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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

شکستن رکورد ماهیانه تولید در 
 فوالد مبارکه نشانه خودباوری

 و تکیه بر توان داخلی است

یادداشت مدیر مسئول

بیش از سه دهه از راه اندازی کارخانه فوالد مبارکه می گذرد، شرکتی که کلنگ   
احداث آن در ماه های ابتدایی آغاز جنگ تحمیلی هشت ساله، در شرایطی بر 
زمین زده شد که همه نگاه ها به جبهه متمرکز بود و اولویت برنامه ریزی و بودجه 

کشور معطوف به پیروزی حق بر باطل در جبهه های جنگ  بود.
در آن زمان، جبهه ای در جنوب و غرب کشور برای مقابله با تهاجم و تهدید 
اسالمیت و جمهوریت نظام جمهوری اسالمی ایران تشکیل شده و جبهه های 
دیگری در اقصی نقاط ایران اسالمی برای پشتیبانی از رزمندگان اسالم در نبرد با 
دشمن، دفاع از موجودیت نظام، منافع ملی و حراست از حیثیت و اقتدار میهن 
و برنامه ریزی برای آینده صنعت و اقتصاد کشور شکل گرفته بود، جبهه ای که 
بخش مهمی از آن در مرکز ایران زمین، در استان اصفهان، در جوار  شهرستان 

مبارکه شکل گرفت و پایه ریزی شد.
نبرد و جنگ از صحنه تهاجم و تعرض نظامی به تهاجم اقتصادی و فرهنگی تغییر 
میدان داد و تحریم ها و فشارهای اقتصادی، به طور مضاعف و فزاینده ای افزایش 
یافت، با این وجود، تغییر آرایش دشمن و افزایش تهاجمات در ابعاد مختلف، تأثیری 
بر عزم، اراده، همت و تالش رزمندگان اسالم و فرزندان امام خمینی )ره( در پایداری 
و استقامت در مسیر تعالی اسالم و ایران اسالمی نداشت و با وجود اینکه خواست 
ابرقدرت ها و دشمنان اسالم، مردم و میهن اسالمی با بهره گیری از تمام توان و ظرفیت 
کثریت خاموش جهان بود، اما  مادی و روانی، به زانو درآوردن جبهه آزادی خواهان و ا

اراده الهی بر پایداری این نظام و توفیق آن در میادین اصلی این نبرد بود.
در این میان رزمندگانی در شرکت فوالد مبارکه، از زمان بمباران این جبهه صنعت 
تا زمان کنونی، با اراده و عزمی راسخ و استوار، همت خود را برای فائق آمدن بر همه 
مشکالت خارجی و داخلی، توسعه و پیشرفت ایران اسالمی و اقتدار و پایداری نظام 
اسالمی، توفیق در عرصه صنعت و اقتصاد، اشتغال زایی، خودکفایی و اقتصاد مقاومتی 
به کار بستند و این اراده و همت با برنامه ریزی و پشتکار، پس از گذشت سه دهه 
پرفرازونشیب به درستی به بار نشسته و مسیر خودباوری و اتکا به جوانان و رزمندگان 

این میهن، همچنان با قوت در راستای تعالی ایران اسالمی ادامه دارد.
مسیری که شرکت فوالد مبارکه در دو دهه اخیر در پیش گرفته، به اذعان کارشناسان 

اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، مسیری صحیح، اصولی و رو به پیشرفت در راستای 
برنامه توسعه ایران اسالمی، اسناد باالدستی توسعه در حوزه صنعت و اقتصاد و در 
راستای فرمایشات راهبر اصلی نظام اسالمی و رهبر معظم و فرزانه انقالب اسالمی 

بوده است.
اقتدار ملی و اشتغال آفرینی، نوآوری و شکوفایی، حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف 
و همت مضاعف و کار مضاعف عناوینی بود که رهبر فرزانه انقالب اسالمی بر سال های 
دهه هشتاد نهادند و جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 
حماسه سیاسی و اقتصادی، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، دولت 
و ملت، همدلی و هم زبانی، اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، تولید و اشتغال، حمایت 
از کاالی ایرانی، رونق تولید، جهش تولید، رونق تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، 
عناوین نام گذاری شده در سال های دهه اخیر توسط معظم له بوده که فی الواقع، 
تبلور همه این عناوین و اسامی، در این دو دهه در شرکت فوالد مبارکه تجلی یافته و با 

مصداق های مستند و روشن در این شرکت تحقق یافته است.
12 آبان ماه سال 1380، سالروز بازدید رهبر معظم انقالب اسالمی، آیت اهلل العظمی 
امام خامنه ای از شرکت فوالد مبارکه و یادآور اهمیت این شرکت در نگاه و منظر ملی 
و توجه ایشان از گذشته تا به امروز به حوزه اقتصاد و صنعت و رونق و شکوفایی ایران 
اسالمی است. شرکت فوالد مبارکه بر خود می بالد که تقدس و تعزز سالروز حضور رهبر 
دلسوز جهان اسالم در حالی گرامی داشته می شود که عملکرد این شرکت به اذعان 
همه دوستداران انقالب و نظام اسالمی، نمادی از ثمربخشی توصیه های معظم له و 
عملکرد قابل قبول سربازان این میهن در جبهه اقتصاد و صنعت است و سخن گزافی 
گر بگوییم که اهتمام، اراده، همت و سیاست گذاری برنامه ریزان، مدیران،  نیست ا
کارکنان و کارگران این شرکت در اجرای فرامین رهبر معظم انقالب اسالمی در حوزه 
اقتصاد و رونق اقتصادی، قابل دفاع و تکریم و توجه بوده و به جاست کارشناسان و 
برنامه ریزان، فوالد مبارکه را به عنوان الگوی مثال زدنی از شرکتی همراه و پیشرو در 
اجرای سیاست های کلی نظام، عمل به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی و در 
نهایت توسعه و تعالی نظام اسالمی مورد کنکاش، آموزش، تحصیل و مدل سازی 

قرار دهند.

فوالد مبارکه، نمونه عینی شرکتی موفق در عمل به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی
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 مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه
  در حاشیه نشست مشترک با

 متولیان مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق:

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
 در دیدار با مدیرعامل و معاونین

 شرکت فوالد مبارکه:

رکوردی وحدت آفرین در هفته وحدت؛

صنایع برای تولید برق 
کنند برنامه ریزی 

توسعه سرمایه های انسانی رکن اصلی تحقق توسعه
مدیرعامل فوالد مبارکه در کمیته مدیریت  این شرکت مطرح کرد:
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12 آبان گرامیداشت سالروز بازدید بابرکت حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی از مجتمع فوالد مبارکه در سال 1380

عکس نوشت

گر بخواهیم توسعه محور باشیم، توسعه سرمایه  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که ا
انسانی نخستین محور است، گفت: توسعه سرمایه انسانی شامل ابعاد فردی، جمعی و 
دانش کسب و کار است که برنامه ریزی برای توسعه آن در یک سازمان بسیار ضروری است.

به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در کمیته مدیریت شرکت فوالد 
مبارکه با بیان این که برنامه ریزی دقیق و همکاری باال در سطوح مختلف سازمانی در فوالد مبارکه قابل تقدیر 
است، اظهارکرد: وجود نگاه مشترک میان مدیران فوالد مبارکه نسبت به جایگاه این شرکت به عنوان یک صنعت 

مادر در کشور ضروری است.
وی در ادامه افزود: در یک مقطع زمانی در شرایط اقتصادی، شرایط جنگ، فوالد مبارکه و دیگر مجموعه های 
صنعتی، به عنوان یک سرمایه ملی بنا نهاده شدند که نقش خود را در همان مقطع و مقاطع بعدی به خوبی ایفا 
کردند، اما امروز در اوج تحریم ها و فشارهای اقتصادی از سوی دشمنان، باید به سمت اقتصاد بدون نفت برویم که 
یکی از منویات رهبر معظم انقالب، هدف گذاری های کالن کشور و سیاست های کلی نظام جمهوری اسالمی است.

فوالد مبارکه طالیه دار تحقق اقتصاد بدون نفت در کشور
کید بر ضرورت تحقق اقتصاد بدون نفت خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه به خوبی  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ

می تواند نقش خود را در پیشبرد سیاست اقتصاد بدون نفت در کشور به نمایش بگذارد. 
وی با مطرح کردن این پرسش که برای تحقق اقتصاد بدون نفت چه صنعتی صالحیت بیشتری نسبت به فوالد 
مبارکه دارد، اذعان داشت: شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق اقتصاد بدون نفت، براساس چشم انداز 10 سال 
آینده باید همانند شرکت های بزرگ و تأثیرگذار جهانی نظیر شرکت های تویوتا و سونی در ژاپن و پوسکو، ال جی و 

سامسونگ در کره جنوبی نقش موتور محرک اقتصاد ملی را ایفا نماید.
وی افزود:  برای تبدیل شدن به سازمانی جهان تراز، نیازمند ایفای نقش در اقتصاد جهانی هستیم و دیگر متکی 
بودن به منابع اولیه داخلی جوابگو نخواهد بود و باید در تأمین مواد و تولید با دیگر کشورهای جهان ارتباط برقرار 
کنیم؛ در تولید و عرضه محصوالت باید به افق های دیگری بنگریم و به پتانسیل بازارهای بین المللی توجه بیشتری 

داشته باشیم.
فوالد مبارکه از این پس توسعه محور خواهد بود

وی با بیان این که جایگاه ما فراتر از یک شرکت و یک کارخانه فوالدی است، عنوان داشت: از این پس شرکت فوالد 
مبارکه توسعه محور خواهد بود و این نگاه از این پس باید به فوالد مبارکه وجود داشته باشد؛ حیات و بقای یک بنگاه 
که سرعت  گر مبنای ما سرعت در توسعه نباشد، از دیگر رقبا باز می مانیم، چرا اقتصادی به توسعه آن وابسته است و ا

رشد تکنولوژی در دنیا با دهه های قبل بسیار متفاوت است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که محور فعالیت های فوالد مبارکه از این پس، توسعه مداوم کّمی، کیفی 
گر توسعه کّمی نداشته باشیم و سهم خود در بازارها را حفظ نکنیم، قدرت  و متوازن خواهد بود، تصریح کرد: ا
اثرگذاری بر سیاست ها را نخواهیم داشت، اما این امر باید در کنار تولید محصوالت کیفی دنبال شود، زیرا وجه تمایز 
فوالد مبارکه با رقبا در توانمندی در تولید این محصوالت است و این توانمندی متکی به دانش و تجربه همکاران 

در فوالد مبارکه است.

رمز بقا و پایداری فوالد مبارکه؛ توازن در زنجیره اصلی فوالد
گر در این زنجیره  وی در ادامه با اشاره به این که رمز بقا و پایداری ما توازن در زنجیره اصلی فوالد است، ابراز داشت: ا
توازن ایجاد نکنیم و ناپایداری های موجود را سریعا اصالح نکنیم، نمی توانیم بهره وری باالیی داشته باشیم و 

کثر استفاده را از سرمایه گذاری ها بکنیم. حدا
گر می خواهیم چشم اندازی در تراز جهانی داشته باشیم، باید تراز سرمایه های انسانی مان را  کید کرد: ا طیب نیا تأ
به تراز جهانی برسانیم؛ باید شرایطی فراهم کنیم که فعالیت در صنعت فوالد آن قدر جذاب باشد که نخبگان آرزوی 

فعالیت در آن را داشته باشند.
گر بخواهیم توسعه محور باشیم، توسعه سرمایه انسانی نخستین محور توسعه است، عنوان  وی با بیان این که ا
داشت: توسعه سرمایه انسانی شامل ابعاد فردی، جمعی و دانش کسب و کار است که برنامه ریزی برای توسعه آن 
گر می خواهیم سازمانی جهان تراز باشیم، باید اخالق محوری را مبنای کار  در یک سازمان بسیار ضروری است؛ ا

خود قرار دهیم؛ کاری که در تمام دنیا در حال اجرا شدن است.
ضرورت ترویج جانشین پروری و شایسته ساالری در فوالد مبارکه

کید بر ضرورت ترویج تفکر توسعه ای در راستای توسعه سرمایه های انسانی در این شرکت  مدیرعامل فوالد مبارکه با تأ
اضافه کرد: باید بسترسازی برای ایجاد شبکه های نوآوری و استفاده از نبوغ کارمندان، بهینه سازی ساختارها و 
فرایندها، چابک سازی و یکپارچه سازی جهت افزایش بهره وری در فوالد مبارکه محقق شود و همه مدیران در این 

شرکت باید به شایسته ساالری و جانشین پروری التزام داشته باشند.
وی با بیان این که توسعه های زیرسقفی توسعه هایی هستند که متضمن افزایش تولید و بهره وری باشند، بیان 
داشت: فوالد مبارکه علی رغم رکورد زنی در تولید و تداوم آن، باید به دنبال توسعه های زیرسقفی باشد و در همین 
راستا طرح تحول دیجیتال باید بتواند خطاهای انسانی و سیستمی را به حداقل رسانیده و ضایعات تولید را کاهش 
دهد؛ توسعه ها در باالدست )زنجیره تأمین، از حمل و نقل و منابع تا حوزه معادن( و در پایین دست )در نوع ارائه 

خدمات به مشتریان( فوالد مبارکه باید با قوت و سرعت جلو برود تا وجه تمایز این شرکت با دیگر شرکت ها باشد.
مدیران فوالد مبارکه باید الگوی کامل تالش جهادی باشند

کید بر ضرورت فراهم سازی محیطی بانشاط، کارمحور و به دور از حاشیه در شرکت فوالد مبارکه عنوان  طیب نیا با تأ
کرد: برای از بین بردن حواشی در هر سازمان باید سالم کار کرد و برای رسیدن به اهداف، اتکا به خداوند، متعهد بودن 
که همه ما کارگزاران نظام هستیم  به اصول ارزشی و پایبندی به نظام جمهوری اسالمی الزم و ضروری است، چرا
و باید بدانیم نقش هریک از ما تا چه اندازه اهمیت دارد، مدیران فوالد مبارکه باید الگوی کامل سالمت، صداقت، 
وفاداری، کار و تالش جهادی باشند؛ کارمندان فوالد مبارکه فقط باید به فکر کار کردن باشند و کار کردن در این 

مجموعه را به عنوان کار کردن در یک جایگاه مقدس بدانند.
وی در پایان یادآور شد: باید بستری فراهم شود تا بتوانیم راجع به چالش ها، موانع تولید و موانع توسعه 
تصمیم گیری های بهتری داشته باشیم تا گام های بلندی در راستای اعتالی فوالد و نظام جمهوری اسالمی 
برداریم و فوالد مبارکه را به نقطه ای جهان تراز برسانیم به گونه ای که با شنیدن عنوان MSC در هرکجای دنیا، این 

مجموعه بزرگ صنعتی شناخته شده باشد.

 باید بسترسازی برای ایجاد شبکه های 
کارمندان،  نوآوری و استفاده از نبوغ 
فرایندها،  و  ساختارها  بهینه سازی 
جهت  یکپارچه سازی  و  چابک سازی 
افزایش بهره وری در فوالد مبارکه محقق 
شود و همه مدیران در این شرکت باید به 
شایسته ساالری و جانشین پروری التزام 

داشته باشند
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صادرات آهن اسفنجی متوقف شود
با توجه به محدودیت منابع انرژی ازجمله گاز، زمستانی سخت در انتظار فوالدسازان کشور است و باید صادرات آهن اسفنجی متوقف شود.

ایجاد فن بازار تخصصی معدن نیازمند برنامه مشخص است
کز نوآوری شتابدهی نیازمند آینده پژوهی و برنامه جامع برای  ورود شرکت های سرمایه گذاری است. مدیر مرکز نوآوری معادن و صنایع معدنی: راه اندازی مرا

در خجسته سـالروز والدت باسعادت پیامبر رحمت 
حضـرت محمـد مصطفـی )صـل  اهلل علیـه و آلـه( و حضـرت 
امـام جعفـر صـادق )علیه السـالم(، رهبـر معظـم انقـالب 
اسـالمی در دیـدار جمعـی از مسـئوالن نظـام و مهمانـان 
شرکت کننده در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی، دو 
وظیفه مهم برای امت اسالمی را »تبیین و ترویج جامعیت 
اسـالم در همـه شـئون زندگـی بشـر« و »تقویـت اتحـاد 
کردنـد: وحـدت  مسـلمانان« خواندنـد و خاطرنشـان 
اسالمی یک امر اصولی و فریضه قرآنی است و تحقق هدف 
واالی ایجاد تمدن نوین اسالمی بدون اتحاد شیعه و سنی 

ممکن نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تبریک این دو میالد مسعود به 
ملت ایران و به همه امت اسالمی و آزادگان جهان، والدت 
حضرت ختمی مرتبت را حادثه ای بسیار عظیم و سرآغاز 
دوره ای جدید از تفضالت الهی در زندگی بشر خواندند و 
افزودند: خداوند با ابالغ برنامه کامل سعادت بشر به پیامبر، او 
را مأمور به اجرا و مطالبه این برنامه از پیروان خود کرد؛ بنابراین 
مؤمنین در هر دوره ای از زمان باید وظایف خود را بشناسند و 

به آن عمل کنند.
ایشان، »ادای حق جامعیت اسالم« و »اتحاد مسلمین« 
را دو مورد از مهم ترین وظایف امروز امت اسالمی دانستند 
و در تبیین مورد اول گفتند: قدرت های سیاسی و مادی از 
گذشته اصرار دارند که اسالم را نه یک دین جامع و دارای برنامه 
برای همه شئون زندگی بشر، بلکه منحصر در عمل فردی و 
عقیده قلبی معرفی، و با تئوریزه کردن آن از زبان نویسندگان 
و روشنفکران، این گونه القا کنند که اسالم در مسائل مهمی 
مانند »تمدن سازی و مدیریت جامعه«، »اقتصاد و تقسیم 
قدرت و ثروت«، »جنگ و صلح«، »سیاست داخلی و خارجی«، 
»اقامه عدل و مقابله با ظلم و اشرار« نه مرجع فکری است و نه 

راهنمای عملی.
کید بر اینکه متون اسالمی صریحا چنین  رهبر انقالب با تأ
برداشتی از اسالم را نفی می کند، ادای حق اسالم را در گرو تبیین 
و ترویج این واقعیت مهم برشمردند و افزودند: عرصه فعالیت و 
دخالت اسالم، همه گستره و شئون زندگی بشر از اعماق قلب 
و مسائل عبادی تا مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، 
امنیتی و بین المللی است و کسی که این معنا را انکار کند، قطعا 

به بینات و آیات متعدد قرآن کریم توجه نکرده است.
کید اسالم به مسائل اجتماعی  حضرت آیت اهلل خامنه ای تأ
و وظیفه مهم تمدن سازی را نشان دهنده اهتمام آن به 
کمیت دانستند و گفتند: مطالبه نظم اجتماعی در اسالم  حا
کمیت و تعیین امام ممکن نیست و  بدون توجه به مسئله حا
در قرآن نیز از پیامبران به عنوان امام یعنی رهبران و فرماندهان 

جامعه یاد شده است.
ایشان تبیین جامعیت اسالم در همه شئون را وظیفه علما، 
روشنفکران، محققان و استادان جهان اسالم خواندند 
و افزودند: البته جمهوری اسالمی در این زمینه وظیفه 
سنگین تری برعهده دارد و مسئوالن کشور به ویژه مسئوالن 

فرهنگی باید به وظیفه خود عمل کنند.
کید بر مسئله  رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان با تأ
مهم »اتحاد مسلمین«، از چند چهره پرتالش در عرصه 
اتحاد اسالمی همچون مرحوم آقای تسخیری، مرحوم 
آقای واعظ زاده، شهید شیخ محمد رمضان البوطی، شهید 
سیدمحمد باقر حکیم، مرحوم شیخ احمد الزین و مرحوم شیخ 

سعید شعبان تجلیل کردند.
ایشان اتحاد مسلمانان را فریضه ای قطعی و دستور قرآنی 
خواندند و افزودند: وحدت اسالمی یک امر اصولی است نه امر 
کتیکی و مخصوِص شرایط خاص، و این هم افزایی موجب  تا
قوی شدن مسلمانان می شود تا در ارتباطات با کشورهای غیر 

اسالمی نیز با دست ُپر وارد تعامل شوند.
کیدهای مکرر بر مسئله  حضرت آیت اهلل خامنه ای، علت تأ
وحدت را فاصله زیاد بین مذاهب و تالش های جدی دشمنان 
برای افزایش فاصله ها خواندند و گفتند: امروز کلمه شیعه و 
سنی در ادبیات سیاسی آمریکایی ها هم وارد شده درحالی که 

آن ها با اصل اسالم مخالف و دشمن هستند.
رهبر انقالب با اشاره به تالش های آمریکا و عوامل دست آموز آن 
برای ایجاد فتنه در هر جای دنیای اسالمی، خاطرنشان کردند: 
انفجارهای تأسف بار و گریه آور اخیر در مساجد افغانستان علیه 
مردم مسلمان و نمازگزار ازجمله همین حوادث است که به 
دست داعش انجام شد و آمریکایی ها صراحتا بیان کرده بودند 

ما داعش را ایجاد کردیم.

درمحضر والیت
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 تحقق هدف واالی ایجاد 

تمدن نوین اسالمی ، بدون اتحاد 

شیعه و سنی ممکن نیست

رهبر انقالب در دیدار جمعی از مسئوالن نظام و مهمانان 
شرکت کننده در کنفرانس وحدت اسالمی:

مدیرعامل فوالد مبارکه در کمیته مدیریت این شرکت مطرح کرد:

توسعه سرمایه های انسانی، رکن اصلی تحقق توسعه

کید بر ضرورت توجه مدیران به  نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با تأ
اهداف کالن گفت: صنایع می توانند خود تولیدکننده برق موردنیاز خود و یا حتی مازاد بر 

آن باشند و باید برای این موضوع برنامه ریزی شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، هم زمان با میالد نبی مکرم اسالم، حضرت محمد مصطفی 
)صلی اهلل علیه وآله( و هفته وحدت، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به همراه معاونین خود به دیدار آیت اهلل 

سید یوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان رفتند.
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان نیز در این دیدار ضمن 
کید  کرم )صلی اهلل علیه وآله(، والدت حضرت امام صادق )علیه السالم( و هفته وحدت، با تأ تبریک میالد پیامبر ا
بر ضرورت توجه مدیران به اهداف کالن اظهار کرد: توصیه من به تیم مدیریتی فوالد مبارکه این است که در 
اتخاذ تصمیمات خود از نظرات کارشناسی همه افراد بهره ببرند و از تجارب و دانش افراد مختلف استفاده شود.
کنون توسط  امام جمعه اصفهان با اشاره به اقدامات گسترده ای که پس از پیروزی انقالب اسالمی تا
خدمت گزاران به نظام جمهوری اسالمی در کشور صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی در 
کنون همواره دشمن  حوزه تسلیحات نظامی به خودکفایی رسیده، به گونه ای که از زمان جنگ تحمیلی تا
از ما وحشت داشته است. در دوران دفاع مقدس وحشتشان از این بود که ما از کشوری اسلحه بخریم و حاال 
از این وحشت دارند که ما اسلحه ها و موشک هایمان را به دیگر کشورها بدهیم؛ آمریکا از موشک های ایران 

می ترسد و این امر نشان دهنده سربلندی و عظمت ایران اسالمی است.
وی با بیان اینکه صنایع می توانند خود تولیدکننده برق موردنیاز خود و یا حتی مازاد بر آن باشند و باید برای این 
موضوع برنامه ریزی شود، اذعان داشت: پیش بینی برای تأمین برق موردنیاز صنعت فوالد و ذوب آهن و محل 

استقرار این دو صنعت باید از مدت ها قبل صورت می گرفته است تا در خصوص انرژی چالش ایجاد نشود.
احداث نیروگاه 1۵00 مگاواتی برق توسط فوالد مبارکه

کید بر ضرورت توجه به نگاه کالن و توسعه محور  دکتر محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
در فوالد مبارکه، از امام جمعه اصفهان خواست تا چنین نگاه هایی در مدیریت کالن مورد حمایت قرار گیرد 
تا مدیران بتوانند با آزادی عمل بیشتری بر مسائل اصلی و مأموریت های خود تمرکز داشته باشند و حواشی 

مختلف مانع پیشبرد اهداف کالن نگردد؛ شرکت فوالد مبارکه نه تنها پاسخگوی سهام داران خود است، بلکه 
خود را به سایر ذی نفعان خود که همان کارکنان، مردم منطقه، استان و کشور هستند نیز پاسخگو می داند و 
که معتقدیم  این پاسخگویی را در چهارچوب عمل به مسئولیت های اجتماعی خود به انجام می رساند، چرا

کز مختلف است. عمل به مسئولیت های اجتماعی فراتر از مساعدت های مالی و خدماتی به مرا
کید بر ضرورت نگاه کالن و کارشناسی شده در مدیریت افزود:  بخشی نگری و نگاه سیاسی در مدیریت  وی با تأ
آسیب زاست و فقدان رویکرد مدیریتی با نگاه جامع، تبعات جبران ناپذیری برای بخش های مختلف ازجمله 
صنعت کشور در پی داشته؛ به طوری که طرح های غیرکارشناسی قبلی در حال حاضر گریبان گیر برخی از 
بخش ها شده است؛ حوزه معدن یکی از ظرفیت های بزرگ کشور برای سرمایه گذاری است که در بسیاری از 

بخش های زیرمجموعه آن نیز برای پیشبرد پروژه ها، از دانش و تکنولوژی روز دنیا بهره مندیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از احداث نیروگاه 1۵00 مگاواتی برق در اصفهان از سوی این شرکت خبر 
داد و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های منطقه ای دسترسی به ۵00 مگاوات برق از مقدار فوق به صورت 

خورشیدی در دست بررسی است.
وی در پایان گفت: در شرایط دشوار اقتصادی کشور که شبیه به جنگ نابرابر تحمیلی است، پیروزی ما مستلزم 
رویکرد مدیریت جهادی و روحیه تحول گرایانه است، همان طور که در آن دوران بسیاری از فرماندهان جنگ 

توانستند با این شیوه بر محدودیت ها غلبه کنند.

 در شرایط دشوار اقتصادی کشور که شبیه به 
جنگ نابرابر تحمیلی است، پیروزی ما مستلزم 
رویکرد مدیریت جهادی و روحیه تحول گرایانه 
که در آن دوران بسیاری  است، همان طور 
از فرماندهان جنگ توانستند با این شیوه بر 

محدودیت ها غلبه کنند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیرعامل و معاونین شرکت فوالد مبارکه:

کنند یزی  تولید برق برنامه ر صنایع برای 
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رشد 7.1 درصدی تولیدات فوالد خراسان
آمار تولید از سوی شرکت فوالد خراسان از ابتدای امسال تا پایان مهرماه، رشد 7.1 درصدی را نشان می دهد.

دومین کنفرانس فوالدسازی و ریخته گری مداوم برگزار خواهد شد
دومین کنفرانس فوالدسازی و ریخته گری را با حضور متخصصان و صاحبان صنایع در اسفندماه سال جاری در شهر بندرعباس برگزار می شود.

 خـبــــــــــــــــــر      
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25.5

رشد وزنی صادرات فوالد شرکت های بزرگ به 
مرز ۵0درصد رسید

مجموع وزنی صادرات شرکت های بزرگ فوالدی در نیمه 
نخست امسال با متوسط رشد نزدیک به ۵0درصدی 
همراه شد. طی این مدت 3.8 میلیون تن فوالد به 

بازارهای هدف صادر شد.
گزارش روابط عمومی ایمیدرو، به رغم قطعی برق و  به 
کاهش تولید در برخی از ماه ها، شرکت های بزرگ فوالدی در 
شش ماه ابتدای سال 1۴00 افزون بر 3.8 میلیون تن فوالد 
صادر کردند که این رقم ۴8درصد بیش از عملکرد مدت 

مشابه سال ۹۹ بوده است.
در مدت مورد بررسی شرکت فوالدمبارکه افزایش 118 
درصدی در صادرات را رقم زد. شرکت فوالد خوزستان نیز 
توانست رشد صادرات را تجربه کند؛ به طوری که این شرکت 
3۴درصد افزایش صادرات نسبت به مدت سال گذشته را 

به ثبت رساند.
در  اصفهان  ذوب آهن  شرکت  صادرات  دیگر  سوی  از 
شش ماهه ابتدای سال جاری 32 درصد رشد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین شرکت های 
فوالد آلیاژی با 2۶درصد، فوالد خراسان با 1۶۴درصد، کاوه 
جنوب با 2۷درصد، فوالد بناب با 2۵درصد و فوالد کویر با 

3۹درصد افزایش عملکرد صادرات همراه شدند.

افزایش 23 درصدی تولید شمش آلومینیوم

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی 6 ماه نخست 
سال 1400، حدود 23 درصد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران، ۴ شرکت تولیدکننده آلومینیوم 
در شش ماه امسال افزون بر، 2۶0 هزار و ۶۷۹ تن شمش 
تولیدکردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 211 

هزار و ۷۷۹ تن بود.
از این میزان، شرکت های »ایرالکو« ۹0 هزار و ۶۴۴ تن، 
»سالکو« ۷۷ هزار و 801 تن، »المهدی« ۷3 هزار و ۴۹3 تن و 

»آلومینای ایران« 18 هزار و ۷۴1 تن تولید کردند.
تولید 116 هزار تن پودر آلومینا

شرکت آلومینای ایران طی ۶ ماهه امسال، 11۶ هزار و 1۹2 
تن پودر آلومینا تولید کرد. میزان تولید مدت مشابه سال 
۹۹، حدود 121 هزار و ۶۹1 تن بود که ۵ درصد کاهش یافت.

آهن  کنسانتره  تولید  3.6  درصدی  افزایش 
شرکت های بزرگ 

میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ طی نیمه 
نخست سال 1400، حدود 3.6 درصد افزایش یافت و به 

بیش از 2۵.۵ میلیون تن رسید.
10 شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای 
فروردین تا پایان شهریور 1۴00، حدود 2۵ میلیون و ۵1۷ هزار 
و 3۷8 تن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۹۹، 

حدود 2۴ میلیون و ۶21 هزار و ۶۹0 تن بود.
طی شش ماهه نخست امسال، شرکت های بزرگ 8 میلیون 
و 1۹1 هزار و ۷۵۹ تن کنسانتره به شرکت ها ارسال کردند که در 
مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۹۹ )8 میلیون و 8۹۹ هزار و 

۹83 تن(، حدود 8 درصد کاهش نشان می دهد.
میزان تولید کنسانتره آهن در ماه شهریور، ۴ میلیون و 322 
که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۹   هزار و 88 تن بود 
)۴ میلیون و 2۴8 هزار و 3۷2 تن(، حدود 2 درصد افزایش یافت.

عدد خبر

درصد

درصد 

میلیون تن

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه در سال »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« توانست با عبور از مرز تولید وزنی ماهیانه ۷12 هزار تن فوالد، بار دیگر 

خودباوری و تکیه بر توان داخلی را به منصه ظهور برساند.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به این دستاورد مهم 
اظهار کرد: آخرین رکورد تولید ماهیانه شرکت فوالد مبارکه در فروردین ماه سال جاری بود که از مرز ۷00 هزار 

تن گذشت.
وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته علی رغم این که ماه های نیمه دوم سال 30 روزه هستند و یک روز 
کمتر از ماه های نیمه اول سال دارند، در مهرماه امسال باافتخار توانستیم رکورد تولید را به بیش از ۷12 هزار 

تن در ماه برسانیم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: محدودیت های انرژی در زمستان نیز پیش بینی می شوند، 

کثر  اما تالشگران شرکت فوالد مبارکه تمام توان خود را برای رسیدن به برنامه تولید به کار گرفته تا بتوانند حدا
تولید را برای تأمین نیاز صنایع پایین دست، تنظیم بازار و جلوگیری از محدودیت در دیگر واحدهای صنعتی 

محقق سازند.
وجود  علی رغم  داشت:  اذعان  جاری  سال  مهرماه  در  رکوردزنی ها  تعدد  به  اشاره  با  وی 
محدودیت های انرژی در سال جاری، تالشگران گروه فوالد مبارکه عالوه بر تولید گریدهای جدیدی 
از محصوالت توانستند با تکیه بر خودباوری، رکورد روزانه 1۴۷ ذوب را در ۵ مهرماه و رکورد روزانه 
1۵0 ذوب را در 2۹ مهرماه به صورت پیاپی ثبت کنند و در همین ایام محصول جدید APIX70 را  که 
مخصوص خطوط انتقال نفت و گاز است در مجتمع فوالد سبای فوالد مبارکه تولید نمایند که این 
رکوردها گامی بلند در جهت تحقق شعار جهش تولید و شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 

به شمار می رود.

ح های نوآورانه و خالق فرهنگی خبر داد و گفت: هدف ما از ایجاد  مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه از استقبال این شرکت از طر
ارتباط با مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق، حمایت از حرکت ها و ایده های نو در عرصه فرهنگی است.

به گزارش خبرنگار فوالد، هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، با اشاره به نشست مشترک با متولیان مرکز ملی 
نوآوری و خالقیت اشراق اظهار کرد: هدف شرکت فوالد مبارکه از ایجاد ارتباط با مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق، حمایت از حرکت ها و ایده های نو در 

عرصه فرهنگی است.
وی افزود: درصورتی که طرح های فرهنگی ارائه شده از سوی این مرکز به شرکت فوالد مبارکه قابلیت اجرایی داشته باشند، قطعا از آن ها استقبال خواهیم 
که جهت ارائه  که یکی از برنامه های  اولویت دار شرکت فوالد مبارکه اجرای فعالیت های فرهنگی برای کارکنان و خانواده های آنان است، چرا کرد؛ چرا
خدمات فرهنگی تأثیرگذار باید از ظرفیت های جدید فرهنگی و نوآوری ها در این عرصه استفاده کرد. در راستای اجرای برنامه های فرهنگی برای کارکنان 

فوالد مبارکه و خانواده های آنان، به دنبال ایده های نو و همکاری با مؤسسات و شرکت های فرهنگی هستیم.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه ازنظر مسائل فرهنگی و اخالقی همواره پیشتاز بوده و امروز الگویی برای همه 
صنایع است. فوالد مبارکه نه تنها یک کارخانه، بلکه جزو افتخارات نظام و قله ای از صنعت است که به دست جوانان الیق، انقالبی و خوش فکر ایرانی، 
با شتاب زیادی صدها برابر نسبت به نقطه آغازین فعالیت خود رشد کرده و نوآوری را در همه اقدامات خود اعمال کرده است. امیدواریم این مجموعه 

در عرصه های فرهنگی و اجتماعی نیز قله هایی را ایجاد کند.
خدمت و محصول فناورانه فرهنگی، سهم زیادی در تولید و استقرار سبک زندگی دارند

وی اذعان داشت: حضور مدیران مؤسسات و شرکت های زیرمجموعه مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق  در  شرکت فوالد مبارکه، فتح بابی برای همکاری 
که محوریت این دیدار فعالیت های فرهنگی با نگاهی نوین است. مفید و ارزشمند با این صنعت خواهد بود؛ چرا

کید کرد: خدمت و محصول  نباتی نژاد با بیان این که امروزه مصرف فرهنگی یکی از مهم ترین مؤلفه ها و عوامل پیدایش سبک زندگی به شمار می رود، تأ
دو ترجمان نوین از ارزش های فرهنگی هستند که بر محمل تکنولوژی و فناوری های روزآمد و توسعه یافته، مأموریت بسط و گسترش مفاهیم و معارف 

فرهنگی و دینی را در جامعه بر عهده دارند که خدمت و محصول فناورانه فرهنگی، سهم زیادی در تولید و استقرار سبک زندگی دارند.
توسعه ارزش های فرهنگی و دینی با ارائه محصوالت فرهنگی

حجت االسالم محمد قطبی، رئیس مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق درخصوص تعامل این مرکز با فوالد مبارکه تصریح کرد: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه 
علمیه قم در مسیر توسعه فعالیت های فرهنگی و تبلیغی و به منظور شناسایی، حمایت و شبکه سازی خالقیت ها و نوآوری های فرهنگی، مبادرت به 

تأسیس مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق نموده است.
وی عنوان داشت: در این مرکز، ایده های خالق و نوآورانه که قابلیت ترویج ارزش های فرهنگی به صورت تاب آور را داشته باشد پذیرش می گردد و از طریق 
حمایت های آموزشی، مشاوره ای، امکاناتی و مادی سعی می شود شرایطی فراهم آید که ایده های پذیرش شده به بلوغ برسد و بتواند در قامت خدمت 

یا محصول فرهنگی در گستره  جامعه  اسالمی زمینه ساز نشر و توسعه ارزش های فرهنگی و دینی گردد.

ارائه طرح های فرهنگی 12 مؤسسه مرکز ملی نوآوری و خالقیت به فوالد مبارکه
رئیس مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق بیان داشت: 12 مؤسسه زیرمجموعه مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق از شهرهای اصفهان و قم طرح های 
خود را با دو محوریت اسناد باالدستی، تنظیم سیاست ها و راهبردها و همچنین عملیاتی سازی فرهنگی در سازمان ها و پیوست فرهنگی و پروژه های 

ضروری موردنیاز خانواده های یک مجموعه صنعتی به فوالد مبارکه ارائه داده اند.
وی اضافه کرد: حدود ۵0 شرکت و مؤسسه زیرمجموعه مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق مستقیما در یک شبکه هم افزایی در کشور فعالیت دارند و 
حدود 2۵0 شرکت در منظومه این جنس فعالیت با یکدیگر در سطح کشور کار می کنند که می توان با یک شبکه ملی، فناوران فرهنگی را با شرکت فوالد 

مبارکه مرتبط کرد.
کوگیم، دبستانی ها، چشمه طراوت، نامیرا، بهترین فردا،  گفتنی است در این نشست تخصصی، مؤسسات و شرکت های آرمان فرهنگ، اوِجمان، ِلرنو، آ

اتم، آنام، مدرسه موفقیت، صبح سپید و حجره مجازی به ارائه طرح های خود برای همکاری با شرکت فوالد مبارکه پرداختند.

 در شرایط دشوار اقتصادی کشور که شبیه به 
جنگ نابرابر تحمیلی است، پیروزی ما مستلزم 
رویکرد مدیریت جهادی و روحیه تحول گرایانه 
که در آن دوران بسیاری  است، همان طور 
از فرماندهان جنگ توانستند با این شیوه بر 

محدودیت ها غلبه کنند

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در حاشیه نشست مشترک با متولیان مرکز ملی نوآوری و خالقیت اشراق:

فوالد مبارکه از ایده های نوآورانه و خالق فرهنگی استقبال می کند

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

شکستن رکورد ماهیانه تولید در فوالد مبارکه نشانه خودباوری و 
تکیه بر توان داخلی است

فوالد مبارکه گره کور ورزشگاه نقش جهان را گشود
رئیس امور ورزش شرکت فوالد مبارکه:

گفت:  مبارکه  فوالد  شرکت  ورزش  امور  رئیس 
فوالد مبارکه در راستای مسئولیت های اجتماعی 
خود، عملیات اجرایی پروژه ساخت ورزشگاه 
نقش جهان، بزرگ ترین ورزشگاه فوتبال پس از انقالب را در اختیار 
گرفت و به کمک تجربه مهندسی خوب خود و ارتباط مناسب با 
وزارت ورزش و جوانان، این ورزشگاه را تکمیل و گره کور آن را باز کرد.

مجتبی لطفی به مناسبت سالروز افتتاح ورزشگاه نقش جهان در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد اظهار کرد: استاندار سابق اصفهان دو مطالبه اصلی مردم 
اصفهان را »آب زاینده رود« و »تیم فوالد مبارکه سپاهان« می دانست. 
به عالوه الزم بود باشگاه حرفه ای فوالد مبارکه سپاهان با بیش از ۹3 
تیم ورزشی ازجمله تیم فوتبال، اسطوره های ورزشی و هواداران بسیار، 

همانند سایر باشگاه ها ورزشگاه مناسب و درخوری داشته باشد.
وی افزود: در همین راستا فوالد مبارکه به منظور تعهد به مسئولیت های 
اجتماعی خود، عملیات اجرایی پروژه ساخت ورزشگاه نقش جهان، 
بزرگ ترین ورزشگاه فوتبال پس از انقالب را که کلنگ ابتدایی آن در سال 
13۶8 به زمین خورده بود در اختیار گرفت و به کمک تجربه مهندسی 
خوب خود و ارتباط مناسب با وزارت ورزش و جوانان، این ورزشگاه را 
تکمیل کرد و سپس در قالب یک قرارداد ۴۵ ساله امتیاز بهره برداری از این 
ورزشگاه را به خود اختصاص داد. به عالوه ساخت این ورزشگاه توسط 
شرکت فوالد مبارکه از بسیاری از حوادث ناشی از عبور و مرور هواداران 
در مسیر نیز جلوگیری کرد. در حال حاضر هم عملیات استانداردسازی 
ورزشگاه نقش جهان بر اساس ضوابط بین المللی توسط این شرکت در 

حال انجام است.

باشگاه  فوالد مبارکه سپاهان به دنبال توسعه ورزشگاه 
نقش جهان

گرچه طرح های  رئیس امور ورزش شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: ا
توسـعه ای بسـیاری در حـوزه ورزش وجـود دارد، امـا ایـن طرح هـا بایـد 
بررسـی و بـر اسـاس اولویت هـای موجـود اجرایـی شـود؛ بااین حـال 
یکـی از مهم تریـن طرح هـای توسـعه ای باشـگاه فـوالد مبارکه سـپاهان 
کـن ورزشـی بـرای تیم هـای  تأسـیس کمـپ ورزشـی، زمیـن چمـن و اما
مختلف باشـگاه در زمیـن 13 هکتـاری این باشـگاه در نزدیکی ورزشـگاه 

نقش جهـان اسـت کـه باشـگاه احـداث آن را بـا جدیـت دنبـال می کنـد.
لطفی خاطرنشان کرد: حمایت از ورزش استان در راستای حمایت از 
سالمت جامعه است. با دیدگاه مثبت مدیرعامل جدید فوالد مبارکه 
درخصوص ورزش و سالمتی، امیدواریم اتفاقات مثبتی در این حوزه 
در آینده رقم بخورد. توجه به حوزه ورزش نه تنها منجر به شناسایی 
نخبه ها و استعدادهای ورزشی ناشناخته می شود، بلکه در مقیاس 
کالن باعث افزایش سالمتی جامعه و جلوگیری از بروز بیماری های 

مختلف نیز می گردد.
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سقف تسهیالت سرمایه بنگاه های اقتصادی افزایش 61.4 درصدی ارزش صادرات کاالهای غیرنفتی

کشور، سقف  بانک مرکزی در بخشنامه ای به نظام بانکی 
گردش قابل پرداخت به شرکت های  تسهیالت سرمایه در 
بازرگانی، خدماتی و پیمانکاری و واحدهای تولیدی را اعالم 
کثر معادل ۶۰  کرد. براساس اعالم بانک مرکزی این سقف حدا
درصد باالترین میزان فروش هر دوره مندرج در صورت های مالی 
گذشته است. حسابرسی شده در طول سه سال 

کاالهای  گزارش شاتا، آمار مقدماتی واردات و صادرات  به 
کی از  گازی( در بازه زمانی مذکور حا غیرنفتی )با میعانات 
کاالها )رشد نزدیک به ۳۰  صادرات ۶۰ میلیون تنی این 
گذشته( به ارزش 21.8  درصدی نسبت به ۶ ماه اول سال 
میلیارد دالر )افزایش ۶1.4 درصدی نسبت به نیمه اول 
سال ۹۹( است.

خـبــــــــــــــــــر            

ناحیه فوالدسـازی شـرکت فوالد مبارکه در تاریخ 
29 مهرماه 1400 شاهد رکوردزنی استثنایی تولید 
1۵0 ذوب روزانه و در پی آن شکسـتن رکورد تولید 
ماهیانه بـود، آن هـم در ماهی که یـک روز کمتر از 6 ماه نخسـت 
سـال دارد و ایـن امـر نشـانه تـالش و همدلـی کارکنـان شـرکت 

فـوالد مبارکه اسـت.

غالمرضـا سـلیمی مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم 
شـرکت فـوالد مبارکـه در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد اظهـار کـرد: در 
نخسـتین روز سـال 1۴00 بـا رکـورد 1۴0 ذوب، در ششـمین روز سـال 
بـا رکـورد 1۴1 ذوب، در 31 شـهریور بـا رکـورد 1۴۶ ذوب، در ۵ مهـر بـا 
رکـورد 1۴۷ ذوب و در 2۹ مهرمـاه بـا رکـورد 1۵0 ذوب موفـق بـه ثبـت 

رکوردزنی هـای پی درپـی در ناحیـه فوالدسـازی شـدیم.
وی افـزود: وقتـی در مـورد رکوردشـکنی تولیـد و 1۵0 ذوب روزانـه 
صحبت می کنیم، یک دنیا حرف پشت این اعداد و کلمات است، 
که برای رسـیدن به این رکورد، همه قسمت های شرکت فوالد  چرا
مبارکـه در حـال حمایـت ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم 
هستند تا این اتفاقات خوب برای اعتالی نظام مقدس جمهوری 

اسـالمی رقم بخـورد.
مدیر ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مداوم شـرکت فـوالد مبارکه 
خاطرنشـان کرد: نقش تأمین مواد اولیه با تـالش واحدهای خرید 
و آهن سازی، واحدهای پشتیبانی مانند PPC، حمل ونقل، انرژی 
و سـیاالت، مدیریت هـای مختلـف، واحـد کنتـرل کیفـی، کارکنان 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و بسـیاری دیگر از همکاران 

در این رکوردزنی ها بسـیار پررنگ اسـت.
وی با بیان اینکه کارکنان شرکت فوالد مبارکه برای رکوردشکنی ها 
در تولیـد، فعـل »خواسـتن« را صـرف می کننـد، اذعان داشـت: من 
شـاهد ایـن موضـوع هسـتم کـه در روزهـای رکوردشـکنی در کارگاه 
همـه در حـال دویـدن و تـالش بـرای رسـیدن بـه هـدف مشـخص و 
کنـون به خودبـاوری رسـیده اند  مشـترک هسـتند؛ کارکنان مـا هم ا
ج داده انـد و بـه زودی شـاهد  و در برنامه ریزی هـا ابتکاراتـی بـه خـر

رکوردهایـی فراتـر از رکوردهـای فعلـی تولیـد خواهیـم بود.
سـلیمی در ادامه با اشـاره بـه عبـور از رکورد تولیـد وزنی تصریـح کرد: 
آخرین رکـورد تولید وزنـی فوالد مبارکـه در فروردین ماه سـال جاری 
بـود کـه میـزان تولیـد در آن رکـورد از ۷00 هـزار تـن عبـور کـرد، امـا در 
مهرمـاه سـال جـاری بـا برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه و علی رغـم 
یک روز کم تر نسـبت به ۶ ماه نخست سال، توانسـتیم رکورد تولید 

را بـه ۷12 هـزار تـن در ماه برسـانیم.
وی عنوان داشـت: در فصل زمسـتان، محدودیت هایی در تأمین 
انرژی پیش بینی می شوند، ولی ما تمام توان خود را برای رسیدن 
کثـر تولیـد را  بـه برنامـه تولیـد بـه کار خواهیم گرفـت تـا بتوانیـم حدا
بـرای جلوگیـری از خالـی مانـدن بـازار و محـدود نشـدن واحدهـای 

دیگر صنعتـی محقـق کنیم.

اولویت فوالد مبارکه تأمین نیاز بازار داخل است
عباس محمـدی مدیـر تولیـد فوالدسـازی شـرکت فـوالد مبارکـه در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد در مـورد دسـت یابی بـه رکـورد 1۵0 ذوب 
در ناحیـه فوالدسـازی شـرکت فـوالد مبارکـه گفـت: دسـت یابی بـه 
رکـورد 1۵0 ذوب نشـانگر تـالش و کوشـش هم راسـتا در مجموعـه و 
یـک اثـر بی بدیـل از همـت و ظرفیـت بـاالی نیـروی انسـانی فـوالد 

مبارکـه اسـت.
گـی  وی افـزود: در رکـورد 1۵0 ذوب بـرای ناحیـه فوالدسـازی، ۴ ویژ
اصلی وجود داشـت؛ نخسـتین ویژگی، کـوره قوس و فاصلـه زمانی 
تخلیـه بیـن هـر 2 کـوره اسـت کـه تقریبـا ۷۶ دقیقه طـول می کشـد. 
دومین مـورد زمـان غیرکاری کوره هاسـت کـه باید به حداقـل زمان 
گـی  خـود برسـد کـه در ایـن رکـورد بـه ۴ دقیقـه رسـیده اسـت. ویژ
بعـدی اسـتفاده از تجهیـزات اسـت کـه بـه بیـش از ۹0 درصـد آن 
دسـت یافتیـم و ویژگـی آخـر، زمـان مسـتقیم کاری اسـت که بـه ۶۹ 

دقیقـه رسـیده اسـت. 
مدیـر تولیـد فوالدسـازی شـرکت فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد: 
در ایـن رکـورد، فعالیت هـای آماده سـازی کوره هـا در شـیفت یـک 
و توسـط کلیـه پرسـنل  تعمیراتـی کـه اعـم از نیروهـای اضطـراری 
و نیروهـای تعمیـرات پیشـگیری بـود بـا کمـک پیمانـکاران آن هـا 
انجـام می شـد. در واقـع مـا سـعی می کردیـم در ایـن رکـورد، تولیـد را 

کـه در شـیفت یـک تعمیـرات و  روی شـیفت دو متمرکـز کنیـم، چرا
آماده سـازی و در شـیفت 2 تولیـد انجـام می شـد.

وی ادامـه داد: در ایـن مسـیر، حداقـل توقفـات را در 1۵0 ذوب 
کـه زمانـی کـه توقـف بـه تجهیـزات در آماده سـازی و  داشـتیم، چرا
تولیـد می رسـید، سـعی می کردیـم بـا کمتریـن توقـف، یـک برنامـه 
انعطاف پذیـِر سـرویس و نگهـداری در رکوردهـا اجرایـی کنیـم تـا 
کثـر اسـتفاده را ببریـم. در واقـع تهدیدهـا را بـه فرصـت تبدیـل  حدا
کردیـم و در زمانی که بـا محدودیت انـرژی مواجه بودیـم، تعمیرات 
سـرویس ها را بـه شـکل کامـل انجـام دادیـم؛ در واقـع ایـن دسـت از 
رکوردهـا نشـان می دهـد کـه اولویـت فـوالد مبارکـه همـواره تأمیـن 

نیـاز بـازار داخـل اسـت.

رکوردزنی در کیفیت تختال با کمترین میزان عیوب 
قاسـم خوشـدل پور مدیـر واحـد ریخته گـری مـداوم شـرکت فـوالد 
مبارکـه نیـز در این باره اظهـار کـرد: پـس از رفـع محدودیت هایی که 
در تابسـتان گذشـته در حوزه انرژی داشـتیم، موفق شـدیم ناحیه 
فوالدسـازی را بـه مـدار تولیـد قبـل خـود بازگردانیـم و پـس از تأمیـن 
مـواد اولیـه موردنیـاز بـرای تولیـد در مهرمـاه، همـکاران بنـده در 
ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گری مـداوم، به ویـژه واحـد ریخته گری 
مداوم و تعمیرات و پشـتیبانی، اقدام بزرگـی انجام دادنـد و با تمرکز 
بر تولید به همـراه کیفیـت محصـوالت مـاه درخشـانی را ازنظر ثبت 

رکوردهـا محقـق کردنـد. 
وی افـزود: در ایـن مـاه عـزم ناحیـه بـرای عبـور از رکـورد فروردین ماه 
۷00 هـزار تـن جـدی شـد. در همیـن راسـتا برنامه ریـزی الزم انجـام 
و در پایـان مهرمـاه تولیـد ۷12 هـزار تـن تختـال محقـق شـد. ظـرف 
ایـن مـدت چندیـن بـار رکـورد تولیـد ذوب روزانـه نیـز شکسـته و 
رکـورد 1۵0 ذوب روزانـه در انتهـای مـاه بـه ثبـت رسـید کـه نشـان از 
هماهنگی های بسـیار دقیق در همه بخش های ناحیـه دارد؛ این 
میـزان تختـال بـه معنـی بیـش از هـزار و ۵00 تختـال در روز اسـت کـه 

جابه جایـی آن بـه زمـان بسـیاری نیـاز دارد.
مدیـر واحـد ریخته گـری مـداوم شـرکت فـوالد مبارکـه اظهـار کـرد: 
در بخـش کیفیـت هـم رکـورد کمتریـن عیـوب تختـال محقق شـد و 
خ داد کـه سـرعت تولیـدات نیـز افزایـش یافـت. بایـد  ایـن در حالـی ر
توجـه داشـت کـه اقدامـات صـورت گرفتـه زمینه سـاز رکوردهـای 

آتـی هـم هسـت.
خوشـدل پور خاطرنشـان کـرد: تولیـد ۷12 هـزار تـن از ایـن لحـاظ 
حائز اهمیت اسـت که ظرفیت اسـمی ناحیه ۶00 هزار تن اسـت که 

نزدیـک بـه 20 درصـد از ظرفیـت اسـمی ناحیه بیشـتر اسـت.

برنامه ریزی برای تولید بر اساس نیاز بازار داخلی
کاظم آخوندی رئیس حمل مواد شـرکت فوالد مبارکه در خصوص 
رکـورد ماهیانـه ثبت شـده در فـوالد مبارکـه گفـت: در سـال »تولیـد، 
پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا«، تولیـد در فـوالد مبارکـه بـر اسـاس 
نیـاز بـازار داخلـی برنامه ریزی شـد کـه یکـی از ایـن اهـداف، تولید ۷ 
میلیـون و 200 هـزار تن فـوالد در سـال بـود؛ اما در تابسـتان بـه دلیل 
محدودیـت انـرژی، تولیـد بـا مشـکل مواجـه شـد و از سـوی دیگـر، 
بازار فوالد نیز کشش الزم را داشـت که طی 3 ماه بیش از 2 میلیون 
تـن محصـول از فـوالد مبارکـه تأمیـن کنـد. در نتیجـه، برنامه ریـزی 
انجـام گرفـت و بـه هـدف ۷00 هـزار تـن تولیـد در ماه کـه هدفـی ویژه 

بـود، دسـت پیـدا کردیم.
وی تصریـح کـرد: البتـه در فروردین مـاه امسـال بـه رکـورد ۷00 هـزار 
تن تولیـد رسـیدیم، امـا تفـاوت ایـن عـدد در تولیـد مهرماه ایـن بود 
کـه مهرمـاه 30 روز بـود و در ایـن مـدت به هـدف ۷00 هـزار تـن در ماه 
رسـیدیم و نسـبت بـه مـاه 31روزه، توانسـتیم رکـورد بهتـری به ثبت 

برسـانیم.

تلالش  و  همدللی  خالقیلت،  نتیجله  رکوردزنی هلا 
سرمایه های انسانی است

مسیب فتاح المنان، مدیر متالورژی ثانویه شرکت فوالد مبارکه در 
گفت وگو بـا خبرنگار فـوالد اظهار کـرد: در مهرماه بـه دو رکـورد روزانه 
1۴۷ ذوب و در پایان ماه به 1۵0 ذوب دست یافتیم. از سوی دیگر، 
رکورد تولید در مهرماه بـه بیش از ۷12 هزار تن رسـید و این در حالی 
اسـت کـه در فروردین ماه کـه شـامل 31 روز کاری اسـت، ایـن رکورد 

ماهیانه ۷00 هـزار تن بود.

وی افزود: شـاید درک این رکوردها برای همگان سـخت باشـد، اما 
گر این نکتـه را در نظر بگیریم کـه با توجه به ظرفیت هـای موجود،  ا
امـکان تولیـد ۶00 هزار تـن فـوالد فراهم اسـت و تولیـد ماهیانـه ۷12 
هزار تن فوالد تنها نشـان از خالقیت، همدلی و تالش سرمایه های 

انسـانی است.
کـرد: یکـی از  مدیـر متالـورژی ثانویـه شـرکت فـوالد مبارکـه بیـان 
پیچیدگی های شـرکت فـوالد مبارکه این اسـت که تمـام تجهیزات 
در یـک سـالن مسـتقر اسـت و ایـن بـر دشـواری تولید افـزوده اسـت؛ 
ثبـت رکـورد اخیـر به رغـم محدودیـت تحریم هـا، باعـث خـروج ارز از 
کشـور و رونـق و پشـتیبانی از سـایر صنایـع زیردسـتی و وابسـته بـه 
کـه این صنعـت موتور محرکه سـایر  شـرکت فـوالد مبارکه شـده؛ چرا

صنایـع کشـور قلمـداد می شـود.

کثلر اسلتفاده از فرصلت طالیلی پاییلز بلرای تولیلد  حدا
بیشتر

محمدرضا فتحی مدیر واحد احیا مستقیم 1 با بیان این مطلب در 
ادامه با اشـاره به فرصت طالیـی در پاییز امسـال بـرای تولید گفت: 
در مهـر، آبـان و آذر فرصـت طالیـی بـرای تولیـد داریـم و در تالشـیم 
بـا توجـه بـه محدودیت هـا آماده بـه کاری خطـوط را حفـظ کنیـم و 
فراینـد را به گونـه ای کنتـرل کنیـم کـه کیفیـت مدنظـر فوالدسـازی 

اتفـاق بیفتـد.
فتحـی ادامـه داد: بخشـی از کمبـود آهـن اسـفنجی موردنیـاز فوالد 
مبارکـه بـه میـزان 8 هـزار تـن از بـازار تهیـه می شـود کـه کیفیـت آهن 
اسـفنجی فـوالد مبارکـه را نـدارد. در نتیجـه، ایـن تفـاوت کیفیـت 
باید در واحد احیا مسـتقیم جبران شـود که با کمـک تجربه، تعهد 
و تخصـص کارکنـان ایـن بخـش بـه بهتریـن شـکل ممکـن انجـام 

می شـود. 
وی تصریـح کـرد: بخـش احیـا مسـتقیم در مهرمـاه حـدود 32 هـزار 
تـن آهـن اسـفنجی بـه همـراه بریکـت بـه فوالدسـازی ارسـال کـرد تـا 
1۵0ذوب محقق شـود و این میزان در حمل مـواد رکوردی بی نظیر 
کـه ۴ خـط ارسـال بـدون توقـف و کوچک تریـن مشـکل  اسـت؛ چرا
باید به شـکل پایـدار مـواد را ارسـال کنند کـه این اتفـاق نیز بـا تالش 
کارکنان احیا مستقیم و همکاری واحد پشتیبانی، سرویس دهنده 
و تولید و تعمیرات و... بوده است. حجم ارسال  چیزی حدود 1 تن 

در سـاعت بوده اسـت.
مدیـر واحـد احیـا مسـتقیم 1 افـزود: همچنیـن بـرای انتقـال 8 هـزار 
تن مواد اولیـه خریداری شـده، به 3۵0 دسـتگاه کامیون نیاز اسـت 
تـا ایـن مـواد را از شـرکت های مختلـف تولیدکننـده ماننـد گل گهـر، 
فوالد نیریز و فوالد سفیددشـت و... به واحد احیا مستقیم انتقال 
دهنـد کـه در نهایـت بـا نظـارت و کنتـرل کیفـی ایـن مهـم نیـز انجام 

شـده اسـت.
محمدرضـا فتحـی ادامـه داد: 22 هـزار تـن آهـن اسـفنجی تولیـدی 
توسـط واحدهای احیا مسـتقیم 1 و 2 واحد شـهید خـرازی و 2 هزار 
تن بریکت نیز تولید و به فوالدسـازی ارسـال شده اسـت؛ این رکورد 
نشـان می دهد که تهدیدها را به فرصت تبدیل کردیم که نشـان از 

قابلیـت باالی سـرمایه های انسـانی فوالد مبارکه اسـت. 
وی در خصـوص رکوردزنـی ماهیانـه تولیـد نیـز اظهـار کـرد: زمانـی 
خ می دهـد، دسـت یابی بـه رکـورد ماهیانـه نیـز  کـه رکـورد روزانـه ر
کـه بایـد 30 روز بـه شـکل مـداوم تمامـی  کمـی سـخت تر اسـت؛ چرا
مراحـل از ورود سـنگ آهن تا تبدیل به آهن اسـفنجی توسـط تمام 
بخش هـای تولیـد رصـد شـود کـه خوشـبختانه ایـن اتفـاق افتـاد 
و کلیـه مجموعـه آهن سـازی شـرایط را به خوبـی درک کردنـد و در 

نهایـت رکـورد تولیـد ماهانـه ۷12 هـزار تـن ثبـت شـد.

بهینه سازی تجهیزات قدیمی خطوط تولید با استفاده 
از توان داخلی

کامـران مـرادی رئیـس تعمیـرات ریخته گـری شـرکت فـوالد مبارکـه 
اظهـار کـرد: سـه عامـل هدف گـذاری صحیـح، برنامه ریـزی و تالش 
مضاعف همـکاران بـرای اهـداف در نظـر گرفته شـده، نقش مهمی 
در ثبـت رکـورد روزانـه 1۵0 ذوب توسـط فـوالد مبارکه داشـته اسـت.
وی افـزود: اهـداف منظـور شـده از طریـق ناحیـه فوالدسـازی و 
ریخته گـری مـداوم بـه واحدهـا ابـالغ می شـد و در برنامه ریـزی 
درون واحـدی و بـرون واحـدی ایـن اهـداف، توسـط کارکنـان  و بـا 

تـالش شـبانه روزی دنبـال شـده اسـت. 

وقتی کارکنان فوالد مبارکه برای رکودشکنی ها فعل »خواستن« را صرف می کنند
آغاز فصل جدید برای رکوردزنی هایی پی درپی؛

نگاهی به صنعت فوالد ترکیه 
و بازار اروپایی آن

خبر بین الملل

ترکیـــه یکـــی از کشـــورهای فعـــال و پیشـــرو در صنعـــت 
فوالدســـازی جهـــان اســـت کـــه بنـــا بـــه گـــزارش اخیـــر انجمـــن 
ـــی فـــوالد، در رتبـــه هفتـــم جهـــان قرارگرفتـــه و بزرگ تریـــن  جهان

تولیدکننده فوالد اروپا قلمداد می شود.
 ،)Mustafa Varank( در همیـــن ارتبـــاط، مصطفـــی وارانـــک
به عنـــوان وزیـــر صنعـــت و فنـــاوری ترکیـــه اعـــالم کـــرده اســـت کـــه 
علی رغـــم کاهـــش یک درصـــدی تولیـــد فـــوالد جهـــان در ســـال 
2020، تولیـــد فـــوالد ترکیـــه در ســـال جـــاری ۶ درصـــد افزایش یافتـــه 
کســـپوـ ـــــ نمایشـــگاه فناوری هـــای تولید  اســـت. وی کـــه در »متـــال ا
آهـــن و فـــوالد و ســـاخت محصـــوالت فلـــزی« در شـــهر اســـتانبول 
ســـخن می گفـــت، مدعـــی شـــد »ارزش صـــادرات در صنعت فـــوالد، 
کـــه در شـــش ماهه اول 2021 حـــدود 20 درصـــد رشـــد داشـــته اســـت، 
از پتانســـیل رشـــد ۵0 درصـــدی برخـــوردار اســـت و بـــا توجـــه بـــه ایـــن 
عملکـــرد، پیش بینـــی مـــا ایـــن اســـت کـــه تولیـــد فـــوالد ترکیـــه تـــا 

پایـــان 2021 از ۴0 میلیـــون تـــن فراتـــر رود«.
وی در ســـخنرانی اش در ایـــن نمایشـــگاه، کـــه توســـط انجمـــن 
فوالدســـازان ســـاختمانی ترکیـــه و انجمـــن تولیدکننـــدگان 
فـــوالد ترکیـــه ســـازمان دهی شـــده بـــود، اضافـــه کرد:نگرانـــی 
اصلـــی مـــا تـــداوم بخشـــیدن بـــه ایـــن موفقیـــت کشـــورمان 
کنـــون بزرگ تریـــن تولیدکننـــده فـــوالد در اروپـــا  اســـت؛ کشـــور مـــا ا
و هفتمیـــن تولیدکننـــده فـــوالد در جهـــان اســـت. مـــا بایـــد بـــا 
ســـرمایه گذاری های جدیـــد بـــه دنبـــال افزایـــش موفقیت مـــان 
در زمینـــه صـــادرات باشـــیم، صادراتـــی کـــه حتـــی در طـــول دوران 

پاندمـــی هـــم متوقـــف نشـــد.
وی اظهـــار داشـــت کـــه ســـال گذشـــته بـــه دلیـــل پاندمـــی تولیـــد و 
ـــه  ـــرد ک ـــی کاهـــش چشـــمگیری داشـــت، و اضافـــه ک تجـــارت جهان
علی رغـــم ایـــن مشـــکالت، ترکیـــه توانســـت بـــا ثبت رشـــد اقتصـــادی 
ســـاالنه 1.8 درصـــدی در میـــان معـــدود کشـــورهایی قـــرار گیـــرد کـــه 

ـــد.  شـــاهد رشـــد اقتصـــادی بودن
وارانک بـا اشـاره به اینکـه تولیـد فـوالد ترکیـه در سـال 2020 بـه 3۶ 
میلیون تن رسـیده بود، اظهار داشـت: درحالی که صنعـت فوالد 
جهان در سـال گذشـته به دلیـل محدودیت هـا در واردات آمریکا 
و اتحادیه اروپا شـاهد کاهش یک  درصدی بـود، صنعت فوالد ما 

توانسـت با ایجـاد بازارهای جایگزیـن ۶ درصد رشـد کند.
کیـــد کـــرد کـــه ترکیـــه سیاســـت هایش در قبـــال مبـــارزه بـــا   او تأ
تغییرات اقلیمی را ســـرعت بخشـــیده اســـت وبـــا ا شـــاره   به تصویب 
ــاه  ــه در مـ ــط مجلـــس ترکیـ ــی پاریـــس توسـ ــه آب وهوایـ توافق نامـ
کتبـــر اعـــالم کـــرد کـــه ترکیـــه برنامـــه عملیاتـــی اش را بـــرای پایبنـــدی  ا

ـــت. ـــرده اس ـــاز ک ـــا آغ ـــبز اروپ ـــان س ـــه پیم ب
 S&P( بااین حـــال و بنـــا بـــه گـــزارش اس اندپـــی گلوبـــال پلتـــس
Global Platts( باوجـــود برخـــی مناقشـــه های سیاســـی دامنـــه دار 
میـــان ترکیـــه و اتحادیـــه اروپـــا، کشـــورهای ایـــن اتحادیـــه، خصوصـــا 
کشـــورهای جنـــوب اروپـــا، بـــا تقاضاهـــای متعـــدد، بـــه ســـهم 
خـــود بـــه صـــادرات ورق هـــای گالوانیـــزه ترکیـــه کمـــک کرده انـــد؛ 
هرچنـــد تحقیقـــات اتحادیـــه اروپـــا در خصـــوص وجـــود دامپینـــگ 
ـــرم ترکیـــه  ـــا »رقابـــت مکارانـــه« در صـــادرات ورق هـــای گالوانیـــزه گ ی
طـــی هفته هـــای اخیـــر، موجـــب نگرانـــی خریـــداران اروپایـــی 

ــده اســـت. شـ
کمیســـیون اروپـــا در 2۴ ژوئـــن تحقیقاتـــش را دربـــاره واردات 
ورق گالوانیـــزه گـــرم از ترکیـــه و روســـیه آغـــاز کـــرد، و مدعـــی وجـــود 
رقابـــت مکارانـــه در واردات ورق هـــای گالوانیـــزه خـــاص از ایـــن 
کشـــورها شـــد. انتظـــار مـــی رود کـــه نتایـــج اولیـــه ایـــن تحقیقـــات 
2۴ دســـامبر منتشـــر شـــود، هرچنـــد کمیســـیون اروپـــا تـــا 2۴ ژانویـــه 
ـــرد.  ـــد ک ـــال خواه ـــزوم، اعم ـــورت ل ـــی را در ص ـــات موقت 2022 اقدام

ــوند. ــالم شـ ــه 2022 اعـ ــن اســـت 20 ژوئیـ ــی ممکـ ــات نهایـ اقدامـ
ـــا طـــی هفته هـــای اخیـــر بـــه دنبـــال پاســـخ  ـــه اروپ مشـــتریان اتحادی
ـــد  ـــال جدی ـــی در س ـــات موقت ـــر اقدام گ ـــه ا ـــتند ک ـــش هس ـــن پرس ای
ـــا ممکـــن اســـت آن هـــا هـــم در کنـــار فروشـــندگان  اعمـــال شـــوند، آی
ترک ملزم بـــه پرداخـــت بخشـــی از تعرفه تعیین شـــده بـــرای مقابله 
بـــا »رقابـــت مکارانـــه« شـــوند. تولیدکننـــدگان ورق گالوانیـــزه ترکیـــه 
ـــد. ـــه عرضـــه کرده ان ـــامبر و ژانوی ـــرای اواخـــر دس ـــان را ب محصوالتش

بـــا توجـــه بـــه آخریـــن داده هـــای ماهانـــه مؤسســـه آمـــار ترکیـــه، 
تولیدکننـــدگان ورق گالوانیـــزه ترکیـــه طـــی ماه هـــای ژانویـــه تـــا 
اوت 1.۴3 میلیـــون تـــن ورق گالوانیـــزه را بـــا عـــرض ۶00 میلی متـــر 
و باالتـــر بـــه بازارهـــای جهانـــی صـــادر کردنـــد کـــه 300 هـــزار تـــن 
ــاالنه اســـت. علی رغـــم اینکـــه تحقیقـــات در  ــر سـ ــتر از مقادیـ بیشـ
خصـــوص »رقابـــت مکارانـــه« در مـــاه ژوئـــن آغـــاز شـــد، طـــی ایـــن 
دوره کشـــورهای اتحادیـــه اروپـــا جـــزو اولیـــن مقاصـــد صادراتـــی ورق 
گالوانیـــزه ترکیـــه بوده انـــد. در همیـــن راســـتا، طـــی ماه هـــای ژانویـــه 
تـــا اوت اســـپانیا بزرگ تریـــن خریـــدار ورق گالوانیـــزه ترکیـــه بـــود و 
ــه  ــرد؛ درحالی کـ ــه وارد کـ ــول را از ترکیـ ــن محصـ ــن از ایـ 3۶۵.800 تـ
ـــن رســـید،  ـــه 11۷.۷00 ت ـــا ب ـــه ایتالی صـــادرات ورق گالوانیـــزه ترکیـــه ب
کـــه هـــردوی ایـــن مقادیـــر ۶۷درصـــد باالتـــر از مقادیـــر ســـاالنه 
هســـتند. پرتغـــال نیـــز طـــی ایـــن دوره 8 ماهـــه 12۴.200 تـــن ورق 
گالوانیـــزه از ترکیـــه وارد کـــرد کـــه دو برابـــر بیشـــتر از مقادیـــر ســـاالنه 
اســـت؛ درحالی کـــه بلژیک دیگـــر خریـــدار بـــزرگ ورق گالوانیـــزه ترکیه 
ـــد  ـــه 32 درص ـــرد، ک ـــه وارد ک ـــول را از ترکی ـــن محص ـــن از ای 11۶.۴00 ت

کمتـــر از مقادیـــر ســـاالنه اســـت.
طبـــق آخریـــن داده هـــای ارائه شـــده، ســـایر مقاصـــد صادراتـــی ورق 
گالوانیـــزه ترکیـــه طـــی ماه هـــای ژانویـــه تـــا اوت عبارت انـــد از: رومانـــی 
)82.۴00 تـــن(، یونـــان )۷۷.۹00 تـــن(، بریتانیـــا )۶3.۵00 تـــن(، 
کرایـــن )۵2.۴00 تن(، بلغارســـتان )۴۵.800  آمریـــکا )۵1.۶00 تـــن(، ا

ـــن(. ـــادا )۴3.200 ت ـــن(، و کان ت
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خبر  کوتاه

احسـان مقـدس شـاغل در  ناحیـه  فوالدسـازی و   
ریخته گـری  مـداوم شـرکت فـوال د مبارکـه  تنهـا سـخنران از 
جمهـوری اسـالمی ایـران در دهمیـن کنفرانـس اروپایـی 
ریخته گـری مـداوم بـود کـه مقالـه ای را بـا موضـوع شـرایط 
تجربـی بهینـه عملیـات کلسـیم در تولیـد فـوالد به منظـور 
اصالح ساختار ناخالصی، کاهش گرفتگی های نازل های 
پاتیل و تاندیش و در شـرایطی که کمتریـن اثر نامطلوب بر 
حـوادث ناخواسـته خوردگـی و شکسـت قطعـات ویـژه 

نسوز را دارد، با موفقیت ارائه کرد.
ECCC دهمیــــــن کنــــــفرانس اروپایـی ریختــــــه گری مـــــداوم 
 )10th European Conference on Continuous Casting( در 
کتبـر، در هتـل نیـکالس )Nicolaus( شـهر  روزهـای 20 تـا 22 ا
ساحلی باری )Bari( ایتالیا برگزار شد. این رویداد که از مهم ترین 
رویدادهـای تخصصـی ریخته گـری مـداوم در جهـان اسـت، هـر 

چهـار سـال یک بـار در یـک شـهر اروپایـی برگـزار می گـردد.
شـایان ذکر اسـت ایـن مقالـه توسـط آقایـان احسـان مقـدس، 
غالمرضـا سـلیمی و محمدعلـی شـفیعی دهنـوی تهیـه شـده 
بـود و  در ایـن کنفرانس توسـط آقای احسـان مقـدس به صورت 
حضوری با عنوان اصلی زیر  ارائه شـد و مورد اسـتقبال حاضرین 

قـرار گرفـت:
"Effect of aluminum to calcium ratio of liquid steel on 
clogging and erosion of special refractories in continues 
casting"

احسـان مقـدس در خصـوص ایـن مقالـه یـادآور شـد: ایـن مقاله 
در مورد ارائه میزان بهینه نسـبت کلسـیم به آلومینیوم در فوالد 
مـذاب از جهـت کمتریـن میـزان خوردگـی قطعـات ویـژه نسـوز و 
گرفتگـی نازل هـا در ریخته گـری مـداوم فـوالد، به صـورت تجربـی 
تهیه شده بود. در این مقاله نتایج تحقیق انجام شـده در فوالد 
مبارکه طی ماه های تیر، مرداد، مهر و آبان سال 13۹8 در شرایط 
مختلف عملیات کلسیم انجام شـده و نتایج عملیاتی مقایسه 
شـدند. در ماه هـای تیـر و مـرداد هدف افـزودن مقداری کلسـیم 
بـه فـوالد بـود کـه درنهایـت مقـدار نسـبت آلومینیـوم به کلسـیم 
در بـازه 10 تـا 1۴ بـود ولـی در ماه های مهـر و آبان به منظـور مصرف 
کمتر کلسـیم، ایـن نسـبت در بـازه 12 تـا 1۶ هدف گـذاری شـد که 
همان گونه که مـورد انتظار بود، حوادث شکسـت قطعـات ویژه 
نسـوز در ریخته گـری به شـدت کاهـش پیـدا کـرد، درحالی کـه 
هم زمـان در میزان گرفتگی ها و تمیزی فـوالد تولیدی نیز بهبود 
مشهودی به دست آمد و درنهایت مقدار بهینه 1۴ برای نسبت 
آلومینیوم به کلسیم در آنالیز شیمیایی فوالد مذاب در تاندیش 
معرفی شد. برای این بررسی تعداد 100 ذوب با محدوده نسبت 
آلومینیـوم بـه کلسـیم 10 تـا 1۴ و 100 ذوب بـا محـدوده 12 تـا 18 در 
دو محـدوده زمانـی متفـاوت ازنظـر تعـداد گرفتگی هـا، مقـدار 
ذوب های باقیمانده در پاتیل، موارد شکست استوپر، شکست 

نازل و میـزان ناخالصی بررسـی و مقایسـه شـده اند.
وی در پایان این کنفرانس با ابراز خشنودی از ارائه چنین مقاله 
علمی از سوی شـرکت فوالد مبارکه خاطرنشـان کرد: تعداد زیاد 
سـؤاالت در پایان ارائه این مقاله نسبت به سایر مقاالت، نشانه 
ایـن بـود کـه موضـوع موردتوجـه مخاطبیـن قرارگرفتـه و تمایـل 
بـه ارتبـاط بیشـتر بـا مـوارد مطرح شـده در ایـن سـخنرانی وجـود 

داشـته است.
احسـان مقـدس در ادامـه بـه موضوعـات ایـن کنفرانـس اشـاره 
نمـود و یادآور شـد: ایـن کنفرانـس در ابتـدا قـرار بـود در خردادماه 
13۹۹ برگـزار شـود که بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونـا تا ایـن تاریخ 
بـه تعویـق افتـاد. موضوعـات اصلـی جلسـات ایـن کنفرانـس 
عبارت بودند از: پودر قالب-انواع، کاربردها، مواد و مشخصات؛ 
اسـتحاله ریزسـاختار و عیـوب سـطحی؛ شبیه سـازی عـددی؛ 
کنترل و رفتار سطح قالب؛ شبیه سازی ناخالصی؛ کنترل جریان 
سـیاالت- اسـتوپر، نـازل ورودی غوطـه ور )SEN( و گرفتگـی؛ 
کاهـش نـرم و جدایـش مرکـز؛ تجهیـزات الکترومغناطیـس؛ 
ریخته گـری بلـوم و بیلت-نتایـج عملیاتـی؛ ریخته گـری بلـوم 
کنتـرل؛  و بیلت-کیفیـت سـطحی و داخلـی؛ سیسـتم های 
نـازک؛  تختـال  ریخته گـری  خنـک کاری؛  تکنولوژی هـای 

نوآوری هـای جدیـد تاندیـش؛ تاندیش-شبیه سـازی.
در موضوعـات فـوق بیـش از ۹0 مقالـه تخصصـی توسـط اسـاتید 
دانشگاه ها و کارشناسان صنعت در دو سـالن هم زمان در چهار 
جلسـه در هـرروز ارائـه شـد. ضمـن این کـه در پایـان روز سـوم نیـز 
بازدیدی از شـرکت فوالد ایتالیا Acciaierie d’Italia شامل واحد 

مـواد اولیه، کـوره بلنـد، فوالدسـازی و نـورد، انجام شـد.
ایـن کنفرانـس از طـرف شـرکت های معتبـر صنعـت فـوالد مانند 
 PRIMETALS, ABB, PROSIMET, SMS group, SHR
حمایـت مالـی شـده بـود و هم زمـان یـک نمایشـگاه نیـز بـرای 
ارائـه دسـتاوردهای جدیـد صنعتـی برگزارشـده بـود کـه چندین 
شـرکت معتبر و مرتبط با صنعـت ریخته گری مـداوم فـوالد در آن 

شـرکت کردنـد.

ارائه موفقیت آمیز مقاله نماینده فوالد 

مبارکه در دهمین کنفرانس اروپایی 

ریخته گری مداوم

رئیس انجمن فوالد با اعالم این خبر اظهار داشت: این جشنواره 
و نمایشگاه با رویکرد بومی سازی و توسعه تکنولوژی و در 
کثری از توانمندی های داخلی زنجیره  راستای بهره برداری حدا
کشور از سنگ آهن تا محصول نهایی تعریف شده و  آهن و فوالد 
که با عدم  قرار بود خردادماه در هتل المپیک تهران برگزار شود 
کرونا به تعویق افتاده بود. موافقت ستاد ملی مقابله با 

وزیر اقتصاد طی ابالغی اعالم کرد: بانک ها در ابتدا تالش کنند تا 
درصورتی که واحدهای تولیدی، دارای صالحیت کافی برای اداره و ادامه 
فعالیت بوده و توقف پرداخت بدهی ناشی از مشکالت اقتصادی، تأمین 
مواد اولیه و امثالهم است، به جای تملک واحد تولیدی، حسب ضوابط 
قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه های وصول 
مطالبات )غیر از تملک واحد تولیدی( اقدام کنند.

 خـبــــــــــــــــــر      

سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران دهه فجر 
امسال برگزار می شود

بانک ها از شیوه تملک واحد تولیدی برای وصول 
مطالبات خود استفاده نکنند

رئیس تعمیرات ریخته گری شـرکت فوالد مبارکه خاطرنشـان کرد: در 
خصوص تعمیـرات ریخته گری این نکتـه مهـم را باید مدنظر قـرار داد 
کـه بسـیاری از پروژه هـا در چنـد سـال اخیـر در راسـتای بهینه سـازی 
کـه اجـرای پروژه هـا  گرفته انـد؛ چرا ماشـین های ریخته گـری قـرار 
منـوط بـه بهینه سـازی تجهیـزات قدیمـی و فرسـوده بـود کـه بـا تـوان 

پیمانـکاران و تکیه بـر بومی سـازی صـورت گرفتـه اسـت. 
کـرد: در مـاه گذشـته هـم مطابـق بـا برنامه ریزی هـای  وی اضافـه 
نهایـت  ریخته گـری  سـکوئنس  بیـن  زمان هـای  از  انجام شـده 
بهره برداری شـد و با آماده سـازی های انجام گرفته و افزایش راندمان 
توانستیم به ذوب گیری روزانه 1۵0 ذوب دست یابیم و هرمقدار ذوب 
را کـه در ناحیـه فوالدسـازی دریافـت شـد بـه تختـال بـدل کردیـم کـه 

الزمـه آن تـوان بـاالی ماشـین ها بـود.
مرادی با اشـاره به اینکه در ماه گذشـته رکورد 128 ذوب هم توسط ۴ 
ماشین ریخته گری در شرکت فوالد مبارکه ثبت شد، گفت: در ناحیه 
فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم شـرکت فـوالد مبارکه، ماشـین های 
ریخته گری به طـور مـداوم و شـبانه روزی در حال ریخته گری هسـتند 
و کسـب موفقیت اخیـر در زمینـه ذوب گیـری مایـه مباهات اسـت که 

در سـایه تالش همکاران حاصل شـده اسـت. 

رکلورد ماهانله حملل 180 هزار تن آهن اسلفنجی شکسلته 
شد

علـی حسـین پور رئیـس حمل ونقـل مـواد شـرکت فـوالد مبارکـه در 
کـرد: ناحیـه فوالدسـازی ماننـد  گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد اظهـار 
لوکوموتیو فوالد مبارکه است و هر زمانی که این بخش به رکورد دست 
یابـد یـا تولیـد کنـد، بقیـه بخش هـا نیـز بـه تکاپـو کشـیده می شـوند. 
بخش خریـد مـواد هـم به عنـوان یـک واحـد پشـتیبان وظیفـه تأمین 
مـواد اولیـه را بر عهـده داشـت و تأمیـن مـواد اولیـه ناحیه فوالدسـازی 
از مواد مختلف مانند فروآلیاژها یا آهن اسـفنجی بسیار حائز اهمیت 
بـود. در همین راسـتا رکـورد ماهانه حمـل 180 هزار تن آهن اسـفنجی 

ثبـت شـد.
گفـت: بـا توجـه بـه محدودیـت  رئیـس حمل ونقـل مـواد رکـورد 
برقـی کـه در تابسـتان داشـتیم درصـدد بودیـم در 2 مـاه مهـر و آبـان، 
عقب ماندگی هـا را جبـران کنیـم. به عـالوه از ابتـدای تابسـتان تـالش 
کردیم تا میـزان ذخایر خـود را افزایـش دهیم و نهایتـا از ابتـدای مهر با 
رفع محدودیت هـای انرژی با تمـام توان بحث حمل را شـروع کردیم 

و موفـق شـدیم رکـورد حمـل را بـه ثبـت برسـانیم.

رفللع موانللع و افزایللش تولیللد بللا بهبللود و بهینه سللازی 
پروژه ها

سـید مجتبی غیـوری رئیـس دفتـر فنـی تعمیـرات ریخته گری شـرکت 
فـوالد مبارکه گفـت: ازجملـه فعالیت هـای مؤثـر در این رکـورد کاهش 
توقف هـای اضطـراری و افزایش آماده بـه کاری تجهیزات بوده اسـت. 
بـا بهبـود مسـتمر و کنتـرل میدانـی فعالیت هـا و تعمیـرات و اصـالح 
اسـتانداردها و دسـتورالعمل ها، زمـان توقف هـای برنامه ریزی شـده 

کاهـش یافتـه و ماشـین های ریخته گـری را آماده بـه کار کـرده اسـت.
مبارکـه  فـوالد  شـرکت  ریخته گـری  تعمیـرات  فنـی  دفتـر  رئیـس 
خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه تحریم هـای ظالمانـه، بـا تکیـه بـر تـوان 
کثری از ظرفیت های بومی سازی  شرکت های داخلی و استفاده حدا
، دسترسـی بـه قطعـات یدکـی افزایـش یافتـه تـا خللـی در تعمیـرات 
پیـش نیایـد؛ پروژه هـای بهبـود و بهینه سـازی های بی شـماری در 
این راسـتا انجام شـده که منجر به رفـع موانع و بالطبـع افزایش تولید 

شـده اسـت.

شکسلته شلدن رکلورد ذوب بلا یلک قاللب بلا اسلتفاده از 
ماشین 5 ریخته گری

محمـد فخـری مسـئول ماشـین ریخته گـری شـماره ۵ در گفت وگـو بـا 
خبرنگار فـوالد اظهـار کـرد: آخرین رکـورد تولیـد ماهیانه شـرکت فوالد 
مبارکه در فروردین سال جاری و در طی 31 روز ثبت شد که از مرز ۷00 
هزار تـن گذشـت؛ در 30 روز مهرماه هم توانسـتیم با تولیـد 12 هزار تن 
بیشـتر از مرز تولید وزنـی، ماهیانـه ۷12 هزار تـن عبور کنیم کـه در نوع 

خـود بی نظیر اسـت. 
وی افـزود: نقـش ماشـین ریخته گـری شـماره ۵ در ثبـت ایـن رکـورد 
کـه 2۴ درصـد ایـن تولیـد توسـط ایـن ماشـین بـوده  ویـژه اسـت، چرا
و از 1۵۶ هـزار تـن در ماه هـای گذشـته بـه 1۷0 هـزار تـن ارتقـا یافتـه و 

نتیجـۀ بهینه سـازی ایـن ماشـین در ایـام توقـف ۴0 روزه در فصـل 
تابسـتان اسـت. 

مسئول ماشین ریخته گری شـماره ۵ تصریح کرد: در توقف تابستان 
و بـا انجـام بهینه سـازی سـازه های بتونـی و گاردریـل سـگمنت های 
ماشـین ریخته گـری شـماره ۵ توانسـتیم بـا کمتریـن توقـف تولیـد را 
ارتقا دهیـم و امروز شـاهد رکـورد تولیـد وزنی ماهیانـه در شـرکت فوالد 

مبارکـه باشـیم. 
وی خاطرنشـان کـرد: از نظـر کیفـی هـم ماشـین ریخته گری شـماره ۵ 
بـا رفـع عیـوب و در تعامـل بـا تعمیـرگاه ریخته گـری توانسـت در قالـب 
شـماره ۷، هزار و 18 ذوب گیری انجام دهد که رکورد قبلـی ۹۵2 ذوب 
توسـط قالـب ثبـت شـده بـود کـه رکـورد خیره کننـده ای توسـط ایـن 

ماشـین اسـت. 

پروژه هلای بهینه سلازی موجلب تلداوم رکوردزنی هلا 
می شود

دانیال نظری رئیس عملیات ثانویه شـرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد اظهار کرد: واحد عملیات ثانویه به نوعی قلب ناحیه 
کـه وظیفه ایـن واحـد تطبیـق و تثبیـت آنالیز  فوالدسـازی اسـت، چرا
شیمیایی ذوب تخلیه شده در واحدهای کوره های قوس الکتریکی 

در زمان معیـن جهت ریخته گری مداوم اسـت. 
کیـد بـر  رئیـس تعمیـرات عملیـات ثانویـه شـرکت فـوالد مبارکـه بـا تأ
اهمیت زمان بندی عملیات ثانویه در کارگاه های کوره های پاتیلی، 
خ دهد زمان انتقال  گر کوچک ترین اختالل در فرایند مذکور ر گفت: ا
ذوب بـه واحـد ریخته گری بـه تعویـق می افتـد و ریخته گـری مـداوم با 

اختـالل مواجـه می شـود و نیـاز به تولیـد مجدد اسـت. 
نظری بیـان کـرد: از ابتدای سـال واحـد عملیـات ثانویه شـرکت فوالد 
مبارکـه با هـدف افزایش بهـره وری تجهیـزات و در بـازه زمانـی توقفات 
کـرده و توانسـته 18 پـروژه بهینه سـازی و  بـه بهتریـن نحـو عمـل 
آماده سـازی را به صورت داخلی انجام دهد که دستاوردهای مثبتی 

بـه همـراه داشـته اسـت. 
وی گفـت: رکوردزنـی تولیـد بیـش از ۷12 هـزار تـن و رکـورد روزانـه 1۵0 
ذوب در مهرماه در عمل ساده نیست و نشـان از برنامه ریزی دقیق و 
هدفمند و تالش بسـیار کارکنـان دارد که شایسـته تقدیـر خواهد بود 

و امیـدوارم ایـن رکوردزنی هـا تداوم داشـته باشـد. 
رضـا رفیعـی فورمـن حمل ونقـل سـرباره شـرکت فـوالد مبارکـه دربـاره 
رکـود به دسـت آمده گفـت: واحـد حمل ونقـل سـرباره بـا بهره گیـری از 
توانمندی هـا در بخـش راهبـری و تعمیرات بـا  ارائه سـرویس به موقع 
بـدون اعمـال توقـف بـه تولیـد و ثبـت حادثـه توانسـت بـه تمامـی 
درخواسـت های ارسال شـده پاسـخ دهـد کـه ایـن امـر بـا وجـود همـه 
محدودیت هـا، نشـان از حـس همـکاری و هم دلـی در بیـن کارکنـان 

اسـت.

یلک ملاه تلالش بی وقفله بلرای دسلتیابی بله رکوردهلای 
ارزشمند

مسـعود آقانـژاد فورمـن تولید فـوالد شـرکت فـوالد مبارکـه در گفت وگو 
بـا خبرنـگار فـوالد اظهـار کـرد: ثبـت رکـورد تولیـد بیـش از ۷12 هـزار تـن 
و رکـورد روزانـه 1۵0 ذوب در مهرمـاه توسـط شـرکت فـوالد مبارکـه بـا 
تـالش گروهـی و جهـادی حاصـل شـده اسـت و نقـش رهنمودهـای 
مدیـر ناحیـه و همـت کارکنـان قـوس الکتریکـی در رکوردهـای اخیـر 

برجسـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ثبـت تولیـد ۷12 هـزار تـن در یـک مـاه نشـان 
کارکنـان ناحیـه فوالدسـازی اسـت، افـزود:  از تـالش بـدون وقفـه 
و  پاتیـل  آماده سـازی  سـرباره،  حمـل  مـواد،  حمـل  واحدهـای 

ریخته گـری و... هـم در ایـن موفقیـت نقـش داشـته اند.
فورمـن تولیـد فـوالد شـرکت فـوالد مبارکـه تصریـح کـرد: توسـعه پایدار 
در ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم شـرکت فـوالد مبارکـه در 
راسـتای تحقـق اهـداف سـازمان، یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای 
کارکنـان فوالدسـازی و واحد قوس الکتریکی اسـت و بدون شـک این 

رویـه پایـدار می مانـد. 

خوش قوللی فلوالد مبارکله بلرای تأمیلن ملواد اولیله صنایع 
پایین دستی

مرتضـی عباسـی تکنسـین برنامه ریـزی و خدمـات سـفارش شـرکت 
فـوالد مبارکـه در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد اظهـار داشـت: تولیـد 

ماهیانـه در مهرمـاه سـال جـاری بـه میـزان ۷12 هـزار و ۴00 تـن بـوده 
کـه دومیـن رکـورد در سـال 1۴00 محسـوب می شـود. رکـورد قبلـی در 
فروردین ماه به میـزان ۷00 هزار تن به ثبت رسـید و ما امیدواریم شـور 

تولیـد و زحمـات تالشـگران فوالدسـازی ادامـه دار باشـد.
بـه گفتـه وی، ایـن رکوردهـا، هـم روی تولیـد داخلـی و هـم بحـث 
صـادرات اثرگـذار اسـت و در واقـع موجـب خوش قولـی فـوالد مبارکـه 
بـرای ارائـه محصـوالت و فـروش آن هـا بـه صنایـع پایین دسـتی 

 . د می شـو
تکنسـین برنامه ریـزی و خدمـات سـفارش شـرکت فـوالد مبارکـه 
تصریـح کـرد: مجتمـع فـوالد مبارکـه و حمایت هـای آن باعـث شـده 
واحـد فوالدسـازی بتوانـد بـه ایـن رکوردهـا دسـت پیـدا کنـد. در واقع 
رکوردهای متوالی مهرماه تازه شروع دور جدیدی از رکوردهای فوالد 
مبارکـه اسـت و نشـان می دهـد کـه تالشـگران ایـن مجموعـه توانایـی 
بالقـوه ای در رکوردزنـی تولیـد دارنـد و می تواننـد رکوردهـای روزانـه و 

ماهانـه بهتـری در کیفیـت محصـول بـه ثبـت برسـانند.

رکوردشلکنی های ملداوم بلا برنامه ریلزی دقیلق و روحیله 
جهادی کارکنان

رضـا رفیعـی فورمـن حمل ونقـل سـرباره شـرکت فـوالد مبارکـه رکـود 
به دسـت آمده، ثمـره تـالش تمامـی کارکنـان فـوالد مبارکـه اسـت، 
گفت:  فعـل خواسـتن در رکوردهـای به دسـت آمده محقق نمی شـد، 
مگـر بـا برنامه ریـزی و نظـم در ارتبـاط بیـن کلیـه نواحـی تولیـدی و 
پشـتیبانی کـه بـا روحیـه جهـادی و بـا وجـود تمـام محدودیت هـا، بـا 
بهره گیـری از ظرفیت هـای داخلـی بـه رکوردهـای ارزشـمند روزانـه 
کنیـم. واحـد حمـل و فـرآوری سـرباره بـا  و ماهیانـه دسـت پیـدا 
بهره گیـری از توانمندی هـای موجـود در بخـش راهبـری و تعمیـرات، 
بـا ارائـه سـرویس به موقـع بـدون هیـچ توقفـی توانسـت بـه  تمامـی 

درخواسـت های ارسال شـده پاسـخ دهـد.

دانش و تجربه دو بازوی تأثیرگذار در رکوردزنی ها
امیر خسروان کارشناس متالورژی ثانویه شـرکت فوالد مبارکه گفت: 
رکوردزنی هـای ناحیـه فوالدسـازی از 18 مـاه پیـش بارهـا تکرار شـده، 
که در  اما ثبت رکـورد روزانـه 1۵0 ذوب برای ما بسـیار شـیرین بـود، چرا
دوران کرونا و بـا وجود محدودیت های زمـان و انرژی اتفـاق افتاد؛ در 
واحـد متالـورژی ثانویه، عمـده نیروها جوان هسـتند، ولـی به صورت 
تجربـی بـه دانـش علمـی موردنیـاز رسـیدند تـا بتواننـد ایـن رکـورد را 

ثبـت کنند.
کارشـناس متالـورژی ثانویـه شـرکت فـوالد مبارکـه افـزود: نیروهـای 
واحـد متالـورژی ثانویـه تنظیـم نهایـی آنالیـز شـیمیایی و تنظیـم و 
بهبود کیفیـت فـوالد تولیدی اسـت. تولیـدات ایـن ناحیـه به صورت 
تختال است که بعدا در نواحی نورد گرم و نورد سرد به کالف فوالدی 

تبدیـل می شـود.
وی افزود: در کنـار همه ایـن رکوردهای بـاارزش، عالوه بر اینکـه رکورد 
کّمی داشتیم، رکوردهای کیفی هم داشتیم؛ با تولید بیش از 3 هزار و 
۹00 ذوب در ماه گذشته تنها آنالیز شیمیایی یک ذوب خارج از دامنه 
موردنیاز بود و این دسـتاورد بسـیار بزرگی اسـت. پارامترهـای کیفی و 
کنترلی واحد هم بهبـود یافته اسـت و نشـان می دهد کارکنـان جوان 

ما به دانـش موردنیاز رسـیده اند.

رکوردزنی با افزایش بهره وری سرمایه انسانی
حسـین بهرامـی سرپرسـت شـیفت تولیـد ناحیـه فوالدسـازی و 
ریخته گری مداوم شـرکت فـوالد مبارکه با بیـان اینکـه رکوردهای یک 
سال اخیر بر اساس آمادگی تجهیزات )کار پرسنل تعمیرات( و افزایش 
بهـره وری تولیـد )کار پرسـنل تولیـد( صـورت گرفتـه بـه خبرنـگار فوالد 
گفت: تمام رکوردهای یک سـال اخیر بر اسـاس توسـعه انسـانی بوده 
کنون به جای توسعه تجهیزاتی به توسعه انسانی  اسـت. در واقع ما ا
رسـیده ایم و راهـکار آینـده مدیریـت ناحیـه ایـن اسـت کـه بـه توسـعه 
انسانی بپردازد که همان افزایش بهره وری نیروی کار در بحث تولید 

و تعمیـرات اسـت.
سرپرسـت شـیفت تولیـد ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم 
شـرکت فـوالد مبارکـه در پایان خاطرنشـان کـرد: شـرکت فـوالد مبارکه 
این موضـوع را در راسـتای اجرای تعهـدات خود در چشـم انداز تولید 
قرار داده تا نیاز مشـتریان را تأمین سـازد، سـهم خود را در بازار داخلی 

حفـظ کنـد و در بـازار بین المللـی نیـز ورود جدی داشـته باشـد. 

علی حسین پور رئیس حمل ونقل مواد

سید مجتبی غیوری رئیس دفتر فنی تعمیرات ریخته گری

محمد فخری فخرآبادی رئیس تولید ماشین ۵ ریخته گری

دانیال نظری رئیس عملیات ثانویه

مسعود آقانژاد فورمن تولید فوالد

مرتضی عباسی تکنسین برنامه ریزی و خدمات سفارش

امیر خسروان کارشناس متالورژی ثانویه

رضا رفیعی فورمن حمل ونقل سرباره

حسین بهرامی سرپرست شیفت تولید 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم
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ایمنی در فصل سرما

گام بلند دولت سیزدهم برای فعال سازی معادن 
خراسان جنوبی

کتشافی صورت  در پنج پهنه معدنی خراسان جنوبی کار ا
گرفته است

صنایع  و  معادن  نــوســازی  و  توسعه  ســازمــان  کتشافات  ا مدیر 
گذشته در 1۰۷ پهنه  گفت: در چند سال  معدنی ایران )ایمیدرو( 
که 5 پهنه معدنی به  گرفته  کتشافی صورت  کار ا کشور  معدنی 
کیلومترمربع مربوط به خرسان جنوبی بوده و  مساحت 55 هزار 
انتظار داریم معادن خوبی در استان داشته باشیم.

با  کتشافی  ا فعالیت های  توسعه  و  تکمیل  پایه،  اطالعات  تولید 
کتشافات معدنی  ا و  زمین شناسی  سازمان  ظرفیت های  از  استفاده 
کیلومترمربع انجام خواهد شد. بر همین  کشور در مساحت 4۰۰ هزار 
تحول  طرح  اجرای  استان  اولین  به عنوان  خراسان جنوبی  اساس 
کتشاف ذخایر معدنی انتخاب شد. زمین شناسی و ا

ایمنی

خبــــــــــــــــــر    

دفاع بدون سالح یا پدافند غیرعامل موضوعی مهم است که در سالیان اخیر 
عالوه بر حوزه های نظامی به صنعت نیز منتقل شده و شرکت فوالد مبارکه یکی 
از مجموعه های صنعتی پیشتاز در حوزه پیاده سازی این موضوع حیاتی بوده 
است. هفته پدافند غیرعامل بهانه ای شد تا پای صحبت  تنی چند از  اعضای کمیته پدافند 

غیرعامل شرکت فوالد مبارکه بنشینیم.
حفظ و ارتقای جایگاه فوالد مبارکه در گرو توجه به پدافند غیرعامل

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل و رئیس کمیته پدافند غیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد گفت: همان طور که می دانید امروزه جنس تهدیدات و خطراتی که ایران را تهدید 
می کند از نوع نظامی نیست و مقابله با آن ها بیشتر در ساختار پدافند غیرعامل تعریف می شود. 
مجموعه فوالد مبارکه نیز از این شرایط مستثنی نیست و مقابله با تهدیداتی که حیات و هچنین 
پویایی مجموعه را حفظ می کند نیاز به اشراف مدیران بر مقوله پدافند غیرعامل و به کارگیری 

صحیح آن دارد.
وی افزود: از حفظ نیروی انسانی گرفته تا مقابله با تهدیدات سایبری تا ایستادگی در برابر 
تحریم هایی که صنعت فوالد را نشانه رفته، همه و همه در زمره پدافند غیرعامل است. در یک 
کالم می توان گفت که حفظ فوالد مبارکه در گرو اجرای صحیح پدافند غیرعامل و ارتقای جایگاه 

آن در مجموعه است.
کز حساس با ر برنامه ریزی های کالن اولیه و طراحی زیرساخت های   امنیت کامل مرا

پدافند غیرعامل
نصراله صالحی، سرپرست حراست و  دبیر کمیته پدافند غیرعامل شرکت فوالد مبارکه به خبرنگار 
فوالد گفت: پدافند غیرعامل با توجه به تهدیدات دشمنان که بعضا نمونه هایی از آن ها را در کشور 
کز صنعتی و صنعتی حساس که در اقتصاد کالن کشور اثرگذارند،  مشاهده  عزیزمان، به ویژه در مرا

می کنید، امری ضروری و در شرایط فعلی کشور در حد واجب است.
گر در برنامه ریزی های کالن اولیه و طراحی زیرساخت ها، پدافند غیرعامل لحاظ گردد،  وی افزود: ا
کز حساس و مورد هدف به امنیت کامل می رسند و قطعا کارکنان آن مجموعه  در بلندمدت مرا
با احساس امنیت به خدمت رسانی می پردازند؛ بنابراین برای اجرای دقیق و صحیح اهداف و 
سیاست ها و دستورالعمل های اجرایی و ابالغی مسئولین پدافند غیرعامل کشور، باید آموزش 

عمومی، تخصصی و فنی و فرهنگ سازی در رأس فعالیت های مسئولین مربوطه قرار گیرد.
توجیه نیروی انسلللانی بلللرای اجرای صحیلللح پدافنلللد غیرعاملللل؛ راه ایسلللتادگی در برابر 

گون تهدیدات گونا
هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی و عضو کمیته پدافند غیرعامل شرکت فوالد مبارکه به خبرنگار 
فوالد گفت: نیروی انسانی در تمامی مجموعه ها رکن اصلی است و تالش برای حفظ و ارتقای 
آن جزئی از برنامه های اصلی هر مجموعه به شمار می آید. در مقدمه نظامنامه پدافند غیرعامل 
کشورمان آمده است: »مردم )نیروی انسانی( هر کشوری باارزش ترین سرمایه و اصلی ترین مولفه 
اقتدار هر کشوری محسوب می شوند که صیانت و حفاظت از جان و مال آن ها از اصول اولیه و 

اهداف اصلی نظام پدافند غیرعامل است.«
وی گفت: زمانی که درباره پدافند غیرعامل در شرکت ها و مجموعه سخن می گوییم، نیروی انسانی 
می شود باارزش ترین سرمایه شرکت. برای حفظ این دارایی ارزشمند و صیانت از آن بهترین روش  
مشارکت دادن نیروی انسانی در این امر است. مشارکت نیروی انسانی در پدافند غیرعامل و توجیه 
آن برای اجرای صحیح پدافند با عالقه و از سر آینده نگری می تواند هر مجموعه ای را قوی نگاه دارد 

گون را حفظ کند. و آمادگی آن مجموعه برای ایستادگی در برابر تهدیدات گونا
در پدافند غیرعامل عالوه بر تجهیزات باید به نیروی انسانی نیز توجه شود

مهدی کفایت معاون نیروی انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه و عضو کمیته پدافند 
غیرعامل این شرکت در گفت وگو با خبرنگار فوالد گفت: شرایط موجود و با توجه به تهدیدات 
نیروهای فرامنطقه ای، استفاده صحیح و بهینه از همه منابع و سرمایه های موجود در کشور 
به خصوص نیروی انسانی که به عنوان سرمایه های انسانی در پدافند غیرعامل از ضروریات 
کثر مواقع مورد غفلت مدیران  انکارناپذیر است. نکته قابل تأمل در بهره گیری از این سرمایه که در ا
گر پدافند غیرعامل به بهترین نحو و با پیشرفته ترین وسایل و تجهیزات  قرار می گیرد این است که ا
برقرار گردد، درصورتی که از نیروی انسانی باانگیزه، متعهد و وفادار برخوردار نباشد، نه تنها نمی تواند 
به اهداف مطلوب خود برسد، بلکه این غفلت و بی توجهی ممکن است صدمات جبران ناپذیری 
را نیز در پی داشته باشد. از این جهت که در پدافند غیرعامل همیشه نیروی انسانی تعیین کننده 
است، می بایست توجه ویژه به اهداف و نیازهای او صورت گیرد. رویارویی جمهوری اسالمی 
ایران و فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب با تهدیدهای همه جانبه تمام مؤلفه های قدرت ملی 

را نشانه گرفته است.
وی افزود: در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه و سند چشم انداز 1۴0۴ و چشم انداز فوالد مبارکه 
و سیاست های کلی این بخش، به یکی از محورهای اساسی مرتبط با امنیت ملی، یعنی پدافند 
غیرعامل توجه خاص شده است. به این علت که در عصر جدید در همه جوامع، به انسان در 
مدیریت بحران ها به عنوان سرمایه بی پایان و باارزش می نگرند. توجه به پدافند غیرعامل بدون 
در نظر گرفتن نقش و اهمیت نیروی انسانی در ایجاد و به کارگیری آن، اجتناب ناپذیر است. 
نیروی انسانی بالنده، وفادار، باانگیزه و متعهد در پدافند غیرعامل موجب ماندگاری طوالنی تر آن 
می گردد. به همین خاطر به موضوع ایجاد انگیزش مادی و معنوی برای این سرمایه های انسانی و 
خانواده های آن ها باید بسیار توجه شود. عالوه بر آن در همه واحدهای این معاونت در فوالد مبارکه 

توجه به پدافند غیرعامل با فعالیت های ایشان عجین است.
کفایت خاطرنشان کرد: مثل واحدهای خدمات شامل حمل ونقل، ایاب وذهاب، رستوران، 
بحث های بهداشت و محیط زیست و درمان و سالمت کارکنان، سازماندهی درست و بجا، مدیریت 
گاهی دادن مسائل  شهری و استتار، بحث های امور کارکنان و اداری، دبیرخانه مطمئن، آموزش و آ
مربوط به پدافند غیرعامل در سطوح مختلف، رعایت همه مسائل فوق در بخش پیمانکاران و... 
نشان دهنده گستردگی نقش این موضوع در معاونت نیروی  انسانی و سازماندهی است که جهت 

موفقیت نیازمند دعا و تالش همه است.

بومی سازی قطعات، تأمین پایدار مواد اولیه و تأمین امنیت سایبری گام هایی مهم 
در راستای تحقق پدافند غیرعامل در فوالد مبارکه

غالمرضا طاهری، معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه و یکی از اعضای کمیته 
پدافند غیرعامل شرکت، درباره اقدامات انجام شده توسط معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت ها 
کنون فعالیت های  در راستای پدافند غیرعامل به خبرنگار فوالد گفت: طی سال های گذشته تا
گسترده ای در حوزه پدافند غیرعامل با هدف افزایش پایداری و تاب آوری در گروه فوالد مبارکه انجام 
شده است. موضوع اول تأمین پایدار مواد اولیه است. از مهم ترین اقدامات انجام شده در این زمینه 
می توان به راه اندازی کارخانه تولید کنسانتره و گندله فوالد سنگان، افزایش ظرفیت شرکت فوالد 

سنگ از طریق راه اندازی کوره دوم و خرید سهام شرکت های معدنی اشاره کرد.
وی گفت: لجستیک پایدار نیز یکی دیگر از اقدامات ما برای پیاده سازی پدافند غیرعامل در شرکت 
گن و لکوموتیو، توسعه  فوالد مبارکه است. در این زمینه می توان به توسعه ناوگان ریلی شامل وا
زیرساخت های حمل ونقل ریلی و نیز تأمین ناوگان حمل ونقل جاده ای به صورت ملکی اشاره کرد.

طاهری عنوان کرد: تأمین امنیت فیزیکی نیز یکی دیگر از اقدامات مهم در نظر گرفته شده برای فعال 
ساختن پدافند غیرعامل در شرکت است. ازجمله مهم ترین اقدامات انجام شده در زمینه تأمین 
امنیت فیزیکی می توان به تدوین، تصویب و ابالغ سیاست های HSE، سیاست های حراست و 

پدافند غیرعامل به شرکت های زیرمجموعه اشاره کرد.
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه در مورد تأمین امنیت سایبری در فوالد مبارکه 
گفت: در این راستا به منظور افزایش امنیت مکاتبات اداری داخل سازمانی و درون گروهی، کلیه 
شرکت های گروه موظف به استقرار سیستم اتوماسیون اداری مشابه فوالد مبارکه شده اند. از طرف 
دیگر به منظور ارتقای سطح امنیت اطالعات در شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه، از سال 
گذشته و با همکاری شرکت ایریسا، کلیه شرکت های گروه موظف به استقرار سیستم IS-SUIT و 
یا سیستم آرین شده اند. ازجمله سایر اقدامات مؤثری که در این زمینه انجام شده است می توان 
به تدوین، تصویب و ابالغ سیاست های فناوری اطالعات شامل مباحث امنیتی دستگاه های 

اطالعاتی در کل گروه اشاره کرد.
وی تأمیـن پایدار قطعـات یدکـی را یکـی دیگـر از راه های جلوگیـری از کاهـش وابسـتگی ها خوانده 
و افـزود: در ایـن زمینـه سیاسـت بومی سـازی مـواد و قطعـات در شـرکت های زیرمجموعه مشـابه 
فوالد مبارکه تسـری یافتـه و اقدامات مؤثـری در جهت کاهش وابسـتگی به خـارج از کشـور انجام 

شـده اسـت.
طاهری در مورد تأمین پایدار انرژی و آب در شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در این خصوص با 
توجه به وضعیت کمبود انرژی برق از یک طرف و کمبود آب از طرف دیگر، اقدامات مؤثری شامل 
احداث تصفیه خانه پساب شهری در فوالد مبارکه و فوالد سفیددشت، مشارکت در پروژه های 
انتقال آب در سطح ملی، اجرای پروژه های کاهش مصرف انرژی در شرکت ها و پروژه خرید و یا 

احداث نیروگاه برق اشاره کرد.
وی در پایان در زمینه پدافند غیرعامل در حوزه های عمومی تصریح کرد: در این خصوص با 
هماهنگی کمیته پدافند غیرعامل فوالد مبارکه، کلیه  دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با 
پدافند غیرعامل، به شرکت های زیرمجموعه ابالغ و در دستور کار اجرایی شرکت ها قرار گرفته است.

دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است
مصطفی عطایی پور مدیر مجتمع فوالد سبا و عضو کمیته پدافند غیرعامل شرکت فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد گفت: امام خمینی)ره( فرمودند: در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور 
در بهترین وضعیت باشد، مردم در طول سال های جنگ و مبارزه ابعاد کینه و قساوت و عداوت 
دشمنان خدا و خود را لمس کرده اند، باید خطر تهاجم جهانخواران در شیوه ها و شکل های 
مختلف را جدی تر بدانند. مقام معظم رهبری نیز در مورد دفاع از کشور فرموده اند: دفاع جزئی از 
هویت یک ملت زنده است، هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند زنده نیست، هر ملتی هم که به 
فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند، در واقع زنده نیست، هر ملتی هم که اهمیت دفاع را 

درک نکند به یک معنا زنده نیست.
وی افزود: در همین راستا، اهداف پدافند غیرعامل عبارت اند از: تداوم فعالیت های زیر بنایی 
کشور و تأمین نیازهای حیاتی، تسهیل اداره کشور در شرایط تهدید و بحران ناشی از تجاوز خصمانه 
و حفظ بنیه دفاعی علی رغم حمالت مخرب دشمن، کاهش قابلیت و توانایی سامانه های 
شناسایی، هدف یابی و دقت هدف گیری تسلیحات آفندی دشمن، افزایش قابلیت بقا، استمرار 
کز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی  عملیات و فعالیت های حیاتی و خدمات رسانی مرا
کشور در شرایط وقوع تهدید، بحران و جنگ، تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارت و صدمات 
کز حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی کشور در  تأسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی مرا
برابر تهدیدات و عملیات دشمن، سلب آزادی و ابتکار عمل از دشمن، صرفه جویی در هزینه های 
تسلیحاتی و نیروی انسانی، فریب و تحمیل هزینه بیشتر به دشمن و تقویت بازدارندگی، افزایش 
آستانه مقاومت مردم و نیروی خودی در برابر تهاجمات دشمن، حفظ روحیه و انسجام وحدت 
ملی و حفظ سرمایه های ملی کشور، حفظ تمامیت ارضی، امنیت ملی و استقالل کشور و بسیاری 

از موارد دیگر.
کید مقام معظم رهبری بر نیاز پایداری ملی  عطایی پور در پایان گفت: با توجه به مطالب ذکرشده و تأ
و حفظ سرمایه های کشور با اشاره به اینکه کینه توزی های دشمنان قسم خورده هست و خواهد 
بود، هر چه در توان داریم باید در خصوص ایجاد ستون های محکم در بحث پدافند غیرعامل و رفع 

نواقص آن و بهبود مستمر کوشا باشیم.
پدافند غیرعامل یعنی بی اثر نمودن تهدید در کشور

کبـری فرمانـده حوزه مقاومت بسـیج شـهید موحدیـان و عضـو کمیته پدافنـد غیرعامل  حبیب ا
شـرکت فوالد مبارکه به خبرنگار فـوالد گفت: مقـام معظـم رهبـری می فرمایند»پدافند غیرعامل 
ماننـد مصونیت بخشـی بـه بـدن اسـت«. معظم لـه توقـع و انتظـار خـود را در پدافنـد غیرعامـل بـه 
کسینه شـدن کشـور و بی اثر کردن تهدید در کشور تشـبیه کردند. از نمونه مصون سـازی کشور  وا
با تفکر بسـیجی در گذشـته می توان به دفاع مقدس و روحیه جهادی مردم و مشـارکت ایثارگرانه 

اشـاره نمود.

وی افزود: حضور مؤثر و محوری در بالیای طبیعی مانند زلزله رودبار و...، مقابله با ضدانقالب، 
مقابله با جریان های انحرافی، فرقه های ضاله و... از نمونه فعالیت های ایثارگرانه است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان فوالد مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: در زمان 
حاضر نیز حضور جهادی بسیج در زلزله، رفع محرومیت در مناطق محروم با افتتاح پروژه های 
عمرانی و فرهنگی به منظور رفع چشمگیر محرومیت با همکاری گروه های جهادی حوزه بسیج 
شهید موحدیان فوالد مبارکه قابل توجه است و این شرکت با داشتن ۵ هزار بسیجی عادی و 3 
هزار بسیجی فعال که در 13 پایگاه بسیج و یک گردان بیت المقدس چینش شده اند، با اجرای 
برنامه های آموزشی، حفظ انسجام، نهضت روشنگری و بصیرت افزایی و گروه های جهادی به 

جهت حمایت از تولید و نشر فرهنگ ایثار و شهادت ایفای نقش می کنند.
گروه فوالد مبارکه ضروری و   محافظت های همه جانبه پدافند غیرعامل از 

اجتناب ناپذیر است
ابراهیم فتاحی،کارشـناس و هماهنگ کننده سـازمانی پدافند غیرعامل به خبرنگار فوالد گفت: 
کـه بحران هـای طبیعـی و انسان سـاخت از عناصـر همـراه و بی پایـان زندگـی بشـری اسـت  ازآنجا
و میهـن عزیـز مـا، بـه لحـاظ شـرایط ژئوپولیتیکـی و اسـتراتژیک در جهـان و منطقـه خاورمیانـه و 
همچنین بـه انگیزه چپـاول منابـع غنـی و مانع زایـی در مسـیر رشـد و تعالـی همه جانبه کشـور، در 
گـون دشـمن اسـت، بـا توجه بـه وجـود جلوه هایـی از  شـعاع هـدف انـواع آفندهـا و تهدیـدات گونا
پدافنـد غیرعامـل در کتـاب قـرآن و مکتـب آسـمانی مـا، در راسـتای تدابیـر هوشـمندانه و اجـرای 
فرامیـن رهبـر معظـم انقـالب )مدظله العالـی( در بخـش حفاظـت از زیرسـاخت های کشـور، بـا 
نگاهـی بـه اقدامـات انجام شـده شـرکت های برتـر و کشـورهای پیشـرفته دنیـا در ایـن خصـوص، 
محافظت هـای همه جانبـه پدافنـد غیرعامـل از گـروه فـوالد مبارکـه کـه نمـادی از هنـر و دسـتاورد 
مهندسـین توانمند ایرانی اسـت و نیز یکی از سـرمایه های عظیم ملی و زیرساخت های حساس 
اقتصادی و صنعتی کشور محسوب می شود و در معرض تمامی مخاطرات قرار دارد، امر ضروری 

و اجتناب ناپذیـر اسـت. 
وی افزود: نهادینه سازی و پیاده سازی الزامات دفاع غیرنظامی در مراحل چهارگانه مدیریت 
بحران، تحت قالب نظام ها، مؤلفه ها و راهبردهای دفاع ملی، از طریق فرهنگ سازی، آموزش 
عمومی و تخصصی، پایش تهدیدات، ارتقای سطح مقاومت و پایداری زیرساخت ها در فاز 
)طراحی و مهندسی، طرح های توسعه و پروژه های اجرایی، اقدامات اصالحی و بهینه سازی حین 
بهره برداری( حائز اهمیت و شایسته است این امر خطیر مورد اهتمام ویژه مدیران عالی، کارکنان، 

ذی نفعان و شرکای تجاری سازمان قرار گرفته است.
مأموریت نخست پدافند غیرعامل تشکیل یک منظومه منسجم دفاعی نوین است
سردار دکتر غالمرضا جاللی، ریاست سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در خصوص ضرورت توجه 
به پدافند غیرعامل گفت: شیوه دشمن برای ضربه زدن به مردم و کشور تغییر پیدا کرده و از بخش 
نظامی به حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سایبری، نوین و شناختی انتقال پیدا یافته است. با 
اشراف کامل امنیتی و نظامی ایران بر مناطق مرزی و بیرون از مرزها، امروز دشمن از طریق نظامی 
و تروریسم آشکار قادر به آسیب زدن به کشور و مردم نیست و به همین دلیل آن ها شیوه های 

غیرمستقیم و پنهانی را برای حمله و تهدید انتخاب کرده اند.
وی افزود: مأموریت نخست پدافند غیرعامل تشکیل یک منظومه منسجم دفاعی نوین است. 
در این مسیر لزوم صیانت از راهبردها و اصول استراتژیک کشور، دفاع غیرعامل مدرن، دفاع فعال، 

عمیق، الیه به الیه، هدفمند و ترکیبی ضرورتی انکارناپذیر است.
فوالد مبارکه در برابر تحریم های تحمیل شده ایستادگی بی نظیری داشته است

دکتر محمدامین عسگری، مدیر معادن و صنایع معدنی سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در 
مورد لزوم انجام  فعالیت های حوزه پدافند غیرعامل در صنایع گفت: امروزه صنایع فلزی و معدنی 
و در رأس آن ها صنایع فوالدی از اهمیت ویژه ای برای کشور برخوردارند. این صنایع عالوه بر کمک 
به ایجاد اشتغال و برآورده ساختن نیاز دیگر صنایع، وظیفه خطیر تأمین ارز برای خرید برخی از 
کاالهای اساسی موردنیاز مردم را بر عهده داشته اند. از این منظر حفظ پایداری و استمرار تولید در 

فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در غرب آسیا ضروری است.
وی با اشاره به نقش شرکت فوالد مبارکه در این زمینه افزود: حوزه صنعت فوالد کشور از ابتدای 
کنون به صورت مرتب مورد تحریم قرار گرفته است.  تحریم ها موردتوجه آمریکا قرار داشته و تا
صنایع فوالدی و به خصوص فوالد مبارکه در برابر تحریم های تحمیل شده ایستادگی بی نظیری را 
به نمایش گذاشته اند و با استمرار تولید، عالوه بر کمک شایان به سایر صنایع کشور، موجب ارزآوری 

و برهم خوردن محاسبات دشمن گردیده اند.
عسگری در ادامه به مسئله تأمین انرژی صنایع نیز اشاره کرد و گفت: تجربه قطع برق در تابستان 
امسال این موضوع را گوشزد کرد که فوالد مبارکه باید عالوه بر مسائل پدافند غیرعامل در داخل 
مجموعه، نسبت به پیگیری و رفع موانع سیستمی موجود در شبکه های تأمین حامل های انرژی 

و... نیز اهتمام الزم را به عمل آورد.
مدیر معادن و صنایع معدنی سازمان پدافند غیرعامل کشور افزود: یکی از موارد دیگری که می تواند 
استمرار تولید فوالد مبارکه را با خطر جدی روبه رو کند، عدم دسترسی به مواد اولیه به خصوص 
سنگ آهن و کنسانتره است. همچنین به علت عدم وجود مخازن ذخیره سازی گاز در کشور، 
باوجود اینکه ایران دومین ذخایر گاز جهان را داراست، در فصول سرد دچار کمبود و نهایتا مجبور به 
قطع گاز صنایع و توقف تولید می گردد که این عدم النفع تولید منجر به ایجاد خسارات فراوان برای 
شرکت و کشور خواهد شد و باید با همکاری وزارت نفت، تدابیر اصولی در این خصوص اتخاذ گردد.

وی در پایـان بـه راهکارهـای موجود اشـاره کـرد و گفـت: بـرای کاهـش آسـیب پذیری های مذکور، 
فعالیت های مناسبی در شرکت فوالد مبارکه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( صورت پذیرفته است. در ادامه این تالش ها، با توجه به تغییر شکل تهدیدات از 
نظامی به تهدیدات نوین، الزم است آسیب پذیری های شرکت در حوزه های مختلف سایبری، 
شـیمیایی، زیسـتی، اقتصادی و... به صورت مداوم پایش و بـه روزآوری شـود و بـا اولویت بندی و 
زمان بندی، اقدامات مقتضی جهت کاهش آسیب پذیری و مصون سازی صورت پذیرد و میزان 

کارایی آن از طریـق انجام رزمایش های مختلف مـورد ارزیابی قرار گیرد.

بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه

با فرارسیدن فصل سرما، استفاده از انواع تجهیزات 
گرمایشی افزایش پیدا می کند و در این میان رعایت اصول فنی 
و نکات ایمنی در مورد برخی از این تجهیزات بسیار مهم است 
و از بروز حوادثی ازجمله برق گرفتگی، گازگرفتگی، آتش سوزی 
و... جلوگیری می کند. رعایت نکات ایمنی در استفاده از 
دستگاه های گازسوز در منزل و محیط کار، به خصوص در 
فصول سرد سال که تعداد بیشتری دستگاه های گازسوز برای 
گرمایش یا تأمین آب گرم استفاده می شود، می تواند از حوادث 
غیرقابل جبران نظیر خفگی، سوختگی و...پیشگیری کند. در 
همین راستا اهم الزامات ایمنی مرتبط با نصب و استفاده از این 

وسایل به شرح ذیل ارائه می گردد.
ایمنی نصب وسایل گازسوز:

گازسوز به لوله کشی ساختمان باید از  برای اتصال وسایل 
شیلنگ های مخصوص گاز که مطابق استاندارد ملی ۷۷۴ از 
جنس الستیک مصنوعی تقویت شده دارای جدار داخلی مقاوم 
کثر 120 سانتی متر  در مقابل گاز و مواد نفتی با طول مجاز حدا
استفاده گردد. برای محکم کردن شیلنگ های گاز از یک طرف به 
وسایل گازسوز و از طرف دیگر به شیر گاز، حتما باید از بست های 
فلزی استفاده گردد. برای آزمون نشتی نباید از شعله استفاده 
شود، روش مناسب برای این کار استفاده از محلول آب و مایع 
صابون است. حریم یک متری وسایل گازسوز و دودکش ها )از 
سمت مجاور و باال( با سایر اشیا قابل اشتعال رعایت شود. شیرهای 

گاز بالاستفاده یا فاقد مصرف با درپوش مسدود گردد.
ایمنی دودکش:

قبل از استفاده از هرگونه وسیله گازسوز ابتدا عملکرد دودکش 
وسیله مزبور باید بررسی و از مکش آن اطمینان حاصل گردد. هر 
وسیله گازسوز باید دارای یک دودکش مجزا و مجهز به کالهک 
H  باشد. استفاده از وسایل گازسوز بدون دودکش به منظور 
کن ممنوع است. استفاده از لوله های قابل انعطاف  گرمایش اما
کاردئونی یا خرطومی( به عنوان دودکش مجاز نیست. بهترین  )آ
و کارآمدترین دودکش، دودکش هایی است که داخل دیوار بوده 
و تا یک متر باالتر از پشت بام ادامه داشته باشد. نصب دودکش 
در داخل راهروها، پاسیوها و فضاهای بسته ساختمان ها که به 
هوای آزادراه ندارد، ممنوع است. استفاده از یک دودکش برای 
چند وسیله گازسوز ممنوع است.  عبور دودکش از فضای داخلی 

و سقف کاذب حمام مجاز نیست.
برخی الزامات ایمنی استفاده از وسایل گازسوز:

نصب بخاری گازی در اتاق خواب با مساحت کمتر از 12 مترمربع 
ممنوع است. نصب شومینه به عنوان تنها وسیله گرمایش در هال 
و پذیرایی یا شومینه فاقد ترموکوپل )سیستم محافظ شعله( نیز 
ممنوع است. نصب هر نوع وسیله گازسوز در حمام، رختکن و 
سرویس های بهداشتی به دلیل کمبود هوای الزم برای احتراق، 
ممنوع است. محل نصب کولرهای آبی و دریچه های تأمین هوا، 
باید حداقل 3 متر از کالهک دودکش فاصله داشته باشند، تا 
موجبات مکش و برگشت محصوالت احتراق به داخل ساختمان 

کیدا ممنوع است. فراهم نگردد. نصب آب گرم کن داخل حمام ا
فصل سرما و راه اندازی تجهیزات گرمایشی

نکات مهم استفاده از بخاری های برقی:
در بخاری های برقی احتمال آتش سوزی اشیا پیرامونی وجود 

دارد.
موقع ترک محل )دفتر، اتاق، کانکس و...( حتما بخاری های 

برقی خاموش شوند.
سیم برق بخاری های المنتی حتی االمکان کابل و دوشاخه 

ارت دار باشد.
محل ورود کابل برق به داخل تجهیز حتما عایق و مقاوم به 

حرارت باشد )دارای زهوار باشد(.
داخل وسیله از ترمینال ها و سیم های نسوز استفاده شده 

باشد.
با توجه به مصرف نسبتا باال و وجود حرارت احتمال اتصال 

بدنه زیاد است.
حتما بدنه این نوع بخاری ها دارای سیم ارت باشد.

سیم های المنت برقدار هستند و حتی االمکان از المنت های 
روکش دار )حفاظ کریستال، چینی، سرامیک یا مقاوم به حرارت( 

استفاده نمایید.

ادامه دارد...

به مناسبت فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل مطرح شد:

  افزایش پایداری و تاب آوری در گروه فوالد مبارکه
 با انجام فعالیت های گسترده در حوزه پدافند غیرعامل
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به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت، طبق 
برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده، ارزیابی عملکرد 
شرکت فوالد سفیددشت از شرکت های گروه فوالد مبارکه در 
تاریخ 1400/08/04 توسط ارزیابان شرکت فوالد مبارکه انجام 

شد.
مجید مونسان سرارزیاب این گروه، با ابراز خرسندی از نتایج این 
ارزیابی اعالم کرد: بر اساس برنامه ارزیابی شرکت های گروه فوالد 
مبارکه در مقطع شش ماهه اول سال 1۴00، ارزیابی تحقق اهداف 
کیفیت،  و شاخص های استراتژیک در حوزه های بازرگانی، 
حراست، فناوری اطالعات و پروژه ها، سرمایه گذاری، منابع 

انسانی و HSE  توسط ارزیابان مربوطه صورت گرفت.
وی با برشمردن نقاط قوت حوزه های مختلف در معیارهای تحقق 
اهداف، شاخص های استراتژیک، میزان اجرای سیاست های 
ح های توسعه، ابراز امیدواری کرد  ابالغی و میزان پیشرفت طر
در شش ماهه دوم سال نیز شاهد پیشرفت و توسعه های شرکت 

فوالد سفیدددشت باشیم.
محمود ارباب زاده مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت نیز 
با تشکر از ارزیابان شرکت فوالد مبارکه و تقدیر از زحمات و 
تالش های کارکنان شرکت در انجام موفقیت آمیز این ارزیابی، 
گفت: موفقیت ها و دستاوردهای شرکت فوالد سفیددشت با 
حمایت های شرکت فوالد مبارکه و عزم و اراده کارکنان شرکت 
حاصل گردیده و امید است با تالش و همکاری بیشتر، نقاط قابل 
بهبود منتج از ارزیابی صورت گرفته را تبدیل به نقاط قوت نماییم.

مصطفی  محمد  انبیاء  خاتم  میالد  آستانه  در 
)صل اهلل علیه وآله( و امام جعفر صادق )علیه السالم( و 
همچنین همت اراده های فوالدین کارکنان شرکت ورق 
وزانه به  و چهارمحال و بختیاری، رکورد تولید ر خودر

میزان 1۵68 تن به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری، وحید میرزایی مدیرعامل این شرکت با اعالم این 
خبر افزود: باالترین تولید روزانه محصوالت گالوانیزه این 
شرکت در هشتمین روز آذرماه سال ۹۷ به میزان 1۵۵1 تن به 
ثبت رسیده بود که با اراده پوالدین کارکنان این مجموعه، 
رکورد تولید روزانه به میزان 1۵۶8 تن در 2۹ مهرماه به ثبت 
رسید که این امر نشانگر پایان ناپذیری مسیر خودباوری و 
افتخارآفرینی در بین کارکنان این مجموعه فوالدی است.

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: ثبت چنین رکورد ارزشمندی در خط مقدم صنعت 
که نشانگر حضور  استان از آن منظر حائز اهمیت است 
که  فرزندان بام ایران در خط مقدم جبهه صنعت است 

قدرتمندانه در حال تالش برای سربلندی کشورند.
وی ثبت این رکورد در کنار آغاز صادرات محصوالت تولیدی 
این شرکت به اروپا را یک گام استراتژیک و در راستای تحقق 
شعار »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« برشمرد و 
گفت: این رکورد ارزشمند نشان از آن دارد که در صورت 
رفع محدودیت مواد اولیه این شرکت قابلیت تولید بیشتر 

را داراست.
میرزایی در پایان افزود: ما بر عهد خود یعنی رسیدن به 
ظرفیت اسمی مجموعه پایبندیم و بر این عهد استوار 
مجرب،  جوانان  توانمند  دست  به  تا  ماند  خواهیم 
متخصص و متبحر این خطه از سرزمین ایران، تا بدان جا 
گام برداریم که افتخارات کم نظیری را در تارک ماندگار این 
استان، مردمان غیور آن و نیز صنعت بزرگ فوالد کشور به 

ثبت برسانیم.

ل

خبر کوتاه

قطعی های برق و بازار مقاطع چینقراضه وارداتی در ترکیه اوج گرفت

آخرین قیمت در بازار داخلی چین 8۹4 تا ۹۰1 دالر در هر تن 
کارخانه و در ثبات بوده است. محدودیت در تأمین برق،  درب 
کاهش دهند. یک  کارخانه های شرق چین را واداشته تا تولید را 
کشور اظهار داشته تولید را باید  تولیدکننده بزرگ میلگرد در این 
کاهش دهد و مشخص نیست این وضعیت تا چه  تا ۶۰ درصد 
زمان ادامه دارد.

کنون به باالی  قیمت قراضه وارداتی در ترکیه برای اولین بار از ماه ژوئن تا
5۰۰ دالر هر تن سی اف آر رسیده و ظاهرا معامله جدیدی برای قراضه 
حوزه دریای بالتیک علت این رشد قیمت بوده است. متوسط قیمت 
قراضه سنگین 2۰-8۰ با ۷ دالر رشد به 5۰2 دالر در هر تن سی اف آر 
رسیده است. از 14 ژوئن که قیمت 5۰2.5 دالر بود، این باالترین قیمت 
ثبت شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیر کبیر کاشان، جواد نائینی نماینده ویژه 
رئیس مجلس شورای اسالمی، در حوزه انتخابیه شهرستان های کاشان، آران و 
بیدگل و هیئت همراه در جریان بازدید از خطوط تولید شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 

کید کرد: مسئولین کشور وظیفه دارند در جهت تولید و رفع موانع آن کمک و همیاری کنند. تأ
وی ضمن عرض خدا قوت و تشکر از این مجموعه موفق و پویا، تصریح کرد: ما در کشور امیدمان به 
شما کارآفرینان و متخصصان زحمت کش شرکت های تولیدی و صنعتی است و ان شاءاهلل به طور 

عملی و نه فقط شعاری بتوانیم موانع موجود بر سر راه تولید را برطرف کنیم.
نائینی در ادامه خاطرنشان کرد: ایمان داریم با حضور تالشگرانی همچون کارکنان و مدیران موفق 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان به نتایج خوب و ثمربخشی مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری جهت 
برطرف ساختن موانع تولید دست می  یابیم که در این راستا قطعا ما از طرح های توسعه شرکت فوالد 

امیرکبیر کاشان حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد.
وی در پایان درخصوص تفاهم نامه مسئولیت های اجتماعی، خواستار اجرایی شدن این تفاهم نامه 

شد.

عزیز قنواتی رئیس هیئت مدیره فوالد امیر کاشان نیز ضمن خوش آمدگویی، درخصوص فعالیت های 
ح های توسعه فوالد امیرکبیر کاشان و همچنین اقدامات  شرکت در چندین سال متوالی، طر

انجام شده در راستای مسئولیت اجتماعی مطالبی ارائه کرد.
در ادامه شهرام عالی وند مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان گزارشی از روند پیشرفت شرکت، از 
سال های ۹۵ تا ۹۹ و همچنین۶ ماه نخست سال 1۴00 از کلیه واحدها، ازجمله تولید، بازرگانی، مالی، 
توسعه و تکنولوژی، منابع انسانی، بومی سازی و صادرات ارائه کرد. این گزارش گویای رسیدن به 
اهداف، چشم انداز، موفقیت های به دست آمده، رکوردها و رشد فوالد امیرکبیر به صورت پیوسته 

در سال های متوالی است.
گفتنی است در این دیدار از بخش های مختلف فوالد امیرکبیر کاشان ازجمله خطوط تولید 
گالوانیزه، اسیدشویی، نورد سرد و آنیلینگ بازدید و همچنین محل اجرای پروژه های طرح های 
توسعه فوالد امیرکبیر کاشان بازدید به عمل آمد و اسماعیلی عضو هیئت مدیره نیز در طول این 
بازدید درخصوص اهمیت، اهداف، میزان پیشرفت و اقدامات انجام شده این طرح ها مطالبی 

عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سنگان، هم زمان با سالروز میالد باسعادت 
کرم )صل اهلل علیه وآله(، امام جعفر صادق )علیه السالم( و هفته وحدت  پیامبر ا
بـا تـالش و همـت کارکنـان فـوالد سـنگان، رکـورد تولیـد ماهیانـه گندلـه، بـاز هـم 

شکسـته شد.
بنابر این گزارش، پوالدمردان فوالد سنگان، موفق به ثبت رکورد تولید ۴۷1 هزار تن گندله در مهرماه 
شـدند؛ این در حالی اسـت که رکورد قبلی این شـرکت در شـهریورماه سـال جاری بـا تولیـد ۴۶۵ هزار 

تن گندله محقق شـده بود.
روابط عمومی شرکت فوالد سنگان ضمن تبریک رکوردهای جدید در تولید که با همدلی و وحدت 

کارکنان فوالد سنگان محقق شد، برای کسب تداوم این موفقیت ها اظهار امیدواری نمود.

 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، مدیر 
بهره برداری این شرکت گفت: هم زمان با میالد خجسته و سراسر برکت 
اسوه مکارم اخالق و منادی توحید و یکتاپرستی حضرت محمد مصطفی 
)صل اهلل علیه وآله( و میالد فرخنده حضرت امام جعفر صادق )علیه السالم(، شکسته 
شدن رکورد تولید ورق گالوانیزه در یک شیفت کاری در این مجموعه در کمتر از 23 روز، 

محقق شد.
فردین علیمیرزایی اظهار داشت: جوانان سربلند بام ایران توانستند با اراده ای پوالدین و توانایی 
به بلندای نام این سرزمین در یک شیفت کاری رکورد تولید بیش از 8۹8 تن ورق گالوانیزه را به ثبت 

برسانند.
وی افزود: رکورد قبلی در نهمین روز از مهرماه سال جاری در خط مقدم صنعت استان با تولید 801 
تن ورق گالوانیزه در یک شیفت کاری به ثبت رسیده بود و با ثبت این رکورد جدید تولید به میزان ۹۷ 

تن در یک شیفت کاری افزایش یافت.
علیمیرزایی افزود: قرار داشتن کشور در کوران تحریم ها، همه گیری بیماری کرونا و نیز کمبود مواد 
کنون نتوانسته بر اراده پوالدین این مجموعه تأثیر منفی بر جای بگذارد، بلکه این موارد عزم  اولیه تا

جدی آنان را برای دست یابی پیاپی به قله های افتخار، فزونی بخشیده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از تدابیر مدبرانه تیم مدیریتی مجموعه اظهار داشت: شرکت ورق 
خودرو چهارمحال و بختیاری ثابت کرد در عرصه صنعت و اقتصاد امروز کشور در حال دست یابی به 
شکوفایی کامل است و می تواند با درنوردیدن مرزهای تولید و کسب رکوردهای متعدد، یکی پس 
از دیگری، تاریخ سازی کند و با چشم اندازی که برای خود ترسیم کرده، نویدبخش آینده ای بهتر 

برای شرکت باشد.

 کسب موفقیتی دیگر 
 در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسالمی در بازدید از شرکت فوالد امیر کبیرکاشان:

مجموعه مسئولین کشور وظیفه دارند در جهت تولید و رفع موانع تولید کمک و همیاری نمایند

رکوردی وحدت آفرین در هفته وحدت؛

رکورد تولید ماهیانه گندله در فوالد سنگان باز هم شکسته شد

ارزیابی شش ماهه اول سال 1400 شرکت 

فوالد سفیددشت چهار محال و بختیاری

رکورد تولید روزانه ورق گالوانیزه شکست

توسط ارزیابان شرکت فوالد مبارکه انجام شد:

به همت کارکنان شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری؛

تالشلگرانی  حضلور  بلا  داریلم  ایملان   
همچون کارکنلان و مدیران موفق شلرکت 
فلوالد امیرکبیلر کاشلان بله نتایلج خلوب و 
ثمربخشی مطابق فرمایشات مقام معظم 
رهبری جهت برطرف ساختن موانع تولید 

دسلت می یابیلم

 قلرار داشلتن کشلور در کلوران تحریم هلا، 
همه گیلری بیملاری کرونلا و نیز کمبلود مواد 
کنلون نتوانسلته بلر اراده پوالدیلن  اولیله تا
این مجموعه تأثیر منفلی بر جای بگلذارد، 
بلکله ایلن ملوارد علزم جلدی آنلان را بلرای 
دسلت یابی پیاپلی بله قله هلای افتخلار، 

فزونلی بخشلیده اسلت

 گــــروه فـــوالد مبــــارکه       



23  ربیع االول  1443  30  اکتبر   2021 شماره        1248    شنبه   8 آبان ماه   1400    

8

       بـــــــــــــــازار

بازار میلگرد امارات

خبــــــــــــــــر       

تعداد ۷4 مورد سرمایه گذاری خارجی با حجم 2 هزار و 
22۷ میلیون دالر در بخش صنعت، معدن و تجارت طی 6 ماه 
نخست سال جاری مصوب شده است که از این تعداد بخش 
صنعت با 94.۵درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده 

است.
ح و برنامه وزارت  به گزارش شاتا، بر اساس گزارش معاونت طر
صنعت، معدن و تجارت درخصوص سرمایه گذاری خارجی 
 مصوب، طی شش ماهه سال جاری، تعداد 113 مورد با ارزش
 2 هزار و ۶1۴ میلیون دالر در کل کشور به تصویب رسیده است که 
بخش صنعت، معدن و تجارت با ۷۴ مورد و حجم سرمایه گذاری 
2 هزار و 22۷ میلیون دالر، به ترتیب از نظر تعداد و حجم سهم ۶۵ 

و 8۵ درصدی را به خود اختصاص داده است.
حجم  لحاظ  از  بررسی  مورد  دوره  در  گزارش  این  پایه  بر 
سرمایه گذاری مصوب سهم بخش صنعت ۹۴.۵ درصد، سهم 
حوزه معدن ۴.2 درصد و سهم بخش تجارت 1.3 درصد اعالم 
شده است؛ همچنین از تعداد ۷۴ مورد سرمایه گذاری خارجی 
مصوب در دوره مذکور ۴۷ مورد دارای جواز تاسیس، 23 مورد 
دارای پروانه بهره برداری )سرمایه گذاری در واحدهای موجود(، 
کتشاف و 2 مورد دارای پروانه بهره برداری  یک مورد دارای پروانه ا

معدن هستند.
رضا شهرستانی، عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: محدودیت 
تأمین برق و گاز در زمستان، تولیدات صنایع فوالدسازی کشور 
که این  را تهدید می کند و در این راستا باید چاره اندیشی شود؛ چرا
صنایع تحمل گذراندن سه ماه پرچانش که با محدودیت انرژی 

مواجه شوند را ندارند.
وی افزود: نیاز است که صادرات آهن اسفنجی متوقف شود، 
که این ماده به عنوان ماده اولیه فوالدسازی در ماه های پیش  چرا
گر کنترلی اعمال نشود  رو با محدودیت تولید مواجه می شود و ا
ما شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت قراضه خواهیم بود و بازار 

فوالد کشور دستخوش اتفاقات خوبی نخواهد شد.
گفت:  عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
گاز برای شرکت فوالد مبارکه به عنوان  محدودیت تأمین 
که  بزرگ ترین واحد صنعتی کشور یکی از نگرانی هاست، چرا
ممکن است جایگاه دهم فوالد ایران را در جهان از دست بدهیم.

الگوی لوزی در انتهای روند به وجود می آید. بعد از 
و  ابتدا شاهد سقف  ولی در  نز یا  وند صعودی  یک ر
کف های کوچک هستیم. به مرور دامنه حرکت سقف و 
کف ها بزرگ تر می شود دوباره در اواخر الگوی اندازه 
سقف و کف ها بزرگ تر می شود. با شکسته شدن سقف 
کف الگو وارد معامله می شویم. حد ضرر معامله  یا 
ودی از طریق این الگو با لحاظ مقداری فاصله از  ور
ترین سقف در حالت صعودی و با لحاظ مقداری از  باال
پایین ترین کف در حالت نزولی قرار می گیرد. حد سود 
اول به اندازه فاصله بزرگ ترین سقف و کف داخل الگو 

است و حد سود دوم محدوده آغاز روند است.
نمونه الگوی لوزی )الماس( در بازار سرمایه غالبا کم پیدا 
می شود بااین حال می توانید نمونه ای را در نمودار زیر 
ببینید که با شکسته شدن امتداد خط گردن عمیق ترین 

دره بازار به هدف قیمتی حد سود اول رسیده است.

 خریداران میلگرد در امارات انتظار دارند قیمت ها در بازار 
کنون  که از اواخر سپتامبر تا داخلی تا ۳۰ دالر باال برود، چرا 
تغییر قیمت نداشته است. میلگرد در بازار داخلی ۶2۹ تا 
کارخانه ها  کارخانه است، ولی اخیرا  ۶۳۹ دالر در هر تن درب 
معامله نکرده اند و انتظار می رود قیمت های پیشنهادی جدید 
کمتر نباشد. از ۶5۳ تا ۶۶۷ دالر 

خبر کوتاه

یم بیاموز

خریداران بیلت در آسیا نگران افزایش نوسانات بازار

پیش بینی نوسانات بیشتر بازارهای فوالد تا پایان سال جاری 
میالدی موجب شده در بازار واردات بیلت آسیا تمایل به 
که حمل فوری نیستند  خرید مخصوصا برای محموله هایی 
کمتر شود. چین هم در بازار واردات بیلت فعالیت زیادی 
ندارد و قیمت مورد نظر خریداران بیشتر از ۷۰۰ تا ۷1۰ دالر در 
هر تن سی اف آر نیست.

سهم 8۵ درصدی حوزه صمت در 
سرمایه گذاری خارجی

الگوی لوزی

1 0.20 0

1 0. 0 0 0

1 0.4 0 0

1 0.60 0

                                                                                            تعطیــــــــــــــــــــــــل

1 0 , 8 0 0

1 0 , 820

1 0 , 7 70

1 1 , 04 0

1 1 , 070

1 1 , 1 60

1 1 , 1 8 0

1 1 , 60 0

4. 1 7

0.2 7

0. 82

3. 89

28 0

90

90

1 79

1 0 , 990

1 0 , 9 60

1 1 , 0 5 0

1 1 , 48 0

44 0

30

90

430

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1400/08/01

1400/08/02

1400/08/03

1400/08/04

1400/08/05

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 0.990
1 1 .48 0

0

1 1 . 0 5 0
1 0.9 60

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان های عمومی، ارزیابی کیفی، مناقصات و مزایدات به وبسایت شرکت به نشانی www.msc.ir، منوی خرید و تأمین کنندگان، مناقصات مراجعه و 
طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمایید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است.
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان 044-1400

گهی آ

موضوع

انجام عملیات سرویس اساسی ترانس های KV 30.5 تا KV63 و نصب ترانس های 250KVA تا 250MVA شرکت فوالد مبارکه

EPC انجام عملیات تدارک، خرید و حمل پروژه بهینه سازی ایستگاه های پنج گانه گاز متان شماره های 20،8،5،1 و فاز سه شهید خرازی فوالد مبارکه به صورت

انجام عملیات نگهداری و تعمیرات جرثقیل های سقفی جنبی، درب های اتوماتیک، راه بندها و استاکرهای انبار در کلیه نواحی

تعمیر و بازسازی پینس های جرثقیل شرکت

تعمیر و بازسازی بوش های بابیتی نورد گرم

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 0 /0 8 /0 1 3

1 4 0 0 /0 8 /1 5

1 4 0 0 /0 8 /1 7

1 4 0 0 /0 8 /2 6

1 4 0 0 /0 8 /2 6

یت مرتبط مدیر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان آ

نوع فراخوان
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بورس و سهام

کرد: وزارت صمت اعالم 

مدیر مجتمع فوالد سبا در گفت وگوی ویژه خبری صدا و 
گفت: مجتمع فوالد سبا با انجام  سیمای مرکز اصفهان 
تعمیرات اساسی در خردادماه سال جاری، عالوه بر تولید 
گریدهای فوالدی ویژه مثل گرید ویژه API-X70 برای اولین بار در ایران، 

مقدمات الزم برای تولید 2 میلیون تن ورق فوالدی در آینده را فراهم کرد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، مصطفی عطایی پور، مدیر مجتمع فوالد سبا در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری دوشنبه )3 آبان( صداوسیمای مرکز اصفهان با 
اشاره به فعالیت های این مجتمع فوالدی اظهار کرد: فوالد سبا زیرمجموعه 
فوالد مبارکه و با مساحتی بالغ بر ۴.۵ کیلومترمربع است که در مجاورت شهرستان 
کارخانه ذوب آهن اصفهان قرار دارد؛ فوالد سبا از دو کوره قوس  لنجان و 
الکتریکی، 2 دستگاه ماشین ریخته گری، واحد نورد و واحدهای پشتیبان تولید 
کسیژن و تعمیرگاه های  نظیر واحد تصفیه خانه و آب رسانی، پست برق، واحد ا

الزم برای تولید ورق های فوالدی برخوردار است.
کسلللیژن رایلللگان بللله بیملللاران کرونایلللی  اهلللدای بیلللش از ۶ هلللزار تلللن ا

کشور
کسیژن سازی فوالد سبا به دلیل  کنون واحد ا وی افزود: از مردادماه سال ۹۹ تا
کسیژن معادل 2۵ میلیارد تومان را  شیوع ویروس کرونا حدود ۶ هزار و ۶00 تن ا
به صورت رایگان و در راستای مسئولیت اجتماعی خود در اختیار بیمارستان های 

کشور قرار داده است.
مدیر مجتمع فوالد سبا گفت: یکی از مواردی که جایگاه مجتمع فوالد سبا از 
سایر صنایع مشابه در کشور و حتی خاورمیانه متمایز می کند، نورد پیوسته این 
که با استفاده از این روش، سرعت تولید افزایش یافته و انرژی  شرکت است چرا

کمتری مصرف می شود.
عطایی پور خاطرنشان کرد: ورق های تولیدی در مجتمع فوالد سبا، از ضخامت 
1.2 تا 12 میلی متر و عرض 800 تا هزار و ۵00 میلی متر است که به دلیل تقاضای 
بازار حدود 80 تا 8۵ درصد تولیدات مجتمع فوالد سبا به ورق های به ضخامت 

2 میلی متر اختصاص یافته و در صنایع لوله سازی و پروفیل سازی کاربرد دارد.
وی ادامه داد: خردادماه سال جاری تعمیرات اساسی در مجتمع فوالد سبا 
انجام شد که به طورکلی سه اقدام اصلی را در برمی گیرد؛ نخست آن که ماشین 
ریخته گری شماره یک فوالد سبا به روز شد، دوم در قسمت نورد، یک قفسه 
اضافه شد و تعداد قفسه های این بخش به ۷ قفسه افزایش یافت؛ سومین 
اقدامی که به مراتب از اهمیت بیشتری نسبت به دو اقدام قبلی برخوردار 
است، افزایش سطح اتوماسیون است که باعث هماهنگی بیشتر و فعالیت بهتر 

سامانه ها و همچنین کاهش میزان خطاهای انسانی می شود.
تولید گرید ویژه فوالدی X70 برای نخستین بار در ایران

مدیر مجتمع فوالد سبا تصریح کرد: باوجوداین سه اقدام اصلی در مجتمع فوالد 

سبا موفق به تولید گریدهای خاصی نظیر گرید ویژه API-X70 شدیم. این گرید 
بیشتر در ساخت لوله های خطوط انتقال گاز و سیاالت نفتی استفاده می شود؛ 
از ویژگی های مهم این گرید، مقاومت نسبت به فشار باال و خوردگی است، این 
گرید فوالدی که به فوالد تمیز شهرت دارد، هیچ گونه ناخالصی اعم از فسفر یا گوگرد 

در خود ندارد و ساخت آن بسیار دشوار است.
کنون در فوالد سبا تولیدشده و تمام  عطایی پور افزود: این گرید فوالدی ا
آزمون های مرتبط نظیر آزمون های ضربه و استحکام را پاس کرده است. قابل ذکر 
است پیش از تولید این نوع گرید فوالدی در مجتمع فوالد سبا، این نوع فوالد از 

خارج به کشور وارد می شد.
وی ادامه داد: فعال تولید این نوع گرید فوالدی به اندازه رفع نیاز داخلی است اما 
گر لوله هایی باشد که بتواند  که عرض تولیدی ما هزار و ۵00 میلی متر است، ا ازآنجا

عرض ما را پوشش دهد به راحتی قادر به تولید هستیم.
مدیر مجتمع فوالد سبا خاطرنشان کرد: در اجرای این تعمیرات اساسی از 

کارشناسان داخلی استفاده شد که باید از همه آن ها تشکر کرد.
ریزی برای تولید ۲ میلیون تن ورق فوالدی در سال برنامه 

وی با اشاره به به روزرسانی ماشین ریخته گری شماره یک این مجتمع گفت: این 
مسئله انرژی مصرفی برای انجام فرایند ریخته گری را کاهش می دهد. به عالوه با 
ک  اضافه شدن یک قفسه جدید در فرایند نورد، توزیع بار روی قفسه ها و استهال
تجهیزات را کاهش و سرعت ریخته گری را افزایش می دهد. با این اقدامات در 
 سال آینده گام تولید یک میلیون و ۶00 هزار تن را برمی داریم و با تغییراتی که طی 
توانیم به ظرفیت تولید 2 میلیون های آتی در کوره انجام خواهیم داد، می  سال 

تن هم دست یابیم.
مدیر مجتمع فوالد سبا درباره استفاده از شرکت های دانش بنیان در فرایند 
بومی سازی قطعات و تجهیزات نیز گفت: مدیریت ساختی که از سال 1380 در 
فوالد مبارکه به وجود آمد و رکن اصلی آن مهندسی معکوس بود، باعث شد تا پس 

از 20 سال، ۹۵ درصد قطعات مکانیکی در داخل ساخته شود.
عطایی پور افزود: در بومی سازی های اخیری که انجام شده و از درجه اهمیت 
باالیی نیز برخوردار است، می توان به تولید پودر قالب اشاره کرد که در فرایند 
ریخته گری بسیار حائز اهمیت بوده و بدون امکان ریخته گری وجود ندارد. 
مکانیزم دریچه مذاب که دقت بسیار باالیی دارد و همچنین انواع پمپ ها 

و کمپرسورهای پرفشار هم ازجمله دیگر موارد در این حوزه به شمار می رود.
وی درباره پیوسته بودن خط تولید در مجتمع فوالد سبا و تفاوت آن با سایر 
کارخانه ها تولید فوالد اظهار کرد: در کارخانه های دیگر پس از تشکیل مذاب و 
انجام ریخته گری، فوالد به شکل تختال کنار گذاشته شده و بنابراین در واحد 
نورد گرم باید با استفاده کوره دیگری دوباره دمای تختال را افزایش دهیم تا بتوان 
فرآیند نورد را انجام داد اما در مجتمع فوالد سبا وضعیت به این شکل نیست و 

با ورود گندله به فرآیند تولید در ابتدای کار، درنهایت شاهد ساخت ورق های 
فوالدی در انتهای خط تولید هستیم.

صرفه جویلللی ۲5 درصلللدی در مصلللرف انلللرژی بلللا خلللط تولیلللد 
پیوسته سبا

مدیر مجتمع فوالد سبا اضافه کرد: همین مسئله باعث صرفه جویی قابل توجه 
در مصرف انرژی و افزایش سرعت تولید می شود اما در طرف مقابل، باید دقت 
قابل توجهی نیز در فرایند تولید وجود داشته باشد تا در صورت بروز توقف در 
بخشی از خط، کل تولید متوقف نشود؛ پیوسته بودن خط تولید در مجتمع فوالد 

سبا، کاهش حداقل 2۵ درصدی در مصرف انرژی را منجر می شود.
افتتاح واحد اسمز معکوس فوالد سبا در ماه آینده

با توجه به کمبود آبی که متأسفانه در اصفهان وجود دارد، واحد تصفیه خانه 
و پساب بهینه سازی شده و با بازچرخانی در پساب صنعتی حدود ۶2 درصد 
پساب های صنعتی مجددا از آن ها در فرایند تولید استفاده می شود؛ واحد اسمز 
معکوس این مجتمع نیز یک ماه آینده افتتاح می شود که آب های تصفیه نشده 
را دوباره تصفیه کرده و بنابراین سطح استفاده مجدد از پساب صنعتی را به ۷0 
درصد افزایش می دهد. باید توجه داشت که در فرآیند بازچرخانی، لجن های 
گانه  باقی مانده در انتهای فرایند در یک فضای باز خشک شده و به صورت جدا
به فروش می رسد که بیشتر برای تولید پارافین صنعتی مورداستفاده قرار می گیرد.

بقای تولیدکنندگان به توسعه گره خورده است
بقای  گفت:  نیز  آینده  تولیدهای  برای  موجود  چشم انداز  درباره  وی 
گره خورده است؛ ما اهداف میان مدت  کارخانه های تولیدی به توسعه 
و بلندمدتی در این راستا تعریف کرده و برای دستیابی به آن برنامه ریزی 
گر برای دستیابی به اهداف خود برنامه ریزی  کرده ایم. باید توجه داشت که ا
مناسب نداشته باشیم، رسیدن به این اهداف یک آرزو خواهد بود. در همین 
راستا با توجه به این که تغییراتی را در حوزه ریخته گری و نورد خود انجام داده ایم 
درصدد هستیم تا با اعمال تغییرات متناسب در کوره های ذوب، میزان تولید 
مذاب و نورد خود را افزایش دهیم و مقدمات تولید 2 میلیون تن ورق فوالدی 

در سال های آینده را فراهم کنیم.
وقتی میزان تولید افزایش می یابد، کارخانه های تولیدی از ورق های فوالدی 
برخوردار می شوند و شاخه های بسیاری از سازندگان و پیمانکاران در شرکت 
فوالد مبارکه و فوالد سبا مشغول به کار هستند که هرچه سطح تولیدات افزایش 
یابد، فضای کاری بیشتری برای آن ها پدید می آید. در حال حاضر هزار و ۷00 نفر 
به صورت مستقیم و هزار و 300 نفر هم به صورت غیرمستقیم در مجتمع فوالد سبا 
مشغول به فعالیت هستند. الزم به ذکر است بخش آموزش فوالد مبارکه همیشه 
برای تک تک افراد در هر موقعیتی کالس های آموزشی متناسب برگزار کرده که 

نقش مهمی در افزایش دانش و تخصص کارکنان داشته است.

تالش برای تولید 2 میلیون تن ورق فوالدی در راستای حمایت از تولید ملی
مدیر مجتمع فوالد سبا در گفت وگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز اصفهان مطرح کرد:

کله جایلگاه   یکلی از ملواردی 
سلایر  از  سلبا  فلوالد  مجتملع 
صنایلع مشلابه در کشلور و حتی 
خاورمیانله متمایز می کنلد، نورد 
اسلت  شلرکت  ایلن  پیوسلته 
که با اسلتفاده از ایلن روش،  چرا
سلرعت تولیلد افزایش یافتله و 
کمتلری مصلرف می شلود انلرژی 
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 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

9

اولین هاب وای فای و های فای برای هدفون و بلندگو )AI( هوش مصنوعی

HUB ساخته شده توسط ekko، اولین هاب صوتی برای هدفون 
و بلندگو است. این دستگاه به شما اجازه می دهد که فایل 
صوتی را به صورت وایرلس بین چند شنونده به صورت هم زمان 
ک بگذارید و هر شخص از هدفون یا بلندگوی خود برای  به اشترا
شنیدن محتوا استفاده کند. این همان تجربه صوتی وایرلس است 
که مدت ها منتظرش بوده ایم.

کثر کسب وکارهای حوزه فناوری تمرکز خود را بر استفاده از  امروزه ا
قدرت هوش مصنوعی گذاشته اند، زیرا این تنها وسیله ای است که 
می تواند رشد آن ها را به طور معجزه آسایی زیاد کند و مدت زمان این 
رشد را کاهش دهد. گوگل، مایکروسافت، آمازون و آی بی ام در خط 
مقدم این فناوری هستند. گوگل منبع باز را برای توسعه و پیاده سازی 
هوش مصنوعی ساخته است.

موانع مربوط به فناوری در 
ک دانش فرایند اشترا

      تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

با پذیرفته شدن دانش به عنوان یک منبع راهبردی 
برای سازمان ها و اهمیت آن در میزان توانایی و پایداری 
یک سازمان در فضایی رقابتی، نیاز مبرمی به ایجاد 
ک و به کارگیری دانش در سازمان  روش های تولید، اشترا
ک دانش یکی از جنبه های  به وجود آمده است. اشترا
ک دانش پیوند میان  اصلی مدیریت دانش است. اشترا
مدیریت دانش و خالقیت و نوآوری در سازمان به شمار 
می رود. بنابراین، سازمان هایی که در نظر دارند برنامه 
مدیریت دانش را به طور موفق و مداوم اجرا کنند، باید به 
ک دانش نیز توجه داشته  موانع و عوامل بازدارنده اشترا

باشند.
فناوری، امکان و دسترسی سریع به حجم زیادی از داده ها 
کرده و همکاری از راه دور را ممکن  و اطالعات را فراهم 
ک دانش می شود.  می سازد. این امر منجر به تسهیل اشترا
در این راستا، نکته اصلی به کارگیری نظام فناوری مناسب 
برای استخراج دانش با توجه به وضعیت سازمان و کارکنان 
که در یک سازمان  است. ممکن است ابزارهای فناوری 
ک دانش شده است، در سازمانی  موجب تسهیل اشترا
دیگر این فرایند را با شکست مواجه کند. در ادامه، به برخی 
ک دانش مرتبط  از مهم ترین موانع و عوامل بازدارنده اشترا

با فناوری اشاره می شود.
1-عدم هماهنگی میان نظام های فناوری اطالعات 

موجود و فرایند کاری و نیازهای کارکنان
اینترانت،  اینترنت،  چون  فناوری هایی  شک  بدون 
نظام های پست الکترونیکی و نرم افزارهای گروه افزار به طور 
قابل توجهی موانع رسمی برقراری ارتباطات در سازمان 
را کاهش می دهند؛ اما الزم است که این ابزارها با اهداف 
ارتباطات  انواع  و  باشند  یکپارچه  و  هماهنگ  سازمان 
سازمانی را تحت پوشش قرار دهند. عدم هماهنگی میان 
نظام های فناوری اطالعات و فرایند کاری کارکنان نه تنها 
ک دانش در سطح سازمان نخواهد  تأثیری در تسهیل اشترا
داشت، بلکه به عنوان یک عامل بازدارنده در این فرایند 
کرد. این امر به طور قطع ناشی از مشکالت  عمل خواهد 
فنی نظام فناوری نیست، بلکه با توجه به عدم تطابق 
نظام با نیازها و ملزومات کاری کارکنان تأثیری بر وضعیت 
ک دانش و تسهیل آن در سازمان ها نخواهد داشت.  اشترا
بنابراین، سازمان ها باید در انتخاب نظام فناوری اطالعات 
دقت کنند، فرایندهای کاری و ملزومات موردنیاز در سطح 
سازمان را بررسی نمایند و با توجه به این موارد نظام فناوری 
ک دانش و  مناسب را برای افزایش انگیزه کارکنان در اشترا

بهبود وضعیت این فرایند در سازمان تهیه کنند.
2-انتظارات غیرواقعی کارکنان از فناوری اطالعات

یکی دیگر از موانع مرتبط با فناوری اطالعات در راستای 
کارکنان با  ک گذاری دانش، عدم آشنایی دقیق  به اشترا
امکانات و توانایی های هریک از نظام های اطالعات موجود 
است؛ به گونه ای که این عدم آشنایی باعث ایجاد انتظارات 
غیرواقعی در کارکنان می شود و چنانچه این انتظارات عملی 
نشود، کارکنان تمایلی به استفاده از نظام نخواهند داشت. 
به عنوان مثال، فناوری های هوش تجاری برای ارزیابی 
محیط های اقتصادی و رقابتی، فناوری های همکاری 
بر موانع ساختاری و  برای غلبه  توزیع شده  یادگیری  و 
جغرافیایی، فناوری های کشف دانش برای مکان یابی و 
بازیابی دانش درونی و بیرونی و فناوری نقشه دانش برای 

ردیابی منابع دانش به کار می روند.
3- عدم آموزش کافی برای استفاده از نظام های فناوری 

اطالعات
امــروزه، بیشــتر فرایندهــای کاری کارکنــان در ســازمان ها 
وابســته بــه اســتفاده از نظام هــای فنــاوری اطالعــات اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه یــک ســازمان در اســتراتژی مدیریــت 
ک گذاری دانــش بــه  ــا بــه اشــترا دانــش خــود تــالش می کنــد ت
جزئــی از فرایندهــای کاری کارکنــان تبدیــل شــود، بایــد بــه 
ایــن موضــوع توجــه کنــد کــه چنانچــه کارکنــان بــا نحــوه کار و 
ــرای تســهیل  ــه ب اســتفاده از نظام هــای فنــاوری اطالعــات ک
ک دانــش تهیــه شــده آشــنایی کافــی نداشــته باشــند،  اشــترا
تمایلــی بــرای اســتفاده از آن نیــز نخواهنــد داشــت و ایــن امــر 
ک دانش در سازمان اســت. بنابراین الزم  مانعی برای اشــترا
اســت تــا ســازمان ها از طریــق ارائــه آموزش هــای کاربــردی 
دربــاره نحــوه اســتفاده از نظام هــای فنــاوری اطالعــات، 
ــا نظام هــا آشــنا و به نوعــی مأنــوس  کارکنــان را به طــور کامــل ب
کارکنــان انگیــزه بیشــتری بــرای  کننــد. در ایــن صــورت 

اســتفاده از آن نظام هــا خواهنــد داشــت.

نیــاز بــه کاهــش هزینه هــای آهن ســازی، افزایــش انعطاف پذیــری فراینــد از نظــر 
گاری تولیــد بــا  اســتفاده از مــواد اولیــه و فراینــد تولیــد و همچنیــن افزایــش ســاز
محیط زیست باعث توســعه فرایند Finex توســط Siemens VAI و POSCO شده 
است. این فرایند اساسا ترکیبی از Finment’s fluidized bed و ذوب کننده گازسوز Corex است؛ 
بنابرایــن نــام آن Finex در نظــر گرفتــه شــده اســت. در ایــن روش، چــدن مــذاب به طــور مســتقیم بــا 
ــوره  اســتفاده از پــودر ســنگ آهن و زغال ســنگ کک نشــو تولیــد می شــود، به جــای روش ســنتی ک

ــا از طریــق کک اســتفاده می کنــد. ــه از پختــن و احی ــد ک بلن
ادعــا می شــود کــه حــذف بخش هــای کک ســازی و پخــت )Sintering( در مراحــل اولیــه، باعــث ارزان تــر 
شــدن فراینــد Finex تــا حــدود 20 درصــد، نســبت بــه ســاخت یــک کــوره بلنــد بــا مقیــاس مشــابه اســت. 
عــالوه بــر ایــن، کاهــش 10 تــا 1۵ درصــدی هزینه هــای تولیــد، از طریــق اســتفاده از مــواد خــام ارزان تــر، 
کاهــش هزینه های تأسیســات، کاهــش تولید آالینده هــا، کاهــش هزینه کارکنــان، تعمیــرات و نگهداری 
و همچنیــن کاهــش زمــان تولیــد قابل دسترســی اســت. بــا در نظــر گرفتــن نگرانی هــای زیســت محیطی، 
ک تولیــد  در فراینــد Finex تنهــا مقادیــر ناچیــز NOx، SO2، گردوغبــار، فنول هــا، ســولفیدها و آمونیــا
کثر  کثــر مقــدار آلودگی هــای قابل انتشــار در ایــن فراینــد در حال حاضــر بســیار کمتــر از حدا می شــود. حدا
مقادیر مجــاز توســط اســتانداردهای اروپایی اســت. عــالوه بر ایــن، تولیــد پســاب در فرایند Finex بســیار 

کمتــر از مــوارد معمــول در مســیر کــوره بلنــد اســت.
کتورهــای بســتر  در فراینــد FINEX تولیــد آهــن در دو مرحلــه مجــزا صــورت می گیــرد. در برخــی از را
کســیدهای آهــن نــرم و ریــز بــه DRI تبدیــل می شــد، فشــرده  می گــردد و ســپس بــه قســمت  ســیال، ا
ذوب کننــده گازی )کــوره FINEX( انتقــال می یابــد. زغــال و بریکت هــای زغال ســنگ شارژشــده بــه 
قســمت ذوب کننــده به صــورت گاز درمی آیــد و عــالوه بــر گاز احیایــی، انــرژی الزم جهــت ذوب را نیــز 
فراهــم می کنــد. واحــد ذوب کننــده گازی قلــب فراینــد نویــن آهن ســازی FINEX اســت. در ایــن قســمت 
کتورهــای بســتر  ــی آهــن در را ــرای احیــای کان ــز داغ تولیــد می شــود، بلکــه گاز مورداســتفاده ب نه تنهــا فل

ســیال نیــز تأمیــن می شــود.
ســنگ آهن نرم و ریــز و افزودنی هایــی نظیر دلومیت و ســنگ آهک ابتدا در قســمت خشــک کن، خشــک 
ــا  کتــور باالیــی عمدت ــردد. دو را ــا ۴ مرحلــه ای شــارژ می گ ــه سیســتم بســتر ســیال 3 ی می شــود و ســپس ب
به عنــوان مرحلــه پیش گرمایــش کانی هــای نــرم و رســیدن بــه دمــای احیــا عمــل می کننــد کــه دمــای 
کتــور ســوم تأمیــن شــود. در مراحــل بعــدی،  موردنیــاز می توانــد توســط احتــراق جزئــی گاز خروجــی از را
کننــده بــه DRI ریــز احیــا می گــردد  ســنگ آهن به صــورت مــداوم در جهــت مخالــف بــا جریــان گاز احیا
کتــور ســوم کانی هــای نــرم  و افزودنی هــای ریــز به صــورت جزئــی کلســینه می شــود؛ به طوری کــه در را
کتــور چهــارم  پیش احیــا می شــود و بــه درجــه احیــای حــدود 30 درصــد می رســند. در مرحلــه نهایــی در را
احیــای نهایــی و تولیــد DRI بــا درجــه احیــای حــدود 8۵ تــا ۹0 درصــد صــورت می گیــرد. فشــار عملیاتــی 

کتورهــای بســتر ســیال حــدودا بیــن ۴ تــا ۵ بــار اســت. در را
ــه هــم فشرده شــده( تبدیــل و به صــورت  ــه فــرم HCI )تکه هــای داغ ب ــز ب در مرحلــه بعــدی DRI هــای ری
ــه قســمت ذوب کننــده گازی شــارژ می شــود. به وســیله نیــروی گرانــش، HCI هــای  پیوســته و مــداوم ب

داغ از طریــق منطقــه گنبــدی شــکل بــه ســمت بســتر زغــال ســقوط می کنــد. منطقــه گنبــدی شــکل در 
باالی بســتر ثابــت، فضــای آزادی اســت کــه توســط گاز صعودکننــده از قســمت پاییــن واحــد ذوب کننده 
گازی، پــر شــده اســت. دمــای ایــن فضــای آزاد در حــدود 1000 درجــه ســانتی گراد نگهــداری می شــود. 
ج از ســایز( از بــاالی قســمت ذوب کننــده گازی شــارژ می گــردد.  زغال ســنگ )ناصــاف، خردشــده و یــا خــار
در چنیــن دمــای باالیــی، رطوبــت زغال ســنگ از بیــن مــی رود و بــه زغــال نیمه ســوخته در بــاالی بســتر 
کســیژن خالصــی  ثابــت تبدیــل می شــود. ســپس بــه ســمت پاییــن حرکــت می کنــد و ســرانجام توســط ا
کنــش می دهــد و محتــرق می شــود. فراینــد گازی شــدن  ج می شــود وا کــه از دهانــه لوله هــای Tuyer خــار
کســتر زغــال بــرای  کنش هــای متالورژیکــی و ذوب شــدن HCI و خا زغال ســنگ، انــرژی الزم بــرای وا
تبدیــل بــه فلــز مــذاب و ســرباره را تأمیــن می کنــد. در نتیجــه بــه علــت گرمــا و گاز احیایــی تولیدشــده در 
کســیژن، بار کــه عمدتا حــاوی HCI بــا درجــه احیایی بین  طول فراینــد گازی کردن زغال ســنگ توســط ا
۷0 تــا 80 درصــد اســت، ذوب می گــردد و به طــور کامــل به صــورت فلــز احیــا می شــود. مــذاب داغ فلــزی و 
ســرباره در قســمت ذوب کننده گازی جمــع آوری می گردد و مشــابه اجزای کــوره بلند به صورت پیوســته 
کســیژن خالــص از طریــق دهانه هــای لولــه جهــت احتــراق  جــاری می شــود. همان طــور کــه بیــان شــد، ا
زغــال نیم ســوخته در منطقه دمــش دمیده می شــود. دمــای ایجادشــده در منطقه دمش حــدود 3800 

درجــه ســانتی گراد تخمیــن زده شــده اســت )شــکل 2(.

نگرانی های  گرفتن  نظر  در  با  این   
زیست محیطی، در فرایند Finex تنها مقادیر 
فنول ها،  گردوغبار،   ،NOx، SO۲ ناچیز 
کثر  ک تولید می شود. حدا سولفیدها و آمونیا
مقدار آلودگی های قابل انتشار در این فرایند در 
کثر مقادیر مجاز  حال حاضر بسیار کمتر از حدا

توسط استانداردهای اروپایی است.

Finex نسل جدید تکنولوژی آهن سازی
مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست

    تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

کسیژن خالص و ذوب شدن مواد شکل ۲- منطقه دمش گاز ا

یک محقق امنیتی در شرکت Positive Technologies، یک آسیب پذیری جدید 
در برنامه WinRAR شناسایی کرده است که می تواند توسط مهاجم از راه دور برای 

اجرای کد روی سیستم های هدف مورد بهره برداری قرار گیرد.
آسیب پذیری مذکور که با شناسه CVE-2021-35052 مشخص می شود، نسخه ۵.۷0 رایگان )فرمت 
trial( این برنامه را تحت تأثیر قرار می دهد. بهره برداری از این نقص، به مهاجم امکان می دهد از 
درخواست هایی که به کاربر برنامه ارسال می شود جلوگیری کند، آن ها را تغییر دهد و یا درخواست ها 
را برای یک دامنه مخرب تحت کنترل خود ارسال کند که همین امر می تواند منجر به اجرای کد از 
کامپیوتر قربانی شود. در مرحله بعدی مهاجم می تواند حمالت ARP spoofing را  راه دور بر روی 

پیاده سازی کند.
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اخیرا یک کمپین بدافزاری شناسایی شده است که در حال گسترش تروجان های 
گاه است. در این کمپین، مهاجمان از فایل های  سرقت کننده رمز عبور در میان کاربران ناآ
ویدیوئی YouTube به عنوان کانالی برای توزیع بدافزار استفاده می کنند. به این ترتیب که 
در توضیحات مربوط به ویدئوی بارگذاری شده، لینک هایی تعبیه و کاربران را ترغیب می کنند تا برنامه مخربی 
را از طریق لینک مذکور دانلود کنند. بالفاصله پس از نصب برنامه، بدافزار به بررسی و پویش سیستم قربانی 

جهت استخراج اطالعات حساس می پردازد.
تروجان های سرقت کننده رمز عبور، بدافزارهایی هستند که به صورت پنهانی در یک کامپیوتر اجرا می شوند 
و به گرفتن screenshot و سرقت اطالعات مهم ازجمله رمزهای عبور، کوکی ها و اطالعات کارت های اعتباری 
ذخیره شده در مرورگرها می پردازند. تهدیداتی نظیر این کمپین، اهمیت خودداری از کلیک روی لینک ها و یا 
 ،YouTube که سایت هایی نظیر دانلود برنامه ها، بدون تحقیق و بررسی اولیه را بیش ازپیش نمایان می سازد، چرا
قادر به ارزیابی لینک های تعبیه شده توسط منتشرکننده محتوا نیستند؛ بنابراین کاربران باید پیش از دانلود و 
نصب هر برنامه ای، سایت ارائه دهنده آن را موردبررسی قرار دهند و از دانلود برنامه از سایت های نامعتبر بپرهیزند.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر  

شناسایی یک آسیب پذیری 
در برنامه WinRAR که 
می تواند منجر به هک 

کامپیوتر شما شود!

کمپین بدافزاری که از 
فایل های YouTube برای 

گسترش استفاده می کند!

FINEX بخش های مختلف فرایند

امنیت سایبری 
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محمدحسین فیضی دولت آبادی

همان طور که بخش قابل توجهی از زندگی ما انسان ها 
حول محور ارتباطات می چرخد، در بیشتر صنایع، ارتباطات 
نقش چشمگیری بازی می کند. بنابراین، شما به عنوان یک نیرو 
و کارگر، نیاز است بتوانید با همکاران و سرپرستان خود به خوبی 
ارتباط برقرار کنید. مهارت های بین فردی توانایی هایی هستند 
که افراد از طریق آن ها، به تعامالت موفقیت آمیزی با دیگران 
می پردازند. زمانی که شما در محیط کارتان از همکار خود تعریف 
می کنید یا به حل تعارض با او می پردازید، در حقیقت از 

مهارت های بین فردی استفاده کرده اید.
اهمیت مهارت های بین فردی در زندگی و محیط کار

مدیران و رؤسا به دنبال نیروهایی خواهند بود که هم بتوانند 
کارهای فنی را به طور کامل انجام دهند و هم با همکاران خود 
به خوبی ارتباط برقرار کنند. افرادی که دارای مهارت های بین 
فردی قوی هستند، در تیم های کاری به خوبی عمل و به راحتی 
با دیگران همکاری می کنند. آن ها می توانند خانواده، دوستان، 
همکاران و مشتریان را به خوبی درک کنند و مردم اغلب از همکاری 
با آن ها بسیار لذت می برند. درواقع، این افراد می توانند در اطرافیان 
خود انگیزه ایجاد کنند و محیط کار را به مکانی لذت بخش تبدیل 
سازند. به عالوه، شما می توانید از طریق مهارت های ارتباطی بین 
فردی و توانایی درک دیگران، راه حل های مناسبی برای مشکالت 

پیدا کنید و بهترین تصمیم را برای خود و دیگران بگیرید.
مهارت های بین فردی مهم در کار

 درحالی که تمامی مهارت های بین فردی می تواند مفید باشد، در 
ادامه مهارت هایی ارائه می کنیم که برای افراد در محیط کار بسیار 

اهمیت دارد.
گان و لحن مناسب 1.انتخاب واژ

 توجه به کلمات و لحن در برقراری ارتباط با همکاران و سرپرستان از 
اهمیت بسیاری برخوردار است. به عبارت دیگر، نحوه ارتباط شما 
با سرپرستتان بسیار متفاوت با یک دوست یا همکار است. برای 
مثال، شما در یک جلسه کاری به طور رسمی صحبت می کنید، 
اما هنگام صحبت با همکارتان به طور غیررسمی و با استفاده از 
کلمات عامیانه به گفت وگو می پردازید. درنتیجه، شما باید براساس 
گان و لحن متفاوتی را  مخاطبانتان و موقعیت های مختلف، واژ

انتخاب کنید تا بتوانید ارتباط درستی برقرار کنید.
2.کنترل حالت و حرکات بدن

 یادتان باشد زبان بدن شما به اندازه کلمات و لحن شما مهم اند. 
هنگام صحبت با مدیران و همکارانتان باید دقت کنید که از طریق 
حرکات بدنی، چه پیغامی را به آن ها می رسانید. سعی کنید زبان 
بدن باز را به اطرافیان نشان دهید تا اعتماد و مثبت نگری را ایجاد 
کنید. زبان بدن باز شامل حرکاتی ازجمله تکان دادن سر، حفظ 
تماس چشمی، لبخند زدن و آرامش است. از زبان بدن بسته مانند 

دست به سینه بودن و رفتارهای ناآرام خودداری کنید.
3.شنونده خوب

شنونده خوب بودن عبارت است از توانایی توجه کامل به فرد 
گوینده و درک آنچه واقعا می گوید. گوش دادن فعال برای برقراری 
ارتباط مؤثر و جلوگیری از سوءتفاهم در محل کار مهم است و به شما 
این امکان را می دهد تا اطالعات یا دستورالعمل هایی را که همکاران 
یا مدیران به شما می دهند، درک کنید. این امر همچنین می تواند 
ک گذاشتن ایده ها و همکاری تشویق کند.  همکاران را برای به اشترا
هنگام گوش دادن به افراد، سعی کنید به صورت کالمی )پرسش 
سؤاالت هنگام صحبت( و غیرکالمی )نشان دادن حرکات سر و 

تماس چشمی( نشان دهید که واقعا گوش می دهید.
4.همدلی با همکاران

 همدلی، توانایی درک احساسات، نیازها و ایده های دیگران از 
دیدگاه آن هاست. افرادی که همدل هستند، هنگام برقراری ارتباط 
گاهی و شفقت نشان می دهند. همدلی در محل کار می تواند برای  آ
روحیه و بهره وری مفید باشد و می تواند از سوءتفاهم بین کارکنان 
جلوگیری کند. با نشان دادن همدلی، به احتمال زیاد اعتماد و 

احترام همکاران خود را جلب می کنید.
 در شماره هفته آینده، به ادامه مباحث در زمینه مهارت های بین 

فردی در محیط کار و راهکارهای تقویت آن خواهیم پرداخت.

 محمدحسین فیضی دولت آبادی فرزند همکار 
گرامی مرتضی فیضی دولت آبادی، شاغل در فوالدسازی، با 
قبولی در آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان های دوره اول 

استعدادهای درخشان، به این مدارس راه یافت. 

 مهارت های بین فردی در محیط 
کار و اهمیت آن

 اجتمـــــا             عـــــــی

نقش اعتمادبه نفس در کودک اهمیت آموزش به کودکان در دوران رشد

کودک ارتباط مستقیمی با رفتارها  میزان اعتمادبه نفس 
کمک به افزایش  و احساسات او دارد. به همین خاطر 
اعتمادبه نفس و آموزش آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
کودک با اعتمادبه نفسی داشته باشید تالش  برای آنکه بتوانید 
کنید قدردانی های واقع بینانه ای از او داشته باشید. در واقع 
کنید روی آن ها متمرکز  بدون اینکه در مورد رفتارهای مثبت اغراق 
کنید.  شوید و آن ها را تشویق 

کودکی با استعدادهای منحصربه فرد خود به دنیا می آید،  هر 
کند، نیاز به  اما برای اینکه بتواند این استعدادها را شکوفا 
که در محیط مناسبی قرار بگیرد و آموزش های  این دارد 
کند. در غیر این صورت هرگز  مناسب را در آن زمینه دریافت 
به توانایی های خود پی نخواهد برد. در حقیقت انسان 
که متولد می شود آموزش دیدن او نیز آغاز  از لحظه ای 
می گردد.

کنترل  ونا،  کر وس  شاید پیش از شیوع ویر
کودکان و نوجوانان برای استفاده از اینترنت، 
به مراتب آسان تر بود، اما حاال که کالس های 
آن ها  می شود،  برگزار  آنالین  به صورت  بچه ها  درس 
مجبورند از ساعت 8 تا یک ظهر، پای لپ تاپ یا تلفن همراه 
باشند. بعدازآن هم تکالیفشان را به سرعت بنویسند و برای 
معلم ارسال کنند. این شیوه تحصیل، کودکان و نوجوانان 
را مجبور به استفاده دائم از تکنولوژی کرده و شاید بر اعتیاد 
به اینترنت آن ها تأثیر بگذارد. پیش از شروع مطلب این 
هفته، یادآوری می کنیم که کودکان ما با تحصیل در خانه 
و دوری از مدرسه، بسیار تحت فشارند. پس بهتر است 
شیوه های کنترل و مدیریت تکنولوژی را که در هفته های 
ح می شود متناسب با ظرفیت فرزندتان  گذشته و آینده مطر
کنید. در شماره قبل، درباره زمان مناسب برای  عملی 
خرید تکنولوژی برای کودکان و نوجوانان و شیوه کنترل آن 
صحبت کردیم و در این شماره نیز همین موضوع را ادامه 

می دهیم:
ایجاد اعتماد

با فرزندان خود در رسانه های اجتماعی دوست شوید یا آن ها 
کره تبدیل  کنید. این را به یک قانون غیرقابل مذا را دنبال 
گر بچه های شما به آن اعتراض کنند. سعی کنید  کنید، حتی ا

برای هر پست فرزندتان نظر ننویسید و نوعی نظارت ظریف تر 
داشته باشید. با این شیوه، نوجوانان احساس تسلط بر حریم 
خصوصی خود را حفظ می کنند. باید به نیازهای فرزندتان به 
حفظ حریم خصوصی احترام بگذارید و درعین حال از ایمن 
که رمز عبور  کنید. به او بگویید  بودن آن اطمینان حاصل 
ایمیلش را به شما بدهد و در عوض، قول می دهید که دائم او 
را چک نکنید و فقط در مواقع خاص و الزم، این کار را انجام 
می دهید. تا زمانی که فرزند شما به بلوغ فکری کامل نرسد، 
بهتر است تمامی حساب های کاربری او را تحت نظارت داشته 
باشید. برخی از روان شناسان، یک شیوه زیرکانه پیشنهاد 
می کنند: »از کودکان بخواهید که رمزهای عبور خود را در قلک 
گر قلک شکسته شد، به این معناست که یک نفر  بیندازند و ا
به سراغ آن رفته است. به او بگویید که هرگاه احساس خطر 
کار را دارید«. شما می توانید همین شیوه  کنید، اجازه این 
کنید. مراقب مزاحمت های  را به شکل های مختلف عملی 
سایبری باشید. قلدری، چه آنالین و چه آفالین، به محض 
کودک به مهدکودک شروع می شود و شما به عنوان  ورود 
گر  کنید. ا والدین باید از فرزندتان در مقابل آن محافظت 
شاهد تغییر رفتار در کودکتان بودید، مانند استرس بی مورد 
گهانی دیگر، احتمال قلدری آنالین وجود دارد.  یا هر تغییر نا
گرام، کودک  گاهی در فضای بازی های آنالین یا دایرکت اینستا

مورد آزار و اذیت و حتی تهدید افراد ناشناس قرار می گیرد. به 
او اطمینان خاطر بدهید که حامی او هستید و از هیچ چیزی 
نباید بترسد. قلک را به کودک نشان دهید و بگویید که هر 
وقت احساس نیاز کرد، می توانید آن را بشکنید و به او کمک 
گر رمز عبور حساب های کاربری فرزندتان را دارید، همه  کنید. ا

آن ها را بررسی کنید.
لزوم درگیری والدین با تکنولوژی

کامپیوتر و فناوری عالقه  گر کودک یا نوجوان شما واقعا به  ا
دارد، او را در کالس های برنامه نویسی، طراحی دیجیتال، 
انیمیشن یا سایر موضوعات مرتبط با فناوری ثبت نام کنید. 
کار، به توانایی های او جهت مثبت می دهید و دیگر  با این 
وقت ارزشمند خود را بیهوده جلوی کامپیوتر یا تلفن همراه 
که جهان، در حال حرکت به  هدر نمی دهد. واضح است 
سمت دیجیتالی شدن است. این امر از جهات مختلف بسیار 
خوب است. فناوری به کودکان کمک می کند تا شیوه های 
سرگرم کننده و جذاب تکنولوژی را یاد بگیرند، خالقیت خود را 
نشان دهند و با دیگران ارتباط برقرار کنند. پس کودک در هر 
سنی می تواند توانمند باشد، همانند بیشتر موضوعات مربوط 
به فرزندپروری، ارتباط مداوم و کلیدی والدین و فرزند، آن ها 
را از تأثیرات منفی تکنولوژی دور خواهد کرد. در شماره بعد باز 

هم در این باره صحبت خواهیم کرد.

 اعتیاد به تکنولوژی 
در کودکان

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

قلک رمز عبور بسازید

با نهایت تأسف درهفته گذشته، حسـن صابری شاغل 
در فوالدسازی و محسن جانقربانی شـاغل در ترابری در 
غم درگذشـت پدر و علی اصغر معینی همکار بازنشسـته 

در غم درگذشـت مادر به سـوگ نشستند.
این غم جانکاه و ضایعه جبران ناپذیر را به محضر خانواده 
ایـن عزیـزان تسـلیت عـرض می کنیـم و بـرای ایشـان علـو 

درجـات را از درگاه حق تعالی مسـئلت می نماییم.

موفقیت

ابراز همدردی

توسعه فردی

علیرضا   آذرپور
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  1۴00/0۴/30

حسن ناطقی
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  1۴00/0۴/30

رحمان دانشمند
 مرکز تعمیرات نسوز

روز بازنشستگی :  1۴00/02/30

امراله صادقی
 آهن سازی

روز بازنشستگی :  1۴00/02/30

نیک زاد سلیمانی بابادی
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :  1۴00/03/30

فرهاد ادیبی سده
 حمل و نقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  1۴00/0۵/30

بهروز سلطانی
 فوالدسازی و نورد پیوسته

 روز بازنشستگی :  1۴00/0۴/30

حسین محمدی حسن آبادی
نیروی انسانی و سازماندهی
 روز بازنشستگی :  1۴00/0۵/30

الد 
 فو
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تگ
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ازن

ب
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 ورزش             

تقدیر باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از خانواده شهید علی لندی پیروزی تیم والیبال فوالد مبارکه سپاهان مقابل تیم پیکان تهران

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در  به 
نخستین روز از هفته سپاهان، باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در 
محل اردوی تیم فوتبال این باشگاه در اهواز از خانواده شهید 
کرد. کار علی لندی تقدیر  فدا

گزارش روابط عمومی باشــگاه فوالد مبارکه ســپاهان، هفته  به 
دوم رقابت هــای لیــگ برتر والیبــال مردان ایران با پیروزی 
بلندقامتــان فــوالد مبارکه ســپاهان به پایان رســید. در دومین 
هفتــه ایــن رقابت هــا تیم فوالد مبارکه ســپاهان بــا نتیجه ۳ بر ۰ 
تیــم پیــکان تهــران را شکســت داد .بلندقامتان فوالد مبارکه 
کســب ۶ امتیاز در صدر جدول  ســپاهان با دو پیروزی متوالی و 
رقابت هــای لیگ برتــر والیبال قرار دارند.

زمان تست تعدادی از تیم های صنعت آقایان و بانوان جهت مسابقات ایمیدرو

جدول تست تیم های ایمیدرو آقایان و بانوان از تاریخ 1400/8/8 تا 1400/8/13

برگزاری مرحله شصت و چهارم

 مسابقه عکس ورزش در منزل

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

تصویر زیر گزینه »مسابقه عکاسی« را انتخاب نمایید.

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

مجاز به ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود.

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

نمایید.

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

باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید.
زش در پیام رسان  کانال امور ور دسترسی به 

پوپک
جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های 
IOS بایستی از مسیرهای زیر اقدام  همراه اندروید و 

فرمایید.
https://poopak.msc.ir/etc/        :  نسخه اندروید

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

دسترسی داشته باشید.

     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

به اطالع کلیه کارکنان محترم شرکت فوالد مبارکه می رساند شروع تست تیم های صنعت براساس مجوز ستاد بحران کرونا 
جهت حضور در مسابقات ایمیدرو کشور، طبق جدول ذیل از تاریخ 1400/08/08 تا 1400/08/13 است. عالقه مندان 
می توانند با مراجعه به محل تمرینات طبق روز و ساعت مندرج در جدول پیوست در تست موردنظر شرکت کنند. شایان ذکر 
است بانوان متقاضی جهت هماهنگی بیشتر با شماره تلفن 32148 داخلی 8 در ساعات اداری تماس حاصل فرمایند. بدیهی است 

انتخاب نفرات هر تیم صرفا با نظر مربی و زیر نظر باشگاه فوالد مبارکه سپاهان خواهد بود.
توضیحات: 1-حضور در تست، هیچ گونه تعهدی برای حضور قطعی در تیم، با توجه به شرایط بهداشتی ایجاد نمی کند و با عنایت به تصمیمات 
ستاد کرونا، احتمال تعطیلی تیم ها وجود دارد. 2-مسئولیت رعایت پروتکل های بهداشتی بر عهده ورزشکاران بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی 

در برابر ابتال به بیماری کرونا از طریق حضور در تیم های ورزشی ندارد. 3-در صورت اخذ مجوز از ستاد کرونا، با توجه به شرایط بهداشتی جامعه، 
برگزاری تست تیم های ورزشی دیگر در هفته های آتی امکان پذیر است. ۴- برای همکارانی که قصد حضور در تست از محل شرکت را دارند، سرویس 
ایاب و ذهاب پیش بینی شده است. ۵- همراه داشتن البسه متناسب با رشته ورزشی در هنگام تست الزامی است.۶- کلیه تست دهندگان حق 
عضویت در یک تیم به عنوان ورزشکار را خواهند داشت. ۷- کلیه تست دهندگان موظف به داشتن کارت بیمه ورزشی هستند و مسئولیت آن به 
کسن کروناست. ۹ - همکاران محترم پیمانکار می توانند با توجه  عهده تست دهنده خواهد بود. 8- عضویت در تیم ها مشروط به تزریق دو دوز وا

به شرایط اعالمی آیین نامه مسابقات در تست های مذکور شرکت کنند.
       خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

به مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی، معاون نیروی انسانی و سازماندهی 
به همراه مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی و همچنین مدیرعامل باشگاه 
فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان با رئیس و عوامل امور ورزش فوالد 
مبارکه دیدار کردند و هفته تربیت بدنی را به سخت کوشان عرصه ورزش شرکت تبریک گفتند.
در این بازدید، مهدی کفایت معاون نیروی انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه با اشاره به نقش و 
جایگاه ورزش در فوالد مبارکه از ابتدا تا به امروز، ارتقای سطح سالمت خانواده بزرگ فوالد مبارکه 
را یکی از ارزش های اصلی جامعه و همچنین سازمان برشمرد و به ورزش به عنوان عاملی اساسی 

کید کرد. پیشبرد اهداف عالیه شرکت در جهت افزایش بهره وری تأ
گون و بهینه کردن خدمات ورزشی در شرکت و  وی در زمینه جنبه های معنوی ورزش در افراد گونا
خارج از شرکت نیز مطالبی متذکر شد و در ادامه خاطرنشان کرد: از اقدامات شایسته در زمینه ورزش 

و سالمتی سازمان حمایت کامل خواهم کرد.
صادق فرخی مدیر خدمات عمومی و امور رفاهی نیز در این جلسه، امور ورزش فوالد مبارکه را الگویی 
شایسته در فعالیت های ورزشی در بین شرکت های کشور دانست و اذعان داشت: امور ورزش با 
مسئولیت سنگینی که در ارائه خدمات ورزشی دارد، با موفقیت در راستای پیشبرد اهداف شرکت 
حرکت می کند و با ارائه برنامه های شایسته، به دنبال ترغیب و تشویق هرچه بیشتر کارکنان جهت 
پرداختن به امر ورزش در زندگی شخصی و فردی ایشان است که این اقدام تأثیر مستقیم بر بهره وری 

شرکت و تحقق اهداف فوالد مبارکه دارد.
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان که با جمعی از مدیران این باشگاه در  محمدرضا سا
این جلسه صمیمی حضور داشت، ضمن اشاره به اهداف و مسیر مشترک امور ورزش و فوالد مبارکه 
سپاهان گفت: فوالد مبارکه سپاهان امید مردم ورزش دوست اصفهان است و ما می کوشیم با 
مسئولیت های خطیر خود در میادین ورزشی و اجتماعی پرچم فوالد مبارکه را برافراشته کنیم و 

افتخاری به دیگر افتخارات بزرگ ترین کارخانه فوالدی کشور بیفزاییم.
مجتبی لطفی رئیس امور ورزش فوالد مبارکه نیز در ادامه ضمن ارائه گزارشی جامع از فعالیت های 
امور ورزش، از نفوذ 88 درصدی ورزش در قبل از شیوع بیماری کرونا در بین خانواده بزرگ فوالد 
مبارکه یاد کرد و از ورزش به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارها برای افزایش سطح ایمنی و توانایی 
بدن در دوران کرونا  نام برد و در ادامه به موفقیت های چشمگیر کارکنان ورزشکار فوالد مبارکه در 

مسابقات ورزشی کمپانی های جهان در کشور یونان با اخذ 23 مدال رنگی اشاره کرد.
وی دست یابی به این موفقیت های ارزنده را نشانگر برنامه ریزی و اقدامات شایسته ورزشی با 

حمایت مدیریت عالیه شرکت و همچنین مشارکت کارکنان فهیم فوالد مبارکه دانست.
گفتنی است در پایان این دیدار صمیمانه، عوامل امور ورزش به همراه عوامل باشگاه فوالد مبارکه 
ک این عزیزان، یاد و خاطره  ک شهدای فوالد مبارکه با نثار گل به روح پا سپاهان با حضور در مزار پا

شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

به مناسبت هفته سپاهان، تیم دوچرخه سواری 
جوانان و بزرگساالن باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با 
هدف ادای احترام به مقام شامخ شهدا، در یک اقدام 
نمادین مسیر 80 کیلومتری از گلستان شهدای اصفهان تا یادمان 

شهدای گمنام در شرکت فوالد مبارکه را رکاب زدند.
کت در حاشیه مراسم ادای احترام تیم دوچرخه سواری  محمدرضا سا
جوانان و بزرگساالن باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به مقام شامخ شهدا 
در گلستان شهدای اصفهان در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: 
از یکم تا هفتم آبان به عنوان هفته سپاهان نام گذاری شده و روز دوم این 

هفته به عنوان روز سپاهان تعیین گردیده است.
وی افزود: دوم آبان سال 138۶ )200۷ میالدی(، تیم فوتبال باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان به عنوان نخستین و تنها باشگاه ایرانی موفق به راهیابی به 
جام باشگاه های جهان شد که به دنبال این موفقیت و ثبت آن در تاریخ 

فعالیت این باشگاه، از یکم تا هفتم آبان» هفته سپاهان« نامیده شد.
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان خاطرنشان کرد: روز سپاهان 
روز  تالشگران خط مقدم جبهه سازندگی، صنعت و اقتصاد است؛ به 
همین دلیل در راستای عرض احترام  به پیشگاه تالشگران در خط 
مقدم تولید فوالد مبارکه، آنان که تحریم ها را در هم شکستند و بهره وری 
و تولید را در راستای خودکفایی اقتصادی مبنا قرار دادند، تیم قهرمان 
دوچرخه سواری باشگاه فوالد مبارکه سپاهان که اخیرا درخشش بسیاری 
هم در مسابقات کشوری داشته، در یک حرکت نمادین، با تبرک جستن 
از شهدا، مسیری را از گلستان شهدای اصفهان تا یادمان شهدای گمنام 

در شرکت فوالد مبارکه رکاب زدند و در آنجا نیز ضمن ادای احترام به 
ک سپرده  مقام شامخ شهدای گمنامی که در شرکت فوالد مبارکه به خا
شده اند، مراتب ارادت خانواده بزرگ ورزش ایران و باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان را به کارگران، کارشناسان، مهندسان، مسئوالن، مدیران و 
هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه اعالم و اذعان کردند که قدردان زحمات 

مردان و زنانی هستند که در خطوط تولید، خودکفایی را رقم می زنند.
رکاب زنی در مسیر ۸۰ کیلومتری برای زنده نگه داشتن یاد و 

خاطره شهدا
محمد باقری مدیر تیم دوچرخه سواری باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
نیز در حاشیه این رویداد گفت: این گروه 10 نفره و کامال بومی شامل افراد 

اصلی تیم دوچرخه سواری جوانان و بزرگساالن باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان است که طی دو ساعت مسیر تقریبا 80 کیلومتری موجود را 

طی کردند.
وی افزود: این برنامه سالم ما به شهدا و کوچک ترین کاری است که 
می توانیم برای شهدا، افرادی که برای آرامش و آسایش این مملکت 
از جان خود گذشتند، انجام دهیم. امیدواریم دعای شهدا بدرقه راه 
ورزشکاران باشد. در نهایت از همه کارکنان و مسئوالن فوالد مبارکه 

تشکر می کنم.
اسماعیل پناهنده مدیر ورزش کارگری و صنعت باشگاه فوالد مبارکه 
اصفهان نیز اظهار کرد: این برنامه تجدید میثاقی میان دوچرخه سواران 

باشگاه فوالد مبارکه با شهدا و یک برنامه فرهنگی_ورزشی بود.
مجتبی داوری دولت آبادی، مدیر ورزش قهرمانی باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان، این اقدام باشگاه سپاهان را ادای احترامی به شهدای گمنام 

فوالد مبارکه دانست.
گفتنی است برگزاری مسابقات فوتسال پیشکسوتان، اجرای برنامه های 
محله محور، تجلیل از بانوان غرورآفرین، حمایت از هواداران، رکاب زنی 
تیم قهرمان دوچرخه سواری برای عرض ارادت و سپاس به کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه، تجلیل از ایثارگران و آزادگان و رونمایی از همه تیم های 
باشگاه در رده های سنی دو گروه بانوان و آقایان در ورزشگاه نقش جهان از 

جمله اقدامات این باشگاه در هفته سپاهان بود.

اطالعیه

رکاب زنی ۸۰ کیلومتری تیم دوچرخه سواری فوالد مبارکه سپاهان با هدف تجدید میثاق با شهدا

نفرات برگزیده مسابقه سؤالی امور ورزش

امور ورزش فوالد مبارکه مناسبت گرامیداشت هفته 
تربیت بدنی و ورزش، اقدام به برگزاری مسابقه سؤال ورزشی 
از تاریخ 1۴00/0۷/2۵ برای خانواده بزرگ فوالد مبارکه نمود. 
مسابقه سؤالی امور ورزش با حضور بیش از ۵00 نفر از کارکنان 
محترم فوالد مبارکه از طریق وب سایت امور ورزش برگزار 
گردید و درنهایت از بین کسانی که به تمامی سؤاالت جواب 
صحیح داده بودند قرعه کشی به عمل آمد. نفرات ذیل در 

فهرست برندگان این مسابقه ثبت گردیدند.
حمزه علی بهرامی کرکوندی به شماره پرسنلی 44۵93

احسان پروانه ترکان به شماره پرسنلی 8۵۷01
محمود موالیی خوراسگانی به شماره پرسنلی 10۷090

ناصر طاهری اصل به شماره پرسنلی 909۷3۵
بهروز شرافت به شماره پرسنلی 91۷102

سید مهدی میربد به شماره پرسنلی 934293
کرامت خلیلی نژاد به شماره پرسنلی 9۷1۵96

امین نادرپور به شماره پرسنلی 9۷۵029
غالمرضا اسماعیلی کرکوندی به شماره پرسنلی 994934

احمد صداقت به شماره پرسنلی 96190۷8

به مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی صورت گرفت:

دیدار صمیمانه معاون نیروی انسانی با کارکنان امور ورزش

محل تست

مجموعه صفائیه

مجموعه صفائیه

سالن خلیج فارس )مبارکه(

سالن تختی )اصفهان(

سالن تختی )اصفهان(

جاده سالمت ناژوان

استخر فردوس

مجموعه صفائیه

ورزشگاه 22 بهمن اصفهان

سالن تختی )اصفهان(

سالن چندمنظوره مجموعه فردوس

ردیف

1

2

3

4

5

6ݤݤݤݤݤ

7

8

9

10

حرکت  از گیت پرسنلی

13:30

15:45

13:30

..............

..............

14:30

13:30

13:30

13:30

..............

13:30

یفات حرکت از درب تشر

13:35

15:50

13:35

..............

..............

14:35

13:35

13:35

13:35

..............

13:35

روز تست

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

دوشنبه، چهارشنبه

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه

یکشنبه، سه شنبه چهارشنبه

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ساعت تست

14 الی 16

16:15 الی 17:45

14:30 الی 16

18:30 الی 20

17 الی 18:30

16 الی 18

14:30 الی 16:30

14 الی 15:30

14:30 الی 16

16:30 الی 18

14:30 الی 16

فامیل و شماره سرپرست

صفری

خدادادی

بردستانی

بورونی

عطابخش

بهرامی

مروی

کریمیان

محبی

چم یوسف علی

9133343608

9138647695

9131045167

9132105244

9138926150

9139651982

9133112770

9130352052

9133761272

9132343678

نام تیم

والیبال

فوتسال

بسکتبال

دارت

دارت

دو میدانی

شنا

تنیس روی میز

تنیس روی میز

آمادگی جسمانی

جنسیت

آقایان

آقایان

آقایان

آقایان

بانوان

آقایان

آقایان

آقایان

بانوان

بانوان
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 فرهنــݡگــــیسینما

درحالــی کــه همــه ســرگرم تماشــای فیلــم جوکــر و تمجیــد از 
کیــن فینیکــس بودنــد؛ فیلــم 191۷ بــه  عملکــرد درخشــان وا
نمایــش در آمــد و همــه را شــوکه کــرد. جنــگ همیشــه و همه جــا 
ســوژه بســیاری از هنرمنــدان بــوده اســت؛ به ویــژه جنگ هــای 
بزرگــی مثــل جنگ هــای جهانــی اول و دوم. از نقاشــی های 
معروفــی مثــل »نبــرد لپانتــو« گرفتــه تــا فیلم هــای جنگــی ماننــد 
کشــیدن  تصویــر  بــه  پــی  در  همگــی  شــیندلر«،  »فهرســت 
کاری و وطن پرســتی هســتند.  مضامینــی ماننــد شــجاعت، فــدا
آثــار هنــری مربــوط بــه جنــگ بــا یــادآوری لحظــات ســخت و 
ک تــالش می کننــد بــه مــا بیاموزنــد کــه جــدا از برنــده و  دردنــا
کــه می میرنــد و  بازنــده در جنگ هــا، تنهــا ســربازان هســتند 

آسیب های ناشی از جنگ تنها به مردم عادی وارد می شود.
کــه بــه کارگردانــی  1۹1۷  فیلمــی در ژانــر جنــگ و حماســه اســت 
و نویســندگی ســم منــدس در دســامبر ســال 201۹ بــه روی پــرده 
ســینماها رفــت. کمتر کســی بــا دیــدن تریلرهایــش حدس مــی زد که 
ایــن فیلــم در فهرســت بهتریــن فیلم هــای ســال 201۹ جــای گیــرد. 
دلیلــش هــم ایــن بــود کــه برخــالف دیگــر فیلم هــای 201۹ تــالش 

چندانــی بــرای تبلیــغ فیلــم نشــد.
داســتان فیلــم 1۹1۷ در اوج جنــگ جهانــی اول، یعنــی آوریــل 1۹1۷ 
و در شــمال فرانســه اتفــاق می افتــد؛ ســالی کــه خون هــای زیــادی 
ریختــه شــد و توپخانه هــا بــدون تأمــل آمــاده شــلیک بــه ســمت 
ســربازان دشــمن بودند. دو ســرباز انگلیســی بــه نام های اســکافیلد 
و بلیــک مأمــور رســاندن پیامــی مهــم بــه گــردان دوم رژیــم دونشــایر 
هســتند؛ پیامــی کــه باعــث نجــات بیــش از صدهــا ســرباز می شــود. 
رســاندن ایــن پیــام بــه نظــر غیرممکــن می رســد؛ زیــرا ایــن دو ســرباز 

ک دشــمن هســتند. مجبــور بــه گذشــتن از خــا
گفتــه می شــود ســم منــدس ایــده اصلــی فیلــم را بــا الهــام از 
زندگــی شــخصی پدربزرگــش، آلفــرد منــدس کــه در جنــگ جهانــی 
گرفتــه اســت. عوامــل فیلــم در ابتــدا بــا تــام  اول جنگیــده بــود 
هالنــد )بازیگــر محبــوب مجموعــه فیلم هــای مــرد عنکبوتــی و 
کره  انتقام جویــان( بــرای ایفــای نقــش در ایــن فیلــم جنگــی وارد مذا
ــن- ــا دی ــرات ب ک ــید. مذا ــه نرس ــه نتیج ــرات ب ک ــن مذا ــه ای ــدند ک ش

ــارس  ــد و در م ــاز ش ــر 2018 آغ کتب ــکای در ا ج م ــور ــن و ج ــز چپم چارل
201۹ نیــز بندیکــت کامبریــج، انــدرو اســکات، مــارک اســترانگ، 
ــرداری از اوایــل  ریچــارد مــدن بــه جمــع بازیگــران پیوســتند. فیلم ب

آوریــل 201۹ آغــاز شــد و تــا ژوئــن همیــن ســال ادامــه پیــدا کــرد.
بــا شــروع فیلم بــرداری در مناطــق جنگــی، خیلی هــا نگــران بقایــای 
کشف نشــده جنــگ بودنــد؛ بــه همیــن علــت قبــل از شــروع کار، یــک 
بررســی کلــی از محل هــای فیلم بــرداری بــه عمل آمــد. عوامــل تولید 
بــا نصــب عالمت هایــی در ایــن مناطــق، مــردم محلــی را کــه ممکــن 
ــرداری  بــود از دیــدن جنازه هــای ســاختگی وحشــت کننــد از فیلم ب
گاه کردنــد و اطمینــان دادنــد کــه هیــچ خطــری آن هــا را تهدیــد  آ
نمی کند. فیلم بــرداری بــا اســتفاده از تکنیــک النگ تیک )بــه معنی 
ســکانس های بلنــد( انجــام شــد و بعضــی از ایــن ســکانس ها نیــاز بــه 

۵00 پس زمینــه مختلــف داشــت.
فیلم 1۹1۷ بــرای اولیــن بــار در ۴ دســامبر 201۹ در لندن بــه نمایش 
کــران دیگــر در مقیاس هــای بســیار کوچــک  درآمــد. همچنیــن دو ا
در آمریــکا و کانــادا انجــام شــد تــا بــه ایــن فیلــم مجــوز حضــور در 
کــران عمومــی ایــن  جشــنواره های فیلــم 2020 را داده باشــد. ا
فیلــم در دهــم ژانویــه 2020 آغــاز شــد کــه بــا اســتقبال بســیار خــوب 
مخاطبــان روبــه رو شــد. ایــن فیلــم در هفتادوهفتمیــن مراســم 
جایــزه گلدن گلــوب به عنــوان بهتریــن فیلــم درام انتخــاب گردید. 

ــده شــد. ــردان برگزی ســم منــدس نیــز به عنــوان بهتریــن کارگ
          منبع:فیلم نیوز
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کارگردان:      سم مندس  ا
معرفی کتاب

 نویسنده: 
بری شوارتز
ناشر :
ترجمان

که  است  سؤالی  این  می کنیم؟«  کار  »چرا 
معموال بسیاری از افراد فکر می کنند پاسخ آن را 
با این حال بری شوارتز در این  می دانند: پول. 
آن  ارائه دالیل و شواهد متعدد در پی  با  کتاب 
خیلی  کار  اصلی  دلیل  کند  ثابت  که  است 
که  است  چیزی  آن  با  متفاوت تر  و  پیچیده تر 

بسیاری از ما فکر می کنیم.
متأسفانه در طول تاریخ غالب شدن این طرز تفکر 
که پول و کسب درآمد عامل و دلیل اصلی کار کردن 
انسان هاست، باعث شده سیستم ها و قوانین بر 
این اساس شکل بگیرند و به همین خاطر بسیاری 
که  اصلی شان  هدف  به  نتوانند  کسب وکارها  از 
کثر بازدهی و اثربخشی از طریق  دست یابی به حدا

جلب رضایت کارکنانشان است، دست یابند.
کار می کنیم؟« به سراغ  کتاب »چرا  بری شوارتز در 
موکت،  تولیدکنندگان  بیمارستان ها،  کارگران 
آرایشگران و اعضای هیئت مدیره ها رفته و در مورد 
که به آن  کاری  انجام  از  افراد  انگیزه های مختلف 
کرده و دیدگاهی متفاوت به  عالقه مندند تحقیق 

مخاطبان خویش ارائه داده است.
کار،  که معنادار بودن  بر این اساس به نظر می رسد 
که  کاری  کارکنان در  میزان استقالل و آزادی عمل 
انجام می دهند، مشخصه های شخصیتی و عالیق 
کار  کم بر محیط  فردی و درنهایت فضای روانی حا
کارفرما وجود دارد، تأثیر  کارگر و  که بین  و اعتمادی 
زیادی در کیفیت انجام آن دارد و عامل اصلی انجام 

آن است.
بخش هایی از کتاب »چرا کار می کنیم؟«:

که در آن شادمان  برای آنکه شغلی داشته باشیم 
که آن شغل  و یا حتی مشتاق باشیم، مهم است 
فرصت  باشد،  جذاب  و  متنوع  چالش برانگیز، 
به کارگیری مهارت ها و ارتقای آن ها را به شما بدهد، 

کار آزادی عمل داشته باشید،  در چگونگی انجام 
گروه بدانید و برای همکارانی  خود را جزئی از یک 
کار می کنید احترام قائل باشید، و مهم تر  که با آن ها 
از همه، آن شغل به دنبال هدف ارزشمندی باشد 
کاری که شما انجام می دهید نیز هدف  تا بتواند به 

و معنا ببخشد.
در  تحقیق  برای  همکارانش،  و  جاج  تیموتی 
خصوص رابطه میان حقوق و رضایت شغلی، نتایج 
که حدود 1۵  کردند  گانه را بررسی  8۶ پژوهش جدا
کارمند را شامل می شد. تجزیه وتحلیل آن ها  هزار 
تحقیقات مشخص  این  تمام داده های  ترکیب  از 
در  کمی  بسیار  تأثیر  پرداختی  میزان  که  می کرد 
پرداخت  از  آنان  رضایت  یا  و  افراد  شغلی  رضایت 
داشته است؛ بنابراین، به نظر نمی رسد پرداختی 
باشد.  روتین  و  بی معنا  کار  جبران کننده  بتواند 
کارکنانی، به احتمال قوی، استعفا می کنند  چنین 
کار طاقت فرسا  تا زندگی خود را به چیزی بیش از 

مبدل کنند.
کرده  آمارتیاسن، فیلسوف و اقتصاددان، استدالل 
کار درست از منبعی نشئت  که دغدغه انجام  است 
که نه در راستای منطق نفع شخصی قرار  می گیرد 
این منبع  او  دارد و نه در راستای منطق مشوق. 
دغدغه را »تعهد« می نامد. انجام کار بر اساس تعهد 
درست  می کند  فکر  فرد  که  کاری  آن  انجام  یعنی 
شرایط  بهبود  باعث  اینکه  به  توجه  بدون  است، 
عبارت  متعهدانه  کار  خیر.  یا  می شود  وی  مادی 
کثر  حدا از  استفاده  با  وظیفه  و  کار  انجام  از  است 
قرارداد،  بندهای  ورای  حرکت  توانایی،  و  ظرفیت 
کار را نبیند و برای فرد هیچ  گر هیچ کس آن  حتی ا

آورده ای نداشته باشد.
آن  مــا  گســترده،  محدودیت هــای  بــه  توجــه  بــا 
کــه جامعــه انتظــار دارد باشــیم.  چیــزی هســتیم 
واضــح اســت در چنیــن شــرایطی بایــد اطمینــان 
کــه قوانیــن و مشــوق ها را به گونــه ای  کنیــم  حاصــل 
کــه افــراد را به ســوی دســت یابی  کرده ایــم  طراحــی 
مشــوق دهندگان  یــا  قانون گــذاران  اهــداف  بــه 

کنــد. هدایــت 
     منبع: رسانه نیوز                 
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)مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 1۳، ص 12 (

سیزدهم آبان، روزی به یادماندنی در تاریخ ایران
روز 13 آبان که در تقویم نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران روز »مبارزه با استکبار جهانی« نام گذاری شده یادآور سه 
واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است: تبعید امام خمینی )ره( 
به ترکیه در 13 آبان 13۴3، 13 آبان 13۵۷ که روز دانش آموز نام 
گرفت و تسخیر النه جاسوسی در 13 آبان 13۵8 که نمی توان 
هیچ یک را ازنظر اهمیت نسبت به دیگری دارای اولویت 

دانست.
تبعید امام خمینی به ترکیه؛ 13 آبان 1343

کابینه َعلَم در سیزدهم مهر سال 13۴2، به دستور شاه، پیشنهاد 
آمریکا مبنی بر اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی را 
به صورت یک الیحه قانونی در هیئت دولت تصویب کرد. 
چندی بعد این خبر به حضرت امام رسید و ایشان را به خروش 
و فریاد واداشت؛ به طوری که در ۴ آبان 13۴3 ایشان طی نطقی 
تاریخی به رسوایی این اقدام ننگین پرداختند. رژیم که در طول 
دو سالی که امام قیام کرده بود، نتوانسته بود با هیچ شیوه ای او 
را آرام کند، تنها یک راه پیش پای خود می دید و آن تبعید امام 

بود.در شب 13 آبان 13۴3، صدها کماندو به همراه مزدوران 
ک به منزل امام در قم حمله ور شدند، ایشان را دستگیر و  ساوا
به تهران منتقل کردند و سپس با یک هواپیمای نظامی ایشان 
را به ترکیه تبعید نمودند. این سرآغاز هجرتی بود که 1۴ سال بعد 

پیروزی انقالب اسالمی را به بار آورد.
شهادت دانش آموزان؛ 13 آبان 13۵۷

درحالی که انقالب اسالمی ایران به رهبری امام خمینی )ره( 
به روزهای سرنوشت سازی نزدیک می شد، همه اقشار مردم 
ایران از زن و مرد و پیر و جوان، سعی در ایفا کردن نقش تاریخی 
خود و عمل به تکلیف الهی داشتند. در این میان دانش آموزان 
و نوجوانان شور و حال دیگری داشتند. صبح روز 13 آبان 13۵۷، 
دانش آموزان درحالی که مدارس را تعطیل کرده بودند، به 
سمت دانشگاه تهران حرکت کردند تا صدای اعتراض خود را 
به گوش همگان برسانند. این جوانان به همراه دانشجویان 
و گروه های دیگری از مردم در زمین چمن دانشگاه اجتماع 
کردند. ساعت 11 صبح، مأموران،  ابتدا چند گاز اشک آور در 

میان جمعیت خروشان پرتاب کردند و بعد،تیراندازی آغاز شد 
و جوانان و نوجوانان بی گناه، یکی پس از دیگری، در خون خود 
غلتیدند. در این روز، ۵۶ نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند. 
به خاطر گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دانش آموز، این روز 

در تاریخ انقالب، روز دانش آموز نام گذاری شده است.
تسخیر النه جاسوسی؛ 13 آبان 13۵8

در ابتدای انقالب با هدف وادار کردن آمریکا به استرداد شاه و 
اموال ملت ایران، دانشجویان تصمیم به اشغال سفارت آمریکا 
گرفتند. دانشجویان از دانشگاه های تهران، پلی تکنیک، 
گرد هم آمدند و طی یک  صنعتی شریف و شهید بهشتی 
راهپیمایی تا سفارت آمریکا از دیوارهای سفارت باال رفتند و 
علی رغم مقاومت محافظین و آمریکایی ها، سفارت را به تصرف 
کامل درآوردند. در هنگام تسخیر سفارت، آمریکایی ها به سرعت 
مشغول نابود کردن بسیاری از اسناد دخالت ها و تجاوزات و 
غارت های خود شدند، ولی پس از تسخیر سفارت به سرعت از 
نابودی باقی مانده اسناد جلوگیری شد.                 منبع: رسانه نیوز

مناسبت 

گر یک ماه  کی مانند برنج و روغن، یا موادی که در یخچال باقی مانده، ا پرسش: به مواد خورا  
قبل از سال خمسی تهیه شوند، باز هم خمس تعلق می گیرد یا خیر؟

پاسخ آیت اهلل خامنه ای:  )با فرض سؤال( از نیازهای مصرفی روزمره مانند برنج و روغن و غیر آن ها، 
آنچه اضافه بیاید و تا سر سال خمسی باقی بماند و از درآمد کسب تهیه شده باشد، خمس دارد. 
گر از درآمد کسب وکار آذوقه ای برای مصرف سالش خریده، چنانچه چیزی  پاسخ آیت اهلل مکارم:  ا
در آخر سال از آن زیاد بماند باید خمس آن را بدهد. احتیاط این است که حتی اشیای کم اهمیت 
را مانند مختصر مواد غذایی اضافی و امثال آن را هرچه هست حساب کند و باید توجه داشت که 
گر می خواهد قیمت آن ها را بدهد، باید قیمت همان آخر سال را در نظر بگیرد، خواه کمتر از خرید  ا

باشد یا بیشتر.
گر قیمتی داشته باشند که از شما بخرند خمس آن واجب است. پاسخ آیت اهلل سیستانی:ا

احکام خمس مواد خوراکی

احکام

 یکی از خصوصیاتی که مؤمن باید داشته باشد و از لوازم ایمان است احترام به مقدسات 
است. مقدسات باید حریم داشته باشد. احترام گذاشتن به مقدسات را پروردگار به همه یاد 

داده است. 
مقدسات چیزهایی هستند که رنگ و بوی الهی دارند و خداوند متعال در آن ها جلوه و ظهور 
خاصی دارد؛ چیزهایی که با خدا ارتباط ویژه دارند. درست است که همه موجودات و مخلوقات 
با خدا ارتباط دارند و مخلوق خدا و آیه و نشانه او هستند و خدا در همه موجودات جلوه کرده، اما 
بعضی از امور هستند که خدا ظهور خاص و جلوه خاص در آن ها دارد و ارتباط ویژه با آن ها برقرار 
کرده است، مثل کتاب الهی، انبیا و اولیای الهی و بعضی از زمان ها و مکان های مقدس. این ها 
اموری هستند که پروردگار عالم ارتباط خاصی با آن ها برقرار کرده و برای این ها حریمی قرار داده 
است؛ لذا برای مقدسات احکامی در فقه ما قرار داده شده تا حریمشان محفوظ بماند، مثال شما 
می دانید در مکان های مقدسی مثل حرم معصومین یا مساجد، نمی توان چیز نجسی قرار داد 
که آن محل را نجس کند یا اشیای وقف شده برای آن را نمی توان بیرون برد. مثال دیگر کتاب 
خداست که مقدس است و احکامی در دین برای آن قرار داده شده تا حریمش حفظ شود، مثال 
گر صفحه ای از قرآن در جای نجس قرار گرفت فورا باید  کسی نمی تواند بی وضو به آن دست بزند. ا
ج کرد. این ها مقدساتی هستند که خدا احکامی برایشان قرار داده تا حرمتشان حفظ  آن را خار

شود. از ویژگی های یک مؤمن حفظ حرمت مقدسات است.
 یکی از امور مقدس نیز خانواده است. خانواده محل عبادت است؛ محلی است که محبوب 
گر کسی اهل باشد، خیلی سهل تر راه خدا را پیش می گیرد و باال  خداست. در خانه و خانواده ا
می رود و قرب پیدا می کند؛ لذا در روایات خوانده اید کسی که ازدواج کند نصف دینش را احراز 
کرم  کرده است. آنجا بهتر و سهل تر می توان راه خدا را پیش گرفت. در روایت آمده است که پیغمبر ا
)صل اهلل علیه وآله( فرمود بنایی محبوب تر از تشکیل خانواده و بنای ازدواج پیش خدا نیست. 
آن هایی که ازدواج نکرده اند، حتی بعضی از عرفا، حتی بعضی از اهل سلوک که به علت عذری 
ازدواج نکرده اند، پختگی و کماالتی که باید از طریق ازدواج گیرشان بیاید گیرشان نیامده است. 
این ریاضت در خانواده را نکشیده اند؛ این تربیت در خانواده برایشان صورت نگرفته است. از این 
جهت بعضی از عرفای ما هم این نقصان را داشته اند. در روایات ما از امام صادق )علیه السالم( 
آمده است که جوانی که عزب از دنیا می رود. در عالم برزخ وقتی می بیند چه نقصی دارد، تعبیر امام 
ج شود و به دنیا برگردد، اولین  خ خار گر به او اجازه دهند از برز صادق )علیه السالم( این است که ا
کاری که می کند ازدواج است. چون آنجا فهمیده که چه نقص هایی داشته است. بنای ازدواج 

یک بنای محبوب نزد خداوند متعال است.
عرض بنده این است که به این مطلب عنایت بفرمایید: خانواده محل عبادت، محل ریاضت 
و محل تربیت است. آن هایی که اهل ریاضت هستند و دوست دارند مراتبی از قرب را در درگاه 
خداوند متعال طی کنند بدانند که یکی از بهترین جاها برای ریاضت و پا گذاشتن روی نفس 

خانه و خانواده است.
گر متأهل  مرحوم عالمه طباطبایی به کسی که از ایشان نسخه سیر و سلوک می خواست فرمود ا
هستی نسخه سیر و سلوکت این است که در خانه اهل مدارا باشی، اهل گذشت باشی، اهل اخالق 
و تفاهم باشی. در خانه ای که به هر حال دو نفر یا چند نفر هستند، گاهی اختالف سلیقه پیش 
گرچه حق با تو هم باشد، باید پا روی نفست بگذاری  ک پیش می آید. اینجا ا می آید، گاهی اصطکا
و گذشت کنی که صفا و صمیمیت از بین نرود. این ریاضت است. سخت است. ریاضت یعنی پا 

روی نفس گذاشتن و سختی کشیدن.
     منبع: رسانه نیوز
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