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در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد؛

 3S سومین رویداد 
با حمایت شرکت فوالد مبارکه

یادداشت مدیر مسئول

در سال های گذشته، کلیدواژه های توسعه در ادبیات اقتصادی کشور،   
گانی  پرتکرارتر از پیش شده اند. امروز عمران، آبادانی و سازندگی جای خود را به واژ
دقیق تر و مفاهیمی جامع تر داده اند: توسعه پایدار، توسعه صنعتی، زنجیره تولید، 
گان نوین ادبیات  زنجیره فروش و مدیریت توسعه محور. این ها بخشی از کلیدواژ
اقتصادی کشورند که با بازتعریف مفاهیم پیشین، متناسب با شرایط روز شده اند.
 در نگاه اول، شاید منتقدان یا مشاهده کنندگان روبنا، به این گمان باشند که 
کلیدواژه ها تنها تکرار حرف های بی پشتوانه یا پوششی تازه برای نقص ها، بی عملی ها 
و عملکردهای سنتی است که برای سال ها اقتصاد ایران را شکل داده اند؛ اما نگاهی 
دقیق تر نشان می دهد ادبیات توسعه، ناظر بر شکل گیری ساحت های نوین صنعتی، 
تجاری و اقتصادی در کشورند که از دِل دگرگون سازی های چند دهه اخیر بیرون 
گان منتسب به  آمده اند. در تعریفی ساده تر، می توان گفت ادبیات توسعه و کلیدواژ
کم بر اقتصاد و صنعت  آن برآمده از تغییراتی است که به دنبال دگرگونی پارادایم های حا
در جهان رخ داده و به اصطالح ناشی از پارادایم شیفت در حوزه های مختلف صنعتی و 
اقتصادی است.اما یکی از مهم ترین تغییرات پارادایمیک که در ساحت صنعتی سازی 
کشور طی سال های گذشته رخ داده نهادینه شدن تفکری است که خواستار توسعه 

غ از بخشی نگری و سانترالیسم تجاری- صنعتی است. متوازن، فار
گرچه سخن گفتن از توسعه متوازن صنعتی در قرن بیست و یکم به نظر تازه نرسد؛  ا
اما متأسفانه ایران کشوری است که برای سال ها در دور باطل توسعه نامتوازن گرفتار 
گونی که صورت گرفته، نتوانسته در برخی از بخش های  بوده و با وجود تالش های گونا
تولید کاال و خدمات، بین هزینه ها و فایده ها، تولید و فروش یا آزادسازی و حمایت، 
توازن ایجاد کند. با این وجود می توان فوالد مبارکه اصفهان را یکی از نقاط عطف 
صنعتی سازی دانست که امروز به الگویی در ساحت توسعه کشور تبدیل شده است؛ 
تمدنی صنعتی در قلب کشور که توانسته با استفاده از آخرین متد مدیریتی روِز جهان، 
کم بر ساحت اقتصاد جهانی را شناسایی کند و حرکت خود را  تغییرات پارادایمیک حا

در مسیر توسعه متوازن صنعت فوالد کشور سرعت بخشد.
غ از جنبه های تئوریک،  آنچه توسعه متوازن صنعت فوالد کشور خوانده می شود، فار

در واقعیت های میدان صنعتی کشور در دو ساحت هم پوشان، برهم نهی دارند: 
ساحت اول بازار داخلی فوالد کشور و نیازهای امروز- فردای اقتصاد کشور است و 
دیگری ساحت بازارهای بین المللی فوالد جهانی که در حال حاضر با رشد فناوری های 
پیشرفته و روند رو به تزاُید نیازهای جدید به محصوالت فوالدی، تمامی تولیدکنندگان 

فوالد جهانی را به تکاپو برای سهم گیری از خودواداشته است.
ک برسند؟  این دو ساحت چگونه توانسته اند در نقطه کانونی فوالد مبارکه به اشترا
امروز فوالد مبارکه در مسیری قرار گرفته که عالوه بر رعایت و پاسخ گویی به نیازها و 
دغدغه های روزافزون زیست محیطی، کاهش مصرف آب تازه، استفاده از پساب 
و امثال آن، تالش های چندجانبه ای را در به کارگیری فناوری های سطح باال برای 
تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر صورت داده است. همچنین فوالد مبارکه با 
تکمیل زنجیره بومی تولید توانسته این شرکت را به جایگاه اول صنعت فوالد کشور ارتقا 
دهد. تولید ورق های رنگی، ورق خودرو و همچنین انواع ورق های موردنیاز در تولید 
لوازم خانگی ازجمله اقداماتی به شمار می رود که این شرکت را در میان حلقه های اصلی 
زنجیره فوالد کشور و به تعبیری دیگر، حلقه وصل صنعت فوالد نشانده است. از سوی 
دیگر فوالد مبارکه در حوزه فناوری های پیشرفته و حوزه تحقیقات، سرمایه گذاری های 
کم بر اقتصاد جهانی را که  بسیاری انجام داده که نشان می دهد جریان اصلی حا
همان »اقتصاد ایده« نام دارد به خوبی شناسایی کرده است. حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و طرح های خالقانه آن ها در حوزه تحقیقات، تولید، بازاریابی و بازارسازی 
که طی چند سال گذشته از سوی فوالد مبارکه صورت گرفته، بخش دیگری از حکایت 
نگاه آینده نگرانه به دو ساحت بازار داخلی و بازارهای بین المللی فوالد دارد و همین نگاه 

است که توازن را در این دو بازار و ساحت برقرار می کند.
گرچه فوالد مبارکه در مقام تمدنی صنعتی و کمپانی صدرنشین در بازار  بااین همه ا
فوالد کشور، سهم زیادی در زنجیره متوازن تولید این محصول دارد، اما نباید از یاد برد 
که این شرکت نیز نمی تواند به طور پیوسته، تعدیل کننده فضای صنعتی کشور باشد و 
این نیاز دیده می شود که دیگر نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر  در صنعت و اقتصاد 

کشور نیز به این روند بپیوندند.

فوالد مبارکه و نقش آن در توسعه متوازن صنعتی
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دستاوردی دیگر در مجتمع فوالد سبا:
دست یابی به رکورد حمل پاتیل 

سرباره با کمترین توقف به 
کوره های قوس الکتریکی

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در همایش بین المللی استیل پرایس مطرح کرد:

تولید محصوالت کیفی با تجدیدنظر در طرح های توسعه صنعت فوالد
2

نشریه داخلی  شرکت فوالد مبـارکه        5         

انتصاب

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، آقای رسول شفیع زاده به سمت مدیر حمل ونقل 
و پشتیبانی منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر حمل ونقل و پشتیبانی منصوب می گردید تا با حفظ 
ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت 

در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است آقای رسول شفیع زاده دارای مدرک کارشناسی مکانیک و کارشناسی ارشد مدیریت است که پیش از این در 

سمت رئیس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت مشغول به فعالیت بوده است.

میهمان برنامه: مهندس سلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم استودیوی شیشه ای روز دوشنبه ساعت 30: 10                                                 

اطالعیه

برنامــه پخــش برنامه داخلی رادیوم فوالد، روزهای زوج ، ســاعت ۹ تا ۱۱
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برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری با حضور معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت فوالد مبارکه

بازدید مدیرعامل فوالدمبارکه از ناحیه نوردگرم و حضور در جلسه تعاملی کمیته تحول ناحیه

عکس نوشت

2

راه اندازی شرکت تعاونی توسعه در اصفهان
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: شرکت تعاونی توسعه در اصفهان با عضویت ۱۱ هزار نفر اصفهانی راه اندازی می شود.

حذف شرط سقف و سابقه واردات از ابتدای ۱۴۰۱
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از حذف شرط سقف و سابقه واردات برای برخی واردکنندگان از ابتدای ۱۴۰۱ خبر داد.

دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  بیانات 
دست اندرکاران کنگره 3 هزار و ۵3۵ شهید استان زنجان که در 
تاریخ ۲۴ مهر 1۴00 برگزارشده بود، در محل برگزاری این همایش 

منتشر شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار با اشاره به افتخارات 
پرشمار زنجان در عرصه های علمی، عملی و میدان های 
اجتماعی و نام آوری شخصیت های برجسته و ممتاز، ازجمله 
شهید نامدار هسته ای، شهید شهریاری گفتند: شهیدان در رأس 

افتخارات زنجان هستند.
رهبر انقالب، شهیدان را برگزیدگان خداوند متعال خواندند و 
افزودند: شهادت قله ای است که دست یابی به آن بدون اخالص 
و ایثار، صدق و معنویت، مجاهدت و گذشت، توجه به خدا و کار 
کمیت دینی  برای مردم، و تالش برای تحقق عدالت و استقرار حا

امکان پذیر نیست.
ایشان برگزاری همایش های بزرگداشت شهیدان را وظیفه 
گذشت  کردند: با  و حسنه ای بزرگ دانستند و خاطرنشان 
چندین سال از دفاع مقدس، جریان بزرگداشت شهیدان باید با 
ابتکارهایی همچون تحلیل جامعه شناختی و روان شناختی از 
خاطرات آن دوران و نقش عنصر ُپرقدرت »دین« ادامه پیدا کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد از کسانی که نقش عنصر 
کاری های دوران دفاع مقدس نادیده می گیرند،  دین را در فدا
گفتند: آمادگی جوانان برای سینه سپر کردن در مقابل خطرات 
و رضایت پدران و مادران و یا همسران آن ها به اعزام عزیزانشان 
و سپس صبر بر شهادت آن ها، بدون تردید ریشه در نگاه دینی 
کسب رضای الهی دارد و این حاالت و  و انجام وظیفه برای 

احساسات خانواده های شهدا همگی درخور تحلیل است.
کم نظیر مردمی در حاشیه دفاع  ایشان همچنین خدمات 
مقدس مانند تهیه غذا و آذوقه برای رزمندگان، شست وشوی 
لباس های آنان و نیز تشییع جنازه های عظیم و به یادماندنی 
شهیدان را ازجمله مسائل مغفول و نیازمند ثبت و توجه دانستند 
و در خصوص نام گذاری معابر شهرها به نام شهیدان گفتند: چه 
افتخاری برای یک شهر و کوچه ها و خیابان های آن باالتر از اینکه 
کار بر روی آن باشد. شهر باید به نام  نام یک شهید بزرگ و فدا
شهیدان مزین باشد و شوراهای شهر نیز بدانند که شهر با نام چه 

کسانی مفتخر می شود.

کلی نظام در امور  بخش هایی از سیاست های ابالغی 
»پدافند غیرعامل« که به عنوان راهنمای دستگاه های اجرایی، 
تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت گیری نظام را در بخش مذکور 

تعیین می کند، به شرح زیر است:
کید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات  ۱- تأ
غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، 
تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل 
مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن 

می گردد.
۲- رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه 
کنده سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی،  ایمن، پرا
کز جمعیتی و حائز  اختفا، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی مرا
اهمیت به ویژه در طرح های آمایش سرزمینی و طرح های توسعه 

آینده کشور.
کن و تأسیسات حائز اهمیت، حیاتی،  کز، اما ۳- طبقه بندی مرا

حساس و مهم و روزآمد کردن آن در صورت لزوم.
۴- تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل )با رعایت اصل هزینه 
کن و تأسیسات حائز اهمیت )نظامی  کز، اما - فایده( در مورد مرا
و غیرنظامی( موجود و در دست اجرا بر اساس اولویت بندی و 

کثری تا پایان برنامه ششم و تأمین اعتبار موردنیاز. امکانات حدا
برابر سالح های  پدافند غیرعامل در  ح جامع  تهیه طر  -۵

غیرمتعارف نظیر هسته ای، میکروبی و شیمیایی.
۶- دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تأسیسات و شبکه های 
ارتباطی و مواصالتی در جهت بهره گیری پدافندی از طرح های 

عمرانی و به ویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.
۷- فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و 
ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش بینی 
مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات 

درزمینه پدافند غیرعامل.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

ح های توسعه  کید بر آمایش سرزمینی گفت: باید در طر محمدیاسر طیب نیا با تأ
که توسعه ها بیشتر کمی بوده؛ درحالی که توسعه  صنعت فوالد تجدیدنظر شود، چرا

پایدار در زنجیره فوالد با تولید محصوالت کیفی و خاص به سرانجام می رسد.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در هشتمین کنفرانس 
بین المللی استیل پرایس اظهار کرد: همان گونه که در این همایش به چالش های بزرگ فوالد اشاره شد، 
باید با سرعت و دقت چاره ای برای آن ها اندیشید؛ در غیر این صورت، به دلیل عدم توازن در زنجیره تولید، 

شرکت های قوی جهان ما را حذف خواهند کرد.
کشور حدود ۱۷میلیون تن است، درحالی که ظرفیت نصب شده  طیب نیا افزود: مصرف فوالد 

ح های در دست احداث   ۴۰ میلیون تن و ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تن است و ۵۵ تا ۶۰میلیون تن طر
تعریف شده است که ما باید با نگاه خرد به چالش ها و مشکالت موجود در زنجیره بپردازیم.

گر قرار است این  وی بابیان اینکه شرکت های فوالدی باید مشکالت فعلی را حل کنند ادامه داد: ا
کتشاف، استخراج، تولید کنسانتره، گندله واین  چالش ها حل شود، در ابتدای امر باید مشکالت حوزه ا
کتشاف بیندازیم، می بینیم که  گر نگاهی به حوزه ا قبیل موارد  به تدریج بررسی و رفع شوند. برای مثال، ا
در چندسال اخیر فعالیت های بسیاری انجام شده، اما در مقایسه با ۵ دهه قبل، قابل مالحظه نیست. 

کتشاف وارد شده است. از همین رو فوالد مبارکه به حوزه ا
کتشاف به آن ها اتکا کرد وجود  کنون شرکت هایی که بتوان در حوزه ا مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: ا
ندارند و ما الزم است که از تجربه و دانش شرکت های خارجی استفاده کنیم تا شاهد تحول در این 

بخش باشیم.
کتشاف در جهان ۷۹متر، اما در ایران زیر ۱۰متر است. پس در گام نخست باید در  به گفته طیب نیا، عمق ا
کتشافی راه بیندازیم تا انحالل صنایع پایین دستی به دلیل عدم در اختیار داشتن  این بخش نهضت ا

خ ندهد. مواد اولیه ر
کتشاف است؛ پس این الزام به  به گفته وی، ۶۳درصد هزینه های شرکت های معدنی پیشتاز، در حوزه ا

وجود می آید که شرکت های معدنی در این بخش سرمایه گذاری کنند.
گذاری ها و مباحث  کتشاف و نوع وا مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: البته روش های غیرعلمی برای ا
کمیت می تواند به آن ورود کند. به جز چند شرکت  محیط زیستی از دیگر مشکالتی است که دولت و حا
گذاری ها اهلیت رعایت  بزرگ، روش های غیرعلمی در حوزه استخراج اصولی معادن صورت گرفته و در وا

نشده است.
طیب نیا گفت: بهره وری و کیفیت پایین در کارخانه های کنسانتره سازی یکی دیگر از مشکالت است. 
زیرا اغلب این مجموعه ها طراحی کامل روی خطوط انجام نشده، ولی کارخانه راه اندازی شده است. 
در این میان کیفیت گندله نیز بالطبع با کیفیت پایین کنسانتره کاهش می یابد؛ برای مثال، میانگین 
استحکام گندله تولیدی فوالدمبارکه ۳۰۰ کیلوگرم است، درحالی که بخش زیادی از گندله های تولیدی 

کشور زیر ۲۵۰ کیلوگرم استحکام دارند.
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: در ایران در بخش احیای مستقیم، مصرف آب و انرژی باالتر از میانگین 
جهانی است، بنابراین باید تکنولوژی ها به روز شود و در این حوزه، کارهای جدی تری انجام گیرد. ایران 
در رتبه  دهم کشورهای تولیدکننده فوالد قرار دارد، اما ضعف مدیریت سبد محصوالت باعث شده که 

رتبه مناسبی در تولید محصوالت خاص نداشته باشیم.
کنون شاهد هستیم که بسیاری از شرکت ها با ظرفیت پایین تولید دارند، اما فوالد مبارکه  وی ادامه داد: ا

با ۹۵درصد از ظرفیت خود در حال تولید است.
طیب نیا بابیان اینکه ضرورت توسعه در تولید انکارناپذیر است، گفت: عدم توازن زنجیره در محصوالتی 
گر  مانند میلگرد، لوله و پروفیل دیده می شود که با ظرفیت زیر ۴۰ درصد تولید می شوند و درصورتی که ا
کتشاف رفته بود پیشرفت های زیادی داشتیم. سرمایه هنگفت بدون استفاده این شرکت ها، به سمت ا
گر بخواهیم تحولی در زنجیره داشته  وی به توسعه زیرساخت ها در حوزه ریلی نیز اشاره کرد و گفت: ا
کنون توان رقابت در بازار جهانی را نداریم. عالوه  که ا باشیم، باید به سمت تکنولوژی روز دنیا برویم؛ چرا
کمیت هم نیاز است. بر اینکه مجموعه های بزرگ باید این مشکالت را رفع کنند و دراین بین همراهی حا

طیب نیا یکی دیگر از مشکالت و چالش ها را در زمینه قیمت گذاری مواد اولیه دانست و گفت: در بخش 
فروش و قیمت گذاری نیز دچار مشکل بوده ایم و باید دید که آیا می توان با قیمت های جهانی همراه شد.

کنون  وی تصریح کرد: بر اساس آمار بورس، ۲میلیون و ۱۵۰ هزارتن عرضه برای کنسانتره از ابتدای سال تا
انجام شده، اما حدود ۴۱۵هزارتن معامله شده و عمدتا شرکت های داخل گروهی و پایین دستی خرید 
کرده اند که ازلحاظ قیمت نیز از بازار آزاد بیشتر بوده است و برای گندله و آهن اسفنجی نیز وضعیت 

مشابهی را مالحظه می کنیم.
کید بر ضرورت ادغام عمودی و افقی در زنجیره فوالد و گره زدن  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
منافع معادن و فوالدسازان با یکدیگر گفت: معادن بزرگ باید معادن کوچک و فوالدسازان بزرگ باید 

ج کنند. فوالدسازان کوچک را فعال و آن ها را از حالت غیراقتصادی خار
ک نیاز است که معدن کاران کنسانتره سولفور زدایی شده تحویل  طیب نیا گفت: برای تولید فوالد پا
گر حفظ محیط زیست برای ما اهمیت دارد باید به این سو حرکت کنیم و هرگونه هزینه  فوالدساز بدهند. ا

را سرمایه گذاری بلندمدت در راستای عمل به رویکردهای زیست محیطی خود بدانیم.
بهره وری بنگاه ها در مواد، سرمایه، انرژی و نیروی انسانی و... مواردی بود که طیب نیا به آن ها اشاره 

داشت که باید موردتوجه قرار گیرند.
گر این رویکرد وجود نداشته باشد که از اقتصاد خطی به سمت اقتصاد چرخشی برویم،  به گفته وی، ا

نمی توانیم تولید و اقتصاد پایدار داشته باشیم.
وی تصریح کرد: الزم است ازاین پس در تک تک حوزه ها خرد نگر باشیم و فعاالن بخش معدن و فوالد 

چالش ها را رفع کنند تا در آینده از آن به عنوان الگو استفاده کنیم.

با تالش و کوشش کارکنان خدوم واحد حمل و فراوری سرباره شرکت فوالد مبارکه و 
در ادامه موفقیت های سال های اخیر، این واحد توانست در مهرماه 1۴00 در لبیک 
به پیام مقام معظم رهبری در سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« و شرایط 
دشوار تحریم های ظالمانه، رکورد بیشترین تعداد تعویض پاتیل سرباره را با اعمال کمترین توقف 

به کوره های قوس به ثبت برساند.
رئیس واحد حمل و فراوری ســـرباره با اعالم این خبر افزود: درمجموع ۳ هزار و ۹88 پاتیل سرباره با رعایت 
دستورالعمل های ایمنی و بدون حادثه، تعویض و در حوضچه های سرباره تخلیه گردید و تنها ۰.۰۴ 

دقیقه بر ذوب به کوره های قوس توقف ناشی از تعویض پاتیل سرباره وارد آمد.
رحیم خلقی خاطرنشان کرد: رکورد قبلی تعویض پاتیل مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری و به تعداد 

۳ هزار و 88۳ پاتیل به ثبت رسیده بود.
وی تصریح کرد: دست یابی به این رکورد ارزشمند در شرایطی محقق گردید که واحد حمل و فراوری 
سرباره با توجه به مشکالتی ازجمله عدم تناسب حجم حوضچه های سرباره با میزان سرباره تولیدی 
و مستهلک شدن مکانیسم های پاتیل بر و کمبود نیرو و تأمین قطعات مصرفی و یدکی مکانیسم ها 

روبه رو بود.
رئیس واحد حمل و فراوری ســـرباره یادآور شد: از نتایج دست یابی به این رکورد می توان رسیدن به 
تولید مطابق با اهداف تعریف شده و ثبت رکورد تولید روزانه و ماهانه در فوالدسازی اشاره کرد؛ ضمن 

اینکه این موفقیت موجب افزایش اعتمادبه نفس کارکنان واحد سرباره و نگاهی عمیق تر در دست یابی 
به اهداف شد.

وی در ادامه به عوامل تأثیرگذار در دست یابی به این موفقیت اشاره کرد و افزود: حمایت های بی دریغ 
مدیریت عامل، معاونت بهره برداری و همچنین مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیران حمل ونقل 
و پشتیبانی و فوالدسازی و ریخته گری مداوم از این واحد و حضور مستمر و گرم ایشان در بین کارکنان 
که به واقع روحیه کارکنان را به شدت تحت تأثیر قرار داد و تالش بی وقفه پرسنل کارشناسی و راهبری 
و تعمیرات واحد سرباره موجب دست یابی به رکوردی شد که در دوران فعالیت شرکت فوالد مبارکه 

بی سابقه بوده است.
وی همچنین انجام به موقع تعمیرات برنامه ریزی شده و افزایش ۱۹ درصدی آماده به کاری مکانیسم های 
پاتیل بر و همچنین استفاده بهینه از تمام ظرفیت های موجود و تالش در جهت بومی سازی و استفاده 
از پتانسیل های دورن واحدی و ایجاد محیط همکاری بسیار صمیمانه بین کارکنان واحد سرباره و 

کوره های قوس الکتریکی را از مهم ترین عوامل دست یابی به این موفقیت ها برشمرد.
وی در پایان با تشکر و قدردانی از حمایت های مدیر ارشد خدمات و فنی و پشتیبانی، مدیریت ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم و مدیریت حمل ونقل و پشتیبانی اظهار امیدواری کرد که در آینده نیز 
توفیقات بیشتری توسط کارکنان تالشگر واحد حمل و فراوری سرباره در راستای دست یابی به اهداف 

کالن شرکت بزرگ فوالد مبارکه برداشته شود.

گر بخواهیم تحولی در زنجیره داشته باشیم باید   ا
کنون  که ا به سمت تکنولوژی روز دنیا برویم چرا
توان رقابت در بازار جهانی را نداریم. عالوه بر 
اینکه مجموعه های بزرگ باید این مشکالت 
کمیت هم  را رفع کنند و دراین بین همراهی حا

نیاز است

 دست یابی به این رکورد ارزشمند در شرایطی 
محقق گردید که واحد حمل و فراوری سرباره با 
توجه به مشکالتی ازجمله عدم تناسب حجم 
حوضچه های سرباره با میزان سرباره تولیدی و 
مستهلک شدن مکانیسم های پاتیل بر و کمبود 
نیرو و تأمین قطعات مصرفی و یدکی مکانیسم ها 

روبه رو بود

 دست یابی به رکورد حمل پاتیل سرباره 
با کمترین توقف به کوره های قوس الکتریکی

لزوم تحلیل جامعه شناختی و 

 روان شناختی از نقش عنصر دین 

در  دفاع مقدس

سیاست های کلی نظام در امور 

»پدافند غیرعامل«

 رهبر انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران
کید کردند؛  کنگره شهدای استان زنجان تأ

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در همایش بین المللی استیل پرایس مطرح کرد:

کیفی با تجدیدنظر در طرح های توسعه صنعت فوالد تولید محصوالت 
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فعالیت ۳۵۰ هزار شغل اینترنتی در ایران
مدیر واحد پایش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از فعالیت ۳۵۰ هزار کسب وکار در بستر اینترنت خبر داد.

فوالدسازان ۳۰ درصد از سوددهی خود را از دست داده اند
معاون فروش فوالد خوزستان گفت: قیمت انرژی در ایران به ظاهر ارزان است، اما فوالدسازان ۳۰ درصد از سوددهی خود را از دست داده اند.

 خـبــــــــــــــــــر      

8.7

۱6.4

۱۱۹

 استخراج 8.7 میلیون تن سنگ آهن در سنگان
 طی شش ماهه نخست امسال

عملکرد پیمانکاران سنگان طی شش ماهه نخست امسال 
نشان می دهد میزان استخراج سنگ آهن در این مجتمع به 8.۷ 

میلیون رسیده است.
گزارش روابط عمومی ایمیدرو، طی شش ماهه نخست  به 
امسال، ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن باطله برداری توسط پیمانکاران 

سنگان انجام شده است.
طبق اعالم مجتمع سنگان، میزان تحویل کلوخه این مجموعه 
به سرمایه گذاران طی مدت یادشده ۴.8میلیون تن بوده است.

اصالح برنامه ها برای تأمین کلوخه سرمایه گذاران  
مجتمع سنگان به منظور تسریع در اجرای برنامه ها و رفع 
ح های کوتاه مدت سه ماهه معادن و ابالغ  موانع، اصالح طر
به پیمانکاران جهت تأمین کلوخه موردنیاز سرمایه گذاران را 
در دستور کار قرار داده است.این گزارش می افزاید طی برگزاری 
مناقصه ای، بخش خصوصی برای یک دوره پنج ساله عملیات 
استخراج و باطله برداری از معادن سنگان را در قالب گروه الف و 
ب در اختیار گرفت. با آغاز به کار پیمانکاران، عملیات استخراج و 
ک کارخانه های  باطله برداری سنگان، جهت تأمین پایدار خورا

کنسانتره و گندله به طور منظم در حال انجام است.

گل گهر تا پایان  تولید بیش از 16.۴ میلیون تنی 
مهرماه

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق شد از ابتدای سال مالی تا 
پایان مهرماه ۱۴۰۰، مقدار ۱۶ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۴۱۶ تن انواع 

محصول داخلی تولید کند.
به گزارش معدن ۲۴ از سامانه کدال، شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر تا پایان مهرماه ۹ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۵۴ تن کنسانتره 
سنگ آهن داخلی، ۶۹ هزار و ۷8۰ تن گندله ریزدانه داخلی 
و ۷ میلیون و ۱۱۰ هزار و ۵8۲ تن گندله داخلی تولید کرد. این 
میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱.۳۲ 
درصدی داشته است. ۲ میلیون و ۴8۵ هزار و 8۱۴ تن از مجموع 

محصوالت یادشده مربوط به آمار مهرماه این شرکت است.
گل گهر در هفت ماهه  همچنین مجموع فروش محصوالت 
ابتدایی امسال به ۲۷88۱۶ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال رسید که 
۱۵8۳ میلیارد و ۵۶۴ میلیون ریال آن مربوط به فروش صادراتی 

بوده است.

فروش هرمز 11۹درصد در هفت ماهه اول 1۴00
رشد کرد

گزارشی از میزان تولید و فروش ماهانه شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد هرمز برای دوره منتهی به ۳۰مهر ۱۴۰۰ منتشر شده 
است که بر اساس آن، میزان فروش این شرکت در هفت ماهه 
اول سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل با رشد 

۱۱۹درصدی فروش همراه شده است.
به گزارش ایراسین، میزان فروش شرکت فوالد هرمزگان در مهرماه 
امسال به میزان ۱۵,۱۲8,۹۵۴میلیون ریال بوده و بخش عمده آن 
از فروش اسلب به میزان ۹۲هزار و8۵۲تن به دست آمده است. 
همچنین میزان اسلب تولیدشده در مهرماه برابر با ۱۴۶هزار 
و۱۰۶تن بوده است.در ۶ ماهه اول امسال، شرکت فوالد هرمزگان 
فروشی برابر با ۱۰۲,۵۹8,۲۶۳میلیون ریال داشته و ۶۱۹هزار 
و۹۴تن اسلب در این مدت تولید شده است.درمجموع شرکت 
فوالد هرمزگان از ابتدای سال مالی جدید تا انتهای مهرماه، به 
میزان ۱۱۷,۷۲۷,۲۱۷میلیون ریال فروش داشته است که در 
مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که عدد ۵۳,۷۵۶,۰۴۴ 
میلیون ریال به ثبت رسیده بوده با رشد ۱۱۹درصدی در فروش 
همراه شده است.گفتنی است میزان اسلب تولیدشده در ۷ماهه 
اول امسال توسط شرکت فوالد هرمزگان جنوب به میزان ۷۶۵هزار 

و۲۰۰تن و سایر محصوالت نیز ۱۲8هزار و8۹تن بوده است.

عدد خبر

میلیون تن

میلیون تن

درصد

مدیرعامل فوالد مبارکه در پنجمین روز از هفته پدافند غیرعامل مطرح کرد:

ضرورت توجه به پدافند اقتصادی برای مقابله با تحریم ها
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: مجموعه های بزرگی همچون فوالد مبارکه باید در 
که اهداف سازمانی با اهداف پدافند غیرعامل  حوزه پدافند غیرعامل پیشرو باشند، چرا

گره خورده است.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در پنجمین روز از هفته پدافند غیرعامل به عنوان فرمانده 
 )HSE( رزمایش پدافند غیرعامل، فرمان آغاز این رزمایش را صادر کرد و واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست

شرکت فوالد مبارکه به عنوان فرمانده میدانی، رزمایش را برگزار نمود.
در ادامه، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه پس از برگزاری موفقیت آمیز     رزمایش پدافند غیرعامل، در جمع معاونین 
و نمایندگان تیم های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل این شرکت اظهار کرد: همه کارکنان شرکت فوالد مبارکه 

در بحث پدافند غیرعامل دخیل هستند و باید مشارکت داشته باشند.
کیدات مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیرعامل افزود: در این زمینه به صورت ساختاریافته  وی با اشاره به تأ
که  اقدامات زیادی در کشور انجام شده و مجموعه های بزرگی همچون فوالد مبارکه نیز باید پیشرو باشند، چرا

اهداف سازمانی با اهداف پدافند غیرعامل گره خورده است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه یک سازمان پویا به حفظ جان انسان ها در مواقع بحرانی و تهدیدآمیز 
اهمیت می دهد، خاطرنشان کرد: بررسی آسیب ها، تهدیدها و فرصت ها در جلسات مربوطه نیز در راستای 

اهداف پدافند غیرعامل هستند، اما هدف پدافند غیرعامل انسجام و هماهنگی میان تمامی اتفاقات است.
طیب نیا با بیان اینکه اقدامات ما در حوزه پدافند غیرعامل نباید به صورت مناسبتی و محدود به هفته 
تعیین شده برای این حوزه باشد، اذعان داشت: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا در استراتژی های شرکت 
فوالد مبارکه، ساختاریافته و هماهنگ عمل کنیم. اهمیت پدافند اقتصادی نیز برای مقابله با تحریم های 
دشمنان بسیار زیاد است؛ همان گونه که فوالد مبارکه ازدر این زمینه به خوبی عمل کرد و از کاهش میزان تولید 

جلوگیری به عمل آورد.
وی با بیان اینکه رکوردزنی های فوالد مبارکه در تولید نشان می دهد که این شرکت آسیب های احتمالی 
را به درستی شناسایی کرده است، ادامه داد: بهره گیری از ۹۵ درصد ظرفیت های تولید در فوالد مبارکه نیز 
کنش های  نشان دهنده عملکرد صحیح مدیریت در این شرکت است؛ ازاین رو ساختارمندی و سیستمی بودن وا

فوالد مبارکه در برابر حوادث و اتفاقات و نهادینه سازی آن ها بسیار مهم است.
کید بر ضرورت هوشیار بودن همه کارکنان در فوالد مبارکه و سهیم بودن  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
آنان در حوزه پدافند غیرعامل تصریح کرد: هوشمندسازی سیستم ها در پدافند غیرعامل اهمیت زیادی دارد 
و انجام رزمایش در این زمینه نباید محدود باشد. هر بخش باید به تناسب حوزه کاری خود رزمایش هایی را در 
کنش  راستای پدافند غیرعامل برگزار کند و این رزمایش ها بدون اطالع قبلی کارکنان اجرا شوند تا آمادگی برای وا

سریع در برابر حوادث افزایش یابد.
نصراله صالحی، مدیر حراست شرکت فوالد مبارکه نیز با بیان اینکه پدافند غیرعامل در امر حفاظت منابع و 
سرمایه های ملی یک کشور دارای ارزش زیادی است، اظهار کرد: پدافند غیرعامل که جامع ترین و کم هزینه ترین 

راه مقاوم سازی دارایی ها و پایداری سیستم های یک جامعه در برابر تهدیدات طبیعی و انسان ساخت محسوب 
می شود، از دیرباز موردتوجه انسان قرار گرفته و کشورهای پیشرفته و شرکت های برتر جهان نیز اجرای الزامات 

آن را به جدیت در سیاست ها و دستور کار خود قرار داده اند.
وی افزود: در راستای اجرای رهنمودها و فرامین مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مبنی بر اهمیت بخشی و 
توجه به این موضوع، هفته پدافند غیرعامل فرصت مغتنمی است که با اجرای برنامه های مفید و متنوع در 
عرصه های عمومی و تخصصی، نسبت به معرفی حوزه پدافند غیرعامل از طریق گفتمان سازی و نهادینه سازی 
آن در آحاد اجتماعی شرکت فوالد مبارکه که یکی از زیرساخت های استراتژیک و حساس کشور به شمار می رود، 

اقدام نماییم.
حسین مدرسی فر مدیر واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست )HSE( شرکت فوالد مبارکه نیز پیش از آغاز 
رزمایش پدافند غیرعامل با ارائه سناریوی این رزمایش تصریح کرد: در پی اقدامات خصمانه دشمنان نظام 
جمهوری اسالمی، به هدف اختالل و مانع زایی در اجرای سیاست های ملی )رونق اقتصادی و جهش تولید( و 
همچنین ایجاد خسارت به زیرساخت های حیاتی و حساس کشور، دشمن خارجی با استفاده از عوامل نفوذی 

و دست نشانده دست به اقدامات خرابکارانه می زند.
وی افزود: در همین راستا، عامل نفوذی که وابسته به دشمن زخم خورده و خودفروخته و تحت اختیار و تسلیم 
سرویس های جاسوسی و خرابکاری معاندین کشور است، با استفاده یک دستگاه خودرو سرقتی LPG در شهر 
ک انتظامی و کارت  اصفهان اقدام به بارگذاری مواد منفجره در خودرو می نماید. سپس از طریق جعل در پال
تردد شرکت فوالد مبارکه وارد محیط داخلی شرکت می شود و خودرو را در کنار مخازن مواد راهبردی و ذخایر 
استراتژیک )گازوئیل نیروگاه( مستقر می کند. در مرحله بعد، زمانی که کارگران مشغول عملیات تعمیر و نگهداری 
مخزن F4 هستند، با استفاده از کنترل از راه دور اقدام به انفجار آن می کند و حادثه آتش سوزی و خسارت به منابع 

انسانی و تجهیزاتی آغاز می شود.
مدیر واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست )HSE( شرکت فوالد مبارکه گفت: تهدید موردنظر رزمایش عملیاتی 
پدافند غیرعامل فوالد مبارکه ایجاد آتش سوزی در اثر خرابکاری با ریشه امنیتی در حین عملیات تعمیر و نگهداری 
 بر روی مخازن ذخیره گازوئیل این شرکت است که با استفاده از تجهیزات و منابع موجود در داخل شرکت

 )سطح ۳( در محل استقرار مخزن گازوئیل شماره F4 نیروگاه شرکت فوالد مبارکه برگزار می شود.
وی در پایان بیان کرد: مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، مدیریت حراست )حفاظت فیزیکی، 
حفاظت فناوری اطالعت و اسناد، حراست پرسنلی(، خدمات عمومی و امور رفاهی، مدیریت شهری، مدیریت 
برنامه ریزی و پشتیبانی خرید، مدیریت ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، بسیج و مدیریت روابط عمومی در 

برگزاری این عملیات مشارکت دارند.
گفتنی است این رزمایش روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه توسط واحدهای آتش نشانی، اورژانس، حفاظت فیزیکی 
و بسیج با نظارت تصویری از اتاق فرماندهی آن متشکل از مدیرعامل، معاونین و نمایندگان تیم های مدیریت 

بحران و پدافند غیرعامل این شرکت برگزار شد.

 بهره گیری از 9۵ درصد ظرفیت های تولید 
در فوالد مبارکه نیز نشان دهنده عملکرد 
صحیح مدیریت در این شرکت است؛ 
ازاین رو ساختارمندی و سیستمی بودن 
کنش های فوالد مبارکه در برابر حوادث  وا
و اتفاقات و نهادینه سازی آن ها بسیار 

مهم است

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست، 
فیزیکی،  )حفاظت  حراست  مدیریت 
حفاظت فناوری اطالعت و اسناد، حراست 
پرسنلی(، خدمات عمومی و امور رفاهی، 
مدیریت شهری، مدیریت برنامه ریزی و 
پشتیبانی خرید، مدیریت ارشد خدمات فنی 
و پشتیبانی، بسیج و مدیریت روابط عمومی 

در برگزاری این عملیات مشارکت دارند
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تولید بیش از ۴ میلیون تنی فوالد مبارکه تا
 پایان مهرماه ۱۴۰۰

کز ثقل شهرک ها و نواحی صنعتی  طبقه بندی مرا
برحسب عمق آسیب و سطح تأثیرگذاری

کی از تولید  کدال حا گزارش معدن 24، آمارهای منتشره سامانه  به 
4 میلیون و 90 هزار تن انواع محصوالت توسط شرکت فوالد مبارکه 
از ابتدای امسال تا پایان مهرماه است. بر اساس این آمارها، فوالد 
گرم،  مبارکه در این مدت 2 میلیون و 271 هزار تن محصوالت 
862 هزار تن محصوالت سرد، 182 هزار تن محصوالت پوشش دار 
کرده است. و 775 هزار تن سایر محصوالت تولید 

گزارش شاتا، علی رسولیان معاون وزیر صنعت، معدن و  به 
گفت:  کمیته پدافند غیرعامل این سازمان  تجارت در نشست 
کز ثقل شهرک ها و نواحی صنعتی برحسب عمق آسیب و سطح  مرا
تأثیرگذاری طبقه بندی شده اند تا عالوه بر حوادثی مانند حریق و 
آتش سوزی، برنامه ریزی و راهکارهای عملیاتی الزم برای حوادث 
طبیعی همچون سیل و زلزله نیز در آن ها اتخاذ شود.

یکی شماره ۱ و 2 دست یابی به  رکورد روزانه 37 ذوب در کوره های قوس الکتر

خـبــــــــــــــــــر            

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: در مجموعه 
گنجینه ای از سرمایه های انسانی  فوالد مبارکه 
از  بسیاری  و  دارد  وجود  باتجربه  و  متخصص 
اقداماتی که برای بهبود و ارتقای تولید در این مجموعه انجام شده 
توسط متخصصان داخلی بوده و این روند ادامه پیدا خواهد کرد.

گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، دکتر محمدیاسر  به 
طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بازدید از خطوط تولید 
ناحیه نورد گرم و با همراهی تنی چند از  معاونین و مدیران شرکت 
در دیدار با کارکنان این ناحیه، ضمن شنیدن مسائل، مشکالت و 
دغدغه های کارگران، با حضور در جلسه تعاملی کمیته تحول نورد 
گرم که در سالن شهید خزایی این ناحیه برگزار شد، اظهار کرد: هدف 
ما بهره مندی از توان کارکنان برای رهبری و مدیریت مجموعه فوالد 
که مشارکت کارکنان در سطوح مختلف و استفاده از  مبارکه است چرا
نظرات و تجربیات آنان، ازجمله ضروریات اداره یک مجموعه معظم و 
گسترده مانند فوالد مبارکه است و سعی ما این است که از این ظرفیت 
و پتانسیل به شایستگی بهره ببریم؛ بنابراین باید سازوکاری تعریف 
شود تا کارکنان در همه سطوح سازمانی، در مدیریت و اداره شرکت 

سهیم شده و نقش آفرین باشند.
وی ادامه داد: طی بازدیدی که از ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه داشتم، 
که این بخش از خط تولید، یکی از  انرژی مثبتی دریافت کردم چرا

بخش های بسیار مهم و به نوعی گلوگاه شرکت فوالد مبارکه است.
طیب نیا ادامه داد: با توجه به میزان و نوع تجهیزاتی که در این خط 
وجود دارد، عملکرد فعلی نشان می دهد این بخش از سرمایه های 

انسانی خوبی برخوردار است، به طوری که عاشقانه، دلسوزانه 
کامال  و متعهدانه تالش می کنند و این موضوع در عملکرد آن ها 

مشهود است.
وی با اشاره به دغدغه های فعاالن و کارکنان این ناحیه گفت: دلیل 
حضور ما در این ناحیه، برطرف کردن دغدغه های کارگران است و ما 
باید با نگاه مدیریتی، رعایت عدالت و انصاف را برای تمامی خطوط 

داشته باشیم تا انگیزه الزم برای پرسنل فراهم شود.
به گفته مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، آنچه باعث بهبود یافتن 
این بخش خواهد شد، پیشنهاد هایی است که توسط سرمایه های 
ح می شود؛ البته انتظار کارکنان این  انسانی در خط نورد گرم مطر
است که مدیران مشکالت را رفع کنند اما در این میان از کارکنان نیز 
انتظار می رود پیشنهادات عملی و تکنیکی ارائه کنند تا مشکالت 

برطرف شوند. 
وی افزود: باید سطح اتوماسیون و بهره وری خط تولید در برنامه های 
کنون نیز این اقدامات صورت  این ناحیه ارتقا پیدا کند، کما این که تا
گرفته اما انتظار بهبود یافتن آن توسط متخصصان و فعاالن در این 
که بهبود روند کار پایانی ندارد و همواره می تواند  بخش وجود دارد چرا

ادامه داشته باشد.
طیب نیا افزود: آنچه در خطوط بهره برداری فوالد مبارکه دیده 
می شود، وجود گنجینه ای از سرمایه های انسانی و متخصصان 
ماهر است؛ نخبگان متعددی وارد مجموعه فوالد مبارکه شده اند 
که در حال حاضر به افراد خبره ای در صنعت تبدیل شده که قبال در 

دانشگاه های معتبری نیز تحصیل کرده اند.

به گفته وی، سرمایه های انسانی فعال در فوالد مبارکه باید در توسعه 
خطوط تولید سهیم باشند و این تنها وظیفه معاونت توسعه فوالد 
کنون نیز بسیاری از اقدامات صورت گرفته از  مبارکه نیست؛ البته ا
سوی کارکنان و سرمایه های انسانی متخصص فوالد مبارکه و تسلط 
که در بسیاری از موارد، امکان حضور  آن ها بر امور انجام شده چرا
کارشناسان خارجی وجود نداشته و باید توسط نیروهای داخلی 

انجام شوند.
وی تصریح کرد: داشتن جسارت و جرئت برای انجام این دست از 
اقدامات از سوی نیروهای داخلی فوالد مبارکه با حمایت مدیریت 
همراه خواهد بود که البته در خطوط تولید ناحیه نورد گرم امکان 
خطرپذیری زیادی وجود ندارد، بااین حال اقدامات صورت گرفته با 

جسارت و جرئت زیادی انجام شده است.
طیب نیا ادامه داد: بسیاری از اتفاقات باید به دستان توانمند 
کارشناسان داخلی انجام شود. البته مواردی مانند حوزه تأمین و 
تدارک و یا بخش هایی که نیازمند کارشناس خارجی است، پیگیری 

خواهند شد.
الزم به ذکر است، در ابتدای این جلسه، مدیر ناحیه نورد گرم شرکت 
فوالد مبارکه گزارشی از عملکرد این ناحیه و برخی از دستاوردهای 
مهم آن در رابطه با ایمنی، تولید، کیفیت و کنترل هزینه ها ارائه کرد 
و چند نفر از کارکنان در رده های سازمانی مختلف ناحیه نورد گرم 
به نمایندگی از همکاران خود در رابطه با مشکالت موجود بر سر 
راه پیشبرد اهداف شرکت و همچنین مشکالت کارکنان مطالبی را 

ارائه کردند.

وجود گنجینه ای از سرمایه های انسانی متخصص در مجموعه فوالد مبارکه
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در بازدید از ناحیه نورد گرم مطرح کرد: 

دستاوردی دیگر در مجتمع فوالد سبا:

نگاهی به نوسانات و متغیرهای تولید 
صنعت فوالد چین 

خبر بین الملل

انجمـــن آهـــن و فـــوالد چیـــن اعـــالم کـــرده اســـت کـــه انتظار 
مـــی رود ادامـــه ســـال جـــاری میـــالدی، میـــزان تولیـــد ســـاالنه 

فوالد در این کشور نسبت به ۲0۲0 کمتر باشد.
گـــروه رســـانه ای کایشـــین گلوبـــال )Caixin Global( بـــا اشـــاره بـــه 
آمارهـــای دفتـــر ملـــی آمـــار گـــزارش داده اســـت کـــه میانگیـــن تولیـــد 
کتبـــر ۲۱.۲ درصـــد کاهش یافتـــه و  روزانـــه فـــوالد خـــام در مـــاه ا
بـــه حـــدود ۲.۵ میلیـــون تـــن رســـیده اســـت. وانـــگ یینگشـــنگ 
ــر کل انجمـــن صنعـــت فـــوالد  ــاون دبیـ )Wang Yingsheng(، معـ
گـــر تولیـــد در فصـــل چهـــارم در ایـــن ســـطح باقـــی  اظهـــار داشـــت کـــه ا
بمانـــد، تولیـــد ســـاالنه احتمـــاال حـــدود ۳۰ میلیـــون تـــن کاهـــش 
خواهـــد یافـــت و بـــه کمـــی بیـــش از ۱ میلیـــارد تـــن خواهـــد رســـید کـــه 
طبیعتـــا روی بـــازار جهانـــی فـــوالد تأثیـــر می گـــذارد. درعین حـــال، 
ایـــن مهـــم، انتظـــار دولـــت در خصـــوص کاهـــش تولیـــد ســـاالنه را 

بـــرآورده خواهـــد کـــرد.
چین طـــی چند ســـال گذشـــته بـــه دنبـــال کنتـــرل افزایش تولیـــد در 
صنعت فـــوالد بـــوده و از ســـال ۲۰۱۷ تولیدکننـــدگان فـــوالد را مجبور 
کـــرده اســـت کـــه در برنامه هایشـــان بـــرای افزایـــش ظرفیـــت بخـــش 

نســـبتا بیشـــتری از ظرفیت موجـــود را تعطیـــل کنند.
ســـال گذشـــته چیـــن از برنامه هـــای خـــود بـــرای کاهـــش میـــزان 
انتشـــار کربـــن بـــه صفـــر تـــا ســـال ۲۰۶۰ خبـــر داد. طبـــق آمارهـــای 
کایشـــین گلوبـــال، حـــدود ۱۵ درصـــد تولیـــد کربـــن چیـــن مربـــوط 
بـــه بخـــش فـــوالد اســـت. انجمـــن فـــوالد چیـــن نیـــز هفتـــه گذشـــته 
اعـــالم کـــرد کـــه به دلیـــل جیره بنـــدی بـــرق و الـــزام دولـــت بـــه کاهـــش 
مصـــرف انـــرژی، هزینه هـــای تولیـــد ورق فـــوالدی در ایـــن کشـــور، 
به ویـــژه در شـــرکت هایی کـــه از کوره هـــای قـــوس الکتریکـــی 

اســـتفاده می کننـــد، افزایش یافتـــه اســـت.
چـــو ژیولـــی )Qu Xiuli(، نائـــب رئیـــس انجمـــن آهـــن و فـــوالد 
چیـــن در کنفرانســـی خبـــری اعـــالم کـــرده اســـت کـــه بـــه دلیـــل 
مشـــکالت بـــه وجـــود آمـــده در عرضـــه بـــرق، از مـــاه ســـپتامبر تولیـــد 
ورق هـــای فـــوالدی کاهش یافتـــه اســـت، کـــه ایـــن امـــر »هزینه های 
شـــرکت ها را به میـــزان چشـــمگیری افزایـــش، و ســـودآوری را 
ـــاالی  ـــه دلیـــل قیمـــت ب کاهـــش می دهـــد«. اقتصـــاد دوم جهـــان ب
زغال ســـنگ بـــرای ژنراتورهـــا در بحبوحـــه کاهـــش عرضـــه ســـوخت 
دچـــار محدودیـــت در عرضـــه بـــرق شـــده اســـت، کـــه ایـــن رخـــداد 
باعـــث می شـــود تمامـــی شـــرکت ها از فوالدســـازان باالدســـتی 
گرفتـــه تـــا تولیدکننـــدگان خـــرد، فعالیت هایشـــان را کاهـــش دهند؛ 
کـــه دولـــت تصمیـــم گرفتـــه اســـت مصـــرف بـــرق خانگـــی را در  چرا

اولویـــت قـــرار دهـــد.
داده هـــای رســـمی از دفتـــر آمـــار چیـــن نشـــان می دهـــد کـــه در 
مـــاه گذشـــته تولیـــد روزانـــه فـــوالد خـــام بـــه پایین تریـــن حـــد 
خـــود از دســـامبر ۲۰۱8 رســـیده اســـت. طبـــق گزارش هـــای شـــرکت 
مشاوره مای استیل )Mysteel consultancy(، ظرفیت عملیاتی 
ـــرای  کوره هـــای قـــوس الکتریکـــی، کـــه میـــزان مصـــرف بـــرق آن هـــا ب
تولیـــد یـــک تـــن فـــوالد دو برابـــر بیشـــتر از کوره هـــای بلنـــد اســـت، 
در پایـــان ســـپتامبر بیـــش از ۲۰درصـــد نســـبت بـــه ســـال گذشـــته 
کتبـــر اندکـــی  کاهـــش یافتـــه اســـت، کـــه ایـــن میـــزان کاهـــش در مـــاه ا
بهبـــود یافـــت. هوآنـــگ دائـــو )Huang Dao(، معـــاون دبیـــر کل 
ـــه  ـــرد ک ـــالم ک ـــری اع ـــس خب ـــن در کنفران ـــوالد چی ـــن و ف ـــن آه انجم
محدودیت هـــای مصـــرف انـــرژی و تولیـــد فـــوالد چالش هـــای 
زیـــادی را ایجـــاد می کنـــد و تولیدکننـــدگان فـــوالد را تحت فشـــار 
قـــرار می دهـــد؛ خصوصـــا تولیدکنندگانـــی کـــه از کوره هـــای قـــوس 
کـــه هزینه هـــای مصـــرف بـــرق در  الکتریکـــی اســـتفاده می کننـــد؛ چرا

ــد. ــاال افزایـــش می یابـ آینـــده احتمـ
حـــدود ۱۰ درصـــد از فـــوالد تولیـــدی چیـــن بـــا کوره هـــای قـــوس 
الکتریکـــی تولیـــد می شـــود. هـــدف ایـــن کشـــور افزایـــش ایـــن 
نســـبت بـــه ۱۵ تـــا ۲۰ درصـــد تـــا ســـال ۲۰۲۵ اســـت؛ بـــه ایـــن دلیـــل کـــه 
ـــاه ذوب فلـــز منجـــر بـــه ذخیـــره انـــرژی و کاهـــش انتشـــار  فرآینـــد کوت
گازهـــای آالینـــده می شـــود و درعین حـــال، اتکای چیـــن بـــه واردات 
ســـنگ آهن را کاهـــش می دهـــد. هوآنـــگ اظهـــار داشـــت، »بـــا 
ـــای  ـــار گازه ـــزان انتش ـــی، می ـــرژی الکتریک ـــودن ان ک ب ـــا ـــه پ ـــه ب توج
آالینـــده از کوره هـــای قـــوس الکتریکـــی خیلـــی کمتـــر از کوره هـــای 

بلنـــد اســـت«.
ازهمیـــن رو آثـــار منفـــی کاهـــش عرضـــه بـــرق بـــر تولیـــد ورقه هـــای 
فـــوالدی طـــی ســـال آینـــده کاهـــش می یابـــد، از ایـــن منظـــر کـــه پکن 
تالش هایـــش بـــرای تولیـــد زغال ســـنگ را افزایـــش داده اســـت و 
ــا  ــی پابرجـ ــوس الکتریکـ ــای قـ ــعه کوره هـ ــدت توسـ ــدف بلندمـ هـ
خواهـــد مانـــد. امـــا شـــرکت هایی کـــه از کوره هـــای قـــوس الکتریکـــی 
اســـتفاده می کنند بایـــد محصوالتـــی بـــا ارزش افـــزوده باالتـــر، مانند 
فـــوالد ویـــژه و فـــوالد ضدزنـــگ را تولیـــد کننـــد تـــا افزایـــش هزینه هـــا را 

ـــا افزایـــش قیمت هـــای فـــروش جبـــران کننـــد. ب
از طرفـــی، الیزابـــت گینـــز )Elizabeth Gaines(، رئیـــس اجرایـــی 
ــه  ــز هفتـ ــز گـــروپ )Fortescue Metals Group( نیـ فورتســـکیو متالـ
گذشـــته اعـــالم کـــرده اســـت کـــه سیاســـت »آســـمان آبـــی« چیـــن 
پیـــش از بازی هـــای المپیـــک زمســـتانی در اوایل ســـال بعد ممکن 
اســـت بی ثباتی هـــا در بـــازار ســـنگ آهن را طوالنی تـــر کنـــد. وی 
اذعـــان داشـــت »مـــا از اراده کلـــی پکـــن بـــرای تضمیـــن آســـمان های 
گاهیـــم و انتظـــار داریـــم کـــه درنتیجـــه ایـــن سیاســـت، دامنـــه  آبـــی آ
ـــازار ادامـــه پیـــدا کنـــد«. بااین وجـــود هیـــچ نشـــانه ای از  ـــی ب بی ثبات
ـــدارد.  تغییـــر قراردادهـــای بلندمـــدت از ســـوی مشـــتریان وجـــود ن
قیمـــت ســـنگ آهن از ســـقف قبلـــی کـــه مـــاه مـــه ثبـــت شـــد حـــدود 
ــت  ــه سیاسـ ــی کـ ــی دوره قبلـ ــت. طـ ــه اسـ ــد کاهش یافتـ ۵۰ درصـ
ـــه  آســـمان آبـــی اجـــرا شـــد، پکـــن تولیـــد فـــوالد را به منظـــور کمـــک ب

کاهـــش آلودگـــی هـــوا کاهـــش داد.
       منابع: رویترز و ِای ان آی

 آنچـه در خطوط بهره بـرداری فـوالد مبارکه 
از  گنجینـه ای  وجـود  می شـود،  دیـده 
سـرمایه های انسـانی و متخصصـان ماهـر 
اسـت؛ نخبـگان متعـددی وارد مجموعـه 
فـوالد مبارکـه شـده اند کـه در حـال حاضـر 
بـه افـراد خبـره ای در صنعـت تبدیل شـده 
نیـز  معتبـری  قبـال در دانشـگاه های  کـه 

نـد تحصیل کرده ا

بهمن خلیلی، مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا 
با اعالم رکورد روزانه 37 ذوب در کوره های قوس 
الکتریکی شماره 1 و ۲ مجتمع فوالد سبا، افزود: این 
رکورد روزانه که در سوم آبان ماه به ثبت رسید، مبین هماهنگی کامل 
بین واحدهای مختلف تولیــدی و پشتیبانی اعم از خرید و آهن سازی، 
کیفی،  کنترل  فوالدسازی، ریخته گری، نورد، نسوز، جرثقیل ها، 
برنامه ریزی و کنترل روش های تولید، و واحدهای مختلف فوالد 

مبارکه است.
وی تصریح نمود: پس از انجام نوسازی خط قدیم مجتمع فوالد سبا و 
انجام تعمیرات اساســی به صورت هم زمان و با رفع موانع پایین دستی 
کوره های قوس، شاهد روان تر شدن کار عملیات در واحدهای مختلف 

هستیم.
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا خاطرنشان کرد: این رکورد در حالی 
اتفاق افتاد که این مجتمع در حال طی کردن شیب آموزشی پس از انجام 
نوسازی خط است، ضمن اینکه همکاران با تالش مضاعف در حال 
برطرف کردن موارد مربوط به راه اندازی و تثبیت شرایط بهینه برای خط 
تولید نیز هستند. ضمن اینکه روش های جدید و نوآورانه در فرایندهای 
تولیدی و تعمیراتی توسط کارکنان پرتالش ناحیه از عوامل تأثیرگذاری 
است که باعث شده گریدهای جدیدی ازجمله API X60 و API X70 با 

موفقیت در ماه جاری تولید گردد.
احسان عباد، رئیس فوالدسازی نیز در این خصوص یادآور شد: در سال 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی« با همت و پیگیری های مدیریت 
مجتمع فوالد سبا و مدیریت عالی شرکت فوالد مبارکه و اجرای موفق 
تعمیرات سالیانه و رفع اشکاالت ناشی از توسعه واحد فوالدسازی و 
بهینه سازی قسمت های فرسوده، تولید کیفی آهن اسفنجی توسط 
واحد آهن سازی مجتمع فوالد سبا، بهبود شرایط برقی کوره و تنظیمات 
آن و همچنین همت و تالش کارکنان خدوم واحد فوالدسازی و بهبود 
دستورالعمل های تولیدی موفق به تخلیه ۳۷ ذوب شدیم و امید داریم 
با رفع سایر مشکالت و اجرای پروژه های بهینه سازی در دست اقدام 
و همچنین رفع مشکل SVC کوره یک در آینده نزدیک زیربنای تولید 

کثری در مجتمع فوالد سبا مهیا گردد. حدا
سیروس اسدی رئیس واحد حمل مواد نیز تصریح کرد: واحد حمل مواد 

به عنوان واحد باالدستی فوالدسازی، هم راستا با این واحد و با هماهنگی 
و همدلی کامل کارکنان دو واحد، با تدارک و توزیع به موقع کلیه مواد اولیه 
موردنیاز فوالدسازی برای تولید گریدهای موردنظر و همچنین افزایش 
آماده به کاری و کاهش توقعات اضطراری کلیه تجهیزات خط )شامل 
غبارگیرهای اصلی کوره ها و تجهیزات انتقال و ذخیره سازی و...( نقش 

خود را در تحقق این رکورد ایفا کرد.
در ادامه مهدی ناظم الرعایا رئیس نورد گرم مجتمع فوالد سبا عوامل 
دست یابی به این رکورد را برنامه ریزی دقیق و شبانه روزی کارکنان در این 
خصوص و همچنین تشکیل جلسات منظم تولید، تعمیرات و پشتیبانی 
دانست و افزود: این رکورد جدید زمانی محقق شد که تولید نورد پس از 
اجرای توسعه که شامل نصب قفسه ۷ و ریومپ کامل اتوماسیون جدید 
نورد بود از نقطه صفر شروع شد و خوشبختانه پس از گذشت زمان کمی از 

راه اندازی به این رکورد دست یافتیم.
جواد صباغی رئیس ریخته گری مداوم سبا نیز تصریح کرد: با همت و تالش 
کارکنان ریخته گری سبا در راه اندازی ماشین ۱ ریخته گری، پس از بازسازی 
و بهینه سازی آن در جهت رفع موانع تولیدی و همچنین کنترل هرچه 
بهتر فرایند بر اساس دستورالعمل های کاری، رکورد ریخته گری ۳۷ ذوب 
در روز حاصل گردید که در این زمینه از تالش، همکاری و همدلی کلیه 

کارکنان تولید، تعمیرات و تعمیرگاه ریخته گری تشکر و قدردانی می گردد.
امید جوانمردی سرپرست تعمیرات فوالدسازی با اشاره به رکورد قبلی 
کیفیت، سرمایه  ۳۶ ذوب در این مجتمع، افزود: تعمیرات سالیانه با
کاهش  تعمیرات سبب  نفرات  و تالش مستمر  انسانی متخصص 
توقفات خط تولید گردید؛ ضمن اینکه برنامه ریزی بهینه زمان توقفات 
برنامه ریزی شده، تعویض تجهیزات و قطعات مستعمل مطابق با 
استانداردهای برنامه ریزی شده از دیگر عوامل تأثیرگذار در کاهش نرخ 

خرابی ها بود.
روح اله جمالی کارشناس تولید نیز خاطرنشان کرد: کاهش توقفات و 
رفع معضالت ریومپ تعمیرات سالیانه، افزایش کیفیت آهن اسفنجی 
و متعاقبا کاهش توقفات نسوز و کاهش مصرف انرژی، کنترل بهینه در 
فرایند تولید و سرباره سازی، بهینه سازی سیستم الکترود رگولیشن در 
کوره ۱ و بهبود سایر دستورالعمل های تولیدی و تعمیراتی از عوامل مؤثر در 

رسیدن به این رکورد است.

علــی زاهــدی کارشــناس فراینــد نیــز در ادامــه، عوامــل مؤثــر در ایــن 
کاهــش توقفــات تأخیــر، برنامه ریــزی مناســب جهــت  رکــورد را 
 yield سکوئنس ســازی جهــت پیشــگیری از توقــف کــوره، افزایــش
وزنــی در باالتریــن حــد در یــک ســال اخیــر در اثــر افزایــش کیفیــت 
آهــن اســفنجی و کاهــش مصــرف بــرق و کاهــش power on ، افزایــش 
pdw تغییــر روش در فراینــد تولیــد کوره هــای قــوس شــامل روش 
سرباره ســازی و دماهــای کاری و تنظیمــات بهینــه سیســتم الکتــرود 
رگولیشــن و تــالش کارکنــان و پیگیــری و برنامه ریــزی مدیریــت در 

راســتای کاهــش توقفــات خــط برشــمرد.
ابراهیم شکرانه شیفت فورمن تولید نیز تصریح کرد: با تالش و همدلی 

مضاعف کارکنان فوالد سبا و با رعایت، انجام و پیگیری دستورالعمل های 
کاری و ایمنی به نحو مناسب، موفق به تولید ۳۷ ذوب شدیم و امیدوارم 
با ثبت رکوردهای جدید به چشم انداز ترسیم شده و اهداف شرکت 

دست یابیم.
محمدرضا صادقیان تکنسین دفتر فنی تولید نیز در دسترس بودن 
بهبود  تعمیراتی،  دستورالعمل های  بهینه سازی  یدکی،  قطعات 
تدوین  قطعات،  متریال کدهای  با  همراه  تجهیزات  درخت واره 
استانداردهای تعمیراتی همراه با اصالح شرح ایمنی و نظارت بر اجرای 
استانداردهای تعمیراتی به میزان ۱۰۰ درصد را از دیگر عوامل مهم برای 

دست یابی به این رکورد برشمرد.
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خبر  کوتاه

به منظـور صرفه جویـی در مصـرف آب و اسـتفاده   
آلودگـی  کاهـش  و  شـهری  پسـاب های  از  مجـدد 
محیط زیسـت، بـرای اولیـن بـار در کشـور، پـروژه احـداث 
سیسـتم اولترافیلتراسـیون مسـتغرق )UF( در فـوالد 
مبارکـه تعریف شـد کـه در حـال حاضـر در حـال راه اندازی 

و بهره برداری آزمایشی است.
حمیدرضـا خسـروانی پور، مدیـر اجـرای پروژه هـای انـرژی 
و سـیاالت بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: بـا توجـه بـه مشـکالت 
خشکسـالی و کم آبـی رودخانـه زاینـده رود و همچنیـن در 
راسـتای مسـئولیت های اجتماعـی فـوالد مبارکـه، انجـام 
مطالعات مربوط به تعیین منابـع پایدار آب و برطرف کردن 
مشـکالت آب شـرکت فـوالد مبارکـه بـه لحـاظ کّمـی و کیفـی 
کار واحـد اجـرای پروژه هـای انـرژی و سـیاالت  در دسـتور 

قـرار گرفـت.
وی تصریح کـرد: در همیـن راسـتا قـراردادی فیمابین فوالد 
مبارکـه و شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان بـا موضـوع 
خریـد پسـاب های شهرسـتان های مبارکـه و لنجـان منعقـد 
کـه در طـی حـدود سـی سـال حـدود ۶۰۰ میلیـون  گردیـد 
مترمکعـب پسـاب بـه فـوالد مبارکـه تحویـل گـردد کـه عـالوه 
بر تأمین بخشـی از آب موردنیاز فوالد مبارکه کمک شـایانی 
اطـراف  شـهرهای  محیط زیسـت  آلودگی هـای  رفـع  در 

کـرد. خواهـد 
مدیـر اجـرای پروژه هـای انـرژی و سـیاالت خاطرنشـان 
کـرد: ایـن پسـاب پـس از جمـع آوری در چهـار تصفیه خانـه 
شـهرهای زرین شـهر، مبارکـه، صفائیـه و ورنامخواسـت 
تصفیه اولیه شده و سـپس به تصفیه خانه آب فوالد مبارکه 
)PU13( انتقـال می یابـد؛ پـس از آن، بـا خـط ۶۰۰ میلی متـر و 
به طول ۱۳ کیلومتر به تصفیه خانه اسـتحصال پساب های 
شهری انتقال داده می شود و پس از تصفیه در تصفیه خانه 

اسـتحصال پسـاب شـهری وارد سیسـتم UF می گـردد.
کیـد کـرد: ایـن سیسـتم یکـی از کارآمدترین  خسـروانی پور تأ
و مؤثرتریـن روش هـای تصفیـه آب بـا اسـتفاده از غشـا 
اسـت. غشـاهای اولترافیلتراسـیون عـالوه بـر اینکـه میـزان 
امـالح موجـود در آب را تغییـر نمی دهنـد، تمامـی عوامـل 
کلیـه  بیمـاری زا را از آب حـذف می کننـد و ایـن سیسـتم 
کتری هـا و ویروس هـا را بـه  جامـدات معلـق شـامل ذرات، با
روش فراینـد فیزیکـی از آب جـدا می کنـد؛ ضمـن اینکـه ایـن 
تجهیزات برای اولین بار در کشـور مورداسـتفاده قـرار گرفته 
و همچنین در اوج تحریم ها وارد سایت فوالد مبارکه شده و 

در تصفیه خانـه صنعتـی PU21 نصـب گردیـده اسـت.
گفـت: ایـن  وی در خصـوص مشـخصات فنـی ایـن پـروژه 
پـروژه در مسـاحتی حـدود ۲۵۰۰ مترمربـع و بـا هزینـه ای 
بالغ بـر ۴.۵ میلیـون یـورو و حـدود ۶۰۰ میلیـارد ریـال بـا 
ظرفیـت ۱۰۰۰ مترمکعـب بـر سـاعت و بـا قابلیـت افزایـش 
شـده  احـداث  سـاعت  بـر  مترمکعـب   ۳۰۰۰ تـا  ظرفیـت 
کثـر تـوان  اسـت. همچنیـن در سـاخت ایـن سیسـتم از حدا
شـرکت های داخلـی به عنوان سـازندگان تجهیـزات ازجمله 
کابـل، تابلو بـرق، جرثقیـل، مخـازن ذخیـره مواد شـیمیایی 
و... اسـتفاده شـده اسـت. ضمـن اینکـه بـا راه انـدازی ایـن 
پروژه عالوه بـر تأمین بخشـی از آب موردنیاز خطـوط تولید، 
سـاالنه حـدود ۲۵۰ میلیـارد ریـال در تأمیـن مواد شـیمیایی 

تصفیه خانـه صرفه جویـی خواهـد شـد.
کلیـه  خسـروانی پور در ادامـه یـادآور شـد: در حـال حاضـر 
عملیـات نصـب تجهیـزات مربـوط بـه ایـن پـروژه پایـان 
یافتـه و سیسـتم وارد مـدار شـده و در حـال بهره بـرداری 
آزمایشـی اسـت و بـا راه انـدازی ایـن پـروژه امـکان ارسـال 
کامـل پسـاب های شهرسـتان های مبارکـه و لنجـان میسـر 

شـده اسـت.
وی در پایـان از زحمـات و همکاری هـای صورت گرفتـه از 
ح و توسـعه، مدیریـت محتـرم ارشـد  سـوی معاونـت طـر
کارکنـان ناحیـه  خدمـات فنـی و پشـتیبانی، مدیریـت و 
انـرژی و سـیاالت، شـرکت مهندسـی فـوالد و شـرکت آبسـان 
ح تقدیـر و  ل خاورمیانـه به عنـوان پیمانـکار مجـری طـر زال

کـرد. تشـکر 

راه اندازی و بهره برداری آزمایشی از پروژه 

سیستم اولترافیلتراسیون مستغرق

ناصر تقی زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در هشتمین 
کنفرانس بین المللی استیل پرایس گفت: با روش های جدید بهره برداری 
کتشاف از  تا 60 درصد هزینه های معدنی را می توان کاهش داد.  بحث ا
گر  کید قرار گرفته و ا سوی تمامی فعاالن و مدیران در این کنفرانس مورد تأ
کتشاف در کویر مرکزی ایران بر مبنای اصولی علمی صورت گیرد، قطعا به  ا
کتشافات معدنی دست خواهیم یافت. چندین میلیارد تن ا

اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی مس ایران در 
گر  که ا کنفرانس بین المللی استیل پرایس با بیان این  هشتمین 
بازار داخلی را از دست بدهیم صادرات را هم از دست خواهیم 
کشور فوالدی، این استراتژی را  گفت: چین به عنوان یک  داد، 
که به تناسب رشد تولید، در بازار داخلی برای توسعه آن  داشته 
برنامه ریزی انجام دهد.

 خـبــــــــــــــــــر      

امکان کاهش ۶۰ درصدی هزینه های معدنی با 
روش های جدید بهره برداری

گر بازار داخلی را از دست بدهیم، صادرات را هم از دست  ا
خواهیم داد

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی گفت: سعی بر این است 
ح تحقیق و تفحص از شرکت  که در جمع بندی طر
فوالد مبارکه، دیدگاه های عادالنه، منصفانه و برحق به مجلس 
شورای اسالمی منعکس شود تا کاستی های گذشته برطرف شود. 
گزارش خبرنگار فوالد، حجت االسالم حسین میرزایی رئیس  به 
هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اهداف 
بازدید از شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: در سال گذشته، طرح تحقیق 
و تفحص از شرکت فوالد مبارکه در مجلس شورای اسالمی تصویب 
شد و پس ازآن هیئت تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه در مجلس 

یازدهم شکل گرفت.
وی افزود: با رأی گیری در هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه، 
بنده به عنوان رئیس این هیئت برگزیده شدم؛ احکام توسط رئیس 
محترم مجلس شورای اسالمی صادر شد و این طرح آغاز به کار کرد؛ 
با تشکیل دبیرخانه ای در دفتر نمایندگان اصفهان، این دبیرخانه با 
ح تحقیق و  مسئولیت آقای کاظمی طبا، به عنوان مدیر اجرایی طر

تفحص آغاز به کار کرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
هیئت های کارشناسی در شرکت فوالد مبارکه و شرکت های وابسته 
و بر اساس محورهای مصوبه مجلس شورای اسالمی استقراریافته و 
اهداف را پیش بردند. در حال حاضر هم که در روزهای پایانی این طرح 
به سرمی بریم، به صورت میدانی در فوالد مبارکه حاضر شدم تا از نزدیک 
با فعالیت های این شرکت آشنا شده و دیدگاه های مدیران و به ویژه 

جناب آقای دکتر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه را بشنوم.
وی با اشاره به بازدید از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه و شنیدن 
نقطه نظرات پرسنل این شرکت، اذعان داشت: سعی بر این است 
ح تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه،  که در جمع بندی طر
دیدگاه های عادالنه و منصفانه به مجلس شورای اسالمی منعکس 
که شرکت فوالد مبارکه  شود تا کاستی های گذشته برطرف شوند چرا

درخت پرثمری است که دچار چند شاخه آفت زده شده بود و طرح 
تحقیق و تفحص با هدف زدودن این آفات اجرا شده و امیدواریم با 
هرس چند شاخه آفت زده، این شرکت معظم همانند گذشته در 

خدمت صنعت کشور باشد.
میرزایی ادامه داد: براساس جمع بندی صورت گرفته می توان گفت 
بعضی از مشکالتی که در گذشته در شرکت فوالد مبارکه به وجود آمده، 
حاصل بسترهای قانونی نامناسب بوده که در گزارش آن را انعکاس 
خواهیم داد و در مجلس شورای اسالمی نیز این موارد را برطرف 

خواهیم کرد.
به گفته وی، بخشی از موارد یادشده، در خصوص عدم شفافیت و 
روشن نبودن وضعیت مالکیتی و مدیریتی شرکت فوالد مبارکه بوده 
گوار در گذشته شده، بنابراین باید  که منشأ بسیاری از اتفاقات نا
ساختارها اصالح شود؛ همچنین یک سری اتفاقات نیز درخصوص 
خ داده که سوءاستفاده هایی انجام دادند و تبدیل به  برخی افراد ر
پرونده هایی قضایی شده و با افراد متناسب با رأی دادگاه ذی صالح 

برخورد خواهد شد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: 
وضعیت فعلی شرکت فوالد مبارکه باید حفظ و حراست شود؛ به ویژه 
تأمین مواد اولیه موردنیاز برای این مجتمع باید در دستور کار قرار گیرد. 
همچنین توسعه این مجتمع را باید از دو منظر موردتوجه قرار داد؛ 
نخست توسعه در روش ها و بهینه سازی و بهره وری تولید است که باید 
در فوالد مبارکه اتفاق بیفتد؛ منظر بعدی به موارد مرتبط با مصرف آب و 
موضوع آالیندگی صنعت فوالد بازمی گردد. این که گفته می شود ممکن 
است صنعت فوالد آب بر باشد یا مشکل آالیندگی برای محیط زیست 
داشته باشد، مواردی است که هم در حوزه تصمیم کالن وزارت صمت 
کیددارند و  موردتوجه است و هم این که نمایندگان مجلس بر آن تأ
درنهایت می بینیم که موردتوجه مدیریت جدید این مجموعه نیز 
قرارگرفته است؛ بنابراین مناسب است تا این بخش از توسعه شرکت 

فوالد مبارکه به کنار خلیج فارس و دریای عمان منتقل شود.

وی عنوان داشت: این که گفته می شود شرکت فوالد مبارکه مصرف 
آب باالیی دارد، در این زمینه با دکتر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه صحبتی انجام دادیم و با توجه به برنامه هایی که برای چرخش 
آب، همچنین استفاده از پساب شهرهای اطراف شرکت فوالد مبارکه 
در دستور کار قرارگرفته، نسبت و حجم آب مصرفی این مجتمع نسبت 
به اوایل فعالیت این شرکت به کمتر از یک سوم کاهش خواهد یافت 

که نوید بسیار خوبی برای مردم اصفهان و استان های هم جوار است.
به گفته میرزایی، این موضوع برای کسانی که دغدغه و نگرانی برای 
که افراد فعال  مصرف آب فوالد مبارکه دارند، دارای اهمیت است چرا
در این شرکت به مسئولیت خود واقف هستند و نقش خود را به خوبی 

ایفا خواهند کرد.
کید کرد: افرادی که به محصول نهایی و ثروت تولیدشده در  وی تأ
فوالد مبارکه توجه می کنند دقت کمی برای به وجود آمدن این ثروت 
و این که چه مراحلی برای آن طی می شود دارند؛ این در حالی است که 
عدم دقت در این موضوع می تواند مراحل ابتدایی فرایند فوالد مبارکه 
را با چالش روبه رو کند؛ ازاین رو باید زنجیره تولید فوالد از وزارت صمت 
با دقت اندازه گیری شده و مجوزهایی که به بخش های مختلف داده 

می شود، بررسی شوند و حساب شده باشند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی بیان داشت: کل 
استان های کشور از منافع فوالد مبارکه استفاده می کنند، درنتیجه 
افرادی که در این زمینه منتفع هستند و می خواهند که این موضوع 
دائمی باشد و از منافع شرکت فوالد مبارکه بهره مند شوند، باید به فکر 

ک این کارخانه نیز باشند. تأمین خورا
وی در پایان اضافه کرد: این افراد همان گونه که از منافع شرکت فوالد 
مبارکه استفاده می کنند، باید برای تأمین مواد اولیه آن فکری کنند و از 
تصمیم های سیاسی و غیر کارشناسی که مسئولین در تهران می گیرند 
گر آن ها دلسوز مردم کشورمان نباشند و  به شدت پرهیز کنند. درواقع ا
تصمیم های غیر کارشناسی بگیرند، تا زمانی که در این جایگاه هستیم 

جلوی آن ها خواهیم ایستاد.

گزارش عادالنه ای از طرح تحقیق و تفحص به مجلس می دهیم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه :

کـه در جمع بنـدی  سـعی بـر ایـن اسـت 
طـرح تحقیـق و تفحـص از شـرکت فـوالد 
مبارکه، دیدگاه های عادالنه و منصفانه به 
مجلس شـورای اسـالمی منعکس شـود تا 
که  کاستی های گذشـته برطرف شـوند چرا
شرکت فوالد مبارکه درخت پرثمری است 
که دچـار چند شـاخه آفـت زده شـده بـود و 
طـرح تحقیـق و تفحـص بـا هـدف زدودن 

ایـن آفـات اجـرا شـد

پیشرفته ترین پروژه تصفیه پساب شهری در فوالد مبارکه:

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

به گزارش خبرنگار ایراسین، سومین رویداد3S توسط پارک علم و فناوری 
دانشگاه تهران با حمایت شرکت فوالد مبارکه، واحد کسب وکار تحول دیجیتال 
شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون)ایریسا(، دانشگاه 
تهران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشور)استان اصفهان( و سازمان فناوری اطالعات ایران در محل پارک علم 

و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.
سیدمهدی نقوی معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در این رویداد با بیان این که امروز برای 
سومین بار چالش های موجود در فرآیند دیجیتال سازی فوالد مبارکه و صنعت فوالد بررسی 
می شوند، اظهار کرد: پنجم مردادماه به عنوان روز دیجیتال در تقویم شرکت فوالد مبارکه ثبت شده 

و این روز، روز رونمایی از ره نگاشت دیجیتال در فوالد مبارکه بود.
وی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق طرح تحول دیجیتال مسیر دشواری را 
آغاز کرد تا در سال ۱۴۰۴ به عضویت باشگاه فانوس دریایی درآید، افزود: این شرکت با همکاری 
دانشگاه اصفهان موفق به برگزاری دوره تخصصی آموزشی مدیران و راهبران تحول دیجیتال 
شد؛ همراهی مجموعه ای که بتواند دوره تخصصی آموزشی مدیران و راهبران تحول دیجیتال 

را مدیریت کند، بسیار مهم بود که در شرکت فوالدمبارکه همه مدیران همکاری الزم در این 
زمینه را داشتند و درنهایت ما توانستیم با همکاری پارک علم فناوری و ایمیدرو، این دوره را 

برگزار کنیم.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به دیگر اقدامات این شرکت در راستای تحقق طرح 
تحول دیجیتال خاطرنشان کرد: راه اندازی آزمایشگاه نسل چهارم صنعت در دانشگاه صنعتی 
اصفهان یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در این مسیر بود تا جوانان بتوانند ایده های خود را 
به صورت پایلوت و عملیاتی ارائه کنند؛ در کنار این اقدام، مرکز تحول دیجیتال در پارک علم و فناوری 

تهران نیز در حال راه اندازی است.
ح شد و باوجود  وی اذعان داشت: در سال گذشته ۱۱ چالش در حوزه تحول دیجیتال مطر
محدودیت های کرونا و شرایط سخت، با همکاری فوالد مبارکه و شرکت ایریسا، پیشنهادات و 
ایده ها بررسی و تعدادی از این ایده ها برای انعقاد قرارداد و همکاری به نتیجه رسید؛ همچنین با 
همکاری شرکت ایرانسل، نخستین شبکه 5G در شرکت فوالد مبارکه راه اندازی و در هفته گذشته 

به بهره برداری رسید.
رسول سرائیان مدیرعامل شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون)ایریسا( نیز در این 
کید کرد: در ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۹ برای نخستین بار موفق به برگزاری رویداد ریورس پیچ در  وبینار تأ
زمینه تحول دیجیتال شدیم و زمانی که این طرح آغاز شد، موضوعاتی را انتخاب کردیم تا بتوانیم 
آن ها را ترجمه و تحلیل کنیم که در این زمینه فرصتی به دست آمد تا در دانشگاه که محل همه 

تحوالت بنیادی است، طرح تحول دیجیتال را به مرحله اجرا نزدیک تر کنیم.
وی افزود: این طرح از تاریخ ۵ مردادماه سال ۱۳۹۹ رونمایی و نقشه راه از همان سال تا سال ۱۴۰۴ 
تعریف و مدل های مختلف برای آن مشخص شد؛ همچنین در این زمینه شعار »فوالد فردا، 

هوشمندسازی فرایندها از سنگ تا رنگ« برای آن تعریف شد.
مدیرعامل شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون)ایریسا( با بیان این که در سند 
ره نگاشت اهداف خود در طرح تحول دیجیتال را تعریف کردیم تا براساس آن مسیری را برای حرکت 
مشخص کنیم، گفت: یکی از مهم ترین ارکان دیجیتالی شدن، توجه به چشم انداز هر شرکت و 
مشخص شدن آن است؛ در این زمینه برای شرکت فوالد مبارکه تصمیم بر آن شد تا سال ۱۴۰۴ 
عضو باشگاه فانوس دریایی شده و به یکی از شرکت های معتبر در زمینه هوشمندسازی و تحول 

دیجیتال جهان تبدیل شود.

ـــرای  ـــازار بین الملـــل ب مهم تریـــن دســـتاورد طـــرح تحـــول دیجیتـــال مزیـــت رقابتـــی در ب
ارائه محصول با کیفیت و قیمت مناسب

ح تحول دیجیتال، به دست آوردن مزیت رقابتی در  وی با بیان این که مهم ترین دستاورد طر
بازار بین الملل برای ارائه محصول با کیفیت و قیمت مناسب است، عنوان داشت: متولی 
تحول دیجیتال باید به این موضوع اعتقاد داشته باشد و امروز همه کارکنان شرکت فوالد مبارکه 

هوشمندسازی و تحول دیجیتال را می شناسند که این موضوع بسیار مهم است.
سرائیان با بیان این که شرکت فوالد مبارکه نقش لوکوموتیو صنعت کشور   را  دارد، اضافه کرد: این 
پلتفرم نیازمند برخی موارد است که ثقل این کار در تهران و دانشگاه تهران گذاشته شد و باید این 

ارتباط هرچه بیشتر شود.
کنون از ۵ چالش  وی با بیان این که نخستین رویداد ریورس پیچ در مهرماه سال ۱۳۹۹ برگزار شد و ا
مطرح شده، ۴ مورد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است، بیان داشت: ۲۳ دی ماه ۱۴۰۰، هم زمان 

با سالروز تأسیس فوالد مبارکه، نخستین پروژه تحول دیجیتال آغاز و به بهره برداری خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون)ایریسا( با بیان این که دومین 
رویداد ریورس پیچ در آذرماه سال ۱۳۹۹ برگزار شد و  دو  مورد به مرحله انعقاد قرارداد رسید، یادآور 
شد: بزرگ ترین نتیجه برگزاری این دو ریورس پیچ این بود که دیتابیسی از شرکت ها و موسساتی 
که پتانسیل همکاری دارند را شناسایی و در اختیار داریم که نتیجه ۱۰۰ها ساعت کار کارشناسی 

بوده است.
وی ادامه داد: ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰ زمان ارسال پیش پروپزال است تا پس از بررسی، تعدادی را 
ح تحول دیجیتال، انتقال  به مرحله انعقاد قرارداد برسانیم؛ مدل همکاری اصلی برای طر
فناوری و مالکیت فکری، حمایت مالی در تولید و توسعه محصول و پیش خرید محصول و 

سرمایه گذاری است.
به گزارش ایراسین، در این رویداد چالش حفاظت فیزیکی هوشمند با استفاده از تحلیل تصاویر 
ویدیویی موجود در فوالد مبارکه، چالش هوشمندسازی نگهداری و تعمیرات ماشین های دوار 
فوالد مبارکه با استفاده از تکنیک های پایش، چالش هوشمندسازی انبار قطعات یدکی، چالش 
ارتقای ایمنی کارکنان فوالد مبارکه از طریق مانیتورینگ و کنترل آنالین رفتارهای ناایمن، چالش 
همیار بازرس کنترل کیفی نورد سرد و چالش شبیه سازی و هوشمندسازی نرم افزاری احیای 

مستقیم موردبررسی قرار گرفت.

سومین رویداد 3S با حمایت شرکت فوالد مبارکه 
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد؛



6  نوامبر   202۱ 30  ربیع االول  ۱443     شماره        ۱24۹    شنبه   ۱5 آبان ماه   ۱400   

6

ارتقای ردیابی کیفیت محصول در کنترل 

کیفی نورد گرم

کد در  فعال سازی ۳۹ محدوده معدنی و ۱۳ معدن را
خراسان جنوبی

صادرات محصوالت فوالدی توسط تولیدکنندگان انجام 
شود

محمدآزاد، رئیس سابق اتحادیه آهن فروشان با اشاره به رشد حدود 
گفت: نیاز است متناسب با  287درصدی صادرات آهن اسفنجی 
حجم تولیدات، سهمیه صادرات شرکت های تولیدکننده محصوالت 
توسط  فوالدی  محصوالت  صادرات  و  شود  مشخص  فوالدی 
که برخی از شرکت های واسطه اقدام  تولیدکنندگان انجام شود، چرا
به این کار می کنند و باید در این زمینه نظارت بیشتری اعمال شود.

حجت ایمان طلب، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: پس از طی فرایند برگزاری مزایده 
امسال  ابتدای  از  استان  کد  را معادن  و  معدنی  محدوده های  عمومی 
کد به سرمایه گذاران جدید  کنون ۳9 محدوده معدنی و 1۳ معدن را تا
گذار شده و پیش بینی می شود در این خصوص با سرمایه گذاری بیش  وا
از ۳50 میلیارد تومان زمینه اشتغال حدود 100 نفر در استان فراهم شود.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

ح ارتقـای ردیابـی کیفیـت محصـول در کنتـرل  طـر
کیفـی نـورد گـرم بـا همـکاری واحدهـای مختلـف شـرکت 
فوالد مبارکـه و تیـم تحقیقاتی دانشـگاه صنعتـی اصفهان 

با موفقیت اجرا شد.
گـرم بـا اعـالم ایـن  کیفـی نـورد  کنتـرل  کارشـناس  بصیـری 
خبـر افـزود: عیـب ناخالصـی غیرفلـزی در کنتـرل کیفـی نـورد 
گـروه مختلـف ناخالصـی دسـته بندی شـد  گـرم بـه شـش 
تـا بـرای ریشـه یابی، ردیابـی و برطـرف کـردن ایـن عیـب در 
محصـوالت، مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و محصـوالت دارای 

کاهـش یابـد. عیـب ناخالصـی 
وی تصریـح کـرد: حـدود 8۰ درصـد عیـوب نـورد گـرم شـامل 
عیـوب سـطحی ورق اسـت و از میـان ایـن عیـوب، بیشـترین 
عیب سـطحی نورد گرم عیـب ناخالصی اسـت. ناخالصی در 
اثر حضور عناصـر یا ترکیبـات نامطلوب )فلـز، غیرفلـز و گاز( در 

محصـول بـه وجـود می آیـد.
کارشـناس کنتـرل کیفـی نـورد گـرم یـادآور شـد: ناخالصـی در 
فوالد باعث ناهمگنی در سـاختار، کاهش خواص مکانیکی 
و گسـیختگی در زمـان تغییـر شـکل می گـردد کـه در واقـع در 
حجـم تختـال بـه وجـود می آیـد و در تغییـر شـکل تختـال بـه 
ورق، به صورت عیب سطحی نمایان می شود. هرچه اندازه 
ناخالصی و کاهش ضخامت بیشتر باشـد این عیب سریع تر 
نمایان می گـردد؛ به طوری که در نورد گرم، نورد سـرد و حتی 
در کارخانـه مشـتری، در حیـن تغییـر شـکل ممکـن اسـت به 
سـطح راه پیدا کنـد و باعـث معیوب شـدن محصـول گردد.

بصیـری در ادامه با اشـاره بـه تفاوت عیـوب سـطحی، افزود: 
ایـن عیـب سـطحی دو تفـاوت مهـم بـا دیگـر عیـوب سـطحی 
دارد: ۱- عیـوب سـطحی عمدتا در سـطح بـه وجـود می آید و 
عمـق کمتـری از ناخالصی دارنـد؛ یعنـی ناخالصـی ذاتا عیب 
شـدیدی نسـبت به عیـوب دیگر سـطح اسـت. ۲- این عیب 
گر پس از  از درون محصول به سـطح راه پیدا می کند و حتی ا
نورد سـرد نیز روی سـطح ظاهر نشـود، بعد از تغییر شـکل در 
کارخانـه مشـتری نمایـان می شـود و بـه خسـارت های مالـی 

سـنگین منجـر خواهد شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: عیـب ناخالصـی در سـال ۱۳۹۳ فقـط 
تحـت عنـوان یـک کـد عیـب تعریـف شـده بـود. در ابتـدای 
سـال ۱۳۹۴ ایـن عیـب بـه سـه دسـته کلـی، یعنـی ناخالصـی 
ک( و ناخالصی حباب )گازی(  غیرفلزی، ناخالصی فلزی )پال
کـه کمـک شـایانی در آن سـال ها بـرای  تقسـیم بندی شـد 
کاهش ایـن عیب بـر محصوالت داشـت. در سـال ۱۴۰۰ عیب 
ناخالصـی غیرفلـزی بـه شـش دسـته ناخالصـی، یعنـی پـودر 
کسـید در لبـه، پـودر  کسـید، ا کسـید، ا قالـب، پـودر قالـب و ا
کسـید در لبـه و ترکیبـی تقسـیم بندی شـد تـا ریشـه  قالـب و ا
این عیوب بهتر ردیابی شـود و اقدامات اصالحی شناسایی 

گـردد و در جهـت کاهـش عیـب بهبـود حاصـل شـود.
کارشناس کنترل کیفی نورد گرم یادآور شد: در ابتدا، کنترل 
کیفـی نـورد گـرم نمونـه عیـوب فراوانـی از محصـوالت گرفـت 
و جمـع آوری کـرد و طـی جلسـاتی بـا همـکاران مرتبـط مقـرر 
گردید این عیوب بر اسـاس شـکل ظاهری و آنالیز شـیمیایی 
شـیمیایی  آنالیـز  و  نمونه گیـری  از  بعـد  شـوند.  تفکیـک 
نمونه هـا مشـخص گردیـد کـه ایـن عیـوب به بیشـتر از شـش 
نـوع مختلـف قابل تفکیـک نخواهـد بـود. سـپس مطالعـات 
میکروسـکوپ الکترونی انجام شـد و تقسـیم بندی عیوب بر 
کسـید  اسـاس شـکل ظاهری بـه ۶ دسـته کلـی پـودر قالب، ا
کسـید آهـن لبه و  کسـید آهـن، ا آهـن، پـودر قالب بـه همـراه ا
ترکیبی انجام گرفـت. ضمن اینکـه گزارش ها نشـان داد این 
عیب در سـال ۹۹ در حـدود ۴ درصد بـوده و در سـال ۱۴۰۰ به 

مقـدار ۳/۴ کاهـش یافتـه اسـت.
وی در پایـان از مدیریـت کنتـرل کیفـی، واحـد کنتـرل کیفـی 
نـورد گـرم، ناحیـه نـورد گـرم، ناحیـه فوالدسـازی، قسـمت 
متالـورژی و روش هـای تولیـد، تیـم تحقیقاتـی دانشـگاه 
ح  طـر ایـن  در  کـه  همکارانـی  کلیـه  و  اصفهـان  صنعتـی 

کـرد. مشـارکت داشـته اند تشـکر و قدردانـی 

 روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه همواره 
کرده است تا با انتخاب دو شعار  تالش 
»روابط عمومی ها، پشتیبان تولید« و »این 
گام ها برای پشتیبانی از تولید ادامه دارد« به 
شعار سال مقام معظم رهبری جامع عمل 
بپوشاند. در همین راستا هوشمندانه تالش 
کردیم ضمن تعامل با رسانه ها و به کارگیری 
تمامی ابزارهای موجود، هنرمندانه در جبهه 

صنعت ایران پیشتاز باشیم

مدیریت ناب در روابط عمومی فوالد مبارکه زبانزد شد
در آیین بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس انجمن روابط عمومی ایران؛

در آییـن بزرگداشـت پنجاهمیـن سـالگرد تأسـیس 
انجمـن روابـط عمومـی ایـران، شـرکت فـوالد مبارکـه 
 Lean( تنهـا دریافت کننـده جایـزه مدیریـت نـاب
Management( در حـوزه روابـط عمومی لقـب گرفت؛ این جایـزه در 
عرصـه روابـط عمومـی توسـط بـزرگان و پیشکسـوتان ایـن عرصـه در 
حضـور روابـط عمومـی سـازمان ها و دسـتگاه های مختلف بـه روابط 

عمومـی ایـن شـرکت اهـدا شـد.
گزارش خبرنگار ایراسین، شامگاه چهارشنبه ۱۲ آبان ماه، آیین  به 
بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس انجمن روابط عمومی ایران در مرکز 
همایش های سیتی سنتر اصفهان و با حضور بزرگان عرصه روابط عمومی 
نظیر خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران، حمید شکری 
خانقاه معاون برنامه ریزی و مطالعات افکار عمومی مرکز روابط عمومی، 
غالمرضا کاظمی دینان رئیس شورای سیاست گذاری هفته روابط عمومی 
ایران و همچنین مدیران روابط عمومی شرکت ها و سازمان های برجسته 

کشوری و استانی برگزار شد.
در این مراسم عالوه بر سخنرانی بزرگان عرصه روابط عمومی، از تمبر 
مخصوص پنجاهمین سالگرد تأسیس انجمن روابط عمومی ایران، 
چهارمین دوره مدیریت عالی روابط عمومی کشور )DBA روابط عمومی(، 
پوستر کنفرانس رویکردهای نوین روابط عمومی های ایران و دو کتاب 
»روابط عمومی و ارتباط با رسانه« )به قلم محمدمهدی فرقانی و مهدخت 
بروجردی علوی( و »روابط عمومی ایران با استاندارد جهانی« )تألیف 

حمید شکری خانقاه( نیز رونمایی گردید.
که نقش و جایگاه روابط عمومی در سازمان ها بسیار برجسته  ازآنجا
است، نحوه مدیریت در این بخش نیز اهمیت ویژه ای دارد. به همین 
دلیل هیئت برگزاری سومین کنفرانس بین المللی رویکرد نوین روابط 

عمومی ایران شاخص هایی را بر اساس پیشرفته ترین متد مدیریتی 
جهان، مدیریت ناب، و به منظور ارزیابی دقیق عملکرد روابط عمومی ها 
طراحی کرد که پس از انجام ارزیابی های مختلف میان روابط عمومی های 
کثر شاخص ها  موجود، شرکت فوالد مبارکه پس از ۶ ماه بررسی دقیق، در ا
پیشتاز شد و به همین دلیل تنها دریافت کننده جایزه مدیریت ناب 
)Lean Management( در حوزه روابط عمومی لقب گرفت. این جایزه در 
عرصه روابط عمومی توسط بزرگان و پیشکسوتان این عرصه در حضور 
روابط عمومی سازمان ها و دستگاه های مختلف به روابط عمومی این 

شرکت اهدا شد.
۴ شاخص کلیدی در ارزیابی روابط عمومی برتر

هادی زمانی، رئیس دپارتمان ارتباطات و اطالعات اصفهان، در همین 
خصوص گفت: در ارزیابی بهترین شیوه مدیریت در حوزه روابط عمومی، 
مدیریت ناب به عنوان جدیدترین متد مدیریتی روز دنیا محور ارزیابی 
گرفت. در همین راستا ۴ شاخص اصلی برای  روابط عمومی ها قرار 
ارزیابی ها در نظر گرفته شد که عبارت اند از: مسئولیت اقتصادی )نقشی 
که سازمان در ارزش آفرینی و توسعه اقتصادی دارد(، مسئولیت اجتماعی، 
مبارزه با هدررفت در سازمان و سطح شاخص های ارتباطات. در این 
میان شرکت فوالد مبارکه در یک بررسی دقیق شش ماهه با جدیدترین 

کثر شاخص ها پیشتاز شد. استانداردهای روز دنیا در ا
وی خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها باید در این حوزه از برترین ها الگو 

بگیرند و برای کسب این جایزه در دوره های بعد تالش کنند.
گام های فوالد مبارکه برای پشتیبانی از تولید ادامه دارد

هـــادی نباتـــی نـــژاد، مدیـــر روابـــط عمومـــی شـــرکت فـــوالد مبارکـــه، نیـــز 
در گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار ایراســـین دربـــاره کســـب ایـــن جایـــزه بـــزرگ 
اظهـــار کـــرد: قطعـــا  دســـتاورد کـــه بـــا همـــکاری همـــه پرســـنل روابـــط 

عمومـــی شـــرکت بـــه دســـت آمـــده، مایـــه افتخـــار ماســـت.
وی افزود: روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه همواره تالش کرده است تا 
با انتخاب دو شعار »روابط عمومی ها، پشتیبان تولید« و »این گام ها برای 
پشتیبانی از تولید ادامه دارد« به شعار سال مقام معظم رهبری جامع 
عمل بپوشاند. در همین راستا هوشمندانه تالش کردیم ضمن تعامل با 
رسانه ها و به کارگیری تمامی ابزارهای موجود، هنرمندانه در جبهه صنعت 

ایران پیشتاز باشیم.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به جایگاه روابط عمومی 
کید رهبر انقالب برای امیدآفرینی در جامعه گفت:  در سازمان ها و تأ
توجه به رویکردهای خالقانه و استفاده از ابزارهای مختلف رسانه ای 
به منظور انجام تعامالت منطقی و گسترده  با طیف های مختلف، یکی از 

موفقیت های فوالد مبارکه در عرصه روابط عمومی است.
نباتی نژاد اضافه کرد: با توجه به اینکه دو شعار فوالد مبارکه در عرصه روابط 
عمومی برگرفته از شعار سال رهبر معظم انقالب است، تمام تالش خود را 
برای تحقق آن ها به کار می بندیم. در همین خصوص برنامه ریزی های 
الزم صورت گرفته و اقدامات مختلفی در دستور کار دارد که در نهایت منجر 

به تحقق این دو خواهد شد.
که فوالد مبارکه برای دست یابی به این مهم  وی خاطرنشان کرد: ازآنجا
عزم جدی دارد، آماده ایم تا با همفکری همه صاحب نظران عرصه روابط 
عمومی و رسانه و انجام اقدامات مشترک، در راستای اعتالی میهن 
اسالمی حرکت کنیم و عالوه بر پشت سر گذاشتن تحریم، توطئه های 

دشمنان را خنثی کنیم و اقتدار تولید داخل را به رخ بکشیم.
به گزارش خبرنگار ایراسین، در پایان این همایش از پیشکسوتان عرصه 
روابط عمومی و همچنین روابط عمومی های شرکت کننده در برنامه گپ 

ارتباطی، تقدیر شد.
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به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، خط 
تولید بـردهای نسوز کلسیم سیلیکات در شرکت مواد نسوز 
مازند پارس با همکاری هلدینگ فوالد متیل و شرکت 

صنایع آهن و فوالد نور افتتـاح شد.
بنابر این گزارش، سیروس حامدی مدیرعامل هلدینگ فوالد 
متیل با حضور در شرکت مواد نسوز مازند پارس، خط تولید 
بردهای کلسیم سیلیکات را افتتاح و ابراز امیدواری کرد که 
با راه اندازی این واحد صنعتی، بخش عمده ای از بردهای 

نسوز صنعت فوالد، نفت و پتروشیمی کشور تأمین می گردد.
وی خاطرنشان کرد: این واحد صنعتی با تولید سالیانه ۵ هزار 
مترمکعب انواع بردهای نسوز با کیفیت استانداردهای جهانی 
در کنار تأمین نیاز کشور می تواند به بازار جهانی هم صادرات 
داشته باشد؛ ضمن اینکه در آینده نزدیک خط تولید فیوزد 
آلومینا هم برای اولین بار در کشور در همین واحد صنعتی به 
ظرفیت ۳ هزار تن در سال راه اندازی می گردد که با تولید این 

تناژ ۲۰ درصد از واردات این محصول کاهش می یابد.
گفتنی است شرکت صنایع آهن و فوالد نور در گروه هلدینگ 
فوالدمتیل در سـال ۱۳۹8 با توجـه به نیاز کشـور به خصوص 
صنایـع فـوالد، پتروشـیمی و نفـت بـه انـواع بردهـای کلسـیم 
سـیلیکات و همچنیـن عـدم تولیـد فیـوزد آلومینـا در کشـور، 
بـا همـکاری بخـش خصوصـی اقـدام بـه سـاخت، نصـب 
و راه انـدازی ایـن واحـد تولیـدی واقـع در شـهرک صنعتـی 

تشـبندان آمـل نمـود.

ل

خبر کوتاه

کاهش تولید فوالد سی آی اسبازار بیلت ترکیه در سکوت

که بیشتر  تولید فوالد خام سی آی اس در ماه سپتامبر افت داشته 
به دلیل برخی تعمیرات خطوط تولید در پاییز و مشکل عرضه مواد 
اولیه در اوکراین بوده است. آمار سپتامبر با 4 درصد افت ماهانه، 
8.2 میلیون تن ثبت شد. تولید اوکراین 8 درصد افت داشت و 
کاهش عرضه چدن علت  کک و  کمبود  1.7 میلیون تن ثبت شد. 
اصلی این افت تولید بود.

بازارهای بیلت ترکیه هفته گذشته در سکوت بود. قیمت های داخلی 
در ثبات بود و قیمت های صادراتی افت داشت، ولی فعالیت در بازار 
صادرات در رکود بود، چون تقاضا کاهش داشته است. تمایل به خرید 
بیلت صادراتی ترکیه نیز ناچیز بود. در بازار داخلی قیمت بیلت 710 
کارخانه و مشابه یک هفته قبل است و  تا 7۳0 دالر در هر تن درب 
فعالیتی در بازار نیست.

 شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری در 
راسـتای مسـئولیت های اجتماعی این شـرکت 
بـا ارسـال یـک هـزار تختـه پتـو، گرمابخش مـردم 
شریف آسـیب دیده از زلزله اخیر در شهرستان کوهرنگ شد.

گـزارش روابـط عمومـی شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال   بـه 
و بختیـاری، در پـی فراخـوان نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و 
امام جمعه شهرکرد در جهت کمک به مردم غیور و شریف منطقه 
چلگـرد شهرسـتان کوهرنـگ، ایـن شـرکت بـر آن شـد کـه از بـاب 
لبیک به این فراخوان و در چهارچوب مسئولیت های اجتماعی 

خویـش، بـه ایـن موضـوع وارد شـود.
بنابـر ایـن گـزارش، ایـن محمولـه حاصـل گوشـه ای از دسـترنج 
کارکنـان ایـن شـرکت از مواجـه بـا فـوالد سـخت و سـرد اسـت وبـا 
بررسـی های صورت گرفتـه در ایـن مجموعـه، نیـاز بـه وسـایل 
گرمایشـی به ویـژه پتـو به عنـوان کاال و نیاز اساسـی مـردم نجیب و 
شـریف منطقه اولویت تشـخیص داده شـد و خریـداری یـک هزار 

تختـه پتـو در دسـتور کار ایـن شـرکت قـرار گرفـت.
به ویـژه  هم وطنـان  بـا  همراهـی  و  همدلـی  اسـت  گفتنـی 
هم استانی های عزیز، همیشـه سـرلوحه برنامه های این شرکت 
در چهارچوب مسئولیت های اجتماعی آن بوده و این امر هیچ گاه 
منتی را برای ایشـان بـه همـراه نخواهد داشـت، زیرا عمـل به این 
تکلیـف دینـی و اخالقـی وظیفـه انسـانی و سـازمانی شـرکت ورق 

خـودرو چهارمحـال و بختیـاری قلمـداد می شـود. 
کـی اسـت بـا هماهنگی هـای صورت گرفتـه بـا  ایـن گـزارش حا
فرماندار شهرستان بروجن، در راستای توزیع مناسب، مطلوب 
و از مسـیر قانـون، محمولـه مذکـور پـس از تحویـل بـه مجموعـه 
فرمانـداری بروجـن از طریق این عزیـزان به شهرسـتان کوهرنگ 
منتقـل و در میان مـردم فهیم و همیشـه صبـور آن توزیـع گردید.

شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه
به گزارش روابط عمومی شرکت فلز تدارک فوالد مبارکه اصفهان، طبق برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده، 
ارزیابی عملکرد شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه در روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه سال جاری 

توسط ارزیابان شرکت فوالد مبارکه انجام پذیرفت.
کی است براساس برنامه ارزیابی اعالم شده از طرف مدیریت امور مجامع و ارزیابی شرکت فوالد مبارکه  این گزارش حا
برای شرکت های گروه فوالد مبارکه در مقطع شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، ارزیابی تحقق اهداف و شاخص های 
استراتژیک شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه در حوزه های سیاست سرمایه گذاری و امور شرکت ها، اهداف و 
استراتژی ها، سیاست های تضمین کیفیت و مهندسی صنایع، سیاست های سیستم ها و فناوری اطالعات، 

سیاست های نیروی انسانی و سیاست های حراست توسط ارزیابان مربوطه صورت گرفت.
محمدحسین قورچانی مدیرعامل شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه در این ارزیابی ضمن تقدیر از حضور ارزیابان 
شرکت فوالد مبارکه به سرپرستی آقای مونسان و تشکر از کارکنان شرکت فلزتدارک در همراهی و انجام این ارزیابی 
گفت: موفقیت ها و دستاوردهای شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه همواره با حمایت های مدیریت عامل شرکت فوالد 
مبارکه و عزم و اراده کارکنان شرکت حاصل شده و امید است در این فرایند ارزیابی هم کارکنان فلزتدارک با شناسایی 
دقیق نقاط قابل بهبود و نقاط قوت اهداف و شاخص های استراتژیک شرکت، نقاط قابل بهبود را در مسیر بالندگی 

به نقاط قوت تبدیل و نقاط قوت را حفظ کنند تا به تحقق اهداف تدوین شده برای شرکت دست یابیم.

شرکت آتیه فوالد نقش جهان
به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه فوالد نقش جهان، طبق برنامه ریزی و هماهنگی های به عمل آمده، ارزیابی 
عملکرد شش ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ شرکت آتیه فوالد نقش جهان در روز دوشنبه ۱۰ آبان ماه سال جاری توسط 

ارزیابان شرکت فوالد مبارکه انجام شد.
بنابراین گزارش، براساس برنامه ارزیابی اعالم شده از طرف مدیریت امور مجامع و ارزیابی شرکت فوالد مبارکه برای 
شرکت های گروه فوالد مبارکه در بازه شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، ارزیابی تحقق اهداف و شاخص های استراتژیک 
شرکت آتیه فوالد نقش جهان در حوزه های سیاست سرمایه گذاری و امور شرکت ها، اهداف و استراتژی ها، 
سیاست های تضمین کیفیت و مهندسی صنایع، سیاست های سیستم ها و فناوری اطالعات، سیاست های 

نیروی انسانی و سیاست های حراست توسط ارزیابان مربوطه صورت گرفت.
حسین کفعمی مدیرعامل شرکت آتیه فوالد نقش جهان در این ارزیابی ضمن تقدیر و سپاسگزاری از حضور گروه 
ارزیابان شرکت فوالد مبارکه به مدیریت مرتضی شبانی مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها و تشکر از کارکنان شرکت 
آتیه فوالد در همراهی و انجام این ارزیابی گفت: موفقیت ها و دستاوردهای شرکت آتیه فوالد نقش جهان همواره 
با حمایت های شرکت فوالد مبارکه و عزم و اراده کارکنان شرکت حاصل گردیده و امید است در این فرایند ارزیابی 
هم کارکنان آتیه فوالد نقش جهان با شناسایی نقاط قابل بهبود، آن ها را در مسیر رشد و بالندگی به نقاط قوت 
تبدیل کنند تا به تحقق اهداف، چشم انداز و استراتژی های تدوین شده شرکت دست یابیم و همچنین منویات 

سهام داران را در این مسیر محقق سازیم.

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
مشاوره ارشد در امور اجرایی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری وجود نظام ارزیابی عملکرد را فرایندی 

اجتناب ناپذیر در مسیر شگرف دانش مدیریت در دوره کنونی دانست.
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، در جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، عارفی افزود: رویکرد مجدانه و اهتمام مدیریت و کارکنان شرکت ورق خودرو 
موجب دست یابی به تعالی سازمانی در حوزه صنعت فوالد، نیل به اهداف بلندمدت شرکت ازجمله تأمین 

کثری نیاز خودروسازان و کسب جایگاهی ویژه در بازارهای فرامرزی می شود. حدا
وی اظهار داشت: نحوه عملکرد فرایندی مجموعه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری مورد ارزیابی تیم کارشناسی 

شرکت فوالد مبارکه قرار گرفت تا این مجموعه پویا با این فرایند بتواند با شناسایی دقیق نقاط ضعف و قوت خویش 
در مسیر رشد و بالندگی، نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کند تا به اهداف عالیه ترسیم شده دست یابد.
مشاور ارشد مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گفت: موفقیت های پی درپی این مجموعه 
در حوزه استقرار مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی جهت ارتقای سطح کیفی و کمی محصوالت تولیدی، نشان 
از رعایت دقیق الزامات سیستم های مدیریت کیفیت دارد و تیم مدیریتی شرکت برنامه کاری خود را مطابق 
با استانداردهای روز دنیا ازجمله رعایت الزامات خاص مشتری و استانداردهای مدیریت کیفیت ازجمله 

IATF16949:2016 پیش می برد و آن را سرلوحه کار خود قرار داده است.
گفتنی است در ادامه این نشست سرپرست تیم ارزیابی شرکت فوالد مبارکه، برنامه ممیزی تیم ارزیاب را تشریح 
و با ابراز امیدواری از نتایج مثبت به دست آمده از این ارزیابی بر اساس سوابق گذشته این شرکت، خواستار 

منطبق سازی فرایند ارزیابی صورت گرفته با برنامه های تعالی بخشی سازمانی شد.

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، ارزیابی عملکرد شش ماهه ابتدایی شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان توسط ارزیابان فوالد مبارکه، طبق برنامه ریزی معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه، به 
مدت یک روز در تاریخ یکشنبه ۹ آبان ماه به صورت فشرده، حضوری و مجازی، با هدف شناسایی نقاط قوت، 
مشخص کردن حوزه های قابل بهبود و اجرای پروژه های مربوطه در راستای ارتقای عملکرد فوالد امیرکبیر 

کاشان صورت پذیرفت.
بنابراین گزارش، در این ارزیابی کلیه مدل ها بر اساس تحقق استراتژی ها، اجرای سیاست های ابالغی، پیشرفت 

پروژه های توسعه، عملکرد مالی و تعامالت با شرکت مادر در تمامی واحدها مورد پایش قرار گرفت.

شرکت سرمایه گذاری توکافوالد
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری توکافوالد، ارزیابی عملکرد این شرکت طبق برنامه ارزیابی 
شرکت های گروه فوالد مبارکه در بازه شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در معیارهای تحقق اهداف و شاخص های 
استراتژیک، میزان اجرای سیاست های ابالغی، میزان پیشرفت طرح های توسعه و نحوه تعامالت، یکشنبه نهم 
آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور مدیران ستادی هلدینگ توکافوالد و توسط تیم ارزیابی شرکت فوالد مبارکه به سرپرستی 

مرتضی شبانی مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها انجام گرفت.

شرکت فوالد متیل
 به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد متیل، جلسه ارزیابی عملکرد شش ماهه شرکت فوالد متیل با حضور 

مدیرعامل، معاونین، مدیران این شرکت و گروه ارزیابان فوالد مبارکه در روز چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد.
بنابراین گزارش، براساس برنامه ارزیابی اعالم شده از طرف مدیریت امور مجامع و ارزیابی شرکت های فوالد مبارکه 
در مقطع شش ماهه اول سال ۱۴۰۰، ارزیابی عملکرد شرکت فوالد متیل در معیارهای تحقق اهداف و استراتژیک، 
میزان اجرای سیاست های ابالغی فوالد مبارکه در حوزه های سرمایه گذاری و امور شرکت ها، سیستم ها و فناوری 
اطالعات، تضمین کیفیت، نیروی انسانی، نحوه تعامالت با شرکت مادر و حوزه حراست توسط ارزیابان مربوطه 

بررسی شد.
سیروس حامدی مدیرعامل شرکت فوالدمتیل ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین جلسه و تشکر از حضور 
متخصصان و ارزیابان شرکت فوالد مبارکه، از کلیه کارکنان شرکت متیل در همراهی و انجام این ارزیابی تقدیر کرد.

 وی خاطرنشان کرد: نظارت، کنترل و اجرای سیاست های ابالغی یکی از ارکان اصلی مدیریت در شرکت فوالد 
متیل است که در این فرایند، ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، سعی در تدوین برنامه ها و سیاست گذاری 
صحیح و اثربخش را دارد و ان شاءاهلل به تحقق کلیه برنامه های استراتژیک تدوین شده برای شرکت دست یابیم 

و انتظارات ذی نفعان اصلی شرکت را محقق سازیم.

در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت 
ورق خودرو صورت گرفت:

گرمابخشی به مردم زلزله زده چلگرد، با گذر 

از فوالد سخت و سرد

افتتـاح خط تولید بـردهای نسوز کلسیم 

سیلیکات در شرکت صنایع آهن و فوالد نور

توسط هلدینگ فوالد متیل صورت گرفت:

موفقیت ها و دستاوردهای شرکت فلزتدارک 
فوالد مبارکه همواره با حمایت های مدیریت 
عامل شرکت فوالد مبارکه و عزم و اراده 
کارکنان شرکت حاصل شده و امید است 
در این فرایند ارزیابی هم کارکنان فلزتدارک 
با شناسایی دقیق نقاط قابل بهبود و نقاط 
قوت اهداف و شاخص های استراتژیک 
شرکت، نقاط قابل بهبود را در مسیر بالندگی به 
نقاط قوت تبدیل و نقاط قوت را حفظ کنند 

سیاسـت های  اجـرای  و  کنتـرل  نظـارت، 
ابالغـی یکـی از ارکان اصلـی مدیریـت در 
شـرکت فوالد متیل اسـت کـه در ایـن فرایند، 
ضمن شناسایی نقاط قوت و ضعف خود، 
سـعی در تدویـن برنامه ها و سیاسـت گذاری 
صحیـح و اثربخـش را دارد و ان شـاءاهلل 
اسـتراتژیک  برنامه هـای  کلیـه  تحقـق  بـه 

تدوین شـده بـرای شـرکت دسـت یابیم

ارزیابی عملکرد شش ماهه ابتدایی سال 1400 شرکت های گروه فوالد مبارکه

 گـــــروه فـــــوالد مبـــــارکه       
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       بـــــــــــــــازار

چشم انداز منفی تقاضای فوالد در چین

خبــــــــــــــــر       

مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و 
طی  اسفنجی  آهن  تولید  درصدی   1۴ رشد  از  بختیاری 

شش ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، محمود ارباب زاده افزود: طی 
شش ماهه امسال ۴۵۵ هزار تن آهن اسفنجی در این مجتمع 
تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته )۳۹۰ هزار تن( 
کی از رشد تولید در این طرح فوالدی است. میزان تولید آهن  حا

اسفنجی در مهرماه امسال ۷۲ هزار تن ثبت شده است.
مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری در 
خصوص برنامه جذب نیرو در این مجموعه گفت: مراحل آزمون 
کتبی، مهارتی و ارزیابی توسط دانشگاه شهرکرد، فوالد مبارکه و 
فوالد سفیددشت در حال انجام است و به زودی ۲8۰ نفر وارد این 

مجموعه خواهند شد.
وی افزود: در حال حاضر ۳۰۰ نفر در حوزه بهره برداری و ۳۵۰ نفر در 
بخش فوالدسازی سفیددشت مشغول به کارند. میزان پیشرفت 

فیزیکی واحد فوالدسازی سفیددشت نیز  ۹۰ درصد است.

با عنایت به سیاست این شرکت مبنی بر اولویت قرار دادن 
رضایت و مطلوبیت مشتری، نظر به ضرورت اطالع رسانی به 
بیمه شدگان محترم در زمینه مراحل رسیدگی به اسناد پزشکی 
خدمات بستری و سرپایی مستقیم و غیرمستقیم و اطالع از مبلغ 
پرداختی و کسور هزینه ها و ...، سامانه های پروفایل بیمه شدگان 
)با امکان ذخیره و چاپ هزینه ها( و ایران من جهت دسترسی 

بیمه شدگان، به آدرس های زیر فعال شده اند.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به 

بیمه شدگان محترم اطالع رسانی گردد.
۱-سامانه بیمه شدگان:

 https://darman.iraninsurance.ir/dms-cas/login
۲-سامانه ایران من:

 https://my.iraninsurance.ir

مدیریت شعب بیمه ایران استان اصفهان
معاونت فنی و امور بیمه ای

مثلث متقارن یا همسان الگویی دیگر از خانواده مثلث هاست 
که معموال بعد از یک روند کاهشی یا افزایشی به وجود می آید، 
گرچه هیچ الزامی برای این مورد وجود ندارد. در این الگو حرکات 
صعودی و نزولی داخل الگو به حمایت ها یا مقاومت های قبل 
از خود نمی رسند؛ به همین جهت امتداد این خطوط مثلثی 
متقارن را ایجاد می کند. با شکسته شدن امتداد نقاط به هم 
متصل شده باالیی و پایینی در الگو می توان انتظار داشت موج 
جدید به اندازه فاصله اولین قاعده درونی مثلث پیش روی 

داشته باشد.

کتبر در چین تحت فشار بوده است. روند کاهش  قیمت فوالد در ماه ا
تولید فوالد چین نسبتا به ثبات رسیده و تقاضا به ویژه در بخش 
ساخت وساز بهبود چندانی نداشته است. قیمت میلگرد در چین 10.6 
کتبر 9۳4.5 دالر ثبت شده  درصد نسبت به اوج پنج ماهه که در اوایل ا
کارخانه  کتبر به 8۳4 دالر در هر تن درب  بود کاهش یافت و اواخر ا
رسید که افت تقاضا علت اصلی آن بود.

خبر کوتاه

یم بیاموز

اطالعیه

تحویل اولین محموله سنگ آهن بوتسوانا به چین

کشور عضو سازمان بین المللی  بوتسوانا، جدیدترین 
دریانوردی )IMO(توانسته اولین محموله صادراتی سنگ 
کشور آفریقایی طی  آهن خود را به چین تحویل دهد. این 
کشتیرانی سازمان ملل پیوسته و به  سه ماه اخیر به سازمان 
کشور عضو این سازمان تبدیل شده است. معدن  175امین 
سنگ آهن بوتسوانا تحت مالکیت شرکت سرمایه گذاری 
ویژن ریج هند قرار دارد.

طی ۶ ماهه نخست امسال رخ داد؛

رشد 1۴ درصدی تولید آهن اسفنجی
 در فوالد سفیددشت

بیمه گزاران محترم شرکت سهامی بیمه ایران

الگوی مثلث متقارن
)Symmetrical Triangles( 

بورس و سهام
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ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

۱400/08/08

۱400/08/0۹

۱400/08/۱0

۱400/08/۱۱

۱400/08/۱2

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

۱ ۱ .3 ۱ 0 ۱ 0.۹ 8 0 ۱ ۱ .6 70۱ ۱ .4 0 0 ۱ ۱ .۹30

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 وب سایت شرکت به نشانی www.msc.ir، منوی خرید و تأمین کنندگان، مناقصات مراجعه و 
طبق راهنمای موجود، نسبت به انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمایید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطالعیه ها قابل دسترس است.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی آ

موضوع

یخته گری ۱ تا 4 خدمات اصالح و بهینه سازی تجهیزات خاص ماشین های ر

یال و اجرای عملیات نسوز در ناحیه فوالد سبا شرکت فوالد مبارکه تأمین مواد و متر

انجام عملیات خنک کاری، جداسازی، بارگیری، حمل و تخلیه سرباره ناحیه فوالدسازی و نگهداری و تعمیرات 

تأسیسات کلیه حوضچه های محوطه پاتیل های سرباره شرکت

تأمین23  ردیف تجهیزات اداری مطابق مشخصات درخواستی

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان آ

نوع فراخوان
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مقــدار معامله شــده )تن(

20 0 0۹0
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5۹ 5 0

65 0 0

5 8 5 0

2 383 ۹ 0

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر
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یــخ تحویل تار

ی د

ــن بهم

ــن بهم

ــن بهم

ــن بهم

یخ ۱400/08/۱0 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

HR

B

G

P

T

محصول

گرم

سرد

گالوانیزه

رنگی

قلع اندود

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

به گـزارش روابـط عمومـی شـرکت سـرمایه گذاری توکافوالد، اسـداهلل اسـدی 
مدیر برنامه ریزی و تعالی سازمانی  این شرکت  از تمدید گواهینامه مدیریت 
کیفیـت ISO9001:2015  توف نـورد خبـر داد و گفـت: انجـام مراقبـت ممیزی 
نوبت دوم با سـرممیزی دکتـر امیرعبـاس موسـی پور در تاریـخ هشـتم آبان مـاه 1۴00 انجام 
گرفت و هلدینـگ توکافوالد موفق شـد بـدون هیچ گونه مغایرتـی این گواهینامـه را تمدید 

کنـد.
وی با اشـاره به اینکه تحقـق این مهم بـدون حمایـت مدیریت ارشـد سـازمان و معاونت ها و 
مدیران سـتادی ممکن نبـود، این موفقیـت را به هیئت مدیـره و مدیرعامل و همـه کارکنان 

توکافوالد تبریک گفـت و از زحمـات یکایک ایشـان تشـکر و قدردانی کرد.
مدیـر برنامه ریـزی و تعالـی سـازمانی توکافـوالد بـا اشـاره بـه لـزوم وجـود سیسـتم مدیریـت 
کیفیـت ISO 9001 در هـر سـازمانی، اخذ ایـن گواهینامـه را موجب بهبـود مسـتمر فرایندها و 
فعالیت های سـازمان دانسـت و یادآور شـد: ایـن گواهینامـه اثربخشـی و کارایـی فرایندهای 

شـرکت را ارتقـا خواهـد بخشـید.

تمدید گواهینامه مدیریت کیفیت ISO9001: 2015 توف نورد

کیفیـت  مدیریـت  گواهینامـه  قطعـا 
ISO9001:2015  توف نورد اثربخشی 
و کارایـی فرایندهـای شـرکت را ارتقـا 

خواهـد بخشـید

در شرکت سرمایه گذاری توکافوالد صورت گرفت؛
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 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

9

روبات های کشاورزی آبشش مصنوعی

شرکتی در بوستون آمریکا شروع به ساخت روبات برای 
گفته می شود این روبات ها  کرده است.  کشاورزی  کارهای 
کارهای یدی را به صورت اتوماتیک انجام  قادرند 40 درصد از 
که  دهند. روبات دیگری هم در ژاپن ساخته شده است 
کی رسیده اند و آماده چیدن  متوجه می شود توت فرنگی ها 
گوجه  کوچک  هستند. دانشگاه معروف MIT هم یک باغچه 
که به دست یک روبات اداره می  شود. گیالسی دارد 

مخترعی به نام آلون ُبدِنر در زمینه ساخت آبشش مصنوعی به 
توفیقاتی دست یافته است. او نمونه اولیه محصولی را طراحی 
که LikeAFish نام دارد )مثل یک ماهی(. فناوری  کرده است 
که هنگام شنا  LikeAFish به انسان این قابلیت را می بخشد 
کند، درست مثل یک ماهی.  کسیژن تولید  در زیر آب، از آب ا
در حال حاضر اندازه و وزن این آب شش اولیه مشکل دارد، اما 
پیشرفت این پروژه سریع است.

فناوری اطالعات؛
 زیرساخت فنی مدیریت دانش

       تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

نقش فناوری اطالعات در مدیریت دانش،موضوع 
کــه می خواهنــد از  مهمــی بــرای ســازمان هایی اســت 
فناوری هــا بــرای مدیریــت ســرمایه های فکــری خــود 
اســتفاده کننــد. مدیریــت دانــش می توانــد بــا اســتفاده 
مناســب از فنــاوری اطالعــات، بــه نتایــج مطلــوب خــود 
ــاد  ــد در ایج ــات می توان ــاوری اطالع ــد. فن ــدا کن ــت پی دس
کنــد.  فرایندهــای مدیریــت دانــش نقــش حیاتــی ایفــا 
اســتفاده از فناوری اطالعــات، ابزارهــای کارآمــدی را برای 
همــه فرایندهــای مدیریــت دانــش ازجمله کســب دانش، 
ک گذاری و کاربــرد دانــش فراهــم می کنــد. فنــاوری  اشــترا
جســت وجو،  ازجملــه  زمینه هایــی  در  اطالعــات 
ذخیره ســازی، بایگانــی و انتقال اطالعات بــه کار می رود. 
اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در ایــن زمینه هــا باعــث 
بهبــود و توســعه فرایندهــای گــردآوری، ســازمان دهی، 

رده بندی و اشاعه اطالعات می شود.

فناوری اطالعات به عنوان یک زیرساخت
فنــاوری اطالعــات بــه مجموعــه ابزارهــا، فنــون و روش هــای 
ــالق  ــات اط ــاعه اطالع ــازی و اش ــردازش، ذخیره س ــد، پ تولی
می شــود. فنــاوری و تکنولــوژی اطالعاتــی به عنــوان یــک 
کلیــه  شــامل  دانــش،  مدیریــت  ســازمانی  زیرســاخت 
ــا  ــزار مرتبــط ب رایانه هــا، ســخت افزارها، نرم افزارهــا و ســایر اب
فنــاوری اســت. بــه عبــارت دیگــر، کلیــه امکانــات فناورانــه 
کــه در ســازمان در جهــت جــذب، تســهیم و کاربــرد دانــش 
اســتفاده می شــوند به عنــوان زیرســاخت فنــاوری اطالعاتی 

شــناخته خواهنــد شــد.
کــه بــه مدیریــت دانــش ســازمان  ازجملــه فناوری هایــی 
کمــک می کنــد می تــوان بــه پســت الکترونیــک، شــبکه 
اینترنــت و اینترانــت، ابزارهــای ارتبــاط الکترونیکــی )ماننــد 
ابزارهــای مشــارکت  گفت وگــوی مجــازی(،  اتاق هــای 
)ماننــد سیســتم برگــزاری کنفرانــس ویدئویــی( و ابزارهــا و 
ــت  ــت اس ــز اهمی ــه حائ ــرد. آنچ ــاره ک ــر اش ــای دیگ فناوری ه
ایــن اســت کــه اســتفاده موفــق از فناوری هــای اطالعــات، 
اغلــب بــه هماهنگــی رفتــار مدیریــت دانــش و فرهنــگ 

ســازمانی وابســته اســت.
دو رویکرد اصلــی در مدیریت دانــش وجود دارد کــه فناوری 
اطالعــات می توانــد از آن حمایــت کنــد: »تدویــن دانــش و 

شخصی ســازی«.
در روش تدویــن دانــش، دانــش ســاختاریافته و آشــکار 
در یــک پایــگاه دانشــی جمــع آوری و ذخیــره می شــود. 
نقــش اصلــی فنــاوری اطالعــات در اینجــا کمــک بــه افــراد 
کی  ک گذاری دانــش از طریــق ذخیــره اشــترا بــرای اشــترا
اســت؛ بــه شــکلی کــه ایــن دانــش بــرای اســتفاده بهینــه، 
قابل دســت یابی باشــد. نمونــه ابزارهایــی کــه در ایــن روش 
اســتفاده می شــوند شــامل ابزارهــای مدیریــت اســناد و 

محتــوای ســازمانی اســت.
در روش شخصی ســازی، دانــش ســاختارنیافته و ضمنــی 
گذاشــته  ک  از راه ارتباطــات مســتقیم فــردی بــه اشــترا
کمــک بــه  می شــود. نقــش فنــاوری اطالعــات در اینجــا 
کــردن یکدیگــر و ایجــاد ارتبــاط اســت؛  افــراد بــرای پیــدا 
به نحوی کــه انتقــال دانــش بیــن افــراد بــه بهتریــن شــکل 
کنفرانــس و یــا  ممکــن انجــام شــود. ابزارهــای ویدئــو 
برقــراری اتــاق گفت وگــوی مجــازی، نمونه هایــی از ایــن 

فناوری هــای اطالعاتــی هســتند.
در هــر دو روش ، درک نقــش فنــاوری اطالعــات در مدیریــت 
دانش بســیار حائــز اهمیت اســت. فناوری هــای اطالعاتی و 
ارتباطــی باعــث رشــد دانــش می شــود و بــر آن تأثیر مســتقیم 
می گــذارد. بــه همیــن دلیــل نقشــی حیاتــی در مدیریــت 
دانــش ایفــا می کننــد، امــا بایــد توجــه داشــت کــه صرفــا رشــد 
تکنولــوژی و ابزارهای فناورانه و توســعه زیرســاخت فناوری 
اطالعــات در یــک ســازمان، بــه معنــی مدیریــت دانــش 
صحیــح و کارآمــد ســازمانی نخواهــد بــود. فنــاوری اطالعات 
صرفا یــک زیرســاخت فنــی مدیریــت دانــش اســت و عالوه بر 
ــی  ــاخت های اجتماع ــه زیرس ــد ب ــی، بای ــاخت فن ــن زیرس ای
و مدیریتــی نظیــر فرهنــگ ســازمانی، یادگیــری و ســاختار 

ســازمانی نیــز توجــه شــود.

کورکس نخستین فرایند تجاری بر پایه   فرایند 
کثر  احیای مذاب و با استفاده از زغال است. ا
مرحله  دو  دارای  مذاب  احیای  فرایندهای 
است. یک مرحله پیش احیا برای تولید DRI و دیگری مرحله 
گداز )melting( که به مرحله سوختن زغال سنگ نیز معروف 
است. بر همین اساس کورکس یک فرایند دومرحله ای است 
کوره شافتی - شبیه آنچه در فرایندهای  که در آن DRI از 
قسمت  سمت  به  می شود،  استفاده   HYL و  میدرکس 
ژ می شود؛ بنابراین این  ذوب کننده )بوته ذوب کننده( شار
فرایند بر اساس احیای هم زمان با ذوب است. شماتیک فرایند 

در شکل 1 نشان داده شده است.
کننده برای کوره ستونی توسط سوختن ناقص زغال با  گاز احیا
کسیژن در یک بسترسیال ذوب کننده گازسوز تولید می شود.  ا
انرژی الزم برای احیای کامل آهن اسفنجی و تولید فلز مذاب و 
سرباره توسط سوختن ناقص حاصل می شود. محصول مذاب 
به صورت پریودیک تخلیه می گردد و بخشی از گاز احیای کوره 
گاز اضافی تولیدشده در بخش ذوب کننده  ستونی همراه با 
ج می شود. بخش بوته ذوب کننده گازی دارای فشار ۳ تا ۵  خار
بار است؛ به طوری که دمای منطقه باالی بستر سیال حدود ۱۵۰۰ 
درجه سانتی گراد و دما در منطقه تجمع مذاب حدود ۱۵۵۰ درجه 
سانتی گراد است. زغال و سنگ آهک در باالی ناحیه بستر، جایی 
که دما حدود ۱۰۰۰ تا۱۲۰۰ درجه سانتی گراد است، تزریق می گردد. 
پس از حذف مواد فرار، ذرات کربن به هنگام سقوط در منطقه 
کسیژن تزریق شده از طریق دمنده ها ترکیب شده  مذاب با ا
گاز خروجی پس از شست وشو و  گاز CO تبدیل می شود.  و به 
خنک شدن در دمای 8۰۰ تا۹۰۰ درجه سانتی گراد و حذف ذرات 
کننده به همراه گاز  توسط سیکلون به عنوان بخشی از گاز احیا
H2 وارد کوره ستونی احیا می شود. در سیستم Corex مجموع 

مصرف زغال سنگ یا کک نزدیک به یک تن به ازای هر تن فلز 
مذاب است.

کورکس می توان از دامنه وسیعی از  در هر دو مرحله فرایند 
زغال سنگ های ارزان قیمت مانند Steam coal  و زغال سنگ های 
کک نشو به صورت مستقیم )درصورتی که اندازه ذرات بیشتر از 8 
میلی متر باشد( و به صورت بریکت )برای اندازه های کمتر از 8 
میلی متر( استفاده کرد. فرایند در فشار بیشتر از ۵ بار اتفاق افتاده 
و ترکیب گاز احیایی ۶۵ تا ۷۰ درصد CO و ۲۰ تا ۲۵ درصد H2 و ۲ تا 
۴ درصد CO2 است. گاز خروجی از قسمت ذوب کننده تا دمای 
8۰۰ تا ۹۰۰ درجه خنک می شود و می تواند در جاهای مختلف 
گیرد. اندازه ذرات زغال مورد استفاده در  مورد استفاده قرار 
فرایند کورکس از BF نسبتا بیشتر است. مقایسه بین فرایند کوره 
بلند معمولی و کورکس نشان می دهد که کورکس از افزودنی های 

کسیژن بیشتری )بیشتر از۱۲ تا ۲۴ برابر( استفاده می کند  بیشتر و ا
و نیتروژن بیشتری )بیشتر از ۳/۶ برابر( نیز مصرف می کند. فرایند 
کورکس کانی آهن کمتری )به میزان ۶ درصد( و انرژی الکتریکی 
کوره بازی  کوره بلند و  کمتری )به میزان۱۱ درصد( نسبت به 
گاز نیز می توان گفت  کسیژنی مصرف می کند. در مورد پروسه  ا
فرایند کورکس به مقدار مشابه BF گاز تولید می کند، ولی از مقدار 

کالری بیشتری )تقریبا ۲/۲ برابر( برخوردار است.
اولین واحد تجاری کورکس در آفریقای جنوبی در طی سال های 
۱۹8۵ تا ۱۹8۷ و با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال ساخته شد. به 
دلیل عملکرد موفقیت آمیز واحد کورکس، دومین واحد توسط 
شرکت پوسکو در کشور کره جنوبی به بهره برداری رسید و پس از 
آن واحدهای دیگری با ظرفیت ۱/۵ میلیون تن در سال و بیشتر 

نیز توسط همین شرکت طراحی و ساخته شده است.

اولین واحد تجاری کورکس در آفریقای جنوبی 
در طی سال های ۱98۵ تا ۱987 و با ظرفیت 
۳۰۰ هزار تن در سال ساخته شد. به دلیل 
عملکرد موفقیت آمیز واحد کورکس، دومین 
کره  کشور  واحد توسط شرکت پوسکو در 

جنوبی به بهره برداری رسید

COREX تکنولوژی احیای ذوبی

COREX شکل ۱- شماتیکی از فرایند

نام  به  جدید  ویدی  اندر بدافزار  یک   ،Lookout شرکت  در  امنیتی  محققان 
AbstractEmu شناسایی کرده اند که قابلیت افزایش دسترسی به سطح root را دارد 
 Amazon Appstore و در برخی فروشگاه های دیگر نظیر Google Play و در فروشگاه

و Samsung Galaxy Store توزیع  شده است.
AbstractEmu، پس از نصب شدن روی سیستم قربانی، شروع به جمع آوری و ارسال اطالعات سیستم به 

مرکز فرماندهی و کنترل می کند و سپس برای دریافت دستورات بعدی منتظر می ماند.
مجوزهای گسترده ای که سطح دسترسی root در اختیار قرار می دهد، امکان دسترسی به کدهای احراز 
هویت دوعامله را که از طریق پیامک ارسال می شود، برای مهاجم فراهم می کند و بدافزار با فعالیت در 
پس زمینه سیستم، می تواند حمالت فیشینگ را پیاده سازی کند. برخی از این مجوزها نیز امکان تعامل با 

سایر اپلیکیشن های روی دستگاه را از راه دور امکان پذیر می سازد.
محققان امنیتی معتقدند این بدافزار توسط یک گروه هکری با انگیزه مالی توسعه داده  شده است. 
مجموعه کد منبع هایی که عوامل تهدید در توسعه این بدافزار از آن استفاده کرده اند و روش هایی که برای 

پنهان ماندن از دید مکانیسم های امنیتی به کار می برند، بسیار پیچیده است.
گاهی از یافته های محققان امنیتی در شرکت Lookout، اپلیکیشن های آلوده را از فروشگاه  Google، پس از آ

خود حذف کرد.
Security affairs :منبع خبر

 SolarMarker و بدافزار REvil محققان امنیتی، دو کمپین مرتبط با گروه باج افزاری
backdoor شناسایی کرده اند که از تکنیک SEO poisoning به منظور انتقال 

payload به سیستم هدف استفاده می کنند.
SEO poisoning یا search poisoning، یک روش حمله مبتنی بر بهینه سازی وب سایت ها با به کارگیری 

تکنیک های black hat SEO است تا در نتایج جست وجوی Google، اولویت باالتری پیدا کنند.
black hat SEO، افزایش مجوز یا قابلیت یک سایت جهت باال بردن اولویت جست وجوی آن در Google و 
سایر موتورهای جست وجو با استفاده از روش های متقلبانه و برخالف قوانین تعریف شده این کار است.

به این ترتیب، قربانیان این حمله با توجه به اولویت جست وجوی باالی این وب سایت ها، آن ها را قانونی 
و معتبر تلقی می کنند.

در دو کمپین شناسایی شده، مهاجمان به جای ایجاد سایت های مخرب، سایت های معتبر مبتنی بر 
WordPress را که در حال حاضر از اولویت جست وجوی خوبی برخوردارند، هک کرده اند.

این سایت ها با بهره برداری از یک آسیب پذیری در یک plugin به نام Formidable Forms هک می شوند 
و به کاربرانی که از این plugin خاص استفاده می کنند، توصیه می شود آن را به نسخه ۵.۰.۱۰ و یا آخرین 

نسخه، به روزرسانی کنند.
THCHTOSEE :منبع خبر

بدافزار AbstractEmu؛ 
در کمین

 کاربران اندرویدی

استفاده از روش
SEO poisoning 
 برای آلوده کردن

 سیستم کاربران

 تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه
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هیچ کس به اندازه شما به رفاه و موفقیت فرزندتان 
کنون در دنیای دیجیتال زندگی می کنیم که  اهمیت نمی دهد. ا
حتی نوزادان باالی شش ماه هم عالقه زیادی به لمس صفحه 
نمایشگر و تماشای آن دارند. این به آن معناست که نه تنها در 
دنیای واقعی، بلکه در دنیای مجازی هم باید راهنمای 
فرزندتان باشید. به او بیاموزید که از فناوری به شیوه های سالم 
استفاده کند تا بر زندگی واقعی او اثر منفی نگذارد. هفته های 
گذشته درباره زمان مناسب برای خرید تکنولوژی برای کودکان 
و نوجوانان و شیوه کنترل آن صحبت کردیم و همچنان درباره 

این موضوع مهم صحبت خواهیم کرد.
تعادل را هدف بگیرید: همه والدین، نگران دسترسی 
فرزندانشان به محتوای نامناسب در فضای آنالین و تأثیر استفاده 
بیش ازحد از صفحه نمایش، بر رشد سالم و وابستگی فرزندانشان 
به فناوری هستند. مهم ترین گام در این راه ایجاد یک رابطه 
متعادل یا پایدار با فناوری است. شما می توانید آن را به هدف 
داشتن یک رژیم غذایی سالم تشبیه کنید. آن ها مفهوم تعادل را 
به طور شهودی درک می کنند. مثال می دانند که خوردن غذاهای 
سالم در کنار شکالت و شیرینی، مهم است. پس کالری ناشی از 
گذراندن زمان بیش ازحد در مقابل صفحه نمایش نیز مانند افراط 
در غذاهای ناسالم، مضر است. هنگام تالش برای ایجاد این تعادل 
ظریف، برخی موارد را باید در نظر داشته باشید. اول اینکه هیچ 
دستورالعمل دقیقی برای موفقیت وجود ندارد. همه چیز به میزان 
همکاری فرزند شما بستگی دارد. همچنین هر خانواده، سبک ها 
گر خانواده شما  و ارزش های منحصربه فرد خود را دارد. پس ا
بتوانند از مزایای فناوری، بدون پیامدهای زیان بار استفاده کنند، 

شیوه ایجاد تعادل را یاد گرفته اید.
کنترل تعامالت دیجیتالی: همان طور که فرزندان شما 
رشد می کنند، مشارکت آن ها در زمینه به کارگیری فناوری افزایش 
می یابد. همچنین تعریف شما از فناوری سالم و ناسالم، نیاز به 
کیفیت  به روزرسانی منظم دارد. چند پرسش برای ارزیابی 

تعامالت دیجیتالی فرزندانتان مهم است:
آیا به محتوای مناسب سن خود دسترسی دارند؟آیا برنامه هایی 
که استفاده می کنند، تعاملی است و احتمال ارتباط با افراد غریبه 

را داراست؟ آیا فرزند شما به قوانین وضع شده پایبند می ماند؟ 
محدودیت هایی را برای تمام اعضای خانواده تعیین کنید. چند 
زمان کلیدی برای دوری از تکنولوژی عبارت اند از: هنگام رفتن و 
بازگشت از مدرسه؛ پس از بازگشت از محل کار یا مدرسه )این زمان 
مختص ارتباط با خانواده است.(؛ در طول وعده های غذایی، 
چه در خانه و چه بیرون از منزل؛ هنگام گردش هایی مانند سفر 

یا گردش در شهر.
گذشته درباره مضرات  که در طول هفته های  تمام مسائلی 
کودکان و  و اثرات منفی استفاده بیش ازحد از اینترنت برای 
نوجوانان گفتیم بی شک بر فرزند شما در درازمدت اثر خواهد 
گر سالمتی جسمی و روحی عزیزتان اهمیت  گذاشت؛ بنابراین ا
دارد، می توانید با مدیریت رفتار تمامی اعضای خانواده به 
آرامش برسید. هفته آینده درباره بازی های رایانه ای صحبت 

خواهیم کرد.

اعتیاد به تکنولوژی در کودکان

 اجتمـــــا             عـــــــی

بچه ها چگونه صحبت کردن را شروع می کنند؟ شنوایی سنجی نوزادان و کودکان

کلمات تکی  کودکان با بیان و درک  به دست آوردن مهارت زبانی 
و معانی آن ها آغاز می شود. از بدو تولد، نوزادان از نزدیک به 
گوش می دهند و شروع به مرتب  کلمات و صداهای اطراف خود 
کردن معانی آن ها می کنند. در حدود شش ماهگی، فرزند شما 
کلمات تکی و منحصربه فرد مانند نام خودش و افراد  احتماال 
کرد و این روند در سال های  دیگر و اشیای آشنا را درک خواهد 
اول زندگی ادامه می یابد.

در سال های اول زندگی، شنوایی نقش مهمی در رشد اجتماعی، 
کم شنوایی  کودک دارد؛ به طوری که حتی  عاطفی و شناختی 
کودک را تحت تأثیر  گفتار و زبان  خفیف یا مالیم می تواند رشد 
کم شنوایی تا سه ماهگی تشخیص داده  که  قرار دهد. در مواردی 
کرد. انجام آزمون های  می شود، می توان بر مشکالت شنوایی غلبه 
شنوایی سنجی مانند تست های OAE،  ABR و ASSR  در دوران 
نوزادی و تکرار آن به طور مرتب در سال های بعد بسیار مهم است.

در این دنیا، هیچ موجودی مستقل از دیگری نیست 
و همه ما با یکدیگر در ارتباط هستیم. به عبارت 
گر شما رنج بکشید، دیگری هم رنج می کشد؛  دیگر، ا
گر شما شاد باشید، دیگران هم شاد می شوند و مراقبت از دیگری،  ا
مراقبت از خود محسوب می شود. برای از بین بردن احساس 
جدایی، تنهایی، درد و رنج باید مهارت های زندگی را جدی بگیرید 

که یکی از آن ها، مهارت های بین فردی است.
کردیم و  کار صحبت  گذشته از اهمیت آن در محیط   در هفته 
مهارت های بین فردی مهم را مطرح کردیم. همان طور که اشاره کردیم، 
مهارت های بین فردی شامل ارتباطات کالمی و غیرکالمی، گوش دادن 
فعال و توانایی درک و بیان احساسات است. همچنین در این دسته، 
کره وجود دارد که به طور مستقیم بر توانایی افراد در  مهارت های مذا
مدیریت تعارض و حل اختالفات تأثیر می گذارد. همدلی، یک مهارت 
کلیدی بین فردی است که توانایی شنیدن و درک نیازهای دیگران 
است. کاِر گروهی و توانایی همکاری شامل ابراز احترام به اطرافیان 
است. مهارت های ارتباطی بین فردی می تواند به شما در بهره وری در 
محیط کار و ایجاد روابط قوی و مثبت با همکاران کمک کند و بر روحیه 

و بهره وری کل تیم یا بخش شما اثر مثبت بگذارد.
 مهارت های بین فردی ممکن است بخشی از شخصیت شما باشد؛ 
گاهانه آموخت. در ادامه  همچنین می توان آن ها را از طریق تمرین آ

راهکارهایی برای تقویت آن ها ارائه می دهیم.
۱.در حل تعارضات پیش قدم باشید

 تالش کنید تا فردی باشید که برای حل مسائل و اختالفات قدم 
برمی دارد. چه آن مشکالت شامل شما باشد، چه نباشد. در شرایط 
تنش زا به دیگران کمک کنید؛ به دقت به افراد گوش دهید و راه حلی 
را پیدا کنید که به نفع همه و خودتان باشد. درواقع، کمک به حل 
مشکالت منجر به محیط کاری مثبت و مشارکتی می شود. همچنین، 
حل تعارضات باعث حفظ احترام و ایجاد اعتماد میان همکارانتان 

می شود.
2.کارگروهی را جدی بگیرید

 گروه هایی از کارکنان که می توانند با هم ارتباط و همکاری خوبی داشته 
باشند، شانس بیشتری برای موفقیت و دست یابی به اهداف مشترک 
دارند. کارگروهی و مشارکت می تواند به شما در جلوگیری از تعارض و 
بهبود بهره وری کمک کند. این کار را با پیشنهاد کمک به همکاران 
خود، در صورت نیاز، گوش دادن به ایده ها و بیان بازخورد آغاز کنید. 
وقتی همکارانتان نظرات یا توصیه های خود را ارائه می دهند، گوش 
کنش مثبت نشان دهید. هنگام کار روی پروژه ها یا در  دهید و وا

جلسات، مشوق و خوش بین باشید.
۳.به مشاهده تعامالت موفق بپردازید

که آن ها را   با مشاهده همکاران، مدیران سازمان و متخصصانی 

تحسین می کنید و به آن ها احترام می گذارید، مهارت های بین فردی 
را بیاموزید. به شیوه برقراری ارتباط آن ها، زبان بدن، به جزئیاتی مانند 
لحن صدا، سرعت صحبت کردن و نحوه برخورد آن ها با دیگران توجه 
کنید. سپس، این ویژگی ها را در تعامالت و روابط خود اعمال کنید. 
شاید الگوی شما خارج از افراد سازمان، مانند دوست، همسر و یکی از 
اعضای خانواده تان باشد. از آن افراد کمک بگیرید و یک راهنما برای 
خود انتخاب کنید. همچنین، شما می توانید در صورت نیاز، در کالس 

یا کارگاه های آموزشی شرکت کنید و مهارت های خود را ارتقا دهید.
۴.احساسات خود را کنترل کنید

 یکی از مهم ترین تمرین هایی که باید انجام دهید، کنترل احساسات 
خود است. منظور از کنترل احساسات، مهار کردن آن نیست، بلکه ابراز 
کردن احساسات به طور مؤثر است. ابتدا، نیاز است که شما احساسات 
خود را بشناسید، آن ها را درک کنید و سپس کنترل کنید تا بتوانید در 
ارتباطات خود موفق باشید. برای مثال، زمانی که شما به همکار خود 
کمک می کنید، با حفظ آرامش خود، باعث می شوید تا او نیز احساس 
آرامش کند و به طور مؤثرتری به گفت وگو با شما بپردازد. شما با درک 
احساسات، کنترل و ابراز آن، درواقع هم به خود و هم به دیگران کمک 

خواهید کرد.
در شماره هفته آینده، به مباحثی در زمینه هوش هیجانی و ابراز 

احساسات به طور مؤثر خواهیم پرداخت.

توسعه فردی

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

 مهارت های بین فردی و راهکارهای 
افزایش آن

با نهایت تأسـف در هفته گذشـته طوفان علی احمدی 
شـاغل در تعمیـرگاه مرکـزی و هـادی عابدیـان شـاغل در 
کویی شـاغل در  راه آهـن در غـم درگذشـت پـدر و پیـروز ما
نـورد سـرد و مسـعود ریاحـی شـاغل در خدمـات عمومی 

در غم درگذشـت مـادر به سـوگ نشسـتند.
همچنیـن همـکار بازنشسـته شـادرواناصغر اشـرفی 
به علـت بیمـاری دار فانـی را وداع گفـت و بـه دیـار حـق 

. فت شـتا
ایـن غـم جانـکاه و ضایعـه جبران ناپذیـر را بـه محضـر 
خانواده هـای ایـن عزیـزان تسـلیت عـرض می کنیـم و 
بـرای آنـان علـو درجـات را از درگاه حـق تعالـی مسـئلت 

. ییـم می نما

آموزش

ابراز همدردی

سیف اله اسماعیلی  اراضی
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

عباسعلی سعیدی  خوندابی
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

مسیب محمدی
نیروی انسانی و سازماندهی
 روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

بهروز کرمی
نیروی انسانی و سازماندهی
 روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۴/۳۰
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 ورزش             

اسامی برندگان مسابقه عکس

  ورزش در منزل )مرحله شصت وچهارم(

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه، 
ح  اسامی برندگان مرحله شصت وچهارم تمرینات به شر

زیر است:

خانم شیروانی ۹۵۷8۹۳

رضا فرهمند ۹8۳۴۹۶

روزبه حریرچی ۹۱۳۴۹۱

محمد مهدی قبادی ۹۶88۰۲

مهدی طهماسبی ۹۴۹۹۳۹

مرحلــه  منــزل  در  ورزش  عکــس  مســابقه  برنــدگان 
شــصت وچهارم می تواننــد جهــت دریافــت جوایــز خــود، 
کننــد. همچنیــن  بــه ســاختمان امــور ورزش مراجعــه 
مرحلــه شــصت وپنج و یــک ایــن مســابقه در جریــان اســت. 
کــه در  عالقه منــدان می تواننــد طبــق دســتورالعملی 
شــماره های پیشــین خبرنامــه آمــده اســت، عــالوه بــر انجام 

تمرینــات ورزشــی در مســابقه شــرکت کننــد.

خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

همایش اقتدار و شکوه ورزشی خانواده بزرگ باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان، به مناسبت شصت و هشتمین 
سالروز تأسیس باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و آخرین 
روز از گرامیداشت هفته سپاهان با حضور ورزشکاران تیم های ورزشی 

آقایان و بانوان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، به مناسبت 
شصت و هشتمین سالروز تأسیس باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و آخرین 
روز از گرامیداشت هفته سپاهان )سپاهان، استعدادیابی و سرمایه 
انسانی(، همایش اقتدار و شکوه ورزشی خانواده بزرگ باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان روز جمعه )۷ آبان ماه( با حضور ورزشکاران و کادر فنی 
سازمان یافته در قالب ۹۳ تیم ورزشی آقایان و بانوان، بیش از ۲ هزار 
ورزشکار، مربی و کادر فنی اجرایی به همراه مدیران ارشد شرکت فوالد 
مبارکه، مسئوالن شهری و استانی اصفهان و سرکنسولگری کشور روسیه 
در اصفهان با رعایت تمامی دستورالعمل های بهداشتی در ورزشگاه بزرگ 

نقش جهان اصفهان برگزار شد.
در ابتدای این همایش که با حضور پرشور هواداران باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان برگزار شد، پس از تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید، گروه 

رزم نوازان ارتش جمهوری اسالمی ایران به اجرای برنامه پرداختند.
ــار موفقیـــت در  ــالق و معنویـــت در کنـ ــرورت رعایـــت اخـ ضـ

عرصه های مختلف ورزشی
در این همایش، دکتر محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
نیز در سخنانی ضمن تبریک به مناسبت شصت و هشتمین سالگرد 
تأسیس باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت: هر ملتی نیاز به الگو دارد و 
در میان همه عرصه ها، ورزش پتانسیل بیشتری برای اسطوره پروری و 

الگوسازی دارد.

وی با بیان اینکه ایجاد نشاط و هیجان نیز یکی از آثار مهم رشد ورزش 
قهرمانی است، افزود: پیروزی جوانان در عرصه های مختلف ورزشی 
برای ملت ما شادی آور بوده و نقطه اوج این اتفاق تبدیل قهرمان به 

یک اسطوره است.
کید بر ضرورت رعایت اخالق و  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
معنویت در کنار موفقیت در عرصه های مختلف ورزشی خاطرنشان 
کشورمان از این موضوع به عنوان پهلوانی یاد  کرد: در فرهنگ 
می شود و ورزشکاران باشگاه فوالد مبارکه سپاهان عالوه بر ورزش، 
باید در اخالق و معنویت نیز الگو باشند که قطعا نتیجه آن شادی 
و نشاط برای کارکنان فوالد مبارکه، هواداران باشگاه، مردم شهر 
و استان و در نهایت مردم کشورمان ایران است. برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری برای تیم های پایه ورزشی برای رسیدن به این هدف 

ضروری است.
حمایـــت فـــوالد مبارکـــه از ورزش در راســـتای تحقـــق 

مسئولیت های اجتماعی
وی با بیان اینکه ورزش توأم با اخالق می تواند سبک زندگی جامعه 
را متحول و سالمت جسم و روح را به ارمغان آورد، تصریح کرد: ورزش 
بهترین وسیله برای پر کردن اوقات فراغت جوانان است. حمایت 
شرکت فوالد مبارکه از باشگاه سپاهان برای عمل کردن به این مسئولیت 

اجتماعی است.
طیب نیا عنوان داشت: تیم داری باشگاه و توجه به تیم های کارگری، 
توجه به ۹۳ تیم ورزشی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، حمایت از 
هیئت های ورزشی استان اصفهان و ورزش بانوان، همه برای تحقق این 
مسئولیت اجتماعی است و حمایت هواداران این باشگاه، موفقیت ها را 

پررنگ تر خواهد کرد.

هفته سپاهان، سالروز جهانی شدن سپاهان است
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان نیز در این  محمدرضا سا
همایش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان اصفهان و 
خدمت گزاران فقید این باشگاه و عرض خیرمقدم به هواداران، ورزشکاران 
و خانواده هایشان و مهمانان ویژه این همایش اظهار کرد: روز سپاهان 
سالروز جهانی شدن سپاهان یعنی حضور این تیم در جام باشگاه های 

جهان است.
وی با بیان اینکه درخشش سپاهان از وقتی آغاز شد که این تیم با شرکت 
فوالد مبارکه پیوند خورد و موفقیت باشگاه سپاهان مرهون زحمات 
کارگران و مدیران فوالد مبارکه است، افزود: ما تالش می کنیم در ایران، 
آسیا و جهان پرافتخارتر باشیم و با الگوهای بین المللی، راه موفقیت را 

بیش ازپیش بپیماییم.
بنابر این گزارش، در ادامه این مراسم، گروه سرود بچه های آسمان به 
اجرای برنامه پرداخت؛ این گروه، برگزیده جشنواره نغمه های طالیی بود 
که در این همایش با حضور دکتر محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه از اعضای آن تجلیل شد. ضمن اینکه با حضور مسئوالن 
حاضر در این همایش نیز از ملی پوشان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در 

تیم های مختلف تجلیل به عمل آمد.
در ادامه این همایش، میثاق نامه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در 
حضور مدیران، ورزشکاران، هواداران و دیگر حاضران جلسه قرائت 

شد.
گفتنی است در حاشیه این همایش، ورزشکاران مختلف باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان به اجرای برنامه های ورزشی مهیج پرداختند و در پایان، ورزشکاران 
رشته های مختلف ورزشی این باشگاه در حضور بیش از ۳۵ هزار هوادار آیین 

رژه اقتدار اجرا کردند.

اطالعیه

تقدیر باشگاه سپاهان از رضا عنایتی و محمدحسن رجب زاده سپاهان قهرمان لیگ دواتلون بانوان کشور شد

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، پیش  به 
از آغاز دیدار تیم های فوالد مبارکه سپاهان و هوادار تهران، با 
همت مدیریت فرهنگی باشگاه سپاهان از رضا عنایتی سرمربی و 
که سابقه پوشیدن  محمدحسن رجب زاده مربی تیم هوادار تهران 
کارنامه ورزشی خود دارند تقدیر شد. پیراهن طالیی سپاهان را در 

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، مرحله سوم و 
پایانی لیگ دواتلون بانوان فصل 1400-1۳99  هم زمان با مسابقات 
دواتلون قهرمانی کشور در اصفهان برگزار شد و تیم فوالد مبارکه سپاهان 
با کسب زمان 10: 27: 57 به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات رسید 
و کاپ قهرمانی را از دکتر گودرزی رئیس فدراسیون دریافت کرد.

به اطـالع همـکاران محترم شـرکت فـوالد مبارکه می رسـاند بـا توجه به تأیید سـتاد محتـرم کرونـا و کاهـش آمار مبتالیـان به 
ویروس کرونا، امـور ورزش شـرکت اقدام به بازگشـایی کالس های ورزش سـالمت کارکنان در مجموعه ورزشـی صفاییه از 
تاریـخ 1۴00/08/17 )تا اطالع ثانوی( می نماید. لذا از عالقه مندان دعوت می شـود در صـورت تمایل طبق برنامه ذیل و با 

رعایت موارد ذکرشـده اقـدام به اسـتفاده از ایـن کالس ها فرمایند.
کسـن را دریافـت کـرده باشـند و بـا به همـراه داشـتن کارت  ۱. همـکاران گرامـی جهـت بهره منـدی از سـانس های ورزش سـالمت، بایـد هـر دو دوز وا

پرسـنلی به محـل کالس هـا مراجعـه کنند.
۲. سانس ها به صورت محدود و با یک سوم ظرفیت برگزار می گردد.

۳. رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی الزامی است.
۴. بازگشایی کالس های ورزش سالمت هیچ گونه تعهدی برای استفاده قطعی، با عنایت به وضعیت کرونایی نمی کند و با توجه به تصمیم ستاد 

کرونا، احتمال تعطیلی مجدد وجود دارد.
۵. سرویس دهی ترابری طبق جدول ذیل از محل مجموعه ورزشی صفاییه در ساعت های مقرر به مقصدهای مذکور است: ۱( بهارستان، سپاهان 

شهر، صفه، میدان آزادی؛ ۲( مبارکه، کرکوند، صفائیه؛ ۳( زرین شهر، فوالدشهر، سه راه سیمین، میدان جمهوری.
۶. جهت حضور خانـواده محتـرم کارکنـان در کالس های ورزش سـالمت الزم اسـت ۴8 سـاعت قبـل از حضـور در مجموعه صفاییه، بـا مراجعه به 
وب سایت امور ورزش فوالد مبارکه به نشانی SPORT.MSC.IR در قسمت رزرو رشته های ورزشی، اقدام به رزرو سانس مورد نظر کنند و با همراه 

کسن مراجعه فرمایند. داشـتن کارت ورزش و کارت وا
خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

آغاز تمرینات ورزش سالمت امور ورزش فوالد مبارکه

به مناسبت شصت و هشتمین سالروز تأسیس باشگاه  فوالد مبارکه سپاهان؛

برگزاری همایش اقتدار و شکوه ورزشی خانواده بزرگ باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

گرامیداشت  به مناسبت  مبارکه  فوالد  ورزش  امور 
هفته تربیت بدنی و ورزش، اقدام به برگزاری مسابقه 
سؤال ورزشی برای خانواده بزرگ فوالد مبارکه از تاریخ 
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ نمود. مسابقه سؤالی امور ورزش با حضور بیش از ۵۰۰ 
نفر از کارکنان محترم فوالد مبارکه از طریق وب سایت امور ورزش برگزار 
گردید و در نهایت از بین کسانی که به تمامی سؤاالت جواب صحیح 
داده بودند قرعه کشی شد. اسامی برندگان این مسابقه در فهرست زیر 

ثبت آمده است:
حمزه علی بهرامی کرکوندی به شماره پرسنلی ۴۴۵۹۳

احسان پروانه ترکان به شماره پرسنلی 8۵۷۰۱
محمود موالیی خوراسگانی به شماره پرسنلی ۱۰۷۰۹۰

ناصر طاهری اصل به شماره پرسنلی ۹۰۹۷۳۵
بهروز شرافت به شماره پرسنلی ۹۰۹۷۳۵

سید مهدی میربد به شماره پرسنلی ۹۳۴۲۹۳
کرامت خلیلی نژاد به شماره پرسنلی ۹۷۱۵۹۶

امین نادر پور به شماره پرسنلی ۹۷۵۰۲۹
غالمرضا اسماعیلی کرکوندی به شماره پرسنلی۹۹۴۹۳۴

احمد صداقت به شماره پرسنلی ۹۶۱۹۰۷8

مبارکه  فوالد  شرکت  محترم  همکاران  اطالع  به 
می رساند با توجه به تأیید ستاد محترم کرونا و کاهش 
آمار مبتالیان به ویروس کرونا، امور ورزش فوالد مبارکه 
در نظر دارد جهت عضویت در تیم های کوهنوردی سال ۱۴۰۰ خود، از 
کسن  افراد واجد شرایط ثبت نام به عمل آورد. متقاضیانی که دو دوز وا
کرونا را دریافت و مدارک کارآموزی کوه پیمایی، سنگ نوردی و برف 
را از فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسالمی ایران اخذ کرده اند، 
الزم است جهت انجام تست آمادگی جسمانی در روز پنجشنبه 
۱۴۰۰/۰8/۲۷ رأس ساعت 8 صبح به همراه کلیه تجهیزات کوهنوردی 

و سنگ نوردی خود در مکان 
چمن  )زمین  صفه  کوه 

اسکیت( حضور یابند. 
جهت کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن 

تماس   ۴۰۰۹۹
صـــــــــل  حا

فرمایید.

اطالعیه

نفرات برگزیده مسابقه سؤالی امور ورزش برگزاری تست آمادگی جسمانی تیم های کوهنوردی

ورزشکاران باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
عالوه بر ورزش، باید در اخالق و معنویت نیز 
الگو باشند که قطعا نتیجه آن شادی و نشاط 
برای کارکنان فوالد مبارکه، هواداران باشگاه، 
مردم شهر و استان و در نهایت مردم کشورمان 

ایران است
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اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــیسینما

کـه یکـی از به یادماندنی تریـن  »گالدیاتـور« فیلمـی اسـت 
نقش آفرینی هـای راسـل کـرو بـدون شـک در ایـن فیلـم غم انگیـز و 
و  تصویربـرداری  کارگردانـی،  اسـت.  گرفتـه  شـکل  حماسـی 
داسـتان پردازی در باالترین سـطح خودشـان قرار دارنـد و نتیجه اش 
گر را می لرزاند، اشکش را  فیلمی شده که با هر بار تماشـا قلب تماشـا
کسـیموس« و قلب شـریفش می کند.  جاری می کنـد و او را عاشـق »ما
گالدیاتـور داسـتانی بـا تـم انتقـام و درعین حـال متفـاوت بـا بیشـتر 

داستان های انتقام جویی است که تابه حال دیده اید. 
ریدلی اسـکات بیسـت سـال پیش فیلمی سـاخت که تمام آنچه را از یک 
کشـن انتظار داریـم در داسـتان بی نظیر و شـخصیت های  اثر حماسـی و ا
فوق العـاده اش جـای داده  اسـت. گالدیاتـور فیلمـی بـا حضـور دیدنـی دو 
کیـن فینیکـس در نقش هـای مثبت  بازیگـر کاربلـد یعنـی راسـل کـرو     و    وا
و منفی داسـتان اسـت که در این فیلـم اسـتعداد بازیگری شـان را یـک بار 
برای همیشه به دنیا ثابت کردند و از آن پس به بزرگ ترین هنرپیشه های 
سـینمای هالیـوود تبدیـل شـدند. بـازی زیبـای راسـل کـرو در نقـش 

گالدیاتـوری زخم خـورده جایـزه اسـکار را بـرای او بـه ارمغـان آورد.
داسـتان فیلـم گالدیاتـور افسـانه اسـت و واقعیـت تاریخـی نـدارد. در ایـن 
کسـیموس )بـا بازی راسـل کـرو( بر  داسـتان ارتـش روم بـه رهبری ژنـرال ما
کسـیموس  آخریـن گـروه بربرهـا غلبـه می کنـد و روم را نجـات می دهـد. ما
شـخصیتی شـجاع، خردمند و بااخالق اسـت کـه بیـش از هر فـرد دیگری 
موردعالقـه و توجـه امپراتـور روم، مارکـوس اورلیـوس اسـت و محبوبیـت 
کسـیموس در میـان ایـن همـه  زیـادی هـم در میـان عامـه مـردم دارد. ما
شهرت و موفقیت های جنگی که کسـب کرده اسـت، فقط یک آرزو دارد 
و آن دیدن دوباره همسر و پسـرش است که فرسنگ ها با او فاصله دارند.
داسـتان فیلم از جایـی آغاز می شـود که پسـر جـوان امپراتـور، کمودیوس 
کسـیموس و  کیـن فینیکـس(، به خاطـر حسـادتش بـه ما )بـا بـازی وا
جاه طلبـی اش در بـه دسـت آوردن مقـام امپراتـوری، بـازی ظالمانـه ای را 
کسـیموس آغـاز می کنـد کـه درنتیجـه آن، زندگـی هـردوی آن هـا  علیـه ما
کسـیموس را ویـران می کنـد و او را در مسـیر انتقـام  و به خصـوص ژنـرال ما
کسـیموس و  قـرار می دهـد؛ انتقامی که طـی آن شـرافت و بزرگ منشـی ما
بدجنسی و عصبانیت بچه گانه کمودیوس به تصویر کشیده شده است.

فیلـم گالدیاتـور آن قـدر هیجان انگیـز و دنبال کننـده اسـت کـه بـا وجـود 
مدت زمـان طوالنـی اش )دو سـاعت و پنجـاه دقیقـه( به هیچ وجـه 
خسته کننده نمی شود و در تمام لحظاتش بیننده را مجذوب داستان 
پرفرازونشـیبش می کنـد. موسـیقی متـن ایـن فیلـم نیـز اثـر بی نظیـر 
دیگـری از هانـس زیمـر معـروف اسـت   و از بهتریـن موسـیقی های متـن 
ساخته شـده در تاریـخ سـینما محسـوب می شـود. ایـن موسـیقی بـه 
هرچه حماسـی تر شـدن داسـتان آن کمک کرده و مـا را درسـت در بطن 

روایـت فیلـم قـرار می دهـد.
گالدیاتـور فیلمی بـا روایـت کالسـیک اسـت کـه می تـوان آن را بارها تماشـا 
کـرد و هربـار چیـز جدیـدی از آن یـاد گرفـت؛ تماشـای شـخصیت شـریف 
کسـیموس و تالش او بـرای زنده ماندن در کنار نقشـه های سـتمگرانه  ما
کمودیـوس بـرای از میـان برداشـتن او به تنهایـی بـرای مانـدگار شـدن 
ایـن فیلـم کافی انـد؛ بی دلیـل نیسـت کـه ایـن فیلـم بعـد از گذشـت دو 
دهه همچنـان یکـی از بهترین آثار سـینمایی اسـت کـه هر فـردی بایـد در 

زندگـی اش آن را تماشـا کنـد.
این فیلم برنده پنج جایزه اسـکار شـد. این فیلم به نظر بیشـتر منتقدان 
و مـردم بهتریـن فیلـم ریدلـی اسـکات محسـوب می شـود کـه با اسـتقبال 
خوبـی از سـوی آنـان مواجه شـد. گالدیاتـور تنها فیلم اسـکات محسـوب 
می شـود که اسـکار بهترین فیلم را پس از سـال ها گرفت و او را نامزد اسکار 
بهتریـن کارگردانی کـرد. این فیلم همچنیـن در سـایت IMDB یکـی از ۵۰ 
فیلم برتر تاریخ سینماسـت و باالتریـن مقـام و امتیـاز را در بین فیلم های 

ریدلـی اسـکات در این سـایت داراسـت.
          منبع:رسانه نیوز
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کارگردان:      ریدلی اسکات  ا
معرفی کتاب

 نویسنده: 
پیتر سنگه
ناشر :
آریانا قلم

»رقــص  کتــاب  گفــت  می تــوان  به جرئــت 
کتــاب برتــر درزمینــه مدیریــت  تغییــر« یکــی از ده 
تحــول و تغییــر ســازمانی اســت. ایــن کتــاب را پیتــر 
ســنگه، متخصــص علــوم سیســتم ها، نوشــته و 
درواقــع ادامــه ای بر کتاب پیشــین وی، »پنجمین 
فرمــان« اســت. وی در ایــن کتــاب از یــک طرف به 
ســازمان ها  در  شــاغل  افــراد  و  اداره کننــدگان 
می آمــوزد چگونــه می تواننــد در ســازمان تغییــر و 
تحــول ایجــاد کننــد و از طــرف دیگــر بــه خواننــدگان 
تفکــری سیســتمی ارائــه می دهــد تــا بــا اســتفاده از 
کارایــی خــود در سیســتم  آن بتواننــد بــه بهبــود 
کننــد.  کمــک  کارنــد  کــه در آن مشــغول  شــرکتی 
کتــاب  ایــن  خوانــدن  گفــت  می تــوان  ازایــن رو، 
کارمنــدان و  نه تنهــا بــرای مدیــران، بلکــه بــرای 
کوچــک  کســب وکارهای  اداره کننــدگان  حتــی 

مفید است.
از  و  بود  پیروزمندان  جمع  در  می توان  چگونه 
که پیتر سنگه  کرد؟ این سؤالی است  شکست فرار 
در کتاب رقص تغییر قصد دارد به آن پاسخ دهد. در 
کتاب، وی راه ورسم صحیح تغییر در سازمان  این 
را می آموزد تا این سازمان ها بتوانند خود را با تغییر 
شرایط وفق دهند و در مسیر بهره برداری از تغییرات 

جهانی گام بردارند.
زنده، در مراحل  مانند هر سیستم  نیز  سازمان ها 
با عوامل محدودکننده رشد  تغییر خودف  رشد و 
و عوامل تسریع کننده آن مواجه اند. ایجاد توانایی 
تغییرات  ایجاد  برای  شرط  اصلی ترین  یادگیری 
توانایی  وقتی  تا  است.  سازمان  بهره وری  بر  مؤثر 
یادگیری به بخشی از استراتژی تغییر مبدل نشده، 
اقدامات  است.  شکست  به  محکوم  تالشی  هر 
از  رشد،  عوامل  به  توجه  کنار  در  باید  یادگیری 
نشود.  غافل  هم  رشد  محدودکننده  فرایندهای 

بازی و انعطاف پذیری میان این دو دسته عوامل و 
فرایندهاست که رقص تغییر را می سازد.

رهبران امروزه در سطوح مختلف دیده می شوند. 
برخی رهبران عملیاتی هستند؛ یعنی مسئول کسب 
تغییرات  ایجاد  برای  کافی  اختیارات  و  نتیجه اند 
کارها در سطح محلی سازمان یابند. برخی  دارند تا 
رهبران شبکه یا رابطان داخلی و سازندگان اجتماع 
در  را  عملیاتی  رهبران  محدودیت  یعنی  هستند؛ 
برقراری ارتباط با خارج از واحدشان جبران می کنند 
وسیعی  شبکه های  سازمان،  طول  در  حرکت  با  و 
اجرایی  رهبران  برخی دیگر  را پشتیبانی می کنند. 
نهایی عملکرد سازمان  هستند؛ یعنی مسئولیت 
کار مستقیما  برعهده آنان است؛ اما بر فرایند انجام 
نفوذ ندارند. وظایف این رهبران درقبال ایجاد تغییر 
پایدار و مشکالت پیش روی آنان موضوع این کتاب 

است. 
می کند  اشاره  تغییر  فرایندهای  به  ابتدا  در  کتاب 
در  بنیادین  تغییرات  برای  می دهد  توضیح  و 
کتاب ده مشکل  کرد. در این  کار باید  سازمان چه 
مشکالت  این  و  شده  مرور  آن ها  راه حل های  و 
پویا و غیرخطی و به هم پیوسته اند. پویا هستند، 
به طور  که  برمی خیزند  تعادلی  فرایندهای  از  زیرا 
می زنند.  پس  را  تغییر  انجام  تالش های  طبیعی 
نمی توان  تجربه  یک  کمک  با  زیرا  غیرخطی اند، 
تجارب دیگر را استنباط کرد. به هم پیوسته اند، زیرا 
پرداختن به یک مشکل، دیگر مشکالت را آسان تر 
یا مشکل تر می کند. مدیران باید باتوجه به ماهیت 

این مشکالت برای حل آن ها تالش کنند.
معرفی کتاب و ترجمه های آن

در سال ۱۹۹۹، عده ای از استادان شاخص پویایی 
سیستمی در جهان همچون پیتر سنگه، شارلوت 
را  حاضر  کتاب  اسمیت  برایان  کالینر،  آرت  رابرتز، 
کردند.  نوشتند و در سال ۲۰۱۱، آن را به روزرسانی 
ترجمه  با  را  کتاب  این  قلم  آریانا  نشر  ایران،  در 
کبری و مسعود سلطانی و نظارت علینقی  حسین ا
مشایخی، استاد پویایی سیستم دانشگاه صنعتی 

شریف، چاپ کرده است.
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آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی
آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی در سال 1۲76 هجری 

شمسی در نجف به دنیا آمد و شهاب الدین نام گرفت. 
او پس از یادگیری خواندن و نوشتن، در نوجوانی به کسوت 
گیری علوم اسالمی پرداخت. ادبیات  روحانیت درآمد و به فرا
عرب، فقه، اصول، حدیث، درایه، رجال و تراجم را نزد استادان 
گرفت و سپس در درس خارج  برجسته حوزه علمیه نجف فرا
فقه و اصول آیت اهلل آقا ضیاء عراقی، آیت اهلل شیخ احمد 
کاشف الغطاء و شماری از مراجع تقلید و مدرسان برجسته 
حوزه علمیه نجف شرکت کرد. تالش شبانه روزی وی سرانجام 
در ۲۷ سالگی به ثمر نشست و به درجه اجتهاد نائل شد. 
کوشش خستگی ناپذیر او برای تحصیل دانش ستودنی است. 
 آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی در نجف، کربال، کاظمین، 
سامرا، تهران و قم نزد بیش از صد استاد زانوی ادب به زمین 
زد و از دانش و تقوای آنان استفاده کرد. وی از ابتدای تحصیل 
به پشتکار عالی، همت بلند، تقوا، نبوغ و دیگر فضایل اخالقی 

شهره بود. 

آیت اهلل مرعشی در سال ۱۳۴۲ ق، برای زیارت مرقد مطهر 
امام رضا )علیه السالم( به ایران آمد. سال بعد، برای زیارت 
مرقد حضرت معصومه )علیها السالم( به قم رفت و به دستور 
آیت اهلل العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی در این شهر 
ماندگار شد.وی در طول سالیان دراز، خدمت های شایانی به 
جهان اسالم کرد. کتابخانۀ آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی نیز 
از بزرگ ترین کتابخانه های جهان اسالم است. این کتابخانه 

بسیاری از کتب خطی اسالمی جهان را داراست. 
آیت اهلل مرعشی در دوران جوانی که در حوزه علمیه نجف 
مشغول تحصیل بود به گردآوری کتب خطی پرداخت. وی 
که شاهد به غارت رفتن منابع اسالمی و نسخ خطی بود، تاب 
نیاورد و با شهریه ناچیز طلبگی به خرید کتب خطی پرداخت تا 

این میراث فرهنگی را از دستبرد بیگانگان حفظ کند.
این عالم ربانی در تاریخ ۷ شهریورماه ۱۳۶۹ در ۹۳سالگی 

بدرود حیات گفت.
          منبع:رسانه نیوز

مشاهیر 

پرسش: خانه ای از پدربزرگ به پدرم رسید. پس از مدتی بازسازی و دوطبقه در آن ساخته شد. در   
زمان حیات پدر با افزایش بنا توسط فرزندان ایشان به چهار واحد تبدیل شد. با توجه به اینکه خمس زمین، 
حسب اعالم پدر، پرداخت شده و ارث محسوب می شود، آیا به هر یک از این واحدها درصورتی که مالکین 

فعلی آن ها دارای آپارتمان دیگری باشند خمس تعلق می گیرد؟ 
گر واحدهای ساخته شده را برای استفاده مسکونی خود ساخته باشند و در آن  پاسخ آیت اهلل خامنه ای:  ا
گر با پولی که متعلق خمس بوده ساخته  گر مثال برای اجاره دادن ساخته اند، ا کن شوند خمس ندارد؛ اما ا سا
گر برای فروختن و تجارت با فروش  شده، الزم است خمس مبلغی که در ساخت به کار رفته است داده شود و ا

آن ساخته شده، الزم است سر سال خمسی، خمس ارزش واحدها داده شود.
پاسخ آیت اهلل سیستانی:بله درصورتی که مازاد بر نیازشان باشد و یا به قصد تجارت آن را ساخته باشند 

خمس دارد.
پاسخ آیت اهلل مکارم شیرازی: آری، به افزایش قیمت خمس تعلق می گیرد.

خمس ارث

احکام

عمر سریع می گذرد و ما باید برای عمرمان ارزش و قدر بسیاری قائل بشویم. در روایت آمده در 
روز قیامت، وقتی پرونده عمر انسان را باز می کنند، ساعتی هست که فرد در آن ساعت، خدا را اطاعت 
کرده و کار خیری انجام داده است. وقتی آن را بررسی می کنند، آن قدر به این بنده خوشی و راحتی و 

لذت دست می دهد که قابل مقایسه با هیچ سروری در این عالم نیست.
امیر مؤمنان علی )علیه السالم( می فرمایند: من یک ساعت عمر دنیا را به همه آخرت نمی دهم. این کامال 
درست است؛ یعنی مطابق با اصول مسلم ماست. چون این دنیا جای عمل و سرمایه گذاری است، ولی در 
آخرت هیچ چیز را نمی توان عوض کرد.ما نمی دانیم این نفس ها و این دقیقه ها و این ثانیه ها چقدر قیمت 
دارد. امروز روز عمل است؛ روز کاشتن است و فردای قیامت روز درو و برداشت و حساب و جزاست. کاری 
که اآلن می شود کرد، دیگر روز قیامت و فردا نمی شود کرد. در آن عالم، دیگر عبادت معنا ندارد. مگر در دنیا 
کاری کرده باشی، که صدقات جاریه باشد؛ یعنی کاری بکنی که باقیات الصالحات باشد و بعد از مرگت هم 
خیرت به مردم برسد و خداوند ثوابش را شامل حالت بکند.قرآن می فرماید: برخی از افراد بعد از این که جان 
از بدنشان جدا می شود عرضه می دارند که خدایا من را برگردان؛ شاید بتوانم کاری بکنم؛ توبه کنم؛ استغفار 

کنم. یعنی آن وقت است که واقعا می فهمند دارند با دست خالی از دنیا می روند.
امیر مؤمنان علی )علیه السالم( می فرماید: یاد مرگ وسیله سازندگی عجیبی است. درباره یکی از بزرگان 
نقل می کنند موقعی حالش دگرگون شده بود و بسیار به امور معنوی و آخرتی می پرداخت. به او گفتند: 
چرا این قدر منقلب شدی؟ گفت: تازگی ها برایم کمی باور ایجاد شده که انگار بهشت و جهنم حق است. 

انگار قیامت حق است.
گر آخرت نباشد خلقت عالم و ما بیهوده می شود. یک عده ای  خدای متعال ما را برای بقا آفریده، نه برای فنا. ا
بی حساب و کتاب ظلم بکنند، یک عده ای هم بی حساب و کتاب مظلوم بشوند، بعد هم بمیرند. معلوم 

است این خالف منطق و عقل و وجدان است.
مالی خوب است که انسان به وسیله آن مال گره باز کند. حضرت امیرمومنان )علیه السالم( یک درهم در 
دست مبارکشان گرفتند و بعد فرمودند: تا زمانی که این پول در دست من است، هیچ فایده ای ندارد. ولی 
گر از دست من بیرون برود و گرهی را باز کند، آن موقع ارزش دارد. در یک کالم مال برای انفاق کردن است،  ا
نه برای جمع کردن.                                          منبع: رسانه نیوز

ارزش عمر و آمادگی 
برای سفرآخرت

معنویت

بر اساس سخنرانی حجت االسالم فرحزاد 

 دبیر تحریریه    :    فاطمه براتی


