دریا که دست تو ،ملوانان که مست تو
بر کشتی اش چه خوب خدا ،ناخدا گذاشت

 2کار و کارگر
یادداشت

اول ماه مه میــادی ،در تقویــم ملل مختلف بــه نام روز کارگــر نامیده
شــده اســت .این روز که مصادف با یازدهم اردیبهش ـتماه اســت در
کشور عزیزمان ایران با همین نام شناخته میشود .همین مناسبت
فرصت مغتنمی است تا دیگر بار به جایگاه این قشر عظیم و ارزشمند
در رشد و بالندگی کشور و شرکت بپردازیم .. .

میالد با سعادت حضرت امام حسین علیه السالم ،روز پاسدار
حضرت ابوالفضل علیه السالم ،روز جانباز
و حضرت امام زینالعابدین علیه السالم مبارک باد
Khabarnameh-Foulad

خبرنامهداخلیشرکتفوالدمبارکهاصفهان
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با حمایت و مشارکت فوالد مبارکه انجام شد؛

مدیر عامل گروه فوالد مبارکه خبر داد:

مشعلهایاولینوبزرگترین كارخانه
گندلهسازیشرق كشور در سنگانروشنشد

آغاز عملیات احداث مرکز داده
و پژوهش و نوآوری ایریسا

5

با حضور معاونین و مدیران شــرکت فوالد مبارکه ،مدیران شرکت ایریسا و همچنین رئیس شهرک
علمی و تحقیقاتی اصفهان ،کلنگ احداث مرکز داده و پژوهش و نوآوری ایریســا در شهرک علمی
و تحقیقاتی اصفهان به زمین زده شد.
به گزارش خبرنگار فوالد ،در این مراســم رئیس شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سخنانی بر
ضرورت فعالیت بیشتر شرکتهای فوالدی بهویژه شرکت فوالد مبارکه در این شهرک تأ کید کرد و
گفت :شرکت فوالد مبارکه در راه اندازی و شکلگیری این شهرک نقش به سزایی داشته و خواستار
ادامه این همکاریها و تقویت روابط پژوهشی و اقتصادی . . .
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 3به داشتن چنین
همکارانی
در فوالد مبارکه
بر خود میبالم

خب ـ ـ ـ ـ ــر

وزیر نیرو ضمن قدردانی از
نقش آفرینی فوالد مبارکه:

پروژه های تصفیه
فاضالببزرگترین
طرح های زیست
محیطی کشور
هستند

خب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

 3دالیلدستیابی
به رکوردهای
احیا مستقیم و فوالدسازی
از نگاه کارکنان

وزیر نیرو گفت :فوالد مبارکه در زمینههای
زیس ـتمحیطی همچــون تصفیــه آب و
جایگزینــی پســاب فاضــاب بــا آب خــام و
سرمایهگذاریدر پروژههایزیستمحیطی
منطقه ،گامهایبسیار خوبیبرداشتهوجا
دارد از خدمات این شرکت در حفظ منابع
آب تقدیر و تشکر ویژه شود.
به گزارشخبرنگار فوالد،حمیدچیتچیان
در جریانبازدیداز پروژههایمنطقهجنوب
غرباصفهانوبهرهبرداریاز تصفیهخانهو
شبکهفاضالب...

خب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

 4برگزاری اولین جلسه
کمیتهارتقاءایمنی
شرکت فوالد مبارکه
در سال 96

بهرهبرداری از سیستم خدمات خرید در
محیط سیستم های اطالعاتی یکپارچه

2
انتصاب در فوالد مبارکه

انتصاب مدیر حسابداری عمومی
طیحکمیاز سویمدیرعاملفوالدمبارکه حامدحسین ولیبیکبهسمتمدیرحسابداریعمومی
منصوب شد.

در متن این حکم چنین آمده است :بهموجب این حکم از تاریخ  1396/1/15به سمت مدیر حسابداری عمومی منصوب
میگردید تا با حفظ ارزشهای اسالمی ،احترام به کرامت انسانی ،ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و اقتصادی و رعایت وجدان
کاری که از اصول مدیریت در فوالد مبارکه است انجاموظیفه نمایید.
گفتنی است آقای حامد حســین ولی بیک دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری اســت که در سال  1387به استخدام
شرکت فوالد مبارکه درآمد و قبل از این در سمت رئیس تنظیم صورتهای مالی انجاموظیفه مینمود و هما کنون در سمت
مدیر حسابداری عمومی مشغول به خدمت گردید.

آ گهی
شناسایی پیمانکاران

اسامی برگزیدگان مسابقه
اطالعرسانی اهداف

اطالعیه رزرو تأسیسات ورزشی
در سال 1396

شــرکت فــوالد مبار کــه اصفهــان در نظــر دارد
بــه منظــور تکمیــل و توســعه بانــک اطالعاتــی
تأمینکننــدگان خــود و بــه منظــور اســتفاده
حدا کثــری از تــوان شــرکت هــای تأمیــن کننده
خدمات نسبت به شناســایی ارزیابی و انتخاب
پیمانکاران توانمنــد و متخصص در زمینه های
ذیل اقدام نمایند :
 -1حمل ریلــی مواد اولیــه از مبــادی مختلف به
شرکت فوالدمبارکه با اســتفاده از وا گنهای لبه
بلند  4و  6محوره . . .

بــه اطــاع میرســاند از بیــن شــرکتکنندگان در
مسابقه اطالعرســانی اهداف که پاسخ صحیح
دادهانــد ،بــه قیــد قرعــه  127نفــر بــه مناســبت
بیســت و هفتــم رجــب ،مبعــث حضرت رســول
ا کــرم (ص) برگزیــده شــدند کــه اســامی آنها در
وبسایت شرکت درج شده است ،لذا برگزیدگان
میتوانند از تاریــخ یکم خردادماه بــا مراجعه به
واحــد فرهنگــی روابــط عمومــی جهــت دریافت
جایزه خود اقدام نمایند.

به اطالع تمامی همکاران و خانواده محترمشان
میرساند ،امور ورزش فوالد مبارکه ارائه خدمات
ورزشی خود را از روزشنبه مورخ 1396/02/02
به شــیوه رزرو امتیازی آغــاز نمود ،لــذا به منظور
یادگیــری مراحــل مختلــف رزرو امتیــازی جهت
انتخــاب مرا کز ورزشــی مــورد نظر به ســایت امور
ورزش در پرتــال کارکنــان و یــا آدرس اینترنتــی
 SPORT.MSC.IRمراجعــه و فایــل آموزشــی
نحوه انتخاب تأسیســات ورزشــی را دریافت و از
تاریخ مذکور باشگاههای . . .

تضمین کیفیت و تعالی سازمانی
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4

عناوین برنامههای هفته بسیج کارگری
حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان فوالد مبارکه  -سال 1396
6
اطالعیه پذیرش کارآموز
باتوجهبهآغاز دوره كارآموزیتابستان 96هنرجویان
و دانشــجویان؛ كاركنــان متقاضــی جهــت ثبتنــام
فرزندانشــان با ارائه مدارك زیر تا تاریخ  96/2/15به
واحد كارآموزی آموزش مراجعه کنند.
معرفینامه كارآموزی از محل تحصیل
عكس - 3*4یك قطعه
كپی شناسنامه  -یك برگ
كپی كارت ملی  -یك برگ
پرینت شمارهحساب (بانك ملی  -صادرات یا
تجارت) به نام كارآموز
آموزش و توسعه منابع انسانی
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وزیر نیرو ضمن تا کید بر اهمیت تصفیه پسابهای شهری تصریح کرد:

در محضر والیت

خدمتی ماندگار از مشارکت فوالد مبارکه
در اجرای پروژههای احداث شبک ه فاضالب

رهبر انقالب اسالمی در دیدار اساتید ،قاریان و حافظان برگزیده
مسابقات بینالمللی قرآن کریم:

هویت ایمانی مانع از سلطه
و دخالت دشمنان اسالم است

حضرتآیتاهللخامنهایرهبر
معظــم انقــاب اســامی در دیــدار
اساتید،قاریانوحافظانبرگزیدهسی
وچهارمیندورهمسابقاتبینالمللی
قرآن کریماز  ۸۳کشور جهان،هویت
اســامی را مانــع از دخالــت و ســلطه
دشمنانخواندندوبااشارهبههدف
جبهه کفربراینابود کردناینهویت
ایمانــی خاطرنشــان کردنــد :معارف
قرآنی نجاتبخش و سازنده زندگی
مقتدرانه و عزتمندانه امت اســامی
است و باید به گفتمان رایج و روشن
در جوامعاسالمیتبدیلشود.
حضرت آی ـتاهلل خامنهای تالش بــرای ترویج و
فهم قرآن را از بزرگترین حســنات دانستند و با
تأ کید بر لزوم ادامه یافتن حرکت قرآنی در کشور،
افزودنــد :متأســفانه مــا ملتهــای مســلمان و
کشــورهای اســامی از قــرآن دور افتادهایــم و بــا
مفاهیم واقعی آن ناآشنا هستیم.
ایشان کفر به طاغوت و ایمان به خدا را نمونهای
از مفاهیــم مهــم و هویتســاز قرآنــی خواندند و
خاطرنشــان کردند :تأ کید بــر هویــت ایمانی به
معنای جنگیدن یا عدم ارتباط و تبادل نیست،
بلکه بــه معنــای مرزبنــدی و اســتقالل اســت تا
هویت ایمانــی بتوانــد خــود را در مقابــل هویت
طاغــوت و کفر ،حفــظ کنــد و به پیشــرفت خود
ادامه دهد.
حضرت آیتاهلل خامنهای ،گرفتاری امروز امت
اســامی را ســلطه فرهنــگ ،اقتصاد و سیاســت
غــرب خواندنــد و افزودنــد :امــروز بســیاری از
کشــورهای اســامی ،هویــت اســامی ندارنــد و
ا گرچه مردم عامل به نماز و روزه هســتند اما به
دلیل فقدان هویت جمعی و اسالمی ،دشمنان

قــادر بــه دخالــت در فرهنــگ ،باورهــا ،اقتصاد،
سیاســت و روابط اجتماعــی آنها هســتند و در
میان مسلمانان ،جنگ و تنفر ایجاد میکنند.
رهبر انقالب اسالمی ،فهم و عمل به اصل ِ
قرآنی
ایمــان به خــدا و کفــر به طاغــوت را تحولســاز و
موجب عزت امت اسالمی دانســتند و افزودند:
امروز دنیــای کفر بــه دنبــال نابود کــردن هویت
اسالمی در هر نقطه از دنیاست.
ایشــان ،دور بــودن از قــرآن را مو جــب ســوء
استفاده دشمنان و تزریق بیایمانی ،وابستگی
و الابالیگــری دانســتند و گفتنــد :وضــع امــروز
دولتها و کشــورهای اســامی در مقابل امریکا
و صهیونیسم و غارتگران ،ناشی از دوری از قرآن
اســت و ا گــر بــه قــرآن و هویــت اســامی نزدیــک
شویم ،همه این مشکالت رفع خواهد شد.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای نقــش هنرمندان،
شاعران و نویسندگان را در ترویج مفاهیم قرآنی
برجســته خواندند و خاطرنشان کردند :تبدیل
کــردن مفاهیــم قرآنــی بــه گفتمــان عمومــی در
میان مردم ،با همت اهل دل و اهل دین ،کاری
شدنی و در دسترس است.
ایشان با اشاره به مهجوریت قرآن کریم در دوران
طاغوت و رونق یافتن جلسات و معارف قرآنی در
ایران بــه برکت انقالب اســامی ،افزودنــد :امروز
مــا مفتخریم کــه مــردم و جوانــان مــا عالقمند و
آشنای با قرآن هستند و در هر نقطه از کشور که
جلسات قرآنی برگزار شود ،جوانان فراوانی از آن
استقبال میکنند.
رهب ــر انق ــاب اس ــامی ،کار ب ــرای ق ــرآن
را تما منش ــدنی خواندن ــد و ب ــا تش ــکر از
دسـ ـتاندرکاران برگ ــزاری مس ــابقات ق ــرآن،
افزودن ــد :بای ــد هم ــه م ــردم ،خانواد هه ــا و
جوان ــان ب ــا ق ــرآن مأن ــوس ،و از مناف ــع ان ــس ب ــا
ق ــرآن بهر همن ــد ش ــوند.

مشارکت بسیار
خوب شرکت فوالد
مبارکه باعث شد،
پروژ ه تصفیهخانه
و پساب که مورد
مطالبه مردم
منطقه بود ،در یک
بازه زمانی محدود
و با سرعت بسیار
عالی که در نوع
خودش بینظیر
است ،به اجرا
درآید

یادداشت  /ایاز اسماعیلی

کار و کارگر
اول مــاه مــه میــادی ،در تقویــم ملــل مختلف
به نام روز کارگر نامیده شــده اســت .این روز که
مصادف با یازدهم اردیبهشتماه است در کشور
عزیزمان ایران با همین نام شــناخته میشــود.
همین مناســبت فرصت مغتنمی اســت تا دیگر
بار به جایگاه این قشر عظیم و ارزشمند در رشد
و بالندگی کشور و شرکت بپردازیم.
در فرهنگ ایرانی  -اســامی ،کار و کارگر همواره
مورد توجه و تجلیل بوده است .چنانکه رسول
گرامی اسالم (ص) بر دستان کارگر بوسه میزند
و تالشگر در کسب حالل معاش زندگی را محشور
با پیامبران میخواند.
یکی از شــئون مهم زندگی اجتماعی انســانها،
تأمین عزت مندانه نیازمندیهای تداوم حیات
فــردی و گروهــی بــا کمیــت و کیفیــت مناســب
اســت .در ایــن راســتا و بــا تغییــر الگــوی زندگــی
در طــی دهههــای مختلــف ،ایجــاد بنگاههــای
اقتصــادی و صنعتــی توســعهیافته ا ســت .در
ساختار بنگاههای صنعتی و اقتصادی جدید،
باهدف تولید محصول موردنظر ،ســرمایههای
متنوعــی به کار گرفته میشــوند کــه میتوان در
دو بخش ســرمایههای فیزیکی و سرمایه-های
انسانی تقسیمبندی نمود.
آنچــه موجــب تفــاوت در عملکــرد بنگاههــای
مختلف میشود دانش و انگیزش سرمایههای
انسانی در بهرهمندی از سایر منابع و سرمایهها
ب ـه منظــور تحقــق اهــداف مــورد انتظــار بنــگاه
اســت .لــذا ب ـه درســتی در ارزیابــی ســازمانها
مهمتریــن توجــه بــه ارزیابــی بینــش و عملکــرد
کارکنــان معطــوف میشــود .از ســویی قطعـ ًـا در
عــدم موفقیتها نیــز بایســتی علت اصلــی را در
عملکرد و یا نگرش کارکنان سازمانها جستجو
نمود.
فوالد مبارکه اصفهان در چهارمین دهه از حیات
خود و پــس از بیــش از ربــع قــرن از بهرهبــرداری
و تولیــد ،شــاهد و ثبتکننــده توفیقــات زیادی
در تاریــخ اقتصــاد و صنعــت کشــور بوده اســت.
امــروز ایــن شــرکت بهعنــوان بزرگتریــن بنــگاه
صنعتی کشور و همچنین بزرگترین تولیدکننده
فــوالد در خاورمیانه و شــمال آفریقــا ،افتخار هر

ایرانی است .این توفیقات که توسط نسلهای
مختلــف کارگران ایــن مجموعه ارزشــمند خلق
گردیــده ،برگرفتــه از مبانــی صحیــح نگــرش بــه
کار توســط کارکنــان و توجــه ویــژه مدیریــت بــه
سرمایههای ارزشمند انسانی است .در فرهنگ
شــکلگرفته در فوالد مبارکه یکــی از اصلیترین
شــعارها که از آغازین روزها به فرهنگ عملیاتی
تبدیل شد ،شــعار " کار ،زندگی اســت" بود .این
رویکرد موجب شد تا ارزشمندترین دستاوردها
با مجاهدت و روحیه خستگیناپذیر کارکنان در
طی سالهای گذشته خلق شــود و امروز فوالد
مبارکه را چــون ســتارهای درخشــان در صنعت
و اقتصــاد ملــی بدرخشــاند .از طرفــی همــواره
تــاش شــد تــا مدیریــت شــرکت نــگاه صحیح و
توســعهیافتهای بــه ســرمایههای انســانی خود
داشــته باشــد .جذب بهتریــن و با کیفیتترین
ا فــراد در فراینــد اســتخدام ،توســعه مــداوم
توانمندیها و دانش نیروی انسانی ،تخصیص
مناســب نیــروی انســانی در مشــاغل مختلــف،
توجــه بــه کارکنــان و خانــواده آنهــا بهعنــوان
(خانواده فوالد) ،ایجاد بسترها و انجام اقدامات
متعــدد و مــداوم در راســتای ارتقــای انگیزش و
اشــتیاق کارکنان به خلق ارزش برای ســازمان،
توجــه بــه ایمنــی و ســامت نیــروی انســانی ،و
 ...مهمتر یــن ســرفصلهای موردتو جــه در
بهرهمندی بیشتر از سرمایههای انسانی شرکت
بوده است.
در آستانه روز تجلیل از مقام کار و کارگر ،با افتخار
بــر خــود میبالیــم کــه در شــرکت فــوالد مبارکــه
بــا بهرهمنــدی از محیطــی ســالم و بــا نشــاط و
ب ـه دوراز هیاهوهــای غیــر کاری ،توانســتهایم
رابط ـهای ارزشآفریــن بیــن کارگــران و شــرکت
ایجاد کنیم .رابطهای که بزرگترین ارزش ناشی
از آن توفیقــات مــداوم و بــزرگ در ســطح ملــی و
بینالمللی برای شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان
بوده اســت .به همه کارگران و مجاهدان عرصه
جهــاد اقتصــادی در سرتاســر ایــران اســامی به
ویــژه نیــروی انســانی فعــال در زنجیــره ارزش
تولیــد فــوالد ،روز تجلیــل از کار و کارگــر را تبریک
میگوییم.

استاندار اصفهان
از کاهش  65درصد
مصرف آب فوالد
مبارکه نسبت
به طرح اولیه
فوالدمبارکه خبر
داد و گفت :پس
از فوالد مبارکه،
شرکت ذوبآهن
و سایر صنایع نیز
در این مسئله
پیشقدم شدهاند

در این طرحها
هدف فوالد مبارکه
بهبود شرایط
زیست محیطی
جامعه و شهرهای
پیرامون شرکت
فوالد مبارکه بوده
است ،چرا که
افزایش سطح
کیفی بهداشت
و بهبود شرایط
زیست محیطی
ناشی از اجرای
پروژههای مذکور
و همچنین کاهش
برداشت آب از
زایندهرود به نفع
مردم جامعه است

وزیر نیرو گفت :فوالد مبارکه
در زمینههــای زیســتمحیطی
همچون تصفیــه آب و جایگزینی
پســاب فاضــاب بــا آب خــام و
ســرمایهگذاری در پروژ ههــای
زیستمحیطی منطقه ،گامهای
بسیار خوبی برداشته و جا دارد از
خدمــات ایــن شــرکت در حفــظ
منابــع آب تقدیــر و تشــکر ویــژه
شود.
به گزارش خبرنگار فوالد ،حمید چیت چیان در
جریان بازدیــد از پروژههای منطقه جنوب غرب
اصفهــان و بهر هبــرداری از تصفیهخانه و شــبکه
فاضالب شهرهای ورنامخواست و سده لنجان
و کلنــگ زنــی پروژههــای مشــابه در شــهرهای
زیباشهرودیزیچه کهبامشارکتوسرمایهگذاری
شــرکت فوالد مبارکه به اجــرا درآمد ،اظهــار کرد:
مسئله آب برای کشور ما که متوسط بارش در آن
کســوم متوســط بارش دنیاست ،بسیار
فقط ی 
مهم و حائز اهمیت بوده و این نشاندهنده آن
اســت که کشــور ما از حیث منابع آب در مضیقه
و محدودیت است؛ بنابراین مسئولیت شرعی،
ملی ،قانونی و انســانی همه ماســت کــه وظیفه
خود در رابطه با این موضوع بســنجیم و بدانیم
کهچگونهمصرف،تولیدوتوزیعمیکنیم؛چرا که
ا گر خداینکــرده این موضــوع مورد غفلــت قرار
گیرد ،تبعات بســیار نگرانکنندهای بــرای مردم
و نسلهای آینده ما به همراه خواهد داشت.
وزیر نیرو در ادامه افزود :مردم اصفهان با گوشت
و پوست خود احساس کردهاند که چه وضعیت
بحرانــی در موضــوع آب در ایــن اســتان و کشــور
برقرار است و خشک شدن رودخانهها ،تاالبها
و پاییــن رفتن ســطح آبهای زیرزمینــی همه از
جمله مشکالت موجود است.
وی ادامــه داد :مشــکل ما فقط مشــکل کمیت
نیست ،بلکه شاید حتی مهمتر از مسئله کمیت
آب،موضوع کیفیتآنباشد.یعنیممکناست
در بعضی از مناطق کشــور ما آب داشته باشیم،
اما به دلیل پایین آمدن کیفیت آن نتوانیم از آن
استفاده کنیم .ا گر به مســئله کیفیت آب توجه
نشود ،واقعا مشــکالت و گرفتاریهای متعدد و
گستردهای دامنگیر کشور خواهد شد.
وزیر نیرو شیوع آلودگی در آب را عاملی در راستای
ایجاد بحــران برای ســامت انســان عنــوان کرد
و گفــت :آب آلــوده درصورتیکــه مورداســتفاده
دام و گیاهــان قــرار گیــرد باعــث تهدید ســامت
انسانها خواهد شــد و زنجیرهای از مشکالت را
به وجود میآورد.
وی تصریح کرد :من میتوانم بهجرات بیان کنم
که بزرگترین طر حهای زیس ـتمحیطی کشــور
همینپروژههایفاضالبیاست کهتوسطوزارت
نیــرو در اقصی نقــاط کشــور در حال اجرا اســت،
بهگون ـهای که ا گر تمــام تصفیهخانههایــی که از
سال  1357تا سال  ،92در کشور ساختهشدهاند
را جمــع بزنید و تقســیم کنیــد به این  35ســال،
میبینیــم کــه بهطــور متوســط در هرســال 5
تصفیهخانه جدید ساختهشده و وارد مدار شده
است .این در حالی اســت که از ســال  92به بعد
این رقم به  11تصفیهخانه در سال افزایشیافته
اســت و ظرفیت تصفیهخان ههــا هم بیــش از دو
برابر شده است .
چیت چیان اضافه کرد :طر حهای توسعهای در
این زمینه شتاب خوبی پیدا کرده ،به طوری که
تهــای داخلی وزارتخانــه ،وزارت
عالوه بر فعالی 
نیــرو اســتفاده از ظرفیتهای ســایر ســازمانها
را نیز بهگون ـهای مدیریت کرده که بتــوان در یک
همافزایی از ظرفیتهای کلیه سازمانها در این
د شــد و در همین فرایند میبینید
مسیر بهرهمن 
کــه ایــن حرکــت ارزشــمند توســط شــرکت فوالد
مبارکه انجامشده که قابل تقدیر است.
وی در ادامــه خدمــات فــوالد مبارکــه در زمینــه
محیطزیســت را تحســین کرد و گفت :بــه دلیل
محدودیتهایی که در استان اصفهان در مورد
منابع آب وجود دارد ،آب موجود در فوالد مبارکه
مــورد تصفیــه قــرار میگیــرد و دوبــاره بــه چرخــه
مصرف بازمیگردد که این امر میتواند جایگزین
بسیار خوبی برای استفاده از آب خام باشد.
وزیــر نیــرو خاطرنشــان کــرد :در اینجــا جــا دارد
از شــرکت فــوالد مبارکــه که ایــن ســرمایهگذاری
ارزشــمند را انجام داده و با راهانــدازی این پروژه
هم آب بــرای فعالیتهای صنعتی خــود تأمین

کرده و هم مشکل جدی مردم این شهرستان را
مرتفع نموده ،تقدیر و تشکر نمود.
فــوالد مبارکه بــرای اجرای طر ح پســاب
شهری مبارکه زحمات بسیار زیادی کشید
در ادامه این مراسم زهرا سعیدی نماینده مردم
شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی با
تأ کید بر اهمیت پروژه احداث شبکه جمعآوری
و تصفیــه پســا بهای شــهری و نقــش آن در
ســامت جامعــه و محیطزیســت ،از اقدامــات
شــرکت فــوالد مبارکــه در ایــن زمینــه قدردانــی
کرد و گفت :از همــان آغاز که وظیفــه حمایت از
حقوق مردم شــریف مبارکــه بر عهــده اینجانب
در مجلس شــورای اسالمی گذاشــته شد ،یکی
از دغدغههــای مــا اجــرا و تکمیــل پروژههــای
جم ـعآوری پســا بهای شــهری شهر ســتان
مبارکه بود.
وی ا فــزود :بــه همیــن منظــور طــی اولیــن
جلسهای که با دکتر سبحانی مدیرعامل شرکت
فوالدمبارکه داشتیم ،با جدیت هرچهتمامتر و با
همکاری بسیار ارزشمند مدیریت فوالدمبارکه
این مهم را در دســتور کار قراردادیــم و بهعنوان
اولیــن مطالبــه در حیطــه کاری خــود همیــن
جم ـعآوری و تصفیــه پســا بهای شــهری
شــهرهای مجــاور زاینــدهرود را بــا مدیرعامــل
فوالدمبارکه موردبحث و گفتگو قراردادیم.
ســعیدی گفت :انصافــا مدیریت فــوالد مبارکه
بــرای اجــرای طر حهــای جم ـعآوری پســاب
زحمات بسیار زیادی کشیدند.
وی اظهــار امیــدواری کــرد :پــروژه جم ـعآوری
و تصفیــه پســاب شــهرهای طالخونچــه نیــز بــا
همکاری وزارت نیرو مسئوالن منطقه همانند
سایر پروژهها اجرایی گردد.
نماینــده مــردم شهرســتان مبارکــه در مجلس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور
همهجانبه مردم در انتخابات ریاست جمهوری
و شــوراها تصریح کرد :همه مردم باید با آ گاهی
کامل در انتخابات شرکت کنند.
وی در خاتمــه ســخنان خــود اجرایــی شــدن
مصوبات  9مادهای شــورای عالی آب و تســریع
در ا جــرای پروژ ههــای دیزیچــه و زیبا شــهر و
روستاهای گرکن جنوبی را خواستار شد.
باید به مدیریت فــوالد مبارکه در کاهش
مصــرف آب و بهبود شــرایط زیس ـتمحیطی
آفرین گفت
ر ســول زر گــر پــور اصفها نــی در ا یــن مرا ســم
اصلیتریــن چالــش شــهر اصفهــان را مســائل
زیس ـتمحیطی عنوان کــرد و گفــت :از ابتدای
حضــورم در اصفهــان بــر ایــن بــاور بــودهام کــه
اصلیتریــن چالــش اصفهــان ،چالش مســائل
زیس ـتمحیطی اســت و مــا در ســال  92در یک
وضعیت زیستمحیطی شکننده قرار داشتیم،
چرا که شــهر اصفهان بهعنوان آلودهترین شــهر
کشور مطرح بود و آب چه ازلحاظ کمی و کیفی
با مشکالتی مواجه بود که خوشبختانه در این
راه به توفیقات خوبی دستیافتیم.
وی افــزود :در زمینــه مباحــث زیس ـتمحیطی
مشــکالت دیگــری نیــز ازنظــر ترا کــم جمعیت و
ترا کم صنعت وجود داشــت ،در طول سه سال
اخیر با تالشهایی که صــورت گرفته ،مدیریت
هوا به نتایج مطلوبی رســید ،بهگون ـهای که در
ســال  1392ما در اصفهان  75روز هوای ســالم
داشــتیم ،و هما کنــون هــوای ســالم اصفهــان
بــه  275روز رســید ،البته ایــن از منظر مــا کافی
نیســت و امیدواریم هــوای اصفهان در  5ســال
آینده به وضعیت هوای پا ک برسد.
اســتاندار اصفهــان در خصــوص معضــل گــرد
و غبارهــا و ریــز گردهــا اضافــه کــرد :بــا توجــه به
اینکــه  30درصــد خــا ک اســتان اصفهــان کویر
است ،پیشبینی میشد وضعیت اصفهان در
سالهای آینده بهمراتب نگرانکنندهتر از اهواز
باشد ،در همین زمینه یک طرح تثبیت خا ک
و کشــت طاق در ده هزار هکتار شــروع شد و در
ظرف دو ســال  6هزار هکتار طاق کاشــته شده
اســت و ا گر ما چهار هزار هکتار دیگر طاق کاری
کنیــم ،میتوانیــم منطقــه اصفهــان را از هجوم
ریزگردها حفظ کنیم.
وی ادامــه داد :صنایــع مــا در زمینــه مباحــث
زیس ـتمحیطی بــا جدیت تمــام کارکردنــد ،به
گونهای که رفته رفته از لیســت صنایــع آالینده
خارج شدند.

زرگــر پــور تصریــح کــرد :رودخانــه زاینــدهرود
بهعنــوان مهمتریــن پیکــره آبــی فــات مرکزی
ایران در هجوم فاضالبها و پسابهای متعدد
قرار داشــت و بســیار نگرانکننــده بــود ،در این
زمینه تصفیــه فاضالبی که در حــوزه زایندهرود
اتفاق افتاده تــا حدودی خیال مــا را راحت کرد
و هما کنــون مردمــی کــه از زایندهرود اســتفاده
میکنند ،از یک آب سالم و گوارا بهره میبرند.
وی بیــان کــرد :صنایــع مــا کــه زمانی متهــم به
آالیند گــی بود نــد ،عملکــرد بســیار مثبــت
و کارســازی از خودشــان بهجــا گذاشــتند ،بــه
گونهای که هم در کاهش شــدید مصــرف آب و
هم در توجه به مباحث زیس ـتمحیطی هزینه
کردند که فوالد مبارکه بیشترین سرمایهگذاری
و برنامهریزی را در میان صنایع داشته است.
ا ســتاندار اصفهــان از کا هــش  65در صــد
مصرف آب فوالد مبارکه نســبت به طــرح اولیه
فوالدمبارکــه خبــر داد و گفــت :پــس از فــوالد
مبارکه ،شــرکت ذوبآهن و ســایر صنایع نیز در
این مسئله پیشقدم شدهاند.
ا ســتاندار اصفهــان در پا یــان ســخنان خــود
اظهار کرد :شــرکت فوالد مبارکه ،بهطور واقعی
رتبــه اول را در همــکاری بــا مدیریت اســتان در
تکمیل پروژههایی همچون مصلی و ورزشــگاه
نقشجهان دارد و خوشــبختانه این شرکت در
توســعه اســتان مشــارکت زیــادی دارد و باید به
مدیریــت این واحد و دوســتانی که ایــن تفکر را
دارند و اینچنین کمک میکنند ،آفرین گفت.
برنده اصلی اجرای پروژههای آبرسانی
و بازچرخانی آب مردم هستند
در ادامه این مراسم فرماندار شهرستان مبارکه
ضمن ابــراز خرســندی از افتتــاح و بهرهبرداری
از مجتمــع آبرســانی فخرآبــاد و آغــاز مراســم
کلنگزنی احداث فاضالب شهری شهر دیزیچه
و زیباشهر تصریح کرد :در حقیقت برنده اصلی
در اجرای این پروژهها که منجر به بهبود شرایط
زیس ـتمحیطی زاینــدهرود میگــردد ،مــردم
هستند.
علیاصغــر ذا کــری در ایــن جلســه افــزود :امروز
انتظار دیرینه و چندین ســاله اهالی شــهرهای
زیباشــهر ،دیزیچــه و روســتاهای بخــش گرکن
جنوبی محقق شد و طی آن مجتمع آبرسانی
فخرآباد به بهرهبرداری رســید و کلنگ احداث
فاضالب شــهری دیزیچــه و زیباشــهر بــه زمین
زده شد.
وی ادامــه داد :مفتخــر هســتیم کــه یکــی دیگر
از بندهــای کلــی سیاســت کلی محیطزیســت
ابالغی از ســوی مقام معظم رهبری در آبان ماه
ســال  94و سیاســت دولت تدبیر و امید ،مبنی
بر حفظ محیطزیست و ارتقا سالمت مردم ،در
این افتتاحیه محقق شد.
فرمانــدار شهرســتان مبارکــه حضــور وزیــر نیــرو
و هیئــت همــراه و مســئوالن اســتانی در ایــن
منطقــه را مایــه خرســندی دانســت و گفــت:
پروژههــای یادشــده بــا همــکاری و مشــارکت
شــرکت فوالدمبارکــه بــه بهرهبــرداری رســید و
امیدواریــم طــرح کلنــگ زنــی شــبکه فاضالب
شهرهای یادشــده ظرف مدت  15ماه آینده به
بهرهبرداری برسد.
فرماندار مبارکه الحاق فاضالب شهرستانهای
گرکن جنوبی به شبکه فاضالب شــهری را مهم
دانست و خواستار انجام این امر شد.
وی در ادامــه بــر ضرورت آغــاز عملیــات اجرایی
دفعفاضالبشهرطالخونچهتأ کید کردو گفت:
با توجه به اینکه شهرستان مبارکه در مجاورت
زاینــدهرود قــرار دارد و پاییندســت مبارکــه نیز
دو شهر ســتان دیگــر از نعمــت آب بر خــوردار
میشوند ،پروژه دفع فاضالب دو شهر یادشده
نقش به سزایی در سالمت مردم منطقه دارد و
امیدواریم مردم این مناطق همیشه از آب سالم
بهرهمند گردند.
ذا کــری همچنین اســتفاده از پســاب فاضالب
در حــوزه صنعــت را مســئلهای مهم دانســت و
خاطرنشــان کرد :پســاب فاضالب بــا دو هدف
کاهش میزان آب مصرفی از زایندهرود و استفاده
مجدد از آب پســاب در صنایع صــورت میگیرد
که نقش مهمــی در کاهــش اســتفاده از انرژی و
صرفهجویی در مصرف آب دارد.
مشارکتفوالدمبارکهبهاجرایپروژههای
احداث شبکه فاضالب سرعت بخشید

در ادامه این مراسم ،هاشــم امینی مدیرعامل
شــرکت آب و فا ضــاب ا ســتان اصفهــان در
سخنانی ازجمله مشــکالت حوزه فالت مرکزی
را بحــث بازچرخانــی آب و اســتفاده مجــدد از
پساب عنوان کرد و گفت :این مسئله بهعنوان
یکی از سیاستهای اصلی شرکت آب و فاضالب
استان مدنظر است.
وی بیان کــرد :صنایعی که در مصــرف آب مورد
گالیه و اتهام بودند ،امروز در استفاده از آبهای
غیرمتعارف و استفاده از پساب پیشتاز شدند و
مشارکت بسیار خوب شرکت فوالد مبارکه باعث
شد ،پروژ ه تصفیهخانه و پساب که مورد مطالبه
مردم منطقه بود ،در یک بازه زمانی محدود و با
سرعت بســیار عالی که در نوع خودش بینظیر
است ،به اجرا درآید.
مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستاناصفهان
گفــت :یکــی از مشــکالت جــدی مــا در شــورای
حفاظتاز زایندهرودبهلحاظبهداشتیمشکل
فاضــاب ایــن شــهرها بــود کــه خوشــبختانه با
افتتاح پروژههای شبکه فاضالب شهر ،مباحث
بهداشتی شهر در یک بازه زمانی محدود مرتفع
شد و در این شــرایط دیگر پسابهای فاضالب
وارد رودخانــه زاینــدهرود نخواهــد شــد و در
صنعت مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
وی از افزا یــش ســرعت عمــل در افتتــاح و
بهر هبــرداری از تصفیهخانــه و شــبکه فاضــاب
شــهرهای ا ســتان خبــر داد و بیــان کــرد:
تصفیــه خانه شــهرهای ســده و ورنامخواســت
امــروز بــه بهر هبــرداری رســید و مــا بــا مشــارکت
و ســرمایهگذاری فــوالد مبارکــه در شــهرهای
زرینشهر ،چمگردان و ســده نیز این پروژهها را
به بهرهبرداری میرسانیم.
امینی ادامه داد :از ســال  1370تا ابتدای 1392
مــا  67کیلومتر شــبکه فاضالب ایجــاد کردیم و
این در حالی اســت که در طول ســه ســال اخیر
 49کیلومتر شبکه فاضالب ایجاد شده است.
وی همــکاری فــوالد مبار کــه در افتتــاح و
بهرهبرداری از پروژ ههــای فاضالب این منطقه
را مــورد تحســین قــرار داد و ضمــن قدردانــی از
مدیریت این شرکت گفت :شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان از سال  88تا سال  ،91مبلغ 27
میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری از طریق بخش
خصوصی و فاینانس داشته است این در حالی
است که تنها در سه سال گذشته بیش از 627
میلیــارد تومــان در ایــن حــوزه ســرمایهگذاری
شده است.
هدف فوالدمبارکه بهبود شــرایط زیست
محیطی است
در ادامــه ایــن مراســم جــواد نیلــی مدیر ارشــد
خدمــات فنــی و پشــتیبانی فــوالد مبارکــه نیــز
گفــت :بــا انعقــاد قــرارداد جم ـعآوری ،تصفیــه
و بازچرخا نــی پســاب شــهرهای دیزیچــه و
زیباشــهر بین شــرکت فــوالد مبارکه و ســازمان
آب و فاضالب اســتان ،طرح جمعآوری پساب
شهرســتانهای مبارکــه و لنجــان بــه  9شــهر
افزایش یافت.
وی در خصــوص چگونگــی ا جــرا و بــه ثمــر
رســیدن بخشــی از این پروژهها افزود :در سال
 1392قراردادی بین دو شــرکت فــوالد مبارکه و
ســازمان آب و فاضالب اســتان اصفهــان برای
ایجاد شــبکه جمعآوری و تصفیه پســاب های
شهری هفت شــهر مبارکه ،زرینشهر ،کرکوند،
ورنامخواســت ،ســده لنجــان ،چمگــردان و
زاینــده رود منعقــد شــد در فــاز دوم دو شــهر
دیزیچه و زیبا شــهر در قالب قرارداد دیگری به
این طرح اضافه شدند.
نیلــی با اشــاره بــه چرایــی انتخــاب ایــن هفت
شــهر ا فــزود :شــهرهای یاد شــده بــه لحــاظ
داشــتن جمعیت زیــاد ،بــرآورد هزینــه منطقی
بــرای ا حــداث شــبکه فا ضــاب و همچنیــن
همجــواری بــا رودخانــه زاینــدهرود در اولویت
اول قرار گرفتند ،چرا که دو هدف اصلی کاهش
بــار آلودگی ناشــی از ورود پســاب بــه رودخانه و
استفاده از این پســاب تصفیه شــده در چرخه
تولید فوالد را در پی داشت.
وی بــا اشــاره به ایــن مطلــب که خوشــبختانه
عملیات ایجاد شــبکه و لولهگذاری و احداث یا
تکمیل تصفیه خانهها در فاز اول به پیشــرفت
باالی  80درصد رســیده اســت ،افــزود :قرارداد
دوم که دو شهر دیگر دیزیچه و زیباشهر را تحت
پوشــش قرار م ـیداد ،در ماههای پایانی ســال
 1394بیــن ســازمان آب و فاضــاب و شــرکت
فوالد مبارکه منعقد شد؛ در عین حال مقرر شد
که آغــاز عملیات اجرایی پس از پیشــرفت قابل
قبول فاز یک انجام شود که امروز شاهد شروع
عملیات اجرایی فاز دوم هستیم.
مدیــر ارشــد خدمــات فنــی و پشــتیبانی
فوالدمبارکهضمنابراز خرسندیاز بهرهبرداری
از تصفیهخانه شــهرهای ورنامخواست و سده
افزود :در این طر حها هدف فوالد مبارکه بهبود
شــرایط زیســت محیطــی جامعــه و شــهرهای
پیرامون شرکت فوالد مبارکه بوده است ،چرا که
افزایش سطح کیفی بهداشــت و بهبود شرایط
زیســت محیطــی ناشــی از اجــرای پروژههــای
مذ کــور و همچنیــن کا هــش بردا شــت آب از
زایندهرود به نفع مردم جامعه است.
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خـبـــــــــــر

دالیل دستیابی به رکوردهای احیا مستقیم
و فوالدسازی از نگاه کارکنان
در پــی کســب رکــورد تولیــد
 674هــزار تــن آهــن اســفنجی در
مجموع مدولهای احیا مســتقیم
شماره 2ورکوردتولید 562هزار تن
تختــال در ناحیــه فوالدســازی و
ریختهگــری مــداوم فــوالد مبارکه،
خبرنگار خبرنامهفوالدباحضور در
جمــع کارکنــان این نواحــی دالیل
کســب این جهــش قابلتوجــه در
تولید را جویا شد که ماحصل این
گفتوگوها ازنظر شما خوانندگان
محترممیگذرد؛
عبداهلل رمضانــی  -اپراتور بــرق و ابزار دقیق
واحداحیاء 1و2
به نظر بنده مهمترین عوامل دســتیابی به رکورد
تولیدآهناسفنجیعبارتانداز:
 .1برنامهریــزی صحیــح و دقیــق  PMهــا و
دستورالعملهایتعمیراتیواحد.
.2بومیسازیاغلبتجهیزاتی کهبرایخریدآنها
بامشکلمواجهبودیم.
 .3راهاندازی برخی از تجهیــزات که به دلیل نبود
جشدهبودند.
قطعاتاز مدار خار 
.4روابطدوستانهمدیرانو کارشناسانبا کارکنان
زیرمجموعه.
مجتبی هادی  -اپراتور کنترل واحد شــهید
خرازی
در این خصوص باید در نظر داشته باشیم تالش،
همــت و هماهنگــی همــه کارکنــان در بخــش
بهر هبــرداری ،تعمیــرات و نگهــداری تجهیــزات،
مدیریتوحمایتمسئوالنناحیهبرایرسیدن
بهاهدافشرکتاز دالیلمهمبرایثبتاینرکورد
ارزشمنداست.
امیدقنبری–مسئولشیفتتعمیراتواحد
احیاءمستقیم
در راســتای رســیدن بــه ایــن رکوردهــا در هــر
واحدی در فوالد مبارکه عوامل مختلفی دخیل
میبا شــند کــه مهمتر یــن آ نهــا برنامهر یــزی
صحیح ،بهرهبرداری مناسب و انجام تعمیرات و
نگهداری با کیفیت و کمیت باال توسط پرسنل
کارآزمــوده و مجرب میباشــند .در واحــد احیاء
مســتقیم بــا توجه بــه عنایــات حضــرت حجت
(عــج) و اجــرای صحیــح  3فا کتــور اعالمشــده
موفق به کســب رکــورد تولیــد آهن اســفنجی در
فروردینمــاه  96شــدیم .بنــده به عنــوان عضو
کوچکــی از ایــن واحــد دســتیابی بــه ایــن رکورد
را بــه همه همــکاران عزیــز در فــوالد مبارکــه و به
ویــژه همــکاران زحمتکــش ناحیه آهنســازی
تبریک میگویم.
حمیدزلفعلیدهاقانی-مسئولشیفت
مگامدولهایشهیدخرازی(احیاء)2
با یاری خداونــد و تالش همــکاران در واحد احیاء
مســتقیم شــهید خــرازی رکــورد جدیــد تولیــد در
فروردینماهمحقق گردید.مهمتریندالیلتحقق
این موفقیت ،افزایش بهرهوری و انگیزه و نشــاط
کارکنــان ،برخــورداری واحــد از کارکنان بــا انگیزه،
وجــدان و تعهد ،رفــع برخــی از موانع و مشــکالت
باقیمانــده در خطوط انتقــال محصــول ،واحد،
انجام بهموقع فعالیتهای نگهداری تعمیرات،
همــکاری و همدلــی تمامــی همــکاران ناحیــه و
واحدهایپشتیبانیاست.
حمیدرضا باقــر زاده  -کارشــناس تعمیرات
احیاء
برای رســیدن به رکورد ضرورت دارد که همکاری،
هماهنگیوهمدلیبینتمامی کارکنانناحیهدر
تمامیسطوحبرقرار باشد.امیدوارماینهمدلیو
هماهنگیباراهکارهایمدیریتافزایشیابدتادر
همهبخشهابهرکوردهایجدیددستیابیم.
رحمان محمــد لــو  -کارشــناس بــرق و ابزار
دقیقاحیاءمستقیم
اینجانب فعالیتهای اجرایــی تعمیر و نگهداری
مناسبواحد،هماهنگیوهمکاریبینپرسنل
تولیــد و تعمیــرات و بهین هســازی و رفــع بعضــی از
نواقصراعاملرشدتولیدورکورد کنونیمیدانم.
رحمان دهقانــی  -سرپرســت تولید حمل
موادوبریکتسازیواحداحیاءمستقیم2
با تالش روزافزون و همدلــی و همفکری کارکنان
تولیــد و تعمیــرات ،اســتفاده بهینــه از تجهیزات
مگا مدولها و حمل مواد ،نگهداری و تعمیرات
پیشــگیرانه ب ه موقــع ،کاهــش توقفــات ،اجرای
صحیــح دســتورالعملهای کاری و همــکاری
واحدهای پایین دســت و باالدست و همچنین
همــکاری ســایر واحدهــای ســرویسدهنده،
بهرهبــرداری از پروژههــای نیمهتمــام ،باعــث
شــد تا در فرودین مــاه  96کارکنان پرتــوان واحد
شــهید خرازی با تولیــد  240هــزار و  465تن آهن
اســفنجی رکورد دیگــری به ثبــت برســانند ،لذا از
نســازی و واحدهای
کلیه همکاران در ناحیه آه 
ســرویسدهنده و تمامی کســانی که ایــن واحد
را در این امر مهم یاری نمودند ،تشکر و قدردانی
مینمایم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در برنامه رادیو جوان:

به داشتن چنین همکارانی در فوالد مبارکه
بر خود میبالم

مداوم در واحدهــای کورههای قــوس الکتریکی
با همکاری و عزمی راســخ در ســایه حمایتهای
مدیریتعالیشرکتباتولید 562هزار تنتختال
و رکــورد روزانــه  113ذوب در تاریــخ  96/01/05و
همچنیــن رکــورد تخلیــه  112ذوب در شــیفت B
کوره قوس  1در فروردینماه ســال  1396با انجام
برنامهریزی دقیق ،برگ زرینی در کارنامه عملکرد
ناحیــه ثبــت نمــود .تحقــق رکوردهــای جدید با
همــکاری و مســاعدت بیدریــغ واحدهــای باال
و پاییندســتی ،برنامهریــزی و کنتــرل تولیــد و
خدمــات فنــی و پشــتیبانی حاصــل گردیــد ،که
نشــاندهنده همدلــی کلیــه پرســنل در تحقــق
اهداف سازمان میباشد .در این فرصت از تالش
همه این عزیزان تشکر مینمایم.
فــرزاد زمانــی –مســئول شــیفت ماشــین
ریختهگریشماره5
کارکنــان ماشــین  5ریختهگری بــا تالش خــود و با
استعانتاز خدایمتعالموفقبهثبتاینرکورد
شدند کهاینمهمحاصلتالشفراوانواستفاده
از تالش پرســنل در جهت بهر هبــرداری از ظرفیت
ماشین 5بودهاست.
ر ضــا صالحــی  -کار شــناس بــرق وا حــد
متالورژی ثانویه
در راســتای اهداف ناحیــه مبنــی برافزایش کمی
و کیفی تولیــد ،واحــد تعمیــر کور ههــای پاتیلی با
انجام برنامهریــزی دقیق و مــدون جهت افزایش
آماده به کاری و همچنین پیگیری جهت کاهش
توقفــات اضطــراری و انجــام بهموقــع توقفــات
برنامهریزیشده توانســت گامی مؤثر در راستای
دســتیابی به رکــورد تولیــد در ناحیه فوالدســازی
بردارد .امید اســت در همین راســتا بــا پیگیری در
جهت بهرهبرداری هرچه ســریعتر از کــوره پاتیلی
شــماره 7بتوان به هدف 7.2میلیون تن در سال
 96دستیافت.
حســین محمدقاسمی  -مســئول شیفت
تولیدواحدمتالورژیثانویه
این رکورد با تالش و سختکوشی ذوب گران واحد
عملیــات ثانویــه بهعنــوان یکــی از حســاسترین
عرصههایصنعتفوالدوهمکاریسایرواحدهاو
همچنینحمایتهاوتصمیماتمدیریتشرکت
در جهــت بهین هســازی فرآینــد و آمــاده بــه کاری
تجهیزات و ذوب رســانی به ریخت هگــری همزمان
پنجماشیندر واحدعملیاتثانویهبهدستآمد.
با کســب این موفقیتها ا کنون این آمادگی برای
افزایشمیزانتولیدفوالدمذابدر آیندهنیزبیش
مشده است .الزم به ذکر است حجم
از پیش فراه 
زیادی از این میزان تولید مربوط بــه فوالدهای با
گرید ویژه کیفی و دارای ارزشافــزوده باالیی برای
سازماناست.
حسین سا کی  -مســئول نصب کورههای
قوسالکتریکی
در نخســتین ماه از ســال اقتصــاد مقاومتی تولید
و اشــتغال ،کارکنــان جهادگــر تولیــد و تعمیــرات،
لهــا و نســوز ،کور ههــای قــوس الکتریکــی
جرثقی 
توانســتند بــا اســتفاده از تدابیــر و راهنماییهای
مدیریــت و بــا بهکارگیــری تمــام تــوان کورههــا و
همچنین با بــه حداقــل رســاندن زمــان توقفات
کورههــا ،عــاوه بــر ثبــت رکــورد روزانــه  113ذوب
رکوردهای قبلی کــه  520هزار تن تختال بــود را به
 562هزار تن ارتقا دهند که در نوع خود کمسابقه
بوده اســت .این مهم تحقق پیدا نمیکرد ،مگر با
همدلــی و هماهنگی با ســایر قســمتها ازجمله
سرویسپاتیل،حملونقلوارسالمواد.
هدایــت میرزایــی – مســئول شــیفت
ریختهگری
بــا تبریــک بــه همــه همــکاران در فــوالد مبارکــه
بخصــوص کارکنــان تالشــگر ریخت هگــری .بــا مرور
نمــاه
شــاخصها و برنام ههــای تولیــد در فروردی 
یتــوان بــه تســلط و کنتــرل کامــل این
گذشــته م 
واحد بر فرایند تولید پی برد .این موضوع حکایت
نشــده ،برنامهریزی
از هدفگذاری از پیش تعیی 
دقیق و نظارت ســازمانیافتــه واحد بــرای تولید
دارد .البتــه حمایــت مدیریــت عالــی ســازمان در
افزایش انگیزه نیروی انســانی نیز نقش مهمی در
دستیابی به این موفقیت داشــت .امیدواریم که
در سال جاری شــاهد تکرار چنین دستاوردهایی
باشیم.
حمیدرضا قاســمی علیآبادی  -تکنسین
تولیدآمادهسازیتختال
رکورد غرورآفرین تولید بیش از  560هزار تن تختال
در اولین ماه سال 96نشــان از عزم راسخ مدیریت
و کارکنــان ناحیــه فوالدســازی دارد و بــرگ زریــن
دیگری در دفتر پرافتخار رکوردهای افزایش کمی
و کیفیاینناحیهثبت گردید.در اینراستاواحد
آمادهسازیتختالباتکیهبرهمتپرسنلپرتالش
با فروش بیــش از  73هزار تن تختــال و رفع عیب و
آمادهسازی  180هزار تن تختال نقش مؤثر خود را
در ثبتاینرکوردایفا کردهاست.
مهــدی صادقــی  -تکنســین فرآینــد
فوالدسازیوریختهگریمداوم

رشــد و بالندگــی زنجیــره تولیــد نیازمنــد تــاش
همگانــی و همســو در تمــام ســطوح مدیریــت
ســازمان اســت .ا کنون با تکیــهبــر ظرفیتهای
شــرکت گامی محکم در راســتای تقویــت چرخه
اقتصاد و تولید کشــورمان برداشــتهایم .جا دارد
با غــروری برخاســته از تــاش و کوشــش جمعی،
این مهــم را بهتمامی پوالدمــردان تبریک عرض
نمائیم.
ســید محمد صدری  -کارشناس تعمیرات
مکانیکریختهگری
همکاران ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم
در ســال اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد و اشــتغال بــا
همــکاری و عــزم راســخ در ســایه حمایتهــای
مدیریت محترم رکورد تولید  562هزار تن تختال
ثبــت نمودنــد ،بیشــک کســب ایــن موفقیــت
بیسابقه با تالش همهجانبه مدیریت و کارکنان
شهــای مختلــف بــا بهرهگیــری از
شــرکت در بخ 
توســعههای کمــی و اســتفاده از ظرفیتهــای
نصبشــده حاصلشــده و واحــد تعمیــرات
ریخت هگــری مــداوم در راســتای اعتــای اقتصــاد
مقاومتــی و تولیــد بــا بهرهگیــری از دانــش فنــی و
پیگیریهایمجدانهومستمربا کاهشتوقفات
اضطراری و افزایش آماده به کاری ماشــینهای
ریختهگری نقش به سزایی را در کسب این رکورد
یســابقه داشــته اســت .در پایــان از زحمــات و
ب 
همکاری پرســنل تعمیرات برق ،مکانیک و ابزار
تهــای بیدریغ مســئوالن واحد
دقیــق و حمای 
ریختهگری مداوم تقدیر و تشکر مینمایم.
ســید مجیــد احمــدی  -مســئول ماشــین
ریختهگری
عــزم پرســنل و کارکنــان زحمتکش فوالدســازی
در راســتای توســعه تولیــد ملــی و بهر هبــرداری از
زیرســاختهای ایجادشــده و تــاش همگانــی
و شــبانهروزی افــراد در قســمتها و گروههــای
مختلــف کاری فوالدســازی و همچنیــن تالش و
هدایتها و پیگیری بیوقفه مدیریت مجموعه
منجر به دستیابی به این هدف ارزشمند و ثبت
رکورد و افزایش تولید  40000تنی نسبت به سقف
تولید قبلی شده است.
رضــا جهانشــاهی  -کارشــناس دفتــر فنی
نسوز
کســب رکورد تولیــد و مصــرف نســوز در اولین ماه
از ســال جاری در ناحیه فوالدســازی نویدبخش
سالیپربار برایفوالدمبارکهاست کهنشاناز عزم
باالی کارکنان این ناحیه برای رسیدن به اهداف
 96و حتی فراتر از آن است.
کسب این رکوردها را که حاصل تعامل و همکاری
کلیــه واحدهــای تولیــدی و تعمیراتــی در ناحیه
فوالدسازی میباشــد به مدیریت عالی و تمامی
همکاراندر فوالدمبارکهتبریکعرضمینمایم.
غالمحسین حاجی پور  -مسئول شیفت
نسوز فوالدسازی
نمــاه  96در ناحیــه فوالدســازی و
تولیــد فروردی 
ریختهگری مداوم نشان از استفاده حدا کثری از
ظرفیتهای تولید ایجادشده در ناحیه دارد که
در سایه همدلی و همکاری کلیه پرسنل سازمان
بهدستآمده است.
احمدرضــا تقــی پــور  -تکنســین فرآینــد
فوالدسازی و ریختهگری مداوم
بــار دیگر لطف خــدای الرحمــن در آغاز ســالی که
به نــام اقتصــاد مقاومتی تولیــد و اشــتغال مزین
شده است شامل حال ما شــد و تالش و کوشش
رادمردان ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم
در کســب رکــوردی دیگــر بــه بــار نشســت .رکورد
تولیــد  562000تــن تختــال در فروردینمــاه کــه
حاصل تالش جمعی و برنامهریزی شــبانهروزی
و مستمر واحدهای تولید ،تعمیرات و پشتیبانی
در ایــن ناحیــه بــوده اســت را بــه کلیه پرســنل و
مدیریت محترم ناحیه فوالدسازی و ریختهگری
مــداوم تبریــک گفتــه ،امیــد اســت کســب رکورد
مذکور آغازگر رسیدن به رکورد سالیانه تولید طبق
یهــای بهعملآمده توســط مدیریت
برنامهریز 
عالی فوالد مبارکه گردد.
ناصــر جمشــیدیان – مســئول ذوب کــوره
شماره1
همکاران تالشگر ناحیه فوالدسازی و ریختهگری

محمدجــواد متقــی – تعمیــرکار تجهیــزات
مکانیکی
با عرض ســام و خســته نباشــید خدمت تمامی
همــکاران و دوســتان عزیــز در واحــد تعمیــرات
کورههایقوسالکتریکی.خرسندیوخوشحالی
خــود را از به دســت آوردن رکورد ماهانــه تولید در
فروردینماه 96کهآنهامرهونزحماتبیدریغ
کارکنــان واحــد کورههــا و تدابیــر و تصمیمــات و
همکاری مدیریت محتــرم میدانــم ،صمیمانه
تبریــک میگوییم .بــا امید بــه اینکــه صمیمیت
و دوســتی بیــن کارکنان مضاعــف گردد و شــاهد
رکوردهایبیشتریباشیم،همچنیندر بهدست
آوردناینرکوردباال بردنظرفیتفوالدسازی که
باانجامطر حهایتوسعهانجامشد،بهینهسازی
و توجــه بــه زحمــات کارکنــان و آمــاده بــکاری
تجهیــزات و کنترل زمــان انجام اســتانداردها در
تحویل دهی تجهیزات در زمــان اتمام تعمیرات
برنامهریزیشده ،کنترل زمانهای بهرهبرداری
در هنــگام تولیــد ،کنتــرل و کاهــش خرابیها که
موجب باال رفتن عمر قطعات مصرفی و همکاری
خــوب واحدهــای پشــتیبانی ماننــد تعمیــرگاه
مرکزی ،قطعــات مصرفی و قطعــات یدکی نقش
مؤثری داشته است.
سید مجتبی غیوری – کارشناس دفتر فنی
تعمیرات ریختهگری
کسب رکورد قابلتحسین  562هزار تن در ناحیه
فوالدســازی و ریختهگری مداوم در ابتدای سال
اقتصــاد مقاومتــی و تولیــد و اشــتغال را بــه کلیــه
همــکاران تبریــک عــرض مینمایــم .ایــن رکــورد
حاصلهمدلیودلسوزیوتالشتمامیپرسنل
ناحیه بوده کــه دفتر فنــی تعمیــرات ریختهگری
نیــز جهــت تحقــق ایــن امــر ،در راســتای کاهش
توقفات و افزایــش تولید کلیه دســتورالعملها و
استانداردها را بروزرسانی کرد و تالش حدا کثری
خــود را جهــت تحویــل دهــی بهموقــع قطعــات
به تولیــد و تعمیــرات معطــوف کرده اســت تــا در
کمتریــن زمــان ممکــن شــات دان هــا انجــام و
ماشــینهای ریخت هگــری در ســیکل تولیــد قــرار
گیرنــد .الزم به ذکر اســت با توجه به نیاز ماشــین
 5ریختهگری به قطعات ،واحــد خرید اضطراری
نیز در کسب این افتخار کمک شایانی نمود که از
ایشان نیز قدردانی می نمائیم.

رادیــو فــوالد مبارکــه همزمان با
مبعث رســول ا کرم (ص) ،بــه منظور
برقــراری تعامل بیشــتر با شــبکههای
سراســری و همچنیــن ایجــاد شــور و
نشاط بیشتر در کارکنان فوالد مبارکه،
با همراهی رادیو جوان به مدت 45
دقیقه برنامهای زنده بــا عنوان موج
جوانی را از شبکه جوان و همزمان از
رادیــو فــوالد پخش نمــود کــه در آن
بخشهــای مختلفــی از جملــه
مسابقهحضوری،مسابقهپیامکیو
نمایش طنز به اجرا درآمد.

در صنعت فوالد
اینگونه نیست که
امروز یک کارخانه
یکمیلیون تنی
راهاندازی شود و
با همان ظرفیت
یکمیلیون تن
نیز به کار خود
ادامه دهد .این
کار یک منحنی
چندساله دارد به
نحویکه امسال
هدفگذاری فوالد
مبارکه این است که
سرمایهگذاریهای
گذشته در
جهت افزایش
ظرفیتهای گروه
فوالد مبارکه به
بهرهبرداری کامل
برساند

حبیب اله حمــزه زاده  -کارشــناس ایمنی
فوالدسازی و ریخته گرم مداوم
لــذت پیشــرفت و ارتقــاء تنهــا در صورتی بــر جان
آدمــی نقــش میبنــدد کــه در ســامت و صحــت
باشــد ،افزایــش رکــورد فوالدســازی و ریختهگری
مداوم در فروردینماه  1396عینیت بخشــیدن
بــه ایــن مهــم بــود کــه بــا لطــف یــزدان و همــت
دســتهجمعی کارکنان زحمتکش فوالدســازی
و نواحی ذیربط محقق شد .این رکورد بر تمامی
تالشگران عرصه صنعت کشور مبارکه باد.
صادق رنجبر – مســئول شــیفت سرویس
پاتیل LTS
در ســایه توجهات باریتعالی و بــا همت و تالش
روزافزون کارکنان ناحیه فوالدسازی و ریختهگری
مــداوم و همیــاری و همکاری ســایر قســمتها،
شــاهد دســتیابی بــه رکــورد تولیــد  562هــزار تن
نمــاه  96بودیــم .اســتفاده از
تختــال در فروردی 
ظرفیتهای جدید ،استفاده بهینه از تجهیزات
و منابع قبلی افزایش بهــرهوری کارکنان ،اجرای
صحیــح دســتورالعملهای کاری ،کاهــش
توقفات و درنهایت تالش و همت کارکنان ناحیه
فوالدســازی از مهمتریــن دالیــل کســب ایــن
موفقیت بود.
غالمحســین احمدی – مســئول شــیفت
تعمیرگاهریختهگری
کسب رکورد  562هزار تن تختال در فروردینماه
ســال  96حاصــل تــاش و همدلــی شــبانهروزی
کارکنــان فوالدســازی و ریختهگــری مــداوم و در
جهــت تحقــق شــعار اقتصــاد مقاومتــی ،تولید و
اشــتغال حاصل شــد .از منظر تعمیر تجهیزات و
پشــتیبانی خطوط باید گفــت یکــی از ضروریات
دســتیابی بــه اهــداف ،تأمیــن بــهموقــع قالب و
سگمنتهای موردنیاز ماشینهای ریختهگری
اســت کــه کارکنــان ســاعی کارگاه تعمیــرات
ریختهگری مداوم با تالش شبانهروزی خود این
مهم را انجام دادند.

در راستای رسیدن
به این رکوردها
در هر واحدی
در فوالد مبارکه
عوامل مختلفی
دخیل میباشند
که مهمترین آنها
برنامهریزی صحیح،
بهرهبرداری مناسب
و انجام تعمیرات و
نگهداری با کیفیت
و کمیت باال توسط
پرسنل کارآزموده و
مجرب میباشند

بــه گــزارش خبر نــگار فــوالد ،در ایــن برنامــه
دکتــر بهــرام ســبحانی در بیاناتــی بــه معرفــی
جا یــگاه فــوالد مبار کــه و نقــش تال شهــای
کارکنان جــوان و کوشــای ایــن شــرکت پرداخت و
ابــراز کــرد :فــوالد مبارکــه بهتریــن کارکنــان را دارد
و مــن بــه داشــتن چنیــن همکارانــی در شــرکت بــر
خــود میبالــم و از زحمــات یکایــک آنــان تقدیــر و
تشــکر مینمایــم.
وی با اشاره به آغاز ساخت شــرکت فوالد مبارکه
در دهه  60یعنی در زمانی که کشــور درگیر جنگ
تحمیلی بود ،افزود :در آن زمان بهموازات جبهه
جنگ ،جبهه دیگری به نام صنعت ظهور کرد که
در آن هنگام همکاران ما در شرکت فوالد مبارکه
که بســیاری از آنها ا کنون بازنشســته شدهاند،
در ایــن امــر مشــارکت داشــتند و بــا ســختیها و
مشکالت زیاد در زیر بمبارانهای هوایی دشمن
توانســتند ســاخت این کارخانه را در یــکزمان
قابلقبول و با توجه به آن شرایط به پایان ببرند و
در اوایل دهه  70به بهرهبرداری برسانند.
مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد :در آن زمان
بــا انتخــاب نیروهــای مناســب و آموزشهــای
داخل و خــارج کشــور ایــن مجموعه بــا ظرفیت
 2میلیون و  400هزار تن بــود و امروز به  7میلیون
 200هــزار تــن ظرفیــت انــواع محصــوالت تخــت
شــامل ورقهای گــرم ،ســرد ،قلع انــدود و رنگی
دستیافته است.
وی افــزود :گــروه فــوالد مبارکــه از بخشهــای
متعــددی تشکیلشــده اســت کــه بزرگتریــن
آنهــا فــوالد هرمــزگان در بندرعبــاس بــا ظرفیت
 1.5میلیــون تــن ،مجتمع فوالد ســبا بــا ظرفیتی
کــه بــا توســعه آن بــه  1.6میلیــون تــن میرســد و
امروز در آســتانه راهاندازی واحدهای توســعه آن
هستیم .مجموعه فوالد سفیددشت که در حال
ســاخت اســت که فاز اول آن راهاندازی شده و فاز
بعدی در حال ساخت است .شرکت ورق خودرو
چهارمحــال و بختیــاری ،ورق گالوانیزه کاشــان،
مجموعه گندلهسازیو کنسانترهمعادنسنگان
در استان خراســان مجموعههایی هستند که با
اتکا به همین نیروهای داخلی فعال بوده و روز به
روز بر اقتدار و توان فوالد مبارکه افزودهاند.
سبحانی با بیان اینکه همه این سرمایهگذاریها
در سالهای گذشــته انجامشده اســت ،تصریح
کــرد :بــه یــاری خداونــد در ســال  ،96همــه ایــن
ظرفیت به بهرهبرداری میرســند و ظرفیت گروه
فوالد مبارکه را به بیش از  10میلیون و  300هزار تن
ارتقاء میدهد.

وی تا کید کرد :در فوالد مبارکه برنامهها در راستای
اقتصاد مقاومتی برنامهریزی و عملیاتی میشود،
یکــه افزایــش ظرفیــت از  2.4میلیــون تــن
بهطور 
در ســال  1370و رســیدن به بیش از  10میلیون تن
دقیقا تولید پایدار و اشتغال را در پی داشته؛ اینکه
در گروهفوالدمبارکهبهطور مستقیموغیرمستقیم
باالی  350هزار فرصت شغلی ایجادشده است و با
طر حهای توسعهای که امســال در مدار تولید قرار
میگیرنــد ،از ایــن رقم هم باالتــر میرویــم ،این امر
مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی است که در فوالد
مبارکه عملیاتی و به بار نشسته است.
مدیرعاملفوالدمبارکهدر بخشدیگریاز سخنان
یســازی در فوالد مبارکه اشاره
خود به رویکرد بوم 
کرد و گفت :یکی از تعاریفی که در اقتصاد مقاومتی
مطر حشده،ایناست کهاقتصاددرونزاوبروننگر
باشد ،بهگونهای که در مقابل تهدیدهای خارجی
آسیبپذیر نباشــیم؛ فوالد مبارکه با بومیسازی و
ساخت داخل کردن تجهیزات ،نیازهای خود اعم
از کاالهای مصرفی و قطعات یدکی را تأمین کرده و
با همین مسیر بهپیش میرود.
ســبحانی افــزود :وقتی صحبــت از تولید و توســعه
یشــود ،منظور توســعه پایدار و توسعهای است
م 
که ضمن ایجــاد اشــتغال ،درآمد و تولیــد ناخالص
ملی بتواند در حفظ و نگهداری محیطزیست نیز
مســئولیتپذیر و تأثیرگذار باشــد که خوشبختانه
فــوالد مبارکــه در ایــن راســتا بــا ســرمایهگذاری
قابلتوجــه و کنتــرل آالیندههــا ،نصــب فیلتــر در
خطوط مختلــف و ایجــاد  1600هکتار فضای ســبز
گام ارزندهای در این خصوص برداشــته اســت ،در
عینحال باوجود افزایش تولید و اجرای طر حهای
توســعه و اســتفاده از پســاب و آبیاری قطــرهای در
راســتای حفــظ منابــع آبــی اقدامــات ارزنــدهای
داشته است.
وی خاطرنشــان کــرد :در رویکــرد مدیریــت فــوالد
مبارکه در ابتدای هرســال یک برنامه کالن تعریف
میشــود و مابقــی برنامههــا ازجملــه توســعهها،
افزایــش تولیــد و اشــتغالزایی در آن هــدف
یشــود .بهنحویکه ظرفیتهای
پیاد هســازی م 
برنامهریزیشــده کــه از ســالهای قبــل تــدارک
دید هشــده بود ،از اوایل امســال مورد بهرهبرداری
قرار خواهند گرفت.
مدیرعاملفوالدمبارکهاضافه کرد:به خاطر داشته
باشــیم در صنعت فوالد اینگونه نیست که امروز
یک کارخانــه یکمیلیون تنــی راهاندازی شــود و
با همــان ظرفیــت یکمیلیون تن نیز بــه کار خود
ادامه دهد .ایــن کار یک منحنی چندســاله دارد
بهنحویکــه امســال هدفگــذاری فــوالد مبارکه
ایــن اســت کــه ســرمایهگذاریهای گذشــته در
جهت افزایش ظرفیتهای گروه فوالد مبارکه به
بهرهبرداری کامل برساند.
وی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد:
فوالد مبارکــه در راســتای اقتصــاد مقاومتی توجه
زیادی بــه پاســخگویی به نیاز بــازار داخل داشــته
است ،به همین منظور بهطور متوسط در هر دو تا
ســه ماه ،یک محصول جدید را برای پاســخگویی
به نیاز داخــل و قطع وابســتگی و واردات رونمایی
میکنــد ،در همین راســتا بنــا را بــر آن گذاشــتهایم
که ایــن روند را در ســال  96نیز با ســرعت بیشــتری
ادامه دهیم.

مجموعه خاطرات کارکنان شرکت فوالد مبارکه
فوالد مبارکه؛ از خاک تا افالک

ماجرای تأمین قطعات از داخل
همانند شــماره پیشین خبرنامه
قصــد دار یــم بــا یــادآوری خاطــرات
کارکنان شــرکت فــوالد مبارکه توســط
شما خوانندگان گرامی از مراحل اولیه
ساخت این مجتمع تاکنون نقشی در
ماندگاری این اسناد شــفاهی داشته
باشــیم؛ بدیــن منظــور از خواننــدگان
محتــرم تقاضــا میکنیــم در صــورت
داشــتن هرگونه خاطرهای از گذشــته
ا یــن مجتمــع ،نحــوه را ها نــدازی،
شــکلگیری و کلیــه اتفا قــات و
رویدادهای فوالد مبارکه ،و همچنین
نظرات تکمیلــی ،آن را در قالب فایل
صو تــی یــا مکتــوب بــرای ایمیــل
 webmaster@msc.irار ســال
نمایند.

در ســال  72معــاون خرید شــرکت فــوالد مبارکه
جملــهای را بهصــورت دســتوری بــرای مدیران
خود مرقوم نمود کــه این جملــه را تا کنون هیچ
مدیری با این صراحت نگفته ،جمله این بود.
معــاون خرید وقــت فــوالد مبارکه گفــت« :خرید
داخلــی کنیــد ،ســاخت داخلــی کنیــد ،حتــی
ا گــر گرانتــر از خارجــی باشــد» ایــن جمله آثــار و
برکاتی داشت که نتایج آن هنوز در فوالد مبارکه
میدرخشد.
بدیــن ترتیــب بــود کــه ســازندگانی کــه امــروز
بخــش عمــدهای از تأمیــن و ســاخت قطعــات
فوالدســاز یهای ایــران را در ا یــن تحریــم بــه
عهدهدارند ،از این سیاست بهره بردند.
اینگونه بــود که مدیرعامــل وقت فــوالد مبارکه
گفــت :مــا دوشــادوش همیــن پیمانــکاران و
تأمینکنندگان بزرگ میشویم.
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مدیر مجتمع فوالد سبا گفت:

برگزاری اولین جلسه کمیته ارتقاء ایمنی شرکت
فوالد مبارکه در سال 96

دستیابی به رکورد ماهانه تولید و افزایش کیفیت در احیاء مستقیم سبا
مدیــر مجتمــع فــوالد ســبا
گفت :کارکنان تالشگر واحد احیاء
مســتقیم ســبا در فروردیــن 96
موفــق بــه ثبــت رکــورد دیگــری در
تولیــد آهــن اســفنجی و افزایــش
سطح کیفی محصول شدند.

اولینجلسه کمیتهارتقاءایمنی
شــرکت فــوالد مبارکــه در ســال  96با
حضور معاون بهره برداری ،مدیران،
رؤســا و مســئوالن واحدهــا در محل
سالن اجتماعات آموزش برگزار شد.
به گــزارش خبرنــگار فــوالد ،مختار بخشــیان معاون
بهره بــرداری فوالد مبارکه در این جلســه بــه برگزاری
مستمرجلساتایمنیدر هرماهاشارهوخاطرنشان
کرد :ایمن سازی محیط کار بر عهده مدیران نواحی
بوده و قابل تفیذ نیســت و کارکنان نیز باید با اجرای
دقیقدستور العملهاجهتانجامایمنفعالیتها
تالش کنند.
وی بــا تشــریح رونــد ایمنــی در شــرکت بــه حــذف یا
کاهــش ســطح ریســک  5خطــر در هــر واحــد و در هر
 6ماهاز سالتاکید کردواز روساومدیرانبهرهبرداری
خواستبهاینمقولهتوجه کافیداشتهباشند.
بنابر این گزارشدرادامهاین گردهمایی،حسینزاده
مدیر ناحیه نورد سرد نیز به تشــریح اقدامات ایمنی
در ایــن ناحیــه پرداخــت و افزود :جانشــین پــروری،
آموزشهای کاربــردی و شناســایی خطــرات مؤثر از
چالشهایی است که در ناحیه نورد ســرد به عنوان
پاشــنه آشــیل ایمنی بــه آن توجــه شــده کــه در این
خصوصاقداماتیدر اینناحیهصورت گرفتهاست.
در همیــن خصــوص جــواد کیانــی رئیــس ایمنــی و
آتشنشــانی فوالد مبارکه در ادامه به عملکرد ایمنی
شــرکت در ســالهای اخیــر پرداخــت و اقدامــات
انجامیافته در زمینه ایمنسازی محیط ،تجهیزات
وفرآیندرابرایحاضرانتشریح کرد.
ویدربخشیازسخنانخوداثربخشیسیستمهای
ایمنی را عامــل حیاتــی و مهــم در تحقــق برنامهها و
اهدافاز پیشتعریفشدهبرشمردوافزود:باالبودن
هزینــه حــوادث در ســازمانها و تهیــه و تأمیــن ایــن

هزینهها ،ضرورت داشــتن برنام ـهای بلندمدت در
راســتای کاهش حوادث را میطلبد ،بدین منظور
بایددر نظرداشت کههزینهحوادثصرفااقتصادی
نبوده و میتواند با تأثیــر بر روی جو روانی ســازمان
هزینههای غیرمستقیمی را به شرکت تحمیل کند.
کیانــی بیــان کــرد :بــا توجــه بــهضــرورت داشــتن
چش ـماندازی جامــع در زمینــه مدیریــت ایمنــی در
سازمانوب همنظور شناساییمشکالتوحوزههای
قابلبهبودایمنیونتایجحاصلاز اجرایبرنامهاول
ارتقاء ایمنی در طی ســالهای 90تــا 95و همچنین
بررسیحوادثوشبهحوادثدر کمیتههایمربوطه
با تشــکیل گروه کارشناسی متشــکل از کارشناسان
ایمنیمرکزو کارشناسانایمنینواحی ،کارشناسان
تولید و تعمیــرات در واحدهای بهر هبــرداری ،پس از
بررسینتایجتحلیلریشهایحوادث،نتایجحاصل
از پروژ ههــای تحقیقاتــی و همچنیــن بهرهمنــدی از
قضاوت کارشناسی ،عناوین مشکالت و حوزههای
بهبودشرکتدر زمینهایمنیاستخراج گردید.
رئیس ایمنی و آتشنشانی تصریح کرد :در جلساتی
بــا هماهنگــی و همــکاری واحدهــای آمــوزش و
تضمینکیفیت ،با هماندیشــی جمعی از همکاران
که عمدتا اپراتورهای تولید و تعمیــرات از واحدهای
مختلفشرکتبودندوبافرمتیتعیینشدهباروش
مصاحبه رودرو ،توســط کارشناسان ایمنی شرکت،
چالشهاوحوزههایقابلبهبودشناساییشد.
کیانــی خاطرنشــان کــرد :نتایــج حاصــل از ایــن
مصاحبهها با روســای واحدها و مدیــران عملیاتی
شــرکت مــورد بررســی قــرار گرفــت و در جلســات
متعددی در قالب پرسش و پاسخ و طرح حوزههای
قابــلبهبــود در زمینــه ایمنی بــا حضــور و محوریت
معاون بهرهبرداری و معاون منابع انســانی شرکت،
جمعبندی و نهایی شــد که این برنامــه در  9محور
و  56آیتــم موضوعــی تهیــه و در طــی  5ســال اجــرا
میشود.

جانشین پروری،
آموزشهای
کاربردی و
شناسایی خطرات
مؤثر از چالشهایی
است که در ناحیه
نورد سرد به عنوان
پاشنه آشیل ایمنی
به آن توجه شده
که در این خصوص
اقداماتی در این
ناحیه صورت گرفته
است

احمــد احمدیــان با بیــان اینکــه با تــاش جمعی
کارکنان احیا مســتقیم شهید شــهبازی مجتمع
فوالدسبامیزانتولیدآهناسفنجیفروردینماه
در این واحــد به 106هــزار و 313تن رســید ،گفت:
رکورد قبلــی این واحد مربوطه به شــهریور  95و به
میزان 102هزار و 987تنبودهاست.
ویتصریح کرد:اینرکورددرحالیبهدستآمد که
در خصوصافزایش کیفیمحصولآهناسفنجی
در این مدول نیز به موفقیت چشــمگیری دست
یکــه کیفیت محصــول ویــژه به
یافتیــم ،بــهنحو 
 94.5درصد،میانگینمتالیزاسیون 94.8درصدو
درصددر ِرنج 96درصد،میانگین کربن  2.3درصد
بادرصددر ِرنج 97درصدبودهاست.
احمدیانضمنقدردانیاز تالشتمامی کارکنان
مجتمع فوالد سبا افزود :بدون شک این رکوردها
در پی زحمات تمامی کارکنان و اصالحات انجام
شــده در واحدهــای انباشــت برداشــت و احیــاء
مستقیم حاصل شــد که امید اســت با ادامه این
روند و همچنین بهبود مستمر در خطوط تولید،
شاهدتداوم اینرکوردهاباشیم.

بهرهبرداری از سیستم خدمات خرید
در محیط سیستمهای اطالعاتی یکپارچه
سیستمخدماتخریدشرکت
فــوالد مبارکــه (تشــریفات گمرکی)
بهطــور همزمــان در محــل شــرکت
فــوالد مبارکــه و انبــار واردات
بندرعباس در محیط سیستمهای
اطالعاتــی یکپارچــه ( )EISبــه
بهرهبرداریرسید.
رئیس سیستمهای اطالعاتی ستادی با بیان
اینکه این سیستم به همت کارکنان واحدهای
خدمات خرید ،دستگاهها و فناوری اطالعات
و شرکت ایریسا با آغاز سال جدید در محلهای
یادشده اجرا و مورد بهرهبرداری قرار گرفت ،در
ضرورت اجرای آن یادآوری کرد :با توجه به رشد
فناوری و نیاز فــوالد مبارکه به رهگیــری فرآیند

برگزاری جلسه انجمنهای تخصصی دانشی
در فوالد هرمزگان

کارشــناس تضمیــن کیفیــت و
تعالــی ســازمانی از برگــزاری جلســه
انجمنهــای تخصصــی دانشــی
( )COPبا موضوع تکنولــوژی احیاء
مستقیم در فوالد هرمزگان خبر داد.
امیر فربد فریــد با بیان اینکــه انجمنهای تخصصی
دانشییاهمان COPها ،گروههایتخصصیدانشی
هستند کهاز افرادمتخصصدر حوزهدانشیخاصی
نهــا در قالب
یشــوند ،افزود :ایــن انجم 
تشــکیل م 
برگــزاری جلســاتی اقــدام بــه تبــادل دانــش در حوزه
دانشــی مربوطه با رویکردهای رفع مشکالت کاری،
نوآوری و خالقیــت ،خلق دانــش جدید ،اقتبــاس از
برترین تجارب ،مرور و تسهیم تجارب نموده و باعث
ایجادجریاندانشیمیانواحدهایمختلف کاری
و از بیــن بــردن شــکاف دانش بیــن واحــدی مرتبط
میگردند.
وییادآوری کرد:در اینراستاشرکتفوالدمبارکهبه
عنوان شرکت دانشــی برتر کشور مبادرت به تشکیل
انجمنهایتخصصیدانشینمود کهبرایناساس
تصمیم گرفته شــد که اولین گروه تخصصی دانشی
با موضــوع تکنولــوژی احیاء مســتقیم تشــکیل و در
ســطح هلدینگ فوالد مبارکه گســترش یابد ،بدین
منظور این انجمن بــا همکاری خبــرگان واحدهای
احیاءمستقیمفوالدمبارکهومجتمعفوالدسباآغاز
فعالیت خود را شــروع کرد و در ادامه خبرگان دانشی
حوزه احیاء مســتقیم از شرکت سفیددشــت به این
انجمنپیوستند.
کارشناس تضمین کیفیت و تعالی سازمانی تصریح

کــرد :در راســتای گســترش ایــن انجمــن در ســطح
هلدینگ جلســه چهارم آن در محل فوالد هرمزگان
با حضور خبرگان این حوزه و تعدادی از پرســنل این
شــرکت برگــزار و در آن توضیحاتــی در مــورد ماهیت و
نحوه برگــزاری COPهــا ارائــه و در ادامــه موضوعاتی
مانند حل مشــکل اختالف دما ریفرمــر واحد احیاء
مستقیمسبا،بررسیعیبچسبندگیآهناسفنجی
(کالستر)درفرآینداحیاءمستقیمومدیریتتکنولوژی
مطرح گردید کهبااستقبالخوبشرکتکنندگاندر
اینجلسهمواجهشد.
با اشــاره به اینکه در حــال حاضر تمامــی واحدهای
احیاء مستقیم موجود در هلدینگ فوالد مبارکه در
این انجمن حضور دارند ،تصریح کــرد :برنامهریزی
الزم جهت برگــزاری جلســات این انجمــن در آینده
تهیهشــده اســت ،ضمــن اینکــه مذا کــرات اولیه با
دانشــگاههای مرتبــط به منظــور برگزاری جلســات
نهــا در مرا کــز دانشــگاهی هــم صــورت
ایــن انجم 
گرفتهاست.
فربدفریدافزود:طبقبرنامهریزیهایصورت گرفته
در آینده،انجمنهایدانشیباموضوعاتمختلف
در رابطــه بــا زیــر فرآیندهــای شــرکت تشــکیل و این
جلســات بهصورت منظم برگزار خواهد شد؛ ضمن
اینکــه در ایــن جلســات از مخاطبیــن عالقهمند به
هرکدام از موضوعــات انجمنها جهت حضور در هر
انجمندعوتخواهدشد.
وی در پایــان از همــکاری خبــرگان حــوزه احیــاء
مســتقیم ،واحد تضمین کیفیت ،روابط عمومی و
فوالد هرمزگان کــه در برگزاری این جلســه همکاری
کردند،تشکر کرد.

خریــد کاالهــای خارجــی (مانیتورینــگ خرید
خارجی) ،از زمان ارســال از مبدأ تا رسیدن کاال
به مقصد فوالد مبارکه ،این سیستم طراحی و
پیادهسازی شد.
ا کبر گالبگیر در ادامه به مزایای این سیستم
اشاره کرد و گفت :تا پیش از بهرهبرداری از این
سیستم ،فرآیند قبلی بهصورت دستی صورت
میگرفت ،همچنین اطالعات مربوط به فرآیند
تنها در دســترس واحد خدمات خرید بود که
با راهانــدازی این سیســتم عالوه بر بــاال رفتن
سرعت عملیات ،کاهش خطا و هزینهها که در
نتیجه ایجــاد امکان پیگیــری فرآیند ترخیص
بهصــورت مکانیزه حاصل شــد؛ ضمــن اینکه
کلیه مراحل فرآیند توســط مدیران سازمان و
کارکنان مرتبط قابل رهگیری است.

راهاندازی وا کینگ بیمهای خطوط اصالح  3و  4نورد سرد

تیم تعمیرات و
تولید خطوط نهایی
پس از ارزیابی
شرایط موجود
و راهحلهای
پیش رو ،تصمیم
به انتقال
والواستندهای
این تجهیزات از
زیرزمین به فضای
باز و راهاندازی
آنها با استفاده
از این کنترلرها
که عملکرد دقیق
و باالیی دارند،
گرفتند

وا کینــگ بیمهــای خطــوط
اصــاح 3و 4ناحیــه نــورد ســرد بــا
اســتفاده از کنترلرهــای شــرکت
 Rexrothراهانــدازی و مــورد
بهرهبــرداری قــرار گرفت و ریســک
حمل محصول توســط جرثقیل در
خروجیخطوطبهحداقلرسید.
کارشناستعمیراتبرقواتوماسیونوابزار دقیق
خطوط نهایــی نورد ســرد ضمن تأییــد این خبر
گفــت :در پــی بهر هبــرداری خطــوط اصــاح ورق
شــماره 3و 4درنورد ســرد طی سه ســال اخیر و از
آنجاییکه حمــل محصــول در خروجی خطوط
تولیدبااستفادهازجرثقیلسقفیانجاممیشدو
بروزخسارتمالیوتجهیزاتیرامحتملمیکرد،
ضرورتداشتتاوا کینگبیمهایحمل کننده
کالف در این خطــوط راهاندازی و مورداســتفاده
قرار گیرند.
ســعید بکرانــی در خصــوص مشــکل موجــود در

اســتفاده از این تجهیــزات تصریح کــرد :طراحی
نامناسبوالواستندهادر فضایبسیار کمداخل
نهــا را ب هشــدت
زیرزمیــن ،ریســک کاربــر روی آ 
افزایشدادهبود،بههمیندلیلبهدستور واحد
ایمنیفنیناحیه،اجازهبهرهبرداریاز آنهاداده
نمیشد،عالوهبرایناز کنترلرهایساختشرکت
 Rexrothموســوم بــه  HNCدرجــای دیگــری در
فوالد مبارکه استفادهنشده بود و تجربه و دانش
کافــی کار با این کنترلرهــا که دارای ســختافزار و
نرمافــزار خاص خــود هســتند ،در شــرکت وجود
نداشت؛ضمناینکهشرایطتحریموعدمامکان
استفاده از تجربه کارشناسان خارجی نیز از دیگر
مشکالتاینطرحبود.
ویدر خصوصچگونگیاجرایاینپروژه گفت:
تیمتعمیراتوتولیدخطوطنهاییپسازارزیابی
شرایطموجودوراهحلهایپیشرو،تصمیمبه
انتقال والواستندهای این تجهیزات از زیرزمین
به فضای باز و راهانــدازی آنها با اســتفاده از این
کنترلرها کهعملکرددقیقوباالییدارند ،گرفتند.

درنهایتبااهتماموتالش کارکنانخطوطنهایی
و گروه فنی تولید و تعمیرات نورد ســرد و حمایت
مدیریــت ناحیــه ،با کســب دانــش فنــی مراحل
نصب ،کابلکشــی و تنظیمــات و کالیبــره کردن

مکانیکــی و نرمافــزاری سنســورها و ابــزار دقیــق
و ......وا کینــگ بیمها به بهرهبرداری و ریســک
حمــل محصــول توســط جرثقیــل در خروجــی
خطوط به حداقل رسید.

آ گهی

آ گهی شناسایی پیمانکاران
شرکت فوالد مبارکه اصفهان
در نظــر دارد بــه منظــور تکمیــل و
توســعه بانــک اطالعاتــی تأمیــن
کنندگان خود و به منظور استفاده
حدا کثــری از تــوان شــرکت هــای
تأمیــن کننــده خدمات نســبت به
شناســایی ارزیابــی و انتخــاب
پیمانــکاران توانمنــد و متخصص
در زمینه های ذیل اقدام نمایند :
 -1حمل ریلی مواد اولیه از مبادی مختلف به
شــرکت فوالدمبارکه با اســتفاده از وا گن های
لبه بلند  4و  6محوره
 -2حمل ریلــی محصــوالت صادراتی شــرکت
فوالدمبارکــه بــه بنــادر جنوبــی بــا اســتفاده از
وا گن های لبه کوتاه

 -3حمــل جــاده ای محصــوالت صادراتــی
شرکت فوالدمبارکه
 -4حمــل جــاده ای مــواد اولیــه از مبــادی
مختلف به شرکت فوالدمبارکه
 -5حمــل جــاده ای تجهیــزات شــرکت
فوالدمبارکه از بنادر جنوبی
 -6عملیات فورواردینگ محصوالت صادراتی
شرکت فوالد مبارکه
 -7تعمیــر و نگهــداری سیســتم های ســخت
افزاری و نرم افزاری
 -8ارائه خدمات مهندســی مشــاور در زمینه
اعالم و اطفاء حریق ،اتوماسیون و ابزار دقیق،
ساختمان ،راهبری ،ترابری ،ژئوتکنیک
 -9انجــام خدمــات بازرســی فنــی و قطعات و
تجهیزات یدکی ،ماشین دوار در داخل کشور
 -10انجام خدمات مشاوره در زمینه مهندسی

معکوس تجهیزات و قطعات
 -11تعمیر و سرویس مبدل های حرارتی
 -12تعمیــر و نگهــداری خطــوط هوایــی بــرق
 400kwو 63kw
 -13تأمین بتن مورد نیاز شرکت فوالدمبارکه
 -14تعمیر و نگهداری و بازسازی غلطک های
واحد ریخته گری
 -15ســخت پوشــش کاری هاردفیســینگ
تجهیزات
لذا از کلیه شــرکت های توانمنــد که در هریک
از زمینــه هــای فــوق دارای تجربــه و تخصــص
دعوت می شود که اعالم آمادگی را به انضمام
مــدارک و ســوابق رزومــه کاری ،اساســنامه،
پروانه بهره برداری ،مدارک دال بر توانمندی
فنی ،تخصصــی و مالی جهت انجــام عملیات
های فــوق حدا کثر تــا تاریــخ  1396/02/15از

طریق ذیل ثبت نام نمایند.
نحوه ثبت نامه در فراخوان
 -1مراجعه به ســایت  /www.msc.ir :بخش
خرید و تأمین کنندگان  /لینک " :ثبت نام در
لیست تأمین کنندگان"
 -2ارسال درخواست عضویت جهت دریافت
کلمــه کاربــری و رمــز عبــور از طریــق پیامــک و
ایمیل
 -3ورود بــه سیســتم و تکمیــل فــرم خــود
اظهاری و ثبت نهایی
ثبت نام و اعالم آمادگی هیچگونه حقی را برای
متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
در صــورت نیــاز بــا آقــای منصــور فرشــته نــژاد
بــه شــماره تلفــن  031-52733255تمــاس
حاصل فرمایید.
روابط عمومی شركت فوالد مباركه اصفهان
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مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خبر داد:

فوالد در ایران

مشعلهای نخستین و بزرگترین كارخانه گندلهسازی شرق كشور
در سنگان روشن شد
باپایانیافتنعملیاتنصب
تجهیزات و تزریــق گاز به خط لوله
کارخانه گندلهسازی ۵میلیونتنی
فــوالد مبارکــه در منطقــه معدنــی
ســنگان ،مشــعلهای ایــن طــرح
عظیــم صنعتــی کــه نخســتین و
بزرگتریــن کارخانه گندلهســازی
شرق کشور اســت ،در فرخنده روز
مبعــث نبــی مکــرم اســام (ص)
روشــن و مرحلــه راهانــدازی گــرم
کارخانهآغاز شد.
دکتــر بهــرام ســبحانی مدیرعامــل گــروه فــوالد
مبارکه در این خصوص تصریح کرد :کارخانه 5
میلیون تنی ســنگان که با سرمایهگذاری فوالد
مبارکــه در ایــن منطقــه معدنــی احــداث شــد،
پس از طــی مراحل ســاخت و نصــب تجهیزات

ا کنون با روشن شدن مشعل کوره گندلهسازی
بهعنوان یکــی از مهمتریــن تأمینکنندگان نیاز
واحدهــای فــوالدی کشــور بــه گندلــه ،آمــاده
بهرهبرداری گردید.
وی میــزان ســرمایهگذاری در منطقــه ســنگان
را حدود  25هــزار میلیــارد ریال اعــام و تصریح
کرد :از این میزان  11هــزار و  ۵۰۰میلیارد ریال آن
مربوط به بخش گندلهسازی و زیرساختهای
مربوطه بــوده و مابقی مربوط به پــروژه فرآوری
ســنگآهن بــه ظرفیــت  5میلیــون تــن و
زیرساختهای موردنیاز آن است که امیدواریم
با همکاری مســئوالن ،ایــن بخش نیز تــا پایان
سال جاری به بهرهبرداری برسد.
دکتر سبحانی وضعیت تأمین زیرساختهای
این کارخانــه را با توجه بــه توافقهای صورت
گرفتــه مطلــوب اعــام کــرد و گفــت  :میــزان
پیشــرفت فیزیکــی پــروژه کنســانتره ســازی

حدود  50درصد است.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود با اشــاره
به اهمیت اشــتغالزایی در شــرایط فعلی کشور
تصریح کــرد :از ایــن حیث میــزان اشــتغالزایی
ســنگان در دوران راهانــدازی و بهر هبــرداری ب ـه
طــور مســتقیم و غیرمســتقیم حــدود  3000نفــر
بــوده اســت کــه  50درصــد آن متعلــق بــه واحــد
گندلهسازی میباشد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه اســتفاده از دانش
فنی و توانمندی موجود در شرکتهای داخلی
یهــای
در ســاخت ایــن کارخانــه را یکــی از ویژگ 
بــارز پــروژه دانســت و در ایــن خصــوص افــزود:
فوالد مبارکه بــا اتکا بــه دانش خود و بــا حمایت
همهجانبــه از پیمانــکار داخلــی ،توانمنــدی و
دانــش مهندســی ســاخت و نصــب تجهیــزات
ساخت کارخانه گندلهسازی را توسط نیروهای
مجرب داخل کشــور بــه منصه ظهور رســاند و با

توجهبهبومیسازیصورت گرفته،قدمبزرگیدر
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برداشت.
ویدر ادامهبهاهمیتارتقایروحیهخودباوری
نزد کارشناسان کشور اشــاره و خاطرنشان کرد:
از اثــرات مثبــت این خودبــاوری و کســب دانش
یتــوان ،اجــرای ســریع ایــن پــروژه نســبت به
م 
پروژههای مشابه در منطقه سنگان را بیان کرد
که طبعــا ایــن موفقیت داخلــی در ســایه تعهد و
تخصصهمهارکانپروژهوحمایتهایبیدریغ
همــه دلســوزان ایــران اســامی بــهدس ـتآمده
است.
دکتر سبحانی در بخش پایانی سخنان خود ابراز
امیــدواری کرد :بــا ب ه کارگیــری کارکنــان جوان و
باانگیــزه در ایــن شــرکت منحنــی رشــد تولید در
کمترین زمان ممکن طی شــود و بــا راهاندازی و
بهرهبرداری از کارخانه شاهد توسعه همهجانبه
در منطقه محروم شرق کشور باشیم.

انجمن جهانی فوالد اعالم کرد:

تولید فوالد خام ایران به
بیش از  ۴.۵میلیون تن رسید

از این حیث میزان
اشتغالزایی سنگان
در دوران راهاندازی
و بهرهبرداری به
طور مستقیم و
غیرمستقیمحدود
 3000نفر بوده
است که  50درصد
آن متعلق به
واحد گندلهسازی
میباشد

با حمایت و مشارکت فوالد مبارکه انجام شد؛

آغاز عملیات احداث مرکز داده و پژوهش و نوآوری ایریسا
با حضــور معاونــان و مدیران
شرکتفوالدمبارکه،مدیرانشرکت
ایریســا و همچنیــن رئیس شــهرک
علمی و تحقیقاتی اصفهان کلنگ
احــداث مرکــز داده و پژوهــش و
نــوآوری ایریســا در شــهرک علمی و
تحقیقاتیاصفهانبهزمینزدهشد.
به گزارش خبرنگار فــوالد ،در این مراســم رئیس
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در سخنانی
بر ضــرورت فعالیت بیشــتر شــرکتهای فوالدی
بهویژه شرکت فوالد مبارکه در این شهرک تأ کید
کرد و گفت :شــرکت فــوالد مبارکــه درراه اندازی و
شکلگیری این شــهرک نقش به ســزایی داشته
و خواســتار ادامــه ایــن همکاریهــا و تقویــت
روابط پژوهشــی و اقتصادی بین شهرک علمی و
تحقیقاتی و شرکت فوالد مبارکه هستیم.
مهدی کشمیریادامهداد:فوالدمبارکهمیتواند
با حضــور فعاالنه خود ،نقــش ویژهای را در رشــد
و توســعه شــرکتهای خصوصی فعال در عرصه
فوالد مستقر در این شهرک داشته باشد.
وی در این جلسه ایده راهاندازی پارک تخصصی
در حــوزه فــوالد را مطرح کــرد و گفــت :در صورت
همکاری و مســاعدت فــوالد مبارکــه و راهاندازی
این پارک ،توسعه قابلتوجهی در عرصه صنعت
و فوالد کشور ایجاد میشود.
رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان در
ادامه بــه معرفی اجمالــی این شــرکت پرداخت و
بیان کــرد :شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهان

بهعنــوان نخســتین پــارک و مرکز رشــد در کشــور
شناخت هشــده و در حــال حاضــر نزدیــک بــه 500
شــرکت بزرگ و کوچک بــا اشــتغال  6هــزار نفر در
این مجموعه بهصورت مســتقل در عرصههای
پژوهــش و اقتصــادی دانشبنیــان مشــغول بــه
فعالیتهستند.
وی توجه به مباحث اقتصادی را رویکرد نخست
این شــهرک عنــوان کــرد و گفــت :بــا وجوداینکه
بخشــی از فعالیتهــای ایــن شــهرک در عرصــه
پژوهشــی و تحقیقاتی اســت ،اما عمده فعالیت
آن در زمینه اقتصــادی با تکیه بر نیروی انســانی
متخصص ،خالق و نخبه است.
کشــمیری از گــردش مالــی  15هزارمیلیــاردی
این شــهرک خبــر داد و بیــان کــرد :طی دو ســال

گذشــته  25نفــر از اعضــای هیئتوزیــران از ایــن
مجموعه بازدیــد کردهاند و عملکرد این شــهرک
مورد تحسین تمامی مسئوالن داخلی و خارجی
بازدیدکننده قرارگرفته است.
کشمیری در ادامه سخنان خود از حضور شرکت
ایریســا در این شــهرک بــهمنظــور تأســیس مرکز
داده و پژوهــش و نــوآوری ایریســا اســتقبال و
اظهار امیــدواری کــرد کــه این مرکــز ب ـهزودی به
بهرهبرداری رسیده و خدمات آن در حوزه فوالد،
توســعه و شــکوفایی صنعــت را به همراه داشــته
باشد.
به گــزارش خبرنــگار فــوالد ،در ادامه این مراســم
مدیرعامل شــرکت ایریســا نیز از همراهی شرکت
فــوالد مبارکــه در مشــارکت در اجــرای ایــن پروژه

عظیم تقدیر و تشــکر کرد و با بیان اینکه تأسیس
این مرکز در سالهای گذشته با تأخیر همراه بوده
اظهار امیدواری کرد با حمایت و مشارکت شرکت
فــوالد مبارکــه این پــروژه طــی دو ســال آینــده به
بهرهبرداری برسد.
محمــد طاهــری هــدف از راهانــدازی ایــن مرکز را
ایجاد زیرساخت سیســتمهای فناری اطالعات
فوالدمبارکه،ارائهخدماتفناوریبهشرکتهای
عضو و مشــتریان ،اســتقرار مرکز داده و پشتیبان
فــوالد مبارکه ،توســعه و ارائه خدمــات فناوری با
رویکرد پردازش اطالعات ،سرمایهگذاری با هدف
صرفهجویــی در هزین ههــای فنــاوری اطالعــات
گــروه و ایجــاد فرصتهــای شــغلی و اســتفاده از
ظرفیتهای دانشگاهی عنوان کرد.
وی اجرای ایــن پــروژه را در پنج فــاز کاری عنوان
کرد و گفت :این پروژه در مساحت  1300مترمربع
در دوطبقه با ظرفیت اســمی  132رک تجهیزاتی
و با هزینــه  30میلیارد ریــال در مدت دو ســال به
بهرهبرداری خواهد رسید.
طاهــری در تشــریح مزایــای اجــرای ایــن طــرح
بیان کرد :از جمله مزایا و فرصتهای ایجادشده
تأسیس این مرکز داده میتوان به ایجاد درآمد 5
تا  7میلیــارد ریالی از محل ارائــه خدمات ،تحقق
اســتراتژی فوالد مبارکــه در زمینههای مختلف،
ایجــاد  15فرصــت شــغلی مســتقیم و  100فرصت
شغلی غیرمســتقیم ،توســعه کاربردی بر مبنای
تکنولوژی و ایجاد فرصت برابر برای دانشجویان
و بهرهگیری از دانش و تخصص اندیشــمندان در
زمینههای مرتبط اشاره کرد.

از جمله مزایا
و فرصتهای
ایجادشده تأسیس
این مرکز داده
میتوان به ایجاد
درآمد  5تا 7
میلیارد ریالی از
محل ارائه خدمات،
تحقق استراتژی
فوالد مبارکه در
زمینههایمختلف،
ایجاد  15فرصت
شغلی مستقیم و
 100فرصت شغلی
غیرمستقیم،
توسعه کاربردی بر
مبنای تکنولوژی و
ایجاد فرصت برابر
برای دانشجویان
و بهرهگیری از
دانش و تخصص
اندیشمندان در
زمینههای مرتبط
اشاره کرد

صنعتی که از گرم تا سرد فوالد را مینوردد
صنعت نورد ب ه عنــوان یکی از
متداولترینوپررونقترینروشها
در تولیــد فرآوردههــای فلــزی
محسوبمیشود.هدفمهندسی
نورد فلزات ،تغییر شمش یا ورق به
شکلموردنظراست.
به گــزارش ماین نیــوز ،محصول نهایــی نورد،
ورق یا میلگرد است و پس از اتمام تغییر شکل،
محصول نهایی ب ه وسیله دستگاههای برشی
خط مانند قیچی و اره به طول مورد نظر برش
داده شده و پس از عملیات تکمیلی و کنترل،
بســتهبندی شــده و به انبــار محصــول حمل
میشــود .در تولیــد ورق از دو نــوع فنــاوری
مختلف استفاده میشود که به آنها نورد سرد
و نورد گرم گفته میشــود .البتــه مصارف ورق
گرم و ســرد با یکدیگر متفاوت اســت ،البته هر
انــدازه از تولیــد ورق گــرم به ســمت ورق ســرد
پیــش برویم بــا ارزشافــزوده بیشــتری همراه
هستیم.
ورق سرد با ارزشافزوده بیشتر
در نورد گرم شــمش پس از رســیدن بــه درجه
حــرارت مــورد نظــر (بــه طــور معمــول باال تــر از
 ۱۱۰۰درجــه ســانتیگراد) در کورههــای نــورد از
بین چنــد مجموعــه غلتک در حــال چرخش
عبور کرده و با کاهش متوالی مقطع به شــکل
مورد نظر تبدیل میشود .در اینباره محمود
محمدیفشارکی ،مدیر عملیات فوالدسازی
ســبا عنوان کــرد :در کل عملیات شــکلدهی
نــورد گــرم از عنــوان آن مشــخص اســت که در
دمای باال انجام میشود که ممکن است این
دما به  ۱۰۵۰تا  ۱۱۰۰درجه سانتیگراد نیز برسد.
وی افــزود :اما نورد ســرد در درجــه محیط و با
دمــای  ۲۵درجــه شــکلدهی میشــود .یــک
دســته محصوالت نورد گرم به طور مســتقیم
پس از تولید بهدست مشتری میرسند ،مثال
برخی از لولهها و مخــازن یا صنایع پروفیل که
بــا آن در و پنجره ســاخته میشــود ،جــزو این
دسته بهشمار میروند.

محمدیفشــارکی در ادامه خاطرنشــان کرد:
ورق گــرم بــا ورقهایی کــه ضخامتهــای آن
 ۲تــا  ۳میلیمتــر اســت ،ســاخته میشــود .اما
در ورق ســرد ضخامــت ورقهــا حداقــل بــه ۳
دهم تا  ۷دهم میلیمتر میرســد .بــرای مثال
بدنه خــودرو بــا ورقهای ســرد و بــا ضخامت
نازک ساخته میشــود تا وزن خودرو نیز کمتر
شــود .وی بــا اشــاره بــه ســایر صنایعــی کــه از
ورق ســرد اســتفاده میکننــد ،عنــوان کــرد:
در صنایــع غذا یــی و در قوطیســازی مــواد
غذایــی ماننــد کمپوتهــا و کنســروها از نورد
ســرد اســتفاده میشــود .در مواد غذایی یک
با کس نگهدارنده مواد غذایی تهیه میشــود
که باید فاســد نشــود ،از ای ـنرو در تهیــه آنها از
ورقهای خاص با وزن کم استفاده میشود.
مدیر عملیات فوالدسازی سبا در ادامه تا کید
کرد :در کشور ما درحالحاضر در فوالدمبارکه
و سایر فوالدسازیها نورد سرد تولید میشود،
اما تولیدات آن در مقابل نورد گرم کمتر است.
محمدیفشــارکی در پاسخ به این پرسش که
ارزشافــزوده نــورد ســرد به چــه میزان بیشــتر
از نــورد گرم اســت ،عنــوان کــرد :نورد ســرد در
حقیقت به گون ـهای آخرین مرحلــه از فرآوری
فــوالد خام بهشــمار م ـیرود و بــا ارزشافزوده
بیشــتری همراه اســت .نرخ نورد ســرد بهطور
معمول  5.1تا  ۲برابــر نرخ نورد گرم اســت .اما
دامنــه کاربــرد آن در داخــل کشــور محدودتــر
اســت .در مقابــل مصــرف داخلــی ورق گــرم
بیشتر از ورق سرد است.
برای مثــال ا گــر حــدود ۱۰میلیون تــن مصرف
ورق گــرم اســت ،در مقابــل مصرف ورق ســرد
بــه حــدود  5.1میلیــون تــن میرســد ،چرا که
دامنه کاربرد آن در داخل کشــور تا حد زیادی
محــدود ا ســت .بهطــور کلــی کاربردهــای
نورد گــرم عمومیتــر اســت و در داخــل کاربرد
بیشتری دارد .وی با اشاره به این موضوع که
مصرف ورق ســرد در کشــورهای توسعهیافته
بیشــتر اســت ،عنــوان کــرد :بهطــور معمــول
در کشــورهای پیشــرفته مصــرف ورق ســرد
بیشــتر است.کشــورهای پیشــرفته نیــاز خود

بــه ورق گرم را بــرای انجــام کارهــای زیربنایی
از طریــق کشــورهای در حــال توســعه برطرف
میکننــد ،چرا کــه دیگــر کمتر شــاهد ســاخت
ساختمانهای عظیم یا پاالیشگاههای بزرگ
در کشــورهای پیشــرفته کــه نیاز بیشــتری به
ورق گرم دارند ،هستیم.
به عبارت دیگر ایــن زیربناها را ایجــاد کردند و
درحالحاضــر نیز بــه ســمت تولیداتی بــا ورق
ســرد که ارزشافزوده بیشــتری دارد ،در حال
حرکــت هســتند .مدیــر عملیات فوالدســازی
سبا درباره صادرات انواع ورق در ایران عنوان
کــرد :بیشــترین صــادرات کشــور بــر ورق گــرم
متمرکــز شــده اســت ،البتــه ورق ســرد هــم در
مقیاس پاییــن صادر میشــود .فــوالد مبارکه
و زیرمجموعــه هلدینــگ آن ،هــم ورق گــرم و
هم ورق سرد تولید میکند ،اما صادرات آن بر
ورق گرم متمرکز شده است .محمدیفشارکی
ادامه داد :کشــورهای همســایه چون عراق و
افغانســتان که در حــال بازســازی زیربناهای
خود هســتند ،از جمله واردکنندگان ورق گرم
ایران بهشــمار میرونــد .البتــه از ســوی دیگر
کشورهای اروپایی از آنجا که سامانههای نورد
گرم را به دلیــل ایجاد آلودگی به کشــورهای در
حال توســعه انتقال دادهانــد ،ورق مــورد نیاز
خود را از کشورهایی مانند ترکیه ،چین و ایران
خریداری میکنند.
ورقهایروغنیتنهاتامینکنندهنیاز داخل
مصــارف عمده ورقهــای گرم بیشــتر عمومی
و ور قهــای ســرد بهصــورت تخصصیتــر
اســت .از ایــنرو در کشــور واردات ورق گــرم
بیــش از ورق ســرد اســت .در اینباره مســعود
محمــدی ،رئیــس کنتــرل کیفــی نــورد ســرد
فــوالد مبارکــه اصفهــان در گفتوگــو بــا اظهار
کــرد :در فرآینــد نــورد گــرم کــه در ســامانه
پیوســته  ۷قفس ـهای انجام میشــود ،تختال
و شــمش بــا ضخامــت  ۲۰ســانتیمتر وارد آن
میشــود و البتــه خروجی آن متناســب بــا نیاز
مشــتری خواهد بــود کــه ضخامتهایــی از ۲
تــا  ۱۶میلیمتــر را شــامل میشــود .محمــدی

در ادامه عنوان کــرد :اما در فرآیند نورد ســرد،
نــورد در دمــای محیــط و در  ۵قفســه پیایــی
شــکلدهی میشــود کــه ضخامتهــای ۳
تــا  ۵میلیمتــر را بــه ضخامتهــای ۳دهــم تــا
 ۳میلیمتــر تبدیــل میکنــد .وی در ادامــه بــا
اشــاره به مصارف ورقهای گرم و ســرد عنوان
کرد :بهطــور عمده ورقهای گــرم در لولههای
نفــت ،گاز و پروفیلســازی کاربــرد دارد ،امــا
کاربرد محصوالت نورد ســرد بهطــور عمده در
خودروســازی و لوازم خانگی است .محمدی
افــزود :ورق فــوالدی نــورد ســرد ورق روغنــی
نیز نامیده میشــود ،زیــرا بهدلیــل حفاظت و
جلوگیری از زنگزدگی روی آن روغن محافظ
زده میشــود تــا زمانیکــه بهدســت مشــتری
میرسد از زنگزدگی محافظت شود و به این
دلیل به آن ورق روغنی نیز گفته میشود.
رئیس کنتــرل کیفی نــورد ســرد فــوالد مبارکه
اصفهــان نیــز دربــاره ویژ گیهــای مکانیکــی
توضیح داد :ویژگی مکانیکی یعنی استحکام
ورق تولیــدی .بــرای مثــال بــرای مشــتریان
صنعــت خــودرو ویژ گــی مکانیکــی ور قهــا
اهمیــت بیشــتری دارد .محمــدی در ادامــه
خاطرنشــان کرد :مشــتریانی که مصــرف ورق
گــرم دارند کیفیــت ظاهری برای آنهــا اهمیت
ندارد و بیشــتر بحــث اســتحکام و ویژگیهای
مکانیکی برای آنها مهم است.
رئیس کنتــرل کیفی نــورد ســرد فــوالد مبارکه
اصفهــان در پاســخ بــه این پرســش کــه تولید
ورقهای گرم و ســرد کدام اقتصادیتر است،
اذعان کــرد :اقتصادی بــودن تولیــد ورق گرم
یا ســرد بســته بــه شــرایط روز متفاوت اســت.
البته از ســمت نورد گرم به ســمت ســرد رفتن
با ارزشافــزوده بیشــتری همراه خواهــد بود.
محمــدی دربــاره میــزان صــادرات ورق گــرم
و ســرد یــادآور شــد :محصــوالت ســرد بهطــور
۱۰۰درصــد صرف محصوالت داخل میشــود.
ا گــر فــروش داخلــی کاهــش یابــد ،بــه ســمت
صــادرات روی خواهیــم آورد .امــا در زمینــه
صادرات ورق گرم به نسبت صادرات بیشتری
میشود.

تقاضای فوالد جهان
رو به بهبود

انجمن جهانـی فـوالد اعالم
کـرد :جمهـوری اسلامی ایـران در
سه ماهه نخست سـال 11 ( 2017
دی  95تا  11فروردین  ) 96با تولید
بیـش از  4.5میلیـون تـن فـوالد
خـام ،نسـبت بـه دوره مشـابه در
سال  2016رشـد  12.7درصدی را
ثبت کرد.

ب ــه گ ــزارش مت ــال اکس ــپرت،
انجمــن جهانــی فــوالد انتظــار دارد
تقاض ــای ف ــوالد در س ــال  2017و
 2018در س ــطح جه ــان ب ــاال ب ــرود،
چــرا کــه مصــرف در اغلب کشــورها
بهب ــود مییاب ــد .البت ــه می ــزان ن ــرخ
رشــد از ســطح رشــد تولید ناخالص
داخلی کمترخواهدبود.

بــه گــزارش ایــران ا کونومیســت؛ ســایت انجمــن
جهانی فــوالد ضمــن اطالعرســانی در این زمینه
افزوده است ،میزان تولید فوالد خام ایران در سه
ماه نخست 2017برابر با چهار میلیون و 548هزار
تن بود ،در حالی که دوره مشــابه ســال 2016رقم
تولید فوالد خام کشورمان برابر با چهار میلیون و
 61هزار تنبود.
پیشــتر اعالم شــد ،ایران چهاردهمین فوالدساز
جهان است و ســال 94برای نخستین بار در عمر
فوالدسازی ،کشورمان 4.2میلیون تن صادرات
فوالدداشت.
سال 1395نیزدستیابیبهصادرات 6میلیونتن
هدفگذاری شد ،اما ارقام غیررسمی تحقق5.5
میلیونتنراخبرداد.
سازمانتوسعهونوسازیمعادنوصنایعمعدنی
ایران(ایمیدرو)در اینزمینه گزارشداد،براساس
اعالم انجمن مزبور ،میزان تولید فوالد خام ایران
در مــاه مــارس 2017میــادی ( 10اســفند 95تا11
فروردین ) 96به یک میلیون و 580هزار تن رسید
واینرقمدر مقایسهبامدتمشابهسال گذشته
میالدی که یک میلیــون و  336هزار تــن بود18،
درصدافزایشنشانمیدهد.
ایرانپسازترکیهجایگاهدومینتولیدکنندهفوالد
درمنطقهراداردو کشورهایمصر،عربستانوقطر
بعداز جمهوریاسالمیقرار گرفتهاند.
فوالد خام تولیدی 67کشــور جهان در سه ماهه
نخســت 2017برابر با 410میلیــون و 548هزار تن
شــد که نســبت به مــدت مشــابه ســال گذشــته
میالدی 5.7،درصدرشدنشانمیدهد.
براســاس این گــزارش ،چین بــا 201میلیــون و99
هزار تن تولید فــوالد خام ،بزرگترین تولیدکننده
یشــود که در واقــع 49درصــد تولید
محســوب م 
فوالدجهانیرابهخوداختصاصدادهاست.
ژاپــن بــا 26میلیــون و 228هــزار تــن ،هند بــا25
میلیون و 762هزار تن ،آمریکا با 20میلیون و401
هزار تن ،روسیه با 17میلیون و 953هزار تن ،کره
جنوبــی بــا 17میلیــون و 255هــزار تن و آلمــان با
 10میلیون و 980هــزار تن بعد از چیــن بزرگترین
تولیدکننــدگان فــوالد خــام در دوره ایــن گــزارش
هستند.
براساسافقچشمانداز 1404ظرفیتتولیدفوالد
خام کشــور باید به 55میلیون تن برســد و انتظار
میرودبهجایگاههفتمجهانارتقاپیدا کنیم.
سنگآهن به عنوان اصلیترین ماده اولیه تولید
یشــود کــه ذخیره شناســایی
فوالد محســوب م 
شــده آن  5.1میلیــارد تــن اعــام شــده کــه از این
رقم بیش از ســه میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه
احتمالیاست.
دولت یازدهم از نیمه دوم ســال 92اجرای هفت
تهــای نهم و دهم
طرح فوالد اســتانی که از دول 
به دلیل مشــکل مالــی متوقف شــده بــود ،فعال
ساخت ،بهگونهای که واحد آهن اسفنجی فوالد
سپیددشت (چهارمحال و بختیاری) در آبان ماه
پارسالافتتاحشدوانتظار میروددر فصلجاری
واحدآهناسفنجیدویاسه کارخانهفوالدسازی
استانیتکمیلوبهبهرهبرداریبرسد.
فــوالد سپیددشــت(چهارمحال و بختیــاری)،
نیریــز (فــارس) ،قائنات(خراســان جنوبــی)،
میانه (آذربایجان شرقی) ،بافت(کرمان) ،سبزوار
(خراســان رضوی) و شــادگان (خوزستان) هفت
طرح فوالد اســتانی با ظرفیت  800هزار تن تا یک
یشدهاند.
میلیونتنپیشبین 

با توجه به اینکه میزان رشد تقاضای فوالد سال
گذشـته بیشـتر از سـطح انتظـارات ایـن موسسـه
بـوده حـال پیشبینـی کـرده اسـت کـه رونـد
تقاضـای فـوالد کشـورها بهبـود دورهای داشـته
باشـد و رشـد در کشـورهای توسـعهیافته ادامـه
یابد.در کشورهایدر حالتوسعهواقتصادهای
نوظهور نیـز درصد رشـد آرامتر شـود .البتـه میزان
بهبود تقاضـای جهانـی فـوالد از  3.5درصـد نرخ
رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی جهانـی کـه 3.5
درصـد بـرآورد شـده کمتـر خواهـد بـود.
یهـا برای
بـه گـزارش متـال ا کسـپرت ،خوشبین 
روسیهوبرزیلباالستوامیداستاز رکودخارج
شـوند و رشـد اقتصـادی خوبـی در سـال 2017
تجربه کنند .البتهبیشترینرشدتقاضایفوالد
در کشورهای در حال توسعه (به جز چین) ،سی
آی اس  ،امریـکای جنوبـی و بـه ویـژه خاورمیانـه
بـرآورد شـده اسـت .ولـی در چیـن تقاضـای فوالد
بـه دلیـل متعادلسـازی وضعیـت اقتصـادی
رشـد نخواهـد داشـت .همچنیـن در کشـورهای
توسـعهیافته تقاضای فوالد امسال و سـال2018
رشـد آرامی خواهد داشـت و به ترتیب 0.7درصد
و  1.2درصـد خواهـد بـود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

بیشترین صادرات
کشور بر ورق گرم
متمرکز شده است،
البته ورق سرد هم
در مقیاس پایین
صادر میشود.
فوالد مبارکه
و زیرمجموعه
هلدینگ آن ،هم
ورق گرم و هم ورق
سرد تولید میکند.

فوالد در دنیا

راهاندازیفوالدسفیددشت
زمینهساز ایجادواحدهایصنعتی
در چهار محالوبختیاریاست
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت :راهاندازی
کارخانهفوالدسفیددشتدرایناستانزمینهساز
راهاندازیواحدهایصنعتی کوچکدیگراست.
به گزارش خبرنگار مهر ،قاسم سلیمانی دشتکی
در گفــت و گــو بــا خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه
زیرســاختهای توســعه صنعــت در چهارمحال
و بختیاری فراهم اســت ،اظهــار کرد :هــم ا کنون
شــهرکهای صنعتــی ایــن اســتان بــا داشــتن
امکانات الزم پتانســیلی بــرای ســرمایهگذاری به
شمار میروند.
وی عنوان کرد :تالشهای بسیاری طی فعالیت
دولت برای توســعه صنعت در این اســتان انجام
شدهاست.ویبااشارهبهاینکهبخشصنعتاین
استاندرمسیرتوسعهوپیشرفتقرار گرفتهاست،
عنوان کرد:راهاندازی کارخانهفوالدسفیددشت
در ایــن اســتان زمین هســاز راهانــدازی واحدهای
صنعتی کوچکدیگراست.
استاندارچهارمحالوبختیاریعنوان کرد:توسعه
صنعتیدر ایناستاناز مهمتریناولویتهااست
کهمیتواندموجبایجاداشتغالوافزایشدرآمد
مردمشود.

افزایشتولیدفوالدآمریکانسبتبه
ه
سال گذشت 

گزارشانجمنآهنوفوالدامریکانشانمیدهد،
هفته گذشته تولید فوالد خام امریکا  1.4درصد
افتهفتگیداشتهیکمیلیونو 715هزارشورت
تن ثبت شــد .نرخ بهره وری کارخانــه ها نیز یک
درصدپایینآمده 73.6درصدثبتشد.
به گزارشایفنا،ازطرفیدرمقایسهبامدتمشابه
سال گذشتهنیزمیزانتولیدفوالداین کشور یک
درصدونرخبهرهورینیزیکدرصدرشدداشت.
از ابتدای سال جاری میالدی تولید فوالد امریکا
 3.6درصد رشــد داشــته 27میلیــون و 709هزار
شورتتنثبتشدهاست.

کاهشموجودی
سنگآهنبنادر چین
موجودی سنگ آهن وارداتی در  33بندر اصلی
چیــن بــه 120.49میلیــون تــن رســیده کــه980
هزار تن افت داشته است .به گزارش ایفنا ،البته
نوساناتقیمتیاخیرموجبشدهفعاالنبازار از
افزایشموجودیانبار اجتنابنمایند.
در کل جــو بــازار ســنگ آهــن مســاعد نیســت و
بسیاریازتحلیلگرانروندنزولیرابرآورد کردهاند.

بازار قراضهترکیهدر ثبات
بــازار واردات قراضــه در ترکیــه بــی حرکت اســت.
معامل ـهای انجــام نشــده و قیمــت هــا ثابــت
ماندهاند.
به گزارشمتالا کسپرت،تقاضایقراضهوارداتی
ضعیف شــده و فعاالن بازار تنها در حال بررســی
روندبازارند.قیمتواقعیبازار مشخصنیست.
خریدارها بــه دنبال کمتــر از  260دالر هر تن ســی
افآر برایقراضهسنگین 80-20هستندو کسی
درخواســتی جــدی نــداده اســت .در حالــی کــه
آخرین بار قراضه ســنگین دریــای بالتیک بیش
از یــک هفتــه قبــل در  265دالر هر تن ســی اف آر
معاملهشدهبود.

بازار مقاطعسیآیاس
در سکوت
فعالیــت زیــادی در بــازار مقاطــع صادراتــی
یشــود .به گزارش ایفنا ،با
ســی آی اس دیده نم 
افتقیمتهادر چینانتظار میرودقیمتهای
سیآیاسنیزنزولیباشد.البتهعرضه کمشده
و کارخانههایسیآیاسنیزعجلهایدر کاهش
قیمتنشاننمیدهند.
متوسطقیمتمیلگردصادراتیسیآیاسفعال
 405تا 420دالرهرتنفوبدریایسیاهودر ثبات
است .البته خریدارها معتقدند قیمت مورد نظر
آنها کمتراز 405دالرمیباشد.
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اجتماعی
بازنشستگان

عناوین برنامههای هفته بسیج کارگری
حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان فوالد مبارکه  -سال 1396

تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد ،دیـروز چشـم انتظــار اینکــه
چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه
افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــدیــادشبخیــربــاد.همــواره
بعــداز ایــندر ازدحــامخاطـرههـاشـادمـیشـویم.فوالدمبارکـهبـهعنـوانمولـود
انقـالب اسلـامی و یک ــی از افتخـارات عظیـم جمهـوری اس ــامی ایـران جایـگاه
کسـانی بـوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن عزیـز در جهـت توسـعه اقتصـادی
کشـور تـالش کـرده انـد و موفـق شـده انـد ،ایـن شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود
کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی و خارجـی اسـت ،برسـانند.

نام

محلخدمت

روز شمار

تاریخبازنشستگی

علی اصغر بهرامی

علیرضاچوپانی

1364/8/25
1395/12/25

1367/3/16
1395/12/25

کنترلمواد

2

کنترلمواد

3

علیرضاصادقی

پیام های مخاطبان به سامانه
 30003222و تلگرام

پنچ شنبه
96/2/7

جمعه
96/2/8

عنوان روز

برنامهها

مسئول اجرا

-

اقتصاد مقاومتی،
تولید و اشتغال

برگزاری مراسم گرامیداشت روز بسیج کارگری در سپاه صاحبالزمان(عج)
با حضور سردار کریمی مسئول سازمان بسیج کارگری کشور /حضور
کارکنان و خانواده محترم در گلزار شهدای محل

فرماندهان پایگاهها

-

مهدویت ،انقالب
اسالمی

حضور در نماز عبادی سیاسی روز جمعه

کارکنان فوالد مبارکه

گردهمائی شورای حوزه و پایگاههای مقاومت بسیج شهید موحدیان

شنبه

روز شوراها

والیت ،بصیرت

والدت امام
حسین (ع) و روز
پاسدار

بسیج ،ایثار،
شهادت

والدت حضرت
ابوالفضل(ع)،
روز جانباز و
روز جهانی کار
و کارگر

تولید ملی ،سبک
زندگی اسالمی

96/2/9

روابط عمومی

با حضور جناب سرهنگ نصر فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان
مبارکه

و حوزه بسیج

خیر اله حیدری

فوالدسازیوریخته گریمداوم

نوردسرد

1388/3/20
1395/12/25

1388/3/20
1395/12/25

مسعود بیات ریزی

رسولبهرامی

1388/10/1
1395/12/25

1388/10/1
1395/12/25

خسروتمدنی

غالمحسینمحمدیزاده

1388/10/1
1395/12/25

1389/2/20
1395/12/25
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حراست

شما و فوالد

آ گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

1

تاریخاستخدام

سامانه 30003222

یکشنبه
96/2/10

دوشنبه
96/2/11

روابط عمومی

مراسم تجلیل از ایثارگران (خانواده رزمندگان ،آزادگان ،جانبازان ) شرکت
اجرای یک دوره یکروزه سالمتی و نشاط برای خانواده فوالد (آهنسازی)

و حوزه بسیج
پایگاه خواهران

حراست

6

سهشنبه
96/2/12

اتحاد ،مردمساالری
دینی

مراسم تجلیل از ایثارگران (خانواده معظم شهدا و فرزندان شاهد) شرکت

-

علم ،فرهنگ ،کار
و تالش

برگزاری جلسه روشنگری مردمساالری دینی

پایگاه خواهران
روابط عمومی

مراسم تجلیل از ایثارگران (خانواده رزمندگان،آزادگان،جانبازان) شرکت
ارائه گزارش هفته بسیج کارگری در رادیو فوالد
بازدید از نمایشگاه والشمس

والدت امام
سجاد(ع) و روز
معلم

و حوزه بسیج

روابط عمومی
حوزه بسیج

امیرمسعود ملکی پور
شاغل در نورد سرد
بـــا ســـام میخواســـتم از مســـئوالن
محتـــرم امـــور ورزش بپرســـم،
چـــرا امســـال بـــا تعـــداد زیـــادی از
باشـــگا ههای بدنســـازی شـــهرضا
قـــرارداد نبســـتهاند .صاحبـــان
باشـــگا هها در جـــواب ایـــن ســـؤال
ع ــدم پرداخ ــت وج ــه کاف ــی از س ــوی
شـــرکت را مطـــر ح میکننـــد؟ بنـــده
ب ــه عن ــوان یک ــی از اس ــتفادهکنندگان
قدیمـــی از خدمـــات باشـــگا هها
امســـال هیـــچ باشـــگاه مناســـبی
در لیســـت ندیـــدم و آنهایـــی هـــم
کـــه در لیســـت بودنـــد یـــا مشـــکل
مس ــافتی دارن ــد ی ــا مش ــکل کیفیت ــی
کـــه ظاهـــرا مســـئوالن امـــور ورزش از
آن بیاطـــاع هســـتند .بـــا ســـپاس
ف ــراوان باب ــت زحم ــات ش ــما در رف ــع
ایـــن مشـــکل.
913***7975
سید علی حمیدیان
شاغل در تعمیرات مرکزی
از کلی ــه دوس ــتان و هم ــکاران گرام ــی
کـــه در غـــم از دســـت دادن پـــدر
اینجان ــب اب ــراز هم ــدردی نمودن ــد،
تقدیـــر و تشـــکر مینمایـــم.
913***4924
نظرعلی داودنژاد
شاغلدر فوالدسازیوریختهگریمداوم

حراست

نوردسرد

7

8

نشیم ایالنقشقایی

حسن جان نثاری

مدیریتشهریوزیباسازیمحیط

مدیریتشهریوزیباسازیمحیط

1389/7/1
1395/12/25

1389/7/1
1395/12/25

روزعلیبهزادی

محمد علی شیردوانی

مدیریتشهریوزیباسازیمحیط

بازرسیفنیواتوماسیونوابزار دقیق

1389/7/1
1395/12/25

1389/7/1
1395/12/25

صادق کریمی ریزی

علی اکبر پشنگ پور

مدیریتشهریوزیباسازیمحیط

مدیریتشهریوزیباسازیمحیط

1389/7/1
1395/12/25

1389/7/1
1395/12/25

اشکبوسظهرابی

حرمتاهللنوروزینیا

مدیریتشهریوزیباسازیمحیط

نوردسرد

1389/7/1
1395/12/25

1389/7/1
1395/12/25

یادنامه
با نهایت تأسف در هفته گذشــته آقایان هدایت اهلل ظهرابی شــاغل در فوالدسازی ،حسن و محمد
نصر اصفهانی شــاغل در تعمیرگاه مرکزی ،بهمن عزیزی شاغل در نیروگاه ،احمدرضا عزیزی شاغل
در مدیریت شهری ،حمیدرضا ملک نژاد شاغل در نوردگرم و علیرضا عزیزی شاغل در فوالدسازی در
غم درگذشت پدر و علی قاسمی شاغل در خدمات عمومی در غم درگذشت مادر به سوگ نشستند.
این غم جانکاه و ضایعه جبرانناپذیر را به محضر خانوادههای این مرحومین تســلیت عرض نموده و
برای آنان علو درجات را از درگاه حقتعالی مسئلت مینماییم.
روابط عمومی

چهارشنبه
96/2/13

پنجشنبه

-

96/2/14

پاسداری و حفظ
ارزشهای انقالب
اسالمی

حوزه بسیج

روابط عمومی

برگزاری مراسم تجلیل از هفته پاسدار با حضور جمعی از پاسداران

حوزه بسیج

دفتر هماهنگی تبلیغات اسالمی  /روابط عمومی  /حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان

جلوههایی از ایثار و فدا کاری
با اقدامات خیرخواهانه یکی از کارکنان

در پی اهدای اعضای شادروان دوشــیزه نگین خرم فرزند آقای یداهلل
خرم همکار شاغل در ناحیه آهنسازی به دو نفر از هموطنان ،از سوی
امور بیمه مبلغ  12میلیون تومان به ایشان تخصیص یافت .آقای یداهلل
خرم در ادامه این اقدامات خیرخواهانه ،مبلغ مذکور را نیز به خرید یک
دســتگاه الکتروموتور (تجهیز مربوط به بخش جراحی) و یک دســتگاه

یخچــال اختصــاص داد و تجهیــزات خریداریشــده را بــه بیمارســتان
محمد رسولاهلل (ص) شهر مبارکه اهدا نمود.
ضمن قدردانی از این اقدامات انسان دوستانه ایشان ،برای فرزند این
همکار گرانقدر طلب مغفرت و برای خانواده وی صبر جمیل مسئلت
می نمائیم.

نفرات برتر ایمنی
بروز حوادث شغلی حوادث غیرمترقبه وبالیای طبیعی درتمام کشورهای جهان و بویژه صنایع فوالدسازی همراه با صدمات
انسانی و خسارتهای فراوان است وازآنجایی که کشور ما نیز درگروه کشورهای درحال توسعه است بروز حوادث شغلی و حفظ
منابــع انســانی و تجهیــزات شــرکتهااز بســیاری جهــات حائــز اهمیــت اســت از ایــن رو بررســی هــا نشــان مــی دهد کــه رعایت
دستورالعملهای ایمنی پیش از وقوع حوادث سهم عمدهای درکاهش خطرات و آسیبهای ناشی از حوادث دارد.
در همین رابطه از سوی مدیر ناحیه انرژی و سیاالت آقایان :حجت اله زارعی ،علی رضا بهرامی ،محمد علی مالکی ،احمد رضا عطایی قلعه
میرزمانی و اصغر احمدیان به عنوان نفرات برتر ایمنی این مدیریت معرفی گردیدند.

محمد علیمالکی

احمد رضا عطایی

اصغر احمدیان

حجت اله زارعی

علی رضا بهرامی

بازدید

بازدید خانواده فوالد مبارکه از شرکت در تاریخ  1اردیبهشت 1396

بــا ســام لطفــا ترتیبــی اتخــاذ نماییــد
ت ــا هم ــکاران ت ــوکا نی ــرو نی ــز بتوانن ــد از
مجموع ــه ب ــاغ ف ــردوس ب ــه ص ــورت
رای ــگان اس ــتفاده نماین ــد.
937***8290
ا کبر و جعفر زمانزاده
از کلی ــه دوس ــتان و هم ــکاران گرام ــی
کـــه در غـــم از دســـت دادن مـــادر
اینجانبــان ابــراز همــدردی نمودنــد،
تقدیـــر و تشـــکر مینماییـــم.
913***1510
علی ملکزاده قلعه
قاسمی شاغل در انرژی و سیاالت
بـــا ســـام و خســـته نباشـــید از
مســـئوالن محتـــرم خواهشـــمند
اســـت ترتیبـــی اتخـــاذ نماینـــد ت ــا
پرســنل بتواننــد فیــش حقوقــی خــود
را در خــارج از شــرکت هــم مشــاهده و
در صـــورت لـــزوم چـــاپ نماینـــد.
913***4991
حسین کریمیان
شاغل در تعمیرات مرکزی
بـــا ســـام خدمـــت مســـئول بیمـــه،
خواهشــمندیم نســبت بــه پرداخــت
هزینـــه دارو بـــرای پرســـنل قـــرارداد
مس ــتقیم اق ــدام ش ــود.
913***3152
سیدرسول موسوی
شاغل در روابط عمومی
لطفـــا مســـئوالن محتـــرم تعاونـــی
مصـــرف در خصـــوص چرایـــی
کســـر  ۷۵۰۰تومـــان از محـــل مبلـــغ
اختصاصـــی بـــرای خریـــد کفـــش و
اینکـــه از ســـایر فروشـــگا ههای
طـــرف قـــرارداد نـــام نبردنـــد و فقـــط
بهش ــتیان و ش ــاهین را ب ــرای خری ــد
معرف ــی کردن ــد ،توضی ــح دهن ــد .در
ضمـــن تعاونـــی قصـــد نـــدارد ســـود
ســال گذشــته را کــه قــرار بــود بــا خریــد
از تعاونـــی انجـــام شـــود ،پرداخـــت
نمایـــد؟
913***0409
حبیب اله نصیران
همکار بازنشسته
از مهنـــدس اســـماعیلی بـــه دلیـــل
همسا نســـازی تشـــکر مینمایـــم
و اینکـــه یـــادآوری نمایـــم روز پنجـــم
فروردی ــن ق ــول ص ــد در ص ــد دادن ــد
کــه مرحلــه دوم را پنجــم اردیبهشــت
ب ــرای بازنشس ــتهها اج ــرا کنن ــد و م ــا
نیــز هرکــدام روی آن حســاب کردیــم،
امـــا گویـــا انجـــام نمیشـــود .ا گ ــر
امکان ــش هس ــت ی ــک تجدیدنظ ــری
بکنن ــد .ب ــا تش ــکر.
913***1279
اصغر مرادی
شاغل در انرژی و سیاالت
ســام لطفــا مســابقه ســودوکو را جــزو
مســـابقات ورزشـــی برنامهریـــزی
نماییـــد.
913***4137
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ورزش
اطالعیه ورزشی

اطالعیه رزرو تأسیسات ورزشی در سال 1396
به اطــاع تمامــی همــکاران و خانــواده محترمشــان میرســاند ،امــور ورزش فــوالد مبارکه ارائــه خدمات ورزشــی خــود را از روزشــنبه
 1396/02/02به شیوه رزرو امتیازی آغاز نمود ،لذا به منظور یادگیری مراحل مختلف رزرو امتیازی جهت انتخاب مرا کز ورزشی مورد
نظر به ســایت امور ورزش در پرتال کارکنان و یا آدرس اینترنتی  SPORT.MSC.IRمراجعه و فایل آموزشــی نحوه انتخاب تأسیسات
ورزشی را دریافت و از تاریخ مذکور باشگاههای ورزشی مورد نظر را جهت استفاده رزرو نمایند .
آموزش نحوه رزرو امتیازی تأسیسات ورزشی طرف قرارداد
امروزه گســترش ورزش در بین کارکنــان ادارات ،ســازمانها و واحدهای صنعتی و
کارخانجات ،ضامن داشتن جامعهای پویا و سالم و نویدبخش سالمت اجتماعی
است .توجه به این نکات مستلزم برنامهریزی دقیق و استفاده از ابزارهای مناسب
جهت توسعه و توزیع امکانات ورزشی و رفاهی در میان کارکنان شاغل و بازنشسته
میباشــد ،لذا شــرکت فوالد مبارکه با این نیت اقدام به ایجاد ســامانه اتوماسیون
ورزش نموده است.
با استفاده از این سامانه هم ا کنون امکانات ورزشی موجود در دو استان اصفهان
و چهارمحال بختیــاری ( بیش از  300نقطه ) در میان کارکنان شــاغل و بازنشســته
شــركت فوالد مباركه و خانواده آنها تقســیم میگردد .تعداد کاربران این ســامانه
بیش از  60000نفر شامل کارکنان شاغل و بازنشسته شــرکت فوالد مبارکه به همراه
خانواده تحت تکفل آنها است.
اصلیترین بخش سامانه اتوماسیون ورزش ،بخش رزرو تأسیسات است .به کمک
این بخش امکانات ورزشی معرفی شده سامانه از طریق اینترنت و شبکه اینترانت
مجتمع توسط پرسنل رزرو میشوند .پس از آن اطالعات رزرو کارکنان از طریق بستر
مخابراتی شرکت ایرانسل بر روی ابزارهای شناسایی موجود در اما کن ورزشی ارسال
میگردد .ســپس شــخص در زمان مراجعه به تأسیســات ابتدا توســط دســتگاهها
شناسایی شده و در صورت مجاز بودن از امکانات استفاده مینماید .در پایان روز
نیز اطالعات موجود در اما کن ورزشی برای شرکت فوالد مبارکه ارسال میگردد.
کلیه کارکنان شاغل و بازنشســته با نام کاربری (کد ملی) و کلمه عبور سال گذشته
امکان ورود به سامانه را دارند.

نحوه رزرو تأسیسات
به سایت اتوماسیون امور ورزش به نشانی  scs1. msc.irو یا  sport.msc.irمراجعه کنید.
شخص سرپرست خانواده با استفاده از کلمه عبور و رمزخود به سایت امور ورزش وارد میشود.

با استفاده از گزینه رزرو امکانات ورزشی به فرم مربوطه واردشوید.

پساز آنشخصمجاز استبرایماهبعدیخودتصمیم گرفتهوباشگاهبدنسازیدیگریرارزرونماید.

همچنینشخصمجازاسترزروبعضیازماههایسالراانجامندهدوامتیازآنرابرایخودمحفوظنگه
دارد.اینامتیاز بستهبهدرجهباشگاهدر تعدادماههایاستفادهنشدهمحاسبهمیگردد.
در فرم مربوطه اطالعات شخص پرسنل و خانواده تحت تکفل نمایش داده میشود.

عملیــات رزرو بایــد بــرای کلیه کارکنــان شــاغل و بازنشســته شــرکت فــوالد مبارکه
و خانــواده تحــت تکفــل انجام شــود تــا امــکان اســتفاده از امکانــات ورزشــی برای
آنها مهیا گردد .کلیه کارکنان شــاغل و بازنشســته و اشــخاص تحــت تکفل آنها
میبایست کارت  RFIDرا از امور ورزش دریافت کرده باشند .کارت ورزش به همانند
شــکل زیر میباشــد .بهوســیله ایــن کارت و تجهیــز نصب شــده در اما کن ورزشــی
شخص شناسایی شده و امکان استفاده از امکانات ورزشی را خواهد داشت.

اصطالحات
امکانات ورزشی
آموزشی دورهای
آموزشی ساالنه
شنای تفریحی
آموزشی دورهای :به رشتههایی اطالق میگردد که به صورت جلسات آموزشی
در دورههای یک تا ســه ماهه پس از رزرو و تأمین امکانات توسط مسئول باشگاه،
با توجه به زمان و تعداد جلسات با باشگاه برگزار میگردد .رشتههای مانند آموزش
سوارکاری و شنا جزو این رشتهها محسوب میگردند.
آموزشی ساالنه :به رشــتههایی اطالق میگردد که در صورت رزرو کاربر تا آخر
سال در هفته  2یا  3جلسه میتواند از امکانات انتخاب شده استفاده کند و معموال
رشتههای بدنسازی و ایروبیک را در برمیگیرد.
شنای تفریحی :به امکانات موجود در سانسهای مختلف استخرهای شنای
طرف قــرارداد شــرکت فــوالد مبارکــه اطــاق میگــردد .طــول دوره اســتفاده از این
معموال طول دورهها  48جلسه
امکانات  11ماه و در هر هفته یک جلسه است .البته
ً
است.
کارکنان شاغل :منظور از کارکنان استخدامی شرکت هست که اطالعات آنها
در ســامانه منابع انســانی ثبت گردیده و در اختیار ســامانه اتوماســیون ورزش قرار
گرفته باشد.
کارکنان بازنشسته :منظور کارکنان بازنشسته شرکت است که اطالعات آنها
در ســامانه منابع انســانی ثبت گردیده و در اختیار ســامانه اتوماســیون ورزش قرار
گرفته باشد.
تحت تکفل درجه اول :منظور اعضای خانواده کارکنان شــاغل و بازنشســته
میباشــد که هم ا کنون تحت سرپرســتی و تکفل شــخص قرار داشــته باشند .این
اعضا شامل همسر و فرزندان است؛ ضمن اینکه فرزندان بایستی حداقل به سن 6
سالگی (پنج سال تمام) رسیده باشند.
تحت تکفل درجه دوم :شامل پدر ،مادر و یا خواهر و برادر تحت تکفل پرسنل
امتیــاز خانــواده :منظــور عــددی اســت که بــرای هــر یــک از کارکنان شــاغل و
بازنشسته و افراد تحت تکفل تعلق
میگیرد.کل امتیاز یک خانواده در قلک خانواده قرار میگیرد و سرپرست خانواده
با توجه به امتیاز هر رشــته امکان رزرو آنها را برای خــود و اعضای خانواده خواهد
داشــت .با توجه به ایــن موضــوع در خانواده هر شــخص یــک امتیاز کلــی دارد که
قســمتی از آن غیرقابــل انتقــال بــوده و قســمتی دیگــر قابل اشــترا ک بیــن اعضای
خانواده میباشــد که در قلک خانواده قرار میگیرد و سرپرســت خانواده میتواند
بین اعضای خانواده توزیع کند.
این امتیاز به منزله وجه نقدی نمیباشد و در صورت استفاده نکردن تا پایان
سال  ،منقضی میگردد.

رزرو تأسیسات آموزشی ساالنه
انتخاب امکانات ورزشی بدنسازی بهصورت ماهانه بوده و شخص مجاز است هرماه محل باشگاه ماه
آینده خود را بسته به ظرفیتهای موجود تغییر دهد .بدین ترتیب شخص در صورت عدم رضایت از
یک باشگاه میتواند از امکانات باشگاه دیگری استفاده نماید.
 .1پس از انتخاب گزینه لیست تأسیسات آموزشی ساالنه  ،سیستم لیستی از تأسیسات آموزشی ساالنه
(معموال باشگاههای بدنسازی و ایروبیک) را در اختیار شخص قرار میدهد.
 .2شخص یکی از رشتههای موردنظر را انتخاب و در صورت داشــتن امتیاز مورد نیاز و وجود ظرفیت
در باشگاه ،سیستم امکان موردنظر را به شخص تخصیص میدهد.
 .3پس از انتخاب رشته ،سیستم لیستی از ماههای سال (شروع از اردیبهشت الی اسفند) را به شخص
نمایش میدهد کــه بهصورت پیش فــرض نام باشــگاه انتخابــی در تمامی آنهــا ثبت شــده و امتیاز
مربوطه از مجموع امتیاز خانوار کسر خواهد شد.

در کنار اطالعات فوق اطالعات مربوط به میزان امتیاز خانواده شــخص نمایش داده میشود .در این فرم
امتیــازات مربوط به هر شــخص و کل خانواده را مشــاهده میکنید .نحوه تقســیم امتیــازات بدین صورت
است که برای هر شخص که مجاز به رزرو تأسیسات باشــد 200 ،امتیاز در نظر گرفته شده است .از این 200
امتیاز 120 ،امتیاز غیرقابل انتقال میباشد و در صورت عدم اســتفاده میتواند  80امتیاز آن را بین اعضای
خانواده به اشترا ک قرار دهد.
برای مثال در تصویــر فوق در یک خانــواده  2نفره هر کدام از آنهــا دارای  120امتیاز اختصاصی میباشــند
و  80امتیاز را نیز در کل خانواده به اشــترا ک گذاشــتهاند .بدین معنی که هر فرد در حالــت عادی میتواند
یک شــنای تفریحی ( 40امتیاز) و یک آموزشــی دورهای یا ســاالنه  160امتیازی انتخاب کنــد و یا چنانچه از
دستههای آموزشی  120امتیازی استفاده نمایند ،مجاز به رزرو  2سانس تفریحی میباشند.
همانطور که گفته شد رشــتههای ورزشی به ســه دسته تقســیم میشــوند که هر کدام امتیازبندی خود
را دارند.
نوع رشته ورزشی

امتیاز

تفریحی(شنا)

40

آموزشی ساالنه (بدنسازی ،ایروبیک)

 120یا 160

آموزشی دورهای (فوتبال ،کاراته ،اسکیت و )...

160

بر اساس این امتیازبندی هر کس با توجه به امتیاز خود و خانواده میتواند رشتههای ورزشی را رزرو کند.
کاربر به کمک گزینه انتخاب رشــتههای آموزشی ساالنه ،دورهای و شــنای تفریحی لیست امکانات را
فراخوانی میکند .بر اساس تصویری که در زیر مشاهده میکنید ،کاربر میتواند رشته موردنظر را بر اساس
نام باشگاه و شهر جستجو و سپس آن را انتخاب کند.

سیستم لیســتی از امکانات (بسته به نوع دستهبندی امکانات) به شــخص نمایش میدهد که در آن
عالوه بر مشخصات رشته مذکور امتیاز هر رشته نیز نمایش داده شده است.
برای جستجوی یک باشگاه خاص عملیات جستجو را با توجه به اعداد داخل شکل انجام دهید.
رزرو تأسیسات آموزشی دورهای
در صورتیکه شخص با توجه به امتیاز موجود ،این رشــتهها را انتخاب نماید و در باشگاه موردنظر ثبتنام
نماید دیگر امکان تغییر این رشته را نخواهد داشت .تنها در صورتیکه شخص این تأسیسات را رزرو و اثبات
نماید که از امکانات آنها استفاده نکرده امکان تغییر آن توسط کارکنان امور ورزش وجود دارد.
 -1پس از انتخاب گزینه رزرو آموزشــی دورهای  ،سیستم لیستی از تأسیسات آموزشــی را در اختیار شخص
قرار میدهد.
-2شــخص یکی از رشــتههای موردنظر را انتخاب و در صورت داشــتن امتیــاز موردنیاز سیســتم و ظرفیت
باشگاه ،سیستم امکان موردنظر را به شخص تخصیص میدهد.
-3پس از انتخاب تأسیس موردنظر سیستم یک شمارنده  48ساعت را فعال میکند.
-4کاربر مجاز است تا  48ساعت بعد از انتخاب اولیه رزرو خود را تغییر دهد.

رزرو شنای تفریحی
در خصوص استخرها شخص میتواند امکانات شــنای خود را بهصورت هفتگی انتخاب نماید .بدین
ترتیبشخصدر هرهفتهمیتواندبرایهفتهآیندهخودتصمیم گرفتهیکیاز استخرهایشناراانتخاب
نماید.
پس از انتخاب گزینه لیست شــنای تفریحی ،سیستم لیستی از استخرها و ســانسهای آن را در اختیار
شخصقرار میدهد.

شخصیکیاز سانسهایارائهشدهراانتخابوثبتمینماید.
پس از آن سیستم ســانس مربوطه را برای شخص (از هفته جاری تا انتهای ســال) به صورت هفتگی در
صورتیکهظرفیت کافیدرآنسانسوجودداشتهباشد،ثبتوامتیاز کلشنا( 40امتیاز)راازمجموعامتیاز
خانوار کسرمینماید.الزمبهذکراستدر صورتیکه کاربرتاپایانسالسانساستخریراانتخاب کردهو
قصدتغییرآنراداشتهباشد،میتوانداستخری کهظرفیتداردراانتخابواستفادهنماید.

ساستخرخودرا
در اینفرم کاربرمیتواندبهصورتهفتگی(بهجزهفتهجاریوهفتههای گذشته)سان 
در صورتداشتنظرفیتدر استخرانتخابیهفتهایندهتغییردهد.
قوانین
بازهمجاز رزرو
وبسایتامور ورزشفوالدمبارکهاز تاریخ 1396/02/02لغایت 1396/11/30جهترزرو،فعالمیباشد.
بازهلغورزرو
برایشناتفریحی:یکهفتهقبل
آموزشیدورهای:تازمانقبلاز ارسالاولین گزارشمصرف.
آموزشیساالنه:تا 48ساعتقبلاز اولینروز هرماه
نحوه كارتزدندر محلباشگاههایورزشی
آموزشیساالنه:حدا كثر 3جلسهدر هفته
آموزشیدورهای 12:جلسهدر هردوره
شنایتفریحی:براساسسانسانتخابیهفتهاییکجلسه
روشاستفادهاز تجهیزشناسایی
در زمانمراجعه کارکنانبهاماکنورزشی،تجهیزیشبیهبهتصویرذیلدر باشگاهقرار گرفته کهبایستی
شخص کارت خود را حداقل به مدت 3تا 8ثانیه در محل مشخص شده در تصویر قرار دهد .پس از این
مدت باید مشخصات مندرج بر روی کارت  ،روی نمایشگر دستگاه ظاهر شده و پیام مجاز به استفاده
از امکاناتظاهر گردد.

عدمقرائت کارتدر باشگاهها
درصورتیکهشخصتمامیمراحلفوقراانجامداده،اماهمچنان کارتایشانتوسطدستگاهشناسایی
ناشناستشخیصدادهشد،بایستیبرای کارکنانشاغلبهامورورزششرکتفوالدمبارکهوبرای کارکنان
بازنشستهبهمحلدفتراصفهانشرکتفوالدمبارکهواقعدر ابتدایخیابانسعادتآبادمراجعهنمایند.
تأسیساتورزشیتخفیفدار
امور ورزش فوالد مبارکه در ادامه اقدامات گسترده خود در زمینه انعقاد قرارداد با مرا کز ورزشی در سطح
استاناصفهانوشهرستانها،در سال 1396در راستایارتقاءرضایتمندیخانوادهبزرگفوالدمبارکه
 ،تصمیم به برنامهریزی و اجرای طرح تأسیسات ورزشی تخفیفی نموده است .این اقدام جدید بدین
شــرح اســت که کارکنان گرامی و خانواده محترمشــان با به همراه داشــتن کارت شناســایی RFIDامور
ورزش ،به مرا کز درج شــده در جدول تأسیســات تخفیفدار (وبســایت امور ورزش به آدرس اینترنتی
 )SPORT.MSC.IRمراجعه و با بهرهمندی از تخفیف ویژه درج شــده در ســایت ،از تأسیســات ورزشی
موردنظراستفادهنمایند.
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سینما

عزتنفس در سیره امام حسین

علیهالسالم

سینما قدس
گشت ارشاد  / 2خوب ،بد ،جلف

سینما سپاهان

عزتنفــس ،یکــی از لــوازم
زندگی موفقیتآمیز اســت .فردی
که میخواهد در راه اهداف واالی
خویش تمام مشکالت و موانع را از
ســر راه خــود برداشــته و بــه مراحل
تعالی و تکامل برســد ،بایــد عزت و
کرامت نفس داشته و این موهبت
خــدادادی را در وجــود خــود بارور
کند.

گشت ارشاد  / 2خوب ،بد ،جلف

سینما ساحل

گشت ارشاد 2

سینما فلسطین
سه بیگانه  /ماجرای نیم روز  /خوب ،بد ،جلف

فرهنگیان

امام حسین
داشتن عزتنفس
را یکی از صفات
ضروری مؤمنین
دانسته و
میفرمایند :از
انجام کارهایی که
نیاز به پوزش دارد
و عزتنفس را
خدشهدار میکند
بپرهیز

علیهالسالم

سالم بمبئی  /مبارک (رئال انیمیشن)

پردیس سینمایی چهارباغ
یک روز بخصوص  /افسونگر  /آباجان  /ماجرای نیم روز  /مفت آباد  /مبارک (رئال انیمیشن)

اوقات شرعی
اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
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ریشه بســیاری از محرومیتها ،نا کامیها ،عدم
موفقیتها،انتخابراههایخالفعرفوشرع،
شکستنهنجارهایمقدسجامعه،خیانتها،
یهــای گونا گــون را میتوان
جنایتها و بزهکار 
در نداشــتن عزتنفــس و وجــود عقــده حقــارت
جستجونمود.امامعلیعلی هالسالممیفرمایند:
آنکس کهبزرگیو کرامتنفسخودراباورداشته
باشد،آنرابا گناه،پستوذلیلنخواهد کرد.
برای همین بــه افرادی کــه از عقده حقــارت رنج
میبرنــد و بــرای خــود هیچگونــه ارزشــی قائــل
یتــوان اعتمــاد کــرد و امــری از امور
نیســتند ،نم 
جامعهرابهآنانسپرد.سایرافرادجامعهنیزاز شر
اینافراددر اماننخواهندبود.
امام هــادی علیهالســام نیز فرمودند :کســی که
نفــس او در نــزدش خــوار و ذلیــل باشــد ،از شــر او
ایمنمباش.
کسی کهبهشخصیتخودتوجهندارد،مطمئنا
در خوار کردن دیگران نیز با کی نخواهد داشــت؛
بنابراینبرایحفظاجتماعمسلمانانوتقویت
ارتباطدینی،عاطفیوفرهنگیمیانافرادجامعه
و جلوگیری از شــیوع گنــاه و انــواع خالفها ،باید
روحیه عــزت و کرامت نفــس را در جامعه پرورش
دادهوتقویتنمود.

امام حسین علیهالسالم هم داشتن عزتنفس
را یکــی از صفــات ضــروری مؤمنیــن دانســته و
میفرمایند :از انجــام کارهایی که نیاز به پوزش
دارد [و عزتنفس را خدشهدار میکند] بپرهیز،
زیرا مؤمن نه کار بد میکند و نه پوزش میطلبد،
ولی منافق [که برای خود ارزش قائل نیست] هر
روز کار بد انجام میدهد و پیوســته عذرخواهی
میکند.
در سیره و سخن امام حسین علیهالسالم موارد
زیادی میتوان یافت که آن گرامی در آن موارد،
با شــیوههای مختلف درصدد پرورش و تقویت
عزتنفس در نهاد افراد بوده است.

معرفی کتاب

فقه و زندگی

بهره

یکــی از رایجتریــن ارتباطــات
بانکــی ،ســرمایهگذاری در بانکهــا
اســت و آنچــه میتوانــد مصحــح
سرمایهگذاریهادر بانکباشدیکیاز
این دو عقد شــرعی اســت؛ وکالت و
مضاربه کهنکاتیرادر زمینهوکالتدر
شــماره قبــل اشــاره نمودیــم ،در این
شــماره نیز مبحــث مضاربــه را از زاویه
احکامشرعیمطرحمیکنیم.
مضاربه
مضاربه نیز یکی از عقود اسالمی و مورد اتفاق همه
فقها اســت .در عقد مضاربه ،ســرمایه از شخصی
است که به او مالک گفته میشود و کار از شخص
دیگری است که به وی عامل اطالق میگردد.
بنابراین ،چنانچــه ســرمایهگذاریهای در بانک،
تحــت عنــوان مضاربــه صــورت پذیــرد ،هــم
سرمایهگذاریصحیحاستوهماعطاواخذسود.
در اصلمسئلهموردنظر،بحثیوجودندارد،ولکن
پاسخبهچندسؤالدر اینزمینهالزماست:
وجود شرایط
اولیــن ســؤال ایــن اســت کــه آیــا تمــام شــرایطی
کــه شــرعا در عقــد مضاربــه معتبــر اســت ،در
سرمایهگذاری نیز وجود آن شرایط الزم است؟
در پاسخ باید گفت ،بله ،در صورتیکه عقد منعقد
شــده بین بانک و مشــتری تحت عنوان مضاربه
است ،وجود تمام شــروط معتبر ،در عقد مضاربه
الزم است.
وعده سود
دومین سوال در زمینه سپردهگذاریها این است
که فقها ب ه طورکلی فرمودهاند در یک عقد شــرعی
مضاربه الزم اســت مالک و عامل در ســود شــریک
باشند،بهاینمعنی کهچنانچهسودیاز تجارت
حاصلنشود،عاملومالکازسودبیبهرهخواهند
بــود و ا گــر ســودی حاصل شــود هــر دو ،مالــک آن
خواهند شــد و این از ابتدای امر مشخص نیست،
یگــردد .در
بلکــه در آخر زمــان تجارت مشــخص م 
حالیکهدر سپردهگذاریهایی کهدر زمانماوجود
دارد از همــان ابتدای قــرارداد ،بانک فقط ســود را
مشــخص بلکه د رصد آنها نیز تعییــن مینماید.
پاسخ این سؤال نیز این اســت که تضمین و وعده
سوداز سویعاملدر ابتدایقرارداددر یکصورت
اشکالنداردوآناینکهعاملیقینبهحصولسود
دارد .بــهعبارتدیگــر ممکن اســت عامــل ،راهی
را بــرای تجــارت خــود در پیــش بگیرد کــه میداند
ســودآوری آن قطعــی و تضمینــی اســت ،در ایــن
صورتتضمینسوداشکالیندارد.
تعیین درصد
ســؤال دیگری که در ایــن زمینه مطــرح میگردد
این اســت کــه در عقد مضاربــه شــرعی ،درصدی
وجود ندارد ،بلکه عامل و مالک به طور مطلق در
سود شــریک میشــوند و حال آن که آنچه امروزه

ن صورت است که در
در بانکها رایج اســت ،بدی 
هنگام عقد مضاربه ،درصد سود تعیین میگردد
مانند  20درصد.
در پاســخ بایــد گفت :اشــکالی نــدارد کــه مالک یا
عامــل از مقــداری از ســود حاصلشــده صرفنظر
نمایــد .مثــا فــرض کنیــم عامــل میدانــد کــه در
تجــارت خــود  25درصد ســود بــه دســت خواهد
آورد ،ولــی بــا یکدیگــر قــرار میگذارند کــه مالک یا
عامل  15درصد ســود تجــارت را دریافــت نماید و
طرفمقابلهممیپذیرد،در اینصورتاشکالی
مترتب نخواهد بود ،چرا که رفع ید از حق و ملک
جایز است.
شک در عمل
ســؤال دیگر در این زمینه این اســت کــه چنانچه
ی که به بانک مراجعه میکند برای
مالک (مشتر 
قرارداد مضاربه) شک کند ،در اینکه بانک در واقع
روی ســرمایه کار کــرده و ســود حاصلشــده براثر
تجارت اســت یــا اینکــه پــول در بانــک خوابیده و
فقط سود پول را به وی پرداخت میکنند ،در این
صورت وظیفه مالک چیست؟
این مسئله دارای دو صورت است:
الف :قرارداد منعقدشده با بانک اسالمی است،
یعنــی قــرارداد مضاربــه با بانکــی منعقدشــده که
مســئولین آن مســلمان هســتند ،در این صورت
مالــک (ســپردهگذار) میتوانــد کار مســلمان
(مســئوالن بانک) را حمل بر صحت کرده ،ســود
حاصلشده را حمل بر سودی نماید که از تجارت
ب ه دســتآمده اســت و تفحــص نیز الزم نیســت.
[قانــون حمل فعل مســلمان بــر صحــت از قواعد
مسلم فقهی است که در همه موارد اعم از عبادات
و معامالت کاربرد دارد]
ب :قرارداد منعقدشــده با بانک کفر است ،یعنی
قرارداد مضاربه با بانکی منعقدشده که مسئوالن
آن ،کافر هستند ،در این مورد مالک(سپردهگذار)
در صــورت شــک نمیتوانــد عمــل کافــر را حمــل
بــر صحــت نمــوده ســود حاصلشــده را حمــل بر
ســودی نماید که از تجارت ب ه دستآمده است،
ولــی در عینحــال اشــکالی وجــود نــدارد؛ چرا که
فقها میفرمایند گرفتن سود از کفار اشکال ندارد.
پرداخت سود قبل از عمل
سؤال دیگری که در این زمینه مطرح میشود این
است کهدرسرمایهگذاریهایموجوددرزمانما،به
صرفسرمایهگذاریوپساز گذشتیکماه،سود
مشخصشدهبهحسابمشتریواریزمیگرددواین
نشانگرآناست کهسودحاصلشدهسودپولاست
نهآنچهبا کار بررویسرمایهبهدستآمدهباشد.دو
پاسخدراینزمینهقابلارائهاست:اولاینکهممکن
استتجارتو کاری کهبررویسرمایهصورت گرفته
استاز نوع«زودبازده»باشد.
پاســخ دیگــر آن اســت کــه آنچــه واریــز میشــود
«علیالحساب» باشد و محاسبه دقیق نرخ سود
در زمانهای بعد صورت پذیرد.

معرفی موسیقی

قیدار

گرفتن از بانکها  -قسمت دوم

رضا امیرخانی با
چنان جزییات قصه
را روایت میکند که
گویی تجربه زیستن
با این انسانها
داشته است .رمان
قیدار برنده جایزه
بیست و یکمین
کتاب فصل گردید.

امام حسین علیهالسالم افزون بر اینکه در عمل
یکــرد ،اطمینــان بــه نفــس را در وجــود
ســعی م 
اشخاص زنده کند و حتی در یاری به محرومان و
مستضعفانبیشترازهمهبهحفظآبرو،حیثیتو
خدشهدارنشدنشخصیتآنانمیاندیشید،در
گفتارهایراهگشاوعزتبخشخودنیزبهاحیای
کرامتانسانیوعزتافراداهتمامخاصیداشت.
ســخن حکیمانــه آن امــام همــام کــه حا کــی از
عزتنفــس و روح تســلیمناپذیر آن حضــرت
در مقابــل ســتمگران و متجــاوزان بــه حقــوق
مســلمانان میباشــد ،گــواه روشــنی بــر گفتــار
ماســت .چنانکه میدانیم ،گروهی از مردم ،به

خاطر فرار از مرگ بــه انواع ذلتها تــن داده و به
دلیــل دو روز زندگــی زودگذر دنیا برای همیشــه
عــزت و کرامــت خویــش را فــدا میکننــد ،اما آن
حضرت در این مــورد میفرماینــد :ناپا ک فرزند
ناپــا ک ( ،عبیداهللبن زیــاد )مــرا در پذیرش یکی
از دو راه مجبــور کرده اســت؛ بین مــرگ با عزت و
زندگی با ذلت.
امــا هیهــات کــه مــا ذلــت و خــواری را بپذیریم،
خداوند و رســولش و مؤمنان و دامنهای پا ک
و غیرتمنــدان بــر مــا نمیپســندد کــه اطاعــت
فرومایــگان و پس ـتفطرتان را بــر مرگ بــا عزت و
شرافتمندانه ترجیح دهیم.

به قلــم و روایــت رضــا امیرخانی«/آدمی که
یک بار خطا کرده باشــد و پایــش لغزیده و بعد
هم پشــیمان شــده باشــد ،مطمئنتر است از
آدمی که پایش تا به حال نلغزیده است  ...این
حرف ســنگین اســت  ...خودم هم میدانم.
خطا نکرده ،تازه وقتی کــه خطا کرد و از کارتن
آ ک بنــد در آمد ،فلــزش معلــوم میشــود ،اما
فلــز خطــا کار روشــن اســت  ...مثــل ایــن کف
د ســت ،کــج و معــوج خطــش پیدا ســت .از
آدم بیخطــا میترســم .از آدم دوخطــا دوری
میکنم ،اما پای آدم تک خطا میایستم »...
جمــات بــاال بخشــی از کتــاب قیدار ،نوشــته
تحســینبرانگیز رضــا امیرخانــی اســت .رمان
زیبــای قیــدار از آن جنــس رمانهایــی اســت

که به محــض بازکردن کتــاب الاقل نصف
قصه را میخوانیم .رضا امیرخانی با قلمی
شــیوا در آخریــن رمــان خــود ،مردانگی و
جوانمــردی را بــه هیئــت پرســوناژهای
ناقــوارهای همچــون "قیصــر و فردیــن و
ل َ
مپنیســم و کاله مخملیهــا" درنیاورده؛
ُ
بلکه آنها را لوطی مســلکهایی معرفی
میکند که جایشان در روزگار ا کنون بسیار
خالی است .کسانی که بر آن سفرهای که
نان خوردهاند ،بد نسپردهاند و زیان کسی
به ســود خویش نکردهاند .رادمردانی که
"زورگر" بودهاند ،اما "زورگیر" خیر".لوطی"
بودهانــد ،امــا "الت" خیــر" .زورخان ـهای"
بودهاند ،اما َ
"لمپن" خیــر .رضا امیرخانی
با چنــان جزییاتــی قصه را روایــت میکند
کــه گویــی تجربــه زیســتهای بــا این انســانها
داشته است .رمان قیدار برنده جایزه بیست
و یکمین کتاب فصل گردید .این رمان توسط
انتشــارات افــق روانــه بــازار شــد و ماننــد دیگر
نوشــتههای امیرخانــی همچــون" مــن او"،
"ارمیــا" و "بــی وتــن" در زمــره پرفروشتریــن
رمانهــای ایرانی قــرار دارد .در پایان بخشــی
دیگر از این کتاب را با هم میخوانیم:
«من همیشه به تصمیم اول احترام میگذارم.
تصمیم اولی کــه به ذهنــت میرســد ،با همه
جان گرفته میشــود .تصمیــم دوم ،با عقل و
تصمیم ســوم با ترس  ...از تصمیــم اول که رد
شدی ،باقیاش مزهای ندارد»...
امور فرهنگی

« بهار ما گذشته شاید»...
گــروه "پا لــت" یکــی از
بهتر یــن گرو ههــای
موســیقی جوانپســند
عصــر ما ســت کــه بــا
تمها یــی نوســتالژیک
و بــا اشــعاری فولکلــور
در اتمســفر موســیقی
ایران روزگار میگذراند.
گــروه پالــت بــا ترکیبی از
گــروه موســیقی "دنــگ
شــو" ســابق 6 ،ســلیقه
متفاوت را میآفریند که
هر شنوندهای را به خود
جــذب خواهــد کــرد.
هرچند که برای ارزیابی
مقبولیت عام هنوز زود
اســت و نمیتوان آنها
را گــروه "پاپیــوالر" در
مفهوم عام آن دانست،
امــا هــر چــه هســت آن گــروه از مخاطبانی که
میخواهنــد ،بگوینــد مــا موســیقی "میــن
اســتریم پاپ" ایــران را گــوش نمیدهیــم ،که
البتــه جمعیــت کمــی هــم نیســتند ،پالــت را
پســندیدهاند و تا اینجــای کار پالــت ،گام اول
را موفــق برداشــته اســت .پالت بــرای نمایش
"روایت ناتمام یک فصــل معلق" به کارگردانی
هومــن ســیدی کــه در  ۱۳۹۱بــه روی صحنــه
رفــت ،آهنــگ ســاخت .ســپس آلبــوم "آقــای
بنفش" را در شهر کتاب مرکزی منتشر کرد که

با استقبال خوبی مواجه شد .چند ماه بعد در
پایان فیلم "ماهی و گربه" تران ـهای به نام "باد
ما را با خود خواهد برد" اجرا کردند و پس از آن
مشــغول کنســرت در ایران و تورهایی در اروپا
و آمریکا شــدند .آلبوم جدید این گروه" ،تمام
ناتمام" نام دارد که اســفندماه ســال گذشــته
منتشر شده و ترانه "نرو ،بمان" با شعر صدای
امید نعمتی از بهترین قطعات این آلبوم گروه
پالت است.
امور فرهنگی

خبر

برگزاری اردوی فرهنگی و زیارتی گروه های صالحین بسیج شرکت فوالد مبارکه
ه طورکلی
فقها ب 
فرمودهاند در یک
عقد شرعی مضاربه
الزم است مالک
و عامل در سود
شریک باشند

از ســوی پایــگاه بســیج اداره
مرکــزی فــوالد مبارکــه و بــه منظــور
تقویــت فعالیت هــا و ســاماندهی
گروههایصالحین،اردویفرهنگی
و زیارتــی در شــهر مقــدس قــم و
مسجدمقدسجمکرانبرگزار شد.
بــه گــزارش پایــگاه بســیج اداره مرکــزی شــرکت
فوالدمبارکــه ،در ایــن اردو  37نفــر از اعضــاء دو
گروه صالحین صرفه جویی و فناوری اطالعات
و اعضــای شــورای پایــگاه بســیج اداره مرکــزی ،
شرکتداشتند.
بنابر این گزارش شــرکت کننــدگان در ایــن اردو
حرکت خود را از کنار گلزار شهدای گمنام که در
شرکتفوالدمبارکهآرمیدهاند،شروعودر ادامه
مســیر به زیارت شــهدای گمنام شــهر دلیجان
مشــرف شــدند و ســرانجام با حضور در مســجد
مقدسجمکرانو کوهخضرنبیوهمچنینشهر
مقدس قم و زیارت حضرتمعصومه (س) بهره

کافیووافیرا از اینسفرمعنوی کسبنمودند.
شــایان ذکر اســت از دیگر برنامه های ایــن گروه

در این ســفر ،بازدید از نمایشــگاه فقه و زندگی و
نمایشگاهمهدویتوهمچنینبرگزاریجلسات

مرتبط بود که مورد اســتقبال برادران بســیجی
قرار گرفت.

