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الزمه توسعه اقتصادی سرمایه گذاری است و بازارهای مالی با استفاده 
از انباشت سرمایه، یکی از عوامل مفید و مؤثر بـرای رشـد اقتصاد ملی به  
که نقش مهمی در جمع آوری سرمایه های سرگردان،  حساب می آید 
پس اندازهای بزرگ و کوچک، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آن 
به سوی مصرف در بخش های مولد بر عهده دارد؛ بنابراین بازار بورس و بورس 

اوراق بهادار بستر مناسبی برای رشد اقتصادی است.
که نقدینگی و  بورس نهادی مهم و مشوقی دائمی در بازار سرمایه است 
سرمایه الزم را برای بنگاه های اقتصادی فراهم می کند و در آن، طی فرایندی 
برنامه ریزی شده، افراد با سرمایه های خود اقدام به خریداری سهام می کنند و 
دارایی های الزم را برای فعالیت اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی و درنهایت 

رشد اقتصادی فراهم می سازند.
قانون مندی، پاسخ گویی، شفافیت و سالمت اقتصادی در بورس، اطمینان 
سرمایه گذاری در آن را افزایش می دهد و همین مسئله سرمایه ها و پس اندازهای 

کد را جذب و سرمایه الزم را برای رونق کسب وکارها ایجاد می کند. را
فوالد مبارکه به عنوان یکی از شرکت های بزرگ اقتصادی با تولید 2.4 میلیون تن 
فوالد فعالیت خود را آغاز کرده و از سال ۱۳۸۵ به عنوان چهارصد و سی و پنجمین 
شرکت بورسی وارد بورس اوراق بهادار شد که طی این سال ها، با جلب رضایت 
ذی نفعان و سهام داران خود، در انجام سرمایه گذاری و دست یابی به رشد 

اقتصـادی موفق عمل کرده است.
گاه و متخصصان حوزه بورس، ارزش سهام فوالد را به خوبی درک می کنند،  افراد آ
که سهام این شرکت یکی از بهترین و بنیادی ترین سهام های بورس کشور به  چرا
شمار می آید و همواره در تقسیم سود نقدی و افزایش سرمایه جزء موفق ترین 

شرکت های بورسی بوده و رکوردشکنی هایی در سال های مختلف داشته است.
 فوالد مبارکه به عنوان شرکتی با حکمرانی خوب، با ۱۵ هزار و ۸00 میلیارد ریال 
وارد بازار سرمایه کشور شد و امروزه به لطف همت و کوشش مدیران و کارکنان 
پرتالش خود، سرمایه خود را تا ۵۳0 هزار میلیارد ریال افزایش داده و با ادامه این 
روند روبه رشد تا پایان سال، تولید گروه فوالد مبارکه از ۱0 میلیون تن فراتر خواهد 
رفت و در حوزه بازار سرمایه نیز با افزایش سرمایه جدید، سرمایه شرکت به ۸00 هزار 

میلیارد ریال خواهد رسید.
توفیقات این شرکت در سال های اخیر به علت برنامه ریزی های صحیح در 
مدیریت عملکرد و اجرای پروژه های توسعه ای ارزشمند است که ضمن تکمیل 
زنجیره فوالد و ارتقای سهم بازار، نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده برای 

ذی نفعان داشته است.
حفظ سودآوری و ارتقای سهم بازار، اراده ای بوده که با جدیت در گروه فوالد 
ح های توسعه فوالد مبارکه با اعتبار  مبارکه دنبال شده و بر همین اساس، طر
 ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در طی سه سال آینده در دستور کار قرارگرفته است. شرکت 
فوالد مبارکه با بهره گیری از دانش و فناوری روز، پروژه های اثربخشی را در حوزه 
نیروگاهی و خطوط نورد گرم و سرد، سرمایه گذاری در میادین گازی و نیروگاهی و 

تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر دنبال می کند.
تجربه عملکرد مالی و اقتصادی شرکت فوالد مبارکه نشان از این دارد که ذی نفعان 
و سهام داران فوالد مبارکه می توانند با امیدواری واقعی و معقول، اطمینان خاطر 
داشته باشند که با اجرایی شدن طرح های توسعه و تولید انبوه محصوالت جدید، 
ضمن پایداری سودآوری شاهد سوددهی قابل توجه و درنهایت توسعه و رشد 

اقتصاد کشور خواهند بود.

ارزندگی سهام»فوالد« برای سهام داران در تمامی ادوار

انتصاب

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، رضا حیدری به سمت سرپرست معاونت فروش و بازاریابی 
شرکت فوالد مبارکه منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت سرپرست معاونت فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه منصوب 
می گردید تا با حفظ ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که 

از اصول مدیریت در فوالد مبارکه است انجام  وظیفه نمایید.
گفتنی است رضا حیدری دارای مدرک  تحصیلی کارشناسی مکانیک و  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است و پیش ازاین 

در سمت مدیر عامل هلدینگ فوالد متیل مشغول به فعالیت بوده است.

به برکت عملکرد صنایعی 
همچون فوالد مبارکه تیر دشمنان

 به سنگ می خورد

مشارکت ۸۰۰ میلیارد تومانی
 فوالد مبارکه در شرکت های 
دانش بنیان تا دو سال آینده

حرکت به سمت فناوری های نوین؛ الزمه رشد و موفقیت
 در عرصه های جهانی

به بهانه سالروز پذیرش نماد »فوالد« در بورس اوراق بهادار تهران؛

از سودآوری »فوالد« قشر متوسط و بازنشسته 
کشور بیشتر بهره مند می شوند

با نصب، راه اندازی و بهره برداری از ترانسفرکار دوم 
کوره پاتیلی شماره 5 فوالد مبارکه؛

ظرفیت کوره پاتیلی شماره 5 واحد 
فوالدسازی به دوبرابر افزایش یافت

ح شد؛  درآستانه 12 اسفند سالروز دریافت گواهینامه استاندارد ISO14001 مطر

بالغ بر  یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه بهبود 
فرایندهای زیست محیطی فوالد مبارکه

ثبت رکوردهای جدید در خط تاندم میل 
مداوم و حمل ماهانه کالف خام 

در نورد سرد

4 

3 

5 

2 و 3 43 6

2

رشد تولید، رونق اقتصادی
 و افزایش سود برای ذی نفعان با 

افزایش سرمایه فوالد مبارکه

در مراسم افتتاح پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد با مشارکت فوالد مبارکه عنوان شد؛

ین العابدین میالد  حضرت ز
 امام سجاد )علیه السالم( 

و  حضرت ابوالفضل  )علیه السالم( 
مبارک باد 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد:

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید
ح کرد:  از فوالد مبارکه مطر

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه 
ح کرد: در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان مطر
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بخشصنعتازافزایشقیمتدالراستقبالنمیکند
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش صنعت برای تولید و عرضه کاال، از تورم و افزایش نرخ استقبال نمی کند؛ زیرا با نگاه 

بلندمدت منفعتی برای این بخش ندارد.

۵۴درصدظرفیتسدهاهمچنانخالیاست
با وجود ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب ذخیره آبی در سدهای کشور، شاهد رشد ۳ درصدی در منابع آبی سدها هستیم؛ اما درحال حاضر ۴۶  درصد ظرفیت 

مخازن سدهای کشور پر و ۵۴ درصد این ظرفیت همچنان خالی است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار مسئوالن نظام، 
و  مهمانان  و  اسالمی  کشورهای  سفیران  و  نمایندگان 
شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن، استفاده از 
گنجینه های عظیم و تمام نشدنی بعثت رسول خاتم )ص( را 
عالج همه مشکالت و راه رسیدن امت اسالمی به سعادت 
گر کشورهای اسالمی به  دنیوی و اخروی خواندند و افزودند: ا
تعالیم بعثت عمل می کردند، رژیم خبیث و شرور صهیونیستی 
نمی توانست در مقابل چشمان امت اسالمی این گونه به 

مظلومان فلسطینی ظلم و جنایت کند.
رهبر انقالب اسالمی با تبریک این عید خجسته به ملت ایران 
و مسلمانان جهان و همه حق طلبان عالم، بعثت را بزرگ ترین 
و گران قدرترین هدیه و نعمت الهی به بشریت برشمردند و در 
کرم، گفتند: توحید و رهایی  تبیین گنجینه های بعثت رسول ا
که  گنجینه بعثت است؛ چرا از بندگی غیر خدا، عظیم ترین 
هر جنگ و جنایت و خباثتی در طول تاریخ از بندگِی غیر خدا 

نشئت گرفته است.

در آستانه هفتم اسفندماه، سالروز کسب نخستین 
تندیس زرین بهره وری و تعالی سازمانی )7 اسفند 1391(، 
سیامک شجاعی، مدیر کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه 
ضمن گرامیداشت این روز گفت: فوالد مبارکه تنها شرکت 
ایرانی است که موفق شده طی چهار دوره، از سال 1391 تا 
سال 1۴۰۰ تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را کسب و 

جایگاه خود را به عنوان سازمان متعالی در کشور حفظ کند.
وی در این خصوص افزود: وقتی از سازمان های متعالی صحبت 
که جهت برآورده ساختن  می کنیم، منظور سازمانی است 
خواسته ها و انتظارات ذی نفعان خود، ضمن طراحی و اجرای 
برنامه ها و رویکردهای نظام می تواند به نتایج برجسته و پایدار در 

همه حوزه ها دست یابد.
شجاعی سازمان های متعالی را دارای رهبرانی آینده نگر و 
الهام بخش معرفی کرد که نگرش سیستمی را در سازمان توسعه 
ج می نهند و در جهت پیش بینی  می دهند، مشتریان را ار
این  می کنند.  ارزش آفرینی  انتظاراتشان  و  نیازها  درک  و 
سازمان ها با مدیریت عملکرد و تحلیل اَبرروندها و کالن داده ها، 
فرصت های بهبود را شناسایی می کنند و نوآوری ها را از طریق 
تفکر ساختارشکنانه و به چالش کشیدن وضع موجود همگن 
می سازند. در سازمان متعالی کارکنان در محیطی قرار دارند که 
در آن توانمندی، دلبستگی و اشتیاق آن ها جهت دست یابی به 
اهداف سازمان توسعه می یابد و روابط با سایر ذی نفعان مانند 
تأمین کنندگان و جامعه، مبتنی بر اعتماد، شفافیت و پاسخ گویی 

متقابل و طراحی یک رابطه برد-برد است.
به گفته مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه، 
یک سازمان متعالی یعنی سازمانی چابک و منعطف که به طور 
مستمر منابع و قابلیت های خود را به شایستگی های محوری 
تبدیل می سازد و از ایجاد و توسعه مزیت های رقابتی پایدار 
اطمینان حاصل می کند. در نهایت این سازمان ها به عنوان یک 
شهروند مسئول در مشارکت های اجتماعی پیشگام و همواره در 
جهت تقویت برند و خوش نامی سازمان کوشا هستند و با توجه 
به منافع اقتصادی ذی نفعان و در جهت خلق آینده پایدار اقدام 

می نمایند.
سیامک شجاعی تصریح کرد: فوالد مبارکه با توجه به چشم انداز 
خود به عنوان یک الگوی ملی بنگاه داری از سال ۱۳۸2 مدل 
تعالی سازمانی را به عنوان یک الگوی کامل و جامع جهت رشد و 
تعالی سازمان مدنظر قرار داده و هر سال با حضور در فرایند ارزیابی 
مبتنی بر این مدل، اقدام به شناسایی حوزه های بهبود و تعریف 
پروژه های مرتبط کرده است. شرکت فوالد مبارکه  تنها شرکت 
ایرانی است که موفق شده طی چهار دوره از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱400 
تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی را کسب و جایگاه خود را 

به عنوان سازمان متعالی در کشور حفظ کند. 

درمحضر والیت

خبــــــر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

 توحید و رهایی از بندگی غیر خدا، 
عظیم ترین گنجینه بعثت است

فوالد مبارکه 4 تندیس زرین جایزه 
ملی تعالی سازمانی را کسب کرده است

حرکت به سمت فناوری های نوین؛ الزمه رشد و موفقیت در عرصه های جهانی
به همت شرکت فوالد مبارکه پارک علم و فناوری 
دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد روز چهارشنبه سوم 
اسفندماه سال 1۴۰1 با حضور استاندار اصفهان، 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، مدیرعامل فوالد مبارکه، رئیس دانشگاه 
آزاد اسالمی نجف آباد و جمعی از معاونان و مدیران فوالد مبارکه و 

مسئوالن استان افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار فـوالد، در جریـان برگزاری این رویـداد دانش بنیان، 
اسـتاندار اصفهـان، رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی، مدیرعامـل فـوالد 
مبارکـه و رئیـس دانشـگاه آزاد اسـالمی نجف آبـاد در بیاناتی بـه اهمیت 
افتتاح این مرکز و حرکت صنعت و اقتصاد کشـور در مسیر دانش بنیان 
گزیـده ای از سـخنان ایشـان را در ادامـه مطلـب پـی  کـه  پرداختنـد 

می گیریـم.

سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان:
رویکرد جدید و سرمایه گذاری صنایع فوالدی و پتروپاالیشگاهی 

در عرصه فناوری و نوآوری را به فال نیک می گیریم

اقتصاد دانش بنیان یکی از اقداماتی است که به حل مشکالت اقتصادی 
و معیشتی مردم کشور کمک می کند. به دلیل چالش هایی که در استان 
اصفهان به وجود آمده، توسعه کشاورزی و صنعتی امکان پذیر نیست و 

باید اقتصاد گردشگری و دانش بنیان در دستور کار قرار گیرد.
اصفهان حدود ۱۳ درصد از پژوهشگران کشور را در اختیار قرار دارد و این 
در حالی است که تنها ۶ درصد از جمعیت کشور را دارد. همچنین اصفهان 
دارای دانشگاه های خوبی است و مردم در کنار دانش، با جوهره کار و 
تالش خود توانسته اند سنگرهای مهمی را فتح کنند تا برگ زرین دیگری 

را در تاریخ اصفهان به ثبت برسانیم.
کز برتر کشور تبدیل شود.  امیدواریم به زودی این مرکز به یکی از مرا
همچنین دانشگاه آزاد آموخته تا از توانایی های خود استفاده کند و با 
رویکرد اقتصادی وارد عرصه های مختلف شود؛ همین موضوع باعث 

موفقیت این دانشگاه در زمینه های مختلف شده است.
امروز صنایع فوالدی و پتروپاالیشی با رویکرد جدیدی وارد سرمایه گذاری 
در عرصه فناوری و نوآوری شده اند که این موضوع را به فال نیک می گیریم 
و امیدواریم به برکت این ایام عزیز، کارهای ویژه ای را در این مجموعه 

شاهد باشیم.
کید کرد: امیدواریم همین اقداماتی که در زمینه  استاندار اصفهان تأ
تولید علم و فناوری انجام می شود در آینده نزدیک برای پارک علم و 
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد نیز انجام گیرد، همان طور 
که اآلن شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، قطب علم و فناوری کشور 
است من مطمئنم در آینده ای نزدیک پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد 

هم به بهترین پارک علم و فناوری کشور تبدیل خواهد شد.

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه:
الزمه رشد و موفقیت در عرصه های جهانی حرکت به سمت 

فناوری های نوین است
 

کز نوآوری و شتاب دهنده ها حضور  فوالد مبارکه امروز در دانشگاه ها، مرا
پیدا کرده و از آن ها حمایت می کند تا به عنوان یک شرکت پیشرو تا 40 
درصد از محصوالت خود را از نوع فوالدهای باارزش افزوده باال تولید کند 
کنون گام های مؤثری  و برای تبدیل شدن به یک شرکت دانشی نوین تا

برداشته است.
طی سال های گذشته، برخی از اساتید و نخبگان دانشگاه در فوالد مبارکه 

مستقر شده اند و امروز به عنوان عضوی از این صنعت، مشکالت حال و 
آینده آن را حل وفصل می کنند.

با رویکرد قبلی در فوالد مبارکه توانستیم با بومی سازی قطعات، تجهیزات 
و مواد به جایگاه امروز برسیم که همه این تالش ها منجر به بومی سازی 
۹0 درصدی در فوالد مبارکه شده است و گروه فوالد مبارکه امروز بیش از 
۱0 میلیون تن فوالد تولید می کند و پاسخ گوی بخش زیادی از نیازهای 

داخلی در صنعت کشور است.
امروز با افزایش رقابت های جهانی در صنعت، فوالد مبارکه رویکرد خود 
را بر مبنای نوآوری باز قرار داده تا با افزایش ارتباط با دانشگاه، اتفاقات 

مهمی را رقم بزند و به یک شرکت دانشی نوین تبدیل شود.
در راستای تحقق محصوالت باارزش افزوده باال، شرکت فوالد مبارکه 
فوالد زنگ نزن را تولید کرد که قیمت آن تا ۶ برابر بیشتر  از فوالدهای 
دیگر است و این یک دستاورد مهم در صنعت کشور به شمار می آید. 
این رویکردها و دستاوردها نشان از عزم جدی فوالد مبارکه برای تولید 

محصوالت با ارزش افزوده باالتر دارد.
در حال حاضر بسیاری از شرکت های دنیا تجهیزاتی دارند که در صنعت 
کشور ما نیز چنین امکاناتی وجود دارد؛ اما باید با استفاده از نیروهای 
دانشی، موضوع دانش به طور ویژه ای در این شرکت ها فعال شود. 
به همین دلیل ما باید با رویکرد تحقیق و توسعه، زمینه را برای توسعه 

زیست بوم فناورانه در کشور مهیا کنیم.
امروز باید به سمت شرکت هایی حرکت کنیم که ارزش آن ها به دانش 
نوین آن هاست و این در حالی است که تجهیزات شرکت ها ارزش یک 

سازمان حساب می شود.
هدف گذاری برای اشتغال 2 هزار نفر طی دو سال آینده، افزایش ۳ 
هزار میلیاردی مبادالت مالی با شرکت های دانش بنیان، حمایت از 
پایان نامه ها در قالب ۵00 طرح، تشکیل ۱۵0 هسته نوآور در دانشگاه ها، 
شکل گیری کسب وکارهای نوپا و سرمایه گذاری در ۵0 شرکت بالغ 
دانش بنیان ازجمله اقداماتی برنامه ریزی شده در فوالد مبارکه است.

امیدواریم با تغییر نگاه های قبلی و رویکرد نوین در راستای تبدیل  شدن 
به یک شرکت دانشی، فوالد مبارکه اصفهان را به قطب نوآوری و فناوری 
کشور تبدیل کنیم و با ارتباط جامعه دانشگاهی با شرکت فوالد مبارکه 

بتوانیم تحوالت مؤثری را در کشور رقم بزنیم.
هدف گذاری جدید فوالد مبارکه دیگر سرمایه گذاری بر روی تجهیزات 
نیست، بلکه سرمایه گذاری بر نیروی انسانی و حوزه دانش بنیان است. 
این اتفاق در سطح شعار باقی نمانده و با ایجاد یک شبکه گسترده و 
ایجاد زیرساخت های الزم طی ۱۵ ماه گذشته در شرکت، پشتیبانی 
و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه در حال پیگیری است تا این 
زیست بوم به اهداف خود یعنی بالندگی ایران اسالمی، هرروز بیشتر از 

قبل نزدیک تر شود.

محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی:
 شرکت های دانش بنیان براساس نیاز صنعت و جامعه دست به 

تولید اختصاصی می زنند
 

دانشگاه ها دیگر تنها نهاد ملی علم نیستند و به زودی با ظهور پلتفرم ها 
که ارکان  شاهد فعالیت دانش شهرها به جای دانشگاه ها هستیم 

مختلفی را در برمی گیرند.
در دنیای امروز هوش مصنوعی جایگاه خاصی دارد و تمدن غرب در حال 
پیگیری این موضوع به صورت جدی است و علی رغم فقر در اخالق و 
معنویت، این تمدن به دنبال عرضه کردن خود به کشورهای دیگر است.

طی سال های گذشته فضای جدیدی در دانشگاه ها شکل  گرفته و 

دانشگاه های کالسیک تبدیل به دانشگاه اجتماعی یا مدرن شده اند، اما 
امروزه شرکت های فراملی جای دانشگاه های مدرن را گرفته اند و صنعت 

و دانشگاه نیز مجبور به حرکت کردن در این راستا شده اند.
دانشگاه ها امروزه شرکای جدیدی پیدا کرده اند و همچنین تصدی گری 

دولت ها در آن به حداقل یا صفر رسیده است.
در جهان امروز، امپراتورهای دانش بنیان در حوزه تجاری در حال تحت 
تأثیر قرار دادن حکمرانی در دنیا هستند. به طور مثال، گوگل یک شرکت 
که در حال تبیین معادالت جدید در دنیاست. در  فراملیتی است 
حقیقت این شرکت ها در حال پشت سر گذاشتن مرزها و عالوه بر این، در 

حال شکل دادن جغرافیای جدیدی در علم هستند.
در حال حاضر عمر دانشگاه های کالسیک پایان یافته و اطالعات در 
شبکه ها و جامعه شبکه ای موضوعیت پیدا کرده است؛ همچنین جنگ 

ترکیبی آغاز شده که در عرصه های مختلف در جریان است.
سیاست تولید دانش در حال تغییر به تقاضای دانش است، یعنی 
شرکت های دانش بنیان براساس نیاز صنعت و جامعه دست به تولید 
اختصاصی می زنند؛ بنابراین سند جدید تحول دانشگاه آزاد براساس 
همین رویکرد تنظیم شده است. قانون جهش تولید، امکانی را فراهم 
کرده تا دانشگاه آزاد اسالمی در پردیس های استانی خود، واحدهایی را 

در قالب پارک علم و فناوری ایجاد کند.
دانشگاه ها باید مکتب توسعه باشند و برای اداره کشور برنامه های 
که به زودی با ظهور پلتفرم ها شاهد فعالیت  تحولی و رشد ارائه کنند. چرا
دانش شهرها به جای دانشگاه ها هستیم که ارکان مختلفی را در بر 

می گیرند.
طبق آیات قرآن صنعت فوالد و پتروشیمی در خدمت مردم بوده و برای 
مردم تالش می کند. صنعت برای مردم است و به همین خاطر دانشگاه 

نیز به کمک صنعت می آید تا خدمت بیشتری به مردم ارائه دهد.

فرید نعیمی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد:
با تأسیس پارک علم و فناوری به دنبال افزایش ظرفیت نوآوری 

در سطح ملی هستیم
 

با تأسیس پارک علم و فناوری به دنبال افزایش ظرفیت نوآوری در سطح 
ملی هستیم و امیدواریم مسیر نوآوری در دانشگاه را از پارک علم و فناوری 

تا رسیدن به دانش شهر پیش ببریم.
طبق بیانات رهبر معظم انقالب و روندهای علمی دنیا باید با علم به ثروت 
برسیم که یکی از چرخش های تحول آفرین در این زمینه حرکت به سمت 

پژوهش های اثرگذار است.
عامل رشد اقتصادی در بلندمدت، سرمایه گذاری در پژوهش است 
که موجب افزایش ظرفیت خالقیت می شود. همچنین آموزش ها و 
پژوهش ها باید با بازار و نیازهای جامعه و صنعت ارتباط پیدا کنند که در 
این راستا دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد با تأسیس پارک علم و فناوری با 

کمک صنایع به دنبال این موضوع است.
ظرفیت ایجادشده در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، 
۵۸ واحد و شرکت فناور است و برای این شرکت ها عالوه بر فضای کار 
کی، زیرساخت های خوبی فراهم شده که البته این حرکت به سمت  اشترا

تشکیل یک دانش شهر خواهد بود.
در چشم انداز موجود دانشگاه آزاد اسالمی هفت محور توسعه وجود 
دارد که دانش شهر به عنوان یکی از زیست بوم های این مجموعه در نظر 
گرفته شده است. این پارک مبتنی بر اقتصاد خصوصی راه اندازی شده و 
شرکت های زیادی ازجمله فوالد مبارکه، پاالیشگاه نفت سپاهان و شرکت 

مشعل پویا پاالیشگاه و... در آن فعال هستند.

در مراسم افتتاح پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد با مشارکت فوالد مبارکه عنوان شد؛

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن، سفیران کشورهای اسالمی 
و شرکت کنندگان در مسابقات قرآن:

سیدرضامرتضوی
استانداراصفهان

محمدیاسرطیبنیا
مدیرعاملفوالدمبارکه

سیامکشجاعی،مدیرکیفیتوتعالیسازمانی

محمدمهدیطهرانچی
رئیسدانشگاهآزاداسالمی

فریدنعیمی
رئیسدانشگاهآزاداسالمیواحدنجفآباد

ثبت رکورد جدید حمل ماهانه کالف خام در نورد سرد
رئیس واحد بسته بندی و ارسال نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه از ثبت رکورد جدید حمل ماهانه کالف 

خام )آنیل نشده( در بهمن ماه سال جاری خبر داد.
 سعید جمشیدیان رکورد جدید را به میزان ۳۳۸۳۳ تن اعالم و اظهار 
کرد: رکورد قبلی این واحد مربوط به آذرماه سال ۱۳۹7 و به میزان ۳۳2۱۸ 

تن بوده است.
در همین زمینه مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی تحقق این دستاورد 
را به خانواده بزرگ فوالد مبارکه تبریک گفت و افزود: این مهم در سایه 
لطف و عنایت پروردگار و همت، تالش و همدلی همکاران گرامی در 
واحدهای بسته بندی و ارسال و برنامه ریزی و کنترل حمل و همچنین 

با حمایت های مدیریت ناحیه نورد سرد به دست آمده است.
ع ادامه داد: مشتری عمده کالف های خام، شرکت های  محسن زار
ورق خودرو و تاراز هستند؛ ازاین رو کالف های تولیدشده در واحد 
تاندم میل ناحیه نورد سرد به انبار کالف های فروش به منظور ارسال به 

مبادی یادشده انتقال می یابند.
مجید فخاری رئیس واحد برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت نیز 
خاطرنشان کرد: کامیون های حمل کالف توسط واحد برنامه ریزی به 

نقاط بارگیری کالف خام هدایت شده و پس از بارگیری توسط همکاران 
واحد بسته بندی و توزین وزن برای مشتری ارسال می گردند.

کید کرد: تالش تمامی همکاران این واحد بر این است که با تولید  وی تأ

کثری طبق برنامه ها و اهداف شرکت، محصوالت موردنیاز  و ارسال حدا
شرکت های تاراز و خودروسازان را تأمین کنند و ارزش افزوده بیشتری 

برای سازمان ایجاد نمایند.
 تـالش تمامـی همـکاران ایـن واحـد بـر ایـن 
کثـری طبـق  اسـت کـه بـا تولیـد و ارسـال حدا
برنامه هـا و اهـداف شـرکت، محصـوالت 
موردنیـاز شـرکت های تـاراز و خودروسـازان 
را تأمیـن کننـد و ارزش افـزوده بیشـتری بـرای 

سـازمان ایجـاد نماینـد
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گذاریدرشهرکهایصنعتیکشور ۲۰هزارهکتارزمینآمادهوا
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از بازپس گیری ۵۰۰ هکتار زمین صنعتی در کشور و 

گذاری به سرمایه گذاران و صنعتگران در سراسر کشور خبر داد. همچنین از آماده   سازی بیش از ۲۰ هزار هکتار زمین صنعتی برای وا

واردات۷۰۰مگاواتیبرقازکشورهایهمسایه
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات برق وارد می شود. ما با تمام کشورهایی که مرز 

زمینی داریم، قرارداد تبادل انرژی داریم.

 خـبــــــــــــــــــر     خـبــــــــــــــــــر    

خبـــــــــــــــــــر کوتاه

محسناستکی،مدیرمحصوالتسردناحیهنوردسرد

کبری،رئیسواحدتاندممیلنوردسرد مرتضیا

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
به همراه محمود گودرزی، مدیرعامل بورس اوراق 
بهادار و جمعی از کارشناسان این حوزه، روز شنبه 
سی ام بهمن ماه ضمن حضور در فوالد مبارکه و دیدار با مدیرعامل 
و جمعی از معاونان و مدیران این شرکت از خطوط تولید این شرکت 

بازدید کردند.
وی در مصاحبه با خبرنگار فوالد گفت: امروز فرصتی ارزشمند دست داد 
تا ضمن بازدید از فوالد مبارکه با فعالیت ها و دستاوردهای کارکنان این 

شرکت آشنا شویم.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: فوالد مبارکه یکی از 
بزرگ ترین مجموعه های صنعتی کشور است و این افتخار را داریم که 

سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار معامله می شود.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه با تولید 2.۵ میلیون تن فعالیت خود را آغاز 
کرده و از سال ۱۳۸۵ نیز وارد بورس اوراق بهادار شده و در طول این سال ها 
از رشد فزاینده ای برخوردار بوده است، گفت: امروز شاهد این هستیم که 
تولید این شرکت تا پایان سال از 7 میلیون تن فراتر خواهد رفت و امیدواریم 

این روند همچنان ادامه یابد.
 عشقی با اشاره به روند روبه رشد سوددهی فوالد مبارکه طی سال های 
اخیر افزود: پروژه های در دست اقدام فوالد مبارکه، عالوه بر کمک به 
توسعه صنعت فوالد کشور، می تواند برای سهام داران و ذی نفعان این 
شرکت نیز مؤثر باشد؛ ازاین رو هدف ما در سازمان بورس این است که 
به تأمین مالی و افزایش سرمایه شرکت هایی نظیر فوالد مبارکه و اجرای 
طرح های توسعه آن ها کمک کنیم؛ افزایش سرمایه ای که به رشد تولید 
و رونق اقتصادی و همچنین افزایش سود برای ذی نفعان شرکت ها 

منجر می شود.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران:
کمیت شرکتی بسیار خوبی برخوردار  شرکت فوالد مبارکه از حا

است

 در همین زمینه، محمود گودرزی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار 
نیز گفت: هدف از چنین بازدیدهایی بیش از هرچیز آشنایی مسئوالن 

که فوالد  بازار سرمایه با شرکت ها و محصوالت تولیدی آن هاست. ازآنجا
مبارکه نقش بسیار مهمی در ارزآوری کشور عزیزمان دارد، مهم است که 
برای سیاست گذاری اقتصادی در عرصه کالن این شرکت با حساسیت 

زیاد تصمیم گیری شود.
کمیت شرکتی بسیار خوبی   وی بابیان اینکه شرکت فوالد مبارکه از حا
کید کرد که سیاست گذاری ها باید به گونه ای  برخوردار است، بر این نکته تأ
باشد که روند پایدار درآمد و سودآوری شرکت برای توسعه های آتی حفظ 
گردد. امیدواریم با تالش و اراده تیم مدیریت و کارکنان این شرکت، در 
آینده نیز شاهد سرافرازی و سربلندی بیش ازپیش فوالد مبارکه در بازار 

سرمایه و صنعت فوالد کشور باشیم.

 مدیرعامل فوالد مبارکه:
حفظ سودآوری سهام داران فوالد مبارکه با سرمایه گذاری های 

ارزشمند در حوزه های دانشی و تولید محصوالت جدید

کی است محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه  این گزارش حا
نیز ضمن ابراز خرسـندی از حضور مسـئوالن عالی رتبه سـازمان بورس 
اوراق بهـادار در فـوالد مبارکـه، به روند روبه رشـد شـرکت فـوالد مبارکه از 
کید کرد: این شـرکت به ویژه طی دو سال اخیر،  کنون اشـاره و تأ ابتدا تا
پروژه های توسعه ای بسیار ارزشـمندی جهت تکمیل زنجیره و ایجاد 

ارزش افزوده بیشـتر برای ذی نفعان تعریف کرده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: تفـاوت فـوالد مبارکـه بـا سـایر شـرکت های فعـال 
کـه در باالدسـت و پایین دسـت  در زنجیـره فـوالد کشـور ایـن اسـت 
شـرکت فوالد مبارکه زنجیره ای کامل، از سـنگ تا رنـگ، به صورت یک 
مجتمع ایجـاد شـده و اخیـراً با همـکاری سـایر شـرکت های گـروه فوالد 
مبارکـه، ایـن زنجیـره در حـال کامل تـر شـدن اسـت. همچنیـن شـاهد 
این هسـتیم که هرچه این زنجیره کامل تر و به روزتر شـده ارزش افزوده 
متفاوتی نسـبت به سـایر فعاالن ایـن عرصه در کشـور در ایـن مجموعه 

به بـار نشسـته اسـت.
کـرد: جهـت حفـظ و تـداوم ایـن سـودآوری بـرای  طیب نیـا تصریـح 
سـهام داران، فـوالد مبارکـه سـرمایه گذاری های بسـیار ارزشـمندی 
کـرده و تولیـد محصـوالت  در حـوزه دانشـی ایـن صنعـت تعریـف 

کار قـرار داده اسـت.  بـا ارزش افـزوده بسـیار بیشـتری را در دسـتور 
ارزش افزوده برخی از محصوالِت در حال تولید در فوالد مبارکه نسـبت 
به محصـوالت میانـی بیـش از دو برابر اسـت. محصـوالت دانشـی نظیر 
فوالدهای الکتریکی، محصوالت حوزه تولید لوله های انتقال سیاالت 
 )Stainless Steel( و نفت و گاز محیط ترش، محصوالت فوالد زنگ نزن
کـه چندیـن گریـد آن هـا به تازگـی در فـوالد مبارکـه و بخش هایـی از گروه 

تولیـد شـده از ایـن جملـه اسـت.
کـرد: فـوالد مبارکـه همچنیـن اجـرای پروژه هـای  وی خاطرنشـان 
گـرم و سـرد،  توسـعه ای بسـیار اثربخـش نیروگاهـی و خطـوط نـورد 
سـرمایه گذاری در میادیـن گازی و نیروگاهـی را آغـاز کـرده تـا بتوانـد 
همچنـان تفـاوت خـود بـا سـایر شـرکت ها را به عنـوان پیشـران صنعـت 

فـوالد کشـور حفـظ کنـد و در توسـعه اقتصـادی مؤثـر باشـد.
بـه گفتـه مدیرعامـل فـوالد مبارکـه بـا تشـدید رقابـت در عرصـه تولیـد 
طـی سـال های آتـی، شـرکت هایی کـه وارد ایـن عرصـه خواهنـد شـد، 
تولیـد فوالدهـای روتیـن و تجـاری را انجـام خواهنـد داد و فـوالد مبارکه 
به عنـوان پیشـتاز در ایـن عرصـه، تمامـی تـوان خـود را بـر روی تولیـد 
کثری انـواع فوالدهای خاص متمرکز خواهد کـرد؛ محصوالتی که  حدا
اطالع سـهام داران و عموم جامعه از اهمیت و سـودآوری آن ها، به طور 

طبیعـی، بـه جذابیـت سـهم ایـن شـرکت منجـر خواهـد شـد.
طیب نیـا در بخـش پایانـی سـخنان خـود بـه رونـد روبه رشـد سـرمایه و 
ارزش سهام فوالد مبارکه اشاره و تصریح کرد: این شرکت در اسفندماه 
سـال ۱۳۸۵ بـا ۱۵ هـزار و ۸00 میلیـارد ریـال وارد بازار سـرمایه کشـور شـد 
کـه تولیـد ایـن شـرکت بـه 7 میلیـون  و طـی ایـن سـال ها، همچنـان 
تـن رسـیده، سـرمایه آن نیـز تـا ۵۳0 هـزار میلیـارد ریـال افزایـش  یافتـه و 
خوشـبختانه در ادامـه ایـن رونـد روبه رشـد تـا پایـان سـال، تولیـد گـروه 
فوالد مبارکـه از ۱0 میلیون تـن فراتر خواهد رفـت و در حوزه بازار سـرمایه 
نیز با افزایش سـرمایه جدید، سـرمایه شـرکت بـه ۸00 هزار میلیـارد ریال 
خواهد رسید؛ بنابراین ذی نفعان و سهام داران فوالد مبارکه اطمینان 
خاطر داشـته باشـند، که با اجرایی شـدن طرح های توسـعه در دست 
اقـدام و تولید انبـوه محصوالت جدید، شـاهد سـوددهی قابل توجهی 
بـرای سـهام داران و ذی نفعـان شـرکت و درنهایـت بـرای اقتصـاد کشـور 

خواهیـم بـود.

رشد تولید، رونق اقتصادی و افزایش سود
 برای ذی نفعان با افزایش سرمایه فوالد مبارکه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد:

شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان یکی از بزرگ ترین 
واحدهای صنعتی ایران در تاریخ 1369/12/28 
به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت اصفهان 
به ثبت رسید و طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
خ 1383/۰2/21 شرکت از سهامی خاص به عام تبدیل و در  مور
تاریخ 1385/12/۰7 به عنوان چهارصد و سی و پنجمین شرکت 

پذیرفته شده در فهرست شرکت های بورسی درج گردید.
در متن حاضر که به همت امور سهام و مجامع فوالد مبارکه تهیه شده 
است، قصد داریم شما خوانندگان محترم را با دستاوردهای فوالد مبارکه 

در این عرصه آشنا کنیم. با ما همراه باشید.
شــرکت در بدو راه انــدازی در ســال ۱۳7۱ ظرفیت اســمی 2.4 میلیون 
تنــی را جهــت تأمیــن محصــوالت فــوالدی کشــور هــدف قــرار داد 
کنــون بــه همــت کارکنــان شــرکت مجتمــع فــوالد ســبا ایــن  کــه هم ا

ــت. ــیده اس ــن رس ــون ت ــه ۸.۸ میلی ــت ب ظرفی
سرمایه شرکت در بدو ورود شرکت در بورس ۱۵,۸00 میلیارد ریال بود که 
ح های توسعه به ۵۳0،000 میلیارد  طی سالیان گذشته و با اجرای طر
ریال رسیده است و شرکت در سال جاری برنامه افزایش سرمایه ۵0.۹4 
درصدی از محل سود انباشته )بزرگ ترین افزایش سرمایه تاریخ بورس 
از محل سود انباشته( در دست اجرا دارد تا شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
شرکتی پیشرو در صنعت کشور و بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه هم چنان 

روند رو به رشد جهت اعتالی صنعت ادامه دهد.
از ابتدای حضور شرکت در بورس اوراق بهادار به منظور پیشبرد توسعه ها و 
افزایش ظرفیت ها، افزایش سرمایه ها به شرح ذیل صورت پذیرفته است.
با انجام این افزایش سرمایه ها حجم تولیدات شرکت روند روبه رشدی 
داشته است. درواقع تصمیمات شرکت در خصوص جلوگیری از خروج 
منابع از شرکت، منجر به افزایش ظرفیت تولید فوالد در کشور و جلوگیری 

از خروج ارز به منظور واردات محصوالت فوالدی شده است.
شایان ذکر است در فرایند خصوصی سازی، سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان سهام دار دولتی فوالد مبارکه 
گذار کرد؛ به نحوی که از ۱00 درصد مالکیت  سهام خود را به تدریج وا
کنون صاحب تنها ۱7 درصد سهام شرکت  سهام در سال ۱۳۸۵ هم ا
است و سهام شرکت عمدتًا به سهام داران عدالت و بازنشستگان تأمین 
اجتماعی و بازنشستگی کشوری و .... تعلق دارد. این امر نشان دهنده 
این است که بیشتر قشر متوسط و بازنشسته کشور از سودآوری فوالد 

بهره مند می شوند.
شرکت فوالد مبارکه از ابتدای ورود به بورس تا انتهای دوره مالی ۱400، 
مبلغ ۸۳۶،۸۶4 میلیارد ریال برای سهام داران سود ایجاد کرده و در 
تمامی سال های حضور در بازار سرمایه سود نقدی در مجامع تقسیم 

کرده است که نشان از ارزندگی سهام فوالد برای سهام داران دارد.

به بهانه سالروز پذیرش نماد »فوالد« در بورس اوراق بهادار تهران؛

از سودآوری »فوالد« قشر متوسط و بازنشسته کشور بیشتر بهره مند می شوند

سرمایه قدیم
یال( تعداد سهام )میلیارد ر سال

سرمایه جدید 
یال( )میلیارد ر

درصد کل 
افزایش سرمایه

درصد از محل
 آورده نقدی

مبلغ از محل انباشته 
یال( )میلیارد ر

ح شر

1389

1391

1392

1393

1397

1398

1399

1401

25,800,000,000

36,000,000,000

50,000,000,000

75,000,000,000

130,000,000,000

209,000,000,000

293,000,000,000

530,000,000,000

15,800

25,800

36,000

50,000

75,000

130,000

209,000

293,000

25,800

36,000

50,000

75,000

130,000

209,000

293,000

570,000

%63.29

%39.53

%38.89

%50.00

%73.33

%60.77

%40.19

%80.88

%50.00

%16.28

%34.72

%40.00

%0

%0

%0

%0

2,100

6,000

1,500

5,000

55,000

79,000

84,000

237,000

ج سرمایه ای ح توسعه فوالد مبارکه- جبران مخار تکمیل طر

اصالح ساختار مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر )فوالد هرمزگان جنوب(

- اصالح ساختار مالی ج انجام شده بابت مشارکت صورت گرفته در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر جبران مخار

ج سرمایه ای - جبران مخار ح توسعه کنسانتره و گندله سازی سنگان- مشارکت در افزایش سرمایه گل گهر اجرا و تکمیل طر

اصالح ساختار مالی - تقویت سرمایه درگردش

ح های توسعه ای  ج سرمایه ای انجام شده بابت تکمیل طر تأمین سرمایه در گردش به منظور تأمین الکترود مورد نیاز شرکت- جبران مخار

- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

ح های توسعه ای شرکت )نورد گرم 2( - مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر تکمیل طر

مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

روز دوشنبه یکم اسفندماه سال 1۴۰1 حماسه آفرینان 
خط تاندم میل مداوم نورد سرد فوالد مبارکه توانستند برای 
دومین بار پیاپی باالتر از ظرفیت اسمی خط، به ثبت رکوردی 

تاریخی دست یابند.
محسن استکی، مدیر محصوالت سرد ناحیه نورد سرد، در پی 
کسب این رکورد غرورآفرین اظهار کرد: اهمیت ثبت این رکورد در 
این است که هیچ گونه توسعه ای در این خط انجام نشده و این 

امر شرایط تولید و رکوردشکنی را سخت تر کرده بود.
کرد: علی رغم همه محدودیت ها، برنامه ریزی  وی تصریح 
دقیق، مدیریت متفاوت در بهره برداری و تالش مضاعف کارکنان 
خط تاندم میل مداوم نورد سرد برای جبران همه کاستی ها به 
بار نشست و تولید ۶00۶ تن کالف خام سرد در یک روز در دفتر 

افتخارات نورد سرد ثبت شد.
مدیر محصوالت سرد خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط ویژه خط 
تاندم میل، برای دست یابی به چنین تولیدی الزم است برای 
همه لحظات برنامه ریزی، کنترل و نظارت وجود داشته باشد 

که خوشبختانه با این اقدامات نتیجه موردنظر حاصل گردید.
استکی در ادامه عنوان کرد: با عنایت به روند روبه رشد و رکوردهای 
چندماهه اخیر خط تاندم از نظر کمی و کیفی، به یاری خداوند 
در ادامه کار نیز شاهد موفقیت های دیگری نیز در این خط 

خواهیم بود.
وی در پایان از حمایت های مدیریت ارشد سازمان و تمامی 
واحدهای پشتیبانی و جنبی، کارگاه غلتک، واحد برنامه ریزی 
تولید، مدیریت انبارها و گروه تخصصی و دفتر فنی تعمیرات و 

تولید تشکر کرد.
تولید باالتر از ظرفیت اسمی برای دومین بار پیاپی در 

سال جاری
کبری، رئیس واحد تاندم میل نورد سرد نیز در این باره  مرتضی ا
گفت: شکستن رکورد قبلی که حدود سی روز پیش، پس از ۱۱ سال 
ثبت شده بود در این خط به معنی واقعی کارستانی بود که در 
میدان عمل به دست همکاران این بخش و یاری سایر واحدهای 
مرتبط با تولید ۶00۶ تن کالف خام سرد به بار نشست. این در 
حالی است که رکورد قبلی خط تاندم میل مداوم به میزان ۵۹4۸ 
تن و مربوط به 2۵ دی ماه سال جاری بوده است. ضمن اینکه 
در ماه های جاری رکورد شیفت های بدون توقف و رکورد تولید 
بر ساعت خط و همچنین باالترین میزان کیفیت تاندم میل در 

سال های اخیر نیز محقق شده بود.
وی ظرفیت اسمی روزانه این خط را به طور متوسط حدود 4 هزار 
و ۳00 تن اعالم و عنوان کرد: این رکوردها حاصل فعالیت های 
گون در تمام گروه های کاری بوده است؛ فعالیت هایی نظیر  گونا
برنامه ریزی و اجرای منظم تعمیرات و استانداردها، افزایش 
آماده به کاری تجهیزات، بازرسی های دقیق و مداوم و پیگیری 
مستمر پارامترهای تأثیرگذار بر تولید که با همت و همدلی تمامی 

کارکنان تولید و تعمیرات محقق گردیده است.
رئیس واحد تاندم میل نورد سرد اظهار امیدواری کرد همان طور 
که رکورد روزانه پس از یک ماه مجددًا محقق شد، در آینده نیز این 

افتخارآفرینی تداوم داشته باشد.
کبری در خاتمه از حمایت صمیمانه مدیر نورد سرد، مدیر  ا
محصوالت سرد، واحد بسته بندی و انبار، کارگاه غلتک نورد سرد، 
واحد برنامه ریزی تولید نورد سرد، گروه های تخصصی و دفاتر فنی 

تولید و تعمیرات نورد سرد قدردانی کرد.

رکورد شکنی در خط

 تاندم میل مداوم نورد سرد فوالد مبارکه 

برای دومین بار در سال جاری

با انجام این افزایش سرمایه ها حجم تولیدات 
شرکت روند روبه رشدی داشته است. درواقع 
تصمیمات شرکت در خصوص جلوگیری از خروج 
منابع از شرکت، منجر به افزایش ظرفیت تولید فوالد 
در کشور و جلوگیری از خروج ارز به منظور واردات 

محصوالت فوالدی شده است

مجیدعشقی
رئیسسازمانبورسواوراقبهادار

محمودگودرزی
مدیرعاملشرکتبورساوراقبهادار

محمدیاسرطیبنیا
مدیرعاملفوالدمبارکه
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ایرانبیشترینرشدتولیدفوالددرجهانرابعداز
مالزیازآنخودکرد

پایشاصلیطرحهاپسازتأمینمالی،موضوعنیروی
انسانیاست

محمدصادق چیت ساز، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنفی آهن و 
فوالد تهران گفت: ایران بعد از مالزی، بیشترین رشد تولید فوالد را 
در سال ۲۰۲۲ داشته است. ایران، هند، اندونزی، مالزی، عربستان، 
کستان، آرژانتین، الجزایر و امارات کشورهایی هستند که  بلژیک، پا
تولید فوالد آن ها در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سال ۲۰۲۱ رشد داشته 
کستان  است که بیشترین رشد تولید در این سال با ۱۰.9درصد به پا
اختصاص یافته و پس از آن مالزی و ایران قرار دارند.

وجیه اهلل جعفری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری برای ایجاد 
اشتغال پایدار سربازان وظیفه از طریق آموزش های مهارتی ضمن بیان 
این مطلب گفت: ایمیدرو، توسعه اشتغال را به عنوان یکی از برنامه های 
خود دنبال می کند و تأمین نیروی متخصص یکی از ضرورت های بعد 
از بهره برداری هر طرح است. ظرفیت نیروی انسانی کشور باالست و 
باید قواعد و ظرفیت هر منطقه را شناسایی کنیم. در این تفاهم نامه که 
پایلوت استانی است و قابلیت اجرایی دارد، این مسیر دنبال می شود.

خـبــــــــــــــــــر    
خبر بین الملل

زمین لرزه مهیب دو هفته قبل مناطق جنوبی و شرقی 
ترکیه را کاماًل ویران کرد و به دنبال آن آتش سوزی سنگینی در 
گونی کانتینرها به  بندر مهم اسکندرون رخ داد که ناشی از واژ
دلیل زلزله بود. تحلیلگران معتقدند صنعت فوالد دنیا نیز اثرات 
کرد. در ادامه برخی از  این زمین لرزه را احساس خواهد 

مهم ترین جنبه های این امر بررسی خواهد شد.
تولید: ترکیه هشتمین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان با حدود 
کشور  که در یک  کشور  ۳۵ میلیون تن در سال است. این 
اروپایی-آسیایی به شمار می آید، در بخش بزرگی از قرن اخیر 
بزرگ ترین واردکننده قراضه آهن در سطح جهان بوده است. طبق 
گزارش ها، کارخانه ها در مناطق زلزله زده ممکن است برای حدود 
یک ماه تعطیل بمانند، زیرا منبع تأمین مواد اولیه و تدارکات 
آن همچنان مختل است. در دسترس بودن گاز هم موضوعی 
گرچه کارخانه ها آسیب  است که احتمااًل بر تولید تأثیر می گذارد. ا
زیادی ندیده اند، تولیدکنندگان و کارگران برای نجات هم وطنان 
خود رفته اند و انتظار نمی رود که به زودی بازگردند. فوالدسازان 
بزرگ در مناطق آسیب دیده بیش از ۳0 درصد فوالد ترکیه را تولید 
می کنند، اما انتظار می رود کارخانه های دیگر مناطق این کشور 
که کارخانه ها به هرحال از  تقاضا را در این دوره تأمین کنند. ازآنجا
تمام ظرفیت خود استفاده نمی کردند، می توانند در صورت لزوم 

تولید را افزایش دهند.
صادرات: ترکیه در سال 2022 بیش از ۱4.۵ میلیون تن محصول 
فوالدی تمام شده صادر کرد که شامل ۸ میلیون تن مقاطع و ۶ 
میلیون تن محصوالت ورق است. در کل نسبت به ۱۹ میلیون 
تن در سال 202۱، 24 درصد کاهش داشته؛ در نتیجه، تولید 
فوالد خام ۱2 درصد در سال کاهش یافته است. پایانه های بندر 
اسکندرون آسیب دیده اند و می توانند در کوتاه مدت بر صادرات 
تأثیر بگذارند. از سوی دیگر، دولت که نیاز به درآمدی برای تأمین 
مالی بازسازی های پس از زلزله دارد، ممکن است کارخانه ها 
را تشویق به صادرات اقالم غیربحرانی کند و برای همین کار 
نیز مشوق هایی ارائه دهد. دولت به نوبه خود ممکن است 
صادرات فوالد، به ویژه میلگرد و سایر محصوالت مورداستفاده 
در ساخت وساز و زیرساخت ها را نیز محدود کند تا اطمینان 
حاصل کند که در صورت نیاز برای بازسازی، از منابع داخلی کافی 

برخوردار است.
گر کارخانه ها از یک سو شروع به صادرات  موانع تعرفه ای: ا
تهاجمی کنند، از سوی دیگر باید این موانع واردات برطرف 
شود تا حجم مناسبی از بیلت های با قیمت پایین تر برای تولید 
کنون از ظرفیت های تولید  که تا فوالد داخلی وارد شود. ازآنجا
میلگرد به طور کامل استفاده نشده است، کارخانه ها در ترکیه 
گهانی میلگرد  برای افزایش تولید برای پاسخ گویی به تقاضای نا
که  ح می شود  کنون این سؤال مطر پتانسیل الزم را دارند. ا
کارخانه ها با چه سرعتی به مواد اولیه ای چون بیلت یا قراضه با 
قیمت های مناسب دسترسی خواهند داشت تا تولید خود را به 
سرعت در کوتاه مدت افزایش دهند. چنین سناریویی ممکن 
است کاهش تعرفه واردات 24 درصدی بیلت را برای خرید 
آسان تر از مناطقی چون آسیا، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس 

و بخش هایی از آفریقا تضمین کند.
قیمت : ترکیه بزرگ ترین واردکننده قراضه آهن، و صادرکننده 
کلیدی ورق های فوالدی با ارزش افزوده به اروپاست؛ ازاین رو 
سؤالی در مورد تأثیر بر قیمت های هر دو بخش مطرح می شود. 
گزارش ها 2 تا 4 هزار بلوک آپارتمان جدا از خانه ها و  طبق 
ساختمان های دیگر فروریخته اند و این ها نیاز به بازسازی دارند 
گر  که به مقدار زیادی فوالد ساختمانی نیاز دارد. بنابراین، حتی ا
قیمت های قراضه و محصوالت فوالدی تمام شده در کوتاه مدت 
کاهش پیدا کند که این طور هم نبوده، قیمت ها در نهایت روندی 
صعودی خواهند داشت، زیرا تقاضای ترکیه بیش از این افزایش 

خواهد یافت.
منبع: پایگاه خبری فوالد ایران

روسیه با افزایش صادرات فوالد به هند، با کنار زدن ژاپن 
به نخستین صادرکننده فوالد به هندوستان تبدیل شد.

به گزارش دنیای معدن از رویترز، داده های دولتی گردآوری شده 
نشان می دهد که واردات فوالد روسیه به هند طی ۱0 ماه اول سال 
مالی جاری که از آوریل 2022 )فروردین ۱40۱( آغاز شد به باالترین 

حد در هشت سال گذشته رسیده است.
براســاس این داده ها، هند دومین تولیدکننده بزرگ فوالد خام 
جهان، بین آوریل تا ژانویه 2۸۱ هزار تن فوالد از روسیه وارد کرده 

است که تقریبًا پنج برابر بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
افزایش واردات نتیجه تغییر در جریان تجارت فوالد روسیه به آسیا 
پس از اعمال تحریم های غرب علیه روسیه پس از تهاجم روسیه به 

اوکراین در سال گذشته است.
داده هــا نشــان می دهــد مســکو چهارمیــن تأمین کننــده بــزرگ 
فوالد به هنــد در دوره آوریل تا ژانویــه بود و برای اولین بار از ســال 
مالــی ۱7/20۱۶ به عنوان یکــی از پنج صادرکننده نخســت فوالد 
به این کشــور ظاهر شــد. حدود 72 درصد از محموله های فوالد 

ارسال شده از مسکو به هند، کالف و نوار نورد گرم )HRC( بود.
براساس این اطالعات، روســیه برای اولین بار در حداقل هشت 
سال گذشته، جای ژاپن را به عنوان نخستین تأمین کننده بزرگ 

نوار نورد گرم به هند گرفته است.

پس لرزه های زلزله ترکیه 

در بازار جهانی فوالد

واردات فوالد هند از روسیه به بیشترین 

میزان در 8 سال گذشته رسید

با نصب، راه اندازی و بهره برداری از ترانسفرکار دوم کوره پاتیلی شماره 5 فوالد مبارکه؛

رئیس و اعضای شورای اسالمی  شهر اصفهان، 
ضمن حضور در فوالد مبارکه، از خطوط تولید 
این شرکت بازدید کردند و در جلسه ای با حضور 
مدیرعامل و معاونان این شرکت، راهکارهای تقویت صنعت و توسعه 

شهری را موردبررسی قرار دادند.
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسالمی اصفهان که به همراه جمعی از  
اعضای کمیسیون ها و کارشناسان این شورا از فوالد مبارکه بازدید می کرد 
گفت: پیش از هر چیز، پیشرفت های عظیمی را که در فوالد مبارکه به 
دست آمده است به مردم ایران تبریک می گویم؛ شرکتی که بعد از انقالب 
اسالمی ساخته شده و به دستاوردهای بزرگی دست یافته است و کارکنان 
این شرکت توانسته اند با پیشرفت های بزرگی که به دست آورده اند، این 
کارخانه را در حد استانداردهای جهانی ارتقا بخشند و ارزش افزوده زیادی 

برای عموم مردم ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: با وجود این کارخانه، بسیاری از صنایع که ورق خود را از 

فوالد مبارکه تأمین می کنند از واردات بی نیاز شده اند.
نورصالحی در تشریح اهداف این بازدید گفت: امروز توفیق حاصل شد که 
به همراه سایر همکاران از این دستاورد ارزشمند انقالب بازدید کنیم و از 

نزدیک عملکرد کارکنان این شرکت را مشاهده نماییم.
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: به همه کارکنان و مدیران 
این شرکت تبریک می گویم که این توفیق را دارند تا از طریق تولید و 
عرضه محصوالت این شرکت به بازار به صنعت و جامعه اسالمی ایران 

خدمت کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مناسبت های کاری که بین فوالد مبارکه 
و مسئولین استان اصفهان و به طور مشخص، شورای اسالمی شهر 
اصفهان موجود است، الزم بود در خصوص همکاری های دوجانبه 
گفت وگو و تبادل نظر کنیم تا از این طریق بتوانیم به خیل عظیم آن 
کن شهر اصفهان هستند، خدمات  دسته از کارکنان فوالد مبارکه که سا

ارزنده تری ارائه کنیم.
نور صالحی ادامه داد: خوشبختانه در جلسه امروز، این راهکارها با حضور 
مدیرعامل، معاونان و برخی مدیران این شرکت موردبررسی و تبادل نظر 
قرار گرفت؛ همکاری هایی که می تواند با مشارکت مدیریت شهری 
اصفهان به شکل فزاینده و هدفمندتری ادامه یابد. به نظر می رسد 
می توان کارهایی انجام داد تا بازتاب آن ها ارزش افزوده بیشتری در شهر 

اصفهان و شرکت فوالد مبارکه داشته باشد.
وی گفـت: در همیـن راسـتا مقـرر شـد کارگروهـی بـا حضـور مسـئولین 
شـورای شـهر اصفهان و مدیران ذی ربط شـرکت فوالد مبارکه تشـکیل 
گـردد تـا مباحـث موردنظـر و آنچـه می توانـد در راسـتای مسـئولیت 

اجتماعـی فـوالد مبارکـه انجـام پذیـرد، پیگیـری و وارد فـاز اجـرا شـود.
به گفته رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان، با تحکیم تعامالت فوالد 
مبارکه و استان، شورای اسالمی شهر اصفهان می تواند در زمینه  تأمین 
مسکن کارکنان شرکت فوالد مبارکه در شهر اصفهان فرایند اجرایی شدن 

این رویکرد را تسهیل  کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دستاوردهای فوالد 
مبارکه برای کشور بسیار امیدوارکننده است که مردم باید از آن ها باخبر 

شوند.
او با بیان اینکه دشمنان در حال حاضر علیه ایران به شدت متحد و تجهیز 
شده اند، گفت: خوشبختانه به ُیمن وجود و عملکرد بسیاری از صنایع 

همچون فوالد مبارکه، تیرهای آن ها عمدتًا به سنگ می خورد.

مدیرعامل فوالد مبارکه:
مجموعه صنعت و مسئولین جامعه همه در یک مکتب فکری 

در حال تالش هستند

مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان دیدار با اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان، ضمن ارائه گزارش مبسوطی از دستاوردهای شرکت فوالد 
کید بر نقش صنعت فوالد در توسعه و رونق اقتصادی جامعه  مبارکه و با تأ
گفت: در حال حاضر فوالد مبارکه حدود ۳۵ درصد تولید کشور را بر عهده 
دارد و به واسطه عملکرد این شرکت، ایران در رنکینگ جهانی در رده 
دهم جهان قرار دارد. به جرئت می توان گفت صنعت فوالد در کشور 
ما، بعد از صنعت نفت، دومین صنعت مهم است و معتقدیم چنانچه 
سیاست گذاری ها در حوزه صنعت فوالد کشور به درستی برنامه ریزی و 

اجرا گردد ، این صنعت می تواند جایگزین صنعت نفت گردد.
وی از تکمیل زیرساخت هایی نظیر توسعه حمل ونقل ریلی و تأمین منابع 
انرژی و منابع معدنی به عنوان ضرورت های تکمیل زنجیره فوالد کشور و 
رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن نام برد و ادامه داد: خوشبختانه فوالد 
مبارکه با تغییر نگاه در مدیریت و راهبردهای خود تالش کرده در بسیاری 

از این موارد زیرساخت ها را تقویت کند.
گرچه پیش از این نیز برخی زیرساخت ها در مسیر  طیب نیا ادامه داد: ا
توسعه کشور تقویت شده اند، متأسفانه نبود نگاه صحیح به توسعه 
متوازن در شرایط فعلی باعث شده نتوانیم از تمامی ظرفیت های 

موجود،حداقل در بخش صنعت فوالد،  استفاده کنیم.
کید کرد: در سال ۱400 میزان بهره وری ظرفیت های  وی در همین زمینه تأ
موجود 7۵ درصد بوده و امسال به ۶۵ درصد کاهش یافته است و 
پیش بینی می شود در سال آینده این عدد به ۵0 درصد نیز تقلیل یابد. این 

در حالی است که کارخانجاِت در حال احداث به زودی وارد مدار خواهند 
شد و به دلیل نبود امکان بهره برداری از زیرساخت ها و عدم تأمین 
منابع و الزامات موردنیاز آن ها، پیش بینی  می شود میزان بهره برداری از 

ظرفیت ها در سطح کالن کشور همچنان کاهشی باشد.
کید بر اینکه خوشبختانه فوالد مبارکه  مدیرعامل فوالد مبارکه با تأ
کنون با ۹۹ درصد ظرفیت خود در حال کار است، در خصوص  هم ا
دالیل این موفقیت گفت: این بدان دلیل است که از سال های قبل 
سرمایه گذاری ها و پیش بینی های الزم در فوالد مبارکه انجام  شده و 
کنون به بار نشسته است. در حال حاضر فوالد مبارکه به عنوان تنها  هم ا
کارخانه کشور که زنجیره تولید در آن کامل است، می تواند با این میزان 
گر مشاهده می کنیم که  ظرفیت به فعالیت خود ادامه دهد. بنابراین ا
فوالد مبارکه همچنان سودده و پر خیروبرکت است به دلیل استفاده 

کثری از ظرفیت های ایجادشده در کارخانه است. حدا
طیب نیا از سرمایه گذاری و اقدامات فوالد مبارکه در توسعه ظرفیت حمل 
ریلی، جمع آوری تصفیه پساب های شهری و بازچرخانی آن ها در خطوط 
تولید شرکت به عنوان منبع آبی پایدار و البته با هدف استفاده بهینه از 
منابع آبی و کمک به بهبود فرایندهای زیست محیطی منطقه هم جوار 
شرکت و همچنین از حمایت های فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان 
و اعتماد به شرکت های سازنده داخلی جهت بومی سازی تجهیزات و 
اجرای پروژه ها، سرمایه گذاری فوالد مبارکه در احداث میدان های گازی 
جدید، احداث نیروگاه ۹00 مگاواتی داخلی در کنار نیروهای ۳00 مگاواتی 
موجود و سرمایه گذاری در احداث نیروگاه خورشیدی به عنوان بخشی از 
دستاوردهای تغییر نگاه مدیریت شرکت نام برد که باعث شده تولید و 

سوددهی در فوالد مبارکه همچنان پایدار باشد.
بنابر اظهارات مدیرعامل فوالد مبارکه اقدامات فوق که فقط بخشی از 
برنامه های اجراشده در فوالد مبارکه هستند، از عواملی به شمار می آید 
که تفاوت اساسی فوالد مبارکه با سایر صنایع را رقم زده و شرایطی 
فراهم کرده که شرکت بتواند با تمام ظرفیت کار کند و همچنان برای 
سهام داران و ذی نفعان و به طورکلی برای جامعه و کشور سودده باشد.
کید بر اینکه فوالد مبارکه توسعه متوازن را در دستور   طیب نیا با تأ
کار خود قرار داده است، ادامه داد: در حوزه محیط زیست نیز فوالد 
مبارکه بالغ بر یک میلیارد دالر سرمایه گذاری کرده و در راستای عمل 
به مسئولیت اجتماعی خود شرایطی فراهم کرده که میزان خروجی ها 
و درصد آالیندگی های شرکت کمتر از استاندارهای جهانی باشد و 

به صورت مستمر و برخط توسط آزمایشگاه معتمد قابل پایش است.
کنون کشور با شرایط سختی مواجه است و  طیب نیا خاطرنشان کرد: ا
مجموعه صنعت و مسئولین جامعه همه در یک مکتب فکری در حال 

تالش هستند؛ ازاین رو باید در تمامی زمینه ها رشد متوازن و تعالی را در 
دستور کار قرار دهیم.

 وی با بیان اینکه امروز ایران به معنای واقعی در قدرتمندترین شرایط 
خود به سر می برد، گفت: مشکلی که وجود دارد این است که نگاه ها 
باید در مسیر توسعه پایدار تغییر کند؛ همچنان که نگاه ها در فوالد 
گر تا دیروز در فوالد مبارکه نگاه بر این بود که صرفًا  مبارکه تغییر کرد. ا
گر بنا داشتیم که پیش  شرکت های توانمند به خدمت گرفته شوند و ا
از این توسعه ها را در مسیر تولید کمی پیش ببریم، امروز فوالد مبارکه 
بر این باور است که باید از شرکت های سازنده داخلی و دانش بنیان 
حمایت شود تا آن ها نیز به رشد و بالندگی برسند؛ رویکردی که باعث 
شده بیش از ۹0 درصد تجهیزات مورد نیاز این صنعت را با استفاده از 
ظرفیت همین شرکت های داخلی بومی سازی کنیم و از واردات در 
شرایط تحریم بی نیاز باشیم. امروز در فوالد مبارکه دیگر تمرکز بر تولید 
کّمی نیست و با سرمایه گذاری های هدفمند و پذیرش ریسک به سمت 
تولید محصوالت کیفی که ارزش افزوده بیشتری برای کشور به ارمغان 
می آورند گام برداشته ایم. به عنوان مثال، پیش ازاین با استفاده از 
همین تجهیزات، محصوالتی تولید می شد که ۳00 دالر ارزش داشتند، 
ولی امروز محصوالتی تولید می کنیم که بیشتر از ۶00 تا ۹00 دالر در بازار 
داخلی و جهانی ارزش داشته باشند. هدف گذاری فوالد مبارکه دیگر 
صرفًا رکوردزنی در تولید نیست. فوالد مبارکه درآمد ۱۵ میلیارد دالری 

و ایجاد دو هزار فرصت شغلی دانش بنیان را هدف گذاری کرده است.
که می تواند بین  مدیرعامل فوالد با تشریح نوع همکاری هایی 
گفت: به نظر می رسد سیاست گذاران و  مسئوالن شهرها باشد 
مسئوالن شهری نیز باید نوع نگاه خود را با سرعت و کیفیت بیشتری 
تغییر دهند؛ به عنوان مثال، می توان از ظرفیت خودروهای برقی برای 
ناوگان حمل ونقل شهری استفاده کرد تا در پی آن از هوای سالم تری 
برخوردار باشیم یا با توسعه فضاهای ورزشی که با فرهنگ و تمدن 

ایرانی اسالمی مناسبت دارند، جوانان را دریابیم.
به گزارش خبرنگار فوالد، همکاری هرچه بیشتر باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان با شهرداری های اصفهان جهت استعدادیابی و توسعه 
ورزش همگانی شهر اصفهان، ایجاد مزرعه محیط زیستی، تمرکز و 
توسعه بیشتر بر انرژی های خورشیدی و تجدیدپذیر، بازچرخانی هرچه 
بیشتر پساب ها و مساعدت در توسعه و به روزرسانی ناوگان حمل ونقل 
شهری و استفاده از ظرفیت های حمل ونقل برقی و احداث خانه های 
سبز از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود که از سوی رئیس 
ح شد و موردتوجه مدیرعامل فوالد  و اعضای شورای اسالمی مطر

مبارکه قرار گرفت.

به برکت عملکرد صنایعی همچون فوالد مبارکه تیر دشمنان به سنگ می خورد
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان در بازدید از فوالد مبارکه مطرح کرد:

اجرای  از  مبارکه  فوالد  فوالدسازی  توسعه  مدیر 
موفقیت آمیز پروژه نصب، راه اندازی و بهره برداری 
ترانسفرکار دوم کوره پاتیلی شماره 5 واحد فوالدسازی 

و امکان تولید روزانه حدود 35 ذوب در این بخش خبر داد.
محمدحسین خرمی با بیان اینکه طرح دوترانسفرکاره کردن کوره پاتیلی 
شماره ۵ فوالدسازی با هدف افزایش ظرفیت کوره پاتیلی به منظور 
افزایش ظرفیت تولید با حفظ کیفیت ذوب در دستور کار قرار گرفته بود 
و با موفقیت اجرا شد، گفت: در این طرح ابتدا جهت افزایش طول ریل 
ک برداری  قدیمی، عملیات اجرای فونداسیون و سازه بتنی با ابعاد خا

 ۱2×۶ متر و با عمق ۳ متر همراه با رفع معارض لوله های آب و فاضالب با 
ایجاد حفاظ بتنی انجام شد و در ادامه، عملیات آرماتوربندی و بتن ریزی 
سازه انجام گرفت و با پلیت گذاری طبق جزئیات اجرایی، مقدمات نصب 

ریل جدید فراهم گردید.
وی در ادامه اظهار کرد: در مرحله بعدی، ریل جدید به طول ۱۱ متر در 
انتهای ریل قدیم و ماشین ترانسفرکار جدید روی ریل نصب شد و با توجه 
به اینکه جهت بهره برداری از ترانسفرکار دوم الزم بود برنامه نویسی جدید 
 EIS و PLC،و اصالحات و تغییرات متعدد در برنامه های اتوماسیون
انجام گردد، این فعالیت ها توسط واحدهای کنترل پروسس با همکاری 

کارشناسان اتوماسیون متالوژی ثانویه و شرکت ایریسا صورت پذیرفت.
به گفته مدیر اجرای پروژه های فوالدسازی، این پروژه علی رغم سختِی 
اجرا، در مدت زمان 4۵ روز کاری اجرا شد و آماده بهره برداری گردید. 
که هم زمان دو پاتیل بر روی  گرفت  طراحی و اجرا به نحوی انجام 
ترانسفرکار مستقر می گردد و به صورت هم زمان از دو ایستگاه مجزا تزریق 
آرگون به هر دو پاتیل انجام می شود و اطالعات هر ذوب به شکل مستقل 
به الیه های باالتر ارسال می شود. در این راستا کوره پاتیلی ۵ در سیستم 
به صورت دو کوره مستقل مدل سازی گردیده و در نتیجه اجرای این 
طرح، ظرفیت کوره پاتیلی ۵ حدود دو برابر افزایش یافته و امکان تولید 

حدود ۳۵ ذوب روزانه فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: طرح اولیه این پروژه که از طرف مدیریت متالوژی 

ثانویه ارائه و توسط واحد توسعه فوالدسازی با حداقل هزینه اجرا شد 
و مورد بهره برداری قرار گرفت، در ردیف کم هزینه ترین و پربازده ترین 

پروژه های انجام شده در فوالد مبارکه است.
گی های این پروژه می توان به کنترل هر  خرمی اظهار داشت: از ویژ
دو ترانسفرکار با پانل کنترلی مجزا توسط دو اپراتور، سیستم کنترل و 
مانیتورینگ مجزا برای هر ترانسفرکار، پیش بینی و نصب دو تابلو درایو 
گانه در  مستقل برای هر ترانسفرکار، کنترل مستقل توسط ابزار دقیق جدا
مسیر هر ترانسفرکار، نصب تابلوهای دمش آرگون مجزا برای هر ترانسفرکار 

گانه برای هر ترانسفرکار و  و   وجود HOSE REEL و CABEL REEL جدا
جلوگیری از برخورد دو ترانسفر کار در زمان بهره برداری با نصب سیستم 

آنتی کلوژن اشاره کرد.
وی در پایان از همکاری کلیه عوامل درگیر در پروژه ازجمله مدیریت های 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، مهندسی کارخانه، متالوژی ثانویه 
فوالدسازی و کارشناسان واحد توسعه فوالدسازی، جانمایی، دستگاه 
نظارت فنی مهندسی و همچنین از شرکت برق آرا به عنوان پیمانکار پروژه 

و سایر واحدهای مرتبط تشکر و قدردانی کرد.

ظرفیت کوره پاتیلی شماره 5 واحد فوالدسازی به دوبرابر افزایش یافت
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خبر  کوتاه

 کمک های اهدایی مجتمع فوالد غدیر نی ریز به منظور همدلی با 
هم وطنان آسیب دیده در زلزله شهرستان خوی توزیع شد. این مجتمع 
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود و حمایت از هم وطنان 
آسیب دیده در زلزله شهرستان خوی، اقدام به تهیه و ارسال وسایل 
کی برای  ک، چادر برزنتی و مواد خورا گرمایشی، بهداشتی، پوشا
هم وطنان حادثه دیده در این زمین لرزه کرد. کمک های اهدایی از سوی 
کارکنان این مجتمع در مناطق آسیب دیده به هم وطنان تحویل شد.

تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی در بیستمین همایش تعالی 
سازمانی به فوالد خوزستان تعلق گرفت. در این مراسم که با حضور 
شرکت های سرآمد در حوزه های معدنی، فوالدی، خودروسازی، 
حمل ونقل ریلی، بازرگانی، سرمایه گذاری و...برگزار شد، تندیس زرین 
جایزه ملی تعالی سازمانی به مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان اهدا 
شد. شایان ذکر است نقش منابع انسانی متعهد و متخصص فوالد 
خوزستان در کسب این دستاورد انکارناشدنی  است.

 خـبــــــــــــــــــر    

توزیعکمکهایاهداییمجتمعفوالدغدیرنیریزدر
مناطقزلزلهزدهشهرستانخوی

دستپرفوالدخوزستانازبیستمینهمایشجایزه
ملیتعالیسازمانیکشور

به گزارش خبرنگار ایراسین، محمد ناظمی هرندی 
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری شبکه اصفهان اظهار کرد: امسال از سوی 
رهبر معظم انقالب، به شعار »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
مزین شده و شرکت فوالد مبارکه، در راستای عمل به منویات ایشان 
از ابتدای سال، مجموعه اقداماتی را برای توسعه روابط خود با 
شرکت های دانش بنیان و توسعه زیست بوم نوآوری تعریف کرده 

است.
لبیک عملی فوالد مبارکه به منویات مقام معظم رهبری در 

حوزه دانش بنیان
وی افزود: فوالد مبارکه صنعتی است که با استفاده از سنگ آهن، 
محصوالت متنوعی تولید می کند و این محصوالت در جای جای 
زندگی ما استفاده می شود. یک فرایند اصلی برای تولید فوالد وجود 
دارد و برای هرکدام از آن ها زیربخشی هایی وجود دارد. هرکدام از 
این فرایندها، نیازهایی دارند و این نیازها لزومًا توسط فوالد مبارکه 

تأمین نمی شود.
فوالد مبارکه طی سی سال به یکی از بزرگ ترین بنگاه های 

اقتصادی کشور تبدیل شده است
گن های  وی خاطرنشان کرد: صنعت فوالد مانند لوکوموتیوی است که وا
متعددی به آن متصل شده و زنجیره ای از شرکت ها با یکدیگر حرکت 
می کنند تا هدف گذاری انجام شده محقق شود. مجموعه بزرگی از 
شرکت ها در عمر پربرکت سی ساله فوالد مبارکه کمک کردند تا این شرکت 
که برای تأمین نیازهای معمول فوالدی کشور به وجود آمده بود، امروز به 

یکی از بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی کشور تبدیل شود.
رونمایی از چشم انداز فناوری و نوآوری فوالد مبارکه در افق 

۱۴۱۰
ناظمی هرندی تصریح کرد: اتفاقی که این روزها در حال شکل گیری است 
از جنس تغییر، بهبود و نوآوری در رویکردهای گذشته برای استفاده از 
توانمندی ها و ظرفیت های این شرکت است که با همکاری گسترده 
با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان، از برنامه های انجام شده و 
استراتژی و چشم انداز فوالد مبارکه در افق ۱4۱0 در زمینه فناوری و نوآوری 

رونمایی می شود.
کید کرد: رهبر انقالب در یکی از فرمایشات اخیر خود اشاره کردند  وی تأ
که تولید فوالد در سال ۵7 کمتر از یک میلیون تن در سال بود؛ ولی 
 صنعت فوالد کشور در این سال ها رشد قابل توجهی داشته و امروز بالغ بر
 40 میلیون تن ظرفیت تولید دارد و امروز نیز شاهد حدود ۳0 میلیون تن 

تولید واقعی فوالد در کشور هستیم.
مفهوم نوآوری؛ کلید موفقیت فوالد مبارکه در گام دوم

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه عنوان کرد: ظرفیت تولید موجود در 
شرایطی محقق شد که نیاز کشور بیش از تولید بود و شرکت ها فضای امنی 
در کسب وکار داشتند؛ اما امروز در صنعت فوالد ظرفیت سازی های زیادی 

انجام  شده و حتی در برخی از نقاط زنجیره، اضافه تر از نیاز کشور محصول 
گر فوالد مبارکه بخواهد همچنان در مسیر موفقیت گام  تولید می شود. ا
بردارد و در گام دوم خود مثل سی سال گذشته پیشرو باشد، نمی تواند 
از روش های گذشته استفاده کند. البته این موضوع فقط مربوط به 
صنعت فوالد نیست و مردم عزیز، نشان های تجاری مختلفی را به یاد 
دارند که زمانی فعالیت داشته اند، ولی امروز به دالیل مختلف، دیگر نامی 

از آن ها وجود ندارد.
جهت گیری به سمت تولید محصوالت نوآورانه

وی بیان کرد: کلیدی که می تواند به صنایع کمک کند تا در آینده 
دچار این گرفتاری نشوند مفهوم نوآوری است. این مفهوم در چهار 
حوزه اصلی تعریف می شود که اولین حوزه، نوآوری در محصول است. 
فوالد مبارکه در گام های اول پس از بهره برداری، محصوالتی عادی 
تولید می کرده که بیشتر در مصارف ساختمانی نظیر در، پنجره و موارد 
مشابه کاربرد داشته است؛ ولی امروز صنعت دنیا به نقطه ای رسیده 
که دیگر از محصوالت عادی استقبال نمی شود و به همین خاطر باید 
محصوالت نوآورانه  تولید کنیم. به طور مثال، فوالد زنگ نزن یکی از 
محصوالت استراتژیکی است که تولیدکنندگان محدودی در دنیا دارد 
و به لطف خدا و تالش همکاران ما   در فوالد مبارکه این محصول اخیرًا 

به تولید رسیده است.
نوآوری در فرایندهای شرکت فوالد مبارکه

ناظمی هرندی توضیح داد: نوآوری در فرایند یکی دیگر از موارد چهارگانه 
که با افزایش رقابت  است که فوالد مبارکه آن را به دقت دنبال می کند؛ چرا
در دنیا ممکن است در آینده، از کسانی که فناوری های جدیدتری 
استفاده می کنند عقب بمانیم؛ زیرا رقبا از فرایندهایی استفاده می کنند 
که محصول را با قیمت تمام شده کمتری تولید کنند. البته در این زمینه 
فوالد مبارکه یکی از شرکت های برتر در زمینه میزان حاشیه سود است؛ 
زیرا این شرکت رویکردهای بهره وری را به صورت مستمر در دستور کار 

قرار داده است.
نوآوری در رویکردها از الزامات آینده است

وی گفت: یکی از دالیل دیگری که نوآوری وارد رویکردهای فوالد 
مبارکه شده پوشش دادن الزامات آینده است. به طور مثال، درگذشته 
برخی از صنایع، علی رغم آالینده بودن، به خاطر اشتغال زایی و مسائل 
اقتصادی موردتوجه مردم بودند؛ ولی امروز جامعه و نسل های جدید 
کارخانه هایی را که آالیندگی دارند نقد می کنند. با الزاماتی که به وجود 
خواهد آمد، در آینده دیگر به صنایع آالینده اجازه فعالیت داده نخواهد 
شد. البته فوالد مبارکه در زمینه محیط زیست نیز مانند بسیاری 
از زمینه های دیگر پیشرو بوده و اقدامات خود را با رعایت الزامات 

سخت گیرانه  انجام داده است.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه افزود: برخی از استانداردهای موجود در دنیا 
به سمتی رفته است که شرکت های تولیدکننده فوالد با ردپای کربن باال، 
نمی توانند محصول خود را صادر کنند؛ به طور مثال اتحادیه اروپا در این 

زمینه الزامات خود را به جامعه جهانی ارائه کرده است. البته این موضوع 
یک فرصت است تا ما بتوانیم در این زمینه از نوآوری استفاده کنیم و 

روزبه روز به پیشرفت های خود بیفزاییم.
ترسیم بخشی از اقتصاد فوالد مبارکه خارج از صنعت فوالد

وی خاطرنشان کرد: نوآوری در کسب وکار یکی از الزامات دیگری است که 
فوالد مبارکه آن را مدنظر قرار داده است. این شرکت با تولید فوالد توانسته 
به بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور تبدیل شود؛ ولی سؤال این است 
که آیا طی ۱0 سال آینده چنین ظرفیتی وجود دارد؟ پاسخ »خیر« است. 
که به طور مثال، صنعت ICT به سرعت در حال  رشد بوده و طبق  چرا
هدف گذاری صورت گرفته در فوالد مبارکه، بنا داریم تا بخشی از کیک 

اقتصاد خود را خارج از صنعت فوالد انتخاب کنیم.
ناظمی هرندی تصریح کرد: فوالد مبارکه با فعالیت شبانه روزی در صنعت 
فوالد تالش کرده تا نقش مؤثری را در اقتصاد استان ایفا کند و به همین 
خاطر بنا دارد تا طبق برنامه ریزی های انجام شده در  زمینه تشکیل 
زیست بوم فناوری و نوآوری و اقتصاد دانش بنیان استان نیز حمایت های 

خود را به عنوان شرکتی پیشرو انجام دهد.
تبدیل شدن اصفهان به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان کشور

کید کرد: در کل کشور ۸ هزار شرکت دانش بنیان وجود دارد که  وی تأ
بالغ بر ۱0 درصد آن در استان اصفهان فعالیت می کنند. در افق ۱4۱0 فوالد 
مبارکه هم راستا با تصمیمات و برنامه های مسئولین استان، حمایت از 
اقتصاد دانش بنیان اصفهان را برای رسیدن به رتبه اول کشور در دستور 
کار خود قرار داده است. البته اقتصاد توریسم نیز یکی از فرصت هایی 
است که شاید فوالد مبارکه در این عرصه نیز حمایت هایی انجام دهد. 
فوالد مبارکه به عنوان صنعتی پیشتاز، خود را محور و بازیگر اصلی اقتصاد 

دانش بنیان می داند.
ترسیم جهت گیری آینده صنایع توسط دانشگاه ها و 

شرکت های دانش بنیان
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه عنوان کرد: این شرکت از گذشته، در 
حوزه نوآوری برنامه هایی را با همکاری دانشگاه ها برای تعریف و اجرای 
فرایندهای بهبود در خطوط تولید انجام می داد که به آن رویکرد، تحقیق و 
توسعه گفته می شود؛ اما در دنیا نگاه ها عوض شده و صنعت، دیگر به این 
صورت از دانشگاه ها چنین درخواست هایی ندارد، بلکه صنایع به دنبال 
دانشگاه و شرکت های دانش بنیان می روند تا این شرکت ها در جهت گیری 

آینده صنایع نقش آفرینی کنند.
مشارکت ۸۰۰ میلیارد تومانی فوالد مبارکه در شرکت های 

دانش بنیان
کرد: با حمایت  از شرکت های دانش بنیان، فوالد مبارکه  وی بیان 
تالش می کند تا تمرکز این شرکت ها را به کالن روندهای آینده صنعت 
فوالد معطوف کند. به همین خاطر فوالد مبارکه با برنامه ریزی در این 
زمینه در تالش است تا در دو سال آینده مستقیمًا ۸00 میلیارد تومان در 
شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری و مشارکت کند. این بدان معنی 

است که فوالد مبارکه با مشارکت در هسته های فناور و کمک به رشد 
آن ها منابع مالی موردنیاز برای به ثمر رساندن ایده های بزرگ را در اختیار 

آن ها قرار می دهد.
ناظمی هرندی توضیح داد: این سرمایه گذاری در حالی انجام می شود 
که به صندوق پژوهش و نوآوری استان اصفهان  کل منابعی  که 
تخصیص یافته چیزی حدود ۸ میلیارد تومان بوده است و این میزان 

اصاًل با سرمایه گذاری فوالد مبارکه قابل مقایسه نیست.
رونمایی از ۱۷ شرکت دانش بنیان خانواده فوالد مبارکه در 

نمایشگاه ملی »مسیر زاینده«
گذشته، یعنی پس از تصویب این میزان از  گفت: ظرف ۶ ماه  وی 
کنون حدود 2۵0 میلیارد تومان از کل  سرمایه گذاری در هیئت مدیره، تا
مبلغ در نظر گرفته شده در شرکت های دانش بنیان سرمایه گذاری شده 
که ابتدای هفته آینده در رویداد مسیر زاینده، با حضور معاون علمی، 
فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و جمعی از مدیران استان 
ازجمله استاندار، از ۱7 شرکتی که در آن ها سرمایه گذاری شده، رونمایی 
خواهد شد و ورود آن ها به خانواده فوالد مبارکه را رسمًا جشن می گیریم. 
این اقدام فوالد مبارکه نشان از یک نگاه واقعی و عملیاتی برای حمایت از 

شرکت های دانش بنیان است.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه افزود: البته نکته مهم این است که 
فوالد مبارکه پس از مدتی با رشد بلوغ دانش بنیان ها و بازگشت منابع، 
ج شده و به شرکت های دیگر کمک می کند؛ یعنی  از شرکت ها خار
ممکن است این شرکت ها به عنوان یک سازمان اقتصادی در گروه 
فوالد مبارکه ادامه حیات دهند، مستقل شوند یا سرمایه گذار دیگری 

در آن وارد شود.
فوالد مبارکه؛ شهروندی مسئولیت پذیر در جامعه اصفهان و 

کشور
وی خاطرنشان کرد: سی سال از زمان بهره برداری فوالد مبارکه می گذرد 
که این شرکت طی این سال ها تالش کرده شهروند مسئولیت پذیر در 
جامعه اصفهان و کشور باشد. کارهای بزرگی طی این سال ها در فوالد 
مبارکه انجام شده که البته در مقابل بزرگی مردم کوچک است و ما آن 
را خدمت بزرگی به حساب نمی آوریم؛ اما در مقایسه با بنگاه های دیگر، 
اقدامات بزرگی انجام شده و طبق آمارهای موجود کارهایی که تا امروز در 

عرصه دانش بنیان انجام شده بی نظیر است.
عمل به توصیه رهبری در زمینه حمایت صنایع بزرگ از 

شرکت های دانش بنیان
ناظمی هرندی تصریح کرد: همه اقدامات فوالد مبارکه در راستای 
منویات مقام معظم رهبری و جهت گیری های روشن ایشان در حمایت 
از حرکت های دانش بنیان انجام  شده تا این شرکت به عنوان شرکتی که 
نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد، بر مبنای توصیه ایشان مبنی 
بر حمایت صنایع بزرگ از شرکت های دانش بنیان، در تحقق اقتصاد 

دانش بنیان گام های مؤثری بردارد. 

مشارکت ۸۰۰ میلیارد تومانی فوالد مبارکه در شرکت های دانش بنیان تا دو سال آینده
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه اصفهان مطرح کرد:

با به کارگیری دستورالعمل جدید در خطوط برش ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه حدود 5۰ درصد 

از محصوالت NC واحد ریخته گری مداوم کاسته می شود.
محمدمهدی مرندی، رئیس کنترل کیفی ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه، ضمن اعالم این خبر گفت: در 
هر سکوئنس ریخته گری مداوم، واحد کنترل کیفیت، دو تختال 
اول و دو تختال آخر تولیدشده  در خطوط هر ماشین ریخته گری 
را  مطابق دستورالعمل قبلی که تا پایان دی ماه سال جاری 
معتبر بود، در گروه های کیفی حساس، دانگرید می نمود و در 
نتیجه،  این چهار تختال که تولید آن ها در هر توالی ریخته گری 
اجتناب ناپذیر است، به دلیل نزول کیفیت دانگرید می گردید و از 

سفارش مشتری جدا می شد.
وی در ادامه افزود: تختال هایی که با سرعت کمتر از 0.۶ متر بر 
دقیقه ریخته گری می شد و همچنین تختال هایی که در بازرسی 
گرم دارای کد ناخالصی سطحی بودند نیز مطابق دستورالعمل 
قبلی برای گروه های حساس کیفی، دانگرید و به گریدهای 
7000 نزول کیفیت می شد که این روند عالوه بر افزایش درصد 
محصوالت غیرقابل قبول ناحیه )NC( سبب می شد جهت جبران 
کمبود تولید این تختال ها، تعداد ذوب بیشتری تولید شود که 
این امر نیز بالطبع مستلزم صرف وقت و هزینه و انرژی بیشتر بود.

به گفته رئیس کنترل کیفی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه، برای حل این مشکل و افزایش بهره وری ناحیه، 
دستورالعمل قدیمی با همکاری واحد MPT موردبازنگری قرار 
گرفت و طبق دستورالعمل جدید، تختال های اول با طول کوتاه 
برش داده می شود و در نتیجه از سفارش جدا می گردد، اما با 
همان گرید اصلی جهت تخصیص به همان سفارش یا سفارش 
دیگر با تشخیص واحد PPC  استفاده می شود. تختال های 
آخر نیز با طول بلندتر برش داده می شود و پس از رفع عیب 
احتمالی مربوط به بستن خط در انتهای ریخته گری با همان 
گرید اصلی به سفارش متصل می گردد. این در حالی است که 
طبق رویکرد جدید، تختال هایی که با سرعت کمتر از 0.۶ متر 
بر دقیقه ریخته گری می شود و همچنین تختال های دارای کد 
ناخالصی سطحی نیز طبق دستورالعمل جدید نزول کیفیت 
داده نمی شود. البته تختال های حاوی ناخالصی سطحی توسط 
سیکل اسکارف رفع عیب و سپس برای مشتری ارسال می گردد.

درصد  اینکه  به  توجه  با  مجموع  در  کرد:  تصریح  مرندی 
قابل توجهی از محصوالت نامنطبق با سفارش )NC( ناشی از 
شرایط غیرعادی ریخته گری مداوم مربوط به تختال های اول و 
آخر سکوئنس گریدهای کیفی و حساس بود، با دستورالعمل 
جدید حدود ۵0 درصد از محصوالت NC واحد ریخته گری مداوم 

کاسته می شود.
کرد: بر مبنای دستورالعمل جدید درصد  وی خاطرنشان 
محصوالت غیرمنطبق با سفارش ناحیه در بهمن ماه ۱40۱ به 
گر بر مبنای دستورالعمل  ۱.۳2 درصد رسیده است؛ درصورتی که ا

قبلی اقدام می شد، این عدد برابر ۳.4۵ درصد بود.
رئیس کنترل کیفی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد 
مبارکه تصریح کرد: بازده کیفی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم که از NC ناحیه و درصد ناخالصی نواحی نورد گرم و نورد 
سرد با منشأ فوالدسازی تأثیر می پذیرد نیز با توجه به کاهش 
درصد NC ناحیه در ماه جاری افزایش یافته و به حدود ۹۶ درصد 

رسیده است.
وی در بخش پایانی سخنان خود از حمایت مدیریت های 
فوالدسازی و کنترل کیفی و همکاری خوب واحدهای MPT و 

گروه فنی فوالدسازی قدردانی کرد.

افزایش بازده کیفی محصول در ناحیه 

فوالدسازی و ریخته گری مداوم

در جریان بازدید معاون و مدیران بهره برداری از 
کار متقاضیان استخدام فوالد مبارکه،  فرایند طب 
حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست شرکت بر ضرورت بهبود مستمر فرایند طب کار برای 

کید کرد. جذب سرمایه های انسانی سالم و دانش محور تأ
مدرسی فر عنوان کرد: شرکت فوالد مبارکه به عنوان شرکتی جهان تراز، در 
جهت جذب نیروهای انسانی کارآمد و دارای دانش، مهارت و توانایی، 
فرایند جذب را با بهره گیری از مدل های علمی اجرا می کند. در فرایند 
آزمون کتبی، دانش متقاضیان سنجش شد و شرکت در ادامه، با ارزیابی 
و سنجش توانایی های جسمی، روانی و مهارتی متقاضیان در پی جذب 
بهترین هاست. در این راستا با ایجاد فرایندی منسجم و با رویکردی 
علمی، در قالب طب کار و مددکاری اجتماعی، سنجش جسمی و روانی 
متقاضیان از اوایل بهمن ماه سال جاری شروع شده که امیدواریم تا اواخر 
اسفندماه به سرانجام برسد و امور اداری شرکت بتواند ادامه فرایند جذب 

نیروی انسانی را انجام دهد.

مدرسی فر اضافه کرد: یکی از مقوله های مهم در جذب نیروهای انسانی، 
فرایند طب کار و سنجش جسمی و روانی داوطلبان است تا با تطبیق فرد 
با شغل از بروز بیماری های شغلی در آینده جلوگیری شود. این فرایند 
با استفاده از نیروهای دانشگاه اصفهان و بیمارستان چمران در حال 
اجراست. سنجش سالمت روان داوطلبان نیز توسط اساتید مجرب 
روان شناسی بالینی و با نظارت کادر مددکاری اجتماعی در حال اجراست.

به گفته مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه یکی 
از مزایای تغییر در فرایند ارزیابی سالمت روان، هوشمند کردن فرایند و 
انتخاب پلتفرم مناسب جهت بررسی فرایندهای مربوط به استخدام 
است که به تغییرات چشمگیری در نحوه دسترسی به ابعاد سالمت و 
شایستگی های متفاوت داوطلبان و تحلیل و به کارگیری داده های مربوط 
به آن ها در مدت زمان کوتاه منجر می شود. این اقدام، دقت، کنترل و 
چابکی فرایند را نسبت به شیوه های سنتی، به نحو معناداری افزایش 

می دهد و امکان نظارت کامل بر سیستم را فراهم می سازد.
وی اظهار داشت: هرچه بیشتر نیروی انسانی سالم، دانشی و دارای 

مهارت در شرکت جذب شود، بهره وری نیروی انسانی افزایش خواهد 
داشت و در آینده هزینه های درمانی و توانمندسازی کاهش می یابد.

در همین زمینه، حمزه علی آبادی سرپرست مددکاری اجتماعی شرکت 
عنوان کرد: مفهوم سـالمت روانـی، در واقع جنبه ای از مفهوم کلی سالمت 
است. با توجه به رویکرد علمی در ارزیابی سالمت روان، برای اولین بار با 
همگرایی مددکاری اجتماعی و کانون ارزیابی شایستگی ها، آزمون های 
روان شناختی شامل آزمون های سالمت روان و شخصیت به صورت 
هم زمان در جهت ایجاد محیطی یکسان برای همه داوطلبان در دانشگاه 
صنعتی اصفهان انجام شد. در ادامه فرایند، با تفسیر آزمون سالمت روان 
نیمرخ روانی متقاضیان استخدام ترسیم و در جهت صحه گذاری این 
فرایند و شناسایی اختالالت احتمالی، مصاحبه های تأییدی توسط 
اساتید مجرب روان شناسی بالینی و باسابقه صنعتی انجام و وضعیت 
روانی )MSE( متقاضیان مشخص می شود. صحت، دقت و سرعت این 
فرایند و استفاده از نیروهای مجرب دانشگاه، رویکرد جدیدی را در صنعت 

ایجاد کرده و در صنایع کشور منحصربه فرد است.

بهبود مستمر در فرایند طب کار برای جذب سرمایه های انسانی سالم و دانش محور
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه عنوان کرد:

رئیس کنترل کیفی ناحیه فوالدسازی خبر داد:

محمدمهدیمرندی
رئیسکنترلکیفیناحیهفوالدسازی

وریختهگریمداوم

www.irasin.ir
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ممنوعیت عرضه اعتباری

محصوالت زنجیره فوالد

تعاملمدیرعاملذوبآهناصفهانبامدیرانعامل
بانکهایتجارتوملت

فوالدآلیاژیایرانبرندهتندیسزرینپنجمینجشنوارهملی
صنعتسالمتمحور

شرکت فوالد آلیاژی ایران، تندیس زرین پنجمین جشنواره ملی »صنعت 
که با حضور ۱۰۰  کرد. در این دوره از جشنواره  سالمت محور« را دریافت 
شرکت بزرگ فعال در بخش صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تنها 5 
شرکت بزرگ صنعتی معدنی دیگر مفتخر به دریافت تندیس زرین شدند. 
جشنواره ملی صنعت سالمت محور با شعار »سالمت محوری، فرهنگ 
سازمانی، توسعه پایدار« در تالش است سالمت محوری را در فرهنگ 
و سیاست های سازمانی به عنوان یک اصل اساسی پیاده سازی کند.

گانه  کوهی، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، در نشست های جدا مهدی 
سطح  افزایش  راهکارهای  ملت  و  تجارت  بانک های  عامل  مدیران  با 
کرد. مدیرعامل ذوب آهن  تعامالت و همکاری های دوجانبه را بررسی 
بر  رهبری  کیدات مقام معظم  تأ به  اشاره  با  این نشست ها  اصفهان در 
حمایت از تولید، گفت: همکاری بانک ها با شرکت های صنعتی پیامدهای 
مثبت اقتصادی را به دنبال دارد و با تعامل و تداوم این همکاری تولید 
پایدار، اشتغال و شکوفایی اقتصادی کشور رقم خواهد خورد.

خبـــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر

به گـزارش چیـالن، بـر اسـاس تصمیمـات منتشرشـده 
صمـت،  وزارت  پایـه  کاالهـای  بـازار  مدیریـت  کارگـروه 
تولیدکننـدگان آهـن اسـفنجی، شـمش و اسـلب فـوالدی 
موظـف شـده اند کل تولیـد خـود تـا پایـان اردیبهشـت سـال 
آینـده را در بـورس کاال عرضـه کننـد. عـالوه بـر ایـن عرضـه 
اعتبـاری همـه محصـوالت زنجیـره فـوالد )به جـز کنسـانتره و 

گندله( ممنوع شده است.
این تصمیم با توجه به مازاد ۶ تا 7 میلیون تنی شمش فوالدی 
کشـور یـک ضربه جـدی بـه صـادرات فـوالد محسـوب می شـود، 
کـه اواًل بـا توجـه بـه تـورم موجـود و انتظـاری در کشـور و رونـد  چرا
خ ارز، موجـب افزایـش موجـودی انبـار مـواد اولیـه  فزاینـده نـر
واحدهای نوردی و در نتیجه کاهش صادرات شمش می شود؛ 
بنابراین با توجه به اینکه حدود 70 درصد سـبد ارزآوری زنجیره 
فـوالد کشـور متعلـق بـه شـمش و اسـلب اسـت، حتـی بـا وجـود 
افزایـش صـادرات مقاطـع طویـل فـوالدی، از میـزان ارزآوری 
فوالد کشور کاسته می شود. ثانیًا قراردادهای موجود صادراتی 
فوالدسـازان را به چالش می کشـد که قطعـًا بر اعتبار فـوالد ایران 

در بازارهـای صادراتـی تأثیـر منفـی خواهد داشـت.
تعیین نحوه عرضه محصوالت )صرفًا نقدی( به معنی عدم توجه 
به مالحظات نقدینگی و برنامه ریزی های تولید و فروش شرکت ها 
است که موجب تضعیف کارخانه های کوچک تر یا دارای سرمایه 
در گردش کمتر می شود و از سوی دیگر به سود معدود کارخانجاتی 
که قدرت نقدینگی الزم )چه آورده مالکین و چه منابع بانکی( 

دارند، عمل می کند.

در شرایط کنونی که تولید و توسعه در دنیا از مهم ترین 
کشورهاست، یکی از مهم ترین  مؤلفه های رشد 
الزامات و البته افتخارات هر سازمان  این است که 
به موازات این رشد، در مسیر عمل به مسئولیت های اجتماعی خود 

و بهبود فرایندهای زیست محیطی گام بردارند.
به طور مشخص شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از بزرگ ترین بنگاه های 
 )GDP( اقتصادی کشور که سهم ۱.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی
و سهم ۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت دارد، در 
کوتاه ترین زمان پس از بهره برداری، در روز دهم اسفندماه سال ۱۳7۶ 
گواهینامه  گسترده  توانست پس از اقدامات و سرمایه گذاری های 
ISO14001 را کسب کند و از آن پس نیز با رویکرد توسعه پایدار در این 

مسیر حرکت کرده است.

مطلب زیر ماحصل سخنان بهنام کاویانی، رئیس واحد محیط زیست 
و محمد رحمتی، کارشناس واحد محیط زیست درباره اقدامات و 
دستاوردهای فوالد مبارکه در زمینه محیط زیست است که با هم 

پی می گیریم:

بهنام کاویانی رئیس واحد محیط زیست:
برنامه پنج ساله اول ارتقای محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 

اصفهان )1۴۰5 - 1۴۰1( تدوین شد

فرایندهای صنعتی شدن و نوسازی در جهان امروز با پیامدهای 
نامطلوبی برای محیط زیست و سالمت آدمی همراه بوده و دنیای صنعت 
را به بحث درباره این مشکل و گرایش به ایجاد نظام ها و فرایندهای 
مأنوس با محیط زیست سوق داده است. فرهنگ و بینش غنی اسالمی 
کیدات و راهبردهای فراوانی در امر توجه به محیط زیست انسان داشته  تأ
و هرگونه تالش در جهت حفظ محیط زیست، درواقع توجه و احترام به 

کرامت انسانی است.
مدیریت ارشد شرکت فوالد مبارکه اصفهان به گونه فزاینده ای به آثار 
احتمالی فعالیت ها، فرایندها، فراورده ها و خدمات خود در محیط زیست 
می اندیشد و با استقرار نظام مدیریت محیط زیست سعی کرده به وظیفه 

اسالمی، انسانی و جهانی خود در این راستا عمل کند.
به کارگیری استانداردهای   ISO 14001:2015 ابزاری برای تحقق این 
هدف است. نظام مدیریت محیط زیست با نظام مدیریت کیفیت پیوند 
زده می شود تا بینشی یکپارچه از کیفیت و جنبه های زیست محیطی 
به وجود آورد. از این رهگذر ایمنی فرایندها به نحو قابل توجهی افزایش 

خواهد یافت.
استانداردISO 14001:2015 الزاماتی را برای سازمان مشخص می کند 
تا به دستاوردهایی که برای سیستم مدیریت محیط زیست تعیین 
شده، دست یابد. در همین راستا و براساس استراتژی پایداری سازمان 
 »برنامه پنج ساله اول ارتقای محیط زیست شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 )۱40۵ -۱40۱(« تدوین شد.
موفقیت یک سیستم مدیریت محیط زیست به تعهد تمام بخش های 
سازمان تحت هدایت مدیریت رده باال بستگی دارد. سازمان می تواند 
از فرصت ها بیشترین بهره را ببرد تا از پیامدهای زیست محیطی زیان آور 
کاهش دهد و پیامدهای زیست محیطی  کند یا آن ها را  پیشگیری 
سودمند، به خصوص آن هایی را که تبعات راهبردی و رقابتی دارند 

افزایش دهد.
 در فوالد مبارکه وضعیت آالیندگی به صورت پرتابل و آنالین 

پایش می شود
در شرکت فوالد مبارکه با تهیه و تدوین دستورالعمل ها و گردشکارهای 
به  و…(   EMSPR 012, EMSPR 013, EMSMA 012( یکپارچه 
شناسایی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی پرداخته می شود و 
پس از اولویت بندی جنبه ها و تعیین جنبه های بارز و همچنین ریسک 
و فرصت ها، اقدامات اصالحی و پیشگیرانه تعریف می شود. وضعیت 
ح  آالیندگی به صورت مستمر توسط آزمایشگاه معتمد در قالب طر
خوداظهاری، به صورت پرتابل )دوره ای و اضطراری(، به صورت آنالین، 
کیفیت هوا )AQI( و با استفاده از ایستگاه پایش  براساس شاخص 
هواشناسی با قابلیت اتصال به سامانه کشوری مورد پایش قرار می گیرد 
و نتایج در قالب کارنامه ارزیابی عملکرد محیط زیست به صورت ماهیانه 

برای نواحی ارسال می شود.
شـرکت فـوالد مبارکـه متعهـد اسـت تأثیـرات زیسـت محیطی ناشـی از 
فعالیت هـا و محصـوالت خـود را بـا به کارگیـری روش هـای مناسـب و 

بهبـود مسـتمر در عملکردهـا بـا رعایـت اصـول کلـی، همچـون انطبـاق 
بـا قوانیـن و مقـررات، اسـتقرار مؤثـر و بهبـود مسـتمر سیسـتم مدیریـت 
محیط زیسـتی، مشـارکت در رسـیدن بـه توسـعه پایـدار، مدیریـت 
گزارش دهـی مناسـب، ترغیـب و تشـویق  بـر محصـوالت، پایـش و 
تأمین کنندگان و پیمانـکاران در راسـتای حفظ محیط زیسـت و توجه 
بـه مسـئولیت های اجتماعـی زیسـت محیطی بـه حداقـل برسـاند. در 
ایـن راسـتا براسـاس حوزه هـای تمرکـز محیط زیسـتی خـود، اهـداف و 
شاخص های خود را تعریف و براساس آن اقدامات بهبود تعریف شده 

و در حـال انجـام اسـت.

محمد رحمتی کارشناس واحد محیط زیست:
کنون بالغ بر 1 میلیارد دالر سرمایه گذاری انجام شده تا

افزایش تصویب قوانین سخت گیرانه، فشارهای روزافزون بر محیط زیست 
کارآمد از منابع، مدیریت نامناسب پسماند،  در اثر آلودگی، استفاده نا
تغییر اقلیم و از دست دادن تنوع زیستی، انتظارات جامعه را برای توسعه 
پایدار، شفافیت و مسئولیت پذیری متحول کرده است. این موضوع 
منجر به هدایت سازمان ها در پذیرش رویکردی نظام مند در این زمینه 
از طریق استقرار سیستم های مدیریت زیست محیطی با هدف کمک 
به رکن محیط زیست شده است که از ارکان پایداری شمرده می شود. در 
همین راستا شرکت فوالد مبارکه اهداف محیط زیستی خود را براساس 
برنامه پنج ساله اول، ارتقای محیط زیست و به حداقل رساندن ردپای 
محیط زیستی شرکت به این شرح تعیین کرد: مدیریت جامع، هماهنگ 
و نظام مند منابع آبی؛ کاهش انتشار CO2 در راستای دست یابی به فوالد 
کربن صفر؛ کاهش انتشار آالینده ها به هوا؛ کاهش شدت مصرف انرژی؛ 
مدیریت محصوالت جانبی و دست یابی به Zero Waste؛ محافظت از 

تنوع زیستی.
در همین راستا شرکت براساس اهداف تعیین شده شاخص های پایداری 
خود را تعریف کرد. متناسب با شاخص های تعریف شده و در راستای 
کنون بالغ بر ۱ میلیارد  دست یابی به اهداف محیط زیستی سازمان، تا
دالر سرمایه گذاری، انجام شده و در مرحله انجام است که خالصه ای از 

آن به شرح ذیل است:

بهنامکاویانی،رئیسواحدمحیطزیست

بالغ بر  یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه بهبود فرایندهای زیست محیطی فوالد مبارکه
 درآستانه ۱۲ اسفند سالروز دریافت گواهینامه استاندارد ISO14001 مطرح شد؛

محمدرحمتی،کارشناسواحدمحیطزیست

یست ی پایداری محیط ز یف اقدامات براساس استراتژ تعر
جایگزینی کولینگ تاورهای هیبریدی با کولینگ تاورهای تر )در حال انجام(؛ 

کاهش مصرف آب خام با جایگزینی حدود 35 درصد آب مصرفی از فاضالب 9 شهر اطراف )انجام شده(؛
آبیاری فضای سبز شرکت با استفاده از پساب تصفیه شده و به صورت قطره ای )انجام شده(؛

پروژه ایجاد نیروگاه پاک خورشیدی 600 مگاواتی و بادی 200 مگاواتی )در حال انجام(؛
پروژه ایجاد نیروگاه سیکل ترکیبی کالس F، 1000 مگاواتی، با راندمان باال جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و جایگزینی آن با نیروگاه های مرسوم با راندمان پایین )در حال انجام(؛

بازیافت حرارت از نیروگاه های گازی و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای )انجام شده(؛
پایش ردپای کربن محصوالت تولیدی در شرکت فوالد مبارکه و گزارش دهی به Worldsteel )در حال انجام(؛

مدیریت محصوالت جانبی فلزی )شالکه، ته تاندیش و...(، خردایش و بازیافت آن )Recycle( در چرخه تولید )در حال انجام(؛
ممیزی انرژی و بهینه سازی فرایندهای تولیدی جهت کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای )در حال انجام(؛

مدیریت پسماندها با رویکرد اقتصاد چرخشی در راستای دست یابی به پسماند صفر )Zero Waste( و به دنبال آن کاهش مصرف منابع و گازهای گلخانه ای )در حال انجام(؛
بهبود کارایی حمل ونقل در شرکت فوالد مبارکه و پروژه خرید 50 دستگاه لوکوموتیو MAP24-1 در راستای کاهش انتشار CO2 )در حال انجام(؛

تولید فوالد زنگ نزن )stainless steel( )انجام شده(؛
تولید ورق گرم فوالد الکتریکی سیلیسیم دار در مجتمع فوالد سبا )انجام شده(؛

بهبود عملکرد مشعل های کوره های احتراق )انجام شده( ؛
)انجام شده(؛ استفاده از مواد باکیفیت باالتر

نصب انواع غبارگیرها )انجام شده(  و افزایش راندمان آن ها )در حال انجام(؛
)  در حال انجام(؛ پیاده سازی اقتصاد چرخشی جهت دست یابی به پسماند صفر

یست شاخص های پایداری محیط ز

شدت مصرف آب

CO2 شدت انتشار

ی شدت مصرف انرژ

NOx شدت انتشار
SOX شدت انتشار

Dust شدت انتشار
راندمان مواد

بررسی ساختار عرضه، تقاضا و حجم معامالت زنجیره 
فوالد در بورس کاال نشان می دهد که بازار فوالد ایران در 
یازده ماهه نخست سال جاری در مجموع گرفتار نوعی رکود 
 در بخش میلگرد و شمش فوالدی 

ً
مزمن و فرسایشی خصوصا

بوده است.
در یازده ماهه نخست امسال، حجم عرضه مقاطع طویل فوالدی 
در بورس کاال بیش از ۱2.2 میلیون تن و حجم معامالت تنها ۳.2 
میلیون تن بوده است. در واقع در این دوره 74 درصد عرضه کل 
مقاطع طویل و 7۹ درصد عرضه های میلگرد معامله نشده است. 
همچنین در یازده ماهه نخست امسال، از بیش از ۱0.۹ میلیون 
تن شمش فوالدی عرضه شده در بورس کاال تنها ۵ میلیون تن 
معامله شده و ۵4 درصد عرضه های شمش خریدار نداشته است.

نسبت حجم معامله به عرضه برای مقاطع تخت و آهن اسفنجی 
به ترتیب ۸۳ و ۶۱ درصد بوده که توازن بهتر بازار این محصوالت 

نسبت به شمش و مقاطع را نشان می دهد.
بررسی روند عرضه محصوالت زنجیره فوالد در یازده ماهه نخست 
سال ۱40۱ نشان می دهد که در این دوره نسبت به دوره مشابه 
سال گذشته، حجم عرضه مقاطع طویل 7۱ درصد، حجم عرضه 
شمش ۶۱ درصد و حجم عرضه آهن اسفنجی ۸۶ درصد افزایش 
یافته است. میزان رشد عرضه آهن اسفنجی در ده ماهه نخست 
امسال نسبت به ده ماهه نخست سال گذشته، ۱0۶ درصد بود که 
کاهش عرضه آهن اسفنجی به دلیل محدودیت های گاز باعث 

کاهش این عدد در دوره یازده ماهه نخست سال جاری شد.
نکته قابل توجه این است که عرضه میلگرد در بورس کاال در 
دوره یازده ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۸0 درصد افزایش یافته است؛ اما عرضه تیرآهن تنها 
رشد 2 درصدی داشته و شاید التهاب بیشتر در بازار تیرآهن در 
بخش عمده ای از سال جاری را با بتوان با این عدد توضیح داد. 
خ ارز، بازار تقریبًا  میلگرد امسال تا پیش از شوک گاز و جهش نر
آرامی داشت. با افزایش ۸0 درصدی حجم عرضه، افزایش حجم 
معامالت میلگرد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱ درصد بوده؛ 
درحالی که تیرآهن با افزایش 2 درصدی حجم عرضه، افزایش 2۶ 

درصدی حجم معامالت را تجربه کرده است.
در مجموع، ساختار بازار فوالد ایران نشان می دهد که در دوره 
طوالنی مدت، بازار داخلی در حوزه شمش و مقاطع طویل 
اشباع است و سیاست درازمدت در این دو بخش باید تشویق 

صادرات باشد.
در یازده ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 
بیشترین رشد حجم معامالت مربوط به آهن اسفنجی بوده و 
معامالت آهن اسفنجی از مسیر بورس کاال رشد ۱72 درصدی 

داشته است.
منبع: پترومتالز

بررسی ساختار بازار فوالد ایران در 

یازده ماهه نخست سال جاری
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خبر  کوتاه

موفقیت

سقوط اخیر قیمت لیتیوم و پیش بینی تأثیر منفی افزایش عرضه معادن 
بر قیمت ها، بحث های شدیدی را در صنعت باتری خودروهای برقی 
مطرح کرده است. قیمت کربنات لیتیوم در چین از نوامبر سال گذشته 
کنون 3۰ درصد افت داشته است. نشانه های کاهش فروش در  تا
بازار خودروهای برقی چین، به همراه نگرانی در مورد کاهش یارانه ها و 
کاهش فعالیت در زنجیره تأمین باتری، همگی بر چشم انداز بازار لیتیوم 
تأثیر گذاشته است. تأثیر بالقوه افزایش عرضه نیز مورد توجه است.

بازار واردات قراضه ترکیه به باالترین سطح 8 ماه اخیر رسیده است. 
متوسط قیمت قراضه سنگین ۲۰-8۰ تا ۱۰.۲5 دالر رشد روزانه داشته و 
435 دالر در هر تن سی اف آر ثبت شده است. قراضه سنگین 8۰-۲۰ 
اروپا در 4۲8 دالر و قراضه خردشده در 453 دالر معامله شده است. 
قراضه سنگین ۱۰-9۰ نیز 439 دالر و قراضه بوشلینگ 467 دالر در 
هر تن سی اف آر ثبت شده است. قراضه آ 3 وارداتی نیز ۱۰ دالر رشد 
داشته است.

 خـبـــرگــروه فوالد مبارکه    

سقوطقیمتلیتیومونگرانیهایبازارخودروهایبرقی بازارقراضهترکیهدراوج8ماهاخیر

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در بیستمین همایش 
ملی تعالی سازمانی، برای سومین بار تندیس بلورین 

این جایزه را از آن خود کرد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، در بیستمین 
همایش ملی تعالی سازمانی که روز دوشنبه یکم اسفند ۱40۱ با موضوع 
»تعالی سازمانی و تحول دیجیتال« و با حضور جمعی از مقامات، مدیران 
شرکت ها و صاحب نظران این حوزه در مرکز همایش های سازمان مدیریت 
صنعتی کشور برگزار شد، شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در بخش ساخت و 
تولید، تندیس بلورین این جایزه را برای سومین بار با بهبود امتیاز نسبت 

به دوره قبل و ارتقا به بازه دوم کسب کرد.
مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، پس از کسب این تندیس اظهار 
کرد: مهم ترین هدف و اولویت شرکت فوالد امیرکبیر کاشان طی سال های 

گذشته رشد، تعالی سازمانی و بهبود مستمر و مداوم بوده است. این 
شرکت با تالش و همت کارکنان، تدوین استراتژی های سازمانی مناسب، 
کارا و اثربخش به دنبال ارتقای بهره وری و خلق ارزش و سرمایه برای 

ذی نفعان و شرکای تجاری خود است.
شهرام عالی وند، موفقیت های فوالد امیرکبیر کاشان در مسیر تعالی 
سازمانی را مرهون عزم راسخ و تالش شبانه روزی کارکنان و پیاده سازی 
نگرش سیستمی و توسعه توانمندی ها و قابلیت های سازمانی دانست و 
گفت: همواره نگرش سازمانی و سیستمی در سازمان به عنوان یک ارزش 
کنون به صورت یک فرهنگ  و راهبرد، حمایت، پشتیبانی و تقویت شده و ا

در سازمان نهادینه شده است. 
 وی در پایان از زحمات و حمایت های همه جانبه و بی دریغ هیئت مدیره، 
مدیران و کارکنان پرتالش و تعالی گرای شرکت تشکر و قدردانی کرد و 

دست یابی به این موفقیت را به تمامِی اعضای خانواده بزرگ فوالد 
امیرکبیر کاشان تبریک گفت.

گفتنی است ارزیابی تعالی سازمانی این دوره بر اساس الگوی ملی تعالی 
سازمانی و منطق ارزیابی رادار و توسط تیم شش نفره ارزیابان سازمان 
مدیریت صنعتی در مدت چهار روز به صورت فشرده و با بیش از ۳0 جلسه 
ارزیابی، بحث و گفت وگو انجام گرفت. در طی مدت بیست دوره برگزاری 
جایزه ملی تعالی سازمانی، بیش از ۱400 بار سازمان ها و صنایع مختلف 

ایرانی ارزیابی شدند.
در این همایش، از سازمان های سرآمد و تعالی گرا در بخش های ساخت 
و تولید، خدمات، آموزش و عمومی که توسط تیم های ارزیابی سازمان 
مدیریت صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفتند و به عنوان سازمان های متعالی 

شناخته شدند، قدردانی شد.

تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی به فوالد امیرکبیر کاشان تعلق گرفت

شرکت فوالد سنگان تقدیرنامه دوستاره 

جایزه ملی تعالی سازمانی را از آن خود کرد

تیم مچ اندازی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

قهرمان مسابقات جایزه بزرگ کاشان

شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان در بیستمین 
کسب  به  موفق  سازمانی،  تعالی  ملی  جایزه  همایش 

تقدیرنامه دوستاره جایزه ملی تعالی سازمانی شد.
گزارش روابط عمومی، بیستمین همایش جایزه ملی   به 
تعالی سازمانی با حضور بسیاری از شرکت های بزرگ در مرکز 
همایش های سازمان مدیریت صنعتی تهران برگزار شد و در این 

مراسم از شرکت های برتر در این حوزه تقدیر شد.
شرکت فوالد سنگان به عنوان بزرگ ترین واحد تولیدی کنسانتره 
و گندله شرق کشور با جدیت در مسیر تعالی در حال حرکت 
است. این شرکت تا کنون توانسته نظام مدیریت استراتژیک و 
نظام مدیریت فرایندی را در همه بخش های خود پیاده سازی 
کند و تابه حال موفق به اخذ سه گواهینامه استاندارد ایزو ۹00۱ و 
۱400۱ و 4۵00۱ در حوزه کیفیت از شرکت DQS آلمان شده است.

روابط عمومی فوالد سنگان کسب این افتخار را به خانواده بزرگ 
فوالد سنگان که در مسیر دست یابی به توسعه و تعالی همه جانبه 

تالش می کند، تبریک گفت.

در هفدهمین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی، 
جایزه بزرگ باشگاه های شهرستان کاشان که به مناسبت 
ایام اهلل دهه فجر برگزار شد، تیم مچ اندازی شرکت فوالد امیرکبیر 

کاشان با اقتدار به مقام قهرمانی رسید.
 در این مسابقات 70 ورزشکار در گروه راست دست و چپ دست 
و در رده سنی بزرگساالن و پیشکسوتان با یکدیگر به رقابت 
پرداختند و تیم مچ اندازی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان که با یاد 
شادروان دکتر سعید زیارتی مدیر بازرگانی سابق این شرکت در این 
دوره از مسابقات حاضر شده بود، توانست مقام اول را کسب کند و 

در نهایت جام اورالی را باالی سر ببرد.
 در این رقابت ها در رده سنی بزرگساالن و پیشکسوتان، افراد 
ح ذیل داری مقام گردیدند: مصطفی منصوری مقام  به شر
اول بزرگساالن و کسب جام اورالی؛ محسن واحدی مقام دوم 
بزرگساالن؛ محمد جنتی مقام سوم بزرگساالن؛ مرتضی اربابی 
مقام اول پیشکسوتان؛ محمد سلیمانی مقام اول پیشکسوتان؛ 

مجتبی جهین مقام دوم پیشکسوتان.

برای سومین بار صورت گرفت؛

در نخستین سال حضور در جایزه صورت گرفت:

دست یابی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری به   تقدیرنامه دوستاره جایزه ملی تعالی سازمانی

افتخارآفرینی گروه فوالد مبارکه در بیستمین همایش ملی تعالی سازمانی

شرکت فوالد سفیددشت در بیستمین همایش جایزه 
ملی تعالی سازمانی، موفق شد در اولین سال حضور 
در این فرایند، تقدیرنامه دوستاره جایزه ملی تعالی 

سازمانی را دریافت کند.
جمشید علی بابایی، مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد سفیددشت 
اظهــار کــرد: توفیــق دریافــت تقدیرنامــه دوســتاره جایــزه ملــی تعالی 
ســازمانی در اولین ســال حضور، مســلمًا مایــه افتخار و نشــان دهنده 
عزم جدی شرکت جهت حفظ و ارتقای جایگاه رقابتی خود در فضای 

کسب وکار است.
وی خاطرنشان کرد: زمانی می توان به آینده و مسیر پیش رو و دست یابی 
به چشــم انداز ســازمان امیــدوار بود کــه تعالی به یــک بــاور و فرهنگ در 

سازمان تبدیل شود.
غالمرضا معصومی رئیس تعالی ســازمانی و مهندســی صنایع شــرکت 

فوالد سفیددشت نیز ضمن تبریک این موفقیت تصریح کرد: بدیهی 
اســت این موفقیت در ســایه حمایت های هیئت مدیــره و مدیرعامل 
شــرکت و بــه یمــن تــالش بی وقفــه همــکاران بــه دســت آمده اســت و 
بی شــک مهم ترین عامل ایجاد انگیزه در این امــر، همدلی کارکنان در 
دســت یابی به هدف مشــترک بهبود مســتمر و قــرار گرفتن شــرکت در 

مسیر تعالی است.
وی در ادامه افزود: هدف حضور در این فرایند صرفًا دریافت گواهینامه 
یا برگزیده شدن نیست، بلکه مهم آن است که بدانیم در چه حوزه هایی 
راه صحیح را در پیش گرفته ایم و در چه حوزه هایی کاستی هایی وجود 

دارد و باید برنامه های آن بهبود یابد و از کیفیت بیشتری برخوردار شود.
معصومــی در پایــان اظهــار کرد: طبــق نقشــه راه تعالی شــرکت، کســب 
رتبه هــای بــاالی تعالــی در ســال های آتــی، در دســتور کار شــرکت فوالد 

سفیددشت قرار دارد.

در بیستمین همایش ملی تعالی سازمانی؛

یافت تقدیرنامه سه ستاره شد شرکت فوالدسنگ مبارکه موفق به در

شرکت فوالدســنگ مبارکه در بیستمین دوره جایزه 
ملی تعالی ســازمانی موفــق بــه دریافــت تقدیرنامه 

سه ستاره شد.

به گزارش روابط عمومی فوالدسنگ مبارکه، روز دوشنبه اول اسفندماه، 
در مراسم تعالی سازمانی که با حضور مدیران دولتی و شرکت های بزرگ 
برگزار شد، شرکت فوالدسنگ مبارکه در الگوی تعالی سازمانی موفق به 

دریافت تقدیرنامه ارزشمند سه ستاره شد.
مدیرعامل شرکت فوالدسنگ مبارکه در پی کسب این موفقیت گفت: این 
دستاورد ارزشمند را به همه کارکنان شرکت فوالدسنگ که با تالش خود 

زمینه ساز دریافت این تقدیرنامه شدند، تبریک می گویم.
به گفته مهرداد فقیهیان، حرکت در مسیر تعالی تنها یک مسیر است و نه 
مقصد؛ ازاین رو حضور در فرایند جایزه و پیاده سازی مدل آن در سازمان 
به این معنی است که شرکت فوالدسنگ مبارکه با نگاه جامع و متوازن به 
همه معیارهای رشد و توسعه، به دنبال خلق ارزش برای تمامی ذی نفعان 
سازمان است و مزیت های رقابتی خویش را بهبود و توسعه می بخشد تا 
چشم انداز و اهداف سازمانی خود را محقق سازد. در این مدل هرچه به 
سطوح باالی عملکردی نزدیک می شویم، اقدامات محدودتر و کسب 
امتیازات سخت تر خواهد بود، بنابراین اولین اولویت شرکت فوالدسنگ، 
حفظ سطح موجود در این مدل اســت و پس از فرهنگ سازی و تعمیق 
ارزش ها و خواسته های مدل در ذهن و عمل کارکنان، به دنبال ارتقا به 

سطح باالتر است.
که تغییر فرهنگ و اجرای پروژه های بهبود  وی خاطرنشان کرد: ازآنجا

بـه شـکل نظام منـد نیازمنـد زمـان اسـت و جاری سـازی رویکردهـا و 
اندازه گیـری اثربخشـی اقدامـات و پایـش نتایـج و شـاخص ها تنهـا در 
بازه های زمانی مناسـب اتفاق می افتد، حفظ شرایط موجود و ماندن 
در جایـگاه مناسـب جایـزه تعالـی ازجملـه مزایـای سیسـتمی سـازمان 
محسوب می شود؛ این یعنی با وجود تمامی مسائل و مشکالت ناشی 
از تحریم هـای ظالمانه، تغییرات شـدید محیط کسـب وکار، پیچیدگی 
شـرایط بقـا و سـودآوری و...، شـرکت فوالدسـنگ توانسـته بـه کمـک 
مدیـران و کارکنـان توانمنـد خـود، در سـطحی قابل قبـول، تـاب آوری 
خویـش را بهبـود بخشـد و بـا توسـعه و تولیـد پایـدار بـه بقـا و سـودآوری 

خـود کمـک کنـد.
کید بر اینکه شرکت فوالدسنگ مبارکه در مسیر تعالی  وی در پایان با تأ
اسـتوار گام برمی دارد، گفت: مسـلمًا اهداف شـرکت از حضـور در فرایند 
جایزه تعالی فقط کسـب مـدارک نیسـت، بلکه حرکـت واقعی در مسـیر 
تعالی از اهداف اصلی این حضور اسـت؛ امـا اخذ امتیـازات ارزیابی بهتر 
و سـطوح باالتر جایـزه نشـان دهنده حرکت درسـت در مسـیر ارزشـمند 
که بر اسـاس مفاهیم بنیادین مدل، روح این  تعالی خواهد بود. ازآنجا
سیسـتم بر پایـه بهبـود مسـتمر اسـت، دسـت یابی به ایـن هـدف مهم، 
عـالوه بـر بلـوغ سـازمانی و فـردی، بـا جاری سـازی رویکـرد عارضه یابی و 
شناسـایی نقـاط قابل بهبـود و به کارگیـری خالقیـت و نـوآوری کارکنـان 

و سـایر ذی نفعـان و مشـارکت نظام منـد ایشـان در انجـام پروژه هایـی 
بهبـود امکان پذیـر اسـت.

حیات هر سازمان و بنگاه اقتصادی منوط به قرارگیری در مسیر 
تعالی است

در همین زمینه، مجتبی جعفریان، مدیر تعالی و تضمین کیفیت شرکت 
فوالدســنگ مبارکه نیز تصریح کرد: این شــرکت با اشــراف به ایــن امر که 
حیات هر ســازمان و بنگاه اقتصادی منوط به قرارگیری در مســیر تعالی 

است، با عزمی راسخ در مسیر تعالی گام برداشته است.
جعفریان با اشاره به اینکه شــرکت فوالدسنگ مبارکه جهت شناسایی 
نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود خود در جایزه ملی تعالی شرکت کرده 
است، گفت: این شرکت مسیر حرکت خود را منطبق با مسیر تعالی تعریف 
کرده و با تجزیه وتحلیل کالن در محیط صنعت توانسته استراتژی مناسب 
با محیط خود را اتخاذ کند؛همچنین با کمک مدل تعالی EFQM عالوه 
بر حفظ و ارتقای نقاط قوت خود، جهت استقرار و پیاده سازی پروژه های 
بهبود خود اقدام کرده تا بتواند همســو با شــرکت فوالد مبارکه در جهت 

تعالی کشور عزیزمان گام بردارد.
وی در خاتمه از حمایت هــای مدیرعامل و هیئت مدیــره و همچنین از 
تالش بی وقفه همکاران در پیاده سازی مدل تعالی سازمانی و تالش برای 

بهبود مستمر شرکت قدردانی کرد.

موفقیت یکی از کارکنان شرکت

 فوالد امیرکبیر کاشان در عرصه ورزشی

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، سید 
مهدی سجادی، مسئول واحد بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست)HSE( شرکت امیرکبیر کاشان در مسابقات تکواندو 
شهرستان کاشان در رشته »پومسه«، رده سنی باالی ۳0 سال، 
عنوان قهرمانی و مدال طالی مسابقات گرامیداشت دهه فجر 

این شهرستان را به دست آورد.
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       بـــــــــــــــازار

ثباتقیمتیمحصوالتتختفوالدی
دربازارآمریکایجنوبی

خبــــــــــــــــر    

به گزارش جدیدترین شماره نشریه متال بولتن، قیمت محصوالت تخت 
فوالدی در بازار آمریکای جنوبی به دنبال کاهش فعالیت تجاری ثابت 
شده است. در یک هفته اخیر قیمت محصوالت تخت وارداتی در بازار 
آمریکای جنوبی نسبتًا ثابت بودند، این در حالی است که میزان تقاضا 
و روند نرخ حمل ونقل، متزلزل و جنجالی گزارش شده بود. در این 
میان، فعالیت تجاری بازار بسیار پایین گزارش شد، زیرا به عنوان مثال، 
خریداران شیلیایی نیازهای ماه آوریل خود را تأمین کرده اند.

خبر کوتاه

قیمتسنگآهندراوج8ماهگذشته

آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 6۲ درصد در چین ۲.3 
درصد باال رفته به ۱3۱.85 دالر در هر تن سی اف !آر رسیده است. 
خوش بینی های بازار بیشتر شده و بازار چین فعال تر شده است. 
شرکت های معدنی بزرگ دنیا نسبت به چشم انداز تقاضای چینی ها 
خوش بین تر شده اند. در بورس شانگ های قیمت قرارداد آتی میلگرد 
گرم ۱.4 درصد و مفتول 3 درصد افزایش است که  ۲.۱ درصد، ورق 
همگی امید به روند صعودی تقاضای فوالد چین را بیشتر کرده است.

بورس و سهام
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یال(       <<<<<< >>>>>>       نمــــــــــودار تغییــــــر قیمــــت  سهـــــام  )ر

در هفدهمین همایش ملی و یازدهمین جشنواره 
نظام پیشنهادها، تندیس بلورین جشنواره به 
ح »فراوری گرم  فوالد هرمزگان اختصاص یافت و طر
ح برتر و  سرباره کوره های قوس الکتریکی« این شرکت  عنوان طر
واحد فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد هرمزگان نیز عنوان واحد 

سازمانی برتر را کسب کردند.
افزایش چشمگیر تولید، نتیجه اعتماد به کارکنان و توجه به 

پیشنهادهای سازنده آن ها
عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان پس از کسب 
این موفقیت تصریح کرد: یکی از ثمرات توجه به نظام پیشنهادها از 
سوی فوالد هرمزگان، ثبت رکوردهای متعدد روزانه و ماهانه و افزایش 
تولید چشمگیر شرکت است که حتی با وجود محدودیت های انرژی در 

تابستان و زمستان رقم خورد.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از عواملی که باعث افزایش تولید در فوالد 
هرمزگان شد، طرح »فراوری گرم سرباره کوره های قوس الکتریکی« بود 
که در قالب نظام پیشنهادها ارائه شد و این طرح به همراه چند عامل 

دیگر، موجبات افزایش تولید را فراهم کرد.
گی های فوالد هرمزگان،  مدیرعامل فوالد هرمزگان افزود: یکی از ویژ
استفاده از دانش در خط تولید است و با توجه به نام گذاری سال جاری با 
عنوان »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« از سوی مقام معظم رهبری، 

استفاده از طرح های دانش بنیان در این شرکت انجام گرفته است.
ح های سودده در قالب نظام  معروفخانی با اعالم حمایت از طر
پیشنهادها، عنوان کرد: یکی دیگر از ویژگی های بارز فوالد هرمزگان، 
اعتماد شرکت به کارکنان از طریق نظام پیشنهادهاست و به همین 
دلیل، این ریسک را می پذیرد تا طرح های ارائه شده در مسیر درست 
اجرا شوند. در قالب نظام پیشنهادها فضا برای ظهور و بروز استعدادهای 

همه کارکنان فراهم شده و نمونه بارِز به بار نشستن این اعتماد، حل 
معضل سرباره در شرکت به عنوان یکی از چالش های صنعت فوالد است.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، این همایش ملی و 
جشنواره با اهداف و محورهای ذیل و با همکاری وزارت نفت، سازمان 
کز علمی و تحقیقاتی، سازمان ها و  محیط زیست و سایر دانشگاه ها و مرا
دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی در محل پارک طبیعت پردیسان 
سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد: ۱-بازنگری و توسعه اثربخشی 
رویکرد نظام پیشنهادها در کشور؛ 2- پایداری نظام پیشنهادها و 
توسعه سازمان؛ ۳- تأثیر سیاست ها، رویه ها و قوانین در اثربخشی 
نظام پیشنهادها؛ 4-تأثیر شایستگی کارکنان در بهبود اثربخشی نظام 
پیشنهادها و تأثیر سبک های تفکر در ارتقای اثربخشی این نظام؛ ۵- تأثیر 
مدیریت استعداد در توسعه نظام پیشنهادها؛ ۶- استراتژی توسعه نظام 

پیشنهادها و کارکرد آن در توسعه سازمان؛ 7- ارائه الگوی حل مسئله.

تندیس بلورین جشنواره نظام پیشنهادها به فوالد هرمزگان اختصاص یافت
در هفدهمین همایش ملی و یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادها؛

به دنبال تحقق چشم انداز تولید 1۰ میلیون 

تن فوالد هستیم

کاهش هزینه ها و پایداری تولید با 

بومی سازی قطعات صنعت فوالد

دنیای معدن: سرپرست منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس، گفت: به دنبال تحقق چشم انداز 

1۰ میلیون تن فوالد با اجرای طرح های توسعه ای هستیم.
به گزارش دنیای معدن، کامران داســتانی در نشســت مدیران 
مناطــق ویژه کشــور که به ریاســت حجــت عبدالملکی، مشــاور 
رئیس جمهور و دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری، صنعتی 
و ویــژه اقتصــادی در ســالن جلســات منطقــه ویــژه اقتصــادی 
خلیج فارس برگزار شد، گفت: هرمزگان یکی از قطب های اصلی 
کنون ۱4 هزار نفر به صورت  کشور در واردات و صادرات است و هم ا
مستقیم در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در حال فعالیت 

هستند.
وی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس را یکی از مهم ترین مناطق 
ویژه کشــور خوانــد و افــزود: بــا توجه به سیاســت های ســازمان 
ایمیدرو به عنوان سازمان باالدستی، کار و تالش در این منطقه 
عظیم اقتصادی ادامــه دارد و مــا به دنبال تحقق چشــم انداز ۱0 

میلیون تن فوالد با اجرای طرح های توسعه ای هستیم.
سرپرســت منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس بیان داشــت: در 
شرایط فعلی باید از تمامی ظرفیت های موجود در مناطق ویژه در 
جهت جذب سرمایه گذار و ایجاد توسعه در منطقه ویژه اقتصادی 

خلیج فارس استفاده کنیم.
وی در پایان خواســتار همفکری برای رفــع چالش های موجود 
کید کرد: ایجاد اشــتغال و توجه به مبانی توســعه ای در  شــد و تأ
اولویت ما قــرار دارد و امیدوارم با راهبری دبیرخانه شــورای عالی 
مناطــق آزاد تجــاری، صنعتــی و ویــژه اقتصــادی در تحقــق این 

اهداف تسریع شود.

گیر سناباد  مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی توسعه فرا
)ســیمیدکو( گفــت: بومی ســازی تولیــد قطعــات و تجهیــزات 
کاهــش هزینه هــای تولیــد،  صنعــت فــوالد کشــور ضمــن 
وابستگی های فوالدسازان به کشــورهای خارجی را برطرف 

می کند.
محمــد مدنی فــر، در گفت وگــوی اختصاصی با خبرنــگار دنیای 
معدن افزود: بومی ســازی، تولیــد و تأمین قطعــات و تجهیزات 
صنعت فوالد توسط شــرکت های داخلی نگرانی فوالدســازان را 
کمتر و از ارزبری در این حــوزه جلوگیری می کند، زیــرا برای خرید 
قطعات و تجهیزات موردنیاز صنعت، ارز کمتری هزینه می شود.

کید  گیر سناباد تأ مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی توســعه فرا
کــرد: تولیــد قطعــات در داخــل و بومی ســازی آن هرگونــه تأمین 
تجهیزات و قطعات یدکی را برای شــرکت های فــوالدی از داخل 
کشــور بیش ازپیــش تســهیل می کنــد و ایــن مزیــت بزرگــی برای 

فوالدسازان خواهد بود.
مدنی فر با بیــان اینکــه تولیدکننــدگان همــواره در زمینه تأمین 
قطعات خطوط تولید خــود نگرانی هایی دارند، اظهار داشــت: 
گر قطعات و تجهیزات موردنیاز در داخل کشور تأمین شود،  ولی ا

نگرانی تولیدکنندگان در این زمینه به حداقل می رسد.
گیر سناباد با بیان  مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی توسعه فرا
اینکــه تنها بــا بومی ســازی تایــر دســتگاه های اچ پی جــی آر یک 
میلیون یــورو صرفه جویی شــد، تصریح کــرد: بومی ســازی تایر 
دســتگاه های اچ پی جی آر سنگ شــکن تحــت کارکرد فشــار باال 
با همکاری مجتمع فوالد اســفراین برای مــا حدود یک میلیون 
یورو صرفه جویی ارزی داشت و کارکرد آن نیز خیلی بهتر از مشابه 

کشورهای خارجی به خصوص نوع آلمانی آن است.
مدنی فر با اشــاره به مشــکالت تأمین قطعات برای فوالدسازان 
کید کــرد: بــدون تردید با تولید قطعــات در داخل متناســب با  تأ
شرایط تولید می توانیم به جایی برسیم که قطعات شرکت های 
داخلی بسیار بهینه تر و مطلوب تر از مشابه خارجی برای ما کارایی 

داشته باشند.
گیر سناباد اظهار  مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی توســعه فرا
داشــت: با بومی ســازی قطعات و کاهــش ارزبــری، نگرانی های 
تولیدکنندگان برطرف و تولید محصوالت فوالدی در شرکت های 

داخلی به مدار پایداری خواهد رسید.
مدنی فر در ادامه با اشاره به مشــکالت قطعی برق و گاز در فصل 
گر انرژی موردنیاز فوالدسازان تأمین  کید کرد: ا گرما و فصل سرما تأ
شــود، ما می توانیــم در حــوزه بومی ســازی قطعــات و تجهیزات 

صنعت فوالد شاهد پیشرفت های خوبی در کشور باشیم. 

یک و آینده پژوهی رصدخانه استراتژ

در شماره های قبلی اخبار و تحلیل های رصدخانه 
استراتژیک و آینده پژوهی فوالد مبارکه به معرفی لیتیم، 
بررسی وضعیت انتشار کربن و    وضعیت کسب وکارها 
در آینده پرداختیم، در این شماره به بررسی مدیریت در عصر هوش 

مصنوعی می پردازیم. با ماه همراه باشید.
مدیریت در عصر هوش مصنوعی

هوش مصنوعی که همان تحول دیجیتالی کسب وکارهاست، در مرکز 
چهارمین انقالب صنعتی جهان قرار گرفته و یکی از مهم ترین بخش های 
کنون مدیران بسیاری، توانایی های  فناوری امروز به حساب می آید. ا
هوش مصنوعی را بررسی و با خود فکر می کنند این فناوری تا کجا به 

پیشبرد اهدافشان کمک خواهد کرد. 
امروزه به واسطه هوش مصنوعی، کامپیوترها و ربات ها همانند انسان ها 
کار می کنند و از نظر دقت، سرعت و توانایی حتی از انسان ها نیز پیشی 
گرفته اند. حوزه رباتیک، پردازش زبان یا استدالل خودکار از بخش های 
نوین هوش مصنوعی هستند. شرکت اینفوسیس )infosys(، وضعیت 
هوش مصنوعی را در شرکت های هفت کشور جهان بررسی کرده تا 
مدیران با دید بازتری به این جهان قدم بگذارند. ۹ نفر از ۱0 مدیر اجرایی 
در سازمان های بررسی شده به ویژه در  کشورهای هند و آمریکا که 
بیش از همه به سود رسیده بودند، گفتند هوش مصنوعی به پیشبرد 
کسب وکارشان کمک کرده است. شرکت های اروپایی در این زمینه 
به پای دیگران نمی رسند، زیرا بر اساس نتایج تحقیقات اینفوسیس، 

این شرکت ها برای استفاده از هوش مصنوعی خود استراتژی خاصی 
نداشته اند. در عوض کشورهایی که با استراتژی درست پیشروی کرده 

بودند، به نتایج مطلوبی دست یافتند.

کنش نیروی  مدیرانی که به هوش مصنوعی روی می آورند، گاهی از وا
انسانی خود، که می ترسند هوش مصنوعی جای آن ها را بگیرد، نگران 
می شوند. ۶۹ درصد از مدیران اجرایی در این تحقیق اذعان داشتند 
کارمندانشان نگران اند به خاطر هوش مصنوعی شغل خود را از دست 
بدهند. بااین حال سازمان هایی که با هوش مصنوعی کار می کنند، 
معتقدند نیروی انسانی هنوز هم برای پیشبرد هوش مصنوعی و 
اهداف سازمان ضروری است. بر اساس آمارهای به دست آمده از 
نتایج تحقیقات شرکت اینفوسیس،  ۵۳ درصد گزارش داده اند آموزش 
دادن نیروی کار به کمک هوش مصنوعی بهتر شده است؛  ۵0 درصد 
گزارش داده اند کارمندان به کارهای جدیدی گماشته شده اند که 
از سوی هوش مصنوعی معرفی شده اند؛ 4۹ درصد گزارش داده اند 

کارمندان جدیدی با مهارت های  که  هوش مصنوعی باعث شده 
مختلف استخدام شوند؛ ۳7 درصد گزارش داده اند سمت های شغلی 

کم اهمیت به واسطه هوش مصنوعی حذف شده اند.
بنابراین اثر هوش مصنوعی بر نیروی کار به هیچ وجه منفی نیست. 
پژوهش ها نشان داده اند که هوش مصنوعی بیش از هر چیز بر بخش 
فناوری اطالعات سازمان ها تأثیر می گذارد. هرچه گستره اختیارات 
هوش مصنوعی بیشتر شود، چالش ها و نگرانی ها پیرامون این حوزه نیز 
افزایش می یابد؛ از این رو مدیران باید با در نظر گرفتن موارد زیر، به نحو 

درستی با این چالش ها دست و پنجه نرم کنند.

اولویت با انسان هاست   
کسی که بر روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری می کند، باید به همان 

میزان بر روی نیروی انسانی خود نیز سرمایه گذاری کند. هوش مصنوعی 
به تنهایی برای پیشبرد اهداف صنعت کافی نیست. با توسعه روزافزون 
هوش مصنوعی، سازمان هایی که نیروهای خود را با آموزش های به روز 

تربیت می کنند، در دراز مدت به سود بیشتری خواهند رسید. 
آموزش همیشگی است  

هوش مصنوعی همواره تغییرات تازه ای به وجود می آورد، زیرا فناوری 
هر لحظه در حال پیشرفت و تکامل است؛ بنابراین ضروری است که 
سازمان ها به صورت مستمر آموزش ببینند و کارمندان خود را آموزش 
دهند. امروزه سازمانی موفق است که فرهنگ آموزش مداوم را بپذیرد و 
از کارمندان خود بخواهد همواره مهارت های تازه ای بیاموزند. مدیران 
نیز باید با فناوری های به روز آشنا باشند تا بفهمند چه عواملی بر آینده 

کسب وکارها تأثیرگذار است. 
تأخیر جایز نیست

بسیاری از سازمان ها به فواید هوش مصنوعی پی برده اند و کسانی 
کنون از سایرین سبقت  که زودتر با هوش مصنوعی آمیخته شده اند، ا
گرفته اند. سازمان هایی که هنوز در این حوزه قدم نگذاشته اند یا 
برنامه ای برای ورود به آن ندارند محکوم به شکست خواهند بود. 
هوش مصنوعی سرعت پیشرفت صنعت را به شدت افزایش داده است؛ 
بنابراین مدیران باید به سرعت مهارت های خود را بهبود ببخشند و 

به سوی آینده حرکت کنند.
گرچه مدیران بخش فناوری و ارتباطات زودتر از همه پا به این عرصه  ا
گذاشتند، اما حضور بخش تولیدکننده در حوزه هوش مصنوعی به 
شدت حیاتی است. تولیدکنندگان از جمله مدیران صنعت فوالد با 
علم به اینکه همتایان جهانی شان در حوزه های مختلف، با بهره گیری 
از هوش مصنوعی توانسته اند به سرعت مراحل پیشرفت را پشت سر 

بگذارند، باید تحول دیجیتال را بیش از پیش جدی بگیرند.
infosys :منبع     

یت در عصر هوش مصنوعی  مدیر
   تهیه کننده:دفتر استراتژی واهداف

شکل 1: هوش مصنوعی

شکل 2. صنایع بهره مند  از هوش مصنوعی )بررسی توسط اینفوسیس(

 سرپرست منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس:

مدیرعامل سیمیدکو  مطرح کرد:
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شکل 1- محصوالت جانبی در فرایندهای فوالدسازی

شکل 3- اهداف استفاده از محصوالت جانبیشکل 2- استفاده از سرباره آهن و فوالد در اروپا در سال 2016 - در مجموع 41 میلیون تن

 شکل 4- استفاده های گوناگون از محصوالت جانبی صنعت فوالد در صنایع مختلف

طی بیست سال گذشته، نرخ بازیابی محصوالت جانبی در صنعت فوالد به طور  
قابل توجهی افزایش یافته است. پیشرفت های نوآورانه و هم افزایی با سایر 
صنایع، صنعت فوالد را بیش ازپیش به هدف خود، یعنی ضایعات صفر نزدیک  
 در فرایند فوالدسازی استفاده 

ً
کرده است. محصوالت جانبی بازیافت شده را می توان مجددا

کرد یا برای استفاده در صنایع دیگر به فروش رساند. این امر از دفن کردن آن ها جلوگیری می کند، 
انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش می دهد و به حفظ منابع طبیعی یاری می رساند. فروش 
این محصوالت جانبی از نظر اقتصادی پایدار است، برای تولیدکنندگان فوالد درآمد ایجاد 

می کند و به اقتصاد چرخشی کمک می نماید.

محصوالت جانبی صنعت فوالد در یک نگاه
عمده محصوالت جانبی جامد تولیدشده در طول فرایند تولید آهن و فوالد خام، سرباره )۹0 درصد 
جرمی(، گردوغبار و لجن است. به طور متوسط تولید یک تن فوالد به ایجاد 200 کیلوگرم محصول 
جانبی در مسیر EAF تا 400 کیلوگرم در مسیر BF/BOF منجر می شود که شامل سرباره، گردوغبار، 

لجن و مواد دیگر است. 

سرباره آهن و فوالد  
ساالنه بیش از 400 میلیون تن سرباره آهن و فوالد تولید می شود. سرباره مخلوطی از سیلیس، 

کسیدهای آلومینیوم و آهن است. کسید منیزیم و ا کسید کلسیم، ا ا
در طول ذوب، عوامل سرباره )عمدتًا سنگ آهک یا دولومیت و ماسه سیلیس( به کوره بلند یا کوره 
ک های آهنی  فوالدسازی اضافه می شود تا ناخالصی ها از سنگ آهن، ضایعات فوالد و سایر خورا
کسیژن اتمسفر محافظت می کند و با تشکیل یک الیه باالیی،  حذف شود. سرباره فلز مایع را در برابر ا
که سرباره سبک تر از فلز مایع است، شناور می شود و به راحتی می توان  دما را حفظ می نماید. ازآنجا

آن را جدا کرد.

مصارف سرباره فوالدسازی
یکی از موانع اصلی استفاده از سرباره فوالدسازی، محتوای باالی آهک آزاد آن است که برای 
کاربردهای ساختمانی مناسب نیست. در حال حاضر، فناوری های مختلفی برای بهبود جداسازی 
آهک در حال توسعه است. پس از جدا شدن، آهک آزاد می تواند به عنوان کود، در تولید سیمان و 
بتن، برای تصفیه فاضالب و در بلوک های دریایی ساحلی که رشد مرجان ها را تشویق می کند، 

استفاده شود.
میانگین نرخ بازیابی سرباره در سراسر جهان از بیش از ۸0 درصد برای سرباره فوالدسازی تا نزدیک 
به ۱00 درصد برای سرباره آهن سازی متغیر است. درحالی که استفاده از سرباره به خوبی تثبیت شده 
است، هنوز در بسیاری از مناطق با توجه به مزایای زیست محیطی و اقتصادی استفاده از سرباره، 

پتانسیل برای افزایش نسبت مصرف وجود دارد.
اسـتفاده از محصوالت جانبی صنعـت فوالد بایـد به جلوگیـری از دفـن، افزایش بـازده منابع، 
کسید منجر  تولید درآمد، ایجاد ارزش، حفظ منابع دست نخورده و کاهش انتشار کربن دی ا

شود.

 علم و فناوری    

امنیت سایبری

ساختچوبمصنوعیکهکربنراجذبمیکند سیاهچالههامیتوانندمنبعیبرایانرژیتاریکباشند

که در  کنند  پژوهشگران توانسته اند نوعی چوب مهندسی شده طراحی 
گاز  کنار نشان دادن مقاومت بیشتر در مقایسه با چوب طبیعی، می تواند 
کسیدکربن موجود در هوا را هم جذب کند. این گاز به عنوان یکی از  دی ا
اصلی ترین آالینده های تأثیرگذار در تغییرات اقلیمی شناخته می شود. در 
که یکی از مواد تشکیل دهنده اصلی چوب  این نوع چوب، ماده لیگنین 
اصلی در کنار سلولز و همی سلولز محسوب می شود، از آن خارج می گردد 
و سپس با مواد فلزی ارگانیک جایگزین می شود.

که مرکز  محققان با بررسی و مقایسه تعداد زیادی سیاه چاله دریافته اند 
آن ها احتمااًل منبعی برای انرژی تاریک است. ۱7 پژوهشگر از سراسر دنیا 
به رهبری دانشگاه هاوایی با مقایسه سیاه چاله های کالن جرم در بازه ای 
9 میلیاردساله از تاریخچه جهان دریافته اند انرژی تاریک احتمااًل از همین 
چاله های غول آسا بیرون می آید. آن ها می گویند سیاه چاله های عظیم در 
طول تاریخ خود 7 تا ۲۰ برابر بزرگ  شده اند و این افزایش نمی تواند صرفًا 
تحت تأثیر بلعیدن ستاره ها یا ادغام سیاه چاله ها با یکدیگر باشد.

هک تویوتا توسط محقق امنیتی 
بدون سوءقصد

هک 4 میلیون دالری کاربران از 
طریق مهندسی اجتماعی

قابلیت دریافت اطالعات 
US Cellular مشتریان

کرد بدون سوءقصد، به  یک محقق امنیتی اعالم 
سیستم مدیریت اطالعات تدارکات تأمین کنندگان تویوتا 
کرده است. این سیستم یک برنامه کاربردی  دسترسی پیدا
تحت وب است که توسط کارمندان و تأمین کنندگان تویوتا 
برای هماهنگی پروژه ها، تأمین قطعات، خریدها و سایر 

وظایف مرتبط با زنجیره تأمین از آن استفاده می شود.
دسترسی به اسناد محرمانه، پروژه ها، رتبه بندی تأمین کنندگان 
و سایر اطالعات داخلی از طریق یک در پشتی )backdoor( با جعل 
هویت کاربر حاصل  شده است. این محقق ادعا می کند که هر 
کاربری می تواند تنها با دانستن ایمیل خود وارد سیستم شود و به 
فهرست ۱4 هزار کاربر تویوتا دسترسی داشته باشد. در ماه های 
گذشته، تویوتا پس از یک حمله سایبری به یکی از تأمین کنندگان 
تمام  در  تولید  عملیات  توقف  به  مجبور  اصلی،  قطعات 
کارخانه های خود در ژاپن شده بود. در همان ماه با باج افزار 
پاندورا، اطالعات Denso Corp )خودروساز جهانی مستقر در ژاپن 

که 2۵ درصد سهام آن متعلق به تویوتا است( به سرقت رفت.
 Coro Cyber Security یکی از بنیان گذاران شرکت امنیت سایبری
Ltd گفت: الزم است شرکا، تأمین کنندگان و کارمندانی که از طریق 
اینترنت با سازمان همکاری می کنند به عنوان موجودیت خارجی 
در نظر گرفته شوند. سازمان ها باید کنترل دسترسی و حساب 
کاربری ویژه را در نظر گیرند و دسترسی به داده های موردنیاز فقط 

بر اساس نقش کارکنان و اشخاص ثالث فراهم شود.
siliconangle :منبع خبر    

Trust Wallet اعالم کرد هک ۴ میلیون دالری کاربری 
از طریق مهندسی اجتماعی انجام  شده است. مجرمان 
به عنوان سرمایه گذاران پروژه web3 اصرار بر مالقات حضوری 
داشتند. قربانی هک، مدعی شد که هکر با گرفتن عکس از 
موجودی کیف پولش، مرتکب سرقت شده است و افزود که 
مجرمان به هیچ وجه نمی توانستند به کلید خصوصی کیف 
پول او دسترسی پیدا کنند، زیرا این کیف به تازگی ایجاد شده 

بود.
 Trust Wallet اعالم کرد که به احتمال زیاد کاله برداران او را مجبور 
 KYC و اطالعات PDF NDA به دانلود بدافزار در پوشش فایل

کرده اند که برای او ارسال  شده است.
تیم Trust Wallet ادعا کرد که این امر به هکرها اجازه می داد تا پس 

از دریافت مدارک مالی، وجوه را سرقت کنند.
این ارائه دهنده کیف پول به کاربران گفت که برنامه های افزودنی 
تلفن همراه آن توسط ممیزان امنیتی داخلی و شخص ثالث 
ممیزی و ارزیابی  شده است. همچنین به قربانی توصیه کرد که به 
سازمان های مجری قانون گزارش دهد و به کاربران در مورد 

راه هایی برای محافظت در برابر حمالت توصیه کرد.
cryptoslate :منبع خبر    

 US اطالعات مشتریان شرکت مخابراتی تلفن همراه
 dark web به سرقت رفته و به صورت رایگان در Cellular

نمایش داده شد.
یک هکر dark web ادعا کرد که اطالعات به سرقت رفته متعلق به 
کنون به صورت رایگان در  ۱44 هزار مشتری US Cellular است و ا
سایت معروف BreachForums قابل نمایش است. اطالعات 
حساس موجود در این پایگاه داده شامل کلید مشترک مشتری، 
شناسه مشترک، کلید حساب کاربری، نام کامل و نام تجاری، 
ح و قیمت فعلی تلفن همراه،  تاریخ فعال سازی حساب، طر
کاربر در  سازنده و مدل دستگاه، موجودی فعلی و اینکه آیا 

پرداخت خودکار ثبت نام کرده یا خیر بوده است.
این هکر که در سایت به نام IntelBroker شناخته می شود، لینک 
 BreachForums در US Cellular دانلودی همراه با لوگوی رسمی
 US منتشر کرد. تیم تحقیقاتی سایبرنیوز اعالم کرد که وب سایت
Cellular ساعاتی از دسترس خارج بوده، اما پس از زمان کوتاهی 

بازیابی شده است.
cybernews :منبع خبر 

کشن: ادامه بحث پرایس ا
کانال های باریک بیشتر شبیه بریک اوت هستند تا یک تریدینگ رنج و یک اسپایک؛ در تایم فریم 

باالتر هستند و باید تنها در جهت روند معامله کرد.

برای ورود به معامله عجله نکنید و صبر کنید تا کندل بسته شود. بعد تصمیم به ورود بگیرید.
کانال های قوی پولبک های کوچکی دارند و شدیدًا یک طرفه اند. 

در کانال های قوی فقط در جهت روند معامله می کنیم، چون رفتار آن ها شبیه به اسپایک 

است. نقاط ورود احتمالی را مشخص کرده ایم، روی همه این نقاط می توانید به صورت یک طرفه 
وارد معامله خرید شوید.

سعی کنید در جهت مارکت وارد معامله شوید.

 Price Action )Channels part4(
یم بورس بیاموز

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

نظام مدیریت پسماند و استفاده از محصوالت جانبی در صنعت فوالد

   گردآوری:امور سهام و مجامع
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بایدها و نبایدهای رانندگی 
سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

درزمستانبهخواببیشترینیازدارند
ً
ازبینبردناعتیادبهموادمخدربهکمکهوشمصنوعیانسانهااحتماال

گرچه انسان ها مثل برخی از دیگر  محققان در پژوهشی نشان داده اند ا
پستانداران به خواب زمستانی نمی روند، اما احتمااًل در ماه های سرد سال 
که افراد در زمستان بیشتر  به خواب بیشتری نیاز دارند. آن ها دریافته اند 
به حالت خواب REM می روند یکی از پژوهشگران این مطالعه می گوید: 
گرچه  »رفتار فصلی در همه جانداران سیاره ما دیده می شود. ما هم ا
رفتارمان در طول زمستان تغییری نمی کند، اما تنظیمات فیزیولوژی مان 
عوض می شود و حس می کنیم دیگر انرژی نداریم.«

گیرنده  کسی کدون و مورفین با اتصال به  موادی مانند هروئین، فنتانیل، ا
کاپا اوپیوئید حس لذت یا رفع درد را در مصرف کنندگان ایجاد می کنند 
مسدودکننده  داروهای  یافتن  با  امیدوارند  پژوهشگران  اعتیادآورند.  و 
گیرنده های اوپیوئیدی بتوانند اعتیاد به این مواد را از بین ببرند. آن ها باور 
که از پایگاه های  دارند یادگیری ماشینی می تواند با استفاده از اطالعاتی 
آن ها  به  دارو  طراحی  در  می شود،  گردآوری  شیمیایی  مواد  بزرگ  داده 
کمک کند و زمان و هزینه های این فرایند را کاهش دهد.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله حسینعلی 
مختاری و مهرداد آقاییان شاغل در مجتمع فوالد سبا در 
غم درگذشت مادر و حمید علیان شاغل در آهن سازی در 

غم درگذشت همسر  به سوگ نشستند.
همچنیـــن همکار بازنشـــسته شادروان عباس خاشعی 

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 

مشکالت روانی مختلف در جامعه امروزی بسیار رایج 
است، درحالی که بسیاری این مسائل را بی اهمیت 
می دانند. یکی از این مشکالت نشخوار فکری است 

که بهتر است آن را بشناسید و با عوارض نشخوار فکری آشنا شوید. 
نشخوار ذهنی یا فکری عبارت است از تمایل افراطی فرد به تجزیه وتحلیل و 
فکر کردن بیش ازحد به مسائلی که باعث ایجاد پریشانی و اضطراب درونی 
می شوند. وقتی بیش ازحد درباره مشکالت آینده فکر می کنیم، مشکالت 
تروماتیک و استرس ها را برای خود بزرگ می سازیم یا تجارب تلخ و مشکالت 
روزمره را بیش ازحد مورد توجه قرار می دهیم، دچار نشخوار فکری هستیم.

گاهانه نیست  جالب است بدانید که روند نشخوار فکری به هیچ عنوان آ
خ قرار می دهد. وقتی  گاه خود را درون این چر و فرد به شکل ناخودآ
فردی خود را در برابر مشکالت تکراری می بیند که راه حلی برای آن ها 
ندارد، باالجبار به دنبال روشی خواهد بود که تمرکز حواس او را از روی 
مسائل پیش رو بردارد. از همین رو انسان به خاطرات قدیمی آزاردهنده و 

تجربه های تلخ بازمی گردد و مدام در خصوص آن ها فکر می کند. 
نشخوار فکری را می توان یکی از زیرمجموعه های رفتارهای وسواس گونه 
گهان به ما  نامید. وسواس به مجموعه افکار ذهنی گفته می شود که نا

حمله می کنند و ترس، افسردگی، اضطراب و... را در پی خواهند داشت. 
دالیل به وجود آمدن نشخوار فکری

عوامل و محرک های زیادی می توانند باعث به وجود آمدن عارضه نشخوار 
فکری در سطوح مختلف شوند. شناخت این عوارض به فرد کمک می کند 
تا بتواند منشأ به وجود آمدن مشکل خود را بهتر بشناسد. برخی از این 
گهانی در  عوامل و محرک ها عبارت اند از: ایجاد شدن تغییرات بزرگ و نا
زندگی روزمره افراد؛ وجود فوبیا یا نگرانی و ترس در خصوص مسائل خاص؛ 
نگرانی و ترس بیش ازحد از اینکه آینده چه اتفاقاتی را در مسیر زندگی ما 

قرار می دهد؛ پایین بودن سطح اعتماد به نفس؛ پایین بودن عزت نفس؛ 
گهانی  کمال گرایی بیش ازحد فرد در انجام فعالیت های روزمره؛ قرارگیری نا
در معرض تجارب یا رویدادهایی که تروماتیک و تلخ هستند؛ قرارگیری 

بیش ازحد در موقعیت های استرس زا.
چطور نشخوار فکری را کاهش دهیم؟

تا اینجاسعی کردیم شما را با نشخوار فکری آشنا کنیم. در ادامه این بخش 
راه کارهای عمومی مربوط به درمان نشخوار فکری را با هم بررسی می کنیم:

جایگزینی افکار با فعالیت و مشغله های جدید
به خود یادآوری کنید که اتفاقات گذشته به طورکلی تمام شده اند یا 
موضوعی که در حال فکر کردن به آن هستید غیرواقعی است. نشخوار 
فکری در ذهن افراد صرفًا با افکار و آنچه درون ذهن شماست مرتبط است 
و رابطه چندانی با دنیای واقعی ندارد. به همین دلیل باید فعالیت جدیدی 

پیدا کنید که می تواند اجازه دهد افکار مزاحم از ذهن شما دور شوند.
استفاده از تجربه و تخصص روان درمانگر حرفه ای

استفاده از خدمات تخصصی یک روان درمانگر حرفه ای می تواند شما 
را در مسیر برطرف کردن نشخوار فکری قرار دهد. یک روان درمانگر با 
عوارض نشخوار فکری آشنایی کامل دارد و در نتیجه به راحتی می تواند 
آن را تشخیص دهد. اما قبل از همه چیز باید این موضوع را بدانید که 
روان درمانی یک روند زمان بر است که باید همکاری کافی با درمانگر خود 

داشته باشید و زمان کافی را به بهتر شدن خود اختصاص دهید.
افکار خود را روی کاغذ بنویسید

یکی از راه های مناسبی که می تواند اجازه دهد افکار مزاحم و آزاردهنده را 
از خود دور کنید این است که دست به قلم شوید و هر آنچه در ذهن دارید را 
روی کاغذ بیاورید. بهتر است در زمان نوشتن خجالت، غرور یا انکار را کنار 
بگذارید و با کاغذی که در مقابلتان دارید صادق باشید. صداقت در زمان 

کننده که باعث  نوشتن باعث می شود منشأ احساسات و افکار پریشان  را
به وجود آمدن نشخوار فکری می شوند پیدا کنید. وقتی نوشتن تمام شد 
گاه شده اید و  و روانتان را روی کاغذ پیاده کردید، نسبت به مشکل خود آ

می توانید تأثیرات مثبت این کار را ببینید.
تأثیرات نشخوار فکری بر فرد 

گون این اختالل روانی می تواند  تأثیرات نشخوار فکری در مراحل گونا
متفاوت باشد. به شکلی که ممکن است افرادی که با حالت مزمن نشخوار 
فکری درگیرند آزار چندانی نبینند، اما افرادی که دچار حاالت شدید این 
ک و آزاردهنده ای را تجربه کنند.  اختالل شده اند می توانند تأثیرات خطرنا

در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد:
مبتال شدن به فشار خون باال: یکی از عوارض نشخوار فکری برای 
افراد افزایش فشار خون است که در صورت بی توجهی ممکن است به 

بیماری های قلبی و عروقی منجر شود.
پایین آمدن سطح کنشگری افراد: افرادی که دچار نشخوار فکری 
می شوند به مرور زمان تمایل کمتری به انجام فعالیت های خود دارند. در 
زمان نشخوار فکری، تفکر و تجزیه تحلیل بیش ازحد می تواند جای عمل 
واقعی را بگیرد و همین تأثیرات جبران ناپذیری بر روی زندگی روزمره انسان 

بر جا می گذارد.
که کمبود اعتمادبه نفس و  ایجاد افکار خودتخریب گر: ازآنجا
عزت نفس در فرد می تواند دالیل اصلی به وجود آمدن نشخوار فکری 
شوند، احتمال اینکه فرد در طوالنی مدت به افکار خود تخریب گر روی 
بیاورد زیاد خواهد بود. نشخوار فکری در برخی از افراد با احساس بی فایدگی 
که این موضوع می تواند روند انجام  و انزجار از خود همراه است 

فعالیت های روزمره فرد را به هم بریزد. 
www.irneuropsycho.ir :منبع    

 شب ادراری یکی از شایع ترین بیماری هایی است که 
در سنین مختلف اتفاق می افتد. در این مطلب بیشتر 
با شب ادراری در کودکان و دالیل آن آشنا خواهید شد.

شب ادراری عمومًا در کودکان بین سنین 2 تا ۹ سال رایج است، درحالی که 
ممکن است افراد در سنین نوجوانی و حتی بزرگسالی نیز با مشکل 
شب ادراری مواجه شوند. شب ادراری در کودکان ممکن است منجر به 
گاه رفتار مناسبی  گر والدین ناآ مشکالت ثانویه جدی نیز شود، خصوصًا ا
با کودک و نوجوان خود نداشته باشند، این اختالل موجب ضربات شدید 
گر  به عزت نفس و اعتمادبه نفس کودک خواهد شد؛ بنابراین بهتر است ا
گاهی از علت، برای درمان آن به  کودک شما دچار این اختالل شده، با آ

پزشک مراجعه کنید.
دالیل شب ادراری در کودکان

گر یکی از والدین بعد از پنج سالگی مشکل شب ادراری را تجربه  1- ژنتیک: ا
کرده باشد، تا 40 درصد احتمال دارد که فرزندش هم به این مشکل دچار 
شود. احتمال ابتالی کودک زمانی که هر دو والدین مشکل شب ادراری را 

گذرانده باشند به 70 درصد می رسد.
2- استرس: استرس یکی از رایج ترین علت های بروز شب ادراری ثانویه 
است. زمانی که کودک به مدرسه جدید و یا خانه جدید می رود، یکی از 
والدین خود را به دلیل جدایی و یا مرگ از دست می دهد و یا با تراژدی 
مواجه می شود، استرس زیادی تجربه می کند. این حجم از استرس در 
کودکان منجر به شب ادراری خواهد شد. معمواًل درمان و کنترل استرس 

منجر به توقف شب ادراری می شود.
3- خواب عمیق: همان گونه که خواب عمیق یکی از نشانه های رشد و 

تکامل صحیح است، کم شدن کیفیت و مقدار خواب هم در این دوره 
زمانی رخ می دهد. این موضوع در سن بلوغ و در طی سال های دبیرستان 

میان نوجوانان بسیار شایع است.
گر کودک به وقفه خواب تنفسی  ۴- وقفه تنفسی در خواب: در موارد نادر ا
و یا خروپف مبتال باشد، شب ادراری را هم تجربه خواهد کرد. در کودکانی که 
این مشکل را دارند، راه تنفسی مسدود می شود و نفس کشیدن در هنگام 
خواب متوقف خواهد شد. این موضوع تعادل شیمیایی در مغز را هم تغییر 

می دهد و موجب بروز شب ادراری می گردد.
5- بیماری های عصبی: برخی اوقات مشکالتی در طناب نخاعی منجر 
گر کودک عالئمی همچون بی حسی، مورمور  به شب ادراری خواهد شد. ا
شدن پاها و دیگر مشکالت نخاعی داشته باشد، ممکن است با مشکل 

شب ادراری مواجه شود.
6- دیگر بیماری ها: در موارد نادر دیگر بیماری ها همچون دیابت به 
شب ادراری در کودکان منجر می شود. برخی از پژوهش ها نشان می دهد 
کم توجهی - بیش فعالی به دلیل وجود  کودکان مبتال به اختالل  که 
تفاوت هایی در مواد شیمیایی مغز، احتمال زیادی وجود دارد که درگیر 
مسئله شب ادراری شوند. برخی از داروها هم احتمال بروز این مشکل را 

افزایش می دهند.
اثرات روانی و احساسی شب ادراری در کودکان چیست؟

شب ادراری ممکن است اثرات روانی زیادی روی کودک و خانواده داشته 
باشد. حس شرمندگی، نداشتن اعتمادبه نفس و اضطراب ازجمله اثرات 
شب ادراری بر کودک هستند. از طرفی دیگر این مشکل بر روابط کودک با 
همساالن، کیفیت زندگی و برنامٔه درسی او تأثیرگذار خواهد بود. کودکان 

در این سن از بودن در کنار همساالن خود لذت می برند و دوست دارند 
که شب را در کنار آن ها سپری کنند، اما کودکانی که این مشکل را دارند، از 

گذراندن شب در کنار همساالن خود بیرون از خانه خودداری می کنند. 
در خانواده کودک مبتال به شب ادراری، خواهر یا برادر فرد مبتال مجبور به 
خوابیدن در اتاق خواب مجزا هستند و یا هر بار با زنگ هشدار و یا صدای پدر 
و مادر برای بیدار کردن کودک، از خواب بیدار می شوند. اعضای خانواده 
باید وقت زیادی را صرف تمیز کردن و شستن لباس ها و ملحفه ها کنند. 
اما با همه این ها، فراموش نکنید که شب ادراری تقصیر کودک نیست و 
کودک کنترلی روی آن ندارد. اعضای خانواده نباید شرمنده بوده و کودک 
را به خاطر آن تنبیه کنند. بلکه بهتر است بعد از تشخیص این اختالل، با 

پزشک مشورت و برای رفع مشکل تالش کنند.
درمان شب ادراری در کودکان و نوجوانان

کودکان  که درمان شب ادراری  قبل از هر چیزی الزم است بدانید 
هشت سال به باال با کودکان سنین پایینتر متفاوت است. گاهی این 
مشکل با اصالح سبک زندگی قابل حل است و گاه نیاز به مصرف دارو برای 
شب ادراری کودک و نوجوان احساس می شود. درهرصورت این پزشک 
است که نحوه درمان را تشخیص خواهد داد. در بعضی از موارد، راه های 
درمان بسیار ساده است. برای مثال می توان از زنگ هشدار برای درمان 
استفاده کرد. بهتر است که با استفاده از زنگ هشدار کودک یک بار در 
نیمه های شب از خواب بیدار شود و به دستشویی برود. تحقیقات نشان 
می دهد که در حدود نیمی از کودکانی که از این عالئم هشدار استفاده 

می کنند بعد از چند هفته دیگر رختخواب خود را خیس نمی کنند.
   www. drdr.ir :منبع  

نشخوار 
فکری 

شب ادراری 
کودکان

مصطفیقاسمی
نورد سرد

روز بازنشستگی :  ۱40۱/0۸/۳0

مسعودرییسیمبارکه
سرمایه های انسانی و سازماندهی

روز بازنشستگی :  ۱40۱/0۹/۳0

صدرالهقرمزی
آهن سازی

روز بازنشستگی :  ۱40۱/07/۳0

منصورنیازیورنامخواستی
مجتمع فوالد سبا

روز بازنشستگی :  ۱40۱/07/۳0

رزاقشفیعزادهخولنجانی
 حمل و نقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  ۱40۱/0۸/۳0

رضاابراهیمی
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :  ۱40۱/0۸/۳0

بازنشستگان فوالد 

یکی از جدی ترین جنبه های پیر شدن، کاهش توانایی   
رانندگی است. برای سالمندان احتمال بیشتری وجود دارد که 
نسبت به گروه های سنی دیگر دچار تصادف شوند، از این رو، 
ضروری ست برای کنارگذاشتن رانندگی و بروز خطرات احتمالی 
کارشناسان، شمار  گفتۀ  آن، به موقع تصمیم بگیرند. به 
تصادفات پس از سن 75 سالگی به شدت باال می رود و این 
افزایش با شمار اختالالت عملکردی که همراه با افزایش سن 

در بزرگساالن است ارتباط دارد.
اختالالت عملکردی رانندگان سالمند

کنش سریع و به موقع، عدم  بینایی محدود و ضعیف، عدم وا
زمان بندی و هوشیاری کافی، ناتوانایی های حرکتی، مصرف 
داروها  و ازدیاد بسیاری از بیماری ها از اختالالت عملکردی 
سالمندان به شمار می رود. رانندگان جوان ۱۸ تا 2۵ساله، 
جریمه های رانندگی بیشتری نسبت به سالمندان دریافت 
می کنند، اما احتمال وقوع حوادث مرگبار در سنین پیری به خاطر 

اختالالت عملکردی به مراتب بیشتر است. 
رانندگی سالمندان در آینده

رانندگی و پیری، موضوع مهمی است؛ زیرا شمار رانندگان مسن 
در حال افزایش است. تا سال 20۳0 میالدی، تعداد رانندگان 
باالی ۸۵ سال، چهار برابر امروز خواهد بود. این امر احتمااًل 
شمار تسهیالت رانندگی را چندین برابر خواهد کرد. با این وجود، 
اتومبیل های فعلی و به طور کلی سیستم حمل ونقل ما اساسًا، 
کثر  مطابق رانندگان سالخورده طراحی نشده اند. به عالوه برای ا
افراد کهنسال، وسایل حمل ونقل اندکی وجود دارد؛ زیرا بسیاری از 
آن ها در جوامعی زندگی می کنند که با وسایل حمل ونقل عمومی 

خوبی سرویس دهی نمی شوند.
همه می دانیم که رانندگی کردن برای سالمندان، امتیاز دسترسی 
آن ها به دوستان، خانواده، مشاغل و حتی امکان خریدکردن را 
فراهم می آورد. بنابراین خوب است در صورت ادامۀ رانندگی، 
آن ها با پزشک خود مشورت کنند. گفتنی است از دست دادن 
توانایی رانندگی،تأثیر زیادی بر   موقعیت های سالمند جهت 
تحرک داشتن، برقراری رابطه و تعامل با جامعه و حفظ شأن و 

منزلتشان خواهد داشت. 
کارشناسان باور دارند تغییرات مرتبط با سن در رانندگی بسیار تأثیر 
د ارد. این گونه تغییرات جسمانی و یا ذهنی کهنساالن از قبیل 
کنش است. این تغییرات منجر به از دست  کاهش بینایی یا زمان وا
دادن مهارت رانندگی، افزایش در شمار تصادفات واقعی در هنگام 
رانندگی و کاهش اجتناب ناپذیر رانندگی می شود. رانندگی کمتر، 
تحرک عمومی فرد را مشکل می کند که این خود می تواند به طور 
عمده ای در کیفیت زندگی مؤثر باشد. این فرایند معمواًل در طول 
دوره ای چندین ساله اتفاق می افتد و به تدریج حوزۀ فعالیت ها 
گرچه اغلب مواقع این مدل اتفاق می افتد،  را محدود می کند. ا
اما همگانی نیست؛ زیرا بسیاری از رانندگان مسن، این نوع تنزل 
عملکردی را تا سنین باال تجربه نمی کنند. بنابراین می توانند 

به نحوی ایمن تا پیری به رانندگی خود ادامه دهند.
راهکارهای مناسب

که توانایی یا اعتماد رانندگی خود را از دست  برای آن هایی 
می دهند، باید راه حل های دیگری فراهم باشد. بدیهی است 
که افزایش دسترسی به حمل ونقل عمومی می تواند کمک هایی 
را فراهم کند. بعضی ها گروه های حامی را پیشنهاد داده اند؛ به 
این گونه که رانندگان مسن تری که  به طور موفقیت آمیز دورۀ 
ناتوانی در رانندگی انتقال یافته اند، به دیگران کمک کنند و با آن ها 
همفکری نمایند. بی شک، آموزش و مشاوره دیگر انتخاب های 
جالب توجه هستند. البته تغییر نگرش های اجتماعی و از 
بین بردن زشتِی از دست دادن امتیاز رانندگی نیز ممکن است 
کمک کننده باشد. شاید موفق ترین عوامل مداخله گر در این 
حوزه، آن هایی باشد که شکل های دیگری از حمل ونقل را فراهم 
کند، طوری که شأن و منزلت، استقالل و امنیت این افراد را حفظ 
کند. در آخر می توان گفت پیری به صورت خودکار با از دست دادن 
تمام توانمندی رانندگی برابر نیست. موارد زیادی وجود دارد 
که سالمندان می توانند برای ایمنی رانندگی خود انجام دهند؛ 
ازجمله اصالح اتومبیل، تغییر در شیوۀ رانندگی و برطرف کردن 
هرگونه مشکل جسمی که می تواند در رانندگی آن ها دخالت 

داشته باشد.
www.rastineh.com  :منبع  
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 ورزش        

پرونده لیگ برتر فوتبال زنان باشگاه های کشور  در 
حالی  با نایب قهرمانی تیم فوتبال زنان فوالد مبارکه 
سپاهان بسته شد که این تیم  با 67 گل زده بهترین 

خط حمله این دوره از رقابت ها  را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه سپاهان، هفته پایانی لیگ برتر فوتبال 

زنان باشگاه های کشور با پیروزی پرگل سپاهان در مقابل ملوان برگزار 
شد.

دختـران طالیـی فـوالد مبارکـه سـپاهان در این فصـل بازی هـای پرگل 
کیفیتـی را بـه نمایـش گذاشـتند. در ایـن بـازی نیـز ابتـدا بـا گل زهـرا  و با
علیـزاده از حریـف خـود پیـش افتادنـد. در ادامـه مرضیـه نیکخـواه بـا 

پـاس خـوب عادلـی گل دوم سـپاهان را بـه ثمـر رسـانید تـا سـپاهان 
نیمـه نخسـت را بـا نتیجـه 2 بـر صفـر بـه رختکـن بـرود. در نیمـه دوم نیز 
سـارا ظهرابی نیا، افسـانه اقبال و مرضیه نیکخواه دیگر گل هـای فوالد 
مبارکه سـپاهان را به ثمر رسـاندند تا سـپاهان لیگ را با یک پیـروزی پر 

گل بـه پایـان برسـاند.

دخترانطالیی،پیروزتقابلفوالدیها باختتلخفوالدمبارکهسپاهاندرروزپراشتباهخطدفاعی

دختران قهرمان نشسته فوالد مبارکه سپاهان نخستین دیدار مرحله 
برگشت والیبال نشسته بانوان را با پیروزی برابر فوالد هرمزگان پشت سر 
گذاشتند.تیم والیبال نشسته بانوان فوالد مبارکه سپاهان در چارچوب 
نخستین بازی رقابت های مرحله برگشت لیگ برتر چهارشنبه،

 3 اسفندماه در سالن فدراسیون جانبازان و معلولین به مصاف فوالد 
هرمزگان رفت و در سه ست متوالی با نتایج ۲5 بر ۱4، ۲5 بر ۱7 و ۲5 بر 
۲۱ همنام هرمزگانی اش را کنار زد.

در نبرد فینال گونه مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی ایران، 
پرسپولیس در یک بازی سراسر هیجان و تماشایی موفق شد در 
ورزشگاه نقش جهان با نتیجه 4-۲ از سد فوالد مبارکه سپاهان بگذرد تا 
صدرنشین لیگ برتر، حذف شود.
پرسپولیس با این پیروزی بزرگ به یک چهارم نهایی جام حذفی صعود 
کرد و فوالد مبارکه سپاهان که مدعی جدی قهرمانی در هر دو جام بود 
وداعی تلخ و زودهنگام با جام داشت.

 ورزش         ورزش        

تیم فوتبال زنان فوالد مبارکه سپاهان با بهترین خط حمله نایب قهرمان لیگ شد

اساسـی ترین  از  یکـی  سـالم  تغذیـه 
دسـت یابی  راه هـای  ومهم تریـن 
گرچـه در  بـه سـالمت جسـم اسـت، 
ارتقـای سـالمت روان نیـز بـی تأثیـر نیسـت. یـک رژیم 
غذایـی سـالم و متعـادل عـالوه بـر حفـظ سـالمتی، در 
گیردار ازجمله  پیشـگیری از بیماری های مزمن غیر وا
بیماری هـای قلبـی، دیابـت و سـرطان نقـش دارد. 
از اصـول اولیـه یـک رژیـم غذایـی می تـوان بـه اصـل 
تعـادل، اصل تنـوع و اصل کنترل کالری اشـاره کـرد. در 
این قسمت به توصیه های غذایی سالم برای عموم 

افـراد اشـاره می کنیـم.
مصرف مقدار زیاد سبزی ها و میوه

 یکی از مهم ترین عادات غذایی مصرف مقدار زیادی 
سبزی و میوه است. سبزی ها و میوه ها مملو از مواد مغذی 
کسیدان ها، ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر( هستند  )آنتی ا
و با سیر نگه داشتن طوالنی مدت به شما کمک می کند 
وزن ایدئالی داشته باشید. توصیه می شود از میوه ها و 
سبزی های تازه استفاده کنید و از مصرف کنسروها و 

آب میوه ها خودداری کنید.

انتخاب غذاهای غالت کامل
کر غالت کامل، برنج   غذاهای سبوس دار شامل نان و کرا
قهوه ای، بلغور جو و ... است. غالت کامل دارای فیبر، 
پروتئین، آهن، منیزیم و ویتامین های گروه B هستند که 
به شما کمک می کنند مدت طوالنی تری سیر بمانید. 

یک چهارم بشقاب خود را با غالت کامل تکمیل نمایید.
مصرف مواد غذایی پروتئینی

غ،   غذاهای پروتئینی شامل حبوبات، سویا، تخم مر
غ، گوشت قرمز و ... می شود. پروتئین ها حاوی  ماهی، مر
آهن، فسفر، روی، منیزیم، B۱2 ،B۶ و ... است. توصیه 
می شود پروتئین های گیاهی را جایگزین پروتئین های 
حیوانی کنید. پروتئین ها به ساخت و حفظ ماهیچه، 
استخوان و پوست کمک می کند. یک چهارم بشقاب خود 

را با غذاهای پروتئینی تکمیل نمایید.
مصرف روزانه محصوالت لبنی

 لبنیات حاوی کلسیم، پروتئین، ویتامین B۱2 و انواع 
غنی شده آن حاوی ویتامین A و D است. توصیه می شود 
لبنیات کم چرب مصرف کنید. در برخی افراد به دلیل عدم 

کتوز لبنیات توصیه نمی شود. تحمل ال

کنترل مصرف چربی ها و انتخاب سالم ترین نوع 
چربی

 چربی ها نقش مهمی در تأمین انرژی دارند، از ارگان های 
بدن محافظت می کنند و باعث جذب ویتامین های 
محلول در چربی می شوند. به جای چربی های اشباع و 
ترانس از چربی های غیراشباع استفاده کنید. روغن های 
گیاهی مانند روغن زیتون، روغن آفتاب گردان، آجیل ها از 

منابع چربی های غیراشباع هستند.
محدود کردن غذاهای بسیار فراوری شده

غذاهای فراوری شده از منبع غذایی اصلی خود تغییر یافته 
و دارای مواد افزودنی زیادی هستند. در طول فراوری، 
اغلب مواد مغذی مهم مانند ویتامین ها، مواد معدنی و 
فیبر حذف می شوند، شکر و نمک اضافه می شود. مانند 

سوسیس، کالباس و غذاهای منجمد یا آماده.
آب را نوشیدنی انتخابی خود قرار دهید

نوشیدن روزانه حداقل ۸ تا ۱2 لیوان آب توصیه می شود. 
از مصرف نوشیدنی های قندی ازجمله نوشیدنی های 
انرژی زا، آب میوه ها و نوشیدنی های گازدار خودداری 

کنید.

تغذیه سالم

 ورزش         ورزش        

برگزیدگان پایگاه استعدادیابی

 امور ورزش فوالد مبارکه

نفرات برتر

امیرحسینقاسمی،فرزندهمکارگرامیمحسنقاسمی
شاغلدرحملونقلماشینسنگین

آرینشاهپوری،فرزندهمکارگرامیشاهپورشاهپوری
شاغلدرفوالدسازی

آوینابهرامی،فرزندهمکارگرامیوحیدبهرامی
شاغلدرفوالدسازی

آیداوطنخواه،فرزندهمکارگرامیداریوشوطنخواه
شاغلدرآهنسازی

نازنینزینبقاسمی،فرزندهمکارگرامیمحمدقاسمی
شاغلدرنوردسرد

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تقدیرنامه دو 

ستاره جایزه ملی تعالی را دریافت کرد

خبــــ ر کوتاه

مبارکه  فوالد  باشگاه  عمومی  وابط  ر گزارش  به   
سپاهان، بر اساس یک برنامه ریزی مدون و طی یک فرایند 
دقیق، با انسجام سازمانی، ایجاد بهبود در روند کمی و کیفی 
گاهی  ح ها، پروژه ها و اقدامات باشگاه، ارتقای سطح آ طر
مجموعه باشگاه نسبت به مسیر تکامل پیش رو، با استقرار 
الگوی تعالی سازمانی و اجرای برنامه های بهبود، باشگاه 
سپاهان به عنوان اولین باشگاه ایرانی موفق به کسب سطح 
تقدیرنامه 2 ستاره جایزه ملی تعالی از مرکز تعالی سازمانی 

سازمان مدیریت صنعتی ایران گردید.
این جایزه در قالب همایش بیستمین دوره جایزه ملی تعالی 
در سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی به محمدرضا 

کت مدیرعامل باشگاه اهدا شد. سا
گفتنی است باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در سال گذشته موفق 
به اخذ گواهی تعهد به تعالی از سازمان مدیریت صنعتی شده 
بود که در سال جاری با دو جهش ارتقا، این جایزه به تقدیرنامه 

دوستاره تبدیل شد.

 همــکار گرانقــدر محمدمهــدی کاظم پــور، شــاغل در واحــد حفاظــت فیزیکــی، بــا کســب ســه عنــوان 
ســومی در مســابقات پــرورش انــدام رشــته بــادی بیلدینــگ اســتان چهارمحــال و بختیــاری، کهریــزک و 

رباط کریم، افتخارآفرین شد.
ــاد  ــد، در المپی ــد خری ــاغل در واح ــوی، ش ــم موس ــی خان ــکار گرام ــد هم ــروی، فرزن ــالن خس امیرارس

ورزشی مدارس شاهین شهر، در رشته بدمینتون به کسب مقام سوم نائل آمد.
هــدی موحــدی زاده، فرزنــد همــکار گرامــی حمیدرضــا موحــدی زاده، شــاغل در دفتــر فنــی تعمیرات 
مجتمــع فــوالد ســبا در مســابقات قهرمانی ژیمناســتیک شهرســتان لنجــان به کســب عنــوان پرافتخــار اول 

نائل شد.
محمدپویــان دانشــمند، فرزنــد همــکار گرامــی مجتبــی دانشــمند، شــاغل در ناحیــه نــورد ســرد، در 

مسابقات تنیس روی میز نونهاالن منطقه هشت کشور با کسب مقام دوم افتخارآفرین شد.
حســین مختــاری، فرزنــد همــکار گرامــی حمیــد مختــاری، شــاغل در ناحیــه نــورد ســرد، بــا کســب دو 
مقــام قهرمانــی و نایب قهرمانــی در مســابقات قهرمانــی تکوانــدو اســتان اصفهــان رده ســنی نونهــاالن 

افتخارآفرین شد.

به اطالع می رساند امور ورزش فوالد مبارکه در راستای ارتقای سطح سالمت و نشاط فردی کارکنان، در نظر دارد 
مسابقات فوتسال جام رمضان را در سالن چندمنظوره مجموعه فردوس برگزار نماید. عالقه مندان به حضور در این 

مسابقات می توانند از تاریخ 7 تا ۱2 اسفندماه با نماینده ورزش ناحیه خود تماس حاصل و جهت ثبت نام اقدام کنند.

موفقیت همکاران و خانواده های کارکنان در  عرصه ورزشی

 برگزاری مسابقات
 فوتسال  جام رمضان

حسینمختاریمحمدپویاندانشمند هدیموحدیزاده امیرارسالنخسروی محمدمهدیکاظمپور

موفقیت

سالمت

اطالعیه

ناحیه / واحد
مرکزی

فوالدسازی
نورد گرم

نورد سرد
پیمانکاران

ناحیه / واحد

آهن سازی

ترابری

حفاظت فیزیکی

HSE

فردوس

باشگاه سپاهان

فوالد سبا

فنی و پشتیبانی

نام نماینده
آقای خاشعی

آقای مارانی
آقای باتوانی

آقای بهادران
آقای وحید

آقای جعفری
آقای نجاتی

نام نماینده

آقای سلیمانی

یاری آقای شهر

آقای خاشعی

آقای انتظاری

آقای اسماعیل زاده

آقای تک

آقای امامی

یاضی آقای ر

تلفن ثابت
33153
36183
36054

----
----

33029
----

تلفن ثابت

36790

33042

----

33036

----

----

52051

----

تلفن سازمانی
----

39906
39645

----
43256

----
42485

تلفن سازمانی

43007

39977

38360

38072

43024

----

----

----

تلفن همراه
09137090566

09133278659
09010039645

09132288417
09137419008
09131047584

09133178845

تلفن همراه

09134344614

09910252563

09133365480

09132375969

09138775528

09132133349

09139600174

09131085083

فهرست شماره  های تماس نمایندگان ورزش نواحی فوالد مبارکه

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش



امام  سجاد )علیه السالم(:
گاه  کدام آن، خزانه علوم ]خداوند[ است، هر  آیه های قرآن، هر 

خزانه ای باز می شود، شایسته است که خوب در آن بنگری. 
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

پنجــم شــعبان، زادروز مســعود امــام   
همام، حضرت زین العابدین)ع( است که در 

سال 38 ق در شهر مدینه، به دنیا آمد.
 پــدر ارجمنــدش حضــرت اباعبداهلل الحســین 
و مــادر بزرگوارشــان شــهربانو، دختــر آخریــن 
پادشاه ساسانی بود. امام حسین)ع( به سبب 
عالقــه فراوانی کــه به پــدر بزرگوارشــان، حضرت 
امیرالمؤمنیــن داشــتند، ایــن مولــود مبــارک را 
»علی« نام نهاد. حضرت زین العابدین در دو سال 
پایانی دوران حکومت جّدشان، حضرت علی)ع( 
به دنیــا آمدنــد. همچنین در حــدود ده ســال از 
امامت عمویش حضرت مجتبی)ع( و ده ســال 
هم از دوران امامت پدر بزرگوارشان، را درک کردند 
که این امر سبب شد سه امام راستین به پرورش 
و تربیــت او همــت گمارنــد و دنیایــی از فضایــل 
اخالقی و قداست ها بپرورانند و این موقعیتی بود 

که برای کمتر پیشوایی واقع می شد.
آغــاز امامــت امــام ســجاد )ع( بــه ســال ۶۱ 
هجری قمری اســت و امامت ایشــان ۳۵ ســال 
بــه طــول انجامیــد. دوران امامــت امام ســجاد 
)ع( تــوأم با اختناق شــدید و ســخت گیری های 
کمان بنی امیه علیه شیعیان بود؛ به گونه ای  حا
که بنا به روایتــی در ابتدای امر تنهــا اصحاب آن 
حضرت پنــج تن بودنــد که ایــن خــود داللت بر 
وضعیت خاص آن زمان می کند. امام سجاد)ع( 
کــم در آن  پــس از امامــت، باتوجه به شــرایط حا
دوران، اقــدام به سلســله برنامه های ارشــادی 
و فرهنگــی و مبــارزات غیرمســتقیم نمودنــد. 
ماجرای نهضت کربال، یک حادثۀ بزرگ سیاسی 

عباس)ع(،  حضرت  باب الحوائج،   
برترین نمونه ای است که چگونگی پیروی از 
پیشوای معصوم را عماًل تعلیم می دهد. 
شخصیت آن بزرگوار به گونه ای است که تمام 
صفاتی را که الزمۀ یک پیرو واقعی است، به 
شکل کامل بروز داده و تجسمی از همۀ فضائل 

و کرامات است. 
امیرالمؤمنین  فرزند  ابوالفضل)ع(  حضرت 
علی)ع(، در 4 شعبان سال 2۶ هجری در مدینه 
به دنیا آمد. مادرش فاطمه کالبیه بود که بعد ها 
با کنیه »ام البنین« شهرت یافت. آن حضرت، 
قامتی رشید، چهره ای زیبا و شجاعتی کم نظیر 
داشت و به خاطر سیمای جذابش او را »قمربنی 
هاشم« می گفتند. در حادثه کربال، پرچمداری 
سپاه امام حسین)ع( و سقایی خیمه های 
اطفال و اهل بیت امام را عهده دار بود. به دلیل 
کاری و جانبازی آن حضرت در روز عاشورا، روز  فدا
میالدش به نام روز جانباز نام گذاری شده است.

حضرت ابوالفضل)ع( حدود ۱۵ سال از زندگانی 
بابرکت خویش را در کنار پدر بزرگوارش گذراند 
و این همراهی، فرصتی زرین در بهره گیری از 
صفات و فضائل ایشان در سفر و وطن، حرب 
و محراب برای او پدید آورد تا در حوادث آینده 
یکایک این اندوخته های ارزشمند را به کار 
گیرد. بعد از آن هم در سایۀ لطف و مرحمت 
امام حسن)ع( و امام حسین)ع( زندگی کرد و 
همچون عبدی فرمانبردار، در خدمت این دو 

در قدیم عصارخانه به مکانی هایی   
گفته می شد که در آن ها آسیاب های بزرگ برای 
خردکردن موادی چون زردچوبه و فلفل و... 
وجود داشت. عصارخانه شاهی، در قلب 
میدان نقش جهان قرار دارد. این عصارخانه 
در سال 1۰21 هجری قمری به دستور شاه 
عباس اول و هم زمان با بازار بزرگ قیصریه و 

مدرسۀ مالعبداهلل ساخته شد. 
عصارخانه شاهی در اصل دارای پنج بخش 
و  گرم خانه  شترخان،  بارانداز،  پیشخوان، 
تیرخانه بوده است، پیشخوان در محل ورود به 
عصارخانه قرار دارد که در آنجا مهم ترین ابزار کار 
عصارخانه  یعنی سنگ آسیاب واقع شده است. 
در موزۀ عصارخانه شاهی، دو سنگ آسیاب در 
کنار هم قرار گرفته اند. کنار این سنگ آسیاب ها، 
مجسمه هایی از مردان عصار و حیواناتی نظیر 
شتر و االغ وجود دارد تا نشانگر شیوۀ انجام کار 
آن ها باشد. در کنار آسیاب ها، چوب های گرد 
و قطور و بلندی هستند که بین سقف و زمین بر 
روی تیرهایی از جنس چوب قرار دارند. در ضلع 
جنوبی این موزه قسمت گرم خانه آن وجود دارد 

میالد مظهر نیایش، 
امام  سجاد )ع( 

والدت حضرت 
ابوالفضل)ع( و روز 

جانباز

عصارخانه شاهی

مناسبت

مناسبت

گردشگری شهید

در تقویم دفاع مقدس، اسفندماه شاهد 
شهادت تعداد قابل توجهی از فرماندهان دفاع 
خ  که این ماه را به ماهی سر مقدس بوده است 
تبدیل کرده اند. بزرگ مردانی که وجودشان با تاریخ 
معاصر کشورمان گره خورده است و هرگاه نامشان 
مرور می شود، مقاومت مردم این خاك از جلوی 
چشمانمان می گذرد. یکی از فرماندهانی که در 
اسفندماه سال 1365 آسمانی شد، شهید حسین 

خرازی بود.
که رهبر  »پرچمدار جهاد و شهادت« لقبی است 
انقالب پس از شهادت حسین خرازی به او دادند. 
فرمانده اصفهانی و شجاع سپاه حضرت امام یکی از 
بااخالص ترین رزمندگان در دوران دفاع مقدس بود. 
شهید خرازی در سال ۱۳۳۶ در اصفهان متولد شد. 
هنگامی که او در سال ۱۳۵۵ پس از اخذ دیپلم طبیعی 
به سربازی اعزام شد، طولی نکشید که او را به همراه 
عده ای دیگر و به اجبار به عملیات ظفار به کشور عمان 
فرستادند. حسین از این اقدام اجباری فوق العاده 
ناراحت بود و آن را سفر معصیت می دانست. در سال 
۱۳۵7 به دنبال صدور فرمان امام خمینی)ره( مبنی 
بر فرار سربازان از پادگان ها، از خدمت سربازی فرار کرد. 
روحیۀ نظامی و استعدادی که در این زمینه داشت، 

باعث شد تا پس از انقالب، مسئولیت هایی را در 
اصفهان عهده دار شود. 

خرازی  حسین  شهید  تحمیلی،  جنگ  شروع  با 
به عنوان فرماندۀ اولین خط دفاعی که مقابل عراقی ها 
در جادۀ آبادان ـاهواز در منطقۀ دارخوین تشکیل 
شده بود، اعزام شد. در عملیات شکست حصر آبادان، 
فرماندهی جبهه دارخوین را به عهده گرفت و دو پل 
حفار و مارد را که عراقی ها با نصب آن دو پل بر روی 
رود کارون، آبادان را محاصره کرده بودند، به تصرف 
درآورد. شهید خرازی در آزادسازی بستان بهترین مانور 
عملیاتی را با دور زدن دشمن از چزابه و تپه های رملی و 
محاصره کردن آن ها در شمال منطقۀ بستان انجام داد 
و پس از عملیات پیروزمندانه طریق القدس بود که تیپ 

امام حسین)ع( رسمیت یافت.
پس از رشادت های حسین خرازی در عملیات های 
فتح المبین، رمضان، والفجر مقدماتی و والفجر 4، 
در عملیات خیبر جراحت سختی برداشت و یکی از 
دست هایش را از دست داد. حضور او در جبهه با یك 
دست به نمادی از مبارزه و اراده در میان رزمندگان 
که با یك دست قنوتی  تبدیل شده بود. چهرۀ او 
عاشقانه را در نمازش بسته، به یکی از ماندگارترین 

صحنه های جنگ تبدیل شد.

خرازی حسین  شهید 
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عملیات بزرگ کربالی ۵، لحظۀ بزرگی برای حاج حسین و دیگر رزمندگان 
بود. او در جلسه ای با حضور فرماندهان گردان ها و یگان ها از آنان 
بیعت گرفت که تا پای جان ایستادگی کنند و گفت: »هر کس عاشق 
شهادت نیست، از همین حاال در عملیات شرکت نکند، زیرا این یکی از 
عملیات های عاشقانه ست و از حساب های عادی خارج است.« لشکر 
کریزهای هاللی که در پشت نهر جاسم  او در این عملیات با عبور از خا
از کنار اروندرود تا جنوب کانال ماهی ادامه داشت، شکست سنگینی 
به عراقی ها وارد آورد. عبور از این نهر عالوه بر تثبیت مواضع فتح شده، 
عامل سقوط یکی از دژهای شرق بصره بود که در کنار هم قرار داشتند. 
اما سرانجام حسین خرازی در ۸ اسفند ۱۳۶۵ در عملیات کربالی ۵، بر 

اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.
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بود که امــام ســجاد)ع( در پیدایــش آن و ابــالغ پیام 
شــهیدان و پیگیــری نتایــج نهضــت نقش اصلــی را 
داشــت. آن حضرت پس از ماجرای خونین عاشورا، 
چه هنگام اســارت و چه هنگام بازگشــت به مدینه، 
در هر فرصتی مــردم را بر ضّد طاغــوت عصر، یزیدبن 
معاویه می شــوراند، خطبه غــّرا و کوبنده او در شــام، 
یزید و حکومتش را رسوا نمود و ماهّیت پلید حکومت 
خودکامۀ او را افشا کرد. امام سجاد)ع( با این که پس 
از واقعۀ کربال، جامعۀ اســالمی را گرفتار تــرس و یأس 
گردانی  می دید، ولی از پای ننشســت و به تربیت شا
پرداخت تــا دانش خود را به آن ها بســپارد. ابوحمزه 
گردان آن  ثمالی، ســعیدبن جبیــر و ... ازجملــه شــا
حضرت بودند. از ســویی دیگر امام توانســت با دعا و 
نیایش، مطالــب عمیق و مضامیــن گرانقــدری را به 

جامعۀ اسالمی، به ویژه شیعیان منتقل سازد. 
صحیفه سجادیه که به زبور آل محمد معروف است،  
ازجمله آثار امام ســجاد  به شــمار می آید. این کتاب 
را از نظــر محتــوا و متــن و از همــه مهم تــر نــوع نگرش 
عارفانۀ امام سجاد)ع(، می توان برنامه ای نظام مند 
و دربردارندۀ بزرگداشت خداوند یکتا و طلب مغفرت 
و تقرب به درگاه او و نیز آموزش جامعۀ اسالمی دانست 
که ایشان با زبان شــیرین دعا، آن را به بهترین شیوه 

بیان فرموده است.
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بزرگوار بود. تمام ویژگی ها و فضایل و کماالت حضرت 
عباس)ع( شعاعی از یک دایره است؛ دایره ای که 
بایستی آن را »والیت پذیری« و اطاعت بی چون وچرا 
گی ها و  از والیت نام نهاد. به عبارت دیگر، تمام ویژ
کماالت حضرت ابوالفضل)ع( در پرتو پیروی محض 
از ولی زمان خود یعنی برادرش، امام حسین)ع( رنگ 
می گیرد. همین والیت پذیری است که شالودۀ اصلی 

دیگر فضایل و صفات آن بزرگوار را تشکیل می دهد. 
حضرت عباس)ع( الگوی جانبازان است و به منظور 
گرامیداشت خاطرۀ ایثارگری های جانبازان عزیز، 
سالروز والدت باسعادت بزرگ جانباز کربال، به عنوان 
روز جانباز نامیده شده است. جانبازان با الهام از 
کاری و شجاعت و  کردار و منش آن بزرگوار، درس فدا
وفا آموختند و در عمل نیز آن را به اثبات رسانیدند. 
این عزیزان در راه دفاع از اهداف مقدس اسالم، تا 
پای جان ایستادند و حماسه ای جاوید آفریدند. 
جانباز قهرمان کربال، آموزگاری است که چگونگی 
پیروی از والیت و جانبازی در راه حقیقت را به دیگران 
آموخته است و همین امر سبب شده است تا همگان 
بر مقام و منزلت او غبطه بخورند. چنان که حضرت 
سجاد)ع( می فرماید: »عمویم عباس در پیشگاه 
خداوند منزلتی دارد که در روز قیامت همۀ شهدا به 

او غبطه می خورند.«
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که خمره های بزرگ روغن را پس از روغن کشی در آنجا 
نگهداری می کردند. 

معماری خاص سقف عصارخانه، عنصر شاخص 
که بسیار به چشم می آید. سقف  دیگری است 
۱۱متری عصارخانه با هنر آجرچینی و به شکل گنبد در 
میانۀ موزه قرار دارد. سقف ها به سبک طاق وچشمه 
و دارای نورگیر طراحی شده اند که نور عصارخانه را 
تأمین می کنند. دلیل گنبدی بودن سقف عصارخانه 
خنک نگه داشتن فضا بوده است تا به روغن های 

موجود در محل آسیبی نرسد. 
عصارخانه شاهی اصفهان در سال ۱۳7۹ توسط 
شهرداری اصفهان خریداری شد و پس از بازسازی 
آن در سال ۱۳۸2، با عنوان موزه عصارخانه شاهی 
افتتاح شد. این موزه همچنین توانسته است در سال 
20۱7، به عنوان برترین موزۀ کوچک، نشان جهانی 

ایکوم را دریافت کند.
www.imna.ir :منبع   




