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 با تکیه بر توانمندی های متخصصان داخلی
  فوالد مبارکه محقق شد؛

عبور از استاندارد جهانی عمر کاری 
 قالب های ریخته گری مداوم

 در ماشین 2 و 5 

یادداشت مدیر مسئول

صنعت فوالد در رأس هرم یا نقطه هم رسان زنجیره ای قرار دارد که آلیاژ فوالد،   
ترکیب اصلی آن و هزاران محصول جانبی تولیدشده در انواع کارخانه ها، کارگاه ها 
یا صنایع کوچک و بزرگ، در طبقات پایین آن قرار دارند؛ محصوالتی که بخشی 
تکمیلی و البته علت تامه شکل گیری زنجیره تولید فوالد در ساحت زندگی بشری 

به خصوص پس از انقالب صنعتی را تشکیل می دهند.
بااین همه ممکن است در برخی نظرات یا اظهاراتی که گاه کمتر کارشناسی شده به نظر 
می رسند، عنوان شود که حتما الزم نیست فوالد خام، شمش، اسلب یا ورق فوالدی، 
جایی در زنجیره تولید داخلی داشته باشند و می شود آن را و هر محصولی را وارد کرد. این 
گرچه در ظاهر دردسر کمتری دارد، اما نباید جزئیات را  از یاد برد.جزئیات چنین  گزینه ا
گزاره ای، بدون در نظر گرفتن رشد اقتصادی، ظرفیت ایجاد ثروت و پس ازآن تشکیل 
سرمایه، تنها به راه حلی می اندیشد که در آن محصول نهایی برای مصرف کننده فراهم 

شود؛ آن هم مصرف کننده ای در انتهای زنجیره ای ناقص از تولید کاال و خدمات.
برای درک بهتر ضرورت وجود صنعت مادر فوالد در هر کشور و ازجمله کشوری با 
وسعت، جمعیت و ظرفیت ایران، بد نیست از دیدگاه سلبی به گزینه بود یا نبود این 
صنعت نگاه کرد. برای مثال، تصور کنید فوالد مبارکه اصفهان یا مجموعه ای به 
قدرت آن در کشور وجود ندارد. این شرکت که حداقل در سال 10 میلیون تن فوالد خام 
تولید می کند، این ظرفیت را دارد که از مقام چهل و ششمین فوالدساز بزرگ جهان به 
رتبه های باالتری صعود کند و نیازهای داخلی و بخشی از تقاضای خارجی را نیز پاسخ 
گر چنین صنعتی در کشور وجود نداشته باشد یا اینکه توان تولیدی، کیفیت  بدهد، اما ا
یا قیمت آن قابل رقابت با همتایانش نباشد، دو حالت وجود خواهد داشت: اول اینکه 
صنعت کشور تبدیل به زمین بازی شمار زیادی از کمپانی های فوالدی ریزودرشت 
می شود و درنهایت در زنجیر انحصار یکی از غول های فوالدسازی جهان برای تأمین 
نیازهای صنایع پایین دستی اش گرفتار می گردد یا اینکه اصوال فرصت و مجالی برای 

شکل گیری صنایع پایین دستی به دست نمی آید.
در این شرایط خبری از کشتی سازی، خودروسازی، ساخت لوازم خانگی، تجهیزات 

صنعتی موردنیاز صنایع نفتی، خطوط انتقال نفت، توربین های گازی و صدها 
محصول دیگر نخواهد بود. کشور به صادرکننده قراضه تبدیل  شده و احتمال 
شکل گیری مجموعه های ثروت سازی که با اهرم کردن ثروت های مادی و معنوی، 

روند تشکیل سرمایه در کشور را سرعت بدهند، کمتر و کمتر می شود.
بدون صنایع پایین دستی و تولید محصول و خدمات برای مصرف کننده داخلی، 
جایی برای مالیات بر مصرف هم باقی نمی ماند. نباید ازنظر دور داشت که بخش 
اعظم مالیات دریافتی دولت ها وقتی معنی دارد و می تواند در رشد اقتصادی کشور 
مؤثر باشد که از مصرف کننده اخذ شود، وگرنه مالیاتی که در قالب تعرفه های وارداتی یا 
سود شرکت ها دریافت می شود، در بیشتر موارد به افزایش تورم و در ادامه کاهش قدرت 

شرکت ها و رکود می انجامد.
پس تا اینجای کار می توان ضروری بودن وجود صنعت فوالد در مقام یک صنعت مادر 
را از دیدگاه سلبی اثبات کرد، اما در وجه ایجابی آن و به خصوص با توجه به تجربه ای 
که حضور فوالد مبارکه در صنعت کشور نشان داده، می شود دریافت که یک مجتمع 
عظیم صنعتی که توانایی و ظرفیت تولید بخش بزرگی از نیاز صنایع پایین دستی 
کشور را دارد، چگونه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مثبتی بر رشد اقتصادی و افزایش 
نرخ تشکیل سرمایه ناخالص داشته باشد. از سوی دیگر ارزش افزوده ای که صنایع 
پایین دستی کشور با استفاده از محصوالت فوالدی فوالد مبارکه یا دیگر کارخانه های 
مشابه ایجاد می کنند، نقش مهمی درگذر از دوره صنعتی  به عصر پساصنعتی بازی 

می کند؛ عصری که در آن، رقابت در سر کاهش هزینه ها و رشد فناوری تولید است.
گرچه در ظاهر فقط تولیدکننده  ورق و  در این مسیر بی گمان باید گفت فوالد مبارکه ا
تختال است، اما همراه با تالشی مضاعف برای رشد تولید محصوالت با ارزش افزوده 
باالتر از خود غیرت نشان داده و ضمن افزایش فناوری های تولیدی در کشور و 
بومی سازی آن ها، به صورتی پیوسته راه را برای توسعه پساصنعتی کشور با تقویت 
صنایع پایین دستی، شرکت های دانش بنیان و فناور و همچنین افزایش ضرب آهنگ 

رشد اقتصادی ایران در منطقه و جهان هموارتر کرده است.

خ 1400/06/14 مبنی بر  در راستای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مور  
افزایش سرمایه و رعایت ماده 169 اصالحی قانون تجارت و بر اساس اختیارات 
تفویض شده به هیئت مدیره، مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ 90 میلیارد ریال تا مبلغ 
250 میلیارد ریال به صورت 112 میلیارد ریال از محل سود انباشته و 48 میلیارد ریال از 
محل مطالبات حال شده افزایش یابد )خالص افزایش سرمایه 160 میلیارد ریال(. لذا 
سهام دارانی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود و حضور در افزایش سرمایه را دارند 
گهی جهت خرید سهام ناشی از افزایش  می توانند ظرف مدت 60 روز از تاریخ نشر آ
سرمایه از محل مطالبات حال شده و به ازای هر سهم تعداد 2/77 سهم و به ارزش 
اسمی هر سهم 1،000 ریال با مراجعه به واحد امور سهام شرکت واقع در اصفهان، خیابان 

چهارباغ باال، کوچه باغ ارم )شماره 14(، ساختمان ارم، طبقه سوم، واحد 35 اقدام 
نمایند. گفتنی است در خصوص سهام آن دسته از سهام دارانی که عدم تمایل خود را 
برای استفاده از حق تقدم اعالم نمایند طبق اختیارات تفویض شده در مجمع فوق، 
حق تقدم های استفاده نشده و نیز پاره سهم های ایجادشده در اختیار هیئت مدیره 
قرار گرفته که نسبت به فروش آن و انتقال به حساب مطالبات اقدام می نماید و 
درخصوص آن دسته از سهام دارانی که اعالم انصراف نکرده باشند اقدام به افزایش 
سهام ایشان خواهد گردید. بدیهی است مهلت استفاده از حق تقدم فقط تا پایان 

گهی خواهد بود. مهلت مذکور در آ
هیئت مدیره شرکت تولیدی خدماتی توکا سبز )سهامی خاص(

صنایع پایین دستی با صنعت فوالد جان می گیرند

گهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 اصالحی قانون تجارت شرکت تولیدی  آ
خدماتی توکا سبز )سهامی خاص( به شماره ثبت 18086 و شناسه ملی 10260054313
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نشریه داخلی  شرکت فوالد مبـارکه               

انتصاب

گهی آ

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، آقای مصطفی عطایی پور به سمت معاون خرید 
منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:
به موجب این حکم، به سمت معاون خرید 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 مصطفی عطایی پور دارای مدرک کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید است که پیش از این در 

سمت مدیر مجتمع فوالد سبا مشغول به فعالیت بوده است.
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گسترش تعامل تجاری با کشورهای منطقه از اولویت های اصلی دولت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: گسترش تعامالت تجاری با کشورهای منطقه از سیاست های اصلی دولت است .

در کشور نیاز به ۲ میلیون کارآفرین داریم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به ۲ میلیون کارآفرین در کشور نیاز داریم تا مشکل بیکاری را حل کنند.

تحقق اقتصاد مقاومتی با افزایش توانایی های 
بازارهای  نفوذ در  و  تولید داخلی  فناوری،  و  علمی 

خارجی میسر است
در آیه شریفه »َو اَِعدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقوه« به احتمال 
زیاد منظور از »ُقوه« فقط قوه نظامی نیست؛ البته قوه 
نظامی هم هست، اما فقط قوه نظامی نیست. اَِعدوا لَُهم َما 
اسَتَطعُتم ِمن ُقوة؛ یعنی هرچه می توانید، درون خودتان را 
قوی کنید. معنای این استحکاِم ساخِت داخلی کشور که 
بنده مکرر می گویم، این است. ازلحاظ علمی خودتان را 
قوی کنید، ازلحاظ فناوری خودتان را قوی کنید، ازلحاظ 
تولید داخلی قوی کنید، ازلحاظ نفوذ در بازارهای خارجی 
قوی کنید، ازلحاظ کشف ظرفیت های فراوانی که در این 
کنید و  کشور هست و هنوز استفاده نشده است، قوی 
این ظرفیت ها را به کار بگیرید. ما که در سیاست ها اعالم 
کردیم که کشور باید به رشد 8 درصد برسد، بعضی گفتند 
گر  نمی شود! بعد متخصصین و کارشناس ها آمدند گفتند ا
کنیم، رشد بیش از 8 درصد هم  ما ظرفیت ها را مالحظه 
ممکن است در کشور اتفاق بیفتد! نه رشِد به معنای اینکه 
ما نفت بیشتر بفروشیم -البته این مفید است، لکن این آن 
چیزی نیست که مورد نظر ما است- یعنی رشد تولید داخلی 
کشور، استحکام اقتصادی داخل کشور؛ یعنی همان اقتصاد 
کید کرده ایم و تکرار کرده ایم. آن وقت  مقاومتی که ما بارها تأ
کمبودها انگشت می گذارند،  یک عده ای می آیند روی 
مبالغه می کنند، اغراق می کنند، پیشرفت ها را نمی گویند، 
کسانی  راه حل ها را هم نمی گویند. اتفاقا این ها همان 
هستند که خودشان به دشمن ِگرا دادند که ایران را تحریم 
کنند؛ گرای تحریم را این ها دادند. خود همین ها بیش از 
ج بیشتر، روی نقاط ضعف  همه، در داخل کمتر، در خار

تکیه می کنند.
۱۳۹۵/۱۱/27
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی

که از  کنیم  کنیم، اصالح  ما خودمان را بایستی درست 
ضعف های ما دشمن استفاده نکند. امروز چشم دوخته اند 
دشمنان ما به نیازها و کمبودها و اختالل های اقتصادی 
داخل کشور. اینکه ما مرتب راجع به مسئله اقتصاد، اقتصاد 
مقاومتی و مانند این ها در این چند سال مرتب اول سال، 
وسط سال، آخر سال می گوییم، تکرار می کنیم، به خاطر 
این است که دشمن به این نقطه خاص توجه کرده است. 
]می خواهند[ اقتصاد کشور را خراب کنند، وضع مردم بد 
باشد، جیب مردم خالی بشود، امکانات مردم کم بشود، 
کم بشود  پول مردم بی ارزش بشود، قدرت خریدشان 
تا ناراضی بشوند؛ هدف، این است. مردم را از اسالم و از 
نظام اسالمی ناراضی کنند؛ این، هدف دشمن است. لذا 
روی اقتصاد تکیه می کنند، برای اینکه وضع مردم خراب 
بشود تا به خاطر خرابی وضع، از اسالم و از نظام اسالمی 
که در مقابل  کیست  منصرف بشوند. خب این وظیفه 
این وضعیت ایستادگی کند؟ وظیفه همه؛ وظیفه دولت 
گون  هست، وظیفه مجلس هست، وظیفه مسئولین گونا
هست، وظیفه آحاد مردم هم هست. همه وظیفه داریم، 

باید انجام بدهیم.
۱۳۹۵/۰۶/۳۰
بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید غدیر

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

اقتصاد مقاومتی

 در بیانات مقام معظم رهبری
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مدیر واحد احیا مستقیم ۲ فوالد مبارکه خبرداد؛

بهینه سازی سیستم خنک کننده گاز احیایی مگا مدول واحد احیا مستقیم 2

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: نباید منابع مالی شرکت صرفا به نقدینگی و 
سودآوری محدود شوند، بلکه سبد سهام داری و سرمایه گذاری نیز باید به منابع مالی 
اضافه شوند و در این صورت است که ظرف چند ماه می توان به یک استراتژی بلندمدت 

کارآمد رسید. 
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، در جلسه کمیته عالی تحول این 
کید بر ضرورت  شرکت که با موضوع »تدوین جهت گیری های استراتژیک آینده فوالد مبارکه« برگزار شد، با تأ
تسریع در اجرای پروژه های جاری فوالد مبارکه اظهار کرد: پروژه های مرتبط با پایداری، تولید، افزایش 

بهره وری، کاهش ضایعات، افزایش تاب آوری و توازن در زنجیره تولید در اولویت شرکت قرار دارند.
لزوم تدوین برنامه های بلندمدت برای فوالد مبارکه

کید بر ضرورت ترسیم افق چشم انداز 1410 و 1450 در فوالد مبارکه افزود: از امروز باید برای تدوین  وی با تأ
برنامه های بلندمدت برای افق ده ساله و پنجاه ساله اقدام کنیم و در پروژه های فوالد مبارکه سهمی برای 
که فوالد مبارکه باید  تبدیل شدن به یک شرکت موفق همچون شرکت های نامدار جهانی داشته باشیم؛ چرا

در تراز شرکت های موفق و مشهور جهان همچون پوسکو، ال. جی و تویوتا قرار داشته باشد. 
گر قرار است تنها به حفظ سهم کّمی فوالد در کشور بیندیشیم،  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه ا
به طور قطع این جایگاه و سهم را نیز از دست خواهیم داد، خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه برای افزایش و حفظ 
که در حال  سهم کمّی خود از تولید فوالد، تنها نباید به فکر احداث و ایجاد واحد جدید برای تولید باشد؛ چرا
حاضر این شرکت در مجموعه های مختلف صنعتی و معدنی همچون »گل گهر« به عنوان یکی از تولیدکنندگان 

فوالد، سهام دار عمده است؛ بنابراین بهتر است به ترکیب سهام داران گروه فوالد مبارکه اندیشیده شود.
جنبه استراتژیک مبحث حمل ونقل از جنبه سودآوری آن برای فوالد مبارکه بیشتر است

وی ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه می تواند با خرید بخشی از سهام یک شرکت جدید، مسائل و برنامه های 
تعریف شده خو د را پیش ببرد. ما باید تمرکز بیشتری بر سهام های موجود در بورس داشته باشیم، زیرا 
می توانیم سهام یک شرکت را خریداری و چند میلیون تن فوالد را به تملک درآوریم. برخی شرکت های کوچک 
و تولیدکننده فوالد در بورس وجود دارند که می توان آن ها را به عنوان یک بخش جدید برای فوالد مبارکه 

خریداری و به تولید این مجموعه اضافه کرد. در خصوص نیروگاه و تولید انرژی نیز همین مصداق وجود دارد. 
طیب نیا با اشاره به مسائل اقتصادی، محدودیت های منابع انرژی و همچنین حمل ونقل در فوالد مبارکه 
اذعان داشت: جنبه استراتژیک مبحث حمل ونقل از جنبه سودآوری آن برای فوالد مبارکه بیشتر است؛ 

حمل ونقل یک حوزه چالشی است و ممکن است که بخواهیم به صورت مستقیم وارد آن شویم.
ضرورت توجه به سبد سهام داری و سرمایه گذاری برای فوالد مبارکه

وی تصریح کرد: زمانی که افق بلندمدت برای سال 1450 را ترسیم کرده و به نقش آفرینی در عرصه بین المللی 
و استراتژی های خود توجه می کنیم، شاید نیاز به مشارکت دیگر بخش ها برای حوزه های استراتژیک و 
سودآور وجود داشته باشد؛ برای مثال در حال حاضر، شرکت معدنی و صنعتی »چادرملو« در بحث معدن 
حاضر به همکاری با فوالد مبارکه است، اما باید محدودیت ها، ظرفیت ها و منابع مالی نیز در این راستا در 

نظر گرفته شوند. 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ابراز داشت: نباید منابع مالی شرکت صرفا به نقدینگی و سودآوری محدود 
شوند، بلکه سبد سهام داری و سرمایه گذاری نیز باید به منابع مالی اضافه شود و در این صورت است که ظرف 

چند ماه می توان به یک استراتژی بلندمدت کارآمد رسید. 
کید کرد: باید افق فکری موجود در شرکت فوالد مبارکه را از زنجیره فوالد و حفظ سهم فوالد در کشور  وی تأ
که این شرکت قادر به انجام فعالیت هایی است که بسیاری از شرکت های داخلی توان انجام آن  دور کرد؛ چرا
را ندارند. پس باید به فکر این باشیم که فوالد مبارکه در افق بعدی، در پله های باالتری از زنجیره فوالد قرار 

 گیرد و مصداق آن حوزه های معدنی است که مکمل زنجیره فوالد هم به شمار می آیند.
سیدمهدی نقوی معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: نخستین 
جلسه کمیته عالی تحول در دوره مدیریت جدید شرکت فوالد مبارکه روز شنبه 15 آبان ماه 1400 با موضوع 
تدوین جهت گیری های استراتژیک آینده فوالد مبارکه برگزار گردید و گزارشی از وضعیت زنجیره تولید فوالد، 
از سنگ آهن تا محصوالت نهایی در کشور ارائه شد. همچنین متناسب با این گزارش، در مورد وضعیت و 
جایگاه فوالد مبارکه در میان سایر بازیگران اصلی این زنجیره تبادل نظر صورت گرفت و مفاد کلی طرح جامع 

توسعه فوالد مبارکه در افق1410، مطرح و برنامه های آتی این شرکت نیز بررسی شد.

یوسف مهاجری مدیر واحد احیا مستقیم 2 فوالد مبارکه با اعالم این خبر، افزود: اجرای 
موفقیت آمیز تغییر طرح و اصالح مسیرهای تخلیه آب سیستم خنک کننده گاز احیایی، که 
خ تولید مگامدول  یکی از محدودیت ها در افزایش ظرفیت به شمار می رفت، باعث شد نر

A افزایش یابد.
وی افزود این طرح کامال ابتکاری بوده و برای نخستین بار در واحدهای احیا مستقیم با تکنولوژی میدرکس 

اجراشده و نتایج مطلوبی به دست آمده است.
جواد عسگری سرپرست تولید واحد احیا مستقیم 2 و طراح این پروژه نیز در این خصوص یادآور شد: یکی از 
مشکالت عمده در مدول های احیا مستقیم، میدرکس از دست رفتن فشار سیستم و تخلیه آب و گاز از خروجی 
خنک کننده گاز احیائی هم زمان با افزایش فلوی گاز احیائی و فشار سیستم است که تبدیل به گلوگاه افزایش 
تولید آهن اسفنجی شده بود و این مشکل هم زمان با افت کیفیت آب صنعتی ورودی واحد تشدید می شد.

وی اضافه کرد: با تغییر طراحی انجام شده بر روی این تجهیز و پیاده سازی آن در مگامدول A واحد احیا 
مستقیم 2 این مشکل به طور کامل رفع شد. به طوری که با ثابت بودن پارامترهای مربوط به گندله ورودی و ...، 
مقدار تولید آهن اسفنجی، بعد از انجام این تغییر، با حفظ کیفیت محصول، از 175 تن بر ساعت به 190 تن در 
ساعت افزایش یافت. با برنامه ریزی انجام شده، در توقف ماهیانه مگامدول B نیز این اصالح انجام خواهد شد.

سید محمدمهدی ثابت قدم سرپرست تعمیرات نیز افزود: به منظور اجرای پروژه و دست یابی هرچه سریع تر 
به هدف آن، تیم تعمیرات واحد احیا مستقیم 2 اقدام به برنامه ریزی های الزم جهت تأمین قطعات و 
اجرای طرح نموده، و طی هماهنگی های به عمل آمده با تیم بهینه سازی مجموعه تعمیرات مرکزی، برنامه 
زمان بندی مدون در بازه توقف کوتاه مدت هشت ساعته ارائه شد که در این فرایند، تیم اجرایی شرکت برق آرا 

موفق به آماده سازی و انجام پروژه در زمان مقرر گردید.
مدیر واحد احیا مستقیم 2، در پایان از تالش کلیه کسانی که در این اجرای این پروژه و دستاورد مهم نقش 

داشتند تشکر و قدردانی کرد.

باید افق فکری موجود در شرکت فوالد 
مبارکه را از زنجیره فوالد و حفظ سهم فوالد 
که این شرکت قادر  در کشور دور کرد؛ چرا
به انجام فعالیت هایی است که بسیاری از 
شرکت های داخلی توان انجام آن را ندارند. 
پس باید به فکر این باشیم که فوالد مبارکه 
در افق بعدی، در پله های باالتری از زنجیره 
فوالد قرار  گیرد و مصداق آن حوزه های 
معدنی است که مکمل زنجیره فوالد هم 

به شمار می آیند

 با تغییر طراحی انجام شده بر روی این تجهیز 
و پیاده سازی آن در مگامدول A واحد احیا 
مستقیم ۲ این مشکل به طور کامل رفع شد. 
به طوری که با ثابت بودن پارامترهای مربوط 
به گندله ورودی و ...، مقدار تولید آهن 
اسفنجی، بعد از انجام این تغییر، با حفظ 
کیفیت محصول، از 175 تن بر ساعت به 

190 تن در ساعت افزایش یافت.

برگزاری جلسه تفاهم با مرکز ملی پاسخ گویی به سؤاالت دینی 
در راستای ارائه خدمات به کارکنان فوالد مبارکه

عکس نوشت

دیدار رؤسای  دانشگاه های  آزاد اسالمی واحد خوراسگان و مبارکه
کارگاه آموزشی ائمه جماعات شرکت فوالد مبارکه در شهر مقدس قم با مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه
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مصرف کنندگان اختالف نرخ های مصوب ستاد تنظیم و بازار آزاد را اعالم کنند
رئیس سازمان صمت استان اصفهان گفت: تمام نرخ کاالهای اساسی باید طبق برآورد ستاد تنظیم بازار به مردم اعالم شود.

توسعه معدنکاری سبز روی میز معدنکاران ایرانی
»معدنکاری سبز« بخشی از اقداماتی بود که شرکت های حاضر در نمایشگاه ماینکس ۲0۲1 ارائه کردند.

 خـبــــــــــــــــــر      

100

55

149

  تولید ۱۰۰درصدی ورق گرم کشور توسط گروه فوالد 
مبارکه

واحدهای  برای   1400 سال  نخست  شش ماهه  عملکرد 
فوالدسازی منتشر شد و بر اساس آن بیشترین میزان تولید 
مربوط به ورق گرم بوده که 100درصد آن توسط گروه فوالد مبارکه 
)فوالد سبا و فوالد مبارکه( به میزان 2میلیون و 915هزار و816تن 
تولید شده است. دومین محصول از لحاظ میزان حجم تولیدی، 
میلگرد است که به مقدار یک میلیون و 525هزار و893تن تولید 

شده است.
گروه فوالد مبارکه در شرکت های زیرمجموعه خود توانسته 
است در زمینه تولید ورق گرم و سرد بخش عمده ای از تولید 
که در شرکت فوالد  را به خود اختصاص دهد. به این شکل 
سبا در شش ماهه اول امسال توانسته است ورق گرم به مقدار 
431هزارو747تن تولید کند؛ همچنین شرکت فوالد مبارکه در 
مدت یادشده، ورق گرم به مقدار 2میلیون و 484هزارو69تن و 

ورق سرد نیز به میزان 812هزارو20 تن تولید کرده است.
تولید محصوالت فوالدی در  روند  بر  با نگاهی  درمجموع 
شش ماهه نخست امسال، می بینیم ورق گرم بیشترین میزان 
تولید در میان محصوالت فوالدی را به میزان 2میلیون و 
915هزارو816تن داشته است که تماما توسط گروه فوالد مبارکه 

تولید شده است. 

۵۵ میلیون مترمکعب از مصرف ساالنه آب در صنایع 
اصفهان کاسته شد

گفت:  اصفهان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
میزان مصرف ساالنه صنایع از منابع آب استان با اقدامات و 
برنامه ریزی های صورت گرفته در سال جاری در مقایسه با ابتدای 

سال 1390 حدود 55 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، ایرج موفق با اشاره به عملکرد سال گذشته صنایع 
مهم استان در صرفه جویی آب و برداشت از زاینده رود، گفت: در 
زمان حاضر 55 میلیون مترمکعب پساب تولیدی در استان، 

جایگزین آب خام شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه 
کستری  صرفه جویی به معنای جایگزینی آب خام با آب خا
است، اظهار کرد: صرفه جویی آب در شهرک های صنعتی 5 
درصد، فوالد مبارکه 20 درصد، ذوب آهن 17 درصد، پاالیشگاه 
اصفهان 2.3 درصد و سایر صنایع استان اصفهان 10.2 درصد 

محقق شده است.

پروانه  در  سرمایه گذاری  ۱۴۹درصدی  رشد 
بهره برداری

گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال 1400 از سوی معاونت 
طرح و برنامه ریزی وزارت صمت منتشر شد و بر اساس آن در مدت 
زمان یادشده، شاهد رشد 149درصدی سرمایه گذاری در پروانه 

بهره برداری مجوزهای صنعتی بودیم.
به گزارش ایراسین، بر پایه گزارش منتشرشده برای نیمه نخست 
سال جاری، مشاهده می کنیم تعداد مجوزهای صادره در حوزه 
صنعت به این شکل بوده است که در بخش جواز تأسیس طی 
شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 
رشد منفی 3درصدی مواجه شده است.در خصوص پروانه 
بهره برداری مجوزهای صنعتی نیز می توان گفت: تعداد پروانه 
بهره برداری 1 )شامل پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه ای( 
در شش ماهه اول امسال با رشد 2درصدی همراه شده و از 

3304فقره به 3370فقره افزایش یافته است.
اشتغال حاصل از مجوزهای صادره صنعتی نیز طی شش ماهه 
نخست 1499 از 413هزار و605نفر به 438هزار و895نفر رسیده 

است و 6.1 درصد رشد داشته است.

عدد خبر

درصدی

میلیون مترمکعب

درصدی

با رئیس و اعضای  نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار  محمدیاسر طیب 
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به اینکه اصالح گفتماِن 
کثر ظرفیت های  توسعِه کّمی به توسعه کیفی و راه اندازی نهضت استفاده از حدا
موجود، افزایش بهره وری و رفع موانع تولید ازجمله مواردی است که امروز بیش ازپیش باید 
در دستور کار نهادها و انجمن های صنفی قرارگیرد، اظهار داشت: انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران به عنوان نهادی که شرکت های فوالدی و صنایع پایین دست و باالدست زنجیره فوالد در 
آن عضو هستند، به خوبی می تواند نقش نمایندگی و گفتمان سازی در جهت برقراری تعادل در 
زنجیره فوالد را ایفا نماید. ازاین رو انتظار مجموعه های فوالدی عضو انجمن این است که انجمن 
کمیتی ندارد، اما با آینده نگری و لحاظ کردن تهدیدها و فرصت هایی که در  گرچه جایگاه حا ا
که در زنجیره فوالد عدم تعادل هایی  زنجیره وجود دارد، گفتمان سازی را به خوبی اجرا کند، چرا

نیز به چشم می آید.
مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در سال های گذشته و به واسطه نیازی که کشوِر درحال توسعه 
کم بر زنجیره فوالد بود و همه موظف و  به صنعت فوالد داشت، گفتمان توسعه کّمی، گفتمان رایج و حا
مکلف بودیم در این گفتمان و پارادایم حرکت کنیم و توسعه های بسیار خوبی که در چند دهه گذشته 
در همین راستا شکل گرفته، نتیجه این گفتمان است؛ به طوری که در حال حاضر شاهدیم زنجیره فوالد 

نه تنها پاسخگوی نیاز بازار داخل است، بلکه امکان صادرات نیز در زنجیره وجود دارد.
طیب نیا افزود: از 30 میلیون تن تولید فوالد، 17 میلیون تن در داخل مصرف می شود، درحالی که بالغ بر 
40 میلیون تن ظرفیت وجود دارد و طرح های توسعِه در دست اجرا به سمتی حرکت می کند که در 4 
تا 5 سال آینده، باالتر از برنامه 55 میلیون تن ظرفیت احداث شده خواهیم داشت. پر واضح است که 
در سال های گذشته، گفتمان توسعِه کّمی، برای کشور نیاز بوده، ولی امروز در شرایطی قرار گرفته ایم 
که زیرساخت ها، منابع و مواد اولیه در زنجیره پاسخگو نیست و این می طلبد که گفتمان امروز تغییر 
کند و نقش نهادهایی مانند انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در ایجاد این گفتمان نقشی بی بدیل و 
تعیین کننده است. این نهاد باید نقش روشنگری داشته باشد و فعاالن زنجیره را نسبت به توسعه هایی 
که انجام می دهند هوشیار کند؛ چه بسا بسیاری از توسعه هایی که در شرایط فعلی شکل می گیرد، 
خود برهم زننده تعادل در زنجیره باشند. به همین دلیل باید گفت امروز تبدیل گفتمان توسعه کمی 
به گفتمان توسعه کیفی با ارزش افزوده باالتر، نخستین نقشی است که انجمن تولیدکنندگان فوالد 

ایران می تواند عهده دار آن باشد.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به سرمایه گذاری های خوبی که در زنجیره فوالد و صنایع مختلف 
صورت گرفته تصریح کرد: در حال حاضر می توانیم بگوییم ظرفیت های ایجادشده در بسیاری از 
گرچه در حوزه محصوالت کیفی کمبودها همچنان  حوزه ها بیش از نیاز مصرف کنندگان داخلی است. ا
پابرجاست، اما در حوزه محصوالت تجاری، انرژی، مواد غذایی و دیگر زنجیره ها، ظرفیت های خوبی 
در کشور ایجاد شده، ولی به علت مشکالت موجود، از این ظرفیت ها به طور کامل استفاده نمی شود. 
کثری از ظرفیت های موجود و افزایش بهره وری در  از همین رو، ما نیازمند ایجاد نهضت استفاده حدا

کنار رفع موانع تولید هستیم.
کثری از ظرفیت های موجود  کید بر رفع موانع تولید افزود: امروز باید نهضت استفاده حدا طیب نیا با تأ
و افزایش بهره وری و رفع موانع تولید، مطابق آنچه مقام معظم رهبری فرمودند، در کشور تبدیل به 
گر سرمایه گذاری های انجام شده به بهترین نحو  یک نهضت ملی شود و نکته اساسی این است که ا
گر شناسایی ظرفیت ها و پتانسیل های ایجادشده در دستور کار قرار گیرد، نهادهایی  استفاده شود، ا
مانند انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران به راحتی می توانند در زنجیره فوالد مشخص کنند که کجا 
ظرفیت داریم، خألها کجاست و یا با چه حجم سرمایه گذاری و با چه رویکردی می شود از این ظرفیت ها 

کثری کرد و این رویکرد نشان از نقش بی بدیل این نهاد صنفی دارد. استفاده حدا

نقش استراتژیک فوالد مبارکه در انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
بنا بر این گزارش، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران نیز  در نخستین دیدار با مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه، این شرکت را بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور و مهم ترین عضو انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران دانست و بر نقش مؤثر و تعامل ساز آن در اتخاذ خط مشی و تصمیم گیری های این انجمن 

کید کرد. تأ
 بهرام سبحانی، درخصوص هدف نشست انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه گفت: اعضای انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران فوالدسازان هستند و این انجمن به عنوان 
سازمانی مردم نهاد یا تشکلی که صنعت فوالد را نمایندگی می کند، در راستای حل مشکالت، مسائل 

و منافع اعضا فعالیت می کند و نیاز است که ارتباط تنگاتنگی با اعضای خود داشته باشد.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه با توجه به اینکه بزرگ ترین تولیدکننده فوالد کشور و مهم ترین 
عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران است، نقش مؤثر و تعامل سازی در اتخاذ خط مشی و 
تصمیم گیری های این انجمن دارد و از سوی دیگر این انجمن می تواند از مسائل، مشکالت و 
برنامه های توسعه و تولید شرکت فوالد مبارکه مطلع شود تا نقش حمایتی خود را در سطح کالن را 

به درستی ایفا کند.
نقش حمایتی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از فوالدسازان کشور

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به نقش حمایتی این انجمن از فوالدسازان کشور، 
تصریح کرد: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با ماهیت صنفی درصدد رفع محدودیت ها و مشکالت و 
ناهماهنگی های موجود در زنجیره فوالد، از معدن تا محصول نهایی است. برخی از مشکالت از حیطه 
ج است و در سطح ملی مطرح می شود که با طرح در انجمن و گردآوری مسائل و  مدیریتی بنگاه خار

مشکالت می توان به حل آن در سطح کالن امید داشت.
وی افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، نقش انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در شناساندن 
واحدهای فوالدسازی به مسئوالن جدید، ویژه است تا با غنای اطالعاتی صحیح به مسئوالن امر، 
شاهد اتخاذ تصمیمات درست باشیم و در صدور بخشنامه هایی که نفع بنگاه های تولیدی را دربردارد 

ایفای نقش کنیم و در رفع موانع مشترک بر سر راه فوالدسازان کشور تسهیلگر باشیم.
کید کرد: انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بازوی فکری و عملی فوالدسازان کشور است تا  سبحانی تأ
درنهایت از تولید پشتیبانی شود و با تمام ظرفیت بتوان به نیاز تولید داخلی فوالد پاسخ گفت و برای 

صادرات مازاد تولید، اقدام کرد.
آسیب شناسی ظرفیت های خالی تولید فوالد در کشور

که  به گفته سبحانی ، نیاز است علت ظرفیت های خالی تولید فوالد در کشور آسیب شناسی شود، چرا
بیش از 40 میلیون تن ظرفیت نصب شده آماده به کار در کشور داریم، اما تولید ما 30 میلیون تن است.

وی افزود: واحدهایی مانند شرکت فوالد مبارکه که زنجیره تولید فوالد از سنگ آهن تا محصول نهایی 
را دارا هستند، کمتر دچار مشکل هستند. درمجموع، بخش اعظم مشکل از آنجا نشئت می گیرد که 
کنده شده است و مسائلی نظیر مسافت، شرایط  زنجیره تولید فوالد در واحدهای فوالدسازی کشور پرا
اقتصادی، دشواری های تعاملی و عدم توانایی در انعقاد قراردادهای بلندمدت و... باعث شده یک 
واحد تولیدی نتواند مواد موردنیاز را از واحد باالدستی تأمین کند. هرچه زنجیره تولید فوالد دچار 

گسستگی شود، مشکالت بیشتر خواهد بود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بیان کرد: مشکل دیگر زیرساخت های کشور است. برای 
نمونه واحد فوالدسازی در نقطه ای جانمایی شده است که با محدودیت تأمین انرژی و حمل ونقل 

نمی تواند مواد اولیه موردنیاز را به مجموعه اش وارد کند تا به تولید ظرفیت اسمی برسد.
وی علل دیگر ظرفیت های خالی تولید را ناشی از مباحثی نظیر نقدینگی و مدیریتی دانست و گفت: مسائل 

لجستیک و زیرساختی از موانع مهم نرسیدن به ظرفیت تولید در واحدهای فوالدسازی کشور است.

شرکت فوالد مبارکه با تکیه بر توانمندی های متخصصان داخلی و خودباوری موفق به 
عبور از استاندارد جهانی عمر کاری قالب های ریخته گری مداوم در ماشین 2 و ماشین 

۵ ریخته گری گردید.
روح اهلل بیرانوند، رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: ماشین های ریخته گری مداوم از یک قالب ریخته گری مداوم و تعدادی سگمنت تشکیل شده که بنا 

به طراحی ماشین ریخته گری، به ترتیب خاصی پشت سر هم قرار گرفته و نصب می شوند.
وی افزود: در ابتدای ریخته گری، مذاب وارد قالب شده و انجماد اولیه آغاز می شود. سپس تختال تشکیل 
ج شده و توسط سگمنت ها، به سمت انتهای ماشین ریخته گری هدایت می گردد.  شده، از قالب خار
قسمت باالی ماشین ریخته گری که از قالب و سگمنت صفر تشکیل شده، تحت تنش های حرارتی و 
نیروهای فرواستاتیکی بسیار شدید قرار دارد، ولی در انتهای ماشین ریخته گری با توجه به افت دمای 
تختال، این تنش های حرارتی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کنند، ازاین رو عمر کاری قالب نسبت 

به سگمنت های انتهای ماشین ریخته گری کمتر است و پس از تولید تناژ مشخصی، باید تعویض گردد.
رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در شرکت های معتبر دنیا معموال 
قالب های عادی را برای عمر کاری 45 هزار تن هدف گذاری می کنند و چنانچه بر روی قالب عملیات، 
کثر 90 هزار تن محصول تولید  بهینه سازی نظیر پوشش دهی صفحات مسی انجام شود، انتظار می رود حدا
شود؛ در فوالد مبارکه نیز در سال های اخیر بهبودهای فراوانی بر روی قالب های ریخته گری انجام شده 
که از آن جمله می توان به پوشش دهی صفحات مسی قالب ها در داخل کشور اشاره کرد که موفقیتی 

چشمگیر بود.
وی ادامه داد: به واسطه همین بهبودها، قالب شماره 44 در دوم مهرماه سال جاری بر روی ماشین 2 
ریخته گری شرکت فوالد مبارکه نصب شده و در یک رکورد کاری و بدون تعویض و تعمیر، تا 5 آبان ماه مورد 
بهره برداری قرار گرفته و مجموعا میزان 98 هزار و 100 تن تختال به وسیله این قالب، ریخته گری شد که 
به میزان 8 هزار و 100 تن باالتر از استاندارد مطلوب جهانی بوده و مهر تأییدی بر توانمندی و دانش فنی 

ایجادشده در مجموعه ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه است.
کید کرد: در همین دوره زمانی، قالب شماره 7 که در 30 شهریورماه سال جاری بر روی ماشین 5  بیرانوند تأ

ریخته گری فوالد مبارکه نصب شده، در یک رکورد مشابه، به صورت مداوم و بدون هیچ گونه تعمیر یا تغییر 
تا اول آبان ماه امسال مورد استفاده قرار گرفت و مجموعا 93 هزار و 600 تن تختال توسط این قالب بر روی 
خط یک ماشین 5 ریخته گری تولید گردید که به میزان 3 هزار و 600 تن از استاندارد جهانی فراتر رفته و این 

امر نشان از اثربخش بودن فعالیت های انجام شده بر روی این تجهیز است.
وی در پایان یادآور شد: افزایش عمر کاری قالب و تجهیزات ماشین های ریخته گری به معنی کاهش 
توقفات، کاهش مصرف قطعات یدکی، کاهش قطعات مصرفی، افزایش در دسترس بودن خط تولید، 
کاهش تعمیرات، افزایش راندمان تولید و تعمیرات و در نهایت موجب افزایش خودباوری در فوالد مبارکه 

و واحد ریخته گری مداوم خواهد شد.

 پر واضح است که در سال های گذشته، گفتمان 
توسعه کمی، برای کشور نیاز بوده، ولی امروز 
در شرایطی قرار گرفته ایم که زیرساخت ها، 
منابع و مواد اولیه در زنجیره پاسخگو نیست و 
این می طلبد که گفتمان امروز تغییر کند و نقش 
نهادهایی مانند انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در ایجاد این گفتمان نقشی بی بدیل و 

تعیین کننده  است

افزایش عمر کاری قالب و تجهیزات ماشین های 
ریخته گری به معنی کاهش توقفات، کاهش 
قطعات  کاهش  یدکی،  قطعات  مصرف 
مصرفی، افزایش در دسترس بودن خط تولید، 
کاهش تعمیرات، افزایش راندمان تولید و 
تعمیرات و در نهایت موجب افزایش خودباوری 
در فوالد مبارکه و واحد ریخته گری مداوم خواهد 

شد

با تکیه بر توانمندی های متخصصان داخلی  فوالد مبارکه محقق شد؛

یخته گری مداوم در ماشین 2 و 5 عبور از استاندارد جهانی عمر کاری قالب های ر

کید کرد: مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع اعضای هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تأ

کثری از ظرفیت های موجود،افزایش بهره وری لزوم استفاده حدا
 و رفع موانع تولید
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رشد ۴۷ درصدی کمک های مردمی به ستاد دیه استان 
اصفهان/ رهایی ۳۷۵ زندانی جرائم غیرعمد

تسهیالت ویژه گمرک برای فعاالن مجاز اقتصادی در 
راستای اقتصاد مقاومتی

کید بر نقش و جایگاه شرکت  رئیس ستاد دیه استان اصفهان با تأ
گفت:  کمک رسانی به ستاد دیه استان اصفهان  فوالد مبارکه در 
کمک های مردمی  کنون با رشد ۴۷ درصدی  از ابتدای سال تا
که باعث رهایی ۳۷۵  به ستاد دیه استان اصفهان مواجه بودیم 
گذشته از بند  زندانی جرائم غیرعمد استان اصفهان طی هفت ماه 
بوده است.

کوهستانی پزوه، مدیرکل گمرکات استان اصفهان با بیان اینکه افزایش 
صادرات غیرنفتی یک راهبرد استراتژیک در راستای تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی است، گفت: صادرات موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای 
کشورهاست. توسعه صادرات پایدار از زیرساخت های مهم و اثرگذار 
توسعه اقتصادی بوده و نقش غیرقابل انکاری در زمینه توسعه تولید، 
سرمایه گذاری، اشتغال و در نهایت رفاه اجتماعی بر جای می گذارد.

خـبــــــــــــــــــر            

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 
کنون  فوالد مبارکه گفت: از ابتدای سال جاری تا
رکوردهای فراوانی در شرکت فوالد مبارکه به ثبت 

رسیده که مهم ترین عامل آن سرمایه های انسانی است.
به گزارش خبرنگار فوالد، غالمرضا سلیمی با بیان این مطلب، اظهار 
کرد: در حال حاضر 8 کوره قوس الکتریکی و 7 کوره پاتیلی در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه وجود دارد که 
در آینده یک پلنت دیگر به کوره پاتیلی اضافه خواهد شد و ما دارای 8 

کوره پاتیلی در این ناحیه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه یک واحد گاززدایی در فوالد مبارکه در حال فعالیت 
است که به 3 واحد افزایش پیدا خواهد کرد، افزود: در واقع این واحد با 
توجه به شرایط و نیاز بازار و رقبا دارای اهمیت زیادی است و جزو بخش 
که محصوالت خاص را  استراتژیک فوالد مبارکه به شمار می آید، چرا
از این بخش عبور می دهیم؛ از سوی دیگر، شرکت فوالد مبارکه باید 
به صورت جدی به دنبال ایجاد ایستگاه های گاززدایی باشد که این 

موضوع در برنامه های شرکت فوالد مبارکه تعریف شده است.
توان باالی فوالد مبارکه برای عبور از ظرفیت تولید

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
کنون 5 ماشین ریخته گری دوخطه در فوالد مبارکه  خاطرنشان کرد: ا
در حال ریخته گری است که خوشبختانه به ظرفیت باالیی رسیده و 

تولیدهای قابل قبولی نیز داشته است.
وی با اشاره به روند توسعه شرکت فوالد مبارکه و افزایش ظرفیت تولید 
آن طی دهه های اخیر اذعان داشت: شرکت فوالد مبارکه از ابتدای 
تأسیس با ظرفیت 2.4 میلیون تن در سال راه اندازی شد و بعد از 
انجام برنامه های توسعه ای، به ظرفیت 3.2 میلیون تن و در مرحله 
بعد به ظرفیت 4.2 میلیون تن رسید. در ادامه مسیر برنامه ریزی و 
طرح های توسعه ای جدیدی برای رسیدن به ظرفیت 5.4 میلیون 
تن انجام گرفت و بعد از آن ظرفیت سازی برای تولید 7.2 میلیون تن 
کنون می بینیم به این ظرفیت از تولید فوالد به همراه  انجام شد و ا

نصب تجهیزات و پروژه های انجام شده رسیده است.
سلیمی تصریح کرد: البته توان همکاران ما در واحد فوالدسازی 
شرکت فوالد مبارکه نشان داده که می توانیم بیش از این میزان تولید 

و از این ظرفیت عبور کنیم.
رکوردشکنی های پی درپی نتیجه کار گروهی و برنامه ریزی 

دقیق
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال 1400 در شرکت فوالد مبارکه 
چندین بار رکورد ذوب شکسته شده است، در ادامه بیان داشت: در 
نخستین روز از فروردین ماه سال جاری در ناحیه فوالدسازی رکورد 140 
ذوب ثبت شد و بعد از آن رکوردهای 144 ذوب، 146 ذوب، 147 ذوب 

و در نهایت رکورد 150 ذوب در مهرماه امسال به ثبت رسید.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در خصوص 
کید کرد: در فروردین ماه سال  رکوردهای ماهیانه در این شرکت تأ
جاری برای نخستین بار از تولید 700 هزار تن عبور کردیم و در مهرماه 
نیز میزان تولید از 712 هزار تن عبور کرد که این میزان تولید در کشور 
به معنای پلنت فوالدسازی با ظرفیت سالیانه است و این موفقیت 
غرورآفرین در سایه لطف خدا، تالش فوالدمردان و به کارگیری ظرفیت 

موجود در آن ها به دست آمده است.
وی ادامه داد: این گونه عملکرد حاصل کار گروهی و برنامه ریزی 
دقیق است و نمی توان گفت که ثبت رکوردهای پی درپی به صورت 
اتفاقی بوده و در کار گروهی تمامی قسمت های فوالد مبارکه از بخش 
برنامه ریزی گرفته تا خرید مواد اولیه و حتی بخش فروش و پشتیبانی، 
حمل ونقل، انرژی و سیاالت همگی در آن نقش آفرین بوده اند. ما با 
همکاری آن ها توانستیم ثمره این کار گروهی را در شرکت فوالد مبارکه 

را مشاهده کنیم.
تدوین سازوکار مناسب برای ادامه روند تولید در شرایط 

کرونا
سلیمی با بیان اینکه در حال حاضر فضای بسیار مناسبی برای انجام 

کار گروهی در بخش فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه وجود دارد، اضافه 
گر  کرد: باور ما بر این است که کار باید ایمن انجام شود، به این شکل که ا
در بخشی از کار ریسک قابل توجهی وجود داشت، نباید آن کار را انجام 
گر انجام کار و فعالیتی سالمتی کارکنان را به خطر می اندازد، باز  داد و یا ا

به همین شکل باید عمل شود.
وی با بیان اینکه سالمت کارکنان باید در اولویت قرار گیرد، افزود: 
باید از ظرفیت های موجود استفاده کرد و پارامترهای کمی و کیفی 

را در نظر گرفت.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه با اشاره به 
شرایط فعالیت این شرکت در دوره شیوع ویروس کرونا طی 2 سال 
گذشته ادامه داد: در این مدت سالمتی کارکنان برای شرکت فوالد 
مبارکه بسیار مهم بود و فعالیت ها نیز باید به گونه ای پیش می رفت 
که کارکنان  که پلنت های تولیدی به کار خود ادامه می دادند، چرا
در خطوط تولید در کنار هم مشغول به کار بودند و باید فرایند تولید 
را پیش می بردند. این در حالی است که فاصله گذاری اجتماعی در 
فرایند تولیدی بسیار سخت بود؛ در نتیجه سازوکارهایی در نظر گرفته 
شد تا هم بتوانیم سالمتی کارکنان را تضمین کنیم و هم ایمنی وجود 
داشته باشد و در نهایت تولید نیز صورت گیرد که خوشبختانه این 

اتفاق رقم خورد.
وی اظهار داشت: حضور مؤثر مسئول در بحث ایمنی و انجام کار مهم 
که طبیعی است زمانی که افراد در واحد تولیدی، مشغول  است، چرا
به کار هستند، حضور مسئول و نظارت بر روند فعالیت آن ها، میزان 
انجام رفتار ناایمن را بسیار کم خواهد کرد؛ همچنین حضور مسئوالن 
و مدیران در خط تولید و اهمیت آن ها برای بهبود روند تولید، قطعا 

برای کارکنان نیز در قالب انگیزه مضاعف عمل خواهد کرد.
سلیمی با اشاره به اهمیت بهبود روند تولید و کاهش توقفات تولید در 
کید کرد: کارکنان فوالد مبارکه در همه رده های شغلی  فوالد مبارکه تأ
از دانش فنی باالیی برخوردارند و سرمایه ای برای کشور محسوب 
ک  می شوند؛ بنابراین الزم است این دانش را در کل کشور به اشترا

بگذاریم.
سرمایه های انسانی مهم ترین عامل برای ثبت رکوردهای 

تولید
وی با اشاره به ثبت رکوردها در شرکت فوالد مبارکه گفت: مهم ترین 
عامل در ثبت رکوردهای تولید، سرمایه های انسانی هستند؛ بنابراین 
زمانی که سرمایه انسانی با شور و نشاط به تولید می پردازد، مسئولین 
که  کردن مشکالت موجود در مسیر آنان را دارند  وظیفه برطرف 
در نهایت این امر منجر به ارتقای میزان تولید و تداوم رکوردزنی ها 

خواهد شد.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه با بیان 
کسب دستاوردها  نتیجه سال ها سرمایه گذاری و ایجاد  اینکه 
که در  کرد: افرادی  زیرساخت  های مناسب است، خاطرنشان 
سال های گذشته در ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه زحمات 
زیادی کشیده اند این زیرساخت ها را ایجاد و ظرفیت سازی کرده اند 
تا امروز ما بتوانیم با همت کارکنان متعهدمان از این ظرفیت سازی ها 

استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه برون سپاری یکی از رویکردهای ناحیه فوالدسازی 
شرکت فوالد مبارکه است، ادامه داد: تأمین کنندگان فوالدسازی در 
زمینه مواد اولیه، مواد مصرفی و قطعات یدکی )بومی سازی و خرید( 
و پیمانکاران مرتبط، کمک های قابل توجهی در مسیر تولید به ما 

می رسانند.
حرکت به سمت استراتژی توسعه محصول

سلیمی یادآور شد: با توجه به نیاز بازار، شرکت فوالد مبارکه به سمت 
که برای رقابت در بازار،  استراتژی توسعه محصول پیش می رود؛ چرا
باید تنوع محصول را از لحاظ ابعاد و کیفیت در دستور کار خود قرار 
دهد. طی سال های اخیر، تولید انواع و اقسام گریدهای فوالدی 
در دستور کار فوالد مبارکه قرار گرفته؛ به طوری که به لحاظ ابعادی 
در ناحیه فوالدسازی، تختال با عرض 200 میلی متر، 220 میلی متر، 

250 میلی متر و 300 میلی متر تولید شده است. همچنین تختال 
عریض برای نخستین بار در فوالدسازی با عرض 2 متر تولید شد که 
این تنوع ابعادی در تولید، بازار رقابتی را به نفع شرکت فوالد مبارکه 

تغییر خواهد داد.
کید بر اهمیت سرمایه انسانی در هر سازمان تصریح کرد:  وی با تأ
کنون در کشور در حال راه اندازی  پلنت های مختلف فوالدسازی ا
از  از آن ها تعدادی  گفت در هرکدام  است و به جرئت می توان 
بازنشستگان شرکت فوالد مبارکه حضور داشته اند و تجربه خود 
که این پلنت ها و  را انتقال داده اند که این باعث افتخار است؛ چرا
همکاران قدیمی ما    در فوالدسازی و فوالد مبارکه سرمایه های ملی 
کنون با ایجاد ارتباط بین این دو بخش، از تجربیات فوالد  هستند و ا

مبارکه در این پلنت ها استفاده می شود.
منابع انرژی یکی از مسائل مهم برای فوالد مبارکه

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه اذعان 
داشت: آموزش و توسعه علم امری بسیار ضروری است و اینکه ما 
برای سرمایه های انسانی در فوالد مبارکه چه برنامه ای داریم بسیار 
مهم است. منابع انرژی نیز یکی از دیگر مسائل مهم برای فوالد مبارکه 
که در شرایط فعلی در مواجهه با محدودیت های انرژی  است؛ چرا

به ویژه برق و گاز، از تولید کاسته می شود.
وی بیان کرد: موضوع آب نیز یکی دیگر از مسائلی است که باید به 
که کشور ما چندین سال است با بحران کم آبی  آن توجه شود؛ چرا
مواجه شده و البته شرکت فوالد مبارکه برنامه ریزی های مدونی برای 
مدیریت آب انجام داده که نیازمند زمان است و تا وقتی پروژه های 
مربوط به انرژی را به ثمر برسانیم )4 سال آینده( باید از فرصت ها 

استفاده کنیم و به تولید فصلی بپردازیم.
سلیمی درخصوص تأثیر کمبود منابع انرژی در زمستان پیش رو 
متذکر شد: سال گذشته تصمیم گرفتیم از ظرفیت تولید 7.2 میلیون 
تن عبور کنیم. به همین جهت از ابتدای سال 99 با بخش خرید و 
برنامه ریزی شرکت فوالد مبارکه هماهنگی های الزم انجام شد تا مواد 
اولیه موردنیاز تأمین شود، اما در ادامه مسیر در تابستان و زمستان 
سال گذشته برای نخستین بار با محدودیت شدید برق و گاز مواجه 
شدیم که نمونه آن در سال های قبل وجود نداشت و در نهایت تولید 
را بین 300 هزار تا 500 هزار تن کاهش داد که البته طی این مدت 

تعمیرات اساسی در شرکت فوالد مبارکه انجام شد.
در فرصت مناسب رکوردهای جدیدی را به ثبت خواهیم 

رساند
وی عنوان داشت: شرکت فوالد مبارکه در حال حاضر از برنامه 
تولید سالیانه خود عقب نمانده و طی دوماهه نخست امسال در 
شرایط نبود محدودیت های انرژی، رکوردهای تولید شکسته شد. 
همچنین در مهرماه سال جاری توانستیم بخشی از عقب ماندگی 
در تولید را جبران کنیم که البته امید می رود در زمستان امسال دوره 
محدودیت انرژی زیاد نباشد و در این صورت است که از برنامه تولید 

عبور خواهیم کرد.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه با 
کید بر ضرورت توجه به توسعه افزود: بازار رقابت بسیار جدی است  تأ
و نباید از آن غافل ماند؛ در حال حاضر شرکت فوالد مبارکه در یک تراز 
جهانی قرار دارد، اما مطمئنا در کشورمان، پلنت های فوالدسازی 
وجود دارند که خود را به آخرین تجهیزات و تکنولوژی روز فوالدسازی 
مجهز کرده اند و بسیاری از آن ها توسط متخصصان فوالد مبارکه 

اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه در بحث توسعه و تکنولوژی نباید زمان را 
از دست بدهد و باید افق بلندمدت )بعد از سال 1410( را در نظر داشته 
باشد، خاطرنشان کرد: در پلنت های پویای فوالد مبارکه همچون 
ناحیه فوالدسازی نباید رکود و رخوت به وجود آید؛ بنابراین هرچه 
تولید سرعت گیرد، شادابی بیشتر خواهد شد. پس آنچه می تواند 
این شرکت را  به شرایط آرمانی بازگرداند، ثبت رکوردهاست و در فرصت 

مناسب رکوردهای جدیدی را به ثبت خواهیم رساند.

بازگشت قیمت سنگ آهن به زیر 100 دالر 
خبر بین الملل

با کاهش تولید فوالد در چین و بروز عالئمی مبنی بر 
وجود موانعی بر سر راه رشد اقتصادی، قراردادهای آتی 
سنگ آهن به زیر ۱۰۰ دالر به ازای هر تن برگشت. هفته گذشته 
با تشدید تالش های چین )به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
فوالد جهان( به منظور تعیین سقفی برای حجم ساالنه تولید 
فوالد، قیمت این محصول در سنگاپور 8.۶ درصد سقوط کرد. 
چین در سرتاسر سال 2۰2۱ تولید فوالد را کنترل کرده است. 
حال این محدودیت ها گسترده تر شده و به منظور برگزاری 
ک، تا سه ماهه نخست سال  المپیک زمستانی در هوای پا

2۰22 نیز تمدید شده است.
محققان مای استیل، با اشاره به پیمایش صورت گرفته در 
خصوص 247 کوره بلند و 71 کوره قوس الکتریکی، اظهار می کنند 
کتبر سال  که میزان تولید روزانه فوالد خام در یک سوم پایانی ماه ا
جاری، به پایین ترین سطح خود از مارس 2020 رسیده است. 
دولت های محلی بارها خواستار محدود کردن تولید شده اند، 
درحالی که تقاضای بی رمق برای فوالد و ثبات قیمت باعث شده 

کارخانه ها تمایل کمتری برای تولید داشته باشند.
گروه صنعتی برتر چین قبال اظهار داشته است که حجم تولید فوالد 
کتبر کاهش یافته، درحالی که داده های رسمی  در اوایل و اواسط ا
نشان می دهد در ماه سپتامبر، تولید فوالد به کمترین میزان خود 
از سال 2017 رسیده است. ژو هیومین، تحلیلگر شرکت اورینت 
فیوچرز، اظهار داشت که »بر مبنای کاهش تقاضای صنایع 
پایین دستی، احتمال سقوط حداقل 20 درصدی تقاضای 
سنگ آهن در ماه پایانی سال رو به افزایش است. باید ببینیم که 
کارخانه ها واقعا خودشان تولید را کاهش می دهند یا خیر. در 
صورت کاهش تولید، وضع بازار بدتر می شود«. وی اظهار داشت 
کتبر حداقل 15 درصد مازاد تولید داشت  که بازار سنگ آهن در ماه ا
و سطح حمایتی قیمت در حال حاضر در حدود هر تن 80 تا 90 دالر 
است. قیمت قراردادهای آتی سنگ آهن در سنگاپور، با رسیدن 
به سطح 91.60 دالر، در معامالت شبانه به 96.10 دالر رسید که 
کمترین میزان از 20 سپتامبر بود. قیمت فوالد در دالیان پنجشنبه 
سقوط کرد، درحالی که قیمت میلگرد فوالدی و کویل نورد گرم با 

گهانی مواجه شد. افت نا
کتبر، شاهد حرکت اره ای در بازار بوده ایم: در ابتدا  در طی ماه ا
کتبر باعث شد قیمت سنگ آهن یا  افزایش تقاضا در اوایل ا
قراردادهای آتی آن بعد از تشکیل کف شانزده ماهه رو به باال رشد 
کند و سپس با نگرانی های روبه رشد درباره مصرف بلندمدت، این 
حرکت صعودی متوقف شد. قیمت سنگ آهن در سنگاپور از یک 
سو به علت تالش چین برای مهار آالینده ها در صنعت فوالد و از 
ک بیش از 50 درصد کاهش  سوی دیگر به علت سرکوب بازار امال
یافت.بخش مسکن چین، یکی از منابع مهم تقاضای فوالد و 
فلزات، به علت قوانینی که هدفشان کنترل اهرم و همچنین 
کاهش سرعت رشد بازار است تحت فشار است. ارزیاب های 
امتیاز اعتباری با سرعتی بی سابقه، در حال تنزل رتبه اعتباری 
شرکت های صنعت فوالدند، درحالی که با سرایت آتشی که گروه 
اورگراند چین برافروخت، حداقل چهار شرکت ساخت وساز نکول 
کردند و شرکت های دیگری به دنبال امهال پرداخت اوراق قرضه 
کوتاه مدتشان هستند.         منبع: بلومبرگ

تعرفه فوالد و آلومینیوم: محور 
گفت وگوهای آمریکا با ژاپن

گفت وگوهای  از ابتدای ماه نوامبر، مقامات تجاری 
مقدماتی خود را درباره آینده تعرفه های آمریکا برای صنعت 
فوالد و آلومینیوم ژاپن شروع کرده اند. بعد از اینکه آمریکا در ۳۰ 
کتبر تعرفه سهمیه ای )Tariff-rate Qouta( را جایگزین  ا
تعرفه های قبلی برای اتحادیه اروپا کرد، این تعرفه هابرای 

بسیاری دیگر از تولیدکنندگان جهان نیز وضع شده اند.
بر اساس بیانیه دفتر نماینده تجاری آمریکا )USTR(، کاترین تای، 
نماینده تجاری آمریکا، در تاریخ 4 نوامبر جلسه مجازی مقدماتی 
گیودا کوچی، وزیر جدید اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن،  را با ها
برگزار کرد که در آن درباره روابط تجاری و اولویت های مشترک 
آمریکا و ژاپن در منطقه هند-آرام بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
دفتر نماینده تجاری آمریکا اعالم کرده است که »همچنین، دو 
طرف درباره اهمیت همکاری به منظور حل وفصل مشکالت 
بخش فوالد و آلومینیوم ازجمله علل ریشه ای ظرفیت مازاد 
گفت  وگو درباره نحوه  کردند و سپس به  گفت وگو  غیربازاری 
همکاری آمریکا و ژاپن برای مقابله با اقدامات مخل بازار و اجبار 

اقتصادی پرداختند«.
بر اساس بیانیه وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن، در این 
گیودا »قویا خواستار حل وفصل مسئله وضع تعرفه های  جلسه ها
بیشتر بر محصوالت فوالدی و آلومینیومی ژاپن بر مبنای بخش 
232 شد«. فدراسیون آهن و فوالد ژاپن اظهار داشته است که، 
پس از توافق آمریکا و اروپا درباره تعرفه سهمیه ای، امضای توافق 
تجاری بین آمریکا با ژاپن حیاتی است. این فدراسیون در بیانیه 
2 نوامبر خود اظهار داشت که »نگرانیم که این موافقت نامه باعث 
شود که فقط برخی کشورها و مناطق مشمول این سهل گیری 
گیر در زمینه تعرفه سهمیه ای شوند و صنعت فوالد ژاپن، که  فرا
متحد آمریکاست، توان خود را در زمینه رقابت با اتحادیه اروپا 
گانه،  به منظور صادرات به آمریکا از دست بدهد«. در بیانیه ای جدا
انجمن آلومینیوم آمریکا نیز اظهار داشت که آمریکا باید همچنان به 
همکاری خود با سایر »شرکای تجاری هم فکر« به منظور مقابله با 
شیوه های تجاری غیرمنصفانه چین در صنایع فوالد و آلومینیوم 
ادامه دهد و با سایر کشورها درباره گزینه های جایگزین تعرفه های 
کره کند.         منبع: پالتس بخش 232 مذا

مهم تریـــن عامــــل در ثبـــت رکوردهای تولید، 
سرمایه های انسانی هستـــند؛ بنابـــراین 
زمانی که ســـرمایه انسانی با شــور و نــشاط به 
تولیـــد می پردازد، مسئولین وظیفه برطـــرف 
کــــردن مشکالت موجود در مسیر آنان را 
دارند که در نهایت این امر منجر به ارتقای 
میزان تولید و تداوم رکوردزنی ها خواهد شد

در حال حاضر شرکت فوالد مبارکه در 
یک تراز جهانی قرار دارد، اما مطمئنا در 
کشورمان، پلنت های فوالدسازی وجود 
که خود را به آخرین تجهیزات و  دارند 
تکنولوژی روز فوالدسازی مجهز کرده اند 
و بسیاری از آن ها توسط متخصصان فوالد 

مبارکه اجرایی شده است

سرمایه های انسانی مهم ترین عامل برای ثبت رکوردهای تولید
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه با حضور  در رادیوم فوالد مطرح کرد:
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خبر  کوتاه

مکانیزه سازی گزارش های کنترل کیفی ناحیه نورد سرد   
فـوالد مبارکـه گامـی مهـم بـرای تحقـق تحـول دیجیتـال در این 

شرکت محسوب می شود.
محمدرضا نصـر اصفهانی، رئیس کنتـرل کیفی ناحیه نورد سـرد 
شـرکت فـوالد مبارکـه در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد در خصـوص 
مکانیزه سـازی گزارش هـای کنتـرل کیفـی ناحیـه نـورد سـرد این 
شـرکت اظهـار کـرد: در کنتـرل کیفـی حجـم زیـادی از داده هـا 
به صـورت شـبانه روزی همـواره در حـال تولیـد اسـت کـه ایـن 
داده هـای کیفـی غالبـا خـام بـوده و بایـد بـه گزارش هایـی تبدیل 
شـوند که قسـمت های مختلف فـوالد مبارکـه، از مدیریت ارشـد 
سازمان تا واحدهایی همچون دفاتر فنی، حسابداری، توسعه، 

پروژه هـا و... بـه آن نیـاز دارنـد.
وی در ادامه افزود: این واحدها به فراخور نیازشان، گزارش های 
مختلفـی درخواسـت می کنند تـا بـا توجـه بـه داده هـای موجود، 
گزارش هـای موردنیاز تولید شـوند. ایـن فراینـد از ابتـدا به صورت 
کسل، نتایج  سنتی انجام شـده و سـپس با نرم افزارهایی مانند ا
ج در گـزارش تولیـد می شـدند، امـا به تدریـج  موردنیـاز بـرای در
گزارش هـای موردنیـاز در همیـن نرم افزارهـا برنامه ریـزی و بسـتر 

مناسـبی بـرای گزارش دهـی روزانـه فراهم شـد.
کیفـی ناحیـه نـورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه  کنتـرل  رئیـس 
خاطرنشـان کرد: با افزایش حجم داده ها طبیعی است که دیگر 
کسـل قـادر بـه انجـام ایـن حجـم از محاسـبات نباشـد و  نرم افـزار ا
بـه همیـن دلیـل، گزارش هـای موردنیـاز به موقـع آماده نمی شـد 
گزارش هـا پدیـد  گزارش گیـری نیـز خطاهایـی در  و در خـالل 
می آمـد. این در حالـی بود که علی رغـم اتالف وقت کارشناسـان، 
نتیجـه مطلـوب نیـز حاصـل نمی شـد. بـه همیـن علـت تصمیـم 
 EIS گرفتیم برخـی از گزارش های کلـی و روزانه را در بسـتر سـامانه
)سیسـتم های اطالعاتی جامع و یکپارچه( شـرکت فـوالد مبارکه 

قـرار داده شـود و در هـر زمـان، گزارش گیـری صـورت  گیـرد.
اجرای طرحی برای صرفه جویی در زمان کارکنان  

وی در خصوص رونـد اجرای ایـن طرح با بیان اینکـه روش قبلی 
گزارش گیری زمان زیادی از کارشناسـان فـوالد مبارکه می گرفت، 
اذعـان داشـت: در گذشـته بایـد در ابتـدا گزارش هـای موردنیـاز 
بررسی می شد تا پارامترهای موردنیاز مشخص می شدند و بعد 
از آن بایـد فرمول هایـی براسـاس ایـن پارامترها تنظیـم می گردید 
تـا محاسـبات آن به درسـتی انجـام می شـد و فرمول هـا پـس از 
آزمایش با نتایج دستی نیز مقایسه می شدند که این اقدام برای 
صحه گـذاری بـر فرمول نویسـی های موجود انجـام می گردیـد؛ در 
ادامـه پـس از دوره ای چهارماهـه و صحه گـذاری در مـورد دقـت 
فرمول هـای موردنیـاز، ایـن فرمول هـا بارگـذاری می شـوند و در 
صورت نیـاز، هـر قسـمت از ایـن گزارش هـا در قالـب خروجی های 

مختلـف در اختیـار ایـن قسـمت ها قـرار می گیرند.
نصر اصفهانی در پایـان عنوان کـرد: برخـی از گزارش هـا به صورت 
مـوردی مطـرح شـده کـه بـا روش ذکرشـده نیـز می توانیـم آن هـا 
کـه اهمیـت ایـن داده هـا بسـیار زیـاد اسـت،  را تهیـه کنیـم؛ چرا
به گونـه ای کـه بخشـی از پاداش هـای کیفـی ناحیـه نـورد سـرد 
شرکت فوالد مبارکه از طریق همین گزارش ها پرداخت می شوند 
و یک صـدم درصـد خطـا نیـز نبایـد وجـود داشـته باشـد. گفتنـی 
اسـت فعالیت هـای جنبـی و عملـی نیـز در پـی ایـن گزارش هـا در 

اواخـر هرمـاه ایجـاد می شـوند کـه بسـیار حائـز اهمیـت اسـت.
گامی به سوی تحول دیجیتال  

جـالل براتـی کارشـناس کنتـرل کیفـی ناحیـه نـورد سـرد شـرکت 
فـوالد مبارکـه نیـز در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد در ایـن خصـوص 
اظهـار کـرد: در راسـتای حـذف خطاهـای محاسـباتی بـه روش 
سنتی و دستی و برداشتن گامی به سوی تحول دیجیتال، کلیه 
گزارش هـای کنتـرل کیفـی ناحیـه نـورد سـرد و محاسـبات آن در 

سیسـتم EIS مکانیـزه گردیـده اسـت.
وی با بیان اینکه حجم زیادی از داده های کیفی به صورت روزانه 
در شـرکت فوالد مبارکه تولیـد و ثبت می شـوند، افـزود: داده های 
کیفی براسـاس نیاز مدیریت ارشـد سـازمان، واحدهای تولیدی 
و دفاتـر فنـی، تبدیـل بـه گزارش هـای کیفـی می شـوند؛ تهیـه 
گزارش هـا بـا روش هـای سـنتی و توسـط اپراتـور، بسـیار زمان بـر و 
دارای خطاهایـی در عملیـات محاسـبه و ارائـه گزارش هـا بـوده 

اسـت.
کاهـــش خطاهـــای انســـانی در محاســـبات بـــا   

مکانیزه سازی گزارش ها کنترل کیفی
کارشـناس کنتـرل کیفـی ناحیـه نـورد سـرد شـرکت فـوالد مبارکـه 
خاطرنشـان کرد: با توجه به شـخص محور بودن تهیه گزارش ها 
در گذشته، مکانیزه سازی گزارش های کنترل کیفی با هدف رفع 
موانع موجود و بهینه سازی آن ها براساس قابلیت های سیستم 
اطالعاتـی EIS اجـرا گردیـد. حصـول اطمینـان از صحـت و دقـت 
گزارش هـای کیفـی، کاهـش خطاهـای انسـانی در محاسـبات، 
به روز بودن گزارش های کیفی و عدم اتکا به شخص جهت تهیه 

آن ها نیـز از دیگر اهـداف اجـرای این پروژه اسـت.
کلیـه محاسـبات و  وی بـا بیـان اینکـه بـا انجـام ایـن پـروژه 
گزارش گیری هـا از داده هـای ثبت شـده بـا اسـتفاده از روابـط 
ریاضـی و تعریف متغیرهـای منطقی توسـط سیسـتم EIS انجام 
 ،EIS می گیرد، اذعان داشت: تهیه و اسـتخراج گزارش ها بر بستر
دارای چندین مزیت قابل توجـه بوده اسـت؛ کاهش زمان تهیه 
گـزارش، افزایـش دقت در محاسـبات، بـه روز بـودن و امکان تهیه 
گزارش های مختلف و جدید با توجه به نیاز مدیریت یا راه اندازی 
خطوط جدید و یا تغییر در فرایند تولید، در کم ترین زمان ممکن 

از مزایـای اجـرای ایـن پـروژه اسـت.

مکانیزه سازی گزارش های کنترل کیفی 

گامی به سوی تحول دیجیتال

مدیر مالی شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: تقاضای افزایش سرمایه 
شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان بزرگ ترین افزایش سرمایه فعلی 
تاریخ بورس ایران مورد موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

به گزارش ایراسین، به نقل از مس پرس، امیدعلی معیری مدیر مالی شرکت 
ملی صنایع مس ایران افزود: برای اولین بار شرکت مس ازلحاظ سرمایه، 
بزرگ ترین سرمایه را در بین تمام شرکت های بورسی خواهد داشت.

گزارش ایراسین به نقل از روابط عمومی ایمیدرو، معاون امور  به 
گفت: این  معادن و صنایع معدنی استان ایالم با اعالم این خبر، 
اقدام در راستای فعال سازی معادن متروکه استان انجام می شود.
گفت: در استان ایالم ۶۶ معدن در حال بهره برداری  ولی باج 
است و طی هفت ماهه نخست امسال، تعداد ۲ فقره پروانه 
بهره برداری معدن با سرمایه گذاری بیش از ۱۴۰ میلیارد ریال و 
اشتغال زایی ۱۵ نفر صادر شده است.

 خـبــــــــــــــــــر      

مجوز افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس صادر 
شد

کتشاف به  گذاری ۳ معدن بیتومین استان ایالم برای ا وا
ایمیدرو

برگزاری دوره تخصصی ژورنالیسم صنعت توسط فوالد مبارکه؛ الگوی ممتاز همکاری صنعت و رسانه

 به گزارش خبرنگار فوالد، روز سه شنبه ۱8 آبان ۱۴۰۰، 
هفتمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
شرکت فوالد مبارکه در سالن جلسات کمیته مدیریت 
با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و حضور معاون بهره برداری، 
معاون نیروی انسانی، جمعی از مدیران بهره برداری، مدیر بهداشت 
حرفه ای، ایمنی و محیط زیست و رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای 
و آتش نشانی با محوریت بررسی موارد ایمنی و بهداشت حرفه ای 

مطرح شده در ماه گذشته، برگزار شد.
 با توجه به شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی سایر 
مدیران به صورت آنالین در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 

حضور داشتند.
 معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در این جلسه، ضمن تشکر از 
عملکرد کلیه نواحی در زمینه رعایت دستورالعمل های ایمنی و دست یابی 
به نتایج مطلوب ایمنی در هفت ماهه اول سال 1400 و ثبت رکوردهای 
جدید برای شاخص فراوانی حادثه در ماه های گذشته، انجام برنامه ریزی 
الزم جهت رعایت اصول و مقررات ایمنی در فعالیت های تعمیراتی اخیر 
را جزو اولویت های سازمان برشمرد و به تشریح اهمیت نقش دستگاه 
نظارت، سرپرست ها و شیفت فورمن ها به عنوان آخرین الیه کنترلی در 

اجرای اهداف عالیه ایمنی به منظور کاهش حوادث پرداخت. 
کبری محمدی ضمن ابراز نگرانی از تکرار حوادث سقوط از  عباس ا
نورگیرهای سقف ساختمان های اداری و خدماتی خواهان اقدام عاجل 
جهت ایمن سازی نورگیرهای موجود در شرکت شد و به اهمیت شناسایی 
افراد مستعد حادثه پرداخت و بیان کرد کنترل و نظارت بر رفتار پرسنل و 
فرهنگ سازی در این زمینه یکی از اصول اولیه ایمنی کار در ارتفاع است. 

وی در ادامــه خواســتار اجــرای پروژه هــای اولویــت دار ایمنــی )دیــواره 
بتونــی اطــراف مخــازن ذخیــره گازوئیــل و ایمن ســازی ســازه های 
فلــزی و پایپرک هــا به خصوص ســازه هایی کــه در معــرض تنــش و مواد 

شــیمایی قــرار دارنــد و..( شــد.

کبری محمدی در ادامه به اهمیت اجرای مانورهای واحدهای مختلف   ا
متناسب با ریسک های فرایندی پرداخت و خواستار انجام اقدامات 
کنترلی و پیشگیرانه در جهت افزایش توان کارکنان در مقابله با شرایط 

اضطراری شد. 
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در پایان به افزایش ضریب 
اطمینان و ایمنی کلیدهای برق و پست های برق در جهت ایمن سازی 
محیط و کاهش حوادث و ایمن سازی سطح صفر متری زیر دریچه 
سرباره کوره های قوس و کنترل و نظارت الزم بر افزایش کیفیت مواد 
اولیه و فرایند سرباره گیری در جهت کاهش انفجارات در کوره های قوس 

الکتریکی پرداخت.
دست یابی به نتایـــج مــطلوب ایـــمنی، نتیــجه هـــمکاری 

دسته جمعی
مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه نیز ضمن 
آرزوی سالمتی و تندرستی برای کلیه کارکنان فوالد مبارکه در دوران شیوع 
کسیناسیون )97 درصد(  کثر کارکنان جهت وا ویروس کرونا و مشارکت ا
به تشریح ابالغیه های جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
کسیناسیون شرکت نکرده اند از  و ممنوعیت ورود افرادی که در طرح وا

اول آذرماه پرداخت. 
حسین مدرسی فر در ادامه به اهمیت اجرای پروژه های ایمنی و موارد 
مطرح شده در دستورالعمل ها و استانداردهای نصب تجهیزات پرداخت 
کید بر اهمیت انجام اقدامات اصالحی تعریف شده در کمیته  و ضمن تأ
بررسی حوادث خواستار شناسایی و ایمن سازی نورگیرهای سقف و موارد 

مشابه در جهت حذف ریسک سقوط از ارتفاع شد.
وی ضمن اشاره به سوابق قبلی حوادث اتفاق افتاده در زمینه فعالیت 
کنترل و نظارت بیشتر در زمینه اجرای  در فضای بسته خواستار 
دستورالعمل های ایمنی شد و دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی 
گذشته و  را نتیجه همکاری دسته جمعی، عبرت آموزی از حوادث 

گذاری یک وظیفه به فرد دانستند. فرهنگ سازی مناسب جهت وا

دست یافتن به نتایج مطلوب ایمنی نشانه فرهنگ غنی 
کارکنان فوالد مبارکه

گزارشی  رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی ضمن ارائه 
به وضعیت مطلوب شاخص های ایمنی با توجه به عملکرد ایمنی 
هفت ماهه اول سال 1400 در نواحی مختلف و ثبت رکورد جدید 
FR=0.723  در بین فوالدسازان دنیا پرداخت و به روند نزولی آمار حوادث 

در ماه های اخیر اشاره نمود.
جواد کیانی دست یافتن به نتایج مطلوب ایمنی را نشانه فرهنگ غنی 
کارکنان فوالد مبارکه دانست و ضمن تشریح حوادث اتفاق افتاده در 
زمینه فعالیت در فضای بسته و باربرداری در صنایع مشابه، به اهمیت 
ج در گردشکار فضای بسته و باربرداری و جابه جایی  رعایت موارد مندر
کارکنان و  گفت: مانورها در جهت افزایش آمادگی  بار پرداخت و 
همچنین انتخاب سناریوی محتمل جهت انجام مانور متناسب با 
مخاطرات فرایندی واحدها انجام می شود و باتوجه به اهمیت این 
موضوع انجام منظم مانور مطابق برنامه باید در دستور کار واحدهای 

مختلف قرار گیرد.
 رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی در ادامه به اهمیت 
اندازه گیری و پایش عوامل زیان آور محیط کار پرداخت و خواستار همکاری 
الزم از طرف واحدهای مختلف در جهت بهینه سازی محیط کار جهت 

تأمین سالمتی افراد در محیط کارخانه شد.
احسان مهدوی منش رئیس توزیع برق فوالد مبارکه طی گزارشی به 
اقدامات انجام گرفته بر روی شبکه دوران ساخت و تابلوهای اصلی فشار 
ضعیف در سطح مجتمع فوالد مبارکه و تأثیرات فالت های کوره های 

فوالدسازی بر تجهیزات توزیع برق پرداخت.
 مجید فرجی سرپرست بهداشت حرفه ای و ارگونومی فوالد مبارکه نیز در 
کسیناسیون در شرکت، اپلیکیشن  پایان گزارشی در زمینه روند انجام وا
بازرسی های HSE و نتایج بازرسی ها، پروژه های بهبود شرایط محیط کار 

و جشنواره ملی صنعت سالمت کشور ارائه کرد.

کنترل و نظارت بر رفتار پرسنل، فرهنگ سازی و آموزش صحیح افراد زمینه ساز کاهش حوادث در شرکت است
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در هفتمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت:

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه تصریح کرد:

مانورها در جهت افزایـش آمادگی کارکنان 
و همچنیـن انتخـاب سـناریوی محتمـل 
جهت انجام مانور متناسـب بـا مخاطرات 
فرایندی واحدها انجام می شود و باتوجه 
به اهمیت این موضوع انجـام منظم مانور 
مطابق برنامه باید در دستور کار واحدهای 

مختلف قـرار گیرد

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه از پایان 
دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت خبر داد 
و گفت: پیوند میان رسانه و صنعت، بر مبنای نوعی 
رویکرد تخصصی و مبتنی بر فهم و شناخت دانش صنعت از سوی 

روزنامه نگاران یک ضرورت مهم است.
هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد اظهار کرد: صنعت ازجمله شاخص های اثرگذار در رشد و 
توسعه اقتصادی و دست یابی به توسعه پایدار قلمداد می شود و یکی از 
ویژگی ها و شاخص های دنیای مدرن، صنعت و صنعتی شدن است. 
معرفی و تبیین ظرفیت ها و قابلیت های صنعت و همچنین چالش ها 
و موانع آن برای افکار عمومی، یک ضرورت انکارناپذیر است که باید 
که رسانه ها  بیش ازپیش مورد توجه روزنامه نگاران و رسانه ها قرار گیرد؛ چرا

نقش مهمی در رونق اقتصادی و دست یابی به توسعه پایدار دارند.
وی افزود: پیوند میان رسانه و صنعت، بر مبنای نوعی رویکرد تخصصی و 
مبتنی بر فهم و شناخت دانش صنعت از سوی روزنامه نگاران رسانه های 
مختلف به عنوان یک ضرورت مهم باعث شد شرکت فوالد مبارکه در 
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود، اقدام به برگزاری دوره 
آموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت ویژه خبرنگاران و فعاالن رسانه ای 

شاغل در رسانه های مختلف کشور کند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: دوره آموزشی 
تخصصی ژورنالیسم صنعت ایده ای است که با حمایت شرکت فوالد 
مبارکه در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان طراحی شد و با همکاری 
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی برگزار گردید.
ارتباط مؤثر و مداوم با رسانه ها را جزو مسئولیت های اجتماعی 

خود می دانیم
وی ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی 

خصوصی و بزرگ ترین مجتمع تولید فوالد در ایران، مسئولیت های 
اجتماعی، فرهنگی و آموزشی متعددی برای خود تعریف کرده که یکی 
از برجسته ترین آن ها، ارتباط مؤثر و مداوم با رسانه های مختلف است و 
بر همین اساس  نیز دوره ژورنالیسم صنعت را برگزار کرد. ازجمله اهداف 
برگزاری این دوره، توسعه و تقویت روزنامه نگاری تخصصی در ایران، ارتقای 
دانش تخصصی روزنامه نگاران در زمینه صنعت و تربیت روزنامه نگاران 
تخصصی در حوزه صنعت بود که در 6 سرفصل کلی تدوین و با بهره گیری 
از استادان برجسته کشوری در حوزه صنعت و رسانه با موفقیت برگزار شد.

نباتی نژاد تصریح کرد: روزنامه نگاری تخصصی، مبانی و تحلیل اقتصاد 
کالن، تحلیل صنعت، روزنامه نگاری صنعتی، صنعت و توسعه و 
روزنامه نگاری مدرن از سرفصل های این دوره بود و در آخرین بخش از این 
دوره آموزشی، شرکت کنندگان از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه بازدید 
گاهی  و از فرایندهایی که به صورت تئوری برای آن ها توضیح داده شده، آ

و اطالعات بیشتری کسب کردند.
گیران و حضور اساتید صاحب نظر و شاخص  استقبال ملی فرا

کشوری  نشان از سطح کیفی باالی این دوره داشت
وی اذعان داشت: دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم صنعت ویژه 
آزاد و شاغل در رسانه های مختلف،  خبرنگاران و روزنامه نگاران 
غ التحصیالن رشته های خبرنگاری، روزنامه نگاری،  دانشجویان و فار
مدیریت رسانه، علوم ارتباطات و روابط عمومی با هدف ارتقای دانش 
روزنامه نگاران و خبرنگاران فعال در رسانه ها و همچنین کلیه عالقه مندان 

به این حوزه با موفقیت برگزار شد.
کید کرد: این دوره در قالب  مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه تأ
60 ساعت کالس نظری و 12 ساعت عملی به صورت آنالین با حضور 
اساتید صاحب نظر و مطرح کشوری در حوزه رسانه و صنعت برگزار شد. 
استقبال از این دوره در سطح ملی صورت گرفت و این امر نشان دهنده باال 
بودن سطح کیفی آن بود؛ اما یکی از دالیلی که برگزاری چنین دوره ای را 

بیش ازپیش ضروری کرده بود، گستردگی صنایع در استان اصفهان است.
گیران صدور مدرک پایانی دوره بر مبنای کیفیت حضور فرا

وی در ادامه  عنوان داشت: با توجه به اهمیت اعتبار علمی و تخصصی 
دوره ژورنالیسم صنعت، همکاری سه جانبه ای میان جهاد دانشگاهی، 
دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و شرکت 
فوالد مبارکه شکل گرفت که صدور گواهی حضور در این دوره توسط دفتر 
مطالعات و برنامه ریزی رسانه به عنوان معتبرترین مرجع برگزاری و صدور 

مدارک معتبر تخصصی برای اصحاب محترم رسانه است.
کرد: برای آموزش در این دوره، ترکیبی از اساتید  نباتی نژاد اضافه 
پیشکسوت، متخصص، دانشگاهی و خبرگان حوزه های صنعتی 

انتخاب شدند تا سطح کیفی این دوره از سطح قابل قبولی برخوردار باشد؛ 
استقبال از این دوره در سطح ملی و شامل استان های تهران، اصفهان، 
خوزستان، آذربایجان شرقی، مرکزی و گلستان بود؛ مدرک پایانی دوره 
گیران  آموزش تخصصی ژورنالیسم  صنعت نیز   بر مبنای کیفیت حضور فرا

در این دوره صادر گردیده است.
وی در پایان ابراز داشت: آزمون پایانی دوره آموزش تخصصی ژورنالیسم 
صنعت با حضور 102 شرکت کننده در روز سه شنبه 18 آبان ماه 1400 در سه 
بخش »تحلیل صنعت«، »روزنامه نگاری صنعت« و »اقتصاد، صنعت، 
رسانه و توسعه« به صورت آنالین برگزار شد؛ فرایند رضایت سنجی از 

شرکت کنندگان این دوره آموزشی نیز انجام خواهد شد.

در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه محقق شد؛
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اجرای موفقیت آمیز بازسازی و ارتقای عملکرد دستگاه کشش 5 تن

مدیر واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

 ثبت رکورد آماده به کاری واحد گندله سازی

 ابتکار عمل نیاز اولیه رسانه پایدار است

کتشافی  رشد ۲.1 درصدی در تعداد پروانه های ا
صادرشده

کستان افزایش ۵ میلیادر دالری مبادالت تجاری ایران و پا

به گزارش شاتا، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
کمیته مشترک تجاری جمهوری اسالمی  در نهمین نشست اجالس 
کشور برای افزایش و توسعه  کید بر توافق دو  کستان با تأ ایران و پا
کرات اولیه بر افزایش سطح  مراودات تجاری گفت: دو کشور در مذا
کشور به ۵ میلیارد دالر در ۲ سال آینده به توافق  روابط تجاری دو 
رسیده اند.

صمت  وزارت  برنامه  و  طرح  معاونت  سوی  از  اخیرا  که  گزارشی  در 
درخصوص عملکرد شش ماهه سه حوزه صنعت، معدن و تجارت منتشر 
پروانه های  تعداد  درصدی   ۲.۱ افزایش  شاهد  معدن  حوزه  در  شده، 
کتشاف در این مدت هستیم. ا
گواهی  کتشافی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ در زمینه  هزینه عملیات ا
کشف با افزایش ۲۳۷.۳ درصدی همراه شده و از ۵۷۳ میلیارد ریال به 
۱۹۳۳ میلیارد ریال رسیده است.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

همایش هم اندیشی واحدهای برنامه ریزی و 
کنترل تولید شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه 
با همکاری معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت ها 
و با حضور معاونین بهره برداری و سرمایه های انسانی و ساختار 
سازمانی شرکت فوالد مبارکه، مدیران و روسای برنامه ریزی و 
کنترل تولید و متالورژی و روش های تولید در محل باغ فردوس 

برگزار شد.
مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت فوالد مبارکه، ضمن اشاره به 
اهمیت ایجاد و مدیریت هم افزایی میان این شرکت  و شرکت های 
گفت: در عصر حاضر یکی از  تابعه و دالیل برگزاری این همایش 
محورهای مهم و اساسی در مدیریت راهبردی شرکت های هلدینگ، 
کنترل عملکردها و  ایجاد هم افزایی واقعی با استفاده از فرایند 
فعالیت های شرکت های تابعه است که ارتقای ارزش آفرینی باعث 
اثربخشی در این شرکت ها می شود. شرکت های تابعه توسط 
سازمان های ستادی خود، برنامه ریزی و سازماندهی می شوند تا 
بتوانند به نتایجی که از پیش تعیین شده، دسترسی پیدا کنند. این امر 
جز با ایجاد مدیریت هم افزایی میان ستاد و صف به وقوع نمی پیوندد.

محمود محمدی فشارکی افزود: شرکت فوالد مبارکه جهت تکمیل 

زنجیره ارزش خود، اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های متعدد 
کرده و این همایش نیز به منظور  با زمینه فعالیت های مختلف 
زمینه  در  اهداف شرکت های مذکور  و  فعالیت ها  هم راستایی 
برنامه ریزی و کنترل تولید و سفارش ها و در جهت سیاست های کلی 

شرکت فوالد مبارکه برگزار گردید.
وی هـدف از برگـزاری ایـن همایـش را چنیـن برشـمرد: تبادل نظـر و 
شناخت دیدگاه های مدیران، روسا و کارشناسان حوزه برنامه ریزی 
و کنتـرل تولیـد در جهـت برنامه ریـزی کارآمدتـر تولیـد در مجموعـه 
هلدینگ؛ بررسی مسائل و مشکالت واحدهای تولید در برنامه ریزی 
و کنتـرل تولیـد در گـروه فـوالد مبارکـه و همفکـری در جهـت حـل ایـن 
موانـع؛ ارائـه پیشـنهاد بـه مدیریـت عالـی سـازمان جهـت تشـکیل 
هلدینـگ برنامه ریـزی و کنتـرل تولیـد بـا توجـه بـه دیدگاه هـا و تبادل 
اطالعـات انجام شـده در ایـن همایـش؛ همسان سـازی فرایندهـای 
برنامه ریـزی و کنتـرل تولید براسـاس سیاسـت های کلـی هلدینگ و 
ک دانش برنامه ریزی تولید بین شرکت های  ارتباط سیستمی؛ اشترا
هلدینگ؛ شناخت از سرمایه های انسانی موجود در هلدینگ فوالد 
مبارکـه در حـوزه برنامه ریـزی و کنتـرل تولیـد؛ شـناخت ظرفیت های 
خالی خطوط در هلدینگ فوالد مبارکه و برنامه ریزی در سـال آتی در 

جهت کمـک بـه برطـرف کـردن موانـع تولیـد در گـروه هلدینگ.
کنتـرل تولیـد شـرکت فـوالد مبارکـه بـا بیـان  مدیـر برنامـه ریـزی و 
اینکـه در ایـن همایـش، نماینـدگان شـرکت ها بـه تشـریح سـاختار 
کنتـرل تولیـد در حـال اجـرا  سـازمانی فرایندهـای برنامه ریـزی و 
پرداختند و چالش های مربوط به آن مورد بحث و بررسـی قرار دادند 
گفـت: در ادامـه نیـز مقـرر گردیـد سیاسـت های کلـی در ایـن زمینـه 
توسـط کارشناسـان برنامه ریزی و کنتـرل فـوالد مبارکه و بـا همکاری 
شـرکت های زیرمجموعـه تهیـه و پـس از نهایـی شـدن بـرای اجـرا و 

پیاده سـازی بـه شـرکت های مذکـور ابـالغ گـردد.
محمدی فشـارکی ضمن ابـراز امیـدواری در خصوص تـداوم برگـزاری 
چنین همایش هایی گفت: این نوع همایش ها گام مهمی در جهت 
هم راسـتایی و هم افزایـی در مسـیر تحقـق اهـداف و اسـتراتژی گـروه 

فـوالد مبارکه در زمینـه برنامه ریـزی و کنترل تولید اسـت.
وی در پایـان از مدیرعامـل مجتمـع فـوالد مبارکـه و معاونت هـای 
بهره بـرداری، سـرمایه های انسـانی و سـازماندهی، سـرمایه گذاری و 
امور شـرکت ها و مدیریـت روابـط عمومـی، خدمـات، HSE، آمـوزش، 
متالـورژی و روش هـای تولیـد و امـور شـرکت ها کـه در برگـزاری ایـن 

همایـش مشـارکت داشـتند تشـکر و قدردانـی کـرد.

نوید اسماعیل زاده کارشناس تعمیرات و نگهداری 
تجهیزات آزمایشگاهی از اجرای موفقیت آمیز پروژه 
بازسازی و ارتقای عملکرد دستگاه کشش ۵ تن 
آزمایشگاه محصول با استفاده از دانش و توان داخلی کارکنان و 

صرفه جویی اقتصادی قابل توجه برای شرکت، خبر داد.
وی با اشاره به اینکه تست کشش اهمیت بسیار زیادی در آزمون های 
خواص مکانیکی داراست و این آماده به کاری دستگاه های کشش جزو 
اولویت های اصلی آزمایشگاه محصول است، هدف اصلی این پروژه را 
ک  بهبود عملکرد دستگاه و کاهش ارتعاشات ناشی از کارکرد و استهال
زیاد آن برشمرد و گفت: در این پروژه نیز تغییر سیستم نگهداری نمونه از 
حالت دستی به صورت هیدرولیک انجام شد که عالوه بر حذف خطای 

انسانی، دقت و ایمنی تجهیز را نیز ارتقا می بخشد.
وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین تجهیزات آزمایشگاه ها دستگاه های 
تست کشش است که وظیفه تست محصول نهایی فوالد را به عهده دارد 
و گواهی کیفیت محصول بر اساس نتایج این دستگاه ها صادر می شود. 
بدین منظور برای انجام تست کشش نیاز به این است که دستگاه در 
وضعیت کامال پایدار باشد تا بتوان به نتایج تست های انجام شده توسط 

دستگاه اطمینان پیدا کرد.
نوید اسماعیل زاده یادآور شد: دستگاه کشش 5 تن به علت اینکه 
نزدیک 25 سال به صورت مداوم در حال استفاده بوده، در بعضی از 
قسمت ها دچار اختالالتی شده بود. از مهم ترین مشکالتی که عمال 
استفاده از دستگاه را ناممکن کرده بود ارتعاش شدیدی بود که مستقیما 
نتایج تست موردنظر را تحت تأثیر قرار می داد. عالوه بر آن هرازگاهی 
عمال هیچ حرکتی در قسمت Ball-Screw نداشتیم که تنها با خاموش 

و روشن کردن چندباره دستگاه، استفاده مجدد از آن امکان پذیر بود.
اسماعیل زاده خاطرنشان کرد: با توجه به پیش رونده بودن شرایط 
موجود، نیاز به بازسازی اساسی قسمت های درگیر با این موضوع 
احساس می شد و انجام آن در دستور کار قرار گرفت. بدین منظور در 
ابتدا موتور گشتاور باالی دستگاه که نمونه مشابه در داخل نداشت و 
ج بودن امکان تهیه هم فراهم نبود، به صورت  عمال به دلیل از رده خار
کامل سرویس شد. بعد از آن مشاهده شد که کالچ های مغناطیسی 
)Electromagnetic Clutch( دستگاه باید تعویض شوند. این موضوع 
مستلزم دمونتاژ کامل قسمت مکانیکی دستگاه بود که در این مسیر 
متوجه خرابی بسیاری از بیرینگ های موجود شدیم که نسبت به 

تعویض آن ها اقدام شد.
اسماعیل زاده افزود: به دلیل حساسیت باالی تجهیز کوچک ترین 
خطایی در رعایت فاصله هوایی های کالچ های مغناطیسی و دیگر 
قطعات درگیر با این موضوع نتایج نامطلوبی در پی داشت و منجر به 
توقف کامل دستگاه می شد؛ بنابراین در تمام مراحل تعویض قطعات 
دقت زیادی به خرج داده شد تا کوچک ترین مشکلی در این زمینه به 

وجود نیاید.
اسـماعیل زاده تصریـح کـرد: بـه دلیـل تحریـم امـکان اخـذ خدمـات 
فنی و مشاوره و نیز قطعات یدکی از سازنده دستگاه وجود نداشت و 
تمامی مراحل اجرای پروژه با استفاده از دانش و توان داخلی انجام 
شـد؛ ضمن اینکه برای بهبود عملکرد، دسـتگاه گریپ هیدرولیکی 
که در سـال های گذشـته توسـط آزمایشـگاه خریداری شـده و بدون 
اسـتفاده در انبـار آزمایشـگاه بـود، بـا تغییراتی کـه در مـدار آن صورت 
گرفت روی دستگاه کشش 5 تن نصب شد و عالوه بر حذف خطای 

انسـانی موجب افزایش دقـت و ارتقای ایمنی تجهیـز گردید.
وی با یادآوری اینکه تجهیز با شرایط جدید توسط شرکت های 
دارای تأیید صالحیت کالیبره شد و از صحت عملکرد آن اطمینان 
حاصل گردید، به دستاوردهای اقتصادی این پروژه نیز اشاره کرد 
و گفت: براساس برآورد اولیه قطعات استفاده شده در این پروژه و 
کامال با استفاده از توان داخلی  که  بهینه سازی های صورت گرفته 
گرفت، در حدود 25 هزار یورو  متخصصان داخل شرکت صورت 

صرفه جویی اقتصادی در این پروژه صورت پذیرفت.
اسماعیل زاده در ادامه به دیگر دستاوردهای این پروژه اشاره کرد و 
گفت: کاهش قابل مالحظه ارتعاش و به روزرسانی دستگاه به گونه ای 
انجام شد تا مشکالت ذکرشده در آینده کارکرد دستگاه را تحت تأثیر قرار 
ندهد، ضمن اینکه تطبیق یک دستگاه گریپ هیدرولیک روی دستگاه 
کشش 5 تن و همچنین افزایش قابلیت اطمینان دستگاه برای انجام 

تست های کشش از دیگر دستاوردهای این پروژه بود.
دستاوردهای دانشی از دیگر مواردی بود که اسماعیل زاده به آن اشاره 
کرد و گفت: با توجه به اینکه تمامی مراحل انجام کار در داخل شرکت 
گرفت، دانش بسیار ارزشمندی در خصوص  فوالد مبارکه صورت 
سیستم حرکت Ball-Screw و همچنین کالچ های مغناطیسی برای 
متخصصان در ناحیه تجهیزات آزمایشگاهی حاصل شد که نیاز شرکت 

را به خارج از سازمان برطرف ساخت.
وی در پایان از همکاران درگیر در این پروژه و همچنین واحدهای 
کالیبراسیون، ابزار دقیق )تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی( و 
آزمایشگاه محصول که در اجرای این پروژه همکاری داشتند، تشکر 

و قدردانی کرد.

رضا اسماعیل پور مدیر واحد گندله سازی با اعالم 
این خبر افزود: این واحد توانست با افزایش فاصله 
کوره پخت  زمانی بین توقفات برنامه ریزی سرد 
واحد گندله سازی از 2۰ ماه در سال ۱۳۹8 به رکورد بی سابقه 2۴ 

ماه در سال ۱۴۰۰ برسد.
 وی این رکورد ارزشمند را حاصل همدلی بین تیم های تولید و تعمیرات 
واحد گندله سازی، دفاتر فنی تولید و تعمیرات و سرویس دهندگان 
به واحد گندله سازی و اتکا به مهارت کارکنان تولید در بهره برداری از 
تجهیزات با حفظ شرایط ایمن و استفاده بهینه از قطعات و تجهیزات، 
ارتقای دانش فنی کارکنان تعمیرات در انجام فرایند تعمیرات، بازنگری 
دستورالعمل های تعمیرات و بازسازی و بهینه سازی تجهیزات 

برای کاهش توقفات اضطراری و همچنین بهینه سازی متریال نسوز 
استفاده شده در ساختار نسوز کوره پخت و بازسازی تجهیزات نسوز 
و استفاده از بلوک های نسوز به جای سیستم خنک کننده آبی برای 

بهبود شرایط ساختار نسوز برشمرد.
مدیر واحد گندله سازی در ادامه به دیگر عوامل تأثیرگذار در این رکورد 
اشاره کرد و افزود: تأثیر بسزای پروژه های سرمایه گذاری بر بهبود 
گلوگاهی شامل نصب  کیفیت تولید و افزایش عمر کاری تجهیزات 
سرند غلتکی زیر 4 عدد از دیسک ها و نصب سرند دوم انتهای کوره 
پخت برای تأمین گندله الیه محافظ با کیفیت مناسب و همچنین 
بهبود روش های آماده سازی و مهارت تیم تولید برای شروع توقفات 
برنامه ریزی، ارتقای دانش تیم نظافت صنعتی، مکانیزه کردن بخشی 

از فعالیت های نظافت صنعتی و بازنگری دستورالعمل ها و روش های 
کثر رساندن زمانی  نظافت صنعتی واحد گندله سازی برای به حدا
که تجهیزات در اختیار فرایند تعمیرات قرار می گیرد، از دیگر دالیل 

دست یابی به این رکورد است.
اسماعیل پور تصریح کرد: رکورد قبلی فاصله زمانی بین توقفات سرد 
کوره پخت مربوط به فاصله زمانی به دست آمده از اسفندماه سال 1398 

تا آبان ماه سال 1398 و به مدت حدود 20 ماه است.
وی در پایان از همکاری تعمیرات نسوز نواحی، تمامی مدیران 
واحدهای  سایر  و  خرید  پشتیبانی،  و  فنی  خدمات  تیم های  و 
کسب این موفقیت  که در  گندله سازی  سرویس دهنده به واحد 

بی سابقه که در کشور عزیزمان منحصربه فرد است، قدردانی کرد.

همایش پدافند غیرعامل و رسانه پایدار با حضور 
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
تبلیغات  سازمان  رئیس  قمی  محمد  حجت االسالم 
اسالمی، سعید جابری دبیر همایش پدافند غیرعامل، 
محمد اسکندری مدیرکل روابط عمومی و مشاور عالی 
رسانه ای سازمان پدافند غیرعامل کشور، سید محمد 
هاشمی معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و سردار غالمرضا جاللی رئیس 
سازمان پدافند غیرعامل کشور در تاالر وحدت تهران 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، سردار غالمرضا جاللی رئیس 
کشور در این همایش اظهار  سازمان پدافند غیرعامل 
داشت: امروز تهدیدات، آسیب پذیری، مخاطرات و اقدام 
در برابر آن ها پیش روی ما قرار دارد و رسانه ها امروز دچار 
تغییرات بسیاری شده؛ به طوری که شکوفایی آن ها در 

حوزه های مختلف اثرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه رسانه از مرزها عبور می کند و موضوع افکار 
عمومی امروز مهم است، یادآور شد:  امروز وقتی از موضوعات 
سایبری سخن می گوییم، چهار محور فناوری سایبری، 
کارکرد زیرساخت، مردم و رسانه را پیش رو  کارکرد و عدم 
که  داریم. ابعاد دفاعی و امنیتی رسانه کامال جدی است؛ چرا
آمریکایی ها از آن به عنوان ابزار و سالح یاد کرده و برای آن 

برنامه ریزی می کنند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه نظام 
کید کرد: در  حکمرانی رسانه ای کشور بسیار مهم است، تأ
فضای مجازی و رسانه ای کشور در زمان دولت دوازدهم، 
فضای مجازی به حال خود رها شد و در نهایت شاهد آن 
بودیم که هدایت مردم و تبدیل آن ها به افراد معترض و 

آشوب طلب اتفاق افتاد.
جاللی با بیان اینکه در پدافند غیرعامل باید ارزش های 
اصیل اسالمی را از طریق رسانه منتقل کنیم، بیان داشت: 
امروز از لحاظ زیرساخت مشکلی نداریم، اما باید برای آن 
کنون سناریوی جنگ ترکیبی در جهان  برنامه ریزی کنیم. ا
علیه ایران وجود دارد که باید رویکرد مناسب در برابر آن 

داشته باشیم.
اســـتفاده فـــوالد مبارکـــه از ظرفیت هـــای رســـانه ای 

خود در راستای پدافند غیرعامل
هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
نیز در حاشیه این همایش در گفت وگو با خبرنگار ایراسین 
اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه با ایجاد زیرساخت های الزم 
رسانه ای، شرایط را برای پدافند غیرعامل فراهم کرده و در 
این زمینه ابزارهای جامعی در اختیار دارد، به طوری که این 

ابزارها می توانند در برابر هر تهدیدی به کار بیایند.
وی ادامه داد: بر این اساس، در شرکت فوالد مبارکه 
تمهیدات الزم اندیشیده شده و زیرساخت های الزم نیز در 
خصوص پدافند غیرعامل فراهم شده که البته امیدواریم 
گر خطری هم فوالد مبارکه را تهدید کرد،  اتفاقی نیفتد، اما ا
این شرکت تالش می کند که در راستای پدافند غیرعامل 

از ظرفیت های رسانه ای خود به طور کامل استفاده کند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در پایان با بیان 
اینکه فضای مجازی در کشور باید به عنوان زمینه جدید 
فعالیت های آفندی جبهه انقالب اسالمی تعریف شود، 
افزود: جریان رسانه ای در کشور باید به وضعیت آفندی 

تبدیل شود.
گفتنی است در پایان این همایش از سند راهبردی پدافند 
فرهنگی و رسانه ای کشور رونمایی شد و از برگزیدگان در 
حوزه مسیر توسعه فرهنگی و رسانه ای پدافند غیرعامل نیز 

تقدیر به عمل آمد.

 همسان سازی فرایندهای برنامه ریزی و کنترل تولید 
براساس سیاست های کلی هلدینگ فوالد مبارکه ضروری است

شرکت فوالد مبارکه جهت تکمیل زنجیره 
در  سرمایه گذاری  به  اقدام  خود،  ارزش 
شرکت های متعدد با زمینه فعالیت های 
کرده و این همایش نیز به منظور  مختلف 
هم راستایی فعالیت ها و اهداف شرکت های 
مذکور در زمینه برنامه ریزی و کنترل تولید و 
سفارش ها و در جهت سیاست های کلی 

شرکت فوالد مبارکه برگزار گردید

توقفات  بین  زمانی  فاصله  قبلی  رکورد   
زمانی  به فاصله  بوط  کوره پخت مر سرد 
به دست آمده از اسفندماه سال 1398 تا آبان 
ماه سال 1398 و به مدت حدود ۲0 ماه است

در همایش پدافند غیرعامل و رسانه پایدار مطرح شد؛

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید شرکت فوالد مبارکه:
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 با عنایت به افزایش راندمان تولید و تقاضای بازار مصرف 
مواد معدنی و همچنین جهت بهینه سازی خطوط تولید و 
با  سپاهان  استقالل  شرکت  معدن،  تجهیزات  ارتقای 
سرمایه گذاری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال در زمینه خرید تجهیزات 
کت  و ماشین آالت اقدام به خرید یک دستگاه لودر SR 956 با پا
تقویت شده و یک دستگاه بیل مکانیکیSR220 -9مجهز به 
کت تقویت دستگاه جهت بارگیری و حمل بار در بخش تولید  پا

در معدن دولومیت اسفه شهرضا نمود.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل 
کرد: با  سپاهان، حمیدرضا قندی با اعالم این خبر عنوان 
سرمایه گذاری بر روی خرید تجهیزات و ماشین آالت معدنی 
به منظور کنترل هزینه های جاری و قیمت تمام شده و افزایش 
سرمایه می توان به بخش اعظمی از چرخه تولید و خودکفایی 
رسید و در جهت تسریع در روند تولید، با تمام ظرفیت های موجود 

برای تولید محصوالت استفاده کرد.
مدیرعامل شرکت استقالل سپاهان در پایان از همراهی و 
همکاری شرکت بزرگ هولدینگ توکافوالد به عنوان یک شرکت 
سرمایه گذاری با مجموعه معادن استقالل سپاهان در جهت 
پیشبرد اهداف و فعالیت های این شرکت تشکر و قدردانی نمود 
کرد: با سرمایه گذاری در بخش های مختلف  و خاطرنشان 
معدن و کنترل هزینه ها و استفاده از ظرفیت های بالقوه موجود 
از لحاظ نوع، ذخیره و عیار ماده معدنی و همچنین با مجهز 
نمودن تجهیزات و ماشین آالت در این بخش می توانیم حقوق 

سهام داران محترم را نیز حفظ کنیم.

 دوره های آموزش ایمنی و حوادث در معادن شرکت 
استقالل سپاهان با حضور صالحی کارشناس معدنی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و ابراهیمی بازرس 
ارشد نظام مهندسی و جمعی ازمدیران، سرپرستان و کارگران 

برگزار گردید.
به گزارش شرکت استقالل سپاهان، در این دوره ها به نقش 
ایمنی در معادن و عواملی که منجر به مرگ، صدمات جدی و 
یا معلول شدن معدنچیان می شود و ریشه در مسائل مختلفی 
نظیر عدم رعایت بهداشت کار، ایمنی و نیز عدم توجه به موضوع 
روان شناسی صنعتی از سوی سرپرستان دارد، اشاره شده است.
بنابر این گزارش، در این آموزش ها مشخص شد بی توجهی به 
بهداشت کار یعنی نادیده گرفتن عوامل فیزیکی، شیمیایی و 
ارگونومیک )مانند گردوغبار، گازهای معدن، صدا، روشنایی 
نامطلوب، درجه حرارت(، وضعیت های بدنی نامطلوب و 
حمل و جابه جایی دستی بارهای سنگین می تواند به تدریج 
به صورت مزمن تأثیرات نامطلوبی بر سالمت کارگران معدن 
بگذارد، ضمن اینکه انواع بیماری ها و اختالالت دستگاه عصبی 
نیز با رعایت نکردن بهداشت کار می تواند سالمت کارگران معدن 

را تهدید کند.
گفتنی است تأمین ایمنی برای معدنکاران از الزامات مهم 
کاهش  کنترل مخاطرات و  معدنکاری است؛ بنابراین برای 
حوادث در معادن باید جهت حذف و کنترل خطر در مبدأ، 
کاهش و به حداقل رساندن آن ها و نهایتا تجهیز معدنکاران به 
وسایل حفاظت فردی مناسب اقدام گردد؛ ضمن اینکه باید در 
نظر داشت تحصیل، آموزش، تجربه و نظارت پارامترهای کلیدی 
برای توسعه ایمنی در معادن است. بنابراین برای افزایش ایمنی و 
کاهش حوادث الزم است ارتباط تنگاتنگی بین صاحبان معدن، 

سرپرستان و کارگران برقرار شود.

ل

خبر کوتاه

بازار بیلت ترکیه در رکودکاهش صادرات سنگ آهن برزیل

گذشته از ۷۲۵ تا ۷۳۰ دالر به ۷۰۰  بیلت سی آی اس در ترکیه هفته 
کاهش داشت. البته پایین ترین  تا ۷۰۵ دالر در هر تن سی اف آر 
قیمت درخواستی خریداران در ترکیه ۶۶۰ تا ۶۷۰ دالر در هر تن 
سی اف آر بود. از این رو متوسط قیمت بیلت وارداتی در ترکیه از 
کاهش  ۷۱۰ تا ۷۲۵ دالر به ۶۶۰ تا ۷۰۰ دالر در هر تن سی اف آر 
یافت.

 صادرات سنگ آهن برزیل در ماه گذشته میالدی کاهش داشت. طبق 
کتبر ۳۰.8۶ میلیون تن سنگ آهن صادر شده  آمار گمرک این کشور در ا
که یک درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت کرده که البته 
در مقایسه با ماه سپتامبر کاهش 8 درصدی در صادرات سنگ آهن این 
کشور ثبت شده است. متوسط قیمت سنگ آهن صادراتی برزیل در 
کتبر به طور میانگین ۱۰۳.۹ دالر در هر تن فوب بوده است. ا

آتیه فـوالد  شـرکت  مدیرعامـل  کفعمـی  حسـین 
نقش جهـان بـه میمنـت فرارسـیدن اولیـن سـالروز 
پیوستن این شرکت به گروه فوالد مبارکه گفت: ضمن 
عـرض تبریـک و تهنیـت ایـن مناسـبت فرخنـده بـه تمامـی مدیـران 
عامـل و کارکنـان شـریف و شایسـته شـرکت آتیه فـوالد نقش جهـان 
و شـرکت های زیرمجموعـه، از خداونـد متعـال خواسـتارم در سـایه 
عنایات و الطاف خود همـواره توفیقی دوچندان در پیمودن مسـیر 

رشـد، پیشـرفت و تعالـی نصیبمـان گردانـد.
ایشـان افـزود: شـرکت آتیه فـوالد نقش جهـان در 27 فروردین مـاه سـال 
1386 شمسـی تأسـیس و در فهرسـت شـرکت های سـهامی خـاص در 
اداره ثبت شـرکت های اصفهـان به ثبت رسـید. آتیه فـوالد نقش جهان 
به عنوان یکی از هلدینگ های وابسته به شرکت فوالد مبارکه در اجرای 
استراتژی سـازمانی و اسـتراتژی برند خود، عالوه بر مأموریت اصلی اش 
در زمینه تأمین، فروش و خدمات محصوالت فوالدی در سـطح کشـور 
کنـون در زمینـه  بـا گسـترش حـوزه فعالیـت خـود بـه بخـش تولیـد، هم ا
 ،)TOC تولید ورق های پوشش دار )گالوانیزه و گالوانیزه رنگی با پوشش
تولید و عرضـه انواع پودرهـای صنعتـی و معدنی )میکرونیـزه بنتونیت، 

آهک کلسینه و هیدراته(، تولید انواع کوردوایر و در آینده نزدیک تولید 
لوله های مانیسـمان، سـنگ آهن و کنسـانتره و همچنین بازار سـرمایه 
و صـادرات محصـوالت فـوالدی بـا داشـتن 21 شـرکت فرعـی و وابسـته 

فعالیـت می کنـد.
مدیرعامل آتیه فوالد نقش جهان اذعان داشت: مایه مباهات و افتخار 
است که عطف به تصویب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/06/03 
درخصـوص افزایش سـرمایه با سـلب حق تقـدم از کلیـه سـهام داران به 
نفـع شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان )سـهامی عـام(، اساسـنامه شـرکت 
آتیه فـوالد نقش جهـان اصـالح گردیـد و بـه مرجـع ثبـت شـرکت ها اعـالم 
و ثبـت شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان به عنـوان بزرگ تریـن سـهام دار 
حقوقی هلدینگ آتیه فـوالد نقش جهـان در تاریـخ 99/08/18 در اداره 
کنون این شرکت با 28/75  ثبت شرکت های اصفهان انجام شد و هم ا
درصد سهام، بزرگ ترین سهام دار شرکت آتیه فوالد نقش جهان است.
کفعمـی اشـاره کـرد: شـرکت آتیه فـوالد نقش جهـان در طـی یـک سـال 
گذشـته دسـتاوردهای بزرگـی در مسـیر پیشـرفت و توسـعه داشـته؛ 
به طوری که در سـالی که گذشـت، با عزم راسـخ همکاران و شـرکت های 
زیرمجموعه و در راسـتای نیل بـه اهداف، چشـم انداز و اسـتراتژی های 

تدوین شـده، منویـات سـهام داران معـزز را محقـق سـاخت.
ایشـان افزود: ثبت افزایش سـرمایه از مبلغ 4 هزار میلیـارد ریال به مبلغ 
10 هزار میلیارد ریال از محل سـود انباشـته از دیگر افتخارات این شرکت 

اسـت که در مردادماه 1400 صـورت گرفت.
ح هـای توسـعه در هلدینـگ آتیـه و شـرکت های  کفعمـی بـه انجـام طر
زیرمجموعه اشاره کرد و گفت: فراوری سرباره های فوالد مبارکه و ایجاد 
کارخانه لوله هـای بدون درز )مانیسـمان( مهم ترین طرح های توسـعه 
کنـون در این خصـوص اقدامات  این هلدینگ را تشـکیل می دهند و تا
مقتضـی و مؤثـری بـرای پیشـبرد طرح هـا صـورت گرفتـه و همچنـان نیز 

ادامـه دارد.
کـرد: امیدواریـم شـرکت آتیه فـوالد  حسـین کفعمـی در پایـان اظهـار 
نقش جهـان بـا اسـتعانت از درگاه خداونـد متعـال و در سـایه پشـتیبانی 
و حمایت هـای شـرکت فـوالد مبارکـه و هیئت مدیـره شـرکت کـه نقـش 
اساسی در رشـد و بالندگی آتیه داشته اند و نیز با همت و تالش مضاعف 
مدیران و کارکنان هلدینگ و شـرکت های زیرمجموعه، روند روبه رشد 
خود را همـواره ادامه دهیم و به دسـتاوردهای ارزشـمند و چشـمگیری 

نائـل شـویم.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، 
مؤلفه های  تأمین  راستای  در  شرکت   VIP گشت 
سالمت، ایمنی و محیط زیست در سطح این شرکت 
و در ادامه، اجرای سلسله گشت های VIP واحد HSE به مورد 

اجرا درآمد.
گزارش، در این گشت اهم مالحظات فنی شامل رعایت  بنابر این 
الزامات ایمنی، پیشگیری از آالینده های زیست محیطی، بررسی 
کنش در شرایط، اضطراری برای پیشگیری از حریق های  شرایط وا
احتمالی، تأمین شرایط آراستگی محیطی و رعایت شرایط بهداشت 

محیط کار مورد ارزیابی قرار گرفت.

در راستای تأمین مؤلفه های سالمت، ایمنی و محیط زیست صورت گرفت:

گشت VIP از سالن تولید گالوانیزه و تأسیسات جانبی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

خرید تجهیزات و ماشین آالت معدنی معدن 

سنگ دولومیت اسفه شهرضا

برگزاری دوره های آموزش ایمنی عمومی، 

تخصصی و حوادث در معادن

جهت بهینه سازی خطوط تولید و ارتقای تجهیزات معدن صورت گرفت:

در معادن شرکت استقالل سپاهان صورت گرفت:
شرکت آتیه فوالد نقش جهان در طی یک 
سال گذشته دستاوردهای بزرگی در مسیر 
پیشرفت و توسعه داشته؛ به طوری که 
راسخ  عزم  با  گذشت،  که  سالی  در 
همکاران و شرکت های زیرمجموعه و 
در راستای نیل به اهداف، چشم انداز 
و استراتژی های تدوین شده، منویات 

سهام داران معزز را محقق  ساخت

 گــــروه فــــوالد مـــبارکه       

به گزارش روابط عمومی شرکت بین المللی ایریسا، اولین 
گردهمایی کارشناسان شرکت ایریسا با بیش از ۴۰۰ نفر 
به صورت حضوری و آنالین در تاالر پیامبر اعظم دانشگاه 

اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
بنابر این گزارش، هدف از این گردهمایی ارائه گزارش عملکرد شش ماهه 
شرکت و تبیین نظام های جدید بود که در آن رسول سرائیان، مدیرعامل 
شرکت ضمن ارائه عملکرد شش ماهه شرکت و قدردانی از همه همکاران 

به نقش مهم نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: با توجه به موضوع فعالیت 
شرکت ایریسا و نقش تکنولوژی ها و همچنین مطالبات کارفرما برای استفاده 
از فناوری های به روز باید به موضوع آموزش و ارتقای دانش کارکنان نگاه 
ویژه ای داشت و تک تک کارکنان برای ارتقای دانش خود برنامه داشته 

باشند و به یک یا دو تکنولوژی جدید حوزه خود مسلط باشند.
 وی در ادامه شمن اشاره به طرح مدیریت استعدادهای شرکت و باشگاه 
نوآوران، درخصوص نقش این دو پروژه که به روز نگه داشتن دانش کارکنان 

و تزریق روحیه نوآوری و تفکر خالق در سازمان است، سخنانی ایراد کرد.
مدیرعامل شرکت ایریسا در پایان ضمن تشکر از همه کارشناسان شرکت که 
بدنه اصلی و پشتوانه قوی دانشی این شرکت را تشکیل می دهند، خواستار 
آن شد که در راستای رسیدن به افق چشم انداز طرح تحول دیجیتال ایریسا 
یا »ایریسا پالس«، مواردی چون »توسعه رویکرد مشتری محور در اقدامات«، 
»حرکت به سمت فعالیت های جمعی« و »تفکر کار تیمی و بین بخشی و 

پایبندی به متدولوژی اجایل در فعالیت ها« را سرلوحه خود قرار دهند.

یسا   برگزاری اولین گردهمایی کارشناسان شرکت ایر
ع بررسی عملکرد شش ماهه شرکت با موضو

دراولین سالروز پیوستن شرکت آتیه فوالد نقش جهان به گروه فوالد مبارکه اصفهان مطرح شد:

 فراوری سرباره های فوالد مبارکه و ایجاد کارخانه لوله های بدون درز )مانیسمان(
 مهم ترین طرح های توسعه هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان 
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       بـــــــــــــــازار

نگاهی به بازار مقاطع ترکیه

خبــــــــــــــــر       

رئیس واحد خدماتی و رفاهی مجتمع فوالد سبا از 
اجرای فرایندها و پروژه های زیست محیطی و زیباسازی 

در این مجتمع خبر داد.
کی رئیس واحد خدماتی و رفاهی مجتمع فوالد سبا  علی خا
در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: واحد امور خدماتی و 
رفاهی مجتمع فوالد سبا در راستای رضایت مندی کارکنان 
کن عمومی و ساماندهی محیط این  و زیباسازی معابر و اما
مجتمع، اقدام به اجرای پروژه های زیباسازی معابر عمومی 
و ساماندهی محیط با تفکیک ضایعات فلزی، غیرفلزی و 

نخاله های ساختمانی نموده است.
وی با اشاره به بازسازی، ترمیم و زیباسازی پیاده روهای 
استاندارد به میزان 5 هزار و 500 مترمربع در این مجتمع 
افزود: ایجاد باغچه ذی نفعان )شخصیت ها، پیمانکاران( 
به مساحت 3 هزار و 100 مترمربع و کاشت درخت توسط 
مقامات و مدیران عامل شرکت های پیمانکار ازجمله 

اقدامات انجام شده در این مجتمع است.
سبا  فوالد  مجتمع  رفاهی  و  خدماتی  واحد  رئیس 
سوله های  شست وشوی  همچنین  کرد:  خاطرنشان 
فلزی خط تولید با مواد و پوشش نانو به مساحت 80 هزار 
مترمربع، شست وشوی رختکن ها با مواد نانو و رنگ آمیزی 
رستوران ها به مساحت 5 هزار مترمربع، شست وشوی 
کسیژن و شست وشوی ساختمان مرکزی  مخازن واحد ا
سبا، آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه احیا با مواد نانو و 
رنگ آمیزی ساختمان احیا مستقیم نیز از دیگر فعالیت ها 
در راستای زیباسازی و ساماندهی محیط در فوالد سبا 

بوده است.
وی ادامه داد: ترمیم و رنگ آمیزی جداول خیابان ها، 
قطعه بندی،  سنگین،  ترابری  در  فلزی  فنس های 
کارگاه های  همسان سازی  و  فنس کشی  رنگ آمیزی، 
سایت پیمانکاران، بازسازی و رنگ آمیزی نیوجرسی ها، 
جمع آوری و تفکیک ضایعات فلزی و غیرفلزی به مقدار 
406 تن نیز ازجمله ساماندهی های انجام شده در این 

مجتمع است.
کی در پایان از انعقاد قرارداد و تحویل 544 هزار تن  خا
سرباره سرد به کارخانه های سیمان استان اصفهان خبر 
داد و اذعان داشت: جمع آوری و خروج 416 هزار و 126 تن 
ک برداری و تسطیح زمین های اطراف جاده  نخاله و خا
جدید مجتمع فوالد سبا به مساحت 120 هزار مترمربع نیز 

از دیگر اقدامات انجام شده در مجتمع فوالد سباست.

در ادامه مباحث شماره های قبل در خصوص الگوهای 
ادامه دهنده به معرفی الگوی مستطیل می پردازیم.

افزایشی  یا  کاهشی  روند  یک  از  بعد  مستطیل  الگوی 
تشکیل می شود که امتداد خطوط بیشینه و کمینه درون 
آن موازی- افقی بوده و تشکیل یک مستطیل فرضی را 
می دهد. حداقل دو بار قیمت ها باید به امتداد خطوط 
باالیی و پایینی در این الگو برخورد کرده باشد. برای حد 
سود انتظار داریم بعد از شکسته شدن خط باالیی در 
روند افزایشی و خط پایینی در روند کاهشی هدف قیمتی 
 جدید به اندازه فاصله درونی دو خط موازی درون الگو

 پیش روی نماید.

 قیمت مقاطع صادراتی ترکیه هفته گذشته روندی نزولی داشته که بیشتر 
به دلیل افت تقاضا بود. میلگرد صادراتی از ۷۵۰ دالر به ۷۳۵ دالر در هر 
تن فوب رسیده است. قیمت های پیشنهادی ۷۴۰ تا ۷۴۵ دالر و قیمت 
درخواستی خریداران تا ۷۳۰ دالر در هر تن فوب بود. البته معامله ای 
نهایی نشد. مفتول صادراتی هم نزولی بود و با ۱۰ دالر افت به 8۲۵ دالر 
هر تن فوب رسید.

خبر کوتاه

یم بیاموز

عباس ابراهیمیان سرپرست جرثقیل های ریخته گری مداوم از دمونتاژ جرثقیل های شماره 
2 و۳ واحد 28 فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه که با بهره گیری از تیم تعمیرات جرثقیل های 
سقفی ناحیه و با تکیه بر توانمندی کارکنان سازمان  و روحیه باالی کار تیمی با موفقیت 

اجرایی شد، خبر داد.
وی افزود: با توجه به قرار گرفتن جرثقیل های 2و3 واحد 28در ریسک باالی ایمنی کاری و مشکالت اساسی سازه 
این جرثقیل ها که عمال امکان بهینه سازی و رفع مشکالت موجود وجود نداشت با حمایت های مدیریت ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم  اقدام به تأمین جرثقیل های جدید جایگزین با کالس کاری M8A8 گردید و پس 
از طی شدن زمان Learning curve جرثقیل های جدید،پس از استعالم نهایی از همه مدیران و روسای تولید و 

تأیید واحد بازرسی فنی، تصمیم بر دمونتاژ جرثقیل های قدیمی گردید.
سرپرست جرثقیل های ریخته گری مداوم  تصریح نمود: دمونتاژ جرثقیل های سنگین از فعالیت های تخصصی 
و  با ریسک باال است که  این فعالیت عموما  توسط شرکت های پیمانکاری با صرف  هزینه باال انجام می گردد.

به طوری که با استعالم از شرکت های مرتبط هزینه دمونتاژ هر جرثقیل حدود  40 میلیارد  ریال برآورد گردید، که با 
توجه به بلوغ سازمانی و خودباوری ایجادشده در پرسنل واحد با تأیید و حمایت مدیریت ناحیه مقرر گردید که  
دمونتاژ جرثقیل ها توسط تیم تعمیرات جرثقیل های سقفی ناحیه و با تکیه بر توانمندی پرسنل سازمان  و روحیه 
باالی کار تیمی  در این واحد انجام گردد، که در این راستا  اقدام به برنامه ریزی دقیق و تهیه روش اجرایی جهت 

دمونتاژ این جرثقیل ها گردید.
عباس ابراهیمیان افزود: به این منظور با در نظر گرفتن خطرات ایمنی انجام این فعالیت که به علت کار در ارتفاع، 

خطرات بسیار زیادی  همکاران درگیر پروژه را تهدید می کرد، با همکاری واحد ایمنی فنی ناحیه فوالدسازی با 
ارزیابی ریسک دقیق، خطرات و راهکارهای مناسب جهت مقابله با آن ها استخراج و تهیه گردید.

رئیس واحد جرثقیل های فوالدسازی و ریخته گری مداوم نیز در این خصوص، افزود : در ادامه این پروژه لیفتینگ 
کچر  این جرثقیل ها تهیه گردید، که با توجه به طول 36 متری پل های  پالن دمونتاژ کلیه تجهیزات و استرا
جرثقیل و وزن 110 تنی هرکدام از این جرثقیل ها و قرارگیری در ارتفاع 15 متری از سطح کارگاه، تهیه لیفتینگ پالن 
کار بسیار خاص و تخصصی بود که با همکاری، همکاران واحد حمل ونقل این دستورالعمل با کیفیت و دقت 

بسیار عالی تهیه گردید. 
مصطفی حقانی تصریح نمود: طی هماهنگی با واحد 28 بدون ایجاد کوچک ترین توقف در خط تولید، اقدام به 
دمونتاژ هر جرثقیل طی یک هفته کاری گردید که این کار توسط پرسنل تعمیرات جرثقیل های سقفی  ناحیه و 
پیمانکار واحد  انجام گردید که در طی این پروسه کلیه قطعات یدکی به صورت کامال سالم دمونتاژ و با همکاری 
دفتر فنی تعمیرات ریخته گری  و واحد کنترل مواد و انبارها در انبار قطعات یدکی شارژ گردید و سازه پل ها، ترولی و 

کابین جرثقیل نیز با تدابیر همکاران واحد طی دستورالعمل های تهیه شده، دمونتاژ گردید.
وی در پایان از کلیه همکاران واحد و پرسنل پیمانکار که در انجام دقیق و ایمن  این پروژه سنگین مشارکت داشته 
و با روحیه  خودباوری سازمانی،یک کار تیمی و منسجم را از خود به ارائه گذاشتند و همچنین از کلیه همکاران در 
واحدهای بازرسی فنی، حمل ونقل، دفتر فنی تعمیرات، تولید واحد آماده سازی تختال، کنترل مواد و انبارها، 
ایمنی مرکز و ناحیه، انتظامات و حمایت های مدیریت ریخته گری و مدیریت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 

مداوم،تشکر و قدردانی نمود.

بدین وسیله به اطالع اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه می رساند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( 
این شرکت رأس ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۴۰۰/۰۹/2۰ در محل سالن همایش نگین نقش جهان به آدرس اصفهان، سپاهانشهر، ابتدای بلوار قائم 
جنوبی، مجتمع تجاری-اداری نگین برگزار می شود. لذا از اعضای محترم دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی رأس ساعت و روز 

مقرر در محل مذکور حضور یافته و یا نمایندگان خود را کتبا معرفی نمایند.
ضمنا داوطلبان تصدی سمت هیئت مدیره و بازرس تعاونی می توانند از تاریخ 1400/08/18 تا 1400/09/03 با در دست داشتن مدارک خود )اصل و 
تصویر صفحه اول شناسنامه-در صورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه مربوطه الزامی است-اصل و تصویر کارت ملی، اصل و تصویر کارت پایان 
خدمت یا معافیت دائم، اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی و اصل و تصویر حکم کارگزینی( جهت تکمیل فرم های مربوطه به دفتر تعاونی واقع در 
شرکت فوالد مبارکه، روبه روی مسجد جامع جنب بانک ملی )داخلی 32012( یا دفتر مرکزی واقع در سپاهانشهر، بلوار غدیر، بلوار قائم جنوبی، مجتمع 

تجاری اداری نگین، شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه مراجعه کنند.
کثر سه رأی و برای غیر عضو فقط یک رأی است. بر اساس آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد آرای وکالتی برای هر عضو حدا

ضمنا اخذ وکالت ها از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ تا ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ در محل های زیر انجام می گیرد:
1-دفتر تعاونی واقع در شرکت فوالد مبارکه روبروی مسجد جامع )داخلی 32012(؛ 2-سپاهانشهر، بلوار قائم جنوبی، مجتمع نگین، تعاونی مصرف 

کارکنان فوالد مبارکه، امور سهام؛3-دفتر کانون بازنشستگان فوالد مبارکه واقع در اصفهان، خیابان آمادگاه.
حضور عضو وکالت دهنده و وکالت گیرنده، با ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است.

دستور جلسه:
1-گزارش هیئت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال های 1398 و 1399

2-طرح و تصویب صورت های مالی سال 1398 و سال 1399 و تصمیم گیری در رابطه با سود سهام سال 1398 و سود سهام سال 1399

3-ارائه آخرین گزارش های تغییرات اعضا و سرمایه شرکت منتهی به پایان سال 1399
4-پاداش اعضای هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس جهت سال های 1398 و 1399 و تعیین حق حضور در جلسات

گذاری به شرکت فوالد مبارکه و تقسیم  5-تصمیم گیری در خصوص سلب درصدی از حق تقدم سرمایه گذاری در سهام شرکت آتیه فوالد نقش جهان و وا
وجه حاصله به نسبت سهام بین سهامداران

6-تجدید ارزیابی دارایی های تعاونی
7-مجوز فروش دارایی های شرکت پس از اعمال تجدید ارزیابی و تقسیم 80درصد وجه حاصل از فروش به نسبت سهام بین سهام داران

8-اقدامات الزم جهت ورود به بورس یا فرابورس )بازار سرمایه(
9-خرید و فروش و ایجاد دارایی های ثابت، اموال منقول و غیرمنقول با رعایت تشریفات قانونی

10-موظف نمودن عضو یا اعضائی از هیئت مدیره تعاونی به عنوان موظف با صالحدید هیئت مدیره
11-تصویب آئین نامه های داخلی شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه

12-تصویب بودجه سال جاری شرکت
13-تعیین خط مشی آینده شرکت

14-انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل و بازرس اصلی و علی البدل
15-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

جهت حضور در جلسه مجمع، رعایت دستورالعمل های بهداشتی ازجمله استفاده از ماسک، استفاده از وسایل و لوازم شخصی، استفاده از مواد 
ضدعفونی کننده و همچنین رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط اعضاء محترم الزامی است.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه  

بازار جهانی سنگ آهن همچنان بی رونق

گذشته بازار واردات سنگ آهن چین به روند   در روزهای 
که به دلیل بدتر شدن وضعیت بازار در  نزولی ادامه داد 
کمتر شده و موجودی سنگ آهن در  بنادر چین بود. تقاضا 
کمی بهتر شده،  بنادر به شدت باال رفته است. فعالیت بازار 
ولی هنوز ضعیف است. آخرین قیمت سنگ آهن خلوص 
۶۲ درصد ۲.۲۵ دالر افت داشته و ۹۳.۲۵ دالر در هر تن 
سی اف آر ثبت شد.

اجرای پروژه های زیباسازی، 
معابر عمومی و ساماندهی محیط

 در مجتمع فوالد سبا

الگوی مستطیل

بورس و سهام

1 2 , 030

1 1 , 68 0

1 1 , 620

1 1 , 8 8 0

1 2 , 0 8 0

1 2 , 48 0

1 2 , 3 20

1 2 , 1 5 0

1 2 , 20 0

1 1 , 8 0 0

3. 02

2. 8 5

0

0. 59

0.3 3

1 5 0

1 5 5

8 1

6 7

75

1 2 , 2 90

1 1 , 94 0

1 1 , 94 0

1 2 , 0 1 0

1 1 , 970

3 60

35 0

0

70

4 0

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1400/08/15

1400/08/16

1400/08/17

1400/08/18

1400/08/19

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 1 .65 0
1 1 .60 0

1 1 . 8 0 0

1 2. 0 0

1 2.4 0 0

1 1 .90 0

1 2.20 0

1 1 .70 0

1 2.2 90

1 1 .94 0

1 2. 0 1 0

1 1 .94 0
1 1 .970

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

انجام موفقیت آمیز  دمونتاژ جرثقیل های شماره 2 و 3 واحد 28 فوالدسازی

گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی مصرف کارکنان فوالد مبارکه آ
1400/8/18: یخ انتشار )نوبت اول( تار

خودباوری  و  سازمانی  بلوغ  به  توجه  با   
ایجادشده در پرسنل واحد با تأیید و حمایت 
دمونتاژ  که   گردید  مقرر  ناحیه  مدیریت 
جرثقیل ها توسط تیم تعمیرات جرثقیل های 
سقفی ناحیه و با تکیه بر توانمندی پرسنل 
سازمان  و روحیه باالی کار تیمی  در این واحد 

انجام گردد

گهی آ

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

موضوع

هند هلد Point Mobaile pm85 طبق مشخصات درخواستی

تأمین و اجرا عملیات تأسیساتی و روشنایی و کارهای مربوطه ورزشگاه نقش جهان

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 0 /0 8 /2 9

1 4 0 0 /8 /30

یت مرتبط مدیر

ید مواد مصرفی خر

ید مواد مصرفی خر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان آ

نوع فراخوان

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

ه ر شــما

48 54 1 628

48 53 7 306

یف د ر

1

2
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 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

9

نانوتکنولوژی هم جوشی هسته ای

»مورچه ای در حال حمل میکروچیپ ۱ میلی متر مربعی با 
که در  کاری است  آرواره هایش« این تصویر نشان دهندٔه 
زمینه نانوتکنولوژی انجام می گیرد. امید زیادی به استفاده از 
نانوتکنولوژی در پزشکی بهبود چشم گیر تشخیص، درمان و 
پیش گیری از بیماری ها وجود دارد. بسیاری از دانشمندان 
کوچک  گردوغبار  که به اندازه یک ذره  معتقدند وسایلی 
هستند یک روز معجزات پزشکی بزرگی رقم می زنند.

هم جوشی هسته ای دقیقا مقابل شکافت هسته ای قرار می گیرد. 
که انرژی خورشید را تولید  کنشی است  فرایند هم جوشی همان وا
که مقدار  گذشته این بوده  می کند. هدف دانشمندان در ۵۰ سال 
گر انرژی  کنند. ا کنترل  کنش هم جوشی را  انرژی آزادشده در وا
کنش هم جوشی آرام آرام آزاد شود، می تواند برای  حاصل از یک وا
گیرد. تولید نامحدود برق مورد استفاده قرار 

اهمیت ساختار سازمانی در 
پیاده سازی مدیریت دانش

       تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

   یک سازمان، نوعی واحد اجتماعی تشکیل شده از 
افراد است که برای دست یابی به اهداف جمعی مدیریت 
می شوند. در هر سازمان یک ساختار خاص وجود دارد که 
و  نقش ها  وظایف،  مختلف،  کارمندان  بین  روابط 
مسئولیت های آن ها را تعریف می کند. در واقع ساختار 
سازمانی روشی است که یک سازمان برای نظم دادن به 
کارکنان و فعالیت های خود در پیش می گیرد تا بتواند از این 
طریق وظایف را به بهترین شکل انجام دهد و به اهدافش 
برسد. با استفاده از این روش، نقش ها، مسئولیت ها، حدود 
قدرت و اختیارات هر بخش یا فرد در سازمان تعیین و مدیریت 
می شود و نحوه انتقال اطالعات بین سطوح مختلف یک 

سازمان نشان داده می شود.

   همان گونه که در مقاالت پیشین ارائه شد، امروزه دانش ازجمله 
مهم ترین دارایی های هر سازمان محسوب می شود. استفاده از 
دارایی های دانشی سازمان برای دست یابی به مزیت رقابتی، به 
این معنی است که در تمامی ابعاد ساختار سازمانی باید به دانش 
توجه شود. در واقع سازمان ها برای اینکه بتوانند دارایی های 
دانشی خود را حفظ کنند و توسعه دهند، باید ساختار سازمانی 
خود را به ساختار حامی دانش تبدیل کنند. ساختار حامی دانش 
ک گذاری،  ساختاری است که بر مبنای تولید، به کارگیری، اشترا
ذخیره سازی و استفاده از دانش در تمام سطوح سازمان ایجاد 

شده باشد.
   بین ساختار سازمانی و مدیریت دانش سازمان یک ارتباط 
دوسویه وجود دارد. ساختار سازمانی یکی از مؤلفه های حائز 
کارآمد مدیریت دانش در  اهمیت در پیاده سازی و اجرای 
سازمان است. در توجه به ساختار سازمانی به عنوان زیرساخت 
مدیریت دانش، ما به دنبال سنجش میزان آمادگی سازمان برای 
کی و تبادلی  پیاده سازی مدیریت دانش، ایجاد محیط اشترا
دانش در سطح سازمان و نیز ایجاد محیط تعاملی برای استفاده 
ج از سازمان خواهیم بود. از سویی دیگر، مدیریت  از دانش خار
دانش اصولی به سازمان این امکان را می دهد تا نقاط قوت در 
ساختار سازمانی خود را شناسایی کند و در جهت دست یابی به 
کثر بهره را ببرد. عالوه بر این، مدیریت  اهداف خود از آن ها حدا
دانش نقاط ضعف ساختار سازمان را نیز شناسایی می کند. به این 
ترتیب سازمان می تواند با استفاده از فرصت های خود و توجه به 

این نقاط ضعف، برای رفع و بهبود آن ها اقدام کند.

ساختار حامی دانش
  پیاده سازی و اجرای کارآمد و اصولی مدیریت دانش در بطن یک 
سازمان بدون در نظر گرفتن ساختار سازمانی آن، امکان پذیر 
گر ساختار سازمان در سطح مناسبی نباشد،  نخواهد بود. ا
چیزی جز اتالف منابع مالی و انسانی در پی نخواهد داشت؛ 
بنابراین یکی از فعالیت های اولیه و اصلی در توجه به ساختار 
سازمانی به عنوان زیرساخت مدیریت دانش، سنجش میزان 
آمادگی ساختار سازمانی برای مدیریت دانش است. پس 
ضروری است که سازمان ها قبل از هر اقدامی، از آمادگی ساختار 
خود در ارتباط با استقرار مدیریت دانش اطمینان حاصل کنند. 
ساختارهای سازمانی غیرمنعطف و سلسله مراتبی، به یکی 
از موانع پیاده سازی صحیح مدیریت دانش در یک سازمان 

تبدیل می شوند.
   سازمان ها برای مدیریت و کنترل مؤثر دانش باید از ساختار 
مناسبی برخوردار باشند. در واقع ساختار سازمانی باید به شکل 
ساختار حامی دانش، تغییر و بهبود پیدا کند. پیش تر بیان شد 
که ساختار حامی دانش ساختاری است که بر مبنای تولید، 
ک گذاری، ذخیره سازی و استفاده از دانش در  به کارگیری، اشترا

تمام سطوح سازمان ایجاد شده باشد.
برای بهبود ساختار سازمانی و تبدیل آن به یک ساختار حامی 

دانش، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تحــول و تغییــر ســاختار ســازمانی بــرای تبدیــل آن بــه 

ساختاری منعطف؛
کارکنــان ســازمان در  کثــری  بــه مشــارکت حدا توجــه 

تصمیم گیری ها؛
بسط و گسترش روابط شبکه ای در میان کارکنان و مدیران 

سازمان؛
ایجاد کانال های ارتباطی غیررســمی برای انتقــال اطالعات 

و دانش در تمامی سطوح سازمان؛
افزایش شــفافیت در تصمیم گیری ها، اقدامــات، فرایندها و 

قوانین سازمانی؛
توجــه بــه انجــام مشــارکتی و گروهــی فعالیت هــا و پروژه هــای 

کاری.
    به عنــوان ســخن پایانــی، می تــوان این گونــه نتیجه گیــری کــرد 
کــه ســاختار ســازمانی، یکــی از زمینه هــای آمادگــی ســازمان بــرای 
پذیــرش فرایندهــای مدیریــت دانــش اســت. بنابراین نیاز اســت 
تا ســازمان ها برای اســتقرار درســت و کارآمــد مدیریــت دانش، به 

آن توجــه کننــد و به ســطح آمادگــی الزم برســند.

مقاالت مرتبط:
پیاده سازی مدیریت دانش

نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش سازمانی
یادگیری سازمانی در مدیریت دانش

 با توجه به اینکه حجم زیادی از فوالد مصرفی به 
روش ریخته گری مداوم تولید می شود، تحقیقات 
گسترده ای در مورد فرایند ریخته گری مداوم، هم 
به لحاظ ارتقای کیفیت محصول و هم به لحاظ کاهش هزینه های 

محصول تولیدی صورت گرفته است.
اساسا تاندیش در ریخته گری مداوم شبیه ظرف توزیع کننده مذاب 
بین پاتیل و ماشین ریخته گری مداوم عمل می کند و هدایت فوالد 
مذاب را به صورت یک جریان پایا از پاتیل به قالب بر عهده دارد. 
همچنین در طی فرایند ریخته گری پیوسته فوالد مذاب، تاندیش 
آخرین مجرای متالورژیکی قبل از انجماد محسوب می شود؛ بنابراین 
طراحی مناسب تاندیش و عملکرد آن در نحوه عملکرد ماشین 
ریخته گری مداوم، انجماد فوالد مذاب، کیفیت و بهره وری تولید 
نیز بسیار مؤثر است و نقش مهمی دارد. ازآنجا که تاندیش ها در طیف 
گون مورد استفاده  وسیعی از شکل های هندسی و اندازه های گونا
قرار می گیرند، الگـوی رفتار جریان مذاب در آن ها یکسان نیست. در 
بیشتر تحقیقات، محققان در مدل های مختلف، توزیع زمان اقامت 
گون مورد بررسی قرار داده اند. مطالعات  را برای تاندیش های گونا
متالورژیکی تاندیش و به کارگیری اصول و مفاهیم مکانیک سیاالت 
می تواند عالوه بر افزایش کیفیت فوالد، سبب افزایش راندمان تولید، 
کاهش سایش ماده نسوز دیواره ها، افزایش توالی ریخته گری و کنترل 
اغتشاشات گردد. همچنین اندازه تاندیش نقش اثرگذاری در کیفیت 
نهایی فوالد ریخته گری شده دارد، به طوری که افزایش ابعادی آن 
می تواند باعث افزایش مدت زمان میانگین حضور فوالد مذاب در 
خ  تاندیش گردد. همچنین افزایش حجم تاندیش باعث افزایش نر

تولید و کیفیت فوالد می گردد.
کتور متالورژیکی  در طی فرایند ریخته گری مداوم، تاندیش آخرین را
که در آن فرصتی برای شناورسازی و حذف ناخالصی های  است 

غیرفلزی موجود در مذاب فراهم خواهد شد. در این خصوص نیز 
خ می دهد، می تواند  پدیده های جریان سیال که در داخل تاندیش ر
گر الگوی  در شناورسازی ناخالصی ها بسیار مؤثر واقع شود. اصوال ا
که حجم  جریان سیال در داخل تاندیش به گونه ای اصالح شود 
کد )مرده( به حداقل برسد و میزان جریان در چرخش داخل  منطقه را
تاندیش بهینه شده باشد، میزان شناور شدن ناخالصی ها و حذف 
آن ها از مذاب داخل تاندیش به بیشترین مقدار خواهد رسید. اساسا 
الزمه شناخت رفتار الگوی جریان فوالد مذاب در تاندیش تحت 
کم بر جریان سیال خواهد بود. در  شرایط مختلف، حل معادالت حا
این زمینه، محققان به منظور مطالعه رفتار جریان سیال در داخل 
کم بر حذف بهتر ناخالصی ها به طور  تاندیش و بهینه سازی شرایط حا
گسترده ای از مدل های ریاضی و فیزیکی بهره گرفته اند. به طورکلی 
به دو روش می توان مطالعات و تحقیقات خود را بر نحوه عملکرد 

تاندیش مورد بررسی و ارزیابی قرار داد:
ح توسعه یک مدل فیزیکی مناسب )مانند مدل آبی( از  الف( طر

فرایند موردنظر؛
کم بر مسئله با استفاده از  ب( حل عددی معادالت دیفرانسیل حا

کدنویسی و یا به کارگیری نرم افزارهای کامپیوتری مناسب.
گسترده ای در زمینه مدل سازی  گذشته، تحقیقات  در دو دهه 
ریاضی جریان فوالد مذاب در تاندیش توسط محققان انجام شده 
 Steady( است. ابتدا جریان مذاب در تاندیش برای حالت پایا
Sate( شبیه سازی شد؛ پس از آن، با توسعه تکنولوژی در زمینه 
امکان  باال  حافظه  ظرفیت  و  سرعت  با  کامپیوترهای  ساخت 
شبیه سازی جریان برای حالت های ناپایا )Unsteady State( نیز 
گردید. امروزه امکان شبیه سازی حرکت ناخالصی ها در  فراهم 
شده  فراهم  سه بعدی  به صورت  ناپایا  و  مغشوش  جریان های 
و  صحیح  مرزی  شرایط  تعریف  مسائل  حل  اصلی  کلید  است. 

گاهی کامل از مسئله است.  توانایی تفسیر کردن نتایج با داشتن آ
 TEACH کدها در نرم افزارهای تجاری شده مانند با اینکه این 
)2D,3D(,PHOENICS,CFX,FLUENT,2E/FIX,SOLA/
کاربر از مکانیک سیاالت  VOF,FIDAP وجود دارد، الزم است 
گاهی داشته باشد. همچنین کنترل سازگاری  به منظور تفسیر نتایج آ
روش عددی یکی از موارد مهم در این خصوص است. به عنوان مثال، 
به کمک نتایج شبیه سازی می توان اندازه و ابعاد و موقعیت دقیق 
 Weir، Dam، کنترل جریان سیال در تاندیش، مانند تجهیزات 
Baffle، Impact Box و Turbo Stopper را طراحی و تعیین کرد. در این 
خصوص از مقایسه نتایج به دست آمده مربوط به مدت زمان اقامت 
حرکت ناخالصی ها به همراه الگوی جریان سیال در تاندیش که در 
شکل نشان داده شده می توان ارتفاع Dam و همچنین موقعیت 

قرارگیری آن در تاندیش را بهینه یابی کرد.

مطالعات متالورژیکی تاندیش و به کارگیری 
اصول و مفاهیم مکانیک سیاالت می تواند 
عالوه بر افزایش کیفیت فوالد، سبب افزایش 
کاهش سایش ماده نسوز  راندمان تولید، 
دیواره ها، افزایش توالی ریخته گری و کنترل 

اغتشاشات گردد

کاهش ناخالصی های ذوب با طراحی بهینه شکل هندسی تاندیش

ج شده می تواند همه حوزه های صنعت  بااینکه دستگاه های آسیب پذیر و از رده خار
را تحت تأثیر قرار دهد، گزارش اخیر شرکت امنیتی Lookout نشان می دهد که حوزه 
انرژی، بیش از سایر حوزه ها، هدف حمالت سایبری قرار می گیرد و پس ازآن به ترتیب، 

حوزه های مالی، دارویی، دولتی و تولیدی در این فهرست قرار می گیرند.
منطقه آسیا-اقیانوسیه در صدر فهرست قرار می گیرد و پس  از آن اروپا و آمریکای شمالی قرار دارند.

با توجه به آمارهای فوق، حمالت فیشینگی که صنعت انرژی جهانی را هدف قرار می دهند، در حال افزایش 
است. همچنین حمالت فیشینگ موبایل که کارکنان صنعت انرژی را هدف قرار می دهند، در مقایسه با 
داده های سال گذشته )نیمه دوم سال 2020(، افزایش 161 درصدی داشته است و نزدیک به 20 درصد 
از کلیه کارکنان در حوزه انرژی، هدف این حمالت قرارگرفته اند. با توجه به  اینکه عامل نیروی انسانی، با 
نصب نرم افزارهای مخرب و کلیک کردن روی لینک های مشکوک و آلوده، همچنان بزرگ ترین مخاطره 
امنیتی را در برابر این گونه تهدیدات ایجاد می کند، آموزش کارکنان به منظور کاهش خطاهای امنیتی، بسیار 
حیاتی است. مطابق گزارش شرکت Lookout، یک جلسه آموزش ضدفیشینگ، میزان کلیک کردن روی 

لینک های فیشینگ را طی 12 ماه آینده تا 50 درصد کاهش می دهد.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر

شــرکت امنیتــی Cybereason ، اخیــرا یــک بدافــزار جدیــد به نــام Snake را 
شناســایی کــرده اســت کــه توســط عوامــل تهدیــد بــرای ســرقت اطالعــات 

ویــدی مورداســتفاده قــرار می گیــرد. حســاس از دســتگاه های اندر
ایــن بدافــزار کــه در بیــش از 50 اپلیکیشــن مشــهور شناســایی  شــده اســت، می توانــد اطالعــات 
هویتــی قربانــی را ســرقت کنــد و از صفحه نمایــش دســتگاه وی عکــس بگیــرد؛ همچنیــن می توانــد 

ــا دسترســی بــه اطالعــات بانکــی قربانــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــرای فیشــینگ و ی
ایــن بدافــزار بــا از بیــن  بــردن فرایندهــای مرتبــط بــا خــود، راهکارهــای امنیتــی را غیرفعــال می کنــد. 
همچنیــن آنالیزکننده هــای ترافیــک شــبکه را غیرفعــال می کنــد و بــا افــزودن خــود بــه فهرســت 

اســتثنائات  Windows Defender، بــه اجــرای دســتورات PowerShell مخــرب می پــردازد.
اســتفاده از یک رمز عبــور امــن و پیچیــده و تغییــر دوره ای آن و اســتفاده از احراز هویــت چندعامله، 
ازجملــه راهکارهایــی اســت کــه محققــان امنیتــی در شــرکت Cybereason، بــرای پیشــگیری از 

ــا ایــن بدافــزار ارائــه کرده انــد. مخاطــرات مرتبــط ب
GBHackers on Security:منبع خبر

افزایش حمالت فیشینگ 
موبایل که حوزه انرژی را 

هدف قرار می دهند

 Snake بدافزار
در کمین کاربران 

اندرویدی

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

امنیت 
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 آتش به شکل کنترل شده برای انجام بسیاری از 
فرایندهای روزمره در بخش تولید و خدمات و موارد دیگر 
شاید  آن  بدون  بشر  زندگی  که  است  ورت  ضر یک 
گر  امکان پذیر نباشد یا الاقل دچار بحران گردد. بنابراین ا
آتش به شکل کنترل نشده ایجاد و گسترش یابد، خود 

تهدید بزرگی برای زندگی بشر محسوب می گردد.
گر سوختن در زمان کم، مقدار حرارت زیاد همراه با نور  ا

تولید کند به آن حریق یا آتش سوزی گویند.   
سرعت گسترش آتش سوزی، بسته به نوع ماده سوختنی و 
شرایط بروز آتش سوزی متفاوت است. همچنین این سرعت 
گسترش  در جهات مختلف نیز متفاوت است. سرعت 
آتش سوزی در جهت عمودی و به سمت باال بیشتر از سایر 
کمتر از دیگر  جهات و در جهت عمودی به سمت پایین 
کنش سریع در لحظات  جهات است. با توجه به اهمیت وا
اولیه آتش سوزی به منظور مهار حریق به نکاتی درخصوص 

استفاده از خاموش کننده های دستی می پردازیم.

خاموش کننده چیست؟
 خاموش کننده به وسیله ای گفته می شود که برای اطفای 
کار  آتش در مراحل اولیه آتش سوزی در حجم های کم به 
گرفته می شود. درصد بسیار زیادی از حریق ها در ابتدا 
وسیع نیست و می توان آنان را به راحتی در مدت زمان بسیار 
کرد. بر همین اساس خاموش کننده های  کوتاهی اطفا 
اولیه  مراحل  در  تا  شده اند  ساخته  و  طراحی  دستی 
آتش سوزی )در پنج دقیقه ابتدایی آتش سوزی( بتوان با 
استفاده از این تجهیزات اقدام به اطفای حریق نمود و یا از 
توسعه حریق ممانعت کرد. این خاموش کننده ها در انواع 
و ظرفیت های مختلفی ساخته می شوند که تا ظرفیت 12 
کیلوگرمی آن قابل حمل )پرتابل( به وسیله نفر است و در 
خ قرار می گیرند و یا در محل  ظرفیت های باالتر یا بر روی چر

ثابتی نصب می شوند.

امیرحسین رمضانی، فرزند همکار گرامی احمدرضا رمضانی، 
شاغل در مجتمع فوالد سبا، موفق شد در اولین دوره از مسابقات 
مناظره دانش آموزی رتبه برتر استان را کسب و لوح تقدیر این 
دوره از مسابقات را از آموزش وپرورش زرین شهر دریافت نماید. 
همچنین لوح افتخار مرحله کشوری سی و نهمین جشنواره 
گ در  فرهنگی هنری فردا به پاس کسب رتبه دوم در رشته وبال
سال تحصیلی 1400 از سوی آموزش وپرورش زرین شهر به وی 

تقدیم شد.

 )Extinguisher( خاموش کننده ها

موفقیت فرزند یکی از همکاران در 
عرصه علمی و فرهنگی

 اجتمـــــا             عـــــــی

نوجوان من افسرده است یا درون گرا؟ چرا کودکان امروز باهوش تر به نظر می رسند

روانشناسان با بیان اینکه ۱۴ سالگی سن شروع اختالالت روانی 
است، اما در اغلب موارد ناشناخته و درمان نشده باقی می مانند، 
گفت: این  درباره تفاوت افسردگی و درون گرایی نوجوانان 
تفاوت را در معیارها و نشانه های افسردگی می توان جست وجو 
که در تعریف افسردگی صحبت از هرگونه تغییر در فرد  کرد، چرا
می شود، اما در خود فرورفتن فرد درون گرا، از ویژگی های معمول 
او محسوب می شود.

کودکان نسل امروز نسبت به نسل های  گفته یک انسان شناس،  به 
دیروز باهوش تر نیستند. آن ها در معرض جهان پیچیده تری نسبت 
که دریافت اطالعات به صورت پیش زمینه  گذشته قرارگرفته اند  به 
که  صورت می گیرد. به همین دلیل ما امروزه شاهد افرادی هستیم 
پاسخ هوشمندانه تری نسبت به محیط پیرامون خود می دهند؛ 
گسترده تر شده  چون انتقال دانش بشری از نسلی به نسل دیگر 
است.

گونی قرار گرفته اید  کنون در موقعیت های گونا آیا تا
که نتوانید احساسات خود را هنگام تصمیم گیری 
کنید؟ بسیاری از افراد در زندگی شخصی  کنترل 
و در زندگی کاری خود، توانایی کنترل احساسات و ابراز آن را 
به نحو صحیح ندارند، ازاین رو، در ارتباطات خود و رسیدن به 
و می شوند. درحقیقت، هوش  وبه ر اهدافشان با شکست ر
هیجانی به عنوان توانایی تشخیص، درک و مدیریت احساسات 
خود، همچنین درک و تأثیرگذاری بر احساسات دیگران تعریف 
گاه باشند که رفتار از طریق احساسات  می شود. افراد باید از این آ
هدایت می شود و می تواند بر دیگران تأثیرات مثبت و منفی داشته 
باشد. بنابراین، زمانی که شما بتوانید احساسات خود را مدیریت 
کنید، رفتار مناسب تری را در مقابل همکاران و سرپرستان از خود 
نشان می دهید. خوشبختانه، افراد می توانند به تقویت هوش 
هیجانی خود بپردازند، زیرا برخالف بهره هوشی، هوش هیجانی 

با استفاده از تجربیات در طول زندگی افزایش می یابد.
اهمیت هوش هیجانی و فواید آن در محیط کار

 باید این را بدانید که هیجان های خارج از کنترل می تواند افراد باهوش 
را به افراد خنگ تبدیل کند. برای مثال، یکی از همکارانتان به عنوان 
یک فرد باهوش در سازمان شما معروف است، اما هنگام عصبانیت 
تصمیم هایی می گیرد که به کارها آسیب می زند. بنابراین، افراد برای 
کامل از استعدادهایشان به هوش هیجانی نیازمندند.  استفاده 
هوش هیجانی باال در افراد، نقش مهمی در موفقیت شغلی آن ها بازی 
می کند، زیرا هرقدر هوش هیجانی کارکنان افزایش پیدا کند، توانایی 
آن ها در تصمیم گیری درست، ایجاد و حفظ روابط مشترک، مقابله با 

استرس و سازگاری با تغییرات افزایش می یابد.

عناصر اصلی هوش هیجانی در محیط کار
 پنج عنصر اصلی هوش هیجانی که در زیر به طور خالصه آن ها را مورد 
بررسی قرار می دهیم، تعیین کننده نحوه مدیریت خود و مدیریت 

روابط افراد است.
1.شناسایی خود

 توانایی تشخیص و درک احساسات خود، بخش مهمی از هوش 
گاهی از تأثیر  هیجانی است، اما فراتر از تشخیص عواطف خود، آ
گاهی از  اعمال، خلق و احساسات شما بر دیگران است. برای آ
خود، باید بتوانید احساسات خود را زیر نظر داشته باشید، سپس 
کنش های احساسی مختلف و هر احساس خاصی را به درستی  وا
گاهی قوی هستند، معموال  تشخیص دهید. افرادی که دارای خودآ
اعتمادبه نفس بهتر و ارزیابی واقع گرایانه تری از خود، افکار و رفتارشان 
دارند. همچنین، آن ها می توانند رابطه بین احساسات و رفتارشان 

را به خوبی درک کنند.
۲.خودتنظیمی

که  نیست  معنا  این  به  احساسات  مدیریت  و  تنظیم  توانایی 
شما احساساتتان را در قرنطینه قرار دهید و حس واقعی خود را 
پنهان کنید. این بدان معناست که منتظر زمان و مکان مناسب 
برای بیان آن ها باشید. درحقیقت، شما باید بتوانید احساسات 
که در مدیریت خود  کسانی  کنید.  کنترل  ناراحت کننده خود را 
مهارت دارند، انعطاف پذیرند و به خوبی با تغییرات سازگار می شوند. 
کارهای خود را بر  همچنین، آن ها قابل اطمینان اند و مسئولیت 

عهده می گیرند.
3.انگیزش

کارهای بزرگ با احساسات بزرگ آغاز می شوند. انگیزه  می گویند 

کار است.  شامل عالیق، تمایالت، شور و اشتیاق شما نسبت به 
هرقدر انگیزه شما درونی تر و شدیدتر باشد، شما بیشتر و سریع تر 
به سمت اهدافتان گام برمی دارید و حرکت می کنید. انگیزه های 
ما احساسات ما را هدایت می کنند و به رفتار ما شکل می بخشند. 
برای مثال، شما نیاز بسیاری به روابط دوستانه با همکارانتان 
دارید و سرپرست شما این محیط را برای شما فراهم می کند، در 
این  صورت، شما انگیزه بیشتری پیدا می کنید و به طور کارآمد به 

کارتان می پردازید.
4.همدلی

درک  و  است  هیجانی  هوش  اصلی  عنصرهای  از  یکی  همدلی 
احساسات ابرازنشده دیگران جوهره آن است. به عنوان مثال، در 
یک روز کاری حال بسیار بدی دارید. بدون آنکه از حالتان به کسی 
چیزی گفته باشید، یکی از همکاران شما متوجه حس و حال شما 
می شود. او به جای بدخلقی با شما، سعی می کند به شما روحیه 
بدهد تا حالتان عوض شود. درحقیقت، همدلی به افراد در محیط 
کنند و محیط  کار کمک می کند تا از رخدادهای منفی جلوگیری 

مثبتی در کار بسازند.
5.مهارت های اجتماعی

 درواقع، مهارت های اجتماعی، به مدیریت احساسات دیگران 
مربوط است. افراد با هوش هیجانی در سازمان ها، از طریق درک 
کنش های آن ها  احساسات دیگران و همدلی با آن ها، به درک وا
می پردازند و رفتارهای خود را با آن ها هماهنگ می کنند تا تعامالت 

و ارتباطات خود را به بهترین جهت هدایت کنند.
 در شماره هفته آینده، به اولین عنصر هوش هیجانی در محیط کار 

خواهیم پرداخت.

هوش هیجانی
 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

)بخش اول(

بـا نهایـت تأسـف در هفتـه گذشـته غالمعبـاس کریمـی 
شاغل در آهن سـازی، ابراهیم سـلیمانی و محمدعلی 
ایرانپـور شـاغل در نـورد سـرد در غـم درگذشـت پـدر، 
حسن کیانی شاغل در نورد سـرد و رسول کرمی شاغل 
در امور مالی در غم درگذشت مادر، سید مهدی نوریان 
شـاغل در تعمیـرگاه مرکـزی در غـم درگذشـت همسـر 
و مجیـد دانـش شـاغل در خدمـات شـهری و مهـدی 
احمـدی شـاغل در آهن سـازی در غـم درگذشـت بـرادر 

بـه سـوگ نشسـتند.
ایـن غـم جانـکاه و ضایعـه جبران ناپذیـر را بـه محضـر 
خانواده های این عزیزان تسـلیت عرض می کنیـم و برای 
آنان علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

ایمنی

موفقیت

ابراز همدردی

اعتیاد به تکنولوژی 
در کودکان

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

کودکان امروز غوطه ور در فناوری دیجیتال متولد 
می شوند. از زمانی که توانایی نگه داشتن اجسام در 
دستشان را داشته باشند، به دنبال تلفن همراه پدر 
و مادر هستند. از سه سالگی به بعد، بدون نیاز به کمک بزرگ ترها 
بازی های موردعالقه شان را در گوشی والدین، بارگذاری و بازی 
می کنند. بعدها به عنوان جایزه درس خواندن، کنسول های بازی 
یا تلفن همراه دریافت می کنند. پس طبیعی است که دائما با انواع 
تکنولوژی درگیر باشند. همان طور که در شماره قبل اشاره کردیم، 
خستگی، کاهش نمرات، کنار گذاشتن سرگرمی های سالم، کم رویی 
و اضطراب اجتماعی، تنها بخشی از عالئم و عوارض استفاده افراطی 
از انواع تکنولوژی همچون اینترنت در کودکان و نوجوانان است. در 
این شماره، ابتدا به فواید و سپس به عوارض بازی های کامپیوتری 

در این گروه سنی خواهیم پرداخت.
اهمیت تشخیص بازی های سالم

بازی های رایانه ای مانند دیگر تکنولوژی ها هم تأثیر مثبت و هم تأثیر 
منفی بر کاربران خود دارد. این بازی ها بر هماهنگی دست و چشم، 
بهبود مهارت های ادبی، مانند شخصیت پردازی و تقویت مهارت های 
تصمیم گیری، حل مسئله و مهیج کردن فرایند یادگیری تأثیر مثبت 
دارد. در حال حاضر، بازی های زیادی برای تقویت تمرکز، کاهش 
استرس و ترس، آموزش زبان خارجی و ریاضی و دیگر درس ها در بازار 
گر از دسته والدینی هستید که همیشه جدیدترین و بهترین  وجود دارد. ا
کنسول ها را تهیه می کنید، بهتر است که با استفاده از بازی، کیفیت 
زندگی کودکتان را ارتقا دهید. برای مثال، او را به سمت انیمیشن سازی 
یا یادگیری ساخت بازی کامپیوتری سوق دهید تا مهارت جدیدی یاد 
بگیرد. همچنین در زمان خرید بازی ها به تولیدکننده بازی و قصه آن 

توجه کنید.
عوارض جسمی

شاید قبل از شیوع ویروس کرونا، فرزندمان بیشتر وقت آزاد خود را 
بیرون از خانه با دوستانش می گذراند، اما حاال در خانه می ماند و با 
بازی های رایانه ای و آنالین سرگرم می شود. فضای خانه ها هم امکان 
انجام بازی های پر سروصدا را از کودکان گرفته است؛ پس برای تخلیه 
گاه  انرژی شان چاره ای جز نشستن پای موبایل یا تبلت ندارند. اما آ
باشید که نوجوانان به ازای هر یک ساعت بازی کامپیوتری، نیازمند دو 
ساعت فعالیت های جسمی هستند. همچنین امواج الکترومغناطیس 
ک است و استفاده مداوم از  کمتر از 10 سال خطرنا کودکان  برای 
تکنولوژی بر کیفیت خواب اثر منفی می گذارد و این بدخوابی در عملکرد 

روزانه آن ها تأثیرگذار خواهد بود. درد مفاصل دست و گردن و ستون 
فقرات، مشکالت بینایی و چاقی از دیگر عوارض استفاده بیش ازحد از 

تکنولوژی و به خصوص بازی های رایانه های است.
دنیای خیالی

داشـتن دوسـت همیشـه در زندگـی مـا مفیـد اسـت، چـه در دوران 
کودکـی و چـه در بزرگسـالی. کودکـی کـه سـعی می کنـد، خـود را از نظـر 
اجتماعـی در بیـن دوسـتانش ثابـت کنـد و اغلـب اوقـات هـم موفـق 
نمی شـود، ترجیـح می دهـد کـه سـاعت ها روی صفحه نمایـش خیـره 
شـود تا قوی تریـن شـخصیت بـازی را داشـته باشـد. در کنـار آثـار روحی 
و جسـمی مشـترک بیـن اعتیـاد بـه اینترنـت و بازی هـای رایانـه ای، 
آسـیب های اجتماعـی مشـابه نیـز دیـده می شـود. مشـکالت یادگیـری 
و عـدم توانایـی در برقـراری ارتبـاط مؤثـر و کاهش تمرکـز هم در کـودکان 
گر دقیق تر به  وابسـته به اینترنت و بازی های کامپیوتـری وجـود دارد. ا

کودکان اطرافتان نگاه کنید، حداقل یک مورد با این مسـائل خواهید 
یافت. کـودکان بیـش از دیگـران، تحـت تأثیر خشـونت های موجـود در 
کثـر آن هـا تـالش می کننـد کـه  بازی هـای کامپیوتـری قـرار می گیرنـد. ا
گـر نقـش منفـی داشـته  شـبیه شـخصیت قهرمـاِن  بـازی شـوند؛ حتـی ا
باشـد. برخـی هـم حـرکات رزمـی بـازی را روی دیگـران اجـرا می کننـد، 

بـدون اینکـه بـه عواقـب آن فکـر کننـد!
افت تحصیلی

ازآنجا که تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و هر تکنولوژی امکان نصب بازی 
را در خود دارد، کودکان و نوجوانان و حتی بزرگساالن را دائما درگیر 
گر  خود می کند و در صورت افراط، فرد از کارهای اصلی بازخواهد ماند. ا
کودک شما هم زمان با بازی دچار افت تحصیلی شده، باید به فکر کنترل 
فرزندتان باشید. در شماره بعد، بیشتر به عوارض بازی های رایانه ای 

خواهیم پرداخت.
بازی های کامپیوتری؛ 

بایدها و نبایدها

کمتر از  کودکان   امواج الکترومغناطیس برای 
ک است و استفاده مداوم از  10 سال خطرنا
تکنولوژی بر کیفیت خواب اثر منفی می گذارد و این 
بدخوابی در عملکرد روزانه آن ها تأثیرگذار خواهد 
بود. درد مفاصل دست و گردن و ستون فقرات، 
مشکالت بینایی و چاقی از دیگر عوارض استفاده 
بیش ازحد از تکنولوژی و به خصوص بازی های 

رایانه های است

توانایی تنظیم و مدیریت احساسات به این معنا 
نیست که شما احساساتتان را در قرنطینه قرار 
دهید و حس واقعی خود را پنهان کنید. این بدان 
معناست که منتظر زمان و مکان مناسب برای بیان 

آن ها باشید

امیرحسین رمضانی
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 ورزش             

اسامی برندگان مسابقه عکس

)مرحله شصت وپنجم(  ورزش در منزل 

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

زیر است:

ابراهیم کریمیان 111112

آیت اله سهرابی 983381

عبدالحسین رجبی 921397

علیرضا ایران تاژ 95235

محمدرضا شعبانی 949345

مهدی امینی 946591
مرحله  منزل  در  ورزش  عکس  مسابقه  برندگان 
شصت وپنجم می توانند جهت دریافت جوایز خود، به 
ساختمان امور ورزش مراجعه کنند. همچنین مرحله 
شصت وششم این مسابقه در جریان است. عالقه مندان 
صفحه  همین  در  که  دستورالعملی  طبق  می توانند 
آمده است، عالوه بر انجام تمرینات ورزشی در مسابقه 

شرکت کنند.
خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

پرونده مسابقات دوچرخه سواری لیگ برتر جاده 
آقایان رده سنی بزرگساالن با نایب قهرمانی فوالد 

مبارکه سپاهان بسته شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، سومین و آخرین 
مرحله لیگ برتر جاده آقایان در سال 1400 از صبح دیروز به میزبانی 
استان آذربایجان شرقی آغاز شد و 39 رکاب زن در قالب 13 تیم لیگ 

برتری رقابت خود را در دو بخش استقامت جاده و تایم تریل انفرادی 
برگزار کردند.

کبری(، فوالد مبارکه سپاهان  دانشگاه آزاد اسالمی )شهید عدالت ا
اصفهان، مس کرمان، نیروی هوایی عقاب، هورسان رامسر، ایران زمین، 
نکا،  امیدنیا  شرق  آرویج  زنجان،  استان  دوچرخه سواری  هیئت 
دوچرخه سواری  هیئت  مرکزی،  استان  دوچرخه سواری  هیئت 

شهرستان نهاوند، هیئت دوچرخه سواری منطقه آزاد انزلی، گوهرگستر 
سیرجان،DFT   مشکین شهر سیزده تیم حاضر در مرحله پایانی لیگ 

برتر بودند.
با اتمام مرحله سوم این رقابت ها، تیم دانشگاه آزاد تبریز با امتیاز 975 
امتیاز، فوالد مبارکه سپاهان اصفهان با امتیاز 943 امتیاز و هورسان 

رامسر با 791 امتیاز در رده های اول تا سوم قهرمانی قرار گرفتند.

اطالعیه

 فوالد مبارکه سپاهان
 بااخالق ترین تیم لیگ برتر فوتبال لقب گرفت

دوره مربیگری سطح یک بین المللی ترای اتلون با حضور 
ورزشکاران باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

کارت،  تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با دریافت فقط ۵ 
گرفت. بااخالق ترین تیم تا پایان هفته چهارم لیگ برتر ایران لقب 

گزارش ایراسین، پس از برگزاری ۴ هفته از لیگ برتر فوتبال  به 
کارت  ایران در فصل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و انجام ۳۱ بازی داوران ۱۱۷ 
که از آن میان، سهم تیم  کردند  کارت قرمز از جیب خارج  زرد و ۶ 
کارت قرمز بود. کارت زرد و یک  فوالد مبارکه سپاهان تنها ۴ 

دوره مربیگری سطح یک بین المللی ترای اتلون با حضور خانم ها زهرا 
رئیسی و حدیث نصر دو ورزشکار تیم دواتلون باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان،  با حضور دکتر 
گودرزی رئیس فدراسیون و مدرس و ناظر ترای اتلون جهانی، دوره 
مربیگری سطح یک بین المللی ترای اتلون و دوره فنی ترای اتلون المپیک 
سولیداریتی در تهران برگزار شد.

فوالد مبارکه سپاهان نایب قهرمان لیگ برتر جاده ایران شد

به اطالع همکاران محترم شرکت فوالد مبارکه می رساند، با 
توجه به تأیید ستاد محترم کرونا و کاهش آمار مبتالیان به ویروس 
گشایی کالس های ورزش  کرونا، امور ورزش شرکت اقدام به باز
سالمت کارکنان در مجموعه ورزشی صفاییه از تاریخ ۱۴۰۰/۰8/۱7 
)تا اطالع ثانوی( می نماید. لذا از عالقه مندان دعوت می شود در 
صورت تمایل طبق برنامه ذیل و با رعایت موارد ذکرشده اقدام به 

استفاده از این کالس ها نمایند.
1. همکاران گرامی جهت بهره مندی از سانس های ورزش سالمت، الزم 
کسن را دریافت کرده باشند و با به همراه داشتن کارت  است هر دو دوز وا

پرسنلی به محل کالس ها مراجعه کنند.
2. سانس ها به صورت محدود و با یک سوم ظرفیت برگزار می گردد.

3. رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی الزامی است.
کرونا، بازگشایی کالس های ورزش سالمت  4. با توجه به وضعیت 
هیچ گونه تعهدی برای استفاده قطعی ایجاد نمی کند و با توجه به تصمیم 

ستاد کرونا، احتمال تعطیلی مجدد وجود دارد.
5. سرویس دهی ترابری از محل مجموعه ورزشی صفاییه در ساعت های 
مقرر به مقصدهای مذکور برقرار است: 1( بهارستان، سپاهان شهر، صفه، 
میدان آزادی؛ 2( مبارکه، کرکوند، صفائیه؛ 3( زرین شهر، فوالدشهر، 

سه راه سیمین، میدان جمهوری.
6. جهت حضور خانواده محترم کارکنان در کالس های ورزش سالمت، 
الزم است 48 ساعت قبل از حضور در مجموعه صفاییه، با مراجعه به 
وب سایت امور ورزش فوالد مبارکه به نشانی SPORT.MSC.IR در 
قسمت رزرو    رشته های ورزشی، اقدام به رزرو   سانس موردنظر کنند و با 

کسن مراجعه نمایند. همراه داشتن کارت ورزش و کارت وا
جهت مشاهده جدول زمان بندی کالس های ورزش سالمت امور 
ورزش فوالد مبارکه در مجموعه صفاییه به وب سایت امور ورزش 

مراجعه فرمایید.
خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

به اطالع همکاران محترم شرکت فوالد مبارکه 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 
آقایان سال 1400 خود، از افراد واجد شرایط ثبت نام به عمل آورد. بنابراین 
کارآموزی  کرونا را دریافت و مدارک  کسن  که دو دوز وا متقاضیانی 
کوه پیمایی، سنگ نوردی و برف را از فدراسیون کوهنوردی جمهوری 

کرده اند، الزم است جهت انجام تست آمادگی  اسالمی ایران اخذ 
خ 1400/08/27 رأس ساعت 8 صبح به  جسمانی در روز پنج شنبه مور
همراه کلیه تجهیزات کوهنوردی و سنگ نوردی خود در مکان کوه صفه 
)زمین چمن اسکیت( حضور یابند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن 40099 تماس حاصل فرمایید.
خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

بدین وسیله به اطالع بانوان شاغل در فوالد مبارکه می رساند، با 
توجه به تأیید ستاد محترم کرونا و کاهش آمار مبتالیان به ویروس کرونا، 
امور ورزش فوالد مبارکه در نظر دارد در بخش بانوان شاغل، به منظور 
تشکیل تیم کوهنوردی، از افراد واجد شرایط ثبت نام نماید. تست 
عضویت در تیم کوهنوردی بانوان شاغل فوالد مبارکه در روز پنج شنبه 
مورخ 4 آذرماه سال جاری رأس ساعت 9 صبح در محل کوه صفه اصفهان 
با تجهیزات کامل کوه پیمایی )کفش، لباس کوهنوردی مناسب فصل، 

باتون، طناب انفرادی و کوله پشتی استاندارد( به عمل می آید.
شایان ذکر است متقاضیان حضور در تست کوهنوردی بانوان الزم است 
کسن کرونا را دریافت کرده و گواهی کارآموزی کوه پیمایی از  دو دوز وا

فدراسیون جمهوری اسالمی ایران را داشته باشند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32148 کلید 7 )امور بانوان( 

تماس حاصل فرمایید.
خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

اطالعیه

آغاز تمرینات ورزش سالمت امور ورزش فوالد مبارکه

برگزاری تست آمادگی جسمانی تیم های کوهنوردی )آقایان(

برگزاری تست کوهنوردی بانوان شاغل در فوالد مبارکه

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

»مسابقه عکاسی« را انتخاب نمایید.

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

ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود.

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

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

باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید.

دسترسی به کانال امور ورزش در پیام رسان پوپک
جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه 

اندروید و IOS بایستی از مسیرهای زیر اقدام فرمایید.
/https://poopak.msc.ir/etc/android        :  نسخه اندروید

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

باشید.

برگزاری مرحله شصت وششم مسابقه عکس ورزش در منزل

     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

خانـواده بـزرگ باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان در مراسـم تشـییع و ختـم 
محمدطاهـا یوسـفی حضـور پیـدا کردنـد و بـا خانـواده ایـن شـادوران ابـراز 

کردنـد. همـدردی 
به گـزارش روابط عمومی باشـگاه فـوالد مبارکه سـپاهان، مراسـم تشـییع و مجلس ختم شـادروان 
محمدطاهـا یوسـفی هـوادار طالیـی دل باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان در گلـزار شـهدای رهنـان و 

مسـجد امام حسـین ایـن شـهر برگزار شـد.

حضور خانواده بزرگ باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان در مراسم تشییع و ترحیم هوادار 

طالیی دل این باشگاه
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 فرهنــݡگــــیسینما

فیلم سینمایی »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی نهمین فیلم 
بلنـد سـینمایی ایـن فیلم سـاز صاحب سـبک اسـت کـه از روزهـای 
ابتدایی آبـان بـا در اختیار داشـتن ۱7۵ سـالن، در سـینماهای سراسـر 
کـران شـد. »قهرمـان« در ادامـه رونـد منطقـی فیلم سـازی  کشـور ا
فرهادی اسـت که پس از سـاخت »همه می دانند«، در داخـل ایران و 
در شـهر شـیراز فیلم بـرداری شـد. تصویربـرداری ایـن فیلـم در دوران 
همه گیـری کرونـا آغـاز شـد و در مقطعـی به خاطـر شـیوع گسـترده این 
بیماری در شـهر شـیراز متوقف شـد. اصغـر فرهـادی بعـد از آنکه تجربه 
ساخت فیلم در کشـور اسپانیا را پشـت سر گذاشـت، این بار تصمیم 
گرفت قصه ای را روایت کنـد که در داخـل ایـران رخ می دهد و همانند 
دیگر کارهای مطرحش با زبان جهانی به موضوعـی داخلی بپردازد.
75 جلسـه  از  پـس  فیلـم قهرمـان نهمیـن سـاخته اصغـر فرهـادی 
فیلم برداری، 29 آذر 1399 طبق برنامه ریزی انجام شـده به پایان رسـید. 
امیر جدیدی، محسـن تنابنده، فرشـته صدرعرفایی، سـارینا فرهـادی و 
جمعی دیگـر از بازیگران کـه اغلب آنـان چهره های جدید هسـتند در این 
فیلم ایفای نقش کرده اند. تدوین فیلم توسـط هایده صفی یاری انجام 
ح فرهـادی، همچـون »دربـاره الـی« و  شـد کـه سـابقه تدویـن آثـار مطـر

»جدایی نادر از سیمین« را در کارنامه کاری خود دارد.
داستان فیلم قهرمان اصغر فرهادی در ایران می گذرد. تصمیم رحیم )با 
بازی امیر جدیدی( که به خاطر بدهی در زندان اسـت، بـرای بازگرداندن 
کیف حاوی طال به صاحبش، برای او تصویری مثبت در زندان به ارمغان 
می آورد، اما داسـتان رحیم پیچیده تر از داسـتان انسـانی خوب است که 
در ابتـدای فیلم می بینیم؛ داسـتانی که تمام شـبکه های اجتماعـی را پر 
می کند. ایده ای که توجه فرهادی را در اخبار به خود جلب کرده داستانی 

قهرمانانی است که در رسانه ها ظهور و سقوط می کنند.
توجه فرهادی به فصل جوایز و حضور در فستیوال های معتبر سینمای 
جهان باعث شـده بسـیاری از شـرکت های معتبـر پخش کننده بـه دنبال 
گرفتن امتیاز پخش این فیلم در کشورهای مختلف باشـند. فرهادی در 
این فیلم هم همانند چند کار گذشته خود با الکساندر ماله گی به صورت 
مشـترک فیلم را تهیـه کرده اسـت. حضـور یک تهیه کننـده از فرانسـه کنار 
فرهادی باعث شد او پس از موفقیت های فیلم »جدایی نادر از سیمین« 
با شرکت سونی پیکچرز قرارداد همکاری ببندد و کارهای پخش فیلمش 
گذار کند؛ اما فرهادی این بار خرق عادت کرد و تصمیم  را به این شرکت وا
گرفت شـرکت پخش کننده فیلمش را تغییر دهد و »قهرمـان« را در اختیار 

کمپانی آمازون بگذارد.
فیلم های قبلی فرهادی، »جدایی نادر از سیمین« )2011( و »فروشنده« 
)2016(، هـر دو نامـزد و برنـده جایـزه بهتریـن اسـکار فیلـم خارجـی شـدند 
کادمی، نـام آن را بـه بهترین فیلم بین المللی تغییر داده اسـت.  که حاال آ
»جدایی نادر از سـیمین « نامزد بهترین فیلم نامه اصلی نیز بـود. آمازون 
کـران سـینمایی آن را از هفتـم ژانویـه  پخـش »قهرمـان« را برعهـده دارد و ا

2022 آغـاز می کنـد.
پـس از این تصمیـم بود کـه »قهرمـان« تور بلنـد جوایـز سـینمایی اش را با 
حضور در جشنواره کن آغاز کرد. در هفتادوچهارمین دوره جشنواره کن 
»قهرمـان« جایزه بزرگ هیئـت داوران را به صورت مشـترک بـا فیلم »کوپه 

شـماره 6« به کارگردانی »یوهو کاسـمانن« دریافـت کرد.
پس از موفقیت فرهادی در جشنواره کن، گمانه زنی ها برای حضور 
نماینـده ایران در اسـکار 2022 آغاز شـد و بـه این ترتیـب و همان طور 
کـه از قبـل قابـل پیش بینـی بـود، بـا تصمیـم هیئـت انتخـاب فیلـم 
ح ایرانـی اسـت، »قهرمـان«  گران مطـر ایرانـی کـه متشـکل از سـینما
کـه باعـث  به عنـوان نماینـده ایـران در اسـکار معرفـی شـد. اتفاقـی 
می شـود فرهـادی رکـورددار حضـور به عنـوان نماینـده ایـران باشـد 
و بـا تغییـر پخش کننـده ایـن بـار حضـور جدی تـری داشـته باشـد. به 
این ترتیب در تاریخ جوایز اسـکار، دسـت یابی به سه اسـکار بهترین 

فیلـم خارجـی زبـان دسـت یافتنی می شـود.
          منبع:فیلمیو
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کارگردان:      اصغر فرهادی  ا
معرفی کتاب

 نویسنده: 
عالمه جوادی آملی
ناشر :
 اسراء

زندگی  محوریت  با  کتابی  الحیاة  مفاتیح 
و  آیات  از  استفاده  با  دین مدارانه  و  متدینانه 
که در آن به بررسی سبک زندگی  روایات است 
زندگی دنیوی  و متدین در مسیر  انسان موحد 

پرداخته شده است.
عالمه  اثر  حدیثی-رفتاری  کتابی  الحیاة  مفاتیح 
مکمل  و  دوم  جلد  به  که  است  آملی  جوادی 
کید آن بیشتر  مفاتیح الجنان شهره شده است و تأ
بر روایاتی است که به رفتارهای فرهنگی-اجتماعی 
و حوزه اخالق و حقوق اجتماعی مربوط می شود. 
این کتاب که به وسیله نشر اسراء منتشر شده است، 
گروهی از نویسندگان حوزه علمیه قم تحت  توسط 
نظارت مرجع عالی قدر شیعه، عالمه جوادی آملی 

به نگارش درآمده است.
موضوعی  بخش   5 در  کتاب  این  موضوعات 
تقسیم بندی شده و بیش از 6 هزار حدیث در آن 
متعددی  فصل های  از  کتاب  است.  رفته  کار  به 
در  معتبری  احادیث  فصل  هر  در  و  شده  تشکیل 
است.  شده  ارائه  فصل  آن  موضوعات  خصوص 
بهداشت،  و  نظافت  زندگی،  امکانات  مسافرت، 
لباس و پوشش، خواب وبیداری، صله رحم، درآمد 
و مسائل اقتصادی، نگهداری حیوان، درختکاری 

و... ازجمله بخش های این کتاب است.
کتاب می پردازیم.  در ادامه به معرفی 5 بخش این 
برخی  است.  خود  با  انسان  تعامل  اول،  بخش 
فصل های این بخش شامل تفکر، یادگیری، حفظ 
مسکن،  آراستگی،  لباس،  خوردن،  نظافت،  تن، 
آن،  در  و  است  ورزش  و  تفریح  خواب،  مسافرت، 
گرفته است.  تعامل انسان با خود مورد توجه قرار 
در این بخش به آبادانی زمین توسط انسان اشاره 
بیان  تدبر در  و  تفکر  اهمیت  به  و همچنین  شده 
نمونه  برای  است.  شده  پرداخته  شیعه  امامان 

کار خداوند دانسته شده  عبادت واقعی، تفکر در 
است.بخش دوم، تعامل انسان با همنوعان است 
مسلمانان،  خویشاوندان،  فصل های  شامل  که 
شهروندان  دشمنان،  مستضعفان،  بیگانگان، 
اسالمی  نظام  و  مردم  تعامل  سوم،  است.بخش 
اجتماعی،  نظام  سیاسی،  نظام  شامل  که  است 

شهرداری و امور اقتصادی است.
که  است  حیوان  با  انسان  تعامل  چهارم،  بخش   
و  حیوان  از  بهره گیری  حیوان،  نگهداری  شامل 
انسان  تعامل  پنجم،  است.بخش  حیوان  حقوق 
محیط زیست،  شامل  که  است  محیط زیست  با 
ک، درختکاری، فضای سبز، باد و باران، دریاها،  خا

راه ها، مواد سوختی و گردشگری است.
کتاب ذیل عنوان »زینت و آراستگی«  در بخشی از 
می فرماید:  )علیه  السالم(  صادق  امام  می خوانیم: 
عطر مردان پربو و کم رنگ وعطر زنان کم بو و پررنگ 
خوب  می فرماید:  )علیه  السالم(  رضا  امام  باشد. 
گر  گیرد و ا که مرد هر روز از عطر خوش بهره  است 

گر نه هر جمعه. نتوانست، یک روز در میان و ا
نیست  سزاوار  فرموده اند:  )علیه  السالم(  باقر  امام 
زنان آراستن خود را برای همسرانشان تعطیل کنند، 
هرچند در حد آویختن گردنبندی باشد. رسول خدا 
کردن انگشتر روی  )صل اهلل علیه و آله( از به دست 
و آهن و از نقش حیوان بر نگین انگشتر نهی فرموده 
و در این زمینه می فرماید: انگشتر عقیق به دست 

کنید، زیرا تا بر دست شماست، غم نمی بینید.
همچنین در بخشی از سرفصل »آداب نوشیدن« 
آله(  و  علیه  )صل اهلل  خدا  رسول  می خوانیم: 
آن ها  در  آنگاه  بشویید،  را  دستانتان  می فرماید: 
کیزه تر از دست  که هیچ ظرفی پا آب بنوشید، چرا
نیست. رسول خدا )صل اهلل علیه و آله( می فرماید: 
یا  و  می خورد  غذا  نقره  و  طال  ظرف  در  که  کسی 
را  نوشیدنی می آشامد، در شکم خود آتش دوزخ 
غرغره می کند، آب را از سمت دستگیره آن ننوشید؛ 

که محل جمع شدن آلودگی است.  چرا
الحیاة  مفاتیح  کتاب  گفت  می توان  درمجموع 
آیات و  و اسالمی طبق  زندگی دینی  درباره سبک 

روایات است.
     منبع: رسانه نیوز                 

الحیاة تیح  مفا

Email: ceo@msc.ir                                                                                                                         :سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل

شماره سامانه پیامک :                                                                                                                                                                                                                                                         30003222

h t t p s : / / m s c . i r وب سایت:                                                                                                                      

http://aparat.com/msc.ir                                                                                                                                                                                                                                :  آپارات                             

https://www.instagram.com/mobarakehsteel_co                                                       :     اینستاگرام  

https://t.me/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                                             :     تلگرام  

https://poopak.msc.ir/#/room/#pr:pws.msc.ir                                                                                                 :    پوپک

https://eitaa.com/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                            :     ایتا 

https://gap.im/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                                          :     گپ

) أعیان الشیعه، ج ۲، ص ۴۲ (

اطالعیه

 امام حسن عسکری )علیه السالم( در میان ائمه کمترین دوران امامت را داشتند و هیچ امامی 
به اندازه ایشان تحت نظر و در محاصره نبوده است. مدت امامت ایشان ۶ سال است. ایشان در 22 

سالگی به امامت رسیدند و در 28 سالگی به فیض شهادت نائل آمدند.
امام حسن عسکری )علیه السالم( در سامرا آن چنان تحت نظر بودند که حتی به حسب ظاهر، حج هم 
نتوانستند بروند. ایشان پدر امامی است که ائمه در طول 250 سال و 23 سال قبل از آن، پیامبر و سال ها 
قبل تر، انبیای الهی از آمدنش خبر داده اند. او پدر امامی است که مصلح کل است و قرار است حکومت واحد 
گر  تشکیل دهد و ظلم را ریشه کن کند. او پدر امامی است که امام صادق )علیه السالم( درباره او می فرماید: »ا
من زنده باشم خودم خدمت گزارش می شوم«. امام حسن عسکری )علیه السالم( آخرین امامی است که 
در بین مردم حاضر است. او امامی است که چنین فرزندی دارد و باید هم این فرزند را حفظ کند و هم او را به 
مردم معرفی کند. این فرزند باید حفظ می شد تا پرچم بعثت را کامل کند. بنابراین یکی از کارهای مهم امام 
حسن عسکری )علیه السالم( آموزش، انتقاِل ودایع امامت و آماده کردن خوِد این فرزند برای عمر طوالنی 
است. احمد ابن اسحاق قمی به دیدار امام رفت و در آنجا امام زمان )عج( را که سه ساله بود زیارت کرد. امام 
حسن عسکری )علیه السالم(  فرمود: »پس از من فرزندم خلیفه و امام شماست«. این اقدام اول امام بود، 
یعنی آماده کردن مردم برای جانشینی. امام در مورد غیبت طوالنی امام زمان )عج( نیز خبر دادند و او را به 

خواصی مثل عثمان بن سعید نشان دادند.
نکته بعدی اینکه دوران امام حسن عسکری )علیه السالم(  250 سال پس از شکل گیری شیعه بود. شیعه 
یعنی کسی که پیرِو غدیر است. امامت پیروی از غدیر است و خالفت پیروی از سقیفه است. تفکر شیعه از 
اول با مخالفت مواجه شد و حاال این شیعه به زمان امام حسن عسکری )علیه السالم(  رسیده بود و قرار بود 
اماِم پس از او غیبت کند. اقدام دوم امام حسن عسکری )علیه السالم(  این بود که باید شیعه را برای غیبت 

آماده می کرد و به معرفی شیعه واقعی از منظر اهل بیت )علیه السالم(  می پرداخت.
نکته دیگر، مسئله ارتباط امام حسن عسکری )علیه السالم(  با وکال بود. ایشان زندان بود و مالقاِت با ایشان 
ساده نبود. اقدام سوم امام نصب وکیل بوده؛ برای مثال، در نیشابور ابراهیم بن عبده و در بغداد عثمان 

بن سعید وکیل بوده اند. اقدام چهارم امام مبارزه با افکار انحرافی بود که در آن زمان تشکیل شده بود.
 دو داستان از زندگی امام  حسن عسکری )علیه السالم(:

امام  حسن عسکری )علیه السالم( به نماز اول وقت بسیار اهمیت می دادند و نماز را بزرگ می داشتند. 
ابوهاشم جعفری که یکی از یاران خاص و ویژه آن بزرگوار بود، می گوید نزد آن امام معصوم بودم. حضرت در 
حال نوشتن نامه بودند که وقت ادای نماز فرارسید. آن بزرگوار نامه را به سویی نهادند و برای خواندن نماز 
غ شدند، دوباره تشریف آوردند و قلم را برداشتند و شروع کردند به نوشتن نامه. حرکت کردند. از نماز که فار

ابوهاشم می گوید: روزی در محضر امام حسن عسکری )علیه السالم(  بودم، آن حضرت فرمودند: یکی از 
درهای بهشت »باُب المعروف« است. از آن در کسی داخل بهشت نمی شود، مگر اینکه در دنیا کارهای 

نیک انجام دهد و به مردم کمک و خدمت کند.
تا این را از حضرت شنیدم، خدا را سپاس گفتم و بسی خشنود شدم؛ زیرا یکی از برنامه های زندگی من، 
خدمت رسانی به مردم و رفع نیاز پابرهنگان و محرومان بود. تا این مطلب در دلم گذشت، حضرت به من 
نگاه کردند و فرمودند: بله، کسانی که در این جهان به مردم کمک می کنند، در جهان دیگر نیز سربلند و 

جایگاه آنان برجسته است. ای ابوهاشم! خدا تو را از این گروه قرار دهد و تو را رحمت کند.
                                         منبع: رسانه نیوز

هشتم ربیع الثانی؛        
سالروز والدت امام     
عسکری )علیه السالم(

معنویت

بر اساس سخنرانی حجت االسالم رفیعی  

آموزشــی کتب و محصوالت فرهنگی در مؤسســات  آموزشــی،  بهره مندی از تخفیف دوره های 

کلیه شعب استان اصفهان45 درصدجهاد دانشگاهی اصفهان

اصفهان، خیابان جابر انصاری

مبارکه، خیابان نیکبخت          |         اصفهان، زچهارباغ باال کوچه شهید بهمن تشریفات

App.20plusacademy.com شماره پشتیبانی:09393747384             | 

شعبه دخترانه: اصفهان، خیابان دانشگاه، کوی فرهاد      |       شعبه پسرانه: اصفهان - خیابان دانشگاه قبل از خیابان توحید

شهرضا- خیابان طالقانی- جنب مخابرات شهید همت

کلیه شعب استان چهارمحال بختیاری

اصفهان، بلوار دانشگاه،  بعد از درب دانشگاه اصفهان-شماره تماس 03136680062

دوره های آموزشی

25 درصدزبان سرا دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های آموزشی عمومی و تخصصی

بسته های آموزش زبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

کتاب و محصوالت فرهنگی

20 - 30 درصدسبحان

کادمی زبان +20  20 درصدآ

20 درصدپویش

10 درصدایده آل

 جهاد دانشگاهی
10-20 درصد چهارمحال بختیاری

15 درصدکتاب اردیبهشت

یف د ر

1

2

3

4

5

6

7

8

سســه مو م  عنــا ضــو  میـــزان تخفیـــف مو
سبـــرای هـــر تــــــــرم ر د آ

به اطالع می رساند باتوجه به تفاهم نامه منعقدشده با مؤسسات آموزشی و مؤسسه فرهنگی کتاب اردیبهشت، کارکنان شرکت فوالد مبارکه و افراد تحت تکفل 
ایشان می توانند با ارائه کارت پرسنلی، مطابق جدول زیر با ارائه کارت پرسنلی از تخفیف دوره های آموزشی، کتب  محصوالت فرهنگی استفاده نمایند:

       آموزش و توسعه منابع انسانی


