
2

پرواز دوباره ققنوس صنعت ایران

اطالعیه

آبان ماه 1401 ( برنامــه حضــور مدیران در رادیوم فوالد ) 
یف د یــرر مد ســمت  و  م  نــا

 علی رضــا منصــوری، مدیــر صــادرات
یخته گــری مــداوم ، مدیــر  فوالدســازی و ر  قاســم خوشــدل پور
ــت ــوالد سفیددش ــع ف ــل مجتم زاده، مدیرعام ــاب  ارب ــود  محم

و  ق خــودر  حمیــد شــجاعی، مدیرعامــل شــركت ور
یخته گــری مــداوم كامــران مرادی،مدیــر ر
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یادداشت مدیر مسئول

آمار و اطالعات، مدیریت و برنامه ریزی مهم ترین حلقه های توسعه به 
شمار می رود، به گونه ای که توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون آمار 
و اطالعات قابل تحقق نیست و نقش آمار و داده های آماری در پیشرفت هر 

کشور انکارناپذیر است.
داده های آماری دقیق ، موثق ترین و بنیادی ترین اطالعات برای سیاست گذاری، 
برنامه ریزی و تعیین اهداف و ارزیابی روند هر فعالیت است و به دنبال آن 

برنامه ریزی، اساسی ترین شاخص موفقیت هر مدیر قلمداد می شود.
امروزه سنجش و ارزیابی عملکردها، توانمندی ها و توفیقات در عرصه های 
مختلف، تنها در سایه آمار و اطالعاِت مبتنی بر واقعیت است و در دنیای امروز، 
یکی از شاخص های ارزیابی توسعه، وجود نظام و فرایند کمی و کیفی فعالیت های 
آماری است و میزان توسعه یافتگی کشورها ارتباطی تنگاتنگ با حجم و کیفیت 

آمار و اطالعات تولیدشده دارد.
نگاهی به آمار و اطالعات سی سال تالش پوالدمردان  گروه فوالد مبارکه در شرایط 
جنگ نظامی و اقتصادی و تحریم،  تهدید،  محدودیت و محرومیت های متعدد 
خارجی و داخلی، گواهی بر این ادعاست که اراده مردان و زنان ایران اسالمی 

به منظور ارتقای منزلت میهن، بر همه فشارها غلبه یافته است.
گروه فوالد مبارکه با تأمین بیش از   براساس آمارهای انجمن جهانی فوالد، 
40 درصد از فوالد تولیدی در ایران اسالمی و در شرایطی که بخش زیادی از 

تولیدکنندگان فوالد جهان در سال گذشته با رکود در تولید مواجه بوده اند، 
جایگاه کشور را در رتبه دهم بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهان حفظ کرده 
و با اشتغال زایی برای بیش از 350 هزار نفر از هم میهنان به طور مستقیم و 
غیرمستقیم، نقشی بی نظیر در تولید، صنعت و اقتصاد ایفا کرده و اول آبان ماه 
به عنوان روز آمار و برنامه ریزی، فرصت مغتنمی برای آشنایی با توان، ظرفیت و 

عملکرد واقعی گروه فوالد مبارکه در ابعاد مختلف است.
تولیدکننده  بزرگ ترین  جهان،  در  اسفنجی  آهن  تولیدکننده  بزرگ ترین 
ورق های فوالدی تخت در خاورمیانه و شمال آفریقا با سهم 20 درصدی، ایجاد 
شبکه گسترده 3500 کارخانه، کارگاه و تأمین کننده کاال و خدمات در زنجیره 
 )GDP( تأمین کنندگان و مشتریان، سهم 1.5 درصدی در تولید ناخالص داخلی
کشور و سهم 8 درصدی در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت، ازجمله آمارهایی 
است که بر وفاق و همدلی مدیران و کارکنان و کارگران گروه فوالد مبارکه و توفیق 

در دست یابی به اهداف برنامه ریزی شده گواهی می دهد.
توسعه و تولید، رشد و رکورد، از کلیدواژه هایی است که گروه فوالد مبارکه به حق 
و به شایستگی همیشه دنبال کرده است، عالوه بر این، مشارکت و سرمایه گذاری 
در سایر بخش های صنعت کشور همچون گاز و برق و زیرساخت های حمل ونقل، 
اراده ای است که در ماه های اخیر برای تحقق خوداتکایی و خودکفایی در حوزه 

صنعت و اقتصاد با جدیت در حال دنبال است.

درخشش فوالد مبارکه در تولید و توسعه به  گواهی آمار
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مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن 
خ  کارکنان مجتمع فوالد اصفهان رأس ساعت 15:00 روز سه شنبه مور
1401/08/17 در محل سالن همایش شرکت فوالد مبارکه به آدرس فوالد 

مبارکه، کیلومتر 75 جنوب غرب اصفهان تشکیل می گردد.
از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی و یا برگ سهام، 
رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند و یا وکیل / نماینده خود 

را کتبا معرفی نمایند.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع 
کثر 3 رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک  عمومی، تعداد آرای وکالتی هر عضو حدا
رأی خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی باید به همراه نماینده خود 
کثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/08/15 در محل دفتر تعاونی مسکن واقع  حدا
در فوالد مبارکه یا دفتر تعاونی واقع در خیابان آزادی، خیابان فارابی شمالی، 
ک 4، حاضر گردند تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگ ورود  کوچه 23، پال

به مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه:

1- گزارش پروژه های تعاونی، گزارش هیئت مدیره و بازرسان؛
2-ارائه گزارش حسابرسی توسط موسسه حسابرسی آئین تراز آریا )حسابداران 

رسمی(؛

3 - تصویب صورت های مالی سال های 1399 الی 1400/12/29 و بودجه سال 
جاری شرکت؛

4- تصویب نحوه سهام بندی پروژه ولیعصر، موضوع گزارش کارشناسی شماره 
29/1451 مورخ 1401/04/21؛

5- تصویب ساخت یا فروش پروژه ولیعصر؛
6- تصویب ساخت پروژه شمال. )چهارباغ کتالم(؛

7- تصویب ساخت پروژه بهارستان؛
8- تصمیم گیری در خصوص مبلغ مابه التفاوت حاصل از فاصله زمانی تاریخ 
خرید زمین و پذیره نویسی پروژه بهارستان، جهت خرید، ساخت یا سرمایه گذاری 

بابت دفتر اداری تشکیالتی شرکت تعاونی؛
9- تصویب آئین نامه معامالت شرکت؛

10- تصویب پاداش و حق جلسه هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسین؛
11- تعیین خط مشی آینده شرکت؛

12- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان.
داوطلبان تصدی سمت هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده 8 دستورالعمل 
گهی  کثر ظرف 5 روز از انتشار آ نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها موظف اند حدا

دعوت، فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
  هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان مجتمع فوالد اصفهان

گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول : 1401/07/26آ تاریخ انتشار

فوالد مبارکه با تولید فوالد زنگ نزن برای اولین بار در غرب آسیا، شگفتی ساز شد؛

 با تولید این نوع از فوالد)stainless steel(در فوالد مبارکه،
 ایران به جمع تولیدکنندگان این فوالد خاص در جهان پیوست
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باید استاندارد محصوالت صادراتی را ارتقا دهیم
وزیر صنعت معدن و تجارت با انتقاد از اینکه استانداردهای ما بومی نیست، گفت: ما باید مرجعیت استاندارد داشته باشیم.

طراحی خودروهای برقی در دستور کار است
معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت گفت: با توجه به آغاز برنامه تحول خودروسازی، برای خودروهای برقی باید به سمت طراحی برویم، نه مونتاژ.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از 
نخبگان  علمی،  برتر  استعدادهای  و  جوان  نخبگان 
دانشگاهی را در چهار دهه اخیر موجب آبروی ایران 
خواندند و افزودند: همه به ویژه مسئوالن باید نخبگان 
علمی را جزو مهم ترین ثروت های کشور بدانند و از آن ها 
حمایت کنند و نخبگان نیز ظرفیت ها و استعدادهای فردی 

خود را به سرمایه پیشرفت کشور تبدیل کنند.
کید کردند: در  ایشان با اشاره به افق روشن آینده کشور تأ
چهل وسه سال اخیر چندین بار از فروپاشی جمهوری اسالمی 
حرف زده اند؛ اما پایداری و استمرار حرکت انقالب نشان 

می دهد این تحلیل غلط و غیرواقع بینانه است.
ایشان با اشاره به پیشرفت های درخشان کشور در دانش 
گون، گفتند: ضعف هایی وجود دارد و  و مدیریت های گونا
بعضی از مسئوالن و دولت ها هم کوتاهی هایی داشته اند، 

اما حرکت عمومی به سمت پیشرفت است.
ایشان جوانان و نخبگان باانگیزه را از بزرگ ترین نشانه های 
حرکت محکم و روبه جلوی انقالب دانستند و افزودند: بعد از 
گذشت 4 دهه از انقالب و انبوه دشمنی ها و تبلیغات منفی، 
وجود نخبگان پرشمار و معتقد به این راه که با جدیت در حال 
کار و تالش هستند، بهترین دلیل برای صحت تحلیل انقالب 

از جهان و مسیر صحیح پیشرفت است.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

پیشرفت های چهل ساله نشان دهنده 

صحت تحلیل انقالب از جهان در مقابل 

تحلیل غرب گراهاست

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه،  ضمن 
 )stainless  steel( اعالم خبر تولید فوالد زنگ نزن
گفت: تولید این نوع فوالد به روش ریخته گری مداوم 
برای نخستین بار در منطقه غرب آسیا توسط فوالد مبارکه پس 
از تولید موفقیت آمیز فوالد API مخصوص تولید لوله های انتقال 
نفت و سیاالت در محیط ترش و تولید فوالد الکتریکی موردنیاز تولید 
موتورهای الکتریکی، ژنراتورها و ترانسفورماتورها، حماسه دیگری 
است که به دست پوالدمردان بلندهمت ناحیه فوالدسازی و 

ریخته گری مداوم این شرکت خلق شد.
با تولید فوالد زنگ نزن )stainless  steel( فوالد مبارکه 

تنها تولیدکننده این نوع فوالد خاص در منطقه غرب آسیا 
خواهد بود

وی بـا بیـان اینکـه بـا کسـب ایـن موفقیـت ایـران بـه جمـع معـدود 
تولیدکننـدگان فـوالد زنگ نـزن دنیـا پیوسـت ادامـه داد: هرچـه 
تحریم هـا در حـوزه اقتصـاد و صنعـت در سـال های اخیـر بیشـتر شـد، 
کارکنان جهادگر فوالد مبارکه با عزمی راسـخ تر و منسـجم تر از همیشه 
تـالش کردنـد بـا تولیـد روزافـزون انـواع گریدهـای خـاص و محصوالت 
فـوالدی تحریم هـا را بی اثـر کننـد و اجازه ندهنـد صنایع پایین دسـت 

بـا مشـکل مواجـه شـوند.
طیب نیا اظهار داشت: علی رغم اینکه طراحی اولیه ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه به منظور تولید فوالدهای ساختمانی 
کم آلیاژ پایه گذاری شده است، از ماه ها قبل با توجه به تنوع و  و 
کاربرد فوالدهای خاص در صنایع مختلف دنیا، شرکت فوالد مبارکه 
کثری سبد محصوالت با تولید  استراتژی خود را مبنی بر تنوع حدا
فوالدهای خاص و با ارزش افزوده باالتر قرار داد، به گونه ای که بتوان با 
کثری انواع فوالدهای خاص، نیاز صنایع داخلی را تأمین و  تولید حدا

از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.
کید  مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: همچنان که پیش ازاین نیز تأ
کرده ایم، با توجه به نیاز و کشش بازارهای داخلی و جهانی، در مواقعی 
کثری تولید و در مقاطعی بر کیفیت  باید تمرکز را بر کمیت و حجم حدا
محصوالت و تولید فوالدهای کیفی و خاص گذاشت تا برای ذی نفعان 

و اقتصاد کشور ارزش افزوده حاصل گردد.
وی کسب این موفقیت ارزشمند را که می تواند آغاز راه تولید ورق های 
زنگ نزن در کشور باشد به همه کارکنان فوالد مبارکه و صنعت فوالد 
کشور تبریک گفت و خاطرنشان کرد: با تغییراتی که همکاران ما در 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم در ساختار خطوط تولید 

ایجاد کردند، تولید این نوع فوالد در شرکت بدون سرمایه گذاری و 
اضافه کردن تجهیزات جدید و یا ایجاد خط مخصوص میسر شد و 
این موفقیت محکی بود برای کارشناسان و خبرگان ناحیه جهت 
برداشتن قدم های بزرگ تر در تولید فوالدهای خاص، به خصوص 

فوالد زنگ نزن.
طراحی و اجرای عملیات تولید فوالد گرید 409 با اتکا به 

بسته دانشی نهادینه شده نزد متخصصان داخلی شرکت
در همین زمینه غالمرضا سلیمی معاون بهره برداری فوالد مبارکه 
گفت: ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم به عنوان خط مقدم تولید 
گریدهای خاص در سال های اخیر، اقدام به اصالح خطوط تولید و 

تجهیزات، کسب دانش فنی الزم و تولید گریدهای ویژه کرده است.
وی در تشریح چگونگی بازطراحی ماشین ریخته گری برای دست یابی 
به قابلیت این نوع فوالد ادامه داد: مدیران و کارشناسان متخصص 
داخلی ناحیه با تشکیل تیم های کاری متخصص در قسمت های 
مختلف کوره، متالورژی ثانویه و ریخته گری مداوم شرایط موجود و 
الزامات اصلی در تولید گریدهای فوالد زنگ نزن را بررسی و روش تولید 
فوالد گرید 409 را در کوره های قوس الکتریکی، کوره های پاتیلی، واحد 

RH و ماشین ریخته گری طراحی و آماده اجرا کردند.
کنترل خصوصیات سرباره  کروم و  کسیداسیون  وی جلوگیری از ا
حاصل از ذوب فروکروم را یکی از چالش های تولید این نوع فوالد 
برشمرد و گفت: با توجه به نوع کوره های قوس که از نوع EBT یا تخلیه 
از کف است، با طراحی متناسب فرایند کوره، ذوب مذکور با بازدهی 
کروم باالتر از 98 درصد در پاتیل تخلیه و به واحد متالورژی ثانویه ارسال 
شد. چالش بعدی برای تولید فوالد زنگ نزن در ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه استفاده از واحد RH جهت آماده سازی 
ذوب به جای واحد VOD است که خوشبختانه با تمهیدات در نظر 

گرفته شده از سوی همکاران، این چالش ها به خوبی مدیریت شد.
سلیمی تصریح کرد: با کسب این موفقیت ارزشمند، از این پس امکان 
تولید بسیاری از گریدهای فوالدی پرآلیاژ در فوالد مبارکه میسر شده 
و می توان به درخواست مشتریان زیادی که این قبیل محصوالت را 

سفارش می دادند، پاسخ مثبت داد.
نهادینه شدن دانش فنی طراحی ریخته گری گریدهای 

مختلف فوالدی در ناحیه
قاسم خوشدل پور، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه نیز ضمن ابراز خرسندی از کسب این موفقیت ارزشمند 
که با تالش بی شائبه همکاران ناحیه به دست آمد، خاطرنشان 

کرد: در بیشتر شرکت های بزرگ تولیدکننده فوالدهای زنگ نزن 
آماده سازی ذوب در واحد VOD انجام می پذیرد و استفاده از واحد 
RH چالش های زیادی را در پی دارد، اما کارشناسان خبره ناحیه موفق 
شدند ذوب مذکور را طبق استاندارد آماده و جهت ریخته گری به واحد 

ریخته گری مداوم ارسال کنند.
وی ادامه داد: با توجه به طراحی و ساختار ماشین های ریخته گری 
شرکت، ریخته گری فوالد زنگ نزن  چالش بسیار بزرگی بود که با انجام 
پروژه های مختلف قبلی بر روی ماشین های ریخته گری ازجمله 
تبدیل قالب 700 میلی متری ماشین 4 به قالب 900 میلی متری و 
طراحی خنک کاری ثانویه تختال های با ضخامت های 250 و 300 
میلی متری در ماشین های ریخته گری که همگی به دست همکاران 
گردید، دانش فنی طراحی  متخصص و دانش پژوه ناحیه اجرا 

ریخته گری گریدهای مختلف فوالدی نیز در ناحیه نهادینه شد.
خوشدل پور در بخش دیگری از سخنان خود برش فوالد زنگ نزن  
تولیدی به وسیله مشعل برش را از دیگر معضالت تولید این نوع 
محصول دانست و تصریح کرد: با تمهیدات صورت پذیرفته، روش 
گردید و  برش فوالد زنگ نزن  طراحی و تجهیزات مربوطه نصب 
پوالدمردان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم موفق شدند اولین 
فوالد زنگ نزن  را در منطقه غرب آسیا به روش ریخته گری مداوم 

تختال تولید کنند.
به گفته مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، تولید 
گریدهای دیگر زنگ نزن  و تولید انبوه آن ها در نقشه راه تنوع و گسترش 
تولیدات ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم قرار دارد و امیدواریم 
این موارد با توکل به خداوند متعال و حمایت های همیشگی تیم 
مدیریت عالی فوالد مبارکه و تالش همکاران ناحیه و در راستای حرکت 

به سوی ایرانی قوی، هرچه زودتر محقق گردد.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این نیز فوالدهای زنگ نزن به شکل 
مقاطع در کشور تولید شده است؛ اما تولید تختال زنگ نزن  به روش 
ریخته گری مداوم که امکان تولید ورق این محصول را امکان پذیر 
ساخته است، برای نخستین بار است که در کشور توسط فوالد مبارکه 

انجام می شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود از تالش، همدلی و همکاری 
واحدهای متالورژی و روش های تولید، ناحیه فوالد سبا، واحدهای 
خرید مصرفی، یدکی، مواد اولیه، برنامه ریزی تولید و تالشگران دانشی 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و تیم معاونت و مدیریت شرکت 

در حمایت از اجرای این پروژه تشکر و قدردانی کرد.

در راستای اقدامات فوالد مبارکه در حوزه پدافند غیرعامل انجام شد؛

رهبر انقالب اسالمی در دیدار
 جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی:

آمار تولید فوالد کشور اعالم شد؛

محمدیاسر طیب نیا ، مدیرعامل

 غالمرضا سلیمی، معاون بهره برداری

قاسم خوشدل پور
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم

رشد 1۹ درصدی تولید فوالد ایران در 
شش ماهه نخست سال جاری

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد کشور 
در شش ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. طبق آمار 
منتشرشده، تولید فوالد میانی کشور در شش ماهه نخست 
سال 1401، 15 میلیون و ۳۹5 هزار تن بوده که رشد 1۹ درصدی 

را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
به گزارش می متالز، در تابستان سال جاری، محدودیت های 
مصرف برق نسبت به سال گذشته بهتر مدیریت شد؛ بنابراین 
شاهد افزایش تولید نسبت به سال گذشته بودیم. با این وجود، 
علی رغم افزایش خیره کننده ظرفیت تولید فوالد کشور، تولید 
واقعی فوالد نسبت به شش ماهه نخست سال 1399، تنها 2.5 

درصد افزایش یافته است.
در شش ماهه نخست سال جاری، تولید کل محصوالت فوالدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 11 درصدی و تولید آهن 

اسفنجی رشد 20 درصدی داشته است.
وضعیت تولید انواع فوالد میانی

طبق آمار های انجمن فوالد، مجموع تولید فوالد میانی کشور در 
شش ماهه نخست سال جاری، 15 میلیون و 395 هزار تن بوده 
است. در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، تولید بیلت و بلوم در ایران با رشد 21 درصدی به 9 
میلیون و 362 هزار تن بود. تولید اسلب نیز در شش ماهه نخست 
سال جاری با افزایش 15 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل 

به 6 میلیون و 33 هزار تن رسیده است.
وضعیت تولید محصوالت فوالدی

در شش ماهه نخست امسال، در مجموع تولید محصوالت 
فوالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد 11 درصدی داشته 
است. مجموع تولید محصوالت فوالدی در شش ماهه نخست 

امسال، 10 میلیون و 317 هزار تن بوده است.
در شش ماهه نخست سال 1401، 5 میلیون و 790 هزار تن 
محصوالت طویل و 4 میلیون و 527 هزار تن محصوالت تخت در 
کشور تولید شده است. رشد تولید محصوالت طویل 9 درصد و 

رشد تولید محصوالت تخت 14 درصد بوده است.
تولید میلگرد در شش ماهه نخست سال جاری، 4 میلیون و 765 
هزار تن بوده که افزایش 9 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 
قبل نشان می دهد. تولید تیرآهن نیز با افزایش 5 درصدی به 595 

هزار تن رسیده است.
میزان تولید ورق گرم کشور در شش ماهه نخست سال جاری، 
4 میلیون و 375 هزار تن بوده که افزایش 12 درصدی را نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. میزان تولید ورق سرد 

1 درصد افزایش و ورق پوششدار نیز 2 درصد کاهش یافته است.
وضعیت تولید آهن اسفنجی

طبق گزارش آماری انجمن فوالد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی در 
شش ماهه نخست سال جاری، 17 میلیون و 692 هزار تن از این 
محصول را تولید کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

رشد 20 درصدی را نشان می دهد.

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اظهــار داشــت: 
گســترده بــه فــوالد مبارکــه و  حمــالت ســایبری 
شــرکت های زیرمجموعــه، جــزو  حمــالت  بــزرگ 

ســایبری در جهــان بــود.
گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد  به 
مبارکه، در دومین همایش کمیته پدافند غیرعامل صنایع معدنی 
ضمن بیان این مطلب گفت: بخش صنعت و معدن کشور به ویژه 
بخش فوالد به یکی از نقاط قوت تبدیل شده و به جرئت می توان 
گفت که دستاوردها و زیربناهای ایجادشده طی دو دهه اخیر، عالوه بر 
ایجاد خودکفایی در صنعت فوالد، آسیب پذیری آن به شدت کاهش 

یافته است.
از واردات پیچ و مهره تا تولید فوالد  زنگ نزن

تحریم های  کرد:  خاطرنشان  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
بین المللی از 10 سال پیش بر مواد اولیه و به طور مشخص بر فوالد 
مبارکه اعمال شد، اما نه تنها خدشه ای در روند زنجیره تولید ایجاد 
نشد، بلکه این زنجیره توسعه یافت. این در حالی بود که همه نوع 
تجهیزات موردنیاز این صنعت اعم از پیچ و مهره، اسکلت فلزی، 
سیمان و... وارد می شد و برای تعمیر یا به روزرسانی خطوط تولید، 
باید کارشناس خارجی وارد کشور می شد و خطوط تولید برای چند 
ماه متوقف می ماند؛ اما اآلن 90 درصد تجهیزات و قطعات در داخل 
ساخته می شود و به دانش فنی بسیاری از محصوالت مانند فوالدهای 

الکتریکی و زنگ نزن که عمدتا وارداتی بودند دست یافته ایم.
طیب نیا تصریح کرد: دشمن نتوانست با تحریم، ما را در تولید و توسعه 
متوقف کند؛ بنابراین سعی کرد با حمالت سایبری اقدام به خرابکاری 
کند و در ساعت 5:45 ششم تیر 1401 حمالت گسترده سایبری به 
مجتمع فوالد مبارکه، سبا، فوالد هرمزگان و فوالد خوزستان انجام شد، 
اما وجود سیستم های توانمند و کمیته های امنیتی از سال های قبل 
در این مجموعه ایجاد شده و ریسک های مختلف را بررسی کرده بود.
وی افزود: این حمالت، چندجانبه و چندالیه با هدف از کار انداختن 
خطوط تولید برای ماه ها طراحی شده بود. دشمن سعی داشت با 
خرابکاری و گرفتن کنترل سیستم ها، اقدامات خرابکارانه بعدی را 

طراحی کند. این حمالت جزو سه چهار حمله بزرگ سایبری دنیا بوده 
و همچنان هم روزانه 400 تا 500 هشدار امنیتی در سیستم ها اعالم 

می شود که همکاران با هوشیاری با آن ها مقابله می کنند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در تشریح چگونگی مدیریت این بحران 
گفت: تا ظهر همان روز، جلسه ای با حضور عالی ترین مسئوالن سطح 
)افتا، پدافند غیرعامل و نهادهای امنیتی( برگزار شد. برای بازیابی 
حادثه، تیم هایی در بخش حادثه دیده حضور یافتند و جهادگرانه و 
خودجوش، به صورت شبانه روزی طی 36 ساعت توانستند آن ها را 
بازیابی کنند. پس از آن همه واحدها به مدار تولید برگشت و طی همان 

روزها 3 رکورد تولید نیز به ثبت رسید.
طیب نیا ادامه داد: موضوع دیگر مبحث رسانه است. محصوالت 
که اعالم عدم عرضه محصول  شرکت همان روز در بورس عرضه شد؛ چرا
در بورس، به نوعی محقق شدن اهداف دشمن از حمالت سایبری 
بود، اما با مدیریت رسانه ای و فنی، عرضه با قیمت مناسب در فضایی 

آرام، انجام گرفت.
خ صنعت  وی با بیان اینکه هدف نهایی دشمن متوقف کردن چر
است، گفت: خوشبختانه هوشیار شده ایم و دشمن نمی تواند در این 
سطح به ما ضربه بزند و آسیب پذیری ما به شدت کاهش پیدا کرده 

است. تحریم ها نیز موجب شد عالوه بر افزایش تولید، در بیش از 90 
درصد حجم تجهیزات و قطعات به خودکفایی برسیم.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: نقطه آسیب ما نقطه قوت 
دشمن نیست. نقاط قوت ما در میان شعارهای ما نظیر عدالت طلبی، 
آزادی و استقالل است و دشمن از این حوزه ها وارد می شود. در طراحی 
داعش و حتی اغتشاشات اخیر، از انقالب الگوبرداری کردند و آن را به 

مدل تبدیل کردند.
طیب نیا گفت: بیش از آنکه دغدغه ما تحریم ها و حمالت سایبری 
گر  باشد، بیش از 60 درصد زمان را باید صرف حواشی داخلی کنیم. ا
بخواهیم به موضوع پدافند داخل بپردازیم، باید بتوانیم دغدغه های 
کارگر را کم کنیم. در این حالت خطرات دشمن  صنعتگر و مدیر و 

خارجی را هم می توانیم به حداقل برسانیم.
لزوم توجه به مسائل اجتماعی، سیاسی و حاشیه ای در 

پدافند غیرعامل
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه باید در حوزه داخلی 
به عنوان پدافند غیرعامل روی مسائل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی 
و امنیتی باید کار کنیم، گفت: وقتی یک صنعت توسط دشمن مورد 
حمله قرار می گیرد و وقتی برخی افراد داخلی خواسته های خود را 
برآورده نشده می بینند، عملیات رسانه ای سنگین مثال فساد 92 هزار 

میلیاردی را مطرح می کنند و به صنعت کشور حمله می کنند.
وی افزود: پدافند غیرعامل به مباحث اجتماعی و امنیتی داخلی نیز 
مرتبط است. این موضوع هجمه های رسانه ای سنگین و آسیب های 
مادی و معنوی و اجتماعی به بار آورد و موجب تضعیف روحیه و امید 
ک رسانه های معاند و زمینه بروز اغتشاشات را فراهم  مردم شد و خورا
کرد؛ بنابراین در حوزه پدافند غیرعامل باید روی این موضوع ها بیشتر 

کار کنیم.
گفتنی است در پایان این همایش، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو  و رئیس پدافند غیرعامل کشور   با اهدای لوح تقدیر 
به مدیرعامل و مدیر حراست فوالد مبارکه از اقدامات به موقع و مؤثر 
این شرکت در حوزه پدافند غیرعامل و به ویژه مدیریت حواشی حمله 

سایبری صورت گرفته به فوالد مبارکه قدردانی کردند.

قدردانی معاون وزیر صمت  و   رئیس پدافند غیرعامل کشور  از  مدیر عامل فوالد مبارکه

پرواز دوباره ققنوس صنعت ایران
 با تولید این نوع از   فوالد)stainless steel(در فوالد مبارکه، ایران به جمع تولیدکنندگان این فوالد خاص در جهان پیوست

فوالد مبارکه با تولید فوالد زنگ نزن برای اولین بار در غرب آسیا، شگفتی ساز شد؛
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نمایشگاه اختصاصی ایران در قطر برگزار شد
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران در دوحه از ۲۵ تا ۲۸ مهرماه با حضور ۱4 شرکت ایرانی در گروه کاالیی مختلف برگزار شد.

استفاده از منابع ارزی در جهت نیازهای اولویت دار کشور
گر توان و ظرفیت تولید کاالیی در کشور وجود دارد، منابع ارزی باید در جهت ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور استفاده شود.  معاون وزیر صمت گفت: ا

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

320

250

11

تولید شمش آلومینیوم به مرز ۳20 هزار تن رسید

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی نیمه نخست امسال، 
با 2۳ درصد افزایش، به مرز ۳20 هزار تن رسید.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، 4 شرکت تولیدکننده شمش 
آلومینیوم کشور از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، 318 هزار 
کردند. این رقم در مدت  و 91 تن شمش آلومینیوم تولید 
مشابه سال گذشته، 259 هزار و 574 تن بود. از این میزان، 
شرکت های »سالکو« 137 هزار و 351 تن، »ایرالکو« 88 هزار و 111 
تن، »المهدی« 74 هزار و 543 تن و »آلومینای ایران« 18 هزار و 

86 تن تولید کردند.
شرکت آلومینای ایران طی 6 ماهه نخست امسال، 118 هزار و 
845 تن پودر آلومینا تولید کرد که این مقدار در مقایسه با رقم 
کی از افزایش  مدت مشابه سال گذشته )116 هزار و 192 تن(، حا
2 درصدی است. همچنین، شرکت آلومینای ایران طی نیمه 
نخست 1401، حدود 261 هزار و 9 تن بوکسیت )ماده اولیه تولید 

پودر آلومینا( تولید کرد.

از معادن سنگ آهن شهرستان طبس 250 هزار تن 
ک کارخانه های فوالدی می شود کنسانتره آهن خورا

سالیانه 250 هزار تن کنسانتره آهن موردنیاز کارخانه های 
فوالدسازی در معادن سنگ آهن شهرستان طبس تولید 

می شود.
کنسانتره  مجموعه  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
سنگ آهن تپه طاق در دستگردان طبس، یکی از بزرگ ترین 

منطقه های سنگ آهن در خراسان جنوبی است.
بابایی کارشناس معدن سنگ آهن تپه طاق گفت: این واحد 
معدنی قادر است در سال حدود 250 هزار تن محصوالت 
سنگ آهن را به کنسانتره تبدیل کند. تمرکز فعالیت های صنعتی 
و معدنی در طبس روی کانی های فلزی و غیرفلزی است و کل 

محصول تولیدی این معدن به اصفهان ارسال می شود.
فقری مدیر استخراج مواد معدنی شرکت فوالد مبارکه در بازدید از 
این مجموعه گفت: در نظر داریم با توسعه واحد معدن سنگ آهن 
و احداث واحد جوار معدنی بتوانیم بیشتر در منطقه باشیم تا 

کتشاف و استخراج سنگ آهن افزایش یابد. ا
او افزود: با افزایش تولید و فرآوری سنگ آهن ارسال می توانیم 
سنگ آهن بیشتری را در اختیار خطوط تولید فوالدسازی کشور 

قرار دهیم.

فعالیت 11 معدن زغال سنگ در گلستان

گفت:  گلستان  مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان 
کنون 11 معدن زغال سنگ در گلستان فعالیت می کنند و  هم ا
در دو سال گذشته 80 واحد برداشت شن و ماسه از سازمان 

صنعت، معدن و تجارت گلستان مجوز گرفتند.
به گزارش شاتانیوز، درویشعلی حسن زاده گفت: در هفته دولت 
41 پروژه صنعتی در استان به بهره برداری رسید که برای این 
طرح ها بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و باعث 

ایجاد اشتغال زایی 700 نفر از جوانان گلستانی شده است.
گذشته سرمایه گذاری صنعتی در  وی افزود: طی یک سال 
گلستان بیش از 100 درصد افزایش داشته و همچنین 140 فقره 
پروانه بهره برداری صنعتی و سرمایه گذاری 20 هزار میلیارد ریال 

و اشتغال زایی حدود 2 هزار نفر در گلستان انجام شده است.
وی بیان کرد: در نیمه نخست سال جاری 103 میلیون دالر 
صادرات به 31 کشور ازجمله ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، 
اوکراین، چین، انگلستان، ترکیه، آلمان، اسپانیا، بلغارستان، از 

گمرکات گلستان انجام شد.

عدد خبر

هزار تن

هزار تن

معدن

جلسه کمیته مدیریت شرکت های زیرمجموعه گروه 
فوالد مبارکه با حضور محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل 
گروه، معاونان فوالد مبارکه و مدیران شرکت های 
زیرمجموعه روز شنبه 2۳ مهرماه در محل برگزاری جلسات کمیته 

مدیریت فوالد مبارکه برگزار شد.
گانه ای  در این جلسه، شرکت های زیرمجموعه طی گزارش های جدا
عملکرد، دستاوردها و مباحث مربوط به شرکت های خود را به طور 
مبسوط ارائه کردند و  در ادامه مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در چند بخش 

راهبردهای الزم االجرا در گروه را تبیین کرد.
محمدیاسر طیب نیا در بخش آغازین سخنان خود اظهار داشت: 
حدود یک سال از تغییر مدیریت در فوالد مبارکه می گذرد. پیش ازاین 
کثری از  در رویکردهای مدیریتی جدید اعالم کرده بودیم استفاده حدا
ظرفیت های موجود، توسعه کمی و کیفی و متوازن، توسعه سرمایه های 
انسانی و اولویت بخشی به فعالیت های نوآورانه و دانش بنیان و 
محیط زیستی و الگو بودن در موضوع صنعت سبز از رویکردهای مورد 
کید مدیریت جدید  شرکت است و در طول این  یک سال با همدلی و  تأ

همت مدیران و کارکنان گروه به توفیق های ارزشمندی دست  یافتیم.
ظرفیت گروه فوالد مبارکه بیشتر از این است

وی با اشاره به اینکه عملکرد شش ماهه و حتی یک ساله گروه نشان 
می دهد که عمده شرکت های گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد قابل مالحظه ای داشته اند و به ویژه در حوزه توسعه توفیقات 
خوبی حاصل شده است، افزود: در فوالد مبارکه و برخی شرکت های 
زیرمجموعه، شاهد تولید محصوالت کیفی و جدید بودیم. توانستیم 
در چند ماه گذشته به فناوری و توان تولید فوالدهای الکتریکی و برخی 
فوالدهای خاص دیگر دست یابیم. این موارد اتفاقات بسیار ارزشمندی 
در مجموعه فوالد مبارکه است. برخی افراد تولید این قبیل محصوالت 
را در یک سال اخیر غیرممکن می دانستند، اما با همکاری و حمایت 
یکدیگر و استفاده از ظرفیت های داخلی کشور و بدون حضور کارشناسان 

خارجی توانستیم به این موفقیت ها دست  یابیم.
کید کرد: به خاطر داشته باشیم ظرفیت  مدیرعامل گروه فوالد مبارکه تأ
گروه فوالد مبارکه بیشتر از این است ومی توان با حمایت و همکاری بیشتر 
گرچه همه این توفیقات  به موفقیت های ارزشمندتری دست پیدا کرد. ا
به دست نیروی انسانی شکل گرفته، اما هنوز تحول موردنظر آن گونه که 
باید محقق نشده است. انگیزه کارکنان برای تحقق اهداف افزایش  یافته، 
اما با هدف غایی که متناسب با سازمان های سطح اول جهانی است، 
فاصله  داریم. در حوزه فناوری، نوآوری و تبدیل شدن همه جانبه به 
صنعت سبز نیز کارهای خوبی انجام  شده، اما باید برای تسریع در به بار 

نشستن پروژه های این حوزه، تالش  مضاعف داشته باشیم.
در یک سال اخیر موانع زیادی را پشت سر گذاشته ایم

کید بر اینکه در یک سال اخیر موانع زیادی را پشت سر گذاشته ایم  وی با تأ
و نتایج خوبی هم گرفته ایم، خاطرنشان کرد: حمالت سایبری عالوه بر 
شرکت فوالد مبارکه برخی شرکت های گروه و فعالیت زنجیره را تحت تأثیر 
قرار داد؛ اما خوشبختانه 36 ساعت بعد از حمالت، همکاران بازیابی های 
الزم را انجام دادند و تولید مجددا برقرار شد و الطاف الهی و همت و تالش 

همکاران اجازه نداد این اختالل اثر منفی بر گروه و بازار وارد کند.
هریک از شرکت ها و به طورکلی گروه فوالد مبارکه یک 

جامعه بزرگ است
وی گفت: دشمن بر این باور است که با ایجاد اخالل در روند تولید و نظام 
اقتصادی کشور می تواند به اقتصاد ملی، امیدآفرینی به جوانان و جامعه 
و امنیت اجتماعی کشور ضربه بزند. ازاین رو مدیران عامل شرکت های 
گروه هوشیار باشند و بدانند هریک از شرکت ها و به طورکلی گروه فوالد 
مبارکه یک جامعه بزرگ است و باید در کمال امانت داری، عملکرد و 

دستاوردهای مجموعه را به صورت شفاف به جامعه اطالع رسانی کند.
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود موضوع رونق 
اقتصادی در جامعه و معیشت آحاد مختلف جامعه را مهم دانست 
و گفت: در شرایط سخت اقتصادی بنگاه های اقتصادی مانند فوالد 
مبارکه باید همچنان با فعالیت های اقتصادی و تولید خود، امید و 
نشاط به جامعه پمپاژ کنند. وظیفه ما بیش ازپیش سنگین شده است. 
نباید همانند قبل کار کنیم، بلکه باید به خاطر داشته باشیم ما یک 
گروه هستیم که بسیاری از شرکت های کوچک تر دیگر در پایین دست 
زیرمجموعه های گروه فوالد مبارکه در حال فعالیت هستند و به دلیل 

رونق تولید در باالدست، به حیات اقتصادی خود ادامه می دهند.
باید از مزیت های گروه بودن، بهره کافی و وافی را ببریم

کید بر اینکه تاب آوری در شرایط سخت یکی از ویژگی های بارز  وی با تأ
گروه فوالد مبارکه است، تصریح کرد: باید از مزیت های گروه بودن، بهره 
کافی و وافی را ببریم و از عوارض آن پرهیز کنیم. گروه شدن و بزرگ شدن 
به همان نسبت که مزیت هایی دارد ممکن است آفات جدی داشته 
باشد. هرجا اتحاد و انسجام شکل گیرد، در حقیقت جمعی برای هدف 
مشترک دور هم جمع شده اند و تاب آوری، کنترل، مقاومت آن ها در 
برابر نوسانات بازار و شرایط بد اقتصادی و ریسک پذیری آن ها در برابر 
مشکالت افزایش می یابد. وقتی یک زنجیره کامل در قالب یک گروه 
باشیم، حلقه های این زنجیره می توانند در صورت کاهش سودآوری و 
به طورکلی ایجاد مشکالت، تاب آوری و هم پوشانی الزم را داشته باشند؛ 
به عنوان مثال گاهی در باالدست شرکت، مشکلی بروز می کند. در این 
شرایط شرکت های پایین دست ایفای نقش و جبران خسارت می کنند 

و بالعکس این نیز می تواند رخ بدهد.

طیب نیا از هزینه های اضافی به عنوان یکی دیگر از آفات شرکت های 
بزرگ یاد و اضافه کرد: ازنظر مقیاس اقتصادی نیز اتفاقات خوبی در 
گروه رخ می دهد؛ مثال وقتی گروه 10 میلیون تن تولید می کند، وضعیت 
بهتری نسبت به وقتی که یک شرکت برای یک میلیون تن یا 500 هزار تن 
برنامه ریزی کرده ایجاد می شود. در این حالت، شاهد رقابت پذیری 
بیشتری هستیم. در مجموعه شرکت ها و گروه، کوچک سازی و تخصصی 
شدن فعالیت ها و مدیریت دقیق تر مجموعه ها یکی دیگر از مزایای گروه 
بودن است. در گروه، کارها با تمرکز و تخصص بیشتر، چابک تر و دقیق تر و 

با بهبود فعالیت ها انجام می شود.
به گفته وی، مسئولیت پذیری، شفافیت و نظارت در گروه افزایش 
گر یک شرکت به تنهایی بزرگ شود، ممکن است برخی  می یابد. ا
گر هریک از  فعالیت ها و مسئولیت ها در آن مغفول بماند؛ درحالی که ا
گذار  این ها را با نظارت دقیق تر، به شرکت های تخصصی زیرمجموعه وا
کنیم، نتایج بهتری به بار می آید. در این حالت مسئوالن شرکت های 
کوچک تر در قبال وظایف محوله احساس مسئولیت بیشتری می کنند، 

پاسخگو خواهند بود و به وظایف حقوقی خود عمل می نمایند.
گر شرکت مادر و هریک از  مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: ا
اعضای گروه به درستی وظایف خود را انجام ندهند، بزرگ شدن به جای 
بهره برداری از مزیت ها موجب آسیب به کل گروه می شود. ممکن است 
در برخی موارد شاهد دستاوردهایی باشیم، اما در ادامه کار، شاهد 
نزول و شکست در دستاوردها خواهیم بود. به هیچ عنوان نباید در 
مجموعه های زیرگروه موازی کاری و گم شدن هدف صورت گیرد. بروز 
چنین شرایطی در شرکت های زیرمجموعه موجب افزایش هزینه ها 
می شود. نظام دقیق برون سپاری و شرکت داری باید در همه حوزه ها 

به ویژه انرژی و حمل ونقل اجرا گردد.
برای جهش بلند، زیرساخت های شرکت را بازنگری کنیم

بنا بر اظهارات طیب نیا، آفت دیگر در این حوزه، حواشی سیاسی و 
اجتماعی و تعدد انتظارات و سالیق متعددی است که در مناطق مختلف 
از شرکت ها انتظار می رود. شرکت های گروه باید در حوزه مسئولیت 
اجتماعی بازنگری کنند تا در ادامه، شاهد بازآفرینی و ارتقای جایگاه گروه 
باشیم. ما در آستانه ورود به دومین سی سالگی فوالد مبارکه هستیم. 
کنون عملکرد خوبی داشته، اما باید  فوالد مبارکه در بسیاری از افق ها تا
برای جهش بلند، زیرساخت های شرکت را بازنگری کنیم تا در ادامه 
مسیر، شاهد بازآفرینی جایگاه فوالد مبارکه نیز باشیم. در مسیر بازیابی 
برند، شرکت »آینده ای بهتر برای ایرانی سربلندتر« را هدف گذاری کرده 
است و به عنوان شهروند شرکتی مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای بهتر 
تالش می کند. ازاین رو گروه فوالد مبارکه هم باید در این مسیر گام بردارد.

کثری، سیره نبی مکرم اسالم )ص( همکاری و جذب حدا
وی با اشاره به اینکه باید هم افزایی و همکاری ها در گروه افزایش یابد 
ادامه داد: با هدف انسجام و هم افزایی بیشتر، باید جلسات شرکت های 
زیرمجموعه و شرکت مادر به طور منظم، دقیق و هدفمند برگزار شود. 
در این جلسات باید عملکردها و چالش ها مطرح شود تا بتوان با خرد 
جمعی بهتر تصمیم گیری  کرد. باید حس هم افزایی و همکاری نزد همه 
سرمایه های انسانی شرکت ها از مدیران عامل تا پایین ترین رده های 
سازمان افزایش یابد. در این صورت است که می توان منتظر بود نتایج 
خوبی حاصل شود. همه باید به هم افزایی اعتقاد داشته باشیم، 
همچنان که در آموزه های دینی ما، به ویژه در سیره مدیریت نبی مکرم 
کثری سفارش شده است  اسالم )ص(، همواره بر همکاری ها و جذب حدا
که می توان با استفاده از این الگو و جاری کردن آن در سیره مدیریت شرکت 

به نتایج مطلوب تری دست  یابیم.
توجه به تمرکز و تخصص گرایی در معماری سازمانی جدید

وی در خصوص بازآفرینی و معماری مجدد سازمان خاطرنشان کرد: 
تمرکز بر فعالیت های تخصصی در زیرمجموعه ها از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. باید تمرکزگرا و تخصص گرا باشیم و در همه حوزه های 
فنی- مهندسی، انرژی و تولید با محوریت این دو اصل، کارها را عملیاتی 
کنیم. نباید تخصص گرا باشیم، ولی از تمرکز الزم غفلت کنیم. تمرکزگرایی 
و تخصص گرایی الزم و ملزوم یکدیگرند. در بازنگری و معماری سازمانی 
جدید باید به این موضوع نگاه ویژه داشته باشیم. ممکن است این امر 

زمان بر باشد تا به طور کامل محقق شود، اما باید در دستور کار باشد.
کمیته های حسابرسی شرکت ها زیر نظر مدیریت حسابرسی 

شرکت مادر شکل گیرد
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه ادامه داد: شرکت های زیرمجموعه باید 
با مدیریت حسابرسی شرکت مادر همکاری الزم را داشته باشند و 
سازوکار کمیته های حسابرسی شرکت ها زیر نظر مدیریت حسابرسی 
شرکت مادر شکل گیرد. فعالیت تخصصی واحدها یکی از مأموریت های 
اصلی شرکت های زیرمجموعه است. درعین حال باید به صورت 
ماتریسی با محوریت معاونت سرمایه گذاری حوزه های استراتژی، 
مالی، خریدوفروش، ارتباط بین ساختار سرمایه گذاری شرکت و ساختار 
معاونت های فرایندی و بخش های مرتبط در شرکت ها به شکل 
نظام مند برقرار گردد. به همین منظور، همه معاونت های شرکت مادر 
باید با محوریت معاونت سرمایه گذاری در همه بخش های خود با 
شرکت های زیرمجموعه، جلسات منظم تشکیل دهند و برای هم افزایی 

و طرح موضوعات و مسائل جاری و حل آن ها اقدام کنند.
اهمیت برنامه ریزی برای تحقق اهداف سال و تدوین 

اهداف سال آتی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت برنامه ریزی برای تحقق 

اهداف سال در چند ماه آینده و ترسیم و تدوین اهداف سال آتی اشاره 
کرد و گفت: برای تحقق اهداف سال جاری و همچنین برای اهداف سال 
آینده باید برنامه های خاص خود را داشته باشیم. در حال حاضر، شرایط 
کم است و ممکن برای دست یابی به  رکود بر بازارهای جهانی و داخلی حا
اهداف با چالش هایی مواجه شویم، اما نباید فراموش کرد که هنر یک 
مدیر فعال، هوشمند و بادرایت در این است که در شرایط بد بداند که 
تنها راه سودآوری فقط فروش محصول نیست. با استفاده از تجارب 
موجود در گروه و بهره مندی ازنظر مشاوران و صاحب نظران این حوزه 
می توان بخشی از سود موردنظر را با روش های جایگزین حاصل کرد. 
اساسا وظیفه مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت ها همین است که 

در شرایط سخت به خوبی تصمیم گیری و اقدام کنند.
طیب نیا در ادامه افزود: هم شرکت های زیرمجموعه باید از مدیران 
شرکت مادر مطالبه گری کنند و هم مدیران شرکت های مادر باید در 
برابر شرکت های زیرمجموعه بیشتر احساس مسئولیت کنند. در چنین 
شرایطی است که مشاهده می کنیم در هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه 
که شرکت مادر است برخی مباحث مهم و حیاتی شرکت های زیرمجموعه 
نیز مطرح می شود و چنین اتفاقی بسیار خوب است. ما با جدیت از حل 

مشکالت شرکت های زیرمجموعه استقبال و حمایت خواهیم کرد.
کید بر اینکه در جریان بازنگری، مدیران عامل شرکت ها  وی با تأ
نقش محوری، تخصصی و حیاتی دارند، ادامه داد: تخصص، تعهد و 
هماهنگی مدیران گروه و زیرمجموعه های خود و همچنین فهم درست 
از استراتژی ها و اهداف کالن شرکت مادر بسیار مؤثر است. مدیران 

زیرمجموعه ها باید پرکارترین و فعال ترین عضو سازمان باشند.
همه همکاران زیرمجموعه در حد توان خود با سبک 

مدیریت ایرانی-اسالمی آشنا شوند
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در بازنگری برند سازمانی 
فوالد مبارکه سبک مدیریتی هریک از مدیران عامل زیرمجموعه از 
اهمیت بسزایی برخوردار است. انتظار می رود همه همکاران زیرمجموعه 

در حد توان خود با سبک مدیریتی ایرانی- اسالمی آشنا شوند.
کد شرکت ها در مسیر اجرای سریع تر  دارایی های را

پروژه های توسعه به کار گرفته شود
وی ایجاد کارگروه های تخصصی برای بازنگری فرایندها و صرفه جویی 
و کاهش هزینه ها را ضروری دانست و گفت: باید با ایجاد کارگروه های 
تخصصی در این زمینه، راهکارهای صرفه جویی در هزینه ها را استخراج 
کد شرکت ها  و نقدینگی های موردنیاز را تأمین کنیم. باید دارایی های را
در مسیر اجرای سریع تر پروژه های توسعه به کار گرفته شود. به خاطر 
داشته باشیم کوچک ترین وقفه در جریان اجرای توسعه ها بخشودنی و 
قابل قبول نیست. با استفاده و شناسایی روش های ابداعی و استفاده از 
ظرفیت های بازارهای سرمایه می توان در همین شرایط سخت نیز امور 

توسعه ای شرکت ها را در مسیر پیشرفت هدایت کرد.
از موازی کاری پرهیز شود تا به خروجی موردنظر برسیم

محمدیاسر طیب نیا گفت: در حوزه فعالیت های دانش بنیان انتظار 
می رود با همکاری معاونت تکنولوژی و شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری 
و نوآوری و فنی مهندسی، ارتباطات در این حوزه تقویت و از موازی  کاری 

پرهیز شود تا به خروجی موردنظر برسیم.
روابط عمومی ها سفیران سازمان و شرکت های گروه هستند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ارتباطات منطقه ای 
از اهمیت خاصی برخوردار است، در حوزه مسئولیت اجتماعی می طلبد 
با همکاری و هماهنگی بیشتر با روابط عمومی به اهداف و رویکرد کالن 
شرکت در مناطق مختلف جامعه عمل بپوشانیم. روابط عمومی ها 
گر این  به معنی واقعی سفیران سازمان و شرکت های گروه هستند. ا
هماهنگی ها افزایش یابد، شاهد تقویت برند سازمانی و همراهی 

مسئوالن مناطق خواهیم بود.
هرگونه جذب باید عدالت محور و با در نظر گرفتن نظام 

تعریف شده در شرکت مادر صورت گیرد
به گفته مدیرعامل گروه فوالد مبارکه، هریک از شرکت های زیرمجموعه 
ممکن است برای خود دستورالعمل داشته باشند، اما به خاطر داشته 
باشیم هرگونه جذب باید عدالت محور و با در نظر گرفتن نظام تعریف شده 
در شرکت مادر صورت گیرد. همچنین نظام پرداخت ها باید هماهنگ 
باشد. برون سپاری ها هم خود نوعی جذب محسوب می شوند و باید 
مجوز الزم را در چارچوب ساختارهای سازمانی داشته باشند. نباید 
فراموش کرد  که هرگونه حاشیه می تواند سد راه پیشرفت سازمان باشد 

و مجموعه را از چابکی دور کند.
تولید محصوالت کیفی مطابق با شاخص های اقتصادی 

روز دنیا باید محور کارها باشد
وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: برای هدف گذاری های 
سال آینده، با توجه به شرایط بازار، موضوع کیفیت و شاخص های 
اقتصادی بسیار مهم است. در هدف گذاری ها تولید محصوالت کیفی 
مطابق با شاخص های اقتصادی روز دنیا باید محور کارها باشد. برخالف 
شرایط بازار و اقتصاد جهانی در ابتدای سال جاری، حتی ممکن است 
دست یابی به رکوردهای بیشتر در برخی مواقع توجیه اقتصادی نداشته 
ج شود. ممکن است مقیاس اقتصادی تولید  باشد و از تکلیف خار
که قیمت ها و شرایط بازار تغییر کرده است.  به طورکلی تغییر کند؛ چرا
گاهی افزایش هزینه ها را افزایش تولید جبران می کند، ولی شاید در مواقع 

و شرایط دیگر این چنین نباشد. 

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در جمع مدیران شرکت های زیرمجموعه، محور فعالیت های این شرکت را ترسیم کرد؛

تولید محصوالت کیفی مطابق با شاخص های اقتصادی روز  

حمـالت سـایبری عالوه بـر شـرکت فـوالد مبارکـه 
برخی شـرکت های گروه و فعالیت زنجیـره را تحت 
تأثیـر قـرار داد؛ امـا خوشـبختانه ۳۶ سـاعت بعـد 
از حمـالت، همـکاران بازیابی هـای الزم را انجـام 
دادنـد و تولیـد مجـددا برقـرار شـد و الطـاف الهـی و 
همت و تالش همکاران اجازه نداد این اختالل اثر 

منفـی بـر گـروه و بـازار وارد کنـد

گـروه و  تخصـص، تعهـد و هماهنگـی مدیـران 
زیرمجموعه هـای خـود و همچنیـن فهـم درسـت 
از اسـتراتژی ها و اهـداف کالن شـرکت مـادر بسـیار 
مؤثر اسـت. مدیران زیرمجموعه ها باید پرکارترین 

و فعال تریـن عضـو سـازمان باشـند
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سرمایه گذاری 1700 میلیارد ریالی ایمیدرو 
در پروژه بهسازی محور خرامه-نی ریز

پیشرفت فیزیکی 86 درصدی
 پروژه راه دسترسی به معادن سرب و روی نخلک

ایمیدرو با هدف توسعه زیرساخت ها در معادن استان فارس، 1700 
میلیارد ریال به پروژه طراحی و بهسازی قطعه دوم محور خرامه-نی ریز 
اختصاص داد. این مسیر 27.2 کیلومتر طول دارد و اقدامات مربوط به 
آن در دست انجام است. طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ 
و مناطق معدنی تحت پوشش ایمیدرو است. توسعه زیرساخت های 
معادن به ویژه در حوزه برق رسانی و جاده سازی، از سیاست های اصلی 
ایمیدرو در نقاط مختلف کشور به شمار می رود.

پیشرفت فیزیکی پروژه راه دسترسی به معادن سرب و روی نخلک تا 
پایان شهریور سال جاری به 86 درصد رسید. این پروژه در راستای 
سیاست توسعه زیرساخت معادن توسط سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران عملیاتی شده است. راه دسترسی به 
معادن سرب و روی نخلک به طول 10 کیلومتر و میزان سرمایه گذاری 
اولیه آن توسط ایمیدرو 207 میلیارد ریال است. معادن سرب و روی 
نخلک در استان اصفهان قرار دارند.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

اروپا،  در  انرژی  محدودیت های  گیری  فرا از  پس 
کشور نیز با چالش های  فوالدسازان و صنایع دیگر این 

جدیدی روبه رو شدند.
به گزارش خبرنگار ایراسین، مدیر فدراسیون فوالدسازان آلمانی 
در این  باره اظهار کرد: در کارگروهی که از سوی دولت این کشور در 
حوزه انرژی تعیین شده، افزایش قیمت گاز برای صنایع این کشور 

تا سقف 70 درصد تعیین شده است.
مدیرعامل تیسن کروپ نیز درباره افزایش قیمت گاز و محدود 
شدن انرژی در زمستان جاری عنوان کرد: اعمال سقف افزایش 
قیمت می تواند امنیت برنامه ریزی و سرمایه گذاری های آتی 
این شرکت و دیگر شرکت های فوالدی را تا حد زیادی فراهم کند.

البته کریستین ویتمیر رئیس انجمن صنعتی WSM، یکی از 
بزرگ ترین انجمن های سیاست گذاری صنعت در آلمان نیز معتقد 
است این محدودیت ها به افزایش قیمت ها و در نتیجه ایجاد 
موانعی برای صنعت منجر می شود، ولی ممکن است شرایط تا 

پایان سال میالدی تغییر کند. 
وی می گوید: شرکت ها در حال حاضر به حدی رسیده اند که با 
کاهش تولید یا استفاده از منابع مختلف انرژی مجبورند حداقل 
تولید خود را برای ادامه حیات حفظ کنند و پیش بینی می شود 

در درازمدت قیمت انرژی، بیشتر از حد روزهای گذشته شود.

نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا برای برنامه ریزی 
پیرامون بازار جهانی فوالد نشستی را برگزار خواهند کرد.

کاترین تای، نماینده تجاری  گزارش خبرنگار ایراسین،  به 
ایاالت متحده و والدیس دامبروسکیس، همتای اروپایی او 
کرات را انجام خواهند داد. همچنین نماینده تجاری  این مذا
ایاالت متحده در بیانیه ای اعالم کرد سرعت گفت وگوها در مورد 

موضوعات جهانی فوالد افزایش خواهد یافت.
دو طرف همچنین درباره قانون کاهش تورم ایاالت متحده، 
نگرانی ها در مورد وسایل نقلیه الکتریکی و همچنین رویه های 

چین در ارتباط با یارانه های صنعتی بحث می کنند.
این نشست ها برای ایجاد یک تعهد مشترک میان اتحادیه اروپا 
و آمریکا در راستای مقابله با تهدیدات تغییرات آب و هوایی و 

انحرافات بازار جهانی است.
ساالنه 1 یک میلیارد و 900 میلیون تن فوالد در کل دنیا تولید 
می شود که سهم آمریکا از این میزان حدود 118 میلیون تن و سهم 

اتحادیه اروپا چیزی حدود 309 میلیون تن است.
آمریکا و اتحادیه اروپا درمجموع حدود 22.5درصد از کل فوالد 

دنیا را در سال تولید می کنند.

با اعالم کمیته داوری جایزه Steelie، شرکت های برتر 
این جایزه جهانی معرفی شدند.

کمیته داوری جایزه  گزارش خبرنگار ایراسین، با اعالم  به 
ساالنه Steelie، شرکت های برتر فوالدی سال 2022 میالدی در 
زمینه های مختلف معرفی شدند. این جایزه امسال نیز طبق 

سال های گذشته در شش بخش به شرکت های فعال اهدا شد.
 Ansteel Group در بخش تولید فوالد کم کربن جایزه امسال به
Corporation Limited برای تولید فوالد با شارژ کوره بلند با انتشار 

کم CO2 مبتنی بر گلوله های سیلیکون باال اهدا شد.
در بخش نوآوری سال، جایزه برای تولید فوالد با فناوری 
الکترولیتی AC و با عرض زیاد به پوسکو اهدا شد. همچنین 
پوسکو جایزه بخش تعالی پایداری را به خاطر بازیافت ضایعات 

پوسته برای فوالدسازی پایدار از آن خود کرد.
در بخش تعالی در ارزیابی چرخه زندگی، تاتااستیل به خاطر 
ارائه مدلی کاربردی برای حمایت از نوآوری و تفکر چرخه عمر 
تعامل مشتری در زنجیره ارزش فوالد در این قسمت صاحب  

عنوان برتر شد.
در بخش تعالی در آموزش وپرورش، ترنیوم برای اجرای برنامه 
 )CCRT( صدور گواهینامه شایستگی ها برای وظایف مخاطره آمیز

جایزه این بخش را به خود اختصاص داد.
جایزه برتری در برنامه های ارتباطی نیز به Gerdau S.A برای 
تغییر چهره صدساله و تبدیل شدن به شرکتی فوالدی با باالترین 

تعامل جهانی رسید.
جوایز Steelie از مشارکت شرکت های عضو در انجمن جهانی فوالد 

طی یک دوره یک ساله قدردانی می کند.
انجمن جهانی فوالد worldsteel یکی از بزرگ ترین و پویاترین 
انجمن های صنعتی در جهان است که در بسیاری از کشورهای 
نماینده   worldsteel دارد.  عضو  فوالد  تولیدکننده  بزرگ 
تولیدکنندگان فوالد، انجمن های ملی و منطقه ای صنعت فوالد 
و مؤسسات تحقیقاتی فوالد است که اعضای این انجمن حدود 

85 درصد از تولید جهانی فوالد را تشکیل می دهند.

بحران گاز به فوالدسازان آلمانی رسید

نشست نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا

 با موضوع بازار جهانی فوالد

 Steelie برندگان سیزدهمین دوره جایزه

معرفی شدند

هم زمان با دیگر کشورهای اروپا؛

در واشنگتن برگزار می شود؛

با اعالم کمیته داوری؛

پروژه نوسـازی خـط گالوانیـزه شـرکت فـوالد مبارکه با 
هـدف تولیـد محصـوالت کیفـی و باصرفـه اقتصـادی 
از اول مردادمـاه سـال جـاری هم زمـان بـا تعمیـرات 
برنامه ریزی شـده ایـن خـط آغـاز شـد و بـا اسـتفاده از ظرفیـت و تـوان 
شـرکت های داخلـی پـس از 12 هـزار و ۳00 نفـر روز تـالش بی وقفـه، در 

شـانزدهم مهرمـاه بـا موفقیـت مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت.
محسـن اختـری، مدیـر اجـرای پروژه هـای نـورد گـرم و سـرد فـوالد مبارکه 
ضمن اعـالم این خبر گفـت: با توجه به گذشـت حـدود 20 سـال از شـروع 
بهره بـرداری خـط گالوانیـزه، پیشـرفت تکنولـوژی، تغییـر نیـاز مشـتریان 
ک تجهیـزات موجـود موجـب شـد پـروژه ای جهـت  و همچنیـن اسـتهال
بهینه سازی خط گالوانیزه مطابق با تکنولوژی روز دنیا و در جهت پاسخ 
به نیاز مشتریان و با در نظر داشتن مسائل زیست محیطی تعریف شود. 
عالوه بر این، قدیمی بودن سیستم کنترل و درایوها و از رده خارج بودن 
تجهیزات اتوماسیون، سبب بروز مشکالتی ازجمله عدم امکان سفارش 
کثری از  قطعات یدکی و مشکالت عیب یابی و عدم امکان استفاده حدا
ظرفیت خط تولید می شـد کـه در این خصـوص پـروژه دیگـری نیز تحت 

عنوان به روزرسـانی تجهیزات برق و اتوماسـیون تعریف شـد.
در همیـن زمینه، مسـعود ضیائی، رئیـس اجـرای پروژه های ناحیـه نورد 
سـرد، در تشـریح ایـن عملیـات نوسـازی بـزرگ گفـت: در ایـن خصـوص، 
پس از عقد قرارداد با سه پیمانکار، مسئولیت طراحی و تأمین تجهیزات 
بـرق و اتوماسـیون پـروژه بـه شـرکت ایریسـا، مسـئولیت طراحـی و تأمیـن 
تجهیزات مکانیک جدید به شرکت تکنولوگ طرف قرارداد و مسئولیت 
گـذار گردید که  نصب تجهیـزات مکانیـک جدید بـه شـرکت صفافـوالد وا
در نهایت با سـپری شـدن فاز طراحی و مهندسـی، تأمین تجهیزات برق 
و اتوماسـیون و تأمین تجهیزات مکانیک، اجرای پروژه در اول مردادماه 
سـال جـاری بـا شـات دان خـط گالوانیـزه آغـاز شـد و بـا تـالش و همـکاری 
مثال زدنـی سـایر واحدهـای مرتبـط، پـس از سـپری کـردن تسـت گـرم، 

در تاریـخ 1401/07/20 اولیـن کویـل تأییدشـده مطابـق بـا سـفارش، 
تولیـد گردیـد.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت با وجود چالش های اجرایی مختلف 
ازجمله ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران جهت اجرای هم زمان بخش 
اتوماسیون و مکانیک پروژه، فعالیت های گسـترده ای صورت پذیرفت 

که اهم اقدامات انجام شـده توسط هر پیمانکار به شـرح ذیل است:
اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه طراحی و به روزرسانی 

تجهیزات:
طراحی و تأمین تجهیزات مکانیک جدید شامل تجهیز ناچر، تجهیزات 
شست وشـوی ورق، هـات بریـدل، هـات اسـترینگ، سیسـتم اسـنوت و 
ایرنایف و سیستم کروماته، لود سل ها، تجهیز تعویض غلتک، سیستم 
Wet N2، تأمین تابلوهای برق شـامل درایو و PLC )مربوط به تجهیزات 
جدیـد(، تأمین قطعـات یدکـی و نظـارت بـر نصـب و راه انـدازی تجهیزات 

جدیـد.
اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه نصب تجهیزات 

جدید:
کچر،  دمونتاژ بیش از 150 تن تجهیزات قدیم، نصب بیش از 90 تن استرا
نصـب بیـش از 300 تـن تجهیـزات جدیـد، تأمیـن، مسیرسـازی و اجـرای 
حـدود 55 کیلومتر کابل، دمونتـاژ تابلوهـای PLC و درایوهـای قدیمی، 
تأمین تابلوهای پاور سنتر و تغذیه، تأمین سیستم UPS، نصب تجهیزات 
 ،PLC، RIO ابـزار دقیـق و تابلوهـای بـرق و اتوماسـیون شـامل تابلوهـای

درایو و تابلوهـای محلی.
اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه به روزرسانی 

سیستم های برق و اتوماسیون:
انجام بیش از 65 کیلومتر کابل کشـی، طراحی، تأمین و ساخت و مونتاژ 
بیـش از 120 عـدد کابینـت درایـو )بـر مبنـای به روزتریـن سیسـتم های 
زیمنـس( و تابلوهـای اتوماسـیون و PLC برمبنـای جدیدتریـن نسـل 

کنترل های سـری 1500 زیمنس با شـبکه ارتباطی پروفی نت و راه اندازی 
آن هـا، برنامه نویسـی سیسـتم کنتـرل PLC هـا و سیسـتم مانیتورینـگ، 
نصب 7 دستگاه سرور و 13 دستگاه کالینت، نصب و راه اندازی سیستم 
گر، ایجاد حفاظت های شبکه ای سیستم بر مبنای پروتکل های  دیتا ال
امنیت فوالد مبارکه، طراحی و سـاخت و راه اندازی سیستم اتوماسیون 

.EIS سـطح 2 و ارتباط آن با الیـه
افزایش کیفی سطح محصول و کاهش هزینه های تولید با 

کاهش میزان مصرف پوشش زینک
ضیائی در بخش دیگری از سـخنان خود در خصوص مزیت های اجرای 
ایـن پـروژه گفـت: ازجملـه دسـتاوردهای اجـرای ایـن پـروژه می تـوان بـه 
مـواردی همچـون افزایـش کیفـی سـطح محصـول، کاهـش فرایندهـای 
دسـتی و غیرخودکار، صرفه جویی هـای اقتصادی و کاهـش هزینه های 
 ،60 gr/m2 90 بـه gr/m2 تولیـد نظیـر کاهـش مصـرف پوشـش زینـک از
رفـع مشـکل اضافـه ضخامـت پوشـش زینـک در لبه هـای ورق، کاهـش 
مشـکالت زیسـت محیطی ناشـی از کـروم، کاهـش مشـکالت مربـوط بـه 
سـرباره روی در حوضچـه مـذاب، افزایـش تمیـزی ورق پیـش از ورود بـه 
حوضچه مذاب تا 99 درصد و در نتیجه بهبود چسبندگی زینک به ورق، 
افزایش بازه زمانی بین سیکل های الزم تعمیرات و نگهداری و درنهایت 

بهبود رضایـت مشـتری اشـاره کرد.
رئیـس اجـرای پروژه هـای ناحیه نـورد سـرد خاطرنشـان کـرد: انجـام این 
پروژه پرچالش در یک بازه زمانی کامال فشـرده با تالش های شبانه روزی 
کارکنـان واحدهـای توسـعه نـورد سـرد، همـکاری صمیمانـه بهره بـردار، 
مهندسـی کارخانـه، ترخیـص، قراردادهـای خریـد، حفاظـت فیزیکـی 
و خدمـات عمومـی فـوالد مبارکـه و همچنیـن بـا مشـارکت تکنولـوگ، 
شـرکت های ایریسـا، صفافوالد و دسـتگاه نظارت شرکت فنی مهندسی 
فوالد میسر گشت که بدین وسیله از تمامی این دوستان که مجاهدانه 

در ایـن امـر خطیر مشـارکت داشـتند تقدیـر و تشـکر می گـردد.

حضور گروه فوالد مبارکه در رویداد »کیش اینوکس 2022« و امضای سه تفاهم نامه همکاری
رویداد »کیش اینوکس 2022« متشکل از چهاردهمین 
نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و 
نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و 
خصوصی سازی، روز دوشنبه 25 مهرماه با حضور رئیس کل سازمان 
خصوصی سازی، رئیس کل بیمه مرکزی، سرپرست شورای عالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دستیار و مشاور معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، مدیران کشوری و سیاست گذاران این حوزه 

گشایش یافت.
250 سازمان و شرکت فعال در این حوزه ازجمله گروه فوالد مبارکه 
در بخش نمایشگاهی این رویداد در قالب 90 غرفه به ارائه آخرین 
دستاوردها و توانمندی های خود در حوزه های بورس، بانک، بیمه 
و خصوصی سازی از تاریخ 25 تا 28 مهرماه در محل نمایشگاه های 

بین المللی جزیره کیش پرداختند.
به گزارش خبرنگار فوالد در جریان برپایی این نمایشگاه، غرفه فوالد 

مبارکه شاهد حضور پررنگ مدیران، فعاالن و مؤثرترین افراد در حوزه های 
مالی ازجمله مدیران بانک های ملی، ملت و کارآفرین بود.

نباید با الزام ها و اجبارهای اشتباه، این شرکت را دچار مشکل 
کرد

مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ضمن 
بازدید از غرفه فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب 
اسالمی و پیشران حرکت در همه حوزه ها توانسته برای کشور و استان 
اصفهان نقش آفرینی مؤثر داشته باشد و نباید با الزام ها و اجبارهای 
اشتباه، این شرکت را دچار مشکل کرد؛ به عنوان مثال نباید با اجبارها و 
الزام های اشتباه در بحث تقسیم سود،  شرکت را در حوزه نقدینگی دچار 
که از این قضیه نه تنها شرکت، بلکه خوِد سها داران نیز  مشکل کنیم؛ چرا

متضرر می شوند.
امضای تفاهم نامه همکاری سه جانبه

 در حاشیه این رویداد، شرکت پشتیبانی، توسعه فناوری و نوآوری فوالد 

مبارکه، شـهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و صندوق پژوهـش و فناوری 
اسـتان اصفهـان تفاهم نامـه همـکاری  سـه جانبه ای را در راسـتای رفـع 
نیازهای صنعت فوالد کشـور به ویـژه فـوالد مبارکه از طریق شـرکت های 
دانش بنیان مسـتقر در شـهرک علمی تحقیقاتی اصفهان امضـا کردند.
یحیی پالیزدار مدیرعامل شرکت پشتیبانی، توسعه فناوری و 

نوآوری فوالد مبارکه 
به  نیاز  فیزیکی  زیرساخت  بر  عالوه  کشور  فناوری  زیست بوم 
زیرساخت های مالی هم دارد که ما در فاز اول این همکاری 200 میلیارد 
ریال اعتبار در اختیار صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان جهت 
حمایت از شرکت های دانش بنیان مرتبط با حوزه صنعت فوالد قرار 

بدهیم.
حمید مهدوی رئیس پارک فناوری شیخ بهایی شهرک 

علمی تحقیقاتی اصفهان
فــوالد مبارکــه از بنیان گــذاران و مؤسســان شــهرک علمــی تحقیقاتــی 

اصفهان است و یکی از مأموریت های پارک های علمی و فناوری ارتباط 
و جــذب ایــده در خصــوص چنیــن صنعــت پیشــرانی اســت.

در راستای شعار سال که حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین 
است، این تفاهم نامه منعقد شد و بدون شک نقش بسزای فوالد 
مبارکه در همراهی و مشارکت طرح های فناورانه و دانش بنیان در کشور و 

به خصوص شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان را نمی توان نادیده گرفت.
مروج االحکامی مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری 

استان اصفهان
شرکت فوالد مبارکه همواره یکی از شرکت های برتر در زمینه تکنولوژی 
ح های فناورانه بوده است. از محل اعتباری که فوالد  و حمایت از طر
مبارکه در اختیار صندوق قرار می دهد به شرکت های دانش بنیان و فناور 
فعال در زمینه رفع نیازهای صنعت فوالد کشور که از طریق شهرک علمی 
تحقیقاتی به صندوق معرفی می شوند تسهیالت قرض الحسنه با دوره 

بازپرداخت دوساله اعطا می شود. 

با گذشت 20 سال از بهره برداری انجام شد؛

پایان موفقیت آمیز پروژه نوسازی خط گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه

گذشـت حـدود ۲0 سـال از شـروع  بـا توجـه بـه 
بهره بـرداری خـط گالوانیـزه، پیشـرفت تکنولـوژی، 
تغییر نیاز مشتریان و همچنین استهالک تجهیزات 
موجـود موجـب شـد پـروژه ای جهت بهینه سـازی 
خـط گالوانیـزه مطابـق بـا تکنولـوژی روز دنیـا و در 
جهـت پاسـخ بـه نیـاز مشـتریان و بـا در نظـر داشـتن 

مسـائل زیسـت محیطی تعریـف شـود
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استاندار کرمان در بازدید از غرفه شرکت گل گهر در اولین نمایشگاه 
تخصصی دانش بنیان معدن، صنعت و حمل نقل کرمان با بیان اینکه 
مجموعه گل گهر کارهای بزرگی در توسعه صنعتی معدنی، بومی سازی و 
دانش بنیان شروع کرده است گفت: شرکت های دانش بنیان باید تالش 
که مسلما گل گهر این  کنند ظرفیت ها و توانایی هایشان را ثابت کنند؛ چرا
آمادگی را دارد که با عقد قراردادهایی به افزایش تفاهم با شرکت های 
دانش بنیان استان و توانا کردن آن ها کمک کند.

بهمن جعفری مدیرکل صمت لرستان گفت: شرکت صدرفوالد یکی از 
صنایع بزرگ لرستان محسوب می شود و در سنوات گذشته فعالیت های 
خوبی داشته است. بنا به گفته مسئوالن کارخانه، طی ده روز آینده 
کورهای صدر فوالد روشن می شود و در حال حاضر نیروها را چیدمان و 
برنامه ریزی می کنند که کارخانه به تولید برسد. ما پیگیر رفع مشکالت 
کارخانه صدر فوالد هستیم. مشکل برق کارخانه رفع شده و اورهال نیز 
در حال انجام است.

 خـبــــــــــــــــــر      

کثری گل گهر تقدیر استاندار کرمان از مشارکت حدا
پیگیر رفع مشکالت کارخانه صدر فوالد هستیم در حوزه دانش بنیان

کید و رویکرد مدیریت شرکت مبنی بر تولید  با توجه به تأ
کیفیت و ویژه، با تالش جمعی کارکنان  محصوالت با
مجتمع فوالد سبا، در شش ماهه نخست سال 1401 
شاخص کیفی درصد محصوالِت مطابق با سفارش این ناحیه به 

۹6.81 درصد ارتقا یافت.
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا در خصوص این دستاورد ارزشمند 
گفت: با اجرای نوسازی خطوط تولید، ارتقای اتوماسیون صنعتی و 
نصب قفسه شماره 7 نورد فوالد سبا در سال گذشته و طی شدن روند 
تست های عملکردی تجهیزات نصب شده، خوشبختانه در شش ماهه 
نخست سال جاری شاهد رشد شاخص کیفی درصد محصوالت مطابق 
با سفارش و بهبود محسوس آن نسبت به مدت مشابه در سال های 

گذشته بوده ایم.

بهمن خلیلی تصریح کرد: نکته قابل توجه در این فرایند این است که 
ارتقای شاخص کیفی مذکور با رشد قابل توجه حجم تولید این مجتمع 
نسبت به دوره مشابه سال های قبل همراه بوده است که ضمن تحقق 
برنامه های تولید پیش بینی شده، تولید آزمایشی فوالدهای جدید نیز در 

دستور کار  قرار گرفته است.
وی ضمن قدردانی از پوالدمردان پرتالش مجتمع فوالد سبا در واحدهای 
تولید، ستاد و خدمات فنی و پشتیبانی اظهار امیدواری کرد با حمایت های 
مدیریت ارشد سازمان بتوانیم رشد بیش ازپیش محصوالت را  از لحاظ 

کمی و کیفی محقق سازیم.
در همین زمینه، رئیس کنترل کیفیت مجتمع فوالد سبا نیز اظهار داشت: 
مجتمع فوالد سبا در نیمه اول سال جاری با ثبت عدد  96.81 درصد 
محصول مطابق با سفارش، به باالترین عدد شاخص کیفی نسبت به 

مدت مشابه در سال های گذشته و از ابتدای راه اندازی این مجتمع 
دست یافت.

جمشید عبدزاده تکمیل موارد باقی مانده از بخش های نوسازی و توسعه 
خطوط تولید نظیر ماشین شماره یک ریخته گری و اتوماسیون نورد را 
که تأثیر مستقیم بر کیفیت محصوالت دارند، از عمده دالیل این بهبود 

کیفی دانست.
وی تعامل مؤثرتر  بین گروه های تولید، دفتر فنی تولید و کنترل کیفیت 
در رصد کردن محصوالت نامنطبق و تعریف اقدامات اصالحی متناسب 
را از دیگر دالیل این بهبود برشمرد و تصریح کرد: شاخص کیفی درصد 
محصوالت مطابق با سفارش به عنوان اصلی ترین شاخص کیفیت، بیانگر 
هماهنگی بین فرایندهای تولید و پشتیبانی در خطوط مختلف و تحت 

کنترل بودن فرایندهاست.

عبـدزاده ادامـه داد: ارتقـای ایـن شـاخص عـالوه بـر تأثیـر مسـتقیم بـر 
کاهـش هزینه هـا از قبیـل هزینه هـای کیفیـت مشـتمل بـر هزینه های 
هزینه هـای  کاهـش  سـبب  ضایعـات،  و  خرابی هـا  دوبـاره کاری، 
غیرمسـتقیم نظیـر مانـدن محصـول در انبـار، تولیـد مجـدد و اضافـی، 
تأخیرها و برخـی موارد دیگـر  می شـود و نهایتا بهبود شـاخص رضایت 

مشـتریان را بـه دنبـال دارد.
رئیـس کنتـرل کیفیـت مجتمـع فـوالد سـبا اظهـار امیـدواری کـرد بـا 
بهبـود فراینـد و عملکـرد تجهیـزات اندازه گیـری موجـود و به کارگیـری 
دسـتگاه موج سـنج و همچنیـن نصـب تجهیـزات اندازه گیـری مـورد 
درخواسـت نظیـر دسـتگاه بازرسـی اتوماتیـک سـطح، در آینـده، 
شـاهد بهبود و تضمین کیفیـت بیش ازپیـش محصـوالت تحویلی به 

مشـتریان باشـیم.

افزایش شاخص کیفی درصد محصوالت مطابق  با سفارش  فوالد سبا به 96.81 درصد

ایجاد یکپارچگی و هم افزایی بیشتر  برای تحقق یک آرمان گروهی
مدیران روابط عمومی گروه فوالد مبارکه با محوریت 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، روز یکشنبه 24 
مهرماه 1401 در محل مجموعه فرهنگی- ورزشی 
فردوس گرد هم آمدند تا در فضایی کامال صمیمی، نقاط قوت و 
قابل بهبود در حوزه هماهنگی و ارتباط میان گروهی، هم افزایی، 
انسجام، همدلی و هم راستایی هرچه بیشتر برای تحقق اهداف کالن 

گروه و ارتقای برند سازمانی را مورد بررسی قرار دهند.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این گردهمایی که مدیر امور شرکت ها و 
سرپرست راهبری شرکت های فوالد مبارکه نیز در آن حضور داشتند، 
محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، ضمن ابراز 
خرسندی از گرد هم آمدن تمامی مدیران و کارگزاران روابط عمومی گروه 
فوالد مبارکه برای هدفی مشترک گفت: در این فرصت با ظرفیت ها و 

کاستی های روابط عمومی ها در گروه فوالد مبارکه آشنا شدیم.
وی خاطرنشان کرد: در این گردهمایی صمیمانه مصمم تر شدیم تا با 
انسجام و همگرایی بیشتر و همکاری سایر همکاران حوزه روابط عمومی 
کید  گروه فوالد مبارکه، برای امیدآفرینی در جامعه که همواره مورد تأ

مدیریت ارشد سازمان بوده است، تالش کنیم.
وی بر ضرورت تقویت هماهنگی و ارتباط بین روابط عمومی های گروه 
کید و اظهار کرد: سیاست های حوزه روابط عمومی  فوالد مبارکه تأ
گروه فوالد مبارکه از سوی مدیرعامل فوالد مبارکه به کلیه شرکت های 
زیرمجموعه ابالغ  شده و انتظار می رود این سیاست ها به طورجدی 

پیگیری و اجرا شوند.
وی افزود: این گردهمایی در راستای ارتقای ارتباط تنگاتنگ بین 
واحدهای روابط عمومی کل شرکت های گروه فوالد مبارکه برگزار شده 
و فرصتی را برای شنیدن مسائل روابط عمومی شرکت های زیرمجموعه 

فراهم کرده است.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به جایگاه شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: ما در مجموعه ای کار می کنیم که 1.5 درصد 
GDP کشور را به خود اختصاص داده است؛ ازاین رو باید بدانیم چه 

رسالت بزرگی بر عهده  داریم.
لزوم یکپارچگی میان روابط عمومی های گروه فوالد مبارکه

وی در ادامه، یکپارچگی روابط عمومی های گروه فوالد مبارکه را ضروری 
دانست و گفت: هرکس باید وظیفه خود را در زمان خود به بهترین شکل 
ممکن انجام دهد. هریک از شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه جزئی از 
یک کل بزرگ هستند و روابط عمومی این شرکت ها باید در راستای منافع 

و اهداف سازمان با یکدیگر هماهنگ باشند.
به گفته براتی، روابط عمومی ها با معرفی دستاوردها، جایگاه آن سازمان 
را ارتقا می دهند. به خاطر داشته باشیم با عنایت به اینکه رویکرد شرکت 
و گروه فوالد مبارکه در راستای اهداف اقتصادی و سیاست های دولت 
مردمی است، توقع داریم این رویکردها در شرکت های زیرمجموعه فوالد 

مبارکه نیز ریل گذاری شوند.
ایجاد هم افزایی برای تحقق یک آرمان گروهی

کید بر ضرورت برقراری ارتباط نزدیک روابط عمومی ها با سطوح  وی با تأ
مختلف شرکت با رعایت ضوابط و ساختارهای مشخص بیان داشت: 
ضرورت دارد مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه نیز اعتبار 

موردنیاز واحدهای روابط عمومی را تأمین و آن ها را در مسیر دست یابی 
به اهداف خود یاری کنند.

کید کرد: شناسایی و ارتباط  مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه تأ
روابط عمومی های شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه با یکدیگر 
کار  برای آشنایی با عملکرد کلی و ایجاد هم افزایی برای تحقق یک 
گروهی ضروری است. این شرکت ها در انجام وظایف خود، در کنار 
رویکرد استفاده از حرفه ای ترین ها، باید رویکرد استفاده از ظرفیت های 

منطقه ای و محلی را نیز داشته باشند.
براتی با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف روابط عمومی تعامل سازنده و 
ارزش آفرین با جامعه در حوزه مسئولیت های اجتماعی است، متذکر 
شد: مسئولیت اجتماعی در نگاه فوالد مبارکه رسالتی در مسیر شهروند-
شرکتی مسئولیت پذیر برای خلق ارزش در جامعه برای آینده بهتر است.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود اظهار 
داشت: عملکرد روابط عمومی شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه برای 
شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود در حال ارزیابی است و به طور قطع 
با عنایت به نتایج این ارزیابی، تالش خواهیم کرد رویه ها نیز بر اساس 

سیاست های ابالغی اصالح شوند.
در این گردهمایی مدیر سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه و 
برخی از مدیران روابط عمومی گروه فوالد مبارکه درباره اهمیت و تأثیر این 

همایش چنین گفتند:
نبی اله فرهمند، مدیر سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد 

مبارکه
برای داشتن یک روابط عمومی موفق، داشتن منابع مالی، حمایت 
مدیریت، نیروی انسانی متخصص و متعهد و دست یابی به فناوری روز 
ضروری است. ازنظر چارت سازمانی آن دسته از روابط عمومی شرکت های 
زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه که به توسعه چارت نیاز دارند، باید بازنگری 
و حمایت شوند تا بتوانند سیاست های ابالغی شرکت مادر را به طور کامل 

اجرا و در این زمینه ایفای نقش کنند.
مدیران روابط عمومی شرکت های زیرمجموعه ملزم به اجرای مجموعه 
سیاست های حوزه روابط عمومی گروه فوالد مبارکه هستند و مدیریت 
امور شرکت ها نیز به عنوان تسهیلگر امور به دنبال شکل گیری تعامالت 
سازنده میان روابط عمومی شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه و 

درنهایت دست یابی به اهداف کالن سازمان در این حوزه است.
با توجه به اینکه کار حوزه روابط عمومی نیاز به تخصص دارد، ضرورت 
دارد مدیران روابط عمومی با ساختاری مناسب در حوزه سرمایه های 
انسانی، فعالیت های خود را به شکل هدفمند و در راستای اهداف 
سازمان پیش ببرند. در نظر داشته باشیم عملکرد و خروجی کمی و کیفی 
روابط عمومی ها لزوم وجود روابط عمومی و اهمیت فعالیت ها در این 

حوزه را اثبات می کند.
صفریان، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان

این گردهمایی که از سوی مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه برنامه ریزی 
و برگزار شد، اقدامی خالقانه و مؤثر بود. چنین اقداماتی هماهنگی بیشتر 
روابط عمومی ها و رفع چالش ها را در پی دارد و موجب می شود اعضا و 
مدیران و کارشناسان و کارکنان روابط عمومی های گروه با هم افزایی 
بیشتر در مسیر تحقق اهداف شرکت مادر گام بردارند. بعضا شاهدیم که در 

روابط عمومی ها که خود متولیان ارتباط و همگرایی هستند، در اثر حجم 
و تعدد کارها، ارتباط بین گروهی مغفول می ماند که چنین نشست هایی 

این جای خالی را پر می کند.
 با توجه به اینکه فوالد هرمزگان یکی از شرکت های استراتژیک گروه 
فوالد مبارکه است، روابط عمومی آن نیز با توجه به فرایند کاری موجود 
ارتباط بسیار نزدیکی با روابط عمومی و مجموعه فوالد مبارکه دارد. 
این همکاری ها همواره در راستای سیاست های ابالغی شرکت و روابط 

عمومی فوالد مبارکه بوده و خواهد بود.
فوالد مبارکه یک دانشگاه جامع است و تجارب خوبی به ویژه در حوزه 
روابط عمومی در این شرکت نهادینه  شده است و سایر شرکت های 
هلدینگ می توانند به نحو شایسته از این تجارب و دانش بهره کافی ببرند.
میرصالحیان، مدیر روابط عمومی باشگاه فرهنگی-ورزشی 

فوالد مبارکه سپاهان
به طور مشخص، عالوه بر نقش های ذاتی روابط عمومی در باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان، یک نقش دیگر به نام نقش پدافندی به این امور سپرده 
 شده است. به عبارت دیگر، وظیفه دفاع از ارزش ها و هویت و حیثیت 
باشگاه نیز بر عهده روابط عمومی است که با توجه به شأن و جایگاه باشگاه 
و همچنین شرکت معظم فوالد مبارکه، رسالت سنگینی است. با توجه به 
اینکه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان باید فعالیت های 90 تیم ورزشی و 2500 
ورزشکار را پوشش دهد، برنامه ریزی ها به گونه ای در نظر گرفته  شده است 
که به صورت کامال هوشمندانه در مسیر ارزش های سازمانی شرکت فوالد 

مبارکه و همسو با روابط عمومی شرکت مادر گام برداریم.
محمدی رفیعی، معاون توسعه سرمایه های انسانی و 

سرپرست روابط عمومی شرکت فوالد سنگان
برگزاری این گردهمایی ها باعث می شود روابط عمومی ها همسو با روابط 
عمومی شرکت مادر قدم بردارند و بر اساس سیاست هایی که در شرکت 
مادر مشخص شده، فعالیت ها و برنامه های خود را تنظیم و برای اجرای 
آن ها اقدام کنند. در کنار سیاست ها و دستورالعمل های ابالغی شرکت 
اصلی، در مناطق مختلف روابط عمومی ها وظایف خاص خود را نیز دارند. 
در منطقه ای مانند خواف و سنگان می طلبد که فعالیت ها با توجه به 
فرهنگ و نیاز آن جامعه دنبال شود و خوشبختانه با تالش و همکاری 
همکاران در روابط عمومی توانسته ایم شناخت خوبی از نیازها و بسترهای 
کاری آن منطقه به دست آوریم و گام های خوبی نیز برداشته ایم که نتایج 

برداشتی و بازخوردها نشان می دهد در مسیر درستی در حال حرکتیم.
ستوده نیک، رئیس روابط عمومی شرکت فلزتدارک

متخصصان حوزه روابط عمومی از روابط عمومی  به عنوان بازوی مدیریت 
در ارتباط با ذی نفعان داخل و خارج از سازمان نام  برده اند که می تواند 
با نقش آفرینی و پیش بینی های به موقع و مؤثر در پیشگیری و کاهش 

آسیب ها و تهدیدهای احتمالی، سازمان را حمایت کند.
پیش ازاین، در بحث مدیریت بحران از 24 ساعت طالیی نام  برده می شد، 
ولی در حال حاضر، این دقایق و حتی ثانیه ها هستند که می توانند در این 
زمینه مهم باشند و این روابط عمومی ها هستند که در شرایط سخت و 
بحرانی باید هوشیارانه به مدد سازمان بیایند. بدون شک برقراری ارتباط 
کثری بحران ها  و آشنایی با اهداف شرکت اصلی می تواند در کاهش حدا

و چالش ها مؤثر باشد.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه  در گردهمایی مدیران روابط عمومی گروه مطرح کرد:

محمدجواد براتی
 مدیر روابط عمومی

مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه مطرح کرد:

تأمین سنگ آهن فوالد مبارکه در صدر 

اهداف معدنی شرکت فوالدسنگ مبارکه

 مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه گفت: یکی از 
مهم ترین مأموریت های شرکت فوالدسنگ مبارکه تأمین 
سنگ آهن موردنیاز فوالد مبارکه است و با این هدف برای 

تملک حداقل 5 معدن سنگ آهن اقدام شده است.
مهرداد فقیهیان اظهار کرد: مهم ترین مأموریت واحد امور معادن 
کتشاف، تملک، استخراج  شرکت فوالدسنگ مبارکه پی جویی، ا
و بهره برداری در سراسر ایران و به ویژه در استان های کرمان، 

هرمزگان، کردستان، اصفهان، زنجان و سایر بخش هاست.
شناسایی  معادن،  تملک  معادن،  شناسایی  افزود:  وی 
محدوده های پرپتانسیل به منظور شرکت در مزایده و ثبت 
محدوده، استخراج معادن تحت تملک و تجهیز این معادن 
ازجمله اقدامات واحد امور معادن شرکت فوالدسنگ مبارکه 
است. این واحد تالش می کند تا با استفاده از فناوری های نوین، 
ک  محصول استخراجی از معادن را فراوری و تبدیل به خورا

موردنیاز گروه فوالد مبارکه اصفهان کند.
مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه تصریح کرد: این شرکت 
در حال حاضر موفق به تملک دو معدن سنگ آهن هماتیت 
در استان های کرمان و هرمزگان شده و همچنین برای تملک 
حداقل 5 معدن سنگ آهن در استان های هرمزگان، خراسان 

جنوبی و کردستان اقدام کرده است.
وی اضافه کرد: واحد امور معادن شرکت فوالدسنگ مبارکه در 
سال گذشته، پس از شرکت در مزایده 22 محدوده معدنی، در 

18 محدوده برنده شد.
فقیهیان با اشاره به تأمین سنگ دولومیت موردنیاز گروه فوالد 
مبارکه، بیان کرد: شرکت فوالدسنگ مبارکه موفق به ثبت 2 

محدوده دولومیتی در استان اصفهان شده است.
وی افزود: واحد امور معادن شرکت فوالدسنگ مبارکه از سال 
کنون با بازدید و بررسی از بیش از 60 معدن و محدوده  گذشته تا
معدنی در اقصی نقاط کشور به منظور تملک معادن پرپتانسیل 

اقدامات الزم را انجام داده است.
کید کرد: معادن تحت  مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه تأ
تملک شرکت فوالدسنگ مبارکه شامل معدن سنگ آهک 
حوض ماهی، معدن سنگ آهن هماتیت و سیلیس داوران و 
خ کودی است. معدن  ک سر معدن سنگ آهن هماتیت و خا
سنگ آهن داوران در استان کرمان و در شهرستان رفسنجان 
و معدن سنگ آهن کودی در استان هرمزگان و در شهرستان 

بندرعباس واقع شده است.

خبر گروه فوالد مبارکه 

عملکرد موفق فوالد خراسان در سه حوزه 

تولید، فروش و مالی در سال جاری

مدیرعامل شرکت مجتمع فوالد خراسان با بیان اینکه 
این شرکت در سال 1401 در تمام زنجیره تولیدی خود شاهد 
رشد چشمگیر بوده، افزود: باال بودن روحیه، تعهد سازمانی 
و انگیزه کارکنان با توجه به حمایت های هرم مدیریتی شرکت 
از همکاران خود در جبهه تولید، از مهم ترین دالیل رشد 
چشمگیر تولید در هر 4 ناحیه اصلی تولید شرکت بوده است.

به گزارش می متالز، کسری غفوری، تأمین به موقع مواد اولیه و 
برنامه ریزی و فرصت سازی از توقف های اجباری برای اجرای 
تعمیرات اصولی را از دالیل توفیق این مجتمع برشمرد و افزود: از 
آغاز سال جاری در کارخانه گندله سازی شرکت شاهد بیش ترین 
رشد تولید بوده ایم و با 32 درصد رشد نسبت به سال گذشته، 
همکاران پرتالشمان موفق شده اند بیش از یک میلیون و 2770 

تن گندله تولید نمایند.
وی افزود: تا نیمه مهر امسال همچنین در ناحیه احیا مستقیم 
با 8 درصد افزایش تولید به تناژ بیش از 699 هزار و 400 تن تولید 
دست یافتیم و در همین مدت با تولید بیش از 509 هزار و 200 تن 
شمش فوالدی و 334 هزار و 500 تن محصول نهایی، به ترتیب 
شاهد رشد 10 و 11 درصدی میزان تولید در نواحی فوالدسازی و 

نورد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.
غفوری افزود: امسال در فروش محصول نهایی با تناژ فروش قریب 
به 285 هزار و 300 تن موفق شدیم 16 درصد رشد فروش را در این 

زمینه ثبت کنیم.
مدیرعامل فوالد خراسان، »تمرکز بر فروش داخلی به علت اخذ 
عوارض فروش صادراتی محصوالت« و »بازاریابی در حوزه میلگرد« 

را دو عامل توفیق شرکت در حوزه فروش برشمرد.
این در حالی است که در حوزه عملکرد مالی، شرکت مجتمع فوالد 
خراسان توانسته با ثبت رقم بیش از 63 هزار و 505 میلیارد ریال 
ناشی از فروش محصوالت خود، رشد 10 درصدی را در این حوزه 
رقم زند و در این زمینه محصوالت نوردی شرکت با 43 هزار و 240 
میلیارد ریال شاهد رشدی 34 درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته بوده است.
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اعزام ۲ هزار نخبه به تورهای صنعتی »راهیان پیشرفت« بررسی درخواست 8 بهره بردار معدن استان سمنان

سلسله سفرهای گردشگری صنعتی راهیان پیشرفت بر اساس 
فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر فریضه قرار دادن 
»جهاد تبیین« در جهت تبیین دستاوردهای عظیم انقالب اسالمی در 
عرصه های پیشرفت و خدمت در حال انجام است. بازدیدکنندگان، 
افراد تأثیرگذار جامعه ازجمله، سیاست گذاران، مدیران ارشد اجرایی 
کشور، قانون گذاران، روحانیت و ائمه جمعه، نخبگان علمی، فعالین 
رسانه ای کشور، رهبران افکار عمومیو... در نظر گرفته شده اند.

علی تشنه  دل، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، در 
بیست و پنجمین جلسه شورای معادن استان که به ریاست سید 
محمدرضا هاشمی استاندار سمنان برگزار شد گفت: به منظور تسهیل 
در بخش معادن استان، درخواست 8 بهره بردار معدن در موضوعات 
مختلف در این نشست بررسی شد. در استان سمنان 676 معدن دارای 
پروانه بهره برداری هستند که با ذخیره قطعی بیش از 700 میلیون تن، 
ظرفیت استخراج بیش از 22 میلیون تن مواد معدنی را دارند.

خبـــــــر کوتاه 

خبــــــــــــــــــر    

مدیریت شرکت فوالد مبارکه تالش کرده است تا ضمن 
شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان مثل دانش، 
توانایی، انگیزش و رفتار کارکنان، در راستای افزایش 
بهره وری و تقویت این عامل حیاتی، نظام ها و برنامه هایی را طراحی 
و اجرا کند. ازاین رو افزایش شاخص بهره وری سرمایه های انسانی جزو 

اصلی ترین اهداف و سیاست های کالن شرکت است.
در پی کسب این موفقیت ارزشمند که هم راستا با سایر دستاوردهای 
یک ساله گذشته فوالد مبارکه به دست آمده است، خبرنگار فوالد در 
جریان مصاحبه با مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی 
فوالد مبارکه، دالیل و جزئیات افزایش بهره وری نیروی انسانی در این 

شرکت را جویا شده است. ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
سازمان ها  به دالیل مختلف  تالش می کنند تا بهره نیروی 

انسانی خود را ارتقا دهند. این فرایند در فوالد مبارکه چگونه بوده 
است؟

در همه سازمان ها و به ویژه در صنعت فوالد به دلیل نیروبر بودن این 
صنعت، شاخص بهره وری سرمایه های انسانی از اهمیت زیادی برخوردار 
است. در این صنعت می توان شاخص های مختلفی را برای بهره وری 
سرمایه های انسانی مورد استفاده قرار داد. با توجه به تعریف بهره وری 
کثر شرکت های فوالدی جهان، بهره وری  )نسبت ستاده به داده( در ا
سرمایه های انسانی براساس شاخص تن تولید مذاب به ازای هر نفر در 
سال و با فرمول »تن تولید بر تعداد نیروی انسانی« سنجیده می شود. 
این شاخص در بین فوالدسازهای جهان تنها تا پایان فرایند ریخته گری 

محاسبه می شود. در شرکت فوالد مبارکه نیز میزان تولید فوالدسازی 
از ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و مجتمع فوالد سبا برای 

اندازه گیری این شاخص در نظر گرفته می شود.
چه اقداماتی در این زمینه انجام و چه نتایجی حاصل شده 

است؟
شرکت ضمن بهینه سازی فرایندها و انجام توسعه ها در راستای افزایش 
تولید، به بهینه سازی سرمایه های انسانی از نظر تعداد و عملکرد می پردازد 
که در این راستا شاخص یک ساله ابتدای مهر 1400 تا پایان شهریور 1401، 
برابر با 464 شده و در قیاس با مدت مشابه قبل یعنی از ابتدای مهر 1399 
تا پایان شهریور 1400 که 425 بوده، افزایش 9 درصدی داشته است. 
همچنین شاخص شش ماهه اول سال جاری برابر با 242 بوده و در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 206 بوده، افزایش 17.5 درصدی 

داشته است و این شاخص ها نشان دهنده روند افزایشی است.
در خصوص اقدامات انجام شده بیشتر توضیح دهید.

در سال جاری در شرکت فوالد مبارکه، افزایش میزان تولید و به تبع آن 
افزایش شاخص بهره وری سرمایه های انسانی بیشتر مورد توجه قرار 
گرفت و برای تقویت آن ها نظام ها و برنامه هایی نیز طراحی شد که برخی 

از آن ها به شرح ذیل است:
- برقراری ارتباط بهتر و مستمر مدیریت ارشد سازمان با کارکنان شرکت 
مانند بازدیدهای مدیرعامل از نواحی مختلف که در قالب برگزاری جلسات 
مشترک منابع انسانی با کارکنان مدیریت های سازمان و دوره های کافه 
گفت وگو انجام شده، در انتقال مستقیم نظرات و مشکالت کارکنان و 

رسیدگی به آن ها تأثیر بسزایی داشته است.
- هدف گذاری های چالشی درخصوص رکوردهای تولید نواحی مختلف 
کارکنان مخصوصا  در سال جاری، تأثیر بسزایی در افزایش انگیزه 
نواحی تولیدی در راستای نیل به این اهداف داشته که نتایج آن را در 

رکوردشکنی های ماه های ابتدای سال می توان مشاهده نمود.
- واحد بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست به عنوان متولی حوزه 
ایمنی و سالمت کارکنان، نظام های کارآمدی را طراحی و اجرا کرده است 
تا حفظ ایمنی و سالمت در سطح شرکت، به عنوان یک وظیفه همگانی 
مورد توجه کلیه کارکنان شرکت قرار گیرد و به عنوان نمونه، اثرات آن 
کسیناسیون همکاران می توان  را در مدیریت کار در شرایط کرونا و وا

مشاهده کرد.
- نظام هایی از قبیل نظام انتخاب و استخداِم نیروهای شایسته، نظام 
ارزیابی شایستگی و نظام آموزش و توسعه سرمایه های انسانی در شرکت 
فوالد مبارکه به طور مستمر در چرخه مدیریت بهره وری مورد بررسی و 
پایش قرار می گیرد که به عنوان نمونه های اجراشده جدید در سال جاری 
می توان به تدوین پروفایل های آموزشی و دوره های ارتقای مهارت های 

سرپرستی رده های شیفت فورمنی اشاره کرد.
سخن پایانی؟

گرچه دستاوردهای بسیار خوبی در این حوزه به دست آمده است،  ا
اما هنوز درخصوص این شاخص، امکان بهبود وجود دارد و استفاده از 
دیدگاه های کارکنان و صاحب نظران و همکاری فزاینده مدیریت و کارکنان 

می تواند ما را در پیشبرد این هدف یاری رساند.

افزایش 17.5 درصدی شاخص بهره وری سرمایه های انسانی در فوالد مبارکه
در شش ماهه نخست سال جاری حاصل شد؛

 مهدی کفایت 
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی

برگزاری همایش آشنایی با ابزارهای تأمین مالی
با حضور معاونان و مدیران مالی شرکت های گروه فوالد مبارکه انجام شد؛

همایش آشنایی با ابزارهای تأمین مالی با هدف 
آشنایی مدیران مالی شرکت های گروه فوالد مبارکه به 
همت معاونت اقتصادی و مالی این شرکت برگزار شد.
مهدی کویتی معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه درباره اهمیت 
این همایش گفت: برگزاری چنین همایش هایی باعث توسعه دیدگاه 
حاضران در خصوص روش های تأمین مالی و کاهش هزینه های تأمین 
مالی با گردش منابع مازاد درون گروهی با استفاده از همکاری شرکت ها 

برای پیاده سازی خزانه داری متمرکز در گروه فوالد مبارکه خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه قرار است شرکت های زیرمجموعه اطالعات 
دسترسی به حساب بانکی خود را به هلدینگ ارائه کنند شرکت فوالد 

مبارکه امکان مدیریت وجوه نقد گروه را برای مدیریت سرمایه در گردش 
و تأمین مالی شرکت های گروه خواهد داشت.

کویتی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز شرکت های گروه به آشنایی بیشتر 
با روش های نوین تأمین مالی در آینده چنین همایش هایی با حضور 
مدیران فعال شرکت های گروه فوالد مبارکه برگزار خواهد شد. عالوه بر این 
با معرفی روش های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، شرکت ها با توجه 
به نیاز مالی و وضعیت عملیاتی خود می توانند روش های تأمین مالی 

متناسب با شرایط مذکور را از بین این روش ها انتخاب کنند.
معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه تصریح کرد: در بلندمدت، برگزاری 
چنین جلساتی می تواند به کاهش هزینه های تأمین مالی گروه فوالد 

مبارکه و ایجاد نظم مالی در کل گروه منجر شود که درمجموع تأمین 
به موقع منابع مالی و استفاده بهینه از منابع بانکی برای تأمین مالی از 

سیستم بانکی را به دنبال خواهد داشت.
کید کرد: همچنین مسائلی همچون تشریح سازوکار ابزار گواهی  وی تأ
سپرده کاالیی به منظور بهره برداری شرکت های گروه، تشریح روش های 
سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه به منظور ایجاد منافع مالی و 
افزایش ثروت سهام داران با مدیریت مناسب منابع مالی مازاد از طریق 
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، تجزیه وتحلیل صورت های 
مالی تعدادی از شرکت های زیرمجموعه و پیشنهاد روش های مالی تأمین 

مالی متناسب با شرایط آن ها در این همایش مطرح شد.

 با توجه به نیاز شرکت های گروه به آشنایی بیشتر 
با روش های نوین تأمین مالی در آینده چنین 
همایش هایی با حضور مدیران فعال شرکت های 
گروه فوالد مبارکه برگزار خواهد شد. عالوه بر این با 
معرفی روش های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، 
شرکت ها با توجه به نیاز مالی و وضعیت عملیاتی 
خود می توانند روش های تأمین مالی متناسب با 

شرایط مذکور را از بین این روش ها انتخاب کنند

فاصله ۳.5 میلیارد دالری 

تا حذف نفت از تراز تجاری کشور

به گزارش شاتا، سیدرضا فاطمی امین در همایش هفته 
استاندارد در محل سالن اجالس سران کشورهای اسالمی 
افزود: سال گذشته 48.5 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی و در 
مقابل 52 میلیارد دالر واردات برای کشور به ثبت رسید که 

کی از روند روبه رشد صادرات غیرنفتی است. حا
وزیر صمت افزود: صادرات کشور با حرکت شتابنده روبه رشد 
است و فقط 3.5 میلیارد دالر تا حذف نفت از تراز تجاری کشور 

فاصله داریم.
وی بر لزوم اقدامات عاجل و فوری در حوزه استاندارد اشاره کرد و 
گفت: در این حوزه باید بر سه اقدام تمرکز کرد که در حوزه صادرات 
غیرنفتی، هماهنگی با مؤسسات و نهادهای استاندارد دیگر 

کشورها به شدت نیاز است.
فاطمی امین ادامه داد: در این خصوص باید به استاندارد 
که  محصوالت پیچیده نظیر برخی داروها، تجهیزات و... 

کشورهای کمتری قادر به تولید آن ها هستند، توجه کرد.
وی اظهار داشت: اقدام دیگر، یکپارچگی در حوزه استاندارد 
است که در جلسه اخیر شورای عالی استاندارد مطرح و از سوی 

رئیس جمهوری نیز پذیرفته شد.
فاطمی امین بر لزوم تعامل با کشورهای طرف تجاری برای تأیید 
کید کرد و گفت: این مهم نقطه عطفی  استانداردهای یکدیگر تأ
برای کشورمان خواهد بود تا از تولیدات و صادرات منبع پایه به 
صادرات محصوالت پیچیده سوق یابیم و در همین راستا باید 

دقت و صحت برخی استانداردها اصالح شود.
وزیر صمت یادآور شد: استاندارد سه کارکرد دارد که نخستین 
آن احراز حداقل کیفیت است که بیشتر برای کاالهای نهایی 
موضوعیت دارد. وی ایجاد زبان مشترک و مدیریت دانش را از دیگر 
کارکردهای استاندارد برشمرد که همه این کارکردها در پنج سطح 

محصول، فرایند، سازمان، جامعه و زندگی موضوعیت می یابد.
وی به چالش استاندارد ترجمه ای نظیر یورو 4 و یورو 5 اشاره کرد 
و گفت: چرا نباید مرجعیت استاندارد و استاندارد بومی در کشور 
داشته باشیم؟ این یک حوزه کاری وسیع است، به طوری که 
می توان با سازوکاری حتی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها را به 
سمت تدوین استانداردها در کنار ارائه مقاالت پژوهشی سوق 

داد و در نظام رتبه بندی آنان مؤثر کرد.
تالش برای دست یابی به قدرت اقتصادی با تمرکز بر 

تدوین یک نقشه راه در حوزه تولید تجهیزات ارتباطی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با حضور در جمع فعاالن 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، بر لزوم هم افزایی در این حوزه 
برای دست یابی به نقشه راهی در خصوص تولید و صادرات 

کید کرد. تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی تأ
سید رضا فاطمی امین در این نشست با اشاره به دو کارکرد  تراز 
ارزی و تولید قدرت در زمینه صادرات یادآور شد: خوشبختانه 
در موضوع تراز ارزی صادرات غیرنفتی، در حال نزدیک شدن به 
نقطه صفر هستیم و در این خصوص باید گفت سال گذشته 48.5 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی و 52 میلیارد دالر واردات داشتیم 
که تنها 3.5 میلیارد دالر تا رسیدن به این مهم فاصله داریم که 

امیدواریم این مسئله در سال آینده محقق شود.
وی دیگر کارکرد صادرات را تولید قدرت دانست و افزود: قدرت در 
این زمینه، یعنی توانایی صادرات کاالی پیچیده و کاالیی که کمتر 

کشوری توان تولید و صادرات آن را دارد.
 فاطمی امین این مسئله را شاخص مناسب و خوبی برای 
دانش بنیان بودن صنعت و صادرات یک کشور عنوان کرد و گفت: 
در دنیا این شاخص تحت عنوان شاخص پیچیدگی شناخته 
می شود که ایران در سال 2008 رتبه 110 داشت و این رتبه در سال 
گر بتوانیم تا سال 1404 این رتبه را به کمتر  2021 به 65 ارتقا یافت و ا

از 40 برسانیم، یعنی دانش بنیان شده ایم.
وزیر صمت تمرکز بر تولید و توسعه تجهیزات مخابراتی و ارتباطی 
را یکی از مواردی دانست که کشور را به این شاخص نزدیک 
می کند و در ادامه گفت: توجه به این مسئله هم نیاز داخل را 
که فزاینده است تأمین می کند و هم شاخص های صادراتی را 

توسعه می دهد.
وی با بیان اینکه در این حوزه کارهای زیادی انجام شده است، 
افزود: هدف از برگزاری این جلسه هم افزایی با فعاالن و هسته های 
مرکزی این حوزه برای تدوین یک نقشه راه تا سال 1404 است 
و الزم است با مشارکت تمامی افراد تا نیمه آبان سال جاری که 
بناست نشست و جلسه ای در این خصوص برگزار شود، مسائل و 
راهکارهای مدنظر ارائه و طرح موضوع صورت گیرد و ما توضیح ها 

در این خصوص را بشنویم.
کمیتی یعنی  فاطمی امین در پایان از لزوم هم راستا شدن بخش حا
وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت ارتباطات با دیگر فعاالن و 
متخصصان حوزه تجهیزات و فناوری اطالعات و ارتباطات گفت و 

موفقیت در این حوزه را منوط به این هم افزایی دانست.

وزیر صمت تصریح کرد؛
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مدیر عملیات فوالد سفیددشت خبر داد:

خبر  کوتاه

حمله نظامی روسیه به اوکراین باعث شده تولید فوالد این کشور در ۹ 
ماه نخست سال جاری میالدی، 66 درصد نسبت به مدت مشابه سال 
قبل کاهش یابد. در این مدت تولید فوالد اوکراین 5.53 میلیون تن 
بوده؛ درحالی که این رقم در سال گذشته 21.4 میلیون تن بوده است. 
جنگ باعث شده کارخانه های »آزوف استال« و »آهن و فوالد ایلیچ« 
تخریب شود و عمده کاهش تولید فوالد اوکراین به تخریب این دو 
کارخانه مربوط می شود.

کشته  گزارش الجزیره، انفجار معدن زغال سنگ در ترکیه به  به 
شدن حداقل 40 معدنچی منجر شد. این انفجار در عمق 300 
متری سطح زمین در شمال ترکیه رخ داده است. معدن دولتی 
کی آماسرا« در شهر آماسرا در استان ساحلی بارتین در  »تی تی 
که  گفته است  مجاورت دریای سیاه قرار دارد. وزیر انرژی ترکیه 
گازهای  ارزیابی اولیه نشان می دهد انفجار احتماال ناشی از 
قابل اشتعال در معدن زغال سنگ بوده است.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

جنگی که فوالد اوکراین را به نابودی کشاند در انفجار معدن زغال سنگ در ترکیه ۴0 معدن کار کشته شدند

بازنگری ارکان جهت ساز استراتژیک اعم از مأموریت، 
چشم انداز، فلسفه وجودی، ارزش های سازمانی و 
مرور معیار رهبری در اظهارنامه تعالی در شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان به منظور پیاده سازی نظام های مدیریتی مبتنی بر 
سیاست های ابالغی شرکت مادر و حرکت در مسیر تعالی سازمانی 

انجام شد.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با بیان مطلب فوق 
گفت: این شرکت به عنوان عضوی از هلدینگ فوالد مبارکه با نگاه به 
کمیتی شرکت مادر در حوزه تعالی سازمانی در این راه  سیاست های حا

گام نهاده و اقدام به پیاده سازی نظام های مدیریتی کرده است.
رؤیا صابرنژاد تصریح کرد: استراتژی ها راه رسیدن به هدف را نشان 
می دهند و در این مرحله، فوالد امیرکبیر کاشان برای رسیدن به اهداف 
موردنظر خود، استراتژی های مختلف را بررسی کرده و در نظر گرفته است.

کید بر اینکه مفاد برنامه ریزی استراتژیک شرکت طی سال های  وی با تأ
گذشته با تکیه بر نخبگی و خبرگی تیم رهبری، در قالب این جلسات 
تدوین و بازنگری شده است ادامه داد: این مفاد در سال جاری به صورت 

متمرکز و مبتنی بر رویکردهای مدرن در جلسات تیم راهبردی دنبال شد 
و در نظر است به صورت پویاتر و مبتنی بر شناخت منسجم تر از محیط 

بیرون و داخل، پیگیری شود.
به گفته مدیر روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، نقشه استراتژی 
از دو بخش تشکیل می شود. بخش اول آن شامل فرایندهای ارزش افزا، 
هم افزایی در گروه و توانمندسازهاست که سازمان بر این بخش تمرکز 
بیشتری داشته تا سرمایه گذاری های الزم صورت گیرد و نتایج مطلوب به 
دست آید؛ بخش دوم شامل منظرهای ارزش و مشتری است که از جنس 

نتیجه اند و به دنبال بسترسازی های قبلی حاصل می شوند.
صابرنژاد خاطرنشان کرد: برنامه ریزی و نقشه استراتژی برای یک دوره 
سه ساله تدوین و به صورت ساالنه پایش می شود و مورد بازنگری قرار 
می گیرد. این نقشه به سازمان کمک می کند تا اهداف استراتژیک واحدها 
و حوزه های کاری مختلف را همسو با اهداف کالن به صورت منسجم و 
یکپارچه ترسیم و تحلیل کند. به بیان دیگر، نقشه استراتژی به صورت 
شماتیک، ارتباطات حوزه های مختلف و نقش و مسئولیت هر بخش 
از سازمان را به زبان ساده بیان می کند. در واقع کاربرد نقشه استراتژی، 

ایجاد یکپارچگی بیشتر میان اجزا، بخش ها و واحدهای مختلف سازمان 
است. تأثیر دیگر نقشه استراتژی، مدیریت متوازن در سطوح مختلف 

گروه به شمار می آید.
وی در بخـش پایانـی سـخنان خود اظهـار داشـت: یکـی از خصوصیات 
منحصربه فـرد ایـن سـند، تمرکـز تیـم رهبـری شـامل هیئت مدیـره، 
گروهـی از سرپرسـتان و  مدیرعامـل، مدیـران، رؤسـا و مشـارکت 
کارشناسان مرتبط در تدوین آن است. می توان گفت نقشه استراتژی 
ماحصـل اتفاق نظـر رهبـران سـازمان اسـت. فراینـد برنامه ریـزی و 
همسوسـازی راهبـردی در شـرکت فـوالد امیرکبیـر کاشـان بـا رویکـرد 
کارت امتیـازی متـوازن در ایـن شـرکت اجـرا می شـود. در همیـن راسـتا 
بر مأموریـت، چشـم انداز و ارزش هـا به عنوان ارکان جهت سـاز سـازمان 

تمرکـز می گـردد.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان اظهار امیدواری کرد 
با برنامه ها و اقدامات یادشده در این شرکت و اقدامات مشابه در سایر 
شرکت های زیرمجموعه، هم افزایی، هماهنگی و انسجام موردنظر جهت 

تحقق اهداف کالن هلدینگ ایجاد شود.

پیاده سازی نظام های مدیریتی مبتنی بر سیاست های ابالغی شرکت مادر
در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان انجام شد؛

فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری 

برمدار تولید دانش بنیان

اجـرای  از  سفیددشـت  فـوالد  عملیـات  مدیـر 
صددرصدی چندیـن پـروژه دانش بنیان در این شـرکت و 
امضای تفاهم نامه های متعدد با دانشگاه ها و پارک های 
فـوالد  شـرکت  اهـداف  پیشـبرد  بـرای  فنـاوری  و  علـم 

سفیددشت خبر داد.
ایمـان سـلیمانی اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت های داخلـی 
و به خصـوص شـرکت های دانش بنیـان درزمینـه سـاخت 
تجهیـزات و قطعـات را از مهم تریـن اسـتراتژی های شـرکت 
گرچـه پـس از وضـع  فـوالد سفیددشـت دانسـت و گفـت: ا
تحریم هـای گسـترده علیـه کشـورمان در سـال های اخیـر، 
شـرکت فوالد سفیددشـت نیز همانند بسـیاری از واحدهای 
صنعتـی درزمینـه تأمیـن قطعـات و تجهیـزات وارداتـی بـا 
مشـکالت جدی روبـه رو شـد، امـا کارکنان متخصص شـرکت 
ایـن تحریم هـا و تهدیدهـا را بـا همـکاری بـا دانشـگاه ها و 
شـرکت های دانش بنیـان بـه فرصـت و سـنگ بنـای واحـدی 

بـه نـام بومی سـازی قـرار دادنـد.
وی افـزود: بـا نیازسـنجی صورت گرفتـه از واحدهـای شـرکت 
مبنی بر رفع مشکالت سازمان و افزایش تعامل میان صنعت 
و دانشـگاه، در سـال گذشـته تفاهم نامـه ای بـا پـارک علـم و 
فناوری اسـتان چهارمحال و بختیاری و دانشگاه شهرکرد به 
امضـا رسـید و به منظـور حفـظ و افزایـش ارتبـاط بـا دانشـگاه، 
این شـرکت اقدام بـه تجهیز دفتر جهـت حضـور معاونت علم 

و فنـاوری و مدیریـت امـور شـرکت های پـارک کرد.
کـرد: اجـرای  مدیـر عملیـات فـوالد سفیددشـت تصریـح 
صددرصـدی پـروژه اجـرای سیسـتم تله متـری و اسـکادای 
چاه هـای آب آشـامیدنی، پیشـرفت 30 درصـدی عملیـات 
اجرایـی پـروژه سـاخت سـیموالتور جرثقیل هـای واحـد 
فوالدسـازی بـا مشـارکت شـرکت دانش بنیـان سـپنتا مـدار 
پایـا تراشـه، پیشـرفت 25 درصـدی پـروژه هوشمندسـازی 
نقشـه ها، مـدارک پسـت 400 بـه 33 کیلوولـت و بارگـذاری 
NFC Tag بـا مشـارکت شـرکت اختـر بـرق و  نقشـه ها در 
اسـاتید دانشـگاه شـهرکرد بخشـی از دسـتاوردهای رویکـرد 
دانش محـوری در شـرکت فـوالد سفیددشـت چهارمحـال و 

بختیـاری اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: در همیـن زمینـه اسـتفاده از خدمـات 
دانشـگاه های فنـی و حرفـه ای و امضـای تفاهم نامـه بـا سـایر 
دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری در دستور کار قرار دارد.
سـلیمانی در بخـش پایانـی سـخنان خـود گفـت: درزمینـه 
استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان اقدامات خوبی 
صورت گرفتـه، امـا ایـن اقدامـات پاسـخ گـوی تمـام نیازهای 
صنعـت نیسـت و امیدواریـم بـا هم افزایـی مشـترک در سـال 
جدیـد و سـال های پیـش رو بتوانیـم گام هـای مؤثرتـری در 
مسـیر اسـتفاده هرچـه بیشـتر از ظرفیت هـای ایـن شـرکت ها 

در سـطح اسـتان و کشـور برداریـم.

پاسخ مثبت آزمایشگاه شرکت سایپا به نمونه های 
ارسالی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

صنایع استان مواد اولیه موردنیاز خود را
 از نماینده رسمی شرکت فوالد مبارکه تأمین کنند

شرکت  مدیران  از  گروهی  بازدید  جریان  در 
خودروسازی سایپا از شرکت ورق خودرو چهارمحال 
کثری قطعات و ورق موردنیاز  و بختیاری بر تأمین حدا

کید شد. خودروسازان در داخل کشور تأ
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، بهمن 
مهراد مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری در ابتدای 
این نشست به جایگاه ویژه شرکت ورق خودرو در زنجیره ارزش فوالد کشور 
به عنوان تنها تولیدکننده محصوالت گالوانیزه خودرویی در کشور اشاره 
و تعامالت اخیر این شرکت با مجموعه های بزرگ خودروسازی کشور را 
بسیار سازنده و در راستای تسریع در روند اجرای پروژه های توسعه شرکت 

ورق خودرو توصیف کرد.

وی با بیان اینکه عزم راسخ شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بر 
کثری نیاز محصوالت گالوانیزه صنایع خودروسازی کشور  تأمین حدا
استوار است، افزود: پاسخ مثبت آزمایشگاه شرکت معظم سایپا به 
نمونه های ارسالی مایه خرسندی است و دریافت نتایج مثبت نشان از 
توانایی بالقوه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در راستای تولید 
گریدهای جدید و ویژه دارد و این مهم حاصل به کارگیری فناوری های 
نوین و تکنولوژی برتر و بهره گیری از جدیدترین استانداردهای مدیریت 

کیفیت و تالش و همت کارکنان این مجموعه است.
وی تداوم روند موفقیت در تولید گریدهای جدید محصوالت گالوانیزه 
گسترده با  در شرکت ورق خودرو را مستلزم همفکری و هم افزایی 
خودروسازان بزرگ کشور ازجمله شرکت خودروسازی سایپا دانست و 

برای طراحی و اجرای پروژه های مشترک با شرکت سایپا اعالم آمادگی کرد.
مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو اتمام موفقیت آمیز پروژه بهینه سازی 
خط تولید و تجهیز و توانمندی این شرکت برای تولید گریدهای ویژه 
برای استفاده در بدنه نمایان خودرو را نمایانگر اراده و عزم جدی شرکت 
کثری نیاز صنایع خودروسازی در حوزه  ورق خودرو برای تأمین حدا

محصوالت گالوانیزه دانست.
فلزات و ماشین آالت شرکت  ادامه، علی متدین، مدیر خرید  در 
خودروسازی سایپا از حضور و بازدید از شرکت ورق خودرو ابراز خرسندی 

کرد و ظرفیت های موجود در این شرکت را ارزشمند دانست.
وی اظهار امیدواری کرد گروه خودروسازی سایپا با تکیه بر توانایی های 

شرکت ورق خودرو   از  واردات محصوالت گالوانیزه بی نیاز شود .

دبیِر خانه صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه ضمن 
قدردانی از تعامالت شرکت فوالدگستران کرمانشاه 
با صنایع استان و به خصوص خانه صنعت و معدن 
و تجارت گفت: با توجه به ظرفیت های موجود در کرمانشاه نیاز 
است کلیه صنایع استان مواد اولیه موردنیاز خود را از نماینده رسمی 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان در این استان تأمین کنند و با گسترش 
فعالیت های خود به ایجاد اشتغال و پویایی صنایع و توسعه اقتصادی 

استان یاری رسانند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه فوالد نقش جهان، فرهاد مرزی 
که روز دوشنبه 18 مهرماه سال جاری و با حضور  در این جلسه 

شرکت های تولیدکننده سازه های فلزی و سوله در محل خانه 
صنعت و معدن و تجارت کرمانشاه برگزار شد، بر اهمیت توسعه 
همکاری های شرکت فوالدگستران کرمانشاه به منظور ارائه خدمات 
کثری در  و عرضه محصوالت فوالد مبارکه اصفهان به صورت حدا

کید کرد. استان کرمانشاه تأ
در ادامه، بهرام خدایی، مدیرعامل شرکت فوالدگستران کرمانشاه، 
گزارشی از اقدامات و فعالیت های انجام شده شرکت در این استان ارائه 
و اظهار کرد: شرکت فوالدگستران کرمانشاه به عنوان یکی از شرکت های 
زیرمجموعه هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان و نماینده رسمی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان مصمم است تمامی محصوالت دریافتی از فوالد 

مبارکه را به طور کامل در استان کرمانشاه عرضه کند و با ارائه خدماتی از 
کثری صنایع خرد  قبیل برش محصوالت، شکل دهی و فرمینگ، نیاز حدا

و متوسط کرمانشاه را تأمین سازد.
کید بر اینکه این شرکت به عنوان بازویی توانمند برای کمک به  وی با تأ
صنایع استان و ایجاد اشتغال از هیچ کوششی درخصوص تأمین نیازهای 
صنایع دریغ نخواهد کرد و در کنار صنایع استان خواهد بود، اضافه 
کرد: این شرکت با داشتن انواع خطوط برش سبک و سنگین، دستگاه 
فرمینگ تولید انواع ورق های کرکره سینوسی و ذوزنقه ای، دستگاه تولید 
H به صورت اتوماتیک و دستگاه زیر پودری و گیوتین های 3 و 6 متری 

آماده ارائه خدمات به صنایع این استان است.

در جلسه مشترک مدیران شرکت های ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و خودروسازی سایپا و مطرح شد:

دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه:

 شـرکت فـوالد امیرکبیـر کاشـان به عنـوان عضـوی از 
هلدینـگ فـوالد مبارکـه بـا نـگاه بـه سیاسـت های 
کمیتی شـرکت مادر در حوزه تعالی سـازمانی در  حا
این راه گام نهاده و اقدام به پیاده سازی نظام های 

مدیریتـی کرده اسـت

پاسخ مثبت آزمایشگاه شرکت معظم سایپا به 
نمونه های ارسالی مایه خرسندی است و دریافت 
شرکت  بالقوه  توانایی  از  نشان  مثبت  نتایج 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در راستای تولید 
گریدهای جدید و ویژه دارد و این مهم حاصل 
به کارگیری فناوری های نوین و تکنولوژی برتر و 
بهره گیری از جدیدترین استانداردهای مدیریت 
کیفیت و تالش و همت کارکنان این مجموعه است

شرکت فوالدگستران کرمانشاه به عنوان یکی از 
فوالد  آتیه  هلدینگ  زیرمجموعه  شرکت های 
فوالد  شرکت  رسمی  نماینده  و  نقش جهان 
مبارکه اصفهان مصمم است تمامی محصوالت 
دریافتی از فوالد مبارکه را به طور کامل در استان 
کرمانشاه عرضه کند و با ارائه خدماتی از قبیل برش 
کثری  محصوالت، شکل دهی و فرمینگ، نیاز حدا

صنایع خرد و متوسط کرمانشاه را تأمین سازد

www.irasin.ir
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       بـــــــــــــــازار

بحران انرژی اروپا فرصتی برای صادرات انرژی سبز استرالیا

خبــــــــــــــــر       

کارشناسان استرالیایی بحران انرژی در اروپا فرصت بزرگی به  به نظر 
کشورهای اروپایی  استرالیا برای صادرات بیشتر انرژی سبز می دهد. 
در بحبوحه بحران انرژی در حال افزایش منابع انرژی تجدیدپذیر 
کاهش  هستند. این کشورها همچنین به دنبال راه هایی برای 
گاز خود هستند تا برای هوای سردتر  کردن ذخایر  مصرف انرژی و پر 
و قطع هرگونه منابع انرژی روسیه آماده شوند و این امر فرصت خوبی 
برای افزایش صادرات انرژی های سبز استرالیاست.

خبر کوتاه

اقتصاد چین باید دو برابر شود

اقتصاددانان می گویند که تعهد مجدد شی جین پینگ رئیس  جمهوری 
چین برای تبدیل کشورش به یک کشور توسعه یافته تا سال 2035 به 
معنای دو برابر شدن اندازه اقتصاد نسبت به سطوح سال 2020 است که 
با توجه به مسیر رشد کندتر کشور، هدفی چالش برانگیز است. شی در 
گزارش خود به کنگره حزب کمونیست گفت که سرانه تولید ناخالص 
داخلی یک »جهش جدید و عظیم« برای رسیدن به سطح یک کشور 
توسعه یافته تا سال 2035 خواهد داشت.
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>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/07/23

1401/07/24

1401/07/25

1401/07/26

1401/07/27

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

شنبهچهارشنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

گهی: مناقصه عمومی )یک مرحله ای( گهی:نوع آ نوع آ
گهی: انجام خدمات مربوط به پسمانداری، اخذ مجوزهای ورود و ترخیص  موضوع آ

تجهیزات، پرتوزا و پروانه های اشتغال به کار از سازمان انرژی اتمی در شرکت فوالد مبارکه
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد نسبت به انجام خدمات مربوط به  متن آ
پسمانداری، اخذ مجوزهای ورود و ترخیص تجهیزات، پرتوزا و پروانه های اشتغال به کار از 
سازمان انرژی اتمی در شرکت فوالد مبارکه اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های توانمند و 
متخصص در زمینه موضوع فراخوان دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه ضمن ارائه نامه 

اعالم آمادگی، نسبت به ارسال مدارک و مستندات بر اساس موارد زیر اقدام نمایند.
مدارک موردنیاز:
1. تجربه و سوابق مشاور

2. توان مالی مشاور شامل صورت مالی حسابرسی شده
3. حسن سابقه در کارهای قبلی مرتبط با موضوع مناقصه

4. توان فنی، پشتیبانی، سیستم مدیریتی کارشناسی و اجرایی )چارت سازمانی( به همراه 
رزومه و سوابق، توان تجهیزاتی، ماشین آالت

5. گواهینامه سالمت ایمنی از اداره کار
نحوه دریافت مدارک: شرکت های محترم می توانند مدارک خود را ایمیل یا پست کنند 
و همچنین پس از ارزیابی توسط کارفرما و در صورت کسب امتیاز الزم امکان دریافت اسناد 

مناقصه را خواهند داشت.
مهلت ارسال مدارک: کلیه متقاضیان در صورت تمایل الزم است تا تاریخ 1401/08/10 

نسبت به ارسال اسناد و مدارک اقدام نمایند.

نحوه ارسال مدارک: شرکت های محترم می توانند اسناد و مدارک خود را به آدرس 75 
کیلومتری جنوب غربی اصفهان، مبارکه صندوق پستی 161-84815 مبارکه، واحد قراردادهای 
خرید و همچنین ارسال رزومه کاری به ایمیل gmail.com@asadzadehomid309 اقدام 

نمایند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر بازرگانی با خانم 
هادی به شماره تلفن 03152733599 و اطالعات فنی با آقای اسدزاده به شماره تلفن 
09010039119 و اطالعات سیستمی با آقای شایان به شماره 03152733397 تماس حاصل 

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

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی:  مناقصه عمومی )یک مرحله ای( نوع آ
گهی: تهیه مصالح، راهبری و نگهداری و تعمیرات سیستم های روشنایی،  موضوع آ

تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش شرکت فوالد سبا
شماره درخواست: 48559899

گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت شناسایی پیمانکاران توانمند  متن آ
در زمینه نگهـداری و تعمیـرات سیسـتم های تهویـه، سـرمایش و گرمایش شـرکت فوالد 
سـبا مناقصه عمومـی یک مرحلـه ای برگـزار کند؛ لـذا از کلیـه شـرکت های توانمنـد در این 

زمینه دعوت به همکاری و ثبت نام می نماید.
مدارک موردنیاز:

)pdf1.  صالحیت ایمنی پیمانکاران، آخرین اطالعات ثبتی شرکت، )در قالب
)pdf 2.  توان مالی، توان تجهیزاتی، توان اجرایی و مدیریتی )در قالب

نحوه دریافت مدارک: دریافت مدارک از طریق پست الکترونیکی به آدرس
a.yazdkhasti@msc.ir 

مهلت ارسال مدارک: از روز دوشنبه1401/7/25تا روز جمعه 1401/8/4

نحـوه ارسـال مـدارک: ارسـال مـدارک به صـورت پسـت الکترونیکـی بـه آدرس
a.yazdkhasti@msc.ir 

اطالعات تماس با کارشناس: علی یزدخواستی واحد امور قراردادها به شماره 
0315273262 و واحد فنی سبا احمد سلیمانی 09010039456

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

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی:  فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
گهی: انجام عملیات طراحی، خرید، دمونتاژ، مونتاژ، نصب، تست و راه اندازی  موضوع آ

فیلترهای خودشوینده
شماره درخواست: 48487599 و 484921153

گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد انجام عملیات طراحی، خرید، دمونتاژ،  متن آ
مونتاژ، نصب و تست و راه اندازی فیلترهای خودشوینده سایت آبی ریخته گری مداوم در ناحیه 
فوالدسازی را از طریق پیمانکاران توانمند در این زمینه و با برگزاری مناقصه دومرحله ای به 

انجام رساند، لذا از کلیه شرکت های توانمندی که دارای شرایط فرم ارزیابی مندرج در سایت 
فوالد مبارکه هستند دعوت به همکاری می گردد.

مدارک موردنیاز:تکمیل و ارسال نسخه الکترونیکی سوابق کاری، مدارک و مستندات 
مطابق بخش بندی صورت پذیرفته در فرم ارزیابی کیفی.

نحوه دریافت مدارک: 1 - سایت شرکت فوالد مبارکه )www.msc.ir(؛ 2- خرید و 
کیفی پیمانکاران؛  تأمین کنندگان؛ 3-قراردادهای خرید؛ 4 -پرسشنامه های ارزیابی 

EPC 5 - پیمانکاران 

کثر تا تاریخ 15 / 08 / 1401 مهلت ارسال مدارک: حدا
نحوه ارسال مدارک: در قالب CD به آدرس 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان 
صندوق پستی 161 مبارکه، شرکت فوالد مبارکه، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، واحد 

قراردادهای توسعه
اطالعات تماس با کارشناس: 3094 0315273 عابدینی

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: مزایده نوع آ
گهی: فروش سرباره LF شرکت فوالد مبارکه موضوع آ

شماره درخواست: 1401400077
گهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد سرباره LF خود را از طریق مزایده  متن آ

عمومی به فروش برساند. 
LF موارد مزایده: سرباره

مدارک موردنیاز: اسناد مزایده
نحوه دریافت مدارک: عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت تهیه لیست 

اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
اقدام نمایند.

مهلت ارسال مدارک: 22 / 08 / 1401
کثر از  نحوه ارسال مدارک: پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهاد های خود را حدا
خ 1401/08/22  به آدرس اصفهان ،کیلومتر 75 جنوب غربی،  ساعت 11 تا 12 یک شنبه مور
شرکت فوالد مبارکه، ورود از درب زرین شهر، ساختمان مرکزی به نماینده فروش اقالم مازاد 

تحویل نمایند.
گفتنــی اســت بــه پیشــنهاد هایی کــه بعــد از تاریــخ مذکــور ارائــه شــود ترتیــب اثــر داده 

نخواهــد شــد.
- پیشنهاد های واصله در روز دوشنبه 1401/08/23 در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و 

صورت جلسه خواهد شد.
- بازدید د ر تاریخ 1401/08/18 دریک نوبت، رأس ساعت 9 صبح در محل فوالد سبا با مکانیسم 

داخلی انجام می گیرد.
اطالعات تماس با کارشناس: محمدجواد بهرامی 03152735218

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی:   مناقصه عمومی )یک مرحله ای( نوع آ
گهی: خرید کود دامی )رطوبت زیر 25 درصد و ماده آلی باالی 25 درصد( موضوع آ

شماره درخواست: 48560422
گهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد کود دامی )رطوبت زیر 25 درصد و  متن آ
ماده آلی باالی 25 درصد( را از طریق مناقصه عمومی تأمین کند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و 
حقوقی که توانایی تأمین کاالی موردنیاز و ارائه ضمانت نامه بانکی را دارند تقاضا می گردد نسبت 

به تکمیل و ارسال فرم های مربوطه از طریق سایت شرکت فوالد مبارکه اقدام نمایند.

مدارک موردنیاز:
1. ضمانت نامه

2. پیشنهاد قیمت
ک و مهرشده شامل  گانه ال کت های جدا نحوه دریافت مدارک: پیشنهادها باید در پا
کت ج( و با ثبت شماره مناقصه و شرح مناقصه بر  کت الف( و پیشنهاد قیمت )پا تضمین )پا
ک ومهرشده قرار داده شده و ارسال  کت ال کت ها باشد و همه آن ها در یک پا روی هر یک از پا

گردد.

مهلت ارسال مدارک: 1401/08/09
کثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/08/09 به آدرس اصفهان،  نحوه ارسال مدارک: حدا

کیلومتر 75 جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه، قسمت خرید مواد مصرفی رسیده باشد.
اطالعات تماس با کارشناس: جهت کسب اطالعات بیشتر با سعید وکیلی تلفن 

03152735113 و یا پست الکترونیک sa.vakili@msc.ir حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

بورس

مقــدار عرضه)تن(

350020

3000

8000

361020

مقــدار تقاضا )تن(

350130

6600

9800

366530

مقــدار معامله شــده )تن(

350020

3000

8000

361020

یال بــازای كیلوگرم( قیمــت )ر

155787

273387

310521

یــخ تحویل تار

ر ذ آ

ر ذ آ

ی د

یخ 1401/07/25 گــزارش عرضــه، معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تار

نماد

HR

G

P

محصول

گرم

گالوانیزه

رنگی

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

5 04 0
5 020
5 0 0 0

4 9 8 0
4 9 60
4 94 0
4 920
4 90 0

48 8 0
4860
484 0

کبر گل بو، مدیرعامل شـرکت ایریسا در گفت وگو با  ا
ویکردهـای شـرکت ایریسـا در تحـول  دنیـای اقتصـاد ر
دیجیتـال، برنامه هـای توسـعه ای، ارتبـاط بـا دانشـگاه و 

صنعت را تشریح کرد.
تحول دیجیتالی:

شـرکت ایریسـا به دلیل اینکـه از همـان ابتـدا در حـوزه صنایع 
معدنـی فعالیـت کـرده، به هیچ وجـه بـا حـوزه معدنـی بیگانه 
نیسـت و اتفاقا دیجیتالی کردن معـادن را بـرای کارفرماهای 
خـود در حـوزه صنایـع فـوالدی آغـاز کـرده اسـت. به عنـوان 
مثال، اتصال برخی معادن به فوالدسازها، از پنج سال پیش 
گن ها امکان پذیر شده  مکانیزه شده و ردیابی کامیون ها و وا
اسـت. فوالد مبارکه به عنـوان یکـی از مشـتریان مـا از این نوع 
خدمـات بهره منـد اسـت. بـرای دسـت یابی بـه بارنامه هـای 
الکترونیکـی تفاهم نامه هایـی را بـا معاونـت حمل ونقـل 
ریلـی، وزارت راه و شهرسـازی و راه آهـن جمهـوری اسـالمی 
ایران امضـا کردیم کـه در آینـده ای نزدیک بتوانیـم بارنامه ها 
را به صـورت الکترونیکـی دریافـت کنیـم. این هـا تنهـا بخـش 
کوچکی از پـازل بزرگ تحـول دیجیتال در معادن اسـت. یکی 
از مسـائل اصلـی معدنـکاری هوشـمند، رهگیـری و ردیابـی 
هوشـمند ماشـین آالت اسـت کـه تحقیقـات کافـی در ایـن 
زمینـه صـورت گرفتـه و پروژه هایـی نیـز انجـام شـده اسـت. 
همچنین در حـوزه مشـاوره حوزه تحـول دیجیتالـی معادن، 
پروژه هایـی را بـا مشـتریان خـود تـا بخـش شناسـایی قلمـرو 
پیـش برده ایـم. در حـوزه داده هـای معدنی نیـز دو معـدن در 
حال فعالیـت هسـتند کـه سیسـتم ها و شـبکه های ایریسـا و 
حتـی در بخش هایـی از معـدن، نظـام اتوماسـیون ایریسـا در 
حال انجـام امور اسـت. مجتمع معدنـی و صنعتی سـنگان و 
سنگ آهن سنگان دو مشتری ایریسـا در این حوزه هستند. 
رویکـرد مـا نیز توسـعه ایـن سیسـتم ها بـا ارائـه خدمات بـه روز 

در بخـش معـدن اسـت.
دانشگاه و صنعت:

خ داده  کـه طـی سـال های اخیـر ر اتفـاق بسـیار خوبـی 
کـه  کرده انـد  کـه دانشـگاه ها هـم درک  اسـت ایـن اسـت 
کـز  بایـد آموزش هـا را به صـورت کاربردی تـر پیـش ببرنـد. مرا
کـه  کـزی هسـتند  فنـی مرا آزمایشـگاه های  و  تحقیقاتـی 
دانشـگاه ها بـرای ایـن امـر تـدارک دیده انـد. مـا در دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان، تحقیقـات روی انقـالب صنعتـی 4 را 
شـروع کردیـم و در حـال تجهیـز یـک آزمایشـگاه بسـیار مدرن 
و مجهـز بـرای دانشـجویان و پژوهشـگران هسـتیم تـا بـه 
ایـن واسـطه، پژوهشـگران بتواننـد آنچـه را در دانشـگاه 
فرامی گیرنـد در ایـن آزمایشـگاه مـورد بررسـی قـرار دهنـد و 
بـه مرحلـه پایلـوت برسـانند. از طـرف دیگـر، تأسـیس مرکـز 
فنـاوری و نـوآوری در دانشـگاه تهـران در دسـتور کار اسـت 
کـه کلنگ زنـی آن انجـام شـده اسـت. شـرکت فـوالد مبارکـه، 
ایریسـا و دانشـگاه تهران، مشـترکا در حـال تکمیل ایـن پروژه 
هستند تا به یک مرکز بسیار مدرن و مجهز برای پژوهشگران 
و دانشـجویان عالقه منـد بـه موضـوع تحـول دیجیتالـی در 
معـدن و صنایـع معدنـی تبدیـل شـود. همچنیـن ایریسـا از 
طریـق دانشـگاه های مختلـف در حـال برگـزاری رویدادهـای 
مختلـف تکنولـوژی اسـت. از طریـق سـه رویـدادی کـه برگـزار 
شـده پروژه هـا و تیم هـای زیـادی مـورد اسـتقبال گرفته انـد و 

در حـال فعالیـت هسـتند.
برنامه های توسعه ای ایریسا:

شـرکت ایریسـا بـرای افزایـش رضایـت مشـتریان برنامه هـای 
خوبی را پیش بینی کرده اسـت. یکـی از برنامه هـای ما ایجاد 
پیشخوان خدمات فناوری اطالعات به نام »همیار ایریسا« 
به عنوان یکی از شرکت های تابعه است. این شرکت در آینده 
نه چندان دور افتتاح خواهد شـد. تمام مشـتریان ایریسـا در 
تمام نقاط کشـور می تواننـد از خدمات این شـرکت بهره مند 
شـوند. همچنیـن بـا توجـه بـه رویکردهـای جدیـد در حـوزه 
پلتفرم، ایریسـا قصـد دارد به عنـوان مرجع فنـاوری اطالعات 
و اتوماسـیون صنعتی با رویکرد تحول دیجیتال، یک پلتفرم 
کامـل ایجاد کنـد تا تمـام فعـاالن این حـوزه بتواننـد خدمات 
خـود را ارائـه بدهنـد. ایـن یـک هـدف بلندپروازانـه اسـت کـه 
بـرای سـه سـال آینـده برنامه ریـزی شـده اسـت. بخش هـای 
کمی از زیرساخت های این پلتفرم در حال آماده سازی است 
و در حـال تکمیـل ایـن پلتفـرم هسـتیم. برنامـه ای بـرای یک 
ایجـاد دیتاسـنتر پشـتیبان بـرای مشـتریان خـود در اصفهان 
تدویـن کرده ایـم تـا قطـب دیتاسـنتر کشـور باشـد و بتوانـد 
در آینـده خدمـات فضـای ابـری، پشـتیبانی و دیتاسـنتر بـه 

مشـتریان ارائـه دهـد.

تحول دیجیتالی، معدنکاری هوشمند، 

توسعه و ارتباط با دانشگاه و صنعت

رویکرد شرکت ایریسا؛
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 فوالد به دلیل ترکیب منحصربه فرد، استحکام، شکل پذیری، تطبیق پذیری، 
قابلیت بازیافت و هزینه کم، سهم عمده ای در صنعتی شدن جهانی اخیر داشته 
است. در حال حاضر، تولید جهانی فوالد عمدتا توسط سنگ آهن حاصل از 
ذخایر با عیار باال هماتیت، گوتیت و مگنتیت )Fe3O4( پشتیبانی می شود. در میان این منابع 
آهن، منابع مگنتیت بر تولید آهن غالب بوده اند، زیرا می توان آن ها را به آسانی از طریق خرد 
کردن، آسیا کردن و تغلیظ با روش های مغناطیسی فراوری و به کنسانتره های قابل فروش ارتقا 

داد.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی در صنعت فراوری سنگ معدن آهن، به تجهیزاتی که بتواند عملکرد 
مناسبی در جداسازی کنسانتره از باطله داشته باشد توجه زیادی می شود. در سال های اخیر 
کننده ها که اخیرا معرفی شده  کننده های متفاوتی طراحی و ساخته شده اند و  یکی از این جدا جدا
 low-intensity pneumatic planar( کننده مغناطیسی مسطح پنوماتیکی با شدت کم جدا

کننده در شکل 1 نشان داده شده است. magnetic separator( است. این جدا
 PMS از یک محفظه غیرمغناطیسی با یک محفظه جداسازی داخلی دایره ای، یک ورودی 
تغذیه، و درگاه های خروجی کنسانتره و باطله تشکیل شده است. محفظه جداسازی بین 
دیسک های دوار با آهن رباهای ثابت تعبیه شده قرار می گیرد که به طور متناوب با بخش های 

ک خشک توسط هوای تحت فشار  جداسازی خالی قرار دارند. در طول عملیات جدایش، خورا
با سرعتی از پیش تعیین شده به محفظه جداسازی منتقل می شود، جایی که ذرات مغناطیسی 
بازیابی شده و از ذرات غیر مغناطیسی جدا می شوند. سیستم انتقال پنوماتیک PMS شامل یک 
محرک اصلی، سیستم تغذیه، منطقه اختالط و شتاب، منطقه انتقال و منطقه جداسازی گاز- 

جامدات است.
محفظه جداسازی PMS را می توان به چهار بخش تقسیم کرد. این بخش ها و نیروهای غالب موجود 
در بخش های مختلف PMS در طول عملیات در شکل 2 نشان داده شده است. نیروی مغناطیسی 
و جریان های گردابی در تمام بخش های PMS وجود دارد. نیروهای عملگر در داخل PMS در طول 

عملیات در جدول 1 ارائه شده است.
نتایج نشان داده است که زمانی که اندازه ذرات کوچک تر می شوند، به طورکلی میزان بازیابی و عیار 
آهن کاهش پیدا می کند. همان طور که در شکل 3 مشاهده می شود با کاهش p80 از 106 به 20 
میکرون بازیابی آهن حدود 30 درصد کاهش یافته است. عیار آهن در ابتدا با کاهش اندازه ذرات روند 
افزایشی دارد و سپس با کاهش شدید در میزان عیار مواجه شده است؛ بنابراین می توان به این نکته 

کننده PMS برای جدایش ذرات کوچک تر از 20 میکرون مناسب نیست. اشاره کرد که جدا
کننده  کننده های مغناطیسی دیویس تیوب )DT( و جدا کننده PMS با جدا عملکرد جدا

مغناطیسی درام )DMS( مقایسه شده است. مطالعات نشان می دهد که عملکرد PMS در مقایسه 
با عملکرد DT از نظر راندمان جرمی و عیار کنسانتره مطلوب است، بااین حال، کنسانتره PMS حاوی 
گرچه آزمایش های DT برای دهه ها برای محک زدن  عناصر ناخالصی کمی بیشتر از DT است. ا
کثر بازیابی ها و عیارهای نظری سنگ معدن مگنتیت مورد استفاده قرار گرفته اند، آزمایش ها  حدا
معموال بر روی جرم های نمونه کوچک )کمتر از 50 گرم( در فرایندهای ناپیوسته انجام می شوند. این 
بدان معنی است که هرگونه خطا در روش نمونه گیری منجر به اطالعات گمراه کننده خواهد شد. از 
سوی دیگر، آزمایش های PMS معموال بر روی نمونه های بزرگ تر )معموال بیشتر از 2000 گرم( در یک 
فرایند پیوسته انجام می شوند. این امر صحت نمونه معرف را در مقایسه با DT تضمین می کند و در 
نهایت نتایج مربوطه عملیاتی بیشتری را از نظر بازیابی ها و عیارهای کنسانتره ارائه می دهد. 
کننده PMS با DMS نشان می دهد که PMS کنسانتره مگنتیت حاوی آهن  همچنین مقایسه جدا

و مگنتیت باالتر با ذرات گانگی کمتر از DMS تولید می کند.
 DT کننده های  یافته های مطالعات نشان می دهد که PMS می تواند به طور بالقوه جایگزین جدا
)در مقیاس آزمایشگاهی( و DMS شود، به ویژه در مناطق خشکسالی و دورافتاده که کمبود آب 
به طور بالقوه   می تواند مانع از کاربرد اقتصادی فناوری های بهره برداری تر برای فراوری کانی 

مگنتیت   شود.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

تسال؛ خالق برق بی سیم گرافن و تکنولوژی ظریف کربنی

نام تسال در زمینه علم فیزیک، برق و الکترونیک بسیار مهجور مانده 
است. این دانشمند بزرگ در بین افراد جامعه شناخته شده، اما به اندازه 
گر در  همان زمان حیات به اختراعات  ادیسون از او قدردانی نمی شود. ا
کــرده بــود. او  او اهمیت مــی دادنــد، دنیا بسیار بیش از امــروز پیشرفت 
کرد،  توانایی تولید برق بی سیم و ارســال آن به نقاط مختلف  را ایجاد 
فعالیت های ابتدایی فناوری وای فای را انجام داد و حتی کوشید ماشین 
زمان بسازد و در این زمینه به نتایج هم رسید.

ترکیب  قوی ترین  به عنوان  که  است  تکنولوژی هایی  از  یکی  گرافن 
کشف شده شناخته می شود. این ماده با وجود سبکی فوق العاده ای 
که دارد، 100 تا 300 برابر محکم تر از فوالد است و ماده ای مناسب برای 
تولید جلیقه های ضدگلوله و حتی هواپیما محسوب می شود. عالوه بر 
این بهترین هادی گرما و الکتریسیته است و در سلول سوخت هیدروژنی 
هم کاربرد دارد. گرافن حتی به عنوان یک ماده ضد سرطان هم شناخته 
می شود؛ اما بزرگ ترین چالش، تولید انبوه آن به صورت خالص است.

مدیریت دانش در توسعه محصول

مدیریت چرخه عمر محصول یک دیسیپلین کامال 
جاافتاده است و برای پشتیبانی از آن، به مدیریت دانش 

چرخه عمر محصول نیاز است. 
چرخه عمر یک محصول یک فرایند مدیریتی است که از زمان 
ج شدن از رده را شامل می شود. در گذشته  طراحی اولیه تا خار
برای پشتیبانی از مدیریت چرخه عمر محصول از سیستم های 
داده ای مشترک استفاده شده و گام های بزرگی در این زمینه 
برداشته شده است. در همین خصوص، گام های مشابهی را 
می توان در استفاده از رویکردهای مدیریت دانش در توسعه 

محصول برداشت.

ابزارها و رویکردهای مورداستفاده در مدیریت دانِش 
چرخه عمر محصول

 )Community of practice( به جای انجمن های خبرگی
باید از انجمن های محصول )Community of product( استفاده 

کرد.
به جای تکنیک به روش ها )Best practice( باید از تکنیک 

بهترین طراحی ها )Best Design( استفاده کرد.
از دانش حاصل از بازخورد مشتری باید برای طراحی مجدد 

محصول استفاده  شود )دانش از مشتری(.
دانش باید در طول زنجیره ارزش محصول جریان پیدا کند.
دانش کلیدی در فرایند توسعه محصول »دانش چرایی« است؛ 
چرا محصول به این شکل طراحی شده است؟ چرا بازاریابی چنین 
رویکردی را در پیش گرفته است؟ چرا محصول نسبت به نسخه 
قبلی، تغییرات زیادی داشته است؟ چرا در ارائه خدمت 

اشتباهاتی رخ داده است؟
درخت  به جای  محصول،  عمر  چرخه  دانش  مدیریت  در 
حوزه های دانش، از درخت محصول استفاده می شود. گزارش 
A3 جایگزین تکنیک یادگیری بعد از اقدام )AAR( خواهد شد. 
که توسط تویوتا برای بررسی و  A3 فرایندی است  گزارش 
مستندسازی یادگیری در مورد شکست محصول و بهبود 
محصول طراحی شده است و ساختاری برای شناسایی، تجزیه و 
تحلیل و حل یک مشکل ارائه می دهد. یکی از قابلیت های 
سازمان های محصول محور، توانایی آن ها در استفاده یا استفاده 

مجدد از دانش در سراسر فرایند توسعه محصول است.
چند اصل مهم مدیریت دانش برای توسعه محصول
در این قسمت به چند اصل مدیریت دانش برای توسعه محصول 

می پردازیم:
باید به دانش هم به عنوان مواد اولیه و هم محصول نهایی 
توجه داشت. این نگاه منجر به تولید هم زمان دانش و محصول 

می شود. در واقع خروجی توسعه محصول، دانش است.
باید توجه داشت که دانش قابل اجرا در فرایند توسعه 
سازمان باید برای توسعه محصول از تکنیک های شناسایی، 

خلق، ذخیره سازی، تسهیم و به کارگیری دانش استفاده کند.
دانِش موردنیاز برای موفقیت فرایند توسعه محصول 
شامل درک عمیقی از عالیق و ترجیحات مشتریان )دانش درباره 

مشتری( است.
برنامه ریزی برای فرایند توسعه محصول باید به گونه ای 
کثر یادگیری در زمان قبل از اجرا باشد. )تکنیک  انجام شود تا حدا
Peer Assist( این یک اصل مهم برای توسعه محصول جدید 
است و بیانگر این است که شرکت در مراحل ابتدایی توسعه 
محصول باید به جمع آوری اطالعات و دانش بپردازد تا در 

گام های بعدی از این دانش به صورت بهینه استفاده شود.
مکانیسم جست و جو و شناسایی دانش باید در فرایند 
تولید محصول وجود داشته باشد تا در صورت لزوم، از دانش 

استفاده شده، مجددا استفاده شود.
موضوع توسعه محصول، درباره دانش است؛ یعنی خلق 
امکان های جدید، از راه ترکیب مجموعه ای از دانش های 
مختلف. با این تفاسیر در یک سازمان محصول محور، تمرکز بر 
روی دانش محصول، بهبود محصول و طراحی محصوالت 
سازمان های  از  ملموس  نمونه  یک  دارد.  قرار  جدید 
محصول محور می تواند کارخانه های تولیدی و دپارتمان های 
توسعه و بهبود محصوالت و خدمات باشند. آن ها ایجاد 
شده اند تا طراحی کنند، بسازند و تولید کنند و رویکرد مدیریت 
دانش آن ها تماما در خصوص توسعه و بهبود محصوالت 
پیشین و جمع آوری ایده های داخلی و خارجی برای طراحی 

محصوالت جدید است.
www. prokm.ir:منبع       

 Fortinet کد اثبات مفهوم برای یک آسیب پذیری بحرانی در برخی محصوالت
منتشر شد که مهاجمان به طور فعال در حال بهره برداری از آن هستند و به همین 

دلیل، کاربران باید هرچه سریع تر وصله های مرتبط با آن را اعمال کنند.
این آسیب پذیری که با شناسه CVE-2022-40684 مشخص می شود، از نوع خنثی کننده احراز 

هویت است و FortiOS، FortiProxy و FortiSwitchManager را تحت تأثیر قرار می دهد.

 ،HTTP)S (آسیب پذیری مذکور به یک مهاجم از راه دور امکان می دهد که از طریق درخواست های
فعالیت های مخربی روی واسط مدیریتی انجام دهد و بهره برداری موفق از آن به مثابه ارائه دسترسی 
کامل به مهاجم برای انجام هر کاری بر روی سیستم آسیب پذیر است که شامل تغییر پیکربندی های 

شبکه، افزودن کاربران مخرب و قطع ترافیک شبکه می شود.
The Hacker News :منبع خبر  

محققان امنیتی در شرکت WithSecure که پیش تر بانام F-Secure شناخته 
ک در جزء OME از  می شد، جزئیات مربوط به یک آسیب پذیری خطرنا
Microsoft Office 365 را منتشر کرده اند که می تواند محتوای ایمیل کاربران را 

در اختیار عوامل تهدید قرار دهد.
OME قابلیت رمزنگاری پیام ها را در Microsoft Office 365 فراهم می کند و سازمان ها از آن برای 

ارسال ایمیل های داخلی و خارجی به صورت رمزنگاری شده استفاده می کنند.
OME از روش پیاده سـازی رمزنـگاری ECB یـا Electronic Codebook اسـتفاده می کنـد، ولـی 
بنابر اظهـارات محققان امنیتـی، ایـن روش موجب افشـای اطالعات سـاختاری اصلـی از پیام ها 

می شـود. به این ترتیـب عامـل تهدیـد بـا دسترسـی بـه تعـداد کافـی از ایمیل هـای OME می تواند 
از ایـن اطالعـات بـرای حـدس زدن و اسـتنتاج کـردن بخشـی از محتـوای پیام هـا و یـا کل آن هـا 

اسـتفاده کنـد.
در حال حاضر شرکت Microsoft، برنامه ای برای کاهش مخاطرات ناشی از این آسیب پذیری یا 
برطرف کردن آن ندارد؛ بنابراین تیم های امنیت باید استفاده از OME را فورا متوقف کنند؛ ولی این 
اقدام نیز مخاطرات ناشی از دسترسی مهاجم به ایمیل هایی را که پیش تر، با سرویس مذکور رمز 

شده اند کاهش نمی دهد.
ComputerWeekly.com :منبع خبر     

Fortinet انتشار کد اثبات مفهوم برای آسیب پذیری بحرانی در محصوالت 

Microsoft Office 365 انتشار جزئیات یک آسیب پذیری خطرناک در

امنیت سایبری 

شکل 2: نیروهای غالب در بخش های مختلف PMS در طول عملیات

یابی آهن. جدول 1: نیروهای غالب که در اتاق جداسازی PMS عمل می کنندشکل 3: عملکرد PMS به عنوان تابعی از باز

PMS شکل 1: تجهیز آزمایشگاهی و اجزای تشکیل دهنده جداکننده

 تکنولوژی نوین برای جدا کردن آهن مگنتیتی
کننده مغناطیسی مسطح پنوماتیکی با شدت کم؛ جدا
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نکاتی برای سالمندان 
مبتال به ام اس و نگهداری آن ها

 اجتمـــــا             عـــــــی

تداخالت دارویی، رایج ترین علل بروز عوارض ناخواسته اقسام مختلف گریه نوزاد و معانی آن ها

دارند  توجه  به  نیاز  که  هنگامی  یا  و  درد  گرسنگی،  هنگام  نـــوزادان 
کردن  که او توانایی صحبت  گریه برای نوزاد تا زمانی  گریه می کنند. 
نداشته باشد تنها روش برقراری ارتباط محسوب می شود. در نگاه اول 
گروهی از  گریه های نوزادان یکسان به نظر می رسند، اما  همه اقسام 
محققان در مطالعه ای، پنج صدای مختلف هنگام گریه کودک کشف 
یا  خستگی  گرسنگی،  هستند:  مشخصی  معانی  دارای  که  کرده اند 
ناراحتی، نیاز به باد گلو، نفخ شکم و خواب.

یکی از رایج ترین علل بروز عوارض ناخواسته دارویی، تداخالت دارویی 
کثرا در اثر خوددرمانی و مصرف خودسرانه داروها به وجود  که ا هستند 
می آید. رژیم غذایی نیز در اثربخشی داروها تأثیر دارد و می توانند سبب 
بــروز تداخل دارویــی شــود. مثال مصرف فــراورده هــای لبنی مانند شیر بر 
روی اثربخشی بعضی از آنتی بیوتیک ها و مکمل های آهن اثر منفی دارد 
کاهش  داروهـــای  مصرف  کنار  در  شیرین بیان  زیــاد  میزان  مصرف  یا  و 
فشارخون، سبب اختالل در عملکرد صحیح این داروها می شود.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله محسن بهرامی 
و داود قاسمی شاغل در مجتع فوالد سبا و حمیدرضا 
سلیمانی شاغل در خدمات عمومی در غم درگذشت 
پدر   و سعید علیزاده شاغل در مجتمع فوالد سبا در غم 

درگذشت خواهر به سوگ نشستند.
همچنین همکار بازنشسته شادروان احمد غفاری پور، 
به علت سکته قلبی 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 

ِک خاطراِت غلط در مورِد یک شمایِل  پدیده اشترا
فرهنگی خاص را »اثِر دیدارِی ماندال« می نامیم. ما 
خیلی وقت ها یک خاطره قدیمی در ذهنمان داریم 
که اصال شبیه آنچه واقعا اتفاق افتاده نیست. ما مطمئنیم که تصویر 

ذهنی مان درست است، اما ممکن  است در اشتباه باشیم.
این یک اتفاق رایج است و خیلی از مردم چیزهایی را به یاد می آورند که 
دقیقا به آن صورتی که آن ها یادشان می آید اتفاق نیفتاده اند. اما قضیه از 
جایی جالب تر می شود که بفهمیم آدم های زیاد دیگری هم هستند که آن 
اتفاق را درست مثل ما به خاطر دارند؛ یعنی خاطره اشتباهشان درست 

مثل خاطره اشتباه ماست.
 یک مثال ساده از این موضوع نحوه یادآوری ما از شخصیت ها و اشیایی 
است که در فیلم ها یا بازی ها دیده ایم. مثال شخصیِت »پیکاچو« در 
»پوکمون« اغلب با رنِگ سیاهی در انتهای دمش به خاطر آورده می شود، 

درحالی که درواقعیت چنین نیست.
ِک خاطراِت غلط در مورِد یک شمایِل فرهنگی خاص را   ما پدیده اشترا
»اثِر دیدارِی ماندال« می نامیم. مردم وقتی می فهمند که خاطراِت مشابه 
مشترک دیداری با سایرین دارند، تعجب می کنند. یکی از دالیلش آن است 
که مردم اغلب فکر می کنند که به خاطر سپردن و فراموش کردن امری فردی 
و بر مبنای تجربه های شخصی است، اما تحقیقات انجام شده نشان 
می دهد که مردم گرایش دارند تصاویِر یکسان را ماننِد دیگران به خاطر 

بسپارند و این ارتباطی با تنوِع تجربه های فردِی آن ها ندارد. 
که خودش را فردی فراهنجار  اثر ماندال توسط فیونا بروم، محققی 
توصیف می کند، ابداع شد تا خاطره اشتباه او درباره در آستانه  مرگ بودِن 

رئیس جمهوری فقید آفریقای جنوبی، نلسون ماندال، در زندان را توصیف 
کند. او متوجه شد که بسیاری از آدم های دیگر هم همین خاطره اشتباه را 
به ذهن سپرده بودند و درباره این موضوع مطلبی در وب سایتش نوشت. 
مفهوِم خاطراِت غلِط به خاطرسپرده شده به پلتفرم ها و وب سایت های 
دیگر نیز راه پیدا کرد.  ازآن زمان، مثال هایی از اثِر ماندال به طور گسترده 
در اینترنت درحالی که پخش شدن بوده است. برای مثال ناِم یکی از 
 ein  با دیکته غلطـ the Berenstain Bear کتاب های معروِف کودک به نام

به جای ain _ در اذهان به خاطر سپرده شده است.
تحقیقاِت اندکی اثر ماندال را از بعِد حافظه مطالعه کرده است، اما درک 
اینکه چرا این نمادها باعث ایجاد چنین خاطرات نادرستی می شوند 
ممکن است بینش بیشتری در مورد چگونگی شکل گیری خاطرات 

نادرست به ما بدهد.
پدیده نیرومنِد حافظه نادرست

برای آنکه مشخص کنیم آیا پدیده ماندال واقعا وجود دارد یا نه، آزمایشی 
ترتیب داده و طی آن به مشارکت کنندگان در حدود 40 مجموعه تصویر 
نشان داده شد. نتایج که در نشریه سایکولوژی ساینسس منتشر شده 
است نشان داد که افراد در انتخاب 7 تصویر بسیار ضعیف بودند و فقط 
33 درصد از مواقع یا کم تر تصاویر درست را گزینش می کردند. این 7 تصویر 
مدام به غلط توسط مشارکت کنندگان انتخاب می شدند و غلط نیز در میاِن 
همه مشارکت کنندگان یکسان بود. انتخاب تصویر غلط آن قدر تکرار شد 

که محققان تصادفی انتخاب شدِن آن را رد کردند. 
روی هم رفته، شواهد به وضوح بیان می کردند که این پدیده کامال واقعی 
است. اثِر دیدارِی ماندال یک خطای واقعی و پیوسته حافظه است. حتی 

وقتی به افراد نسخه درسِت تصاویر نشان داده شد، آن ها اصرار داشتند 
تصویر غلطی که چند لحظه قبل انتخاب کرده بودند درست است.

چه چیزی باعث می شود برخی تصاویر در حافظه غلط ثبت 
شوند؟

تحقیقات نشان داد ویژگی هایی مثل رنگ و میزاِن نور نمی تواند این پدیده 
را توضیح دهد. در آزمایش هم چنین حرکِت ماوس روی صفحه نمایش 
در زمانی که مشارکت کنندگان تصاویر را تماشا می کردند، دنبال شد تا 
مشخص شود آیا آن ها روی ویژگی های غلط تمرکز می کنند یا نه. اما حتی 
وقتی مشارکت کنندگان مستقیما در معرِض قسمِت درسِت تصویر قرار 

داشتند، چند لحظه بعد دوباره تصویِر غلط را انتخاب کردند.
گیر برای این پدیده پیدا کرد. تصاویِر متفاوت   ممکن است نتوان علتی فرا
ممکن است به دالیِل متفاوت اثر دیدارِی ماندال را ایجاد کنند. برخی 
ممکن است مربوط به انتظارات قبلی از یک تصویر باشند، برخی ممکن 
است مربوط به تجربه بصری قبلی با یک تصویر باشند و برخی دیگر ممکن 
است با چیزی کامال متفاوت با خود تصاویر مرتبط باشند. برای مثال، 
کامل را دیده باشد و برای ساختن تصویر  ممکن است فرد همیشه تصویر نا
کامل در ذهن خود به دانِش قبلی خود از آن تصویر مراجعه می کند و نقص 

تصویر را با آن پر کند.
در هر صورت این حقیقت که ما مدام در مورِد برخی شمایل و تصاویر اشتباه 
می کنیم و خاطراِت غلطی از آن ها را به ذهن می سپاریم، نشان می دهد 
که بخشی از این حافظه های غلط به محیط ما وابسته است و مستقل از 

تجربه های فردی ما با جهان است.
      مرجع: فرادید

خواندن و نوشتن یکی از مهم ترین و ابتدایی ترین و 
البته اصلی ترین مواردی است که هر انسان باید بتواند 
که در فعالیت روزمره خود به آن  در زندگی بیاموزد چرا
به شدت نیاز دارد. کودکان هنگامی که وارد فرایند آموزش می شوند 
باید پس از مدتی بتوانند بخوانند و بنویسند، اما این مسئله برای همه 

به این شکل پیش نمی رود. 
اختالل نوشتن در کودکان چیست؟

یکی از انواع اختالل در یادگیری در میان کودکان، اختالل در نوشتن 
کودکان بسیاری با آن  که در تمام دنیا وجود دارد و  است؛ چیزی 
دست به گریبان اند. این اختالل معموال با مشکل های ذهنی، اختالل 

خواندن و اختالل یادگیری ریاضی همراه است.
موضوع مهم این است که این اختالل هیچ ارتباطی با بهره هوشی افراد 
ندارد؛ ممکن است کودکی بهره هوشی معمولی هم داشته باشد، اما با این 

اختالل درگیر باشد و نتواند به خوبی بنویسد.
انواع اختالل یادگیری نوشتن در کودکان

باید بدانید اختالل نوشتن در کودکان انواع و اقسام دارد که ما تالش کردیم 
در ادامه به برخی از متداول ترین آن ها بپردازیم.

- دست خط بد: یکی از رایج ترین انواع اختالل در نوشتن داشتن 
دست خط بد است. ممکن است با خود بگویید بسیاری از بهترین 
دانش آموزان را دیده اید که دست خط بدی داشته اند، اما باید بدانید 
دست خط کودکانی که اختالل در یادگیری نوشتن دارد با دست خط بد 
متفاوت است. دست خط این گونه بچه ها به کلی ناخواناست و نمی توان 

به هیچ روی آن را خواند ضمن این که در نوشتن هم بسیار کندند.
- دیکته ضعیف: داشتن دیکته ضعیف و نداشتن توانایی در نوشتن 
درست واژگان و هجی کردن یکی دیگر از مشکالتی است که بچه هایی که با 

اختالل نوشتن درگیرند با آن روبه رو هستند.
در اصل هجی کردن و توانایی ایجاد هماهنگی بین اصوات و حروف مهارتی 

است که باید یک کودک سالم یاد بگیرد تا بتواند درست و صحیح بنویسد. 
ازاین رو تطابق و همخوانی بین واج ها و نوشته ها که یک مهارت است 

در کودکان مبتال به این اختالل وجود ندارد یا به خوبی رشد نکرده است.
- ضعف در تبدیل گفتار به نوشتار: از دیگر مواردی که کودکان مبتال به 
اختالل در نوشتن با آن روبه رو هستند این است که نمی توانند میان گفتار 
و نوشتارشان هم خوانی به وجود آورند. این افراد در انشا نوشتن و ترکیب 

درست واژگان برای نوشتن مشکل دارند.
نشانه های اختالل یادگیری نوشتن در کودکان

در این بخش باید به برخی از مهم ترین نشانه های اختالل یادگیری نوشتن 
گاهی نسبت به آن می تواند گامی مؤثر در  که آ در کودکان اشاره کنیم؛ چرا

درمان آن باشد.
گان را درست بنویسد و آن ها را ناقض  کودک معموال نمی تواند واژ
می نویسد. نوشتن در این کودکان متناقض و کوچک و بزرگ است. واژگانی 
که کودک آن ها را می نویسد هر یک دارای یک اندازه هستند و هیچ دو 
واژه ای نیست که آن ها هم اندازه و منظم بنویسند. کودکان با این اختالل 
جمالت ناتمام می نویسند و نمی توانند عبارت خود را تمام کنند. جا 
انداختن واژگان یکی دیگر از نشانه هایی است که این کودکان با آن دست 
گان را درست رعایت نمی کنند.  به گریبان اند. فاصله گذاری در میان واژ
این کودکان معموال مداد را روی کاغذ بیش ازاندازه فشار می دهند. در 

نوشتن بسیار کند هستند.
دالیل به وجود آمدن اختالل یادگیری در کودکان

شاید با خود فکر کنید چه دلیلی سبب بروز چنین اختاللی در کودکان 
می شود. در اینجا به چند مورد از این دالیل اشاره می کنیم.

-  ژنتیک: مهم ترین عامل در به وجودآمد اختالل یادگیری نوشتن در 
کودکان ژنتیک است. در این زمینه پژوهش های فراوانی انجام شده است 
که نشان می دهد این اختالل در میان کسانی که ازدواج فامیلی داشته اند 

بیش تر دیده می شود.

-مشکالت مغزی: کودکانی که کارکردهای مغزی خود دچار اختالل 
هستند ممکن است به این اختالل نیز دچار شوند. چون کودکان مبتال به 

این اختالل رشد مغزشان آهسته تر از حد معمول است.
- نداشتن تمرکز و توجه: بسیاری از کودکانی که در تمرکز و داشتن توجه 
مشکل دارند دچار این اختالل هم می شوند. این گونه افراد نمی توانند بر 
روی درس و زندگی متمرکز شوند و مدام حواسشان پرت است. کودکان 
دچار این اختالل به مدت طوالنی نمی توانند کاری را انجام دهند و زود 

خسته می شوند و به سراغ کار دیگری می روند.
راه کارهایی برای درمان

- استفاده از کاغذ خط دار: یکی از راه کارهایی که برای درمان این 
اختالل وجود دارد این است که کودکان همواره بر روی کاغذهای خط دار 
گان را روی خط بنویسند و نسبت  بنویسند. آن ها با این کار می توانند واژ

به فاصله های میان آن ها دقت بیش تری داشته باشند.
- آموزش تایپ: یکی از راه کارهای جالب برای کم شدن این مشکل در 
کودکان این است که تایپ کنند. می توانید به کودکان خود در پشت 
کامپیوتر تایپ کردن را یاد بدهید، زیرا با این کار هم سرعت نوشتنش به مرور 

باال می رود و هم استرس او برای نوشتن از بین خواهد رفت.
گان را با انگشت روی شن ها  - شن بازی: با کودک شن بازی کنید و با او واژ
گان و چگونگی نوشتن آن ها  بنویسید. این تمرین خوبی برای ماندن واژ

در ذهن فرزندتان است.
که  گانی را  کودکتان بخواهید واژ - صحبت کردن با صدای بلند: از 
می نویسد با صدای بلندبلند بخواند، زیرا با این کار تمرکزشان افزایش 

می یابد و نقاط مختلف مغز درگیر می شود.
- روان درمانی: یکی دیگر از راه کارها کمک گرفتن از روان درمان گر است. 
او می تواند به شما راه هایی بیاموزد تا بتوانید این مشکل را در کودکتان 

کم کنید.
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»اثِر دیدارِی 
ماندال« چیست؟

اختالل نوشتن 
در کودکان

تعریف و  و راه های درمان

بازنشستگان فوالد 

درحالی که مولتیپل اسکلروزیس یا ام اس اغلب در دهه   
گذشت  بیست، سی یا چهل سالگی رخ می دهد، عالئم آن با
زمان به اوج خود می رسد. به همین دلیل در این مقاله درباره 
چالش های نگهداری سالمندان مبتال به ام اس صحبت 

خواهیم کرد.
که موجب تضعیف سیستم عصبی  ام اس عارضه ای است 
می شود. به این علت که اعصاب مرکزی توسط مأموران امنیتی 
بدن به عنوان عامل خارجی شناسایی شده و غالف های محافظ 
رشته های عصبی، موردحمله سیستم ایمنی قرار می گیرند. این 
حمالت موجب ایجاد مشکالت ارتباطی بین مغز و سایر اعضای 
بدن می شود. در نهایت ام اس می تواند باعث از بین رفتن یا آسیب 

دائمی اعصاب شود.
عالئم و نشانه های ام اس  

عالئم بیماری از فردی به فرد دیگر متفاوت است، اما بسته به 
پیشرفت بیماری و محل های آسیب دیده عالئم می تواند شامل  
این موارد شود: بی حسی یا ضعف در یک طرف بدن، پاها یا تمام 
بدن؛ دوبینی طوالنی مدت یا ازدست دادن بینایی؛ احساس 
سوزن سوزن شدن قسمت هایی از بدن؛ احساس شوک الکتریکی 
که با حرکات گردن ایجاد می شود؛ عدم هماهنگی اعضای بدن یا 
راه رفتن نامتعادل؛ لرزش بدن؛ سرگیجه؛ خستگی؛ لکنت زبان؛ 

تغییرات در عملکرد مثانه و روده.
سالمندان و ام اس  

تغییرات مرتبط با سن یک واقعیت است که برای سالمندان مبتال 
به ام اس با شدت بیشتری رخ می دهند. افزون بر عالئم فیزیکی 
بسیاری از افراد مبتال به ام اس، خشم، اندوه، استرس و سردرگمی 
را تجربه می کنند. آمار نشان می دهد نیمی از این افراد به درجاتی 

از افسردگی از متوسط گرفته تا شدید مبتال می شوند.
متأسفانه هنوز هیچ درمانی برای ام اس وجود ندارد، اما روند 
استفاده از دارودرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی و توان بخشی به 
کاهش عالئم و تسریع بهبودی پس از حمالت در سالمندان کمک 
می کنند. تغییر سبک زندگی و ایجاد یک سبک زندگی سالم شامل 
ورزش، تغذیه سالم، ترک سیگار و مشروبات الکلی کیفیت زندگی 

این افراد را افزایش می دهد.
نکاتی برای نگهداری از سالمندان مبتالبه ام اس    

گر از فردی مراقبت می کنید که بیماری ام اس دارد، ممکن است  ا
مجبور شوید وظایف مختلفی را عهده دار شوید. این وظایف 

می توانند شامل موارد زیر شود:
1. چک کردن موارد حیاتی: پیگیری روزانه فشارخون، دمای 
کسیژن و تنفس به پرستار سالمند  بدن، سطح درد، سطح اشباع ا
گر بیمار شرایط مساعدی ندارد، اقدامات پزشکی  کمک می کند تا ا

الزم را انجام دهد.
2. مدیریت بی اختیاری: از دست دادن اختیار عملکرد مثانه 
گر برای آن آمادگی داشته  می تواند بسیار ناراحت کننده باشد، اما ا
باشید، از میزان ناراحتی ماجرا تا حد زیادی کاسته می شود. 
مشورت با پزشک در این باره، خرید شلوار مناسب بی اختیاری، 
در دسترس گذاشتن لباس مناسب کنار تخت، تهیه وسایلی 
مانند دستمال مرطوب و زیرپایی شرایط بهتری را ایجاد می کند.

۳. پیشگیری از زخم بستر: فرد مبتال به ام اس به مرور زمان قدرت 
حرکتی اش را از دست می دهد و ممکن است مجبور باشد مدت 
بیشتری در رختخواب، صندلی یا ویلچر بگذراند. پیشگیری از 
زخم بستر با تغییر موقعیت مداوم، تغذیه سالم، بهداشت مناسب 

و اسکن روزانه بدن اولویت اصلی حفظ سالمت سالمند است.
کثر بیماری های مزمن اضطراب،  4. مدیریت افسردگی: مانند ا
ترس از تنهایی و افسردگی مواردی هستند که ممکن است سالمت 
فرد را با مشکالت بیشتری مواجه کند. الزم است مراقب سالمند 
به تغییرات رفتاری و گوشه گیری وی توجه کند و در صورت لزوم 

به او کمک نماید.
5. کمک به رفع ضعف و خستگی: الزم است سالمند را تشویق 
کنید تا با پایبندی به روال روزانه و انجام تمرینات و ورزش هایی 
مانند یوگا، شنا و پیاده روی به از بین  بردن احساس ضعف و 

خستگی بدنش کمک کند.

شادروان احمد غفاری پور

ولی اهلل پیرا
نورد سرد

روز بازنشستگی :  1401/05/30

رسول رستگاری
نورد گرم

روز بازنشستگی :  1401/05/30

علی زمانزاد
مرکز تعمیرات نسوز

روز بازنشستگی :  1401/05/30

سیدحشمت رضوی
فناوری

روز بازنشستگی :  1401/06/30

احمد وکیلی سهروفیروزانی
سرمایه های انسانی و سازماندهی

روز بازنشستگی :  1401/06/30

کبری بیشه حبیب اهلل ا
فناوری

روز بازنشستگی :  1401/06/30
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 ورزش             

راه اندازی باشگاه بدن سازی 

مجموعه فردوس

هم زمان با ایام هفته تربیت بدنی و ورزش، سالن   
بدن سازی شرکت فوالد تاراز با حضور بنیادی فر مدیرکل ورزش 
و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، سلیمی معاون توسعه 
و پشتیبانی اداره کل تربیت بدنی استان، محمدی رئیس هیئت 
پرورش اندام استان و داود فروتن مدیرعامل شرکت فوالد تاراز 

و جمعی از مسئوالن و کارکنان این شرکت افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد تاراز در این آئین که روز 
چهارشنبه 27 مهرماه برگزار شد، در ابتدا مدیرعامل شرکت 
فوالد تاراز ضمن خوشامدگویی به مدعوین و مسئولین استانی 
شرکت کننده در این مراسم و تبریک روز تربیت بدنی گفت: وجود 
کارکنان جوان و پرانرژی ایجاب می کرد جهت آماده سازی یک 
سالن ورزشی با امکانات به روز و درخور شأن شرکت اقدام شود 
که بحمداهلل با تالش همکاران واحدهای مختلف، این سالن، 
احداث، تجهیز و در کوتاه ترین زمان ممکن و با کیفیت مطلوب 

آماده بهره برداری شد.
فروتن ضمن قدردانی از همه دست اندرکاران برپایی این سالن 
کید کرد: ایجاد چنین امکاناتی در محیط شغلی افراد مهم  تأ
است و موجب نشاط و شادابی محیط کاری می شود و قطعا تأثیر 
بسزایی در ارتقای روحیه کارکنان و تعامالت بهتر با همکاران و 
خانواده های ایشان خواهد داشت. برنامه ریزی و نحوه استفاده 

از این خدمات نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی از تمهیدات و برنامه ریزی های انجام شده برای ایجاد شرایط 
کثری کارکنان از این سالن خبر داد و گفت: شرکت  استفاده حدا
تاراز برای توسعه امکانات ورزشی و توجه به سالمت کارکنان 
براساس الگوهای گروه معظم فوالد مبارکه از هیچ تالشی فروگذار 

نخواهد کرد.
مدیرعامل شرکت تاراز ضمن تشکر از حضور مدیرکل تربیت بدنی 
استان و همراهانشان گفت: در راستای مسئولیت های اجتماعی 
شرکت و به منظور ارتقای ورزش استان، این شرکت برای میزبانی 
کارگری و صنایع در مناسبت های پیش رو آماده  مسابقات 

همکاری با اداره کل تربیت بدنی استان است.
در ادامه بنیادی فر، مدیرکل ورزش و جوانان استان، ضمن تبریک 
روز تربیت بدنی و ابراز خرسندی از حضور در بین کارکنان فوالد 
تاراز، از مدیرعامل این شرکت به جهت داشتن روحیه ورزشی و 
اهمیت ایجاد نشاط در بین نیروی انسانی تشکر و از ایده های 
نوآورانه حمایتی در تاراز تقدیر کرد. وی در ادامه برای ارتباط با 
این مجموعه جهت پوشش دادن به نیازهای این سالن ازجمله 
تأمین مربی، داور و هرگونه همکاری و حتی امضای تفاهم نامه با 

شرکت فوالد تاراز اعالم آمادگی نمود.
در ادامه این مراسم، محمدی رئیس هیئت پرورش اندام استان 
چهارمحال و بختیاری بعد از تبریک روز تربیت بدنی به همه 
ورزش دوستان، گفت: امروز مسئولیت شرکت فوالد تاراز 2 برابر 
شد؛ هم مسئولیت در سنگر خدمت به نظام محترم جمهوری 
اسالمی و هم مسئولیت تقویت سالمتی و افزایش بنیه جسمی 

و روحی نیروی انسانی.
وی الزمه موفقیت و پیشرفت هرچه بیشتر یک شرکت را نشاط و 
روحیه خوب نیروی انسانی آن دانست و گفت: به عنوان نماینده 
از طرف اداره کل بدن سازی استان، در مورد برگزاری مسابقات و 

محل آن از هیچ تالشی فروگذار نخواهم کرد.
وی در ادامه افزود: مسابقات پاور لیفتینگ، مچ اندازی و فیت نس 
در استان چهارمحال و بختیاری به عنوان مظهر قدرت در سطح 
کشور شناخته شده و بانوان این شرکت نیز می توانند از این 

ظرفیت استفاده کنند.
در ادامه محمدی سالن ورزشی شرکت فوالد تاراز را یکی از 
باشگاه های مطلوب استان ارزیابی کرد و با معرفی این سالن 
به عنوان دویست و یکمین باشگاه تخصصی پرورش اندام و 
بدن سازی در استان چهارمحال و بختیاری، از این بابت ابراز 

خرسندی کرد.

امور ورزش فوالد مبارکه به منظور ارتقای سطح سالمت 
خانواده فـوالد مبارکـه از تاریـخ 1401/8/1 اقـدام بـه راه اندازی 
باشـگاه بدن سـازی مجموعه فردوس می نمایـد. لذا بانـوان و 
آقایـان عالقه منـد بـه اسـتفاده از خدمـات فـوق می بایسـت به 
وب سـایت امور ورزش به آدرسSPORT.MSC.IR مراجعه و  

جهت ثبت رزرو اقدام فرمایند.

فرود قوی جوان انزلی  در زمین  فوالد مبارکه سپاهان کتور ۲   تهاجمی ترین تیم لیگ در صدر جدول؛ سپاهان ۴- ترا

سوگند راجی با امضا قراردادی رسما به فوالد مبارکه سپاهان پیوست.
به گزارش روابط عمومی باشگاه سپاهان، با نظر مثبت مریم ایراندوست، 
سرمربی تیم فوتبال سپاهان، سوگند راجی به این تیم پیوست تا در فصل 
جدید رقابت های لیگ برتر فوتبال با پیراهن طالیی پوشان به میدان برود. 
راجی سابقه پوشیدن پیراهن ملوان بندر انزلی و هیئت فوتبال البرز را در 
کارنامه خود دارد.

هفته دهم رقابت های لیگ برتر با دیدار تیم های فوالد مبارکه سپاهان 
کتور در ورزشگاه بزرگ نقش جهان برگزار شد.نیمه نخست این  و ترا
دیدار با برتری 3-0 فوالد مبارکه سپاهان خاتمه یافت، با شروع نیمه دوم 
کتور، سپاهان در دقیقه   کتور  دو گل به ثمر رساند. پس از گل دوم ترا ترا
84  توسط شهریار مغانلو به گل چهارم رسید تا این دیدار با برتری 2-4 
فوالد مبارکه سپاهان خاتمه یابد.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

افتتاح سالن ورزشی چندمنظوره 

در شرکت فوالد تاراز

خبــــــــر کوتاه

اطالعیه

هم زمان با هفته تربیت بدنی و ورزش، محمدیاسر 
طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه به همراه معاون 
سرمایه های انسانی و سازماندهی، مدیر حوزه 
مدیرعامل  و مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی با رئیس و کارکنان 
واحد امور ورزش فوالد مبارکه دیدار کردند و هفته تربیت بدنی را به 

سخت کوشان عرصه ورزش شرکت تبریک گفتند.
در این بازدید، مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن قدردانی از برنامه ها و 
اقدامات واحد امور ورزش و کسب موفقیت های ورزشکاران شرکت در 
میادین داخلی و بین المللی گفت: افزایش کارآمدی منابع انسانی در گرو 
توسعه دانش، توسعه مهارت و اصالح نگرش و رفتار در محیط کار است. 
سالمتی و شادابی کارکنان از مؤلفه های مهم برای حضور و رقابت در 
عرصه اقتصاد است؛ بنابراین تالش همکاران در واحد امور ورزش نقش 

بی بدیلی در این حوزه داشته و دارد.
کالن، از تقویت برنامه ها و  کرد: مدیریت شرکت با نگاه  کید  وی تأ
راهبردهای ورزش حمایت می کند و بر این باور است که افزایش بهره وری 

سازمانی با در اختیار داشتن جامعه ای سالم امکان پذیر است.
در ادامه این جلسه، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی نیز 
به نقش و جایگاه ورزش در فوالد مبارکه از ابتدا تا به امروز اشاره کرد و 
ارتقای سالمت خانواده  بزرگ فوالد مبارکه و جامعه پیرامونی را یکی 
از ارزش های اصلی سازمان دانست و از اقدامات واحد امور ورزش در 

این راستا تشکر کرد.
صادق فرخی، مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی نیز در این جلسه امور 
ورزش فوالد مبارکه را الگویی شایسته برای سایر سازمان ها دانست و 
اذعان داشت: امور ورزش مسئولیت سنگینی در این زمینه بر عهده دارد و 
با ارائه خدمات ورزشی، در راستای پیشبرد اهداف شرکت حرکت می کند و 
با ایجاد برنامه های کارآمد به دنبال ترغیب و تشویق هرچه بیشتر کارکنان 
جهت پرداختن به امر ورزش است که این اقدام تأثیر مستقیم به بهره وری 

شرکت و تحقق اهداف فوالد مبارکه دارد.
در جریان این دیدار، مجتبی لطفی رئیس امور ورزش فوالد مبارکه نیز در 

ادامه ضمن ارائه گزارشی جامع از فعالیت های امور ورزش، از نفوذ 88 
درصدی ورزش در بین خانواده بزرگ فوالد مبارکه )قبل از شیوع بیماری 

کرونا( خبر داد.
وی از ورزش به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای افزایش سطح 
ایمنی و توانایی بدن نام برد و در ادامه به تشریح موفقیت های چشمگیر 

کارکنان ورزشکار فوالد مبارکه در مسابقات ورزشی کمپانی های جهان 
در کشور فنالند با اخذ 19 مدال طال، نقره و برنز و همچنین درخشش تیم 
دوومیدانی فوالد مبارکه در مسابقات کارگری جهان در کشور روسیه 
با 7 مدال رنگارنگ و همچنین کسب عناوین مختلف اول تا سوم در 

مسابقات کشور و استانی پرداخت.

به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی، همایش 
ورزش صبحگاهی در شرکت فوالد مبارکه و مجتمع 
فوالد سبا با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران و 

کارکنان برگزار شد.
تالش همه جانبه فوالد مبارکه برای حفظ و ارتقای سالمتی 

سرمایه های انسانی
به گزارش خبرنگار فوالد، مدیرعامل فوالد مبارکه، ضمن حضور در جمع 
پرشور کارکنان حاضر در همایش ورزش صبحگاهی شرکت، اظهار داشت: 
برگزاری این همایش یکی از اقدامات نمادینی است که به مناسبت 
فرارسیدن هفته تربیت بدنی برگزار می شود، اما نکته قابل توجه این 

است که فعالیت های ورزشی باید تبدیل به برنامه روزانه کارکنان شود.
محمدیاسر طیب نیا گفت: برگزاری چنین همایش هایی نشان می دهد 
شرکت فوالد مبارکه برای سالمت جسمی و روانی کارکنانش اهمیت 
که این عزیزان سرمایه های انسانی سازمان  زیادی قائل است؛ چرا

محسوب می شوند و برای حفظ سالمتی و پیشگیری از بیماری یا حادثه، 
برنامه ریزی های زیادی انجام شده و پروژه های مهمی تعریف شده است.

اجرای پروژه های متعدد در حوزه سالمت
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: اجرای پروژه های متعدد در حوزه 
سالمت جسمانی و روانی، ایمنی، غذا و بسیاری از موضوعات دیگر تنها 
نمونه ای از این برنامه ریزی ها برای ارتقا و حفظ سرمایه های انسانی 
است. برنامه ها و اقداماتی که با همکاری واحد امور ورزش، در قالب 
ورزش های همگانی در کارخانه و سایر برنامه ها در سطح شهرها برگزار 
می شود برای ارتقای سالمت کارکنان و خانواده های ایشان طراحی شده 

تا نشاط و سالمتی همه این عزیزان حفظ شود.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر ورزش های همگانی، ورزش های قهرمانی نیز 
کنون تیم های  در شرکت فوالد مبارکه به طور جدی پیگیری می شود و تا
ورزشی متعددی در این زمینه تشکیل شده که در مسابقات کشوری و 
بین المللی حائز مقام های متعددی شده اند. فوالد مبارکه امروز شرکتی 

الگو است و باید این الگو بیشتر از قبل در استان و کشور مطرح شود.
طیب نیا تصریح کرد: طبق استانداردهای جهانی، نیم ساعت در روز 
فعالیت های ورزشی برای بدن انسان نیاز است. امیدواریم این استاندارد 
که به فرموده  در فوالد مبارکه نیز پیاده سازی و با جدیت پیگیری شود؛ چرا
کرم )ص(، بزرگ ترین نعمت الهی سالمتی است و با توجه به اینکه  پیامبر ا
انسان بر بدن خودش حق دارد، باید این حق یعنی سالمتی را حفظ کند.
کید کرد: ما امروز در جنگی تمام عیار هستیم و به همین دلیل باید  وی تأ
سرمایه های انسانی ما در سالمتی کامل باشند. به تعبیر دیگر فوالد مبارکه 
امروز در مسابقه ای شرکت می کند که بازیکنان آن سرمایه های انسانی 
شرکت هستند؛ بنابراین باید سالمت جسمی و فکری کارکنان حفظ شود 

تا بتوانند به این رقابت ادامه دهند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: همه سرمایه های انسانی در 
فوالد مبارکه گلزنان این مسابقه بزرگ جهانی و مرد میدان آن محسوب 
می شوند، مسابقه ای که رقیب در رقابتی ناجوانمردانه در بسیاری از 

عرصه ها در تالش است تا پیروز میدان شود.
وی بیان کرد: فوالد مبارکه گسترش ورزش را یکی از مسئولیت های 
اجتماعی خود می داند و به آن متعهد است تا در نهایت شاهد درخشیدن 
بیش ازپیش نشان تجاری این شرکت در سراسر دنیا در تمام عرصه ها 

باشیم.
برگزاری همایش ورزش صبحگاهی در مجتمع فوالد سبا

همایش ورزش صبحگاهی مجتمع فوالد سبا نیز روز سه شنبه با حضور 
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه و جمعی از مدیران 
و کارکنان مجتمع فوالد سبا در محل ترمینال ترابری سنگین این مجتمع 

برگزار شد.
در این همایش شاد و مفرح که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش 

برگزار شد 900 نفر از کارکنان فوالد سبا شرکت کردند.
شایان ذکر است اجرای ورزش صبحگاهی با حضور بانوان شاغل در شرکت  

و   ورزش باستانی از برنامه های دیگر  این همایش ها بود.

دیدار صمیمانه مدیرعامل فوالد مبارکه با کارکنان واحد امور     ورزش

برگزاری همایش ورزش صبحگاهی 
کارکنان فوالد مبارکه  و مجتمع فوالد سبا

 مدیریـــت شـــرکت بـــا نـــگاه کالن، از تقویـــت برنامه هـــا 
ـــاور  ـــر ایـــن ب ـــد و ب و راهبردهـــای ورزش حمایـــت می کن
ــازمانی و ســـالمت  ــره وری سـ ــه افزایـــش بهـ اســـت کـ
جامعـــه بـــا در اختیـــار داشـــتن جامعـــه ای ســـالم 

امکان پذیـــر اســـت

در راستای ارتقای سالمت جسمی و روحی سرمایه های انسانی شرکت 
انجام شد؛
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

   

اول آبان  ماه در تقویم کشورمان روز   
گرچه  ملی آمار و برنامه ریزی نام گذاری شده، ا
کتبر مقارن 28 آبان ماه،  در تقویم جهانی 20 ا

روز جهانی آمار است.
در سال 1297 هجری شمسی به منظور ثبت 
وقایع چهارگانه، اداره ثبت احوال کشور تأسیس 
شد. با ثبت اطالعات مرتبط با تولد، فوت، 
ازدواج و طالق توسط اداره مذکور، ضرورت 
اطالع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به 
جمع آوری این اطالعات بپردازد مورد توجه قرار 
گرفت و منجر به آن شد که در سال 1303 هجری 
شمسی آیین نامه ای به تصویب برسد و در این 
آیین نامه اداره ای  مسئول آمار باشد و وظایف آن 
مشخص شود.براساس این مصوبه مسئولیت 
جمع آوری و متمرکز کردن آمارهای موردنیاز به 
عهده وزارت کشور گذاشته شد. در خردادماه 
قانون  اولین  شمسی  هجری   1318 سال 
سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد. 
در اجرای این قانون سرشماری نفوس از دهم 
اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال 
1319 و 1320 هجری شمسی در 33 شهر کشور 

به تدریج به اجرا درآمد.
در اسفندماه سال 1331 هجری شمسی سازمان 

ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی   
)زاده ۳70 هجری شمسی/ ۹۹5 میالدی، در 
روستای حارث آباد و درگذشته 456 هجری 
خ و  شمسی/ 1077 میالدی در غزنین( مور
نویسنده معروف ایرانی در دربار غزنوی است.
شهرت او بیشتر به خاطر نگارش کتاب معروف 
به تاریخ بیهقی است که مهم ترین منبع تاریخی 
در مورد دوران غزنوی است. او اوایل عمر را در 
نیشابور به تحصیل دانش اشتغال داشت؛ 
سپس با سمت دبیری، وارد دیوان محمود 
غزنوی و حکمرانان بعد از او شد و در سال 418 ه  
هجری شمسی پس از درگذشت استادش بونصر 
مشکان به سمت دبیر دیوان شاهی برگزیده شد.
در روزگار عبدالرشید غزنوی، هفتمین امیر 
غزنوی، بیهقی به باالترین مقام در دیوان رسید 
و صاحب دیوان رسالت شد. در همین دوران 
گرفتار تهمت و کین بداندیشان شد. امیر بدگمان 

او را از کار برکنار کرد و به زندان انداخت.
امیر  بر  محمود  دربار  گریخته  غالم  طغرل، 
عبدالرشید شورید و او را کشت. باز بیهقی به 
زندان افتاد، به همراه گروهی دیگر از درگاهیان و 
درباریان. وی در سال 437 هجری شمسی پس 
از آزادی از زندان شروع به نوشتن کتاب معروف 

خود، تاریخ بیهقی کرد.
بیهقی نوشتن این کتاب را در 43سالگی آغاز 
کرد و 22 سال از عمر خویش را بر سر نوشتن آن 
نهاد. موضوع این کتاب، تاریخی است و در سی 
جلد تألیف شده است، ولی از این سی جلد تنها 
شش جلد مانده است. جلد نخست موجود نیز 

آرامگاه ساروتقی اصفهان مربوط به   
دوره های صفوی و قاجار است. این آرامگاه 
مربوط به سارو تقی ملقب به اعتمادالدوله 
وزیر اعظم شاه صفی و شاه عباس دوم بود. او 
مراحل ترقی دیوانی را در دوران شاه عباس 
بزرگ یک به یک طی کرد و سرانجام به وزارت 
مازندران برگزیده شد. وقتی که شاه عباس 
بزرگ درگذشت، شاه صفی او را بر کشید و 
سمت »اعتمادالدوله« را به او داد. او این 
سمت را تا پس از مرگ شاه صفی و سال های 
آغازین حکومت شاه عباس دوم حفظ کرد تا 
زمانی که در توطئه ای )زمانی که هشتادساله 

بود( کشته شد.
بنای معروف به ساروتقی در اصفهان یک بازار و 
چهارسو و یک کاروانسرا و دو مسجد از آثار دوره 
کاخ  صدارت ساروتقی هنوز وجود دارد، اما 
ساروتقی که به قول شاردن یکی از زیباترین 
کاخ های ایران بوده است، پس از مرگ وی، به 
حال ویرانی افتاد و مدتی به فرمان شاه مسکن 

داروغه یا فرماندار شهر بوده است.
که صحن آن چندان  مسجد بزرگ ساروتقی 
وسعت ندارد و گنبد آن در نوع خود از گنبدهای 
منحصربه فرد مساجد تاریخی اصفهان است، در 
فاصله بین بازار مقصودبیک و بازارچه حسن آباد 
که یکی دیگر از  در مجاورت امام زاده احمد 
بناهای تاریخی اصفهان است واقع شده است.

این بنا از نظر معماری از نمونه های خاص زمان 
خود به حساب می آید. نمای بیرونی شاید 
نظر خاصی را جلب نکند؛ اما زیر گنبد مسجد، 

 روز آمار 
یزی و برنامه ر

ابوالفضل بیهقی

آرامگاه ساروتقی

مناسبت

مشاهیر

گردشگری

شهید

علی هاشـمی در سـال 1۳40، در شهر اهواز 
کودکـی او مصـادف بـا دوران سـیاه  بـه دنیـا آمـد. 
ستم شـاهی بـود و از همـان زمـان بـا افـکار سـبز و 

روشن اسالم پیوندی عاشقانه یافت.
کوثـر زالل وحـی  وی ارتبـاط تنگاتنـگ خویـش را بـا 
کـرد و تفسـیر قـرآن و درس  از همـان سـنین حفـظ 
اخـالق را از برنامه هـای مهـم خویـش قـرار داد و بـا 
کـه بـه نمـاز داشـت، مـؤذن مسـجد  عالقـه و ارادتـی 
تکیه بـر  بـا  انقـالب  پیـروزی  از  پـس  هاشـمی  شـد. 
در  خـود  دینـی  گاهی هـای  آ و  عمیـق  مطالعـات 
کـرد و بـا  گروهک هـای مختلـف شـرکت  بحث هـای 
بحث هـای منطقـی آنـان را به تسـلیم در برابر اسـالم 

واداشـت.
)ره(  امـام  دلباختـه  و  عاشـق  زمـان  همـان  از  وی 
به قصـد  دلیـل  همیـن  بـه  و  بـود  مبـارزه  پیشـتاز  و 
کمیتـه انقـالب شـد و سـپس  خدمـت بـه نظـام وارد 
بـه همـراه حسـین علم الهـدی، آقایـی و .... جهـت 
بسـیاری  تالش هـای  سـپاه  و  بسـیج  تشـکیل 
از  نوینـی  مرحلـه  تحمیلـی  جنـگ  در  زندگـی  کـرد. 
کـی بـود.  دوران پرتالطـم حضـور وی در دنیـای خا
بـا  را  عملیاتـی اش  طرح هـای  تمـام  آن چنان کـه 
تعـداد اندکـی نیـرو بـا موفقیـت بـه انجـام می رسـاند.

بـا شـروع جنـگ تحمیلـی علـی هاشـمی در محـور 
کـور« و »طـراح« بـه مقابله با پیشـروی سـپاه  »کرخـه 

رزم  یگان هـای  شـکل گیری  بـا  و  پرداخـت  دشـمن 
سـپاه او مأمـور تشـکیل تیـپ 37 نـور شـد و بـا ایـن 
یـگان، در عملیـات »الـی بیت المقـدس« در آزادی 

خرمشـهر سـهیم شـد.
 37 تیپ  مقدماتی  والفجر  عملیات  آستانه  در 
سپاه  فرمانده  هاشمی  علی  و  شده  منحل  نور 
سپاه  همین  دل  از  بعدها،  و  رسید  سوسنگرد 
در  آمد.  پدید  نصرت«  »قرارگاه  که  بود  منطقه ای 
سومین سال جنگ، محسن رضایی، علی هاشمی 
کرد. را به فرماندهی »قرارگاه سری نصرت« انتخاب 
»عملیات خیبر« ثمره یک سـال تالش شـبانه روزی 
علـی  فرماندهـی  تحـت  نصـرت،  قـرارگاه  نیروهـای 
جنـگ  کـی  آبی-خا عملیـات  اولیـن  بـود.  هاشـمی 
سـپاه،  رزمـی  یـگان  ده هـا  کـه  عملیاتـی  اولیـن  و 
و  هـا  باتـالق  توانسـتند  وسـیع  بسـیار  سـطحی  در 
کـه  نیزارهـای منطقـه »هـور« را پشـت سـر بگذارنـد 
ایـن در نـوع خـود حرکتـی بـی نظیـر و تاریخـی بـود.
وی در تیر ماه سـال 66 به فرماندهی »سـپاه ششـم 
کـه چنـد تیـپ و لشـکر،  امـام صـادق« منصـوب شـد 
بسـیج و سـپاه خوزستان، لرسـتان و پدافند منطقه 

هـور از »کوشـک« تـا »چزابـه« را در اختیار داشـت.
متجـاوزان   ،1367 سـال  تیرمـاه  چهـارم  روز 
بـرای  را  همه جانبـه  و  گسـترده  حملـه ای  بعثـی، 
کردنـد. حـاج علـی در  بازپس گیـری منطقـه هـور آغـاز 

هاشمی علی  شهید 

معرفی کتاب

نویسنده:
 حمید داودآبادی
ناشر:
کاظمی نشر شهید 

حمید داودآبادی متولد 1۳44 تهران، در 
سنین نوجوانی )1۳ سالگی(، از نزدیک شاهد 
صحنه های فراموش ناشدنی حضور ملت مسلمان 
ایران در تظاهرات و راهپیمایی های سال 1۳57 بود 

که به پیروزی انقالب اسالمی منجر شد.
یادآوری صحنه های حضور در جمع مردم همراه با 
خانواده و ایفای نقشی هرچند کوچک در پیروزی 
انقالب اسالمی، برای حمید آن قدر شیرین بوده که با 
گذشت بیش از 30 سال از آن روزهای زیبای پیروزی، 

همچنان لحظه لحظه آن را به یاد دارد و ذکر می کند.
داودآبادی سعی کرده با ذکر خاطرات خود از حضور 
مستقیم در جبهه های جنگ، فضای دوستانه و 
کم بر جبهه ها را برای نوجوانان امروز و فردا  معنوی حا
به تصویر بکشد. او کوشیده خواننده را از دوران کودکی 
خود و سرگرمی های کودکانه تا صحنه های حماسی 
انقالب اسالمی و روزهای سخت دوستی و جدایی در 

جنگ، همراه کند.
آنچه در کتاب »از معراج برگشتگان« بیش از هر چیز دیگر 
نمود دارد، نه صحنه های فجیع و شکننده جنگ و 

نبرد بی امان، که دوستی ها، رفاقت ها، معنویات و 
روابط اسالمی و انسانی افراد در اوج گیرودار جنگ با 

یکدیگر است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر فرزانه انقالب درباره این 
کتاب فرموده اند: »در این نوشته صفا و صداقت زیادی 
موج می زند. نویسنده غالبا نقش خود را کمرنگ کرده 
و یاد یاران شهیدش را برجسته ساخته است. روحیه 
بسیجی تقریبا با همه جوانبش در اینجا منعکس 
است و می شود فهمید که چگونه جوان هایی در کوره 
گداخته جبهه به چه جوهرهای درخشنده ای تبدیل 
می شده اند. ذکر خصوصیات موقعیت ها و حادثه ها و 
آدم ها، تصویر باورنکردنی جنگ هشت ساله را تا حدود 

زیادی در برابر چشم آیندگان می گذارد.
سؤال من از خودم این است که این از معراج برگشتگان 
چقدر می توانند آن حال و هوا را پس از سفر من الحق الی 
الخلق حفظ کنند و حتی درست به یاد بیاورند؟ و برای 
این مقصود عالی از دست ما چه کاری ساخته است 
و چه کرده ایم؟ البته قصور یا تقصیر من و امثال من 
نمی تواند تکلیف دشوار آن ها را که خدا حجت خود 

را برایشان تمام کرده، از دوششان بردارد.
که در همه جای  کتاب با روح طنز و مزاحی  این 
آن گسترده است و به آن شیرینی و جاذبه ویژه ای 
بخشیده، از بسیاری کتاب های جبهه جالب تر و گیراتر 
است. آن را در شب و روزهای منتهی به بیستم ماه 

رمضان 1412 خواندم.«
    منبع: سامانه طاقچه

برگشتگان معراج    شیناز 

معرفی فیلم

ک است  فیلم سینمایی »شین« فیلمی درام با مضمونی ترسنا
که در بخش خارج از مسابقه سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر به 

نمایش درآمد.
»شین« روایتگر زندگی زنی جوان با هنرمندی غزال نظر است که از پدر 
سالمندش یعنی جمشید هاشم پور در یک عمارت قدیمی مراقبت 
می کند و از سویی دیگر زندگی خودش نیز به واسطه جدایی از همسرش 
و ترس از دست دادن دختر خردسالش دچار تنش هایی شده است. 
»شین« نخستین حضور جدی غزاله نظر در سینماست و به نظر می رسد 
او به خوبی توانسته است از عهده چنین نقش سختی در ژانر متفاوت 

وحشت برآید.
جمشید هاشم پور، بازیگر پیشکسوت و قدیمی سینمای ایران در این 
فیلم دائما روی ویلچر است و بدون بیان هیچ دیالوگی به ایفای نقش 
پرداخته است؛ با تمام این اوصاف نقش مهمی در جلو بردن داستان 
خ می دهد  که تمامی اتفاقات اصلی شین در عمارتی ر فیلم دارد؛ چرا
گرچه هیچ دیالوگی نمی گوید  که او سال هاست در آنجا سکونت دارد و ا
و روی یک ویلچر نشسته است، اما حضور دختر در عمارت به دلیل 
ک نیت دیگر هنرمند حاضر در »شین«  نگهداری از اوست. محمود پا
است که از قدیم با این خانه و خانواده آشنایی داشته است و به دختر در 

کشف راز این خانه مرموز و قدیمی کمک بسیاری می کند.
علی شادمان نیز نقش کوتاه و متفاوتی را در فیلم ایفا کرده است و 
کارگردان سعی کرده است با حضور کوتاه، ولی موثر چند بازیگر به بهترین 
نحو داستان را روایت کند. شهاب حسینی نیز که به عنوان تهیه کننده در 
این فیلم حضور دارد، در یک سکانس کوتاه، اما  حساس، به ایفای نقش 

پرداخته است تا با حضورش در فیلم بر جذابیت و زیبایی آن بیفزاید.
کارگردان فیلم به خوبی با بهره گرفتن از تمام اشیای موجود در یک 
ک توانسته است ترس و دلهره الزم برای  عمارت قدیمی و البته ترسنا
بیننده را فراهم آورد. از اتاق های مخوف و تاریک گرفته تا صدای گربه و 
پله های عمارت همگی در فیلم به خدمت کارگردان درآمده اند تا بتوانند 

گر را بترسانند. تماشا
و  است  مسائل  و  جزئیات  تمامی  گویای  و  روان  فیلم  داستان 
گر را به گره اصلی قصه می رساند.  کنجکاوی های بازیگر اصلی فیلم تماشا
دلیل تمام این اتفاقات و مخوف بودن این عمارت قدیمی دختربچه ای 
است که سال ها پیش حین بازی با برادرانش به درون چاه افتاده است.

جمشید هاشم پور و برادرش که سال هاست از او جدا شده است، 
کرده اند و  ک را برای همیشه در سینه حبس  راز این اتفاق دردنا
حاال این راز به وسیله دخترش فاش می شود. در واقع ژانر اصلی 
این فیلم وحشت نیست و کارگردان تالش کرده است با روایت یک 
ک و  داستان معمایی اجتماعی با درون مایه وحشت، فیلمی ترسنا

گیشه پسند بسازد.
www.salameno.com :منبع   
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آن زمـان، در قـرارگاه خاتـم 4 در ضلـع شـمال شـرقی جزیـره مجنـون 
کـه در این  شـمالی مسـتقر شـده بـود. هیچ کس به درسـتی نمی داند 
ک، چـه بـر سـر سـرداران »قـرارگاه نصـرت« آمـد. شـاهدان  روز دردنـا
کمـی از قـرارگاه خاتـم 4  کـه بالگردهـای عراقـی در فاصلـه  می گفتنـد 
بـه زمیـن نشسـته اند و حـاج علـی و همراهانـش سراسـیمه از قـرارگاه 

گرفتنـد و دیگـر هیـچ. ج شـده و در نیزارهـا پنـاه  خـار
علـی  حـاج  یافتـن  بـرای  دامنـه داری  جسـت وجوی  آن،  از  پـس 
 19 روز  در  سـرانجام  نرسـید.  نتیجـه ای  بـه  امـا  شـد،  آغـاز  هاشـمی 
کشـف پیکـر حـاج علی هاشـمی اعالم  اردیبهشـت سـال 1389، خبـر 
فرزنـد  بقایـای پیکـر  انتظـار،  از 22 سـال  پـس  او  و مـادر صبـور  شـد 
کشـید. پیکـر مطهـر سـردار شـهید علـی هاشـمی و  خـود را در آغـوش 
شـهیدان دیگـری از سـال های دفـاع مقـدس 24 اردیبهشـت سـال 

1389، از محـل نمـاز جمعـه تهـران تشـییع شـد.
www.hamshahrionline.ir :منبع     

همکاری آمار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه 
سال 1332 هجری شمسی، قانون آمار و سرشماری 

به تصویب رسید.
در این سال اداره آمار و سرشماری از اداره کل آمار 
و ثبت احوال منشعب و به سازمان همکاری آمار 
عمومی ملحق شد. به این ترتیب برای اولین بار 
سازمانی که منحصرا وظیفه جمع آوری آمار را به 
عهده داشت به وجود آمد که در سال 1334 هجری 
شمسی به اداره آمار عمومی، وابسته به وزارت کشور، 
تغییر نام یافت و این اداره در سال 1335 هجری 
شمسی اولین سرشماری عمومی نفوس را در کل 

کشور اجرا کرد.
نیاز روزافزون دستگاه های برنامه ریزی کشور به آمار 
و اطالعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان 
اصلی تولیدکننده آمار با دستگاه برنامه ریزی، موجب 
شد تا براساس قانون 1344 هجری شمسی، اداره آمار 
عمومی از وزارت کشور جدا و با نام مرکز آمار ایران به 

سازمان برنامه وبودجه وابسته شود.
در سال 1379 سازمان برنامه وبودجه کشور با سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور ادغام شد و تحت 
عنوان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فعالیت 
خود را ادامه داد. در سال 1386 سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی به معاونت برنامه ریزی و نظارت 
کنون  راهبردی ریاست جمهوری تبدیل شد. هم ا
مرکز آمار ایران وابسته به معاونت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی ریاست جمهوری است.
www.beytoote.com    :منبع  

از میانه آغاز می شود.
یکی از بخش های بسیار گیرای این کتاب داستان 
حسنک وزیر است. بیهقی 85 سال زیست و در 
سال 456 هجری شمسی درگذشت و به این ترتیب 
نوزده سال پس از اتمام تاریخ خویش زنده بوده و 
هرگاه به اطالعات تازه ای در زمینه کار خود دسترسی 

می یافته، آن را به متن کتاب می افزوده است.
 ،)Morley( بیهقی در دوران جدید، کشف مورلی
که در نیمه سده  خاورشناس انگلیسی است. او 
نوزدهم در هندوستان می زیسته، چند نسخه 
از کتاب تاریخ بیهقی را فراهم آورد، اما اجل مجال 
انتشارش را نداد. دوست نزدیک او، کاپیتان ویلیام 
مسولیس )Captain William Massolis(، در سال 
1862 برای نخستین بار تاریخ بیهقی را در شهر کلکته 

هند به چاپ رسانید.
کتاب تاریخ بیهقی نخستین بار در ایران توسط 
کبر فیاض تصحیح شده است. کتاب »قاضی  علی ا
بست« نیز از کتاب تاریخ بیهقی نوشته ابوالفضل 

بیهقی است.
ثبت اول آبان به عنوان روز ابوالفضل بیهقی، پدر 
نثر فارسی، در تقویم رسمی کشور اقدامی ماندگار با 

هدف پاسداشت و اعتالی زبان فارسی است.
www.sabzevarnews.ir :منبع   

همچون کاخ های سلطنتی دوران صفوی زیباست. 
داخل گنبد کتیبه ای به چشم نمی خورد، ولی سردر 
مسجد که در سمت بازار قرار دارد کتیبه ای دارد که 
به خط محمدرضا امامی نوشته شده است. در این 
کتیبه ساروتقی از شاه عباس ثانی صفوی تجلیل 
می کند و خود را مخدوم االمرا و خادم الفقرا می خواند.

ج آجر ساده  گنبد مسجد ساروتقی در خار نمای 
است، ولی در داخل مانند سقف قصرهای زمان 
صفویه با نقاشی و گچ بری تزئین شده و این نوع 
تزئینات گنبد مسجد ساروتقی را از سایر گنبدهای 

مساجد اصفهان ممتاز می سازد. 
نقشه ساختمان این کاروانسرا وسیع ترین نقشه ها 
بوده، ولی چون تا هنگام قتل ساروتقی به اتمام 
نرسیده ناقص است. ساروتقی در سال 1055 هجری 
کشته شد و بنای چهارسو و مسجد دیگری در زیر 
گنبد این چهارسو به هنگام قتل وی ناتمام مانده و 
پس از درگذشت او به اتمام رسیده است. در اطراف 
این چهارسو در هشت لوحه در باالی چهار گوشواره 
زوایای چهارسو به خط نستعلیق سفید برزمینه 
کاشی الجوردی رنگ به قلم محمدرضا امامی و مورخ 
به سال 1056 هجری چهار بیت نوشته شده است. 
این اثر در تاریخ 6 اسفند 1385 با شماره ثبت 17477 

به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
www.seeiran.ir :منبع    


