو به تبع بیمه پردازی   
والدین تحت پوشش درمان باشد، می تواند بدون پرداخت حق سرانه درمان از 
خدمات درمانی نزد آن سازمان برخوردار گردد. بیمه شدگان دانشجوی دارای افراد 
تحت تکفل نیز می توانند با پرداخت حق سرانه درمان متناسب با تعداد افراد تحت 
کز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و  تکفل خود از امکانات مرا
کز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده نمایند. امکانات مرا

نرخ پرداخت حق بیمه دانشجویی و خدمات قابل ارائه متناظر آن:  
- نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد )۱۲ درصد سهم بیمه شده + ۲ درصد سهم دولت( 

شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی

- نرخ پرداخت حق بیمه ۱6 درصد )۱۴ درصد سهم بیمه شده +۲ درصد سهم دولت( 
شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی

- نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ درصد )۱8 درصد سهم بیمه شده +۲ درصد سهم دولت( 
شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی

شرایط بیمه پردازی دانشجوی مستمری بگیر: درصورتی که دانشجو از   
مستمری بازماندگان استفاده می کند می تواند راسا بیمه پردازی داشته باشد 

)پرداخت حق بیمه دانشجویی مانع از دریافت مستمری بازماندگان نخواهد بود(.
محاسبه سوابق پرداخت حق بیمه دانشجویی: با پرداخت حق بیمه،   
سوابق بیمه ای در سامانه بیمه پردازی آن سازمان ایجاد می شود و در احراز شرایط 
تعهدات بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی )بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی( 
تأثیرگذار است. بعد از پایان دوران دانشجویی، این بیمه شدگان می توانند سوابق 
بیمه ای خود را با اشتغال در کارگاه ها، شرکت ها، مشاغل آزاد و بیمه پردازی به طور 

اختیاری تکمیل کنند.
انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان و پرداخت حق بیمه: متقاضیان دانشجو   
می بایست با ورود به سامانه خدمات الکترونیکی سازمان تأمین اجتماعی به آدرس 
گیر خانواده ایرانی/  es.tamin.ir منوی بیمه شدگان/بیمه شدگان خاص/ بیمه فرا
انعقاد قرارداد دانشجویی، نسبت به عقد قرارداد بیمه و پرداخت حق بیمه در مهلت 

مقرر اقدام کنند.
امور اداری

برنامــه حضور مدیران در رادیوم فوالد
یف د یــرر مد ســمت  و  م  نــا

وش هــای تولیــد ی و ر ژ علی رضــا مولــوی زاده، مدیــر متالــور

معامــات کمیســیون  مدیــر   ، نیکفــر منوچهــر 

ــگاه ها آزمایش ــر  ــی، مدی ــر صالح امی
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انتشار گزارش تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت
گزارش تحول در بخش صنعت، معدن و تجارت با رویکرد حکمرانی نوین بخش صنعت، معدن و تجارت از سوی وزارت صمت، منتشر شد.

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه ها در سال ۱۴۰۱
وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار دست اندرکاران 
کنگره ملی شهدای عشایر که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد، با 
اشاره به تعبیر امام بزرگوار از عشایر به عنوان ذخایر کشور، 
برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم 
با عشایر دانستند و گفتند: امروز تکیه بدخواهان ایران و اسالم 
به جنگ نرم است؛ بنابراین همه آحاد ملت ازجمله عشایر به 
امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند. البته در کار فرهنگی همچون 
تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و 

اندازه گیری قرار بگیرد.
رهبر انقالب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل تالش های 
پرشمار بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته، گفتند: هدف از این 
تالش ها وادار کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون 
تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند؛ بنابراین عشایر 

ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند.
کاری عشایر در دوران انقالب و دفاع مقدس را جلوه  ایشان فدا
دیگری از وفاداری آنان دانستند و خاطرنشان کردند: عامل اصلِی 
وحدت، پیشرفت و ازخودگذشتگی مردم ازجمله عشایر، عامل 
»دین« بود که امام بزرگوار با استفاده از آن عنصر حیاتی، انقالب را 
به پیروزی رساند و پس از انقالب نیز در مقابل انبوه پشتیبانی های 
قدرت های بیگانه و دولت های مرتجع از صدام به منظور از پا 

درآوردن انقالب، موجب مصونیت و حفظ کشور شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شهیدان را مظهر زیبا و باشکوه ایمان 
کید بر نقش منحصربه فرد انگیزه دینی در  دینی خواندند و با تأ
مجاهدت رزمندگان و همچنین صبر و آرامش خانواده های 
شهدا، گفتند: البته بعضی ها که سروکاری با دین ندارند به دنبال 
دست بردن در انگیزه های دینی شهدا و رزمندگان هستند، اما 
نباید انگیزه های عزتمندانه شهدا را به چیزی کمتر از انگیزه دینی 

و کسب رضای خداوند فروکاست.

درمحضر والیت

یادداشت

خـبــــــــــــــــــر

برنامه دشمن القای بن بست و 
کارنابلدی مسئوالن است

ضرورت ایجاد نظام نوآوری در فوالد مبارکه 
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در 
جلسه کمیته تحول این شرکت اظهار کرد: موضوع 
نوآوری موضوعی است که در سال های گذشته در 
ح است، اما بحثی که  کنون نیز مطر ح بوده و هم ا فوالد مبارکه مطر
امروز وجود دارد و باید آن را بررسی کرد چگونگی به وجود آوردن 
نظام نوآوری، نهادینه کردن آن و تبدیل این اتفاق به جریانی غالب 

در سازمان است.
کثری از ظرفیت های  وی افزود: رویکرد فوالد مبارکه استفاده حدا
موجود است که این مهم نیاز به نوآوری، توسعه سرمایه های انسانی، 
توسعه کّمی، کیفی و متوازن دارد. این نوآوری باید با فناوری های نوین 
که هیچ یک از این رویکردها بدون نوآوری و فناوری  همراه شود، چرا

دست یافتنی نخواهند بود.
ضرورت ایجاد سازمانی »دو سو توان« برای پیشبرد اهداف

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: صنعت سبز یکی از 
شاخص هایی است که به عنوان ضرورت مطرح  شده و این موضوع نیز 
بدون نوآوری، قابل دست یابی نیست. موضوع این است که چگونه 
می توانیم درون و بیرون سازمان را با یکدیگر هماهنگ کنیم تا از همه 
کتشاف  ظرفیت های سازمانی »دو سو توان« بهره ببریم تا هم در ا
و هم در عملکرد قوی عمل کنیم. البته مقدمات این کار پشت سر 
گذاشته شده و می خواهیم عملیاتی به این عرصه وارد شویم و در 
نقطه ای هستیم که کارهای انجام شده در قالب یک نظام در حال 

شکل گیری است.
وی اذعان داشت: فوالد مبارکه در زمینه سرمایه های انسانی، دارای 
نیروهای نخبه ای در جای جای سازمان است و باید با شناسایی این 
نیروهای نخبه، بتوانیم آن ها را ارتقا دهیم که این موضوع نیاز به ایجاد 

سازوکار دارد.
طیب نیا تصریح کرد: ما به تشکیل اتاق فکرهای سازمان یافته با حضور 

ج از شرکت در عرصه های مختلف نیازمندیم تا  عناصر داخل و خار
این حلقه اتصال شکل بگیرد و جلسات آن ها به صورت منظم برگزار 
شود و هسته های اولیه این اتفاق مهم در فوالد مبارکه رقم بخورد. ما 
باید بتوانیم در عرصه های موردنیاز، نیروهای نخبه داخلی را که هنوز 
شناسایی نشده اند شناسایی کنیم و از افراد بیرون سازمان نیز برای 

همفکری با این عزیزان بهره بگیریم.
کید کرد: ایجاد ساختارهای آموزشی برای افراد نخبه یکی دیگر  وی تأ
که این افراد باید در  از نکات مهمی است که باید به آن توجه شود، چرا
مسائل روز، دانش کافی پیدا کنند تا بتوانند در زمینه های دارای اولویت 
برای سازمان نوآوری داشته باشند. ایجاد ساختارهای انعطاف پذیر نیز 

یکی از نکات دیگری است که باید به آن توجه شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: در همه راهبردها و دیگر امور در 

فوالد مبارکه موضوع نوآوری باید رواج پیدا کند و حتی بین سرمایه های 
انسانی نیز موضوع نوآوری باید تبدیل به یک فرهنگ و جریان غالب 

تبدیل شود.
وی متذکر شد: دانش بنیان شدن و استفاده از شرکت های دانش بنیان 
در مأموریت های شرکت فوالد مبارکه یکی از بخش های رویکرد نوآوری 
است و ما باید این عرصه را به شکل جامعی حفظ کنیم؛ بنابراین رویکرد 
نوآورانه باید در همه ساختارهای سازمان جریان داشته باشد و موضوع 
تحول دیجیتال یکی از بخش هایی است که باید در نوآوری داشته باشیم.

اعمال محدودیت برق در تابستان
کبری محمدی معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه نیز در  عباس ا
این جلسه اظهار کرد: از یک سو محدودیت های برق چند روزی است 
که شروع شده و در حال افزایش است و از سوی دیگر تعمیرات نیز در 

جای جای خطوط تولید شده و میزان آن در حال افزایش است.
وی افزود: برای تحقق مسائل ایمنی مربوط به تعمیرات و نظمی که باید 
کم باشد، برنامه ریزی هایی انجام شده تا مثل قبل این  در شات دان ها حا

موضوعات به دقت پیگیری شود.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: بستری برای 
بهسازی پولپیت های نواحی تولید ایجاد شده تا بتوانند نیازهای خود را 
در این زمینه عملی کنند و کار خود را به نتیجه برسانند تا فضای راحتی 

برای کارکنان ایجاد شود.
وی اذعان داشت: در عرصه تولید در نواحی و دیگر نقاط شرکت باید 
نظم و هماهنگی بیشتری در امور مختلف به وجود آید تا ایمنی در 
کثر ظرفیت  شرکت افزایش پیدا کند و در نهایت بتوانیم تولید را با حدا

انجام دهیم.

پروژه های  اجرای  مدیر  خرمی،  محمدحسین 
فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد از نصب و راه اندازی جرثقیل های سقفی فوق 

استراتژیک ۳۲۰ تنی ماشین های ریخته گری در این شرکت خبر داد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اهمیـــت نقـش ایـن پــــروژه در تحقـــــق 
رکوردشـکنی های تولیـد در فـوالد مبارکه خاطرنشـان کرد: نظـر به اینکه 
حدود ۵۰ درصد توزیع مذاب در سـالن ال-اف ناحیه فوالدسازی فوالد 
مبارکه بین ماشین های ریخته گری مداوم وظیفه جرثقیل های شماره 
۱۳ و شماره ۱۴ این شرکت است، این جرثقیل ها طی سال های گذشته 

در اثـر پایـان عمـر مفیدشـان، دچـار مشـکالت فراوانـی شـده بودند.
مدیر اجرای پروژه های فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: 
در همین راستا موضوع خرید، نصب و جایگزینی ۳ دستگاه جرثقیل 
سقفی تیمینگ ۳۲۰ تنی جدید و با تکنولوژی روز مطرح گردید و با همت 
کلیه متخصصان مجموعه های درگیر در ناحیه فوالدسازی، همچون 
واحد راهبری و تعمیرات جرثقیل های ناحیه فوالدسازی، واحد اجرای 
پروژه های این ناحیه، واحد بازرسی و فنی، واحد امور مهندسی و واحد 

خرید اقدام به تهیه اسناد فنی و انتخاب پیمانکار گردید.
وی ادامه داد: پس از آن، در جریان خرید و اجرا، علی رغم وجود 
تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشور و همچنین بروز پاندمی کرونا که 
باعث بروز مشکالتی همچون عدم امکان تبادل متخصصان و برقراری 
ارتباط مستقیم با سازنده ماشین و همچنین محدودیت در جلسات 
و تبادل نظر فنی شد، کارشناسان و متخصصان مجرب فوالد مبارکه 
موفق شدند با تکیه بر دانش فنی داخلی خود و کمک پیمانکاران داخل 
کشور نسبت به نصب و راه اندازی موفق جرثقیل شماره ۱۴ در پایان 
اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اقدام کنند. این موضوع به عنوان تجربه ای جدید 
در جهت ارتقای سطح دانش فنی و خودباوری متخصصان صنعت فوالد 
کشور حائز اهمیت است و در همین راستا جرثقیل شماره ۱۳ )کرین دوم( 

نیز جهت راه اندازی در دست پیگیری است.
خرمی از زحمات کارکنان واحد اجرای پروژه های فوالدسازی و مدیریت 
اجرای پروژه های آهن سازی، مدیریت و  کارکنان ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم، واحدهای اتوماسیون و بازرسی فنی، حمل ونقل 
جاده ای، امور قراردادهای خرید، تعمیرگاه مرکزی، واحد تعمیرات 
مرکزی، ایمنی و آتش نشانی، انتظامات و ترافیک، انبارها و گمرک، 
واحد بیمه و همچنین شرکت فنی و مهندسی فوالد مبارکه و پیمانکاران 
مربوطه و سایر عوامل و نهادهای ذی ربط که مستقیم و یا غیرمستقیم 
در طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی این جرثقیل ها مشارکت 

داشتند، سپاسگزاری کرد.
نقش گلوگاهی این پروژه در فرایند و مسیر تولید تختال

مسعود نجفی، کارشناس اجرای پروژه  ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد 
مبارکه، در این خصوص اظهار کرد: به منظور سرویس دهی در فرایند تولید 
ماشین های ریخته گری و کوره های پاتیلی، جرثقیل سقفی تیمینگ 

جدید با ظرفیت قالب های ۴۰، ۱۱۰ و ۳۲۰ تن با اسپن ۱۲ متر در ارتفاع ۲8 
متری سالن ریخته گری با موفقیت نصب و در آخرین هفته اردیبهشت ماه 

سال ۱۴۰۱ راه اندازی و در خط تولید قرار گرفت.
وی افزود: ازآنجا که این جرثقیل ها وظیفه انتقال پاتیل مذاب به 
ماشین های ریخته گری و کوره های پاتیلی دارد، در گلوگاه فرایندی 

فوالدسازی قرار گرفته و نقش آن در مسیر تولید بسیار حیاتی است.
کثر بار، عامل  ایجاد تناسب بین ظرفیت ماشین با حدا

تعیین کننده اقتصادی بودن نوع مکانیسم
کارشناس اجرای پروژه ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه گفت: از 
طرفی در ماشین آالت باربرداری، مقوله کالس کاری و ایجاد تناسب بین 
کثر بار، عامل تعیین کننده اقتصادی بودن نوع و  ظرفیت ماشین با حدا

تیپ مکانیسم است.
کید کرد: برای تعیین کالس کاری مناسب، در استانداردهای  وی تأ
طراحی و ماشین سازی حمل مواد، ۲ پارامتر در نظر گرفته می شود. 
ابتدا تعداد یا زمان بهره برداری روزانه و سپس طیف بار مدنظر است که 
جرثقیل های مورداشاره )جرثقیل شماره ۱۳ و شماره ۱۴ جدید( در گروه 
کچر یا بدنه جرثقیل اغلب تحت  فوق سنگین قرار می گیرند، یعنی استرا
باری نزدیک به بار نامی و یا به ندرت بار نامی خواهد بود. در این میان 
کچر  فلزی و  عملکرد مکانیسم های  تعداد سیکل تنشی بار  وارده به استرا
کس( تعیین کننده طول عمر  محرک)مانندمجموعه های موتور- گیربا

مفید یا همان سن تخریب جرثقیل  است.
افزایش ضریب آماده به کاری جرثقیل و عدم توقف آن 

تحت عوامل مختلف
نجفی با اشاره به مزایای این جرثقیل ابراز داشت: کالس کاری این 
جرثقیل A8M8 و در طیف بار فوق سنگین است و از مزیت های مهم 
این جرثقیل می توان به طرح منحصربه فرد مسیر انتقال انرژی با ۲ خط 
تغذیه مشترک DC  باس بار  ریجنریتیو  )بازیافت کننده مجدد انرژی 

الکتریکی( اشاره کرد.
وی بیان کرد: این مهم باعث افزایش ضریب آماده به کاری جرثقیل و 
که تجهیزات در ۲ مسیر  عدم توقف آن تحت عوامل مختلف می شود، چرا
تغذیه به صورت گروهی )شامل کلید هوایی اصلی و ال  سی ال فیلترها و 
ماژول درایوهای AFE  دی سی / ای سی ساز  و  ماژول درایوهای کنترل 
موتور( همگی می توانند در صورت بروز خطا یا خرابی، هر تجهیز با تجهیز 

هم نام خود، به صورت ریدندانت جایگزین یکدیگر شود.
بررسی مزایای پروژه

کارشناس اجرای پروژه ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه عنوان 
 داشت: از دیگر مزایای این جرثقیل عملکرد قالب اصلی ۳۲۰ تن و کار با 
۲ موتور و یا تک موتور است؛ بدین صورت که با بهره گیری از گیربکس 
خاص که ترکیبی از پالنتری و پارالل شفت )چرخنده های منظومه ای 
و شفت موازی( است از ۲ ورودی توان، یعنی ۲ موتور الکتریکی ۳۱۵ 

کیلوواتی استفاده شده است.

وی یادآور شد: قالب اصلی جرثقیل در هنگام حمل پاتیل مذاب 
می تواند در حین عملیات باربرداری با ۲ موتور و سرعت کامل در حالت 
عادی کار کند و در صورت خرابی یکی از موتورها، قالب با یک موتور و 
نصف سرعت مرحله عادی قادر به انجام کلیه فرایندهای خود بدون 

توقف جرثقیل است.
توانمندی  مطابق  تجهیزات،  تأمین  و  خرید  کرد:  تصریح  نجفی 
ح به علت  تأمین کنندگان تراز اول فوالد مبارکه و احتمال تغییر طر
محدودیت تأمین کنندگان و انجام فاز ساخت در شرایط تحریم، کار بسیار 
طاقت فرسا و زمان بری بود که البته این مهم با درایت و پیگیری های کلیه 
واحدهای درگیر در فوالد مبارکه به بهترین وجه ممکن صورت پذیرفت.

وی متذکر شد: با توجه به گستردگی دانش فنی و تکنیکال روز تجهیزات 
مکانیکی و الکتریکی و کنترلی به کاررفته در ۲ دستگاه جرثقیل پروژه 
مورداشاره، عملیات مونتاژ، نصب، تست و راه اندازی چنین ماشین آالتی 
بسیار حساس و زمان بر است که با اتکا به دانش و تجربه فنی کارکنان 
فوالد مبارکه و با بهره گیری از سایر ظرفیت های فنی داخل کشور، این 
مهم علی رغم موانع فیزیکی موجود در محل، در زمانی کم به انجام رسید.
کارشناس اجرای پروژه ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه اضافه 
کرد: در شرایط تحریمی تحمیل شده به کشور، کلیه عملیات نظارت و 
سوپروایزری تخصصی این پروژه با تکیه بر دانش داخلی فوالد مبارکه و 

متخصصان داخل کشور انجام گرفته است.
وی با اشاره به شرایط و محدودیت های فضای نصب و فرایندهای 
فوالدسازی گفت: جهت ایجاد فضای نصب برای ۲ دستگاه جرثقیل 
شماره ۱۳ و ۱۴ با رعایت توالی موقعیت بین جرثقیل های موجود سالن، 
الزم بود ابتدا پلتفرم جدیدی برای نصب بنا کنیم که بدین منظور، 
توانستیم ردیف ال جی سالن ناحیه فوالدسازی را به دلیل محدودیت 
کثر به طول ۱8 متر افزایش  فضا در اثر هم جواری تجهیزات موجود، حدا

دهیم.
حل مشکالت فنی با اتخاذ راهکارهای هوشمندانه

نجفی خاطرنشان کرد: یکی از معضالت بزرگ در مرحله نصب، فضای 
محدود سایت و تداخل فضای نصب با فضای ماشین شماره ۵ 
ریخته گری بود که به تناسب پیشرفت عملیات نصب، ریسک تداخل در 
فرایند تولید در سالن افزوده می شد. این معضل ما را محدود به استفاده 
از جرثقیل بوم خشک ۴۰۰ تنی و ایجاد Opening در محل سقف پلتفرم 

جدید کرد.
وی اذعان داشت: با توجه به شرایط دشواری که در نصب قطعات 
اصلی جرثقیل شماره ۱۴ وجود داشت، جهت نصب جرثقیل شماره۱۳، 
با محدودیت های بیشتری مواجه بودیم که برای حل این مشکل و 
جلوگیری از بروز تداخل با تولید ماشین شماره ۵ ریخته گری، طی جلسات 
مکرر با بهره برداری و اتخاذ راهکاری هوشمندانه در چندین مرحله و با 
استفاده از زمان های تایم اوت ریخته گری، برای حرکت جرثقیل شماره ۱۴ 

و باز کردن فضا جهت نصب جرثقیل شماره ۱۳ اقدام کردیم.

 نصب و راه اندازی جرثقیل های سقفی
 فوق استراتژیک ٣٢٠ تنی در فوالد مبارکه

کید کرد: مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته تحول این شرکت تأ

 رهبر انقالب اسالمی 
در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر:

محمدحسین خرمی
 مدیر اجرای پروژه های فوالدسازی

مسعود نجفی
 کارشناس اجرای پروژه ناحیه فوالدسازی

سرمایه انسانی کارآمد؛  تضمینی
 برای موفقیت هر سازمان

مدیریت سرمایه انسانی )HCM( فرایندی است که در 
آن کارفرما کارکنان خود را به عنوان سرمایه در نظر می گیرد و در 
ارتقای عملکرد آن ها سرمایه گذاری می کند. در واقع مدیریت 
سرمایه انسانی مجموعه ای کامل از شیوه های سازمان برای 
استخدام، ایجاد انگیزه، توسعه و بهینه سازی کارکنان و بهبود 
عملکرد کارکنان )به عنوان یک دارایی نامشهود( به منظور به 

کثر رساندن ارزش تجاری آن هاست حدا
 مدیریت سرمایه انسانی عمدتا حول چهار محور می چرخد:

۱- استخدام افراد مناسب: انتخاب کارمند الیق کلید موفقیت 
هر شرکت است. هیچ چیز به اندازه توانایی انتخاب کارکنان 
مناسب در ساختن آینده سازمان اهمیت ندارد. یک اشتباه در 
انتخاب به تنهایی می تواند به شکست یک حوزه مهم یا شکست 
کل سازمان منجر شود. اولین قانون مدیریت به انتخاب مربوط 
می شود. تقریبا ۹۵ درصد موفقیت یک سازمان در درجه اول به 

افرادی بستگی دارد که برای کار در آن سازمان انتخاب شده اند.
۲- توسعه شغلی برای کارکنان: توسعه کارکنان که از طریق برنامه 
توسعه شغلی کارکنان اجرا می شود، به سازمان امکان می دهد تا 
به طور مداوم بر کارکنان خود سرمایه گذاری کند تا آن ها بتوانند به 
شکوفایی برسند. توسعه کارمندان برای دست یابی به اهداف 
شغلی و شخصی کارکنان، مهارت و دانش و تجربه آن ها را بهبود 

می بخشد.
۳- مربی گری: در محیط های کاری مدرن، کارکنان دوست دارند 
کارکنان دانشی باشند، یعنی افرادی که مهارت های خاص دارند 
و دارای تجارب عمیق و منحصربه فردی در یک صنعت هستند 
که تکرار آن غیرممکن است. امروزه کارکنان دوست دارند به جای 
ورود به محیط کار، انجام وظایف و ترک محل کار، سهمی در خود 
کار داشته باشند. درنتیجه آن ها منبع اصلی ایده های سازمان 
ح شدن آن در جامعه هستند. سازمان یا شرکت  و عامل مطر
برای طراحی و ساختن بهترین محصول ممکن یا ارائه بهترین 
خدمات، به کارکنان خود اعتماد می کنند. سودآوری و موفقیت 
هر کسب وکار بستگی به حضور کارکنانی دارد که انگیزه الزم و کافی 

داشته باشند.
۴- اعمال روش های مختلف برای بهبود عملکرد کارکنان: 
کارکنان مهم ترین سرمایه های هر سازمان هستند و عملکرد آن ها 
نقش زیادی در موفقیت و پیشبرد اهداف سازمانی دارد. به همین 
دلیل باید زمینه های رفتار کارکنان را شناسایی کرد، عوامل مؤثر بر 
آن را شناخت و شیوه های مناسب و درعین حال مبتکرانه و مؤثری 

برای بهبود رفتار و افزایش عملکرد کارکنان طراحی و اجرا نمود. 
 مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی

با هدف تسهیل فرایند تولید ماشین های ریخته گری صورت گرفت؛
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شرایط وام ۵ میلیارد تومانی برای واحدهای تولیدی
صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک جزئیات وام ۵ میلیارد تومانی برای واحدهای تولیدی را اعالم کرد.

شاخص های کالن نمایانگر بهبود چشم انداز اقتصاد ایران
با وجود تنگناهای اقتصادی مردم، شاخص های کالن از بهبود وضعیت و حرکت صحیح این شاخص ها برای حل مشکالت اساسی کشور حکایت دارد.

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

کشور  کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی در  در چهارمین 
گرجستان مقاله ای با عنوان »تهیه کتاب راهنمای جامع آموزش ایمنی پرسنل 

جدیدالورود به خطوط تولیدی برای اولین بار در شرکت فوالد مبارکه«
 Preparation of a comprehensive guidebook for safety training of new personnel
entering the production lines for the first time in Mobarakeh Steel Company

توسط همکاران ناحیه نوردسرد،  محمدرضا یعقوبی نیا  شیفت فورمن واحد خطوط نهایی، 
کساری رئیس واحد خطوط  محسن زارع مدیر محصوالت پوشش دار ناحیه نورد سرد، رامین خا

نهایی و شعبان قاسمی مسئول ایمنی نورد سرد در اردیبهشت ماه سال جاری ارائه شد.
محمدرضا یعقوبی نیا در این خصوص بیان داشت: مطالعات نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد 
حوادث ناشی از کار به علت رفتارهای ناایمن و خطاهای انسانی روی می دهد؛ بنابراین  مهم ترین 

راه افزایش رفتارهای ایمن و کاهش رفتارهای غیر ایمن، آموزش کارگران در زمینه ایمنی است.
شیفت فورمن واحد خطوط نهایی تصریح نمود: این مقاله، برای اولین بار، یک مرجع و الگوی 
کامل آموزش تصویری، جهت کمک به یادگیری و رفع نیازهای آموزشی ایمنی پرسنل به ویژه افراد 
جدیدالورود )ممکن است از واحدهای دیگر آمده باشند یا جدید االستخدام باشد( به خطوط تولید 
شرکت و آشنایی آن ها با نکات و دستورالعمل های کاری و ایمنی، افزایش سطح دانش فنی، بهبود 
عملکرد و بهره وری فرد، استفاده بهینه از تجهیزات و آشنایی با اقدامات اصالحی و نکات ایمنی 

خطوط تولید در جهت کاهش ریسک خطرات، کاهش خرابی تجهیزات و نهایتا حفظ سالمتی و 
ایمنی نیروی انسانی به عنوان سرمایه های اصلی شرکت فوالد مبارکه ارائه می دهد.این راهنما برای 
اولین بار در خطوط اصالح ۳ و ۴ ناحیه نورد سرد شرکت مورداستفاده قرار گرفت و نتایج بسیار مؤثری 

در کاهش ریسک خطرات ایمنی و جلوگیری از به وجود آمدن حوادث ایمنی را به همراه داشت.
ع، مدیر محصوالت پوشش دار ناحیه نورد سرد نیز اضافه نمود: در حال حاضر با توجه  محسن زار
به رشد صنعت، تکنولوژی و پیچیدگی خطرات و به منظور جلوگیری و کاهش عواقب جانی و مالی 
ناشی از وقوع حوادث، مدیریت و کنترل ریسک ها و همچنین آموزش مفاهیم شناسایی خطرات و 
ارزیابی ریسک، شناخت روش ها، تکنیک ها و استفاده از آن ها در ایجاد سیستم ایمنی واحدهای 

تولیدی و صنعتی، امری ضروری است.
 وی در ادامه به مهم ترین اصل ایمنی یعنی آموزش که در زمینه کاری و فرهنگ هر فرد اشاره کرد و 
اضافه نمود: وجود یک کتاب آموزشی مرجع، طبق استانداردها و دستورالعمل های کاری و ایمنی 
شرکت همراه با تصاویر جهت شبیه سازی بهتر موقعیت ها و انتقال مفاهیم می تواند بسیار مؤثر باشد.
گونی  مدیریت محصوالت پوشش دار ناحیه نورد سرد یادآور شد: تصاویر، کارکردها و نقش های گونا
دارند که از مهم ترین آن ها می توان به افزایش جذابیت مطالب، ایجاد عالقه و انگیزه بیشتر در 
خواننده، جلوگیری از خستگی خواننده، مخصوصا کمک به فهم مطالب خاص دارد که در این مقاله 

روش نوینی در آموزش پرسنل جدیدالورود به خطوط تولیدی ارائه شده است.

گر بخواهیم مجموعه  کساری، رئیس واحد خطوط نهایی نیز در ادامه اظهار داشت: ا رامین خا
خطوط نهایی که مشتمل بر 8 خط تولید است را به عنوان یک جامعه کوچکی از کل مجموعه های 
تولیدی مجتمع فوالد مبارکه در نظر بگیریم، این نوع نگاه به ایمنی راهکار بسیار مفیدی برای مقابله 

با حوادث ایمنی و کاهش ریسک حوادث بوده است.
وی افزود: در این کتاب تصاویری از نقاط حادثه خیز و تصاویری از انجام یک فعالیت هم زمان 
به صورت ایمن و ناایمن در کنار هم آورده شده و در پایان با مقایسه آن ها به تشریح هر کدام این موارد 
پرداخته شده است. این نوع آموزش مصور بسیار اثربخش است و توانسته به عنوان یک مرجع کامل، 
مجموعه ای از نکات فنی و ایمنی را در قالب یک کتاب جامع در واحد خطوط نهایی گرد آوری کند.
 شعبان قاسمی، مسئول ایمنی نورد سرد در این خصوص یادآور شد: با توجه به بررسی های 
انجام شده و نظرخواهی از پرسنل شرکت کننده در دوره های آموزشی فوق و تهیه کتاب ایمنی، این 
کتاب شامل اقدامات مؤثر و مهمی در بخش آموزش های ایمنی این واحد است که همواره مورد تأیید 
ایمنی ناحیه هم بوده است. همچنین تجربه موفق در زمینه پارامترهای ایمنی که از تهیه این کتاب 

به دست آمده است می تواند در سطح ناحیه اجرا و پیاده سازی شود.
محمدرضا یعقوبی نیا در پایان از زحمات مهدی طاهریان، مهدی گودرزیان، مهدی صفازاده و 
مسعود آقاسی و همچنین پرسنل خط ۳ و ۴ شیفت D، همکاران واحد خطوط نهایی که همواره 

مشوق و حمایت کننده اصلی در تهیه کتاب و ارائه این مقاله بوده اند، تشکر و قدردانی کرد.

ارائه مقاله ایمنی در چهارمین کنفرانس بین المللی بهداشت، بحران و ایمنی در کشور گرجستان

یادداشت

گره هایی که با  فکر باز می شوند
رهبر معظم انقالب هرساله در اولین روز از هر سال 
جدید، با انتخاب یک شعار خط مشی آن سال را برای 
فعاالن صنعت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ...تعیین 
می فرمایند. در اولین روز از سال ۱۴۰۱ ایشان شعار سال را 

»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« قرار دارند.
که می تواند راهبرد شرکت ها و فعالین  بر اساس این شعار 
اقتصادی باشد، بسیاری از شرکت ها ره نگاشت خود را خیلی 
که مثل  کردند. این شعار  سریع ترسیم و شروع به فعالیت 
سال های قبل اقتصادی بود، نشان از اهمیت و نگاه ویژه رهبر 
انقالب به حوزه تولید دارد. این یعنی بسیاری از مشکالت کشور 
با افزایش تولید ملی، رونق بخشیدن به آن و جهش در تولید 
حل می شود و تالش در بخش تولید شاه کلید فائق آمدن بر 
چالش های جاری است؛ چالش هایی که امروز به ویژه در حوزه 
اقتصادی و معیشتی گریبانگیر مردم شده و می توان از آن به عنوان 

اولین دغدغه مردم یاد کرد.
فوالد مبارکه به عنوان برترین تولیدکننده ورق های فوالدی در 
خاورمیانه و شمال آفریقا، همواره از سال های گذشته، عمل به 
منویات رهبری را در دستور کار خود قرار داده و تالش کرده در 
این راستا گام های مؤثری بردارد که ۳۱ رکورد تولید به دست آمده 
در گروه فوالد مبارکه در ۳۱ روز از فرودین ماه ۱۴۰۱ گواهی بر این 
مدعاست.رکوردهای اردیبهشت ماه در شرکت فوالد مبارکه 
که در این ماه نیز این شرکت  نیز نباید مغفول بماند، چرا
خوش درخشید و ۴ رکورد ارزشمند خود را در زمینه تولید آهن 
گرم و تختال دوباره بهبود بخشید. نکته  کالف  اسفنجی، 
اینجاست که این رکوردها تنها با برنامه ریزی برای افزایش 
کثری از ظرفیت های موجود و  بهره وری و با به کارگیری حدا
تالش سرمایه های انسانی این شرکت محقق شده و تجهیزی 
برای رسیدن به این حجم عظیم از رکوردهای تولید به این 

مجموعه اضافه نشده است.
رکوردهای روزانه در خردادماه نیز ادامه یافت، ولی نکته مهم این 
است: محدودیت های مختلفی بر سر راه صنعت کشور به ویژه 
صنعت فوالد وجود دارد که راه سختی را پیش پای این صنعت 

مهم گذاشته است.
صنعت فوالد؛ پیشران اقتصاد کشور

رهبر انقالب در شهریورماه سال گذشته در دیدار با اعضای دولت 
جدید فرمودند: »یک نکته در مسئله اقتصاد، توجه به بخش های 
پیشران اقتصادی است. بعضی از بخش ها به معنای واقعی کلمه 
پیشران اند. مثال فرض بخش مسکن که کارشناس ها می گویند 
گر بخش مسکن به جریان بیفتد، بخش های متعددی به راه  ا
می افتد، یا بخش صنایع مهمی مثل صنعت فوالد، صنعت 
خودرو، بخش های انرژی و پتروشیمی و امثال این ها وقتی که 
به کار بیفتد، این ها جنبه پیشران دارد. بایستی این ها را به 
حرکت درآورد و در این بخش ها به خصوص هماهنگِی متولیان 

کار خیلی مهم است.«
نه تنها رهبر انقالب، بلکه بسیاری از اقتصادهای دنیا بر روی تولید 
که فوالد با زندگی مردم گره خورده  کید بسیاری دارند، چرا فوالد تأ
و همین موضوع باعث می شود نیاز مردم به این محصول، هر روز 
بیشتر از قبل شود. حال صنعتی که باید به توصیه رهبر انقالب 
خ اقتصاد را بیشتر بچرخاند،  هرچه سریع تر حرکت کند تا چر
در این سال ها درگیر چالش هایی مانند تأمین انرژی ازجمله 
برق و گاز، تأمین مواد اولیه، محدودیت های مختلف در حوزه 

حمل ونقل و... شده است.
در موضوع تأمین انرژی با توجه به محدودیت های زیرساختی 
در تولید برق، کشور در تابستان به دلیل افزایش مصرف برق دچار 
چالش  می شود. سیاست گذاری ها، به ویژه در چند سال گذشته 
به نحوی بوده که خاموشی ها و محدودیت ها بیشتر به سمت 

مصارف صنعتی رفته است.
در فصل زمستان و با افزایش مصرف گاز به خصوص در مصارف 
خانگی نیز موضوع به همین منوال است که به همین خاطر در 

عمل شاهد اختالل شش ماهه در صنعت فوالد کشور هستیم.
البته منظور از بیان این موضوع مصرف نکردن در مصارف خانگی 
نیست، بلکه مردم عزیز این مرزوبوم می توانند با رعایت نکات 
ساده ای مانند صرفه جویی، مدیریت مصرف انرژی، رعایت 
استانداردها در زمینه های مختلف و... مصرف انرژی را در کشور 
کاهش دهند. این یعنی با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف انرژی 
که عمده آن در بخش خانگی است می توانیم شاهد چرخش 

چرخ صنعت کشور باشیم.
از سوی دیگر در حوزه تأمین مواد اولیه، نه به دلیل نبود معادن 
موردنیاز، بلکه به علت بعضی از برنامه ریزی های غلط در 
سال های گذشته شاهد بروز چالش هایی جدی در این زمینه 
بوده ایم. در زمینه حمل ونقل نیز به دلیل توسعه و فعالیت 
بیش ازپیش صنعت و توسعه نیافتن زیرساخت های حمل ونقل 
به ویژه حمل ونقل ریلی چه در زمینه خط آهن و چه در زمینه 
نیروی کشش، صنایع برای انتقال مواد اولیه با محدودیت های 

متعدد مواجه شده اند.
راه حل چیست؟

که رهبری فرموده اند؛» پرداختن به  راه حل همان است 
تولید ملی« که این موضوع با سیاست گذاری های صحیح و 
هماهنگی میان مسئولین قابل انجام است.نباید فراموش 
کنیم که خانواده فوالد مبارکه با چیزی در حدود ۳۰۰ هزار عضو، 
امروز در پهنه این مرزوبوم در حال فعالیت است و مدال افتخار 
تحقق یک درصد از تولید ناخالص داخلی را بر سینه دارد؛ 
تولیدی که می تواند با هموار شدن راه، افزایش یابد تا در نهایت 
بتواند گره از مشکالت اقتصادی کشور و مردم تالشگر ایران 
اسالمی باز کند.                                                  محمد جواد قائدی

شرکت فوالد مبارکه متعهد به حفظ محیط زیست، 
احترام به حقوق آیندگان، ذی نفعان، به حداقل 
راستای  در  خود  محیط زیستی  ردپای  رساندن 
آموزش،  است.  پایدار  توسعه  و  سبز  صنعت  به  دست یابی 
فرهنگ سازی، پایش و کنترل، به روزآوری تجهیزات، بهینه سازی 
فرایندها و استفاده از فناوری های نو، با استفاده از توانمندی 
کز علمی  شرکت های دانش بنیان، همکاری با دانشگاه ها و مرا
و پژوهشی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی و تنظیم تعامالت 
محیط زیستی ازجمله رسالت ها و سیاست های این شرکت است. 
چشم انداز صنعت فوالد شامل تأمین نیاز داخلی، افزایش تنوع در 
تولید محصوالت، استفاده از فناوری های نوین، تحقق بهره وری منابع 
انسانی و مصرف انرژی در سطح جهانی و رقابت پذیری در بازارهای 
جهانی است. بااین حال به منظور توسعه بلندمدت صنعت فوالد 
کشور الزم است ابتدا ظرفیت موردنظر توسعه صنعت فوالد تعیین 
و راهکارهای الزم برای رسیدن به آن، با شناسایی عوامل داخلی و 

خارجی تأثیرگذار ترسیم شود.
 امیرحسین مدرسی فر مدیر HSE شرکت فوالد مبارکه معتقد است 
فوالد مبارکه از تکنولوژی احیا مستقیم استفاده می کند که هیچ آلودگی 
ندارد. در دنیا این تکنولوژی به عنوان صنایع دوستدار محیط زیست 
معرفی  شده است. در فوالد مبارکه از کوره های قوس الکتریکی استفاده 
کوره قوس برای حفاظت از محیط زیست بیشتر  می شود. مزایای 
است. در بحث حفاظت از محیط زیست اقدامات خوبی در صنعت 
فوالد مبارکه انجام شده است. ما در تکنولوژی مورداستفاده در فوالد از 
تکنولوژی گران تری به نسبت کوره بلند استفاده کرده ایم و هدف نهایی 

ایجاد کمترین مخاطره برای محیط زیست است.
فوالد از چه طریقی صدمات به محیط زیست را کاهش 

می دهد؟
که می خواهد ایجاد شود، باید مطالعات  هر صنعتی در هرجایی 
ارزیابی زیست محیطی درباره آن اعمال شود. بعد از مطالعات ارزیابی 
است که کار و فعالیت آغاز می شود. انتخاب درست مکان یا مکان یابی 
مناسب مراحل بعد است. انتخاب تکنولوژی مرحله مهمی است که 
اینجا موردتوجه است. به همین خاطر بعد از انجام جانمایی باید 
مناسب ترین تکنولوژی را استقرار داد. در بسیاری از کشورهای دنیا، 
فوالد به روش کوره بلند تولید می شود. تکنولوژی کوره بلند آلودگی 
که فوالد مبارکه  زیست محیطی بیشتری نسبت به تکنولوژی ای 
استفاده کرده، دارد. بعضی از تکنولوژی ها ذاتا دوستدار محیط زیست 
هستند. به عنوان مثال، در این شرکت ها برای تولید آهن اسفنجی 

از تکنولوژی  گازهای احیایی استفاده می شود. فوالد مبارکه  از 
احیامستقیم استفاده می کند که هیچ آلودگی ای ندارد. این تکنولوژی 
در دنیا به عنوان صنایع دوستدار محیط زیست معرفی شده است. در 
فوالد مبارکه از کوره های قوس الکتریکی استفاده می شود. مزایای کوره 
قوس برای حفاظت از محیط زیست بیشتر است. در بحث حفاظت از 
محیط زیست اقدامات خوبی در صنعت فوالد مبارکه انجام شده است. 
ما در شرکت فوالد مبارکه به هدف حفظ محیط زیست از تکنولوژی 

گران تری به نسبت کوره بلند استفاده کرده ایم.
جانمایی فوالد مبارکه با چه رویکردی صورت گرفته است؟ 

آیا می توانست در موقعیت بهتری استقرار یابد که آب کمتری 
مصرف کند؟

فوالد مبارکه در بحث جانمایی و انتخاب تکنولوژی مشکلی ندارد و با 
توجه به شخص های مختلف جانمایی هوشمندانه ای نیز دارد. این 
شرکت از ۳۰ سال گذشته تا امروز در حال تولد فوالد است  و برای اینکه 
بگوییم در این ۳۰ سال چه اقداماتی انجام شده است باید به سیر 
صعودی تولید در شرکت فوالد مبارکه نگاه کنیم. شرکت فوالد مبارکه 
در ابتدای کار برای تولید حدود ۲/۴ میلیون تن فوالد طراحی شد. 
برای تولید این ۲/۴ میلیون تن ۴۵ میلیون مترمکعب آب پیش بینی 
شده بود. امروز ظرفیت اسمی تولید ما در فوالد مبارکه ۷/۲ میلیون تن 
است که در حقیقت به تولید تا حدود ۹ میلیون تن نیز می رسد. این 
در حالی است که  از ۴۵ میلیون مترمکعب آب پیش بینی شده برای 
کنون تنها نزدیک به ۱۳ میلیون مترمکعب آن از  این مقدار تولید هم ا
رودخانه برداشت و مصرف می شود. این نشان می دهد بااینکه تولید 
تقریبا ۴ برابر شده است، مصرف آب شرکت فوالد مبارکه یک چهارم 
شده است. اینکه این ارقام به سادگی به دست نیامده نیازمند دقت 
و بررسی است. می توان گفت مباحث محیط زیستی در 6 سال اخیر 
بیش از همیشه موردتوجه فوالد مبارکه بوده است و نزدیک به یک 
میلیارد دالر هزینه در این زمینه طی این 6 سال صورت گرفته است. 
از عمده ترین پروژه های محیط زیستی که مورداستفاده فوالد بوده 
کنون فوالد مبارکه  می توان به استفاده از پساب شهری اشاره کرد. ا
پساب ۹ شهر اطراف خود را خریداری کرده و از این طریق بخشی از نیاز 
آبی خود را تأمین می کند. فوالد مبارکه با کمک به سیستم جمع آوری 
فاضالب و تأسیس تصفیه خانه های شهری و خط انتقال آب، این آب 
را به مخازن موردنیاز وارد کرده است. این کار نزدیک به 6۵۰ میلیارد 
کنون نیز شرکت فوالد مبارکه در حال انعقاد  تومان هزینه داشته است. ا
قرارداد با 8 شهر دیگر در راستای تصفیه پساب شهری و انتقال آن به 
فوالد مبارکه است. با توجه به این سرمایه گذاری وسیع و ورود پساب 
به فوالد مبارکه، تالش داریم این آب به طور کامل جایگزین برداشت 

از آب رودخانه شود.
مهم ترین بخش فوالد که آب بیشتری مصرف می کند چه 

بخشی است و برای مدیریت بهتر این بخش ها چه تمهیداتی 
اندیشیده شده است؟

عمده مصرف آب فوالد برای سیستم های خنک کننده است. پیش تر 
این سیستم ها به صورت باز بودند و آب به صورت بخار از سیستم خارج 
کنون سرمایه گذاری جدی و کالنی صورت گرفته است تا  می شد،  اما ا
آب به صورت بخار هدر نرود و کار خنک کردن سیستم ها به صورت 
هیبریدی و به صورت خشک و مرطوب انجام شود. با همه این موارد، 
پروژه های بسیار زیادی در این راستا انجام شده و رقمی بالغ بر ۳ هزار 
کنون پروژه ای با هزینه  میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده است. ا
بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در حال انجام است. به دلیل 
اهمیت آب و کمبود آن در کشور در فوالد مبارکه تمهیداتی اندیشیده 

شده که کمترین میزان مصرف آب به ازای تولید را داشته باشیم. 
کنون عدد ۲/۲ مترمکعب به ازای هر تن تولید فوالد است. این رقم  ا
رتبه اول در میان تمامی فوالدسازان دنیاست. تصفیه آب و پساب در 
شرکت فوالد مبارکه بسیار جدی دنبال شده است و با انتقال پساب 
۹ شهر اطراف و راه اندازی تصفیه خانه مدرن موفق، به سرآمدی 
کاهش مصرف آب بدل شده است. با استفاده از ۷ تا 8 مرتبه  در 
بازچرخانی آب، به کمترین مقدار نیاز مصرف یعنی ۲/۲ مترمکعب به 
ازای یک تن فوالد رسیده ایم. اقداماتی مثل ایجاد تصفیه خانه های 
متنوع صنعتی، بهداشتی، استحصال آب از پساب شهرهای اطراف با 
روش های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیک، اسمز معکوس )RO(، اولترا 
فیلتراسیون، شناورسازی با هوای محلول )DAF(، گندزدایی با تابش 
فرابنفش )UV(، ایجاد شبکه های انتقال،بازچرخانی، بهینه سازی و 
کولینگ تاورها، نیروگاه سیکل ترکیبی، نیروگاه خورشیدی و... ازجمله 

اقدامات دیگر در این زمینه است.
ک و پسماندها در مدیریت صنعت  کنترل آلودگی هوا، خا

فوالد مبارکه چگونه انجام می شود؟ آیا ما شاهد اثر آلودگی فوالد 
بر زمین و هوا در اطراف کارخانه نیستیم؟

کنتـرل آلودگـی هـوا مـا سیسـتم های مختلـف تصفیـه و  در بحـث 
جمـع آوری گردوغبار را در فـوالد مبارکه ایجـاد کرده ایـم. پروژه هایی که 
خیلـی سـنگین و پرهزینـه بوده انـد. نزدیـک بـه ۳ هـزار میلیـارد تومـان 
هزینـه بـرای مدیریـت تولیـد گردوغبـار صـرف شـده اسـت. در زمینـه 
ک و هـوا پروژه هـای زیـاد دیگـری داریـم. همچنیـن مـا  حفاظـت از خـا
ک اطـراف فـوالد مبارکه تا شـعاع  در فـوالد مبارکـه مطالعاتـی بـر روی خـا
6۵ کیلومتری انجام داده ایم که از طریـق آن تأثیرات صنعت فوالد را بر 
زمین های اطـراف بررسـی کنیم. طبـق نتایج خوشـبختانه فـوالد تأثیر 
آالینـده ای بـر زمین هـای پیرامـون خـود نداشـته اسـت. ایـن پروژه ها با 
کمک دانشـگاه های بی طـرف بیرونـی و در آزمایشـگاه های بین المللی 

انجـام شـده اند و تأییدیـه جهانـی دارنـد. 
در زمینـه مدیریـت پسـماند، فـوالد مبارکـه رویکـرد اقتصـاد چرخشـی را 
در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت و بـا ایـن رویکـرد مـا تمـام مـواردی را 
ج می شـود، مجدد بـه چرخه  که به عنوان پسـماند از پروسـه تولیـد خار
برمی گردانیـم و دوبـاره مصـرف می کنیـم. ایـن رویکـرد نوینـی در جهـان 
اسـت که بـه اقتصـاد چرخشـی معـروف اسـت و مـا در مدیریت پسـماند 
فـوالد آن را مورداسـتفاده قـرار می دهیـم. پروژه هـای دیگـری نیـز وجود 
دارد کـه می توانیـم به بخشـی از آن هـا اشـاره کنیـم. اقداماتـی همچون 
رطوبت دهی، پاشش شیر آهک، اسـتفاده از وکیوم های صنعتی ثابت 
و سـیار، اسـتفاده از غبارگیرهـای متنـوع خشـک و الکتروفیلترهـا، انواع 
شوت ها، انجام تعمیرات اساسـی، جایگزینی تجهیزات، بگ فیلترها، 
مه پـاش،  سیسـتم های  بگ هاوس هـا،  اسـکرابرها،  سـیکلون ها، 
کاورهای متنوع روی نوار نقاله ها انتقال بار، سـالن های سـند بالسـت، 
و انـواع غبارگیرهـا، بازیافـت حرارتـی نیـروگاه، پـروژه حمـل کنسـانتره، 
نصـب انـواع فیلترهـا و... ازجملـه مـواردی اسـت کـه می تـوان در ایـن 

زمینـه نـام بـرد.
 همچنین برای کنترل آلودگی هوا، نصب دستگاه های آنالین پایش 
کیفی هوا، نصب دستگاه های آنالین اندازه گیری بر روی دودکش ها، 
نصب سیستم اسکادای برای مدیریت دیتاها و اندازه گیری و پایش 

دوره ای ازجمله موارد موردتوجه در شرکت بوده است.
که شامل سرباره، انواع لجن ها،  در موضوع مدیریت پسماندها 
انواع ضایعات فلزی، انواع پودرها و پوسته بوده به صورت حرفه ای 
عملیات های بازچرخانی صورت گرفته است. در این زمینه می توان 
به مدل های مدیریت پسماند در قالب جداسازی، جمع آوری، 

انتقال، کاهش، استفاده مجدد، بازطراحی، امحا، فراوری، فروش 
و... اشاره کرد.

استراتژی مدیریت محیط زیست در فوالد مبارکه چگونه 
است؟

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در راستای دست یابی به توسعه پایدار 
به عنوان یک سازمان متعالی، الگوی ذهنی خود را مبتنی بر اخالق، 
ارزش های شفاف و باالترین استانداردها قرار داده است و در عمل، 
اصول  اخالقی را درون فرهنگ خود نهادینه کرده است که قادر است 
در راستای پایداری محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی حرکت کند. 
در این راستا مدیریت محیط زیست شرکت بر اساس فلسفه وجودی، 
خط مشی و اهداف سازمانی، با نظارت بر رعایت موازین و مقررات 
کنش  کارکنان، وا گاهی و توانمندسازی  محیط زیستی، افزایش آ
در شرایط اضطراری و همچنین مشارکت مشتریان و ذی نفعان در 
فعالیت های محیط زیستی که به جامعه محله ای، منطقه ای، کشوری 
و جهانی کمک می کند، در راستای دست یابی به سازمان متعالی سبز 

قدم برمی دارد.
چشم انداز پنج ساله محیط زیستی فوالد را چگونه ترسیم 

کرده اید؟
سـند پنج سـاله مدیریـت محیط زیسـت فـوالد مبارکـه تنظیـم شـده که 
قرار اسـت بـا امضـای مدیـرکل سـازمان حفاظت محیط زیسـت اسـتان 
اصفهـان و مدیرعامـل فـوالد مبارکـه بـه مرحلـه اجـرا برسـد. ایـن سـند 
نیـز می توانـد از اقدامـات شـاخص فـوالد مبارکـه بـرای تعریـف جایـگاه 
زیسـت محیطی ایـن شـرکت در دنیـا بـا رویکـرد توسـعه پایـدار رونمایـی 
کند. پایداری محیط زیسـت، الفبای توسعه پایدار اسـت. در این راستا 
سـعی شـد چارچـوب سـند چشـم انداز پنج سـاله شـرکت فـوالد مبارکـه 
اصفهـان برمبنـای سیسـتم های مدیریـت محیط زیسـت )EMS( بـه 
شناسـایی فعالیت هـا و جنبه هـای محیط زیسـتی آن بپـردازد و جهـت 
حـذف، کاهـش و کنتـرل آن هـا و بهبـود عملکـرد محیط زیسـتی خـود، 
براسـاس شـاخص های پایـداری تعیین شـده، متناسـب بـا معیارهـای 
مـدل تعالـی محیط زیسـتی )EFQM 2020( اقدامـات اصالحـی تعریـف 
کنـد و جهـت بازنگـری منظـم، سیسـتماتیک و جامـع  در زمینـه  
 ،EFQM فعالیت های خود و نتایـج آن، براسـاس منطـق رادار در مـدل

فراینـد خودارزیابـی را انجـام دهـد.
در زمینه اقدامات جانبی دیگر در حوزه مدیریت 

محیط زیست و موفقیت ها و... به چه مواردی می توانید
 اشاره کنید؟

فوالد مبارکه در طول این سال ها با اخذ باالترین نشان جامعه سبز 
اروپا و بنیاد جهانی انرژی، باالترین نشان کیفیت محیط زیست از 
بنیاد بین المللی EFQM، دریافت تندیس زرین کیفیت محیط زیست 
 از سازمان بهره وری تعالی، پیاده سازی ISO 14001، پیاده سازی
 ،ISO 50001 پیاده سازی ،ISO 9001 پیاده سازی ،ISO 45001 
از  مراقبت  حوزه  در  مهمی  جوایز  و  نشان ها   ۱۰۰۰۴ پیاده سازی 

محیط زیست دریافت کرده است.
عالوه بر این در شرکت فوالد مبارکه تالش شده که مرزنگهدار طبیعت 
باشیم. شرکت فوالد مبارکه با ۱6۰۰ هکتار فضای سبز و جنگل ها و 
بیش از ۲۵۰۰ هزار درخت و درختچه، ایجاد تنوع زیستی با کاشت انواع 
 CO2 گیاهان و زیستگاه انواع حشرات، پرندگان، خزندگان و...، جذب
و کاهش آن، مرطوب نگه داشتن هوا و خنک نگه داشتن پلوم هوا، 
آبیاری قطره ای با استفاده از پساب های تصفیه شده در شرکت و... 
تالش دارد سهم خود را در بهبود وضعیت طبیعت به خصوص طبیعت 

پیرامون خود ایفا کند.

رویکرد تکنولوژی محور فوالد مبارکه در راستای توسعه پایدار

توسط کارکنان ناحیه نورد سرد انجام شد؛

به مناسبت دهم تیرماه، روز صنعت و معدن؛

مدیر ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست فوالد مبارکه  از راهکارهای حفاظت از محیط زیست در این شرکت می گوید؛

 امیرحسین مدرسی فر
 مدیر ایمنی، بهداشت حرفه ای و 

محیط زیست شرکت
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دعوت مجلس از وزیر نفت برای حل مشکل انرژی صنایع بازار فوالد بهشت سرمایه گذاری است

کبری تاالرپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس  عزت اهلل ا
در گفت وگو با شبکه خبر اظهار کرد: بسیاری از صنایع دچار 
محدودیت های انرژی در زمستان و تابستان هستند و به همین 
دلیل، وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز را برای بررسی بیشتر و 
رفع مشکالت به مجلس دعوت کردیم.

سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی بازار فوالد را بهشت سرمایه گذاری دانست و گفت: 
باید سرمایه های سرگردان را به این سمت سوق دهیم. امروز جامعه ما 
دارای نقدینگی باالست و یکی از جاهایی که می توان این نقدینگی را به 
سرمایه گذاری تبدیل کرد، بازار فوالد است.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر

اطالعیه

به گزارش فارس، محمود چیتیان معاون حفاظت و 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در ارتباط با میزان 
برداشت صنایع از حوضه زاینده رود اظهار کرد: میزان برداشت 
کلیه صنایع مهم استان اصفهان در حوضه زاینده رود سالیانه 
۶۱ میلیون مترمکعب است که از این میزان، حدود ۴۰ میلیون 
مترمکعب برداشت از آب های سطحی، حدود ۱۰ میلیون 
مترمکعب برداشت از آب های زیرزمینی و حدود ۱۱ میلیون 

مترمکعب مربوط به برداشت از پساب هاست.
وی افزود: طبق مصوبات شورای عالی آب مقرر است مصرف 
صنایع استان از آب رودخانه زاینده رود کاهش یابد و با پساب 
جایگزین شود؛ در این راستا شرکت آب منطقه ای اصفهان ضمن 
پیگیری های مستمر از صنایع در این زمینه اقدام به کاهش 
آب تحویلی به آن ها کرده است؛ به طوری که میزان مصرف آب 
سطحی صنایع مهم استان از ۹۰ میلیون مترمکعب در دهه ۷۰ به 

حدود ۴۰ میلیون مترمکعب در حال حاضر رسیده است.
چیتیان خاطرنشان کرد: در این بین شرکت فوالد مبارکه نیز با 
صرف هزینه های سنگین اقدامات و فعالیت های گسترده در 
زمینه کاهش مصرف آب، اقدام به بازچرخانی و مدیریت کاهش 
مصرف آب کرده است؛ همچنین جمع آوری، انتقال و تصفیه 
فاضالب در راستای جایگزینی آن با بخشی از آب خام مصرفی از 

اقدامات دیگر این صنعت بوده است.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در 
تشریح برداشت های فوالد مبارکه در سال های گذشته گفت: 
مجموع برداشت های فوالد مبارکه به طور میانگین ۱۹ میلیون 
مترمکعب در سال بوده که از این میزان، ۷.۵ میلیون مترمکعب از 
رودخانه، ۷ میلیون مترمکعب از خط شرب، ۲ میلیون مترمکعب 
از پساب و ۲.۵ میلیون مترمکعب از آب های زیرزمینی برداشت 

شده است.
وی یادآور شد: میزان برداشت فوالد مبارکه از زاینده رود در سال 
۹8 معادل ۱۰.۳ میلیون مترمکعب و در سال ۱۴۰۰ برابر ۷.۵ میلیون 
مترمکعب بوده است. البته گفتنی است که برداشت آب زیرزمینی 

و پساب طی این ۳ سال مشابه بوده است.

شماره گیری کد ۱۴۲۰#*  
 این کد دستوری در خصوص خدمات استعالم سابقه و استحقاق 

درمان به مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی است.
سامانه تلفنی ۱۴۲۰  

مرکز ۱۴۲۰ به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مخاطبان سازمان 
تأمین اجتماعی است. جهت تماس با مرکز ۱۴۲۰ نیازی به گرفتن 

پیش شماره ۰۲۱ نیست.
1420.tamin.ir  

ج درخواست ها، مشکالت، درخواست  این پورتال جهت در
مالقات مردمی با مدیران این سازمان طراحی شده است. افرادی 
که در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی 
es.tamin.ir ثبت نام کرده اند نیازی به ثبت نام مجدد در پورتال 

۱۴۲۰ ندارند و با همان کاربری و رمز می توانند وارد پورتال شوند.
سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۲۰  

کلیه مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی می توانند از طریق شماره 
پیامکی ۱۰۰۰۱۴۲۰ سؤاالت و درخواست های خود را ارسال کنند.
امور اداری

فوالد مبارکه فعالیت های گسترده ای  در 

زمینه کاهش مصرف آب داشته است

سامانه ارتباطات و نظارت مردمی 
سازمان تأمین اجتماعی

همایش هم اندیشی مسئولین حوزه نگهداری و 
تعمیرات شرکت با حضور معاون بهره برداری، مدیران 
ارشد تولید و خدمات فنی و پشتیبانی، مدیران 
نواحی تولیدی و پشتیبانی، رؤسا و سرپرستان نت در مجموعه باغ 

فردوس فوالد مبارکه برگزار شد.
کبری محمدی، معاون بهره برداری در این همایش با اشاره به  عباس ا
چالش های تولید و تعمیرات نظیر کمبود منابع انرژی، هزینه های نت، 
کد موجود در انبارها و... به تشریح  هزینه های انرژی، موجودی اقالم را

اقدامات الزم جهت مدیریت چالش های مذکور پرداخت.
وی اقدامات صورت گرفته در این خصوص را افزایش قابلیت اطمینان 
تجهیزات خطوط تولید، چابکی نظام نت، اصالح الگوی زمان بندی 
تعمیرات اساسی خطوط با توجه به محدودیت های تولید، بازنگری 
حجم فعالیت های شات دان، بازنگری تکنولوژی خطوط و بازنگری 

سیستم های اتوماسیون خطوط برشمرد.
معاون بهره برداری همچنین به اهمیت احداث نیروگاه های تولید 
برق، توسعه میدان گازی اختصاصی فوالد مبارکه و اجرای پروژه انتقال 
آب از خلیج فارس به منظور تأمین بلندمدت انرژی موردنیاز خطوط 

تولید اشاره کرد.
وی با اشاره به شرایط تحریم، رویکرد پیش دستانه نسبت به خرابی ها را 
الزامی دانست و خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات الزم جهت تعالی نظام 
نت شرکت، هوشمندسازی نگهداری و تعمیرات خطوط تولید است که 

باید به طور جدی توسط مسئولین پروژه پیگیری گردد.
کبری ضمن تبیین لزوم نگاه به آینده به منظور تضمین عملکرد و  ا
تأمین زیرساخت های موردنیاز برای تحقق چشم اندازهای شرکت 
در سال ۱۴۱۰، پروژه های مهم خطوط تولید نظیر افزایش ظرفیت 
تولید آهن اسفنجی، اجرای پروژه نورد گرم ۲، اجرای پروژه توسعه نورد 
سرد، راه اندازی نیروگاه حرارتی و سیکل ترکیبی و توسعه پروژه های 

سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل ونقل را تشریح کرد.
وی در پایان ضمن اشاره به عملکرد شرکت های تولید فوالد در جهان 
در زمینه تولید فوالد سبز و کاهش مصارف ویژه انرژی، توسعه و بهبود 

فعالیت های محیط زیستی را مهم تلقی کرد.
گزارشی از  کفیل، مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات نیز  محسن 
عملکرد نت و اقدامات انجام شده در این حوزه، برنامه های آتی جهت 
تعالی نظام نگهداری و تعمیرات شرکت و چالش های پیش روی این 

فرایند را ارائه کرد.
وی اقدامات صورت گرفته در این حوزه را طراحی مدل تعالی نت و 
ارزیابی نظام نت مبتنی بر این مدل و تهیه نقشه راه نت، اولویت بندی 
دارایی های خطوط تولید، اجرای پروژه های نت مبتنی بر قابلیت 
استانداردهای  بهینه سازی  پروژه های  اجرای   ،RCM اطمینان 
تعمیراتی PMO، توسعه روش های آنالیز خرابی تجهیزات و اجرای 
طرح ردیابی و شناسایی تجهیزات به منظور استقرار سیستم مدیریت 

دارایی های فیزیکی برشمرد.
مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات یادآور شد: مدیریت دارایی های 
فیزیکی عبارت است از مجموعه فعالیت های منظم و هماهنگ در 
زمینه بهبود عملکرد، مدیریت ریسک و کاهش هزینه های چرخه عمر 
دارایی ها در راستای تحقق اهداف استراتژیک سازمان. یکی از الزامات 
اولیه جهت پیاده سازی نظام مدیریت دارایی های فیزیکی شناسایی 

و ردیابی تجهیزات به منظور مدیریت هزینه چرخه عمر آن هاست که 
مزایای آن عبارت اند از جمع آوری داده های مهم و الزم از زمان طراحی 
تا زمان اسقاط آن ها، دسترسی به سابقه نت تجهیزات، ارتقای نظام 
بازرسی تجهیزات، مدیریت عملکرد تأمین کنندگان و تعمیرکنندگان 
تجهیزات و قطعات، تحلیل خرابی های تجهیزات، کاهش هزینه های 

دوره عمر دارایی ها، افزایش تولید و بهره وری نیروی کار.
کفیل در ادامه عنوان کرد: کلیه اقدامات در حوزه نگهداری و تعمیرات 
در بستر EIS در قالب سیستم ها و ماژول های مختلف نظیر سیستم 
مدیریت نگهداری و تعمیرات )نگهداری پیشگیرانه و پیش گویانه(، 
سیستم تحلیل های خرابی، سیستم برنامه ریزی توقفات و سیستم 
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان پیاده سازی شده است.
کد در انبار و لزوم تعیین تکلیف  وی همچنین بر موضوع وجود قطعات را

کید کرد. آن ها تأ
محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی 
نیز با اشاره به عملکرد مطلوب واحدهای پشتیبانی به منظور کسب 
رکوردهای اخیر تولید، لزوم بهره مندی از فناوری های نوین و هوشمند 
کردن نگهداری و تعمیرات تجهیزات خطوط تولید را امری ضروری 
تلقی و عنوان کرد: تعمیر و نگهداری تجهیزات هوشمند مزایای زیادی 
برای شرکت ها به همراه دارد، به ویژه اینکه در هزینه ها صرفه جویی 
قابل توجهی به وجود می آورد، زیرا عالوه بر زمان کمتر، منابع کمتری نیز 

برای تعمیر و جایگزینی تجهیزات آسیب دیده صرف می شود.
وی از دیگر مزایای تعمیر و نگهداری تجهیزات هوشمند را افزایش 
کار  کارایی بیشتر و بهتری  گفت: تکنسین ها با  بهره وری برشمرد و 
می کنند، زیرا داده ها و اطالعات دقیق تری به دست می آورند و توانایی 
پاسخ سریع تر به خطاها را دارند. همچنین این امر تأثیر زیادی بر 
هزینه های نگهداری دارد، زیرا هزینه های خرابی زیاد است و زمان 
زیادی هدر می دهد؛ بنابراین سیستم های نگهداری هوشمند این 
هزینه ها را کاهش می دهد و یا حذف می کنند، به این صورت که هزینه 
کمتری برای تعمیرات و جایگزینی های پرهزینه و همچنین اتالف زمان 

تعمیر صرف می شود.
 مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، افزایش طول عمر تجهیزات را از 
دیگر مزایای آن نام برد و افزود:  با حفظ و جلوگیری از خرابی های جدی 
که هوشمندسازی آن را پیش بینی و یا از آن جلوگیری می کند، تجهیزات 

بدون تعویض می توانند مدت طوالنی تری دوام آورند.
کرد واحدهای پشتیبانی شرکت باید به  وی همچنین خاطرنشان 
نحوی برنامه ریزی کنند که تولید ماهانه بیش از ۷۵۰ هزار تن تحقق 
یابد. همچنین بایدبه اهمیت ارتقای نظام بازرسی تجهیزات در خطوط 
تولید، لزوم انجام تعمیر اقتصادی تجهیزات و پیاده سازی فرایند 

مکانیزه اسقاط تجهیزات توجه کرد.
دکتر سعید رمضانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس هیئت مدیره 
انجمن نگهداری و تعمیرات ایران از دیگر سخنرانان این همایش بود 
که مباحثی در زمینه سیاست های نگهداری خطوط تولید و مدیریت 

دارایی های فیزیکی برای حاضران ارائه کرد.
وی به مفاهیمی همچون مدیریت صحیح قطعات یدکی، مدیریت 
هزینه چرخه عمر تجهیزات و استفاده از روش های نوین به منظور 
آنالیز خرابی تجهیزات خطوط تولید اشاره کرد و افزود: کلیه تجهیزات 
خطوط تولید باید از زمانی که تصمیم به ساخت یا خرید آن ها گرفته 

می شود تا زمان طراحی و ساخت، نصب و بهره برداری و درنهایت 
اسقاط مدیریت شوند.

رمضانی یادآور شد: مدیریت نت فقط زمان بهره برداری و نگهداشت 
تجهیز را در برمی گیرد، ولی مدیریت دارایی کل زمان چرخه عمر تجهیز از 

طراحی تا اسقاط را در نظر می گیرد.
وی در ادامه به مزایای مدیریت هزینه چرخه عمر دارایی ها اشاره 
کرد که شامل این موارد است: کاهش هزینه ها: در کنار حفظ ارزش 
گاهانه: در مورد  دارایی بدون فدا کردن اهداف سازمان؛ تصمیمات آ
کاهش ریسک ها: ضررهای مالی،  سرمایه گذاری برای دارایی ها؛ 
حوادث، شهرت سازمان، مجازات ها، جریمه ها؛ خروجی بهتر: محصول 
و خدمات بهتر )تأمین انتظارات ذی نفعان و مشتریان( به دلیل تضمین 
عملکرد بهینه دارایی ها؛ اثبات مسئولیت ها: با افزایش توانایی سازمان 
در کاهش آلودگی محیط زیست و ... مسئولیت پذیری سازمان؛ اثبات 
الزامات: به دلیل انطباق شفاف سیاست ها و فرایندهای مدیریت 
دارایی با الزامات قانونی، حقوقی و مقرراتی؛ افزایش اعتبار: افزایش 
رضایت مشتریان و ذینفعان؛ پایداری بیشتر: به دلیل مدیریت بهتر بر 
هزینه ها، ریسک ها و عملکرد؛ کارآمدی و اثربخشی: افزایش کارایی و 

اثربخشی سازمان با بهبود عملکرد دارایی ها.
عضو هیئت علمی دانشـگاه و رئیس هیئت مدیره انجمن نگهداری و 
تعمیـرات ایـران در ادامـه بـه موضـوع اسـتفاده از روش نلمـز در تحلیل 
علل ریشه ای خرابی تجهیزات پرداخت و اذعان داشـت: روش رابرت 
نلمز منطبق بر تئوری دومینو است. بدین صورت که خرابی یا سانحه 
به مثابه یک فیلم نگاه می شـود. منتهـا از آخـر بـه اول و در آن به دنبال 
دالیلی هسـتیم کـه در پایـان موجـب بـروز اتفـاق می شـوند. روش نلمز 
در تحلیـل خرابی هـا بسـیار کاربـردی اسـت و می تـوان در سـوانح نیـز 
به خوبـی مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. در ایـن روش ۴ الیـه علـل وقـوع 
مـورد بررسـی قـرار می گیـرد: علـل فیزیکـی، علـل انسـانی، علـل پنهـان، 

علـت اصلـی.
راهکارهای شناسایی شده در انتهای مراسم توسط نمایندگان گروه ها 
ارائه گردید که در ادامه به برخی از چالش های شناسایی شده اشاره  
می شود: کمبود تأمین کنندگان داخلی قطعات کلیدی خط تولید و 
ج؛ عدم یکپارچگی سیستم نت و  افزایش درخواست های خرید خار
قطعات یدکی؛ عدم کاربری مناسب سیستم های مدیریت نگهداری 
و تعمیرات در بستر EIS به عنوان مثال سرعت پایین در فرم ها و اخذ 
گزارش ها؛ تحت پوشش قرار نگرفتن قراردادهای پروژه ای و بهره برداری 
در سیستم فعلی مدیریت پیمانکاران تعمیراتی؛ عدم یکپارچگی عقد 
قراردادهای پیمانکاران تعمیراتی در نواحی تولیدی و عدم کنترل 
متمرکز این دسته قراردادها؛ کامل نبودن فرایند هزینه یابی چرخه عمر 
تجهیزات کلیدی و محاسبه عمر مفید جهت اسقاط به موقع تجهیز؛ 
کامل بین نظام نت پیشگیرانه و نت پیش گویانه  عدم یکپارچگی 
کاهش منطقی نت  کامل نت پیش گویانه و  به منظور پیاده سازی 

پیشگیرانه ناشی از آن.
شایان ذکر است این همایش قرار است در بازه های زمانی شش ماهه 
برگزار گردد و راهکارها و اقدامات تعریف شده جهت رفع این چالش ها 
پایش شود. قطعا برگزاری این همایش ها می تواند در بهبود نظام 
که بخش عظیمی از نظام های شرکت را در  نگهداری و تعمیرات 

برمی گیرد مؤثر واقع شود. 

همایش هم اندیشی مسئولین حوزه
 نگهداری و تعمیرات شرکت فوالد مبارکه برگزار شد

کبری محمدی، معاون بهره برداری عباس ا

محسن کفیل، مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات

محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی

 معاون حفاظت و بهره برداری 
شرکت آب منطقه ای اصفهان:

 محمود چیتیان
 معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان

رونمایی از طرح تحکیم تعالی خانواده  در  سالن شاهد 
جلسه هم اندیشی به منظور پیشبرد اهداف فرهنگی به میزبانی پایگاه بسیج شهید 

محسن خزائی با حضور معاونت نیروی انسانی و رئیس دفتر تبلیغات اسالمی
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سواد رسانه ای

حمیدرضا فوالدگر، نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی و مشاور وزیر 
امور اقتصاد و دارایی گفت: در بازدیدی که از طرح های تصفیه خانه 
فاضالب های شهری و بازیافت پساب در شرکت فوالد مبارکه داشتم، 
شاهد کاهش قابل توجه مصرف آب در این صنعت بودم که اقدامی 
مهم و قابل تقدیر در راستای سند آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی 
است.

به گزارش ایرنا، حسام مقدم علی، معاون طرح های توسعه معادن 
و صنایع معدنی ایمیدرو گفت: پروژه بوکسیت گینه یکی از طرح های 
تضمین کننده زنجیره تأمین صنعت آلومینیوم ایران است.

وی با اشاره به رتبه دوازدهم ایران در تولید آلومینیوم در جهان و ظرفیت 
تولید ۸۰۰ هزار تنی کشورمان، اظهار کرد: پروژه بوکسیت گینه یکی از 
طرح های تضمین کننده زنجیره تأمین صنعت آلومینیوم ایران است.

 خـبــــــــــــــــــر      

کاهش قابل توجه مصرف آب در فوالد مبارکه ایران دوازدهمین تولیدکننده آلومینیوم جهان است

 استفاده از چنگال به جای نیزه

 برای دفاع در برابر غول های رسانه

مردم چند سالی بود که درگیر ویروس کرونا بودند. کرونا 
هم بر روی سالمت جسمی و روحی مردم و هم بر روی مسائل 
سیاسی و بسیاری از عرصه های دیگر تأثیرات متنوعی گذاشت 
و گویی کرونا سبک جدیدی از زندگی را برای مردم دنیا ایجاد 

کرد.
کرونا بر روی فضای ارتباطی جامعه نیز تأثیرات بسیار زیادی 
گذاشت. به خاطر پروتکل های وضع شده مسافرت ها محدود شد 
و عمال بسیاری از مردم مجبور شدند مسافرت های غیرضروری 
خود را لغو کنند. به همین خاطر عده ای، دیدوبازدیدهای خود 
را به صورت مجازی برگزار می کردند و ارتباطات خانوادگی را در 

گروه های خانوادگی در واتساپ و ... ادامه دادند.
اما کرونا بر فضای درسی دانش آموزان و دانشجویان نیز تأثیر 
زیادی گذاشت. با مجازی شدن بسیاری از کالس ها، تدریس 
معلمان و اساتید به فضای مجازی کشانده شد. آرام آرام بسیاری 
از خانواده ها به خاطر درس خواندن فرزندانشان گوشی، تبلت، 
رایانه های رومیزی و لپ تاپ خریدند و این وسایل تبدیل به عضو 

جدایی ناپذیری از زندگی کودکان و نوجوانان ایرانی شد.
فضای مجازی؛ چالش های خانواده ها

در ابتدا بسیاری از گروه های مجازی برای تدریس معلمان در 
همین شبکه های ارتباطی مانند واتساپ و... تشکیل شد و به 
همین خاطر پای کودکان به برخی از گروه های دیگر نیز باز شد؛ 
گروه هایی که خبری از نظارت فرمی و محتوایی روی آن ها نیست. 
برخی از بچه ها به خاطر نبود نظارت خانواده هایشان آرام آرام 
ج از عرف با جنس مخالف، بازدید از  پایشان به ارتباطات خار

محتوای نامتعارف و... باز شد.
ارائه  برای  برنامه هایی  آموزش وپرورش  وزارت  هرچند 
اپلیکیشن های تخصصی در حوزه آموزش چون اپلیکیشن شاد 
داشت و از سوی دیگر صداوسیما نیز پای کار آموزش در کشور آمد، 
ولی فضا آن چنان که باید پیش نرفت و فضای مجازی به عرصه 

جوالن برخی از سوء استفاده گران تبدیل شد.
در این بین یک موضوع توجه همه را به خود جلب کرد. از یک سو 
نبود یک برنامه مدون برای رسیدن به سطحی از سواد رسانه ای 
مردم یعنی والدین و فرزندانشان و از سوی دیگر نبود متولی واقعی 
برای فضای مجازی در کشور نکته ای بود که باعث زیان های 
زیادی در جامعه شد. هرچند مشکالتی نظیر کالهبرداری از 
طریق فیشینیگ و بسیاری از راه های دیگر سوءاستفاده  در این 
فضا کودکان و نوجوانان را درگیر ساخت، ولی از آن مهم تر فضای 

کم بر فضای مجازی کشور است که باید فکری برای آن کرد. حا
به نظر می رسد عمده راهکار به دو عرصه مربوط می شود: عرصه 
کمیت در عرصه فضای  اول همان طور که گفته شد به اقدامات حا
مجازی بازمی گردد، اما عرصه دوم به مخاطبین فضای مجازی 
یعنی اقشار مختلف مردم بازمی گردد. این مردم هستند که باید 
گاهی ها، خود را در برابر خطرات و مضرات موجود  با افزایش آ
گاهی ها که در دنیای امروز از  بیمه کنند. در حقیقت افزایش آ
کسن در برابر  آن به عنوان سواد رسانه ای یاد می شود، مانند وا
کسینه می کند. در حقیقت در  بیماری بدن را در برابر خطرات وا
همه دنیا سواد رسانه ای نوعی تکنیک عملی و مهارت بسیار ویژه 
است که در عصر حاضر یکی از مهم ترین آموزش ها تلقی می شود. 
سواد رسانه ای به فرد این توانایی را می دهد که تحلیل مناسبی 
از مطالب منتشرشده در انواع شبکه های رسانه ای را باشد. این 
موضوع نه تنها برای کودکان و نوجوانان، بلکه برای همه مردم 
که  به تناسب سن و نقش آن ها در جامعه متفاوت است؛ چرا
همیشه به صورت مستمر جریانی از اطالعات در فضای مجازی 
در قالب رسانه ها یا قالب های دیگر به سرعت در حال انتشار است 
و این وظیفه شخص است که خود را در برابر حمالت ویروسی 
این مطالب ایمن کند.این دانش با رشد سریع رسانه ها از دهه 
۹۰ میالدی به وجود آمده و رشد کرد. کم کم بسیاری از کشورها 
در این زمینه برنامه ریزی کردند. حتی آن را در برنامه ریزی درسی 
مدارس خود گنجاندند که اتریش، سوئد، ایتالیا، یونان، سوئیس 
و دانمارک ازجمله این کشورها بودند. استرالیا، آمریکا، ژاپن و... 

نیز این رشته را در نظام آموزشی خود تدریس می کنند.
راه ارتقای سواد رسانه ای در جامعه

یکی از مهم ترین راه های افزایش سواد رسانه ای در جامعه، 
برنامه ریزی برای استفاده هدفمند از رسانه هاست. به تعبیر 
دیگر استفاده از رسانه ها و فضای مجازی باید با برنامه زمانی 
همراه باشد. به ویژه والدین باید برای کودکان خود چه برای 
استفاده از موبایل و چه استفاده از تلویزیون و بازی های ویدئویی 

برنامه ریزی داشته باشند.
نکته بعدی افزایش مهارت های انتقادی و چندبعدی با استفاده 
از آموزش است. این یعنی شخص باید متوجه شود که ابعاد 
مختلف یک خبر، پیام، بازی رایانه ای یا فیلم چه چیزی است و 

منظور از انتشار این پیام چیست و چه معانی مهمی دارد.
که  در نهایت جوانان و خانواده هایشان باید متوجه شوند 
ذی نفعان پیام هایی که در فضای مجازی منتشر می شوند چه 
کسانی هستند یا چه سودی از انتشار این پیام ها می برند که این 
موضوع باعث می شود تا کمترین ضررها از سوی فضای مجازی 

به خانواده ها برسد.

ثبت رکورد جدید تولید روزانه ورق گالوانیزه

ثبت رکورد ماهیانه تولید آهن اسفنجی در  فوالد سبا

خبرهای خوشی که این بار از ناحیه نورد سرد رسید؛

در خردادماه سال جاری و  برای سومین بار متوالی صورت گرفت؛

یت های رقابتی جدید در گروه فوالد مبارکه نیازمندیم به ایجاد مز
به گزارش خبرنگار ایراسین، محمد ناظمی هرندی 
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در آیین 
کارگاه معماری سازمانی و مدیریت  افتتاحیه 
فرایندهای گروه فوالد مبارکه در مورد پیشینه این شرکت اظهار 
کرد: فوالد مبارکه بعد از پیروزی انقالب اسالمی شکل گرفت تا 

مأموریت و نقش خود در رشد صنعتی کشور را ایفا کند.
وی گفت: فوالد مبارکه در طول سال های ساخت، زنجیره کاملی از 
خطوط تولید را ایجاد کرد و درنهایت در ۲۳ دی ماه سال ۷۱ خطوط 
تولید شروع به کار کرد تا کشور را در سال های پس از دفاع مقدس به 
سمت توسعه صنعتی سوق دهد. ایجاد زنجیره کامل تولید و در کنار 
آن سرمایه انسانی دانش آموخته دو مزیت مهم فوالد مبارکه است که 

با این مزیت ها این شرکت در مسیر رشد قرار گرفت.
گر بخواهیم امروز با دید  معاون فناوری شرکت فوالد مبارکه افزود: ا
دیگری به گروه فوالد مبارکه نگاه کنیم باید بگوییم که این گروه 
شامل شرکت های زیادی است که به نحوی همه دست به دست هم 
می دهند تا بتوانند در زمینه های فعالیتشان در کشور مأموریت خود 

را برای اعتالی صنعت کشور به خوبی انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: از بدو تأسیس، فوالد مبارکه دارای مزیت های 
رقابتی منحصربه فردی بوده است، ولی باید مزیت های جدیدی را 
در خود ایجاد کرده و بسیاری از مزیت های قبلی را نیز تقویت کند تا 
همچون قبل متعالی بماند. ذات توسعه کسب وکار این است که 
گر بایستیم ممکن است عقب  چون بقیه در حال حرکت هستند، ا

بمانیم و به همین دلیل به معماری مجدد سازمانی و بازنگری در 
فرایندها و مدل کسب وکار خود نیاز داریم.

با برنامه ریزی های انجام شده و  کرد:  ناظمی هرندی تصریح 
پروژه هایی که در این زمینه تعریف کرده ایم قرار است سازمانی 
که بزرگ ترین مزیت آن ترکیبی از  کنیم  یکپارچه و هم افزا ایجاد 
کسب وکارها در گروه فوالد مبارکه است و این موضوع وقتی محقق 
می شود که مجموع استراتژی های طراحی شده یکدیگر را پشتیبانی 

کنند.
کارگاه معماری سازمانی و مدیریت فرایندهای گروه فوالد مبارکه، به 
میزبانی این شرکت و با حضور جمعی از مدیران و کارکنان شرکت های 

عضو گروه برگزار می شود.

بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد 
مبارکه در پی کسب رکوردی جدید در این ناحیه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: فوالدمردان ناحیه 
نورد سرد شرکت فوالد مبارکه موفق شدند رکورد روزانه تولید ورق 

گالوانیزه را در این شرکت پس از ده سال ارتقا بخشند.  
که در سال های  وی گفت: ثبت این رکورد بسیار ارزشمند است، چرا
قبل ترکیب ابعادی ورق های تولیدشده متفاوت بوده و در چند سال 
اخیر با توجه به تغییر تکنولوژی، نیاز مشتریان به سمت سفارش 
کیفیت بیشتر  و گریدهای سخت تر  و عرض کمتر  ورق های نازک تر، با
سوق یافته که این موضوع باعث پیچیده تر و سخت تر شدن تولید این 

ورق ها می شود. 

مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه افزود: علی رغم همه این 
پیچیدگی ها، هیچ چیز نتوانست جلو پیشرفت ما را بگیرد و موفق شدیم 
با تالش کارکنان ناحیه و بدون اضافه کردن هیچ گونه تجهیز جدیدی 
در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱ رکورد تولید روزانه ورق گالوانیزه را به ۹۹۰ تن 

برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: رکورد قبلی مربوط به شهریورماه ۹۱ بود که ۹86 تن در 
یک روز ورق گالوانیزه تولید شده بود. این موفقیت بدون افزایش هیچ گونه 
تجهیز و به خاطر افزایش بهره وری و اشتیاق کارکنان ناحیه برای رسیدن 
به پیروزی های بیشتر حاصل شده که جا دارد همین جا به همه این 

عزیزان خسته نباشید بگویم.
بهادرانی تصریح کرد: ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه ۲۲ خط تولیدی 

فعال دارد که در آن بیش از ۱۰ نوع محصول تولید می شود و بیش از ۵۰ نوع 
گرید ازجمله این محصوالت است. با توجه حساسیت این محصوالت، 
به طور متوسط در هر خط تولید تا ۵۰ نوع کد عیب تعریف کرده ایم که در 
کل ناحیه نورد سرد عیوب کنترل شده به ۹۰۰ مورد می رسد و کنترل کردن 
این عیوب بسیار پیچیده است و نیاز به مدیریتی دقیق دارد تا ورق هایی 

کیفیت تولید و به بازار عرضه شود.  با
کرد: عمده مشتریان ناحیه نورد سرد خودروسازان و  کید  وی تأ
تولیدکنندگان لوازم خانگی هستند که درمجموع میانگین رضایت آن ها 
از محصوالت این ناحیه 86 درصد است. البته ما به این میزان از رضایت 
کیفیت روز  قانع نیستیم و اقدامات زیادی برای رسیدن به محصوالتی با

دنیا در دست برنامه ریزی داریم.

در  مبارکه  فوالد  سبای  فوالد  مجتمع  تالشگران 
خردادماه ١٤٠١ موفق شدند با تولید ١٣٦ هزار و ٥٠٠ تن 
آهن اسفنجی، سومین رکورد تولید ماهیانه در سال 

جاری را به ثبت برسانند و رکورِد قبلی  تولید ماهیانه این محصول، 
به میزان ١٣٤ هزار و ٥٠٠ تن را  که در اردیبهشت ماه ١٤٠١ محقق شده 

بود  ارتقا دهند.

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه؛

محمد ناظمی هرندی معاون تکنولوژی

نقش بسزای نظم و ترتیب محیط کارگاه در ایجاد شرایط ایمن 
گزارش خبرنگار فوالد، سومین نشست کمیته  به 
کار شرکت فوالد مبارکه  حفاظت فنی و بهداشت 
با حضور معاون بهره برداری، معاون سرمایه های 
انسانی و سازماندهی و جمعی از مدیران دیگر این شرکت با رویکرد 

ارتقای سیستم ایمنی شرکت فوالد مبارکه برگزار گردید.
کبری محمدی، معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در  عباس ا
این جلسه از تالش تمامی همکاران در شرکت فوالد مبارکه در جهت 
ایمن سازی محیط قدرانی کرد و خواستار انجام رفتارهای ایمن در محیط 

صنعتی به ویژه خط تولید شد.
وی در ادامه به اهمیت حفظ ساختارهای سازمانی پرداخت و بیان 
داشت: استفاده از وسایل دست ساز و ناایمن به منظور بهسازی شرایط 
محیط کار ازجمله وسایل سرمایش و گرمایش و سایر موارد با توجه به 

ک و حادثه آفرین است. خطرات خط تولید بسیار خطرنا
معاون بهره برداری به اهمیت نظم و ترتیب در محیط کار اشاره کرد و اظهار 
داشت: نظم و ترتیب در محیط کارگاه نقش بسزایی در ایجاد شرایط ایمن 

و پیشگیری از حوادث دارد.
کبری گفت: با توجه به شروع تعمیرات در فصل تابستان و حضور جمع  ا
کثیری از کارکنان پیمانکار در خط تولید جهت انجام تعمیرات، رعایت 

مسائل ایمنی و توجه ویژه به ایجاد شرایط ایمن در جهت پیشگیری از 
بروز حوادث و صیانت از نیروی انسانی نقش بسزایی دارد.

لزوم افزایش نظارت بر شیفت ها برای ارتقای ایمنی
مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه در جلسه کمیته ایمنی این شرکت بیان کرد: مدیران نواحی 
تولیدی در شرکت باید یک سیستم ارزیابی برای مدیران خود ایجاد کنند 

تا بتوانند نظارت بیشتری بر موضوعات جاری داشته باشند.
وی متذکر شد: در موضوع شیفت ها نیز باید نظارت بیشتری انجام شود و 
از سوی دیگر شخصی در ساختار سازمانی اضافه شود تا بتواند این نظارت 

را بهتر از قبل انجام دهد.
رعایت استانداردهای بهداشتی، فراتر از استانداردهای 

بین المللی
حسین مدرسی فر ،مدیر ایمنی، بهداشت حرفه ای  و محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه نیز در این جلسه ضمن آرزوی سالمتی برای تمام همکاران 
در شرکت فوالد مبارکه در گزارشی به وضعیت مطلوب کارکنان در زمینه 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا پرداخت و 
برنامه ریزی و اقدامات شرکت در  این زمینه را فراتر از استانداردهای ملی 

و بین المللی برشمرد

کسیناسیون توسط کارکنان به منظور حذف کامل  وی بر انجام دوز سوم وا
کید کرد  و خواستار جدیت و همکاری در زمینه  ویروس کرونا در شرکت تأ
استفاده از ماسک تنفسی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و شستن مرتب 

دست ها تا زمان حذف کامل ویروس کرونا در کشور شد.
مدرسی فر  در ادامه ضمن اشاره به شرایط کنونی ویروس کرونا و نتایج 
موفق شرکت در پیشگیری از شیوع این ویروس اعالم کرد: غربالگری صرفا 
برای افراد دارای عالئم انجام می شود و جلسه آتی کمیته حفاظت فنی و 
بهداشت کار شرکت به صورت حضوری برگزار خواهد شد و در صورت ثبات 
شرایط کنونی کلیه جلسات شرکت به صورت حضوری و طبق روال قبل از 

دوران کرونا برگزار خواهد شد.
غذای  حذف  جهت  در  الزم  برنامه ریزی  خواستار  همچنین  وی 
بسته بندی در رستوران های خط تولید و سرو غذای گرم به منظور تأمین 

سالمت کارکنان شد.
روند مطلوب رعایت شاخص های ایمنی در فوالد مبارکه

جواد کیانی رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی در گزارشی 
ضمن تشکر از تالش های صورت گرفته در اجرای قوانین و مقررات ایمنی 
با توجه به پاندمی کووید ۱۹، به روند مطلوب شاخص های ایمنی پرداخت 
خ داده در صنایع مشابه در استان، خواستار  و ضمن اشاره به حوادث ر

توجه ویژه به استفاده از لوازم حفاظت فردی به عنوان آخرین الیه دفاعی 
در برابر خطرات و تعهد به اجرای دستورالعمل های ایمنی در جهت حذف 
خطرات و پیشگیری از بروز حوادث در شرکت و همچنین کنترل و نظارت 

مؤثر شیفت فورمن ها جهت پیشگیری از بروز حوادث شد.
لزوم ایجاد کارگروه و آزمایشگاه به منظور افزایش ایمنی 

تجهیزات و ابزارآالت
محسن شاهسون، سرپرست ایمنی فنی و بازرسی شرکت فوالد مبارکه 
در گزارشی به لزوم پیگیری موارد جلسات قبل به منظور افزایش ضریب 
ایمنی شرکت، از قبیل نصب دوربین های هوشمند در جهت ارتقای 
ایمنی، بهبود وضعیت رختکن و رستوران شرکت های پیمانکاری در 
سه بخش تولید، پروژه ها و تعمیرات مرکزی، بهبود وضعیت ایمنی تابلو 
برق های MAG2، ایجاد کارگروه و آزمایشگاه به منظور افزایش ایمنی 
تجهیزات و ابزارآالت، به خصوص صفحه سنگ فرز، ارتقای وضعیت ایمنی 
 )Lifting Plan( مکانیسم های باربرداری و جابه جایی بار و برنامه باربرداری

و وضعیت ایمنی سازه های فلزی واحد اسیدشویی شد.
در این جلسه رسول شفیع زاده مدیر حمل ونقل و پشتیبانی نیز در گزارشی 
به وضعیت ایمنی مکانیسم های باربرداری و جابه جایی بار و باالبرهای 

باالن صنعت و برنامه باربرداری در سطح شرکت اشاره کرد.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در سومین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مطرح کرد:

بهزاد بهادرانی
مدیر ناحیه نورد سرد
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انجام موفقیت آمیز نوسازی خط ریلی دوار 

بعد از کاردامپر شماره ۱

اعتبار ۵ هزار میلیارد تومانی برای دانش بنیان ها در سال جاریاولویت دولت تکمیل پروژه های نیمه تمام است

سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور، در بازدید از 
کرد: در این سفر استانی،  شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان اظهار 
کمک به زیرساخت ها و مؤسسات دانش بنیان بالغ بر ۵۰۰  برای 
میلیارد تومان اعتبار برای مجموعه شرکت های فناور و دانش بنیان 
که تقریبا افزایش ۱۰ درصدی داشته  استان اصفهان دیده شده 
است.

گفت: اولویت سفر ما و مهم ترین هدف دولت شناسایی  وزیر نیرو 
پروژه ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام است و با توجه به وسع دولت 
در راستای حل مشکالت منطقه تالش می کنیم.
کبر محرابیان در جلسه شورای اداری شهرستان فریدن اظهار  علی ا
کرد: هدف از برگزاری سفرهای استانی هیئت دولت، حضور در بین 
مردم و دیدار با آن ها و اجرای پروژه های کشور است.

خبـــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی  از رکوردشکنی فوالد مبارکه در عرصه تولید 

و خودکفایی تقدیر کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، دکتر 
صالحی، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
با حضور در شرکت فوالد مبارکه از رکوردهای اخیر این مجتمع عظیم 

صنعتی و فعالیت های آن در شهرستان مبارکه تقدیر کرد.
کنارگذر غرب بر روی  صالحی در این دیدار گفت: تمام بار ترافیکی 
شهرستان مبارکه است که امیدواریم با همراهی فوالد مبارکه و دولت 
مشکالت این حوزه رفع می شود و وزارت راه و شهرسازی باید از این 

همکاری استقبال کند.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: با کمک 
و همراهی فوالد مبارکه زیرگذر قهنویه و مشکل محله نهچیر در حال رفع 
شدن است و با پایان یافتن احداث میدان قلعه حکیم از این پس بخش 

زیادی از حوادث رفع خواهد شد.
وی با توضیح اینکه همراهی با مردم یکی از مهم ترین فعالیت های شرکت 
فوالد مبارکه است، تصریح کرد: به مردم شهرستان مبارکه اعالم کردیم 

که صنایع هم تهدید و هم فرصت هستند و می خواهیم که مردم از این 
فرصت بیشتر بهره مند شوند.

صالحی اضافه کرد: امروز کشاورزان ما علی رغم وعده بازگشایی، آبی به 
آن ها اختصاص پیدا نکرد و خسارت سنگینی به آن ها وارد شد. سایر 
اقشار هم از شهرها و روستاهای شهرستان مشکالت دارند که صنایع 
و به خصوص صنعت عظیم فوالد مبارکه می توانند به رفع برخی از این 

مشکالت کمک شایانی کنند.
کرد: برخی از مدیرعامل اسبق فوالد مبارکه هنوز  وی خاطرنشان 
پس از گذشت سال های زیاد در بین مردم شهرستان نام نیک دارند. 
می خواهیم شما هم با تعامل و افزایش کمک ها به شهرستان مبارکه، 

نام نیک از مجموعه فعلی در شهرستان به جای بگذارید
وی با بیان اینکه کارهایی مهمی در شهرستان مبارکه انجام می شود 
که نیازمند حمایت فوالد مبارکه است، گفت: از پتانسیل های منطقه 

استفاده کنید تا این مجموعه ها تقویت و همچنین نیاز شما حل شود.
کمک ها و وظیفه  اولویت های شهرستان تعیین شود، 

اجتماعی خود را انجام می دهیم
مدیرعامل فوالد مبارکه در این جلسه گفت: اولویت های شهرستان 

باید تعیین شود. کمک ها و وظیفه اجتماعی خود را انجام می دهیم و 
به دنبال فعالیت هایی هستیم که مردم ثمرات آن را ببینند و اعتقاد ما 

بر این امر است.
محمدیاسر طیب نیا بیان کرد: از توجه شما به مجموعه فوالد مبارکه و 
زحمات کارگران و رکوردهای اخیر این شرکت تشکر می کنیم. رکوردهای 
فوق العاده ای اخیرا توسط فوالد مبارکه شکسته شده، اما کمتر کسی 
از این مجموعه و زحمات کارکنان و کارگران تقدیر کرده و این نگاه شما 

قابل تقدیر است.
وی افزود: رکوردهایی که در فروردین ماه و اردیبهشت ماه امسال شکسته 
گر رکوردها را  شد، عددهای بزرگی است. با توجه به کاهش برق صنایع، ا
نمی شکستیم و ذخیره نمی کردیم قطعا در تیرماه نمی توانستیم تعهدات 
را انجام دهیم و این بحران ما به بازارهای دیگر لوازم خانگی ها، خودرو 

و… منتقل می شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با تمهیداتی که دیده شد، تمام 
تالش خود را کردیم که علی رغم تمام مشکالت از برنامه ها عقب نیافتیم. 
خ داد در سایه تالش کارگران و  اتفاقاتی که در دو ماه ابتدایی امسال ر

کارکنان فوالد مبارکه رقم خورد.

رئیس حمل مواد اولیه و محصوالت از نوسازی خط ریلی 
دوار )لوپ( بعد از کاردامپر شماره ۱ خبر داد و گفت: کارکنان 
تعمیرات ریل و ابنیه واحد حمل مواد اولیه و محصوالت موفق 
شدند در مدت یک هفته، هم زمان با شات دان کاردامپر 
شماره ۱، خط ریلی دوار بعد از کاردامپر به طول تقریبی ۱ کیلومتر 
را با استفاده از توان نیروهای داخلی و استفاده از ریل U33 و 

تراورس های بتنی به صورت کامل نوسازی کنند.
میر رسول میراسدی اضافه کرد: خط یادشده به علت جلوگیری از 
توقف تولید و استفاده مداوم از این خط، طی سال های گذشته 
نوسازی نشده و این امر باعث فرسودگی شدید خط و تراورس 

گن و توقف تخلیه را در پی داشت. گردیده بود که خروج از خط وا
وی در پایان از تالش و کوشش کارکنان تعمیرات شرکت بهتاش 
سپاهان آریا و همکاری صمیمانه واحدهای انباشت و برداشت، 
حمل ونقل جاده ای و سایر عوامل که در انجام این مهم همکاری 

کرده اند، قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار فوالد، صوفی مدیرکل دفتر مرکزی حراست 
ایمیدرو به همراه جمعی از مدیران این دفتر از خطوط تولید و 

تصفیه خانه پساب شرکت فوالد مبارکه بازدید کردند.
وی در حاشیه این بازدید در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: در این مقطع که کشور با خشکسالی و کم آبی روبه رو است 
و مشکالت آن به صنایع نیز رسیده است، بهترین راه جایگزینی 
و استفاده از پساب فاضالب است که در این راستا شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده آهن اسفنجی و فوالد 
کشور، دست به کار شده و با استفاده از توان نیروهای تخصصی 

ایرانی توانسته به رفع کمبود آب این صنعت کمک زیادی کند.
گفت: فوالد مبارکه با راه اندازی پروژه های بازچرخانی  وی 
پساب های صنعتی، در بین کشورهای جهان پایین ترین سرانه 
گسترش تصفیه خانه ها و جمع آوری  مصرف آب را دارد و با 
پساب های فاضالب شهرهای مجاور مقدار آب مصرفی خود را به 

حداقل ممکن رسانده است.
مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان ایمیدرو خاطرنشان 
کرد: این ابرپروژه ملی جمع آوری و تصفیه پساب شهری که با 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه انجام شده است به مردم استان و 
صنعت فوالد کمک زیادی کرده و می تواند به عنوان الگو برای دیگر 

صنایع فعال در کشور معرفی و پیاده سازی شود.
وی تصریح کرد: فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
اسلب و ورق های فوالدی تخت، طی سال های ۹۷ و ۹۹ توانسته 
میزان تولید فوالد خود را افزایش دهد. این شرکت طی دو سال 

اخیر محصوالت جدید زیادی را نیز به بازار عرضه کرده است.
کید کرد: این شرکت یکی از ارکان اصلی صنعت و اقتصاد  صوفی تأ
کشور به شمار می آید و سهم یک درصدی از تولید ناخالص 

داخلی را دارد. 
وی متذکر شد: یکی از مهم ترین اقدامات شرکت فوالد مبارکه 
تالش برای راه اندازی پروژه نورد گرم ۲ است که نیازمند حمایت 
است و با افتتاح این پروژه، تولید محصوالت خاص با ارزش افزوده 
بیشتر و مطابق با استانداردهای جهانی رقم خواهد خورد که این 

کار اثرات بسیار مثبتی بر توسعه صنعت کشور خواهد داشت.
مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان ایمیدرو عنوان کرد: دفتر 
مرکزی حراست در سال گذشته اقدام به ارزیابی عملکرد مدیران 
حراست های تابعه انجام داد و پس از بررسی عملکردها، حراست 
فوالد مبارکه، در بین ۵ مجموعه برتر  حراست شرکت های 

زیرمجموعه ایمیدرو قرار گرفت.
وی یادآور شد: مدیر حراست شرکت فوالد مبارکه در راستای 
اجرای منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و اجرای 
اهداف و سیاست های دولت مردمی و نهادهای نظارتی، 
اقدامات چشمگیر و مؤثری را به سرانجام رسانیده و با استفاده 
از فناوری های نوین، زیرساخت های یکپارچه سیستمی در 
گروه فوالد مبارکه و همچنین ابالغ سیاست های مناسب، 

مأموریت های سازمان را به خوبی اجرا کرده است.

 ارائه خدمات رفاهی به کارکنان، انگیزه ای برای افزایش بهره وری 

 صادق فرخی مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی 
گفت وگو با رادیوم فوالد  شرکت فوالد مبارکه در 
اظهار کرد: واحد خدمات عمومی و امور رفاهی طبق 
برنامه ها و سیاست گذاری های انجام شده، اقدامات خود را در حوزه 
خدمات رفاهی، سیاست های عمومی و راهبردها تدوین کرده و 
گیر با هدف  یکی از این سیاست ها ارائه خدمات رفاهی ملموس و فرا

توسعه نشاط کاری و ارتقای حس تعلق سازمانی است.
وی افزود: در شرایط کرونا مجبور شدیم خدمات رفاهی خود را به سمت 
خدمات ناملموس ببریم و پرداخت هایی به کارکنان داشته باشیم، اما با 
بهبود شرایط و کاهش محدودیت ها دوباره خدمات به صورت ملموس 
در حال انجام است که یکی از این برنامه های شاخص، اعزام همه کارکنان 
کنون چیزی حدود ۳  شرکت فوالد مبارکه به مشهد مقدس است که تا

هزار نفر به این سفر زیارتی اعزام شده اند.
مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: یکی دیگر از برنامه هایی که آن را دنبال می کنیم، موضوع توسعه 
زیرساخت های رفاهی و خدماتی براساس برنامه های کوتاه مدت 
و بلندمدت است. عالوه براین، برای افزایش قدرت خرید تجمعی 
کارکنان شرکت، بسترسازی هایی انجام شده تا نیازهای اساسی 
کارکنان در حوزه های مختلف تأمین شود که این پروژه ها در حال 

انجام است.
 تالش برای ترویج اخالق و ارزش های فردی و خانوادگی 

کارکنان 
وی اذعان داشت: یکی از رسالت های ما برنامه ریزی و بسترسازی 
برای امکان استفاده از دانش فنی و کارشناسی در ایجاد کانال های 
مالی  آتیه  تأمین  هدف  با  کارکنان  برای  شخصی  سرمایه گذاری 

خانواده هایشان است که امیدواریم از این دانش فنی و کارشناسی شرکت 
فوالد مبارکه، به ویژه در حوزه های سرمایه گذاری در خرید سهام از بورس 

و بسیاری از عرصه های دیگر، گام های مؤثری برداریم.
فرخی تصریح کرد: یکی از نکاتی که مدیرعامل محترم شرکت برای 
کید دارد، زمینه های فرهنگی با  کارکنان بر آن تأ خدمت رسانی به 
که در این حوزه تدوین برنامه های  محوریت توسعه اخالق است 
اجتماعی با محور توسعه اخالق و ارزش های فردی و خانوادگی در 
دستور کار قرار گرفته و با همکاری واحدهای دیگر ازجمله روابط عمومی، 
آموزش و ... قرار است برنامه هایی برای کارکنان عزیز شرکت فوالد مبارکه 

و خانواده هایشان داشته باشیم.
هدف ما  ارائه خدمات ایمن، با کیفیت و به موقع به کارکنان 

است  
کید کرد: در مجموعه خدمات عمومی و رفاهی مبنای وجودی  وی تأ
خود را ارائه خدمات رفاهی با کیفیت،  به روز و با تنوع باال به همکارانمان 
می دانیم تا بتوانیم به افزایش تولید در شرکت فوالد مبارکه و ارتقای 
بهره وری کمک کنیم. در حوزه خدمات عمومی نیز هدف اصلی ما ارائه 
خدمات ایمن، با کیفیت و به موقع در حوزه ایاب و ذهاب، ارائه غذای 

سالم و کیفی به کارکنان است. 
مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی شرکت فوالد مبارکه متذکر شد: 
در حوزه تدوین برنامه غذایی، تأمین مواد غذایی، پخت، توزیع و... 
فعالیت های زیادی انجام شده و این وظیفه ماست که این کار را انجام 
دهیم؛ خدمات عمومی در روزهای کرونایی در چند سال گذشته بسیار 
تحت تأثیر قرار گرفت، ولی با حذف محدودیت ها می توانیم خدمات 
بیشتر و بهتری را به خصوص در حوزه غذا، به کارکنان شرکت فوالد مبارکه 

ارائه دهیم.
ساماندهی سرویس ایاب وذهاب کارکنان 

وی عنوان کرد: برنامه هایی برای خدمت رسانی بهتر در حوزه های 
مختلف در نظر گرفته شده که این روزها در حال بسترسازی برای آن 
هستیم. به طور مثال با بازنگری در برنامه غذایی و ایجاد تنوع در برنامه 
غذایی قرار است اقدامات مؤثری در این زمینه انجام دهیم. یکی از این 
اقدامات نظام بخشی به کانال بازخوردهاست که در این زمینه تالش 
کردیم سامانه ای را طراحی و پیاده سازی کنیم تا با استفاده از آن بتوانیم 

برای هر وعده غذایی نظرسنجی انجام دهیم.
فرخی بیان کرد: در ۲ حوزه و ۲ محور سرویس های کارکنان اضافه شده 
است. محور اول به خاطر بازبینی و اصالح مسیرها بوده و به منظور کاهش 
زمان حضور این عزیزان در سرویس ها انجام شده است. در محور دوم، 
برخی از سرویس ها برای رعایت فاصله اجتماعی برنامه ریزی شده بودند 

و به مرور زمان چنین سرویس هایی حذف شدند.

ارتقای کیفیت و ایمنی ناوگان حمل ونقل برای  رفاه کارکنان 
وی بیان داشت: ارتقای ناوگان حمل ونقل و بازدید دوره ای از ناوگان 
موجود یکی دیگر از اقدامات خوبی است که برای انجام یک سفر ایمن 
کیپ تخصصی که تشکیل شده است، نتایج مثبتی  صورت گرفته و با ا
به دست آمده که حتی بسیاری از شرکت ها و نهادها از تجارب ما در این 

زمینه استفاده می کنند.
مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی شرکت فوالد مبارکه افزود: پارکینگ 
جدیدی که با کمک همکارانمان در واحدهای مختلف ایجاد شده به 
تسهیل در امور حمل ونقل و ایمن بودن آن کمک زیادی می کند. عالوه 
بر این سطح بیشتری از منطقه تحت پوشش سرویس دهی قرار گرفته و 
با همکاری پلیس راهور، در کارگروه آنالیز حوادث جاده ای، این حوادث و 

راه های جلوگیری از آن و اقدامات پیشگیرانه را بررسی می کنیم.
وی اضافه کرد: به خاطر برنامه ریزی های انجام شده و پروژه هایی که در 
این زمینه با کمک همکارانمان در واحدهای دیگر انجام دادیم موفق به 
کسب مقام ترابری برتر در استان اصفهان شدیم و امیدواریم با تالش های 

بیشتر امسال به عنوان ترابری برتر در کشور برگزیده شویم.         
فرخی تصریح کرد: رانندگان در فوالد مبارکه بخشی از بدنه سرمایه های 
انسانی شرکت محسوب می شوند و به همین خاطر تالش می کنیم با 
برگزاری برنامه های آموزشی نظیر بازآموزی قوانین راهنمایی و رانندگی، 
آموزش علوم رفتاری با محوریت ارتباط مؤثر با همکاران، آموزش عملکرد 
در شرایط اضطراری و... سطح دانش آن ها را در زمینه خودشان ارتقا 

دهیم.
کید کرد: ما با شناسایی نقاط حادثه خیز، در این نقاط کارشناسانی  وی تأ
را مستقر کرده ایم و از سوی دیگر از پلیس راهور خواسته ایم که در این 
کیپ هایی را در زمان سرویس دهی ترابری سنگین شرکت مستقر  نقاط، ا
کند تا ایمنی بیشتری را برای این سفرها فراهم کنیم. از سوی دیگر ورزش 
و ارتقای سالمت رانندگان را نیز در دستور کار قرار داده ایم تا به سالمت این 

عزیزان توجه بیشتری را داشته باشیم.
نوسازی ناوگان حمل ونقل داخلی در سال ۱۴۰۰ 

مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی شرکت فوالد مبارکه متذکر شد: 
اقدامات دیگری در حوزه ترابری سبک انجام شده و به طور نمونه 
خودروهای تک ایربگ حذف شده و با ارائه تسهیالتی درصدد ارتقای این 
ناوگان برای افزایش ایمنی در عبور و مرور هستیم. در زمینه خودروهای 
ناوگان حمل ونقل داخلی نیز در سال گذشته ۱۰۱ خودرو به این ناوگان در 

جهت نوسازی آن اضافه شده است.
وی عنوان کرد: قصد داریم در آینده در حوزه ترابری هوشمندسازی هایی 
برای ناوگان خودرویی انجام دهیم تا این ناوگان ازنظر تردد، سرعت، 
ساعت حضور در ایستگاه و... به صورت هوشمند اداره شود. در  طرح 

دیگربه دنبال مطالعه برای جایگزینی خودروهای برقی به جای 
گر زیرساخت آن در کشور به وجود بیاید  خودروهای بنزینی هستیم و ا

قرار است این کار با جدیت بیشتری پیگیری شود.
افزایش بهره وری کارکنان با  فراهم سازی امکانات ورزشی 

فرخی بیان کرد: ما به این موضوع افتخار می کنیم که زیرساخت هایی 
را برای ورزش کارکنان و خانواده هایشان ایجاد کنیم تا سالمتی در بین 
این عزیزان و خانواده هایشان و همچنین بهره وری در بین کارکنان 

افزایش یابد.
وی بیان کرد: استمرار در ورزش و آشتی ورزش دو برنامه ای است که 
برای کارکنان و خانواده هایشان در نظر گرفته شده است تا بتوانیم افراد 
تحت پوشش را در این زمینه نیز افزایش دهیم. برای همین با ۵۰۰ باشگاه 
ورزشی قرارداد بستیم تا کارکنان ما در دو استان اصفهان و چهارمحال و 
بختیاری بتوانند از امکانات ورزشی استفاده کنند. عالوه بر این پس از 
رفع محدودیت ها برنامه ریزی هایی برای برگزاری همایش های ورزشی 
انجام دادیم تا کارکنانی که ورزش نمی کنند نیز در برنامه های ورزشی 

شرکت کنند.
برگزاری دوره انجام حرکات اصالحی برای کارکنان 

مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی شرکت فوالد مبارکه افزود: تست های 
کتورهای بیماری دارند نیز  که فا کارکنانی  ورزشی و سالمت برای 
برنامه ریزی شده و اجرایی خواهد شد. دوره انجام حرکات اصالحی 
برای کارکنانی که مشکالت اسکلتی دارند نیز برگزار می شود و عالوه بر این، 
سانس ورزش و سالمت در استخر فوالد مبارکه و مجموعه سالمت صفائیه 

برقرار است که ۴ سانس در این زمینه طراحی شده است.
وی عنوان داشت: برگزاری تست تیم های کارگری یکی دیگر از اموری 
است که در قالب ۴۰ تیم ورزشی با همکاری باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
در حال انجام است تا این تیم ها در ورزش های مختلف به رقابت های 
گون اعزام شوند. تخصصی کردن رشته های ورزشی مادر یکی دیگر  گونا
از برنامه هایی بوده و به طور مثال در زمینه شنا و در باغ فردوس در قالب 

گر دختر و پسر انجام شده است. کادمی شنا با حضور ۵۰۰ شنا آ
اعزام تیم شنای فوالد مبارکه برای حضور در مسابقات جهانی 
فرخی در مورد تیم های کارگری شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تیم های 
کارگری در رشته های مختلف شرکت می کنند که در این راستا شهریورماه 
امسال تیم شنای فوالد مبارکه به مسابقات فنالند و مسابقات جهانی در 

مکزیک اعزام می شوند.
کید کرد: به طورکلی با توجه به اینکه در زمینه خدمات عمومی و  وی تأ
رفاهی با تالش همه دوستان ما در واحد و دیگر واحدها بسترهای زیادی 
ایجاد شده است  از همه عزیزان دعوت می کنم تا از این خدمات استفاده 

کنند تا بتوانیم در حوزه تولید شاهد بهره وری بیشتری باشیم.

مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد:

 صادق فرخی
 مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی

مدیرکل دفتر مرکزی حراست سازمان ایمیدرو عنوان کرد:

اقدامات چشمگیر حراست فوالد مبارکه در 

انجام مأموریت های سازمانی

تقدیر نماینده مبارکه از رکوردشکنی فوالد مبارکه در عرصه تولید و خودکفایی

بـا کمـک و همراهـی فـوالد مبارکـه زیرگـذر قهنویه و 
مشـکل محله نهچیـر در حـال رفع شـدن اسـت و با 
پایان یافتن احداث میدان قلعه حکیم از این پس 

بخـش زیـادی از حـوادث رفـع خواهد شـد
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به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، با 
توجه به نیاز بیمارستان ها به خون و فراورده های خونی و 
همچنین کاهش آمار مراجعه داوطلبان اهدای خون، کارکنان 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان به منظور کمک به رفع این نیاز و 
ح  در راستای تعهد به مسئولیت های اجتماعی، در این طر

ملی مشارکت کردند.
بنابر این گزارش، این حرکت خداپسندانه با کمک سازمان انتقال 
خون و با حضور کارکنان فوالد امیرکبیر کاشان با هدف ترویج و 
تعمیق فرهنگ اهدای خون در بین اقشار مختلف مردم به ویژه 
خانواده بزرگ فوالد امیرکبیر کاشان به اجرا درآمد و داوطلبان با 
رعایت پروتکل های بهداشتی در سازمان انتقال خون کاشان، 

خون اهدا کردند.

 حضور خانواده فوالد امیرکبیر کاشان

  در سازمان انتقال خون کاشان

 برای اهدای خون

در راستای مسئولیت های اجتماعی انجام شد:

مدیرعامل توکاسبز  خبر داد؛

خبر  کوتاه

قیمت قراضه وارداتی در بازار جنوب شرق آسیا به کمترین سطح در 
یک سال اخیر رسیده که به دلیل عدم تمایل به خرید، افت قیمت ارز 
و افزایش هزینه های تولید بود. اختالف میان قیمت های درخواستی 
و پیشنهادی نیز زیاد شده و به 2۵ دالر در هر تن رسیده است. آخرین 
قیمت قراضه خردشده اروپا در این منطقه 2۵ تا 3۰ دالر افت داشت و 
44۰ دالر در هر تن سی اف آر ثبت شد.

 تحریم های بین المللی موجب شده عرضه کننده های زغال سنگ 
کک شو روسیه به دنبال افزایش صادرات به خاور دور باشند. در 
این بین چین یک مصرف کننده اصلی برای روسیه است و نیمی 
کشور است. بین ژانویه تا آوریل  از صادرات زغال سنگ آن به این 
کک شو روسیه 44 درصد رشد  سال 2۰22 صادرات زغال سنگ 
داشت و ۱۱.9 میلیون تن ثبت شد و افت تقاضای داخلی موجب 
شد عرضه کننده ها به دنبال فروش صادراتی بیشتر باشند.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

بازار قراضه جنوب آسیا در سرازیری بازار زغال سنگ روسیه روی چینی ها حساب باز کرده است

به گزارش روابط عمومی هلدینگ توکافوالد، مجمع 
عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توکا 
فوالد منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۴۰۰ در سالن نگین 
نقش جهان سپاهان شهر با حضور 75.۲۳ درصدی سهام داران 

برگزار و به ازای هر سهم »وتوکا« ۳۲۰ ریال سود تقسیم شد.
احمدرضا سبزواری، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکافوالد در 
این مجمع به تاریخچه هلدینگ توکافوالد اشاره و اظهار کرد: شرکت 
سرمایه گذاری توکافوالد که با سرمایه ۳ میلیون ریال به صورت شرکت 
سهامی خاص تأسیس شد، در تاریخ 8 شهریورماه سال ۱۳۷8 به شرکت 
سهامی عام تبدیل گردید و از شرکت »تولیدی کارکنان مجتمع فوالد 

مبارکه« به »شرکت سرمایه گذاری توکافوالد« تغییر نام داد.
که یکی از شرکت های زیرمجموعه  کرد: شرکت توکاریل  وی اظهار 
هلدینگ توکافوالد است، بزرگ ترین شرکت و بهترین بهره بردار در صنعت 
ریلی طی ۳ سال متوالی شناخته شد. این شرکت در کنار تجهیز نزدیک 
گن های شش محوره در  گن، تنها دارنده وا به ۴هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع وا
کشور با رتبه اول بهره وری در صنعت حمل ونقل ریلی محسوب می شود 
و ساالنه بیش از ۱۳ میلیون تن مواد خام از معادن مختلف به شرکت فوالد 
مبارکه و سایر مقاصد حمل می کند. بر این اساس این شرکت سهم ۱8 

درصدی از حمل بار ریلی کشور را  دارد.
سبزواری افزود: همچنین این شرکت با ۳۰ دستگاه لوکوموتیو، رتبه اول 
گن و رتبه سوم  کشور در زمینه تعمیرات چرخ و محور و تعمیرات ویژه وا

کشور در تعمیرات اساسی را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت توکافوالد گفت: گروه حمل ونقل جاده ای توکافوالد 
که شامل شرکت های حمل ونقل توکا، امواج طالیی خلیج فارس، 
حمل ونقل امیران ترابر خواف، توکا تاراز سپاهان گستر و توکا مارین است، 
دارای پروانه فعالیت کشوری در زمینه حمل ونقل جاده ای و مجوز تخلیه 
و بارگیری خدمات بندری، تجهیز ناوگان ملکی با ۱8۰ کامیون کشنده 
و سایر مکانیسم های ملکی مرتبط، تعمیرگاه تخصصی با نمایندگی 
گواه، انبار تخصصی گمرک جهت محصوالت ترانزیتی در اصفهان، انبار 
محصوالت فوالدی در اصفهان و انبار باغستان در هرمزگان است و حضور 

فعال در ارائه انواع خدمات حمل ونقلی به فوالد مبارکه دارد.
سبزواری اظهار کرد: در برنامه های توسعه ای و اقدامات آتی این گروه قرار 
است ناوگان ملکی جهت رقابت در بازارهای غیر از فوالد، تعداد شعب را 

افزایش دهد و خدمات جدید و نوینی در صنعت حمل ونقل ارائه کند.
که شامل  گروه صنعتی و تولیدی این هلدینگ  وی ادامه داد: در 
ایران ذوب،  اسپادان،  توکاتولید  سپاهان،  توکارنگ  شرکت های 
الستیک ها و غلتک های صنعتی مبارکه یا به اختصار میرکو و فوالد تاراز 
چهارمحال است، توانمندی تولید حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تن انواع رنگ ها را 
دارد. اخذ لیسانس تولید برای محصوالت پوششی از کارخانه های مهم 
دنیا برحسب نیاز بازار، بهره برداری از واحد رزین، تولید الستیک های 
صنعتی و اجرای پوشش های الستیکی روی سطوح و مخازن، تولید 
۱6 مگاوات برق، تولید ۱۰ هزار تن گلوله های ضدسایش دارای سهم ۱۷ 
درصدی از کل بازار گلوله و سیلیس در سال ۱۴۰۰، تولید نزدیک به ۱۴۰ 
هزار تن ورق گالوانیزه مالکیتی و ۲8 هزار تن ورق گالوانیزه کارمزدی از دیگر 

توانمندی این گروه است.
مدیرعامل شرکت توکافوالد گفت: این گروه در برنامه های توسعه ای خود، 
ورود به عرصه محصوالت جدی ورق رنگی نظیر رنگ های پلی اورتان و 
 PET Film پلی استر ویژه صنایع لوازم خانگی، تولید رنگ و چسب صنایع
و تولید رنگ های دوست دار محیط زیست و فاقد کروم را در نظر دارد. 
احداث و راه اندازی خط تولید نورد نقاله، مطالعه بررسی جهت احداث 
نیروگاه برق خورشیدی و گازی، خرید واحد اسیدشویی و راه اندازی 
خط نورد سرد و تأسیس نیروگاه دیزلی و خورشیدی از دیگر برنامه های 

توسعه ای این گروه زیرمجموعه هلدینگ توکافوالد است.
سبزواری درباره گروه مهم معدنی و نسوز این شرکت نیز اظهار کرد: این 
کباتان،  گروه شامل شرکت های راهبران فوالد صنعت، فوالد افزا، نسوز ا
فراورده های نسوز آذر، صنایع نسوز توکا و تهیه و تولید مواد اولیه استقالل 
سپاهان است. این گروه اولین کوره دولومیت زینتر تا ظرفیت ۴۰ هزار تن 

در سال را برای اولین بار در ایران راه اندازی کرده است.
وی ادامه داد: به عالوه این گروه تنها تولیدکننده آجرنسوز دولومیت در 
کشور، دارای مرکز تحقیقات مجهز در کشور، تولید بیش از ۴۷ هزار تن 

محصوالت دولومیتی در سال ۱۴۰۰ وتوانمندی تولید ۱8 هزار تن انواع 
جرم های نسوز و ۳۷ هزار عدد انواع قطعات نسوز و انواع صفحات دریچه 
کشویی و همچنین دارای معدن سنگ آهن با ظرفیت قطعی 8 میلیون 

تن و ظرفیت احتمال ۱6 میلیون تن در اسفندار یزد است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکافوالد گفت: در گروه پیمانکاری و 
خدمات این هلدینگ نیز شرکت های بهسازان صنایع خاورمیانه، توکا 
بتن، توکا سبز، توکانیرو و مهندسی ساخت و مدیریت صنایع توکا حضور 
دارند. این گروه بزرگ ترین و تنها تأمین کننده خدمات تأمین خودروهای 
بدون راننده ترابری سبک و سنگین در فوالد مبارکه، پرچم دار بزرگ ترین 
شرکت در حوزه خودرو ملکی و استیجاری با تنوع باال اعم از خودروهای 
سواری، وانت، مینی بوس و اتوبوس و دارای سهم ۱۰۰ درصدی از 
پروژه های ترابری پرسنلی و ایاب و ذهاب سبک و سنگین شرکت فوالد 

مبارکه است.
سبزواری افزود: این گروه در برنامه های آتی خود قصد دارد به بخش 
گردشگری با سرمایه گذاری در صنعت هتلداری در شهرهای گردشگرپذیر 

کشور ورود کند و سبد کسب وکار خود در حوزه پیمانکاری را اصالح کند.
بازوی قدرتمند در تأمین نیازهای فوالد مبارکه 

وی درباره گروه مالی و بازرگانی نیز تصریح کرد: این گروه زیرمجموعه شرکت 
توکافوالد که شامل شرکت های صنایع برش ورق فوالدی مبارکه، بازرگانی 
توکا، فوالد کاال، آینده بهتر، سرمایه گذاری توسعه توکا، کارگزاری باهنر، 
سبد گردان آتیه توکا و فوالد متیل است، تأمین کننده اصلی قراضه های 
فوالد مبارکه، بازوی قدرتمند در تأمین نیازهای فوالد مبارکه در زمینه 
انواع خریدهای خارج از کشور، متولی امور سهام شرکت های گروه و ارائه 

خدمات مالی و سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و... است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکافوالد گفت: این گروه در برنامه های 
توسعه ای قصد دارد به بازرگانی بین المللی ضایعات فلزی و توسعه 
فعالیت های بازرگانی بین المللی ورود کند و فراوری ضایعات آهن در کشور 
را به صورت منطقه ای کارگاهی توسعه دهد. تکمیل زنجیره خدمات مالی 
و تمرکز بر تأمین مواد اولیه خارجی فوالد مبارکه و سایر نیازمندی های 

صنعت فوالد از دیگر برنامه های توسعه ای شرکت های این گروه است.

سبزواری با بیان اینکه همه تالش ها برای ایجاد شفافیت الزم برای 
سهام داران انجام شده، اظهار کرد: امیدواریم از حمایت سهام داران در 
ادامه فعالیت شرکت بهره مند باشیم. در دوره جدید شرکت سرمایه گذاری 
توکافوالد، توجه به توسعه متوازن در گروه از اولویت های راهبردی این 
شرکت است. همچنین با توجه به نیاز به حفظ نقدینگی برای اجرای 
طرح های توسعه ای هیئت مدیره به مجمع پیشنهاد می کند تقسیم 

سود حداقلی معادل ۱۰ درصد از سود سال جاری صورت گیرد.
شرایط عرضه اولیه »تاراز« در بورس فراهم نیست

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکافوالد درباره عرضه اولیه سهام تاراز 
در بورس نیز اظهار کرد: فعال شرایط عرضه این شرکت در بورس از سمت 
سهام دار عمده این شرکت فراهم نیست. تاراز نقدینگی خود را در تأمین 

مواد اولیه قرار می دهد.
امید سخایی، معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توکافوالد 
نیز در مجمع اظهار کرد: درآمد عملیاتی شرکت سرمایه گذاری توکافوالد 
نسبت به سال پایه ۱۳۹8 بیش از ۱۷۰ درصد، سود عملیاتی سال ۱۴۰۰ 
نسبت به سال پایه ۱8۷ درصد، درآمد و هزینه های غیرعملیاتی منفی ۹۹ 
درصد، سود خالص ۱۷۵ درصد و وجوه نقد حاصل از فعالیت عملیاتی 

۳8۲ درصد نسبت به سال پایه رشد کرده است.
وی افزود: همچنین جمع دارایی ها ۱۱۲ درصد، مجموع بدهی ها ۲۲ 
درصد، سرمایه ثبت شده ۵۵ درصد و حقوق مالکانه ۱۴۲ درصد نسبت به 
سال پایه ۱۳۹8 رشد داشته است. نرخ بازده  دارایی ها، نرخ بازده حقوق 
مالکانه و سرمایه شرکت نیز به ترتیب ۳۰، ۱۴ و ۵۵ درصد نسبت به سال 
پایه ۹8 رشد داشته است. تعداد کل سهام ما در این لحظه ۴ میلیارد و 

۳۰ میلیون سهم است.
حسابرس و بازرس مستقل قانونی شرکت نیز در گزارش خود اظهار کرد: به 
نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مندرج در بندهای ۴ تا 6، صورت های 
مالی یادشده، وضعیت مالی گروه و شرکت سرمایه گذاری توکافوالد در 
تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و جریان های نقدی گروه و شرکت 
را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های مهم، طبق 

استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب است.

تقسیم سود ۳۲۰ ریالی »وتوکا« به ازای هر سهم
در مجمع عمومی عادی سالیانه توکافوالد رقم خورد:

همکاری توکاسبز با شرکت های دانش بنیان 

برای افزایش ایمنی و کیفیت حمل ونقل

مدیرعامل شرکت تولیدی خدماتی توکاسبز از همکاری 
این شرکت با شرکت های دانش بنیان برای افزایش سطح 

ایمنی و کیفیت حمل ونقل خبر داد.
داوود صافی اظهار کرد: شرکت توکاسبز یکی از قدیمی ترین 
شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه و از اولین شرکت های گروه 
توکا است که در سال ۱۳6۹ تأسیس شده است. این شرکت از 
نظر تنوع پروژه های جاری در بین شرکت های خدماتی استان 
اصفهان جایگاه اول را در اختیار دارد. به عالوه این شرکت با 
بیش از ۲ هزار خودرو ملکی و استیجاری یکی از بزرگ ترین ناوگان 

خودرویی کشور را داراست.
وی درباره مهم ترین چالش های این شرکت به عنوان یک شرکت 
خدماتی اظهار کرد: بزرگ ترین چالش در حوزه خدمات، نوسانات 
که  اقتصادی و تغییرات سطح عمومی قیمت هاست. ازآنجا
عمده فعالیت شرکت توکاسبز تأمین خدمات است، تورم تأثیر 
قابل توجهی در بهای تمام شده دارد. ماهیت شرکت های 
خدماتی تعامل با نیروی انسانی است. طبیعتا وقتی شرایط 
اقتصادی به نسبت دشوار باشد، انتظارات کارکنان هم افزایش 
می یابد؛ بنابراین یکی از چالش های بزرگ شرکت توکاسبز با ۲ هزار 

پرسنل، مدیریت انتظارات نیروی انسانی است.
وی تصریح کرد: در سال های اخیر، دید باز مدیران فوالد مبارکه 
و تسری برخی خدمات کارکنان فوالد مبارکه به کارکنان پیمانکار 
شرایط بهتری برای توکاسبز رقم زده است. سومین چالش بزرگ 
این شرکت هم به مشکالت ناشی از تأمین بازمی گردد. در واقع 
گاهی شرکت در تالش است تا برخی مواد یا تجهیزات را بدون در 

نظر گرفتن پارامتر قیمت تهیه کند، اما تأمین آن دشوار است.
صافی اضافه کرد: شرکت توکاسبز ۷۰۰ خودرو ملکی دارد و۱۵۰ 
گذشته خریداری شده است. اآلن  خودرو ظرف دو سال 
محدودیت زمانی داریم و باید ظرف ۳ یا ۴ ماه آینده ۷۰ خودرو 

جدید خریداری کنیم که با شرایط فعلی امکان پذیر نیست.
که خودروساز به صورت مستقیم  وی ادامه داد: در واقع ازآنجا
خودرو را در اختیار مشتریان حقوقی نمی گذارد، خودروهای 
گهانی این تعداد خودرو  موردنیاز باید از بازار تأمین شود. تأمین نا

از بازار آزاد نیز می تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
برنامه ریزی  اساس  بر  گفت:  توکاسبز  شرکت  مدیرعامل 
انجام شده، شرکت توکاسبز در تالش است با مدیریت خرید و 
تقسیم بندی آن در بخش های کوچک یا خرید تدریجی، تعامل 
با کارفرما برای برنامه دار کردن خرید این خودروها و افزایش بازه 
زمانی خرید، به سمت تجمیع خریدها پیش برویم و عالوه بر 
کره با منابع اصلی برای تأمین این تجهیزات، بتوانیم در زمینه  مذا

قیمت هم خرید بهتری داشته باشیم.
صافی اظهار کرد: در حوزه خدمات به نسبت تولید، فضا برای 
که  حمایت از شرکت های دانش بنیان بسته تر است، اما ازآنجا
عمده خدمات شرکت توکاسبز در حوزه خدمات خودرویی 
است، از سال گذشته همکاری خود با یک شرکت دانش بنیان 

را آغاز کرده ایم.
وی تصریح کرد: این شرکت بر اساس آنالیز خودروها گزارش هایی 
کیفیت رانندگی را نشان می دهد و هم  که هم  تهیه می کند 
که ایاب و ذهاب  تعمیرات آتی خودرو را پیش بینی می کند. ازآنجا
سرمایه های انسانی فوالد مبارکه بر عهده شرکت توکاسبز است، 
در حوزه نظارت بر عملکرد رانندگان و افزایش ایمنی سفرها هم 
برنامه ریزی هایی با همکاری شرکت فوالد مبارکه در حال انجام 
است تا بتوانیم سامانه ای را برای سالمت رانندگان که تأثیر 
مستقیمی بر ایمنی سفر دارد داشته باشیم که این برنامه نیز با 

همکاری شرکت های دانش بنیان انجام می شود.
گان،  به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمز
در جشنواره ملی بهره وری، پروژه »کاهش مصرف 
فوالد  قوسی«  کوره های  فلزی  شارژ  در  قراضه 
هرمزگان به عنوان یکی از سه پروژه برتر کشور انتخاب و پروژه ایجاد 
و راه اندازی تبلت صنعتی نیز الیق لوح سپاس گردید و از عطاهلل 

معروفخانی مدیرعامل این شرکت تقدیر شد.
 معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان در حاشیه این جشنواره، 
افزایش تولید و کاهش مصارف در شرکت فوالد هرمزگان را یکی از اهداف 
استراتژی این شرکت در حوزه بهره برداری عنوان کرد و اظهار داشت: 
اهمیت پروژه کاهش مصرف قراضه در شارژ فلزی کوره ها در راستای 

کاهش هزینه ها، پاسخ گویی به نیاز بازار و افزایش سودآوری است.
وی افزایش تولید ۱6 هزار تنی و افزایش ۱۵۰۰ میلیارد ریالی در سودآوری 
را از دستاوردهای اجرای این پروژه برشمرد و اظهار داشت: با توجه به 
برنامه های توسعه ای پیش رو در واحد فوالدسازی و افزایش ظرفیت 
تولید، اجرای این پروژه کمک شایانی به اهداف توسعه ای خواهد کرد.

مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه به حمایت از پروژه های تحقیقاتی 
و دانش بنیان ها اشاره کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم 
رهبری مبنی بر تکیه بر توان داخل، از هر پروژه تحقیقاتی که به افزایش 

بهره وری و راندمان تولید در شرکت منجر گردد حمایت خواهیم کرد.
 معروفخانی حمایت فوالد هرمزگان را صرفا مربوط به کارکنان ندانست و 
گون و حمایت مستمر مالی،  گفت: فوالد هرمزگان با تعریف پروژه های گونا
در اختیار دادن فضای مناسب تحقیقاتی و تضمین خرید محصول، از 

شرکت های دانش بنیان و محققین و دانش پژوهان حمایت می کند.
در ادامه، پویان بنی اسد، مدیر برنامه ریزی کنترل تولید و حمل شرکت 
فوالد هرمزگان، در تشریح پروژه کاهش مصرف قراضه در شارژ فلزی 
کوره های قوسی که موفق به کسب رتبه برتر در همایش بهره وری شد، 
گفت: تحلیل توقفات کوره ها در اثر شارژ غیرضروری قراضه به بررسی 
شارژ فلزی کوره های قوسی و تغییر در برنامه ریزی مواد در آن ها منجر 
شد و ارزیابی اقتصادی جایگزین کردن قراضه در مواقع غیرضروری با 

آهن اسفنجی و افزایش تولید ناشی از اجرای این پروژه صورت گرفت.

وی گفت: کاهش زمان توقف کوره ها و افزایش زمان های عملیاتی، به 
افزایش تولید، بهینه سازی سکوئنس ها و کاهش مصارف منجر شد که 

صرفه اقتصادی خوبی را در پی دارد.
بنی اسد اجرای این پروژه را حاصل کار تیمی متشکل از واحدهای 
کنترل تولید و حمل، فوالدسازی، خرید مواد اولیه،  برنامه ریزی 
حسابداری مدیریت با راهبری معاون بهره برداری و حمایت مدیرعامل 
شرکت دانست و گفت: تهیه برنامه های اقتصادی تولید نقش مهمی در 
افزایش سودآوری، کاهش هزینه های تولید، استفاده بهینه از منابع و 

رضایتمندی مشتریان خواهد داشت.
بنی اسد به پروژه ایجاد و راه اندازی تبلت صنعتی نیز اشاره کرد و افزود: 
کاهش زمان  این پروژه با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان و 
بارگیری محصول و همچنین کاهش خطاهای انسانی و افزایش ضریب 
خوش قولی تحویل محصول پروژه بارگیری تختال به وسیله تبلت 
صنعتی تعریف و اجرایی گردید که سبب انتقال بارگیری تختال از یک 

نقطه متمرکز به محل چیدمان تختال ها شد.

وی دستاوردهای این پروژه را افزایش چابکی فرایند، کاهش زمان 
انجام آن، کاهش خطاهای انسانی، کاهش ترافیک، کاهش مصرف 
سوخت، حذف گلوگاه ها و ایجاد جریانی روان، از ورود تا خروج کامیون ها 

از شرکت برشمرد.

درخشش فوالد هرمزگان در جشنواره ملی بهره وری

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سنگ مبارکه، مدیرعامل این 
 B شرکت از پیشرفت فیزیکی پروژه احداث خط سنگ شکن اولیه
به میزان ۸5 درصد خبر داد و گفت: پس از پایان نصب تجهیزات این 

پروژه، راه اندازی و تست های مربوطه آغاز می شود.
مهرداد فقیهیان تصریح کرد: این پروژه به منظور افزایش و پایداری تولید 
در شرکت فوالد سنگ با ظرفیت تولید ۷۰۰ تن بر ساعت و به صورت 

ح های توسعه ای  این  سالیانه بالغ بر ۵ میلیون تن و در راستای طر
شرکت و متعاقبا شرکت فوالد مبارکه در اول مهرماه سال ۹۹ و در قالب 

قرارداد EPC و توسط شرکت تام ایران خودرو )پیمانکار پروژه( آغاز شد.
وی افزود: به رغم تحریم های ظالمانه علیه کشور و شیوع اپیدمی 
کرونا، با همت شبانه روزی کارکنان شرکت فوالدسنگ و پیگیری های 
شبانه روزی ارکان پروژه، کلیه تجهیزات اصلی این پروژه ساخته و 

وارد سایت گردید و امیدواریم در نیمه اول سال جاری این پروژه به 
بهره برداری برسد.

مدیرعامل شرکت فوالد سنگ یادآور شد: این شرکت توانسته در ادامه 
موفقیت های خود در سال جاری به رکورد تولید روزانه ۹۰۵ تن آهک 
کلسینه در خردادماه نیز دست یابد. کیفیت محصول تولیدی قابل قبول 

بوده و مالحظات ایمنی- فنی تجهیزات و کوره ها رعایت شده است. 

B پیشرفت 85 درصدی پروژه احداث خط سنگ شکن اولیه
مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه مطرح کرد:
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       بـــــــــــــــازار

بازار جهانی فوالد در پایین ترین سطح در ۱8 ماه اخیر

خبــــــــــــــــر       

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت، 
محمود ارباب زاده، مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر 
افزود: صورت جلسه ای با حضور نمایندگان ایمیدرو و فوالد 
مبارکه )سهام داران( در حال تنظیم است تا با تسریع در روند 
تأمین مالی احداث واحد فوالدسازی سفیددشت، شرایط 

برای افتتاح طرح در نیمه دوم امسال فراهم شود.
ح توســط  وی افــزود: بــا تحقــق ایــن مهــم، اجــرای طــر
پیمانــکاران واحــد فوالدســازی ســرعت می یابــد. ضمــن 
کنــون میــزان پیشــرفت فیزیکــی واحــد فوالدســازی  اینکــه ا

۹۱ درصــد اســت.
پیش بینی تولید ۸۵ هزار تن آهن اسفنجی در 

خردادماه
مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت در خصوص وضعیت 
تولید آهن اسفنجی در واحد احیای مستقیم فوالد سفیددشت 
اظهار داشت: به رغم محدودیت های برق رسانی در این منطقه، 
تولید محصول مطابق با برنامه در حال انجام است.پیش بینی 
می شود میزان تولید آهن اسفنجی در پایان خردادماه جاری به 

8۵ هزار تن برسد.

کشورهای  در ماه جاری میالدی قیمت فوالد در بازارهای جهانی در 
صادرکننده مهم ازجمله چین، هند، ویتنام، روسیه و... افت ماهانه 
داشته است و در واقع قیمت ها در پایین ترین سطح در یک سال 
گرم در بازارهای  گرفته اند. در این بین قیمت ورق  و نیم اخیر قرار 
جهانی بین ۵۰ تا ۱۸۰ دالر افت داشته و بیشترین افت در بازار 
سی آی  اس بوده است.

خبر کوتاه

رکود بازار واردات بیلت جنوب شرق آسیا

 قیمت بیلت وارداتی در بازار جنوب شرق آسیا با توجه به رکود بازار به 
روند نزولی ادامه داد. خریداران در انتظارند تا روند قیمت ها روشن تر 
که بازار محصوالت فوالدی شان نیز در رکود است. قیمت  شود، چرا
بیلت وارداتی در فیلیپین با ۸ دالر افت، 63۸ دالر در هر تن سی اف آر 
ثبت شده است. میلگرد در بورس شانگهای چین 6۵ دالر افت 
هفتگی داشته و به 649 دالر رسیده است.

 تأمین مالی فوالد سفیددشت 
 با هدف تسریع در روند راه اندازی

 واحد فوالدسازی

سهام

گهی آ

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

EPC طراحی، تهیه وتامین، ساخت و نصب سیستم های تهویه کلیه رختکن های شرکت فوالد مبارکه به صورت

محوطه سازی زیر نوار نقاله ها، سرندها و سیلوهای احیا مستقیم 1 و 2

ید انواع مواد غذایی موردنیاز مرکز طبخ شماره 1 شرکت فوالد مبارکه خر

قرارداد تعمیرات، بهینه سازی، بازسازی خطوط سیاالت شرکت فوالد مبارکه

ح جامع راه و راه آهن و حمل ونقل در فوالد مبارکه استفاده از خدمات مشاور تخصصی در زمینه انجام مطالعات طر

فروش ضایعات نسوز از طریق مزایده عمومی

یفورمر ضایعاتی فروش 1000 تن لوله ر

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 1 /04 /1 1

1 4 0 1 /04 /1 1

1 4 0 1 /  04  /  1 5

1 4 0 1 /04 /1 7

1 4 0 1 /04 /2 4

1 4 0 1 /04 /25

1 4 0 1 /04 /2 1

ــط تب مر ــت  ی یر مد

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

نوع فراخوان

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

گهی مزایده آ

گهی مزایده آ

ه ر شــما

48 5 543 43

48 535 843

48 5 048 07

48 5 562 35

48 5 53862

1 4 0 1 4 0 0 06 9

1 4 0 1 4 0 0 068

یف د ر

1

2

3

4

5

6

7

1 1 . 5 5 0

1 1 . 560

1 1 . 5 8 0

1 1 .4 60

1 1 .3 1 0

1 1 .75 0

1 1 .7 4 0

1 1 .7 4 0

1 1 .6 1 0

1 1 . 5 5 0

0. 8 5

0

0. 0 9

0.6

0.9 5

6 1

45

5 0

43

43

1 1 .6 1 0

1 1 .6 1 0

1 1 .620

1 1 . 5 5 0

1 1 .44 0

1 0 0

0

1 0

70

1 1 0

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/03/28

1401/03/29

1401/03/30

1401/03/31

1401/04/01

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 1 . 0 0 0
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یال(       <<<<<< >>>>>>       نمــــــــــودار تغییــــــر قیمــــت  سهـــــام  )ر

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سنگان، مجمع   
عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع معدنی فوالد 
سنگان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ 

با حضور ۱۰۰ درصد از سهام داران  برگزار شد.
علی امرایی، مدیرعامل شرکت فوالد سنگان، در ابتدای جلسه عنوان 
کرد: شرکت فوالد سنگان طی سال گذشته با همت و پشتکار همکاران 
ارجمند و پرتالش، موفق به افتخارآفرینی های متعدد شده است. بدون 
تردید دست یابی به رکوردهای روزانه، ماهانه و سالیانه جز با پیروی از 

منویات رهبری، برنامه ریزی مدون و علمی، حمایت سهام داران و تالش 
همه جانبه کارکنان و کارگران زحمت کش این شرکت میسر نمی شد.

وی با اشاره به تولید بیش از ۴ میلیون تن گندله در سال ۱۴۰۰، افزود: در 
سال گذشته شاهد جابه جایی رکوردهای تولید روزانه بودیم و اراده و 
تالش همکاران پرتالش در فوالد سنگان به تولید بیش از ۴ میلیون تن 
گندله و تحقق ۱۱۵ درصدی برنامه های پیش بینی شده و افزایش سود 

شرکت منجر شد.
مدیرعامل فوالد سنگان سال ۱۴۰۰ را درخشان ارزیابی کرد و گفت: 

درخشش در سپهر صنعت ایران، شرکت را در زمره گرید A شرکت فوالد 
مبارکه قرار داد و توانستیم در ارزیابی IMI100، با صعود ۴۵ پله ای، 
جزو برترین شرکت های ایران و در رده 6۴ قرار بگیریم. عالوه براین، در 
عرصه های مختلف سازمانی اعم از منابع انسانی، تعالی سازمانی، ارتقای 
برند شرکت، اخذ مجوزها، ایزوهای مختلف و… نیز شاهد درخشش شرکت 

فوالد سنگان بودیم.
گفتنی است در انتهای این مجمع، مبلغ ۱۲۰ ریال به ازای هر سهم بین 

سهام داران از محل سود خالص تقسیم شد. 

یم بیاموز

با حمایت ایمیدرو و فوالد مبارکه صورت می گیرد؛

)MBTI( یکی از مهم ترین قسمت های معامله گری 
موضوع روان شناسی معامله گری است.

کنیم، باید بگوییم از مجموع  گر بخواهیم تقسیم بندی  ا
موفقیتی که شما انتظارش را دارید شاید ۳۰ درصد مربوط به 
مباحث تکنیکال، نحوه تحلیل و... باشد و مابقی آن مربوط به 

مباحث روانشناسی و مدیریت سرمایه است.
را به طبق چند معیار  آنان  برای شناختن مردم،   MBTI

می سنجد:
۱. برون گرایی یا درون گرایی

۲. شهودی یا حسی
۳. منطقی یا احساسی

۴. قضاوت گر یا دریافت گر
در مرحله اول برای اینکه تیپ شخصیتی خود را بشناسید 
می توانید از سایت هایی روان شناسی و آزمون های شخصیت 

موجود در آن ها استفاده کنید.
نکته: در هنگام آزمون، سؤاالتی از شما پرسیده می شود. به این 
نکته دقت کنید که آن طور که واقعا هستید به سؤال ها جواب 

دهید، نه آن طور که می خواهید باشید.
توصیه: سعی کنید در دو یا سه سایت تست بدهید. ممکن 
است کمی وقتتان را بگیرد، اما ارزشش را دارد که برای شناخت 

خود وقت بگذارید.

Trading Psychology

 افتتاح خانه بهداشت کارگری

 معدن شهید نیلچیان

به گزارش روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان، در 
کارگران، با حضور  راستای حفظ و حمایت از سالمت 
مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار، خانه 
بهداشت کارگری معدن شهید نیلچیان از معادن تحت 

پوشش شرکت استقالل سپاهان افتتاح شد.
کار و حفظ  گزارش در راستای صیانت از نیروی   بنابر این 
سالمتی کارگران، ارائه خدمات بهداشتی به وسیله آموزش، 
گاهی کارگران از خطراتی که آنان را تهدید می کند، ارتقای  آ
دانش و ایجاد رفتارهای بهداشتی مناسب و سالم سازی 
محیط کار، پیشگیری از بیماری های ناشی از کار، پیشگیری 
رفع خطر در معدن و بازدید کارگاه مربوطه قبل از ورود کارگران 
به تونل از  مهم ترین اهداف ایجاد خانه بهداشت کارگری بود.

با حمایت شرکت استقالل سپاهان انجام شد:

برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰ صورت گرفت؛

یابی عملکرد فوالد متیل پیشرفت محسوس در ارز
ارزیابی عملکرد ساالنه شرکت فوالد متیل برای دوره 
منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط تیم ارزیابی شرکت 
فوالد مبارکه صورت گرفت و در آن از تغییر و پیشرفت 
محسوس در عملکرد این شرکت نسبت به دوره 

قبل خبر داده شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی هلدینـگ فـوالد متیـل، براسـاس برنامـه 
ارزیابـی اعالم شـده از طـرف مدیریـت امـور مجامـع و ارزیابـی فـوالد 
مبارکـه و در راسـتای ارزیابـی عملکـرد شـرکت های این گـروه، ارزیابـی از 
عملکـرد سـاالنه شـرکت فـوالد متیـل بـرای سـال ۱۴۰۰ در روز ۲۹ خـرداد 

۱۴۰۱ انجـام شـد.
تیم ارزیابی شرکت فوالد مبارکه به مدیریت مجید مونسان، در 
پروژه های  پیشرفت  مالی،  ازجمله عملکرد  حوزه های مختلف 
توسعه ای، اهداف و استراتژی ها، سیاست های ابالغی و تعامالت 
شرکت فوالد متیل را مورد ارزیابی قرار دادند و مهم ترین موضوع 
مطرح شده از سوی آن ها تغییر و پیشرفت مجموعه فوالد متیل نسبت 

به دوره قبلی ارزیابی بود.
به گفته تیم ارزیاب، در برخی از فعالیت های شرکت فوالد متیل نسبت 
به دوره قبل تغییرات بسیار عمده ایجاد شده که نشان از پیگیری های 
کلیه کارکنان این شرکت بوده و در نهایت منجر به بهبود و پیشرفت شده 

است. در نهایت می توان گفت فوالد متیل طی چندماه گذشته در 
راستای سیاست های فوالد مبارکه گام برداشته است.

رضا حیدری، مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل نیز در این جلسه، ضمن 
تقدیر و قدردانی از حضور ارزیابان شرکت فوالد مبارکه و تشکر از کارکنان 
شرکت فوالد متیل در همراهی به منظور انجام این ارزیابی اظهار کرد: 
بررسی عملکرد شرکت فوالد متیل توسط تیم ارزیاب فرصت مناسبی 
است که به انتقال دانش فنی و تجارب موجود در فوالد مبارکه به فوالد 

متیل منجر شود. تا به امروز نیز تالش مجموعه فوالد متیل همکاری و 
تعامل بیشتر با شرکت فوالد مبارکه بوده تا بتواند در راستای سیاست ها 

و اهداف آن گام بردارد.
وی تصریح کرد: ایجاد ارتباط میان سرمایه های انسانی شرکت فوالد 
متیل با شرکت فوالد مبارکه در جهت افزایش دانش فنی و انتقال دانش 

این مجموعه بزرگ یکی از اهداف اصلی فوالد متیل است.
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل یادآور شد: در این زمینه ارزیابان فوالد 

مبارکه حاضر در این جلسه، ضمن ابراز تمایل به همکاری و تعامل 
بیشتر با مجموعه فوالد متیل، یکی از نیازهای اصلی این سازمان را 
تکمیل دستورالعمل و گردشکارهای این شرکت دانستند تا از این 

طریق استانداردسازی عمده فعالیت های فوالد متیل صورت پذیرد.
حیدری افزود: توجه ویژه به طرح های توسعه ای و ایجاد کسب وکارهای 
جدید در فوالد متیل، همچنین انتقال تجارب هلدینگ فوالدمتیل به 
شرکت های زیرمجموعه اش که در دستور کار این شرکت قرار گرفته، از 

کید داشت. دیگر موارد مهمی بود که تیم ارزیابی بر آن ها تأ
کید تیم ارزیاب و  کرد: یکی از نکات مهم مورد تأ وی خاطرنشان 
همچنین مدیران مجموعه فوالدمتیل، شناسایی دقیق نقاط قوت، 
اهداف و شاخص های استراتژیک این شرکت بود. همچنین مشخص 
کردن نقاط قابل بهبود به منظور حرکت در مسیر رشد، تعالی و توسعه 
روزافزون شرکت فوالدمتیل نیز از دیگر مواردی بود که تیم ارزیابی فوالد 

کید داشت. مبارکه بر آن تأ
وی در پایان با توجه به اهمیت ارتقای سطح دانش و اعتالی نیروهای 
متخصص برای گروه فوالد مبارکه، انتقال دانش فنی و افزایش تعداد 
دوره های آموزشی در جهت رشد و اعتالی سرمایه های انسانی شرکت 
کید تیم ارزیاب فوالد مبارکه بر این امر، ضروری  فوالد متیل را باتوجه به تأ

و جزو اهداف شرکت برشمرد. 

در ارزیابی عملکرد سال ۱4۰۰ مطرح شد؛
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ینه و مشخصه های برخی روش های تولید هیدروژن جدول 1- بازدهی انرژی، هز

در حال حاضر تولید فوالد سبز با روش احیا مستقیم 
با استفاده از هیدروژن که البته هیدروژن آن ۱۰۰  
باشد  شده  تولید  سبز  به صورت  درصد 
امیدوارکننده ترین فناوری برای کاهش انتشار CO2 و جلوگیری 
از مشکالت گرمایش زمین، تخریب محیط زیست و حفظ سالمت 
انسان ها در دهه های آینده است. احیا مستقیم با هیدروژن 
به صورت جدی وابسته به هیدروژن سبز ارزان قیمت یا جلوگیری 
مؤثر از انتشار CO2 است. هیدروژن نوع سبز و مؤثری از انرژی 
گی هایی همچون حرارت احتراق باال، منابع  ثانویه است و ویژ
تولید متنوع و بدون آلودگی بودن را داراست. عالوه بر استفاده از 
هیدروژن برای تولید فوالد سبز، هیدروژن به عنوان جایگزینی برای 
ح شده است.  سوخت های فسیلی در سطح بین المللی مطر
روش های متنوعی برای تولید هیدروژن توسعه پیدا کرده، اما سبز 
بودن هیدروژن تولیدی بسیار مهم است. در حال حاضر مقدار 
هیدروژن سبز تولیدی در دنیا بسیار کم است و عمده هیدروژن 

تولیدی با فراوری سوخت های فسیلی به دست می آید.
شرکت های مختلفی در زمینه تولید هیدروژن سبز و تولید فوالد سبز 
در دنیا فعال شده اند که از آن میان می توان به پروژه هایی همچون 
 H2GS—H2 Green و   ULCOS، HYBRIT، SALCOS
که از منابع  کرد. تنها هیدروژن سبز  Steel،Midrex H2 اشاره 
 CO2 تجدیدپذیر الکتریسیته تولید شده باشد می تواند از انتشارگاز
به صورت مؤثر جلوگیری کند. در جدول ۱ بازدهی انرژی، هزینه و 
مشخصه های برخی روش های تولید هیدروژن آورده شده است، 
ازجمله چالش های مهم دیگر تولید هیدروژن بحث نگهداری 

هیدروژن است. تولید هیدروژن سبز در حال حاضر هزینه زیادی 
دارد، اما در آینده این هزینه کاهش پیدا خواهد کرد. از طرفی برخی 
روش ها مانند الکترولیز آب برای مناطق خشک مناسب نیست و نیاز 
به فراهم آوردن تجهیزات انتقال و ذخیره سازی هیدروژن خواهد 

بود. با تمام این شرایط، هرچند تولید هیدروژن سبز در دنیا بسیار 
کمتر از مقدار موردنیاز برای تولید فوالد سبز در دنیاست، اما نباید کار 
بر روی توسعه فوالد سبز تا تولید هیدروژن سبز موردنیاز متوقف شود، 
زیرا زمان عامل مهمی است که نباید در تولید فوالد سبز از دست داد.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

افزودن تکنولوژی هوش مصنوعی به مغز انسان واقعیت افزوده برای جراحی

گوشی ها  کامپیوترها،  در  مصنوعی  هوش  حضور  به  هنوز  ما  از  خیلی 
در  کارآفرینان  و  دانشمندان  برخی  امــا  نکرده ایم،  عــادت  خــودروهــا  و 
کنند.  تالش اند راهی برای افــزودن هوش مصنوعی به مغز انسان پیدا 
سازمان پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی در تالش اند یک واسط 
با  ارتباط مغز  گیرد و امکان  قــرار  که در مغز  عصبی قابل پیوند بسازند 
کامپیوتر فراهم شود. نام این برنامه تحقیقاتی »طراحی سیستم مهندسی 
عصبی« است.

که الیه ای دیجیتالی را روی دنیای واقعی قرار می دهد،  این تکنولوژی 
سرشار از پتانسیل های متنوع است. همین حاال هم بسیاری از جراحان 
برای داشتن دید بهتر نسبت به اعضای بدن، از هدست های واقعیت 
افزوده استفاده می کنند. هدست های واقعیت افزوده امکانی شبیه اشعه 
که با استفاده از آن می توانند  ایکس را در اختیار جراحان قرار می دهد 
اعضایی از بدن انسان را ببینند که در هنگام عمل قابل مشاهده نیستند.

نوآوری در سازمان

در شماره قبلی خبرنامه اشاره شد که یکی از مؤلفه های 
که در عصر  مهم برای هر سازمانی نوآوری است و ازآنجا
دیجیتالی سرعت تحول بسیار زیاد شده، شرکت ها به منظور 
موفقیت در نوآوری باید عوامل استراتژیک، خالق و سازمانی 
را به  کار گیرند که به یکی از آن ها یعنی آرمان گرایی پرداخته شد 

و در ادامه به دیگر عوامل اشاره می شود.
انتخاب ایده مناسب

بینش ّهای خالق بسیار ارزشمند است، اما تجربه نشان داده 
است که مشکل شرکت ها در کمبود ایده های جدید نیست، 
بلکه در تعیین اولویت آن ایده هاست. به عبارت دیگر، شرکت ها 
و سازمان ها در انتخاب اینکه کدام ایده ارزش بیشتری برای 
سرمایه گذاری دارد با مشکالتی دست وپنجه نرم می کنند. 
ک است. برای به دست آوردن سود از نوآوری  نوآوری ذاتا خطرنا
کرد تا بر  و ابتکار عمل باید بیشتر بر مدیریت ریسک تمرکز 
مهارت های دیگر، زیرا هیچ کس نمی داند نوآوری های ارزشمند 
در کجا ظهور می کند و جست وجو برای پیدا کردن آن تقریبا 
بی فایده است. به همین خاطر مدیران برای ظهور نوآوری های 
موردنیاز خود باید شرایط آن را مهیا کنند. فرایند شناسایی و 
مشخص کردن محدوده نوآوری می تواند چشم انداز آینده را 
به دقت مورد بررسی و تحلیل استراتژیک قرار دهد. این امر 
کمک می کند تا این نوآوری ها را اولویت بندی و آن ها را ارزیابی 
کنیم تا ببینیم شرکت ها توانایی سرمایه گذاری برای این 

نوآوری ها را دارند یا خیر.
در این فرایند شرکت ها باید پروژه هایی را که می توانند تأمین 
مالی کنند به صورت آزمایشی اجرا کنند، زیرا با این کار می توانند 
بفهمند کدام یک از آن ها ارزش بیشتری برای سرمایه گذاری 
 RELX دارد و کدام یک را می توان حذف کرد. برای مثال، شرکت
Group هرساله حدود ۱۰ تا ۱۵ آزمایش در بخش های عمده 
مشتری انجام می دهد و برای هر آزمایش بودجه ای قریب به ۲۰۰ 
هزار دالر هزینه می شود. از میان این آزمایش ها ۱ یا ۲ آزمایش به 
نتیجه می رسد و ارزشمند تلقی می شود. کومسال بایزیت مدیر 
از  یکی  است:  معتقد  شرکت  این  استراتژی  بخش  ارشد 
سخت ترین کارها این است که شما بدانید در چه زمانی باید 

یک ایده را حذف کنید.
زمانی که فرصت های مناسب و نوآوری ها به خوبی شناسایی 
شدند، شرکت ها باید به دنبال آن باشند که برای اعضای سازمان 
خود به صورت شفاف مشخص کنند چه انتظاراتی از آن ها دارند 
و با ایجاد یک فرایند مستحکم و با دوام، نه تنها تک تک ارزش ها، 
زمان بندی ها و خطرات را، بلکه مجموعه   آن ها را نیز ارزیابی کنند. 
بیشتر شرکت ها در پیاده سازی نوآوری های خود در پروژه های 
ایمن و نسبتا کوتاه مدت که شانس کمی در شناسایی اهداف 
رشد خود یا ماندن در پارامترهای ریسک خود را دارند خطا 

می کنند.
گرایش به نوآوری به کندی در سازمان ها شکل می گیرد. این را 
می توان از اختصاص کم منابع به صورت هرساله در سازمان ها 

مشاهده کرد.
تکامل

نوآوری مدل کسب وکار که منجر به تغییر اقتصاد زنجیره ارزش، 
تنوع در جریان های سود و اصالح در مدل های عرضه می شود، 
که  همواره بخش مهمی از یک سبد نوآوری قوی بوده است. ازآنجا
تلفن های هوشمند و برنامه های موبایل صنایع قدیمی را تهدید 
به نابودی می کند، نوآوری در کسب وکار بسیار ضروری شده 
است. شرکت هایی که قبال تأسیس شده اند به جای آنکه به دنبال 
فناوری پیشرفته تر باشند، در ابتدا باید در کسب وکار خود بازنگری 
و بار دیگر آن را طراحی کنند. پس چرا بسیاری از سیستم های 
کید دارند؟ زیرا بیشتر  نوآوری تا این حد بر محصوالت جدید تأ
شرکت های بزرگ حاضر نیستند مدل اصلی کسب وکار خود را 
تغییر دهند، مگر آنکه واقعا احساس خطر کنند و در آن مرحله 

فقط می توانند امیدوار باشند که دیر نشده باشد.
شرکت های پیشتاز به دنبال آن هستند تا با این تعصب مبارزه 
کنند. این شرکت ها هوش خود را نسبت به بازار افزایش می دهند 
و سعی می کنند تفاوت میان نویزها و سیگنال ها )حواشی و اخبار 
اصلی( را بفهمند. شرکت های پیشرو به دنبال تأمین سرمایه برای 
کسب وکارهای جدیدی هستند که متناسب با ساختار فعلی 
سازمان نیست. آن ها به طور مداوم موقعیت خود را در زنجیره 
ارزش ارزیابی می کنند و با در نظر گرفتن مدل های تجاری به دنبال 
آن هستند تا برای مشتری هایی که در اولویت های اول قرار دارند 

ارزش های جدید ایجاد کنند.
این شرکت ها پروژه هایی را به دور از کسب وکار اصلی و به صورت 
آزمایشی حمایت می کنند تا بتوانند در آینده دید خود را در 
کسب وکار گسترش دهند. همچنین اقدامات جدیدی را که برخی 
گر نتیجه  از رقبای آن ها انجام می دهند ابتدا آزمایش می کنند و ا

گرفتند به صورت عملیات اصلی طراحی می کنند.
برای مثال شرکت آمازون به دنبال پاسخ گویی نیازهای جدید 
مشتریان خود بود و توانست مدل های جدیدی از کسب وکار ارائه 
دهد. در واقع آمازون توانست طیف وسیعی از خدمات را )از 
خدمات کامپیوتری گرفته تا خدمات انبار( با نگاه مشتری مداری 
 Financial برای مشتریان خود فراهم کند. یک مورد دیگر روزنامه
Times است که نسبت به گسترش دنیای دیجیتالی رسانه ها 
کی را طراحی کرد که  کنش نشان داد و در سال ۲۰۰۷ مدل اشترا وا
منجر به افزایش ارتباط خود میان تبلیغ کنندگان و خوانندگان 

شد.
ادامه دارد...

گونه جدیدی از بدافزار اندرویدی در فضای سایبری 
شناسایی شده که مشتریان خدمات بانکی آنالین 
و صاحبان کیف پول رمز ارز در اسپانیا و ایتالیا را هدف 

قرار می دهد.
این تروجان که توسط محققان امنیتی F5 Labs، MaliBot نام گذاری 
شده است، با استفاده از قابلیت های خود می تواند اطالعات هویتی 
و کوکی ها را سرقت و کدهای احراز هویت چندعامله را خنثی سازد و با 
سوءاستفاده از سرویس Accessibility اندروید، از آن برای نظارت بر 

صفحه نمایش دستگاه قربانی استفاده کند.
سرویس Accessibility اندروید، یک سرویس پس زمینه است که به 

کاربران در مواجهه با محدودیت های دستگاه ها و برنامه های اندرویدی 
کمک می کند و مدت هاست که جاسوس افزارها و تروجان ها برای 
دست یابی به محتوای دستگاه و اطالعات هویتی کاربران برنامه ها، از 
آن بهره برداری می کنند. سرور فرماندهی و کنترل MaliBot در روسیه 
قرار دارد و  MaliBotاز طریق جعل کردن برنامه های استخراج رمز ارز 
مانند MiningX و یا CryptoApp و ارائه آن ها در سایت های مخرب منتشر 
می شود.مؤسسات مالی باید کنترل های امنیتی بهتری را در این زمینه 
پیاده سازی کنند تا با بهبود روش های تشخیص تهدید، بتوانند به شکل 

کارآمد در برابر تهدیدهای پیشرفته پایداری کنند.
The Hacker News :منبع خبر  

محققان Microsoft، با زیر نظر گرفتن فعالیت گروه 
باج افزاری BlackCat ، دریافته اند که این عامل تهدید، 
آن دسته از سرورهای Exchange را که وصله نشده اند 
هدف قرار می دهد تا به سازمان های مختلف در سراسر دنیا نفوذ کند.
نفوذ به سرورهای Exchange به عوامل تهدید امکان می دهد تا به 
شبکه های هدف دسترسی پیدا کنند، به جمع آوری اطالعات و گسترش 

نفوذ به داخل شبکه بپردازند و اسناد حساس را پیش از رمزنگاری آن ها 
سرقت کنند.

دریکی از حمله هایی که توسط Microsoft رصد شده است، مهاجمان 
۲.۵ روز پس از نفوذ اولیه، شروع به گسترش حرکات عرضی به منظور نفوذ 

بیشتر در شبکه هدف کرده اند.
Security affairs :منبع خبر   

   تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

ظهور یک تروجان بانکی جدید در فضای سایبری

 Microsoft Exchange سرورهای آسیب پذیر 
BlackCat   در معرض تهدید گروه  باج افزاری

امنیت سایبری 

روش های تأمین هیدروژن برای تولید فوالد سبز

Production cost, €/kg H2

0.56-1.12

0.78-1.68

0.56-1.12

1.79-3.36

-

-

% ,Energy efficiency

70-85

60-78

50-70

62-82

-

-

Production method

Steam methane reforming

Partial oxidation of methane )POX(

Coal gasification

Electrolysis of water )fossil energy(

Wind electrolysis of water

Solar electrolysis of water

Characters

High efficiency, low cost, mature  emissions  technology, large

High power consumption, high cost, high H2 purity

Zero emissions, high cost, low conversion rate

هرچنـــد تولیـــد هیـــدروژن ســـبز در دنیا بســـیار 
ـــرای تولیـــد فـــوالد  ـــاز ب ـــر از مقـــدار موردنی کمت
ســـبز در دنیاســـت، امـــا نبایـــد کار بـــر روی 
توســـعه فـــوالد ســـبز تـــا تولیـــد هیـــدروژن ســـبز 
ـــاز متوقـــف شـــود، زیـــرا زمـــان عامـــل  موردنی
مهمـــی اســـت کـــه نبایـــد در تولیـــد فـــوالد 

ــبز از دســـت داد سـ

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه
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 آبله میمون چیست؟

 اجتمـــــا             عـــــــی

آهن چیست و چه اهمیتی برای کودکان دارد؟ترس کودک از تنها خوابیدن

کودکان از تنهایی خوابیدن هراس دارند و تمایل دارند  بسیاری از 
نزدیک والدینشان بخوابند، چون حس آرامش بیشتری دارند؛ اما 
در  و  فرزند  زیرا  رود می تواند مشکل ساز شود،  ترس پیش  این  گر  ا
بعضی از موارد والدین وی به این نزدیکی عادت می کنند و جدایی 
گر والدین با این ترس فرزند خود مقابله نکنند،  مشکل تر می شود. ا
کند. فرزندشان نمی تواند راه های مقابله با ترس را تجربه 

و  سالمتی  برای  کودکان  و  نوزادان  که  است  معدنی  ماده  یک  آهن 
کوچک  گلبول های قرمز  کمبود آهن،  رشد به آن نیاز دارند. در صورت 
و  اندام ها  به  را  کافی  کسیژن  ا نمی توانند  و  می شوند  رنگ پریده  و 
ماهیچه های بدن برسانند. آهن برای رشد طبیعی مغز نوزادان و کودکان 
دچار  نکنند  دریافت  کافی  آهن  که  نوزادانی  است.  ضروری  ماده ای 
کمبود یا فقر آهن می شود.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، از جمله عباس مودت 
شاغل در نورد سرد، مجید مرتضایی شاغل در خرید و 
همکار بازنشسته محمد مودت در غم درگذشت پدر و 
قوام خوشنامی و مصطفی ملکی شاغل درنورد سرد در 

غم درگذشت مادر به سوگ نشستند.
همچنین همکار بازنشسته شادروان سید علی فضیلت 
گفت و به دیار حق  به علت بیماری دار فانی را وداع  

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

ابراز همدردی

سالمت

روابـط، چـه بـا همسـر، چـه بـا اعضـای دیگـر خانـواده 
بزرگ تریـن  از  برخـی  شـامل  دوسـتان،  بـا  چـه  و 
چالش های زندگی می شـود. در واقع وجـود یا فقدان 
گـر عالقه منـد  مهارت هـای ارتباطـی، در آینـده فـرد مؤثـر خواهـد بـود. ا
به بهبـود نحـوه ارتبـاط خـود بـا دیگران هسـتید، ایـن هفته چنـد نکته 
تحقیق شـده و کاربـردی دربـاره ارتبـاط و تقویـت ارتبـاط سـالم به شـما 

توصیـه می شـود.
گوش دادن فعال و استفاده از بازخورد  

گاهی اوقات وقتی به صحبت های مهم دیگـران گوش می دهیم، به طور 
کامـل حضـور نداریـم. یعنـی بـه احتمـال زیـاد، حواسـمان بـه چیـز دیگری 
کـه در زندگی مـان می گـذرد، پـرت می شـود و یـا نسـبت بـه احساسـات 
کنـش نشـان می دهیـم. در  شـدیدی کـه نشـان می دهنـد، بیش ازحـد وا
مکالمات معمولـی و به ویژه در هنـگام گفت وگوهـای جدی و یا مشـاجره 
لفظی، معموال افراد به جای اینکه به سادگی آن را قبول کنند، بی صبرانه 
کـه مشـغول  منتظرنـد تـا جـواب طـرف مقابـل را بدهنـد. پـس ازآنجا
آماده سـازی جـواب خـود هسـتند، به هیچ عنـوان بـه حرف هـای طـرف 

مقابـل گـوش نمی دهنـد.
»گـوش دادن فعـال« شـامل تالشـی هماهنـگ بـرای گـوش دادن بـا قلـب 
و ذهـن بـاز اسـت. البتـه گفتـن آن راحت تـر از انجـام دادن اسـت، امـا نکته 

گـر بـه هـر دلیلـی  کلیـدی همیـن اسـت. پـس از همین جـا شـروع کنیـد. ا
حوصلـه و صبـر گـوش دادن عمیـق و آشـکار نداریـد، بهتـر اسـت گفت وگـو 
ک گذاری  و بحـث را بـه زمـان دیگـری موکـول کنیـد. همچنیـن بـا اشـترا
بازخـورد، می توانیـد گـوش دادن فعـال را یـک قـدم جلوتـر ببریـد. روش 
کالسیک برای انجام این کار این است که آنچه از طرف مقابل شنیده اید 
دوباره بیان کنید تا درک خود را نشان دهید. همه ما می دانیم که شنیده 
شدن، چه حس خوبی دارد. دیده شـدن و شنیده شدن، شیوه درمانی 
برای کسـب آرامـش در طـرف مقابـل اسـت. لزوما مجبور نیسـتید بـا آنچه 
گفته می شود موافق باشید، اما می خواهید نشان دهید که دیدگاه طرف 
مقابل را به بهترین شکل ممکن به کار می گیرید. به عنوان مثال، بگویید: 
»بـه نظـر می رسـد از دسـت مـن ناراحـت هسـتی. چـون فهرسـت خریـد را 
فرامـوش کـرده ام و یا بـه خاطـر اسـتفاده از لحن تنـد از مـن رنجیـده ای. آیا 
من منظورت را به درسـتی فهمیدم؟«. در واقع گـوش دادن فعال، مانند 
بسیاری از جنبه های ارتباطی، یک مهارت است و بنابراین نیاز به تمرین 
دارد. هرچه بیشتر این کار را انجام دهید، در آن بهتر می شوید و برای شما 

آسـان تر خواهـد شـد.
درست انتقاد کنید  

هنـگام برقـراری ارتبـاط با دوسـت یـا همسـرتان، تـا جـای ممکـن از انتقاد 
شخصی خودداری کنید. تحقیر کردن، توهین و زبان بدن منفی، شامل 

ایـن انتقـاد شـخصی می شـود. چـون همان طـور کـه همـه مـا می دانیـم، 
انتقـاد باعث می شـود هـر فـردی حالـت تدافعـی بگیـرد. ایـن نـوع از انتقاد 
به طـور قابل توجهـی فراینـد گـوش دادن را کاهـش می دهـد و حتی منجر 
بـه تشـدید عصبانیـت و جریحـه دار شـدن احساسـات می شـود. بـرای 
مثال، وقتی همسرتان مشغول گالیه از رفتار ناپسند شماست و احساس 
می کنید که حق با اوست، شـروع به انتقاد از رفتارهای او می کنید تا علت 
برخورد ناشایسـت خودتـان را توجیـه کنیـد. در واقع منظـور ما این اسـت 
کـه همـه مـا انتقـاد صحیـح یـا انتقـاد همـراه بـا توهیـن و تحقیـر را حقیقتـا 

تشـخیص می دهیـم.
مهربان باشید  

وقتـی چیـزی شـما را آزار می دهـد، آن را به آرامـی و بـدون سـرزنش 
مطرح کنید. از لحنی که هنگام برقراری ارتباط با مشـکالت اسـتفاده 
گاه باشـید. لحـن متقابـل احترام آمیـز، یعنـی لحنـی کـه نـه  می شـود، آ
منفعالنـه و نـه پرخاشـگرانه اسـت، در شـروع یـک گفت وگوی سـازنده 
بسیار مؤثر اسـت. در واقع ارتباط مؤثر و توأم با مهربانی در همه روابط 
نقش اساسـی دارد. مهارت های ارتباطی می تواند یک رابطه را ایجاد 
کند و یـا از بین ببـرد. پس بـا تقویـت مهارت هـای ارتباطی، مسـئولیت 
کیفیـت رابطـه خـود را بـر عهـده بگیریـد. مطمئنـا نتیجـه را دوسـت 

خواهیـد داشـت.

 تصور کنید در دفتر کارتان نشسته اید،؛ هفته شلوغی 
دارید و وقتتان کامال پر است. باید برای یک جلسه 
کاری مهم آماده شوید و تقویم کاریتان پر از قرارهای 
کاری است و حتی جای سوزن انداختن هم ندارد. در چنین شرایطی 
چه کار می کنید؟ چطور زمانتان را برای این همه مسئولیت و کار 
تنظیم می کنید؟ ممکن است تمام وقتتان را صرف کار کردن کنید، از 
تفریحاتتان بگذرید، قرارهای دوستانه و خانوادگی را لغو کنید و حتی 
وعده های غذایی تان را هم کنار بگذارید تا به کارتان برسید. معموال 
در چنین شرایطی شما فراموش می کنید که باید مراقب خودتان باشید. 
هر چه بیشتر این سبک زندگی را ادامه دهید، آثار و عواقب منفی آن هم 
بیشتر دامن گیرتان می شود. به هرحال باید بدانید که مراقبت از خود، 
برای سالمت جسمی، عاطفی و ذهنی شما بسیار مهم و ضروری 

است؛ ازاین رو نباید مراقبت کردن از خودتان را فراموش کنید.
خودمهربانی چه اهمیتی دارد؟

 شفقت به خود یعنی انجام دادن هر فعالیتی که برای دست یابی به 
زندگی شاد و متعادل الزم است. شفقت، به جسم، ذهن و روح شما انرژی 
می بخشد و باعث سرزندگی تان می شود، احساس خوشبختی شما را 
بیشتر می کند، توانایی موفق شدن در شغلتان را در شما افزایش می دهد 
گر از فواید  و باعث بهبود کیفیت روابط و سطح زندگی تان می گردد. ا

گاه باشید، دیگر آن را صرفا به عنوان گزینه ای که می تواند  شفقت به خود آ
نتایج مفیدی برایتان داشته باشد  نمی بینید، بلکه به چشم ضرورتی در 
زندگی تان به آن نگاه خواهید کرد. ضرورت مهربانی به خود را می توان در 

موارد زیر خالصه کرد:
- به شما قدرت الزم را برای ادامه زندگی می دهد.

- در حفظ سالمت روان و جسم ما نقش مهمی دارد.
- انرژی موردنیاز شما را برای تالش جهت موفقیت و رسیدن به اهداف 

فراهم می کند.
برای مهربانی به خود، از کجا شروع کنم؟

۱. موانع راه را بشناسید
که مراقب   خیلی وقت ها نگاه ها و باورهایتان مانع از این می شود 
خودتان باشید. مبارزه با باورها و عادات قدیمی شاید ساده نباشد، 
غ از سن و شرایطتان امری ممکن است. اولین قدم  اما به هرحال فار
برای رهایی از این موانع، شناخت آن هاست. به عنوان مثال، به این 
گر رسیدگی به نیازهای  موارد توجه کنید: ممکن است فکر کنید که ا
گر در انجام کارها  خودتان را در اولویت قرار دهید، خودخواه هستید یا ا
از دیگران درخواست کمک کنید، احساس ناتوانی یا کسر شأن به شما 
دست  دهد. شاید احساس کنید که با بر عهده گرفتن وظایف سنگین 
در شغل خود، ِدین خود را به شخص مقابل ادا می کنید یا این که با 

انجام کارهای سخت، احترام و قدردانی بیمار یا اطرافیان را به دست 
می آورید. به عالوه، ممکن است افکاری را به خود تلقین کنید، مانند 
اینکه »من اصال فرصتی برای انجام کارهای خودم ندارم« یا »من هیچ 
کاری را درست انجام نمی دهم«، و بسیاری مثال های دیگر که شبیه 
به این مواردند. این طور افکار، به جز ایجاد نگرانی، هیچ سودی ندارد. 
شما می توانید به جای این جمالت، از جمالتی مثبت استفاده کنید. 
مثال بگویید »من در انجام بعضی کارها نسبت به کارهای دیگر، مهارت 
بیشتری دارم.«. همیشه در نظر داشته باشید که ذهن شما چیزی را 
باور دارد که به آن می گویید. یک بار به تالش هایی که می کنید از دید یک 
نفر دیگر نگاه کنید. شاید بخشی از تالش های شما در جهت انجام کاری 
بوده که انجام آن واقعا از عهده شما خارج است. همیشه افکارتان را مرور 
کنید، نیازهایتان را بررسی کنید و به دنبال مواردی بگردید که مانع شده 

شما مراقب خودتان باشید.
۲. در حرکت باشید

 وقتی متوجه شدید که چه چیزی مانع از این شده است تا شما مراقب 
خودتان باشید، نوبت آن می رسد که رفتار خودتان را تغییر دهید و هر بار 
یک قدم کوچک روبه جلو بردارید. این امر باعث موفقیت در زندگی کاری 

و شخصی تان نیز می شود.
 در شماره هفته آینده، به ادامه مباحث شفقت به خود می پردازیم.

نکات ارتباطی 
مهم زوجین

شفقت به خود

 چگونه گالیه هایم را
مطرح کنم؟

خودمهربانی، کلید زندگی عالی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

بهزاد حیدری
نورد سرد

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

صفرعلی اسماعیلی
فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

محمدحسین پیر الو
نورد سرد

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

احمدرضا بختیار
 مرکز تعمیرات نسوز

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

محمدحسین زمانزاده
نورد گرم

روز بازنشستگی :   ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

محمود اسماعیلی کرکوندی
حراست

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

رمضانعلی صالحی سده
آهن سازی

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

حسن کاویان مبارکه
نورد سرد

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

محمد سبحانی
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :   ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

غالمرضا  میرزایی
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

رضا بوجاریان
نورد گرم

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

احمدرضا زمانی
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :   ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

بازنشستگان فوالد 

قسمت دوم  
در شماره گذشته  درباره بیماری آبله میمون و تفاوت آن با آبله 
سخن گقتیم. در این شماره به برخی نکات دیگر درخصوص 

این بیماری اشاره می کنیم.
  راه های انتقال ویروس آبله میمون

این ویروس می تواند از طریق حیوان، انسان یا مواد آلوده منتقل 
شود. ویروس آبله میمون از طریق پوست آسیب دیده، دستگاه 
تنفسی یا غشاهای مخاطی وارد بدن می شود. آبله میمون توسط 
ویروس آبله میمون ایجاد می شود که یکی از اعضای خانواده 
گرچه شدت آن بسیار کمتر است و  ویروس های آبله است، ا

کارشناسان می گویند احتمال سرایت آن کم است.
انتقال ویروس حیوان به انسان: انتقال از حیوان به انسان 
ممکن است از طرق گاز گرفتن یا چنگ انداختن، مصرف گوشت 
شکاری، تماس مستقیم با مایعات و مدفوع حیوانات یا تماس 

غیرمستقیم از طریق بسترهای آلوده رخ دهد.
انتقال انسان به انسان: انتقال این بیماری می تواند از طریق 
خ دهد. تماس با مایعات بدن، لباس یا  قطرات تنفسی بزرگ ر

ملحفه های آلوده نیز ممکن است موجب انتقال بیماری شود.
- تشخیص آبله میمون

دقیق ترین و قطعی ترین روش تشخیص آبله میمون، تهیه نمونه 
از تاول پوستی از طریق انجام تست PCR است. ویروس های 
کس عکس العمل متقابل سرولوژیک دارد، به همین  اورتوپا
دلیل تست های مبتنی بر آنتی ژن و آنتی بادی ارزش تشخیصی 

اختصاصی ندارد.
- بیماری آبله میمون چقدر مرگ بار است؟

این بیماری خود محدودشونده است، اما در موارد شدید که 
خ می دهد، شرایط بستگی به میزان اولیه  معموال در کودکان ر
آلودگی و سالمت کودک دارد. وجود بیماری زمینه ای به خصوص 
نقص ایمنی می تواند منجر به وخامت اوضاع شود. دوره بیماری 
آبله میمون بین ۲ تا ۴ هفته است و میزان مرگ ومیر طبق منابع 
قدیمی تر ۱۰ درصد است، اما WHO معتقد است میزان مرگ ومیر 

این بیماری ۳ تا 6 درصد است.
- نکات قابل توجه 

شیوع این بیماری از دهه های نخست هزاره جدید مشاهده 
شده، اما گسترش آن در هنگام شیوع کرونا نگران کننده شده 

است.
به دلیل ارتباط نزدیک این بیماری با ویروس آبله، ممکن است 

کسن پیشین برای محافظت از افراد مبتال کاربرد داشته باشد. وا
این بیماری معموال با تورم غدد لنفاوی شروع می شود.

بنابر اعالم سازمان جهانی بهداشت عوارض ابتال به آبله میمون 
در اغلب موارد به شدت آبله نیست و کشندگی و قدرت سرایت آن 
نیز کمتر است و منجر به ایجاد اپیدمی مانند کرونا نخواهد شد.

   بهداشت واحد خدمات عمومی و امور رفاهی

فوالد من

کریم هادی وینیچه و حسینقلی افشاری ابولکرلو شاغل 
در برنامه ریزی و پذیرش گروه فنی تعمیرگاه مرکزی

از مدیریت خدمات عمومی و کارکنان زیرمجموعه ایشان بابت 
رعایت بهداشت، کیفیت و تنوع غذا تشکر می کنیم.

 ۹۰۱***۳۰۹۲
۹۱۳***۸۸۲7  

حسینی همکار بازنشسته گروه فنی نورد سرد
لطفا در خصوص چگونگی اخذ سوابق آموزشی پرسنل بازنشسته 

از سیستم اطالع رسانی کنید.
۹۱۳***۸۶۳۴

نوری همکار بازنشسته
لم یشکر خالق لم یشکر مخلوق. بابت تمام عنایت ها و توجهات 

فوالد مبارکه به بازنشستگان تشکر و قدردانی می نمایم.
۹۳۰***۴۳۶۰

 شادروان سید علی فضیلت
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 ورزش             

به  اتکا  با  سپاهان،  مبارکه  فوالد  والیبال  تیم 
استعدادهای جوان استان برای حضور قدرتمند در 

رقابت های لیگ دسته یک آماده می شود.

اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی فنی تیم والیبال فوالد مبارکه 
کت مدیرعامل، مجتبی داوری مدیر  سپاهان با حضور محمدرضا سا
ورزش قهرمانی و اعضای کادر فنی این تیم در باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 

برگزار شد.در این جلسه در خصوص رویکرد کلی تیم والیبال باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان برای پرورش استعدادهای استان و حضور قدرتمند در 

رقابت های لیگ دسته یک بحث و تبادل نظر شد.

مبارکه  فوالد  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سپاهان، دومین روز همایش تخصصی چمن های 
ورزشی ۲۶ خردادماه سال ۱۴۰۱ در محل کمپ های 
تمرینی باغ فردوس و جروکان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد.
 Dean گفتنی است روز دوم این همایش به صورت کارگاهی و با تدریس
Gilasbey نماینده و مدرس یوفا و متخصص زمین های چمن ورزشی 
برگزار شد. در این کارگاه آموزشی مباحثی از قبیل تغذیه و نگهداری چمن، 
بررسی انواع چمن های ورزشی، آشنایی با ساختار و دستگاه های هوادهی 

و چمن زنی مورد بررسی قرار گرفت.

تیم شهید قاسمی بر فراز قله شاه جهان

تیم کوهنوردی شهید قاسمی زیر نظر امور ورزش فوالد 
مبارکه در برنامه ای سه روزه به منطقه خراسان شمالی عزیمت 
کردند و توانستند بام استان خراسان شمالی، قله شاه جهان به 
ارتفاع ۳۰8۰ متر را فتح کنند و پرچم فوالد مبارکه بر فراز این قله به 

اهتزاز درآورند.

ژوزه مورایس سرمربی فوالد مبارکه سپاهان شد سه دختر هندبالیست فوالد مبارکه سپاهان در راه مسابقات 
قهرمانی جهان

ژوزه مورایس سرمربی پیشین الهالل عربستان و دستیار مورینیو به عنوان 
سرمربی تیم فوتبال سپاهان معرفی شد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، با اعالم باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ژوزه 
مورایس پرتغالی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه انتخاب و 
قرارداد او نهایی شد.ژوزه مواریس سابقه درخشانی در همکاری با مورینیو 
در تیم های پورتو، اینترمیالن، رئال مادرید و چلسی دارد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، بیست و سومین 
دوره مسابقات جوانان دختر قهرمانی جهان از 22 ژوئن تا 3 جوالی 
2۰22، به میزبانی اسلوونی برگزار خواهد شد. تیم ملی هندبال جوانان 
دختر ایران برای حضور در این مسابقات تهران را به مقصد لیوبلیانا 
پایتخت اسلوونی، با حضور فاطمه براتپور، مرضیه قاراخانی و شهرزاد 
نصوحی، بازیکنان طالیی پوش سپاهان ترک کرد.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله  آخر(

 حضور هشت دختر طالیی پوش 

در اردوی تیم ملی فوتبال

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه،   
ح ذیل  اسامی برندگان مرحله آخر این مسابقات به شر

است:

ابوذر دهقان ۹۳۵۷۴۴

میثم مرادی قهدریجانی 8۴۵8۵

محمد محمدی 8۱۱۹۷
 

مهدی گودرزی ۹۵۴۱88

اطالعیه

خبر

استعدادیابی و پرورش، رویکرد فوالد مبارکه سپاهان در والیبال

بـه گـزارش امـور ورزش فـوالد مبارکـه، در جلسـه ای 
معـاون  کفایـت،  مهـدی  حضـور  بـا  صمیمانـه 
سرمایه های انسانی و سازماندهی و مجتبی لطفی، 
رئیـس امـور ورزش از اسـماعیل نقـدی، قهرمـان مـچ 

انـدازی آسـیا، تقدیـر شـد.
در این جلسه، اسماعیل نقدی از همکاران شاغل در شرکت ضیافت سبز 
جام، قهرمانی خود در مسابقات مچ اندازی آسیا را به فوالد مبارکه تقدیم 
کرد و از افتخارات کسب شده خود در رشته قدرتی مچ اندازی یاد و بیان 
کرد: افتخار اصلی من به اهتزاز درآوردن پرچم باصالبت کشورم ایران و 

پرچم پرافتخار فوالد مبارکه بر سکوهای قهرمانی است.
 در ادامه این جلسه، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی کسب 
این عناوین را ارزشمند دانست و اظهار داشت: قهرمانی در کنار منش 
پهلوانی ارزنده است و قهرمان ورزشی باید همچون الگوهای نام آشنای 

ورزش این سرزمین همچون پوریای ولی و جهان پهلوان تختی و ... 
انسانیت و اصول اخالقی را سرلوحه خود قرار دهد و در تمامی میادین با 

توکل به خدا با پیروزی های خود دل مردم کشور را شاد کند.
رئیس امور ورزش نیز سالمتی و به دنبال آن ورزش قهرمانی کارکنان 
شرکت را از اهداف مهم امور ورزش فوالد مبارکه دانست و اظهار داشت: 
امور ورزش فوالد مبارکه و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از دیرباز تا به 
امروز برای درخشش نام فوالد مبارکه تمام تالش و کوشش خود را به کار 
گرفته اند که بحمداهلل در این امر شاهد کسب عناوین خوبی در مسابقات 

گون بوده ایم. رشته های گونا
گفتنی است در پایان این جلسه، معاون سرمایه های انسانی و 
سازماندهی به نمایندگی کارکنان زحمتکش فوالد مبارکه کاپ قهرمانی 
مسابقات مچ اندازی آسیا را به اسماعیل نقدی سپرد و برای وی آرزوی 

موفقیت و سالمتی کرد.

کت، مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه  محمدرضا سا
قدردان  باید  ما  ورزش  جامعه  گفت:  سپاهان 
محرم هایی باشد که هم نماد اخالقی و رفتار انسانی 

هستند و هم اندیشه های خوب و فنی دارند.
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در خصوص  محمدرضا سا
جدایی محرم نویدکیا سرمربی پیشین تیم فوتبال این باشگاه گفت: این 
روزها مباحث مربوط به ارزیابی تیم ها و مربیان فوتبال یکی از سوژه های 
پرطرفدار رسانه های ورزشی است و همیشه در فاصله دو لیگ شاهد 
حضور کارشناسان در رسانه ها هستیم. باید توجه داشت که این امر 
وظیفه ذاتی رسانه ها است و ما نیز به آن احترام می گذاریم، اما باید به 
اسطوره های فوتبال ایران مانند نویدکیاها نیز احترام بگذاریم و شأن 

آنان حفظ کنیم.
وی ضمن قدردانی از عملکرد محرم نویدکیا در طـول دوران بازی و 
سرمربیگری در باشـگاه فوالد مبارکه سپاهان، تصریح کرد: وظیفه 
خـودم می دانـم بـه جهـت اینکـه محـرم نویدکیـا سـال ها به عنـوان 
بازیکن و کاپیتان تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان فعالیت داشته 
و در حـدود دو سـال بـه دعـوت باشـگاه، به عنـوان سـرمربی باشـگاه 

سـپاهان فعالیت کـرده نکاتـی را یـادآوری کنم.
کت ادامه داد: دعوت از نویدکیا به عنوان سرمربی و انتصاب ایشان به  سا
این سمت بر اساس برنامه بلندمدت باشگاه سپاهان برای آینده سازی 
حوزه مربیگری خود بود تا بتواند از خانواده فوالد مبارکه سپاهان، یک فرد 
توانا و ستاره خود را تبدیل به یک مربی توانمند کند. او روزی یک بازیکن 
وفادار     بود و بعد تالش  شد در حوزه مربیگری چنین مسیری را طی کند.

وی افزود: واقعیت این است که وی بخش های جدیدی از رفتار انسانی 
و اخالقی و البته فنی را در فوتبال جاری و ساری کرد که قابل تقدیر و 
تحسین است، هرچند در شرایطی سخت و در موقعیتی خاص و به 
دالیل مشکالت شخصی و نگرانی از عدم امکان کمک به تیم فوتبال و 
دغدغه هواداران، از مجموعه باشگاه به دلیل عدم امکان ادامه همکاری 
عذرخواهی کرد. شرایطی سختی برای باشگاه سپاهان پیش آمد، ولی 
این واقعیت را باید گفت که ایشان در دو سال گذشته از بسیاری از مسائل 
و امکانات و شرایطی که می توانست در اختیار مربی باشد گذشت تا 

بتواند تیم بهتری داشته باشد.
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ادامه داد: به همین دلیل جامعه 
ورزش ما باید قدردان کسانی باشد که نماد اخالقی و رفتار انسانی هستند 

و هم اندیشه های خوب و فنی دارند و در هیاهوهای کثیف بازارهای 
نقل و انتقاالت حضور ندارند و ایشان یکی از آن چهره ها بود که من به 

آن شهادت می دهم.
کت ادامه داد: اعتقاد من این است که ما باید برای همه آن هایی که  سا
نمادی از جوانمردی و شرافت های انسانی هستند احترام ویژه قائل 
باشیم و آن را پاس بداریم. ما هم در باشگاه فوالد مبارکه سپاهان این را 
کان به عنوان ستاره پرفروغ تیم و یک  وظیفه خود می دانیم و ایشان کما

سپاهانی وفادار در کنار تیم و خانه خود خواهد بود.
وی گفت: این روزها دغدغه هایی از طریق هواداران مطرح می شود که 
البته رسانه ها نیز بسیار پیگیری می کنند. واقعیت این است پس از پایان 
لیگ آقای نویدکیا به دلیل مشکالت شخصی ادامه همکاری خود با 
فوالد مبارکه سپاهان را به نفع تیم ندانست و حتی این دغدغه را داشت 

که تصمیماتی بگیرد که به نفع این تیم نباشد.
کت در پایان تصریح کرد: پس از جدایی آقای نویدکیا از فوالد مبارکه  سا
سپاهان، تشکیل جلسه دادیم و مسئوالن باشگاه بی وقفه در حال 
فعالیت هستند و نتایج متقابال اعالم خواهد شد و از دغدغه همه 

طالیی دالن سپاسگزارم.

تقدیر از قهرمان مچ اندازی آسیا

فوتبال ما باید قدردان ُمحرم هایی باشد که نماد اخالقی  وتوانمندی فنی هستند

پایان همایش تخصصی چمن های ورزشی 

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان،   
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان جهت حضور در 
مسابقات کافا، از ششم تا چهاردهم تیرماه ۱۴۰۱، در مرکز ملی 
فوتبال در شهر تهران زیر نظر مریم آزمون سرمربی و کادر فنی تیم 
ملی با حضور 8 نفر از بازیکنان فوالد مبارکه سپاهان برگزار می شود.

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان:

 با حضور معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی صورت گرفت؛

دعوت از آقای نویدکیا به عنوان سرمربی 
و انتصاب ایشان به این سمت بر اساس 
برنامه بلندمدت باشگاه سپاهان برای 
بیگری خود بود تا  آینده سازی حوزه مر
بتواند از خانواده فوالد مبارکه سپاهان، 
یک فرد توانا و ستاره خود را تبدیل به یک 

مربی توانمند کند



امام جواد )علیه السالم(:
مؤمن به سه خصلت نیازمند است: توفیق از طرف خداوند؛ 
واعظی از درون خود؛  قبول نصیحت کسی که او را نصیحت کند.
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

ایـن شـهید بزرگـوار در سـال ۱۳۲۱ در   
خانـواده ای مذهبی در اصفهان متولد شـد. 
 شـهید شـرکت به تـالوت قـرآن عالقه بسـیار 
داشـت و از خصوصیـات بـارز ایشـان اذان 
گفتن در لحظه اذان در هر مکانی، حتی سوار 
بـر دوچرخـه به ویـژه در ایام خفقـان طاغوت 

بود.
او اهتمام بسیاری به نماز اول وقت، حتی نماز 
صبح داشت و همه نمازها را به همراه خانواده 
به جماعت می خواند؛ نزدیکان و خانواده را به 
حجاب امر می کرد و بسیار تقوای چشم داشت 

و مقید به چشم پوشـی از حرام بود.
این شهید بزرگوار مثل یک شهید گمنام زندگی 
کرد و مصداق سخنان شهید سلیمانی بود 
که می گفت باید قبل از شهادت، شهیدگونه 

سالم بر تو ای برتر از  اوصاف؛ سالم بر   
توای پسندیده نزد مردم شرافتمند؛ سالم بر تو 

ای ستون دین.
که تو ولی خدا و حجت او در  گواهی می دهم 
زمینش هستی و تو مقرب خدا و منتخب حق 
و جایگاه علم خدا و پیامبران و پایه ایمان و 

ترجمان قرآنی.
گواهی می دهم هرکه از تو پیروی کرد بر حق و 
هدایت است و هرکه تو را انکار کرد و با تو از در 

کت است. دشمنی درآمد بر گمراهی و هال
غ  گشودی، ای مر آرام و سبک بال پر   چه 
زخم خورده آشیانه عشق؛ ای مظلوم غریب، 
رهایی گوارایت! ولی التماس دیدگان ما را در 
کدان دنیا بی پاسخ مگذار و ما  غربت تنهایی خا
را نیز که مدعیان محبت تواییم، در جوار خویش 

جایگاهی کرامت فرما.

عالی  قاپو از زیباترین بناهای تاریخی   
از  از دوران حکومت صفویان و  به  جامانده 
مشهورترین مکان  های دیدنی اصفهان است. 
کاخ یا عمارت عالی  قاپو در ضلع غربی میدان 
نقش  جهان اصفهان و مقابل مسجد شیخ 
لطف  اهلل قرار دارد. در گذشته از عمارت عالی  قاپو 
با نام  های »دولت  خانه مبارکه نقش  جهان« و 
کاخ  می  کردند.  یاد  نیز  دولت  خانه«  »قصر 
عالی  قاپو ۱8۰۰ مترمربع مساحت، 6 طبقه و ۳8 
متر ارتفاع دارد. عالی  قاپو تنها بنایی است که 
میدان  پیرامون  بناهای  سایر  به  نسبت 
پیش  آمدگی دارد و در زمان خود نمادی از قدرت 
حکومتی به شمار می  رفته و با معماری زیبا بر پایه 
چوب، از بزرگ  ترین و باشکوه  ترین بناهای آن 

دوران محسوب می  شود.
سردر ورودی عمارت عالی  قاپو در زمان صفویان 
دروازه ورود به تمام بناهای سلطنتی در میدان 
نقش  جهان بوده است. شاه  عباس اول صفوی، 
به  منظور نشان دادن قدرت و شکوه دولت خود، 
دستور ساخت عمارت عالی  قاپو را داد. جلسات 
مهم حکومتی، استقبال از مهمانان خارجی و 
مراسم دولتی در این کاخ برگزار می  شد؛ همچنین 
بالکن این عمارت محلی برای اتراق شاه  عباس و 
اطرافیان او در زمان برگزاری مسابقات چوگان و 
اسب  سواری در میدان نقش  جهان و تماشای 

این مسابقات بود
عمارت عالی  قاپو در زمان شاه  عباس اول بسیار 
مورد احترام بود و عبور از در ورودی این بنا 
برای همگان میسر نبود. در بازدید از میدان 
نقش  جهان اصفهان، این ساختمان 6 طبقه 
توجه بسیاری از گردشگران را، از گذشته  های 

کنون، جلب می  کند. دور تا
کاخ عهد صفوی  کاخ عالی  قاپو را بلندترین 
می  دانند که با پلکانی باریک از طبقه همکف 
به طبقات باالتر می  رسد. باال رفتن از این پله  ها 
به  دلیل ارتفاع بلند آن  ها کمی سخت است؛ اما 
در پس آن ایوانی زیبا با ستون  های چوبی قرار 
دارد که ارتفاعش به ۲۰ متر می  رسد و تماشای 
میدان نقش  جهان از فراز آن بسیار لذت  بخش 
است. در این ایوان می  توانید مسجد شیخ 
لطف  اهلل را پیش رویتان، سر در قیصریه را در 
سمت چپ و مسجد امام را در سمت راست 
ببینید. عمارت عالی  قاپو از جالب  توجه  ترین 
بناهای تاریخی در میدان نقش  جهان اصفهان 

به شمار می  رود.
عده  ای نوشته  اند هنگامی که شاه  عباس کبیر 
در نقره را برای بارگاه حضرت امیرالمؤمنین 

شهید اکبر شرکت

جواداالئمه ؛نهمین اختر آسمان والیت

عالی  قاپو

شهید

مناسبت

گردشگری

شهید

شهید  سید  محمد  حسینی  بهشتی 
 )۱۳۶۰۱۳۰7  ش(،  عالم  مجاهد  و  فعال  قبل  و  پس  از 
گردان  عالمه  طباطبایی   انقالب  اسالمی  و  از  شا
 بود.  ریاست  دیوان  عالی  کشور،  دبیر  کلی  حزب 
 جمهوری  اسالمی  و  عضویت  در  مجلس  خبرگان 
در   از  مهم ترین  مسئولیت های  شهید  بهشتی 
به شمار می آید.  او  در  راه  فعالیتش  طول دوران 
 تعالی  اسالم  فعالیت ها  و  رشادت های  فراوان 
به  همراه  جمعی  از  یاران  داد  و  سرانجام  نشان 
به   وفادارش،  در  دفتر  مرکزی  حزب  جمهوری، 

دست  منافقین  به  شهادت  رسید.
سید  محمد  حسینی  بهشتی  دوم  آبان  ۱۳۰۷  شمسی 
 در  اصفهان  به  دنیا  آمد.  پدرش  از  روحانیون  اصفهان 
 و  امام  جماعت  مسجد  لنبان  بود  و  به  کارهای 
 مذهبی  مردم  می پرداخت. او  برای  تبلیغ  و  رسیدگی 
 به  مسائل  شرعی،  به  روستاهای  اطراف  اصفهان 
 می رفت  و  به  فعالیت  دینی،  سخنرانی  و  بیان  احکام 
 مشغول  بود  و  نماز  جماعت  اقامه  می کرد  و  مشکالت 

 آنان  را  برطرف  می ساخت.
ک دامن  و  پرهیزکار  بود  و  در  انجام  مادرش  نیز  زنی  پا
 احکام  شرعی  و  آداب  اسالمی  دقت  نظر  داشت. 

 این  بانوی  محترم  دختر  حضرت  آیت اهلل  حاج 
 میر محمدصادق  خاتون آبادی  از  مراجع  بزرگوار  و 

 محققان  صاحب نام  بود. 
آمریکا  و  منافقین  به  خوبی  می دانستند  که  آیت اهلل 
 بهشتی  یکی  از  ارکان  این  نظام  مقدس  اسالمی 
 است  و  نقش  مهم  و  تعیین  کننده ای  دارد  و  باید 
 از  ایشان  شروع  کرد.  آن ها  وجود  او  را  مانعی  در  راه 
 رسیدن  به  اهداف  شومشان  می دیدند  و  برای  نیل 
کردند.  او   به  مقاصدشان  اقدام  به  ترور  شخصیت 
 البته  طراح  اصلی  این  برنامه  استعمار  بود  و  منافقین 
 مجریان  طرح  بودند  و  استعمار  نیز  هدفش  آن  بود که 

 مشروطه ای  دیگر  تکرار   گردد.
منافقین  برای  انجام  این  هدف  استعماری، 
 شخص  و  شخصیت  دکتر  بهشتی  را  نشانه  گرفتند  و 
 با  تهمت هایی  چون  انحصار طلب،  سرمایه دار  و... 
 سعی  در  خدشه دار  کردن  شخصیت  ایشان  داشتند 
 و  با  این  کارشان  می خواستند  او  را  از  صحنه  انقالب 
کنند.  گرچه  در  واقع  هدف  ترور  شخصیت   خارج 
 دکتر  بهشتی  نبود،  بلکه  اینان  زمینه  را  برای  کنار  زدن 

 روحانیت  فراهم  می کردند.
در  روز  حادثه  )هفتم  تیر  ۱۳6۰(،  او  مثل  همیشه 

او یک ملت بود

معرفی کتاب

نویسنده:
 مرحوم ابوالفضل
 زرویی نصرآباد
ناشر:
 نیستان

رفوزه ها عنوان مجموعه شعر طنزی است از 
ابوالفضل زرویی نصرآباد )مال    نصرالدین معروف 

گل آقا(.
بهترین های  از  یکی  جوانی  عنفوان  در  که  زرویی 
مرحوم گل آقا )کیومرث صابری فومنی( بود از بزرگان 
کانی طنز معاصر  طنز معاصر است. »زرویی عبید زا
گرمارودی  موسوی  سیدعلی  جمله  این  است«. 
پیش بینی  که  داد  نشان   ،8۹ تابستان  طلیعه  در 
کیومرث صابری فومنی در تابستان ۱۳۷۱،  زنده یاد 

به وقوع پیوست است.
گل آقا در پاسخ به سؤال مصاحبه کننده روزنامه ابرار 
به  امروز  طنزنویسی  در  امیدتان  چشم  پرسید  که 
که عبید و دهخدا در دست  گفت: »قلمی  کیست 
جان  دارد  طنز  نیست.  بی صاحب  اآلن  داشتند، 
امروز ما،  از مشهورترین طنزنویسان  می گیرد. یکی 
زرویی نصرآباد( فقط ۲۳  )ابوالفضل  مالنصرالدین، 
شهر  می شوند.  روشن  دارند  چراغ ها  دارد!  سال 

چراغانی خواهد شد.«
»رفوزه ها« کارنامه شعری ابوالفضل زرویی نصرآباد در 
طول بیست و یکی دو سال اخیر است. زرویی اصوال 
کیفیت بها می دهد. از  کم کاری است و به  طنزپرداز 

که خوانندگان آثارش می دانند آنچه  همین روست 
از او منتشر می شود، قبل از نشر، بارها از صافی ذوق 
گذشته است و شاید به همین دلیل  سخت گیر او 
گلچین  را  اشعارش  می توان  به سختی  که  است 
طنز  همه  دربردارنده  تقریبا  مجموعه  این  کرد. 
سروده های زرویی است؛ از »بامعرفت ها« و »اصل 
که پیش ازاین  گرفته تا اخوانیات و اشعاری  مطلب« 
هیچ گاه، جایی چاپ و نشر نشده اند. حتی بسیاری 
او  که  )قالبی  زرویی  نوهای طنز  که شعر  معتقدند 
کرد( به شدت بر نگاه و  پس از انقالب، احیا و ترویج 
زبان شعر نو و نیمایی معاصر تأثیرگذار بوده است. 
زرویی  سروده های  طنز  کامل  مجموعه  »رفوزه ها« 
نصرآباد، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، هم زمان با نمایشگاه 
کتاب  در ۴۳۴  کتاب منتشر شد.در حال حاضر این 

صفحه به چاپ چهارم رسیده است.
فاخـری  و  طنـز  اشـعار  از  مملـو  »رفوزه هـا«  کتـاب 
اشـراف  و  کالسـیک  و  نیمایـی  قالب هـای  اسـت در 
فوق العاده زرویی بر انواع و اقسـام قالب های شـعری 
و نیز گاهی تقلید استادانه از اشعار فاخر اساتید ادب 
و شعر همچون اخوان ثالث و تیزهوشی و نگاه متقن 
او در مسائل و مشکالت مبتالبه مردم، اثر او را بسیار 
کتـاب،  کـرده اسـت. در ایـن  مطبـوع و خوش خـوان 
و  توصیه هـا و حکیمانه هـا  اتفاقـات،  و  مناسـبت ها 
گردیـده بـا مجموعـه ای متفـاوت و  اخوانیه هـا سـبب 
متنـوع مواجـه شـویم. برخـی از اشـعار ایـن مجموعـه 
گـون در روزنامه هـا، مجـالت و  گونا در مناسـبت های 

گـون منتشـر شـده اسـت. گونا سـایت های 
   برگرفته از سایت کتابینو

رفوزه ها
ِهناس

معرفی فیلم

وایتگر  ر و   ۱۴۰۱ سال  محصول  فلکی(  )صورت  »ِهناس« 
بخش هایی از زندگی شهید داریوش رضایی نژاد است.

حسین دارابی، کارگردان فیلم »هناس«، پیش از این فیلم، سابقه 
طوالنی در ساخت فیلم های کوتاه داشته است. او کارگردانی فیلم بلند 
خود را با فیلم مصلحت شروع کرد و عالقه زیادی به پرداختن به امنیت 
ملی و درونمایه ملی گرایانه دارد، درونمایه ای که بسیار ارزشمند است و 
فقط به مخاطب های خاص تعلق ندارد. البته عناصر ملی گرایانه ظاهر 

فیلم است. فیلم در باطن به مسائل عمیق تری می پردازد.
»ِهناس« ماجرایی عاشقانه در تالطم یک زندگی است. روایت درامی که 
از این درونمایه نشئت می گیرد، پر از بار احساس و میهن پرستی است و 

مخاطبان می توانند با این درونمایه ارتباط برقرار کنند.
که زندگی اش را در آستانه فروپاشی  فیلم »ِهناس« قصه زنی است 
می بیند و به دلیل مورد تهدید قرار گرفتن خانواده اش، دچار تشویق ها 
و نگرانی های درونی می شود و برای بیرون کشیدن زندگی اش از تشویش 

و تالطم، عاشقانه تالش می کند.
مریال زارعی و بهروز شعیبی، وحید رهبانی، سیاوش طهمورث، سولماز 
غنی، امین میری، علیرضا نایینی و بازیگر خردسال کوثر حیدری در 
»هناس« بازی می کنند. مریال زارعی به عنوان نقش اول این فیلم، بازی 
تماشایی دارد. سابقه بازیگری او نشان می دهد توانایی او در ساختن 
نقش خوب و همدردی انگیز بسیار زیاد است و از پس نقش های 

متفاوت با خواسته ها و اهداف متفاوت برمی آید.
او در این فیلم نقش یک همسر وفادار و نگران به نام شهره را دارد. 
شهره شخصیت پردازی مقبول و فعالی دارد و انگیزه شخصیت که 
یکی از مهم ترین عناصر شخصیت پردازی است، در او بسیار واضح و 

منطقی است.
فیلم دستمایه ای مناسب برای تولید یک اثر هیجان انگیز دارد و 
برداشتی آزاد از زندگی یکی از شهدای هسته ای است. فیلم نامه قوی 
گرش طرح ریزی می کند و بارها  »هناس« اوج و فرود مناسبی برای تماشا

و بارها مخاطبش را تا مرز ذوق زدگی پیش می برد.
این اثر با توجه به مضمون و داستانی که دارد، توانسته تبدیل به یک 
تریلر هیجان انگیز سیاسی شود. اینجاست که حتی ایده هایی همچون 
همسایه ای که از پنجره روبه رو به خانه دانشمند هسته ای نگاه می کند و 
یا تماس های تلفنی تهدیدآمیزی که زن دریافت می کند، در میان تمرکز 
فیلم ساز بر تالش های زن برای ترغیب همسرش جهت استعفا دادن، 

عالی به نظر می رسد.
فیلم »هناس« اثری درباره زندگی پرتالطم و تالش های یک دانشمند 
هسته ای برای رسیدن به موفقیت، و زندگی زنی است که بیش از هر 
چیز نگران سالمت خانواده اش است و در این مسیر با نزدیک شدن 
به قهرمان اصلی داستان، با سکانس هایی چون تولد و سینما رفتن 
و رفت وآمد زن به شرکت رقیب و ترسیم کلی شخصیت اصلی که نقش 

مهمی در درام اصلی بازی می کند، مخاطب را به وجد می آورد.
    برگرفته از سامانه فیلیمو
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 با  تبسمی  بر  لب،  به  دفتر  مرکزی  حزب  جمهوری  اسالمی  آمد  و  در 
 جلسه  اعضای  حزب  جمهوری  شرکت  کرد.  جلسه  با  قرائت  قرآن  آغاز 
 شد  و  پس  از  آن،  سخنرانی  قافله ساالر  شهدای  هفت تیر  شروع  شد  که 
گهان  با  انفجاری  که  به  دست  سازمان  مجاهدین  خلق  روی  داد،   نا
 آیت اهلل  بهشتی  )در  ۵۳  سالگی(  و  بیش  از  هفتاد  یار  باوفایش  به  درجه 
 شهادت  نائل  آمدند.  پیکر  مطهر  ایشان  را  پس  از  تشییع  باشکوه،  در 

ک  سپردند.  بهشت زهرای  تهران  به  خا
 برگرفته  از  سامانه  ایمنا

زیست. سرانجام این شهید بزرگوار در تاریخ نهم 
آذرماه ۱۳6۰ بر اثر اصابت ترکش به سر، مظلومانه 
در بستان به شهادت رسید. یادش گرامی و راهش 

پر رهرو باد.
 برگرفته از سامانه بنیاد شهید

کاظمین  کرامت،  ای ماه مهربان آسمان جود و 
منتظر است با آغوشی گشوده تا جوانترین ستاره 
ک دنبال کند و  ک تا افال دنبال دار امامت را از خا
ک است که مالئک را به زاری  این حالِت محزون خا

نشانده است.

)علیه  السالم( به نجف برد و نصب کرد، دری را که 
پیش از آن در آنجا قرار داشت، برای تبرک به اصفهان 
آورد و در عالی  قاپو نصب کرد. به این ترتیب، آن را 
که منسوب به  علی قاپو یا قاپی نامیدند و ازآنجا
بارگاه امام علی )علیه  السالم بود(، مورد احترام شاه 
و مردم قرار داشت و هر کس پای خود را روی آن 
می  گذاشت، مجازات می  شد. کسانی که مورد لطف 
شاه قرار می  گرفتند، با تشریفات خاصی مقابل در قصر 
می  آمدند، آن را می  بوسیدند و با صدای بلند، عظمت 
و قدرت شاه را از خداوند مسئلت می  کردند. جالب 
اینکه حتی تا چند سال پیش، مردم در اطراف آن آش 
می  پختند، نذری می  دادند و به زنجیر جلو در مزبور، 

رشته  هایی به  عنوان دخیل می  بستند.
قدمت عمارت عالی  قاپو به حکومت صفویان در ایران 
بازمی  گردد، زمانی که اصفهان پایتخت فرماندهی 
بود. بر اساس برخی مستندات تاریخی، کاخ عالی  قاپو 
روی کاخی از عهد تیموریان احداث شد که قدمت آن 

به سال ۱۰۰۰ تا ۱۰۰6 هجری قمری می  رسید.
در نهایت ۱8 ستون ایوان کاخ را برپا و سقفی چوبی 
بر آن تعبیه کردند. راه  پله  ای بلند و باریک، دسترسی 
به این ایوان را میسر می  کرد. برای سیستم آب  رسانی 
به کاخ عالی  قاپو نیز حوضی مسی در ایوان قرار دادند 
تا راهی برای انتقال آب به باالی کاخ باشد. بنای 
عالی  قاپو از کامل  ترین عمارت  های پادشاهی در زمان 

خود محسوب می  شود.
در دوره قاجار عالی  قاپو چند سال محل سکونت و 
کار ظل  السلطان بود و او تغییراتی در کتیبه  های آن 
داد. کتیبه  های جبهه شرقی بنا و الواح خطی سردر 
ورودی مبین همین مطلب است که طی اشعاری به 

تعمیرات سال ۱۲۷۴ اشاره می  کند.
بخش  های  مرمت  نیز  اخیر  سال  های  طول  در 
مختلف کاخ عالی  قاپو ادامه داشته است و در سال 
۱۳8۴، داربست  هایی را برای انجام عملیات تقویت 
استحکام بنا، مرمت و نظافت نمای عمارت و 
کردند.  بازسازی بخش  های تخریب  شده نصب 
مرمت بنای عالی  قاپو ۱۲ سال به طول انجامید و 
سپس داربست  ها برداشته شدند، اما کار بازسازی 
تزیینات داخلی و بخش  های دیگر همچنان ادامه 

دارد.
 برگرفته از سامانه اصفهان قدیم


