
تأمین 43 درصد
 آب موردنیاز فوالد مبارکه  

از پساب   شهری و صنعتی

به همت غیورمردان  فوالد مبارکه محقق شد؛
در سالروز پیوستن شرکت ورق خودرو چهارمحال 

و بختیاری به گروه فوالد مبارکه اعالم شد؛

 آمادگی برای تولید انبوه
  ورق گالوانیزه مخصوص

 بدنه نمایان خودرو

تداوم تولید و ثبت رکوردها 
در نخستین روزهای تیرماه
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 فوالد مبارکه همچنان بر مدار تولید

مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان بازدید از  نواحی مختلف تولیدی شرکت تصریح کرد:

یادداشت مدیر مسئول

فوالد پس از نفت خام، دومین ماده پرمصرف در جهان است که نقش 
اساسی در توسعه اقتصادی ایفا می کند  و در شرایط کنونی، صنعت فوالد در 

ایران اسالمی، از جنبه های مختلف، جایگاهی درخور توجه دارد.
تولید  بیش  از   30  میلیون تن فوالد در سال در صنعت فوالد کشور و کسب رتبه دهم 
تولید فوالد در  جهان نشانه توفیق کشور در این صنعت در نیم قرن اخیر است، 
صنعتی که همیشه رو به پیشرفت بوده و تحوالت مثبت و توسعه این صنعت به ویژه 
در سال های اخیر چنان چشمگیر بوده که پیش بینی می شود تولید فوالد در کشور  
طی چند سال آینده، در صورت توسعه زیرساخت های الزم و رفع محدودیت های 

انرژی و حوزه حمل و نقل،  به بیش از 50 میلیون تن در سال ارتقا یابد.
صنعت فوالد در سال های گذشته به عنوان یک صنعت استراتژیک، عالوه بر آنکه 
نیاز داخل کشور را تأمین کرده است، اشتغال زایی و رونق کسب وکار در بخش 
زیادی از صنایع را به همراه داشته و در افزایش حجمی و  ارزی  صادرات کشور نقش 
تعیین کننده ای ایفا کرده است؛ از همین رو همواره این صنعت ُپررونق و ُپربازده، 
موردتوجه دولت ها بوده و نقش پررنگی در برنامه های توسعه کشور داشته است.

وجود نیروی انسانی متخصص، ماهر و باتجربه در صنعت فوالد، معادن غنی 
سنگ آهن در داخل کشور، امکان استفاده از گاز به عنوان منبع انرژی و شبکه 
حمل ونقل جاده ای و ریلی کشور با  همه نواقص موجود، مزیت توسعه این 
صنعت را به نحو چشم گیری گسترش داده و در شرایط کنونی که تحریم های 
ظالمانه، بخشی از صنعت نفت کشور را با کاهش رشد و توسعه مواجه ساخته، 

صنعت فوالد با برخورداری از زیرساخت ها و قابلیت های ویژه، امکان افزایش 
شاخص های اقتصادی را دارد.

آنچه در این میان حائز اهمیت است این است که علی رغم تمامی ظرفیت های 
توسعه، برخی موانع داخلی، عامل کاهش روند رشد و توسعه صنعت فوالد 
بوده و این صنعت همواره نیازمند تداوم حمایت های ویژه و تسهیل شرایط 

کسب وکار است.
مهار و رفع موانع موجود بر سر راه تولید و اجرای طرح های توسعه، ضرورت اساسی 
صنعت فوالد کشور است و الزم است دولت محترم و کارگزاران کشور، تدابیر الزم 
را در این زمینه اتخاذ کنند و هماهنگی الزم را با وزارتخانه های دیگر به منظور رفع 

موانع تولید و سرمایه گذاری در این صنعت مبذول دارند.
صنعـت فـوالد در نیم قـرن اخیـر بـا وجـود همـه فـراز و نشـیب ها، جنـگ تحمیلی، 
کمبودهـا و تحریم هـای مختلـف، در حـال حاضـر، پرافتخارتریـن صنعـت ازنظـر 
عملکـرد کّمـی و کیفـی در ایـران اسـالمی اسـت و  همـت، تخصـص، توانمنـدی و 
انگیـزه کلیـه متخصصـان، مدیـران، کارشناسـان و فعـاالن ایـن عرصـه، امـکان 
توسـعه در ایـن عرصـه را در صـورت توجـه ویـژه دولتمـردان و سیاسـت گذاران 
توسـعه کشـور فراهـم نمـوده و امیـد اسـت بـا رفـع موانعـی همچـون تأمیـن انـرژی 
برق و گاز و حمایت از توسـعه این صنعت، عالوه بر رشـد اقتصـادی و رونق تولید، 
از بسـترهای موجـود بـه نفـع معیشـت مـردم، اشـتغال زایی و شـکوفایی ایـران 

اسـالمی بهره بـرداری شـود.

حمایت ویژه و تداوم آن ؛ نیاز کنونی صنعت فوالد

شهادت شکافنده علوم
 حضرت امام محمد باقر علیه السالم 

تسلیت باد
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بخشنامه حمایت از شرکت های دانش بنیان و کاالی ایرانی ابالغ شد
هم زمان با ایام گرامیداشت هفته قوه قضاییه، بخشنامه حمایت از شرکت های دانش بنیان به دادستان های سراسر کشور ابالغ شد.

رکورد ده ساله تولید آهن اسفنجی در »ارفع« شکسته شد
رکورد ده ساله تولید در خردادماه 1۴01 با تولید 98,910 تن تولید آهن اسفنجی در شرکت آهن و فوالد ارفع شکسته شد.

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس قوه قضاییه 
و جمعی از مسئوالن دستگاه قضایی به تبیین »سنت های 
گفتند: علت  غیرقابل تغییر الهی در جوامع« پرداختند و 
پیروزی ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی در برابر حوادث 
بزرگ و تلخ سال ۱۳۶۰، ایستادگی و نهراسیدن از دشمنان بود 
و این سنت الهی در همه دوران   قابل تکرار است و باید بدانیم 

خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است.
ایشان همچنین قوه قضائیه را رکنی مهم و تأثیرگذار در مسائل 
کشور خواندند و توصیه هایی همچون اجرای جدی سند تحول 
در همه سطوح، مبارزه جدی با فساد، جلوگیری از تضییع حقوق 
عامه، مراقبت از امنیت روانی مردم، تنظیم رابطه دستگاه قضایی 
با ضابطان و به سرانجام رساندن پرونده های بازشده در افکار 

عمومی، خطاب به مسئوالن این قوه بیان کردند.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار، با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید آیت اهلل بهشتی و دیگر شهدای هفتم تیر، شهید بهشتی را 
شخصیتی واقعا برجسته خواندند و با اشاره به شرایط پیچیده و 
خاص ماه های منتهی به هفتم تیر سال ۱3۶0 و بعدازآن، گفتند: 

بررسی شرایط آن دوران برای امروز ما معرفت آموز و راهگشاست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رئیس قوه قضائیه را فردی مؤمن، 
گون قوه و  انقالبی، مردمی، به دوراز تشریفات، آشنا با زوایای گونا
برخوردار از گوش شنوا در قبال منتقدان خواندند و توصیه هایی 

هشت گانه به مسئوالن و کارکنان این قوه بیان کردند.
ایشان در توصیه اول، سند تحول تهیه شده در دوره مدیریت قبل 
را از مترقی ترین اسناد تحول دانستند و افزودند: به این سند باید 

عمل و بر اساس آن شخصیت سازی و کادرسازی شود.
رهبر انقالب، عمل به سند تحول را باعث جلوگیری از انفعال در 
مقابل مخالفت ها خواندند و افزودند: رئیس قوه، مقید به عمل 
به سند است،  اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات،  کارکنان و 
مدیران نیز باید این کار باقوت دنبال شود. البته بر اساس برخی 

گزارش ها، در این زمینه آن گونه که باید، عمل نشده است.
»مبارزه جدی با فساد« توصیه بعدی حضرت آیت اهلل خامنه ای 
به مسئوالن قضایی بود.ایشان با تأیید سخنان رئیس قوه قضائیه 
مبنی بر »در اولویت بودن مبارزه با فساد درون قوه«، خاطرنشان 
کدست، نجیب و مؤمن هستند،  کثریت قضات افرادی پا کردند: ا
اما با معدود افراد فاسد که به کار و آبروی دیگران آسیب می زنند، 
باید برخورد شود. البته در مقوله مبارزه با فساد، کار اصلی مقابله 

با ساختارهای فسادزا و درهم شکستن آن ها ست.
کید بر تقویت دانش قضایی و جلوگیری از صدور  رهبر انقالب با تأ
احکام ضعیف یا مخدوش، در توصیه بعدی به تشویق قضات و 

کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند.
»معطل نماندن هیچ یک از اختیارات و مأموریت های قانونی قوه« 
توصیه دیگر حضرت آیت اهلل خامنه ای به مسئوالن قضایی بود که 
در این زمینه گفتند: مثال دادستان کل در حوزه حقوق عمومی 
وظایفی دارد که باید با رصد کامل و البته به دوراز احساسات و 

شعارزدگی، از تضییع حقوق عامه جلوگیری کند.
ایشان پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریت های مهم قوه 
قضائیه برشمردند و گفتند: به عنوان نمونه باید با عمل به تکلیف 
قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین ها در شهرها و روستاها، از 

جرائمی مانند زمین خواری و کوه خواری پیشگیری شود.
رهبر انقالب در توصیه ششم، »تنظیم ارتباطات قوه قضائیه 
کید قرار دادند و گفتند: بر رفتار  و ضابطان قضایی« را مورد تأ
ضابطین باید مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیاده روی یا 
تندروی نشود. دستگاه قضایی نیز نباید تحت تأثیر ضابط باشد، 
بلکه باید به صورت مستقل به مسائل رسیدگی کند. البته نظرات 

کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود.
ایشان در این زمینه افزودند: یکی از گالیه های ضابطان از دستگاه 
قضایی رها کردن برخی پرونده ها به علت کمبودهای قانونی 

است،  در حالی که باید با تکمیل قوانین این خأل را برطرف کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی به مسئولیت قوه 
قضائیه در قبال امنیت روانی مردم اشاره کردند و گفتند: امنیت 
روانی ازجمله حقوق عمومی است و دستگاه قضایی باید از نگران 
کردن و تخریب ذهن مردم به وسیله شایعات و اظهارات دروغ 
و هراس افکن افراد مشخص یا نامشخص در رسانه ها و فضای 

مجازی جلوگیری کند.
رهبر انقالب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره به باز شدن 
گون در افکار عمومی همچون مسائل  پرونده های مهم و گونا
کردند: سر زخم  کید  کارخانجات یا تصرفات غیرقانونی، تأ
پرونده هایی که در افکار عمومی باز می شود نباید باز بماند. هر 

پرونده را تا آخر ادامه دهید و نهایی کنید.
ایشان در پایان سخنانشان، کار قضایی را ازجمله کارهای بسیار 
گر این کار را برای خدا و با هدایت  دشوار برشمردند و گفتند: البته ا

الهی انجام دهید، اجر آن نیز سنگین خواهد بود.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

راز سربلندی جمهوری اسالمی در 
مقابل همه حوادث،  ایستادگی و 

نهراسیدن از دشمنان است

وز پس از حمله سایبری به شرکت فوالد  یک ر
مبارکه، مدیرعامل این شرکت، از عادی سازی 
جریان تولید و دنبال شدن فرایند تولید در خطوط 

یکی پس از دیگری خبر داد. 
این مطلب را محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه روز 
سه شنبه هفتم تیرماه سال جاری در جریان بازدید از  نواحی مختلف 
کید کرد. کثری تأ تولیدی شرکت مطرح و بر اهمیت تداوم تولید حدا

شرکت،  این  تولید  مختلف  خطوط  از  بازدید  ضمن  نیا  طیب   
پیش بینی ها و تمهیدات صورت گرفته برای مقابله با حمالت سایبری 
به شرکت فوالد مبارکه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: به لطف خدا و با 
تالش همکاران از ساعاتی پس از حمله، خطوط مختلف یک به یک 
به مدار تولید بازگشتند و پس از اطمینان از تمهیدات صورت گرفته، از 

توقف تولید ممانعت گردید.
وی با بیان اینکه  آنچه در پی تولید ملی اتفاق می افتد، رونق اقتصادی 
و رفاه اجتماعی و در نهایت تزریق امید به جامعه است گفت:  صنعت 
فوالد کشور در حال حاضر به جایگاهی رسیده که همچون کشورهای 
توسعه یافته صنعتی، عنوان پیشران توسعه را به خود اختصاص 

داده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه  گفت:به حول و قوه الهی از ابتدای 
سال و مشخصا در سه ماه اخیر، شاهد به ثبت رسیدن درخشان ترین 
رکوردهای تولید در تاریخ بهره برداری فوالد مبارکه به دست توانمند 

مدیران و کارکنان بلندهمت شرکت بوده ایم.
وی با بیان اینکه در فروردین ماه بیش از 30 رکورد تولید ماهانه و روزانه 

به دست آمده است، اظهار داشت: تداوم این مجاهدت ها به جایی 
رسید که در اردیبهشت و خردادماه نیز با بهبود مستمر و افزایش 
بهره وری کارکنان و تجهیزات، تمامی رکوردهای به دست آمده بار 

دیگر شکسته شد.
رشد 10 درصدی تولید در سه ماهه اول سال جاری نسبت 

به مدت مشابه سال قبل
اینکه  بیان  با  کشور  فوالدسازی  واحد  بزرگ ترین  مدیرعامل 
محدودیت های انرژی یکی از عواملی است که می تواند تولید را به 
شکل محسوسی تحت تأثیر قرار دهد، تصریح کرد: در همین راستا 
در تولید سه ماهه با برنامه ریزی ها و پیش بینی های خوبی که انجام 
شد، خوشبختانه علیرغم وجود محدودیت انرژی شاهد رشد ۱0 
درصدی تولید در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه 

سال قبل هستیم.
طیب نیا کسب تداوم تولید و دست یابی به رکوردهای جدید در شرایط 
کی از عزم و اراده  تحریم، محدودیت ها و بسیاری از مشکالت دیگر را حا
گاهی کامل مدیران و کارکنان فوالد مبارکه از اهمیت تولید دانست. و آ
گاهی کامل از اینکه فوالد   وی با بیان اینکه دشمنان خارجی نیز با آ
کشور  مبارکه بزرگ ترین واحد صنعتی و خط اول جبهه صنعت 
است، همواره تالش کرده اند در فرایند تولید آن مشکالتی به وجود 
آورند، خاطرنشان کرد: ما همواره مورد حجمه وحمله وتحریم های 
های  دشمنان در قالب های مختلف بوده ایم ولی به لطف الهی و با 
عنایت به هوشیاری مدیران و کارکنان شرکت، خوشبختانه تدابیر 
الزم و برنامه پیشگیرانه برای تداوم تولید به خوبی اتخاذ شده است؛ 

بنابراین شاهد هستیم که خطوط تولید در حال حاضر بدون توقف 
در حال کار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تالش همه 
مدیران و کارکنان نواحی مختلف شرکت گفت: رکورد تولید در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم به میزان 780 هزار تن که نسبت به 
رکوردهای قبل حدود 80 هزار تن افزایش داشته، رکورد تولید آهن 
اسفنجی در واحدهای احیا مستقیم گروه فوالد مبارکه و همچنین 
رکوردهای به دست آمده در خطوط نورد گرم و سرد در حالی به دست 
آمده که بدون اضافه کردن هیچ گونه تجهیز و یا وارد مدار کردن واحد 
جدید و فقط با افزایش بهره وری کارکنان، به کارگیری بهینه تجهیزات 
خطوط و در سایه افزایش انگیزه کارکنان بلندهمت گروه به دست 

آمده است.
به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه افزایش تولیدهای به ثبت رسیده و 
برنامه های توسعه ای در گروه فوالد مبارکه ازجمله احداث نیروگاه 
سیکل ترکیبی و خورشیدی و همچنین نورد گرم شماره 2 وسایر طرح 
های توسعه ای گروه، در آینده نه چندان دور نویدبخش روزهای بهتر 

برای صنعت فوالد کشور خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه ریزی های انجام شده 
گندله سازی و  احیا  کسب رکوردهای جدید در واحدهای  برای 
مستقیم گروه فوالد مبارکه و سایر واحدهای تولیدی گروه خبر داد 
و گفت: همکاران  ما در گروه فوالد مبارکه مصمم هستند تا به روند 
موفقیت آمیز فعالیت های خود در تولید و به بار نشستن توسعه ها 

ادامه دهند.

 فوالد مبارکه همچنان بر مدار تولید
مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان بازدید از  نواحی مختلف تولیدی شرکت تصریح کرد:

رهبر انقالب اسالمی در دیدار رئیس، مسئوالن و جمعی از کارکنان 
قوه قضائیه:

گاهی کامل از اینکه فوالد  دشمنان خارجی با آ
مبارکه بزرگ ترین واحد صنعتی و خط اول جبهه 
صنعت کشور است، همواره تالش کرده اند در 
فرایند تولید آن مشکالتی به وجود آورند، اما به 
لطف الهی و با عنایت به هوشیاری مدیران و 
کارکنان شرکت، خوشبختانه تدابیر الزم و برنامه 
اتخاذ  به خوبی  تولید  تداوم  برای  پیشگیرانه 

شده است

توقف ناپذیری تولید و دست یابی به رکوردهای 
تازه تر در گروه فوالد مبارکه این بار در واحدهای  احیا 
گندله سازی و احیا مستقیم  مستقیم شماره 2 ، 

مجتمع سبابه ثمر نشست.
افزایش تولید در واحد احیا مستقیم شماره  2 

یوسف مهاجری، مدیر واحد احیا مستقیم شماره 2 فوالد مبارکه ضمن 
تأیید این خبر گفت: تالشگران این ناحیه روز چهارشنبه 8 تیرماه موفق 

شدند میزان تولید روزانه آهن اسفنجی را به ۹ هزار و 7۶0 تن برسانند.
وی گفت: با این دستاورد رکورد قبلی ۱2 اردیبهشت ماه سال جاری به 

میزان ۹ هزار و ۶70 تن  ارتقا  یافت.
مهاجری کسب این موفقیت ارزشمند را به تمامی کارکنان، ذی نفعان و 

شرکای کسب وکار گروه فوالد مبارکه تبریک گفت.
ثبت رکورد تولید روزانه در واحد گندله سازی 

غیورمردان ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه در واحد گندله سازی، 
موفق شدندبا تولید 23 هزار و 730 تن گندله در یک روز به رکورد تازه ای 

دست یابند. 
مدیر واحد گندله سازی ضمن اعالم این خبر گفت: رکورِد قبلی تولید 
روزانه در این واحد 23 هزار و ۶۶0 تن و در ۱7 مردادماه سال ۱3۹۹ محقق 

شده بود.
رضا اسماعیل پور کسب این دستاورد ارزشمند را به تمامی کارکنان، 

ذی نفعان و شرکای کسب و کار گروه فوالد مبارکه تبریک گفت.

تداوم تولید و ثبت رکوردهای جدید در مجتمع فوالد سبا
در ادامه دستاوردهای تولید در ماه های اخیر، جهادگران واحد احیا 
مستقیم مجتمع سبای فوالد مبارکه به رکورد روزانه جدیدی دست 

یافتند.
بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا ضمن تأیید این خبر گفت: 
این رکورد ارزشمند در تاریخ 7 تیرماه سال جاری با تولید ۴ هزار و ۹52 تن 

آهن اسفنجی به ثبت رسید.  رکورد قبلی تولید این واحد مربوط به 23 
خردادماه سال جاری بود   و  درپی این تالش های ارزشمند، شاهد رشد 

تولید به میزان ۴ هزار و ۹0۱ تن نسبت به رکورد قبل هستیم.
وی این موفقیت ارزشمند را به تمامی کارکنان، ذی نفعان و شرکای کسب 
و کار گروه فوالد مبارکه تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال با 

همت همکاران پرتالش، اهداف مورد نظر محقق گردد.

کبری، رئیس واحد تاندم میل ناحیه نورد  مرتضی ا
سرد شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
اظهار کرد: کالف هایی در ناحیه نورد سرد وجود دارد که به دالیلی 
پس از اسیدشویی، شرایط حساس تری برای آن ها در قسمت تولید 
وجود دارد. از یک سال و نیم پیش،  این کالف ها   که به تعداد ۳۰۰ 
عدد و  وزن تقریبی  ۴ هزار و 5۰۰ تن، در ناحیه نورد سرد وجود داشت، 
با همکاری کارکنان واحد تاندم میل و هماهنگی با واحد برنامه ریزی 
تولید و دیگر واحدهای مرتبط،با انجام عملیات بهینه سازی بر روی 

آن، آماده عرضه به بازار شد.
وی گفت: این امر در فوالد مبارکه اتفاق بسـیار خوبی  بود که با همدلی 

همکاران ناحیه نورد سرد و دیگر همکاران فوالد مبارکه رقم خورد.

رئیس واحد تاندم میل ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه افزود: عالوه بر 
رفع شدن نیازهای بازار، باز شدن فضای قابل توجهی از انبار محصوالت 
یکی از نتایج این کار بود. در واقع پس از خروج این کالف ها    از انبار توانستیم 
کالف های زیادی را با آن ها جایگزین کنیم تا کار برای تولید در ناحیه نورد 

سرد آسان تر شود.
وی خاطرنشان کرد: در این فرایند،از مراحل ابتدایی تا پایانی، تعدادی 
از همکاران با شناسایی دقیق این کالف ها، اندازه گیری ابعاد و مشخص 
کردن گرید کالف ها و دیگر عملیات موردنیاز، علی رغم محدودیت هایی 
که در حوزه تولید این کالف ها بود، در تالشی همه جانبه کار را به سرانجام 
رساندند که از این فرصت استفاده می کنم و از همه همکاران تشکر 

می کنم.

به همت غیورمردان  فوالد مبارکه محقق شد؛

رئیس واحد تاندم میل ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد؛

تداوم تولید و ثبت رکوردها در نخستین روزهای تیرماه

همت کارکنان ناحیه نورد سرد برای 
یان تولید سفارش های خاص مشتر
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کاهش میزان تولید جهانی فوالد خام در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۲
به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید جهانی فوالد خام در 5 ماه نخست سال 2022 با 6.3درصد کاهش داشت.

افزایش  ۴۹ درصدی فروش شرکت فوالد آلیاژی
کی از رشد ۴8.9 درصدی فروش محصوالت این شرکت است. آمار عملکرد شرکت فوالد آلیاژی در سه ماهه نخست 1۴01 حا
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کثری از تولید در شرکت فوالد مبارکه کید بر حمایت حدا تأ
هم زمان با هفتم تیرماه و سالروز شهادت آیت اهلل بهشتی و ایام گرامیداشت 
هفته قوه قضائیه، با حضور جمعی از مدیران شرکت فوالد مبارکه، از زحمات 

کید شد. تالشگران عرصه قضا قدردانی و بر تعامل و همکاری فی مابین تأ
به گزارش خبرنگار فوالد، در این بازدید، رئیس دادگستری شهرستان مبارکه ضمن قدردانی از تالش 
مدیران و کارکنان فوالد مبارکه تصریح کرد: به همراه سایر همکاران خود در فوالد مبارکه حاضر شدیم 
تا از نزدیک به آن ها خدا قوت گوییم و مراتب قدردانی و حمایت های خود را از بزرگ ترین واحد 

صنعتی کشور اعالم داریم.
حمیدرضا ابوالحسنی زارع با بیان اینکه قانون اساسی تعامل بین سازمان ها و صنایع به عنوان نقشه 
راه در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: ازاین رو در حال حاضر مصمم هستیم تا این همکاری ها 

را به بهترین شکل ممکن تقویت کنیم و استمرار بخشیم.
وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت تولید داخل و نقش آن در 
رشد و ثبات اقتصادی کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی که دشمن اخالل در فرایند خطوط تولید 
صنایع بزرگ و مولدی همچون فوالد مبارکه را در دستور کار خود قرار داده است، مدیران و کارکنان 
کز باید هوشیارتر از همیشه و البته چند گام جلوتر، حرکات و دشمنی های بدخواهان را با اراده  این مرا

آهنین خود و تقویت جریان تولید کشور خنثی کنند.
کثری از دانش روز در زمینه های افزایش تولید و پدافند غیرعامل در خطوط شرکت فوالد  استفاده حدا
مبارکه و همچنین مقابله با جنگ نرم دشمن از دیگر مواردی بود که رئیس دادگستری شهرستان 
کید کرد و در همین خصوص گفت: نباید فراموش کنیم که دشمنان دست از دشمنی  مبارکه بر آن تأ
برنمی دارند. ما باید خود را در همه موارد یادشده با استفاده از دانش روز دنیا بروز کنیم تا فرایند تولید 

در صنعت کشور همچنان با قوت به پیش برود.

بنابراین گزارش در جریان این بازدید سید سعید رفیعی سرپرست امور حقوقی فوالد مبارکه نیز ضمن 
خیرمقدم به میهمانان و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، از زحمات عزیزان در دادگستری و دادستانی 
شهرستان مبارکه قدردانی کرد و با اشاره به اهمیت چنین بازدیدهایی تصریح کرد: فوالد مبارکه 
گاهی کامل از نقش تولید و توسعه در اشتغال زایی و سالمت جامعه، بر آن است که در توسعه  با آ
اقتصادی کشور بیش ازپیش نقش آفرینی کند؛ ازاین رو نباید اجازه بدهیم ایجاد موانع برای این 

صنعت که به واقع پیشران صنعت است، به توسعه اقتصادی کشور صدمه بزند.
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برداشت 5۰۰ میلیون تن مواد معدنی در سال ۱۴۰۰

وزیر صمت گفت: سال گذشته 5۰۰ میلیون تن مواد معدنی 
برداشت شده، اما کمتر از یک درصد آن یعنی ۴.5 میلیون تن 
به صورت خام صادرشده است؛ به عبارت دیگر، ۹۹ درصد 
آنچه استخراج شده در چرخه تولید قرار گرفته است، البته 
مواد نیمه خام نیز صادر کردیم، اما به جرئت می توان گفت که 
صادرات مواد خام معدنی بسیار کم و در حد یک درصد است.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که 
کید بسیاری دارند، اظهار  رهبر معظم انقالب بر حوزه معدن تأ
کید ایشان بر حوزه معدن بسیار درست است، زیرا یکی  داشت: تأ

از نقاط آغاز چرخه تولید، حوزه معدن است.
وی تصریح کرد: شناسایی ذخایر معدنی، نخستین بحث در 
حوزه معدن است که متأسفانه در این زمینه عقب هستیم و 
نمی دانیم که به طور دقیق چه میزان ذخایر معدنی وجود دارد و تا 
چه حد قابل برداشت است. تمام نقاط امیدبخش کشور را ابتدا از 
خراسان جنوبی و  سپس کردستان، سیستان و بلوچستان و سایر 

مناطق بررسی کردیم تا به دقت  ذخایر معدنی شناسایی شود.

افزایش 2۶ درصدی واردات چین از ایران در 5 ماه 
اخیر

گمرک چین از رشد ۱۸ درصدی تجارت این کشور با ایران در 
پنج ماهه نخست سال جاری میالدی و عبور ارزش مبادالت 

دو کشور از ۶ میلیارد دالر خبر داد.
به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، جدیدترین آمار منتشرشده از 
سوی گمرک چین نشان می دهد مبادالت تجاری این کشور با 
ایران در پنج ماهه نخست سال جاری میالدی با رشد ۱8 درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۶ میلیارد و ۴72 

میلیون دالر رسیده است.
ارزش مبادالت دو کشور در ماه های ژانویه تا می سال قبل بالغ بر 

5 میلیارد و ۴8۱ میلیون دالر اعالم شده بود.
واردات چین از ایران در پنج ماهه نخست 2022 با رشد 2۶ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 3 
میلیارد و ۱۹2 میلیون دالر رسیده است. چین در مدت مشابه 
سال قبل 2 میلیارد و 535 میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.
صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه تا آوریل امسال نیز با رشد 
۱۱ درصدی مواجه شده و به 3 میلیارد و 280 میلیون دالر رسیده 
است. چین در ماه های ژانویه تا می سال قبل چین 2 میلیارد و 

۹۴۶ میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.

 افزایش ۴۱ درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ      
ایمیدرو

تولید کنسانتره زغال سنگ ایمیدرو طی 2 ماهه نخست 
امسال ۴۱ درصد افزایش یافت.

و  فروردین  ماه های  طی  ایمیدرو  زیرمجموعه  شرکت  دو 
اردیبهشت، ۱۱8 هزار و ۹7۱ تن کنسانتره زغال سنگ تولید کرد. 
این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 8۴ هزار و ۱۱۶ تن بود. از 
این میزان، شرکت های »زغال سنگ طبس«، ۱05 هزار و 2۹5 

تن و »زغال سنگ البرز مرکزی«، ۱3 هزار و ۶7۶ تن تولید کردند.
ماهه  دو  طی  ایمیدرو  زیرمجموعه  شرکت های  همچنین 
نخست ۱۴0۱ حدود یک میلیون و 8۱5 هزار و 338 تن کانسنگ 
زغال سنگ استخراج کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه 
سال گذشته )230 هزار و ۴۱8 تن(، ۶88 درصد رشد نشان 

می دهد.
میزان ارسال کنسانتره به شرکت های داخلی طی دوماهه امسال 
نیز با 7 درصد افزایش، از ۱0۶ هزار و 7۱8 تن به ۱۱۴ هزار و ۶87 تن 

افزایش یافت.

عدد خبر

میلیون تن

درصد

درصد

در شـرایط کنونـی کـه دشـمن اخـالل در فراینـد 
خطـوط تولیـد صنایـع بـزرگ و مولـدی همچـون 
فوالد مبارکه را در دسـتور کار خود قرار داده اسـت، 
کز باید هوشیارتر از همیشه  مدیران و کارکنان این مرا
و البتـه چنـد گام جلوتـر، حـرکات و دشـمنی های 
بدخواهـان را بـا اراده آهنیـن خـود و تقویـت جریان 

تولیـد کشـور خنثـی کننـد

کارشناس سیستم های اطالعاتی یکپارچه شرکت فوالد مبارکه از طراحی 
پروژه فروش متمرکز شرکت فوالد مبارکه و شرکت های گروه خبر داد.

حسن داوری کارشناس سیستم های اطالعاتی یکپارچه شرکت فوالد مبارکه 
در مورد پروژه فروش متمرکز شرکت فوالد مبارکه و شرکت های گروه در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
اظهار کرد: این پروژه با توجه به سیاست گذاری شرکت فوالد مبارکه برای شرکت های گروه که 
شامل فوالد هرمزگان، ورق خودرو، امیرکبیر کاشان و تاراز طراحی و برای اولین بار با دو هدف 

کلی تعریف شده است.
وی گفت: هدف اول ایجاد پایگاه داده متمرکز است که در این صورت کلیه اطالعات حمل، 
فروش و مالی در یک پایگاه داده متمرکز یعنی انبار داده فوالد مبارکه جمع آوری می شود. این 
پایگاه داده شامل داده های شرکت های گروه و شرکت فوالد مبارکه است و با یک ساختار 

همسان ذخیره می شود.
این کارشناس سیستم های اطالعاتی یکپارچه شرکت فوالد مبارکه افزود: بر این اساس 
گزارش های تحلیلی، آماری و مقایسه ای از شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه که شامل 
اطالعات قیمت محصوالت، شرایط پرداخت، میزان سفارش های ثبت شده، مقدار 
حمل شده، مقدار تحویل شده و سایر اطالعات مهم است تهیه می شود  و در اختیار کاربران 

قرار  می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف دوم ارسال فهرست قیمت برای شرکت های گروه است که در این 
حالت، تعیین قیمت محصوالت به صورت متمرکز در سیستم EIS فوالد مبارکه انجام می شود 
کتور و سفارش ها، با قیمت های  و ارسال آنالین آن برای شرکت های گروه برای ثبت پیش فا

تعیین شده از طرف فوالد مبارکه انجام می شود.

داوری تصریح کرد: با توجه به نبودن زیرساخت ارتباطی برای انتقال داده با حجم زیاد از 
شرکت های گروه به فوالد مبارکه این پروژه به سه فاز کلی دسته بندی شد: فاز یک آماده سازی 
زیرساخت و محیط ها، فاز دوم ایجاد سیستم گزارش های تحلیلی متمرکز در بستر هوش 

تجاری فوالد مبارکه و فاز سوم ایجاد سیستم برنامه کاربردی مدیریت فروش متمرکز است. کلیه 
فازهای فوق با همکاری کارشناس های شرکت های ایریسا، شرکت فوالد مبارکه و همچنین 

شرکت های گروه در بستر شبکه امن اطالعات پیاده سازی و اجرا شده است.

اجرای پروژه فروش متمرکز شرکت فوالد مبارکه و شرکت های گروه
کارشناس سیستم های اطالعاتی یکپارچه شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:

به پاس خدمت رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران انجام شد؛

در جریان بازدید رئیس دادگستری شهرستان مبارکه از خطوط تولیدصورت گرفت؛

مشــاور وزیــر صمــت در امــور ایثارگــران بــا اهــدای لــوح تقدیــری کــه 
بــه امضــای معــاون رئیس جمهــوری  رســیده اســت، از اقدامــات و 
دســتاوردهای شــرکت فــوالد مبارکــه در زمینه خدمت رســانی بــه خانواده 

معــزز شــهدا و ایثارگــران، تجلیــل کــرد.
به گزارش خبرنگار فوالد، حسن ممتحن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را یکی از محورهای اصلی 
امور ایثارگران سازمان ها و شرکت ها دانست و تصریح کرد: در رویکرد مدیریتی فوالد مبارکه به این 

امر توجه ویژه شده و نتایج بی بدیلی به دست آمده است.
مشاور وزیر صمت با اشاره به اینکه دولت سیزدهم سه مسیر، شامل خدمت به ایثارگران، ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت و مردمی کردن و استفاده از ظرفیت های ایثارگران را برای خدمت رسانی هر 
چه بیشتر ترسیم کرده،ادامه داد: ارائه خدمت به ایثارگران به دور از شعارزدگی باید اجرایی شود و 

مدیران دستگاه ها وظیفه سنگینی در این زمینه بر عهده دارند.

 به گزارش خبرنگار فوالد، مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازمان دهی شرکت
 فوالد مبارکه پس از دریافت این لوح تقدیر با ارائه گزارشی در خصوص خدمات ارائه شده به 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران گفت: با عنایت و نگاه ویژه مدیریت شرکت فوالد مبارکه 
ح توانمندسازی ایثارگران  به مقوله ایثار و شهادت در ادوار مختلف، به ویژه در حال حاضر، طر
ح در دست  شرکت در دستور کار قرار گرفته که به جرئت می توان از آن به عنوان مهم ترین طر

اقدام یاد کرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، تعداد زیادی از ایثارگران در شرکت فوالد مبارکه مشغول کار 

هستند که با مدارک تحصیلی و تخصص های مختلف در جای جای شرکت منشأ    اثر شده اند.
کفایت خاطرنشان کرد: در طرح توانمندسازی ایثارگران شرکت فوالد مبارکه برنامه های توسعه و 
بهبود نگرش فردی، آموزش های تخصصی، ارائه خدمات مشاوره تخصصی، توسعه خانواده و 

برخی آموزش های دیگر  تدارک دیده  شده است.

قدردانی معاون رئیس جمهوری  از اقدامات فوالد مبارکه  



2   جوالی  2022 2 ذی الحجه   1443 شماره        1282    شنبه   11 تیر ماه   1401    

44

محدودیت مصرف برق برای ۹۲ درصد مشترکان 
صنعتی اعمال نمی شود

ارتقای سالمت شهروندان با جمع آوری و تصفیه 
فاضالب برخی شهرها توسط فوالد مبارکه

کبر محرابیان، وزیر نیرو در نشست تخصصی مدیران عامل  علی ا
شرکت های برق منطقه ای و توزیع سراسر کشور گفت: با توجه به 
برنامه ریزی انجام شده بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از 
۶۳۰ هزار مشترک صنعتی در کشور، ۵۸۰ هزار مشترک )۹۲ درصد( بدون 
هیچ محدودیت و برنامه مدیریت مصرفی از انرژی کامل در اوج بار سال 
۱۴۰۱ استفاده می کنند.

رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان گفت: یکی از 
اقدامات خوب فوالد مبارکه این است که فاضالب شهرهای 
اطراف را جمع آوری کرده و تصفیه می کند و با فناوری های غشایی به 
استانداردهای آب مصرفی می رساند و در فرایند چرخه مصرف از آن 
کن  استفاده می کند که این موضوع باعث افزایش سالمت شهروندان سا
در این شهرها می شود.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

 اروپا و ایاالت متحده واردات نفت روسیه را ممنوع 
کرده اند تا یک منبع درآمد مهم برای کرملین را قطع کنند، اما 
این طرح در مورد والدیمیر پوتین و وادار کردن او به تجدیدنظر 

در جنگ در اوکراین، کارساز نبود.
روسیه به اندازه قبل از حمله در اواخر فوریه، از صادرات انرژی 
درآمد کسب می کند. در همین حال، تورم در سطح جهانی در 
حال افزایش است و بر فشار سیاسی بر رهبرانی مانند جو بایدن، 
رئیس جمهور ایاالت متحده، بوریس جانسون، نخست وزیر 

بریتانیا و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، افزوده است.
رهبران اقتصادهای برتر در آلمان در نشست G7 تالش کردند 
تا در مورد اقدامات بعدی به اجماع برسند، اما در مورد نفت 
گزینه های کمی در دسترس است. اقدامات متعددی ازجمله 
سقف قیمت واردات انرژی روسیه، خرید متمرکز توسط اتحادیه 
اروپا، ممنوعیت بیمه کشتی ها و هدف قرار دادن کشورهایی که 
به خرید از مسکو ادامه می دهند، مورد بحث قرار گرفته است. 
همه این ها جنبه های منفی دارند و برخی ممکن است قیمت ها 

را افزایش دهند.
اعمال تحریم ها بر کشورهایی که به خرید حجم زیادی از نفت 
خام روسیه ادامه می دهند، ازجمله چین و هند، بازارهای جهانی 
را که در حال حاضر تحت فشار شدید قرار دارند، ویران خواهد 
کرد. روسیه بشکه های نفت خام خود را حدود 35 دالر ارزان تر از 
معیار جهانی برنت می فروشد و آخرین بار نزدیک به ۱۱3 دالر در هر 
بشکه معامله شد. اما ازآنجا   که قیمت ها در سال جاری به دلیل 
پس لرزه های همه گیری و جنگ به شدت افزایش یافته است، 

هنوز هم سود خوبی به دست می دهد.
بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، درآمد صادرات نفت 
روسیه در ماه مه ۱.7 میلیارد دالر افزایش یافت و به حدود 20 
میلیارد دالر رسید. این رقم بسیار بیشتر از میانگین ۱5 میلیارد 

دالر سال 202۱ است.
اروپا قصد دارد برای سخت تر کردن واردات نفت روسیه برای 
چین، هند و دیگر کشورها، بیمه کشتی های حامل نفت روسیه 
گر بریتانیا به آن  را ممنوع کند. همان طور که انتظار می رفت، ا
بپیوندد، با توجه به تسلط بازار بیمه لویدز لندن، ضربه ای به 
سیستم جهانی حمل ونقل سوخت وارد خواهد شد. دولت 
بایدن نگران است که این اقدام باعث افزایش بیشتر قیمت ها 
گر چین و هند مجبور به یافتن بشکه های  شود. گفته می شود ا
جایگزین شوند، قیمت نفت به راحتی می تواند به 200 دالر در 

هر بشکه برسد.
قرار دادن سقف بر قیمت نفت خام روسیه یکی از راه حل های 
منسوخ است. این بدان معناست که دست روسیه به طور کامل 
از بازار قطع نمی شود و فقط مجبور می شود نفت را به قیمت ارزانی 

بفروشد که نتواند سود ببرد.
یلن، وزیر خزانه داری آمریکا هفته گذشته گفت: سقف قیمتی 
قیمت نفت روسیه را پایین می آورد و درآمدهای پوتین را کاهش 
می دهد و درعین حال اجازه می دهد عرضه نفت بیشتری به بازار 

جهانی برسد.
گزینه  که آماده بررسی این  گفته اند  کشورهایی مانند آلمان 
هستند، اما مشخص نیست که غرب چگونه می تواند چنین 
سیاستی را اجرا کند یا چگونه کشورهایی مانند چین و هند را وادار 

به امضای قرارداد می کند.
دولت ها در غرب همچنین می توانند با افزایش عرضه یا کاهش 
تقاضا، حضور روسیه را کمرنگ کنند. در صورت وقوع یک رکود 
جهانی که تا حدی به دلیل افزایش قیمت سوخت است، تقاضا 
برای انرژی کاهش می یابد و قیمت ها ممکن است خودبه خود 
ک خواهد بود و شامل از  کاهش یابند، اما این امر بسیار دردنا
دست دادن شغل و آسیب اقتصادی، به ویژه برای خانواده های 

کم درآمد می شود.
  منبع: پایگاه خبری فوالد ایران

دولت مرکزی ژاپن برای اولین بار هشدار کمبود برق را 
اعالم کرد و گفت که انتظار می رود توکیو با کمبود برق مواجه 
شود، زیرا دما در منطقه کانتو احتماال باال خواهد ماند. دولت 
از مردم خواست تا برای صرفه جویی در مصرف برق تالش 
کنند. دولت این کشور برای اولین بار در ماه مارس پس از یک 
زلزله بزرگ که به نیروگاه های حرارتی آسیب رساند، هشدار 

کمبود برق را صادر کرد.
منبع تغذیه ژاپن بسیار محدود است، زیرا بسیاری از نیروگاه های 
هسته ای آن پس از سونامی مارس 20۱۱ و فاجعه هسته ای 
فوکوشیما هنوز بسته اند، ضمن اینکه نیروگاه های حرارتی قدیمی 
کسید  آن نیز تا حدی برای رسیدن به هدف کاهش انتشار دی ا
کربن بسته شده اند. این کشور همچنین با کمبود احتمالی 
سوخت های فسیلی، ازجمله گاز طبیعی مایع، به دلیل درگیری 

در اوکراین و تحریم ها علیه روسیه مواجه است.
گرمای شدید در بسیاری از مناطق ژاپن باعث نگرانی فزاینده در 
مورد موارد گرمازدگی شده است. انتظار می رود موج گرما در بیشتر 

نقاط کشور تا پایان ماه جاری ادامه داشته باشد.
  منبع: پایگاه خبری فوالد ایران

چالش های غرب

در مواجهه با اثرات تحریم روسیه

اولین هشدار کمبود انرژی ژاپن

 در بحبوحه افزایش دما

در حال حاضر ۴۳ درصــد از آب موردنیــاز فوالد مبارکه 
از محــل جمــع آوری، تصفیــه و اســتفاده بهینــه از 

پســاب های شــهری و صنعتــی تأمیــن می شــود.
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه این خبر را در وبینار تأمین آب پایدار 
معادن و صنایع معدنی که به همت سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( برگزار شد، اعالم کرد.
ک گذاشتن  سید امیر طباطبائیان هدف از برگزاری این وبینار را به اشترا
تجربیات و اطالعات همه شرکت ها برای کاهش مصرف آب در فرایند تولید 

آهن و فوالد و صنایع معدنی کشور دانست.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه به عنوان صنعت پیشرو در زمینه 
کاهش مصرف آب در چرخه تولید، تجربیات و اطالعات خود را در 
این وبینار ارائه داد، ابراز داشت: همچنان که در جریان برگزاری وبینار 
اعالم شد، به طورکلی تجربیات فوالد مبارکه در این حوزه را می توان 
در دو قسمت خالصه کرد: بخش اول شامل تجربیات و اقدامات 
فوالد مبارکه در راستای تصفیه پساب های صنعتی و استفاده مجدد 
آن در فرایند تولید فوالد است؛ در بخش دوم، تصفیه پساب های 
ج های خنک کن  شهری و استفاده مجدد آن در صنعت و تبدیل بر
تر     به هیبریدی از دیگر راهکارهای محقق شده در فوالد مبارکه برای 
ک  کاهش مصرف آب است که روند انجام آن با دیگر صنایع به اشترا

گذاشته شد.
تجربیات شرکت فوالد مبارکه در زمینه کاهش مصرف، ویژه آب خام بر تن 
اسلب بخش دیگر بخش سخنان ایرادشده از سوی مدیر انرژی و سیاالت 

فوالد مبارکه در این وبینار بود.
وی در این خصوص گفت: فوالد مبارکه در سال گذشته با مصرف 
۱۴.7 میلیون مترمکعب آب، ۶ میلیون و 700 هزار تن فوالد خام 
که با احتساب مصرف ویژه آب، یعنی 2.2 مترمکعب کرد   تولید 

 به ازای تولید تختال، رکورددار کمترین میزان استفاده از آب در فرایند 
تولید فوالد است.

سید امیر طباطبائیان با بیان اینکه در این وبینار از تجربیات و راهکارهای 
ارائه شده از سوی نماینده فوالد مبارکه استقبال بسیار خوبی شد، افزود: 
ح شد که به خوبی پاسخ  سؤاالت زیادی از سوی شرکت کنندگان مطر

داده شد.
گفتــه مدیــر انــرژی و ســیاالت فــوالد مبارکــه، بــا تمهیــدات  بــه 
اتخاذشــده، شــاهد ایــن هســتیم کــه از ســال ۱3۹3 تــا ۱۴00 میــزان 
اســتحصال آب از پســاب های شــهری و صنعتــی در ایــن شــرکت 
حــدود ۱2 برابــر شــده اســت. ازایــن رو بارگــذاری فــوالد مبارکــه بــر روی 
زاینــده رود کاهــش یافتــه اســت؛ به نحوی کــه در ســال گذشــته ۱00 

درصــد پســاب توســط فــوالد مبارکــه آب اســتحصال شــد و درمجموع 
بــه ۱۱ میلیــون مترمکعــب رســید.

وی از آمادگی شرکت فوالد مبارکه برای بازدید حضوری سایر صنایع کشور 
از دستاوردهای نهادینه شده در حوزه استفاده بهینه از منابع آبی در این 
شرکت خبر داد و اظهار داشت: ازآنجا که مدیریت ارشد گروه فوالد مبارکه 
مسئولیت های اجتماعی را همواره یکی از مهم ترین رسالت های اصلی 
خود دانسته، آماده است تا ضمن فراهم آوردن زمینه بازدید میدانی از 
شرکت، تمامی تجربیات خود را با همه کسانی که دغدغه استفاده بهینه 

ک بگذارد. از آب دارند، به اشترا

کز خدماتی هلدینگ آتیه فوالد یکی از نقاط قوت   مرا
کز در مناطق مختلف  فوالد مبارکه است. این مرا
جغرافیایی کشور گسترده شده اند تا محصوالت فوالد 
مبارکه را به بهترین شکل ممکن در اختیار متقاضیان و مصرف کنندگان 

خرد  قرار دهند.
این مطلب را محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، در جریان 
برگزاری کارگاه طراحی مدل کسب وکار شرکت های هلدینگ آتیه فوالد 
ح و اظهار کرد: وجود چنین ظرفیتی باعث می شود  نقش جهان مطر
استعدادهای منطقه ای را زودتر از سایرین کشف و موجبات رشد و 
همچنین زمینه خدمت رسانی آن ها به مشتریان نهایی را به بهترین 

شکل ممکن فراهم کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه اقتصادی کشور بدون اتکا 
به منابع نفتی را اتفاقی بزرگ برای تحکیم و تقویت بنیه اقتصادی نظام 
مقدس جمهوری اسالمی دانست و اضافه کرد: در این مسیر گروه فوالد 
مبارکه می تواند از همه ظرفیت های کوچک و بزرگ خود استفاده کند و 
کنون خوش درخشیده است. منشأ   اثر باشد، همچنان که در این زمینه تا

مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: امروز با دو پدیده »رقبا« و 
»دشمنان« مواجهیم. این دو پدیده می توانند برای شرکت تهدید 
باشند، اما نباید فراموش کنیم که خوشبختانه فوالد مبارکه از تهدیدها 
فرصت ساخته و موجبات رشد فزاینده خود را فراهم آورده است. 
به خاطر داشته باشیم رقبا باید محرک فعالیت ما باشند و دشمنان 
بیرونی نیز باعث می شوند تا با بهره گیری از دانش روز در همه عرصه ها 

خود را ایمن و تقویت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: شعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« چراغ راه 
ماست و همه ما وظیفه داریم که در این حوزه گام برداریم. باید در حوزه 
صنعت مرزهای دانش و فناوری را فتح کنیم تا با عرضه محصوالت متنوع 
و کیفی از کورس رقابت بازار جهانی عقب نمانیم و در صحنه تهدیدهای 

بدخواهان نیز ایمنی تجهیزات و نیروی انسانی را ارتقا دهیم.
طیب نیا با اشاره به اهمیت تزکیه نفس، دوری از دوستان نادان و مبارزه با 
دشمنان در حوزه کسب وکار گفت: دشمنان دانا و نادان ما با تمام توان در 
مقابل ما ایستاده اند و ما نیز باید با توکل بر خدا و با تمام توان ظرفیت ها و 

توان خود را افزایش دهیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که 
عامل موفقیت ما اتحاد، انسجام و همچنین توانایی هم راستا کردن 
منابع و استفاده از ظرفیت های موجود است که این امر باید با توکل بر 

خدا همواره تقویت شود.
به گزارش خبرنگار فوالد، در حاشیه برگزاری این کارگاه که روز پنج شنبه 
نهم تیرماه سال جاری در محل برگزاری همایش های مجموعه فرهنگی-

ورزشی فردوس فوالد مبارکه برگزار شد، احمد سعیدبخش مدیرعامل 
گردهمایی  گفت: این  شرکت سرمایه گذاری آتیه فوالد نقش جهان 
به منظور هم سویی هرچه شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه 
با شرکت مادر برگزار شد تا همه شرکت ها به دور از موازی کاری و عملکرد 
جزیره ای و با استفاده از راهبردهای دانشی و فناوری های روز، در راستای 

اهداف کالن گروه فوالد مبارکه گام بردارند.
زمینه های  در  شرکت   2۱ حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
سرمایه گذاری، خدمات، تجارت و بازرگانی در مجموعه آتیه فوالد ایفای 
نقش می کنند. این در حالی است که دو شرکت از شرکت های زیرمجموعه 

در خارج از کشور اهداف هلدینگ را اجرا می کنند.

رد
ُ

تأمین مطلوب نیاز مشتریان خ
 یکی از رسالت های اصلی گروه آتیه فوالد

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

 احمد سعیدبخش مدیرعامل
 شرکت سرمایه گذاری آتیه فوالد نقش جهان

سید امیر طباطبائیان
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه

 تأمین 43 درصد آب موردنیاز فوالد مبارکه
  از پساب   شهری و صنعتی

ََ

ُ
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خبــــــــر کوتاه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افغانستان ذخایر معدنی 
خوبی به ویژه در زمینه سنگ آهن دارد و ما به طور ویژه در منطقه سنگان 
در نزدیک مرز افغانستان به دنبال استخراج سنگ آهن و همچنین  
صادرات برخی مواد به این کشور هستیم. با وجود همه این مسائل، 
تجارت با این کشور تحت مدیریت واحد نماینده ویژه رئیس جمهوری 
در حال اجرا شدن است.

 خـبــــــــــــــــــر      

استخراج سنگ آهن در منطقه سنگان

بخشنامه گمرک درباره ساماندهی صادرات 

محصوالت فوالدی ابالغ شد

بخشنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران درخصوص 
ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی )مقاطع طویل( طی 
خ ۴/۱/ ۱۴۰۱توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک  نامه مور

جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، بخشنامه گمرک جمهوری اسالمی 
ایران درخصوص ساماندهی صادرات محصوالت فوالدی 
خ   مور )مقاطع طویل( طی نامه شماره ۴۴33۹5 /۱۴0۱
۱۴0۱/0۴/0۱  توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری 

اسالمی ایران ابالغ شده است.
در این بخشنامه خطاب به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات 
اجرایی آمده است: »پیرو بخشنامه شماره 7/۱۴0۱/37۶788 
خ 22 /۱۴0۱/03 موضوع ساماندهی صادرات محصوالت  مور
نامه های  تصویر  پیوست  به  طویل(،  )مقاطع  فوالدی 
خ  خ ۱۴0۱/3/28 و ۶0/83۹82 مور شماره ۶0/8۱۱۹5 مور
۱۴0۱/3/3۱دفتر  مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، 
خ  معدن و تجارت منضم به نامه های شماره ۶0/7۴5۹2 مور
۱۴0۱/3/2۱ و ۶۹00۴ /۶0 مورخ ۱۴0۱/3/۱۱ مدیر کل دفتر صنایع 
معدنی آن وزارتخانه در خصوص اضافه شدن  نام شرکت فوالد 
کستان با شناسه ملی ذکر شده به عنوان نماینده  خرمدشت تا
شرکت ذوب آهن بوئین زهرا )برای صادرات میلگرد شاخه و کالف( 
و شرکت نگین پوالد پترو آرون با شناسه ملی ذکرشده به عنوان 
نماینده شرکت های صنایع فوالد کاوه )برای صادرات میلگرد 
شاخه( و شرکت کیهان نورد مهام ایرانیان ) برای صادرات میلگرد 
شاخه(، جهت اطالع و اقدام الزم وفق مفاد نامه های مزبور با 

رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد.«

در سالروز پیوستن شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به گروه فوالد مبارکه اعالم شد؛

تمهیدات فوالد مبارکه برای محافظت از منابع آب وخاک 
با توجه به گسترش صنایع و افزایش مصرف بی رویه 
منابع طبیعی، تولید و انتشار آلودگی های ناشی از 
فعالیت های انسانی و صنعتی، حفظ محیط زیست 
به اولویت اصلی برنامه توسعه دولت ها تبدیل شده است. نقش 
حیاتی معیارهای محیط زیستی در کنار تالش سازمان ها به منظور 
استفاده مؤثر و کارا از منابع و همچنین مسائل اجتماعی، به توجه ویژه 
به توسعه پایدار منجر شده و در مجموعه فوالد مبارکه نیز این رویه اجرا 
می شود. توسعه پایدار در صنعت فعالیتی است که نقش مهمی در 
توسعه کشورها و رفاه انسان ها دارد و بستر انواع توسعه محیط زیست 
به شمار می رود. بنابراین محیط زیست به عنوان فراهم کننده منابع 
و پذیرنده آلــودگی های ناشی از صنایع و فعالیت های انسانی، 
جایگاهی مهم و حیاتی دارد و الزم است از روش ها و ابزار جدیدی 

بــرای محافظت از آن استـفاده شود.
اصل 50 قانون اساسی، اساسی ترین الزام حقوقی

اصل 50 قانون اساسی یکی از اساسی ترین الزامات حقوقی در امر 
حفاظت از محیط زیست کشور محسوب می شود و در آن، حفاظت از 
محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی 
رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. ازاین رو هرگونه 
فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی که با آلودگی محیط زیست یا 

تخریب جبران ناپذیر آن همراه باشد، ممنوع است.
ح شده در سند چشم انداز کشور در افق ۱۴0۴  از مهم ترین موارد مطر
که به  درخصوص حفاظت از محیط زیست، بند چهارم آن است 
کید دارد.  برخورداری آحاد مختلف جامعه از محیط زیست مطلوب تأ

که بدون به خطر انداختن توانایی  توسعه پایدار توسعه ای است 
نسل های آینده، نیازهای خود را تأمین می کند. از مهم ترین موضوعات 
مطرح در توسعه پایدار، بحث محیط زیست و منابع طبیعی است که 
حفظ و نگهداری آن به نوعی قائل شدن حق برای نسل های بعد و 

آیندگان برای  استفاده از این منابع خدادادی است.
شعار امسال؛ محیط زیسِت مردم پایه، هوشمند و فناورانه

هر سال یکی از مسائلی که شدیدا محیط زیست را تهدید می کند، به عنوان 
موضوع این روز انتخاب می شود و شعار مخصوص به خود را دارد که شعار 
امسال »محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه« تعیین شده است.
مدیریت شرکت فوالد مبارکه به صورتی فزاینده، به آثار احتمالی 
فعالیت ها، فرایندها، فراورده ها و خدمات خود بر محیط زیست توجه دارد 
و با استقرار نظام مدیریت محیط زیست سعی کرده به وظیفه اسالمی، 

انسانی و جهانی خود در این راستا عمل کند.
این شرکت برمبنای سیستم های مدیریت محیط زیست )EMS(، به 
شناسایی فعالیت ها و جنبه های محیط زیستی آن پرداخته و جهت 
حذف، کاهش و کنترل آن ها و بهبود عملکرد محیط زیستی خود، 
براساس شاخص های پایداری تعیین شده، متناسب با معیارهای مدل 
تعالی محیط زیستی )EFQM2020( اقدامات اصالحی تعریف می کند. 
همچنین جهت بازنگری منظم، سیستماتیک و جامع فعالیت های خود 
و نتایج آن، براساس منطق     رادار     در مدل EFQM، فرایند خودارزیابی 

را انجام می دهد.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک سازمان متعالی و امانت دار آیندگان در 
کید مدیریت ارشد سازمان، به منظور  زمینه حفظ محیط زیست، با تأ

دست یابی به توسعه پایدار، شاخص های پایداری خود را متناسب 
با استانداردهای ملی و بین المللی در حوزه انتشار آالینده ها در زمینه 
هوا، انرژی، آب، پسماند و تنوع زیستی تعریف کرده و براساس اهداف 
تعیین شده در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، 
کنترلی و اصالحی انجام داده  برنامه ریزی جامعی جهت اقدامات 
است. این شرکت در راستای شعار سال مقام معظم رهبری در سال 
۱۴0۱، »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« و شعار محیط زیستی 
سال، »محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه«، در تالش است 
با به کارگیری شرکت های دانش بنیان و استفاده از فناوری های نوین به 

حفاظت از محیط زیست بپردازد.
محیط زیست و ضرورت به کارگیری فناوری های روز دنیا

کنون زمان آن رسیده که با  ما  در شرکت فوالد مبارکه بر این باوریم که ا
به کارگیری فناوری های روز دنیا به منظور دست یابی به محیط زیستی 
ک،  پایدار، دسترسی به منابع حیاتی به خصوص آب، غذا و هوای پا
انرژی های تجدیدپذیر و امنیت )در تمام سطوح در برابر بالیای طبیعی و 
غیرطبیعی( و به طور خالصه زیستگاهی مناسب برای نسل های آینده، 
به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم.ازجمله  اقدامات مهم انجام شده 
در حوزه محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با به کارگیری فناوری های 
نوین و تجهیزات پیشرفته در راستای دست یابی به صنعت سبز 
می توان به این موارد اشاره کرد:  کاهش رد پای کربن، بهینه سازی 
مصرف انرژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با انجام پروژه های 
کربن دیسشارژ؛ بهبود فرایندها، تنظیم  طراحی و ساخت غبارگیر 
سوخت و هوا در کوره های آهک و کاهش تناژ تولید؛ پروژه بازیافت 

حرارت از نیروگاه گازی جهت کاهش انتشار آالینده ها، جلوگیری از 
انتشار گازهای آالینده )Sox،CO،NOx( و همچنین جلوگیری از انتشار 
ذرات گردوغبار، انجام پروژه کاهش غبار از سقف ناحیه فوالدسازی؛ 
نصب سیستم پایش آنالین روی دودکش های نواحی تولیدی فوالد 
)فاز اول( و اجرای فاز دوم آن؛ نصب انواع غبارگیرها در نواحی تولید؛ 
پروژه ایجاد نیروگاه خورشیدی 5۴0 مگاواتی و هزارمگاواتی سیکل 
ترکیبی کالس F، کاهش ردپای آب، ایجاد شبکه انتقال پساب ۹ شهر 
اطراف به شرکت فوالد مبارکه و به بهره برداری رساندن چندین پروژه 
تصفیه مدرن پساب و بازچرخانی های متعدد پساب های تولیدی، 
استقرار نظام مدیریت بر پسماند، نگهداری بهینه از فضای سبز ۱۶00 
هکتاری جهت صیانت از تنوع زیستی؛ اجرای سالن های سند بالست 

و رنگ آمیزی در نواحی فوالدسازی و تعمیرگاه مرکزی.
کم کردن ردپای محیط زیستی در فوالد

به حداقل رساندن ردپای محیط زیستی سازمان در راستای دست یابی 
به توسعه پایدار با استفاده مسئوالنه از منابع طبیعی )مواد خام، انرژی 
ک، هوا و آب،  و آب(، کنترل، پایش و حذف انتشارات و آلودگی های خا
جلوگیری از گرمایش کره زمین با کاهش تولید و انتشار گازهای گلخانه ای 
کسید کربن و استفاده از انرژی های نو، مدیریت  به خصوص بازیافت دی ا
پسماندها با رویکرد اقتصاد چرخشی، حفاظت از تنوع زیستی و توسعه و 
بازاریابی محصوالت دوستدار محیط زیست )ECO Product( از اهداف 

کالن سازمان در حوزه محیط زیست است.
بهنام کاویانی
رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه

خطاب به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی؛

بازدید مدیر عامل از  مرکز تحقیق و توسعه شرکت فوالد مبارکه

عکس نوشت

تولیدکنندگان  انجمن  آماری  گزارش  تازه ترین  به  بنا 
فوالد ایران، مجموع صادرات فوالد ایران )فوالد میانی 
و محصوالت فوالدی( در دوماهه نخست سال جاری، ۱ 
میلیون و ۴2۳ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، کاهش ۱.5 درصدی را نشان می دهد.
به گزارش  چیالن ، در دوماهه نخست سال جاری، صادرات 
فوالد میانی کشور، ۱ میلیون و ۶0۶ هزار تن بوده که رشد ۱0 

درصدی  نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
از صادرات فوالد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در  دوماهه 
نخست سال جاری، 838 هزار تن، و سهم صادرات اسلب، 

228 هزار تن بوده است.
در دو ماهه نخست سال جاری، صادرات اسلب کاهش 28 
درصدی را تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم، 2۹ درصد 

افزایش یافته است.
کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در دوماهه نخست سال 
جاری، 357 هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
کاهش 25 درصدی داشته است. درواقع در دو ماهه نخست 
سال جاری، صادرات محصوالت فوالدی مسیر مخالف 
صادرات فوالد میانی را طی کرده و صادرات این محصوالت 

کاهش یافته است.
از میان محصوالت فوالدی، سهم صادرات مقاطع طویل 
فوالدی، 30۱ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در دو ماهه 

نخست سال جاری، 3۱ درصد کاهش یافته است.
صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل 
محصوالت فوالدی دارد، در دوماهه نخست سال جاری 
کاهش یافته  نسبت به مدت مشابه سال قبل، 27 درصد 
است و به 272 هزار تن رسیده است. صادرات مقاطع تخت 
فوالدی نیز با افزایش 37 درصدی به 5۶ هزار تن رسیده است. 
گفتنی است د دو ماهه نخست امسال صادرات آهن اسفنجی 

صفر بوده است.

 کاهش صادرات فوالد ایران 

در دو ماهه نخست سال جاری

  جزئیات کامل صادرات فوالد میانی و محصوالت فوالدی منتشر شد؛

آمادگی برای تولید انبوه ورق گالوانیزه مخصوص بدنه نمایان خودرو

حمید شجاعی
 مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

در تقویـم رویدادهـای فـوالد مبارکـه از ۱۷ تیرمـاه 
به عنوان سـالروز ملحق شـدن شـرکت ورق خودرو 
چهارمحـال و بختیـاری بـه گـروه فـوالد مبارکـه یـاد 
شـده اسـت. به همین مناسـبت پای صحبت های 
حمید شجاعی مدیرعامل این شرکت نشستیم تا از فعالیت های 

ایـن شـرکت و مسـیر پیـش روی آن بگویـد.
بــا کمــال افتخــار، ۱7 تیرمــاه ســالروز پیوســتن شــرکت ورق خــودرو 
چهارمحــال و بختیاری بــه گروه فــوالد مبارکــه را بــه کارکنان شــرکت و 

ــم. ــه تبریــک و تهنیــت می گوی ــروه معظــم فــوالد مبارک گ
مایــه مباهــات و شایســته قدردانــی اســت کــه فــوالد مبارکــه به عنوان 
هلدینــِگ مــادر، بــا برداشــتن گام هــای ارزشــمند و متعالــی در مســیر 
حمایــت و پشــتیبانی همه جانبــه شــرکت های زیرمجموعــه خــود از 

هیچ گونــه حمایتــی دریــغ نکــرده اســت.
همان گونه که اطــالع دارید این شــرکت در ســال ۱3۹3 به گــروه فوالد 
مبارکــه ملحــق شــد و از آن پــس حرکــت در مســیر تولیــد و توســعه را بــا 

برداشــتن گام هــای اســتوارتری ادامــه داد.
به طورکلــی ایــن شــرکت طــی ســه دوره متفــاوت بــه شــکوفایی 
رســید: بخــش اول دوران طراحــی و ســاخت بــود. در ایــن مقطــع 

زمانــی شــرکت فــوالد مبارکــه مدیریــت کل فراینــد و پیشــرفت پــروژه 
را مســتقیما بــه عهــده داشــت. بخــش دوم مرحلــه بهره بــرداری بــود 
کــه توســط گــروه خودروســازی ســایپا صــورت گرفــت و حــدود چهــار 
گــذاری مجموعــه  ســال بــه طــول انجامیــد. نهایتــا بخــش ســوم وا
بــه شــرکت فــوالد مبارکــه بــود و ایــن اتفــاق خجســته کــه بــا مدیریــت 
متعالــی نهادینه شــده در فــوالد مبارکــه و بــا اســتناد بــه باالتریــن 
اســتانداردهای جهانــی انجام شــد، موجبات رشــد و توســعه شــرکت 

ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری را فراهــم آورد.
ج عالی مدیریت کیفیت، ثبــت رکوردهــای متعدد تولید  کســب مدار
و افتخــارات متعــدد دیگــر از بــرکات پیوســتن شــرکت ورق خــودرو بــه 
گــروه فــوالد مبارکــه اســت. رشــد 30 درصــدی تولیــد در پایــان ســال 
گــذاری بــه شــرکت فــوالد مبارکــه گــواه ایــن  ۱۴00 نســبت بــه قبــل از وا
ادعاســت، به نحوی کــه تولیــد شــرکت از حــدود ۱87 هزار تــن به بیش 

از 2۴5 هــزار تــن در ســال ۱۴00 رســید.
همچنین فراهم کردن زمینه تولید ورق های گالوانیزه ویژه بدنه 
نمایان خودرو )گرید ویژه MC( با اجرای طرح بهینه سازی خط تولید 
از دیگر دستاوردهای ارزشمند این الحاق بی بدیل است که در حال 
حاضر، شرکت بعد از تولید آزمایشی این محصول، خود را برای تولید 

انبوه آن آماده می کند تا با به بار نشستن همه این زحمات تمامی نیاز 
خودروسازان کشور به ورق رویه خودرو را رفع کند.

شــایان ذکر اســت پــس از جاری ســازی فراینــد مدیریــت اســتراتژیک 
در شــرکت فــوالد مبارکــه در راســتای تحقــق اهــداف اســتراتژیک، 
نظام هــای کیفــی و اســتانداردهای روز دنیــا، در شــرکت ورق خــودرو 

ــری صــورت پذیرفــت. نیــز اقدامــات بســیار مؤث
کنــون شــرکت ورق خــودرو  مایــه مباهــات اســت کــه اعــالم کنیــم هم ا
چهارمحال و بختیــاری با تولیــد محصوالت کیفــی از جایگاهــی ویژه  
در زنجیــره ارزش فــوالد کشــور برخــوردار اســت و نقشــی اساســی در 
خودکفایــی صنعــت خودروســازی کشــور و جلوگیــری از واردات ایــن 

ــد. ــا می کن ــوالت ایف محص
ــران و کارکنــان  ــه همــه مدی ــار دیگــر ایــن روز فرخنــده را ب در خاتمــه ب
گــروه فرهیختــه و پرتــالش شــرکت فــوالد مبارکــه، ذی نفعــان و به ویژه 
همــکاران خــود در شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری 
صمیمانه تبریک عــرض می نمایــم و امیــدوارم در ســایه الطــاف الهی 
و همــکاری تمامــی مدیــران و کارکنــان گــروه فــوالد مبارکــه شــاهد 
توفیقــات روزافــزون بــرای صنعت فــوالد کشــور، شــرکت فــوالد مبارکه 

ــیم. ــاری باش ــال و بختی ــودرو چهارمح ــرکت ورق خ و ش

به گزارش اخبارفلزات، جواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی، در مراسم عقد قرارداد احداث 
واحد احیا مستقیم فوالد اقلید به ظرفیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن در 
سال، اظهار داشت: امروز نقدینگی سرگردان در جامعه به بیش از پنج 
که می تواند به تولید و  هزار میلیارد تومان رسیده و یکی از بخش هایی 
اشتغال منجر شود، صنعت فوالد است.

بهشت سرمایه گذاری، بازار فوالد است
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با رها شدن صنیع کاوه از حاشیه ها

 فرصت برنامه ریزی و کار فراهم شد

نسخه واحد برای قطعی برق صنایع مناسب نیستاصفهان فراصنعتی نیازمند بودجه و توجه ویژه دولتمردان است

اینکه  بر  کید  تأ با  نی ریز  غدیر  فوالد  مدیرعامل  مصطفی پور،  محسن 
واحدها  همه  برای  نمی توان  صنایع  برق  قطع  برای  برنامه ریزی  در 
میزان  بر  برق  که قطع  گفت: طبیعی است  پیچید،  واحد  یک نسخه 
با  بعد  سال های  در  داشت.  خواهد  اثر  کاری  شیفت های  و  تولید 
گسترده شدن فعالیت های تولیدی و افزوده شدن  افزایش جمعیت و 
مجموعه های صنعتی نیاز انرژی به چه گونه ای خواهد بود.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: دوران صنعتی اصفهان تمام 
این دوره  فرا رسیده است. الزمه  کنون دوره فراصنعتی آن  ا و  شده 
آموزش، بودجه و تحمل است. امروز ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی 
کشور متعلق به اصفهان است. این استان تولیدکننده ۷۰ درصد فوالد 
و  ۵۰ درصد مصالح ساختمانی است و ۱۸۰ رسته صنایع دستی دارد. 
این استان قطب صنعتی کشور است.

خبــــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

ــزرگ  ــع ب ــر صنای ــذار ب ــم و اثرگ ــات مه ــی از موضوع یک
فوالدی کشــور، جابه جایی محصــوالت فوالدی اســت که 
کــز خدماتــی در بحــث  در ایــن زمینــه می تــوان بــه نقــش مرا
توزیــع و جابه جایــی محصــوالت فــوالدی اشــاره داشــت، 
امــا در ایــن میــان اتفاقــی به تازگــی در شــرکت آهــن و فــوالد 
صنیــع کاوه تهــران رخ  داده و مســیر ریلــی از مجتمــع فــوالد 
مبارکــه بــه قلــب بــازار آهــن تهــران )چهاردانگــه( مجــددا 
فعــال شــده اســت کــه می تــوان آن را بــه فــال نیــک گرفــت. 
در واقــع شــرکت آهــن و فــوالد صنیــع کاوه تهــران بعــد از 
پشــت ســر گذاشــتن حاشــیه ها و برخــورداری از ظرفیــت 
خطــوط ریلــی، امــروز فرصتــی بــرای برنامه ریــزی و کار پیــدا 
کــز  کــرده تــا بتوانــد در راســتای اهــداف تعیین شــده بــرای مرا

خدماتی فوالد مبارکه گام بردارد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی هلدینــگ فــوالد متیــل، بــه گفتــه 
محمد کیــوان آرا، مدیرعامل شــرکت آهن و فــوالد صنیع کاوه 
تهران، فعال شــدن مســیر ریلی میان شــرکت فــوالد مبارکه به 
چهاردانگه بعــد از 7 ســال، می تواند منجر بــه صرفه جویی در 
هزینــه حمــل محصــوالت فــوالدی شــود؛ البتــه در ایــن راســتا 
کراتــی بــا شــرکت راه آهــن و حمل ونقــل صــورت گرفتــه  مذا
ــا فعالیــت ایــن خــط به صــورت مســتمر مجــددا آغــاز شــود و  ت
محصــوالت فــوالد مبارکــه در شــرکت آهن و فــوالد صنیــع کاوه 
ــا تولیــد  تهــران تخلیــه گــردد و ســپس ادامــه مســیر فــروش و ی

محصــول جدیــد ادامــه یابــد.
کیــوان آرا تصریــح کــرد: امــروز در شــرکت آهــن و فــوالد صنیــع 
کاوه تهــران، ارتبــاط زیرســاخت سیســتمی بــا شــرکت فــوالد 
کنــون آهــن و فــوالد صنیــع کاوه ایــن  مبارکــه برقــرار شــده و ا
امــکان را دارد کــه مرکــز توزیــع محصــوالت فــوالد مبارکــه بــرای 
اســتان های شــمالی کشــور باشــد و در این زمینه برنامه ریزی 

الزم را انجــام دهــد.
بــه گفتــه وی، 50 درصــد مــراودات فــروش ورق در تهــران 
صورت می گیــرد؛ بنابراین فــوالد مبارکه می تواند روی شــرکت 
ــد  ــه مقص ــار ب ــال ب ــرای ارس ــران ب ــع کاوه ته ــوالد صنی ــن و ف آه
تهران و توزیــع محصوالت از طریق این شــرکت حســاب کند.
وی معتقــد اســت ایــن اقــدام می توانــد نقطــه قوتــی بــرای 
مجموعــه فــوالد مبارکــه باشــد تــا از ایــن طریــق میــزان 
حمل ونقــل جــاده ای را کاهــش دهــد و رکوردهــای خــود را در 
زمینه حمــل ریلــی افزایــش دهــد تا ضمــن کاهــش هزینه هــا از 
ک جاده هــای کشــور نیــز جلوگیــری  بــه وجــود آمــدن اســتهال
کــه شــرکت آهــن و فــوالد صنیــع کاوه تهــران ظرفیــت  کنــد، چرا
دپــوی 50 هزارتنــی نیــز دارد و می تــوان از ایــن ظرفیــت 

اســتفاده کــرد.
مدیرعامــل شــرکت آهــن و فــوالد صنیــع کاوه تهــران ابــراز 
کــرات صورت گرفتــه، ایــن شــرکت یــک  امیــدواری کــرد: بــا مذا
پایانــه بــرای فــوالد مبارکــه در شــمال کشــور شــناخته شــود و از 
خطــوط ریلــی موجــود در چهاردانگــه کــه در قلــب تهــران قــرار 
گرفتــه، کاهش هزینه هــای حمل بــرای کشــور رقــم می خورد.
کاوه می توانــد  وی افــزود: شــرکت آهــن و فــوالد صنیــع 
توزیــع محصــوالت درجه یــک و درجــه دو فــوالد مبارکــه را در 
اســتان های تهــران، البــرز، قزویــن، ســمنان، نــور، گیــالن، 
ــاد  ــق اقتص ــدام، رون ــا ایــن اق ــد. ب ــام ده ــان انج ــل و زنج اردبی
ریلــی افزایــش خواهــد یافــت و در نهایــت ســاالنه حداقــل ۱00 
میلیــارد تومــان بــرای اقتصادهــای کوچــک کــه در صنایــع 
پایین دســتی مشــغول کار هســتند صرفه جویــی بــه همــراه 

خواهــد داشــت.

مدیرعامل شرکت آهن و فوالد صنیع کاوه تهران: 

ارتقای کیفیت آهک تولیدی در ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه
کیفی ناحیه آهن سازی  کنترل   سرپرست واحد 
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد از 
ارتقای کیفیت آهک تولیدی در ناحیه آهن سازی 

فوالد مبارکه خبر داد.
براساس  آهک  دانه بندی  کرد:  اظهار  دیزیچه،   دانشمند  غفار 
گر دانه بندی زیر ۱0  استانداردها باید بین ۱0 تا ۶0 میلی متر باشد. ا
میلی متر باشد، در شارژ کوره های قوس الکتریکی بیشتر حجم آن وارد 
غبارگیرها می گردد و فرایند سرباره سازی در کوره های قوس دچار اخالل 
گر دانه بندی آهک از ۶0 میلی متر بیشتر باشد، مغز آهک  می شود و ا
پخت مناسب ندارد و مقدار CAO کمتری خواهد داشت که فرایند 
سرباره سازی را دچار اخالل می کند. در مواردی که دانه بندی آهک زیر 

۱0 میلی متر است، می توان با ساخت بریکت آهک، این مشکل کیفی 
را برطرف کرد.

وی  در ادامه افزود: براساس بررسی ها و گزارش های کنترل کیفی 
به منظور افزایش کیفیت آهک تولیدی و کاهش ریزدانه آهک، پیشنهاد 
گرفت و با تالش ناحیه  ساخت واحد بریکت سازی در اولویت قرار 
آهن سازی، واحد بریکت سازی آهک نصب و راه اندازی شد. بهره برداری 
از این پروژه کیفی، نشان دهنده اهمیت کیفیت در فوالد مبارکه است. 
این شرکت به عنوان یک سازمان پیشرو، گامی بزرگ در عرصه کیفیت 
برداشته است. در واحد بریکت سازی آهک، سایز زیر ۱0 میلی متر 
آهک های خریداری شده، توسط سرندهای مخصوص جداسازی و 
تبدیل به بریکت هایی با سایز باالی 25 میلی متر می شود. با این کار، 

تحویل محصول با کیفیت به ناحیه فوالدسازی و تأمین رضایت این 
واحد از نظر عدم ورود سایز زیر ۱0 میلی متر آهک به کوره قوس الکتریکی، 
انجام می شود. عالوه بر بهبود کیفیت مواد ارسالی و تأمین رضایت واحد 
دریافت کننده، بحث محیط زیستی آن نیز حائز اهمیت است که تا قبل 
از این اقدام حجم زیادی از این ریزدانه ها بر اثر باد و جابه جایی مواد 
وارد محیط زیست می شد که به واسطه انجام این فرایند، این مورد هم 

تا حدود زیادی برطرف شد.
سرپرست واحد کنترل کیفی ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه در 
پایان خاطرنشان کرد: از مدیریت و کارکنان واحد کنترل کیفی، ناحیه 
آهن سازی، کنترل کیفی ناحیه آهن سازی و واحد آهک سازی که در 
ارتقای کیفیت آهک سازی نقش آفرینی کردند، تشکر و قدردانی می کنم. 

گزارش ایراسین از نقش فناوری در حیات صنایع؛

یان صنعت جاری می کند تحول دیجیتال چگونه خون را در شر
تحول دیجیتال با پررنگ تر شدن انقالب صنعتی 
چهارم اهمیت بیشتری پیدا کرده به گونه ای که 
امروزه تحول دیجیتال را الزمه بقا در اقتصاد جهانی 
می دانند. به همین دلیل صنایع پیشرو به ویژه صنایع فوالد استفاده 

از فناوری های متحوالنه را در دستور کار خود قرار داده اند.
فعالیت سنتی در عصر دیجیتال یکی از پارادوکس های زمانه ماست. 
تقریبا همه فعاالن پیشرو و حرفه ای اقتصاد بر سر این جمله که »آینده 
همه صنایع دیجیتالی است« توافق دارند و این یعنی نوع صنعتی که 
یک فعال اقتصادی به آن مشغول است، تفاوتی در اصل موضوع ایجاد 
نمی کند.دیجیتالی سازی اقتصاد بر اساس آنچه صندوق بین المللی 
پول اعالم کرده به معنی بهره گیری از فناوری های دیجیتال به منظور 
بازطراحی ابعاد مختلف اقتصاد ازجمله بنگاه های تولیدی، دولت ها، 
خانوارها و جریان های مالی است. در چنین شرایط نقش فناوری 
دیجیتال در انجام امور به شدت پررنگ است؛ بنابراین کسب وکارهای 
ارائه دهنده چنین خدماتی نیز به واسطه همین مسئله تقریبا در 

سریع ترین زمان ممکن رشد می کنند.
گر  به عالوه، ازجمله ابتدایی این متن چنین برداشت می شود که ا
گرفتن قدرت فناوری و هم راستایی با  کسب وکاری بدون در نظر 
تحوالت دیجیتالی بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، ثبات الزم برای 
بقا در دنیای رقابتی امروز را نخواهد داشت و بنابراین با قرار گرفتن در 
مسیر افول، آخرین گام های حیات خود را طی خواهد کرد. اهمیت 
دیجیتالی سازی در حیات کسب وکارها به مرور باعث ایجاد عبارتی به نام 
»تحول دیجیتال« یا »Digital Transformation« در ادبیات اقتصادی 
جهان شد و دست یابی به اقتصاد دیجیتال به صدر اهداف اقتصادی 

دولت ها راه یافت.
شش ویژگی مهم عصر دیجیتال

گی های عصر دیجیتال را می توان به صورت خالصه  اصلی ترین ویژ
پلتفرم محوری،  داده محوری،  تجربه محوری،  نوآوری محوری، 
کوسیستم محوری دانست. ایجاد چنین ویژگی هایی  الگوریتم محوری و ا
در یک سازمان باید با نگاهی متحول کننده باشد و این یعنی گاهی 
ماهیت فعالیت ها در یک سازمان و نه رسالت و مأموریت آن، به کلی تغییر 
می کند. این تغییر متحوالنه در ابتدا نیاز به تغییراتی اساسی در سبک تفکر 

مدیران ارشد سازمان ها دارد.
تحول دیجیتال چگونه خون را در شریان صنعت جاری 

می کند؟
فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معتقد است مهم ترین اقدام 
برای آغاز فرایند ایجاد تحول دیجیتال در سازمان ها، ایجاد باور در مدیر 

ارشد سازمان به نیاز به تحول دیجیتال است.
وی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین گفت: در ابتدا مدیر سازمان باید 
باور کند که نیاز دارد تا صدای تغییرات در نیاز مشتریان خود را بشنود، 
تغییراتی که روزبه روز سریع تر و شدیدتر رخ می دهد. مشتری به محصول 
دیروز راضی نیست و پیوسته به دنبال محصوالت جدید است. حرکت به 

سمت این قله جدید در سازمان ضرورت است.
تغییراتی که ذیل تحول دیجیتال در سازمان ها ایجاد می شود بیشتر 

تکنولوژی های جدیدی را شامل می شود که امروز به سر تیتر اخبار فناوری 
جهان تبدیل شده اند: اینترنت اشیا، رایانش ابری، تحلیل داده، هوش 
کچین یا واقعیت  مصنوعی، رسانه های اجتماعی، واقعیت مجازی، بال
افزوده. فناوری هایی که به فناوری های تحول آفرین شهرت دارند محور 
این تغییرات خواهند بود و به طور قطع صنایعی که از این تکنولوژی ها 

بی بهره باشند، جایی در آینده اقتصاد جهان نخواهند داشت.
افزایش 8 درصدی بهره وری با تحول دیجیتال

و  سیستم ها  مهندسی  بین المللی  شرکت  مدیرعامل  گلبو،  کبر  ا
اتوماسیون ایریسا، در گفت وگو با خبرنگار ایراسین می گوید: به طورکلی 
طبق تحلیل داده های واقعی و برآوردهای انجام گرفته، تحول دیجیتال 
می تواند به افزایش 7 تا 8 درصدی بهره وری در صنایع کمک کند. چه 
کاری را می توانیم برای افزایش بهره وری به این میزان جز تحول دیجیتال 
انجام دهیم؟ تحول دیجیتال به شفاف سازی جریان اطالعات، روان تر 
شدن فعالیت ها، ردیابی کاالها، تجهیزات و ادوات و در نهایت افزایش 

رضایت همه ذی نفعان منجر می شود.
آنچه در خصوص تحول دیجیتال حائز اهمیت است، تغییر مسیر سریع 
حرکت کسب وکارها به سمت این نوع فناوری هاست. هاروارد بیزینس 
کید کرد که در مفهوم تحول دیجیتال بیش از آنکه  ریویو در سال 20۱۹ تأ
واژه دیجیتال مهم باشد، واژه تحول حائز اهمیت است و تحول دیجیتال 
بیش از آنکه چالشی فناورانه برای سازمان ها باشد، چالشی انسانی است. 
این جمله مؤید این اهمیت منابع انسانی آموزش دیده برای ایجاد تحول 
دیجیتال است. از این مسئله چنین برداشت می شود که منابع انسانی 
متخصص در سازمان یکی از الزامات ایجاد تحول دیجیتال در سازمان 

محسوب می شود و منافاتی با آن ندارد.
الزامات تحقق تحول دیجیتال در صنایع

فرزین فردیس در بخش دیگری از گفت وگوی خود با خبرنگار ایراسین 
که هر  درباره الزامات تحقق تحول دیجیتال در صنایع اظهار کرد: ازآنجا
تغییری نیازمند یادگیری های جدید است، باید زمینه یادگیری و تجربه 
در سازمان فراهم شود. برای این کار بخشی از سازمان که آمادگی بیشتری 
برای ایجاد تحول دیجیتال دارد را انتخاب می کنیم و به این مسئله 
گر این بخش بخواهد به شکل نوینی در عصر جدید  می پردازیم که ا
فعالیت کند، چه فرایندهایی را باید بازطراحی کند، از چه فناوری هایی 
باید بهره بگیرد و به چه نیروهایی برای اجرای این مدل جدید نیاز است.

وی افزود: طبیعتا تغییراتی که در این بخش ایجاد می شود با موفقیت 
و شکست همراه است. همین مسئله باعث ایجاد یادگیری در سازمان 
می شود. این درس آموخته کمک می کند که بتوانیم در نهایت این 
تغییرات را به کل سازمان تسری دهیم. از ابتدا نباید جراحی را برای کل 
بدن انجام داد، زیرا ممکن است در نتیجه این اقدام، بیمار از دست برود.

لزوم مشارکت مشتریان در تحقق تحول دیجیتال
رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی تهران در ادامه گفت: الزام کلیدی دیگر در این فرایند 
دخیل کردن مشتریان است. دنیای امروز فضایی است که بسیاری از 
گر مشتری در  ایده ها توسط مشتریان به ما منتقل می شود؛ بنابراین ا
فرایند بازطراحی دخیل نباشد، سازمان از بخش مهمی از ایده های 
کلیدی و تأثیرگذار محروم می شود. در این فرایند بسیار مهم است که 

داستان های موفقیت یا عدم موفقیت سازمان ها را رصد کنیم تا بتوانیم 
از آن ها الگو بگیریم و بیاموزیم که چطور در سازمان خود نوآفرینی کنیم. 

بنابراین رصد کردن بنچ مارک ها در هر حوزه اهمیت زیادی دارد.
فردیس که معتقد است فرصت استفاده از تحول دیجیتال هنوز برای 
ایران باقی است گفت: طبیعی است کشورهای فعال در این حوزه در 
برخی مسائل از ما جلوتر و در برخی حوزه ها نیز عقب تر هستند. در بسیاری 
از نقاط دنیا بنگاه ها تازه به فرایند تحول دیجیتال پیوسته اند؛ بنابراین 
مهم تر از زمان آغاز این فرایند، جدیت در ایجاد تحول دیجیتال و کیفیت 
گر بپذیریم که در بلندمدت بقا و موفقیت سازمان در رقابت  اجراست. ا
سالم و بهره مندی هرچه بهتر از امکانات جهانی است، می توانیم با وجود 

دیر شروع کردن در این کار موفق باشیم. 
تحول دیجیتال مختص صنایع بزرگ نیست

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تنها صنایع بزرگ قادر به تحول دیجیتال 
هستند، اظهار کرد: واقعیت این است که تحول دیجیتال تنها مختص 
صنایع بزرگ نیست و صنایع کوچک و متوسط نیز می توانند از مزایای 
تحول دیجیتال بهره مند شود. وقتی فرایند تحول دیجیتال را در سازمان 
طی می کنیم، ابعاد سازمان فقط تعیین کننده اندازه درگیری بخش های 
مختلف سازمان در این فرایند و زمان موردنیاز برای اجرای کامل تحول 
دیجیتال در سازمان است. سازمان بزرگ برای ایجاد عزم جمعی ممکن 
است ۶ ماه زمان نیاز داشته باشد، اما یک سازمان کوچک با 20 نفر 
پرسنل راحت تر می تواند امکانات خود را برای ایجاد تحول دیجیتال 
بسیج کند. البته بدیهی است که سازمان های کوچک ممکن است 
منابع و فرصت های کمتری هم در حوزه تحول دیجیتال داشته باشند.

تحول دیجیتال؛ راهی برای دست یابی به تمایز استراتژیک در 
تعامل با مشتری

استفاده از فناوری دیجیتال برای دست یابی به تمایز استراتژیک در تعامل 
با مشتری و نوآوری به جای کارآمدی هزینه و استراتژی های دیجیتال 
جسورانه تر که احتمال موفقیت بیشتری نسبت به استراتژی های 

افزایشی دارند، می تواند شرکت ها را در توسعه و رشد بیشتر یاری کند.
البته ایمان برادری، کارشناس تحول دیجیتال سازمان ها و کسب وکارها، 
معتقد است مدیرانی که به تحول دیجیتال به عنوان یک نقشه راه جدید 
برای گذر به عصر مدرن فکر می کنند، باید این مسئله را هم به خاطر داشته 
باشند که استفاده صرف و تک ساحتی از فناوری ها و دستاوردهای 
فناوری اطالعات، به خودی خود منجر به تحول دیجیتال در سازمان 
متبوع آن ها نخواهد شد. از این روست که روی »جامعیت« مقوله تحول 
کید می شود و لزوم ارجاع تبیین نقشه راه تحول دیجیتال به  دیجیتال تأ

شرکت های مشاور و متخصصین امر را جدی می انگارند.
موارد بیان شده نشان می دهد تحول دیجیتال بی شک الزمه حیات 
کسب وکارها در آینده نزدیک خواهد بود. شرکت های پیشرو همواره 
به دنبال راه حلی هستند که بتوانند بهره وری را در کسب وکار خود به 
کثر برسانند. در چنین شرایطی تحول دیجیتال می تواند نقش  حدا
پررنگی ایفا کند. مزایای قابل توجه تحول دیجیتال ذیل پرچم انقالب 
صنعتی چهارم، قطعا صنایع بسیاری را به سمت خود می کشد و این 
حاوی یک پیام بسیار مهم برای کسب وکارهاست: معادله قدرت در 

جهان کسب وکارها در حال تغییر است.

آنچه در خصوص تحول دیجیتال حائز اهمیت 
است، تغییر مسیر سریع حرکت کسب وکارها به 
سمت این نوع فناوری هاست. هاروارد بیزینس 
که در مفهوم  کرد  کید  ریویو در سال 2019 تأ
تحول دیجیتال بیش از آنکه واژه دیجیتال مهم 
باشد، واژه تحول حائز اهمیت است و تحول 
دیجیتال بیش از آنکه چالشی فناورانه برای 

سازمان ها باشد، چالشی انسانی است

 در بسیاری از نقاط دنیا بنگاه ها تازه به فرایند 
تحول دیجیتال پیوسته اند؛ بنابراین مهم تر از 
زمان آغاز این فرایند، جدیت در ایجاد تحول 
که  گر بپذیریم  کیفیت اجراست. ا دیجیتال و 
در بلندمدت، بقا و موفقیت سازمان در رقابت 
سالم و بهره مندی هرچه بهتر از امکانات جهانی 
است، می توانیم با وجود دیر شروع کردن در این 

کار موفق باشیم

در راستای تحقق توسعه کّمی، کیفی و متوازن صورت گرفت؛

غفار دانشمند دیزیچه
سرپرست واحد کنترل کیفی ناحیه آهن سازی

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 
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رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس:

خبر  کوتاه

در آخرین معامالت صورت گرفته در بازار واردات بیلت جنوب شرق 
آسیا، قیمت ها افت شدیدی داشته است. رکود بازار فوالد بر قیمت 
بیلت همچنان اثر منفی داشته و به کمترین سطح یک سال اخیر رسیده 
است. بیلت ویتنام اخیرا در قیمت ۵۸۰ در دالر هر تن سی اف آر فیلیپین 
نهایی شده که تا ۵۷ دالر افت هفتگی داشته است.

گزارش پایگاه خبری فوالد ایران، انجام معامالتی در  به 
قیمت های پایین، قیمت قراضه وارداتی را در ترکیه پایین آورده  
است.آخرین قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ با ۱۵ دالر افت روزانه 
۳۲۰ دالر در هر تن سی اف آر ثبت شد. حتی برخی از معامله ای 
برای قراضه سنگین اروپا در ۳۱۰ دالر هر تن سی اف آر نیز صحبت 
که البته رسما تأیید نشد. کردند 

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

باران های موسمی و رکود بیلت وارداتی در جنوب شرق آسیا قراضه وارداتی در ترکیه ارزان تر شد

 مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه در آستانه روز 
ملی صنعت و معدن، ثبت ۳ رکورد تولید ماهانه در 
شرکت فوالدسنگ مبارکه را نشان از عزم تالشگران 

این شرکت در تحقق شعار سال برشمرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالدسنگ مبارکه، مهرداد فقیهیان با 
اشاره به ثبت 3 رکورد تولید ماهانه در خردادماه در شرکت فوالدسنگ 
مبارکه، اظهار کرد: در آستانه روز ملی صنعت و معدن، تالشگران شرکت 
فوالدسنگ مبارکه توانستند در واحدهای استخراج، خردایش و 

دانه بندی و آهک سازی به رکوردهای تولید ماهانه دست یابند.
وی با اشاره به اینکه ثبت رکوردهای تولید ماهانه و تولید روزانه در شرکت 
فوالدسنگ، گام بلندی در راستای تحقق شعار سال است، گفت: این 
 شرکت در راستای پاسخ به تقاضای داخلی موفق شد در خردادماه

کند و این هم زمانی و هماهنگی در   3 رکورد تولید ماهانه را ثبت 
رکوردشکنی در بخش های مختلف شرکت فوالدسنگ مبارکه نشان از 

همدلی و کارگروهی منسجم در شرکت است.
مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه تصریح کرد: به لطف الهی، کارکنان 
واحد استخراج شرکت فوالدسنگ مبارکه موفق شدند به رکورد تولید 

ماهانه ۱87 هزار و 2۹8 تن سنگ آهک در خردادماه دست یابند.
وی همچنین با اشاره به ثبت رکورد تولید ماهانه در واحد خردایش و 
دانه بندی، خاطرنشان کرد: کارکنان این بخش هم با همت و تالش 

بی وقفه توانستند رکورد تولید ماهانه ۱02 هزار و 222 تن را محقق سازند.
فقیهیان با بیان ثبت رکورد تولید ماهانه در بخش آهک سازی، گفت: 
در خردادماه، بخش آهک سازی شرکت فوالدسنگ مبارکه نیز موفق 
به ثبت رکورد تولید ماهانه در کوره شماره 2 واحد آهک سازی به میزان 

۱2 هزار و ۱00 تن شد.
وی در پایان ضمن قدردانی از همت و تالش شبانه روزی کارکنان شرکت 
فوالدسنگ مبارکه در ثبت 3 رکورد ماهانه در خردادماه، بیان کرد: با 
برنامه ریزی های صورت گرفته، این شرکت در راستای تحقق شعار سال و 
در آستانه روز ملی صنعت و معدن، تمام توان و تالش خود را به کار گرفته 

تا با وجود محدودیت ها بتواند تولید داخلی را ارتقا بخشد.
علی شجاعی، مدیر بهره برداری و رئیس واحد آهک سازی شرکت 
فوالدسنگ مبارکه نیز در این خصوص افزود: عالوه بر ثبت رکورد تولید 
روزانه آهک کلسینه در واحد آهک سازی توسط دو کوره به میزان ۹05 
تن در سوم خردادماه، این واحد توانست به رکورد تولید ماهانه به میزان 

۱2 هزار و ۱00 تن در کوره شماره 2 دست یابد.
وی ضمن قدردانی از تالش کارکنان واحد آهک سازی، گفت: ثبت رکورد 
تولید روزانه و ماهانه در واحد آهک سازی شرکت فوالدسنگ مبارکه با 
همت و غیرت کارکنان و مدیریت و برنامه ریزی و هماهنگی سایر واحدها 
حاصل شد و امیدواریم با تالش شبانه روزی کارکنان، تولید در این شرکت 

به رغم محدودیت ها تداوم یابد.
 محمدکریم افشاری، رئیس واحد استخراج شرکت فوالدسنگ مبارکه نیز 
با اشاره به ثبت رکورد تولید ماهانه در خردادماه، اظهار کرد: غیورمردان 
واحد استخراج شرکت فوالدسنگ مبارکه با تولید ۱87 هزار و 2۹8 تن 
سنگ آهک در خردادماه سال جاری توانستند از رکورد قبلی تولید ماهانه 

به میزان ۱70 هزار تن استخراج سنگ آهک عبور کنند.
وی افزود: رکورد تولید ماهانه سنگ آهک در عملیات آتشباری، با انفجار 
25 تن ماده منفجره آنفو  )Ammmonium Nitrate Fuel Oil( حاصل شده 
است که در شرایط استاندارد این میزان از مواد منفجره قادر به تولید ۱50 

هزار تن سنگ آهک است.
رئیس واحد استخراج شرکت فوالدسنگ مبارکه تصریح کرد: با ارتقا و 
بهره وری در استخراج سنگ آهک، ثبت رکورد تولید ماهانه خردادماه در 
این واحد در شرایطی به دست آمد که با انفجار 25 تن ماده منفجره آنفو 
بالغ بر 200 هزار تن سنگ آهک استخراج شد که ۱87 هزار و 2۹8 تن آن 

تحویل واحد استخراج و دانه بندی شده است.
وی از تالش و همت همکاران در واحد حفاری و استخراج شرکت 
فوالدسنگ مبارکه که در تحقق رکورد تولید ماهانه نقش آفرینی کردند، 

تشکر و قدردانی کرد.
محمد کریمی، رئیس واحد خردایش و دانه بندی شرکت فوالدسنگ 
مبارکه نیز اظهار کرد: به یاری خداوند و با تالش بی وقفه همکاران و 
برنامه ریزی توانستیم در خردادماه به رکورد تولید ماهانه ۱02 هزار و 222 

تن تولید سنگ آهک دانه بندی شده دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه رکورد قبلی تولید در واحد خردایش در فروردین ماه 
ثبت شد، افزود: واحد خردایش و دانه بندی شرکت فوالدسنگ مبارکه در 
فروردین ماه توانست به تولید ۱0۱ هزار و 237 تن سنگ آهک دست یابد و 
برای نخستین بار در طول سه دهه گذشته از فعالیت شرکت، رکورد تولید 

سنگ آهک ۶ رقمی را به ثبت برسانند.
وی ضمن تشکر از همت و تالش بی وقفه کارکنان واحد خردایش و 
دانه بندی شرکت فوالدسنگ مبارکه در تحقق این موفقیت، تصریح 
کرد: امیدواریم با برنامه ریزی، مدیریت فرایندها، تالش بی وقفه، 
استفاده مؤثر از مکانیسم ها و به ویژه کاهش توقفات بتوانیم روند فزاینده 
تولید سنگ آهک دانه بندی شده را در شرکت فوالدسنگ مبارکه تداوم 

بخشیم.

، ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ در توکافوالد، با حضور تیم 
ارزیابان شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ توکافوالد، بر اساس 
برنامه ارزیابی اعالم شده از طرف مدیریت امور مجامع و ارزیابی فوالد 
مبارکه و در راستای ارزیابی عملکرد شرکت های گروه فوالد مبارکه، ارزیابی 
عملکرد ساالنه شرکت سرمایه گذاری توکافوالد برای سال ۱۴00 در روز 

پنجم تیرماه برگزار شد.
این ارزیابی به مدیریت دکتر شبانی مدیر امور مجامع و ارزیابی 
شرکت ها و با حضور گروهی دوازده نفره از ارزیابان شرکت فوالد مبارکه 
برگزار شد و پس از بازدید از یکایک واحدهای این شرکت و استماع 
گزارش ها و مستندات مسئولین مربوطه، در جلسه اختتامیه، ضمن 
ح های ابتکاری اجرایی، مواردی از  اعالم نقاط قوت و اشاره به طر
نقاط قابل بهبود شرکت نیز عنوان شد و نتیجه ارزیابی در روزهای آتی 

اعالم خواهد شد.

سبزواری مدیرعامل هلدینگ توکافوالد ضمن قدردانی و تشکر از حضور 
ارزیابان فوالد مبارکه و تقدیر از کارکنان شرکت توکا فوالد، با بازگویی 
چهار محور شعار سال گروه سرمایه گذاری توکا فوالد )بهداشت مالی و 
ک دستی با رعایت مقررات و قوانین؛ دانایی محوری با رویکرد نوآوری و  پا
کثری با ذینفعان خصوصا  فناوری در محصوالت و خدمات؛ تعامل حدا
فوالد مبارکه؛ توسعه سهم بازار در رقابت و سودآوری پایدار( ابراز داشت: 
که از ابتدای سال در همه  قطعا با عملیاتی شدن این چهار محور 
شرکت های گروه توکا آغاز شده است و با رویکرد حمایتی و پشتیبانی 
شرکت فوالد مبارکه از همه شرکت های زیرمجموعه خود، به زودی شاهد 
رویدادهای مهم و مثبتی در جایگاه نام گروه سرمایه گذاری توکافوالد 

خواهیم بود.
گفتنی است انجام ارزیابی های مستمر در سطح شرکت های گروه فوالد 
مبارکه با هدف ارتقای سطح فعالیت ها، شناسایی موانع و تالش جهت 

برطرف سازی آن ها در کنار بهبود نقاط قوت اجرا می شود. 

ثبت سه رکورد تولید ماهانه در شرکت فوالدسنگ مبارکه

یابی توکا فوالد حرکت در مدار تحول گرایی و توسعه، چکیده ارز

 شرکت فوالد هرمزگان

  نمونه بارز یک بنگاه اقتصادی

 متعهد به مسئولیت های اجتماعی است

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، آئین 
تجلیل از تیم فوتبال ساحلی کارگران فوالد هرمزگان، قهرمان 
مسابقات جهانی ایتالیا در صحن شورای شهر بندرعباس 

برگزار شد.
رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس در جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر بندرعباس، افزود: موفقیت تیم فوتبال ساحلی 
کارگران فوالد هرمزگان در مسابقات جهانی ایتالیا بار دیگر 
خ  پتانسیل های ورزش استان هرمزگان و جوانان بومی را به ر

همگان کشید.
فاطمه جراره با اشاره به اینکه هرمزگان مهد استعدادها و 
ظرفیت های نهفته است، عنوان کرد: شرکت فوالد هرمزگان 
ظرف سالیان اخیر در اجرای مسئولیت های اجتماعی به ویژه 
در حوزه ورزش گام های بلند و مناسبی برداشته و موفقیت امروز 
تیم فوتبال ساحلی کارگران این شرکت نشان دهنده برنامه ریزی 

و سرمایه گذاری در حوزه ورزش است.
وی با بیان اینکه امیدواریم سایر بنگاه های اقتصادی همچون 
فوالد هرمزگان نگاه عدالت محور و توسعه ای به تمامی حوزه های 
مغفول در استان هرمزگان و شهر بندرعباس داشته باشند، 
خاطرنشان کرد: امروز به خود می بالیم که این چنین جوانان 
هرمزگانی در میادین بین المللی پرچم کشورمان را به اهتزاز 

درآورده اند.
جراره در پایان، تجلیل از این قهرمانان و افتخارآفرینان را  از   وظایف 

اعضای شورای اسالمی شهر بندرعباس دانست.
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و    ورزشی  همچنین رئیس 
شورای اسالمی شهر بندرعباس نیز گفت: شرکت فوالد هرمزگان 
نشان داد که یک بنگاه های اقتصادی هم می تواند در هرمزگان 
فعالیت اقتصادی کند، هم اشتغال ایجاد کند و هم در عمل به 

مسئولیت های اجتماعی اش موفق و کارآمد باشد.
حسن ساالری با اشاره به اینکه قهرمانی تیم ساحلی کارگران فوالد 
هرمزگان در مسابقات جهانی ایتالیا موجی از شادی و غرور را برای 
جوانان به ویژه جامعه ورزش استان هرمزگان به ارمغان آورد، 
اظهار کرد: تیم ساحلی کارگران فوالد هرمزگان نشان داد هرمزگان 
از چه ظرفیتی در ورزش به ویژه در بحث ورزش های آبی و ساحلی 
برخوردار است و با اندکی توجه و حمایت می تواند در میادین 

کشوری و بین المللی بدرخشد.
وی با بیان اینکه مردم هرمزگان امروز به خوبی تشخیص می دهند 
که شرکت فوالد هرمزگان در عمل به مسئولیت های اجتماعی اش 
در حوزه درمان، آموزش، ورزش و اجتماع توانسته یک سر و گردن 
باالتر از سایر بنگاه های اقتصادی عمل کند، عنوان کرد: امیدواریم 
سایر بنگاه های اقتصادی این شرکت را الگو قرار دهند تا در دل 

مردم هرمزگان جای بگیرند.
ساالری با اشاره به اینکه امیدواریم چتر حمایتی شرکت فوالد 
هرمزگان در امر ورزش همچنان گسترانیده شود، خاطرنشان 
کرد: ورزش هرمزگان نیازمند جدی حمایت از سوی بنگاه های 
اقتصادی است و هزینه در امر ورزش سبب رشد انگیزه و نشاط 

در جامعه می شود.
مدیر امور ورزش شرکت فوالد هرمزگان در این جلسه گفت: برای 
نخستین بار مسابقات فوتبال ساحلی کارگران جهان در کشور 
ایتالیا برگزار و کارگران زحمتکش فوالد هرمزگان موفق شدند با 

اقتدار پرچم کشورمان را به اهتزاز دربیاورند.
محمد کارگران با اشاره به اینکه شرکت فوالد هرمزگان در سالیان 
اخیر در بحث حمایت از ورزش کارگری و حرفه ای با برنامه ریزی 
ورود کرده است، عنوان کرد: در بحث کارگری ۱8 تیم فعال در 
کثر رشته ها  مجموعه شرکت فوالد هرمزگان فعالیت دارند که در ا

در سطح کشور حرف های زیادی برای گفتن دارند.
وی با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت کارگران شرکت فوالد 
هرمزگان در رشته فوتبال ساحلی توانستیم افتخار بزرگی را رقم 
بزنیم، اضافه کرد: نگاه مدیریت کالن شرکت نیز حمایت و ورود 
جدی در بحث ورزش است و امیدوارم با این نگاه بتوانیم نشان 

دهیم که هرمزگان در تمامی میادین یکه تاز خواهد بود.
کارگران با اشاره به فعالیت شرکت فوالد هرمزگان در ورزش 
حرفه ای، اظهار کرد: در رشته فوتبال در ۱5 تیم آقایان و بانوان 
در رده های سنی مختلف، در فوتسال و 3 تیم در فوتبال ساحلی 

مشغول فعالیت جدی هستیم.
وی با بیان اینکه تیم فوالد هرمزگان مدعی جدی صعود به لیگ 
دسته دوم فوتبال کشور است، عنوان کرد: به زودی تیم جوانان 
فوتبال ساحلی فوالد هرمزگان به عنوان قهرمان ایران راهی 

مسابقات جهانی پرتغال می شود.
کارگران در پایان از مجموعه مدیریت شرکت فوالد هرمزگان بابت 

حمایت از ورزش کارگری و حرفه ای تقدیر و تشکر کرد.
گفتنی است در پایان با اهدای لوح تقدیر از زحمات کادر فنی و 
بازیکنان تیم فوتبال ساحلی کارگران فوالد هرمزگان نیز تقدیر شد.

کید شد؛ در بازدید مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد از شرکت فوالد تاراز تأ

در آستانه روز ملی صنعت و معدن محقق شد؛

شرکت  صورت گرفته،  برنامه ریزی های  با 
فوالدسنگ مبارکه در راستای تحقق شعار سال 
و در آستانه روز ملی صنعت و معدن، تمام توان و 
تالش خود را به کار گرفته تا با وجود محدودیت ها 

بتواند تولید داخلی را ارتقا بخشد

وابط عمومی فوالد تاراز، مدیرعامل    به گزارش ر
شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد به همراه جمعی از 
معاونین آن شرکت ضمن بازدید از خط تولید ورق 
گالوانیزه تاراز، از نزدیک در جریان پیشرفت پروژه توسعه خطوط 

نورد سرد شرکت این شرکت قرار گرفتند.
سبزواری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد در این بازدید، 
شرکت فوالد تاراز را یکی از شرکت های مهم و تأثیرگذار گروه توکا معرفی 
ح های توسعه موجود نورد  کید بر تسریع در اجرای طر کرد و ضمن تأ
سرد با ظرفیت مجموع ۴50 هزار تن سالیانه، جهت همکاری و حمایت 
شرکت سرمایه گذاری توکا فوالد در مشارکت های آتی، در زمینه افزایش 

سرمایه شرکت نیز اعالم آمادگی کرد.
فروتن، مدیرعامل شرکت فوالد تاراز نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارش 
گزارش  مبسوطی از عملکرد شرکت، دستاوردهای حاصل شده و 

کم  پیشرفت توسعه، به برخی موانع و مشکالِت پیش رو و شرایط حا
کاهش قیمت محصوالت فوالدی  بر بازار ازجمله سیاست های 
کالف خام و  کمبود  کرد و افزود:  گالوانیزه اشاره  و مخصوصا ورق 
خسارت های ناشی از قطع برق از مشکالت بارز این واحد صنعتی به 

شمار می آید.
وی عبور از تنگنای فعلی را تسریع در تکمیل و شروع بهره برداری از 
پروژه های توسعه برشمرد و در این زمینه همکاری شرکت توکا در 
سرمایه گذاری های آتی و طرح های افزایش سرمایه شرکت را خواستار 

شد.
مدیرعامل شرکت فوالد تاراز در پایان ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی 
کاهش  خطوط نورد سرد در شش ماهه دوم سال جاری بتوانیم 
سود ناشی از رکود بازار در ماه های اخیر را جبران کنیم و ان شاءاهلل 

برنامه های بودجه ای سال را محقق سازیم.

ح های توسعه  نورد سرد تسریع در اجرای طر
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       بـــــــــــــــازار

تأخیر در تحویل قطعات و کاهش تولید خودرو در ژاپن

خبــــــــــــــــر       

کمبود نیمه هادی ها در صنعت فوالد دنیا  گزارش فوالد ایران،  به 
بر بازار ژاپن هم اثر داشته و از طرفی تأخیر در تحویل قطعات به 
دلیل محدودیت های کرونایی برخی عرضه کننده ها نیز مطرح 
بوده است. طبق آخرین داده های آماری ژاپن محصوالت فوالدی 
سفارش داده شده توسط بخش خودروی ژاپن در ماه می درمجموع 
گذشته و ۰.۱  که ۱۹.۵ درصد نسبت به سال  ۵۲۴۶۶۱ تن بوده 
کاهش داشته است. درصد نسبت به ماه قبل 

خبر کوتاه

تولید جهانی سنگ آهن رو به باالست

تحلیلگران انتظار دارند رشد تولید جهانی سنگ آهن در 
سال های آینده تسریع گردد و به رکودی که از زمانی که قیمت 
سنگ آهن به پایین ترین سطح یک دهه اخیر یعنی ۵۵ دالر در 
تن در سال ۲۰۱۵ رسید، پایان خواهد داد. در استرالیا و برزیل 
روند رشد تولید ادامه خواهد داشت و تولید سنگ آهن چین 
باثبات تر خواهد بود و این کشورها محرک های اصلی رشد 
جهانی تولید خواهند بود.

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/04/04

1401/04/05

1401/04/06

1401/04/07

1401/04/08

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 0.75 0
1 0. 8 0 0

1 0. 8 5 0
1 0.90 0

1 0.9 5 0
1 1 . 0 0 0

1 1 . 0 5 0
1 1 . 1 0 0

1 1 . 1 5 0 1 1 . 1 5 0

1 0. 8901 0. 890

1 0.930 1 0.94 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری   
ضمن قدردانی از همت و اراده پوالدین همکاران 
خود، از ثبت رکورد جدید تولید روزانه ورق گالوانیزه 

در این شرکت خبر داد.
حمید شــجاعی باالترین میــزان تولید روزانــه محصــوالت گالوانیزه این 
شــرکت را مربوط بــه 2۹ مهرمــاه ســال ۱۴00 و به میــزان ۱5۶8 تــن اعالم و 
اضافه کــرد: با همــت همــکاران روز چهارشــنبه هشــتم تیرمــاه ۱۴0۱ این 

رکــورد بــا تولیــد ۱58۶ تــن بهبــود یافــت کــه نشــان دهنده خودبــاوری و 
اشــتیاق کارکنــان شــرکت بــرای افزایش عزت و ســربلندی کشــور اســت.

وی ثبــت چنیــن رکــورد ارزشــمندی در خــط مقــدم صنعــت اســتان 
و گــروه فــوالد مبارکــه را گامــی اســتراتژیک در تحقــق شــعار »تولیــد؛ 
دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن« برشــمرد و گفــت: پیــام مهــم دیگــر ایــن 
گــر ایــن شــرکت بــا محدودیــت مــواد اولیــه  دســتاورد ایــن اســت کــه ا
مواجــه نباشــد، بــدون شــک بــا توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود در 

ایــن مجموعــه توانمنــد، شــاهد بــه بــار نشســتن رکوردهــای بیشــتر و 
درنهایــت رســیدن بــه ظرفیــت اســمی شــرکت خواهیــم بــود. شــجاعی 
در ادامــه از حمایت هــای همه جانبــه مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه، 
هیئت مدیــره و تــالش همــه همــکاران در کســب ایــن موفقیت هــای 
ارزشــمند تشــکر و ابــراز امیــدواری کــرد بــا تأمیــن به موقــع و پایــدار مــواد 
اولیــه توســط شــرکت فــوالد مبارکــه شــاهد ثبــت رکوردهــای بیشــتر 

باشــیم.

یم بیاموز

شاید بسیاری از شما در وب سایت های تحلیلی داخلی و 
خارجی دیده اید که گاهی اوقات از واژه Price Action )پرایس 
کشن( استفاده می کنند و یا دیده اید که دوره های آموزشی آنالین  ا
برای این روش تحلیلی برگزار می شود. ممکن است بپرسید 
کشن چیست و یا چرا بعضی معامله گران از این روش برای  پرایس ا
تحلیل بازار استفاده می کنند. در این مطلب سعی داریم به 

سؤاالتی از این دست پاسخ دهیم.
کشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به  پرایس ا
معامله گر امکان می دهد برای انجام معامالت خود، با استفاده 
از حرکات واقعی قیمت تصمیم بگیرد، برخالف دیگر تریدرها که 
با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی 
بازارند، اقدام به تحلیل حرکات قیمت می کنند )توجه داشته 
باشید که اصال منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها 
کثر اندیکاتورها  برای انجام تحلیل و معامله مناسب نیست(. ا
از قیمت فعلی بازار عقب ترند و در واقع تحلیل اطالعات گذشته 

قیمت را با استفاده از فرمولشان نشان می دهند.

کشن چیست؟  معامله گری به سبک پرایس ا

انجام عملیات مرحله سوم آتشباری در 

خ پیت معدن سنگ آهک دهسر

 به گزارش روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان، در 
راستای روند افزایش تقاضا و تأمین نیاز به تولید مواد اولیه 
درخواستی در سال جاری، عملیات آتشباری در وسعتی از 

معدن سنگ آهک دهسرخ انجام گرفت.
بنابر این گزارش، در این مرحله، عملیات آتشباری در حدود 
3 هزار و ۶00 متر حفاری در پیت معدن سنگ آهک دهسرخ 
انجام گردید که با انفجار ۱0 تن مواد منفجره در چال های 
ایجادشده بالغ بر 80 هزار تن مواد معدنی استخراج گردید. 
کسیون های  این مواد پس از عملیات خردایش و تبدیل به فرا
مختلف، برای مشتریان ازجمله صنایع قند و شکر، ذوب آهن، 

سیمان اصفهان و... قابل استفاده است.

جهت استخراج مواد معدنی انجام شد:

ثبت رکورد جدید تولید روزانه ورق گالوانیزه در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گان،  هرمز فوالد  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل این شرکت در کارگاه طراحی مدل کسب وکار 
شرکت های زیرگروه فوالد هرمزگان گفت: محورهای ارائه شده 
در گروه فوالد مبارکه سرلوحه برنامه های فوالد هرمزگان و 

شرکت های زیرمجموعه قرار خواهد گرفت.
عطاءاهلل معروفخانی با بیان اینکه نیروهای جوان و خالق در 
شرکت های زیرگروه مشغول به کارند گفت: موفقیت و دست یابی 

به اهداف در سایه توانمندسازی نیروی انسانی است.
کید کرد: در همه شرکت های گروه فوالد هرمزگان باید به  وی تأ

خلق ارزش توجه کنیم و از ابتکار و نوآوری حمایت شود.
کید بر هم افزایی بین شرکت های  مدیرعامل فوالد هرمزگان با تأ
گروه فوالد مبارکه با  گفت: رویکردهای  زیرگروه این شرکت 
گون مشخص  کارشناسی های پیوسته و مدون در محورهای گونا
شده و این رویکردها باید در همه شرکت های زیرگروه فوالد 

هرمزگان نیز اجرا شود.
معروفخانی با اشاره به رویکرد توسعه کمی و کیفی مدیرعامل 
فوالد مبارکه اظهار داشت: این رویکرد    ان شاءاهلل   آینده درخشانی 
را برای فوالد هرمزگان به عنوان دومین شرکت بزرگ و استراتژیک 

گروه فوالد مبارکه رقم خواهد زد. 

رویکردهای فوالد مبارکه ؛سرلوحه 

شرکت های زیرمجموعه  فوالد هرمزگان

مدیرعامل فوالد هرمزگان عنوان کرد؛

گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر  به 
ح توسعه این  کاشان، مراسم انعقاد قرارداد طر
شرکت شامل احداث خط نورد سرد به ظرفیت ۳۰۰ 
هزار تن در سال به همراه کارگاه سنگ زنی غلتک و خط اسیدشویی 
و بازیابی اسید به ظرفیت 5۰۰ هزار تن در سال، فی مابین شرکت 
جهان پارس و شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در روز شنبه چهارم 
تیرماه سال جاری با حضور مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره 
شرکت های مذکور و مدیرعامل شرکت فنی مهندسی )مشاور 

طرح( برگزار شد.
گزارش، ارزش این قرارداد حدود ۹00 میلیارد تومان  طبق این 

به صورت ریالی و ارزی و مدت  اجرای آن از زمان تنفیذ ،2۴ ماه است. 
ح، ظرفیت تولید خطوط نورد سرد به 550  با بهره برداری از این طر
هزار تن و ظرفیت خطوط اسیدشویی و بازیابی اسید به 800 هزار تن در 
سال می رسد.ازجمله مزایای اجرای این طرح می توان به این موارد 
اشاره کرد: کمک به اقتصاد منطقه و رونق کسب وکارهای محلی و 
اشتغال زایی برای حداقل ۱20 نفر به صورت مستقیم و ۱000 نفر به صورت 
غیرمستقیم؛ تأمین مواد اولیه شرکت های گالوانیزه کشور؛ تولید ورق 
سرد با ضخامت های پایین و ایجاد ارزش افزوده؛ تأمین نیاز مواد اولیه 
کارخانجات، صنایع تکمیلی، ساختمان، خودرو و...؛ امکان افزایش 

صادرات به کشورهای همسایه.

ح توسعه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با شرکت جهان پارس انعقاد قرارداد اجرای طر

فوالد جهان و  چالش های تولید فوالد ایران
در حال حاضر فوالد به عنوان یک صنعت پیشرو در 
ارزیابی شاخص های توسعه مورد توجه است و در کنار 
نفت و پتروشیمی به عنوان سه گانه ارزآور و اشتغال زا 
ح می شود. این صنعت تأثیر مهمی در میزان تولید ناخالص  مطر
داخلی کشورها دارد و به خاطر برخورداری از ماهیت استراتژیک 
به عنوان اهرم فشار در مناقشات بین المللی نقش جدی ایفا می کند.
تولید فوالد جهان در سال 202۱ نسبت به سال قبل با رشد 3.7 
درصدی همراه بوده است، اما این صنعت در سال 2022 تحت الشعاع 
جنگ در اروپای شرقی قرار گرفته است. اخالل در تولید و صادرات 
فوالد و سنگ آهن روسیه به واسطه شرایط تحریمی و جنگ و تخریب 
زیرساخت های تولید فوالد و صادرات سنگ آهن اوکراین بازارهای جهانی 
را تحت تأثیر قرار داده و نوعی بی ثباتی و اعوجاج را در عرضه و قیمت به 
گرچه این اتفاق بیش از همه بر فوالد اروپا تأثیر گذاشته  وجود آورده است. ا
است، اما به دلیل وابستگی ها و درهم تنیدگی بازار اقتصاد جهان، دیگر 

کشورها نیز پس لرزه های این جنگ را حس کردند.
در حال حاضر به نظر می رسد سیاست های تولیدکنندگان بزرگ فوالد 
آشفته و تا حدی نامشخص است. نوسانات بازار فوالد چین نظام عرضه 
و تقاضای فوالد در این کشور را به سمت وسوی کاهشی شدن سوق داده 
است. سیاست های ابالغی جدید در بخش مسکن و تمایل فوالدسازان 
چینی به تغییر فناوری و تولید فوالد مقاوم با ارزش افزوده بیشتر و فوالد 
سبز بر این امر تأثیر داشته است. کاهش 2.5 درصدی تولید فوالد چین 
گرهای تولید فوالد، بازار  در چهار ماه نخست سال 2022 عالوه بر اما و ا
سنگ آهن جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. این کشور بخش مهمی 
از سنگ آهن موردنیاز خود را وارد می کند. کاهش تقاضا باعث کاهش 

واردات و در بهترین حالت دپوی سنگ آهن در بنادر چین می شود که 
قیمت های بازار سنگ آهن را دچار نوسان خواهد کرد. درحالی که اتخاذ 
سیاست های سخت گیرانه کرونایی در کنار ابالغ قوانین جدید در حوزه 
ساخت مسکن در چین منجر به کاهش تقاضا و کاهش تولید فوالد شده، 
در حوزه تولید فوالد و استخراج و صادرات سنگ آهن نیز منجر به خلق 

فرصت مناسب برای کشوری نظیر هند شده است.
در همین مدت کشورهایی نظیر هند با ۶.2 درصد و ترکیه با ۱.۶ درصد 
افزایش تولید مواجه بوده اند. هند با صدور مجوز مجدد برای استخراج 
کا و کاهش محدودیت در دو محل  و صادرات سنگ آهن در ایالت کارناتا
دیگر به افزایش تقاضای فوالد در این کشور پاسخ داده است. به نظر 
کان در نیمه نخست سال روند افزایشی خود  می رسد تولید فوالد هند کما
را حفظ کند. اخالل در صادرات سنگ آهن از مبدأ اوکراین و روسیه بازار 
تولید فوالد در اروپا را ملتهب کرده است. اتخاذ منشور چندگانه اروپا برای 

برون رفت از شرایط موجود به ثمر ننشسته و به زمان طوالنی نیاز دارد.
کاهش ۴ درصدی تولید فوالد و 3 درصدی صادرات سنگ آهن از برزیل 
نشان می دهد این کشور نیز نتوانسته است از شرایط جنگی اروپای 
شرقی استفاده مناسبی ببرد. مجموعه چنین اتفاقاتی در کنار موارد 
و عوامل دیگر باعث شد تا کارشناسان رشد میزان تقاضا برای بخش 
فوالد را به محدوده 0.۴ تا 0.5 درصد کاهش دهند. به این ترتیب هرگونه 
روند افزایشی در رشد میزان تقاضا به تغییر در سیاست های فوالدی 

به خصوص در چین و اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال بستگی دارد.
ایران در سال 202۱ در تولید فوالد باالتر از کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، 
فرانسه، کانادا، انگلیس و هلند قرار گرفت، اما مقایسه تولید فوالد کشور در 
دو سال 2020 و 202۱ نشان می دهد تولید کشور در سال 202۱ به میزان ۱.8 

درصد کمتر از سال 2020 بوده است. کاهش تولید فوالد در سال گذشته و 
چهار ماه نخست سال 2022 زنگ خطر جدی را برای فوالد کشور به صدا 
درآورده است. افت 8.۹ درصدی تولید فوالد ایران در این مدت در حالی 
است که در آستانه شروع گرما نگرانی های ناشی از قطع برق کارخانه ها و 

افت محسوس تولید تشدید شده است.
 ایران به دلیل قطعی برق و گاز در فصل تابستان و زمستان، بخش 
قابل توجهی نزدیک به ۱0 میلیون تن و به ارزش ۶ میلیارد دالر در سال را از 
دست می دهد.  تالش فوالدسازان داخلی برای حفظ شرایط رقابتی در 
بازار تولید، این شرکت ها را مجبور به تشدید فعالیت های خود در دوران 
ک  عدم قطع برق و گاز می کند. این امر باعث افزایش هزینه های استهال
قطعات و کوتاه شدن زمان رسیدن به شات دان ساالنه کارخانه های 

تولیدی می شود و از توان تولید فوالد کم می کند.
جنگ در اوکراین بر عرضه فوالد منطقه CIS کشورهای مشترک المنافع 
تأثیر گذاشته است. این امر می تواند فرصتی برای ما باشد تا بتوانیم این 
شکاف تولید را به واسطه تولید و صادرات پر کنیم. البته باید اذعان کرد 
که با شرکت های هندی و ترکیه ای رقابت سختی خواهیم داشت. در 
این بین تحریم صنعت فوالد ایران، ضعف زیرساخت ها و چالش انرژی، 
حمل ونقل و نیز کمبود منابع مالی و حمایت های بانکی نقطه ضعف 
خواهد بود که چنین امری را به محاق می برد. از طرف دیگر اتخاذ سیاست 
دامپینگ از سوی روسیه و نزدیک شدن قیمت محصوالت فوالدی این 
کشور به قیمت محصوالت ما نیز یک تهدید جدی است که می تواند 
کشورهای مقصد صادراتی ما را ترغیب به خرید از روسیه کند.  این اقدام 
گرچه در راستای منافع ملی این کشور است، اما برخالف موازین  روسیه ا
بین المللی است.  تا همین جا نیز بازارهای صادراتی فوالد کشور نظیر چین 

و کره و حتی هند تمایل به خرید محصوالت روسی دارند. این کشورها با 
این اقدام می توانند بخش عمده ای از سنگ آهن موردنیاز خود را با قیمت 
مناسب خریداری کنند. از طرفی روسیه نیز تأثیرات تحریم اتحادیه اروپا 
را حتی با ضرر ناشی از دامپینگ کاهش می دهد.  در حال حاضر این دو 

موضوع به عنوان دو ابرچالش اساسی فوالد کشور در سال جاری است. 
دو چالشی که می تواند فرصت های رشد و توسعه فوالدی و سرمایه گذاری 
در این حوزه را از بین ببرد.  برای برون رفت از شرایط موجود نیازمند 
به کارگیری سیاست های واقع بینانه ای هستیم که منافع ملی کشور 
را تأمین کند. امروزه رقابت اقتصادی تک بعدی نیست و با سایر ابعاد 
نظیر سیاسی، اجتماعی و بین المللی عجین شده است. برای نمونه 
کشورهای حوزه خلیج فارس، با توجه به رشد  تحریم قطر از سوی 
صنعت ساخت وساز این کشور به واسطه برگزاری جام جهانی آتی فرصت 
استثنایی برای توسعه صادرات ایران فراهم کرد، ولی سیاست گذاری 
اشتباه در عرصه بین المللی و عدم شناخت درست از فرصت های 
به دست آمده موجب شد نتوانیم مانند ترکیه از این فرصت به بهترین 
نحو ممکن استفاده کنیم. با علم به اینکه دست یابی به 55 میلیون 
تن تولید در افق ۱۴0۴ نیازمند رفع هرگونه مانع زیرساختی است، باید 
گفت حل بحران انرژی نیازمند تعامل و همکاری نهادهای باالدستی و 
تولیدکنندگان است. تسهیل در روند عملیات ساخت نیروگاه برق توسط 
تولیدکنندگان فوالد و تضمین بازگشت سرمایه این شرکت ها دو امر مهم در 
راستای حل چالش برق است. برای مقابله با سیاست دامپینگی روسیه 
گفته پیداست  استفاده از توان دیپلماسی اقتصادی ضروری است و نا
حل مشکل تحریم، درهای مهم سرمایه گذاری و فتح بازار اروپا در دوران 

تحریم روسیه را برای ما می گشاید.
  علی امرایی، مدیر عامل فوالد سنگان
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یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

؟

؟

مفهوم نوآورانه Megaliner توسط شرکت Metso توسعه یافته است. این 
فناوری، ریسک های مربوط به ایمنی را کاهش می دهد و زمان توقفات و 
هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری را به میزان قابل توجهی کم می کند. 
 ،)Autogenous or autogenic mills-AG( مگاالینرها برای آسیاب های خودشکن
نیمه خودشکن )semi-autogenous grinding -SAG( و آسیاب های گلوله ای با محور 
 )trunnions( بزرگ و زمانی که سیستم های مدرن برای رسیدگی به وضعیت الینرها

 )liner handlers( موجود است، مناسب اند.
 آسیاب های خردایش روزبه روز بزرگ تر می شوند و مواد بیشتری را در هر ساعت تحت 
پردازش قرار می دهند. به همین دلیل ضررهای مربوط به توقفات، روزبه روز بیشتر 
می شود؛ بنابراین باید فرایند نصب الینرها با سرعت بیشتر و با استفاده از روش های 
مؤثرتری انجام گیرد، به گونه ای که از خطرات احتمالی برای کارگران حین نصب و تعویض 

الینرها کاسته شود.
مگاالینرها همراه با سیستم اتصال نوآورانه خود، امکان نصب و حذف الینرها با سرعت و 
راحتی بیشتر را فراهم آورده اند و فرایند مربوطه همراه با ایمنی بیشتر و استرس محیطی 
کمتر برای کارکنان بخش نصب است. هر بخش از مگاالینر، مساحت بزرگی تا حدود 5 
مترمربع را پوشش می دهد و نسبت به سایز خود، وزن سبکی دارد. در این نوع طراحی 

چندین لیفتر و پلیت با هم ترکیب می شود و حداقل تعداد نقاط اتصال را داراست.

بــه لطــف ایــن سیســتم اتصــال منحصربه فــرد کــه توســط شــرکت Metso اختــراع شــده، 
ــه همیــن دلیــل  ــا برداشــته می شــوند. ب ج آســیاب، جای گــذاری و ی پیچ هــای الینــر از خــار
ــه  ــای خدم ــور اعض ــه حض ــازی ب ــا، نی ــای الینره ــذاری پیچ ه ــا جای گ ــردن و ی ــدا ک ــرای ج ب
ک الینرهــا نیســت. بــرای افزایــش ســرعت فراینــد نصــب،  نصــب در محیــط خطرنــا
گیــری و ترازیابــی الینرهــا را تســهیل  ــه جا ــرار دارد ک ــر  روی الینرهــا ق نشــانگرهای راهنمــا  ب
می کنــد. تعویــض الینرهــا در ایــن حالــت حــدود 30 تــا ۴0 درصــد نســبت بــه الینرهــای 

معمولی سریع تر انجام می شود.
کارایی، Metso یک سیستم مکان یابی الینر را  همچنین برای ارتقای بیشتر ایمنی و 
به صورت انحصاری ایجاد کرده است. با استفاده از این سیستم بر پایه دوربین، اپراتور 
الینر می تواند با دقت زیاد و بدون نیاز به راهنمایی دیگر کارگران، الینر جدید را در محل 
مربوط به خود مستقر کند. در این حالت بازدهی تعمیر و نگهداری افزایش می یابد، 
کاهش پیدا می کند. امنیت نسبی سیستم مگاالینر  درحالی که هزینه های مربوطه 
ک الینر هنگام نسب و جایگزینی  باالست، به گونه ای که حضور هیچ کس در منطقه خطرنا

الزم نیست.
ح بیان کرد: ۱-  به طور خالصه می توان مزایای زیر را برای سیستم مگاالینر  به این شر
کثر شدن دسترسی آسیاب؛ 2- نصب سریع و مؤثر؛ 3- حذف راحت پیچ ها و  حدا

جایگزینی بسیار سریع الینرها آسیب دیده؛ ۴- افزایش ایمنی کارگران.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

ساخت ایمپلنت هوشمند جوش دادن ستون فقرات
 در دانشگاه پیتسبورگ

میکروب های موجود در آب شور قطب شمال به 
جست جوی حیات در مریخ کمک می کنند

که می تواند در جوش  کردند  پژوهشگران نوعی ایمپلنت هوشمند ابداع 
ایمپلنـت می تـوان  ایـن  از  بـا اسـتفاده  دادن سـتون فقـرات مؤثـر باشـد. 
کـرد، به طوری کـه  را حـل  مشـکالت اتصـال دو مهـره در سـتون فقـرات 
فقـرات درمـان  اختـالالت سـتون  از  آن طیـف وسـیعی  بـا جـوش دادن 
هوشـمند  ایمپلنت هـای  پیتسـبورگ  دانشـگاه  پژوهشـگران  می شـوند. 
کردنـد تـا بـر بهبـود سـتون  چـاپ سـه بعدی را مخصـوص هـر بیمـار ایجـاد 
کننـد. فقـرات بـه خوبـی نظـارت 

محققــان معتقدنــد بــه دلیــل شــباهت منطقــه ای از قطــب شــمال بــه 
مریــخ میکروب هــای جان ســخت آب شــور ایــن منطقــه می توانــد در 
کنــد. میکروب های مدنظــر این  جســت وجوی حیــات مریخــی کمــک 
کنــون هرگــز دیــده  کــه در اعمــاق یخ هــای دائمــی قــرار دارنــد تا محققــان 
کننــد.  نشــده اند، امــا آن هــا می تواننــد ردپــای حیــات در مریــخ را ارائــه 
ک منجمــد در ایــن منطقــه و وجــود انبــاری از متــان  بــه دلیــل وجــود خــا
کــرد. می تــوان آن را بــه مناطقــی از مریــخ تشــبیه 

نقشه راه مدیریت دانش
Knowledge Management Roadmap

مدیریت دانش فرایندی پیچیده است که بدون برنامه 
مشخص نمی تواند تأثیری بر کسب وکارها بگذارد. در دهه نود 
میالدی و در آغاز اجرایی شدن مدیریت دانش در صنایع برتر 
از  مجموعه ای  به صورت  دانش  مدیریت  به  جهان، 
راه حل های گسسته KM Toolbox نگریسته می شد، ولی 
بعد از مدتی مشاهده شد برای اثربخشی مدیریت دانش باید 
به آن به عنوان یک مسیر حرکت به هم پیوسته و متناسب با 
بلوغ سازمانی توجه شود. پیش نیاز این نگرش ایجاد یک 
مسیر حرکت برای مدیریت دانش در یک شرکت به عنوان 
نقشه راه مدیریت دانش است. هدف از نقشه راه نیل به 
مقصد نهایی و اثربخشی در شاخص های کلیدی سازمانی با 
توجه به محدودیت های موجود است. نقشه راه اقدامات الزم 
را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت مشخص می کند تا 
مسیر پیش رو را روشن تر کند. اثر کلیدی دیگر تدوین نقشه راه 
مدیریت دانش در سازمان ها جلوگیری از نگاه مقطعی به 
برون سپاری شده  به عنوان یک پروژه  مدیریت دانش 
Outsource Project است. با نقشه راه مدیران دانش 
سازمانی همواره برای دوره یا سال بعد برنامه ای مدون و قابل 
 Return of دفاع جهت دستیابی به بازگشت سرمایه دانشی
Investment )RoI( دارند. چارچوب های بسیاری برای 
تدوین نقشه راه مدیریت دانش وجود دارد که چارچوب 
از  یکی   )APQC( آمریکا  کیفیت  و  بهره وری  انجمن 

قابل قبول ترین این متده است.
APQC capabilities assessment tools

چارچوب APQC در راستای ارزیابی برنامه های مدیریت دانش 
و تدوین نقشه راه مدیریت دانش، از ۴ بخش استراتژی، کارکنان، 

فرایندها و محتوا یا فناوری اطالعات استفاده می کند:
)Strategy( استراتژی

اهداف: یکی از اولین اقدامات برای تدوین برنامه مدیریت دانش، 
شناسایی اهداف است. چرا سازمان می خواهد جریان دانش را 

بهبود ببخشد و امید به دستیابی چه موفقیتی دارد؟
Business case: برای دریافت پشتیبانی و بودجه مستمر، برنامه 

KM باید در یک Business case محکم پایه گذاری شود.
بودجه: سازمان ها برای پیشبرد مدیریت دانش نیازمند تأمین 

اعتبار هستند.
)people( کارکنان

کارکنان: سازمان باید به کارکنان اجازه دهد که وقت و انرژی خود 
را به KM اختصاص دهند. این کار با تشکیل گروهی برای طراحی 

استراتژی اولیه آغاز می شود.
مدیریت و رهبری: در زمان راه اندازی KM، مدیران ارشد با اجرای 
پایلوت موافقت می کنند. با افزایش بلوغ، کمیته راهبری ایجاد 
شده و رهبران برای پیوند مدیریت دانش با استراتژی سازمانی 

تالش می کنند.
مدیریت تغییر: مشارکت کارکنان در KM اغلب شامل یک 
تالش در مقیاس کالن سازمانی است. در سطوح نابالغ، 
ارزیابی آمادگی فرهنگی، شناسایی موانع احتمالی و تدوین 
راهبردی برای حمایت از تغییرات انجام می شود. با پیشرفت 
برنامه KM و آشکارشدن موانع، سازمان آموزش و پاداش را 

ایجاد می کند.
تعامالت: در سطوح پایین بلوغ، سازمان در تالش برای انتقال 
مفاهیم اساسی و مزایای KM به ذی نفعان اصلی می باشد. 
برنامه های KM بالغ تر، برنامه های ارتباطی رسمی برای انتشار 
داستان های موفقیت و اطمینان از درک کارمندان از ابزارها و 

رویکردها دارند.
)Process( فرایندها

فرایند جریان دانش: نحوه ایجاد، شناسایی، جمع آوری، 
ک گذاری، اقتباس و استفاده از دانش سازمان را  بررسی، اشترا

تعریف می کند.
رویکردها و ابزار KM: در سطوح پایین بلوغ، انتقال دانش از 
طریق مبادالت یک به یک صورت می گیرد؛ اما در سطوح باالتر، 
فرایندها و ابزار استانداردی به طور مداوم برای تسهیل جریان 

دانش وجود دارند.
اندازه گیری: سازمان برای توجیه هزینه های سرمایه گذاری، باید 
رویکردها، نتایج مدیریت دانش و پیشرفت خود را بسنجد. در 
کلیدی عملکرد و  سطوح نابالغ، بر شناسایی شاخص های 
جمع آوری معیارهای فعالیت تمرکز و با افزایش بلوغ، اقدامات 

خود را استاندارد می سازد  و محاسبه ROI را شروع می کند.
)Content & IT( محتوا و فناوری اطالعات

فرایند مدیریت محتوا: در زمان شروع به کار KM، فرایند مدیریت 
محتوا بر مدیریت اسناد تمرکز دارد. برنامه های بالغ تر نیز 

طبقه بندی استاندارد و Workflow را انجام می دهند.
فناوری اطالعات: مدیریت دانش سازمانی بدون داشتن 
زیرساخت های مناسب IT تقریبا غیرممکن است. بالغ ترین 
سازمان ها، ابزار و مخازن مدیریت دانش را به هم پیوند می دهند 
شما،  اختیار  در  را  همکاری  و  دانش  ک  اشترا توانایی  و 

تأمین کنندگان و شرکا قرار می دهند.
نقشه راه  

نقشه راه در ۴ فاز و ۱0 مرحله، شما را از طریق استراتژی، طراحی، 
که در موفقیت  توسعه و اجرای ابتکارات مدیریت دانش 

کسب وکار مؤثر هستند، راهنمایی می کند.
فــاز ۱: ارزیابــی زیرســاختی؛ فــاز 2: تجزیــه و تحلیــل سیســتم، 
 طراحی و توســعه سیســتم KM؛ فــاز ۳: توســعه )Deployment(؛

 فاز ۴: معیارهای ارزیابی عملکرد.
   منبع: مشاوران توسعه آینده  

 LNK یک ابزار جدید برای ساخت فایل های ، Cyble محققان شرکت امنیتی
مخرب شناسایی کرده اند که Quantum LNK builder نامیده می شود و به 
یک واسط گرافیکی و مجموعه ای از گزینه ها و پارامترهای قدرتمند برای جعل 

icon ها و extension های مختلف مجهز است.
LNKها، فایل های میان بر ویندوز )Windows shortcut file( هستند که با تعبیه کد مخرب، 
می توان از آن ها برای سوءاستفاده از ابزارهای قانونی در سیستم، بهره برداری کرد؛ بنابراین 
LNKها به شکل گسترده در توزیع بدافزارها و به ویژه در حمالت فیشینگ به کارگرفته می شوند. 
Emotet، Bumblebee، Qbot و IcedID ازجمله خانواده های بدافزاری هستند که در حال حاضر 
 UAC امکان خنثی  کردن Quantum .از این فایل ها برای گسترش و توزیع خود استفاده می کنند
و صفحه هوشمند ویندوز )Windows Smartscreen( را فراهم می آورد و توانایی انتقال چندین 
payload برروی یک فایل مستقل LNK را دارد. به کاربران توصیه می شود در فضای سایبری 
هوشیار باشند و پیش از اجرای هر فایلی که از طریق ایمیل دریافت کرده اند، آن را به کمک یک ابزار 

آنتی ویروس، پویش )اسکن( نمایند.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع  

محققان تیم Google Project Zero ، جزئیات مربوط به یک آسیب پذیری روز 
صفر در Apple Safari را منتشر کردند که 5 سال قدمت دارد و در فضای سایبری 

به شکل فعال مورد بهره برداری قرار می گیرد.
آسیب پذیری مذکور که با شناسه CVE-2022-22620 مشخص می شود، در جزء WebKit نهفته 

است و iOS، iPadOS، macOS و Safari را تحت تأثیر قرار می دهد.
این آسیب پذیری از نوع use-after-free است و می تواند از طریق ایجاد محتوای وب مخرب 
و دستکاری شده، مورد بهره برداری قرار گیرد و منجر به اجرای کد از راه دور گردد. Apple این 

آسیب پذیری را در ماه فوریه برطرف نموده است.
Security affairs :منبع   

Quantum LNK builder شناسایی ابزار مخرب

Apple Safari انتشار جزئیات یک آسیب پذیری با قدمت پنج ساله در

امنیت سایبری 

مگاالینرهـــا همـــراه بـــا سیســـتم اتصـــال نوآورانـــه خـــود، 
ـــا ســـرعت و راحتـــی  امـــکان نصـــب و حـــذف الینرهـــا ب
ــراه  ــه همـ ــد مربوطـ ــد و فراینـ ــم آورده انـ ــتر را فراهـ بیشـ
بـــا ایمنـــی بیشـــتر و اســـترس محیطـــی کمتـــر بـــرای 
کارکنـــان بخش نصـــب اســـت. هـــر بخـــش از مگاالینر، 
مســـاحت بزرگـــی تـــا حـــدود 5 مترمربـــع را پوشـــش 
ــبکی دارد ــود، وزن سـ ــایز خـ ــه سـ ــبت بـ ــد و نسـ می دهـ

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

Megaliner TM 
 راه حل هایی برای الینرهای مورداستفاده در آسیاب
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آنچه باید درباره
 آبله میمون بدانیم

 اجتمـــــا             عـــــــی

 کودکان بیشتر از آنچه تصور می کنید، می فهمندتقویت هوش جنین علمی نیست

کارهایی در دوران بارداری می توان  بسیاری اعتقاد دارند با انجام 
مبنای  چندان  گفته  این  اما  برد،  باال  تولد  از  قبل  را  جنین  هوش 
کردن با  کارهایی از قبیل زیاد صحبت  علمی  ندارد. البته با انجام 
کودک، می توان زودتر او را به صحبت واداشت. همچنین توانایی 
تقویت  زودتـــر  می کنند،  حفظ  قــرآن  یــا  شعر  کــه  کــودکــانــی  کالمی  
کارها از لحاظ علمی ثابت شده است. گونه  می شود. تأثیر این 

با اینکه نوزادان بیشتر مواقع خواب هستند اما تحقیقات نشان می دهد 
آن ها بیشتر از آنچه تصور می شود، می فهمند. به طور مثال، نوزاد از همان 
ابتدای تولد می تواند صدای مادر خود را تشخیص دهد. به این معنی 
که داخل رحم هستند صدای مادر را می شناسند و  که آن ها از زمانی 
پس از تولد نیز آن را به خاطر دارند. یا به زبان ساده تر، آن ها مدت ها 
گوش می کنند. پیش از تولد مکالمات مادر را 

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله علی اصغر 
رجبی شاغل در نورد سرد در غم درگذشت پدر و احمد و 
علی باقریان شاغل در خدمات شهری در غم درگذشت 
مادر و علی اصغر نجفی شاغل در تعمیرگاه مرکزی در غم 

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

می نماییم.

ابراز همدردی

سالمت

وقتی یک بحث یا حتی مشاجره شروع می شود، دو 
طرف به دنبال پیروزی نهایی هستند. به همین خاطر، 
به حرف های هم دقت نمی کنند و در نتیجه آتش جنگ 
باال می گیرد. آیا راه بهتری برای کاهش تنش و ختم آن به بهترین نحو 
وجود دارد؟ هفته گذشته، چند نکته کاربردی درباره نکات عمومی 
ارتباط و تقویت ارتباط سالم همچون »گوش دادن فعال و استفاده از 
بازخورد«، »بیان انتقاد به شیوه صحیح« و »مهربانی« صحبت کردیم 

و این هفته نیز همین موضوع را دنبال خواهیم کرد.
ابتدا به دنبال درک متقابل باشید

یکی از رویکردهای مثبت در همه بحث ها، چه با همسر و چه با اعضای 
دیگر خانواده و یا دوستان، این است که از تشدید تضاد دوری کنید. وقتی 
با طرف مقابل در تضاد هستید، پیش فرض و اغلب تمرکز شما بر این است 
کنون چند بار این جمالت را شنیده اید؟ »تو  که حتما باید درک شوید. تا
حرف من را نمی فهمی!«. بی شک روابط سالم مستلزم درک یکدیگر است، 
کید بر تمایل خود برای شنیده شدن، سعی کنید تمرکزتان را  اما به جای تأ
بر روی درک دیگری تغییر دهید. این امر پویایی رابطه را تغییر می دهد و راه 

را برای ارتباطات صحیح، بازتر و تازه تر خواهد کرد.

سؤاالت باز بپرسید
به این جمالت پرسشی توجه کنید: »تعجب می کنم که هنوز برای بیرون 
بردن سطل زباله، منتظر دستور من هستی!« یا »چرا وقتی باهات حرف 
می زنم، همیشه مثل آدم های کر و الل رفتار می کنی؟« این جمالت برای 
آغاز یک گفت وگوی سالم، راه خوبی به نظر نمی رسند. شاید در همان 
لحظه احساس خوبی به شما دست بدهد، چون بخشی از عصبانیت 
فروخورده خود را بروز داده اید، اما در بلندمدت، فقط باعث دعوا و دلگیری 
بیشتری خواهید شد. به جای این جمالت پرسشی منفی، نگرانی 
خودتان را با بیان سؤاالت باز مطرح کنید. برای مثال به همسرتان بگویید: 
»آیا ایده ای داری که وقتی مشغول صحبت با تو هستم، توجه بیشتری به 
من داشته باشی؟«، »چه مواقعی آماده هستی که من با تو درباره مسائل 
جدی صحبت کنم؟« و یا »عزیزم شب ها قبل از ساعت ۹ یادت باشد که 
زباله ها را بیرون از خانه ببری. من به کمک تو در کارهای خانه نیاز دارم. بگو 

چه برنامه ای بریزیم که این روال را فراموش نکنی؟«
آرام بمانید

گر در میانه بحث با همسرتان احساس استرس کردید، آن را متوقف  ا
کنید. گاهی اوقات، حتی چند ثانیه وقت گذاشتن قبل از بازگشت به 

موقعیت، برای آرام شدن شما مفید خواهد بود. سعی کنید بحث ها را تا 
گر اوضاع شروع به تشدید کرد، فاصله بگیرید و  حد امکان آرام نگه دارید. ا
یا برای دقایقی، اتاق را ترک کنید و پس از کسب آرامش، برگردید. زمانی که 
هر دو نفر شما احساس بار عاطفی کمتری دارید، دوباره به بحث موردنظر 
بپردازید. چون وقتی دو طرف به شدت تحت فشار هستند، کنترل اوضاع 
سخت می شود. مراقب حرف هایی که بیان می کنید باشید. با وجود این 
پیشنهادها، هر زن و شوهری بهتر از هر شخص دیگری، راه آرام کردن 

یکدیگر را می دانند. از این دانش استفاده کنید.
از عبارت »من« استفاده کنید

سعی کنید با استفاده از عبارت »من« در هنگام برقراری ارتباط، مالک 
احساسات خود باشید. برای مثال: »من احساس می کنم که مدتی 
است به من توجه نمی کنی« یا »وقتی بر سر من داد می زنی، احساس 
ناامیدی و شکست می کنم« و یا »من این روزها دچار استرس هستم 
و احساس می کنم که علت آن دیر آمدن شما به خانه است«. استفاده 
از این تکنیک به شما کمک می کند که برنامه ریزی داشته باشید و 
احساس خودتان را به راحتی بیان کنید. هفته آینده، باز هم در این  باره 

صحبت خواهیم کرد. 

گر نیاز باشد اسم دیگری برای شفقت به خود انتخاب    ا
کنون به  کنیم، می توانیم آن را دوستی با خود بنامیم. تا
این فکر کرده اید که چقدر دوست خود هستید؟ آیا به 
رفتار خود با خود و یا افکاری که درمورد خودتان دارید دقت کرده اید؟ 
چقدر مراقب حال خودتان هستید؟ در این دنیای مدرن و زندگی های 
فشارزا، تنها کسی که می تواند بیشتر از همه مراقب ما باشد، خود 
کثر ما کمترین توجه را به نیازهای جسمانی، روانی،  ما هستیم، اما ا
هیجانی، ارتباطی و معنوی خود داریم. درواقع، حواسمان به حال و 
کثر ما آن قدر مشغول کار و مسائل  گذر دقایق باارزش خود نیست. ا
مختلف هستیم، مشاغل پراسترسی داریم یا آن قدر درگیر دنیای 
فناوری و تکنولوژی شده ایم که دیگر وقتی برای مراقبت کردن از 
خودمان نداریم. ازاین رو، نیاز است تا ما دوستی با خود را تمرین کنیم 
گاهی و قرار دادن خود در مسیر  و بیشتر از پیش به خود بپردازیم. با آ
خودمراقبتی، این مهارت را در خود افزایش دهید تا هم در زندگی کاری 

و شخصی به آرامش درونی و رشد فردی دست یابید.
از دوستی با خود چه چیز نصیبمان می شود؟

 درحقیقت، دوستی با خود مزایایی به همراه دارد که شاید در هیچ ارتباطی 
نمی توان   آن را یافت. این مزایا تنها شامل حال ما نمی شود، بلکه دیگران را 

نیز دربر می گیرد. برخی از این مزایا عبارت اند از:

گاهی از ارزش های خود: زمانی که شما شروع به مهربانی و دوستی با  آ
خود می کنید، باید کارهایی را انجام دهید که در هنگام شروع دوستی با 
دیگران انجام می دهید. ابتدا نیاز است شما بیشتر خودتان را بشناسید 
و نیازها و خواسته هایتان را بررسی کنید. تمامی نیازهای سرکوب شده را 
که حتی شاید مدت هاست به آن ها توجه نکرده اید باید در اولویت های 
خود قرار دهید. این یک رابطه سالم با خودتان است. به عبارتی شما 
باید دست نوازش به سر خود بکشید. در این صورت است که شما 
احساسات مثبت نسبت به خود پیدا می کنید و خود را در مسیر رشد 

قرار می دهید.
گشودگی ذهن در برابر خود و دیگران: از طریق تمرینات خودمراقبتی 
و شفقت، شما به یک حالت گشودگی ذهن می رسید. به خود و دیگران 
بدون قضاوت نگاه خواهید کرد، با پذیرش عمیق به همراه مهربانی با 
خود و دیگران ارتباط برقرار خواهید کرد و خودانتقادی و انتقاد از دیگران 

را کنار خواهید گذاشت.
برگزیدن تعادل سالم بین کار و زندگی: برخالف تصورات رایج، میل 
به زیاد کار کردن معایب بسیاری برای افراد دارد. با توجه به شرایط 
اقتصادی و میل شدید ما به دستاوردگرایی، کار زیاد به یک عادت و 
انتخاب همیشگی تبدیل شده است؛ اما نیاز است شما این را در نظر 
کار زیاد منجر به استرس و فرسودگی می شود، همچنین  بگیرید که 

بازدهی کمتری نیز دارد. زیاد کار کردن می تواند مشکالت سالمتی 
مانند بی خوابی، افسردگی و اضطراب برای شما به همراه داشته باشد. 
ازاین رو، عادت های خودمراقبتی کاری مثل داشتن استراحت های 
متناوب )وقت ناهار، تماس گرفتن با افراد دلخواه یا قدم زدن(، تعیین 
مرزهای کاری، خودداری از بزرگ نمایی کردن مسائل کاری و...، انگیزه 

و سالمتی شما را تضمین می کنند.
شروع زندگی، توقف موجودیت: شما با تمرین ها خودمراقبتی این امر را 
درک می کنید که زندگی هدیه باارزشی است که به شما داده شده و نباید 
آن را فقط به خاطر اینکه وجود معنادارتری داشته باشید هدر بدهید. 
بله، قبول است که مسئولیت های زیادی در زندگی به دوش دارید، ولی 
باید این نکته مهم را هم در نظر بگیرید که مراقبت از خودتان هم یکی از 
مسئولیت های شماست. کارهای کوچکی مثل نوشیدن چای هنگام 
تماشای قطرات باران که به پنجره می خورند، لذت بردن از حمام گرم یا 
کتاب خواندن برای تأمین شادی و آرامش روزانه شما ضروری هستند. 
عالوه بر این، چیزهای دیگری مثل پیدا کردن یک سرگرمی جدید یا 
یادگیری زبان جدید می تواند انگیزه و هدفمندی شما برای بیدار شدن 

از خواب را بیشتر کند.
 در شماره هفته آینده، به ادامه مباحث شفقت به خود خواهیم پرداخت 

و رسم دوستی با خود را خواهید آموخت.

نکات ارتباطی 
مهم زوجین

شفقت به خود

مشکل »من« این است که...

آغاز دوستی با خود

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

مجید باقری مارچوبه
آهن سازی

روز بازنشستگی :  ۱۴00/۱2/25

مهرداد نادری
آهن سازی

روز بازنشستگی :  ۱۴00/۱2/25

محمدرضا سالمتی زاده
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :  ۱۴00/۱2/25

منصور خرمی بروزادی
فوالدسازی و نورد پیوسته

روز بازنشستگی :  ۱۴00/۱2/25

کرم قاسمی سورچه باالئی خدا
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :  ۱۴00/۱2/25

علیداد خسروی
تعمیرات مرکزی

روز بازنشستگی :  ۱۴00/۱2/25

منوچهر  صادقی
انرژی و سیاالت

روز بازنشستگی :  ۱۴00/۱2/25

فریدون سلمانی زاده
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :  ۱۴00/۱2/25

ایوب طهماسبی
بازرسی فنی، اتوماسیون و ابزار دقیق

روز بازنشستگی :  ۱۴00/۱2/25

مسعود فروغی دهنوی
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :  ۱۴00/۱2/25

سعید قاسمی
حمل ونقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  ۱۴00/۱2/25

کورش دانشور
نورد سرد

روز بازنشستگی :  ۱۴00/۱2/25 بازنشستگان فوالد 

قسمت سوم  
در شماره گذشته درباره بیماری آبله میمون و راه های انتقال 
ویروس آن و همچنین تشخیص این بیماری سخن گفتیم. 
در این شماره به آخرین نکات درخصوص این بیماری اشاره 

می کنیم.
 نشانه های بیماری آبله میمون چیست؟

نشانه های اولیه شامل تب، سردرد، ورم، کمردرد، درد عضالت و 
بی حالی عمومی است. هنگامی که تب شروع می شود، جوش ها 
و التهاب های پوستی ایجاد می شوند که اغلب از صورت شروع 
می شوند، سپس به سایر قسمت های بدن، معموال کف دست ها 
و کف پا گسترش می یابند. این جوش ها که می توانند با خارش 
زیاد همراه باشند، تغییر می کنند و مراحل مختلفی را طی می کند 
تا در نهایت یک جای زخم ایجاد می شود و بعدا می ریزد. ضایعات 

می توانند باعث باقی ماندن جای زخم شوند.
عفونت معموال خودبه خود برطرف می شود و بین ۱۴ تا 2۱ روز 

طول می کشد.
 چگونه به آبله میمون مبتال می شوید؟

آبله میمون می تواند زمانی که فردی در تماس نزدیک با فرد آلوده 
باشد سرایت کند. این ویروس می تواند از طریق پوست زخم شده، 
دستگاه تنفسی یا از طریق چشم، بینی یا دهان وارد بدن شود. 
این بیماری پیش از این به عنوان یک عفونت مقاربتی توصیف 
نشده بود، اما می تواند از طریق تماس مستقیم در رابطه جنسی 
منتقل شود. آبله میمون همچنین می تواند از طریق تماس با 
حیوانات آلوده مانند میمون ها، موش ها و سنجاب ها یا اشیای 

آلوده به ویروس مانند رختخواب و لباس منتقل شود.
گسترش این بیماری چقدر شایع است؟

این ویروس ابتدا در یک میمون اسیر شناسایی شد و از سال 
کنده اش در ۱0 کشور آفریقایی گزارش شده است. ۱۹70 شیوع پرا

آبله میمون در سال 2003 در ایاالت متحده شیوع یافت که اولین 
ج از آفریقا مشاهده می شد.  باری بود که این بیماری در خار
بیماران از تماس نزدیک با سگ های دشتی به این بیماری 
مبتال شدند که توسط انواع پستانداران کوچک وارد شده به 
کشور، آلوده شده بودند. در مجموع 8۱ مورد گزارش شده بود، اما 

هیچ کدام منجر به فوت نشدند.
در سال 20۱7 و تقریبا ۴0 سال پس از آخرین موارد تأییدشده آبله 
میمون در نیجریه، این کشور بزرگ ترین شیوع ثبت شده را تجربه 
کرد. ۱72 مورد مشکوک به آبله میمون وجود داشت و 75 درصد 

قربانیان را مردان بین 2۱ تا ۴0 سال تشکیل می دادند. 
راه های پیشگیری

کن عمومی، استفاده  گندزدایی سطوح و اشیای مشترک در اما
از ماسک تنفسی، تهویه مناسب، رعایت فاصله اجتماعی و 

بهداشت دست.
آیا مردم باید نگران باشند؟

پروفسور جاناتان بال، پروفسور ویروس شناسی مولکولی دانشگاه 
ناتینگهام، می گوید: این واقعیت که تنها یکی از 50 فردی که با بیمار 
اولیه آلوده در تماس بوده اند به آبله میمون مبتال شده نشان 

می دهد که میزان سرایت ویروس چقدر کم است.
کید بر این نکته مهم است که آبله میمون به راحتی بین افراد  تأ

پخش نمی شود و خطر کلی برای عموم مردم بسیار کم است.
    واحد بهداشت، خدمات عمومی و امور رفاهی

۱2 تیرماه، سالروز فاجعه هواپیمای ایرباس   )هدف 
قرار دادن هواپیمای مسافربری  ایرانی توسط ناو آمریکایی 

وینسنس( گرامی باد.
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 ورزش             

و  زرهی  شهدای  یادواره  در  کت  سا محمدرضا 
ورزشکار شهید سردار اصغر الوی گفت: باید سعی 
کنیم یادمان های دفاع مقدس را برای نسل کنونی و 

نسل های بعدی حفظ کنیم.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، یادواره شهدای 
زرهی و ورزشکار شهید سردار اصغر الوی، فرمانده تیپ زرهی 28 صفر با 
مشارکت سپاه صاحب الزمان اصفهان و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در 

سالن کوثر برگزار شد.
کپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب  سردار محمد پا
اسالمی در این مراسم اظهار داشت: با توجه به آنکه دفاع مقدس 
همچون گنجی بسیار ارزشمند است؛ بنابراین باید ضمن شناختن و 

شناساندن این گنج، آن را در دسترسی نسل های آتی و جدید قرار داد.
وی افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی در بیاناتشان به صورت مداوم به 
موضوع جهاد تبیین اشاره کرده اند و در این راستا از همه به ویژه رزمندگان 
دفاع مقدس خواسته اند آنچه را در دوران جنگ تحمیلی بر سر مردم این 

ک آمده است روایت کنند. آب وخا
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد: گاهی 
با بعضی روایت های نادرست از جنگ تحمیلی روبه رو می شویم و برخی 
گر فالن رخداد صورت  ح می کنند که ا به نادرستی این موضوع را مطر
نگرفته بود، جنگ از سوی کشور عراق علیه ایران آغاز نمی شد؛ درحالی که 
مطابق با مستندات به دست آمده از رژیم بعث عراق، در ابتدای انقالب 
اسالمی جلساتی با موضوع جنگ علیه ایران میان سران این رژیم برگزار 

می شده است.
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه  در ادامه این مراسم محمدرضا سا
سپاهان گفت: وظیفه ما حفظ ارزش های واالی شهدای دفاع مقدس 

است.
کت ادامه داد: باید سعی کنیم یادمان های دفاع مقدس را برای  سا
نسل کنونی و نسل های بعدی حفظ کنیم. این آثار میراث گران بهایی 
هستند که می توانند ارزش های دفاع مقدس و شهدا را به نسل های 

آینده انتقال دهند.

مدیسن بال یکی از وسایل قدیمی ورزشی به شمار 
می رود  و  برای انجام تمرینات انفجاری و تمریناتی 
که میان تنه را درگیر می کند کاربرد بسیاری دارد. امور 
ورزش فوالد مبارکه در این مطلب به معرفی این برنامه تمرینی ترکیبی 
می پردازد. پس آماده باشید که تمرینی انفجاری را برای درگیر کردِن 

میان تنه تان شروع کنید.
سوِت شروع تمرین 

که  با تعداد تکرارهایی  را پشِت سرهم و مطابق  هر شش حرکت 
مشخص شده، انجام دهید. وقتی که تکرارهای حرکت ششم را به پایان 
رساندید، یک استراحت 2 دقیقه ای به خود بدهید و سپس دوباره از اول، 
حرکات را شروع کنید. می توانید مجموعا سه بار این تمرینات را انجام 

دهید. برای چالشی کردن تمرین، تعداد حرکات را بیشتر کنید.
 حرکت اسکوات پرشی )تکرار: 10 بار(

 چگونگی انجام حرکت: توپ را دودستی به موازات سینه نگه  دارید. 
حرکت اسکوات را انجام دهید و بعد از برخاستن، توپ را باالی سرتان 
ببرید، تا جایی که دستانتان صاِف صاف شود. توپ را تا سینه پایین 
بیاورید و دوباره حرکت اسکوات را تکرار کنید و تکرار بعدی را بالفاصله و 

بدون استراحت انجام دهید.
نکته: سعی کنید حرکت را به آرامی و پشت سرهم انجام دهید، به نحوی که 
با انجام هر حرکت، تکرار بعدی آغاز شود. این تمرین مؤثر، قلب و 

عضالتتان را به چالش می کشد.

حرکت النگز چرخشی )تکرار: هر سمِت بدن 5 بار(
چگونگی انجام حرکت: توپ را با استفاده از هر دو دست، باالی سر 
خود بگیرید. یک قدم بلند به سمت جلو بردارید و هر دو زانو را تا جایی که 
می توانید خم کنید تا هر دو به زاویه ۹0 درجه برسند. هم زمان با این 
کار، باالتنه خود را به سمت پای جلویی بچرخانید. بعد به حالت شروع 

برگردید و همین حرکت را برای پای دیگر نیز تکرار کنید.

 حرکت شنا سوئدی )تکرار: 6 بار(
چگونگی انجام حرکت: هر دو دست را دور توپ قرار دهید و لگن خود را تا 
جایی باال بیاورید که کل بدنتان در یک راستا قرار بگیرید. یک حرکت شنا 
انجام دهید و حواستان باشد که آرنج ها به سمت بیرون منحرف نشوند 
گر نتوانستید تمام تکرارها را انجام دهید،  و به بدنتان چسبیده باشند. ا
جای هیچ نگرانی نیست؛ زانوهای خود را روی زمین بگذارید و حرکت شنا 

سوئدی را تمرین کنید.

 حرکت ضربه با توپ )تکرار: 10 بار(
چگونگی انجام حرکت: توپ را با هر دو دست روبه روی سینه نگه  دارید. 
سپس آن را باالی سر ببرید و بعد محکم به زمین بکوبید. توپ را دوباره با 
هر دو دست بگیرید و حرکت را تکرار کنید. هنگام کوبیدن توپ به زمین، 

از تمام نیروی خود بهره بگیرید.

 حرکت چرخش روسی )تکرار: هر سمت 10 بار(
چگونگی انجام حرکت: روی زمین بنشینید و هر دو پای خود را باال 
کردن  بگیرید. توپ را با هر دو دست بگیرید و هم زمان با منقبض 
عضالت شکم، دست های خود را به سمت چپ و راست بچرخانید. 
گر می خواهید حرکت را آسان تر کنید، بهتر است پاها را روی زمین  ا

قرار دهید.

حرکت غلتیدن با توپ )تکرار: 6 بار و استراحت 2 دقیقه ای(  
چگونگی انجام حرکت: روی زمین زانو بزنید و هر دو دست خود را روی 
توپ قرار دهید. به آرامی توپ را به جلو بغلتانید تا بدنتان به زمین نزدیک 
شود. سپس با غلتاندن توپ به سمت خودتان، به حالت شروع حرکت 

برگردید.
کنید،  گر وزنتان را از زانو به سمت دست های خود منتقل  نکته: ا
فشار بیشتری به عضالت شکمتان وارد می شود و می توانید تمرین را 

چالشی تر کنید.

بی تحرکی یکی از عوامل اصلی در شیوع بیماری ها و بروز مرگ به شمار 
می رود. با توجه به اینکه فعالیت بدنی مناسب می تواند تأثیر مهمی 
در پیشگیری از بروز بیماری ها، عوارض آن ها و مرگ ومیر داشته باشد، 
کارشناسان توصیه می کنند که همواره تحرک و ورزش را جزئی از برنامه 

زندگی خود قرار دهید.
کید می کند که راز دست یابی به   امور ورزش فوالد مبارکه همچنان تأ
یک زندگی سالم و بانشاط و داشتِن اندامی متناسب، مستلزم انتخاب 
یک برنامه ورزشی شخصی در کنار پیروی از رژیم غذایی سالم و اصولی 
است. صحبت از فواید ورزش کردن که می شود،  بر شمردن آن ها کاری 

بسیار دشوار است،  چرا که تعدادشان بی  شمار است.
    خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

مسئول امور فوتبال بانوان

 فوالد مبارکه سپاهان منصوب شد

 فتح قله سیاالن توسط تیم کوهنوردی 

شهید امینی

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان   
با پیشنهاد مدیریت ورزش قهرمانی، تصویب هیئت مدیره 
کت  باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و با حکم محمدرضا سا
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، میترا چین سری به 
عنوان مسئول امور تیم های فوتبال بانوان این باشگاه 

منصوب شد.
چین سری که اولین مدرس زن فوتسال AFC است، دارای 
مدرک کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم تربیتی و مدرک 
مربیگری فوتبال A  آسیاست.در سوابق وی، سرمربیگری 
تیم های بانوان شهرداری دلیجان، نامی نو اصفهان، فوالد 
ماهان سپاهان، فوالد مبارکه سپاهان و مربیگری  تیم های 

ملی فوتسال و فوتبال به چشم می خورد.

تیم کوهنوردی شهید امینی زیر نظر امور ورزش فوالد 
کارکنان زحمتکش شرکت در  مبارکه متشکل از ۱۱ نفر از 
برنامه ای سه روزه موفق به فتح قله ۴ هزار و 25۰ متری سیاالن 

بام استان قزوین شدند.
سیاالن نام کوهی است که در منطقه کوهستانی البرز مرکزی و در 

مرز استان های مازندران و قزوین قرار گرفته است.

صعود چهار تکواندوکار ایران
 به فینال رقابت های آسیایی

پیام تبریک مدیرکل ورزش و جوانان استان در پی کسب 
قهرمانی تیم بسکتبال فوالد هرمزگان

چهار نماینده ایران راهی دیدار نهایی رقابت های تکواندوی قهرمانی آسیا 
شدند. روز دوم از بیست و پنجمین دوره رقابت های تکواندو قهرمانی 
کیلوگرم مردان، ۴۹- و  آسیا به مبارزه تکواندوکاران اوزان ۵۸- و ۷۴- 
۶۲- کیلوگرم زنان اختصاص دارد که هر دو نماینده تیم مردان و دو نماینده 
بانوان ایران به دیدار نهایی راه پیدا کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با صدور پیامی قهرمانی تیم فوالد 
هرمزگان در لیگ دسته دوم بسکتبال کشور را به جامعه ورزش و 
جوانان هرمزگان تبریک گفت. در بخشی از پیام آمده است: کسب 
قهرمانی تیم فوالد هرمزگان در لیگ دسته دوم بسکتبال بار دیگر 
توانمندی و استعداد ورزشکاران قهرمان هرمزگانی را به نمایش گذاشت 
که مایه مباهات است.

 ورزش              ورزش             

 مدافعان ارزشمند فوتبال ایران

 به  فوالد مبارکه سپاهان پیوستند

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان،   
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این باشگاه برای تقویت 
ساختار دفاعی خود به درخواست خوزه مورایس سرمربی تیم 
با محمد دانشگر، محمد  فوتبال فوالد مبارکه سپاهان 
کره شدند  نژادمهدی و میالد زکی پور مدافعان با تجربه وارد مذا
کرات فشرده، این  و در نهایت پس از انجام یک دور مذا

مدافعان به فوالد مبارکه سپاهان پیوستند.
دانشگر مدافع فصل گذشته استقالل تهران با قراردادی سه ساله 
به سپاهان پیوست. او سابقه حضور در فجر سپاسی، نفت 
تهران، سایپا و استقالل را در کارنامه خود دارد و در عرصه ملی در 
تیم های ملی زیر 20 سال و زیر 23 سال جمهوری اسالمی ایران 

عضویت داشته است.
محمد نژادمهدی نیز قرارداد خود را به مدت دو فصل دیگر با 
فوالد مبارکه سپاهان تمدید کرد. او که در دو فصل گذشته از ارکان 
اصلی خط دفاعی سپاهان بود با درخواست خوزه مورایس دو 
فصل دیگر قرارداد خود را با تیم فوتبال فوالد مبارکه فوالد مبارکه 

سپاهان تمدید کرد.
میالد زکی پور دفاع چپ فصل گذشته گل گهر با قراردادی دوساله 
به تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان پیوست. این بازیکن 27 ساله 
سابقه حضور در تیم های لیگ برتری گل گهر سیرجان، استقالل و 

نفت تهران را در کارنامه ورزشی خود دارد.

خبــــــــــر

آغاز کالس های اوقات فراغت امور ورزش فوالد مبارکه

وظیفه ما حفظ ارزش های واالی شهدای دفاع مقدس است

ورزش با توپ مدیسن بال )توپ پزشکی(

کالس هــای اوقــات فراغــت امــور ورزش فــوالد 
ــه از روز شــنبه چهــارم تیرمــاه ســال جــاری  مبارک
در دو بخــش پســران و دختــران در مجموعــه 
فــردوس اصفهــان بــا حضــور بیــش از ۸۰۰ نفــر از فرزنــدان 

کارکنــان زحمتکــش شــرکت در پنــج رشــته ورزشــی فوتبــال، 
کــی بــا به کارگیــری مربیــان  شــنا، بســکتبال، والیبــال و تنیــس خا

مجــرب و کارآزمــوده برگــزار شــد.
 ایـن دوره از کالس هـا در بخـش دختـران در روزهـای زوج و پسـران در 

روزهای فرد در حال برگزاری اسـت.جهت ارتباط با دفتر کالس های 
اوقـات فراغـت امـور ورزش فـوالد مبارکـه در مجموعـه فـردوس 
می توانیـد بـا شـماره های 0۹0۱00۴00۹۹ و 0۹0۱00۴0۹۶8 تمـاس 

حاصـل فرماییـد. 

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه  سپاهان:



امام محمد باقر علیه السالم:
که آموختن آن پاداش دارد و جست وجوی آن  دانش بیاموزید 

عبادت است.
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

در پهنه آسمان، غروبی دیگر رقم   
می خورد؛ غروبی تلخ و غم انگیز که درد و رنج 
دوری را با خود دارد. امشب، روح بلند 
بنیان گذار دانشگاه اسالمی و پاسدار امانت 
الهی، به سوی کهکشان ها اوج می گیرد و در 
رسول اهلل  جدش  مهمان  برین،  بهشت 
فاطمه  مادرش  و  آله(  و  علیه  )صلی اهلل 
)علیهاالسالم( می شود. امام علم و مهربانی 

خویشتن را آماده مهمانی دوست می کند.
نام شریف و مبارک امام باقر )علیه السالم(، 
»محمد« است که امام سجاد )علیه السالم(، به 
یاد جد بزرگوارشان، حضرت محمد )صلی اهلل 
علیه و آله( بر ایشان نهادند.  »باقرالعلوم« به 
معنای شکافنده دانش هاست و این لقب مبارک 
را حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله( برای آن 
بزرگوار تعیین کرده بودند. کنیه اش »ابوجعفر 
اول« است. امام جواد )علیه السالم( را »ابوجعفر 
ثانی« می گویند، زیرا نام فرزند بزرگوارشان امام 
صادق )علیه السالم( »جعفر« بود.امام محمدباقر 
)علیه السالم(، جامع علم و منبع دانش و مشهور 
به فضیلت و بینش بود که درجه علم و دانش 
او، باالتر از فهم بشری بود. تمام عمر شریفش 
را به عبادت پروردگار گذرانید و در مقام تقوا 
و پارسایی، استوار و ثابت قدم بود. پیمانش 
کمالش  با خدا غیرقابل تردید، و فضیلت و 

دکتر محمد معین را شاید بتوان وارث   
واژه ها و پدر لغت نامه ایران بعد از دهخدا 
نامید. او به زبان های فرانسه، انگلیسی، 
عربی و آلمانی تسلط کامل داشت و زبان های 
پهلوی اوستایی و فارسی باستان و بعضی 
لهجه های محلی را به خوبی می دانست. در 
طول عمرش حدود 2۳ جلد کتاب تألیف و 
منتشر کرد. از فعالیت های مهم او همکاری با 
عالمه دهخدا و تنظیم فیش های چاپ نشده 
بعد از فوت دهخداست. وی طبق وصیت نیما 

یوشیج بررسی آثار او را بر عهده گرفت.
دکتر محمد معین در روز نهم اردیبهشت ماه 
سال ۱2۹7 هجری شمسی در محله زرجوب شهر 
رشت به دنیا آمد. طبق صفحه اول دستخطی 
که وی درباره زندگی خود نوشته، تاریخ تولد وی 
۱7 رجب سال ۱332 )قمری( برابر با 2۱ خرداد 
سال ۱2۹3 است. شش ساله بود که بیماری 
حصبه در رشت شیوع یافت و در آن سال 28 
هزار نفر را از بین برد. او نخست مادرش طلعت 
را بر اثر بیماری حصبه و شش روز بعد پدرش 
ابوالقاسم را به دلیل همین بیماری از دست داد 
و تحت سرپرستی پدربزرگش محمدتقی معین 
العلما قرار گرفت که از روحانیون مورد احترام 

زادگاهش بود.
وی سیزده ساله بود که پدر بزرگش را نیز از دست 
داد، تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در مدرسه 
شماره یک رشت به پایان رساند، سپس برای 
ادامه تحصیل به تهران رفت. محمد دوره 
دوم متوسطه را در دارالفنون تهران گذرانید، 
گردی ممتاز به  در دوران تحصیل همیشه شا
شمار می رفت و عالوه بر استعدادی که در ادبیات 

فارسی داشت در عربی نیز دارای معلومات بود.
معین در سال ۱3۱3 در شانزده سالگی لیسانس 
ادبیات فارسی و فلسفه و علوم تربیتی را از 
دانشگاه تهران گرفت و موضوع رساله او که به 

دره شـاه صفـی، نـام دره ای زیبـا و   
ک در جنـوب غـرب دهاقـان اسـت.  فرحنـا
ک، وجود چشمه و  آب و هوای خنک و فرحنا
آبشـاری خروشـان و درختـان کهـن و سرسـبز  
این منطقه را به یکی از هدف های گردشگری 

استان اصفهان تبدیل کرده است.
 دهاقان از شهرهای پرجاذبه و دارای هویت 
که علما،  فرهنگی در استان اصفهان است 
دانشمندان، شعرای نام آوری در خود پرورش 
داده است. در این شهرستان دیدنی ها و مناظر 
چشم نواز زیادی وجود دارد که ازجمله می توان 
گون و دشت آسانه  به مناظر دشت الله های واژ
که در بهار مناظر زیبایی به وجود می آورند، اشاره 
کرد. در این میان مناظر چشمگیر تختگاه شاه 
صفی معروف به دره شاه که در ۱5کیلومتری 
جنوب غربی دهاقان واقع شده است، صفا و 
جلوه خاصی دارد. دره ای سرسبز با مناظری 
کهن و آب های روان  پرطراوت و درختانی 
همچون نگینی سبز و خرم از سال های دور به 
یادگار مانده است. از درختان تنومند و کهنسال 

 استوار در مقام
 تقوا و پارسایی

محمد   معین؛ 
بزرگمرد    ادب فارسی

دره شاه دهاقان

مناسبت

مشاهیر

گردشگری

شهید

مناسبت

خانواده ای  در   ۱۳5۰ سال  در  ابوالفضل 
گشود.  مذهبی و عاشق والیت چشم به جهان 
وقتی به دنیا آمد پدرش به خدمت سربازی اعزام 
پدر  خدمت  خاطر  به  او  نام گذاری  علت  شد. 
بود.  )ع(  ابوالفضل  حضرت  هیئت  در  بزرگوارش 
و  مسجد  در  پدرش  همراه  همیشه  ابوالفضل 
مراسم مذهبی شرکت می کرد. او عاشق خدمت 
به اسالم بود؛ ازاین رو وقتی به ۱5 سالگی رسید، با 
به  شد  موفق  خود،  شناسنامه  در  بردن  دست 

آموزش نظامی در اصفهان اعزام شود.
کردستان شرکت  شهید شاهی در عملیات منطقه 
کرد. در شب عملیات پیشروی های زیادی داشتند 
داوطلب  نفر  چند  گردان  فرمانده  فهمید  اینکه  تا 
ضدهوایی  توپ  قبضه  یک  و  بروند  که  می خواهد 
که  عراقی ها را بیاورند. ابوالفضل اولین داوطلبی بود 
کرد. او به همراه چهار نفر عازم منطقه  اعالم آمادگی 

ضدهوایی  توپ  آوردن  مشغول  و  شدند  موردنظر 
گهان یک مین زیر پای یکی از رزمندگان  که نا بودند 
منفجر می شود و او به همراه سه نفر از رزمندگان در 
ک ایشان در تاریخ  آنجا به شهادت می رسند. پیکر پا

دوم فروردین ماه ۱3۶7 به دیار خود بازگشت. 
• بخشی از وصیت نامه شهید ابوالفضل شاهی 

راوندی
کنار پدر و مادر، بزرگ شده مکتب  فرزندی بودم در 
که توان فهمیدن را داشتم، عشق  تشیع. آن روزی 
طهارت  و  عصمت  خاندان  به  نسبت  عالقه ام  و 
دوران  همان  در  )ع(  علی  بن  حسین  به خصوص 
دستان  که  هنگامی  یافت؛  تجلی  من  در  کودکی 
کوچکم برای سینه زدن در عزاداری حسین )ع( بر 

تن ناقابلم می خورد دلم یاد حسین کرده بود.
که فراغ آن  گم گشته ای را از دست داده بودم  آری! 
را می کشیدم تا اینکه خداوند تبارک وتعالی عنایتی 

قلم«  »روز  عنوان  به  تیرماه  چهاردهم 
فرصتی است برای یادآوری منزلت و حرمت قلم و 
صاحبان آن که عمر خود را برای ارتقای فرهنگ و 

هنر این مرز و بوم در طبق اخالص گذاشته اند. 
پروردگار،  اذن  به  پیامبران  تاریخ،  از  دوره  هر  در 
معجزه هایی را برای اثبات نبوتشان ارائه می کردند. 
و  الهی است  کامل ترین دین  این میان، اسالم  در 
در هر برهه ای از زمان و در هر مکان باید جوابگوی 
مخاطب خود باشد. حال چه معجزه ای می تواند 
کند، به جز  قرن ها تازگی خود را در زندگی بشر حفظ 
نیز جایگاه قلم چنان است  کتاب؟ در دین اسالم 
ما  َو  الَْقلَِم  َو  که خداوند به آن قسم می خورد: »ن 

یَْسُطُروَن؛ سوگند به قلم و آن چه می نویسند«. توجه 
به قلم در سرزمین ما نیز پیشینه ای دیرینه دارد. در 
ایران باستان، تیرگان یکی از مهم ترین جشن های 
که آیین های مخصوصی داشته  ایران باستان بوده 
از  یکی  است.  بوده  قلم  پاسداشت  آن ها  از  یکی  و 
که  که برای این جشن ذکر شده این است  دالیلی 
ایران،  پیشدادی  پادشاه  هوشنگ،  روز،  این  در 
کاتبان را به رسمیت شناخت و آنان  نویسندگان و 
که به  گرامی داشت.  دلیل دیگری هم این است  را 
نوشته ابوریحان بیرونی، چهاردهم تیرماه، روز ستاره 
ستارگان  کاتب  عطارد،  چون  و  است  عطارد  یا  تیر 

است، می توان این روز را روز نویسنده نامید.

تشیع مکتب  بزرگ شده  شاهی؛  ابوالفضل 

روز قلم؛ روز بزرگداشت اهالی فرهنگ

معرفی کتاب

نویسنده:
حمید حسام، جمشید 
طالبی
ناشر:
روایت 2۷ بعثت

پروانه  خاطرات  ساالر«  »خداحافظ  کتاب 
چراغ نوروزی همسر سردار سرلشکر شهید حاج 
حسین همدانی از مدافعان حرم است و به زندگی 
و فراز و نشیب این زن بزرگ می پردازد که از کودکی 
شروع شده و درنهایت به شهادت سردار همدانی 

در سال ١٣٩٤ ختم می شود.
سردار شهید حسین همدانی از اعضا و بنیانگذاران 
از  یکی  همچنین  و  کردستان  و  همدان  سپاه 
کشور بود و از سال  فرماندهان بزرگ سپاه پاسداران 
همان  از  او  داشت.  شرکت  مقدس  دفاع  در   ۱35۹
کنار مردم جنگید و سرانجام در  ابتدای انقالب در 
حین انجام مأموریت مستشاری در سوریه در سن 

۶۱ سالگی به شهادت رسید. 
کتاب خداحافظ ساالر از سال ۱3۹0 شروع می شود؛ 
آستانه  در  که  دمشق  و  سوریه  بحران  زمان  آن  در 

به  بازگشت  با  با  و  آغاز می شود  قرار داشت  سقوط 
 ۴0 دهه  در  شهید  همسر  کودکی  خاطرات  دوران 
کتاب، ما از زندگی چهل ساله   ادامه می یابد. در این 
این خانواده باخبر می شویم؛ پروانه چراغ نوروزی، 
شروع  انقالب  از  قبل  سال های  و  کودکی  دوران  از 
کردستان، جنگ  می کند و تا بعد از انقالب، غائله 
حسین  مختلف  مسئولیت های  و  عراق  و  ایران 
کتاب به  همدانی می رسد. حمید حسام نویسنده 
داشته  خانواده  این  با  که  دوستی  سال  خاطر 3۶ 
شناخت خوبی از آن ها دارد و به غیر از آن با همسر 
گفت وگوهای  و  کرده  مصاحبه  نیز  همدانی  شهید 

دیگری با اعضای خانواده انجام داده است.
بخش هایی از کتاب:

پدرم به این وصلت راضی بود، اما مادرم می گفت که 
این پول و پله پروانه را خوشبخت نمی کند. من در 
که  اتاق بغلی فالگوش ایستاده بودم و می شنیدم 
مادرم می گفت: دو رکعت نماز حسین به یه دنیا پول 
می ارزه. من راضی به وصلت با غریبه ها نیستم. اصال 
جواب خواهرت رو چطور می خوای بدی؟ می خوای 
غریبه ها؟  به  دادم  رو  پروانه  پول،  خاطر  به  بگی 
از این سکوت خوشحال  پدر سکوت می کرد و من 

می شدم.
   منبع: طاقچه

ساالر مستورانخداحافظ 

قصه های قرآنی

یال معرفی سر

معرفی اپلیکیشن

در گذشته های نه چندان دور که خبری از اینترنت، فضای 
کتاب صوتی و این همه امکانات برای سرگرمی نبود،  مجازی 
رگ ها بودندکه برای ما از افسانه های  بز رگ ها و پدر بز مادر

شیرین کهن ایرانی می گفتند.
 ورود فناوری به زندگی امروز به نوعی این افسانه های شیرین را 
کرد تا این که خبر رسید عده ای دورهم جمع شده اند  از ما دور 
سریال  نام  به  مجموعه ای  تا  داده اند  هم  دست به دست  و 
کهن ایرانی برای  که برگرفته از افسانه های  »مستوران« بسازند 
مخاطبان رسانه ملی است؛ مجموعه ای که توسط سازمان هنری 
کارگردانی مسعود آب پرور و تهیه کنندگی عطا  رسانه ای اوج و به 

پناهی ساخته شده و فصل اول آن 2۶ قسمت دارد.
                                                               برگرفته از سامانه جام جم

مجموعه »قصه های قرآنی« یک اپلیکیشن مذهبی است که 
با ۳۰ داستان جذاب و تعاملی قرآن کریم، ۹۰ مینی گیم و ۳ گیم بزرگ 
درون برنامه تالش کرده به شیوه بازی، قصه های تعاملی_ماجرایی 
را با روایتی دلنشین و جذاب، همراه با بازی های تعاملی به کاربران 

خود ارائه دهد.
محتوای مذهبی این اپلیکیشن که به ۱5 زبان زنده دنیا برای کودکان 
تهیه شده است با شیوه روایی و کیفیت باالی گرافیکی آن باعث شده تا 

استفاده از آن برای بزرگساالن هم جذابیت داشته باشد.
cafebazaar.ir :منبع   
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که نور و منور  گنهکارش نمود و لیاقت رفتن به سوی راهی  به بنده 
است، حق و حقیقت است، شهد و شهادت است، میعادگاه عاشقان 
که مالئکه  انسان سازی است؛ محلی  و دانشگاه  ایمان  و تجلی گاه 
برای  نه چندان دور جایگاهی  روزهایی  که  افتخار می کنند، محلی 
که  که با اهل ظلم جنگید، محلی بود  پیامبر بود، برای آن پیامبری 
کوردل به نبرد برخاست و باالخره  در آن موالی متقیان با منافقان 

سرزمین کربالیی یعنی جبهه را به من عطا نمود... .

 انکارناشدنی است.
پس از پدرش، امام سجاد )علیه السالم(، از میان 
برادرانش، به مقام وصایت و امامت رسید و در دانش 
و زهد، مشهورترین انسان ها در میان عرب و عجم 
گردید. دارای شهرت و فضیلت کافی و بزرگی مقام 
ک و روحی پیراسته  بود. قلبش صاف بود و کردارش پا
و اخالق نیکو داشت. نشانه های تقرب به خداوند و 
کی برگزیدگان، در سیمایش آشکار، و فضیلت هایش  پا
بی شمار بود. هنگام عبادت، بسیار می گریست و 
خضوع و خشوعش به درگاه خداوند، در زمان خود، 

زبانزد عام و خاص بود.
کوردالن  بر  فرشتگان،  و  خداوند  ابدی  نفرین 
دیوصفت باد که چشمان دنیاپرستشان، جالل و 
شکوه و عظمت علمی و عملی او را تاب نیاوردند، 
آنگاه که در هفتم ذی حجه سال ۱۱۴ قمری، جام 
زهر را به تو نوشاندند و خود، خنده مستانه سر دادند 
خ  و غافل از این بودند که سرای ابدی خود را در دوز

برپا کرده اند. 
شهادت جان گداز و جان سوز شکافنده دانش ها، 
امام محمدباقر )علیه السالم( را بر همه شیعیان و 

عاشقانش تسلیت می گوییم.

زبان فرانسه نوشته شد »لوکنت دولیل و مکتب 
پارناس« بود.

انجام  و  تحصیل  پایان  از  پس   ۱3۱۴ سال  در 
داشت  سال   ۱7 فقط  درحالی که  نظام  خدمت 
به ریاست دانشسرای مقدماتی اهواز منصوب 
شد؛ سپس ریاست دانشسراهای وزارت فرهنگ 
گرفت و در  )آموزش وپرورش فعلی( را به عهده 
همین زمان توانست دوره روان شناسی عملی، 
خط شناسی، قیافه شناسی و مغز شناسی را به صورت 
مکاتبه ای در آموزشگاه روان شناسی بروکسل بلژیک 
بگذراند. محمد معین در سال ۱32۱ در سن 2۴ 
سالگی با نوشتن رساله »مزدیسنا و تأثیر آن در 
ادبیات فارسی« اولین کسی بود که در ایران موفق 
به اخذ درجه دکترای ادبیات فارسی شد و بعد از 
اخذ دکترا به عنوان استاد کرسی »تحقیق در متون 
ادبی« دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و استاد در 

دانش سرای عالی مشغول تحقیق و تدریس شد.
دکتر معین در سال ۱32۴ همکاری با عالمه دهخدا 
را در تنظیم لغت نامه شروع کرد و معاون او در کار 
لغت نامه بود و پس از وی ریاست سازمان لغت نامه 

را به عهده گرفت.
فرهنگ فارسی معین معروف به فرهنگ معین یکی 
از فرهنگ های لغت نامدار فارسی است. ویرایش این 
فرهنگ نخستین بار در سال ۱35۱ و پس از درگذشت 
محمد معین با کوشش سید جعفر شهیدی انتشار 

یافت.

و چنارهای سر به آسمان کشیده دوره صفویه که 
کنون تنها چند اصله  چندین قرن شهره آفاق بود هم ا

درخت بیشتر باقی نمانده است.
وجه تسمیه این دره به شاه صفی از سالطین صفویه 
برمی گردد که بنا به قولی این منطقه زیبا را تختگاه و 
شکارگاه خود قرار داده بود. البته کتیبه ای قدیمی 
نیز در کنار آبشار در تأیید این موضوع وجود داشت 
که متأسفانه چند سال قبل توسط عده ای جاهل 
معدوم گردید. این سنگ نبشته بیان می کرده که 
سایر سالطین و امرای صفوی پس از شاه صفی نیز 
در آنجا آمدوشد داشته و آن را نخجیر و شکارگاه خود 
قرار داده اند وازجمله آنان شاه عباس دوم بوده است.
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