
یادداشت مدیر مسئول

موضوع استاندارد و تدوین استراتژی سازمان ها، تولید کاالها و ارائه 
خدمات براساس قواعد علمی و فنی، از مباحث پایه ای در مدیریت نهادها و 
سازمان های صنعتی  در جهان کنونی است و توجه به این مسئله، نقش 
بسزایی در پیشرفت صنعت و اقتصاد، تأمین نیاز مشتریان و آسایش، امنیت و 

رفاه ایشان دارد.
اجرای قوانین و مقررات براساس استاندارد و نظام دقیق ارزیابی کیفی، عالوه بر 
پیشبرد فرایند تولید، نقش مؤثری در حفظ منافع مصرف کنندگان دارد و ساالنه 
باعث کاهش چشم گیر تلفات مالی و جانی می شود. حساسیت موضوع استاندارد 
در کاالها و ماشین آالت صنعتی دوچندان است و زیان ناشی از کاالی غیراستاندارد 

در این حوزه، اثرات جبران ناپذیری به دنبال دارد.
استاندارد به عنوان یک قاعده و زبان مشترک در کسب وکارها، از سوی تمامی ِحَرف 
و مشاغل پذیرفته  شده و پیروی از استانداردهای فنی و مدیریتی تدوین شده و 
پذیرفته شده بین المللی، نقش مؤثری در توسعه و رشد علمی، صنعتی و اقتصادی 

شرکت ها دارد.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از موفق ترین شرکت های صنعتی و اقتصادی ایران 
اسالمی و همچنین بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی در خاورمیانه، از ابتدای 
شکل گیری و تأسیس خود، استقرار استانداردهای مدیریتی در حوزه های مختلف را 
یکی از مهم ترین استراتژی های سازمانی خود قرار داده تا ضمن ارتقای توانمندی و 
قابلیت های خود، در راستای تعالی سازمانی، اقداماتی نظام مند و یکپارچه انجام 

کنون موفق به دریافت 12 استاندارد مدیریتی شده است. دهد و خوشبختانه تا
مدیریـت  کیفیـت،  مدیریـت  سیسـتم  نظیـر  متعـدد  اسـتانداردهای  اخـذ 
زیست محیطی، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، مدیریت آموزش، مدیریت 
انـرژی، مدیریـت دانـش، مدیریـت ریسـک، مدیریـت ادعـای مشـتریان، مدیریـت 
نظرسـنجی از مشـتریان و ... ازجملـه اسـتانداردهای بین المللـی اسـت کـه فـوالد 
مبارکه موفـق بـه دریافـت آن هـا گردیـده اسـت. عـالوه بـر ایـن، پیگیـری اسـتقرار دو 

اسـتاندارد بین المللـی دیگـر در زمینه هـای مدیریـت نـوآوری و همچنیـن امنیـت 
اطالعـات در آینـده نزدیـک، از دیگـر توفیقـات شـرکت فـوالد مبارکـه در کسـب 

اسـتانداردهای بین المللـی بـه شـمار مـی رود.
فوالد مبارکه در زمینه کسب استاندارد ملی ایران برای تولید محصوالت خود نیز 
کنون پروانه استاندارد محصوالت متعدد و  اهتمام ویژه داشته و از سال 1375 تا
متنوع تولیدشده، همچون ورق فوالدی گرم نورددیده با کیفیت ساختمانی و 
سازه ای، کششی و معمولی، ورق سرد نورددیده با کیفیت کششی و معمولی، ورق 
فوالد کربنی گالوانیزه گرم پیوسته، ورق فوالدی پیش رنگ شده گالوانیزه و ورق 

قلع اندود را کسب کرده است.
عالوه بر اهتمام به کسب استانداردهای ملی، شرکت فوالد مبارکه در سال های 
متوالی و در همایش های ساالنه سازمان ملی استاندارد که در روز جهانی استاندارد 

برگزار می شود به عنوان واحد نمونه استانی و کشوری معرفی شده است.
همکاری فوالد مبارکه با سازمان ملی استاندارد ایران همواره مستمر و مداوم 
بوده است؛ به گونه ای که این شرکت از اعضای اصلی تدوین استاندارد محصوالت 
فوالدی شناخته  می شود و در تدوین ضوابط استاندارد انواع محصوالت 
تخت فوالدی، همکاری مؤثری با سازمان ملی استاندارد دارد که رعایت این 
استانداردها در افزایش کیفیت محصوالت شرکت فوالد مبارکه نیز نقش داشته 
کز مورد تأیید سازمان استاندارد ایران برای انجام  است. این شرکت همچنین از مرا

آزمایش ها و ارائه گواهی های کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه است.
عزم پایدار شرکت فوالد مبارکه در رعایت قواعد و استانداردهای بین المللی و ملی 
در زمینه مدیریت و تولید محصوالت مبتنی بر ارتقای کیفی عملکرد و افزایش 
رضایت مندی مشتریان است و خوشبختانه توفیقات خوبی در این خصوص به 
دست آمده است. هم راستایی این شرکت با نظام های بین المللی استاندارد و 
همکاری با سازمان ملی استاندارد در راستای ارتقای نام و برند ملی و بین المللی 

شرکت ادامه دارد.

عزم پایدار شرکت بر رعایت استانداردهای ملی و بین المللی

برای نخستین بار انجام شد؛

تعویض آرمیچر 62 تنی موتور 
رافینگ نورد گرم فوالد مبارکه

باهدف تأمین بازار داخل، جلوگیری از واردات و خروج ارز 
صورت گرفت؛

رشد 26 درصدی 
تحویل محصوالت فوالد مبارکه 

در بازار داخل

افزایش 20 برابری حجم
 طرح های توسعه فوالد مبارکه

آغاز فرایند نظرسنجی رضایت 
و اشتیاق شغلی کارکنان در سال 1401

میالد پیام آور عشق و دانایی، 
له  حضرت محمد صل اهلل علیه و آ

و ششمین اختر تابناک امامت و والیت 
امام صادق علیه السالم

گرامی باد

یتی استقرار استانداردهای مدیر
 سرلوحه کارها در فوالد مبارکه

در بازدید مدیرعامل شرکت فوالد متیل
ح شد؛ ح های توسعه این هلدینگ مطر  از طر

تداوم حمایت فوالد مبارکه  از معادن 
کوچک، حتی در دوران رکود

یخ سازی کارکنان فوالد مبارکه  تار
با تولید 161 ذوب در یک روز
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در راستای تأمین منابع مالی و استفاده از خدمات اعتباری 
در حوزه بانکی صورت گرفت؛

امضای تفاهم نامه همکاری میان 
فوالد مبارکه و بانک ملی ایران

مدیر عامل  فوالد  مبارکه  عنوان کرد؛

هفته وحدت گرامی باد
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مهلت واردات ماشین آالت و تجهیزات تولیدی در حمایت از تولید داخلی تمدید شد
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به منظور حمایت از تولید داخلی، مهلت تعیین شده برای واردات ماشین آالت و تجهیزات تولیدی را تمدید کرد.

ثبت درآمد 21.۵ هزار میلیارد تومانی ذوب آهن با رشد ۳۵ درصدی
ذوب آهن در عملکرد شش ماهه با شناسایی درآمد 21.۵ هزار میلیارد تومانی، رشد ۳۵ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا 
صبح در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در سخنان مهمی 
کید کردند: با صراحت می گویم  با اشاره به حوادث اخیر تأ
و  صهیونیستی  رژیم  آمریکا،  طراحی  حوادث  این 
دنباله روهای آن هاست. مشکل اصلی آن ها با ایران قوی 
و مستقل و پیشرفت کشور است. ملت ایران در این 
حوادث کامال قوی ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که الزم 

باشد، شجاعانه وارد میدان خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در این مراسم در سخنان مهمی درباره 
حوادث اخیر کشور گفتند: در این حوادث بیش از همه به 
سازمان انتظامی کشور و به بسیج و به ملت ایران ظلم شد. 
البته ملت ایران در این حادثه نیز همچون حوادث دیگر کامال 

قوی ظاهر شد و در آینده هم به همین صورت خواهد بود.
ایشان افزودند: در این حادثه ای که پیش آمد، دختر جوانی 
کنِش به این حادثه  درگذشت که دل ما هم سوخت اما وا
که بدون تحقیق و بدون اینکه امر مسلمی وجود داشته 
باشد، عده ای بیایند خیابان ها را ناامن کنند، قرآن آتش 
بزنند، حجاب از سر زن محجبه بکشند، مسجد و حسینیه 
کنش عادی و  و خودروی مردم را به آتش بکشند، یک وا

طبیعی نبود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان »امنیِت درون زا« را 
امتیازی بزرگ برای کشور برشمردند و گفتند: امنیت ما کامال 
درون زا و بدون اتکا به دیگران است و این امنیت با امنیتی که 
دیگران از بیرون ایجاد کنند و به آن کشور نگاه استفاده از گاو 

شیرده داشته باشند، کامال متفاوت است.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

دشمنی با اصل ایران مستقل 
و قوی است

استقبال از غرفه فوالد مبارکه در نمایشگاه بین المللی سلیمانیه عراق
شرکت فوالد مبارکه در نمایشگاه بین المللی صنعت 
ساختمان، تأسیسات و برق سلیمانیه عراق آخرین 

دستاوردهای خود را معرفی کرد.
عموم  استقبال  با  که  نمایشگاه  این  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
بازدیدکنندگان مواجه شد، با حضور پاویون جمهوری اسالمی ایران، 
کمال  کردستان عراق ازجمله  مقامات و نمایندگان محلی اقلیم 

مسلم وزیر بازرگانی و صنایع، از ساعت 1۰ صبح روز سه شنبه 5 مهرماه 
گشایش یافت. در این نمایشگاه که  از 5 تا ۸ مهرماه برگزار شد، 12۰ 
شرکت از کشورهای مالزی، هند، ترکیه و عراق و 3۰ شرکت برتر ایرانی 
آخرین دستاوردهای خود در حوزه های یادشده را به سمع و نظر 

بازدیدکنندگان رساندند.
مهدی شوشتری، سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در سلیمانیه عراق 

ضمن حضور در غرفه شرکت فوالد مبارکه با دستاوردهای این شرکت 
در حوزه تولید انواع ورق های ساختمانی، خودرویی، لوازم خانگی و 

ورق های ویژه تولید لوله های انتقال  نفت و سیاالت آشنا شد.
گقتنی است در آیین اختتامیه این نمایشگاه، سرکنسول جمهوری 
اسالمی ایران در سلیمانیه عراق لوح تقدیری به رسم یادبود به نماینده 

فوالد مبارکه اهدا و از حضور این شرکت در نمایشگاه قدردانی کرد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت 
که روز شنبه 9 مهرماه در سالن مرکز  این شرکت 
تحقیقات این شرکت برگزار شد، از افزایش 20 برابری 
ح های توسعه این شرکت در سال 1401 نسبت به مدت  حجم طر
مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: این طرح ها که هریک به تنهایی 
نقش ارزنده ای در توسعه صنعت فوالد کشور ایفا خواهند کرد، با قوت 

در حال پیگیری و اجرا هستند.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا خاطرنشان کرد: ممکن 
است در جریان اجرای این طرح ها با مشکالت زیادی مواجه شویم، اما 
باید به خاطر داشته باشیم، با توجه به اینکه دشمنان هرگز نخواسته اند 
کشور ما به لحاظ صنعتی رشد کند، این چالش ها و محدودیت ها همیشه 
وجود داشته و برای برون رفت از این وضعیت باید با برنامه ریزی الزم، 
که هنر مدیریت، خنثی کردن  بیش از پیش آمادگی داشته باشیم؛ چرا

این چالش هاست.
وی با بیان اینکه »اقتصاد« مسئله روز کشور است، اظهار کرد: دشمنان 
پس از گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقالب اسالمی، به بهانه های 
مختلف درصدد ضربه زدن به کشورمان هستند و ریشه تمامی این 

دشمنی ها مسائل اقتصادی است.
وی با بیان اینکه امروز »صنعت«، خط مقدم جبهه اقتصادی کشور 
در برابر دشمن است، افزود: دشمن یک روز به حمله سایبری و روز 
دیگر به حمله رسانه ای متوسل می شود و از راه های مختلف به دنبال 
رسیدن به مقاصد و اهداف شوم خود است؛ بنابراین ما در جبهه 
که هجمه دشمنان  صنعت کشور باید همواره هوشیار باشیم؛ چرا

هیچ گاه کم نخواهد شد.
ایستادگی با تمام توان در برابر دشمنان

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: امروز پرچم پیشروی 
و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی در دست فعاالن حوزه 
صنعت کشور است و به همین دلیل این بخش مورد هدف دشمن 
قرار گرفته است؛ بنابراین به عنوان پرچم دار پیشروی اقتصاد کشور، 
باید در بحران های مختلف با تمام توان در برابر دشمنان ایستادگی 

کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه »تولید«، »اشتغال« و »اقتصاد« کلیدواژه های 
اصلی رهبر معظم انقالب اسالمی برای نام گذاری سال های مختلف 
در دهه اخیر بوده است، اذعان داشت: طی این سال ها تحریم های 
اقتصادی سنگینی بر صنعت کشور اعمال شد و خوشبختانه از تمامی 
آن ها به خوبی عبور کردیم. فقدان تکنولوژی ساخت مواد، قطعات و 
تجهیزات در دهه های گذشته معضالتی را ایجاد می کرد که گاهی منجر 
کنون متخصصان داخلی با تکیه بر  به توقف خطوط تولید می شد، اما ا
روحیه خودباوری، کشورمان را از واردات این مواد، قطعات و تجهیزات 

بی نیاز کرده اند.

افزایش تولید شش ماهه نخست امسال نسبت به سال 
گذشته

طیب نیا با اشاره به اینکه تحریم ها و حمالت سایبری و رسانه ای 
کرد: هریک  گذاشته ایم، تصریح  دشمنان را با موفقیت پشت سر 
از این بحران ها به نقطه قوت ما بدل شد و مصداق بارز این امر در 
فوالد مبارکه با کسب دستاوردهای کمی و کیفی، تنوع محصوالت و 

بومی سازی است.
وی با اشاره به افزایش تولید شش ماهه نخست سال 14۰1 نسبت به برنامه 
و مدت مشابه سال گذشته ابراز داشت: خوشبختانه دستاوردهای 
زیادی طی شش ماهه ابتدایی سال جاری و یک سال اخیر حاصل شده 

که قابل تقدیر است.
تولید محصوالت جدید در فوالد مبارکه نشان دهنده 

خودباوری است
مبارکه  فوالد  در  جدید  محصوالت  تولید  اینکه  بیان  با  طیب نیا 
نشان دهنده خودباوری، اعتمادبه نفس و خطرپذیری است، اظهار 
داشت: به موازات توجه به کمیت تولید، موضوع کیفیت نیز همچنان در 

صدر اولویت های شرکت قرار دارد.
 وی گفت: طی بازدیدهای صورت گرفته از خطوط تولید شرکت، شاهد 
اتفاقات خوبی بودیم که ازجمله آن ها می توان به اجرای موفقیت آمیز 
پروژه هیدرولیکی کردن سایدگاید )VSB( ناحیه نورد گرم اشاره کرد، 

موفقیتی که نشان دهنده تثبیت خودباوری در  صنعت کشور است.
وظیفه ما ارتقای اعتبار و برند فوالد مبارکه در سطح جامعه 

است
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه با تالش و پشتکار مضاعف، به یاری 
خداوند همواره در نبرد با مشکالت موفق خواهیم شد، ابراز امیدواری 
کرد: در پایان سال جاری در صورت دست یابی به کلیه اهدافمان، یک 

جشن بزرگ پیروزی برپا می کنیم.
وی ادامه داد: نام تجاری )برند سازمانی( یکی از مهم ترین مسائل برای 
فوالد مبارکه، به عنوان صنعتی پیشرو و الگو برای دیگر صنایع و بنگاه های 
اقتصادی کشور است. وظیفه ما حفظ و ارتقای جایگاه نام تجاری و 

افزایش اعتبار فوالد مبارکه در سطح جامعه است.
کید بر ضرورت بیش ازپیش تثبیت نام تجاری فوالد مبارکه  طیب نیا با تأ
خاطرنشان کرد: شکی نیست که جایگاه فوالد مبارکه در عرصه تولید، 
جایگاه تثبیت شده ای است؛ اما ذهنیت مردم درباره این نشان تجاری 

هم برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی اظهار داشت: ما باید به ارزش های سازمانی فوالد مبارکه توجه 
که این ارزش ها امروز در حفظ جایگاه نام  بیشتری داشته باشیم؛ چرا
تجاری، تکمیل کننده نقش تولیدی این شرکت در کشور است؛ بر همین 
کم بر این  اساس باید درخصوص ارزش های اخالقی و مدیریتی حا

مجموعه اقدامات جدی تری صورت گیرد.

هرجا به توان داخلی اعتماد کردیم، موفق شدیم
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه سبک های استاندارد 
مدیریتی در بستر فرهنگ سازمانی محقق می شوند، ابراز کرد: سبک 
مدیریتی در هر سازمان زمانی موفق است که با فرهنگ همان سازمان 
متناسب باشد؛ بنابراین نمی توان برای همه سازمان ها نسخه مدیریت 

واحدی تعریف کرد.
وی در ادامه یادآور شد: تجربه ثابت کرده هرجا که با خودباوری به توان 
داخلی اعتماد کردیم، موفق شدیم؛ نمونه بارز آن الگوی مدیریت جنگ 
در دوران دفاع مقدس است، تجربه ای که همه ما موفقیت های آن را 

لمس و آثار آن را بعینه مشاهده کردیم.
باید از مدل مدیریت دفاع مقدس الگوبرداری کنیم

طیب نیا با بیان اینکه الگوبرداری از مدل مدیریت دفاع مقدس، مکمل 
نام تجاری فوالد مبارکه است، متذکر شد: سبک مدیریتی دفاع مقدس 
در بحران جنگ پدیدار شد و به عنوان یک الگوی موفق در اختیار ماست؛ 
که به دالیل  بنابراین باید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنیم؛ چرا
بسیاری ازجمله نامتوازن بودن امکانات و ادوات جنگی و نابرابری 

پشتیبانی ها میان ایران و عراق، نوآوری های زیادی در آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه سبک مدیریت دفاع مقدس، سبک مدیریت ایرانی-

اسالمی است، عنوان کرد: این سبک مدیریتی برگرفته از تمدن ایرانی 
که منطبق با  و اخالق اسالمی است که باید به آن باور پیدا کنیم؛ چرا

فرهنگ ماست و در جای دیگری تبیین نشده است.
کید بر  مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأ
کثری از فرصت های پیش رو برای تولید بیشتر و با کیفیت تر  استفاده حدا
محصوالت موردنیاز بازار، خاطرنشان کرد: ماه های مهر و آبان که از نظر 
تأمین انرژی موردنیاز خطوط تولید با محدودیت کمتری مواجهیم، 
فرصت فوق العاده ای است؛ بنابراین مسئوالن ذی ربط به طور دقیق 
و منظم باید میزان موجودی های سنگ آهن نرمه، زبره و گندله و آهن 

اسفنجی را پایش کنند تا از نظر مواد اولیه تولید با مشکل مواجه نشویم.
گفتنی است در بخش نخست این جلسه پس از تالوت آیاتی چند از 
کالم اهلل مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی ایران، مدیر بهداشت 
 حرفه ای، ایمنی و محیط زیست، گزارش عملکرد ایمنی شرکت طی 
6 ماه نخست سال جاری و اقدامات انجام شده در زمینه ارتقای ایمنی 
پیمانکاران را تشریح کرد. در ادامه، مدیر کنترل کیفی شرکت، گزارش 
مبسوطی از بازده کیفی محصوالت در نواحی مختلف ارائه کرد. پس 
از آن معاون بهره برداری دستاوردهای شرکت در 6 ماه نخست را مثبت 
کثری در ماه های آتی تمامی خطوط  ارزیابی کرد و گفت: برای تولید حدا
آماده سازی شده است. در ادامه جلسه گزارش عملکرد، دستاوردها 
و برنامه های نواحی آهن سازی، فوالدسازی، نورد گرم و سرد، فوالد 
سبا و معاونت های خرید، فروش و تکنولوژی از سوی مدیران ذی ربط 

تشریح شد. 

افزایش 20 برابری حجم طرح های توسعه فوالد مبارکه
مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کرد؛

رهبر انقالب اسالمی در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه های نیروهای مسلح:

کارنامه جهانی فوالد در ۸ ماه نخست 2۰22منتشر شد؛

سرکنسـول جمهـوری اسـالمی ایـران در سـلیمانیه 
عراق لوح تقدیری به رسم یادبود به نماینده فوالد 
مبارکـه اهـدا و از حضـور ایـن شـرکت در نمایشـگاه 

قدردانـی کـرد

رشد ۸درصدی تولید فوالد ایران

گزارش انجمن جهانی فوالد در مورد آمار تولید فوالد خام 
جهان در ماه اوت و دوره هشت ماهه نخست سال 2022 
منتشر شد. انجمن جهانی فوالد اعالم کرده میزان تولید فوالد 
خام ایران در ماه اوت سال جاری میالدی2.1 میلیون تن بوده 
که افزایش 64.7 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل 
داشته است. سال گذشته به دلیل تحمیل قطعی گسترده برق 
به صنعت فوالد ایران، میزان تولید فوالد خام کشور کاهش 
شدیدی را در تابستان تجربه کرد و امسال با مدیریت بهتر 

مصرف برق، شاهد افزایش تولید فوالد کشور بوده ایم.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس گزارش انجمن جهانی فوالد، 
تولید فوالد خام ایران در دوره ۸ ماه نخست سال 2۰22 میالدی با 
افزایش 7.۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 19.5 

میلیون تن رسیده است.
به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام جهان در ۸ ماه 
نخست سال 2۰22، 1253.9  میلیون تن بوده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل کاهش 5.1 درصدی داشته است.
از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد 
خام چین )بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در ۸ ماه نخست 
سال 2۰22، 693.2 میلیون تن بوده  و 5.7 درصد کاهش داشته 
است. تولید فوالد خام چین در ماه اوت ۸3.9 میلیون تن بوده 
که افزایش ۰.5 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان 
می دهد. نرخ رشد اقتصادی چین به دلیل سیاست  »کووید صفر« 
و رکود در بخش مسکن این کشور کاهش یافته و انتظار می رود 
امسال نیز تولید فوالد چین برای دومین سال متوالی کاهش یابد.
میزان تولید فوالد خام دنیا در ماه اوت امسال نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته 3 درصد کاهش داشته و به 15۰.6 میلیون تن رسیده 
است. از میان 1۰ تولیدکننده بزرگ فوالد جهان، تنها تولید فوالد 
خام ایران و هند در ۸ ماه نخست سال 2۰22 افزایش داشته 
است و ۸ کشور دیگر در این دوره، کاهش تولید را تجربه کرده اند. 
تولید فوالد خام هند در این دوره با رشد 7.1 درصدی نسبت به 
۸ ماه نخست سال قبل به ۸3.5 میلیون تن رسیده است. در 
۸ ماه نخست سال جاری میالدی، بیشترین نرخ کاهش تولید 
فوالد در بین تولیدکنندگان بزرگ دنیا، متعلق به ترکیه و سپس 

روسیه بوده است.
در ۸ ماه نخست سال 2۰22، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 
رشد تولید فوالد چین منفی5.7 درصد، رشد تولید ژاپن منفی 
5.2 درصد، رشد تولید فوالد آمریکا منفی3.7 درصد، روسیه 
منفی 5.۸  درصد، کره جنوبی منفی 3 درصد، آلمان منفی4.۸ 
درصد، ترکیه منفی ۸.۸ درصد و برزیل منفی 4.5 درصد بوده 
است. نشانه های وقوع رکود در اقتصاد جهانی به خوبی خود 
را در آمار کاهش تولید فوالد در اقتصادهای بزرگ دنیا نشان 

داده است. 

 ما باید به ارزش های سازمانی فوالد مبارکه توجه 
که این ارزش ها امروز  بیشتری داشته باشیم؛ چرا
در حفظ جایگاه نام تجاری، تکمیل کننده نقش 
کشور است؛ بر همین  تولیدی این شرکت در 
اساس باید درخصوص ارزش های اخالقی و 
مدیریتی حاکم بر این مجموعه اقدامات جدی تری 

صورت گیرد
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پیشرفت ۳۰ درصدی فاز ۴ کارخانه سیمان دورود
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسالمی گفت: بخشی از پروژه فاز ۴ کارخانه سیمان ساخته شده و کار 2۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت دارد.

تولید خودروی ناقص به صفر رسید
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تالش برای ثبت کد رهگیری بر روی کاالها به منظور مباره با قاچاق خبر داد و گفت: تولید خودروی ناقص به صفر رسیده است.

 خـبــــــــــــــــــر      

امضای تفاهم نامه همکاری میان فوالد مبارکه و بانک ملی ایران
در راستای تحقق استراتژی خزانه داری متمرکز در گروه 
فوالد مبارکه و به منظور تأمین منابع مالی موردنیاز 
گروه، تفاهم نامه همکاری به مبلغ 200 هزار  این 
میلیارد ریال توسط محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان و محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران در 

محل این بانک به امضا رسید.
گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت  به 
فوالد مبارکه با بیان اینکه در کنار هم بودن دو مجموعه بزرگ در حوزه 
بانک داری و صنعت فوالد کشور فرصت بسیار مغتنمی است، گفت: 
با امضای این تفاهم نامه انتظار داریم بخشی از نیاز گروه فوالد مبارکه 
ح های توسعه  به منابع مالی جهت پیشبرد تولید و به خصوص طر

تأمین شود.
گزیر به  وی خاطرنشان کرد: هرچند منابع مالی محدود است، اما نا
کشور هستیم و  اجرای پروژه های توسعه ای برای رشد اقتصادی 
مجموعه های بزرگ اقتصادی کشور باید با طراحی ابزارها و مدل های 
جدید، سازوکارهای تأمین منابع مالی جهت پیش طرح های توسعه ای 

و زیرساختی را فراهم آورند.

مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه زیرساخت های استفاده از اوراق 
گام و ابزارهای نوین بانکی در این شرکت فراهم است، اظهار کرد: امروز 
و در شرایط تحریم علیه کشورمان، دیگر شیوه های گذشته پاسخگو 
نیستند؛ بنابراین نیاز به نوآوری داریم. برای تحقق اهداف کالن کشور 
باید با در کنار هم قرار دادن ظرفیت های کشور شیوه های جدیدی 
ایجاد شود و فوالد مبارکه در این زمینه بر اعتماد دیرینه خود به بانک 

ملی ایران تکیه دارد.
بانک ملی به صورت مشارکت در پروژه ها و انتشار اوراق در 

کنار فوالد مبارکه است
محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه این تفاهم نامه با 
هدف ارتقا و گسترش سطح همکاری های متقابل از طریق ارائه انواع 
خدمـات ویـژه مالـی و بانکی بـه گـروه فـوالد مبارکه و همچنیـن تقویت 
فعالیت های پولـی و بانکی این مجتمـع اعـم از ارزی و ریالی نزد شـعب 
بانک انجام شده اسـت، اظهار کرد: براساس ابالغ بانک مرکزی، کلیه 
بانک ها موظـف بـه ارائـه 2۰ درصـد از خدمـات خـود در قالـب خدمات 
زنجیـره ای تأمیـن در سـال جـاری هسـتند کـه اوراق گام و همچنیـن 
برات و سفته الکترونیک که توسط بانک ملی ایران طراحی شده اند، 

می توانند یکـی از ابزارهای تأمین مالی مورد اسـتفاده باشـند.
وی گفت: در کشور ما پروژه های بزرگ و بلندمدت به سمت بانک ها 
هدایت می شوند؛ درحالی که در تمام دنیا این پروژه ها به جای سیستم 
بانکی در بازار سرمایه، تأمین مالی می شوند. ازاین رو بانک ملی ایران 
می تواند هم به صورت مشارکت در پروژه ها و هم انتشار اوراق در کنار فوالد 

مبارکه باشد و تأمین مالی آن را تسهیل کند.
تدوین استراتژی خزانه داری متمرکز برای گروه فوالد مبارکه از 

ابتدای سال 1۴۰1
کویتی معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه نیز در  مهدی 
کنون گردش منابع مالی در گروه فوالد  این جلسه بیان داشت: هم ا
مبارکه بسیار قابل توجه است؛ بنابراین از ابتدای سال 14۰1 استراتژی 
خزانه داری متمرکز برای گروه فوالد مبارکه تدوین شده و امضای این 

تفاهم نامه نیز در راستای اجرای این استراتژی بوده است.
وی در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد بـا امضـای ایـن تفاهم نامـه ضمـن 
تسـهیل در فرایندهـای اجرایـی بیـن دو مجموعـه، گـروه فـوالد مبارکـه 
بـا همـکاری بانـک ملـی از مزایـای تسـهیالت ارزان قیمـت ریالـی و ارزی 

بهره منـد شـود.

 خـبــــــــــــــــــر      
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حجم معامالت مسکن 76 درصد افزایش یافت

بر اساس گزارش بانک مرکزی حجم معامالت مسکن در سال 
جاری 76 درصد افزایش داشته و این در حالی است که شاهد 

کاهش 2۳ درصدی قیمت حقیقی مسکن نیز بوده ایم.
بر اساس گزارش اخیر بانک مرکزی، میانگین قیمت مسکن 
شهر تهران در پایان شهریور ماه به بیش از 43 میلیون و 2۰۰ هزار 
تومان رسیده که نسبت به ماه گذشته افزایش 1.1 درصدی و 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از 36 درصدی 

داشته است.
مقایسه قیمت مسکن در 6 ماه نخست پنج سال گذشته نشان 
می دهد که سال 1399 با افزایش بیش از 55 درصدی قیمت 
اسمی و 23 درصدی قیمت حقیقی رکوردار کاهش قیمت است.

سال گذشته قیمت اسمی 4.7 درصد و قیمت حقیقی 13 درصد 
کاهش قیمت داشت.

حجم معامالت مسکن در شهر تهران در شهریور ماه 6 هزار واحد 
مسکونی بود که نسبت به مرداد کاهش 22 درصدی را نشان 
می دهد. همچنین در 6 ماه امسال در شهر تهران 52 هزار واحد 
مسکونی معامله شده است که نسبت به سال گذشته با حجم 

3۰ هزار واحد مسکونی افزایش 76 درصدی را نشان می دهد.

افزایش 12 درصدی تولید در مجتمع فوالد صنعت 
بناب

عضو  و  مدیرعامل  کشانی  محمد  چیالن،  گزارش  به 
هیئت مدیره مجتمع فوالد صنعت بناب در نشست دوره ای 
شورای مدیران این شرکت از افزایش 12 درصدی تولید در 
شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: علی رغم 
موانع و مشکالت متعدد در اوایل سال جاری و در ادامه در 
محدودیت مصرف برق، در شش ماهه نخست سال جاری 
توانستیم رشد 12 درصدی تولید نسبت به مدت زمان مشابه 
سال قبل را ثبت کنیم. این میزان افزایش با ثبت رکورد تولید 

در خطوط ذوب و نورد از بدو تأسیس این مجتمع همراه بود.
محمدکشانی برنامه ریزی مناسب و اصالح فرایندها را عاملی مؤثر 
در بهبود شرایط عنوان کرد و افزود: برنامه ریزی متناسب با شرایط 
در دستور کار قرار گرفت و موانع و محدودیت های ایجادشده 
مدیریت شد. در این راستا فرایندهایی که اصالح نشده  بود 
که اجرایی نشده بود به صورت  گردید و فرایندهایی  اصالح 

سیستمی دنبال شد.

امسال 747 میلیارد ریال در معادن آذربایجان 
غربی سرمایه گذاری شد

از  غربی  آذربایجان  تجارت  و  معدن  صنعت،  مدیرکل 
سرمایه گذاری 747 میلیارد ریالی در معادن این استان 
)نیمه نخست سال جاری( خبر داد و گفت: با این حجم 
سرمایه گذاری برای 1۵7 نفر به صورت مستقیم در معادن 

شغل ایجاد شد.
به گزارش می متالز، عبدالحمید سرتیپی اظهار کرد: این میزان 
سرمایه گذاری در نیمه نخست سال جاری انجام شده ضمن 
اینکه ادامه این روند تا پایان سال نیز در اولویت این سازمان قرار 
دارد. در این مدت 24 محدوده معدنی در استان پس از پایان 
کتشافی و اخذ پروانه بهره برداری برای استخراج ساالنه  عملیات ا
بیش از یک میلیون و 259 هزار تن انواع مواد معدنی وارد چرخه 

تولید شده است.
سرتیپی اضافه کرد: همچنین در راستای افزایش مطالعات 
کتشافی برای محدوده های  کتشافی در استان، 2۰ فقره پروانه ا ا
جدید صادر شده ضمن اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان 
گواهی کشف در شرف  شهریور، 13 محدوده معدنی با اخذ 

بهره برداری قرار گرفته اند.

عدد خبر

درصد

درصد

میلیارد ریال

در راستای تأمین منابع مالی و استفاده از خدمات اعتباری در حوزه بانکی صورت گرفت؛

طهمورث جوانبخت
 معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه

آمارهای ثبت شده در فوالد مبارکه از ابتدای سال 
جاری تا پایان شهریورماه سال 1401 نشان می دهد 
رکوردشکنی ها، افزایش تولید و رشد فزاینده بهره وری 
که در همین  نیروی انسانی و تجهیزات به ثمر رسیده است؛ چرا
بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان تحویل انواع 
محصوالت این شرکت در بازار داخل نیز 26 درصد رشد داشته است.

 معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه با بیان مطلب فوق گفت: این شرکت 
در شش ماهه ابتدایی سال 14۰1 حدود 3 میلیون و 75۰ هزار تن انواع 
محصوالت فوالدی تخت را به بازار داخل تحویل داده و این در حالی است 
که در مدت مشابه سال گذشته مقدار 2 میلیون و 97۸ هزار تن محصوالت 

تولیدی شرکت به بازار داخل تحویل شده بود.
رشد 2۰ درصدی ارزش، با عرضه محصوالت نهایی و با 

ارزش افزوده باالتر
طهمورث جوانبخت با اشاره به اهمیت ارزش تحویل این میزان محصول 

اظهار کرد: افزایش عرضه محصول وقتی بیشتر می شود که مشاهده 
می کنیم فوالد مبارکه توانسته است طی 6 ماه اول سال جاری در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل درمجموع رشد 2۰ درصدی را در ارزش 
محصوالت تحویلی رقم بزند که این مهم ناشی از عرضه بیشتر محصوالت 

نهایی و با ارزش افزوده باالتر به بازار بوده است.
وی در ادامه از حمایت شرکت فوالد مبارکه از صنایع پایین دستی و 
کثری نیاز مشتریان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر  تأمین حدا
در کاهش واردات محصوالت فوالدی تخت و جلوگیری از خروج ارز 

از کشور یادکرد.
عرضه تمامی محصوالت شرکت در بورس کاال با مکانیسم 

شفاف عرضه و تقاضا
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این دستاورد 
همچنین با عرضه تمامی محصوالت شرکت در بورس کاال با مکانیسم 
شفاف عرضه و تقاضا محقق گردیده است که به موازات آن عرضه های 

اختصاصی برای دو گروه استراتژیک خودروسازی و لوازم خانگی باهدف 
کثری نیاز آن ها انجام شده است. تأمین حدا

تحویل 1۰۸ میلیون تن انواع محصوالت فوالد مبارکه به بازار
جوانبخت در بخش دیگری از سخنان خود از تحویل 1۰۸ میلیون 
تن انواع محصوالت فوالد مبارکه به بازار از ابتدای بهره برداری شرکت 
گفت: با تحویل این میزان محصول در صنعت  کنون خبر داد و  تا
زیربنایی فوالد کشور به نقش مهم و بی بدیل فوالد مبارکه بیش ازپیش 

پی می بریم.
عرضه های مکفی محصوالت و جلوگیری از التهاب بازار

وی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: عملکرد شش ماهه گروه فوالد 
مبارکه با عرضه های مکفی که نتیجه آن تعادل نسبی بازار بوده در 
جلوگیری از التهاب بازار نیز نقش قابل مالحظه ای داشته است. ضمن 
این که این دستاوردها می تواند شرکت را جهت تأمین ارز موردنیاز و تحقق 

اهداف صادراتی خود در نیمه دوم سال یاری رساند.

رشد 26 درصدی تحویل
 محصوالت فوالد مبارکه در بازار داخل

باهدف تأمین بازار داخل، جلوگیری از واردات و خروج ارز صورت گرفت؛

عملکرد شش ماهه گروه فوالد مبارکه با عرضه های 
که نتیجه آن تعادل نسبی بازار بوده در  مکفی 
جلوگیری از التهاب بازار نیز نقش قابل مالحظه ای 
داشته است. ضمن این که این دستاوردها می تواند 
شرکت را جهت تأمین ارز موردنیاز و تحقق اهداف 

صادراتی خود در نیمه دوم سال یاری رساند
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تحول در حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی
 2۰ میلیارد دالر اعتبار می خواهد

تحقق مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی مورد 
توجه وزارت کار باشد

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم روز جهانی 
دریانوردی در محل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: بعد 
از یک سال تالش در وزارت راه، امروز به مرحله ای رسیده ایم 
که بتوانیم در بخش تحول حوزه ریلی و بندری تا ۲۰ میلیارد دالر 
گرفته  کنیم. خبر خوش اینکه این ظرفیت در اختیار ما قرار  هزینه 
و به زودی شاهد تحول بزرگی در بخش دریا ریل و همین طور 
هوایی هستیم.

عبدالجالل ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
در تشریح نشست کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی  گفت: در 
ابتدای جلسه، محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون حاضر شده و برنامه خود را برای 
کیدات اعضای کمیسیون  مدیریت این مجموعه ارائه کرد. یکی از تأ
عمران به وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی توجه ویژه به تحقق 
مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی است. 

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

شرکت معدنی بی اچ پی پیش بینی خود را برای تقاضای 
بلندمدت فوالد دنیا افزایش داد، زیرا تغییر جهانی به سمت 

کربن زدایی تولید برق باعث افزایش نیاز به فوالد خواهد شد.
این شرکت بزرگ استرالیایی پیش بینی می کند تقاضا برای 
تجهیزات مزرعه های انرژی بادی و خورشیدی افزایش یابد تا 
تقاضای فوالد را تا 2 درصد در سال 2۰3۰ و تا 4 درصد در سال 2۰5۰ 
افزایش دهد. برآورد شده مصرف جهانی فوالد در سال های 2۰3۰ 
و 2۰5۰ به ترتیب 42 میلیون تن و 76 میلیون تن افزایش یابد 
که رشد تقاضا برای تجهیزات انرژی خورشیدی و بادی سهم 

قابل توجهی دارد.
قابل ذکر است طبق گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد 
جهان در سال 2۰21 به 1.95 میلیارد تن رسید. فشار جهانی به 
سمت کربن زدایی تولید برق در حالی صورت می گیرد که جهان 
با بحران انرژی دست وپنجه نرم می کند. آژانس بین المللی انرژی 
ک در سال 2۰22 از 1.4  انتظار دارد سرمایه گذاری در انرژی های پا
تریلیون دالر فراتر رود که تقریبا سه چهارم کل رشد سرمایه گذاری 

در بازار جهانی انرژی را شامل می شود.

آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که افزایش قیمت گاز 
اقدامات  و  صنعتی  بخش  در  تقاضا  تخریب  طبیعی، 
گاز در  قرار است مصرف  انرژی  صرفه جویی در مصرف 
اقتصادهای توسعه یافته اروپا را تا 10 درصد در سال جاری 
کاهش دهد که بزرگ ترین کاهش تقاضای اروپا در تاریخ 

است.
این آژانس در گزارش خود اعالم کرد با فرض میانگین شرایط آب 
و هوایی، انتظار می رود تقاضای گاز در بخش های مسکونی و 

تجاری کمتر از سطح 2۰21 باقی بماند.
گاز،  با توجه به قیمت های بسیار زیاد و بازار بسیار محدود 
گاز طبیعی در بخش تولید برق  پیش بینی می شود مصرف 
در اروپا در سال جاری نزدیک به 3 درصد کاهش یابد. آژانس 
بین المللی انرژی گفت انتظار می رود تقاضای گاز صنعتی تا 2۰ 

درصد کاهش یابد.
صنایع انرژی بر اروپا، ازجمله کارخانه های ذوب آلومینیوم، مس، 
روی و فوالدسازان، قبال به مقامات اتحادیه اروپا هشدار داده اند 

که با افزایش قیمت برق و گاز مواجه اند.
پس از کاهش بی سابقه در تقاضای گاز در سال جاری، اروپا کاهش 
مصرف در سال 2۰23 نیز مواجه است. این آژانس همچنین 
خاطرنشان کرد که اختالل احتمالی بیشتر در عرضه گاز روسیه 

خطر نزولی بیشتری را برای این چشم انداز ایجاد می کند.
کیسوکه ساداموری، مدیر بازارهای انرژی و امنیت آژانس 
بین المللی انرژی، درباره این گزارش اظهار داشت: »چشم انداز 
بازار گاز همچنان مبهم است، به ویژه به دلیل رفتار بی احتیاط 
که شهرت آن را به عنوان یک  و غیرقابل پیش بینی روسیه 
کی  تأمین کننده قابل اعتماد از بین برده است. همه نشانه ها حا
از آن است که بازارها تا سال 2۰23 بسیار ضعیف باقی می مانند.«

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی، هفته گذشته 
گفت: »بازار گاز می تواند در سال آینده در مقایسه با بازارهای 

محدود LNG در سال 2۰22 حتی محدودتر باشد.«

ک، افزایش هزینه های امسال  به گفته فعاالن هوای پا
برای تولید انرژی زغال سنگ و فوالد، اهداف اقلیمی چین را 
تهدید می کند و ممکن است به سرمایه گذاری بیهوده تبدیل 

شود.
بر اساس گزارشی که توسط مرکز تحقیقات تهیه شده، با وجود 
کاهش در تولید برق با سوخت زغال سنگ و تولید فوالد، تصویب 
23۰ میلیارد یوان )32 میلیارد دالر( سرمایه گذاری در نیمه اول 
سال 2۰22 صورت گرفته، اما بخش اعظم این سرمایه گذاری 
ممکن است به بن بست برسد. در این گزارش آمده اعالمیه های 
که نشان دهنده  کند شده اند  پروژه های زغال سنگ جدید 
بی میلی شرکت های آب و برق است، زیرا انرژی زغال سنگ 
اخیرا زیان آور بوده است. در همین حال، ظرفیت انرژی های 
تجدیدپذیر چین به سرعت در حال گسترش است و به کاهش 

برنامه ریزی شده انتشار گازهای گلخانه ای نزدیک می شود.
چین به دلیل کمبود برق که سال گذشته اقتصاد را فلج کرد، 
تولید زغال سنگ را به سطوح بی سابقه ای رساند تا از تکرار بحران 
جلوگیری کند. بااین حال، گسترش این وابستگی با مخالفت 
دانشمندانی مواجه می شود که می گویند جهان باید به سرعت 
استفاده از کثیف ترین سوخت فسیلی را متوقف کند تا از بدترین 

اثرات گرمایش جهانی جلوگیری کند.
چین بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده زغال سنگ و فوالد 
در جهان است. مجوزهای جدید شامل 15 گیگاوات ظرفیت 
برق زغال سنگ و 3۰ میلیون تن در سال کوره بلند مبتنی بر 

زغال سنگ است. 
  منبع: پایگاه خبری فوالد ایران

تقاضای فزاینده انرژی های تجدیدپذیر و 

برآورد رشد تقاضای فوالد

  کاهش بی سابقه تقاضای گاز اروپا 

در سال 2022

 احتمال بیهوده بودن سرمایه گذاری

 ۳0 میلیارد دالری زغال سنگ چین

 بهزاد کمال پور
مدیر سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل

کارکنـان فـوالد  فراینـد نظرسـنجی رضایـت و اشـتیاق شـغلی 
مبارکـه باهـدف جلـب و اسـتفاده بیش ازپیـش از دیدگاه هـای 
کارایـی  کارکنـان در راسـتای افزایـش رضایت منـدی آنـان و 
سـازمان و توسـعه سـرمایه های انسـانی شـرکت 

آغـاز شـده اسـت.
مدیـر  کمال پـور،  بهـزاد  زمینـه  همیـن  در 
سـازمان دهی و طبقه بنـدی مشـاغل فـوالد مبارکـه بـه سـؤاالت 
خبرنـگار فـوالد پاسـخ داده اسـت. ماحصـل ایـن گفت وگـو را در 

می خوانیـد. ادامـه 
در همین ابتدا بفرمایید رضایت و اشتیاق شغلی 

کارکنان سازمان ها چه اهمیتی دارد؟
کـه همـه چیـز به سـرعت در حـال  در دنیـای امـروز کسـب وکارها 
تحـول و پیشـرفت اسـت، منابـع انسـانی ماهـر و توانمنـد ازجملـه 
از مهم تریـن عوامـل رشـد و بقـای سـازمان ها به حسـاب می آیـد؛ 
و  کوتاه مـدت  اهـداف  تحقـق  به منظـور  سـازمان ها  ازایـن رو 
بلندمدت خـود ناچارنـد به نحـو اثربخشـی به جذب، نگهداشـت 
و توسـعه سـرمایه های انسـانی خـود بپردازنـد. درواقـع هیـچ 
کوچـک و چـه بـزرگ، نمی توانـد در بلندمـدت  سـازمانی، چـه 
کـه بـه مأموریـت شـرکت بـاور دارنـد و  کارکنـان پرانـرژی  بـدون 
کرده انـد، پیـروز  چگونگـی دسـت یابی بـه آن را به خوبـی درک 
کـه سـازمان های امـروزی  شـود؛ بنابرایـن جـای تعجـب نـدارد 
کارکنـان خـود  به طـور قابل مالحظـه ای بـه اشـتیاق و رضایـت 
کننـد. اهمیـت  توجـه داشـته باشـند و بـرای آن سـرمایه گذاری 
اشـتیاق شـغلی کارکنـان به انـدازه ای اسـت کـه آقـای جـک ولـش 
)Jack Welch(، مدیرعامـل سـابق جنـرال الکتریـک، در معرفـی 
عوامـل اثرگذار بـر سـالمت شـرکت ها، اولین عامـل مهم را اشـتیاق 

کارکنـان معرفـی می کنـد.

این امر دقیقا بر چه پارامترهایی اثر می گذارد؟
افزایـش اشـتیاق شـغلی اثـرات قابل توجهـی در پارامترهـای مثبـت 
سـرمایه های انسـانی ماننـد رضایـت شـغلی، افزایـش انگیزه هـای 
کاهـش اسـترس و شـادی  کار،  کاری، سـالمت روانـی در محیـط 
کتورهـای  بیشـتر دارد. رضایـت شـغلی هم زمـان منجـر بـه بهبـود فا

کارایـی یـک سـازمان می شـود.
آمارهـا نشـان می دهـد در شـرکت هایی کـه ازنظـر اشـتیاق کارکنـان 
جـزو 25 درصـد بـاال هسـتند، 65 درصـد خـروج نیـروی انسـانی 
کمتـر، 41 درصـد  کار  کاهـش حـوادث ایمنـی  کمتـر، 4۸ درصـد 
کاهش خطاهای کیفی، 37 درصد کاهش غیبـت از کار، 21 درصد 
افزایـش بهـره وری، 22 درصد سـودآوری بیشـتر و 1۰ درصـد افزایش 

در سـنجش های رضایـت مشـتری وجـود دارد.
رویکرد فوالد مبارکه در این زمینه چگونه است؟

در شـرکت فـوالد مبارکـه نیـز افزایـش رضایـت و اشـتیاق شـغلی 
کارکنان یکی از اهداف مهم و استراتژیک سازمان به شمار می آید و 
همواره یکـی از دغدغه های اصلـی مدیران و سرپرسـتان در تمامی 

سـطوح سـازمان اسـت.
چه اقداماتی در این زمینه در نظر گرفته  شده است؟

واحـد تحقیقـات سـرمایه های انسـانی به عنـوان تسـهیلگر در ایـن 
خصوص ایفای نقش می کند و اقدامات مختلفی را به طور مستمر 
بـه انجـام می رسـاند. اولیـن و مهم تریـن گام برگـزاری نظرسـنجی 
رضایت و اشـتیاق شـغلی اسـت که هرسـاله از طریق سـامانه جامع 
نظرسـنجی شـرکت انجـام می شـود. تمامـی اقدامـات بعـدی بـر 
اسـاس نظـرات جمع آوری شـده همـکاران در ایـن مرحلـه انجـام 
می شـود؛ بنابرایـن الزم اسـت به منظـور اجـرای هـر چه بهتـر ایـن 
کثـری در ایـن نظرسـنجی وجـود  فراینـد مشـارکت دقیـق و حدا

داشـته باشـند.

قدری درباره این نظرسنجی توضیح دهید.
بـر اسـاس مـدل شـرکت مشـاوره مدیریـت  پرسشـنامه مذکـور 
HayGroup طراحی شـده و رضایـت و اشـتیاق شـغلی کارکنـان را 
در 16 مؤلفـه مختلـف نظیـر احتـرام و قدردانـی، کیفیـت و تمرکـز بـر 
مشـتری، فرصـت توسـعه و ارتقـا و برخـی مـوارد دیگر موردسـنجش 
قـرار می دهـد. پـس از انجـام نظرسـنجی پردازش هـای مختلفـی بـر 

روی داده هـا انجـام می شـود.
گاهی از نتایج چگونه به بهبود اشتیاق  استخراج و آ

شغلی کارکنان کمک می کند؟
 شـاخص های رضایـت و مطلوبیـت بـه تفکیـک بـرای واحدهـا و 
رده های مختلف سـازمان محاسـبه و در قالب گزارش های متنوع 

بـرای کلیـه واحدهـای سـازمان ارسـال می گـردد.
 مسـئولین واحدها با بررسـی ایـن گزارش هـا می تواننـد راهکارهای 
بهبـود رضایـت و اشـتیاق شـغلی کارکنـان تحـت سرپرسـتی خـود 
را شناسـایی و اولویت بنـدی کننـد و بـا همـکاری واحـد تحقیقـات 
سـرمایه های انسـانی، برنامه هـای عملیاتـی بـرای راهکارهـای 
منتخـب تدویـن و اجـرا نماینـد. ایـن نتایـج همچنیـن به عنـوان 
کلیـدی  مبنایـی جهـت برنامه ریـزی اسـتراتژیک و تصمیمـات 

مدیریتـی مورداسـتفاده قـرار می گیـرد.
سخن پایانی؟

همـکاران می تواننـد به منظـور آشـنایی بیشـتر بـا فراینـد ارتقـای 
رضایـت و اشـتیاق شـغلی از کلیپی که بـه همیـن منظـور در صفحه 
اصلی پرتال کارکنان بارگذاری شده است، دیدن کنند. امیدواریم 
با مشارکت و همکاری تمامی همکاران و با چنین اقداماتی شرکت 
فـوالد مبارکـه همچنـان به عنـوان سـازمانی پیشـرو به خصـوص در 
زمینـه مباحـث مربـوط بـه سـرمایه های انسـانی در مسـیر تعالـی 

گام بـردارد.

آغاز فرایند نظرسنجی رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان در سال 1401

 معرفی محصوالت فوالد مبارکه در نمایشگاه 
اروپایی- آسیایی آنکیروس 2022 ترکیه

با حضور فعال در بزرگ ترین  گروه فوالد مبارکه 
رویداد نمایشگاهی جامع در شهر استانبول ترکیه 
به همراه یک هزار غرفه دیگر از کشورهای اروپایی 
و آسیایی آخرین دستاوردها و محصوالت جدید خود را به عموم 
بازدیدکنندگان و مصرف کندگان ورق های فوالدی تخت در حوزه های 
لوله های انتقال نفت و سیاالت، انواع ورق های گالوانیزه خودرویی و 

لوازم خانگی و قلع اندود معرفی کرد. 
 به گزارش خبرنگار فوالد، این نمایشگاه جامع به نام های آنکیروس 
2۰22)پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آهن، فوالد، ماشین آالت و 
محصوالت فوالدی و ریخته گری(،  آنوفر 2۰22 )چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی ماشین آالت و محصوالت فلزات غیر آهنی( و همچنین ترک 
کست 2۰22 )نهمین نمایشگاه بین المللی محصوالت ریخته گری ترکیه( 

از 14 لغایت 16 مهرماه 14۰1 برگزار شد.
هم زمان با این 3 نمایشگاه، یازدهمین کنگره بین المللی ریخته گری 
توسط انجمن ریخته گران ترکیه و بیست و یکمین کنگره بین المللی 
متالورژی و مــواد توسط اتاق مهندسان مواد و متالورژی ترکیه نیز 

فعال بودند. 

برندینگ، توسعه صادرات، بهره گیری از دانش فنی و فناوری های روز و 
شناخت بازار های دنیا از مهم ترین مباحث موردتوجه کارشناسان ایرانی 

حاضر در این نمایشگاه ها بود.
نمایشگاه مذکور در مرکز نمایشگاهی و کنگره تویاپ استانبول در منطقه 
بیوکچکمجه استانبول در بخش اروپایی آن برگزار شد. بالغ بر هزار غرفه دار 
در این 3 نمایشگاه مشارکت داشته و کارشناسان و بازدیدکنندگان 

حرفه ای از سراسر دنیا از این نمایشگاه ها بازدید داشتند. 
گروه فوالد مبارکه نیز  شرکت های فوالد هرمزگان، ورق خودرو  از 
چهارمحال و بختیاری و فوالد تاراز در این نمایشگاه ها حضور داشتند. 
همچنین شرکت ملی صنایع مس ایران، مجتمع صنعتی اسفراین، 
آذین فورج اسفراین، پارمیس نگین اوستا، فوالد آلیاژی ایران، مجتمع 
جهان فوالد سیرجان، صنایع فروآلیاژ ایران، فرو سیلیس ایران، معدنی 
و صنعتی چادرملو، آهن و فوالد ارفع، آهن و فوالد غدیر ایرانیان، بابک 
مس ایرانیان )هلدینگ میدکو( - شرکت GMI، فرانسوز یزد، آفاق صنعت 
سرام، مهندسی پرچمداران صنعت سپاهان، صنعت ذوب و نسوز 
ایرانیان، هورشیت و تک پرند آراد خاورمیانه نیز از ایران در این سه رویداد 

مهم نمایشگاهی به معرفی محصوالت خود پرداختند.

 این نمایشگاه دوساالنه بزرگ منطقه اوراسیا)اروپا و آسیا( در حالی 
سی امین سال خود را تجربه می کند که نمایشگاه  سال 2۰2۰ به دلیل 
کتبر سال 2۰22 برابر با مهرماه سال 14۰1 منتقل  شیوع ویروس کرونا به ا
شد. نمایشگاه سال 2۰1۸ در 9 سالن به مساحت 42 هزار مترمربع و 

فضای مفید بیش از 21 هزار مترمربع برگزار شده بود.
نمایشگاه آنکیروس، آنوفر و ترک کست، هر 2 سال یک بار برگزار 
می شود و در آن معروف ترین برند های صاحب نام دنیا مشارکت 
داشته و هدف آن ارائه مهم ترین و جدیدترین دستاورد های فنی، 
صنعتی، معدنی، متالورژی و ریخته گری برای مخاطبان خود است؛ 
کارشناس از ۸6 کشور  در سال 2۰1۸ بیش از 17 هزار متخصص و 
جهان به عنوان بازدیدکننده و یک هزار  و 2۰ شرکت از 45 کشور جهان 
به عنوان غرفه دار و مشارکت کننده در این رویداد اوراسیایی)اروپایی 
- آسیایی( خدمات و دستاورد های خود را به معرض نمایش قرار 

داده بودند.
از این 3 نمایشگاه هم زمان)دوساالنه( به عنوان بزرگ ترین رویداد صنایع 
آهن و فوالد، فلزات غیر آهنی، صنایع معدنی، متالورژی و ریخته گری در 

منطقه آسیا، خاورمیانه و اروپا یاد می شود.

فـوالد مبارکـه بـا توجـه بـه رویکـرد جهانـی در مـورد 
تولیـد فـوالد سـبز بـرای همگامـی بـا تکنولوژی های 
روز دنیا پروژه بررسی و تحقیقات درخصوص تولید 
گاز ریفرمینـگ را کـه در مدول هـای احیـا مسـتقیم 
جهـت احیای گندلـه اسـتفاده می گـردد در دسـتور 

کار قـرار داده اسـت

باهدف حضور بیشتر در بازارهای جهانی انجام شد؛
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خبــــــــــــــــر کوتاه

گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، تأمین اعتبار برای رفع  به 
 مشکل آب در استان اصفهان، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه

کار   ) 1۰ مهرماه( هیئت وزیران به ریاست رئیس جمهوری، در دستور 
که به ریاست آیت اهلل  گرفت. هیئت وزیران در این جلسه  دولت قرار 
سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، با تأمین اعتبار الزم برای رفع مسائل و 
کردند. مشکالت آبی در استان اصفهان موافقت 

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران به مناسبت برپایی کنفرانس 
بین المللی فناوری معدن و صنایع معدنی ایران در ماه آینده، گفت: 
این گونه نشست های معدنی که با مشارکت نمایندگانی از کشورهای 
مختلف در ایران برگزار می شود، بسترساز بهره گیری از فناوری های نوین 
در این بخش خواهد شد. امروز ایران به عنوان یکی از 1۰ کشور شاخص 
معدنی جهان، نیاز دارد تا به گسترش بهره گیری از فناوری های روز در 
بخش معدن و صنایع معدنی مبادرت ورزد.

 خـبــــــــــــــــــر      

دولت با تأمین اعتبار الزم برای رفع مشکل آب
 در اصفهان موافقت کرد

خانه معدن از تالش های فناورانه در معادن و صنایع معدنی 
پشتیبانی می کند

بیست ودوم مهرماه به نام روز جهانی استاندارد 
نام گذاری شده است. به همین مناسبت خبرنگار فوالد 
گانه ای با علی کیانی، رئیس  ضمن مصاحبه های جدا
سیستم های مدیریتی کیفیت و سرآمدی و محمدعلی زمانی رئیس 
پشتیبانی فنی مشتریان فوالد مبارکه با محوریت موضوع استاندارد 
در فوالد مبارکه، دستاوردهای این شرکت را در این حوزه جویا شده 

است که در پی می خوانید.
استقرار استانداردهای مدیریتی سرلوحه کارها در فوالد 

مبارکه
علی کیانی ، رئیس سیستم های مدیریتی کیفیت و سرآمدی

از استانداردها به عنوان زبان مشترک در دنیای امروز یاد می کنند که 
کسب وکار جهانی را امکان پذیر و معنابخش نموده است. اقتصاد و تجارت 
جهانی بدون حضور استانداردها امکان رشد و حرکت ندارد و ازاین رو در 
کزی مسئولیت نظارت  تمام کشورها و حتی سازمان ها، بخش ها و مرا

و راهبری تدوین و اجرای آن ها در حوزه های مختلف را بر عهده دارند.
گر دسته بندی استانداردها را بر اساس استانداردهای فنی و مدیریتی  ا
در نظر بگیریم، سازمان ISO یکی از سازمان هایی است که در سطح 
بین المللی و در زمینه تدوین و انتشار استانداردهای مدیریتی در 
موضوعات مختلف فعالیت می کند. استانداردهای مدیریتی به منظور 
ایجاد تعریفی واحد و موردتأیید میان تمامی کشورهای دنیا برای ایجاد 
هماهنگی در خصوص فعالیت های اقتصادی، فنی، علمی و تحقیقاتی 

تدوین می شوند.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده ورق های فوالدی در 
خاورمیانه از بدو تأسیس، استقرار استانداردهای مدیریتی در حوزه های 
مختلف را سرلوحه کار خود قرار داده است. این سیاست ناشی از استراتژی 
سازمان مبنی بر ارتقای قابلیت های سازمانی، حرکت نظام مند و یکپارچه 

در مسیر بهبود مستمر و تعالی سازمانی بوده است.
کنون موفق به اخذ 12 استاندارد مدیریتی گردیده است )جدول  شرکت تا
پیوست( و استقرار دو استاندارد ISO56001 در زمینه مدیریت نوآوری و 

ISO27001 در زمینه امنیت اطالعات را در دست اقدام دارد.
اخذ گواهینامه های استاندارد هم زمان با توسعه سبد 

محصوالت
محمدعلی زمانی، رئیس پشتیبانی فنی مشتریان

شرکت فوالد مبارکه از سال 1375 اقدام به اخذ اولین پروانه استاندارد ملی 
ایران برای محصول گرم نوردیده ساختمانی با کیفیت معمولی نمود و در 
سال های بعد هم زمان با توسعه شرکت و تولید محصوالت جدید، اقدام 
به اخذ پروانه استاندارد ملی برای محصوالت شرکت به شرح ذیل گردید:

1.ورق فوالدی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی )سازه ای(؛
2.ورق فوالدی گرم نوردیده با کیفیت کششی و معمولی؛

3.ورق فوالدی سرد نوردیده با کیفیت کششی و معمولی؛
4.ورق فوالد کربنی گالوانیزه گرم پیوسته با کیفیت معمولی، شکل دهی 

متوسط و کششی؛
5.ورق فوالدی پیش رنگ شده گالوانیزه؛

6.ورق قلع اندود.
از پروانه های استاندارد فوق، ورق فوالدی پیش رنگ شده گالوانیزه 
پروانه استاندارد تشویقی دارد و بقیه استانداردها پروانه اجباری 
دارند. ورق قلع اندود نیز دارای پروانه استاندارد تشویقی بود که از 
سال 139۸ مطابق بخشنامه سازمان ملی استاندارد به استاندارد 

اجباری تغییر کرد.
کلیه پروانه های استاندارد ملی برای محصوالت فوق به طور دائم از 
زمان صدور تمدید شده و تست های مربوطه توسط اداره استاندارد یا 
آزمایشگاه های مورد تأیید اداره استاندارد انجام و نتایج تست ها بر روی 

پرتال سازمان ملی استاندارد بارگذاری می گردد.
فوالد مبارکه در سال های 1392 تا 1397 در همایش های ساالنه سازمان 
ملی استاندارد که در روز جهانی استاندارد برگزار می گردد به عنوان واحد 
نمونه استانی و واحد نمونه کشوری توسط سازمان ملی استاندارد 

معرفی شد.
در طی این سال ها فوالد مبارکه یکی از اعضای اصلی تدوین استاندارد 

کمیته های تدوین و بازنگری سازمان ملی  محصوالت فوالدی در 
استاندارد بوده است. ازجمله استانداردهایی که فوالد مبارکه در تدوین 

آن ها همکاری داشته است می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.محصوالت تخت فوالدی یا پوشش روی نیکل )ZN( به روش 

الکترولیتی؛
2.محصوالت تخت فوالدی سرد نوردیده با استحکام تسلیم باال برای 

شکل دهی سرد؛
3.سیم فوالدی و محصوالت سیمی-پوشش های فلزی و غیرآهنی بر 

روی سیم فوالدی؛
4.شمش- تختال فوالدی کربنی ساده غیرآلیاژی و کم آلیاژ جهت فرایند 

شکل دهی گرم؛
5.تسمه )نوار ورق باریک فوالد نرم پوشش دهی شده سرد نوردیده( برای 

شکل دهی سرد؛
6.ورق فوالد الکتریکی سرد نوردیده غیرآلیاژی و بسیاری از استانداردهای 

دیگر که در سازمان ملی استاندارد تدوین گردیده است.
از دیگر موارد قابل توجه عضویت فوالد مبارکه در کمیته های فنی تدوین 
استانداردهای بین المللی است که زیرمجموعه سازمان بین المللی ایزو 
به شمار می آید، از جمله کمیته فنی اصلی )TC( و کمیته فرعی )SC( که 

کمیته اصلی TC 17 ایران تحت عنوان کمیته متناظر فوالد است.
کمیته متناظر فوالد در تدوین و تجدیدنظر استانداردهای منطقه ای 
بین المللی فعالیت دارد که سازمان های مشارکت کننده در آن عبارت اند 
از سازمان ملی استاندارد ایران، اداره کل استاندارد خوزستان، دانشگاه 

شهید چمران اهواز، گروه ملی صنعتی فوالد ایران و فوالد مبارکه.
همکاری فوالد مبارکه با سازمان ملی استاندارد عالوه بر فعالیت های 
گفته شده باعث افزایش کیفیت محصوالت شرکت فوالد مبارکه نیز 
شده است. همچنین، ارتباط فوالد مبارکه با سازمان ملی استاندارد در 
زمینه آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاه، اخذ گواهی NACI از مرکز تأیید 
صالحیت ایران و گواهی های کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاه نیز از 

جمله موارد حائز اهمیت است.

یتی سرلوحه کارها در فوالد مبارکه استقرار استانداردهای مدیر

شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
ورق های فوالدی در خاورمیانه از بدو تأسیس، 
استقرار استانداردهای مدیریتی در حوزه های 
مختلف را سرلوحه کار خود قرار داده است. این 
سیاست ناشی از استراتژی سازمان مبنی بر ارتقای 
قابلیت های سازمانی، حرکت نظام مند و یکپارچه 

در مسیر بهبود مستمر و تعالی سازمانی بوده است

صادرات بالغ بر ۵ میلیون تن فوالد 

تا پایان مردادماه

قیمت گذاری دستوری

 زنجیره فوالد را زیان ده می کند

به گزارش ایراسین، طبق آمار طی پنج ماهه ابتدایی 
سال جاری بالغ بر ۵ میلیون تن صادرات اقالم فوالدی صورت 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای همه  گرفته 
مقاطع، محصوالت و شمش و آهن اسفنجی کاهشی رقم 
خورده است؛ این در حالی است که تا پیش از این صادرات 
اقالم فوالدی روندی صعودی داشت، اما طی دو ماه اخیر 

روندی نزولی پیدا کرده است.
بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، طی پنج ماهه 
نخست امسال یک میلیون و 1۸ هزار تن مقاطع طویل فوالدی 
صادر شده که نسبت به یک میلیون و 134 هزار تن صادر شده در 

مدت مشابه سال گذشته 1۰ درصد کاهش داشته است.
پس از آن صادرات محصوالت فوالدی نیز 17 درصد نسبت به 
پنج ماهه سال گذشته کاهش یافته و از یک میلیون و 399 هزار 
تن صادرات در پنج ماهه 14۰۰ به یک میلیون و 166 هزار تن در 

مجموع پنج ماهه 14۰1 رسیده است.
در پنج ماهه نخست امسال، 2 میلیون و 47۸ هزار تن شمش 
فوالدی )شامل اسلب، بلوم و بیلت( صادر شد که به نسبت 
3 میلیون و 79 هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال 14۰۰، 

کاهش 2۰ درصدی داشته است.
در مجموع صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز در پنج ماهه ابتدایی 
امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. 
کل مقاطع تخت فوالدی صادر شده در مدت مذکور سال جاری 
با کاهش 44 درصدی نسبت به میزان صادرات آن در پنج ماهه 
سال گذشته به 14۸ هزار تن رسیده است. طی پنج ماه نخست 
سال گذشته در مجموع 265 هزار تن مقاطع تخت فوالدی 

صادر شده بود.
در نهایت بیشترین افت صادرات فوالدی ها مختص آهن 
تا  یافته، درحالی که  کاهش  57 درصد  که  اسفنجی است 

اردیبهشت ماه صادرات آن صفر بوده است.
این در حالی است که تا رشد 2۰۰ درصدی صادرات هم در نیمه 
نخست سال گذشته رقم خورده بود، اما میزان صادرات آهن 

اسفنجی در سال جاری کمتر و کمتر می شود.
طی پنج ماهه 14۰1 درمجموع 213 هزار تن آهن اسفنجی 
صادرشده که 57 درصد کمتر از میزان صادرات آن در مدت مشابه 
سال گذشته است. در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته 49۰ هزار 

تن از این محصول معدنی صادر شده بود.

سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران با اشاره 
به بازنگری در فرمول قیمت پایه شمش فوالد و محصول های 
فوالدی گفت: برخی از فعاالن تالش می کنند قیمت فرمول پایه 
از میانه زنجیره یعنی شمش فوالدی باشد؛ درحالی که این 
شیوه قیمت گذاری در زنجیره فوالد باید یا از ابتدا یا از انتهای 

زنجیره باشد.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران تصریح کرد: دولت سال هاست 
که در حوزه سنگ معدن قیمت گذاری کرده و عموما در این 
قیمت گذاری ها به هیچ یک از مسائل کارشناسی این حوزه توجه 
نکرده است، معدنی که به مرحله بهره برداری رسیده با معدنی 
که چند سال است بهره برداری می شود، هزینه های متفاوتی 

دارد؛ اما دولت برای همه معادن یک نرخ واحد تعیین می کند.
وی این شیوه قیمت گذاری را برای حلقه های بعدی تولید 
که حلقه های بعدی مواد  خوشایند دانست و تصریح کرد: ازآنجا
اولیه ارزان دریافت می کنند خشنودند؛ اما قیمت سنگ آهن باید 
مانند فوالد، متناسب با قیمت جهانی تعیین شود که قیمت های 

غیرکارشناسی باعث زیان های هنگفت به بخش معدن نشود.
به گفته عسکرزاده، رهاسازی بازار و سپردن بازار به سازوکار 
عرضه و تقاضا تنها شیوه بازنگری در تعیین قیمت محصول های 
فوالدی است، هرچند در این شیوه هم باید شرایط بازار، هزینه 
تمام شده معادن، مسائل اقتصادی و تورمی در نظر گرفته شود 
که پایین دست زنجیره یعنی معدنی ها هم بتوانند به حیات خود 

ادامه دهند و معادن کار کنند.
  منبع: آرتان پرس

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران اعالم کرد؛

دبیر انجمن سنگ آهن ایران:

تاریخ سازی کارکنان فوالد مبارکه با تولید 161 ذوب در یک روز
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری فوالد مبارکه 
از ثبت رکورد تاریخی و بی نظیر 161 ذوب در یک روز 

خبر داد.
قاسم خوشدل پور تصریح کرد: با لطف و عنایت خداوند و در سایه تجارب، 
دانش فنی، تالش های خستگی ناپذیر همکاران سخت کوش و در جهت 
شعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« با ثبت رکورد روزانه 161 ذوب در 

تاریخ 14۰1/۰7/1۰ با وزن 2۸ هزار و 449 تن، تاریخ سازی دیگری در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم به وقوع پیوست.

وی بابیان اینکه رکورد قبلی در تاریخ 13/ 14۰1/۰1 به تعداد 16۰ ذوب به 
وزن 2۸ هزار و 429 تن محقق شده بود گفت: این رکورد نتیجه آماده به کاری 
تجهیزات، تأمین به موقع مواد اولیه و زحمات پوالدمردان ناحیه در 
واحدهای تولید، تعمیرات، دفاتر فنی و سایر واحدهای پشتیبانی بوده 

است که از هیچ تالشی برای رسیدن به این موفقیت دریغ نکردند.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم در پایان این موفقیت بزرگ را 
به تمامی کارکنان، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت تبریک گفت و ابراز 
امیدواری کرد در فرصت های آتی که این ناحیه برای تولید کمی و کیفی 
کثری آماده سازی شده است، شرایط تحقق اهداف ناحیه و شرکت  حدا

هموار گردد.

نام استاندارد

ISO 9001 یت کیفیت سیستم مدیر

ISO 14001 یست محیطی یت ز سیستم مدیر

ISO45001 یت ایمنی و بهداشت حرفه ای سیستم مدیر

ISO 17025 یت آزمایشگاه های کالیبراسیون و آزمون سیستم مدیر

ISO10002 یان یت ادعای مشتر سیستم مدیر

ISO 10004 یان یت نظرسنجی از مشتر سیستم مدیر

ISO 10015 یت آموزش سیستم مدیر

ISO50001 یت انرژی سیستم مدیر

ISO31000 یسک یت ر سیستم مدیر

ISO30401 یت دانش سیستم مدیر

ISO45005 یت کار ایمن در دوران کرونا سیستم مدیر

ISO 10015:2019 یت شایستگی سیستم مدیر

هدف

یت کیفیت و بهبود مستمر فرایندها حصول اطمینان از وجود سیستم مدیر

یست محیطی در سازمان حصول اطمینان از استقرار رویکردهای ز

بهبود ایمنی و کاهش مخاطرات و بهبود رویه های بهداشت فردی

حصول اطمینان از درستی نتایج اندازه گیری های آزمون و تجهیزات اندازه گیری

یان یت صحیح ادعای مشتر حصول اطمینان از مدیر

یان یت سنجش رضایت مشتر حصول اطمینان از مدیر

یت آموزش در شرکت استانداردسازی مدیر

ی در نواحی بهره برداری یت تولید، توزیع و مصرف حامل های انرژ استانداردسازی مدیر

یت فرایندها ناشی از عدم قطعیت های موجود حصول اطمینان از تحقق استراتژی ها، اهداف و مأمور

حصول اطمینان از خلق ارزش از دانش سازمانی در جهت منافع ذی نفعان

حصول اطمینان از اجرای سناریوها و اقدامات انجام شده برای مقابله با پاندمی کرونا جهت کلیه ذینفعان

یت شایستگی در شرکت استانداردسازی مدیر

سال استقرار

1372

1375

1397

1383

1395

1395

1384

1394

1398

1398

1399

1400
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رونق بازار فوالد با واهمه ریالی

گذار شوند افزایش 11 درصدی تولید کنسانتره مجتمع فسفات اسفوردیمعادن باید به افراد متخصص معدن وا

مجتمع فسفات اسفوردی از ابتدای فروردین تا پایان مرداد،
مدت  در  رقم  این  کرد.  تولید  کنسانتره  تن   ۷۶۲ و  هزار   ۲۶  
در  تولید  میزان  بود.  تن   ۹۲۳ و  هزار   ۲۳ گذشته،  سال  مشابه 
این مجتمع نسبت به برنامه )۲۴ هزار و 1۵۰ تن(، 11 درصد رشد 
کنسانتره فسفات این مجتمع نیز  طی  نشان می دهد. میزان تولید 
مردادماه، ۵ هزار و ۴۳1 تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته )۵ هزار و 1۵۰ تن(، ۵ درصد رشد داشته است.

سیف اهلل امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره 
گفت:  کشور  به مزایده فروش ۵۰۴۰ معدن بی استفاده یا متروکه در 
که توانایی راه اندازی  گذاشته شده باید به افرادی  معادن به مزایده 
گذار شود  آن ها را دارند و به عنوان فعال معدنی شناخته می شوند وا
تا معادن از بالتکلیفی خارج ، فعال و اشتغال زا شوند. سرعت عمل در 
برگزاری مزایده ها موجب مشخص شدن وضعیت معادن و امکان 
فراهم شدن اشتغال، تولید، صادرات و ارزآوری خواهد شد.

خبــــــــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

زمان سنتی رونق بازار آهن و فوالد در کشور رو به پایان 
است و بازارهای جهانی در رکود به سر می برند؛ اما واهمه از 
جهش قیمتی باعث شده است تا بازار آهن و فوالد در رینگ 
صنعتی بورس کاال و بازار آزاد رونق بگیرد. درواقع تبدیل ریال به 
کاال برای در امان ماندن از تبعات جهش ارزی، مهم ترین انگیزه 

خریداران شمش و میلگرد در بازار داخل است.
البته همچنان واهمه از تغییر جریان قیمتی در بازار شمش و 
مقاطع طویل فوالدی با سیگنال رکود مصرفی در بازار داخل و 
جهانی وجود دارد و این موضوع مانع از آن می شود که برتری تقاضا 
نسبت به عرضه به رقابت قیمتی قابل مالحظه ای میان خریداران 
منجر شود. به این ترتیب، اغلب محصوالت در نرخی نزدیک به 
کف قیمت پایه معامله می شوند. در شرایطی که جریان نوسان 
نرخ ارز در بازار داخل سیگنال مثبت و قوی برای افزایش تقاضای 
سرمایه ای در بازار را رقم زده است، شیوه فعلی تعیین قیمت پایه 
شمش و محصوالت فوالدی می تواند به قیمت سازی در بازار و 

صعود غیرقابل کنترل قیمتی منجر شود.
بازار آزاد مقاطع رونق گرفت

خ ارز در بازار آزاد کشور ظرف روزهای اخیر به رونق  صعود نر
کشور منجر شده است. رونق ارزی  کاالیی  بازارهای مالی و 
به سرعت بر روند معامالت مقاطع طویل فوالدی در رینگ صنعتی 
بورس کاالی ایران نیز اثرگذار شده و به گفته فعاالن بازار آزاد به 

رونق در معامالت این بخش انجامیده است.
در شرایطی که تقاضا برای میلگرد مصرفی در بازار داخل با رکود 
سنگین مصرفی روبه روست، فعاالن بازار با هدف تبدیل نقدینگی 
به کاال برای در امان ماندن از کاهش ارزش دارایی نسبت به خرید 

میلگرد در بازار آزاد اقدام می کنند.
نمی شود؛  منتشر  برجام  احیای  کرات  مذا از  مثبتی  اخبار 
درعین حال کشورهای اروپایی و آمریکا درصدد وضع تحریم های 
جدید علیه افراد و مؤسسات ایرانی هستند. در این شرایط، 
هرازگاهی اخبار مثبتی از سوی برخی منابع منتشر می شود؛ 
اما فعاالن بازار حساسیت خود را به این اخبار ازدست داده اند، 
بنابراین، این اخبار حداقل تأثیر را بر روند بازارها می گذارند. 
به این ترتیب، صعود نرخ ارز به کانال قیمتی 33 هزارتومانی از روز 
یکشنبه دهم مهرماه باعث شده است تا اغلب افراد در موقعیت 

خرید قرار بگیرند.
نوسان مثبت نرخ ارز، پتانسیل افزایش تقاضای سرمایه ای و رشد 
بهای میلگرد در بازار آزاد را دارد؛ اما معامله گران این محصول، 
غیرسرمایه ای بودن میلگرد را نیز مدنظر دارند؛ بنابراین در 
خریدهای خود، به خصوص در فصولی که با روزهای سرد سال 
آغاز می شود، همواره جانب احتیاط را در نظر می گیرند. در 
شرایط کنونی نیز نرخ ارز در بازار آزاد به رکورد بی سابقه ای رسیده 
و این موضوع زمینه رشد بهای شمش و مقاطع طویل فوالدی 
را فراهم کرده است؛ اما نبود تقاضای مصرفی و شروع فصل سرد 
سال از هفته های آینده، مانع جهش قیمت در بازار مقاطع طویل 
فوالدی شده و درواقع این سیگنال های بنیادی سرعت گیر رشد 

نرخ میلگرد در بازار شده اند.
استقبال از شمش گران

روز دوشنبه یازدهم مهرماه، رینگ صنعتی بورس کاالی ایران، 
میزبان عرضه شمش فوالد با قیمت پایه ای در بازه 12 هزار و 47۰ تا 
13 هزار و 25۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بود. باوجود افزایش تقریبا 
2۰۰ تومانی کف و سقف تعیین شده برای عرضه شمش فوالد، 

متقاضیان از این عرضه ها استقبال خوبی داشتند.
البته رونق رینگ شمش فوالد تقریبا در طول تابستان امسال 
کم  پابرجا بود؛ اما با توجه به افزایش قیمت پایه و رکود سنگین حا
بر بازار مصرف داخلی و صادراتی، نوسان مثبت ارز مهم ترین عامل 

رونق در رینگ شمش فوالد کشور بود.
باوجود برتری تقاضا نسبت به عرضه، متقاضیان شمش حاضر 
به رقابت قیمتی چندانی برای کسب سهم از عرضه ها نشدند، 
به این ترتیب اغلب معامالت در محدوده قیمتی نزدیک به 
قیمت پایه انجام شد. کاهش حاشیه سود تولید مقاطع طویل 
کم بر بازار مانع از آن  فوالدی در کشور، با توجه به رکود سنگین حا
می شود که حتی در زمان رونق بازار نیز متقاضیان حاضر به رقابت 

قیمتی باشند.
میلگرد داخلی گران تر از میلگرد صادراتی

همچنان نرخ فروش بیلت صادراتی ایران از نرخ فروش بیلت در 
منطقه پایین تر است. متال بولتن بهای هر تن بیلت صادراتی 
ایران فوب خلیج فارس را در روزهای پایانی سپتامبر برابر 45۸ دالر 

به ازای هر تن ارزیابی کرد.
این در حالی بود که همین محصول فوب دریای سیاه نرخی برابر 
52۸ دالر به ازای هر تن داشت. در گزارش های پیشین از بازار آهن 
و فوالد به کرات شیوه تعیین قیمت پایه شمش و تأثیر آن بر افزایش 
بهای فروش این محصول در بازار فیزیکی بورس کاال، به نحوی که 
قیمت در بازار داخل در نرخی باالتر از بهای صادراتی قرار بگیرد، 

موردانتقاد قرار گرفت.
این رویه همچنین موردانتقاد صنایع مصرف کننده شمش است؛ 
اما عدم لزوم پاسخگویی نهادهای سیاست گذار باعث شده 
است تا این رویه بدون توجیهی ادامه دار شود. با احتساب نرخ 
ارز نیمایی برابر 27 هزار و 1۰۰ تومان، میانگین نرخ فروش شمش 
فوالد از رینگ صنعتی بورس کاال ایران در روز یازدهم مهرماه به 4۸۰ 
دالر به ازای هر تن رسید که این رقم 22 دالر )۸/ 4 درصد( باالتر از 

نرخ فروش صادراتی این محصول است.
استمرار استفاده از شیوه فعلی تعیین قیمت پایه برای عرضه 
شمش فوالد در رینگ صنعتی بورس کاال که از سوی بورس کاال 
خ شمش در بازار داخل  ابداع شده است، باعث می شود تا نر

افزایشی باقی بماند.
منبع:  آرتان پرس

آرمیچر 62 تنی موتور رافینگ نورد گرم فوالد مبارکه 
برای نخستین بار با استفاده از ظرفیت های داخلی 
تعویض و آرمیچر معیوب برای انجام تعمیرات اساسی 

در داخل شرکت به کارگاه برق انتقال یافت.

مجتبی رمضانی فورمن تعمیرات نواحی فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر 
گفت: پیرو اطالع رسانی ناحیه نورد گرم در خصوص جرقه زنی و ایجاد آرک 
در موتور DC-4410KW(  R1B (واحد رافینگ و پس از حضور چندباره 
متخصصان کارگاه برق و پیمانکاران تعمیرگاه مرکزی در محل و انجام 

بررسی های کارشناسی و برگزاری جلسات هماهنگی متعدد با نفرات 
مرتبط واحد رافینگ، مشکل ناشی از ناهمواری سطح کلکتور آرمیچر 

موتور تشخیص داده شد.
وی در تشریح اقدامات بعدی برای حل این مشکل گفت: مقرر شد در 
شات دان ساالنه ناحیه نورد گرم آرمیچر مذکور با یدک موجود تعویض 
و آرمیچر معیوب تعمیر شود. بنابراین در ابتدای شهریورماه عملیات 
تعویض آرمیچر 441۰ کیلوواتی رافینگ با برداشتن نیمه استاتور باال، 
خارج کردن آرمیچر معیوب، مونتاژ آرمیچر جدید و نیمه استاتور باالیی، 
تست و راه اندازی اولیه و در نهایت بستن متعلقات و کاور رویی موتور 
توسط نفرات شرکت پیمانکار با همکاری نفرات کارگاه برق تعمیرگاه 
مرکزی و نفرات واحد رافینگ تنها در مدت زمان 3 روز و برای نخستین بار 

در فوالد مبارکه انجام شد و این موتور به ناحیه نورد گرم تحویل گردید.
بنابر اظهارات مجتبی رمضانی آرمیچر معیوب نیز جهت انجام تعمیرات 
اساسی شامل مراحل سنگ زنی و شیارتراشی کلکتور به کارگاه برق 

انتقال داده شد.
کید بر اینکه موتور R1 واحد  فورمن تعمیرات نواحی فوالد مبارکه با تأ
رافینگ بزرگ ترین موتور DC فوالد مبارکه است و آماده به کاری آن در 
ناحیه نورد گرم و همچنین فوالد مبارکه از اهمیت زیادی برخوردار است، 
در بخش پایانی سخنان خود از حمایت ها و همکاری های مدیریت 
تعمیرگاه مرکزی، رئیس کارگاه برق و تالش شبانه روزی همکاران کارگاه 
برق، قسمت رافینگ نورد گرم و همکاران شاغل در شرکت پیمانکاری 

ذی ربط تقدیر و تشکر کرد.

مکانیزه شدن و انبارداری هوشمند در فوالد مبارکه 
در دستور کار انبارها

 احمد رضا جمشیدیان مدیر کنترل مواد فوالد مبارکه   
در گفت وگو با برنامه رادیوم فوالد از فعالیت های این 
واحد سخن گفت. ماحصل این گفت وگو را در ادامه 

می خوانید:
لطفا قدری درخصوص واحد کنترل مواد توضیح دهید.

رسالت ملی شرکت فوالد مبارکه به عنوان محرک صنعت فوالد کشور و 
ارتباط این شرکت با بیش از 3 هزار و 5۰۰ تأمین کننده داخلی و خارجی، 
نقش و اهمیت استراتژیک هریک از نواحی فوالد مبارکه را تبیین 
می کند. این واحد دارای 9 انبار قطعات یدکی، 1۸ انبار قطعات مصرفی 
ک های دیزلی  با مساحت 2۰۸ هزار مترمربع و بیش از ۸3 دستگاه لیفترا
و گازی و برقی در تناژهای مختلف است که توسط 143 نفر از کارکنان 
در رده های مدیریت، رؤسا، کارشناسان، مسئولین انبار، تکنسین، 
سرگروه انبار، متصدی و انباردار و پیمانکاران حمل ونقل و پیمانکاران 
نگهداری و تعمیرات جایگاه های سوخت اداره می شود. عالوه بر این 
5۰ نفر راننده به صورت پیمانی وظیفه توزیع کاالها و اقالم در داخل را 

بر عهده دارند.
واحد کنترل مواد فقط محلی برای نگهداری و توزیع ورودی های فوالد 
مبارکه نیست، بلکه کلیه اقالمی که به فوالد مبارکه وارد می شوند، مراحل 
ثبت، نگهداری و توزیع آن ها طبق استانداردهای روز در این بخش انجام 
می شود. اقدامات مربوط به کل قطعات و ورودی ها در حیطه وظایف 

واحد کنترل مواد و زیرمجموعه های این مدیریت است.
چه بخش هایی در این مجموعه فعالیت دارند؟

کنترل  انبارها،  زیرمجموعه های این مدیریت شامل واحدهای 
موجودی، واردات و حمل و کنترل سوخت است. کنترل و مدیریت 
حمل درون سازمانی و نگهداری و توزیع کل سوختی که از پاالیشگاه 
نفت اصفهان به فوالد مبارکه حمل می شود نیز از وظایف این واحد است.

به منظور افزایش انگیزه کار و تالش کارکنان چه تدابیری 
اندیشیده اید؟

اصالح چارت سازمانی و ایجاد شرایطی برای ارتقای همکاران، احترام به 

کرامت انسانی ایشان و توجه به مباحثی نظیر تشویق کارکنان بخشی از 
این اقدامات بوده است.

راهبرد واحد کنترل مواد برای انبار کاال و تحقق شعار سال 
چیست؟

انبارهای کنترل مواد در جاهای مختلف به صورت جزیره ای فعالیت 
می کنند و هزینه های زیادی در موازی کاری ها و مباحث ایمنی ایجاد 
می نمایند. در این مقطع، با پروژه هایی که ارائه شده و برخی درصد 
پیشرفت خوبی داشته یکپارچه سازی انبارها را در دستور کار داریم. 
عالوه بر این حرکت به سمت انبارداری صنعتی را مدنظر قرار داده ایم؛ 
به همین منظور از شرکت های مطرح در سطح کشور بازدید کرده ایم تا 
ک بگذاریم. موضوع بعدی تغییر رویه انبارداری  بتوانیم تجارب را به اشترا
سنتی به سمت انبارداری هوشمند است. در این خصوص، واحد کنترل 
مواد در کنار 22 پروژه دیگر پیاده سازی طرح تحول دیجیتال را در دست 

اقدام دارند.
برای طرح تحول دیجیتال و افقی که در سال 1۴۰۴ قرار است 

به آن برسیم، چه پروژه های تعریف شده است؟
 توسعه انعقاد قراردادهای باز و بلندمدت، پیگیری مسائل مربوط به 
تحول دیجیتال که در قالب توسعه های فرایندهای سیستمی یکپارچه 
و چابک سازی شده و برخی پروژه های بهبود دیگر نظیر شناسایی اقالم 
کد، تغییر ماهیت اقالم توسعه کد ۸۰ و یدکی به مصرفی و بالعکس و  را
ج  همچنین حمایت از توسعه بومی سازی جهت اقالمی که خرید خار

شده ازجمله این اقدامات است.
اهم اهداف و اقدامات شما در سال جاری و سال آینده 

چیست؟
فرایندهای  اجرای  و  مواد شامل طراحی  کنترل  واحد  اقدامات 
کد مصرفی، اقالم  هوشمندسازی، شناسایی و تعیین تکلیف اقالم را
فاسدشدنی، تغییر شکل محصوالت تولیدی، پروژه توسعه طراحی و 

الصاق عکس مواد مصرفی در بستر EIS هستند.
در واحدهای کنترل مواد و انبارها این اقدامات انجام شده است: 

پروژه های عظیم بهینه سازی؛ افزایش سطح ذخیره انبارها تا سطح 
ح جامع انبارهای فوالد مبارکه؛  1۰.5 میلیون تن تولید در قالب طر
طراحی، ساخت و بهره برداری از سالن UBM به مساحت 3 هزار و ۸۰۰ 
مترمربع جهت نگهداری مواد اولیه؛ شروع مطالعه هوشمندسازی 
انبارهای کنترل مواد با مشارکت قسمت های فناوری اطالعات و تحول 
دیجیتال؛ انجام فرایند شارژ اتوماتیک گندله؛ شناسایی تعداد 9۰۰ 
ردیف کاال در انبارهای توسعه و ارسال به انبارهای مصرفی و یدکی جهت 
بازگرداندن به انبارهای مصرف؛ شناسایی و تکمیل اطالعات بیش از 6۰ 
ردیف مکانیسم های دیزلی مستعمل شامل شماره دارایی و شاسی و 
موتور و آماده سازی جهت فروش؛ شناسایی تعدادی از قطعات یدکی 
که دالیل مختلف مانند تحریم و نبود یدکی در انبار و نرسیدن سفارش 
خرید در دسترس نبود و با کاری که انجام شد به نواحی تولیدی برگشت 
داده شد و برخی پروژه ها از توقف رهایی پیدا کرد؛ ساخت انبارهای 
مسقف دو هکتاری؛ توسعه و بهینه سازی رختکن انبار یدکی؛ بهبود 
سیستم های گرمایشی انبارها؛ ساخت نمازخانه و سالن مراسم جهت 
واحد کنترل مواد؛ بهبود آب راه های انبارهای تجهیزات؛ توسعه گیت 

و پارکینگ واردات.
قدری درباره سیستم انبارها و اقدامات انجام شده در این 

حوزه توضیح دهید.
استفاده از قفسه های ایمن و استاندارد و استفاده از ارتفاع به حد شایسته 
تا زیر سقف در انبارها باعث می شود از ایجاد انبار جدید و صرف هزینه 
جلوگیری شود. استفاده از طرح جامع انبارداری که شامل مکانیسم های 
به روز انبارداری و انبارهای جدید و استاندارد است در اهداف کوتاه مدت 
و میان مدت و بلندمدت وجود دارد. از لحاظ نیروی انسانی و موضوع 
ایمنی همکاران نیز برنامه هایی در دست اقدام داریم. پروژه سیستمی 
شدن و مکانیسم فعالیت ها و استفاده از ربات ها را در انبارها خواهیم 
داشت. در تمامی طراحی ها و ساخت ها سعی کرده ایم تمام استانداردها 
را مدنظر قرار دهیم تا ضمن پیشگیری از هرگونه خطای انسانی در زمینه 

کاهش هزینه ها هم گام های مؤثری برداشته باشیم.

 مدیر کنترل مواد فوالد مبارکه مطرح کرد:

 احمد رضا جمشیدیان
 مدیر کنترل مواد

 موتور R1 واحد رافینگ بزرگ ترین موتور DC فوالد 
مبارکه است و آماده به کاری آن در ناحیه نورد گرم و 
همچنین فوالد مبارکه از اهمیت زیادی برخوردار 

است،

تعویض آرمیچر 62 تنی موتور رافینگ نورد گرم فوالد مبارکه
برای نخستین بار  با استفاده از ظرفیت های داخلی انجام شد؛



8   اکتبر  2022 11 ربیع  االول   1444 شنبه   16 مهر ماه   1401     شماره        1296   

7

خبر  کوتاه

وب سایت کیتکو با اعالم 1۰ شرکت برتر تولیدکننده مس جهان طی سه 
ماهه دوم سال جاری میالدی، شرکت کودلکو Codelco شیلی را با 
تولید ۳۹۷ هزار تن فلز سرخ )کاهش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال ۲۰۲1 میالدی( به عنوان برترین تولیدکننده مس جهان اعالم کرد. 
شرکت معدنکار فریپورت مک موران با تولید ۳۹۲ هزار تن و شرکت 
معدن کار بی اچ پی بیلیتون توانست با تولید ۳1۳ هزار تن مس در 
جایگاه سوم قرار گیرند. 

تحریم ها علیه روسیه سبب شده فوالدسازان کشورهایی نظیر ترکیه و 
کشور، از قراضه در فرایند تولید خود استفاده  ایتالیا به جای چدن این 
گفته برخی منابع، خریداران ترک به دلیل تحریم ها و تصمیم  کنند. به 
بانک های ترکیه برای عدم استفاده از سیستم بانکی Mir روسیه 
)سیستم پرداخت روسی برای انتقال وجه الکترونیکی(، احتماال در 
پرداخت های خود به فروشنده های روس دچار مشکل می شوند؛ به 
کارخانه های ترکیه بیشتر بر خرید قراضه متمرکز شده اند.  همین دلیل 

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

کودلکو پیشتاز تولید مس در جهان شد قراضه جایگزین چدن روسیه می شود

مدیرعامل شـرکت فوالد هرمزگان در آیین انعقاد 
تفاهم نامـه همـکاری میـان توکافـوالد و فـوالد 
کید  هرمزگان گفت: این تفاهم نامه در راسـتای تأ
مدیرعامـل گـروه مبارکـه بـر هم افزایـی بیشـتر میـان شـرکت های 

گـروه بـرای توسـعه و پیشـرفت منعقـد می شـود.
گـزارش روابـط عمومـی شـرکت فـوالد هرمـزگان، آییـن انعقـاد  بـه 
تفاهم نامه همکاری میان شرکت های توکافوالد و فوالد هرمزگان با 
حضور عطااهلل معروفخانی مدیرعامل، محسن تابش و محمدرضا 
بنائیـان، اعضـای هیئت مدیـره و جمعـی از معاونـان شـرکت فـوالد 
هرمـزگان و احمدرضـا سـبزواری، مدیرعامـل و جمعـی از مدیـران 

هلدینـگ توکافـوالد برگـزار شـد.
در ایـن مراسـم، معروفخانـی بـا اشـاره بـه توانمندی هـای فـوالد 
هرمزگان گفت: این شرکت  دارای ویژگی های برجسته ای همچون 
برخـورداری از پیشـرفته ترین تکنولـوژی تولیـد فـوالد در کشـور، قـرار 
ح هـای  گرفتـن در کنـار آب هـای آزاد و در دسـت اقـدام داشـتن طر
توسـعه ای متعـدد همچـون سـتاره سـیمین هرمـز، واحـد آهـن 
اسـفنجی جدیـد و نـورد گـرم اسـت؛ بنابرایـن مسـتعدترین شـرکت 
گروه فوالد مبارکه برای سرمایه گذاری به شـمار می رود و بستر بسیار 

مناسبی دارد. شرکت فوالد هرمزگان همچون ستاره ای هم در گروه 
فـوالد مبارکـه و هـم در کل کشـور می درخشـد و بـه یـک برنـد معتبـر 

جهانـی تبدیـل شـده اسـت.
وی تصریح کرد: مدیرعامل گروه مبارکه همواره بر هم افزایی بیشتر 
کید کرده و انعقاد قـرارداد همکاری  میان شـرکت های گروه اسـت تأ
میان توکافوالد و فوالد هرمزگان در همین زمینه انجام شـده است. 
گـروه،  امیدواریـم بـا هم افزایـی هرچـه بیشـتر میـان شـرکت های 

خ دهد. اتفاقـات مطلوبی بـرای توسـعه و آبادانـی کشـور ر
در همیـن زمینـه، محسـن تابـش، عضـو هیئت مدیـره شـرکت فوالد 
هرمزگان گفت: با شکل گیری و رشد فزاینده همکاری های مشترک 
میان شـرکت های گـروه فـوالد مبارکـه تمامی ذی نفعـان این گـروه و 

به طورکلـی صنعت فـوالد کشـور بهره مند خواهند شـد.
وی بـا اشـاره بـه انجـام تعمیـرات برنامه ریزی شـده سـاالنه در فـوالد 
هرمزگان گفت: شـات دان سـال جاری که به دلیل محدودیت های 
برق در زمسـتان انجام شـد، تجربه بسـیار موفقی در فـوالد هرمزگان 
نسـبت بـه سـال های گذشـته بـود. مـا مـدل جدیـدی در تعمیـرات 
سـاالنه پیاده کردیـم و مستندسـازی و انتقال تجـارب مربـوط به آن 

در آینـده نزدیـک انجام خواهد شـد.

همکاری توکافوالد و فوالد هرمزگان فرصت مغتنمی برای 
بهره مندی ذی نفعان گروه فوالد مبارکه

در ادامه این مراسم، احمدرضا سبزواری، مدیرعامل هلدینگ توکافوالد 
نیز با اشاره به توانمندی های شرکت های زیرمجموعه هلدینگ توکافوالد 
در زمینه های مختلف عنوان کرد: همکاری توکافوالد و فوالد هرمزگان 
فرصت مغتنمی برای اجرای پروژه ها و بهره مندی ذی نفعان گروه فوالد 

مبارکه است.
وی با بیان اینکه حدود 53 درصد از سهام توکا به فوالد مبارکه تعلق دارد 
و توکا تخصصی ترین پشتیبانی از زنجیره صنعت فوالد کشور را به خود 
اختصاص داده است، ادامه داد: شرکت فوالد هرمزگان با بهره مندی از 
موقعیت بسیار استراتژیک خود، از نقاط قوت گروه فوالد مبارکه به شمار 
می رود و خوشبختانه توانمندی ها و ظرفیت های این شرکت روزبه روز 

بیشتر توسعه یافته است.
وی ابراز امیدواری کرد با توسعه این همکاری ها، طرح های توسعه فوالد 

هرمزگان هرچه سریع تر به بهره برداری برسند.
گفتنی است در پایان مراسم، تفاهم نامه همکاری میان شرکت فوالد 
هرمزگان و هلدینگ توکافوالد به امضای معروفخانی مدیرعامل فوالد 

هرمزگان و سبزواری مدیرعامل توکافوالد رسید.

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان توکافوالد و فوالد هرمزگان

چابکی هلدینگ آتیه فوالد با استراتژی  

توسعه شرکت های زیرمجموعه

شرکت آتیه فوالد نقش جهان با استراتژی توسعه 
شرکت های تولیدی و خدماتی زیرمجموعه، پویایی و 
چابکی را همواره در برنامه های خود داشته و روند رو به رشد 
این شاخص می تواند در رشد درآمد، افزایش سودآوری و 

همچنین ارتقای بهره وری مؤثر واقع شود.
این  گزارش روابط عمومی شرکت دانا فوالد سمنان،  به 
کز خدماتی زیرمجموعه هلدینگ آتیه فوالد  شرکت یکی از مرا
نقش جهان به شمار می رود که در راستای وظایف ذاتی خود 
که فروش و خدمات محصوالت فوالد مبارکه است، سعی کرده 
تا با استراتژی توسعه در فعالیت های خدماتی خود و ارتقای 
بهره وری در نیروی انسانی و ظرفیت های موجود در تجهیزات 
کز نسبت به ارائه  و امکانات موجود، در جهت تحقق اهداف مرا

متنوع خدمات اقدام نماید.
افزایش 1۰۰ درصدی ارائه خدمات به مشتریان

این شرکت با ایجاد ظرفیت و توانایی برش محصوالت فوالدی 
تخت از ۰/4 میلی متر تا 1۰۰ میلی متر، خطوط مختلف برش 
طولی و عرضی را آماده ارائه خدمات نموده و در سال 14۰1 با 
اجرای طرح توسعه خود و افزایش 1۰۰ درصدی فضای فیزیکی 
با ایجاد یک سالن جدید و تهیه تجهیزات موردنیاز در اجرای 
پروژه های ساخت اسکلت فلزی ساختمانی و سوله های 
صنعتی، افق جدیدی را در ارائه خدمات بیشتر به مشتریان 
در استان سمنان و حفظ حقوق سهام داران رقم زده است. 
کز خدماتی تا  به موازات سایر وظایف و مأموریت های مرا
کنون بیش از 1۰ پروژه ساخت اسکلت ساختمان مسکونی 
و سوله های صنعتی اجرا کرده که تعدادی از این پروژه ها در 
قالب زنجیره تأمین محصول، ارائه خدمات برش، ساخت 
سازه، رنگ آمیزی، حمل و نصب، توسط شرکت اجرا و باعث 

رشد درآمد و افزایش سودآوری مضاعف در شرکت شده است.
کردن نیازها و انتظارات مشتریان در  گفتنی است برآورده 
کز خدماتی است که این  استان ها  یکی از وظایف و اهداف مرا
موضوع به صورت رصدهای میدانی و یا بازدیدهای کارشناسی 
با هدف بازاریابی مویرگی و بازارسازی جهت خرده فروشی 

محصوالت فوالد مبارکه صورت می پذیرد.

تداوم حمایت فوالد مبارکه  از معادن کوچک، حتی در دوران رکود

دست یابی به سومین رکورد تولید در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

افتخاری دیگر در کارنامه شرکت ایریسا رقم خورد:

تمدید گواهینامه رتبه بندی و احراز 

صالحیت شرکت های انفورماتیکی

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل در بازدید از معادن 
کوچک موجود در منطقه یزد، بر تصمیم قطعی فوالد 
مبارکه مبنی بر حمایت از معادن کوچک از طریق تداوم 

کید کرد. تأمین بخشی از نیازهای خود از معادن کوچک مقیاس تأ
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، رضا حیدری مدیرعامل 
هلدینگ فوالد متیل با اشاره به رکود ایجادشده در بازار زنجیره آهن در 
کنده در نقاط مختلف  ماه های اخیر، تعطیلی معادن کوچک فعال پرا
کشور را هدررفت منابع و ظرفیت های موجود در کشور دانست و عزم 
فوالد مبارکه بر تأمین بخشی از نیازهای خود از معادن کوچک را اقدامی 

استراتژیک دانست که رکود و رونق بازار بر آن تأثیر نخواهد داشت.
وی گفت: حجم کنسانتره تأمین شده از معادن کوچک در سبد تأمین 
فوالد مبارکه بزرگ نیست، اما این حمایت باعث رونق اقتصادی و 

اشتغال آفرینی در  کشور به خصوص مناطق کمتر توسعه یافته می شود.

حیدری به کارگیری روش های همگن سازی و عیارسازی سنگ آهن های 
خروجی از معادن کوچک توسط متخصصان بخش معدن این هلدینگ 
را عامل استفاده از این ظرفیت های متنوع در خط تولید فوالد مبارکه 

دانست.
طرح های توسعه ای شرکت های زیرمجموعه هلدینگ در 

دستور کار قرار می گیرد
در سفر دوروزه مدیرعامل و هیئت مدیره فوالد متیل به استان یزد، 
عملکرد پنج ماهه شرکت فوالدگستر یزد نیز مورد بررسی قرار گرفت و نظرات 
تخصصی در خصوص فرایندهای مختلف این شرکت ازجمله فرایند مالی، 
رضایت مشتری و رشد و توسعه این مجموعه بر اساس مدل BSC یا همان 

کارت ارزی متوازن مطرح شد.
توجه به طرح های توسعه ای در شرکت های زیرمجموعه هلدینگ فوالد 
متیل نیز به عنوان یکی از موضوعاتی که همواره از سوی مدیرعامل شرکت 

کید بوده، در  فوالد مبارکه و مدیریت عامل هلدینگ فوالد متیل مورد تأ
این جلسه مطرح شد.

به گفته مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل، شرکت های زیرمجموعه این 
هلدینگ باید با توجه به پتانسیل موجود در منطقه و استان های هم جوار 

در مسیر اجرای طرح های توسعه ای گام بردارند.
کید بر اجرای  مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل در ادامه سخنانش با تأ
طرح های توسعه ای در شرکت های زیرمجموعه هلدینگ فوالد متیل 
ح های توسعه ای در شرکت های زیرمجموعه  اظهار کرد: توجه به طر
که همواره از سوی  هلدینگ فوالد متیل یکی از موضوعاتی است 

کید قرار داشته است. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مورد تأ
وی تصریح کرد: اتصال شرکت فوالدگستر یزد به ریل راه آهن، همچنین 
گن فعالیت داشته باشد به عنوان  احداث کارخانه که در زمینه تولید وا

طرح های توسعه ای این شرکت در نظر گرفته شده است.

کارکنان پرتالش واحد نورد سرد فوالد امیرکبیر کاشان 
برای سومین بار در سال 1401 رکوردشکنی کردند.

مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان ضمن تأیید این 
خبر گفت: با همت و تالش پوالدمردان بخش های تولید و پشتیبانی 
واحد نورد سرد و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر توان داخلی در 
سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« سومین رکورد ماهانه شرکت با 

تولید 21 هزار و 922 تن ورق فوالدی به ثبت رسید.
شهرام عالیوند رکورد قبلی تولید این واحد را 21 هزار و 9۰3 تن و مربوط به 
اردیبهشت ماه سال جاری اعالم کرد و  ضمن قدردانی از زحمات و تالش 
جمعی کارکنان نواحی این شرکت، این دستاورد مهم را به خانواده بزرگ 
فوالد امیرکبیر کاشان و ذی نفعان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد در پرتو 
عنایت حق تعالی و تالش همکاران، روند افزایش تولید شرکت تداوم  یابد 

و شرکت همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام بردارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا، گواهینامه 
رتبه بندی و احراز صالحیت شرکت های انفورماتیکی برای 
شرکت ایریسا تمدید و افتخاری دیگر در کارنامه درخشان 

این شرکت رقم خورد.
کی در رتبه بندی شرکت های انفورماتیک،  گزارش حا این 
شرکت ایریسا موفق شد در موضوعات سیستم های اتوماسیون 
صنعتی، امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات، تولید و 
پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی 
نرم افزارهای پایه و سیستم و ابزارها، شبکه داده های رایانه ای 
و مخابراتی، خدمات پشتیبانی، سیستم های ویژه، خدمات 
شبکه های اطالع رسانیproviders، تولید و ارائه دستگاه های 
جانبی و تولید و ارائه قطعات و ملزومات رتبه یک را کسب 

نماید.
بنابراین گزارش به استناد الیحه قانونی تشکیل شورای عالی 
انفورماتیک کشور، به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیکی 
رعایت  با  و  انفورماتیکی  فناوری های  گسترش  و  کشور 
قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای 
کلی اصل 44 قانون اساسی و ایجاد فضای  سیاست های 
رقابتی و سالم برای کسب وکار، شرکت های فعال در این حوزه 
را بر اساس این آیین نامه احراز صالحیت و رتبه بندی می نماید.
گفتنی است: رتبه بندی انفورماتیک درواقع یک تقسیم بندی 
کمی و کیفی در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات کشور است 
که در احراز صالحیت شرکت ها برای تمامی پروژه های رایانه ای 
از طریق شورای عالی انفورماتیک کشور یا معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای شرکت های انفورماتیکی 

صادر می گردد.

در بازدید مدیرعامل شرکت فوالد متیل از طرح های توسعه این هلدینگ مطرح شد؛

 نمایشگاه هفته دفاع مقدس از ۳1 شهریور تا ۸ 
مهرماه به همت روابط عمومی و پایگاه مقاومت 
بسیج فاطمیون شرکت و باهدف انتقال مفاهیم 
واالی دفاع مقدس، حفظ ارزش های انقالب 
اسالمی، گرامیداشت یاد و خاطره حماسه آفرینان 

دفاع مقدس در این شرکت برگزار شد

در راستای هم افزایی میان شرکت های گروه فوالد مبارکه انجام شد؛
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       بـــــــــــــــازار

بازار سنگ آهن چین به تعطیالت رفت

خبــــــــــــــــر       

به گزارش می متالز، بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی 
 2022 آنکیروس  نام های  به  ترکیه  استانبول  در  جامع 
)پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آهن، فوالد، ماشین آالت و 
محصوالت فوالدی و ریخته گری(، آنوفر 2022 )چهاردهمین 
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و محصوالت فلزات 
غیرآهنی( و همچنین ترک کست 2022 )نهمین نمایشگاه 
بین المللی محصوالت ریخته گری ترکیه( در تاریخ 14 تا 16 

مهرماه 1401 به مدت ۳ روز به وقوع خواهد پیوست.
کنگره دیگر  نیز به نام های  هم زمان با این سه نمایشگاه 2 
انجمن  )توسط  ریخته گری  بین المللی  کنگره  یازدهمین 
کنگره  TUDOKSAD( و بیست و یکمین  ریخته گران ترکیه 
بین المللی متالورژی و مــواد )توسط اتاق مهندسان مواد و 

متالورژی ترکیه UCTEA( برگزار خواهد شد.

آخرین قیمت معامالت سنگ آهن در بورس دالیان و سنگاپور با 
کردند،  وجود برخی افزایش ها، دومین زیان سه ماهه خود را ثبت 
کووید صفر چین و  زیرا نگرانی ها در مورد سیاست سختگیرانه 
ک بر بازار ها تسلط دارد. با این حال، امید به  آشفتگی بخش امال
حمایت از سیاست های پایدار برای اقتصاد چین و افزایش تقاضای 
فوالد بخش ساخت و ساز، تا حدودی از بازار فوالد حمایت می کند؛ 
کل ماه های آینده چشم انداز بازار سنگ آهن روشن نیست. ولی در 

خبر کوتاه

افت شدید صادرات سنگ آهن و گندله هند

صادرات سنگ آهن و گندله هند بین ژانویه تا سپتامبر سال جاری 
میالدی ۶۳ درصد افت داشت و به 1۳.۲۵ میلیون تن رسید. 
در مدت مشابه سال قبل این رقم ۳۵.8۵ میلیون تن بود. سهم 
سنگ آهن از این میزان صادرات ۶.۹ میلیون تن بود که افت شدید 
۷۳ درصدی نسبت به سال قبل داشت. صادرات گندله نیز در این 
مدت ۳۴ درصد افت داشت و ۶.۲۴ میلیون تن ثبت شد. افزایش 
تعرفه های صادرات علت اصلی این روند نزولی بوده است.

برگزاری نمایشگاه آنکیروس، آنوفر
 و ترک کست 2022

سهام

گهی آ

4 , 90 0

4 , 870

4 , 90 0

4 , 90 0

5 , 060

4 , 970

4 , 9 8 0

4 , 9 60

7. 1 8

0

0

0.2

42

35

2 6

2 2

4 , 930

4 , 930

4 , 930

4 , 920

1 1 0

0

0

1 0

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

تعطیل

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/07/9

1401/07/10

1401/07/11

1401/07/12

1401/07/13

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 . 0 0 0

2. 0 0 0

3. 0 0 0

4. 0 0 0

5. 0 0 0 4.930 4.930 4.930 4.920

0. 0 0 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

یم بیاموز

تحلیلگران یا مفهوم پردازان
این تیپ به جزئیات توجه ندارند و تصویر عمومی را نگاه می کنند. 
آن ها بیشتر به آینده نگاه می کنند و متفکر بودنشان باعث 
می شود آینده را بهتر ببینند و براساس آن، تصمیمات واقع بینانه 

بگیرند.
که ترکیب شهود )N( و تفکر )T( یک انسان مستقل  ازآنجا
می سازد، این افراد تیپ شخصیتی بسیار خوبی برای معامله گری 
به شمار می آیند و معموال هم دوست دارند کامل مستقل باشند.

این شخصیت ها بسیار عالقه مندند که بی نظیر به نظر برسند 
و در کارشان کامال حرفه ای باشند؛ اما این بی نظیر بودن در 
معامله گری باعث می شود که به سمت کمال گرایی سوق پیدا 
گر  کنند و این امر  شاید در نهایت به سودشان نخواهد بود. پس ا
دارای این تیپ شخصیتی هستید، حواستان باشد که بی نظیر 
بودن در اینجا جواب نمی دهد و باید حواستان به کارتان باشد.

این افراد معموال تمایل دارند استانداردهای بسیار باالیی 
کنند. استانداردهای باال باعث می شود به دام  را رعایت 
کمال گرایی بیفتند و شاید طوری استانداردگذاری کنند که 
رسیدن به آن بسیار دشوار باشد. از طرفی این افراد دوست دارند 
به دنبال دانش و علم باشند و به همین دلیل در پیدا کردن 
سیستم های مختلف درجا می زنند. آن ها می خواهند مدام 
نظریه بدهند و این باعث شود که از واقع بینی بازار دور بمانند و 
همین امر برایشان مشکل ساز شود. البته معموال چون نوآوری 
دارند، آن قدر به مشکل نمی خورند؛ چون این نوآوری، دانش 
را پوشش می دهد. این افراد غالبا دارای ابتکار عمل هم هستند 
و همین ابتکار عمل باعث می شود که خوب عمل بکنند، چون 

دارند کار را به سبک نویی انجام می دهند.
افرادی که دارای این تیپ شخصیتی هستند منطقی و تحلیلی 
رفتار می کنند و به همین ترتیب نیز بازار را تحلیل کنند؛ بنابراین 
منطقی و واقع بینانه رفتار می کنند و معموال بی طرف و منصف 
هستند. همین ویژگی باعث می شود نسبت به موقعیت های 
معامالتی مختلف بی طرفانه رفتار کنند و در برابر یک معامله 

گارد نگیرند.
این افراد مفهوم قدرت را به خوبی درک می کنند برای قدرت هم 
احترام زیاد قائل هستند. آن ها معموال می توانند از این قدرت 
در معامله گری استفاده کنند و از روی آن سبکی را پیدا کنند که 
براساس تفکرات خود بتوانند قدرتشان را پیاده سازی کنند. این 

امر در کارهای گروهی این افراد بسیار مهم و مؤثر است.
کثر مشاغل دیده می شوند؛ اما چون ذاتا  هرچند این افراد در ا
که  ک هستند برای معامله گری بسیار خوب هستند؛ چرا شکا
ک بود و به همه چیز شک کرد تا به یک  در معامله گری باید شکا
سیستم درست رسید؛ البته وقتی سیستم درست پیدا شد، دیگر 

نباید شک کرد و باید معامالت را انجام داد.
معموال  هستند  شخصیتی  تیپ  این  دارای  که  افرادی 
دستاوردهای خوبی به دست می آورند و به دنبال دستاوردهای 
بزرگ هستند، به کم قانع نمی شوند و این در معامله گری یک 

ویژگی خوب به شمار می آید.
آن ها معموال با فناوری خوب ارتباط برقرار می کنند؛ مثال 
کسپرت نویسی بروند  ممکن است در معامله گری به سمت ا
و بخواهند سیستمشان را الگوریتمی کنند؛ چون به فناوری 
عالقه زیادی دارند و جذب آن می شوند. این جاه طلبی و 
بلندپرواز بودن باعث می شود برنامه های بلندمدت خوبی 
برای خودشان بچینند. عالوه بر این ها، این افراد پیوسته در 
که یک معامله گر باید پیوسته در  حال یادگیری هستند و ازآنجا
حال یادگیری باشد، این ویژگی برایشان بسیار خوب خواهد 
بود. این افراد معموال در شغل های مدیریتی، مشاوره ای، 
پژوهشی، حقوقی، برنامه ریزی، دانشگاهی، تحلیل مسائل 
مالی و فناوری بسیار خوب عمل می کنند و در آن ها موفق 

می شوند.

گی های تیپ های شخصیتی در معامله گری ویژ

بهبود روند اجرایی پروژه های تعاونی مسکن 
کارکنان فوالد مبارکه

مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه 
از بهبود روند اجرایی پروژه های تعاونی مسکن 

خبر داد.
ارشاد شیرانی گفت: در راستای رضایت مندی هرچه 
بیشتر اعضای محترم، برنامه ریزی ها و اقدامات خوبی به منظور 
تسریع و بهبود روند اجرای پروژه های سینا، ولی عصر، شمال و 

بهارستان انجام شده است.
وی وضعیت پروژه های چهارگانه شرکت تعاونی مسکن فوالد مبارکه 

را این چنین تشریح کرد:
1-پروژه سینا )گل نرگس(: با توجه به سرعت قابل قبول پروژه در 
ماه های گذشته پروژه به مرز انتخاب واحد اعضا رسیده و از روز 

خ 14۰1/۰7/۰7، انتخاب واحد آغاز شده است. پنج شنبه مور
2-پروژه ولیعصر: فرایند سهام بندی و تعیین وضعیت مالکیت 

زمین پس از استعالمات الزم از اتاق تعاون و کارشناسی موضوع، به 
کثریت  اعضای پروژه اعالم و در جلسه ای در سالن نگین به تصویب ا
قاطع اعضای پروژه رسید و مقرر شد پس از تصویب در مجمع عمومی 
این شرکت تعاونی، برگه های سهام هر عضو نیز در اختیار ایشان 
ج در آن قابلیت  قرار گیرد که این برگه سهام مطابق ضوابط مندر

نقل وانتقال نیز خواهد داشت.
در خصوص اخذ پروانه نیز موضوع در کمیسیون ماده 5 استان 
ح گردید و امکان ساخت در 5 طبقه روی پیلوت به تصویب  مطر
کمیسیون رسید و مقرر گردید لکه گذاری سطح اشغال نیز جهت 
کنون طراحی در  تأیید به کمیسیون ماده 5 ارسال شود که هم ا
این خصوص صورت گرفته و رایزنی های الزم نیز با شهرداری جهت 
ارائه طرح به کمیسیون انجام شده و ان شاءاهلل پس از تأیید، صدور 

پروانه ساختمان در دستور کار شهرداری قرار می گیرد.

۳-پروژه شمال: همه مراحل و تأییدهای الزم قبل از ایراد طرح در 
کمیسیون ماده 5 استان صورت گرفته است. در این راستا جلسات 
گانه  متعدد با سازمان های ذی ربط در کمیسیون به صورت جدا
ح برگزار شده و مقرر گردیده در جلسه  و مشترک جهت بررسی طر
آتی کمیسیون ماده 5 استان طرح مورد اظهارنظر نهایی قرار گیرد و 

موضوع جهت صدور پروانه به مالک و شهرداری ابالغ گردد.
4-پروژه بهارستان: طراحی پروژه انجام گرفته و نقشه توسط 
شهرداری و آتش نشانی بهارستان تأیید شده است. مشکالت اداری 
زمین با عمران بهارستان حل شده و ان شاءاهلل در آبان ماه کلنگ زنی 

پروژه انجام گردد.
مدیرعامل تعاونی مسکن در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان 
کرد: تمام تالش شرکت تعاونی بر این است که تا زمان مجمع عمومی 
این شرکت، در آبان ماه، پروژه ولیعصر و شمال را تعیین تکلیف کند.

مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان اعالم کرد:

گهی: مزایده نوع آ
گهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مستعمل خود  موضوع آ

را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
شماره مزایده: 14۰14۰۰۰76

گهی: عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت تهیه لیست اقالم و اسناد  متن آ
مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه اقدام نمایند.

کی و پالستیکی، منجیت، فایبرگالس به جز قطعات فلزی  موارد مزایده: انواع ضایعات ال
باالی 2۰ کیلوگرم به صورت جاروبکش؛ تایر ضایعاتی سبک، نیمه سنگین، سنگین؛ انواع کاغذ 

و کارتن ضایعاتی پرس شده؛ انواع گونی و بیگ بگ ضایعاتی پرس شده.
بازدید در تاریخ 11 / ۰۸ / 14۰1 دریک نوبت، رأس ساعت 9 صبح در محل فوالد مبارکه با مکانیسم 

داخلی انجام می گیرد.
مدارک مورد نیاز:  طبق اسناد مزایده

نحوه دریافت مدارک: پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهاد های خود را از ساعت 
11 لغایت 12 یکشنبه  14۰1/۰۸/15 به آدرس اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، شرکت فوالد 
مبارکه، ورود از درب زرین شهر، ساختمان مرکزی به نماینده فروش اقالم مازاد )آقای اسماعیلی( 

تحویل نمایند.

مهلت ارسال مدارک: یکشنبه 14۰1/۰۸/15 ساعت 11 تا 12-گفتنی است به 
پیشنهاد هایی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.- پیشنهاد های 
واصله در روز دوشنبه 14۰1/۰۸/16 در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و صورت جلسه خواهد 

شد.
نحوه ارسال مدارک: شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهاد های خود را از طریق 

نماینده خود به واحد فروش اقالم مازاد تحویل دهند.
تلفن  با  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در  کارشناس:  با  تماس  اطالعات 

۰3152733193 تماس حاصل فرمایید.

گهی:  راخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
گن سمپل استاندارد فوالد  گهی: بازسازی و بهینه سازی یک دستگاه وا موضوع آ
گن سمپل استاندارد جهت کالیبراسیون باسکول های ریلی سبا مبارکه و خرید یک دستگاه وا

شماره استعالم:4۸4۸2711 و 4۸4۸2712 و 4۸4۸22۸4
گن  گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد بازسازی و بهینه سازی یک دستگاه وا متن آ
گن سمپل استاندارد را از طریق یک شرکت  سمپل استاندارد و خرید یک دستگاه وا
توانمند داخلی انجام دهد. لذا از کلیه شرکت های توانمند در این زمینه دعوت به همکاری 

می نماید.

پارامترهای ارزیابی کیفی:
- توان فنی و مهندسی مرتبط 3۰ امتیاز؛

-توان تجهیزاتی و کارگاهی 3۰ امتیاز؛
- تجربه و سابقه مرتبط 3۰ امتیاز؛

- توان مالی 1۰ امتیاز.
مدارک موردنیاز:

- نامه درخواست؛
- مدارک و اسناد مرتبط با پارامترهای ارزیابی کیفی.

نحوه دریافت مدارک: کارشناس قراردادهای توسعه
مهلت ارسال مدارک:14۰1/۰7/16

نحوه ارسال مدارک: ارسال به نشانی اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، صندوق 
پستی ۸4۸15-161 قراردادهای توسعه

d.goodarzi@msc.ir:ایمیل به آدرس
اطالعات تماس با کارشناس: در ساعات اداری ۰315273315۰ و ۰9۰1۰۰4۰195 و 

۰9131۰26577
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 در راســـتای رضایت منـــدی هرچـــه بیشـــتر 
اعضـــای محتـــرم، برنامه ریزی هـــا و اقدامـــات 
خوبـــی بـــه منظـــور تســـریع و بهبـــود رونـــد 
اجـــرای پروژه هـــای ســـینا، ولی عصـــر، شـــمال 

ــام شـــده اســـت ــتان انجـ و بهارسـ
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 اصوال برنامه ریزی تولید واحدهای ریخته گری مداوم بر 
با  فوالدهای  و  است  مشتری  درخواست  اساس 
فهرست  در  مختلف  شیمیایی  ترکیب  محدوده 
فوالدهای تولیدی آن ها وجود دارد. در فرایند ریخته گری مداوم، به 
هنگام عملیات تعویض پاتیل، زمان هایی الزم است که نوع فوالد 
تولیدی به لحاظ ترکیب شیمیایی تغییر کند. با توجه به پیوستگی 
عملکرد سیستم های تاندیش و ماشین ریخته گری و همچنین حضور 
جریان مغشوش در تاندیش و حوضچه مذاب شمش در حال 
انجماد، دو فوالد مذاب متوالی با ترکیب شیمیایی مختلف با یکدیگر 
مخلوط می شوند. جهت خارج کردن فوالد مخلوط شده از فرایند 
تولید، نیاز به شناسایی دقیق ناحیه مخلوط شده در شمش وجود 
خواهد داشت، همچنین به لحاظ اقتصادی به کارگیری راه کارهایی 
به منظور کاهش مقدار فوالد مخلوط شده بین دو ذوب از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
 به علت این مداوم بودن عملیات ریخته گری در تاندیش و ماشین 
ریخته گری از مخلوط شدن دو مذاب با ترکیب شیمیایی مختلف 
نمی توان اجتناب کرد؛ بنابراین در محل های تاندیش و حوضچه مذاب 
داخل شمش بین دو فوالد مذاب اختالط صورت خواهد گرفت. در این 
خصوص برخی از تولیدکنندگان فوالد به منظور جلوگیری از اختالط، 
سیستم را متوقف کرده و مجددا راه اندازی می کنند. اساسا یکی از 
راه های افزایش بهره وری در فرایند ریخته گری مداوم، کاهش دادن 
تعداد دفعات توقف و راه اندازی مجدد سیستم در حین فرایند تولید 
محصول است. بنابراین تولید پیوسته فوالدهای با ترکیب شیمیایی 
کم بر افزایش بهره وری خواهد بود. بدین  مختلف ازجمله موانع حا
منظور برخی دیگر از تولیدکنندگان به دلیل وجود مسائل و مشکالت 
مربوط به راه اندازی مجدد سیستم و به منظور افزایش بهره وری تولید، 
ترجیح می دهند اختالط بین مذاب فوالدها صورت گیرد. سپس آن 
مقدار از فوالد مخلوط شده )Mixed grade( در محصول نهایی را که 
مطابق با درخواست مشتری نیست شناسایی و به عنوان فوالد با افت 

کیفی)Downgrade( و یا به عنوان قراضه )Scrap( از فرایند تولید خارج 
کنند. در این موارد الزم است تولیدکنندگان فوالد به منظور خارج کردن 
فوالد مخلوط شده از فرایند تولید، ناحیه مخلوط شده دو فوالد را دقیقا 
شناسایی کنند. همچنین با توجه به اینکه این موضوع به لحاظ 
اقتصادی بسیار حائز اهمیت است، الزم است به هنگام عملیات تغییر 
نوع فوالد )Transition grade( راه کارهای مناسب جهت بهینه کردن 
سیستم به منظور تولید حداقل مقدار فوالد مخلوط شده نیز به کار 
گرفته شود. در این راستا مدل سازی پدیده اختالط )Intermixing( در 
فرایند ریخته گری مداوم می تواند تا حد زیادی پاسخ گوی نیازهای 
تولیدکننده در جهت بهینه سازی سیستم و افزایش بهره وری تولید 

باشد.
اساسا نصب تجهیزات کنترل جریان در تاندیش به منظور بهینه سازی 
الگوی جریان مذاب در تاندیش یکی از روش هایی است که با استفاده از 
آن امکان کاهش حجم اختالط بین دو ذوب در تاندیش تا حدودی 
فراهم می گردد. در این خصوص، محققان بسیاری با به کار بردن انواع 
وسایل کنترل جریان مذاب در تاندیش )مانند سدها، بندها، موانع و ...( 
و تغییر موقعیت آن ها در تاندیش های مختلف، بهترین شرایط را با 
استفاده از مدل سازی فیزیکی و ریاضی جریان مذاب در تاندیش 
پیشنهاد کرده اند. نکته قابل توجه آن است که اختالط در حوضچه 
مذاب شمش را نباید کم اهمیت و نادیده گرفت؛ به گونه ای که الزمه 
پیش بینی محدوده اختالط در محصول نهایی ماشین ریخته گری، 
مدل سازی اختالط در حوضچه مذاب شمش پس از خروج مذاب از 
تاندیش است. در این خصوص برخی از راه کارهای کاهش اختالط در 
تاندیش و حوضچه مذاب شمش ارزیابی و تأثیر آن ها را بر مقدار فوالد 
مخلوط شده در محصول نهایی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج 
نشان داده است که تأثیر اختالط در حوضچه مذاب شمش در مقایسه 
با تأثیر اختالط در تاندیش، بر روی مقدار فوالد مخلوط شده در محصول 

نهایی بیشتر بوده و بنابراین از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
بر اساس پژوهش های صورت گرفته نحوه اختالط بین ذوب های متوالی 

در تاندیش و حوضچه مذاب شمش با استفاده از مدل های ریاضی 
اختالط شبیه سازی شده و شرایط دمایی بین دو ذوب مخلوط شده در 
تاندیش برای دو حالت هم دما و غیرهم   دما در نظر گرفته شده است 
)شکل 1( و تأثیر اختالف دمایی بین دو ذوب بر مقدار فوالد مخلوط شده 
در تاندیش و محصول نهایی ماشین ریخته گری مداوم )تختال( مورد 

مطالعه قرار گرفته است )شکل 2(.
 با شناسایی پارامترهای مؤثر بر اختالط، راه کارهایی اعم از عملیاتی 
)سرعت ماشین، شکل تاندیش، عرض تختال و...( و برنامه ریزی )نحوه 
تقدم و تأخر بین توالی ذوب ها(، جهت کاهش حجم اختالط در تاندیش 
و محصول نهایی ارائه گردیده است. همچنین تأثیر هر یک از راه کارهای 
پیشنهادی بر مقدار حجم اختالط در تاندیش و حوضچه مذاب شمش 
به طور مجزا بررسی شده و در نهایت روش های مؤثر در جهت به حداقل 
رساندن مقدار فوالد مخلوط شده در محصول ماشین ریخته گری مداوم 

پیشنهاد شده است.

پیش بینی مقدار وزن تختال مخلوط شده با معیارهای 
مختلف انتخاب

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

WASP؛ سازنده بزرگ ترین پرینتر جهان ربات انسان نمای تسال به نام اپتیموس رونمایی شد

حاضر  حال  در  که  داده  توسعه  را  بتنی  سه بعدی  پرینتر  یک   WASP
بزرگ ترین پرینتر بازار است. این پرینتر دارای ارتفاع 1۲ متر و عرض ۷ متر 
که BigDelta نامیده  و نیز بازوهای قابل تنظیم تا ۶ متر است. این پرینتر 
ارزان قیمت به خصوص  نیاز ساخت خانه های  به  برای پاسخ  می شود 
از  بلندمدت  هدف  اســت.  شده  ساخته  درحال توسعه  کشورهای  در 
که بتوان با استفاده از آن  ساخت پرینتر سه بعدی BigDelta این است 
خانه هایی متشکل از مواد طبیعی تولید کرد. 

کرد. از مهم ترین  تسال از ربات انسان نمای خود به نام اپتیموس رونمایی 
بخش های به کاررفته در این ربات سنسورهای مورد استفاده در قابلیت 
ربات  از  نمونه  دو  رویداد  این  در  است.  تسال  اتوپایلوت  کمک راننده 
این  از  یکی  شد.  گذاشته  نمایش  به  شرکت  این  توسط  طراحی شده 
ربات ها امکان راه رفتن نداشت، اما ربات دیگر می توانست به تنهایی 
راه برود و یا حرکات مختلف انجام دهد. ایالن ماسک ویژگی اصلی این 
ربات را امکان تولید انبوه آن ها دانست. 

مدیریت دانش در یکی از 
بزرگ ترین شرکت تولیدی

 صنعتی جهان
زیمنس یک شرکت آلمانی و چندملیتی است که در 
سال 1۸47 توسط ارنست فون زیمنس در برلین تأسیس شد.   
این شرکت در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی و نورپردازی، 
لوازم خانگی، انواع قطار، تجهیزات تولید برق، سیستم های 
خودکارسازی، اتوماسیون صنعتی، تجهیزات پزشکی و 
سامانه های اعالم حریق فعالیت می کند. زیمنس با ده ها هزار 
پروژه و صدها هزار نفر از کارکنان خود در 7 قاره جهان از جمله 

قطب جنوب، هر روز در حال خلق دانش است.
در بسیاری از موارد، این دانش، با دانش خاص و محلی کارکنان 
این شرکت که وظیفه ارائه راهکارهای عملیاتی به نیازهای 
مشتریان در اقصی نقاط جهان را بر عهده دارند، مرتبط است. در 
این حالت، دانش مذکور همان دانش ضمنی و مهارت های 
شخصی افراد است؛ به عبارتی همان دانشی که سرمایه انسانی 
سازمان را شکل می دهد. به واسطه فضای کاری دانش محور و به 
سرعت در حال تغییر امروزی، دانش به طور فزاینده، تبدیل به 
یک عامل کلیدی و تعیین کننده تولید و یکی از مهم ترین منابع 
استراتژیک سازمان شده است و مدیریت و استفاده بهینه از 
دانش، برای موفقیت سازمانی بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود.

شرکت زیمنس تالش زیادی می کند تا دانش فردی و سازمانی را 
ک بگذارد و در نهایت به کار  در سطح جهانی خلق کند، به اشترا
بگیرد. محدوده این اقدامات صرفا مرزهای شرکت زیمنس 
ک دانش با شرکا، مشتریان و تمامی  نیست، بلکه این اشترا

ذینفعان نیز انجام می شود.
این شرکت بزرگ ترین شرکت تولیدی صنعتی در قاره اروپا 
محسوب می شود. یکی از مواردی که زیمنس در آن شهرت دارد، 
دانش فنی برجسته متخصصان و مهندسان این شرکت است. 
زیمنس با حدود 4۰۰ هزار کارشناس و متخصص در سرتاسر جهان 
همواره در حال خلق دانش فنی جدید و  یکی از نمونه های موفق 
مدیریت دانش در سطح جهانی است و هدف خود از پیاده سازی 
ک دانش متخصصان در  و اجرای مدیریت دانش را انتقال و اشترا

تمامی سطوح مجموعه به منظور افزایش بهره وری می داند.
مدل سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش زیمنس

ح ترین اقدامات شرکت زیمنس در حوزه مدیریت   یکی از مطر
دانش را می توان مدل سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش این 
 KMMM که تحت عنوان مدل شرکت دانست. این مدل 
)Knowledge Management Maturity Model(به صورت تجاری 
به ثبت رسیده است دارای 5 سطح اصلی است. سطوح مدل 
KMMM عبارت اند از: مرحله مقدماتی؛ مرحله تکرارشونده؛ 

مرحله تعریف شده؛ مرحله مدیریت شده؛ مرحله بهینه شده.
مدل KMMM معطوف به ۸ حیطه و حوزه کلیدی است. بر 
اساس این مدل، سطح بلوغ سازمان در هر یک از این حوزه ها 
به صورت مستقل مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد. زیمنس این 
۸ حوزه را برای پیاده سازی کارآمد مدیریت دانش الزامی می داند 
و سطح بلوغ مدیریت دانش سازمان را بر اساس ارزیابی و بررسی 

این حوزه ها استخراج می کند. این شاخص ها  عبارت اند از:
- فرهنگ: فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزش ها، باورها، 
حافظه جمعی، انتظارات و تعاریفی است که در یک سازمان وجود 
دارد. فرهنگ سازمانی زیربنا و مؤلفه الزامی برای موفقیت در 
مدیریت دانش است. اصلی ترین عوامل فرهنگ سازمانی 
مدیریت دانش عبارت اند از: وجود اعتماد متقابل بین کارکنان، 
وجود فضای یادگیری در سازمان و حس تعلق سازمانی کارکنان.
-محیط های مشارکتی: همکاری و کارگروهی برای ادامه حیات 
هر سازمان ضروری است. ازجمله موارد تأثیرگذار در این حوزه 

عبارت اند از مشارکت در تصمیم گیری ها و مدیریت تغییر.
- فناوری و تکنولوژی: فناوری اطالعات یک مکانیسم حیاتی 
برای برنامه مدیریت دانش سازمان است. به صورت کلی ابزارهای 
فناوری اطالعات منجر به بهبود فرایندهای ذخیره سازی، 

ک گذاری دانش در  سازمان  می شوند. بازیابی، انتقال و اشترا
-حمایت مدیریت: حمایت مدیریت عبارت است از میزان 
ارتباط سازنده مدیران سازمان با کارکنان و پشتیبانی از آن ها. 
اجرای مدیریت دانش کارآمد در یک سازمان مستلزم وجود 

گاه و تأثیرگذار در سازمان است. مدیران آ
- ساختار سازمانی: سازمان ها برای اداره مؤثر فرایندهای دانشی 
خود، نیازمند ساختار مناسب هستند. این ساختار شامل میزان 
تمرکزگرایی، رسمیت گرایی، کانال های ارتباطی و کار تیمی است.
سازمانی،  استراتژی  حوزه  در  دانش محور:  -استراتژی 
هدف گذاری و توسعه یک چشم انداز مشترک و سوق دهنده برای 

پیگیری مدیریت دانش ضروری است.
- منابع انسانی: مدیریت دانش شکل تکامل یافته مدیریت 
منابع انسانی است. یافته های پژوهشگران در خصوص وابستگی 
مدیریت دانش و منابع انسانی، بیانگر ارتباط و وابستگی کارکنان 
و مدیریت دانش است. در همین راستا اصلی ترین عوامل 
سیستم های  از  است  عبارت  حوزه  این  توانمندسازی 

پاداش دهی، ایجاد انگیزه برای کارکنان و آموزش.
- فرایند مدیریت دانش: فرایند عبارت است از فعالیت های به 
هم پیوسته ای که برای ایجاد یک یا چند تغییر تعریف و طراحی 
شده و به اجرا درآمده است. مدیریت دانش شامل مجموعه ای از 
دانش،  مدیریت  به  فرایندمحور  رویکرد  فرایندهاست. 
نشان دهنده این مسئله است که دانش سازمانی منبعی برای 

کسب مزیت رقابتی خواهد بود.
www.nodak.ir:منابع   
www.danakm.com

 Microsoft درباره دو آسیب پذیری در سرورهای ،GTSC محققان در شرکت امنیت سایبری
Exchange هشدار دادند که مهاجمان به طور فعال، در حال بهره برداری از آن ها به منظور 

اجرای کد از راه دور در سیستم های آسیب پذیر هستند.
بهره برداری موفق از آسیب پذیری های فوق، می تواند منجر به نفوذ و استمرار در سیستم قربانی شود و به 
مهاجمان امکان دهد تا در شبکه ای که مورد نفوذ قرار گرفته است، به سرورهای Exchange ، web shell منتقل 

کنند و حرکات عرضی انجام دهند. مهاجمان برای مدیریت web shell ها از ابزار منبع باز Antsword استفاده 
می کنند.بر اساس گزارش GTSC ، با توجه به رمزنگاری web shell ها، این حمالت از سوی یک گروه هکری 
چینی انجام گرفته است. برای کاهش مخاطرات ناشی از آسیب پذیری های مذکور، باید قوانین مسدودسازی 

در سرورهای IIS اعمال شود.
The Hacker News :منبع خبر   

بدافزار سرقت کننده اطالعات Erbium، نخستین بار در ماه ژوئیه سال میالدی جاری  
شناسایی شد و به عنوان یک Malware-as-a-Service  یا MaaS توسط یک عامل تهدید 
روسی تبار در یک forum وب تاریک تبلیغ شد. نتایج بررسی های اخیر محققان امنیتی 
نشان می دهد عوامل تهدید مرتبط با این بدافزار، در حال توزیع آن در قالب کرک های جعلی و بازی های 

ویدئویی محبوب هستند.
Erbium قادر است محرمانگی و جامعیت داده ها و اطالعات ذخیره شده در سیستم قربانی را تحت تأثیر قرار دهد 
و قابلیت های بسیاری دارد که ازجمله آن ها می توان به جمع آوری اطالعات هویتی کاربران )مانند گذرواژه( از 

طریق برنامه های ایمیل، گفت وگوی آنالین و مرورگرها، جمع آوری اطالعات سیستم و همچنین دسترسی به 
اطالعات کیف پول رمز ارز کاربران اشاره کرد.

در حال حاضر Erbium، سیستم های بسیاری را در کشورهای مختلف شامل ایاالت متحده آمریکا، فرانسه، 
کلمبیا، اسپانیا، ایتالیا، هند، ویتنام و مالزی آلوده کرده و محققان معتقدند با توجه به طیف وسیع قابلیت های 
این بدافزار و تقاضای رو به رشد برای استفاده از ابزار MaaS، Erbium می تواند به یکی از پرکاربردترین 

سرقت کننده های اطالعات در فضای سایبری تبدیل شود. 
security affairs :منبع خبر  

شناسایی یک آسیب پذیری روز صفر وصله نشده
Microsoft Exchange در سرورهای 

 انتشار بدافزار Erbium از طریق جعل بازی های ویدئویی محبوب

امنیت سایبری 

نصب تجهیزات کنترل جریان در تاندیش 
به منظور بهینه سازی الگوی جریان مذاب 
در تاندیش یکی از روش هایی است که با 
استفاده از آن امکان کاهش حجم اختالط 
بین دو ذوب در تاندیش تا حدودی 

فراهم می گردد.

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

شکل 2: الگوی اختالط )Intermixing( در ناحیه بین دو ذوب مخلوط شده در تختال منجمدشدهشکل 1: الگوی جریان مذاب در تاندیش

پدیده Intermixing به هنگام عملیات تغییر گرید فوالد
در فرایند ریخته گری مداوم تختال
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روز جهانی کودک 

 اجتمـــــا             عـــــــی

تأثیر لبخند بر رشد نوزاداختالالت خوردن

اختـالل خـوردن برحسـب آشـفتگی شـدید رفتـاری در خـوردن مشـخص 
می شـود. ایـن اختـالل مشـتمل بـر دو نـوع بی اشـتهایی عصبـی و پرخـوری 
عصبـی اسـت. بی اشـتهایی عصبـی برحسـب خـودداری از حفـظ کمتریـن 
وزن بهنجار بدن مشـخص می شـود. پرخوری عصبی برحسب دوره های 
مکـرر خـوردن بـا ولـع و بـه دنبـال آن رفتارهـای جبرانـی نامناسـب ماننـد 
مفـرط  ورزش  یـا  ملیـن  داروهـای  نابه جـای  مصـرف  عمـدی،  اسـتفراغ 
مشـخص می شـود. آشـفتگی در درک شـکل و وزن بـدن ویژگـی اصلـی 
بی اشـتهایی عصبـی و پرخـوری عصبـی اسـت.

بررســی ها نشــان می دهــد لبخنــد زدن نــوزاد می توانــد بــه مهارت هــای 
کنــد. همچنیــن خندیــدن می توانــد  کمــک  عاطفــی و اجتماعــی آن هــا 
ــده  ــه عقی ــد. ب ــوزاد باش ــالم ن ــی س ــناختی و اجتماع ــد ش ــان دهنده رش نش
کــودک  ــه ترشــح هورمون هــای خاصــی در بــدن  محققــان، لبخنــد زدن ب
می شــوند.  مغــزی  ســلول های  بهتــر  رشــد  باعــث  کــه  می کنــد  کمــک 
کمــک آن یــاد می گیــرد چگونــه  کــودک بــا  کــه  خندیــدن روشــی اســت 
ــا  ــد و در بزرگســالی ب کن ــد برقــرار  ــان خــود پیون ــا اطرافی اجتماعــی باشــد، ب
دیگــران روابــط خوبــی داشــته باشــد.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، یکی  از همکاران گرامی 
داغدار عزیز خود شد؛ حمیدرضا بهرامی شاغل در نورد 

گرم در غم درگذشت پدر به سوگ نشست.
همچنین همکار گرامی شادروان سید مراد  دادور شاغل 
در مجتمع فوالد سبا به علت تصادف رانندگی  دار فانی را 

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

ابراز همدردی

خانواده 

در شماره قبلی به »فرسودگی شغلی«، تعریف و 
نشانه های آن پرداختیم. در این شماره به راهکارهای 

پیشگیری از این نوع فرسودگی می پردازیم. 
بسیار حیاتی است که مدیران به طور منظم گزارش های مستقیم خود 
را بررسی و اطمینان حاصل کنند که کارکنان حمایت موردنیاز خود را 
دریافت می کنند. نقش های مؤثری که اغلب به عنوان پشتیبان در پشت 
صحنه یک کار وجود دارند، مانند نقش های فنی، نیاز به نظارت بیشتری 
برای مدیریت مشارکت کارکنان و جلوگیری از فرسودگی دارند. در زیر 1۰ 
نکته وجود دارد که مدیران می توانند از آن ها برای جلوگیری از فرسودگی 

کارکنان استفاده کنند:
1. بازخورد   را   در   اولویت قرار دهید: با ارائه گزارش های مستقیم   
خود طی جلسات معمولی، یک به یک به افراد بازخورد بدهید و بگیرید. 
این امر به ایجاد رابطه قوی تر کمک می کند و فرصتی برای افراد فراهم 
می کند تا درباره چالش هایی که با آن ها روبه رو هستند، صحبت کنند. 
بازخوردی به کارکنان ارائه دهید تا بتوانند از آن برای بهبود نقش خود 
استفاده کنند. هم انتقاد سازنده و هم تحسین، تأثیر مثبتی بر تعامل 
دارند. به نگرانی های آن ها گوش دهید و راه هایی برای بهبود ارتباطات 

و ارتقای تجربه کارمندان خود در نظر بگیرید.

2. وقفه های ذهنی را در طول روز ارائه دهید: برخی از   
کارمندان به دلیل ترس از عقب افتادن از کارها، در ایجاد وقفه برای 
استراحت مردد هستند. فعالیت های مختلفی را در برنامه های روزمره 

تیم خود پیاده کنید که باعث استراحت ذهنی می شود.
۳. تعیین و حفظ انتظارات واقع بینانه: هیچ چیز سریع تر از   
اهداف دست نیافتنی کارمند را بی انگیزه و از کار جدا نمی کند. احساس 
اینکه آن ها دنبال یک هدف متحرک می گردند و دائما از آن دور می مانند، 
اعتمادبه نفس کارمند را از بین می برد. اهداف باید هم مترقی و هم 
انعطاف پذیر باشند. کارمندان نباید تابع اهداف منسوخ یا بیش ازحد 
تهاجمی باشند. شاخص های کلیدی عملکرد )KPI( که یک معیار 
قابل سنجش برای ارزیابی موفقیت در دست یابی به اهداف است و نیز 
اهداف باید در صورت نیاز و به ویژه زمانی که کارمند در نقش خود 

پیشرفت می کند، تنظیم شود.
به عنوان مدیر، وظیفه شما این است که با تشریح شفاف مسئولیت ها و 
اهداف، ابزارهایی را در اختیار کارمندان قرار دهید تا بتوانند در نقش خود 
گر کارمندان بدانند از آن ها چه انتظاری می رود، به  پیشرفت کنند. ا
احتمال زیاد با افتخار می پذیرند و روی کارشان سرمایه گذاری می کنند.  
۴. ارائه برنامه ریزی منعطف: دادن آزادی به کارمندان برای 

تطبیق ساعات کاری خود با زندگی شخصی تأثیر مثبتی بر مشارکت دارد. 
این امر نه تنها به آن ها کمک می کند تا تعادلی بین کار و زندگی برقرار کنند 
و نیازهای خود را برآورده سازند، بلکه به آن ها احساس استقالل می دهد 
و این تجربه، بازدهی کارمندان را افزایش می دهد. عالوه بر این، سفارشی 
کردن برنامه کاری خود، کارمندان را قادر می سازد تا در پربازده ترین 

ساعات خود کار کنند. 
۵. بهبود و خودکار کردن فرایندها: برای شناسایی تنگناها   
تالش کنید تا بتوانید آن ها را برای تیم خود کاهش دهید. گاهی اوقات 
حذف یک مرحله یا تحکیم مسئولیت ها از طریق تفویض اختیار می تواند 
نحوه کار کارکنان را با یکدیگر بهبود بخشد و ناامیدی در یک فرایند را 

کاهش دهد.
گر افراد از انجام کاری لذت  6. تشویق پروژه های موردعالقه: ا  
می برند، طبیعتا با کارشان بیشتر درگیر می شوند. عالوه بر تشویق اعضای 
تیم به کشف عالیق خود، هم در محل کار و هم در اوقات فراغتشان، به 

آن ها استقالل برای انتخاب وظایف خود بدهید.
گر یک مهندس نرم افزار کار با یک زبان برنامه نویسی را بر زبان دیگر ترجیح  ا
می دهد، به آن ها اجازه دهید که عمدتا روی پروژه هایی کار کنند که 
مطابق با عالیقشان است. البته، هر کارمندی وظایفی دارد که ممکن 

است از آن ها لذت نبرد و باید انجام شود. به عنوان یک رهبر تیم، وظیفه 
شما این نیست که نقش ها را برای افراد شخصی سازی کنید. با این حال، 
تمرکز مجدد بر اولویت ها و فهرست وظایف یک کارمند برای همسویی 
بهتر با عالیق و اهداف حرفه ای، شکل سازنده ای از توسعه کارکنان است. 
کمک به کارکنان برای انجام کارهایی که آن ها را هیجان زده می کند و به 
آن ها اجازه می دهد در حرفه خود رشد کنند، خطر فرسودگی شغلی را 

کاهش می دهد.
7. پیشنهاد پاداش: عالوه بر اینکه کارمندان را به خاطر انجام   
یک کار خوب به رسمیت می شناسید، برای تالش هایشان به آن ها 
پاداش بدهید. مشوق ها و جوایز در میان تیم های فروش رایج است، اما 
در ایجاد انگیزه و مشارکت کارکنان در تمام بخش ها به خوبی کار می کند.
اجتناب از فرسودگی اساسا به این خالصه می شود: به کارمندان خود 
گوش دهید. هنگامی که از آن ها پرسیده می شود، به شما می گویند که 
به چه چیزی نیاز دارند تا درباره کار خود احساس اطمینان بیشتری 
کنند و در نقش خود موفق باشند. در برابر عالئم فرسودگی شغلی کارکنان 
هوشیار باشید و فورا برای حفظ عملکردهای برتر و جذب افراد مستعد 

اقدام کنید.
  منبع: builtin.com، ترجمه: دنیای اقتصاد
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روز جهانی کودک 20 نوامبر است؛ اما هر کشوری یک روز   
خاص را به عنوان روز کودک نامگذاری کرده و جشن می گیرد. 
این روز در ایران هر ساله 16 مهرماه برگزار می شود. هدف این 
کودکان و جلوگیری از  روز تالش برای رسیدن به حقوق 

خشونت در برابر کودکان است.
کودکان آسیب پذیرترین گروه در هر جامعه  هستند، بنابراین نباید 
از نیازهای آنها به سادگی عبور کرد. روز کودک در سراسر جهان 
انگیزه ای برای توجه به حقوق کودکان است. کشورهای جهان 
بنا بر سنت و فرهنگ خود روز کودک را به گونه های مختلف برگزار 

می کنند.
تاریخچه روز جهانی کودک، به طور رسمی به سال های پس از 
جنگ جهانی دوم بازمی گردد: با شعله ور شدن آتش جنگ جهانی 
دوم، میلیون ها کودک در سرتاسر جهان گرفتار رنج های بی پایان 
شدند. هزاران کودک در اردوگاه های مرگ جان سپردند، صدها 
کز غیر نظامی دفن شدند  هزار کودک در بمباران های شهرها و مرا
و صدها هزار کودک معلول و بی سرپرست و بی خانمان از آتش 

ویرانگر جنگ بر جای ماندند. 
روز جهانی کودک اولین بار در سال 1954، به منظور تشویق همه 
کشورها برای ارتقا تبادل و تفاهم متقابل درباره مشکالت، حقوق 
کودکان و اقدام عملی برای رفاه کودکان جهان اعالم شد. در 2۰ 
نوامبر 1959، سازمان ملل متحد بیانیه حقوق کودک را تصویب 
کرد و سازمان ملل متحد پیمان نامه حقوق کودک را در 2۰ نوامبر 

19۸9 به تصویب رساند.
روز جهانی کودکان تنها برای جشن گرفتن و شادی کودکان 
گاهی بخشی  نیست، بلکه هدف از نامگذاری و برنامه های آن آ
درخصوص خشونت وارد به کودکان در قالب سوءاستفاده، 
کودکان  کمک به  استثمار و تبعیض است. وظیفه انجمن 
)یونیسف( مراقبت از کودکان و برآوردن نیازهای اولیه آنان در 
سال های آغازین زندگی، و ترغیب و تشویق والدین به آموزش 
فرزندان است. همچنین تالش این انجمن برای کاهش بیماری، 
مرگ و میر در کودکان و حمایت از آنان در هنگام جنگ و حوادث 

طبیعی و… است. 
 کشورهای جهان بنا بر ریشه های فرهنگی خود، این روز را به 
شکل های مختلف برگزار می کنند. روز جهانی کودک در حدود 
5۰ کشور جهان در تاریخ اول ژوئن جشن گرفته می شود، این روز 
در برخی از کشورها از جمله نیوزلند در اولین یکشنبه ماه مارس، 
تایوان و هنگ گنگ 4 آوریل، بنگالدش 17 مارس، فلسطین 5 

آوریل، ترکیه 23 آوریل و کره جنوبی و ژاپن 5 مه برگزار می شود.
در ایران جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، 
سازمان بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 
کتبر برابر با 16 مهر برای این  برخی دیگر از نهادها تشکیل شد و ۸ ا

روز مشخص گردید و به تقویم رسمی کشور اضافه شد.
کودک در قوانین بین المللی  

در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، کودک به هر 
انسانی که زیر هجده سال تمام باشد گفته می شود؛ مگر اینکه 
کم بر آن شخص، سن کمتری برای رشد او مقرر  مطابق قانون حا

شده باشد.
کودک در قوانین ایران  

در نظام حقوقی ایران مانند تعدادی از نظام های حقوقی دیگر، 
دوره کودکی به دو دوره بخش می شود: دوره عدم تمیز و دوره 
ز گفته می شود  تمیز. به کودکی که در دوره تمیز باشد، کودک ُمَمِیّ
و تعریف آن کودکی است که گرچه سن و سال کمی دارد، ولی 
درک وی به امور روزمره می رسد و هنجارهای روزمره مردم را تا حد 
متعارف می داند. کودک غیرممیز نیز کسی است که پا به دوره تمیز 

نگذاشته باشد.
www.imna.ir :منبع 

 شادروان سید مراد دادور

قسمت دومفرسودگی شغلی؛ تشخیص و راهکار

اطالعیه

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

نام مرکز

بینایی سنجی رباط

دکتر سیدعلی اکبر مرتضوی

نیلوفر طاهری

سهیال آقاجانی

بینایی سنجی آرتین

بینایی سنجی محمد صباغی

بینایی سنجی فاطمه ویس کرمی

دکتر سیدعلی موسوی

بینایی سنجی مهدی خامسی پور

یان عبداله کردار

بینایی سنجی راضیه براهیمی

محمدرضا علیزاده

نیلوفر طاهری

فاطمه عدولی

سیف اله پور

شهر

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

زرین شهر

زرین شهر

مبارکه

فوالدشهر

نجف آباد

شهرضا

خمینی شهر

شاهین شهر

گلپایگان

کاشان

ساعات مراجعه

صبح و عصر - با تماس قبلی

روزهای زوج - عصر

صبح ها

عصرها

صبح و عصر - با تماس قبلی

همه روزه عصرها

همه روزه صبح و عصر

یکشنبه و سه شنبه عصر

 روزهای فرد از ساعت 10 تا 13 - عصرها همه روزه به

غیر از پنجشنبه ها ساعت 17 تا 20:30

دوشنبه ها ساعت 9 الی 14

صبح روزهای فرد عصر روزهای زوج

هر روز صبح ساعت 9 الی 12

عصرها

هر روز عصر ساعت 17 الی 19

همه روزه صبح و عصر

شماره تماس

34426439

32216708

36268600

37887270

34417145

52231314

52272027

52401518

52634553

42626266

53549819

33679598

45276230

57421586

55580030

شهر

، مجتمع تجاری پدیده، طبقه سوم خیابان رباط دوم، جنب خیابان شهید عادلپور

یک(  جهت تأیید لیز
ً
فلکه فلسطین، خیابان فلسطین، ساختمان نوید، طبقه اول )صرفا

، بلوار دانشگاه، نبش کوی مؤذن صفایی، کوچه شماره 5، مرکز جراحی محدود صدرا دروازه شیراز

بلوار شفق، نبش کوی شهید انصاری، درمانگاه دیبا

خیابان رباط، نرسیده به چهارراه رزمندگان، روبروی بانک سپه

، جنب کوچه آزمایشگاه الزهرا، مرکز بینایی سنجی عینک بینا خیابان باهنر

، جنب پیتزا ایرونی، عینک حمید خیابان باهنر

خیابان بسیج شمالی، سه راه بسیج، طبقه فوقانی بانک تعاون

محله A2 ، خیابان طالقانی، روبروی مصلی، 

مرکز معاینه چشم پرنسس

چهارراه شهرداری، کلینیک فرهنگیان نجف آباد

چهارراه طالقانی، ابتدای خیابان انقالب اسالمی، جنب داروخانه ابن سینا

خیابان بوعلی، روبروی بانک مسکن

خیابان پروین اعتصامی، نبش فرعی 2 غربی، ساختمان الهیه، طبقه اول، بینایی سنجی نیل اپتیک

خیابان امام خمینی، روبروی بانک ملی مرکزی

بلوار مطهری، درمانگاه فرهنگیان

به استحضار همکاران گرامی می رساند جهت دریافت هزینه عینک طبی الزم 
است موارد ذیل را رعایت فرمایند:

1- اخذ دستور چشم پزشک یا اپتومتریست جهت تهیه عینک طبی؛
کز مجاز ساخت و فروش عینک طبی؛ کتور معتبر از مرا  2-اخذ فا

کز بینایی سنجی معتمد بیمه ایران جهت اخذ تأییدیه مربوطه؛  3-مراجعه به مرا
 4- مراجعه به دفاتر بیمه جهت رسیدگی و پرداخت.

کز بینایی سنجی معتمد متعاقبا اعالم  بدیهی است هرگونه تغییر در فهرست مرا
خواهد شد.

ینه عینک طبی و  یافت هز موارد الزم جهت در
فهرست مراکز بینایی سنجی معتمد بیمه ایران

  مدیریت بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست
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 ورزش             

تیـم زیـر 1۸ سـال فـوالد مبارکـه سـپاهان در اولیـن 
دیـدار تدارکاتـی در اردوی عـراق، بـا نتیجـه 4 بـر صفر 

بـه پیـروزی رسـید.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم زیر هیجده 

سال این باشگاه در اولین دیدار تدارکاتی خارج از کشور خود در مقابل 
تیم جوانان النجف با نتیجه پرگل 4 بر صفر به پیروزی رسید.

ایـن دیـدار در دمـای بـاالی 41 درجـه سـانتی گراد و در ورزشـگاه زیبـای 
المپیک شهر نجف اشرف برگزار شد و هیئت بلندپایه کنسولگری ایران 

در شـهر النجف از نزدیک نظاره گر این رویـداد بودند.
در این مسـابقه جـواد نصیـری در دقیقـه 22، امیرحسـین صدیقـی در 
دقیقه 2۸، احمدرضا غراباتی در دقیقه 41 و اشکان علیجانی در دقیقه 

9۰ برای تیم زیر هیجده سـال فوالد مبارکه سـپاهان گلزنی کردند.

بازدید از ورزشگاه نقش جهان

سپاهان روی تشک کشتی

بدین وسیله به اطالع همکاران شاغل در فوالد مبارکه 
می رساند با توجه به افتتاح موزه باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد 
مبارکه سپاهان، کارکنان زحمتکش فوالد مبارکه می توانند 
جهت بازدید از ورزشگاه بزرگ نقش جهان در روز پنج شنبه مورخ 
14۰1/۰7/21، از روز شنبه مورخ 14۰1/۰7/16 تا 14۰1/۰7/2۰ با 
شماره تلفن 3214۸ تماس حاصل نموده و اقدام به ثبت نام 
نمایند. شایان ذکر همکاران گرامی می توانند به همراه خانواده 
محترم خود از نمایشگاه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و ورزشگاه 

نقش جهان بازدید کنند.

تیم کشتی فرنگی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در 
فصل جدید لیگ کشتی روی تشک می رود.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، این 
باشگاه در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود اقدام 
به تشکیل تیم کشتی فرنگی کرده است و این تیم با هدایت 
رسول جزینی قهرمان سال های دور کشتی فرنگی آسیا و مربی 
اسبق تیم ملی کشتی فرنگی از فصل جدید رقابت های لیگ برتر 

کشتی روی تشک خواهد رفت.
در این راستا جلسه هماهنگی تشکیل این تیم با حضور مصطفی 
میرزایی رئیس هیئت کشتی استان اصفهان، مدیریت ورزش 
قهرمانی و رسول جزینی سرمربی تیم کشتی فرنگی فوالد مبارکه 

سپاهان برگزار شد.

شکست بانوان هندبالیست سپاهان در برابر ازبچکا ازبکستان جوانان فوالد مبارکه سپاهان گام نخست را محکم برداشتند

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در چهارچوب 
مسابقات قهرمانی جام باشگاه های هندبال بانوان آسیا، عصر چهارشنبه 
سیزدهم مهرماه، دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و ازبچکا از  ازبکستان به 
رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان،  فوالد مبارکه سپاهان مسابقه را با 
گذار کرد. نیمه نخست این بازی با نتیجه 1۷ بر 1۷  و   نتیجه ۳۵ بر ۳۰  وا
نیمه دوم با نتیجه ۳۵ بر ۳۰ به نفع تیم ازبچکا ازبکستان به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم فوتبال 
جوانان سپاهان در دیدار اول خود در فصل جدید لیگ برتر مقابل 
نساجی مازندران به میدان رفت که این دیدار با نتیجه سه بر صفر به 
سود طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان به پایان رسید. برای فوالد 
مبارکه سپاهان در این دیدار حامد دانشخواه، محمدجواد حسین نژاد و 
سید علی کمالی موفق به گلزنی شدند.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

بازیکنان انگیزه زیادی برای اثبات خود به 

ایراندوست پیدا کردند

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان دختر فوالد مبارکه   
سپاهان می گوید حضور مریم ایراندوست و انتخاب هایش در 
افزایش روحیه و انگیزه بازیکنانش تأثیر بسیار زیادی داشته 

است.
به گزارش روابط عمومی باشگاه سپاهان، زهره جعفری بابیان 
اینکه تیم فوتبال نوجوانان دختر این باشگاه بسیار تمرینات خوب 
و منظمی را برای حضور پرقدرت در مسابقات منطقه ای پشت 
سر گذاشته اند، اظهار داشت: مسابقات قهرمان کشوری رده 
نوجوانان به صورت منطقه ای برگزار می شود که میزبان ما احتماال 
شیراز خواهد بود و با تیم های فارس، خوزستان و بوشهر هم گروه 

هستیم که از هر گروه دو تیم به مرحله بعدی صعود خواهد کرد.
وی افزود: شرایط بازیکنان و تیم بسیار خوب است، چند نفر 
از بازیکنان تیم توانستند نظر مریم ایراندوست سرمربی تیم 
بزرگ ساالن را جلب کنند و به این تیم ملحق شدند که این جای 
خوشحالی دارد و سایر نفرات همچنان تمرینات پرقدرت خود را 

ادامه می دهند.
وی ادامه داد: هدف ما کسب نتیجه و رشد و شکوفایی بیشتر 
استعدادهای بازیکنان رده پایه است تا در آینده بتوانند به 
تیم های رده های بعدی بیشتر کمک کنند و عملکرد خوبی 
داشته باشند و البته با گرفتن سهمیه تیم ملی، در تیم ملی 
نیز حرفی برای گفتن داشته باشند. امسال اولین سالی است 
که سپاهان رده نونهاالن را نیز تشکیل داده تا کار در رده پایه را 

زیربنایی تر و محکم تر ادامه دهد.
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان دختر سپاهان اشاره به اینکه 
استعدادهای بسیار زیادی در استان وجود دارد، گفت: متأسفانه 
به دلیل عدم پیگیری از سوی مسئوالن استانی نماینده ای 
در رده های پایه در تیم ملی نداریم؛ البته باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان به دنبال برگزاری اردوی تیم ملی نوجوانان است تا 
ظرفیت موجود اصفهان را نشان دهد. البته این امر به دلیل 

حضور تیم النجف در اصفهان به تعویق افتاد.
جعفری حضور مریم ایراندوست در تمرین را  مثبت خواند و 
افزود: حضور سرمربی تیم ملی بزرگ ساالن در تمرینات ما و بازی 
دوستانه ای که داشتیم انگیزه بازیکنان را بسیار افزایش داده و 
موجب تأثیر مثبت در روحیه و عملکرد آن ها شده است تا خود را 

به کادر بزرگ ساالن و درنهایت تیم ملی ثابت کنند.

خبــــــــر کوتاه

اطالعیه

گردان محمود ابراهیمی ورزشگاه النجف را گل باران کردند  شا

گر شما نیز ازجمله افرادی هستید که زمان کافی   ا
برای رفتن به باشگاه و تمرین با دستگاه های 
بدن سازی را ندارید می توانید با استفاده از 2 عدد 
دمبل در خانه بسیاری از تمرینات بدن سازی را بدون خارج شدن 

از منزل شبیه سازی کنید.
حرکات  پیشنهادی با دمبل برای تمرین در خانه  

از جمله حرکات ورزشی چندمنظوره در ورزش بدن سازی حرکت پرس 
سینه، به ویژه با استفاده از دمبل است. با انجام این حرکات می توانید 
قسمت های عضالنی پشت بازو، سینه و شانه های خود را تقویت کنید. 
برای انجام این حرکت باید بر روی میزی صاف دراز بکشید و با استفاده از 

دو دمبل حرکت را انجام دهید.
دمبل ها را باالی سر قرار دهید و دست ها را به صورت موازی باال 
ببرید. به آرامی دمبل ها را از باالی سر به سمت باالی سینه حرکت 
دهید سپس به آرامی با انجام عکس همین حرکت دست ها را پایین 
بیاورید و در کنار خود قرار دهید. این حرکات را در سه مرحله و در هر 

ِست 1۰ بار تکرار کنید.

برای افزایش قدرت سرشانه دمبل ها را در دست بگیرید و از کنار سینه 
باالی سر ببرید. سپس با قدرت و ذخیره انرژی در بازو و سرشانه، آن را تا 
قسمت کنار سینه پایین بیاورید. انجام این حرکت به صورت نشسته 

قدرت بیشتر و تأثیری بیشتر برای شما خواهد داشت.

برای انجام حرکت بعدی بهتر است  بایستید و دمبل را کنار خود قرار 
دهید. سپس بدون خم کردن دست ها از آرنج،  آن ها را تا قسمت شانه 
خود باال بیاورید. انجام این حرکت عضالت سرشانه را به خوبی تقویت 

خواهد کرد.

برای تقویت عضالت باسن، ران و پا بهترین کار انجام حرکت النژ 
است. برای انجام این حرکت کامال صاف بایستید، طوری که کمر 

خم نشود و پاها موازی و تقریبا جفت باشد.
 در همین حالـت، قدمی بـزرگ رو به جلـو بردارید سـعی کنید بدون 
خـم شـدن کمـر، باالتنـه را بـه سـمت زمیـن نزدیـک کنیـد، در ایـن 
حالـت هـر دو زانـو بایـد زاویـه ای حـدود 9۰ درجـه داشـته باشـند. 
توجه کنید کـه تحت هیـچ شـرایطی زانـو نباید بـا زمین تمـاس پیدا 
گانـه در 3 نوبـت و هربار 15  کند؛ این تمریـن را برای هر پـا به طور جدا

شـماره تکـرار کنیـد.

حرکت جلو بازو با دمبل را به شکل ایستاده و نشسته می توانید انجام 
دهید؛ دمبل را در دست بگیرید و به شکلی متناوب باال ببرید. با خم 
شدن کامل آرنج به سمت باال، دمبل  تا قسمت سرشانه خواهد رسید. 

این حرکت می تواند به جلو بازوی شما فرم دهد و آن را تقویت کند.

حرکت بدن سازی پشت بازو دمبل خم از دیگر حرکات ورزشی مناسب 
برای تقویت عضالت پشت بازو است. کمی خم شوید و با استفاده از 
تکیه گاه دمبلی را که پایین قرار دارد تنها با خم شدن دست به باال بکشید 

تا به پشت بازو و سرشانه فشار وارد کند.

در حرکتی دیگر برای تقویت سرشانه ها، در حالت ایستاده دمبل ها را در 
دست بگیرید و کنار بدنتان قرار دهید. سپس عضالت کول را منقبض 
کنید و تا نزدیک گوش ها باال بیاورید. به مدت چند ثانیه همین وضعیت 
را حفظ کنید و سپس به حالت اولیه حرکت بازگردید. این حرکت را با 
وزنه سبک در 3 تا 4 ِست با 1۰ تا 12 بار تکرار انجام دهید. در صورتی که 
وزنه های سنگینی را برای تمرین انتخاب کرده اید، بهتر است تمرین را 

در 4 تا 5 مرحله و با 6 تا 1۰ بار تکرار در هر مرحله انجام دهید.

دمبل ها را در کنار بدن بگیرید و یک پای خود را بر روی سطحی با 
ارتفاع بیشتر قرار دهید. سپس زانوی پای آزاد خود را خم و سعی کنید 
دست هایتان را به زمین نزدیک کنید. مجددا زانو را صاف و این حرکت 

را تکرار کنید. این حرکت را در چند مرحله با 3 تا 5 تکرار انجام دهید.

کسانی که خیلی اهل ورزش کردن نیستند ابتدا این حرکت را بدون 
که فرم صحیح انجام حرکت،  دمبل و تنها با وزن بدن انجام دهند؛ چرا
از اهمیت زیادی برخوردار است و باید به انفجاری بودن آن دقت شود. 

 آموزش تمرین با دمبل

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

بدین وسیله به اطالع خانواده بزرگ فوالد مبارکه 
می رساند، استخرهای مجموعه فردوس فوالد 
مبارکه از روز سه شنبه مورخ 16 مهرماه 1401 با جداول 
زمان بندی جدید آماده ارائه خدمات خواهد بود. لذا از عالقه مندان 

دعوت می شود در صورت تمایل طبق برنامه ذیل و با رعایت موارد 
ذکرشده اقدام به استفاده از این استخرها نمایند.

1. افراد جهت بهره مندی از استخرهای مجموعه فردوس، می بایست 
کسن را دریافت کرده باشند و با به همراه داشتن کارت ورزش  سه دوز وا

کسن به محل های مذکور مراجعه کنند. و کارت وا
2. سانس ها به صورت آموزشی و محدود و با یک سوم ظرفیت برگزار 

می گردد.
3. رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی الزامی است.

4. بازگشایی استخرها با عنایت به وضعیت کرونایی هیچ گونه تعهدی 
برای استفاده قطعی نیست و با توجه به تصمیم ستاد کرونا، احتمال 

تعطیلی مجدد وجود دارد.

زمان بندی ارائه خدمات در  استخر شماره  1 و 2 مجموعه فردوس   

جدول زمان بندی اســتخر شــماره دو مجموعه فردوس از 1401/7/16 تا اطالع ثانویجدول زمان بندی اســتخر شــماره یک مجموعه فردوس از 1401/7/16 تا اطالع ثانوی
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گرامی اسالم حضرت محمد  پیامبر   
)ص(، آخرین پیامبر الهی در شبه جزیره 
عربستان به دنیا آمد. در تاریخ میالد پیامبر 
)ص( اقوالی بین مسلمانان وجود دارد. عموم 
سیره نویسان معتقدند تولد پیامبر گرامی )ص( 
در عام الفیل، در سال ۵70 میالدی بوده 
است؛ زیرا آن حضرت به طور قطع، در سال 
6۳2 میالدی درگذشته و سن مبارک او 62 تا 
6۳ بوده است. بنابراین، میالد پیامبر در 

حدود ۵70 میالدی خواهد بود. 
کثر محدثان و مورخان بر این قول اتفاق دارند  ا
که تولد پیامبر، در ماه »ربیع االول« بوده، ولی در 
روز تولد او اختالف دارند. معروف میان محدثان 
شیعه این است که آن حضرت، در هفدهم ماه 
ربیع االول، روز جمعه، پس از طلوع فجر چشم 
به دنیا گشود، و مشهور میان اهل تسنن این 
است که والدت آن حضرت، در روز دوشنبه 
دوازدهم همان ماه اتفاق افتاده است. درباره 
روز تولد پیامبر اسالم )ص( میان علمای شیعه و 
اهل سنت دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دوازدهم 

ربیع االول و هفدهم ربیع االول. 
اختالف در رویدادهای تاریخی، همواره وجود 
داشته و امری عادی و طبیعی است، اما نکته 
جالب توجه این است که در کشور ما و به دستور 
امام خمینی )ره( فاصله میان این دو تاریخ، 
دوازدهم ربیع االول و هفدهم ربیع االول، »هفته 
وحدت« نامیده شده است. در هفته وحدت که 
بر محور پیامبر وحدت آفرین و والدت خجسته 
گرفته است، میثاق ها مستحکم و  او شکل 
پیمان ها، استوارتر می گردد و خون ها در هم 
می جوشد و دست ها و بازوها در هم قرار می گیرد 

جعفر بن محمد معروف به امام جعفر   
صادق )ع( )۸3-14۸ ق( بنا به نقل مشهور در روز 
والدت نبی گرامی اسالم )ص( یعنی 17 ربیع 
االول در شهر مدینه به دنیا آمد. ایشان ششمین 
امام شیعیان اثناعشری بعد از پدرش امام باقر 
)ع( است و به مدت 34 سال )114 تا 14۸ ق( 
امامت شیعیان را بر عهده داشت که با خالفت 
بن  هشام  از  یعنی  اموی  آخر  خلیفه  پنج 
عبدالملک به بعد و دو خلیفه نخست عباسی، 

سفاح و منصور دوانیقی هم زمان بود.
 امام صادق )ع( به جهت ضعف حکومت اموی، 
فعالیت علمی بسیار بیشتری نسبت به دیگر 
گردان و راویان  امامان شیعه داشت. شمار شا
او را 4 هزار نفر دانسته اند. بیشتر روایات اهل بیت 
)ع(، از امام صادق )ع( است و ازاین رو مذهب 
شیعه امامی را مذهب جعفری نیز می خوانند. 
امام صادق )ع( در میان پیشوایان فقهی اهل 
سنت نیز جایگاه باالیی دارد. ابوحنیفه و مالک 
کرده اند. ابوحنیفه او را  بن انس از او روایت 
عالم ترین فرد در میان مسلمانان دانسته است.

 امام صادق )ع( دارای شخصیتی ممتاز و بی نظیر 
بود و مورد مدح و ستایش صاحب نظران قرار 
پیشوایان  )از  انس  بن  مالک  است.  گرفته 
چهارگانه اهل سنت( می گوید: هرگز چشمی 
مانند جعفر بن محمد ندیده و گوشی نظیر او 

خواجه شمس الدین محمد بن محمد   
حافظ شیرازی، از بزرگ ترین شاعران نغزگوی 
ادبیات فارسی است. حافظ در اوایل قرن 
هشتم هجری قمری، یعنی حدود سال 727در 
پدرش  گشود.  جهان  به  دیده  شیراز 
بهاءالدین، بازرگان و مادرش اهل کازرون 
بود. پس از مرگ پدر، شمس الدین کوچک نزد 
مادرش ماند و در سنین نوجوانی به شغل 
نانوایی پرداخت. در همین دوران به کسب 
علم و دانش عالقه مند شد و به درس و 

مدرسه پرداخت.
کرد؛ در  بعد از تحصیل علوم، زندگی او تغییر 
جرگه طالبان علم درآمد و در مجالس درس 
علمای بزرگ شیراز شرکت کرد. او به تحقیق 
و مطالعه کتاب های بزرگان آن روزگار، از قبیل 
کشاف زمخشری، مطالع االنظار قاضی بیضاوی 
کی و امثال آن ها پرداخت.  و مفتاح العلوم سکا
همچنین در مجالس درس قوام الدین ابوالبقاء 
عبداهلل بن محمود بن حسن اصفهانی شیرازی 

نیز حضور داشت.

میالد پیامبر اکرم )ص( 
و هفته وحدت

میالد امام صادق )ع(؛ 
مؤسس مکتب اهل بیت

حافظ شیرازی؛ 
ین شاعر  مشهورتر

فارسی زبان در جهان

مناسبت

مناسبت

مشاهیر 

یه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان" نشر
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و چهره ها بر یکدیگر لبخند پیروزی و صفا می زند. 
همه اقشار باهم اند و امت اسالمی سرود وحدت سر 
می دهند. هفته وحدت که همه نور و سرور است 
مایه انسجام ملت و فشردگی صفوف و بازدارنده 
کندگی و رودررویی است که  جامعه از گسست و پرا
خواست همیشگی دشمنان است. هفته وحدت 
»پیام رسالت« و »ندای امامت« را به گوش انسان ها 
می رساند و در متن تاریخ و بستر زمان، جاودانه 
می سازد. هفته وحدت، چتری مبارک، از شعور 
کاری و اخوت و صمیمیت بر سر  و شور و ایثار و فدا
مردم می گشاید، الهام می بخشد، آرامش می دهد، 
روح پرور است و دل انگیز و زداینده کینه ها و کدورت ها 
و خودخواهی ها و خودبینی ها. هفته درس آموزی 
ختمی مرتبت  حضرت  بشریت،  معلم  کالس  از 
که بر برکت میالدش، چهره جهان  )ص( است 
دگرگون شد و شرک ها و نفاق ها به یکرنگی گرایید و 
خصومت های چندین ساله به »اخوت اسالمی« 
مبدل گشت و مهاجر و انصار، برادر شدند و عرب و 
عجم و سیاه وسفید، یار و برادر گشتند. نعمت الهی 
در سایه میالد پیامبر نور، بر مردم تکمیل شد و مردم 
»راه« را از »چاه« بازشناختند و در سایه هدایت های 
آن رسوِل وحدت و برادری، از »ضاللت« به »هدایت« 
و از »ظلمت« به »نور« و از »تفرقه« به »وفاق« 
کنون نیز که پیش از چهارده قرن از آن  رسیدند. ا
تاریخ می گذرد، هم خاطره آن میالد، شکوه آفرین و 
الفت بخش است، هم »وحدت« به صورت یک نیاز 

اساسی برای امت محمدی )ص(، چهره می نماید.
www.hawzah.net :منبع  

نشنیده و هرگز بر قلب انسانی برتر از جعفر بن محمد، از 
نظر دانش و عبادت و پرهیزگاری، خطور نکرده است.

امام صادق )ع( با وجود ضعف حکومت اموی و 
درخواست شیعیان، برضد حکومت قیام نکرد. او 
درخواست های ابومسلم خراسانی و ابوسلمه را 
برای بر عهده  گرفتن خالفت رد کرد. امام صادق )ع( 
در قیام عمویش زید بن علی شرکت نکرد و شیعیان را 
نیز از قیام پرهیز می داد؛ بااین همه روابط حسنه ای با 
کمان زمان خود نداشت. وی به جهت فشارهای  حا
سیاسی حکومت های اموی و عباسی از روش تقیه 
استفاده می کرد و به یارانش نیز چنین توصیه می کرد.
جامعه اسالمی در زمان آن حضرت از نظر سیاسی و 
اجتماعی با فراز و نشیب ها و تحوالت مهمی روبه رو 
بود. امام صادق )ع( از اوضاع آشفته دستگاه خالفت 
اموی استفاده و برنامه اصالحی و نهضت فرهنگی 
خود را آغاز کرد و با توجه به فرصت مناسب سیاسی 
و نیاز شدید جامعه، دنباله نهضت علمی و فرهنگی 
پدرش را گرفت و حوزه وسیع علمی و دانشگاه بزرگی 
گردان  به وجود آورد و در رشته های مختلف علمی شا

بزرگی تربیت کرد.
www.wikishia.net:منبع  

نخستین همایش بزرگداشت حافظ در 2۰ مهر 1376 
ه . ش و در شیراز برگزار شد و پس از آن، هرساله در این 
روز، هم زمان در شیراز و دیگر شهرهای ایران و جهان، 

مراسم بزرگداشت حافظ برگزار می شود.
مجمع عمومی بیست و چهارمین اجالس کنفرانس 
پیشنهاد  به   ،19۸7 سال  در  یونسکو  عمومی 
ایران، سال 1367 شمسی /19۸9 میالدی برابر 
سال  را  حافظ  درگذشت  سال  ششصدمین  با 
بزرگداشت حافظ نام گذاری کرد. در این سال به 
کنگره  کمیسیون ملی یونسکو در ایران،  دعوت 
بین المللی بزرگداشت حافظ در شیراز برگزار شد. 
کنگره شامل  مجموعه مقاالت ارائه شده در این 
61 مقاله، در کتابی با عنوان »سخن اهل دل« و به 
همت کمیسیون ملی یونسکو در ایران، گردآوری 

و چاپ شد.
www.alamto.com :منبع 

به روایت 
تصویر


