
یادداشت مدیر مسئول

 شهر تاریخی اصفهان شهری منحصربه فرد و شناخته شده در جهان 
است که عالوه بر جاذبه های گردشگری و طبیعی، در ادوار مختلف تاریخی، مرکز 
گر تحوالت مختلف سیاسی، اجتماعی،  تصمیم گیری، جریان سازی و آغاز
اقتصادی و صنعتی بوده و در دوران قبل و بعد  از پیروزی انقالب اسالمی، همواره 

نقشی تأثیرگذار در  کشور  داشته است. 
در تقویم  تاریخ ایران اسالمی،   روز 25 آبان ماه روز »حماسه و ایثار مردم اصفهان« 
نام گذاری شده است. این نام گذاری برای  نکوداشت تشییع 370 شهید اصفهان در 

روز 25 آبان سال 1361 در دوران دفاع مقدس انجام شده است.
عالوه بر جاذبه های طبیعی و گردشگری فراوان در اقلیم اصفهان، این شهر در سه 
دوره تاریخی، پایتخت ایران کهن و مرکز اصلی تحوالت تاریخی و زادگاه بسیاری از 
علما و صلحا بوده است. عالوه بر این، این شهر در توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن 
ایران نقش کلیدی داشته و همچنان نیز صنعتگران این شهر در توسعه صنعتی 

کشور نقش مهمی ایفا می کنند.
مجاهدت در راه میهن و نثار جان و مال برای حفظ وطن و تالش برای رشد و رونق 
کسب وکار و صنعتگری، ازجمله شاخصه های مردم اصفهان در دوران  مختلف بوده 
که تبلور و اوج این مجاهدت در دوران دفاع مقدس و با اهدای 23 هزار شهید استان 
اصفهان در راه اسالم و انقالب اسالمی به ثبت رسید و این مجاهدت در سایر عرصه ها 

نیز بعینه قابل لمس است.
توفیقات اصفهان در عرصه صنعت و به ویژه صنعت فوالد در دوران انقالب اسالمی 

گر بگوییم که بخش زیادی از  بر کسی پوشیده نیست و سخن گزافی نیست ا
موفقیت های حاصل شده در حوزه تولید و صنعت و به ویژه صنعت فوالد کشور، 
برآمده از تالش های صنعتگران فوالد مبارکه به عنوان قطب صنعت فوالد کشور 
است که با مجاهدت های خود در دوران دفاع مقدس و در زیر بار فشارهای متعدد 
اقتصادی و تحریم های کمرشکن، توانسته اند پرچم ایران اسالمی را به عنوان یکی 

از ده تولیدکننده بزرگ فوالد در جهان به اهتزاز درآورند.
شرکت فوالد مبارکه در کنار سایر صنعتگران و کارخانه های فوالدی اصفهان، با 
تقدیم چندین شهید در دوران دفاع مقدس، اهتمام خود را به آرمان های بلند نظام 
مقدس جمهوری اسالمی نشان داده و همواره با مجاهدت کارکنان خود و با تأمین 
و تولید بیش از  یک سوم فوالد کشور، از جایگاه اصفهان در افکار عمومی، با نمایش 

سخت کوشی، تالش و تیز فکری مردم این خطه دفاع کرده است.
بدون تردید همان گونه که شهر اصفهان در طول دوران انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس، همواره  در صف مقدم دفاع از آرمان ها و  ارزش های کشور  ایستاده، امروز نیز  
سربازان جبهه صنعت در شرکت فوالد مبارکه  در نبرد اقتصادی  ناشی از  تحریم های 
ظالمانۀ  نظام سلطه جهانی،  می کوشند  تا با  کسب افتخارات بیشتر در عرصه تولید، 

نام  اصفهان را همچون گذشته بلندآوازه نگاه دارند.
امید است این شرکت بتواند  با  پیشتازی در عرصه صنعت و تولید ،  در آینده نیز  
گام های بلندتری برای اعتالی  کشور بردارد و ایران اسالمی را  در تمامی عرصه ها 

سربلند گرداند. 

فوالد مبارکه  یک ظرفیت بزرگ برای اصفهان ِ  پرافتخار بوده است

انتصابات

طی حکمی از سوی دکتر محمد یاسر طیب نیا، مدیر عامل فوالد مبارکه، آقای محمد رضا عطائی به سمت مدیر 
کنترل مدیریت منصوب شد.

در متن این حکم چنین آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر کنترل مدیریت و با حفظ سمت به عنوان 
سرپرست حسابداری صنعتی  منصوب می گردید تا با حفظ ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم 
و انضباط اجتماعی و اقتصادی  و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.

گفتنی است آقای محمد رضا عطائی دارای مدرک کارشناسی حسابداری است.

طی حکمی از سوی دکتر محمد یاسر طیب نیا، مدیر عامل فوالد مبارکه، آقای  رسول صادقی به سمت مدیر 
حسابداری عمومی منصوب شد.

در متن این حکم چنین آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر حسابداری عمومی منصوب می گردید تا با 
حفظ ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و اقتصادی  و رعایت وجدان 

کاری که از اصول مدیریت در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است آقای  رسول صادقی دارای  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حسابداری است و پیش از این  در سمت مدیر 

کنترل مدیریت مشغول به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر محمد یاسر طیب نیا، مدیر عامل فوالد مبارکه،  آقای محمد میزبانی به سمت مدیر 
امور مالی منصوب شد.

در متن این حکم چنین آمده است: به موجب این حکم،  به سمت مدیر امور مالی  منصوب می گردید تا با حفظ 
ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و اقتصادی  و رعایت وجدان کاری که 

از اصول مدیریت در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است آقای محمد میزبانی  دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مالی  است و پیش از این در سمت مدیر 

حسابداری عمومی مشغول به فعالیت بوده  است.

گن اضافه شدن  ۱۵۰ وا
 به ناوگان حمل ونقل کشور 

دست یابی به ثبت باالترین رکورد عمر تاندیش؛

زمان ذوب در تاندیش 
ریخته گری مداوم فوالد مبارکه 

به ۱2۱۵ دقیقه افزایش یافت

 با حمایت فوالد متیل انجام شد؛

استفاده  از تجارب ارزشمند پدافند غیرعامل 
فوالد مبارکه در  سایر صنایع کشور

یابی  یابی و  ارز آغاز فرایند خودارز
عملکرد کارکنان فوالد مبارکه

دست یابی به بیشترین میزان
 بهره وری انرژی در مجتمع فوالد سبا

حضرت امام علی  )علیه السالم(:

ى، خردمندى است ین توانگر  بهتر

مدیر امور اداری فوالد مبارکه خبر داد:

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی
 فوالد مبارکه از 25 آبان ماه

مدیرعامل فوالد مبارکه :

کارکنان جبهه تولید
  ادامه دهندگان راه شهدا هستند
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مدیرعامل فوالد مبارکه  از گام بلندی در صنعت فوالد کشور خبر داد:

آغاز نهضت تولید
 فوالدهای خاص و پرآلیاژ 

 در فوالد مبارکه

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور عنوان  کرد :
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تدوین ۱۴۰ برنامه برای عبور از خاموشی
معاون وزیر نیرو درباره برنامه های صنعت برق در سال آینده گفت: برای سال آینده ۱۴۰ اقدام راهبردی برنامه ریزی شده که به زودی ابالغ خواهد شد.

آیین نامه استخراج رمزدارایی ها ابالغ شد
آیین نامه استخراج رمزدارایی ها با امضای معاون اول رئیس جمهوری ابالغ و گامی در جهت ساماندهی این حوزه و نحوه مصرف برق آن برداشته شد.

یک بخش مهم از مسائل اقتصادی برمی گردد به مسئله 
گر به توفیق الهی و با اراده و عزم راسِخ ملت و با تالش  تولید داخلی. ا
مسئوالن، ما بتوانیم مسئله تولید داخلی را آن چنان که شایسته 
آن است، رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش 
کام خواهد ماند. پس بخش  عمده ای از تالش های دشمن نا
گر ملت ایران با  مهمی از جهاد اقتصادی مسئله تولید ملی است. ا
گاهی و هوشمندی خود، با همراهی  همت خود، با عزم خود، با آ
و کمک مسئوالن، با برنامه ریزی درست بتواند مشکل تولید 
داخلی را حل کند و در این میدان پیش برود، بدون تردید بر 
چالش هایی که دشمن آن را فراهم کرده است، غلبه کامل و 
جدی پیدا خواهد کرد؛ بنابراین مسئله تولید ملی، مسئله مهمی 

است.
۱۳۹۱/۰۱/۰۱

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

حمایت از تولید ملی
در بیانات مقام معظم رهبری

همایش پدافند غیرعامل مدیران گروه فوالد مبارکه 
و شرکت ذوب آهن اصفهان با حضور سردار جاللی 
کشور، مدیران  رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
عامل، معاونان و مدیران شرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن 
اصفهان، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اصفهان، مدیرکل 
حراست استان روز شنبه 2۱ آبان ماه در شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این همایش سردار جاللی رئیس سازمان 
پدافند غیرعامل کشور، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه و 
ایرج رخصتی مدیرعامل شرکت ذوب آهن پس از بازدید از خطوط تولید 
فوالد مبارکه در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل در این کارخانه ها ایراد 
سخن کردند که مشروح این سخنرانی ها از نظر شما خوانندگان می گذرد.
سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

فوالد مبارکه بعد از حمله سایبری برگشت پذیری سریعی 
داشت

مردم اصفهان روز 25 آبان ماه با تشییع 370 شهید به طور هم زمان 
حماسه ای جاویدان خلق کردند و شایسته است یاد و خاطره همه 
شهیدان معزز کشور را گرامی داریم. امروز فرصتی فراهم شد تا تهدیدات 
احتمالی سایبری شرکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان که ممکن 
است زیرساخت های صنعت کشور را تحت تأثیر قرار دهد، بررسی کنیم.

در جریان دیدار با مدیران عامل دو شرکت فوالد مبارکه و ذوب آهن و 
بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه، نکات مدیریتی و تخصصی را که 
مدیران عامل دو شرکت ها باید به آن ها اشراف داشته باشند مورد بررسی 
قرار دادیم.خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه بعد از حمله سایبری، 
برگشت پذیری سریعی داشت و به خوبی توانست ضمن خنثی سازی 
تهدیدها و حمالت سایبری، تجارب ارزشمندی در این زمینه کسب کند 

که از این تجارب در دیگر صنایع کشور استفاده خواهد شد.
فوالد مبارکه اقدامات خوبی در حوزه پدافند غیرعامل 

انجام داده است
این شرکت توانسته اقدامات ارزشمندی برای تولید فوالد مبتنی بر بازار و 
نیازمندی های کشور انجام دهد. حمالت سایبری به صنعت فوالد کشور 
برنامه ریزی شده و با تکنیک های خاصی انجام شده بود که خوشبختانه 
با توجه به تمهیداتی که این صنایع از قبل پیش بینی کرده بودند و آمادگی 
نسبی موجود، حداقل آسیب به صنعت فوالد کشور وارد شد و به سرعت 

به حالت اولیه بازگشتیم.
ضرورت تداوم فعالیت صنعت کشور

عبرت آموزی از حمالت سایبری و برطرف کردن ایرادهای زیرساختی 
گاهی و آموزش مدیران صنعت و به روز  فضای سایبری در صنعت کشور و آ
بودن آنان در حوزه پدافند غیرعامل از اهمیت زیادی برخوردار است. 
در کنار آن، تیم های عملیاتی صنعتی سایبری باید آمادگی الزم در برابر 

حوادث و تهدیدات را داشته باشند تا بتوانند پاسخ مؤثر و جدی دهند.
صنایع مادر کشور همچون صنعت فوالد، باید علی رغم وجود حوادث، 
تهدیدها و حمالت سایبری، روند تولید خود را حفظ کنند. به همین 
منظور مصون سازی و امن سازی اضطراری در صنایع از ضروریات است. 
با توجه به حمالت سایبری گذشته، بیش از 80 درصد از آسیب پذیری 
صنایع مختلف، حمالت سایبری ساده و سطحی بوده که با یک همت 

جمعی و در یک زمان فشرده قابل حل است.
کثری تا آستانه  استراتژی دشمن فشار همه جانبه و حدا

جنگ نظامی است
کثری علیه جمهوری اسالمی تا  استراتژی دشمن فشار همه جانبه و حدا
آستانه جنگ نظامی تعریف شده و مؤلفه مشخصی دارد که همه جانبه 
بودن آن به معنای استفاده از همه ظرفیت ها و ابزارها برای مبارزه با 
کثری بودن این فشار نیز به معنای تالش با تمام  ایران اسالمی و حدا
قوا   تا   آستانه جنگ نظامی است تا کشور ما را تحت تأثیر خود قرار دهند 

و تخریب کنند.
عدم تحقق حمله نظامی از سوی دشمن نشان می دهد که در این حوزه 
نقطه قوت داریم و ورود به جنگ علیه ما را خط قرمزی برای خود قرار 
داده اند و چنین خط قرمزی نشان از به بار نشستن تالش های جمهوری 
اسالمی در زمینه ایجاد بازدارندگی دفاعی با ظرفیت های ایجادشده دارد.

شروع جنگ ترکیبی از سوی دشمن
دشمن با شناسایی نقاط آسیب پذیر و راه های نفوذ از درون و شروع 
جنگ ترکیبی قصد آسیب رساندن به کشور را دارد. این موضوع به معنای 
وجود نقاط ضعفی است که داخل کشور وجود دارد یا ظرفیت هایی که 
می تواند نفوذ را توسعه دهد. برخی از این تالش ها می تواند از جنس 

نرم افزاری و فناورانه یا از جنس نفوذ از سمت کارکنان باشد. 
بیش از 8۰ درصد حمالت سایبری کشور سطحی بوده 

است
باید به وابستگی زیرساخت ها به فضای سایبری توجه داشته باشیم. 
در این زمینه معموال آسیب پذیری هایی پیدا می شود که همین ها مبدأ 
حمالت قرار می گیرد. دسته دوم آسیب هایی است که از سمت حفره های 
امنیتی ایجاد می شود که در این دسته پیدا کردن این حفره ها هم زمان بر 
بوده و هم قدری مشکل است. دسته سوم نیز آسیب پذیری هایی 
هستند که در سیستم های خریداری شده از همان ابتدا نصب شده و با 
یک دستور فعال می شوند. مطالعات انجام شده نشان می دهد بیش از 

80 درصد حمالت گذشته از جنس دسته بندی اول بوده اند.
در الیه سوم حمالت دشمن، قطع زنجیره تولید محصول یا خدمت 
براساس یک حمله سایبری است که با توجه به نوع آن محصول یا 

خدمت، تأثیر سوء بر اقتصاد و مردم صورت می پذیرد و این موضوع باعث 
ناراحتی مردم می شود.در الیه چهارم، بزرگ نمایی پیامد قطع سرویس 
بر مردم یکی از پروژه هایی است که دشمن آن را دنبال می کند؛ به طور 
مثال می توان به اختالل در سیستم توزیع سوخت سراسری اشاره کرد 

که دشمن تالش کرد الیه ای از جنگ رسانه ای را رقم بزند.
جلوگیری از آسیب های سایبری از طریق کنترل حمالت

یکی از الیه های دیگر ایجاد چالش های امنیتی نظیر آشوب و ناآرامی است 
که در این بین برخی از رسانه ها نقش هماهنگ سازی، هدایت و کنترل 
را انجام می دهند. برای جلوگیری از این تهدیدات باید برنامه ای برای 

کاهش تهدیدات درون زا داشته باشیم.
که این  باید مجموعه ای از اقدامات پیشگیرانه و کنترلی انجام دهیم؛ چرا
عرصه الیه های مدیریتی و کارشناسی دارد. در حوزه کارشناسی مباحث 

فنی در زمینه فناوری اطالعات و کنترل صنعتی مطرح است.
سامانه ها باید معماری امنیتی و دفاعی داشته باشند

مدیران مجموعه هایی که سیستم هایشان وابسته به تجهیزات سایبری 
است، باید حداقل سواد سایبری و امنیت سایبری را داشته باشند. 
سامانه ها نیز باید معماری امنیتی و دفاعی مانند معماری دفاع در عمق، 

الیه به الیه، شبکه ای و جزیره ای داشته باشند.
امکان تشخیص بدافزارها در سیستم و پیکربندی سیستم ها یکی دیگر 
از مواردی است که مدیران باید به آن توجه کنند. عالوه بر این، نشر 
اطالعات در شبکه ها یکی از مواردی است که متأسفانه به آن کم توجهی 
می شود و در این زمینه ساماندهی ها و برنامه ریزی های الزم باید توسط 

مدیران انجام شود.
نباید دسترسی های بدون کنترل در سامانه ها ایجاد شود

مدیران نباید در سامانه ها دسترسی های بدون کنترل ایجاد کنند. باید 
میزان نوع و دسترسی ها در سامانه ها کامال محدود به زمان باشد. بعضی 
از سیستم های مدیریت صنعتی به GPS متصل هستند که این موضوع 
باعث سوءاستفاده از سوی دشمن می شود و باید بومی سازی های الزم 
را در این زمینه انجام داد. موضوع بک آپ یا پشتیبان گرفتن نیز بسیار 
مهم است؛ چون باید از روش های درست آن استفاده کرد تا در موقع نیاز 

بتوان از بک آپ خوب و سالم استفاده کرد.
ضرورت ایجاد واحدهای امداد و نجات اتوماسیون های 

صنعتی
برای  صنعتی  اتوماسیون های  نجات  و  امداد  واحدهای  ایجاد 
سیستم های بزرگ ضروری است. این گروه ها باید برنامه پاسخ اضطراری 

داشته باشند تا در صورت حمله بتوانند پاسخ های مناسبی دهند.
کمبود نیروهای متخصص امنیت سایبری یکی از چالش های کشور 
ماست. باید شرکت ها نیروهای امنیت سایبری خود را حفظ کنند و 

ارتقا دهند.
اهمیت چالش های امنیتی در مورد فناوری های ابری

باید به تدابیر، دستورات و تصمیمات مدیرعامل و سایر مدیران  که ممکن 
است تبعات امنیتی داشته باشد، توجه داشت. فهم خوب در این زمینه 

یکی از نکاتی است که باید مدیران در ذهن داشته باشند.
چالش های امنیتی در مورد فناوری های ابری یکی از نکات مهمی است 
که مدیران باید در مورد خطرات و الزامات استفاده از آن توجیه شده 
که ممکن است داده های مهم از بین برود که در نتیجه، این  باشند، چرا

موضوع می تواند مالحظات امنیتی زیادی در پی داشته باشد.
در حمالت سایبری نقش رسانه بسیار مهم است

پیامد حمله برای دشمن از اهمیت زیادی برخوردار است، به همین 
دلیل، مدیر باید در این زمینه دقت زیادی داشته باشد تا پاسخ درستی را 
از طریق رسانه ها ارائه کند؛ باید پس از حمالت سایبری به جای افزایش 

التهاب، آرامش بخشیدن را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

اقدامات جدی فوالد مبارکه در حوزه پدافند غیرعامل
با توجه به اهمیت و جایگاه فوالد مبارکه در صنعت و چرخه اقتصادی 
کشور، موضوع و دستورالعمل های پدافند غیرعامل از سال ها قبل در 
فوالد مبارکه به میزان گسترده ای پیاده سازی و نهادینه شده است و از 
سوی مدیریت و کارکنان این ضرورت به صورت جدی پیگیری می شود.

ازسرگیری فعالیت ها در کوتاه ترین زمان ممکن پس از حمله سایبری 
و پیشرفت های شرکت نشان می دهد که در حوزه پدافند غیرعامل 

اقدامات مؤثری انجام شده است.
 در حوزه های مختلف به خصوص در حوزه هایی نظیر انرژی، تدارکات 
و بسیاری از حوزه هایی که از سوی استکبار تحریم شده ایم، بعضا با 
مشکالت زیادی مواجه هستیم، اما با همت کارکنان ثبت رکوردهای 
متعدد در سال جاری بیانگر عملکرد خوب همکاران در این عرصه است.

دست یابی به محصوالت جدید در کنار افزایش تولید
رشد حدود 10 درصدی در بسیاری از واحدهای تولیدی ازجمله 
گندله سازی، احیا مستقیم، فوالدسازی و سایر بخش های تولیدی 
نمونه هایی از این مدعاست و این روند طی 7 ماه گذشته همواره 
ادامه داشته است. در کنار افزایش تولید، رکوردشکنی های پیاپی و 
موفقیت های دیگر، تولید محصوالت جدید را نیز در دستور کار خود قرار 

دادیم و اخیرا موفق به تولید فوالد زنگ نزن شدیم. 
رکورد کمترین میزان مصرف آب، اقدامی در حوزه پدافند 

غیرعامل
با توجه به اینکه محدودیت منابع انرژی و آب از مؤلفه هایی هستند 
که باید با رویکرد پدافند غیرعامل به عنوان تهدید به آن ها توجه داشته 

باشیم و  برای آن ها چاره اندیشی کنیم، در حوزه کاهش مصرف آب به 
دستاوردهای ارزشمندی دست یافته ایم. دست یابی به رکورد کمترین 
میزان مصرف آب که از میانگین مصرف آب فوالدسازان جهان پایین تر 

است، یکی از این اقدامات است.
سرمایه گذاری برای تکمیل و بهره برداری از تأسیسات تصفیه فاضالب 
شهرهای مجاور این شرکت، یکی از اقداماتی بود که در صورت عدم 
تحقق، حفظ و افزایش تولید را غیرممکن می کرد. بالغ بر 50 درصد از آب 
مصرفی در فوالد مبارکه با استفاده از بازچرخانی آب و تصفیه فاضالب 9 

شهر اطراف این شرکت انجام می شود.
پروژه احداث نیروگاه با پیشرفت فیزیکی ۴8 درصدی

مشارکت در پروژه انتقال آب  دریای عمان به استان اصفهان یکی دیگر 
از اقدامات مهم فوالد مبارکه در این زمینه است که امیدواریم در صورت 
تکمیل این پروژه تا کمتر از 2 سال آینده، دیگر صنایع استان اصفهان 

نیز منتفع شوند.
در بخش تاب آوری و استمرار خدمات نیز  احداث نیروگاه 914 مگاواتی 

حدود 48 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
تکمیل 2 میدان گازی با سرمایه گذاری فوالد مبارکه

گرفته، احداث نیروگاه  کار قرار   یکی دیگر  از اقداماتی که در دستور 
خورشیدی و بادی در استان های اصفهان، خراسان و سیستان و 

بلوچستان است که به ظرفیت 800 مگاوات عملیاتی خواهد شد.
امضای تفاهم نامه با شرکت ملی گاز برای سرمایه گذاری مشترک در 
توسعه میادین گازی از برنامه های دیگری است که قرار است طی آن 
2 میدان گازی با سرمایه گذاری فوالد مبارکه تکمیل شود. بومی سازی 
90 درصد از قطعات و تجهیزات و خرید 50 دستگاه لوکوموتیو داخلی نیز 

ازجمله اقدامات شاخص فوالد مبارکه در زمینه پدافند غیرعامل است.
برگزاری ۴7 رزمایش پدافند غیرعامل در فوالد مبارکه طی 

یک سال گذشته
در خالل انجام این اقدامات، در زمینه هایی نظیر سایبری، حفاظت از 
ذخایر راهبردی، پدافند شهری، تاب آوری، پایداری انرژی، تهدیدهای 
سخت، تهدیدهای شیمیایی، عملکردی، پرتویی و حمل ونقل بالغ بر 
47 رزمایش ظرف حدود یک سال گذشته در شرکت فوالد مبارکه انجام 

شده است.
ماهانه ۱۰۰ هزار هشدار امنیت سایبری در فوالد مبارکه

در حوزه امنیت سایبری ماهانه به طور میانگین حدود 100 هزار هشدار 
امنیت سایبری در فوالد مبارکه داریم که به همین خاطر بالغ بر 70 جلسه 
در قالب کمیته های امنیت و مدیریت حادثه در زمینه امنیت اطالعات 
برای برنامه ریزی و مقابله با این حمالت تشکیل شده و مانورهایی هم در 
این حوزه برگزار شده است. به لطف الهی و با توجه به آمادگی های ناشی 
کنشی سریع نشان  از این اقدامات، در حمله سایبری اخیر توانستیم وا
دهیم و امیدواریم با آمادگی های کسب شده، بیش از گذشته در برابر 

تهدیدات مقاومت داشته باشیم.
امروز در جنگ ترکیبی تمام عیاری قرار گرفته ایم

شکی نیست که ما امروز در جنگ ترکیبی تمام عیاری قرار گرفته ایم و مورد 
هدف قرار گرفتن فوالد مبارکه در خط مقدم این جنگ را بعینه حس 
کرده ایم. دشمن برای دست یابی به اهداف خود و آسیب رساندن به 

کز نفوذ و تمام قوا استفاده می کند. صنایع مادر کشور از تمامی مرا
کلید برخورد با استراتژی دشمن در این حوزه، تمرکز برای رفع نقاط ضعف 
خودمان است. دشمن در کمین نشسته تا ضعف های ما را شناسایی 
و از همان ناحیه به ما حمله کند. برای همین باید نقاط ضعف خود را 

شناسایی و در آن نقاط، خود را تقویت کنیم.
ایرج رخصتی، مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ضرورت پایداری مواد اولیه در سال آینده
ذوب آهن اصفهان یکی از مهم ترین شرکت ها در تاریخ صنعت کشور از نظر 
گر امروز فوالد خراسان، قروه، میبد و حتی مجموعه  تأثیرگذاری است. ا
میدکو را داریم، به برکت وجود ذوب آهن است. ذوب آهن اصفهان طی 6 
ماه نخست سال جاری حدود 2 درصد از برنامه تکلیفی خود جلوتر است.

پایداری مواد اولیه برای کارخانه هایی مانند ذوب آهن ضروری است. در 
حال حاضر تضادهایی در زمینه وحدت رویه، قوانین و بخشنامه های 
خلق الساعه وجود دارد. نباید صنایع بزرگی نظیر فوالد مبارکه و ذوب آهن 

در چنین حوزه هایی دغدغه داشته باشند.
در حال حاضر نرخ گذاری محصوالت فوالد به گونه ای تعیین می شود 
که نه بازرگان و نه تولیدکننده محصوالت ساختمانی سودی از فروش 

نمی برند و تنها فروشندگان مسکن در این شرایط سود می برند.
تولید ۱2 محصول جدید در ذوب آهن اصفهان

در حال حاضر 12 محصول جدید در ذوب آهن اصفهان تولید می شود. 
تولید مقاطع بال پهن ذوب آهن بر مبنای تولید مصالح ساختمانی 
در کشورهای مهم دنیا انجام می شود. همچنین ما به دنبال تولید 
محصوالت دانش بنیان هستیم تا بتوانیم شرایط ساخت وساز در کشور 
را بهبود بخشیم. در این راستا پروژه های مختلفی نظیر اسکادا و تصفیه و 

بازچرخانی پساب در خطوط تولید در حال انجام است.
گفتنی است سردار جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، پس 
از بازدید از خطوط تولید و حضور در جلسه پدافند غیرعامل شرکت های 
فوالد مبارکه وذوب آهن اصفهان،  در جلسه ای با حضور پروین صالحی 
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی و مدیرعامل 
و معاونان فوالد مبارکه، اهم موضوعات حوزه پدافند  غیرعامل شهرستان 

مبارکه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

استفاده  از تجارب ارزشمند پدافند غیرعامل فوالد مبارکه در  سایر صنایع کشور
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور عنوان کرد :

سردار غالمرضا جاللی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور

محمدیاسر طیب نیا
 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

ایرج رخصتی
 مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

خبر کوتاه

عرضه آهن اسفنجی 
در بورس کاال اصالح شود

انجمن فوالد ایران در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، 
معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه افزایش قیمت آهن 
اسفنجی در بورس کاال، منجر به ایجاد ضرر و زیان قابل توجه 
کارخانه های فوالدی به ویژه فوالدسازان کوچک و متوسط 
شده و تعدادی از این واحدها طی ماه های اخیر مجبور به توقف 
تولید و تعطیلی شده اند، خواستار اصالح شرایط عرضه و 

تقاضای آهن اسفنجی شده است.
بهرام سبحانی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، در نامه ای به سیدرضا فاطمی امین )وزیر صنعت، معدن 
و تجارت( به موضوع افزایش قیمت آهن اسفنجی به عنوان شارژ 
فلزی اصلی در تولید فوالد طی ماه های اخیر اشاره کرده و خواستار 
سه موضوع کنترل اجرا و پایش کف عرضه ابالغی به شرکت های 
تولیدکننده آهن اسفنجی، منع شرکت های بازرگانی از ورود به تاالر 
اصلی و مجاز دانستن تولیدکنندگان فوالد به خرید این محصول 
در رینگ رقابتی و همچنین کاهش محدودیت های احتمالی بر 
مصرف گاز واحدهای احیا مستقیم و فراهم کردن زمینه عرضه 
مکفی و تولید مستمر آهن اسفنجی در بورس کاال در ماه های 

آتی، شده است.
وی در نامه خود آورده است:

پیرو مکاتبات متعدد قبلی با حضرتعالی و معاونان آن وزارتخانه و 
همچنین بورس کاالی ایران، همان گونه که پیش بینی می شد 
آهن اسفنجی به عنوان شارژ فلزی اصلی در تولید فوالد کشور 
طی چند ماه اخیر افزایش قیمت قابل توجهی داشته است؛ 
به طوری که نسبت قیمت آهن اسفنجی به شمش فوالدی در 
بورس کاال از 57 درصد در مردادماه به 65 درصد در معامالت 

اخیر رسیده است.
با در نظر گرفتن هزینه های حمل، تبدیل و استاندارد ضایعات 
در فرایند ذوب فوالد، قیمت فروش فعلی شمش در بورس کاال 
موجب وارد آمدن ضرر و زیان قابل توجه به کارخانه های فوالدی 
به ویژه فوالدسازان کوچک و متوسط می شود؛ کمااینکه تعدادی 
از این کارخانه ها به واسطه عدم توان تحمل زیان انباشته ماه های 
گذشته، مجبور به توقف تولید و تعطیلی شده اند که در مکاتبات 

قبلی این انجمن به اطالع رسیده است.
بر این اساس و با توجه به اینکه با فرارسیدن ماه های سرد سال، 
احتمال اعمال محدودیت های تأمین گاز در کارخانه ها احیا 
کاهش عرضه و  مستقیم وجود دارد، همین مسئله موجب 
افزایش قیمت دوباره آهن اسفنجی خواهد شد، خواهشمند 

است دستور فرمایید:
1- کف عرضه ابالغی به شرکت های تولیدکننده آهن اسفنجی 

به طورجدی کنترل، اجرایی و پایش شود.
2- با عنایت به کمبود شدید عرضه آهن اسفنجی نسبت به تقاضا 
)کمتر از 60 درصد(، شرکت های بازرگانی از ورود به رقابت در تاالر 
اصلی منع شوند و تنها تولیدکنندگان فوالد کشور )قوسی و القایی( 
مجاز به خرید این محصول در رینگ رقابتی باشند. تجار نیز صرفا 
در مچینگ و در صورت عدم تقاضای واحدهای تولیدی بتوانند 

آهن اسفنجی را خریداری کنند.
3- ضمن رایزنی با مسئوالن ذی ربط در وزارت نفت و شرکت 
ملی گاز برای کاهش محدودیت های احتمالی بر واحدهای احیا 
مستقیم و ایجاد هماهنگی بین شرکت های تولیدکننده آهن 
اسفنجی، زمینه عرضه مکفی و تولید مستمر آهن اسفنجی در 

بورس کاال در ماه های آتی سال فراهم آید.
www.fekreeghtesadi.ir :منبع   
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تسهیالت ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ایمنی و تجهیز معادن زغال سنگ
رئیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت  های معدنی از ارائه تسهیالت ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ایمنی و تجهیز معادن زغال سنگ خبر داد.

توزیع ۳ میلیون تن کاالی اساسی در کشور
کز جمعیتی کشور در هفت ماهه امسال به ۳ میلیون تن رسید. شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد: میزان ارسال کاالهای اساسی به مرا

 خـبــــــــــــــــــر      

آغاز نهضت تولید فوالدهای خاص و پرآلیاژ  در فوالد مبارکه

 خـبــــــــــــــــــر      

24

46

46

اجرای 2۴ پروژه زیربنایی معادن در 2۱ استان توسط 
ایمیدرو

2۴ پروژه راه سازی و برق رسانی )2۱ استان( با هدف توسعه 
زیربناهای معادن و در راستای مأموریت های توسعه ای 

ایمیدرو، در دست اجراست.
 طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، 15 پروژه راه در 14 استان 
)سمنان، بوشهر، گلستان، اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، مازندران، فارس، سیستان و بلوچستان، یزد، 
آذربایجان غربی، خراسان شمالی، لرستان و هرمزگان( به طول 
200 کیلومتر تعریف و اجرایی شده است. میزان سرمایه گذاری در 

پروژه های راه به 8.513 میلیارد ریال می رسد.
همچنین 9 پروژه برق رسانی در هفت استان )خراسان جنوبی، 
بویراحمد و  و  کهگیلویه  لرستان،  کرمان،  زنجان،  قزوین، 
چهارمحال و بختیاری( به طول 261.7 کیلومتر کلید خورده 
است. میزان سرمایه گذاری در بخش برق رسانی 1.850 میلیارد 

ریال است.
در طرح ایجاد زیربناهای الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنی 
کشور، مجموعه تحت پوشش ایمیدرو  عهده دار راهبری پروژه ها 

در حوزه راه سازی و برق رسانی است.

افزایش عملکرد درصدی درآمد عملیاتی فوالد 
کسین خوزستان محقق شد ا

کسین خوزستان در  احمد صادقیان مدیرعامل شرکت فوالد ا
گفتگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت درخصوص درآمد عملیاتی 
کارخانه در شش ماهه اول سال جاری گفت: بر اساس بودجه 
پیش بینی شده شرکت و شرایط بازار  جهت خرید مواد اولیه 
موردنیاز و همچنین فروش محصوالت فوالدی برنامه ریزی های 
الزم صورت گرفت که علی رغم کاهش جهانی قیمت محصوالت 
فوالدی، قطعی برق کارخانه در تابستان و کاهش ساعت تولیدو 
سایر مشکالت، درآمد عملیاتی شش ماهه این شرکت نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته رشدی معادل 46 درصد و نسبت به 

بودجه مصوب معادل 37 درصد را نشان می دهد.

صادرات محصوالت فوالدی در مهرماه ۴۶ درصد 
افزایش یافت

تازه ترین آمارهای رسمی کشور از افزایش ۴۶ درصدی میزان 
صادرات محصوالت فوالدی و زنجیره فوالد در مهرماه نسبت 

به شهریورماه حکایت دارد.
به گزارش فوالدبان، براساس تازه ترین آمارهای رسمی کشور، 
صادرات شمش فوالد و محصوالت پایین دست زنجیره فوالد 
در مهرماه امسال در مقایسه با شهریورماه با جهش 46 درصدی 

مواجه شده است.
در این راستا، با افزایش 46 درصدی صادرات، حجم صادرات 
محصوالت فوالدی در مهرماه به یک میلیون و 120 هزار تن رسیده 
کی از آن است که صادرات شمش  است. همچنین گزارش ها حا
فوالد و محصوالت پایین دست زنجیره فوالد به لحاظ ارزشی 558 
میلیون دالر اعالم شده است که در مقایسه با ارزش صادراتی ماه 

قبل آن، 48 درصد رشد را نشان می دهد.
در همین راستا، 33 کشور متقاضی و مشتری محصوالت فوالدی 
واحدهای تولید فوالد ایران بودند که عراق، چین، اندونزی و 

امارات در صدر بازارهای صادراتی قرار گرفتند.
برخی کارشناسان صنعت فوالد معتقدند که تقاضای بازارهای 
جهانی برای محصوالت فوالدی بهتر از نیمه فصل گرم سال یعنی 
تابستان بود و هم زمان با کاهش ارزش ریال )تقویت رقابت پذیری 
صادرات(، فضای مناسبی برای رشد صادرات فوالد ایجاد شد که 

امید است رشد صادراتی در آبان ماه نیز تداوم یابد.

عدد خبر

پروژه زیربنایی

درصد

درصد

دیدار نماینده مردم فوالد مبارکه در مجلس شورای اسالمی با مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

عکس نوشت

مدیرعامل فوالد مبارکه  از گام بلندی در صنعت فوالد کشور خبر داد:

رئیس سیستم های مشارکتی و تحولی فوالد مبارکه در نشست  هم اندیشی تسهیل کنندگان نظام پیشنهادها مطرح کرد:

عالوه بر تنوع و کیفیت محصـول، یکی دیگر 
از مؤلفه هـای اثرگـذار بـر حضـور موفـق در 
بازارهـای جهانـی و تـاب آوری شـرکت در 
شـرایط سـخت، کاهـش قیمـت تمام شـده 
محصول است که شایسته است با جدیت 

بیشـتری بـر آن تمرکـز داشـته باشـیم

جلسه کمیته مدیریت شرکت فوالد مبارکه روز شنبه 
2۱ آبان ماه با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران 
شرکت در سالن همایش های مرکز تحقیقات فوالد 
مبارکه و با هدف بررسی عملکرد شرکت در ماه اخیر و نیمه نخست آبان 
و تجزیه وتحلیل نقاط قوت و قابل بهبود در حوزه های تولید، توسعه و 

برنامه های آتی شرکت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این جلسه، مدیرعامل فوالد مبارکه پس 
از استماع گزارش های معاونان و مدیران شرکت، تصریح کرد: با توجه 
به اهمیت موضوع ایمنی، توجه همه کارکنان و پیمانکاران شرکت را به 
کثری دستورالعمل های این حوزه جلب می کنیم و همچنان  رعایت حدا
کید داریم که سالمت کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه شرکت از  تأ
گرچه عملکردها نشان  اولویت های فوالد مبارکه است. در این خصوص ا
می دهد فرایند به درستی در حال انجام است، اما باید پیش بینی ها، 
بازرسی ها و برنامه های جامع تری برای ارتقای عملکرد ایمنی داشته 

باشیم.
محمدیاسر طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن ابراز 
کیفیت محصوالت و همچنین تولید  خرسندی از روند روبه رشد 
کیفی و خاص در شرکت اظهار داشت: این روند نشان  محصوالت 
می دهد همه همکاران به ضرورت و مزایای تولید محصوالت متنوع 
گاهی پیدا کرده اند؛ ازاین رو به خاطر داشته باشیم هر محصولی  کیفی آ
که تولید می کنیم باید همچنان منطبق با سفارش و درخواست مشتری 

و نیاز روز بازار باشد.

وی در همین زمینه تصریح کرد: آغاز نهضت تولید فوالدهای خاص و 
پرآلیاژ در فوالد مبارکه بسیار ارزشمند است و گام بلندی در صنعت فوالد 

کشور به شمار می آید.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: در حوزه مصارف، آمارها بیانگر این است 
که میزان مصرف برق شرکت در 7 ماه نخست سال 1401 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل علی رغم تولید بیشتر، روند کاهشی داشته است. این امر 
می تواند در کاهش قیمت تمام شده و مصرف بهینه نقش قابل توجهی 

داشته باشد.
طیب نیا تأمین مواد اولیه را یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی 
فوالدسازان کشور و حتی بزرگ ترین فوالدسازان جهان دانست و اظهار 
داشت: باید در کنار اقدامات در حال انجام توسط دولت، همکاران 
کتشافات و تأمین  معاونت معدن نیز درزمینه پروژه های تحقیقاتی و ا
تجهیزات حوزه معدن، برنامه ریزی بهتر و فعالیت بیشتری داشته باشند.

مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت 
کید و  احداث هرچه سریع تر پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه تأ
تصریح کرد: تا زمانی که این واحد احداث و وارد مدار تولید شود، باید برای 
فروش همه محصوالت باألخص تختال های تولیدی مازاد، برنامه ریزی 
و بازاریابی داخلی و صادراتی هدفمندتری داشته باشیم. در شرایطی که 
رکود در بازارهای جهانی و کشور وجود دارد، باید با تمام توان، تمرکز خود را 

بر تولید تختال های کیفی تر و محصوالت با ارزش افزوده بیشتر بگذاریم.
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن قدردانی از پروژه هایی که در راستای کاهش 
مصارف انرژی، آب و مواد نسوز و همچنین افزایش تولید محصول منطبق 

با سفارش در بخش های مختلف شرکت اجرا شده است تصریح کرد: 
عالوه بر تنوع و کیفیت محصول، یکی دیگر از مؤلفه های اثرگذار بر حضور 
موفق در بازارهای جهانی و تاب آوری شرکت در شرایط سخت، کاهش 
قیمت تمام شده محصول است که شایسته است با جدیت بیشتری بر 

آن تمرکز داشته باشیم.
طیب نیا پیش بینی و تأمین به موقع تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز 
خطوط تولید را از ضروریات شرکت دانست و گفت: همکاران حوزه های 
بومی سازی و خرید شرکت باید در کوتاه ترین زمان ممکن اقالم موردنیاز 
خطوط تولید و تعمیرات را تأمین کنند تا کارکنان خطوط تولید بدون 

دغدغه بتوانند به کار تولید همت گمارند.
وی با اشاره به این موضوع که ممکن است در فصول سرد سال مجددا 
با محدودیت گاز مواجه شویم خاطرنشان کرد: در فرصت های مقتضی 
کیفیت موردنیاز، اقدامات الزم  باید برای تأمین و تولید آهن اسفنجی با

و کافی را انجام دهیم.
گفتنی است در این جلسه معاونان و مدیران ذی ربط گزارش هایی در 
حوزه های عملکرد ایمنی شرکت، شرایط و وضعیت کیفی محصوالت، 
عملکرد نواحی زیرمجموعه معاونت بهره برداری ازجمله آهن سازی، 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، نورد گرم، نورد سرد و مجتمع فوالد 
سبا، برنامه ها و دستاوردهای شرکت در حوزه های مدیریت سیستم ها 
و فناوری اطالعات در نواحی ازجمله نورد سرد و معاونت های اقتصادی 
و مالی و معدن ارائه کردند که موردتوجه مدیرعامل و سایر معاونان و 

مدیران حاضر در جلسه قرار گرفت. 

بسیاری از موفقیت های فوالد مبارکه؛ مرهون پیشنهادهای کارکنان
رئیس سیستم های مشارکتی و تحولی فوالد مبارکه گفت: باور 
داریم کانال ارتباطات همکاران با سازمان همین نظام پیشنهادها 
است که ایده های تعالی بخش کارکنان را در سازمان به کار گرفته تا 
امروز شاهد دست یابی به رکوردها و دستاوردها در زمینه های مختلف 

باشیم.
به گزارش خبرنگار فوالد، نشست  هم اندیشی تسهیل کنندگان نظام 
پیشنهادها ی شرکت فوالد مبارکه با حضور جمعی از مدیران فوالد مبارکه 

و تسهیل گران نظام پیشنهادهای این شرکت برگزار شد.
مژده میرعنایت رئیس سیستم های مشارکتی و تحولی فوالد مبارکه 
کرد: نظام پیشنهادها در فوالد مبارکه یکی  در این نشست اظهار 
از نظام های مهم در این شرکت محسوب می شود. در بسیاری از 
کشورهای دنیا از نظام پیشنهادها استفاده می کنند و فوالد مبارکه 
در این زمینه جزو شرکت های پیشگام کشور است. به همین دلیل 
پروژه ای را برای تقویت این نظام مهم تعریف کرده ایم که در فازهای 
مختلف در حال انجام است. فاز شناخت، اجرا و آموزش ازجمله فازهای 

این پروژه است.

ضرورت تعیین تکلیف پیشنهادهای کارکنان از سوی 
تسهیل گران

حسین نمازیان، کارشناس سیستم های مشارکتی و تحولی شرکت فوالد 
مبارکه در این نشست اظهار کرد: سرانه پیشنهادهای کارکنان یکی از 
شاخص های مهم در نظام پیشنهادها به شمار می آید که میزان  آن در 

نواحی و واحدهای مختلف شرکت فوالد مبارکه متفاوت است.
وی افزود: یکی از نکاتی که به قوی شدن این نظام کمک می کند پیگیری 
و تعیین تکلیف پیشنهادهای ارسال شده از سوی کارکنان است. اجرای 
پیشنهادها نیز یکی از نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ 
البته پیگیری این پیشنهادها در این زمینه از سوی تسهیل گر بسیار 

راهگشاست.
فوالد مبارکه؛ سازمانی پیشرو در پیاده سازی نظام 

پیشنهادها
فتح اللهی مشاور نظام پیشنهادهای شرکت فوالد مبارکه نیز اظهار کرد: 
یکی از برنامه هایی که برای بهبود و تقویت نظام پیشنهادهای فوالد 
مبارکه به عنوان سازمانی پیشرو مؤثر است تشکیل همین جلسات 

هم اندیشی است و بنا داریم در این جلسات که به صورت منظم برگزار 
می شود به بحث و تبادل نظر بپردازیم.

وی گفت: در سازمان های بزرگ تسهیل گران نقش بسیار مهمی دارند؛ 
که هم با مدیران و هم با کارکنان در ارتباط هستند و کمک می کنند  چرا
مدیران در زمان موردنیاز از ابزارهایی نظیر نظام پیشنهادها، بهره مندی 

کافی داشته باشند.
افزایش و استمرار تولید با پیاده سازی نظام پیشنهادها

فتح اللهی افزود: پرداختن به چنین نظام هایی باعث افزایش و استمرار 
تولید می شود و تسهیل گران و دیگر مسئولین این نظام ها باید اهمیت، 
نقش و کاربرد آن را در سازمان  افزایش دهند. نظام پیشنهادها باید در 
فوالد مبارکه تقویت شود و کارکنان باید مشارکت بیشتری در این عرصه 

داشته باشند.
 سرانه ارائه پیشنهاد در سازمان های بزرگ جهانی در حدود 100 پیشنهاد 
در ماه است و در ایران نیز در برخی از صنایع تا 20 پیشنهاد در ماه نیز 

می رسد و این در حالی است که سرانه میانگین در کشور 1.5 است.
سرمایه های انسانی، رکن مهم هر سازمان

طالیی، معاون اسبق بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در این نشست 
اظهار کرد: معتقدم افراد در سازمان مهم ترین عامل هستند و تجهیزات، 
نظام ها، مدل ها، روش ها و... در مراتب بعدی قرار می گیرند. انسان ها 
همان موجوداتی هستند که خدا از روح خود  در  آن ها دمیده و به همین 
خاطر است که سرمایه های انسانی نقش بسیار مهمی در سازمان ها 

دارند.
وی گفت: حرکت های سازمانی باید با استفاده از همین سرمایه های 
انسانی پیشرفت کند. منشأ نظام پیشنهادها شناخت و کرامات انسانی 
است و باید به خوبی از این ثروت الهی بهره برد. به همین خاطر بسیاری 
از راه حل های سازمان با پیاده سازی همین نظام پیشنهادهای فوالد 

مبارکه به دست آمده است.
معاون اسبق بهره برداری فوالد مبارکه افزود: از همان ابتدا، مهندسی 
صنایع کار راه اندازی نظام پیشنهادها  را پیگیری کرد و مدیریت شرکت 
کید داشته است. بسیاری  همواره بر پیگیری جلسات نظام پیشنهادها تأ
از تغییرات و پروژه های معجزه آسایی که امروز در شرکت به بار نشسته از 

برکات اجرای همین نظام پیشنهادها   است.

یکـی از نکاتـی کـه بـه قـوی شـدن ایـن نظـام 
تعییـن تکلیـف  کمـک می کنـد پیگیـری و 
پیشـنهادات ارسال شـده از سـوی کارکنـان 
است. اجرای پیشـنهادات نیز یکی از نکات 
مهمی اسـت کـه بایـد مـورد توجه قـرار گیـرد؛ 
البته پیگیری این پیشـنهادات در این زمینه 

از سـوی تسـهیل گر بسـیار راهگشاسـت
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آمادگی ایران برای تأمین فناوری معدنی موردنیاز ونزوئال کو  است ایران آماده همکاری معدنی با کشورهای عضو ا

رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، 
در نشست کمیته صنعت، معدن و تجارت نهمین اجالس کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ونزوئال گفت: ایران برای تأمین 
فناوری معدنی موردنیاز ونزوئال آمادگی دارد. توسعه همکاری های 
معدنی در جهت افزایش تراز تجاری میان این دو کشور ضروری است. 
ایران در حوزه صنایع معدنی پیشرو است؛ ازاین رو ونزوئال می تواند 
تکنولوژی های موردنیاز خود در این حوزه را از ایران تأمین کند.

امیرحسین ُکمیلی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
کو )سازمان همکاری  در اجالس کارشناسان معدنی کشورهای عضو ا
اقتصادی( گفت: ایران برای همکاری و سرمایه گذاری مشترک با 
کتشاف، استخراج و فراوری های معدنی  کو در زمینه ا کشورهای عضو ا
و ایجاد شهرک های صنعتی مشترک آمادگی کامل دارد. سیاست قطعی 
کو یکی از  ایران، افزایش همکاری های منطقه ای است و سازمان ا
ظرفیت های خوب برای همکاری های منطقه ای محسوب می شود.

خـبــــــــــــــــــر            
خبـــــــر کوتاه

رکوردها به خودی خـود غرورآفریـن و حامل پیام های 
کارکنـان، افزایـش بهـره وری  بسـیاری نظیـر همـت واالی 
و  اقتصـادی  صرفه جویـی  انسـانی،  نیـروی  و  تجهیـزات 
اسـتفاده بهینه از منابع انرژی و سودآوری بیشـتر را به همراه 
دارنـد و این بـار در فوالد مبارکه همـه این دسـتاوردها با ثبت 

ترین عمر تاندیش به دست آمده است. رکورد باال
در متـن حاضـر چگونگـی بـه بـار نشسـتن ایـن دسـتاوردهای 

بـاارزش را از زبـان مسـئوالن ایـن حـوزه پـی می گیریـم.
کامران مرادی، مدیر ریخته گری مداوم

یکی از عوامل مؤثر در افزایش ظرفیت ریخته گری مداوم، تعداد 
ذوب ریخته شـده بـا یـک تاندیـش اسـت کـه باعـث بـاال رفتـن 
سکوئنس ماشین ریخته گری می شـود. عوامل مؤثر در افزایش 
زمان زیر ذوب تاندیش، به جرم نسـوز و قطعات ویژه به کاررفته 
در آن از یک سـو و از سـوی دیگر بـه بهره برداری صحیـح و کنترل 

و دقـت در فرایند ریخته گری وابسـته اسـت.
در خصوص تاندیش های 60 تنی مورداستفاده در ماشین های 
2 و 5 ریخته گـری طبـق دسـتورالعمل موجـود، زمـان زیـر ذوب 
کثـر 750 دقیقـه تعریـف شـده اسـت. همـکاران  تاندیـش حدا
ریخته گـری و نسـوز، طـی یـک فراینـد تدریجـی و بـا نظـارت و 
کنترل هـای مسـتمر، قبـل از اسـتارت ذوب و در حیـن تولیـد، به 
زمان هـای باالتـری نسـبت بـه اسـتاندارد تعریف شـده رسـیدند 
که آخرین رکورد در تاریـخ 13 آبان ماه با زمـان 1215 دقیقه یعنی 

بیـش از 20 سـاعت ریخته گـری مـداوم بـه دسـت آمـد.
کاهـش  کاهـش مصـارف و  مهم تریـن دسـتاورد ایـن رکـورد 
هزینه هاسـت کـه می توانـد بـه کاهـش بهـای تمام شـده اسـلب 
کلیـه  گـردد. دسـت یابی بـه ایـن رکـورد ارزشـمند را بـه  منجـر 
همـکاران شـاغل در ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم و 
واحـد نسـوز تبریـک عـرض می کنـم. امیـد اسـت در آینده شـاهد 

دسـت یابی بـه رکوردهـای ارزشـمند بیشـتری باشـیم.
محمدرضا صافی، کارشناس تولید ریخته گری  

 افزایـش زمـان زیـر ذوب هـر تاندیـش در ریخته گـری عـالوه 
کاهـش زمـان توقفـات بیـن  بـر افزایـش تولیـد و همچنیـن 
سـکوئنس ها، منجر بـه صرفه جویـی در مصـرف قطعـات ویژه و 

مـواد نسـوز نیـز می گـردد.
 یوسف شرافت، تکنسین تعمیرات نسوز

 رکـورد به دسـت آمده 1215 دقیقـه ریخته گـری مـداوم بـا یـک 
تاندیـش اسـت کـه بـر روی ماشـین 2 ریخته گـری کسـب شـد، 

ضمنـا آخریـن رکـورد در ایـن زمینـه 1160 دقیقـه بـوده اسـت.
کوروش شفیعی، کارشناس دفتر فنی نسوز

اسـتاندارد زمـان زیـر ذوب بـودن تاندیش هـای ماشـین 2 بـرای 
ریخته گـری بـا ایـن گـروه فـوالدی 750 دقیقـه تعییـن گردیـده 
کـه بـا تـالش و همـت تیم هـای کارشناسـی واحدهـای  اسـت 

مربوطـه ایـن زمـان رو بـه افزایـش اسـت.

 زمان ذوب در تاندیش ریخته گری مداوم 

فوالد مبارکه به ۱2۱5 دقیقه افزایش یافت

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، 
در نشست صمیمانه با فرزندان معزز شاهد شاغل در 
شرکت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۳7۰ شهید که 
در روز 25 آبان ماه سال ۶۱ در شهر شهیدپرور اصفهان تشییع شدند، 
گفت: نقل شده روزی که این شهدا را تشییع کردند، وقتی اولین نفرات 
از کاروان تشییع به همراه پیکر شهدا به گلستان شهدا رسید هنوز 
تعدادی از مردم به همراه پیکرهای شهدا، در میدان امام حاضر بودند 
که این نشان دهنده باشکوه بودن این مراسم است. امام خمینی )ره( 
نیز فرمودند: »شما در کجای دنیا می توانید جایی را مثل اصفهان پیدا 
کنید؟ همین چند روز پیش فقط در شهر اصفهان حدود ۳7۰ شهید را 
تشییع کردند. همین شهیدداده ها و داغدیده ها همچنان به خدمت 

خود به اسالم ادامه می دهند.«
کثری برای شکست مردم ایران فشار همه جانبه حدا

که با فشار  کرد: دشمن با تمام قوا در تالش است  وی خاطرنشان 
کثری، مردم ایران را به زانو درآورد، ولی امروز به لطف الهی  همه جانبه حدا
و به برکت خون شهدا آن قدر مقتدریم که دشمن جرئت حمله نظامی به 
کشور ما را ندارد، چون جوان هایی در زمان دفاع مقدس حماسه هایی 

مثال زدنی آفریدند.
مدیون خون شهدا هستیم

طیب نیا تصریح کرد: قلبا  اعتقاد داریم که مدیون شهدا هستیم و در 

همین راستا تالش خود را برای تکریم این عزیزان انجام می دهیم و بنا 
داریم بر مبنای قانون، شرایط عملکردی و زمینه های رشد همکاران را 

بهبود بخشیم.
فرزندان شاهد، رزمندگان خط مقدم جبهه صنعت باشند

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: انتظار ما از همه کارکنان 
به ویژه فرزندان شاهد شاغل در شرکت این است که  در یاری کردن 
مجموعه برای رسیدن به اهداف متعالی سازمان، در خط مقدم جبهه 
صنعت باشند. از این عزیزان به عنوان افرادی والیت مدار  انتظار می رود 
نگاهشان همین باشد. چون شهدا هم نگاهشان همین بود و در همین 
راه جان خود را  اهدا کردند. باید اعتقاد ما این باشد که وظایف سازمانی، 
گر نگاه همه ما در هر جایگاهی  مأموریتی از جانب خداوند برای ماست. ا

همین باشد، می توانیم سازمان و کشورمان را ارتقا ببخشیم. 
 ارزش انسان ها به سمت و جایگاهشان نیست

طیب نیا بیان کرد: ارزش انسان ها به ِسمت نیست. گاهی افرادی با پست 
و مقام باال اثر و یادی از خود به جا نگذاشته اند، ولی برخی از افراد که در 
سطوح پایین تر، با وجدان کاری وظایف خود را انجام می داده اند، هنوز 

هم یادشان در جمع مردم و همکارانشان وجود دارد.
وی گفت: در حمله سایبری یا در کسب رکوردهای متعدد اخیر، نقش های 
کارکنان با وجدان بر عهده داشتند؛ با تمام وجود  بزرگ را تک تک 
افتخارآفرینی کردند. این همان مسیری است که شهدا دنبال کردند. 

گر من شهید بشوم  به طور مثال، شهید خرازی هیچ وقت فکر نمی کرد ا
چه کسی جایگزین من می شود. به همین خاطر خودش وارد خط مقدم 
می شد و به دل دشمن می زد یا افرادی مثل شهید ستاری، شخصا برای 
تعمیر هواپیما در عرصه حاضر می شد. این نگاه باید در تک تک ما نهادینه 
شود. خانواده شهدا باید در این زمینه پیشگام باشند. همچنانکه شهید 
حسن تهرانی مقدم، پدر علم موشکی کشور می گوید: »فقط انسان های 
ضعیف به اندازه امکانات و مناصبشان کار می کنند«. به همین خاطر 

باید هرکاری که از دستمان برمی آید برای اعتالی سازمان انجام دهیم.
ضرورت جهاد در عرصه کار و تبیین

طیب نیا تصریح کرد: فرزندان شاهد باید کمک کنند مأموریت های 
کام بگذاریم. هم در حوزه  این مجموعه را انجام دهیم و دشمن را نا
فنی و هم در حوزه مقابله با جنگ رسانه، راه شهدا را ادامه دهید. رهبر 
انقالب فضای مجازی را بسیار مهم می دانند و بنده از شما می خواهم 
در این زمینه، سفیران موفقیت های این مجموعه و جهادگران عرصه 

تبیین باشید.
وی با بیان اینکه مجموعه فوالد مبارکه یکی از پایه های این انقالب و 
نظام است، گفت: امروز جبهه ما سنگر تولید است؛ بنابراین باید در هر 
مسئولیتی که هستیم، با اتخاذ روش، منش و روحیه شهدای گران قدر 
تمام تالش خود را برای پیروزی در این نبرد انجام دهیم. در این بین 

مسئولیت فرزندان شاهد به مراتب خطیرتر است. 

کارکنان جبهه تولید ادامه دهندگان راه شهدا هستند
مدیرعامل فوالد مبارکه:

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی  فوالد مبارکه از 25 آبان ماه
مدیر امور اداری شرکت فوالد مبارکه گفت: ثبت نام 
در آزمون استخدامی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه 25 آبان ماه آغاز 
و تا ساعت 2۴ روز پنج شنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۱ به مدت دو هفته ادامه 

خواهد داشت.
سید مهدی رضوی، مدیر امور اداری فوالد مبارکه با اشاره به برگزاری 
آزمون جذب و استخدام این شرکت در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: برگزاری آزمون استخدامی فوالد مبارکه برای جذب1103 نفر از 
جوانان واجد شرایط، لبیکی به منویات مقام معظم رهبری در خصوص 

اشتغال آفرینی است.
وی در ادامه افزود: تعداد نفراتی که قرار است از طریق برگزاری آزمون 
سال 1401، به تدریج طی سال های آتی جذب و استخدام فوالد مبارکه 
شوند، نسبت به آزمون های قبلی این شرکت و حتی نسبت به دیگر 

مجموعه های دولتی و خصوصی کشور کم  نظیر است.
مهلت دوهفته ای داوطلبان برای ثبت نام در آزمون

مدیر امور اداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به زمان بندی ثبت نام در 
آزمون استخدامی شرکت فوالد مبارکه اصفهان خاطرنشان کرد: انتظار 
 coursereg.iut.ac.ir می رود داوطلبان پس از مراجعه به وب سایت
جهت ثبت نام در این آزمون اطالعات خود را با کمال صداقت و دقت 
در فرم مربوطه قید فرمایند. کارت ورود به آزمون در تاریخ های 21 و 22 
آذرماه قابل دریافت است و آزمون در روزهای 24 و 25 آذرماه و اول و 
دوم دی ماه، براساس تعداد  ثبت نام کنندگان و متقاضیان در دانشگاه 

صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.
تعداد روزهای برگزاری آزمون به میزان ثبت نام کنندگان 

بستگی دارد
حجم  به  آزمون  برگزاری  روزهای  تعداد  اینکه  بیان  با  رضوی 
ثبت نام کنندگان بستگی خواهد داشت، ادامه داد: اطالعات نهایی زمان 
و مکان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبان قید خواهد شد.
وی تصریح کرد: با توجه به میزان ثبت نام کنندگان در آزمون های قبلی، 
پیش بینی می شود در مدت زمان تعیین شده چند ده هزار نفر برای 
شرکت در این آزمون نیز ثبت نام کنند؛ اما علی رغم تمایل شرکت به فراهم 
شدن زمینه اشتغال جوانان کشور، طبیعی است که به دلیل محدودیت 
ظرفیت استخدام، بخشی از داوطلبان شرکت در آزمون جزو واجدین 

شرایط قرار نخواهند گرفت.
هیچ گونه تغییری در شرایط ثبت نام کنندگان اعمال نمی شود

کید کرد: به دلیل انتشار رسمی  مدیر امور اداری شرکت فوالد مبارکه تأ

اطالعیه جذب و استخدام فوالد مبارکه در سراسر کشور، تضمین سالمت 
برگزاری آزمون و عدم ایجاد هرگونه ابهام، امکان هیچ گونه تغییری در 
شرایط ثبت نام کنندگان وجود نخواهد داشت که البته در دوره های 

کم بوده است. گذشته نیز همین شرایط حا
زمان شروع به کار پذیرفته شدگان متغیر است

رضوی بیان داشت: همان گونه که در اطالعیه جذب نیروی انسانی فوالد 
مبارکه صراحتا اعالم شده، این شرکت به منظور تأمین نیروی انسانی 
موردنیاز خود طی سال های آینده اقدام به برگزاری این آزمون می کند و 
لزوما همه شرکت کنندگان در یک بازه زمانی کوتاه در فوالد مبارکه شروع 
به کار نخواهند کرد، بلکه به تدریج، برحسب بهره برداری از طرح های 
توسعه، نیاز واحدهای مختلف و زمان بازنشستگی شاغلین این شرکت، 

از سال آینده و پس از آن جذب خواهند شد.
وی با بیان اینکه اطالعیه قبلی جذب و استخدام فوالد مبارکه در سال 98 
منتشر شد، اضافه کرد: به واسطه وجود محدودیت های کرونایی، زمان 
برگزاری آزمون قبلی به شهریورماه سال 99 موکول شد؛ آزمون استخدامی 
فوالد مبارکه پیش از سال 99، در سال 95 و قبل تر از آن در سال 92 برگزار 
کنون به طور میانگین هر 3 سال  شده بود و می توان گفت که این آزمون تا

یک بار برگزار شده است.
تعیین شرایط براساس نیازسنجی های داخلی شرکت

رضوی با بیان اینکه رشته های تحصیلی، تعداد نفرات موردنیاز 
و جنسیت اعالم شده در اطالعیه، بستگی به اعالم نیاز   واحدها  و 
مقتضیات شغلی شرکت داشته است، یادآور شد: تسهیالت سنی 
اعطاشده در اطالعیه به گونه ای پیش بینی شده که در کنار امکان 
مشارکت هرچه بیشتر داوطلبان، الزامات کار در محیط و مشاغل سخت 

صنعتی نیز در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به شرایط پذیرش مدارک تحصیلی افرادی که در مقطع 
تحصیلی پایین تر از مدرک خود در آزمون شرکت می کنند، ادامه داد: در 
صورت استخدام افراد دارای مدرک تحصیلی در مقاطع باالتر از دیپلم 
و لیسانس، هرگونه درخواست مرتبط با پذیرش مدرک تحصیلی باالتر 
فرد طی زمان اشتغال تا 7 سال امکان پذیر نیست و پس از این مدت تابع 
ضوابط و مقررات شرکت خواهد بود که قبل از استخدام، در این خصوص 

تعهد محضری از داوطلبان اخذ خواهد شد.
شرایط ثبت نام شاغالن و پیمانکاران فوالد مبارکه در آزمون

کید کرد: در گروه امتحانی رده اپراتوری، نمره کتبی کارکنان  رضوی تأ
شاغل در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت فوالد مبارکه 
که در زمان برگزاری آزمون در داخل فنس فوالد مبارکه اشتغال به کار 

دارند، با ضریب 1/15 و برای ایثارگران و فرزندان شهدا، جانبازان، 
آزادگان و رزمندگان شاغل در این شرکت ها با ضریب 1/20 محاسبه 
شده و در صورت قرار گرفتن در حدنصاب، به مرحله بعد راه می یابند.

وی در ادامه اظهار داشت: در هفته جاری اطالعیه ای اختصاصی 
نیز برای شاغالن دارای مدرک دوم فوالد مبارکه که جهت رتبه بندی 
و ارتقای شغلی متقاضی ثبت نام در این آزمون هستند، منتشر 

خواهد شد.
تغییر ضابطه مدت خدمت سربازی نسبت به 

آزمون های قبلی
مدیر امور اداری شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: در شرایط آزمون های 
قبلی استخدام، مدت خدمت سربازی انجام شده در تسهیالت سنی 
افراد مورد محاسبه قرار می گرفت؛ اما در آزمون سال 1399  و آزمون 
جاری برای پیشگیری از برخی مشکالت، این ضابطه تغییر پیدا 
ج  کرد و کل مدت قانونی خدمت سربازی )24 ماه( با شرایط مندر
در اطالعیه استخدامی برای متقاضیان در نظر گرفته شده که با دارا 
بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت های دائم غیرپزشکی مشمول 

این تسهیالت خواهند شد.
وی با اشاره به منابع درسی این آزمون ابراز داشت: مفاد آزمون در 
مقاطع کارشناسی و دیپلم به ترتیب در جداول شماره 3 و 4 اطالعیه 

قید شده است.
پایگاه اطالع رسانی فوالد مبارکه و سامانه برگزاری آزمون 

به عنوان مرجع اطالع رسانی
رضوی با بیان اینکه نمونه سؤاالتی که به عنوان سؤاالت آزمون های 
قبلی شرکت فوالد مبارکه در اینترنت منتشر شده به هیچ عنوان مورد 
تأیید ما نیست، خاطرنشان کرد: متأسفانه طی روزهای گذشته 
شایعات مختلفی در فضای مجازی مبنی بر لغو و یا تغییر و تحول در 
شرایط ثبت نام در این آزمون استخدامی مطرح شده است که به هیچ 
عنوان مورد تأیید فوالد مبارکه نیست و داوطلبان باید توجه داشته 
باشند که در این خصوص مرجع اطالع رسانی آزمون استخدامی 
این شرکت صرفا سامانه برگزاری آزمون، پایگاه اطالع رسانی رسمی 
فوالد مبارکه خواهد بود و پس از شروع فرایند ثبت نام، داوطلبان 
گاهی از اطالعیه ها و نتایج مراحل  باید در طول فرایند جذب، جهت آ
مختلف و تغییرات احتمالی به صورت مستمر به سامانه برگزاری 
آزمون، به نشانی coursereg.iut.ac.ir مراجعه کنند. مسئولیت 
عدم اطالع از نتایج مراحل، جزئیات یا تغییرات احتمالی به عهده 

داوطلبان خواهد بود.

مدیر امور اداری فوالد مبارکه خبر داد:

سید مهدی رضوی
 مدیر امور اداری

دست یابی به ثبت باالترین رکورد عمر تاندیش؛

وعده افزایش تولید فوالد از

 ۴5 به 7۱ میلیون تن

رئیس انجمن سنگ آهن با وعده افزایش ظرفیت 
تولید فوالد از ۴5 به 7۱ میلیون تن، مهم ترین مشکالت 

شرکت های این صنعت را اعالم کرد.
کبریان رئیس انجمن سنگ آهن با بیان اینکه  مهرداد ا
فعال نیاز بازار به سنگ آهن با تولید 100 میلیون تن تأمین 
می شود، گفت: ظرفیت تولید فوالد 45 میلیون تن است 
که با برنامه ریزی های انجام شده به 71 میلیون تن خواهد 
رسید. البته افزایش چنین ظرفیتی به ایجاد زیرساخت، 
افزایش تولید مواد اولیه و انرژی نیاز دارد که با چالش هایی 

روبه رو است.
وی افزود: در زنجیره تأمین، بخشی از حلقه بیش از توان 
ظرفیت تولید و بخشی هم کم توان است؛ بنابراین میزان 
تولید در همه زنجیره ها یکسان نیست و این امر به مشکلی 
اساسی تبدیل شده است. مشکل دیگر، کوچک شدن بازار 
مصرف به خصوص فوالد است که عالوه بر تحریم، با نبود 
زیرساخت گاز و برق و در نتیجه کاهش صادرات مواجه است.
کبریان ادامه داد: قیمت گذاری دستوری از دیگر مشکالت  ا
صنعت فوالد بوده و منجر به زیاندهی شرکت ها شده و برای 
جبران این زیان به تعیین درست سازوکار عرضه و تقاضا، 
شرایط بازار، هزینه تمام شده معادن و مسائل اقتصادی و 

تورم نیاز است.
           منبع: خبرگزاری موج

امـروز جبهـه مـا سـنگر تولیـد اسـت؛ بنابرایـن 
بایـد در هـر مسـئولیتی کـه هسـتیم، بـا اتخـاذ 
روش، منش و روحیه شهدای گران قدر تمام 
تالش خود را برای پیروزی در این نبرد انجام 
دهیم. در این بین مسئولیت فرزندان شاهد 

به مراتـب خطیرتر اسـت
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محمدرضا برهمند رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
خراسان رضوی گفت: یک سرمایه گذار اهل روسیه برای احداث پایانه 
تخصصی ریلی جابه جایی زغال سنگ و کود شیمیایی با منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس این استان قرارداد منعقد کرده است. ارزش قرارداد 
احداث این  بارانداز ریلی به مساحت ۲۶ هکتار، معادل ۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریال است و در حال حاضر عالوه بر خرید زمین، برخی تجهیزات 
از سوی این سرمایه گذار روس از طرف ایرانی خریداری شده است.

جعفر رفعیان، معاون بهره برداری گل گهر با اشاره به برنامه این شرکت تا 
پایان سال ۱۴۰۱ گفت: استخراج بالغ بر ۸ میلیون تن سنگ آهن از معدن 
شماره یک، ۱۶ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن و ۱۲ میلیون تن گندله 
تولیدی از برنامه های ماست. در اهداف جزئی تر بهبود در حوزه معدن، 
فراوری و گندله سازی را در دستور کار داریم که شامل نوسازی ناوگان 
ماشین آالت معدنی، بهبود کیفیت محصول خط ۴ و خطوط ۵، ۶ و ۷ 
کنسانتره و افزایش ظرفیت تولید گندله  و ارتقای کیفیت محصول است.

 خـبــــــــــــــــــر      

انعقاد قرارداد احداث پایانه جابه جایی زغال سنگ 
در سرخس ایران با روسیه  کیفیت در راستای استراتژی گل گهر تولید با

بومی سازی و دست یابی به دانش فنی 

ساخت بلوک باالنس تاندم میل نورد سرد

تجهیز بلوک باالنس واحد تاندم میل نورد سرد که از 
اقالم مورد تحریم و اساسی این واحد بود، برای نخستین بار با 
همت و تالش کارشناسان شرکت فوالد مبارکه و با همکاری 
مورد  و  شد  بومی سازی  داخلی  سازنده  شرکت های 

بهره برداری قرار گرفت.
مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: 
با توجه به حساسیت و اهمیت قطعه باالنس که در تأمین آن 
با تحریم مواجه بودیم و تحقق هرچه بیشتر نهضت بومی سازی 
در شرکت، فرایند بومی سازی این قطعه از دی ماه سال گذشته 
با تالش و همت کارشناسان فوالد و شرکت های سازنده داخلی 

آغاز شد.
محسن استکی با اشاره به اهمیت دست یابی به دانش فنی 
این تجهیز مهم ادامه داد: پس از عملیات ساخت، مراحل 
تست و اصالحات مختلف در خط تولید به خوبی انجام شد و 
خوشبختانه نتایج بسیار خوبی به همراه داشت و درواقع دانش 

ساخت این قطعه توسط سازنده داخلی به دست آمد.
کبری رئیس خط تاندم میل نورد  در همین زمینه، مرتضی ا
سرد با بیان اینکه قطعه مذکور از قطعات استراتژیک و حساس 
واحد تاندم میل است و در فرایند اصلی نورد نقش بسیار مهمی 
دارد تصریح کرد: این تجهیز که در کمیت و کیفیت تولید نقش 
بی بدیلی دارد، عمال بعد از گذشت 30 سال از راه اندازی خط 
تولید، به دلیل کارکرد و تعمیرات زیاد، از چرخه تولید خارج  شده 

و امکان تهیه قطعه یدکی آن نیز وجود نداشت.
به گفته رئیس خط تاندم میل نورد سرد، بومی سازی بلوک 
باالنس با توجه به موارد مذکور ریسک زیادی به همراه داشت، 
ولی با تالش و همت کارشناسان فوالد و شرکت های داخلی، 
بعد از ساخت قطعه و اصالح آن در چند مرحله و همچنین تست 
اولیه و عملیاتی آن، در خط تولید نصب شد و به خوبی در حال 

بهره برداری است و نتایج مورد انتظار محقق شده است.
وی کسب دانش فنی ساخت این تجهیز بسیار مهم را ازجمله 
دستاوردهای اعتماد به توان متخصصان شرکت و شرکت های 
سازنده داخلی دانست و گفت: با توجه به اینکه ساخت قطعه 
ح  کشورهای مطر بلوک باالنس واحدهای نورد در انحصار 
اروپایی است و همچنین باوجود حساسیت و تأثیر مستقیم 
قطعه موردنظر در کیفیت محصول تاندم میل، زنجیره تأمین 
کارشناسان  و ساخت قطعات یدکی، توانستیم با همکاری 
متخصص فوالد مبارکه و با تکیه بر توان سازندگان داخلی کاالی 
موردنظر را به صورت صد درصد بومی سازی کنیم. همکاری و 
همدلی متخصصان کشور در جهت رفع نیاز واحد و خودکفایی 
در ساخت این گونه قطعات که در زمره قطعات تحریمی است، 
برگ زرین دیگری بر دیوان افتخارات بومی سازی قطعات یدکی 

شرکت فوالد مبارکه افزود.
سعید ایرانپور، تکنسین بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات 
فوالد مبارکه نیز در تشریح فرایند بومی سازی بلوک باالنس اظهار 
داشت: با توجه به نیاز واحد و پس از صدور پیشنهاد بومی سازی 
بلوک باالنس های خط تاندم میل نورد سرد، با شرکت های 
توانمند در زمینه ساخت تجهیزات هیدرولیک حساس که در 
فهرست تأمین کنندگان شرکت فوالد مبارکه حضور داشتند، 
جلسات فنی جهت بررسی ابعاد مختلف پروژه برگزار شد و پس از 
اعالم آمادگی شرکت های مذکور، طی تشریفات قانونی، استعالم 
سفارش به شرکت برنده استعالم ابالغ گردید. در طول مدت این 
عملیات که حدود 8 ماه به طول انجامید، فرایند بومی سازی 
و ساخت تحت کنترل و پایش واحد بومی سازی و واحد کنترل 

کیفی و کارشناسان فنی ناحیه قرار داشت.
 وی صرفه جویی اقتصادی برای فوالد مبارکه، جلوگیری از خروج 
مقادیر قابل توجهی ارز از کشور، اعتماد فزاینده به توان ساخت 
داخل و دست یابی به دانش فنی ساخت را از دستاوردهای مهم 
بومی سازی بلوک باالنس های خط تاندم سیل نورد سرد برشمرد 
و گفت: به ازای بومی سازی هر  تجهیز    حدود 190 میلیون تومان 

صرفه جویی اقتصادی حاصل شده است.
محسن استکی مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه در پایان از 
حمایت مدیریت ناحیه و همکاری واحد تاندم میل، دفتر فنی 
تعمیرات نورد سرد، تعمیرات تخصصی ناحیه، واحد بومی سازی، 
خرید قطعات یدکی، واحد کنترل کیفی و شرکت سازنده داخلی 

سداد حدید پایا صمیمانه قدردانی کرد.

نقش آفرینی به موقع و مؤثر آتش نشانان فوالد مبارکه
در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت با اطفای  یک حریق گسترده در  شهرک صنعتی مبارکه انجام شد؛

در پی وقوع حریق در شرکت آراد صنعت ماهان و 
درخواست امداد از سوی مدیریت بحران استانداری 
مبارکه فوالد  مدیرعامل  کید  تأ با   اصفهان، 

 28 نفر از آتش نشانان بلندهمت شرکت فوالد مبارکه با بهره گیری 
از پیشرفته ترین تجهیزات آتش نشانی به یاری حادثه دیدگان 

شتافتند.
حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد 
مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: عملیات اطفای حریق شرکت آراد 
صنعت ماهان شهرک صنعتی مبارکه در راستای عمل به مسئولیت های 

اجتماعی شرکت انجام شد.
وی با بیان اینکه کمک به شهروندان عزیز شهرهای هم جوار از ابتدای 
دوران ساخت شرکت در دستور کار بوده افزود: شرکت فوالد مبارکه 
پیش ازاین نیز هنگام بروز حوادث و بالیای طبیعی و غیرمترقبه در 
منطقه و کشور با حضور به موقع و مؤثر خود به یاری هم وطنان شتافته 

و نقش آفرینی کرده است.
کیــد  مدرســی فر خاطرنشــان کــرد: در حادثــه مذکــور نیــز بنــا بــر تأ
مدیریــت ارشــد شــرکت همــکاران بــا تمام تــالش خــود و بــا اســتفاده از 
امکانــات موجــود کــه از پیشــرفته ترین تجهیــزات آتش نشــانی اســت 
در میــدان حاضــر شــدند و بــا همــکاری ســایر ایســتگاه های هم جــوار 
توانســتند این حریــق را پیــش از آنکه به ســایر ســوله ها و شــرکت های 

هم جــوار ســرایت کنــد، مهــار و به طــور کامــل خامــوش کننــد.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه با اشاره 
به اهمیت نقش آفرینی فوالد مبارکه هنگام بروز حوادث در هم جوار 
شرکت خاطرنشان کرد: همگرایی صنعت با جامعه با نگرش توسعه 
پایدار و صیانت از منابع، افزایش رضایتمندی اجتماع از شرکت در کنار 
ارتقای ارتباط اثربخش با جامعه از رئوس مأموریت های شرکت در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی است و بنابر راهبردهای کالن مدیریت شرکت، 
همواره تالش شده است به عنوان شهروند شرکتی مسئولیت پذیر برای 

خلق ارزش در جامعه اقدام شود.
عملیات اطفای حریق با محوریت خودروهای آتش نشانی 

فوالد مبارکه
در همین زمینه جواد کیانی رئیس آتش نشانی فوالد مبارکه افزود: پیرو 
درخواست امداد از مدیریت بحران استانداری اصفهان در ساعت 10:12 
روز یکشنبه 22 آبان ماه سال 1401 در فاز اول امدادرسانی دو دستگاه 
خودرو آتش نشانی شرکت فوالد مبارکه شامل یک دستگاه خودرو با 
قابلیت ساخت فوم و یک دستگاه خودرو اطفایی خاموش کننده فوق 
مدرن و خودرو فرماندهی آتش نشانی به همراه 7 نفر نیرو به محل شهرک 

صنعتی مبارکه اعزام شدند.
پس از رسیدن خودروهای آتش نشانی و امدادی از سایر ایستگاه ها و 
خودروها و تجهیزات و مکانیسم های اعزامی از فوالد مبارکه عملیات 

اطفای حریق با محوریت خودروهای فوالد مبارکه و با همراهی سایر 
کز آتش نشانی منطقه هم جوار از چهار  خودروهای اعزامی از سایر مرا
جهت به منظور کنترل حریق اصلی، پیشگیری از انفجار یخچال صنعتی 
و مخازن اسیدسولفوریک و همچنین حفاظت از شرکت های مجاور 
با اتصال شیلنگ های آتش نشانی و استفاده از نازل های پیشرفته و 
مانیتورهای خودرو آتش نشانی توسط همکاران آتش نشانی ادامه 

پیدا کرد.
کنترل حریق 9۰ درصد حریق اصلی پس از ۴ ساعت 

عملیات سخت
سید محمدرضا انگشترساز اصفهانی سرپرست آتش نشانی نیز در 
تشریح جزئیات بیشتر این حادثه گفت: پس از 4 ساعت عملیات سخت 
آتش نشانی حریق اصلی تا 90 درصد کنترل شد و لکه گیری و اطفای کامل 
با استقرار خودروهای آتش نشانی فوالد مبارکه در سه جبهه جنوبی، غربی 
و شمالی و پشتیبانی سایر خودروها توسط تانکر آب رسان آتش نشانی 
ادامه یافت. در نهایت پس از 2 ساعت عملیات لکه گیری حریق به میزان 
قابل توجهی کنترل شد و با تشکیل جلسه مدیریت بحران در محل حادثه 
و اعالم پایان عملیات یکی از خودروهای آتش نشانی به همراه 4 نفر از 
همکاران آتش نشان به درخواست مدیریت بحران استانداری اصفهان 
تا ساعت 17 روز بعد )دوشنبه 23 آبان( به منظور کنترل کامل و پیشگیری 
از شکل گیری مجدد کانون حریق در ضلع جنوبی محل حریق مستقر و 

عملیات اطفا و لکه گیری را تا پایان کامل ادامه دادند.
وی افزود مکانیسم ها و تجهیزات اعزام شده به محل حریق عبارت اند از:

1- خودرو پیکاپ فرماندهی یک دستگاه؛
2- خودرو اطفای حریق با قابلیت ساخت فوم 3 دستگاه که یکی از 

خودروها از مرکز آتش نشانی فوالد سبا اعزام شده بود؛
3- خودرو اطفائی خاموش کننده فوق مدرن BIVERSAL یک دستگاه؛

4- خودرو تانکر آب رسان آتش نشانی یک دستگاه؛
5- تانکر آب رسان 6 دستگاه؛

6- خودرو بنز سبک پشتیبانی آتش نشانی 1 دستگاه؛
7- کامیونت حامل 10 هزار لیتر فوم اطفای  حریق 1 دستگاه؛

8- سکوی ثابت اطفا حریق توتال    1 دستگاه.
سرپرست آتش نشانی فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود ضمن 
ابراز خرسندی از این که خوشبختانه در جریان  این آتش سوزی هیچ 
فردی  آسیب ندید،  میزان تقریبی آب تخلیه شده را حدود 200 هزار لیتر و  
فوم مکانیکی اطفای حریق را به میزان 10 هزار لیتر اعالم و اظهار داشت: 
نیروی انسانی اعزام شده به محل حریق شامل سرپرست آتش نشانی، 
شیفت فورمن، تکنسین و آتش نشان از شرکت فوالد مبارکه و مجتمع 
فوالد سبا به تعداد 28 نفر بودند و به میزان 206 نفر ساعت در این 
عملیات سخت و حساس ایفای نقش کردند که صمیمانه از ایشان 

قدردانی می نماییم.

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

یابی  عملکرد یابی و  ارز آغاز فرایند خودارز
 کارکنان فوالد مبارکه

فرایند ارزیابی و خودارزیابی کارکنان فوالد مبارکه در 
شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ آغاز شد.

ابراهیم کاظمی مدیر آموزش و توسعه سرمایه انسانی 
ضمن اعالم این خبر گفت: مدیریت عملکرد، رویکردی راهبردی در 

راستای توسعه سرمایه انسانی و پایداری سازمانی است.
وی با اشاره به اینکه مدیریت عملکرد یک فرایند استراتژیک و یکپارچه 
است که با بهبود عملکرد کارکنان و توسعه قابلیت های فردی و گروهی، 
موفقیت پایدار سازمان را تضمین می کند، ادامه داد: این فرایند با تغییر 
پارادایم از ارزیابی عملکرد ساالنه به مکالمات مستمر عملکردی و بر 
اساس چهار گام اصلی تشکیل شده است: 1- برنامه ریزی و هدف گذاری 
عملکرد؛ 2- مربیگری و هدایت عملکرد؛ 3- ارزیابی و تحلیل عملکرد؛ 

4- تهیه برنامه توسعه. 
سیستم مدیریت عملکرد با هدف ترویج فرهنگ کار و تولید مؤثر در 
سازمان، شناسایی فرصت های رشد و توانمندسازی کارکنان، توسعه 
مهارت های ارتباطی و مربیگری مدیران و زمینه سازی برای تحقق سایر 
رویکردهای توسعه ای در شرکت فوالد مبارکه استقرار یافته و در مسیر 

دست یابی به سطوح باالی عملکردی در حرکت است.
درک درست کارکنان از نقش خود در موفقیت های 

سازمان
در همین زمینه رئیس بهبود عملکرد و برنامه ریزی آموزش فوالد مبارکه 
گفت: ارزیابی عملکرد گفتمان محور، این اطمینان را به سرپرستان 
می دهد که همه کارکنان نقش خود در موفقیت سازمان را به درستی 

درک کرده اند.
به گفته مهدی دهقان، ارزیابی عملکرد به معنی ارزیابی مداوم و ارائه 

بازخـورد بـه تک تـک کارکنـان در خصـوص نقش هـا و مسـئولیت های 
آن هاسـت. در ایـن فراینـد کارکنـان بایـد درک درسـتی از وظایـف خـود 
و انتظاراتـی کـه از آن هـا مـی رود داشـته باشـند و درعین حـال نیازهـای 
توسـعه فردی متناسـب بـا وظایفشـان شناسـایی و برنامه ریزی شـود. 
گاهـی نیازمنـد جاری سـازی رویکـرد  کارکنـان بـه ایـن آ دسـت یابی 
گفتمان مؤثـر و رودررو در سـازمان اسـت. یک سیسـتم ارزیابی عملکرد 
گفتمان محـور به مدیـران کمک می کنـد انتظـارات خـود را از کارمندان 
به طور دقیق و شـفاف به آن ها منتقل نمایند و اطمینان حاصل کنند 
کـه همـه آن هـا معنـای موفقیـت را در موقعیـت فعلـی خـود به درسـتی 

درک کرده انـد.
وی تصریح کرد: واحد آموزش و توسعه سرمایه انسانی در سال جاری 
در راستای استقرار سیستم ارزیابی عملکرد گفتمان محور، رویدادهای 
مطلوبی ازجمله دوره های کوچینگ مدیران، توانمندسازی کوچ های 
عملکرد به صورت پایلوت در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و 
همچنین رویداد کافه گفتگو با رویکرد گفتمان همدالنه و رودرروی 
کارکنان با مدیریت را برگزار کرد. طراحی و استقرار مدل ارزیابی عملکرد 
رهبران )مدیران، رؤسا و سرپرستان( برای اولین بار با هدف ارزیابی و 

توسعه سرمایه مدیریتی شرکت طراحی و استقرار یافت.
بررسی میزان تحقق اهداف و انتظارات رفتاری، شناسایی 

شکاف عملکردی و طراحی برنامه توسعه ای برای پوشش این 
شکاف

کارشناس بهبود عملکرد و برنامه ریزی آموزش هم دراین باره عنوان 
کرد: ثبت وقایع حساس عملکردی کاهش چشمگیر خطاهای ارزیابی 

عملکرد کارکنان را به دنبال دارد.

سمیرا فتاحیان خاطرنشان کرد: فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان با هدف 
بررسی میزان تحقق اهداف و انتظارات رفتاری، شناسایی شکاف 
عملکردی و طراحی برنامه توسعه ای برای پوشش این شکاف همانند 
دوره گذشته از ابتدای آذرماه در دو مرحله به شرح ذیل انجام می شود.
۱-خودارزیابی: در این فرایند مسئولیت سنجش سطح عملکرد کارکنان 
گذار می شود. انجام  در هریک از شاخص های ارزیابی به خود فرد وا
صحیح این مرحله می تواند دیدگاه فرد نسبت به عملکرد خود را به طور 
مناسبی برای مسئول مستقیم شفاف سازد و آغاز خوبی برای برگزاری 
جلسه پایان دوره ارزیابی گفتمان محور مهیا نماید. فرم خودارزیابی 
از تاریخ 1401/09/01 تا 1401/09/14 جهت تکمیل در سیستم پرتال 

کارکنان در دسترس همکاران قرار می گیرد.
2-ارزیابی عملکرد توسط مسئول مستقیم: در این فرایند، مسئولین 
کارکنان خود را براساس شاخص های  گذشته  عملکرد شش ماه 
مربوطه مورد ارزیابی قرار می دهند. این فرم نیز از تاریخ 1401/09/15 
تا 1401/10/15 جهت انجام ارزیابی در سیستم IS-SUIT در دسترس 

مسئولین محترم قرار می گیرد.
کارشناس بهبود عملکرد و برنامه ریزی آموزش در خاتمه خاطرنشان 
کرد: به منظور کاهش خطاهای ارزیابی، نمره ارزیابی عملکرد دوره قبل، 
کارنامه آموزشی فرد و تاریخچه وقایع حساس عملکردی ثبت شده 
برای فرد در فرم ارزیابی در اختیار مسئول مستقیم قرار می گیرد. در این 
میان وقایع حساس عملکردی نقش بسزایی در افزایش روایی و کاهش 
احتمال بروز خطای ارزیابی دارد. ویژگی دیگر این سیستم، امکان ثبت 
نیازسنجی عملکردی براساس ارزیابی صورت گرفته توسط مسئول 

مستقیم است.

ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعه سرمایه انسانی

مهدی دهقان ، رئیس بهبود عملکرد و برنامه ریزی آموزش

سمیرا فتاحیان، کارشناس بهبود عملکرد و برنامه ریزی آموزش
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 عرضه فوالد در نیمه نخست امسال 

در بورس کاال دو برابر شد

رشد ۳۰ درصدی سود صنایع معدنی با کاهش اختالف دالر 
نیمایی و آزاد

مشارکت »ومعادن« در اجرای ۶۰ پروژه 
به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان

توسعه  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل  سعدمحمدی  اردشیر  دکتر 
شرکت  یک  این  از  پیش  که  »ومعادن«  کرد:  اظهار  فلزات  و  معادن 
سرمایه گذاری در سهام بود، در دوره جدید فعالیت خود به یک شرکت 
سرمایه گذاری عملیاتی تبدیل شده و ۷ پروژه از ۴۸ پروژه »گروه پیشرانان 
در  شرکت  این  می شود.  اجرایی  »ومعادن«  توسط  ایران«  پیشرفت 
اجرای ۶۰ پروژه به ارزش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مشارکت دارد و سهم 
این شرکت از این سرمایه گذاری ها مستقیمًا  ۷۰ هزار میلیارد تومان است.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی 
که اختالف قیمت نرخ دالر نیمایی و آزاد  گفت: به هر میزانی  ایران 
کند، به همان میزان حاشیه سود خالص شرکت های  کاهش پیدا 
این  رفع  صورت  در  و  می کند  پیدا  افزایش  معدنی  حوزه  در  فعال 
چالش ها می توان برآورد افزایش سودآوری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی 
معدنی  صنایع  کشور،  فعلی  شرایط  در  داشت.  شرکت ها  برای  را 
می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد.

خبـــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

وزیر صنعت، معدن و تجارت از عرضه دوبرابری فوالد در 
بورس کاال در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته خبر داد.
 به گزارش دنیای معدن، سید رضا فاطمی امین، در نشست 
هم اندیشی با تشکل ها و انجمن های فعال در بخش صنعت، 
معدن و تجارت افزود: اصرار وزارت صمت بر این است که همه 
زنجیره فوالد به بورس کاال بیایند و به عرضه محصوالت خود 

بپردازند.
وی به قیمت گذاری دستوری خودروها در سال های گذشته 
اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر شاهد فشار شورای رقابت 
و الزام قیمت گذاری دستوری بودیم که تبعات خوبی به دنبال 
ج  نداشت و سال گذشته برای نخستین بار از این وضعیت خار

شدیم.
فاطمی امین، حضور انجمن ها و تشکل های مختلف در این 
جلسه را مثبت برشمرد که منجر به فهم مشترک از کل صنعت 

می شود.
وی ادامه داد: مباحثی همچون نقشه راه کالن صنعتی کشور 
باید در چنین جمع هایی که شاهد تنوع رشته فعالیت ها هستیم 
مطرح شود و در این راستا باید برای هر رشته فعالیت یک برنامه 
مشخص و دقیق با جزئیات داشته باشیم و در غیر این صورت در 

حد کلی گویی و کلی نگری باقی خواهیم ماند.
کید بر اینکه موضوع ماشین سازی برای  وزیر صمت در ادامه با تأ
این وزارتخانه از اهمیت زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: 
سال گذشته برای نخستین بار معاونت ماشین آالت و تجهیزات 

در وزارتخانه تشکیل شد.
فاطمی امین گفت: در راستای نقشه راه صنعتی، برگزاری جلسه و 
نشست  با تک تک تشکل ها را آغاز کردیم و در صنعت ماشین سازی 
نیز جلساتی با صنعت تجهیزات پزشکی، راه سازی و ماشین آالت 

کشاورزی برگزار شده است.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت:

با حضور فوالد مبارکه در کنار خود، بر چالش ها فائق خواهیم آمد

ایمان ســلیمانی، مدیر واحد عملیات شــرکت فوالد 
سفیددشــت ،   در گفت وگــو بــا برنامــه رادیــو فــوالد از 
فعالیت هــای ایــن واحــد ســخن گفــت. ماحصــل این 

ــد: ــه می خوانی ــو را در ادام گفت وگ

به طور مختصر مجتمع فوالد سفیددشت را معرفی فرمایید.
شرکت فوالد سفیددشت یکی از 7 طرح استانی است که در سال 1386 با 
یک واحد احیا مستقیم و یک واحد فوالدسازی در نظر گرفته شده بود. 
به دلیل معطل ماندن پروژه و عدم تخصیص بودجه کافی، 65 درصد 
گذار شد. در ادامه با اتکا به تجربه،  سهام این شرکت به فوالد مبارکه وا
دانش فنی، سرمایه گذاری و پیگیری های شرکت فوالد مبارکه، واحد 
احیا مستقیم این پروژه با ظرفیت 800 هزار تن آهن اسفنجی به عنوان 
ح استانی در سال 1395 به بهره برداری رسید. در  ح از 7 طر اولین طر
کنار واحد احیا، واحد فوالدسازی کوره قوس الکتریکی EIL, LF هم با 
ظرفیت 800 هزار تن در سفیددشت پیش بینی شده که این پروژه در 
حال حاضر، 93 درصد پیشرفت دارد و انتظار می رود تا پایان سال جاری 

وارد فاز بهره برداری شود.
در حال حاضر به طور مستقیم چند نفر در فوالد سفیددشت 

مشغول به کار هستند؟
نیروهای امانی شرکت 210 نفر و پیمانکارانی که در پروژه های بهره برداری 
و نگهداری تعمیرات به ما کمک می کنند نیز  250 نفر هستند. حدود 400 

نفر هم در  اجرای پروژه فوالدسازی مشغول به کار هستند.

مهم ترین برنامه های در حال اجرای فوالد سفیددشت در 
سال ۱۴۰۱ کدام اند؟

در ابتدای سال 1401، اهداف اصلی شرکت در قالب 7 هدف تدوین و 
اجرایی شد. اولین هدف ارتقای فرایندهای ایمنی و حفظ محیط زیست 
کنون موفق شدیم بدون حادثه فعالیت های  بود که خوشبختانه تا
جاری را انجام دهیم. در راستای بهبود فرایندهای زیست محیطی نیز 
اضافه کردن دو غبارگیر با ظرفیت 92 و 32 هزار مترمکعب در حال پیگیری 
و اجراست. علی رغم محدودیت های انرژی، مدت 2 سال است که میزان 
تولید در شرکت به ظرفیت اسمی رسیده است. حفظ و تداوم این روند 

هدف دومی بوده که در شرکت تدوین  و محقق شده است.
هدف سوم راه اندازی واحد فوالدسازی است که ان شاءاهلل فاز اول آن 
تا پایان سال مورد بهره برداری قرار می گیرد. هدف چهارم اجرای سایر 
پروژه های توسعه ازجمله تصفیه خانه، جاده، مخازن ذخیره و پروژه بیلت 
است که همگی در حال انجام هستند و پروژه بیلت هم امسال شروع شده 
است. هدف پنجم جذب و آموزش نیروی انسانی موردنیاز بود که فرایند 
استخدام و آموزش نیروی های پذیرفته شده با کمک فوالد مبارکه انجام 
گرفته است. در حال حاضر تعدادی از نیروها آموزش  دیده و در شرکت 

مستقر شده اند و در حال انجام امور محوله هستند.
هدف ششم تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز فوالد 
سفیددشت است که در زمان و با کیفیت مناسب تأمین می شود. الزم 
است همین جا از این فرصت استفاده کنیم و از مدیریت فوالد مبارکه 
به دلیل پشتیبانی و تأمین مواد اولیه و فروش محصول شرکت فوالد 
سفیددشت تشکر  نماییم.هدف هفتم نیز تأمین مالی طرح های توسعه 
شرکت بوده که مشخص ترین اقدامی که انجام شده پروژه بیلت است و 

در این زمینه توانسته ایم اقدامات خوبی انجام دهیم.
میزان تولید آهن اسفنجی در فوالد سفیددشت چقدر 

است؟
ما در سال 1399 برای اولین بار توانستیم به ظرفیت اسمی 800 هزار تن 
برسیم. سال گذشته نیز علی رغم محدودیت های بسیار سنگین برق در 
تابستان و گاز در زمستان، توانستیم همین میزان تولید را حفظ کنیم. 
امسال هم با همین نقشه راه از روز اول فروردین به کار ادامه داده ایم و 
در هفت ماهه ابتدای سال، 537 هزار تن تولید محصول تولید کرده ایم 
که11 هزار تن بیش از میزان تولید در مدت زمان مشابه سال گذشته است. 
این میزان همچنین 6 درصد از برنامه تولید که 508 هزار تن بوده بیشتر 
گر محدودیت های برق در تابستان ایجاد نمی شد، احتماال تا 40  است. ا

هزار تن به این رقم اضافه می شد. از طرف دیگر با توجه به محدودیت گاز 
مجبوریم برنامه تعمیرات ساالنه را در زمستان اجرا کنیم. درصورتی که 
محدودیت ها وجود نداشت، قطعا می توانستیم بیش از ظرفیت اسمی 

تولید کنیم.
در مورد پروژه ماشین ریخته گری بیلت توضیح دهید.

از اواخر مردادماه اجرای پروژه احداث ماشین ریخته گری بیلت با ظرفیت 
کنون با 20 درصد پیشرفت در حال انجام  800 هزار تن در سال آغاز شد و ا
است. با توجه به زمان بندی پروژه که 30 ماه پیش بینی شده، پیشرفت 
قابل قبولی داشته ایم. بعد از راه اندازی واحد فوالدسازی و اتمام عملیات 
احداث ماشین ریخته گری تالش خواهیم کرد ماشین ریخته گری بیلت 
را تکمیل کنیم تا بتوانیم هم زمان، هم اسلب و هم محصول بیلت تولید 

نماییم.
به  و  احداث  شرکت  این  در  دیگری  بخش های  چه 

بهره برداری رسیده اند؟
در آبان ماه سال گذشته، واحد بریکت سازی ناحیه آهن سازی شرکت 
فوالد سفیددشت به بهره برداری رسید. راه اندازی واحد فوالدسازی 
پیش نیازها و پس نیازهایی داشت و یکی از آن ها واحد بریکت سازی بود. 
سال گذشته پیش بینی کرده بودیم واحد فوالدسازی با تأخیر راه اندازی 
شود، ولی واحد بریکت سازی را زودتر راه اندازی و به تولید رساندیم. در 
خصوص نقش این واحد باید گفت واحد بریکت سازی در مسیر ارسال 
DIR از احیا به فوالدسازی قرار دارد و در حال حاضر این آمادگی به شکل 
کیفیت  100 درصد در واحد احیا مستقیم وجود دارد که محصول با
موردنیاز واحد فوالدسازی را ارسال کند. عملیات ساخت مخازن ذخیره 
آهن اسفنجی یکی دیگر از این پروژه هاست که دو مخزن 4 هزار تنی به 
مخازن قبلی اضافه شده و ظرفیت ذخیره سازی محصول موردنیاز را 

افزایش داده است.
بزرگ ترین چالشی که فوالد سفیددشت با آن مواجه است 

چیست؟
که نه تنها فوالد  از سه چالش عمده ای است  انرژی یکی  تأمین 
سفیددشت، بلکه همه شرکت های صنعتی با آن مواجه اند. به همین 
کثری، کاهش تولید زمان  منظور در زمان های مناسب با تولید حدا
محدودیت انرژی را جبران می کنیم. شاهد این مدعا کسب رکوردهای 
پی درپی روزانه و ماهانه در سه ماه نخست سال است. برای تأمین آب 
موردنیاز شرکت به نتایج خوبی رسیده ایم. استفاده از پساب های شهری 
و احداث خط انتقال اختصاصی و تصفیه خانه جامع راهکارهایی بوده که 

در این حوزه عملیاتی شده است. در زمینه برق هم در پی احداث نیروگاه 
اختصاصی هستیم. چالش بعدی راه اندازی واحد فوالدسازی است. 
بدون تردید کار زیادی پیش رو داریم، اما نکته مثبت قضیه این است که با 
استفاده از تجارب و دانش کافی که به واسطه حضور فوالد مبارکه در اختیار 
داریم بر این چالش فائق خواهیم آمد. چالش سوم توانمندسازی نیروی 
انسانی است که نیاز به آموزش های تخصصی دارد. در کنار همه این ها، 
حفظ تولید و راه اندازی واحدهای جدید هم از اهمیت زیادی برخوردار 
است. در این زمینه هم با به کارگیری ظرفیت شرکت های پیمانکاری و 
مشاوران فوالد مبارکه، راه آسان تر خواهد شد. موضوع بعدی منابع مالی 
و استفاده از پیمانکاران مناسب است که در این زمینه هم می توانیم از 

تجارب گروه فوالد مبارکه استفاده کنیم.
عملکرد فوالد سفیددشت در حوزه بومی سازی چگونه بوده 

است؟
با استفاده از تخصص و توانایی شرکت های دانش بنیان، چالش آب را 
حل کردیم. خوشبختانه مدت 2.5 سال است که تمام آب موردنیاز واحد 
احیا را از محل پساب شهری شهرستان بروجن تأمین می کنیم. ما برای 
اولین بار در میان شرکت های فوالدی، تصفیه خانه اولترا فیلتراسیون را 
اجرایی کردیم و توانستیم با ظرفیت 120 مترمکعب بر ساعت آب موردنیاز 
احیا را تأمین کنیم. همچنین بعد از راه اندازی واحد احیا مستقیم، با 
الگوبرداری از شرکت فوالد مبارکه، تمام تجهیزاتی که امکان ساخت 
داخل داشتند از طریق شرکت های دانش بنیان و شرکت های توانمند 
داخلی بومی سازی و تأمین شدند. ساخت ترانس های 180 پست 400، 
الکتروموتورهای MV و LV، لوله های ریفورمر، برخی از فن های خطوط 
تولید، نوار نقاله ها، انواع پمپ های واحد احیا و واحدهای آب رسانی، 
گیربکس های سیستم حمل مواد، تمام تجهیزات برج های خنک کن 
واحد احیا، تجهیزات فیدرهای واحد ارتعاشی، ترموکوپل های کوره و 
حدود 205 متریال کد تجهیز مجزا از جمله تجهیزاتی به شمار می آیند که 
تماما بومی سازی شده اند و در خطوط تولید در حال کار هستند. ما برای 
بومی سازی حدود 93 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده ایم، اما عالوه 
بر کسب دانش فنی ساخت و خودباوری، 6 میلیون و 415 هزار یورو 

صرفه جویی ارزی داشته ایم.
سخن آخر؟

اقدامات مثبتی که در فوالد سفیددشت انجام شده همه به واسطه 
پشتیبانی های فوالد مبارکه بوده و من از همه عزیزان همکار چه در فوالد 

مبارکه و چه در فوالد سفیددشت تشکر و قدردانی می کنم.

مدیر واحد عملیات شرکت فوالد سفیددشت:

ایمان سلیمانی
 مدیر واحد عملیات شرکت فوالد سفیددشت

صادرکنندگان فوالد باید از بورس کاال

 گواهی صادراتی دریافت کنند

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت از مصوبه 
الزام  برای  وزارتخانه  این  بازار  مدیریت  کمیته  جدید 
صادرکنندگان محصوالت فوالدی به دریافت گواهی صادراتی 

از بورس کاال خبر داد.
به گزارش دنیای معدن، سیف اهلل امیری اظهار کرد: فعاالن 
کاالها،  که قصد صدور  صادراتی و افراد حقیقی و حقوقی 
محصوالت و تولیدات فوالدی خود را به بازارهای هدف صادراتی 
دارند، باید گواهی صادراتی اخذ کنند. اخذ گواهی صادراتی 
بر اساس ابالغیه و مصوبه کمیته مدیریت بازار وزارت صمت 

صادرمی شود.
تمام  افزود:  صمت  وزارت  معدنی  صنایع  دفتر  مدیرکل 
صادرکنندگان محصوالت فوالدی باید 5 آذر برای صادرات انواع 

محصوالت خود از بورس کاال گواهی صادراتی اخذ کنند.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح صدور کاالهای کیفی 
به کشورهای مقصد است، گفت: اخذ گواهی صادراتی از صادرات 
محصوالتی که از کف بازار جمع می شد و کیفیت پایینی داشت، 
به دیگر کشورها جلوگیری می کند و در واقع، سوپاپ اطمینان 

کیفی برای محصوالت فوالدی ایران است.
امیری با بیان اینکه محصوالت صادراتی ابتدا به بورس کاال عرضه 
خواهد شد، اعالم کرد: بر اساس کف عرضه محصوالت فوالدی به 
بورس کاال، هر تولیدکننده ای که کاال یا محصول خود را به بورس 
کاال عرضه کرده باشد، می تواند محصول خود را به کشورهای 

هدف صادراتی صادر کند.
به گفته وی، این طرح به طور موقت به اجرا درخواهد آمد و پس از 
آن داشتن گواهی صادراتی برای صادرکنندگان الزامی خواهد بود 
که می تواند نگرانی صادرات کاالهای بی کیفیت مانند میلگرد را تا 

حدود زیادی برطرف کند. 

داریوش دریابار، مدیر انرژی و سیاالت مجتمع فوالد 
سبا از افزایش بهره وری مصرف انرژی در این مجتمع 

خبر داد.
وی گفت: با توجه به محدود بودن منابع انرژی در سطح جهان، مصرف 
انرژی در صنعت فوالد که یکی از اصلی ترین صنایع به حساب می آید، 
همواره مورد توجه بوده و به کمک شاخص شدت مصرف انرژی، عملکرد 
این صنعت در زمینه بهره وری انرژی مورد ارزیابی قرار می گیرد. اهمیت این 
شاخص تا این حد است که در اغلب کشورهای صنعتی استانداردهای 
ملی و یا بین المللی در این خصوص تدوین شده است. در کشور ما نیز 
استاندارد ملی شماره INSO9653 با عنوان »معیارهای مصرف انرژی 
در فرایندهای تولید آهن و فوالد« تدوین و ابالغ شده است. به همین 
منظور و در راستای افزایش بهره وری مصرف انرژی، کاهش هزینه ها و 
ارتقای سودآوری، پیرو خط مشی سازمان مبنی بر »استفاده بهینه از 
منابع طبیعی و انرژی« با حمایت مدیریت ارشد مجتمع فوالد سبا و تالش 
مجدانه کارکنان قسمت های مختلف، فعالیت های چشمگیری در زمینه 

افزایش بهره وری انرژی برنامه ریزی و اجرا گردیده است.
کاهش ۱۳ و ۱۰ درصدی مصرف انرژی در واحدهای احیا 

مستقیم و فوالدسازی
علیرضا ناظریان، رئیس دفتر فنی انرژی سیاالت سبا نیز افزود: در واحد احیا 
مستقیم فوالد سبا پس از بررسی راهکارهای مختلف و برگزاری جلسات 
متعدد کارگروه انرژی، با افزایش میزان تولید روزانه و ماهانه، کاهش 
هدررفت و پایش مستمر فرایند، در 6 ماه نخست سال 1401، شدت مصرف 
انرژی الکتریکی به 115 کیلووات ساعت به ازای هر تن آهن اسفنجی رسید 
که کاهش مناسبی در حدود 13 درصد نسبت به سال گذشته داشت. این 
رقم عالوه بر اینکه نشان دهنده رعایت استاندارد ملی ایران است، کمترین 

میزان از زمان راه اندازی این واحد به شمار می آید.
همچنین در واحد فوالدسازی و ریخته گری سبا، شدت مصرف برق 
به عنوان اصلی ترین منبع انرژی در 6 ماه نخست سال به 697 کیلووات 
ساعت بر تن مذاب رسید که حدود 10 درصد نسبت به سال گذشته 

کاهش داشته و کمترین میزان در 5 سال گذشته است.

به گفته رئیس دفتر فنی انرژی و سیاالت مجتمع فوالد سبا، این دستاورد 
از این جهت مهم است که کاهش شدت مصارف انرژی خطوط تولیدی 
منجر به کاهش هزینه های تولید و افزایش سودآوری شرکت می شود و 
عالوه بر آن، در استفاده بهینه از منابع طبیعی، کاهش آلودگی و حفاظت 

از محیط زیست نیز تأثیر بسزایی دارد.
کاهش مصرف انرژی کوره های قوس الکتریکی با تغییر گرید 

از کم کربن به متوسط کربن
علی زاهدی منفرد، مهندس فرایند مجتمع فوالد سبا نیز گفت: با 
کارکنان مجتمع فوالد سبا و یاری خداوند، شاهد  تالش و زحمت 
کاهش مصرف انرژی کوره های قوس الکتریکی این مجتمع با تغییر 
گرید از کم کربن به متوسط کربن بودیم. عالوه بر این، افزایش کیفیت 
کسس تا مرز 1.7  آهن اسفنجی در تأمین کربن شارژ در اثر افزایش کربن ا
درصد، تأمین آهن اسفنجی تا مرز 97 درصد کل شارژ کوره ها، اجرای 
پروژه های مربوط به کنترل و تولید هوشمند سرباره و افزایش کیفیت 
سرباره پفکی و شارژ اتومات آهن اسفنجی و کنترل فرایند اپراتوری 

موجب کاهش مصرف انرژی و افزایش تولید شده است که در این بین، 
تقویت روحیه کار گروهی و حمایت مدیریت مجتمع، همراه با کاهش 
توقفات پایین دستی و توقفات اضطراری نسوز از نکات قابل توجه این 

اقدام مشترک است.
بنابر این گزارش، سعید مرادی خیرآبادی، مهندس فرایند مجتمع فوالد 
سبا افزود: در واحد احیا مستقیم فوالد سبا که تولید آهن اسفنجی را بر 
عهده دارد، پس از بررسی راهکارهای مختلف و برگزاری جلسات متعدد 
کارگروه انرژی، افزایش میزان تولید روزانه و ماهانه، کاهش هدررفت و پایش 
مستمر فرایند، تنظیم بار کمپرسورهای احیا مستقیم وست پوینت های 
آن ها و اجرای پروژه انتقال و نمایش اطالعات مربوط به تجهیزات 
پرمصرف انرژی در HMI، در شش ماه نخست سال 1401، شدت مصرف 
انرژی الکتریکی به مقدار 115 کیلووات ساعت به ازای هر تن آهن اسفنجی 
رسید که در حدود 13 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته و 
عالوه بر رعایت استاندارد ملی ایران، کمترین میزان از زمان راه اندازی 

این واحد است. 

دست یابی به بیشترین میزان بهره وری انرژی در مجتمع فوالد سبا
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آتیه فوالد نقش جهان  مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
)سهامی خاص( در ساعت ۹ صبح روز شنبه 2۱ آبان ماه با حضور 57 
درصد صاحبان سهام در محل سالن اجتماعات نگین نقش جهان 

سپاهان شهر برگزار شد.
درابتدای این مجمع که عمدتا به منظور تأمین مالی حضور در افزایش 
ک تاراز  سرمایه های شرکت های فرعی آتیه فوالد، همچون آتیه لوله پارتا
چهارمحال و آتی معدن پارسیان صورت پذیرفت، مرتضی شبانی به 
نمایندگی از شرکت فوالد مبارکه به عنوان رئیس مجمع، بهروز منصوری 
به نمایندگی از تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه و سعید منصوری 

به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توکافوالد به عنوان ناظران مجمع، 
محمدرضا کاظمی به عنوان منشی انتخاب و جلسه به طور رسمی وارد 

دستور کار شد.
در ادامه احمد سعیدبخش مدیرعامل شرکت آتیه فوالد نقش جهان 
ضمن ارائه گزارشی، عملکرد شرکت را شرح داد و پس از اینکه رضا توکلی 
معاون اقتصادی و مالی گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت آتیه فوالد 
کثری سهام داران، افزایش سرمایه شرکت  را تشریح کرد، با موافقت حدا
آتیه فوالد نقش جهان از مبلغ 10 هزار میلیارد ریال به 15 هزار میلیارد ریال 

معادل 50 درصد سرمایه کنونی از محل سود انباشته به تصویب رسید.

خبر  کوتاه

گر ایاالت متحده  بر اساس مطالعه مؤسسه تحقیقات نیروی برق، ا
بخواهد به اهداف کربن زدایی خود در سال ۲۰۵۰ برسد، نیاز به 
افزایش پنج برابری ظرفیت تولید برق خود دارد. ظرفیت تولید نیروی 
ایاالت متحده باید ۳۰۰ تا ۴۰۰ گیگاوات از ۸۵۰ گیگاوات امروزی و 
ظرفیت متناوب باد و خورشید از ۲۰۰ گیگاوات فعلی حداقل ۴ برابر 
شود. سهم سوخت های فسیلی در تولید برق ایاالت متحده ۶۱ درصد 
گاز طبیعی ۴۰ درصد است. است و 

کربن  صنعت فوالد هند در تالش است تا سال ۲۰۳۰ میزان انتشار 
کاهش دهد و تا سال ۲۰۷۰ این رقم را به صفر برساند. هند  خود را 
گلخانه ای خطوط  گازهای  گذشته توانسته میزان انتشار  در ۵ سال 
کاهش دهد و در این راستا افزایش بهره وری انرژی،  تولید فوالد خود را 
کمک کننده بوده  انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری از مواد اولیه بسیار 
کربن صنعت فوالد دنیا ۸ درصد و  گفتنی است میانگین انتشار  است. 
در هند ۱۲ درصد است.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

نیاز ایاالت متحده به افزایش 5 برابری تولید برق صنعت فوالد هند در مسیر کربن صفر

ک به عنوان  شرکت صنایع آهن و فوالد درخشان ارا
یکی از شرکت های هلدینگ فوالد متیل که در زمینه 
گن های  فروش محصوالت فوالد مبارکه و ساخت وا
باری فعالیت دارد، از ابتدای سال جاری تا مهرماه، توانسته ۱5۰ 
گن  به ناوگان حمل ونقل کشور تحویل دهد و امید می رود  دستگاه وا
گن     به مشتریان خود در سطح  تا پایان سال حدود ۳5۰ دستگاه وا

کشور تحویل نماید.
گـزارش روابـط عمومـی هلدینـگ فـوالد متیـل، سـید رحمـان  بـه 
فقیـر میرنظامـی مدیرعامـل شـرکت صنایـع آهـن و فـوالد درخشـان 
ک بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: شـرکت صنایـع آهـن و فـوالد درخشـان  ارا
گـن، به تازگـی بـا شـرکت سـریر  ک در ادامـه فعالیت هـای سـاخت وا ارا
لجستیک هوشـمند ایرانیان که وابسته به شـرکت معدنی و صنعتی 
چادرملوسـت و حمل ونقـل ترکیبـی انجـام می دهـد وارد همـکاری 
گـن بـه ایـن شـرکت  شـده و طـی مناقصـه ای، مقـرر شـده تعـداد 200 وا

تحویـل دهـد. 
وی تصریح کرد: با توجه به قرارداد منعقدشده، در ماه گذشته 20 دستگاه 
گن تحویل داده شد و 20 دستگاه نیز تا پایان آبان ماه 1401 تحویل داده  وا

خواهد شد.

ک، با شرایط  به گفته مدیرعامل شرکت صنایع آهن وفوالد درخشان ارا
موجود، می توانیم 150 دستگاه  از 200 دستگاه باقی مانده را تا پایان سال 

تحویل دهیم.
ک همچنین با شرکت  وی افزود: شرکت صنایع آهن و فوالد درخشان ارا
ترکیب حمل ونقل وابسته به صندوق کارکنان راه آهن نیز قراردادی منعقد 

گن کفی چندمنظوره تولید کند. کرده و قرار است 50 دستگاه وا
گن در ایران برای  به گفته فقیر میرنظامی، توان شرکت های سازنده وا
تأمین نیاز ناوگان ریلی قابل قبول است و این بخش از صنعت می تواند 

گن را تأمین کند. نیاز کشور به وا
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی مشکالت و چالش ها برای 
گن در کشور وجود دارد، افزود: کمبود منایع مالی یکی  تولیدکنندگان وا
گن سازی است، بااین حال  از مشکالت و چالش های اصلی در صنعت وا
مشاهده می کنیم منابع مالی تولیدکنندگان که از طریق فروش مدت دار 
حاصل می شود، به عنوان یک راه برای برون رفت جهت جلوگیری از 

گن است. توقف تولید وا
ک، برای تأمین  بنا بر اظهارات مدیرعامل شرکت آهن و فوالد درخشان ارا
ناوگان و کمک مالی به شرکت های حمل ونقل ریلی، دولت در قانون 
گر  بودجه، تسهیالتی را در نظر گرفته که می توانند از آن استفاده کنند و ا

پرداخت صورت گیرد به این صنعت رونق داده خواهد شد.
گن هایی که در ایران ساخته می شود، به  فقیر میرنظامی تصریح کرد: وا
دلیل اینکه بخش عمده ای از مواد اولیه آن در داخل کشور تولید می شود، 
به مقدار زیادی از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند؛ همچنین از دیگر 
که همیشه ایجاد  گن در کشور اشتغال زایی است؛ چرا مزایای ساخت وا
اشتغال یکی از چالش های دولت بوده و می توان از این راه تا حدودی به 

ایجاد اشتغال در کشور کمک کرد. 
وی موفقیت های حاصل شـده را جز با حمایت مدیریت فـوالد مبارکه 
و فـوالد متیـل میسـر  ندانسـت و ابـراز امیـدواری کـرد: بـا تـداوم ایـن 
فعالیت هـا از همـه ظرفیت هـای موجـود در ایـن شـرکت بهره بـرداری 

خواهـد شـد.
گفتنی است امروزه در حوزه معدن و صنایع معدنی یکی از مهم ترین 
چالش ها، کمبود توسعه های زیرساختی ازجمله حمل ونقل ریلی بوده 
و این در حالی است که در افق 1404 و رسیدن به اهداف تعریف شده در 
گن نیاز  است و درصورتی که حمایت از  صنعت فوالد کشور، به 56 هزار وا
سازندگان و تولیدکنندگان داخلی ناوگان ریلی صورت پذیرد، تأمین نیاز 
داخل دور از دسترس نخواهد بود و یکی از مهم ترین چالش های صنایع 

فوالدی کشور رفع خواهد شد.

گن به ناوگان حمل ونقل کشور اضافه شدن  ۱۵۰ وا

برگزاری جلسه پروژه معماری سازمانی  

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

جلسه پروژه معماری سازمانی شرکت ورق خودرو 
شرکت  مدیریتی  تیم  حضور  با  بختیاری  و  چهارمحال 
ورق خودرو، رئیس راهبری امور شرکت های گروه فوالد مبارکه، 
رئیس بهبود روش ها و فرایندهای فوالد مبارکه و مشاور 
پروژه های معماری سازمانی در محل شرکت ورق خودرو 

چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

بر اجرای معماری  کید مدیرعامل ورق خودرو  تأ
سازمانی در شرکت

گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و  به 
بختیاری، در جلسه افتتاحیه فرایند معماری سازمانی در 
این شرکت، حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو 
ضمن خیرمقدم به میهمانان، بر لزوم اجرای فرایند معماری 
کید و اظهار کرد: به کارگیری فناوری های جدید و  سازمانی تأ
افزایش تعامالت درون و برون سازمانی و همچنین به روزرسانی 
فرایندهای سازمانی امری بسیار ضروری و گامی اساسی در 
راستای هماهنگ سازی و هم جهت سازی تمامی فعالیت های 
سازمانی و نهایتا ایجاد رویه ای مشترک با همه شرکت های 

زیرمجموعه شرکت فوالد مبارکه است.
وی خاطرنشان کرد: امروزه توانمندسازی ساختاری و بهبود 
عملکرد از رویکردهای پایه ای مدیران باتجربه و موفق در 
سازمان ها و بنگاه های اقتصادی بزرگ است. تالش در جهت 
بهبود عملکرد و حضور موفق در رقابت داخلی و بین المللی، ادغام 
و تفکیک سازمان ها و گرایش های نوین در ساماندهی، شرکت 
ورق خودرو را بر آن داشت که با بهره گیری از تجربیات و روش های 
مورداستفاده در شرکت های برتر، بستر را برای معماری سازمانی 

خود مهیا سازد.
شجاعی افزود: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با همین 
رویکرد به دنبال شناسایی، مدل سازی و بهبود معماری سازمانی 
خود است و در این راستا از فناوری نوین و فرصت های ایجادشده 

در دیجیتالی کردن سیستم های خود استفاده می کند.
به گفته مدیرعامل شرکت ورق خودرو، برای معماری وضع 
موجود و رسیدن به وضعیت و شرایط مطلوب همه واحدها 
باید مستندات خود را در اختیار تیم کارشناسی قرار دهند تا با 
همکاری های الزم، مأموریت و اهداف راهبردی شرکت مورد 

تحقیق و بررسی قرار گیرد.
معماری سازمانی روشی استاندارد در شناخت وضع 

موجود و ترسیم وضع مطلوب
در بخش دیگر این نشست، رسول همامی، رئیس راهبردی 
شرکت های گروه فوالد مبارکه تصریح کرد: معماری سازمانی 
در قالب یک پروژه مشترک بین معاونت های تکنولوژی و 
سرمایه گذاری و امور شرکت ها در گروه فوالد مبارکه تعریف شده 

است.
وی با اشاره به ضرورت اجرای این امر گفت: در حال حاضر، در 
اغلب کشورهای صنعتی دنیا، معماری سازمانی به عنوان روشی 
استاندارد در شناخت وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب 
مورداستفاده قرار می گیرد. زمینه سازی برای تغییرات هدفمند 
و ارائه تصویری از ساختار شرکت در آینده از کارکردهای معماری 

سازمانی است.
معماری سازمانی؛ طراحی یکپارچه و جامع کلیه ارکان 

سازمان مطابق با مأموریت و اهداف راهبردی آن
در ادامـه ایـن جلسـه، فرشـید رعایـت صنعتـی، مشـاور شـرکت 
فـوالد مبارکـه در حـوزه معمـاری سـازمانی ضمـن اشـاره بـه ایـن 
نکته که هدف معماری سازمانی طراحی یکپارچه و جامع کلیه 
ارکان سـازمان مطابق بـا مأموریـت و اهـداف راهبردی سـازمان 
اسـت، در خصوص مزایای ایـن پروژه گفت: معماری سـازمانی 
تسـهیل گر ایجاد هماهنگـی بهتر میـان عناصر تشـکیل دهنده 
سـازمان و ارائه کننـده تصویـری از سـاختار سـازمان در آینـده و 

زمینه سـاز ایجاد تغییـرات هدفمنـد تدریجی اسـت.

برگزاری گشت اختصاصی خط گالوانیزه شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

تیه فوالد نقش جهان افزایش سرمایه شرکت آ

گشت اختصاصی )VIP( خط گالوانیزه شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان با حضور مدیریت شرکت، مسئوالن 
واحـد HSE و نماینـدگان واحدهـای عملیاتی طبق 

برنامه ریزی صورت گرفته، برگزار شـد.
رئیس واحد بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست)HSE(  شرکت 
 VIP فـوالد امیرکبیـر کاشـان ضمـن اعـالم ایـن خبـر گفـت: گشـت های
شرکت یکی از ابزارهای مدیریت عالی سازمان است که با هدف اجرای 
دقیـق قوانیـن و الزامـات ایمنـی و تأثیـرات آن بـر فراینـد شـغلی کارکنـان 

به صـورت متنـاوب اجـرا می شـود.
به گفته احسان شاداب مهم ترین ویژگی های این گشت عبارت اند از:

1. گشـت VIP در واقـع ممیـزی وضعیـت انطبـاق عملکـرد واحدهـا بـا 
معیارهـای سیسـتم HSE اسـت و بـا اجـرای ایـن گشـت، میـزان اجرای 
مقررات HSE در سازمان تعیین می شود و برای رفع نواقص برنامه ریزی 
و تصمیم گیـری صـورت می گیـرد و ایـن اقدامـات در دوره هـای زمانـی 

متنـاوب پیگیـری می شـود.
2. حسـب قوانیـن و الزامـات ایمنـی و مصوبـات شـورای عالـی حفاظت 
ج در فصـل 4 و 8 قانـون کار و  فنـی و بهداشـت کار و نیـز قوانیـن منـدر

همچنین الزامات وزارت بهداشـت درمان و آموزش پزشـکی و سازمان 
حفاظـت محیط زیسـت، یکـی از روش هـای تأمیـن سـالمت کارکنـان، 
انجـام هدفمنـد کنتـرل و پایـش و اندازه گیـری اجـرای قوانیـن HSE بـا 

اسـتفاده از گشـت و بازدیدهـای VIP اسـت.
3. وظیفـه مدیران و مسـئولین ذی ربـط در هر سـازمان در قبال گشـت 
VIP، حضور مؤثـر در گشـت و برنامه ریـزی، سـازماندهی، تأمین منابع 

جهـت رفـع نواقص شناسایی شـده در گشـت اسـت.
4. نظر به تأمین شـعار »اول ایمنـی بعـد کار« و با توجه به اینکه اسـتقرار 
و اجرای سیسـتم مدیریـت ایمنـی یکـی از وظایف مدیـران و مسـئوالن 
اسـت، قطـع بـه یقیـن، تأمیـن سـالمت کارکنـان و تجهیـزات توسـط 
مدیـران و مسـئوالن، می توانـد نقـش سـازنده ای در ارزیابـی شـغلی و 
ارتقای شـغلی آنـان داشـته باشـد کـه سـهم آنـان را در افزایش بهـره وری 

شـرکت نشـان می دهـد.
5. اجـرای مؤثـر گشـت VIP منتـج بـه ایجـاد یـک محیـط امـن و سـالم و 
عـاری از هرگونـه بیمـاری شـغلی می گـردد و همچنیـن افزایـش روحیـه 
کاری، کاهش هزینه هـا و افزایـش راندمان و بهـره وری افـراد و تجهیزات 

می شـود.

در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صورت گرفت؛

گن هایـی کـه در ایـران سـاخته می شـود،  وا
به دلیل اینکه بخـش عمـده ای از مـواد اولیه 
آن در داخل کشـور تولید می شـود، بـه مقدار 
زیادی از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند؛ 
گـن در  همچنیـن از دیگـر مزایـای سـاخت وا

کشـور اشـتغال زایی اسـت

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

 با حمایت فوالد متیل انجام شد؛
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خبــــــــــــــــر              بـــــــــــــــازار

مقاله سرکار خانم نسرین زاهدی دانشجوی کارشناسی 
ارشد محیط زیست با عنوان »استفاده از فرایند سونو-الکترو-

پرسولفات برای حذف داروی آتنولول از محلول های آبی: 
پیش بینی و بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک و مدل سازی 
انفیس« در مجله بین المللی مهندسی شیمی با کد اعتبار 

سنجی 2.7 چاپ و منتشر شد.
خانم زاهدی در خالصه ای از این مقاله به تشریح اهمیت حذف 
داروی انتولول از محلول های آبی چنین گفت: آتنولول دارویی 
است که برای درمان بیماری های قلبی به طور گسترده استفاده 
می شود و به علت عدم تجزیه در بدن انسان وارد منابع آبی 
می شود. حضور این ماده در منابع آب برای انسان و موجودات 
زنده مضر و حذف آن ضروری است. روش های ساده تصفیه برای 
حذف این ماده پاسخ گو نیست و از روش های پیشرفته تر مانند 
کسیداسیون پیشرفته استفاده می شود. در این مطالعه از تأثیر  ا
هم زمان الکترولیز و اولتراسوند برای فعال سازی پرسولفات و در 
کسیداسیون پیشرفته استفاده شده است و نتایج  نهایت انجام ا

تأثیری معادل 99.8 درصد را نشان می دهد.

موفقیت

خبــــــــر کوتاه

 چاپ مقاله یکی از فرزندان کارکنان 
در مجله بین المللی مهندسی شیمی

سهام

5 , 1 0 0

5 , 020

4 , 920

5 , 0 0 0

5 , 0 1 0

5 , 3 4 0

5 , 1 60

5 , 1 1 0

5 , 1 0 0

5 , 1 1 0

1 . 03

2. 5

0.9 8

0.2

0.4

1 0 8

9 1

83

7 3

48

5 , 2 1 0

5 , 0 8 0

5 , 030

5 , 04 0

5 , 060

53

1 30

5 0

1 0
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ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/08/21

1401/08/22

1401/08/23

1401/08/24

1401/08/25

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 . 0 0
2. 0 0

3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0 5.2 1 0 5. 0 8 0 5. 030 5. 04 0 5. 06 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

یم بیاموز

بورس

گهی آ

مقــدار عرضه)تن(

140800

140800

مقــدار تقاضا )تن(

72270

72270

مقــدار معامله شــده )تن(

67430

67430

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

168641

یــخ تحویل تار

ــن بهم

یخ 1401/08/23 گــزارش عرضــه، معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تار

نماد

HR

محصول

گالوانیزه

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

فوالد 55 میلیونی با تأمین زیرساخت ها 

به راحتی ظرف دو سال محقق می شود

گر انرژی صنایع شامل  سخنگوی وزارت صمت گفت: ا
گاز تأمین شود، تولید 55 میلیون تن فوالد  آب، برق و 

به راحتی ظرف مدت دو سال آینده محقق خواهد شد.
امید قالیباف درخصوص تحقق تولید 55 میلیون تن فوالد تا 
سال 1404 و جای خالی پیوست انرژی، اظهار داشت: ظرفیت 
اسمی تولید فوالد کشور در حال حاضر 60 میلیون تن است، اما 
نبود آب، برق و حتی تقاضا در بازار موجب شده ظرفیت تولید 

به طور کامل زیر بار نرود.
گر انرژی صنایع شامل آب، برق و گاز تأمین شود،  وی گفت: ا
تولید 55 میلیون تن فوالد تا دو سال آینده قابل تحقق است 
و مشکل خاصی برای تولید این میزان فوالد وجود نخواهد 
داشت. به عبارت دیگر، با تأمین زیرساخت ها، می توانیم این 

میزان فوالد را تا 2 سال آینده تولید کنیم.
سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی 
توسعه زیرساخت های صنایع فوالدی کشور، تصریح کرد: 
شرکت های فوالدی و معدنی برای اینکه تولید محصوالت 
به  اقدام  خود  نشود،  مواجه  مشکلی  با  آن ها  فوالدی 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف انرژی کرده اند و درصدد 

هستند تأمین کننده آب، برق و گاز خود باشند.
قالیباف با اشاره به پیشرفت های فیزیکی فوالدسازان در تأمین 
ح پیشگامان  انرژی، اظهار داشت: فوالدسازان در قالب طر
برای توسعه زیرساخت های انرژی و استخراج و پاالیش گاز 
به 15 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارند، ضمن اینکه 
فوالدی ها برای انتقال آب و همچنین تولید 12 هزار مگاوات 

برق سرمایه گذاری های متعددی انجام داده اند.
    منبع: فوالدبان

توضیح گروه چهارم: کاوشگران یا تجربه گرا
افراد دارای تیپ شخصیتی کاوشگری و تجربه گرایی اغلب تمایل 
دارند همه چیز را تجربه کنند. این تیپ به دلیل عمل گرا و واقع بین 
و دریافت گر بودن، شیوه زندگی  خاص خود را دارند. دوست دارند 

آزاد باشند و معموال در قالب مشخصی نمی گنجند.
این دسته از افراد معموال کارها را بسیار آسان می گیرند. این مورد 
گی خوبی به شمار می آید، اما باید به اندازه  در معامله گری ویژ
باشد. این افراد نگاه مثبتی به زندگی دارند و هیچ چیز را برای 
بلندمدت جدی نمی گیرند. چنین فردی در معامله گری وقتی 
ضرر بزرگی می کند به زودی از آن می گذرد و سراغ معامله های 
بعدی می رود؛ بنابراین ویژگی آسان گیری این تیپ شخصیتی 

گر بتوانند آن را به درستی کنترل کنند. خوب است، ا
این افراد گاهی در کار کمی عجوالنه رفتار می کنند، به نظر می رسد 
چندان آینده نگر نیستند و بیشتر در زمان حال زندگی می کنند و از 
آن بهره می برند. اغلب تمایل دارند در محیط هایی کار کنند که 
انعطاف پذیری زیادی دارد و یکی از جذابیت های معامله  گری 

برای آن ها همین انعطاف پذیری است.
نکته: همه تیپ های شخصیتی دارای نقاط قوت و ضعف 
خودشان هستند و می توانند از ویژگی های مثبتی که دارند در 
معامله گری بهره بگیرند. مهم این است که هر فرد با شناخت 

خود و ویژگی هایش  بکوشد در زمینه معامله گری موفق باشد.

سخنگوی وزارت صمت:

گهی:مناقصه عمومی )یک مرحله ای( نوع آ
گهی: استفاده از خدمات مهندس مشاور در زمینه ارائه طرح های جانمایی  موضوع آ
دپارتمان ها )پروژه ها، تجهیزات، محصوالت، پسماندها و ضایعات( در شرکت فوالد مبارکه و 

ناحیه سبا
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت استفاده از خدمات مهندس مشاور  متن آ
در زمینه ارائه طرح های جانمایی دپارتمان ها )پروژه ها، تجهیزات، محصوالت، پسماندها و 
ضایعات( در شرکت فوالد مبارکه و ناحیه سبا اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های توانمند و 
متخصص در زمینه موضوع فراخوان دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه، ضمن ارائه نامه 

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

1-تجربه و سوابق مشاور
2-توان مالی مشاور، شامل صورت مالی حسابرسی شده

3-حسن سابقه در کارهای قبلی مرتبط با موضوع مناقصه
4-توان فنی، پشتیبانی، سیستم مدیریتی کارشناسی و اجرایی )چارت سازمانی( به همراه 

رزومه و سوابق، توان تجهیزاتی، ماشین آالت
5-گواهینامه سالمت ایمنی از اداره کار

نحوه دریافت مدارک: شرکت های محترم می توانند مدارک خود را ایمیل یا پست 
نمایند و پس از ارزیابی توسط کارفرما و در صورت کسب امتیاز الزم، امکان دریافت اسناد 

مناقصه را خواهند داشت.
مهلت ارسال مدارک: کلیه متقاضیان در صورت تمایل الزم است تا تاریخ 1401/09/04 

جهت ارسال اسناد و مدارک اقدام نمایند.
نحوه ارسال مدارک: شرکت های محترم می توانند اسناد و مدارک خود را به آدرس 75 
کیلومتری جنوب غربی اصفهان، مبارکه صندوق پستی161- 84815مبارکه، واحد قراردادهای 
yahoo.@mohsen.safa128 خرید  ارسال کنند و همچنین جهت ارسال رزومه کاری به ایمیل

com اقدام نمایند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر بازرگانی با خانم هادی 
به شماره تلفن 03152733599 و اطالعات فنی با آقای صفائی به شماره تلفن 09394603687 

و اطالعات سیستمی با آقای شایان به شماره 03152733397 تماس حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: مناقصه عمومی )یک مرحله ای( نوع آ
گهی: انجام عملیات بهره برداری )راهبری و تعمیرات( از کشنده های صنعتی  موضوع آ

گذارشده از سوی کارفرما در شرکت فوالد مبارکه سنگین شامل استیجاری و وا
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت تأمین و راهبری مکانیسم های  متن آ
خاص جهت حمل ونقل سنگین داخلی شرکت فوالد مبارکه نسبت به شناسایی و ارزیابی 
شرکت های توانمند و فعال در این زمینه جهت شرکت در این مناقصه اقدام نماید. لذا در این 
خصوص از شرکت های فعال و توانمند در این حوزه دعوت می گردد نامه اعالم آمادگی جهت 
ع وقت به این امور جهت ارسال  همکاری و همچنین مدارک موردنیاز و رزومه خود را در اسر

نمایند.

مدارک موردنیاز:
1- تکمیل پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران

2-ارسال رزومه و سوابق مرتبط شرکت و مجوزها و گواهینامه های شرکت
نحوه دریافت مدارک: -1 سایت شرکت فوالد مبارکه به آدرس   www.msc.ir  ؛ 2- خرید 
 و تأمین کنندگان؛3 - قراردادهای خرید؛  4- پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران؛

5-پیمانکاران عمومی حقوقی.
مهلت ارسال مدارک :  1401/09/03

نحوه ارسال مدارک: از طریق پست به آدرس اصفهان، 75 کیلومتری جنوب غربی، 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان، کد پستی11131- 84881واحد قراردادهای حمل ونقل یا از طریق 

پست الکترونیک a.azimi@msc.ir و mh.abbasi@msc.ir ارسال نمایید.
 - کلیه شرکت کنندگان در فراخوان عمومی ملزم به ارائه تأییدیه صالحیت ایمنی از اداره کار 

می باشند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات فنی با آقای محمودی به 
شماره تلفن 09010038923 و یا آقای طالب زاده 09132942040 و اطالعات بازرگانی با آقای 
عظیمی به شماره تلفن 031- 52735164 و یا آقای عباسی به شماره 09010040535 تماس 

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

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

بدین وسیله به اطالع کلیه سهام داران محترم و نمایندگان قانونی آنان می رساند 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام( 

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱2/2۹ به شرح ذیل برگزار می گردد:
زمان: روز چهارشنبه 1401/09/09 ساعت 10:00 صبح

مکان: اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه اصفهان، سالن همایش 
مرکز تحقیقات

دستور جلسه:
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29

-  سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.
خ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار حضور در جلسه مجمع با  با توجه به ابالغیه مور
رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر خواهد بود. همچنین امکان مشاهده 
هم زمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.msc.ir برای سهام داران 

گرامی فراهم است.
کثر تا دو روز قبل از برگزاری   نمایندگان سهام داران حقوقی می توانند معرفی نامه خود را حدا
مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت 9:00 صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل 

معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع دریافت نمایند. 

ج شناسه ملی، شماره ثبت سهام دار حقوقی، همچنین کد ملی،  نکته ضروری: در
شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی 

است.
نشانی امور سهام شرکت: اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد، 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان، دفتر امور سهام و مجامع کد پستی: 8168645497
تلفن: 03152733935، 03136683651 نمابر: 03152733922

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام(

بدین وسیله به اطالع کلیه سهام داران محترم و نمایندگان قانونی آنان می رساند 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام( برای سال 

مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱2/2۹ به شرح ذیل برگزار می گردد.
زمان: روز چهارشنبه 1401/09/09 ساعت 10:30 صبح

مکان: اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه اصفهان، سالن همایش 
مرکز تحقیقات

دستور جلسه:
- اتخاذ تصمیم در خصوص اصالح ردیف 6 بند »ب« ماده 2 اساسنامه شرکت.

- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
خ 1400/11/09 سازمان بورس و اوراق بهادار حضور در جلسه مجمع با  با توجه به ابالغیه مور
رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی امکان پذیر خواهد بود. همچنین امکان مشاهده 
هم زمان مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.msc.ir برای سهام داران 

گرامی فراهم است.
کثر تا دو روز قبل از برگزاری   نمایندگان سهام داران حقوقی می توانند معرفی نامه خود را حدا
مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت 9:00 صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل 

معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع دریافت نمایند. 

ج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کد ملی،  نکته ضروری: در
شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی 

است.
نشانی امور سهام شرکت: اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد، 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان، دفتر امور سهام و مجامع. کد پستی: 8168645497
تلفن: 03152733935، 03136683651 نمابر: 03152733922

 هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام(

گهی: مناقصه عمومی نوع آ
گهی: انجام عملیات جهت تأمین مکانیسم مکنده، سوئیپر و واترجت در  موضوع آ

مجتمع فوالد سبا
شماره مناقصه:  48564292 

گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت تأمین مکانیسم مکنده، سوئیپر و  متن آ
واترجت در مجتمع فوالد سبا  جهت  شناسایی و ارزیابی شرکت های توانمند و فعال در این 
زمینه جهت شرکت در این مناقصه اقدام نماید. لذا از شرکت های فعال و توانمند در این حوزه 
دعوت می گردد نامه اعالم آمادگی جهت همکاری و همچنین مدارک موردنیاز و رزومه خود را 

ع وقت به این امور ارسال نمایند. در اسر

مدارک موردنیاز:
1- تکمیل پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران

2- ارسال رزومه و سوابق مرتبط شرکت و مجوزها و گواهینامه های شرکت
نحوه دریافت مدارک:

1-سایت شرکت فوالد مبارکه به آدرس www.msc.ir ؛ 2- خرید و تأمین کنندگان؛ 3- قراردادهای 
خرید؛  4-پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران؛ 5-پیمانکاران عمومی حقوقی 

مهلت ارسال مدارک: 1401/09/01
نحوه ارسال مدارک : ارسال از طریق پست به آدرس اصفهان، 75 کیلومتری جنوب 
غربی، شرکت فوالد مبارکه اصفهان، کد پستی11131-84881 واحد قراردادهای حمل ونقل یا 

.mh.abbasi@msc.ir و a.azimi@msc.ir از طریق پست الکترونیک
-  کلیه شرکت کنندگان در فراخوان عمومی ملزم به ارائه تأییدیه صالحیت ایمنی از اداره کار 

می باشند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات فنی با آقای مهدیه به شماره 
تلفن  03152752796 و اطالعات بازرگانی با آقای عظیمی به شماره تلفن 03152735164 و یا 

آقای عباسی به شماره 03152733602 تماس حاصل نمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی:  مناقصه عمومی نوع آ
گهی: عملیات راهبری و نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی داخلی فوالد مبارکه موضوع آ

شماره مناقصه : 48564357
گهی:  از کلیه شرکت های توانمند و متخصص در زمینه فوق، دعوت می گردد  متن آ

جهت شرکت در مناقصه اعالم آمادگی نمایند. 
مدارک موردنیاز:

1- تجربـه و سـابقه کافـی در عملیـات تخصصـی راهبـری و نگهـداری و تعمیـرات خطـوط 
ریلـی؛

2- توانایی در تأمین دائم حداقل 2 دستگاه لکوموتیو )ملکی یا استیجاری(؛
نحوه دریافت مدارک :

1- سایت شرکت فوالد مبارکه   www.msc.ir؛ 2-خرید و تأمین کنندگان ؛3-قراردادهای خرید؛  
4-پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران؛ 5- پیمانکاران عمومی حقوقی

مهلت ارسال مدارک : 1401/09/01
نحوه ارسال مدارک : از طریق پست به آدرس اصفهان، 75کیلومتری جنوب غربی  
شرکت فوالد مبارکه اصفهان،  کد پستی11131- 84881 واحد قراردادهای حمل ونقل یا 

از طریق پست الکترونیکی و   mortazavinejad@msc.ir ارسال نمایید.

کلیه شرکت کنندگان در فراخوان عمومی ملزم به ارائه تأییدیه صالحیت ایمنی از اداره کار 
می باشند.

اطالعات تماس با کارشناس : در صورت نیاز به اطالعات فنی با آقای بناییان به 
شماره تلفن 03152736830 ، اطالعات بازرگانی با آقای مرتضوی نژاد به شماره تلفن 
03152733708 و اطالعات سیستمی با آقای بارورز به شماره تلفن 03152733397 تماس 

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

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

آ گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 آ
شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام( به شماره ثبت 7841 و شناسه ملی 10260289464

گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 آ
شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام( به شماره ثبت 7841 و شناسه ملی 10260289464

 تیپ های شخصیتی در معامله گری

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  آ

خانم نسرین زاهدی
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ریخته گری  خط  در  ثانویه  خنک کاری  نازل های  قرارگیری  محل   -  1 شکل 
مداوم

شکل 2- اثر استفاده از نازل های آب پاش شرکت پریمتالز بر کاهش عیوب شمش ریختگی در ناحیه ریخته گری مداوم

کارخانه شکل 3- شماتیکی از ساختار نازل های خنک کاری ثانویه DynaJet Flex تولیدی شرکت پریمتالز شکل 4- استفاده عملیاتی از نازل های جدید شرکت پریمتالز در 
فوالد هیوندای کره

مداوم  ریخته گری  خطوط  خنک کننده  نازل های 
)CCM( در صنعت فوالد، با توجه حرارت بسیار باالی 
شرایط کاری، نقش بسیار مهمی در تولید محصول 
کیفیت و بدون عیب ایفا می کنند. ازاین رو، بسیاری از تولیدکنندگان  با
فوالد دنیا به منظور تضمین محصوالت خود در پی یافتن بهترین 
راه حل برای افزایش بازده و دقت نازل های خنک کننده خود در ناحیه 

خنک کاری ثانویه ریخته گری مداوم هستند.
پاشش آب توسط نازل های صنعتی )افشانک( جهت خنک کاری شمش 
مذاب، یک عملیات اصلی در صنعت فوالد در ناحیه ریخته گری مداوم به 
شمار می آید که تحت عنوان خنک کاری ثانویه )Secondary Cooling( نیز 
شناخته می شود. خنک کاری ثانویه با استفاده از افشانک های صنعتی 
با پاشش مخروطی )Full Cone( یا افشانک خطی )Flat Fan( با چینش 
دقیق صورت می گیرد. در شکل 1 محل قرارگیری افشانک در خنک کاری 

ثانویه خط ریخته گری مداوم نشان داده شده است.
 عملکرد صحیح سیستم های خنک کاری ثانویه با جلوگیری از کمتر از حد 
 Over( و بیشتر ازحد خنک شدن )Under Cooling( خنک شدن
Cooling( می تواند در تعیین مورفولوژی، ساختار کریستالی و عیوب 
شمش ریختگی نقش حیاتی ایفا کند. در واقع، عملکرد صحیح سیستم 
خنک کاری ثانویه به نازل های خنک کننده این ناحیه بستگی دارد. 

به طورکلی پارامترهای عملیاتی نازل خنک کننده نظیر اندازه قطرات، 
فشار، سرعت، انرژی برخورد قطرات با سطح محصول، حجم آب 
پاشش شده در واحد زمان و انتخاب درست زاویه پاشش باید به دقت 
انتخاب شود تا یکپارچگی الگوی پاشش و خنک کاری ثانویه در ریخته گری 
گیرد. عدم عملکرد صحیح نازل های  کامل انجام  مداوم به طور 
خنک کاری ثانویه می تواند عیوب مختلفی را برای محصول ناحیه 
کیفیت سطحی نامناسب شمش یا اسلب  ریخته گری مداوم نظیر 
تولیدی، ایجاد ترک های گوشه ای )Corner Cracks( و جدایش مرکزی 

)پارگی خط( به دنبال داشته باشد.
امروزه، در بیشتر کارخانجات فوالدسازی، در ناحیه خنک کاری ثانویه،  
 )Air-mist nozzles( ماشین های ریخته گری مداوم به نازل های مه پاش
مجهز هستند؛ به گونه ای که در طول الگوی پاشش، جریان آب از باالترین 
خ تغییر کرده )Wide turn-down ratio( تا یکپارچگی  به پایین ترین نر
الگوی پاشش پایدار باقی  بماند و نازل های خنک کاری بیشترین بازدهی 
را از خود نشان دهند. بااین حال، این گروه از نازل ها، هنوز تولیدکنندگان 
فوالد را با چالش هایی در مسیر تولید یک محصول بدون عیب روبه رو 
می سازند. اشاره شد که یکی از عیوب رایج در صورت عدم عملکرد 
نازل های خنک کاری ثانویه، ایجاد ترک های گوشه ای در شمش تولیدی 
است. بر همین اساس، شرکت پریمتالز )Primetals Technologies(، یک 

سیستم خنک کننده جدید تحت عنوان DynaJet Flex را روانه بازار کرده 
که قابلیت تفکیک مناطق مختلف شمش را جهت سرد کردن فراهم 
می سازد. نتایج نشان داد که استفاده از این نازل ها می تواند نقش مؤثری 
در کاهش عیوب شمش تولیدی داشته باشد. به عنوان مثال، در شکل2 
به خوبی اثر مثبت استفاده از نازل های DynaJet Flex تولیدی شرکت 
پریمتالز بر کاهش عیب ترک های گوشه ای نشان داده شده است. در 
واقع، آن ها توانستند با استفاده از این گروه از نازل ها از کاهش و افزایش 
بیش ازحد دما در نواحی کناری شمش و ایجاد ترک های گوشه ای 
ممانعت کنند. از سویی دیگر، آن ها گزارش کردند که استفاده از نازل های 
جدید می تواند در مقایسه با سیستم های مه پاش، دامنه تغییرات نرخ 
جریان آب از باالترین حد تا پایین ترین حد در طول الگوی پاشش را به 
میزان بیشتری گسترش دهد که این امر سبب ارتقای چشم گیر یکپارچگی 
الگوی پاشش خواهد شد. در واقع، مزیت این سیستم خنک کاری، دامنه 
تغییرات جریان باالی آب در الگوی پاشش نسبت به سیستم های 
خنک کاری ثانویه رایج است، بدون اینکه نیاز به تولید مه با استفاده از 
پمپ های فشار باال باشد. عالوه بر این، استفاده از این نازل های 
خنک کننده که از پاشش مستقیم آب بهره می برند، به دلیل عدم نیاز به 
هوا، هزینه های عملیاتی را به میزان بیشتری کاهش خواهد داد. شکل 3 
شماتیکی از ساختار نازل های خنک کاری ثانویه DynaJet Flex تولیدی 

 DynaJet Flex شرکت پریمتالز را نشان می دهد. سیستم خنک کاری
به آسانی می تواند در ماشین های ریخته گری موجود  ادغام شود.

 این نوع سیستم های خنک کاری جدید از سال 2018 میالدی روانه بازار 
شده و طبق گزارش های شرکت پریمتالز، استفاده از آن در خطوط 
ریخته گری مداوم فوالدسازی رو به افزایش است. نخستین بار، شرکت 
پریمتالز این نازل های خنک کاری ثانویه را در شرکت فوالد هیوندای کره 
 Advanced( برای تولید ورق های فوالدی استحکام باالی پیشرفته
High-Strength Steel( نسل دوم و سوم جهت استفاده در صنعت 
خودروسازی نصب کرد. آن ها گزارش کردند که حساسیت به ترک های 
گوشه ای در هنگام استفاده از این نازل های نوین به طور چشم گیری 
کاهش یافته است. در شکل 4 استفاده عملیاتی از نازل های جدید شرکت 
پریمتالز در کارخانه فوالد هیوندای کره نشان داده شده است. از سویی 
کنترل بهینه سیستم خنک کاری  دیگر، اخیرا شرکت پریمتالز برای 
DynaJet Flex، از یک سیستم هوشمند سه بعدی که قابلیت نمایش 
پروفایل دمایی در سرتاسر طول ناحیه ریخته گری مداوم را دارد نیز 
رونمایی کرده است. این سیستم هوشمند به راحتی نقطه شروع و پایان 
انجماد را حین خنک کاری ثانویه بر اساس پارامترهای عملیاتی ریخته گری 
نظیر سرعت ریخته گری، نوع فوالد و خواص اسلب تخمین زده و عملکرد 

نازل ها را تا حد زیادی ارتقا می دهد.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

ساخت باتری ماشین که در دمای زیر صفر مثل ساعت کار می کند ابداع رباتی عجیب با توانایی حفاری

دما های شدید که به انجماد نزدیک می شوند می توانند برای باتری های 
کامال مشکل ساز باشند و منجر به تلفات قابل توجه انرژی  لیتیوم یون 
حرارتی  مدیریت  سیستم های  بــا  فـــورد  مانند  خــودروســازانــی  شــونــد. 
کرده اند. این باتری،  کاستی ها آزمایش هایی  طراحی شده، برای رفع این 
شامل حسگر های دمایی یکپارچه است که جریان های الکتریکی را برای 
گرم کردن باتری ها از داخل تغییر می دهد و آن ها را باالتر از دمای انجماد 
می برد تا بتوانند در شرایط بسیار سرد ، عملکرد عادی داشته باشند.

که می تواند  کرده اند  محققان با الهام از نوعی خرچنگ، رباتی ابداع 
کند و در آینده به نمونه برداری  ک حفاری  به طور مستقیم داخل خا
مذکور  ربات  کند.  کمک  ساخت وساز  محل  و  کشاورزی  زمین  از 
گروهی از محققان دانشگاه برکلی آن  را ابداع  EMBUR نام دارد و 
گجت با تکان دادن پاهای یک طرف بدنش و سپس  کرده اند. این 
پاهای طرف دیگر بدن، حفاری می کند. هرکدام از پاها نیز یک میله 
فلزی امتدادپذیر با نواری از پارچه است.

مدیریت دانش مشتری چیست؟
پایگاه دانش خدمات مشتریان، بخش اصلی مدیریت 
برای  آن  به کارگرفتن  است.  مشتریان  روابط  بهبود  و 
کز تماس و مشتریان، فروش را افزایش می دهد،  کارشناسان مرا
میزان نگهداری کارمندان در شرکت را بهبود می بخشد و تعامل 
کارمندان را باال می برد. این امر نشان می دهد تا چه اندازه 

مدیریت دانش مشتری بااهمیت است.
یک پایگاه دانش مشتری، در رایج ترین حالت، ممکن است مانند 
یک صفحه ساده سؤاالت پرتکرار )FAQ( در وب سایت شرکت به 
نظر   برسد. بر اساس نوع کسب وکار و پیچیدگی سؤاالت مشتریان، 
می توان یک سیستم پایگاه دانش قدرتمند و قابل جست وجو 
ساخت و پیاده سازی کرد. این پایگاه دانش به مشتریان اجازه 
می دهد عمیق تر جست وجو کنند و برای سؤاالت خاص خود 

پاسخ های کامل تری بیابند.
مدیریت دانش مشتری )CKM( چیست؟

مدیریت دانش مشتری اشاره به ابزارها و فرایندهایی دارد که 
سازمان برای دریافت، ذخیره سازی، مرتب کردن، دسترسی و 
تجزیه وتحلیل اطالعات مربوط به مشتریان خود با هدف افزایش 
فروش استفاده می کند. این دانش در بانک ها، کسب وکارهای 
آنالین، تولید و توزیع محصوالت خانگی و همه سازمان ها و 

شرکت هایی که با مشتری در ارتباط هستند کاربرد دارد.
چرا مدیریت دانش مشتری اهمیت دارد؟

نتیجه استفاده از ِبه روش های مدیریت دانش، دورنمایی 
360درجه، یکپارچه و کامل از مشتری است. تصویر کاملی که به 
این روش از مشتری به دست می آید امکان چنین مواردی را 
فراهم می کند: شخصی سازی تجربه مشتری؛ سلف سرویس 
دیجیتالی متناسب با مشتری؛ انتقال هوشمندانه درخواست 
مشتری به کارشناس مرتبط؛ استفاده از تحلیل های داده محور 
برای کمک به کارشناسان مرکز تماس؛ ایجاد حسی یکپارچه برای 
مشتری در کانال های مختلف ارائه خدمات )Omni-channel(؛ 
یکپارچه سازی اطالعات کانال های مختلف؛ بهبود اطالعات 

.)VOC( صدای مشتریان
۱. شخصی سازی تجربه مشتری: هر مشتری از طریق تعدادی 
نقطه اتصال )Touch point( با یک برند در تعامل است. این نقطه 
می تواند وب سایت، کارشناس پاسخ گوی تلفن، نماینده برند در 
یک شهر، یا حتی خود محصول یا خدمت باشد. مشتریان در هر 
نقطه، انتظار دارند تجربه شخصی سازی شده ای را ببینند و 
حاضرند اطالعات بسیار خصوصی خود را برای به دست آوردن 

چنین تجربه ای فدا کنند. 
2. سلف سرویس دیجیتالی متناسب با مشتری: ارائه خدمات 
سلف سرویس خصوصا در حوزه پشتیبانی مشتری، یک ضرورت 
است. تا چندی پیش شخصی سازی خدمات، نیازمند به کار 
کثر شرکت ها  گرفتن یک فرد برای جواب گویی به هر مشتری بود و ا
نمی توانستند هزینه آن را برای کمک به همه مشتریان بپردازند. 
اما بات های هوشمند، این مرحله از شخصی سازی را ممکن 
ساخته اند. آن ها اطالعات مشتری، مانند سابقه خرید و تعامالت 
قبلی را با درخواست سلف سرویس کنونی ترکیب می کنند و پاسخ 

نهایِی به دست آمده را به مشتری ارائه می دهند.
۳. انتقال هوشمندانه مشتری به کارشناس مرتبط:با استفاده 
از مدیریت دانش مشتری می توان ارزشمندترین مشتریان را 
شناسایی کرد. دخالت یک فرد )کارشناس مرتبط با موضوع( در 
زمان درست، می تواند موانع خدمات رسانی را بردارد و مشتریانی 
را که در سیستم سردرگم شده اند به مسیر درست برگرداند. این 

کار ماندگاری مشتریان را بهبود می بخشد.
به  کمک  برای  داده محور  تحلیل های  از  استفاده   .۴
کارشناسان مرکز تماس: برای مدیریت دانش مشتری، در کنار 
نرم افزار مدیریت دانش، نرم افزارهای دیگری مانند CRM هم 
می تواند کمک کند. یک نرم افزار CRM )مدیریت ارتباط با 
مشتریان( خوب، اطالعات مشتریان و اطالعات تماس را نشان 
می دهد و به کارشناس مرکز تماس راهنماهای مبتنی بر شرایط 
کاربر ارائه می دهد تا به آن ها کمک کند متناسب با کاربر به وی 

پیشنهاد فروش محصول یا خدمت مکمل ارائه کنند. 
5. ایجاد حسی یکپارچه برای مشتری در کانال های مختلف 
کثر بَرندها اطالعات مشتریان را از کانال های  ارائه خدمات: ا
کانال ها را  کمی آن  متعدد جمع آوری می کنند؛ اما تعداد 
یکپارچه سازی می کنند تا مشتری به سهولت بین آن ها جابه جا 
شود. کارشناسان سازمان نیازمند دسترسی کامل به دانش 
مشتریان )ازجمله سابقه تعامل مشتری با کانال های خدمات 

سازمان( هستند تا تجربه  Omni-channel را شکل بدهند.
۶. بهبود اطالعات صدای مشتریان: برای داشتن اطالعات 
کامل و دقیق از صدای مشتریان، باید درباره مشتریان از منابع 
متعدد اطالعات جمع آوری کرد؛ مجموعه ای از تجزیه وتحلیل ها 
درخصوص اطالعات جزئی مشتریان که منجر به تعامل بهتر با هر 
مشتری می شود. به طور مثال، پشتیبانی مشتری، گوش دادن 
به رسانه های اجتماعی و همین طور بررسی سنجه های داخلی. 
مدیریت دانش می تواند این اطالعات را یکپارچه سازی کند تا به 

تصمیم گیرندگان، دورنمایی جامع و واحد از مشتری ارائه دهد.
راهکار نرم افزار مدیریت دانش مشتری برای تجمیع 

اطالعات
دانش مشتری از منابع مختلفی جمع آوری می شود. محل های 
ذخیره سازی این اطالعات هم متعدد است. مدیریت دانش، 
داده های تمام منابع را با یکدیگر ترکیب می کند و آن ها را در یک 
دیتابیس ذخیره می کند. به این ترتیب از هر مشتری تصویری 
جامع ایجاد می شود که به آن پروفایل مشتری نیز گفته می شود. 
این دیتابیس معموال به یک راهکار CRM متصل است که اجازه 

دسترسی آسان و تجزیه وتحلیل را از آن طریق میسر می سازد.
 www.inknowtex.ir:منبع        

Cisco درباره بهره برداری فعال مهاجمان سایبری از دو 
 Cisco AnyConnect Secure آسیب پذیری در نرم افزار

Mobility Client برای Windows هشدار داد.
 3153-CVE-2020 ایـــــــــن آسیـــــب پذیری ها با شناســــــــــه های 

و CVE-2020-3433 مشخص می شوند و به ترتیب به مهاجم امکان 
می دهند تا فایل های مخرب را در هر مکان دلخواهی با امتیازات 
کند و حمله DLL hijacking را  کپی   system مختص به سطح
راه اندازی کند. این نوع از آسیب پذیری ها، یک بردار حمله پرتکرار 

برای مهاجمان سایبری هستند و مخاطره قابل مالحظه ای را برای 
سازمان های حیاتی ایجاد می کنند. هر دو آسیب پذیری در حال حاضر 

وصله شده اند.
GBHackers on Security :منبع خبر   

یــک آســیب پذیری بــا درجــه حساســیت بــاال در 
کتابخانــه پایــگاه داده SQLite شناســایی  شــده 
اســت کــه بــه مهاجمــان امــکان می دهــد تــا برنامه هــا 

را متوقــف یــا کنتــرل کننــد.
SQLite که به زبان C نوشته  شده است، پرکاربردترین موتور پایگاه  داده 

است که به صورت پیش فرض در Android، iOS، Windows و همچنین 
در مرورگرهای وب محبوب مانند Google Chrome، Mozilla Firefox و 

Apple Safari تعبیه شده است.
که با شناسه CVE-2022-35737 مشخص  آسیب پذیری مذکور 
می شود، روی سیستم های 64 بیتی قابل بهره برداری است و قابلیت 

بهره برداری از آن به چگونگی compile شدن برنامه وابسته است.
این آسیب پذیری، 22 سال قدمت دارد و نسخه های  1.0.12 تا  3.39.1 
از SQLite را تحت تأثیر قرار می دهد و در نسخه  3.39.2 وصله شده 

است.
The Hacker News :منبع خبر     

بهره برداری فعال از دو آسیب پذیری
 Cisco AnyConnect Secure Mobility Client در 

SQLite شناسایی یک آسیب پذیری قدیمی در کتابخانه پایگاه داده 

امنیت سایبری 

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

نازل های خنک کننده نوین؛ استراتژی جدید برای خنک کاری ثانویه در ناحیه ریخته گری مداوم
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نکاتی برای انتخاب تفریح 
برای افراد مسن

 اجتمـــــا             عـــــــی

وسواس تقارن چیستتکامل حس بینایی در کودک

در ابتـدای تولـد، فرزنـد شـما تنهـا می توانـد تـا فاصلـه ۸ تـا ۱۲ اینچی خود 
را ببینـد و دیـد او مبهـم اسـت. از چهارماهگـی، نـوزاد می توانـد فاصلـه 
کـردن اشـیای  دورتـری را ببینـد و می توانـد از چشـمان خـود بـرای دنبـال 
کنـد. در پنج ماهگـی درک بیشـتری از عمـق  در حـال حرکـت اسـتفاده 
کـه خزیـدن را شـروع می کنـد، یعنـی بیـن هشـت تـا  پیـدا می کنـد و زمانـی 
مـورد  در  بـرای قضـاوت  از درک عمـق خـود  دوازده ماهگـی، می توانـد 
کنـد. مسـافت اسـتفاده 

زیرشـاخه های  از  یکـی   )symmetry obsessions( تقـارن  وسـواس   
اختـالل وسـواس فکری_عملـی اسـت. فـرد مبتـال بـه ایـن نـوع وسـواس در 
مـورد تقـارن داشـتن و نظـم اشـیا وسـواس بسـیاری دارد. این نوع وسـواس 
حتـی می توانـد در ظاهـر افـراد نیـز ایجـاد شـود، یعنـی فـرد در ظاهـر خویـش 
نیـز دائمـا بـه دنبـال ایجـاد تقـارن و همسان سـازی اسـت. مشـاهده هـر نوع 
عدم تقـارن در ظاهـر خـود فـرد یـا دیگـران و یـا محیـط اطـراف،  فـرد را دچار 
حـاالت عصبـی، پرخاشـگری و آشـفتگی می کنـد.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران گرامی 
داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله ابراهیم گلشنی شاغل در 
تعمیرگاه دیزلی، یوسف صفرزاده شاغل در مجتمع فوالد 
سبا، رامین رام پناه و مهدی مختاری شاغل در نورد سرد 
و  غالمرضا مختاری شاغل در نورد گرم در غم درگذشت 
پدر، رسول ایرانپور شاغل در فوالدسازی، محمدعلی 
مالکی شاغل در انرژی و سیاالت و محسن برومند شاغل در 
حمل ونقل در غم درگذشت مادر، محمد احمدی شاغل در  
کنترل مواد  در غم درگذشت همسر، قاسم شجاعی شاغل 
در  مجتمع فوالد سبا در غم درگذشت خواهر،  جواد معتمدی 
شاغل در  فوالدسازی و کریم خلیلی  شاغل در خدمات 
شهری  در غم درگذشت برادر و  محمدرضا ملت شاغل در  

نورد سرد در غم درگذشت فرزند به سوگ نشستند.
همچنین  همکار  گرامی بازنشسته  شادروان محمد علی 
مختاری به علت  ایست قلبی و همکار شاغل  شادروان مظاهر 
معتمدی  به دلیل سکته قلبی دار فانی را وداع گفتند و به دیار 

حق شتافتند.
این غم جانکاه و ضایعه جبران ناپذیر را به محضر خانواده های 
این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و برای آنان علو درجات را از 

درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

ابراز همدردی

خانواده 

در شماره قبلی خبرنامه در مورد تعریف دقیق خجالت 
کشیدن و عالئم آن در افراد خجالتی صحبت کردیم. 
همچنین برای شروع تمرین هایی که برای غلبه بر 
خجالت و کم رویی به آن ها نیاز داریم، به یک نمونه اشاره کردیم و 
آموزش تمرین های دیگر را به این شماره موکول نمودیم. حال در ادامه، 

به سایر موارد می پردازیم.
تمرین فردی با صدای بلند

هر آنچه را که تصمیم دارید در یک دورهمی یا در برخورد با افراد جدید 
بگویید، چند بار با صدای بلند تمرین کنید. جمالت ساده ای را  که در نظر 
دارید روی کاغذ یادداشت کنید. جلوی آینه بایستید و آن را تکرار کنید. هر 
روز،  زمان مشخصی را به این کار اختصاص دهید و تالش کنید که هر بار 

آن را بهتر انجام دهید.
این تمرین به شما کمک می کند که با قرار گرفتن در موقعیت ها و شرایط 
جدید و یا بودن در کنار افراد غریبه تر، با آمادگی بیشتری ظاهر شوید و کمتر 

دست پاچه به نظر برسید.
تمرکز روی مخاطب

گر فرد خجالتی ای باشید، عموما به جای تمرکز بر دیگران و کسی که  ا
مخاطب شماست، بر خودتان تمرکز می کنید؛ به این صورت که همواره در 
این فکر هستید که دیگران درباره »شما« چه فکری می کنند، عکس العمل 
آن ها به رفتار »شما« چیست و پس از بیان جملۀ »شما« چه خواهند گفت 
یا چه فکر خواهند کرد؛ اما حقیقت این است که یک فرد عادی که خجالتی 
نیست، تقریبا همیشه بر مخاطب خودش تمرکز دارد و تالش می کند با 

حاالت، رفتار و جمالت خود، با او ارتباط برقرار کند.
برای انجام این تمرین، تماس چشمی را دست کم نگیرید و هرچند دقیقه 
یک بار به طور مستقیم به چشمان مخاطب نگاه کنید. با تکان دادن سر 
خود، به تأیید حرف ها او بپردازید و سعی کنید در تمام طول گفت وگو، 

غ از اینکه چه کسی در حال حرف زدن است، ارتباط خود را با طرف  فار
مقابل حفظ کنید . تمامی این کارها شاید در ابتدا بسیار دشوار باشند، 
اما به خوبی کمک می کنند که خجالت را کنار بگذارید و یا حداقل آن را 

کمرنگ کنید.
شرکت در مکالمات گروهی

شرکت کردن در مکالمات و بحث های گروهی، سخت ترین کار برای 
یک فرد خجالتی است؛ اما تالش برای ورود به این گروه ها و بیان عبارات 
کوتاه و ساده، این افراد را برای فعال بودن در مکالمات گروهی تشویق 

می کند.
برای آنکه بتوانید در مکالمات گروهی شرکت کنید، تمرین های ساده و 
آسانی را به کار بگیرید. داشتن چند عبارت کوتاه و کاربردی در این شرایط 
و موقعیت ها می تواند بسیار کاربردی باشد. برای مثال، در طول بحث ها 
از عباراتی نظیر این جمالت استفاده کنید: منم با این حرف بسیار موافقم. 
من هم درباره این موضوع شنیده ام. به نظر من هم این کار اشتباه است. 

من فکر نمی کنم این حرف درست باشد و... .
پرسیدن سؤاالت باز پاسخ

ما دو نوع روش سؤال پرسیدن داریم: سؤاالت »کوتاه جواب« که با یک 
بله یا خیر بیان می شوند و سؤاالت »باز پاسخ« که جواب آن ها توضیحی 
و توصیفی است. پرسیدن این نوع سؤاالت از مخاطبان، به پویایی بحث 
و مکالمه کمک می کند؛ بنابراین در هنگام برقراری ارتباط با دیگران و 
پرسیدن سؤاالت، تالش کنید که سؤاالت باز پاسخ بپرسید. برای مثال، 
به جای آنکه بپرسید آیا به  موسیقی عالقه دارند یا نه، بگویید چه نوع و 
سبک موسیقی را می پسندند یا دلیل عالقه شان به این سبک موسیقی 

چیست.
انجام تعامل های کوتاه

تعامالت کوتاه و برقراری ارتباطات گذرا در طول روز کمک می کند که 

برای برقراری ارتباط با دیگران آماده تر شوید و این کار برای شما راحت تر 
شود. تالش کنید صبح ها که از خانه بیرون می آیید، به غریبه ها لبخند 
گی شایسته و قابل تعریف کردن وجود داشت،  گر در فردی ویژ بزنید. ا
کسی  آن را بیان کنید. با صندوقدار فروشگاه، پیک، پستچی، راننده تا
و... مکالمه کوتاهی داشته باشید و در حد یک تشکر یا حتی آب هوا، با 

آن ها گفت وگو کنید.
مطالعه اتفاقات جدید روز

گاهی شما درباره مسائل جدید بیشتر باشد و اطالعات  هرچقدر اطالعات و آ
عمومی گسترده تری داشته باشید، به همان میزان حرف بیشتری هم 
برای گفتن و برقراری ارتباط با دیگران دارید. بنابراین تالش کنید که اخبار، 
اتفاقات، تکنولوژی های جدید و... را مطالعه کنید و از آن ها در زمینه 

برقراری ارتباط با دیگران کمک بگیرید.  
حرف زدن با خود

هر زمانی که تنها بودید، با خودتان حرف بزنید. صحبت کردن با خود با 
صدای بلند تمرین بسیار خوبی برای درمان خجالت است. هر چه در ذهن 

دارید بلند تکرار کنید و هر روز 5 تا 10 دقیقه را  به این کار اختصاص دهید.
صحبت با مشاور

یکی از بهترین راه های درمان کم رویی و خجالت مراجعه به روان شناس و 
مشاور متخصص است. این کار به خوبی کمک می کند که صحبت کردن 
با یک فرد مشخص را شروع کنید و بدون ترس از قضاوت و مسخره شدن، 

یک مکالمه مناسب داشته باشید.
که جلسات روان درمانی و مشاوره مبتنی بر گفت وگو و صحبت است،  ازآنجا
تمرین بسیار مناسب و کاربردی ای برای دوری از خجالت به شمار می رود. 
گر خجالتی هستید و مشکالت آن شما را درگیر خود کرده است، با  بنابراین ا

شرکت در جلسات روان درمانی به بهبود خود کمک کنید.
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حتما شما هم در اطرافیانتان کودکانی را دیده اید که 
مدام با خودشان، زیر لب حرف می زنند یا اینکه با تلفن 
و دوست خیالی شان در حال صحبت کردن هستند و 
یا هنگام بازی کردن با عروسک ها برای آن ها اسم انتخاب می کنند و 
مانند موجود زنده با او رفتار می نمایند. در واقع بازی ها و دوست خیالی 
کودکان در تکامل رشد فکری کودکان تأثیر بسزایی دارند، اما گاهی این 
رفتارها باعث نگرانی پدر و مادر می شود. در ادامه در مورد دالیل حرف 
کنش والدین در این موقعیت ها   زدن کودک با خودش و نحوه صحیح وا

توضیحات بیشتری می دهیم.
چگونه حرف زدن والدین با فرزندانشان تأثیر عمیقی در آموزش و توانایی 
گوش دادن آن ها می گذارد. پدر و مادر معموال به سه شیوه با بچه ها ارتباط 
برقرار می کنند، بعضی از آن ها رفتاری خشونت آمیز دارند و مدام کودک را 
به دالیل مختلف تحقیر و سرزنش می کنند؛ کودکان در مقابل این رفتار 
کنش نشان می دهند؛ ممکن است ترسو  والدین به شیوه های مختلفی وا

و گوشه گیر  شوند یا نافرمانی کنند.
گروه دوم، پدر و مادرانی هستند که با نرمی و محبت رفتار می کنند و با 
مالطفت سخن می گویند، اما نرمی و مالیمت در مواقعی که باید اقتدار و 
یا محدودیتی را به کودک نشان دهند مانع از رفتار درست آن ها می شود؛ 
گهان تغییر روش می دهند و  آن ها به جای شیوه صحیح برخورد با کودک نا

با خشونت رفتاری یا کالمی، کودک را وادار به انجام کاری می کنند.
گروه سوم، والدینی هستند که شیوه ارتباط درست و صحیح با کودکان را 
می دانند. آن ها همیشه به یک صورت درست و ثابت عمل می کنند، روش 

حرف زدن آن ها با فرزندانشان مثبت، گرم، صمیمی و  واضح است. برقراری 
این شیوه از ارتباط کالمی به کودک می فهماند که پدر و مادرش موقعیت را 
می شناسند و مطابق با آن حرف می زنند و عمل می کنند. در زیر به توضیح 
کنش والدین در هنگام  چند روش پرداخته ایم که در خصوص نحوه وا

حرف زدن کودک با خودش می تواند مؤثر باشد:
اسم کودک را صدا بزنید، صدا کردن نام کودک باعث جلب توجه او به 
حرف های شما می شود، چون کودکان معموال فقط در زمان هایی محدود 
می توانند به یک چیز توجه داشته باشند؛ بنابراین برای جلب توجهش 

نام او را صدا بزنید.
یکی از دالیل حرف زدن کودک با خودش تنهایی و یا کم توجهی است، 
بنابراین برای کودکانتان ارزش قائل شوید. با توجه و دقت به حرف های 
آن ها گوش دهید و در این کار تظاهر نکنید. هنگامی که با فرزند خود 
صحبت می کنید با همه حواس و با دقت به حرف های او گوش دهید. 
کودک احساس ارزشمندی می کند و در نتیجه  در واقع با این رفتار 

اعتمادبه نفس وی تقویت می شود.
برای اینکه کودک شما بیشتر فکر کند، از او سؤال های تحلیلی )سؤاالتی که 
پاسخ آن ها بله یا خیر نیست( بپرسید، این کار باعث می شود تا کودک بیشتر 

حرف بزند و احساساتش را بروز دهد.
از جمالت مثبت در حرف زدن با کودکتان استفاده کنید. به کار بردن 
جمالت منفی، مثل »نکن، نه، به لیوان دست نزن، لباست را کثیف نکن 
و…« باعث ایجاد احساس گناه در کودک می شود. کودکان از ابتدا، بسیاری 
از چیزها را نمی توانند درک کنند؛ بنابراین نباید به خاطر اشتباهاتشان آن ها 

را سرزنش کرد، زیرا استفاده از واژه های تحقیرآمیز باعث می شود  کودک 
احساس بی ارزش بودن کند.

زمانی که کودک شما ماجرایی را تعریف می کند، حرفش را قطع نکنید و تا 
پایان داستان به صحبت هایش گوش دهید؛ در این مورد از اظهارنظرهای 
بی جا بپرهیزید و سعی کنید در طول مدتی که فرزندتان ماجرایی را  برای 
شما توضیح می دهد سکوت کنید و احساسات خود را با لبخند و یا تعجب 

نشان دهید.
گوش  کودکان بسیار باهوش هستند و به حرف های شما با دقت 
می دهند. هنگام صحبت کردن کودک با خودش می توانید انعکاس 
رفتارتان را در او مشاهده کنید؛ در واقع کودک با مشاهده رفتار والدینش 
از آن ها  الگوبرداری می کند. توجه داشته باشید که در هنگام صحبت 
کردن با کودکان الزم نیست تن صدای خود را تغییر دهید و بچگانه با 

آن ها صحبت کنید.
در هنگام مشاهده حرف زدن کودک با خودش، با او در مورد دوست 
خیالی اش صحبت کنید و از او سؤاالتی را در مورد آن بپرسید، در واقع با 
پرسیدن این سؤال ها شناخت بهتری از  کودک خود پیدا می کنید و با 
ترس ها، عالیق و خألهای فرزندتان بیشتر آشنا می شوید. ضمن اینکه توجه 

به گفته های وی باعث رشد تکلم کودک نیز می شود.
در نظر داشته باشید که توجه بیش ازاندازه شما به حرف زدن کودک با 
خودش و دوست خیالی اش اصال خوب نیست، زیرا این تصور برای کودک  

ایجاد  می شود که کارش مهم  است و تشویق به ادامه این کار می شود.
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چگونه خجالتی
 و کم حرف نباشیم؟

دالیل حرف زدن 
کودک با خودش

قسمت دوم

سهراب بابادی عکاشه
 انرژی و سیاالت

روز بازنشستگی :  1401/06/30

محمود آقابابایی
 خرید

روز بازنشستگی :1401/06/30

سوارعلی خواجوی
خرید

روز بازنشستگی :1401/06/30

مظاهر فروغی
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی : 1401/06/30

مهری دهقان
 خرید

روز بازنشستگی :1401/06/30

امیر فرهادی بیرگانی
تعمیرات مرکزی

روز بازنشستگی : 1401/06/30

بازنشستگان فوالد 

بسیاری از خانواده ها مادر و پدر پیرشان را همه جا با   
خودشان می برند. شاید این کار برای رفع تنهایی سالمند مؤثر 
باشد، ولی باید توجه داشته باشید که افراد مسن هم سِن ما   یا 
فرزندانمان نیستند و به آرامش بیشتری احتیاج دارند؛ بنابراین 

باید در انتخاب تفریح برای افراد مسن دقت کنیم. 
نکات مهم در انتخاب تفریح برای افراد مسن

گی های اخالقی و شخصیتی  سالمندان هرکدام شرایط و ویژ
متفاوتی دارند. در این بخش عوامل انتخاب تفریح مناسب برای 

سالمندان را معرفی می کنیم.
 1. عامل اول وضعیت فرهنگی اجتماعی است. بسیاری از 
سالمندان در خانواده مذهبی رشد کردند یا به مباحث فرهنگی و 
تاریخی عالقه دارند؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که در تمام 
تفریحات پرهیجان ما یا فرزندانمان شرکت کنند و لذت ببرند. 
ممکن است آن ها ترجیح دهند همراه با دوستانشان به سفرهای 
زیارتی بروند و از پیاده روی در مناطق تاریخی و قدیمی و گوش 

دادن به موسیقی لذت ببرند.
2. عامل دوم شرایط تحصیلی است. بعضی از سالمندان رشته 
تحصیلی موردعالقه شان را دنبال کردند و اآلن بعد از سال ها کار  
بازنشسته شدند. این سالمندان از کتاب  خواندن، حضور در 

انجمن ها و محافل علمی و  ادبی لذت می برند.
3. عامل سوم در انتخاب تفریح مناسب مکان تفریحی است. 
در برخی از کشورها مکان های خاصی برای تفریح و ورزش افراد 
کز تفریح درمانی خاصی  مسن وجود دارد، یعنی استخرها و مرا
که سالمندان می توانند از امکانات آن ها استفاده کنند. در ایران 
کز وجود دارند. در بعضی از پارک ها، گروه های ورزش  هم این مرا
سالمندان وجود دارد. سالمندان در این گروه ها با هم ورزش 

می کنند و از حضور در کنار دوستانشان لذت می برند.
4. چهارمین عامل در انتخاب تفریح مناسب شرایط اقتصادی 
ج سالمندان صرف هزینه های  است. معموال بخشی از مخار
مربوط به پزشک، دارو و پرستار می شود. همین مشکالت باعث 
می شود برخی از سالمندان قید تفریح را بزنند؛ اما بهتر است 
تفریحی مناسب شرایط اقتصادی سالمند و خانواده انتخاب 

کنید. با این کار از افسردگی سالمند جلوگیری می کنید.
5. پنجمین عامل در نظر گرفتن هنر و حرفه سالمندان است. 
بعضی از سالمندان از نقاشی کردن، بافتنی بافتن، کاشتن گل 
و گیاه و رسیدگی به باغچه لذت می برند. برای این سالمندان، 
وسایل موردنیاز برای انجام کارهای موردعالقه شان را تهیه کنید 

و  در اختیارشان بگذارید. 
6. عامل ششم فعالیت فیزیکی است. سعی کنید سالمندان را به 
انجام ورزش های سبک تشویق کنید. ورزش کردن نه تنها برای 
سالمت فیزیکی آن ها مفید است، بلکه بر روحیه شان هم تأثیر 
می گذارد. ورزش های همگانی، یوگا، ورزش های آرامش بخش 

مثل تای چی برای سالمندان توصیه می شود.
کنید از  7- آخرین عامل هم تجربیات سالمند است. سعی 
تجربه های سالمندان استفاده کنید. برخی از سالمندان از اینکه 
در دورهمی های مختلف داستان و خاطره تعریف کنند لذت 
می برند. تفریح این گروه از سالمندان دورهمی های گروهی، 
صحبت کردن با دوستان و  انجام کارهای مختلف  با آنان است. 

آن ها  دوست دارند  تجربه هایشان را به دیگران منتقل کنند.
بیشتر سالمندان تصور می کنند که دیگر نمی توانند کار جدیدی 
بکنند یا مهارت جدیدی یاد بگیرند. درحالی که برای یادگیری و 
تجربه های جدید هیچ وقت دیر نیست. برای تشویق سالمندان 
به انجام کارهای جدید، آرزوها و حسرت هایشان را در نظر بگیرید؛ 
گر همیشه دوست داشتند نقاش یا نوازنده بشوند، آن ها را در  مثال ا

کالس های نقاشی و موسیقی ثبت نام کنید. 
www.zimed.ir :منبع         

شادروان مظاهر معتمدی شادروان محمد علی مختاری
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 ورزش             

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با انتشار پوستری برای 
رامین رضائیان و پیام نیازمند، دو ملی پوش این 
باشگاه   در جام جهانی 2۰22 قطر آرزوی موفقیت کرد.
دوحه قطر میزبان بزرگ ترین و هیجان انگیزترین جشن فوتبالی دنیا 
خواهد بود؛ اتفاقی که بیش از یک میلیون هوادار را به قطر می کشاند. 
کوادور    برگزارکننده دیدار افتتاحیه در 20 نوامبر هستند و به صبر  قطر    و   ا

هواداران فوتبال برای شروع این تورنمنت فوق العاده پایان می دهند.
گردان  تیم ملی ایران هم کار خود را از 21 نوامبر آغاز می کند. جایی که شا
کی روش شروع سخت و در عین حال هیجان انگیزی برابر یکی از مدعیان 

فتح جام یعنی انگلیس دارند. ملی پوشان ایران از ساعت 16:30 روز 
گردان گرت ساوتگیت  دوشنبه 30 آبان در استادیوم خلیفه به مصاف شا

خواهند رفت. 
در ایـن دوره از جـام جهانـی پرسـپولیس بـا چهـار ملی پـوش )ترابـی، 
میـان  در  را  سـهم  بیشـترین  امیـری(  و  پورعلی گنجـی  بیرانونـد، 
کـه در تیـم ملـی بازیکـن دارنـد. اسـتقالل )سـه  باشـگاه هایی دارد 
سـهمیه( و سـپاهان )دو سـهمیه( دیگر باشـگاه های ایرانی هسـتند که 

در تیـم ملـی بازیکـن دارنـد.
در بین 25 بازیکن ایران در جام جهانی، رامین رضائیان و پیام نیازمند 

ملی پوشان عضو تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان هستند که دو نماینده 
این باشگاه در جام جهانی 2022 قطر خواهند بود.

باشگاه پرسپولیس 600 هزار دالر )540 هزار دالر از بازیکنان کنونی و 60 
هزار دالر از رامین رضاییان( استقالل 420 هزار دالر، سپاهان 180 هزار 
دالر و سایپا 60 هزار دالر )یک سوم پاداش حضور ابوالفضل جاللی در 
جام جهانی( از حضور این بازیکنان در جام جهانی پاداش دریافت 

خواهند کرد.
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با انتشار پوستری برای دو ملی پوش خود در 

جام جهانی آرزوی موفقیت کرد.

بازدید از ورزشگاه نقش جهان

دیدار دوسـتانه تیم هـای فوتبـال نوجوانـان و جوانان   
دختر فـوالد مبارکـه سـپاهان با تسـاوی یک بـر یک بـه پایان 

رسید.
بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه سـپاهان؛ تیم هـای فوتبـال 
نوجوانـان و جوانـان دختـر فوالدمبارکـه سـپاهان در دیـداری 
دوسـتانه کـه در زمیـن چمـن سـازمان گوشـت برگـزار شـد بـه 
تسـاوی یـک بـر یـک رسـیدند. نـگار ذوالفقـاری و آرینـا بهمنـی 

گلزنـان ایـن بـازی بودنـد.

کادمی فوتبال دختران سـپاهان  دو بازیکن راه یافته آ  
به تیم بزرگسـاالن به دومیـن اردوی انتخابی تیم ملـی زیر ۱7 

سال دختران دعوت شدند.
کادمـی فوتبـال  طنـاز غضنفرپـور و الهـه عباسـی از بازیکنـان آ
سـپاهان کـه در تسـت هـای پیـش از فصـل سـپاهان توانسـتند 
بـا جلـب رضایـت مریـم ایراندوسـت، خـود را بـه تمرینـات تیـم 
بزرگساالن برسانند، حاال به اردوی تیم ملی زیر 17 سال دعوت 
شـدند، مسـیری که می تواند شـروعی بـرای افتخار آفرینـی این 

بازیکنـان بـرای تیـم سـپاهان و تیـم ملـی باشـد.

به اطالع همکاران شاغل در فوالد مبارکه می رساند با توجه 
به افتتاح موزه باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان، 
گرامی فوالد مبارکه  جهت بازدید از ورزشگاه بزرگ  کارکنان 
نقش جهان در روز پنج شنبه 1401/09/03 می توانند از روز شنبه 
1401/08/28 تا 1401/09/03 با شماره تلفن 32148 تماس 
حاصل فرمایند و اقدام به ثبت نام نمایند. شایان ذکر است 
گرامی می توانند به همراه خانواده محترم خود از  همکاران 
نمایشگاه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و ورزشگاه نقش جهان 

بازدید به عمل آورند.  

تیم هندبال سپاهان در مقابل سپاهان نوین به پیروزی رسید ۱۲ سپاهانی در فهرست تیم ملی هندبال

کشور، روز سه شنبه  در چهارچوب رقابت های لیگ برتر هندبال 
 ۲۴ مردادماه در ورزشگاه میثمی طالیی پوشان به مصاف سپاهان 
که این دیدار با برتری سپاهان به پایان رسید. نیمه اول  نوین رفتند 
با نتیجه ۱۳ بر ۱۰ به سود طالیی پوشان سپاهان  تمام شد و در نیمه 
گذاشت و با استفاده  دوم، سپاهان نوین برای پیروزی پا به میدان 
گل های خود را با سپاهان به عدد  از مهره های روی نیمکت، فاصله 
یک رساند.

۱۲ بازیکن از تیم  های فوالد مبارکه سپاهان و سپاهان نوین به اردوی تیم 
گردان مجید رحیمی زاده در  ملی هندبال فراخوانده شدند. از بین شا
باشگاه طالیی، محمد سیاوشی، افشین صادقی، مجتبی حیدرپور، میالد 
قلندری، محمد کیانی، کامیار طاهری، صابر حیدری، یاسین کبیریان جو، 
محمدرضا اورعی و وحید مسعودی به تیم ملی رسیدند. همچنین از تیم 
سپاهان نویِن شهداد مرتجی نیز مهران حسینی و محمدمهدی بهنام نیا 
به تیم ملی دعوت شدند.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

قهرمانی  فوالد مبارکه سپاهان

 در دوچرخه سواری پیست

تساوی دختران فوتبالیست

 فوالد مبارکه سپاهان در دیداری دوستانه

از فهرست انتخابی ایراندوست

 تا اردوی تیم ملی

تیم دوچرخه سواری پیست سپاهان برای سومین بار   
قهرمان لیگ برتر پیست شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان،  در دومین روز 
مرحله دوم رقابت های لیگ برتر دوچرخه سواری پیست، تیم 
سپاهان در رشته چهارکیلومتر تیمی با ترکیب مهدی ناطقی، 
بهنام خسروشاهی، محمد چایچی وکیارش نادری مدل نقره را 
کسب کردند و در رشته مدیسن با ترکیب محمد گنج خانلو و بهنام 

خسروشاهی صاحب مدال طال شدند.
در رشته چهارکیلومتر انفرادی محمد چایچی و مهدی ناطقی 
از فوالد مبارکه سپاهان به ترتیب مقام اول و دوم این مسابقات 

را بدست آوردند.
گنج خانلو از  در رشته دور امتیازی محمد چایچی و محمد 

سپاهان در رشته اومینیوم موفق به کسب مدال طال شدند.
در رشته اسکرچ کیارش نادری اول شد و در رشته 200 متر محمد 
دانشور مدال نقره و در رشته یک کیلومتر احمد نصرآبادی مدال 

برنز این رقابت ها را کسب کردند.
در رشته کایرین نیز محمد دانشور و احمد نصرآبادی از سپاهان 
به ترتیب در جایگاه اول و دوم ایستادند و تیم اسپرینت سپاهان 
هم با ترکیب محمد دانشور، احمد نصر آبادی و ابوالفضل امین 

الرعایایی مقام اول این رقابت ها را کسب کرد.

خبــــر کوتاه

آرزوی موفقیت فوالد مبارکه سپاهان برای دو  ملی پوش خود در جام جهانی

تیم کوهنوردی شهید قاسمی فوالد مبارکه با ۱5 
وزه موفق  نفر از اعضای خود در یک برنامه یک ر
به فتح قله متری ۴۰5۰ بل در شهرستان اقلید در 

استان فارس شدند. 
برای صعود به کوه بل می توان از دو جبهه غربی و شرقی اقدام کرد. 
جبهه غربی صعود به قله ُبل، از منطقه ای به نام الیشکفت آغاز 
می شود که برای رسیدن به آن باید از اقلید حدود 8 کیلومتر به سمت 

جنوب رفت. این منطقه یک آبگیر کوچک هم دارد.

تیم کوهنوردی شهید قاسمی بر فراز بام استان فارس

مسابقات بسکتبال سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( با حضور 
۱۰۰ نفر از بهترین بسکتبالیست های کشور از تاریخ 
۱۴۰۱/۰8/۰8 در دو گروه، در قالب شش تیم به میزبانی ذوب آهن در 

سالن نبرد شهر فوالدشهر برگزار شد.

در این مسابقات پس از انجام 5 بازی، تیم بسکتبال صنعت فوالد مبارکه 
متشکل از کارکنان بسکتبالیست شرکت در بازی رده بندی، رقیب 
خود تیم منطقه ویژه هرمزگان را مغلوب و بر سکوی سوم مسابقات 
 ایستادند. در این رقابت ها تیم گل گهر سیرجان و مس سرچشمه

 به تربیت مقام های اول و دوم را به دست آوردند.

تیم بسکتبال صنعت فوالد مبارکه 
بر سکوی سوم مسابقات ایمیدرو

مسابقات کاراته کارگری  کشور با حضور ۱5۰ کاراته کار  
مدعی قهرمانی در قالب ۱8 تیم از ۱۳ استان کشور در 

سالن کاراته خراسان رضوی برگزار شد.
در پایان این مسابقات، تیم کاراته صنعت فوالد مبارکه متشکل از کارکنان 
پرتوان شرکت با کسب یک مدال طال، سه مدال نقره و یک برنز بر سکوی 

سوم مسابقات کاراته کشور ایستادند.

کاراته کاران فوالد مبارکه بر سکوی 
سوم مسابقات کارگری کشور
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

25 آبان سالروز حماسه و ایثار اصفهان بهانه ای شد تا پای روایت حسن یزدانی بنشینیم که   
در عملیات محرم و در خط مقدم دچار ضایعه نخاعی شد و سال ها رنج آن را با اعتقاد به حرکت در 

مسیر سرور شهیدان تحمل کرد.
 25 آبان، روزی که 370 شهید بر دستان اصفهانی ها تشییع شدند. همان روزی که قهرمان روایت ما 
15 سال بیشتر نداشت و به اصرار مادرش از جبهه برای امتحانات سوم راهنمایی به اصفهان برگشته بود و 
کش  وقتی در روزنامه، نام دوستان و هم رزمانش را دید، تصاویرشان از جلوی چشمانش عبور می کرد؛ سا

را بست و مادری را که برای اولین بار بی تابی می کرد به آغوش گرفت و بازگشت.
همه جا مناجات زیارت عاشورا به گوش می رسید، چه برای اصفهانی ها که با متوسل شدن به سرور 
شهیدان به جبهه اعزام می شدند، چه برای قهرمان روایت ما که با مناجات زیارت عاشورا خود را برای 

مرحله سوم عملیات محرم به مقر گردان رساند.
اینجا منزل کوچکی است در خیابان امام خمینی اصفهان. وارد خانه می شوم، در گوشه ای تختی است که 

مردی به صورت دمر ، روی آن دراز کشیده است. با خوشامدگویی بانویش وارد اتاق می شوم.
حسن یزدانی، جانباز و یادگار عملیات محرم است. نزدیک 55 سالش است و چهل سال می شود که 

دچار ضایعه نخاعی است.
او برایم تعریف می کند: پانزدهم آبان ماه 61 بود. سومین مرحله عملیات محرم. قرار بود از اول در این 
عملیات حاضر باشم، اما به اصرار مادر برای امتحانات سوم راهنمایی به اصفهان آمده بودم. مارش نظامی 
را که از رادیو شنیدم، امتحانات را رها کردم. مادرم برای اولین بار بود که از بازگشت من به جبهه بی تابی 
می کرد. قرار بود در این مرحله از عملیات محرم ارتفاعات و دامنه های غربی و دامنه های جبال حمرین را 
فتح کنیم. ارتفاعات 175 خیلی مهم بود و  شب به شب بین نیروهای بعثی و رزمندگان ما دست به دست 
گر به دست  گر کنترل ارتفاعات 175 به دست ما می افتاد،  بر شهر االماره عراق مسلط می شدیم و ا می شد. ا

دشمن می افتاد، بعثی ها بر چاه های نفت ما اشراف پیدا می کردند.
وقتی به گردان رسیدم، سازماندهی شدیم برای اعزام به خط مقدم. چون با عجله خودم را از اصفهان 
رسانده بودم، فراموش کرده بودم کفش های ورزشی ام را بیاورم و چون سایز پاهایم بزرگ بود، تدارکات برایم 
پوتین نداشت. به ذهنم رسید که کمی کش بگیرم و پشت دمپایی هایم ببندم تا موقع دویدن دمپایی ها 
از پاهایم بیرون نیاید. نماز مغرب و عشا را که خواندیم فرمانده گفت: بچه ها فردا اعزامیم خط مقدم. از 
شدت خوشحالی همدیگر را به آغوش کشیدیم و گریه  کردیم. من از شدت ذوق تا صبح بیدار ماندم. موقع 
نماز صبح، فرمانده اعالم کرد که اعزام به تعویق افتاد. دومرتبه موقع نماز عشا، فرمانده از اعزاممان در روز 
بعد خبر داد و باز هم من خوابم نبرد و فردای آن روز رفتن ما تعلیق شد. این مورد باز هم تکرار شد و من سه 

شبانه روز بیدار ماندم.
روز چهارم به خط مقدم اعزام شدیم. یکی از مهم ترین ویژگی های مرحله سوم عملیات محرم این بود که 
برخالف علمیات های دیگر که شب هنگام صورت می گرفت، در ساعت هشت و نیم صبح انجام شد. این 
مرحله در ارتفاعات 175  صورت می گرفت  که پر از سنگریزه های تیز بود. دشمن از باال با تجهیزات حمله 

می کرد و ما با رمز » یا زینب )س(«  برای تصرف این ارتفاعات حرکت می کردیم.
آرپی جی زن بودم. با رفیقم از ارتفاعات 175 شروع به دویدن کردیم. بعثی ها ضدهوایی را تنظیم کرده بودند 
به سمت پایین و تیرهای قطور بود که شلیک می شد سمت ما. رفیقم تیر خورد و سرش از بدنش جدا شد 
و بدنش از کمر به پایین می دوید. از 350 نیرو نزدیک به 50 نفر به باالی ارتفاعات رسیدیم. آرپی جی زن 
بایدچابک باشد و من با دمپایی خودم را به باالی ارتفاعات رساندم و یک لحظه دیدم دمپایی ها پاره شده 
و پاهایم خونریزی کرده است. آنجا پر از جنازه بود. بعثی ها هم درشت هیکل بودند. پوتین یکی از جنازه ها 
را  که هم شماره پایم بود پوشیدم و حرکت کردم. ظهر بود که منطقه را گرفتیم و تا فردا صبح بعثی ها، 7 تا 8 

کام ماندند. بار برای بازپس گیری این منطقه استراتژیک، عملیات انجام دادند و نا
اول آذر 61 بود. فرمانده توصیه کرد که شب نخوابیم و در واقع چهار شبانه روز می شد که بیدار مانده بودم. 
صبح زود، پشت سنگر پناه گرفتم تا اینکه بی خوابی شب های گذشته بر من غلبه کرد. از اینجا به بعد را دیگر 
به خاطر نمی آورم؛ اما دوستانم تعریف کردند که دیدیم درحالی که خواب بودی رفتی و روی گونی های 
سنگر نشستی و هرچه داد می زدیم یزدانی برو پشت سنگر! داری چه کار می کنی؟ متوجه نمی شدی و 

همین موقع بود که تیر خوردی.
تیر درست از سمت چپ گردنم وارد کتف راستم شده بود. با صورت بر روی سنگ و کلوخ ها خوردم. بینی ام 
شکست و دنده های شکسته ریه ام را سوراخ کرد و کف و خون باال می آوردم. در این شرایط کمتر می شود به 
داد مجروحی رسید و به نوعی شهید محسوب می شود؛ اما مرا با پتو در    وانت گذاشته بودند و به  اورژانس 
منتقل کردند ، به دزفول و از آنجا به تهران. یک ماهی بیهوش بودم و به خاطر عدم رسیدگی دچار زخم بستر 
شدم. ریه هایم عفونت کرده بود و سنگینی را بر قفسه سینه احساس می کردم. نمی توانستم صحبت کنم. 

با نفس هایم به پرستار شماره مدرسه ای را که مادرم در آن سرایه دار بود فهماندم.
مادرم شبانه خود را به تهران رساند و عازم اصفهان شدیم و عمل جراحی ریه، سنگینی قفسه سینه ام را 
برطرف کرد. زخم بستر که بهبود یافت، توانستم مدتی بر روی ویلچر بنشینم، اما اآلن چند سالی می شود 

که به صورت دمر بر روی تخت هستم.
حسن یزدانی، سال هاست به صورت دمر بر روی تختش خوابیده است و حتی توان نشستن بر روی ویلچر 
را هم ندارد. او را می توان در یک کالم خالصه کرد: قهرمان. به یحیی، پسرش که هم سن و سال پدر است، 
زمانی که تصمیم گرفت به جبهه برود،  نگاهی می کنم و می گویم: خوشحالی که پدرت قهرمان است؟ سری 

تکان می دهد و به پدرش نگاه می کند.
قهرمان ما یادگار عملیات محرم است. اینجا خوابیده بر روی تختی در اتاقی کوچک و برایم روایت می کند 
از اعتقاد رزمنده ها و شجاعتشان. او اینجاست تا برای ما و یحیی نماد باشد. نماد اصفهانی که در 25 آبان 
1361  پیکر  370 شهید را بر دوشش تشییع کرد و آخ نگفت و با عزمی جزم تر مسیر را ادامه داد تا ذره ای از این 

ک به دست اجنبی نیفتد.  خا
    منبع: خبرآنالین اصفهان، عاطفه علیان

»پرواز تا اوج«

مشاهیر

شهید

ج خرم جاه ششم بهمن ماه سال ۱۳5۱  ایر
در روستای »سیبستان« از توابع استان البرز به 
دنیا آمد. او نخستین فرزند خانواده خرم جاه بود. 
کودکی در روستای  گذراندن دوران  از  ج پس  ایر
»پلک ردان« )از محله های شهر گلسار( به هیئت 
که سید بودند  مذهبی »پراچانی ها« در طالقان 
مشاغل  در  کار  با  را  تابستان ها  شد.  ملحق 
ج خانواده بود و با اینکه سن  کمک خر مختلف، 

کمی داشت،  از کار کردن خسته نمی شد.
کرد و تا  مقاطع تحصیلی را یکی پس از دیگری طی 
سال دوم متوسطه ادامه تحصیل داد. در محافل 
به نحوی که  می کرد؛  شرکت  هم  کریم  قرآن  با  انس 
در منطقه ساوجبالغ، در زمینه قرائت قرآن، موفق 
کسب مقام شد. عالقه زیادی به بسیج داشت  به 
می کرد.   فعالیت  بسیج  پایگاه  در  صبح  تا  گاهی  و 
ایران  ک  خا به  صدام  بعثی  رژیم  هجوم  هنگام 
و  حال  داشت،  سال   14 فقط  اینکه  با  اسالمی، 
با  را در سر می پروراند، ولی  هوای حضور در جبهه 
سن  بر  عالوه  چون  شد؛  مواجه  خانواده  مخالفت 
کم، برادرش نیز هم زمان در جبهه حضور داشت. با 
وجود مخالفت ها، ایرج بر آن شد از طریق یگان های 
کند. آنجا  مستقر در قزوین اقدام به حضور در جبهه 
کردند،  کم از اعزام وی جلوگیری  هم به علت سن 

کرد و باز هم به علت  بار دوم از شهر »آبیک« اقدام 
نداشتن شرایط سنی، از اعزام وی جلوگیری شد. در 
نوبت سوم، اواخر سال 1364 از »هشتگرد« اقدام به 
کپی  اعزام نمود و این بار چون تاریخ تولدش را در 
بود،  داده  تغییر   1347 سال  به  خود  شناسنامه 
موفق به اعزام شد. سرانجام در نخستین اعزام در 
»لشکر 10 حضرت سیدالشهدا )ع(«، با عنوان غواِص 
کرد و  گردان »فرات« در جزیره مجنون حضور پیدا 
آموزش های الزم را به صورت بسیجی در »امنوشه« 

کرد. و »سد دز« سپری 
به  »ثاراهلل«  کیم  منطقه  1365از  مهرماه  اواخر  در 
منطقه  به  نیز  آنجا  از  و  خرمشهر  عملیاتی  منطقه 
 1365 دی ماه  در  سرانجام  و  شد  اعزام  »شلمچه« 
در عملیات »کربالی 5« بر اثر تیر مستقیم در منطقه 

شلمچه، )جزیره ماهی( به شهادت رسید.
بخشی از وصیت نامه شهید ایرج خرم جاه

تعالی  )عجل اهلل  زمان  امام  آقا  بر  درود  و  سالم  با 
فرجه الشریف( و نایب برحقش امام امت و با سالم 
که با از دست دادن  بر مجروحین و جانبازان اسالم 
عضوی از بدن خود، درس مقاومت و شجاعت به 
از صدر  ارواح طیبه شهدا  با درود به  ما داده اند و 
کربالهای غرب و جنوب  کربال تا  کنون، از  اسالم تا
که با اهدای خون خود درخت  ایران اسالمی؛ آن ها 

شهدا با اهدای خون خود، دین خود را به اسالم ادا کرده اند

معرفی کتاب

معرفی فیلم

یه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان" نشر
 شماره  1302 

شنبه 28 آبان ماه  1401     |    24 ربیع الثانی 1444     |  19  نوامبر   2022

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

چاپ:  مؤسسه همشهری 

صاحب    امتیاز:       شرکت  فوالد مبارکه اصفهان    

Khabarnameh-Foulad
Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter 

Vol.26
No.1302
Sat. 19 Nov . 2022
www.msc.ir

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

شماره سامانه پیامک :                                                                                                                                                                                                                                                         30003222

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

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

https://t.me/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                                             :     تلگرام  

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

https://eitaa.com/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                            :     ایتا 

https://gap.im/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                                          :     گپ

)تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص ۸9 ، ح ۱۵۲۱

د؟
ننـــ

یک
نم

ــه
شـ

دی
ان

رو
دبـــ

نت
ــرآ

قـ
در

ــرا
چـ

س
پـــ

)8
2:

اء
ســـ

الن
(

اسالم را آبیاری کردند و خواهند کرد و درس شهادت به ما آموختند.
خدایا تو صبر بده به مادران و پدران و خانواده های معظم شهدا. 
که شیطان نتواند در  خداوندا، عنایتی فرما و صبری به ایشان بده 
کند و به این فکر  این خانواده های محترم و در دل های ایشان نفوذ 
که فرزندشان بی جهت به جبهه رفته و شهید شده است.  بیفتند 
کاری در این  که چنین فرزندان فدا خدایا به مادران شهدا صبر بده 
کشور عزیزمان  کرده اند و تحویل جامعه داده اند تا از  جامعه تربیت 
که این عزیزان با اهدای خون خود دین  کنند  پاسداری و حفاظت 
که در این جامعه اسالمی  کسانی  کرده اند. خدایا  خود را به اسالم ادا 
که منافقین هستند، خداوندا  کشور خیانت می کنند، همانا  به این 

نیست و نابودشان بگردان.
  منبع: همشهری آنالین

کتاِب لذت خواندن در عصر حواس پرتی که 
نوشته  جیکوبز  آلن  خوش فکر،  نویسند  قلم  به 
و  روان، صمیمی  و  کتابی پرمحتوا، ساده  شده، 

درعین حال بسیار آموزنده است.
وقتی عنوان کتاب را می بینیم، ممکن است انتظار 
داشته باشیم کتابی بخوانیم که توصیه هایی برای 
بهتر خواندن و بیشتر لذت بردن از مطالعه را به ترتیب 
و فهرست وار پیش رویمان ردیف کند، اما نویسنده 
قدمی فراتر از این موضوع برمی دارد. ما در این کتاب، 
چگونگی لذت بردن از مطالعه، نحوه تمرکز کردن بر 
متن و شیوه دور شدن از عوامل حواس پرتی را نه به 
شکل توصیه، بلکه از ورای حکایت ها و نقل قول های 
بی نظیری که نویسنده در جای جای کتاب گنجانده 

است یاد می گیریم.
نویسنده تالش می کند لذت خواندن در دنیایی پر از 
ابزارهای حواس پرتی را نه از طریق تغییر محیط بیرون 
و نه با کمک راهکارهای فوری، که با هدایت ما برای 
بازگشت به دنیای درون و صادقانه برخورد کردن با 
خود در هنگام مطالعه کردن در ذهنمان نهادینه کند. 
مسلما که این روش، ماندگارتر و اثربخش تر خواهد 
بود.این اثر از بیست فصل کوتاه تشکیل شده است 
که در حدود 150 صفحه گردآوری شده اند و نویسنده 
تالش کرده است تا در هر بخش کوتاه، موضوعی مهم 

و جذاب در خصوص لذت خواندن را به شیوه ای 
متفاوت بیان کند.

نویسنده در همان ابتدای کتاب به سراغ واژه ای به 
اسم »هوس« می رود و آن را سنگ بنایی قرار می دهد 
تا کتاب را نه به عنوان همراهی موقتی که در مقام 
پدیده ای لذت بخش و ماندگار دریابیم. نویسنده 
برخالف توصیه های معمول، ما را به خواندن از روی 
هوس تشویق می کند و حتی دست به نکوهش روشی 
برای مطالعه می زند که خیلی ها گمان می کنند بهترین 
شیوه برای خواندن است. مثال مطالعه کردن از سر 
وظیفه یا تالش برای خواندن کتاب هایی که دیگران 
خواندنشان را ضروری می دانند توصیه نمی کند و 
خواننده را تشویق می کند تا بدون حس وظیفه برای 
خواندن کتاب های توصیه شده، به سراغ آثاری برود 

که هوس خواندنشان به سرش افتاده است.
که  کتاب: چیزی را بخوانید  بخش هایی از 
خوشتان می آید )دست کم بیشتر اوقات( و خجالت هم 
گر از آن دسته افراد کمیابی هستید که  نکشیدو حتی ا
بیشتر از کتاب هایی خوشتان می آید که برخی به آن ها 
کتاب های تراز اول می گویند، آن ها را تبدیل به رژیم 
که هرروز در  فکری ثابت خود نکنید. همان طور 
کار  این  نمی خورید.  غذا  رستوران  باشکوه ترین 

زیاده روی خواهد بود.
مردم می خواهند تندتر بخوانند چون گمان می کنند 
زندگی کوتاه است. به قول معروف، کتاب بی شمار و 
وقت تنگ است. لذت محتمل کتابی نخوانده بیش 
که از پیش می شناسم بر من  کتابی  از لذت مسلم 
سنگینی می کند. ملودی های شنیده شده شیرین 

هستند، اما ناشنیده ها شیرین ترند.
www.madresenevisandegi.com :منبع      

لذت خواندن در عصر حواس پرتی
  داستان یک جدایی

مسـتند سـینمایی »داسـتان یـک جدایـی« روایتـی از جریـان 
جدایی بحرین از ایران است. این مستند با محوریت جدایی بحرین 
ک ایران در زمان پهلوی دوم، تولید  به عنوان استان چهاردهم از خا

شده است.
ساخت این مستند نزدیک به 10 سال زمان برده و از این جهت دارای کار 
پژوهشی گسترده و قابل اعتنایی است. استفاده از تصاویر آرشیوی مرتبط 
و گفت وگو با شخصیت های درجه یک مرتبط با پرونده بحرین از نقاط 

قوت مستند »داستان یک جدایی« محسوب می شود.
بحرین طبق شواهد تاریخی بسیار، جزو امپراتوری ایران بود و جمعیت آن 
را اقوام ایرانی تشکیل می دادند، اما در دوره افول قاجاریه، بریتانیا از ضعف 
دولت مرکزی استفاده می کند و به موجب قراردادهایی که در سال های 
1820، 1861، 1880 و 1892 با بحرین منعقد می شود به تدریج بر نفوذ 
خود می افزاید و بعد مدعی می شود که به واسطه قرارداد 1820 بریتانیا 
شیخ بحرین را مستقل می شناخته است و شیخ بحرین به ناچار به این 
قرارداد می پیوندد. دولت ایران نسبت به این موضوع اعتراض می کند و 
حتی این اعتراض در سازمان ملل مطرح می شود، اما نتیجه ای ندارد. 
مستند »داستان یک جدایی« این جریان را در قالب پرونده ای تصویری 

روایت می کند.
مستند با نمایش تصاویری آرشیوی  و  بیان عرصه امپراتوری بریتانیا بعد از 
افول قدرت انگلستان شروع می شود و در ادامه به موضوع مستقل شدن 
هندوستان و  کانال سوئز در مصر اشاره دارد و این حوادث  را منجر به تغییر 

وضعیت انگلستان معرفی می کند.
کید بر اهمیت جغرافیایی بحرین و معرفی آن به عنوان مرکز مهم تجاری  تأ
بین دنیای شرق و غرب از نکات کلیدی محتوای این مستند است و به 
این موضوع اشاره دارد که در آن زمان گفته می شد تسلط بر خلیج فارس 
بدون تسلط بر بحرین غیرممکن است ؛درنتیجه بحرین از اهمیت ویژه ای 

برخوردار می شود.
در بخش های زیادی از »داستان یک جدایی« از آرشیو صدای آنتونی 
پارسونز نماینده سیاسی بریتانیا در بحرین استفاده شده است که تأییدی 

بر اعتبار محتوای این اثر است.
یکی دیگر از موضوعات قابل توجه در صحبت های افراد حاضر در این 
مستند بررسی وضعیت کنونی بحرین و نسبتی است که امروز با ایران 
دارد، سختی هایی که برای شیعیان بحرین وجود دارد، وضعیت سیاسی 
بحرین و احضار سفیر ایران و قرار گرفتن کنار عربستان ازجمله مواردی 
گر امروز  است که مطرح می شود. به گفته برخی افراد حاضر در این اثر، ا

بحرین بخشی از ایران بود، ایران شرایط سیاسی متفاوت تری داشت.
مصاحبه های خارجی این مستند را محمد شکیبانیا و آرشیو تصاویر توسط 
علی شعبانی تهیه شده است که هر دو در حوزه مستندسازی چهره های 

موفقی هستند و همین موضوع بر قوت این مجموعه افزوده است.
احمد شفیعی )کارگردان و تهیه کننده(، مصطفی شوقی و ابوذر کریمی 
ج  )نویسنده(، محمد ثقفی )تدوینگر(، هادی بهروز )تصویربردار( و تور
مهرزادیان )نریتور( از دیگر عوامل مستند »داستان یک جدایی« هستند. 
مستند سینمایی »داستان یک جدایی« محصول سازمان هنری 

رسانه ای اوج و تولیدشده در خانه مستند است.
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