
یادداشت مدیر مسئول

امروزه دانش و فناوری مهم ترین مؤلفه در رشد و توسعه اقتصادی 
کشورها به شمار می آید و مقوله رشد و توسعه با حرکت در مسیر پژوهش و تولید 
ثروت از علم پیوندی تنگاتنگ دارد؛ به طوری که می توان گفت تمامی دولت ها 
ح و پیشرو در دنیا اقدامات خود را بر این امر پایه گذاری  و شرکت های مطر

کرده اند.
تردیدی نیست که در فرایند توسعه در تمامی کشورها به طور اعم و در کشور ما به طور 
اخص، تولید علم و به دنبال آن خلق ثروت، خودکفایی و بومی سازی و به طور کلی 
توسعه اقتصاد دانش محور تنها در سایه توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان و 
بهره مندی از ظرفیت های دانشی آنان امکان پذیر است. تولید علم در شرایطی 
حاصل می شود که دانش و فناوری در تمام بخش های مختلف صنایع باالدستی و 
پایین دستی، با فناوری نوین جریان یابد و نتایج حاصل از تحقیق و توسعه در حوزه 
دانش و فناوری، بر اساس معیارها و استانداردهای معتبر در صنعت و اقتصاد، ضمن 

تولید دانش، خلق ثروت کند و ارزش افزوده ایجاد نماید.
گر بگوییم شرکت های دانش بنیان به عنوان راهبران و  دور از واقعیت نیست ا
پیشرانان توسعه علمی و اقتصادی، با گسترش نوآوری، تجاری سازی نتایج تحقیق 
و توسعه، افزایش کیفیت و بهره وری و کاهش هزینه های تولید و  نهایتا افزایش قدرت 
رقابت محصوالت، نقشی مؤثر و ملموس در عرصه تولید ایفا می کنند و همین امر 
کید و توجه ویژه رهبر معظم انقالب قرارگرفته و در  است که در سال جاری مورد تأ

قالب شعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« بر آن صحه گذاشته شده است.
شرکت فوالد مبارکه در تمامی سال های فعالیت، مأموریت اصلی خود   را    ایفای 
نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای سطح فناوری 
صنعت فوالد تعریف کرده و در سند چشم انداز خود، تحقیق و توسعه دانش محور 
بر مبنای فناوری های نوین را در دستور کار دارد. این شرکت همواره کوشیده است 
کز تحقیقاتی داخلی و خارجی و  با برقراری ارتباط مستمر و سازنده با دانشگاه ها و مرا
همچنین شرکت های دانش بنیان، روند توسعه را بر مقیاس علم، دانش و فناوری 

ترسیم و تدوین کند.

همکاری با بیش از 110 دانشگاه، مرکز تحقیقاتی و شرکت دانش بنیان و جلب 
مشارکت و همکاری دو هزار و 700 نفر از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان در اجرای 
پروژه های تحقیقاتی، ارائه قریب به 400 مقاله علمی از فعالیت های پژوهشی در 
همایش های ملی و بین المللی و مجالت علمی، برگزاری 960 سمینار و سخنرانی 
تخصصی مرتبط و اجرای بیش از هزار پروژه تحقیقاتی ازجمله فعالیت هایی است که 
در کارنامۀ سال های اخیر این شرکت در حوزه تحقیق و توسعه قابل مشاهده است.

عالوه بر توفیقات این شرکت در عرصه داخلی، شرکت فوالد مبارکه تنها سازمان ایرانی 
راه یافته به جمع برترین سازمان های دانش محور و پیشرو در سطح آسیاست که 
در چندین سال متوالی گواهینامه جایزه جهانی MAKE را دریافت کرده است. 
این جایزه بر اساس بررسی و تجزیه وتحلیل 150 شاخص ارزیابی به سازمان های 
دانش محور اهدا می شود. فوالد مبارکه در دوسال متوالی 2016 و 2017 به ترتیب در 
جمع 25 و 11 شرکت دانشی برتر قرار گرفته است. در ادامه این موفقیت ها با توجه به 
افزوده شدن مفهوم نوآوری به جایزه MAKE در سال های اخیر ، عنوان جایزه به 
MIKE تغییر یافت و مجددا شرکت فوالد مبارکه در سال 2021 در رقابتی بین المللی 
موفق به دریافت نشان برگزیده این جایزه شد که در واقع جایزه نوآورترین شرکت  

دانشی است.
 آنچه در مسیر تعالی صنعت فوالد ایران خودنمایی می کند این است که امروز 
کمتر واحد تولیدی در کشور وجود دارد که در مدیریت دانش، ساخت، احداث، 
بهره برداری و توسعۀ آن ردپایی از فوالد مبارکه نباشد و همه این توفیقات مدیون 
آن است که این شرکت به عنوان یک شرکت جهان تراز بین المللی، در کنار تولید 
علم، بهره گیری از دانش و فناوری روز جهانی جهت خلق آینده بهتر را موردتوجه ویژه 
قرار داده و در خلق ثروت از دانش و فناوری، سرآمد سازمان های معتبر منطقه ای 

و آسیایی قرار گرفته است.
امید است شرکت در ادامه راه خود در این مسیر بتواند عالوه بر تولید محصول و 
خدمت به جامعه از این طریق، با تولید دانش و فناوری، جایگاهی رفیع تر از گذشته 

در عرصه اقتصادی و صنعتی کشور بیابد.

فوالد مبارکه؛ سازمانی جهان تراز و موفق در تولید علم و ثروت

در جریان بازدید از شرکت فوالد سفیددشت صورت گرفت؛

کید مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران تأ
 بر تسریع در اجرای پروژه های

 فوالد سفیددشت

در گردهمایی روابط عمومی های آموزش وپرورش
ح شد؛  استان اصفهان مطر

برنامه ریزی برای تحقق جهاد تبیین
 با آغاز نهضت بازدید از 

شرکت فوالد مبارکه

حمایت از پیمانکاران و شرکت های دانش بنیان 
از اولویت های  فوالد مبارکه است

با اتکا به توان و دانش فنی داخلی انجام شد؛

یس  تعمیر و بازسازی پمپ های گر
اسپیندل رافینگ نورد گرم

تبلور یک کار گروهی در فوالد مبارکه؛

موفقیت واحد کنترل کیفی در
 کسب رتبه نخست نظام های مشارکتی

له(: پیامبر گرامی اسالم  )صلی اهلل علیه و آ

جان مایه آدمی ِخرد اوست 
و کسی که ِخرد ندارد دین ندارد

بحاراالنوار ، ج1، ص94

ینی فوالد مبارکه  افتخارآفر
در هفدهمین جشنواره ملی

 انتشارات روابط عمومی

ین  ثبت رکورد کمتر
میزان مصرف مواد نسوز 

 در شرکت فوالد مبارکه
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معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در کنفرانس توسعه 
ح کرد: کسب وکار و تحول دیجیتال مطر

گام بلند فوالد مبارکه
 در زیست بوم نوآوری کشور

مدیرعامل فوالد مبارکه در نخستین نشست هم اندیشی مدیران عامل شرکت های پیمانکار بهره برداری  این شرکت مطرح کرد :
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ابالغ آیین نامه حمایت از کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال
آیین نامه حمایت از  کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال مصوب هیئت وزیران توسط معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شد.

طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق اصالح شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای تأمین نظر شورای نگهبان،   طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق را   اصالح کردند.

کیدهایی که شده، همچنان  نظام آموزشی ما با همه تأ
بیشتر یک نظام ذهنی است تا یک نظام عملی و کاربردی؛ 
غالبا این جور است. حاال البته کارگاه های آموزشی در بعضی 
از بخش ها هست، ]ولی[ همه جا نیست و همیشه هم نیست. 
البته تربیت ذهنی دانشجویان کار الزمی است، باید دانش 
بیاموزند اما این کافی نیست؛ در کنار کار ذهنی، کار عملی باید 

تعلیم بگیرند. 
این همکاری دانشگاه و صنعتـ ـ که این را هم ما سال ها پیش 
به یکی از رؤسای جمهور گفتیم و باالخره این معاونت علمی 
رئیس جمهور راه افتاد؛ که کار عمده اش همین است که ارتباط 
بدهد دانشگاه را به صنعت؛ یعنی دانشجو از دوران دانشجویی 
با صنعت ارتباط پیدا کندـ ـ هم برای صنعت خوب است و دانش 
جدید سرریز می شود، ابتکارات سرریز می شود، هم برای دانشگاه 
خوب است برای خاطر اینکه اعتبارات به سمت دانشگاه می آید، 
پول و درآمد دارد برای یک دانشگاه؛ این کار باید انجام بگیرد. 
عالوه بر این، همین موارد مهارت آموزی و مهارت افزایی که ذکر 
کردند، کار بسیار خوبی است، کار الزمی است، باید دنبال بشود؛ 
مهارت کارگران باید باال برود؛ کارگر باید بتواند عمل خودش را 
ماهرانه همراه با ابتکار و نوآوری و ِاعمال سلیقه های خوب انجام 
بدهد و کیفیت را باال ببرد. وقتی کیفیت باال رفت، طبعا ارزش کار 
هم در چشم مشتری و کسانی که عالقه مند هستند و نیاز دارند، 

باال خواهد رفت.
1401/0۲/19
بیانات در دیدار کارگران
یکی از کارهای الزم دولت، زمینه سازی برای اشتغال دانشجویان 
است از دوران دانشجویی. البته سال ها پیش بنده ارتباط صنعت 
گرچه دیر اما سرانجام یک  و دانشگاه را مطرح کردم. خوشبختانه ا
تشکیالتی برای ارتباط دانشجویان با مسائل فنی و مانند این ها 
راه افتاد در معاونت ریاست جمهوری و کارهایی انجام گرفته که 
خوب است و بیشتر هم باید بشود و این کارها هم باید تقویت 
بشود، لکن در بخش های دیگر، مسئله اشتغال مسئله بسیار 
مهمی است. یکی از کارهای اساسی برای مسئولین دولتی این 
است که فکر کنند ببینند این دانشجو بعد از اتمام تحصیالت 
در چه بخشی -چه بخش دولتی، چه بخش خصوصی، چه 
که ایجاد خواهد شد به خاطر یک چنین مجموعه  بخشی 

دانشجویی ای- باید مشغول به کار بشود.
1400/0۲/۲1

بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل های دانشجویی

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

 ارتباط صنعت و دانشگاه 
در بیانات مقام معظم رهبری

حوزه  در  شاخص  صنایع  از  یکی  مبارکه  فوالد 
کاملی از  که با چرخه  کشور است  اشتغال آفرینی 
زنجیره تولید )از سنگ تا رنگ(، 8 درصد از تولید 
ناخالص ملی در بخش صنعت را تأمین می کند و توانسته به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم زمینه اشتغال 350 هزار نفر را در کشور فراهم 
کند که 13 هزار نفر از این خانواده بزرگ را پیمانکاران تشکیل داده اند؛ 
خانواده ای که نقشی بی بدیل در به دست آمدن موفقیت های 
روزافزون این صنعت داشته اند. در همین راستا، نخستین نشست 
هم اندیشی مدیران عامل شرکت های پیمانکار بهره برداری فوالد 
مبارکه و پنل تخصصی با حضور مدیرعامل، جمعی از معاونین این 
شرکت و مدیران عامل شرکت های پیمانکاری حوزه بهره برداری 

برگزار شد.
افزایش میزان اشتغال در آینده ای نزدیک

به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه، در این نشست اظهار کرد: موفقیت هایی که در فوالد مبارکه 
رقم می خورند حاصل تالش مجموعه ای از کارکنان و متخصصان 
باتجربه است. موفقیت های مهمی نظیر افزایش و ثبت رکوردهای 
کارکنان و پیمانکاران  ارزشمند تولید نیز نتیجه تالش همه جانبه 

عزیز است.
وی با اشاره به شکسته شدن رکوردهای تولید و جهش کمی و کیفی 
پروژه های فوالد مبارکه افزود: همه این اتفاقات با همکاری روزافزون 
پیمانکاران امکان پذیر است. 13 هزار نفر در زمینه تولید، توسعه و 
خدمات به عنوان پیمانکار در موفقیت های فوالد مبارکه سهیم اند که 
در آینده ای نه چندان دور، میزان اشتغال در این مجموعه را بیش ازپیش 

افزایش خواهیم داد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت های 
بزرگ در دنیا به حوزه برون سپاری نگاه ویژه ای دارند و پیش بینی می شود 

که رشد روزافزونی را در این عرصه تا سال 2030 شاهد باشیم.
هدف گذاری برای ارتقای کمی و کیفی پیمانکاران

وی ادامه داد: استقبال صنایع دنیا از برون سپاری به این دلیل است که 
شرکت های فعال و متمرکز در هر زمینه، بهره وری بیشتری در حوزه های 
تخصصی خود دارند. به همین دلیل، یکی از اهداف فوالد مبارکه این 

است که پیمانکاران خود را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهد.
طیب نیا تصریح کرد: رشد بسیاری از شرکت های فعال در حوزه های 
تأمین و خدمات، ناشی از همکاری متقابل با صنایع و شرکت های بزرگی 
همچون فوالد مبارکه است. به همین دلیل، بنا داریم با برگزاری چنین 
جلساتی با شرکای تجاری خود که در نتایج موفقیت هایمان سهیم 

هستند، تعامل بیشتری داشته باشیم.
تالش برای تحقق »مدیریت مؤثر«، یکی از انتظارات مهم 

فوالد مبارکه از پیمانکاران است
وی اذعان داشت: در برخی از زمینه ها چالش هایی وجود دارد و 
می خواهیم با نگاه به پیمانکار به عنوان »شریک تجاری« شرایط را 
برای فعالیت بهتر پیمانکاران مهیا کنیم. به همین دلیل، شنیدن 
پیشنهاد ها و ایجاد تعامالت سازنده از سوی پیمانکاران با در نظر گرفتن 

محدودیت ها بسیار راهگشا خواهد بود.
کید کرد: تالش برای تحقق »مدیریت  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأ
که نقش  مؤثر«، یکی از انتظارات مهم فوالد مبارکه از پیمانکاران است؛ چرا
مدیریت پیمانکاران، نقشی بی بدیل در اجرای پروژه هاست و کارکنان 

باید به وسیله پیمانکار خود مدیریت شوند.

پیمانکاران و کارکنان فوالد مبارکه اعضای یک خانواده 
هستند

وی ادامه داد: پیمانکاران نیز باید نقش خود را  در  ایجاد انگیزه در کارکنان 
که ایجاد انگیزه در نوع عملکرد کارکنان تأثیر  به خوبی ایفا کنند؛ چرا
بسزایی دارد و این موضوع طی بازدیدهای میدانی انجام شده از برخی 

شرکت های پیمانکاری فوالد مبارکه، ملموس بوده است.
طیب نیا عنوان کرد: فوالد مبارکه پیمانکاران و کارکنان خود را اعضای 
یک خانواده می داند و به همین دلیل پیمانکاران هم باید بیش ازپیش، 
چنین رویکرد و نگاهی را در سازمان خود تقویت کنند. فوالد مبارکه در 
تالش است تا بستر ایجاد اشتغال در زمینه ها و عرصه های مختلف را 

فراهم سازد.
پیمانکاران فوالد مبارکه با صداقت، مشغول کار هستند

کید بر اینکه  حمایت از پیمانکاران، سازندگان و شرکت های  وی با تأ
دانش بنیان از اولویت های فوالد مبارکه  است بیان داشت: درصددیم تا 
علی رغم وجود محدودیت ها در زمینه های مختلف، بیشترین کمک را 
در امور قراردادها به پیمانکاران برسانیم تا این عزیزان با کمترین مشکل 
به کار خود ادامه دهند. در فوالد مبارکه همواره تعدیل ها براساس 
فرمول های موجود در همان ماه های ابتدایی سال انجام می شود تا روند 

اجرا و پیشرفت پروژه ها به هیچ وجه متوقف نشود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: در بسیاری از زمینه های دیگر 
ازجمله تمدید قراردادها در تالشیم تا حمایت های ویژه ای از پیمانکاران 
که بسیاری از این عزیزان با صداقت و سالمت، به طور  صورت گیرد؛ چرا
جدی مشغول کار هستند. البته در مقابل ما نیز از آنان انتظار داریم 
یاری رسان ما  در رسیدن به اهداف تولید و دیگر اهداف تعیین شده 

باشند.
هیچ عاملی نباید بر روند تولید تأثیر منفی داشته باشد

کید بر ضرورت پرهیز از ورود صنعت و حوزه تولید به حواشی اضافه  وی با تأ
کرد: وظیفه ما تولید است و نباید هیچ عاملی روند تولیدمان را کند یا آن 
را متوقف کند. البته الزمه تحقق این مهم نیز حضور مؤثر پیمانکاران در 

عرصه تولید است.
طیب نیا عنوان داشت: نقش پیمانکاران در موضوع تولید نقش 
قابل توجهی است و فوالد مبارکه اهداف بزرگی را برای سازمان خود در 
که این شرکت نقش ویژه ای  زمینه های مختلف ترسیم کرده است؛ چرا
در اقتصاد ملی ایفا می کند؛ بنابراین نقش پیمانکاران برای ارتقای جایگاه 

فوالد مبارکه بسیار قابل توجه است.
نقش پیمانکاران در کاهش هزینه ها و افزایش تولید باکیفیت

غالمرضا سلیمی، معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه نیز در این 
نشست اظهار کرد: امروز تولید و توسعه ها در رأس امور فوالد مبارکه است 
و شعار امسال نیز همچون سال های قبل از سوی رهبر معظم انقالب 
اسالمی با مضمون »تولید« انتخاب شد که این امر نشان دهنده اهمیت 

تولید در رفع بسیاری از مشکالت و چالش های کشور است.
وی افزود: امروز رسالت ما ارتقای کمی و کیفی تولید محصوالت است 
که با حمایت و همکاری کارکنان و پیمانکاران در حال انجام است. 
که توانسته اند  پیمانکاران فوالد مبارکه تکه های الماسی هستند 
مجموعه ای منسجم را شکل دهند و تالش هایی را در قالب کار گروهی به 
نتیجه برسانند. البته هنوز در بسیاری از زمینه ها نسبت به شاخص های 
جهانی، جای تالش بیشتری هست و در این بخش ها باید به سرعت 

پیشرفت کنیم.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه متعالی و سرآمد بودن 

دغدغه فوالد مبارکه است، تصریح کرد: کاهش هزینه ها، افزایش تولید 
کیفیت و کاهش ضایعات ازجمله نکاتی است که باید به دلیل وجود  با
رقابت  در بازار بیش از گذشته به آن توجه کرد و پیمانکاران در این زمینه 

نقش بسزایی دارند.
وی اذعان داشت: همان طور که در موضوع تولید و بهره برداری بازنگری 
انجام می شود، در موضوع برون سپاری نیز این امر بسیار مهم است و 
امیدواریم در این زمینه با برگزاری چنین جلساتی، شاهد پیشرفت های 

قابل توجهی باشیم.
کرد: در صورت بروز مشکالت، مدیران فوالد مبارکه  سلیمی بیان 
که مدیران  هستند که باید با دقت تمام به چالش ها رسیدگی کنند؛ چرا
عرصه تولید همیشه در میدان و آماده شنیدن مشکالت و چالش های 
پیمانکاران هستند. رسالت ما در فوالد مبارکه تولید است و نباید بگذاریم 
حواشی و مسائل نامربوط، چه ازنظر کمی و چه ازنظر کیفی، به تولید 

ضربه بزند.
مدیریت شرکای تجاری شاخص متعالی بودن یک سازمان

در ادامه این نشست، پنل تخصصی به همراه پرسش و پاسخ به سؤاالت 
مدیران عامل شرکت های پیمانکاری بهره برداری فوالد مبارکه برگزار شد 

و حاضران به ارائه نظرات خود پرداختند.
منوچهر نیک فر، مدیر کمیسیون معامالت شرکت فوالد مبارکه در 
این پنل ابراز داشت: فوالد مبارکه تنها شرکت ایرانی است که موفق 
به دریافت جایزه EFQM اروپا شد و کسب این جایزه ارزشمند تالش 
همه اعضای سازمان است. از دیدگاه EFQM، یک شرکت متعالی 
شرکتی است که بتواند شرکای تجاری خود را به بهترین شکل ممکن 

مدیریت کند.
وی افزود: موفقیت های فوالد مبارکه، جز با تالش همه پیمانکاران، 
کارگران و مدیران شرکت حاصل نمی شد و به همین دلیل برای تعامل 
بیشتر با پیمانکاران، قصد داریم این جلسات را به صورت 3 ماه یک  بار 
برگزار کنیم و برای تکرار موفقیت های گذشته، تدابیر الزم را برای افزایش 

آن ها به صورت متعالی و استاندارد بیندیشیم.
سرمایه های انسانی؛ عامل اصلی سودآوری

مدیر کمیسیون معامالت فوالد مبارکه تصریح کرد: این شرکت با فراهم 
کردن امکانات و خدمات رفاهی تالش می کند سرمایه های انسانی خود 
را با بهترین شیوه اداره کند تا کارکنان از نظر معیشتی دغدغه و نگرانی 
نداشته باشند. سرمایه های انسانی فوالد مبارکه یکی از عوامل اصلی 

سودآوری این شرکت هستند و باید تالش هایشان جبران شود.
وی عنوان داشت: در جلساتی که با پیمانکاران به صورت 3 ماه یک بار 
برگزار می شود، در تالشیم تا پیشنهاد های آنان را دریافت کنیم تا با افزایش 
سطح تعامالت، شاهد ارائه راهکارهای مناسب برای پیشبرد اهداف 

فوالد مبارکه باشیم.
با افزایش راندمان، چالش های موجود را برطرف کنیم

کید بر ضرورت افزایش بهره وری در پیمانکاران فوالد مبارکه  نیکفر با تأ
خاطرنشان کرد: منابع فوالد مبارکه و پیمانکاران محدود است و باید با 

افزایش راندمان، بسیاری از چالش های موجود را برطرف کنیم.
بهزاد کمال پور، مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل شرکت فوالد 
مبارکه در این نشست اظهار کرد: اطالع کامل از شرایط قراردادها یکی 
از نکات مهمی است که  پیمانکاران باید به آن  توجه  کنند؛ عالوه بر 
آن، در هنگام برگزاری مناقصات نیز نظر پیمانکاران برای رسیدن 
به بهترین نتایج اخذ می شود تا چالش های احتمالی به حداقل 

ممکن برسد.

آیین رسمی  گذشته، طی یک  بهمن ماه سال 
و به پشتوانه نهاد ریاست جمهوری، عملیات 
اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی و ملی آغاز شد. 
رئیس جمهوری در این مراسم قول داد دولت با تمام قوا مسیر 
عبور را برای مجریان و سرمایه گذاران این 48 ابرپروژه ملی که تحت 
عنوان »پیشرانان پیشرفت ایران« به یک خانواده تبدیل شدند، 

تسهیل کند.
 این طرح عظیم سرمایه گذاری با مشارکت 7 شرکت بزرگ صنعتی آغاز 
شد. ارزش سرمایه گذاری صورت گرفته در این طرح بالغ بر 500 هزار میلیارد 
تومان است که به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذاری بخش خصوصی در 

تاریخ کشور از آن یاد می شود.
 مجتمع فوالد مبارکه با راهبری 5 پروژه از این 4۸ پروژه عظیم ملی و 
سرمایه گذاری تقریبی 40 هزار میلیارد تومانی، یکی از اعضای این خانواده 

بزرگ صنعتی است.
 عناوین این 5 پروژه به این شرح زیر است: 1- احداث نورد گرم 2 فوالد 
گرم(؛ 2- احداث  کالف و ورق  مبارکه )برای تولید 4.2 میلیون تن 
 واحدهای نیروگاهی فوالد مبارکه )برای تولید 914 مگاوات برق(؛
  3- احداث واحد تولید آهن اسفنجی فوالد هرمزگان )برای تولید
 2 میلیون تن آهن اسفنجی(؛ 4- احداث خطوط اسیدشویی و نورد 

سرد فوالد امیرکبیر کاشان )برای تولید ۸00 هزار تن کالف اسیدشویی و 
خام(؛ 5- تکمیل و بهره برداری شبکه فاضالب 6 شهر مجاور مبارکه )برای 

استفاده از 3 میلیون مترمکعب پساب(.
 بعد از گذشت حدود 10 ماه از این رونمایی، به سراغ مدیرعامل فوالد 
مبارکه اصفهان رفتیم تا ببینیم دولت تا چه اندازه  به وعده هایش جهت 
گر این پروژه ها  هموار کردن مسیر پیشرفت این پروژه ها،عمل کرده  و ا
در دست  خانواده »پیشرانان پیشرفت ایران« نبودند، تفاوتی در نحوه 

پیشرفت آن ها ایجاد می شد یا خیر.
 محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، در پاسخ به این 
سؤال خبرنگار »معدن مدیا« بیان کرد: جهت گیری دولت سیزدهم 
در حمایت از صنایع بزرگ بسیار هوشمندانه بوده و این نگرش 

قابل تقدیر است.
 طیب نیا گفت: در دنیا، از بین کشورهای پیشرفته و درحال توسعه، 
آن هایی به رشد فزاینده دست یافته اند که نگاه ویژه ای به صنایع بزرگ 
که از ِقَبل رشد این صنایع، هزاران صنعت اشتغال زای  و مادر دارند؛ چرا
دیگر در باالدست و پایین دست زنجیره ارزش آن ها ایجاد و موجب رشد 

اقتصادی کشور می شود.
 مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به اینکه از میان پروژه هایی که شرکت ها 
در دست اجرا دارند، پرونده ویژه ای برای این 4۸ پروژه ایجاد شده است، 

نگرش دولت سیزدهم برای روی ریل افتادن ابرپروژه های ملی را مبارک 
خواند و خاطرنشان ساخت: همه اعضای این گروه، مانند گذشته برای 
پیشبرد این پروژه ها و سایر امور شرکتی، برنامه های خود را دارند و توجه 
ویژه دولت به آن ها به معنای دخالت نیست. طی این مدت ما جلسات 
متعددی در این خصوص داشته ایم و به طور مستقیم موانع و نیازها را 

مطرح کرده ایم.
 طیب نیـا افـزود: جهـت بررسـی مسـتمر رونـد پیشـرفت پروژه هـا و رفـع 
موانـع موجـود، هـر دو هفتـه یک بـار و همچنیـن به صـورت ماهانـه، بـا 
برخـی مقامـات عالـی دولـت جلسـه داریـم. طـی این مـدت 6 جلسـه با 
معـاون اول رئیس جمهـوری و 2 جلسـه نیز با شـخص رئیس جمهوری 

داشـته ایم.
 محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، در پایان اظهار داشت: 
برای اینکه یک پروژه از صفر به مرحله بهره برداری برسد، مراحل متعدد 
و زمان بر     و موانع بسیاری  باید پشت سر گذاشته شود. مسیر پرسرعتی 
که دولت تحت عنوان »پیشرانان پیشرفت ایران« برای این پروژه های 
تأثیرگذار ملی باز کرده، باعث شده طی فرایندهای کامال قانونی، این 
جریان به سرعت طی گردد و به دنبال آن، مسیرهای تولید و اشتغال زایی 

زیادی برای سایر شرکت ها نیز گشوده شود.
   منبع: معدن مدیا

ریل »پیشرانان پیشرفت« ؛مسیر امن قطار سریع السیر ابرپروژه های صنعتی

حمایت از پیمانکاران و شرکت های دانش بنیان از اولویت های  فوالد مبارکه است

در گفت وگو با مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح شد؛

مدیرعامل فوالد مبارکه در نخستین نشست هم اندیشی مدیران عامل شرکت های پیمانکار بهره برداری  این شرکت مطرح کرد :

محمدیاسر طیب نیا
 مدیرعامل شرکت

غالمرضا سلیمی
 معاون بهره برداری

منوچهر نیک فر
 مدیر کمیسیون معامالت

محمدیاسر طیب نیا
 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

افتخارآفرینی فوالد مبارکه
 در هفدهمین جشنواره ملی 

انتشارات روابط عمومی

ُ

در هفدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی 
همایش های  سالن  در  آبان ماه   18 چهارشنبه  روز  که 
بین المللی شهدای محیط زیست برگزار شد، پس از ارزیابی 
بیش از ۲ هزار اثر ارسالی به جشنواره، شرکت فوالد مبارکه 
کسب دو رتبه نخست در بخش های مستند و  موفق به 

نماهنگ شد.
مدیران،  که  جشنواره  این  در  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
متخصصان، کارشناسان و صاحب نظران روابط عمومی کشور 
در آن حضور داشتند، مهدی باقریان رئیس انجمن متخصصان 
روابط عمومی، ضمن اشاره به نقش مهم و متداول پیشرفت 
تکنولوژی در انتشارات از تهدیدها و فرصت های این حوزه 

سخن گفت.
وی بر لزوم نوآوری و استفاده از همه ظرفیت های رسانه ای 
کید کرد و برای آینده روابط  شامل نوشتاری، گفتاری و دیداری تأ
عمومی ها در ایران، حرکت به سمت پلتفرم های چندرسانه ای 

را توصیه کرد.
 گقتنی است این جشنواره در 3 سطح ملی، تهران و استانی با 
داوری بیش از 2 هزار اثر ارسالی در 11 بخش با تقدیر از برگزیدگان 

به کار خود پایان داد.
 گفتنی است رونمایی از کتاب »ارتباطات کرونایی« تألیف رضا 
افخمی از دیگر برنامه هایی بود که در حاشیه این جشنواره 

انجام گرفت.
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توافقات آبی بین ایران و ترکیه
نشست مشترک جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیه با هدف توافق درخصوص بخشی از موضوعات آبی و مرزی ایران برگزار شد.

بر گزاری کمیسیون مشترک ایران با کشورهای آفریقای جنوبی، تانزانیا و زیمبابوه
جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی با موضوع »آخرین وضعیت روابط اقتصادی کشور با قاره آفریقا« برگزار شد.

 خـبــــــــــــــــــر      

برنامه ریزی برای تحقق جهاد تبیین با آغاز نهضت بازدید از شرکت فوالد مبارکه
گردهمایی بزرگ روابط عمومی های آموزش وپرورش 
استان اصفهان با هدف بررسی راهکارهای تحقق 
جهاد تبیین و ارائه دستاوردهای جمهوری اسالمی 
طی 43 سال گذشته در حوزه صنعت به دانش آموزان با حضور مصطفی 
بابایی، رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، 
مسئول امور استان های مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
آموزش وپرورش، جمعی از مدیران و مسئوالن آموزش و پرورش استان 

و مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه به میزبانی فوالد مبارکه برگزار شد.
که روز یکشنبه 15 آبان ماه در  گزارش خبرنگار فوالد، در این آیین  به 
سالن مرکز تحقیقات شرکت فوالد مبارکه برگزار شد، علی مناهی معاون 
فرهنگی مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، علیرضا 
کاظمی مسئول امور استان های مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت 
آموزش وپرورش، محمدرضا ابراهیمی مدیرکل آموزش وپرورش استان 
اصفهان و محمدجواد براتی مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه به 
همراه 50 نفر از مسئوالن روابط عمومی نواحی و مناطق آموزش وپرورش 
استان اصفهان از خطوط تولید فوالد مبارکه بازدید کردند و طی سخنانی، 
با پرداختن به اهمیت جهاد تبیین و آشنایی دانش آموزان با دستاوردهای 
نظام مقدس جمهوری اسالمی در حوزه صنعت فوالد، مباحث مرتبط با این 
موضوع را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. در گزارش پیوست، مشروح 

سخنان ایرادشده در این گردهمایی آمده است:
مصطفی بابایی سارویی، رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط 

عمومی وزارت آموزش وپرورش
درصددیم میان علم و صنعت پیوند مستقیم برقرار کنیم

از حسن انتخاب اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان در انتخاب 
شرکت فوالد مبارکه به عنوان محل برگزاری این گردهمایی تشکر می کنم؛ 
که ما درصددیم میان علم و صنعت پیوند مستقیم برقرار کنیم و در این  چرا
راستا، در حال انعقاد قرارداد برای ساخت 32 هنرستان هم جوار صنعت 
هستیم. عملیات ساخت بخشی از این هنرستان ها اجرایی شده و طی 
مدت کوتاهی، شاهد پیشرفت فیزیکی قابل توجهی  در این زمینه  بوده ایم. 

این امر در حوزه دانش آموزی و مهارت آموزی اتفاق بسیار مهمی است.
درخصوص تغییر رویکرد در ایجاد هنرستان ها، باید به این نکته توجه 
کِز  داشت که به جای ایجاد کارگاه های آموزشی در هنرستان ها، این مرا
مهارت آموزی را در قلب صنعت احداث می کنیم تا دانش آموز پس از کارورزی 
و یادگیری مهارت در یک صنعت، بهترین گزینه برای اشتغال در همان 

که هیچ نیرویی متخصص تر   از آن هنرآموز نخواهد بود. صنعت باشد؛ چرا
بازدید دانش آموزان از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه در 

دستور کار وزارت آموزش وپرورش
اردوی »راهیان پیشرفت«  به صورت رسمی با حضور رئیس جمهوری و 200 
تن از نخبگان علمی، مدال آوران المپیادی، ورزشی و فعاالن حوزه های 
قرآنی و فرهنگی روز 13 آبان ماه امسال با هدف تحقق جهاد تبیین، در اردوگاه 
کز صنعتی مهم کشور برگزار شد. هدف  شهید باهنر آغاز و در بخشی از مرا
اصلی این اردو تحقق جهاد تبیین و ارائه دستاوردهای جمهوری اسالمی 

طی 43 سال گذشته در حوزه صنعت به دانش آموزان است.
از اعالم آمادگی فوالد مبارکه برای برگزاری اردوی راهیان پیشرفت استقبال 
می کنیم و اذعان داریم وزارت آموزش وپرورش برنامه بازدید دانش آموزان از 

خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه را  در دستور کار خود قرار می دهد.
هم افزایی از درون، تعامل با بیرون

ما در میدان جهاد هستیم. مقام معظم رهبری رسما در حوزه جهاد تبیین 
و جنگ رسانه ای فرمان صادر کرده اند؛ بنابراین هر کس که تریبونی در 
دست دارد باید در این جهاد قدم بگذارد. روابط عمومی همه ادارات 
آموزش وپرورش دارای این تریبون هستند و باید در این مسیر از آن استفاده 
که آموزش وپرورش بزرگ ترین شبکه اطالع رسانی و روابط عمومی  کنند؛ چرا

کشور را دارد.
غالب همکاران ما در روابط عمومی ها را نیروهای جوان و باانگیزه در حوزه 
رسانه تشکیل می دهند؛ البته این ظرفیت نیازمند هم افزایی است؛ 

»هم افزایی از درون، تعامل با بیرون« شعار وزیر  آموزش وپرورش است.
پویش »سالم فرمانده« نتیجه هم افزایی ظرفیت 

روابط عمومی های آموزش وپرورش
گر در ظرفیت عظیم روابط عمومی های آموزش وپرورش هم افزایی صورت  ا
گیرد، اتفاقات بزرگی نظیر نهضت سرود و پویش »سالم فرمانده«، »جانم 
فدای ایران، لبیک یا خامنه ای« و »رفیق شهیدم« رخ می دهد که در ذیل 

آن بزرگ ترین همایش ها و اجتماعات مردمی شکل گرفت.
هرگاه سخن از نظام تعلیم و تربیت است، متأسفانه از ظرفیت عظیم 
آموزش وپرورش صحبت نمی کنیم. ظرفیت انبوه آموزش وپرورش باید در 

خدمت تولید و توزیع انبوه توسط روابط عمومی ها قرار گیرد.
رتبه بندی معلمان در مراحل پایانی

آموزش وپرورش با 16 میلیون دانش آموز، 32 میلیون خانواده دانش آموز 
و بیش از یک میلیون معلم شاغل و بازنشسته دارای بزرگ ترین جامعه 
 مخاطب کشور است.  جامعه ذی نفعان آموزش وپرورش کشور  نیز به

 50 میلیون نفر می رسد.
ارائه سند راهبردی تحول مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 

وزارت در آموزش وپرورش
برقراری بیمه فرهنگیان و توزیع تغذیه دانش آموزان پس از سال ها توقف از 
دیگر اقدامات وزارت آموزش وپرورش در دولت سیزدهم است. طی 11 ماه 
گذشته، کلنگ زنی 2 هزار و 100 فضای ورزشی درون مدرسه ای در کشور 
صورت گرفته که از این تعداد، یک هزار و 170 فضا تحویل داده شده و مابقی 

نیز تا پایان سال جاری تحویل داده خواهد شد تا طی یک سال، 50 درصد 
به ظرفیت ورزشی درون مدرسه ای کشور افزوده شود.

روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش برای نخستین بار و به عنوان 
نخستین مرکز اطالع رسانی در دولت سیزدهم، سند راهبردی تحولی مرکز 
اطالع رسانی و روابط عمومی را ارائه کرده است.  بیش از 4 ماه متخصصان 
مربوطه روی این سند کار کارشناسی انجام دادند تا نهایتا پس از 40 ویرایش، 

توانستیم آن را نهایی کنیم و به نقطه قابل اتکایی برسانیم.
این سند دارای چند هدف اصلی است. اقناع، راهبرد اصلی ما در دوره جدید 
است و در تمام جهات تالش کرده ایم با سرلوحه قرار دادن اصل صداقت، 
جهت اقناع افکار عمومی، چه در حوزه معلمان و چه در حوزه دانش آموزان، 
اقدام کنیم. کلیه اقداماتی که در مدت اخیر پیگیری کردیم و انجام دادیم 
نیز در همین راستا بوده است. راهکار محوری ما در این حوزه شبکه سازی 

است، آنچه باعث موفقیت ما شده ایجاد یک سیاست واحد بوده است.
محمدرضا ابراهیمی،  مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان

حرکت مردم در 13 آبان ماه نشان داد که دشمن در محاسبات 
خود اشتباه کرده

در طول تاریخ جمهوری اسالمی روزهای به یادماندنی زیادی وجود دارد که 
 در بسیاری از آن ها مردم جلوتر از مسئولین حرکت کردند. حرکت مردم در
 13 آبان ماه امسال نشان داد که دشمن در محاسبات خود همچون گذشته 

اشتباه کرده و در این اشتباه خود باقی خواهد ماند.
فوالد مبارکه به عنوان یکی از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی نماد 
عینی پیشرفت صنعتی کشور است. جهاد تبیین را باید با نظاره گری عینی 
پیشرفت های جامعه آغاز کنیم. اردوهای راهیان پیشرفت را آغاز کرده ایم و 
در این راستا تفاهم نامه ای منعقد خواهیم کرد و در شرکت فوالد مبارکه نیز 

این برنامه را برگزار می کنیم.
دهه هشتادی ها سربازان تمدن نوین اسالمی هستند

کنون تمدن نوین اسالمی در جهان تحقق یافته است. رهبر معظم انقالب  ا
اسالمی سربازان این تمدن را دهه هشتادی ها و دهه نودی ها می دانند. 
دشمن با سرمایه گذاری بر نوجوانان، از خألهایی مثل بی توجهی به مسائل 

فرهنگی که در دوره های قبلی ایجاد شده، سوءاستفاده کرد.
اعتقادات، باورمندی دینی و توجه مردم به ارزش های انقالبی بسیار 
عمیق تر از این است که در مقابل دشمن مغلوب شود. در این راستا باید 
که در  تالش کنیم تا هیچ دانش آموزی در اردوگاه دشمن قرار نگیرد؛ چرا

دوره ای قرار داریم که شاهد افول استکبار جهانی هستیم.
تمدن نوین اسالمی با نقش آفرینی دانش آموزان محقق 

خواهد شد
براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، نظم نوین دیگری اتفاق خواهد 
افتاد که در آن کدخدای جهان آمریکا نخواهد بود، اسالم عزیزتر خواهد شد 
و تمدن اسالمی گسترش خواهد یافت. آمریکا از چند سال گذشته نقشه 
خاورمیانه جدید را ترسیم کرده و در بسیاری از کشورهای خاورمیانه اعم 
از سوریه و یمن مشکالتی به وجود آورده؛ اما رهبر معظم انقالب فرمودند 
تغییراتی اتفاق می افتد، ولی خاورمیانه جدیدی که دشمن می خواهد، 
محقق نخواهد شد و رژیم جعلی صهیونیستی 25 سال آینده خود را 

نخواهد دید. 
وی با بیان اینکه تفکر جمهوری اسالمی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه 
کم شده، یادآور شد: تمدن نوین اسالمی با نقش آفرینی رهبر انقالب  حا
اسالمی و همت دانش آموزان محقق و آماده انقالب جهانی حضرت مهدی 

)عج( خواهد شد.
روابط عمومی مهم ترین رکن جهاد تبیین است

روابط عمومی مهم ترین رکن جهاد تبیین است. به فرموده رهبر معظم 
انقالب اسالمی، جهاد تبیین، هم واجب فوری و هم واجب عینی است و 
گر بخواهیم جهاد تبیین را در نهادها و سازمان ها ایجاد کنیم، شایسته تر  ا
که آن ها واسطه بین مردم و مسئولین،  از روابط عمومی ها وجود ندارد؛ چرا

اثرگذار بر افکار عمومی و تصمیم ساز هستند.
در این مسیر، جامعه هدف، آموزش وپرورش استان اصفهان است. در 
استان اصفهان بیش از یک میلیون دانش آموز، حدود 450 هزار نوآموز 
پیش از دبستان و 110 هزار معلم شاغل و بازنشسته حضور دارند و با احتساب 
گروه های دیگری مثل آموزشگاه های علمی، مجموعا نزدیک به 2 میلیون 

نفر مستقیما با آموزش وپرورش مرتبط هستند.
اردوهای راهیان پیشرفت را در فوالد مبارکه و شرکت های 

دانش بنیان برگزار می کنیم
کز صنعتی، علمی و پژوهشی استان  افق ما این است که با 36 هزار نفر در مرا
اصفهان، به یاد دانش آموزان شهید استان اصفهان و کل کشور دیدار کنیم 
و در قالب »اردوهای راهیان پیشرفت«  با  پیشرفت های نظام جمهوری 

اسالمی در شرکت فوالد مبارکه و شرکت های دانش بنیان آشنا شویم.
گر جهادگری تالشگران فوالد مبارکه نبود، در مقابل  ا

تحریم های فلج کننده تاب مقاومت نداشتیم
گر جهادگری تالشگران فوالد مبارکه نبود، ما در مقابل تحریم های  قطعا ا
فلج کننده تاب مقاومت نداشتیم؛ دشمن درصدد بوده که کمر اقتصاد 
ایران را بشکند و صادرات نفت ایران را متوقف کند، اما جمهوری اسالمی 
بدون یک قدم عقب نشینی از مواضع خود به هر میزان و به هر نقطه ای که 

بخواهد نفت صادر می کند.
اثرگذاری آموزش وپرورش از طریق روابط عمومی این مجموعه
با عظمت بیشتری شناخته شود.  باید  هویت ویژه روابط عمومی 
انعکاس اطالعات، اخبار و تبیین دستاوردها توسط روابط عمومی های 
آموزش وپرورش در دولت سیزدهم قابل تقدیر است. امسال، سال تحصیلی 

بسیار خوبی را آغاز کردیم، به گونه ای که با افتخار اعالم می کنیم که پس از 
چندین سال، فعالیت تمامی مدارس استان اصفهان در نخستین دقایق 

آغاز شد و این اتفاق بی نظیری بود.
محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه

اعالم آمادگی برای میزبانی از دانش آموزان جهت بازدید از 
خطوط تولید فوالد مبارکه

12 آبان سالروز حضور پربرکت مقام معظم رهبری در شرکت فوالد مبارکه  و 
همچنین 13 آبان و روز دانش آموز را گرامی می داریم. مایه مباهات است 
که امروز در خط مقدم جهاد اقتصادی کشور میزبان روابط عمومی های 

آموزش وپرورش استان اصفهان هستیم.
حضور پربرکت رهبر معظم انقالب اسالمی در 12 آبان ماه 13۸0 در فوالد 
مبارکه نشان دهنده جایگاه و اهمیت فعالیت این مجموعه در کشور است. 
فوالد مبارکه بزرگ ترین مجموعه صنعتی و اقتصادی کشور، مولود انقالب 
اسالمی و زاییده سال های خون و حماسه است  که در سال 1360 و در اوج 
سال های بحران کشور، جنگ و ناامنی های داخلی و تحریم های اقتصادی، 
با آینده نگری و نگاه استراتژیک مسئولین نظام مقدس جمهوری اسالمی 

کلنگ زنی شد.
مسئولین جمهوری اسالمی در سال 1360 این آینده نگری را داشتند که 
روزی جنگ تحمیلی به پایان خواهد رسید و فوالد مبارکه ابزار اقامه قسط و 
رساندن مردم به شرایط خوب زندگی خواهد بود تا در حوزه اقتصاد و صنعت 
کشور اتفاقات امیدآفرینی محقق شود. نهایتا در اوج سختی ها و مشکالت 

و درحالی که دشمن بذر ناامیدی می کاشت، فوالد مبارکه ساخته شد.
افزایش 30 برابری توان تولید فوالد در کشور

کمتر از  وی اذعان داشت: پیش از پیروزی انقالب اسالمی ساالنه 
کنون این عدد به  یک میلیون تن فوالد در کشور تولید می شد؛ اما   هم ا
30 میلیون تن در سال رسیده و یک سوم این میزان در گروه فوالد مبارکه 

تولید می شود.
توانایی تولید فوالد شاخص توسعه هر کشور محسوب می شود و ایران در 
رتبه دهم تولید فوالد جهان قرار دارد. برای ساخت مجموعه فوالد مبارکه، 
کلیه قطعات و تجهیزات موردنیاز از محل واردات تأمین می شد، اما امروز با 
اعتماد به جوانان این مرزوبوم، بیش از 90 درصد قطعات و تجهیزات فوالد 
مبارکه به دست متخصصان داخلی کشور بومی سازی می شود و این امر 

باعث افتخار و سربلندی ایران اسالمی است.
  سهم 1.5 درصدی در تولید ناخالص ملی

گذشته در فوالد مبارکه  بیش از 4 هزار قطعه و تجهیز طی سال های 
بومی سازی شده و این شرکت سهم 1.5 درصدی در تولید ناخالص ملی 
دارد. یک سوم ارزآوری کشور در دوران تحریم توسط فوالد مبارکه محقق شد 
و این شرکت بزرگ ترین حامی شرکت های دانش بنیان در کشور بوده است.
فوالد مبارکه کم مصرف ترین فوالدساز جهان در زمینه در مصرف آب است 
و به ازای هر تن تولید، تنها 2.9 مترمکعب آب مصرف می کند. میانگین این 

عدد در جهان 4.5 تا 5 مترمکعب به ازای هر تن تولید است.
گفتنی است عمده میزان مصرف آب فوالد مبارکه از طریق ایجاد شبکه 
جمع آوری پساب 9 شهرستان اطراف این شرکت و بازچرخانی آب 
صورت می گیرد. فوالد مبارکه بزرگ ترین تصفیه خانه پساب خاورمیانه   

را داراست.
نقش نظام تعلیم و تربیت کشور بیش ازپیش به چشم می آید

هرگاه اتفاق یا بحرانی در کشور به وقوع می پیوندد، نقش برخی سازمان ها 
پررنگ تر می شود. حوزه تعلیم و تربیت همواره دارای اهمیت بوده، اما امروز 
نقش نظام تعلیم و تربیت کشور بیش ازپیش به چشم می آید و الزم است 

برنامه ریزی های خاص و ویژه ای در این حوزه محقق شود.
اعالم آمادگی برای میزبانی از دانش آموزان جهت بازدید از 

خطوط تولید فوالد مبارکه
باید توجه داشته باشیم نقش آموزش وپرورش در جهاد تبیین بیش از نقش 
دیگر ارگان هاست. همان گونه که رهبر معظم انقالب در سخنرانی چند روز 
پیش خود فرمودند، نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است؛ بنابراین 

جوان ایرانی باید جایگاه و نقش خود را در این نظم نوین پیدا کند.
به همین منظور فوالد مبارکه برای میزبانی از دانش آموزان سراسر کشور 
جهت بازدید از خطوط تولید این شرکت آمادگی دارد و درصدد یاری رساندن 
به آموزش وپرورش در مسیر جهاد تبیین است تا این مجموعه نیز بتواند با 

برنامه ریزی ها و اولویت بندی های مناسب، اتفاقات ویژه ای را رقم بزند.
دستاوردهای بخش صنعت خروجی نظام تعلیم و تربیت 

جمهوری اسالمی است، اما به درستی روایت نشده
انعکاس فعالیت ها و پیشرفت های صنعت کشور به ویژه در حوزه صنعت 
فوالد و به طور مشخص دستاوردهای فوالد مبارکه از اهمیت زیادی 
برخوردار است. بسیاری از قطعات و تجهیزات این شرکت به دست 
جوانانی از همین مرزوبوم بومی سازی شده که خروجی نظام تعلیم و تربیت 
جمهوری اسالمی هستند. این امر بسیار ارزشمند است، اما این دستاوردها 
به درستی روایت نشده و در میان هجمه های متعدد رسانه ای مورد غفلت 

قرار گرفته است.
تحقق جهاد تبیین با آغاز نهضت بازدید از فوالد مبارکه

بازدید دانش آموزان، نوجوانان و جوانان از شرایط سخت تولید در فوالد 
مبارکه قطعا خاص و ویژه خواهد بود؛ ازاین رو ما با تعریف برنامه ای با عنوان 
»نهضت بازدید از فوالد مبارکه«، برنامه ریزی های الزم برای جهاد تبیین 

را انجام داده ایم.
گفتنی است برگزاری کارگاه های آموزشی تشریفات اداری، مدیریت سایت و 
پرتال، خبرنویسی و فن بیان از دیگر برنامه های جانبی این گردهمایی بود.

 خـبــــــــــــــــــر      
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افزایش 43 درصدی تولید سنگ آهک پیربکران

تولید سنگ آهک دانه بندی پیربکران طی نیمه نخست 
1401 حدود 43 درصد افزایش یافت و از 514هزار تن عبور کرد.

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مجتمع سنگ آهک پیربکران 
از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، 514 هزار و 619 تن سنگ آهن 
دانه بندی تولید کرد. این رقم طی مدت مشابه سال گذشته، 
361 هزار و 95 تن بود. این میزان تولید نسبت به برنامه )252 هزار 

تن(، 104 درصد افزایش یافت.
شرکت یاد شده، طی 6 ماهه نخست امسال، 464 هزار و ۸49 
تن محصول به فروش رساند که در مقایسه با رقم مدت مشابه 
سال گذشته )390 هزار و 125 تن(، 19 درصد رشد نشان می دهد.

مجتمع سنگ آهک پیربکران در ماه شهریور، ۸5 هزار و 27 تن 
سنگ آهک دانه بندی تولید و 53 هزار و 4۸1 تن محصول به 
فروش رساند که این رقم طی مدت مشابه سال گذشته )تولید 
کی از  50 هزار و 402 تن و فروش 42 هزار و 5۸1 تن(، به ترتیب حا

افزایش 69 درصدی و 26 درصدی است.

 افزایش ۲۲ درصدی فروش »فخوز«

جمع فروش داخلی و صادراتی محصوالت شرکت فوالد 
خوزستان در هفت ماهه سال 1401، به ۲ میلیون و 136 هزار و 
836 تن رسید که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال 
قبل، ۲۲ درصد رشد داشته است. این شرکت در هفت ماهه 
سال گذشته توانسته بود یک میلیون و 746 هزار و 187 تن 

محصول بفروشد.
به گزارش فلزات آنالین، شرکت فوالد خوزستان در حالی توانست 
در هفت ماهه نخست سال جاری عملکرد خوبی به ویژه در حوزه 
تولید بیلت و بلوم و آهن اسفنجی داشته باشد و به فروش مطلوبی 
در بازارهای داخلی و خارجی دست پیدا کند که ماه گذشته به 

عنوان صادرکننده نمونه برتر کشور انتخاب شده بود.
جمع تولید محصوالت فوالدی شرکت فوالد خوزستان در 
هفت ماهه سال 1401، به 7 میلیون و 443 هزار و 17 تن رسید که 
این میزان نشان از رشد 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
پیش دارد. این شرکت در هفت ماهه سال پیش، توانسته بود 6 

میلیون و 591 هزار و 933 تن محصول تولید کند.

رشد ۲4 درصدی تولید آهن اسفنجی »کچاد«

به گزارش فلزات آنالین، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی 
هفت ماهه امسال توانست بسیاری از کاستی های تولید را که 
یکی از آن ها قطعی برق در فصل تابستان بود جبران کند و در 

تولید شمش فوالدی و گندله، رکوردهای خوبی ثبت کند.
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو توانسته است در هفت ماهه 
سال 1401، 5 میلیون و 756 هزار و 913 تن کنسانتره تولید کند. 
این شرکت در مدت مشابه سال قبل، توانسته بود 6 میلیون و 
51۸ هزار و ۸۸9 تن کنسانتره تولید کند. همچنین در این بازه 
زمانی، در این شرکت 2 میلیون و 210 هزار و 945 تن گندله تولید 
کی  شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حا
از رشد 6 درصدی است. این شرکت در هفت ماهه سال قبل، 2 

میلیون و ۸4 هزار و 497 تن گندله تولید کرده بود.
»کچاد« در هفت ماهه نخست امسال، یک میلیون و 75 هزار و 
329 تن آهن اسفنجی نیز تولید کرد که این میزان در هم سنجی 
با مدت مشابه سال گذشته، 24 درصد افزایش یافته است. 
این شرکت در هفت ماهه سال قبل۸64 هزار و 773 تن آهن 
اسفنجی تولید کرده بود. تولید شمش فوالدی شرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو طی هفت ماهه امسال، به 697 هزار و 542 تن 
رسید که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 26 درصد 

رشد داشته است. 

عدد خبر

درصد

درصد

درصد

در گردهمایی روابط عمومی های آموزش وپرورش استان اصفهان مطرح شد؛

مصطفی بابایی سارویی
رئیس مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی 

وزارت آموزش وپرورش

محمدرضا ابراهیمی
  مدیرکل آموزش وپرورش استان اصفهان

محمدجواد براتی
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه
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جزئیات سرمایه گذاری ۲۷۰ میلیون یورویی فوالد غدیر نی ریز کتشافات معدنی است اولویت »ومعادن« توسعه ا

محسن مصطفی پور، مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز گفت: در 
حوزه افزایش سرمایه که مصوب مجمع شرکت بود با توجه به اینکه 
گذاری در اختیار سازمان خصوصی سازی است، با  سهام ما در وا
پیگیری های صورت گرفته افزایش سرمایه شرکت با ۳ هزار درصد 
تصویب شد. همچنین با توجه به اینکه آغاز سال مالی ما در ابتدای 
نیمه دوم سال هر سال است، در تالشیم افزایش سرمایه دیگری داشته 
باشیم تا بتوانیم طرح های توسعه را به سرانجام برسانیم.

علیرضا لطفی، مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات گفت: شرکت »ومعادن«عالوه بر خرید تجهیزات حفاری، در 
حال تالش و برنامه ریزی است تا در بخش دورسنجی و دانش فنی، 
کتشاف و حفاری نیز  از  نقص ها و کمبودها را برطرف کند. در زمینه  ا
سال گذشته برنامه ریزی   هایی انجام دادیم. در برنامه  کوتاه مدت و میان 
کار قرار داده شد و  مدت دوساله حدود ۱۳۰ هزار متر حفاری در دستور 
در حال انجام است.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

 JFE  قصد دارد تولید فوالد خام خود را تا پایان سال 
مالی جاری کاهش دهد. این تصمیم به خاطر رکود شدید در 
بازار فوالد داخل و خارج این کشور، کندی تقاضا و کاهش آن 

انجام شده است.
ماساشی تراهاتا معاون اجرایی این شرکت در کنفرانسی خبری 
با اعالم این خبر افزود: به نظر می رسد شرایط بازار داخلی ژاپن، 
به خصوص مشکالت موجود در خودروسازی این کشور و رکود 
کم بر بازار خارجی، دور از انتظار بوده و به همین خاطر بنا داریم  حا

تا تولید خود را به میزان الزم کاهش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: ما امیدواریم اقتصاد چین تا پایان سال جاری 
از شرایط رکود خارج شده و تولید فوالد در این کشور به حالت قبل 
برگردد. همچنین اقتصاد جهانی و تولید خودرو در ژاپن نیز رونق 

بیشتری پیدا کند.
این در حالی است که در ماه های آوریل تا سپتامبر سال جاری 
میالدی، سود خالص JFE با افت ین در برابر دالر آمریکا و با توجه 
به افزایش هزینه های انرژی چیزی حدود 12 درصد کاهش یافته 

و به 123.3 میلیارد ین رسیده است.
درمجموع پیش بینی می شود سود سال جاری ناشی از فروش 
محصوالت فوالدی این شرکت نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، 11 درصد افزایش یافته و به 155 میلیارد ین برسد. دلیل 
این افزایش سود، استفاده از فرصت های موجود در بازار در بازه 

زمانی نیمه اول امسال بوده است.
کاهش هزینه ها تا پایان سال، با اتخاذ  JFE قصد دارد برای 
سیاست هایی، هزینه های مربوط به مواد اولیه را به مشتری 
منتقل کند. گفتنی است پیش بینی می شود علی رغم کاهش 
تولید، سود این شرکت در سال مالی جاری افزایش خواهد یافت.

JFE  یک شرکت فوالدساز ژاپنی است که در زمینه تولید فوالد 
زنگ نزن و محصوالت فوالدی فعال است. این شرکت که دومین 
فوالدساز بزرگ ژاپن محسوب می شود 33 میلیون تن ظرفیت 

تولید دارد.
   منبع:  ایراسین

آذربایجان و گرجستان امیدوارند از اهمیت ژئوپلیتیک 
فزاینده خود بهره ببرند و مسیر جدیدی برای تأمین برق اروپا به 
دست آورند. چندین سال است که طرح های کابل برقی که در 
زیر دریای سیاه از گرجستان تا جنوب شرق اروپا کشیده 
ح شده؛ اما در شرایطی که امنیت انرژی اروپا  می شود، مطر
گی در بحبوحه جنگ روسیه در اوکراین تهدید شده،  به تاز
رهبران هر دو طرف به طور فزاینده ای در مورد انرژی بحث 

می کنند.
پروژه جدیدی که قرار است اجرا شود مربوط به برق است. الهام 
کتبر  علی اف رئیس جمهور آذربایجان در سفر به گرجستان در 24 ا
گفت: آذربایجان در تالش است برق خود را به بازارهای جهانی 

صادر کند. البته مسیر صادرات ما از گرجستان می گذرد.
سه روز بعد، ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، در یک 
گاریباشویلی، نخست وزیر  با  کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
گرجستان، گفت: یک پروژه همکاری جدید و گسترده در انرژی 
در حال شکل گیری است. ما می خواهیم یک سیستم جدید 
تأمین برق ایجاد کنیم که ماهیت آن انتقال انرژی از آذربایجان 
به مجارستان از طریق گرجستان و رومانی است. این پروژه به 
ما امکان می دهد مقدار زیادی گاز طبیعی را جایگزین کنیم، گاز 
طبیعی که امروزه برای تولید برق در مجارستان از آن استفاده 

می کنیم.
اوربان ابراز امیدواری کرد که منابع جدید قیمت های باالی 
انرژی را در اروپا کاهش دهد و به کشورش در مبارزه با تورم کمک 
کند. پیش از این، پیتر سیجارتو، وزیر امور خارجه و تجارت 
مجارستان به طور ضمنی گفته بود که بخشی از برق وارداتی 
به سایر کشورهای اروپایی منتقل می شود؛ بنابراین این پروژه 

می تواند از حمایت اتحادیه اروپا برخوردار شود.
کتبر در  لوان داویتاشویلی، وزیر اقتصاد گرجستان نیز اواخر ماه ا
مورد حمایت اتحادیه اروپا صحبت کرد و اذعان داشت که این 
پروژه که به ادعای او ایده گرجستان است، چندین میلیارد دالر 
هزینه خواهد داشت و به زودی توافقی بین چهار کشور انجام 

خواهد شد.
ح ها در حالی انجام می شود که بروکسل تالش می کند  این طر
واردات گاز خود از آذربایجان را دو برابر کند. تفلیس همچنین در 
تالش است تا از پتانسیل ترانزیتی خود در مسیر اتحادیه اروپا در 
امتداد به اصطالح کریدور میانی استفاده کند، زیرا کشتی رانان 

آسیایی از مسیرهای موجود در روسیه اجتناب می کنند.
    منبع: ایفنا

JFE  تولید فوالد خود را کاهش می دهد

برنامه های بزرگ آذربایجان و گرجستان 

برای صادرات انرژی به اروپا

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه 
کوسیستم نوآوری استان و کشور گام  فوالد مبارکه در ا
بلندی برداشته است، افزود: این شرکت در برنامه 
توسعه زیست بوم نوآوری، 3 سطح همکاری در فضای دانشگاهی 
کز نوآوری شهری و صنعت دنبال کرده و مشارکت های  و فضاهای مرا
کز دانش بنیان سراسر کشور داشته است. ویژه ای با دانشگاه ها و مرا

به گزارش خبرنگار فوالد، محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی 
شرکت فوالد مبارکه در اولین کنفرانس بین المللی توسعه کسب وکار و 
تحول دیجیتال )ICBD( اظهار کرد: توسعه کسب وکار و تحول دیجیتال 
موضوعی جدی و ترکیبی از حوزه های دانش و توسعه در سطح جهانی 

است و در زندگی روزمره بشر اثرگذار است.
وی با اشاره به نگاه و رویکرد شرکت فوالد مبارکه به تحول دیجیتال افزود: 
این کنفرانس فرصت مغتنمی برای باز شدن پنجره ای جهت شناسایی 
فرصت ها، ایجاد تعامل با متخصصان حوزه تحول دیجیتال و کسب 

تجربیات صنایع مختلف در حوزه توسعه کسب وکار دیجیتال است.
انقالب صنعتی چهارم زندگی انسان را با سرعت زیادی 

دچار تغییر کرد
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به سیر تحولی صنعت طی 
چند قرن اخیر خاطرنشان کرد: مشخصا انقالب صنعتی اول، دوم و سوم 
عامل اصلی تحول و جهش در تمام زمینه ها، از مباحث مکانیزه شدن 
و حضور صنعت برق تا ظهور کامپیوتر و اتوماسیون  است و آنچه امروز 
به عنوان تحول دیجیتال شناخته می شود ناشی از حضور اینترنت و 

ویژگی های همراه آن است.
ح شدن  وی با اشاره به مفاهیم صنعت چهارم اذعان داشت: با مطر
مفهوم صنعت چهارم به صورت عمومی، عمدتا نگاه ها به سمت بعد فنی 
این موضوع حرکت کرده و تمرکز بر حوزه صنعت است؛ اما واقعیت این 
است که انقالب صنعتی چهارم تمامی شئون زندگی انسان را با سرعت 

زیادی دچار تغییر کرده است.
تحول دیجیتال عامل اصلی ظهور مفهوم »جامعه پنجم«

ناظمی هرندی با اشاره به صنعت چهارم و پیامد آن تحت عنوان مفهوم 
»جامعه پنجم« بیان کرد: جامعه پنجم مفهومی است که در حوزه صنعت 
چهارم در دنیا مطرح شده و عامل اصلی آن تحول دیجیتال است. این 
مفهوم دارای منافع اقتصادی، اجتماعی و تأثیراتی است که رفاه عمومی 

مردم را شامل می شود.
وی با بیان اینکه »انسان محوری«، »پایداری« و »تاب آوری«، مؤلفه ها، 
عناصر کلیـدی و پیامد صنعـت چهارم اسـت، گفـت: صنعت چهـارم در 
ژاپـن بـا مفهـوم جامعـه پنجـم شـناخته می شـود و ایـن موضوعی اسـت 
کـه مـا آن را در شـرکت فـوالد مبارکـه به عنـوان یـک حرکـت پایـدار در همـه 
کـه ناشـی از توسـعه کسـب وکار در پیرامـون  شـئون دنبـال می کنیـم؛ چرا

مـا خواهد بـود.
توسعه نوآوری و خلق ارزش بیشتر برای ذی نفعان

معـاون تکنولـوژی شـرکت فـوالد مبارکـه بـا اشـاره بـه 2 مفهـوم کلیـدی 
»تحول دیجیتـال« و »اقتصـاد دیجیتـال« تصریح کرد: تحـول دیجیتال 
یـک مفهـوم فنـی، فناورانـه و تکنولوژیـک نیسـت، بلکـه یـک مفهـوم در 
حوزه هـای اسـتراتژی، رهبری و شـیوه تفکر  به شـمار  می آیـد  و از اهمیت 

زیـادی برخـوردار اسـت.
وی عنوان داشت: در تحول دیجیتال به دنبال توسعه نقش اتوماسیون 
در سازمان ها نیستیم، بلکه به دنبال یک تحول بنیادین در مجموعه ای 
از فعالیت ها، فرایندها، شایستگی ها و حتی مدل های کسب وکار هستیم 
و همچنین می کوشیم به  توسعه نوآوری و خلق ارزش بیشتر برای 

ذی نفعان دست یابیم.
فوالد مبارکه به الیه های مختلف مفهوم تحول دیجیتال 

توجه دارد
ناظمی هرندی با اشاره به نگاه شرکت فوالد مبارکه به تحول دیجیتال 
کید کرد: در حقیقت تحول دیجیتال به عنوان یک ابزار پدید آمده تا در  تأ
کسب وکارها سهولت ایجاد گردد و همه ذی نفعان آن کسب وکارها از آن 

منتفع شوند و این امر منجر به حل مسائل سازمان ها شود.
وی بـا بیـان اینکـه فـوالد مبارکـه تحـول دیجیتـال را صرفـا در حـوزه 
فرایندهای فناوری اطالعات و ارتباطات یا اتوماسـیون سـازمانی دنبال 
نمی کند، بلکـه به همـه الیه های ایـن مفهـوم توجـه دارد، بیان داشـت: 
الیه هایی همچون زیرسـاخت ها، رهبری سـازمان، رهبری قابلیت ها، 
کـم بـر سـازمان  فرایندهـا، سـاختارها، مدل هـای درآمـدی و فرهنـگ حا
بـرای کارکـرد افـراد ازجملـه الیه هـای مختلـف مفهـوم تحـول دیجیتـال 

اسـت.

ضرورت به کارگیری ابزارها و فناوری های تحول دیجیتال
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه مشتری به عنوان 
ذی نفع اصلی بنگاه های اقتصادی باید در همه ابعاد ازجمله دریافت 
کیفیت و ارزان منتفع شود، خاطرنشان کرد: وقتی به شمول  محصول با
مفهوم تحول دیجیتال، فراتر از فرایندهای فناوری اطالعات و ارتباطات 

بنگریم، ابزارهای متنوعی نیز شکل خواهند گرفت.
وی ادامه داد: مجموعه ای از ابزارها و فناوری ها به همراه مفهوم تحول 
دیجیتال شکل می گیرد که سازمان ها باید همه این ابزارها را به خدمت 
که این ابزارها در حقیقت فرصت هایی برای تحقق تحول  بگیرند؛ چرا
کوسیستم دانشی و نوآوری به آن ها کمک شایانی  دیجیتال هستند که ا

خواهند کرد.
حرکت در مسیر تحول دیجیتال بهره وری و چابکی را به 

همراه دارد
ناظمی هرندی با اشاره به موضوع فناوری های نوظهور گفت: تحول 
دیجیتال به عنوان یک هدف، به این مفهوم نیست که در قالب یک 
پارامتر در نشان تجاری از آن استفاده کنیم، بلکه ناچاریم به دنبال تحول 
دیجیتال برویم. تحول دیجیتال می تواند تهدیدکننده 3 محرک اصلی 
بنگاه های صنعتی و اقتصادی، تغییرات و تحوالت مبتنی بر دیجیتال، 
موضوعات زیست محیطی و اقتصاد چرخشی و تحوالت تکنولوژی باشد.

وی با اشاره به تحوالت تکنولوژی و تغییرات دائمی آن ها اضافه کرد: 
شرکت های پیشرو دائما درحال توسعه تکنولوژی های خود هستند 
کیفیت تر و مطابق انتظار مشتری تولید کنند  تا محصوالت ارزان تر، با
تا منجر به رضایت آنان شوند. حرکت در مسیر تحول دیجیتال منجر 
به بهره وری، چابکی و سفارشی عمل کردن در مقابل کلیه ذی نفعان 

ازجمله مشتریان خواهد شد.
فوالد مبارکه به دنبال ایجاد فرصت   برای  کسب وکارهای 

مبتنی بر تحول دیجیتال است
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به مفهوم اقتصاد دیجیتال 
ابراز داشت: مفهوم اقتصاد دیجیتال و کسب وکارهای جدیدی که امروزه 
شکل گرفته از اهمیت زیادی برخوردار است و در این میان فوالد مبارکه 
به عنوان صنعتی مبتنی بر یک سخت افزار مشخص، نسبت به بسیاری 
از کسب وکارهای دیگر، نیازمند سرمایه گذاری بیشتری است که قطعا 

اشتغال زایی بیشتری را در کشور در پی دارد.
وی با بیان اینکه کسب وکارها در دنیای امروز دچار تغییرات فراوانی 
شده اند، گفت: فوالد مبارکه به موضوع کسب وکار دیجیتال توجه ویژه 
دارد و به دنبال فرصت های کسب وکار به ویژه کسب وکارهای مبتنی بر 

تحوالت دیجیتال و اقتصاد دیجیتال است.
اصالح چالش های راهبری صنایع بزرگ کشور از طریق 

تحول دیجیتال
کید بر اهمیت نقش داده ها و نگاه دانشی و تخصصی  ناظمی هرندی با تأ
در کسب وکارهای دیجیتال افزود: تعامالتی که انسان ها با یکدیگر و 
همچنین با تکنولوژی دیجیتال دارند به مکان فیزیکی و زمان مشخصی 
کندگی فضاهای  وابسته نیست؛ همان طور که در فوالد مبارکه به دلیل پرا
کز خدماتی، برای فروش محصوالت به یک نگاه متغیر  فیزیکی مرا

نیازمندیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در یک کسب وکار کوچک، اما مبتنی بر 
دیجیتال، می توان کلیه تعامالت ازجمله تعامل انسان با تکنولوژی را از 
طریق پلت فرم های بسیار ساده و البته دقیق پشتیبانی و مدیریت کرد. 
بسیاری از چالش های موجود در راهبری مجموعه های بزرگ صنعتی را 

می توان با استفاده از تحول دیجیتال اصالح کرد.
اقتصاد دیجیتال دارای یک سیر تحولی است

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال 
همچون صنعت دارای یک سیر تحولی است، گفت: در فوالد مبارکه برای 
پیاده سازی تحول دیجیتال و حرکت به سمت کسب وکارهای دیجیتال 

نیازمند مهارت های ویژه ای هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکه فوالد مبارکه جزو پیشتازان تحول دیجیتال 
است، اظهار داشت: تغییرات و دگرگونی های صنایع تولیدی جهان در 
حوزه تحول دیجیتال نسبت به دیگر حوزه ها کمتر بوده و این امر فرصتی 
برای صنایعی همچون فوالد مبارکه محسوب می شود تا در این حوزه 

برنامه ریزی کنند.
برنامه ریزی فوالد مبارکه برای تحقق تحول دیجیتال در 

زنجیره تولید
ناظمـی هرنـدی با بیـان اینکـه سیسـتم MIS شـرکت فـوالد مبارکـه از 
سـال 1370 راه اندازی شـد، اذعان کـرد: دانش و تکنولوژی سـاخت و 

تولید فوالد هم زمان بـا راه اندازی و سـاخت فوالد مبارکـه به کارکنان 
ایـن شـرکت منتقـل شـد و همیـن امـر یکـی از دالیـل پیشـتازی فـوالد 
مبارکه نسـبت به دیگر صنایع کشـور در حوزه تکنولوژی بوده اسـت.
کید داشـت: فوالد مبارکـه به گونه ای در حـوزه تحول دیجیتال  وی تأ
برنامه ریزی کرده که پشتیبانی فرایندهای تولیدی خود از باالدست 
زنجیـره تولید فـوالد تا زمان رسـیدن محصوالت به دسـت مشـتریان 
را در بسـتر دیجیتـال محقـق کنـد و ایـن امـر بـرای فـوالد مبارکـه یـک 

فرصت بـزرگ محسـوب می شـود.
ضرورت هدایت نیروی انسانی به سمت اقدامات 

دانشی
معاون تکنولـوژی فوالد مبارکه با اشـاره به بررسـی مسـیر 7 فوالدسـاز 
بـزرگ دنیـا بـرای رسـیدن بـه تحـول دیجیتـال توسـط ایـن شـرکت 
گفـت: به عنوان مثـال شـرکت فوالدسـازی پوسـکو در کـره جنوبی که 
مثل فوالد مبارکـه دارای زنجیره کاملـی از فرایندهای تولیـد و فروش 
ورق های فوالدی است، طرح دیجیتال را به گونه ای دنبال کرده که 
پیـش از دیجیتالی شـدن فرایندهـای تولید، نقـش نیروی انسـانی را 

کمتر و نقـش اینترنـت را بیشـتر کرده اسـت.
کیـد بـر ضـرورت هدایـت نیـروی انسـانی از انجـام اقدامـات  وی بـا تأ
سـطحی بـه سـمت اقدامـات دانشـی بـرای تحقـق تحـول دیجیتـال 
ادامـه داد: هوشمندسـازی، اسـتفاده از هـوش مصنوعـی و ایمنـی از 
دیگـر سیاسـت های شـرکت پوسـکو در حـوزه تحـول دیجیتـال اسـت 

کـه می تـوان از آن هـا الگوبـرداری کـرد.
گام بلند فوالد مبارکه در زیست بوم نوآوری کشور

ناظمی هرنـدی بیـان داشـت: فـوالد مبارکه بـا ظرفیت تولید سـاالنه 
10 میلیـون تن فـوالد، تنها صنعتـی در کشـور اسـت کـه دارای زنجیره 
کاملـی از تولیـد اسـت و بـه دلیـل عضویـت در باشـگاه فانـوس دریایی 
جایـگاه ویـژه ای نسـبت بـه رقبـای جهانـی خـود دارد. این شـرکت در 
نقشـه اسـتراتژیک خود، درصدد رسـیدن به »فوالد مبارکه در کالس 
جهانـی« اسـت و ره نگاشـت تحـول دیجیتـال تـا سـال 1404 را تعریـف 

کـرده اسـت.
کوسیسـتم نوآوری اسـتان و کشور  وی با بیان اینکه فوالد مبارکه در ا
گام بلنـدی برداشـته اسـت، افـزود: ایـن شـرکت در برنامـه توسـعه 
زیسـت بوم نـوآوری 3 سـطح همـکاری را در فضـای دانشـگاهی، 
کز نوآوری شهری و صنعت دنبال کرده و مشارکت های  فضاهای مرا
کـز دانش بنیـان سراسـر کشـور داشـته  ویـژه ای بـا دانشـگاه ها و مرا

اسـت.
بررسی چالش های تحول دیجیتال در صنایع فوالدی

در بخش دیگری از این کنفرانس، پنل »چالش های تحول دیجیتال 
گـودرزی، مدیـر سیسـتم ها و  در صنایـع فـوالدی« بـا حضـور امیـر 
فنـاوری اطالعـات فـوالد مبارکـه، مهـدی اشـرفی، رئیس دفتـر تحول 
کبـر گلبو، مدیرعامل شـرکت ایریسـا، میالد  دیجیتال فـوالد مبارکه، ا
حالجیـان، مدیـر کسـب وکار تحـول دیجیتال شـرکت ایریسـا، رسـول 
سـرائیان، مشـاور و مدرس حوزه تحـول دیجیتال و مجید نـوک زاده، 

مدیـر فنـاوری اطالعـات فـوالد هرمـزگان برگزار شـد.
امیر گـودرزی، مدیـر سیسـتم ها و فنـاوری اطالعـات فـوالد مبارکه در 
این پنـل تصریـح کـرد: امـروز حرکت بـه سـمت تحـول دیجیتـال دیگر 
یک انتخاب نیسـت، بلکـه یک ضـرورت اسـت. فـوالد مبارکه نیـز از 4 
کنـون در این مسـیر گام نهـاده و برنامه های خـود برای  سـال پیش تا

تحقق تحـول دیجیتـال را آغـاز کرده اسـت.
پیشنهاد تشکیل یک کنسرسیوم چنددانشگاهی با 

محوریت فوالد مبارکه
در پایـان ایـن رویـداد علمـی، علـی صنایعـی به عنـوان دبیـرکل اولیـن 
کنفرانس بین المللی توسعه کسب وکار و تحول دیجیتال در گفت وگو 
بـا خبرنـگار فـوالد گفـت: خوشـبختانه ایـن شـرایط فراهـم اسـت کـه 
بتوانیـم پـس از برگـزاری ایـن کنفرانـس، بـا تشـکیل یـک کنسرسـیوم 
چنددانشگاهی با محوریت شـرکت فوالد مبارکه و حمایت دانشگاه 
مونیـخ آلمـان، یـک طـرح جامـع کاربـردی در حـوزه تحـول دیجیتال 

اجـرا کنیـم.
وی افـزود: تشـکیل کمیتـه علمـی و اجرایـی از چنـد دانشـگاه معتبـر 
کشـور، انجـام مطالعـات امکان سـنجی در یـک بـازه زمانـی و بـا 
سرمایه گذاری مشـخص و اسـتفاده از تجارب شـرکت های مربوط به 
حوزه تحول دیجیتال همچون شرکت ایریسـا، به اجرای هرچه بهتر 
طرح تحول دیجیتـال در صنایع بزرگی همچون فـوالد مبارکه کمک 

شـایان توجهـی خواهـد کـرد.

گام بلند فوالد مبارکه در زیست بوم نوآوری کشور
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در کنفرانس توسعه کسب وکار و تحول دیجیتال مطرح کرد:

محمد ناظمی هرندی
 معاون تکنولوژی

امیر گودرزی
 مدیر سیستم ها و فناوری اطالعات

در تحـول دیجیتـال بـه دنبـال توسـعه نقـش 
اتوماسـیون در سـازمان ها نیسـتیم، بلکـه بـه 
دنبـال یـک تحـول بنیادیـن در مجموعـه ای 
از فعالیت ها، فرایندها، شایستگی ها و حتی 
مدل هـای کسـب وکار هسـتیم و همچنیـن 
می کوشـیم بـه  توسـعه نـوآوری و خلـق ارزش 

بیشـتر بـرای ذی نفعـان دسـت یابیـم
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خبــــــر کوتاه

کتور احیای آهن اسفنجی با تکنولوژی HYL 3 و ظرفیت تولید ۲  رآ
میلیون تن آهن اسفنجی در سال، برای اولین بار در کشور در کارخانه 
ک با موفقیت طراحی و ساخته شد. همه مواد خام  ماشین سازی ارا
کتور از داخل کشور تأمین شده است. وزن  موردنیاز ساخت این را
کتور ۲۸۷۷ تن است و با استفاده از گاز های احیا )H2 و  عملیاتی را
CO( در دمای ۹۵۰ درجه سانتی گراد گندله آهن را به آهن اسفنجی 
تبدیل می کند.

دوراسیون های ماشین های تخلیه و درب بازکن از جمله قطعات 
حساس در مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی به شمار می روند 
که در سال های گذشته از کشور های خارجی تأمین می شد، اما 
تحریم ها سد راه دریافت این تجهیزات شدند. کارکنان بلندهمت 
ذوب آهن  با همکاری یکی از شرکت های توانمند داخلی، این 
 تجهیزات را در حدود ۵۵۰ شیت نقشه طراحی و طی حدود 
یک سال و نیم سال بومی سازی کردند.

 خـبــــــــــــــــــر      

ک ساخته شد کتور احیای آهن اسفنجی در ماشین سازی ارا رآ بومی سازی دوراسیون های کک سازی در ذوب آهن اصفهان 

خوش بینی فوالدی سخنگوی صنعت برق

 سخنگوی صنعت برق کشور، تولید 55 میلیون تن فوالد 
تا سال 1404 را قابل تحقق دانست و گفت: نیاز صنایع کشور 
به برق حدود ۲1 هزار مگاوات است که از این میزان 7500 
مگاوات به صنایع بزرگ و استراتژیک همچون فوالد و 

آلومینیوم اختصاص می یابد.
مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه تولید 55 میلیون تن 
فوالد تا سال 1404 قابل تحقق است، اظهار داشت: وزارت نیرو 
برای تحقق تولید 55 میلیون تن فوالد تا پایان برنامه توسعه، 
برنامه های زیادی برای احداث و ایجاد نیروگاه های برق دارد 
تا فوالدسازان تا پایان برنامه ششم توسعه به تولید 55 میلیون 

تن فوالد که تقریبا دو برابر میزان فعلی فوالد است، دست یابند.
وی، زیرساخت های موردنیاز برای تأمین انرژی به ِویژه تولید 
برق را آماده بهره برداری دانست و گفت: کارخانه ها و نیروگاه های 
صنایع فوالدی را بخش خصوصی و با نظارت وزارت نیرو 

راه اندازی و ایجاد می کند.
این مقام مسئول وزارت نیرو با اشاره به بهینه سازی مصرف 
برق و انرژی در کشور، تصریح کرد: ساخت نیروگاه برق برای 
تولیدکنندگان فوالدی با توافق وزارتخانه های صمت و نیرو 
صورت گرفته و مجوزهای موردنیاز برای تولید 10 هزار مگاوات برق 

به نتیجه رسیده است.
رجبی مشهدی در ادامه با بیان اینکه تا سه سال آینده 14 هزار 
مگاوات برق وارد مدار خواهد شد، اظهار داشت: قرار است 
نیروگاه های صنایع تا پایان سال هزار مگاوات و تا پایان سال آینده 
1500 مگاوات برق را وارد مدار سراسری کنند، ضمن اینکه چندی 
پیش اولین واحد نیروگاهی بخش خصوصی صنایع در سمنان 

با احداث یک نیروگاه 1۸3 مگاواتی به بهره برداری رسیده بود.
گر براساس برنامه کنونی پیش برویم،  وی خاطرنشان کرد: ا
مشکل خاصی در تولید 14 هزار مگاوات برق موردنیاز صنایع 
نخواهد بود. البته موضوع مهم تر اینکه بخش مهمی از این میزان 
برق تولیدی به نیروگاه های تجدیدپذیری که صنایع در حال 

احداث آن هستند، اختصاص دارد.
به گفته سخنگوی صنعت برق کشور، در حال حاضر صنایع 
درصدند با ساخت نیروگاه تولید برق عالوه بر تأمین انرژی 
واحدهای تولیدی خود، برق مازاد هم داشته باشند و وزارت 
نیرو متعهد به خرید آن شده است؛ ضمن اینکه در صورت نیاز، از 
طریق شبکه های عمومی برق، از نیروگاه های صنایع پشتیبانی 
می شود. بااین حال، وزارت نیرو چنانچه اشکالی در تولید برق نیز 
پیش آمد، برق موردنیاز صنایع را از طریق شبکه های سراسری 

برق تأمین می کند.
رجبی مشهدی با یادآوری اینکه نیاز صنایع کشور به برق حدود 
21 هزار مگاوات است که شامل صنایع کوچک، متوسط و صنایع 
انرژی بر است، عنوان کرد: از این میزان حدود 7500 مگاوات 
برق موردنیاز صنایع بزرگ همچون فوالد، آلومینیوم و سیمان 
است. در این راستا، چنانچه این میزان برق موردنیاز صنایع را 
نیروگاه های واحدهای تولیدی تأمین کنند، مطمئنا توان کشور 

برای تولید 55 میلیون تن فوالد فراهم خواهد شد.
   منبع: فوالدبان

ثبت رکورد کمترین میزان مصرف مواد نسوز در شرکت فوالد مبارکه
کارکنــان فــوالد مبارکــه از ابتــدای  تــالش مســتمر 
کنــون بــرای کاهــش مصــارف نســوز  بهره بــرداری تا
بــا ثبــت رکــورد 5.9۲ کیلوگــرم بــر تــن مــذاب در مهرمــاه 

ســال جــاری بــه بــار نشســت.
غالمرضا کمالی، مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه، ضمن اعالم این 
خبر گفت: رکورد قبلی 6.15 کیلوگرم بر تن مذاب و مربوط به فروردین ماه 

سال 1397 بوده است.
کثری مواد اولیه به ویژه انواع نسوزها در  وی با بیان اینکه کاهش حدا
قیمت تمام شده محصوالت نقش تعیین کننده ای دارد، گفت: در راستای 
پیگیری مدیریت مصارف نسوز طبق شاخص های جهانی و ارتقای 
کیفیت این مواد، متناسب با افزایش و نیاز تولید، اقدامات متعددی از 
طرف مرکز نسوز و کارکنان آن در حال پیگیری و اجراست که یکی از نتایج 

چشمگیر آن ثبت رکورد مذکور است.
به گفته مدیر مرکز تعمیرات نسوز فوالد مبارکه کسب این رکورد ارزشمند 
به لطف خداوند متعال، حاصل تالش و تعهد کارکنان سخت کوش مرکز 
تعمیرات نسوز و پیمانکاران مرتبط، تعامل و همکاری مؤثر واحدهای 
تولیدی و تعمیراتی ناحیه فوالدسازی، اجرای صحیح دستورالعمل های 

بهره برداری، بازرسی های مداوم تجهیزات و همچنین همکاری واحد 
کیفیت است. خرید مواد مصرفی در تأمین مواد نسوز با

در پی کسب این موفقیت، برخی از کارشناسان و دست اندرکاران 
ذی ربط در این زمینه اظهارنظر کردند که سخنان ایشان را در ادامه 

می خوانیم.
رضا جهانشاهی، رئیس گروه فنی مرکز تعمیرات نسوز

مواد نسوز همواره یکی از اقالم عمده مصرفی در فرایند فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم محسوب می گردد که هرگونه نوسان در مقدار، کیفیت و 
قیمت آن مستقیما بر قیمت تمام شده فوالد تأثیرگذار است؛ بنابراین باید 
با بهبود مستمر و پیش بینی و تدارک به موقع مواد نسوز دائما هزینه های 

مواد نسوز را کنترل کرد.
مدیریت مصارف و هزینه ها از اهداف اصلی شرکت فوالد مبارکه جهت 
ادامه حضور موفق در بازارهای داخلی و جهانی است. با توجه به سهم 
تولید فوالد مبارکه در تولید فوالد کشور، کاهش مصارف مواد نسوز 
سهم بسزایی در رسیدن به این هدف خواهد داشت. در همین راستا، 
کیفیت نسوزهای مورد مصرف و هم زمان کنترل لحظه به لحظه فرایند 
فوالدسازی و ریخته گری و تثبیت شرایط بهره برداری منجر به کاهش 

مصارف و هزینه های مواد نسوز می شود.
دست یابی به این افتخار ثمره تالش و پیگیری مستمر تمامی کارکنان 
واحدهای واحد نسوز، ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، پیمانکاران 
و همکاران واحد خرید مواد مصرفی بوده است؛ ازاین رو از همه این عزیزان 

قدردانی می کنیم.
احمدرضا ایران پور، رئیس تعمیرات نسوز فوالدسازی

در ادامه موفقیت های پی درپی شرکت معظم فوالد مبارکه، موفق شدیم 
این رکورد ارزشمند را در زمینه مصرف مواد نسوز ناحیه فوالدسازی و 

ریخته گری مداوم به ثبت برسانیم.
یکی از رسالت های بزرگ کارکنان شرکت کاهش هزینه ها و تولید اقتصادی 
است که هم زمان با سایر پارامترهای تولید پیگیری می شود و یکی از اقالم 
هزینه بر مواد نسوز است. این موفقیت مرهون زحمات شبانه روزی 
کارکنان همه واحدهای ناحیه فوالدسازی، نسوز، خرید مواد مصرفی و 
شرکت های پیمانکار بوده است. امید است با تالش و کوشش شبانه روزی 

بتوانیم گامی در راستای سربلندی و اعتالی کشور عزیزمان برداریم.
محمد فخری، رئیس تولید ریخته گری

کارکنان  با تشکر و قدردانی از زحمات و پیگیری های شبانه روزی 

پرتالش واحد نسوز که منجر به ثبت رکورد ارزشمند در مصرف ماهانه 
کارکنان  کلیه  گردید، دستیابی به این رکورد را به  نسوز در مهرماه 
تولید واحد ریخته گری فوالد مبارکه تبریک عرض می کنم و از تالش ها 
و مشارکت   ایشان در تحقق این امر مهم صمیمانه تشکر و قدردانی 

می نمایم.
امیرحسین مرادی، رئیس کوره های قوس الکتریکی

کسب رکورد مصرف نسوز در مهرماه 1401، حاصل تالش و پیگیری 
شبانه روزی کارکنان تولید، نسوز، تعمیرات و دفتر فنی کوره های قوس 
الکتریکی است. امید است این روند موفقیت آمیز با حفظ شرایط ایمن 

استمرار یابد.
محمدمحسن رفیعیان، شیفت فورمن سرویس و ارسال 

پاتیل
که با  خدمت همه همکاران زحمت کش و پرتالش در واحد نسوز 
همدلی و عزم و اراده ستودنی و با کسب رکورد مصرف ماهانه در مهرماه 
توانستند گام مهم دیگری در راستای اهداف سازمان بردارند خداقوت 
می گویم و این موفقیت را به واحد نسوز و تمامی واحدهای مرتبط 

تبریک عرض می کنم.

مدیریت موفق در بازار فوالد و سیمان

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: رصد و پایش 
مستمر بازار کاالهای منبع پایه سبب شد امروز مدیریت خوبی 
را در تنظیم بازار این کاالها به ویژه فوالد و سیمان شاهد 

باشیم.
وجیه اله جعفری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به پایش کاالهای منبع پایه با ایجاد کمیته ای ویژه از سوی وزیر 
صمت اظهار کرد: این مهم سبب شد قیمت کاالها متناسب 

گهانی نداشته باشیم. با شرایط روز مدیریت شود و افزایش نا
رئیس هیئت عامل ایمیدرو افزود: امروز بخشی از کاهش قیمت 
این کاالها در کشورمان ناشی از کاهش قیمت جهانی است و باید 
با مدیریت مسئله به شرکت ها و واحدهایمان کمک کنیم تا دوره 

بحران را پشت سر بگذارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: امسال با وجود 
همه مشکالت موجود به ویژه در بخش تأمین برق، اما تولید 
کاهش نیافت. همچنین در بخش تأمین زیرساخت ها، با 
هماهنگی وزارتخانه های صمت و نیرو برای احداث 17 هزار 

مگاوات ظرفیت نیروگاهی توافق شد.
جعفری، تکمیل طرح های جامع مس، طال و سرب و روی را دیگر 
دستاورد یک سال گذشته وزارت صمت عنوان کرد و افزود: این 
مهم برای نخستین بار با دستور وزیر و تطبیق طرح های جامع 
با سیاست های وزارت صمت به منظور هماهنگی هرچه بیشتر 

به انجام رسید.
وی ادامه داد: اجرای برنامه های راهبردی صنعت به ویژه در 
صنعت فوالد و اصالح ساختار آن، اقدام دیگر انجام شده در یک 

سال اخیر است.
کرد: مسائل و مشکالتی  رئیس هیئت عامل ایمیدرو بیان 
همچون کمبود مواد اولیه، لزوم ارتقای برخی فوالدها، مسائل 
زیست محیطی و قیمت تمام شده محصوالت در ساختار 
زنجیره فوالد کشورمان وجود دارد که اصالح ساختار این زنجیره 
به کاهش قیمت تمام شده، ارتقای بهره وری، رفتن به سمت 

کیفیت بهتر و استفاده از فناوری های روز کمک خواهد کرد.
کید کرد: تحقق این موارد مستلزم حمایت های خاص  وی تأ
است که در برنامه اصالح ساختار صنعت فوالد وجود دارد؛ این 
برنامه به طور کامل نوشته شده و به تأیید وزیر صمت رسیده 

است و برنامه های عملیاتی و اجرایی آن دنبال خواهد شد.
    منبع: بورس نیوز

مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد از کسب رتبه نخست واحد کنترل 
کیفی در نظام های مشارکتی شرکت خبر داد و گفت: 
رمز موفقیت ما   در کسب این جایگاه، انجام کار گروهی و تقسیم بندی 

کار میان 4 ناحیه تولیدی شرکت بوده است.
علیرضا کی یگانه افزود: در این تقسیم بندی، واحد کنترل کیفی ناحیه 
آهن سازی، مسئولیت انجام امور مربوط به حوزه »پیشنهادات«، واحد 
کنترل کیفی ناحیه فوالدسازی، مسئولیت انجام امور مربوط به حوزه 
»دانش« و واحد کنترل کیفی ناحیه نورد سرد، مسئولیت انجام امور 

مربوط به حوزه »مشتری مداری داخلی« را عهده دار شدند.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت انجام امور مربوط به حوزه »ایمنی« نیز 
به واحدهای کنترل کیفی نواحی نورد گرم و نورد سرد و مسئولیت انجام 
امور مربوط به حوزه »آموزش« به نواحی فوالدسازی، نورد گرم و نورد 

سرد محول شد.
واحد کنترل کیفی؛ پیشتاز عدم وجود مغایرت در ارزیابی 

ممیزی ها
مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه افزود: در همین راستا یکایک 
رؤسا، کارشناسان، تکنسین ها و تسهیل کنندگان را  در سیستم اقدامات 
و تابلوی اهداف استراتژیک، به یک اقدام و شاخص مرتبط کردیم تا 

توزیع کار صورت گیرد.
کیفی فوالد مبارکه در ارزیابی  کنترل  کی یگانه با بیان اینکه واحد 
ممیزی های این شرکت طی 4 سال اخیر هیچ گونه مغایرتی نداشته و نمره 
باالی 90 دارد، تصریح کرد: دلیل این عدم مغایرت این است که پیش از 
آنکه در ممیزی مورد ارزیابی قرار گیریم، فرایند خودارزیابی را اجرا می کنیم.

نظام های مشارکتی باید به یک فرهنگ تبدیل شود
وی تمرکز بر نقاط ضعف و رفع آن ها پیش از انجام ارزیابی ممیزی را از 
دیگر رموز موفقیت واحد کنترل کیفی در کسب رتبه نخست نظام های 
مشارکتی فوالد مبارکه دانست و عنوان داشت: در این امر نیز کلیه نفرات 
کثری به یاری هم  کنترل کیفی با اتحاد و انسجام حدا زیرمجموعه 

شتافتند تا یک هدف مشترک را دنبال کنند.
مدیر کنترل کیفی فوالد مبارکه از وجود مباحث انگیزشی در نظام های 
کید کرد: نفرات زیرمجموعه هر واحد باید  مشارکتی این شرکت خبر داد و تأ
باوری عمیق به انجام کارها در نظام های مشارکتی داشته باشند و این امر 

را به یک فرهنگ تبدیل کنند تا بتوانند موفقیت خود را تضمین کنند.
نظام پیشنهادات در فوالد مبارکه منجر به خالقیت و نوآوری 

کارکنان می شود
که  کارکنان منتقل شود  وی ادامه داد: این رویکرد مثبت باید به 
حضورشان در نظام های مشارکتی منجر به بهبود فرایندهای سازمان 
شده است؛ در غیر این صورت و با انجام اقدامات سلبی، کارکنان انگیزه ای 

در این زمینه پیدا نخواهند کرد و کاری از پیش نخواهد رفت.
کی یگانه اضافه کرد: فلسفه ثبت پیشنهادات در فوالد مبارکه این است 
که نوشتن مواردی که به ذهن کارکنان می رسد باعث خالقیت و نوآوری 
در کار خواهد شد و در میان پیشنهادات متعدد مطرح شده، قطعا یک یا 

چند پیشنهاد برای سازمان سودمند خواهد بود.
وی با اشاره به تأثیر حضور در نظام های مشارکتی بر افزایش میزان بهره وری 
کارکنان و بهبود فرایندهای سازمانی ابراز داشت: بها دادن به کارکنان و 
دیده شدن کار آن ها در نظام های مشارکتی، منجر به افزایش سطح انگیزه 

و روحیه آنان می شود و این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.
مدیر کنترل کیفی فوالد مبارکه در پایان ضمن تقدیر از مدیریت ارشد 
شرکت برای ارزش دهی به مقام و جایگاه کارکنان بیان کرد: از کلیه رؤسا، 
کارشناسان و تکنسین هایی که برای رسیدن به این هدف مشترک 
همکاری کردند صمیمانه تشکر می کنم و امیدوارم در آینده موفقیت های 

بیشتری را رقم بزنیم.
مشارکت ۶5 درصدی کارکنان در نظام جامع تحول

مژده میرعنایت، رئیس سیستم های مشارکتی و تحولی شرکت فوالد 
مبارکه نیز در این باره اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه در سال های گذشته با 
پیاده سازی نظام جامع تحول )شامل نظام پیشنهادها، کارت سبز، نظام 
آراستگی، مدیریت استراتژی، مدیریت دانش و…( به دنبال تحول و تعالی 

در سازمان بوده و رمز پایداری و وجه تمایز فوالد مبارکه از دیگر شرکت ها، 
پیاده سازی همین نظام هاست.

وی افزود: دریافت تندیس های زرین از مراجع ذی صالح ازجمله 
نتایج پیاده سازی این نظام است. در این نظام با بهره گیری از مشارکت 
کثری کارکنان شرکت، حوزه های بهبود شناسایی می شود و با  حدا
استفاده از خالقیت ها و نوآوری های پرسنل، جهت اجرای آن ها از طریق 
کار گروهی اقدام می شود. این فرایند کمک می کند تا شرکت همواره در 

مسیر تعالی و رشد در حرکت باشد.
مشارکت 100 درصدی واحد کنترل کیفی در نظام های 

مشارکتی
رئیس سیستم های مشارکتی و تحولی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری شاهد مشارکت 65 درصدی 
کلیه کارکنان فوالد مبارکه در نظام پیشنهادات در حوزه بهبود بوده ایم. 
کیفی، شاهد مشارکت 100  کنترل  کمیته تحول  همچنین در حوزه 

درصدی پرسنل واحد در فعالیت های بهبود و تحول بوده ایم.
وی در پایان اذعان داشت: این میزان از همکاری کارکنان در فوالد مبارکه 
نشان دهنده دغدغه و انگیزه آنان برای رشد و تعالی سازمان است. ازجمله 
نتایج این فعالیت ها کاهش هزینه ها، کاهش  زمان فرایندهای کاری و 

بومی سازی و… در بسیاری از بخش های شرکت بوده است.

موفقیت واحد کنترل کیفی در کسب رتبه نخست نظام های مشارکتی
تبلور یک کار گروهی در فوالد مبارکه؛

علیرضا کی یگانه
 مدیر کنترل کیفی 

مژده میرعنایت
 رئیس سیستم های مشارکتی و تحولی
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فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری؛ 

سیاست قطعی دولت و وزارت صمت

حمایت ایمیدرو برای هوشمندسازی

 معادن و صنایع معدنی

»تجلی« به سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی تکیه دادصادرات شمش فوالد از بستر بورس کاال برای نخستین بار

گزارش فعالیت ماهانه منتهی  شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در 
به مهرماه سال جاری مجموع بهای تمام شده سرمایه گذاری های خود 
در شرکت های بورسی و غیربورسی را برابر با مبلغ ۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد 
تمام شده »تجلی« جهت  بهای  میزان  بیشترین  که  کرد  اعالم  تومان  
سرمایه گذاری متعلق به شرکت های غیربورسی است.  این رقم نسبت به 
مهرماه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش سرمایه گذاری به همراه داشت.

شرکت آهن و فوالد ارفع برای نخستین بار ۱۰ هزار تن شمش فوالد )دو 
کاالی ایران در تاریخ ۱۸  عرضه ۵ هزار تنی( در تاالر صادراتی بورس 
کرد.عرضه صادراتی شمش فوالد برای نخستین بار است  آبان عرضه 
کاال اتفاق می افتد. عرضه محصول های  که در تاالر صادراتی بورس 
کاال با نبشی، ناودانی و میلگرد و از خردادماه سال  فوالدی در بورس 
۱۳۹۰ صورت گرفته بود.

خبــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

رضا محتشمی پور، معاون معادن و فراوری مواد وزارت 
صمت در خصوص قیمت گذاری محصوالت زنجیره فوالد و 
تعیین ضرایب قیمتی، اظهار داشت: هرچند برخی فعاالن این 
حوزه ها همچنان خواستار ورود وزارت صمت به قیمت گذاری، 
ارائه جدول ضرایب و ابالغ آن هستند، اما رویکرد وزارتخانه 

این است که از قیمت گذاری دستوری فاصله بگیرد.
کید  معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت درعین حال تأ
کرد: معتقدیم بورس کاال شفافیت الزم را در بحث قیمت گذاری 

محصوالت این زنجیره به دست خواهد گرفت.
وی با یادآوری اینکه مهم ترین آسیب قیمت گذاری دستوری در 
سال های گذشته این بود که سود اصلی به انتهای زنجیره منتقل 
شد و شاهد سرمایه گذاری های متعدد و زیادی در انتهای زنجیره 
بودیم، گفت: با وجود 60 میلیون تن ظرفیت در پایین دست 
فوالد، سال گذشته کل تولید محصوالت فوالدی 20 میلیون تن 
بود، اما باز هم فشار روی وزارتخانه برای احداث واحدهای جدید 

در پایین دست وجود دارد.
گر صدر تا ذیل زنجیره فوالد  محتشمی پور در ادامه بیان کرد: ا
در خصوص قیمت گذاری محصوالت به توافق برسند، وزارت 
صمت آن را خواهد پذیرفت، اما ورودی به قیمت گذاری دستوری 

نخواهیم داشت.
کنون  به گفته معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صمت، هم ا
ضریب گذاری در زنجیره آهن و فوالد در وزارت صمت دنبال 
نمی شود؛ به طوری که اعضای شورای آهن و فوالد باید به 
توافق های الزم برسند و قطعا این توافق ها مورد استقبال مقامات 

وزارتخانه هم قرار خواهد گرفت.
وی سیاست قطعی دولت و این وزارتخانه را فاصله گرفتن از 
گر صدر تا ذیل  قیمت گذاری دستوری عنوان کرد و هشدار داد: ا
زنجیره فوالد به توافق الزم نرسند و همانند گذشته، تمام اجزای 
زنجیره را با یکسری از ضرایب به یکدیگر تکلیف کنند و وارد جزئیات 
معامالت شوند، اولین کار، خروج عرضه محصوالت از بورس کاال 

خواهد بود.
کید بر اینکه سیاست دولت و وزارت صمت  محتشمی پور با تأ
کاالست،  عرضه مواد خام و محصوالت فوالدی در بورس 
خاطرنشان کرد: ما باید در بورس به شفافیت های مورد نظر برسیم 

و قیمت ها در شرایطی کامال رقابتی تعیین شوند.
معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت در پاسخ به این پرسش 
که در صورت به توافق رسیدن اعضای شورای آهن و فوالد دولت 
الزامات اجرایی آن را فراهم می کند یا خیر گفت: تمایل دولت، عدم 
ورود و دخالت در زنجیره فوالد است، ضمن اینکه مبنای دولت 
گرچه هنوز  ج شود؛ ا این است که از قیمت گذاری دستوری خار

این شورا تا بلوغ راه زیادی در پیش دارد.
  منبع: فوالدبان

معاون وزیر صمت اعالم کرد:

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

مبارکه،  فوالد  شرکت  رویدادهای  تقویم  در 
بیست وچهارم آبان ماه سالروز بهره برداری از شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری است. به همین 
مناسبت، در متن حاضر، حمید شجاعی مدیرعامل این شرکت به 
معرفی شرکت ورق خودرو و مهم ترین دستاوردهای این  کارخانه  
پرداخته است. با ما همراه شوید تا با مهم ترین کارخانه تأمین 
کیفیت مورداستفاده در صنعت خودروسازی  ورق های گالوانیزه با

کشور آشنا شوید.
در ابتدا قدری درباره شرکت توضیح دهید.

ح های بزرگ اقتصادی کشور به شمار می آید و  این شرکت یکی از طر
از جایگاهی ویژه در زنجیره ارزش فوالد کشور برخوردار است. فناوری 
مورداستفاده در این شرکت مطابق با آخرین فناوری روز دنیاست و 
محصوالت کیفی تولیدی آن، کشور را از واردات محصوالت گالوانیزه 
ویژه صنایع خودروسازی بی نیاز ساخته و نام جمهوری اسالمی ایران 
ح  را در بین صادرکنندگان محصوالت فوالدی، بیش ازپیش مطر

کرده است.
ظرفیت این شرکت تولید 400 هزار تن انواع ورق های گالوانیزه ویژه و 
تجاری مطابق با استانداردهای بین المللی تعریف  شده و میزان اشتغال 
این مجموعه در حال حاضر 260 نفر به صورت مستقیم و 4000 نفر 

به صورت غیرمستقیم است.
به طورکلی چه محصوالتی در این شرکت تولید می شود و 

چه مزیتی نسبت به انواع وارداتی دارد؟
تولیدات این کارخانه شامل دو نوع ورق  خودرویی و صنعتی است. 
شرکت ورق خودرو تنها تولیدکننده ورق گالوانیزه خودرویی در خاورمیانه 
با قابلیت تولید ورق با ضخامت 0.4 میلی متر تا 2 میلی متر و عرض ۸00 تا 
هزار و ۸۸0 میلی متر محسوب می شود که به دلیل استفاده از مواد اولیه 
کیفی و برخورداری از دستگاه های مدرن و تجهیزات به روز، از لحاظ 
تولید کیفی، توان منحصربه فردی دارد. از دیگر مزایای تولید این نوع 
ورق در داخل، می توان به قیمت تمام شده بسیار کمتر از قیمت مشابه 

خارجی اشاره کرد.
گذاری سهام شرکت ورق خودرو به فوالد  به نظر شما وا

مبارکه چه مزایایی در پی داشته است؟
گذاری سهام متعلق به شرکت سایپا به شرکت فوالد مبارکه در تیرماه  وا

1393 آغازگر گامی نوین و اساسی در جهت توسعه پایدار و رشد روزافزون 
تولید بود.

در سال 1394 در اثر افزایش سرمایه، سهام شرکت فوالد مبارکه به ۸7 
درصد رسید و در سال 1396 به بیش از 93 درصد افزایش یافت. روند 
روبه رشد شرکت با پیوستن به گروه فوالد مبارکه تسریع شد و پس از آن، 
افزایش میزان تولید، ارتقای سیستم مدیریت و حرکت مداوم در مسیر 

تعالی سازمانی همواره در شرکت مشاهده شده است.
استفاده از الگوها و استانداردهای جهانی و پشتیبانی همه جانبه، از دیگر 
آثار پیوستن شرکت ورق خودرو به شرکت های زیرمجموعه شرکت فوالد 
مبارکه است. هم اینک شرکت ورق خودرو به مهم ترین منبع تأمین 
کیفیت مورداستفاده در صنعت خودروسازی کشور  ورق های گالوانیزه با

مبدل شده است.
رسالت، اهداف و اولویت های شرکت ورق خودرو 

کدام اند؟
رسالت شرکت ورق خودرو به عنوان تنها تولیدکننده محصوالت گالوانیزه 
خودرویی، تبیین اهداف، برنامه ها و سیاست های شرکت در راستای 
تأمین محصوالت موردنیاز صنایع خودروسازی کشور، تولید ورق هایی با 
کیفیت و گرید مناسب برای تولید برندهای جدید در صنعت خودروسازی 
است.  هدف دیگر  این شرکت  صادرات محصوالت کیفی به خارج از کشور 
است که این امر به عنوان یک هدف استراتژیک در شرکت مطرح شده و 

همواره مورد توجه است.
تدوین برنامه های دقیق و جامع برای تولید هرچه بیشتر محصوالت 
کیفیت در سطح استانداردهای بین المللی، کاهش قیمت تمام شده  با
محصول، رعایت الزامات زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف انرژی و 
بهره گیری از روش های نوین و تالش برای تولید پایه های استحکام باالی 
پیشرفته با گرید ویژه برای بدنه خودرو، از مهم ترین اقدامات جاری در 

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری است.
برای توسعه سبد محصوالت چه تدابیری اندیشیده شده 

است؟
ازجمله مهم ترین اقدامات در این حوزه می توان به تولید ورق گالوانیزه 

گرید »MC« با کیفیت سطح رویه اشاره کرد.
شرکت ورق خودرو بعد از اجرای پروژه بهینه سازی خط تولید )ریومپ( 
گرید »MC« ارسالی خود به  گالوانیزه  نتایج مثبت تست محصول 

شرکت های خودروساز را دریافت کرده است. گفتنی است که با اجرای 
کنون این شرکت در آستانه تولید انبوه  طرح بهینه سازی خط تولید، هم ا
و با کیفیت سطح ویژه قرار دارد تا از این طریق، با تمام توان و ظرفیت، نیاز 

خودروسازان کشور را تامین سازد. 
مهم ترین اقدامات و موفقیت های اخیر شرکت ورق خودرو 

چهارمحال و بختیاری کدام اند؟
1- اختصاص 56 درصد از کل میزان تولید این شرکت به تولید محصوالت 

گرید ویژه جهت استفاده در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی؛
2- بومی سازی واحد تبدیل نیتروژن مایع به گاز با ظرفیت 6000 نرمال 

مترمکعب؛
3- تمدید گواهینامه های ISO 9001:2015 و IATF16949:2016؛

4-دریافت تقدیرنامه سه ستاره برای تعالی از دبیرخانه تعالی سازمانی؛
5- پروژه راه اندازی حوضچه مذاب روی شماره 2 جهت کاهش هزینه و 

ایجاد تنوع در محصوالت تولیدی؛
6- اجرای پروژه توسعه انبار محصوالت شرکت که به منظور نگهداری و 
انبار بهینه محصوالت تولیدی در مساحتی حدود 6 هزار مترمربع در نیمه 

نخست سال جاری به بهره برداری رسیده است؛
7- راه اندازی سیستم بازرسی خودکار سطح ورق )parcy tec( ؛

۸- ثبت رکورد تولید ماهانه در فروردین ماه سال 1401 به میزان 26 هزار 
و ۸05 تن.

با توجه به شرایط تحریم در حوزه بومی سازی چه اقداماتی 
انجام شده است؟

ح  اهم دستاوردهای این مجموعه در حوزه بومی سازی به این شر
است: بومی سازی رینگر رول قسمت شست و شوی ورق های فول وارد؛ 
خ جرثقیل های سقفی؛ بومی سازی پوسته  بومی سازی پوسته چر
گیربکس جرثقیل های سقفی؛ بومی سازی غلتک های تنشن لولر؛ 
بومی سازی مبدل حرارتی قسمت شست وشو؛ بومی سازی شیر کنترل 
فشار خط نیتروژن؛ بومی سازی پایه و هوزینگ یاتاقان های رول های 

کوره؛ بومی سازی رول های کاری اسکین پاس.
عملکرد شرکت را در نیمه نخست سال 1401 چگونه ارزیابی 

می کنید؟
گرچه در این مدت به دلیل مشکالت و محدودیت های انرژی و   ا
دامپینگ با مشکالتی در پیشبرد اهداف شرکت مواجه شدیم، اما با تالش 

و همت کارکنان سخت کوش شرکت، با تولید 120 هزار تن ورق گالوانیزه با 
کیفیت طی شش ماه نخست سال جاری، روند روبه رشد تولید، ارتقای 

کیفیت و تنوع محصوالت حفظ شده است.
در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز در شش ماهه نخست سال 
جاری بیش از ۸0 درصد برنامه پیش بینی شده و مدون شرکت محقق 

شده است.
با توجه به اهمیت کیفیت محصوالت، چه استانداردهایی 

کسب کرده اید؟
از  استفاده  زمینه  در  بختیاری  و  چهارمحال  ورق خودرو  شرکت 
آمده  نائل  دستاوردها  این  به  کیفیت  مدیریت  سیستم های 
گواهینامه صنایع خودروسازی  گواهینامه ISO9001؛  است: اخذ 
)IATF/16949:2016(؛ تقدیرنامه سه ستاره تعالی از مرکز تعالی سازمانی؛ 
گواهی دوستاره تعهد به کیفیت )EFQM( ؛ گواهی استاندارد ملی؛ 
گواهینامه مدیریت زیست، محیطی )ISO14001:2018(؛ گواهینامه 
سنجش میزان رضایت مشتریان )ISO10002:2018( ؛ استاندارد رسیدگی 
به شکایات مشتریان )ISO10004:2018(؛ استاندارد سیستم داخلی 

.)ISO10015:2019( مدیریت کیفیت آموزش
سخن آخر؟

کمال افتخار و سربلندی 24 آبان ماه سالروز افتتاح شرکت ورق خودرو  با
چهارمحال و بختیاری را محضر همکاران گرامی و خانواده های محترم 

تبریک و شادباش عرض می نمایم.
ج نهادن به تالش های  سالروز تأسیس شرکت بهانه ای است برای ار
صادقانه همکارانی که همواره برای ساختن سازمانی سرآمد و پیشرو 

در تالش اند و برای سرفرازی و سربلندی شرکت همت می گمارند.
بر این باوریم که تحقق برنامه ها و نیل به اهداف عالیه شرکت جز با 
مشارکت و انسجام همکاران پرتالش میسر نخواهد بود و تقویت و 
تحکیم زیرساخت ها و بهبود عملکرد شرکت نیازمند همراهی این 

عزیزان است.
گرامیداشت این روز خجسته و تبریک سالروز افتتاح شرکت  ضمن 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به همه همکاران ارزشمند، مراتب 
قدردانی خود را از تالش بی دریغ یکایک کارکنان ابراز می دارم و امیدوارم 
با تالش و کوشش مضاعف و با همدلی و وفاق بتوانیم گام های  محکم تری 

در دست یابی به اهداف و مأموریت های شرکت برداریم.

وجیه اهلل جعفری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اظهار کرد: الزم است سند سیاستی مناسب جهت ورود به 
نسل چهارم انقالب صنعتی و هوشمندسازی بخش معدن و 

صنایع معدنی در کوتاه ترین زمان نهایی شود.
وی بیان کرد: شرکت های این حوزه در هر سطحی که قرار دارند 
باید به طور کارشناسانه راهبری شوند تا از مزیت ها و فرصت های 

انقالب صنعتی چهارم بهره ببرند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نقش ایمیدرو از 
اجرا به سمت تسهیل گری، بسترسازی و هدایت رفته است و در 
حوزه انقالب صنعتی نسل چهارم به دنبال جبران عقب ماندگی ها 

در بخش فناوری هستیم.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی معادن یکی از راهبردهای 
کلیدی بخش معدن و صنایع معدنی است، گفت: استفاده 
و بهره مندی از فناوری های تحول آفرین و سرمایه گذاری و 
توسعه باید از اولویت های راهبردی در اسناد تحول گرایانه این 

حوزه باشد.
ایمیدرو  مدیران  کرد:  کید  تأ ایمیدرو  عامل  هیئت  رئیس 
پیشنهاد های خود را راجع به پیش نویس این سند راهبردی 
اعالم کنند تا با تعیین یک برنامه زمان بندی، وارد فاز اجرا شویم.

وی ضمن اشاره به اقدامات توسعه ای ایمیدرو در تهیه طرح های 
جامع محصوالت معدن و صنایع معدنی گفت: ایمیدرو به منظور 
ح های  پیاده سازی اسناد توسعه ای این بخش همچون طر
جامع فلزات اساسی )فوالد، مس و سرب و روی(، توسعه 
حوزه های آموزش، تجهیز نیروی انسانی و تأمین ماشین آالت را 

برنامه ریزی کرده است.
  منبع: بورس نیوز

تعمیـر و بازسـازی پمپ هـای اسـپیندل رافینـگ 
)شـوارتز( ناحیـه نـورد گـرم بـرای نخسـتین بـار در 
کشـور بـا تکیـه بـر تـوان کارشناسـان فـوالد مبارکـه و 

شـرکت های داخلـی انجـام شـد.
روح اله قیصری ها، سرپرست تعمیرات هیدرولیک، رول ها و جوش 
تعمیرگاه مرکزی فوالد مبارکه، ضمن اعالم این خبر گفت: پمپ های 
شـوارتز در قسـمت رافینـگ ناحیـه نـورد گـرم به صـورت دوتایـی بـر 

روی اسـپیندل های اصلـی نـورد نصـب می شـود و یـک مکانیسـم 
بـرای پمپـاژ گریـس و روان کاری اسـپیندل ها محسـوب می شـود. بـا 
توجـه بـه اهمیـت دقـت و حساسـیت زیـاد کاِر پمـپ، همـواره میـزان 
تزریـق گریـس و روان کاری بایـد به صـورت پیوسـته و بـدون وجـود 

نشـتی باشـد.
وی در تشریح چرایی تعمیر و بازسازی این پمپ ها اظهار داشت: به 
دلیل مسـتهلک شـدن پمپ و ایجاد نشـتی در سیسـتم و همچنین 

پیچیدگـی و خـاص بـودن سیسـتم مکانیسـم ایـن نـوع پمـپ، 
منحصربه فـرد بـودن قطعـات داخلـی پمـپ و نبـود تأمین کننـده 
قطعـات و نداشـتن دانـش فنـی موردنیـاز، بـا ایجـاد تیـم تحقیـق و 
توسعه و تحلیل خرابی در تعمیرگاه مرکزی، با کمک پیمانکار داخلی 
اقدام به طراحی، سـاخت و بهینه سـازی قطعات داخلی پمپ های 
شوارتز گردید و تمامی پمپ های اسقاطی به چرخه تولید بازگشت.

مسعود آزاد، کارشناس تعمیرات هیدرولیک تعمیرگاه مرکزی در این 
 باره گفـت: بـرآورد قیمت خریـد هریـک از پمپ های شـوارتز حـدود 11 
میلیارد و 500 میلیـون ریال و هزینه تعمیـر هریک از آن هـا حدود یک 
میلیـارد و 500 میلیون ریال اسـت کـه با انجـام ایـن پـروژه، در ازای هر 
پمـپ حـدود 10 میلیـارد ریـال صرفه جویـی اقتصـادی بـرای شـرکت 

حاصل شـده و از خـروج ارز از کشـور جلوگیری بـه  عمل  آمده اسـت.

در همیـن زمینـه علیرضـا ذوالفقـاری تکنسـین آماده سـاز تعمیـرگاه 
مرکـزی نیـز گفـت: بـا توجـه بـه محدودیـت تأمیـن ایـن نـوع پمپ ها و 
نقش بسـیار مهم آن هـا در عملیـات نـورد، با همـکاری سـایر واحدها 
مصمـم شـدیم تعمیـرات آن هـا را عملیاتـی کنیـم؛ ازایـن رو تمامـی 
امـور مربـوط بـه آماده سـازی نظیـر هماهنگـی بیـن پیمانـکار، ناحیـه 
نورد گـرم و تعمیـرگاه مرکزی صـورت گرفت و با سـایر زحمـات فنی که 
همـکاران متحمـل شـدند، ایـن پـروژه در سـریع ترین زمـان ممکـن 

انجـام شـد.
سرپرسـت تعمیـرات هیدرولیـک تعمیـرگاه مرکـزی فـوالد مبارکـه 
کارکنـان شـاغل در قسـمت تعمیـرات  کلیـه  در پایـان از زحمـات 
هیدرولیـک تعمیـرگاه مرکـزی و نـورد گـرم و شـرکت پیمانـکار تقدیر و 

تشـکر نمـود.

یس اسپیندل رافینگ نورد گرم تعمیر و بازسازی پمپ های گر
با اتکا به توان و دانش فنی داخلی انجام شد؛

پیوستن شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به فوالد مبارکه
گامی نوین در جهت توسعه پایدار
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در راستای انجام رسالت فعالیت های انسان دوستانه 
و تأمین فراورده های خونی هم وطنان نیازمند، با هماهنگی 
سازمان انتقال خون استان چهارمحال و بختیاری 60 نفر از 
کارکنان شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با 
اهدای خون و شرکت در این امر خداپسندانه، جلوه های 
زیبایی از مسئولیت پذیری در برابر همنوعان و هم وطنان به 

نمایش گذاشتند.
میترا شکوهی، رئیس واحد ایمنی و بهداشت فوالد سفیددشت 
گاهی کامل از اهمیت  در این باره اظهار داشت: کارکنان شرکت با آ
تعهد به انجام مسئولیت های اجتماعی،  با حضور در این برنامه 

به یاری هم وطنان نیازمند به خون شتافتند.
وی از تداوم این برنامه ها در شرکت خبر داد و گفت: نظر به 
برنامه ریزی های  به  عنایت  با  و  همکاران  خوب  استقبال 
به عمل آمده، داوطلبان اهدای خون ان شاءاهلل در هفته های 

آتی نیز می توانند در این امر خداپسندانه مشارکت نمایند.
وی از تالش و همکاری سازمان انتقال خون جهت مشارکت در 

این فعالیت و حضور باشکوه کارکنان تشکر و قدردانی کرد.

بررسی راهکارهای توسعه معادن و اجرای 

سایت گردشگری ژئوتوریسم

 در استان چهارمحال و بختیاری

در دیدار مدیرعامل شرکت استقالل سپاهان 
با مسئوالن استان صورت گرفت؛

خبر  کوتاه

اوکراین ممنوعیت صادرات زغال سنگ کک شو را که کمتر از دو ماه 
اجرایی شده بود، لغو کرد. در واقع، با این اقدام صادرات زغال سنگ 
تحت سهمیه های زغال سنگ کک سازی که برای تولید حرارتی استفاده 
نمی شد آزاد شد. تصمیم ممنوعیت صادرات انواع زغال سنگ، ازجمله 
زغال سنگ کک شو، در سپتامبر و به منظور اطمینان از گذراندن فصل 
سرما، به ویژه برای تکمیل ذخایر سوخت کافی برای تأمین نیروگاه های 
برق حرارتی اتخاذ شده بود.

کاهش  صادرات و واردات چین برای اولین بار در دو سال گذشته 
گمرک چین اعالم  گزارشی از بلومبرگ، مقامات  یافته است. براساس 
کتبر نسبت به سال گذشته ۰.۳  کشور در ماه ا که صادرات این  کرده اند 
کمتر از افزایش 4.۵ درصدی پیش بینی  که بسیار  کاهش یافته  درصد 
کاهش ۰.۷  درصدی مواجه شده است  شده است. واردات چین نیز با 
گوست به حساب می      آید. این اتفاق مازاد  کاهش از آ که اولین 
کشور رقم زده است. تجاری۸۵.۱۵ میلیارد دالری را برای این 
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اوکراین ممنوعیت صادرات زغال سنگ کک شو را لغو کرد نزول غیرمنتظره تجارت چین

در جریان برگزاری سمپوزیوم و نمایشگاه بین المللی 
فوالد 1401، در نشستی که با حضور مدیرعامل و 
اعضای کمیته خطرپذیر فوالد مبارکه با شرکت های 
دانش بنیان و نمایندگان زیست بوم نوآوری و فناوری کشور برگزار شد، 
کبن به عنوان شرکت زیرمجموعه  مدیرعامل شرکت دانش بنیان تا
ایریسا گزارشی از فعالیت های خود به کمیته سرمایه گذاری ارائه کرد و 
پس از آن تفاهم نامه همکاری شرکت های ایریسا و پشتیبانی و توسعه 

فناوری و نوآوری فوالد مبارکه به امضا رسید.
ایریسا بازوی دانشی گروه فوالد مبارکه است

گـزارش روابـط عمومـی شـرکت ایریسـا، در جریـان برگـزاری ایـن  بـه 
گـروه فـوالد مبارکـه،  سـمپوزیوم، محمدیاسـر طیب نیـا مدیرعامـل 
در نشسـتی بـا مدیرعامـل و مدیـران شـرکت ایریسـا، ضمـن اشـاره بـه 

نقش اسـتراتژیک شـرکت ایریسـا در صنعت فـوالد گفت: ایریسـا بازوی 
دانشـی گـروه فـوالد مبارکـه اسـت و بایـد به خوبـی نقـش خـود را  در این 

زمینـه ایفـا کنـد. 
در این نشست که معاون تکنولوژی و معاون سرمایه های انسانی فوالد 
مبارکه نیز   حضور داشتند، در مورد پروژه های فعال حوزه امنیت ایریسا 

در فوالد مبارکه گزارشی ارائه شد.
گفتنی است شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون 
در  مبارکه  فوالد  گروه  دانش بنیان  شرکت  تنها  به عنوان  ایریسا 
بیست و چهارمین سمپوزیوم فوالد 401  و نمایشگاه بین المللی فوالد 
با معرفی 9 محصول در حوزه های  سیستم های اطالعاتی، اتوماسیون 
صنعتی، شبکه و زیرساخت و تحول دیجیتال، حضوری فعال و پررنگ  

داشت.

هم زمان با سالروز تولید اولین محصول واحد احیا 
 مستقیم شرکت فوالد سفیددشت و عبور از تولید

 4 میلیون تن آهن اسفنجی در این شرکت، مدیرعامل 
شرکت ملی فوالد ایران به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان 
این شرکت روز چهارشنبه 18 آبان ماه از شرکت فوالد سفیددشت 

بازدید کرد.
که مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت فوالد  در این بازدید 
سفیددشت نیز  حضور داشتند، محمد آقاجانلو مدیرعامل شرکت ملی 
کسیژن و فوالدسازی و ریخته گری  فوالد ایران ضمن بازدید از پروژه واحد ا
این شرکت، در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص راه اندازی 

این واحدها قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت، محمود ارباب زاده، 
مدیرعامل این شرکت، ضمن خیرمقدم به میهمانان و تبریک سالروز 
تولید اولین محصول واحد احیا مستقیم شرکت،  از اقدامات انجام شده 
قدردانی و بر اهمیت راه اندازی توسعه های جاری شرکت در زمان مقرر و 

کید کرد. تقویت جبهه های کاری تأ
در ادامه مدیران کنسرسیوم پروژه و دستگاه نظارت اقدامات انجام شده 
در خصوص تأمین برق باالدست، واحد آب رسانی، واحد تأمین هوای 
کسیژن  فشرده کارگاه و همچنین فعالیت های پیش راه اندازی واحد ا

را تشریح کردند.
پس  از آن در جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران و 
هیئت همراه، روند اجرای فعالیت های تکمیل و نصب و راه اندازی 

واحدهای فوالدسازی و ریخته گری مورد ارزیابی قرار گرفت.
تشریح مهم ترین فعالیت های باقی مانده و مسائل و مشکالت موجود 
توسط دستگاه نظارت و شرکت های پیمانکار فوالد پایا و MME و 
همچنین ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت رفع آن ها از دیگر بخش های 

این جلسه بود.
کید بر اینکه در کوتاه ترین زمان  در پایان این جلسه، آقاجانلو با تأ
ممکن باید تأخیرهای صورت گرفته در روند اجرایی پروژه ها جبران 
گردد، اظهار امیدواری کرد با هماهنگی بیش ازپیش ارکان پروژه و 
ح تا پایان سال جاری شاهد راه اندازی  حمایت کارفرما و مشاور طر
کسیژن، فوالدسازی و ریخته گری شرکت فوالد سفیددشت  واحدهای ا

باشیم.

یسا و  امضای تفاهم نامه همکاری شرکت های ایر
پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه

در راستای حمایت از زیست بوم فناوری کشور انجام شد؛

حضور کارکنان شرکت فوالد سفیددشت 

در برنامه اهدای خون

تمدید گواهینامه صالحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
با حضور ارزیابان پژوهشکده سیستم های پیشرفته 
کیفیـت آزمایشـگاه ها،  صنعتـی سیسـتم مدیریـت 
و  آزمـون  آزمایشـگاه های  صالحیـت  گواهینامـه 
کالیبراسیون )ISO/IEC 17025:2017( شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

بـا موفقیـت ارزیابـی و تمدیـد شـد.
رؤیـا صابرنـژاد، رئیـس روابـط عمومـی فـوالد امیرکبیـر کاشـان در 
ایـن بـاره گفـت: عنـوان اسـتاندارد ISO/IEC 17025:2017 یکـی 
از الزامـات عمومـی بـرای احـراز صالحیـت آزمایشـگاه های آزمـون و 
کالیبراسـیون اسـت و پیاده سـازی و اجـرای الزامـات ایـن اسـتاندارد 
برای آزمایشـگاه های شـرکت هایی که در عرصـه بین المللی فعالیت 
کیفیـت اسـت،  می کننـد و اسـتراتژی آن هـا تولیـد محصـوالت با

ضـروری اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه الزامـات اسـتاندارد ایـزو 17025 نسـخه 2017 
شـامل محـدوده، مراجـع قانونـی، اصطالحـات و تعاریـف، الزامـات 
کلـی، الزامـات سـاختاری، الزامـات منابـع، الزامـات فراینـد و الزامـات 
مدیریت اسـت خاطرنشـان کرد: ایـن اسـتاندارد با هـدف ایجاد یک 
سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت طراحی و مستقر شده 
تـا بـا بهره گیـری از آن، آزمایشـگاه بتوانـد خدمـات خـود را بـا بهتریـن 
کیفیت به مشـتریان ارائه دهـد. در این اسـتاندارد، آزمایشـگاه از نظر 
فنـی و مدیریتـی مـورد ارزیابـی قـرار می گیـرد. در ارزیابـی فنـی وجـود 
روش هـای آزمـون بـه روز و معتبـر، سـوابق تصدیـق و صحه گـذاری 

روش هـای آزمـون، نحـوه محاسـبه عـدم قطعیـت نتایـج حاصـل از 
آزمـون، مهـارت کارکنـان، تأسیسـات و شـرایط محیطـی مناسـب، 
کفایـت تجهیـزات و قابلیـت ردیابـی کالیبراسـیون آن هـا و... مـورد 
ارزیابی قرار می گیـرد. از نظر مدیریتی نیز اسـتقالل، التزام بـه رازداری 
و حفظ محرمانگی اطالعات آزمایشـگاه، وجود ساختار مناسب، در 
دسـترس بودن منابع موردنیاز و کنترل مسـتندات و سـوابق و... در 

آزمایشـگاه ها ارزیابـی می شـود.
به گفته رئیس روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان، ارزیابی مراقبتی 
سـال اول سیسـتم مدیریـت کیفیـت آزمایشـگاه بـر اسـاس اسـتاندارد 
ISO/IEC 17025:2017 توسط تیم ارزیابان پژوهشکده سیستم های 
پیشـرفته صنعتـی معرفـی شـده از طـرف مرکـز تأییـد صالحیـت ایـران  
)NACI( در آبـان مـاه به صـورت حضـوری در محل شـرکت بـا موفقیت 
انجام گرفـت. در این ارزیابی، سیسـتم مدیریت کیفیت آزمایشـگاه بر 
اسـاس الزامات آخرین ویرایـش اسـتاندارد ISO/IEC 17025:2017 از 
سه جنبه متدولوژی انجام آزمون ها، فضا و محیط آزمایشگاهی و نیز 
پرسنل مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت. نهایتا با توجه به نتایج ارزیابی 
ISO/ صورت گرفته و جلسه اختتامیه، موفقیت در تمدید گواهینامه

IEC 17025:2017 محقـق گردید.
صابرنژاد در پایان عنوان کرد این موفقیت نتیجه همکاری و همدلی 
هیئت مدیـره، مدیـران و کلیـه کارکنـان پرتـالش بـوده کـه از زحمات 

همه همـکاران در کسـب این موفقیت تشـکر و قدردانـی می کنیم.

در جلساتی با حضور مدیرعامل شرکت استقالل 
سپاهان و سرپرست معدن شهید نیلچیان، مدیرکل سازمان 
محیط زیست چهارمحال و بختیاری و برخی از مدیران و 
معاونان سازمان های دولتی ازجمله استاندار و رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری 
گردشگری  سایت  اجرای  و  معادن  توسعه  راهکارهای 
ژئوتوریسم در این استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان، با توجه به 
گستردگی و تنوع معدنی کشور و نیازهای داخلی به مواد معدنی 
و فرصت های پیش رو برای حضور موفق تر در بازارهای صادراتی 
و نیز در راستای اهداف دولت خدمت گزار که همانا حمایت 
کتشاف، استخراج و فراوری توسط بخش  از اجرای عملیات ا
ح توسعه معادن شهید  خصوصی است، در این دیدارها طر
نیلیچان، راه اندازی معدن دورک شاهپوری، اجرای سایت 

گردشگری و ژئوتوریسم مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است در این نشست، حمیدرضا قندی، مدیرعامل شرکت 
استقالل سپاهان، ضمن تبریک انتصاب مدیرکل جدید سازمان 
ک نسوز  محیط زیست، با تشریح آخرین وضعیت کانسار خا
دورک در منطقه حفاظت شده سبزه کوه، بر اهمیت بهره برداری 

کید کرد. از طرح های در دست اجرای شرکت تأ
وی افزود: اهمیت حفظ محیط زیست و نقش آن در حیات 
و ضرورت آن برای آیندگان بر کسی پوشیده نیست و شرکت 
استقالل سپاهان در چند سال اخیر تالش کرده به رسالت خود 

در این حوزه عمل کند.
قندی اظهار امیدواری کرد با راه اندازی این مجموعه، زمینه 

اشتغال بیش از 150 نفر به طور مستقیم فراهم شود.
مقرر شد مدیر کل سازمان محیط زیست استان چهارمحال و 
ک نسوز  بختیاری به همراه کارشناسان تخصصی از معدن خا
دورک بازدید کنند و در نهایت تصمیم گیری جهت اخذ مجوز 

صورت گیرد.
قندی همچنین با استاندار و معاون اقتصادی استاندار و نیز 
رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان دیدار کرد. در این 
دیدار مسائل مشکالت معادن شهید نیلچیان مطرح و به منظور 
پیگیری و رفع این مشکالت، مقرر شد طرحی برای تبدیل معدن 
شهید نیلچیان به سایت تفریحی ژئوتوریسم از طرف شرکت 

استقالل سپاهان ارائه گردد.

کید مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران بر تسریع در اجرای پروژه های فوالد سفیددشت تأ
در جریان بازدید از شرکت فوالد سفیددشت صورت گرفت؛
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خبــــــــــــــــر              بـــــــــــــــازار

طی پنج ماهه امسال از حدود 131 هزار و 511 میلیارد ریال 
درآمد گمرکی و مالیاتی به دلیل حمایت از صنایع چشم پوشی 

شده است.
به گزارش می متالز، در اجرای جزء »6« بند »ع« تبصره »6« قانون 
بودجه سال 1401 کل کشور، بر اساس عملکرد پنج ماهه نخست 
سال 1401 موضوع معافیت ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی، گمرک 
ایران از مبلغی بالغ بر 131 هزار و 511 میلیارد ریال از درآمد گمرکی و 

مالیاتی خود چشم پوشی کرد.
این مبلغ شامل بالغ بر 3۸ هزار و 993 میلیارد ریال تخفیفات و 
معافیت های حقوقی ورودی و مبلغی  بالغ بر 61 هزار و 351 میلیارد 
ریال معافیت و تخفیف مالیات بر ارزش افزوده و بالغ بر 31 هزار و 
165 میلیارد ریال معافیت و تخفیف عوارض شهرداری مجموع 

درآمدی است که گمرک از آن صرف نظر کرده است.
جزء »6« بند »ع« تبصره »6« قانون بودجه سال 1401 کل کشور 
وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف می کند در راستای 
هدفمندسازی معافیت های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی 
خ  گمرکی با نر حمایت های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و 
صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون 
مالیات های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی 
معافیت های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن ها را مشخص 
کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد 
مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت ها و استناد 

قانونی این معافیت ها باشد.
گمرک جمهوری اسالمی ایران در اجرای این جزء از قانون این 
فهرست را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کرده 

است.
    منبع: خبرگزاری تسنیم

خبر کوتاه

چشم پوشی گمرک از درآمد 13 هزار 
میلیارد تومانی برای حمایت از صنایع

سهام

موضوع

تعمیر پمپ های عمودی شرکت فوالد سبا

تعمیروبازسازی اسپیندل های نوردگرم فوالد سبا

یخته گری فوالد سبا یم آبگرد وباکس قالب ماشین ر تعمیروشاسی سگمنت، فر

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 1 /0 8 /30

1 4 0 1 /0 8 /30

1 4 0 1 /0 8 /30

ــط تب مر ــت  ی یر مد

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ
نوع فراخوان

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ

ه ر شــما

92 20 0 0 5 1 /4 0 8

92 20 0 0 5 1 /4 0 8

92 20 0 0 5 1 /4 0 8

یف د ر

1

2

3

4 , 6 60

4 , 8 5 0

4 , 9 5 0

5 , 03 4

5 , 02 1

4 , 93 2

5 , 0 5 0

5 , 2 4 9

5 , 3 47

5 , 2 60

6. 59

0.7 1

3.62

0.7 4

0. 1 7

252

1 54

1 86

1 79

1 3 2

4 , 9 1 4

4 , 94 9

5 , 1 28

5 , 1 6 6

5 , 1 57

304

3 9

1 79

38

9

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/08/14

1401/08/15

1401/08/16

1401/08/17

1401/08/18

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

5.20 0
5. 1 5 0
5. 1 0 0

5. 0 5 0
5. 0 0 0

5.9 5 0
5.90 0

5. 8 5 0
5. 8 0 0
5.75 0

5. 1 28

4.94 94.9 1 4

5. 1 6 6 5. 1 57

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

یم بیاموز
بورس

مقــدار عرضه)تن(
400070

10000
6000
8000
6500

430570

مقــدار تقاضا )تن(
268400

15650
8800

12750
8050

313650

مقــدار معامله شــده )تن(
259270

10000
6000
8000
6500

289770

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر
168641

257600
265635
328930
424569

یــخ تحویل تار
ــن بهم

ــن بهم

ی د

ــن بهم

ــن بهم

یخ 1401/08/16 گــزارش عرضــه، معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تار

نماد
HR

B
G
P
T

محصول
گرم

سرد
گالوانیزه

رنگی
قلع اندود

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

نگهبانان یا سنت گرایان
- تمرکز این افراد بر جزئیات بسیار زیاد است و چون جزئیات را 
می بینند و بر برنامه ریزی تمرکز می کنند، اخالق کاری برایشان 

بسیار اهمیت دارد.
- این افراد به کاری که انجام می دهند اعتقاد دارند.

گر  - افراد دارای این تیپ شخصیتی مسئولیت پذیرند؛ یعنی ا
کاری به آن ها محول می کنید، آن را بسیار خوب انجام می دهند.

- این افراد ثابت قدم و روراست هستند و در هر شغلی هم باشند، 
رفتارشان رسمی و مؤدبانه است.

- معموال افراد باثباتی هستند و یک سبک را دنبال می کنند.
- در کارشان سلسله مراتب روشنی دارند و زمانی که تصمیم 
کار را بدون هیچ  بگیرند از نقطه A به نقطه B برسند، این 

کم وکاستی انجام می دهند.
- معموال عالقه مندند مورد ارزیابی قرار بگیرند؛ یعنی باید کسی به 
آن ها بگوید کار درست یا اشتباهی انجام می دهند. می توان گفت 

در اغلب موارد به یک مربی نیاز دارند تا این افراد را ارزیابی کند.
کار ده برابر انرژی  کنید، برای آن  گر از این تیپ قدردانی  - ا

می گذارند.
- دوست دارند با افرادی کار کنند که جدی هستند و تیپ 

شخصیتی بسیار خوب برای معامله گری هستند.
- در کارهای تجارت، مدیریت، تدریس، مراقبت های بهداشتی 

و... می توانند موفق باشند و خوب عمل کنند.

 گروه سوم تیپ های شخصیتی

گهی: مناقصه عمومی )یک مرحله ای( نوع آ
گهی: درخواست خرید کود شیمیایی جهت واحد فضای سبز موضوع آ

شماره درخواست: 4۸55۸557
گهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد تأمین کود شیمیایی موردنیاز  متن آ
شرکت را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید؛ 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 روی  کت الف( و پیشنهاد قیمت )پا تضمین )پا

ک و مهرشده قرار گیرد و ارسال گردد. کت ال کت ها، همگی در یک پا هریک از پا
مهلت ارسال مدارک: 1401/0۸/30

کثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/0۸/30 به آدرس  نحوه ارسال مدارک: حدا
اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه، قسمت خرید مواد مصرفی رسیده 

باشد.
کسب اطالعات بیشتر با سعید وکیلی کارشناس: جهت  اطالعات تماس با 

 تلفن03152735113 و یا پست الکترونیک sa.vakili@msc.ir تماس حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی:  مناقصه عمومی )یک مرحله ای( نوع آ
گهی: انجام عملیات تعمیرات، بازسازی، بهینه سازی و تعویض کابین های  موضوع آ

جرثقیل های سقفی در کلیه نواحی شرکت فوالد مبارکه
شماره درخواست: 4۸560990

گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت شناسایی پیمانکاران توانمند در زمینه  متن آ
تعمیرات، بازسازی، بهینه سازی و تعویض کابین های جرثقیل های سقفی شرکت فوالد مبارکه 

مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزار نماید؛ لذا از کلیه شرکت های توانمند در این زمینه دعوت 
به همکاری و ثبت نام می نماید.

مدارک موردنیاز:
pdf 1- صالحیت ایمنی پیمانکاران، آخرین اطالعات ثبتی شرکت، در قالب

pdf 2- توان مالی، توان تجهیزاتی، توان اجرایی و مدیریتی در قالب
a.yazdkhasti@msc.ir نحوه دریافت مدارک: ارسال درخواست به پست الکترونیکی

مهلت ارسال مدارک: از روز دوشنبه1401/0۸/16 تا روز دوشنبه1401/0۸/30
a.yazdkhasti@msc.ir  نحوه ارسال مدارک: ارسال به پست الکترونیکی به آدرس

اطالعات تماس با کارشناس: علی یزدخواستی واحد امور قراردادها به شماره 
03152733262 و واحد فنی حسین عابد به شماره 03152732۸37

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

شــرکت فــوالد مبارکــه در نظــر دارد جهــت شناســایی پیمانــکاران توانمنــد در 
ــکاری  ــه هم ــوت ب ــه دع ــن زمین ــد در ای ــرکت های توانمن ــه ش ــوق از کلی ــای ف زمینه ه

و ثبت نــام نمایــد.
 مدارک موردنیاز:

pdf 1. صالحیت ایمنی پیمانکاران، آخرین اطالعات ثبتی شرکت، در قالب

pdf 2. توان مالی، توان تجهیزاتی، توان اجرایی و مدیریتی در قالب
نحـــوه ارســـال مـــدارک: مـــدارک از طریـــق پســـت الکترونیکـــی بـــه آدرس 

m.shafieioun@msc.ir  ارسال شود.
اطالعات تماس با کارشناسان: آقای شفیعیون واحد امور قراردادها به شماره 

0315273306۸ و واحد فنی سبا آقای بهرامی 090100394۸2

 www.parsnamaddata.com گهی ها در سایت پارس نماد داده ها به آدرس جزئیات بیشتر آ
قابل مشاهده است.

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

گهی: فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
گهی: تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم سخت افزاری و نرم افزاری  موضوع آ

کیوسک های اطالع رسانی واحد روابط عمومی فوالد مبارکه
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش  متن آ
تعدادی کیوسک اطالع رسانی جهت واحد روابط عمومی اقدام نمایید؛ لذا از کلیه پیمانکاران 
توانمند که در زمینه موضوع فوق الذکر که دارای تخصص و توانایی و دارای شرایط الزم می باشند 
تقاضا می گردد ضمن ارسال نامه اعالم آمادگی، جهت ارسال مدارک و مستندات براساس موارد 

ذیل اقدام نمایند.

مدارک موردنیاز:
.1 ارسال نامه اعالم آمادگی

.2 تکمیل فرم ارزیابی کیفی پیوست
.3 اسناد مربوط جهت بررسی آیتم های مورداشاره در فرم ارزیابی کیفی تکمیل شده توسط 

متقاضی
نحوه دریافت مدارک: پس از بررسی اسناد ارسالی و در صورت کسب حداقل نمره 

قابل قبول، هماهنگی با شرکت های تأییدشده انجام خواهد گرفت
مهلت ارسال مدارک: 30/ 0۸/ 1401

کثــر تــا  نحــوه ارســال مــدارک: کلیــه متقاضیــان در صــورت تمایــل الزم اســت حدا
تاریخ1401/۸/30 نسبت به ارسال اســناد و مدارک به آدرس اصفهان، 75 کیلومتری جنوب 

غربی اصفهان، صندوق پستی 161 مبارکه، واحد قراردادهای توسعه اقدام نمایند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 

5195-309۸-0315273خانم قاسمی و آقای آذرخش تماس حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
گهی: انجام عملیات طراحی و مهندسی، نصب و راه اندازی و تضمین عملکرد  موضوع آ

پروژه دستگاه نمونه گیر ورق در خط اسیدشویی 2 نورد سرد
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت انجام عملیات طراحی و مهندسی،  متن آ
نصب، راه اندازی، و تضمین عملکرد پروژه دستگاه نمونه گیر ورق در خط اسیدشویی 2 نورد 
سرد به صورت EPC در داخل فنس شرکت فوالد مبارکه اقدام نماید؛ لذا از کلیه پیمانکاران 
توانمند که در زمینه موضوع فوق الذکر که دارای تخصص و توانایی و دارای شرایط الزم هستند 
تقاضا می گردد ضمن ارسال نامه اعالم آمادگی، جهت ارسال مدارک و مستندات براساس موارد 

ذیل اقدام نمایند.

مدارک موردنیاز:
- تجربه و سوابق اجرایی پیمانکار داخلی - تجربه و سوابق مربوط به شرکت صاحب تکنولوژی 

و رفرنس های مرتبط
- توان مالی پیمانکار داخلی شامل صورت های مالی حسابرسی شده

- حسن سابقه در کارهای قبلی مرتبط با موضوع مناقصه
- توان فنی، پشتیبانی، شامل چارت سازمانی، سیستم مدیریتی کارشناسی و اجرایی )چارت 
سازمانی( به همراه رزومه و سوابق، توان تجهیزاتی، ماشین آالت و کارگاه ساخت، توان تأمین 

تجهیزات
- گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار

مهلت ارسال مدارک: 1401/۸/22
نحوه ارسال مدارک: کلیه متقاضیان می توانند اسناد و مدارک خود را به آدرس 
اصفهان، 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان، صندوق پستی 161 شرکت فوالد مبارکه، واحد 

قراردادهای توسعه ارسال کنند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

03152733101 آقای رضایی تماس حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی:  فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
گهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان سیم بکسل و متعلقات  گهی: آ موضوع آ

باربرداری
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد سیم بکسل و متعلقات بارداری موردنیاز  متن آ
خود را از تولیدکنندگان و تأمین کنندگان داخلی تهیه نماید. لذا از کلیه تأمین کنندگان یا 
نمایندگان معتبر آن ها که دارای سابقه فعالیت در این زمینه می باشند دعوت به عمل می آید.

تجهیزات باربرداری موردنیاز: سیم بکسل؛ شگل؛ گوشواره؛ بست آلومینیومی؛ کرپی؛ 
زنجیر؛ تسمه باربرداری؛ حلقه فوالدی.

مدارک موردنیاز: مدارک مربوط به سابقه فعالیت و گواهینامه های مربوطه به همراه 
یک برگ رزومه دربردارنده آدرس و تلفن

مهلت ارسال مدارک:  1401/0۸/30
نحوه ارسال مدارک: ارسال به نشانی اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، صندوق 

پستی ۸4۸15-161، واحد خرید مواد مصرفی.
و   091393427۸9 تماس های  شماره  کارشناس:  با  تماس  اطالعات 

s.ghafaryan@msc.ir 03152733266)در ساعات اداری( و آدرس پست الکترونیکی
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی 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

گهی: فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
گهی: طراحی، خرید تجهیزات، نصب و به روزرسانی و ارتقای مرکز تلفن مجتمع  موضوع آ

فوالد سبا
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی و  متن آ
آموزش جهت پروژه به روزرسانی و ارتقای مرکز تلفن مجتمع فوالد سبا اقدام نماید؛ لذا از کلیه 
پیمانکاران توانمند که در زمینه موضوع فوق الذکر دارای تخصص و توانایی و دارای شرایط الزم 
می باشند تقاضا می گردد ضمن ارسال نامه اعالم آمادگی، جهت ارسال مدارک و مستندات 
براساس موارد ذیل اقدام نمایند. گفتنی است با توجه به اینکه تجهیزات موجود از برند 
»AASTRA ERICSSON« است، الزم است متقاضیان شرکت در این مناقصه، امکان تأمین 

تجهیزات از برند مورد اشاره را داشته باشند.
مدارک موردنیاز:

1-ارسال نامه اعالم آمادگی
2- تکمیل فرم ارزیابی کیفی پیوست

3-  اسناد مربوط جهت بررسی آیتم های مورد اشاره در فرم ارزیابی کیفی تکمیل شده توسط 
متقاضی

4- ارائه مجوز نمایندگی از شرکت»AASTRA ERICSSON« یا شرکت های تأمین کننده 
تجهیزات شرکت مورد اشاره

نحوه دریافت مدارک: پس از بررسی اسناد ارسالی و در صورت کسب حداقل نمره 

قابل قبول، هماهنگی با شرکت های تأییدشده انجام خواهد گرفت.
مهلت ارسال مدارک: 30/ 0۸/ 1401

کثر تا  کلیه متقاضیان در صورت تمایل الزم است حدا نحوه ارسال مدارک: 
تاریخ1401/۸/30 نسبت به ارسال اسناد و مدارک به آدرس اصفهان، 75 کیلومتری جنوب 

غربی اصفهان، صندوق پستی161 مبارکه، واحد قراردادهای توسعه اقدام نمایند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن های  

5195-309۸-0315273خانم قاسمی و آقای آذرخش تماس حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

صمت در تالش برای

 رفع مشکل قطعی گاز در زمستان

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
ضمن اشاره به افزایش 10 درصدی تولید فوالد در سال 
جاری اعالم کرد: وزارت صمت به دنبال راه حلی است که 
در فصل زمستان، مشکالت متأثر از محدودیت اعمالی بر 
مصرف گاز صنایع را کاهش دهد تا صنعت فوالد دچار ضرر 

و زیان نشود.
سید رضا شهرستانی، به تغییر میزان تولید فوالد در کشور طی 
یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: برقی که به شرکت های 
فوالدی داده شد باعث بهبود وضعیت تولید در صنعت فوالد 
شد؛ به طوری که در سال جاری نسبت به سال گذشته با 

افزایش 10 درصدی در تولید فوالد همراه بودیم.
وی بر برنامه های پیش روی مسئوالن این صنعت در راستای 
کید کرد و اظهار داشت: وزارت  بهبود وضعیت صنعت فوالد تأ
صمت به دنبال راه حلی است که در سه ماه فصل زمستان، 
مشکالت متأثر از محدودیت اعمالی بر مصرف گاز صنایع را 
کاهش دهد و این مسئله را مدیریت کند تا صنعت فوالد دچار 

ضرر و زیان نشود.
کنون پیشنهاداتی ارائه شده که در  وی در پایان اعالم کرد: ا
صورت اجرایی شدن آن شاهد وضعیتی بهتر در تولید صنعت 

فوالد برای فصل زمستان خواهیم بود.
  منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد اعالم کرد:



12   نوامبر  2022 17 ربیع الثانی   1444 شنبه   21 آبان ماه   1401     شماره        1301   

9

شکل 4- قابلیت استفاده از فوالدهای بدون صدا در بخش های مختلف خودروشکل 3- اثر استفاده از فوالدهای بدون صدا در کاهش صدا و لرزششکل 2- فرایند تولید فوالد بوندال در شرکت تیسن کروپ

یکی از مهم ترین دغدغه های خودروسازان بزرگ دنیا در زمینه بهبود رضایت 
مشتریان، کاهش لرزش قطعات مختلف خودرو و صدای ناشی از آن است. این 
خواسته خودروسازان سبب شده تولیدکنندگان فوالد در پی یافتن راه حلی برای 
کاهش ارتعاش محصوالت فوالدی صنایع خودرو باشند. در همین راستا، فوالدهای بدون 
صدا )Quiet   Steel   or   Noiseless   Steel( به عنوان یک ماده جدید، با هدف کاهش هم زمان 

صدا و ارتعاش از سوی برخی از تولیدکنندگان فوالد تجاری سازی شد.
از دیرباز، قطعات متعددی از قبیل روکش های متنوع به منظور کاهش ارتعاش بخش های مختلف 
خودرو و صدای ناشی از آن کاربرد داشته است. بااین حال، این قطعات چالش هایی ازجمله قیمت 
تمام شده بیشتر برای خودرو و افزایش مصرف انرژی به دلیل افزایش وزن را به دنبال داشتند، اما 
عملکرد قابل توجهی نداشتند. ازاین رو، محققان فوالد بر تولید فوالدهایی با هدف غلبه بر این 
محدودیت ها تمرکز کردند. امروزه، فوالدهای بدون صدا به عنوان یک محصول جدید با هدف 
کاهش لرزش و صدا روانه بازار شده که انتظار می رود جایگاه قابل قبولی در صنعت خودرو به ویژه 
خودروهای الکترونیکی پیدا کند. فوالدهای بدون صدا از دو ورق فوالدی با ضخامت های متنوع 
و یک الیه میانی بسیار نازک از یک ماده پلیمری ویسکواالستیک تشکیل می شوند. در شکل 1 

شماتیکی از ساختار یک ورق فوالد بدون صدا نشان داده شده است.
 مؤسسه علوم مواد )Material Sciences Corporation-MSC( در سرتاسر صنعت حمل ونقل 
به واسطه تولید فوالد بدون صدا شناخته می شود. شرکت MSC گزارش کرده استفاده از فوالدهای 
بدون صدا به عنوان جایگزین راهکارهای سنتی، ویژگی های کاهش وزن، کاهش لرزش و صدای 
ناشی از آن و  هزینه تمام شده کمتر را برای خودروسازان به دنبال داشته است. آن ها نشان دادند که 
در مقایسه با روش های سنتی، به کارگیری فوالدهای بدون صدا وزن خالص خودرو را تا بیش از 15 
پوند کاهش می دهد. مشاهده شده که در مقایسه با آلومینیوم، فوالدهای بدون صدا نه تنها صدای 
کمتری در اثر لرزش ایجاد می کنند، بلکه کاهش وزن قابل قبول و هزینه کمتری نیز به دنبال دارند؛ 
به گونه ای که در مقایسه با ورق های آلومینیوم، سبب صرفه جویی هزینه به میزان حدودا 24 تا 3۸ 
هزار دالر برای هر خودرو می شوند. شرکت فوالدسازی تیسن کروپ )Thyssenkrupp( نیز یکی دیگر 
از فوالدسازانی است که توانست با تولید یک ماده ترکیبی ساندویچی متشکل از دو ورق فوالدی 
تحت فشار تماسی زیاد که توسط یک الیه پلیمری نازک و چسبنده با خاصیت ویسکواالستیک 

دائمی به ضخامت 0.03 تا 0.04 میلی متر به هم پیوند خورده اند، نوع جدیدی از فوالد را تحت عنوان 
فوالد بوندال )bondal ( به عنوان فوالدهای بدون صدا روانه بازار کند. آن ها گزارش دادند که این ورق 
کامپوزیتی فوالد/پلیمر/فوالد به راحتی نیز بازیافت می شود. آن ها این نوع از محصول خود را برای 
ساخت بدنه داخلی کشتی ها، ساخت وسایل نقلیه ریلی و همچنین در بخش های انتقال قدرت 
و بدنه خودروها به فروش می رسانند. در شکل 2 خط تولید فوالد بدون صدا در شرکت تیسن کروپ 

نشان داده شده است. 
گون )Paragon( نیز به مقایسه فوالد بدون صدا با فوالدهای رایج و روکش دار پرداخت و  شرکت پارا

نشان داد که فوالدهای بدون صدا اثر مثبتی بر کاهش لرزش و صدای ناشی از آن دارند )شکل 3(.
 سه خودروساز بزرگ )فورد، جنرال موتورز و کرایسلر( همراه با برخی از شرکت های اروپایی از این گروه 
فوالدها در ساخت خودروهای خود استفاده و اثبات کردند میزان ارتعاشات و صداهای تولیدی 
به ویژه در اتاق خودرو، به طور چشمگیری کاهش یافته است. آن ها پیش بینی کردند که این 
ورق های فوالدی می تواند در قسمت های متعددی خودرو به کار برود و استفاده هم زمان از 
فوالدهای بدون صدا در تمامی این بخش ها نقش بسزایی در کاهش صداهای خودرو خواهد 
داشت. در شکل 4 قسمت هایی از خودرو که امکان استفاده از ورق های فوالدی بدون صدا برای 
آن ها وجود دارد نشان داده شده و آشکار است که این ورق های فوالدی می توانند کاربرد گسترده ای 

در صنعت خودروسازی داشته باشند.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

نانوربات هایی از DNA که به مبارزه با سرطان کمک می کنند ستاره شناسان نزدیک ترین سیاهچاله به زمین را کشف کردند

کنند،  بدن  وارد  دیگر  را  عوامل  و  داروهــا  می توانند  که  نانوربات هایی 
سال هاست به عنوان یک روش بالقوه برای درمان سرطان مورد مطالعه و 
بررسی قرار گرفته اند. حاال دانشمندان نوع جدیدی از انتقال دهنده های 
کوچک تر از عرض موی انسان  که ۲۰ هزار برابر  دارو از DNA ساخته اند 
بر تأثیرگذاری بیشتر نسبت به روش هــای فعلی درمــان  اســت و عــالوه 
سرطان، عوارض جانبی بسیار کمتری هم به همراه دارند. 

دانشمندان نزدیک ترین سیاهچاله به زمین را که Gaia BH1 نام دارد 
کشف کرده اند. Gaia BH1 یک سیاهچاله خفته است که جرم آن ۱۰ 
برابر بیشتر از خورشید است و در فاصله ۱6۰۰ سال نوری از سیاره زمین 
 Gaia .گرفته است در صورت فلکی Ophiuchus )مارافسای( قرار 
BH1 به قدری به ما نزدیک است که مرکز نجوم NOIRLab بنیاد ملی 
علوم گفته این سیاهچاله در »حیاط خلوت کیهانی ما« قرار دارد.

درخت دانش چیست؟

سازمان ها و شرکت ها دانش و اطالعات ارزشمندی 
دارند که حیات آن ها را تضمین می کند. تمامی جوامع علمی 
و تجاری از سال 1990 توجه ویژه ای به مدیریت دانش 
گاه  داشته اند، زیرا به تأثیر دانش در رشد و پیشرفت سازمان آ
شده اند؛ اما این موضوع با چالش های بسیاری ازجمله حفظ 
صحیح و بهینه دانش روبه رو شده است. برای آنکه بتوان 
دانش را به طور مؤثر ثبت کرد تا از آن در بهبود مستمر سازمان 
بهره برد، سازمان ها مستلزم راه حلی قدرتمند هستند. ترسیم 
درخت دانش راه حلی است که دانش را در سطوح مختلف 

دسته بندی می کند و این چالش مهم را کنار می زند.
درخت دانش چیست؟

درخت دانش به صورت تصویری و شفاف حوزه ها و فرایندهای 
دانشی سازمان را با یک درخت واره قابل فهم نشان می دهد. این 
درخت واره یک ساختار سلسله مراتبی و منبع باز از دانش سازمان 
ک گذاری دانش  است و به کارکنان در دسته بندی، ذخیره و اشترا
که به صورت  کمک می کند. درخت دانش نموداری است 
شماتیک ارتباطات و وابستگی حوزه های دانشی در سازمان را 
نشان می دهد. این نمودار به صورت چندالیه ترسیم می شود و 
دانش های موجود در سازمان را با تمامی موارد مرتبط به آن نشان 
می دهد. زمانی که دانش سازمان به کمک تکنیک های مدیریت 
دانش در حال ثبت و ذخیره سازی است، بسیار مهم است که 
اطالعات به طور منظم و مرتب دسته بندی شود. این گونه 

دسترسی به آن راحت تر خواهد بود.
این درخت واره جست وجوی دانش و منابع را در چارچوبی 
مشخص، ساده می کند و ارتباط دانشی میان فرایند، حوزه ها و 
بخش های مختلف را به ما نشان می دهد. درخت دانش از سه 

بخش مهم تشکیل شده است.
- تنه: تنه بخش اصلی درخت دانش در سازمان است. همان 
پایگاه داده ای است که ستون فقرات سازماندهی دانش در 

سازمان است.
- شاخه ها: شاخه های فرعی و اصلی در درخت دانش همان 
دسته بندی های دانش است. فرد،   دانش های مختلف سازمان 
را متناسب با موضوع آن در شاخه مرتبط پیدا می کند. باید توجه 
کندگی می شود و شاخه های کم  داشت شاخه های زیاد باعث پرا

هم باعث کلی گویی و عدم تفکیک دانش در سازمان می شود.
- برگ: برگ ها همان نقاط نهایی دانش هستند که افراد با دنبال 
کردن شاخه ها به آن می رسند. برگ ها همان اطالعات و آیتم های 

دانش هستند که کاربر به دنبال آن است.
انواع درخت دانش

در ترسیم این درخت واره دو دیدگاه مختلف وجود دارد. دیدگاه 
شی ءگرا و دیدگاه فرایندگرا. سازمان ها بر اساس فرایندها و 
محصوالتی که ارائه می کنند نیاز دارند تا درخت دانشی متناسب 

با فعالیت خود داشته باشند.
درخت شی ءگرا: در ترسیم درخت دانش با دیدگاه شی ءگرا، به 
مناسب  دیدگاه  این  می شود.  توجه  محصول  جزئیات 
شرکت هایی است که تکنولوژی باالیی در ساخت محصوالتشان 
به کار گرفته شده باشد. در این شرکت ها مهم است که جزئیات 

محصول ثبت و نگهداری شود.
درخت فرایندگرا: در ترسیم درخت فرایندگرا، به مهارت و تخصص 
انجام کار توجه می شود. سازمان هایی که محصوالت متنوعی 
دارند مهم است که فرایند و مهارت ساخت محصوالت ثبت و 

نگهداری شود.
کاربرد درخت دانش

مهم ترین کاربرد این درخت واره این است که اطالعات و دانش 
به طور اصولی و منظم ثبت، ذخیره و دسته بندی شود. با انشعاب 
شاخه ها از اصلی به فرعی، کاربر به سمت دانش موردنیاز هدایت 
می شود. این گونه فرد به سرعت به دانش دسترسی پیدا می کند 

و با دسترسی درست و سریع، زمان و هزینه هدر نمی رود.
مزایای درخت دانش

مزایای بهره بردن از درخت دانش را می توان در این موارد خالصه 
که دانش در آن ها وجود دارد؛  کرد: شناسایی فرایندهایی 
دسترسی به آخرین دانش و تفکر در سازمان؛ ثبت، ذخیره و 
دسته بندی منظم اطالعات و دانش؛ داشتن تجسمی واضح و 
شفاف از دانشی که کارکنان از آن ها استفاده می کنند؛ ترسیم 
نقشه دانشی سازمان؛ صرفه جویی در زمان و هزینه دست یابی 
کم دانشی؛  به دانش و آموزش؛ شناسایی حوزه های پربار و کم ترا
جلوگیری از دوباره کاری و ثبت داده های تکراری؛ مدیریت بهتر 
ریسک؛ هم تراز کردن  دانش های شناسایی شده در سطح های 

مشابه.
ضرورت درخت دانش در سازمان

ترسیم این درخت واره از اقدامات اولیه و راهبردی در زمان 
پیاده سازی مدیریت دانش است. پیش نیاز مدیریت دانش و 
نقشه دانش، درخت دانش است. فرایندها و حوزه های دانشی 
سازمان با نظم و ترتیب در درخت دانش به صورت شماتیک 
قابل مشاهده است و ارتباط حوزه ها و فرایندها با یکدیگر 

به صورت واضح نشان داده می شود.
حرف آخر

ترسیم این درخت واره یک ایده نو نیست. از سال های دور ساختار 
سلسله مراتبی و دسته بندی در زمینه های مختلف در حال 
استفاده بوده است. اما امروزه به کمک تکنولوژی ها و متدهای 
جدید بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. همین طور اهمیت و 
ضرورت این مسئله بیشتر آشکار شده است. این نکته بسیار مهم 
است دانشی که به دنبال آن هستیم را به سرعت پیدا کنیم و 

زمانی که یافتیم بدانیم از کجا به آن رسیدیم.
www. datiss.net :منبع     

محققان Malwarebytes، چهار اپلیکیشن مخرب را شناسایی کرده اند که 
 Google در فروشگاه رسمی )Mobile apps Group( توسط یک توسعه دهنده

Play بارگذاری شده اند.
این اپلیکیشن ها به بدافزار Android/Trojan.HiddenAds.BTGTHB آلوده اند و درمجموع، 
حداقل یک میلیون بار دانلود شده اند. اپلیکیشن های مذکور به عنوان بخشی از یک کمپین 
تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرند که قربانیان را به وب سایت های دیگری تحت کنترل مهاجمان 

هدایت می کنند. برخی از سایت های به  کار گرفته شده در این کمپین، از صفحات فیشینگ میزبانی 
می کنند.

محققان Malwarebytes معتقدند این اپلیکیشن ها بخشی از یک عملیات بدافزاری به نام 
HiddenAds هستند که حداقل از ماه ژوئن سال 2019 فعال است.

security affairs :منبع خبر 

وجــود یــک آســیب پذیری در اپلیکیشــن Galaxy Store، بــه مهاجمــان 
امــکان مــی داد تــا بــر روی دســتگاه های آســیب پذیر، از راه دور بــه اجــرای 

دســتور بپردازنــد.
در اپلیکیشن Galaxy Store برخی deeplinkها مدیریت می شوند که می توانند از سمت یک 
 Galaxy ،های مناسب دریافت شدندdeeplink اپلیکیشن دیگر و یا یک مرورگر فراخوانی شوند. وقتی
گر بررسی  Store آن ها را پردازش می کند و از طریق webview آن ها را نمایش می دهد. در این مرحله ا

deeplink به صورت امن انجام نشود، زمانی که کاربر به link یک وب سایت حاوی deeplink دسترسی 
پیدا می کند، مهاجم می تواند در محتوای webview از اپلیکیشن Galaxy Store، کد جاوااسکریپت 

اجرا کند.
این آسیب پذیری که از نوع XSS یا cross-site scripting است و نسخه 4.5.32.4 را تحت تأثیر قرار 

می دهد، در حال حاضر وصله شده است. 
security affairs :منبع خبر  

Google Play چهار اپلیکیشن اندرویدی مخرب در فروشگاه

Samsung Galaxy Store آسیب پذیری خطرناک در اپلیکیشن

امنیت سایبری 

امـــروزه، فوالدهـــای بـــدون صـــدا به عنـــوان یـــک 
کاهـــش لـــرزش و  محصـــول جدیـــد بـــا هـــدف 
صـــدا روانـــه بـــازار شـــده کـــه انتظـــار مـــی رود جایـــگاه 
قابل قبولـــی در صنعـــت خـــودرو به ویـــژه خودروهـــای 
الکترونیکـــی پیـــدا کنـــد. فوالدهـــای بـــدون صـــدا 
از دو ورق فـــوالدی بـــا ضخامت هـــای متنـــوع و 
یـــک الیـــه میانـــی بســـیار نـــازک از یـــک مـــاده پلیمـــری 

ویسکواالســـتیک تشـــکیل می شـــوند

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

فوالدهای بدون صدا؛ گزینه ای جذاب برای خودروسازان

شکل 1- ساختار شماتیک ورق های فوالد بدون صدا
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بحران تنهایی سالمندان 

 اجتمـــــا             عـــــــی

الیی خواندن در دوران بارداری بهانه گیری در کودکانال

تحقیقات نشان می دهد مادرانی که در دوران بارداری برای فرزندانشان 
بی تابی  و  گریه  کمتر  که  ــد  دارن آرام تـــری  بچه های  می خوانند،  الالیــی 
می کنند. رشد شنوایی جنین تا هفته بیستم و رشد مغز او نیز تا قبل از هفته 
کامل می شود. جنین می تواند صدای مادر را بشنود و با  بیست وچهارم 
آن آرام شود. به همین دلیل نوزادان به صداهایی که قبل از تولد خود تا 
یک سالگی می شنوند، عالقه بسیار بیشتری نشان می دهند.

بهانه گیری معموال در بین خردساالن، به خصوص قبل از اینکه بتوانند 
که  کنند، رایج است. این یکی از معدود راه هایی است  به خوبی صحبت 
بچه ها توسط آن می توانند نارضایتی و خشم خود را از آنچه نمی توانند به 
دست آورند، ابراز کنند.  والدین باید بدانند که علت بهانه گیری کودکشان 
فقط دیدن عکس العمل از جانب آن ها نیست، بلکه آن ها با بهانه گیری، 
احساسات درونی خود را آشکار می کنند و در نتیجه آرامش می یابند.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله عبداهلل عطایی 
شاغل در  مدیریت شهری، میثم عطایی شاغل در توزیع 
برق و منصور عطایی شاغل در نورد گرم، حمید شجاعی 
شاغل در حمل و نقل و  غالمرضا اسماعیلی شاغل 
در نورد گرم در غم درگذشت پدر، ابراهیم کیانی شاغل 
در مهندسی کارخانه  و سید مجتبی موسوی شاغل در 
مجتمع فوالد سبا در غم درگذشت مادر و قاسم طالبی 
شاغل در خرید در غم درگذشت فرزند  به سوگ نشستند.

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 

گی های شخصیتی متفاوتی زندگی  هر یک از ما با ویژ
می کنیم. برخی از ما برای برقراری ارتباط با دیگران 
با  گفت وگو  مهارت بیشتری داریم و راحت تر به 
اطرافیان می نشینیم. اما برخی دیگر، به عنوان انسان های خجالتی 
شناخته می شویم که در برقراری ارتباط با دیگران مهارت کمتری داریم 

و یا این کار برایمان دشوار است.
گاهی اوقات مهارت نداشتن در یک کار زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد 
گر افراطی  و کم رویی یا خجالتی بودن یکی از همین ویژگی هایی است که ا
باشد، می تواند مشکالت فراوانی به وجود آورد و حتی اعتمادبه نفس را 

تضعیف کند.
در این مقاله قصد داریم درباره خجالتی بودن و درمان آن صحبت کنیم. 
گر دوست دارید درباره این موضوع بیشتر بدانید، در ادامه این مطلب  ا

ما را همراهی کنید.
خجالت چیست؟  

خجالت  در یک تعریف دقیق به معنی خودتوجهی افراطی و ترس از 
برقراری ارتباط و روبه رو شدن با دیگران است. در واقع کسی که به 
خجالتی بودن معروف است، توجه افراطی نسبت به اعمال و رفتار خود 
دارد و این تفکر باعث می شود که به هیچ عنوان خودش را در چالش روبه رو 
شدن با دیگران قرار ندهد. افراد خجالتی، تمایل بیشتری به گوشه گیری 
و انزوا دارند و در جمع های چندنفره و خصوصا غریبه به شدن احساس 

غریبی می کنند.
عالئم افراد خجالتی و کم رویی  

خجالتی بودن با عالئمی همراه است که بر اساس آن ها می توان به این 
ویژگی پی برد. مهم ترین نشانه های خجالتی بودن را می توان در موارد 

زیر پیدا کرد:
ضعف در تصمیم گیری: همان طور که اشاره کردیم، کسانی که خجالتی و 

کم رو معرفی می شوند، اعتمادبه نفس اندکی دارند. همین ویژگی باعث 
گون دچار تردید  می شود دائما برای تصمیم گیری درباره مسائل گونا
شوند. این افراد هنگام تصمیم گیری در هر موقعیتی بیش از آنکه به نیاز 
کنش دیگران در برابر  و عالقه خود توجه کنند، به این فکر می کنند که وا

آن ها چیست.
 استرس همیشگی: استرس و اضطراب صاحب خانه خجالت هستند. 
کسانی که به خجالت و ترس از جمع مبتال هستند، از قرار گرفتن در هر 
موقعیت و شرایط جدیدی دچار استرس و اضطراب می شوند. این 
استرس آرامش ذهنی آن ها را کاهش می دهد و باعث می شود به طور 
دائم از جمع فاصله بگیرند و فعالیت های خود را به صورت فردی و 
تک نفره انجام دهند. این استرس در مواقعی که زیاد باشد، با عالئم 
جسمی هم همراه می شود. مانند لکنت زبان، لرزش دست ها یا صدا، 

عرق کردن و... .
عدم توانایی در دفاع از خویش: خجالتی بودن باعث می شود در 
دفاع از خود و دریافت حقتان عملکر خوبی نداشته باشید و همیشه 
کاری  حق را به دیگران بدهید. برخی افراد این ویژگی را با مهربانی و فدا
کاری هیچ تقابلی با دفاع از  اشتباه می گیرند؛ درحالی که مهربانی و فدا

خویش ندارد.
گر یک فرد خجالتی را در تنهایی او  کت بودن افراطی در جمع: ا سا
ببینید، دنیایی از حرف است؛ اما به محض قرار گرفتن در جمع، سکوت 
عجیبی در او اتفاق می افتد. در واقع خجالتی بودن یکی از مهم ترین 
ویژگی ها و عالئم یک فرد خجالتی است. این افراد با قرار گرفتن در جمع از 
صحبت کردن، ابراز وجود و هرگونه فعالیتی که توجه دیگران را به سمت 

آن ها جلب کند، اجتناب می کنند.
احساس تنهایی زیاد:خجالتی ها و افراد کم رو اغلب احساس تنهایی 
خ  زیادی دارند و تصور می کنند که این حس تنهایی فقط برای آن ها ر

می دهد. ازآنجا که این افراد نمی توانند به راحتی با دیگران ارتباط برقرار 
کنند، همیشه اطراف خودشان را خالی می بینند و خود را به عنوان 
فردی تنها می شناسند. این احساس تنهایی در بسیاری از موارد باعث 

افسردگی، انزوا و غم و ناراحتی در این افراد می شود.
درمان کم رویی و خجالت  

خجالتی بودن در موارد بسیار زیادی باعث بروز مشکالت فردی و 
اجتماعی می شود. به همین دلیل درمان خجالت اهمیت بسیاری 
دارد و هر فردی با این ویژگی شخصیتی باید راهکارهای بهبود کم رویی 
را بشناسید. در ادامه به مهم ترین کارهایی که برای درمان کمرویی و 
خجالت می توانید انجام دهید خواهیم پرداخت. البته در این شماره 
خبرنامه فقط به یک راه حل اشاره می کنیم و سایر راه حل ها را در شماره 

بعدی پی خواهیم گرفت.
صحبت با افراد جدید  

سخت ترین کار برای یک آدم خجالتی این است که با افراد جدید صحبت 
کند و ارتباط برقرار نماید. به همین دلیل شاید شروع این کار شبیه به 
کندن یک کوه بزرگ برای آن ها باشد. اما تمرین های ساده و کوچک برای 
شروع صحبت با کسانی که فرد صمیمیت چندانی با آن ها ندارد، می تواند 

تا حدودی زمینه کنار گذاشتن کمرویی و درمان خجالت را فراهم کند.
به خاطر داشتن چند عبارت ساده برای شروع صحبت می تواند کاربردی 
گر در یک میهمانی شرکت می کنید، بهتر است درباره  باشد. برای مثال ا
نوع غذا و طعم آن با دیگران صحبت کنید. مثل:» غذا واقعا خوشمزه بود. 
گر دوست دارید سر صحبت را با فردی باز  شما هم آن را امتحان کردید؟« یا ا
کنید، می توانید درباره لباس او نظر دهید. مانند:» لباستان واقعا قشنگ 

است. آن را از کجا خریدید؟«
ادامه دارد...
www. ofoghsalamat.com :منبع       

توضیح مفهوم مرگ برای کودک یکی از سخت ترین و 
اضطراب آورترین کارها برای پدر و مادر است. بیشتر 
والدین وقتی با سؤاالت کودکشان درباره مرگ مواجه 
می شوند، نمی دانند دقیقا به چه صورت به آن ها پاسخ دهند. در ادامه 
درباره تصور کودکان درباره مرگ و نحوه پاسخ به سؤاالت آن ها در این 

زمینه صحبت می کنیم.
در آغاز باید بدانید که فرار کردن یا طفره رفتن از صحبت درباره مرگ با 
گر مرگ یکی از  کودکان به هیچ وجه روش درستی نیست، مخصوصا ا
نزدیکان رخ داده باشد. وقتی شما بعد از روبه رو شدن با سؤال فرزندتان 
دست وپایتان را گم می کنید و مضطرب می شوید، او هم اضطراب شما 
را می فهمد و فکر می کند باید دلیلی برای اضطراب وجود داشته باشد. 
در این شرایط شما باید سعی کنید تا احساس خود را مدیریت کنید و 
آرامش خود را حفظ کنید. به او بفهمانید که سؤالی طبیعی پرسیده و 
با پرسیدن این سؤال اشتباهی انجام نداده و شما به راحتی می توانید 

به او پاسخ دهید.
دقیق و ملموس صحبت کنید

مهم ترین نکته در توضیح مفهوم مرگ برای کودکان آن است که دقیق و 
قابل لمس پاسخ دهید. توصیف شما نباید گیج کننده یا نامفهوم باشد. 
مثال بگویید مرگ یعنی وقتی یک موجود زنده مثل آدم یا حیوان دیگر 
گر کودک کمی بزرگ تر است )4 یا 5  نفس نمی کشد و دیگر تکان نمی خورد. ا
سال یا بیشتر( می توانید بگویید که کسی که مرده دیگر قلبش کار نمی کند. 
بگویید کسی که مرده دیگر زنده نمی شود و برنمی گردد. برای ملموس تر 

شدن توضیحتان از مثال استفاده کنید. مثال ماهی کوچولو که در تنگ 
نگهداری می کردید و حاال مرده است. 

مرگ خواب یا یک سفر نیست
از مفاهیم غیرواقعی برای ساده کردن توضیحتان استفاده نکنید، چون 
ممکن است آسیب ناخواسته ای بزند. بعضی ها عادت دارند که مرگ را 
به عنوان خواب ابدی توصیف کنند. در این موارد کودک ممکن است 
گر کسی بخوابد و خوابش طوالنی شود، دیگر بیدار نمی شود  فکر کند که ا
گر می گویید پدربزرگ به سفر رفته است، کودک فکر می کند هرکسی که  یا ا
سفر می رود ممکن است دیگر برنگردد و یا ممکن است نسبت به سفر دیگر 

کنش نشان دهد. اطرافیانش نیز وا
از آموزه های دینی به طور درست کمک بگیرید

گر از آموزه های مذهبی برای توصیف مرگ برای کودکان استفاده می کنید،  ا
به نحوه بیان خود در این زمینه دقت کنید. به فرزندتان نگویید که خدا 
هرکس را دوست داشته باشد زودتر پیش خودش می برد. در این شرایط 
گر کسی از اطرافیانش خیلی خوب است  ممکن است فرزندتان تصور کند ا
پس حتما زودتر می میرد. در این راه باید بدانید که چه مفاهیمی را به 

کودکتان آموزش می دهید.
ترس های بعد از توضیح مفهوم مرگ برای کودک

بعضی مواقع کودکان نسبت به مرگ خودشان یا والدین نگران می شوند. 
ترس از مرگ کودک می تواند دالیل مختلفی داشته باشد که خارج از کنترل 
گر شما نباشید  شما بوده است. در این مواقع او بیشتر نگران آن است که ا
چه کسی از او مراقبت می کند. می توانید به کودکان کوچک تر بگویید که پدر 

و مادر تا وقتی او بزرگ شود نمی میرند؛ اما در سن باالتر به او این اطمینان را 
بدهید که برای مردن باید خیلی سال بگذرد و آدم پیر شود تا دیگر بدنش 
درست کار نکند. پس باید خیالش راحت باشد که بابا و مامان هنوز جوان 

و قوی هستند و حاال حاالها نمی میرند.
بی توجهی نکنید

نادیده گرفتن اهمیت و حساسیت صحبت درباره مرگ با کودک و یا هر 
مفهوم بنیادی دیگری می تواند باعث آسیب های جدی به کودک شود. 
یکی از محتمل ترین اختالالت، اختالل اضطراب جدایی در کودکان است. 
افسردگی در کودکان، پرخاشگری و دیگر رفتارهای نامتعارف می تواند 
ریشه در عدم ارتباط مناسب والد با کودک باشد. مطالعه در این زمینه یا 
کمک گرفتن از مشاور می تواند به کاهش این نوع مشکالت کمک کند. به 
هر حال به یاد داشته باشید که توضیح مفهوم مرگ برای کودک از اهمیت 

بسزایی برخوردار است.
آیا بهتر است که کودک در مراسم خاک سپاری اطرافیان شرکت 

کند؟
پاسخ به این سؤال به سن کودک، رابطه خویشاوندی او با شخص در 
کنش کودک نسبت به مسئله مرگ بستگی دارد. کودکان باید  گذشته و وا
بیاموزند که مرگ نیز بخشی از نظام طبیعت است و باید یاد بگیرند که با 
کنش  شخصی که بسیار دوستش دارند خداحافظی کنند. بااین حال، وا
ک سپاری  کودک را نسبت به موضوع مرگ و عالقه او به حضور در مراسم خا

در نظر بگیرید.
www. honarehzendegi.com :منبع      

چگونه خجالتی و 
کم حرف نباشیم؟

توضیح مفهوم 
مرگ برای کودک

قسمت اول

منصور شیرزادی گارماسه
 بازرسی فنی، اتوماسیون و ابزار دقیق

روز بازنشستگی :  1401/05/30

سعیدرضا بهرامی کرکوندی
مرکز تعمیرات نسوز

روز بازنشستگی :  1401/05/30

مرتضی نصوحی
 مرکز تعمیرات نسوز

روز بازنشستگی :  1401/06/09

حسین سعیدی نیا
سرمایه های  انسانی و سازماندهی

روز بازنشستگی :  1401/06/10

ابراهیم انتخابی
 نورد سرد

روز بازنشستگی :  1401/06/30

محمدرضا میرشکار
انرژی و سیاالت

روز بازنشستگی :  1401/06/30

بازنشستگان فوالد 

در شماره قبلی خبرنامه در مورد عوامل خطرساز برای   
سالمندانی که احساس تنهایی می کنند و خطرات سالمتی 
ناشی از تنهایی در سالمندان صحبت کردیم. سپس به برخی 
راه های مقابله با مشکل تنهایی در سالمندان اشاره کردیم.  

در این شماره به سایر راهکارها در این زمینه می پردازیم.
3. سرگرمی جدید: از راه های مهم رهایی از مشکل تنهایی در 
سالمندان، یادگیری هنر یا حرفه ای جدید است. یادگیری ساز، آواز 
خواندن، مدیتیشن، صنایع دستی یا باغبانی فرقی ندارد. فقط 

باید از کاری که انجام می دهد و یاد می گیرد، لذت ببرد.
گر به شیوه زندگی و رفتار سالمندان توجه   4. قدم زدن و تعامل: ا
کنید، متوجه خواهید شد که آن ها زمان زیادی را در منزل به سر 
می برند. سالمندان را برای بیرون رفتن و قدم زدن تشویق کنید. 
گر استراحتی کوتاه برای سالمند خود در نظر دارید، بهتر است این  ا
اتفاق در پارک نزدیک به محل سکونت اتفاق بیفتد. خارج شدن از 
خانه این شانس را ایجاد می کند که سالمند برخوردهای اجتماعی 
خود را گسترش دهد. لذت بردن از آفتاب، آب، طبیعت و… فواید 
زیادی دارد. حتی زمان کمی خارج از منزل بودن، می تواند برای 

سالمند معجزه کند.
 5. لذت بردن از زمان خود:  تنها ماندن به مدت طوالنی آسان 
گر فرد مشتاق تعامالت اجتماعی باشد.  نیست، به خصوص ا
یادگیری نحوه لذت بردن از زمان به تنهایی ممکن است به خودی 
خود یک شاهکار باشد. سالمند باید سعی کند از این زمان برای 
انجام یک فعالیت انفرادی که دوست دارد استفاده کند. این کار 
می تواند جستجوی کلمه، پازل، جدول کلمات متقاطع، تماشای 
فیلم یا هر کار لذت بخش دیگری باشد. تمرین مراقبت از خود نه 
تنها می تواند به فرد در مدیریت بهتر تنهایی کمک کند، بلکه 

می تواند به بهبود سالمت کلی روانی او یاری رساند.
 7. رژیم غذایی سالم، خواب خوب، ورزش منظم: خوردن 
غذاهای مغذی به سالمند کمک می کند تا بهترین حالت را 
داشته باشد. استراحت کامل هر شب و ایجاد یک روال خوب برای 
خواب می تواند به فرد در داشتن یک خواب راحت و آرام کمک 
کند. ورزش کردن حتی پیاده روی در محوطه یا انجام حرکات با 
هر ظرفیتی که باشد به خلق و خو کمک کرده و سالمت سالمند 

را بهبود می بخشد. 
گر متوجه شدید که سالمند برای مقابله   8.پرهیز از مواد مضر :  ا
با تنهایی خود به الکل، سیگار یا مواد مخدر روی آورده، سعی 
کنید استفاده آن را به حداقل برساند. به جای آن راه های دیگری 
کمک اضافی در  کنید. در صورت احساس نیاز به  جایگزین 
مدیریت هوس یا تمایل به استفاده از مواد با یک مشاور اعتیاد 

تماس بگیرید.
 9. رفع ناتوانی های شنوایی: مشکالت شنوایی می تواند بر 
توانایی فرد سالمند برای برقراری ارتباط با دیگران تأثیر بگذارد و 
در نتیجه باعث تنهایی او شود. دریافت کمک از یک متخصص 
بهداشت برای بهبود توانایی ها به مشارکت فعال در روابط 

اجتماعی می کند کمک زیادی می کند.
 10. تقویت مهارت های اجتماعی: گاهی مهارت های اجتماعی 
محدود  مانع از معاشرت افراد می شود. تقویت مهارت های 
اجتماعی مانند دانش جزر و مد طبیعی مکالمه، درک نشانه های 
غیرکالمی و تکیه بر شروع مکالمات تأثیر بسیاری بر بهبود شرایط 
ارتباطی دارد. این موارد ممکن است به افزایش سطح راحتی 

سالمند در تعامالت اجتماعی کمک کند.
 11. مشاوره گروهی:   ارتباط با افرادی که شرایطی مشابه را 
گذرانده باشند و شنیدن داستان آن ها تا اندازه زیادی حس 
تنهایی را از بین می برد. اینکه شخصی در شرایط فرد سالمند بر 
مشکالت خود غلبه کرده است، احساس قدرت و توانمندی را 
ایجاد می کند. همچنین وقتی سالمند در گروهی باشد، احساس 
دیده و شنیده شدن می کند. در چنین فضایی، سالمند به دیگر 

اعضای گروه اعتماد می کند و باعث ایجاد ارتباط می شود. 
در پایان باید توجه داشت وقتی که سالمند احساس غرق شدن 
در تنهایی می کند، مهم است که بداند چه کاری می تواند انجام 
دهد. همچنین از چه کسانی می تواند کمک بگیرد. البته در 
بسیاری از مواقع این موضوع از طرف سالمند مطرح نمی شود، 

بلکه شما باید چنین موضوعی را متوجه شوید.
 بدون شک با دانستن مطالب باال، تمامی مشکالت تنهایی 
سالمندان قابل حل نخواهد بود. اما یک مورد مهم که باید به آن 
توجه ویژه داشت، موضوع عدم توجه فرزندان است که تاثیر منفی 
بزرگی بر سالمت روحی سالمند می گذارد. پس با دانستن اطالعات 
الزم و توجه به سالمندان، همچنین دریافت کمک در زمان های 

الزم باید احساس تنهایی سالمندان را از آن ها دور کنیم. 
www.sevteb.com : منبع

قسمت سوم و پایانی
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 ورزش             

تیم تیراندازی با کمان بانوان فوالد مبارکه سپاهان 
در مرحلــه آخــر رقابت هــای لیــگ برتــر تیرانــدازی بــا 
کمــان در مــاده ریکــرو بــه مــدال نقــره دســت یافــت و 

در بخــش کامپونــد چهارم شــد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، هفته سوم و 

آخر مسابقات لیگ برتر تیراندازی با کمان روز پنجشنبه 19 آبان ماه در 
سایت تخصصی تیر و کمان ورزشگاه آزادی در دو ماده برگزار شد و طی 
آن، طالیی پوشان به مصاف رقبایی از بافق و تهران رفتند. در انتهای این 
دیدارها، یک مدال نقره و سکوی چهارم به ترتیب سهم ریکرو و کامپوند 

بانوان فوالد مبارکه سپاهان شد.

تیم تیراندازی با کمان بانوان فوالد مبارکه سپاهان در مسابقات خارج از 
سال در بخش ریکرو در دو هفته ابتدایی لیگ 4 امتیاز داشت و با کسب 
2 امتیاز در هفته آخر به نایب قهرمانی این رقابت ها دست یافت. تیم 
کامپوند طالیی پوشان نیز پیش از این 4 امتیاز داشت و با کسب 2 امتیاز و 

مجموع 6 امتیاز  به عنوان چهارمی دست یافت.

بازدید از ورزشگاه نقش جهان

به اطالع همکاران شاغل در فوالد مبارکه می رساند با 
توجه به افتتاح موزه باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه 
سپاهان، کارکنان زحمتکش فوالد مبارکه می توانند جهت 
پنج شنبه  روز  در  نقش جهان  بزرگ  ورزشگاه  از  بازدید 
1401/0۸/27، از روز شنبه 1401/0۸/21 تا 1401/0۸/26 با 
شماره تلفن 3214۸ تماس حاصل فرمایند و اقدام به ثبت نام 
نمایند. شایان ذکر است همکاران گرامی می توانند به همراه 
خانواده محترم خود از نمایشگاه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 

و ورزشگاه نقش جهان بازدید کنند.

پیروزی دختران طالیی نونهال مقابل نوجوانان شهرکرد پیروزی ارزشمند جوانان فوالد مبارکه سپاهان در هفته چهارم

به گزارش روابط عمومی باشگاه سپاهان، تیم نونهاالن دختر فوالد مبارکه 
سپاهان به منظور حضوری پرقدرت در مسابقات لیگ منطقه ای کشور که 
آذرماه به میزبانی کرمان برگزار می شود، پنجشنبه ۱۹ آبان ماه در دیداری 
دوستانه تیم نوجوانان شهرکرد را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد. این بازی 
که در ورزشگاه »شهدای هیجان« شهرکرد برگزار شد با گل های نیایش 
متین پور و نگار فریدونی به پایان رسید.

هفته چهارم گروه اول لیگ برتر فوتبال ۱۸ سال کشور روز سه شنبه 
شانزدهم آبان پیگیری شد و در یک بازی مالکانه، تیم فوالد مبارکه 
سپاهان با مهره های ارزشمند خود توانست تیم پیروزی ساری را با دو 
گل زیبا شکست دهد، این پیروزی ارزشمند باعث تثبت مقام دوم فوالد 
مبارکه سپاهان در هفته چهارم لیگ برتر کشور شد. در این بازی »علی 
روشی« بهترین بازیکن زمین شناخته شد.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

موفقیت فرزندان در عرصه های ورزشی

مغانلو در سپاهان می ماند

 شروع فعالیت 

مرکز تخصصی  تندرستی فوالد مبارکه

کادمی تست انتخابی آ

 شنا و  واترپلو  فوالد مبارکه

آقایان پوریا و پارسا رنجبر فرزندان برومند همکار گرامی   
محمد رنجبر شاغل در واحد نورد سرد در مسابقات ووشو 
شهرستان مبارکه به ترتیب در رده های سنی بزرگساالن و 

نوجوانان مقام های اول را به خود اختصاص دادند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان،   
در پی انتشار خبری مبنی بر نارضایتی شهریار مغانلو از 
شرایطش در سپاهان و احتمال ترک این باشگاه، باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان ضمن تکذیب این خبر اعالم می کند 
مغانلو هیچگونه نارضایتی از شرایط خود در باشگاه ندارد و 

عملکرد وی مورد تایید ژوزه مورایس است.
همچنین گفتنی است قرارداد مغانلو با سپاهان به مدت سه فصل 
امضا شده و مهاجم فوالد مبارکه سپاهان به عنوان یک بازیکن 

حرفه ای به قرارداد خود با باشگاه پایبند است.

موفقیت

خبـــر کوتاه

اطالعیه

مدال نقره بر گردن بانوان تیرانداز فوالد مبارکه سپاهان

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان؛ تیم های   
هندبال فوالد مبارکه سپاهان و شهید شاملی کازرون در چارچوب هفته 
ششم لیگ برتر هندبال روز چهارشنبه 1۸ آبان 1401 در ورزشگاه شهیدان 
کازرون به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه 27 بر 27 پایان یافت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان، تیم   
هندبـال سـپاهان نویـن روز چهارشـنبه 1۸ آبان مـاه 1401، بـه مصـاف 
پرواز هوانیروز   رفـت که این دیـدار در نهایت با پیروزی یـاران طالیی با 

نتیجه 27 بر 20  به پایان رسید.

رسیدن به سطح مطلوبی از آمادگی 
جسمانی، کم وبیش، خواسته همگی 
ماست؛ اما برای کسی که تخصصی 
در این زمینه نداشته باشد، آمادگی جسمانی صرفا 
مفهومی کلی است و برای استفاده بهتر از آن، ابتدا 
باید با جزئیات و مؤلفه های تشکیل دهنده اش آشنا 
شد. در ادامه این مطلب به آموزش چند حرکت مفید 

ورزش می پردازیم.
باید این قانون را مدنظر داشته باشیم که قبل از هر 
حرکت ورزشی، چه سبک و چه سنگین، الزم است 
با انجام حرکات ورزشی و کششی مناسب بدن خود 
را کامل گرم کنید تا برای انجام حرکات مفید ورزشی 

آماده باشید.
اسکات بدون وزنه  

در این حرکت باید پاهای خود را به اندازه عرض شانه ها 
باز کنید. بدن نیز باید کامال صاف باشد. دستان خود را 
روبه روی شانه ها نگهدارید؛ سپس بدون اینکه کمر به 
سمت جلو خم شود، زانوها را خم کنید و به سمت پایین 
حرکت کنید تا حالت نشستن روی صندلی به بدن خود 
دهید. این حرکت را با توجه به قوای جسمانی خود 
انجام دهید و از هرگونه فشار و زیاده روی اجتناب کنید. 
هر حرکت را 7 مرتبه انجام دهید و هر بار در حالت نشسته 

3 تا 5 ثانیه مکث کنید.

پرش   
 این تمرین ورزشی برای قوی شدن پاها بسیار مفید 
است. برای انجام این حرکت، پاها را به اندازه عرض 
و  کنید  خم  کمی  را  زانوها  کنید.  باز  شانه هایتان 
بازوهایتان را در کنار بدن قرار دهید. در این حالت به 
سمت پایین فشار بیاورید و هم زمان به سمت باال بپرید. 
زانوها را به سمت قفسه سینه بکشید و هم زمان بازوها را 
باز کنید. زمان فرود زانوها را خم کنید. این اصلی ترین 
تمرین پالیومتریک است. این تمرین به شما کمک 
می کند ضربان قبلتان را افزایش دهید و ماهیچه های 
پایتان را فعال کنید. سعی کنید در هر بار تمرین، 12 بار 

این حرکت ورزشی را انجام دهید.

حرکت به پهلوها  
این تمرین ورزشی برا تقویت زانوها بسیار مفید است. 
این حرکت یک تمرین پالیومتریک به شمار می آید که 
زانوها و پهلوها را در جریان مسابقات از مصدومیت 
حفظ می کند. برای انجام این تمرین ورزشی، پاها را به 
اندازه عرض شانه ها باز کنید. ابتدا باید زانوها و باسن را 
برای تمرین آماده کنید. پای راست را همراه با جهش 
به سمت چپ ببرید و پای چپ را به آرامی روی زمین 
قرار دهید. بعد از چند بار تکرار این حرکت، با استفاده از 
نیروی پای چپ به سمت راست بدن جهش کنید. این 
حرکت ورزشی را در 2 دست و در هر ست 10 بار تکرار کنید.

 
RDL یک پا  

زیاد آسیب  که  از عضالتی است  همسترینگ یکی 
می بیند. این حرکت ورزشی راه خوبی برای فعال کردن 
بخش های خارجی بدن است. این تمرین ورزشی برای 
همسترینگ بسیار مهم است. روی یک پا بایستید و 
تعادل بدنتان را حفظ کنید. آهسته به سمت جلو خم 
شوید و قبل از برگشتن به حالت ایستاده، انگشتان پا 

را لمس کنید. این حرکت را برای هر پا 7 بار تکرار کنید.

 
حرکات کششی برای همسترینگ  

 این تمرین ورزشی برای تقویت عضالت همسترینگ 
مفید است. همسترینگ یکی از عضالتی است که زیاد 
آسیب می بیند؛ به همین دلیل نیاز دارید بیشتر آن را 
تقویت کنید. تصور کنید وزنه ای بین دو دست خود 
دارید و دست هایتان را در این حالت بین دو پا بگیرید. 

زانویتان را کمی خم کنید و سرتان را به سمت پایین 
حرکت دهید. این حرکت ورزشی را 10 بار تکرار کنید.

  
تمرین 90 درجه  

بعد از انجام این تمرین ها، تمام عضالت شما فعال 
شده اند. بعد از این شما نیاز به چند تمرین برای 
آماده سازی کلی قبل از گرم کردن بدن دارید. یک قدم 
روبه جلو بردارید و زانویتان را موازی خط انگشتان پا قرار 
دهید. پایتان را بدون دست زدن به زمین، 90 درجه خم 
کنید. این تمرین ورزشی را برای هر پا 10 بار انجام دهید. 

مقاومت کشاله ران با کمک  
این تمرین ورزشی برای کشش عضالت کشاله ران بسیار 
گر آن را به تنهایی انجام دهید، ممکن است  مفید است. ا
آسیب ببینید پس حضور یک کمک، بهترین راه برای 

انجام این حرکت ورزشی است. درحالی که کف پاهایتان 
روی زمین قرار دارد به پشت دراز بکشید. از کمکتان 
بخواهید مقابل حرکت کردن پایتان روی زمین مقاومت 
کند. در هر بار انجام این حرکت، زانوی خود را 3 ثانیه 
تحت فشار بگذارید. این حرکت بسیار مؤثرتر از کشش 

ساده کشاله ران خواهد بود. 

 
چمباتمه  دوپا  

این تمرین برای تقویت عضالت پا بسیار مفید است و 
مثل حرکت تک پا انجام می شود. می توانید این حرکت را 
برای زودتر گرم شدن بدن، سریع تر از حالت یک پا انجام 
دهید. در حالت چمباتمه، پاشنه پاهایتان را روی زمین 
بگذارید و سعی کنید به کمک بازوهایتان تعادل بدنتان 
را حفظ کنید و کمرتان را صاف نگه دارید. تا زمانی که در 
عضالتتان احساس کشیدگی کنید، خم شوید. حاال باید 

ضربان قلبتان را به خوبی حس کنید. 

تقویت عضالت با چند   تمرین ساده ورزشی

تساوی تیم های هندبال 
فوالد مبارکه سپاهان و 

شهید شاملی

پیروزی تیم هندبال 
سپاهان نوین در   برابر 

پرواز هوانیروز

ورزش

به اطالع خانواده بزرگ فوالد مبارکه می رساند مرکز   
تخصصی تندرستی فوالد مبارکه از روز سه شنبه ۲4 آبان ماه 
سال جاری، راه اندازی می شود و همه روزه )شنبه تا پنج شنبه( 
در زمینه بهبود ناهنجاری های اسکلتی و عضالنی و همچنین 

مشاوره تغذیه آماده ارائه خدمات تخصصی است.
همکاران گرامی برای بهره بردن از این خدمات می توانند به 
 SPORT.MSC.IR وب سایت امور ورزش فوالد مبارکه به آدرس
مراجعه و رزرو )بدون امتیاز( خود را ثبت کنند و یا با شماره تلفن 

09010040099 جهت اخذ نوبت تماس حاصل فرمایند.

کادمی شنا و واترپلوی فوالد مبارکه جهت ترم پاییز و  ا  
زمستان از دختران و پسران زیر 12 سال، ورزشکار می پذیرد؛ لذا 
عالقه مندان می توانند جهت هماهنگی و حضور در تست با 

شماره 090100431۸3 تماس و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

پوریا رنجبر

 پارسا رنجبر
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

کتاب را غذای روح می نامند؛ دوستی   
همیشگی، آموزگاری بی چشم داشت و ابزاری 

اساسی برای رسیدن به کمال. 
و  کتاب  مقوله  که  نیست  پوشیده  برکسی 
گاهی و  کتابخوانی در هرجامعه ای منشاء آ
روشنگری است. به همین دلیل ترویج و ارتقای 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان تمامی اقشار 
جامعه، تضمین کننده سالمت فکری و فرهنگی 

آن جامعه است.
گاهی نخستین نیروی پیشران  معرفت و کسب آ
و انگیزه ای محکم برای مطالعه است. کودکانی 
که در خانواده های اهل مطالعه بزرگ می شوند، 
تمایل بیشتری برای مطالعه دارند و بسیاری 
افراد دیگر نیز زمانی که به آستانه نیاز به دانستن 

می رسند، به سمت کتاب هدایت می شوند. 
از سال 1995، روز 23 آوریل روز جهانی کتاب 
و حق مولف نامیده شد. اما، در ایران 24 آبان 
تحت عنوان روز ملی کتاب و کتابخوانی و آغاز 
هفته بزرگداشت کتاب و کتابخوانی شناخته 
می شود. در این روز مهم تالش می شود تا مردم 
با کتاب و کتابخوانی آشتی کنند، فرهنگ مطالعه 
گاهی های عمومی افزون  گسترش یابد و به آ

گردد.
مطالعه، جزئی از نیازهای اجتماعی انسان است 
که هر فردی به وسیله آن، با اندیشه ها و افکار 
دیگران ارتباط برقرار می کند و از دستاوردهای 
علمی و ادبی دیگران بهره مند می شود. قرآن در 
باب اهمیت دانش می فرماید: »بگو آیا کسانی که 
می دانند با کسانی که نمی دانند، مساوی اند؟« 

معدن نخلک اصفهان، واقع در انارک   
نائین در استان اصفهان، یکی از قدیمی ترین 
معادن جهان است که با داشتن همه وجوه 
ارزشمند دیرین شناسی، علمی و طبیعی، در 
حال تبدیل شدن به نخستین موزه معادن 
اصفهان  نخلک  معدن  از  است.  ایران 
به عنوان »جواهری در قلب کویر« نام برده 
می شود. این مکان ۲40 متر زیرزمین است. 
قدمت این مجموعه بر اساس برخی شواهد 

به دوره ساسانی می رسد.
سرب از این معدن از زمان های باستان و در 
دوره های متعدد و حتی در شکل های مختلف 
برداشت می شد و تأیید این ادعا را می توان 
ابزارهای چوبی و آهنی و توبره های چرمی 
دانست که در بیش از 250 کارگاه قدیمی این 
معدن پیدا شده است. بررسی های یک گروه 
باستان شناس آلمانی در سال 1970 میالدی 
نشان داد قدمت معدن بیش از دو هزار سال 
و قدمت دژ و آتشکده )چهارتاقی نخلک( در 
کنار آن حدود 1۸00 سال است. همچنین آثار 
کشف شده در این منطقه،  آن ها را متقاعد کرد 
که در دوره های بعد از اسالم نیز در این معدن 
فعالیت هایی انجام گرفته است. از گذشته های 
دور این معدن توسط مردم محلی روستاهای 
اطراف مانند »انارک«، »چوپانان« و »جندق« 

بهره برداری می شد. 
آمیختگی مداوم فعالیت های معدنی با مفاهیم 
باستان شناسی، دانش زمین شناسی و به ویژه 
حضور مؤثر انسان و ماشین در فرایند دشوار 
استخراج باعث تمایز معادن و نیز این معدن 
تاریخی از دیگر آثار تاریخی شده است. فرم 
متفاوت و نایاب بسیاری از معادن، ارزش این 

سیده نصرت بیگم امین فقیه، عارف،   
حکیم و مفسر قرآن مشهور اصفهانی است که 
با تأیید علما و مراجع تقلیِد وقت به دریافت 
درجه اجتهاد و روایت نائل می گردد. او به بانو 
امین شهرت دارد و غالبا آثار خویش را با نام 
بانوی ایرانی یا بانوی اصفهانی منتشر می کرد.
مولودی  شمسی،  هجری   1265 سال  در 
گران قدر در اصفهان از پدری مؤمن و سخاوتمند 
و مادری بسیار شریف، متعبد و خیرخواه پا به 

عرصه وجود نهاد. 
کوچک، بنا به تشویق مادر خویش  نصرت 
در فضایی آمیخته به رعب مکتب خانه های 
همیشگی و خانم معلم پیری که همواره چوب 
بلند تنبیه در دست داشت تحصیل را آغاز 
می کند و در حین علم آموزی سرانجام در سن 
پانزده سالگی با پسرعموی خود به نام »حاج 
میرزا« ملقب به »معین التجار« که از بازرگانان 

سرشناس اصفهانی بوده ازدواج می کند.
این بانوی اندیشمند و عارف با پشتکار و تالشی 
بی نظیر به تحصیل صرف، نحو، بالغت، تفسیر، 
عرفان  و  فلسفه  اصول،  فقه،  حدیث،  علم 
می پردازد و با وجود مشکالت متعدد در فضای 

روز کتاب و کتاب خوانی؛ 
روز یار مهربان

معدن نخلک اصفهان

بانو مجتهده امین

مناسبت

گردشگری 

مشاهیر
شهید

کاشان  روستای قهرود از توابع شهرستان 
پدرش  که  شد  کودکی  پذیرای   1336 سال  در 
جهت سالم ماندن او به آستان با کرامت حضرت 

عباس نذر کرد و مادر، اسم او را عباس نهاد.
باصفای  و  ساده  محیط  در  کریمی  عباس  شهید 
کرد. پس از اتمام  روستا و در خانواده مذهبی رشد 
تحصیالت ابتدایی در زادگاهش برای ادامه تحصیل 
راهی تهران شد. در آغاز سال سوم دبیرستان مجدد 
کاشان بازگشت و موفق به اخذ دیپلم در رشته  به 
پادگان  در  را  خود  سربازی  دوران  گردید.  نساجی 
عباس آباد که در آن زمان فرماندهی حکومت نظامی 
تهران بود، گذراند.تا اینکه در پی فرمان امام خمینی 
به  مردم  جمع  در  و  گریخت  پادگان  از  نیز  او  )ره( 
در  )ره(  امام  ورود  هنگام  داد.  ادامه  خود  مبارزات 
حراست  و  حفاظت  مسئولیت  استقبال،  کمیته 
گرفته در تصرف و خلع سالح  از ایشان را به عهده 
مؤثری  نقش  بهمن  و 22  در 21  عباس آباد  پادگان 
داشت. با پیروزی انقالب اسالمی در راه اندازی سپاه 
سال  اوایل  در  و  شد  پیش قدم  کاشان  پاسداران 
135۸ به عضویت این نهاد مقدس درآمد. در فاصله 
قم  در  )ره(  امام  بیت  از  حفاظت  به  مأمور  کوتاهی 
که  گردید و هنوز این مأموریت به پایان نرسیده بود 
مسئله اغتشاش در ایرانشهر مطرح شد و در پی آن 

غائله کردستان او را با چهر ه واقعی جنگ آشنا کرد.
سپاه  در  مسئولیتش  از  استعفا  با  کریمی  عباس 
سمت  مدتی  از  پس  و  شد  کردستان  راهی  کاشان 
منصوب  پیرانشهر  عملیات  و  اطالعات  مسئول 
 27 تیپ  شکل گیری  از  پس  عباس  حاج  گردید. 
محمد رسول اهلل )ص( راهی جنوب شد و به سمت 
مسئول اطالعات-عملیات تیپ انتخاب گردید و در 
عملیات ظفرآفرین فتح المبین از ناحیه پا به شدت 
نبرد،  صحنه های  تمامی  در  گشت.او  مجروح 
سربازی الیق بود و پس از عملیات خیبر )شهادت 
حاج همت( به فرماندهی لشکر 27 محمد رسول اهلل 
اثر  بر  اسفندماه 1363  در  سرانجام   شد.  منصوب 

اصابت ترکش خمپاره به سرش به شهادت رسید.
بخشی از وصیت نامه به دست آمده از شهید حاج 

عباس کریمی:
به  دشمن  که  است  مرگی  نه  اسالم  در  شهادت 
که  است  انتخابی  بلکه  می کند،  تحمیل  مجاهد 
گاهی و شعور و شناختش به آن دست  وی با تمام آ
می یازد. »و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل اموات 
که در راه خدا  کسی  احیاء ولکن ال تشعرون« و آن 
کشته شده مرده نپندارید، بلکه او زنده ابدی است 
ولیکن همه شما این حقیقت را درنخواهید یافت 

)بقره 154(.

شهادت برای من فیض بزرگی است

مناسبت

یه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان" نشر
 شماره  1301 
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شهادت برای من فیض بزرگی است. من لیاقت یک شهید را ندارم 
نائل  شهادت  درجه  به  من  از  بعد  و  قبل  که  آن ها  که  امیدوارم  و 
آمده اند من را در آن دنیا شفاعت نمایند. ان شاء اهلل و از قول من به 
تمام اقوام و خویشاوندان خصوصا پدر و مادر و خواهرم و همسرم 
گریه و زاری نکنند و در عوض  و برادرانم بگویید بعد از من برای من 
به همه دوستان و آشنایان با چهره ای خندان تبریک بگویند و به 
آن ها بگویند جان او هدیه ای برای اسالم عزیز و امام امت و امت امام 
گر لیاقت شرکت در  بود و در رابطه با شهادت من و بقیه برادرانم، ا
جبهه های حق علیه باطل را داشتند، خانواده من صبر پیشه کنید و 
صبر، نه اینکه در مقابل باطل و ناحق تسلیم شدن، بلکه استواری و 
ایستادگی در برابر نامالیمات، در برابر سختی ها، در مقابل گرفتاری ها 

و مبارزه سرسخت با مشکالت زندگی، مبارزه با هوای نفس و... .
www.yjc.news :منبع  

بنابراین میان دانستن و ندانستن، خواندن و 
نخواندن فاصله بسیار است؛ زیرا علم و دانش، در 
بهبود کیفیت زندگی آدمی نقشی اساسی دارد. رهبر 
کتابخوانی  کتاب و  معظم انقالب درباره اهمیت 
می فرماید: »کتاب،  دروازه ای به سوی جهان گسترده 
دانش و معرفت است و کتاب خوب، یکی از بهترین 
ابزارهای کمال بشری است. کسی که با این دنیای 
زیبا و زندگی بخش،  دنیای کتاب،  ارتباط ندارد؛ 
بی شک از مهم ترین دستاورد انسانی و نیز از بیشترین 
معارف الهی و بشری محروم است. برای یک ملت، 
خسارتی بزرگ است که افراد آن با کتاب سر و کار 
نداشته باشند و برای یک فرد، توفیق عظیمی است 
که با کتاب مأنوس و همواره در حال بهره گیری از آن، 

یعنی آموختن چیزهای تازه باشد.«
گونی باشد  مطالعه می تواند ناشی از انگیزه های گونا
که مهم ترین آن ها ارضای میل شخصی، عالیق ذوقی 
و حرفه ای و وسعت بخشیدن به این نوع عالیق و 
ارضای نیازهای مبرم فکری، روحی و معنوی است. 
با توجه به اینکه جامعه  امروز، در استفاده از وسایل 
ارتباط جمعی به ویژه شبکه های اجتماعی غرق شده 
است، کتاب و کتابخوانی می تواند اثرهای بسیاری بر 
ذهن و عملکرد انسان در زندگی شخصی و اجتماعی 

داشته باشد.
www.balagh.ir :منبع  

ساخته های دست بشر را تا حد یک اثر هنری ارتقا 
داده و تبدیل به موزه می کند. این معدن به عنوان 
یکی از قدیمی ترین معادن جهان با داشتن همه 
وجوه باارزش دیرین شناسی، علمی، زیبایی شناسی 
و انسانی یک معدن، استعداد فوق العاده ای برای 
تبدیل شدن به یک موزه تمام عیار و پرکشش را 
دارد. عالوه بر این، موقعیت مکانی ویژه این معدن 
گردشگری آن افزوده است. وجود  نیز بر اهمیت 
دژ و آتشکده کهنسال نخلک و مجاورت آن با شهر 
تاریخی انارک و شهرستان خور و بیابانک )که در دل 
گرمه، مصر، بیاضه، عروسان،  خود، روستاهای 
هفت تومان و چوپانان را گرد آورده( به عنوان مقاصد 
و مسیرهای گردشگری، برای گردشگران داخلی 
و خارجی شناخته شده و از مزیت های استثنایی 

نخلک برای جذب بازدیدکننده است. 
معدن  جهانی  »موزه  مانند  معتبری  موزه های 
بریتانیا«، موزه معدنی »کسل دام«، موزه معدنی 
»استرلینگ هیل«، موزه معدنی »زغال بکلی«، 
موزه معدنی »نمک هاچینسون« و ده ها موزه معتبر 
جهانی به عنوان پرطرفدارترین موزه های معدنی 

جهان به شمار می روند.
کیلومتری شمال  معادن نخلک در فاصله 125 
شرق نائین و 45 کیلومتری شمال شرق انارک در 
حاشیه کویر مرکزی ایران و در استان اصفهان واقع 

شده است.
www.seeiran.ir :منبع  

کم بر آن زمان، در چهل سالگی، مرتبت و تسلط  حا
علمی ایشان مورد تأیید علما و مراجع تقلید وقت 
قرار می گیرد و به دریافت درجه اجتهاد و روایت نائل 

می گردد.
حجت االسالم بانو امین خود در یک مصاحبه 
علت گرایش خود را به تحصیل علوم الهی مرهون 
فضل و عنایت بی شائبه از جانب خدای خویش 

دانسته است.
این بانوی مؤمنه سرانجام پس از یک عمر خدمت 
خالصانه در 23 خردادماه 1362 در 97 سالگی به 
جوار رحمت الهی شتافت و مزارش در اصفهان 
زیارتگاه اهل علم و تقوا گردید. چندی از شاعران 
ازجمله روان شاد سپیده کاشانی، مصطفی هادوی 
حجت االسالم  و  حسامی  سیدعباس  )شهیر(، 
مجتبی حاتمی لنکرانی از علمای نجف، در رثای او 

اشعار نغز و دالویزی سروده اند.
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