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انتصاب

طی حکمی از سوی مهندس عظیمیان، مجتبی پوربافرانی به سمت مدیر امور مالی منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:

به موجب این حکم، به سمت مدیر امور مالی منصوب می گردید تا با حفظ ارزش های اسالمی، احترام به کرامت 
انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت در فوالد مبارکه است انجام وظیفه 

نمایید.
گفتنی است آقای مجتبی پوربافرانی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی است و در سال 1378 به استخدام 
فوالد مبارکه درآمده است. وی پیش از این سمت، به عنوان سرپرست حسابداری مالی مشغول فعالیت بوده است.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

مسئول یادداشتمدیر

در جهـان کنونی با گسـتره وسـیع اطالعـات و ارتباطات، نقـش و جایگاه    
رسـانه های گروهی بیـش از پیـش مهـم و اثربخش اسـت و ازآنجـا  که نیاز انسـان 
گیـری بیشـتر از گذشـته احسـاس می شـود، کارکـرد رسـانه های  گاهـی و فرا بـه آ

جمعی در پیشرفت و توسعه انکارناشدنی است.
قـدرت و نفـوذ رسـانه ها در افـکار عمومـی بـا ایجـاد بسـتر شـبکه جهانـی اینترنـت بـه 
کنـون رسـانه های گروهـی یکـی از مؤثرتریـن ابزارهـای  حـدی افزایش یافتـه کـه ا
تأثیرگـذاری، تحول گرایـی، اعمـال تغییـر و تحـول در دانـش، ارزش هـا و انگیزه هـا 
هسـتند و به نوعـی یکـی از نیازمندی هـای توسـعه در جامعـه امـروز، بهره گیـری از 

رسانه هاسـت.
گاهی رساندن که بخش اصلی فعالیت رسانه هاست درآیات  مسئله تبلیغ، ابالغ و آ
کیـد قرارگرفتـه، به گونـه ای کـه خداونـد اتمـام  و روایـات اسـالمی نیـز همـواره مـورد تأ
رسـالت پیامبـر خاتـم را در ابالغ پیـام به مـردم عنـوان داشـته اسـت و کوتاهـی از آن را 

موجـب ناقص مانـدن رسـالت پیامبـری و تکلیف الهی دانسـته اسـت.
شـرکت فـوالد مبارکـه به عنـوان بزرگ تریـن بنـگاه اقتصـادی ایـران اسـالمی، 
همواره بر بهره گیـری از رسـانه و ابزارهای اطالع رسـانی به عنوان یکـی از مهم ترین 
راه های برقراری ارتباط بـا افکار عمومی برای اقناع ایشـان و معرفی دسـتاوردها و 
تالش های خادمان مردم در صنعت فوالد اهتمام ورزیده و تالش روابط عمومی 
این شرکت در راستای ایجاد ارتباط و تعامل پایدار با رسانه های گروهی به منظور 
گاهی بخشـی دربـاره موفقیت ها و توفیقات شـرکت  نشـر خدماِت صورت گرفته، آ

و درنهایت حمایت از رسـانه ها به منظور توسـعه جریـان آزاد اطالعات و شـفافیت 
بـوده اسـت کـه خوشـبختانه ارتبـاط مؤثـر، پایـدار و مداومی میـان صداوسـیمای 
گیرتریـن رسـانه کشـور و خبرگزاری هـا و  جمهـوری اسـالمی ایـران به عنـوان فرا
پایگاه هـای خبـری و اطالع رسـانی، روزنامه هـا، هفته نامه هـا، ماهنامه ها و سـایر 

نشـریات برقرار اسـت.
عالوه بر این فوالد مبارکه از ابتدای شکل گیری خود، بهره گیری از رسانه ها به منظور 
اطالع رسانی و نشر رویدادها و وقایع در داخل شرکت را مهم دانسته و انتشار بیش از 
یک هزار و دویست شماره از خبرنامه هفتگی داخلی فوالد مبارکه از آن جمله است. 
روابـط عمومـی ایـن شـرکت بهره گیـری از فناوری هـای بـه روز، ایجـاد زیرسـاخت ها و 
وسـایل ارتباطـی نوین بـه منظـور دسترسـی سـریع تر، آسـان تر و مطمئن تر بـه اخبار 
و اطالعـات را در اولویـت فعالیت هـای خـود قـرار داده و ایجـاد بسـترهای متعـدد در 
شـبکه های اجتماعـی و راه انـدازی شـبکه اطالعات فـوالد ایـران با نـام ایراسـین، در 

همین راسـتا صورت گرفته اسـت.
آنچه مسـلم اسـت این اسـت که ارتبـاط صنعـت و رسـانه، ارتباطـی دوسـویه و الزم و 
ملزوم بـرای بقـا و پویایی اسـت و توسـعه در هـر دو حوزه، مسـتلزم همـکاری، تعامل 
و حمایت این دو بخش با یکدیگر اسـت: بخشـی که چـرخ تولید و صنعـت و اقتصاد 
و رشـد کسـب وکارهای مرتبط و غیرمرتبط را بـه حرکت درمـی آورد و بخشـی دیگر که 
گاهی بخشـی و  وظیفـه و رسـالت آن نشـر خدمـات و توفیقـات بـه مـردم به منظـور آ

همراه سـازی آنـان  بـا روند پیشـرفت اسـت.

همکاری صنعت و رسانه، الزمه توسعه و پیشرفت جوامع
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  افزایش بودجه بخش زیرساخت با هدف احیای معادن کوچک
رئیس هیئت عامل ایمیدرو، توسعه زیرساخت را از مهم ترین عوامل فعال سازی معادن کوچک برشمرد و از افزایش بودجه این بخش خبر داد.

اعالم وضعیت واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده تا پایان 99
وضعیت واحدهای صنعتی بهره برداری شده برحسب نوع، اشتغال و سرمایه گذاری بنگاه در نواحی صنعتی کشور تا پایان سال 99 اعالم شد.

لزوم تحول خواهی و تحول گرایی از 
دید مقام معظم رهبری

عید فطر روز بازگشت انسان 
به فطرت الهی پس از یک ماه 

ک است امسا

 21( سه شنبه  روز  عصر  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
اردیبهشت 1400( در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل های 
دانشجویی با اشاره به راهبرد اساسی تحول خواهی و تحول گرایی، 
ایجاد حرکت جهشی و جهادی همراه با نوآوری در روش ها و 
کارکردها در همه عرصه های حکمرانی و بخش هایی از سبک 
کید بر اهمیت درجه اول  زندگی عمومی را ضروری خواندند و با تأ
مشارکت باال در انتخابات 28 خرداد و تبیین آثار مهم این مشارکت 
افزودند: در درجه دوم باید با انتخابی خوب و مطلوب کسی را روی 
کفایت، مردمی، سرشار از امید،  کار آورد که مؤمن، انقالبی، با
معتقد به جوانان و توانمندی های داخلی و حقیقتا عدالت خواه 

و ضدفساد باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین بحث اصلی خود یعنی مسئله 
تحول خواهی و تحول گرایی افزودند: مقصود و هدف تحول، حفظ 
و تقویت اصول و خطوط اساسی انقالب است، البته با نوآوری در 
شیوه ها و روش ها. ما  در کنار پیشرفت ها و موفقیت های فراوان 
در دهه های اخیر، در زمینه هایی دچار عقب ماندگی و مشکالت 
مزمن هستیم که با حرکت های معمولی عالج نمی شوند و نیاز به 
تحول و حرکتی فوق العاده دارند که این نیاز جزو مسلمات این 

دوره از انقالب برای تحقق گام دوم است.
ایشان روشن بودن منطق و هدف تحول را باعث جلوگیری از 
هرج ومرج ذهنی و عملی در این مسیر دانستند و گفتند: تحول 
باید ما را به احسن الحال برساند، یعنی به تقویت خطوط اساسی 
انقالب و روان شدن مسیر حرکت به سمت آرمان های اساسی 

نظیر عدالت، استقالل، آزادی و اسالمی شدن جامعه.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، ایجاد تحول در بحث هایی همچون 
جریان اقتصادی و همچنین حرکت علمی کشور را منوط به نگاهی 
کید کردند: امروز نخبگان متدین و  دقیق و جامع دانستند و تأ
انقالبی کشور دارای تجربه های فراوانی هستند و می توانند با تولید 
فکر و ابتکار، زمینه ساز تحول و همچنین مواجهه صحیح با مسائل 

جدید همچون فضای مجازی باشند.

ماه مبارک رمضان، ماه فضیلت، عبادت و بهار معنویت 
است و عید فطر، عید تهذیب نفس و نزول رحمت و مغفرت 
برای شکرگزاری و تکریم و گرامیداشت یک ماه عبودیت و 
بندگی به درگاه باری تعالی است و چه دلنشین است فرصت 
که با تعمیق ارتباط با حضرت  یک ماهه رمضان المبارک 
دوست، استجابت دعا را برای مؤمنین پس از یک ماه بی قراری 

حاصل و به وصال محبوب و جلب قرب الهی ختم شود.
این عید سعید غنیمتی گران قدر به پاسداشت بازگشت به فطرت 
ع و استغفار  الهی و انسانی پس از یک ماه روزه داری، عبادت، تضر
در درگاه الهی است که امید داریم فرصت و مسیری تازه و روشن از 
بندگی، رشد و حرکت در مسیر عبودیت در برابر همه ما قرار دهد و 
دغدغه ها و مشکالت جوامع اسالمی و عموم مسلمانان جهان را 

به میمنت و مبارکی، تبدیل به خیر و احسان کثیر نماید.
اینجانب ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات تمامی مسلمانان، 
حلول ماه شوال و عید سعید فطر را به مقام معظم رهبری، مراجع 
و علمای اسالم، شیعیان و هم وطنان عزیز و کلیه تالشگران 
عرصه تولید و خدمت به نظام ایران اسالمی، به ویژه همکاران 
معزز فوالد مبارکه تبریک و تهنیت عرض می نمایم و از خداوند 
منان می خواهم در این عید سعید و فرخنده، یاریگرمان باشد 
تا با همدلی و مجاهدت، به منظور  تحکیم پیوندهای وحدت و 
مودت و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی در راستای 
گام  پیشبرد آرمان های متعالی دین مبین اسالم در جامعه 

برداریم. انشاهلل
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد مبارکه

والیت درمحضر

پیاممدیرعامل

پیامتبریک

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه گفت: در سال 1400 که 
با عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نام گذاری شده، 
مشکلی سد راه تولید نخواهد بود و همچنان تالش برای تولید 

بیشتر و اشتغال زایی مضاعف صورت خواهد گرفت.

سید ضیاء ایمانی در گفت وگو با خبرنگار فوالد، با اشاره به ترکیب اعضای هیئت مدیره 
این شرکت گفت: هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه تغییراتی داشته و دو عضو جدید 

که از معاونان فوالد مبارکه هستند به هیئت مدیره اضافه شده اند.
وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: شرکت فوالد مبارکه یک مجموعه صنعتی مادر 
و قطب صنعت کشور است که باید به صورت همه جانبه، در بخش های مختلفی 
همچون حوزه مدیریتی، مسائل اقتصادی، تولید، اشتغال و جلوگیری از خروج ارز  

از کشور  و... تقویت شود.
هیئت مدیره فوالد مبارکه درصدد افزایش نقاط قوت این صنعت است

کنون تیمی که  به گفته وی، شرکت فوالد مبارکه یک مجموعه ممتاز در کشور است و ا
با تمام مسائل شرکت فوالد مبارکه آشنایی دارند در قالب هیئت مدیره در کنار هم قرار 
خ داد و  گرفته اند. اولین جلسه هیئت مدیره  نیز تشکیل شد و در آن اتفاقات خوبی ر

تصمیم گیری های مناسبی برای این شرکت فوالدی صورت گرفت.
ایمانی ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه باید به نقطه اوج خود که سیاست و تدابیر 
گر این شرکت در  که ا هیئت مدیره نیز بر پایه آن استوار شده، دست پیدا کند؛ چرا
شرایط کنونی و با مدیریت فعلی نتواند به آرمان ها و واقعیت هایی که الزمه کار است 
دست یابد، باید تعمق بیشتری داشته باشد و درصدد رفع مشکالت و ایرادات برآید.

رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه افزود: همه اعضای هیئت مدیره شرکت فوالد 
مبارکه تصمیم گرفتند با تدابیر ویژه و سیاست های مناسب، همچنین در نظر گرفتن 
تمامی مسائل و مشکالت مجموعه فوالد مبارکه و با تکیه بر نیروی انسانی و ارتباطات 
موجود، این شرکت را که همیشه خوش درخشیده و با تالش کارشناسان و مدیران 
طی سال های گذشته باعث سربلند و سرافزاری ایران اسالمی شده، در این مسیر نگه 

دارند و نقاط قوت شرکت فوالد مبارکه را افزایش دهند.
گیر بزرگ ترین مانع برای تولید مقررات دست و پا

وی با اشاره به نام گذاری سال 1400 با عنوان »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
در ادامه افزود: در حال حاضر عالوه بر شرایط اقتصادی و مشکالت موجود در کشور، 
گیر و یا موضوعات سلیقه ای وجود دارند که خود بزرگ ترین  برخی مقررات دست و پا
مانع برای تولید به شمار می آیند. این در حالی است که گروه فوالد مبارکه مجموعه ای 
که درآمدهای آن  حساس محسوب می شود و منافع آن نیز ملی و مردمی است، چرا

به نوعی به مردم بازگشته و متعلق به مردم است.
کید  رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه در جلسه با اعضای این هیئت ضمن تأ
بر توجه این شرکت بر تحقق شعار سال خاطرنشان کرد: از سال 1380 که رهبر معظم 
کید بر اشتغال آفرینی، شعار »اقتدار ملی و  انقالب اسالمی با تدابیر حکیمانه خود و با تأ
اشتغال آفرینی« را نام گذاری فرمودند، فوالد مبارکه در راستای تحقق شعار همان سال 

کنون ادامه داشته است. گام های زیادی برداشت و این مهم تا
بصیرت در جنگ اقتصادی و تالش برای رونق تولید

کید بر ضرورت پیروی از منویات مقام معظم رهبری افزود: ایشان هرساله با در  وی با تأ
نظر گرفتن شرایط کشور، شعار آن سال را تعیین و ابالغ می فرمایند و نکته قابل توجه 
در نام گذاری مدبرانه ایشان در همه سال های دهه 90 این بوده که ایشان همواره بر 

کید زیادی داشته و دارند. اقتصاد و تولید تأ
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه نام گذاری سال های دهه 90 توسط رهبر معظم 
انقالب را نشان از اهمیت تولید و اقتصاد برای کشور دانست و عنوان داشت: حضور 

فوالد مبارکه در خط مقدم جبهه اقتصاد و صنعت نیازمند بصیرت داشتن و توجه به 
منویات مقام معظم رهبری در جنگ اقتصادی است که حقیقتا این شرکت علی رغم 

اعمال تحریم های ظالمانه، نهایت تالش خود را برای رونق تولید به کار گرفته است.
ایمانی با اشاره به نقش فوالد مبارکه در رونق و جهش تولید در سال های 98 و 99 بیان 
کرد: فوالد مبارکه در اواخر دهه 90 و طی سال های 98 و 99 با ثبت رکوردهای پی درپی 
تولید فوالد توانست نیاز بسیاری از صنایع کشور را تأمین، از خروج ارز از کشور جلوگیری 

و سهم قابل توجهی از رونق و جهش تولیدات کشور را از آن خود کند.
افزایش تولید و اشتغال نیازمند همدلی بیشتر است

وی ادامه داد: بنابر آنچه گفته شد، باید فضایی ایجاد شود که همدلی بیشتری 
در آن وجود داشته باشد و مسئوالن استان اصفهان، نمایندگان محترم مجلس 
شورای اسالمی و... کمک کنند تا شاهد تولید و اشتغال بیشتر در شرکت فوالد مبارکه 
باشیم. البته تصور ما بر این است که با توجه به شرایط موجود، همه پای کار آمده اند 
و با نگاهی به ارزش آفرینی فوالد مبارکه، تالش بیشتری در جهت تحقق اهداف این 

شرکت خواهند داشت.
کنون با توجه به فضای همدلی  به گفته رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه، ا
که پیِش روی این شرکت بزرگ  موجود در شرکت، پیش بینی می شود مسیری 
صنعتی است چشم انداز بسیار خوبی  دارد و فوالد مبارکه در آینده بیش از پیش 

خواهد درخشید.
ایمانی در پایان گفت: انتظار ما از فعاالن روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه این 
است که در برنامه های آتی این مجموعه حضور بیشتر و پررنگ تری داشته باشند 
و دستاوردهای فوالد مبارکه را به نحو مطوب تری اطالع رسانی کنند؛ همان گونه که 
مقام معظم رهبری نیز همواره در فرمایشات خود به اطالع رسانی درباره اقدامات و 
کنون نیز به خوبی انجام  کید داشته اند. این اقدام هم ا فعالیت های مجموعه ها تأ
می شود، اما با توجه به اینکه اتفاقاتی که در بخش های مختلف فوالد مبارکه رخ داده، 
بی نظیر است، هر اندازه اطالع رسانی بیشتری صورت بگیرد، به نفع صنعت فوالد 
خواهد بود. البته هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه نیز از فرایند اطالع رسانی پشتیبانی 

الزم را به عمل خواهد آورد.
مانع زدایی های فوالد مبارکه از طریق بومی سازی

کید  حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز در ادامه این جلسه با تأ
بر لزوم ارتقای تولید خاطرنشان کرد: شرکت فوالد مبارکه در سال جدید به تبعیت از 
فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر پشتیبانی از تولیدکنندگان، به عنوان یک صنعت 
کثر توان خود درصدد ارتقای تولید جهت تأمین کامل نیاز بازار خواهد بود  مادر با حدا
و با تکیه بر توان داخلی در ارائه محصوالت جدید نیز اتفاقات ویژه ای را رقم خواهد زد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه با اشاره به برنامه فوالد مبارکه در سال 1400 
یادآور شد: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در معاونت بهره برداری فوالد 
مبارکه، پیش بینی می شود با افزایش تولید نسبت به سال گذشته، بتوانیم با تأمین 

فوالد موردنیاز کشور، از صنعت و اقتصاد به خوبی پشتیبانی کنیم.
وی با اشاره به موانع تولید و ضرورت تالش برای از میان برداشتن این موانع بیان 
داشت: بومی سازی قطعات و تجهیزات صنعتی با تکیه بر شعار »ما می توانیم« در فوالد 
مبارکه منجر به بی نیازی این صنعت از واردات بسیاری از قطعات و تجهیزات خارجی 

و از میان برداشته شدن یکی از مهم ترین موانع تولید گردیده است.
عظیمیان در پایان ابراز امیدواری کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تعیین 
تکلیف در قیمت گذاری فوالد می تواند گام بسیار مؤثری در مانع زدایی تولید در فوالد 
مبارکه و دیگر صنایع معدنی بردارد. امیدواریم در سال جاری برای فوالد مبارکه در 
زمینه تأمین سنگ آهن مانعی ایجاد نگردد تا از سرعت قطار پرشتاب این صنعت 

کاسته نشود.

افزایش تولیدات فوالد مبارکه موتور محرکه اقتصادی کشور
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

خـبــــــــــــــــــر

 شرکت فوالد مبارکه در سال جدید به تبعیت از فرامین مقام 
معظم رهبری مبنـی بـر پشـتیبانی از تولیدکننـدگان، به عنوان 
کثـر تـوان خـود درصـدد ارتقـای  یـک صنعـت مـادر بـا حدا
تولیـد جهـت تأمیـن کامـل نیـاز بـازار خواهـد بـود و بـا تکیـه بـر 
توان داخلی در ارائه محصوالت جدید نیز اتفاقات ویژه ای 

را رقـم خواهـد زد

سید ضیاء ایمانی
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه

اسالمی،  نظام  کارگزاران  مدیران،  و  مسئوالن  خدمات  و  تالش ها 
تولیدکنندگان، صنعتگران و تمامی دغدغه مندانی که در راه تولید، آبادانی 
و خدمت این نظام اسالمی اهتمام می ورزند، همواره نیازمند بهره گیری از 
علم، دانش، تجربه و مهارت به مثابه ابزاری است که  به واسطه آن، اقدامات 
آنان به اطالع و استماع افکار عمومی برسد و این وظیفه در هر سازمان، دستگاه و نهادی به 
روابط عمومی سپرده شده که با تدوین استراتژی مؤثر ارتباطی، مقبولیت و مشروعیت الزم 

را برای سازمان متبوع خود فراهم آورد و مسیر تعالی را هموار سازد.
در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گذاری شده، توسعه و پیشرفت همه جانبه جوامع با تعامالت 
انسانی گره خورده است و در این میان افکار عمومی، رسانه و اطالع رسانی در اولویت توجه، التزام 
و اهتمام قرار گرفته و این مسئله اهمیت جایگاه روابط عمومی را دوچندان کرده است، به گونه ای 
که بخش عمده موفقیت و اقبال شرکت ها در افکار عمومی، نخبگان، سهام داران و در نهایت 
مردم در گرو عملکرد روابط عمومی در ترسیم نگاه واقع گرایانه، حقیقی، صحیح و دوراندیشانه 

از سازمان و شرکت است.

 روابط عمومی ترکیبی از علم، تجربه، تخصص، هنر و تدبیر در شناخت سازمان و ابزارهای ارتباطی 
به منظور اقناع افکار عمومی است و این واحد سامانه ای مشورتی و مدیریتی است که نقش 
ارزنده ای در سیاست گذاری و هدایت بر عهده دارد و جلب رضایت و اقناع تفکرات، انتظارت و 

مطالبات مردم و مخاطبان سازمان، در اولویت فرایندهای آن است.
اهمیت جایگاه روابط عمومی در مسئولیت های ارتباطی در سال های اخیر و با تحوالت عظیم و 
گسترش ابزارهای ارتباط نمود بیشتری یافته و این مسئله نیازمندی شرکت ها را به روابط عمومی 
خالق، پیشرو با توانایی تفکر و عکس العمل سریع به ویژه در شرایط پراسترس، تنش زا و بحرانی 
دوچندان ساخته است، به گونه ای که تنها روابط عمومی هدفمند و ساختارمدار، تخصص گرا، 
پویا و خالق با در نظر گرفتن واقعیات و اخالق مداری و با اتخاذ استراتژی کارا و مناسب می تواند 
شرکت و سازمان را در مواجهه با رویدادهای مختلف از کوران مخاطرات برهاند و در راستای تأمین 

منافع، مجموعه را به سرمنزل مقصود برساند.
روابط عمومی به عنوان مرکز داده، بستر و کانون ارتباطات و همچنین انتقال، انتشار و بازتاب 
اطالعات و خدمات شرکت به افکار عمومی است که نقش مؤثر و حیاتی در پویایی و سرزندگی 

مجموعه بر عهده دارد و به طورکلی روح خدمت در روابط عمومی با ایستایی و سکون منافات 
دارد.

27 اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی، فرصتی مغتنمی برای گروه فوالد مبارکه و 
کلیه همکاران سخت کوش و پرتالش و خستگی ناپذیر روابط عمومی این گروه است که با تالش و 
پشتکار شبانه روزی، در راستای انجام رسالت خطیر خود در تأمین منافع و تکریم جایگاه متعالی 
گروه فوالد مبارکه اهتمام می ورزند و برای توسعه ارتباطات و غنای حرفه ای، معنوی و ارزشی 
روابط عمومی و جایگاه این حرفه همت مضاعف می گمارند تا آرمان ایران اسالمی آباد و آزاد به 
دور از هرگونه فشار و تحریم و بیماری تحقق یابد و این روز بهانه ای برای تکریم همه عزیزانی است 

که دل در گرو خدمت به نظام اسالمی در این جایگاه دارند.
اینجانب روز ارتباطات و روابط عمومی را به همه مدیران شرکت، همراهان و همکاران سخت کوش 
گروه روابط عمومی فوالد مبارکه تبریک و تهنیت عرض می کنم و دست آن ها را به گرمی می فشارم 
و تالش های آن ها را به نیکی می ستایم و امیدوارم خدمت در این سنگر، رضایت الهی و ذخیره و 

توشه اخروی برای همکاران عزیز روابط عمومی به همراه داشته باشد.

روابطعمومیباایستاییوسکونمنافاتدارد خدمتدر
پیام تبریک مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه به مناسبت 27 اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی؛
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افزایش حق مسکن کارگران تصویب شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصویب پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان خبر داد.

باالترین رکورد قیمت مس ثبت شد
با کاهش نگرانی ها در مورد بهبود اقتصاد جهانی، قیمت مس به باالترین رکورد )۴.۸۰۸۵ دالر( رسید و انتظار می رود باز هم رشد کند.

کمک 20 میلیارد ریالی فوالد مبارکه برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه با حضور در برنامه 
تلویزیونی »یک شهر ضیافت« شبکه اصفهان گفت: فوالد مبارکه با مشارکت 
 شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و با حمایت خّیران این مجموعه
 20 میلیارد ریال کمک کرد تا زمینه آزادی زندانیان محکومان مالی از زندان های استان اصفهان 

فراهم شود.
به گزارش ایراسین، هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه 
در برنامه »یک شهر ضیافت« اظهار کرد: در چند سال گذشته، حمایت از تولید کلیدواژه بیانات 
مقام معظم رهبری بوده و شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق منویات رهبری گام های مهمی 

برداشته است.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه مولود انقالب اسالمی است و در زمینه تولید ورق های فوالدی در کشور 

پیشرو است و 50 درصد از فوالد کشور را تولید می کند.
نباتی نژاد با اشاره به اینکه 350 هزار نفر به طور غیرمستقیم با تولیدات شرکت فوالد مبارکه به اشتغال 
گمارده شده اند، تصریح کرد: در سال جهش تولید، شرکت فوالد مبارکه به رکوردهای متعددی در 
حوزه تولید دست یافت و توانست رکوردهای متعددی در بخش های فروش و تولید محصوالت 
جدید به ثبت برساند و در پایان سال نیز با همت و تالش مدیران و همه کارکنان شرکت فوالد مبارکه 

موفق شد به رکورد تولید 7 میلیون تن تختال دست پیدا کند.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه شیرینی دست یابی به رکوردهای متعدد 
در این شرکت را در  زدودن موانعی نظیر تحریم و کرونا دانست و توضیح داد: بیماری کرونا در شرکتی 
که روزانه حدود 22 هزار نفر در آن تردد دارند می توانست مانعی بر سر  راه تولید باشد که خوشبختانه 
با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی و مدیریت دقیق، کرونا نه تنها تأثیر منفی بر  روند تولید 

نگذاشت، بلکه این شرکت به رکوردهای متعددی نیز دست یافت.
وی با اشاره به تحریم های ظالمانه گفت: علی رغم اینکه شرکت فوالد مبارکه در فهرست تحریم های 
آمریکا قرار داشت، توانست این مانع را هم پشت سر بگذارد و بر تولید محصوالت خود بیفزاید. 
خرسندیم که در پیام نوروزی رهبر معظم انقالب، یکی از صنایعی که توانست شعار سال را محقق 

کند صنایع فوالدی بود.
نباتی نژاد گفت: در سال جاری هم روند دست یابی به رکوردهای جدید آغاز شده است که  در این 
زمینه می توان به تولید ماهیانه 700 هزار تن فوالد خام در فروردین ماه اشاره کرد که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته رکورد بسیار مطلوبی است و نشان می دهد شرکت فوالد مبارکه با عزمی راسخ 

در پی تحقق شعار سال است.
مسئولیت اجتماعی در فوالد مبارکه به اندازه تولید اهمیت دارد

کید ویژه ای  وی در ادامه بر ایفای نقش در حوزه مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد مبارکه تأ
کرد و گفت: مسئولیت اجتماعی هم تراز  تولید برای شرکت فوالد مبارکه مهم است و در این مسیر 
کز درمانگر کرونا در استان های کشور اشاره کرد. کسیژن رایگان به مرا می توان به اهدای 13 هزار تن ا

کسیژن در  درمان بیماران مبتال  کید کرد: ا  مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه تأ
به کرونا از اهمیت بسزایی برخوردار است و تبعات کمبود آن را در دیگر کشورها شاهد بوده ایم. اقدام 
مهم شرکت فوالد مبارکه در راستای ایفای نقش در حوزه مسئولیت های اجتماعی مورد تقدیر وزیر 
کز  کسیژن رایگان را در اختیار مرا که هیچ صنعتی این حجم از ا بهداشت و درمان هم قرار گرفت؛ چرا

درمانی قرار نداده است.
وی به مجهز کردن بیمارستان های شهرستان های لنجان، مبارکه و اصفهان توسط شرکت فوالد 
کز درمانی کمبود تجهیزات و امکانات  مبارکه اشاره ای کرد و گفت: با شیوع کرونا یکی از مشکالت مرا

الزم بود و این شرکت بر آن شد که بیمارستان ها را در درمان بیماران مبتال به کرونا مجهز کند.
نباتی نژاد به کمک های مؤمنانه شرکت فوالد مبارکه در ایام کرونا هم اشاره کرد و گفت: در یک سال 

گذشته بسته های معیشتی متعدد در اختیار افراد نیازمند قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه خشکسالی یکی از موضوع های مهم کشور است، گفت: شرکت فوالد مبارکه در 
چند دهه گذشته با راه اندازی پروژه های بازچرخانی پساب های صنعتی و گسترش تصفیه خانه ها 
و جمع آوری پساب های فاضالب 9 شهرستان مقدار آب مصرفی فوالد مبارکه را به حداقل ممکن 

رسانده و کمک شایانی به حفظ محیط زیست کرده است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه به توسعه سرانه ورزشی در استان اصفهان 
توسط شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از مسئولیت های اجتماعی این شرکت نیز اشاره ای کرد و 
گفت: در باشگاه فرهنگی-ورزشی فوالد مبارکه سپاهان عالوه بر تیم فوتبال، از 74 تیم ورزشی و 3 هزار 

ورزشکار در رده های مختلف سنی حمایت می شود.
وی افزود: یکی از مسائلی که در شرکت فوالد مبارکه به آن اهمیت داده می شود موضوع زندانیان  
کنون هرساله گلریزان آزادی زندانیان  یا محکومان مالی در استان اصفهان است و  از سال 1393 تا
جرائم غیرعمد با هماهنگی ستاد دیه استان در مجموعه فوالد مبارکه انجام می شود. این شرکت 

توانسته در 7 سال گذشته بیش از 13 میلیارد تومان جمع آوری کند تا به آزادی هزار نفر منجر شود.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه، در شب بیست و هشتم ماه مبارک رمضان 
و در برنامه تلویزیونی »یک شهر ضیافت« از شبکه اصفهان، ضمن تشکر از شرکت تمام خّیران 
مجموعه فوالد مبارکه که در این گلریزان شرکت کردند، اعالم کرد: فوالد مبارکه با مشارکت شرکت های 
زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و حمایت خّیران این مجموعه 20 میلیارد ریال کمک کرد تا زمینه 

آزادی زندانیان جرائم غیرعمد از زندان های استان اصفهان فراهم شود.
وی اضافه کرد: عالوه بر این 20 میلیارد ریال، تصمیم گرفته شد به 100 خانواده آزادشده از بند 
محکومان مالی در اصفهان بسته های کمک های مؤمنانه به ارزش هر بسته 20 میلیون ریال توسط 

فوالد مبارکه اهدا شود تا این افراد با فراغ خاطر به آغوش خانواده برگردند.
در پایان این برنامه با اهدای لوحی که به امضای مدیر نمایندگی ستاد دیه استان، مدیرکل 
زندان های استان و رئیس کل دادگستری استان اصفهان رسیده بود، از حمایت فوالد مبارکه و 

مدیرعامل این مجموعه تقدیر شد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه در شبکه اصفهان مطرح کرد؛

کوتاه خبر

نقش مؤثر فوالد مبارکه در آزادی 
و ایجاد اشتغال برای زندانیان 

جرائم غیرعمد

مدیرکل زندان های استان اصفهان گفت: فوالد 
مبارکه با کمک 20 میلیارد ریالی خود در آزادی زندانیان 

جرائم غیرعمد نقش مؤثری داشته است.
محمود ضیایی فرد در گفت وگو با خبرنگار ایراسین، با اشاره 
به برنامه تلویزیونی »یک شهر ضیافت« از شبکه اصفهان، 
اظهار کرد: این برنامه با سه محور آزادی زندانیان جرائم 
غیرعمد، حمایت از خانواده زندانیان نیازمند و اشتغال 

زندانیان تهیه و در ماه مبارک رمضان پخش شد.
وی افزود: در حوزه آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با 
کمک های سخاوتمندانه مردم نوع دوست اصفهان مبلغ 
20 میلیارد ریال جمع آوری شد و بر این اساس 133 زندانی 

آزاد و به آغوش خانواده برگشتند.
مدیرکل زندان های استان اصفهان تصریح کرد: جمع کل 
مبلغ بدهی زندانیان آزادشده در ماه مبارک رمضان 29 
میلیارد و 200 میلیون تومان است که از این مقدار، بیش از 
کیان بخشوده  12 میلیارد و 780 میلیون تومان توسط شا

شده که در نوع خود بی نظیر است.
ضیایی فرد با اشاره به ایفای نقش شرکت فوالد مبارکه 
از این مبلغ  گفت:  در زمینه مسئولیت های اجتماعی 
جمع آوری شده، فوالد مبارکه مبلغ 20 میلیارد ریال را برای 

آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تأمین کرد.
وی به کمک های دیگر شرکت فوالد مبارکه به اداره کل 
زندان های استان اصفهان هم اشاره کرد و افزود: یکی از 
برنامه های سند تحول در دستگاه های قضایی طبقه بندی 
و تفکیک زندانیان متناسب با میزان جرائم است. در استان 
اصفهان اندرزگاهی ویژه جرائم مالی و غیرعمد در حال 
پیاده سازی است که توسط خّیران استان اصفهان در حال 
اجراست و امیدواریم شرکت فوالد مبارکه در این زمینه هم 

یاری رسانی کند.
وی افزود: با بهره برداری از اندرزگاه ویژه جرائم مالی و 
ج از زندان اصلی نگهداری  غیرعمد، این زندانیان در خار
می شوند و این امر تبعات مثبت اجتماعی بسیاری به 

همراه خواهد داشت.
مدیرکل زندان های استان های اصفهان گفت: در برنامه 
تلویزیونی »یک شهرضیافت« بر وضعیت خانواده های 
کید شد، زیرا این خانواده ها تحت فشارهای  زندانیان تأ
اجتماعی هستند و دچار آسیب های اقتصادی می شوند و 
در این مسیر خّیران اصفهانی حامی این خانواده ها شدند.
وی در خصوص ایجاد اشتغال برای زندانیان پس از آزادی، 
تصریح کرد: یکی از مهم ترین مسائل بعد از آزادی زندانیان 
موضوع اشتغال آن هاست که در سند تحول دستگاه قضا 

مورد توجه جدی قرار گرفته است.
ضیایی فرد گفت: شرکت هایی نظیر ذوب آهن، پاالیشگاه، 
صاحبان صنایع و فوالد مبارکه برای ایجاد اشتغال زندانیان 
کنون برای هزار  در اصفهان اعالم همکاری کرده اند که تا

زندانی بستر اشتغال فراهم شده است.
مدیرکل زندان های استان های اصفهان گفت: صنایع 
بزرگ با حمایت از اشتغال زندانیان در راستای مسئولیت 
اجتماعی گام برداشته اند که تبعات مثبت این اقدام در 
که با مهارت اندوزی زندانیان  جامعه نمایان می شود، چرا
عالوه بر توانمندی می توان به معیشت خانواده زندانی 

کمک کرد.
وی از مردم درخواست کرد که کمک های خود را در آزادی 
زندانیان به ماه مبارک رمضان محدود نکنند و افزود: 
جامعه 730 نفری جرائم غیرعمد در انتظار کمک خّیران 
اصفهانی هستند تا این افراد هم به جامعه و آغوش خانواده 

بازگردند.

گفت وگو با ایراسین  مدیرکل زندان های استان اصفهان در 
کرد؛ مطرح 

مسئولیت اجتماعی هم تراز  تولید برای شرکت فوالد مبارکه 
مهـم اسـت و در ایـن مسـیر می تـوان بـه اهـدای 13 هـزار تـن 
کـز درمانگر کرونا در اسـتان های کشـور  کسـیژن رایگان به مرا ا

اشـاره کـرد.

    خـبــــــــــــــــــر

تقدیر سه نهاد حقوقی از ایفای مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد مبارکه، در پایان 
برنامه تلویزیونی »یک شهر ضیافت« شبکه اصفهان، لوح تقدیری به امضای 
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان، مدیر کل زندان ها و رئیس کل 
دادگستری استان اصفهان به حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اهدا شد.

به گزارش ایراسین، شرکت فوالد مبارکه عصر سه شنبه 21 اردیبهشت ماه، با مشارکت شرکت های 
زیرمجموعه گروه خود و با حمایت خیران این مجموعه 20 میلیارد ریال کمک کرد تا زمینه آزادی 

زندانیان محکومان مالی از زندان های استان اصفهان فراهم شود.
در پایان این برنامه تلویزیونی و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد مبارکه، لوح 
تقدیری به پاس خدمات این شرکت با امضاء اسداهلل گرجی زاده، مدیر نمایندگی ستاد دیه استان 
اصفهان، محمود ضیائی فرد، مدیرکل زندان ها و محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان 

اصفهان به حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اهدا شد.

در این لوح تقدیر آمده است:
نیکوکار ارجمند، جناب آقای دکتر حمیدرضا عظیمیان

کنون که رشحات امواج دریای بیکران الهی شامل حالمان شده و مقدرات ذات اقدس احدیت بر  ا
این تعلق یافته تا توفیق خدمت به قشری آسیب دیده نصیبمان شود، خدای متعال را بی نهایت 

کر و سپاسگزاریم. شا
از جنابعالی که با تبلور ایثار و سخاوت طبع نسبت به کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان 
کرام و احترام و به مصداق آیه شریفه  به اوج تکوین این خصائص متعالی نائل آمده اید، به رسم ا
شصت سوره توبه از این عمل خیرخواهانه و با عنایت به اینکه خدمت به خلق عین عبادت خالق 

است، این لوح سپاس تقدیم حضور ایثارگرانه و سخاوتمندانه شما می گردد.
امید آن داریم در سایه توجهات حضرت ولی عصر )عج( و منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 

همیشه سربلند و پیروز باشید.

در پایان برنامه تلویزیونی »یک شهر ضیافت« شبکه اصفهان انجام شد؛

کمک خّیران فوالد مبارکه برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تحسین برانگیز است
کنون بیش از 200 میلیارد ریال برای  رئیس ستاد دیه استان اصفهان گفت: تا
آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در استان اصفهان جمع آوری شده است. در 

این میان سهم فوالد مبارکه بیش از 10 درصد بوده که تحسین برانگیز است.
اسداهلل گرجی زاده در گفت وگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در ماه 
کنون بیش از 200 میلیارد ریال برای آزادی  مبارک رمضان اظهار کرد: از ابتدای این ماه مبارک تا
زندانیان جرائم غیرعمد در استان اصفهان جمع آوری شده که این میزان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته رشد 35 درصدی داشته است.
وی افزود: همچنین در ماه مبارک رمضان 133 نفر از زندانیان جرائم غیرعمد از زندان های استان 

اصفهان آزاد شده اند.
رئیس ستاد دیه استان اصفهان توضیح داد: پرونده زندانیان جرائم غیرعمد پس از دو ماه ماندن در 
زندان به ستاد دیه استان اصفهان منتقل می شود. در یک ماه گذشته پرونده های زیر 200 میلیون 

تومان بررسی و با کمک خّیران و مردم اصفهان زمینه آزادی این افراد فراهم شد.
وی اضافه کرد: برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد گذشت از محل شکایت مهم است و در ماه 
مبارک رمضان خّیران اصفهانی با مبالغ بسیار اندک زمینه آزادی بسیاری از زندانیان جرائم غیرعمد 

را فراهم کردند که سرآمد کشور شده است.
کید بر اهمیت ایفای نقش شرکت فوالد مبارکه در حوزه مسئولیت اجتماعی و آزادی  گرجی زاده با تأ
زندانیان جرائم غیرعمد تصریح کرد: در شب گذشته خّیران فوالد مبارکه در برنامه »یک شهر 
ضیافت« 20 میلیارد ریال کمک نقدی و 100 بسته معیشتی به ارزش 2 میلیارد ریال به آزادی زندانیان 

جرائم غیرعمد تخصیص دادند که جای تشکر و قدردانی دارد.
وی افزود: نمی توان به طور دقیق اعالم کرد که این کمک خیران فوالد مبارکه منجر به آزادی چه 
که روند آزادی هر زندانی متفاوت است و سهم فوالد  تعداد زندانی جرائم غیرعمد می شود، چرا

مبارکه در این اقدام خیر، بیش از 10 درصد بوده که در خور تحسین است.

رئیس ستاد دیه استان اصفهان:
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عبور قیمت سنگ آهن ۶۵ درصدی از مرز ۲۲۰ دالر عمان مقصد مهم صادرات محصوالت فوالدی ایران

به گزارش ایراسین، در ابتدای هفته جاری، قیمت سنگ آهن نسبت 
به هفته گذشته با رشد قیمتی همراه شده است. سنگ آهن با عیار 
۵۸ درصد با رشد ۲۱ دالری از ۱۶۳ دالر بر هر تن به ۱۸۴ دالر رسیده 
و بیشترین افزایش قیمت را به همراه داشته است. سنگ آهن با عیار 
که در هفته گذشته  ۶۵ درصد نیز با رشد ۲۰ دالری از ۲۲۴ دالری 
قیمت گذاری شده بود به ۲۴۴ دالر بر هر تن رسید.

محمدرضا باوی، در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: در 
کشور عمان صنایع فوالدی مادر و کارخانجات فوالد وجود ندارد و 
فقط امکان تولید میلگرد و محصوالت دیگر فراهم است. این کشور 
واردکننده محصوالت فوالدی از ایران است.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه با جذب بازار عمان می تواند در زمینه 
توسعه صادرات محصوالت فوالدی به ویژه اسلب نقش مهمی ایفا کند.

خـبــــــــــــــــــر        

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی انجمن فوالد، 
این نشست تخصصی دوساعته که 1۹ اردیبهشت ماه 1400 از 
طریق سامانه جلسات مجازی انجمن فوالد برگزار شد، به 
تشریح برنامه های سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
ایران اختصاص یافت و در آن، در خصوص نحوه ارتقای کیفیت 
نمایشگاه بومی سازی، پوشش آنالین و تلویزیونی سومین 
جشنواره، دعوت از متخصصان و کارشناسان، بهره گیری 
بیشتر از شرکت های دانش بنیان و توجه به شعار سال در زمینه 

رفع موانع تولید پرداخته شد.
حضور هلدینگ های معدنی و فوالدی

مدیران روابط عمومی هلدینگ های معدنی و فوالدی نیز در این 
نشست اعالم کردند که در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
ایران به صورت گروهی و با حضور تمامی شرکت های زیرمجموعه 
حضور پیدا می کنند و مدیران بومی سازی و خرید این شرکت ها 

نیز در سومین نمایشگاه بومی سازی مشارکت خواهند داشت.
در ادامه این نشست تخصصی، مدیران روابط عمومی به بحث 
و تبادل نظر بیشتر درخصوص سایر سرفصل ها، مانند تمهیدات 
بهداشتی در فضای نمایشگاه بومی سازی، چگونگی اعالم 
نیاز هر شرکت در حوزه ساخت داخل، چگونگی بهره گیری از 
کرات مجازی در  پتانسیل های فضای مجازی در نمایشگاه و مذا

سومین جشنواره پرداختند.
تور تلویزیونی سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
شایان ذکر است در این جلسه اعالم شد که هماهنگی ها جهت 
پوشش تلویزیونی صورت گرفته و تلویزیون نمایشگاه به صورت 
اینترنتی به طور کامل به پوشش نمایشگاه خواهد پرداخت و 

شاهد تور مجازی از سومین نمایشگاه ملی فوالد خواهیم بود.
همچنین در این نمایشگاه سخنرانانی از تولیدکنندگان و نهادهای 
کمیتی و  وزارتی حضور خواهند داشت و در فضای نمایشگاهی  حا
نیز از نیاز شرکت های بزرگ و دستاوردهای بومی سازی، هم 

به صورت فیزیکی و هم در فضای مجازی رونمایی خواهد شد.
در سومین نشست مدیران روابط عمومی شرکت های معدنی و 
فوالدی کشور در سال جاری، مدیران روابط عمومی شرکت های 
فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان، فوالد خراسان، شرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان، گروه ملی فوالد، گسترش صنایع 
معدنی کاوه پارس، فوالد غرب آسیا، فوالد صنعت بناب، آهن و 
فوالد ارفع، فوالد غدیر نی ریز، معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و 
صنعتی چادرملو، هلدینگ میدکو، فوالد هرمزگان، فوالد آلیاژی 
ایران، جهان فوالد سیرجان، صبا فوالد خلیج فارس، فوالد 

کسین خوزستان به تبادل نظر و همفکری با یکدیگر پرداختند. ا

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی شرکت فوالد مبارکه 
از معرفی نفرات برتر ترم اول دوره آموزشی تحول دیجیتال این 

شرکت خبر داد.
ابراهیم کاظمی با اعالم این مطلب گفت: منابع ترم اول دوره 
آموزشی تحول دیجیتال از تاریخ 1399/7/30 تا 1399/10/4 
برای 161 نفر از معاونین، مدیران، رؤسا و سرپرستان منتخب 
شرکت و تعدادی از مدیران معرفی شده از طرف گروه فوالد مبارکه 
برنامه ریزی و به صورت آنالین در قالب سه درس رهبری تحول 
دیجیتال، مدیریت استراتژیک فناوری و نوآوری و مقدمه ای بر 
انقالب صنعتی چهارم، توسط برترین اساتید داخلی و خارجی در 

حوزه تحول دیجیتال اجرایی گردید.
گیران بر اساس پروژه های  وی افزود: با توجه به ارزیابی فرا
انجام شده در طول ترم و همچنین نمرات کسب شده در آزمون 
پایان ترم، 15 نفر به عنوان نفرات برتر معرفی شدند که ضمن تشکر 
از مشارکت فعال آنان در طول دوره آموزشی، هدیه ای از سوی 
واحد آموزش و توسعه منابع انسانی به این افراد تقدیم خواهد شد.

ح  مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی نفرات برتر را به این شر
معرفی کرد: 1- محمدرضا شریفی قزوینی؛ 2-امان اله بهادری؛ 
کبر گالبگیر؛ 4- بابک سپاهی بروجنی؛ 5- شهرام عباسی؛  3- ا
کیمیائی؛ 8- شهرام  6- محمدجواد وفایی؛ 7- رضا خادم 
شریفی نیا؛  9- مجید نصیری؛  10- مهدی اشرفی نصرآبادی؛ 11- 
محمد ناظمی هرندی؛ 12- علی مهدوی؛ 13- رسول شفیع زاده؛ 

14- قاسم خوش دل؛  15- علیرضا قضاوی خوراسگانی.

کوتاه خبر

نشست مدیران روابط عمومی با 

محوریت سومین جشنواره ملی فوالد

 نفرات برتر دوره آموزشی تحول دیجیتال 

فوالد مبارکه معرفی شدند

مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه در شرایطی موفق به 
تولید ۹3 درصد از ورق گرم تولیدی کشور شد که با دو معضل کرونا و تحریم های 

ظالمانه مواجه بوده است.
علی حاجیان نژاد، در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در سال 99 خط نورد گرم 
فوالد مبارکه با تولید 5 میلیون و 178 هزار تن کالف گرم توانست 75 درصد تولید ورق گرم کشور را 
به خود اختصاص دهد. این در حالی است که نورد گرم پیوسته سبا نیز در این مدت با تولید یک 
میلیون و 263 هزار تن کالف گرم، 18 درصد تولید کشور را به خود اختصاص داده است. یعنی در 

مجموع فوالد مبارکه توانسته 93 درصد ورق گرم کشور را تولید کند.
گرچه در سال 99 برنامه واحد نورد گرم فوالد مبارکه تولید 5 میلیون تن ورق گرم بود،  وی افزود: ا
ولی کارکنان زحمتکش و متعهد این واحد توانستند 178 هزار تن )3.6 درصد( بیشتر از برنامه 
پیش بینی شده تولید کنند. این در حالی است که سال گذشته شرایط سخت زیادی بر تولید 
تحمیل شده بود؛ از یک طرف بیماری کووید 19 سالمتی کارکنان را تهدید می کرد و همین امر باعث 
ایجاد محدودیت در فعالیت های اصلی نورد گرم و تأمین قطعات و پیش نیازهای تولید شده بود 
و از طرف دیگر با اعمال تحریم های خارجی بسیار سنگین، تأمین قطعات یدکی و مواد مصرفی 

مختل شده بود.
مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه گفت: به لطف خداوند و اراده و تعهد کارکنان زحمتکش 
شرایط به گونه ای رقم خورد که در این سال نورد گرم توانست عملکرد بسیار درخشانی به ثبت 
برساند. تولید 736 هزار تن محصوالت گرم صادراتی، تولید 25 درصدی ضخامت های زیر 5.2 
میلی متر و افزایش چشمگیر تولید محصوالت باارزش افزوده بیشتر و کیفیت بهتر، رکورد تولید با 
کمترین میزان ضایعات و قراضه، بازده وزنی خط نورد گرم به 46.97 درصد رسید که باالترین رقم 
در چندین سال گذشته است. همچنین کمترین میزان مصرف ویژه آب در نورد گرم طبق آمار واحد 
انرژی و سیاالت با 22 مترمکعب بر تن تولید محقق شده که نسبت به سال 98 صرفه جویی 155 هزار 

مترمکعبی آب را نیز به دنبال داشته است.
حاجیان نژاد تصریح کرد: تولیدات ورق نورد گرم عالوه بر اینکه تقاضای همه خطوط نورد سرد 
فوالد مبارکه و شرکت های تابعه را برطرف کرده، در پاسخ گویی به تقاضای صنایع مختلف کشور نیز 
موفق بوده است. ورق نورد گرم در صنایع تولید لوله و پروفیل، خودروسازی، لوله سازی نفت وگاز، 
کشتی سازی، سوله سازی، ساختمانی و همچنین سایر صنایع سبک و سنگین کشور کاربرد دارد. 
همه تالش کارکنان زحمتکش ناحیه نورد گرم پاسخ گویی به نیازهای کمی و کیفی ورق موردنیاز 

کشور است.
وی خاطرنشان کرد: در پایان وظیفه خود می دانم از حمایت های مدیریت عالی شرکت و همچنین 
پشتیبانی و حمایت همه مدیریت ها و واحدهای مختلف فوالد مبارکه و همچنین همکاران پرتالش 

و زحمتکش ناحیه نورد گرم تشکر و قدردانی کنم.
تالش مجتمع  فوالد سبا برای افزایش سهم بازار ورق های ۲ میلی متر

 مصطفی عطایی پور، مدیرعامل مجتمع فوالد سبا، در گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به تولید
 93 درصد از ورق گرم تولیدی کشور توسط گروه فوالد مبارکه اظهار کرد: از این مقدار 75 درصد 
توسط شرکت فوالد مبارکه و 18 درصد توسط مجتمع فوالد سبا تولید می شود. سهم مجتمع فوالد 
سبا در سال گذشته برابر با یک میلیون و 263 هزار تن ورق گرم بوده که با برنامه ریزی های انجام شده 

این مقدار در سال جاری به یک میلیون و 300 هزار تن افزایش خواهد یافت.
وی افزود: مجتمع فوالد سبا به دلیل نیاز بیشتر بازار به ورق هایی با ضخامت 2 میلی متر، درصدد 
کنون این سهم 75  است سهم تولید این ورق ها را به 90 درصد افزایش دهد. این در حالی است که ا

درصد بوده و بر اساس اعالم تولید شرکت سازنده خط تولید باید 60 درصد باشد.
مدیرعامل مجتمع فوالد سبا گفت: این مجتمع در یک ماه آینده یک اصالحیه انجام خواهد داد 
که بر اساس آن می تواند حجم تولیدات ورق گرم خود را به یک میلیون و 600 هزار تن در سال آینده 
و با تغییر در کوره به 2 میلیون تن در سال های پس از آن افزایش دهد. این افزایش تولید سهم گروه 

فوالد مبارکه در بازار  ورق های با ضخامت 2 میلی متر را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.
عطایی پور تصریح کرد: با این اصالحیه و تکمیل توسعه، یک قفسه f7 در بخش نورد اضافه و 
ریخته گری شماره یک مانند ریخته گری شماره دو به روز می شود. اضافه شدن این قفسه باعث 
می شود کیفیت تولید ورق ها افزایش یابد و امکان تولید ورق های با ضخامت کمتر مانند ورق های 
1.6 و 1.8 میلی متر فراهم شود. البته مجتمع فوالد سبا  در حال حاضر قادر به تولید ورق های فوالدی 
 با ضخامت های 2 تا 12 میلی متر است، اما به دلیل اینکه بازار نیاز بیشتری به ورق های با ضخامت

 2 میلی متر دارد، این  مجتمع  عمده فعالیت خود را به تولید این نوع ورق معطوف کرده است.
وی با بیان اینکه مجتمع فوالد سبا تنها  فوالدساز کشور است که خط تولید پیوسته ورق گرم دارد، 
اظهار کرد: در واقع یک اسلب به ضخامت 55 میلی متر در ابتدا تولید شده و این روند تا تبدیل شدن 
به ورق های فوالدی ادامه می یابد. همین مسئله باعث می شود حساسیت تولید بسیار افزایش 
گر یک بخش متوقف شود، همه بخش های دیگر هم متوقف می شوند؛  یابد. در این سبک تولید ا

بنابراین باید برنامه ریزی تولید به ویژه در بخش تعمیرات کامال دقیق و حساب شده باشد.

93 درصد از ورق گرم ایران در گروه فوالد مبارکه تولید می شود 

علی حاجیان نژاد
مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه

در آستانه عید فطر، مراسم اختتامیه جشنواره »به توان خدا«، جشن شکرانه 
توفیق روزه داری فرزندان روزه اولی کارکنان شرکت فوالد مبارکه همراه با 

تجلیل از نفرات برگزیده برگزار شد.
به گزارش ایراسین، این آیین روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه، با هدف خاطره انگیز کردن 
اولین تجربه روزه داری برای دختران و پسران جامعه کارگری شرکت فوالد مبارکه و تکریم و 
تشویق کارهای نیک و انجام فرایض الهی و تقویت حس همدلی بین اعضای خانواده شرکت 
فوالد مبارکه برگزار شد تا جشن روزه اولی ها خاطره ای شیرین و به یادماندنی شود و نوجوانان 
در کنار هم با انجام فرایض الهی با خدای خود عهد و پیمان ببندند و برای رسیدن به اوج 

بندگی تمرین کنند.
در آغاز آیین اختتامیه جشنواره »به توان خدا« سرهنگ علی اصغر عطایی، فرمانده ناحیه مقاومت 
کید بر اهمیت ضرورت برگزاری برنامه های فرهنگی به عنوان پدافند  بسیج شهرستان مبارکه، با تأ
علیه تهاجم فرهنگی دشمنان گفت: روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه همواره حامی برگزاری 
برنامه های فرهنگی و مذهبی مؤثر بوده و همواره اقدامات سازنده ای در این زمینه صورت گرفته 

است.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین نصر با بیاناتی اهمیت روزه را برای مخاطبان تبیین کردند و در 

پایان به صورت نمادین از 4 نفر از برگزیدگان جشنواره »به توان خدا« تجلیل شد.
کبری، فرمانده حوزه بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه نیز در گفت وگو  سرهنگ حبیب ا
با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: مراسم اختتامیه جشنواره »به توان خدا« با شرکت 200 نفر از 
فرزندان روزه اولی پرسنل شرکت فوالد مبارکه برگزار شد و از 50 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه  

تجلیل به عمل آمد.
وی افزود: در راستای برگزاری این مراسم فرهنگی مذهبی از ایده پردازی تا وصول نتیجه، مدیر 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه تعامل و همکاری بسیار سازنده ای داشت و از ایشان تشکر 
ویژه ای داریم.

شایان ذکر است در آیین مراسم اختتامیه جشنواره »به توان خدا« جشن شکرانه توفیق روزه داری 
فرزندان روزه اولی پرسنل شرکت فوالد مبارکه، فرماندار و نماینده مردم شهرستان مبارکه در 

مجلس شورای اسالمی، شهردار مبارکه و رئیس سازمان صمت و اداره کار شهرستان مبارکه حضور 
داشتند. همچنین به نمایندگی از شرکت فوالد مبارکه حجت االسالم نبوی، رئیس هماهنگی 
سازمان تبلیغات، رسول موسوی رئیس توسعه و تکامل، محمود فروغی ریاست امور فرهنگی  و 

محسن طبیعی جانشین حوزه بسیج این شرکت در این مراسم حاضر بودند.

فرزندانروزهاولیکارکنانشرکتفوالدمبارکهتجلیلشد از
در مراسم اختتامیه جشنواره »به توان خدا«؛

 تولیدات ورق نورد گرم عالوه بر اینکه تقاضای همه خطوط 
نورد سـرد فوالد مبارکه و شـرکت های تابعه را برطرف کرده، 
در پاسخ گویی به تقاضای صنایع مختلف کشور نیز موفق 

بوده است
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هیرد به جمع تولیدکنندگان شمش طال می پیوندد رفع موانع و حضور مؤثرتر بخش خصوصی در شهرک ها و 
نواحی صنعتی کشور

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران، امیرعلی طاهرزاده، مدیرعامل ایمپاسکو، با بیان اینکه هیرد 
به جمع تولیدکنندگان شمش طال می پیوندد، گفت: عملیات اجرایی 
کارخانه فراوری طالی هیرد با هدف ایجاد ظرفیت تولید ساالنه ۲۰۰ 
کیلوگرم شمش طال از خرداد ۹۸ با استفاده از توان بخش خصوصی آغاز 
شده و با بهره برداری از آن در ۱۴۰۰ برای حدود ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد 
می شود.

به گزارش شاتا، با توجه به نام گذاری سال ۱۴۰۰ از سوی مقام معظم 
رهبری به عنوان سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«، سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای 
متولی صنایع کوچک و متوسط کشور در نظر دارد در جهت حضور مؤثر 
و بیشتر بخش خصوصی، نسبت به حذف برخی از موانع اقدام نماید. 
وزارت صمت پیش نویس نامه را به هیئت دولت ارائه کرده است.

کوتاه خبر

    خـبــــــــــــــــــر

شرکت فوالد مبارکه مایه مباهات 
و افتخار کشور است

تقدیر از تأمین کنندگان برگزیده 
داخلی زنجیره فوالد

عالءالدین میرمحمدصادقی در گفت وگو با خبرنگار 
ایراسین اظهار کرد: موانعی در صادرات محصوالت فوالدی 
که تحریم ها  وجود دارد که در درازمدت برطرف می شود؛ چرا
نقش مؤثری در تولید و صادرات محصوالت فوالدی کشور 

نداشته است.
وی افزود: تحریم  می تواند به فرصتی تبدیل شود تا صنایع با 
خودباوری و ارتقای دانش بومی و تکیه بر توان متخصصان داخلی 
بتوانند به نیازهای موجود پاسخ دهند و موتور تولید بیش ازپیش 

حرکت کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه با 
دست یابی به رکوردهای سالیانه و ماهانه به ویژه در سال گذشته 
کثری همراه بود، موجب شادی دلسوزان  که با فشارهای حدا
انقالب شد و باید از زحمات تمام پرسنل این شرکت تشکر و 

قدردانی کرد.
وی اضافه کرد: شرکت فوالد مبارکه مایه مباهات و افتخار کشور 
که علی رغم تمام محدودیت های تحریمی و شیوع  است، چرا

کرونا توانست به رکوردهای متعددی در تولید دست یابد.
میرمحمدصادقی گفت: تالشگران شرکت فوالد مبارکه جایگاه 
صنعت فوالد کشور را در جهان حفظ کرده اند و مطمئنیم با تالش 
پرسنل این شرکت و بقیه شرکت های فوالدی، کشور می تواند به 

افق 1404 و تحقق 55 میلیون تن فوالد نزدیک شود.
وی افزود: تأمین نهاده های معدنی پایدار برای صنایع فوالدی با 
که این منابع در کشور موجود  سرمایه گذاری محقق می شود؛ چرا
کتشاف و استخراج  است و الزم است سرمایه گذاری در زمینه ا

این بخش توسعه یابد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: وزارت صمت و وزارت 
اقتصاد نقش مهمی در مانع زدایی و پشتیبانی از تولید صنایع 
که مساعدت و وفاق این دو وزارتخانه با صاحبان  دارند، چرا
تولید، به ویژه در بخش مالیات می تواند در تحقق شعار سال 

مؤثر باشد.

به گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی انجمن 
فوالد، بهرام سبحانی، رئیس سومین جشنواره فوالد 
حضور  با  فوالد  جشنواره  سومین  کرد:  خاطرنشان 
تأمین کنندگان داخلی و مدیران شرکت های آهن و فوالد 
کشور برگزار می گردد و شرکت های برگزیده تأمین کننده 
داخلی در زنجیره آهن و فوالد با حضور مقامات، مدیران 
و مسئولین فوالد کشور مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

گفته رئیس سومین جشنواره فوالد، این رویداد با  به 
هدف کاهش نیاز ارزی برای تأمین قطعات و تجهیزات، 
دانش فنی و مهندسی و مواد مصرفی موردنیاز از طریق 
ارائه فرصت های ساخت داخل برگزار می گردد و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، ایمیدرو، شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی در 

آن مشارکت دارند.
رئیس انجمن فوالد درخصوص جزئیات سومین جشنواره 
گفت: سومین جشنواره  و نمایشگاه ملی فوالد ایران 
فوالد شامل مراسم افتتاحیه، نمایشگاه اختصاصی، 
کارگاه های آموزشی و اختتامیه است که  پنل تخصصی و 
بخشی از آن به تقدیر از برگزیدگان و اهدای جایزه ملی 
فوالد ایران و برگزاری میز تعمیق ساخت داخل در زنجیره 
فوالد با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مقامات و مدیران 

معدنی و فوالدی اختصاص خواهد یافت.
ملی  نمایشگاه  و  جشنواره  سومین  است  کر  ذ شایان 
فوالد ایران با رویکرد بومی سازی، افزایش توان تأمین و 
توسعه تکنولوژی در زنجیره فوالد کشور به همت انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران از تاریخ 4 تا 6 خردادماه در 
هتل المپیک تهران برگزار می شود. دریافت اطالعات و 
 events.steeliran.org ثبت نام در این رویداد در سایت

قابل انجام است.

 مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه بحران کم آبی در 
سال 1400 به مراتب از بحران سال ۹7 سخت تر است، گفت: فوالد مبارکه 
در تالش است با اجرا و بهره برداری از پروژه های مختلف در راستای 
کاهش مصرف آب، نیاز خود به آب را به کمترین مقدار ممکن در این شرایط کاهش دهد.
سید امیر طباطباییان در گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به بحران کم آبی در سطح کشور 
به ویژه در منطقه اصفهان در سال جاری اظهار کرد: امسال سال سختی برای همه صنایع 

ازجمله شرکت فوالد مبارکه است، زیرا با دو نوع محدودیت آب و برق مواجه خواهند بود.
کاهش ۵ هزار مگاواتی تولید برق در نیروگاه های برق آبی کشور

وی با بیان اینکه نیاز فوالد مبارکه به منابع آبی برای تداوم چرخه تولید اجتناب ناپذیر 
است، گفت: خشکسالی ها و کمبود منابع آبی پشت سدها، عالوه بر اینکه شرکت ها را با 
مشکل تأمین منابع آبی مواجه می کند، تولید برق توسط نیروگاه های برق آبی را تقریبا به 
میزان 5 هزار مگاوات در کشور کاهش می دهد که تأثیرات آن، هم در بخش صنعتی و هم در 

بخش های خانگی مشاهده خواهد شد.
مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه افزود: شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت 
فعال در حوزه صنعت مادر فوالد، با برنامه ریزی و اجرای پروژه های مختلف در راستای 
کاهش مصرف و بهینه سازی مصرف آب در فرایند تولید فوالد در تالش است تا موانع تولید 
را در سال جاری به حداقل برساند. برنامه ریزی جهت اجرا و بهره برداری از چند پروژه آبی 
در حوزه تصفیه و بازچرخانی پساب بهداشتی و صنعتی به منظور پوشش محدودیت های 
ناشی از خشکسالی های اخیر ازجمله این اقدامات است. به عالوه انجام اقدامات اقتضایی 
و متناسب در همه واحدها در قالب کمیته ها و پروژه های کاهش مصرف آب نیز در جریان 

است.
استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس

طباطباییان ادامه داد: مهم ترین این اقدامات استفاده از بلودان یا آب زیرکش برخی واحدها 

که کیفیت مناسبی دارند به عنوان آب تازه موردنیاز واحدهای دیگر است. در همین راستا 
کسیژن به ورودی نورد  دو پروژه در سال 99 به بهره برداری رسید: انتقال آب زیرکش واحد ا
گرم که مصرف آب صنعتی این واحد را 50 درصد کاهش داد و پروژه انتقال و استفاده از آب 
سیکل های خنک کاری کوره های قوس الکتریکی به سیستم خنک کاری تختال با آب. این 
دو پروژه تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف آب و تولید فوالد و ورق در ناحیه نورد گرم و 

فوالدسازی داشت.
وی تصریح کرد: فوالد مبارکه در تالش است تا با ایجاد هم زمانی میان تعمیرات بلندمدت 
سـاالنه با محدودیت های برق و آب تأثیرپذیری تولید از محدودیت هـای موجود را کاهش 
دهد. در همین راسـتا سـعی می کنیم با اسـتفاده از ذخایر داخلی آب فوالد، محدودیت آب 
را به فصـل گرمـا منتقـل کنیـم و توقفـات برنامه ریزی شـده سـالیانه نیز به صـورت متمرکـز در 
این زمان انجام شـود. همچنین توقفـات کوتاه مدت و روزانـه نیز در زمان هـای محدودیت 
پیک مصرف برق خواهد بـود تا تأثیر کمتری در میـزان تولید ایجاد شـود. هدف اصلی همه 

اقدامات گفته شـده، دسـت یابی به برنامه تولید سـال 1400 است.
مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه امسال سال »تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی هـا« اسـت، گفـت: وظیفه اصلـی واحدهایـی مثل انرژی و سـیاالت پشـتیبانی 
گرچه پیش بینی می شـود سـال جاری از سـال سـخت 97 دشـوارتر باشد،  از تولید اسـت. ا
کنون با مدیریت مصرف و منابع آبی و به لطف پروژه های انجام شـده در سـال های  ولی تا
اخیـر، در مقایسـه با مـدت مشـابه سـال 97، وضعیت بسـیار بهتـری داریـم، لذا الزم اسـت 
همـه بخش هـا در مصـرف آب صرفه جویـی کنند تـا بـا موفقیـت از این بحـران کم آبـی عبور 

کنیـم.
طباطباییان خاطرنشان کرد: همه باید در مصرف بهینه آب صنعتی و شرب همکاری الزم 
گر پروژه ای به منظور کاهش مصرف آب قابل اجراست، آن را در قالب  را داشته باشند و ا

پیشنهاد ارائه دهند.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه گفت: با 
تدابیر اندیشیده شده و ارائه سه راهکار بر محدودیت کمبود انرژی در 
خ تولید در شرکت  که چر شرکت فوالد مبارکه فائق خواهیم آمد، چرا

فوالد مبارکه از حرکت نمی ایستد.

جواد نیلی در گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به اینکه محدودیت تأمین منابع انرژی 
در شرکت فوالد مبارکه موضوع جدیدی نیست، اظهار کرد: در سال های گذشته هم 
شرکت فوالد مبارکه با محدودیت های تأمین انرژی، اعم از برق، گاز و آب مواجه بود، 

اما این امر نتوانست اختاللی در تولید این شرکت وارد کند.
وی افزود: محدودیت انرژی موجب تغییراتی در روند تولید شرکت فوالد مبارکه 
خ  می شود؛ اما مهم این است که تولید در این شرکت کند و یا متوقف نمی شود و چر

تولید در شرکت فوالد مبارکه از حرکت نمی ایستد.
کید بر اعمال محدودیت  مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه با تأ
شدید در زمینه انرژی برق و گاز در زمستان گذشته گفت: محدودیت تأمین انرژی برق 
در فصل زمستان پدیده ای نادر است؛ اما در سال گذشته با این محدودیت مواجه 
شدیم و علی رغم تمام موانع تأمین انرژی، شرکت فوالد مبارکه در سال 99، به رکورد 

ساالنه تولید رسید و همچنین در اسفندماه هم به رکورد تولید ماهانه دست یافت.
کرد و توضیح داد:  کمبود آب در منطقه مرکزی ایران اشاره ای  وی به محدودیت و 
کم بر فالت مرکزی ایران است. در  بهترین شیوه، سازگاری و تطبیق با شرایط اقلیمی حا
کید  همین راستا و با خشک شدن زاینده رود از اواخر دهه هفتاد، بر مصرف بهینه آب تأ
شد و سیاست شرکت فوالد مبارکه بر »تولید بیشتر با آب کمتر« در دستور کار قرار گرفت.
نیلی با اشاره به ایجاد و توسعه تصفیه خانه های پساب و طرح های بازچرخانی آب توسط 
کنون، اظهار کرد: با بهره گیری از پساِب فرایندهای  شرکت فوالد مبارکه از دو دهه پیش تا

موجود در شرکت فوالد مبارکه به نیاز چرخه آب موردنیاز در تولید پاسخ دادیم.
کمبود انرژی هم  وی با بیان اینکه می توان با اتخاذ تمهیداتی از این دوران سخت 
عبور کرد، گفت: بسیاری از واحدهای بزرگ صنعتی کشور در بازچرخانی آب و ایجاد 
که  تصفیه خانه پساب از شرکت فوالد مبارکه عقب ترند. نخستین تدبیر و راهکاری 
شرکت فوالد مبارکه در عبور از بحران کمبود انرژی اتخاذ کرد اجرای پروژه های بهینه 
مصرف آب، توسعه تصفیه خانه های پساب و بازچرخانی آب بود که در دو دهه اخیر 

توسعه یافته است.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: راهکار دوم این 
شرکت در عبور از مانع کمبود انرژی در مسیر تولید، بهره گیری از پساب های شهری 
که با درایت و دوراندیشی شرکت فوالد مبارکه اجرایی شد. بهره برداری از این  است 
پروژه عالوه بر استفاده از پساب تصفیه شده 9 شهر در فرایند تولید، منجر به ارتقای 

بهداشت و سالمت محیط در این شهرها شده است.
که  کرد: سومین راهکار و تدبیر در عبور از محدودیت های تأمین انرژی  وی اضافه 
همواره در سال های گذشته شرکت فوالد مبارکه از آن بهره برده است اتخاذ برنامه ریزی 
کاهش شدید منابع انرژی مواجهیم و با  که با  تعمیرات و تولید در مواقعی است 
به کارگیری این راهکار عالوه بر مدیریت زمان با اوورهال کردن دستگاه ها روند تولید 

در این شرکت شتاب می گیرد.
کمبود انرژی در تولید تصریح  کید بر راهکارهای مذکور برای عبور از موانع  نیلی با تأ
کرد: شرکت فوالد مبارکه همواره در شرایط دشوار نسبت به جامعه و مردم مسئوالنه 
کرده و در شرایط بحرانی هم از سوی دولت و مسئوالن استان مورد حمایت  عمل 
که به آن اشاره شد، همچون سال های  گرفته است. امیدواریم با راهکارهایی  قرار 
گذشته از موانع کمبود انرژی در تولید عبور کنیم و مجددا شاهد رکوردهای پی درپی 

این شرکت در سال جاری باشیم.

چرخ تولید در شرکت فوالد مبارکه متوقف نمی شود
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه:

 در سال  1۴۰۰؛

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با ایراسین:

 در سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران
 رخ خواهد داد:

فوالد مبارکه مصرف آب خود را به کمترین مقدار می رساند

شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت فعال 
در حوزه صنعت مادر فوالد، با برنامه ریزی و 
اجرای پروژه های مختلف در راستای کاهش 
مصرف و بهینه سازی مصرف آب در فرایند 
تولید فوالد در تالش است تا موانع تولید را در 

سال جاری به حداقل برساند

جواد نیلی
 مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی

 شرکت فوالد مبارکه
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در نشست خبری جمعیت هالل احمر اصفهان مطرح شد؛

شرکت فوالد مبارکه همراه 
همیشگی هالل احمر اصفهان

ــان  ــتان اصفهـ ــر اسـ ــل جمعیـــت هالل احمـ مدیرعامـ
گفـــت: شـــرکت فـــوالد مبارکـــه در راســـتای ایفـــای نقـــش در 
زمینـــه مســـئولیت های اجتماعـــی بـــا ســـاخت پایگاه هـــای 
امـــداد و نجـــات، همـــراه همیشـــگی جمعیـــت هالل احمـــر 

اصفهان است.
ــح  ــمی صبـ ــی محمدهاشـ ــین، علـ ــگار ایراسـ ــزارش خبرنـ ــه گـ بـ
روز یکشـــنبه بـــه مناســـبت هفتـــه هالل احمـــر در نشســـت 
خ  ـــر ـــب س ـــی صلی ـــی روز جهان ـــتم م ـــت: هش ـــار داش ـــری اظه خب
و هالل احمـــر اســـت و بـــه همیـــن مناســـبت از هجدهـــم تـــا 24 

ــت. ــه اسـ ــام گرفتـ ــر نـ ــه هالل احمـ ــاه هفتـ ــت مـ اردیبهشـ
وی افـــزود: وظیفـــه اصلـــی جمعیـــت هالل احمـــر کشـــور کـــه 
امســـال 99 ســـاله شـــده ارائـــه خدمـــات امـــدادی اســـت و ایـــن 
ســـازمان عام المنفعـــه غیردولتـــی بـــدون نگـــرش سیاســـی و 

فرامـــرزی بـــه خدمـــات امـــدادی می پـــردازد.
مدیرعامـــل جمعیـــت هالل احمـــر اســـتان اصفهـــان گفـــت: در 
مواقـــع جنـــگ طبـــق پروتکل هـــای بین المللـــی هالل احمـــر 
موظـــف بـــه یاری رســـانی بـــه هـــر دو طـــرف اســـت و جمعیـــت 
هالل احمـــر در مواقـــع بحرانـــی کـــه عـــده کثیـــری آســـیب دیـــده 

ــوند. ــده می شـ ــانی فراخوانـ ــرای امدادرسـ ــند، بـ باشـ

تأثیر تحریم ها بر کمبود دارو 
ــا تأثیـــر گذاشـــت و بـــرای  ــر رونـــد داروهـ ــا بـ وی افـــزود: تحریم هـ
مدتـــی داروی انســـولین دچـــار کمبـــود شـــد کـــه ایـــن مســـئله 

هـــم رفـــع شـــده اســـت.
محمدهاشـــمی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 3 هـــزار و 300 نجاتگـــر در 
ســـامانه جمعیـــت هالل احمـــر ثبـــت شـــده اند، گفـــت: 23 هـــزار 
داوطلـــب جـــوان و 15 هـــزار داوطلـــب ثبت شـــده در ســـال عضـــو 
ایـــن جمعیـــت هســـتند کـــه ارزش اقتصـــادی ایـــن خدمـــات 

بالغ بـــر 100 میلیـــارد ریـــال بـــرآورد شـــده اســـت. 

اصفهان؛ مقام دوم تصادفات جاده ای
ــته 105 مـــورد حـــوادث  ــال گذشـ ــرد: در طـــول سـ ــه کـ وی اضافـ
خ داده کـــه امدادرســـانی  کوهســـتانی در اســـتان اصفهـــان ر
بـــه ایـــن بخـــش نفس گیـــر اســـت. اســـتان اصفهـــان مقـــام دوم 
ـــی  ـــارراه مواصالت ـــه چه ک ـــور  را دارد، چرا ـــاده ای کش ـــوادث ج ح
کشـــور اســـت و متأســـفانه در برخـــی از ســـال ها هـــم جایـــگاه 

نخســـت را دارد و رکـــورددار حـــوادث جـــاده ای اســـت. 
مدیرعامـــل جمعیـــت هالل احمـــر اســـتان اصفهـــان گفـــت: در 
ســـال گذشـــته دو زلزلـــه در اســـتان اصفهـــان بـــه وقـــوع پیوســـت 
کـــه، امدادرســـانی در کمتریـــن زمـــان ممکـــن توســـط ایـــن 

ــام شـــد. جمعیـــت انجـ
ــت  ــی جمعیـ ــگاه هوایـ ــک پایـ ــاده ای و یـ ــگاه جـ ــه 42 پایـ وی بـ
هالل احمـــر اســـتان اصفهـــان اشـــاره کـــرد و گفـــت: در شـــب 
گذشـــته امدادرســـانی بـــه معـــدن کاران بـــادرود نطنـــز بـــه نجـــات 

جـــان ایـــن افـــراد انجامیـــد. 
محمدهاشـــمی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه چـــارت ســـازمانی جمعیـــت 
هالل احمـــر داوطلب محـــور اســـت، گفـــت: قـــرار اســـت افـــرادی 
کـــه بـــه درجـــه ایثـــار در ایـــن ســـازمان می رســـند به صـــورت 
ســـاعتی دســـتمزد بگیرنـــد و در حـــال پیگیـــری جـــذب نیـــروی 

ــتیم. ــورت رســـمی هـــم هسـ ــانی به صـ انسـ
وی اضافـــه کـــرد: بـــا شـــیوع کرونـــا در کنـــار دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی اصفهـــان بودیـــم و مکان هایـــی بـــرای قرنطینـــه در 
کنـــون هیچ کـــدام از نیروهـــای هالل احمـــر  نظـــر گرفتـــه شـــد و تا

کســـن کرونـــا دریافـــت نکردنـــد. وا

همراه  اقتصادی  بنگاه  تنها  مبارکه  فوالد  شرکت 
هالل احمر اصفهان

مدیرعامـــل جمعیـــت هالل احمـــر اســـتان اصفهـــان در پاســـخ 
ـــه  ـــوالد مبارک ـــرکت ف ـــکاری ش ـــاره هم ـــین درب ـــگار ایراس ـــه خبرن ب
و جمعیـــت هالل احمـــر اســـتان اصفهـــان گفـــت: شـــرکت فـــوالد 
مبارکـــه همـــواره جمعیـــت هالل احمـــر را همراهـــی کـــرده اســـت. 
مـــا بنـــا داریـــم تمـــام شـــرکت ها و بنگاه هـــای اقتصـــادی بـــزرگ 
در راســـتای مســـئولیت اجتماعـــی )CSR( همـــراه جمعیـــت 

ــر اســـتان اصفهـــان باشـــند. هالل احمـ
وی افـــزود: شـــرکت فـــوالد مبارکـــه پایـــگاه امـــداد و نجـــات 
در ســـه راهی مبارکـــه را به طـــور کامـــل ســـاخت و در اختیـــار 
جمعیـــت هالل احمـــر اســـتان اصفهـــان قـــرار داد و هزینـــه 
ـــاد را نیـــز  ـــگاه امـــداد و نجـــات در شهرســـتان نجف آب ســـاخت پای
ـــر عهـــده گرفـــت و جـــا دارد از زحمـــات ایـــن شـــرکت تشـــکر کنـــم  ب
و امیـــدوارم ســـایر بنگاه هـــای اقتصـــادی در راســـتای کمـــک بـــه 

ــد. ــری را پیـــش بگیرنـ ــن تدابیـ ــردم چنیـ مـ

صرفه جویی ارزی در حمل ونقل بین المللی قطعات اعالم فهرست تولیدکنندگان فوالد مجاز به انجام صادرات

به گزارش ایراسین، مهدی نداف زاده، معاون برنامه ریزی شرکت ساپکو، 
گفت: با رصد دقیق درخواست ها، عالوه بر پیشگیری از توقف خط تولید، 
در سال گذشته، در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۴۱ درصد از هزینه های 
حمل ونقل بین المللی کاسته شده است.

 هزینه های حمل در سال ۱۳۹۸ حدود شش میلیون و ۵۰۰ هزار یورو 
بوده که در پایان سال ۹۹ به سه میلیون و هشتصد هزار یورو کاهش 
یافته است.

مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت در نامه ای به مدیرکل مقررات 
صادرات و واردات وزارت صمت، فهرست واحدهای مجاز به صادرات 
محصوالت فوالدی )مقاطع طویل( را به همراه شناسه ملی جهت ابالغ 
به گمرک اعالم کرد. بر این اساس واحدهای معرفی شده به مدت سه 
ماه از تاریخ ۲۵ اردیبهشت امسال نیازی به تأییدیه دفتر صنایع معدنی 
در سامانه فرامرزی گمرک ندارند و صادرات واحدهایی که کف عرضه 
در بورس کاال را رعایت نکنند تعلیق می شود.

رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه از 
افزایش عمر کاری سگمنت های ماشین های ریخته گری 
مداوم به یک میلیون تن تختال با صرفه جویی بیش از 5 

میلیارد تومان خبر داد.
روح اهلل بیران وند گفت: در تمام فوالدسازهای دنیا، عمر کاری یک میلیون تن 
تختال به عنوان هدف و معیار )بنچ مارک( برای سگمنت های ماشین های 
ریخته گری در نظر گرفته می شود و رسیدن به این میزان تولید به ازای هر 
کیفیت مطلوب سیستم نگهداری و تعمیرات در  سگمنت، نشان دهنده 
ماشین های ریخته گری و تأمین قطعات استاندارد و بی عیب است. ازاین رو 
کسب عمر یک میلیون تن تختال برای هر سگمنت، به عنوان شاخصی مهم 
در سنجش کیفیت نگهداری تعمیرات ماشین های ریخته گری مورد استفاده 

قرار می گیرد.
وی افزود: سگمنت های ماشین های ریخته گری مداوم مجموعه ای از دو ردیف 
غلتک هستند که یک ردیف در زیر تختال و ردیف دیگر روی تختال قرار می گیرد 
و عالوه بر حفظ کیفیت سطحی تختال، وظیفه حرکت دادن شمش به سمت 

انتهای ماشین ریخته گری را بر عهده دارند.
بیران وند ادامه داد: با توجه به اینکه تختال در حین حرکت در ماشین 
ریخته گری، نیروهای استاتیکی و داینامیکی بسیار سنگینی به تجهیزات و 
سازه ماشین وارد می کند، الزم است سگمنت های ماشین ریخته گری مجهز 
به سیستم های مختلفی ازجمله هیدرولیک، روانکاری برخط و خنک کاری 
هم زمان نیز باشد. تجمع این سیستم ها در کنار تعداد زیادی غلتک در داخل 
یک تجهیز به اسم »سگمنت« سبب افزایش حساسیت و حیاتی شدن این 
تجهیز می شود.رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم خاطرنشان کرد: در مجموع 
گاهی تا حدود 1000 قطعه ریز و درشت بر روی یک سگمنت نصب می گردد 
و چنانچه هرکدام از این قطعات آسیب ببیند، به نحوی که سگمنت نتواند 
عملکرد مورد انتظار را داشته باشد، باید ماشین ریخته گری را متوقف کرد و 
اقدام به تعویض سگمنت نمود. تعویض هر سگمنت عالوه بر متوقف کردن 
خط تولید، هزینه های تعویض قطعاتی ازجمله غلتک و سیلندر هیدرولیک را 

نیز به دنبال دارد. متوسط هزینه هر تعویض سگمنت حدود یک تا 1.5میلیارد 
تومان است که هزینه ای قابل مالحظه از منظر مالی است.در همین زمینه، 
کامران مرادی رئیس تعمیرات ماشین های ریخته گری مداوم 1 تا 4 گفت: با 
توجه به هزینه تعویض هر سگمنت، همواره تالش می شود که با حفظ و ارتقای 
کیفیت محصول، تعداد تعویض سگمنت ها در ماه و سال کاهش داده شود. 
بدیهی است برای کاهش تعداد تعویض ها، باید با اصالح و بهینه سازی قطعات 
و تعمیرات و ارتقای نگهداری و پشتیبانی سگمنت در حین بهره برداری، عمر 
سگمنت ها را افزایش داد.وی گفت: در همین راستا تعمیرگاه ریخته گری مداوم 
هر سال با همکاری دفتر فنی تعمیرات ریخته گری، تیم تعمیرات پیشگیری 
و تعمیرات جنبی ریخته گری و تعمیرگاه مرکزی، اقدام به اجرای پروژه های 

متنوعی جهت افزایش عمر سگمنت ها و کاهش تعداد تعویض ها می نماید.
مجتبی افشاری رئیس تعمیرات و سرویس های جنبی ریخته گری مداوم نیز 
کنون پروژه های مختلفی جهت  در این زمینه گفت: از ابتدای سال 1398 تا

بهبود تعمیرات غلتک ها، سیلندرهای هیدرولیک و قطعات و اتصاالت آب و 
هیدرولیک سگمنت ها انجام شده که نه تنها منجر به کاهش تعداد تعویض ها 
گردیده، بلکه سبب شده در چندین مورد، رکورد عمر کاری سگمنت ها شکسته 
شود و حتی از رکوردهای جهانی نیز عبور کند و این امر افتخار و برگ زرین 
دیگری در کارنامه شرکت فوالد مبارکه است.وی ادامه داد: بر اساس نتایج 
به دست آمده و با توجه به کاهش 5 عددی تعویض سگمنت ها نسبت به سال 
قبل، این اقدام حدود 5.5 میلیارد تومان کاهش هزینه های تعمیراتی را در 
برداشته و عالوه بر آن به همین نسبت، مدت زمان توقفات اضطراری و توقفات 
برنامه ریزی ماشین های ریخته گری کاهش پیدا کرده است. کاهش توقفات 
ماشین های ریخته گری به معنای افزایش آماده به کاری ماشین های ریخته گری 
است.افشاری افزود: موفقیت های شرکت فوالد مبارکه در سال 1399 ماحصل 
تالش ها و برنامه ریزها مختلفی بوده و رکوردهای عمر سگمنت ها نیز نقش 

بسزایی در کسب این موفقیت داشته است.

افزایش عمر کاری سگمنت های ماشین های ریخته گری مداوم به یک میلیون تن تختال

کوتاه خبر

خـبــــــــــــــــــر        

رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد 
مبارکه گفت: حدود سه دهه است که شرکت فوالد مبارکه در 
بومی سازی قطعات و تجهیزات، پیشگام صنعت کشور است 
و در این مدت با تکیه بر دانش و تخصص داخلی از تولید پشتیبانی شده است.
مهدی شهیدی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: سابقه بومی سازی 
در فوالد مبارکه منحصر به دوران تحریم نیست، بلکه با راه اندازی نواحی مختلف 
تولیدی، تدبیر مجموعه مدیریت فوالد مبارکه بر این امر قرار گرفت که ساخت 
قطعات موردنیاز شرکت، به منظور برآورده کردن نیازهای خطوط، انتقال 

تکنولوژی و پرورش سازندگان توانمند بومی سازی شود.
وی افزود: در این راستا قطعات با نقشه های موجود به شرکت های سازنده 
ارجاع شد و پس از ساخت در خطوط تولیدی مورد استفاده قرار گرفت.رئیس 
بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: با نتایج 
مطلوب و صرفه جویی اقتصادی حاصل از فرایند ساخت داخل، در سال 1380 
شرکت فوالد مبارکه اقدام به ایجاد ساختار ساخت داخل قطعات و تجهیزات 

موردنیاز در مجموعه مدیریت دفتر فنی تعمیرات کرد.
تقویت دو بازوی تجربه و دانش با ساخت داخلی قطعات و تجهیزات در 

شرکت فوالد مبارکه
وی اضافه کرد: هدف از ایجاد این ساختار تهیه مدارک فنی ساخت و اطالعات 
موردنیاز جهت ساخت داخل قطعات و تجهیزات بوده که این حرکت باعث 
تسریع روند ساخت داخل قطعات شد. با توجه به رویکرد مثبت سازندگان و 

تأمین کنندگان به استفاده از این مدارک، شرکت های سازنده به ایجاد و یا تقویت 
ساختار دفتر فنی در داخل مجموعه خود احساس نیاز کردند و در نتیجه دو بازوی 

تجربه و دانش، در داخل مجموعه های سازنده تقویت شد.
شهیدی تصریح کرد: ساخت داخل قطعات با فرایند جدید باعث ارتقای فنی و 
تکنولوژیک سازندگان مرتبط با شرکت فوالد مبارکه شده و بسیاری از سازندگان 
در مهندسی معکوس، بهینه سازی و طراحی قطعات و تجهیزات به بلوغ کافی 
رسیدند و حتی در موارد بسیاری این قطعات در سبد محصوالت سازندگان قرار 

کز صنعتی نیز از این محصوالت منتفع شدند. گرفته و سایر مرا
وی افزود: حدود 70 درصد خرید شرکت فوالد مبارکه با استفاده از مدارک فنی 

تهیه شده توسط واحد مهندسی قطعه و تجهیز این شرکت انجام می گیرد.
تأسیس واحد بومی سازی شرکت فوالد مبارکه

رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه گفت: بهبود 
مستمر فرایندها، از دیرباز یکی از مهم ترین اهداف فوالد مبارکه بوده است و 
بومی سازی و ساخت داخل نیز از این قاعده مستثنا نیست. تجربیات سه دهه 
شرکت فوالد مبارکه در ساخت داخل قطعات و تجهیزات و میل به بهبود مستمر در 
فرایند بومی سازی باعث شد به منظور بهره گیری از دانش و تجربیات شرکت های 
دانش بنیان و سازنده در کل کشور، در سال 1390 فوالد مبارکه اقدام به تشکیل 

واحد بومی سازی کند.
وی توضیح داد: تشکیل این واحد باعث هم افزایی تجربیات و دانش فنی 
مجموعه شرکت های سازنده و نواحی تولیدی و تعمیراتی فوالد مبارکه شد. با 

توجه به تسهیل فرایند بومی سازی بعد از تشکیل این واحد و حمایت های بی دریغ 
مجموعه مدیریت فوالد مبارکه از این حرکت، خرید قطعات و تجهیزات موردنیاز 
فوالد مبارکه، با سرعتی بیش از پیش به سمت داخل کشور سوق داده شد و نتیجه 
آن تأمین اقتصادی و با کیفیت قابل رقابت با نمونه های خارجی مایحتاج فوالد 

از داخل کشور شد.
الگوبرداری سایر شرکت های فوالدسازی از سیاست بومی سازی در 

شرکت فوالد مبارکه
شهیدی عملکرد موفق فرایند بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه را سرآغاز 
الگوبرداری سایر شرکت های فوالدسازی از این مهم دانست و افزود: شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان پیشرو در این عرصه اقدام به انتقال تجربیات به دست آمده 

به منظور نشر دانش بومی سازی کرد.
وی به آثار بومی سازی شرکت فوالد مبارکه پرداخت و گفت: آثار مثبت بومی سازی 
در شرکت فوالد مبارکه عالوه بر بی اثر کردن تحریم ها و جلوگیری از خروج ارز موجب 
رشد 91 درصدی تعداد قطعات و تجهیزات تهیه شده در داخل به کل قطعات 

خریداری شده است.
رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه افزود: در سال 
گذشته تعداد 1589 قطعه و تجهیز برای نخستین بار در شرکت فوالد مبارکه 
بومی سازی شد و صرفه جویی 2 هزار و 616 میلیارد تومانی را در برداشت. مجموعه 
فوالد مبارکه در تالش برای بهبود مستمر و توسعه کمی و کیفی فرایند بومی سازی 

در مجموعه خود است.

تناژ تولیدیموقعیت سگمنتماشین ریخته گریردیف

1358000 تن تختالسگمنت 3 خط 1ماشین یک1

1002000 تن تختالسگمنت 3 خط 2ماشین یک2

1380000 تن تختالسگمنت 3 خط 2ماشین دو3

1323000 تن تختالسگمنت 9 خط 1ماشین دو4

1245000 تن تختالسگمنت 8 خط 2ماشین دو5

1118000 تن تختالسگمنت 8 خط 1ماشین دو6

تناژ تولیدیموقعیت سگمنتماشین ریخته گریردیف

1074000 تن تختالسگمنت 11 خط 1ماشین دو7

1027000 تن تختالسگمنت 10 خط 2ماشین دو8

1014000 تن تختالسگمنت 2 خط 1ماشین دو9

1046000 تن تختالسگمنت 1 خط 1ماشین سه10

1004000 تن تختالسگمنت 2 خط 1ماشین سه11

1003000 تن تختالسگمنت 10 خط 1ماشین چهار12

 تعمیرگاه ریخته گری مداوم هر سال 
با همکاری دفتر فنی تعمیرات 
ریختــــــــه گری، تیم تعمیــــــــــرات 
پیشگیری و تعمیــــــــرات جنبی 
ریخته گری و تعمیـــــــرگاه مرکزی، 
اقدام به اجرای پروژه های متنوعی 
جهت افزایش عمر سگمنت ها و 
کاهش تعداد تعویض ها می نماید

رئیس بومی سازی مواد، قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با ایراسین مطرح کرد:

شرکت فوالد مبارکه پیشگام بومی سازی در صنعت کشور
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در دیدار مدیرعامل فوالد هرمزگان با امام جمعه بندرعباس
 مطرح شد:

فوالد هرمزگان در فعالیت های 
 اجتماعی عملکرد خوبی

 داشته است

عطااله معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
به همراه چند تن از معاونین و مدیران، با حجت االسالم و 
المسلمین عبادی زاده، امام جمعه بندرعباس و نماینده 

ولی فقیه در استان هرمزگان، دیدار و گفت وگو کرد.
دیدار  این  در  هرمزگان،  فوالد  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده، ضمن تقدیر و تشکر 
از اقدامات شرکت فوالد هرمزگان و خداقوت به کارکنان این 
مجموعه گفت: صنعت فوالد یک صنعت مادر به شمار می رود و 
به لحاظ ظرفیت هایی که در استان هرمزگان از نظر دسترسی به 
دریا و منابع انرژی وجود دارد، در حوزه صادرات و واردات محصول 

نیز ظرفیت های الزم فراهم است.
وی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان استانی است که مطلوبیت 
گسترش صنعت فوالد در مقایسه با  اقتصادی دارد و برای 
استان های دیگر، با مشکالت کمتری برای توسعه مواجه است.

ح های توسعه و صنایع  امام جمعه بندرعباس با اشاره به طر
کید کرد: در بیشتر مناطق دنیا دیده می شود  کشورهای مختلف تأ
که شهرهای آباد در کنار ساحل قرار دارند، ولی متأسفانه در کشور 
ما این گونه نیست و شهرهای ساحلی ما اغلب شرایط خوبی 

ندارند و مسئولین کشور باید این موضوع را مدنظر قرار دهند.
کید بر وجود  نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان ضمن تأ
ظرفیت های خاص اقتصادی استان هرمزگان گفت: استان 
هرمزگان به آب های آزاد خلیج فارس دسترسی دارد و این 
ظرفیت بسیار خوبی است. متأسفانه نتوانسته ایم از ظرفیت ها 

و قابلیت های موجود استفاده و این استان را آباد کنیم.
حجت االسالم عبادی زاده ضمن تبریک حضور معروفخانی 
به عنوان مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان گفت: امیدواریم حضور 
ایشان در این صنعت بتواند جایگاه فوالد را در استان و کشور ارتقا 
ببخشد تا با توجه بیشتر به مبحث توسعه و مد نظر قرار دادن 
نام گذاری امسال از طرف مقام معظم رهبری، ان شاءاهلل شاهد 

تحول در حوزه فوالد باشیم.
وی با اشاره به مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی 
کرد: فوالد هرمزگان در فعالیت های اجتماعی بسیار  کید  تأ
خوب عمل کرده است و امیدواریم با حضور مدیرعامل جدید 
این شرکت، شاهد مشارکت بیشتر فوالد هرمزگان در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی و فعالیت های فرهنگی، آموزشی، 

بهداشت و درمان و دیگر حوزه ها باشیم.
 معروفخانی، مدیرعامل فوالد هرمزگان نیز در این دیدار ضمن 
از رهنمودهای حجت االسالم و المسلمین  تقدیر و تشکر 
عبادی زاده و ارائه گزارشی از وضعیت تولید در این شرکت، اظهار 
داشت: برنامه های شرکت فوالد هرمزگان با اولویت توسعه در 
دست انجام است و با توجه به حضور نیروهای متخصص و با 

تجربه قطعا به این مهم دست خواهیم یافت.
گفت:  هرمزگان  استان  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی 
زیرساخت های استان هرمزگان نسبت به سایر استان ها از 
مزیت بیشتری برخوردار است و فوالد هرمزگان با توجه به این 
گی ها، در حال آماده سازی  و تدوین برنامه های  مزیت ها و ویژ
خود در زمینۀ توسعه در چندین سطح مختلف است. با اجرایی 
شدن طرح های توسعه فوالد هرمزگان، این استان در سال های 
آینده به یکی از بزرگ ترین استان های تولیدکننده فوالد در کشور 

تبدیل خواهد شد.
کید بر افزایش تولید در  مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با تأ
کید ایشان بر عبارت »ما  فوالد هرمزگان اضافه کرد: با توجه به  تأ
می توانیم«، تمام تالش و همت همکاران بر این است که این 

شعار در حوزه تولید و در شرکت فوالد هرمزگان محقق شود.
معروفخانی اضافه کرد: قطعا در حوزه تولید با پیروی از منویات 
مقام معظم رهبری، این مهم را به اثبات خواهیم رساند و نشان 
خواهیم داد که با وجود تحریم های ظالمانه، با کمک مدیران و 
همکاران متخصص، می توانیم توسعه را پیش ببریم و با جدیت 

این امر پیگیری خواهد شد.
معروفخانی با تقدیر و تشکر از مسئولین استان هرمزگان و 
همکاری های صورت گرفته با فوالد هرمزگان گفت: انتظار می رود 
مسئولین استانی همراهی بیشتری با این شرکت داشته باشند 
و در حوزه برق و گاز که یکی از ارکان اصلی تولید فوالد به شمار 

می رود، ما شاهد قطعی و کمبود نباشیم.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان  با اشاره به نقش حامل های 
انرژی در تولید فوالد خاطرنشان کرد: با کمبود برق و گاز ما در 
تولید با کاهش روبه رو خواهیم شد و این برخالف فرمایشات مقام 
معظم رهبری است. با قطع شدن مکرر برق نیز خسارت های 

زیادی به خط تولید و تجهیزات وارد می شود. 
وی تصریح کرد: ما به پیروی از رهبر انقالب که فرمودند تالش در 
حوزه تولید، جهادی مقدس است، به این اصل ایمان داریم و در 
این راستا با همت و تالش مدیران و کلیه کارکنان در حوزه افزایش 

تولید اقدامات مؤثری انجام خواهیم داد.

تقدیر از کارگران برتر  و کارکنان حوزه های آموزش، نظام پیشنهادات و ایمنی و بهداشت
مدیر روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان از برگزاری مراسم های تقدیر از نفرات 
گیر برتر و مدرس داخلی برتر(، نظام پیشنهادات  برتر کارگران، آموزش )فرا
)پیشنهاددهندگان، پیشنهاددهنده برتر و کارشناس برتر( و همچنین 
نفرات برتر در رعایت مسائل ایمنی و بهداشت سال 13۹۹ که با حضور مدیرعامل و مدیران 

این شرکت برگزار شد، خبر داد.

وجیهه صابرنژاد در توضیح معیارهای انتخاب کارگران نمونه یادآور شد: از جمله نمونه های 
ح های ابتکاری، خالقانه و نوآورانه  این معیارها می توان به این موارد اشاره کرد:1- ارائه طر
در راستای افزایش بهره وری و راندمان کار )افزایش کمیت یا کیفیت تولید، کاهش ضایعات، 
کاهش مصرف یا توسعه و بهبود بسترهای فرهنگی و اجتماعی محیط کار(؛ 2- انجام امور 
فراتر از وظایف سازمانی؛ 3- همکاری در ارتقای نظام های مشارکتی شرکت؛ 4- میزان 
مشارکت در کمیته پیشنهادات؛ 5- میزان مشارکت در برنامه های واحد آموزش؛ 6- رعایت 
اصول ایمنی و بهداشت کار؛ 7- نظم و انضباط کاری و رعایت سلسله مراتب سازمانی. وی 
همچنین مواردی همچون عدم داشتن تذکر ایمنی، استفاده مداوم از وسایل حفاظت 
فردی، استفاده از وسایل حفاظت فردی در شیفت شب که پرسنل HSE حضور ندارند، 
کوشش در حفظ و استفاده بهینه از وسایل ایمنی، همکاری با واحد HSE جهت ایمن 

کردن محیط، اعالن شرایط محیطی ناایمن، عدم استفاده از وسایل و تجهیزات معیوب 
ک، کوشش در آراستگی   و دارای نقص، هماهنگی با واحد ایمنی در شرایط کاری خطرنا
سازمانی و هماهنگی و نظرخواهی از سرپرست مربوطه را از نکات برجسته در انتخاب نفرات 

برتر ایمنی  برشمرد.
مدیر روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان در ادامه به انتخاب افراد نمونه در زمینه آموزش 
گیر برتر و مدرس برتر معرفی و  اشاره و در این خصوص تصریح کرد: این افراد در دو بخش فرا
گیر برتر، معیار درصد حضور در آموزش های برنامه ریزی شده  تقدیر می شوند.  در بخش فرا
ک انتخاب قرار می گیرد و در بخش مدرس برتر، سوابق تدریس  برای افراد و نمره یادگیری فرد مال
مدرس، ارزیابی اثربخشی تدریس های صورت گرفته و همکاری با واحد آموزش در طراحی و 

برنامه ریزی دوره های مربوطه در انتخاب این افراد مورد ارزیابی قرار می گیرد. 
وی با اشاره به برقراری نظام پیشنهادات در شرکت به عنوان بازوی محرک کارکنان در ارائه 
راهکارهای بهینه برای افزایش بهره وری در شرکت یاد کرد و گفت: به منظور پویایی نظام 
پیشنهادات و تداوم و پایداری روحیه مشارکت در بین کارکنان، هرساله از میان پیشنهادهای 
رسیده در موضوعات مختلف، پیشنهادهای برتر و برجسته، پیشنهاددهنده دارای بیشترین 
تعداد پیشنهاد مصوب و نیز برترین کارشناسی پیشنهادها، توسط کمیته نظام پیشنهادات 

انتخاب می شوند و در روز کارگر مورد تقدیر قرار می گیرند.

تأمین برق صنایع بزرگ از طریق بورس انرژی ک امضای  تفاهم نامه همکاری چادرملو و ماشین سازی ارا

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق گفت: هدف از ارائه 
برق صنایع بزرگ در بورس انرژی کاهش نقش دولت و مشخص 
شدن قیمت به صورت شفاف در بازار است. 
 مطابق مصوبه هیئت وزیران در مهر سال گذشته مقرر شد که

  صنایع بزرگ که مصرف برق آن ها باالی ۵ مگاوات است، برق 
 خود را از طریق بورس انرژی تأمین
 کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه روند همکاری های شرکت 
کز علمی پژوهشی و شرکت های  معدنی و صنعتی چادرملو با مرا
 دانش بنیان و نوآور و مبتکر به منظور برخورداری از فناوری های
 نوین در عملیات معدن کاری و صنایع فوالدی، تفاهم نامه همکاری 
 میان این دو شرکت با هدف بهره گیری از تکنولوژی های نوین و
  ساخت ماشین آالت صنعتی با راندمان های افزوده منعقد
 شد.

 گـــــــروهفوالدمبارکه    

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری، مدیر 
تکنولوژی این شرکت گفت: شرکت ورق خودرو با داشتن ماشین آالت و 
کیفیت برای  تجهیزات به روز و مدرن، قادر به تولید ورق های گالوانیزه با
صنایع خودروسازی و لوازم خانگی است و به منظور توسعه و بهینه سازی سبد محصوالت 
خود، دو پروژه مهم را در دست اقدام دارد که یکی از آن ها در نیمه نخست سال جاری به 

بهره برداری خواهد رسید.
بهمن چشفر اظهار داشت: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تنها تولیدکننده 
ورق گالوانیزه خودرویی در کشور محسوب می شود و از این رو باید در خطوط تولید خود از 

تکنولوژی های خاص برای تولید ورق های تولیدی بهره ببرد.
 تولید محصــــــــوالت خاص در زمینـــــــــۀ خودرو و لوازم خانگی

مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو با اشاره به محصوالت خاص این شرکت بیان کرد: ورق هایی 
که در خطوط معمولی گالوانیزه تولید می شود، ورق های صنعتی است و کاربرد عمومی دارد. این 
ورق ها در ساختمان سازی، لوازم کابینت، تانکرسازی، لوله سازی و... به کار می رود. خط تولید 
ورق خودرو قابلیت تولید فوالدهای کششی، کششی عمیق و استحکام باال را نیز دارد. ورق های 
استحکام باال در مقایسه با ورق های معمولی استحکام بسیار زیادتری دارند و از آن ها در ساخت 

قطعات خاص خودرو، به ویژه قطعات سازه ای از قبیل شاسی، ستون و... استفاده می شود.
چشفر با بیان اینکه شرکت ورق خودرو یک پروژه بهینه سازی خط تولید به منظور ارتقای سطح 
کیفی ورق های تولیدی در دست اقدام دارد ابراز کرد: از معیارهای مهم که همیشه مدنظر صنایع 
خودرو است، افزایش کیفیت سطح محصوالت و کاهش وزن بدنه خودرو با هدف کاهش مصرف 
سوخت و کاهش آالینده های زیست محیطی )کاهش تولید گازهای CO2, NOx( بوده که در این 
خصوص خودروسازان باید از فوالدهای استحکام باال و استحکام باالی پیشرفته استفاده کنند. 
ضمن اینکه استفاده از این فوالدها درجه ایمنی خودروها را در تست تصادفات افزایش می دهد.
مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو  اضافه کرد: با بررسی و تجمیع همه اطالعات جمع آوری شده 
در خصوص نیاز خودروسازان، مشخص شد که این شرکت ها به فوالدهای استحکام باالی 

پیشرفته از جمله فوالدهای دوفازی )DP800 , DP1000( نیاز دارند. در این خصوص شرکت ورق 
خودرو پروژه مهم دیگری را در قسمت کوره آنیلینگ در دست مطالعه و بررسی دارد.  

وی افزود:برای تأمین تکنولوژی پروژه بهبود کیفیت سطح که در حال حاضر در حال انجام 
است، شرکت ورق خودرو با شرکت های خارجی در دوره تحریم قرارداد منعقد کرده و توانسته 
تجهیزات خود را مهندسی و خریداری کند. امیدواریم در نیمه نخست سال جاری این تجهیزات 
نصب و راه اندازی شوند تا بتوانیم به تولید ورق کیفی رویه خودرو دست یابیم. هدف اصلی ما از 
انجام این پروژه در درجه اول خودکفایی کشور و تأمین نیاز بازار داخل و در درجه دوم صادرات 
که با تولید ورق های کیفی و استحکام باال، می توانیم این ورق ها را به کشورهایی که  است. چرا

صنایع خودروسازی فعال دارند، عرضه کنیم. 

در فوالد امیرکبیر کاشان صورت گرفت:

مدیر تکنولوژی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

 توسعه و بهینه سازی سبد محصوالت شرکت ورق خودرو
  با انجام دو پروژه جدید

برای تأمین تکنولوژی پروژه بهبود کیفیت سطح که در 
حال حاضر در حال انجام است، شرکت ورق خودرو با 
شرکت های خارجی در دوره تحریم قرارداد منعقد کرده و 

توانسته تجهیزات خود را مهندسی و خریداری کند
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اصالحیه ضوابط استقرار واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی اختالف آمار تولید و مصرف در فوالد صحت ندارد

به گزارش شاتا، معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در ابالغیه ای و 
بر اساس مصوبات چهل و هفتمین نشست هیئت مقررات زدایی و 
بهبود فضای کسب وکار، اعالم کرد: صدور مجوز احداث توسعه، تغییر 
خط تولید، تغییر محل واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی در مرحله 
استقرار در داخل شهرک های و نواحی صنعتی که تحت نظارت سازمان 
حفاظت محیط زیست زون بندی و رده بندی شده اند، مستلزم اخذ 
استعالم از این سازمان نیست.

سرپرست معاونت امور معادن و امور معدنی وزارت صمت ضمن 
تکذیب خبر اختالف ۲.۶ میلیون تنی در آمار تولید و مصرف فوالد 
گفت: تولید واقعی شمش فوالد ۲۹ میلیون تن بوده است که به میزان 
۲۲.۲ میلیون تن مصرف و میزان صادرات ما حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ 
هزار تن بوده است. 
اختالف تنها ۳۰۰ هزار تن و مربوط به موجودی انبارهای واحدهای 
تولیدی است.

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد تاراز با حضور 
صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان، بازرس قانونی و 
اعضای هیئت مدیره شرکت روز شنبه هجدهم اردیبهشت ماه 
سال جاری در محل سالن اجتماعات شرکت حمل ونقل توکا، 
به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای مجازی 

به صورت زنده برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی فوالد تاراز در این مجمع که ریاست آن را 
رضا توکلی، به نمایندگی از شرکت آتیه فوالد نقش جهان برعهده 
داشت، پس از اعالم رسمیت جلسه، سعید رشیدی مدیرعامل 

شرکت، گزارش هیئت مدیره را به مجمع ارائه داد. 
بزرگ ترین  از  یکی  تاراز  فوالد  شرکت  اینکه  بر  کید  تأ با  وی 
تولیدکنندگان ورق های گالوانیزه کشور در گروه فوالد مبارکه 
است افزود: در سال گذشته این شرکت با ثبت رکورد ماهانه تولید 
با 18,549 تن در دی ماه، رکورد ماهانه کیفیت محصوالت به 
میزان 99.86 درصد، رکورد استفاده از سینک رول به مقدار 20,000 
تن و اجرای پروژه تولید محصول گالوانیزه از کالف اسیدشویی 
توانست با تولید ساالنه 173,110 تن، رشد 15.4 درصدی تولید 

نسبت به سال 1398 ایجاد کند.
رشیدی ضمن گزارش عملکرد شرکت فوالد تاراز در سال مالی 
منتهی به 30/ 12/ 99 عنوان کرد: با تولید محصول نوآورانه و 
منحصربه فرد گالواتاراز، این شرکت توانست لوح زرین و گواهینامه 
نوآوری محصول برتر ایرانی را از پنجمین جشنواره ملی نوآوری 

ملی ایران کسب نماید.
وی افزود: یکی از اقدامات ارزنده در سال 99 که با دستور مساعد 
مدیرعامل محترم شرکت فوالد مبارکه و همکاری هلدینگ 
آتیه فوالد نقش جهان رقم خورد پیوستن بالغ بر 15 هزار نفر از 
کارکنان شاغل و بازنشستگان محترم گروه فوالد مبارکه به جمع 

سهام داران شرکت فوالد تاراز بود.
در ادامه این جلسه، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت 
نیز با ارائه گزارش مقبول به صورت های مالی این شرکت، گزارش 
خود را درخصوص صورت های مالی شرکت فوالد تاراز در سال 
مالی منتهی به 30/ 12/ 99 قرائت کرد و در نهایت صورت های 
مالی حسابرسی شده شرکت فوالد تاراز به تصویب سهام داران 

محترم رسید.
پس از آن رضا توکلی رئیس مجمع نیز با اشاره به عملکرد مالی 
شرکت در سال مذکور افزود: به ازای هر سهم مبلغ 2000 ریال از 
سود تقسیمی به سهام داران مورد تصویب قرار گرفت و با تصمیم 
مدیرعامل شرکت فوالد تاراز مقرر گردید سود سهام تقسیمی 
مصوب تا پایان اردیبهشت ماه به حساب بانکی سهام داران 
حقیقی شامل کارکنان و بازنشستگان گروه فوالد مبارکه، کارکنان 
شرکت فوالد تاراز و سایر سهام داران حقیقی واریز گردد. ضمن 
اینکه سود سهام داران حقوقی نیز در مدت قانونی مقرر پرداخت 

خواهد گردید.

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالد تاراز )سهامی 
خاص( تصویب شد:

به ازای هر سهم مبلغ 2000 ریال از سود 

تقسیمی به سهام داران

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان های عمومی، مناقصات و مزایدات به وب سایت شرکت به نشانی www.msc.ir، منوی خرید و تأمین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنمای موجود، 
جهت انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( اقدام نمایید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است.
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آغاز به کار باشگاه نوآوران 
  شرکت ایریسا

مهرداد طهماسبی، مدیر روابط عمومی شرکت ایریسا 
از آغاز به کار باشگاه نوآوران شرکت ایریسا خبر داد.

وی تصریح کرد: طرح باشگاه نوآوران اولین پروژه از کالن پروژه 
»تقویت بنیان های نوآوری در شرکت ایریسا« است که اولین گام 
عملیاتی پیاده سازی نقشه استراتژی شرکت در افق 1402 به شمار 
می آید که مأموریت ایجاد بستر پرورش، حمایت و پیاده سازی 
ایده های کاربردی کارکنان سازمان در جهت رشد و تعالی ایریسا 
را به عهده دارد و انتظار می رود به بازوی اصلی و قدرتمند تحقق 

نوآوری در ایریسا تبدیل شود.
مدیر روابط عمومی شرکت ایریسا در ادامه به کارکردهای باشگاه 
ک گذاری ایده های کارکنان در  نوآوران اشاره کرد و افزود: به اشترا
فضایی تعاملی، حمایت از خالقیت های فردی از ایده پردازی 
تا اجرا و توسعه مفهوم نوآوری و خالقیت در شرکت ایریسا از 

مهم ترین کارکردهای این باشگاه به حساب می آید.
طهماسبی افزود: از منظر عملیاتی دریافت و پیاده سازی ایده های 
کارکنان شرکت ایریسا در باشگاه نوآوران چهار قسمت اصلی دارد 
که عبارت اند از پنجره دریافت ایده ها، ارزیابی ماهانه ایده ها 
به صورت کّمی، پیشنهاد بهینه ترین سناریوی پیاده سازی و 

مکانیسم اعطای پاداش و جبران خدمت.
مدیر روابط عمومی شرکت ایریسا خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
با گذشت کمتر از یک هفته از زمان اعالم رسمی راه اندازی این 
باشگاه، یعنی 13 اردیبهشت ماه سال 1400، 56 ایده در بستر 
موقت باشگاه به ثبت رسیده است که ظرف روزهای آتی فرایند 
رسیدگی به آن ها و ارزیابی کیفی و کمی هریک با کمک خود 

ایده پردازان و بخش های مربوطه آغاز می گردد.
وی در پایان یادآوری کرد: این بستر برای هرچه بهتر شنیده شدن 
صدای تمامی کارکنان شرکت در هر سطح و واحد و سابقه ای 
طراحی و پیاده سازی شده است و انتظار می رود تا به بستری برای 
تقویت ایده های نوآورانه در ایریسا تبدیل شود. بدین منظور از 
همه کارکنان شرکت ایریسا دعوت می شود تا با تعامل همیشگی 
با این باشگاه از مزایای آن بهره مند و به تقویت بنیان های نوآوری 

در شرکت کمک کنند.

کتشاف و تملک معادن  فعالیت چشمگیر واحد ا
 شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان

کتشاف و تملک  امیر پدرام آرا، رئیس واحد ا
معادن شرکت فوالد سنگ مبارکه از فعالیت 
گسترده و چشمگیر این واحد در شرکت 
فوالدسنگ مبارکه اصفهان خبر داد و گفت: این واحد 
کید معاونت سرمایه گذاری  در تاریخ 13۹۹/07/01 با تأ
و امور شرکت های فوالد مبارکه مبنی بر تعیین حیطه 
فعالیت این شرکت در خصوص خرید، تملک، استخراج، 
فراوری و بهره برداری از معادن سنگ آهن، سنگ آهک، 
دولومیت، سیلیس و سایر مواد معدنی موردنیاز صنعت 

فوالد، ایجاد گردید.

کتشاف و تملک معادن  وی تصریح کرد: با تشکیل واحد ا
در ساختار سازمانی شرکت فوالدسنگ و تالش کارکنان این 
واحد در سالی که مزین به نام »جهش تولید« شده بود، این 
واحد موفق به کسب موفقیت بزرگی در بازه زمانی کوتاه 
ح ذیل گردید: 1- اخذ موافقت ارگان های ذی ربط  به شر
کتشاف دو محدوده  و تشکیل پرونده بابت اخذ پروانه ا
سنگ آهک در استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس؛ 
کتشاف و ثبت محدوده دولومیت در استان اصفهان،  2- ا
شهرستان شهرضا؛ 3- عقد مبایعه نامه جهت خرید به شرط 
کتشاف معدن سنگ آهن در استان کرمان، شهرستان  ا

کتشاف  رفسنجان؛ 4- عقد صلح نامه جهت خرید به شرط ا
معدن سنگ آهن در استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس؛ 
کتشافی سنگ آهن در استان  5-برنده مزایده محدوده ا
کتشافی  یزد، شهرستان بافق؛ 6- برنده مزایده محدوده ا
سنگ آهن در استان سیستان و بلوچستان، شهرستان 
کتشاف سنگ سیلیس جهت تأمین  دلگان؛ 7- پی جویی و ا
مواد اولیه کارخانه فروسیلیس شرکت فوالدسنگ مبارکه 

اصفهان در استان همدان، شهرستان نهاوند.
کتشاف و تملک معادن شرکت فوالد سنگ  رئیس واحد ا
کرد: فعالیت های معرفی شده در فعالیت  کید  مبارکه تأ

سی ساله شرکت بی سابقه بوده و نویدبخش افق روشن 
در مأموریت این شرکت و تبدیل آن به یکی از بزرگ ترین 

هلدینگ های صنعتی و معدنی کشور است.
 وی در پایان از حمایت های هیئت مدیره فوالدسنگ، 
معاونت امور معادن فوالد مبارکه و مدیریت فوالدسنگ 
که در این مسیر تالش کردند تشکر و قدردانی نمود و اظهار 
که با تالش همکاران در این واحد و در  کرد  امیدواری 
راستای استراتژی از پیش تعیین شده صنعت فوالد کشور، 
به خصوص گروه فوالد مبارکه، در تأمین مواد اولیه موردنیاز 

خود کوشا باشیم.
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 تجربه های دانشی برتر

 موضوع تجربه: رفع توقف حفاظت موتور کلمپ جرثقیل ها
 صاحب تجربه: علیرضا هادوی

 واحد: ریخته گری، جرثقیل های سقفی

لطفا خودتان را به طور خالصه معرفی نمایید.
علیرضا هادوی  هستم و  با عنوان مسئول شیفت اضطراری در 

واحد جرثقیل های سقفی ریخته گری مشغول به کارم.

 چگونه موضوع تجربه به ذهن شما رسید؟
مشکلی که ما با آن مواجه بودیم این بود که حفاظت موتور 
کلمپ جرثقیل 40 تریپ می داد )متوقف می شد(. بنابراین، ابتدا 
کل مدار قدرت، فرمان، کابل و مسیر و موتور بررسی گردید، اما 
هیچ مشکلی مشاهده نشد. پس از بررسی بیشتر، متوجه شدیم 
پوسته موتور به میزان بسیار کمی تکان خورده و دلیل آن شل 
شدن بعضی از پیچ های پوسته بود که سبب جابه جا شدن 
استاتور می شد. پس از محکم کردن پیچ های پوسته یا بدنه 
موتور، مشکل برطرف شد. موارد دیگری از این نوع عیب روی 
دیگر کلمپ ها به وجود آمد که سبب شد این مشکل را به عنوان 

یک تجربه ثبت کنم و به دیگر همکاران اطالع دهم.

با چه چالش ها یا دشواری هایی در روند تجربه 
روبه رو بودید؟

با چالش خاصی در این تجربه مواجه نبودیم.

چه اقداماتی در راستای حل مسائل انجام 
دادید؟

از جمله اقدامات انجام گرفته در راستای حل مسئله این بود که 
مشکل به کارشناسان واحد اطالع داده شد و آنان نیز آن را به 
مسئولین تعمیرگاه منتقل کردند تا در پایان تعمیر موتورو تست، 
پیچ های اتصال پوسته موتور و محکم بودن آن ها به صورت 

دقیق بررسی شود.

چه بهبودهایی پس از اجرایی شدن تجربه 
حاصل شد؟

از بهبودهای حاصل شده این بود که مدتی است موتورهای 
کلمپ تعمیری نصب شده دیگر چنین مشکلی نداشته اند.

ارزیابی شما  از فرصت های بهبود نظام های 
سازمان مانند سیستم پیشنهادها و سیستم تجربه و 
مدیریت دانش چگونه است و چه پیشنهادهایی 

دارید؟
پیشـنهاد بنـده بـرای بهبـود نظام هـای مشـارکتی ایـن اسـت که 
برای کارکنان دوره آموزشـی جهت آشـنایی بـا این نظام هـا برگزار 
شـود تـا بـا ایـن کار نحـوه نگـرش کارکنـان بـه مشـکالت و مسـائل 
تغییر یابـد و بتوانند از هر مشـکل یا مسـئله ای یک ایـده، فرصت 
و تجربـه خلـق کننـد. همچنیـن، نحـوه ثبـت تجربـه و پیشـنهاد 
آسـان تر شـود تا افراد بتوانند حتی با تلفن همراه این کار را انجام 

دهنـد و در لحظـه تجربـه و ایده هـای خـود را ثبـت کنند. 
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 علموفناوری    

مدیریتدانش

یک میلیارد دالر صادرات شرکت های دانش بنیان در سال ۲۰۲۰ فناوری جدیدی برای تصویربرداری سه بعدی از مغز

شکل ۴. هندسه قالب و توزیع تنش و حرارت در قالب های مسی آبگرد ریخته گری مداوم

ATM شکل 2. انواع قالب های مسی

شکل ۵. دما و تغییر شکل قالب در امتداد محور پس از 2۰ 
شکل 1. قالب های مسی موج دارگرمایش و سرمایش متوالی

شکل 3. قالب مسی بافت دار

 قالب مسی از اجزای حیاتی و قلب واحد فوالدسازی محسوب می گردد. 
گی و طراحی این قالب ها به طور مستقیم بر کیفیت محصول نهایی  ویژ
کشور  کاالی استراتژیک در  گذشته عدم تولید این  اثرگذار است. در 
هزینه قابل مالحظه ای را به مجموعه فوالدسازی اعمال می کرد. اهمیت 
سرمایه گذاری در بخش تولید و بومی سازی قالب های مسی، با توجه به این نکته که ایران 
بر کمربند مس جهان قرار دارد، ضروری است. در زمینه ساخت و بومی سازی قالب ها چهار 
جنبه اصلی، یعنی مهندسی قالب، مواد قالب، پوشش های قالب و ساخت قالب باید مد 
نظر قرار بگیرند. هنگام طراحی قالب، به منظور دست یابی به کیفیت باالتر محصول، سرعت 
گی های قالب باید  ریخته گری بهینه، عمر سرویس دهی طوالنی قالب ها و مشخصات و ویژ
تر محصول، قالب های  به طور صحیحی تعیین شوند. به منظور بهینه سازی و کیفیت باال

مختلف مسی طراحی شده اند که در ادامه به معرفی آن ها پرداخته شده است:
 )Wave tube( قالب های مسی موج دار

قالب موج دار دارای طراحی خاصی است که بر اساس این طراحی موج هایی در سمت داخلی 
قالب اضافه می شود که باعث می گردد با شروع جامد شدن، یک تصویر آینه ای روی سطح 
شمش ایجاد شود. این دو سطح به یکدیگر می پیوندند و پوسته از طریق طول قالب هدایت 
می شود و این موج ها از هرگونه حرکت از یک طرف به طرف دیگر جلوگیری می کنند. قالب و 
پوسته به یکدیگر متصل می شوند و در نتیجه رشد پوسته یکنواخت تر خواهد بود و در حالت 

کلی کیفیت داخلی و همچنین عمر قالب افزایش می یابد.
ATM قالب مسی

این قالب ها با آرایش خاص پیچ و مهره ها باعث کاهش تنش های داخلی مس و در نتیجه 
بهینه سازی خنک کنندگی قالب خواهد شد.   

قالب مسی بافت دار
با ایجاد یک بافت در سطح داخلی قالب های مسی، قابلیت کنترل و حذف گرما به راحتی 

مهیا می شود. این قالب اجازه می دهد که انتقال گرما در نواحی خاصی از قالب تعدیل شود.
 اثر تغییرات دمایی و تنش های حرارتی بر قالب های مسی

انتقال حرارت قالب به طور مستقیم بر فرایند تولید ریخته گری پیوسته و کیفیت داخلی 
شمش ها تأثیر دارد. در فرایند خنک کنندگی، قالب نه تنها گرما را از فوالد مذاب منتقل می کند، 
ک و... نیز پشتیبانی می کند. قالب مسی  بلکه از فشار هیدرواستاتیکی فوالد مذاب و اصطکا
ک بین شمش و قالب، تنش های  تحت شرایط نامطلوب شامل درجه حرارت باال، اصطکا
مکانیکی و حرارتی و فشار آب خنک کننده کار می کند. برای ساخت قالبی که به درستی کار کند، 
قالب مسی و مواد قالب باید مناسب باشد. به عنوان مثال، برای اینکه فوالد مذاب به طور مؤثری 

خنک شود، قالب مسی باید با سطح تختال کامال تماس داشته باشد و بین آن ها نباید فاصله 
ایجاد شود. چنین شرایطی نیاز به قالبی با خواص مناسب دارد و طراحی آن باید به درستی انجام 
شود. همچنین در طراحی شیب قالب باید میزان و درصد تغییر شکل قالب مسی در نظر گرفته 
شود. فشار آب خنک کننده بسیار زیاد است، بنابراین تغییر شکل حرارتی قالب مسی نباید بیش 

از اندازه زیاد باشد که منجر به نشت آب شود.
سطح داخلی قالب توسط حرارت شمش گرم می شود و سطح بیرونی توسط آب، خنک 
می شود. طراحی باید طوری باشد که اختالف دما باعث تنش و تغییر شکل حرارتی نشود. 
هنگامی که ساختار قالب مانند اندازه و شیب قالب در حال طراحی هستند، تغییر شکل و تنش 

حرارتی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
گرادیان درجه حرارت در نزدیکی سطح داخلی قالب به نسبت بزرگ است؛ بنابراین تنش 
حرارتی در نزدیکی سطح داخلی بیشتر از سایر نقاط است. با توجه به توانایی اثر سرمایش آب 
خنک کننده، تغییرات سریع درجه حرارت باعث کاهش تنش در نزدیکی کف روزنه آب می شود.

باالترین دمای قالب مسی بر روی سطح داخلی در موقعیت منیسک قالب ظاهر می شود. 
اصطالح منطقه منیسک به قسمت هاللی مذاب در گوشه باالی قالب ریخته گری مداوم گفته 
می شود. دمای سطح داخلی قالب به سرعت در امتداد جهت ریخته گری کاهش می یابد و به 
کثر  دلیل عدم امکان خنک کنندگی، اندکی در نزدیکی ناحیه خروجی قالب افزایش می یابد. حدا
تغییر شکل حرارتی قالب مسی در موقعیت 30 میلی متر پایین تر از منیسک ظاهر می شود. تغییر 
شکل آن قدر بزرگ نیست که موجب مشکالت نشتی آب خنک کننده شود. تنش حرارتی بر روی 
سطح داخلی قالب مسی، بزرگ تر از سطح مجرای آب است و تمرکز تنش کمی در پایین مجرای 
آب وجود دارد، اما آن قدر قوی نیست که باعث ایجاد ترک شود. منطقه منیسک در قالب نقش 

مهمی در شکل گیری کیفیت سطحی شمش های ریخته گری دارد.
اعوجاج قالب های مسی ریخته گری مداوم در ناحیه منیسک قالب مشاهده شده است. 
همچنین وجود ترک های سطحی درست در زیر منیسک گزارش شده است. بدیهی است از 
نظر عملکرد ریخته گری و کیفیت محصول، این ترک ها مطلوب نیستند. و چنانچه این ترک ها 
زیاد باشد، نیاز به جایگزینی این قالب هاست. یک قالب مطمئن و بدون ترک یک عامل 
کلیدی برای تضمین کیفیت و سطح مناسب ایمنی و همچنین بیشترین میزان بهره وری 

محصول است.
 مدل های عددی توسعه یافته قادر است محل تحت تنش را که در آن ترک وجود دارد پیش بینی 
کند؛ با وجود این تعداد چرخه های شکست با یافته های تجربی مطابقت ندارد. به منظور 
بررسی رفتار ترمومکانیکی قالب طی سیکل گرمایش و سرمایش متوالی، قالب در دمای باال 
برای مدت زمان نسبتا طوالنی نگهداری می شود و اثرات خزش نیز مورد بررسی قرار می گیرد. 

شکل 5  اعوجاج حرارتی سطح داخلی قالب به دست آمده با ترکیب مدل خزش و پالستیسیته 
را نشان می دهد. همان طور که در شکل دیده می شود، پس از چند چرخه حرارتی، جابه جایی 
در فاز گرم و فاز سرد به وضوح قابل مشاهده است. رابطه بین محل برآمدگی و منطقه ای که 

کثر دما در آن وجود دارد، اثر تنش های حرارتی در ناحیه منیسک قالب را نشان می دهد. حدا
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گالوانیزه سرد حاوی نانومواد  یکی از شرکت های فناور پوشش های 
به منظور بهبود خواص مقاومت فوالد در برابر خوردگی به بازار عرضه 

کرده است.
کاربردهای مختلفی همچون خودروسازی،  فوالد به عنوان مهم ترین آلیاژ صنعتی در 
ماشین آالت صنعتی، حمل ونقل ریلی، راه و ساختمان و کشتی سازی در شکل های مختلفی 
مانند ورق و لوله و نبشی مورداستفاده قرار می گیرد؛ ازاین رو محافظت از فوالد در برابر عوامل 

محیطی مانند رطوبت و مواد خورنده و اتمسفر محیط حائز اهمیت است.
گالوانیزاسیون به عنوان یک روش رایج حفاظت کاتدی از فوالد، مبتنی بر خوردگی گالوانیک 
است. به این شکل که سطح فوالد توسط الیه ای از یک فلز با تمایل بیشتر به خوردگی )دارای 
پتانسیل خوردگی منفی تر در سری گالوانیک( مانند فلز روی )Zn( پوشش داده می شود. در 
این حالت، پوشش سطحی در برابر عوامل محیطی خورده می شود و از الیه زیرین که فوالدی 

است، محافظت می شود.
گالوانیزاسیون یکی از روش های بسیار  مقرون به صرفه در کاهش خوردگی سازه های فوالدی 
است و مقاومت به خوردگی حاصل از این روش وابسته به ضخامت پوشش اعمالی در سطح 

فوالد است. روش گالوانیزاسیون به دو صورت سرد و گرم انجام می گیرد.
در روش تولید ورق گالوانیزه سرد از طریق الکترولیز نمک های روی در داخل یک محلول آبی، 
پوشش سطحی اعمال می شود. به منظور بهبود عملکرد پوشش گالوانی در برابر محیط های 
خورنده شدید و همچنین امکان اعمال پوشش با ضخامت کمتر که موجب کاهش هزینه تولید 
می شود، می توان از مواد نانومتری مانند نانوذرات یا نانوالیاف در ساختار پوشش استفاده کرد. 
وجود نانومواد موجب بهبود چسبندگی پوشش به زیرالیه فوالدی و همچنین افزایش قابلیت 

اعمال رنگ بر سطح نهایی قطعه می شود و مقاومت به خوردگی را افزایش می دهد.

بر این اساس یکی از شرکت های فناور عالوه براین نانوپوشش دو فناوری دیگر نیز به بازار عرضه 
کریالت- ک ا کتریال حاوی اجزای نانومتری و ال کریالت-یورتان آنتی با ک ا کرده است. ال

یورتان محافظت کننده از زیرالیه ها در برابر اشعه UV محصوالت دیگر این شرکت هستند.

  منبع: معدن مدیا

ویژگی های قالب ریخته گری در بهینه سازی فرایند و ارتقای کیفیت محصول

 عرضه نانوپوشش های گالوانیزه
 برای افزایش مقاومت فوالد در برابر خوردگی

در حال حاضر نزدیک به ۶ هزار شرکت دانش بنیان در کشورمان 
مشغول به کار و فعالیت هستند که طبق قوانین موجود، صندوق 
نوآوری و شکوفایی وظیفه تأمین مالی آن ها را بر عهده دارد. شرکت های 
دانش بنیان در سال ۲۰۲۰ توانستند بخش های صادراتی خود را به شکل 
مطلوبی توسعه دهند؛ به طوری که ۴۵۰ شرکت دانش بنیان صادراتی 
توانستند به میزان حدود یک میلیارد دالر صادرات داشته باشند.

جزئیات موجود در فناوری جدید تصویربرداری سه بعدی 
و فوق العاده دقیق از مغز ممکن است بتواند به شناسایی 
ناهنجاری هایی مانند ناهنجاری های ایجادشده توسط انسداد 
مایعات نخاعی که شامل خون و مایع نخاعی در مغز است، کمک 
کند. این روش دیدگاه های بی سابقه ای را در مورد حرکت ضربان دار 
مغز ارائه می دهد و از این طریق محققان بینش جدیدی درباره 
اختالالت عصبی می یابند.

www.irasin.ir

ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

گالوانیزاسیــــون یــــکی از روش های  بسیـــــار 
مقرون به صرفه در کاهش خوردگی سازه های 
فوالدی است و مقاومت به خوردگی حاصل از 
این روش وابسته به ضخامت پوشش اعمالی 
در سطح فوالد است. روش گالوانیزاسیون به 

دو صورت سرد و گرم انجام می گیرد
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ترس کودکان از جدایی یکی از هراس های 
معمول است. این رفتار دقیقا در زمان 
ود  جدایی فرزند از پدر و مادر، زمان ور
به مدرسه یا مهدکودک دیده می شود. کودک از 8 تا 18 
ماهگی، دچار ترس جدایی از والدین است، اما این ترس 
معموال در اوایل کودکی از بین می رود. کودک از دوری 
افرادی که می شناسد می ترسد و رنج می برد و این بخشی 
گر نگران  طبیعی از رشد اوست و جای نگرانی نیست. اما ا
این رفتار در کودکان دو سال به باال هستید، مطالعه این 
مطلب را پیشنهاد می کنیم. ترس غیرمنطقی از مدرسه، 
نگرانی برای بیماری یا آسیب دیدن والدین، اختالل 
خواب، معده درد و حتی سردرد، ازجمله عوارض ترس از 
جدایی هستند. در شماره قبل، به ترس کودک از حیوانات 
اشاره کردیم و حاال درباره کودکان دارای اضطراب جدایی 
و راهکار کنترل آن صحبت خواهیم کرد. این اولین گام برای 

تربیت کودکی مستقل خواهد بود.

قوی باشید و کودک را ترک کنید 
گر قرار است فرزندتان را در محیط جدیدی مانند مهدکودک  ا
و یا نزد شخص تازه ای مثل پرستار کودک بگذارید و بروید، 
مدتی را در مکان جدید با کودکتان بگذرانید. کودک شما 
در صورت حضور در مکانی امن و با افراد آشنا و قابل اعتماد، 
کمتری خواهد داشت. اجازه دهید فرزندتان،  پریشانی 
عروسک یا وسیله موردعالقه اش را بردارد تا احساس امنیت 

بیشتری کند. در مورد اضطراب جدایی فرزندتان به مدرسه 
یا مهدکودک اطالع دهید و از تجربه آن ها در این زمینه کمک 
بگیرید. به این ترتیب سایر افراد در محیط جدید، فرزند 
شما را حمایت خواهند کرد. تجربیات مثبت از جدایی و 
تجدید دیدارها به رفع این ترس کمک می کند. به او بگویید 
چه موقع می روید و چه موقع برمی گردید. رفتن بدون 
گر متوجه عدم  خداحافظی، فقط اوضاع را بدتر می کند. ا
حضورتان شود، دفعه بعد به سختی به شما اعتماد خواهد 
کرد. هنگام جدایی از کودک، چهره ای آرام و شاد داشته 
گر واقعا نگران یا غمگین هستید، ممکن است فرزند  باشید. ا
شما فکر کند اینجا امن نیست و شروع به گریه کند. هر چقدر 
از این رفتار فرزندتان ناامید باشید، باید از انتقاد یا به کار بردن 
جمالت منفی، مانند »مثل بچه ها گریه نکن« خودداری 
کنید. قصه هایی درباره نگرانی خودتان از جدایی در زمان 
کودکی تعریف کنید تا کودک به این نتیجه برسد که در زمینه 
ترس از جدایی والدین تنها نیست.شاید کمک به فرزندتان 
برای غلبه بر ترس، روند کندی داشته باشد. بنابراین انتظار 
خ دهد. با کمی صبر و  نداشته باشید که این اتفاق یک شبه ر
تشویق، کودکتان اعتمادبه نفس کافی برای روبه رو شدن با 

آن را پیدا خواهد کرد.

جدایی را تمرین کنید 
ابتدا کودک را برای مدت کوتاهی تنها بگذارید و به او بگویید که 
تا یک ربع دیگر برمی گردید. سپس این زمان را طوالنی تر کنید 

و زمانی که کودک از بازگشت شما در دفعات مختلف مطمئن 
شود، جدایی از شما راحت تر می شود. سر قول خودتان 
که  کودک، در زمانی  بمانید. برای افزایش اعتماد به نفس 
به او قول داده اید، برگردید. فراموش نکنید که ترک کودک 
هنگام خستگی یا گرسنگی، ترس از جدایی را بیشتر می کند. 
خداحافظی را طوالنی نکنید. بدون هیاهو بروید و به فرزندتان 
بگویید که می روید و باز خواهید گشت. هنگام جدایی آرام 
گر کودک خونسردی شما را ببیند، به احتمال زیاد او  باشید. ا

نیز آرام خواهد بود.

تأثیر حمایت احساسی از کودک 
به احساسات فرزندتان گوش دهید و به آن ها احترام بگذارید. 
برای کودکی که ممکن است در اثر ترس از جدایی، احساس انزوا 
کند، تجربه گوش دادن یک اثر درمانی قدرتمند خواهد داشت. 
القای این حرف به کودک که »درباره احساساتت فکر نکن« 
سودی ندارد. با او همدل باشید و به او اطمینان دهید که او 
را دوست دارید و قطعا بازخواهید گشت. از مشارکت کودک در 
فعالیت های اجتماعی بهره ببرید. این روش بسیار خوبی برای 
کاهش اضطراب و ایجاد دوستی با فرزندتان است. تالش ها و 
موفقیت های کوچکی مثل تعریف های مثبت از مدرسه را تأیید 
و تشویق کنید. درصورتی که هیچ یک از این شیوه ها یا ابتکارات 
خودتان تأثیر مثبتی نداشت، از یک روانشناس کودک کمک 
بگیرید و با استفاده از روش های علمی به فرزندتان در مسیر 

مستقل شدن کمک کنید.

ابراهیم حاجی عرب، شاغل در فوالدسازی

لطفا مسئولین بانک های شرکت فوالد مبارکه اطالع رسانی 
که  کارکنان شرکت  که چرا سقف وام پرداختی به  نمایند 
حقوق خود را از طریق بانک سپه دریافت می کنند، کمتر از 

بانک ملی و صادرات است.

0913***9918 

نعمت اهلل جعفری اراضی، همکار بازنشسته

لطفا مسئولین درخصوص تأخیر در پرداخت کمک هزینه 
رستوران و تولد همسران اطالع رسانی نمایند.

0913***9926

جمعی از همکاران شاغل در مجتمع فوالد سبا

در مورد دادخواست 1500 نفر از همکاران امانی، مبنی بر 
عدم پرداخت کسورات بازنشستگی طبق اصل 44 قانون 
اساسی که باید پس از خصوصی سازی شرکت )سال 1385( 

انجام می شده، اطالع رسانی کنند.

 ،913 ***6764  ،939 ***8009  ،913***0912
 ،913 ***1736  ،913***1242  ،991***4778

910***0272 ،913***5738

مرتضی یزدانی
 حمل و نقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  1399/08/30

افشین یوسفی
 تعمیرات مرکزی

روز بازنشستگی :  1399/08/30

محسن علیدادی
خرید

روز بازنشستگی :  1399/08/30

بیگراس نادری دره شوری
 مرکز تعمیرات نسوز

روز بازنشستگی :  1399/09/30

جعفر جعفری سوال
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  1399/09/30

ابوالقاسم افشاری ابوالکرلو
 نورد گرم

روز بازنشستگی :  1399/09/30

بازنشستگان فوالد 

با نهایت تأسف در هفته گذشته، امیر آقایی شاغل 
در انرژی و سیاالت، محمدرضا و محمدعلی زمانی 
و حسین محمد نظر شاغل در نورد سرد و حمید 
پاینده شاغل در فوالدسازی در غم درگذشت پدر، 
محمدصادق کاظمیان شاغل در فوالدسازی در 
غم درگذشت مادر و مجید پاینده همکار بازنشسته 

در غم درگذشت برادر به سوگ نشستند.
گرامی شادروان رسول عظیمی  همچنین همکار 
شاغل در مجتمع فوالد سبا به علت حادثه رانندگی 
و همکار بازنشسته فتح اهلل اسحاقی به علت سرطان 

دار فانی را وداع گفتند و به دیار حق شتافتند.
این غم جانکاه و ضایعه جبران ناپذیر را به محضر 
خانواده این عزیز تسلیت عرض می کنیم و برای 
ایشان علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت 

می نماییم.

همکار گرامی امین صالحی شاغل در ناحیه نورد گرم موفق شد 
با همکاری دکتر مریم احتشام زاده استاد دانشگاه شهید باهنر 
کرمان ترجمه و چاپ کتاب »ترمودینامیک و سینتیک در علم 

مواد« را به پایان برساند.
این کتاب یک منبع آموزش معتبر جهت دوره های کارشناسی 
و تحصیالت تکمیلی است که در سال 2005 توسط انتشارات 
کسفورد به چاپ رسیده است. این کتاب مطالب پایه  دانشگاه آ
در حوزه ترمودینامیک و سینتیک علم مواد را به صورت منسجم 
و مدون به همراه مثال ها، پرسش ها و مسئله های متعدد جهت 
درک و انتقال بهتر در اختیار مخاطبان قرار داده است. با توجه 
به وسواس مترجمین و اهمیت کار، ترجمه، ویرایش و بازخوانی 

این کتاب نزدیک به 9 سال به طول انجامیده است.
سایــــــــت به  مراجعـــــــــه  با  می تواننـــــــد   عالقه منـــــدان 

www.mybooket.com و جست وجوی عنوان کتاب، نسخه 
الکترونیک و یا چاپی آن را تهیه نمایند.

اجتمـــــاعـــــــی
فوالدمن

همدردی ابراز

موفقیت
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ترس در کودک 

تربیت کودک مستقل با راه و روش درست حتما ممکن است روان شناسی کودک چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از مهم ترین وظایف شما به عنوان والدین، پرورش کودکان مستقل 
و خودمختار است. مطمئنا در اوایل رشد، بچه هایتان روی شما حساب 
می کنند، چون کودکان برای تمام نیازهایشان، مثل تغذیه، تمیز شدن و 
تحرک به شما متکی اند. وقتی بچه های شما رشد می کنند، در مراحل 
ابتدایی زندگی مستقل می شوند، اما هنوز به شما برای عشق، حفاظت، 
راهنمایی و حمایت وابسته اند.

روان شناسی کودک این امکان را برای والدین فراهم می کند تا نیازهای 
کودک خود را بشناسند، متناسب با سطح توانایی های شناختی کودک 
با او تعامل داشته باشند و به طور کلی بهترین شیوه فرزندپروری را به کار 
گیرند. به منظور تربیت بهتر کودک و کمک به رشد و بالندگی او در آینده، 
بهره گیری از راهنمایی های مشاور و روانشناس کودک بسیار راهگشا و 
حیاتی است.

رسول عظیمی

فتح اهلل اسحاقی

 امین صالحی

اولین گام در تربیت 
کودک مستقل

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

 بدون هیاهو بروید و به فرزندتان بگویید که می روید و باز 
کودک  گر  گشت. هنگام جدایی آرام باشید. ا خواهید 
خونسردی شما را ببیند، به احتمال زیاد او نیز آرام خواهد بود.

شروع یک کار جدید می تواند خوشایند 
ک باشد. در این فکر  کامال وحشتنا یا 
آیا  شد؟  خواهیم  موفق  آیا  که  هستیم 
همکارانمان ما را دوست خواهند داشت و آیا به درستی 
کاری  آموزش دیده ایم و تأثیر و تغییر مثبتی در فضای 
کرد؟ آیا دوست پیدا می کنیم؟ آیا در  ایجاد خواهیم 
فضای کاری جدید تأثیری خواهیم گذاشت و تغییری 

ایجاد خواهیم کرد؟
شاید فکر کنیم که ما تنها افرادی در تاریخ جهان هستیم 
که این حس را داریم. از شیوه ها و استراتژی های مختلف 
استفاده می کنیم تا خودمان را امین و محرم نشان دهیم. 
گر  که همه چیز را می دانیم؛ حتی ا حتی وانمود می کنیم 
کنون انجام نداده باشیم، سعی می کنیم با تمام  آن کار را تا
توان، و با اطمینان کامل در آن باره صحبت کنیم. همه این 
تالش ها برای جا باز کردن در میان کارمندان قدیمی تر از ما 
صورت می گیرد. نکته خوشحال کننده اینجاست که شما 
تنها نیستید! تقریبا همه تازه واردها همین احساسات 
کاری را با همین  و سؤاالت را دارند. یعنی همه، ماه اول 
تنش ها و نگرانی ها سپری می کنند و به تدریج خود را با 
شرایط وفق می دهند. بعد از گذراندن این مرحله، احتمال 
ایجاد چالش، بگومگو و حتی مشاجره با همکاران هم در 
محیط کاری وجود دارد. این بحث ها بیشتر درباره وضعیت 
کاری پیش می آید. برخی تصور می کنند که به واسطه سابقه 

بیشتر کاری، حق دارند تا به شما تحکم کنند. پس چگونگی 
کنار آمدن با درگیری های اجتناب ناپذیر کاری بسیار مهم 
است. در متن پیِش رو به شما بهترین شیوه های پایان 

دادن به یک گفت وگوی تند شغلی را ارائه می دهیم:

احساسات خود را کنترل کنید
قرار  کار  محل  در  مشاجره  معرض  در  ناخواسته  وقتی 
می گیرید، اولین اقدام شما بسیار اهمیت دارد. عصبانیت، 
توانایی شما را برای خروج موفق و بی دردسر از یک جر و 
بحث از بین می برد. به جای هیزم ریختن در آتش خشم، 
تعیین  کنید. احساسات در  کنترل  را  احساسات خود 
ارزیابی موقعیت ها بسیار مهم است.  توانایی شما در 
گر مانند طرف مقابل صدایتان را باال ببرید، فقط باعث  ا
بیشتر شدن عصبانیت او خواهید شد. آیا نگران هستید 
گهان آرام شوید، ضعیف به  گفت وگو نا گر وسط این  که ا
نظر برسید؟ نگران نباشید. با نشان دادن خویشتن داری، 

امتیاز کسب خواهید کرد.

سکوت کنید
اجازه دهید طرف مقابل همه حرف هایش را بزند. شما در 
سکوت آرامش خود را حفظ کنید. در این صورت می توانید 
کجا آب می خورد! شاید همکارتان  که قضیه از  بفهمید 
به اشتباه از سوی شما احساس تهدید، اضطراب یا اذیت 

گاه  که شما از آن آ کرده باشد. شاید چیزی را می داند 
نیستید. در هر صورت، نشان دادن همدلی دمای بحث 
را پایین می آورد. حالت تدافعی یکی از بدترین راه ها برای 
گر غائله بزرگ تر شود،  خاتمه دادن به یک بحث است. ا
ممکن است همکارتان به طرف شما بیاید و مجبور شوید، 
کاری غیر از گوش دادن انجام دهید! سکوت به شما کمک 
می کند تا بهتر و روشن تر فکر کنید و قطعا راهی برای خروج 

از این وضعیت و آرام کردن همکارتان پیدا خواهید کرد.

به حریف خود احترام بگذارید
که همکارتان عصبانی باشد و به شما توهین  هر چقدر 
کند، نباید فراموش کنید که فردا و روزهای بعد با او روبه رو 
خواهید شد. زمانی که عصبانیتش فروکش کند، از رفتار 
خود پشیمان خواهد شد. شما از بروز این پشیمانی در آینده 
خودداری کنید. قطعا کنترل خشم در برابر تحقیر و توهین 
گران این  بسیار دشوار است. اما تأثیر جلب احترام تماشا
گفت وگوی تند را از یاد نبرید. هیچ کس از اینکه در مقابل 
دیگران نادان به نظر برسد، خشنود نمی شود. سعی کنید 
بهترین رفتار خود را نشان دهید. دیگران در پایان، مقصر 
گر بعد از تمام  را بر اساس رفتارش انتخاب خواهند کرد. ا
این مراحل و حتی راه حل هایی که به ذهن خودتان خطور 
کرده، باز هم جروبحث ها ادامه دار شد، با یک روانشناس و 

مشاور شغلی مشورت کنید.

وقتی ناخواسته در معرض مشاجره در محل کار قرار می گیرید، 
اولین اقدام شما بسیار اهمیت دارد. عصبانیت، توانایی شما را 
برای خروج موفق و بی دردسر از یک جر و بحث از بین می برد.

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

موفقیت همکاران در عرصه فرهنگی

نحوه مدیریت گفت وگوهای تند در محل کار

تازه کارها بخوانند
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اطالعیه امور ورزش

ضمن قبولی طاعات و عبادات و تبریک به مناسبت 
فرارسیدن عید سعید فطر، امور ورزش فوالد مبارکه 
گرامیداشت این عید بزرگ، اقدام به  به مناسبت 
برگزاری مسابقه سؤال ورزشی برای خانواده بزرگ 
فوالد مبارکه نموده است. عالقه مندان به شرکت 
در این مسابقه می توانند تا تاریخ 1400/02/30 به 
وب سایت امور ورزش مراجعه کنند و جهت تکمیل 

پرسشنامه اقدام کنند.
شایان ذکر است به نفرات برتر به قید قرعه جوایزی 

به رسم یادبود تقدیم خواهد شد.

خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

اطالعیه ورزش

اطالعیه

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل
 )مرحله چهل ودوم(

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه، اسامی 
ح زیر است: برندگان مرحلۀ چهل و دوم تمرینات به شر

اسماعیل ریاحی 

اسماعیل فرزندی 

عبدالحمید کریمی لنجی 

مهران رحیمی  

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحله چهل و دوم 
می توانند جهت دریافت جوایز خود، به ساختمان امور 
کنند. همچنین مرحلۀ چهل و سوم این  ورزش مراجعه 
مسابقه نیز در جریان است و عالقه مندان می توانند طبق 
که در همین صفحه آمده است، عالوه بر  دستورالعملی 

انجام تمرینات ورزشی در این مسابقه شرکت کنند.

 ورزش     

پیروزی فوالد مبارکه سپاهان نوین در برابر صنعت ابریشم بسکتبال فوالد مبارکه سپاهان در یک قدمی فینال

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان نوین موفق شد با ۲ گل صنعت ابریشم 
را از پیش رو بردارد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در ادامه لیگ 
دسته سه باشگاه های کشور، تیم فوتبال سپاهان نوین موفق شد با نتیجه 
دو بر صفر صنعت ابریشم را از پیش رو بردارد. برای سپاهان نوین در این 
دیدار سعید فوالدی و دانیال توبه گلزنی کردند.

تیم بسکتبال فوالد مبارکه سپاهان اولین دیدار از مرحله نیمه نهایی لیگ 
دسته یک را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم بسکتبال این 
باشگاه در اولین دیدار خود از مرحله نیمه نهایی لیگ دسته یک، تیم 
آتشی تهران را با نتیجه ۶۹ بر ۶۵ از پیش رو برداشت و پیروز این میدان 
شد.

تقویت سیستم ایمنی با ورزش

گونی می توانند بر عملکرد سیستم ایمنی اثر  گونا عوامل 
بگذارند؛ مثال کمبود خواب و استرس می تواند موقتا در کار سیستم 
ایمنی اختالل ایجاد کند. اما در مورد ورزش چطور؟ سیستم ایمنی 
کلی نقش بسیار مهمی در دفاع از بدن در مقابل  بدن به طور 
میکروارگانیسم هایی دارد که موجب بیماری می شوند، اما برخی 
اوقات در دفاع خود شکست می خورد: میکروبی وارد بدن می شود 
و باعث بیمار شدنتان می گردد. به واقع سیستم ایمنی بدن به مانند 
یک شاهکار هنری طراحی و خلق شده است؛ شبکه ای پیچیده و 
که اعضای مختلف بدن و میلیون ها سلول متخصص را به  مؤثر 
یکدیگر متصل کرده است. سیستم ایمنی بدن قادر است میلیون ها 
دشمن بالقوه را شناسایی و استراتژی های مختلفی برای مقابله با 
آن ها طراحی و اجرا کند. در عین حال این بدان معنی نیست که این 
سیستم به واسطه بیماری ها دچار مشکل نمی شود و یا به درمان و 
دارو نیازی ندارد. هنگامی که بیمار می شوید، بهترین روش برای 
بازسازی سیستم ایمنی بدن این است که چیزی را که این سیستم 
به آن احتیاج دارد تا خود را ترمیم کند به آن برسانید و آن چیزی 
نیست جز یک رژیم غذایی سالم و یک ورزش هوازی منظم با سطح 

دشواری متوسط.
مطابق گفته کارشناسان، تمرینات ورزشی نه تنها کمک می کند تا 

کتری های معمول و عفونت های  سیستم ایمنی بدن با بیماری و با
شریانی مبارزه کند و باعث سنتز بیشتر گلبول های سفید و افزایش 
مقاومت کلی بدن می شود، بلکه احتمال بروز بیماری های قلبی، 
سرطان و پوکی استخوان را نیز کاهش می دهد. همچنین سازگاری 
ناشی از تمرین های ورزشی موجب توسعۀ سیستم دفاعی بدن 

انسان می شود.
بررسی های اخیر نشان داده است زنان و مردانی که به صورت مداوم 
در طول روز 30 دقیقه پیاده روی می کنند نسبت به دیگران کمتر 
سرما می خورند. پیش از این نیز مطالعات انجام شده نشان داده بود 
سیستم ایمنی بدن افراد باالی 65 سالی که به صورت مداوم ورزش 

می کنند به اندازه افرادی که نیمی از سن آن ها را دارند سالم است.
ورزش با شدت متوسط برای سیستم ایمنی بدن مفید است. 
درصورتی که ورزش شدید باشد، ممکن است باعث از بین رفتن 
سلول های سیستم ایمنی شود یا در کارایی سیستم ایمنی اختالل 
ایجاد کنند. بنابراین ورزش شدید با وجود اینکه فواید زیادی دارد تا 
پایان ریکاوری سیستم ایمنی را ضعیف می کند. بعد از ریکاوری کامل 

سیستم ایمنی به حالت عادی بازمی گردد.
ادامه دارد ...

آموزش شرکت در مسابقه:
جهت ارسال تصاویر برای مسابقه باید ابتدا به وب سایت امور 
ورزش به نشانی https://sport.msc.ir وارد شده و پس از 
وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور، مطابق با تصویر زیر گزینه 

»مسابقه عکاسی« را انتخاب نمایید.

کلیک بر روی دکمه ارسال تصاویر،  در مرحله بعدی نیز با 
نسبت به ارسال عکس های خود اقدام فرمایید. شما مجاز به 

ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود.

در نهایت شما می توانید در خصوص تصاویر سایر همکاران 
گزینه »نظرخواهی در  اظهارنظر فرمایید. برای این منظور از 

خصوص تصاویر سایر همکاران« استفاده کنید.

زیر،  تصویر  با  مطابق  مربوطه  صفحه  شدن  باز  از  پس 
درصورتی که عکسی ازنظر شما شایسته انتخاب شدن باشد 

بر روی گزینه الیک کلیک کنید.

دسترسی به کانال امور ورزش در پیام رسان پوپک
جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه 

اندروید و IOS بایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید.
/https://poopak.msc.ir/etc/android        :  نسخه اندروید

/https://poopak.msc.ir/etc/ios  : IOS نسخه
پس از وارد شدن به پیام رسان، می توانید از طریق کانال امور ورزش 
به تمرینات هفتگی و آخرین اخبار امور ورزش دسترسی داشته 

باشید.

برگزاری مرحلۀ چهل وسوم مسابقه عکاسی با موضوع ورزش در خانه

     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش
     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

 تمدید و عقد قرارداد بازیکنان باشگاه هندبال 
فوالد مبارکه سپاهان 

نتیجه الکالسیکوی ایرانی؛

تقسیم امتیازات در نقش جهان؛ فوالد مبارکه سپاهان 1- پرسپولیس  1

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی باشـــگاه فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان، ســـعید پورقاســـمی کاپیتـــان تیـــم هندبـــال ایـــن باشـــگاه، پـــس از انجـــام 
کت مدیرعامـــل و مجتبـــی لطفـــی رئیـــس هیئت مدیـــره باشـــگاه فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان، قـــرارداد خـــود را بـــا  کـــره بـــا محمدرضـــا ســـا مذا
ـــا  ـــا حضـــور در دفتـــر ایـــن باشـــگاه، ب ـــال کشـــورمان نیـــز ب ـــرد. همچنیـــن محمدرضـــا اورعـــی ملی پـــوش جـــوان هندب ـــد ک طالیی پوشـــان تمدی

عقد قراردادی دوساله به جمع طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان پیوست.

جدال حساس تیم های فوالد مبارکه سپاهان و پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال بدون برنده پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته بیست ودوم لیگ برتر در 

ورزشگاه بزرگ نقش جهان به مصاف یکدیگر رفتند.
در نیمه نخست این دیدار علی رغم عملکرد زیبای هر دو تیم بازی با تساوی بدون گل پایان یافت. با آغاز نیمه دوم، عیسی آل کثیر در دقیقه 55 تنها گل 
ک دفاعی فرو رفتند، اما حمالت پی درپی سپاهان در دقیقه  پرسپولیس را وارد دروازه فوالد مبارکه سپاهان کرد. قرمزپوشان تهران بعد از این گل در ال

87 نتیجه داد و محمد محبی گل تساوی را وارد دروازه حریف کرد تا این دیدار با حساب یک بر یک به پایان رسد.

 دعوت پنج عضو باشگاه فوالد مبارکه سپاهان
 به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان

تقدیر پلیس اصفهان از هواداران سپاهان و پرسپولیس

سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان پنج بازیکن فوالد مبارکه سپاهان را به اردوی تیم ملی دعوت کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان،  مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان، کوثر کمالی، شقایق روزبهان، هاجر 
دباغی، فاطمه عادلی و فاطمه اردستانی را از تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان به اردوی تیم ملی فراخواند.  این اردو از 21 تا 27 اردیبهشت  

در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

رئیـــس مرکـــز اطالع رســـانی پلیـــس اســـتان از هـــواداران دو تیـــم فوتبـــال فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان و پرســـپولیس کـــه بـــا حمایـــت خـــود 
زمینه تماشای بازی جذاب دو تیم را فراهم کردند تقدیر کرد.

ـــا خبرنـــگار پایـــگاه خبـــری پلیـــس بیـــان  ـــو ب بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی باشـــگاه فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان، ســـرهنگ جـــواد درســـتکار در گفت وگ
داشـــت: پلیـــس اســـتان بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت ایـــن بـــازی بـــرای دو تیـــم، تدابیـــر امنیتـــی و ترافیکـــی الزم را بـــرای اعـــزام تیم هـــا بـــه محـــل برگـــزاری 

مســـابقه و تأمیـــن امنیـــت در هتـــل محـــل اقامـــت بـــدون هیـــچ مشـــکلی ایجـــاد کـــرد.
ایـــن مقـــام انتظامـــی خاطرنشـــان کـــرد: تأمیـــن امنیـــت بازیکنـــان و جلوگیـــری از ایجـــاد تنـــش بیـــن هـــواداران از برنامه هـــای نیـــروی انتظامـــی 
کیپ هـــای انتظامـــی و تعامـــل و مشـــارکت هـــواداران باشـــگاه های دو تیـــم و بازیکنـــان فراهـــم  اســـت کـــه بـــا برنامه ریـــزی دقیـــق و اســـتقرار ا

می شـــود.



امیرالمؤمنین علیه السالم:
از دست دادن فرصت های خیر برای انسان مایه غم و اندوه است. 

کلمه ۱۱۴(  ) نهج البالغه، 

تفاوت کفاره افطار عمدی روزه با کفاره افطار به سبب بیماری چیست؟
تفاوت کفاره افطار عمدی با کفاره افطار به سبب بیماری اول در مقدار آن است که باید برای کفاره 
افطار عمدی هر روز، شصت فقیر را اطعام کند یا دو ماه روزه بگیرد. تفاوت دوم در مقدار کفاره افطار به 
گر بیماری تا ماه رمضان سال بعد ادامه داشته باشد، باید برای  سبب بیماری است که در این صورت ا
گر بیماری تا ماه رمضان سال بعد ادامه نداشته باشد،  هر روز یک ُمد )750 گرم( طعام به فقیر بدهد و ا
گر تا رمضان آینده عمدا روزه نگیرد، باید روزه را قضا کند و برای هر روز یک ُمد  فقط روزه را قضا کند، ولی ا
گر به شصت فقیر دسترسی  طعام به فقیر بدهد. تفاوت سوم در مصرف کفاره افطار عمدی است که ا
دارد، نمی تواند به هرکدام از آن ها بیش از یک ُمد طعام بدهد. تفاوت چهارم نیز در مصرف کفاره افطار 
به سبب بیماری است که می تواند به یک فقیر بیش از یک ُمد طعام بدهد )برای مثال می تواند پنج 

ُمد طعام را به یک فقیر بدهد(.
کفاره عمدی روزه زن بر عهده مرد است یا زن؟

بر عهده زن است.
آیا پول کفاره را می توان به فقیر داد؟

دادن پول کفاره به فقیر کفایت نمی کند، خواه کفاره بیماری باشد یا کفاره عمدی؛ مگر اینکه اطمینان 
داشته باشد آن نیازمند به وکالت از او طعام می خرد.

آیا پرداخت پول کفاره به نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد کفایت می کند؟
می توانید آن را به مؤسسات خیریه، بهزیستی، کمیته امداد یا هر کسی بدهید که اطمینان دارید با آن 

طعام تهیه می کند و به فقرا می دهد.
کسی که کفاره روزه را تا چند سال به تأخیر اندازد، آیا چیزی بر مقدار آن افزوده می شود؟

خیر چیزی بر آن افزوده نمی شود.

22 252630 31323231 912 1312     14131412

2:ردخون ماجراینیمروز

20:14

20:15

20:16

20:16

20:17

20:18

20:19

20:19

13:00

13:00

13:00

13:00

13:00

13:01

13:01

1301

6:06

6:05

6:05

6:04

6:03

6:03

6:02

6:01

4:34

4:33

4:32

4:31

4:30

4:29

4:28

4:28

اذانمغرباذانظهرطلوعآفتاباذانصبح

شــــنــــبــــــــه

یکشــنـبــــه

دوشــنــبـــه

سهشنبه

چهارشنبه

پنجشنبــه

جـــمـــعــــــه

شـــنــــبـــــــــه

1400/02/25

1400/02/26

1400/02/27

1400/02/28

1400/02/29

1400/02/30

1400/02/31

1400/03/01

شنبه                                 01   خردادجمعه        31 اردیبهشتپنج شنبه    30 اردیبهشتچهارشنبه     29 اردیبهشتسه شنبه   28 اردیبهشت دانلود نسخه پی دی افدو شنبه    27  اردیبهشتیکشنبه    26 اردیبهشت شنبه      25 اردیبهشت 

عنوان فرعی:
 خاطرات حضرت
  آیت اهلل العظمی
  سید علی خامنه ای 
از  زندان ها و تبعید دوران 
مبارزات انقالب اسالمی
گرد آوری :
دکتر محمد علی آذر شب
ناشر: 
  نشرانقالب اسالمی 

کتــاب »خــون دلــی کــه لعــل شــد« یکــی از 
پرفروش تریــن کتاب هــای انتشــارات انقــالب 
اسالمی اســت که حاوی خاطرات خودگفته رهبر 
معظــم انقــالب از تولــد ایشــان تــا پیــروزی انقــالب 
اســالمی اســت. بخــش اعظمــی از ایــن اثــر مربــوط 
بــه خاطــرات حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در دوره 
مبارزات علیه رژیم پهلوی اســت. ایــن کتاب که 
ــردآوری شــده اســت خاطراتــی  ــزده فصــل گ در پان
گفتــه از مبــارزات رهبــر معظــم انقــالب بــا  بدیــع و نا

سلطنت پهلوی ها را در بردارد.
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای در ابتـدا دوره کودکـی 
خـود و شـروع علم آمـوزی را مـورد توجـه قـرار داده اند 
و خاطـرات خـود را از شـروع تحصیـل در مکتب خانه 
و مدارس دینی که در آن به تحصیل مشـغول بودند 
بیان کرده اند. ایشـان از اساتیدشـان در تمام دوران 
کرده انـد و بـه نقـش  تحصیلـی خـود به نیکـی یـاد 
پدرشـان یعنـی آیـت اهلل سـیدجواد خامنـه ای نیـز 
اشاره داشته اند. در بخشی از خاطرات این قسمت 

آمـده اسـت:
»در کودکی وقتـی کالس دوم ابتدایی بودم، عمامه 
گذاشـتم. علـت ایـن عمامه گـذاری زودهنـگام آن 
بـود کـه در آن دوران، مـردم عـادت بـه پوشـاندن سـر 
داشـتند. طبیعتا پدر مـا حاضر نبـود مـا کاله پهلوی 
به سـر بگذاریم؛ بنابراین چـاره ای جز عمامـه نبود.«
رهبـر معظـم انقـالب در بخـش بعـدی ایـن کتـاب 
گیـری زبـان عربـی را مطـرح می کننـد و  چگونگـی فرا
از تأثیـر تسـلط مـادر بـه عربـی و انس بـا آثـار شـاعران و 
گیـری زبـان  نویسـندگان بـزرگ جهـان عـرب، در فرا

عربـی یـاد می کننـد.
بخش بعدی کتاب به آشـنایی رهبر انقـالب با نواب 

صفوی می پـردازد که در واقع شـراره های نخسـتین 
شـور انقالبی گـری و شـهادت را در رهبـر انقـالب زنـده 
کـرده اسـت. ایشـان در ایـن بخـش می فرماینـد: »بـه 
یاد دارم طـالب را وعظ می کرد و از آن ها می خواسـت 
ع و تقـوا پایبند باشـند. هنـوز ایـن صدایـش در  بـه ور
گوشـم طنین انـداز اسـت کـه می خوانـد: یابـن آدم! 
َوّفر الـزاد َفـإّن الطریق بعید بعیـد... و جّدد السـفینة 

َفـإّن البحر عمیـق عمیق«
ح ماجـرای آشـنایی بـا امـام خمینـی )ره(، آغـاز  شـر
نهضت انقالب، برنامه ریزی بـرای اقدامات انقالبی 
و روشـنگری در سـطح جامعـه تـا ماجـرای پانزدهـم 
خـرداد 42 و دسـتگیری امـام خمینـی موضوعاتـی 
است که در فصل پنجم این کتاب بیان شده است.
در ادامـه برخی از فعالیت های آیت اهلل خامنـه ای در 
قالب ایجاد تشکیالت های انقالبی ذکر شده است. 
رهبر معظم انقالب در بخشـی از کتـاب می فرمایند: 
»من و برخی دوسـتان در امور تشـکیالتی، کـه در قم 
کاری جالب و ابتکاری بود، سـرآمد بودیـم. در خالل 
نهضت از زمان آغاز آن تا خروج من از قم )حدود یک 
سـال و نیم( چند تشـکیالت ایجـاد کردیم کـه برخی 
هم زمـان بـا هـم بـود و برخـی هـم در توالـی یکدیگـر، 
مانند گروه علمای قم که شمار بسیاری از علما در آن 
بودند. همین تشـکیالت بود که بعدها نـام "جامعه 
مدرسـین" بـه خـود گرفـت.« در ادامـه خاطراتـی از 
گری های انقالبیـون و فعالیت هـای انقالبـی و  افشـا
روشنگری های آیت اهلل خامنه ای از سال 42 به بعد 
بیان شـده اسـت. این خاطرات از بهـار سـال 42 آغاز 

می شـود و تا پیـروزی انقـالب ادامـه می یابد.
ح جزئیـات  کتـاب شـر ایـن  گی هـای  از ویژ یکـی 
زندان هـای رژیـم پهلـوی اسـت کـه رهبـر انقـالب بـا 
توجه به بازداشت های مکرر در زندان های مختلف 

ح دهنـد. به خوبـی توانسـته اند آن را شـر
یکـی از مهم تریـن بخش هـای خاطـرات حضـرت 
آیت اهلل خامنه ای ماجرای تبعید ایشان به ایرانشهر 
اسـت. ایشـان ابتـدا دربـاره اینکـه چـرا و چگونـه بـه 
ایـن شـهر تبعیـد شـدند توضیحاتـی ارائـه داده انـد 
و وضعیـت آن شـهر را در زمـان ورود بـه آنجـا تشـریح 
کرده اند. رهبر انقالب با احیای مسجد »آل الرسول« 
و برگـزاری مراسـم مشـترک بـا بـرادران اهـل سـنت 
در ایـام میـالد رسـول خـدا )صلـی اهلل علیـه و آلـه( بـه 
نمـادی از وحـدت بیـن مذاهـب اسـالمی تبدیـل 
شـدند و اثرات این وحدت در سـیل ویرانگری که در 

ایرانشـهر جـاری شـده بـود نشـان داده شـد.
   منبع :سایت فارس نیوز
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کارگردان:   

                         محمدحسین مهدویان 

این فیلم روایتگر عملیات مرصاد در دوران دفاع مقدس 
است که براساس آن پس از پایان جنگ، سازمان مجاهدین 

ک ایران حمله کند. تصمیم گرفت به خا
محمدحسین مهدویان، مستندساز جوان ایرانی در سال 1391 
با ساخت فیلمی نیمه مستند به نام »آخرین روزهای زمستان« 
درباره زندگی شهید باقری توانست توجهات زیادی را به خود جلب 
کند و سپس در سال 1394 با به کارگیری همان فرمول فیلم سازی، 
»ایستاده در غبار« را روانه سینماها کرد که موفق به دریافت جایزه 
بهترین فیلم از جشنواره فیلم فجر شد. پس از آن »ماجرای نیمروز« 
را درباره گروهک مجاهدین بر پرده سینما آورد. آخرین ساخته 
مهدویان »التاری« نام داشت که با اقبال عمومی در گیشه مواجه 

شد، اما نتوانست نظر مساعد منتقدان را کسب کند.
قسمت اول »ماجرای نیمروز« برای محمدحسین مهدویان 
کارگردانی که توانست سبک و سیاق  یک موفقیت بزرگ بود. 
کید بر استفاده از لنزهای واید و در نهایت فرم  کارگردانی خود و تأ
روایت خود به سبک آثار مستند را به عنوان سبک فیلم سازی اش 
به مخاطب عرضه کند و با اقبال عمومی مواجه شود. »ماجرای 
نیمروز« درباره عملیاتی علیه سازمان مجاهدین خلق بود که در 
نهایت به کشته شدن یکی از اعضای ارشد بلندپایه این گروه 
تروریستی منجر می شد. در قسمت دوم این فیلم که »رد خون« نام 
دارد، مهدویان بار دیگر گروه اطالعاتی فیلم را به سراغ سازمان 
مجاهدین خلق می فرستد تا این بار روایتگر عملیات مرصاد باشند 
که ازجمله مهم ترین عملیات های نظامی ایران در روزهای آخر 

جنگ است.
در عملیات مرصاد که از سوی سازمان مجاهدین »فروغ 
جاویدان« نام گذاری شده بود، اعضای این سازمان پس از اعالم 
آتش بس میان عراق و ایران و پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل، 
با هماهنگی رژیم بعث عراق به ایران حمله کردند و قصد داشتند 
به سرعت پایتخت را به اشغال خود درآورند، اما در این راه شکست 
سختی متحمل شدند و بسیاری از اعضای سازمان نیز در همین 
عملیات کشته شدند. گفته می شود هم زمان با حمله مجاهدین 
به ایران، ارتش عراق نیز مناطقی از روستاهای اطراف کرمانشاه را با 
بمب های گاز خردل و گاز اعصاب بمباران کرد و باعث کشته و 
زخمی شدن بسیاری از هم وطنانمان شد و بازماندگان آن حادثه را 

نیز متحمل درد و رنج فراوانی ساخت.
محمدحسین مهدویان در »ماجرای نیمروز 2: رد خون« 
سعی کرده روایتگر این واقعه در تاریخ جنگ باشد. البته این بار 
برخالف قسمت قبل، تصمیم گرفته دوربین را به درون تشکیالت 
سازمان مجاهدین هم ببرد و بخشی از تفکرات آن ها را به تصویر 
بکشد. اما فیلم نامه جدید مهدویان با ایرادات ریز و درشتی در 
روایت همراه است که باعث چندپارگی داستان و  طوالنی شدن 
فیلم،  بزرگ  ایراد  نخستین  است.  شده  اثر  مدت زمان 
خرده روایت های فراوانی است که در طول قصه شکل می گیرد، اما 
این خرده روایت ها یا به خوبی پرورش نمی یابند و یا به خنثی ترین 

شکل ممکن به سرانجام می رسند.
در »رد خون« برخی از شخصیت های قسمت قبل به شهادت 
رسیده اند تا شخصیت های جدید معرفی شوند؛ اما نفرات جدید 
برخالف شخصیت های قبلی، فاقد پرداخت الزم هستند و 
گر سمپاتی داشته باشند. شخصیت افشین )با  نمی توانند با تماشا
بازی محسن کیایی(، یکی از شخصیت های جدید اضافه شده به 
گر هرگز با او مشخص نمی شود. او  داستان است که تکلیف تماشا
عضو اطالعاتی ایران محسوب می شود و همسرش به عضویت 
سازمان مجاهدین درآمده است؛ اما افشین که این مسئله را از 
اطالعات مخفی کرده، در طول قصه بارها از جمع کردن ماجرا سخن 

می گوید؛ با این حال تا پایان فیلم هدف او مشخص نمی شود.
  منبع :  رسانه نیوز

انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خودشان امروزه مهم ترین 
نماد مردم ساالری شمرده می شود. در این نوشتار به ضرورت هایی اشاره می کنیم که 

توجه به آن ها مشارکت در انتخابات را توجیه می کند:
انتخابات به مثابه حق

مشارکت در انتخابات و تعیین سرنوشت در هر نظامی به عنوان یک حق قلمداد می شود؛ 
حقی که در همه جوامع و مکاتب بشری به عنوان فضیلت و ارزش شناخته می شود و با 
عناوینی همچون »حق انتخاب گری« و »حق مشارکت در تعیین سرنوشت« شناخته می شود.

رشد رونق اقتصادی با تقویت ثبات و اقتدار نظام اسالمی  
رونق اقتصادی در هر کشوری به مؤلفه های مختلفی بستگی دارد که در رأس آن ها وجود 
گاهانه  نهادهای کارآمد در داخل کشور و نیز امنیت همه جانبه قرار می گیرد. حضور و مشارکت آ

مردم در انتخابات های مختلف نظام، منجر به شکل گیری نهادهای قوی و کارآمد از یک سو و 
تأمین امنیت همه جانبه از سوی دیگر می شود و همین دو مسئله زمینه های رشد اقتصادی 

هرچه بیشتر را فراهم می سازد و نفع آن به عموم مردم و کشور بازمی گردد.
اجرای سیاست های کالن نظام بر اساس الگوی ایرانی- اسالمی پیشرفت  

کشور ما کشوری است که در آن هر یک از سازمان ها به طور نهادمند به وظایف و مسئولیت های 
خویش عمل می کنند و در قبال وظیفه، مسئولیت و توان و امکانی که بر عهده دارند باید 
ک های  گر مردم با عدم مشارکت در انتخابات و یا انتخاب بر اساس مال پاسخگو نیز باشند. ا
نادرست چنین نهادهایی را به درستی شکل ندهند، عمال این سیاست ها و طرح ها نیز اجرایی 

نمی گردد و در نهایت دود آن به چشم مردم خواهد رفت.
  منبع: سایت مرکز پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

انتخابات

  برگرفته از سخنرانی حجت االسالم دکتر رفیعیی

کسی باشد آن شخص با  گر در  که ا گی است  کرم )ص( فرمود: هشت ویژ پیامبر ا
گی  پیغمبران و جانشینان آنان و با شهدا و صالحین محشور می شود. بیشتر این هشت ویژ

به مسائل اجتماعی برمی گردد.
به قول یکی از بزرگان چه خوب است جلد دوم مفاتیح الجنان نوشته شود. البته مرحوم شیخ 
عباس قمی )ره( کلیدهای بهشت را در این کتاب دعا و ذکر نام برده است. یعنی ایشان یک ُبعد 
قضیه را در آنجا آورده که چگونه می توان به بهشت رفت. دعای عرفه، دعای کمیل، دعای صباح، 
مناجات امیرالمؤمنین )ع(، نماز اول ماه و هر چه در مفاتیح جمع شده ُبعِد اول است؛ بعد عبادی 
و بعد بندگی و ذکر و دعاست. عزیزی که می فرمود باید جلد دوم نوشته شود درواقع می فرماید ما 
مفاتیح الجنانی می خواهیم در ُبعِد دوم؛ یعنی رفع نیاز از مردم، آب رسانی، عریان پوشاندن و کار 
برای کسی ایجاد کردن. این در مفاتیح الجنان نیست، چون مفاتیح مرحوم حاج شیخ عباس در 
این مقام نبوده است، بلکه در مقام این بوده که دعاها، ذکرها، نمازها و مناجات ها را جمع کند. 
ما به مسائل زیادی مبتال هستیم. در جامعه امروز بیشتر به ُبعد اول مقید هستند، یعنی نماز اول 
ماه، عمره مستحبی رجب و شعبان، دعای جوشن، شب اول رمضان، شب احیا و... .اما ما به 

جنبه های دیگری هم نیاز داریم که عبارت اند از:
اول، فراهم کردن توشه راه برای حاجی: کسی که می خواهد به مکه برود، مقدماتی دارد، اما 
ممکن است نتواند برخی مسائل را خودش تأمین کند. افرادی هستند که هر سال بیست سی 
سفر عمره می روند. همین آدم همسایه ای دارد که نگاه به این پارچه ها می کند، دلش می شکند 
و اشک می ریزد و می گوید: مگر کربال برای ما نیست؟ مکه برای ما نیست؟ چه قدر مرحوم مجلسی 
گر شخصی کسی را تجهیز کرد تا کربال برود، بگوید من امسال  و دیگران در کتاب روایت آورده اند که ا
زیارت رفتم، عرفه رفتم؛ پس این پول مال شما که همسایه من هستی؛ برادر من هستی؛ دستت 
نمی رسد. من همه خرجت را می دهم تا کربال بروی ثوابی که برای این تجهیز هست، بیش از آن 

ثوابی است که خود طرف می رود.
دوم، رفع مشکالت و مصائب: کسی که غمی را از دل غم داری بردارد، نگرانی را از یک کسی بردارد، 
چه کمک به ازدواج یک جوان باشد، چه کمک به مسکن یک نفر، چه ایجاد صلح میان زن و مرد 

و چه رفع نیاز از کسی باشد، با پیامبر محشور می شود.
حضرت موسی )ع( فرمود: در شب میقات خدا به من فرمود: ای موسی! می دانی فرمانرواهای 
بهشت چه کسانی هستند؟ عرض کردم: خدایا نمی دانم. خطاب شد: موسی فرمانرواهای 

بهشت کسانی اند که مؤمنین را شاد می کنند.
حاال این شاد کردن مؤمن، شامل کار دادن به یک جوان بیکار، فراهم کردن موجبات زندگی یک 

دختر و پسر و حل اختالف یک زن و شوهر هم می شود.
سوم، سرپرستی یتیم: در روایت داریم که نبی مکرم اسالم جمع بین االصبعین کرد؛ یعنی به مردم 
دو انگشت سبابه و وسط را به هم چسبانید و به مردم نشان داد و فرمود: هر کس می خواهد با من 

در بهشت این طور باشد، )یعنی کنار من باشد( یتیمی را سرپرستی کند.
چهارم، امر به معروف و نهی از منکر کردن: کسی که گمراهی را هدایت کند.

پنجم، اطعام دادن : کسی که گرسنه ای را اطعام کند.
ششم، سیراب کردن تشنگان: کسی که تشنه ای را سیراب کند.

هفتم، انفاق لباس: کسی که عریانی را بپوشاند و بی لباسی را لباس برساند.
 هشتم، روزه داری که در روز گرم روزه بگیرد.

  منبع :  رسانه نیوز

هشتویژگی
همنشینان
انبیایالهی

معنویت


