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 شرکت فوالدسنگ 
در مسیر صنعت سبز و توسعه پایدار

یادداشت مدیر مسئول

اطالعیهانتصاب

مشارکت در انتخابات و رأی دادن، ازجمله مؤلفه های اساسی رفتار سیاسی 
کمیتی نظام جمهوری اسالمی ایران  شهروندان و پایه تحکیم سیاسی و اقتدار حا

در ادوار مختلف تصمیم گیری است.
 به طور طبیعی مشارکت شهروندان در انتخابات عالوه بر تعیین سرنوشت خود، نقش 
مؤثری در زندگی هر فرد دارد و عامل مؤثری در تقویت و تحکیم گفتمان عزتمندی، 
استقالل طلبی و ستیزه جویی با استکبار جهانی در عرصه ملی و بین المللی، تقویت 
انسجام ملی، پیروی از مقام معظم رهبری و درنهایت حمایت از نظام جمهوری 

اسالمی ایران است.
 آنچه مسلم است این است که اقتدار مؤثر یک نظام سیاسی، منبعث از حضور، 
خواهش و خوانش مردم آن نظام سیاسی است و مشروعیت و مقبولیت نظام، درگرو 

حفظ و بهره گیری از نظام سیاسی تعریف می شود.
 انتخابات، به شایستگی، هم حق ملت و هم یک وظیفه ملی است. از این بابت حق 
قاطبه مردم به حساب می آید که تعیین سرنوشت و ترسیم گفتمان نظام اجرایی 
کشور، حق هر شهروند به شمار می آید و از این بابت یک وظیفه است که می تواند روح 
نشاط، پویایی و احساس مسئولیت را همیشه در جامعه زنده نگه دارد و حضور مردم 
درصحنه را در عرصه بین المللی به عنوان همراهی مردم با نظام اسالمی در مقابل 
دیدگان دشمنان این ملت به نمایش بگذارد و ازآنجا که این نظام مقدس، میراث دار 
خون هزاران شهیدو ایثارگرانی است که در طول تاریخ برای حفظ و تثبیت جایگاه نظام 
کاری در طول  شیعی از جان و مال خود گذشتند، پاسداشت و حرمت این همه فدا
تاریخ، انجام وظیفه مهم و سرنوشت ساز مشارکت در انتخابات است که ضامن تداوم، 

بقا و مقبولیت بیشتر نظام خواهد بود.
 مشارکت هدفمند و شرکت گسترده مردم در انتخابات، خواسته رهبر معظم انقالب 
است که این مسئله پیامدهای متعددی را در راستای توسعه پایدار ایران اسالمی در 

بردارد، در نگاه اول با توجه به اینکه رکن اصلی توسعه، نیروی انسانی است، مشارکت 
کثری،  مردم عملکردها را مورد دقت قرارمی دهد و درنهایت در قالب مشارکت حدا
کثری، افزایش  گاهانه و هدفمند صورت می گیرد. از دیگر برکات مشارکت حدا انتخاب آ
قدرت تصمیم گیری و ابتکار عمل مدیران، ثبات سیاسی، تقویت روحیه کار و خدمت 
و مسئولیت پذیری، قانونمندی، انسجام و اجماع نخبگان است که تأثیر زیادی بر 

فرایندهای اداره کشور دارد.
کثری، دغدغه مندی همه اعضای  آنچه مسلم است این است که مشارکت حدا
جامعه را طلب می کند که در این میان نقش فعاالن جامعه همچون کارگران، کارکنان 
و کلیه افرادی که در تولید علم، تکنولوژی و فناوری و کاال و محصوالت متعدد نقش 
دارند، از اهمیت باالتری برخوردار است، زیرا مؤثرترین افراد جامعه، درک و فهم 
و لمس بیشتری از میزان تأثیر و تأثر مشارکت در انتخابات در فرایند زندگی و رونق 
کسب وکار دارند و همین نگاه و تکثیر آن در جامعه، الزام مشارکت افراد در انتخابات 

را دوچندان می کند.
خانواده بزرگ و متکثر فوالد مبارکه به عنوان یکی از  پرجمعیت ترین شرکت های 
ایرانی با دربرگیری مستقیم و غیرمستقیم 350 هزار نفر، همواره در مقاطع حساس و 
سرنوشت ساز نظام جمهوری اسالمی، همت مضاعفی در اعالم وفاداری و پیشتازی 
در مشارکت و اعالم بیعت با آرمان های انقالب اسالمی، بنیان گذار کبیر انقالب حضرت 
امام خمینی )ره( و تجدید میثاق با رهبر معظم و فرزانه انقالب اسالمی داشته و در این 
دوره از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهرها و روستاها نیز حق و 

کثری در انتخابات می داند. وظیفه خود را حضور حدا
امید است منتخبین مردم در این دوره از انتخاب، اهتمام و التزام مضاعف تری در رفع 
موانع و مشکالت داخلی و ایجاد ثبات و رونق و نشاط و آرامش اقتصادی، سیاسی و 

اجتماعی مردم مصروف بدارند. 

مشارکت در انتخابات؛ هم حق و هم وظیفه

 در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست در شرکت فوالدسنگ مبارکه مطرح شد؛

2

کثری خط شکنان جنگ اقتصادی  لزوم حضور حدا
در انتخابات ریاست جمهوری

2

طی حکمی از سوی مهندس عظیمیان، محمدرضا 
عبدالکریمی به سمت مدیر نگهداری و تعمیرات و پشتیبانی 

مجتمع فوالد سبا منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:به موجب این حکم، به سمت مدیر 
نگهداری و تعمیرات و پشتیبانی مجتمع فوالد سبا 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.
مدرک  دارای  عبدالکریمی  محمدرضا  آقای  است  گفتنی 
کارشناسی متالورژی است و در سال 1378 به استخدام فوالد 
مبارکه درآمده است. وی پیش از این سمت به عنوان رئیس دفتر 

فنی تولید مجتمع فوالد سبا مشغول فعالیت بوده است.
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انجام موفقیت آمیز تعویض 
ترولی جرثقیل 310 تنی 

مجتمع فوالد سبا

 فوالد مبارکه 
 حافظ محیط زیست 

طبق استانداردهای جهانی

شرکت فوالد مبارکه حـتی با 
کاهش سهمیه برق در تولید و 

تأمین نیاز بازار فعال است

ح شد؛ در گفت و گوی خبری ویژه از شبکه اصفهان مطر

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه:

3
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تغییرات بازار سنگ آهن چین
قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد 208.35 دالر در هر تن خشک سی اف آر شد که 2.85 دالر افت داشت.

استخراج لیتیوم از آب دریا
محققان عربستانی یک سیستم با صرفه اقتصادی برای استخراج لیتیوم خلوص باال از آب دریا طراحی کرده اند.

باید نگاه کرد که آیا گذشته و عملکرد 

کاندیداها، وعده های آن ها را تأیید و 

تصدیق می کند یا نه؟

رهبر انقالب در سخنانی تلویزیونی به مناسبت 
سالگرد ارتحال امام خمینی )ره( با اشاره به قانون اساسی 
که در آن هم جمهوریت و هم اسالمیت در نظر گرفته شده 
است، گفتند: در قانون اساسی، از شروط رئیس جمهور، 
»رجل سیاسی و مذهبی بودن« و »حفظ تقوا و امانت« 
است و این بدین معناست که رئیس قوه اجرایی با اقدامات 
خردمندانه، در سیاست مصلحت مردم را در نظر بگیرد و در 

میدان اعتقادات نیز دین مردم را هدایت و حفظ کند.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به گرم تر شدن 
محیـط انتخابـات گفتنـد: دعـوت مـردم بـه حضـور نیافتـن در 
انتخابـات بـا بهانه هـای واهـی، عمـل بـه خواسـت دشـمنان 
گر هریک از دو رکن مردم ساالری و دین تضعیف شود،  است و ا

اسـالم و ایـران ضربه و سـیلی خواهنـد خورد.
رهبر انقـالب افزودند: گفتـه می شـود برخی به علت فشـارهای 
معیشـتی کـه همـه مـا آن را لمـس می کنیـم، بـرای شـرکت در 
انتخابـات مـردد هسـتند یـا برخـی می گوینـد در دوره هـای 
قبـل بـا شـوق بـه فـردی رأی دادیـم امـا در آخـر دوره، منجـر بـه 
دلخـوری شـد، بنابرایـن در انتخابـات شـرکت نمی کنیـم. ایـن 
موارد اسـتدالل های درسـتی نیسـتند و نبایـد ما را از مشـارکت 

در انتخابـات دلسـرد کننـد.
کارآمـدی و ضعـف در  گـر نابسـامانی، نا کیـد کردنـد: ا ایشـان تأ
مدیریت هـا وجـود دارد، بایـد آن را بـا انتخـاب درسـت و خـوب 
و روی کار آوردن مدیریـت مردمـی و اسـالمی جبـران کـرد نـه بـا 

شـرکت نکـردن در انتخابـات.
کید بر دقت در انتخاب و توجه  حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأ
بـه عملکـرد کاندیداهـا افزودنـد: صرفـا بـه وعده هـا و حرف هـا 
کرات هسـته ای  کتفا کرد همچنان که در قضیه مذا نمی توان ا
هم که در جریان است، همواره به مسئوالن گفته ایم به عمل 

کار برآیـد و به حرف هـا و وعده هـا نمی توان اعتمـاد کرد.
رهبر انقالب خاطرنشـان کردند: کارآمدی را با حرف نمی شـود 
تشـخیص داد، بنابراین باید نگاه کرد که آیا گذشـته و عملکرد 

کاندیداها، وعده هـای آن هـا را تأیید و تصدیق می کنـد یا نه؟
ایشـان در ادامـه چنـد توصیـه مهـم بـه نامزدهـای محتـرم 

. شـتند ا د
رهبـر انقالب اسـالمی بـا توصیه مؤکـد بـه کاندیداها بـه پرهیز از 
بیـان وعده هایی کـه از انجـام آن هـا مطمئن نیسـتند، گفتند: 
دادن وعده های بدون پشتوانه عملی جایز نیست و این گونه 
وعده هـا، گنـاه و بـه ضـرر کشـور اسـت چـون بـا محقـق نشـدن 
آن هـا مـردم از انتخابـات و نظـام دلسـرد می شـوند بنابرایـن 
فقـط وعده هایی بدهیـد که اهـل فـن آن هـا را تأییـد می کنند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، توقع دیگر از کاندیداها را صداقت 
بـا مـردم و بیـان شـعارهایی دانسـتند کـه در دل خـود بـه آن هـا 
کامال  اعتقاد دارنـد و افزودند: کاندیداها با مردم صادق باشـند 

و شـعارهایی ندهنـد که به آن هـا اعتقـاد ندارند.
رهبـر انقـالب اسـالمی، تشـویق بـه مشـارکت در انتخابـات را 
وظیفـه تک تک مـردم دانسـتند و گفتنـد: تک تک مـردم خود 
را موظف بدانند کـه همه آحاد مردم اعم از خانواده، دوسـتان 
و آشـنایان را بـه مشـارکت در انتخابـات دعـوت کننـد و ایـن، 

مصـداق »تواصـی بـه حـق« اسـت.
ایشان افزودند: توقع دیگر از کاندیداها این است که در صورت 
پیروزی، خـود را به »عدالـت اجتماعی«، »کاهـش فاصله فقیر 
و غنـی«، »مبـارزه بـدون مالحظـه بـا فسـاد«، »تقویـت تولیـد 
داخلـی و مبـارزه بـا قاچـاق و واردات بی رویـه و افـرادی کـه بـا 
پـر کـردن جیـب خـود از طریـق واردات کمـر تولیـد داخلـی را 

می شـکنند« متعهـد بداننـد.
کیـد کردنـد: کاندیداهـا  صراحتا  حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای تأ
گـر بعـد از انتخـاب،  دربـاره ایـن موضعـات موضـع بگیرنـد تـا ا
عمـل نکردنـد، دسـتگاه های نظارتـی بتواننـد از آن هـا سـؤال و 

مؤاخـذه کننـد.
رهبـر انقـالب در بخـش پایانـی سخنانشـان یـک تذکـر ضـرورِی 
دینی و انسـانی درباره مسـائل پیش آمده در جریان عدم احراز 
صالحیت برخی ثبت نـام کننـدگان در انتخابات بیـان کردند.

درمحضر والیت

هفته  گرامیداشت  مراسم  ایراسین،  گزارش  به 
محیط زیست پنجشنبه 20 خرداد، در شرکت معدنی 
مهرداد  حضور  با  مبارکه  فوالدسنگ  صنعتی  و 
فقیهیان، مدیرعامل شرکت فوالدسنگ، پروین صالحی، نماینده 
شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی و مهدی انصاری، 
رئیس محیط زیست شهرستان مبارکه و نماینده های فرماندار 
شهرستان مبارکه و اداره بهداشت و اداره صمت این شهرستان 

برگزار شد.
در این مراسم، مهرداد فقیهیان، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
فوالدسنگ مبارکه، اقدامات محیط زیستی این شرکت را تشریح کرد 
و گفت: در راستای تحقق هلدینگ معدنی و صنعتی فوالدسنگ 
قدم اول را محکم برداشتیم و با اجرای فاز سوم کوره های ۶00 تنی، این 
دانش را برای کشور به ارمغان می آوریم و جایگاه این شرکت به عنوان 

بزرگ ترین واحد آهک سازی تثبیت می شود.
وی چشم انداز افق 1۴0۴ شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان را در 
حفظ موقعیت کنونی، به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده آهک کلسینه 
و سنگ آهک صنعتی در خاورمیانه معرفی کرد و ادامه داد: در همین 
مسیر تأمین 100 درصد نیاز سنگ آهک، فروسیلیس، دولومیت و 
تأمین سنگ آهن و مواد معدنی گروه فوالد مبارکه اصفهان انجام 

شده است.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه مهم ترین 
اهداف، برنامه ها و پروژه های توسعه کالن این شرکت را در سال 1۴00 
در راستای تحقق هلدینگ فوالدسنگ دانست و افزود: اخذ پروانه 
کتشاف و گواهی کشف دو محدوده سنگ آهک )فینو( در شهرستان  ا
بندرعباس و تملک دو معدن سنگ آهن در استان کرمان )داوران( و 
استان هرمزگان )کودی( به همراه تملک یک محدوده یا معدن سیلیس 
در استان همدان یا استان کرمانشاه و همچنین تملک یک معدن 
دولومیت در استان اصفهان و پیگیری تملک دو معدن مزایده ای 
سنگ آهن در استان های سیستان و بلوچستان و یزد در همین راستا 

هدف گذاری شده است.
کاهش منابع و مصارف اهداف کالن زیست محیطی فوالدسنگ

گفته مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه،  به 
اقدامات زیست محیطی انجام شده در شرکت فوالدسنگ مبارکه با 
کید بر اینکه غفلت از محیط زیست اهداف توسعه را تضعیف می کند،  تأ
در حال انجام است. اهداف کالن زیست محیطی این شرکت بر کاهش 
منابع و مصارف در راستای حفظ محیط زیست متمرکز است و در تالش 
به دست آوردن iso51  با هدف کاهش گازهای گلخانه ای و ارتقای 

عملکرد هستیم.
وی با اشاره به اینکه توسعه پایدار یعنی، هماهنگی و سازگاری با 
طبیعت، گفت: اقدامات محیط زیستی این شرکت در بخش مکانیزه 
گن  واحد استخراج و دانه بندی بر جایگزین کردن یک دستگاه دریل وا
گن های قدیمی فاقد  مجهز به غبارگیر موضعی، با ۲ دستگاه دریل وا

کید دارد. غبارگیر تأ
نصب و راه اندازی ۶ دستگاه غبارگیر

فقیهیان با اشاره به نصب و راه اندازی ۶ دستگاه غبارگیر و انجام سرویس 
دوره ای غبارگیرها و تعویض فیلترهای مربوطه، تصریح کرد: راه اندازی 
کمپرسورهای مکنده در خط خردایش، نصب اسکرو  و سرویس 
سنگ شکن اولیه و ثانویه و نصب شوت های کمکی هدایت کننده 
کروبه های نظافت صنعتی به تعداد 3۶ عدد در طرفین گالری ها و  خا

خط خردایش از دیگر اقدامات انجام شده در این بخش است.
وی افزود: نصب پوشش روی گالری نوار نقاله ها، آبپاشی دپوهای 
کنون، نصب  برداشت سنگ معدن قبل از بارگیری از سال ۹۴ تا
ک ها جهت مرطوب سازی بار سنگ معدن  دوش های آبپاش دامپترا
قبل از تخلیه به سنگ شکن اولیه در سال ۹3، نصب دوش آبپاش سرچ 

پایل سنگ شکن اولیه به منظور مرطوب سازی بار خروجی از تونل آب 
کر ۶-0 دپوی  قبل از ریزش به دپو در سال ۹5 و نصب دوش آبپاش استا
ریزدانه ها در سال ۹5 از دیگر اقدامات کنترلی مکانیزه در واحد استخراج 

و دانه بندی شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه است.
تشریح اقدامات کنترل مکانیزه فوالدسنگ

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه، اقدامات 
کنترلی مکانیزه در واحد آهک سازی را هم برشمرد و توضیح داد: 
نصب و راه اندازی 7 دستگاه غبارگیر، تهیه و نصب ترالی جمع آوری 
خروجی غبارگیرها، نصب پوشش روی گالری نوار نقاله ها، ایزوالسیون 
کامل غبارگیر کوره ۲، سرویس دوره ای غبارگیرها و تعویض فیلترهای 
مربوطه و احداث محوطه بتنی جهت نگهداری ریزدانه های آهک با 
مساحت ۴000 مترمربع از اقدامات زیست محیطی انجام شده در این 

بخش است.
وی بیان کرد: اقدامات کنترلی محیطی و میدانی شرکت معدنی و 
صنعتی فوالدسنگ مبارکه، شامل آسفالت جاده معدن و لکه گیری 
جاده های دسترسی داخلی شرکت، احداث فضای سبز شرکت به 
مساحت تقریبی 75 هکتار طی سال های 75 تا ۹۹ که بیش از انتظار 
اداره محیط زیست این شهرستان است، ایجاد آبیاری قطره ای برای 
کنون، ساخت  30 هکتار از فضای سبز شرکت از ابتدای سال 13۹۹ تا
سبدهای فلزی درب دار به منظور جمع آوری و حمل زباله در ۲۲ نقطه 
از سطح شرکت، جمع آوری زباله های الکترونیک در ظروف مخصوص 
و تعریف شده و ساخت تصفیه خانه فاضالب هوازی با ظرفیت ۴00 

نفری است.
کی شرکت از ۴ سال گذشته  به گفته فقیهیان پتاس پاشی معابر خا
کنون )محلول SSR400 کلرید کلسیم و کلرید منیزیوم(، ایجاد انبار  تا
ضایعات و جمع آوری ضایعات فلزی و غیرفلزی بالغ بر 500 تن و اخذ 
پروانه بهره برداری کوره های آهک سازی با رعایت استانداردهای 
زیست محیطی به همراه نوسازی ناوگان حمل ونقل سنگ از دیگر 
اقدامات کنترلی محیطی و میدانی شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ 

مبارکه است.
وی با اشاره به پایش های زیست محیطی توضیح داد: در این راستا 
اقداماتی نظیر انجام پایش های خودارزیابی زیست محیطی در قالب 
خود اظهاری به صورت فصلی از خروجی غبارگیرها، صوت محیطی و 
پساب تصفیه خانه فاضالب، کنترل های شبانه روزی بازرسان واحد
HSE  از صحت عملکرد مکانیسم های تعریف شده مهار گردوغبار و 
چ پایل  ... تعریف مثلث راهبردی در مهار ۹۹ درصدی گردوغبار سر
ک ها؛ 3- دوش  سنگ شکن   )1- آبپاشی معدن؛ ۲- دوش دامپترا

سرچ پایل( اجرا شده است.
کاهش چشمگیر ذرات خارج شده از دودکش کوره ها

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه به مقایسه 
حدود مجاز انتشار آالینده ها با نتایج اندازه گیری ها در فوالدسنگ 
13۹۹ پرداخت و گفت: ذرات خارج شده از دودکش کوره ها در سه ماهه 
دوم سال گذشته نسبت به سه ماهه اول در سال گذشته کاهش 

چشمگیری داشته است.
وی به اقدامات حفاظتی ویژه در این شرکت هم اشاره ای کرد و گفت: 
ایجاد محدوده امن و آبشخور برای طیور و حیات وحش، تأسیس 
واحد HSE فوالدسنگ از سال ۹3 با محوریت حفاظت از محیط زیست 
 ISOO14001 گواهینامه استاندارد صنعت و جاری سازی و اخذ 

زیست محیطی در سال ۹8 از اقدامات مهم در این راستا بوده است.
 آینده و توسعه اقدامات زیست محیطی

ح های در دست اقدام شرکت معدنی  فقیهیان برنامه های آتی و طر
و صنعتی فوالدسنگ را اعالم کرد و توضیح داد: توسعه فضای سبز 
شرکت از 75 هکتار به 100 هکتار، بهبود غبارگیر خط 08BC02 برگشت 
نوار، تهیه یک دستگاه مکنده صنعتی جهت نظافت بهتر خطوط 

تولید، محوطه سازی سایت آهک سازی و خط خردایش جدید، 
انجام مناقصه فروش و خروج ضایعات جمع آوری شده و به روزرسانی 
کمپرسورهای مکنده ازجمله برنامه های محیط زیستی هدف گذاری 

شده است.
وی افزود: اصالح سیستم ذخیره binهای ذخیره محصوالت و 
شارژ آهک سازی، اصالح سیستم های جت پالسینگ غبارگیرهای 
آهک سازی، بهبود سیستم کمپرسورخانه بگ فیلترهای آهک سازی، 
جمع آوری و بازیافت آجرهای نسوز کوره های آهک سازی، اصالح 
سیستم انبارش محصوالت آهک سازی و نصب سیستم اسکرو 
خروجی غبارگیرهای آهک سازی هم بخش دیگری از برنامه های آینده 

محیط زیستی این شرکت است.
فوالدسنگ ثابت کرد توسعه و محیط زیست مغایر هم نیستند
پروین صالحی، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی، در این مراسم ضمن تبریک هفته محیط زیست اظهار کرد: 
برای بار دوم از شرکت معدنی، صنعتی فوالدسنگ مبارکه بازدید 
می کنم و به حق تالش های مدیریت و کارشناسان جوان این مجموعه 

درخور تحسین است.
وی با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و شهدای امنیت در حفظ 
امنیت کشور تصریح کرد: در زمانی که تحریم های ظالمانه و فشار 
دشمن اقتصاد کشور را هدف گرفته است اقدامات تالشگران صنعت 

فوالدسنگ هم جهادی محسوب می شود.
صالحی گفت: در هفته محیط زیست در یک واحد صنعتی گرد هم 
آمدیم که در تحقق اهداف محیط زیستی اقدامات مهمی انجام داده 
است. اقدامات محیط زیستی که در شرکت صنعتی معدنی فوالدسنگ 
انجام شده است نشان می دهد که کارشناسان محیط زیست مانع 
توسعه صنایع نیستند و در تحقق شعار سال ارتباط و تعامل مؤثری 

بین دو بخش صنعت و محیط زیست برقرار شده است.
شرکت  کارشناسان  و  مدیرعامل  توضیحات  ارائه  با  افزود:  وی 
فوالدسنگ مبارکه احساس غرور و افتخار کردم که این مجموعه جوان 
با تکیه بر توان و تخصص داخلی این صنعت را در کشور و خاورمیانه 

به خوبی مطرح کرده اند.
صالحی در پایان به اهمیت حضور در پای صندوق های رأی هم 
اشاره ای کرد و گفت: تجربه کشور سوریه نشان داد امنیت مهم ترین 
عنصر در هر جامعه است و امیدوارم مردم با احساس مسئولیت این 
فریضه واجب را ادا کنند و با رأی خود دشمنان را در مسیر کارشکنی 

کام بگذارند. نا
اقدامات محیط زیستی فوالدسنگ باعث کاهش آالینده ها 

شده است
در این مراسم، مهدی انصاری، رئیس اداره محیط زیست شهرستان 
مبارکه هم ضمن تبریک هفته محیط زیست به اقدامات محیط زیستی 
شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه پرداخت و گفت: از بدو 
تأسیس این شرکت 30 سال می گذرد و در طی بازدید از این مجموعه در 
سال گذشته مقرر شد این واحد صنعتی، اقدامات اساسی در کاهش 
ح های کوتاه مدت و بلندمدت ارائه کنند و در  آالینده ها در قالب طر
همین مدت کوتاه اقدامات محیط زیستی این شرکت مؤثر بوده و منجر 

به کاهش آالینده ها شده است.
کی و محوطه شرکت معدنی  انصاری اقداماتی نظیر پتاس پاشی معابر خا
و صنعتی فوالدسنگ مبارکه را در کاهش آالینده های جوی مهم ارزیابی 
کرد و گفت: اقدامات محیط زیستی شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ 
سازنده بوده است و با توجه به دغدغه مندی مدیریت این شرکت 

امیدواریم به صنعتی سبز در شهرستان مبارکه تبدیل شود.
گفتنی است در این جلسه نماینده فرماندار شهرستان مبارکه و نماینده 
سمن محیط زیست در شهرستان مبارکه از اقدامات شرکت معدنی، 

صنعتی شرکت فوالدسنگ تشکر و قدردانی کردند.

بسمه تعالی
۲8 خرداد امسال برگ دیگری در تاریخ سیاسی پرفراز و نشیب و البته 
پرافتخار کشورمان رقم خواهد خورد و مردم ساالری برآمده از انقالب 

و تضمین شده با خون شهدا بار دیگر در چشم جهانیان می درخشد.
انتخابات و اثرگذاری مردم در عرصه سیاسی، میراث گرانقدر امام 
عظیم الشأن است که پس از ایشان نیز با درایت رهبری معظم انقالب 
اسالمی، سال به سال و دوره به دوره بر اهمیت و جایگاه آن افزوده 

شده است.
همکاران عزیز و ارجمند در گروه بزرگ فوالد مبارکه، همه ما به دنبال 
ایرانی سربلند، قوی، مستقل و سرشار از آرامش و رفاه برای مردم آن 
هستیم و تالش شبانه روزی مان در این مجموعه سترگ صنعتی برای 
داشتن چنین کشوری است. رکوردهای پیاپی در ماه های اخیر، 
حرکت شتابان و سریع در مسیر جهش تولید، پشتیبانی و مانع زدایی 

از آن، سهم قابل توجه در ارزآوری و حفظ سرمایه ملی گواه ما بر این 
ادعا است. اما باید بدانیم حضور و مشارکت ما در انتخابات مسئله ای 
به مراتب بااهمیت و تأثیرگذار در اداره جامعه و سرنوشت کشورمان 
است. مگر نه اینکه تمامی هّم وغم و تالش شبانه روزی ما در جبهه 
اقتصادی برای تسهیل زندگی مردم، حفظ اتحاد یکپارچگی آن ها و 
افزایش قدرت کشور است؟ باید بدانیم که تمامی این اهداف و اهداف 
بزرگ تر از رهگذر حضور در پای صندوق های رأی می گذرد و این مسیر 

است که می تواند ما را به قله های موفقیت بیشتر برساند.
حضور ما در روز جمعه ۲8 خردادماه در پای صندوق های رأی، از 
کثری  اهمیت ویژه ای برخوردار است و بی شک این حضور حدا
بیمه کننده ایران در برابر توطئه ها و دشمنی ها و تضمین کننده به ثمر 

رسیدن تالش های ماست.
گروه فوالد مبارکه موجب  مجاهدت های شما همکاران عزیز در 

رکوردهای خیره کننده در سال گذشته و ماه های ابتدایی امسال شد 
و ایستادن فوالد مبارکه در کنار مردم و کادر درمان کشور در مقابله با 
ویروس منحوس کرونا، همه و همه نشان از عزم این گروه بزرگ صنعتی 
برای نقش آفرینی مؤثر در عرصه اقتصاد، صنعت و سالمت اجتماع 
بود و بدون تردید انتخابات پیش رو نیز عرصه ای است برای رسیدن 
به وحدت ملی و میدانی است برای نشان دادن همراهی و همدلی با 

مردم و آوردگاهی است برای سربلند کردن دوباره ایران عزیز.
اینجانب تمامی همکارانم در گروه بزرگ و پرافتخار فوالد مبارکه را به 
کثری در پای صندوق های رأی دعوت می کنم تا شاهد  حضور حدا
ورق خوردن برگ زرین دیگری از این مجموعه در حمایت از انقالب 

اسالمی، ایران عزیز و مردم آن باشیم.
حمیدرضا عظیمیان
خردادماه ۱۴00

خـبــــــــــــــــــر  کوتاه

 لزوم حضور حداکثری خط شکنان جنگ اقتصادی 
یاست جمهوری در انتخابات ر

حضرت آیت اهلل خامنه ای:

مهرداد فقیهیان
مدیرعامل شرکت معدنی و 
صنعتی فوالدسنگ مبارکه

  مهدی انصاری
رئیس اداره محیط زیست 

شهرستان مبارکه

 پروین صالحی
 نماینده مردم شهرستان مبارکه 

در مجلس شورای اسالمی

شرکت فوالدسنگ در مسیر صنعت سبز و توسعه پایدار
در مراسم گرامیداشت هفته محیط زیست در شرکت فوالدسنگ مبارکه مطرح شد؛
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نماد یک شرکت فوالدی در بورس درج شد
شرکت پارس فوالد سبزوار با نماد »فسبزوار« در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

۳۵ میلیارد دالر یارانه گاز به مردم داده می شود
وزیر نفت گفت: سالیانه رقمی معادل 35 میلیارد دالر به مردم به صورت یارانه گاز داده می شود.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه با بیان اینکه شرکت توانیر با اعمال 
برنامه مدیریت بار، حدود ۴0 درصد نیاز برق فوالد 
مبارکه را محدود می کند، گفت: تولید محصول و تأمین نیاز بازار 

حتی با کاهش سهمیه برق در فوالد مبارکه انجام می شود.
جواد نیلی احمدآبادی در گفت وگو با ایسنا، در خصوص تأثیر و اجرای 
طرح مدیریت بار در مجموعه بزرگ فوالد مبارکه، اظهار کرد: در واقع از 
اواخر اردیبهشت ماه فوالد مبارکه مشمول محدودیت های مدیریت 

بار شده است.
وی افزود: سال های گذشته برنامه مدیریت بار از نیمه خردادماه و 
بعضا از ابتدای تیرماه آغاز می شد، اما امسال این محدودیت ها بسیار 

زودتر اعمال گردید و سهمیه برق فوالد مبارکه کاهش یافت.
کید  مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه تأ
کرد: به طور قطع هرچه به روزهای گرم تر و تیرماه نزدیک  می شویم، 
امر  این  و  می شود  بیشتر  بار  مدیریت  محدودیت های  شدت 

محدودیت هایی را برای خطوط تولید فوالد مبارکه به همراه دارد.
وی با بیان اینکه در زمینه برق همانند سال های گذشته، برنامه 
مدیریت بار به فوالد مبارکه اعالم شد، توضیح داد: به طور معمول 
برخی توقفات و تعمیرات اساسی خط تولید را برای فصل گرم تابستان 
پیش بینی کرده ایم، اما امسال با توجه به شدت قطعی ها، جدا از 
توقفات برنامه ریزی شده، برخی توقفات اضطراری برق هم خواهیم 

داشت که موجب کاهش تولید می شود.
کید کرد: البته با توجه به انعطاف پذیر بودن مجموعه فوالد  نیلی تأ
مبارکه در خصوص محصوالت میانی، امروز توانسته ایم اثرات این 

محدودیت ها را به حداقل برسانیم.
وی با ذکر مثالی توضیح داد: یکی از نیازهای فوالد مبارکه آهن 
گر این  اسفنجی است که تولید آن نیاز به تأمین آب و برق دارد و ا
محصول را خودمان تولید کنیم، هزینه های ما کمتر می شود، اما 
زمانی که محدودیت های آب، گاز یا برق برای فوالد مبارکه اعمال 
می شود، با توجه به اینکه نمی توانیم خط تولید فوالد مبارکه را برای 
تأمین نیاز بازار متوقف کنیم، ناچار می شویم آهن اسفنجی را با 

کیفیت کمتر و قیمت بیشتر خریداری کنیم.
وی تصریح کرد: شاید میزان تولید محصول نهایی فوالد مبارکه از 
محدودیت برق آن چنان کاهش نیابد، اما به طورقطع با افزایش 
هزینه های تولید مواجه می شویم، با وجود این، تأثیر قطعی برق در 
حدی نخواهد بود که خللی در تأمین نیازهای مشتریان ایجاد شود.
به گفته مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه، 
فوالد مبارکه همواره برنامه تعمیرات اساسی خود را در تابستان برای 
کاهش مصرف برق و در زمستان برای کاهش مصرف گاز پیش بینی 
می کند، بنابراین این توانایی را داریم که محصوالت نهایی را تولید و 

نیاز بازار را تأمین کنیم.
وی با بیان اینکه شرکت توانیر با اعمال برنامه مدیریت بار، حدود 
۴0 درصد نیاز برق فوالد مبارکه را محدود می کند، گفت: مصرف 
1000 مگاوات است، اما با اجرای  برق فوالد مبارکه در ساعت 
ح مدیریت بار، مصرف برق به ساعتی ۶00  محدودیت های طر

مگاوات کاهش می یابد.
با  خوبی  همکاری  همواره  مبارکه  فوالد  اینکه  بیان  با  نیلی 
دیسپاچینگ ملی دارد و بعضا برای پایداری شبکه برق کمک های 

کید کرد: با توجه به سراسری بودن  بیشتری هم خواهد داشت، تأ
گر این شبکه دچار اخالل شود، کل شبکه از دست  شبکه برق، ا
می رود و برگرداندن آن ممکن است حتی بیش از یک روز به طول 

انجامد.
وی ادامه داد: دیسپاچینگ ملی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با فوالد 
کنون محدودیت های کاهش مصرف برق در  مبارکه دارد، بنابراین ا

فوالد مبارکه حدود ۴0 درصد است.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه درباره تأثیر 
بسته های تشویقی که توانیر بعد از اجرای طرح مدیریت بار به صنایع 
تخصیص می دهد، گفت: این بسته ها اصال جوابگوی خسارات توقف 
تولید، گران تر خریدن محصوالت میانی و آسیب دیدن تجهیزات 
فوالد مبارکه نیست و در مجموع میزان خسارات اصال قابل قیاس با 

بسته های تشویقی نیست.
وی با اشاره به تأثیر کم آبی در فوالد مبارکه، اظهار کرد: موضوع آب 
یکی از مباحث قدیمی در فوالد مبارکه است که از اواخر دهه 70 
پیش آمد؛ بنابراین با توجه به افق فعالیت هایمان، فوالد مبارکه 
سرمایه گذاری زیادی به منظور کاهش مصرف آب انجام داده تا بتواند 

با آب کمتر، خط تولید خود را سرپا نگه دارد.
گفته نیلی، سرمایه گذاری ها برای خرید پساب های شهری  به 
کثری آب انجام شده و با توجه به  و تصفیه آن و بازچرخانی حدا
کنون  محدودیت شدید آب و دریافت حدود 15 درصد آب نرمال، ا

خطوط تولید را با محدودیت های بیشتری نگه داشته ایم.
گر شرایط آبی ادامه دار باشد، به طور قطع منجر  کید کرد: ا وی البته تأ

به محدودیت و توقف جدی در مجموعه فوالد مبارکه خواهد شد.

 خـبــــــــــــــــــر      
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عکس نوشت

شـرکت فـوالد مـبارکه حـتی با کاهـش سهمیـه بـرق
 در تولید و تأمین نیاز بازار فعال است

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه:

۱۸0 نماینده مجلس در نامه ای از وزیر صنعت، بخش خصوصی و شرکت های بزرگ 
صنعتی و معدنی برای آب رسانی به استان های کم آب کشور قدردانی کردند.

سید محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی مجلس نامه قدردانی 180 نماینده 
مجلس از علیرضا رزم حسینی جهت آب رسانی به استان های کم آب کشور را قرائت کرد.

در این نامه آمده است:
 احتراما اینجانبان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی از حمایت جنابعالی و همچنین از تالش و زحمات 
ارزشمند جنابعالی و همکاران ارجمند به خصوص بخش خصوصی و شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی 
در راستای اجرای طرح ملی انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استان های خراسان شمالی، جنوبی 
و رضوی و اصفهان و همچنین از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان و 
استان فارس که گامی مهم و مؤثر در رشد و بالندگی صنعت و صنایع معدنی استان های کمتر توسعه یافته 
و کم آب کشور بوده است که نشان از تکیه بر توان داخلی و خودباوری است، تشکر و قدردانی می کنیم و 
از خداوند متعال سالمتی و استمرار توفیق را در خدمت گزاری به نظام مقدس جمهوری اسالمی و ملت 

شریف ایران خواستاریم.

یر صمت و  قدردانی نمایندگان مجلس از وز
 شرکت های بزرگ صنعتی در خصوص آب رسانی به استان های کم آب

که بیمه شدگان   ده نکته 

تأمین اجتماعی درباره حذف 

دفترچه های درمان باید بدانند

از اول اسفندماه سال ۱۳۹۹ صدور دفترچه درمانی در 
تمامی شعب و کارگزاری های سازمان تأمین اجتماعی متوقف 
شد و تمامی افراد تحت پوشش این سازمان می توانند با ارائه 
کارت ملی، شناسنامه و یا جلد دفترچه درمانی در اختیار خود 
از خدمات تشخیصی و درمانی مورد تعهد سازمان برخوردار 

شوند.
در بخشنامه ای که در اسفندماه از سوی سازمان تأمین اجتماعی 
منتشر شد آمده است که با توجه به فراهم شدن امکان ارائه 
کلینیک شامل آزمایشگاه  خدمات )ویزیت، تجویز دارو، پارا
تشخیص طبی، تصویربرداری، فیزیوتراپی و ...(، در بستر 
ارائه کنندگان خدمات  الکترونیک برای تمامی پزشکان و 
تشخیصی و درمانی، چاپ دفترچه های درمانی جدید از اول 

اسفندماه سال 13۹۹ متوقف می شود.
در همین رابطه بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به نکات 

زیر توجه کنند:
1- در زمان مراجعه به پزشک و مؤسسات تشخیصی و درمانی 

الزامی به ارائه دفترچه درمانی از سوی بیمار نیست.
۲- تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی برای 
تسهیل دریافت خدمات درمانی می توانند با مراجعه به سایت 
این سازمان به نشانی  eservices.tamin.ir نسبت به ایجاد 
حساب کاربری و تکمیل مشخصات هویتی و درج شماره تلفن 

همراه )موبایل( خود در درگاه مذکور اقدام کنند.
3- تمامی بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی قبل از 
کز درمانی می توانند نسبت به استعالم استحقاق  مراجعه به مرا
درمان از طریق یکی از روش های زیر اقدام و از پوشش بیمه درمان 

خود اطمینان حاصل کنند:
روش اول: مراجعه به سایت medical.tamin.ir، ورود کد ملی 

و مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان
روش دوم: شماره گیری #1۴۲0*۴*، انتخاب گزینه 1 )استعالم 
اعتبار درمانی(، ورود کد ملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه 

درمان؛
کد ملی و  روش سوم: شماره گیری #1*1۴۲0*۴*، ورود 

مشاهده وضعیت پوشش بیمه درمان.
روش چهارم: استفاده از اپلیکیشن موبایل، مراجعه به سایت 
pwa.tamin.ir، ورود کد ملی و مشاهده وضعیت پوشش بیمه 

درمان؛
 1 گزینه  انتخاب   ،*1۶۶۶# شماره گیری  پنجم:  روش 
)استحقاق سنجی(، ورود کد ملی و مشاهده وضعیت پوشش 

بیمه درمان.
۴- در مواردی که بیمه شده بر اساس نتایج دریافتی از روش های 
کز درمانی، فاقد استحقاق درمان است، در صورت  فوق یا اعالم مرا

اعتراض می تواند موضوع را از طریق سامانه 1۴۲0 پیگیری کند.
5- تمامی بیمه شدگان در صورت ایجاد حساب کاربری می توانند 
eservices. خالصه سوابق درمانی خود را با مراجعه به سامانه
tamin.ir در پنجره )منوی( مخصوص بیمه شدگان مالحظه 

کنند.
۶- تمامی پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد، 
می توانند با ثبت نام در سامانه نسخه الکترونیک این سازمان 
)ep.tamin.ir( و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه نویسی 

الکترونیک اقدام کنند.
در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، پزشک پس از 
احراز هویت و ثبت شماره تلفن همراه )موبایل( متعلق به بیمار 
و انجام معاینه نسبت به ثبت خدمات پزشکی )اعم از انجام 
ویزیت، تجویز دارو و سایر خدمات تشخیصی و درمانی...( در 

سامانه نسخه الکترونیک اقدام می کند.
7- در صورت مراجعه بیمار به پزشک طرف قرارداد، چنانچه 
امکان استفاده از سامانه های الکترونیک به هر دلیل )قطع 
اینترنت، قطع سامانه نسخه نویسی و...( میسر نباشد، پزشک 
پس از احراز هویت بیمار با استفاده از کارت ملی/شناسنامه/
دفترچه درمانی و استعالم برخورداری وی از استحقاق درمان 
)پوشش بیمه درمان(، نسبت به معاینه و تجویز در سر نسخه 
مخصوص مطب/مرکز درمانی )ترجیحا در قطع A5 اقدام 

می کند.
8- پزشکان غیرطرف قرارداد همانند پزشکان طرف قرارداد 
یا  الکترونیک سازمان  اتصال به سامانه های  با  می توانند 
نسخه نویسی  به  نسبت  خود،  مورداستفاده  سامانه های 
الکترونیک اقدام نمایند. در صورت عدم امکان استفاده از 
سامانه های الکترونیک به هر دلیل )قطع اینترنت، قطع سامانه 
نسخه نویسی و...(، پزشک می تواند دستور پزشکی را در 
سرنسخه مخصوص مطب/مؤسسه در یک برگ تجویز کند و 

تحویل بیمار دهد.
۹- در صورت عدم نسخه نویسی الکترونیک، بیمار می تواند 
نسخه کاغذی پزشک معالج را به داروخانه ها و یا مؤسسات 
کلینیک طرف قرارداد ارائه و خدمات موردنیاز خود را دریافت  پارا

کند.
10- تمامی خدمات تشخیصی و درمانی تجویزشده توسط 
پزشک به صورت نسخه الکترونیک و یا کاغذی به استناد کد ملی 
در پرونده سالمت شخص بیمه شده ثبت می شود. بنابراین 
استفاده از کد ملی »غیر«« و »من غیرحق« ضمن مغایرت با 
موازین حقوقی می تواند در روند تشخیص و درمان بیماری افراد 

ایجاد مشکل کند.

جواد نیلی احمدآبادی
مدیر ارشد خدمات فنی و 

پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه

هیئت رئیسه  عضو  دهنوی  محسن  سید 
مجلس در نشست علنی مجلس نامه قدردانی 
۱80 نماینده مجلس از علیرضا رزم حسینی 
جهت آب رسانی به استان های کم آب کشور 

را قرائت کرد

نکات بیمه ای
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کید بر  برگزاری نشست سازمان های زمین شناسی ایران و دانمارک، تأ
توسعه همکاری در بخش علوم زمین

توسعه پایدار متناسب با حفظ محیط زیست سرلوحه 
اقدامات کشورهای توسعه یافته 

کتشافات  معدنی  گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و ا به 
کتشافات  معدنی کشور، با  کشور، نشست سازمان زمین شناسی و ا
گرینلند و با حضور علیرضا شهیدی  سازمان زمین شناسی دانمارک و 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس این سازمان، جعفر 
کتشاف برگزار و  عمرانی معاون زمین شناسی، محمدباقر دری معاون ا
کید شد. بر توسعه همکاری در بخش علوم زمین تأ

فروزان فرد، نائب رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب 
اتاق بازرگانی ایران گفت: امروزه نگاه به محیط زیست عمومیت یافته 
و توسعه پایدار متناسب با حفظ محیط زیست در سرلوحه اقدامات 
کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است و سابقه، توان مدیریتی 
و برنامه ریزی بلندمدت بنگاه های اقتصادی و صنعتی در بهبود 
محیط زیست در کنار توسعه پایدار نقش مهمی در این زمینه دارد.

گفت وگوی خبری شبکه اصفهان، سید امیر  در 
طباطبائیان، مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد 
مبارکه و حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای 
ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه به تشریح اقدامات 

زیست محیطی این شرکت پرداختند.
یکی از ارکان شرکت فوالد مبارکه هم زمان با توسعه کّمی در ظرفیت ها 
و افزایش تنوع و کیفیت محصوالت تولیدی، بهبود مستمر وضعیت 
زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه است. در همین خصوص سید امیر 
طباطبائیان، مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در گفت وگوی 
ویژه خبری شبکه اصفهان، به تشریح عملکرد زیست محیطی شرکت 
فوالد مبارکه پرداخت و اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی 
از صنایع پرمصرف انرژی از سال 1377 با تشکیل کمیته عالی انرژی، 
سیاست تأمین انرژی پایدار در این شرکت را هدف گذاری کرد. رویکرد 
دیگر این کمیته، سیاست گذاری در راستای ارتقای شاخص های مصرف 

انرژی شرکت فوالد مبارکه منطبق با استانداردهای روز دنیا بوده است.
کاهش  وی با اشاره به بهینه سازی شاخص های مصرف انرژی و 
مصرف سوخت در شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: حفظ شاخص های 
زیست محیطی و استقرار پایش نظام های مدیریت انرژی از دیگر اقدامات 

زیست محیطی این شرکت است.  
دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی توسط شرکت فوالد مبارکه

اقدامات  توضیح  در  مبارکه  فوالد  شرکت  سیاالت  و  انرژی  مدیر 
زیست محیطی این شرکت در سال های اخیر گفت: از سال ۹۴ شرکت 
فوالد مبارکه موفق به دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی شده 
است و باید این نکته را مد نظر قرار داد که پایش انرژی توسط شرکت های 
بین المللی کار آسانی نیست و به کنترل، پایش و رصد کامل مصرف انرژی 

در تمام مراحل فرایند تولید فوالد وابسته است.  
کاهش مصرف انرژی شرکت فوالد مبارکه معادل مصرف سالیانه 

۴۵0 منزل در شهر اصفهان است
وی اضافه کرد: نتیجه اقدامات زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه این 
است که در سال گذشته مصرف انرژی در تمام بخش های این شرکت 
3.۶ میلیون گیگاژول کاهش یافت که معادل مصرف انرژی ۴50 منزل 

در شهر اصفهان در طول یک سال است.
کسید کربن  کاهش ۱۴0 هزار تن گاز دی ا

طباطبائیان به پروژه های شاخص زیست محیطی در شرکت فوالد مبارکه 
هم اشاره ای کرد و توضیح داد: یکی از مهم ترین پروژه های زیست محیطی 
در این شرکت، پروژه بازیافت حرارت از نیروگاه گازی جهت کاهش 
آالینده ها و تبدیل به بخار و تولید برق است که دستاورد این پروژه به 
کسید کربن )CO2( و همچنین کاهش مصرف  کاهش 1۴0 هزار تن گاز دی ا

گاز طبیعی به میزان 1۲000 نرمال مترمکعب در ساعت است.  
کید بر کاهش مصرف انرژی در تمام حوزه های شرکت فوالد مبارکه را  وی تأ
مهم دانست و تصریح کرد: برای کاهش مصرف انرژی گاز، افزایش راندمان 
در فرایند احیای مستقیم برنامه ریزی شده است که منجر به کاهش 

مصرف ۲0 درصدی انرژی گاز در این واحدها می شود.

بهره گیری از سنسورهای کنترل هوشمند انرژی الکتریکی در 
قالب طرح تحول دیجیتال

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه، بهره گیری از سنسورهای 
کنترل هوشمند انرژی الکتریکی در تجهیزات انرژی برق در قالب طرح 
تحول دیجیتال را به عنوان برنامه زیست محیطی پیش روی شرکت 
ح کرد و افزود: امیدواریم انقالب صنعتی چهارم در  فوالد مبارکه مطر
خدمت اقدامات محیط زیستی شرکت فوالد مبارکه و کاهش مصرف 

انرژی برق قرار بگیرد.
اقدامات زیرساختی کاهش مصرف آب، سالمت اهالی لنجان 

و مبارکه را ارتقا بخشید
وی در ادامه بر اقدامات بنیادین و زیرساختی شرکت فوالد مبارکه در 
کنون،  راستای کاهش مصرف آب پرداخت و توضیح داد: از سال ۹۲ تا
این شرکت پروژه احداث شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تأسیسات 
تصفیه خانه فاضالب در شهرستان های مبارکه و لنجان را در قالب 
قرارداد بیع متقابل با شرکت آبفای استان اصفهان و با سرمایه گذاری 500 
میلیارد تومانی پیش برد که منافع این طرح شامل ارتقای استانداردهای 
زیست محیطی منطقه، افزایش سطح بهداشت عمومی و حفاظت کیفی 
از منابع آب های زیرزمینی و کاهش بارگذاری آب مصرفی موردنیاز صنعت 

در رودخانه زاینده رود است.
طباطبائیان به پروژه های متعدد دیگر در دست اقدام کاهش مصرف 
آب در شرکت فوالد مبارکه با سرمایه گذاری ۲50 میلیارد تومانی اشاره 
کرد و گفت: پروژه های کاهش مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه با 
کید بر بهره گیری از آب های تجدیدپذیر و جایگزینی آن با آب های خام  تأ

هدف گذاری شده است.
کاهش یک میلیون مترمکعب آب در سال در واحد احیا 

مستقیم
وی به طرح های زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه در آینده نزدیک 
پرداخت و اظهار کرد: پروژه های متعددی در کاهش مصرف آب در شرکت 
فوالد مبارکه اجرا شده است و در طرح های آتی درصدد هستیم میزان 
مصرف آب در فرایندهای تولیدی را کاهش دهیم. در این میان می توان 
به جایگزینی برج های هیبریدی می توان اشاره کرد که مناقصه آن در 
که  حال برگزاری است و امیدواریم تا یک ماه آینده کلنگ زنی شود، چرا
این پروژه می تواند به کاهش یک میلیون مترمکعب آب در سال در واحد 

احیا مستقیم بینجامد.  
مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه گفت: طرح دیگری که بر کاهش 
مصرف آب در فرایند تولید در واحد ریخته گری متمرکز است هم به زودی 
به مناقصه گذاشته می شود. پروژه های کاهش هدررفت آب با تعویض 
کنون 50  سیستم های فرسوده آب رسانی هم در دست اقدام است و تا
کیلومتر از این خطوط تعویض شده است و جمع آوری آب های سطحی 
و بارشی در حوضچه های تعبیه شده هم از برنامه های آینده شرکت فوالد 

مبارکه در خصوص کاهش مصرف آب است.  
رویکرد برد-برد شرکت فوالد مبارکه با جامعه

در ادامه گفت وگوی خبری ویژه شبکه اصفهان حسین مدرسی فر، 

مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه، در 
کید بر اقدامات  توضیح مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه با تأ
زیست محیطی اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه با رویکرد برد-برد همواره 
در راستای ارتقای محیط زیست و خدمت به جامعه تالش کرده است.
به کارگیری تکنولوژی های روز دنیا در خدمت محیط زیست 

توسط شرکت فوالد مبارکه
وی افزود: این شرکت از بدو تأسیس با سرمایه گذاری کالن تکنولوژی 
دوستدار محیط زیست را به خدمت گرفت و همواره به عنوان شرکت 

دوستدار محیط زیست سیاست های خود را تعریف کرده است.
مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
به اقدامات این شرکت در کاهش آلودگی هوا هم اشاره کرد و گفت: 
تکنولوژی های به کاررفته در این شرکت با هدف کاهش آلودگی هوا 
انتخاب شده است که می توان به استقرار ۶0 تا 70 غبارگیر به روز دنیا اشاره 
کرد که خروجی این غبارگیرها به صورت پایش برخط )آنالین( توسط 
سازمان محیط زیست کشور و اداره کل محیط زیست استان اصفهان 
رصد می شود که طبق اعالم این سازمان ها میزان خروجی آالینده های 

جوی این شرکت، کمتر از استانداردهای جهانی است.
توسعه ۴۵ درصدی فضای سبز در شرکت فوالد مبارکه

وی به توسعه فضای سبز به عنوان یکی از پارامترهای زیست محیطی 
در شرکت فوالد مبارکه هم اشاره ای کرد و گفت: حدود 1۶ کیلومترمربع 
کیلومترمربعی شرکت فوالد مبارکه به فضای سبز  از مساحت 35 
اختصاص دارد، یعنی چیزی در حدود ۴۴ تا ۴5 درصد کل مساحت 
فوالد مبارکه به فضای سبز اختصاص پیدا کرده است و توسعه فضای 
سبز با انواع گونه های گیاهی از بدو تأسیس این شرکت در دستور کار 
قرار گرفته که سالیانه هزینه نگهداری این فضای سبز بالغ بر ۴0 میلیارد 

تومان است.
نظارت سازمان محیط زیست بر روند دفن و بازچرخانی 

پسماند
مدرسی فر به اقدامات سازنده شرکت فوالد مبارکه در راستای کاهش 
کی پرداخت و گفت: تمام پسماندهای شرکت فوالد  آلودگی منابع خا
مبارکه شناسنامه دار هستند و نظارت دقیقی و برخط )آنالین( توسط 
کشور بر روی چرخه و بازگشت و دفن این  سازمان محیط زیست 

پسماندها به طبیعت انجام می شود.
همکاری با دانشگاه های معتبر کشور در راستای حفظ منابع 

خاکی
وی به همکاری شرکت فوالد مبارکه با دانشگاه های مرجع کشور در 
کی هم اشاره ای کرد و گفت: در همکاری پنج ساله  راستای حفظ منابع خا
با دانشگاه های معتبر و بی طرف در کشور مطالعات و نتایج اقدامات 
کی  زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه درخصوص حفاظت از منابع خا
کنون با دانشکده زمین شناسی دانشگاه شیراز  بررسی می شود که ا
این مطالعات در حال انجام است و نتایج این مطالعات در سازمان 
کی توسط  محیط زیست کشور ثبت شده که نشان از حفاظت منابع خا

شرکت فوالد مبارکه است. 

امیرحسین حکمتیان معاون توسعه و بهره برداری   
فاضالب آبفای اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایراسین با 
اشاره به اقدامات مؤثر صنایع بزرگ اصفهان در مصرف بهینه 
آب اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه و ذوب آهن با صنعت 
که  شبکه گذاری به استفاده از پساب اقدام کرده اند، چرا
شهرستان های لنجان و مبارکه و فالورجان و فوالدشهر فاقد 
زیرساخت های شبکه فاضالب بودند که این دو صنعت اقدام 
به احداث شبکه جمع آوری، خطوط انتقال و تأسیسات 

تصفیه خانه فاضالب نمودند.
وی افزود: صنایعی نظیر نیروگاه و پاالیشگاه هم با احداث 
تصفیه خانه تکمیلی در راستای بهره گیری از پساب اقدام 

کرده اند.
معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان تصریح کرد: 
شرکت فوالد مبارکه در قالب قرارداد بیع متقابل با شرکت آبفای 
استان اصفهان نسبت به تأمین منابع مالی موردنیاز در راستای 
احداث شبکه و تصفیه خانه های فاضالب در شهرهای شهرستان 
مبارکه شامل دیزیچه، زیباشهر، کرکوند، مبارکه و همچنین در 
شهرهای زاینده رود، زرین شهر، سده لنجان، ورنامخواست و 
چم گردان در شهرستان لنجان اقدام کرد تا از پساب حاصله از 
احداث این شبکه های فاضالب در بخش صنعت استفاده کند.

کنون  500 کیلومتر لوله گذاری  وی افزود: در طی این قرارداد تا
فاضالب و احداث یک تصفیه خانه و ۶ باب ایستگاه پمپاژ 
فاضالب انجام گرفته و بر اساس آن ۴50 لیتر در ثانیه از پساب 
حاصله در صنعت فوالد استفاده خواهد شد که این امر نقش 
مهمی در کاهش بارگذاری آب مصرفی بر رودخانه زاینده رود 

داشته است.
معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان تصریح کرد: با 
توجه به اعتبارات محدود دولتی در سنوات گذشته برای احداث 
تأسیسات فاضالب در شهرستان های مبارکه و لنجان، قطعا تا 30 
سال آینده مردم این شهرها از خدمات دفع بهداشتی فاضالب 
بهره مند نمی شدند؛ اما با مشارکت شرکت فوالد مبارکه و شرکت 
آبفای اصفهان در این پروژه، طی 5 سال شاهد پیشرفت فیزیکی 

باالی ۹0 درصد هستیم.  
ح شامل ارتقای استانداردهای  وی اضافه کرد: منافع این طر
زیست محیطی منطقه، افزایش سطح بهداشت عمومی و 
حفاظت کیفی از منابع آب های زیرزمینی و کاهش بارگذاری آب 

مصرفی موردنیاز صنعت در رودخانه زاینده رود است.
معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان گفت: این 
پروژه به عنوان یکی از پروژه های شاخص زیست محیطی در کشور 

طی بازدید نماینده سازمان یونسکو مورد تحسین واقع شد.  
وی گفت: امیدواریم پروژه احداث شبکه جمع آوری، خطوط 
انتقال و تأسیسات تصفیه خانه فاضالب در شهرستان های مبارکه 
و لنجان با مشارکت شرکت فوالد مبارکه و آبفای استان اصفهان تا 

پایان سال 1۴01 به بهره برداری کامل و نهایی برسد.

فوالد مبارکه با شبکه گذاری پساب به 

کمتر از آب تازه روی آورد مصرف 

فوالد مبارکه حافظ محیط زیست طبق استانداردهای جهانی
در گفت و گوی خبری ویژه از شبکه اصفهان مطرح شد؛

خـبــــــــــــــــــر            
خبر کوتاه

انجمن  هیئت مدیره  عضو  شهرستانی،  رضا   
تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت وگو با خبرنگار ایراسین 
اظهار داشت: طبق استانداردهای جهانی، در زنجیره تولید 
فوالد به ازای هر تن ۴ مترمکعب آب مصرف می شود و شرکت 
فوالد مبارکه برای هر تن فوالد 2.۹ مترمکعب آب مصرف می کند 
که منجر به کاهش ۳0 درصدی مصرف آب این شرکت در 

مقیاس استانداردهای جهانی شده است.
وی افزود: ۹3 درصد مصرف آب در کشور به بخش کشاورزی 
مربوط می شود و ۴ درصد به بخش شهری و 3 درصد هم مصرف 

کل صنایع کشور است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به 
اینکه میزان مصرف صنایع از آب هم متغیر است، تصریح کرد: 
برخی از صنایع مانند نساجی، کاغذسازی آب بر هستند؛ اما 
صنعت فوالد در مقیاس صنایع دیگر میزان کمتری آب مصرف 
می کند. وی با اشاره به اینکه همواره مصرف آب صنایع بار روانی 
در جامعه ایجاد می کند، گفت: شرکت فوالد مبارکه با کاهش 
میزان مصرف آب نسبت به استانداردهای جهانی ثابت کرده 
است که می توان با حداقل میزان مصرف آب موتور متحرکه 
کید بر اینکه اقدامات سازنده  صنعت کشور شد. شهرستانی با تأ
شرکت فوالد مبارکه در مصرف بهینه آب الگوی سایر صنایع 
گرچه مصرف آب صنایع کشور 3 درصد  شود، ابراز داشت: ا
است، می توان با الگوبرداری از شرکت فوالد مبارکه هم زمان با 
افزایش تولید استانداردهای جهانی مصرف بهینه آب را ارتقا داد.

مصرف آب فوالد مبارکه از استانداردهای 

جهانی کمتر است

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

رئیس کنترل کیفی نورد سرد فوالد مبارکه با اعالم 
این خبر گفت: با همت و تالش کارکنان شرکت فوالد 
مبارکه روند روبه رشد بازده کیفیت ورق MB از سال 
۱۳۹۹ شروع شد و در اردیبهشت ماه ۱۴00 به نقطه اوج خود و به رقم 

بی سابقه ۸۴.۸۱ درصد رسید.
 محمدرضا نصر اصفهانی افزود: ورق سرد مورد مصرف در رویه خودرو 
طبق استانداردهای تعریف شده با سطح ویژه MB معرفی می گردد. 
محصوالت MB به لحاظ سطحی دارای باالترین کیفیت و فاقد عیوب 
ظاهری قابل مشاهده هستند. ازاین رو در چرخه تولید این محصوالت، 
از فوالدسازی، نورد گرم و نورد سرد بازرسی های سخت گیرانه ای برای 
کنترل محصول توسط واحد کنترل کیفی صورت می گیرد و ممکن 
است در برخی موارد مقدار قابل مالحظه ای از محصول از سفارش های 

اولیه جدا گردد.
وی گفت: بازرسی سطح این محصوالت در نورد سرد به صورت چشمی 
و همچنین با استفاده از تجهیز بازرسی اتوماتیک سطح )Parsytec( و 
با در نظر گرفتن الزامات استاندارد و همچنین نیازها و حساسیت های 
مشتریان صورت می گیرد. بر این اساس طبقه بندی محصول صورت  
گرفته و ممکن است محصول قابل قبول یا غیرقابل قبول تشخیص داده 
شود و در نهایت با توجه به مقادیر ذکرشده، بازده کیفی این محصول 

محاسبه و گزارش می گردد.
کارکنان شرکت فوالد مبارکه  کرد: با تالش  نصر اصفهانی تصریح 
کیفیت ورق MB از سال ۹۹ شروع شده و در  روند روبه رشد بازده 
اردیبهشت ماه 1۴00 به اوج خود و به رقم بی سابقه 8۴.81 درصد رسید. 
گفتنی است این عدد در سال ۹۹ به صورت میانگین 57.83 بوده است.

رئیس کنترل کیفی نورد سرد خاطرنشان کرد: برای رسیدن به کیفیت 
باالی محصوالت MB الزم است در کلیه مراحل شامل طراحی محصول، 
برنامه ریزی، آماده به کاری تجهیزات، فرایندهای تولید فوالدسازی، نورد 
گرم، نورد سرد و کنترل کیفیت اقدامات وسیع و همه جانبه ای صورت 
پذیرد و حد باالیی از دقت و کنترل رعایت گردد. در این میان بازرسی 
و کنترل کیفی نقش بسزایی دارد و محصوالت به صورت صددرصد 
بازرسی می شود و با اطالع رسانی به موقع از ایجاد عیوب و ضایعات 

جلوگیری می گردد.
وی در پایان از همکاری و همراهی مدیریت کنترل کیفی، همکاران 
کنترل کیفی نواحی، واحدهای تولید و تعمیرات نواحی و سایر واحدهای 
مرتبط که در رسیدن به این موفقیت بزرگ نقش اساسی داشته اند 

تشکر و قدردانی کرد.

رئیس کنترل کیفی نورد سرد فوالد مبارکه خبر داد:

MB دست یابی به رکورد کیفیت ورق سرد رویه خودرو با کیفیت سطح

یکی از مهم ترین پروژه زیست محیطی در این 
شرکت، پروژه بازیافت حرارت از نیروگاه گازی 
جهت کاهش آالینده ها و تبدیل به بخار و تولید 
برق است که دستاورد این پروژه به کاهش ۱۴0 
کسید کربن )CO2( و همچنین  هزار تن گاز دی ا
کاهش مصرف گاز طبیعی به میزان ۱2000 نرمال 

مترمکعب در ساعت است

 معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان
 در گفت وگو با ایراسین:
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نکات ایمنی

استرس گرمایی مشکل اساسی بسـیاری از مشـاغل   
مخصوصا صنایعی است که عالوه بر گرمای آب وهوایی 
منطقه، گرمـای تولیدشده مصنوعی، به وسیله فراینـدهای 
صـنعتی را نیز در بردارد. یکی از مهم ترین و متداول ترین 
مشکالت بهداشـت شغلی در محیط های کاری شرایط 
جوی نامناسـب و بـه عبارتی کار در محیط های گرم است. 
کـار  انجام  قابلیت  کاهش  بر  عالوه  گرم  کاری  محیط 
مـی توانـد باعث بروز بیماری های متعددی در انسان شـود، 
۳۸ درجه  ۳6 تا  که بدن انسان در محدوده بین  چرا
سانتی گراد از دمای داخلی دارای بهتـرین کـارایی اسـت. 
چنانچـه میزان دریافت و تولید گرما بیش از مقـداری باشـد 
کـه بدن قادر به دفع آن است، دمـای داخلـی بـدن افـزایش 
می یابد و این امر  ممکن است منجر به ایجاد اختالالت 

ناشی از گرمـادر بدن شود.
 بیماری های ناشی از مواجهه بـا گرمـا شـامل طیـف وسیعی 
از اختالالت اعم از اختالالت خفیـف و متوسـط تا شوک های 
که شـامل  گرمـایی اسـت. در اختالالت خفیـف و متوسط 
)ضعف  گرما  از  ناشی  مفـرط  خسـتگی  عضـالنی،  کرامـپ 
گرمایی( است، فراینـد تنظـیم حرارت بدن آسیب نمی بیند، 
اما در شوک های گرمـایی ایـن فراینـد مختـل شـده و حیـات 
فـرد بـه مخـاطره می افتد. عواملی که در ایجاد بیماری های 
گرمـا به عنوان عوامـل مسـتعدکننـده نقـش دارنـد  ناشـی از 
 عبارت اند از: شرایط جوی نامساعد مانند افزایش دمای

گرما،  بـا  عـدم سـازش  نظیـر  فردی  و عوامل  گویسان  تر   
خسـتگی، نداشتن شرایط جسمانی مناسب، چاقی، فعالیـت 
شـدید، بیماری های قلبـی و عروقـی، مصـرف الکـل، مصـرف 
داروهای افزایش دهنده فعالیت سیستم پاراسـمپاتیک، سن 

بـاال و سـابقه بیماری های ناشـی از مواجهـه بـا گرمــا.
یکی دیگر از عوارض کار در محیط های گرم افزایش حوادث 
شغلی به علت به هم خـوردن تعـادل عصبی و کاهش تمرکز 
کارایی فرد را برای انجام دادن  است. اسـترس حرارتـی، 
کاری را افزایش  کار ثابت پایین می آورد و تعداد خطاهای 
کار و بهره وری  کیفیت  که ایـن امـر باعث می شود  می دهد 
سیستم کاهش یابد. با توجه بـه عـوارض و اثـرات سـوء گرمـا، 
پـایش و ارزیابی میزان فشـار گرمـایی احتمـالی، بـر شـاغلین در 
گـاهی از اخـتالالت ناشـی از آن و نیـز اقــدامات  صـنایع گـرم و آ
پیشــگیرانه و کنترلــی در ایــن خصــوص از ضروریات بهداشت 

شـغلی اسـت.
عوارض گرما 

به طورکلی کار کردن در محیط گرم عالوه بر تولید خستگی، 
تحریک پذیری، کاهش ظرفیت جسمانی و روانی، سبب بروز 
آثار بیماری  ناشی از گرما و تحلیل قواست که ناراحتی های 
ناشی از این امر را با توجه به شدت عالئم به وجودآمده می توان 
چنین خالصه کرد: سوختگی های سطحی پوست در اثر تابش 
آفتاب؛ جوش های گرمایی؛ کرامپ های عضالنی؛ گرمازدگی؛ 

ضعف گرمایی.
راه های مقابله با گرما در محیط کار 

به طورکلی راه های کنترل گرما در محیط های کاری شامل 
این موارد است: کنترل های مهندسی )برقراری جریان هوای 
خنک در محیط کار، جداسازی منابع تولید گرما از محل کار 
کارکنان، استفاده از منابع حرارتی به منظور ممانعت از انتقال 
حرارت به محیط کار پرسنل(، کنترل های مدیریتی )کاهش 
فعالیت جسمانی، ایجاد برنامه های منظم کار و استراحت، 
تأمین آب خنک با دمای 10 تا 15 درجه سانتی گراد، معاینه 
کارگران، آموزش کارگران و...( و استفاده از لوازم حفاظت فردی 
)شامل لوازمی که میزان مواجهه با گرما را کاهش می دهد و 
بیشتر برای محیط هایی استفاده می شود که افراد مجبورند 

برای مدت زمان کوتاهی در محیط خیلی گرم کار کنند(.
کمک های اولیه 

برای انجام کمک های اولیه در برخورد با افرادی که دچار 
ح ذیل  گرما شده اند به شر عالئم و اختالالت مواجهه با 
اقدام گردد: فورا با اورژانس تماس بگیرید. شخص را در محل 
ک را از اطراف او دور کنید.  خنک قرار دهید و اشیای خطرنا
برای رسیدن به وضعیت ایدئال به منظور جلوگیری از بروز 
کارگران  گرمای محیط و محافظت  بیماری های ناشی از 

الزم است:
1- کارگران عالئم و نشانه های بیماری های ناشی از گرما را 
بشناسند و راه های کمک به همکاران خود را آموخته باشند.

۲- فعالیت های سنگین و فشرده را در خالل ساعات خنک 
روز انجام دهید.

3- با تغییرات گرما، دامنه فعالیت های کاری را افزایش دهید.
۴- برای آشکار شدن نشانه های بیماری های ناشی از گرما، با 

دیگر همکاران در کنار هم کار کنید.
5-از لباس روشن، گشاد و راحت استفاده کنید.

۶- آب سرد زیاد بنوشید )هر 15 تا ۲0 دقیقه یک لیوان با دمای 
10 تا 15 درجه سانتی گراد(.

کوتاه، در فضای خنک و در سایه،  7- از استراحت های 
به صورت مکرر برای خنک کردن بدن استفاده کنید.

8- از خوردن غذاهای سنگین، قبل از فعالیت در محیط با 
درجه حرارت باال بپرهیزید.

۹- از نوشیدن نوشابه های محتوی کافئین و الکل اجتناب 
کنید )این نوشابه ها باعث از دست رفتن آب بدن می شود و 

احتمال بروز بیماری های ناشی از گرما را افزایش می دهد(.

گرما    

کار   و آثار آن در محیط 

مدل سرمایه گذاری فوالد مبارکه در حوزه محیط زیست
الگوی صنعت فوالد ایران

افزایش ۲۵ درصدی
 تولید کنسانتره فسفات اسفوردی

گفت: از سوی فوالد مبارکه  دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
بودجه های قابل قبولی برای مسائل مربوط به محیطزیست  در نظر 
گرفته شده و همین امر این شرکت را به عنوان یک الگو در بین صنایع 
کرده و سبب شده تمامی شرکت های فوالدی نیز  فوالدی ایران مطرح 

  از این شرکت الهام بگیرند و در راستای حفظ محیط زیست 
گام بردارند.

میزان تولید کنسانتره فسفات مجتمع فسفات اسفوردی در فروردین 
سال جاری بیش از ۲۵ درصد افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی 
 ایمیدرو، مجتمع فسفات اسفوردی در ماه فروردین امسال، 
۵ هزار و ۵۹۴ تن کنسانتره فسفات تولید کرد. این رقم در مدت مشابه 
سال گذشته ۴ هزار و ۴۶۰ تن بود. مجتمع فسفات اسفوردی در ماه 
فروردین، ۱۹ هزار و ۳۸۹ تن ماده معدنی استخراج کرد.

که رهبر معظم انقالب اسالمی، با تبیین اهداف و راهبردهای  چندین سال است 
ساالنه تحت عنوان شعار سال، خط مشی متناسب با شرایط موجود در زمینه مسائل 
اقتصادی کشور را ارائه می کنند. توجه به رونق و جهش اقتصادی و اهمیت آن در زمینه 
کید ایشان است. ازاین رو، عمل به توصیه  توسعه و رفاه اقتصادی جامعه یکی از موارد مهم و مورد تأ
ایشان تحت عنوان شعار سال می تواند به راهبردی کلیدی نزد شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی منجر 
شود، به طوری که فوالد مبارکه اصفهان، به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های فوالدی در منطقه و 
جهان، استراتژی تولید را بر اساس موازین شعار سال و تحقق بندهای مورداشاره در فرمان های رهبر 
انقالب استوار می سازد. با بررسی عملکرد فوالد مبارکه در یک ماهه نخست سال »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها«، می توان پی برد که این مجموعه بزرگ فوالدی نه تنها توانسته بر موانع و چالش های 
تولید چیره شود، بلکه با کسب رکوردهای متعدد و متنوع در زمینه تولید و بومی سازی قطعات و 

تجهیزات، به شعار سال ۱۴00 لبیک گفته است.
با عمل به شعار »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« به عنوان شعار کلیدی و مهم سال 1۴00، می توان سنگ بنای 
مناسبی برای رونق بخشی به امر تولید و کسب وکار در کلیه زمینه های صنعتی و معدنی ایجاد کرد. پشتیبانی از 
استقرار نظام شایسته ساالری در سطح ملی، توسعه نظام مدیریتی مبتنی بر مشارکت کلیه گروه های ذی نفع 
جامعه در تصمیم گیری های خرد و کالن، بهره گیری هدفمند از توان نیروهای متخصص داخلی برای عبور 
از سایه تحریم ها در امر تولید، همگرایی در زمینه جلوگیری از صادرات مواد اولیه و تالش برای ایجاد زنجیره 
ارزش، هوشمندسازی فرایندها به منظور بهینه سازی انرژی و متمرکزسازی الگوهای پیرامون آن، متنوع سازی 
رویکردهای توسعه محور در بستر پویش های ملی، ارائه مشوق به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و نیز ایجاد 
زمینه ای برای خلق انگیزه به منظور توسعه مناسبات تجاری با کشورهای متحدالمنافع جزو ضرورت های مهم 

شعار امسال در مسیر تولید و پاالیش موانع شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی شناخته می شوند.
فوالد مبارکه و شعار سال ۱۴00

»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« در حالی به عنوان شعار سال انتخاب می شود که طی سال های اخیر، فشار 
اقتصادی دولت های متخاصم و استعمارگر  بر  ضد ملت و منافع ملی کشور به باالترین حد خود رسیده است. 
بااین حال، بهترین گزینه برای مواجهه با تروریسم اقتصادی نظام بین الملل، پشتیبانی و مانع زدایی از تولید 
در کنار بهره گیری از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی و صنعتی به ویژه در تصمیم گیری های اقتصادی خرد و کالن 

است وشرکت فوالد مبارکه اصفهان پرچمدار شرکت های بزرگ فوالدی کشور در این زمینه شناخته می شود.
این شرکت، به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های فوالدی در جهان، به رغم گستردگی تحریم ها و بحران 
همه گیری ویروس کرونا، توانسته است با بهره گیری از راهبردهای کالن برای تحقق خوداتکایی و خودکفایی ملی 
در صنعت فوالد، رمِز  افزایش تولید و صادرات محصوالت خود را به نمایش بگذارد، به طوری که برای حمایت، 
پشتیبانی و رفع موانع به منظور دست یابی این شرکت به کسب رکوردهای مختلف، پشتیبانی قوای سه گانه، 
دولت مردان و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی یک ضرورت محسوب می شود. بااین حال، 
کارنامه درخشان این شرکت در راستای دست یابی به رکوردهای پی درپی فعالیت های تولیدی، شامل رکورد 
تولید بیش از 7 میلیون تن تختال در کارخانه اصلی و  10 میلیون تن فوالد خام در آخرین روزهای سال و متعاقب 
آن رکورد 1۴1 ذوب در نخستین روزهای سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نشان می دهد که به رغم وجود 

محدودیت ها، محصوالت این شرکت در بام تولیدات کشور جای گرفته اند.
گام  بلند فوالد  مبارکه در سال ۱۴00

گر مبنای شعار سال بر تولید و رفع موانع پیرامون آن استوار باشد، فوالد مبارکه با حفظ رویه موفق خود در  ا
سال »جهش تولید«، سال جدید را با رکوردهای پی درپی در زمینه های مختلف آغاز کرده است تا از این طریق 
بتواند ضمن حفظ موقعیت منحصربه فرد خود در منطقه و جهان، گام بلندی در زمینه عمل به شعار سال 
1۴00 بردارد. بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری یکی از دستاوردهای مهم مجتمع فوالد مبارکه در 
راستای تحقق شعار سال بود، به طوری که با دستور مدیران ارشد این شرکت بزرگ فوالدی، ضمن پشتیبانی 
از داخلی سازی فناوری ساخت صفحات فوق، زمینه جلوگیری از خروج ساالنه 5.3 میلیون یورو ارز   از کشور 
فراهم آمد. با  بومی سازی این قطعه استراتژیک که در فرایند انجماد و تبدیل مذاب به تختال فوالدی به ویژه در 

خطوط ریخته گری مداوم مورد استفاده قرار می گیرد، میزان تولید و کیفیت تختال با استفاده از توان داخلی به 
فراتر  از میانگین جهانی رسیده است.

ورود  فوالد مبارکه به پروژه خط لوله انتقال آب خلیج فارس به استان های کویری یکی دیگر از اقدامات راهبردی 
گاهی از تهدیدهای بالقوه کمبود آب در  این شرکت برای حفظ تعادل تولید در چشم انداز بلندمدت است. آ
مناطق مرکزی فالت ایران زمینه را برای پشتیبانی از آب شیرین موردنیاز تولید محصوالت فوالدی این مجموعه 
عظیم صنعتی و سایر صنایع استان به میزان ۲00 میلیون مترمکعب به صورت ساالنه و طول ۹10 کیلومتر فراهم 
 آورد. بر اساس آمارها، حجم سرمایه گذاری در زمینه شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به فالت ایران
 353 هزار میلیارد ریال بوده است که سهم فوالد مبارکه در میان شرکت های بزرگ معدنی و صنعتی ۲8 درصد 

رقم فوق برآورد می شود.
سرمایه گذاری فوالد مبارکه در پروژه خط لوله انتقال آب خلیج فارس به مناطق کویری کشور به میزان دوبرابر سایر 
سرمایه گذاران نشان می دهد که اراده ای جدی برای پشتیبانی و رفع موانع پیِش روی تولید در این مجموعه 
صنعتی بزرگ وجود دارد، به طوری که پیش بینی می شود از طریق طرح انتقال آب خلیج فارس به اصفهان در 
سال جدید، میزان اشتغال زایی به نزدیک 1۴ هزار نفر برسد. فوالد مبارکه، با مشارکت در بزرگ ترین پروژه چند 
دهه اخیر، ضمن لبیک به شعار »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« در سال 1۴00، حد نصاب کسب رکورد 

سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی کشور را جابه جا کرده است.
تحقق شعار سال در آغاز ۱۴00

اراده مدیران ارشد و میانی و پرسنل زحمتکش فوالد مبارکه برای تحقق شعار سال 1۴00 به گونه ای است که 
می توان از همین ابتدای سال به ثبت رکوردهای متعدد و متنوع این مجموعه اشاره داشت. ثبت رکورد تولید 
۲5 هزار و 1۲5 تن آهن اسفنجی با کیفیت مناسب به ویژه از نظر درجه فلزی و کربن به صورت روزانه، آن هم در روز 
دوازدهم فروردین ماه سال 1۴00 به عنوان روز جمهوری اسالمی ایران، خبر  از   اراده پوالدین فوالد مبارکه برای 
دست یابی به رکورد 715 هزار تن آهن اسفنجی به صورت ماهانه می دهد. با توجه به کاربرد محصول آهن اسفنجی 
به عنوان ماده اولیه تولید مذاب در بخش فوالدسازی، به نظر می رسد برآوردهای کارشناسانه این شرکت برای 
دست یابی به تولید ۲3 هزار تن تختال در واحد فوالدسازی فراهم شده است که این امر به خودی خود می تواند 
راستی آزمایی مهمی در راستای تحقق شعار »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« به ویژه درزمینه پشتیبانی از 

واحد فوالدسازی باشد.
آرزویی که محقق شد

وجود پیمان نامه های متعدد در فوالد مبارکه برای تحقق افزایش تولید، رکوردها و تولید محصوالت جدید عزم 
جدی مدیران و پرسنل این مجموعه بزرگ فوالدی را برای خدمت به مردم، صنعتگران و سهام داران نشان داده 
است. در همین راستا، تولید عریض ترین تختال فوالدی در فوالد مبارکه، آن هم در راستای عمل به منویات مقام 
معظم رهبری درزمینه شعار »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«، ضمن رفع یکی از بزرگ ترین موانع پیِش روی 

تولید برخی از صنایع، فصل جدیدی در بومی سازی این صنعت به ویژه در منطقه خاورمیانه رقم زده است.
تولید اسلب )تختال فوالدی( به عرض ۲ هزار تا ۲ هزار و ۲5 میلی متر و ضخامت ۲50 میلی متر برای نخستین 
بار در منطقه خاورمیانه، زمینه را برای پشتیبانی و رفع موانع تولید محصوالت مختلف در صنایع نفت و گاز، 
کشتی سازی و برخی از صنایع استراتژیک مورداستفاده در صنایع حساس پدید آورد. تولید این محصول، عالوه 

بر خودکفایی تولید در این زمینه، می تواند ارزآوری مناسبی برای صنایع داخلی کشور به ارمغان بیاورد.
چتر حمایتی شعار سال در چشم انداز فوالد مبارکه

شرکت فوالد مبارکه یکی از نمونه های موفق و سرآمد در زمینه تحقق شعار سال 1۴00 به ویژه در یک ماهه ابتدای 
سال به حساب می آید. استراتژی این شرکت بزرگ صنعتی و معدنی، هم راستا با رفع موانع و دست یابی به 
رکوردهای جدید در زمینه تولید، یکی از مبانی مهم چشم انداز فوالد مبارکه محسوب می شود. روحیه کار گروهی، 
پیروی از تجربه های بین المللی، داخلی سازی قطعات و تجهیزات موردنیاز تولید، سرمایه گذاری در زیرساخت ها 
با تأسی از مضمون شعار سال و ایجاد انگیزه مضاعف در پرسنل برای کار و تولید جهادی جزو شاخصه های مهم 
فوالد مبارکه برای تحقق دستاوردهای قابل توجه سال 1۴00 محسوب می شوند. موفقیت های فوق، به همراه 

کسب رکوردهای متعدد در قالب یک تیم بزرگ کاری، نویدبخش درخشش فوالد مبارکه در قرن جدید است.

در سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«؛

ح جدیـــد سیســـتم کانترویـــت و ایســـتگاه های مربوطـــه نوارنقاله هـــای  طـــر
ـــا توقـــف ســـالیانه  02c05 و 02c05A  در واحـــد انباشـــت و برداشـــت هم زمـــان ب
مگامـــدول A شـــهید خـــرازی در خردادمـــاه جـــاری بـــا موفقیـــت اجـــرا شـــد و مـــورد 

ــرار گرفـــت. بهره بـــرداری قـ
رئیـــس تعمیـــرات حمـــل مـــواد ناحیـــه آهن ســـازی بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر گفـــت: نوارنقالـــه هـــای مذکـــور 
ازجملـــه خطـــوط اصلـــی و مهـــم واحـــد انباشـــت و برداشـــت محســـوب می شـــوند کـــه نقـــش ارســـال 

ـــه از پارک هـــای انباشـــت بـــه واحدهـــای احیـــا مســـتقیم 1 و ۲ را بـــر عهـــده  دارنـــد. گندل
ح و همچنیـــن فرســـودگی  غالمرضـــا فرهمنـــد افـــزود: تجهیـــز قبلـــی به دلیـــل نامناســـب بـــودن طـــر
ک دچـــار توقفـــات اضطـــراری متعـــدد و شـــرایط ناایمـــن و اختـــالل در رونـــد ارســـال مـــواد  و اســـتهال
ـــی  ـــور مهندس ـــط ام ـــد توس ح جدی ـــر ـــدد، ط ـــی متع ـــی های فن ـــات و بررس ـــس از  مطالع ـــود.  پ ـــده ب ش

ــزی  ــکلت فلـ ــه وزن 50 تـــن از طریـــق کارگاه اسـ ــه بـ ــزات مربوطـ ــاخت تجهیـ ــد و سـ ــه شـ ــه و ارائـ تهیـ
تعمیـــرگاه مرکـــزی انجـــام گرفـــت.

ــد  ح جدیـ ــر ــزات طـ ــرای تجهیـ ــب و اجـ ــم و نصـ ــزات قدیـ ــاژ تجهیـ ــات دمونتـ ــه داد: عملیـ وی ادامـ
براســـاس دســـتورالعمل های تدوین شـــده، در مـــدت ۶ روز توســـط قســـمت بهینه ســـازی تعمیـــرات 

ـــت. ـــورت گرف ـــه( ص ـــازان خاورمیان ـــرکت بهس ـــه )ش ـــکار مربوط ـــزی و پیمان مرک
ح انتظـــار مـــی رود آماده بـــه کاری و شـــرایط ایمـــن نوارهـــای  فرهمنـــد تصریـــح کـــرد: بـــا اجـــرای ایـــن طـــر
یادشـــده بـــه ســـطح مطلوبـــی ارتقـــا پیـــدا کنـــد و همچنیـــن عمـــر نوارهـــا بـــا توجـــه بـــه کاهـــش 

آســـیب های وارده به صـــورت چشـــمگیری افزایـــش یابـــد.
وی در پایـــان از کلیـــه همـــکاران و واحدهـــای مربوطـــه کـــه زمینـــه تحقـــق ایـــن امـــر مهـــم را فراهـــم 

نمودنـــد قدردانـــی کـــرد.

انجام موفقیت آمیز طرح جدید سیستم کانترویت و ایستگاه مربوطه 
نوارنقاله های 02c05 و 02c05A واحد انباشت و برداشت

کارنامه فوالد مبارکه به شعار سال مزین شد

 خـبــــــــــــــــــر      

گر مبنای شعار سال بر تولید و رفع موانع پیرامون  ا
آن استوار باشد، فوالد مبارکه با حفظ رویه موفق 
خود در سال »جهش تولید«، سال جدید را 
با رکوردهای پی درپی در زمینه های مختلف 
آغاز کرده است تا از این طریق بتواند ضمن 
حفظ موقعیت منحصربه فرد خود در منطقه و 
جهان، گام بلندی در زمینه عمل به شعار سال 

۱۴00 بردارد

       منبع : ماهنامه اخبار فلزات
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 آبیاری تمام فضای سبز 

 فوالد مبارکه با روش قطره ای

 انجام می شود

مدیر مدیریت شهری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
اهمیت محیط زیست برای این شرکت گفت: در حال حاضر 
تقریبا آبیاری همه بخش های فوالد مبارکه با روش قطره ای 
انجام شده و آب موردنیاز نیز از محل پساب تصفیه شده 

شهری و صنعتی تأمین می شود.
سید محمدجواد مجیدی، مدیر مدیریت شهری شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: شرکت فوالد 
مبارکه که یکی از بزرگ ترین شرکت های تولیدی در کشور و شرکتی 
پیشرو در صنعت فوالد محسوب می شود، از ابتدای تأسیس خود 
با درک اهمیت محیط زیست، این حوزه را در کنار رسالت اصلی 
خود، یعنی تولید فوالد، مورد توجه قرار داد. این حوزه چنان 
کرم )ص( طی حدیثی، شکستن  حائز اهمیت است که پیامبر ا

شاخه ای از درخت را برابر با شکستن بال فرشتگان دانسته اند.
وی افزود: این اهتمام محیط زیست برای فوالد مبارکه باعث 
شده است تا این شرکت در ادوار مختلف به عنوان یک صنعت 
کنون یکی از ویژگی های فوالد مبارکه در این  سبز مطرح شود. ا
حوزه، برخورداری از فضای سبز گسترده با 1۴50 هکتار مساحت 
و قدمتی نزدیک به 30 سال است که از این فضا به خوبی حفاظت 

و حراست می شود.
مدیر مدیریت شهری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت 
فضای سبز در محیط های صنعتی گفت: وجود فضای سبز در 
این محیط ها کارکردهای مختلفی دارد که از این میان می توان 
کی، جلوگیری از  به جذب گردوغبار و آالینده های جوی و خا
کسید کربن اتمسفر، بادشکن  ک، جذب دی ا آالینده های خا
و جلوگیری از اثرات زیان بار باد و طوفان و همچنین تأثیر بر 
کوسیستم انسانی، کارکردهای زیباشناختی و تلطیف روحیه  ا

کارکنان اشاره کرد.
کرد: یکی از حوزه های زیرمجموعه  مجیدی خاطرنشان 
محیط زیست، حوزه مهم آب است که در شرایط جوی امروز 
کشور بیش ازپیش موردتوجه قرار گرفته است. در همین راستا 
شرکت فوالد مبارکه با بهره مندی از سیستم آبیاری قطره ای و 
استفاده از پساب شهری و صنعتی مناسب برای آبیاری فضای 
سبز خود، گام مهمی در حفظ فضای سبز گسترده خود بدون 
نیاز به آب تازه قابل توجه برداشته است. بنابراین می توان گفت 
ح است، شرکت  که آب به عنوان یک سرمایه ملی مطر ازآنجا
فوالد مبارکه تقریبا همه فضای سبز خود را به صورت قطره ای 

آبیاری می کند.
وی ادامه داد: در حوزه آبیاری فضای سبز شاخصی به نام 
هیدرومدول وجود دارد که مقدار آبی را شامل می شود که برای 
آبیاری مساحت مشخصی از زمین )با ویژگی های مشخص و...(  
استفاده می شود. میزان استاندارد این شاخص برای فوالد 
مبارکه 0.5 لیتر بر ثانیه بر هکتار است؛ درحالی که میزان مصرف 

این شرکت در این حوزه تقریبا 0.3 لیتر بر ثانیه بر هکتار است.
مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: همچنین 
تحقیقات گسترده ای در این شرکت به منظور شناسایی گیاهان 
کی و جوی فوالد مبارکه انجام شده  کم آب سازگار  با شرایط خا
است که در نتیجه آن پوشش گیاهی منطقه با این گیاهان 
جایگزین شده است. به عالوه باید توجه داشت که آب موردنیاز 
برای آبیاری فضای سبز فوالد مبارکه از محل آب های تصفیه شده 
و پساب این شرکت تأمین می شود. مجموع این موارد به وضوح 
نشان دهنده اهمیت بحث محیط زیست برای شرکت بزرگ 

فوالد مبارکه است.
وی افزود: واحد فضای سبز شرکت فوالد مبارکه از ابتدای سال 
کنون اقدامات بسیاری را برنامه ریزی و اجرا کرده که در  جاری تا

ادامه به بخشی از مهم ترین این فعالیت ها اشاره می شود:
1-   بازکاشت باغچه های موجود در سطح سایت به میزان 10800 

مترمربع؛
۲-   تولید حدود ۲00 هزار گلدان گل فصل، گونه هایی از قبیل 

)زوفا، مغربی، کوکب، پریوش، اطلسی و...(؛
3-  انجام عملیات تغذیه درختان و درختچه ها به روش حفر 

گوده با کوددامی حدود ۶0 هزار اصله؛
کاری و برای ترمیم  ۴-    انجام عملیات کاشت درخت به صورت وا

جنگل حدود ۴000 اصله؛
5- انجام عملیات شست وشو، سم پاشی و محلول پاشی 

درختان حدود 1۴3300 اصله؛
۶-   انجام عملیات جمع آوری و حمل خزان های قابل اشتعال 

درختان کاج حدود ۶0 هکتار؛
7-   انجام عملیات دفع علف های هرز سطح جنگل و باغچه های 

شرکت به میزان 78 هکتار.

 اطالع رسانی اقدامات محیط زیستی شرکت فوالد مبارکهافتتاح آزمایشگاه آنالیز دستگاهی در سازمان زمین شناسی

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و 
گفت: شرکت فوالد مبارکه در مسیر توسعه  آب اتاق بازرگانی ایران 
و حفظ محیط زیست اقدامات قابل توجهی انجام داده است و 
کاهش مصرف آب مثل بازچرخانی و  باید اقدامات این شرکت در 
تصفیه پساب ۹ شهرستان مجاور این شرکت بیش از پیش به جامعه 
اطالع رسانی شود.

کتشافات  معدنی  به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و ا
کتشافات  کشور، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی سازمان زمین شناسی و ا
معدنی کشور با حضور علیرضا شهیدی معاون وزیر صمت و رئیس این 
سازمان افتتاح شد.سال گذشته ۱۰ هزار نمونه مواد معدنی در کل 
آزمایشگاه های سازمان زمین شناسی کشور آنالیز شد و امید است با 
تجهیزات آزمایشگاهی جدید در هر ماه آنالیز یک هزار نمونه میسر شود.

احمدرضــا معظــم، رئیــس اجــرای پروژه هــای خطــوط تولیــد مجتمــع فــوالد 
ســبا از انجــام موفقیت آمیــز تعویــض ترولــی جرثقیــل ۳۱0 تنــی فوالدســازی این 

مجتمــع خبــر داد.
وی افــزود: یکــی از اقدامــات موردنیــاز جهت بهینه ســازی و افزایــش ظرفیت تولید مجتمــع فوالد 
ســبا، تعویــض ترولــی جرثقیل هــای فوالدســازی بــود، بــه همیــن منظــور به دلیــل وجــود تــرک در 

ســازه ترولــی جرثقیــل 310 تــن فوالدســازی، تعویــض آن اجــرا شــد.
معظم یادآور شــد: با توجه به محدودیت زمان و وزن ترولی کــه حدود 115 تن اســت، برنامه ریزی 

و آماده ســازی  جهــت تعویــض ترولی هــا به صــورت یکپارچــه صــورت گرفــت. بــه همیــن منظــور از 
یــک عــدد جرثقیــل بــا ظرفیــت 1۲00 تــن اســتفاده و در 17 خردادمــاه دمونتــاژ ترولــی جرثقیــل 310 

تــن فوالدســازی ســبا اجــرا شــد و در نهایــت 18 خردادمــاه نصــب آن با موفقیــت صــورت گرفت.
وی در پایــان ایــن موفقیــت را حاصــل تــالش و مشــارکت همــکاران واحدهــای فوالدســازی، 
جرثقیل هــا، بازرســی فنــی، ایمنــی و آتش نشــانی، نظــارت پــروژه، تکنولــوژی و اجــرای پروژه هــای 
مجتمــع فــوالد ســبا و همچنیــن شــرکت صفــا فــوالد و  حمایت هــای مدیریتــی دانســت و از همــه 

آنــان تشــکر و قدردانــی کــرد.

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر            

انجام موفقیت آمیز تعویض ترولی جرثقیل 310 تنی مجتمع فوالد سبا

 مدیر مدیریت شهری شرکت فوالد مبارکه
 به مناسبت هفته محیط زیست در گفت وگو با ایراسین:

مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل فوالد مبارکه:

که با توجه به  بررسی ها نشان می دهد 
اهمیت و اثرگذاری رضایت و اشتیاق شغلی 
سازمان ها،  عملکرد  بهبود  در  کارکنان 
برترین سازمان های دنیا اهمیت زیادی 
برای بهبود مجموعه مؤلفه های مرتبط با آن قائل هستند. 
این اهمیت در جنبه های مختلفی قابل تعریف است و دامنه 
اثر آن بسیار گسترده است. به همین دلیل شرکت های 
مشاوره مدیریت برتر دنیا به صورت مستمر در حال  توسعه 
مدل هایی برای ارزیابی و بهبود جنبه های مختلف این 

موضوع هستند.
بهزاد کمال پور مدیر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل فوالد 
گفت وگو با خبرنگار خبرنامه فوالد در خصوص  مبارکه در 
چگونگی سنجش و اجرای این پروژه در واحد تحقیقات 
نیروی انسانی بیان داشت: شرکت مشاوره مدیریت هی گروپ 
)Hay Group( یکی از بهترین ها در این زمینه است، که مدلی 
را برای ارزیابی و بهبود دیدگاه کارکنان در حوزه های مختلف 
رضایت و اشتیاق شغلی ارائه می دهد. از جمله نقاط قوت این 
مدل جامعیت موارد مورد بررسی و نیز شباهت زیاد جامعه 
آماری که نظرسنجی در آن انجام می گیرد با کشور ما است. 
همچنین بررسی های انجام شده توسط این شرکت ارتباط 
بین شاخص های ارزیابی شده را با نتایج کلیدی کسب وکار 

به صورت روشن نشان می دهد )شکل 1(.
در این راستا، شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز به صورت ساالنه 
و با الگوبرداری از شرکت مشاوره مدیریت هی گروپ نظرسنجی 
در این زمینه را به انجام می رساند. مشارکت باالی کارکنان 
در این فرایند یکی از نقاط قوت شرکت در این زمینه است که 
ج نهادن به این نظرات ارزشمند،  با هدف بهبود مستمر و ار
به صورت مستمر تالش می گردد با بهبودهای انجام شده در 
این فرایند زمینه اثربخشی آن افزایش یابد. در همین راستا و 
در جهت اخذ کامل تر نظرات کارکنان از امسال بررسی عمیق تر 
دیدگاه ها و ددیگاه های کارکنان در خصوص راهکارهای بهبود 
رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان، استفاده از شیوه های جدیدی 
نظیر انجام مصاحبه، گروه های کانونی و... در دستور کار قرار 

گرفته است.
وی با بیان اینکه این فرایند با حمایت مدیریت ارشد سازمان 
و مدیران محترم واحدها در برخی از نواحی تولیدی شرکت 
ازجمله فوالدسازی و ریخته گری مداوم شروع شده است 
افزود: همچنین در جهت اطمینان از حرکت در مسیر درست، 

با الگوبرداری از برترین تجربیات جهانی در بین شرکت های 
تولیدی فوالدی و غیرفوالدی و نیز برترین شرکت های مشاوره 
مدیریت، تالش شده است از اقدامات تعریف شده این منابع 

نیز الگوبرداری شود. 
کمال پور در پایان اذعان داشت: تالش می شود ضمن پیگیری 

مؤثر اقدامات بهبود تعریف شده، در خصوص اطالع رسانی 

وضعیت پیشرفت آن ها نیز به همکاران اطالع رسانی مناسب 
صورت پذیرد. هدف نهایی این پروژه ها در شرکت ارتقای 
روزافزون شرکت فوالد مبارکه در راستای تبدیل شدن به بهترین 
محیط برای زندگی کاری کارکنان است. فرایند بررسی و پیگیری 

اقدامات بهبود در نمودار شماره 1 مشخص شده است.

برنامه ارتقای رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان فوالد مبارکه

 بهزاد کمال پور
 مدیر سازماندهی و طبقه بندی 

مشاغل فوالد مبارکه

  شکل ۱. مدل مفهومی ارتباط مؤلفه های اشتیاق شغلی شرکت هی گروپ و نتایج کسب وکار

  نمودار ۱. فرایند ارزیابی و تعریف اقدامات بهبود حاصل نظرسنجی رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان شرکت

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز به صورت 
ساالنه و با الگوبرداری از شرکت مشاوره 
مدیریت هی گروپ نظرسنجی در این 
زمینه را به انجام می رساند. مشارکت باالی 
کارکنان در این فرایند یکی از نقاط قوت 

شرکت در این زمینه است
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پیام تبریک مدیرعامل 
هلدینگ توکافوالد به مناسبت 
سی و سومین سالگرد تأسیس 

این شرکت سرمایه گذاری

 گشت VIP از نورد سرد
 شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

سهام داران گران قدر و همکاران ارزش آفرین شرکت 
سرمایه گذاری توکافوالد )سهامی عام(

با عرض سالم و تحیات
هفدهم خردادماه سال 1۴00 شمسی، سی و سومین سالروز 

تأسیس شرکت سرمایه گذاری توکافوالد را گرامی می داریم.
کنون دستاوردهای بزرگی در  گذشته تا در طول سال های 
مسیر پیشرفت و توسعه هلدینگ لجستیکی توکافوالد به 
گذشت، که  سالی  در  بین  این  در  است.  آمده   دست 
 با عزم راسخ همکاران و در راستای استراتژی جدید توکافوالد 
برمبنای شاخص افزایش سود عملیاتی، باالترین رقم سود 
عملیاتی در طول دوران حیات هلدینگ توکافوالد حاصل 
گردید؛ همچنین ثبت مرحله اول افزایش سرمایه مصوب شرکت 
از مبلغ ۲۶00 میلیارد ریال به ۴030 میلیارد ریال در این سال 
رقم خورد؛ تمدید گواهینامه )ایزو ۹001: ۲015( و مهم تر از همه 
شروع طرح های توسعه امیدآفرین در شرکت های گروه از قبیل 
ح  ح کوره دوار در شرکت فرآورده های نسوز آذر، طر احداث طر
تولید آجر کربن منیزیتی در شرکت صنایع نسوز توکا، تولید رزین و 
رنگ های صنعتی در شرکت توکارنگ، طرح نوسازی تجهیزات و 
توسعه فعالیت های شرکت میرکو در منطقه مهم هرمزگان، طرح 
تولید کنسانتره آهن در شرکت راهبران فوالد، طرح نوسازی خط 
معدن آهک و توسعه معادن زیرزمینی شهید نیلچیان در شرکت 
ح های توسعه ناوگان ریلی اعم از خرید  استقالل سپاهان و طر
گن های جدید و به ویژه خرید لکوموتیو در شرکت توکاریل  انواع وا
و شرکت های زیرمجموعه توکاریل و سایر طرح های توسعه در 
دست اقدام در دیگر شرکت های گروه های چهارگانه هلدینگ 
توکافوالد، پیگیری و اجرایی شده است که نویدبخش آینده 
به مراتب بهتری از نظر ارزش آفرینی و تقویت امکانات جهت ارائه 
خدمات کیفی تر به ذی نفعان و جلب رضایت بیشتر کارفرمایان و 

سهام داران توکافوالد خواهد بود.
رجای واثق دارم در سال های آتی نیز با تالش و کوشش مضاعف 
و با همدلی بیشتر همکاران، مسیر تعالی و دست یابی به اهداف 
چشم انداز هلدینگ توکافوالد در افق 1۴0۴ و کسب جایگاه برتر در 
میان ۲0 شرکت برتر هلدینگ های سرمایه گذاری پذیرفته شده 
نزد سازمان بورس و اوراق بهادار محقق گردیده و توکافوالد 
نقش مؤثری را در مسیر توسعه اقتصادی میهن عزیزمان ایفا 

خواهد نمود.
محترم  اعضای  طرف  از  نمایندگی  به  این جانب  پایان  در 
هیئت مدیره، فرارسیدن 17 خردادماه، سالروز تأسیس هلدینگ 
توکافوالد را به حضور یکایک اعضای خانواده بزرگ گروه توکافوالد، 
اعم ازهمکاران ارزش آفرین و سهام داران ارجمند، به ویژه 
سهام دارعمده )شرکت معظم فوالد مبارکه( که همواره نقش 
حمایتی بی بدلیلی برای این شرکت داشته است صمیمانه 
تبریک و شادباش عرض نموده و ضمن قدردانی و سپاس از 
آن ها، از درگاه خداوند متعال سعادت، کامیابی و سالمتی همه 
عزیزان، و اعتالی روزافزون و موفقیت مستمر هلدینگ توکافوالد 

را مسئلت می نمایم.
 عبدالرضا جمالی
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

بازار قراضه ترکیه در ثبات نسبی افت قیمت میلگرد در چین  

در بازار واردات قراضه ترکیه قیمت ها نسبتا در ثبات اند و آخرین 
متوسط قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ با یک دالر رشد روزانه ۵۰۱ 
دالر در هر تن سی اف آر ثبت شده است. معامالتی برای قراضه حوزه 
دریای بالتیک حمل اواخر جوالی در این قیمت شنیده شده است.  
کدتر شده بود، چون کارخانه  پیش از این معامله، بازار قراضه ترکیه را
کاردمیر قیمت میلگرد و مفتول خود را به شدت پایین آورد.

اخیرا  بازار میلگرد چین با ابهام بیشتری مواجه شده و فعالیت بازار 
کاهش تولید  کمتر شده و نگرانی ها در مورد محدودیت های بیشتِر 
در شهرهای مختلف و اعمال تعرفه بر صادرات، بازار را با چالش 
کرده است. آخرین قیمت میلگرد در بازار داخلی 77۰ تا  روبه رو 
که حدود ۱۲ دالر در  کارخانه ثبت شده  77۵ دالر در هر تن درب 
هر تن افت داشته است.

 گـــــــروه فوالد مبارکه        

اقدامات مؤثر شرکت فوالد تاراز درراستای حفظ محیط زیست

 صدور پروانه اکتشاف به مساحت 37 کیلومترمربع 
در استان اصفهان  به نام شرکت فلزتدارک

یست در شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری رعایت استانداردهای محیط ز

یکت سازی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری پیشرفت 93 درصدی پروژه بر

تاراز، این شرکت در راستای حفظ  وابط عمومی فوالد  گزارش ر به 
محیط زیست اقدامات مؤثری انجام داده است، به طوری که از بدو تأسیس، 
کلیه پسماندهای حاصل از تصفیه فاضالب و کروم حاصل از فرایند تولید 
کز مورد تأیید سازمان محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری با رعایت  خود را به مرا

کلیه استانداردهای حمل و بارگیری تحویل داده است.
بنابر این گزارش، علی رغم قیمت کمتر کروم ۶ ظرفیتی به عنوان پوشش محافظ نهایی ورق 
ک و محصوالت  گالوانیزه، به دلیل مشکالت عدیده زیست محیطی و  ایجاد آلودگی برای آب وخا
کشاورزی و همچنین مسمومیت برای انسان، شرکت فوالد تاراز با تحمل هزینه های زیاد و 
 سختی تأمین در شرایط تحریم، با استفاده از ظرفیت های داخلی کشور،  برای استفاده از کروم

 3 ظرفیتی با کمترین خاصیت مسمومیت زایی و جایگزینی آن  با کروم ۶ ظرفیتی اقدام 
نموده است.

شایان ذکر است در شرکت فوالد تاراز عالوه بر فعالیت های مستمر در زمینه توسعه فضای سبز، 
کلیه مراحل مدیریت پسماند شهری با دقت زیادی انجام شده و با صرف هزینه های سنگین 

کز مخصوص می شود. این پسماندها و مواد قابل استفادۀ مجدد،  تفکیک و تحویل مرا
گفتنی است مدیریت شرکت فوالد تاراز و واحد HSE این مجموعه در سال 13۹۹ به دلیل 
رعایت کلیه موازین زیست محیطی و فرهنگ سازی مؤثر در زمینه حفظ محیط زیست، موفق 
به دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه از سازمان محیط زیست استان چهارمحال و 

بختیاری شده است.

مدیرعامل شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه اصفهان خبر داد:

محمدحسین قورچانی، مدیرعامل شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه، از عزم 
کتشاف ذخایر سنگ آهن در نقاط مختلف کشور خبر داد  جدی این شرکت در ا
کتشاف  و گفت: این شرکت در نظر دارد سرمایه گذاری قابل توجهی در زمینه ا

ذخایر معدنی سنگ آهن انجام دهد.
وی افزود: شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه در راستای تأمین پایدار، حضور در زنجیره تأمین صنعت 
فوالد کشور و در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« اقدام به برنامه ریزی جدی جهت 

کتشاف ذخایر سنگ آهن در نقاط مختلف کشور نموده است. ا

مدیرعامل شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه تصریح کرد: در همین راستا شرکت فلزتدارک ضمن 
شرکت در آزادسازی محدوده های معدنی استان اصفهان، موفق به در اختیار گرفتن یک 
محدوده امیدبخش آهنی به مساحت حدودا 37 کیلومترمربع در شمال استان اصفهان 

شده است.
قورچانی افزود: پس از استعالم از سازمان های مرتبط، مانند منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی 
کتشاف این محدوده موجب  اتمی، پروانه این محدوده به نام شرکت فلزتدارک صادر شد و قطعا ا

اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم زیادی خواهد شد.

سرپرست واحد منابع انسانی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری هم زمان با هفته محیط زیست که با شعار روز جهانی محیط زیست 
»احیای زمین، افزایش بهره وری برای توسعه پایدار« نام گذاری شده بود از 

اقدامات مؤثر این شرکت در راستای حفظ و رعایت استاندارهای محیط زیست خبر داد.
به گزارش روابط عمومی  شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری ،مصطفی فالحی افزود: 
ک و کمک به محیط زیست منطقه، با ایجاد  این شرکت همواره در راستای حفظ و صیانت از هوای پا
فضای سبز و کاشت چندین هزار اصله درخت در فضای صنعتی شرکت، به کاهش آالینده های 

محیطی و اثرات مخرب آن بر محیط زیست کمک شایانی کرده است.

وی در ادامه با اشاره به دیگر اقدامات این شرکت در حفظ محیط زیست، یادآور شد: تجهیزات 
مورداستفاده در خط تولید، به صورت منظم پایش شده و از منظر تولید آالینده های زیست محیطی 
مرتب کنترل می گردد. ضمن اینکه کلیه پارامترهای آالینده هوا توسط واحد ایمنی و محیط زیست 
شرکت کنترل و اندازه گیری می گردد و در صورت مغایرت با استانداردهای مربوطه، اقدامات 

اصالحی به عمل می آید.
کید کرد: این شرکت با اعتقاد  سرپرست واحد منابع انسانی شرکت فوالد سفیددشت در پایان تأ
ک، همواره تمام تالش وهمت خود را در حفظ محیط زیست و  به ایده صنعت سبز و تولید فوالد پا

نگهداری آن به کار خواهد بست.

 مدیر توسعه و تکنولوژی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری از پیشرفت ۹۳ درصدی پروژه ساخت واحد 
بریکت سازی ناحیه آهن سازی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی  شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری ،جمشید علی بابایی افزود: به منظور افزایش بهره وری و 
مدیریت بهینه ضایعات حاصل از تولید و در راستای حفظ محیط زیست در واحد احیا مستقیم فوالد سفیددشت، احداث خط تولید 

بریکت سرد از تیرماه سال ۹8 در دستور کار واحد عملیات این شرکت قرار گرفت.
وی تصریح کرد: واحد بریکت سازی فوالد سفیددشت پس از راه اندازی قادر به تولید 1۲ تن بر ساعت بریکت سرد از نرمه آهن اسفنجی خواهد بود که این 

ک کوره قوس به کار می رود. محصول به عنوان خورا
مدیر توسعه و تکنولوژی شرکت فوالد سفیددشت خاطرنشان کرد: علی رغم وجود موانع در پیشبرد پروژه بریکت سازی از قبیل شیوع بیماری کرونا و 
مشکالت تأمین تجهیزات و قطعات به دلیل تحریم های وضع شده بر صنعت فوالد، با همت و تالش کارکنان این واحد پیشرفت ۹3 درصدی حاصل 

گردیده است.
وی در پایان با اعالم خبر تکمیل پروژه بریکت سازی تا پایان شهریورماه ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری و با راه اندازی واحد فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم، تکمیل زنجیره تولید فوالد در شرکت فوالد سفیددشت تا حد مطلوبی محقق خواهد گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، گشت 
vip مجموعه نورد سرد با هدف جاری سازی نظام آراستگی 
محیط کار )5S( و تلفیق فرایندهای حوزه HSE در ساختارها و 

فعالیت های سازمان با حضور متولیان امر برگزار شد.
بنابر این گزارش، در این گشت موارد آراستگی محیط کار، 
ایمنی برق، ایمنی تردد تریلرها و چیدمان محصوالت، مورد 
گرفت و در نهایت موارد عدم انطباق  پایش و بازدید قرار 

مشخص و مهلت رفع آن ها تعیین شد.

در راستای نظام آراستگی محیط کار صورت گرفت:
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روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

گهی آ

موضوع

راهبری و نگهداری و تعمیرات و بهره برداری از ایستگاه گاز فوالد مبارکه

بارگیری، حمل و تخلیه اسلب های داغ شرکت فوالد مبارکه

تعمیر و بازسازی چوک های کاری ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه

ایاب و ذهاب کارکنان شرکت فوالد مبارکه توسط اتوبوس، مینی بوس و خودروهای سواری و وانت

تعمیر و بازسازی کوپلینگ های کارگاه غلتک نورد گرم شرکت فوالد مبارکه

ید 66 هزار تن پودر بنتونیت موردنیاز واحد گندله سازی فوالد مبارکه خر

تأمین چوب تخته هفت الیه و چهار تراش داخلی و روسی

یاچه در انواع مختلف صید و فروش ماهیان در

انجام عملیات اجرایی )بازسازی، بهینه سازی و تعمیرات( تأسیسات و تجهیزات برق و ابزار دقیق شرکت فوالد مبارکه

مشاوره و پیمانکاری در زمینه انجام مراحل مختلف عملیات اکتشاف ذخایر معدنی شامل شناسایی، پی جوئی، اکتشاف عمومی 

و اکتشاف تفصیلی )به غیر از حفر گمانه های اکتشافی(

فروش اقالم ضایعاتی

تأمین گلوله آسیاب قطر 30 و 40 میلی متر موردنیاز

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 0 /03 /2 1

1 4 0 0 /03 /2 3

1 4 0 0 /03 /2 3

1 4 0 0 /03 /28

1 4 0 0 /03 /2 9

1 4 0 0 /03 /2 9

1 4 0 0 /03 /3 1

1 4 0 0 /03 /3 1

1 4 0 0 /03 /3 1

1 4 0 0 /03 /3 1

1 4 0 0 /04 /06

1 4 0 0 /06 /3 1

یت مرتبط مدیر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید مواد اولیه خر

ید مواد مصرفی خر

فروش اقالم مازاد

ید قراردادهای خر

ید برنامه ریزی و پشتیبانی خر

فروش اقالم مازاد

ید مواد مصرفی خر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان آ

نوع فراخوان

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

مناقصه

مناقصه

مناقصه

شناسایی

مزایده

مناقصه

شناسایی

مزایده

شناسایی

ه ر شــما

48 52 602 4

48 52 6 7 3 4

48 5 1 3 706

48 52 3 93 1

48 5 06 7 3 9

48 52 3 9 82

-

1 4 0 04 0 0 0 59

48 53 1 2 7 2

-

1 4 0 04 0 0 06 0

-

یف د ر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

بورس و سهام

خـبــــــــــــــــــر            

در ادامه مطلب شماره قبل به معرفی برخی از انواع 
نمودارها می پردازیم.

۱- نمودار خطی )Line Chart(: از به هم پیوستن قیمت بسته 
شدن یک سهم در روزهای متوالی تشکیل می شود.

ضعف: جزئیات کمتری از احساسات بازار را نمایش می دهد، 
مثال کمترین و بیشترین قیمت را نشان نمی دهد.

 2 - نمودار میله ای )Bar chart(: نشان دهنده چهار قیمت 
close & open & high & low  است.

 

Candel stick(: نشان دهنده چهار  ۳- نمودار شمع )
قیمت close &open&high&low به صورت گرافیکی است.

یم بیاموز

انواع نمودار

کسین خوزستان گفت:  امین آسیابان، سرپرست شرکت فوالدا
طرح کارسنجی باید به صورت دقیق ظرفیت تکنولوژیکی شرکت 
کسین را در راستای تحقق اهداف استراتژیک و بهره وری  فوالد ا
نیروی انسانی مشخص کند و مباحث ساختار سازمانی و اعمال 
تغییر باید به گونه ای باشد که مأموریت های جدید تولید و 
طرح های توسعه، سبد محصوالت و ارتباطات بین المللی جهت 
صادرات محصول مشخص شوند.

اهم اقدامات محیط زیستی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه هم زمان 
با روز جهانی محیط زیست مهم ترین اقدامات این 

شرکت در این حوزه را برشمرد.
بهنام کاویانی با بیان اینکه حفاظت و نگهداری از سرمایه های 
هستی از جمله محیط زیست از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 
گاهی و استفاده از روش ها و  است گفت: در راستای ارتقای سطح آ
تکنولوژی های نوین در بهبود حفاظت از محیط زیست، 15 خرداد 
روز جهانی محیط زیست معرفی شده است و این مورد نیز دلیل بر 
اهمیت حفظ محیط زیست است که بر این اساس امسال روز جهانی 
محیط زیست با عنوان »توسعه پایدار کلید بازیابی محیط زیست« 

نام گذاری شده است.
وی افزود: در شرکت فوالد مبارکه اصفهان نیز جهت بهبود و ارتقای 
حفاظت از محیط زیست، اقدامات گسترده ای صورت گرفته است 

که بخشی از این فعالیت ها به شرح ذیل ارائه می گردد:
سیستم مکانیزه شارژ کنسانتره در واحد کامیون ریز؛

دستاورد پروژه: شارژ کنسانتره در ناحیه کامیون ریز و جلوگیری از 
انتشار غبار کنسانتره و آلودگی هوا.

ساخت ۲ مخزن بزرگ ریزدانه آهک در ناحیه آهن سازی و واحد 
آهک پزی؛

دستاوردهای پروژه: مدیریت ضایعات در ناحیه آهن سازی؛ 
جلوگیری از هدر رفت منابع و مواد اولیه؛ جلوگیری از انتشار غبار آهک 

در هوا و ایجاد آلودگی.
فروش و خارج کردن ضایعات ریزدانه آهک و جلوگیری از انتشار 

غبار آهک به هوا؛
کلیه ریزدانه های آهک  ج کردن  دستاورد پروژه: فروش و خار

ضایعاتی از شرکت و جلوگیری از انتشار آلودگی به هوا.
 نصب سیستم های پایش آنالین؛

نصب سیستم پایش آنالین بر روی دودکش های واحد نیروگاه بخار، 
واحد ورق رنگی، واحد ورق گالوانیزه، واحد گندله سازی و غبارگیرهای 

ناحیه فوالدسازی.

پروژه بازیافت حرارت از نیروگاه گازی جهت کاهش آالینده ها؛
دستاوردهای پروژه: کاهش مصرف گاز به میزان 1۲000 نرمال 
کسید کربن در  مترمکعب در ساعت؛ حذف انتشار 180 هزار تن دی ا

سال؛ کاهش انتشار آالینده های NOx و CO به هوا.
ایجاد شبکه انتقال پساب شهری به فوالد مبارکه؛

دستاورد پروژه: لوله کشی فاضالب برای شهرهای اطراف و جلوگیری 
از ورود پساب این شهرها به رودخانه و تولید آلودگی.

ناحیه  رنگ آمیزی  و  بالست  سند  سالن های  ساخت 
فوالدسازی و ناحیه تعمیرگاه مرکزی؛

دستاورد پروژه: کنترل انتشار غبار عملیات سند بالست و رنگ آمیزی.
سامانه پایش آنالین پارامترهای پساب؛

دستاورد پروژه: اندازه گیری آنالین پارامترهای پساب صنعتی.
ساخت و نصب غبارگیر بر روی بافر بین واحد احیا مستقیم ۲؛

دستاورد پروژه: کنترل کامل انتشار غبار از خط انتقال گندله به 
واحد احیا مستقیم ۲.

تأثیر مثبت عرضه کاالها در بورس کاال بر سهام شرکت ها

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
که شرکت ها بتوانند محصوالت خود را در  گفت: به هر میزان 
شرایطی آزادتر و به دور از مداخالت قیمتی به فروش برسانند، در 
میزان بازدهی شرکت های مدنظر تأثیرگذار خواهد بود و بازدهی 
باالتر برای هر شرکت به معنای تأثیر مثبت بر روند قیمت سهام آن 
شرکت است.

 بهنام کاویانی
رئیس محیط زیست شرکت 

فوالد مبارکه

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

بهره مندی از محصوالت فرهنگی 

درخصوص مدیریت مصرف 

بهینه آب
به اطالع می رساند پیرو درخواست دفتر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آبفای استان اصفهان، همکاران محترم 
می توانند به منظور بهره مندی از محصوالت فرهنگی در زمینه 
 مدیریت مصرف بهینه آب به پورتال این شرکت به آدرس

 www.abfaesfaha.ir مراجعه کنند.

اطالعیه
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فوالدهای خوش تراش دارای کیفیت سطحی مناسب 
پس از ماشین کاری و همچنین سرعت تولید باال و 
هزینه های پایین ماشین کاری هستند )شکل ۱(و یکی 

از مهم ترین فوالدهای کاربردی در صنعت شناخته می شوند. 
با توجه به نیاز کشور به تولید ورق های فوالدی خوش تراش و هم چنین 
پدید آمدن مشکالتی در واردات آن، تولید آن می تواند به صورت کالف، 
امری حیاتی به شمار آید. وجود عناصری نظیر گوگرد، فسفر و سرب در این 
نوع از فوالدها باعث بهبود قابلیت ماشین کاری، براده برداری و کیفیت 
سطحی این فوالدها پس از ماشین کاری می شود. در این نوع از فوالدها که 
با عنوان فوالدهای نیمه کشته شناخته می شوند، عالوه بر حضور عناصر 
کسیژن  کسیژن نیز امری اجتناب ناپذیر است. وجود عناصر ا فوق، وجود ا
و گوگرد در این فوالد باعث بروز مشکالتی در حین فرایند تولید چه در بخش 
ریخته گری پیوسته و چه در بخش نورد گرم می شود. یکی از این مشکالت 
بروز پدیده پارگی شمش در حین فرایند ریخته گری پیوسته است که باعث 
تحمیل هزینه های فراوان نظیر حادثه برای نیروی کار، از دست دادن زمان 
تولید، کاهش نرخ تولید و حتی تخریب اساسی تجهیزات می شود. یکی از 
عواملی که باعث بروز این مشکالت و کاهش خواص نهایی این نوع فوالدها 
می شود، تشکیل رسوبات سولفید آهن در مرزدانه ها در حین فرایند تولید 
است که زمان زیادی در حین تولید به صورت یک فاز مذاب باقی می ماند. 
به منظور کاهش این گونه رسوبات، عنصر منگنز به فوالد اضافه شده تا با 
تشکیل سولفید منگنز که دارای نقطه ذوب باالتری است، بتواند نقشی 
کلیدی در حل این مشکل داشته باشد. شایان ذکر است به طورکلی از 
مهم ترین عوامل بروز مشکل پارگی شمش و هم چنین بروز مشکالت در 

حین نورد گرم، تشکیل فازهای ثانویه با نقطه ذوب پایین است که باعث 
کاهش استحکام و حتی نازک شدن ضخامت پوسته فوالدی شکل گرفته در 
فرایند ریخته گری پیوسته می شود. تأخیر در فرایند انجماد و هم چنین عدم 
یکنواختی فیزیکی در ضخامت پوستۀ جامدشده ناشی از تالطم بیش ازحد 
مذاب در قالب می تواند از عوامل دیگر پارگی شمش باشد )شکل۲(. 
چسبیدن پوسته فوالدی به سطح قالب به دلیل کیفیت نامرغوب پودر 
قالب استفاده شده می تواند باعث بروز پارگی شمش نیز شود. فوق گداز 
باال و هم چنین وجود سرب در الیه نازک شکل گرفته می تواند باعث ایجاد 
مانع در خروج حرارت و نهایتا پارگی شمش شود. حبس شدن ناخالصی ها 
و تشکیل ترک های انجمادی در الیۀ  نازک فوالدی در فرایند ریخته گری 
پیوسته می تواند از عوامل دیگر شکل گیری پدیده پارگی شمش باشد. 
کتیلیتی فوالد حین نورد گرم از عوامل دیگری است که می تواند باعث بروز  دا
مشکل در فرایند تولید فوالد خوش تراش شود. ساختار غیرهمگن ریختگی 
که دارای نواقص سطحی و زیرسطحی زیادی است، می تواند باعث کاهش 
شکل پذیری فوالد در حین نورد گرم شود. یکی از عوامل دیگر که توجه 
محققان بسیاری را به خود جلب کرده است، نوع و مورفولوژی سولفیدهای 
منگنز و هم چنین توزیع یکنواخت آن ها در طول اسلب در حین فرایند 
نورد گرم است. به عبارت دیگر وجود گوگرد و رسوبات سولفیدی به منظور 
داشتن خواص مناسب ماشین کاری امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین 
بهینه سازی رسوبات سولفیدی و اعمال روش های مختلف به منظور اصالح 
این رسوبات می تواند امری مفید و حیاتی قلمداد شود. برخی از محققان 
تالش هایی برای معرفی جایگزین هایی برای سرب نظیر تلریوم و بیسموت 
انجام داده اند تا احتمال بروز پارگی شمش و خطرات زیست محیطی ناشی 

از حضور سرب در فوالد را کاهش دهند. عنصر دیگر که نقشی تعیین کننده 
در این فوالدها دارد عنصر سیلیکون است که حتی می تواند با تشکیل 
رسوبات سیلیکات منگنز که دارای نقطه ذوب باال و دانسیته باال هستند 
از تشکیل یک پوسته جامدشده با استحکام کم جلوگیری کند؛ اما اضافه 
کسید آهن و سرباره شود  کردن فروسیلیکون می تواند باعث کاهش تشکیل ا
و نهایتًاسیالیت مذاب را افزایش داده و تأثیر منفی در پارگی شمش داشته 
باشد. بررسی و تعیین پارامترهای قابل اندازه گیری نظیر دما، نیروهای 
کی، نرخ خروج مذاب، ارتعاشات و سطح نویز اعمالی نیز می تواند در  اصطکا

کاهش بروز مشکالت در حین فرایند تولید تأثیرگذار باشد.

در قسمت اول این مقاله با عیب کویل بریک در 
ورق های فوالدی و مراحل ایجاد آن آشنا شدیم 
و در ادامه در قسمت دوم به تشریح مواردی 
همچون پدیده نقطه تسلیم تیز در فوالد، ارتباط عرض ورق و عیب 
کویل بریک و اقدامات پیشنهادی برای حذف کویل بریک آشنا 

خواهیم شد.
پدیده نقطه تسلیم تیز در فوالد

طبق نظریه کاترل و بیبلی، پدیده نقطه تسلیم تیز به دلیل آزاد شدن 
نابه جایی های قفل شده توسط جو نابه جایی به وجود می آید و با 
افزایش میزان کربن تا ppm ۶0 ضریب k در معادله هال پچ افزایش 
б خواهد داشت. در یک  چشمگیری بدون اضافه شدن 
فوالد IF میزان k در رابطه هال پچ حدود Mpa.µm1/2 100 است. با 
افزایش کربن تا 60ppm مقدار k تا حدود MPa.µm1/2 600 افزایش 
پیدا می کند. علت افزایش شدید در ضریب k در معادله هال پچ مربوط 
به جدایش اتم های کربن در مرزدانه است. افزایش میزان پرلیت در 
فوالدهای دوفازی فریت -پرلیتی موجب افرایش هم زمان استحکام 
تسلیم باالیی و پایینی و کاهش YPE می شود. بنابراین می توان نتیجه 
گرفت که افزایش کربن بیشتر از 60ppm باعث افزایش نسبت پرلیت 
در ریزساختار و کاهش YPE می شود. با افزایش درصد کربن و عناصر 
پرلیت زا در فوالدهای فریت پرلیتی، YPE کاهش می یابد؛ بنابراین 
پهنای خطوط کویل بریک کم می شود. به عبارتی خطوط کویل بریک 
ریزتر، ولی تعداد آن ها افزایش می یابد. در عمل نیز در فوالدهای 
گروه چهار فوالد مبارکه که کربن باالتری نسبت به سایر گروه ها دارد، 

کویل بریک کمتری دیده می شود.
ارتباط ضخامت ورق و عیب کویل بریک:

با افزایش ضخامت ورق فوالدی، با ثابت در نظر گرفتن آنالیز با توجه 
به کاهش میزان کار گرم در نورد، توزیع رسوبات کاهش و اندازه دانه 
افزایش می یابد که باعث کاهش بیشتر در تنش تسلیم باالیی نسبت 
 Spike Height به تنش تسلیم پایینی، شکل شماره ۴، و بالطبع کاهش
می شود. با کاهش Spike Height میزان کویل بریک کاهش می یابد. 
ارتباط ضخامت ورق و Spike Height در شکل شماره 5 نشان داده 

شده است.
ارتباط عرض ورق و عیب کویل بریک

با افزایش عرض ورق، اختالف سرعت سرد شدن در عرض ورق بعد از 
کالف پیچی بیشتر می گردد که منجر به تغییر میزان رسوبات AlN در 
عرض ورق می شود. در لبه ها با توجه به سرعت خنک شدن بیشتر، 
میزان AlN کمتری نسبت به مرکز ورق رسوب می کند؛ بنابراین در 
لبه ها میزان نیتروژن آزاد بیشتر و بالطبع Spike height و کویل بریک 
بیشتر خواهیم داشت. با افزایش عرض ورق احتمال ایجاد کویل بریک 
بیشتر می شود. نمودار دما-زمان رسوب گزاری AlN به صورت شکل 

شماره ۶ است.
اقدامات پیشنهادی برای حذف کویل بریک:

1-اصالح آنالیز گرید فوالدی در صورت امکان پذیر بودن با توجه به 
استاندارد و الزامات مشتری

حذف نقطه تسلیم تیز در فوالد به وسیله ترکیب شیمیایی با سه روش 
زیر انجام می شود:

Al,Si,B نیتریدساز ها مانند•
Mo کاربیدسازها مانند  •

Cr,V,Nb,Ti کربونیتریدسازها مانند  •
۲-استفاده از غلتک آنتی کویل بریک هنگام باز کردن کالف

غلتک آنتی کویل بریک باعث ایجاد خمیدگی پیوسته در هنگام باز 
کردن کالف می شود. هر چه تغییر انحنای ورق از حالت مفصلی خارج 
و به صورت پیوسته در المان های کوچک تر انجام شود، خطوط 

کویل بریک ضعیف تر می شود و به سمت محو شدن پیش می رود.
3-کنترل ناهمواری های ابعادی یا به عبارتی کرون ورق با کنترل 

پارامترهای فرایندی در نورد گرم
اختالف نیرو در دو طرف قفسه های نوردی باعث می شود قسمت های 
ورق به صورت یکنواخت نورد نشوند و همین امر باعث اختالف اندازه 
دانه در عرض ورق می شود. نقاطی از عرض ورق که ریزدانه تر باشد 
Spike Height باالتر و درنتیجه حساسیت به کویل بریک بیشتری 
خواهد داشت؛ بنابراین موقع باز شدن کالف باعث بروز کویل بریک در 
یک طرف کالف می شود. اختالف پروفایل در عرض ورق نباید بیشتر 

از 0.05 میلی متر باشد.
۴-اختالف تنش در دو طرف کویل در عرض ورق

Misalignment در حد چند میلی متر در کویلر یا بریدل ها باعث عیب 
کویل بریک می شود.

5-سرد کردن کالف ها قبل از کار در اسیدشویی تا دمای محیط
 افزایش دما باعث افزایش YPE و افزایش کویل بریک می شود. تأثیر دما 

بر YPE در شکل شماره 7 نشان داده شده است.

چالش های پیش رو در تولید فوالدهای خوش تراش

عیب کویل بریک در ورق های فوالدی )قسمت دوم(

شکل 7 تأثیر دما بر YPE شکل 6 نمودار دما-زمان رسوب گزاری AlN شکل 5 ارتباط بین Spike height و ضخامت ورق شکل ۴ تغییرات Yield باالیی و پایینی نسبت به اندازه دانه

شکل ۱-کیفیت سطحی فوالد خوش تراش

شکل 2- شماتیک شکل گیری پدیده پارگی شمش در حین فرایند ریخته گری پیوسته

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر
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       تهیه و گردآوری: متالورژی و روش های تولید

       تهیه و گرد آوری : واحد تحقیق و توسعه

چرخه رانکین و تمدید فناوری های ORC در صنعت فوالد کسید روی ایرانی با خلوص باالی ۹۵ درصد  تولید نانو پودر ا

تغییرات حرارتی ترمودینامیکی در چرخه ای به نام چرخه رانکین 
کل  تغییر می کند و این سیستم وابسته به آب حدود ۸۵ درصد از 
تولید برق را ایجاد می کند. چرخه رانکین آلی دارای همان اصل 
چرخه رانکین است، اما ORC به یک ژنراتور توربو بستگی دارد و 
گرما را به انرژی مکانیکی و انرژی الکتریکی تبدیل  سرانجام انرژی 
می کند.

کسید  یک شرکت فناور ایرانی در زمینه نانو موفق به تولید نانو پودر ا
روی با خلوص باالی ۹۵ درصد شده است که می توان از آن در صنایع 
کسید روی ترکیبی زیست سازگار و ایمن است  مختلف استفاده کرد. نانو ا
و می تواند در پزشکی کاربردهای وسیعی داشته باشد و به علت خاصیت 
جذب امواج ماورای بنفش، به طور وسیعی در ترکیبات بهداشتی و 
آرایشی استفاده می شود.

 تجربه های دانشی برتر

 موضوع تجربه: تدوین کتابچه راهنمای »مدیریت ادعا«
 صاحب تجربه: محمدرضا صالحی

 واحد: برنامه ریزی و کنترل پروژه

 لطفا خودتان را به طور خالصه معرفی کنید.
محمدرضا صالحی هستم، رئیس واحد برنامه ریزی و کنترل 
پـروژه، دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد مهندسـی صنایـع-
سیسـتم ها و مـدرک بین المللـی مدیریـت پـروژه حرفـه ای 
)PMP( از سـازمان PMI و مـدت 10 سـال اسـت کـه در فـوالد 

مبارکـه مشـغول بـه کار هسـتم.
چگونه موضوع تجربه به ذهن شما رسید؟

همان طور کـه می دانید، یکـی از وظایف این واحـد، همکاری 
در پاسـخ گویی به ادعاهای پیمانکاران است و با توجه به این 
موضوع و همچنین بی ثباتی شرایط محیطی پروژه ها، بخش 
زیـادی از زمـان کارکنـان معاونـت توسـعه بـه تصمیم گیـری 
در خصـوص رد یـا تأییـد ایـن ادعاهـا و چالش هـای مرتبـط 
اختصـاص می یابـد. بنابرایـن به منظـور ارتقـای سـطح دانش 
کارکنـان مجموعـه و همچنیـن جمع بنـدی روش هـا، قوانیـن 
و مقـررات موجـود در ایـن حـوزه نیـاز بـه تهیـه یـک کتابچـه 

راهنمـای »مدیریـت ادعـا« احسـاس می شـد.
دنبـال  تجربـه  اجـرای  از  را  اهدافـی  چـه   

می کردید؟
آشـنایی با انـواع ادعاهـای احتمالی پیمانـکاران، مفـاد قانون 
مدنـی و آییـن دادرسـی مدنـی، فرمول هـا و بخشـنامه های 
گاهـی کارکنـان سـازمان از تبعـات  سـازمان برنامـه و بودجـه و آ
قانونـی و قـراردادی مرتبـط بـا نحـوه تعامـالت ایشـان بـا 
کتابچـه  پیمانـکاران از جملـه اهـداف اصلـی تدویـن ایـن 

راهنماسـت.
 بـا چـه چالش هـا یـا دشـواری هایی در رونـد 

تجربه روبه رو بودید؟
که ادعا یک مسئله حقوقی، فنی، قراردادی و مدیریتی  ازآنجا
گونـی دارد و همچنیـن تعـدد قوانیـن و  گونا اسـت و ابعـاد 
بخش نامه های سـازمان برنامه در این خصوص باعث ایجاد 
دشواری در احصای کلیه جوانب در این زمینه می شد، لذا بر 
آن شدیم تا با بررسی استانداردها و منابع موجود، »مدیریت 
ادعـا« را در قالـب فرایندهـای مـدون و بـا لحـاظ نمـود مباحث 

قانونـی مرتبـط ارائـه دهیم.
چـه اقداماتـی در راسـتای حـل مسـائل انجـام 

دادید؟
به منظـور حـل ایـن مسـئله، ابتـدا منابـع موجـود و قوانیـن 
مرتبط در این زمینه مطالعه شد و سپس با انجام مصاحبه با 
برخی از خبـرگان در این خصـوص، چکیده مطالـب به صورت 

یـک کتابچـه تهیـه و ارائه شـده اسـت.
چـه بهبودهایـی پـس از اجرایـی شـدن تجربـه 

حاصل شد؟
گاهی به منظور  بزرگ ترین بهبـود از دیـدگاه این جانب ایجـاد آ
ادعاهـای  بـه  کـه منجـر  اسـت  اقداماتـی  انجـام  از  پرهیـز 
پیمانـکاران در آینـده خواهـد شـد، گفتنـی اسـت در حـوزه 

مدیریـت ادعـا همـواره پیشـگیری بهتـر از درمـان اسـت.
فرصت های بهبـود نظام هـای سـازمان، مانند 
سیسـتم پیشـنهادها و سیسـتم تجربـه و مدیریـت 
دانـش چیسـت؟ ارزیابـی شـما چگونـه اسـت و چـه 

پیشنهادهایی دارید؟
نظام هـای مدیریـت دانـش و پیشـنهادها در حـال حاضـر در 
 )Home Page( بخش های متفاوتـی از صفحه اصلـی سـازمان
ارائـه می شـوند کـه ایـن امـر باعـث تعـدد نظام هـا و عمـال عـدم 
مراجعه کارکنان به آن ها می گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود 
در سیستم جدید نظام پیشـنهادها یک سـربرگ جدید برای 

ثبـت دانـش ایجاد گـردد.

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

با افزایش عرض ورق، اختالف سرعت سرد 
شدن در عرض ورق بعد از کالف پیچی بیشتر 
می گردد که منجر به تغییر میزان رسوبات AlN در 
عرض ورق می شود. در لبه ها با توجه به سرعت 
خنک شدن بیشتر، میزان AlN کمتری نسبت به 

مرکز ورق رسوب می کند

برخی از محققان تالش هایی برای معرفی 
جایگزین هایی برای سرب نظیر تلریوم و 
بیسموت انجام داده اند تا احتمال بروز 
پارگی شمش و خطرات زیست محیطی 
ناشی از حضور سرب در فوالد را کاهش 

دهند

     تهیه و گردآوری: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی
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شاید عجیب به نظر برسد، اما کودکانی که 
بقیه بچه ها را به هر بهانه ای کتک می زنند، 
اغلب به خاطر ترس های اجتماعی چنین 
عکس العملی نشان می دهند، مثل ترس از پذیرفته نشدن در 
جمع. این امر در واقع ریشه در تجربه کودکان در اوایل زندگی 
دارد. حتی ممکن است متوجه این اتفاق نشده باشید و یا 
خوِد کودک علت این نگرانی را به شما بروز ندهد. پس هر وقت 
احساس تنش کند، رفتار پرخاشگرانه از خود نشان می دهد 
و به جای اینکه گریه کند و یا بگوید که احساس امنیت ندارد و 
کمک می خواهد، بقیه بچه ها به خصوص آن هایی که از نظر 
جثه و توانایی جسمی ضعیف ترند، مورد حمله قرار می دهد.

کثر ما وقتی در چنین موقعیتی قرار می گیریم و فرزندمان با  ا
صحبت و نصیحت، دست از کتک زدن بقیه برنمی دارد، دچار 
ناامیدی می شویم. حتی تا مرز عصبانیت و اقدام تنبیهی هم پیش 
می رویم، اما تنبیه کودک جلوی رفتار ناشایست کودک را نمی گیرد 
و فقط ترس کودک را افزایش می دهد و احتمال ضربه روحی کودک 
را در آینده بیشتر می کند. در متن پیِش رو درباره متوقف کردن این 

رفتار کودک صحبت می کنیم.
شروع ماجرا را پیش بینی کنید

کنید. ممکن است  در صورت امکان از بروز دعوا جلوگیری 
زمان شروع خشونت از سوی فرزندتان را پیش بینی نکنید، اما 
گر کودک شما اغلب در موقعیت های خاصی این کار را انجام  ا
می دهد، باز هم می توانید جلوی آن را بگیرید. بهترین پیشگیری 

همدلی با کودک با هدف جلوگیری از شروع دعواست. همدلی 
شامل بازی با کودک و یا ایجاد برنامه های روزمره برای خلق 
حس امنیت و دفع نگرانی در او می شود. وقتی فرزندتان را از 
لحاظ عاطفی حمایت کنید و درباره عواقب کتک زدن بچه ها، 
دوری دوستان از او و تنهایی سخن بگویید، احتمال وقوع چنین 
اتفاقی را به تعویق انداخته اید. تا زمانی که به کودک در زمینه 
کنترل احساساتش کمک نکنید، بی شک به کتک زدن بقیه 
ادامه خواهد داد. او را از شرایط دور کنید تا به او فرصتی برای گریه 
یا حتی خندیدن از روی شیطنت بدهید. هر دو به او کمک می کند 

تا نگرانی خود را تخلیه کند.
اقدام عملی

حال چگونه از ضربه زدن فرزندمان به دیگران جلوگیری کنیم؟ 
نزدیک کودک بمانید تا احساس کند با شما ارتباط بیشتری دارد. 
پس هر اتفاقی در حین بازی بیفتد، حس می کند که بدون کتک 
زدن بچه ها هم از پس آن برمی آید. همچنین بهتر می توانید روحیه 
گر متوجه تنش شدید جسمی بین او و دوستش  او را کنترل کنید. ا
شدید، نزدیک شوید. برای جلوگیری از خشونت بیشتر بین او و 
کودک دیگر قرار بگیرید و تمام! با این روش، دیگر کسی مجروح 
گر به شما ضربه ای وارد کرد، نفس عمیق بکشید و  نمی شود. ا
کنون به دلسوزی من  به خود یادآوری کنید که او نگران است و ا
احتیاج دارد. ُتن صدایتان را پایین بیاورید و خودتان را کنترل 
گر به کسی آسیب زد، آن کودک را در آغوش بگیرید و آرامش  کنید. ا
دهید. چون به شما یک دقیقه فرصت می دهد تا قبل از تعامل 

با فرزند خودتان آرام شوید. وقتی کودک آسیب دیده آرام شد، 
بازوی خود را به دور کودک خود بگیرید و آن ها را کنار هم بنشانید و 
بگویید: »من خیلی متأسفم که فرزندم شما را کتک زد. او ناراحت 
بود و فراموش کرد این فقط یک بازی است. حاال بروید و آرام به 

بازی ادامه دهید.«
سرزنش نکنید

شما می توانید با اشاره به تأثیر ضربه زدن به کودک دیگر، در او 
احساس همدلی ایجاد کنید: »اوه! ببین دوستت آسیب دیده! 
گر فرزندتان بر اساس  گر کسی را بزنی، صدمه می بیند«. اما ا ا
حرف شما احساس کند که آدم بدی است، فقط نتیجه معکوس 
خواهد داد: »ببین چه کار کردی؟ تو بچه بدی هستی. از دستت 
خسته شدم. هر جا می رویم فقط باید به خاطر کارهای تو خجالت 
بکشم«. سخنرانی درباره کارهای اشتباه فقط او را می ترساند 
و در حالت دفاعی قرار می دهد و لجبازتر می کند. ماجرا را از دید 
فرزندتان ببینید. او فقط یک بچه است که به راحتی در این 
دنیای بزرگ غرق می شود. کودک تمام ترس و تجربه گذشته 
خود در قبال ارتباط گیری با دوستانش را جمع کرده و چون در 
شرایط جدید نمی تواند اضطراب خود را مدیریت کند، با کتک 
زدن همبازی هایش آن را بروز می دهد. شاید هنوز شیوه صحیح 
نگه داشتن دوستانش را فرانگرفته و تصور می کند که با قلدربازی 
گر همه این ها را به یاد بیاورید، احساس  می تواند برنده باشد. ا
همدردی بیشتری با او خواهید داشت. در شماره بعد، بیشتر 

دراین باره صحبت خواهیم کرد.

فرشید شیبه، همکار بازنشسته
از مسئولین تقاضامندیم فرایند  واریز مبلغ کمک هزینه سفر  

را تسریع نمایند.
۹۳6***۱۳۴7

اسماعیل عبادی، سهام دار فوالد مبارکه
لطفا در خصوص افزایش سرمایه و سهام جایزه فوالد مبارکه، 
اطالع رسانی نمایید که چه موقع به پرتفوی سهام داران 

اضافه می شود.
۹۳7***6۱۴۳

ناصر سلطانی، شاغل در برنامه ریزی و قطعات 
یدکی و محمد آقاخانی مشهدی، شاغل در کنترل 

فرایند نگهداری و تعمیرات
با توجه به محدودیت آوردن کیف توسط کارکنان در شرکت 
و اینکه ظاهرا این مورد هیچ تأثیری در شیوع کرونا ندارد و 
کارکنان لوازم شخصی و مورد استفاده خود را در کیسه های 
پالستیک حمل می کنند، لطفا تمهیداتی از سوی مسئولین 

در این خصوص اندیشیده شود.
۹۱۳***۸۳۹0
۹۱۳***۱۹۱۴

محمد شیشه فروش، همکار بازنشسته
موفقیت های کارکنان فوالد مبارکه، خصوصا در بحث تولید 

را تبریک می گویم و برای آنان سعادت و سالمتی خواهانم .
۹۱۳***2۵۳۱
و  انباشت  واحد  در  شاغل  توکلی نژاد،  مهدی 

برداشت
لطفا مسئولین باتوجه به تورم امسال نسبت به سال قبل، 

درخصوص افزایش تسهیالت کارکنان تجدیدنظر فرمایند.
۹۱۳***7۳2۱

گذشته، محسن باوی  با نهایت تأسف در هفته 
شاغل در تعمیرگاه مرکزی، محمود باوی شاغل در 
آهن سازی و حمید دهقانی شاغل در نیروگاه در غم 
درگذشت پدر، علیرضا صادقیان شاغل در نورد سرد 
در غم درگذشت مادر و سید احمد قریشی شاغل 
در نورد سرد و محمد احمدی شاغل در خدمات 

عمومی در غم درگذشت برادر به سوگ نشستند.
همچنین همکاران بازنشسته شادروانان جهانگیر 
نادرپور، علی میرزا سلحشوری، جالل محمدی و 
حافظ باوی به علت بیماری دار فانی را وداع گفتند و 

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

می نماییم.

 اجتمـــــا             عـــــــی

فوالد من

ابراز همدردی

10

 پنهان کردن نگرانی
 در پشت کتک زدن همبازی ها

هوشیاری حسی در کودکان در انتخاب بازی کودکان هوشیار باشید

کثر بچه ها بدون مشکل یا با کمی مشکل یاد می گیرند که از  ا
حس هایشان استفاده کنند و انواع مختلف انگیزش ها را با هم تلفیق 
کنند. از حس چشایی تا شامه و از هوشیاری بساوایی تا جنبشی 
و شنیداری تا بینایی. جنین در حال رشد با تعداد زیادی از این 
محرک ها مواجه می شود و این امر در دوران نوزادی و در طول زندگی 
ادامه می یابد.

که ضمن  کودک محسوب می شود  کارکردها و نیازهای  بازی یکی از 
کودک، او را برای ورود به زندگی واقعی آماده می سازد،  کردن  سرگرم 
که باید موردتوجه  اما انتخاب اسباب بازی مناسب موضوعی است 
کودک جای اسباب بازی را  گیرد، زیرا هیچ چیز برای  خانواده ها قرار 
که مسئولیت پذیر باشد و  کردن می آموزد  نمی گیرد.کودک با بازی 
راه هایی برای بیان افکار و احساسات خود می یابد.

شادروان حافظ باوی

شادروان جالل محمدی

شادروان علی میرزا سلحشوری

شادروان جهانگیر نادرپور

رفتارهای شایع در کودکان

 گردآوری: آموزش و توسعه منابع انسانی

 عشق، محبت و گذشت

 در خانواده

 گردآوری: آموزش و توسعه منابع انسانی

رفتارهای همراه  و  بروز عواطف  با  عشق 
با صمیمیت، اشتیاق و تعهد نشان داده 
محافظت،  نزدیکی،  مراقبت،  می شود. 
جاذبه، محبت و اعتماد نیز از دیگر مؤلفه های 
ابراز عشق است و طیف وسیعی از احساسات مثبت همچون 
شادی، هیجان، رضایت از زندگی و سرخوشی را به همراه دارد 
و از سوی دیگر می تواند منجر به بروز احساسات منفی مانند 

حسادت و استرس نیز شود.
افرادی که در خانواده های سرشار از عشق زندگی می کنند از 
کاهش احتمال بیماری های قلبی و دیابت، افزایش عادت های 
سالم در زندگی، افزایش طول عمر و کاهش سطح استرس و 
گی های  افسردگی بهره خواهند برد. با این اوصاف، چرا از ویژ
مثبت ابراز عشق و محبت استفاده نکنیم؟ در متن پیِش رو درباره 
اهمیت ابراز عشق در خانواده صحبت می کنیم و در شماره های 
ح  بعدی، جزئیات بیشتری درباره شیوه عملی ابراز   آن مطر

خواهیم کرد.
پیوستگی، مراقبت، صمیمیت

خانواده هایی را سراغ داریم که فرزندان و همسرشان را فقط 
یک بار در سال، یعنی در زمان سال تحویل می بوسند و در آغوش 
می گیرند. نوع و کیفیت ابراز عشق و محبت به پیشینه خانوادگی و 
گر والدین از ابتدا  کتسابی در خانواده بستگی دارد. ا شیوه آموزش ا

به یکدیگر و فرزندان محبت کنند و آن را عملی سازند و به زبان 
بیاورند، کودکان و نوجوانان نیز همین رویه را در زندگی آینده خود 
پیش خواهند گرفت. در واقع، نحوه ابراز و تجربه عشق نیز تحت 
تأثیر تصورات شخصی ما از عشق است. »پیوستگی«، »مراقبت« 
و »صمیمیت« از ویژگی های اصلی عشق هستند. »پیوستگی« 
به معنی نیاز به حضور در کنار همسر و فرزندان و تمایل به تماس 
و تأیید جسمی همسر، »مراقبت« به معنای درک ارزش شادی و 
توجه به نیازهای اعضای خانواده به اندازه خواسته های خودمان 
ک گذاشتن افکار، احساسات و  و »صمیمیت« یعنی به اشترا

خواسته ها با یکدیگر است.
چگونه عشق را تمرین کنیم

رابطه ای  هر  ندارد.  وجود  عشق  تمرین  برای  راهی  هیچ 
منحصربه فرد است و هر شخص به سبک خود ابراز عشق و 
محبت می کند؛ اما می توانید با استفاده از روش های زیر، عشق 

خود را به شخص موردعالقه تان نشان دهید:
- منعطف باشید و زودرنج نباشید؛

- حاضر به بخشش باشید؛
- تمام تالش خود را انجام دهید و وقتی اشتباه می کنید، 

عذرخواه باشید؛
- به او بگویید که برایتان مهم است؛

- به صحبت های او گوش دهید؛

- وقت گذرانی با او را در اولویت قرار دهید؛
- رفتارهای مهربانانه و محبت آمیز داشته باشید؛

- خصوصیات خوب او را بشناسید و تصدیق کنید؛
- محبت خود را علنا نشان دهید؛

- عشق بی قیدوشرط نشان دهید.
گر عشق نباشد... ا

عاشق شدن افراد معموال با عشق رمانتیک شروع می شود و این 
نوع از عشق با احساس یکی بودن و صمیمیت ارتباط دارد. به مرور 
زن و مرد در مسیر تکامل عشق به یکدیگر متعهد می شوند. برای 
اینکه پدر و مادر بتوانند خانواده ای سالم را پرورش دهند، پیش از 
هر چیز باید برای رابطه با یکدیگر ارزش قائل باشند. در یک ارتباط 
سالم، زن و مرد نه تنها با هم ارتباط عاطفی صمیمانه ای دارند، 
بلکه به یکدیگر وفادارند و برای رابطه جنسی نیز اهمیت قائل 
هستند. نادیده گرفتن هر یک از این عوامل می تواند منجر به 
ایجاد شکاف و فاصله در ارتباط زن و مرد شود و در بسیاری از موارد 
طالق عاطفی به وجود آید. فرزندانی که والدین این چنینی دارند 
مسلما در پیدا کردن الگوی مناسب برای عشق ورزی به یکدیگر 
و ابراز عشق به جنس مخالف در آینده با مشکل مواجه خواهند 
کنون در زمینه  شد. با نگاه اجمالی به مطالب باال درمی یابید که ا
ابراز عشق و محبت در خانواده، در چه وضعیتی قرار دارید. در 

شماره بعد، همین موارد را تشریح خواهیم کرد.

نوع و کیفیت ابراز عشق و محبت به پیشینه خانوادگی و 
گر والدین  کتسابی در خانواده بستگی دارد. ا شیوه آموزش ا
از ابتدا به یکدیگر و فرزندان محبت کنند و آن را عملی سازند 
و به زبان بیاورند، کودکان و نوجوانان نیز همین رویه را در 

زندگی آینده خود پیش خواهند گرفت

اهمیت ابراز عشق در خانه
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اطالعیه ورزش

 تورنمنت بالروس
 حکم بازی های تدارکاتی را دارد

هاجر دباغی هافبک تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه 
سپاهان که در تورنمنت سه جانبه تیم ملی در بالروس به 
سر می برد، اظهار کرد: پس از انتخابات فدراسیون و وقفه ای 
دوساله، اردوهای تیم ملی تشکیل شد و تا جایی که امکان 
که حکم  داشت به آمادگی الزم رسیدیم. این تورنمنت 
بازی های تدارکاتی دارد، کمک زیادی به روند آماده سازی 
تیم خواهد کرد. کادر فنی خوبی داریم و  پس از هر تمرین 

نسبت به تمرین قبل بهتر شده ایم. 

 ورزش             

تمدید قرارداد سرمربی تیم دوچرخه سواری فوالد مبارکه سپاهان  دعوت ۱۰ بازیکن سپاهان به اردوی تیم ملی هندبال بانوان 

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، مهران اسماعیلی 
سرمربی تیم دوچرخه سواری این باشگاه پس از گفت وگو با محمدرضا 
کت قرارداد خود را برای هفتمین سال پیاپی با فوالد مبارکه سپاهان  سا
تمدید کرد. اسماعیلی دارای مدرک داوری درجه یک ملی و مربیگری 
سطح یک فدراسیون جهانی دوچرخه سواری است و از سال ۱۳۹۳ 
کنون هدایت تیم دوچرخه سواری فوالد مبارکه سپاهان و در مقاطعی  تا
مربیگری تیم ملی دوچرخه سواری را بر عهده داشته است.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، اولین اردوی 
آماده سازی تیم ملی هندبال بزرگساالن بانوان ایران جهت شرکت در 
رقابت های آسیایی و انتخابی مسابقات جهانی در قالب دو گروه از روز 
بیستم خردادماه سال ۱۴۰۰ در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد. 
فاطمه خلیلی، الناز قاسمی، نوریه عباسی، پریناز قربانی، صبا محمدزاده، 
فاطمه برات پور، راضیه جانبازی، مهشاد طاهری، حدیث نوروزی و نیوشا 
مرادی ملی پوشان فوالد مبارکه سپاهان در این اردو هستند.

بسیاری از کسانی که قصد شروع تمرینات ورزشی را دارند، پس 
گاهی از چگونگی تمرین در فواصل  از شروع ورزش، به علت نداشتن آ
مختلف باعث آسیب به قسمت های مختلف بدنشان می شوند. 
باید بدانید فعالیت های ورزشی حتی پیاده روی ساده نیز ممکن است 
باعث آسیب دیدگی شما شود. اما شما می توانید با رعایت رشته ای 

از اقدامات احتیاطی این خطر را کاهش دهید.
این موارد ازجمله شایع ترین آسیب های ورزشی هستند: کشیدگی 
عضالنی یا رگ به رگ شدگی؛ رگ به رگ شدگی قوزک پا؛ آسیب دیدگی 
شانه؛ آسیب دیدگی ساق پا و زانودرد؛ التهاب تاندون ها؛ رگ به رگ شدگی 

یا دررفتگی مچ دست.
اقداماتی برای پیشگیری از آسیب های ورزشی

انجام اقدامات ساده ای می تواند به شما کمک کند تا در حین ورزش 
گر مردی باالی ۴5  از آسیب ها در امان بمانید. نکته مهم  این است که ا
سال یا زنی باالی 55 سال هستید، پیش از شروع یک برنامه ورزشی 
برای چک آپ به نزد پزشکتان بروید تا اطمینان پیدا کنید که از سالمت 

بدنی الزم برخوردارید.
خودتان را گرم و سرد کنید:

هر فعالیت ورزشی باید با گرم کردن بدن شروع شود و با  سرد کردن بدن 
پایان یابد. گرم کردن به بدن شما کمک می کند تا برای ورزش آماده 
باشید. در حین گرم کردن ضربان قلبتان به تدریج افزایش می یابد و 

عضالت و مفاصلتان آماده فشار جلسه تمرین می شود.
سرد کردن بدن پس از فعالیت ورزشی نیز باعث می شود سرعت ضربان 
قلبتان به آرامی به حد عادی بازگردد. راه رفتن برای 5 تا 10 دقیقه پس از 

انجام ورزش ساده ترین شیوه برای سرد کردن بدن است.
حرکت های کششی انجام دهید:

پیش از شروع و پس از پایان ورزش حرکت های کششی انجام دهید. 
انجام این حرکات کششی باعث می شود انعطاف پذیری بدنی شما 
ک شدن عضالنی کاهش یابد. بهترین  افزایش یابد و خطر آسیب و دردنا
شیوه این است که حرکت های کششی را پس از گرم کردن و سرد کردن 

بدن انجام دهید.
به تدریج ورزش را شروع کنید:

هنگامی که یک برنامه معمول ورزشی را انجام می دهید یا یک برنامه 
تمرینی جدید را شروع می کنید، به آهستگی شروع کنید. بعد به تدریج 
شدت، مدت و تعداد حرکات را باال ببرید. به بدنتان بیش ازحد فشار 
نیاورید. با ادامه تمرین ها و با افزایش توانایی های بدنی خود می توانید 

شدت تمرین ها را افزایش دهید.

فعالیت های متنوع انجام دهید:
گونی بگنجانید. فقط بر روی یک گروه  در برنامه ورزشی تان حرکات گونا
عضالت متمرکز نشوید و بیش ازحد از آن ها کار نکشید. برای مثال، برای 
متنوع کردن برنامه ورزشی تان می توانید یک روز بدوید، روز بعدی وزنه 

بزنید و در روز سوم شنا یا دوچرخه سواری کنید.
نقاط آسیب پذیر بدنتان را بشناسید:

برنامه تمرینی تان را برحسب مشکالت بدنی که دارید تنظیم کنید. 
گر آرتروز زانو دارید، تمرین هایی را انتخاب کنید که برای  برای مثال ا
تقویت عضالت اطراف زانو مفید است، اما شدت حرکات نباید در 
حدی باشد که باعث افزایش درد زانویتان شود. باید با تمرین های 
سبک شروع کنید. جهت انجام بهتر تمرینات اختصاصی از مربی 

خود کمک بگیرید.
به بدنتان گوش فرا دهید:

ک شود. احساس  شدت تمرینات را به حدی نرسانید که بدنتان دردنا
درد ممکن است نشانه ای از آسیب دیدگی باشد. در چنین وضعیتی 

تمریناتتان را متوقف کنید و یک روز استراحت کنید.
آب بنوشید:

پیش از ورزش، در حین آن و پس از پایان آن مقدار زیادی آب بنوشید. 
برای اینکه بدانید چه مقدار باید آب بنوشید، با مربی خود در این زمینه 

مشورت کنید.
با مربی تان مشورت کنید:

پیش از شروع یک برنامه ورزشی روتین یا وزنه زدن با مربی ورزشی 
مشورت کنید. مربی می تواند به شما انجام دادن درست تمرینات را 
آموزش دهد. مربی همچنین به شما کمک خواهد کرد که یک برنامه 

ورزشی ایمن و واقع گرایانه برای خودتان تنظیم کنید.
از وسایل ورزشی مناسب استفاده کنید:

برای پیشگیری از آسیب دیدگی در حین ورزش باید از لباس، کفش و 
گر می خواهید بدوید، یک جفت  تجهیزات مناسب استفاده کنید. ا
کفش دوی خوب که اندازه پایتان باشد، بپوشید. همیشه یک حوله 

شخصی همراه داشته باشید.
به خودتان استراحت دهید:

یک تا دو روز در هفته را به استراحت اختصاص دهید. استراحت در این 
روزها امکان بازیابی توان بدنی را در فاصله تمرین هایتان برای شما فراهم 

می کند. استراحت به پیشگیری از آسیب دیدگی هم کمک می کند.

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 نمودن 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 ارسالی از سایر 
گزینه  همکاران نیز اظهار نظر فرمایید. برای این منظور از 
»نظرخواهی در خصوص تصاویر سایر همکاران« استفاده 

نمایید.

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

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 مرحله چهل و هفتم مسابقه عکس ورزش در منزل

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

 عادل اسدی قرارداد خود را با تیم هندبال
 فوالد مبارکه سپاهان تمدید کرد

تجلیل از دو دهه تالش مدیر ورزش قهرمانی 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، محمد 
دانشور قهرمان دوچرخه سواری آسیا، میرصمد پورسیدی ملقب به 
عقاب آسیا، رکاب زن تیم ملی جمهوری اسالمی ایران، مهدی ناطقی 
کاپیتان تیم دوچرخه سواری فوالد مبارکه سپاهان و  امیرحسین 
جمشیدیان، قهرمان 2۳ ساله دوچرخه سواری آسیا پس از انجام 
کت، مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان  کره با محمدرضا سا مذا

قراردادهای خود را با طالیی پوشان تمدید کردند.

محمد دانشور این رکاب زن ۲8 ساله رکورددار تمامی رشته های سرعت در 
کشور است، همچنین مدال طالی بازی های آسیایی ۲01۴، مدال طالی 
قهرمانی آسیا در سال های ۲01۶ و ۲017 و مدال برنز قهرمانی آسیا سال در 

۲018 را در کارنامه خود دارد.
پورسیدی افتخاراتی همچون پیراهن طالیی تور چین های لگ ۲013، 
پیراهن طالیی تور النکاوی ۲01۴، پیراهن طالیی تور ژاپن ۲01۴، پیراهن 
طالیی تور ژاپن ۲015، پیراهن طالیی تور ایران اذربایجان ۲015، پیراهن 

طالیی تور فوژو چین ۲015، پیراهن طالیی تور ایجن ۲01۴، پیراهن طالیی 
تور ایران اذربایجان ۲01۶، پیراهن طالیی تور تایوان ۲015 و... را در کارنامه 

پرافتخار خود دارد. 
ناطقی پانزده مدال طال، نقره و برنز از مسابقات رسمی قهرمانی آسیا، 
مدال نقره بازیهای آسیایی دوحه قطر در سال در ۲00۶ مقام 13 جوانان 
جهان در سال ۲005 وین اتریش، کسب عناوین متعدد تورهای بینالمللی 
و قهرمانی پیراهن طالیی دو دوره تور تفتان پیراهن امتیازی تور ایران، 

ک تایلند و حضور در 3 دوره بازیهای آسیایی  جاالجا مالزی، سینگکارا
۲00۶، ۲010، ۲01۴ را در کارنامه خود دارد.

جمشیدیان در رده جوانان مدال نقره تایم تریل جاده ۲01۶ ژاپن، مدال 
برنز اسکرچ پیست ۲01۶ ژاپن، مدال طال اسکرچ پیست ۲017 هند، مدال 
نقره اومنیوم پیست ۲017 هند و مدال برنز استقامت جاده ۲017 بحرین 
و در رده امید مدال برنز تایم تریل جاده سال ۲01۹ ازبکستان را به خود 

اختصاص داده است.

عادل اسدی بازیکن تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان، قرارداد 
خود را با طالیی پوشان تمدید کرد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، عادل اسدی 
بازیکن تیم هندبال باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با حضور در دفتر این 
کت مدیرعامل و مجتبی  کره با محمدرضا سا باشگاه پس از انجام مذا
لطفی رییس هیات مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان قرارداد خود را به 

مدت ۲ فصل دیگر با فوالد مبارکه سپاهان تمدید کرد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در حاشیه 
برگزاری جلسه کمیته اجرایی ورزش ایمیدرو که با حضور مجتبی لطفی 
رئیس هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و جمعی از مدیران 
ورزشی ایمیدرو در مشهد مقدس برگزار شد، از دو دهه تالش خالصانه و 
جهادگرانه جناب آقای مجتبی داوری مدیر ورزش قهرمانی باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان در راستای توسعه ورزش کارگری و ورزش قهرمانی در 

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تجلیل شد.

تمدید قرارداد قهرمانان دوچرخه سواری آسیا با فوالد مبارکه سپاهان

کنیم چگونه از آسیب دیدگی در ورزش جلوگیری 

اسامی برندگان مسابقه عکس ورزش در 
منزل )مرحله چهل و ششم(

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه، اسامی برندگان 
مرحله چهل و ششم این مسابقه به شرح زیر است.

رضا سبزعلی )۹7703۹(

احمد نوربخش )878۶8( 

سید محمد موسوی )81۶7۶( 

محمد رضا مرکزی )8۴153(  
برندگان مرحله چهل و ششم مسابقه عکس ورزش در منزل 
می توانند جهت دریافت جوایز خود، به ساختمان امور ورزش 
مراجعه کنند. همچنین مرحلۀ چهل و هفتم این مسابقه در 
جریان است. عالقه مندان می توانند طبق دستورالعملی که در 
همین صفحه آمده است، عالوه بر انجام تمرینات ورزشی، در 

مسابقه شرکت کنند.
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امام رضا  )علیه السالم(: 
او سه  اینکه در  کامل نمی کند، مگر  را  ایمانش  بنده ای حقیقت  هیچ 
خصلت باشد: دین شناسی، تدبر نیکو در زندگی، و شکیبایی در بالها 

)بحاراالنوار، ج 7۸، ص ۳۳۹، ح ۱(و مصیبت ها .

گر کارمند دولتی در وقت اداری به انجام اموری از قبیل تبلیغ برای نامزد دلخواه خود بپردازد،  سؤال: ا
جایز است؟

جــــــواب: در ساعات اداری باید طبق مقررات اداری به انجام وظایف محوله خود بپردازد و برای فعالیت های 
غیرمرتبط مطابق قوانین مرخصی بگیرد.

سؤال:آیا به پولی که بیمه تکمیلی پرداخت می کند، خمس تعلق می گیرد؟
گر هزینه درمانی را که پرداخت کرده اید از درآمد کسب شما بوده و پرداختی بیمه تا سر سال خمسی  پاســــــخ:ا
گر بیمه بعد از سال خمسی پرداخت کرد، باید فورا خمس آن را بپردازید. باقی بماند، متعلق خمس است و ا

گر هنگام تشهد آخر امام جماعت رکعت اول یا سوم مأموم باشد، آیا تجافی واجب است؟  ســـــؤال: ا
در حال تجافی چه ذکری باید بگوییم؟

جـــــواب:تجافی در تشهد آخر امام جماعت واجب نیست، بلکه مأموم می تواند برای رکعت بعد برخیزد و 
نماز را ادامه دهد، اما مستحب است در این حال به صورت تجافی بنشیند تا امام سالم نماز را بگوید، در 

این حال مستحب است فقط تشهد را بخواند.
سؤال: مخلوط شدن مسح سر با خیسی صورت چه حکمی دارد؟

گر آب وضوی دست با آب صورت  گر به صورت سرایت کند وضو باطل نمی شود. ا جـــــواب:آب مسح سر ا
مخلوط شود، صحت مسح با چنین رطوبتی که مختلط است، محل اشکال است و باید با قسمت هایی از 

دست که با آب صورت مخلوط نشده مسح نماید.
گر تحقیق کنیم و به شخص اصلح نرسیم  گر اصلح را نشناسیم وظیفه چیست؟ از طرفی ا سؤال:ا

می توانیم در انتخابات شرکت نکنیم؟
جـــــواب: در تشخیص فرد اصلح می توانید از کسانی که به لحاظ تعهد دینی و بصیرت انقالبی مورد 
اعتمادند، کمک بگیرید و در هر صورت شرکت در انتخابات نظام جمهوری اسالمی برای افراد واجد شرایط، 

یک وظیفه شرعی است.
سؤال: آیا هنگام قرائت سوره حمد در نماز باید قواعد تجوید رعایت شود؟

ج حروف و حرکات و سکنات آن است )به گونه ای که  ِک صحت قرائت، ادای درست مخار جواب: مال
عرب زبانان آن را ادای همان حرف بدانند( و رعایت محسنات تجویدی الزم نیست.

 سؤال: آیا در غسل، شستن ظاهر بدن کفایت می کند؟ آیا قرار دادن گوش گیر در گوش هنگام غسل، 
برای جلوگیری از نفوذ آب به گوش جایز است؟

گر بدنه گوش گیر  جواب:در غسل شستن داخل چشم و بینی و گوش و غیر این ها واجب نیست؛ بنابر این ا
کامال داخل گوش قرار می گیرد و قسمت پیدا و آشکار گوش را نمی پوشاند، اشکال ندارد.
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نویسنده :
سید مهدی شجاعی
ناشر: 
کتاب نیستان

سید مهدی شجاعی از آن نویسنده های پرکار 
بعد از انقالب است که اغلب آثارش با استقبال خوبی 
از سوی مخاطبان مواجه شده است؛ چه آن زمان که 
به سراغ داستان های مذهبی و تاریخی همچون 
زندگی اهل بیت )ع( رفت و از دل آن کتاب هایی چون 
»کشتی پهلوگرفته«، »آفتاب در حجاب«، »پدر، عشق 
و پسر« و »کرشمه خسروانی« بیرون آمد و چه زمانی که 
بر روی موضوعات معاصر دست گذاشت و آثاری چون 
»دموکراسی یا دموقراضه«، »غیرقابل چاپ« و »مرد 
رؤیاها« را تألیف کرد. هنر این نویسنده در پیاده کردن 
مفاهیم اسالمی و انسانی در قالب داستان است. 
موضوعی که می توان در رمان »طوفان دیگری در راه 

است« نیز مشاهده کرد. 
داستان این کتاب در ارتباط با زنی به نام »زینت« 
است که اصالت او به خانواده سادات برمی گردد و در 
مقطعی از زندگی به واسطه عدم حضور پدر در باالی 
سرش و دوری از خانواده، به بیراهه کشیده می شود 
و به عنوان یک خواننده و رقاص در مجالس متعلق به 
گهان در یکی  دربار پهلوی حضور پیدا می کند، ولی نا
از این برنامه ها اتفاقی برای او می افتد که به طور کامل 
مسیر زندگی او را تغییر می دهد.       این کتاب چندین 
شخصیت دیگر نیز دارد که یکی پسری به نام »کمال« 
است و دیگری پدرش که »حاج امین« نام دارد. کمال 
شخصیت به شدت معصوم این داستان است که 
به واسطه همین صداقت، مورد لطف خدا قرار می گیرد 
و پدرش شخصیتی مخالف اوست که در طول داستان 

درگیر اتفاقات مختلفی می شود.
برای فهمیدن  شاید خواندن همین چند خط 
سیر کلی داستان این کتاب کافی باشد، ولی این 
تنها بخشی از ماجرای پرپیچ وخم و جذاب این 

کتاب است. داستانی که مخاطب را وادار می کند 
تا یک نفس تمام 3۹۶ صفحه این کتاب را بخواند.           
»طوفان دیگری در راه است« فقط یک رمان نیست، 
کتاب آموزش اخالق نیز  بلکه می توان آن را یک 
دانست. سیدمهدی شجاعی که عالقه زیادی به 
بیان مفاهیم اخالقی در قالب داستانی دارد، در این 
کتاب نیز از این عالقه خود، کمال استفاده را برده است 
و قصه ای را روایت می کند که در آن یک زن رقاصه، 
به واسطه توبه و بازگشت به درگاه خداوند به مراتبی از 

ایمان می رسد که باطن افراد را می خواند.  
از  یکی  سرنوشت  زدن  پیوند  از  نویسنده  ابتکار 
شهید  زندگی  به  داستان  اصلی  شخصیت های 
مصطفی چمران و گریز کوتاه او برای معرفی فشرده 
شخصیت چمران، داستان را خواندنی تر کرده است. 
البته این تنها اشاره تاریخی نویسنده نیست. بلکه 
نویسنده به واسطه روایت زندگی شخصیت هایش، 
از دو دوره مهم در تاریخ ایران سخن می گوید و با 
پرداختن به بخش هایی از فساد دربار پهلوی، 
داستان را تا پیروزی انقالب و سپس آغاز جنگ و 
سال های بعد از آن پیش می برد و به این وسیله هم 
مروری سریع بر تاریخ معاصر کشورمان دارد و هم قصه 

اصلی کتاب را پیش می برد.
»طوفان دیگری در راه است« یک قصه معمولی 
کنون بیش  نیست، شاید به همین خاطر باشد که تا
از ۹ بار تجدید چاپ شده و این کار بر عهده انتشارات 

»کتاب نیستان« بوده است.
با هم بخش هایی از این رمان را می خوانیم:فقط 
به خاطر حفظ آبروی پدرم پرهیز داشتم از شناخته 
شدن، وگرنه برای خودم مسئله ای نبود. تعبیر 
گر مالحظه آبروی پدر و  دقیق ترش این است که ا
رفاقت این دو با هم نبود، ترجیح می دادم که سفره 
کجا به اینجا  کی ام و از  که  کنم و بگویم  دلم را باز 
کنون، به نسبت آن دخترک معصوم مادر  رسیده ام و ا
از دست داده، چقدر محتاج ترم به دامنی برای پناه 

بردن و شانه ای برای گریستن.  
   منبع: رسانه نیوز

طوفان دیگری در راه است

یکم ذی القعده؛ والدت حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( و روز دختر 

حدیث

پرسش و پاسخ

اوقات شرعی فوالد

انتخابات
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 فرهنــݡگــــی

 این سؤال یکی از مهم ترین مباحثی است که در هفته های 
ح می شود. بی تردید شرکت کردن در  پیش از انتخابات مطر
انتخابات رفتاری دموکراتیک است و کسی نمی تواند ما را مجبور 

کند که رأی بدهیم. اما می توانیم درباره تصمیم خود فکر کنیم.
رأی دادن حق ماست!

 شرکت در انتخابات حق بزرگ و مهمی است. همین امروز مردم 
بسیاری در جهان برای داشتن حق رأی می جنگند و عده بسیاری در 
این راه کشته می شوند. امروز در کشورهایی مثل برخی از کشورهای 
عربی زنان حق رأی ندارند و مردم برای احقاق این حق تالش 
می کنند و در مواردی هزینه های سنگین می پردازند. تصور کنید 
بگویند: مردم ایران دیگر حق رأی ندارند! آیا این خبر شما را ناراحت 
نخواهد کرد؟ آیا دلتان نمی خواهد برای تغییر دادن شرایط کاری 
کنید؟ حاال این حق در کشور ما وجود دارد. حقی که برای داشتن 
آن زحمت بسیاری کشیده شده است. امروز زنان و مردان، مستقل 
از زبان و رنگ و قومیت حق دارند که رأی خود را در صندوق بیندازد.

 رأی ندادن تأثیری ندارد!
گر به نظر ما هیچ کدام از نامزدها مناسب نباشند؟ برخی   چه می شود ا
از مردم فکر می کنند که شرکت نکردن در انتخابات یعنی رأی دادن به 
هیچ کدام از گزینه های موجود. آن ها فکر می کنند که رأی ندادن به 
معنای اعتراض به فهرست نامزدهای انتخاباتی است و دوست دارند 
صدای اعتراضشان شنیده شود. بررسی های تاریخی نشان می دهد 
که صدای معترضان خاموش هرگز شنیده نمی شود. انتخابات 
گون وجود دارد که در آن ها  زیادی در طول تاریخ و در کشورهای گونا
کثر مردم رأی نداده اند. اما سؤال اینجاست آیا فریاد سکوت مردمی  ا
که پای صندوق های رأی نمی روند شنیده می شود؟ حتی یک مثال 
از یک کشور، در یک دوره وجود ندارد که رأی ندادن تأثیری مثبت 

بر چیزی گذاشته باشد.
 هر برگه رأی اهمیت دارد!

که تمام نامزدهای انتخابات مثل هم باشند و   ممکن نیست 
پیروزی هرکدام از آن ها بر ما تأثیر نگذارد. حتی تفکرات رئیس جمهور 
کشورهای دیگر هم بر زندگی ما اثر دارد. اما ممکن است بگویید که 
یک رأی کمتر یا بیشتر تفاوتی ایجاد نخواهد کرد؛ موضوع اینجاست 
که شرکت در انتخابات یک فرایند آماری است و نه یک تصمیم 
فردی. تصمیم جمعی تک تک افراد باعث می شود که تغییری در 
خ بدهد. گاهی می گوییم»در تعطیالت همه به سفر  سطح کالن ر
خواهند رفت، من هم دلم می خواهد سفر کنم؛ اما به خاطر شلوغی 
جاده ها این کار را نمی کنم.« ممکن است خیلی های دیگر نیز به 
همین موضوع فکر کنند. به این ترتیب رفتار آماری و جمعی باعث 
کاهش تعداد سفرها خواهد شد. شرکت ما در انتخابات یک تصمیم 
کنشی است جمعی که برایند آن تأثیر مهمی  فردی نیست، بلکه وا
خواهد داشت؛ به زبان ساده تر یک رأی مهم است، چون من تنها 

کسی نیستم که می گوید: »یک رأی مهم نیست!«
 شرکت در انتخابات گامی در مسیر مردم ساالری

 هیچ کشوری از روز اول تاریخ به طور کامل دموکراتیک نبوده است. 
کشور ما هم برای رسیدن به امکان انتخاب بهای زیادی داده است؛ 
خ  با وجود این فرایند مردم ساالری فرایندی است که به آرامی ر
می دهد. الزم است مردم با حقوقشان و وظایفشان در یک نظام 
مردم ساالر آشنا شوند و آرام آرام به سوی شرایط ایدئال اجتماعی 
حرکت کنند. شرایط در هیچ کشوری ایدئال نیست؛ اما حضور مردم 
باعث می شود که یک کشور رفته رفته به ایدئال نزدیک شود. در 
مقابل هررای خاموش، رسیدن به بلوغ کامل سیاسی را کند می کند.
  منبع: کتاب انتخابات تکرار یا تغییر

حضرت معصومه )علیها السالم( اول ذی القعده سال ۱7۳ ه.ق در مدینه منوره به   
دنیا آمد. از عالی ترین فضایل آن حضرت انتساب ایشان به بیت وحی و رسالت و امامت 
است. ایشان دختر رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله( و »دختر« ولی اهلل و »خواهر« ولی اهلل و 
»عمه« ولی اهلل است و این امر خود سرچشمه سایر فضایل و کماالت معنوی و روحانی آن 

بزرگوار است.
حضرت معصومه )علیها السالم( در همان سنین کودکی با مصیبت شهادت پدر گرامی خود 
در حبس هارون در شهر بغداد مواجه شد و از آن پس به مدت ۲1 سال تحت سرپرستی امام 
رضا )علیه السالم( بود؛ زیرا امام کاظم )علیه السالم( در سال 17۹ ه.ق به دستور هارون زندانی 
گشت و حضرت معصومه )علیها السالم( در آن زمان شش ساله بود و تا زمان هجرت امام رضا 
)علیه السالم( در سال ۲00 ه. ق تحت کفالت حضرت قرار گرفت. امام رضا )علیه السالم( در روایتی 

فرموده است: کسی که معصومه را در قم زیارت بکند مانند آن است که مرا زیارت کرده است.
مقام شفاعت حضرت معصومه )سالم اهلل علیها(  

در روز قیامت حق شفاعت از سوی خداوند به کسانی داده می شود که به مرتبه ای عالی از 
قرب الهی و بندگی خالصانه پروردگار رسیده باشند. ازجمله کسانی که به شفیعه بودنش در 
روایات و آثار دینی تصریح شده است فاطمه معصومه )علیها السالم( است. بعد از حضرت زهرا 
)علیها السالم( از جهت گستردگی شفاعت، هیچ بانویی به شفیعه محشر حضرت معصومه 

)علیها السالم( نمی رسد.

امام صادق )علیه السالم( می فرماید: قم کوفه کوچک ماست. برای بهشت هشت در است که 
سه در آن به سوی قم است. زنی در قم وفات می کند که از اوالد من و نامش فاطمه است. در روز 

قیامت با شفاعت او تمام شیعیان من وارد بهشت می شوند.
در متن زیارت نامه حضرت که از امام رضا )علیه السالم( روایت شده است نیز به مقام شفاعت 
ِ َشأْناً ِمَن الشأْن؛ ای فاطمه  وی تصریح شده است: یا َفاِطَمُة اْشَفِعی لِی ِفی الَْجنَِّة َفإِنَّ لَک ِعْنَداللَّ

)معصومه(! برای من در بهشت شفاعت کن که تو را در پیشگاه خداوند منزلت بزرگی است.
زیارت نامه مخصوص حضرت معصومه )علیها السالم(  

یکی از شواهد عظمت استثنایی حضرت معصومه )علیها السالم( زیارت نامه ای است که امام 
رضا )علیه السالم( در شأن ایشان بیان فرموده اند. بعد از حضرت فاطمه زهرا )علیها السالم( تنها 
زیارتی که از امام معصوم برای یک زن نقل شده، زیارت حضرت معصومه )سالم اهلل علیها( است 

و هیچ یک از بانوان خاندان عصمت و طهارت زیارت مخصوص از امام ندارند.
فضیلت زیارت حضرت فاطمه معصومه )علیها السالم(  

روایاتی که از امام صادق، امام کاظم و امام جواد )علیهم السالم( نقل شده است که بر اساس آن،
بهشت پاداش کسی است که فاطمه دختر امام کاظم )علیه السالم( را زیارت کند.

)کامل الزیارات، ۱۳۵6 ش، ص ۵۳6؛ مجلسی، بحاراالنوار، ۱۴0۳ ق، ج ۹۹، ص 26۸-26۵(
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دهه کرامت از جمله ایام اهلل است که آغاز و انجام آن به والدت دو کریم از خاندان کرامت، یعنی 
حضرت معصومه )علیهاالسالم( و امام رضا )علیه السالم(، مزین گشته است.

ماه ذی القعده، ماه رضوی: در هریک از ماه های قمری مناسبت هایی مـرتبط بـا اهل بیت )ع( وجود 
دارد که می توان آن ماه را به نام آن امام نامید؛ در ماه ذی قعده می توان به خاطر مناسبت های مـربوط به 
که والدت و شهادت آن حضرت )بنا بـر قولی( در این ماه  امام رضا )علیه السالم( آن را ماه رضوی نامید؛ چرا
واقع شـده اسـت و این ماه بهترین فصل زیارت آن حضرت است. همچنین ابتدای این ماه با والدت خواهر 
گرانقدرش حضرت معصومه )علیهاالسالم( مزین گشته و آخر این ماه نیز با شهادت حضرت جواد 

)علیه السالم( فرزند دلبند آن حضرت سیاه پوش گردیده است..
دهه کرامت: دهه کرامت یادآور عالی ترین و پرمعناترین عالقه و مهر و وفای یک خواهر نسبت به مقام 
شامخ امام و مقتدا در قامت یک برادر دلبند شمرده می شود و مظهر تمام ایثار و عشق کاروان خاندان رسالت 
به سرکردگی حضرت امیر احمدبن موسی )علیهماالسالم(، امیر جاودانه عشق و وفا نسبت به امام، برادر و 
ولی امر است. آری درود خداوند بر اهل بیت )علیهم السالم( و صدها سالم و درود بر این همه ایثار و شجاعت 
و وفایشان. مسلمانان و شیعیان همواره به پیشواز این هنگامه شادی که این سه مناسبت بزرگ الهی را به 
خود اختصاص داده است می روند. سراسر ایران اسالمی با محوریت سه کانون مهم، یعنی شهرهای 
مقدس مشهد، قم و شیراز آذین بندی می شود و ایرانیان عاشق خاندان رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله و 

سلم( همگام با شیعیان جهان این ساعات و ایام را گرامی می دارند.
کرامت در کالم کریمان:در سخنی از امام صادق )علیه السالم(، سه ویژگی به عنوان نشانه های کرم 

معرفی شده است: خوش خلقی، فروخوردن خشم و چشم پوشی از اشتباهات دیگران.
روایتی از امام علی )علیه السالم( نقل شده که فـرمود: کرم آن است که انسان بر زبان خود، مسلط باشد و 

به دیگران احسان کند.
در روایتی دیگر، کرامت به خودداری از محرمات الهی و دور بودن از عیب و نقص تعریف شده است. موالی 
موحدان علی )علیه السالم( در کالمی، ویژگی فرد کریم را با عبارتی دیگر بیان فرموده است: کریم کسی 
اسـت که در حـال اقتدار، از خطای دیگران بگذرد و زمـانی که حـکومت در دسـت اوست، به عدالت رفتار کند 
و زبانش را نگه دارد و به دیگران نیکی کند. گرچه هریک از این گوهرهای خزانه کرامت، ظاهرا به گونه ای 
مـتفاوت، وصـف کریم و کرامـت را بیان فرموده، ولی می توان به اتفاق آن ها در یک امر دسـت یافـت که نیکو 
ک را نیز از خود حضرت بشنویم. آن امام همام )علیه السالم( در گفتاری کوتاه  است آن وجه اتفاق و اشترا
به آن اشاره فرموده است: کرم ثمره و نتیجه بلندی همت انسان است و چه نکته زیبایی در این کالم کوتـاه 
نهفته است. بلندهمتان کریمان تاریخ اند و بلندهمت کسی است که زبانش رها و بی مهار، غضبش 
خروشان، گذشتش در حال ضـعف و حـکومتش هـمراه با ظلم و تبعیض و ستم به زیردستان نباشد؛ از 
مرزهای الهی نگذرد و مـرتکب مـحرمات نشود و در برطرف کردن نقص و عیب خود تالش کند و خوش خلق 
و نیکوکار باشد. مطلب آخر اینکه شاید بـتوان اسـتنباط کرد که در مکتب انسان کامل، مراد از کرم، نیکی و 
احسان به بشریت است که در دو قالب ظـهور می کند: نـیکی به دیگران با بذل و بخشش به آن ها و نیکی به 
کی از نـقایص روحـی که با نگاهی دقیق، این هم نوعی دیگر از احسان  خود با نگه داری زبان، دوری از گـناه و پا
ک شود، بخل و ظلم و ستم و تبعیض رخت برمی بندد و  به دیگران است، آنگاه که جامعه از آلودگـی و گـناه پا

کرم به معنای واقعی تحقق خـواهد یافـت.
    منبع: رسانه نیوز
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