
یادداشت مدیر مسئول

سال اول قرن 15 هجری شمسی، نویدبخش آغاز دوران و سرفصل تازه ای 
از بلوغ، شکوفایی و نشاط برای ایران اسالمی است و به یاری حق، قرن جدید، 

مبدأ رویدادهای روشن برای  ایران اسالمی است.
قرن گذشته کشورمان  ایران دستخوش تحوالت مختلفی بود. اراده مردم برای 
تعیین سرنوشت خود در عرصه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با ظهور انقالب 
اسالمی در نیمه این قرن، نگرش و گرایش نوینی را در سیاست خارجی و سیاست 
داخلی ایران نمایان ساخت و این تحول برخاسته از آرای مردم، احیای گفتمان 
مردم ساالری دینی، حق جویی، استقالل طلبی و آزادی خواهی ملت را به ثمر نشاند.
ظهور انقالبی با شعار» نه شرقی و نه غربی« به مذاق زورگویان سلطه طلب جهانی 
خوش نیامد و از همین رو، در نیمه دوم قرن گذشته، ایران شاهد تحوالت فراوانی 
از جنگ هشت ساله تحمیلی تا اعمال فشارها و تحریم های ظالمانه و مضاعف بر 
ملت و دولت ایران بود؛ اما خوشبختانه باوجود همه کارشکنی ها و سنگ اندازی ها، 
قیام فکری و اجتماعی مردم ایران ضمن تثبیت و تقویت بنیان های خود، به دنبال 

توسعه، رونق و شکوفایی است.
سیاست مداران و برنامه ریزان نظام اسالمی، چشم انداز روشن  کشور  را تنها در سایه 
اتکا به توان و نیروی داخلی می دانند. در دو دهه اخیر، رهبر معظم انقالب به عنوان 
راهبر جامعه اسالمی، توفیق کشور در تمامی عرصه ها را   در گرو  خوداتکایی و تکیه بر 
اقتصاد، تولید و اشتغال دانسته اند و بر همین اساس، نخستین سال قرن جدید نیز 

»تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گذاری شده است.
علی رغم توفیقات متعدد  کشور   در تمامی حوزه ها به ویژه حوزه های علمی، آموزشی، 
صنعتی، امنیتی و  بهداشت و درمان، مسائل و چالش های اقتصادی همچون 
گرانی، تورم و تنگی معیشت در سال های اخیر، هم میهنان را در تنگنا قرارداده و 
بالطبع دست یابی به پیشرفت عادالنه، حل مشکل فقر، افزایش اشتغال و درآمد 

سرانه، کاهش تورم و ارتقای رفاه و امنیت روانی مردم و عالج مشکالت اقتصادی، 
تنها درگروی نمی خواد رونق تولید است.

آنچه در این شرایط، نیاز و ضرورت اصلی جامعه و عامل مهم و مؤثری در پیشرفت 
کشور است، داشتن امید به اصالح و تغییر از سوی مردم است و تزریق امید در میان 
آحاد مردم، رسالتی مهم برای دست یابی به سیاست های راهبردی نظام به شمار 

می رود که به طورقطع، امید و همدلی میان ملت و مسئوالن را به همراه دارد.
کتفا نکردن به کارهای سطحی، نگاه عالمانه و عمیق به توسعه و پیشرفت، افزایش  ا
و ارتقای جایگاه شرکت های دانش بنیان و اعتماد به نیروهای متخصص و جوان 
به عنوان بزرگ ترین ثروت و سرمایه ایران اسالمی در فرمایشات نوروزی رهبر معظم 
کید قرار گرفت و امید است این مسئله موردتوجه و دقت دولت  انقالب مورد تأ

مردمی و خدمت گزار مردم نیز قرار گیرد.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی ایران، مفتخر است که در حال 
حاضر عنواِن بزرگ ترین تولیدکننده صنعتی ایران اسالمی را به خود اختصاص داده 
است و در تمامی دوران فعالیت پرفرازونشیب خود، کوشیده سیاست های راهبردی 
و اسناد باالدستی نظام مقدس جمهوری اسالمی در عرصه اقتصاد، تولید و جامعه 
را به دقت دنبال و پیگیری کند و خوشبختانه عملکرد موفقیت آمیز و پرافتخار این 
شرکت در عرصه های داخلی و خارجی، مؤید این نکته است که مسیِر حرکت انقالبی 
مدیران و کلیه کارکنان، این شرکت ، به درستی و به شایستگی انتخاب  شده است. 
این امر واژه های»خودکفایی«، »تولید«، »بهره گیری از توان نیروهای متخصص، 
متعهد و جوان« و همچنین »تزریق روحیه امید، تالش و خدمت« را عینیت 
بخشیده است. این مفاهیم در این شرکت ظهور و بروز یافته و بدون تردید، با عنایت 
به ظرفیت های موجود و تدابیر از قبل اندیشیده شده، جهاد  تولید  و بالندگی ایران 

اسالمی در شرکت فوالد مبارکه در سال جدید نیز با قدرت ادامه می یابد.

یق امید راهبرد نخستین سال قرن 15؛ تقویت تولید و تزر

نماینده 5 دوره مجلس شورای اسالمی در بازدید ا ز 
شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛

از ورود فوالد مبارکه به 
 عرصه های دانش بنیان

 استقبال می کنیم

 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در بازدید 
از شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد:

مشارکت قابل توجه فوالد مبارکه 
با شرکت های دانش بنیان

ح کرد؛ مدیرعامل فوالد مبارکه مطر

به کارگیری همه جانبه 
ظرفیت های فوالد مبارکه برای 

تحقق شعار سال

بازدید شهردار اصفهان از ورزشگاه بزرگ 
ینات تیم فوتبال   نقش جهان و تمر

فوالد مبارکه سپاهان

: ح ملی خودکفایی بذر کشور مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از طر

 به عنوان یک صنعت بزرگ
ینی مؤثر    به دنبال نقش آفر

در حوزه دانش بنیان هستیم

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه خبر داد؛

یب ایمنی   ارتقای چشم گیر ضر
در فوالد مبارکه

در قالب ۱۲ کاروان صورت گرفت؛

 اعزام تعدادی از  کارکنان فوالد مبارکه
 و خانواده های آنان به اردوی راهیان نور
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بـهار  رکوردها در گـروه فـوالد مبـارکه
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اطالعیه

  برنامــه نمــاز جماعــت مســاجد و نمازخانه های شــرکت فوالد مبارکه در ماه مبــارک رمضان1443 ه ق برابر با 1401 ه ش

مسجد جامع شرکت 

حجت بن الحسن العسکری )عج( - مرکزی

امام محمدباقر )ع( - اجرای واحدها

مسجد امام علی )ع( واحد آهن سازی

امام حسن مجتبی )ع( واحد اکسیژن

ترابری سبک  

المهدی - فوالدسازی 

امام رضا )ع( واحد نورد سرد 

c6۱3 حضرت فاطمه الزهراء )س( واحد

امام موسی بن جعفر )ع( تعمیرگاه بنزینی 

امام حسن عسکری )ع( تعمیرگاه مرکزی

امام صادق )ع( نورد گرم 

صاحب الزمان )عج( مرکز تحقیقات

مسجد النبی)ص(  فوالدسبا 

حضرت ابوالفضل )ع( سبا ) فوالدسبا (

خاتم االنبیاء )ص( ) دفتر اصفهان ( 

الغدیر ) باغ فردوس( 

الزهراء توکا حمل ونقل

باغ فردوس )مغرب وعشاء(

حاج آقا قربانی)رسول(

  حاج آقا  هاشمی

حاج آقا محمدی

حاج آقا رمضانی

حاج آقا خدادوستان

حاج آقا اهلل دادیان

حاج آقا فیض پور

حاج آقا قربانی)روح اهلل(

حاج آقا اسداللهی

حاج آقا بخشی

حاج آقا قربانی)محمود(

حاج آقا ابراهیمی

حاج آقا قرایی

حاج آقا قربانی)محمود(

حاج آقا بخشی

حاج آقا قرایی

حاج آقا ابراهیمی

حاج آقا قدیری

حاج آقا رشودی

حاج آقا کریم زاده

حاج آقا احمدی

حاج آقا دیانی

حاج آقا جعفری

نیمه اول و دوم ماه مبارک رمضاننیمه اول و دوم ماه مبارک رمضان

ردیفردیف  امام جماعت حجج االسالم
 و المسلمین

 امام جماعت حجج االسالم
 و المسلمین

امام جماعت حجج االسالم و المسلمین
ــه ن خا ز نما ــا  ی ــجد  ــهمس ن خا ز نما ــا  ی ــجد  مس
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تذکرات :  ۱ - نمازهای جماعت هر روز موقع اذان شروع و ائمه جماعات بین ۱0 تا ۱5 دقیقه بعد از نماز عصر سخنرانی می کنند .  ۲ - هر روز قبل از اذان، 4 صفحه از قرآن به صورت روان و 
آموزشی تالوت می شود که از همکاران محترم دعوت می شود با هماهنگی مسئولین مربوطه در این محفل قرآنی شرکت فرمایید .

قابل توجه همکاران شرکت فوالد مبارکه و شرکت های پیمانکاری
 ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن کریم و ماه تزکیه و خودسازی هم زمان با شروع سال جدید، به اطالع می رساند با توجه به اهمیت تکریم و تعظیم شعائر 

اسالمی، رعایت حرمت و شئونات این ماه توسط همکاران محترمی که به دالیل عذر شرعی قادر به روزه داری نیستند، الزامی است.                                                   امور اداری
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هدف گذاری تولید یک میلیون تن کنسانتره در مس سونگون
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: هدف گذاری تولید یک میلیون تن کنسانتره در مس سونگون قابل دسترس است.

الزام خودروسازان به تأمین قطعات از شرکت های دارای استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور: خودروسازان موظف به تأمین قطعات از شرکت هایی هستند که پروانه صادرات دریافت کرده اند.

و  زنده  سخنرانی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
تلویزیونی در نخستین روز از سال 1۴۰1 ضمن تبریک عید نوروز 
و آغاز قرن جدید، در تبیین شعار سال جدید، تنها راه 
دست یابی به پیشرفت عادالنه و حل مشکل فقر را حرکت به 
سمت اقتصاد دانش بنیان خواندند و در بخش دیگری از 
سخنانشان با اشاره به مسائل جهانی در حال وقوع در 
کید کردند: همه این حوادث  افغانستان، اوکراین و یمن تأ
نشان دهنده حقانیت و انتخاب درست ملت ایران در مبارزه 

با استکبار است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه خداوند متعال 
زمینه های امید را برای ملت ایران فراهم کرده است، خاطرنشان 
کردند: بگذارید دشمنان از امیدواری ملت ایران به خشم بیایند.

ایشان بعدازاین مقدمه وارد بحث اصلی خود شدند و با اشاره 
به انتخاب عناوین اقتصادی در یک دهه گذشته و همچنین 
گفتند: علت اینکه برای امسال نیز عنوان و  شعار سال ۱۴۰۱ 
شعار اقتصادی انتخاب شد، اهمیت محوری مسئله اقتصاد و 
همچنین چالش های اقتصادی در دهه نود است که رهایی از این 

چالش ها نیازمند تدبیر، عمل و حرکت صحیح است.
کید بر اینکه امروز مسئله اصلی  حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأ
مسئوالن اجرایی و کسانی که در اداره کشور دخیل هستند، 
اقتصاد است، افزودند: البته رویکردهای مردمی جدیدی نیز 
کند،  گر به شکل مناسبی ادامه پیدا  که ا به چشم می خورد 

دلگرم کننده است.
کید بر اینکه تنها راه رسیدن به رشد  رهبر انقالب اسالمی با تأ
اقتصادی، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است، افزودند: 
منظور از اقتصاد دانش بنیان، نگاه علمی و فناورانه به تولید در 
همه عرصه ها است که نتیجه آن، کاهش هزینه های تولید، 
کیفیت محصوالت، رقابت پذیر  ارتقای  افزایش بهره وری، 
شدن تولیدات در بازارهای جهانی و کاهش قیمت تمام شده 

محصوالت در داخل خواهد بود.
کید بر این واقعیت که دست یابی به پیشرفت  رهبر انقالب با تأ
عادالنه در اقتصاد و حل مشکل فقر فقط از مسیر تقویت تولید 
دانش بنیان می گذرد، گفتند: تعداد شرکت های دانش بنیان باید 

افزایش یابد و این کار شدنی و ممکن است.
ایشان با اشاره به فعالیت حدود ۶۷۰۰ شرکت دانش بنیان در 
کشور گفتند: در سال جدید برای پاسخ به نیازهای کشور، تعداد 
شرکت های دانش بنیان باید دو برابر شود البته این موجب نشود 
که عده ای، شرکت هایی را که واقعا دانش بنیان نیستند، با این 

عنوان، تأسیس و راه اندازی کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، افزایش شرکت های دانش بنیان را 
با توجه به امکانات کشور بخصوص مهم ترین امکان و سرمایه 
کشور یعنی »نیروی انسانی تحصیل کرده« کامال ممکن خواندند و 
افزودند: بر اساس گزارش ها، درصد باالیی از عناصر تحصیل کرده 
در رشته های غیر مرتبط با تحصیل خود مشغول به کار هستند، 
که  درحالی که می توان از همت نیروهای متخصص و جوان 
بزرگ ترین ثروت کشور هستند، به نفع ثروتمند کردن کشور 

استفاده کرد.
شرکت های  افزایش  درگرو  نیز  را  »اشتغال آفرینی«  ایشان 
دانش بنیان دانستند و گفتند: البته در این زمینه نباید دچار 

خطاهای گذشته شویم.
رهبر انقالب در بیان یکی از این خطاها گفتند: در دولت های قبل، 
گونی برای افزایش تولید مطرح و تسهیالت بانکی  طرح های گونا
در اختیار افراد قرار داده شد اما تقریبا همه آن طرح ها ناموفق بود 
بنابراین پول پاشی بدون مالحظه به جایی نمی رسد و کارها باید 

درست و بامطالعه انجام شود.
زنجیره ای  فعالیت های  به  بر شکل دادن  کید  تأ با  ایشان 
شرکت های دانش بنیان، یک مالحظه نیز مطرح کردند و گفتند: 
در اثر برخی تصمیم های اخیر ممکن است به بعضی از شرکت های 
کوچک و متوسط ضربه وارد شود که دولت و بانک ها نباید اجازه 

دهند چنین مشکلی ایجاد شود.
ایشان در بیان یک توصیه تکمیلی، به افزایش قیمت نفت و 
درآمدهای ارزی اشاره کردند و با طرح این سؤال که با این درآمدها 
چه می خواهید بکنید، گفتند: با این درآمدها دو گونه می توان 
برخورد کرد یا می توان آن ها را صرف افزایش واردات کرد با این 
تصور که با این کار، رفاه و آسایش مردم بیشتر می شود. این کار 
گرچه ظاهر خوبی دارد اما باطن آن بسیار بد و درواقع ضایع کردن  ا

سرمایه های اساسی کشور است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: راه دیگر که راه درست و اساسی 
است، استفاده از درآمدهای نفتی برای ساختن زیرساخت های 
کشور و محکم کردن بنیان ها و ریشه دار کردن اقتصاد است که 

این کار باید انجام شود.

 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه به عنوان 
یک صنعت بزرگ به دنبال نقش آفرینی مؤثر در حوزه 
دانش بنیان هستیم، گفت: درحالی که صنایع بزرگ 
در اقتصادهای بزرگ جهان همواره پیشران، لوکوموتیو و موتور 
محرکه اقتصاد هستند، فوالد مبارکه یکی از صنایعی است که به خوبی 
می تواند در پیشرانی توسعه و رشد اقتصادی کشور نقش ایفا کند و 
این حرکت روبه جلوی صنایع بزرگ، قطعا منجر به حرکت صدها 

صنعت کوچک و بزرگ در کشور خواهد شد.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در حاشیه بازدید از 
طرح ملی خودکفایی بذر کشور در گفت وگو با خبرنگار صداوسیما اظهار 
کرد: مقام معظم رهبری همه ساله بزرگ ترین دغدغه ها و نیازهای روز 
کشور را به طور هوشمندانه ای در مرکز هدف قرار می دهند و توجه ها را به 
سمت نیازهای کشور جلب می کنند که مسئوالن و صنایع باید بر آن ها 

تمرکز داشته باشند.
وی با بیان اینکه نقش صنایع بزرگ طی سال های مغفول مانده است، 
افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه» تولید، 
کم است و صنایع  دانش بنیان و اشتغال آفرین«  نیز همین موضوع حا

بزرگ ما باید به این فرمایش مقام معظم رهبری لبیک بگویند.
طیب نیا بیان کرد: در حوزه تولید، مجموعه هایی مثل فوالد مبارکه 
پیشران و پیشتاز بوده اند و اتفاقات خوبی رقم زده اند و در حوزه 
بومی سازی نیز حمایت های قابل توجهی از شرکت های دانش بنیان 
گر صنایع بزرگ به موتور محرکه این حرکت تبدیل شوند،  صورت گرفته و ا
به خودی خود صدها و هزاران صنعت کوچک و بزرگ دیگر را  به حرکت 

وامی دارند.
کمیتی باید یکایک  که نهادهای حا وی افزود: این در حالی است 
شرکت های دانش بنیان را فعال کنند و این امر نقش زیربنایی صنایع 

بزرگ را نشان می دهد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه این مجموعه در 
حوزه های نوآوری و فناوری فعالیت های زیادی کرده است، گفت: 
کنون  از سال گذشته تصمیمات خوبی در این زمینه گرفته شده و ا
در لبیک به فرموده مقام معظم رهبری باید این اتفاق رشد و توسعه 
بیشتری پیدا کند و در حوزه های تولید محصوالت کیفی، حمایت از 
بومی سازی و ساخت داخل و حتی کسب وکارهای جدید و حوزه های 

دانش بنیانی که نیاز به حمایت شرکت های بزرگ دارند.
طیب نیا بیان کرد: به همت دانشگاه های استان و شهرک های علمی 
و تحقیقاتی گام های ارزشمندی در سال های گذشته برداشته شده و 
کنون با  بخشی از آن ها با همکاری مجموعه های صنعتی بوده است و ا
محور قرار دادن شعار امسال و توجه به حوزه دانش بنیان توسط مقام 
معظم رهبری، درصدد این هستیم که با شناسایی بهتر این مجموعه ها، 
همکاری ها را رشد و توسعه دهیم و در حوزه هایی که ما می توانیم به 
شرکت های دانش بنیان کمک کنیم یا آن ها کمک حال صنایع باشند، 

با هم افزایی بیشتر، حرکت های بزرگی را آغاز کنیم.
وی اظهار کرد: بازدید امروز در همین راستا بود و اقداماتی که در تولید بذر و 
دیگر ظرفیت ها اتفاق افتاده،  پیرو فرمایش مقام معظم رهبری،  می تواند 

سرآغاز  دست یابی  به اهداف بلندباشد.
ضرورت مشارکت صنایع بزرگ برای اجرای طرح های 

دانش بنیان
پروین صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی 
در حاشیه بازدید از طرح ملی خودکفایی بذر کشور اظهار کرد: متعاقب 
نقشه راهبردی مقام معظم رهبری با عنوان »تولید؛ دانش بنیان و 
اشتغال آفرین«، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی طرح مهمی با 
عنوان طرح ملی خودکفایی بذر را آغاز کرده که مقام معظم رهبری به این 

مقوله توجه بسیار زیادی دارند.
گر مشارکت صنایع بزرگی همچون فوالد مبارکه را برای اجرای   وی افزود: ا
طرح های دانش بنیان جلب کنیم و واحدهای صنعتی دیگر نیز به این 
مقوله توجه کنند، طرح های دانش بنیان در کشور به منصه ظهور خواهد 

رسید و این امر منجر به رضایت مقام معظم رهبری و مردم خواهد شد.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
کارگاه های عملیاتی و مجهز دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی 
خاطرنشان کرد: با توجه به بالاستفاده بودن برخی از این کارگاه ها 
می توان از آن ها چه برای دانش آموزان هنرستان ها و چه برای دیگر 
عالقه مندان به صنعت، استفاده کرد که این امر نیز با حمایت صنایع با 

شیوه بهتری انجام می شود.
وی در پایان اذعان داشت: مجلس شورای اسالمی در راستای ترغیب 
و تشویق صنایع به حمایت از شرکت های دانش بنیان، نقشی نظارتی 
ح ملی خودکفایی بذر  و حمایتی خواهد داشت و بازدید امروز از طر

ح های دانش بنیان بسیار مفید  کشور نیز در راستای حمایت از طر
واقع شد.

طرح ملی بذر یکی از طرح های مهم دانش بنیان است
پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در حاشیه 
بازدید مدیرعامل، معاون تکنولوژی و برخی مدیران شرکت فوالد مبارکه 
و نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی از طرح ملی 
خودکفایی بذر کشور اظهار کرد: این طرح به عنوان یکی از طرح های مهم 

دانش بنیان توسط دانشگاه آزاد اسالمی در حال اجراست.
 وی با بیان اینکه طرح مذکور در زمینه تولید بذر به ویژه با شیوه گلخانه ای 
و هیبریدی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و نخستین کارخانه تولید بذر 
در قالب دانش بنیان احداث خواهد شد؛ امیدواریم طرح ملی خودکفایی 
که دانش تولید  بذر به وابستگی کشور به بذرهای خارجی پایان دهد چرا
بذرهای گلخانه ای و هیبریدی به صورت انحصاری در اختیار چند شرکت 

خارجی است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان در پایان ضمن تقدیر از بازدید 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، هیئت همراه و نماینده مردم شهرستان 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی از محل اجرای طرح ملی خودکفایی 
بذر اضافه کرد: بازدید مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و هیئت همراه از 
ح های دانش بنیان  ح دانش بنیان، نشان دهنده اهمیت طر این طر
برای شرکت فوالد مبارکه است و امیدواریم با مشارکت و حمایت صنایع 
بزرگ از فعالیت های این چنینی دانش بنیان شاهد توسعه این گونه 

فعالیت ها باشیم.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

 تنها راه دست یابی به 
 پیشرفت عادالنه و حل مشکل فقر 

تقویت تولید دانش بنیان است

ینی مؤثر در حوزه دانش بنیان هستیم به عنوان یک صنعت بزرگ به دنبال نقش آفر

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه زمانی 
کشور شاهد یک تحول دانش بنیان خواهیم  در 
بود که صنایع بزرگی همچون فوالد مبارکه متحول و 
دانش بنیان شوند، گفت: خوشبختانه فوالد مبارکه زیرساخت های 
تحقق شعار سال 1۴۰1 را فراهم کرده و آماده ایفای نقش ویژه خود با 

محوریت شعار »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« است.
محمدیاسر طیب نیا در گفت وگو با خبرنگار فوالد، با اشاره به انتخاب 
شعار تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین برای سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: رهبر 
معظم انقالب کلیدواژه »تولید« را برای نام گذاری سال های اخیر انتخاب 
فرموده اند و این امر نشان دهنده اهمیت موضوع تولید برای ایشان و 

نقش ویژه تولید در گره گشایی از مشکالت کشور است.
وی افزود: به لطف خداوند متعال، در بحث تولید زیرساخت های بسیار 
خوبی در گروه فوالد مبارکه شکل گرفته و در حوزه تولید محصوالت کیفی، 

شاهد اقدامات مثبت و دستاوردهای قابل قبولی هستیم.
شروع رکوردزنی های فوالد مبارکه در نخستین روز سال

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: درصورتی که موانع تولید 
ازجمله، انرژی، حمل ونقل و مواد اولیه برطرف شوند، امکان بهره برداری 
از تمامی ظرفیت تولید موجود در شرکت های تولیدی گروه فوالد مبارکه 

وجود خواهد داشت.
وی اذعان داشت: فوالد مبارکه در لبیک به منویات مقام معظم رهبری 
در نخستین روز سال جدید، موفق به رکوردزنی روزانه تولید آهن اسفنجی 
شد و با برنامه ریزی های صورت گرفته، قطعا شاهد رکوردزنی های 

بیشتری طی روزها و ماه های پیش رو، در این شرکت خواهیم بود.
ضرورت گسترش نهضت استفاده از ظرفیت های موجود 

در کشور
کید بر ضرورت گسترش نهضت استفاده از ظرفیت های  طیب نیا با تأ
کرد:  تصریح  دانش بنیان  شرکت های  طریق  از  کشور  در  موجود 
ظرفیت های بسیار ارزشمندی در کشورمان ایجاد شده که باید از آن ها 
کثر استفاده و بهره برداری صورت گیرد. در صنعت فوالد کشور نیز  حدا
باالی ۴۰ میلیون تن ظرفیت وجود دارد و در دیگر صنایع مهم ازجمله 
صنایع مرتبط با انرژی، ظرفیت های موجود خوبی نهفته است که باید 
به آن ها توجه ویژه داشت و در خصوص استفاده بهینه انرژی در کشور 
کارهای بسیاری باید صورت بگیرد و همچنان ضعف جدی در مصرف 

انرژی برق، آب و گاز وجود دارد.
وی افزایش بهره وری و ارتقای میزان استفاده از ظرفیت های موجود 

کشور را ضروری دانست و عنوان داشت: نظم بخشی به کار، ارتقای 
کیفیت سرمایه های انسانی، آموزش به سرمایه های انسانی و مدیریت 
کثری از  علمی ازجمله مواردی است که کمک زیادی به استفاده حدا

ظرفیت های موجود خواهد کرد.
هوشمندی فوالد مبارکه در فراهم سازی زیرساخت تحقق 

شعار سال
که فوالد مبارکه یکی از  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: از آن جا
مجموعه های هوشمند در کشور است، خوشبختانه زیرساخت های 
تحقق شعار سال ۱۴۰۱ را فراهم کرده و آماده ایفای نقش ویژه خود با 
که باور  محوریت شعار »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« است؛ چرا
داریم صنایع بزرگ هر کشور، موتور محرکه اقتصاد و پیشرانان حرکت 

صنعتی و رشد اقتصادی آن کشور هستند.
گر به دنبال تحول هستیم، این تحول باید از صنایع بزرگ  وی ادامه داد: ا
شروع شود؛ زمانی در کشور شاهد یک تحول دانش بنیان خواهیم بود 
که صنایع بزرگی همچون فوالد مبارکه متحول و دانش بنیان شوند؛ 
که تأثیر خود را در مجموعه های باالدست و پایین دست خود  چرا

خواهند گذاشت.
نقشه راه نوآوری و فناوری فوالد مبارکه آماده اجراست

طیب نیا اضافه کرد: فوالد مبارکه به عنوان الگوی ملی موفق بنگاه داری 
تولید  بومی سازی،  ازجمله  مختلف  عرصه های  در  که  همچنان 
محصوالت کیفی و خاص پیشتاز بوده، باید در حوزه دانش بنیان نیز 
پیشتاز و پیشرو باشد و به عنوان یک عامل مؤثر و پیشران در جهت تحقق 

منویات مقام معظم رهبری گام بردارد.
وی یادآور شد: شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 
از سال گذشته از سوی فوالد مبارکه مأموریت پیدا کرد تا نقشه راه 
حمایت فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان و ورود جدی به حوزه 
نوآوری و فناوری را ترسیم کند که این امر در اسفندماه سال گذشته 
توسط این شرکت محقق گردید. نقشه راه نوآوری و فناوری فوالد 
مبارکه آماده اجراست که در همین راستا کمیته های مربوطه شکل 
گرفته و اتاق فکرهای مرتبط مأمور شده اند تا این نقشه را که حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، بخشی از این طرح جامع را شامل می شود، 

اجرایی کنند.
ضرورت تحقق بزرگ ترین تحول حوزه نوآوری کشور در 

فوالد مبارکه
کید بر ضرورت تولید دانش بنیان در صنایع  مدیرعامل فوالد مبارکه با تأ

کید کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی در یکی از  مادر و بزرگ کشور تأ
سخنرانی های خود فرمودند: »در خصوص دانش بنیان بودن صنایع 
بزرگ غفلت شده است«؛ این فرمایش ایشان مؤید این موضوع است 
که نقش شرکت های مادر و بزرگ کشور تا چه اندازه در تحقق تولید 
دانش بنیان و حمایت از مجموعه های دانش بنیان بی بدیل و ویژه است. 
در همین راستا ضروری است که بزرگ ترین تحول حوزه نوآوری کشور در 

فوالد مبارکه محقق شود.
وی متذکر شد: شرکت فوالد مبارکه با حفظ جایگاه خود در حوزه های 
زیرساختی، ورود به کسب وکارهای نوین و ایجاد نوآوری بنا دارد تا 
به عنوان موتور محرکه فناوری و نوآوری کشور، نه تنها در بخش صنایع 
فوالدی، بلکه در دیگر بخش های کشور با سرمایه گذاری براساس 

مدل های پیشرفته جهانی درصدد تحقق این مهم باشد.
فرمایشات اخیر رهبر انقالب نشان دهنده صحیح بودن 

استراتژی فوالد مبارکه است
کیدات مقام معظم رهبری  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ابراز داشت: تأ
کز دانش بنیان، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه ها در  بر توسعه مرا
فرمایشات اخیر ایشان، نشان دهنده صحیح بودن استراتژی و مسیری 

است که فوالد مبارکه در آن قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه موضوع دانش بنیان در فوالد مبارکه از اهمیت 
زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه همواره درصدد 
جذب سرمایه انسانی دانش بنیان بوده و در کنار آن نیز از شرکت های 

دانش بنیان کشور حمایت کرده است.
طیب نیا با بیان اینکه فوالد مبارکه همواره صنعت دوستدار محیط زیست 
بوده است، عنوان داشت: توسعه مبتنی بر صنعت سبز متضمن 
فعالیت های فوالد مبارکه در ۳ محور نوآوری، فناوری و دانش بنیان است؛ 
فوالد مبارکه اقدامات زیادی در راستای حفظ محیط زیست انجام داده و 
این اقدامات فراتر از استانداردها و شاخص های محیط زیست بوده است 
کز صنعتی در حوزه رسیدن به  و با فاصله بسیار زیاد در مقایسه با دیگر مرا

صنعت سبز گام برداشته است.
ح های توسعه ای فوالد مبارکه که در سال  وی در پایان با اشاره به طر
۱۴۰۰ کلید خورده اند و پروژه های در حال تکمیل این شرکت ابراز کرد: 
امیدوارم اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۱۲ هزارنفری 
ح های توسعه ای در اقصی  از سوی فوالد مبارکه و از طریق اجرای طر
نقاط کشور کلید بخورد و تعداد قابل توجهی از جوانان کشورمان 

مشغول به کار شوند.

به کارگیری همه جانبه ظرفیت های فوالد مبارکه برای تحقق شعار سال
مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد؛

مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از طرح ملی خودکفایی بذر کشور؛

 رهبر معظم انقالب اسالمی در سخنرانی زنده و تلویزیونی
 به مناسبت سال نو:

محمدیاسر طیب نیا
 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

 محمدیاسر طیب نیا
 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

پروین صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی

شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه از سال گذشته از سوی فوالد 
مبارکه مأموریت پیدا کرد تا نقشه راه حمایت 
فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان 
و ورود جدی به حوزه نوآوری و فناوری را 
ترسیم کند که این امر در اسفندماه سال 

گذشته توسط این شرکت محقق گردید
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تعامل سازنده دانش بنیان ها با فوالدی ها
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران: تعامل سازنده شرکت های دانش بنیان با صنایع فوالدی می تواند در خدمت تولید فوالد قرار گیرد.

کتشافی در ۶ استان طرح تحول زمین شناسی و ا
کتشاف در ۶ استان را اجرا می کند. کتشافات  معدنی کشور گفت: طرح تحول زمین شناسی و ا رئیس سازمان زمین شناسی و ا

 خـبــــــــــــــــــر      

از ورود فوالد مبارکه به عرصه های دانش بنیان استقبال می کنیم
نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی گفت: از ورود 
فوالد مبارکه به عرصه دانش بنیان استقبال می کنیم 
تا با هم افزایی میان صنعت فوالد و شرکت های 
دانش بنیان مطالبات رهبر انقالب محقق گردد و 

آیندگان به وجود ما افتخار کنند.
به گزارش خبرنگار فوالد، مدیرعامل فوالد مبارکه به همراه جمعی از 
معاونین و مدیران این شرکت، به منظور شناسایی توانمندی های 
شرکت های دانش بنیان، از تعدادی از این شرکت های مستقر در شهرک 

علمی و تحقیقاتی اصفهان، بازدید کرد.
در جریان این بازدید حجت االسالم احمد سالک نماینده ادوار مجلس 
شورای اسالمی در جلسه مشترک شرکت فوالد مبارکه و شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان اظهار کرد: برنامه هایی برای توسعه فعالیت های 

شرکت های دانش بنیان در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.
وی افزود: اصفهان باید قطب دانش بنیان صنعت کشاورزی کشور 
شود. اصفهان در تولید محصوالت کشاورزی در رتبه های نخست کشور 
است، ولی باید از این صنایع که موردنیاز جامعه هستند حمایت های 

الزم انجام شود.
سال   ۱۱ کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  ادوار  نماینده 
ح  است که رهبر انقالب در مورد تولید، رشد تولید و ... مطالبی را مطر
فرمودند.  به همین دلیل پیشنهاد می شود بر اساس مطالبات رهبری 
هدف گذاری های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با نگاه کالن 

صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: جلوگیری از فعالیت های موازی یکی از مسائل مهمی 
است که باید برای آن برنامه ریزی شود که در این زمینه باید با برگزاری 

جلساتی هم افزایی های الزم صورت بگیرد.
از  جلوگیری  و  سرمایه  جذب  شد:  متذکر  سالک  حجت االسالم 
سرمایه گریزی باید در دستور کار مسئولین قرار بگیرد. از طرف دیگر باید 
نیازهای استانی و کشوری در نظر گرفته شود تا در جهت این موضوع ادامه 

فعالیت ها صورت پذیرد.
وی یادآور شد: آمار بیکاری در اصفهان آماری بسیار باال بوده و این در 
صورتی است که اصفهان دارای نیروی انسانی قوی و تحصیل کرده 
است و عالوه بر این در استان اصفهان پتانسیل های باالیی برای 
سرمایه گذاری وجود دارد. به طور مثال اصفهان پتانسیل زیادی برای 
احداث نیروگاه تولید برق خورشیدی دارد که فوالد مبارکه در این زمینه 

سرمایه گذاری هایی را انجام داده و آن را توسعه خواهد داد.
این پیشگام انقالب اسالمی با ابراز خرسندی در مورد ورود فوالد مبارکه 
به عرصه های دانش بنیان اضافه کرد: فوالد مبارکه از گذشته قدم های 
زیادی را برای حل مشکالت استان خصوصا مشکالت آب برداشته و 
سرمایه گذاری های خوبی انجام داده که جای تقدیر دارد. این فعالیت ها 
باید درزمینه های دانش بنیان نیز بیشتر شده و ما از آن استقبال می کنیم 
تا در نهایت مطالبات رهبر انقالب محقق گردد و آیندگان به وجود ما 

افتخار کنند.

ضرورت شناسایی توانمندی شرکت های دانش بنیان برای 
ایجاد زیست بوم دانش بنیان

 محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در دیدار با رئیس 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و جمعی از مدیران شرکت های 
کید بر ضرورت شناسایی توانمندی شرکت های  دانش بنیان با تأ
دانش بنیان برای ایجاد زیست بوم دانش بنیان اظهار کرد: حمایت فوالد 
مبارکه از شرکت های دانش بنیان به عنوان پیشران صنعت، منجر خواهد 

شد که دیگر صنایع کشور نیز در این مسیر قرار گیرند.
وی افزود: ایجاد مرکز نوآوری و فناوری و اهداف دیگر از سال گذشته در 
دستور کار قرار گرفته و با نام گذاری امسال این موضوع بسیار جدی تر 

پیگیری خواهد شد.
مجموعه های  کرد:  خاطرنشان  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
دانش بنیان مرکز تجمع نیروهای دانش بنیانی است که ارزش افزوده 
ایجاد می کنند. بسیاری از کشورهای غربی درصد زیادی از ارزش افزوده 
خود را از فعالیت های دانش بنیان ایجاد می کنند. این اتفاق وقتی 
کوسیستم نوآوری ایجاد شده و این موضوع با داشتن نقشه  می افتد که ا

دانش بنیان و پیاده سازی درست آن انجام می شود.

ضرورت هم افزایی برای طراحی زیست بوم های 
دانش بنیان

وی اذعان داشت: باید با هم افزایی ها در این اتفاق رقم بخورد و فوالد 
مبارکه درمجموع در این عرصه نقشی کلیدی دارد. بسیاری از مسائل 
درزمینه علمی و دانش بنیانی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم 
با صنعت ارتباط دارد که این مهم، ضرورت طراحی زیست بوم را نشان 

می دهد.
طیب نیا تصریح کرد: در این راستا باید نگاهی درست به مسائل داشت 
و به همین علت فوالد مبارکه در تالش است تا وارد عرصه های جدید 
کسب وکار شود و به حل مشکالت کشور و استان در این عرصه ها بپردازد.
وی عنوان داشت: خسارتی که فوالد مبارکه در محدودیت های انرژی 
داشته خسارتی جبران ناپذیر است و همکاری در عرصه دانش بنیان 
می تواند بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری را به همراه داشته 
باشد و فوالد مبارکه آماده همکاری با شرکت های دانش بنیان در این 

عرصه است.

آمادگی فوالد مبارکه برای حمایت از فعالیت های 
دانش بنیان

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه متذکر شد: حضور مدیران فوالد مبارکه 
در چنین جلساتی نشان دهنده آمادگی این شرکت برای حمایت از 
فعالیت های دانش بنیان است تا بتوانیم در این زمینه مسیر خوبی را طی 

و اهداف بزرگی را دنبال کنیم.
وی بیان کرد: اصفهان یکی از قطب های مهم صنعت کشور است و باید 
عالوه بر این به قطب بزرگ دانش بنیان نیز تبدیل شود که این موضوع با 

توسعه صنایع در جهت دانش بنیان شدن انجام شود.
کید کرد: اصفهان نیروی دانشی زیادی  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تأ
را پرورش داده و این موضوع امتیازی مهم برای استان است، ولی از این 
پتانسیل باید بیشتر استفاده کنیم تا بتوانیم توسعه بیشتری را درزمینه 

دانش بنیان رقم بزنیم.
طیب نیا در حاشیه بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در گفت وگو 
با خبرنگار صداوسیما اظهار کرد: یکی از اصلی ترین اهداف استراتژی های 
شرکت فوالد مبارکه، حرکت به سمت نوآوری و فناوری های جدید است 
و هم زمان نام گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« ایجاب می کند تا این موضوعات با جدیت 
بیشتر در دستور کار قرار گیرد و به همین منظور در نخستین هفته کاری 

بازدیدی از شهرک علمی تحقیقاتی به عمل آوردیم.
وی افزود: از ظرفیت های موجود در این مجموعه می توان به فعالیت 
کرد و با توجه به نام گذاری و  بیش از ۶۰۰ شرکت دانش بنیان اشاره 
هدف گذاری های شکل گرفته، باید در استان اصفهان اتفاقات خوبی در 

این حوزه انجام شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: نقش صنایع مادر در 
گر به سمت  این حوزه حیاتی است و صنایعی همچون فوالد مبارکه ا
دانش بنیان شدن حرکت و دانش آفرینی کنند، بالطبع شرکت های 
زیادی به دنبال آن ها حرکت می کنند و می توانند نقش موتور محرکه این 

حرکت را داشته باشند.

در مسیری قدم برداریم که اصفهان قطب دانش بنیان 
کشور شود

وی اذعان داشت: به همین منظور با هدف شناسایی فرصت های 
همکاری و تدوین برنامه های جدید در این حوزه و با استفاده از 
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و بررسی راهکارهایی که بتوانیم 
با قوت بیشتری این اتفاق را دنبال کنیم، جلساتی در شهرک علمی و 

تحقیقاتی اصفهان برگزار شد و بازدیدی از آن به عمل آمد.
طیب نیا در پایان اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم فراتر از صحبت ها و 
ع وقت در این  دیدارهای صورت گرفته، اقدامات عملیاتی خود را در اسر
حوزه آغاز کنیم و در مسیری قدم برداریم که نهایتا اصفهان به قطب 

دانش بنیان کشور تبدیل شود.

امیدآفرینی فوالد مبارکه در جامعه با افزایش فعالیت های 
دانش بنیان

جعفر قیصری رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جلسه مشترک 
با مدیرعامل فوالد مبارکه و جمعی از معاونین و مدیران این شرکت اظهار 
کرد: طرح جامع شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در زمینی به وسعت 
کنون ۶۱۲ هسته و شرکت فناور را تحت  ۵۲۰ هکتار برنامه ریزی شده و هم ا
کنون به حدود  پوشش خود قرار داده که نرخ موفقیت این شرکت ها تا

۷۵ درصد رسیده است.
وی در ادامه افزود: این شهرک از سال های گذشته فعالیتی جدی را برای 
کنون موفق شده ۳ پارک  توسعه علم و فناوری در استان شروع کرده و تا

علم و فناوری و ۸ مرکز رشد فناوری را در اصفهان تأسیس کند.

عضویت بیش از ۸۰۰ شرکت و هسته فناور در شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ 
موفق شدیم عالوه بر ۶۱۲ هسته و شرکت فناور، ۱۶۰ شرکت و هسته دیگر 
را نیز جذب کنیم که این آمار باعث شده اصفهان به جایگاه دوم کشور 

درزمینه فعالیت هسته ها و شرکت های فناور برسد.
وی اذعان داشت: در برخی از زمینه ها به صورت تخصصی وارد عرصه های 
حمایت از شرکت ها و هسته ها شده ایم و درزمینه ICT و دارویی تمرکز 
خاصی داشته ایم. عالوه بر این موضوع صنعت نیز یکی از نقاط تمرکز ما 
بوده که این موضوع نیازمند حمایت صنایع از شرکت های دانش بنیان 

است.
قیصری تصریح کرد: در حوزه کشاورزی نیز دغدغه های زیادی وجود 
داشته و شرکت ها و هسته های مختلفی در حال فعالیت هستند و 
محصوالتی را نیز در این زمینه عرضه کرده اند که این عرصه نیز نیازمند 

حمایت و توجه است.

تشریح چالش های پیش روی شرکت های  نوپا
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان متذکر شد: سهم کوچک 
شرکت های فناور از بازار و اقتصاد کشور، کم تجربگی شرکت های نوپا، عدم 
سازمان دهی مناسب برای توسعه بازار داخلی و سرمایه گذار و... ازجمله 

چالش های اساسی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان است.
وی بیان کرد: برای ایجاد خالقیت در دانش که دستور رهبر انقالب 

است، در تالشیم تا مشکالت شرکت ها را در این زمینه مطابق فرمایشات 
ایشان حل کنیم. یکی از روش های حل این مشکالت ورود شرکت های 
دانش بنیان به صنعت است که این موضوع نیازمند همکاری صنایع 

به ویژه صنایع بزرگ است.
قیصری یادآور شد: برای پیشرفت در عرصه های پیش رو اصالحاتی در 
حوزه توسعه نوآوری و فناوری انجام شده که مهم ترین آن ایجاد پارک های 
تخصصی شامل شرکت های رشدیافته در بازار است. این پارک ها شامل 
پارک های نفت و گاز، فناوری اطالعات و ارتباطات، امنیت غذایی، آب و 

محیط زیست، فوالد و صنایع فلزی و سالمت و تجهیزات پزشکی است.
کید کرد: حدود ۸ هزار نفر در این زمینه در استان اصفهان شاغل  وی تأ
هستند که بسیاری از آن ها دارای مدرک دکترای تخصصی هستند و 
این موضوع بسیار حائز اهمیت و نشان دهنده حفظ نخبگان در استان 

و کشور است.

آمادگی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای همکاری با 
فوالد مبارکه

با اشاره به محورهای  رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
پیشنهادی برای گسترش همکاری با شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت: 
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان آمادگی خود را برای مشارکت و 

همکاری درزمینه دانش بنیان صنعت فوالد اعالم می دارد.
وی در پایان با بیان اینکه ظرفیت استفاده از شرکت های شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان در زنجیره تأمین تجهیزات و خدمات فوالد وجود 
دارد، اضافه کرد: امیدواریم شرکت فوالد مبارکه در راستای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان برای ایجاد شرکت های نوپا، استارت آپی و 
رشدی، با ایجاد یک مجتمع شتاب دهی و نوآوری در شهرک علمی 
کوسیستم نوآوری و  و تحقیقاتی اصفهان مشارکت داشته باشد و در ا

کارآفرینی نیز همراهی کند.

ما خود را مولود فوالد مبارکه می دانیم
حسین مظاهری مدیرعامل یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر 
در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در حاشیه بازدید مدیرعامل و 
جمعی از مدیران و معاونین شرکت فوالد مبارکه از این شهرک اظهار 
که شرکت ما در حوزه طراحی و ساخت  کرد: حدود ۱۵ سال است 
تجهیزات آزمایشگاهی کار می کند که این تجهیزات از نظر تکنولوژی در 

سطح باالیی هستند.
وی افزود: به طورکلی در هر صنعتی تکنولوژی تجهیزات آزمایشی معموال 
که ابزارهای دقیق  باالتر از تکنولوژی به کار رفته در آن صنعت است؛ چرا
باید فرایندهای تولید و محصوالت آن را کنترل کند که طبیعتا محصوالت 

فوالدی به خاطر پیچیدگی های ذاتی شان حساسیت هایی دارند.
مظاهری خاطرنشان کرد: قبال تجهیزات اروپایی و ژاپنی در آزمایشگاه ها 
استفاده می شد، ولی با اعتماد و حمایت های فوالد مبارکه، امروز ما 
مفتخریم دستگاه های ایرانی در کنار این دستگاه ها در آزمایشگاه ها 
به صورت کامال عملیاتی در حال کار هستند و این در حالی است که 
مقایسه پاسخ آزمایش ها این دو دستگاه نیز بسیار نزدیک بوده و این 

نشان دهنده قابل اعتماد بودن دستگاه های ایرانی است.
وی تصریح کرد: این موفقیت را مرهون اعتماد فوالد مبارکه هستیم و 
کنون بسیاری از فوالدسازان  با افتخار می گوییم با این حمایت، هم ا
کشور از این دستگاه های ساخت داخل در آزمایشگاه های خود 
استفاده می کنند. برای همین ما خود را مولود فوالد مبارکه و 
شهرک علمی و تحقیقاتی می دانیم و این موضوع به خاطر ارتباط 
تکنولوژیک میان ما و این دو سازمان تأثیرگذار در عرصه علم و 

صنعت کشور است.
این فعال عرصه علم و تحقیقات ادامه داد: این ارتباطات مستمر با فوالد 
مبارکه باعث شده دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی روزبه روز بهبود 
یابند و امروز شاهد کار این دستگاه ها در کنار دستگاه های پیشرفته 

تولید شده کشورهای خارجی هستیم.

موفقیت های ما نتیجه حمایت و اعتماد فوالد مبارکه است
داوودی مدیر یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی 
و تحقیقاتی در گفت وگو با خبرنگار فوالد گفت: فوالد مبارکه یکی از 
بنچ مارک های مهم صنعت کشور است که سطح تکنولوژی کشور با 

فعالیت های این شرکت رقم می خورد.
وی گفت: این شرکت به عنوان یکی از شرکت های تراز اول کشور محسوب 
می شود و خود را در عرصه جهانی اثبات کرده که دریافت جوایز متعدد 
ملی و بین المللی نشان دهنده این موضوع است. شرکت ما از بدو ایجاد 
و راه اندازی با فوالد مبارکه در تعمیر و نگهداری، بهره برداری و پروژه های 

EPC همکاری کرده ایم.
داوودی خاطرنشان کرد: تجهیزات این شرکت بسیار متنوع است و 
به همین دلیل، با تجربیاتی که در تعمیر و نگهداری و بهره برداری در 
فوالد مبارکه داشته ایم به تکنولوژی طراحی تجهیزات اروپایی دست 
 یافته ایم و در حقیقت با حمایت و اعتماد این شرکت از عمل به علم 

رسیده ایم.
کادمیک در مجموعه  وی تصریح کرد: کارشناسان ما با تحصیالت باالی آ
در حال فعالیت هستند و به همین خاطر می توانیم اعالم کنیم که قادر 
به انجام هر کاری هستیم و با انتقال تکنولوژی و انتقال آن نیازهای هر 

صنعتی را به آن اضافه می کنیم. 

 خـبــــــــــــــــــر      

یادداشت

نماینده  5 دوره مجلس شورای اسالمی در بازدید ا ز شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان؛

 حجت االسالم احمد سالک
 نماینده ادوار مجلس شورای اسالمی

 محمدیاسر طیب نیا 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

 جعفر قیصری
 رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

  شعار سال 1۴۰1 
چگونه محقق می شود؟

»تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« شعاری است 
که سه نکته مهم را در بردارد که برای تحقق هرکدام جبهه ای 
از جهاد را به روی تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، کارگران و 
مردم باز می کند تا با تالش هرچه بیشتر ایران را به قله های 

افتخار برسانند.
»تولید،  سال  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از   ،۱۴۰۱ سال   
دانش بنیان و اشتغال آفرین« نامیده شد. البته پیش از 
این رهبر انقالب به انحاء مختلف در مورد این موضوعات، 
توصیه هایی برای مردم و مسئولین داشته اند، ولی این نکته 
نباید در حد شعار بماند و درصورتی که رویکرد مجموعه نظام 
همین سه شعار باشد، می توانیم شاهد جهشی بزرگ در این 

حوزه و به طورکلی اقتصاد کشور باشیم.
کید همیشگی رهبر انقالب تولید، تأ

رهبر انقالب چندین بار سال های مختلف را با نام »تولید« 
نام گذاری فرمودند. در شعار سال های ۹۱، ۹۶، ۹۸، ۹۹ و 
۱۴۰۰ به طور مستقیم و در برخی از سال ها به طور غیرمستقیم 
نام »تولید« به میان آمده که این موضوع خود نشان دهنده 
اهمیت موضوع تولید در دیدگاه رهبر انقالب و نخبگان کشور 
بوده و تحقق آن می تواند تحولی بزرگ را خصوصا در موضوع 
اقتصاد کشور ایجاد کند. زمینه سازی برای هموار ساختن 
راه تولیدکنندگان توسط مسئولین، تالش تولیدکنندگان 
برای تحقق جهش تولید، سرمایه گذاری صاحبان ثروت در 
امر تولید، تالش همه مردم برای حمایت از کاالی ایرانی، 
کیفیت توسط دانشمندان  طراحی و ساخت محصوالت با
و مهندسین تولید و مسئولیت پذیری کارگران و کادر تولید 
و تالش همه جانبه برای تولید محصوالت داخلی با کیفیتی 
هم تراز با محصوالت جهانی ازجمله اقداماتی است که همه 
کشور به جای  باید دست به دست هم دهیم تا تولید در 

مطلوبش برسد.
عالوه بر این موج صنعت ستیزی ایجادشده در کشور که بر 
گاه و دوستان نادان شکل گرفته باید  پایه تالش دشمنان آ
که راه اول و آخر ما برای  تبدیل به صنعت دوستی شود؛ چرا
گرفتن امر تولید است  پیشرفت و رونق اقتصادی، جدی 
که این موضوع با صنعت دوستی و نه صنعت گریزی محقق 
می شود. در ضمن مسئولین امر نیز باید در خصوص این 
موضوع فرهنگ سازی های الزم را انجام دهند تا فرهنگ 
تولید و صنعت دوستی در کشور نهادینه گردد و ذهن مردم به 
این مهم آشنا شود.  نکته حائز اهمیت این است که تحول در 
امر تولید کشور به تدریج حاصل شده و فی البداهه نمی توان 
تحول عظیمی را در این حوزه متوقع بود، ولی نباید فراموش 
شود که تحقق این کار بزرگ یعنی قرار گرفتن تولید در محور 

امور نیاز به حرکت عظیم همه مردم ایران اسالمی دارد.
دانش، حلقه مفقوده بسیاری از صنایع

بسیاری از صنایع کشور به صورت سنتی محصوالتی را تولید 
می کنند، محصوالتی که بر پایه تجربه تولید شده و با استفاده از 
دستگاه های قدیمی تولید می شوند. علی رغم اینکه تجربه در 
امر تولید و به طورکلی در علوم مهندسی بسیار موضوع مهمی 
است ولی تجربه در کنار دانش می تواند تولید محصوالتی به روز 
را موجب شود که امروزه شرکت های دانش بنیان این موضوع 

را ثابت کرده اند.
امروزه بیش از ۶ هزار شرکت دانش بنیان در حال فعالیت 
ج کشور  هستند و محصوالت خود را هم در کشور و هم در خار
به فروش می رسانند. رهبر انقالب در مقاطع مختلف از افزایش 
تعداد این شرکت ها استقبال و بر استفاده از محصوالت 

کید کرده اند. دانش بنیان تأ
نکته اینجاست که اقتصاد دانش بنیان، هزینه صنایع را کمتر 
می کند و باعث می شود شرکت ها با کمترین هزینه بیشترین و 
به روزترین محصوالت را تولید کنند. عالوه بر این، ما در شرایط 
تحریم های ظالمانه دشمن هستیم که این تحریم ها باعث 
شده بسیاری از قطعات دستگاه ها یا تجهیزات موجود به 
صنعت کشور تزریق نشود. با به کارگیری اقتصاد دانش بنیان 
می توانیم عالوه بر رفع نقص های موجود در صنعت کشور، 
تکنولوژی بومی را با استفاده از دانش بومی گسترده کنیم و 
صنعتی بومی را شکل دهیم تا تحریم ها کوچک ترین اثری بر 

اقتصاد و صنعت کشور نداشته باشد.
اشتغال زایی؛ مشکل معیشت مردم را حل می کند

بر کسی پوشیده نیست یکی از مهم ترین مشکالت روز کشور 
کنون در  مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است. ما هم ا
کشور چیزی حدود یک میلیون نفر دانش آموخته بیکار داریم 
که پس از اتمام تحصیل علی رغم آماده به کار بودن، در امور 
اقتصادی کشور نقشی ایفا نمی کنند. درصورتی که این نیروها 
درقالب شرکت های دانش بنیان یا دیگر شرکت های صنعتی 
سازماندهی  و توانمندسازی شوند می توان پروژه هایی علمی 
و صنعتی بسیاری را با استفاده از دانش و نیروی جوانی این 
عزیزان تعریف کرد تا در مدت کوتاهی با تکمیل این پروژه ها، 
خ عظیم صنعت کشور با سرعت بیشتری بچرخد.  این  چر
موضوع بدان معنا نیست که صنایع بزرگ کشور نقشی در 
غ التحصیالن کشور ندارند،  اشتغال زایی برای جامعه فار
بلکه با افزایش ظرفیت تولید، توسعه کّمی، کیفی، متوازن 
و بر پایه علم و دانش، صنایع بزرگ می توانند تولید کشور را 

بیش ازپیش افزایش دهند.

  محمدجواد قائدی، پایگاه خبری تحلیلی ایراسین
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تقویت نهضت تولید داخل در حوزه ریلی با فناوری دانش بنیان برنامه ریزی برای ۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در صنعت نفت

سید میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
راه آهن در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران راه آهن در سال 
۱۴۰۱ اظهار داشت: هدف ما در سال جدید، تقویت نهضت تولید 
داخل در حوزه ریلی با توجه ویژه به حوزه فناوری دانش بنیان و ایجاد 
اشتغال پایدار است.

گفت: در سال جدید با اتکا به توان داخل و  جواد اوجی، وزیر نفت 
قراردادهای بین المللی، سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد دالری در صنعت 
نفت خواهیم داشت.در حوزه نفت، پتروشیمی و صنایع باالدست 
که بخش  و پایین دست به ۲۰۰ میلیارد سرمایه گذاری نیاز است 
کنون تأمین شده است. مهمی از آن با ۵۰ قرارداد منعقده تا

خـبــــــــــــــــــر            
خبر  بین الملل

زهرا شیخی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی در حاشیه بازدید از خطوط تولید 
گفت وگو با  و تصفیه خانه شرکت فوالد مبارکه در 
خبرنگار صداوسیما اظهار کرد: فوالد مبارکه یکی از مجموعه هایی 
است که می تواند به سمت عملیاتی کردن فرمایش مقام معظم 
رهبری در آغاز سال 1۴۰1 مبنی بر »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« 

پیشروی کند.
وی در ادامه با بیان اینکه طی سال های اخیر تالش های فراوانی با رویکرد 
خودکفایی در فوالد مبارکه انجام شده و از شرکت های دانش بنیان 
مختلفی در این مجموعه استفاده شده است، افزود: رویکرد خودکفایی 
کیدات رهبر معظم انقالب در فوالد مبارکه شکل گرفته و  پیش از تأ

امیدوارم همچنان شاهد موفقیت های روزافزون این مجموعه باشیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به حرکت فوالد 
مبارکه به سمت صنعت سبز خاطرنشان کرد: بنده از نزدیک شاهد فرایند 
تصفیه خانه فوالد مبارکه و صرفه جویی این صنعت در مصرف آب بودم. 
در سال های اخیر، از طریق تصفیه پساب شهری حدود ۵۰ درصد کاهش 

مصرف آب تازه در این مجموعه محقق شده است.
ضرورت کاهش سخت گیری ها به صنایع کشور

وی با اشاره به همکاری های گسترده فوالد مبارکه با شرکت های 
دانش بنیان و استفاده از دانش بومی در زمینه تأسیس نیروگاه توسط 
این مجموعه اذعان داشت: به عنوان یک ایرانی و یک مسلمان امروز 
به خود افتخار می کنم که صنعت گران و دانشمندان باانگیزه ای در 
این مرزوبوم مشغول به کار هستند؛ آن ها به این خودباوری و اعتقاد 
رسیده اند و امیدواریم هرچه سریع تر شاهد خودکفایی کامل باشیم 

و بتوانیم این گستره علمی را در سراسر کشور با همین رویکرد پیش 
ببریم.

 شیخی با اشاره به خام فروشی در زمینه های مختلف به ویژه سنگ آهن و 
برنامه های مجلس شورای اسالمی در سال جاری برای جلوگیری از خام 
فروشی گفت: مجلس شورای اسالمی نقش نظارتی دارد و نقش اجرایی 
بر عهده مسئوالن اجرایی کشور است؛ اما در این مسیر تمام توان خود 
را به کار گرفته تا از مافیای خام فروشی در کشور جلوگیری شود. از طرف 
دیگر، بهتر است با نگاهی علمی تر، سخت گیری های کمتری به صنایع 
که در غیر این صورت، سرعت پیشرفت صنعت  وجود داشته باشد؛ چرا

در کشور کاهش می یابد.
مشارکت قابل توجه فوالد مبارکه با شرکت های دانش بنیان

کید بر ضرورت خودباوری، اعتماد به دانش و تکیه بر توان  وی با تأ

متخصصان داخلی ادامه داد: در بازدید از فوالد مبارکه، شاهد بودیم 
دستگاه ها و تجهیزاتی که در گذشته با شرایط خاص از دیگر کشورها وارد 
ایران می شده، توسط شرکت های دانش بنیان ساخته شده و چنین 
اقداماتی بسیار ارزشمند است؛ بنابراین با وجود چنین ظرفیت هایی 

جلوگیری از خام فروشی در کشور ضروری است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در پایان اضافه 
کرد: مجلس شورای اسالمی با تمام توان در مقابل خام فروشی 
ایستاده و همه نمایندگان، به ویژه نمایندگان استان اصفهان، 
به واسطه صنعتی بودن این استان و صیانت از سرمایه های ملی، 
به این موضوع توجه می کنند. البته همه نمایندگان مردم در 
مجلس شورای اسالمی نیز موظف هستند با تمام قوا از این موضوع 

پشتیبانی کنند. 

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد 
مبارکه از ارتقای چشم گیر ضریب ایمنی در فوالد مبارکه 
خبر داد و گفت: برای بهبود سالمت کارکنان و افزایش 

ایمنی سازمان راهکارهای عملیاتی به کار می بریم.
مهدی کفایت در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در سازمان های 
بین المللی کارگری، تعداد کارگرانی که در اثر حوادث شغلی جان خود را از 
دست می دهند حدود ۲٫۳ میلیون نفر در سال برآورد شده است و تقریبا 
ساالنه ۳۳۷ میلیون حادثه شغلی و ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی در جهان 
اتفاق می افتد. رها کردن این سرمایه ها و افراد و بی توجهی به سالمتی و 

جان آن ها در چنین شرایطی قابل پذیرش نیست.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: هر یک از این سرمایه ها و کارکنان باید با اطمینان خاطر کامل از اینکه 
روز کاری بدون حادثه ای را سپری خواهند کرد، بر سر شغل خود حاضر 
شوند. توجه به سالمتی افراد و ایمن کردن محیط کار نه تنها امر پرهزینه یا 
زمان بری نیست؛ بلکه باعث کاهش هزینه های ناشی از حوادث می شود 
و از همه مهم تر باعث نجات زندگی کارکنان و حتی خانواده های آن ها 

خواهد شد.
کید بر اینکه برنامه ها و خط مشی های ایمنی که به خوبی طراحی  وی با تأ
و مدیریت شوند باعث کاهش حوادث و هزینه های مادی و غیرمادی 
آن خواهند شد، خاطرنشان کرد: در این سازمان ها معموال سه رویکرد 
سازمانی، مهندسی و فردی به مدیریت اثربخش ایمنی کارکنان باید 

مدنظر قرار گیرد.
کفایت با اشاره به اینکه یک برنامه موفق با سه رویکرد سازمانی، مهندسی 
و فردی در اثربخشی ایمنی کارکنان مؤثر است، تصریح کرد: عالوه بر 
رویکردهای مذکور، براساس تحقیقاتی که به منظور مدیریت موفق 
ایمنی با هدف کاهش حوادث صورت گرفته، موارد تعهد سازمانی، 
خط مشی، انضباط و نگهداری سوابق مسائل ایمنی از ملزومات این 

مهم شناسایی شدند.
 وی به تشریح تعهد سازمانی پرداخت و توضیح داد: تعهد سازمانی قلب 
مدیریت ایمنی است و شامل تعهد مدیران همه سطوح و کارکنان در 
سراسر سازمان نسبت به مسائل ایمنی می َشود. خط مشی، انضباط 
و نگهداری سوابق مسائل ایمنی نیز شامل طراحی استانداردها و 
سیاست های ایمنی است که اعمال انضباط در خصوص کسانی که 
مسائل ایمنی را رعایت نمی کنند، از اجزای بسیار مهم مدیریت ایمنی 

محسوب می شود.
کید کرد:  معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه تأ
خط مشی ها و برنامه های ایمنی و سالمت در ارتباط با محافظت کارکنان 
از مخاطرات ناشی از محیط کار یا شرکت است. این برنامه نشان دهنده 
نگرانی مدیران عالی سازمان از مخاطراتی است که کارکنان را تهدید 

می کند و نحوه برخورد یا جلوگیری از این حوادث را نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه خط مشی ها و برنامه های ایمنی و سالمت از سه 
قسمت تشکیل شده است، گفت: در خط مشی عمومی، قصد کارفرما 
از انجام برنامه های ایمنی و سالمت مشخص می شود که این خط مشی 
باید بر ۴ نکته اساسی اعم از ایمنی کارکنان و عموم، امنیت محیط کار و 

سالمت کارکنان، تالش مدیران واحدها و تیم ها در جهت پیاده سازی 
و اجرای روش های ایمن و سالمت و در نهایت قوانین ایمنی و سالمت 

کید کند. سازمان مطابق با روحیه کارکنان و قانون کار تأ
کفایت در ادامه سازمان سالم و ایمن را توصیف کرد و افزود: در سازمانی 
سالم و ایمن، عالوه بر تشریح محیط کاری ایمن؛ مسئولیت مدیر عالی، 
نقش کمیته محافظت و وظایف متخصصان در زمینه ایمنی و سالمت 

کارکنان بیان می شود.
وی به جزییات برنامه برای اجرای خط مشی ایمنی و سالمت در محیط 
کتورهای مهم در  کار پرداخت و گفت: آموزش اثربخش ایمنی یکی از فا
که تحقیقات نشان داده،  کاهش ضریب خطر در محیط کار است چرا
کارکنان آموزش دیده در زمینه مسائل ایمنی کمتر دچار حادثه می شوند.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه به برگزاری 
کمیته های ایمنی هم اشاره ای کرد و افزود: معموال کارکنان از طریق 
کمیته های ایمنی در برنامه های ایمنی مشارکت می کنند که این کمیته از 
کارکنان سطوح مختلف سازمان و حداقل یک عضو از واحد سرمایه های 
انسانی تشکیل می شود. کمیته ایمنی در دوره های زمانی منظم بر مسائل 
ایمنی محیط کار نظارت می کند، مسائل ایمنی را مورد بازبینی قرار می دهد 

و توصیه هایی برای پیشگیری از وقوع حوادث ارائه می کند.
وی بازرسی، تحقیق و ارزیابی را هم از علل مهم افزایش ضریب ایمنی در 
محیط کار برشمرد و خاطرنشان کرد: برای بازرسی نباید منتظر دیگران 
بود. این بازرسی می تواند توسط کمیته فنی یا هماهنگ کننده امور ایمنی 
در نواحی صورت پذیرد. این افراد محیط کار را از لحاظ ایمنی مورد ارزیابی 
قرار می دهند و در مورد حوادث ناشی از کار تحقیق می کنند. تحقیق در 
مورد مسائل ایمنی برای جلوگیری از وقوع حوادث صورت می گیرد که در 
نهایت با رعایت این راهکارها می توان محیط کار ایمنی را در سازمان فراهم 
کرد و از سرمایه های انسانی حفاظت نمود که این حرکت یک امر ضروری 

و واجب عینی است.
حسین مدرسی فر ، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست 
شرکت فوالد مبارکه  نیز  در گفت وگو با خبرنگار ایراسین در خصوص ایمنی 
در صنایع اظهار کرد: ایمنی یک فرهنگ، ایدئولوژی و ارزش است و فوالد 
مبارکه یکی از ارزش های پنج گانه سازمانی خود را به ایمنی در محیط کار 
اختصاص داده است و به همین دلیل در فوالد مبارکه کار به صورت ایمن 

انجام می شود و همیشه از شعار کار ایمن حمایت کرده است.
وی با اشاره به اینکه فوالد مبارکه تمام برنامه های خود را بر مدار ایمنی 
استوار کرده، افزود: شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت پیشرو در 
جهت تحقق هدف کار ایمن همیشه سالمتی کارکنان خود را موردبررسی 
قرار می دهد و در نقشه استراتژی شرکت، ایمنی یکی از محورهای 
فعالیت هاست و این نقشه برای آن هدف گذاری می کند و کل سازمان را 

مجاب می نماید تا در این راستا هدف گذاری کنند.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال های اخیر ثابت کردیم که ما در ایمنی 
یک الگوی موفق در دنیا هستیم و به دلیل اینکه در سیستم مدیریت عالی 
سازمانی، حوزه ایمنی به عنوان یک بحث مهم شناخته می شود، توجه 
فوالد مبارکه به این موضوع، آن را از دیگر شرکت ها متمایز کرده است و یک 

مدل منحصربه فرد در این حوزه تعریف شده است.

کید بر اینکه مدیریت ایمنی در فوالد مبارکه در راستای مدیریت  وی با تأ
ریسک است، اضافه کرد: هر ریسکی که سازمان را تحت تأثیر قرار دهد با 
تهیه دستورالعمل ایمنی تحت کنترل قرار می گیرد و این دستورالعمل ها 
به تمامی کارکنان در همه سطوح با توجه به نوع کار آموزش داده می شود 
و در جهت ارزیابی اقدامات، سیستم بازرسی ایمنی برای بازرسی فرایندها 

تدوین  شده است.
کید کرد: برای برخی فعالیت های پرریسک مجوز انجام کار  مدرسی فر تأ
و کارت ایمنی تعریف شده و تمام دستورالعمل ها که در سازمان تهیه 
می شود به صورت ماهیانه، فصلی، شش ماهه و یک ساله مورد ارزیابی قرار 
می گیرد و همچنین برای بهبود فرایندها به صورت ماهیانه ارزیابی عملکرد 
واحدها اجرا می شود و نقاط قوت و ضعف فعالیت ها شناسایی و پس از 

آن، برنامه ریزی بر اساس چرخه بهبود مستمر PDCA انجام می شود.
وی تصریح کرد: باوجود تمام این برنامه ریزی ها ممکن است حوادث 
جزئی و شدید و شبه حوادث رخ دهد و به همین دلیل مدیریت رویدادها 
را در سیستم مدیریت ایمنی مستقر کردیم و ممکن است این رویدادها 
ج باشد و به همین دلیل مدیریت در  برخی اوقات از دست سازمان خار
شرایط اضطراری و یا مدیریت بحران را در این سیستم در نظر گرفته شده 
است.  در هر سازمانی برخی خطرات غیرقابل اجتناب هستند و باید برای 
کسانی که با این خطرات روبه رو هستند لوازم حفاظت فردی تهیه کرد 
که به همین دلیل مدیریت لوازم حفاظت فردی را در سیستم مدیریت 

ایمنی تعریف شده است.
مدرسی فر در زمینه ایمنی نیروهای پیمانکاری تصریح کرد: برای ایمنی 
فعالیت های در پیمان، سیستم های مرتبط تدوین و جاری سازی 

شده است.
 مدیر HSE فوالد مبارکه اظهار داشت: تمام این سیستم ها پس از 
برنامه ریزی باید به اطالع همه کارکنان برسد؛ لذا نظام اطالع رسانی 
تدوین شده تا بتوانیم این برنامه را به بهترین نحو اجرایی کنیم. همه این 
فعالیت ها حاصل تالش مستمر با رویکرد نوآورانه است که با یادگیری از 
رویدادها و حوادث دیگر شرکت ها تمامی فعالیت ها و گردشکارها روزآمد 
می شود. باید به این نکته نیز اشاره کنم که این سیستم نظام مند طی 
ممیزی های ایزو ۴۵۰۰۱ و همچنین ارزیابی های EFQM به عنوان یک 

سیستم منحصربه فرد در صنایع کشور شناخته شده است.
وی در خصوص نحوه تأمین ایمنی کارگران در شرایط پاندمی کووید ۱۹ 
بیان کرد: ما در این مدت در قالب ایزو ۴۵۰۰۵ که یک برنامه مدیریت کار 
ایمن در شرایط پاندمی کووید ۱۹ است کار خود را استمرار دادیم و بدون 
اینکه کوچک ترین مشکلی برای سالمت کارگران پیش بیاید به فعالیت 
خود ادامه می دهیم و تمام شرایط تأمین سالمتی کارمندان و کارگران در 

همین قالب مدیریتی بررسی و اقدام می شود.
وی خاطرنشان کرد: ما در ۱۰ سال گذشته ۲ برنامه ایمنی پنج ساله اول 
و پنج ساله دوم را اجرا کردیم که توانستیم به نتایج قابل قبولی دست 
ح است و  پیدا کنیم و خیلی از این نتایج به عنوان الگوی جهانی مطر
در ۵ سال آینده تا ۱۴۰۵ برنامه پنج ساله سوم را مستقر خواهیم کرد و 
امیدواریم به هدف خود که سالمتی کارکنان و بهترین بودن در دنیا 

است برسیم.

یب ایمنی در فوالد مبارکه ارتقای چشم گیر ضر

مشارکت قابل توجه فوالد مبارکه با شرکت های دانش بنیان
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی در بازدید از شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد:

بحران اوکراین برای مهم ترین بازیگران صنعت فوالد 
جهان دردسرساز شده است. دو شرکت آرسلورمیتال 
که   )NipponSteel( نیپون استیل  و   )ArcelorMittal(
سرمایه گذاری های متعددی در توسعه معادن دو کشور روسیه 
و اوکراین انجام داده اند، بازندگان بزرگ این جنگ قلمداد 
شده اند. درعین حال شرایط فعالیت برای گروه های بزرگی 
نظیر پلی متال، سخت و پرابهام شده است. البته جنگ 
اوکراین بر چندین شرکت معدنی دیگر-که فعالیت های متمرکز 

و مستمری در روسیه دارند-تأثیر گذاشته است.
که  نیپون استیل ژاپن به عنوان سومین شرکت بزرگ جهان 
زیان زیادی به دلیل عدم  تأمین مواد اولیه موردنیاز خود از بابت 
این جنگ متحمل شده، در تالش است تا مواد اولیه خود را 
از برزیل و استرالیا تأمین کند. تا پیش از آغاز جنگ، ۱۴ درصد 
از مواد اولیه موردنیاز شرکت نیپون استیل از دو کشور روسیه و 
اوکراین تأمین می شد. آرسلورمیتال نیز که دومین شرکت بزرگ 
جهان در صنعت فوالد است با اعالم رسمی خاتمه فعالیت خود 
در کارخانه کریوی ری )Kryvyi Rih( اوکراین اعالم کرد توسعه 
معادن در اوکراین را که ۲۰ هزار نفر کارگر دارند تا اطالع ثانوی تعطیل 
خواهد کرد.  بر اساس گزارش دنیای اقتصاد و به نقل از خبرگزاری 
بلومبرگ، زیان این شرکت هندی که بزرگ ترین فوالدساز هند و 
دومین شرکت بزرگ جهان در این صنعت است، در نتیجه وقوع 
این جنگ به چندصدمیلیون دالر می رسد. البته شرکت سوئیسی 
فرکسپو )Ferrexpo( نیز با وجود اعالم وضعیت فورس ماژور در 
ارسال محموله های خود به خریداران، خبر داده به تولید خود 

در معدن بزرگ پالوانی در مرکز کشور اوکراین ادامه خواهد داد.
گروه روسی-انگلیسی پلی متال نیز موضعی مشابه فرکسپو اتخاذ 
کرده و اعالم کرده است که به فعالیت خود در دو کشور روسیه 
و قزاقستان ادامه خواهند داد. شواهد موجود نشان می دهد 
فعال تحریم های وضع شده، اثری روی فعالیت این شرکت در 
روسیه نداشته است. هرچند به دلیل اخراج روسیه از سامانه 
جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یا سوئیفت )SWIFT( که با 
مسدودسازِی نقل وانتقال منابع ارزی، امکان مالِی تجارت و 
خریدوفروش را مختل می کند؛ انتظار می رود آثار تحریم های آمریکا 
و اروپا علیه روسیه، ظرف ماه های آتی نگرانی عمده پلی متال را به 
کابوسی برای آینده این شرکت تبدیل کند و با وضع تحریم های 
گسترده تر بر این بخش، امکان تداوم همکاری در هاله ای از ابهام 
فرورود. مقامات این شرکت اعالم کرده اند به دقت اوضاع جنگ 
را رصد می کنند. وخامت بیشتر شرایط جنگی در اوکراین می تواند 
منجر به افزایش قابل توجه تحریم های جهانی و شدت گرفتن 
فشار از ناحیه اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایاالت متحده بر کشور روسیه 

)که آغازگر جنگ بوده است( شود.
که یکی از ۱۰ بازیگر اصلی صنعت طال و جزو  شرکت پلی متال 
پنج بازیگر مهم صنعت استخراج نقره است، در صورت ادامه 
جنگ اوکراین زیان زیادی متحمل خواهد شد. در بیانیه این 
گروه صنعتی آمده است: »شدت گرفتن اوضاع جنگ در کِیف 
می تواند احتمال وضع تحریم های متنوعی از ناحیه کشورهای 
مختلف و کل اروپا را تا سطح قابل توجهی افزایش دهد. این شرکت 
کید کرده است دامنه و تأثیر این تحریم های بالقوه جدید )و  تأ
هرگونه تحریم بالقوه متقابل( ناشناخته است، اما ممکن است 
بر مؤسسات مالی کلیدی روسیه و همچنین شرکت های معدنی 
مختلفی که در این کشور به فعالیت مشغول اند، تأثیر بگذارد. 
هرچند به صورت خوش بینانه، پلی متال در بیانیه خود اعالم کرده 
است تصور نمی کند هدف تحریم های هوشمند ایاالت متحده 

آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا قرار گیرد.
از طرفی، صنایع نفت و گاز روسیه نیز، به واسطه درگیری های 
جاری بین مسکو و کِیف توجه زیادی را به خود جلب کرده است، 
اما برخی کارشناسان معتقدند امتیازهای معدنی روسیه نیز 
می تواند پاسخ ایاالت متحده آمریکا به تهاجم این کشور به 
همسایه اش را پیچیده کند. موضوعی که به چالش وابستگی 

پیچیده متقابل در روابط بین الملل معروف است.
روسیه تولیدکننده پیشرو و جهانی در بازار فلزات گروه مس، نیکل، 
پالتین و دیگر مواد معدنی است که برای ساختن آینده ای با کربن 
پایین بسیار مهم و حیاتی هستند. با افزایش تنش های اوکراین، 
بازار فلزاتی که روسیه در آن حضور فعال و دست باال را دارد، 
کنون به باالترین حد  افسارگسیخته شده است و قیمت نیکل ا

خود در ۱۱ سال اخیر رسیده است.
که بتوان در مورد آینده و نتایج   نظر به آنکه هنوز زود است 
این جنگ در حوزه صنایع و معادن به تحلیل جامعی رسید؛ 
معامله گران ریسک مختل شدن صادرات فلزات روسیه شامل 
آلومینیوم، نیکل، پاالدیم و فوالد را بررسی می کنند. هرچند که 
کید می کنند که هدف گرفتن مستقیم تولیدکنندگان  تحلیلگران تأ
روسیه با تحریم ها، به نوعی گل به خودی برای غرب خواهد بود. 
به عنوان نمونه، تحریم های آمریکا علیه شرکت روسال در سال 
۲۰۱۸، به سرعت توانست بازار آلومینیوم را دستخوش نابسامانی 
کند و سیاست گذاران ممکن است نخواهند چنین اتفاقی تکرار 
گر روسیه در راستای تحریم ها از دسترسی به سامانه  شود. ا
پرداخت بین المللی محروم شود، جریان منابع  مالی برای این 
کشور دشوارتر خواهد شد و درصد کثیری از صادراتش لطمه 
می بیند. لذا هرگونه اختالل در جریان صادرات گاز، مشکالت 
تولیدکنندگان فلزات در اروپا را که به دلیل قیمت های باالی 

انرژی، روند تولیداتشان را کاهش داده اند، تشدید خواهد کرد.
حتی اختالل های کوتاه مدت هم تأثیر  زیادی خواهند داشت؛ زیرا 
تولیدکنندگان در حال حاضر با کمبود فلزات مختلف از آلومینیوم 

گرفته تا روی مواجه هستند.

آثار متناقض جنگ روسیه و اوکراین بر 

شرکت های فوالد و بازار معادن

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه خبر داد؛

مهدی کفایت 
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه

حسین مدرسی فر 
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه  
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خبر  کوتاه

کید بر اینکه قوه قضاییه  معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن تأ
از تولید و اشتغال حمایت خواهد کرد، گفت: صنعت فوالد کشور از 
بخش هایی است که می تواند پیشران اقتصادی کشور باشد.

سعید عمرانی تصریح کرد: جلسات متعددی را در سال گذشته با 
انجمن های زنجیره فوالد برگزار کردیم و ضمن تالش برای ایجاد 
یک صدایی در این زنجیره، مسائل را به دولت منتقل کردیم.

در راستای اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، سازمان 
توسعه تجارت ایران در چارچوب بسته حمایتی، جهت پرداخت کمک 
سود تسهیالت بانکی به جامعه صادرکنندگان مرتبط با حوزه فعالیت 
معاونت علمی و فناوری اقدام می کند.

این مشوق صادراتی پس از ارائه مستندات و بررسی در خصوص میزان 
مشوق قابل پرداخت به بنگاه های متقاضی پرداخت خواهد شد.

 خـبــــــــــــــــــر      

حمایت قوه قضاییه از تولید فوالد کشور مشوق های جدید برای رونق صادرات محصوالت فناورانه

در قالب ۱۲ کاروان صورت گرفت؛

بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: تالشگران واحد 
تولید محصول قلع اندود ناحیه نورد سرد شرکت فوالد 
مبارکه موفق شدند به رکورد ماهیانه 1۰ هزار و ۴13 تن دست یابند. 
همچنین موفق شدند در خط برش شماره 1 قلع اندود از مرز تولید ۴ 

هزار و 8۴۴ تن عبور کنند.
عبور از ظرفیت نامی ساالنه تولید خط نورد دوقفسه ای

وی افزود: در خطوط اسیدشویی ۱ و ۲ مجموعا شاهد رشد ۱٫۸ درصدی 
تولید بودیم. در خطوط نورد نیز مجموعا ۱۲ هزار تن افزایش تولید داشتیم 
و به تفکیک، تولید در خط نورد دو قفسه ای ۷ هزار تن افزایش یافته است. 
بدین ترتیب از مرز ۲۰۰ هزار تن که ظرفیت تولید نامی بوده به تولید ۲۰۴ 

هزار تن رسیده ایم.
کرد: در خط  مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
تاندم میل نیز تولید۵ هزار تن نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته و این افزایش 
تولید در شرایطی است که میکس تولید بسیار سخت تر شده و گریدهای 
جدیدی در سال ۱۴۰۰ تولید شده است. در محصوالت خاص خودرویی، 
 E390D، محصوالت سرد و محصوالت اسیدشویی گریدهایی نظیر
E335D، E375D و iracorten نمونه هایی از گریدهای جدیدی است که 

فرایندهای تولید آن سخت تر از بسیاری از محصوالت دیگر است.
رشد ۲.7درصدی تولید محصوالت در واحدهای بازپخت 

۱ و ۲ و رشد 7.۱ درصدی بازپخت 3
وی اذعان داشت: میزان تولید در خطوط بازپخت ۱ و ۲ مجموعا ۱۵ هزار تن 
رشد نسبت به سال ۹۹ داشته است. همچنین در خطوط بازپخت ۲ و ۳ 
شاهد رکوردهای تولید ماهیانه نیز بوده ایم. در محصوالت صنایع غذایی 
نیز در سال ۱۴۰۰ شاهد تولید محصوالتی با ضخامت پایین و استحکام 

باال و عرض پایین بودیم که این موضوع شرایط تولید ما را دشوارتر کرد؛ 
بااین حال در بازپخت ۳ نیز ۱۳ هزار تن معادل ۷٫۱ درصد افزایش را شاهد 
بودیم و در خطوط شست وشوی الکترولیتی نیز ۱۰ هزار تن افزایش تولید 

نسبت به سال قبل داشتیم.
بهادرانی تصریح کرد: در خط قلع اندود نیز شاهد اتفاق خوبی بودیم و از 
مرز ۱۱۰ هزار تن عبور کرده ایم. این در حالی است که تولید نامی این خط 
۱۰۳ هزار تن است و نکته جالب توجه این است که این رکورد پس از ۱۰ سال 

شکسته شده است.
کید کرد: رکورد قبلی مربوط به سال ۹۱ با ۱۰۸ هزار تن تولید بود که  وی تأ
البته در آن سال ها گریدهای تولیدی ازنظر ابعاد و استحکام، نسبت سال 
گذشته بسیار ساده تر و دست یافتنی تر بوده و این رکوردشکنی با توجه به 
گریدهای جدید و تولید ضخامت ها و عرض های کمتری صورت گرفته که 

این اتفاقی مهم در ناحیه نورد سرد است.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: در خطوط برش 
درمجموع شاهد هزار تن افزایش تولید بوده ایم که این رکوردها شامل 
خطوط برش ۱ و ۲ می شود. در واحدهای اسکین پاس ۱ و ۲ مجموعا ۲۲ 
هزار تن افزایش تولید داشته ایم که این عدد چیزی معادل ۴٫۷ درصد 
است. البته در خطوط اصالح نیز ۲٫۵ درصد که چیزی معادل ۲۱ هزار تن 

است رشد داشته ایم.
وی متذکر شد: در خطوط گالوانیزه ۲٫۶ درصد رشد را شاهد بوده ایم که این 
که  موضوع علی رغم ترکیب ابعادی سخت در حوزه تولید بوده است؛ چرا
در برنامه تولید، محصوالت جدید رنگی لوازم خانگی با عرض و ضخامت 
پایین در دستور کار قرار داشته است و با همه این شرایط چیزی حدود ۲٫۶ 

درصد در قالب ۵ هزار تن افزایش تولید را شاهد بودیم.
کید کرد: در خط تولید ورق رنگی با توجه به اینکه تولید  بهادرانی تأ
ورق های رنگی ویژه لوازم خانگی نیز در سبد محصوالت این خط بوده،  
رشد ۱٫۷ معادل افزایش ۲ هزار تنی داشته ایم و عالوه بر این موفق شدیم ۶ 

هزار و ۱۲۱ تن ورق رنگی ویژه لوازم خانگی تولید کنیم.
وی ادامه داد: رکوردهای تولید روزانه در واحدهای اصالح ۴ و واحد 
شست وشوی الکترولیتی نیز از رکوردهای دیگر در واحدهای نورد سرد 
بوده است. در تاندم میل نیز در آبان ماه ۱۴۰۰، رکوردی به میزان تولید ۱۳۱ 
هزار و ۱۳۲ تن داشته ایم که این میزان از تولید موجب شکسته شدن رکورد 
ماهیانه و عبور از مرز تولید نامی ماهیانه واحد بود. در نورد قفسه ای با تولید 
۲۴ هزار و ۲۶۰ تن رکورد ماهیانه صورت پذیرفت که این رکورد نیز پس از ۸ 
سال شکسته شد و این رکوردشکنی با توجه به میکس تولید سختی که 

مورد نیاز بازار است، انجام شد.

مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه گفت: رکورد تولید در خط 
شست وشوی الکترولیتی با رکوردشکنی ماهیانه به ۱۷ هزار و ۷۱۴ تن و در 
خط بازپخت ۲ و ۳ به ۵۳ هزار و ۲۱۰ تن و ۱۶ هزار و ۹۶۷ تن رسید و در خط 
اصالح ۴ نیز عالوه بر رسیدن به رکورد ماهیانه ۲۰ هزار و ۶۴۸، رکورد تولید 
روزانه ۹۰۳ تن شکسته شد؛ در خط شست وشوی الکترولیتی نیز عالوه بر 
رسیدن به رکورد ماهیانه، رکورد تولید روزانه هزار و ۲۲۷ تن به دست آمد.

شکسته شدن رکورد کاهش میزان غلتک های کاری و 
پشتیبان

وی عنوان داشت: در سال ۱۴۰۰ رکورد کاهش میزان غلتک های کاری 
و پشتیبان به میزان ۱۲٫۸۴ میکرومتر بر کیلومتر است؛ در بحث تولید 
گریدهای سخت و تولید تسمه های فلزی نیز موفق شدیم نیاز هلدینگ 
فوالد مبارکه را تأمین و این محصول مهم را به شرکت های دیگر نیز ارائه 

کنیم.
بهادرانی ابراز کرد: راه اندازی سیستم جدیدی برای جابه جایی غلتک های 
پشتیبان در واحد اسکین پاس و تمپرمیل از دیگر دستاوردهای ناحیه 
نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در سال ۱۴۰۰ بود؛ در خط نورد پنج قفسه ای 

نیز دومین روغن بومی سازی شده با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفت.
گام های بلند ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه برای تحقق 

شعار سال
وی اظهار داشت: ناحیه نورد سرد در حمایت از شرکت های دانش بنیان 
پیش قدم است و گام های بلندی برداشته تا در سال »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« این روند را به صورت جدی تر پیگیری کند. در واپسین 
روزهای سال ۱۴۰۰ موفق شدیم نخستین دستگاه برش لیزری که توسط 
یک شرکت دانش بنیان طراحی و ساخته شده را در خط تمپرمیل نصب 
و راه اندازی کنیم. این سامانه نخستین سامانه برش لیزری در صنعت 
فوالد کشور است که در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه به کار گرفته 

شده است.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه گفت: در بحث پارگی ورق در خط 
اسیدشویی یک در مقایسه با ۵ سال گذشته، شاهد کاهش ۶۵ درصدی 
کتورهای ایمنی با اصالحات  بوده ایم که این نشان دهنده افزایش فا

انجام شده در این واحد است.
ارتقای رکوردهای ماهیانه و سالیانه قلع اندود در  ۲ سال اخیر

ع مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی شرکت فوالد مبارکه نیز  محسن زار
در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: ورق قلع اندود در صنایعی مانند 
کی کاربرد زیادی دارد و این موضوع ضرورت  صنعت بسته بندی مواد خورا

افزایش تولید این ورق ها را نشان می دهد.

وی افزود: رویکرد ما افزایش تولید توأم با افزایش کیفیت محصول است که 
این امر در سال ۱۴۰۰  با تالش همکاران ناحیه نورد سرد خصوصا کارکنان 

واحد قلع اندود محقق شد.
مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
گیری بیماری منحوس  علی رغم وجود چالش های سال ۱۴۰۰ به ویژه فرا
کرونا موفق شدیم در این سال ۲ رکورد ماهیانه و رکورد سالیانه واحد 

قلع اندود را ارتقا بخشیم.
وی تصریح کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۱ با اجرای پروژه های بومی سازی 
و دانش بنیان کمیت و کیفیت محصوالت تولیدشده در این ناحیه را با در 

نظر گرفتن نکات ایمنی افزایش دهیم.
ع ادامه داد: در سال آینده نیز اهدافی برای ناحیه و واحد در نظر گرفته  زار
شده که اجرای این پروژه های بومی سازی در سال »تولید؛ دانش بنیان، 

اشتغال آفرین« به ما کمک می کند تا به اهداف مهم خود برسیم.
ابراز امیدواری برای ارتقای کیفی تولید

مصطفی ناجی رئیس واحد قلع اندود و خطوط برش ۱ و ۲ شرکت فوالد 
مبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد بیان کرد: در سالی که گذشت در 
واحد قلع اندود توانستیم رکورد سالیانه تولید را به میزان ۱۱۰ هزار و  ۵۰۰ تن 
به ثبت برسانیم؛ آخرین بار رکورد تولید در سال ۹۲ با آمار تولید ۱۰۷ هزار و 

۲۰۰ تن بود که پس ۸ سال آن را ارتقا بخشیدیم.
وی افزود: البته ۲ رکورد ماهیانه در فروردین و شهریورماه ۱۴۰۰ به میزان 
۱۰ هزار و ۲۰۰ تن با تالش همکاران واحد به دست آمد که زمینه ساز این 

رکورد مهم بود.
رئیس واحد قلع اندود و خطوط برش ۱ و ۲ شرکت فوالد مبارکه اضافه 
کرد: امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته در سال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« تا ۱۰ درصد به میزان تولید خود بیفزاییم؛ 
عالوه بر این در موضوع کیفیت نیز در تالشیم به خاطر مشتریان ویژه ورق 

قلع اندود، ازنظر کیفی نیز کیفیت محصوالت را افزایش دهیم.
سخت کوشی ها و تالش شبانه روزی نتیجه داد

سعید ملکی مسئول شیفت قلع اندود و خطوط برش و انبار شرکت فوالد 
مبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ کارکنان 
ناحیه نورد سرد بعد از دست یابی به چندین رکورد ماهیانه، رکورد سالیانه 
تولید این ورق را که از ورق های مهم مورداستفاده در صنایع به شمار 

می رود شکستند.
وی یادآور شد: این ورق در صنایع بسته بندی خصوصا صنایع غذایی 
کاربرد زیادی دارد و با این تالش شبانه روزی که در ۴ شیفت کاری انجام 

شد، همکاران ما موفق به رسیدن به این رکورد مهم شدند.

تعامالت دوجانبه در راستای کمک به 

افزایش امید و انگیزه در بین تالشگران 

عرصه تولید کشور

ارتقای کیفیت محصوالت در اولویت است
در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، کارکنان و مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه:

بازنشستگان شرکت فوالد مبارکه به همراه خانواده های خود 
در قالب 1۲ کاروان به اردوی راهیان نور اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار فوالد، سرهنگ محمدرضا کریمی فرمانده 
حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه با اعالم 
این خبر اظهار کرد: به فرموده مقام معظم رهبری، گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدا برای آینده این کشور ضروری و حیاتی است؛ 
با توجه به ۲ سال وقفه به دلیل شرایط نامساعد و شیوع ویروس 
کرونا در کشور، جمعی از خانواده های کارکنان شرکت فوالد مبارکه 
در قالب ۱۲ کاروان به اردوی راهیان نور جنوب کشور اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این اعزام به صورت متمرکز طی ۲ مرحله و هر 
مرحله از طریق ۶ دستگاه اتوبوس در دو ایستگاه شهرستان 
مبارکه و گلستان شهدای اصفهان انجام شد، افزود: در اسفندماه 
سال ۱۴۰۰ و فروردین ماه سال جاری ۱۲ دستگاه اتوبوس راهی 

یادمان های دوران پرافتخار ۸ سال دفاع مقدس شدند.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه 
مهم ترین هدف از برگزاری اردوهای راهیان نور را زنده نگه داشتن 
فرهنگ ایثار، شهادت، مقاومت و یادآوری رشادت های ۸ ساله 
دلیرمردان دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: اردوی راهیان نور 

نقش مهمی در حفظ آرمان ها و ارزش های شهدا دارد.
ک شهدای  وی ادامه داد: امنیت و اقتدار کنونی در سایه خون پا
واالمقام میهن اسالمی مان به دست آمده  است و برگزاری 
یادواره های شهدا و اعزام کاروان های راهیان نور کم ترین کاری 

است که می توان در مقابل ازخودگذشتگی های آنان انجام داد.
ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

کریمی بیان کرد: بازدید از یادمان های شلمچه، هویزه، دشت 
ذوالفقاره، اروندکنار، طالئیه، هورالعظیم، موزه خرمشهر و سد 

کرخه ازجمله برنامه های این رویداد فرهنگی زائران بوده است.
وی اذعان داشت: روایتگری سردار اهوازی معاون شهید هاشمی، 
اجرای سرود »سالم فرمانده« در یادمان ها توسط فرزندان کارکنان 

از دیگر برنامه های این سفر معنوی بود.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد 
مبارکه با اشاره حضور زائران و تماشای نمایش میدانی دوران دفاع 
کری تصریح کرد: خوشبختانه  مقدس در محل اردوگاه شهید با
امسال استقبال قابل توجهی از این سفر معنوی شد و این امکان 
برای خانواده ها فراهم شده تا بتوانند به صورت خانوادگی در طول 

ایام نوروز مهمان مناطق عملیاتی باشند.
وی در پایان ابراز داشت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کمتر از 
شهادت نیست و اعزام کاروان های راهیان نور که توسط شرکت 
فوالد مبارکه و با همکاری چندین واحد مختلف این شرکت 
انجام پذیرفت، در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری 

صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار فوالد، در دیدار معاون سرمایه های 
انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه با مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان اصفهان به ادامه تعامالت دوجانبه در 
راستای کمک به افزایش امید و انگیزه در بین تالشگران عرصه 

کید شد. تولید کشور تأ
مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان در این دیدار بر لزوم همراهی و کمک به 
تولیدکنندگان به منظور افزایش ظرفیت های تولید جهت ایجاد 
کید مقام معظم  فرصت های دانشی و اشتغال زایی که مورد تأ
کید کرد و افزود: فوالد مبارکه تجارب زیادی در  رهبری نیز هست تأ
تولید بهینه فوالد با کمترین میزان مصرف آب و سایر حامل های 

انرژی دارد و باید به عنوان یک الگو در سایر صنایع مطرح شود.
کار و رفاه اجتماعی نیز در  میثم مداحی، مدیرکل تعاون، 
خصوص مسائل خاص کارگری و تسهیل ارائه خدمات و نیز نقش 
شرکت های تولیدی در تحقق اجرای شعار سال اشاره کرد و افزود: 
اداره کل و تمام ادارات شهرستان ها، آمادگی همکاری های الزم با 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان را دارند.

 اعزام تعدادی از کارکنان فوالد مبارکه

 و خانواده های آنان به اردوی راهیان نور

بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه

هــم زمان با آغــــــاز سال »تولیــــــــد؛ دانــش بنیان، 
اشتغال آفرین«، مدیرعامل و جمعی از معاونین فوالد 
مبارکه با کارکنان خطوط تولید و بخش های پشتیبانی 

و ستادی این شرکت دیدار و گفت وگو کردند.
گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت  به 
فوالد مبارکه به همراه جمعی از معاونین و مدیران این شرکت ازجمله 
کبری محمدی، معاون بهره برداری، مهدی کفایت، معاون  عباس ا
سرمایه های انسانی و سازماندهی، مصطفی عطایی پور معاون خرید و 

غالمرضا سلیمی مدیر ارشد تولید به مناسبت فرارسیدن سال نو، دیدار 
صمیمانه ای با کارکنان خطوط تولید و بخش های پشتیبانی و خدماتی 

این شرکت داشتند.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ضمن بررسی میدانی 
و اطالع از آخرین اقدامات صورت گرفته در نواحی تولید، از زحمات مدیران 

و کارکنان این شرکت قدردانی کرد.
وی در این بازدید که از ناحیه آهن سازی و واحدهای احیاء مستقیم ۱، 
احیاء مستقیم ۲، فوالدسازی و ریخته گری مداوم، نورد گرم، نورد سرد، 

آموزش، اورژانس، طبخ، حفاظت فیزیکی و دیگر واحدهای ستادی 
صورت گرفت، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو، از 

تالش های کارکنان تقدیر به عمل آورد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان این بازدید با اشاره به رکورد غرورآفرین 
ناحیه آهن سازی این شرکت، در نخستین روز از سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: این 
رکورد که با تولید ۲۶ هزار و ۱۳ تن آهن اسفنجی انجام شده، حاصل تالش 
کارکنان و همکاری با شرکت های دانش بنیان است و برنامه ریزی برای 

توسعه مداوم و متوازن باید در اولویت باشد. 

 دیدار نوروزی مدیرعامل و معاونین فوالد مبارکه
 با کارکنان خطوط تولید و بخش های پشتیبانی و ستادی این شرکت

در نخستین روزهای سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« صورت گرفت؛

دردیدار معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت با مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مطرح شد:
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 تولید 8۰۲ هزار تن آهن اسفنجی

 در واحد احیا مستقیم

نقش مهم وزارت صمت در توسعه زیست بوم دانش بنیان کشورتأمین مالی شرکت های دانش بنیان از طریق بازار سرمایه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان این که زیست بوم 
کسب وکارهای  توسعه  برای  را  زمینه  باید  نوآوری  و  فناوری 
کند، افزود: باید به  دانش بنیان فراهم و صنایع را دانش بنیان 
نه تنها  و  کرد  ویژه  توجه  دارند،  انگیزه  و  ایده  که  افرادی  تمام 
وزارت صمت بلکه تمام مردم، بازار و جامعه باید در فرهنگ 
دانش بنیان شدن نقش ایفا کنند.

ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس  الهوتی  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
اهداف  پیشبرد  برای  می توانند  صنایع  که  صورت  همان  به  گفت: 
کنند، در بازار سرمایه هم، چنانچه  خود از تسهیالت بانکی استفاده 
پیدا  دست  بازار  این  به  ورود  برای  الزم  شاخص های  به  شرکت ها 
کنند، می توانند با حضور در بورس اقدام به تأمین مالی کنند.

خبر کوتاه

 گــروه فـــوالد مــــبارکه  

مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی شرکت فوالد 
مبارکه  از شکسته شدن رکورد تولید سالیانه محصول 

قلع اندود پس از 1۰ سال خبر داد.
ع مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی شرکت فوالد مبارکه   محسن زار
در گفت وگو با خبرنگار فوالد گفت: در راستای تحقق شعار سال گذشته 
با تالش جمعی و روحیه خستگی ناپذیر در واحد قلع اندود و پشتیبانی 
واحدهای زنجیره تولید ورق قلع اندود، دست یابی به رکورد کّمی تولید 
در این واحد در پایان سال ۱۴۰۰ و پس از گذشت ۱۰ سال از آخرین رکورد 

تولید در سال ۱۳۹۱ محقق شد.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۰ با تولید ۱۱۰ هزار و ۵۰۱ تن محصول قلع اندود 
با پشت سر گذاشتن رکورد قبلی ۱۰۸ هزار تنی در سال ۱۳۹۱ شکسته شد؛ 
این رکورد با وجود محدودیت ها و مشکالتی همچون تحریم ها و شیوع 
ویروس کرونا به دست آمده که نشان از اراده جمعی کارکنان تولید واحد 
قلع اندود و سایر واحدهای پشتیبانی و سخت کوشی مجموعه زنجیره 

تولید محصول قلع اندود دارد.
مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی شرکت فوالد مبارکه  افزود: از 
کنون به مقدار یک میلیون و ۶۲۷  ابتدای راه اندازی خط قلع اندود تا ا
هزار و ۵۰۰ تن محصول قلع اندود تولید و به بازار عرضه شده است؛ واحد 
قلع اندود ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در سال ۱۳۸۲ و در راستای 
پاسخ گویی به نیاز مشتریان داخلی و تأمین داخلی ورق قلع اندود با تولید 

ضخامت های ۰٫۱۸ تا ۰٫۳ میلی متر آغاز به کار کرد؛ این واحد انتهایی ترین 
واحد زنجیره تولید محصول قلع اندود و تکمیل کننده زنجیره تولید پس از 
واحد اسیدشویی، نورد دوقفسه ای، واحد شست وشو و آنیل و تمپرمیل 

قرار گرفته است.
وی اذعان داشت: در این فرایند ورق با ضخامت ورودی ۰٫۱۷ تا ۰٫۳ 
میلی متر وارد قسمت ورودی خط قلع اندود می شود که در این مرحله 
پس از عملیات کناره ُبری ورق در قسمت پروسس عرض ورق مطابق 
عرض درخواست مشتری با تجهیز کناره ُبر تنظیم گردیده و با عبور از 
کسیدزدایی در  حوضچه آلکالین عملیات چربی زدایی و همچنین ا

قسمت شست وشوی اسیدی انجام می گردد.
کید کرد: در قسمت پوشش دهی یون قلع به روی سطح ورق  ع تأ زار
نشانده می شود و در ادامه توسط قسمت ذوب سطحی، قلع روی ورق 
کسید شدن قلع و بهبود فرایند  کامال ذوب گردیده و برای محافظت از ا
ک زنی سطحی، به روش الکترولیتی روی سطح ورق الیه بسیار نازکی  ال
از کروم قرار می گیرد. در پایان پروسس توسط دستگاه روغن زن الیه نازکی 
از روغن روی سطح ورق زده می شود.در انتها نیز توسط کنترل کیفی، 
بازرسی سطحی انجام می گردد که این محصول قابلیت باالیی در صنعت 
بسته بندی مواد غذایی دارد که پاسخ گوی طیف وسیعی از مشتریان در 
این زمینه است. این سیکل تولید، از زنجیره های با ارزش آفرینی باال در 

ناحیه نورد سرد و شرکت فوالد مبارکه به شمار می آید.

مدیر عملیات شرکت فوالد سفیددشت با اشاره به تولید 
8۰۲ هزار تن آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم این شرکت در 
سال 1۴۰۰ گفت: با تولید این میزان محصول، ضمن تحقق 
برنامه تولید سالیانه، برای دومین بار و به صورت متوالی موفق 

شدیم به ظرفیت اسمی واحد نیز دست یابیم.
ایمان سلیمانی با اشاره به وجود موانع جدی بر سر راه تولید در 
سال ۱۴۰۰ از قبیل محدودیت های انرژی، تصریح کرد: با توجه 
به قابل پیش بینی بودن محدودیت های انرژی، در ابتدای سال 
گذشته، دست یابی به برنامه تولید و ظرفیت اسمی دشوار و حتی 
غیرممکن به نظر می رسید؛ اما با اتکا به یاری خداوند و همچنین 
امید به روحیه پرتالش و همکاری میان کارکنان و پیمانکاران 
شرکت به عنوان مهم ترین سرمایه های هر واحد تولیدی، 

توانستیم از این مرحله با سربلندی عبور کنیم.
سلیمانی خاطرنشان کرد: عالوه بر اهمیت تولید کّمی، تولید ایمن 
و بدون حادثه نیز همواره سرلوحه مدیریت و کارکنان شرکت فوالد 
سفیددشت بوده که به لطف خدا و رعایت دستورالعمل ها سال 

گذشته را بدون حادثه سپری کردیم.
وی با تقدیر از حمایت های سهام داران، مدیران و همچنین 
زحمات کارکنان، پیمانکاران و تأمین کنندگان، ابراز امیدواری کرد 
موفقیت های بزرگ ترین واحد صنعتی استان در سال »تولید، 

دانش بنیان و اشتغال آفرین« تداوم یابد.
 پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۱ درصدی پروژه ساخت 

واحد فوالدسازی و ریخته گری
علی بابایی، مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد سفیددشت نیز 
با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۱ درصدی پروژه ساخت واحد 
فوالدسازی و ریخته گری اظهار کرد: در راستای تحقق شعار سال و 
عمل به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید اشتغال آفرین 
در سال جاری و با حمایت های سازمان ایمیدرو و شرکت فوالد 
مبارکه، همچنین با توجه به تالش مضاعف پیمانکاران پروژه 
در جهت تأمین تجهیزات و ادوات موردنیاز پروژه طی ماه های 
گذشته، دست یابی به اولین ذوب فوالد در مرحله پیش راه اندازی 

در سال ۱۴۰۱ میسر خواهد بود.
کسیژن  وی افزود: با توجه به پیشرفت ۹۸ درصدی واحد ا
شرکت، در آینده نزدیک با حضور نمایندگان شرکت های صاحب 

تکنولوژی، بهره برداری آزمایشی از این واحد نیز آغاز خواهد شد.
مدیر تکنولوژی و توسعه شرکت فوالد سفیددشت در پایان ابراز 
امیدواری کرد که با تکمیل پروژه تصفیه خانه مرکزی و مخازن 
ذخیره آهن اسفنجی و با توجه به آماده به کاری پست ۴۰۰ کیلوولت 
شرکت در کمترین زمان ممکن، شاهد راه اندازی رسمی و تولید 

پایدار واحد فوالدسازی و ریخته گری باشیم.

برای دومین سال متوالی در شرکت فوالد سفیددشت صورت گرفت؛

بـــــهــار     رکــــــوردها  در   گـــــــــــــــــــــروه     فــــــــوالد مبــــــــارکه

رکورد تولید سالیانه محصول قلع اندود پس از 10 سال شکسته شد
مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی شرکت فوالد مبارکه:

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری باهمت و تالش شبانه روزی کارکنان سخت کوش و 
متعـــهد شـــرکت ورق خـــــودرو چــــهارمحـــال و بخـــتیاری و 
حمایت های مجموعه هلدینگ فوالد مبارکه در سال »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« میزان کل تولید از رقم ۲۴5 هزار 
تن و گریدهای ویژه در این شرکت از رقم 155 هزار تن گذشت.

حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو کسب رکورد و 
افزایش ۳۱ درصدی تولید ورق های گرید ویژه مورد استفاده در 
صنایع خودرویی و لوازم خانگی و همچنین تولید آزمایشی ورق 
گالوانیزه گرید MC با کیفیت سطح رویه برای اولین بار در کشور را در 
سال ۱۴۰۰، به رغم وجود موانع جدی در حوزه فروش و تأمین مواد 
اولیه، نشان از عزم و اراده فوالدمردان شرکت ورق خودرو در ایفای 
نقش آرمانی خود، علی رغم محدودیت ها و تحریم ها دانست و 
بر اراده راسخ در ادامه راه و دست یابی به اهداف کالن شرکت در 

کید کرد. سال جدید را تأ

تولید آزمایشی ورق گالوانیزه MC با 

کیفیت سطح رویه و رشد 31 درصدی 

تولید محصوالت گرید ویژه

 در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
 در سال ۱4۰۰ محقق شد:

 ثبت رکورد تولید  روزانه 153 ذوب 
یخته گری مداوم در ناحیه فوالدسازی و ر

 ثبت رکوردهای تولید روزانه 
آهن اسفنجی در واحدهای احیا مستقیم

ثبت رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی
در واحد احیا مستقیم شهید شهبازی

افتخاری دیگر در نخستین روزهای سال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« به دست همکاران 
مداوم  ریخته گری  و  فوالدسازی  ناحیه  تالشگر 

فوالدمبارکه به ثبت رسید.
قاسم خوشدل پور، مدیر فوالدسازی و ریخته گری مداوم با اعالم این 
خبر افزود: در یازدهمین روز از سال نو و با درایت، همدلی و تالش مضاعف 
جهادگران عرصه صنعت کشور تولید ۱۵۳ ذوب با تناژ  ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن 

محقق گردید. این در حالی است که رکورد تولید قبلی ۱۵۰ ذوب با تناژ  ۲۶ 
هزار و ۴۰۰ بود که در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۹محقق شده بود.

مدیر فوالدسازی و ریخته گری مداوم این موفقیت را به کارکنان پرتالش 
و کلیه شرکای کسب و کار فوالد مبارکه تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با 
توجه به ظرفیت های ایجادشده در ناحیه و دانش و مهارت کارکنان و نیز 
وجود تعلق سازمانی در ناحیه و تالش همه همکاران، شاهد رکوردهای 

کّمی و کیفی تولید در سال پیش رو باشیم.

به گزارش خبرنگار فوالد، کارکنان تالشگر ناحیه 
آهن سازی فوالد مبارکه در اولین روز از سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« به فرمان 

مقام معظم رهبری لبیک گفتند.
به گزارش خبرنگار فوالد، تالشگران  ناحیه آهن سازی  با مجموع 
تولید ۲۶ هزار و ۱۳ تن  آهن اسفنجی با سهم تولید ۱۶ هزار و ۹۰۳ تن 
در واحد احیا مستقیم ۱ و تولید ۹هزار و ۱۱۰ تن در واحد احیا مستقیم 
۲ موفق به ثبت رکوردهای تولید روزانه آهن اسفنجی در واحدهای 

احیا مستقیم شدند.

در ششـمین روز سـال »تولیـد؛ دانش بنیـان، 
اشتغال آفرین«، مجتمع فوالد سـبا فوالد مبارکه 
بـا تولیـد ۴51۰ تـن آهـن اسـفنجی در واحـد احیـا 
مستقیم شهید شهبازی موفق به ثبت رکورد تولید روزانه گردید.

گزارش خبرنگار فوالد، در ششم فروردین ماه سال »تولید؛  به 
دانش بنیان، اشتغال آفرین«، رکورد ارزشمند دیگری در گروه فوالد 

مبارکه به دست کارکنان تالشگر مجتمع فوالد سبا به ثبت رسید.
گفتنی است رکورد قبلی تولید آهن اسفنجی در این واحد ۴۴۸۰ تن 

بود که در ۶ آذر ۱۳۹۸ در مجتمع فوالد سبا محقق شده بود.

به منظور تحقق شعار سال رخ داد:

در مجتمع فوالد سبا رقم خورد؛افتخاری دیگر  در ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه رقم خورد؛
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بازار قراضه ترکیه در سکوتجنگ اوکراین و رشد قیمت کنسانتره سنگ آهن

این هفته فوالدسازان ترکیه در بازار واردات قراضه فعالیت زیادی ندارند و 
بازار در سکوت به سر می برد. هفته گذشته معامالتی نهایی شد و قیمت 
اروپا در آخرین معامالت 67۵ دالر و قراضه سنگین  قراضه خردشده 
۲۰-8۰ اروپا 6۴۰ دالر در هر تن سی اف آر بوده است. همچنین آخرین 
قیمت قراضه سنگین آمریکا نیز در ترکیه 6۵8 دالر در هر تن سی اف آر ثبت 
شده است.

     
که بیشتر به دلیل  گندله سنگ آهن اخیرا صعودی بوده  کنسانتره و  قیمت 
کاال از اوکراین به مقصد چین رخ داده است. متوسط  اختالل در حمل 
گذشته حدود ۱89 دالر  قیمت سنگ آهن خلوص 6۵ درصد برزیل هفته 
در هر تن سی اف آر چین ثبت شد که تا ۱3 دالر رشد هفتگی داشت. پرمیوم 
خرید کنسانتره سنگ آهن استرالیا و برزیل هم افزایش یافته است.

مدیرعامل فوالد سنگان گفت: فوالد سنگان در سال 
1۴۰۰ توانست از مرز تولید ۴ میلیون تن گندله عبور کند و با 
گندله سازی، اهداف  تولید در  رکوردهای متعدد  ثبت 

تولیدی را محقق سازد.
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، علی امرایی، مدیرعامل 
این شرکت با تبریک فرارسیدن سال نو و آرزوی سالی سرشار 
از موفقیت برای تمامی همکاران در گروه فوالد مبارکه اظهار 
کرد: فوالد سنگان در سال ۱۴۰۰ توانست از مرز تولید ۴ میلیون 
کند و با ثبت رکوردهای متعدد تولیدی در  گندله عبور  تن 

گندله سازی، اهداف تولیدی را محقق سازد.
وی افزود: شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان، با توجه به 
هدف گذاری و بررسی تمامی ظرفیت ها و محدودیت ها، تولید 
۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندله را در سال ۱۴۰۰ هدف گذاری 
کرده بود و توانست با تولید بیش از ۴ میلیون تن، ۱۱۵ درصد از 

برنامه هایش را محقق سازد.
امرایی اضافه کرد: این شرکت در سال ۹۹، بیش از ۳ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تن گندله تولید کرده بود که با لطف الهی و تالش 

روزافزون همکارانم، شاهد رشد ۲۲ درصدی تولید بوده ایم.
وی با اشاره به رکوردهای روزانه، ماهانه و همچنین میزان 
گندله تجمعی تولیدشده تابه حال افزود: حاصل مجاهدت 
شبانه روزی همکاران پرتالشم، کسب افتخارات و رکوردهای 
متعدد بود؛ به طوری که توانستیم با تولید روزانه بیش از ۱۸ هزار 
تن در آخرین روزهای سال، رکورد تولید روزانه این شرکت را 
جابه جا کنیم و با تولید بیش از ۴۷۰ هزار تن، رکوردی جدید در 

تولید ماهانه گندله در این شرکت به ثبت برسانیم.
کنون قریب  وی تصریح کرد: این شرکت از ابتدای راه اندازی تا
به ۱۴ میلیون تن گندله تولید کرده است که نشانه ظرفیت 
باالی فوالد سنگان در تحقق اهداف و برنامه های تولیدی 

است.
امرایی در پایان اضافه کرد: در دست یابی به اهداف تولیدی در 
سال جاری که بنا به فرموده مقام معظم رهبری سال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام  گذاری شده است، خانواده 
گذشته، لبیک گویان تا  بزرگ فوالد سنگان همچون سال 
تحقق شعار سال از پای نخواهد نشست و دست یابی به 
رکوردهای روزانه و ماهانه جدید و ان شاءهلل عبور از ظرفیت 
اسمی کارخانه، اولویت اصلی این شرکت در دست یابی به تولید 
بیشتر خواهد بود؛ کما اینکه رهبر فرزانه انقالب، باز هم نام سال 
جدید را با اولویت »تولید« انتخاب کرده اند که سنگینی این 
مسئولیت خطیر بر شانه های صنعت نیز خواهد بود. ان شاءهلل 
با هم افزایی کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور، شاهد 

تحقق فرمایشات معظم له باشیم.

 تولید گندله در سنگان از مرز ۴میلیون تن

 در سال 1۴۰۰ گذشت

خبر  کوتاه

 گــروه فـــوالد مــــبارکه      

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت فـوالد هرمـزگان، 
عطـاءاهلل معروفخانـی، مدیرعامـل ایـن شـرکت، بـا 
اعالم خبـر ثبت رکـورد سـالیانه تولید آهن اسـفنجی 
گفـت: در سـال 1۴۰۰ کـه از طـرف مقـام معظـم رهبـری »سـال تولیـد، 
پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا« نام گـذاری شـده بـود، تالشـگران 
فوالد هرمزگان خوش درخشـیدند و رکوردهای متعـددی را به ثبت 

رسـاندند.
وی افزود: ثبت رکوردهای متعدد تولید با وجود قطعی برق و گاز صورت 
گرفت وهمکاران پرتالش شرکت فوالد هرمزگان با عزمی راسخ و با اعتقاد 
به شعار »ما می توانیم«، برگ زرینی بر افتخارات فوالد هرمزگان افزودند 
و توانستند رکورد تولید آهن اسفنجی را بشکنند و با تولید یک میلیون و 

۷۱۳ هزار و ۳۴۸ تن آهن اسفنجی رشد ۴ درصدی را رقم بزنند.
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان ضمن تقدیر و تشکر از همه همکاران 
گران قدر و پرتالش فوالد هرمزگان اظهار امیدواری کرد در سال ۱۴۰۱ نیز 
شاهد موفقیت های بیشتر فوالد هرمزگان در عرصه تولید باشیم و در 

جهت منویات مقام معظم رهبری حرکت کنیم.

ثبت رکورد سالیانه آهن اسفنجی در فوالد هرمزگان
مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان خبر داد؛

 ثبت محصول

 »پلتفرم کارخانه هوشمند« شرکت ایریسا 

به عنوان محصول دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا، همگام با شعار 
سال 1۴۰1 مقام معظم رهبری با عنوان »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال  آفرین«، محصول »پلتفرم کارخانه هوشمند« ایریسا 
به عنوان محصول دانش بنیان ثبت و به سبد محصوالت 

دانش بنیان شرکت ایریسا اضافه شد.
گفتنی است شرکت ایریسا از سال ۹۸ موفق به اخذ مجوز 
دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردیده 

و در حال حاضر دارای ۹ محصول دانش بنیان است.

مدیرعامل فوالد سنگان خبر داد:
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ثبت رکورد تولید روزانه در هشتمین روز از بهار 
سال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین«

تالشگران شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال 
و بختیاری موفق به ثبت رکورد تولید روزانه در 

هشتمین روز از سال 1۴۰1 شدند.
گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و  به 
بختیاری، مدیر عملیات این شرکت از تولید ۲هزار و ۶۹۰ تن آهن 
اسفنجی در واحد احیا مستقیم این شرکت در هشتم فروردین ماه خبر 
داد و افزود: پیش از این، بیشترین میزان تولید روزانه این محصول در 

چهارم تیرماه ۱۴۰۰ و به مقدار ۲ هزار و ۶۵۶ تن صورت گرفته بود که با 
ثبت تناژ تولید یادشده، رکورد تولید روزانه به میزان ۳۴ تن ارتقا یافت.

کارکنان  سلیمانی ثبت رکورد تولید روزانه را نشانه عزم مدیریت و 
بزرگ ترین واحد صنعتی استان برای دست یابی به موفقیت های 
و  دانش بنیان  »تولید،  نام  به  که  دانست  سالی  در  درخشان تر 
اشتغال آفرین« نام گذاری گردیده است و از حمایت های مدیریت 

عامل شرکت و تالش کارکنان تقدیر کرد.

در فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری محقق شد؛

 با تالش نیروهای تولیدی و پشتیبانی، در سال قبل 
رکورد تولید سالیانه در خطوط تولید گالوانیزه، نورد 
سرد و اسیدشویی فوالد امیرکبیر کاشان شکسته شد.

 روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیرکاشان با اعالم این خبر افزود: در سال 
»تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« و با استعانت از خداوند متعال و عزم 
راسخ فوالدمردان فوالد امیرکبیر کاشان که از ابتدای سال عزم خود را برای 
تجلی بخشیدن به این شعار، جزم کرده بودند، موفق شدند رکوردسالیانه 
تولید را در خط گالوانیزه با تولید ۱۶۱ هزار و ۷۹۷ تن به ثبت برسانند. رکورد 

قبلی در این واحد در سال ۹۹ با تولید ۱۵۵ هزار و ۱۵ تن محقق شده بود.
بنابر این گزارش رکورد تولید سالیانه خط نورد سرد نیز با ۲۳۴ هزار و ۳۳۲ 
تن در سال ۱۴۰۰ به ثبت رسید. رکورد قبلی این واحد نیز در سال ۹۹ با تولید 

۲۲۷ هزار و ۱۸۶ تن کسب شده بود.
کی است رکورد سالیانه خط اسیدشویی نیز از دیگر  گزارش حا این 
افتخارات این شرکت در سال قبل بود که با تولید ۲۳۲ هزار و ۵۱۴ تن به 
ثبت رسید. رکورد قبلی این واحد نیز با تولید ۲۳۲ هزار و ۴۵۴ تن در سال 

۹۹ محقق شده بود.
روابط عمومی شرکت فوالد امیر کبیر کاشان افتخارات حاصل شده را به 
خانواده بزرگ فوالد امیرکبیر کاشان تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد در 
پرتو عنایت حق تعالی و تالش کلیه همکاران، روند افزایش تولید شرکت 

تداوم یابد و همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام برداریم.

ثبت رکوردهای تولید سالیانه در خطوط تولید شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
در سال »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« محقق شد؛

 ثبت رکوردهای متعدد تولید با وجود قطعی 
برق و گاز صورت گرفت وهمکاران پرتالش 
شرکت فوالد هرمزگان با عزمی راسخ و با 
اعتقاد به شعار »ما می توانیم«، برگ زرینی بر 

افتخارات فوالد هرمزگان افزودند 

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سنگان  تالشگران 
شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان با ثبت رکوردی تازه 

خبرساز شدند.
گزارش  تالشگران شرکت صنایع معدنی فوالد  براساس این 
سنگان به تولید روزانه گندله به میزان ١٨ هزار و ٥٨٨ تن دست 
یافتند؛ این در حالی است که رکورد قبلی در ١٥ اسفندماه ١٤٠٠ به 

میزان ١٨ هزار و ٤٥٧ تن به ثبت رسیده بود.
این دستاورد را به تمامی کارکنان گروه فوالد مبارکه، ذینفعان و 

شرکای کسب و کار تبریک عرض می نماییم.

 افتخار دیگری برای گروه فوالد مبارکه

 با رکوردزنی تولید روزانه گندله در فوالد سنگان
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       بـــــــــــــــازار

اروپا واردات آهن و فوالد روسیه را ممنوع می کند

خبــــــــــــــــر       

فوالد صادراتی روسیه؛ فعال فقط ترکیه خریدار است

بورس و سهام

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

ید، ساخت، نصب، تست و راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد چیلر و خطوط ارسال به همراه تمامی متعلقات  انجام عملیات طراحی و مهندسی، خر

موردنیاز تصفیه خانه صفاییه جهت شرکت فوالد مبارکه

یابی فنی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری شرکت  استفاده از خدمات مشاور تخصصی در ارتباط به مطالعات ارز

 و ارائه گزارش های FS پروژه های کالن توسعه

استفاده از خدمات مشاور تخصصی در ارتباط به مطالعات نقشه راه توسعه شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا

انجام عملیات نگهداری و تعمیرات آسانسورهای کارگاه های خطوط تولید و ساختمان های اداری شرکت فوالد مبارکه

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/01/06

1401/01/07

1401/01/08

1401/01/09

1401/01/10

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 1 . 0 0 0
1 1 .20 0
1 1 .4 0 0
1 1 .60 0
1 1 . 8 0 0
1 2. 0 0 0

1 1 .44 0

1 1 .75 01 1 .670
1 1 . 5 1 0

1 1 .6 1 0

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

 همه کارکنان فوالد مبارکه حامی محیط زیست و 
سفیران حفظ آن هستند و هم در کارخانه و هم در 
بیرون از کارخانه از این سرمایه عظیم الهی که امانت 

گذشتگان برای آیندگان است حفظ و حراست می کنند.
 سیاوش بختیاروند، رئیس فضای سبز شرکت فوالد مبارکه، در گفت گو با 
خبرنگار فوالد اظهار کرد: از همان سال های ابتدایی بهره برداری از فوالد 
مبارکه یعنی از سال ۱۳۷۲، کاشت درختان شروع شد و به تدریج توسعه 
پیدا کرد. مساحت فوالد مبارکه چیزی حدود ۳۵۰۰ هکتار است که از 
این مقدار حدود ۱۵۰۰ هکتار، یعنی معادل حدود ۴۳ درصد از کل عرصه 

کارخانه، در آن سال ها درختکاری شده است.
وی در مورد گونه های گیاهی جنگل های ایجادشده گفت: فضای سبز 
فوالد مبارکه شامل گونه های درختی و درختچه ای از دو نوع سوزنی برگ 
و پهن برگ است که شامل کاج تهران، سرو نقره ای، سرو نوش، سرو 
زربین، سرو شیراز، سرو ناز  و    ارس، زیتون معمولی، توت معمولی، اقاقیا، 

آسمان دار، سنجد و زیتون تلخ، ارغوان، داغداغان و بادام کوهی است.
رئیس فضای سبز شرکت فوالد مبارکه افزود: با گذشت زمان برای 
کاری و ترمیم جنگل ها از  بازکاشت گونه های تلف شده و اصطالحا وا
گونه های درختی و درختچه ای بومی و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه 
ک و... به جای  و مقاوم با شرایط نامساعد کم آبی و شوری آب وخا
گونه های پرنیاز استفاده شد. البته مهم ترین اقدام صورت گرفته در 
جهت کاهش مصرف آب در حوزه فضای سبز استفاده از روش آبیاری 
قطره ای است؛ به طوری که در حال حاضر تقریبا همه عرصه فضای سبز 

فوالد مبارکه با استفاده از این روش آبیاری می شود.
کنون درصد زیادی از  وی خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده، هم ا
آب موردنیاز برای آبیاری جنگل ها و فضای سبز موجود، از آب بهداشتی 
تصفیه شده پساب شهرهای اطراف فوالد مبارکه تأمین می شود که در 
سال های گذشته برای آن سرمایه گذاری زیادی  شده است. محدودیت 

منبع آبی سبب شده مصرف آب در این قسمت به حداقل برسد.
بختیاروند تصریح کرد: هدف از ایجاد فضای سبز در شرکت فوالد مبارکه، 
عالوه بر الزامات قانونی و زیست محیطی، دست یابی به کارکردهای 
کسیژن، بادشکن  کوسیستمی آن مانند ترسیب کربن، تولید ا متعدد ا
ک، تقویت منابع آب زیرزمینی و مهار  بودن، جلوگیری از فرسایش خا
ک و آالینده های هوا، تعدیل دمای  روان آب ها، جذب آالینده های خا

منطقه، افزایش تنوع زیستی )جانوری و گیاهی( و... است.
وی بیان کرد: یکی از مأموریت های دیگر ما در واحد فضای سبز، ایجاد 
حس طراوت و نشاط در بین کارکنان است که این امر با توزیع گیاهان 
مختلف آپارتمانی در قسمت های مختلف اداری و اتاق های واحدهای 
تولید و حفظ و نگهداری از فضای سبز موجود در شرکت فوالد مبارکه 
که بخش  کارکنان  انجام شده است. این موضوع باعث می شود 
قابل توجهی از زمان روز را در کارخانه می گذرانند کمتر احساس خستگی 

کنند و محیط سخت صنعت، تا حدی با این کار تلطیف شود.
رئیس فضای سبز شرکت فوالد مبارکه در ادامه ابراز امیدواری کرد این 
دیدگاه که »طبیعت و منابع طبیعی، میراث گذشتگان نیست، بلکه 
امانت آیندگان در دست ماست« هرچه بیشتر در بین همه مردم 

خصوصا کارکنان شرکت فوالد مبارکه نهادینه گردد.
تالش کارکنان فوالد مبارکه برای حفظ محیط زیست

بهنام کاویانی، رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه، در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در شرکت فوالد مبارکه فرایندهای تولید 
تحت کنترل کامل و پایش برخط  هستند و از نظارت های چندجانبه 
و مطمئن برخوردارند. همچنین تمام پارامترهای موردنیاز به صورت 
دوره ای و لحظه ای در حال اندازه گیری و پایش است. همه این اقدامات 
در جهت تحقق مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد مبارکه و با نگاهی 
فراتر از استاندارهای بین المللی، ملی و حفظ محیط زیست ایمن برای 
آینده انجام می شود. ما نه تنها در تالشیم به جایگاه بهترین شرکت های 
موجود برسیم، بلکه فراتر از آن، الگو شدن در مقیاس جهانی را سرلوحه 

کار خود قرار داده ایم.
وی گفت: اندازه گیری و کنترل و پایش ها توسط گروه های مختلف از 
قبیل واحدهای تولیدی و بهره برداری، واحد محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه به صورت پیوسته، سازمان محیط زیست به صورت 
تصادفی و شرکت های معتمد سازمان محیط زیست به صورت دوره ای 
انجام می شود و نتایج آن برای سازمان محیط زیست و نظارت های 
مربوطه ارسال می شود و بر عملکرد مناسب محیط زیستی شرکت 

صحه می گذارد.
رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه در مورداستفاده از تحول 
دیجیتال در واحد محیط زیست این شرکت افزود: با رویکرد طرح تحول 
دیجیتال، زیرساخت هایی در دست اقدام و در حال تکمیل است تا 
ک و...  با برنامه ریزی های انجام شده بتوانیم در زمینه آب، هوا، خا
اقدامات کنترلی موردنیاز را هم به صورت برخط و در لحظه اجرایی 
کنیم و در صورت نیاز، امکان کنترل و تذکرهای الزم به فرایندهای تولید 
ارسال می گردد یا با برخورداری از هوش مصنوعی کنترل های اتوماتیک 
جهت جلوگیری از انتشار آلودگی انجام شود. برای شناخت بیشتر 
وضعیت فعلی پروژه مدل سازی سیاهه هوا و پروژه چرخه عمر محصول 
و پروژه های دیگری مانند رد پای آب و رد پای کربن و حسابداری 
محیط زیستی در دست اقدام است تا به کمک آن بار محیط زیستی 
را به حداقل ممکن برسانیم و از تحمیل پسماند و عواقب ناسازگار با 
محیط زیست بکاهیم و همگام با شرکت های ترازاول دنیا، برنامه کاهش 

گازهای گلخانه ای و رد پای کربن را برای سال های آینده پی بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه ها باعث شده عالوه بر حفظ 
محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آن، با حفظ راندمان مواد، کاهش 
برداشت منابع، جلوگیری از اتالف انرژی و اقدامات دیگر، تولیدی سبزتر 

از همیشه را رقم بزنیم و از تولید خطی که به آن تولید سنتی نیز اطالق 
می شود )استخراج از معدن، ساخت و تولید در کارخانه، استفاده 
ک و تبدیل به ضایعات( فراتر عمل  کنیم؛  مشتری و نهایتا استهال
همچنین با بهره گیری از رویکرد اقتصاد چرخشی ضایعات را در مبدأ 
ضمن کاهش به خط تولید باز چرخانیم و ضایعات صنعتی را حذف و 
به صفر برسانیم تا از هدررفت انرژی و منابع جلوگیری کنیم و افزایش 
بهره وری، راندمان و کاهش برداشت از منبع را جامه عمل بپوشانیم. 
در همین راستا شرکت فوالد مبارکه در اهداف سال جاری شاخص های 
محیط زیستی خود را با شاخص های جهانی تطابق می دهد و اقدامات 

موردنیاز را در فرایندهای تولید با پیگیری بیشتر محقق خواهد کرد.
کاویانی پیرامون پروژه های مختلف مطالعاتی در این واحد تصریح کرد: 
در زمینه اقتصاد چرخشی پروژه هایی در فوالد مبارکه تعریف شده تا با 
شناسایی چالش ها، راهکارهای مناسب را بیابیم و بتوانیم در حفظ 

محیط زیست موفقیت های بیشتری کسب کنیم. 
وی اعالم کرد:  فوالد مبارکه در زمینه اقتصاد چرخشی، یافته های علمی 
و استفاده از دانش روز قدم برمی دارد. نه تنها واحد محیط زیست، بلکه 
همه بخش های دیگر نیز از علم و دانش و مطالعات علمی برای انجام 
پروژه های مختلف استفاده می کنند و بهره وری از علم و دانش و استفاده 
از توانایی شرکت های دانش بنیان را در اولویت برنامه ها قرار داده اند. 
همین موضوع باعث شده فوالد مبارکه بتواند جوایز و استاندارهای 

مختلفی را در عرصه های ملی و بین المللی کسب کند.
کید کرد:  وی در مورد ارتباط فوالد مبارکه با شرکت های دانش بنیان تأ
شرکت های دانش بنیان در زمینه محیط زیست نیز با فوالد مبارکه 
کثر موارد با طراحی، ایده پردازی، مدل سازی  همکاری داشته و در ا
و شرکت در انجام پروژه های علمی و تحقیقاتی فوالد مبارکه را یاری 
ح ها به ما در عبور از  نموده اند. این شرکت ها با مشارکت در این طر
تنگناها کمک نموده اند و از این نظر جا دارد در همین جا از زحمات 
شرکت های دانش بنیان تقدیر و تشکر خاضعانه داشته باشیم که 
علی رغم وجود تحریم ها پای کار ایستاده اند و چالش های صنعت را یکی 
پس از دیگری رفع کرده اند. شرکت فوالد مبارکه خود را متعهد می داند 
کید مقام معظم رهبری زمینه فعالیت برای حضور شرکت های  پیرو تأ
دانش بنیان را در فعالیت های علمی و اجرایی بیشتر فراهم کند تا باعث 

خیروبرکت و توسعه و آبادانی ایران اسالمی در آینده باشد.
رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با اشاره به فرهنگ سازمانی 
گفت: در سال های  کارکنان این شرکت برای حفظ محیط زیست 
گذشته برنامه هایی برای کارکنان فوالد مبارکه به منظور کسب دانش 
محیط زیستی و آموزش همکاران جدیداالستخدام در  این زمینه 
اجرایی شده است. ضمن ادامه آن ها در سال جاری، امروز مدعی 
هستیم آحاد کارکنان فوالد مبارکه دلسوز محیط زیست هستند و برای 

حفظ آن در تالش اند.

کارکنان فوالد مبارکه؛ سفیران حفظ محیط زیست

نکته: درترند قوی باید فاصله سقف و کف ها از هم 
گر یک ترند قوی ادامه پیدا کند، یک  زیاد باشد. ا
کانال تشکیل می دهد. برگشت ها اولین معیار برای 
کانال است. در روند صعودی اولین و  کشیدن 
دومین HL را انتخاب می کنیم و به صورت مورب این 
گر خطوط کانال را درست وصل  دو را وصل می کنیم. ا

کنید، به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید.
کانال های صعودی

نکته: در روندهای صعودی کشیدن خط پایین 
کافی است و الزامی برای کشیدن خط باالیی نیست.

گر خط باالی کانال را کشیدید، می توانید  نکته: ا
گر در کف خریدید؛  از حد سود استفاده کنید؛ یعنی ا
می توانید در سقف معامالت را ببندید و نمی توانید 

که در سقف سل بگیرید.
کانال های نزولی

نکته: در روند نزولی ما به دو LH نیاز داریم. 
همان طور که در کانال های صعودی خط پایینی 
مهم بود، در کانال های نزولی خط باالیی مهم است 
که شما تارگت را  و خط پایینی برای این است 

مشخص کنید.

کانال های ضعیف
نکته: در این کانال ما شاهد اورلپ هستیم به 
همین دلیل، این کانال ها ضعیف نامیده می شوند.

کانال نزولی ضعیف

نکته: اولین کاری که کانال ها می کنند این است   
که محدوده های تصمیم گیری و نقاط کلیدی را 
مشخص می کنند. این محدوده ها باعث می شود 

که شما ریسک به ریوارد خوبی داشته باشید.
تحلیل زمانی: زمانی که قیمت به ترند الین یا 
سطحی برخورد کرده، ولی هنوز حرکت خود را آغاز 
نکرده، به این دلیل است که هنوز زمان آن نرسیده 
گر درترند، خطی )صرفا در خالف جهت آن(  است. ا

بکشیم، زمان آغاز حرکت مشخص می شود.
کستند شده: زمانی که دو نقطه را برای  کانال ا
رسم کانال کشیده ایم و قیمت کانال را رد می کند و 
به اصطالح فیک بریک انجام می دهد، می توانیم 
نقطه جدید )نقطه حاصل شده از فیک بریک( را 

برای کانال در نظر بگیریم.
نکته: شناسایی اینکه شما در حال حاضر در 
کجای چارت قرار دارید خیلی مهم است. باید بدانید 
که در کدام یک از کانال ها، تریدینگ رنج، اسپایک 

و... هستید و طبق روش معامالتی آن ترید کنید.
ک کار  نکته:زمانی که در تریدینگ هستید، مال

شما با زمانی که در اسپایک هستید فرق می کند.

یم بیاموز

)channel( کانال

گذشت بازار صادرات فوالد روسیه فعال بوده و قیمت ها در  که  هفته ای 
سطوح باالیی بودند؛ البته تنها خریدار در حال حاضر ترکیه است. فعال 
که با توجه به  کشورها ترجیح می دهند با روسیه معامله نکنند؛ چرا سایر 
جنگ اوکراین نگرانی ها و ریسک های زیادی را باید متحمل شوند. ظاهرا 
گرم، چدن، مفتول، اسلب و بیلت روسیه در ترکیه فعال  بازار فروش ورق 
است.

علیه  را  تحریمی دیگری  بسته  اروپا  اتحادیه  ایران،  گزارش فوالد  به 
که شامل ممنوعیت واردات آهن و فوالد روسیه  کرده  روسیه اعالم 
است. این اقدام به یک بخش اصلی اقتصاد روسیه لطمه می زند و 
آن را از میلیاردها دالر درآمد صادراتی محروم می سازد. هنوز جزئیات 
از روسیه ممنوع می شود اعالم نشده  که واردات آن ها  محصوالتی 
است.

به مناسبت روز طبیعت عنوان شد:

فـوالد  ایجـاد فضـای سـبز در شـرکت  از   هـدف 
مبارکـه، عـالوه بـر الزامـات قانونـی و زیسـت محیطی، 
کوسیسـتمی  کارکردهـای متعـدد ا دسـت یابی بـه 
کسـیژن، بادشـکن  آن ماننـد ترسـیب کربـن، تولیـد ا
ک، تقویـت منابـع  بـودن، جلوگیـری از فرسـایش خـا
آب زیرزمینی و مهار روان آب هـا، جذب آالینده های 
الینده هـای هـوا، تعدیـل دمـای منطقـه،  ک و آ خـا
افزایـش تنـوع زیسـتی )جانـوری و گیاهـی( و... اسـت
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فوالدهای منگنزدار با 5 تا 1۲ درصد وزنی منگنز تلفیقی عالی از استحکام و چقرمگی را فراهم 
آورده و به عنوان نسل سوم فوالدهای اتومبیل در نظر گرفته می شوند )شکل 1(. اخیرا 
تالش های گسترده ای در این زمینه صورت گرفته و منجر به پیشرفت چشمگیری در توسعه 
فوالدهای منگنزدار شده است. طبق گزارشات خواص مکانیکی این نوع فوالدها با توجه به میزان آستنیت 
باقی مانده در ساختار، تغییر می کند و درنتیجه بسیار مهم است که با کنترل پایداری مکانیکی و میزان 

آستنیت باقی مانده، خواص مکانیکی بهتری حاصل شود.
تازه ترین تحقیق در این زمینه منجر به تولید فوالد منگنزدار با استحکام و چقرمگی فوق العاده عالی شده است. 
در این تحقیق با استفاده از ترکیب فرایند نورد گرم و افزودن کنترل شده وانادیم حین ریخته گری، یک فوالد با 
استحکام بسیار باال ساخته شده است؛ که قابلیت شکل پذیری خوبی نیز دارد. برای ساخت این فوالد، دو 
نمونه در یک کوره القایی تحت خأل با ظرفیت ۵۰ کیلوگرم ذوب شده و به صورت شمش ریخته شد. هردو نمونه 
دارای تقریبا ده درصد منگنز بوده به طوری که به یکی از آن ها وانادیم اضافه شده است و نمونه دوم به عنوان 
مرجع و برای بررسی اثر افزودن وانادیم بررسی شده است. بدین ترتیب یک نمونه فوالد ۱۰Mn و دیگری همان 

فوالد با حضور %۰/۷ وانادیم به عنوان افزودنی موردبررسی قرار گرفتند.
با استفاده از نرم افزار Thermal-Calc درصدهای فازی تعادلی نمونه های فوالدی در دماهای مختلف 
ج گرم بر روی شمش ها انجام شده تا بیلت هایی با ضخامت  محاسبه شده است. پس از ریخته گری، فرایند فر
۴۰ میلی متر ساخته شود. سپس بیلت ها به منظور عملیات انحاللی جهت حل شدن کامل کربونیترید وانادیم 
تا دمای ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد برای مدت زمان ۲/۵ ساعت حرارت داده شدند. در ادامه، بیلت ها تا رسیدن 
به ضخامت ۴ میلی متر و در دمای ۸۰۰ درجه نورد گرم شده و پس ازآن توسط آب تا دمای اتاق سرد شدند تا از 
کاربید وانادیم جلوگیری شود. قطعات نورد شده مجددا تا رسیدن به ضخامت بین ۱/۵-۲  رسوب دهی 
میلی متر در محدوده دمایی بین ۸۰۰-۲۵۰ درجه سانتی گراد نورد گرم شدند. چندین فرایند شکل دهی دیگر 
نیز در دماهای مختلف و برای مدت زمان های متفاوت بر روی این نمونه ها انجام شده، تا قطعات نهایی 
ساخته شوند. درواقع با ترکیب چندین مرحله عملیات حرارتی، بهینه سازی ساختار و خواص مکانیکی 

انجام شده است. مشخصات مربوط به نورد گرم ورق های فوالدی در جدول زیر ارائه شده است.
در این روش، نه تنها ذرات ریز کاربید وانادیم به صورت گسترده در فریت و آستنیت ترسیب می شوند، بلکه 
توزیع دوحالتی  اندازه دانه های آستنیت باقی مانده نیز حاصل می شود. از این طریق، پس از آنیل بین بحرانی  
فوالد منگنز دار آلیاژی شده با وانادیم، همان طور که در شکل نشان داده شده است، استحکام تسلیم تا ۶۵۰ 
مگا پاسکال افزایش یافت و چقرمگی آن دچار هیچ گونی افت و تخریبی نشده است. درحالی که استحکام دهی 
رسوبی  محاسبه شده توسط تنوری کالسیک Ashby-Orowan بیشتر از ۴۰۰ مگا پاسکال نیست. کمی کردن 
مکانیزم های ممکن برای استحکام دهی نشان داد که استحکام دهی توسط نابجایی ها بایستی سهم مازادی 
را برای افزایش داشته باشد. زیرا بازیابی نابجایی ها در فاز آستنیت در اثر حضور نانوذرات رسوب کرده می تواند 
تا میزان زیادی به تأخیر افتد. به بیان دیگر دلیل این افزایش استحکام، ترسیب ذرات نانومقیاس کاربید وانادیم 
در دانه های فریت و آستنیت است. در فوالد آلیاژی حاوی وانادیم، دانه های درشت آستنیت های باقی مانده، 
ابتدا در طول تسلیم و در تنش های باالتر از حد تحمل به مارتنزیت استحاله یافته و به دنبال آن به وسیله کار 
سختی مشخص ایجادشده، به علت برخورد و ازدیاد نابجایی ها دچار پدیده های دوقلویی ناشی از تغییر شکل 
)TWIP(  و استحاله ناشی از تغییر شکل  )TRIP( در دانه های ریز آستنیت باقی مانده می شود. به طوری که 
بهترین نمونه ساخته شده از این نوع آلیاژ دارای استحکام تسلیم ۱/۵ گیگا پاسکال و ۲۸% کرنش نهایی بوده 

است. )شکل ۲(
 1. bimodal

 ۲. intercritical annealing

 3. precipitation strengthening

 ۴. Twinning induced plasticity

 5. Transformation induced plasticity

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

پرینت ۳ بعدی فلز ساخت متریال های جدید با دانش کوانتوم

یکی از فناوری های جدید سال ۱۴۰۰ پرینت 3 بعدی فلزات است 
که توانایی ایجاد ساختارهای فلزی بزرگ و پیچیده بر اساس تقاضا، 
می تواند صنعت تولید قطعات فلزی را انقالبی و متحول کند.

چاپ سه بعدی فلزی باعث می شود تولیدکنندگان توانایی تولید یک 
یا چند عدد قطعات فلزی موردنیازشان را بسیار ارزان تر از استفاده از 
تکنیک های موجود تولید انبوه، تولید کنند.

محققان دانشگاه هاروارد با استفاده از یک کامپیوتر کوانتومی هفت 
کیبیت طراحی شده توسط کمپانی IBM، شبیه سازی کامل یک 
مولکول ساده را ایجاد کرده اند. دانشمندان می توانند از رایانه های 
کوانتومی برای طراحی انواع جدید مواد استفاده کنند و دقیقا خواص 
آن ها را خلق کنند. این فناوری باعث ایجاد انواع مواد معجزه 
مانند سلول های خورشیدی کارآمدتر، کاتالیزورهای بهتر برای تولید 
ک شود. سوخت های پا

بررسی الگوهای استراتژی 
مدیریت دانش و استراتژی دانش 

در سازمان ها

چکیده:  
در مطالعـــات مدیریـــت دانـــش، اســـتراتژی مدیریـــت 
ــی  ــد و ابداعـ ــی جدیـ ــتراتژی دانـــش مفاهیمـ دانـــش و اسـ
هســـتند کـــه اغلـــب در پروژه هـــای داخـــل کشـــور چنـــدان 
ــن مطلـــب  ــن ایـ ــه اســـت. از همیـ ــرار نگرفتـ ــه قـ موردتوجـ
کارکردهـــا و  ورت هـــا،  باهـــدف بررســـی و تبییـــن ضر
الگوهـــای مربـــوط بـــه ایـــن دو مفهـــوم و بیـــان تفاوت هـــای 
آن هـــا در ســـازمان ها انجام شـــده اســـت. نتایـــج تحقیـــق 
حاضـــر نشـــان می دهـــد بـــا توجـــه بـــه تفـــاوت ماهیـــت 
کارکـــرد ایـــن دو مفهـــوم، ســـازمان ها بـــرای انجـــام  و 
پروژه هـــای مدیریـــت دانـــش نیازمنـــد تدویـــن اســـتراتژی 
مدیریـــت دانـــش و اســـتراتژی دانـــش خـــود به صـــورت 
گانـــه هســـتند. اســـتراتژی مدیریـــت دانـــش بـــر مبنـــای  جدا
دســـته بندی دانـــش بـــه انـــواع دانـــش آشـــکار )صریـــح( 
ــتراتژی  ــود و اسـ ــی( تعریـــف می شـ ــان )ضمنـ و دانـــش پنهـ
دانـــش بیـــان می کنـــد کـــه ســـازمان چـــه دانشـــی را، بـــا چـــه 
عمقـــی، از چـــه منبعـــی و از چـــه طریقـــی بـــرای پشـــتیبانی از 

ــد. ــب نمایـ ــتی کسـ ــود بایسـ ــتراتژیک خـ ــه اسـ برنامـ

مقدمه:  
از دهـــه ۱۹۷۰ میـــالدی بـــا پیشـــرفت ســـریع فناوری هـــای 
برتـــر در جهـــان، به ویـــژه در زمینه هـــای ارتباطـــات و رایانـــه، 
ـــرد  ـــر ک ـــی تغیی ـــور اساس ـــان به ط ـــادی جه ـــد اقتص ـــوی رش الگ
و بـــه دنبـــال آن، از دهـــه ۱۹۹۰ میـــالدی دانـــش به عنـــوان 
مهم تریـــن ســـرمایه جایگزیـــن ســـرمایه های پولـــی و فیزیکـــی 
شـــد. در اقتصـــاد صنعتـــی، ســـازمان ها قـــادر بـــه حفـــظ 
ـــا،  ـــد. آن ه ـــال ها بودن ـــرای س ـــود ب ـــوی خ ـــی ق ـــت رقابت موقعی
ارزش را از طریـــق فراینـــد بهینه ســـازی )یـــا صرفه جویـــی( 
کثـــر می کردنـــد. ســـازمان هایی بـــا عملکـــرد  خلـــق یـــا حدا
خـــوب، فراینـــد تولیدشـــان را از طریـــق کاهـــش زمـــان تولیـــد، 
کارکنـــان،  کاهـــش تعـــداد  کیفیـــت محصـــول، و  بهبـــود 
بهینه ســـازی می کردنـــد. بنابرایـــن، خلـــق ارزش بیشـــتر بـــه 
قابلیـــت صنعتـــی و بودجه بنـــدی ســـرمایه ای دارایی هـــای 
ـــه  ـــی اســـت ک ـــتگی داشـــت. ایـــن در حال ـــی بس ـــوس و مال ملم
ـــه چنـــد دلیـــل، دیگـــر  در اقتصـــاد دانش محـــور ایـــن رویکـــرد ب
عملـــی نیســـت. اول اینکـــه، بـــا توجـــه بـــه طـــول عمـــر کـــم 
ــی  ــت رقابتـ ــظ موقعیـ ــوآوری، حفـ ــاالی نـ ــزان بـ  دانـــش و میـ
بـــرای مـــدت طوالنـــی دیگـــر امـــکان نـــدارد. بهینه ســـازی 
ـــه یـــک فراینـــد، در اقتصـــاد دانش محـــور نیـــز اهمیـــت  به مثاب
کثـــر  دارد، امـــا به تنهایـــی نمی توانـــد ارزش را خلـــق یـــا حدا
کنـــد. تنهـــا روش خلـــق ارزش در اقتصـــاد دانش محـــور، 
پذیـــرش نـــوآوری به عنـــوان یـــک فراینـــد کســـب وکار اســـت. 
توانایـــی ســـازمان بـــرای خلـــق ارزش بـــه فراینـــد نـــوآوری، 
منابـــع فکـــری، و خالقیـــت منابـــع انســـانی )دارایی هـــای 

فکـــری( آن بســـتگی دارد.

ضرورت و اهمیت تحقیق:  
ســـازمان ها بـــرای انجـــام مأموریت هـــا و دســـتیابی بـــه 
اهـــداف خـــود دارای منابـــع و دارایی هـــای متعـــددی 
ـــع و دارایی هـــا بســـیار ارزشـــمند  هســـتند. برخـــی از ایـــن مناب
و راهبـــردی هســـتند کـــه بـــرای کســـب مزیـــت رقابتی ســـازمان 
نقـــش محـــوری دارنـــد. دانـــش بـــرای تمـــام ســـازمان ها 
ازجملـــه ایـــن منابـــع و دارایی هـــا اســـت، به طوری کـــه 
صاحب نظـــران علـــم مدیریـــت، دانـــش را جایگزیـــن نهایـــی 
تولیـــد، ثـــروت و ســـرمایه پولـــی می داننـــد. همچنیـــن پیتـــر 
کـــر معتقـــد اســـت کـــه در اقتصـــاد امـــروز دنیـــا، دانـــش  درا
ـــد کار و  ـــد مانن ـــع تولی ـــایر مناب ـــرض س ـــد و در ع ـــی همانن منبع
ســـرمایه و زمیـــن نیســـت، بلکـــه تنهـــا منبـــع معنـــی دار عصـــر 
حاضـــر و بـــه بیـــان دیگـــر دانـــش تنهـــا منبعـــی در ســـازمان 
کـــه در اثـــر اســـتفاده، نه تنهـــا از ارزش آن کاســـته  اســـت 

نشـــده، بلکـــه بـــر ارزش آن نیـــز افـــزوده می شـــود.

ادامه دارد ...

CVE- یـــک آســـیب پذیری لینوکســـی اســـت کـــه بـــا شناســـه Dirty Pipe
2022-0847 مشـــخص می شـــود و بـــه کاربـــران محلـــی امـــکان می دهـــد تـــا 
بـــر روی تمـــام توزیع هـــای مهـــم لینوکـــس، بـــه حقـــوق دسترســـی root دســـت 
یابنـــد. آســـیب پذیری مذکـــور، نســـخه 5.8 از هســـته لینوکـــس و نســـخه های بعـــدازآن را 

تحـــت تأثیـــر قـــرار می دهـــد.
کـــه فقـــط   arbitrary ایـــن آســـیب پذیری، امـــکان بازنویســـی داده بـــر روی فایل هـــای

قابل خوانـــدن هســـتند را فراهـــم می کنـــد کـــه ایـــن موضـــوع می توانـــد منجـــر بـــه افزایـــش 
امتیـــازات ویـــژه گـــردد، بـــرای مثـــال پروســـس هایی کـــه امتیـــازات ویـــژه ندارنـــد، می تواننـــد 

در پروســـس های root بـــه تزریـــق کـــد بپردازنـــد.
ــتفاده  ــته لینوکـــس اسـ ــده از هسـ ــانی نشـ ــی و به روزرسـ ــه از نســـخه های قدیمـ ــرورهایی کـ سـ

می کننـــد، در معـــرض خطـــر حمالتـــی هســـتند کـــه از ایـــن نقـــص اســـتفاده می کننـــد.
Security affairs :منبع خبر  

مبتنی بر  دفاع  نمودن  بی اثر  برای  جدیدی  وش  ر امنیتی،  محققان 
سخت افزار، در پردازنده های کامپیوتری مدرن )CPU( تولید شرکت های 

Intel، AMD و Arm یافته اند.
تکنیک speculative execution برای بهینه سازی بازدهی CPU طراحی شده است، 
به این معنا که پردازنده ها می توانند عملکردهایی که باید اجرا شوند را برنامه ریزی کرده 
)Speculate( و با از پیش مرتب نمودن این Speculation ها، اطالعات را با کارایی باالتری 
کنند؛ اما وجود برخی  پردازش نمایند و برنامه ها و نرم افزارها را با سرعت بیشتری اجرا 

آسیب پذیری ها در پردازنده های فوق، موجب می شود علی رغم مکانیزم های امنیتی 
تعبیه شده، در هنگام استفاده از این تکنیک، اطالعات حساس از سیستم آسیب پذیر 

نشت پیدا کند.
هر سه تولیدکننده فوق، توصیه نامه هایی شامل راهکارهای امنیتی و به روزرسانی هایی 

برای محدودسازی مخاطرات ناشی از این آسیب پذیری ها منتشر نموده اند.

BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

   تهیه کننده: واحد تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

Dirty Pipe در سیستم عامل لینوکس آسیب پذیری  شناسایی 

Arm و Intel، AMD شناسایی گونه جدیدی از آسیب پذیری ها در پردازنده های کامپیوتری

Thermal- با استفاده از نرم افزار
Calc درصدهـای فـازی تعادلـی 
نمونه هـای فـوالدی در دماهـای 
مختلـف محاسبه شـده اسـت. 
پـس از ریخته گـری، فراینـد فـرج 
گرم بر روی شمش ها انجام شده 
تـا بیلت هایـی بـا ضخامـت 4۰ 

میلی متـر سـاخته شـود. 

امنیت سایبری 

ساخت فوالد منگنزی فوق العاده مستحکم و شکل پذیر توسط فرایند نورد گرم

شکل ۲: خواص مکانیکی انواع فوالدهای منگنزدار در شرایط مختلف عملیاتی نورد گرم

شکل ۱: کاربرد انواع گریدهای مختلف فوالدی مورداستفاده در صنعت خودروسازی
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اولین و دومین سال ازدواج یکی از سخت ترین 
سال های زندگی هر زوج جوان است. شاید همه از 
دور بگویند که این اتفاقات برای ما رخ نمی دهد، اما در 
هر رابطه ای اوقاتی پیش می آید که همه چیز به خوبی 
و خوشی سپری نمی شود. گاهی اوقات علت آن، تفاوت انتظارات 
زوجین و یا مشکل در ابراز خواسته هایشان به گونه ای است که طرف 
مقابل به راحتی منظور همسرش را درک نمی کند. پس کنار آمدن با 
مشکالت و چالش های سال های آغازین زندگی مشترک بسیار 
اهمیت دارد. این هفته، به برخی از تغییرات درونی هر فرد پس از 

ازدواج اشاره می کنیم.
چگونه »من« را »ما« کنیم؟  

حرف زدن دراین باره راحت است، اما عملی کردن به آن شاید دشوار 
باشد. در دوران تجرد، همه چیز حول محور خودتان بود: »من چطور 
کنون ازدواج کرده اید و  فکر می کنم؟«، »من چه احساسی دارم؟« و... . ا
باید تعادلی میان هویت و استقالل فردی تان ایجاد کنید و درعین حال، 
با همسرتان همبستگی و همراهی داشته باشید.  صرف نظر از اینکه 
چقدر خودتان و خواسته هایتان را دوست دارید، باید تمرین کنید که 
برای »ما« شدن، باید چه اولویت هایی را در نظر داشته باشید: »ما چه 
می خواهیم؟«، »ما چه تصمیمی بگیریم؟«، »ما چطور رفتار کنیم؟« 
و... در مرحله بعد باید نیازهای شخصی خود و همسرتان را از هم تفکیک 
کنید و به طور هدفمند، آن را در نظر بگیرید: »او چه چیزی دوست دارد؟«، 
»او چه هدف و آرزویی دارد؟«، »او چه مشکلی دارد؟« و... . پس روی سه 
مسئله کار کنید: »چیزی که شما می خواهید«، »چیزی که همسرتان 
گر قضیه من و ما  می خواهد« و »کاری که باید برای رابطه انجام دهید«. ا

حل شود، نیمی از مشکالت بعدی خودبه خود حل می شوند.
دست یابی به درک صحیح  

موضوع دیگری که از همان روزهای اول زندگی با آن مواجه می شوید، 
ناتوانی در برقراری یک ارتباط صحیح است. »ما زبان هم را نمی فهمیم«؛ 

این ساده ترین جمله ای است که در آخر دعوا و مشاجره از دهان هر دو 
درمی آید. باید تفاوت های زنانه و مردانه را درک کنید. شما دو جنس 
متفاوت و از دو فرهنگ مختلف هستید. این کامال طبیعی است که در 
بسیاری از موارد، آن هم در ابتدای زندگی دچار سوءتفاهم های زبانی یا 
رفتاری شوید. ارزش گوش سپردن در رابطه زناشویی، مسئله ای است که 
در سال اول ازدواج به خوبی درک نمی شود. به هر کلمه ای که می گوییم، 
فکر کنیم تا تصور و برداشت اشتباهی در ذهن همسرمان ایجاد نکنیم. 
پیش فرض اصلی را بر این بگذاریم که »همسرم نمی خواهد با حرف هایش 
اذیتم کند و احساس خوبی نسبت به من دارد«. بپذیریم که »همسرم 
گر درخواستی دارم، آن را صراحتا مطرح  توانایی ذهن خوانی ندارد. پس ا
کنم.« باید بپذیریم که »همسرم با پدر، مادر، دوستان و بستگان تفاوت 

دارد و نباید مثل دیگران با او رفتار کنم«.
صبر، صبر و باز هم صبر  

سومین مسئله ای که در سال های ابتدایی زندگی مشترک پیش می آید، 

کم تحملی است. وقتی عصبانی هستید، قبل از بیان هر حرف منفی، 
کمی صبر کنید. به تدریج یاد می گیرید که چطور بنیان رابطه را با کمی 
صبر، بردباری و ایجاد درک متقابل محکم کنید. گاهی آتش مشاجره 
با حرف های نیش دار و زننده، بیشتر می شود. بعد از اینکه آرام شدید، 
پشیمان می شوید و مجبور به عذرخواهی می شوید و این کار برای شما 
سخت خواهد بود. انتظارات غیرواقعی از زندگی زناشویی نداشته باشید. 
تصور و فانتزی شما از ازدواج، بعد از شروع زندگی به هم می ریزد. این به 
معنای از بین رفتن عشق نیست؛ اما زندگی واقعی همراه با چالش ها و 
جدیت است. باید برای ساختن یک زندگی سختی کشید، قسط داد 
و گاهی صرفه جویی کرد. گاهی از فرط خستگی، شب ها بدون گفتن 
»دوستت دارم« خواهید خوابید. این واقعیت ها را در کنار شیرینی زندگی 
بپذیرید. سال اول زندگی مشترک می تواند بهترین سال باشد و این امر، 
گاهی از اتفاقات پیش رو دارد.  بستگی به میزان صبر و تحمل شما، بلوغ و آ

هفته آینده، باز هم درباره این موضوع صحبت می کنیم.

 اجتمـــــا             عـــــــی

حس ارزشمندی در کودکتأثیر گردو در کودکان

گردو برای  گردو یک منبع غنی از مواد معدنی و ویتامین هاست. 
سالمت پوست و مو مفید است و همچنین باعث افزایش هوش، 
کردن  کودک شما می شود. قبل از اضافه  حافظه و قوای جسمی 
کودک خود با پزشک مشورت نمایید. برای  گردو به رژیم غذایی 
گردو  گیاهی دارند می توان  که رژیم غذایی  کودکان نوپا  بچه ها و 
کرد. را در ساالدها یا دیگر غذاهای آن ها اضافه 

کودکان از حدود دوسالگی  خودارزشی  یا حس ارزشمندی در 
کودک خودارزشی مثبت  گر  به بعد شروع به شکل گیری می کند. ا
داشته باشد، با ویژگی های مثبت خودش را توصیف می کند، 
عزت نفسش باالست و موفقیت هایش را به تالشش نسبت 
گر خودارزشی اش منفی باشد، ویژگی های  می دهد و برعکس ا
منفی خودش را توصیف می کند، عزت نفسش پایین است و 
شکست هایش را به نداشتن توانایی نسبت می دهد.

لحظه تحویل سال، تمام روزهای پشت سر گذاشته  
شده را به یاد می آوریم و عملکردمان را مرور می کنیم 
و چه از این بهتر که احساس رضایت درونی داشته 
باشیم، لبخند بزنیم و »حول حالنا الی احسن الحال« را برای سال 
جدید از خداوند بخواهیم. برنامه دقیق و هدفمند برای روزها و 
ماه های نو داشته باشیم تا گام های محکم تری برای دست یابی به 
آرزوها و خواسته هایمان برداریم. در این شماره به شما می گوییم 
که چگونه از برنامه توسعه فردی برای رسیدن به اهداف شخصی تان 

بهره ببرید و سال جدید را شروع کنید.
با  شغلی  و  شخصی  زندگی  از  رضایت مندی  افزایش 

برنامه ریزی برای توسعه خود
کمک به توسعه شغلی و شخصی  برنامه توسعه فردی ابزاری برای 
شماست و هدف اصلی آن کمک برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت 
و بلندمدت است. این برنامه، یک ابزار ارزیابی عملکرد یا یک فعالیت 
یک بارمصرف نیست و شامل آماده سازی و بازخورد مداوم می شود. 
همچنین یک نقشه راه، استراتژی شخصی، یک برنامه مسافرت و فرایند 
برنامه ریزی مدام العمر است. وقتی برنامه ریزی می کنیم، می فهمیم 
که  کرد. مطمئن می شویم  در مسیر با چه مسائلی برخورد خواهیم 
نکته مهمی را فراموش نمی کنیم و یا از دست نمی دهیم. سریع ترین و 
کوتاه ترین مسیر را انتخاب می کنیم و خیالمان راحت است که به موقع 
می رسیم. اما وقتی خبری از برنامه ریزی نباشد، محدودیت زمان را 
تجربه نمی کنیم، می دانیم باالخره می رسیم، اما کی و چگونه! ممکن 

است در طول مسیر در رویارویی با رویدادهای غیرمنتظره  غافلگیر 
شویم. در واقع برنامه توسعه فردی به خودشکوفایی یا تحقِق خود 
کمک می کند. خودشکوفایی به معنای »کمال عالی«، »کاربردی شدن 
همه توانایی ها« و »محقق ساختن تمامی خصوصیت ها و قابلیت ها« 
است. مهم ترین هدف از زندگی انسان، فعلیت بخشیدن به خود است و 
به همین دلیل است که بشر، میل ذاتی برای آفرینندگی دارد و مهم ترین 

آفریده هر انسان، خوِد اوست!
مراحل برنامه ریزی توسعه فردی   

»تعیین هدف و طراحی مسیر، شامل اقدامات و فعالیت های مرتب 
و متوالی است که ما را به هدف می رساند«. این موجزترین تعریف از 
برنامه ریزی توسعه فردی است. در مرحله اول، نقاط قوت و نیازهای 
خودتان را پیدا می کنید، مسئولیت های شخصی و شغلی خود را 
راحت تر می پذیرید و در نهایت، مهارت های موردنیازتان را تقویت 
می کنید. گام اول، مشخص کردن اهداف کوتاه مدت و بلندمدت با 
تاریخ های تخمینی است. بر اساس مهارت ها، عالیق و نیازهایتان، 
هدف تعیین کنید. برای مثال برنامه ریزی کنید که تا پایان سال ۱۴۰۱ 
زبان انگلیسی تان را در حد نمره استانداردهای تأییدشده تقویت 
کنید و یا تا پایان نیمه اول همین سال، ۱۰ کیلو از وزن خود را کم کنید 
و یا برنامه غذایی سالم در پیش بگیرید. یک تقویم بردارید و تاریخ آغاز 
برنامه را مشخص کنید. این هدف ها را اولویت بندی کنید. می توانید 
در میانه راه، تخمین بزنید که احتماال تا یک یا دو ماه آینده در پله چندم 
از هدفتان خواهید بود. در این میان، احتماال به نقاط ضعف خود پی 

می برید. آن ها را یادداشت کنید. فهرستی درست کنید و مجموعه 
مهارت ها و نقاط ضعف و قوتتان را بنویسید. این کار به شما کمک 
می کند تا اهداف کوتاه مدت و بلندمدتی را شناسایی کنید که شما را به 

سمت عملی کردِن خواسته هایتان سوق می دهد.
صادقانه در مورد مهارت ها، استعدادها و توانایی های فعلی خود فکر 
کنید و آن ها را فهرست کنید. استراتژی ها یا اقداماتی که برای رسیدن به 
گر احساس می کنید که اغلب برای  اهدافتان دارید، شناسایی کنید. ا
دنبال کردن یک هدف تنبلی می کنید، یک ضرب االجل مشخص کنید.

خودارزیابی مستمر  
از اظهارات شخصی، بازخورد دیگران و تجربه های خود در مسیر 
دست یابی به هدف، یادداشت برداری کنید. خودارزیابی و بهبود 
که  مستمر، نقش مهمی در پیشبرد اهداف شما دارد. یعنی هر جا 
احساس ضعف یا ناتوانی کردید، با مرور همین موارد، بی شک عزم خود 
را جزم و مجدد شروع می کنید. همان طور که توانایی های خود را یاد 
می گیرید و توسعه می دهید، اهداف جدیدی را برای به چالش کشیدن 
خود تعیین کنید. همیشه در زندگی شما زمینه هایی برای گسترش و 
ارتقا وجود خواهد داشت. ممکن است در نظر داشته باشید که مقطع 
تحصیلی خود را ارتقا دهید، تشکیل خانواده بدهید و یا مسیر شغلی تان 
گر نمی دانید از کجا شروع کنید، از یک مشاور  را دستخوش تغییر کنید. ا
کمک بگیرید تا شما را برای رسیدن به هدفتان یاری کند. این خالصه ای 

از برنامه توسعه فردی بود.
هفته آینده، بیشتر درباره این موضوع صحبت می کنیم.

ازدواج؛ معیارها 
و انتخاب

 »توسعه فردی« 

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

با نهایت تأسف درهفته گذشته، مرضیه احمدی شاغل 
در متالورژی و روش های تولید، محمود اسماعیل زاده 
شاغل در کنترل مواد، رضا معتمدی شاغل در فوالد 
سازی و مرتضی نبی شاغل در انرژی و سیاالت در غم 
درگذشت پدر و نورعلی مجیری شاغل در خدمات شهری 
در غم درگذشت مادر و الهام طهماسبی شاغل در طرح و 

توسعه در غم درگذشت برادر به سوگ نشستند. 
محسن  شادروانان  بازنشسته  همکاران  همچنین 
باقریان به علت بیماری، غالمرضا کاویانی به علت سکته 
قلبی و امیدعلی جمشیدنژاد به علت سکته مغزی دار 

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

ابراز همدردی

چالش های اولین سال زندگی 
مشترک

پیش به سوی »حّول حالنا الی 
احسن الحال« در سال جدید

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

شادروان امیدعلی جمشیدنژاد  

شادروان غالمرضا کاویانی 

شادروان محسن باقریان 

حسین یحیی آبادی، شاغل در نورد سرد
با توجه به عدم تغییر ساعت برای کارکنان شیفت در سال جدید، 
زمان افطار در ایام ماه مبارک رمضان با زمان تغییر شیفت، تداخل 

دارد. لطفا مسئولین رسیدگی نمایند.
913***1۰9۰

سعید عربی، شاغل در تعمیرات مرکزی
با عرض تبریک عید نوروز، لطفا با توجه به ستاره دار شدن 
سرپرستی ها در شرکت، وضعیت این دسته از کارکنان مشخص 
شود. ضمنا در موقع انتخاب ریاست واحد اولویت به سرپرستان 

واحدها داده شود.
913***19۴7
محسن مرادی ریزی، شاغل در فوالدسازی و ریخته گری مداوم
لطفا مسئولین درخصوص سفر مشهد مقدس برنامه ریزی بهتر و 
دقیق تری داشته باشند و در جواب گویی به پرسنل خطوط تولید 

بیشتر همکاری کنند.
913***699۰

پیام همکاران گرامی یوسف کیوانداریان شاغل در فناوری، 
غالمرضا اسماعیلی کرکوندی شاغل در امور کارکنان، حبیب اله 
جعفری شاغل در مرکز تعمیرات نسوز، سعید صفری شاغل 
در آهن سازی، حمیدرضا داتلی بگی قمیشلویی و محمدرضا 
صالحی شاغل در خدمات شهری، جمال صابری شیرازی و 
محسن حسین زاده شاغل در مجتمع فوالد سبا، سیدمجید 
فقهی شاغل در فناوری و مریم سلطانی سامانی شاغل در اجرای 
پروژه ها، دریافت و جهت بررسی و پیگیری به مسئولین مربوطه 

ارسال گردید.

فوالد من

علی گلخواه
بسته بندی و بارگیری

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

غالمرضا رضائی حیدری
تعمیرات تصفیه و توزیع سیاالت

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

عبداله توکلی گارماسه
تعمیرات دوربین های مدار بسته و اینترکام

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

ابراهیم رییسی نافچی
تعمیرات نسوز فوالدسازی و نوردپیوسته

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

احمد عزیزی
کوره های قوس الکتریکی

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

محمد رضا زمانی قهنویه
توزیع برق واحد انرژی و سیاالت

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

بازنشستگان فوالد 

موفقیت یکی از همکاران در 
عرصه فرهنگی

گرامی محمد زمانی قلعه میرزمانی شاغل در  همکار   
تعمیرات ابزار دقیق ماشین ۵ ریخته گری مداوم، در همایش ملی 
که در دانشگاه  تربیتی مکتب شهید سلیمانی  آموزه های 
فرهنگیان کرمان برگزار شد،  موفق شد  مقاله ای با عنوان »بررسی 
تطبیقی ابعاد استراتژیک مدیریت تحول شهید حاج قاسم 
سلیمانی با توجه به خطبه ۵۲ حضرت علی )ع( خطاب به مالک 
اشتر« را    با تأیید داوران منتخب کمیته علمی همایش، در خالصه 

مجموعه مقاالت همایش به چاپ برساند.

موفقیت 
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 ورزش             

هفتم فروردین ماه سال 1۴۰1، شهردار اصفهان و تعدادی از مدیران شهری 
اصفهان ضمن حضور در ورزشگاه بزرگ نقش جهان از آخرین تمرینات تیم 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان، قبل از عزیمت به بازی های لیگ قهرمانان 

آسیا، بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، علی قاسم زاده شهردار اصفهان، مصطفی 
نباتی نژاد نماینده مردم شریف اصفهان در شورای اسالمی، مجتبی شاهمرادی معاون شهردار و 

مدیر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان، سیدعلی معرک نژاد مدیر روابط 
عمومی و امور بین الملل شهرداری اصفهان و احسان بعیدی معاون سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان با حضور در ورزشگاه بزرگ نقش جهان، ضمن بازدید از امکانات، 
زیرساخت ها و تاالر موزه افتخارات باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در ورزشگاه نقش جهان، بر سر 

تمرینات تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان حاضر شدند.
کت مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان ضمــن ارائــه توضیــح در خصوص  در ایــن بازدیــد محمدرضــا ســا

ــرد. ــرددی و... اشــاره ک ــه مشــکالت ترافیکــی و مســائل ت ــات، زیرســاخت ها ب امکان
کت  در ادامــه، علــی قاســم زاده شــهردار اصفهــان ضمــن تمجیــد و تشــکر از محمدرضــا ســا
مدیرعامــل باشــگاه  فــوالد مبارکــه ســپاهان، جهــت رفــع مشــکالت ورزشــگاه بــزرگ 
ــا و  ــرم نویدکی ــا مح ــی ب ــخنان کوتاه ــی س ــه داد و ط ــکاری همه جانب ــول هم ــان ق نقش جه
بازیکنــان تیــم فوتبــال فــوالد مبارکــه ســپاهان بــرای ایــن تیــم در بازی هــای لیــگ قهرمانان 

ــرد. ــت ک ــیا آرزوی موفقی آس

اعالم زمان ارائه خدمات حرکات اصالحی 

برگزاری مرحله هشتادوسوم مسابقه عکس 

ورزش در منزل

اعالم زمان تست تیم های شنا صنعت 

آقایان جهت مسابقات

کسب نخستین سهمیه های مسابقات 

جهانی دواتلون، توسط دختران سپاهانی

بدین وسیله به اطالع همکاران گرامی می رساند خانواده   
بزرگ فوالد مبارکه می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ از خدمات 
کز حرکات اصالحی طرف قرارداد با امور ورزش فوالد مبارکه  مرا

در استان اصفهان و شهرستان های اطراف استفاده کنند.

عالقه منـدان به شـرکت در مسـابقه عکـس ورزش در   
منـزل می توانند جهـت ارسـال تصاویـر خـود بـه وب سـایت امـور 
ورزش بـه نشـانی https://sport.msc.ir مراجعـه کننـد و پـس از 
وارد کـردن نام کاربری و کلمه عبور و انتخاب گزینه »مسابقه 

عکاسی« در مرحله هشتادوسوم این مسابقه شـرکت کنند.

به اطالع کلیه کارکنان محترم شرکت فوالد مبارکه   
می رساند تست تیم شنا صنعت براساس مجوز ستاد بحران 
کرونا جهت حضور در مسابقات، از تاریخ 1۴۰1/۰1/1۰ تا 
1۴۰1/۰1/۲۴ انجام می شود. لذا عالقه مندان می توانند 
شماره  با  تمرینات  ساعت  و  روز  از  اطالع  جهت 
۰913311۲77۰ هماهنگی الزم را به عمل آورند. بدیهی 
است انتخاب نفرات هر تیم صرفا با نظر مربی و زیر نظر 

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان خواهد بود.
توضیحات:

۱-حضور در تست، هیچ گونه تعهدی برای حضور قطعی در 
تیم، با توجه به شرایط بهداشتی ایجاد نمی کند و با عنایت 
کرونا، احتمال تعطیلی تیم ها وجود  به تصمیمات ستاد 
دارد. ۲-مسئولیت رعایت پروتکل های بهداشتی بر عهده 
ورزشکاران است و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در برابر ابتال به 
بیماری کرونا از طریق حضور در تیم های ورزشی ندارد. ۳-در 
صورت اخذ مجوز از ستاد کرونا، با توجه به شرایط بهداشتی 
جامعه، برگزاری تست تیم های ورزشی دیگر در هفته های آتی 
امکان پذیر است. ۴- همراه داشتن البسه متناسب با رشته 
ورزشی در هنگام تست الزامی است. ۵- کلیه تست دهندگان 
حق عضویت در یک تیم به عنوان ورزشکار را خواهند داشت. 
۶- کلیه تست دهندگان موظف به داشتن کارت بیمه ورزشی 
 هستند و مسئولیت آن به عهده تست دهنده خواهد بود.

کسن کرونا  ۷- عضویت در تیم ها مشروط به تزریق دو دوز وا
است.

اطالعیه

خبــــــــــــــر

شروع طوفانی فوالد مبارکه سپاهان در قرن جدید کسب نخستین مدال طالی بانوان هندبال ایران در مسابقات آسیایی

گردان محرم نویدکیا موفق شدند اولین دیدار قرن جدید  شا
که به دلیل سفر به  خود  در مقابل صنعت نفت آبادان 
عربستان، دو روز زودتر از سایر دیدارها برگزار شد و با توجه به 
جایگاه دو تیم در جدول رده بندی بیشتر یک دیدار حیثیتی 
برای دو تیم به شمار می آمد، را در آبادان با پیروزی پرگل ۴ بر ۲ 
پشت سر بگذارند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان؛ نهمین دوره 
مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر آسیا، از ۲7 اسفندماه ۱۴۰۰ تا 
۵ فروردین ماه ۱۴۰۱ به میزبانی قزاقستان برگزار شد و دختران ملی پوش 
ایران توانستند با کسب 8 امتیاز کامل و ۴ پیروزی مقابل ازبکستان، 
قزاقستان، هند و سوریه عالوه بر کسب سهمیه جهانی ۲۰۲۲ گرجستان، 
به مقام قهرمانی دست یابند.

دو دختر ملی پوش تیم دواتلون باشگاه فوالد مبارکه   
سپاهان توانستند برای نخستین بار سهمیه شرکت در 

مسابقات جهانی دواتلون ۲۰۲۲ آمریکا را کسب کنند.
گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، با  به 
رایزنی های متعدد فدراسیون ترای اتلون و با استفاده از 
رنکینگ بین المللی ورزشکاران ایرانی، تعداد سهمیه های 
کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی دواتلون ۲۰۲۲ در 

بیرمنگام آمریکا، به ۴ ورزشکار افزایش یافت. 
بدین صورت، زهرا رئیسی و حدیث نصر آزادانی ملی پوشان 
با  توانستند  باشگاه فوالد مبارکه سپاهان  تیم دواتلون 
استفاده از رنکینگ جهانی خود، دو سهمیه ایران را برای 
کسب  شرکت در مسابقات جهانی دواتلون ۲۰۲۲ آمریکا 

کنند. 
کشورمان  گفتنی است تیم ملی دواتلون آقایان و بانوان 
بیرمنگام   ۲۰۲۲ بار در مسابقات جهانی  برای نخستین 
آمریکا حضور خواهند یافت و در دو بخش انفرادی و امدادی 

مختلط تیمی، به رقابت خواهند پرداخت.

ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال 1۴۰1 و 
همچنین فصل زیبا و باطراوت شکوفه ها به خانواده 
بزرگ فوالد مبارکه، در اولین شماره خبرنامه فوالد در 
سال جدید به تأثیرات ورزش در فصل چشم نواز بهار می پردازیم. به 
دلیل آن که در ایام نوروز و فروردین ماه، بیشتر افراد استراحت می کنند 
و اغلب باشگاه های ورزشی تعطیل است، کاهش فعالیت های بدنی 
موجب رخوت و سستی ما می شود. بنابراین توصیه می شود بعد از 
اتمام تعطیالت، همراه با خانواده به مناطق کوهستانی و تفریحی 
بروید و عالوه بر لذت بردن از زیبایی های طبیعت، یک تا دو ساعت 
کسیژن گیری  پیاده روی کنید تا خون در بدنتان به جریان درآید و با ا

بیشتر، حس شادابی و سرزندگی در شما ایجاد شود.
رفع خواب آلودگی بهاری با ورزش

زمانی که بهار فرامی رسد، با گرم شدن هوا، رگ های خونی گشاد و 
منبسط می شوند، لذا فشارخون کم می شود و بیشتر جریان خون به 
کسیژن کمتری به سمت  سمت پوست می رود و خون کمتر وبالطبع ا
مغز می رود. همچنین افزایش فعالیت سوخت وساز بدن در بهار نیاز به 
کسیژن بیشتری دارد، بدن ما، یا بهتر بگوییم مغز ما به مدت زمانی نیاز  ا
دارد که خود را با شرایط جدید وفق دهد و تا این هماهنگی صورت بگیرد 

حالت خواب آلودگی فصل بهار بروز می کند.
صبح ها یک برنامه ورزشی کوتاه مدت برای خودتان در نظر بگیرید و 
سعی کنید خود را در معرض نور آفتاب قرار دهید تا فعالیت شما باعث 
شود گردش خونتان منظم شود و هوشیاری خود را به دست آورید. افراد 
در این فصل هم خواب و هم استراحت خود را زیادتر می کنند، درحالی که 

گر فعالیتشان را زیادتر کنند دیگر بی حالی به سراغ آن ها نمی رود. ا
ورزش صبحگاهی و پیاده روی قبل و بعد از کار روزانه می تواند هوای 
تازه بیشتری را وارد سیستم تنفسی کند. هوای آلوده به علت داشتن 
کسید کربن، خواب آلودگی را بیشتر می کند. بنابراین کسانی که  دی ا
که  خون غلیظ تری دارند بیشتر به این بی حالی دچار هستند، چرا
کسیژن کمتری به سیستم عصبی آن ها می رسد و وقتی که فرد فعالیت  ا
نداشته باشد این موضوع تشدید می شود. در فصل بهار برخالف 
زمستان نیاز به ورزش در فضای بسته نیست و می توان در این فصل 
فعال تر بود. بهتر است ورزش در فصل بهار را با توجه به نکات زیر شروع 

کنید:
از باشگاه بیرون بیایید

الزم نیست که در این فصل تمام وقت خود را در باشگاه ورزش کنید. 
بهتر است در این فصل از نور آفتاب استفاده کنید و از هوای تازه لذت 
ببرید. قرار گرفتن در معرض آفتاب باعث تولید ویتامین D نیز می شود. 

افزایش ویتامین D در بدن باعث بهتر شدن روحیه و افزایش انرژی 
بدن خواهد شد.

خود را به چالش بکشید. هنگامی که یک حرکت ورزشی را مدام انجام 
دهید بدن به آن عادت می کند و حرکت کم کم تأثیر خود را از دست 
می دهد. برای اینکه عضالت همچنان پرورش یابند نیاز به انجام 
حرکات ورزشی جدید است. از حرکات پرشی استفاده کنید. این 
حرکات به هماهنگی بدن و چابکی بیشتر کمک می کند. از حرکات 
ورزشی چندجانبه استفاده کنید. به جای انجام ورزش هایی که یک 
حرکت خاص در آن ها تکرار می شود ورزش های پیچیده تر انجام دهید. 
حرکات ورزشی پیچیده بر روی عضالت مختلف کار می کند. الزم است 
به یاد داشته باشیم، ورزش بیشتر همیشه بهتر نیست. الزم نیست که 
در هر جلسه ورزشی هر حرکتی که بلدید انجام دهید. سعی کنید در 
هر جلسه ورزشی بر روی دو یا سه عضله خاص کار کنید. یکی از اصول 
تأثیرگذاری بیشتر ورزش، تمرین به صورت گروهی است. یک همراه 
برای ورزش پیدا کنید و با هم ورزش کنید. داشتن یک همراه، انگیزه 

شما را افزایش می دهد.
لباس های ورزشی خود را عوض کنید

لباس های ورزشی بعد از مدتی کیفیت خود را از دست می دهند، سعی 
کنید بعد از مدتی لباس های جدید تهیه کنید. این کار در شما انگیزه 

بیشتری ایجاد می کند.
چند توصیه پزشکی:

پزشکان انجام ورزش هایی مانند ایروبیک را در فضای باز سبب افزایش 
کسیژن در بدن و بهبود رنگ پوست، سالمت و همین طور  دریافت ا
انرژی موردنیاز برای انجام فعالیت ها می دانند. بررسی ها نشان 
گمی، می تواند سبب  می دهند تنفس عمیق و تمرین تنفس دیافرا
شادابی بهتر پوست و سالمت اندام های بدن شود. پزشکان مصرف 
آب تازه و خالص به میزان زیاد را در فصل بهار برای رفع سموم ناشی از 
مصرف مواد شیمیایی و نیز دفع اثرات مضر آلودگی هوا به افراد توصیه 
می کنند. درعین حال دانشمندان توصیه می کنند، افراد از آب تازه و نه 
آب ذخیره شده در بطری های پالستیکی استفاده کنند. پژوهشگران 
استفاده از نور مستقیم خورشید در ساعات اولیه صبح به میزان ۲۰ 
دقیقه را برای جذب ویتامین D موردنیاز بدن در فصل بهار ضروری 
می دانند. درنهایت پزشکان توصیه می کنند افراد ضمن انجام حرکات 
ورزشی برای شادابی جسم و روان، به جای مصرف نوشیدنی های 
انرژی زا حاوی کافئین، از دمنوش های گیاهی بهاره برای حفظ سالمتی 

و طراوت خود استفاده کنند.

سال 1۴۰۰ را با تثبیت ساختارهای اداری و تشکیالتی و جاری سازی   
استانداردهای نوین مدیریتی در باشگاه فرهنگی-ورزشی فوالد مبارکه 
سپاهان پشت سر گذاشتیم و اینک با نگاهی روبه جلو برای قرن و سال جدید 

با توکل به خدا قدم برمی داریم.
کت، مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی  فوالد مبارکه سپاهان، به مناسبت نوروز ۱۴۰۱  محمدرضا سا
در پیامی ابراز داشت: در آغازین روزهایی که صدای پای بهار و آغاز قرن جدید با نام مقدس امام زمان 
)عج( همراه است، سالی توأم با خوشبختی، سرفرازی و سربلندی را برای همه مردم ایران زمین و 
جهان آرزومندیم.برای باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان شروع قرن جدید با نگاه به 

توسعه، نوسازی و تحول، پیش بینی و برنامه ریزی شده است.
در سال ۱۴۰۰، تثبیت نظام های استاندارد و برنامه ریزی های بلندمدت هدف گذاری شد و 
خوشبختانه برنامه استراتژیک باشگاه و همچنین اخذ مجدد گواهینامه ISO 9001 و 2015 و 
حضور در عرضه ارزیابی جایزه تعالی و توصیه در حوزه تعالی سازمانی اقدامات ارزشمندی بود که 

به همت همکاران پرتالش و کارکنان شایسته و در حوزه های ورزشی توسط قهرمانان و ورزشکاران 
و مربیان ارزنده و حمایت های هواداران شایسته و دلسوزمان و مبتنی بر راهبردهای مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه و معاونان این مجموعه و اعضای هیئت مدیره باشگاه  فوالد مبارکه سپاهان 

برنامه ریزی و سازمان دهی شد.
در سال جدید که آغازین قرنی جدید نیز هست، نگاه ویژه باشگاه به ایجاد تحول در نظام های 
کادمی فوتبال و حوزه ورزش قهرمانی و همچنین حرکت به  کادمی های ورزشی و آ ورزشی به ویژه آ

سمت مجوز حرفه ای برای فوتبال بانوان است.
مفتخریم که سال ۱۴۰۰ به عنوان اولین باشگاه در ایران توانستیم مجوز حرفه ای کسب کنیم و 

نماینده جمهوری اسالمی ایران در عرصه فوتبال آسیا باشیم.
ارتقای آموزش سازمانی و آموزش کارکنان و مربیان و آموزش همه آنانی که در چارچوب این 
تشکیالت قدم برمی دارند موردتوجه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و هیئت مدیره است. نوسازی 
و توسعه زیرساخت ها بر اساس نگاه ژرفی است که مسئولیت های شرکت فوالد مبارکه در آن متبلور 

است و شرکت فوالد مبارکه در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی به زیرساخت های ورزشی 
و تخصصی ورزشی نگاه ویژه ای دارد.

در سال ۱۴۰۰ موزه باشگاه در قالب یک حرکت نوین آغاز به کار کرد و توانست به عنوان قطب 
گردشگری ورزشی، ورزشگاه نقش جهان را به ایران معرفی کند و امروز این زمینه وجود دارد که این 
قطب گردشگری ورزشی در شهر اصفهان بستر و زمینه ای برای پر کردن اوقات فراغت و بازدید مردم 

ایران و البته مهمانان خارجی باشد.
ارتباطات بین المللی باشگاه نیز در مسیر سازنده ای قرار گرفته است و مفتخریم که اولین حضورمان 
در سال ۱۴۰۱ را با اعزام تیم های پایه به روسیه برای تبادالت فرهنگی و ورزشی دنبال کنیم. همچنین  
برگزاری دوره ها و ورکشاپ های آموزشی در دوره های اسپرت مارکتینگ و گرس رود در این مسیر در 

حال برنامه ریزی است.
صمیمانه برای مردمان ایران زمین سال های خوبی را در قرن جدید آرزومندیم و امیدواریم سال 

۱۴۰۱ سالی توأم با سرافرازی برای ملت سرافراز ایران و باشگاه  فوالد مبارکه سپاهان باشد. 

ورزش در فصل زیبای بهار

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش   خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

 بازدید شهردار اصفهان از ورزشگاه بزرگ نقش جهان
 و تمرینات تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان

اطالعیه

ضمــن تبریــک بــه مناســبت فرارســیدن مــاه مبــارک 
گرامــی و خانــواده ایشــان  رمضــان، بــه اطــالع همــکاران 
می رســاند بــا توجــه بــه تأییــد ســتاد کرونــا و کاهــش آمــار 
مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا، امــور ورزش شــرکت، اقــدام بــه 
ادامــه ارائــه خدمــات در اســتخرهای مجموعــه فــردوس 
تــا   1۴۰1/۰1/1۴ یــخ  از تار اصفهــان طبــق برنامــه جدیــد 

1۴۰1/۰۲/11 در ماه مبارک رمضان می نماید.
 لــذا از عالقه منــدان دعــوت می شــود در صــورت تمایــل طبــق 
برنامــه ذیــل و بــا رعایــت مــوارد ذکرشــده اقــدام بــه  اســتفاده از 

خدمــات اســتخرهای مذکــور  نماینــد.
۱. افـــراد جهـــت بهره منـــدی از اســـتخرهای مجموعـــه فـــردوس 

کســـن را دریافـــت کـــرده باشـــند و ســـپس بـــه  بایـــد دوزهـــای وا
کســـن بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت ســـانس  همـــراه کارت ورزش و کارت وا
از اســـتخر شـــماره ۱ و شـــماره ۲ مجموعـــه فـــردوس اســـتفاده کننـــد.

۲. ســـانس هـــا به صـــورت آموزشـــی و محـــدود و بـــا یک ســـوم 
ظرفیـــت برگـــزار می گـــردد.

ــتی الزامـــی  ــای بهداشـ ــه اجتماعـــی و پروتکل هـ ۳. رعایـــت فاصلـ
ــت. اسـ

۴. بازگشـــایی اســـتخرها هیچ گونـــه تعهـــدی بـــرای اســـتفاده 
کرونایـــی نمی کنـــد و بـــا  قطعـــی بـــا عنایـــت بـــه وضعیـــت 
کرونـــا احتمـــال تعطیلـــی مجـــدد  توجـــه بـــه تصمیـــم ســـتاد 

وجـــود دارد.

اطالعیه امور ورزش

ماه مبارک رمضان

1 4 0 1 /02 /1 1 تــا   1 4 0 1 /0 1 /1 4 یــخ  ر تا ز  ا

ماه مبارک رمضان

1 4 0 1 /02 /1 1 تــا   1 4 0 1 /0 1 /1 4 یــخ  ر تا ز  ا

جدول زمان بندی استخر شماره دو مجموعه فردوس جدول زمان بندی استخر شماره یک  مجموعه فردوس

20 :15 - 21 :30
ورزش در آب. تفریحی

)آقایان(

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

****

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

****

20 :15  - 21 :30
ورزش در آب. تفریحی

)بانوان(

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

****

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

****

20 :15 - 21 :30

****

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

****

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

****

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

****

21 :30  - 22 :45

****

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

****

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

****

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

****

شنبه 
)آقایان(

یکشنبه 
)بانوان(

دوشنبه  
)آقایان(

سه شنبه  
)بانوان(

چهارشنبه 
)آقایان(

پنجشنبه 
)بانوان(

جمعه 
)آقایان(

شنبه 
)بانوان(

یکشنبه 
)آقایان(

دوشنبه  
)بانوان(

سه شنبه  
)آقایان(

چهارشنبه 
)بانوان(

پنجشنبه 
)آقایان(

جمعه 
)بانوان(

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان در پیام نوروزی خود عنوان کرد؛
ایجاد تحول در نظام های ورزشی، هدف جدید سپاهان



شهید عبدالحسین برونسی از شهدای بزرگ   
دوران دفاع مقدس بود که در عملیات متعددی 
چون عاشورا، فتح المبین، بیت المقدس، رمضان، 
والفجر 3، خیبر و بدر حضور فعال داشت و سرانجام 
ئمه  جواداال  18 تیپ  فرماندهی  درحالی که 

علیه السالم را بر عهده داشت، به شهادت رسید.
عبدالحســـین برونســـی متولـــد ســـوم شـــهریورماه 
۱۳۲۱ در تربت حیدریـــه بـــود. پـــس از پیـــروزی انقـــالب 
ـــا  ـــت و ب ـــداران پیوس ـــپاه پاس ـــه س ـــاری ب ـــورت افتخ به ص

آغـــاز درگیری هـــای کردســـتان بـــه پـــاوه رفـــت.
او در عملیات بیت المقدس به عنوان فرمانده گردان 
خط شکن حر و در عملیات رمضان، مسلم ابن عقیل، 
والفجر مقدماتی، والفجر یک به عنوان فرمانده گردان 
خط شکن عبداهلل، رزمید و حماسه آفرید و نامش در 
آزمون جنگ و جهاد شهره شد. با شروع عملیات والفجر 
۳ و ۴ به عنوان معاونت تیپ ۱۸ جواداالئمه علیه السالم 
در تمامی مراحل آن ها شرکت داشته و گردان های 
خط شکن را رهبری می کرد و در عملیات خیبر، میمک 
و بدر به عنوان فرمانده تیپ ۱۸ جواداالئمه علیه السالم 
آن چنان حماسه بزرگی آفرید که نامش لرزه بر وجود 

کاخ نشینان بغداد افکند.
شهید عبدالحسین برونسی در عملیات بدر با دالوری 
غیرقابل وصفی در چهارراه جاده خندق به پاتک 
دشمن پاسخ داد و به فرمان حضرت امام لبیک گفت 
تا اینکه در ساعت ۱۱ صبح روز ۶۳/۱۲/۲۵ در منطقه 
هورالعظیم با اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. 

کربالی بدر باقی ماند.  ک آن شهید عزیز در  پیکر پا
چنانکه خود چند روز قبل از شهادت و اجرای عملیات 
بدر در مصاحبه ای گفته بود: در این عملیات انشاء اهلل 
دیدار، دیدار یار است امیدوارم که گمنام شهید شوم و 
جنازه ام به یاد ساالر شهیدان کنار آب فرات و در کنار 

موالیم بماند.
وصیت نامه شهید  

ای جوان ها، ای انسان ها به این قرآن توجه کنید که با 
ما چقدر دارد روشن حرف می زند و به روشنی به ما بیان 
می کند، بیایید تجارت در راه خدا کنید و از این تجارت 
چهار روز دنیا دست بکشید. چه معامله ای باالتر از اینکه 
خدا خریدارش باشد. خدا، جان و مال اهل ایمان را به 
بهای بهشت خریداری کرده است. آخر چرا به طرف 
جهنم پیش می روید. این قرآنی که چندین سال است 
که در غریبی مانده است، او را زنده کنیم و سرمشق 
زندگی مان قرار دهیم و آن انسانیتی که خدا برای ما خلق 
کرده است و ما را به بهترین اندام و قواره خلق کرده را به 

اثبات برسانیم... .
فرزندان عزیزم از قرآن مدد بجویید و از قرآن سرمشق 
بگیرید تا به گمراهی کشیده نشوید من که این آیات 
را برای شما می خوانم از صمیم قلب می خواهم چند 
گر برنگشتم  شب دیگر به سمت دشمن روانه شوم و ا
امیدوارم که شما به قرآن بپیوندید و به این وصیت هایی 
که من کردم عمل کنید. باید موبه مو حرف رهبر عزیزمان 
گر قلب امام از ما ناراضی شد خدا از ما  را عمل کنیم و ا

ناراضی است ...

امام صادق )علیه السالم(: 
خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار )غنی و فقیر( 
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حدیث

اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــی

موتــور جســتجوی خریــد تــرب از ســال   
1393 شمســی باهدف ارائه و مقایســه شــفاف 
دانشــجویان  از  تعــدادی  توســط  قیمت هــا 
دانشــگاه شــریف راه انــدازی شــد. ســال 1395 
شــرکت فن گســتران پیشــرو بــازار بــرای اداره 
کارهای این سرویس ثبت شــد و در حال حاضر 
ــه شــرکت  همــه حقــوق ایــن ســرویس متعلــق ب
فن گســتران پیشــرو بــازار اســت. مهم تریــن 
فعالیــت ایــن شــرکت توســعه موتــور جســتجوی 
خرید ترب اســت. این موتور جســتجوی بالغ بر 
میلیون ها محصول از بیــش از 1۰ هزار فروشــگاه 
معتبــر اینترنتــی ایرانــی را جمــع آوری کــرده اســت 
تــا بــه کاربــران کمــک کنــد در کمتریــن زمــان 
بهتریــن قیمــت را بیــن فروشــگاه های مختلــف 
پیدا کنند. همچنین به فروشگاه های اینترنتی 
معتبر کمک می کند تــا بدون نیــاز بــه دانش فنی 
بتواننــد بــه گســتره بزرگــی از کاربــران اینترنتــی 

دسترسی پیدا کنند.
فرایند همکاری با فروشگاه ها  

•شما باید فروشگاه اینترنتی دارای نماد اعتماد 
الکترونیک داشته باشید.

•در فرم ثبت نام اطالعات فروشگاه خود را ثبت 
کنید.

کثر بعد از ۴۸ ساعت درخواست شما توسط  •حدا
کارشناسان ترب بررسی خواهد شد و در صورت 
تأیید از طریق پیامک به شما اطالع داده خواهد 

شد.
•بعد از تأیید فروشگاه حساب فروشگاه خود را در 

پنل ترب شارژ نمایید.

•بعد از شارژ حساب محصوالت شما توسط 
ربات های ترب دریافت می شود. این فرایند بسته 
به سایت و تعداد محصوالت شما می تواند تا یک 

هفته زمان ببرد.
برای  ترب  محتوای  تیم  توسط  •محصوالت 
دسته بندی و ادغام بررسی و تأیید می شوند. این 
فرایند بسته به تعداد محصوالت شما می تواند تا 

یک هفته زمان ببرد.
•بعد از تأیید محصوالت شما در نتایج ترب نمایش 
داده خواهد شد و به ازای هر کلیک مبلغی بین ۱۰۰ 
تا ۳۰۰ تومان بر اساس قیمت محصول از شارژ شما 

کم خواهد شد.
•درصورت صفر شدن شارژ شما از طریق پیامک 
و ایمیل اطالع داده خواهد شد و تا آن زمان 
نتایج ترب نمایش داده  محصوالت شما در 

نخواهد شد.
فرایند همکاری با فروشگاه ها  

•نصب اپلیکیشن اندروید ترب از کافه بازار
•نصب اپلیکیشن اندروید ترب از مایکت

•نصب اپلیکیشن اندروید ترب از گوگل پلی
•استفاده از نسخه وب ترب بهینه شده برای 

موبایل و دسکتاپ
                                                         منبع: سامانه نرم افزار برتر

رحمت اهلل قدیمی چرمهینی زاده ۲8 مهر   
1331 مهندس پیشین ناسا است و دارای مدرک 

فوق دکترای مهندسی مکانیک است.
رحمت اهلل قدیمی چرمهینی در سال ۱۳۳۱ در 
شهر چرمهین به دنیا آمد. در کنار کار کشاورزی به 
تحصیل علم پرداخت. بعد از دبیرستان به خدمت 
سربازی رفته و بعد از اتمام دوره سربازی به مدت 
دو سال به عنوان یک کارشناس در یک شرکت 

فرانسوی مشغول به کار شد.
ایشان در سال ۱۹۷۰ از دبیرستان صائب در 
غ التحصیل شده، در نوامبر ۱۹۷۶  اصفهان فار
به ایاالت متحده مهاجرت کرده و کارشناسی و 
کارشناسی ارشد خود را در سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۸۲ 
دریافت کرده اند و در طول دوران دکتری خود 
به صورت دستیار تحقیقاتی در ناسا از ۱۹۸۲ تا زمان 

دفاع اوت ۱۹۸۶ کارکرده است.
چرمهینی یازده سال در آمریکا زندگی کرد و به مدت 
پنج سال در ناسا فعالیت داشت. وی تا سال ۱۹۹۳ 
در مرکز فضایی سوئد مشغول به فعالیت بود و در 
همان کشور به زندگی ادامه داد. پس از مدتی 
علیرغم پیشنهاد از ژاپن، به خاطر مادرش به 

ایران بازگشت.
از عادت های ایشان در مدت اقامت در آمریکا 
کیلومتر دویدن و شنا بود. وی فردی  هشت 
ورزش دوست است و دلیل موفقیت خود در زندگی 

را داشتن برنامه می داند.
وی دکترای مکانیک گرایش خستگی و شکست در 

جامدات از دانشگاه اولد دامینیون دارد.
پس از انفجار فضاپیمای چلنجر وی نقص 
کرد. و در شرکت  فنی فضاپیما را عیب یابی 
کرد.  طراحی  را  صحرا  جیپ  پارس خودرو 
همچنین برای اولین بار در ایران به همراه دکتر 
کوره قوس  کاوند ولونی موفق به ساخت  کا
الکتریکی شد. وی در شرکت فوالد مبارکه هفتاد 

پروژه را طراحی نموده است.
 برگرفته از سامانه مشاهیر

ترب

ِچرَمهینی

اپلیکیشن 

مشاهیر

عبدالحسین برونسی

شهید 

معرفی کتاب

نویسنده:  
میچ آلبوم
مترجم: 
راضیه عبدلی

مالقات  بهشت  در  که  نفری  پنج  کتاب 
می کنید اثر میچ آلبوم، رمانی روانشناسانه است 
کهنه  کتاب ماجرای  که رازی سربه مهر دارد. این 
سربازی به نام ادی را روایت می کند که عمری را به 
افسردگی و تنهایی گذرانده و احساس می کند در 

تله زندگی گرفتارشده است.
و  است  شهربازی  یک  ماشین های  تعمیرکار  او 
حسرت  و  کار  در  زندگی اش  کستری  خا روزهای 
خالصه شده اند؛ تا اینکه در سالروز هشتاد و سومین 
تولدش، حین تالش برای نجات جان یک دختربچه 
می رود.  بهشت  به  و  می دهد  دست  از  را  جانش 
سپس پنج نفر از آشنایانی که پیش از او درگذشته اند، 
حیات  مسیر  و  می کنند  برمال  را  زندگی اش  رازهای 

باقی او را برای همیشه تغییر می دهند.
شاید به نظر عجیب برسد ولی این داستان از آخر 
خود  می توانند  آخرها  همه  اما  می شود؛  شروع  آن 
وقتش  به  را  این  فقط  ما  باشند.  دوباره  شروعی 
که در بهشت مالقات  کتاب پنج نفری  نمی فهمیم. 
می کنید برای همه خواننده ها جذاب خواهد بود، 

گاهی  که سعی دارد وجه دیگری از بهشت به نام آ چرا
از چراهای زندگی را به ما نشان دهد.

ادی سرپرست تعمیرکاران پارک رابی پیر و وظیفه اش 
هر  بود.  آنجا  در  بازی  وسایل  نگه داری  و  تعمیر 
بعدازظهر در پارک قدم می زد و همه قسمت ها را از 
کنترل می کرد.  گرفته تا سرسره آبی  بازی چرخ عصار 
و  شل شده  مهره های  و  پیچ  شکسته،  صفحات 
کهنه را پیدا می کرد و تعمیرشان  میخ های فوالدی 
یکجا  بی حرکت  و  مات  یک دفعه  گاهی  می کرد. 
کنارش رد می شدند، تصور  از  که  می ماند. مردمی 
او  اما درواقع  برایش پیش آمده،  می کردند مشکلی 
گوش می کرد،  فقط داشت به صدای وسایل بازی 
کار  همین. او همیشه می گفت: پس ازاین همه سال 
کردن، حاال دیگر می توانم خرابی وسایل را حتی از 

صدای شان تشخیص دهم.
از  یکی  نویسنده  کتاب،  نویسنده  آلبوم  میچ 
با  سه شنبه ها  یعنی  دنیا  کتاب های  پرفروش ترین 
کتاب هم، همه باورهای ما را  موری است. او در این 
نسبت به دنیای پس از مرگ تغییر می دهد و زندگی 
این دنیای ما را معنی می بخشد. او بیشتر به خاطر 
معروف  الهام بخش  و  روانشناختی  داستان های 
که  است. منتقدان جهان به خاطر موضوع آثارش 
بیشتر در خصوص مرگ و زندگی ماوراءطبیعه است، 

او را نویسنده رمان های روانشناسی نامیده اند.

   منبع: سامانه طاقچه

که در بهشت مالقات  پنج نفری 
می کنید

شادروان

معرفی فیلم

ج  گهانـــی پـــدرش، بایـــد تمـــام مخـــار نـــادر پـــس از فـــوت نا
آی ســـی یو و کفن ودفـــن او را پرداخـــت کنـــد. خانـــواده او کـــه در 

حاشیه شهر زندگی می کنند درآمدی جز فروش سبزی ندارند...

کارگردان فیلم:
زندگـــی خانـــواده ای کـــه در شـــادروان بـــه تصویـــر کشـــیده شـــده اســـت، 
تمیـــز و مرتـــب اســـت و برایـــم مهـــم بـــود کـــه چنیـــن تصاویـــری را بـــه نمایش 
بگـــذارم بـــه همیـــن دلیـــل بـــا مســـعود ســـالمی ســـعی کرده ایـــم قاب هایـــی 

ببندیـــم تـــا زیبایی هـــای بصـــری درون خانـــواده را بـــه نمایـــش بگـــذارم.
مـــن به عنـــوان کارگـــردان از اینکـــه آثـــاری را شـــبیه دیگـــر فیلم هـــای 
ســـینمایی تولیـــد کنـــم، دوری می کنـــم و هیـــچ زمـــان کپی بـــرداری از 
ــن  ــینما و همچنیـ ــق سـ ــوان یـــک عاشـ ــا به عنـ ــا قطعـ ــم امـ ــری نمی کنـ اثـ
گاه از فیلم هـــای دیگـــر آموختـــه ام.  ـــا خـــودآ گاه ی یـــک کارگـــردان، ناخـــودآ
ـــار محبـــوب مـــن هســـتند  دو فیلـــم مهمـــان مامـــان و اجاره نشـــین ها از آث
گرچـــه ممکـــن اســـت »شـــادروان« بـــه لحـــاظ حـــال و  امـــا بایـــد بگویـــم ا
هـــوا و جنـــس شـــوخی هایش نزدیـــک بـــه اجاره نشـــین ها و بـــه لحـــاظ 
گرمـــای خانـــواده و ارتبـــاط همســـایه ها بـــا یکدیگـــر شـــمارا یـــاد مهمـــان 
مامـــان بینـــدازد امـــا شـــبیه هیـــچ فیلمـــی نیســـت و به شـــدت شـــبیه 

خـــودش اســـت.

مسعود فراستی:
ندیـــده می گویـــم »شـــادروان« یکـــی از ســـه فیلـــم خـــوب جشـــنواره 
اســـت و قطعـــا جـــزء ۳ فیلـــم برتـــر جشـــنواره اســـت. فیلـــم بســـیار کوچکـــی 
می نمایانـــد امـــا بســـیار ســـخت اســـت. هیـــچ فیلم ســـازی را نمی شناســـم 
ـــم  ـــن فیل ـــازد. ای ـــر بس ـــن بهت ـــد از ای ـــه ای، بتوان ـــالت فیلم نام ـــن م ـــا ای ـــه ب ک
را بـــا »مهمـــان مامـــان« داریـــوش مهرجویـــی یـــا »یـــه حبـــه قنـــد« مقایســـه 
ــق  ــم. دقایـ ــا نمی دهـ ــه آن هـ ــم را بـ ــن فیلـ ــکانس ایـ ــن یـــک سـ ــد؛ مـ کنیـ
ابتدایـــی فیلـــم دکوپـــاژ بـــدی دارد امـــا وقتـــی بـــه خانـــه می آیـــد کاری 
می کنـــد کارســـتان؛ بـــا المان هـــای بســـیار ســـاده و کوچـــک و آدم هایـــی 
کـــه انتظـــار نداشـــتم تک تـــک آن هـــا را یـــادم بمانـــد و می توانـــم اآلن 
ترســـیمش کنـــم. مـــن اصـــال اســـم کســـی را یـــادم نمی مانـــد امـــا اآلن اســـم 
ـــادم اســـت. از مـــن خنـــده گرفتـــن، خیلـــی کار ســـختی اســـت و  آدم هـــا را ی
ـــو نمی دهـــد  کترهـــا را اول ل ـــار قهقهـــه زدم. کارا مـــن هرچنـــد دقیقـــه یک ب

و تک تـــک آن هـــا را می ســـازد.
»شـــادروان« یک خانـــه بریزوبپـــاش ولـــی شـــام و ناهـــار هیچـــی مثلـــی حبه 
قنـــد در کاشـــان نیســـت و فقیرانـــه اســـت. در ایـــن فیلـــم فقـــر می بینیـــم امـــا 
ک برســـری نیســـت و توســـری خور نیســـت. ســـینمای ایرانـــی کـــه  فقـــر خا

تجمـــل زده اســـت کـــه پـــول از ســـروکله اش می ریـــزد.
   منبع: سامانه نماوا

        کارگردان:    حسین نمازی
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مادر عزیزم مادر مهربانم، خوب توجه کن من این راه را با چشم باز انتخاب 
کرده ام و با چشم باز این راه را رفته ام. ای همسر عزیز و ای همسر مهربانم 
که زیاد در خانه من رنج کشیده ای ان شاءاهلل که خداوند از تو و من راضی 

باشد من که از تو بسیار راضی هستم.
فرزندانم هرآینه، خدا شمارا به این آیات قرآن آزمایش می کند. 
حواستان جمع باشد، خیلی خوب جمع باشد و همیشه آیات قرآن را 
زمزمه کنید تا شیطان به شما رسوخ پیدا نکند. خدا خودش می گوید 
وقتی رزمنده ای از خانه اش بیرون می رود تکفل آن خانه به عهده 
خود خداست. من می دانم که خدا یار فرزندانم است. توصیه آخری 
که به فرزندانم دارم، فرزندان عزیزم قدر مادرتان را بدانید و نگذارید 

مادرتان غصه بخورد.
پروردگارا ما را هم مدیون شهدایمان نمیران. مرگ ما را هم کشته 
شدن در راه خودت قرار بده. پروردگارا همسرم را برای بزرگ کردن 
فرزندانش در راه خودت یاری فرما و از زخم زبان هایی که زده می شود 

و آن ها را و این زن انقالبی را خودت محفوظ و منصور بدار.
   منبع: سامانه بنیاد شهید

ما به میهمانی آمده ایم...  
ماه رمضان هم از راه رسید و همه آفریده های خدا را 
به ضیافت عشق و عشق بازی با معبود دعوت کرد.
خداست  بخشندگی  وسعت  به  که  سفره ای 
گر الیق باشیم، دعوت صاحب خانه  پهن شده و ا
را لبیک گفته و ریزه خوار این خوان پرنعمت الهی 

خواهیم شد.
گویند میهمان حبیب خداست و چه لذتی بیش از 
این که دوست و هم نشین خالقت باشی، معبودی 
که عاشق بنده های خود است و نعمت هایش را بر 

بندگان تمام می کند.
تا که باشیم و چه باشیم و...

صاحب خانه  تقصیر  ُبَود    کاهل  گـــدا  »گــــر 
چیست؟«

رمضان یک تحوِل، تحولی از خویش به او، از منیت 
به آدمیت، از بی قیدی به مسئولیت، مسئولیت 
انسان شدن، خدایی شدن، آسمانی شدن، 

پیدا کردن گمشده های درون، گمشده هایی که 
گر بشناسیمشان و پیدایشان کنیم واژه اشرف  ا

مخلوقات را درک کردیم و فهمیدیم.
و خدایا:

َُّدنک  »الَ تُِزْغ ُقُلوبََنا بَْعَد إِْذ َهَدیَتَنا َوَهْب لََنا ِمن ل
اُب« َرْحَمًة إِنَّک أَنَت الَْوهَّ

بارالها، دل های ما را به باطل میل مده پس ازآنکه 
به حق هدایت فرمودی، و به ما از لطف خویش اجر 
کامل عطا فرما که همانا تویی  بخشنده بی عوض 

و منت...

 میهمانی خدا...

مناسبت


