
اطالعیه

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

کیفیــت و تعالــی ســازمانی ســیامک شــجاعی، مدیــر تضمیــن 

آهن ســازی یــوش رشــیدی، مدیــر ناحیــه  دار

ــل، مدیــر دفتــر فنــی تعمیــرات کفی محســن 

ی و ســیاالت فــوالد ســبا ژ انــر ، مدیــر  یابــار ر یــوش د دار

یــخ ر تا

1

2

3

4

1 4 0 1 /5 /3

1 4 0 1 /5 /1 0

1 4 0 1 /5 /2 4

1 4 0 1 /5 /3 1

یادداشت مدیر مسئول

کشـور در عرصه هـای مختلـف مرهـون و مدیـون  پیشـرفت هـر 
پایه گذاران، پیشکسوتان و کسانی است که در شکل گیری، تداوم، قوام 
و بقـای هر سـازمان کوشـیده اند و بالطبـع در زمـان کنونی، بخشـی از این 

افراد به افتخار بازنشستگی نائل آمده و یا در شرف آن قرار دارند.
نیروی انسانی، مهم ترین عامل پیشرفت جوامع انسانی است و هرچه عامل 
انسانی دارای انگیزه، دانش، مهارت، تعهد و تخصص بیشتری باشد، رشد و 

پیشرفت در مجموعه با سرعت و دقت بیشتری حاصل می شود.
انقـاب اسـامی، فرصـت مناسـبی بـرای تغییـر نگـرش، انگیـزه و تعهـد عامـل 
انسـانی بـرای تعالـی کشـور فراهـم کـرد و چنانچـه می دانیـم، محدودیت هـا، 
کشـور را بـا  کار و خدمـت بـرای سـاختن  کمبودهـا و تحریم هـا،  فشـارها، 
دشـواری های بسـیاری همراه سـاخت. با  وجـود این،  در بیشـتر مواقـع،  عزم 
و اراده کارکنـان، کارگـران و کلیـه نیروهـای پرتـاش و خـدوم دسـتگاه ها و 
نهادهـا، برای دسـت یابی بـه خودکفایـی و پیشـرفت درنهایـت نتیجه بخش 

بـوده اسـت.
در طـول چهـار دهـه اخیـر، کارگـران و کارکنـان بسـیاری در عرصـه صنعـت و 
به ویـژه در حـوزه صنعـت فـوالد، در سـخت ترین شـرایط کاری در معـادن، 
کارخانجات و... برای شـکوفایی، عزت و افتخار ایران اسامی کوشیده اند 
و با عشـق و عاقه خود، صنعت فـوالد را به عنوان موفق ترین صنعت کشـور 
ح سـاختند. این تاشـگران مایه مباهـات ایرانیان  ازنظـر کمی و کیفی مطـر
کنـون، بخـش زیـادی از آنـان بـه افتخـار  در کشـور و جهـان شـدند و هم ا
بازنشسـتگی نائـل آمده انـد. امـروز وظیفـه نهادهـا، سـازمان ها و متولیـان 
امر اسـت که در این شـرایط سـخت اقتصادی،  از این سـرمایه های انسـانی 

کشـور حمایـت کننـد.
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه حمایـت از بازنشسـتگان نبایـد فقـط متمرکـز بـر 
افزایـش امیـد بـه زندگـی )طـول عمـر( در آنـان باشـد، بلکـه امـروزه در جهـان، 
ح اسـت، یعنـی بـا افزایـش کمیـت جمعیـت  مفهـوم بازنشسـتگی پویـا مطـر

بازنشسـته، کیفیـت زندگـی آن هـا نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. 
در این میان شـرکت فـوالد مبارکه نیـز برخـورد واجـب می داند که در راسـتای 
ح هایـی همچـون بازنشسـتگی بهینـه  تکریـم بازنشسـتگان ایـن شـرکت طر
را برنامه ریـزی نمـوده و در ایـن راسـتا به منظـور  فراهـم سـاختن محیطـی 
بـرای اسـتمرار فعالیـت بازنشسـتگان بعـد از دوران فعالیـت در شـرکت اقـدام 
کند. طبـق این طـرح درجهـت حفـظ ارتباطـات اجتماعی و بـه وجـود آوردن 
شرایطی که به تداوم ارتباطات بازنشسته با بخش گسترده ای از بدنه جامعه 
کـه می توانـد پیامدهـای روانـی مثبتـی بـرای بازنشسـتگان داشـته باشـد، 

برنامه ریـزی صـورت می گیـرد. 

فـوالد مبارکـه حمایـت و تکریـم بازنشسـتگان را از طریـق ایجـاد آمادگـی بـرای 
بازنشسـتگی، حفـظ سـامتی، هویت یابـی افـراد بازنشسـته و برخـورداری از 
حمایت های خانواده، مدیران و مسـئوالن شـرکت امکان پذیـر می داند و در 
این مسـیر توجه به چالش های بازنشسـتگان را امـری ضـروری تلقی می کند 
و شناسـایی و اعمال حمایت های الزم از این سـرمایه های ارزشـمند شـرکت 

را بـر خـود فـرض می داند.
کـه بسـیاری از بازنشسـتگان صنعـت فـوالد به عنـوان  مایـه افتخـار اسـت 
سـرمایه های انسـانی همچنـان در بخش هـای خصوصـی و دولتـی به عنوان 
مدیـر، مشـاور، سیاسـت گذار و مجـری بـه خدمـت بـه کشـور مشـغول اند و 
خدمات مانـدگار، ارزشـمند و توسـعه محور این عزیـزان برای سـاختن ایرانی 

آبـاد تـداوم دارد.
آنچه در این میان وظیفه نهادهای متولی اسـت، تجلیل و تکریم و قدردانی 
از ایـن عزیـزان در درجـه اول و بهره منـدی از تجربـه، دانـش و مهـارت ایشـان 
در مرحلـه بعـدی اسـت. طبیعـی اسـت کـه بخـش عمـده تجلیـل و تکریـم 
بازنشستگان محترم، درگرو توجه به نیازهای مادی و معنوی ایشان به ویژه 
نیازهای معیشتی این قشـر زحمت کش و معزز جامعه است تا ایشـان با فراغ 

بـال بیشـتری بتواننـد در حوزه هـای مختلف منشـأ اثر باشـند.
نیـک می دانیـم کـه صنعـت فـوالد در مقایسـه بـا سـایر صنایـع در چهـار دهـه 
اخیر، رونـد توسـعه و تکامل منطقـی و مطلوبـی را در حوزه های دانـش فنی و 
سـاخت و تولید طی کـرده و در چنین شـرایطی ذخایر نیـروی انسـانی کارآمد 
و متعهـد ایـن حـوزه بـه حـدی اسـت کـه بـدون اغـراق می تـوان گفـت  یکـی از  
غنی ترین سـرمایه های انسـانی کشـور در این حوزه مشـغول بـه کار بوده اند.

از پیـروزی شـکوهمند انقـاب اسـامی، شـرکت فـوالد مبارکـه در  بعـد 
سـخت ترین شـرایط ازجمله جنگ تحمیلی به دسـت توانمند بزرگ مردانی 
کنـون بعـد از اتمـام سـال های خدمـت خـود در  سـاخته و راه انـدازی شـد کـه ا
شـرکت فـوالد مبارکـه، بـا شـوق و انگیـزه مضاعـف در شـکل گیری و احـداث 
گندله سـازی، احیـا مسـتقیم، فوالدسـازی و  کارخانجـات  از  بسـیاری 
کشـورمان ایفـای نقـش  ریخته گـری مـداوم و خطـوط نـورد جای جـای 
می کنند و موجبات تحقق اهداف صنعت فوالد در سـند چشـم انداز را میسر 

می سـازند.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از پیشـتازان صنعت فوالد کشور با بیش از 
8 هزار نفر بازنشسته، سرمایه های انسانی گران قدر و ماندگاری برای صنعت 
کشـور بـه ارمغـان آورده و به طـور یقیـن، فـرد فـرد ایشـان، بخشـی از هویـت، 
اعتبار، منزلت و افتخار این شـرکت به  حسـاب آمده و تکریم ایشان خواسته، 

وظیفه و مسـئولیتی بـرای مدیران شـرکت فوالد مبارکه اسـت. 

بازنشستگان؛ سرمایه های ماندگار

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه؛

ممیزان داخلی، مسیر تداوم 
موفقیت ها را هموار می کنند

ح شد؛ طی نشست مشترک مطر

کید مدیران عامل شرکت های  تأ
فوالد مبارکه و ذوب آهن 

کثری شعار سال بر تحقق حدا

سرمایه گذاری مؤثر 
 فوالد مبارکه 

در توسعه ناوگان ریلی کشور

ایران به جمع تولیدکنندگان تختال 
فوالدهای الکتریکی پیوست

پیشرفت 30 درصدی پروژه توسعه 
انباشت و برداشت ناحیه آهن سازی

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه
 نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف

 کارکنان فوالد مبارکه

در بین آزمایشگاه های حوزه معدن و صنایع معدنی کشور صورت گرفت؛

کسب رتبه نخسِت دقت و صحت توسط 
آزمایشگاه آهن سازی فوالد مبارکه

برگزاری جلسه مجمع عمومی 
 عادی ساالنه شرکت فوالد مبارکه
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مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

یم بازنشستگان روز خانواده و تکر
 بر خانواده بزرگ فوالد و پیشگامان عرصه 

جهاد صنعتی کشورمان گرامی باد
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برنامــه حضور مدیران در رادیوم فوالد
یف د یــرر مد ســمت  و  م  نــا

کیفیــت و تعالــی ســازمانی ســیامک شــجاعی، مدیــر تضمیــن 

آهن ســازی یــوش رشــیدی، مدیــر ناحیــه  دار

ــل، مدیــر دفتــر فنــی تعمیــرات کفی محســن 
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یادداشت مدیر مسئول

کشـور در عرصه هـای مختلـف مرهـون و مدیـون  پیشـرفت هـر 
پایه گذاران، پیشکسوتان و کسانی است که در شکل گیری، تداوم، قوام 
و بقـای هر سـازمان کوشـیده اند و بالطبـع در زمـان کنونی، بخشـی از این 

افراد به افتخار بازنشستگی نائل آمده و یا در شرف آن قرار دارند.
نیروی انسانی، مهم ترین عامل پیشرفت جوامع انسانی است و هرچه عامل 
انسانی دارای انگیزه، دانش، مهارت، تعهد و تخصص بیشتری باشد، رشد و 

پیشرفت در مجموعه با سرعت و دقت بیشتری حاصل می شود.
انقـاب اسـامی، فرصـت مناسـبی بـرای تغییـر نگـرش، انگیـزه و تعهـد عامـل 
انسـانی بـرای تعالـی کشـور فراهـم کـرد و چنانچـه می دانیـم، محدودیت هـا، 
کشـور را بـا  کار و خدمـت بـرای سـاختن  کمبودهـا و تحریم هـا،  فشـارها، 
دشـواری های بسـیاری همراه سـاخت. با  وجـود این،  در بیشـتر مواقـع،  عزم 
و اراده کارکنـان، کارگـران و کلیـه نیروهـای پرتـاش و خـدوم دسـتگاه ها و 
نهادهـا، برای دسـت یابی بـه خودکفایـی و پیشـرفت درنهایـت نتیجه بخش 

بـوده اسـت.
در طـول چهـار دهـه اخیـر، کارگـران و کارکنـان بسـیاری در عرصـه صنعـت و 
به ویـژه در حـوزه صنعـت فـوالد، در سـخت ترین شـرایط کاری در معـادن، 
کارخانجات و... برای شـکوفایی، عزت و افتخار ایران اسامی کوشیده اند 
و با عشـق و عاقه خود، صنعت فـوالد را به عنوان موفق ترین صنعت کشـور 
ح سـاختند. این تاشـگران مایه مباهـات ایرانیان  ازنظـر کمی و کیفی مطـر
کنـون، بخـش زیـادی از آنـان بـه افتخـار  در کشـور و جهـان شـدند و هم ا
بازنشسـتگی نائـل آمده انـد. امـروز وظیفـه نهادهـا، سـازمان ها و متولیـان 
امر اسـت که در این شـرایط سـخت اقتصادی،  از این سـرمایه های انسـانی 

کشـور حمایـت کننـد.
البتـه بایـد توجـه داشـت کـه حمایـت از بازنشسـتگان نبایـد فقـط متمرکـز بـر 
افزایـش امیـد بـه زندگـی )طـول عمـر( در آنـان باشـد، بلکـه امـروزه در جهـان، 
ح اسـت، یعنـی بـا افزایـش کمیـت جمعیـت  مفهـوم بازنشسـتگی پویـا مطـر

بازنشسـته، کیفیـت زندگـی آن هـا نیـز بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. 
در این میان شـرکت فـوالد مبارکه نیـز برخـورد واجـب می داند که در راسـتای 
ح هایـی همچـون بازنشسـتگی بهینـه  تکریـم بازنشسـتگان ایـن شـرکت طر
را برنامه ریـزی نمـوده و در ایـن راسـتا به منظـور  فراهـم سـاختن محیطـی 
بـرای اسـتمرار فعالیـت بازنشسـتگان بعـد از دوران فعالیـت در شـرکت اقـدام 
کند. طبـق این طـرح درجهـت حفـظ ارتباطـات اجتماعی و بـه وجـود آوردن 
شرایطی که به تداوم ارتباطات بازنشسته با بخش گسترده ای از بدنه جامعه 
کـه می توانـد پیامدهـای روانـی مثبتـی بـرای بازنشسـتگان داشـته باشـد، 

برنامه ریـزی صـورت می گیـرد. 

فـوالد مبارکـه حمایـت و تکریـم بازنشسـتگان را از طریـق ایجـاد آمادگـی بـرای 
بازنشسـتگی، حفـظ سـامتی، هویت یابـی افـراد بازنشسـته و برخـورداری از 
حمایت های خانواده، مدیران و مسـئوالن شـرکت امکان پذیـر می داند و در 
این مسـیر توجه به چالش های بازنشسـتگان را امـری ضـروری تلقی می کند 
و شناسـایی و اعمال حمایت های الزم از این سـرمایه های ارزشـمند شـرکت 

را بـر خـود فـرض می داند.
کـه بسـیاری از بازنشسـتگان صنعـت فـوالد به عنـوان  مایـه افتخـار اسـت 
سـرمایه های انسـانی همچنـان در بخش هـای خصوصـی و دولتـی به عنوان 
مدیـر، مشـاور، سیاسـت گذار و مجـری بـه خدمـت بـه کشـور مشـغول اند و 
خدمات مانـدگار، ارزشـمند و توسـعه محور این عزیـزان برای سـاختن ایرانی 

آبـاد تـداوم دارد.
آنچه در این میان وظیفه نهادهای متولی اسـت، تجلیل و تکریم و قدردانی 
از ایـن عزیـزان در درجـه اول و بهره منـدی از تجربـه، دانـش و مهـارت ایشـان 
در مرحلـه بعـدی اسـت. طبیعـی اسـت کـه بخـش عمـده تجلیـل و تکریـم 
بازنشستگان محترم، درگرو توجه به نیازهای مادی و معنوی ایشان به ویژه 
نیازهای معیشتی این قشـر زحمت کش و معزز جامعه است تا ایشـان با فراغ 

بـال بیشـتری بتواننـد در حوزه هـای مختلف منشـأ اثر باشـند.
نیـک می دانیـم کـه صنعـت فـوالد در مقایسـه بـا سـایر صنایـع در چهـار دهـه 
اخیر، رونـد توسـعه و تکامل منطقـی و مطلوبـی را در حوزه های دانـش فنی و 
سـاخت و تولید طی کـرده و در چنین شـرایطی ذخایر نیـروی انسـانی کارآمد 
و متعهـد ایـن حـوزه بـه حـدی اسـت کـه بـدون اغـراق می تـوان گفـت  یکـی از  
غنی ترین سـرمایه های انسـانی کشـور در این حوزه مشـغول بـه کار بوده اند.

از پیـروزی شـکوهمند انقـاب اسـامی، شـرکت فـوالد مبارکـه در  بعـد 
سـخت ترین شـرایط ازجمله جنگ تحمیلی به دسـت توانمند بزرگ مردانی 
کنـون بعـد از اتمـام سـال های خدمـت خـود در  سـاخته و راه انـدازی شـد کـه ا
شـرکت فـوالد مبارکـه، بـا شـوق و انگیـزه مضاعـف در شـکل گیری و احـداث 
گندله سـازی، احیـا مسـتقیم، فوالدسـازی و  کارخانجـات  از  بسـیاری 
کشـورمان ایفـای نقـش  ریخته گـری مـداوم و خطـوط نـورد جای جـای 
می کنند و موجبات تحقق اهداف صنعت فوالد در سـند چشـم انداز را میسر 

می سـازند.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از پیشـتازان صنعت فوالد کشور با بیش از 
8 هزار نفر بازنشسته، سرمایه های انسانی گران قدر و ماندگاری برای صنعت 
کشـور بـه ارمغـان آورده و به طـور یقیـن، فـرد فـرد ایشـان، بخشـی از هویـت، 
اعتبار، منزلت و افتخار این شـرکت به  حسـاب آمده و تکریم ایشان خواسته، 

وظیفه و مسـئولیتی بـرای مدیران شـرکت فوالد مبارکه اسـت. 

بازنشستگان؛ سرمایه های ماندگار

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه؛

ممیزان داخلی، مسیر تداوم 
موفقیت ها را هموار می کنند

ح شد؛ طی نشست مشترک مطر

کید مدیران عامل شرکت های  تأ
فوالد مبارکه و ذوب آهن 

کثری شعار سال بر تحقق حدا

سرمایه گذاری مؤثر 
 فوالد مبارکه 

در توسعه ناوگان ریلی کشور

ایران به جمع تولیدکنندگان تختال 
فوالدهای الکتریکی پیوست

پیشرفت 30 درصدی پروژه توسعه 
انباشت و برداشت ناحیه آهن سازی

برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه
 نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف

 کارکنان فوالد مبارکه

در بین آزمایشگاه های حوزه معدن و صنایع معدنی کشور صورت گرفت؛

کسب رتبه نخسِت دقت و صحت توسط 
آزمایشگاه آهن سازی فوالد مبارکه

برگزاری جلسه مجمع عمومی 
 عادی ساالنه شرکت فوالد مبارکه

5 4 6

3 

6 

3

2 

2   

MOBARAKEH STEEL GROUP 23  جوالی  2022                      23 ذی الحجه  1443    شنبه 1مرداد ماه   1401             شماره  1285   نشریه داخلی  شرکت فوالد مبـارکه                     

مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

یم بازنشستگان روز خانواده و تکر
 بر خانواده بزرگ فوالد و پیشگامان عرصه 

جهاد صنعتی کشورمان گرامی باد
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فرصتهاییکهفوالدکردستانخلقمیکند
طرح فوالد کردستان زنجیره ای کامل از کنسانتره تا ورق نورد گرم فوالدی را شامل می شود و در اشتغال و درآمدزایی منطقه نقش آفرین  است.

واحداحیایمجتمعفوالدقایناتآمادهافتتاحرسمیاست
استاندار خراسان جنوبی گفت: واحد احیای مستقیم مجتمع فوالد قاینات پس از بهره برداری آزمایشی، در ماه های آتی به صورت رسمی افتتاح می شود.

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
پوتین  والدیمیر  دیدار  در  سه شنبه  عصر  اسالمی 
کید بر ضرورت  رئیس جمهور روسیه و هیئت همراه با تأ
عملیاتی شدن تفاهم ها و قراردادهای بین دو کشور، 
هوشیاری در مقابل سیاست های فریبکارانه غرب را الزم 
دانستند و خاطرنشان کردند: همکاری ها بلندمدت ایران 

و روسیه عمیقا به نفع هر دو کشور است.
کید بر اینکه  حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با تأ
به  روسیه  و  ایران  نیاز  نشان دهنده  جهانی  حوادث 
همکاری های روزافزون و متقابل است، افزودند: تفاهم ها و 
قراردادهای متعددی بین دو کشور ازجمله در بخش نفت و 

گاز در جریان است که باید تا انتها پیگیری و عملیاتی شوند.
ایشان همکاری های اقتصادی ایران و روسیه را به ویژه در 
پی تحریم های غرب، ضروری و به نفع هر دو کشور دانستند و 
در خصوص حوادث اوکراین گفتند: جنگ یک مقوله خشن 
و سخت است و جمهوری اسامی از اینکه مردم عادی دچار 
آن شوند به هیچ وجه خرسند نمی شود اما در قضیه اوکراین 
چنانچه شما ابتکار عمل را به دست نمی گرفتید، طرف مقابل 

با ابتکار خود، موجب وقوع جنگ می شد.
کید بر اینکه غربی ها با روسیه قوی و مستقل  رهبر انقاب با تأ
ک خواندند و  به کلی مخالف هستند، ناتو را موجودی خطرنا
گر راه در مقابل ناتو باز باشد حدومرزی نمی شناسد  افزودند: ا
گر جلوی آن در اوکراین گرفته نمی شد، مدتی بعد به بهانه  و ا

کریمه، همین جنگ را به راه می انداختند.
رژیم  دخالت های  تقبیح  با  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
صهیونیستی در قضایای منطقه، مواضع اخیر رئیس جمهور 

روسیه علیه صهیونیست ها را تحسین برانگیز خواندند.
رهبر انقاب همکاری های بلندمدت ایران و روسیه را جدا و 
عمیقا به نفع هر دو کشور خواندند و خطاب به آقای پوتین 
گفتند: جناب عالی و رئیس جمهور ما هر دو اهل اقدام و 
پیگیری هستید، بنابراین همکاری های دو کشور در این دوره 

باید به اوج خود برسد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین هوشیاری در مقابل 
فریبکاری غرب را ضروری خواندند و گفتند: آمریکایی ها هم 
زورگو هستند و هم حیله گر، و یکی از عوامل فروپاشی شوروی 
سابق فریب خوردن در مقابل سیاست های آمریکا بود، البته 
روسیه در دوره جناب عالی استقال خود را حفظ کرده است.

ایشان همچنین با تأیید سیاست جایگزینی پول های ملی در 
روابط دو کشور و استفاده از ارزهای دیگر به جای دالر، گفتند: 
دالر را باید به تدریج از مسیر معامات جهانی خارج کرد و این 

کار به صورت تدریجی، ممکن است.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

همکاری های اقتصادی
 ایران و روسیه 

ضروری و به نفع هر دو کشور است

محمدیاسـر طیب نیـا گفـت: هم زمان بـا عیـد غدیر و 
بـرای نخسـتین بـار در کشـور، تولیـد تختـال موردنیـاز 
فوالدهـای الکتریکـی بـا 8.1 درصـد سیلیسـیم، بـا 
اتـکا بـه دانـش فنـی و همـت واالی مدیریـت و کارکنـان فـوالد مبارکـه 
میسـر شـد و ایران به جمع معدود تولیدکننـدگان این قبیـل فوالدها 

پیوسـت.
وی این دستاورد ارزشمند را گامی بزرگ و استراتژیک در راستای تولید 
محصوالت با ارزش افزوده باال دانست و ادامه داد: رفع نیازهای داخلی، 
رقابت با تولیدکنندگان خارجی و شکستن حلقه تحریم های ظالمانه از 

مهم ترین دستاوردهای این موفقیت است.
بـه گفتـه مدیرعامـل فـوالد مبارکـه، فوالدهـای الکتریکـی در زمینـه 
تولیـد ترانسـفورماتورها و موتورهـای الکتریکی و همچنیـن در تولید 
فوالدهایـی بـا خـواص مغناطیسـی خـاص کاربـرد دارنـد و مقادیـر 
زیـاد سیلیسـیم و آلومینیـوم و مقادیـر بسـیار کـم کربـن و گوگـرد از 

مشـخصه های بـارز ایـن نـوع محصـوالت فـوالدی اسـت.
کید بر اینکه فوالدهای الکتریکی با 8.1 درصد سیلیسیم یکی از   وی با تأ
گریدهای استراتژیک صنعت فوالد محسوب می شود، خاطرنشان کرد: 
ج از کشور هم به صورت محدود و  تولید این نوع فوالدها حتی در خار

توسط تولیدکنندگان خاص انجام می شود.
غامرضا سلیمی، مدیر  ارشد تولید  فوالد مبارکه در تشریح چگونگی و 
جزئیات تولید این محصول ارزشمند اضافه کرد: ازآنجا که مصرف این 
نوع ورق فوالدی در ایران هر روز در حال افزایش است، نیاز به تولید این 
محصول جهت مصرف داخلی و نیز امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی 

و صدور آن به کشورهای دیگر به شدت احساس می شد.
سلیمی با اشاره به اهمیت تولید داخلی این گرید فوالدی ادامه داد: در 
راستای بومی سازی تکنولوژی تولید این نوع فوالدها بر اساس تجهیزات 
موجود در شرکت، جلسات متعدد کارشناسی بین قسمت های مختلف 
انجام شد و پس از مشخص شدن موارد بااهمیت در روند تولید و ارائه 

راهکارهای دقیق موردنیاز برای رفع محدودیت های تجهیزاتی، تیم 
کارشناسی تشکیل و تست های اولیه در ناحیه فوالدسازی انجام گرفت 
و تحلیل و بررسی شد. نهایتا یک دستورالعمل خاص برای تولید این 

فوالد طراحی گردید.
وی خاطرنشان کرد: تولید فوالد با مقادیر زیاد سیلیسیم و آلومینیوم 
و درعین حال مقادیر کم کربن و گوگرد نیازمند استفاده از تجهیزاتی 
خاص مثل VOD در فوالدسازی و تنظیمات ماشین ریخته گری و 
دستورالعمل های خنک سازی با حساسیت باال است که با محاسبات 
کارشناسی در ذوب سازی، سرباره سازی و ریخته گری توسط کارشناسان 
ناحیه فوالدسازی، محدودیت های تجهیزاتی جبران و امکان تولید این 
فوالد با تجهیزات موجود فراهم شد و نهایتا در روز عید سعید غدیر خم، 
این گرید فوالدی بدون عیب با موفقیت ذوب سازی و ریخته گری گردید.

مدیر  ارشد تولید فوالد مبارکه کسب این موفقیت بزرگ را به تمامی 
واحدهای تولیدی، پشتیبانی و ذی نفعان فوالد مبارکه تبریک گفت.

برگزاری جشن عید سعید غدیر خم در واحدهای ستادی و تولیدی مختلف شرکت فوالد مبارکهمراسم کلنگ زنی نمازخانه امام حسن عسکری )ع( 

عکس نوشت

ایران به جمع تولیدکنندگان تختال فوالدهای الکتریکی پیوست
مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد:

رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار رئیس جمهوری  روسیه  و هیئت همراه:

محمدکاظمصباغی
مدیرارشدخدماتفنیوپشتیبانی

محمدیاسرطیبنیا
مدیرعاملفوالدمبارکه

رسولشفیعزاده
مدیرحملونقلوپشتیبانی

یلی کشور  سرمایه گذاری مؤثر  فوالد مبارکه در توسعه ناوگان ر

بررسی عملکرد شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع 
کی از رشد 7.6 درصدی صادرات محصوالت این  معدنی حا

بخش در بهار 1۴۰1 است.
گزارش صنایع، بررسی عملکرد شرکت های بزرگ بخش  به 
کی از صادرات سه میلیارد و ۲۷۵  معدن و صنایع معدنی حا
میلیون دالری محصوالت این بخش از ابتدای امسال تا پایان 
خردادماه و رشد ۷.۶ درصدی آن در هم سنجی با سال گذشته 
است. این میزان صادرات مشتمل بر 1۳ میلیون و ۷1۷ هزار 
تن محصول است که ازنظر تناژ رشد ناچیز ۲ دهم درصدی 

نشان می دهد.
»زنجیره فوالد و محصوالت مرتبط« با یک میلیارد و ۵8۰ میلیون 
دالر و سهم ۴8.۲ درصدی از مجموع صادرات، بیشترین میزان 
صادرات محصوالت این بخش را در بهار امسال تشکیل داده 
است. بااین حال صادرات محصوالت فوالدی در مقایسه با 
سه ماهه نخست 1۴۰۰ افت 1۷ درصدی داشته است که به نظر 
می رسد ناشی از محدودیت های برق و افت تقاضا و قیمت های 

جهانی باشد.
پس ازآن، »مس و محصوالت پایین دستی« با ۵1۵.1۳ میلیون 
دالر، »سایر معدن و صنایع معدنی«  با ۲۷۷.۲8 میلیون دالر، 
»زنجیره آلومینیوم و محصوالت« با ۲۵1 میلیون دالر، »زنجیره 
سیمان« با 1۴۶ میلیون دالر و »سنگ آهن )گندله(« با 1۴۰ میلیون 

دالر در مکان های دوم تا ششم قرار گرفتند.

صادرات محصوالت
 بخش معدن و صنایع معدنی

 در بهار 1۴۰1

در راستای توسعه شبکه ریلی جمهوری اسالمی 
ایران 8 دستگاه از مجموع 5۰ دستگاه لکوموتیو 
Map24 خریداری شده توسط فوالد مبارکه به 

ناوگان ریلی کشور افزوده شد.
محمدکاظم صباغی مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه 
ضمن اعام این خبر گفت: در حال حاضر، حمل نقل از بخش های 
که توسعه این صنعت تأثیر  کشور است  کلیدی اقتصاد و صنعت 

قابل توجهی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت.
کاهش قیمت تمام شده و افزایش قدرت رقابت پذیری

وی کاهــش مصــرف ســوخت، حفــظ ســامت محیط زیســت، ارتقــای 
امنیــت حمــل و جــاده و درنتیجــه کاهــش حــوادث جــاده ای بــه دلیــل 
انتقال حمــل از جــاده به ریــل، حمــل ارزان تر و ایمن تر نســبت به ســایر 
روش هــای حمــل را از مهم تریــن مزایــای توســعه شــبکه ریلــی کشــور 
و اســتفاده از ظرفیت هــای ایــن حــوزه دانســت و خاطرنشــان کــرد: 
ــع و مصــارف،  ــه دلیــل فاصلــه بیــن مناب در صنعــت فــوالد کشــورمان ب
اســتفاده از شــبکه حمل ونقــل ریلــی جهــت حمــل مــواد اولیــه و 
محصــول می توانــد تأثیــر قابل توجهــی در کاهــش قیمــت تمام شــده و 

افزایــش قــدرت رقابت پذیــری داشــته باشــد.
صباغی ادامه داد: متأسفانه به دلیل وجود محدودیت های تأثیرگذار 
در زیرساخت های حمل ونقل ریلی کشور، خصوصا در بخش نیروی 
کشش، سهم قابل توجهی از حمل مواد اولیه و محصوالت صنعت 
فوالد کشور که مشتریان عمده حمل ونقل هستند، به حمل ونقل 
جاده ای اختصاص داده  شده که این موضوع منجر به افزایش هزینه 
حمل و درنتیجه افزایش قیمت تمام شده و همچنین ناپایداری در 

حمل مواد اولیه شده است.
 مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
شرکت فوالد مبارکه باهدف افزایش سهم ریلی حمل مواد اولیه این 
شرکت و همچنین مشارکت در توسعه زیرساخت حمل ونقل ریلی 
کشور، اقدام به خرید ۵۰ دستگاه لکوموتیو Map24 از شرکت مپنا نموده 
کنون 8 دستگاه از این لکوموتیوها تحویل فوالد مبارکه شده و به  که تا

ناوگان ریلی کشور اضافه گردیده است.
حمایت از سازندگان داخلی در سطح ملی

در همین زمینه، رسول شفیع زاده مدیر حمل ونقل و پشتیبانی نیز 
اظهار داشت: در راستای تحقق قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر 

سهم ۳۰ درصدی حمل ونقل ریلی از کل حمل زمینی کاال در کشور و 
افزایش سهم ریلی حمل مواد اولیه موردنیاز خود و همچنین با توجه 
کافی بودن زیرساخت های حمل ریلی  به مزیت های حمل ریلی و نا
به ویژه در بخش نیروی کشش، فوالد مبارکه اقدام به خرید ۵۰ دستگاه 
لکوموتیو از شرکت مپنا لکوموتیو نمود که در آخرین هفته تیرماه سال 
1۴۰1 لکوموتیوهای خریداری شده پس از مراحل تست و تحویل موقت 

جهت استفاده در شبکه ریلی کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.
کید کرد: فوالد مبارکه با سرمایه گذاری در خرید لکوموتیوهای  وی تأ
مذکور عاوه بر مزایای اقتصادی، ایمنی و زیست محیطی یادشده، از 
صنایع و شرکت های سازنده داخلی نیز در حوزه ساخت لکوموتیو در 

سطح ملی حمایت کرده است.
وی مشــارکت روزافــزون بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه گذاری در 
زیرســاخت های ریلی کشــور را ضروری دانســت و اظهار امیدواری کرد 
بــا اجــرای تفاهم نامــه منعقــده بیــن فــوالد مبارکــه و راه آهــن جمهــوری 
اســامی ایــران، نــاوگان نیــروی کشــش در حــوزه راه آهــن توســعه یابــد 
و ازاین پــس شــاهد رشــد حمــل ریلــی مــواد اولیــه موردنیــاز صنعــت 

ــیم. ــوالد باش ف
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ظرفیتتولیدآهناسفنجیمجتمعجهانفوالدسیرجان۴برابرمیشود
مدیرعامل مجتمع جهان فوالد سیرجان گفت: در سال ۱۴۰۱ با اجرای دو طرح احیامستقیم، ظرفیت تولید آهن اسفنجی این مجتمع چهاربرابر  می شود.

افقصادراتتا۱۴۰۴به۷۵میلیارددالرمیرسد
رئیس سازمان توسعه تجارت ضمن اعالم این خبر گفته است این هدف گذاری با توجه به شرایط کشور تعیین شده است. 

 خـبــــــــــــــــــر    

کید مدیران عامل شرکت های فوالد مبارکه تأ
کثری شعار سال  و ذوب آهن بر تحقق حدا

به گزارش خبرنگار فوالد، نشست مشترک مدیران 
عامل و معاونین شرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن 
اصفهان صبح سه شنبه 28 تیرماه، در راستای تقویت 
کثری شعار  تعامالت دوجانبه میان این دو صنعت، جهت تحقق حدا

سال، در محل سالن جلسات فوالد مبارکه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
کید بر ضرورت همگرایی هرچه بیشتر میان فوالد مبارکه و  مبارکه، با تأ
ذوب آهن اظهار کرد: نوع تعامات و همکاری ها در حوزه های مختلف 
با شرکت ذوب آهن اصفهان باید به گونه ای رقم بخورد که بتوانیم از 

کثر بهره را ببریم. ظرفیت های یکدیگر حدا
وی در ادامه با بیان اینکه در راستای تسریع و عملیاتی تر شدن اقدامات 
مشترک میان فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به تشکیل کارگروه های 
مشترک نیازمندیم، افزود: برای دست یابی به نتایج مطلوب تر و 

همچنین سرعت بخشیدن به بهره برداری از پروژه های مشترک دو 
شرکت، باید کارگروه هایی متشکل از کارشناسان و متخصصان هر دو 

مجموعه تشکیل و موضوعات پیگیری شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: همدلی و همراهی فوالد 
مبارکه با شرکت ذوب آهن اصفهان در مسائل مختلف همواره وجود 
داشته و در ادامه نیز تقویت می شود که این مهم نیازمند تداوم جلسات 

برای پیشبرد مسائل فی مابین است.
وجود ظرفیت های متعدد همکاری با فوالد مبارکه

ایرج رخصتی مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در این نشست 
با اشاره به وجود ظرفیت های متعدد همکاری با فوالد مبارکه گفت: 
اقتصاد و تولید تأثیر قابل توجهی بر توسعه صنعت و اقتصاد ملی دارند و 

در این راستا اقتصاد باید سودآور و بهره ور باشد.
وی با بیان اینکه شرایط صنعت فوالد کشور متأثر از شرایط ویژه داخلی 

و خارجی است، افزود: برطرف شدن برخی محدودیت ها و کمبودها 
می تواند در راستای اهداف صنعت فوالد کشور تعیین کننده باشد.

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه نام فوالد مبارکه 
به عنوان تولیدکننده بزرگ محصوالت خاص فوالدی در خاورمیانه 
ح است، تصریح کرد: ذوب آهن اصفهان نیز از سال ها پیش  مطر
درصدد تولید فوالدهای خاص بوده که در سال جاری این امر محقق 
شده و تولید فوالدهای ساختمانی با استحکام باال در دستور کار این 
شرکت قرار گرفته است؛ به نحوی که تولید این فوالدها و عرضه آن در 
بازار داخل تأثیر بسزایی در ارتقای ایمنی صنعت ساختمان کشور 

خواهد داشت.
کید بر لزوم تقویت تعامات با فوالد مبارکه اظهار  رخصتی در پایان با تأ
امیدواری کرد جلسات مشترک با این شرکت به صورت منظم ادامه یابد 

و نتایج  حاصل از آن ها منجر به پیشرفت و اعتای اقتصاد کشور شود.

 خـبــــــــــــــــــر    
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تکمیل 12 طرح نیمه تمام معدنی و صنایع معدنی تا 
اسفند

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد: این سازمان تا پایان 
اسفند امسال، 12 طرح نیمه تمام را در بخش معدن و صنایع 

معدنی تکمیل می کند.
به گزارش جهان فوالد، وجیه اهلل جعفری ضمن بیان این مطلب 
اظهار داشت: ایمیدرو تا پایان سال جاری، طرح هایی را در زمینه 
مس، فوالد، سرب و روی، فروکروم، زیرساختی، زغال سنگ، 

آهک هیدراته و فسفات به بهره برداری می رساند.
وی ادامه داد: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای 
طرح های مذکور، یک میلیارد و ۴۰۳ میلیون دالر است و برای 
۲8۷۷ نفر، اشتغال مستقیم و برای بیش از ۷۵۰۰ نفر، اشتغال 

غیرمستقیم ایجاد می شود.
ح در زنجیره فوالد تکمیل  جعفری با بیان اینکه امسال ۲ طر
می شود، گفت: این طرح ها شامل »واحد فوالدسازی استانی 
سفیددشت با ظرفیت تولید 8۰۰ هزار تن اسلب« و »پرعیارسازی 
باطله چهاربوق چادرملو با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن سنگ آهن 

فراوری شده و عیار آهن حداقل ۴۵ درصد« است.

ااتصال نیروگاه جدید برای تأمین برق تابستان

ح های شرکت برق حرارتی  سرپرست معاونت توسعه طر
با اشاره به اتصال نیروگاه های جدید به شبکه برق گفت: 
کنون 16 واحد نیروگاهی حرارتی به بهره برداری  امسال تا

رسیده است. 
کنون ۵۹8 واحد تولید برق حرارتی در 1۳۲  محمد رمضانی افزود: تا
نیروگاه کشور احداث شده که ۶۷.8 درصد از این ظرفیت متعلق 

به بخش خصوصی است. 
کنون 1۶ واحد جدید  وی با بیان اینکه از پیک سال گذشته تا
نیروگاه حرارتی در کشور هم گام سازی شده است، بیان کرد: در 
ح های افزایش توان تولید برق برای روزهای اوج  راستای طر
مصرف تابستان سال 1۴۰1، واحد گازی چند نیروگاه وارد مدار 
کنون واحدهای بخار جدید تعدادی از  شده است. همچنین تا
نیروگاه ها برای کمک به تأمین انرژی پایدار روزهای پیک مصرف 

امسال به شبکه سراسری برق کشور متصل شده اند.

واردات اروپا از ایران 39 درصد رشد کرد

تجارت ایران و اتحادیه اروپا در 5 ماه 2۰22 از 2 میلیارد یورو 
گذشت و واردات اروپا از ایران در این دوره 39 درصد رشد کرد. 
جدیدترین آمار منتشرشده از سوی پایگاه خبری یورواستات 
نشان می دهد تجارت ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در ۵  ماه 
نخست ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1۲ درصدی 
داشته است. مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه های 
ژانویه تا می سال ۲۰۲1 بالغ بر یک میلیارد و 8۴۵ میلیون یورو 
اعام شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۲ میلیارد و 

۷۵ میلیون یورو افزایش یافته است. 
واردات اتحادیه اروپا از ایران در ۵ ماه نخست ۲۰۲۲ رشد ۳۹ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و به ۴۶۵ 
میلیون یورو رسیده است. در ماه های ژانویه تا می سال قبل 
۳۳۳ میلیون یورو کاال از ایران توسط کشورهای اروپایی وارد 
شده بود. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه های ژانویه تا 
می امسال نیز ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
یافته و به یک میلیارد و ۶1۰ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه 
اروپا در پنج ماه سال قبل یک میلیارد و ۵1۲ میلیون یورو کاال به 

ایران صادر کرده بود.
براساس این گزارش، آلمان بزرگ ترین شریک تجاری ایران در 
میان کشورهای اروپایی در ۵ ماه امسال بوده و ۳۷ درصد از کل 

تجارت ایران و اتحادیه اروپا در این مدت با آلمان بوده است. 

عدد خبر

ح معدنی طر

واحد نیروگاهی

طی نشست مشترک مطرح شد؛

 توسـعه پایـدار نیازمنـد روابـط عمومی اسـت 
و بایـد در متـن باشـد، نـه در حاشـیه سـازمان 
و باید بتوانـد وظایف خـود را در کنـار مدیران 

سـازمان انجـام دهـد

در جشن ملی ارتباطات و روابط عمومی جایزه ملی 
روابط عمومی خالق که به مناسبت بزرگداشت مقام 
شامخ پدر روابط عمومی ایران و اختتامیه دومین 
جشنواره ایده های خالق روابط عمومی برگزار شد، جایزه ملی روابط 

عمومی خالق به فوالد مبارکه اهدا شد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، جشن ملی ارتباطات و روابط عمومی، 
همزمان با بزرگداشت مقام شامخ پدر روابط عمومی و اختتامیه دومین 
جشنواره ایده های خاق روابط عمومی با حمایت شرکت فوالد مبارکه در 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.
در این مراسم خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران در سخنانی 

با اشاره به فرارسیدن روز جهانی روابط عمومی گفت: در این روز بزرگ، 
افرادی که از جنس روابط عمومی هستند باید همه تاش خود را برای 

شناساندن روابط عمومی به مردم کشور و دنیا داشته باشند.
وی افزود: مفاهیم روابط عمومی باید از سنین پایین به جامعه منتقل 
شود و در این زمینه از سنین دبستان سرمایه گذاری صورت گیرد تا این 

فرهنگ در جامعه نهادینه شود.
رئیس انجمن روابط عمومی ایران خاطرنشان کرد: دکتر نطقی، پدر روابط 
عمومی ایران یکی از بزرگ ترین استادان روابط عمومی و عامل اصلی 
تشکیل انجمن روابط عمومی بوده که خدمات زیادی ازجمله تأسیس 

رشته روابط عمومی را به جامعه ارائه کرده است.

رفیعی تصریح کرد: توسعه پایدار نیازمند روابط عمومی است و باید در متن 
باشد، نه در حاشیه سازمان و باید بتواند وظایف خود را در کنار مدیران 

سازمان انجام دهد.
وی در پایان اذعان داشت: روابط عمومی  شرکت های فوالد مبارکه و 
ذوب آهن اصفهان به عنوان دو  صنعت بزرگ کشور، به فعالیت های 

شایسته و درخور توجهی مشغول هستند.
در اختتامیه  این جشــنواره که با شــعار جهــاد تبییــن، روابط عمومی 
ــزار شــد، از واحــد روابــط عمومــی شــرکت فــوالد  و امیــد اجتماعــی برگ
مبارکه تجلیل شــد و جایزه ملــی روابط عمومــی خاق به این شــرکت 

اهــدا گردیــد.

جایزه ملی روابط عمومی خالق به فوالد مبارکه رسید
در جشن ملی ارتباطات و روابط عمومی؛

یست ینی کارشناسان محیط ز افتخارآفر
 فوالد مبارکه در رویداد استارت آپی

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فوالد مبارکه

در رویداد استارت آپی »بازیافت پسماندهای 
صنعتی و معدنی« ایده محمد رحمتی و مجتبی 
فردافشاری از کارشناسان واحد محیط زیست 
شرکت فوالد مبارکه در بین 28 تیم و بیش از 1۰۰ نفر شرکت کننده از 

سراسر کشور رتبه دوم را به خود اختصاص داد.
محمد رحمتی ضمن اعام این خبر و با بیان اینکه این رویداد با 
حمایت و همکاری دانشگاه حکیم سبزواری، شرکت شهرک های 
صنعتی، شرکت شبکه تسهیل گران اندیشه برتر، خانه صنعت 
معدن و تجارت سبزوار و پارک علم و فناوری خراسان، در تاریخ 
۲1 اردیبهشت ماه 1۴۰1 برگزار شد، گفت: با همکاری چند نفر از 
دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری ایده »تولید نانوذرات آهن 

کسیدی نورد گرم« را در این مسابقات مطرح  صفر ظرفیتی از لجن ا
کردیم.

وی با بیان این که ایده مذکور طی دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت، 
ادامه داد: مرحله اول، ارزیابی فنی پروژه، توسط داوران صنعتی و 
دانشگاهی  انجام شد و مرحله دوم، ارزیابی اقتصادی نیز صورت گرفت 

و در نهایت بعد از داوری، مقام دوم را به خود اختصاص داد.
 به گفته این کارشناس محیط زیست، شرکت فوالد مبارکه با رویکرد 
اقتصاد چرخشی در راستای دستیابی به پسماند صفر، تحقق شعار 
سال و ارتباط مؤثر صنعت با دانشگاه اقدامات مؤثری انجام داده است.

در همین خصوص مجتبی فردافشاری دیگر کارشناس محیط زیست 
فوالد مبارکه نیز در تشریح دستاوردهای این ایده اظهار داشت: با 

اجری این پروژه ازاین پس می توان پسماندهای تولیدی نورد گرم را به 
مواد با ارزش افزوده باال و پرکاربرد در حوزه پزشکی )تشخیص و درمان 
سرطان )MRI((، تصفیه آب و پساب )حذف آالینده های آلی و معدنی 
و...( و تصفیه پساب های حاوی مواد خاص تبدیل کرد؛ ضمن این که 
عاوه بر اشتغال آفرینی، از این طریق ساالنه از خروج مقادیر زیادی ارز    

از کشور جلوگیری می شود.
وی اضافه کرد: توسعه همکاری صنعت با دانشگاه و حمایت فزاینده 
از دانشجویان نخبه که باعث افزایش انگیزه و ایجاد کارآفرینی برای 
دانشجویان خواهد بود از دیگر مزایای اجرای این پروژه است که 
مسیری نو را در راستای تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین ایجاد 

خواهد کرد.

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان )سهامی عام( برای سال مالی منتهی 
به 1۴۰۰/12/29 با حضور 7۰.68 درصد سهام داران، 

روز چهارشنبه 1۴۰1/۰۴/29 برگزار شد.
ح  به گزارش خبرنگار فوالد، در ابتدا،  دستور جلسه مجمع به  این شر
گزارش هیئت مدیره و  گردید: استماع  توسط رئیس مجمع قرائت 
بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی، بررسی و تصویب 
صورت های مالی و عملکرد سال مالی، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس 
شرکت برای سال مالی 1۴۰1، اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود، 
گهی های شرکت در سال مالی  تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آ
منتهی به 1۴۰1/1۲/۲۹، تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره، تعیین حق 
حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و سایر مواردی که در صاحیت 

مجمع عمومی عادی باشد.
به دلیل آماده نبودن گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت )سازمان 
حسابرسی(، براساس ماده 1۰۴ قانون تجارت اعام تنفس دوهفته ای 
مصوب شد تا در تاریخ 1۴۰1/۰۵/11 برای تصویب موارد دستور جلسه 

مجمع تصمیم گیری گردد.

مجتبیفردافشاری

محمدرحمتی

درصد
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توسعهفوالددرآرانوبیدگلدرهمهابعادبررسیمیشود ششمیندورهارزیابیملیتحولدیجیتال
باحضورصنایعفوالدیکشور

کبر رضایی، فرماندار آران و بیدگل در نشست بررسی بایدها و  علی ا
کید بر اهمیت توجه  نبایدهای توسعه صنعت فوالد در آران و بیدگل با تأ
به مسائل زیست محیطی و آب به عنوان مهم ترین اصل در توسعه صنعت 
در این خطه گفت: توسعه صنعت فوالد در این شهرستان در همه ابعاد 
بررسی می شود. باید ظرفیت اقلیم منطقه در زمینه توسعه این صنعت 
فوالد و ابهام ها در زمینه مسائل زیست محیطی موردتوجه قرار گیرد.

ششمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال در مهرماه ۱۴۰۱ برگزار و از 
برگزیدگان تقدیر می شود. مهدی شامی زنجانی دبیر علمی این رویداد 
گفت: در این دوره شاهد حضور چشمگیر شرکت های مطرح صنعت 
فوالد کشور، مانند فوالد مبارکه، فوالد خوزستان و فوالد هرمزگان هستیم. 
صنعت فوالد این روزها ارزش تحول دیجیتال و نسل چهارم و پنجم 
انقالب صنعتی را درک کرده و در حال برنامه ریزی در این حوزه است.

خـبــــــــــــــــــر    
خبر بین الملل

چندی پیش در خبرها اعالم شد که قرار است کشور 
هند که دومین فوالدساز دنیا به شمار می رود میزان تولید 

فوالد خود را به دو برابر مقدار کنونی برساند.
هرچند در ابتدا این خبر کمی عجیب وغریب به نظر می رسد، 
ولی وزیر فوالد هند مدعی است که می تواند تا سال ۲۰۳۰ این 

کار را انجام دهد.
نکته مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که عاوه بر 
ایجاد این حجم از ظرفیت یعنی چیزی حدود 1۲۰ میلیون تن 
تولید فوالد در سال، باید هم زیرساخت های مختلف ازجمله 
زیرساخت هایی نظیر تولید انرژی، جاده، ریل و... و هم کل 
کتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی تا  زنجیره فوالد از ا

مباحث مربوط به بازاریابی و فروش در این کشور توسعه یابد.
گر صنعت فوالد کشور هند بخواهد ظرفیت تولید  به عبارت دیگر ا
فوالد را در کشور خود به دو برابر میزان موجود برساند، باید در 
کیفی خطوط تولید ازجمله آهن سازی،  کنار توسعه کمی و 
فوالدسازی و ریخته گری، نورد گرم، نورد سرد و... توسعه را در 
قسمت های دیگر نیز ایجاد کند تا توازن در این صنعت مهم که 

یکی از اصول اجتناب ناپذیر آن است به هم نخورد.
چین؛ نمونه ای موفق از توسعه صنعت فوالد

یکی از کشورهای موفق در زمینه توسعه صنعت، کشور چین 
است که به ویژه در صنعت فوالد موفق شده است نبض بازار 
جهانی را در دست بگیرد. چین طی ۲۰ سال توانست میزان 
تولید فوالد را در کشور خود  به حدی برساند که امروز به عنوان 
مهم ترین تولیدکننده فوالد در دنیا مطرح شود. این کشور پیش 
از این به دلیل نیاز صنایع مختلف خود، مجبور بود حجم زیادی 
از فوالد را وارد کند و به بزرگ ترین واردکننده فوالد در دنیا تبدیل 
شود، ولی امروز کم تر کشوری است که محصوالت مختلف 

فوالدی را از چین وارد نکند.
این حجم از توسعه در صنعت چین  به دالیل متعددی اتفاق 

افتاد که در ادامه آن ها را با هم مرور می کنیم:
1- حمایت، برنامه ریزی، سیاست گذاری، هدف گذاری و رهبری 
دولت برای رسیدن به این حجم از تولید که تا 1.۲میلیارد تن در 
سال نیز گزارش شده است یکی از مهم ترین دالیل رسیدن به 
این جایگاه است. صنعت فوالد کشور چین مهم ترین رکن بازار 
رقابتی فوالد در دنیاست و به دلیل ایجاد مزیت های رقابتی 
مختلفی که حجم زیادی از آن با حمایت دولت این کشور ایجاد 
شده، توانسته عاوه بر کمیت، در کیفیت محصوالت تولیدشده 
نیز گام های مهمی بردارد و عاوه بر قیمت در زمینه کیفیت نیز 

حرف های زیادی در بازار برای گفتن داشته باشد.
که بسیار حائز مهم است  ۲- یکی دیگر از این حمایت ها 
موضوع حمایت های مالی برای ایجاد زیرساخت ها و تأمین 
تجهیزات، بسترسازی و تسهیل گری در این زمینه است. البته 
سرمایه گذاری در حوزه مالی تنها در ارائه تسهیات یا تأمین 
نقدینگی نیست و دولت چین معافیت های مالیاتی و دیگر 
معافیت هایی را نیز برای حمایت از این بخش مهم صنعت 

کشور خود وضع کرده است.
۳- بخـش دیگـر ایـن حمایت هـا مربـوط بـه جهت دهـی و 
سـازمان دهی سـرمایه های انسـانی اسـت. نیـروی انسـانی 
ازجمله مزیت های نسـبی صنعت فوالد این کشـور نیز به شـمار 
مـی رود و ایـن سـرمایه ها هـم در بخـش تولیـد و هـم در بخـش 
پژوهـش بسـیار تأثیرگـذار بـوده و هسـت. بخشـی از این سـرمایه 
انسـانی بایـد بـا آمـوزش مناسـب بـه فعالیت هـای تحقیـق و 
توسـعه بپـردازد. از سـویی، یکـی از مهم تریـن ارکان صنعـت هـر 
کشـور مدیران صنعتی هسـتند که دولـت چین بـرای حمایت از 
صنعت فوالد در این حوزه نیز سـرمایه گذاری هایی برای تربیت 
نیـروی انسـانی انجـام داده اسـت تـا بتواند ایـن حجم توسـعه را 

مدیریـت کنـد.
۴- تأمین انرژی موردنیاز یکی از مسائل مهم در تولید است و 
صنعت فوالد چین با حمایت های دولتی توانسته تا حد زیادی 
آن را به نتیجه برساند. در صنعت فوالد کشور، نه تنها در زمینه 
تهیه و تأمین سوخت های فسیلی بلکه در زمینه استفاده از 
انرژی های تجدیدپذیر ، شاهد اتفاقات خوبی بوده ایم. در این 
زمینه صنعت فوالد چین به نحوی هدف گذاری های خود را 
انجام داده که تا بتواند با به کارگیری استانداردهای جهانی این 

صنعت را تا سال ۲۰۲۷ به صنعتی سبز تبدیل کند.
۵- توجه به صنایع کوچک و تولیدکنندگان خُرد، بسیار در کشور 
چین مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر چین نه تنها در 
صنعت فوالد، بلکه در بسیاری از صنایع دیگر نیز با استفاده از 

این روش توانسته تحوالت بزرگی را رقم بزند.
البته دولت چین اقدامات متنوعی را برای رسیدن صنعت فوالد 
کنون نیز در تاش است  خود به جایگاه فعلی انجام داده و هم ا

تا در زمینه تولید فوالد سبز تحوالتی شگرف را در دنیا رقم بزند.
رشد اقتصادی هند با توسعه صنعت فوالد

دولت هند نیز علی رغم اینکه با چین فاصله زیادی را از نظر حجم 
تولید دارد با استفاده از تجربیات چین و برنامه ریزی هایی که 
انجام داده در تاش است تا از این قافله عقب نماند و جایگاه 
خود را در بازار فروش محصوالت فوالدی در سطح دنیا بهبود 
بخشد. دولت این کشور با تأسیس وزارت فوالد هند در تاش 
است تا از این صنعت حمایت کند و با استفاده از مزیت های 
موجود درآمدهای خود را از این بخش مهم صنعت کشورش 
کشور به ویژه در بخش اقتصاد  بهبود بخشد تا اقتصاد این 

صنعتی، بیشتر از قبل شاهد شکوفایی باشد.
   منبع: دنیای معدن

چین؛ الگویی مناسب برای هند

 در توسعه صنعت فوالد

پـس از ارزیابی های بـه عمل آمـده از سـوی مراجع 
ذی صالح، آزمایشـگاه آهن سـازی فـوالد مبارکه از 
نظـر دقـت و صحـت آزمـون، بیـن آزمایشـگاه هـای 
حـوزه معـدن و صنایع معدنـی کشـور رتبه نخسـت را کسـب کرد.

جـواد حسـن پور، رئیـس آزمایشـگاه آهن سـازی فـوالد مبارکـه، در 
جریـان گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد ضمـن اعـام ایـن خبـر، عملکـرد 
ایـن آزمایشـگاه و نقـش آن در فراینـد تولیـد شـرکت فـوالد مبارکـه را به 

شـرح ذیـل بیـان کـرد:
گانـه بـا  واحـد آزمایشـگاه های فـوالد مبارکـه در چنـد بخـش جدا
فوالدسـازی،  آزمایشـگاه  آهن سـازی،  آزمایشـگاه  عنوان هـای  
آزمایشـگاه محصـول و آزمایشـگاه مرکـزی گواهـی کیفیـت، تحـت 
کـز  نظـر مدیریـت آزمایشـگاه ها مشـغول بـه فعالیـت اسـت. ایـن مرا
زیرمجموعه ای از معاونت تکنولوژی فوالد مبارکه به شـمار می آیند.

آزمایشگاه آهن سازی
ایـن آزمایشـگاه به عنـوان اولیـن آزمایشـگاه در فراینـد فـوالد مبارکـه، 
شـامل بخش هـای آزمایشـگاه گندله سـازی )۰۵(، آزمایشـگاه احیـا 
مسـتقیم 1 )۰۶( و آزمایشـگاه احیـا مسـتقیم ۲ )شـهید خـرازی( 

می شـود.
آزمایشگاه گندله سازی

گندله سـازی واقـع  شـده،  وظایـف   کـه در واحـد   ایـن آزمایشـگاه 
آزمایشـگاهی،  نیازهـای  بـه  دارد:پاسـخگویی  عهـده  بـر  را  زیـر 
جهـت کنتـرل فراینـد تولیـد در قسـمت های انباشـت و برداشـت، 
گندله سـازی، آهک سـازی و دولومیت سـازی؛ انجـام آزمون هـای 
مرتبط بـا محصـوالت تولید شـامل گندلـه، آهـک پختـه و دولومیت؛ 
نمونه بـرداری از مـواد اولیـه ورودی که توسـط قطار حمل می گـردد و 

شـامل کنسـانتره سـنگ آهن و گندلـه خریـداری اسـت.
کـه در آن امـکان  ایـن آزمایشـگاه بـه نحـوی تجهیـز شـده اسـت 
انجـام تسـت های فیزیکـی و شـیمیایی متنوعـی بـر روی نمونه هـای 
گرفته شـده وجود دارد، مانند تسـت بلین، تسـت اسـتحکام فشاری 
گندلـه، تسـت دانه بنـدی تسـت تامبلـر و سـایش، تسـت اندازه گیری 

سـولفور و...     .
ایـن آزمایشـگاه دارای پایلـوت پلنـت بـوده و مجهـز بـه پایلوت هـای 
گندله سازی و احیایی است. این قابلیت امکان بررسی گندله شوندگی 

و احیاپذیـری مـواد اولیـه ورودی بـه شـرکت را فراهـم می کنـد.
آزمایشگاه احیا مستقیم ۱

ایـن آزمایشـگاه در واحـد احیـا مسـتقیم 1 قـرار دارد و وظایـف زیـر را به 
عهـده دارد:نمونه بـرداری و انجـام آزمون هـای مرتبـط بـا گاز طبیعی 

و گازهـای احیایـی؛ آنالیـز شـیمیایی مـواد ورودی و تولیـدی شـامل 
کنسانتره سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی، آهک، دولومیت، انواع 
 )XRF( فروآلیاژهـا و... کـه بـه روش اسـپکتروفتومنری اشـعه ایکـس
انجام می گیـرد؛ انجـام آزمون هـای فـراوری کنسـتانتره از سـنگ آهن 

بـه روش دیویـس تیـوپ.
آزمایشگاه احیا مستقیم 2 )شهید خرازی(:

ایـن آزمایشـگاه در واحـد احیـا مسـتقیم ۲ واقع شـده اسـت و وظایف 
زیـر را بـر عهـده دارد:

 پاسـخگویی بـه نیازهـای آزمایشـگاهی جهـت کنتـرل فراینـد تولیـد 
در قسـمت های احیـا مسـتقیم 1 و ۲؛ نمونه بـرداری و انجـام تسـت 
مـواد اولیـه ورودی و مصرفـی کـه توسـط کامیـون حمـل می گـردد و 
شـامل انـواع مختلـف مـواد ازجملـه کنسـانتره سـنگ آهن، گندلـه، 
آهـن اسـفنجی، انـواع فـرو آلیاژهـا، آهـک، دولومیـت، ُکک، شـمش 
روی، انـواع آلومینیـوم و اسـیدهای مختلـف، سـود سـوزآور، چسـب 

سـیلیکات سـدیم و ... می شـود.
انجام بیش از ۴۰ هزار تست در آزمایشگاه آهن سازی

ـــر مـــوارد ذکرشـــده، در خصـــوص آنالیـــز  آزمایشـــگاه آهن ســـازی عـــاوه ب
نمونه هـــای نســـوز درخواســـتی دفتـــر فنـــی نســـوز، نمونه هـــای ســـنگ 
معـــدن آهـــن درخواســـتی واحـــد امـــور معـــادن و ســـایر نمونه هـــای 

درخواســـتی نواحـــی مختلـــف همـــکاری دارد. درمجمـــوع ماهانـــه 
ــرد. ــام می گیـ ــازی انجـ ــگاه آهن سـ ــت در آزمایشـ ــزار تسـ ــر ۴۰ هـ بالغ بـ

شـایان ذکر اسـت آزمایشـگاه آهن سـازی فوالد مبارکـه که در راسـتای 
ارزیابی دقت و صحت آزمون، در مقایسـه های بین آزمایشـگاهی که 
توسـط مراجع ذی صاح در سـال 1۴۰۰ انجام گرفت رتبـه یک دقت و 

صحت را بـه خود اختصـاص داد.
شـــرکت های  بـــا  آهن ســـازی  آزمایشـــگاه  همـــکاری 

دانش بنیان
آزمایشگاه آهن سـازی برای اولین بار در کشـور در راستای مسئولیت 
اجتماعـی شـرکت بـا شـرکت های دانش بنیـان همـکاری زیـادی 
اسـت.  داشـته  آزمایشـگاهی  تجهیـزات  بومی سـازی  درزمینـه 
به عنوان مثـال می تـوان بـه سـاخت دسـتگاه اسـتحکام فشـاری 
گندلـه و دسـتگاه لینـدر )پایلـوت پلنـت احیایـی(، دسـتگاه بلیـن، 
دسـتگاه نمونه گیری خودکار از کامیون ها و...اشـاره کرد. همچنین 
این واحد طرح های تکمیلی بسـیاری پیـش رو دارد کـه از مهم ترین 
آن هـا می تـوان بـه سـاخت گیـت بازرسـی کامیون هـای ورودی برای 

کنتـرل محموله هـای مـواد اولیـه ورودی بـه شـرکت اشـاره کـرد.
 وی در  پایان از تمامی همکاران خود در ناحیه آهن سازی و مدیریت 

آزمایشگاه ها قدردانی کرد.

کسب رتبه نخسِت دقت و صحت
 توسط آزمایشگاه آهن سازی فوالد مبارکه

در بین آزمایشگاه های حوزه معدن و صنایع معدنی کشور صورت گرفت؛

آزمایشگاه آهن سازی برای اولین بار در کشور 
در راسـتای مسـئولیت اجتماعـی شـرکت بـا 
شـرکت های دانش بنیـان همـکاری زیـادی 
درزمینه بومی سازی تجهیزات آزمایشگاهی 

داشـته اسـت

آزمایشگاه آهن سازی
 واحد احیا مستقیم

 بازنشستگان گنجینه های ارزشمندی از تجربه هستند
در آستانه فرارسیدن سوم مردادماه، روز خانواده 
و تکریـم بازنشسـتگان، مهـدی کفایـت، معـاون 
سرمایه های انسـانی و سازماندهی شـرکت فوالد 
مبارکه گفـت: بازنشسـتگان سـرمایه ها و گنجینه هایـی از تجربه 

هسـتند که بایـد از تجربیات آنـان اسـتفاده کرد.
کـرد: بسـیاری از  گفت وگـو بـا خبرنـگار ایراسـین اظهـار  وی در 
کـه در حـوزه  بازنشسـتگان فـوالد مبارکـه بـا اسـتفاده از تجاربـی 
صنعـت طـی ۳۰ سـال بـه دسـت آوردنـد، بـه کارآفرینـان موفقـی در 
جامعه تبدیل شـدند و این امر برای ما بسیار ارزشـمند است. عاوه 
بر ایـن، به خاطـر داشـتن ِعرقی که به واسـطه صـرف کردن عمرشـان 

در فـوالد مبارکـه داشـته اند، هرگـز مـا را در عرصه هـای مختلـف از 
کـه ایـن میـزان از تعهـد بـه  راهنمایی هایشـان محـروم نکرده انـد 

سـازمان قابل سـتایش اسـت.
کید بر ضرورت حمایت همه جانبه از بازنشستگان  وی در ادامه با تأ
افزود: فوالد مبارکه هیچ گاه چتر حمایتی خود را از سـر بازنشستگان 

و خانواده های عزیزشـان برنخواهد داشت.
معاون سـرمایه های انسـانی شـرکت فوالد مبارکـه خاطرنشـان کرد: 
ما درصددیم که عاوه بر بسترهای موجود، بسترهای مناسب تری 
هـم بـرای حمایـت از بازنشسـتگان ارزشـمند این شـرکت و هـم برای 
اسـتفاده از تجـارب گران سـنگ ایـن عزیـزان ایجـاد کنیـم تـا بتوانیـم 

گوشـه ای از خدمت هایشـان بـه سـازمان را تا حـدی جبـران کنیم.
وی خاطرنشـان کـرد: ایـن عزیـزان نه تنهـا می تواننـد در عرصه هـای 
کنون  تولید و دیگر زمینه ها به فوالد مبارکه خدمت کنند، بلکه هم ا
با انتقال تجربیاتشان به شـرکت های صنعتی، خدمات مهمی را به 
صنعت کشـور ارائـه می کننـد کـه ایـن موضـوع یکـی دیگـر از خدمات 

فـوالد مبارکه به صنعت کشـور اسـت.
کـرد: امـروز خانـواده فـوالد مبارکـه از شـاغلین و  کفایـت تصریـح 
بازنشسـتگان گرفته تا خانواده هایشـان جمعیتی قریب به ۵۰۰ هزار 
نفـر را تشـکیل می دهنـد کـه فـوالد مبارکـه بـه ایـن موضـوع افتخـار 

. می کنـد

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه:

فـوالد مبارکه هیـچ گاه چتـر حمایتـی خـود را از 
سـر بازنشسـتگان و خانواده هـای عزیزشـان 

برنخواهـد داشـت
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خبــــــــــــــــر کوتاه

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه 
سیاست های تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرد، گفت: مرکز 
پژوهش ها بر لزوم انسجام و یکپارچگی سیاست گذاری بازرگانی و صنعتی 
کید دارد. در خصوص سیاست صنعتی در یک  برای حمایت از تولید تأ
گیر، هر نوع مداخله گزینشی دولت به منظور تغییر ساختار تولید  تعریف فرا
به سمت بخش هایی است که انتظار می رود با این مداخله چشم انداز 
روشن تری برای رشد اقتصادی ایجاد کنند.

در آیینی که  با حضور صالحی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران، عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر و  آرش مدیرعامل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر 
در محل دفتر مرکزی راه آهن جمهوری اسالمی برگزار شد تفاهم نامه  
احداث خطوط فرعی ریلی بین شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، 
شرکت گل گهر و شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر به 
امضا رسید.

 خـبــــــــــــــــــر    

لزومیکپارچگیسیاستگذاریبازرگانیوصنعتی
برایحمایتازتولید

امضایتفاهمنامههمکاریسهجانبهراهآهنکشور،
شرکتگلگهروشرکتتوسعهعمران

مالــی  صورت هــای  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
1۴۰۰ خــود را در  12ماهــه  )حسابرسی نشــده( 
ــال  ــرکت در س ــن ش ــرد. ای ــر ک ــدال منتش ــامانه ک س
گذشــته عملکــرد مناســبی از خــود نشــان داد. در بــازار ســهام، 
»فــوالد« پــس از »فــارس« به عنــوان دومیــن نمــاد بــزرگ بــا 
ارزش بــازار 333.1 هــزار میلیــارد تومــان شــناخته می شــود. 
در ادامــه بــه بررســی عملکــرد 1۴۰۰ ایــن نمــاد بورســی پرداختــه 

شــده اســت.

دومین نماد بزرگ بازار سهام  
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در اواخر سال 1۳۶۹ به صورت شرکت سهامی 
خاص تأسیس شد و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به 

ثبت رسید. این شرکت در دی ماه 1۳۷۲ به بهره   برداری رسید.
سهام شرکت فوالد مبارکه در اسفندماه 1۳8۵ در بورس اوراق بهادار 
پذیرفته شد و مورد معامله قرار گرفت. بیشترین میزان سهام فوالدمبارکه 
در اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به 
میزان1۷.۲ درصد است. این شرکت گندله، آهن اسفنجی، تختال، 
کاف گرم، کاف سخت سرد، کاف قلع اندود، کاف گالوانیزه و کاف 
رنگی تولید می کند. ظرفیت اسمی ساالنه محصوالت »فوالد« به این 
شرح است: گندله: ۷.۴ میلیون تن؛ آهن اسفنجی )مبارکه و سبا(: ۹.۵ 
میلیون تن؛ تختال )مبارکه و سبا(:8.8 میلیون تن؛ کاف گرم )مبارکه و 

سبا(: ۶.۷۵۰ میلیون تن؛ کاف سرد:1.۷ میلیون تن؛ کاف قلع اندود: 
11۰ هزار تن؛ کاف گالوانیزه: ۲۰۰ هزار تن؛کاف رنگی: 1۳۵ هزار تن.

نحوه قیمت گذاری مواد اولیه
در گزارش تفسیری شرکت آمده است که در سال 1۴۰۰ نرخ خرید کنسانتره 
سنگ   آهن، گندله و آهن اسفنجی براساس توافق شرکت های فوالدی 
و معدنی به صورت ضریبی از قیمت شمش فوالد خوزستان محاسبه 
شده است که در دوره   های سه ماهه اعام می شود. به همین منظور، 
سقف قیمت کنسانتره سنگ آهن در سال 1۴۰۰ برمبنای 1۹ درصد شمش 
خ گندله بر مبنای ۲۶ درصد شمش فوالد  فوالد خوزستان، سقف نر
خوزستان و آهن اسفنجی برمبنای ۵8 درصد شمش فوالد خوزستان 
بوده است. »فوالد« برای سال 1۴۰1 پیش بینی کرده که ضریب کنسانتره 
سنگ آهن و گندله تغییری نداشته باشد و ضریب آهن اسفنجی به 

۶۵ درصد افزایش یابد.
چالش      های مهم شرکت فوالد مبارکه

یکی از مهم ترین چالش   هایی که فوالدسازان با آن مواجه اند محدودیت 
مصرف برق در تابستان و گاز در زمستان است. فوالدمبارکه نیز همچون 
سایر هم گروهی   ها در این خصوص با مشکاتی روبه روست و این امر از 
میزان تولیدات شرکت کاسته است.  از طرفی، محدودیت شرکت برای 
کیفیت نیز دیگر چالش مهم شرکت  تأمین کنسانتره سنگ آهن و گندله با
است. یکی دیگر از مشکاتی که بر روند سوددهی »فوالد« اثرگذار است، 

نرخ حمل ونقل است.
 افزایش سرمایه »فوالد«

آخرین افزایش سرمایه شرکت فوالدمبارکه به تیرماه 1۴۰۰ بازمی گردد. در 
آن زمان، سرمایه شرکت از۲۰.۹ هزار میلیارد تومان به۲۹.۳ هزار میلیارد 

تومان افزایش یافت. محل تأمین مالی برای افزایش سرمایه سود انباشته 
و اندوخته بود. در اسفندماه 1۴۰۰ براساس پیشنهادهای هیئت مدیره، 
»فوالد« تصمیم به افزایش سرمایه از مبلغ ۲۹.۳  هزار میلیارد تومان به 
مبلغ ۵۷ هزار میلیارد تومان )افزایش سرمایه ۹۵درصدی( از محل سود 
انباشته گرفت. در تیرماه 1۴۰۰ شرکت مجوزهای افزایش سرمایه مذکور را 

از سازمان بورس دریافت کرد.
در اطاعیه شرکت آمده است که درصورت برگزاری مجمع عمومی 
فوق العاده پس از انتشار صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی 
منتهی به ۲۹/ 1۲/ 1۴۰۰، تصویب افزایش سرمایه منوط به کفایت سود 
انباشته سال 1۴۰۰ با لحاظ کردن آثار بندهای اظهارنظر حسابرس نسبت 

به صورت های مالی سال مذکور است.
   منبع: دنیای اقتصاد

درخشش »فوالد« در 1400

پیشرفت کشور در عرصه های مختلف 

مدیون صنعت فوالد است

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد گفت: پیشرفت 
فعلی کشور در عرصه های مختلف مرهون و مدیون صنعت 
فوالد و کسانی است که ابتدای کار آن را پایه گذاری کردند و به 

این مرحله رساندند.
به گزارش ایراسین، هم زمان با روز عید سعید غدیر، به همت 
صندوق بازنشستگی فوالد، پیشکسوتان صنعت فوالد کشور در 
نخستین آیین تجلیل از چهره های ماندگار صندوق بازنشستگی 
فوالد در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما گرد هم آمدند.

حسین عامریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد در 
سخنانی در این مراسم با تبریک عید سعید غدیر خم با بیان اینکه 
اولین هدف ما از برگزاری این همایش این است که برای آینده، 
ایرانی سربلند داشته باشیم افزود: بازنشستگان عزیز صندوق 
فوالد، چه آن هایی که در معادن در سخت ترین شرایط کاری 
خدمت کرده اند و چه آنانی که در صنایع معدنی و فوالدی سال ها 
تاش کرده اند در واقع زنجیره ای را شکل دادند تا صنعت و معدن 
کشورمان شکوفا شود و این موضوع نشان دهنده عشق و عاقه 

فراوان آنان به کشورشان است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد با اشاره به اینکه صندوق 
فوالد مفتخر به تکریم بازنشستگان خود است گفت: پیشرفت 
فعلی کشور در عرصه های مختلف مرهون و مدیون صنعت 
فوالد و کسانی است که ابتدای کار آن را پایه گذاری کردند و به 

این مرحله رساندند.
وی افزود: عرصه فوالد عرصه ویژه ای است و از کسانی که اثر 
ماندگار از خود گذاشتند و توسعه و پیشرفت را رقم زدند باید 

قدردانی کرد.
عامریان تصریح کرد ما وظیفه داریم قدردان ایثار و ازخودگذشتگی 
بازنشستگان و چهره های ماندگار صندوق باشیم و می خواهیم 
با تجلیل از چهره های ماندگار برای نسل فعلی و آیندگان هم 

الگو بسازیم.
وی ادامه داد هدف ما این است که در نسل فعلی و آینده هم 
شاهد زایش چهره های ماندگار باشیم. ما می خواهیم افتخارات 
صندوق بازنشستگی فوالد را به جامعه شناسانده و معرفی کنیم.
عامریان گفت امیدواریم سایه این عزیزان مستدام و دعای خیر 
آن ها همواره همراه ما باشد و ما بتوانیم اهداف صنعت فوالد را 

دنبال کنیم.
در این مراسم که احمدخانی نوذری معاون اقتصادی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خانم داوری مدیرکل حقوقی وزارت 
کار، مدیرکل گزینش وزارت کار، تیموری مدیرعامل سایپا، برقراری 
مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر، عامریان مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی فوالد و شمار دیگری از مسئوالن بلندپایه و 
همچنین بازنشستگان صندوق از شهرهای مختلف و شماری 
از اعضای کانون های بازنشستگی حضور داشتند، لوح تقدیر 
و هدایای و تندیس ۲۴ چهره ماندگار و 1۰ نفر ایثارگر صندوق که 

اغلب آن ها از چهره های شاخص حوزه معدن هستند اهدا شد.
شایان ذکر است این مراسم با استقبال فراوان بازنشستگان 
صندوق از شهرهای مختلف همراه بود و این عزیزان از اینکه برای 
اولین بار بزرگان و پیشکسوتان صندوق فوالد تجلیل شدند ابراز 
خرسندی کردند. ۲۴ چهره ماندگار صندوق بازنشستگی فوالد 
که در این مراسم تجلیل شدند به این شرح است: ایرج اصانی 
قائم مقام وقت شرکت ملی فوالد و مدیرعامل اسبق شرکت 
ذوب آهن اصفهان، محمدحسن عرفانیان مجری طرح شرکت 
فوالد مبارکه، عبدالوهاب ادب آوازه رئیس انجمن جوشکاری، 
رضا اشرف سمنانی قائم مقام وقت دفتر همکاری های فنی و 
اقتصادی ذوب آهن اصفهان، سید اردشیر افضلی معاون سابق 
بهره برداری ذوب آهن اصفهان، رئوف پرتوی سرپرست اسبق 
طراحی واحدهای معدنی شرکت ملی فوالد ایران، رئوف پالیزدار 
معاون اسبق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران، محمد پیشوا پژوهشگر رتبه اول وزارت صنایع و معادن، 
منوچهر توفیقی رئیس اسبق هیئت مدیره گروه صنعتی فوالد 
اهواز، علی اصغر چیت ساززاده طراح طرح جامع فوالد ایران، علی 
خزایی تبار مؤلف 1۰۰ جلد تألیفات در حوزه عمران و نقشه برداری، 
ایرج سلطانی پژوهشگر نمونه صنعت و معدن، مسعود شایق 
مدیر اسبق ترابری ذوب آهن اصفهان، محمود شیری مدیرعامل 
اسبق شرکت های صنایع مس و پتروشیمی، علی صادقی معاون 
اسبق بهره برداری فوالد میبد، اسماعیل فتوت رکورددار و قهرمان 
ورزشی، مجتبی فردیار مسئول اسبق بازسازی کوره های بلند 
ذوب آهن اصفهان، محمدرضا فرقدانی معاون اسبق تولید 
ذوب آهن اصفهان، سروش کامیاب از مدیران راه اندازی فوالد 
مبارکه، سیروس مؤتمن مدیر برگزیده توسعه فوالد کشور، مهدی 
نصرآزادانی معاون اسبق برنامه ریزی ذوب آهن اصفهان، غامرضا 
نوری هنرمند و فعال فرهنگی، احمدعلی هراتی نیک مدیرعامل 
اسبق فوالد خوزستان، مهناز همدانی زاده نویسنده بیش از 

۵ جلد کتاب.

 برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت دوم 
گهی  شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه طبق آ
دعوت مورخ 1۴۰1/۰۴/13 در ساعت 1۴ روز یک شنبه 
1۴۰1/۰۴/26 با حضور 72۰ نفر از مجموع 13۰۰7 نفر اعضای تعاونی 
و همچنین نمایندگان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و حسابرس 
مستقل در محل سالن همایش نگین نقش جهان سپاهان شهر 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد در ابتدای مجمع، منوچهر نیک فر رئیس 
هیئت مدیره تعاونی مصرف از طرف مقام دعوت کننده با توجه به 

رسمیت جلسه نسبت به افتتاح جلسه اقدام و سپس هیئت رئیسه 
مجمع از طریق رأی گیری انتخاب شدند.

گهی دعوت منتشره تعداد 1۴ بند در دستور جلسه قرار  در ادامه طبق آ
گرفت که اهم این مصوبات عبارت اند از:

گردید از  1 - صورت های مالی سال 1۴۰۰ به تصویب رسید و مقرر 
مجموع 1۶۷ ریال سود قابل تقسیم سال 1۴۰۰ به ازای هر سهم مبلغ 
یک صد ریال سود به ازای هر سهم ظرف مدت ۵ ماه آینده بین اعضا 

تقسیم گردد.
۲ - سهام متعلق به شرکت تعاونی مصرف در شرکت های آتیه فوالد 

نقش جهان و کارگزاری مبین سرمایه به صورت قدرالسهم طرف ۳ ماه 
آینده بین اعضا تقسیم گردد.

۳ - بودجه سال 1۴۰1 به تصویب مجمع عمومی رسید.
۴- نسبت به انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اخذ رأی به عمل آمد و 
درنتیجه فیض اله لشکری به عنوان بازرس اصلی و آقای ژوبین قاسمی 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
کار  دستور  در  مجمع  تکالیف  به عنوان  نیز  مصوبات  سایر   -  ۵
هیئت مدیره و بازرس تعاونی جهت بررسی و ارائه گزارش در مجامع 

آتی قرار گرفت.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد 
در همایش تجلیل از بازنشستگان فوالد:

تن( میــزان فروش ســه محصول اصلی فوالد )

ضرایب بااهمیت شــرکت فوالد مبارکه طی 5 ســال اخیر

محصوالت سرد

محصوالت پوشش دار

محصوالت گرم

محصوالت سرد )صادراتی(

محصوالت پوشش دار )صادراتی(

محصوالت گرم )صادراتی(

جمع

یال( فروش )میلیون ر

یال( بهای تمام شده )میلیون ر

یال( سود ناخالص )میلیون ر

حاشیه سود ناخالص )درصد(

یال( سود عملیاتی )میلیون ر

حاشیه سود عملیاتی )درصد(

یال( سود خالص )میلیون ر

حاشیه سود خالص )درصد(

379,000

88,000

1,353,000

0

5,000

33,000

1,858,000

1,456,266,489

-701,949,251

754,317,238

52

723,577,220

50

755,529,158

52

1,458,000

290,000

4,411,000

0

27,000

1,233,000

7,419,000

774,036,745

-406,302,318

367,734,427

48

355,411,439

46

382,775,011

49

357,000

87,000

1,208,000

0

4,000

337,000

1,993,000

391,458,791

-225,458,652

166,000,139

42

152,586,613

39

147,959,808

38

378,000

65,000

1,085,000

0

5,000

294,000

1,827,000

234,757,238

-124,803,148

109,954,090

47

119,338,522

51

122,305,172

52

371,000

69,000

831,000

0

7,000

345,000

1,623,000

158,021,839

-85,261,468

72,760,371

46

67,293,542

43

60,316,782

38

352,000

69,000

1,287,000

0

11,000

257,000

1,976,000

1,459,000

265,000

4,744,000

16,000

67,000

1,169,000

7,720,000

1,356,000

253,000

4,521,000

84,000

27,000

1,339,000

7,580,000

1,399,000

268,000

4,170,000

14,000

13,000

851,000

6,715,000

بهار     1401

1400

سال 1400

1399

زمستان 1400

1398

پاییز  1400

1397

تابستان 1400

1396

سال 1398سال 1398سال 1399بهار    1400
شرح

شرح

محصوالت

محصوالت

عملکرد سال گذشته فوالد مبارکه بررسی شد؛
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تصمیمات کوتاه مدت؛

 بالی جان صادرکنندگان فوالد

واردات میلگردهای روسی

 به بازار ایران صحت ندارد

سرمایهگذاریایمیدرو؛افزایشاشتغالوکاهشمحرومیتپیشنهاداتاقایرانبرایتوسعهصادرات

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سرمایه گذاری ایمیدرو در مناطق 
محیط زیست  برای  نباید  سرمایه گذاری  این  کرد:  کید  تأ کشور  محروم 
آسیب رسان باشد و باید با در نظر گرفتن سالمت محیط زیست اقدامات 
الزم انجام شود.وی با اشاره اظهارات رئیس هیئت عامل ایمیدرو مبنی 
بر رشد ۳۰ درصدی صادرات محصوالت فوالدی در فروردین امسال به 
گفت: این اقدام مسئوالن ایمیدرو در  نسبت مدت مشابه سال گذشته، 
افزایش صادرات محصوالت فوالدی بسیار ارزشمند است.

اتاق  گفت:  ایران  بازرگانی  اتاق  هیئت رئیسه  عضو  کاشفی،  کیوان 
راهکارهای  مجموعه  دارد  نظر  در  رئیس جمهوری  کید  تأ بنابر  ایران 
کشور را تهیه و در اختیار دولت قرار  پیشنهادی برای توسعه صادرات 
دهد. اجرای نهضت ملی مسکن، چگونگی رسیدگی به طرح های 
از سوی  که  نیمه تمام و در نهایت تقویت صادرات موضوعاتی بود 
گرفت و از اتاق ایران خواست  کشور مورد توجه قرار  رئیس جمهوری 
تا درباره آن ها نظرات مشورتی و راهکارهای اجرایی خود را ارائه دهد.

خبـــــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: با وجود بهبود 
نسبی شرایط صادرکنندگان در دولت سیزدهم، همچنان اتخاذ 
گهانی و کوتاه مدت در بخش فوالد، شرایط  برخی تصمیمات نا

را برای صادرکنندگان دشوار کرده است.
به گزارش ایراسین، محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات 
ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، اظهار 
داشت: در دولت سیزدهم صندوق ضمانت صادرات، امور 
نمایشگاه ها و شورای عالی صادرات به سازمان توسعه تجارت 
گذار شد. نهادها و حوزه هایی که جدایی آنها از سازمان توسعه  وا
تجارت، مشکاتی را در عرصه صادرات ایجاد کرده بود اما به 
 رغم همه تاش های صورت گرفته برای تسهیل صادرات، هنوز 
سایر دستگاه ها همکاری الزم و کافی را با سازمان توسعه تجارت 
نداشته و این عدم همکاری، مانع به ثمر نشستن تاش ها بوده 

است.
وی مساله بعدی صادرکنندگان را عدم ثبات در تصمیمات و 
سیاست ها دانست و گفت که این بی ثباتی در تصمیمات مانع از 
آن شده است که صادرکنندگان دست کم بتوانند برای شش ماه 

آینده خود برنامه ریزی کنند.
الهوتی در ادامه افزود: ما امیدوار بودیم که تصمیمات خلق الساعه 
در این دولت کاهش پیدا کند اما در ابتدای سال با وضع عوارض 
صادراتی بر زنجیره فوالد مواجه شدیم و پس از سه ماه این عوارض 
لغو شد. در حالی که به صادرات باید به عنوان یک فرآیند نگریسته 
شود؛ اینکه ابتدا مسیر مسدود شود و سپس سیاستگذاران پی 

به اشتباه خود ببرند و مسیر را بازکنند، راه به جایی نخواهیم برد.
ضرورت توجه به هشدارها و پیشنهادات بخش 

خصوصی
موضوع دیگری که الهوتی برآن دست گذاشت، ضرورت توجه به 
هشدارها و پیشنهادات بخش خصوصی بود. وی در این خصوص 
گفت:برای مثال، موضوع تغییر نرخ ارز در محاسبات گمرکی در دی 
ماه توسط اتاق تهران مطرح شد و مقرر شد که پیش از آن تعرفه ها 
تعدیل شود. اما مشاهده کردیم که در ماه های گذشته به این 
درخواست توجهی نشد و حاال دولت با تدوین الیحه ای درصدد 
حل این مساله برآمده است. بنابراین در شرایطی که مشخص 
نیست، ماندگاری سیاست ها تا چه زمانی است، صادرکنندگان 

چگونه می توانند به تجارت بپردازند؟
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران سپس به مساله نرخ گذاری 
کاالهای صادراتی غیر بورسی اشاره کرد و گفت که تا زمانی که 
چند نرخی بودن ارز حل نشود، مساله نرخ گذاری این کاالها نیز 

برطرف نخواهد شد.

به گزارش صنایع، روح اله لطیفی در خصوص واردات 
با  داشت:  اظهار  کشور،  به  روسیه  از  فوالدی  محموله 
بررسی های انجام شده و کنترل داده های گمرکی از ابتدای 
کنون هیچ میزان میلگرد روسی به کشور وارد نشده  امسال تا

است.
به گزارش صنایع، گفتنی است، در روزهای گذشته خبری مبنی 
بر ورود ۵۰ هزار ُتن میلگرد از روسیه به بازار ایران منتشر شد که 
کنش فوالدسازان را به دنبال داشت و سخنگوی گمرک هم  وا

این موضوع را رد کرد.
با بررسی بازار میلگرد روسیه استنباط می شود که شاخص قیمت 
میلگرد داخلی روسیه در محدوده ۴۴ هزار و ۵۰۰ روبل معادل ۶۵۴ 
دالری در تن است که با در نظر گرفتن ۲۰ درصد ارزش افزوده، 
واردات آن به کشور باقیمت دالر نیما و احتساب هزینه حمل ۵۰ 
دالر در تن، اقتصادی خواهد بود. اما از طرفی تأیید ثبت سفارشات 
واردات طبق فرایند، توسط سازمان های صمت استان و بر اساس 
ضوابط اباغی ستاد مرکزی و دولت صورت می گیرد. بر اساس 
این مقررات و با توجه به مازاد عرضه داخلی، میلگرد در گروه ۴ 
واردات دسته بندی شده و تأیید ثبت سفارش و واردات آن به 

کشور غیرمجاز است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران مطرح کرد؛

سخنگوی گمرک:

پروژه افزایش ظرفیت توسعه پارک های انباشت و 
برداشت ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه به 

پیشرفت 3۰ درصدی رسید.
رضا خادم کیمیایی مدیر اجرای پروژه های آهن سازی این خبر را داد و در 

همین خصوص به سؤاالت خبرنگار فوالد پاسخ داد.
در خصوص هدف اجرای این پروژه بیشتر توضیح دهید.

با عنایت به هدف گذاری فوالد مبارکه برای حفظ سهم بیش از ۴۵ 
درصدی خود در تولید فوالد کشور و افزایش ظرفیت شرکت مادر، این 
پروژه تعریف شد تا بتواند در آینده نیز همچنان نیاز واحدهای احیا 
مستقیم و درنهایت فوالدسازی را تأمین کند. به طورکلی هدف از اجرای 
این پروژه هم راستایی این ناحیه در راستای برنامه های فوالد مبارکه برای 

افزایش ظرفیت تولید است.
در این پروژه توسعه چه قسمت هایی در دست اجراست؟
محدوده توسعه فوق به دو بخِش اصاح و تکمیل پارک های انباشت 
و برداشت و خطوط انتقال مواد موجود و احداث مجموعه انباشت و 

برداشت و خطوط انتقال مواد جدید تقسیم می شود.
در بخش اول در راستای افزایش ظرفیت پارک های موجود طول 
پارک های ۳ و ۴ و ۵ افزایش یافته که منجر به افزایش طول نوار نقاله ها 
و توان درایو یونیت های مربوطه و طول ریل ماشین برداشت و سایر 
تجهیزات مرتبط شده است. همچنین پارک صفر که تنها به عنوان پارک 

اضطراری مورداستفاده قرار می گرفت افزایش ظرفیت یافته است.
در طرح جدید، پارک های قبلی به منظور افزایش ظرفیت ذخیره مواد 
اولیه به پارک مکانیزه تبدیل می شود و در بخش دوم به منظور تغذیه 

مگامدول های واحد احیا مستقیم شماره ۲ )واحد احیا شهید خرازی( 
مطابق طرح، دو پارک جدید به عرض حدود ۴۷ متر و طول حدود 1۰۰۰ 

متر ایجاد خواهد شد.
غیر از افزایش ظرفیت، موارد دیگری هم در نظر گرفته شده 

است؟
 بله. هم زمان با اجرای این پروژه، بستر ریلی الزم جهت نصب 
که  ماشین آالت جدید انباشت و برداشت نیز طراحی شده است 
به طور هم زمان اجرا می گردد. با توجه به استراتژیک بودن پروژه برای 
شرکت فوالد مبارکه و محدودیت زمان اجرای آن، بافاصله پس از 
اباغ قرارداد در اواخر سال گذشته توسعه آهن سازی اقدام به برگزاری 
جلسات منظم و برنامه ریزی دقیق با حضور کلیه عوامل ذی ربط نمود 
که خوشبختانه به موازات این کار فعالیت های مهندسی و تأمین پروژه 

نیز آغاز گردید.
در جریان اجرای پروژه چقدر از ظرفیت های داخلی 

استفاده شده است؟
کثری از توانمندی های شرکت های  کید بر استفاده حدا با توجه به تأ
داخلی، ترتیبی اتخاذ شده است که بخش اعظم موارد مربوط به تأمین  
و ساخت قطعات با استفاده از ظرفیت های شرکت های سازنده داخلی 
انجام شود. ضمن اینکه بخش زیادی از تجهیزات پروژه ساخته یا تأمین  

شده است.
پروژه ازنظر زمان بندی در چه وضعیتی قرار دارد؟

در حال حاضر پروژه داری پیشرفت فیزیکی حدود ۳۰ درصد و تقریبا 
مطابق برنامه است.

کنون چه اقداماتی در این راستا انجام  شده است؟ تا
مهم ترین فعالیت های انجام شده عبارت اند از: پیشرفت ۶۰ درصدی 
کثر دیسپلین ها؛ تکمیل  فاز مهندسی پروژه و آغاز مهندسی خرید در ا
جوشکاری ریل اسکراپر در 1۰۰ متر اول پارک صفر موجود؛  تکمیل 
فونداسیون و ریل گذاری ماشین بوم ریکایمر به طول 1۰۰ متر در 
پارک های 1 و ۲ موجود؛  جمع آوری خرسک های انباشته شده در 
محوطه پارک دوم منطقه شهید خرازی به طور کامل و آغاز عملیات 
ک ریزی  ک برداری/ خا تسطیح؛ پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات خا
و تسطیح جاده ها؛  پیشرفت ۹8 درصدی عملیات اجرایی منهول ها 
/کاندئیت بانک های دفنی در منطقه شهید خرازی؛  پیشرفت ۹۶ 
درصدی عملیات ساختمانی و سیویل ساختمان ریکایمر در منطقه 
شهید خرازی؛  پیشرفت ۴۰ درصدی عملیات ساختمانی و سیویل 
کر در منطقه شهید خرازی؛  پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات  ماشین استا
ساختمانی و سیویل ساختمان این برق جدید؛ آغاز عملیات جوشکاری 
کر( و ماشین برداشت )ریکایمر( در  ریل های ماشین انباشت )استا

منطقه شهید خرازی.
سخن پایانی؟

 از مهم ترین موارد موردنظر در هر پروژه می توان به همکاری سایر 
واحدهای مرتبط و رعایت نکات ایمنی برای نیروی انسانی و تجهیزات 
کنون به خوبی رعایت شده است؛  اشاره کرد که خوشبختانه این مهم تا
بنابراین از همه عوامل ذی ربط که در این راستا همکاری دارند، صمیمانه 
قدردانی می نماییم و امیدواریم پروژه با باالترین کیفیت در زمان مقرر 

به پایان برسد.

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه؛

ممیزان داخلی، مسیر تداوم موفقیت ها را هموار می کنند
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه گفت: این شرکت از 
بدو تأسیس، در مسیر تعالی قرار داشته و همواره 
برنامه ریزی های زیادی برای رسیدن به جایگاهی 
متعالی در دستور کار خود قرار داده است. بدون شک در این مسیر، 
ممیزان داخلی هستند که تداوم موفقیت های شرکت را رقم می زنند.

محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه، در 
اختتامیه گردهمایی سه روزه ممیزان داخلی این شرکت اظهار کرد: یکی 
از اقدامات موردنیاز برای رسیدن به تعالی در سازمان هایی نظیر فوالد 
مبارکه ممیزی در امور مختلف سازمان است که این موضوع اهمیت 
کار ممیزان داخلی را نشان می دهد. ممیزان داخلی باید مأموریت های 
کیفیت  که تولید محصوالت با سازمانی خود را به خوبی انجام دهند، چرا
و بسیاری از موضوعاتی از این قبیل، در بیشتر اوقات، با دقت به نکاتی 
ساده حاصل می شود و در صورت رعایت نکردن همین نکات ساده، 

گاهی خسارت های سنگینی برای سازمان به وجود می آید.

نظارت، یکی از مهم ترین ارکان مدیریت در سازمان هاست
مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه نیز در اختتامیه گردهمایی ممیزان داخلی این شرکت با بیان 
اهمیت کار ممیزان داخلی اظهار کرد: یکی از کارهایی که می تواند در 
مدیریت سازمان ها و رسیدن به اهداف سازمانی و تحقق آن ها مؤثر باشد، 
نظارت است. نظارت عاوه بر صنعت، در همه شئون زندگی کاربرد دارد و 
یکی از ضروریات موردنیاز انسان است. این موضوع به حدی مهم است 
که حتی موضوع نظارت در آیات قرآن و روایات اهل بیت )علیهم السام( 

کید قرار گرفته است. نیز مورد تأ
وی افزود: نظارت در سازمان که کار اصلی ممیزان برای سنجش میزان 
رسیدن به اهداف سازمانی است یکی از انواع نظارت هایی است که 
کید فرموده است. به همین  خداوند در دستورات دین اسام، به آن تأ
گر ناظران در سازمان به درستی مأموریت های محوله را انجام  خاطر ا

دهند، سعادت سازمان محقق می شود.

ممیزی سازمان با استفاده از  83 نفر از ممیزان داخلی
علی کیانی رئیس سیستم های مدیریت کیفیت و سرآمدی شرکت فوالد 
مبارکه در اختتامیه گردهمایی ممیزان داخلی این شرکت با ارائه گزارشی 
از اقدامات برنامه ریزی شده در زمینه ممیزی داخلی اظهار کرد: قرار 
است برنامه ممیزی داخلی شرکت فوالد مبارکه از 8 تا ۲۹ مردادماه با 1۶8 
نفر روز و با استفاده از 8۳ نفر متشکل از سرممیزان و ممیزان داخلی، در 

سطح شرکت انجام شود.
افزود:  ممیزی  محدوده  مدیریتی  استانداردهای  بیان  با  وی 
استانداردهایی نظیر ایزو ۹۰۰1، 1۴۰۰1، ۴۵۰۰1،۵۰۰1، 1۰۰۰۲،1۰۰۰۴، 1۰۰1۵، 

۳۰۴۰1 و ۳1۰۰۰ در دستور کار ممیزان قرار گرفته است.
در این گردهمایی، پنلی تخصصی با موضوع بررسی نکات مهم در ممیزی 
داخلی با ارائه جمعی از معاونین و مدیران شرکت فوالد مبارکه برگزار 
شد. همچنین در حاشیه اختتامیه این گردهمایی سه روزه از سه نفر از 

ممیزین فعال در این گردهمایی تجلیل به عمل آمد.

 بـا توجـه بـه اسـتراتژیک بـودن پـروژه بـرای 
شـرکت فـوالد مبارکـه و محدودیـت زمـان 
اجرای آن، بالفاصله پـس از ابالغ قـرارداد در 
اواخر سال گذشته توسعه آهن سـازی اقدام 
بـه برگـزاری جلسـات منظـم و برنامه ریـزی 
دقیق با حضور کلیه عوامل ذی ربط نمود که 
خوشبختانه به موازات این کار فعالیت های 

مهندسـی و تأمیـن پـروژه نیـز آغـاز گردید

یکـی از اقدامـات موردنیـاز بـرای رسـیدن بـه 
تعالـی در سـازمان هایی نظیـر فـوالد مبارکـه 
ممیـزی در امـور مختلـف سـازمان اسـت کـه 
ایـن موضـوع اهمیـت کار ممیـزان داخلـی را 

نشـان می دهـد

پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه توسعه انباشت و برداشت ناحیه آهن سازی
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خبر  کوتاه

موجودی فوالد ساختمانی در بازار چین به دلیل کاهش تولید 
کارخانه ها در چند هفته اخیر پایین آمده، ولی این کاهش موجودی 
که بحران بازار مسکن چین بر  بازار کمکی به قیمت ها نکرده؛ چرا
تقاضای مصرف کننده های مقاطع فوالدی به شدت تأثیر گذاشته است؛ 
ازاین رو قیمت ها نزولی است. در ماه جاری نیز گرمای هوا در برخی نقاط 
این کشور به رکود بازار مسکن پیوسته و وضعیت بازار را بدتر کرده است.

کاالها به داخل  کاهش سطح آب در رودخانه راین، جریان  با ادامه 
کمبود آب، ضمن ایجاد مشکالت تأمین  کاهش است.  اروپا در حال 
فرآورده های نفتی در سوئیس، باعث می شود حداقل دو نیروگاه در 
کنند. رودخانه  آلمان نتوانند تمام زغال سنگ موردنیاز خود را تأمین 
کیلومتر( از سوئیس به دریای  راین به طول تقریبی 8۰۰ مایل )۱288 
کاال از طریق اروپای داخلی  شمال می رود و برای انتقال ده ها میلیون تن 
استفاده می شود.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه    

بازارفوالدساختمانیچینتحتفشار کاهشآبمهمترینرودخانهاروپا

اهدای نشان برتر به شرکت فوالد هرمزگان

مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری ضمن بازدید از گروه صنایع 
خودروسازی عقاب افشان )اسکانیا(، بزرگ ترین 
تولیدکننده خودروهای سنگین حمل مسافر درون و برون شهری 
کشور، بر اراده شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری جهت تأمین 
پایدار تمامی نیاز صنایع خودروسازی کشور به محصوالت گالوانیزه 

کید کرد. تأ
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، حمید 
شجاعی مدیرعامل این شرکت، هدف از این بازدید را تعامل، هم افزایی و 
کیفیت  همکاری در راستای تأمین نیازهای فنی و محصوالت گالوانیزه با

گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشـان کـرد: رویکرد 
شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری در تعامـل بـا صنایـع 
خودروسـازی کشـور قطـع وابسـتگی صنایـع خودروسـازی کشـور از 

واردات محصـوالت گالوانیـزه اسـت.
کرد نشست های فنی مشترک با شرکای  شجاعی اظهار امیدواری 
خودروساز در سراسر کشور در چنین سطحی موجب هم افزایی و بهبود 
روند تولید در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و درک صحیح از 

انتظارات صنایع خودروسازی گردد.
بنابر این گزارش، در جریان این بازدید، مرادی مدیر کارخانه گروه 
خودروسازی عقاب افشان نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیران 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در خطوط تولید کارخانه 
عقاب افشان، توضیحات مبسوطی درخصوص فرایند تولید و چالش های 
این شرکت در زمینه تأمین ورق گالوانیزه برای کارشناسان گروه فنی 

شرکت ورق خودرو ارائه کرد.
وی در ادامـه افـزود: بـا ظرفیـت و تنـوع سـبد محصـوالت گالوانیـزه 
خودرویـی موجـود در شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری 
تأمیـن همـه نیـاز گـروه خودروسـازی عقاب افشـان به سـهولت قابل 

انجـام اسـت کـه ایـن امـر از خـروج میـزان قابل توجهـی ارز از کشـور 
جلوگیـری می کنـد و در هزینه هـای تولیـد ایـن قبیـل خودروهـا نیـز 

صرفه جویـی می شـود.
 در جریان این بازدید، مقرر شد نمونه های گریدهای جدید محصوالت 
گالوانیزه استحکام باال و فوق کششی و گریدهای ویژه که شرکت ورق خودرو 
اخیرا با بهینه سازی خط تولید خود قادر به تولید آن ها گردیده جهت 
انجام آزمایش های تخصصی به گروه خودروسازی عقاب افشان ارسال 

گردد.
گفتنی است شرکت خودروسازی عقاب افشان یکی از موفق ترین 
تولیدکننده های اتوبوس بین شهری و حمل ونقل درون شهری با ظرفیت 
ج کشور است و  تولید ساالنه ۵ هزار دستگاه در بازارهای داخل و خار
کنون بخشی از نیاز خود به محصوالت گالوانیزه را از شرکت ورق خودرو  تا
کنون درصدد است کل نیاز خود را از طریق شرکت  تأمین کرده و هم ا

ورق خودرو دریافت کند.

پروژه »کاهش مصرف قراضه در شارژ فلزی کوره های 
گان در جشنواره ملی  قوسی« شرکت فوالد هرمز
بهره وری به عنوان یکی از سه پروژه برتر کشور انتخاب 

شد.
عطااهلل معروفخانی مدیر شرکت فوالد هرمزگان در حاشیه این مراسم 
افزایش تولید و کاهش مصرف در شرکت فوالد هرمزگان را یکی از اهداف 
استراتژی این شرکت در حوزه بهره برداری عنوان و اظهار کرد: اهمیت پروژه 
کاهش مصرف قراضه در شارژ فلزی کوره ها در راستای کاهش هزینه ها، 

پاسخگویی به نیاز بازار و افزایش سودآوری است.
وی افزایش تولید 1۶ هزار تنی و افزایش 1۵۰۰ میلیارد ریالی در سودآوری 
را از دسـتاوردهای اجـرای ایـن پـروژه برشـمرد و اظهـار کـرد: بـا توجـه 
بـه برنامه هـای توسـعه ای پیـش رو در واحـد فوالدسـازی و افزایـش 

ظرفیـت تولید، اجـرای ایـن پـروژه کمک شـایانی بـه اهداف توسـعه ای 
خواهـد کـرد.

مدیر شرکت فوالد هرمزگان در ادامه صحبت های خود به حمایت از 
پروژه های تحقیقاتی و دانش بنیان ها اشاره کرد و گفت: در راستای 
فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تکیه بر توان داخل از هر پروژه 
تحقیقاتی که به افزایش بهره وری و راندمان تولید در شرکت منجر شود 

حمایت خواهیم کرد.
در ادامه، پاوان بنی اسد مدیر برنامه ریزی کنترل تولید و حمل شرکت 
فوالد هرمزگان در تشریح پروژه کاهش مصرف قراضه در شارژ فلزی 
کوره های قوسی که موفق به کسب رتبه برتر در همایش بهره وری شد، 
گفت: تحلیل توقفات کوره ها در اثر شارژ غیرضروری قراضه منجر به 
بررسی شارژ فلزی کوره های قوسی و تغییر در برنامه ریزی مواد در آن ها 

شد، به طوری که ارزیابی اقتصادی جایگزین کردن قراضه در مواقع 
غیرضروری با آهن اسفنجی و افزایش تولید ناشی از اجرای این پروژه 

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

اقتصادی خوبی را در پی دارد.
بنی اسد به پروژه ایجاد و راه اندازی تبلت صنعتی نیز اشاره و آن را این گونه 
کرد: با هدف افزایش رضایتمندی مشتریان و کاهش زمان  تشریح 
بارگیری محصول و همچنین کاهش خطاهای انسانی و افزایش ضریب 
خوش قولی تحویل محصول، پروژه بارگیری تختال به وسیله تبلت 
صنعتی تعریف و اجرایی شد که سبب انتقال بارگیری تختال از یک نقطه 

متمرکز به محل چیدمان تختال ها شد.

در حاشیه جشنواره ملی بهره وری انجام شد؛

گزارش مجمع عمومی و فوق العاده بورس کاالی ایران
مجمع عمومی و فوق العاده بورس کاالی ایران پیرو 
دعوت عمومی این شرکت از سهام داران در تاریخ 

1۴۰1/۰۴/26 برگزار شد.
مرتضی شبانی، مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت های فوالد مبارکه، 
ضمن اعام این خبر گفت: با توجه به کشف قیمت محصوالت شرکت 
بورس کاالی ایران و وضع مقررات مربوطه، کرسی هیئت مدیره فوالد 

مبارکه در این شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است.
به گفته شبانی مجمع عمومی و فوق العاده بورس کاالی ایران به این  
شرح ذیل برگزار شد: بر اساس دستور جلسه، مجمع از ساعت 1۰ صبح با 
حضور ۵۶ درصد از سهام داران حقیقی و حقوقی آغاز به کار کرد. با توجه به 
عدم انتخابات هیئت مدیره، رئیس مجمع و رئیس هیئت مدیره انتخاب 
شد و مالمیر ریاست مجمع را بر عهده گرفت. در ابتدا گزارش سلطان نژاد، 

مدیرعامل شرکت، به سمع و نظر حاضرین در مجمع رسید.
مهم ترین نکات مطرح شده در عملکرد شرکت بورس کاال به شرح زیر 

است:
1-افزایش 1۰۰ درصدی معامات کاالی فیزیکی سال 1۴۰۰ نسبت به سال 
1۳۹۹ از مبلغ ۳.1۲۶.۳۵۰ میلیارد ریال به ۶.۳۰۶.۷۴۹ میلیارد ریال در ۵ 

حوزه صنعتی معدنی، کشاورزی، پتروشیمی، فراورده های نفتی و طا؛
۲-افزایش بیش از ۷۰ درصدی درآمد عملیاتی شرکت سال 1۴۰۰ نسبت 
به سال 1۳۹۹ از مبلغ ۲.۶1۲.۲1۳ میلیون ریال به ۴.۵۲۳.۹۳۶ میلیون 

ریال؛
۳-افزایش ۴۴ درصدی سود خالص شرکت در سال 1۴۰۰ نسبت به سال 

1۳۹۹ از مبلغ ۲.۷۳۶.۶1۰ میلیون ریال به ۳.۹۶۴.۳۲8 میلیون ریال؛
۴-توسعه کمی و افزایش محصوالت معامله شده در سال 1۴۰۰ و پذیرش 

۵1۷ عدد براساس کاال، تولیدکننده و مصرف کننده؛
۵-انتقال نماد بورس کاال به تابلوی اول بورس تهران.

با قرائت گزارش حسابرس شرکت و اعام اظهارنظر مطلوب نسبت به 
صورت های مالی شرکت در سال 1۴۰۰، و پرسش و پاسخ سهام داران، 
اهم تصمیمات جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت با نظر 
کثریت سهام داران به شرح زیر به اتمام رسید و بافاصله مجمع عمومی  ا

فوق العاده شرکت با اقدامات ذیل آغاز به کار کرد.
1- تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت برای 

سال منتهی به تاریخ 1۴۰۰/1۲/۲۹؛
۲- پرداخت ۴۰۰ میلیارد ریال سود )به ازای هر سهم مبلغ 8۰ ریال 
به صورت خالص( بر اساس زمان بندی اعام شده توسط هیئت مدیره،

۳- ابقای حسابرس و بازرس اصلی شرکت )مؤسسه حسابرسی 
آزموده کاران( و حسابرس و بازرس علی البدل )موسسه ایران مشهود( 

برای سال مالی 1۴۰1؛
۴- تصویب مبلغ 1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مسئولیت های اجتماعی بر 

اساس نظر هیئت مدیره.
با اتمام جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت، جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده شرکت در ساعت 11:۳۰ با دستور جلسه تصمیم گیری 

در خصوص افزایش سرمایه آغاز به کار نمود.
در این جلسه با قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی شرکت و پس از اطاع سهام داران تصمیمات زیر به این  
شرح اتخاذ گردید: 1- افزایش سرمایه از مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ 
8.۳۰۰ میلیارد ریال )معادل ۶۶ درصد( از محل سود انباشته )به مبلغ 
۲.۴8۷ میلیارد ریال( و اندوخته احتیاطی )81۳ میلیارد ریال(؛ ۲-  تغییر 

ماده 8 اساسنامه شرکت نسبت به موضوع سرمایه ثبتی شرکت.
در نهایت مجمع در ساعت 1۲ پایان کار خود را اعام کرد.

 با  ظرفیت و تنوع سبد محصوالت گالوانیزه 
خودرویی موجود در شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری تأمین همه نیاز گروه 
سهولت  به  عقاب افشان  خودروسازی 
قابل انجام است که این امر از خروج میزان 

قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری می کند

 با توجه به برنامه های توسعه ای پیش رو در 
واحـد فوالدسـازی و افزایش ظرفیـت تولید، 
اجـرای این پـروژه کمـک شـایانی بـه اهداف 

توسـعه ای خواهـد کرد

بـا قرائـت گـزارش حسـابرس شـرکت و اعالم 
اظهارنظـر مطلـوب نسـبت بـه صورت هـای 
مالی شرکت در سال ۱۴۰۰، و پرسش و پاسخ 
سـهام داران، اهم تصمیمات جلسه مجمع 
کثریت  عمومی عادی ساالنه شـرکت با نظر ا

سـهام داران به شـرح زیـر به اتمام رسـید

گرامیداشت روز حراست با حضور  اولین همایش 
معاونین و مدیران شرکت فوالد سنگان، مسئولین نهادها، 
مدیران حراست ادارات شهرستان خواف، شرکت های 
صنعتی و کلیه کارکنان حفاظت فیزیکی این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، در بخش نخست این 
آیین، امین مؤیدی کیا مدیر حراست فوالد سنگان ضمن 
خیرمقدم و تبریک این روز عنوان کرد: از ابتدای سال 1۴۰۰ و 
شروع به کار واحد حراست در فوالد سنگان، تاش این واحد بر 
هم افزایی، حمایت، همکاری و انسجام بیشتر مجموعه بوده 

است.
مؤیدی کیا با اشاره به رویکرد افزایش کارآمدی و توسعه سامت 
جسم و روان عنوان کرد: شعار این واحد »حراست حامی، امین 
و اثرگذار« است و توانسته ایم با برگزاری دوره های تخصصی 
خودشناسی و ارتباط مؤثر، برنامه های مدون کوهنوردی برای 
تمرین کارگروهی و ارتقای روحیه همکاری و فرمان پذیری، شاهد 
افزایش روحیه کارآمدی سرمایه های انسانی در این واحد باشیم.

وی ضمن تقدیر از حمایت و همراهی مدیرعامل و معاونین فوالد 
سنگان، با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام شده گفت: ایجاد 
واحد پایش تصویری، اجرای طرح Acces control، تجهیز کامل 
واحد حفاظت فیزیکی و… ازجمله اقدامات این واحد در یک سال 
گر حمایت ها و همراهی مدیرعامل و معاونین  گذشته بوده و یقینا ا

نبود، انجام این اقدامات امکان پذیر نبود.
 شمسی نیا معاون بهره برداری نیز در ادامه ضمن تبریک هفته 
والیت و همچنین روز حراست، افزود: بی شک اضافه شدن 
واحد حراست موجب تأثیر مثبت در مجموعه شده است و 
حضور مدیری جوان، متخصص و باانگیزه موجب تأثیر مثبت در 

مجموعه و حتی شهرستان خواف شده است.
حجت االسام والمسلمین زنگنه، رئیس سازمان تبلیغات 
شهرستان خواف که از سخنرانان این مراسم بود، عنوان کرد: 
موال علی علیه السام می فرمایند »من می ترسم شما به دو مشکل 
گرفتارشوید: پیروی از هوای نفس و آرزوهای دنیا« که خوشبختانه 
شما همکاران حراست از این هوا به دور هستید؛ همان گونه که 
سردار حاج قاسم، کار را برای خدا انجام می داد و بی شک الگویی 

بی نظیر است.
وی در پایان ضمن تقدیر از عملکرد فوالد سنگان در حوزه های 
مختلف، ادامه داد: کار را باید برای رضای خدا انجام دهیم. 
خوشبختانه شرکت فوالد سنگان در منطقه اقدامات ارزشمندی 
در حوزه های مختلف انجام داده و ان شاءهلل شاهد رونق 

بیش ازپیش باشیم.
گفتنی است اولین همایش گرامیداشت روز حراست در سالن 
همایش های اداره آموزش وپرورش شهرستان خواف با حضور 

مسئولین مربوطه و به همت حراست فوالد سنگان برگزار شد.

شـرکت فـوالد هرمـزگان درگامـی دیگـر و در راسـتای 
عمـل بـه مسـئولیت های اجتماعـی خـود،  ایـن بار بـا حل 
کـردن مشـکل سـردخانه مـواد غذایی حبیـب ابـن مظاهر 

بندرعباس به یاری این قشر آسیب پذیر شتافت.
مدیرعامـل مرکـز نگهـداری معلولیـن حبیـب ابـن مظاهـر 
همـکاری  بـا  گفـت:  خبـر  ایـن  تأییـد  ضمـن  بندرعبـاس 
فـوالد هرمـزگان و  همـت رئیـس کل دادگسـتری و دادسـتان 
بندرعبـاس، مشـکل سـردخانه نگهـداری مـواد غذایـی ایـن 

مرکـز رفـع شـد.
نجمـه شـرفی مدیرعامـل و رئیـس هیئت امنای مرکـز حبیب 
ابن مظاهر بـا قدردانی از فـوالد هرمـزگان اظهار داشـت: برای 
نگهـداری مـواد غذایـی افـراد معلـول ذهنـی مسـتقر در ایـن 
مرکـز بـا مشـکل زیـادی مواجـه بودیـم و بیـش از ۳ مـاه بـود که 
عما گرفتاری هـای زیـادی در ایـن زمینه داشـتیم تـا باالخره 
بـا همـت ایـن عزیـزان نیک اندیش، مشـکل اصلـی مـا در این 

مرکـز رفع شـد. 
گفـت: مهندسـان شـرکت فـوالد هرمـزگان  وی در ادامـه 
صمیمانه نسـبت به رفع مشـکل اساسـی این مرکز در آستانه 

عیـد غدیـر اقـدام کردنـد.
شـرفی از همه خّیران نیک اندیشـی که  بـا حمایت های خود 
شـرایط مناسـبی برای نگهداری معلوالن ذهنـی در این مرکز 
فراهـم آورده اند، صمیمانـه قدردانی کرد و بیان داشـت: این 
مرکز جز بـا حمایت خیـران و مـردم نوع دوسـت برپـا نمی ماند 
و دعـای خیـر تمامـی ایـن عزیـزان بدرقـه راه خیـران عزیـز 

خواهـد بـود.
گفتنـی اسـت مرکـز نگهـداری معلولیـن ذهنـی و جسـمی 
حبیـب ابـن مظاهـر بندرعبـاس بیـش از سـی سـال اسـت کـه 
تحت نظارت سازمان بهزیستی 1۵۰ نفر معلول خیلی شدید 
ذهنی و جسـمی از رده سنی شیرخوار تا سـالمند را به صورت 
شـبانه روزی نگهداری و توان بخشـی می کند و بیش از ۶۰ نفر 

در ایـن مرکز مشـغول بـه کار هسـتند.

برگزاری اولین همایش روز حراست
 به همت فوالد سنگان

 در شهرستان خواف

همیاری فوالد هرمزگان
 در بهینه سازی سردخانه  مواد غذایی 

حبیب ابن مظاهر بندرعباس

صرفه جویی ارزی با استفاده از محصوالت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
مدیر کارخانه گروه خودروسازی عقاب افشان تصریح کرد:

در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت انجام شد؛
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       بـــــــــــــــازار

درخواستاتحادیهاروپاازکشورهایعضو
برایکاهشفوریمصرفگاز

خبــــــــــــــــر    

گاز هشدار  بروکسل به اعضای اتحادیه اروپا درخصوص مصرف 
کرده بدون صرفه جویی، این قاره در زمستان امسال  داده و اعالم 
کمبود سوخت مواجه می شود، زیرا روسیه عرضه ها را محدود  با 
گاز  کمیسیون اروپا هفته آینده اهداف کاهش داوطلبانه  می کند. 
کرد. پیش از این، آژانس بین المللی انرژی  را به اعضا ارائه خواهد 
کافی  گاز روسیه  که تالش ها برای تنوع بخشیدن به  هشدار داده بود 
نیست و اروپا با جیره بندی انرژی مواجه می شود.

خبر کوتاه

راهاندازیخطلولهگازروسیه-چیندرسال2۰2۴

مغولستان انتظار دارد که روسیه ظرف دو سال ساخت خط لوله 
ک خود به چین آغاز کند.  گاز »قدرت سیبری 2« را از طریق خا
لووساننامسرای، نخست وزیر مغولستان گفته با اینکه جنگ در 
اوکراین برنامه ریزی برای خط لوله را مختل کرده، انتظار دارد که 
ساخت وساز آن ادامه یابد. پروژه »قدرت سیبری 2« برای روسیه 
حیاتی شده است، زیرا روسیه با چشم انداز از دست دادن اروپا 
به عنوان بازار گاز خود مواجه است.

در صورت نیاز به اطالعات فنی با آقای بنائیان به شماره تلفن 5273683۰-۰31 و اطالعات بازرگانی با آقای عباسی 527336۰2-۰31 و ۰91388616۰5 تماس حاصل فرمایید. امکان دریافت اسناد مناقصه توسط پیمانکار 
پس از بررسی کارشناس قراردادهای حمل ونقل از فرم های ارزیابی کیفی و توانمندی شرکت مربوطه انجام می گردد. شایان ذکر است شرکت هایی می توانند در مناقصه شرکت کنند که توان صدور بارنامه در منطقه سیرجان 
را داشته باشند )استعالم از طریق اداره راهداری استان کرمان(.                            روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان
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مجمع عمومی ساالنه شرکت پیشگامان صنعت   
فوالد جی در تاریخ 25 تیرماه سال جاری در محل 
سالن اجتماعات شرکت حمل ونقل توکا با حضور 
سهام داران عمده این شرکت و نماینده سهام داران حقوقی تشکیل 

گردید.
به گزارش خبرنگار فوالد، پس از رسمیت یافتن مجمع و انتخاب اعضای 
گزارشی در خصوص فعالیت ها و  هیئت رئیسه، مدیرعامل شرکت، 
پروژه های خاتمه یافته، میزان تجهیزات و امکانات و مستغات شرکت و 

همچنین، هدف اولیه ایجاد شرکت ارائه کرد.
پس از آن، مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد 
مبارکه به عنوان رئیس مجمع، در خصوص نحوه عملکرد این شرکت 
کید کرد: شرکت پیشگامان  در پروژه های خاتمه یافته، گزارشی ارائه و تأ
ضمن کمک به افزایش بهره وری نیروی انسانی و انجام فعالیت های 
برون سپاری شده شرکت فوالد مبارکه، در زمینه قیمت تمام شده خدمات 

ارائه شده نیز در مقایسه با سایر رقبا، خوب عمل کرده و تقریبا در بیشتر 
کره با سایر شرکت های مشابه مدنظر قرار  موارد به عنوان مبنا برای مذا

گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: بدون شک با تغییرات جدیدی که در مدیریت این 
شرکت و ترکیب هیئت مدیره آن اتفاق افتاده و با حمایت فوالد مبارکه، این 
شرکت به مسیر واقعی و مورد انتظار فوالد مبارکه و به خصوص بازنشستگان 

به عنوان صاحبان اصلی، بازخواهد گشت.
وی از توجهات جدی دکتر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه درخصوص 

رفع مشکات اخیر در این شرکت قدردانی کرد.
بنابر این گزارش، در ادامه این مجمع، مطابق با دستور جلسه، حسابرس و 
بازرس قانونی شرکت نیز گزارش سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 1۴۰۰ را ارائه 
کردند که مورد تأیید سهام داران حقوقی و نماینده سهام داران حقیقی 
قرار گرفت و شرکت آیین تراز آریا برای سال مالی جدید، به عنوان بازرس و 
حسابرس قانونی شرکت انتخاب و روزنامه نسل فردا نیز به عنوان روزنامه 

گهی های قانونی شرکت مذکور انتخاب گردید. کثیراالنتشار جهت چاپ آ
 در ادامه مجمع، موضوع تقسیم سود حاصل از فعالیت های عملیاتی 
ح و بنا به موافقت سهام داران عمده حقوقی و نماینده  شرکت مطر
سهام داران حقیقی، مقرر شد تا زمان تعیین تکلیف نهایی سهام داران 
اصلی، سود شناسایی شده سنوات گذشته به سود انباشته شرکت برگشت 
داده شود. در ادامه جلسه نیز با موافقت نمایندگان سهام داران حقوقی 
و حقیقی، اعضای هیئت مدیره جدید شرکت پیشگامان صنعت فوالد 

جی انتخاب شدند.
 همچنین، بنا به نظر هیئت رئیسه مجمع و موافقت نمایندگان سهام داران 
کد بودن شرکت طی دو سال اخیر، پاداشی  حقیقی و حقوقی، به دلیل را

برای اعضا هیئت مدیره قبل آن شرکت در نظر گرفته نشد.
ج در دستور کار مجمع نیز طبق روال انجام گرفت  سایر موارد مندر
خ ۲۵ تیرماه جاری  و نهایتا مجمع مذکور در ساعت 1۶ روز شنبه مور

خاتمه یافت.

Exhaustion Bar الگوی
نام این الگو بیان کننده اتفاقات در حال وقوع است. درواقع، زمانی که 
گروهی بازار را در دست دارند، پس از مدتی خسته می شوند و توان خود 
را از دست خواهند داد؛ بنابراین، گروه مقابل وارد عمل می شود و قدرت 
در دست آن ها قرار می گیرد.زمانی که فروشندگان خسته می شوند، 
خریداران وارد بازار می شوند و ابتکار عمل را به دست می گیرند. این 
واضح است که وقتی خریداران خسته شوند، این فروشندگان هستند 

که قدرت در بازار را به دست خواهند گرفت.
نحوه ترید براساس این الگو

 Bullish کشن، بهتر است باالی الگوی براساس آموزش پرایس ا

 Bearish کنید و پایین الگوی   Exhaustion Bar اقدام به خرید 
Exhaustion Bar اقدام به فروش کنید.

شکل ظاهری الگو
الگوی صعودی آن که Bullish Exhaustion Bar نیز نامیده می شود، با 
یک گپ نزولی باز می شود، اما با  قدرت زیادی باال می آید و در نزدیکی 
 Bearish Exhaustion خود بسته می شود.الگوی نزولی آن که High
Bar نام دارد، با یک گپ صعودی باز می شود، اما این بار با قدرتی زیاد به 

سمت پایین نزول پیدا می کند و در نزدیکی Low خود بسته می شود.
در هر دو حالت، گپ ایجادشده به صورت پرنشده باقی می ماند. عاوه 

بر این، حجم معامات در هنگام وقوع این الگو افزایش پیدا می کند.

افت 6۰ درصدی تولید فوالد اوکراین

    

»کچاد« به ازای هر سهم ۱۵۹۰ ریال سود تقسیم کرد

انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید شرکت پیشگامان صنعت فوالد جی

  الگوهای مهم پرایس اکشن

در مجمع سالیانه چادرملو برگزار شد؛

در مجمع عادی ساالنه شرکت پیشگامان صورت گرفت؛

مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه صاحبـان سـهام 
شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو برگـزار و بـا رأی 
مجمع به ازای هر سهم 159۰ ریال سود تقسیم شد.
به گـزارش خبرنـگار ایراسـین، مجمـع عمومی عـادی سـاالنه صاحبان 
سـهام شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضـور بیـش از 8۴ درصد از 

سـهام داران در محل سـالن تـاش، برگزار شـد.
در ایـن جلسـه پـس از انتخـاب راعـی، نماینـده شـرکت سـرمایه گذاری 
امیـد، به عنـوان رئیـس مجمـع و ناظریـن، شـبانی نماینـده شـرکت 
توسـعه معـادن و فلـزات و خزائی نماینده شـرکت سـهام عدالـت، خانم 
حسینی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، 
ناصـر تقـی زاده به عنـوان دبیـر مجمـع و مدیرعامـل شـرکت، گزارشـی 
از عملکـرد و برنامه هـای اجرایـی شـامل عملیـات اسـتخراج، تولیـد و 
فروش محصوالت و طرح ها و برنامه های سـال جاری شرکت به اطاع 
حاضـران  رسـید  و تصمیمـات ذیـل اتخـاذ و مـورد تصویـب قـرار گرفـت:

1 - در خصوص عملکـرد هیئت مدیره، صورت هـای مالی تلفیقی گروه 
و شـرکت اصلی مشـتمل بر سـود و زیان، صورت وضعیت مالـی، صورت 
تغییرات در حقوق مالکان صورت جریان های نقدی و یادداشت های 
توضیحـی پیوسـت آن بـرای سـال مالـی منتهـی بـه ۲۹ اسـفندماه 1۴۰۰ 
قرائـت و مجمـع پـس از اسـتماع توضیحـات هیئت مدیـره و بـازرس 
قانونی و پـس از بحث و تبادل نظر سـهام داران در خصـوص موضوعات 
مطروحه به اتفـاق آرا ضمـن تأیید عملکـرد هیئت مدیـره، صورت های 

مالی و یادداشت های پیوست آن برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند 
1۴۰1 را تصویـب کـرد.

۲ - معامـات مشـمول مـاده 1۲۹ اصاحیـه قانـون تجـارت مـورد تائیـد 
و تنفیـذ قـرار گرفـت.

۳- در ارتباط با تقسـیم سـود سـال مالی منتهی بـه ۲۹ اسـفندماه 1۴۰۰ 
مقـرر گردیـد از مبلـغ ۲۶۹ هـزار و ۴۷۶ میلیـارد ریـال کل سـود شـرکت در 
سـال 1۴۰۰، بـه میـزان ۷۰ درصـد آن معـادل 1۵۹۰ ریـال به ازای هر سـهم 

تقسـیم گـردد.
۴ - مؤسسـه حسابرسـی وانیـا نیـک تدبیـر به عنـوان حسـابرس و 
بـازرس اصلـی و مؤسسـه حسابرسـی دش و همـکاران به عنـوان بازرس 
علی البـدل بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 1۴۰1/1۲/۳۰ انتخـاب و قبولـی 
سـمت خود را اعام کرد. تعیین حق الزحمه بازرسـان بـه هیئت مدیره 

تفویـض گردیـد.
۵ - روزنامـه دنیـای اقتصـاد و جهـان صنعـت به عنـوان روزنامه هـای 

گهی هـای شـرکت تعییـن شـد. ج آ کثیراالنتشـار جهـت در
۶ - حـق حضـور و پـاداش هیئت مدیـره بـرای سـال مالـی 1۴۰۰ مبلـغ 1۰ 
میلیارد ریال تعیین شـد که بر اسـاس مصوبه مجمع در وجه اشـخاص 

حقوقـی هیئت مدیـره واریـز می شـود.
۷ - مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیئت مدیره و کلیه کارکنان 
شـرکت اعام نمود و به نحو مقتضی از زحمات کارکنـان ذی ربط تقدیر 

به عمـل آورد.

گـزارش ناصـر تقـی زاده، مدیرعامـل چادرملـو در  بـر اسـاس همیـن 
کـردن عملکـرد  سـخنرانی آغازیـن ایـن جلسـه، بـا موفـق ارزیابـی 
هیئت مدیـره در سـال 1۴۰۰ و کسـب توفیقـات فراتـر از برنامـه کـه آثـار آن 
در صورت های مالی، گـزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش تفسـیری 
مدیریت به طور مفصل برای سـهام داران تشـریح گردیده اسـت گفت: 
اعتقـاد داریـم رهنمودهـا و همراهـی صاحبـان سـهام و سیاسـت های 
متخـذه توسـط هیئت مدیـره موجب شـده ایـن شـرکت در سـال 1۴۰1، 
چـون گذشـته نقـش خـود را در زمینـه تأمیـن مـواد اولیـه صنایـع فـوالد 
ایفا کند و در جهت پیشبرِد اهداف اقتصادی و صنعتی کشور گام های 

مؤثـری بـردارد.
وی عمده تریـن اقدامـات سـال گذشـته شـرکت را اجـرای برنامه هـای 
اسـتخراج و تولیِد محصـوالت فراتر از برنامه، اسـتفاده مناسـب و بهینه 
مصـارف انـرژی )بـرق، آب و گاز( در مجتمع هـای معدنـی و صنعتـی 
کثری از ظرفیت سـاخت داخِل لوازم، تجهیزات  شرکت، اسـتفاده حدا
و قطعات یدکی مصرفـی در مجتمع های تولیـدی، عنوان کـرد و گفت: 

تمامـی ایـن عوامـل موجـب سـودآوری خـوب شـرکت گردیـده اسـت.
شـایان ذکـر اسـت شـرکت چادرملـو، مهم تریـن تأمین کننده کنسـانتره 
سنگ آهن فوالد مبارکه است و حدود یک چهارم فروش این شرکت به 
فوالد مبارکه تخصیص می یابد. این شـرکت در اسـتان یزد واقع شده و 
به دلیل مجاورت با استان اصفهان به لحاظ زمان و هزینه حمل مواد 

برای مبارکه بسـیار ارزشمند است.

اعتقاد داریم رهنمودها و همراهی 
صاحبان سهام و سیاست های متخذه 
توسط هیئت مدیره موجب شده این 
شرکت در سال ۱۴۰۱، چون گذشته 
نقش خود را در زمینه تأمین مواد اولیه 
جهت  در  و  کند  ایفا  فوالد  صنایع 
پیشبرِد اهداف اقتصادی و صنعتی 

کشور گام های مؤثری بردارد

در پی سفر پوتین به ایران بررسی شد؛

فرصت های همکاری ایران و روسیه در 

حوزه معدن و فوالد

در بهار امسال ایران بیش از 1۰7 هزار و 76 تن انواع 
محصوالت بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش 13 
میلیون و 1۴1 هزار و 8۰7 دالر به روسیه صادر کرد در مقابل 
نیز بیش از هشت هزار و 239 تن انواع محصوالت زنجیره 
فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط، زغال سنگ و کک، 
سایر معدن و صنایع معدنی و انواع سنگ و محصوالت 
مرتبط به ارزش هفت میلیون و 167 هزار و 6۰۴ تن از روسیه 

وارد شد.
به گزارش کامودیتی، تجارت ایران و روسیه در زنجیره معدن 
سالیانه 8۰ میلیون دالر است که کمتر از یک درصد تجارت 

خارجی ایران در این حوزه را تشکیل می دهد.
به اعتقاد کارشناسان با توجه به مشکات روسیه با برخی 
از کشورها، 1۰۰ میلیارد دالر کاهش واردات برای این کشور 

پیش بینی شده که ظرفیتی بکر برای ایران است.
در سال جاری با توجه به رویدادهای اخیر، فدراسیون روسیه 
کشورهایی را غیر دوست عنوان کرده که بر اساس برآوردها 8۰ 

میلیارد دالر واردات حذف شده است.
روسیه در حوزه های مختلف کامودیتی با ارائه تخفیف کلی، 
در حال رقابت با ایران در بازارهای ترکیه، شرق آسیا در حوزه 

آلومینیوم، مس، فوالد و نفت است.
پتانسیل های همکاری در آینده

کتشافات، روس ها از پیش از انقاب در ایران فعال  در حوزه ا
بودند و آماده همکاری در این حوزه هستند. چادرملو نیز در 
کره با یک فوالدساز روسی به منظور سرمایه گذاری  حال مذا
مشترک در یک معدن سنگ آهن روسیه است. روس ها به 
فناوری آهن اسفنجی ایران عاقه مند بوده و پیمانکاران 
ایرانی احتمااًل قراردادهایی به منظور ساخت واحدهای 
کرد.  بریکت سازی با فوالدسازان روسی امضا خواهند 
همچنین پتانسیل هایی در حوزه طا و تجهیزات معدنی 

کره است. وجود دارد که در حال مذا
تجارت بخش معدن و صنایع معدنی با روسیه در 

بهار ۱۴۰۱
برپایه این گزارش، در بهار امسال ایران بیش از 1۰۷ هزار 
و ۷۶ تن انواع محصوالت بخش معدن و صنایع معدنی 
ازجمله زنجیره روی، زنجیره سیمان، زنجیره مولیبدن، 
زنجیره کروم، انواع فرو، انواع محصوالت سفال، آجر، کاشی 
و سرامیک، زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط، انواع 
سنگ و محصوالت مرتبط، مس و محصوالت پایین دستی 
و پودر آلومینا به ارزش 1۳ میلیون و 1۴1 هزار و 8۰۷ دالر به 

روسیه صادر کرد.
در مقابل نیز بیش از هشت هزار و ۲۳۹ تن انواع محصوالت 
زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط، زغال سنگ و 
کک، سایر معدن و صنایع معدنی و انواع سنگ و محصوالت 
مرتبط به ارزش هفت میلیون و 1۶۷ هزار و ۶۰۴ تن از روسیه 

وارد کردیم.

یم بیاموز

اوکراین در نیمه نخست سال جاری میالدی 4.54 
میلیون تن فوالد خام تولیـد کرد کـه 58.2 درصد نسـبت 
به مدت مشابه سال قبل افت داشت. علت این کاهش 
در تولیـد هـم کـه واضـح اسـت چرا کـه بسـیاری از خطـوط 
تولیـد فوالد در مناطقـی کـه درگیـری و جنـگ بـا روسـیه در 
جریـان بـود آسـیب دیدنـد، از طرفـی خطـوط تولیـد سـالم 
دیگر هـم بـا توقف تولیـد روبرو شـدند کـه به دلیـل اختالل 

در حمل ونقل بود. 
بـه گـزارش فوالد ایـران، در مـاه ژوئـن هـم میـزان تولیـد فوالد 
اوکرایـن افـت 84.2 درصـدی نسـبت بـه سـال قبـل داشـته 
است. متینوسـت هم که بزرگ ترین تولیدکننده سنگ آهن 
و فوالد اوکرایـن اسـت اخیـرا خبـر داده بـه دلیـل مشکالت 
در حمـل کاال، افزایـش هزینـه تولیـد و افـت قیمت هـا تولیـد 
سـنگ آهن را در دو خـط تولیـدش اواسـط جوالی تعلیـق 

می کنـد.
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 روش های پیشرفته مانیتورینگ ازجمله فناوری های تشخیص و کنترل 
است که به توسعه تولید آهن و فوالد کمک می کند. استفاده از سامانه های 
مانیتورینگ در فرایند تولید و تجهیزات مناسب، عالوه بر اینکه ارتباط 
کیفیت  مستقیمی با مصرف انرژی و مسائل زیست محیطی دارد، بر تولید محصول با
بسیار مؤثر است. بر این اساس، امروزه با توجه به رقابت شدید صنایع تولید فوالد، 

روش های مانیتورینگ و کنترل در طول فرایند تولید بسیار مهم است. 
جهت مانیتورینگ ترکیب شیمیایی محصول، روش های مختلفی نظیر فلورسانس اشعه 
ایکس )XRF(، پراش اشعه ایکس )XRD( و پاسما جفت شده القایی )ICP( کاربرد دارند؛ 
گی های غیرتماسی، سریع و چندبعدی بودن آن،  ولی آنالیز عنصری با لیزر، به دلیل ویژ
به عنوان تکنیک تشخیص کیفی و کمی، در صنایع مختلف موردتوجه بسیاری قرار گرفته 
 LIBS- Laser-Induced Plasma( لیزر  القایی  فروشکست  طیف سنجی  است. 
Spectroscopy( یک روش ارزیابی عنصری است که بر اساس طیف سنجی انتشار اتمی 
برای اندازه گیری ترکیب عنصری توسعه یافته است. در فرایند LIBS، پرتور لیزر روی یک 
سطح متمرکزمی شود و تولید پاسما می کند. سپس ماده موجود در محیط پاسما اتمایزه 
و برانگیخته می شود. در نتیجه با برانگیخته شدن اتم ها، نور با طول موج منحصربه فردی 
مربوط به هر عنصر منتشر و توسط آشکارساز آنالیز می شود. شماتیک قرارگیری تجهیزات 

گی های  مربوط به LIBS در شکل 1 نشان داده شده است. به نظر می رسد که LIBS با ویژ
زمانی و مکانی عالی، یک روش آنالیز بسیار امیدوارکننده در صنعت فوالد است که امکان 
اندازه گیری و توزیع عناصر را در تمام مراحل تولید )مواد اولیه، فوالدسازی، فوالدسازی 
ثانویه، ریخته گری پیوسته و محصول( ارائه می دهد. به بیان دیگر، فرایند LIBS این 
امکان را دارد که برای اندازه گیری ترکیب شیمیایی هر سه فاز ماده یعنی جامد، مایع و گاز 
 LIBS استفاده شود. با این وجود با توجه به فاز مورد بررسی، آرایش تجهیزات فرایند
متفاوت است. به عنوان مثال، در شکل ۲ نحوه آرایش تجهیزات فرایند LIBS برای آنالیز 
عنصری مذاب در LF نشان داده شده است. آنالیز و کنترل سریع و پیوسته مذاب در 
فوالدسازی ثانویه عاوه بر اینکه بر کیفیت محصول نهایی مؤثر است، موجب کاهش 
کاربرد LIBS در صنایع  هزینه های تولید و مصرف انرژی می شود. به همین منظور 
فوالدسازی در واحد LF یا کانورتور مورد استقبال قرار گرفته است. شکل ۳ فرایند کلی 
کنترل غلظت عناصر هدف در فوالدسازی ثانویه را با استفاده از یک روش معمولی و 
تکنیک LIBS نشان می دهد. مشخص است فرایند LIBS می تواند کنترل سریع و دقیق 
فرایند فوالدسازی ثانویه را تحقق بخشد. مزیت واقعی تکنیک LIBS این است که نتایج 
به طور مداوم و در زمان واقعی در مقایسه با نمونه گیری دوره ای که با صرف زمان و انرژی 

زیاد همراه است، اندازه گیری می شود. 

 علم و فناوری    

یت دانش مدیر

خودروهایبدونسرنشینوکاهشتصادفاتجادهای شیشههایهوشمندخودرو،چشمافرادنابینادرسفر

که در جاده ها تردد  گر خودروهایی  با توجه به تحقیقات به عمل آمده ا
می کنند بدون سرنشین و متصل به شبکه باشند، تصادفات بسیار کمتری 
که در سال  کالیفرنیای آمریکا اولین جایی بود  خواهیم داشت. ایالت 
کرد.  را مطابق قانون اعالم  راننده  از خودروهای بدون  2۰۱2 استفاده 
بدون شک یکی از رؤیاهای بشر بود که بدون داشتن گواهینامه رانندگی 
کار برود  و این رؤیا به واقعیت  بتواند با ماشین شخصی خود به محل 
تبدیل شد.

شرکت خودروسازی فورد ایتالیا و جی تی بی رما به همراه یک شرکت 
محلی فعال در ساخت ابزارهای نابینایان، توانسته اولین نمونه های 
ساخت خودروهای دارای شیشه های هوشمند برای نابینایان را آغاز 
کن« اسم این خودرو است و شیشه های آن  کند. »منظره را احساس 
کنتراست باال روی چراغ های LED مناظر  که با  طوری طراحی شده 
بیرونی را بازتولید می کند. فرد نابینا می تواند با لمس شیشه تصویری از 
مناظر بیرونی را حس کند.

 رده های شغلی مختلف
 برای مدیریت دانش

در اقتصاد دانش بنیان، دانش منبع اصلی توسعه 
اقتصادی و صنعتی به شمار می آید و سایر عوامل سنتی تولید 
مانند زمین، نیروی کار و سرمایه در مرتبه بعدی اهمیت قرار 
دارند. امروزه جایگاه رده های شغلی مدیریت دانش در 
سازمان ها و حتی در رده های باالی مدیریتی کشورها به حدی 
ارتقا یافته است که رؤسای جمهوری و وزرا نیز برای خود مشاور 
یا معاونتی خاص برای فعالیت های دانشی انتخاب می کنند. 

طی سال های اخیر در ایران نیز شاهد به وجود آمدن شغل های 
مدیریت دانشی بوده ایم. شاید بتوان گفت در رده های باالی 
مدیریتی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور چنین 
و  وزارتخانه ها  برخی  خصوص  در  می کند.  ایفا  را  نقشی 
سازمان های بزرگ نیز باید اذعان کرد فعالیت های مدیریت 
دانش دارای متولی و واحدی مجزا شده است. این روند به 
کرده و پس از قرار گرفتن  شرکت های خصوصی نیز تسری پیدا
مدیریت دانش به صورت صریح در الزامات استانداردهای معتبر 
گیر مثل استاندارد ایزو ۹۰۰1 ویرایش ۲۰1۵ مدیریت دانش در  و فرا
شرکت های خصوصی نیز آغاز شده است، اما هنوز در بسیاری از 

سازمان های کشور دارای جایگاه شغلی مستقلی نیست.
بررسی ها نشان می دهند که هنوز درصد زیادی از شرکت های 
کوچک، متوسط و بزرگ کشور، از جنبه اجرای مدیریت دانش 
عقب هستند و موضوعات و جهت گیری های مدیریت دانش را 
به صورت یک حرفه و کارکردی مجزا برای سازمان خود پیگیری 
کسب وکار چالش هایی را برای  نمی کنند. از طرفی فضای 
گزیر به پاسخ گویی به  سازمان ها پدید آورده است که سازمان ها نا
آن هستند. درزمانی که سازمان ها بر اساس قابلیت های خود 
تعریف می شوند، مدیران باید یاد بگیرند که قابلیت های دانشی 

برای پاسخ دادن به چالش های کسب وکار را خلق کنند.
درک صحیح مدیریت دانش و ارزش افزوده حاصل از آن در رشد 
سازمان، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه ها منجر به تحکیم و 
تثبیت جایگاه مدیریت دانش و تعریف واحد یا رده های شغلی 
مشخص برای مدیریت دانش می شود؛ بنابراین برای موفقیت و 
پایداری مدیریت دانش در سازمان ها به رده ها یا طبقات شغلی 
مختلف با مهارت های خاص نیاز است تا دیسیپلین مدیریت 
دانش را در حد متعالی در سازمان بپرورانند و در مواجهه با 
چالش های آن  که مستلزم مقابله با موانع جریان آزاد دانش است، 
پیشگام باشند. مدیریت دانش با عناوین مختلف شغلی بروز 
می کند مانند مدیر ارشد دانش، مدیر دانش، مهندس دانش، 
معمار دانش، تحلیلگر دانش و دانشکاران. هرکدام از این شغل ها 
دارای شرح وظایف، اختیارات، شرایط احراز و مهارت های خاص 
خود هستند. نکته ظریف اینجاست که همه کارکنان شرکت باید 
گروهی فعالیت های خلق دانش،  بتوانند در سطح فردی و 
اعتباردهی به دانش، یکپارچه کردن دانش با سایر فرایندهای 
کاریشان، تسهیم دانش، تولید محصول دانشی و ارزیابی دانش 
را انجام دهند؛ به طوری که این فعالیت ها جزو وظایف روزانه و 
روتین آن ها باشد و نمی توانند تفکیکی بین این فعالیت ها با سایر 
که شما  کنند. تنها در این صورت است  وظایفشان ایجاد 

می توانید بگویید کارمندانتان کارکنانی دانشی هستند.
عناوین شغلی مختلف نشان می دهد حرفه مدیریت دانش 
جایگاه خود را در میان ساختار سازمان های معتبر دنیا پیدا کرده 
و این تثبیت و تحکیم جایگاه مدیریت دانش در این سازمان ها به 
نتایج استفاده از آن برمی گردد. بعاوه متغیرهایی نظیر اندازه 

سازمان یا نوع کسب وکار نیز در تعریف این شغل ها مؤثر هستند.
ده ها فعالیت مدیریت دانش می تواند وجود داشته باشد که در 
ادامه معین می کنیم که هرکدام از این نقش ها یا شغل های 

مدیریت دانشی دارای چه هدف اصلی هستند:
مدیر ارشد دانش: تمرکز بر چشم انداز دانشی سازمان، 
کسب وکار،  اهرم قرار دادن دانش برای موفقیت بلندمدت 
سیاست گذاری های کان برای پذیرش سازمانی مدیریت دانش، 
تخصیص و مدیریت منابع الزم برای مدیریت دانش، عامل تغییر 

و نهادینه کردن فرهنگ دانش محور سازمانی.
مدیر دانش: رهبر تمام فعالیت های مدیریت دانش 
تعاملی،  فضاهای  ایجاد  یادگیری،  فعالیت های  ازجمله 
برنامه ریزی و مدیریت رویدادهای تسهیم دانش، همکاری با 
معمار دانش تا حصول اطمینان از پشتیبانی راه حل های مبتنی 
بر فناوری از فعالیت های مدیریت دانش، همکاری با تحلیلگر 
دانش به منظور مدیریت دارایی های دانشی به طور مناسب در 

سطح کسب وکار.
تحلیلگر دانش: درک اهداف و وظایف اصلی کسب وکار، 
شناسایی رویدادهای یادگیری و تسهیم دانش برای واحدهای 
کسب وکار، اطمینان از یکپارچه شدن فرایندهای دانشی درون 
کارهای روزمره افراد، اطمینان از دسترسی و سازماندهی 
دانش های سازمان، همکاری نزدیک با مدیر دانش و معمار 
گاهی از نقش مدیریت دانش در عملیات  دانش به منظور آ

کسب وکار.
معمار دانش: درک عمیق سازوکار دانشی سازمان، 
مشورت دادن به تحلیلگر دانش در مورد مسائل و شکاف هایی 
که از منظر مدیریت دانش باید به آن توجه شود، ارائه توصیه هایی 
به مدیر دانش و مهندس دانش برای پیکره بندی و طراحی پایگاه 
دانش، اتصال مدیریت دانش با سایر فرایندهای کسب وکار که 

نیاز به یکپارچگی در آن ها احساس می شود.
مهندس دانش:  حصول اطمینان از اینکه دانش برای 
سازمان قابلیت ساز است و اینکه تمرکز بر روی توسعه اپلیکیشن 

نیست، بلکه بر روی دانش، اطاعات و استفاده از آن هاست.
     منبع: پایگاه مدیریت دانش حرفه ای ایران

دو محقق امنیتی در دانشگاه زوریخ سوئیس، به نام های کاوه رضوی و جوهانس 
ویکنر، یک آسیب پذیری جدید شناسایی کرده اند که Retbleed نامیده می شود 
و چندین مدل قدیمی از ریزپردازنده های AMD و Intel را تحت تأثیر قرار می دهد. 
مهاجم می تواند با بهره برداری از این آسیب پذیری، راهکارهای دفاعی تعبیه شده را خنثی و 

حمالت مبتنی بر Spectre را اجرا کند.
در حمات مبتنی بر Spectre ، مهاجم با اجرای کدهایی، برنامه را وادار می کند جهت دسترسی به 
فضای حافظه، به وی مجوز دهد. به این ترتیب، مهاجم قادر به مشاهده محتوا در فضای مذکور است 

و به طور بالقوه می تواند به اطاعات حساس دسترسی داشته باشد.
 )Intel در( 29901-CVE-2022 و )AMD 29900 )در-CVE-2022 این آسیب پذیری که با شناسه

شناخته می شود، با انتشار وصله های نرم افزاری توسط هر دو تأمین کننده برطرف شده است.
Security affairs :منبع خبر    

 یک خانواده جدید از بدافزارهای اندرویدی شناسایی  شده است که از طریق 
کنون بیش از 3 میلیون بار دانلود شده  فروشگاه گوگل )Google Play Store( تا
است. این بدافزار بدون اطالع کاربران و از طریق ثبت نام ایشان در سرویس های 

premium ، برای آن ها هزینه های ناخواسته ایجاد می کند.
بدافزار مذکور که Autolycos نامیده می شود، توسط یکی از محققان امنیتی شرکت Evina شناسایی 
 شده و حداقل در 8 اپلیکیشن اندرویدی در فروشگاه گوگل عرضه می شده است که دو مورد از آن ها 
 Razer و Funny Camera هنوز در این فروشگاه در دسترس کاربران قرار دارند. این دو اپلیکیشن
کنون به ترتیب بیش از ۵۰۰ هزار و ۵۰ هزار بار از فروشگاه گوگل  Keyboard & Theme هستند که تا

دانلود شده اند.
۶ اپلیکیشن دیگر از فروشگاه گوگل حذف شده اند، ولی کاربرانی که پیش تر، این اپلیکیشن ها را روی 
سیستم خود نصب کرده اند، همچنان در معرض خطر مواجهه با هزینه های ایجادشده توسط بدافزار 

Autolycos هستند و باید هرچه سریع تر اپلیکیشن های مذکور را از روی دستگاه خود حذف کنند.
CYBER REPORTS :منبع خبر    

Retbleed هشدار محققان امنیتی درباره آسیب پذیری

بدافزار Autolycos؛ در کمین کاربران اندرویدی

امنیت سایبری 

بـــه نظـــر می رســـد کـــه LIBS بـــا ویژگی هـــای زمانـــی و مکانـــی عالـــی، یـــک روش 
آنالیـــز بســـیار امیدوارکننـــده در صنعـــت فـــوالد اســـت کـــه امـــکان اندازه گیـــری و 
توزیع عناصـــر را در تمـــام مراحل تولیـــد )مـــواد اولیه، فوالدســـازی، فوالدســـازی 

ثانویـــه، ریخته گـــری پیوســـته و محصـــول( ارائـــه می دهـــد

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

.LIBS شکل 1- آرایش هندسی .LF در LIBS شکل 3- مقایسه فرایند کلی کنترل غلظت کلی عناصر در مذاب با استفاده از دو روش شکل 2- کاربرد
LIBS معمولی

LIBS کنترل ترکیب شیمیایی مذاب در فوالدسازی ثانویه توسط تکنیک 
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 اجتمـــــا             عـــــــی

تحرک؛رمزسالمتیسالمنداناهمیتدلبستگیسالمدرکودکان

زندگی برای بزرگساالن در جهان امروزی بسیار چالش برانگیز است 
کنیم مدیریت تمام آن ها ممکن  گر والد بودن را نیز به آن اضافه  و ا
الگوی  خــانــواده  کز  مرا مطالعات  اســاس  بر  باشد.  دشــوار  اســت 
دل بستگی ما به عنوان بزرگسال بر تربیت فرزندانمان تأثیر می گذارد 
نیاز داریم سبک های دلبستگی خودمان و شیوه های اشتباه  و ما 
ایجاد  از  تا  بشناسیم  ایجاد سبک های دلبستگس  در  را  و درست 
کنیم.  هرگونه آسیب در فرزندانمان جلوگیری 

از  بی تحرکی در سالمندان عوارض زیادی به همراه دارد. مجموعه ای 
سالمندان  تحرک  عدم  به دلیل  روحــی  و  متابولیسمی  فیزیکی،  عالئم 
پدید می آید و باعث اختالل در تعادل آنان خواهد شد. بی حرکتی به 
بیشتر اعضای بدن آسیب می رساند. بعضی از آن ها سریع و بعد از مدت 
نشان  را  خود  طوالنی مدت  در  دیگر  بعضی  و  می شود  نمایان  کوتاهی 
خواهد داد، مانند بیماری های قلبی و عروقی، تنفسی، هضمی، ادراری، 
دستگاه حرکتی، متابولیسمی و روانی و... .

با نهایت تأسف در هفته گذشته، همکاران بازنشسته 
شادروانان ولی اهلل نوری، اصغر ایرانپور  و صیدال 
طاهری در اثر بیماری دار فانی را وداع گفتند و به دیار 

حق شتافتند.
ایـن غـم جانـکاه و ضایعـه جبران ناپذیـر را بـه محضـر 
خانواده هـای ایـن عزیـزان تسـلیت عـرض می کنیـم و 
بـرای آنـان علـو درجـات را از درگاه حق تعالـی مسـئلت 

. ییـم می نما

ابراز همدردی

مناسبت 

برخی زوجیـن اعتـراف می کنند کـه هیـچ گاه موفق بـه برقـراری یـک ارتباط 
صحیـح و انتقـال دقیـق منظـور خـود بـه همسرشـان نشـده اند. وقتـی 
قدرت ایجاد یک ارتباط سالم و درست را نداشته باشیم، زندگی مشترک 
به تدریج تبدیل به یک روزمرگی فرسایشی برای دو طرف خواهد شد. اما این مشکل، 
ناشـی از کجاسـت؟هفته گذشـته، چنـد نکتـه کاربـردی دربـاره نـکات عمومـی ارتبـاط و 
تقویت ارتباط سالم همچون »اهمیت پردازش احساساِت خود«، »زمان مناسب برای 
بیان مسائل«، »هدف قرار دادِن سازش و حل وفصل« و »تعیین مرزهای واضح« گفتیم 

و حـاال از مشـکالت ارتباطی کـه بایـد از آن ها اجتنـاب کـرد، خواهیم گفت.
درمان خاموش  

برخی تصور می کنند که طرف مقابل، خودش باید منبع مشـکات را بشناسد. پس سکوت 
می کنند و از بیـان اصل ماجـرا جلوگیری می کنند. بـه ایـن روش، درمان خامـوش می گویند. 
یعنی فکـر می کنند که بـا سـکوت، مرزهـا و خط قرمزها برای همسرشـان مشـخص می شـود. 
این در حالی اسـت که مرزها زمانی معین می شود که صراحتا از سوی شـما مطرح شوند. در 
غیر این صورت، همسر شـما از چه شـیوه ای باید مراقب عبور از حساسیت های شما باشد؟ 
بهتر است در مورد نقاط حساس، قاطعانه صحبت و رفتار کنید تا اینکه فرض کنید، شریک 
زندگی شـما علـت ناراحتـی شـما را خـودش می داند!. چنیـن تفکـری، بیشـتر از هر چیـزی به 
گاه باشید که سکوت بی جا چیزی را روشن نخواهد کرد. رابطه شما آسیب خواهد زد. پس آ

پیش کشیدِن مسائل و اشتباهات گذشته  
کسـتر را دارید، کافیسـت که مسـائل گذشـته و اشتباهات  گر قصد روشـن کردِن آتش زیر خا ا
همسرتان را دوباره به زبان بیاورید!. عادت کردن به تکرار گذشته؛ آن هم در مواقع حساس، 
آسـان بـه نظـر می رسـد؛ امـا الیروبـی مرتـب اشـتباهات شـریک زندگی تـان، نتیجـه معکـوس 
خواهد داشـت و فقط او را بـه حالت تدافعـی و حتی حس عصبانیت و چه بسـا نفـرت خواهد 

برد. خوب درک می کنیم که وقتی در حال بحث با همسـرتان هسـتید، خاطرات و تجربیات 
گذشـته، به سـرعت از جلوی چشـم شـما رد می شـوند. اما آن ها را نادیده بگیرید. برگشـت به 
گـر حرف هـای همسـرتان باعـث ناراحتـی شـما شـده، بـه  عقـب، چیـزی را درسـت نمی کنـد. ا
او بگوییـد کـه قصـد نداریـد، مسـائل گذشـته را پیـش بکشـید و بخواهیـد کـه از زاویـه دیگری 
بـه ماجـرا نـگاه کنـد. وقتـی در جریـان بحث وجـدل هسـتید، مراقـب حرف هـای طنزآمیـز امـا 
نامناسب خود باشید. شاید در گام اول از طعنه ای که می زنید راضی باشید. اما هیچ چیزی 

به انـدازه طعنـه و تحقیر، بـه یک رابطـه آسـیب نمی زند.
ذهن خوانی ممنوع  

گاهـی اوقـات، فقـط بـا نـگاه کـردن بـه یـک شـخص، می فهمیـد کـه او چـه احساسـی دارد. 
انجام این کار، همیشه آسـان نیسـت. پس اجازه دهید تا طرف مقابل، حرف هایش را بزند. 
گر مطمئن  همان قدر که می خواهیم ذهن خوان باشـیم، نیستیم و نباید باشیم! بنابراین ا
نیستید که همسرتان چه احساسی دارد، از او مستقیما بپرسید. برخی دیگر نیز انتظار دارند 
که شـریک زندگی شـان ذهن آن ها را بخواند و به جای تاش بـرای بیان مشـکل، آن را نادیده 
می گیرند و چشـم انتظار بهترین حرکت از سوی همسرشـان هسـتند. این در حالی است که 
گاهـی از ماجـرا نـدارد! تمام تـاش خـود را بکنید تـا به بهتریـن نحـو از احساسـات خود  هیـچ آ
گـر حال شـما خوب نیسـت، نبایـد بگویید کـه عالی هسـتید و سـپس از همسـرتان  بگوییـد. ا
عصبانی شـوید که چرا متوجـه ناراحتی شـما نشـده. در حـد تـوان، در بیان احساسـات خود 
صـادق باشـید و پیـش از انفجـار، حـرف دلتـان را بزنیـد. البتـه خیلـی خـوب اسـت کـه آن قـدر 
همدیگر را بشناسـید که عما افکار همدیگر را بخوانید. اما ما انسـان هسـتیم و ممکن است 
گاهی اشتباه کنیم و یا نشانه های بدیهی را از دست بدهیم. مهم این است که هردوی شما 
بـرای درک بهتر یکدیگر تـاش کنید و در قبـال رفتار با همدیگر صبور باشـید. هفتـه آینده، به 

جنبه دیگـری از این موضـوع خواهیـم پرداخت.

 زندگــی در دنیــای امــروز، مجموعــه ای از اتفاقات خوشــایند و ناخوشــایند 
ــز  ــه چی ــی هم ــز گاه ــه نی ــن برنام ــود بهتری ــا وج ــی ب ــود. حت ــامل می ش را ش
اشــتباه از آب درمی آیــد. متأســفانه مــا نمی توانیــم انتخــاب کنیــم کــه تنهــا 
اتفاقــات خوشــایند برایمان رقــم بخورند؛ صرفــا می توانیم تــالش کنیم در ســختی ها و کار 

خــود آســیب کمتــری ببینیــم و بــه خــود کمــک کنیــم.
 وقتــی صحبــت از پیشــرفت شــغلی می شــود، فرهنــگ مــا غالبــا افــرادی را کــه اعتمادبه نفــس 
کــی  باالیــی دارنــد، مــورد احتــرام قــرار می دهنــد و تشــویق می کننــد، امــا تحقیقــات جدیــد حا
از آن اســت کــه مهربانــی بــا خــود راهــی بهتــر بــرای رســیدن بــه موفقیــت و پیشــرفت در شــغل 
اســت. به عنــوان مثــال، اعتمادبه نفــس باعــث می شــود احســاس بهتــری نســبت بــه 
توانایی هــای خــود در کارتان داشــته باشــید؛ درحالی کــه دلســوزی و مهربانی بــا خود،  شــما را 
ترغیب می کند تــا نقص هــا و محدودیت های خــود را تصدیق کنیــد و هنگامی کــه عیب های 
خــود را بپذیریــد، بــه احتمــال زیــاد آن هــا را به صــورت عینــی و واقع بینانــه مشــاهده خواهیــد 
کرد. ایــن به نوبــه خــود می توانــد منجــر بــه ایجــاد تغییــرات مثبــت در زندگی کاری شــما شــود. 
اینکــه شــما بــا نگاهــی مســئوالنه تر بــه کار خــود نــگاه  کنیــد و رفتــاری مهربــان بــا خــود داشــته 
باشــید، تأثیــر بســیاری در حفــظ ســامتی شــما می گــذارد و میــزان مشــکات روحــی نظیــر 
افســردگی و اضطــراب را به طــور چشــم گیری کاهــش می دهــد. در ادامــه مطالــب بــه راهکارهــا 

و ســه قانــون طایــی بــرای ایجــاد و پــرورش شــفقت بــا خــود خواهیــم پرداخــت.
مراقبت و مهربانی با خود را از کجا شروع کنیم؟

 ابتدا سه قانون طایی زیر را در نظر داشته باشید:
قــدم اول: بــرای شــفقت و مراقبــت از خــود بایــد صبــر و حوصلــه داشــته باشــید تــا بــا گذشــت 
ــا  ــود. ب ــما ش ــی کاری ش ــادی زندگ ــه روال ع ــل ب ــان تبدی ــای کاریت ــه فعالیت ه ــان مجموع زم

گذشــت زمــان می توانیــد اشــکاالت خــود را در زندگــی کاری بیابیــد و آن هــا را رفــع نماییــد.

قــدم دوم: مهربانــی و خــود مراقبتــی بــا برنامه ریــزی فعاالنــه بــه ثمــر خواهــد نشســت. بــا 
برنامه ریــزی به ذهــن و بدن خود اعــام می کنید که قرار اســت شــیوه ای جدید را شــروع کنید 
کــه الزامــا باید انجــام بپذیــرد. همچنیــن بــرای اینکــه تمرکــز و اعتمادبه نفــس بیشــتری در این 

راه داشــته باشــید، بهتــر اســت برنامــه کاری خــود را بــه دیگــران اعــام کنیــد.
گاهی بــه تغییراتتان بعــد از هر بار شــفقت ورزی بــه خود، متوجه خواهید شــد  قدم ســوم: با آ
گــر مهربانــی بــا خــود را اصل  گاهانه تــر شــدن ذهن شــما کمــک خواهــد کــرد. ا کــه مهربانــی بــه آ
گاهــی خوبــی نخواهیــد داشــت. از آنچــه به عنــوان شــفقت بــه  زندگی تــان قــرار ندهیــد، ذهن آ
گاه باشــید تــا بدانیــد احســاس و نتایــج شــما چگونــه خواهنــد بــود.  خــود انجــام می دهیــد، آ

کلیــد طایــی یــک زندگــی کاری متعــادل مهربانی بــا خود اســت.
جمع بندی

 شــفقت بــا خــود مســتلزم تشــخیص تفــاوت بیــن بــد بــودن و انتخــاب بــد اســت. هنگامــی کــه 
ــا خــود را تمریــن می کنیــد، ایــن را درک می کنیــد کــه تصمیم گیری هــای بــد به طــور  شــفقت ب
خــودکار شــما را بــه یــک شــخص بــد تبدیــل نمی کنــد. درعــوض، متوجــه می شــوید کــه ارزش 
شــما بی قیدوشــرط اســت. در حقیقت، تحقیقات به طــور مــداوم ارتباط مثبت بین شــفقت 
بــا خویشــتن و بهزیســتی کاری را نشــان داده اســت. عــاوه بــر ایــن، مهربانــی با خود احســاس 
ارزشــمندی را بــه وجــود مــی آورد. افــرادی کــه بــا خــود مهربــان هســتند همچنیــن دارای 
ــتر از  ــی بیش ــت کل ــر و رضای ــی باالت ــوش هیجان ــود، ه ــط کار خ ــی در محی ــای اجتماع پیونده
زندگی کاری هســتند. در همین حال، تحقیقات نشــان می دهد خود دلســوزی و مهربانی با 
خــود می تواند یک عامل انگیزشــی باشــد کــه باعث می شــود افراد اشــتباهات و کاســتی های 

خــود را بهبــود ببخشــند. 
در شــماره هفتــه آینــده، بــه ادامــه مباحــث شــفقت ورزیــدن بــه خــود و شــیوه های پــرورش آن 

خواهیــم پرداخــت.

نکات ارتباطی 
مهم زوجین

شفقت به خود

مسائل گذشته را پیش نکشید!

از کجا شروع کنیم؟

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

نبیالهخلیلیسده
امور اداری

روز بازنشستگی :  1۴۰1/۰1/۰۵

غالمرضامحمدیآدرگانی
حراست

روز بازنشستگی :  1۴۰۰/1۲/۲۵

علیاصغرامینی
فوالدسازی

روز بازنشستگی :  1۴۰1/۰1/۰۵

مجتبیکروندی
نورد گرم

روز بازنشستگی :  1۴۰۰/1۲/۲۶

شهرامرضاخانی
نورد سرد

روز بازنشستگی :  1۴۰1/۰1/۰۵

کبرصادقیکلهمسلمان علیا
مجتمع فوالد سبا

روز بازنشستگی :  1۴۰1/۰1/۰۴

سیداحمدسجادیه
مجتمع فوالد سبا

روز بازنشستگی :  1۴۰1/۰1/۰۵ الد 
 فو
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در مـرداد سـال 1353 شمسـی سـازمان انتقـال خـون   
ایران با هدف سامان بخشیدن به وضع آشفته خون رسانی 
و به منظـور ترویـج فرهنـگ اهـدا، تهیـه و تأمیـن خـون و 
فراورده های سـالم و مطمئن و رایگان بـرای رفع نیاز بیماران 
نیازمنـد، به خصـوص مبتالیـان بـه تاالسـمی، هموفیلـی و 

لوسمی به وجود آمد.
از آن تاریـخ بـه بعـد، سـالروز تأسـیس ایـن سـازمان در نهـم 
مردادمـاه، به عنـوان روز اهـدای خـون نام گـذاری شـده اسـت. 
جمـع آوری خـون از داوطلبـاِن اهـدای خـون و آماده سـازی آن 
برای نجات بیماران و مصدومین، ایجاد پایگاه در بیمارستان ها 
و واحدهای سـیار و ثابت جهت تهیه خون، ثبت اطاعات الزم 
به منظـور دعوت بـرای اهـدای خـون به هنـگام ضـرورت و توزیع 
کـز درمانـی و بیمارسـتان ها و …..  خـون و فراورده هـای آن به مرا

ازجملـه کارهـای سـازمان انتقـال خـون ایـران اسـت.
طبـق گفتـه کارشناسـان، هـر فـرد بالـغ )بیـن 1۷ تـا ۶۵ سـال( بـا 
وزن متوسـط پنجـاه کیلوگـرم، حـدود ۵.۵ تـا ۶ لیتـر خـون دارد 
و بـا اهـدای ۲۵۰ سی سـی تـا ۴۵۰ سی سـی از خـون خـود، نه تنهـا 
سـامتی خـود را بـه مخاطـره نمی انـدازد، بلکـه ضمن کمـک به 

سـامتی خـود، نجات بخـش زندگـی دیگـری نیـز خواهـد شـد.
کشـف بیماری هـای  اهـدای خـون همچنیـن می توانـد در 
کننـدگان خـون کامـا مؤثـر باشـد. هـر فـرد سـالم  نهفتـه در اهدا
می توانـد در هـر سـال تـا ۴ بـار بـا فاصلـه 8 هفتـه )دو مـاه( خـون 
اهدا کنـد. مهم تریـن هـدف انتقال خـون در ایـران تأمیـن خون 
و فراورده هـای سـالم آن بـا بهترین کیفیـت اسـتاندارد مطابق با 
موازیـن تعیین شـده بین المللـی بـرای بیمـاران و نیازمنـدان و 

همچنیـن ترویـج طـب انتقـال خـون اسـت.
از دیگـر اهـداف سـازمان انتقـال خـون می  تـوان بـه مشـارکت 
کافـی، بسـیج  در مراقبـت از بیمـاران، تأمیـن خـون سـالم و 
کننـدگان داوطلـب، همـکاری بـا بیمارسـتان ها در حـل  اهدا
مشـکات انتقـال خـون و گسـترش شـبکه پایگاه هـای انتقـال 

خـون و… اشـاره کـرد.
خدمات سـازمان انتقال خون شـامل جمـع آوری و توزیع خون 
کـز اهـدای خـون در سراسـر کشـور  و فراورده هـای آن از طریـق مرا
اسـت. این سـازمان تنهـا مرکـز ارائه دهنـده خـون و فراورده های 

کـز درمانی اسـت. خونـی بـه بیمارسـتان ها و دیگر مرا
     منبع:سازمان انتقال خون ایران

اصغرایرانپور

صیدالطاهری

ولیاهللنوری
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 ورزش        

به مناسبت عید سعید غدیر خم، امور ورزش فوالد 
مبارکه در محل ورزشگاه بزرگ نقش جهان اقدام 
به برگزاری مسابقه بزرگ دو و میدانی در سه بخش 
دوی 15۰۰ متر، دوی 1۰۰ متر و پرتاب وزنه در دو رده سنی باال و پایین 

۴۰ سال نمود.
در این دوره از مسابقات بیش از ۵۰۰ نفر از کارکنان زحمتکش فوالد مبارکه 
با یکدیگر به رقابت پرداختند و نفرات برتر   توانستند عناوین برتر مسابقات 
مختلف را به خود اختصاص دهند و ضمن ایستادن بر سکوهای اول تا 
سوم، مجوز راه یابی به تیم دوومیدانی صنعت را به دست آورند و لباس 
پرافتخار فوالد مبارکه را جهت حضور در رقابت های استانی و کشوری 

بر تن کنند.
عناوین کسب شده در رقابت های مذکور به شرح جدول روبه رو  است:

بانوان صنعت بر فراز بام تهران بزرگ

رامین رضاییان

 به فوالد مبارکه  سپاهان پیوست

محمدصادق میرصالحیان

 مدیر روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه 

سپاهان شد

گـروه کوهنـوردی بانـوان صنعـت زیـر نظـر امـور ورزش   
فـوالد مبارکـه در برنامـه ای دوروزه بـا 1۴ نفـر از اعضـای خـود 
توانستند بام پایتخت ایران، قله توچال را فتح کنند و برفراز 

این قله مرتفع بایستند . 
توچـال نـام قلـه ای در شـمال اسـتان تهـران اسـت کـه بلنـدای 
آن ۳۹۶۳ متـر اسـت و بخشـی از دامنه رشـته کـوه البرز به شـمار 
می آید. دامنه جنوبـی توچال در مجاورت شـهر تهـران و قله آن 

نیز مشـرف بـه این شـهر اسـت .

مدافع ارزشـمند فوتبال ایـران با قراردادی دوسـاله   
به فوالد مبارکه سپاهان پیوست.

بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان، 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این باشگاه به درخواست 
ژوزه مورایـس سـرمربی تیـم فوتبـال فـوالد مبارکه سـپاهان با 
رامین رضاییان مدافع باتجربه فوتبال کشـور برای پیوستن 

کره شـدند. بـه جمـع طایی پوشـان اصفهـان وارد مذا
رضاییـان کـه یکـی از برتریـن مدافعـان راسـت فوتبـال کشـور 
در سـال های اخیـر اسـت درنهایـت پـس از انجـام یـک دور 
کـرات فشـرده بـا قـراردادی دوسـاله بـه فـوالد مبارکـه  مذا

پیوسـت. سـپاهان 
کـه فصـل گذشـته پیراهـن پرسـپولیس را بـر تـن  رضاییـان 
داشـت سـابقه حضـور در تیم هـای صبـای قـم، اوسـتنده 
بلژیـک، راه آهـن، الشـحانیه، الدحیـل و السـیلیه قطـر در 
کارنامه ورزشـی خـود دارد. وی همچنین ۴۵ بـازی برای تیم 
ملـی جمهـوری اسـامی ایـران در رقابت هـای بین المللـی 

انجـام داده اسـت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه   
سپاهان، صبح چهارشنبه بیست و نهم تیرماه 1۴۰1، وفق 
مصوبـه هیئت مدیـره باشـگاه و طـی حکمـی از سـوی 
کت مدیرعامـل باشـگاه فـوالد مبارکـه  محمدرضـا سـا
سـپاهان، محمدصـادق میرصالحیـان به عنـوان مدیـر 

جدید روابط عمومی این باشگاه منصوب شد.
میرصالحیـان از فعـاالن فرهنگـی و رسـانه ای اصفهـان اسـت 
و سـوابقی چون مدیـر کانون نخبـگان جـوان اصفهـان، دبیر 
کارگروه هـای تخصصـی سـازمان زیباسـازی شـهرداری و دبیر 
اتـاق فکـر سـازمان فرهنگـی تفریحـی شـهرداری اصفهـان را 

در کارنامـه دارد.
باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان ضمـن تقدیـر از تاش هـای 
ارزنـده علی ناظـری مدیـر سـابق روابـط عمومـی این باشـگاه 
بـرای ایشـان توفیـق روزافـزون و آرزوی موفقیـت در ادامـه 

فعالیـت  در ایـن عرصـه را دارد.
علـی ناظـری در ابتـدای لیـگ بیسـتم بـه همـراه محمدرضـا 
کت بـه باشـگاه سـپاهان وارد شـد و سـمت مدیـر روابـط  سـا

عمومـی باشـگاه را طـی دو سـال اخیـر برعهـده داشـت.

آغازاردویپیشفصلفوالدمبارکهسپاهان تکذیبیکشایعه

اردوی پیش فصل تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در ازمیت ترکیه آغاز 
شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، اردوی آمادگی 
پیش فصل تیم فوتبال این باشگاه از چهارشنبه 29 تیرماه ۱۴۰۱ در ازمیت 
ترکیه آغاز شد و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد یافت. طالیی پوشان فوالد 
مبارکه سپاهان در دو نوبت صبح و عصر تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی 
ادامه خواهند داد.

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در خصوص شایعه توافق ژوزه مورایس 
سرمربی تیم فوتبال این باشگاه با تیم ملی عراق اطالعیه صادر کرد.
شایعه ای در برخی از رسانه ها در خصوص توافق ژوزه مورایس سرمربی 
تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با تیم ملی عراق منتشرشده که باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان ضمن تکذیب این شایعه به اطالع می رساند ژوزه 
کنون  مورایس به عنوان سرمربی به قرارداد خود با باشگاه پایبند است و ا
در اردوی این تیم حضور دارد.

 ورزش         ورزش        

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

خبـــــــــــر کوتاه

برگزاری مسابقه بزرگ دو و میدانی 
به مناسبت عید غدیر

ومانی در ایران از  خانم میِرال کارِمن گِرکو سفیر ر
ورزشگاه بزرگ نقش جهان دیدن کرد.

مبارکه  فوالد  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
سپاهان، صبح بیست و چهارم تیرماه سال 1۴۰1، در ادامه بازدید 
مقامات و شخصیت های برجسته ورزشی، اجتماعی و سیاسی، 
گِرکو سفیر رومانی در ایران از ورزشگاه بزرگ  کارِمن  خانم میِرال 
نقش جهان و زیرساخت های باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بازدید 

کرد.

سفیر رومانی در ایران فوالد مبارکه سپاهان را یک باشگاه کاما حرفه ای 
خواند و فعالیت های این باشگاه در رشته های مختلف آقایان و بانوان 

را نشان از جاری بودن تفکر حرفه ای در این باشگاه دانست.
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه  در این دیدار، محمدرضا سا
سپاهان بر زمینه های همکاری های ورزشی باشگاه فوالد مبارکه 
ح رومانی در خصوص قراردادهای  سپاهان با باشگاه های مطر
همکاری مشترک، برگزاری کمپ های ورزشی، تبادل دانش فنی، 

کید کرد. کادمی تأ دیدارهای تدارکاتی و همکاری تیم های پایه و آ

در شماره قبل، با توجه به شروع فصل گرم تابستان و شرایط 
خاص این فصل برای ورزش، چند حرکت ورزشی را معرفی کردیم. در 

این شماره به معرفی چند حرکت دیگر خواهیم پرداخت.
ساعد دست های خود را بر روی زمین بگذارید، کمر خود را صاف و کشیده 
نگه دارید و بر روی پنجه پاها تکیه کنید. مطمئن شوید که در تمام طول 
تمرین کمر صاف باشد و عضات ران و شکم منقبض شوند. به باسن 
گر عاقه مند به ساخت  و ران ها اجازه ندهید به زمین نزدیک شوند. ا
شکم عضانی هستید، پانک اصلی ترین حرکتی است که باید آن را 
بسیار تمرین کنید. این حرکت در مقایسه با دراز نشست تأثیر بهتر ی 
دارد و ایمن تر است )سه ست، هر مرتبه چهل ثانیه. این حرکت با توجه 

به توانایی است(.

به پشت بر روی کمر بخوابید، دست ها را صاف و کشیده رو به روی 
چشم های خود باال ببرید و پاهای خود را نیز با ایجاد یک زاویه ۹۰ درجه در 
زانوها باال نگه دارید. سپس، یکی از پاهای خود را تا جایی صاف کنید که 
تنها سه سانتی متر با زمین فاصله داشته باشد. کمی صبر کنید، سپس به 
حالت ابتدایی تمرین بازگردید. این کشش روبه جلو را با پای دیگر نیز تکرار 
کنید. با کشیدن و صاف کردن پاها نه تنها عضات تعادل بخش میانه 
بدن را تقویت می کنید، بلکه شکم را در مسیر ساخت شکم شش تکه 

قرار می دهید)سه ست هر بار دوازده مرتبه(.

به پهلوی چپ خود تکیه کنید، پاهای خود را صاف نگه دارید و بر آرنج 
چپ خود تکیه داشته باشید. شکم خود را منقبض کنید و مفاصل ران 
را تا جایی باال بیاورید که یک خط صاف در طول بدن مشاهده شود. این 
موقعیت بدنی را نگه داشته و عمیق نفس بکشید.حرکت را برای پهلوی 
دیگر نیز تکرار کنید. این تمرین برای تمرکز بر عضات کوچک در پایین 
کمر بسیار مفید هستند. تقویت عضات پایین کمر برای تضمین سامت 
ستون فقرات و جلوگیری از کمردرد الزامی است )سه ست، هر مرتبه سی 

ثانیه. این حرکت با توجه به توانایی است(.

یکی دیگر از حرکات بدن سازی در خانه حرکت محبوب دیپ است. برای 
انجام این حرکت در جلوی یک نیمکتب بایستید و کف دست های خود 

را روی آن قرار دهید. فاصله بین دست ها باید هم عرض شانه ها باشد. 
پاها را در جلو بکشید. با خم کردن آرنج ها و تا رسیدن به یک زاویه ۹۰ 
درجه در آن ها بدن خود را به آرامی پایین بیاورید. در انتها با استفاده از 
عضات پشت بازو بدن خود را باال بکشید تا به حالت ابتدایی تمرین 
بازگردید. تمرین این حرکت بر روی تختخواب، صندلی یا پله بسیار راحت 
است. این تمرین با دست ها، سینه ها و شانه ها به خوبی کار می کند و 
گر به ساخت بازوهای بزرگ و البته قوی عاقه دارید از انجام این تمرین  ا

غافل نشوید )سه ست دوازده عددی(.

به پشت بر روی زمین خوابیده و دمبل را در دست های خود بگیرید. با 
خم کردن آرنج ها، دمبل ها را باالی سر نگه دارید. سپس دست های 
خود را صاف و دمبل ها را به سمت باال پرس کنید. در باالترین نقطه 

حرکت کمی صبر کرده و به آرامی به حالت ابتدایی تمرین برگردید.
با محدود کردن بازه حرکت امکان ساخت عضات سینه فراهم می شود، 

از طرف دیگر احتمال آسیب دیدگی شانه ها در اثر کشیدگی به صفر 
می رسد )در صورت نبود دمبل، می توان از بطری آب معدنی استفاده 

کرد. سه ست پانزده عددی، باتوجه به توانایی (.

به صورت دمر بر روی یک تشک دراز بکشید و پاهایتان را دراز کنید. پاها را 
از قوزک به آرامی رو به کف پا به نحوی که انگشتان پا از ساق فاصله بگیرند 
خم کنید. دستانتان را درحالی که کف هر دو رو به همدیگر است باالی سر 
ببرید و کش بیاورید. سرتان را به نحوی قرار دهید که در راستای ستون 
فقراتتان باشد. ابتدا نفستان را بیرون بدهید،  ماهیچه های شکمی/
مرکزی را منقبض کنید و به آرامی یک دست و پای مخالف آن را چند 
سانتی متر از زمین بلند کنید و آن ها را برای مدت کوتاهی کشیده و صاف 
نگهدارید؛ سپس به آرامی نفس تان را به داخل بکشید و دست و پایتان را 
به همان حالت شروع برگردانید، بدون آنکه کمر یا باسنتان حرکت کند. 
همین حرکت را روی دست و پای مخالف اجرا کنید. حالت سر و تنه تان 
را حفظ کنید بدون آنکه پشتتان را خم یا سرتان را بلند کنید؛ این تمرین 
در عین این که کل بدنتان را در تحرک درگیر می کند می تواند کمی ضربان 

قلبتان را افزایش دهد.

دیدار سفیر رومانی از ورزشگاه بزرگ نقش جهان

)قسمت دوم(ورزش و سالمتی در فصل تابستان

با تصویب هیئت مدیره و حکم مدیرعامل؛

محمد بهادران

احسان پور رمضانی

یاسر مقان لو

عباس مارانی

احمد عسگری

حمید مختاری

محمد بهادران

سید مصیب مؤمنی

مهدی خلیلیان

سجاد محمدی

غالمرضا رحیمی

احمد عسگری

احمدرضا عابدینی

رضا عبدالهی

محسن محمدقاسمی

شرکت ضافت سبز

پشتیبانی فروش

نورد سرد

فوالدسازی

نورد سرد

فروش

شرکت ضیافت سبز

تعمیرگاه مرکزی

حمل ونقل تعمیرگاه دیزلی

انتظامات

ضیافت سبز

نورد سرد

آهن سازی احیا مستقیم

حسابداری فروشندگان

بهسازان

اول زیر 40 سال

دوم زیر 40 سال

سوم زیر 40 سال

اول باالی 40 سال

دوم باالی 40 سال

سوم باالی 40 سال

اول زیر 40 سال

دوم زیر 40 سال

سوم زیر 40 سال

اول باالی 40 سال

دوم باالی 40 سال

سوم باالی 40 سال

اول

دوم

سوم

نام و نام خانوادگی رشته

دوی 100 متر

 زیر 40 سال

دوی 100 متر 

باالی 40 سال

دوی 1500 متر

زیر 40 سال

دوی 1500 متر

باالی 40 سال

پرتاب وزنه

عنوان کسب شدهمحل کار
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

ُمباِهِله درخواست لعن و نفرین الهی   
برای اثبات حقانیت است و بین دو طرفی رخ 

می دهد که هرکدام ادعای حقانیت دارند.
دارد  اشاره  ماجرایی  به  اسام  تاریخ  در  واژه  این 
با  مناظره  از  پس  )ص(  اسام  پیامبر  آن،  طی  که 
مسیحیاِن نجران و ایمان نیاوردن آنان، پیشنهاد 
مباهله داد و آنان پذیرفتند. بااین حال مسیحیان 

کردند. کار خودداری  نجران، در روز موعود از این 
اعتقادات شیعی، جریان مباهله پیامبر)ص(  بنابر 
پیامبر)ص(  دعوت  اصل  حقانیت  نشانگر  نه تنها 
است، بلکه بر فضیلت ویژه همراهان او )فاطمه و 
شیعیان  می کند.  داللت  ماجرا  این  در  حسنین( 
بر این اساس، معتقدند امام علی)ع( بر اساس آیه 
مباهله، به منزله جان پیامبر است. واقعه مباهله 
در ۲۴ ذی الحجه سال نهم هجری روی داد و آیه 
»بنابراین،  دارد:  اشاره  آن  به  آل عمران  سوره   ۶1
کس درباره  پس از فرارسیدن علم ]وحی[ به تو، هر 
او ]حضرت عیسی)ع([، با تو به چالش برخیزد، به او 
بگو: بیایید تا فرزندانمان و فرزندانتان، و زنانمان و 
زنانتان، و جان هایمان و جان هایتان را فراخوانیم، 
کنیم تا لعنت  ع[  آنگاه )به درگاه خداوند( زاری ]تضّر

خداوند را بر دروغ گویان نهیم.«
سران  با  مکاتبه  با  هم زمان  اسام)ص(  پیامبر 
به  نامه ای  مذهبی،  کز  مرا و  جهان  حکومت های 
کنان نجران  اسقف نجران نوشت و در آن نامه از سا
بپذیرند. مسیحیان تصمیم  را  اسام  که  خواست 
گروهی را به نمایندگی از خود به مدینه  که  گرفتند 
را  او  با پیامبر سخن بگویند و سخنان  تا  بفرستند 

بررسی کنند.
بزرگان  از  نفر  ده  از  بیش  شامل  که  نجران  هیئت 
آنان بود، به ریاست و سرپرستی سه نفر به نام های 
هیئت  آمدند.  مدینه  به  ابوحارثه  و  سید  عاقب، 

جواد رستم شیرازی )متولد 1298   
اصفهان(   138۴ درگذشته  اصفهان، 
از  فرش،  طراح  نقاش،  مینیاتوریست، 
دوره  در  ایران  نقاشان  برجسته ترین 
معاصر است. رستم شیرازی نزدیک به 
سی سال استاد هنرستان هنرهای زیبای 
گردان بسیاری نزد وی  اصفهان بوده و شا
مینیاتور،  آثار  دیده اند.  هنری  آموزش 
تذهیب و همچنین فرش های باارزشی که 
طراحی کرده در موزه های مختلف داخلی 

و خارجی نگهداری می شوند.
جواد رستم شیرازی در سال 1۲۹8 در »محله نو« 
اصفهان به دنیا آمد. در پنج سالگی از پدربزرگش 
قلمدان نقاشی شده ای را به مناسب هدیه نوروز 
دریافت کرد که زمینه ساز عاقه و حضور وی در 
دنیای هنر شد؛ به طوری که نقش های روی آن 
قلمدان نخستین الگوهای نقاشی اش گشتند. 
ازاین رو با تشویق والدینش از پنج سالگی نزد 
گیری مبانی علمی نقاشی  استاد »وزیرزاده« فرا
گرد ایشان بود. در این  را آغاز کرد و دو سال شا
دوران صحنه های زنجیرزنی و روضه خوانی را 
به تصویر می کشید. همچنین از درس استاد 
»تیکران« که در جلفا برگزار می شد، در زمینه 
نقاشی طبیعت استفاده کرد. دوره شش ساله 
ابتدایی را در دبستان علمیه و به مدت پنج 
سال به پایان برد و در سال 1۳1۴ وارد دبیرستان 
سعدی شد و تحصیاتش را ادامه داد، سپس 

گلســـتانکوه از مناطـــق دیدنـــی و زیبـــای   
کـــه در فصـــل بهـــار پـــر از  خوانساراســـت 
گـــون اســـت.  گان و اللـــه واژ گل هـــای اشـــک مـــژ
ایـــن گلهـــا در میـــان بوته هـــای گزانگبیـــن و 
حتـــی بـــه روی صخره هـــا می روینـــد و بـــا 
زیبایـــی خـــود هـــر بیننـــده ای را مجـــذوب و 

مسحورمی کنند. 
گلستانکوه خوانسار منطقه ای است در جنوب 
شهرستان خوانسار در فاصله 1۰ کیلومتری شهر 
خوانسار. این منطقه سرسبز و بسیار خوش 
آب و هوا دارای شرایط ییاقی مناسب است. 
سرتاسر منطقه گلستانکوه پوشیده از گونه های 
گزانگبین، پیاز وحشی )موسیر( و انواع گل های 
زیباست که می توان گل های الله اشک مژگان، 
گون، الله آتشی و الله کوهی  انواع الله های واژ
را نام برد. اوج زیبایی این منطقه در بهار است. 
آب وهوای مطلوب و طبیعت دلپذیر و بسیار 
مطبوع این منطقه مورد توجه گردشگران است.

کوه های این منطقه، ۳۶۳1 متر از سطح دریا 
گرس  ارتفاع داشته و در دامنه رشته کوه های زا
قرار گرفته و شهر خوانسار نیز در دامنه جنوب 

روز مباهله؛ روز 
حقانیت اسالم

جواد رستم شیرازی 

گلستانکوه خوانسار

مناسبت

مشاهیر

گردشگری شهید

شهید محمد اسدی درباغی در 15 شهریور 
سال 1351 در اردستان پا به عرصه هستی نهاد. 
متوسطه  سوم  مقطع  تا  را  خود  تحصیالت  وی 
ادامه داد و سپس به عضویت بسیج درآمد. این 
شهید واالمقام در زمان پیروزی انقالب تنها شش 
سال داشت و سرانجام در 6 مرداد سال 1367 در 
شانزده سـالگی و در عملیات مرصاد در اسالم آباد 
غرب دعوت حق را لبیک گفت. مزار این شهید در 

قطعه 27 ردیف 37 بهشت زهرا )س( قرار دارد.
 وصیت نامه شهید محمد اسدی درباغی:

کبیر انقاب اسامی ایران حضرت  با درود به رهبر 
ک  پا روان  بر  درود  با  و  فداه  روحی  خمینی  امام 
کرباهای ایران و با  کربا تا به  شهدای صدر اسام از 
عرض سام خدمت پدر و مادر و دوستان و آشنایان.

امیدوارم که همیشه تحت توجهات حضرت مهدی 
)عج( و نائب او باشید. ای ملت مسلمان در راه تبلیغ 
که خود می دانید تنها دین  دین اسام بکوشید؛ چرا

اسام است که موجب سعادت انسان ها می شود.
نگذارید؛  تنها  را  امام  راه اسام، هرگز  پویندگان  ای 
فوزی عظیم  و  انسجام بخش  که وجودش  رهبری 

برای امت اسامی و مستضعفین جهان است.
فریب  که  می خواهم  شما  از  مسلمان،  مردم  ای 

منافقین و روشنفکران غرب زده و شرق زده را نخورید 
و حامی روحانیون مبارز و همیشه در صحنه باشید و 

کنید. در آخر، امام را دعا 
فرزند  شما  برای  نتوانستم  گر  ا مادرم!  و  پدر  ای 
من  که  را  راهی  ببخشید.  مرا  باشم،  شایسته ای 
انتخاب کردم از روی شناختی بود که خداوند به من 
عطا کرد و به من این توفیق را عنایت فرمود که من در 
راه خودش قدم بگذارم و همچنین در این راه افتخار 
شهادت را نصیب من کرد و این باعث شد که هم من 
و هم شما در نزد خداوند و رسول او و ائمه اطهار و 
بی بی فاطمه زهرا )س( سربلند باشیم. در پایان من 
از شما پدر و مادر عزیز و از برادرانم و همچنین از تمام 

دوستان و آشنایان حالیت می طلبم.
که  نمازهایی  کردم  حساب  که  آن طور  همچنین 
اشتباه خوانده ام و یا احتمال دارد نخوانده باشم، 
از  باشد.  بیشتر  یا  ماه  یک  حدود  در  دارد  امکان 
شما پدر عزیزم خواهشمندم یا خودتان یا شخص 
دیگری برایم بخواند. از نظر روزه نیز فقط امسال سه 
که نگرفته ام  گرفته ام، روزه هایم را  روز از روزه هایم را 
بگیرید. در آخر از شما می خواهم برایم در درگاه حق 

دعا کنید.
yadcode.ir :منبع                                                               

دین اسالم؛ موجب سعادت انسان ها

معرفی کتاب

نویسنده:

سعید پورداراب

ناشر:

سوره سبز

وعـده  تحقـق  مرصـاد؛  »عملیـات  کتـاب 
الهـی« در 2۰ بخـش بـه مـواردی چـون چگونگـی 
تشـکیل سـازمان منافقین، سـازمان مجاهدین و 
و  سـاختار  مرصـاد،  عملیـات  آسـتانه  در  آمریـکا 
اهـداف ارتـش منافقیـن در عملیات مرصـاد، ورود 
صحنـه  بـه  شـیرازی  صیـاد  علـی  سـپهبد  شـهید 
تجهیـزات  و  منافقیـن  فـرار  و  مرصـاد  عملیـات 

منهدم شده و غنائم به دست آمده می پردازد.
گفته است:  کتاب درباره تألیف این اثر  نویسنده این 
کتـاب »عملیـات مرصاد؛ تحقق وعـده الهی«  مـن در 
زبـان شـهید صیـاد شـیرازی  از  بیـان واقعیت هـا  بـه 
کـه در  پرداختـه ام. بـا توجـه بـه مطالعـات مداومـی 
کتـاب را در مـدت پنـج مـاه  حـوزه جنـگ دارم، ایـن 
کـردم، امـا معتقـدم نویسـندگان جـوان حـوزه  تألیـف 
دفـاع مقـدس می تواننـد بـه پیش زمینه هـا و دالیـل 
کام  عملیـات »مرصـاد« از سـوی ایـران و عملیـات نـا

»فـروغ جاویـدان« از سـوی منافقـان بپردازنـد.
از   ۶۷ سـال  زمانـی  برهـه  در  می افزایـد:  پـورداراب 

یک سـو منافقیـن از جنـوب و در مهـران، میمـک و 
طائیـه، فکـه، حمـات مختلفـی انجـام می دادنـد 
بـا وجـود پذیـرش قطعنامـه ۵۹8  از سـوی دیگـر  و 
سـازمان ملـل متحـد از سـوی ایـران، عـراق متجـاوز 
شـیمیایی  حمـات  ازجملـه  متعـددی  حمـات 
و  فـاو  ایـران،  داشـت.  ایـران  غـرب  از  مناطقـی  بـه 
پایـان  را هـم در  پنـج  کربـای  از عملیـات  مناطقـی 
جنـگ تحمیلـی از دسـت داده بـود و همـه این هـا 
کننـد نیروهـای مسـلح  گمـان  سـبب شـد عراقی هـا 
ایران دچار تزلزل شـده اند. منافقان چنین فرصتی 
تهـران  سـه روزه  فتـح  و  ایـران  بـه  حملـه  بـرای  را 
کـه عملیات فروغ  مناسـب می دیدنـد و ازایـن رو بود 

دادنـد. شـکل  را  جاویـدان 
منافقیـن  اسـت:  آمـده  کتـاب  ایـن  از  قسـمتی  در 
خودرویـی  و  زرهـی  ادوات  و  تجهیـزات  و  امکانـات 
اشـرف  از  حرکـت  آغـاز  در  آن  طـول  کـه  بسـیاری 
آورده  خـود  همـراه  می رسـید  کیلومتـر   1۰ طـول  بـه 
کنـار  بودنـد بعـد از شکسـت و تارومـار شـدن آنـان در 
تجهیـزات منهدم شـده، تعـداد زیـادی نیـز بـر روی 
گردنه  جـاده اسـام آباد خصوصـا از تنگـه چهارزبـر تـا 
حسـن آباد رهـا شـده بـود و توسـط رزمنـدگان اسـام 
کل تجهیـزات و امکانات به  گرفته شـد.  بـه غنیمـت 
گرفته شـده بـه بیش از ۵۳1 دسـتگاه تانک  غنیمـت 
رزمنـدگان  دسـت  بـه  کـه  می رسـید  خـودرو  نفربـر، 

افتـاد. اسـام 
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تحقق وعده الهی عملیات مرصاد؛ 

دعای عهد

 همزاد عاشقان

معرفی فیلم

معرفی اپلیکیشن

مستند »همزاد عاشقان«، ساخته تورج کالنتری، روایتی از 
زندگـی و زمانه قیصر امین پور نویسـنده، مدرس دانشـگاه و شـاعر 

معاصر کشور است.
»همـزاد عاشـقان« پرتـره ای از زندگـی و فعالیت هـای حرفـه ای قیصـر 
امین پور اسـت و در گفت وگو با چهره هایی مانند بیـوک ملکی، عرفان 
نظرآهاری، حسام الدین سراج، مصطفی رحماندوست، علی محمد 
مـؤدب، یعقـوب حیـدری و... بـه  مـرور فصل هایـی از زندگی این شـاعر 

اثرگذار معاصـر پرداخته اسـت.
قیصر امین پور شـاعری محبوب و اثرگذار اسـت کـه اشـعار او را می توان 
در کتاب هـای درسـی تـا مجـات حرفـه ای ادبـی و هنـری پیـدا کـرد. او 
تدریس در دانشگاه را در سـال ۶۷ و در دانشگاه الزهرا آغاز کرد و سپس 
در سـال ۶۹ در دانشـگاه تهـران مشـغول تدریـس گردیـد. او سـال 8۲ 
به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برگزیده شد.

همـــه  »گل هـا  گهـان«،  نا »آینه هـای  مجموعه هـای  شـاعر 
آفتابگردان انـد«، »دسـتور زبـان عشـق«، »مثـل چشـمه، مثـل رود« و 
غ آمین بلورین یا جایزه نیما یوشـیج  »بی بال پریـدن«  در سـال ۶8 مر

را گرفـت. او در سـال 1۳8۶ بـر اثـر بیمـاری درگذشـت.
کارگردان این اثر در مصاحبه ای  در خصوص این فیلم گفته است: من 
در این مستند سعی کردم که وجوه مختلف زندگی ایشان را به نمایش 
بگذارم. شعرشان، اعتقاداتشان، زندگی ساده، روحیات و اخاقیات، 
نقدهای اجتماعی و دلبستگی ایشان به رزمنده ها و انقاب را که بارها 
و بارها بسیجی وار به مناطق جنگی رفته بودند و برای رزمنده ها شعر 
خوانده بودند و… هرکس تکه ای از زندگی ایشـان را که دوسـت داشته 

جدا کرده اسـت، اما من سعی کردم این گونه نباشم.
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دعـــای عهـــد یکـــی از ادعیـــه توصیه شـــده از ســـمت تمـــام 
بـــزرگان و مراجـــع تقلیـــد اســـت. ایـــن دعـــا بـــرای ســـالمتی و تجدید 

میثاق با امام عصر )عج( است. 
خوانـــدن ایـــن دعـــا در ابتـــدای روز ثـــواب بســـیار زیـــادی دارد. بـــرای 
ــی  ــما یکـ ــی شـ ــد روی گوشـ ــای عهـ ــن دعـ ــتن اپلیکیشـ ــن داشـ همیـ
ــاده و  ــری سـ ــط کاربـ ــا رابـ ــد بـ ــای عهـ ــه دعـ ــت. برنامـ ــات اسـ از واجبـ
ــام  ــا امـ ــرروز صبـــح بـ امکانـــات مناســـب بـــه شـــما کمـــک می کنـــد هـ
عصـــر )عـــج( عهـــد تـــازه ای ببندیـــد. از جملـــه امکانـــات برنامـــه 
می تـــوان بـــه پخـــش صوتـــی دعـــا، اســـکرول خـــودکار متـــن و صـــوت، 
قلـــم هوشـــمند و... اشـــاره کـــرد. ایـــن برنامـــه هـــم بـــرای اندرویـــد و 

هـــم بـــرای iOS در دســـترس اســـت.
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یه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان" نشر
 شماره  1285 

شنبه 1 مرداد ماه  1401     |    23 ذی الحجه1443     |   23 جوالی   2022

مدیر مسئول :  محمد جواد براتی      |    سر دبیر    :    سجاد  امیری فارسانی
یا      ین فردای شرق آر طراحی:  مؤسسه نگارآفر

 چاپ:  مؤسسه همشهری 

صاحب    امتیاز:       شرکت  فوالد مبارکه اصفهان    

Khabarnameh-Foulad
Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter 

Vol.25
No.1285
MON. 23 JUL. 2022
www.msc.ir

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

شماره سامانه پیامک :                                                                                                                                                                                                                                                         30003222

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

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

https://t.me/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                                             :     تلگرام  

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

https://eitaa.com/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                            :     ایتا 

https://gap.im/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                                          :     گپ

)کنزالعمال، ج ۶، ص ۳۷۱(

ت
ســـ

ی ا
اف

ت ک
گار

رد
رو

، پـــ
ی

ور
یـــا

ت و 
ایـــ

هد
ی 

ـــرا
ب

ن
قـــا

فر
ره 

ـــو
س

 3
ه 1

آیـــ
از 

ی 
شـــ

بخ

گفت وگو  اسام  پیامبر  با  مدینه  مسجد  در  نمایندگان 
خود،  عقاید  حقانیت  بر  طرف  دو  اصرار  از  پس  کردند. 
که مسئله از راه مباهله خاتمه یابد؛  تصمیم بر این شد 
که فردای آن روز، همگی خارج از شهر  از این رو قرار شد 

مدینه، در دامنه صحرا برای مباهله آماده شوند.
بامداد روز مباهله، حضرت رسول )ص( به خانه حضرت 
گرفته و  امیرالمؤمنین )ع( آمد. دست امام حسن )ع( را 
گرفت، و به همراه حضرت  امام حسین )ع( را در آغوش 
علی )ع( و حضرت فاطمه )س( برای مباهله، از مدینه 
ابوحارثه پرسید  را دیدند،  آنان  آمد. چون نصارا  بیرون 
شنید:  پاسخ  همراه اند؟  او  با  که  کیست اند  این ها  که 
آنکه پیش روی اوست، پسرعموی او و شوهر دخترش 
و محبوب ترین خلق نزد اوست؛ آن دو طفل، فرزندان 
که  اوست  دختر  فاطمه  زن،  آن  و  دخترش؛  از  اویند 

عزیزترین خلق، نزد اوست.
پیامبر)ص( برای مباهله به دو زانو نشست. سید و عاقب، 
گفت: به  پسران خود را برای مباهله برداشتند. ابوحارثه 
برای  پیغمبران  که  است  نشسته  چنان  سوگند  خدا 
کجا  گفت:  مباهله می نشستند، و سپس برگشت. سید 
گر محمد بر حق نبود چنین بر مباهله  گفت: ا می روی؟ 
گر با ما مباهله کند پیش از آنکه سال بر  جرئت نمی کرد و ا

ما بگذرد، یک نصرانی بر روی زمین نخواهد ماند.
در روایتی دیگر آمده است که وی گفت: من صورت هایی 
گر از خدا درخواست کنند، کوهی را از جای  را می بینم که ا
خود برکَند، هرآینه کنده خواهد شد. پس مباهله مکنید 
ک می شوید و یک نصرانی بر روی زمین نخواهد  که ها

ماند.
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زیبا اصفهان در  گشایش هنرستان هنرهای  با 
سال 1۳1۵ وارد این مرکز آموزشی شد. بعد از پایان 
هنرستان در سال 1۳۲۰ در کنکور دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شد. بعدها پیشنهاد 
همکاری مدیر هنرستان هنرهای زیبا اصفهان را 
پذیرفت و در سال 1۳۲۲ به استخدام وزارت فرهنگ 
و هنر درآمد. وی به مدت سی سال در این سمت 
گردان نامور بسیاری را نیز  انجام وظیفه کرد و شا
پرورش داد. در کنار تدریس در هنرستان در کارگاه 
شخصی اش در زمینه های مختلف هنری طراحی 
می کرد که طراحی فرش، تذهیب و طراحی گچ بری 
از آن جمله است. وی بعد از تاش صادقانه اش 
در سال 1۳۵۴ از خدمات دولتی بازنشسته شد و 
در سال های بازنشستگی نیز به فعالیت در زمینه 
طراحی، مینیاتور و آموزش ادامه داد تا در خرداد سال 

1۳8۴ از دنیا رفت.
وی بیش از سیصد اثر مینیاتور آفریده که برخی از آن ها 
شهرتی جهانی دارند. همچنین در کنار طراحی های 
هنری در زمینه برجسته کاری با طا و نقره، قلم زنی، 
منبت کاری، معرق چوب آثاری زیبا خلق کرده است.
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غربی آن قرار گرفته است. شهرهای اطراف منطقه 
حفاظت شده گلستان کوه خوانسار عبارت اند از 
گلپایگان در شمال، شهرستان های  شهرستان 
تیران، کرون و نجف آباد در شرق و شهر فریدن در 
جنوب. مساحت منطقه حفاظت شده گلستان کوه 

خوانسار 1۷۰۰۰ هکتار است.
از شهر خوانسار به سمت روستای دره بید بروید. در 
این جاده حدود 1۵ کیلومتری راه خواهید داشت. 
پس از رسیدن به روستای دره بید دیگر رسیدن به 
دامنه های پر گل الله های واژگون آسان خواهد بود. 
این منطقه با تابلوها و عامت های راهنمای بسیاری 
مشخص شده و راه را به شما نشان می دهد. منطقه 
حفاظت شده گلستان کوه خوانسار دروازه و ورودی 
دارد که باید به ازای هر ماشین که وارد می شود مبلغی 

پرداخت نمایید.
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