
یادداشت مدیر مسئول

بسیج مستضعفین تبلور نگاه آرمان گرایانه، حق طلبانه و عدالت خواهانه 
امام خمینی )ره( بود که در عصر حاضر تجلی یافت؛ نهادی انقالبی که برای 
تحقق آرمان واالی انقالب اسالمی شکل گرفت و مجموعه ای از جوانان شریف، 
کار و متعهد به میهن عزیز و دین مبین اسالم در آن گرد هم  والیت مدار ، فدا

آمدند.
هفته بسیج مستضعفین هرساله از اواخر آبان ماه آغاز و تا ۵ آذر و هم زمان با روز 
بسیج ادامه دارد. این هفته فرصت مغتنمی برای گرامیداشت اراده مردان و زنانی 
است که با فهم درست از شرایط سیاسی و اجتماعی و بصیرت انقالبی خود، از هیچ 

جان فشانی و ازخودگذشتگی در راه دین و   وطن فروگذار نکردند.
افـکار و اقدامـات بسـیجیان سلحشـور و همیشـه در صحنـه فقـط بـه تأمیـن 
امنیـت ایـران اسـالمی خالصه نمی شـود. بسـیج گفتمانـی اسـت کـه در آن هر 
انسـانی که التـزام عملـی بـه انقـالب و نظـام اسـالمی دارد، بـا به کارگیـری عقل، 
اراده و انگیـزه، از تمامـی ظرفیت هـای فـردی و اجتماعـی خـود بهـره می گیـرد 
و در راه اعتـالی آرمان هـای بلنـد انقـالب اسـالمی از جملـه  ارتقـای فرهنـگ 

آزادی خواهـی، عدالت محـوری، خدمت گـزاری و ایثـار تـالش می کنـد.
گاه، متعهد، بصیر  رهبر فرزانه انقالب اسالمی،بسیج را تشکیالتی عظیم، منسجم، آ
و بینا به مسائل کشور  می دانند.  بر همین اساس، روشن است که هر فرد بسیجی، 
بنا به جایگاه و موقعیتی که در آن قرار دارد، مکلف به انجام تکلیف خود است و  غایت 

این تکلیف، تعالی ایران اسالمی و تأمین امنیت، آرامش و آسایش آحاد ملت براساس 
آموزه های انقالبی و اسالمی است.

شرکت فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی ایران، صنعتی برآمده از تفکر 
انقالبی و بسیجی است که هدفی جز  تعالی ایران اسالمی ندارد  و بر مبنای همین 

تفکر، در همه برهه ها، درصدد ترویج و تقویت گفتمان بسیج بوده  است.
مشارکت در جبهه نبرد حق علیه باطل در دوران دفاع مقدس و آسمانی شدن 2۵ نفر 
از کارکنان  فوالد مبارکه در عرصه های مختلف، مجاهدت روزافزون در دوران تحریم و 
جنگ اقتصادی، همت مضاعف در زمینه خودکفایی و بومی سازی صنعت فوالد و 
تالش برای افزایش بهره وری و ترویج فرهنگ کار و خدمت در عرصه تولید، بخشی از 

نشانه های التزام عملی شرکت فوالد مبارکه به گفتمان بسیج است.
در حال حاضر بیش از 8هزار نفر از کارکنان شرکت فوالد مبارکه با حضور فعال در 
13 پایگاه بسیج شرکت، عضو این نهاد انقالبی هستند و با توجه به فرمایشات 
رهبر معظم انقالب درخصوص ضرورت جهاد در عرصه تولید و اقتصاد، اهتمام 
بسیجیان فوالد مبارکه، تالش برای خودکفایی، بومی سازی، افزایش تولید 
و درنهایت رشد و تعالی ایران اسالمی است. خوشبختانه عملکرد و گفتمان 
انقالبی و بسیجی شرکت فوالد مبارکه، مؤید توفیق بسیجیان این شرکت در 
ادامه راه شهیدان انقالب اسالمی و عمل به آرمان های امام خمینی )ره( و مقام 

معظم رهبری است.

حضور فعال بسیجیان پرشمار فوالد مبارکه 
در جهاد اقتصادی

معاون بهره برداری فوالد سنگان اعالم کرد:

رشد 90 درصدی تولید کنسانتره
 و 14 درصدی گندله

 در فوالد سنگان

برداشت  فوالد مبارکه
 از حوضه آبریز زاینده رود

 به صفر می رسد

با سرمایه گذاری در پروژه انتقال آب دریای عمان به فالت مرکزی؛

استقبال مسئوالن عالی رتبه کشور
 از دستاوردهای زیست محیطی فوالد مبارکه

میالد پرستار زخم های به خون نشسته 
ینب )سالم اهلل علیها(   صحنه کربال، حضرت ز

 و روز پرستار مبارک باد.
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ح کرد: مع؟:معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطر

تعریف 138 پروژه دانش بنیان
 و مصرف بهینه انرژی در معاونت 

بهره برداری فوالد مبارکه

در جریان بازدید از غرفه فوالد مبارکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست صورت گرفت؛

تمدید گواهینامه های استاندارد
 )IMS( سیستم مدیریت یکپارچه 

شرکت فوالد مبارکه
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کره با ترکیه برای صادرات برق هستیم در حال مذا
کنون منتظر موضوعات تکمیلی هستیم. کرات اولیه برای صادرات برق به ترکیه صورت گرفته است و ا مدیرعامل توانیر اظهار کرد: مذا

کتشافی کشور ارزش ذخایر مواد معدنی ا
کتشافات در سال های اخیر ۲۷ میلیارد دالر است که ۵ تا ۱۰ درصد ارزش این مواد معدنی پس از استخراج است. معاون وزیر صمت گفت: ارزش ذخایر مواد معدنی حاصل از ا

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار صدها نفر از مردم 
اصفهان، اصفهان را شهِر تحسین برانگیز علم و ایمان و هنر و 
جهاد خواندند و با اشاره به اینکه چالش اساسی امروز ما، 
چالش پیشرفت در مقابِل »توقف و رکود و ارتجاع« است 
افزودند: استکبار در صف آرایی مبنایی در مقابل ملت ایران با 
تشدید ایران ستیزی، همه امکاناتش را برای القای ناامیدی و 
بن بست به اذهان مردم به خصوص جوانان به کار گرفته و امروز 
مهم ترین شاخص اثبات ایران دوستی هر فرد، »پرهیز از 
یأس آفرینی و امیدسوزی« و »ترویج روحیه کار و تالش و امید« 

است.
رهبر انقالب اسالمی در سخنان خود به تحلیل چالش اصلی 
دنیای استکبار با ایران اسالمی پرداختند و گفتند: مشکل اصلی 
گر این نظام پیشرفت  استکبار با جمهوری اسالمی این است که ا
و در دنیا جلوه کند، منطق لیبرال دموکراسی دنیای غرب باطل 

خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سلطه دنیای غرب بر 
کشورهای مختلف با منطق لیبرال دموکراسی افزودند: در سه قرن 
اخیر به بهانه نبود آزادی و یا نبود مردم ساالری، منابع کشورها را 
غارت کردند و اروپای فقیر به قیمت به ِگل نشستن بسیاری از 

کشورهای ثروتمند، ثروتمند شد.
گر جمهوری اسالمی در  رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اینکه ا
مقابل آمریکا و استکبار کوتاه می آمد و زیر بار قلدری و زورگویی آن ها 
می رفت، فشارها کمتر می شد اما آن ها بر کشور مسلط می شدند، 
افزودند: در این سال ها هرگاه صدای قدرتمندِی جمهوری 
اسالمی بلندتر بوده است، تالش دشمن برای پنجه زدن به نظام 

اسالمی بیشتر شده است.
کید کردند: چالش اساسی و امروز  حضرت آیت اهلل خامنه ای تأ
کشور ما، چالش »پیشرفت در مقابل توقف و رکود و ارتجاع« است، 
زیرا ما در حال پیشرفت هستیم ولی قدرت های استکباری از 
پیشرفت ایران اسالمی مضطرب و ناراحت می شوند و حرص 

می خورند.
ایشان افزودند: به دلیل همین ناراحتی و عصبانیت، آمریکایی ها 
و اروپایی ها با همه امکانات وارد میدان می شوند، اما هیچ غلطی 
نمی توانند بکنند، همان طور که قبل از این هم نتوانستند و در 

آینده هم نخواهند توانست.
کید کردند: در شرایط فعلی که با چنین  رهبر انقالب اسالمی تأ
کارزار و چالشی مواجه هستیم، وظیفه آحاد مردم و مسئوالن 
و همچنین روشنفکران، نخبگان، جوانان و جوامع علمی 
دانشگاهی و حوزوی،  تالش برای پیشرفت در همه عرصه های 

علمی، هنری، اقتصادی، سیاسی، اخالقی و معنوی است.
ایشان پیشرفت ها را زمینه ساز استحکام و اقتدار نظام خواندند 
و افزودند: هدف دشمن متزلزل کردن ارکان اقتدار نظام است، 

بنابراین همه باید موضوع پیشرفت را با جدیت دنبال کنند.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

علت عصبانیت غرب؛ 
پیشرفت های جمهوری اسالمی 

شرکت فـــــوالد مبارکه در بیــــستمین نمـــایشگاه 
بیــــــــن المللی محیــــــط زیست، میـــــــزبان مـــــعاون 
رئیـــــــــــس جمهوری و رئیـــــــس سازمان حـــــــفاظت 
محیط زیست، سخنگوی دولت، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون 
وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر، معاون عمرانی 
و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، رئیس اداره روابط عمومی 
سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مدیران، رؤسا، 
کارشناساِن سازمان ها، انجمن های زیست محیطی کشور و طیف 

گسترده ای از دانشجویان و عموم مردم بود.

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
کشور:

فوالد مبارکه الگوی زیست محیطی مناسبی برای سایر بنگاه های 
اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار فوالد، در این نمایشگاه که با حضور شرکت فوالد مبارکه 
و بیش از ۴۰ شرکت فعال در حوزه محیط زیست کشور، با نقش آفرینی 
شرکت های دانش بنیان، فناوری نوین، کسب وکارهای محیط زیست و 
مشاغل سبز و با رویکرد محیط زیست مردم پایه و هوشمند و فناورانه از روز 
یکشنبه 2۹ آبان ماه به مدت ۴ روز در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار شد، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور پس از برگزاری آیین افتتاحیه نمایشگاه 
کید بر ضرورت آشنایی بیشتر با  در بازدید از غرفه فوالد مبارکه، ضمن تأ
دستاوردهای این شرکت در حوزه محیط زیست، گفت: فوالد مبارکه 
الگوی زیست محیطی مناسبی برای سایر بنگاه های اقتصادی کشور 

است.
کنون فوالد مبارکه در راستای کاهش     علی سالجقه تصریح کرد: تا
برداشت از منابع آبی در منطقه، دستاوردهای فوق العاده ای داشته 
که امیدوارم این دستاوردها در حوزه رعایت مسائل زیست محیطی 

همچنان تداوم داشته باشد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 
گفت: صنعت فوالد یکی از صنایع آب بر است، اما فوالد مبارکه روند بسیار 
مناسبی را در زمینه صرفه جویی در پیش گرفته و با اجرای بازچرخانی 
کنون دستاوردهای خوبی داشته است. پساب های صنعتی و شهری ، تا
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم رعایت مسائل زیست محیطی در فوالد 
مبارکه به عنوان الگویی مناسب برای سایر بنگاه های اقتصادی و 

شرکت های فعال در این حوزه، مورد توجه جدی قرار گیرد.

بازدید معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور 
از دستاوردهای زیست محیطی فوالد مبارکه

محمـد اسـالمی، معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس سـازمان انـرژی 
اتمی کشور، در جریان برگزاری این نمایشگاه، ضمن حضور در غرفه 
شـرکت فوالد مبارکـه بـا مدیـران و کارشناسـان حـوزه محیط زیسـت 
این شرکت، درخصوص پروژه ها و سـرمایه گذاری های فوالد مبارکه 
کـرد و در  در زمینـه ارتقـای فرایندهـای زیسـت محیطی گفت وگـو 

جریان آخرین دسـتاوردهای فوالد مبارکه در این زمینه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست یک ارگان مهم برای 
کوسیستم کشور است، گفت: باید با حمایت های  پایش محیط زیست و ا
همه جانبه تالش کنیم  این سازمان  وظایف خود را در این زمینه قوی تر 

انجام دهد.

سخنگوی دولت در بازدید از غرفه فوالد مبارکه:
سرمایه گذاری های فوالد مبارکه در استفاده بیشتر از پساب ها 

بسیار مهم است 

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در بازدید از غرفه شرکت فوالد 
مبارکه با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه در استفاده 
بیشتر از پساب ها گفت: استحصال بخشی از آب موردنیاز خطوط تولید 
در فوالد مبارکه و سرمایه گذاری این شرکت در این حوزه از اهمیت زیادی 
برخوردار است؛ بنابراین هرقدر بتوان با جمع آوری، تصفیه و استفاده از 
پساب های شهری، میزان مصرف پساب نسبت به آب تازه را در صنعت 
افزایش دهیم، شاهد شرایط زیست محیطی بهتری در مناطق هم جوار 

صنایع خواهیم بود.
کرد: خوشبـــــختانه شرکت های فــــعال در حوزه  وی خاطرنشان 
محیط زیست از برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست 
استقبال خوبی کرده اند و من واقعا از استقبال خوب شرکت های صنعتی 

از این نمایشگاه شوکه شدم.

معاون وزیر نیرو در بازدید از غرفه فوالد مبارکه:
خوشبختانه فوالد مبارکه در احداث نیروگاه های برق در کشور 

پیشرو و الگوی سایر واحدهای صنعتی و معدنی است

کمانی، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژی های   محمود 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(، با حضور در غرفه فوالد مبارکه 
گفت: احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و خورشیدی توسط شرکت فوالد 
مبارکه الگوی مناسبی برای شرکت های صنعتی و معدنی در کشور است.
کنون برای شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی کشور  وی  اظهار کرد: تا
به منظور ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر، 2 هزار و ۴۰۰ مگاوات پروانه 

صادر شده است.
معاون وزیر نیرو به مزیت های احداث نیروگاه های تجدیدپذیر توسط 
شرکت های بزرگ صنعتی ازجمله شرکت فوالد مبارکه اشاره کرد و افزود: 
خوشبختانه این شرکت در احداث نیروگاه های موردنیاز تولید برق در 

کشور پیشرو و الگوی سایر واحدهای صنعتی و معدنی است.
وی خاطرنشان کرد: ساخت نیروگاه های تولید برق توسط شرکت های 
بزرگ صنعتی کشور یکی از اولویت های مهم وزارت نیرو است تا در این 
شرایط، ضمن تأمین برق موردنیاز واحدهای صنعتی و معدنی، بخشی 

از برق تولیدی آن ها نیز در سایر مصارف مورد استفاده قرار گیرد.
نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی خورشیدی در دست احداث توسط 

شرکت فوالد مبارکه بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور است
کمانی با اشاره به احداث نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی توسط شرکت فوالد 
مبارکه در استان اصفهان اذعان داشت: این نیروگاه بزرگ ترین نیروگاه 

خورشیدی کشور است و امیدواریم فوالد مبارکه با برنامه ریزی، همت و 
تالش مضاعف این نیروگاه را در کشور راه اندازی کند.

قدردانی معاون وزیر کشور از اقدامات فوالد مبارکه در راستای 
حفظ محیط زیست

مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی 
وزیر کشور در بازدید از غرفه شرکت فوالد مبارکه در بیستمین نمایشگاه 
بین المللی محیط زیست، از سرمایه گذاری و اجرای طرح ها و اقدامات 

شرکت فوالد مبارکه در زمینه حفظ محیط زیست قدردانی کرد.
وی اظهار کرد: آلودگی هوا و ترافیک  دو  مشکل اساسی کالن شهرهای 
گر ما بتوانیم این  کشور است. مردم نگران آلودگی های هوا هستند و ا
اطمینان خاطر را به مردم بدهیم که با هرگونه آلودگی هوا مقابله می شود، 

بسیاری از مشکالت کشور را برطرف کرده ایم.
بدون شک فوالد مبارکه به اجرای طرح ها و اقدامات حفظ 

محیط زیست در منطقه توجه جدی دارد
کنون این شرکت برای رفع آلودگی ها  جمالی نژاد افزود: خوشبختانه تا

تدابیر الزم را اندیشیده است.
گفت:  کشور  معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر 
بدون شک فوالد مبارکه به اجرای طرح ها و اقدامات مرتبط به حفظ 
محیط زیست در منطقه توجه جدی دارد و دیگر صنایع بزرگ و کوچک 

کشور نیز باید به حفظ محیط زیست توجه الزم را داشته باشند.
گر مردم مطمئن  جمالی نژاد خاطرنشان کرد: احساس من این است که ا
شوند که شرکت های بزرگ صنعتی ازجمله فوالد مبارکه و یا ذوب آهن 
اصفهان در زمینه حفظ محیط زیست اقدامات ارزشمندی انجام 

می دهند، بیشتر دغدغه های آن ها برطرف می شود.
وی در پایان اذعان داشت: من از اینجا از تالش های دست اندرکاران 
شرکت فوالد مبارکه در زمینه تولید و  حفظ محیط زیست قدردانی 

می کنم.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان تصریح کرد:

حوزه  در  مبارکه  فوالد  شرکت  توسط  زیادی  پروژه های 
محیط زیست در استان اصفهان محقق شده 

سید مصطفی قادریان، رئیس اداره روابط عمومی سازمان حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان نیز ضمن حضور در بیستمین نمایشگاه 
بین المللی محیط زیست، در بازدید از غرفه شرکت فوالد مبارکه گفت: 
کنون پروژه های زیادی توسط شرکت فوالد مبارکه در حوزه رعایت  تا
موازین محیط زیست در استان اصفهان محقق شده و خوشبختانه 

کنون اجرای برخی از این پروژه ها سرعت بیشتری گرفته است. هم ا
فوالد مبارکه دوستدار محیط زیست و پایبند به رعایت 

مسائل زیست محیطی
وی ارتقای بهره وری در مصرف انرژی، رعایت الزامات زیست محیطی 
در مصرف حامل های انرژی، بازچرخانی آب های مصرفی و کاهش 

استقبال مسئوالن عالی رتبه کشور
 از دستاوردهای زیست محیطی فوالد مبارکه

در جریان بازدید از غرفه فوالد مبارکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست صورت گرفت؛

طی ماه سپتامبر ۲۰۲۲ به ثبت رسید؛

رهبر انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از مردم اصفهان:

 صنعت فوالد یکی از صنایع آب بر است، اما 
فوالد مبارکـه رونـد بسـیار مناسـبی را در زمینه 
صرفه جویـی در پیـش گرفتـه و بـا اجـرای 
کنـون  تا مصرفـی،  آب هـای  بازچرخانـی 

دسـتاوردهای خوبـی داشـته اسـت

 اسـتحصال بخشـی از آب موردنیـاز خطـوط 
تولیـد در فـوالد مبارکـه و سـرمایه گذاری ایـن 
شـرکت در ایـن حـوزه از اهمیـت زیـادی 
برخـوردار اسـت؛ بنابرایـن هرقـدر بتـوان بـا 
جمع آوری، تصفیه و استفاده از پساب های 
شـهری، میـزان مصـرف پسـاب نسـبت بـه 
آب تـازه را در صنعـت افزایش دهیم، شـاهد 
شـرایط زیسـت محیطی بهتـری در مناطـق 

هم جـوار صنایـع خواهیـم بـود

  ایران در »نسبت صادرات به تولید«، 
باالتر از بزرگان جهانی فوالد ایستاد 

ایران در طی ماه سپتامبر، توانست در »نسبت تولید به 
صادرات فوالد« جایگاهی باالتر از بزرگان جهانی فوالد کسب 
کند. کشورمان طی ماه سپتامبر سال جاری میالدی، 40 درصد 

تولیدات این بخش را روانه بازارهای صادراتی کرد.
گزارش دنیای معدن به نقل از ایمیدرو، ایران در مدت  به 
مورد بررسی 1.1 میلیون تن فوالد به بازارهای هدف صادر کرد؛ 
به طوری که نسبت تولید به صادرات به عدد ۴۰ درصد رسید. 
تولید فوالد ایران در ماه سپتامبر به بیش از 2.7 میلیون تن 

رسیده بود.
عملکرد »صادرات به تولید« بزرگان فوالد

چین که مقام نخست تولید جهانی فوالد را در اختیار دارد، در ماه 
سپتامبر حدود ۶.2 میلیون تن فوالد صادر کرده است که نسبت 

به تولید )8۶.۹ میلیون تن( معادل 7 درصد است.
هند به عنوان دومین تولیدکننده فوالد دنیا، در ماه سپتامبر 
امسال، حدود ۰.8 میلیون تن فوالد صادر کرده است که نسبت 
به تولید )۹.۹ میلیون تن( معادل 8 درصد تولید این کشور است.

ژاپن به عنوان سومین تولیدکننده فوالد، در ماه یادشده 2.۴ 
میلیون تن فوالد صادر و 7.2 میلیون تن فوالد تولید داشته است. 

این عملکرد معادل 33 درصد تولید است.
تولید فوالد ایران ساالنه به مرز 28 میلیون تن رسیده که این امر 
سبب شده رتبه دهم تولید فوالد در جهان در اختیار کشورمان 

قرار گیرد. 
بازدید محمد اسالمی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور

 از غرفه شرکت فوالد مبارکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
بازدید محمود کمانی، معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(

 از غرفه شرکت فوالد مبارکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
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پنل های تخصصی کنفرانس بین المللی پلنکس ۲۰۲۲ با همکاری انجمن سنگ آهن ایران
پنل های تخصصی کنفرانس پلنکس ۲۰۲۲ در تاریخ ۱۵ و ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ در محل همایشهای بین المللی جزیره کیش برگزار خواهد شد.

قیمت 3.5 برابری کاالهای وارداتی نسبت به صادراتی
کی از 3.۵ برابر بودن میانگین قیمت کاالهای وارداتی در مقایسه با قیمت کاالهای صادراتی است. مقایسه وضعیت واردات با صادرات در ۷ ماه نخست امسال، حا

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

5

9

رشد ۵ درصدی صادرات آهن و فوالد ایران در 
هفت ماهه سال جاری

گزارش آماری انجمن  گزارش چیالن، بنا به تازه ترین  به 
تولیدکنندگان فوالد ایران، مجموع صادرات آهن و فوالد 
ایران )فوالد میانی، محصوالت فوالدی و آهن اسفنجی( در 
هفت ماهه نخست سال جاری، ۶ میلیون و ۹۵۸ هزار تن بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۵.2 درصدی داشته 

که این افزایش به لحاظ وزنی معادل ۳4۸ هزار تن است.
در هفت ماهه نخست سال 1۴۰1، صادرات فوالد میانی کشور، 
۴ میلیون و 7۹۹ هزار تن بوده که افزایش 18 درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. از صادرات فوالد میانی، 
سهم صادرات بیلت و بلوم در هفت ماهه نخست سال جاری، 2 
میلیون و 822 هزار تن، و سهم صادرات اسلب، 8۶۰ هزار تن بوده 
است. در مدت یادشده، صادرات اسلب کاهش 3۶ درصدی 

داشته و صادرات بیلت و بلوم نیز ۴ درصد افزایش یافته است.
کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در هفت ماهه نخست 
سال 1۴۰1، یک میلیون و 781 هزار تن بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، کاهش ۴ درصدی را نشان می دهد. از میان 
محصوالت فوالدی، سهم صادرات مقاطع طویل فوالدی، 
یک میلیون و ۵8۰ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع در 
هفت ماهه نخست سال جاری، ۶ درصد افزایش یافته است. 
کل  که بیشترین سهم را از میان صادرات  صادرات میلگرد 
محصوالت فوالدی دارد، در هفت ماهه نخست سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک میلیون و ۴1۵ هزار تن 
رسیده است. صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز با کاهش ۴۶ 

درصدی به 2۰1 هزار تن رسیده است.
گفتنی است در هفت ماهه نخست امسال صادرات آهن اسفنجی 
378 هزار تن بوده که کاهش ۴۶ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال قبل داشته است.

ثبت رشد تولید ۹ درصدی در ایران

انجمن جهانی فوالد در تازه ترین گزارش خود اعالم کرد: 
مجموع تولید جهانی این محصول طی 10 ماه نخست سال 
2022 میالدی با کاهش ۳.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، به نقل از انجمن جهانی فوالد 
World Steel Association، فوالدسازان جهان از ابتدای ژانویه 
کتبر 2۰22 میالدی، یک میلیارد و ۵۵2 میلیون و 7۰۰  تا پایان ا
کی از افت 3.۹  هزار تن فوالد خام تولید کردند که این میزان حا

درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
کتبر 2۰22  این در حالی است که ۶۴ کشور فوالدساز جهان طی ا
میالدی، 1۴7 میلیون و 3۰۰ هزار تن فوالد خام تولید کردند که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر ماند.
ایران طی 1۰ ماه نخست سال جاری میالدی درمجموع 2۵ 
میلیون و 1۰۰ هزار تن فوالد خام تولید کرد که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته شاهد رشد ۹ درصدی بود. این در حالی 
کتبر سال جاری میالدی  است که میزان تولید فوالد خام ایران در ا
کتبر 2۰21 میالدی به 2 میلیون و  نیز با 3.۵ درصد رشد نسبت به ا

۹۰۰ هزار تن افزایش یافت.
کتبر 2۰22 میالدی، چین با  همچنین از ابتدای ژانویه تا پایان ا
تولید 8۶۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن )کاهش 2.2 درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال 2۰21 میالدی( بیشترین میزان تولید فوالد 
 خام جهان را به خود اختصاص داد. پس از آن، هند با تولید

 1۰3 میلیون و 8۰۰ هزار تن فوالد خام )رشد ۶.1 درصدی(، ژاپن 
با تولید 7۵ میلیون و 2۰۰ هزار تن )افت ۶.۵ درصدی(، آمریکا با 
تولید ۶8 میلیون و 1۰۰ هزار تن )کاهش ۴.8 درصدی( و روسیه 
با تولید ۶۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن )کاهش ۶.۶ درصدی( طی 
1۰ ماه نخست سال 2۰22 میالدی در رتبه های دوم تا پنجم 

جهان قرار گرفتند.
طی این مدت، کره جنوبی با تولید ۵۵ میلیون و 7۰۰ هزار تن فوالد 
خام )افت ۵ درصدی(، آلمان با تولید 31 میلیون و ۴۰۰ هزار تن 
)افت ۶.۹ درصدی(، ترکیه با تولید 3۰ میلیون و 2۰۰ هزار تن )افت 
1۰.1 درصدی(، برزیل با تولید 28 میلیون و 7۰۰ هزار تن )کاهش 
۵.2 درصدی( و ایران با تولید 2۵ میلیون و 1۰۰ هزار تن )رشد ۹ 

درصدی( نیز در رتبه های ششم تا دهم جهان ایستادند.

عدد خبر

درصد

درصد

 مسـئولیت اجتماعی شـرکت ها و بنگاه های 
بزرگ اقتصـادی ایجاب می کنـد که آن هـا در 
مسائل اجتماعی به موقع ورود کنند و شرکت 
گاهی سـازی  فـوالد مبارکـه در ایـن زمینـه بـا آ
ذی نفعـان اقدامـات و برنامه هـای زیـادی را 

به اجرا گذاشـته اسـت

        ادامه از صفحه ۲

آالینده های زیست محیطی را از مهم ترین پروژه های شرکت فوالد مبارکه 
در راستای حفظ مسائل زیست محیطی اعالم کرد.

قادریان با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه به عنوان دوستدار محیط زیست و 
کنون اقدامات قابل توجهی را در  پایبند به رعایت الزامات زیست محیطی تا
این زمینه اجرا کرده است، افزود: برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان 
در زمینه حفظ محیط زیست، توجه به مسئولیت اجتماعی در رعایت 
مسائل زیست محیطی و دست یابی به رعایت استانداردهای این حوزه 

از اهم اقدامات شرکت فوالد مبارکه در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد: هرگونه تالش در جهت حفظ محیط زیست و توجه 
به این مسئله مهم، احترام به کرامت انسانی است و شرکت فوالد مبارکه 

کنون در این زمینه به خوبی به وظایف خود عمل کرده است. تا

رئیــس محیط زیســت فــوالد مبارکــه در نمایشــگاه محیط زیســت 
خبــر داد؛

سرمایه گذاری یک میلیارد دالری و اجرای بیش از 2۵0 پروژه 
زیست محیطی در فوالد مبارکه

کنون بیش از 2۵۰ پروژه  رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه گفت: تا
ک،  در حوزه محیط زیست در زمینه کاهش آالینده های هوا، آب، خا
پسماندها و کاهش مصرف انرژی در فوالد مبارکه اصفهان اجرا شده است.

گفت: شرکت فوالد مبارکه برای اجرای پروژه های  کاویانی  بهنام 
کنون 3۰ هزار میلیارد تومان، معادل یک میلیارد  زیست محیطی خود تا

دالر سرمایه گذاری کرده است.
پایش آنالین و اندازه گیری آالینده ها از مهم ترین پروژه های 

فوالد مبارکه
وی افزود: نصب سیستم مه پاش برای کنترل گردوغبار و آلودگی هوا، نصب 
انواع غبارگیر و پاشش شیر آهک و سیستم رطوبت سنجی برای کنترل 
بیشتر آلودگی هوا، ساخت سایت مدرن و ساماندهی پسماندهای تولیدی 
از طریق سامانه جامع مدیریت پسماند سازمان محیط زیست، مشارکت 
در برنامه های کاهش گازهای گلخانه ای، ساخت سالن استاندارد برای 
نگهداری تجهیزات حاوی روغن اسکارل، ساخت تصفیه خانه 37۰۰ 
مترمکعبی بر ساعت و بازچرخانی پسماندهای صنعتی و شهری، اجرای 
بزرگ ترین پروژه اسمز معکوس کشور با ظرفیت 3۰۰۰ مترمکعب در ساعت، 
کسید کربن و دمای  نگهداری 1۶۰۰ هکتار فضای سبز برای کاهش دی ا
هوا در منطقه و اجرای سیستم های پایش آنالین و اندازه گیری آالینده ها 

از مهم ترین پروژه های فوالد مبارکه به عنوان حامی محیط زیست است.

رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه رعایت الزامات زیست محیطی در 
شرکت فوالد مبارکه را از اهم رویکردهای مدیریتی این شرکت و در راستای 
عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت دانست و گفت: مسئولیت 
اجتماعی شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی ایجاب می کند که آن ها 
در مسائل اجتماعی به موقع ورود کنند و شرکت فوالد مبارکه در این 
گاهی سازی ذی نفعان اقدامات و برنامه های زیادی را به اجرا  زمینه با آ

گذاشته است.
ساخت نیروگاه یک هزار مگاواتی با رعایت تمام مسائل 

زیست محیطی
کاویانی ادامه داد: فوالد مبارکه در زمینه تأمین انرژی،  در حال حاضر اقدام 
به ساخت نیروگاه یک هزار مگاواتی سیکل ترکیبی با راندمان باال کرده تا 

برق مصرفی خود را با رعایت تمام الزامات زیست محیطی تأمین کند.
کید کرد: در زمینه انرژی های  رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه تأ
تجدیدپذیر نیز شرکت فوالد مبارکه اصفهان اقدام به ساخت نیروگاه 
خورشیدی ۶۰۰ مگاواتی کرده و هم زمان در حال بررسی و مطالعه جهت 

نصب توربین های بادی تولید برق است.
کاویانی بیان داشت: خوشبختانه در زمینه اصالح و بهبود فرایندها نیز 
شرکت فوالد مبارکه در راستای کاهش رد پای کربن، آب و حسابداری 
که با اجرایی شدن  کرده  محیط زیستی، اقدامات مثبتی را آغاز 
آن ها، عملکرد زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه بیش ازپیش 

ارتقا می یابد.
وی یادآور شد: این شرکت در راستای بهبود عملکرد زیست محیطی در 
حال حاضر آموزش های موردنیاز را برای کارکنان، پیمانکاران و زنجیره 
تأمین آن در دسـتور کار خود قـرار داده تـا در زمینه حفظ محیط زیسـت 

با رعایت تمـام موازین موردنیاز در این حوزه به توسـعه پایدار برسـد.

 در دومین روز نمایشگاه بین المللی محیط زیست صورت گرفت؛
بازدیـــــــد دانشجویان از غرفــــــــه فوالد مبارکه در نمایشگاه 

محیط زیست

در دومیـن روز از نمایشـگاه بین المللـی محیط زیسـت، تعـدادی از 
دانشـجویان رشـته مهندسـی انرژی واحد علوم تحقیقـات دانشـگاه آزاد 
اسالمی به همراه اساتید خود از غرفه شـرکت فوالد مبارکه بازدید کردند.
در بازدید  دانشجویان واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی از  
غرفه فوالد مبارکه، دانشجویان این دانشگاه در جریان آخرین پروژه ها و 

طرح های محیط زیستی شرکت فوالد مبارکه قرار گرفتند.

در این بازدید تعدادی از دانشجویان این دانشگاه درخصوص رعایت 
مسائل زیست محیطی و میزان مصارف آب در فوالد مبارکه سؤاالتی 
مطرح کردند که پاسخ های الزم از سوی رئیس محیط زیست این شرکت 

به دانشجویان حاضر در غرفه ارائه شد.
محمد قهدریجانی، مدیرکل ارتباط با صنعت و تجاری سازی دانشگاه 
واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی در این بازدید گفت: این 
دانشگاه می تواند در قالب یک تفاهم نامه در حوزه محیط زیست، 

همکاری های خوبی با شرکت فوالد مبارکه داشته باشد.
این استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی در ادامه افزود: 
ظرفیت های ارزشمندی در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی 
وجود دارد و شرکت فوالد مبارکه می تواند از این ظرفیت ها و توانمندی های 
دانشگاهی در حوزه های مصرف انرژی و محیط زیست استفاده کند. ما 
آمادگی داریم در این زمینه ها با شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 

شرکت تولیدکننده فوالد در کشور همکاری کنیم.
گفتنی است مدیریت بهره وری انرژی و انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت 
بازیافت زباله و پسماند، مدیریت شهری، نظارت بر اجرای پروژه های 
مصرف  بهینه سازی  و  عمومی  حمل ونقل  کشور،  زیست محیطی 
سوخت، راهکارهای جلوگیری از آلودگی هوا، مقابله با آالینده ها و رعایت 
استانداردهای مسائل زیست محیطی در حوزه های مختلف، از مهم ترین 

محورهای برگزاری این نمایشگاه بود.
ک گذاشـتن تجـارب و  همچنیـن ترویـج و اطالع رسـانی و بـه اشـترا
اقدامات زیست محیطی صنایع مختلف کشور، حفظ منابع طبیعی، 
ساخت وسـازهای سـبز، مدیریـت آب و فاضـالب و ارائـه راهکارهـای 
حفـظ محیط زیسـت در بخش هـای مختلـف فنـی و مهندسـی از 
مهم تریـن برنامه هـای برگـزاری ایـن نمایشـگاه بین المللـی بـود و 
کارشناسـان شـرکت فـوالد مبارکـه در حـوزه محیط زیسـت طـی ایـام 
برگزاری نمایشـگاه، پذیرای عموم بازدیدکنندگان از نمایشگاه و غرفه 

فـوالد مبارکـه بودنـد.
هم زمان با برگزاری این نمایشگاه در سال »تولید؛ دانش بنیان و 
اشتغال آفرین« شرکت های خالق و نوآور دانش بنیان و فعال در حوزه 
محیط زیست، آخرین دستاوردهای خود را در این حوزه در معرض دید 

مردم و بازدیدکنندگان قرار داده اند.
برگزاری شش پنل تخصصی گفت وگومحور، تبادل تفاهم نامه، رونمایی 
از کتاب های تخصصی منتشرشده در حوزه محیط زیست، رونمایی از 
دستگاه های فنی جدید پایش هوا ساخت داخل و ... بخش های دیگری 

از فعالیت هایی است که در این نمایشگاه انجام شد.

بازدید سید مصطفی قادریان، رئیس اداره روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان
 از غرفه شرکت فوالد مبارکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

بازدید مهدی جمالی نژاد، معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور
 از غرفه شرکت فوالد مبارکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

بازدیدتعدادی از دانشجویان رشته مهندسی انرژی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی به همراه اساتید خود
 از غرفه شرکت فوالد مبارکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

 حضور سازمان ها و انجمن های زیست محیطی 
در غرفه شرکت فوالد مبارکه در بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست
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افتتاح خط تراشکاری الکترود گرافیتی کازرون 
در سال آینده

 دستگاه برش اسلب با موفقیت در خط تولید فوالد 
خوزستان نصب شد

وجیه اهلل جعفری رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نشست با نماینده 
مردم کازرون و کوهچنار در مجلس و سهام داران طرح الکترود گرافیتی 
کازرون اعالم کرد: فاز نخست طرح تولید الکترود گرافیتی کازرون )خط 
تراشکاری الکترود( در سال آینده افتتاح می شود. استراتژی ایمیدرو 
توازن سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور است و این سازمان 
همواره تالش کرده هدایت نقدینگی را به سمت مناطقی پیش ببرد که 
در آن سرمایه گذاری کمتری صورت گرفته است.

محمدمهدی شریف شاذیله مدیر بخش فوالدسازی شرکت فوالد 
خوزستان گفت: یکی از مشتریان درون استانی فوالد خوزستان، شرکت 
نورد و لوله اهواز است که اسلب مورد نیاز آن، عرض ۶۰۰ است؛ بنابراین 
تصمیم گرفته شد که با استفاده از دستگاه برش، اسلب موردنیاز شرکت 
کار نصب از اواخر شهریورماه آغاز شد  نورد در مبدأ برش داده شود. 
و در کمتر از 4۰ روز دستگاه برش اسلب که تولید داخل کشور است، 
خریداری و راه اندازی گردید.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

خ  خ باالی تورم و روند افزایش نر بحران انرژی اروپا، نر
بهره موجب شده شرکت بزرگ آلمانی تیسن کروپ برای سال 
مالی آینده خود کاهش درآمد فروش را برآورد نماید درحالی که 
21 درصدی داشت. نمی توان  گذشته رشد  سال مالی 
به درستی تخمین زد که چالش های پیش رو تا چه میزان بزرگ 

و گسترده خواهند شد و تا چه زمانی تداوم خواهند داشت.
مصرف محصوالت ورق فوالدی در اروپا که یکی از بازارهای اصلی 
آن است برای سال آینده پیش بینی افت 1 تا ۵ درصدی را دارد 
درحالی که برای آمریکای شمالی رشد مصرف 1 تا ۵ درصدی 
پیش بینی شده که به دلیل پیش بینی ثبات بازار چین و بهبود 

بازارهای جهانی بوده است.
به گزارش فوالد ایران، این گروه صنعتی بزرگ اروپایی با فرض 
تولید ناخالص داخلی 1.۵ درصدی در آلمان، ۰.۶ درصد در 
اتحادیه اروپا، ۰.۵ درصد در ایاالت متحده و ۴.۴ درصد در چین 

برای سال 2۰23 برنامه ریزی کرده است.
     منبع: ایفنا

دارد.  قرار  عطفی  نقطه  در  جهانی  انرژی  صنعت 
از  ناشی  که  جهانی  اقتصاد  به  بی سابقه ای  شوک های 
همه گیری کووید 1۹ است و به طور تصاعدی با جنگ روسیه در 
اوکراین ترکیب می شود و باعث اختالل گسترده در اقتصاد 
جهانی شده و کشورهای سراسر جهان را مجبور کرده است که 
در سیاست های انرژی و استراتژی های امنیت انرژی خود 

تجدیدنظر کنند.
برای اولین بار، آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی ای را 
منتشر کرده است که در آن تمام سوخت های فسیلی در آینده ای 
قابل پیش بینی کاهش می یابند. در واقع، آژانس بین المللی انرژی 
پیش بینی می کند که تقاضای جهانی برای سوخت های فسیلی 
می تواند در این دهه به اوج خود برسد. بااین حال، تنها برخی با 
این دیدگاه موافق اند. اوپک استدالل می کند که برعکس، اوج 
تقاضای نفت دیرتر از زمان پیش بینی شده اتفاق می افتد، زیرا 

جهان امنیت انرژی را بر تعهدات آب و هوایی اولویت می دهد.
اقتصاد کنونی که به دلیل شوک های بی شمار بازار ناشی از کووید، 
تغییرات آب وهوایی و جنگ به هم ریخته است، انواع پیام های 
مختلف و شاخص های متناقض را به بیرون پرتاب می کند. با 
در نظر گرفتن تمام این پیچیدگی های فزاینده، مجمع جهانی 
که آینده صنعت انرژی با 8 عامل  ل می کند  اقتصاد استدال
گرفت: 1. سیاست گذاری؛  کلیدی مشخص و شکل خواهد 
 2. چالش های جدید امنیت انرژی؛ 3. کمبود اقدامات بهره وری 
انرژی؛ ۴. هزینه های کربن زدایی باالتر؛ ۵. سرمایه گذاری دولت 
کافی انرژی؛  و تورم؛ ۶. نوسانات بیشتر قیمت انرژی؛ 7. تأمین نا

کافی به انرژی در کشورهای درحال توسعه.  8. دسترسی نا
کلید راهبردهای جدید در  در نظر داشتن این 8 واقعیت، 
بخش خصوصی و دولتی برای توسعه استراتژی های جدید 
برای دست یابی به اهداف حیاتی انرژی در محیطی پیچیده تر 

خواهد بود.
نوسانات بخشی اجتناب ناپذیر از انتقال انرژی خواهد بود. 
ژئوپلیتیک به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد، زیرا زنجیره های 
تأمین از سوخت های فسیلی دور می شوند و به سمت مواد 
معدنی کمیاب ضروری برای زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر 
کثر  و باتری های وسایل نقلیه الکتریکی می روند. چین کنترل ا
قریب به اتفاق بسیاری از این مواد معدنی را در اختیار دارد که 
تهدید جدیدی برای امنیت انرژی محسوب می شود. افزایش 
رقابت بر سر این نهاده ها همچنین می تواند قیمت آن ها را به 
میزان قابل توجهی افزایش دهد و به آنچه »تورم سبز« نامیده 

می شود، منجر گردد.
در واقع، کربن زدایی گران خواهد بود و سرمایه گذاری دولت ها و 
همچنین طرح های عمده تأمین مالی آب وهوا برای کشورهای 
کنون، سرمایه ها بسیار  درحال توسعه ضروری خواهد بود. تا
کمتر از آن چیزی است که برای اطمینان از انرژی کافی در آینده 

الزم است.
کافی انرژی و تداوم  این کمبودهای مالی احتماال منجر به عرضه نا
نوسان قیمت انرژی می شود، زیرا تقاضای انرژی همچنان به رشد 
خود ادامه می دهد؛ درحالی که ما به طور هم زمان از سوخت های 
فسیلی دور می شویم؛ بنابراین، سیاست در آینده برای کمک به 
مدیریت همه این عوامل و حفظ جهان در مسیر پاسخ گو بودن 
گر اقدامات  تعهداتش برای کربن زدایی، بسیار مهم خواهد بود. ا
سیاسی و ابزارهای اجرایی کافی وجود نداشته باشد، نوسانات و 
هزینه های انتقال انرژی، اقتصاد را به سمت سوخت های فسیلی 

سوق می دهد. 
    منبع: ایفنا

بزرگ ترین فوالدساز اروپا نگران آینده بازار  

مشکل چندین تریلیون دالری

 انتقال انرژی جهانی

برداشت آب فوالد مبارکه از حوضه آبریز زاینده رود از 
سال 1400 به کمتر از 2 درصد رسیده است؛ بااین حال 
این شرکت با مشارکت در پروژه انتقال آب دریای 
عمان به فالت مرکزی، نه تنها گام بلندی برای به صفر رساندن 
برداشت آب از حوضه آبریز زاینده رود برای فرایند تولید برداشته، بلکه 
با این اقدام برای کاهش بحران آب در استان نیز نقش  انکارناپذیری 

ایفا خواهد کرد.
محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد 
مبارکه، بابیان مطلب فوق گفت: پس از سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه 
برای ایجاد شبکه فاضالب در ۹ شهر هم جوار شرکت و جمع آوری، تصفیه 
و بازچرخانی پساب های شهری و صنعتی در چرخه تولید شرکت، از سال 
گذشته به میزان ۵۰ درصد مصرف آب صنعتی خطوط تولید از محل 

استفاده از پساب های مذکور فراهم  شده است.
وی ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه ضمن برنامه ریزی مدون و بلندمدت، 
سیاست های خود را بر مبنای کاهش حجم مصرف آب تنظیم کرده تا 

سهم برداشت از حوضه آبریز زاینده رود را به طور مستمر کاهش دهد.
صباغی هرندی با اشاره به سایر اقدامات فوالد مبارکه برای کاهش هرچه 
بیشتر برداشت آب از حوضه آبریز زاینده رود تصریح کرد: با رویکرد کاهش 

وابستگی به آب خام و در راستای بهینه سازی مصرف آب، پروژه های 
ج های خنک کننده تر به هیبریدی و  توسعه دیگری ازجمله تبدیل بر
تکمیل و بهره برداری از پروژه های جمع آوری و انتقال پساب های شهری 
و چندین پروژه دیگر تعریف شده که مصرف شرکت را در آینده نزدیک به 

حداقل ممکن و صفر خواهد رساند.
کرد:  مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه خاطرنشان 
از اهداف دیگر شرکت در جهت کاهش مصرف آب، افزایش کیفیت 
پساب های صنعتی و شهری تصفیه  شده است که با راه اندازی سیستم 
پیش تصفیه واحدهای اُسُمز معکوس اولترافیلتراسیون )UF( و اسمز 
معکوس ثانویه این امر محقق می گردد. در این پروژه آب ورودی به 
اُسُمزمعکوس اولیه و سپس آب ریجکت به اُسُمز معکوس ثانویه ارسال 
می گردد که این اقدام راندمان تصفیه پساب را از 7۰ به ۹1 درصد می رساند.

صباغی هرندی در بخش دیگری از سخنان خود از دیگر اقدامات مؤثر 
درزمینه مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه خبر داد و در این  باره گفت: عالوه 
بر اجرای پروژه های در حال انجام، با تبدیل برج های تر مدول A&B احیا 
مستقیم 1 به هیبرید، بهینه سازی برج های خنک کن تر، استفاده از بلودان 
کسیژن و فوالدسازی در واحدهای دیگر به عنوان آب جبرانی  واحدهای ا
و همچنین پروژه های آتی تبدیل برج های تر مدول C&D&E&F احیا 

مستقیم 1 به هیبرید، تبدیل برج های تر مگامدول A&B احیامستقیم 2 
به هیبرید، جایگزینی دو واحد بخار نیروگاه قدیم با نیروگاه سیکل ترکیبی 
راندمان باال، تبدیل برج تر ریخته گری به هیبرید و چندین پروژه دیگر تا 
سال 1۴۰۴ حدود ۵ میلیون مترمکعب در سال مصرف آب صنعتی در 

شرکت کاهش می یابد.
سهم برداشت آب صنعت در استان کمتر از ۵ درصد است

وی با اشاره به وضعیت مصارف آب دنیا در حوزه های کشاورزی، صنعت و 
شرب گفت: در حال حاضر مصرف آب در دنیا در بخش کشاورزی، صنعت 
و شرب به ترتیب 7۰، 18 و 12 درصد است و در ایران این میزان به ترتیب 
۹2، 2 و ۶ درصد است که با توجه به سهم 7۰ درصدی مصرف در بخش 
کشاورزی الزم است با اصالح روش های کشاورزی، اقدامات جدی برای 

کاهش و مصرف بهینه آب در این بخش انجام شود.
به گفته مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه، بر اساس 
اطالعات شرکت آب منطقه ای اصفهان، در حوزه کشاورزی استان سهم 
برداشت آب از زاینده رود 7۵ درصد و سهم صنعت کمتر از ۵ درصد است.

وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: با اجرای پروژه های توسعه 
آتی در فوالد مبارکه هیچ بارگذاری جدیدی در مصرف آب خام صورت 

نمی گیرد.

محمدکاظم صباغی هرندی
 مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی

کارکنان فوالد مبارکه با جانبازان آسایشگاه شهید مطهری  دیدار جمعی از مسئوالن فوالد مبارکه با مادر شهید سرفراز حسین خرازیدیدار مدیران و 

عکس نوشت

با سرمایه گذاری در پروژه انتقال آب دریای عمان به فالت مرکزی؛

برداشت  فوالد مبارکه از حوضه آبریز زاینده رود به صفر می رسد

از ابتدای سال 1401 که به فرموده مقام معظم رهبری 
به سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« مزین 
شد، مدیریت شرکت مصمم تر شد تا با استفاده از 
ظرفیت های دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان، جهت گیری های 

کاری خود را با محوریت این راهبرد پیش ببرد. 
معاون بهره برداری فوالد مبارکه با بیان مطلب فوق گفت: در حوزه 
بهره برداری این راهبرد بروز و ظهور بیشتری داشته و در چندین بخش و 
ناحیه شرکت، پروژه های متعددی در این زمینه تعریف و پس از مطالعه 

طرح، بالفاصله وارد فاز اجرا شده است.
 غالمرضا سلیمی در همین زمینه ادامه داد: در سال جاری ۶2 پروژه 
دانش بنیان با همکاری شرکت های دانش بنیان در نواحی آهن سازی، 
گرم و سرد، مجتمع فوالد سبا و خدمات فنی و  فوالدسازی، نورد 
پشتیبانی با هدف کاهش مصارف آب، گاز، برق و همچنین کاهش 

ضایعات تعریف شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت هریک از حوزه های انرژی، به ویژه 
آب، درمجموع کل نواحی 12 پروژه دیگر برای کاهش مصرف برق نواحی 
یادشده، 11 پروژه برای کاهش مصرف گاز، 1۹ پروژه برای کاهش مصرف 
آب و 3۴ پروژه نیز برای کاهش ضایعات و پیشگیری از هدررفت محصول 
و جلوگیری از تولید محصول نامنطبق در نظر گرفته شد. به طورکلی 

از ابتدای سال جاری 138 پروژه برای بهینه سازی و کاهش مصارف 
ج از استاندارد( و افزایش  و کاهش ضایعات )جلوگیری از تولیدات خار
بازدهی محصول تعریف و وارد فاز اجرا شده است که بخش عمده ای از 

آن ها تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید. 
بنابر اظهارات معاون بهره برداری فوالد مبارکه، اجرای چنین پروژه هایی 
عالوه  بر مزایای اقتصادی که برای شرکت به ارمغان می آورد، از این نظر که 
سطح فرهنگ کاری همکاران را  در زمینه محوریت دانش بیش ازپیش 
که در ادامه راه خواهیم دید  افزایش می دهد، حائز اهمیت است؛ چرا

دانش بنیان بودن فوالد مبارکه بروز و ظهور بیشتری خواهد یافت.
وی در تشریح چگونگی همکاری با شرکت های دانش بنیان ادامه داد: در 
ابتدای سال، جلسه ای با حضور مدیریت عالی  شرکت و مدیریت شهرک 
علمی-تحقیقاتی اصفهان برگزار شد. طی این جلسه و جلسات بعدی، 
ضمن دعوت از شرکت های دانش بنیان در این شهرک، عالوه بر ادامه 
همکاری های قبل، خواسته های شرکت های دانش بنیان و انتظارات و 
موضوعات کاری فوالد مبارکه مطرح و مقرر شد با عنایت به ظرفیت های 
علمی این شهرک، موضوعات شرکت مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. این 
در حالی است که بسیاری از پروژه ها نیز با همکاری دانشگاه های استان و 

کشور مورد بررسی قرار گرفت. 
کنون این پروژه ها، همان گونه که اشاره شد، فقط در  وی تصریح کرد: هم ا

حوزه بهره برداری به ۶2 پروژه دانش بنیان افزایش یافته است که انجام 
آن ها به طور قطع برای شرکت نتایج ارزشمندی را به همراه خواهد آورد.

طراحی و تولید ۱۲ محصول در سال ۱۴۰۱ 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تنوع محصول در فوالد 
گاهی کامل  مبارکه اشاره کرد و در این باره گفت: مدیریت شرکت با آ
از شرایط بازار و اقدامات رقبای خود در بازارهای جهانی، عزم خود را 
کثری محصوالت جزم کرد که این تغییر رویکرد یکی از  برای تنوع حدا
اثربخش ترین استراتژی های فوالد مبارکه طی سالیان اخیر بوده است. 
در سال جاری حدود 12 محصول جدید در شرکت فوالد مبارکه و مجتمع 
فوالد سبا طراحی و تولید شده است که بخش عمده ای از این محصوالت 
کنون با پشت سر گذاشتن مراحل تست وارد فاز تولید انبوه و عرضه به  ا

بازار شده است.
به گفته غالمرضا سلیمی 12 محصول جدید عبارت اند از :

- تختال  فوالد زنگ نزن )Stainless Steel  ( مورداستفاده در صنایع 
خودرویی، لوازم خانگی و... ؛

- تختال فوالد الکتریکی مورداستفاده در صنایع الکتریکی؛ 
- کالف سرد CK45 مورداستفاده در صنایع خودرویی؛

- کالف سرد M600 مورداستفاده در موتورهای الکتریکی؛
-  تختال API X65  مورداستفاده در خطوط انتقال نفت و گازترش؛

- کالف سرد DC01-RAD  مورداستفاده در رادیاتورسازی با خواص ویژه؛
- کالف سرد  340YC مورداستفاده در صنایع خودرویی؛

- کالف گالوانیزه S250GD مورداستفاده در مصارف ساختمانی؛
- کالف سرد CORTEN مورداستفاده در ساخت مخازن؛

- فوالد الکتریکی M400  مورداستفاده در صنایع الکتریکی؛
- کالف گرم فوالد دوفازی مورداستفاده در صنایع خودرویی؛ 

- کالف گرم He445D مورداستفاده در صنایع خودرویی)استحکام باال(. 
وی گفت: به هرحال تنوع و توسعه سبد محصوالت رویکرد جدید و 
جدی فوالد مبارکه برای خودکفایی هرچه بیشتر صنعت کشور است که 
از سال 1۴۰1 با قوت هرچه بیشتر مطرح شده است. در این راه تولیدهای 
فوالدهای زنگ نزن را می توان آغاز راهی برای تولید انواع فوالدهای خاص 
و زنگ نزن در کشور دانست که می تواند پایه تولید بسیاری از محصوالت 

کیفی پرکاربرد با ارزش افزوده باالی اقتصادی باشد.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود اظهار 
کثری  داشت: به طورکلی سال 1۴۰1 برای فوالد مبارکه سرآغاز همکاری حدا
با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان، کاهش ضایعات و استفاده بهینه 
از منابع انرژی و تنوع روزافزون سبد محصوالت بوده است که امیدواریم در 
نتیجه این همکاری ها و با همت همکاران در همه بخش ها به توفیقات 

بیشتری دست یابیم. 

تعریف  138 پروژه دانش بنیان و مصرف بهینه انرژی 
در معاونت بهره برداری فوالد مبارکه

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد:
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احمدزاده سرپرست مجتمع فوالد قاینات در بیرجند اظهار داشت: 
در ۸ ماه گذشته بیش از 4۷۳ هزار تن آهن اسفنجی به ارزش 4 هزار 
میلیارد تومان در این مجتمع تولید شده که در مقایسه با تمام طول سال 
گذشته، ۱۰۳ درصد افزایش دارد. سال گذشته ۲۰۷ هزار تن محصول 
آهن اسفنجی در مجتمع فوالد قائنات تولید شد. برای تولید این مقدار 
آهن اسفنجی ۶۸۰ هزار تن گندله از ۳ کارخانه گندله سازی خواف 
استان خراسان رضوی مصرف شده است.

شرکت جهان فوالد سیرجان از خرید ۳۲.49 درصد سهام شرکت 
سهامی خاص بابت بهبود کیفیت خدمات پشتیبانی خبر داد و با توقف 
نماد، آماده بازگشایی شد. علی عباسلو مدیرعامل »فجهان« اعالم کرد: 
این شرکت ۱۶ هزار و ۳۳۲ سهم معادل ۳۲.49 درصد از سهام شرکت 
پاریز پیشرو صنعت توسعه )سهامی خاص( را به ارزش ۱۰9.۳ میلیارد 
تومان خریداری کرده و هدف از سرمایه گذاری مذکور بهبود کیفیت 
خدمات پشتیبانی به شرکت سرمایه گذار است.

 خـبــــــــــــــــــر      

افزایش ۱۰3 درصدی تولید آهن اسفنجی
 در مجتمع فوالد قاینات

شرکت جهان فوالد سیرجان 3۲.49 درصد سهام شرکت 
سهامی خاص را خریداری کرد

رشد میانگین 1۵ درصدی تولید

 در صنعت فوالد

طبق آمار، در هفت  ماهه امسال، روند افزایش تولید 
فوالدی ها طی ماه های اخیر تا مهرماه هم ادامه پیدا کرد و در 
نهایت تولید، صعودی 12 تا 1۹ درصدی را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته داشته و بدین ترتیب میانگین 1۵ درصد 

افزایش تولید را ثبت کرده است.
طبق آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از 
ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، تولید آهن اسفنجی بیشترین 
افزایش تولید را معادل 1۹ درصد داشته و در مقابل کمترین میزان 
افزایش را مجموع مقاطع تخت فوالدی به میزان 12 درصد به 

خود اختصاص داده است.
در مجموع طی این مدت مقاطع تخت فوالدی تولیدشده 
معادل ۵ میلیون و 31۴ هزار تن ثبت شده که نسبت به ۴ میلیون 
و 77۴ هزار تن تولیدی طی نیمه نخست 1۴۰۰، رشد 12 درصدی 
داشته است.پس از آن 12 میلیون و ۶7۰ هزار تن محصوالت 
فوالدی و 18 میلیون و 2۶8 هزار تن شمش فوالد تولید شده که 
به ترتیب تولید محصوالت فوالدی 1۵ درصد و تولید شمش فوالد 
1۶ درصد بیشتر از میزان تولید آن ها در هفت ماهه ابتدایی 1۴۰۰ 
است. درمجموع هفت ماهه نخست سال گذشته به ترتیب 11 
میلیون و 2۹ هزار تن محصوالت فوالدی و 1۵ میلیون و 7۶۹ هزار 

تن فوالد میانی )شمش فوالد( به تولید رسیده بود.
تولید مجموع مقاطع طویل فوالدی نیز با افزایش 17 درصدی 
تولید از شش میلیون و 28۵ هزار تن در مدت هفت ماهه ابتدایی 
سال گذشته، به هفت میلیون و 3۵۶ هزار تن در مدت مشابه 
سال جاری رسیده است. درنهایت نیز تولید آهن اسفنجی با 
بیشترین میزان افزایش تولید از 17 میلیون و 378 هزار تن طی 
مجموع هفت ماه نخست 1۴۰۰ به 2۰ میلیون و 737 هزار تن در 
هفت ماهه 1۴۰1 رسیده است که نشان از رشد 1۹ درصدی تولید 

این محصول دارد.
همان طور که پیش از این نیز اعالم شده است، مدیریت توزیع 
و محدودیت برق صنایع طی تابستان سال جاری موجب شد 
گذشته، قطعی برق صنایع بزرگ  تا همچون تابستان سال 
همچون فوالدی ها و سیمانی ها بر روند تولید تأثیرگذار نباشد و 
خللی از این حیث ایجاد نکند. علت این موضوع مدیریت برق 

این صنایع بوده است.
منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(

در جلسـه اختتامیه ممیزی اسـتانداردهای سیستم 
تمـام  مبارکـه،  فـوالد   )IMS( یکپارچـه  مدیریـت 
استانداردهای مدیریتی استقرار یافته در این شرکت 
توسط نمایندگان ایرانی شرکت SGS سوئیس مورد تأیید قرار گرفت 

و گواهینامه هـای آن هـا بـرای مـدت سـه سـال تمدیـد شـد.
محمدیاسر  طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این آیین ضمن 
تشکر از تمامی همکاران و تیم ممیزی، موفقیت و بقای فوالد مبارکه در 
کسب وکار را منوط به موفقیت در ایجاد تحول و بهبود مستمر در سازمان 
دانست و گفت: مسئوالن اصلی تحول و بهبود در سازمان رهبران آن 
هستند که با ایجاد تعهد به بهبود و تحول، منجر به ایجاد اشتیاق و ارتقای 

توانمندی کارکنان برای مشارکت در این زمینه می گردند.
ارزش واقعی در شناسایی حوزه های بهبود سازمان 

به واسطه همین ممیزی هاست
وی افزود: دریافت گواهینامه های استانداردهای مدیریتی مختلف 
هرچند ارزشمند است، اما ارزش واقعی در شناسایی حوزه های بهبود 

سازمان به واسطه همین ممیزی هاست.
مدیرعامل شرکت فوالد در ادامه  به تشریح حوزه های اصلی استراتژی های 
کیفیت  سازمان در محورهای مختلف پرداخت وگفت:  در حوزه 
)ISO9001( استراتژی ما حرکت به سمت تولید فوالدهای کیفی است که 
خود منجر به ارتقای سیستم مدیریت کیفیت در کل زنجیره خواهد شد. 
تولید فوالدهای الکتریکی و زنگ نزن نمونه ای از موفقیت در این حوزه 
است. در حوزه محیط زیست )ISO14001( استراتژی ما حرکت به سمت 
تولید فوالد سبز است و سیاست کاهش کربن و کربن صفر از برنامه های 
بلندمدت در این حوزه است. در بخش استفاده از آب تازه هم به سمتی 
می رویم که برداشت از رودخانه را به حداقل ممکن برسانیم.  در حوزه 

ایمنی و سالمتی )ISO45001( همواره بر ارتقای نظام های ایمنی و به ویژه 
در حوزه پیمانکاران تمرکز کرده ایم. توجه بیشتر به موضوعات مربوط به 
ایمنی و نظارت بر فرایندهای کاری پیمانکاران نیز ازجمله مواردی است 
کید داشته ایم. در حوزه انرژی )ISO50001( سیاست  که همواره بر آن تأ
ما حرکت به سمت تولید و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و همچنین 
استفاده از تکنولوژی های روز جهت افزایش راندمان نیروگاه های شرکت 
است. اجرای پروژه های نیروگاه خورشیدی ۶۵۰ مگاواتی و بادی 2۰۰ 

مگاواتی ناشی از همین سیاست است.
کنون به ۱۰ استاندارد در حوزه های مختلف رسیده ایم تا

محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت نیز در ابتدای جلسه، 
ضمن تشکر و قدردانی از تیم ممیزی و کلیه همکاران بابت مشارکت در 
فرایند ممیزی، به آغاز پیاده سازی استانداردها از سال 137۴ با استاندارد 
کنون به 1۰  ISO9001 در زمینه مدیریت کیفیت اشاره کرد و افزود: تا
استاندارد در حوزه های مختلف رسیده ایم و این امر ناشی از سیاست 
سازمان در توجه به بهبود و تحول با نگاه سیستمی و به صورت نظام مند 

و یکپارچه است.
انجام ۱۶8 نفرروز ممیزی داخلی توسط 8۷ ممیز داخلی

کیفیت و سرآمدی فوالد  کیانی، رئیس سیستم های مدیریت  علی 
گفت: ممیزی خارجی استانداردهای  مبارکه نیز در همین زمینه 
سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( این شرکت شامل مدیریت کیفیت 
 ،)ISO45001:2018( مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ،)ISO9001:2015(
انرژی  مدیریت   ،)ISO14001:2015( زیست محیطی  مدیریت 
 ،)ISO10002:2018( مدیریت شکایات مشتریان ،)ISO50001:2018(
مدیریت رضایت مشتریان )ISO10004:2018( و مدیریت شایستگی 
کارکنان )ISO10015:2019(، مدیریت ریسک )ISO31000:2018( و 

 SGS در قالب یک تیم ۹ نفره از شرکت )ISO30401:2018( مدیریت دانش
سوئیس به مدت 7۵ نفر روز از تاریخ 1۴۰1/۰8/۰7 تا 1۴۰1/۰۹/۰2 در 1۶۰ 

جلسه و پس از 3 سال به صورت حضوری برگزار گردید.
به گفته رئیس سیستم های مدیریت کیفیت و سرآمدی فوالد مبارکه، 

حوزه های تمرکز ممیزی خارجی شرکت در این دوره عبارت بودند از:
1- بازنگری، اجرا و آموزش دستورالعمل ها و گردش کارها؛

2-میزان تحقق اهداف و پروژه های محیط زیستی با تمرکز بر جنبه های 
بارز؛

3-شناسایی و به روزرسانی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی؛
۴-اقدامات و پروژه های کاهش مصرف انرژی؛

۵-برنامه ها و اقدامات تعریف شده مرتبط با صرفه جویی در مصرف آب؛
۶-اقدامات اصالحی مرتبط با گزارش نظرسنجی مشتریان با تمرکز بر 

مؤلفه های ارزش پیشنهادی؛
7-اقدامات اصالحی مرتبط با سه عیب اصلی حوزه شکایت مشتریان؛

8-اقدامــات مرتبــط بــا کنتــرل پروســس و کاهــش عواقــب حمــالت 
ســایبری.

وی افزود: از مهم ترین اقدامات انجام شده در یک سال اخیر می توان به 
انجام 1۶8 نفرروز ممیزی داخلی توسط 87 ممیز داخلی، برگزاری سه 
دوره پیگیری برای رفع مغایرت ها، برگزاری شش دوره آموزشی برای ۴۵۶ 
نفر )مجموعاً 2۹28 نفرساعت( و توسعه ممیزان داخلی در کلیه واحدها 

به عنوان سفیران سیستم ها بوده است.
گفتنی است در  پایان این جلسه،  تمام استانداردهای مدیریتی 
استقراریافته در این شرکت توسط نمایندگان ایرانی شرکت SGS سوئیس 
مورد تأیید قرار گرفت و گواهینامه های آن ها برای مدت سه سال تمدید 

شد.

طی هفت ماهه امسال صورت گرفت؛

برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی 

»ایران متافو«

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متالوژی ایران )فوالد، 
و  قالب سازی  ماشین کاری،  و  آهنگری  معدنی،  صنایع 
ریخته گری( با عنوان ایران متافو با مشارکت بیش از 400 شرکت 
 داخلی و ۵0 شرکت و نام تجاری خارجی فعالیت خود را  از

 ۹ آذرماه آغاز خواهد کرد.
در  این نمایشگاه، فعاالن این عرصه تازه ترین محصوالت و 
دستاوردهای خود را درزمینه متالورژی، فوالد، صنایع معدنی، 
فلزات غیرآهنی، ریخته گری، کوره های صنعتی، عملیات حرارتی 

و صنایع وابسته در معرض دید عموم می گذارند.
این نمایشگاه بزرگ ترین رویداد نمایشگاهی در منطقه خاورمیانه 
درزمینه آهن و فوالد، ریخته گری، قالب سازی، آهنگری، 
ماشین کاری، فلزات غیرآهنی، معدن و صنایع معدنی، نسوزها 
و سرامیک های صنعتی، کوره های صنعتی و عملیات حرارتی و 

پروژه های صنعت و معدن محسوب می شود.
 هرکدام از بخش های نمایشگاه زیرگروه های متنوعی دارند، 
به طوری که در بخش آهن و فوالد، شرکت های فعال درزمینه 
مواد اولیه و مواد معدنی، فوالد خام و آلیاژهای آهن، فناوری های 
ساخت فوالد، تجهیزات و ماشین آالت و انواع محصوالت فوالدی 

حضور دارند.
بخش ریخته گری به زیرگروه های انواع روش های ریخته گری، 
ج، انواع کوره های  قالب سازی و انواع قالب ها، آهنگری و فور
صنعتی، ماشین کاری و دریلینگ، آبکاری و پوشش، جوشکاری 
و تجهیزات جوش و انواع روش های برشکاری تقسیم می شود. 
در بخش فلزات غیرآهنی نیز شرکت های فعال آلومینیوم، مس 
کتشاف و  و فلزات گران بها مثل طال، نقره، پالتین، تیتانوم، ا
استخراج فلزات غیرآهنی، تولید محصوالت فلزی و ماشین آالت 

و تجهیزات فعالیت می کنند.
بر پایه این گزارش، مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، انواع زغال سنگ 
کتشاف حفاری و استخراج، انواع  و کک، مشاوره و ژئوتکنیک، ا
تجهیزات معدنی، ماشین آالت سنگین و پیمانکاری معادن 
زیربخش های معدن و صنایع معدنی نیز در این نمایشگاه 
حضور دارند و بخش نسوزها و سرامیک های صنعتی نیز به 
نسوزهای شکل دار، نسوزهای بی شکل، مواد اولیه صنعتی، 
عایق ها و مواد الیافی، سرامیک صنعتی و قطعات و تجهیزات 

نسوز تقسیم می شود.
این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران  برگزار 
می شود فرصت معرفی توانمندی ها و محصوالت، برقراری 
ارتباط با مشتریان، شناخت رقبا، ارتباط با تأمین کنندگان مواد 
خام، فرصت جذب سرمایه گذار و انعقاد قراردادهای مختلف را 

به شرکت کنندگان خواهد داد.
   منبع: ایرنا

رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( مطرح کرد:

یه باید الگوی سایر صنایع باشد اقدام فوالد مبارکه در تأمین مسکن و جهیز
با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره(، مدیرکل 
کمیته امداد استان اصفهان و معاون سرمایه های 
انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه روز چهارشنبه دوم 
آذرماه، تفاهم نامه ارتقای همکاری میان کمیته امداد و شرکت فوالد 
مبارکه به منظور مشارکت در تأمین مسکن، جهیزیه و لوازم ضروری 

زندگی مددجویان امضا شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این آیین، سیدمرتضی بختیاری، رئیس 
کمیته امداد امام خمینی )ره( اظهار کرد: مردم اصفهان همیشه در 
امور خیر  دست داشته اند و شرکت فوالد مبارکه به عنوان شرکتی موفق 

در عرصه صنعت و تولید ، همواره در  این امور خوش درخشیده است.
وی با اشاره به هفته گرامیداشت بسیج افزود: بسیج، کمیته امداد، 
نهضت سوادآموزی و بسیاری از نهادهای دیگر، مولودهای مبارکی 
هستند که از همان بدو انقالب توسط حضرت )ره( امام بنیان گذاری 

شدند تا امروز شاهد ظهور برکات آن ها  در جامعه باشیم.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( اظهار کرد: اصفهان شهری انقالبی 
است که در جریان انقالب و دفاع مقدس، بیش از 23 هزار شهید تقدیم 
کرده و با داشتن جانبازان، آزادگان، ایثارگران و به خصوص خانواده شهدا 
یکی از شهرهای مهم کشور  به شمار می آید و  برکات این عزیزان شامل 

حال همه ما شده است.
وی درخصوص تفاهم نامه همکاری میان کمیته امداد استان و فوالد 
مبارکه اصفهان، ادامه داد: این تفاهم نامه در راستای رفع دغدغه 
که مسکن مهم ترین مشکل  نیازمندان در زمینه مسکن است؛ چرا
محرومان بوده و در شرایط فعلی این عزیزان با افزایش هزینه هایی نظیر 

رهن و اجاره روبه رو شده اند.
بختیاری با بیان اینکه این اقدام فوالد مبارکه الگویی برای دیگران خواهد 
شد اظهار کرد: براساس این تفاهم نامه، 1۰۰ واحد مسکونی تا پایان امسال 
ساخته می شود و امیدواریم در سالروز تأسیس کمیته امداد، این طرح ها 
با همت و یاری فوالد مبارکه به بهره برداری برسد. همچنین بنا داریم تا با 
کمک این شرکت بزرگ صنعتی، عالوه بر ساخت مسکن، در زمینه تأمین 
جهیزیه و لوازم ضروری زندگی مددجویان افراد تحت پوشش نیز گام های 

ارزشمندی برای کمک به محرومان کشور برداریم.

وی افزود: شرکت هایی نظیر فوالد مبارکه به عنوان صنایعی فعال در 
صنعت کشور، بدون الزام یا اجبار، مسئولیت اجتماعی خود را ایفا 
می کنند و این رویکردها بسیار ارزشمند است. امیدواریم این اقدامات در 

استان های دیگر به عنوان الگوی عملیاتی،   بازگو  و  اجرا شود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( ادامه داد: باید نسبت به محرومان 
که این تالش ها، قوت قلبی برای  احساس ِدین داشته باشیم؛ چرا
محرومان و نیازمندان است. شایسته است به خاطر این اقدامات و 
تالش های شرکت فوالد مبارکه به تمام کارکنان این شرکت که در تمام 

عرصه ها حضوری قوی داشته اند درود بفرستیم.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:
فوالد مبارکه در ایفای مسئولیت اجتماعی موفق بوده است

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به انعقاد 
تفاهم نامه با فوالد مبارکه گفت: تعامل و همکاری مناسبی بین کمیته 
امام خمینی )ره( و مجتمع فوالد مبارکه برقرار است که نتیجه این تعامل 

خوب رفع نیازمندی محرومان است.

ع افزود: در جهت توانمنـــدسازی نیازمنــــدان در استان،  کریم زار
تفاهم نامه ای بین این دو دستگاه در زمینه تکمیل واحدهای مسکونی 
و تأمین جهیزیه برای محرومان با هم افزایی هر دو دستگاه انجام شد و این 
اقدام ارزشمند نقطه عطفی برای شروع همکاری های بیشتر خواهد بود.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: کمیته امداد متکفل 
حمایت از نیازمندان و توانمندسازی آن ها برای خروج از مشکالت است و 
با همکاری خوبی که با فوالد مبارکه برقرار شده است، توانستیم در راستای 

توانمندسازی افراد تحت پوشش کمیته امداد قدم برداریم.
ع اظهار کرد: فوالد مبارکه در تمام زمینه ها ازجمله ایفای مسئولیت  زار
کنون موفق بوده است و  امیدواریم در راستای رفع مشکالت  اجتماعی تا

محرومان هم موفق باشد.

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه:
فوالد مبارکه ؛ پیشرو در عمل به مسئولیت های اجتماعی

مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه نیز 
در این آیین با تبریک هفته بسیج، اظهار کرد: فلسفه راه اندازی بسیج از 

نظر امام خمینی )ره( تداوم انقالب به دست جوانان بود و ایجاد کمیته 
امداد و نهضت سوادآموزی هم از ابداعات حضرت امام خمینی )ره( بود 
تا با محرومیت زدایی و سپردن انقالب به دست جوانان،  آن را به رشد 
برساند. به عبارت دیگر، نهضت سوادآموزی و کمیته امداد برای این 
راه اندازی شد تا نیازمندان و محرومان تقویت شوند و در زمینه های 

مختلف  توانمند گردند.
وی در خصوص اقدامات مهم فوالد مبارکه برای اعتالی صنعت کشور 
افزود: بیش از یک سوم فوالد کشور توسط فوالد مبارکه تولید می شود و 
همان طور که این شرکت یکی از شرکت های تأثیرگذار و پیشتاز در صنعت 
کشور به شمار می رود،  در زمینه  مسئولیت اجتماعی نیز اقدامات مهمی 

در سراسر کشور انجام داده و همواره در این زمینه پیشرو بوده است.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه تصریح کرد: فوالد 
مبارکه معتقد است با عمل به مسئولیت های اجتماعی و خدمت به مردم 
کشور به ویژه خدمت به محرومان، برکت را به این مجموعه وارد می کند؛ 
که خداوند متعال ظرفیتی را در اختیار ما قرار داده تا بتوانیم در جای  چرا

مناسبی آن را در جهت رضای خدا صرف کنیم.

تمدید گواهینامه های استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه )IMS( شرکت فوالد مبارکه

مسـئوالن اصلـی تحـول و بهبـود در سـازمان 
رهبران آن هستند که با ایجاد تعهد به بهبود 
و تحـول، منجـر بـه ایجـاد اشـتیاق و ارتقـای 
توانمنـدی کارکنـان بـرای مشـارکت در ایـن 

زمینـه می گردنـد
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جایگاه صنعت فوالد در برنامه هفتم توسعه

سهم ۰.۶ درصدی دانش بنیان ها در اقتصاد کشوراستمرار رشد مثبت شاخص تولید صنعتی کشور در پاییز امسال

اعتبارسنجی،  حوزه  در  فعال  شرکت های  از  یکی  مطالعات  اساس  بر 
میلیارد  هزار   4۰ حدود  از   9۶ سال  از  دانش بنیان  شرکت های  درآمد 
که این امر به معنای رشد ۵  تومان به ۱9۸ هزار میلیارد تومان رسیده 
برابری درآمد شرکت های دانش بنیان است. از این میزان سهم درآمد 
محصوالت دانش بنیان ۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. سهم 
کشور حدود ۰.۶ درصد محاسبه  اقتصاد دانش بنیان نسبت به اقتصاد 
شده است.

کل تولید صنعتی شرکت های  نتایج یک بررسی نشان می دهد شاخص 
بورسی برای پنجمین ماه متوالی در پاییز امسال رشد داشته و در مهرماه 
نسبت به ماه مشابه پارسال ۷.۷ درصد افزایش یافته است. »مروری 
این  عنوان   »۱4۰۱ آبان  منتخب  اقتصادی  شاخص های  و  متغیرها  بر 
بازرگانی،  اتاق  اقتصادی  بررسی های  معاونت  توسط  که  است  گزارش 
کشاورزی تهران تهیه و منتشر شده و در آن مهم ترین  صنایع، معادن و 
شاخص های اقتصادی بررسی شده است.

خبــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فوالد ایران با 
ارائه پیشنهادهایی درباره جایگاه صنعت فوالد در برنامه هفتم 
توسعه، گفت: محدودیت ها عمال برخالف اهداف توسعه 
صادرات غیرنفتی کشور هستند و آسیب های جبران ناپذیری 

به تولید و صنعت کشور تحمیل می کنند.
بهادر احرامیان با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه و لزوم 
چشم اندازی روشن برای توسعه صنعت فوالد در این برنامه، 
اظهار کرد: برنامه نویسی های ساالنه در دنیا متحول شده است. 
در حال حاضر در بسیاری از کشورها برای مسائل کمی برنامه ریزی 
نمی کنند، بلکه در جهت پایین آوردن نرخ تورم، سیاست های 
تجاری، مالیات ها، صادرات و امثالهم برنامه ریزی انجام می شود.

وی با اشاره به اولویت های صنعت فوالد در این چشم انداز، گفت: 
اولویت اصلی در بخش فوالد باید تسهیل صادرات محصوالت 
تولیدی این صنعت باشد. بر همین اساس، صادرات در هر نظام 
اقتصادی ضروری به نظر می رسد. با وجود این، در طول سال های 
گذشته انواع محدودیت ها در مسیر صادرات محصوالت بخش 

فوالد اعمال شده است. 
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فوالد ایران با 
کید بر اینکه نه تنها صادرات فوالد، بلکه صادرات محصوالت  تأ
پایین دست زنجیره فوالد نیز باید تسهیل شد، افزود: صادرات 
یکی از الزامات اساسی در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی است، 
ضمن اینکه صنعت فوالد در ایران با هدف بهره مندی از ذخایر 

غنی معدنی و انرژی شکل گرفته و توسعه یافته است.
احرامیان تصریح کرد: سنجش صادرات فوالد با هر شاخصی 
نشان می دهد موضوع صادرات باید در قدم اول نهادینه شود. 
با رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در آینده، ایران باید در 
رده دومین کشور دنیا از نظر نسبت حجم صادرات به تولید شود.

وی گفت: در چنین شرایطی، هر کشوری که دارای توان صادراتی 
مناسبی باشد، از قدرت اقتصادی بیشتری نسبت به سایر کشورها 
برخوردار خواهد بود. صنعت فوالد نیز از این شرایط مستثنا نیست 
و توسعه صادرات الزامی در مسیر بهبود عملکرد این صنعت به 
شمار می رود، به ویژه که برنامه های توسعه ای متعددی برای 
این صنعت طرح ریزی و در افق 1۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تن فوالد 

هدف گذاری شده است.
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فوالد ایران عنوان 
کرد: با توجه به سرانه مصرف فوالد در کشور، 2۰ میلیون تن سرانه 
مصرف داخلی و حدود 3۰ میلیون تن از محصول مورد بحث مازاد 
نیاز کشور است که باید صادر شود، این در حالی است که در مسیر 
دست یابی به این چشم انداز، موانع داخلی و خارجی متعددی 
دخیل هستند. عالوه بر این، حضور در بازار بین المللی یک شبه 

محقق نمی شود.
احرامیان با اعالم اینکه براساس آمار منتشرشده در ماه های 
نخست سال جاری صادرات فوالد و محصوالت فوالدی رشد 
داشته است، بیان کرد: با توجه به حجم قابل توجه سرمایه گذاری 
در زنجیره فوالد، ظرفیت تولیدشده در این صنعت، به مراتب 
بیشتر از نیاز کشور برآورد می شود؛ بنابراین صادرات راهکاری 

اساسی برای تداوم تولید در این زنجیره است.
   منبع: فوالدبان

تعیین قیمت بورس کاال برای

 محصوالت فوالدی مداخله دستوری است

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: هر نوع محدودیت، 
بازار  مکانیسم  در  دخالت  قیمت گذاری،  و  ممنوعیت 
محصوالت فوالدی تلقی می شود و محکوم به شکست است.

بهرام شکوری با اشاره به الزام وزارت صمت برای عرضه تمام 
محصوالت زنجیره فوالد در بورس کاال اظهار داشت: اغلب فعاالن 
صنعتی و معدنی با دخالت دولت در قیمت گذاری محصوالت 

فوالدی در بورس کاال مخالف هستند.
وی با بیان اینکه بورس کاال، بازاری برای عرضه انواع کاالها و 
محصوالت است، گفت: تولیدکنندگان و فعاالن صنایع معدنی 
کاال محصوالتشان را عرضه و به فروش  می توانند در بورس 
ح شود، کار  گر برای فروش محصوالت الزام مطر برسانند، اما ا

اشتباهی است که وزارت صمت بر آن اصرار دارد.
و  تعهدات  به  اشاره  با  ایران  بازرگانی  اتاق  عضو  این 
سپرده گذاری های مالی تولیدکنندگان در بورس کاال برای فروش 
کرد: وقتی فعاالن معدنی و صنعتی  محصوالتشان، تصریح 
در مدت زمانی مشخص، مثال پنج سال یا ده سال، می توانند 
محصوالتشان را به فروش برسانند، چرا باید محصوالت خود را 
در بورس عرضه کنند؛ چون حضور در این بازار هم شرایطی مثل 
سپرده گذاری مالی، ارزیابی عملکرد تولید و امثالهم دارد که عمال 

دست و پای فعاالن و تولیدکنندگان را می بندند.
شکوری گفت: وزارت صمت تولیدکنندگان را مجاب و مجبور 
به عرضه در بورس کاال می کند؛ درحالی که به راحتی می توانند 
قراردادهای درازمدت برای فروش محصوالت خود به صورت 

تضمینی ببندند.
منبع: فوالدبان

افکار و رفتار ایمن ملکه ذهن کارکنان شود
معاون بهره برداری فوالد مبارکه در هشتمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت:

هشتمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت 
آبان ماه   2۸ وز شنبه  کار شرکت فوالد مبارکه ر
با حضور معاونان  در سالن جلسات مدیریت 
بهره برداری و سرمایه های انسانی و سازماندهی، مدیر بهداشت 
مدیران  تولید،  ارشد  مدیر  محیط زیست،  و  ایمنی  حرفه ای، 
ویکرد ارتقای  حوزه های بهره برداری و سایر نواحی شرکت با ر

سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
گزارش خبرنگار فوالد در ابتدای این جلسه، غالمرضا سلیمی،  به 
معاون بهره برداری فوالد مبارکه از کارکنان امانی و پیمانکاران نواحی 
به عنوان جهادگران خط اول جبهه تولید یاد و تصریح کرد: دست یافتن 
به نتایج ایمنی نقطه آغازی برای فعالیت های ایمنی است؛ ازاین رو 
برای حفظ و بهبود نتایج ایمنی باید همچنان ذهنیت و عملکرد و رفتار 
ایمن ملکه ذهن افراد شود. به خاطر داشته باشیم با چنین رویکردی 

فرهنگ ایمنی کارکنان و سازمان ارتقا می یابد.
وی با اشاره به این نکته که تمامی کارکنان فعال در مجموعه فوالد 
مبارکه اعم از پیمانی و امانی اعضای یک خانواده هستند ادامه داد: 
قوانین و مقررات ایمنی و به طورکلی تمامی شرایط ایمنی و بهداشتی 
باید به صورت یکسان در نظر گرفته شود؛ ضمن اینکه بر فعالیت های 

برون سپاری شده هم باید نظارت کافی انجام شود.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود 
کارکنان در انجام  بر رفتار  کنترل و نظارت مؤثر  برتوجه ویژه به 
کید کرد و گفت: برنامه و اقدامات  فعالیت های تعمیراتی پیش رو تأ
مؤثر و مستمر برای ایجاد تفکر ایمن از سوی افراد به منظور بروز رفتار 

ایمن از اولویت های اصلی سازمان است.

کید  وی اطمینان از اثربخشی فعالیت کمیته بررسی حوادث را مورد تأ
مؤکد قرار داد و خواستار توجه ویژه به یافته ها، تحلیل ها و آنالیزهای 
به منظور  مؤثر  اصالحی  اقدامات  تعریف  برای  حوادث  ریشه ای 

پیشگیری از تکرار حوادث مشابه در سازمان شد.
 سلیمی ضمن اشاره به هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حوادث و 
تأثیرگذاری آن بر روحیه کارکنان و خانواده های ایشان، خواستار بررسی 
خ داده به منظور عبرت آموزی و  موشکافانه و دقیق حوادث احتمالی ر

ایجاد محیط ایمن در جهت ارتقای بهره وری سازمان شد.
 معاون بهره برداری فوالد مبارکه بازنگری گردشکار ارزیابی عملکرد 
کارکنان و تشویق همکاران برگزیده در این حوزه را ضروری دانست و 
ضمن اشاره به اهمیت حضور و نظارت مؤثر رؤسا و شیفت فورمن ها 
بر انجام ایمن فرایندهای تولید و تعمیرات خواستار برگزاری مؤثر 
جلسات VIP و انجام اقدامات اصالحی مناسب با توجه به نتایج کافه 

گفت وگوهای برگزارشده با حضور مدیران شد.
وی آموزش متناسب با ریسک ها و فعالیت های کارکنان جهت مدیریت 
رویدادها و صیانت از سالمت نیروی انسانی را از دیگر اولویت های 
حوزه ایمنی شرکت برشمرد و خواستار ارائه گزارش در زمینه عملکرد 
سیستم های اعالم و اطفای حریق در جلسات مدیریتی آینده به منظور 

اطمینان از سالمت تجهیزات اطفای حریق شد.
لزوم همکاری فزاینده واحدها برای شناسایی ریسک ها و 

مخاطرات
در ادامه این جلسه، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست 
یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار در دست یابی به رکوردها و اهداف تولید 
را همکاری کارکنان و نهادینه شدن فرهنگ ایمنی در شرکت دانست 

و بر اهمیت توجه بیش ازپیش به برگزاری اثربخش آموزش های ایمنی 
کید کرد. تأ

کز  وی در ادامه با بیان اینکه انجام پروژه های تحقیقاتی با مشارکت مرا
دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان در حوزه ایمنی نیز بسیار اثربخش 
است، خواستار همکاری واحدهای مختلف در زمینه شناسایی 
ریسک ها و مخاطرات واحدهای فرایندی به منظور بهبود مدیریت 
ایمنی فرایند نواحی منتخب و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های 

کز دانش بنیان در این حوزه شد. مرا
انجام فعالیت ها و اقدامات زیست محیطی واحدها جهت بهبود شرایط 
محیط کار و افزایش بهره وری کارکنان با افزایش تعامل با واحد HSE و 
همچنین اطالع رسانی دستاوردها و پروژه های انجام شده از دیگر نکاتی 

بود که مدرسی فر به آن ها اشاره کرد.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه بر اهمیت 
کثری دستورالعمل های  افزایش انگیزه کارکنان جهت رعایت حدا

کید کرد. ایمنی و استفاده از لوازم حفاظت فردی حین انجام امور تأ
متناسب با رفتارهای ایمنی کارکنان از عملکرد آن ها به نحو 

مقتضی قدردانی شود
جواد کیانی، رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی در گزارشی 
عملکرد ایمنی شرکت در ماه گذشته را تشریح و ضمن قدردانی از 
تالش های صورت گرفته در زمینه دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی 
گفت: با وجود بلوغ فکری کارکنان در زمینه رعایت مسائل ایمنی، به 
نظر می رسد اقدامات صورت گرفته در زمینه ارتقای فرهنگ ایمنی 
در مقایسه با سایر رقبای مطرح جهانی،  باید بهبود یابد؛ ازاین رو الزم 
است با افزایش نظارت ها و آموزش ها در این مسیر گام برداریم. عالوه بر 

این، الزم است متناسب با رفتار کارکنان از عملکرد آن ها به نحو مقتضی 
قدردانی گردد.

وی با اشاره به نتایج رفتارها و رویدادهای حوزه ایمنی طی هفت ماهه 
اول سال 1۴۰1 در مقایسه با مدت مشابه سال 1۴۰۰، بر اهمیت نظارت 
هرچه بیشتر و انجام اقدامات اصالحی در این زمینه و همچنین بر 
کارت سبزهای  همکاری نواحی مختلف در پاسخ گویی سریع به 
ثبت شده، ایمنی بیشتر اتاق های ترانس، هماهنگی مناسب با 
اپراتورهای جرثقیل سقفی جهت فعالیت در محدوده باربرداری 
لزوم وجود دستورالعمل های فعالیت های  تولید،  جرثقیل های 
اضطراری، به روزرسانی نقشه انشعابات زیرزمینی، روند پاسخ گویی 
به یافته های ایمنی ثبت شده از سوی بازرسان ایمنی، بهینه سازی 
نرم افزار  به  دسترسی  و  شرکت  ریسک  مدیریت  سیستم  شرایط 
شناسایی خطرات و نتایج ارزیابی پیمانکاران در سه ماهه دوم سال 

کید کرد. 1۴۰1 تأ
در ادامه این جلسه بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد، برنامه ها و 
اقدامات این ناحیه برای بهبود شرایط و ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان 
را تشریح و بر ایمن سازی فزاینده تجهیزات دوار در خط تولید، لزوم 
برگزاری جلسات VIP، نحوه پایش و انتخاب نفرات ایمن، شرایط 
ایمنی جرثقیل های سقفی و ادوات باربرداری، ایمنی اتاق های برق و 

کید کرد. تونل های برق تأ
بنابر این گزارش، در بخش پایانی این جلسه، شعبان قاسمی کارشناس 
مشاور ایمنی نورد سرد نیز در گزارشی به تشریح اقدامات اصالحی 
صورت گرفته در زمینه رویدادهای اخیر و دغدغه های این ناحیه در 

حوزه ایمنی فعالیت های تعمیراتی پرداخت.

برگزاری جلسات کافه گفت وگو برای  نواحی فوالد مبارکه
رویداد آموزشی کافه گفت وگو و بیان راه حل ها، با 
محوریت سه رکن مدیر، کارمند و تسهیل گر مجرب 
بیرونی، توسط واحد آموزش و توسعه سرمایه انسانی 
در شرکت فوالد مبارکه طراحی و پس از مدیریت ناحیه آهن سازی برای 
مدیریت های نواحی فوالدسازی و ریخته گری مداوم، نورد گرم، نورد 
سرد و مجتمع فوالد سبا و برخی از نواحی فنی پشتیبانی و ستادی 

نیز برگزار شد.
نشست صمیمانه و همدالنه کارکنان با مدیریت ها در 

رویداد آموزشی کافه گفت وگو و بیان راه حل ها
در همین زمینه، ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعه سرمایه انسانی 
فوالد مبارکه گفت: حضور کارکنانی مشتاق در محیط پرتالطم و رقابتی 
سازمان، امروز ارزشمندترین سرمایه سازمان هاست؛ بنابراین شناسایی 
راه های معنادار برای هدایت مشارکت کارکنان، امتیاز کلیدی برای هر 

مجموعه ای به حساب می آید.
وی خاطرنشان کرد: مدیران و رهبران در این دنیای جدید کار، باید 
سخت تالش کنند تا باورهای محدودکننده و سوگیری های شناختی 
را که می تواند بر مشارکت همدالنه کارکنان تأثیر بگذارد شناسایی و با 

تقویت مهارت های حیاتی مانند گوش دادن مؤثر و همدلی، محیطی 
ایجاد کنند که کارکنان بتوانند بدون ترس از قضاوت شدن، با یکدیگر 
ارتباط برقرار کنند و چالش ها و موانع بهره وری را اعالم نمایند؛ بنابراین 
کاهش یابد،  کارکنان و مدیریت  الزم است در سازمان فاصله بین 
مدیران در دسترس تر و در میان کارکنان باشند و زمان کافی برای 
برنامه های توسعه کارکنان خود اختصاص داده و فرهنگ همدلی و 

عدم قضاوت را توسعه دهند.
کاظمی با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات کافه گفت وگو ادامه داد: 
توسعه فرهنگ همدلی و عدم قضاوت زمانی اتفاق می افتد که کارکنان 
بتوانند آزادانه به مدیران خود نزدیک شوند، بازخورد بدهند، چالش های 
شخصی و سازمانی خود و همچنین اهداف، برنامه ها و انتظارات خود را 
بیان کنند و مدیران نیز مهارت های کلیدی مربی گری )کوچینگ( شامل 
گوش دادن مؤثر، همدلی و ارائه بازخورد را در خود تقویت نمایند و بر هنر 
پرسش گری قدرتمند، غیرقضاوتی و تأثیرگذار که حرکت روبه جلو را ترویج 
می کند، تسلط داشته باشند. در چنین شرایطی مدیر در نقش مربی 
به کارمند نمی گوید که چه کاری انجام دهد در عوض سؤاالت عمیقی 
می پرسد که کارمند را به اندیشیدن و ارائه راه حل های مناسب برای 

چالش ها و مشکالت ترغیب می نماید و از مکالمات مربیگری قدرتمندی 
استفاده می کند که الهام بخش اقدام و اصالح است.

در همین زمینه، مهدی مقیمی، کارشناس بهبود عملکرد و برنامه ریزی 
آموزش نیز افزود: بر این اساس رویداد آموزشی کافه گفت وگو و بیان 
راه حل ها، با محوریت سه رکن مدیر، کارمند و تسهیل گر مجرب بیرونی، 
توسط واحد آموزش و توسعه سرمایه انسانی در شرکت فوالد مبارکه 
طراحی گردید. در این رویداد که با همکاری واحد خدمات عمومی و 
ح و به دور  امور رفاهی اجرا می شود، کارکنان می توانند در یک روز مفر
از استرس های کاری، مسائل و چالش های فردی و واحدی را با مدیر 
خود به صورت رودررو و صمیمانه در میان بگذارند و مدیران نیز، ضمن 
اطالع رسانی اقدامات انجام شده، با همفکری کارکنان و استفاده از دانش 
و تجارب آن ها، نسبت به شناسایی راه حل های مناسب در حوزه های 

دارای پتانسیل بهبود اقدام کنند.
 به گفته وی در سال جاری، جلسات کافه گفت وگو و بیان راه حل ها برای 
مدیریت های نواحی تولیدی نظیر آهن سازی، فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم، نورد گرم، نورد سرد و مجتمع فوالد سبا و برخی از نواحی فنی 

پشتیبانی و ستادی برگزار شده است.

 ابراهیم کاظمی
 مدیر آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 مهدی مقیمی
 کارشناس بهبود عملکرد و برنامه ریزی آموزش



26    نوامبر  2022 1  جمادی االول 1444 شنبه   5 آذر ماه   1401     شماره        1303   

7

خبر  کوتاه

کرد. این امر  اولین محموله از پل راه آهن روسیه و چین عبور 
نشان دهنده تکمیل یک پروژه سرمایه گذاری بزرگ بین این دو 
که بارها توسط روسیه به تعویق افتاده بود. این پروژه  کشوراست 
تولیدکنندگان سنگ آهن خاور دور را قادر می سازد تا مسیرهای 
کاهش دهند.  کنند و هزینه های خود را  صادراتی جدیدی را باز 
ظاهرا از این مسیر ریلی بیشتر برای صادرات سنگ آهن و زغال سنگ 
روسیه به آسیا استفاده خواهد شد.

هند تعرفه های سنگین صادرات فوالد و مواد اولیه فوالدسازی را لغو 
کرد. عوارض صادراتی سنگ آهن و گندله با عیار باال نیز حذف شده 
است. همچنین عوارض صادراتی ۱۵ درصدی چدن، ورق گرم و سرد 
و محصوالت ورق غیرآلیاژی نیز به صفر کاهش یافته است. در ماه می 
سال جاری، دولت هند این عوارض را در تالش برای بهبود عرضه در 
بازار داخلی و کنترل افزایش قیمت ها اعمال کرد و در پی آن صادرات 
محصوالت آهن و فوالد هند با کاهش چشمگیری مواجه شده بود.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

عبور اولین محموله سنگ آهن روسیه از پل ریلی جدید حذف تعرفه های صادراتی آهن و فوالد هند

معـاون بهره بـرداری شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد 
سـنگان از رشـد ۹0 درصـدی تولیـد کنسـانتره و 14 
درصـدی گندلـه تـا پایـان آبـان 1401 خبـر داد و گفـت: 
کارکنـان بلندهمـت ایـن شـرکت در ادامـه رونـد روبه رشـد تولید کمی 
و کیفی با ثبـت رکوردهای متعـدد، برای دسـت یابی بـه ظرفیت تولید 

نامـی ۵ میلیـون تـن گندلـه تـالش می کننـد.
ســید علــی شمســی نیا بــا بیــان اینکــه امســال رکوردهــای تولیــد 
قابل توجهی در واحدهای گندله و کنســانتره به ثبت رســیده، ادامه 
داد: کارخانه گندله ســازی این شــرکت با بیــش از 2۰ درصد از ظرفیت 
نامــی خــود فعالیــت داشــته و تولیــد در کارخانــه کنسانتره ســازی نیــز 
علی رغــم وجــود مشــکالت جــاری، از ظرفیــت اســمی عبــور کــرده 

اســت.

رشد تولید در سایه همدلی، همکاری و ثبت رکوردهای 
جدید

وی بـا اشـاره بـه رونـد رو به رشـد تولیـد در ایـن شـرکت عنـوان کـرد: فـوالد 
سنگان در شش ماه نخست سال با وجود مشکالت ناشی از قطعی برق 
و چالش های متأثر از آن، موفق به تولید بیش از 2 میلیـون و 3۰۰ هزار تن 
گندله شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از 1۴ درصدی 
داشته است. مطمئنا این رشد تولید در سایه همدلی و همکاری و تالش 

برای دسـت یابی به رکوردهای جدید محقق شـده است.
شمسی نیا اضافه کرد: همکاران توانمند و جهادگر شرکت موفق به ثبت 
سـه رکـورد تولیـد ماهانـه گندلـه شـدند کـه نتیجـه ایـن کار گروهـی تولید 
بیـش از ۵8۰ هـزار تـن گندلـه در شـهریورماه بـود. ایـن در حالـی اسـت کـه 
بیشـترین میـزان رشـد تولیـد ماهانـه در شـش ماهه اول سـال در تیرمـاه 

به دسـت آمد که نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل 1۰2 درصـد افزایش 
داشـته اسـت. ضمن اینکـه باالتریـن رکـورد تولیـد روزانـه گندله نیز بـه 2۰ 

هـزار و ۴۰۰ تـن رسـیده اسـت.
فوالد سنگان به عنوان عضوی از گروه پرافتخار فوالد مبارکه

شمسی نیا خاطرنشان کرد: فوالد سنگان به عنوان عضوی از گروه پرافتخار 
فوالد مبارکه و تأمین کننده بخشی از گندله شرکت فوالد مبارکه با همت 
تالشگرانش توانست طی 8 ماه اول سال جاری در تولید کنسانتره و گندله 
به ترتیب به رشد ۹۰ و 1۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دست 
یابد که این مهم فقط با همت و تالش کارکنان جهادگر و پشتیبانی و 

همراهی مدیریت ارشد این شرکت محقق گردیده است.
بـه گفتـه معـاون بهره بـرداری شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان، 
مدیریت و کارکنان این شرکت بر این باورند که می توانند در سال »تولید؛ 

دانش بنیـان، اشـتغال آفرین« برای نخسـتین بـار پـس از بهره بـرداری به 
تولیـد ۵ میلیـون تن گندلـه دسـت یابند.

وی در بخش دیگری از سـخنان خود از رشـد تولیـد در آبان ماه خبـر داد و 
گفت: با تالش جمعی همکاران در آبان مـاه نیز با تولید بیـش از 2۴۵ هزار 
تـن کنسـانتره، شـاهد رشـد بیـش از ۵۰ درصدی نسـبت به مشـابه سـال 

قبل )حـدود 171 هـزار تـن( بودیم.
شمسـی نیا خاطرنشـان کـرد: رونـد تولیـد در کارخانـه گندله سـازی نیز با 
تولیـد بیـش از ۴71 هـزار تـن در آبان مـاه همـراه بـوده کـه نسـبت بـه مدت 
مشابه سال قبل )۴۶۵ هزار تن( رشـد حدود 1.۵ درصدی داشته است.
وی در بخش پایانی سـخنان خـود اظهار امیـدواری کـرد با اتکا بـر الطاف 
الهـی و تـالش همـکاران، شـاهد دسـت یابی بـه موفقیت هـا و اعتـالی 

روزافـزون شـرکت و صنعـت فـوالد کشـور باشـیم.

رشد 90 درصدی تولید کنسانتره و 14 درصدی گندله در فوالد سنگان
معاون بهره برداری فوالد سنگان اعالم کرد:

برگزاری نخستین جلسه پروژه معماری 

سازمانی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

بازدید رئیس و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد ازشرکت فوالد سفیددشت

ثبت چهارمین رکورد تولید ماهانه در شرکت فوالد هرمزگان

نخستین جلسه پروژه معماری سازمانی شرکت فوالد 
امیرکبیر کاشان با حضور نمایندگان فوالد مبارکه، مشاور 
پروژه های معماری سازمانی و تیم رهبری شرکت فوالد امیرکبیر 

کاشان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، در این 
جلسه رسول همامی، رئیس راهبری 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 اغلب کشورهای 
صنعتی دنیا، معماری سازمانی به عنوان روشی استاندارد در 
شناخت وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب استفاده می شود.

در ادامه این جلسه، 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 باعث 
فراهم آمدن امکان تصمیم گیری استراتژیک مؤثر، بازگشت سرمایه 
بهتر، کاهش ریسک سرمایه گذاری آینده، کارکردهای اثربخش تر و 
کارآمدتر کسب وکار، ارائه تصویری از ساختار آینده شرکت، فراهم 
ساختن امکان ایجاد تغییرات هدفمند تدریجی در سازمان، 
کاهش ایجاد هزینه ها در سازمان و تسـهیل ایجاد هماهنگـی بهتر 
میـان عناصر تشکیل دهنده سـازمان و زمینه ساز ایجاد تغییـرات 

هدفمنـد تدریجی اسـت.
وی خاطرنشان کرد: اجرای معماری سازمانی در شرکت با هدف 
هم راستا ساختن اهداف و استراتژی های شرکت و یکپارچه سازی 
کلیه ارکان و منابع سازمان در جهت جاری سازی استراتژی ها و 
عملکرد هدفمند و اثربخش است. بهره گیری از رویکرد معماری 
سازمانی فرصت مناسبی را برای هم افزایی و ارزش آفرینی مسیر 
از طریق یکپارچه سازی هدفمند فراهم می سازد. 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 های مشترک با همه شرکت های 

زیرمجموعه شرکت فوالد مبارکه است.

دکتر یاسر پیرعلی رئیس دانشگاه شهرکرد به همراه 
اعضای هیئت علمی این دانشگاه صبح روز سه شنبه 
اول آذرماه 1401 از بخش های مختلف شرکت فوالد 
سفیددشت بازدید  وبر افزایش همکاری هرچه بیشتر دانشگاه و 

کید کردند . صنعت تا
که ابتدا از واحد تصفیه خانه شرکت صورت  در جریان این بازدید 
گرفت، محمود ارباب زاده مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت ضمن 
ابراز خرسندی از تعامل هرچه بیشتر شرکت با دانشگاه و قدردانی از 
حضور ریاست دانشگاه شهرکرد و اعضای هیئت علمی در شرکت فوالد 
سفیددشت، از گسترش همکاری در زمینه های آموزشی، پژوهشی و 
فناوری و همچنین استفاده بهینه از امکانات و توانایی های طرفین در 
جهت استمرار ارتباط سازمان یافته بین صنعت و دانشگاه استقبال و 
ابراز امیدواری کرد نیازهای علمی و اجرایی متقابل با برنامه ریزی بهتر 

انجام خواهد گرفت.

در ادامه، سلیمانی مدیر عملیات شرکت فوالد سفیددشت با ارائه 
گزارشی از فرایندهای مرتبط با حوزه آب شرکت و استفاده از منابع پساب 
شهرستان بروجن جهت تولید محصول، به تشریح عملکرد شرکت در 
واحد احیامستقیم و اقدامات صورت گرفته در جهت دست یابی به 
ظرفیت اسمی واحد و فعالیت های انجام شده در زمینه بومی سازی و 

کاهش مصارف انرژی در شرکت پرداخت.
پس از بازدید از خطوط تولید و پروژه های توسعه ای در دست اجرای 
شرکت، در جلسه ای، رئیس دانشگاه به اهمیت ارتباط مداوم دانشگاه 
کید  و شرکت فوالد سفیددشت با رویکرد تهیه راهکارهای کاربردی تأ
کرد. پس از آن تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه نیز به بیان برخی 
دیدگاه های خود درباره  بهبود فرایندهای فوالد سفیددشت پرداختند.

در خاتمه این بازدید، مقرر شد با توجه به ظرفیت دانشگاه شهرکرد، 
فعالیت بیشتر در زمینه های علمی، تحقیقاتی و کاربردی در دستور کار 

طرفین قرار گیرد.

گان از ثبــت  مدیرعامــل شــرکت فــوالد هرمــز
ســومین رکورد پیاپــی و چهارمین رکــورد ماهانه 
تولید  از ابتدای ســال در فوالد هرمزگان خبر داد 
و گفــت: بــا همــکاری و همدلــی مدیریــت و کارکنــان از ابتــدای 

ســال جاری با یک برنامه ریزی هوشــمندانه و حساب شــده، 
توانســتیم چهــار بــار رکــورد تولیــد ماهانــه شــرکت را ارتقــا دهیم 
و امیدواریــم در ادامــه ســال ایــن رکوردشــکنی ها تــا تحقــق 

ظرفیــت اســمی و حتــی فراتــر از آن ادامــه یابــد.

عطااهلل معروفخانی کسب رکورد تولید 1۵۴ هزار و ۵۶7 تن فوالد خام 
در آبان ماه را به همه کارکنان و ذی نفعان شرکت فوالد هرمزگان تبریک 
گفت و اظهار داشت: برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه برای کسب این 
رکورد از ماه ها قبل صورت گرفته بود. قطعی های مکرر برق از اواسط 
اردیبهشت ماه تا پایان مرداد مانع بزرگی برای فوالد هرمزگان در تحقق 
افزایش تولید بود، اما با کاهش محدودیت های تأمین برق در پایان 
تابستان و انجام تعمیرات و آماده سازی خطوط در زمان هایی که با 
محدودیت برق مواجه بودیم، به سرعت توانستیم به وضعیت عادی 
خود در تولید بازگردیم؛ به طوری که در ماه های شهریور، مهر و آبان ماه 

به صورت پی درپی به رکوردهای ارزشمندی دست یافتیم.
وی با اشاره به ظرفیت 12۵ هزار تنی فوالد هرمزگان در هر ماه، خاطرنشان 
کرد: تولید بیش از میزان ظرفیت اسمی نشان می دهد کارکنان فوالد 
هرمزگان توانستند به تمام ابعاد فنی و علمی تولید فوالد با استفاده از 
ماشین ریخته گری پیوسته دست یابند و با بهره گیری از تمامی امکانات 

موجود، تولید بیش از ظرفیت اسمی ماهیانه را محقق سازند.
کید کرد: گام دیگر شرکت فوالد  مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان تأ
هرمزگان در جهت افزایش بهره وری، افزایش سرعت ذوب بود. 
کاهش  این شرکت توانست با افزایش میزان تخلیه و به تبع آن 
مدت زمان تولید ذوب، موفق به افزایش سرعت تولید تا 1.۶ متر در 
هر دقیقه شود. این در حالی است که این سرعت ریخته گری در بین 
استفاده کنندگان از تکنولوژی ریخته گری پیوسته تختال،  رکوردی 

بی نظیر است.

تولید بیش از میزان ظرفیت اسمی نشان 
می دهد کارکنان فوالد هرمزگان توانستند 
به تمام ابعاد فنی و علمی تولید فوالد با 
استفاده از ماشین ریخته گری پیوسته 
دست یابند و با بهره گیری از تمامی 
امکانات موجود، تولید بیش از ظرفیت 

اسمی ماهیانه را محقق سازند

برنامه ریزی برای دست یابی به ظرفیت نامی شرکت؛

در جلسات ارزیابی عملکرد شش ماهه
 شرکت های هلدینگ فوالد متیل مطرح شد:

 تمرکز بر بازاریابی و توسعه بازار محصوالت 

فوالد مبارکه در دستور کار

دوره ارزیابی عملکرد شرکت های گروه فوالد متیل برگزار 
و در آن بر تمرکز بر فروش محصوالت فوالد مبارکه و توسعه بازار 

کید شد. تأ
گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، دوره های  به 
ارزیابی عملکرد شرکت های هلدینگ فوالد متیل که با حضور 
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل، مدیران عامل شرکت ها و 
اعضای هیئت مدیره آن ها برگزار شد، مباحث مختلفی مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت که ازجمله مهم ترین آن ها می توان 
به بررسی عملکرد شش ماهه شرکت ها در نیمه نخست سال 

جاری اشاره کرد.
ح شده در این جلسات ارزیابی عملکرد و  از دیگر مباحث مطر
بررسی بودجه شش ماهه دوم سال 1۴۰1 بود. همچنین اقدامات 
صورت گرفته در حوزه HSE شرکت های گروه و ایجاد فرهنگ 
و اجرای اقدامات مرتبط با ایمنی در کار برای نیروهای انسانی 
شرکت های گروه که در واقع سرمایه های اصلی سازمان به شمار 

می آیند مورد بحث قرار گرفت.
در حال حاضر، یکی از مهم ترین مواردی که همواره از سوی 
مدیریت عامل شرکت فوالد مبارکه به عنوان شرکت مادر بر آن 
کید می شود و از سوی مدیریت عامل هلدینگ فوالد متیل نیز  تأ
مورد پیگیری است، استفاده از پتانسیل های موجود در منطقه 
است. به این شکل که شرکت ها با شناسایی ظرفیت های موجود 
در منطقه جهت انجام برنامه های توسعه ای اقدام کنند. ازاین رو 
در دوره ارزیابی عملکرد شش ماهه شرکت های هلدینگ فوالد 
متیل بررسی طرح های توسعه ای تعریف شده توسط شرکت ها نیز 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت که ازجمله مهم ترین آن ها می توان 
به تصمیم سازی در خصوص برنامه های توسعه ای شرکت آهن و 

فوالد صنیع کاوه تهران اشاره کرد.
در جلسات ارزیابی عملکرد، همچنین بر بهبود روش های 
بازاریابی برای جذب مشتریان و بزرگ تر شدن و توسعه یافتن بازار 
که شرکت های  کید شد؛ چرا فروش محصوالت شرکت های گروه تأ
گروه فوالد متیل به عنوان توزیع کننده محصوالت فوالد مبارکه و 
ارائه دهنده خدماتی همچون برش، فرم دهی و... می توانند با 
داشتن برنامه ای مدون )تدوین و استقرار دستورالعمل فروش( و 
تمرکز بر بازاریابی و فروش این محصوالت، ضمن انجام مأموریت 
خود، به بهترین شکل ممکن به فوالد مبارکه در رسیدن به 

اهدافش کمک کنند.
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>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/08/28

1401/08/29

1401/08/30

1401/09/01

1401/09/02

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 . 0 0 0
2. 0 0 0

3. 0 0 0

4. 0 0 0

5. 0 0 0
6. 0 0 0

4.9 8 04.9 8 04.90 0 4.9 5 0 4.930

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

یم بیاموز

به طورکلی بازارها همواره در حال گردش در یک چرخه  
هستند و این یعنی بازار همواره صعودی یا نزولی یا خنثی 
نیست، بلکه در یک چرخه  از حالت صعودی به نزولی و از 
حالت نزولی به صعودی تبدیل می شود. این چرخه ها 
الگوهای تکرارشونده ای دارند؛ یعنی در طول سال ها بارها 
تکرار می شوند. در واقع قیمت باید از نقطه A به نقطه B و از 
نقطه B به نقطه A برود. در این حالت نمی توان مدل های 
چندان مختلفی داشت. به همین علت بازه های متفاوت 
زیادی نداریم و معموال الگوهایی معدودی پدید می آید که 
الگوهای تکرارشونده هستند. البته مارکت سایکل با الگوهای 

کالسیک فرق زیادی دارد.
 بازار شامل سه بخش است: 1. اسپایک؛ 2. تردینگ رنج؛

 3. کانال.
در اسپایک، فاصله سقف ها و کف های کندل ها از یکدیگر زیاد 
است و ما باید از ظاهر چارت پی ببریم که حرکت نسبت به قبل 
حالت بمبی یا شارپ دارد یا خیر. همین ویژگی است که اسپایک 

را از بقیه چارت جدا می کند.
نکته: اسپایک ها و بریک اوت ها برابرند. در قسمت بررسی 
کم بر بریک اوت ها  بریک اوت ها خواهیم دید که تمام قوانین حا

در اسپایک ها هم صادق است.
نکته: در اسپایک فقط اجازه دارید معامله یک طرفه انجام 
گر شاهد پین بار بودید، نباید خالف اسپایک  دهید؛ یعنی حتی ا
ترید کنید. البته در مراحل اولیه معامله گری این پین بارها را در 
نظر نمی گیریم، اما به مرور زمان و با حرفه ای شدن، می توانیم 

براساس استراتژی  خود پین بارها را لحاظ کنیم.
نکته: وقتی یک پین بار ایجاد می شود و فاصله آن با مووینگ 
اوریج بسیار زیاد است، امکان دارد یک اصالح پیش رو داشته 

باشیم تا حرکت ما حالت منطقی خود را پیدا کند و پیش برود.
نکته: اسپایک فاز اول حرکت روند است. وقتی که اسپایک شکل 
می گیرد، انتظار اول  این است که بعد از آن، قیمت یک کانال 

تشکیل دهد و این کانال برای ما موقعیت ایجاد کند.

Price Action
)Market Cycles(

گهی آ

سهام

گهی:مناقصه عمومی )یک مرحله ای( نوع آ
گهی : حفاظت، آبیاری و نگهداری فضای سبز و جنگل های شرکت فوالد  موضوع آ

مبارکه
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد از کلیه شرکت های توانمند و متخصص در  متن آ
زمینه موضوع فراخوان دعوت کند نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه 

اقدام و جهت شرکت در مناقصه اعالم آمادگی نمایند.
مسیر دریافت فرم های ارزیابی: سایت شرکت فوالد مبارکه www.msc.ir  خرید و 
  پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران  قراردادهای خرید   تأمین کنندگان

پیمانکاران عمومی حقوقی

مدارک موردنیاز:
1-فرم های ارزیابی تکمیل شده؛ 

2- کلیه مدارک و مستندات مورداشاره در فرم های ارزیابی شامل توان مالی، توان تجهیزاتی، 
سوابق اجرایی، قراردادهای مشابه و... .

نحوه دریافت مدارک: اسناد مناقصه به ایمیل اعالم شده توسط مناقصه گران ارسال 
خواهد شد.

مهلت ارسال مدارک: 1۴۰1/۰۹/11
نحوه ارسال مدارک: ارسال کلیه مدارک موردنیاز در قالب یک فایل PDF به آدرس 
ایمیل Meh.dehghani@msc.ir و همچنین ارسال مدارک به صورت کاغذی به آدرس 

اصفهان، 7۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه اصفهان واحد قراردادهای خرید 
خدمات کد پستی 11131-8۴881 صندوق پستی 8۴81۵-1۶1.

در صورت نقص مدارک موردنیاز )اشاره شده در فرم های ارزیابی کیفی از قبیل مدارک مالی، 
سوابق، لیست تجهیزات،

قراردادهای مشابه و ...( فرایند ارزیابی مناقصه گر انجام نخواهد شد.
اطالعات تماس با کارشناس :در صورت نیاز به اطالعات بازرگانی با آقای دهقانی به 
شماره تلفن ۰31۵273۵1۶7و یا آقای سروش به شماره تلفن ۰۹۰1۰۰۴232۶ تماس حاصل 

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

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
کچر فلزی و تجهیزات مربوط جهت  گهی: خرید، ساخت، حمل و نصب استرا موضوع آ
توسعه سالن های عملیات تکمیلی U۵2 شرکت فوالد مبارکه به صورت PC به شماره 

۴8۵2۶83۹
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد نسبت به خرید، ساخت، حمل و نصب  متن آ
کچر فلزی و تجهیزات مربوط جهت توسعه سالن های عملیات تکمیلی PU۵2 شرکت  استرا
فوالد مبارکه به صورت PC اقدام نماید؛ لذا از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه موضوع 
فوق الذکر دارای تخصص و توانایی و دارای شرایط الزم می باشند تقاضا می گردد ضمن ارسال 

نامه اعالم آمادگی، جهت ارسال مدارک و مستندات براساس موارد ذیل اقدام نمایند.
مدارک موردنیاز:

- تجربه و سوابق اجرایی پیمانکار، تجربه و سوابق و رفرنس های مرتبط؛
- توان مالی پیمانکار داخلی شامل صورت های مالی حسابرسی شده؛

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

تجهیزات؛
- گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار؛

-رتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛
مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه بیست میلیارد ریال.

نحوه دریافت مدارک: کلیه متقاضیان در صورت تمایل الزم است جهت ارسال اسناد 

و مدارک به آدرس اصفهان، 7۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان، صندوق پستی 1۶1، شرکت 
فوالد مبارکه واحد قراردادهای توسعه و اجرای پروژه ها اقدام نمایند.

مهلت ارسال مدارک: 1۴۰1/۹/12
نحوه ارسال مدارک: ارسال اسناد و مدارک به آدرس اصفهان، 7۵ کیلومتری جنوب 
غربی اصفهان، صندوق پستی 1۶1 شرکت فوالد مبارکه واحد قراردادهای توسعه و اجرای 

پروژه ها
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

۰31۵2733۰78 آقای مرادیان تماس حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
کتشافی  گهی: فراخوان شناسایی شرکت های مشاور فعالیت های ا موضوع آ

معادن
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد شرکت های فعال مشاوره و پیمانکاری در  متن آ
کتشاف ذخایر معدنی شامل شناسایی، پی  جویی،  زمینه انجام مراحل مختلف عملیات ا
کتشافی( را شناسایی کند.  کتشاف تفصیلی )به غیر از حفر گمانه های ا کتشاف عمومی و ا ا
لذا از شرکت های فعال و توانمند در این زمینه دعوت می گردد جهت شرکت در این فراخوان، 
درصورتی که دارای نام کاربری و رمز عبور در سامانه SRM هستید وارد سامانه شوید و از منوی 
اطالعات مناقصه / فراخوان در فرم شرکت در فراخوان ها اقدام نمایید؛ ولی چنانچه دارای نام 
کاربری و کلمه عبور نیستید از طریق درخواست عضویت روی فراخوان مربوطه اعالم آمادگی 

فرمایید.

مدارک موردنیاز:
کتشاف سنگ آهن در ۵ )پنج( سال گذشته؛ 1-سوابق پروژه های ا

کتشاف غیر از سنگ آهن در 3 )سه( سال گذشته؛ 2-سوابق پروژه های ا
کتشافی انجام شده برای خود  کتشافی با کارفرمایان یا هزینه پروژه های ا 3-مبلغ قراردادهای ا

شرکت در 3 )سه( سال گذشته به تفکیک هر قرارداد یا پروژه؛
کتشافی در اختیار )به تفکیک ملکی و قابل  ۴-فهرست تجهیزات، ابزارآالت و نرم افزارهای ا

به کارگیری(؛
۵-لیست کادر تخصصی و کارشناسی تمام وقت، مشاوران و همکاران پاره وقت به همراه 

رزومه کاری آن ها؛
۶-سوابق رضایت نامه و تشویق نامه ها از کارفرمایان قبلی؛

7-مدارک رتبه کسب شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا سایر مراجع ذی صالح؛

8-مدارک نظام های مدیریتی و چارت سازمانی شرکت؛
۹-صورت های مالی حسابرسی شده 2 )دو( سال گذشته.

نحوه دریافت مدارک: در صورت ارسال مدارک به صورت فیزیکی به آدرس اصفهان 
کتشاف معادن، کد پستی  7۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه، مدیریت ارزیابی و ا

8۴881-11131
مهلت ارسال مدارک: 1۴۰1/۰۹/1۵

نحوه ارسال مدارک: بارگذاری در سامانه SRM فوالد مبارکه و ارسال مدارک به صورت 
فیزیکی با پست

اطالعات تماس با کارشناس: حسین شریفی ۰31۵27311۶3
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی:: فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
گهی:  تمدید فراخوان شناسایی تأمین کننده طراحی، خرید تجهیزات، نصب  موضوع آ

و به روزرسانی و ارتقای مرکز تلفن مجتمع فوالد سبا 
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت طراحی، تأمین، نصب، راه اندازی  متن آ
و آموزش  جهت پروژه به روزرسـانی و ارتقای مرکز تلفن مجتمع فوالد سـبا اقدام نماید. لذا از 
کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه فوق الذکر دارای تخصص و توانایی و دارای شرایط الزم 
می باشند تقاضا می گردد ضمن ارسال نامه اعالم آمادگی، جهت ارسال مدارک و مستندات 
براسـاس مـوارد ذیـل اقـدام نماینـد.الزم بـه ذکر اسـت با توجـه بـه اینکه تجهیـزات موجـود از 
برند »AASTRA ERICSSON« است، الزم است متقاضیان شرکت در این مناقصه، امکان 

تأمین تجهیزات از برند مورداشاره را داشته باشند.
مدارک موردنیاز: 

1. ارسال نامه اعالم آمادگی؛
2. تکمیل فرم ارزیابی کیفی پیوست؛

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

۴.ارائه مجوز نمایندگی از شرکت »AASTRA ERICSSON« یا شرکت های تأمین کننده 
تجهیزات شرکت مورداشاره.

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

قابل قبول، هماهنگی با شرکت های تأییدشده انجام خواهد گرفت.
مهلت ارسال مدارک: 1۵ /۰۹ /1۴۰1

کثر تا تاریخ  نحوه ارسال مدارک: کلیه متقاضیان در صورت تمایل الزم است حدا
1۴۰1/۰۹/1۵ نسبت به ارسال اسناد و مدارک به آدرس اصفهان، 7۵ کیلومتری جنوب غربی 

اصفهان، صندوق پستی 1۶1 مبارکه، واحد قراردادهای توسعه اقدام نمایند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن

 ۵1۹۵-3۰۹8- ۰31۵273 خانم قاسمی و آقای آذرخش تماس حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی:  فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
گهی:  تمدید فراخوان شناسایی پیمانکار تأمین، نصب، راه اندازی و آموزش  موضوع آ
سیستم سخت افزاری و نرم افزاری  کیوسک های اطالع رسانی واحد روابط عمومی فوالد 

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

ذیل اقدام نمایند.     
مدارک موردنیاز: 

1.ارسال نامه اعالم آمادگی؛
2.تکمیل فرم ارزیابی کیفی پیوست؛

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

نحوه دریافت مدارک: پس از بررسی اسناد ارسالی و در صورت کسب حداقل نمره 
قابل قبول، هماهنگی با شرکت های تأییدشده انجام خواهد گرفت.

مهلت ارسال مدارک: 1۵ /۰۹ /1۴۰1
کثر تا تاریخ  نحوه ارسال مدارک: کلیه متقاضیان در صورت تمایل الزم است حدا
1۴۰1/۰۹/1۵ نسبت به ارسال اسناد و مدارک به آدرس اصفهان، 7۵ کیلومتری جنوب غربی 

اصفهان، صندوق پستی 1۶1 مبارکه واحد قراردادهای توسعه اقدام نمایند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن

 ۵1۹۵-3۰۹8-۰31۵273 خانم قاسمی و آقای آذرخش تماس حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان 
خ 1۴۰1/۰۹/1۵ در محل سالن  مجتمع فوالد اصفهان رأس ساعت 1۴:۰۰ روز سه شنبه مور
تشریفات شرکت فوالد مبارکه به آدرس فوالد مبارکه، کیلومتر 7۵ جنوب غرب اصفهان 

تشکیل می گردد.
از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی و یا برگ سهام رأس ساعت 

مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند و یا وکیل / نماینده خود را کتبا معرفی نمایند.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 1۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد 
کثر 3 رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود و اعضای  آرای وکالتی هر عضو حدا
کثر تا پایان وقت اداری  متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود حدا
تاریخ 1۴۰1/۰۹/12 در محل دفتر تعاونی مسکن واقع در فوالد مبارکه یا دفتر تعاونی واقع در 

ک ۴ حاضر شوند تا پس از احراز هویت  خیابان آزادی، خیابان فارابی شمالی، کوچه 23، پال
و تأیید وکالت، برگ ورود به مجمع را دریافت نمایند.

دستور جلسه:
1- گزارش پروژه های تعاونی، گزارش هیئت مدیره و بازرسان؛

2-ارائه گزارش حسابرسی توسط موسسه حسابرسی آئین تراز آریا )حسابداران رسمی(؛
3 - تصویب صورت های مالی سال های 13۹۹ الی 1۴۰۰/12/2۹ و بودجه سال جاری شرکت،

۴- تصویب نحوه سهام بندی پروژه ولیعصر، موضوع گزارش کارشناسی شماره 2۹/1۴۵1 
مورخ 1۴۰1/۰۴/21؛

۵- تصویب ساخت یا فروش پروژه ولیعصر؛

۶- تصویب ساخت پروژه شمال. )چهارباغ کتالم(؛
7- تصویب ساخت پروژه بهارستان؛

8- تصمیم گیری در خصوص مبلغ مابه التفاوت حاصل از فاصله زمانی تاریخ خرید زمین و 
پذیره نویسی پروژه بهارستان، جهت خرید، ساخت یا سرمایه گذاری بابت دفتر اداری تشکیالتی 

شرکت تعاونی؛
۹- تصویب آئین نامه معامالت شرکت؛

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

12- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان.
هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شرکت  فوالد  مبارکه  اصفهان 

گهی: فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
کتشافی  گهی: فراخوان شناسایی شرکت های حفاری ا موضوع آ

کتشافی خود در  گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد به منظور انجام عملیات ا متن آ
پروژه های در دست اقدام، پیمانکاران توانمند در این زمینه را شناسایی نماید. لذا پیمانکاران 
کتشافی به صورت مغزه  حفاری که دارای صالحیت و تجهیزات مناسب برای حفر گمانه های ا
کتشافی  گیری، RC یا پودری بوده و از امکانات مالی و فنی مناسب برای انجام عملیات حفاری ا
به میزان حداقل 1۰۰۰۰ متر در سال در محدوده های موردنیاز فوالد برخوردار باشند، دعوت به 
همکاری می گردند. جهت شرکت در این فراخوان درصورتی که دارای نام کاربری و رمز عبور در 
سامانه SRM شرکت فوالد مبارکه هستید وارد سامانه شوید و از منوی اطالعات مناقصه/

فراخوان در فرم شرکت در فراخوان ها اقدام نمایید. ولی چنانچه دارای نام کاربری و کلمه عبور 
نیستید از طریق درخواست عضویت روی فراخوان مربوطه اعالم آمادگی فرمایید. 

مدارک موردنیاز:
کتشافی و عمومی در ۵ )پنج( سال گذشته؛ 1-سوابق پروژه های حفاری ا

2- مبلغ قراردادهای حفاری با کارفرمایان یا هزینه پروژه های حفاری انجام شده برای خود 
شرکت در 3 )سه( سال گذشته به تفکیک هر قرارداد یا پروژه؛

3- فهرست تجهیزات، ابزارآالت و نرم افزارهای حفاری در اختیار )به تفکیک ملکی و قابل 
به کارگیری(؛

۴- فهرست کادر تخصصی و کارشناسی تمام وقت، مشاوران و همکاران پاره وقت به همراه 
رزومه کاری آن ها؛

۵- سوابق رضایت نامه و تشویق نامه ها از کارفرمایان قبلی؛
۶- مدارک نظام های مدیریتی و چارت سازمانی شرکت؛

7-صورت های مالی حسابرسی شده 2 )دو( سال گذشته.

نحوه دریافت مدارک:  بارگذاری در سامانه srm شرکت فوالد مبارکه و یا ارسال فیزیکی 
کد پستی کیلومتر7۵ جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه   مدارک به آدرس اصفهان، 

8۴881-11131
مهلت ارسال مدارک: 1۴۰1/۰۹/1۵

نحوه ارسال مدارک: بارگذاری در سامانه srm شرکت فوالد مبارکه و یا ارسال فیزیکی 
کد پستی کیلومتر 7۵ جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه،   مدارک به آدرس اصفهان، 

8۴881-11131 
 اطالعات تماس با کارشناس:  محمدرضا رضایی۰۹1312۵۹۶۵1

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

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان  آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت فوالد مبارکه  اصفهان  آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

احتمال قطع گاز صنایع فوالدی از آذر 

محمدرضا جوالیی مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز 
ایران خبر از احتمال قطعی گاز صنایع داده و گفته است: در 
صورت عدم کاهش مصرف گاز خانگی و تجاری، احتمال قطع 
گاز صنایع و اعمال محدودیت بیشتر برای نیروگاه های کشور 

وجود دارد.
 فوالد و پتروشیمی در اولویت قطع گاز

جوالیی با بیان اینکه در حال حاضر اعمال محدودیت برای 
صنایع فوالد و پتروشیمی در اولویت است گفت: میزان اعمال 
محدودیت بستگی به افزایش مصرف خانگی و تجاری دارد، 
پیش بینی ها نیز حکایت از این دارد که طی هفته های آینده 
گر مصرف افزایشی باشد،  هوا سردتر شود. در این حالت، ا

محدودیت ها شروع می شود.
   منبع: آرتان پرس

تشکیل دبیرخانه دائمی

 المپیادهای علمی صنایع فوالد

به گزارش روابط عمومی فوالد غدیر نی ریز، در مراسم 
اختتامیه نخستین المپیاد علمی و عملیاتی آتش نشانان 
ح های فوالد تابعه شرکت ملی فوالد ایران، محسن  طر
مصطفی پور با طرح این پیشنهاد گفت: مقوله HSE موضوع 
بسیار مهمی است که در عناوین در کشور ما به آن پرداخته 
می شود، ولی در عمل همچنان تا نقطه مطلوبیت فاصله 

دارد.
وی افزود: توسعه صنعتی در کشور ایران همواره می تواند یک 
پیوست متناسب با توسعه بهداشت، محیط زیست و ایمنی 
داشته باشد. جای تقدیر دارد که ممارست همکاران شرکت 
ملی فوالد برای برگزاری این المپیاد موجب شد نقطه آغازی برای 
تبادل تجربیات و اطالعات و توانمندی ها در حوزه های مختلف 
صورت بگیرد تا نخستین المپیاد آتش نشانان به صورت یک الگو 

برای اجرای این ایده برگزار شود.
مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز گفت: پیشنهاد می کنم این 
المپیاد را نقطه آغازی برای تشکیل دبیرخانه دائمی در شرکت 
ملی فوالد قرار دهیم و این تجربه را عالوه بر حوزه HSE به دیگر 
بخش های فعالیت صنعت فوالد تعمیم دهیم تا هرساله این 

المپیاد در بخش های دیگر نیز برگزار شود.

مدیرعامل مجتمع فوالد غدیر نی ریز خواستار شد:
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شکل 2- شماتیکی از فرایند تصفیه گاز MEROS با کمک سدیم بی کربناتشکل 1- شماتیکی از فرایند تصفیه گاز MEROS با کمک آهک هیدراته

لپاین در پاک سازی واحد گندله سازیجدول 1- مقایسه فناوری MEROS با دو عامل مختلف جدول 2-خروجی واحد MEROS کارخانه فوست آ

یش لپین اتر شکل 3 -  واحد فعال MEROS در کاخانه فوالد فوست آ

روزبه روز، الزامات محیط زیستی برای تولیدکنندگان فوالد بیشتر و قوانین آن 
سخت تر می شود. فرایند گندله سازی یکی از مراحل اصلی در تولید فوالد است 
که کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای و تصفیه عناصر سنگین حاصل از آن 
می تواند یک گام اساسی در کاهش آالیندگی ناشی از صنعت فوالد باشد. در همین راستا، 
امروزه، محققین صنعت فوالد بر توسعه فناوری های نوین با دیدگاه کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای حاصل از فرایند گندله سازی تمرکز کرده اند.
اثبات شده است که واحد گندله سازی به عنوان یکی از منابع اصلی انتشار ذرات غبار و آالینده های 
گازی، نقش زیادی در تعیین آالیندگی صنعت فوالد دارد. مطالعات زیادی نشان داده است که آب، 
ک و هوای مناطق مجاور کارخانه های تولید گندله،  آلودگی های قابل توجهی دارند که می تواند  خا
کنان این مناطق اثر منفی داشته باشد. منابع آلودگی های زیست محیطی ناشی از  بر سالمت سا
فرایند گندله سازی از گازهای گلخانه ای نظیر NOx، SO2 و CO2 تا فلزات سنگین گسترده است. 

به طور خاص، گزارش شده است که در سال های اخیر، با افزایش گوگرد در رگه های سنگ معدن 
آهن مورداستفاده در کارخانه های تولید گندله و نیز افزایش گاه وبیگاه گوگرد در گاز طبیعی، انتشار 
گاز SO2 به عنوان یک چالش برای کارخانه های تولید گندله مطرح شده است. ازاین رو، یافتن 
فناوری های برتر که بتواند هم زمان انواع این آلودگی ها را کاهش دهد می تواند اثر قابل توجهی بر 
کنون هنوز یک راه حل  کاهش آالیندگی کارخانه های تولید گندله داشته باشد. بااین حال، تا
رضایت بخش و سازگار با محیط زیست برای تصفیه گازهای گلخانه ای حین فرایند گندله سازی 
کثر  پیشنهاد نشده است. در همین راستا، شرکت پری متالز یک فناوری جدید تحت عنوان »حدا
 Maximized Emission Reduction Of Sintering( کاهش انتشار گازهای ناشی از پخت گندله
گندله سازی برای  کاهش اثرات مضر  MEROS(« را به عنوان یک راهکار امیدبخش برای 
محیط زیست تجاری سازی کرده است. آن ها نشان دادند که با به کارگیری این فناوری، امکان 
کاهش گردوغبار، اجزای فلزی و آلی موجود در گازهای انتشاریافته از واحد گندله سازی در مقایسه 

با روش های معمول بیشتر است. آن ها برای این فناوری دو روش مختلف پیشنهاد دادند:
الف( تصفیه گازهای گلخانه ای با عامل آهک هیدراته: در شکل 1 شماتیکی از این روش نشان 
داده شده است. در مرحله اول، جاذب هایی مانند کک و آهک هیدارته برای گوگردزدایی در جهت 
مخالف به جریان گاز خروجی از فرایند گندله سازی با سرعت نسبی بسیار بیشتر از 3۰ متر بر ثانیه با 
کمک چندین نازل به منظور توزیع یکنواخت، تزریق می شوند. در مرحله دوم، جریان گاز به یک 
کتور تهویه منتقل می گردد و در آن، گاز با استفاده از یک مه پاش مجهز به نازل های دوگانه  رآ
)آب وهوا( تا دمای ۹۰ تا 1۰۰ درجه سانتی گراد سرد می شود. این رخداد باعث تسریع در انجام 
کنش های شیمیایی موردنیاز برای حذف SO2 و سایر گازهای اسیدی می گردد. در مرحله سوم،  وا
جریان خروجی گاز از یک فیلتر جت پالس تجهیزشده با صافی های مخصوص عبور می کند و 
گردوغبار و آالینده ها به دام افتاده و حذف می شوند. گفته شد که استفاده از مواد افزودنی در این 
فرایند با دو هدف صورت می گیرد: 1-گوگردزدایی از گاز )DeSOx(؛ 2- کاهش فلزات سنگین 
کسین/فوران( و سایر ترکیبات آلی سمی. شرکت پری متالز برای این روش مزایایی ازجمله  )دی ا
بازده جداسازی باال، طول عمر باالی صافی ها به دلیل دمای پایین گاز و میزان نیاز کم به هوای 

فشرده را برشمرد.
 ب( تصفیه گازهای گلخانه ای با عامل سدیم بی کربنات: پری متالز بیان کرد که بسته به شرایط 
محیطی و منابع موجود، از سدیم بی کربنات نیز می توان به جای آهک هیدراته استفاده کرد. گزارش 
 NOx شد که این عامل گوگردزدا، برای گوگردزدایی با درجه باال، کارخانه هایی که در آن ها به تصفیه
نیاز باشد و در مکان هایی که هزینه های دفن زباله زیاد است بسیار اثربخش است. برای این 
فناوری، مزایایی ازجمله بازده گوگردزدایی بیش از ۹۵ درصد، بدون مصرف آب، بدون نیاز به 
خنک کننده و هزینه سرمایه گذاری کمتر ذکر شده است. در شکل 2 شماتیکی از این روش نشان 

داده شده است. مقایسه ای از این دو روش گوگردزدایی در جدول 1 ارائه شده است.
 کارخانه فوالد فوست آلپین )Voestalpine( در کشور اتریش، اولین کارخانه ای بود که از این فناوری 
برای کاهش و تصفیه گازهای گلخانه ای خود استفاده کرد. نتایج حاصل از اثر این فناوری در 
کارخانه مذکور برای تصفیه گازهای گلخانه ای و فلزات مضر آن در جدول 2 فهرست شده است. در 
شکل 3 نیز تصویری از واحد فعال MEROS در کارخانه فوالد فوست آلپین نشان داده شده است. 
جالب است که این فناوری روزبه روز درحال توسعه و پیشرفت است. یکی از پیشرفت های اخیر در 
این فناوری، پیاده سازی امکان چرخش انتخابی گازهای انتشاریافته از واحد گندله سازی پس از 

تصفیه و ترکیب آن با هوای داغ و استفاده مجدد از آن در خط تولید گندله است.
با توجه به توسعه روزافزون واحدهای گندله سازی و همچنین الزامات محیط زیستی، پیش بینی 
ک سازی می تواند گام قابل توجهی در کاهش آالیندگی  می شود که این گروه از فناوری های پا

صنعت فوالد و سوق یافتن به سمت آینده سبزتر باشد.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

هوشمندترین المپ جهان ساخته شد اقیانوسی در دل میماس

به عنوان  آن  از  که  شــده  ساخته  جدیدی  حبابی  المــپ  به تازگی 
 A21 کــه ــپ  ــن الم ــاد مــی شــود. ای ــپ جــهــان ی هوشمندترین الم
رنگ  تنظیم  قابلیت  با  رنگی   LED المــپ  نوعی  دارد  نــام   ilumi
دارد.  را  رنگی  ترکیب  و  روشنایی  شدت  کنترل  قابلیت  که  است 
کنترل  که  کرده اند  محققان به گونه ای این فناوری نوین را طراحی 
 iOS آن با استفاده از تلفن همراه مبتنی بر سیستم عامل اندروید یا
به راحتی امکان پذیر است.

دانشــمندان ناســا بــا بررســی تصاویــر کاســینی، احتمــال می دهند 
کــه در الیه هــای زیریــن ایــن قمــر زحــل، اقیانوســی از آب مایــع و 
یــا هســته ای منجمــد وجــود داشــته باشــد. تحقیقــات اخیــر مرکــز 
کــه متمرکــز بــر روی الیه هــای زیریــن  JPL ســازمان فضایــی ناســا 
کــه ســطح پــر از  میمــاس، قمــر یخــی زحــل اســت نشــان می دهــد 
دهانــٔه ایــن قمــر احتمــااًل هســته ای منجمــد و یــا اقیانوســی از آب 
کــرده اســت. مایــع را پنهــان 

نکاتی درباره مدیریت دانش که 
مدیران از آن ها غافل اند

طی سال های اخیر مدیریت دانش در بسیاری از 
است.  یافته  رونق  و  شده  پیاده سازی  کسب وکارها 
 Rebecka( ایزکسون  ربکا  خانم  ازجمله  پژوهشگرانی 
Isaksson( وقت خود را صرف مطالعه، یادگیری و تالش برای 
مدیریت دانش سازمانی در مقیاس باال کرده است. این 
تحقیقات چرخه کامل دانش از ایجاد دانش تا برداشت، 
نگهداری، همکاری، توزیع، یافتن و استفاده مجدد انواع 
دانش ضمنی و آشکار را شامل می شود؛ اما از دیدگاه این 
پژوهشگر، انتظارات از مدیریت دانش به طور شایسته برآورده 
نشده و در مقاطعی از زمان پیشرفت مناسب را نداشته اند. 

این پژوهشگر دالیل این موضوع را این گونه بیان می کند:
به نظر می رسد تعداد محدودی از سازمان ها، مشتاقانه به 
مدیریت دانش سازمانی اهمیت می دهند؛ آن ها با ایجاد 
سازوکاری آن را در سازمان خود پیاده سازی می کنند و مورد 
بهره برداری قرار می دهند. نکته قابل توجه این است که چگونه 
می توان کارکنان و سازمان ها را وادار کرد تا دانش را به عنوان منبع 
که  کلیدی و سرمایه فکری بشناسند و به آن اهمیت بدهند؛ چرا
بسیاری از سازمان ها از این موضوع غافل مانده اند و به همین 
دلیل، مدیریت دانش در این سازمان ها انتظارات را برآورده نکرده 

و رشد منطقی و بلوغ موردنظر را نداشته است.
در بسیاری از سازمان ها مدیریت دانش با مدیریت محتوا یا 
که تمرکز اصلی بر  مدیریت مستندات اشتباه گرفته می شود. چرا
طبقه بندی، ذخیره سازی، جست وجو و استفاده از دانش است. 
ضمن اینکه مفهوم بنیادی این دو یکسان است و هر دو به ایجاد 
ک گذاری دانش اشاره دارند، تفاوت های قابل توجهی  و اشترا
میان این دو وجود دارد. در ادامه به طور خالصه به این تفاوت ها 
اشاره شده است. ذکر این نکته هم ضروری است که در بسیاری 
موارد به تخصص و تجربه اهمیت چندانی داده نمی شود، زیرا این 
دو آیتم موضوعاتی غیرکمی هستند و به سادگی قابل اندازه گیری 

نیستند.
در حوزه تألیف محتوا، تفاوت در اینجاست که در مدیریت دانش 
همه کارکنان در تولید محتوا سهیم هستند، اما در مدیریت محتوا 

این کار توسط تعدادی محدود انجام می شود.
در زمینه تمرکز، در حوزه مدیریت دانش، تولیدکنندگان و 
نویسندگان روی موضوعات متعددی کار می کنند که به کارکنان، 
مشتریان و ذی نفعان در حل مشکل کمک می کند، اما در حوزه 
مدیریت محتوا، نویسندگان بیشتر روی یک موضوع کار می کنند.
موارد استفاده مدیریت دانش توسط کسب وکارها برای ایجاد 
پایگاه دانش خودیاری، اسناد، پرسش های متداول، مرکز 
توسط  اما مدیریت محتوا  موارد دیگر است،  و  راهنمایی 
کسب وکارها برای ایجاد، طراحی و مدیریت وب سایت ها استفاده 

می شود.
در زمینه به روزرسانی ها، در مدیدیت دانش، محتوا به طور مرتب 
به روز می شود تا آخرین اطالعات را در اختیار کارکنان و مشتریان و 
سایر ذی نفعان قرار دهد؛ اما در مدیریت محتوا، می توان آن 

راهرچند وقت یک بار با توجه به نیازهای تجاری به روز کرد
برخالف به کارگیری مدیریت دانش در عملیات روزانه، اغلب 
مدیریت دانش را به عنوان یک تابع یا فرایند پشتیبان مجزا یا 
گر »دست یابی  موازی با سایر فرایندها تعریف می کنند. درحالی که ا
به دانش موردنیاز برای انجام فعالیت ها« مستلزم انجام چندین 
مرحله و کارهای اضافی باشد، به سرعت به یک ابزار حواس پرتی 

از فعالیت اصلی و اتالف وقت کارکنان سازمان تبدیل می شود.
چگونه می توان انتظارات خود را از مدیریت دانش 

برآورده کرد؟
گر متخصصان مدیریت دانش بتوانند در  ابهام زدایی از دانش: ا
گفت وگوهای دانشی با کارکنان از بیان اصطالحات دانشگاهی 
همچون »دانش ضمنی«، »دانش آشکار«، »استخراج دانش« 
و... خودداری کرده و به زبان ساده در مورد دانش کاربردی و فواید 
استفاده از آن صحبت کنند، ازنظر فردی، گروهی و سازمانی بخش 
مهمی از کار خود را پیش خواهند برد. در این صورت متخصصان 
مدیریت دانش می توانند حمایت و همراهی ذی نفعان و رهبران 

ارشد سازمان را جلب کنند. 
انتقال دانش از همتا به همتا: تجربه نشان می دهد که برای 
یافتن پاسخ سؤاالت خود در یک سازمان، برقراری ارتباط با 
همتایان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سایر راه ها نیز خوب 
است، اما بهتر است انتقال و تبادل دانش همتابه همتا را عملیاتی 
و به این ترتیب، تخصص و تجربه را دست یافتنی کنیم. شما وقتی 
به دنبال چیزی می گردید، باید بدانید به دنبال چه چیزی 
هستید، اما زمانی که نمی دانید، باید به دنبال چه چیزی بگردید، 
صرف نظر از اینکه در چه برنامه ای هستید، سیستم همه دانش 
اعم از محتوا، گفت وگوها، کارشناسان و متخصصین و… را به شما 
ارائه می دهد. درصورتی که سیستمی برای این منظور وجود 
نداشته باشد، همتایان باتجربه هستند که می توانند آنچه شما 

نیاز دارید را درک کرده و به شما ارائه دهند.
تلفیق دانش با عملیات روزانه و آشکار کردن آن در زمان و 
مکان موردنیاز:امروزه فناوری های باورنکردنی ای در اختیار 
داریم؛ هوش مصنوعی به ما کمک می کند تا حجم بسیاری از 
محتوا و اطالعات را کدگذاری و طبقه بندی کنیم و آن را در زمان و 
مکان موردنیاز آشکار کرده و برای انجام فعالیت ها و وظایف و ارائه 
خدمات روزانه مورد استفاده قرار بدهیم. اما برای استفاده از این 
فناوری، باید این مسئله را هم مدنظر داشت که افراد، گروه ها و 
مشتریانی که قرار است به آن ها خدمات رسانی کنیم، به چه 

چیزهایی نیاز دارند و چگونه می خواهند از آن استفاده کنند.
 www.danakm.com :منبع   

بر اساس گزارش شرکت Zimperium ، یک بات نت به نام Cloud9 با استفاده 
از بسط های مخرب Chrome ، حساب های کاربری آنالین را به سرقت می برد، 
 JS Node کلیدهای فشرده شده توسط کاربر را ثبت و سرقت می نماید، تبلیغات و

مخرب تزریق می کند و مرورگر قربانی را به یک حمله DDOS متصل می سازد.
 chromium برای مرورگرهای مبتنی بر )RAT( اساسا یک تروجان دسترسی از راه دور Cloud9 بات نت
)برای مثال Google Chrome و Microsoft Edge( است که به مهاجم امکان می دهد تا از راه دور به 

اجرای دستورات بپردازند. 

بسط مخرب Chrome از طریق فروشگاه رسمی Chrome عرضه نمی گردد، ولی از طریق 
 Adobe Flash Player وب سایت های دیگر مانند وب سایت هایی که به روزرسانی های جعلی برای
ارائه می کنند، منتشر می شود. این بسط مخرب، شامل استخراج کننده رمزارز برای استفاده از منابع 
قربانی است و سه کد Javascript دارد که از آن ها برای جمع آوری اطالعات مرتبط با سیستم و تزریق 

scriptهایی که بات نت های مرورگر را اجرا می کنند، استفاده می کند.
TECH LATEST :منبع خبر   

Lenovo دو آسیب پذیری با درجه حساسیت باال را برطرف کرده است که  
مدل های مختلف ThinkBook، IdeaPad و Yoga laptop را تحت تأثیر قرار 

می دهند.
این آسیب پذیری ها که با شناسه های CVE-2022-3430 و CVE-2022-3431 مشخص می شوند، 
به مهاجم امکان می دهند که UEFI Secure Boot را غیرفعال کند. UEFI Secure Boot یک سیستم 
تأیید است که تضمین می کند در طول فرایند boot کامپیوتر، کد مخربی نمی تواند load و اجرا شود.

محققان ESET، آسیب پذیری های مذکور را شناسایی و به Lenovo گزارش کرده اند و معتقدند 
کـه از طریـق ایجـاد متغیرهـای NVRAM ویـژه، می تـوان به سـادگی از ایـن آسـیب پذیری ها 
بهره بـرداری کـرد. مالـکان کامپیوترهـای Lenovo می تواننـد جهـت بررسـی آسـیب پذیر بـودن 
سیسـتم های تحت اختیار خود، به فهرسـت مـدل ارائه شـده در بولتـن امنیتـی Lenovo مراجعه 

نماینـد.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر   

Google Chrome یق بسط های مخرب  کنترل سیستم ها از طر

Lenovo برطرف سازی دو آسیب پذیری با درجه حساسیت باال در محصوالت

امنیت سایبری 

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از فرایند گندله سازی
راه حلی امیدبخش برای جهانی سبز؛
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منفی بافی در سالمندان 

 اجتمـــــا             عـــــــی

اهمیت سالمت روان در نوجوانانآیا نوزادان فکر می کنند؟

تحت  وضعیتی  در  را  نـــوزادان  مغز  روان شناسان  پیش  سال  صد 
اما  می کردند،  توصیف  فعال«  و  شکوفا  سردرگمی  »نوعی  عنوان 
نــوزادان  که  که در حال حاضر وجود دارد آن است  اتفاق نظری 
خروج  لحظه  همان  از  و  هستند  کــردن  فکر  حــال  در  تمام مدت 
ــوزادان  از رحــم مــادر سعی در درک دنیای اطــراف خــود دارنــد. ن
آزمایشگرهای کوچکی هستند که اطالعات مربوط به محیط اطراف 
را جمع آوری و در انتخاب الگوها فوق العاده عمل می کنند.

برای والدین مهم است،  بیماری جسمانی فرزندان  که  همان طور 
باید به سالمت روان فرزند نیز توجه شود. بسیاری از نوجوانان مبتال 
به بیماری های روانی هستند، اما چون والدین بیماری فرزند خود را 
جدی نمی گیرند و نگران برچسب خوردن فرزند خود هستند برای 
گر وضعیت سالمت روان نوجوانان  درمان آن ها اقدامی نمی کنند. ا
بدون بررسی و درمان بماند برای نوجوانان خطرات بسیاری در پی 
دارد، مانند  اخراج از مدرسه و اعتیاد.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله علیرضا 
مختاری  و مهدی مختاری شاغل در نورد سرد، غالمرضا 
مختاری شاغل در نورد گرم و مجید ترکیان شاغل در 
مجتمع فوالد سبا در غم درگذشت پدر و غالمرضا 
جعفری شاغل در خدمات فنی و پشتیبانی و  نعمت اهلل 
محمدی شاغل در  فوالسازی در غم درگذشت برادر  به 

سوگ نشستند.
همچنین همکار بازنشسته گرامی شادروان قدمعلی 

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

ابراز همدردی

خانواده 

هر صحبتی در مورد مفهوم صبر و اهمیت آن به این 
نکته اشاره می کند که صبر یک فضیلت است؛ اما 
چیزهای بیشتری در این میان وجود دارد. صبر توانایی 

شما برای صبر کردن بدون آزار، ناراحتی یا عصبانیت است. 
تمرین صبر به نحوه عمل شما بستگی دارد. این شامل درونی کردن 
احساسات شما و تفسیر موقعیتی است که در آن قرار دارید. وقتی صبور 
باشید، می ایستید و لحظه ای به اطراف نگاه می کنید و به تصویر بزرگ تر 
فکر می کنید. به این معنا که شما فقط به اعمال خود در لحظه حال فکر 

نمی کنید، بلکه به معنای آن ها در مسیر نیز فکر می کنید.
صبوری همچنین لذت آنی را از فکر شما بیرون می اندازد. شما این 
اختیار را دارید که کارهایی را انجام دهید که در کوتاه مدت کار را برای 
شما آسان تر می کند. یا می توانید از تصمیم گیری های عجوالنه اجتناب 
کنید و اقداماتی را با مزایای بلندمدت انجام دهید. ممکن است به کار 
گر در لحظه  سخت تری نیاز داشته باشد، اما صبر نتیجه می دهد، حتی ا

احساس سختی کنید.
چرا صبر در زندگی بسیار مهم است؟  

اهمیت صبر در زندگی بسیار فراتر از خوب بودن با دیگران است. این 
به روابط شما با دیگران کمک می کند و کمک می کند این روابطتان در 
مدت زمان طوالنی سالم بمانند. صبور بودن همچنین به شما می آموزد 

احساسات خود را تنظیم کنید تا شرایط روانی باثباتی داشته باشید.
بی حوصلگی باعث استرس می شود و استرس مزمن اثرات مضری بر 

سالمت جسمانی دارد. سالمت جسمی و روانی شما با تمرین صبر افزایش 
می یابد. افراد صبور احساسات منفی کمتری را تجربه می کنند. دلیلش 
این است که با صبر، برای رویارویی با لحظات پراسترس و چالش برانگیز 
زندگی مجهزتر می شوید. این موضوع به سالمت روان و رفاه کلی شما 

کمک می کند.
صبوری حتی می تواند به شما کمک کند تا از فرسودگی شغلی اجتناب 
کنید و دوباره انرژی خود را به دست آورید. به جای اینکه خود را تا حد زیادی 
مشغول کار کنید، صبر به شما یادآوری می کند که سرعت خود را کم کنید 

و سالمتی خود را در اولویت قرار دهید.
آیا می توان صبر را افزایش داد؟  

گر فکر می کنید در حال حاضر فردی بی حوصله هستید، نگران نباشید.  ا
کاری و تالش مستمر، همه می توانند میزان شکیبایی خود را  با فدا
افزایش دهند. تمرین شکرگزاری نیز موجب صبر و شکیبایی می شود. 
کار  که در هر جایی، به خصوص در محل  شما می توانید یاد بگیرید 

صبورتر شوید.
برای اینکه یک رهبر خوب باشید، باید درک کنید که هرکس به هدف 
خاصی کمک می کند. گاهی اوقات الزم است یک کارمند تالش کند تا 
مهارت های خود را به سمت هدف تیم تقویت کند و اشتباهات کمی 
مرتکب شود. یک رهبر خوب در عین صبور بودن، خطا را به عنوان فرصتی 

برای یادگیری مجدد در نظر می گیرد. 
در محل کار، رهبران سازمان ها با عدم اطمینان زیادی روبه رو هستند. 

همه چیز همیشه بر اساس برنامه ریزی یا پیش بینی مردم پیش نمی رود. 
وقتی این اتفاق می افتد، محیط های کاری باید برنامه اولیه خود را کنار 

بگذارند و به چیزهای جدید فکر کنند.
یک نظرسنجی نشان داده است وقتی رهبران صبر و شکیبایی نشان 
می دهند، بهره وری، خالقیت و همکاری افزایش می یابد. وقتی اعضای 
گروه در محیطی با افراد صبور هستند می توانند وظایف را با آرامش انجام 
دهند و روابط قوی و مشارکتی ایجاد کنند. رهبری صبور اعتماد را در تیم 

القا می کند و به موفقیت سازمان در آینده کمک می کند.
اهمیت صبر در ایجاد روابط قوی  

نقش صبر در زندگی ما منحصراً   فردی نیست. صبور بودن همچنین به شما 
کمک می کند تا روابط قوی، سالم و طوالنی مدت ایجاد کنید. روابط شما با 

دوستان، خانواده و همکاران با تمرین شکیبایی رشد می کند.
درک این نکته مهم است که صبر معامله  نیست. وقتی با کسی صبور 
هستید، این انتظار را نداشته باشید که او در ازای آن چیزی به شما بدهد. 
صبر در مورد حفظ و بهبود روابط است. کار خوب خود را منوط به این 

نکنید که کسی برای شما کاری انجام دهد.
افراد صبور ممکن است با همدلی، مهربانی، همکاری و ازخودگذشتگی، 
زندگی آسان تری داشته باشند. دلسوز بودن وقتی دیگران مرتکب اشتباه 
که در آن نقص ها پذیرفته  کمک می کند  می شوند به ایجاد روابطی 

می شوند.
www.parvaresheafkar.com :منبع 

کودکان از روزی که چشم به این جهان باز می کنند 
با چالش های بسیاری روبه رو می شوند. یاد گرفتن 
مهارت های اجتماعی و تعامل داشتن با دنیای اطراف، 
به آن ها کمک می کند تا زندگی شاد و موفقی در تمام عرصه های 
داشته،  کاری  محیط  تا  گرفته  تحصیلی  محیط  از  زندگی شان، 
باشند.منظور از مهارت های اجتماعی، تعامل داشتن با دیگران، 

خودتنظیمی، همدلی، شنیدن نظر دیگران و تأیید آن هاست.
 یک کودک اجتماعی در موقعیت های روزمره چنین توانایی هایی از خود 
نشان می دهد: داشتن تعامل با غریبه ها، توانایی شروع گفت وگو در جمع 
دیگران، پذیرفتن مسئولیت رفتارهای خود، داشتن مهارت دوست یابی 
)و البته حفظ دوستان(، توانایی برخورد صحیح با موقعیت های 
ناراحت کننده ای مانند دست انداخته شدن، قلدری دیدن، ناهنجاری ها 

یا محبوب نبودن و بسیاری از موارد دیگر.
برخی از کودکان به طور طبیعی به سرعت اجتماعی می شوند، اما کودکان 
دیگر را باید آموزش داد. اجتماعی بودن هنری است که مهارت در آن 

می تواند بر رشد کودک تأثیر مثبت بگذارد.
اهمیت اجتماعی بودن کودکان

کودکی اجتماعی باشد، در موقعیت های اجتماعی مدرسه  وقتی 
جدید یا حتی پیش دبستانی، می داند چگونه با همساالن خود و سایر 
بزرگ ساالن تعامل کند. او می داند که برای ابراز وجود باید از منطقه 
ج شود. کودکان اجتماعی بیش از کودکان دیگر عالئم و  امن خود خار
مرزهای اجتماعی را درک می کنند و کنترل و خودتنظیمی بهتری دارند. 
آن ها هنگام رویارویی با چالش های جدید، اعتمادبه نفس باالیی از 
خود نشان می دهند و با آن چالش ها با تحلیل و استدالل های منطقی 

برخورد می کنند.
روش های تربیت کودک اجتماعی

با روش های مختلف می توانید کودکتان را اجتماعی بارآورید:

1. تماس چشمی: از کودکتان بخواهید وقتی با کسی صحبت می کند 
گفت وگو  کند. تماس چشمی داشتن موقع  به چشم های او نگاه 
باعث می شود کودک با دیگران ارتباط مؤثری برقرار کند و در نتیجه 
اعتمادبه نفس در او شکل بگیرد. کودکان خردسال برای اینکه بتوانند به 
این مهارت دست پیدا کنند، باید هر روز تمرین کنند؛ بنابراین می توانید 
از آن ها بخواهید با شما حرف بزنند و در همان حال به چشم هایتان 

نگاه کنند.
2. یادگیری عواطف و احساسات: به کودکتان اجازه دهید تا احساسات 
گون، مانند شادی، خشم، ناامیدی، هیجان، شیطنت یا بدجنسی،  گونا
عجیب وغریب بودن، خستگی، ترس و وحشت، احساس خطر و هر 
احساس دیگری را تقلید کند و بیاموزد. به طور مثال می توانید با او بازی 
»تشخیص احساسات« انجام دهید. یک دسته کارت حاوی تصاویر چهره 
گون با خود داشته باشید و از کودک بخواهید احساس  با احساسات گونا
موجود در چهره تصویر را توضیح دهد.کودکان وقتی احساسات دیگران را 
به درستی درک کنند، بهتر می توانند با افراد اطراف خود ارتباط برقرار کنند 

و در برخورد با کودکان و افراد دیگر گیج نمی شوند.
۳. تشویق به ارتباط برقرار کردن: باید به کودکتان بیاموزید تا به صورت 
کالمی یا غیرکالمی، ابراز وجود کند و با دیگران در تعامل باشد و به عالئم 
کنش نشان دهد. ابتدا باید به آن ها کمک کنید تا سالم و  اجتماعی وا
احوالپرسی را به خوبی یاد بگیرند و بتوانند با دیگران به طور مناسبی در 
تعامل باشند. همچنین به آن ها کمک کنید به خجالت هایشان غلبه 

کنند و احساسات واقعی شان را به درستی نشان دهند.
برای این کار باید به کودکتان اجازه دهید راحت حرف هایش را بزند، 
سؤال کند و در مورد نیازها، آرزوها، باورها و عقایدش صحبت کند. 
همچنین موقع صحبت با آن ها باید از کلمات مناسب همراه با »لطفا«، 
»ممنون« و »خواهش می کنم« استفاده کنید. بدین ترتیب کودکان 
ابتدا ارتباط صحیح با شما را یاد می گیرند، سپس با دیگران به راحتی وارد 

تعامل مناسب می شوند و شرایط برقراری ارتباط با دیگران را فرا می گیرند.
4. فراهم کردن محیط مناسب:کودکانی که تنها هستند نمی توانند 
مهارت های ارتباطی را به خوبی یاد بگیرند. متأسفانه این کودکان، 
گر کودکتان تک فرزند است، برای او  کمتر اجتماعی می شوند؛ بنابراین ا
شرایطی فراهم کنید که بتواند با کودکان دیگر در ارتباط باشد. مثاًل، او را در 
کالس های آموزشی یا تفریحی ثبت نام کنید و اجازه دهید با انواع متفاوتی 

از افراد در ارتباط باشد. 
پرهیز از خطاها هنگام اجتماعی کردن کودکان

برخی از والدین در مسیر اجتماعی کردن کودکان خود، مرتکب خطاهایی 
می شوند که شرایط را برای خود و کودکشان مشکل می کنند. از این خطاها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- برای اجتماعی کردن کودک، الزم نیست از همان ابتدا او را وارد گروه های 
بزرگ افراد کنید. ممکن است کودک نتواند از عهده بودن کنار افراد مختلف 

برآید و مضطرب شود.
-  موقع آموزش مهارت های اجتماعی، یادتان نرود که فرزندتان، هنوز 
کوچک است. گاهی اوقات والدین این موضوع را فراموش می کنند و به 
کودکشان بیش ازحد فشار می آورند که این کار اعتمادبه نفس کودک را 

از او می گیرد.
- همه والدین کودکان خود را برون گرا فرض می کنند. این تصور اشتباه 
است. ممکن است کودکتان درون گرا باشد و هنگام برخورد با غریبه ها، به 
زمان بیشتری نیاز داشته باشد تا بتواند با آن ها وارد گفت وگو شود؛ بنابراین 

او را به سرعت وادار به گفت وگو با دیگران نکنید. 
-  کودکتان را به فعالیتی تشویق کنید، اما هرگز نباید او را به انجام دادن 
گر جمع کودکانی را در حال بازی می بینید،  آن فعالیت مجبور کنید. مثال  ا
نباید به کودکتان برخالف میلش، اصرار کنید با بچه های دیگر بازی کند. 

این روش هیچ کمکی به اجتماعی شدن او نمی کند.
www.migna.ir :منبع    

اهمیت صبر
 در زندگی

چگونه کودکان 
خود را اجتماعی 

بارآوریم؟

علیرضا ایرانی نهچیری
حمل و نقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  1۴۰1/۰۶/3۰

مرتضی حیدری مبارک آبادی
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :    1۴۰1/۰۶/3۰

محمود رحمانیان آبروی
سرمایه های انسانی و سازماندهی

روز بازنشستگی :  1۴۰1/۰۶/3۰

محمد سالمی
 تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  1۴۰1/۰۶/3۰

قربانعلی کریمی
 نورد سرد

روز بازنشستگی :   1۴۰1/۰۶/3۰

غالمرضا ترابی سیاهبومی
نورد گرم

روز بازنشستگی :    1۴۰1/۰۶/3۰

بازنشستگان فوالد 

که  مثبت اندیشی و منفی بافی دو موضوعی است   
بسیاری از روان پزشکان در مقاالت مختلف و بحث های 
گر سریع پیگیری  ح کرده اند. منفی بافی ا گون آن را مطر گونا
نشود، افسردگی های حاد را به دنبال دارد. ممکن است شما 
در تمامی مراحل زندگی تان دچار منفی بافی شوید؛ اما در زمان 

کهن سالی بیشتر از قبل با این مشکل مواجه هستید. 
دالیل منفی بافی در سنین پیری

یکی از دالیل منفی بافی در سالمندان، گذشته تلخ است. به طور 
گواری افتاده باشد یا به طورکلی گذشته  گر در گذشته اتفاق نا حتم ا
خوبی نداشته باشید، در زمان سالمندی منفی بافی طبیعی 

است. گذشته خوب تأثیر بسزایی در مثبت اندیشی دارد. 
در زمان سالمندی به دلیل اینکه وقت بیشتری برای فکر کردن 
درباره گذشته در اختیار شماست، منفی بافی بیشتر به سراغتان 
می آید. یکی از کارهای غلط در این دوره، مرور گذشته است. در 
زمانی که به مرور گذشته می پردازید، افکار منفی همانند نرسیدن 

به آرزوها و هدف ها به مغز شما هجوم می آورند.
گر به خوبی مثبت اندیشی را یاد بگیرید، می توانید با افکاری  ا
مربوط به گذشته، مقابله کنید. به عنوان مثال در زمانی که در 
مغز شما سؤاالتی با عنوان رسیدن به هدف ها مطرح می شود، با 
خود تکرار کنید که تمام تالش خود را برای رسیدن به اهداف در 

زندگی تان کرده اید و پشیمان نیستید.
گر جزو اطرافیان فرد سالمندان هستید به آن ها خاطرنشان  ا
کنید که زندگی خوبی داشته اند و به هدف ها و آرزوهای زیادی 
کل یکی از راه های غلبه بر افکار منفی و  رسیده اند. به طور 

مثبت اندیشی در سالمندان، تالش اطرافیان سالمند است.
تنها راه مقابله با منفی بافی و ترس مربوط به آینده، باور داشتن و 
رضایت از خودتان است. سعی کنید سالمندتان را تا جای ممکن 
گر در این سن قصد شروع کردن کاری  مورد حمایت قرار دهید. ا
برای پر کردن اوقات خود دارند، باید در این زمینه آن ها را مورد 
گر سالمند با شما در زمینه مشکالت مالی یا  حمایت قرار دهید. ا
ناتوانی جسمی گفت وگو داشت، به سالمند اطمینان دهید که از 

او حمایت خواهید کرد.
وضعیت جسمانی سالمند را فراموش نکنید و در زمان مناسب، 
بیماری سالمند را درمان کنید. این کار باعث می شود سالمند 
کمتر احساس ناتوانی و ضعف داشته باشد و اعتمادبه نفس برای 
ادامه زندگی اش افزایش یابد. بیماری های جسمی باعث تضعیف 
گر فرد تالش کند که روحیه خود را تقویت کند،  روحیه می شود؛ اما ا

می تواند زودتر از قبل بهبود پیدا کند.
تأثیر افسردگی برای منفی بافی در سالمندان

ک ترین بیماری هایی است که در دوران  افسردگی یکی از خطرنا
سالمندی اتفاق می افتد. افسردگی علل مختلفی دارد. یکی از  
گر سالمند  علل آن بازنشستگی و  از کار و بیکار شدن در خانه است. ا
شما تمامی اوقات خود را در خانه سپری می کند و مشغول به 
کاری نیست، حتما به فکر راه چاره باشید. می توانید برای آن ها 
کسب وکار کوچکی راه اندازی کنید تا از وقت خود بیشتر استفاده 

کنند و از افسردگی جلوگیری شود.
همان طور که یکی از دالیل افسردگی بیکاری است، منفی بافی 
در سالمندان هم می تواند به دلیل بازنشستگی و  بیکارشدن در 
خانه باشد. بیکاری در خانه باعث می شود اتفاقات جزئی را بیشتر 
از قبل به صورت نشخوار ذهنی درآورید. باید در زمان کهن سالی 
برای خود فعالیت های روزمره مناسبی ایجاد کنید. درست کردن 
گلخانه، ورزش کردن، پیاده روی، معاشرت با سایر افراد می تواند 

در تقویت روحیه تأثیرگذار باشد و افکار منفی را از شما دور کند.
گر سالمند تنها زندگی می کند، به عنوان مثال همسرش فوت شده  ا
یا فرزندانش با او زندگی نمی کنند، بیشتر از دیگران احساس 
ناامیدی دارد. سالمندان در زمان تنهایی بیشتر از قبل گوشه گیر 
و منزوی می شوند. بهتر است به سالمندان بیشتر از قبل توجه 
کنید و کمتر آن ها را تنها بگذارید. رفت وآمد به خانه سالمند نه تنها 
باعث می شود که سالمند احساس تنهایی نکند، بلکه افزایش 

اعتمادبه نفس او را به دنبال دارد.
در تصمیمات خود از سالمندان کمک بگیرید. مشورت کردن با 
سالمندان عالوه بر اینکه باعث می شود تجربیاتشان مورد استفاده 

شما قرار گیرد، به آن ها حس باارزش بودن القا می کند.
 www.zimed.ir:منبع  

شادروان قدمعلی نقدی

قسمت اول
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 ورزش             

دومین دوره مسابقات شنای آقایان سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( با 
گران ایران و در قالب 1۵  حضور 12۹ نفر از بهترین شنا
تیم از 2۶ آبان ماه سال جاری با میزبانی فوالد مبارکه در محل استخر 
شماره دو مجموعه فردوس اصفهان برگزار شد و در پایان این دوره از 
رقابت ها، تیم های شنای آقایان فوالد مبارکه به عنوان قهرمانی این 

دوره از رقابت ها دست یافت. 
گران فوالد  به گزارش واحد امور ورزش فوالد مبارکه در بخش آقایان، شنا
مبارکه در قالب دو تیم الف و ب با اقتدار در این دوره از مسابقات حاضر 
شدند و توانستند با غلبه بر حریفان نامدار خود  و کسب 3۶ مدال رنگارنگ 

عنوان قهرمانی این رقابت ها از آن خود نمایند. 
گران فوالد مبارکه در ۵ گروه سنی و 7 ماده توانستند ۴ مدال طال،  1۰   شنا

نقره و 12 برنز به دست آورند و برگی زرین دیگری به دیوان افتخارات شرکت 
فوالد مبارکه اضافه نمایند.

گر فوالد مبارکه بر سکوی نخست مسابقات  بانوان شنا
ایمیدرو 

گر تیم صنعت  درپی قهرمانی تیم شنای مردان فوالد مبارکه، بانوان شنا
فوالد مبارکه نیز در تاریخ های 2۹ و 3۰ آبان ماه در استخر شماره دو 

مجموعه فردوس افتخار آفریدند. 
تیم شنای بانوان صنعت فوالد با ثبت رکوردهای ارزنده و با کسب 
8 مدال طال و یک نقره و یک برنز مقام قهرمانی این رقابت ها را از آن 

خود کردند. 
گفتنی است این مسابقات در ۶ ماده و 2  گروه سنی با حضور 3۰ نفر 

شرکت کننده در قالب ۵ تیم برگزار شد.

به اطالع می رساند امور ورزش فوالد مبارکه با به کارگیری مربیان با تجربه و متبحر استان در محل باشگاه بدن سازی و سالن چندمنظوره مجموعه فردوس 
اقدام به ارائه خدمات ورزشی کرده است. عالقه مندان می توانند به وب سایت امور ورزش به آدرس SPORT.MSC.IR مراجعه و جهت ثبت رزرو اقدام 

کنند و از خدمات مذکور بهره مند شوند.

یکه تازی نوجوانان بلندقامت فوالد مبارکه سپاهان 
در مسابقات لیگ دسته اول والیبال

ُبرد دراماتیک  تیم ملی فوتبال ایران
 در  مقابل ولز

تیم والیبال نوجوانان پسر فوالد مبارکه سپاهان در چارچوب مسابقات لیگ 
دسته اول باشگاه های کشور با کسب سه پیروزی قاطع، مقتدرانه چشم 
به دیدارهای آینده دوخته است. پسران آینده دار فوالد مبارکه سپاهان از 
سه دیدار گذشته خود، سه پیروزی سه بر صفر به دست آورده اند و باانگیزه 
مضاعف آماده رقابت در دیدارهای آینده مسابقات خواهند بود. مسابقات 
لیگ دسته اول نوجوانان باشگاه های کشور به صورت متمرکز تا دهم آذرماه 
با معرفی قهرمان رقابت ها برگزار خواهد شد.

تیم ملی ایران در دیداری هیجان انگیز از ساعت ۱۳:۳۰  روز جمعه 
چهارم آذرماه  مقابل تیم ملی  ولز  قرار گرفت و موفق شد با دو  گل پیروز 
میدان شود و به این ترتیب شانس صعود به مرحله حذفی جام جهانی 
۲۰۲۲ را داشته باشد. این تیم که در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی 
۲۰۲۲ قطر، مقابل تیم ملی ولز صف آرایی کرد در دقایق پایانی  به برتری 
رسید.  برای ایران در این بازی روزبه چشمی و رامین رضاییان موفق به 
گلزنی شدند.

 ورزش              ورزش             

بازیکنان باید قداست نام فوالد مبارکه 

سپاهان را حفظ کنند

پیروزی قاطعانه فوتبالیست های

 جوانان فوالد مبارکه سپاهان

  در برابر حریف شیرازی

با قهرمانی راهی لیگ برتر خواهیم شد

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه  سپاهان،   
جلسه هماهنگی با مسئوالن سازمان لیگ فوتبال زنان 
سپاهان با کادر تیم نوجوانان دختر اعزامی به مسابقات 
کشوری کرمان چهارشنبه 2 آذرماه 1401 در دفتر باشگاه برگزار 

شد.
در این جلسه میترا چین سری، مدیر سازمان فوتبال زنان 
سپاهان نکات فنی و اخالقی را در خصوص نحوه حضور و 
برخورد کادر فنی و تیم در جریان برگزار مسابقات به کادر فنی 

یادآوری کرد.
کید بر اینکه برای باشگاه سپاهان موارد اخالقی و حفظ  وی با تأ
قداست شأن و جایگاه نام فوالد مبارکه سپاهان بر نتیجه 
ارجحیت دارد، گفت: به توانایی و پتانسیل تیم اعتماد کامل 
داریم و امیدوارم با صعود به دور بعدی تالش های این مدت 

شما و باشگاه ثمر دهد.

تیم جوانان فوالد مبارکه سپاهان در هفته هفتم لیگ   
برتر فوتبال باشگاه های کشور چهارشنبه دوم آذرماه 1401 به 
مصاف تیم هالل احمر گراش رفت که با نتیجه ۳ بر صفر حریف 

خود را شکست داد. 
گردان جواد ماهری، در پایان ۹۰ دقیقه بازی توانستند با گل  شا
های زیبای ابوالفضل نوروزی، رضا بختیاری، محمد علی قره چه 
و با یک بازی زیبای مالکانه و با درخشش بازیکنان خود تیم هالل 

احمر گراش را شکست دهند.

مربی تیم والیبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان عملکرد   
گردانش را نتیجه آنالیز خوب  قاطع و ۸ پیروزی سه بر صفر شا
تیم خود و حریفان دانست و گفت: بازی به بازی بهتر و 
هماهنگ تر شدیم و می خواهیم با صدرنشینی و کسب جام 

به لیگ برتر صعود کنیم.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، نازی 
سروش در گفت وگو با پایگاه خبری باشگاه با اشاره به نتایج 
درخشان و کسب عنوان پدیده لیگ تا پایان هفته سوم رقابت ها، 
اظهار کرد: بازی به بازی بهتر و هماهنگ تر شدیم تا در بازی برابر 
ثمین خراسان رضوی نمایش فوق العاده ای داشته باشند و تمام 
بازیکنان اوج عملکردشان را نشان دهند. تیم مدعی ثمین در 
جایگاه دوم جدول بود، اما نتوانست حرفی برای گفتن در مقابل 

دختران طالیی داشته باشد.
او افزود: دختران فوالد مبارکه سپاهان با اقتدار سه بر صفر و 
قاطعانه رقابت های هفته سوم را از آن خود کردند تا صدرنشینی 

خود را تثبیت کنند.
سروش خاطرنشان کرد: در مسابقات هفته سوم با توجه به 
شرایط تمرینی پرفشار هفته های قبل، بازیکنان عملکرد خوبی 
را به نمایش گذاشتند که نتیجه تالش بازیکنان و کادر تیم است. 
این نتایج مقتدرانه را با آنالیز خوبی که از حریفان هفته سوم و تیم 

خود داشتیم، به دست آوردیم.
او همچنین ابراز امیدواری کرد: قاطعانه در نظر داریم صدرنشینی 
را تا سکوی قهرمانی ادامه دهیم و با جام طالیی به لیگ برتر 

صعود کنیم.
مربی تیم والیبال بانوان سپاهان در پایان درباره ادامه رقابت های 
لیگ سری آ والیبال بانوان کشور، توضیح داد: هفته چهارم نیز از 8 
آذر آغاز خواهد شد و در این روزها تمرینات پرفشار و هدفمندی را 
ادامه می دهیم تا هفته چهارم نیز در برابر تیم های مقابل حرفی 

برای گفتن داشته باشیم.

خبــــــر کوتاه

قهرمانی تیم های شنای آقایان و بانوان فوالد مبارکه در مسابقات ایمیدرو کشور 

تیم کوهنوردی بانوان صنعت فوالد متشکل از بانوان 
شاغل در فوالد مبارکه در یک برنامه یک روزه به 
منطقه قم عزیمت و موفق به فتح قله برف انبار 

شدند.
 قله برف انبار در ۶۰ کیلومتری جنوب شهر قم و در باغ های جنوبی 
روستای فردو از توابع بخش کهک واقع شده است. این رشته کوه از 

شمال به محدوده روستای فردو، از شرق به محدوده وسف )دهکده 
محققین(، از غرب به محدوده رشته کوه پلنگ آبی و از جنوب به 
دهستان جاسب استان مرکزی منتهی می شود. این قله با ارتفاع 3٬22۴ 
متر بلندترین نقطه طبیعی در استان قم محسوب می شود و همین 
ویژگی باعث شده این منطقه هر هفته شاهد حضور کوهنوردان استان 

و کشور به ویژه در سال های اخیر باشد.

همایش بزرگ شنا و واترپلو فرزندان فوالد مبارکه زیر 
نظر امور ورزش شرکت در تاریخ های 2۵ و 2۶ آبان ماه 
در بخش پسران و در تاریخ های 2۹ و ۳0 آبان ماه در 
بخش دختران در محل استخر شماره دو مجموعه فردوس برگزار شد.

در این همایش چهار روزه، مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و 
سازماندهی و مجتبی لطفی رئیس امور ورزش فوالد مبارکه، محمدرضا 
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و ژوزه مورایس سرمربی  سا

نام آشنای پرتقالی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان حضور داشتند 
و جوایز و گواهی های پایان دوره شناآموزان را تقدیم فرزندان فوالد 

مبارکه نمودند.
کادمی شنای  امور ورزش فوالد مبارکه از فرزندان عالقه مند  گفتنی است آ
واجد شرایط فوالد مبارکه عضو جدید می پذیرد. متقاضیان گرامی جهت 
کادمی شنا می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  حضور در آ

تماس ۰۹۰1۰۰۴3183 تماس حاصل فرمایند.

تیم کوهنوردی بانوان صنعت
 فوالد مبارکه بر فراز قله برف انبار

پلو فوالد مبارکه همایش بزرگ شنا و واتر

بدن سازی و ورزش سالمت مجموعه فردوس

اطالعیه

جدول زمان بندی کالس های ورزشــی بانوان در باشــگاه بدن ســازی و ورزش ســالمت مجموعه فردوسجدول زمان بندی کالس های ورزشــی آقایان در باشــگاه بدن ســازی و ورزش ســالمت مجموعه فردوس

ایام هفته

شنبه )آقایان(

یکشنبه )آقایان(

دوشنبه )آقایان(

سه شنبه )آقایان(

چهارشنبه )آقایان(

پنجشنبه )آقایان(

ایام هفته

شنبه )بانوان(

یکشنبه )بانوان(

دوشنبه )بانوان(

سه شنبه )بانوان(

چهارشنبه )بانوان(

پنجشنبه )بانوان(

15:30 - 17

بدن سازی )سالن بدن سازی(

ورزش سالمت )سالن چندمنظوره(

بدن سازی )سالن بدن سازی(

ورزش سالمت )سالن چندمنظوره(

بدن سازی )سالن بدن سازی(

ورزش سالمت )سالن چندمنظوره(

15:30 - 17

ورزش سالمت )سالن چندمنظوره(

بدن سازی )سالن بدن سازی(

ورزش سالمت )سالن چندمنظوره(

بدن سازی )سالن بدن سازی(

ورزش سالمت )سالن چندمنظوره(

بدن سازی )سالن بدن سازی(

17 - 18:30

بدن سازی )سالن بدن سازی(

ورزش سالمت )سالن چندمنظوره(

بدن سازی )سالن بدن سازی(

ورزش سالمت )سالن چندمنظوره(

بدن سازی )سالن بدن سازی(

ورزش سالمت )سالن چندمنظوره(

17 - 18:30

ورزش سالمت )سالن چندمنظوره(

بدن سازی )سالن بدن سازی(

ورزش سالمت )سالن چندمنظوره(

بدن سازی )سالن بدن سازی(

ورزش سالمت )سالن چندمنظوره(

بدن سازی )سالن بدن سازی(

18:30 - 20

بدن سازی )سالن بدن سازی(

***

بدن سازی )سالن بدن سازی(

***

بدن سازی )سالن بدن سازی(

***

18:30 - 20

***

بدن سازی )سالن بدن سازی(

***

بدن سازی )سالن بدن سازی(

***

بدن سازی )سالن بدن سازی(

مربی تیم والیبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان:

مدیر سازمان فوتبال زنان سپاهان:
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

بزرگداشـت  بسـیج  هفتـه  و  روز   
جان فشـانی هایی اسـت که برای سـربلندی 
گمـان  گرفتـه اسـت.  ایـن سـرزمین صـورت 
گـر بسـیج را حاصـل جنـگ  غلطـی اسـت ا
تحمیلی یـا انقـالب اسـالمی بدانیم. بسـیج، 
فهم درست اتحاد، اراده و اخالص مسلمانان 
کـه بـا ظهـور اسـالم تولـد یافتـه و در  اسـت 
اسـت.  کـرده  رشـد  مسـلمان  ملت هـای 
امـام خمینـی )ره( و  هوشـمندی حضـرت 
عدالت خواهـی میلیون هـا انسـان باایمـان، 
تنها، تبلور دوباره بسـیج در عصر حاضر بود. 
کـه  ایـن مطلـب شـامل پیام هایـی اسـت 
گی هـا و  هرکـدام گوشـه ای از برنامه هـا، ویژ

آرمان های بسیج را به همراه دارند.
در هر مجموعه منظم و هدفمند، افزون بر 
پیشرفت اجزا، هماهنگی و هم گرایی میان 
آنان نیز ضروری است تا خواسته های مجموعه 
گیر شدن تفکر بسیجی که همان  تحقق یابد. فرا
اخالص، ایمان به هدف، بالندگی و رشدآفرینی 
حرکتی  جامعه،  افراد  همه  ذهن  در  است، 
هم سو را به دنبال دارد. فعالیت های اقتصادی، 
پیشرفت های نظامی، دستاوردهای علمی 
و...، هرکدام بخشی از بدنه جامعه را ترمیم 
کم بر تمام بخش ها تفکر  می کند، ولی روح حا
گسستنی  بسیجی است. تفکر بسیج، ارتباط نا
که  میان اجزای نظام اسالمی را رقم می زند؛ چرا
گون جامعه، ناشی از  یکپارچگی اعضای گونا

یگانگی افکار آن هاست.
ترجــــــــــیح  و  کج روی ها  خودمــــحوری ها، 
خواسته های شخصی یا گروهی بر نیاز جامعه، 
آسیب جبران ناپذیری بر بدنه اجتماع وارد 
از  برخورد قاطع،  با  می آورد. نظام اسالمی 
فردگرایی جلوگیری می کند تا مبادا سلیقه های 

فردی و حزبی بر صالح ملت ترجیح داده شود.
در پرتو این تفکر، بسیج خود را حزبی سیاسی یا 

حضرت زینب کبرى )س(در روز پنجم   
جمادى االول  سال پنجم یا ششم ه ق در شهر 
مدینه منوره متولد گردیده، و جهان را به قدوم 

خویش مزین فرمود.
نام مبارک آن بزرگوار زینب و القاب آن حضرت 
عبارت اند از: صدیقة  الصغرى، عصمة الصغرى، 
کامله و…. پدر بزرگوار آن حضرت،  فاضله، 
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب )ع( و 
مادر گرامی آن بزرگوار، حضرت فاطمه زهرا )س( 
است. همسر گرامی آن حضرت نیز عبداهلل فرزند 
جعفر بن ابیطالب بود. براى آن بانوى بزرگوار سه 
پسر به نام هاى علی، عون و جعفر و یک دختر به 

نام ام کلثوم ذکر شده است.
علت نام گذاری روز میالد حضرت زینب )س( به 
نام »روز پرستار« این است که این بانوی بزرگوار 
پرستاری امام زمانش حضرت زین العابدین 
)ع( و دیگر بیماران و مصیبت زدگان اهل بیت 
را برعهده داشت و ضمن اینکه رسالت مهم 
نگهداری و تبلیغ از نهضت حسینی را به خوبی 
انجام داد، از پرستاری بیمار کربال نیز با تحمل 
آن همه سختی ها و نامالیمات، آنی فروگذار 
نبود و تا آخرین رمق، دین خود را به مکتب و 

رهبرش ادا کرد.
زینب )س( نقش نگهداری از قیام خون بار 

شهید آیت اهلل سیدحسن مدرس با نام   
اولیه سیدحسن قمشه اJی اسفه ای در سال 

12۸7ق/124۹ش دیده به جهان گشود.
1۰ سـال  مـدت  بـه  از شش سـالگی  مـدرس   
مقدمـات  گیـری  فرا مشـغول  قمشـه  در 
می شـود.  فارسـی  و  عربـی  ادبیـات  ازجملـه 
در شانزده سـالگی بـرای ادامـه تحصیـل عـازم 
اصفهـان می شـود و نزدیـک بـه 13 سـال معـارف 
دینـی اعـم از منقـول و معقـول را نـزد بزرگانـی 
همچون میرزا جهانگیرخان قشقایی فیلسوف 
و عـارف نامـدار، عبدالعلـی هرنـدی نحـوی و... 
کـو،  می آمـوزد. وی پـس از واقعـه تحریـم تنبا
عازم عتبـات عالیـات شـده و در سـامرا به محضر 
میـرزای شـیرازی شـرفیاب می شـود. سـپس در 
کثـر بـزرگان و  نجـف اشـرف عـالوه بـر اسـتفاده از ا
اعاظم حوزه، بیشـترین فیض خـود را سـال ها از 
محضر حضـرات آیـات عظـام آخونـد خراسـانی و 

سـیدکاظم طباطبایـی یـزدی می بـرد.

بسیج، تجلی گاه 
حقیقی ایده و عمل 

ینب )س(؛  حضرت ز
بانوی شجاعت و 

مهربانی

نرم افزار جامع مهدویت

سالروز شهادت آیت اهلل سید 
حسن مدرس و روز مجلس

مناسبت

مناسبت

مناسبت

شهید

 1۳41 سال  پاییز  در  عاصمی  علی رضا 
کاشمر به دنیا آمد.  مصادف با اول رجب در شهر 
که مسائل و  تحصیالت ابتدایی را در مدرسه ای 
کرد و  آداب اسالمی در آن رعایت می شد، شروع 
در مهر ماه سال 1۳۵7 به همراه دوستانش، اولین 

راهپیمایی دانش آموزان در کاشمر را برگزار کرد.
عاصمی با پیروزی انقالب فعالیت هایش را در قالب 
گیری آموزش نظامی  انجمن اسالمی دبیرستان، فرا
و گشت زنی شبانه در شهر ادامه داد. با شروع جنگ 
با وجود سن کم، جزو اولین گروه اعزامی راهی میدان 
گذشت چند هفته به سوسنگرد  جنگ شد و بعد از 
رفت. چندی بعد نیز خنثی کردن مین های مختلف 
گرفت و به عنوان فرمانده گروهی از تخریبچی ها  را فرا
معرفی شد و در عملیات طریق القدس حضور یافت. 
کرد و  پس از آن در عملیات های دیگری نیز شرکت 

بارها زخم عشق را بر جان خرید.
به عنوان  پیش  مدت ها  از  درحالیکه   13۶2 سال 
جانشین تخریب قرارگاه کار می کرد، به عنوان فرمانده 
تخریب قرارگاه کربال انتخاب شد. علی رضا با استفاده 
گهگاه به دست می آورد، دیپلم  که  از فرصت هایی 
مرکز  در  سال 13۶3  در  و  گرفت  سال 13۶1  را  خود 

تربیت معلم شهید باهنر تهران پذیرفته شد.
از  عملیات  در  موردنیاز  جنگ افزارهای  طراحی 
برزنتی  فرش  تهیه  بود.  علی رضا  دیگر  ویژگی های 
گستردن روی سیم خاردار، آتشبار آرپی چی،  برای 
موشک برای انهدام دژ دشمن و تهیه انواع تله های 
انفجاری از آن جمله بودند. با پیگیری علی رضا، در 
اواخر شهریورماه 13۶2 بخشی از بیابان جاده اهواز 
نظر  در  تخریب  نیروهای  اردوگاه  بنای  برای  آبادان 
چند  و  تانکر  یک  با  اردوگاه  اولیه  بنای  شد.  گرفته 
گذاشته شد. بعدها مقدمات ساخت سوله و  چادر 

نمازخانه اردوگاه نیز فراهم گردید.
در سال 13۶۵ عازم تیپ ویژه پاسداران در باختران 
شد. این تیپ تحت امر قرارگاه رمضان قصد انجام 
بنابراین  داشت.  را  برون مرزی  عملیات  سلسله 
ک عراق رفت و در بازگشت در عملیات  علی رضا به خا
سیزدهم  در  سرانجام  کرد.  شرکت   3 و   2  ،1 فتح 
دی ماه سال 13۶۵ در ساعت 3 بعدازظهر به هنگام 
تخریب بمبی در خارج از شهر باختران در 2۴ سالگی 

به همراه سه تن از یارانش به شهادت رسید.
بخش هایی از وصیت نامه شهید:

می کنـم،  عـرض  سـالم  عزیـزم  مـادر  و  پـدر  خدمـت 

ح باشد فقط باید رضای خدا بر ایمان مطر

معرفی کتاب

کتاب »پیرمرد و صندلی« رمانی تاریخی در 
17 فصل روایتگر ماجراهای پندآموز زندگی آیت اهلل 

مدرس به قلم سیدسعید هاشمی است.
»پیرمرد و صندلی« حاوی داستانی مصور و واقعی 
است که در زمان احمدشاه قاجار اتفاق می افتد. 
خ می دهد که انگلیسی ها باعث  این اتفاقات زمانی ر
تغییر حکومت قاجار و انتقال آن به رضا پهلوی 
شدند. نقش مدرس در مجلس برای جلوگیری از 
انتقال قدرت به قزاق ها، فشار رضاخان به مجلس 
برای تصویب انتقال قدرت و… در این داستان بازگو 

شده است.
 کتاب »پیرمرد و صندلی« یک رمان تاریخی است که 
در 17 فصل به بیان بخشی از زندگی سیاسی مدرس 
پرداخته است. زمانی که مدرس به عنوان یکی از 
وکالی مجلس شورای ملی آن زمان  بر صندلی مجلس 
نشسته بود. بیشتر وقایع داستان در مجلس اتفاق 
افتاده است؛ بنابراین نویسنده با ذکر عنوان »پیرمرد 
و صندلی« سعی داشته نقش مدرس در مجلس را در 

این داستان بازگو کند.
داستان کتاب مربوط به زمان پادشاهی احمدشاه 
قاجار است. آن زمان که ایران زیر سلطه انگلستان 
بوده و رضاشاه به عنوان رئیس الوزرا در دربار احمدشاه 
مشغول بوده است. رضاخان سردارسپه پس از 

رفتن احمدشاه به انگلستان، با توطئه، رشوه و زور 
نمایندگان مجلس را در اختیار خود می گیرد و سعی 
در براندازی نظام و سلسله قاجاریه دارد. سرانجام نیز 
با وجود مخالفت های مدرس و سایر وکال، با توسل به 
زور و قتل،  موفق به براندازی سلسله قاجار می شود 
و خودش به عنوان اولین شاه پهلوی بر مسند قدرت 

می نشیند.
 در بخشی از این کتاب می خوانیم:

»زندان سرد و تاریک بود.  آجرهای نم زده و قدیمی، 
شوره  بسته بودند. زندان بو می داد. جابه جای 
دیوارها ریخته بود. موش ها این طرف و آن طرف 
زندان سوراخ داشتند. مدرس از جا بلند شد و 
عصایش را به دست گرفت و آرام آرام شروع کرد به قدم 
زدن. یکی از زندانی ها که کنار مدرس نشسته بود 
بعد از بلند شدن مدرس آرام در گوش زندانی دیگر 
گفت: »آقا این مدت که در زندان بوده خیلی شکسته 
شده!« زندانی دیگر به قامت مدرس که کمی کمانی 
شده بود، نگاه کرد و گفت: »بله دیگر معلوم است که 
شکسته می شود. در این زندان سرد و تاریک هرکس 
دیگری هم به جای او بود شکسته می شد.« یکی 
از زندانیان با صدای بلند از مدرس پرسید: »آقا! به 
نظر شما ما تا کی در زندان می مانیم؟« مدرس روی 
سکوی آجری کنار دیوار نشست. کف دو دستش 
گفت: »دیگر چیزی  گذاشت و  را روی دسته عصا 
نمانده این رئیس الوزرا خیلی نمی تواند دوام بیاورد. 
ان شاءاهلل چند وقت دیگر آزاد می شویم و می روید 
سراغ خانواده هایتان.« زندانی با ناامیدی گفت: 

»خدا کند.«
 منبع: خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(

پیرمرد و صندلی
آمرلی     نجات 

معرفی فیلم

معرفی اپلیکیشن

»نجات آمرلی« نام مستندی است که به نقش شهید سلیمانی 
در بازپس گیری شهر آمرلی از دست نیروهای داعش اشاره دارد.

شهر »آمرلی« در استان صالح الدین عراق به مدت 8۹ روز تحت محاصره 
گروه تروریستی تکفیری داعش قرار داشت. در شهریور ماه سال ۹3 با 
حمالت ارتش عراق و حشد الشعبی این کشور این محاصره شکسته 
شد. فرمانده نبرد ظفرمندانه »آمرلی« سردار شهید قاسم سلیمانی بود. 

در روزهای پر از التهاب تابستان ۹3 که اهالی شهر چشم به راه کمک های 
بین المللی بودند و سعی داشتند با مقاومت خود مانع فروپاشی شهر 
شوند، نیروهای حشدالشعبی به همراه نیروهای مستشاری ایران و 
فرماندهی شهید سلیمانی در آزادسازی این شهر نقش ویژه ای ایفا کردند. 
این فیلم که به روایت حامد هادیان، تصویربرداری حامد حزباوی و تدوین 
وحید فراهانی تولید شده به حصر 8۹ روزه این منطقه توسط داعش و 
نقش نیروهای ایرانی و عراقی در آزادسازی این منطقه می پردازد. این 
فیلم در خانه مستند انقالب اسالمی و به تهیه کنندگی مهدی مطهر 

تولید شده است.
www.ilna.ir :منبع       

نرم افزار جامع مهدویت توسط مؤسسه فرهنگی هنری مصاف 
ایرانیان و با توجه به نیاز جامعه به معارف مهدوی تهیه شده است.
این نرم افزار کامال رایگان بوده و با هدف تعجیل در فرج امام زمان )عج 
اهلل تعالی فرجه الشریف( و افزایش بصیرت مهدوی و آخرالزمانی شیعیان 

و محبان حضرت و با هزینه مردمی تهیه شده است.
با نصب این نرم افزار هر روز یک حدیث مهدوی بر صفحه گوشی شما 
نقش می بندد و شما هر روز با معارف مهدوی آشناتر خواهید شد. 
همچنین در این نرم افزار چیزی بیش از ۹۰ حدیث از امام زمان )عجل 
اهلل تعالی فرجه الشریف( برای مخاطبان آماده شده است. تمام احادیث 
تحت نظر مرکز تخصصی مهدویت، بررسی سندی شده اند. عالوه بر 
این، احادیثی پیرامون امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( از 
13 معصوم دیگر آماده است و در نسخه های جدیدتر نرم افزار به تعداد 

احادیث افزوده خواهد شد.
تمام ادعیه معتبر پیرامون حضرت نیز در بخشی از نرم افزار جمع آوری 
شده و متن و صوت ادعیه در دسترس مخاطبان آن است. در بخش 
دیگری از نرم افزار بیش از ۹۰ مقاله معتبر و علمی پیرامون مسائل مرتبط 
با حضرت، اعم از زندگی ایشان، عالئم ظهور، انتظار، آخرالزمان و ... آماده 
شده است و در نسخه های جدیدتر نرم افزار، متناسب با شبهات روز و 

اهمیت شناخت حضرت به تعداد آن افزوده خواهد شد.
همچنین متناسب با ایام و مناسبت های ملی )عید نوروز، شب یلدا و 
...( و مذهبی )فاطمیه، محرم، ماه رمضان و...( اشعاری مرتبط با ایام 
و اشخاص مذکور و درعین حال مرتبط با امام زمان آماده شده است تا 
امکان بهره مندی فرهنگی برای مهدی یاوران عزیز و شعرا و مادحین 

فراهم شود.
www.cafebazaar.ir :منبع       
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امیـدوارم در پنـاه حضـرت ولی عصـر بـه خدمـت خودتـان در راه اسـالم 
کـه نصیـب خانـواده  و انقـالب ادامـه دهیـد. در مقابـل ایـن سـعادتی 
مـا شـده اسـت و خـدا فـرد موردنظـرش را از میـان جمـع مـا انتخـاب 
کرده اسـت شـکرگزار باشـید و قدر این نعمت الهی را بدانید و مواظب 
کـه امتحانـات الهـی یکـی پـس از دیگـری اجـرا می شـود و ایـن  باشـید 
که لحظـه ای ما  کـه بایـد از خـدا بخواهیـم  مـا هسـتیم و شـما هسـتید 
گـر آبرویـی ریختـه  گـر کسـی تنهـا می شـود و ا را بـه خودمـان وانگـذارد. ا
کـه بایـد خـط اصلـی خودمـان را فرامـوش  می شـود، ایـن مـا هسـتیم 
نکنیـم و فقـط رضـای خـدا بر ایمان مطرح باشـد. آری برای کسـی که 

در آتـش درد و غـم می سـوزد، سـوختن حیـات اوسـت.
www.shohada-khorasanr.ir :منبع  

گروهی نظامی یا اقتصادی نمی داند. بسیج، حاصل 
فهم همگانی مردم از نیکی هاست که یکایک آن ها 
نقش حساسی در اجرای آن بر عهده دارند. هر کس 
با توانایی های خود، نیرویی از بسیج است که برای 
رساندن مملکت به جایگاه حقیقی و آرمانی اش 

تالش می کند.
مخالفت دشمنان با تحقق اندیشـه های اسالمی، 
برپایی حکومت عـدل را با مشـکالت فراوانی روبه رو 
می کنـد؛ شـیطنت ها و مزاحمت هایـی که سـالمت 
جامعـه را بـه خطـر می انـدازد. نخسـتین گام بـرای 
گسترش مبانی دینی در کشور، ایجاد بستر مناسب 
و امنیـت اسـت. آرامـش روانـی و آسـایش خاطـر، 
کمیـت خـدا و قانـون او فراهـم  عرصـه را بـرای حا

مـی آورد.
یکی از حیاتی ترین وظایف بسیج حفظ امنیت 
کشور است. شرکت پرشور در جنگ تحمیلی، نمونه 
برجسته ای از حضور موفق بسیج در صحنه امنیت 
ملی بوده است. اهداف واالی بسیج تنها با حضور 
جسمانی در صحنه محقق نمی شود. این وجود 
بینش است که عمل انسان را کامل می کند. آن گاه  
کنده باشند، تنها اجساد  که دل ها و بینش ها پرا
بی فایده اند که دور هم گرد آمده اند. هر حضور موفقی 

وحدت عقیده و عمل را می طلبد.
وحدت در بسیج وحدتی همه جانبه است. در تفکر 
بسیج، دوگانگیِ عقیده و عمل منافق ساز است. 
انسانی که از اعتقاد تهی است و فرمان بردار چشم و 
گوش بسته است، بسیار کمتر از انسانی کارایی دارد 
گاهانه اقدام می کند. بسیج، تجلی گاه حقیقی  که آ

ایده و عمل است.
www. hawzah.net:منبع  

گر او این بار را بر  حسینی را بر عهده داشت که قطعا ا
دوش نمی گرفت، خون حسین )ع( پایمال می شد 
و بسیار دشوار بود که نهضت اباعبداهلل )ع( به مردم 
اعالم و ابالغ گردد. زینب در پس آن مصیبت بزرگ، 
آن چنان بار سنگین پرچم والیت را بر دوش گرفت و در 
برابر کفر و زندقه ایستاد و سخنرانی کرد و خطابه خواند 
و مردم را بیدار کرد و حرکت را در مردگان آغاز نمود که از 
آنجا حرکت توابین و دیگر حرکت های اسالمی آغاز شد 
و تا امروز و فردا و فرداها، آثار این حرکت عظیم زینبی 
هویداست و به برکت زینب )س( و قیام مبارکش، 
هم چنان بیرق های خونین عاشورا به نشانه روز 
انتقام مظلوم از ظالم، در سراسر جهان افراشته 
می شود، زیرا زینب بود که پیام خونین حسین را به 

تمام نسل ها و عصرها رساند.
علت نام گذاری روز میالد باسعادت حضرت زینب 
)س( به روز پرستار به خاطر دو وجه است: 1 - تجلیل 
از مقام شامخ و شخصیت واالی حضرت زینب )س( 
است که با برگزاری این مراسم یادی از این بزرگ بانو 
می شود و باعث الگوسازی در جامعه می شود. 2- 
تقویت روحیه زینب گونه در میان پرستاران و تقدیر 

و تشکر از زحمات و نقش پرارزش پرستار در جامعه.
www. shabestan.ir :منبع  

ایشان بعد از حدود 7 سال به اصفهان بازگشته و 
شروع به تدریس می نماید. در ایام جنبش مشروطه 
در معیت آیت اهلل حاج آقا نوراهلل عالم برجسته 

اصفهان به مبارزه علیه استبداد برمی خیزد.
مدرس که از دوره سوم تا ششم در قامت نمایندگی 
مردم تهران در مجلس به فعالیت سیاسی خود 
ادامه داد و به واسطه شجاعت و آزادی خواهی و 
سیاست پیشگی دین مدارانه خود، همچنان پس از 
گذشت قریب نود سال، ستاره فروزنده ای است که نام 
ماندگارش در آسمان سیاست و دیانت حک گردیده و 

زنده تاریِخ ایران زمین نام گرفته است.   
 www.shora-gc.ir:منبع  
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