
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

 ایفای نقش فوالد مبارکه 
 در الگوی نظام بخشی

 و تأمین کامل تقاضای بازار

مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد 
ح کرد: مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد مطر

پایدارسازی فرایند تولید از 
اهداف اصلی خرید معادن و 

معدن داری توسط  فوالد مبارکه

با اعتماد به توان داخلی صورت گرفت؛

ثبت رکورد در خط اصالح 4 
ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه برای 

سومین بار پیاپی در سال جاری

MOBARAKEH STEEL GROUP 27 نوامبر  2021                      21 ربیع الثانی  1443           شنبه 6 آذر ماه   1400             شماره  1252             

 مدیرعامل فوالد مبارکه پس از برگزاری حضوری و مجازی
کرد؛  ممیزی خارجی سیستم های مدیریت یکپارچه مطرح 

کز دانش بنیان  استفاده از مرا
  و دانشگاهی در رفع مشکالت مؤثر است

 و آینده ای بهتر  را می سازد

یادداشت مدیر مسئول

شاید در دهه های گذشته، صحبت کردن از زنجیره فوالد شبیه آرزویی   
دوردست بود که باوجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت اصوال نیازی به تکمیل 
کم بر تفکر مدیریت سنتی حکم می کرد هر  آن احساس نمی شد. پارادایم اصلی حا
کاالیی با قیمت و کیفیت مناسب، قابلیت واردات دارد. در این تفکر بدون در نظر 
گرفتن آثاری که توسعه صنایع باالدستی بر رشد، پیشرفت و درنهایت توسعه 
صنایع پایین دارد، تصمیم گرفته می شد که واردات مثال لوله و پروفیل موردنیاز در 
صنایع نفتی یا توربین های نیروگاه های سیکل ترکیبی از کدام کشور به صرفه تر 

است.
ج،   شبه پارادایم های سنتی تنها با مرور صورت وضعیت ها و سیاهه منابع و مخار
گاه در سطح  کننده اسناد مالی اقالم وارداتی می شدند و حتی  به نوعی، امضا
کارشناسی با مرتبط کردن زیرساخت های توسعه زنجیره فوالد یا هر صنعت دیگر 
با آنچه خودکفایی، ممنوعیت واردات یا انحصاِر رقابت ناپذیر تعرفه ای خوانده 
می شود، نقدهای همه پسندی به حامیان توسعه فرایندی در زنجیره های صنعتی 
وارد می کردند.بااین همه، تحریم ها همچون ضربه ای هوشیارکننده بر پیکر مدیریت 
سنتی، توفیقی اجباری را نصیب صنعت کشور به خصوص صنایع فوالدی کرد. حاال 
گانی مانند سرمایه گذاری در زنجیره فوالد، تأمین پایدار مواد اولیه،  دیگر کلیدواژ
ایجاد ارزش افزوده یا ارزش آفرینی خالقانه در جهت خلق ثروت، جای ارقام و اعداد در 
سامانه های حسابداری سنتی را گرفته اند و دیگر  کمتر می توان کسی را پیدا کرد که نام 

زنجیره فوالد یا زنجیره معدن تا مصرف را نشنیده باشد.
امروز تقاضا برای سرمایه گذاری در حلقه های مختلف زنجیره فوالد برخالف سال های 
گذشته رشد قابل توجهی از خود نشان داده تا جایی که بخش بزرگی از بار توسعه 
صنعتی کشور به تنهایی بر دوش صنایع فوالدی قرارگرفته است. بااین حال ثمره و 

حاصل  چنین رشدی چیست و کجاست؟

افزایش اشتغال مولد به واسطه امکان تولید کاال با ارزش افزوده بیشتر را می شود ازجمله 
نتایج اولیه توسعه زنجیره فوالد در کشور خواند، اما مهم تر از آن به کارگیری دانش فنی 
در سطح گسترده توسط شرکت های بخش خصوصی است که توانسته انباشت دانش 
کادمیک در میان نخبگان و تحصیل کردگان رشته های صنعتی را وارد میدان کند و  آ
ظرفیت های بالقوه آن ها را بالفعل سازد.از جانب دیگر، با توجه به رقابت تنگاتنگی که 
در مارکت جهانی فوالد برای افزایش مزیت های نسبی هرکدام از حوزه های جغرافیایی 
یا اقتصادی تولیدکننده و مصرف کننده فوالد و محصوالت منتج از آن وجود دارد، 
ورود ایران به مثابه یکی از بازیگران نوپا در زنجیره جهانی تأمین فوالد، توانسته جایگاه 
تجاری و توانایی کشور در حوزه هایی همچون تولید کاالهای واسطه ای فوالد برای 
صنایع پایین دست یا صدور خدمات فنی- مهندسی در حوزه فوالد را گسترش دهد و 

به نوعی با تقویت اهرم برندینگ ایرانی، زمینه پایداری توسعه درون زا را به وجود آورد.
گرچه سایه تحریم بر سر توسعه داخلی، سنگینی فزاینده ای را اعمال  به عبارت دیگر، ا
کرد، اما افق تازه ای را گشود که ازقضا زمینه شکل گیری پارادایم های نوین مدیریتی 
و تالش برای گذار از مدیریت سنتی به سوی مدیریت نوآور و فناوری محور در کشور 
گرچه در برخی موارد استانداردهای سخت گیرانه  را فراهم کرد؛ پس نباید از یاد برد ا
کم بر بروکراسی باعث شده تا مسیر تکمیل  زیست محیطی یا لزوم رعایت اصول حا
زنجیره فوالد با سختی هایی مواجه شود، اما مزیت های مترتب بر توسعه این زنجیره 
آن چنان غالب است که انگیزه و توان برای هموار کردن این مسیر را دوچندان می کند.

حاال دیگر جایی برای شوخی بر سر مفاهیم توسعه پایدار باقی نمانده است. جمِع 
تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور بر سر لزوم حرکت در مسیر توسعه پایدار زنجیره 
ک  فوالد و توجه همه جانبه به ارکان و اجزای این زنجیره دیدگاه مشترکی دارند؛ اشترا
نظری که می تواند در عمل با سرایت به دیگر حوزه های اقتصادی، الگوی رشد مبتنی 

بر پارادایم های توسعه پایدار را رقم بزند.

عوامل ضرورت توسعه درون زای زنجیره فوالد
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در بازدید جمعی از کارکنان فوالد مبارکه از آسایشگاه شهید مطهری عنوان شد:

صبر همراه با صالبت جانبازان؛ نشانۀ قدرت معنوی و باور عمیق ایشان به انقالب اسالمی
کارکنان شرکت فوالد مبارکه در روز  جمعی از 
پنجشنبه 4 آذرماه و در آستانه سالروز تشکیل 
بسیج مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی 
رحمته اهلل علیه، با حضور در مرکز فرهنگی توان بخشی جانبازان 
شهید مطهری اصفهان از جانبازان حاضر در این آسایشگاه دیدار 

و با اهدای شاخه های گل به تکریم ایشان پرداختند.
و  انسانی  سرمایه های  معاون  حضور  با  که  بازدید  این  در 
سازماندهی، مدیر روابط عمومی و فرمانده بسیج حوزه مقاومت 
بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه و تنی چند از مدیران، 
رؤسا و کارکنان بخش های مختلف این شرکت با همراهی معاون 
فرهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شد، خاطرات 
دفاع مقدس و صحبت های جانبازان سرافراز از زبان ایشان برای 
حاضران گفته شد و در فضایی بسیار صمیمی و معنوی یاد و 
خاطره رشادت های شهدا و رزمندگان ایثارگر دفاع مقدس برای 

آن ها بازگو گردید.
کارکنان شرکت کننده در این بازدید که به نمایندگی از کارگران پرشمار 
شرکت فوالد مبارکه حضور پیدا کرده بودند، در مواجهه با هرکدام 
از جانبازان سرافراز بر عظمت و بزرگی کار رزمندگان دفاع مقدس و 
کید کردند و صبر همراه با صالبت  ایثارگران 8 سال دفاع مقدس تأ
جانبازان عزیز را نشانه قدرت معنوی و باور عمیق ایشان به آرمان های 

انقالب اسالمی دانستند.
در این دیدار همچنین برخی از جانبازان از تالش ها و فعالیت های 
کارکنان شرکت فوالد مبارکه به نیکی یاد کردند و خدمات این شرکت در 
عرصه صنعت کشور را امری مقدس و ضروری برشمردند و ابراز داشتند: 
جهاد امروز فرزندان این مرزوبوم حرکت در مسیر کسب موفقیت های 

اقتصادی و صنعتی است.

کبری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان در  سرهنگ ا
بخشی از این دیدار، در گفت وگو با خبرنگار فوالد ابراز داشت: هرسال 
در هفته بسیج، این حوزه به اتفاق شورای حوزه بسیج و فرماندهان 
پایگاه های بسیج به آسایشگاه جانبازان مطهری می آمدند و از 
توصیه های این مقربین خدا استفاده می کردند، ولی متأسفانه به علت 
ویروس کرونا و حفظ سالمت جانبازان، دو سال از این نعمت بی بهره 
بودیم و این توفیق از ما صلب شده بود که به لطف خدا این مهم امسال 

محقق شد و قوت قلبی برای ادامه راه گردید.
کبری با بیان اینکه باید از صحبت های این بزرگان درس گرفت و  ا
رهنمودهای آنان را چراغ راه خود قرار داد تا نظام مقدس جمهوری 
کرد: باید در  کید  اسالمی ایران را به سرمقصد منظور برسانیم تأ

راستای بیانات رهبرعظیمالشأن انقالب که در خصوص گام پنجم 
انقالب، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی قدم های محکم 

و استواری برداریم.
وی در ادامه افزود: به توصیه این مجاهدان باید گوش به فرمان 
والیت فقیه باشیم و در دفاع از والیت و نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ممارست و تالش کنیم.
فرمانده حوزه شهید موحدیان فوالد مبارکه اصفهان با اشاره به 
روحیه جهادی و انقالبی جانبازان هشت سال دفاع مقدس، تصریح 
کرد: درسی که از جانبازان آموختیم این است که وظیفه هیچ وقت 
از ما ساقط نمی شود و در هر لحظه باید وظیفه خود را به نحو احسن 

انجام دهیم.

تولید645هزارتنفوالددرچادرملوتاپایانآبانماه
چادرملو موفق شد تا پایان آبان ماه 644 هزار و 982 تن فوالد تولید کند.

بازدیدرئیسجمهورازمحلانباشت»کیکروی«زنجان
کید کرد. رئیس جمهور بر استفاده بهینه از مجموعه معدنی و صنعتی دپوی کیک روی زنجان تأ

اینکه ما گفتیم اقتصاد مقاومتی، یعنی بخش اقتصادی این 
سیاست بزرگ و اساسی، مقاومت اقتصادی است. اینکه گفتیم 
کارهای فرهنگی  جوان های مؤمن و حزب اللهی و انقالبی 
خودجوش را رها نکنند و دنبال بکنند، و همه دستگاه های 
فرهنگی کشور را دعوت کردیم و می کنیم که در این جهت حرکت 
کنند، این، بخش فرهنگی این عدم تبعیت است، این جهاد 
بزرگ است، جهاد کبیر است. اینکه از همه استعدادهای موجود 
کشور دعوت می کنیم که استعدادهای خودشان را در خدمت 
پیشرفت این کشور به کار بیندازند و به صحنه بیاورند و به میدان 
بیاورند و از مسئوالن دولتی و سایر مسئوالن دعوت می کنیم که 
از این استعدادها استقبال بکنند، این آن بخش فعال اجتماعی 

این جهاد کبیر است.
13۹۵/03/03
 بیانات در دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین
علیه السالم

من به نظرم سه مسئله ازلحاظ اولویت، ازلحاظ ریشه ای بودن و 
حل مشکالت دیگر از همه مهم تر است؛ یکی عبارت است از مسئله 
اقتصاد مقاومتی. کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد. 
مشکالت اقتصادی اش برطرف نخواهد شد، بلکه گرفتاری هایش 
گر ما اقتصاد مقاومتی را عمل نکنیم.  روزبه روز بیشتر خواهد شد، ا
بنده از برادران عزیزمان در دولت درخواست کردم که یک قرارگاه 
اقتصاد مقاومتی تشکیل بدهند؛ فرماندهی برایش بگذارند. 
جنگ است دیگر؛ جنگ اقتصادی جنگ است؛ حاال در آن توپ 
ک تر از توپ و تفنگ وجود  و تیر و تفنگ نیست، اما ابزارهای خطرنا
دارد. یک جنگ است، قرارگاه الزم دارد، قرارگاه هم فرمانده الزم 
دارد. ما پیشنهاد هم کردیم، قبول هم کردند، کارهایی هم دارد 
انجام می گیرد؛ منتها باید این کارها محسوس بشود، باید این ها 
دیده بشود. فعالیت های دولتی -فرض کنید فالن معامله ای که 
در فالن جا انجام می گیرد- باید مشخص بشود که این کجای 
اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد؛ این را ما به مسئولین عزیزمان تذکر 
دادیم که فالن جا شما دارید فالن چیز را می خرید یا فالن چیز را 
معامله می کنید، خیلی خب، در صحنه عرصه اقتصاد مقاومتی، 
این معامله در کجای این جدول عظیم قرار می گیرد؛ باید مشخص 
بشود. یعنی معیار همه کارهای اقتصادی، فعالیت های اقتصادی 
ما بایستی برنامه عظیم و همه جانبه اقتصاد مقاومتی باشد. 
اقتصاد مقاومتی را هم فقط بنده نگفته ام؛ با فکر جمعی و عقل 
جمعی این برنامه تنظیم شده؛ بعد هم همه بدون استثنا -از 
موافق و مخالف- این برنامه را تأیید کرده اند و گفته اند تنها راه 

نجات کشور اقتصاد مقاومتی است.
13۹۵/1۲/۲0
بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی با تبریک هفته بسیج، »همت 
بلند، خردمندی، درست اندیشی و توکل به خدا« را ابزارهای 

تجربه شده برای غلبه بر مشکالت کشور دانستند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفته ی بسیج بر همگان مبارک باد، بویژه بر رویش های تازه و با 
طراوت بسیجی که همچنان مانند نسل پیش از خود، فرزندان 

محبوِب امام راحل عظیم الشأنند.
عزیزان!

قدرشناس جایگاه خود باشید و بدانید که با هّمت بلند، و در پرتو 
خردمندی و درست اندیشی، و با اعتماد و توّکل به خداوند دانا و 
توانا، میتوانید در همه ی مسائل عمومی کشور و ملت، اثربخش 
و مشکل گشا باشید. این تجربه ی چند دهه ی ملت ایران است.
و السالم علیکم و رحمةاهلل
سّیدعلی خامنه ای
3 آذر 1400

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

مدیــر ناحیه نورد ســرد شــرکت فــوالد مبارکه گفــت: فوالدمــردان جبهــه صنعت در 
آبان ماه ســال جــاری موفــق به عبــور از ظرفیــت اســمی و ثبت رکــورد تاریخــی تولید 

ورق های نــورد ســرد در تاندم مــداوم از ابتدای راه انــدازی فوالد مبارکه شــدند.
بهــزاد بهادرانــی مدیــر نــورد ســرد شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه دســت یابی بــه رکــورد جدیــد تولید 
در ایــن ناحیــه در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــوالد اظهــار کــرد: خــط تانــدم میــل پنج قفســه ای نــورد ســرد 

در ســال 1384 ریومــپ شــد و ایــن خــط از حالــت غیرپیوســته بــه پیوســته تغییــر یافــت.
وی افـزود: به موجـب این تغییـر، تولیـد نامی ایـن خـط از 750 هزار تن در سـال بـه یک میلیـون و 500 
هزار تن رسـید؛ البتـه در جریان این ریومـپ، مشـکالت و نواقصی وجود داشـت که قرار بود شـرایطی 
برای رفع ایـن نواقص فراهم شـود، امـا به دلیـل وجود تحریم و مشـکالت تأمیـن قطعـات یدکی، این 

تغییرات محقق نشـد و بـه همین خاطر شـرایط رسـیدن بـه تولید نامـی نیز فراهـم نگردید.
مدیــر ناحیــه نــورد ســرد شــرکت فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: اتفــاق مبارکــی کــه در مــاه گذشــته در 
ناحیــه نــورد ســرد شــرکت فــوالد مبارکــه محقق شــد، این بــود که بــرای نخســتین بــار بعــد از ســال 84، 

خــط تاندم میــل توانســت از مــرز تولیــد نامــی عبــور کنــد.
ارتقای ظرفیت تولید اسمی سالیانه از 7۵0 هزار تن به یک میلیون و ۵00 هزار تن

محســن اســتکی مدیــر محصــوالت ســرد شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اعــالم رکــورد ماهیانــه 131 هــزار و 131 
تــن در مــاه 30 روزه )بــا یــک روز کاری کمتــر( در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــوالد تصریــح کــرد: رســیدن بــه 
ایــن مهــم لبیــک بــه پیــام مقــام معظــم رهبــری در ســال »تولیــد، پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا« و در 

شــرایط دشــوار تحریم هــای ظالمانــه بــوده اســت.
وی افــزود: دســت یابی بــه ایــن رکــورد در مــاه 30روزه و بــا تولیــد گریدهــای ویــژه، مســتحکم و کیفــی، 
ــورد ســرد و واحدهــای مرتبــط  ــدم مــداوم ناحیــه ن ــی و انگیــزه کارکنــان شــاغل در تان نشــان از همدل

در فــوالد مبارکــه دارد.
ــورد ســرد  ــدم مــداوم در ناحیــه ن ــرد: خــط تان کیــد ک ــه تأ ــر محصــوالت ســرد شــرکت فــوالد مبارک مدی
شــرکت فــوالد مبارکــه به عنــوان تنهــا خــط نــورد پنج قفســه ای در تولیــد ورق ســرد نوردیــده در 
کشــور به منظــور پاســخگویی بــه نیــاز صنایــع پایین دســت، به خصــوص صنایــع خودروســازی و 

لوازم خانگــی ورق هــای گالوانیــزه و رنگــی و ورق هــای ســرد مــورد مصــرف در کشــور اســت.
وی عنوان داشــت: در ســال 1384 با اجــرای ریومــپ و اضافه شــدن تجهیــزات جانبی به خــط تاندم 
مــداوم، ایــن خــط ارتقــا یافــت و ظرفیــت تولیــد اســمی ســالیانه از 750 هــزار تــن بــه یک میلیــون و 500 

هــزار تــن ارتقــا پیــدا کــرد.
رفع موانع تولید با استفاده از توان داخلی 

ــه گذشــت چندیــن ســال از آخریــن تغییــرات و نوســازی در ایــن خــط  ــا توجــه ب اســتکی بیــان کــرد: ب
باوجود اشــکاالت زیــاد و محدودیت های تأمیــن قطعات یدکــی و قطع ارتبــاط با فضــای تکنولوژیک 
ــدی  ــع تولی ــا موان ــط ب ــن خ ــال ها، ای ــن س ــول ای ــه در ط ــای ظالمان ــل تحریم ه ــور به دلی ج از کش ــار خ
زیــادی مواجه بــوده، امــا با توجــه بــه اســتراتژیک بــودن محصــوالت تولیــدی در این خــط با اســتفاده 
از تــوان داخلــی و رفــع موانــع تولیــد ایــن خــط بــه رکــورد تولیــد 131 هــزار و 131 تــن در مــاه دســت یافت.

وی ابراز داشــت: رکــورد قبلی ایــن خــط در مردادمــاه 1399 بــا تولیــد 127 هــزار و 500 تن بوده کــه امید 
اســت با حمایــت مدیــران مربوطه و تــالش و همدلــی کارکنــان صــادق و شایســته مجموعه نورد ســرد 

شــاهد توفیقات روزافــزون و رســیدن به رکوردهــای تولیــد کمی و کیفی بیشــتری باشــیم.
مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: وابستگی خطوط پایین دست ناحیه نورد سرد 
و افزایش نیاز بازار به ورق های استراتژیک تولیدی در این خط نشان از اهمیت خط تاندم مداوم 
فوالد مبارکه در کشور دارد. مواد مورداستفاده در ورودی این خط، کالف های گرم اسیدشویی شده 

هستند که در خطوط اسیدشویی نورد سرد تولید و به این خط تحویل داده می شوند.

تولید ورق موردنیاز صنایع خودروسازی و لوازم خانگی
وی عنوان داشــت: ازجمله محصوالت تولیدی در ایــن خط، نورد ورق های رویه خــودرو، ورق های 
فــوق شــکل پذیر در صنایــع خودروســازی، ورق هــای رنگــی و گالوانیــزه موردنیــاز لوازم خانگــی، 
ورق های ســرد اســتحکام باال میکروآلیــاژی و ورق خــام موردنیــاز خطــوط گالوانیــزه از ضخامت های 
ــا 1670 میلی متــر اســت؛ نکتــه قابل تأمــل در ایــن زمینــه  ــا 3 میلی متــر و عــرض 550 ت 0.3 میلی متــر ت
پاســخ گویی ایــن خــط بــه افزایــش کیفیــت و اســتحکام موردنیــاز بــازار و افزایــش تنــوع گریدهــای 
تولیــدی هم زمــان بــا افزایــش عمــر کارکــرد تجهیــزات خــط اســت کــه رســیدن بــه ایــن میــزان تولیــد در 

مــاه 30 روزه را بیش ازپیــش ارزشــمند و قابل تحســین می کنــد.
کیــد کــرد: تمرکــز بــر تولیــد کیفــی و کمــی به منظــور قطــع وابســتگی کشــور بــه گریدهــای  اســتکی تأ
خــاص و پیشــرفته ورق ســرد بــا امکانــات و ظرفیت هــای موجــود در برنامــه عملیاتــی ناحیــه 
نــورد ســرد بــوده و در ابتــدای ایــن مــاه بــا برنامه ریــزی مناســب و هماهنگــی بیــن مجموعه هــای 
تولیــدی و پشــتیبانی مرتبــط دســت یابی بــه ایــن رکــورد بی نظیــر در دســتور کار قــرار گرفــت و طــی 
برنامه ریزی هــای انجام شــده و کنتــرل لحظه به لحظــه شــرایط و پارامترهــای تولیــد و جلوگیــری از 

وقــوع توقفــات طوالنــی و اضطــراری، شــاخص های عملیاتــی تولیــد ارتقــا یافــت.
کاهش مصارف مواد مصرفی و انرژی هم زمان با ثبت رکورد تولید

وی عنــوان داشــت: به عنوان مثــال شــاخص در دســترس بــودن خــط در ایــن مــاه بــه 80.86 درصــد 
رســید کــه از هــدف خــود بــه میــزان 76 درصــد به طــور محسوســی بیشــتر بــوده اســت؛ همچنیــن 
شــاخص PDW )تنــاژ تولیــد خــط در هــر ســاعت( از مقــدار هــدف خــود )220 تــن در ســاعت( بــه 225 
تــن در ســاعت رســید؛ شــاخص کیفیــت محصــوالت در ایــن مــاه بــه 98 درصــد رســیده کــه از متوســط 
ســال )97.56( بیشــتر اســت و نشــان می دهــد تــداوم تولیــد و کاهــش توقفــات در خطــوط مــداوم 

موجــب ارتقــای کیفیــت محصــوالت می گــردد.
مدیــر محصــوالت ســرد شــرکت فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: ایــن رکــورد در حالــی بــه ثبــت رســیده 
کــه توجــه مدیریت تولیــد در خــط، بــه حفــظ منابــع و کنتــرل هزینه هــای تولیــد معطــوف بوده اســت؛ 
مصــارف مهــم و عمــده در خــط تانــدم در ایــن مــاه کاهــش محسوســی داشــته، به طوری کــه میــزان 
خ مصــرف غلتــک کاری 6  مصــرف غلتــک پشــتیبان )میلی متــر بــر تــن تولیــد( بــه میــزان 50 درصــد، نــر
درصــد و مصــرف ویــژه روغــن نــورد )گــرم بــر تــن تولیــد( 33 درصــد نســبت بــه میانگیــن مصــارف خــط 
تانــدم  در ســال 1400 کاهــش پیــدا کــرده اســت کــه ایــن مهــم ارزش اقتصــادی ثبــت ایــن رکــورد تولیــد 

را بیش ازپیــش نمایــان می کنــد.
افزایش ۲0 درصدی تولید کالف تسمه

وی اذعان داشت: عالوه بر رکورد ثبت شده در آبان ماه، تولید ورق های خاص که در خط نورد با شرایط 
سـخت تر و سـرعت پایین تر تولید می شـوند، نه تنهـا کاهش نداشـته بلکـه افزایش نیز داشـته اسـت؛ در 
آبان مـاه 2 هـزار و 127 تـن کالف تسـمه تولیـد شـد و میـزان تولیـد کالف سـخت میکروآلیـاژی 5594 بـه 
میزان 20 درصد افزایش پیدا کرد که بیشـترین میزان تولیدی در ماه در سـال های گذشته بوده است.
اسـتکی بیـان کـرد: همچنیـن تولیـد گریـد 5593 بیـش از 30 درصـد افزایـش و تولیـد گریـد 5592 بیـش 
از 2.5 برابـر ماه هـای قبـل بـوده کـه ایـن مقادیـر هـم در نـوع خـود رکـورد محسـوب می شـود و تولیـد ایـن 
ورق های سخت خودرو، رکورد فوق را ارزشمندتر می کند. رسیدن به این موفقیت بدون همکاری و کار 
گروهی و همدلی حمایـت واحدهای ذی ربط محقق نمی شـد که جـا دارد از حمایت هـای مدیر ناحیه 
نورد سـرد، واحدهای پشـتیبانی، واحد برنامه ریزی نورد سـرد و نـورد گرم و همچنیـن تمامی همکاران 
که  و واحدهـای مربوطـه کـه در رسـیدن بـه ایـن موفقیـت نقـش داشـته اند، تشـکر و قدردانـی کنـم؛ چرا
ایـن موفقیـت در راسـتای تـداوم موفقیت هـای مجموعـه فـوالد مبارکـه در سـال »تولید،پشـتیبانی ها 

و مانع زدایی هـا« اسـت.

مشکل گشایی در همه مسائل 

کشور با همت بلند، خردمندی، 

درست اندیشی و توکل به خدا

اقتصاد مقاومتی با تکیه بر تولیدات 

داخلی امکان پذیر است

بهزادبهادرانی
مدیرنوردسردشرکتفوالدمبارکه

محسناستکی
مدیرمحصوالتسردشرکتفوالدمبارکه

مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

عبور از ظرفیت اسمی و ثبت رکورد تاریخی تولید ورق های نورد سرد در تاندم مداوم

درسی که از جانبازان آموختیم این است که 
وظیفه هیچ وقت از ما ساقط نمی شود و در 
هر لحظه باید وظیفه خود را به نحو احسن 

انجام دهیم

 رهبر معظم انقالب اسالمی 
کید کردند؛ در پیام تبریک به مناسبت هفته بسیج تأ
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انتقالنماد»ذوب«بهبورساعالمشد
مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، از موافقت درج نماد ذوب در بورس اوراق بهادار تهران خبر داد.

تحویلمعدنزغالسنگگلندرودبهراهبر
گذار شد. معدن زغال سنگ گلندرود به راهبر )بخش خصوصی( وا

 خـبــــــــــــــــــر    

23

۱2

62.5

تولید شمش آلومینیوم از مرز 300 هزار تن عبور کرد

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی هفت ماهه سال 1400، 
با 23 درصد افزایش، از مرز 300 هزار تن عبور کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران، 4 شرکت تولیدکننده آلومینیوم از فروردین 
تا پایان مهر، 305 هزار و 101 تن شمش تولید کردند. این رقم در 

مدت مشابه سال گذشته، 247 هزار و 335 تن بود.
از این میزان، شرکت های »ایرالکو« 105 هزار و 6 تن، »سالکو« 92 
هزار و 685 تن، »المهدی« 85 هزار و 595 تن و »آلومینای ایران« 

21 هزار و 815 تن تولید کردند.
شرکت آلومینای ایران طی هفت ماهه امسال، 136 هزار و 640 تن 
پودر آلومینا تولید کرد. میزان تولید مدت مشابه سال 99، حدود 

139 هزار و 307 تن بود که 2 درصد کاهش یافت.
همچنین این شرکت طی هفت ماهه 1400، حدود 554 هزار و 51 

تن بوکسیت )ماده اولیه تولید پودر آلومینا( تولید کرد .

تولید معادن مس جهان از 1۲ میلیون تن فراتر رفت

میزان تولید معادن مس جهان طی هفت ماهه 2021، با 
افزایش 3.6 درصدی، از 12 میلیون تن فراتر رفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
گروه  گزارش  و صنایع معدنی ایران، براساس تازه ترین 
مطالعات بین المللی مس )ICSG(، معادن مس جهان 
از ابتدای ماه ژانویه تا پایان ژوئیه 2021 میالدی، حدود 12 
میلیون و 97 هزار تن ماده معدنی تولید کردند. این رقم در 
مدت مشابه سال 2020 میالدی، 11 میلیون و 673 هزار تن 

کی از افزایش 3.6 درصدی تولید است. بود که حا
از این میزان، 6 میلیون و 439 هزار و 600 تن مربوط به 
قاره »آمریکا«، 2 میلیون و 541 هزار و 200 تن »آسیا«، یک 
میلیون و 482 هزار و 900 تن »آفریقا«، یک میلیون و 72 هزار 
و 400 تن »اروپا« و 560 هزار و 500 تن مربوط به »اقیانوسیه« 

بوده است.

افزایش ۶۲.۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۶ 
ماه نخست 1400

که  می دهد  نشان  شده  منتشر  گزارش های  آخرین 
درآمدهای مالیاتی دولت در 6 ماه نخست سال1400 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل با افزایش 62.5 درصدی همراه 

شده است.
گزارش ایرنا، یکی از مهم ترین اهداف کالن اقتصادی  به 
به  بودجه  وابستگی  کاهش  اخیر  چندسال  در  کشور 

درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.
یا  کشور  بودجه  که  است  بوده  این  بر  کید  تأ همیشه 
از  حاصل  درآمد  مبنای  بر  نباید  توسعه  برنامه های 
گفت به  خام فروشی نفت تهیه و تنظیم شوند. می توان 
طور تقریبی همه برنامه های توسعه و همچنین بودجه های 
که بر مبنای این برنامه ها تهیه، تنظیم و عملیاتی  ساالنه 

شده اند به نوعی وابسته به درآمدهای نفت بوده اند.
گرچه ساماندهی نظام مالیاتی دغدغه دولتمردان بوده  ا
کید شده است،  و در برنامه های مختلف توسعه بر آن تأ
کنون درآمدهای مالیاتی به شیوه های مختلف مورد  اما تا
غفلت واقع شده است. به خاطر وجود درآمدهای نفتی، 
دولت های مختلف هرگز در مورد ضرورت اصالح نظام مالیاتی 

کشور احساس نیاز نکرده و اقدامی جدی انجام نداده اند.

عدد خبر

درصد

میلیون تن

درصد
با نشست مشترک و بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه آغاز شد؛

تعامل فوالد مبارکه با جبهه فرهنگی انقالب اسالمی استان اصفهان

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه:

 بسیج فوالد مبارکه بر  اساس رسالت خود به نشر فرهنگ ایثار و شهادت می پردازد

شرکت فوالد مبارکه برای نخستین دوره موفق به اخذ گواهینامه ISO10015 ویرایش 
۲01۹)مدیریت شایستگی و توسعه افراد( گردید.

به گزارش خبرنگار فوالد، ممیزی خارجی سیستم های مدیریت یکپارچه در سال 1400 از 8 آبان  
تا 2 آذرماه توسط 7 نفر از ممیزین شرکت SGS سوئیس در ایران برگزار شد.

کیفیت(، ISO14001:2015 )مدیریت   در این دوره، 10 استاندارد شامل  ISO9001:2015 )مدیریت 
ISO50001:2018 )مدیریت  ISO45001:2018 )مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی(،  محیط زیست(، 
انرژی(، ISO10002:2018 )مدیریت شکایت مشتریان(، ISO10004:2018 )مدیریت رضایت مشتریان(، 
ISO31000:2018 )مدیریت ریسک(، ISO30401:2018 )مدیریت دانش( و ISO10015:2019 )مدیریت 
شایستگی و توسعه افراد( و ISO45005:2020 )کار ایمن در زمان شروع کووید 19( به مدت 90 نفر-روز و طی 202 

جلسه مورد بررسی و ممیزی قرار گرفت.
جلسه اختتامیه نیز با حضور محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، اعضای کمیته عالی تحول 
و تیم ممیزی SGS به صورت آنالین برگزار شد و در آن تیم ممیزی نقاط قوت، فرصت های بهبود و یافته های 

خود را تشریح کردند.
مدیریت تغییر، کلید تحول در کسب وکار

دکتر محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، با اشاره به اهمیت بهبود در این شرکت، مدیریت تغییر 
را کلید تحول در کسب وکار اعالم کرد و از کلیه معاونان و مدیران خواست که این موضوع در تمامی فرایندها و 

فعالیت ها با جدیت پیاده سازی شود.
کز دانش بنیان و دانشگاهی به  منظور حل مشکالت و توجه بیشتر به پروژه های  وی استفاده از پتانسیل مرا

محیط زیستی را خط مشی شرکت به منظور ساخت آینده بهتر دانست.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه همچنین استفاده از سیستم مدیریت اقدام به منظور نظارت بر اجرای اقدامات 

را امری حیاتی در زمینه بهبود مستمر عنوان کرد.    
در پایان پس از ارائه گزارش ممیزی و با توجه به یافته های آن، شرکت SGS توصیه صدور مجدد و تمدید اعتبار 
برای 10 گواهینامه را صادر کرد. گفتنی است شرکت فوالد مبارکه برای نخستین دوره موفق به اخذ گواهینامه 

ISO10015 ویرایش 2019)مدیریت شایستگی و توسعه افراد( گردید.
دکتر حسینیان به عنوان سرممیز، ضمن تقدیر از همکاری کلیه کارکنان و مدیریت ارشد شرکت، حوزه های تمرکز 

این دوره را   اعالم و تیم ممیزی نیز گزارش های خود را براساس آن ارائه کردند.
بازنگری، اجرا و آموزش دستورالعمل ها و گردشکارها، تعیین تکلیف اقدامات در سیستم مدیریت اقدام، کنترل 
پروژه های بهبود یا اقدامات اصالحی مرتبط با کیفیت محصول، اقدامات تعیین شده برای کاهش مصرف 
انرژی، میزان تحقق اهداف و پروژه های زیست محیطی، اقدامات مرتبط با کاهش ریسک ها )ایمنی و بهداشت 
شغلی(، کنترل اقدامات اقتضایی و پیشگیرانه مرتبط با بیماری کووید 19 و برنامه ها و اقدامات تعریف شده 

مرتبط با صرفه جویی در مصرف آب، حوزه های مورد تمرکز این دوره بوده است.
یکی از موضوعات موردتوجه در این ممیزی، در نظر گرفتن موضوع »سیستم مدیریت اقدام« به عنوان حوزه 
تمرکِز واحد تضمین کیفیت با وجود جوانی و عدم بلوغ آن بود که ممیزین نیز به این موضوع اشاره داشته و آن را 

دارای نکات مثبت از دیدگاه بهبود مستمر در شرکت فوالد مبارکه تلقی کردند.
بلوغ سازمان از دیدگاه مدیریت مصرف انرژی، فراترگذاشتن گام از برنامه ریزی های اولیه، رسیدن به بخش اجرا 

و کاهش انرژی در نواحی مختلف ازجمله موارد ذکرشده در جلسه اختتامیه بود.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه از برگزاری برنامه های متنوع 
فرهنگی و بصیرتی به مناسبت هفته بسیج در فوالد مبارکه خبر داد. 

کبری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه  سرهنگ حبیب ا
در گفت وگو با خبرنگار فوالد ضمن تبریک به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان حضرت امام 
خمینی)ره( و روز بسیج اظهار کرد: بسیج از اهمیت زیادی برخوردار است و امام خمینی)ره( نیز در سخنانی در وصف 
گر ندای دل نشین تفکر بسیجی در کشور طنین انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان خواران  بسیج فرموده اند: »ا
از آن دور خواهد شد«؛ بسیج یک روز در میدان جنگ، یک روز در مقابله با ضدانقالب، یک روز در امدادرسانی به 

زلزله زدگان و امروز نیز در رسیدگی به مشکالت مردم کشور نقش آفرینی می کند.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: بسیج فوالد مبارکه براساس 
که نهادینه شدن این فرهنگ در بین بسیجیان و  وظیفه سازمانی اش به نشر فرهنگ ایثار و مقاومت پرداخته، چرا

کارکنان خدوم فوالد مبارکه امری ضروری است.
وی اذعان داشت: برگزاری جلسه شورای حوزه بسیج با سخنرانی آقای حاجیان معاون سیاسی لشکر امام 
حسین )علیه السالم( در خصوص چهل و دومین سالروز هفته بسیج  و بیان مسائل روز در حضور مسئولین 
شورای حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان، رژه موتورسواران اعضای پایگاه سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی، عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدای گمنام مدفون در فوالد مبارکه و اجرای سرود گروه بچه های 

آسمان در این مکان مقدس و برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا در این مکان ازجمله برنامه های هفته بسیج 
در فوالد مبارکه است.

کبری تصریح کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی مجازی، تقدیر از فعاالن اعضای شورای پایگاه ها و حوزه بسیج،  ا
برگزاری جلسات بصیرتی با حضور اساتید دانشگاه و هادیان سیاسی از سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان و 
لشکر 14 امام حسین )علیه السالم(، برگزاری اردوی یک روزه بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج امام رضا )علیه السالم( 
با حضور 40 تن از بازنشستگان همراه با نشست بصیرتی، برنامه آموزشی فضای مجازی و آموزش تیراندازی از دیگر 

برنامه های پایگاه های 13گانه حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان است.
وی با اشاره به آذین بندی پایگاه های بسیج و نمازخانه های شرکت فوالد مبارکه به مناسبت هفته بسیج اذعان 
داشت: برگزاری مسابقات تیراندازی شبیه ساز در سالن شهید زرین یکی دیگر از برنامه های حوزه مقاومت بسیج 
شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه در هفته بسیج است که اختتامیه این مسابقات در روز شنبه 6 آذرماه 1400 

برگزار می شود.
کید کرد: اجرای گروه سرود بچه های  فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه در پایان تأ
آسمان در گیت ورودی کارکنان شرکت، بازدید از آسایشگاه جانبازان شهید مطهری، حضور بسیجیان در همایش 
اقتدار شهرستان مبارکه، بازدید از خانواده معظم شهید مدافع حرم و برگزاری مراسم صبحگاه مشترک از دیگر 

برنامه های فوالد مبارکه در هفته بسیج است.

در راستای تعامالت دوجانبه شرکت فوالد مبارکه با فعاالن فرهنگی شهر و استان اصفهان، 
نمایندگان مناطق جبهه فرهنگی انقالب اسالمی از فوالد مبارکه بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار فوالد، این بازدید با هدف آشنایی بیشتر فعاالن فرهنگی فوالد مبارکه و تبادل نظر 
در خصوص فعالیت های فرهنگی این شرکت و انجام فعالیت های مشترک با حضور 11 تن از فعاالن و مسئوالن 

فرهنگی مناطق مختلف استان اصفهان انجام شد.
در این بازدید که با حضور در معراج الشهدای فوالد مبارکه و بازدید از خطوط تولید و بخش های دیگر این شرکت 

انجام شد،اعضای جبهه فرهنگی انقالب اسالمی اصفهان ضمن ابراز خرسندی از رویکردهای فوالد مبارکه در 
عرصه های فرهنگی، خواستار تداوم ارتباطات مستمر با دیگر فعاالن فرهنگی استان اصفهان شدند.

در پایان این بازدید، نشست مشترکی میان مسئوالن فرهنگی فوالد مبارکه و فعاالن فرهنگی استان اصفهان برگزار 
شد و در آن مقرر شد با توجه به گستردگی فعالیت های فرهنگی این شرکت، به منظور تبادل نظر  فعاالن جبهه 
فرهنگی انقالب اسالمی با واحد فرهنگی روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، چنین جلساتی برای شکل گیری 

رویدادهای جدید مشترک فرهنگی به صورت منظم ادامه پیدا کند.

این  در  موردتوجه  موضوعات  از  یکی 
ممیزی، در نظر گرفتن موضوع »سیستم 
مدیریت اقدام« به عنوان حوزه تمرکِز واحد 
کیفیت با وجود جوانی و عدم  تضمین 
بلوغ آن بود که ممیزین نیز به این موضوع 
اشاره داشته و آن را دارای نکات مثبت از 
دیدگاه بهبود مستمر در شرکت فوالد مبارکه 

تلقی کردند

وظیفه  براساس  مبارکه  فوالد  بسیج 
سازمانی اش به نشر فرهنگ ایثار و مقاومت 
که نهادینه شدن این فرهنگ  پرداخته، چرا
در بین بسیجیان و کارکنان خدوم فوالد 

مبارکه امری ضروری است

 این بازدید با هدف آشنایی بیشتر فعاالن 
در  تبادل نظر  و  مبارکه  فوالد  فرهنگی 
خصوص فعالیت های فرهنگی این شرکت 
و انجام فعالیت های مشترک با حضور 11 
تن از فعاالن و مسئوالن فرهنگی مناطق 

مختلف استان اصفهان انجام شد

مدیرعامل فوالد مبارکه پس از برگزاری حضوری و مجازی ممیزی خارجی سیستم های مدیریت یکپارچه مطرح کرد:

کز دانش بنیان و دانشگاهی در رفع مشکالت مؤثر است   استفاده از مرا
و آینده ای بهتر  را می سازد
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کتشافیا 10معدناستانخراسانجنوبیدرآستانها
سرمایهگذاری

اجرایطرحتأمینمالیمشکلسرمایهدرگردش
تولیدکنندگانراحلمیکند

کتشافی خراسان جنوبی  علیرضا جاللیان مدیر مجتمع طرح های ا
کتشاف یا سرمایه  کرد: 10 معدن این استان در آستانه ا اعالم 
کتشافی  گفت: از جمله طرح های ا گذاری قرار دارد. وی در ادامه 
کنون حدود 10  که تا خراسان جنوبی، معدن تارگت 1 هیِرد است 
کتشاف  کتشاف شده و 15 هزار مترمربع دیگر آن ا هزار مترمربع آن ا
خواهد شد.

گـزارش ایرنا، سـیدرضا فاطمی امین وزیـر صنعت، معدن و  بـه 
تجـارت در جمـع فعـاالن صنعتی، معدنی و تجاری اسـتان زنجان 
بـا بیـان اینکـه اجـرای طرح تأمین مالی تـا دو ماه آینده به صورت 
گفت: با اجرای این زنجیره  آزمایشـی عملیاتی خواهد شـد 
کشـور برطرف  کنندگان  کثر تولید  گردش ا مشـکل سـرمایه در 
خواهد شد.

خـبــــــــــــــــــر    

سعید عابدی، مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت 
فوالد مبارکه، در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: 
وجود برخی دالالن می تواند تسهیلگر باشد، اما گروه 
دیگری از آن ها عامل افزایش قیمت یا مشکالت دیگر در حوزه تأمین 
می شوند. به همین دلیل فوالد مبارکه به منظور حذف دالالنی که 
باعث ایجاد مشکالت می شوند، در تالش است تا مستقیما برای 
خرید مواد اولیه با خود تولیدکنندگان در ارتباط باشد و استعالم های 
گر قرار است  الزم را نیز مستقیما از این بخش دریافت کند. به عالوه ا
کسی نمایندگی آن شرکت ها را داشته باشد، فروشنده اصلی باید آن 

نمایندگی را معرفی کند.
وی درباره مسئولیت قیمت گذاری مواد اولیه نیز گفت: قیمت گذاری مواد 
اولیه تا سال 98 بر عهده وزارت صمت بود، اما پس ازآن هیچ دستورالعملی 
در این حوزه صادر نشد. این در حالی است که دیوان عدالت اداری در 
سال 99 قیمت گذاری دستوری، سهمیه بندی و همچنین برنامه وزارت 

صمت برای جلوگیری از صادرات مواد اولیه را غیرقانونی دانست.
مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تقریبا از 
خردادماه سال جاری تا شهریورماه، با افزایش شدید قیمت های جهانی 
مواد اولیه مواجه شدیم. به همین دلیل شرکت های تولیدکننده این 
مواد نیز خواهان صادرات محصوالت خود یا فروش آن به فوالد مبارکه با 

قیمت های صادراتی بودند.
عابدی افزود: خوشبختانه در دو ماه اخیر، قیمت های جهانی به شدت 
کنون در داخل به ما پیشنهاد  کاهش داشته و قیمت هایی که هم  ا
داده می شود نسبت به قیمت های جهانی، وضعیت بهتری برای 
گرچه فروش به قیمت جهانی با توجه به  تولیدکنندگان به دنبال دارد. ا
قیمت دالر بیشتر از قیمت های داخلی می شود، اما باید توجه داشت 
که این هزینه بابت تحویل کاال در مقصد است که با در نظر گرفتن 
هزینه های حمل ونقل و سربار صادرات، فقط زحمت صادرکنندگان 

را بیشتر می کند.
دو دلیل اصلی کمبود سنگ آهن در کشور  

وی درباره علت نبود یا کمبود سنگ آهن در کشور نیز گفت: این مسئله 
دو دلیل دارد. اول اینکه معدنی کارها به زنجیره های پایین دست خود 
وارد شدند و عمال مصرف کننده سنگ آهن شدند. دلیل دوم هم که 
به نوعی ادامه دلیل اول است، درواقع به خارج شدن آن ها از حوزه وظیفه 
کتشافات و افزایش ظرفیت های تولید مربوط می شود.  اصلی شان یعنی ا

به همین دلیل در کشور کمبود ایجاد شد.
مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه در پاسخ به این سؤال که 
آیا سنگ آهن همچنان به صورت خام صادر می شود یا خیر، گفت: در دو 
ماه اخیر، به دلیل نبود صرفه اقتصادی، صادرات این محصول هم صفر و 
فروش آن در داخل مقرون به صرفه تر بوده است، اما صادرات سنگ آهن 
گرچه به نسبت مصرف کشور چندان زیاد  در ماه های قبل از آن  هم، ا

نبود، اما بازهم کمبود ایجاد می کرد و باعث ایجاد تالطم در بازار می شد.
افزایش ظرفیت تأمین مواد اولیه در فوالد مبارکه   

عابدی افزود: خوشبختانه هیچ وقت تولید فوالد مبارکه به خاطر نبود مواد 
اولیه کاهش پیدا نکرده به همین دلیل الزم است از حمایت مدیرعامل، 
معاون خرید و همه همکاران تشکر کنم. البته به دلیل عدم همکاری 
تأمین کنندگان بخشی از ذخایر ما کم شده، اما همچنان با همان ذخایر، 
قدرت ادامه کار را داریم. در 5 ماه اخیر نسبت به 4 ماه ابتدایی سال 
ظرفیت تأمین ما به شدت افزایش یافته و بازار هم به واسطه قیمت های 

پایین صادراتی پایداری بیشتری پیدا کرده است.

گر به قول آقای طیب نیا از امروز درب  وی درباره ذخایر مواد اولیه گفت: ا
کارخانه فوالد مبارکه بسته شود، فوالد مبارکه ازنظر مواد معدنی تقریبا تا 

3 ماه توان ادامه کار دارد.
استفاده از قراضه به جای سنگ آهن اقتصادی نیست  

مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه درباره استفاده از قراضه 
به جای سنگ آهن اظهار کرد: این مسئله اقتصادی نیست. ما یک 
کشور درحال توسعه هستیم و بنابراین میزان تولید قراضه ما بسیار کمتر 
از نیازمان است. برای مثال، فوالد مبارکه در سال شاید بیشتر از 300 هزار 
تن قراضه نیاز نداشته باشد، اما همین مسئله در بازار قراضه ایران تالطم 

بزرگی ایجاد می کند. 
گر بخواهیم نسبت قراضه در شارژ کوره را از 4 تا 5 درصد کل  عابدی افزود: ا
شارژ بیشتر کنیم، قطعا بازار قراضه کشور به هم خواهد ریخت و قیمت 
قراضه بیشتر از قیمت محصول خواهد شد. البته اآلن هم به دلیل کمبود 
آهن اسفنجی و ترس از نبود آن در 3 ماه آینده، قیمت قراضه به قیمت 

شمش، بلوم و بیلت نزدیک شده است.
حمایت جدی فوالد مبارکه از بومی سازی مواد اولیه  

وی درباره بومی سازی در حوزه مواد اولیه نیز گفت: بخشی از کرد وایرها که 
کافی، کازی و کربن وایر را شامل می شود پیش تر )حدود 4 سال گذشته( 
از خارج تأمین می شد، اما با تالش تأمین کنندگان داخلی و حمایت های 
شرکت فوالد مبارکه تولید آن ها در داخل بومی سازی شد و در حال حاضر 

نیاز فوالد مبارکه از داخل تأمین می شود.
مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه افزود: بااین حال، 
متأسفانه همچنان مواد درونی آن ها یعنی کافی، کازی و کلسیم متال از 
خارج تأمین می شود. از طرف دیگر، پودر گرافیک یا کک نفتی کلسینه 
نیز در سال جاری به صورت کامل از داخل تأمین  شده و هیچ خرید 

خارجی نداشته ایم.
عابدی ادامه داد: بقیه موارد مثل فرومولیپتن و فروفسفر نیز تا حد امکان از 
داخل تأمین شد؛ بنابراین می توان گفت فوالد مبارکه قطعا از هر محصول 
و مواد اولیه ای که تولید داخل باشدحمایت می کند. در حال حاضر 
هم در حال انعقاد قرارداد تست با شرکت های »نوین الکترود اردکان« و 
»زغال های صنعتی خراسان« هستیم تا بتوانیم الکترود را هم در سال های 
آینده از داخل تأمین کنیم. امیدواریم این شرکت ها هم بتوانند مواد اولیه 
گر این اتفاق بیفتد،  خود را که همان کک سوزنی است، تأمین کنند. ا

دستاورد بزرگی برای صنعت فوالد کشور محسوب می شود.
وی درباره بیشترین کسری مواد اولیه در فوالد مبارکه نیز گفت: در حال 
حاضر بیشترین کسری در سنگ آهن یا کنسانتره زبره وجود دارد که 
امیدواریم با همکاری شرکت های تأمین کننده جبران شود و به شرایط 
پایدارتری برسیم. بااین حال، همان طور که گفته شد، ما تا 3 ماه آینده 
با هیچ مشکلی مواجه نخواهیم بود. در حوزه معادن هم خریدهایی 
انجام شده، اما این اقدامات هنوز به نتیجه نهایی که ورود مواد اولیه 
به فوالد مبارکه است نرسیده، ولی در یکی دو  سال آینده نتیجه آن ها را 

هم خواهیم دید.
زیرساخت های فعلی کشور برای تحقق چشم انداز تولید   

فوالد مناسب نیست
مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه درباره زیرساخت های 
موجود کشور اظهار کرد: زیرساخت های فعلی کشور نظیر جاده، ریل، آب، 
برق و گاز که نیاز اصلی فوالدسازان است، برای چشم انداز تولید فوالد و 

برنامه های بلندمدت این حوزه چندان مناسب نیست.
عابدی افزود: از طرفی برنامه مدونی هم برای جانمایی تأسیس یک واحد 

تولیدی مثل فوالد وجود ندارد که براساس آن یک شرکت نزدیک معدن 
تأسیس شود. درواقع یک کارخانه فوالدی با فشارهای نواحی مختلف 
در یک منطقه جغرافیایی کشور بدون توجه به شرایط حمل ونقل، 

اقتصادی بودن ساخت آن و... ایجاد شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در طرح های جامع فوالد کشور نگاه بهتری 
به آینده این صنعت صورت گرفته و قرار است دو طرح بزرگ در چابهار و 
هرمزگان انجام شود که هم به زیرساخت چندانی نیاز ندارد و هم نگاه 

صادراتی دارد؛ به بیان دیگر فروش داخلی آن ها تقریبا صفر است.
مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه درباره میزان نیاز 
شرکت فوالد مبارکه به مواد اولیه گفت: این شرکت ماهانه به  700 هزار تن 
کنسانتره نرمه و زبره، حدودا 500 هزار تن گندله و نزدیک به 150 هزار تن 

آهن اسفنجی نیاز دارد که باید از خارج کشور تأمین شود.
نقدینگی، یک اصل مهم در بازار برای تأمین مواد اولیه  

وی با اشاره به اهمیت نقدینگی در بازار مواد اولیه اظهار کرد: وجود 
نقدینگی در بازار مواد اولیه یک اصل مهم است به همین دلیل برای 
که باید مواد اولیه  شرکت های کوچک یک چالش به شمار می رود، چرا

خود را به صورت نقدی یا پیش پرداخت تأمین کنند.
مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه افزود: مبالغ الزم برای 
خرید مواد اولیه مبالغ کوچکی نیست که بتوان به راحتی آن را تأمین 
کرد. شرکت فوالد مبارکه سال گذشته در واحد مواد اولیه حدود 43 هزار 
میلیارد تومان خرید داشته و امسال نیز تا این لحظه 55 هزار میلیارد تومان 
سفارش را به ثبت رسانده که باید دید تا پایان سال چه تغییراتی می کند.

عابدی تصریح کرد: این مقدار هزینه یعنی هفته ای هزار میلیارد تومان؛ 
بنابراین یک شرکت با توان اندک قادر به تأمین این مبلغ و خرید مواد 
اولیه نیست. فوالد مبارکه به دلیل بزرگی و اعتبار باال در بازار، مواد اولیه 
خود را بدون هیچ گونه پیش پرداخت و به صورت نقدی خریداری 
می کند. این شرکت نقدینگی و توان مالی خوبی دارد به همین دلیل 
همه پرداخت های خود را به موقع انجام داده  و همه به ویژه شرکت های 

خصوصی مایل به کار کردن با این شرکت هستند.
استراتژی فوالد مبارکه در رفع موانع تولید  

وی در پاسخ به سؤالی درباره استراتژی فوالد مبارکه در جلوگیری از 
ناهماهنگی ها، محدودیت ها و مشکالت موجود در زنجیره فوالد 
گفت: یکی از استراتژی های خوب فوالد مبارکه در این خصوص، خرید 
معادن و معدن داری به منظور تأمین مواد اولیه و در راستای افزایش 
پایداری فعالیت شرکت بوده است؛ به بیان دیگر هدف فوالد مبارکه از 
این اقدامات لزوما کسب سود نبوده، بلکه بیشتر پایدارسازی خود را 

دنبال می کرده است.
مدیر خرید و حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
که زیرساخت ها هم برای پایدار شدن فوالد مبارکه نیاز است، این  ازآنجا

شرکت باید به این حوزه هم وارد شود.
عابدی درباره تعهد یا عدم تعهد تأمین کنندگان به تأمین مواد اولیه 
نیز گفت: در اغلب موارد مواد اولیه به موقع از سمت معدن داران به 
گر هم کاستی در این حوزه وجود داشته،  فوالد مبارکه می رسیده و ا

به دلیل زیرساخت های کشور و نه عدم ایفای تعهدات بوده است.
وی تصریح کرد: البته برخی از شرکت های بزرگ معدنی وارد حلقه های 
پایین دستی شدند و به نوعی از ایفای تعهد خود سر باز زدند؛ یعنی بر 
اساس سهمیه ای که وزارت صمت به صورت رسمی یا غیررسمی اعالم 
کرده بود عمل نکردند و درواقع اولویت تأمین مواد اولیه خود و حلقه های 

پایین دستی خودشان بوده است.

کاهش قیمت سنگ آهن چین به کمترین 
میزان در یک سال گذشته 

کاهش 20 درصدی تولید فوالد چین در 
اوایل نوامبر نسبت به سال گذشته

خبر بین الملل

قراردادهای آتی سنگ آهن در چین به پایین ترین 
است.  رسیده  گذشته  سال  یک  ظرف  میزان 
پرمعامله ترین قرارداد آتی سنگ آهن با سررسید ژانویه 
۲0۲۲ در بورس کاالی دالیان )DCIOcv1( 4.۶ درصد 
سقوط کرد و به ۵14 یوان )80.۶۲ دالر( به ازای هر تن 
رسید و به کمترین میزان خود از ۹ نوامبر ۲0۲0 رسیده 

است.
در بورس سنگاپور، قرارداد آتی سنگ آهن با نزدیک ترین 
سررسید )SZZFZ1( با سقوط 2.9 درصدی به هر تن 86.20 
دالر رسید. شرکت ژانگژو فیوچرز با مسئولیت محدود 
)Zhongzhou Futures Co Ltd( در یادداشت هفتگی خود 
به محدودسازی تولید فوالد در چین در کنار اهداف این 
ک این  کربن زدایی و آشفتگی بخش امال کشور در زمینه 

کشور اشاره کرد. 
از  که »سود برخی  مدیران این شرکت اذعان داشتند 
کارخانه های فوالد منفی شده است و وضعیت خودشان 
را از محدودیت تولید به نگهداری فعال تغییر داده اند«. از 
ماه جوالی بعد از رشد دو رقمی در نیمه نخست سال و پس 
از ضربه ناشی از کنترل سخت گیرانه تولید و محدودیت ها 
در زمینه مصرف برق به عرضه و تقاضا، تولید ماهانه فوالد 

چین سقوط کرده است.
کتبر، تولید فوالد خام در این کشور  در ماه های ژانویه-ا
درمجموع 877.05 میلیون تن بود که از تولید ساالنه 0.7 
درصد کمتر بود. بر اساس داده های مشورتی استیل هاوم 
)SteelHome(، افزایش عرضه سنگ آهن در کنار انبار موارد 
واردشده به بنادر چین که با 147.60 میلیون تن در هفته 
ترین حد خود در 31 ماه گذشته رسید نیز  گذشته به باال
فشاری مضاعف بر قیمت ها وارد کرده است. هفته گذشته، 
قیمت سنگ آهن با عیار 62 درصد در بازار نقدی در چین 
به هر تن 90.50 دالر رسید و سپس با توجه با تداوم تقاضای 
ضعیف در بخش پایین دستی در نزدیکی کف 90 دالری 18 

ماه اخیر در نوسان بود.
 )SRBcv1( قیمت میلگرد فوالدی نیز در بازار آتی شانگهای
کویل  1.3 درصد افزایش یافته است، درحالی که قیمت 
گرم )SHHCcv1( 0.9 درصد افزایش یافت. قیمت  نورد 
قرارداد فوالد ضدزنگ )SHSScv1( نیز 1.5 درصد افت کرد. 
زغال سنگ کک دالیان )DJMcv1( با رفع نگرانی ها درباره 
 2.9 )DCJcv1( عرضه 0.9 افت کرد، درحالی که قیمت کک

درصد افزایش یافت.
       منبع: رویترز 

به گفته انجمن آهن و فوالد چین )CISA(، تولید 
تر از  وزانه چین در اویل نوامبر، اندکی باال فوالد خام ر
کتبر بود، و نسبت به مدت مشابه در سال  میانگین ماه ا

گذشته ۲0 درصد کاهش یافته است.
که  منابع و داده های معتبر صنعت فوالد انتظار دارند 
تولید فوالد چین در ماه دسامبر نیز همچنان پایین باشد، 
بااین حال گفته می شود که شاید در اوایل سال 2022 بعد 
از پایان دوره کاهش اجباری تولید در پایان دسامبر دوباره 
افزایش یابد. این انجمن تخمین زده است که تولید فوالد 
خام روزانه چین بین 1 تا 10 نوامبر به صورت میانگین 2.343 
که 1.5 درصد بیشتر از دسامبر  میلیون تن در روز باشد 
است، ولی دومین تولید اندک از مارس 2018 به این سو 

قلمداد می شود.
کارخانه های تولید فوالد  تقاضای ضعیف فوالد و اجبار 
توسط دولت چین برای کنترل تولید در سطوح سال 2020 
کارخانه های  دلیل اصلی تولید اندک به حساب می آید. 
فوالد در شمال چین، به خصوص در استان هبئی همچنان 
کاهش تولید فوالد را در زمستان در ژانویه-مارس 2022 
ادامه می دهند، ولی سایر بخش های چین ممکن است 
اجازه یابند که تولید را حداقل به سطح سال گذشته ارتقا 
دهند. هبئی متعهد شده است که تولید فوالد خام خود را 
بین 1 ژانویه تا 15 مارس در 70 درصد سطح تولید در همان 
دوره در سال 2021 نگه دارد. این سطح تولید در طی این 
گر محقق شود، بیشتر از سطح فعلی خواهد بود و  سه ماه، ا

بازار را متحول می کند.
شهرهای  در  بلند  کوره های  از  استفاده  خ  نر میانگین 
تانگشان و هاندان، دو قطب اصلی تولید فوالد در چین، 
کمتر از 65 و 70 درصد بود؛  در اواسط نوامبر به ترتیب 
درحالی که در بحبوحه انتظار تقاضای نرم مصرف کنندگان 
نهایی در سه ماهه نخست سال 2021، نگرانی هایی درباره 
عرضه مازاد به وجود آمده است. گرچه تولید روزانه فوالد 
خام در اوایل نوامبر تقریبا 20 درصد نسبت به سال گذشته 
کارخانه های  کمتر بود، پایش موجودی فوالد ترکیبی در 
فوالد و بازارهای نقدی توسط انجمن آهن و فوالد چین 
)CISA( نشان داد که در تاریخ 10 نوامبر، با 22.91 میلیون 
تن همچنان 0.1 درصد بیشتر از سال گذشته بود و کاهش 

تقاضای فوالد همچنان از کاهش تولید جلوتر است.
     منبع: پالتس

 بـه دلیـل عـدم همـکاری تأمین کنندگان بخشـی 
از ذخایـر مـا کـم شـده، امـا همچنـان بـا همـان 
ذخایر، قـدرت ادامـه کار را داریـم. در 5 ماه اخیر 
نسـبت بـه 4 مـاه ابتدایـی سـال ظرفیـت تأمیـن 
مـا به شـدت افزایـش یافتـه و بـازار هم به واسـطه 
قیمت هـای پاییـن صادراتـی پایـداری بیشـتری 

پیـدا کـرده اسـت

پایدارسازی فرایند تولید از اهداف اصلی خرید معادن و معدن داری توسط  فوالد مبارکه
مدیر خرید و  حمل مواد اولیه شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد مطرح کرد:

سعیدعابدی
مدیرخریدوحملمواداولیه

شرکتفوالدمبارکه

نمایشگاه بسیج با محوریت اقتصاد مقاومتی از روز چهارشنبه 3 آذرماه 1400 از ساعت 
۹ تا ۲1 توسط مقاومت بسیج شهرستان مبارکه برگزار شده و پذیرای بازدیدکنندگان و 

عالقه مندان بوده است.
فوالد مبارکه نقش ویژه ای در برپایی نمایشگاه بسیج شهرستان مبارکه داشته و دو غرفه حوزه مقاومت بسیج 
شهید موحدیان و غرفه دستاوردهای اقتصادی این شرکت از این نمایشگاه را نیز به خود اختصاص داده است.
سردار سیف اله رشیدزاده فرمانده لشکر عملیاتی 8 نجف اشرف، پروین صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه 
در مجلس شورای اسالمی و اصغر هدایت فرماندار شهرستان مبارکه از غرفه فوالد مبارکه در این نمایشگاه بازدید 

و از فعالیت های این شرکت در حوزه اقتصاد مقاومتی قدردانی کردند.

سردار سیف اله رشیدزاده فرمانده لشکر عملیاتی 8 نجف اشرف در این بازدید، فوالد مبارکه را یکی از نشانه های 
عظمت جمهوری اسالمی توصیف کرد و اظهار داشت: فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی باوجود 

تحریم های اقتصادی همچنان با قوت به فعالیت خود ادامه می دهد.
پروین صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی نیز در این بازدید با اشاره به 
کسیژن رایگان و کمک های قابل توجه  حمایت های فوالد مبارکه از جبهه سالمت کشور تصریح کرد: اهدای ا

کز درمانگر کرونایی قابل تقدیر است. این شرکت به کلیه بیمارستان ها و مرا
اصغر هدایت فرماندار شهرستان مبارکه در بازدید از غرفه شرکت فوالد مبارکه در نمایشگاه بسیج عنوان داشت: 

فوالد مبارکه حقیقتا حمایت های قابل توجهی در منطقه داشته و این حمایت ها درخور  تقدیر است.

فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی 
باوجود تحریم های اقتصادی همچنان با قوت 

به فعالیت خود ادامه می دهد

به مشارکت در  برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛

تعامل فرهنگی فوالد مبارکه با شهرستان مبارکه
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خبر  کوتاه

در راستای حذف بروکراسی اداری و  الکترونیکی شدن   
بارنامه های مدیریت کنترل مواد در فوالد مبارکه محقق 

گردید.
مبارکه  فوالد  انبارهای  و  واردات  رئیس  یزدانیان  محمد 
گفت وگو با خبرنگار فوالد با اشاره به الکترونیکی شدن  در 
بارنامه های مدیریت کنترل مواد در این شرکت اظهار کرد: 
این اقدام منجر به پرداخت به روز دستمزد خودروهای حمل 
مواد به فوالد مبارکه گردیده و از اتالف زمان، فعالیت های فاقد 

ارزش افزوده و دارای بهره وری جلوگیری خواهد کرد.
کید بر ضرورت حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در  وی با تأ
صنایع بزرگ به خصوص فوالد مبارکه ادامه داد: هرچه بتوانیم 
فعالیت های فاقد ارزش افزوده )فعالیت هایی که برای سازمان 
مزایایی نداشته و به تولید ثروت در مجموعه کمکی نمی کند( را 
کاهش دهیم، بهره وری و اثربخشی فعالیت ها افزایش می یابد؛ 
الکترونیکی شدن بارنامه های مدیریت کنترل مواد در فوالد 
مبارکه نیز عالوه بر ارتقای بهره وری و اثربخشی، رضایت رانندگان 

و پیمانکاران را نیز در پی خواهد داشت.
الکترونیکی شدن بارنامه ها منجر به حذف کاغذ   

خواهد شد
رئیس واردات و انبارهای فوالد مبارکه با اشاره به مشکل 
تأخیر پرداخت هزینه های انتقال بار به دلیل وجود واسطه 
)پیمانکار فوالد مبارکه( خاطرنشان کرد: این معضل منجر به 
بروز اختالفاتی میان رانندگان و پیمانکاران مربوطه می شد 
که با الکترونیکی شدن بارنامه ها برطرف گردید و عالوه بر آن، 
بروکراسی و کاغذبازی دراین بین حذف گردید و با جلوگیری 
اقدامات فیزیکی، در زمان مدیران، متصدیان و دیگر  از 
دست اندرکاران نیز صرفه جویی شد؛ همچنین دقت بررسی 

مدارک نیز افزایش یافت.
وی اذعان داشت: بررسی حجم زیادی از اسناد فوالد مبارکه 
)که میزان آن به بیش از 200 سند در روز می رسد( به میزان 
کار دقیق و مداوم نیازمند است که با اقدام  قابل توجهی از 
انجام شده، بخش زیادی از این فرایندها سیستمی شده و 
کاغذبازی ها عمال از بین رفته است؛ همچنین در این فرایند 

الکترونیکی، شفاف سازی نیز حاصل شده است.
کاهش مراجعات بانکی و عدم نیاز به صدور چک  

یزدانیان با بیان این که الکترونیکی شدن این فرایند، خطای 
کید کرد: در سیستمی شدن  انسانی را به صفر می رساند، تأ
هر فرایند به دلیل تعریف شدن اعداد و ارقام، صدور بارنامه با 
هزینه های غیرمعقول، تعریف  نشده است و این سیستم برای 
پارامترهای مختلف با فرمول های ریاضی که برای آن تعریف 
گر اشتباهی  شده کامال به صورت هوشمند عمل می کند و حتی ا
در ورود اطالعات انجام شود، سیستم به کاربر هشدار می دهد 

و در این صورت خطای کاربری به حداقل ممکن می رسد.
وی در پایان عنوان داشت: با توجه به شرایط موجود، با 
به کارگیری این فرایند، برقراری ارتباط با بانک ها نیز به حداقل 
رسیده و دیگر نیاز به ثبت چک، امضا، مراجعه به بانک، وصول 
چک و... نخواهد بود؛ همچنین تنخواه ها نیز به مرور استفاده 
شده و با حذف تنخواه حمل مواد و استفاده از اعتبارات در 
صورت اتمام مبلغ تنخواه، دیگر تأخیر در صدور چک نیز اتفاق 

نمی افتد.
افزایش رضایت مندی رانندگان با الکترونیکی شدن   

بارنامه ها
روح اهلل فدایی اشیانی مسئول حمل ونقل کنترل مواد شرکت 
فوالد مبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: با توجه 
به افزایش پرداخت بارنامه های وارده و ارسالی از فوالد مبارکه 
)روزانه حدود 200 عدد بارنامه( که شامل حمل سفارش های 
خرید، حمل کاال و مواد انتقالی، حمل کاال و قطعات تعمیراتی 
و تغییر شکلی، حمل کاالهای گمرکی از گمرکات کشور )به جز 
کاالهای خرید مستقیم و خرید  گمرک بندرعباس(، حمل 
اضطراری نواحی، حمل مواد معدنی )که مبدأ و مقصد فوالد 
مبارکه نیست، ولی این مواد برای ادامه فرایند به معدن دیگری 
حمل می شود(، حمل محصوالت بین کارخانه و ... به صورت 
کاغذی و دستی می شد، پرداخت این بارنامه ها پس از طی 
مراحل اداری و تأییدات کاغذی تا پرداخت به شرکت پیمانکار 
که باعث نارضایتی و شکایت رانندگان و  بسیار زمان بر بود 

کاهش انگیزه آنان به حمل کاال می گردید.
کاهش مدت زمان پرداخت بارنامه های فوالد   

مبارکه به 24 ساعت
وی افزود: در فرایند قبلی، اشکاالتی از قبیل عدم دقت، سرعت 
و احتمـال خطـا و یـا سوءاسـتفاده مشـاهده می شـد کـه واحـد 
واردات و انبارهـای کنتـرل مـواد شـرکت فـوالد مبارکـه از نیمـه 
شـهریورماه سـال جـاری در راسـتای رضایت منـدی مشـتریان 
و راننـدگان، اقـدام بـه الکترونیکـی کـردن پرداخـت بارنامه هـا 
بدون تغییر فرایند نمـود و مدت زمان پرداخت بارنامـه را به 24 

سـاعت کاهـش داد.
مسئول حمل ونقل کنترل مواد شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: برای عملیاتی کردن فعالیت ذکرشده، جلسات متعددی 
تشکیل گردید و دیدگاه ها جمع آوری شد و پس از طراحی و تهیه 
فرم ها توسط واحد ITS، در مرحله نهایی به صورت آزمایشی در 
سیستم پیاده سازی گردید و پس از حصول نتیجه مثبت در 
سیستم ITS به طور کامل عملیاتی شد. در پی تحقق فرایند 
جدید، مشکالتی از قبیل تنخواه کنترل مواد، صدور چک بابت 

پرداخت بارنامه و اتالف وقت کارکنان درگیر حذف شد.

تحقق شفاف سازی با الکترونیکی شدن 

بارنامه های مدیریت کنترل مواد در فوالد مبارکه

گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری  به 
گفت: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن  توسعه معادن و فلزات 
و فلزات نخستین شرکت سهامی عام پروژه را با نام »تجلی« در 
بازار سرمایه عرضه می کند و هدف از عرضه سهام تجلی، هدایت 
نقدینگی به سمت پروژه های بزرگ و مشارکت مردم در تولید و 
کشور است. آبادانی 

گزارش ایراسین، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، به مناسبت  به 
کشور  کتاب درباره تأثیر فناوری بر افزایش سرانه مطالعه در  هفته 
گفت: امروزه فناوری اطالعات و فضای مجازی زندگی بشر را تحت 
که قصد راه اندازی آن  کارهایی  تأثیر خود قرار داده است. یکی از 
که یک سر آن به فرهنگ و سر  را داریم، اشتغال فناوری پایه است 
دیگر به فناوری برمی گردد.

 خـبــــــــــــــــــر    

هدفازعرضه»تجلی«هدایتنقدینگیبهسمت
پروژههایبزرگاست تالشبرایایجاداشتغالفناوریپایه

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد 
مبارکه طبق توافقات انجام شده عرضه تلفیقی محصوالت 
خود را از آذرماه آغاز خواهد کرد و در نخستین مرحله، در 
محصوالت گرم این عرضه انجام می گیرد و سعی خواهد شد که تقاضای 

بازار را به طور کامل تأمین کند.
طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد در خصوص الگوی نظام بخشی بازار اظهار کرد: این الگو 
جهت ساماندهی به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار طراحی شده و هدف آن 
تأمین کامل نیاز بازار به مواد اولیه و کامودیتی هاست که در این خصوص بازار 
محصوالت مختلف به دو دسته تقسیم شده اند: محصوالتی که با مازاد عرضه 

مواجه اند و محصوالتی که با کمبود عرضه در بازار روبه رو هستند.
وی افزود: در خصوص محصوالتی که با کمبود عرضه در بازار روبه رو هستند، 
مقررشده تا عرضه کننده عمده بازار نسبت به تأمین کسری بازار از منابع خارجی 
اقدام کند و در بازار از طریق بورس کاال به صورت عرضه های تلفیقی عرضه کند 
و این اقدام تا زمانی که بازار به طور کامل تأمین شود و کسری در بازار نباشد، 

ادامه پیدا کند.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به فرایند عرضه تلفیقی 
خاطرنشان کرد: در عرضه تلفیقی، تولیدکننده تناژ قابل تولید خود را در بورس 
به همراه درصدی که از محل واردات تأمین می شود، عرضه کرده و قیمت آن 
نیز طبق میانگین وزنی عرضه تولیدات داخلی و بر اساس قیمت پایه و قیمت 

تمام شده واردات تعیین خواهد شد.
آغاز عرضه تلفیقی محصوالت فوالد مبارکه از آذرماه  

گر قرار باشد حدود 250 هزار تن  وی ادامه داد: به عنوان  مثال، فوالد مبارکه ا
از محل تولیدات خود در محصوالت گرم را در بورس عرضه کند و 50 هزار تن از 
محل واردات تأمین کند و جمعا 300 هزار تن در بازار عرضه نماید، عرضه تلفیقی 
درواقع میانگین موزون با ضریب 5 برابری از عرضه داخلی و ضریب یک از عرضه 
وارداتی خواهد بود که میانگین قیمت خودش را می سازد و تعیین کننده 
قیمت پایه خواهد بود. البته در ادامه این عرضه می تواند رقابت داشته باشد 

و محدودیتی برای رقابت و سقف قیمتی در بورس کاال اعمال نخواهد شد.
جوانبخت تصریح کرد: فوالد مبارکه طبق توافقات انجام شده عرضه تلفیقی 
محصوالت خود را از آذرماه آغاز خواهد کرد و در نخستین مرحله در محصوالت 
گرم این عرضه انجام می گیرد و سعی خواهد شد که تقاضای بازار را به طور کامل 
تأمین کند؛ البته امیدواریم که خریداران و مصرف کنندگان این نوع محصوالت 
از انجام اقدامات هیجانی بپرهیزند و اقدام به خریدهای منطقی کنند تا امکان 
تأمین منطقی بازار وجود داشته باشد و این طرح بتواند با موفقیت انجام شود.

ضرورت تأمین کامل مواد اولیه زنجیره فوالد   
وی اذعان داشت: این اطمینان را به  تمامی مصرف کنندگان می دهیم که 

در ماه های آتی عرضه های تلفیقی انجام خواهد شد و با توجه به نیازی که 
در بورس شناخته می شود، در صورت لزوم، تناژ واردات قابل افزایش خواهد 
بود و محدودیت تناژی در واردات وجود نخواهد داشت و پس از جاری شدن 
فرایندها، فوالد مبارکه تا حدی که نیاز بازار به طور کامل تأمین شود، واردات 
خود را افزایش خواهد داد و عرضه تلفیقی را در بورس کاال انجام می دهد. سعی 
بر این است که هیچ محدودیتی ازنظر ابعادی و کیفیتی در عرضه های فوالد 
مبارکه وجود نداشته باشد تا از طریق تولیدات این شرکت و سایر تولیدکنندگان 

و همچنین واردات، نیاز بازار داخل تأمین شود.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به جایگاه سایر 
کید کرد: در این  تولیدکنندگان ورق های فوالدی و مسئولیت عرضه آن ها تأ
طرح سعی بر این است که مواد اولیه زنجیره فوالد به صورت کامل تأمین شود. 
به عبارت دیگر، در مرحله نخست، باید مواد اولیه شرکت های فوالدساز از طریق 
شرکت های معدنی به طور کامل تأمین شود تا آن ها بتوانند با ظرفیت کامل 

تولیدات خود را انجام دهند.
وی عنوان داشت: همچنین شمش فوالدی برای شرکت های نوردکار به طور 
کامل تأمین شود تا آن ها نیز بتوانند تولید خود را به طور کامل انجام دهند و با 
عرضه در بورس کاال بتوانند نیاز کشور را تا حد امکان تأمین کنند؛ در کنار آن 
سامانه تجارت نیز به ساماندهی بازار و نظام بخشی عرضه ها و تقاضاهای بازار 
کمک کند تا با ثبت تولیدات و عرضه تمامی تولید تولیدکنندگان و از طرفی 
خرید شرکت ها بتوانیم به وضعیت بازار سامان دهیم و وارداتی که انجام 
می شود کمبود کل تولیدکنندگان کشور را جبران می کند. به هیچ عنوان قرار 
نیست سایر تولیدکنندگان از شبکه تولید ورق های فوالدی کنار گذاشته 
شوند و یا تولیدات آن ها کم شود، بلکه باید آن ها نیز با ظرفیت کامل تولید 
کنند و سهم خود در تأمین نیاز کشور را برآورده کنند تا کمترین خروج ارز را 

از کشور داشته باشیم.
جزئیات الگوی جدید جایگاه سهمیه بهین یاب  

جوانبخت با اشاره به الگوی جدید جایگاه سهمیه بهین یاب اضافه کرد: در 
الگوی جدید برای محصوالتی که مازاد بر عرضه دارند، سهمیه بهین یاب 
به طور کامل حذف شده و همه افراد می توانند در بورس اقدام به خرید کنند 
و کاالی موردنیاز خود را تأمین نمایند، ولی کسانی که تولیدکننده نباشند 
و به عنوان تنظیم گر بازار وارد این عرصه شده و محصول خرید می کنند، 
محصوالت آن ها باید در انبارهای مجاز بورس کاال باقی بماند تا زمانی که 
مجددا در بورس عرضه بشوند و تولیدکنندگان آن محصوالت را خریداری 
کنند و آن ها هستند که می توانند محصول را از انبارهای بورس کاال خارج و 

جهت تبدیل به کاالی نهایی استفاده کنند.
بر تقاضا باشد به غیراز  که عرضه مازاد  ابراز داشت: در شرایطی  وی 
تولیدکنندگان، سایر متقاضیان نیز می توانند در بورس اقدام به خرید کنند، 

اما در شرایطی که مازاد تقاضا نسبت به عرضه داشته باشیم تا زمانی که 
عرضه کننده عمده نتواند باالی 95 درصد از نیاز بازار را تأمین کند، مقررشده 
که تنها تولیدکنندگان خرید کنند و در مرحله نخست نیز تولیدکنندگان درواقع 
کسانی هستند که سهمیه بهین یاب در بورس دارند، ولی باز مقرر شده در 
صورت عرضه کافی در بورس، سقف بهین یاب حذف شود و تولیدکنندگان تا 
حد موردنیاز خود اقدام به خرید کنند و محدودیتی جهت خرید در یک سقف 

مشخص وجود نداشته باشد.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: امیدواریم با این 
وارداتی که انجام خواهد شد، بتوانیم درواقع نیاز کامل بازار را تأمین کنیم، 
اما در مراحل بعدی سایر افراد و متقاضیان هم می توانند جهت خرید ورق در 
بورس کاال درزمانی که عرضه باالی 95 درصد باشد، اقدام به خرید کنند که 
باز شرایط آن به گونه ای است که تا زمانی که عرضه مجدد در بورس کاال نشود 
و تولیدکننده ای کاال را خریداری نکند، کاال در انبارهای مورد تأیید بورس 

کاال باقی خواهد ماند.
تسهیل معامالت با قراردادهای کشف پرمیوم در بورس کاالی   

ایران
وی با اشاره به پیش بینی منابع ارزی برای واردات این کاالها و چگونگی تأمین 
کرات انجام شده، پیش بینی های الزم جهت تأمین  ارز بیان داشت: طبق مذا
منابع ارزی کافی برای واردات کاالهایی که در کشور کمبود عرضه دارند، 
صورت گرفته و این اطمینان به تولیدکنندگان عمده داده شده که ارز موردنیاز 
آن ها به طور کامل تأمین خواهد شد و مشکلی برای آن ها پیش نخواهد آمد.
جوانبخت با بیان این که هیچ ممنوعیتی برای واردات کاال توسط سایر افراد 
وجود ندارد و هرکسی می تواند جهت واردات برای نیاز خطوط تولید خود و 
یا عرضه در بازار اقدام کند، گفت: خریداران و فروشندگان کاالهای صنعتی 
ممکن است تمایل داشته باشند که کاالهایشان را برای 3 ماه و یا 6 ماه آینده 
به فروش برسانند تا هم فروشنده از این که کاال مشتری دارد مطمئن شود و 
هم خریدار مطمئن شود که مواد اولیه اش تأمین شده و خط تولیدش دچار 

مشکل نمی شود.
کاالی ایران این  کرد: قراردادهای کشف پرمیوم در بورس  وی عنوان 
امکان را فراهم کرده تا خریدار و فروشنده بتوانند با قیمت هایی که در آینده 
مشخص شده و براساس یک فرمول قطعی می شوند، کاالیشان را معامله 
کنند؛ یعنی امروز به جای اینکه ما یک قیمت قطعی و ثابت را در قرارداد لحاظ 
کنیم، یک فرمول قیمتی را لحاظ می کنیم؛ فروشنده و خریدار نیز تقریبا هر 
دو حدود 6 درصد ارزش علی الحساب معامله را برای تضمین نزد بورس قرار 
می دهند و معامله براساس آن انجام می شود، اما قیمت قطعی معامله در 
همان سررسید مشخص می شود و این قیمت معادل با قیمت عرضه عمومی 

با همان سررسید خواهد بود.

پروژه بومی سازی بالک های پاتیل بر سرباره در شرکت 
فوالد مبارکه با تکیه بر دانش فنی و توانمندی های 

نیروهای متخصص داخلی عملیاتی شد.
حمید خلجی سرپرست تعمیرات حمل و فراوری سرباره شرکت فوالد مبارکه 
در گفت وگو با خبرنگار فوالد درخصوص اجرای پروژه بومی سازی بالک های 
پاتیل بر سرباره اظهار کرد: پاتیل بر خودروی سنگینی است که پاتیل های 
ذوب و سرباره را از کوره های هشت گانه فوالدسازی به حوضچه های سرباره 

منتقل می کند.
وی افزود: بالک های پاتیل بر یکی از قطعات مهم و استراتژیک و درعین حال 
پرمصرف پاتیل برها محسوب می شوند که سالیانه تعداد 18 عدد از این 
بالک ها به دلیل از شکل افتادگی ناشی از فشار وارده از طرف پاتیل به بالک ها 

باید تعویض شوند.
سرپرست تعمیرات حمل و فراوری سرباره شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: با اجرای پروژه بومی سازی بالک های پاتیل بر سرباره در فوالد 
مبارکه، میزان نیاز به تعویض و مصرف قطعات )بالک های پاتیل بر( به 
نصف کاهش می یابد که مهم ترین دستاورد این پروژه در سال »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«، صرفه جویی سالیانه 30 میلیارد ریال است. 
همچنین این صرفه جویی منجر به کاهش نیاز به خرید قطعه و کاهش 
هزینه های نفر-ساعت تعمیر و تعویض قطعات به میزان قابل توجهی 

ج را به دنبال خواهد  شده و بی نیازی کشور به واردات قطعات از خار
داشت.

با تکیه بر دانش فنی و  وی اذعان داشت: بومی سازی این پروژه 
توانمندی های نیروهای متخصص داخلی عملیاتی شد، به طوری که 
کیفیت، بالک های پاتیل بر  با تقویت بالک ها و استفاده از مواد اولیه با
طراحی و تولید شدند؛ ازجمله نقاط قوت پروژه بومی سازی بالک های 

پاتیل بر می توان به افزایش استحکام، دوام و عمر بالک ها نسبت به نمونه 
مشابه خارجی آن و تسریع در تأمین قطعه برای پاتیل برها اشاره کرد.

خلجی در پایان اضافه کرد: این پروژه مهم با همکاری و مشارکت کارکنان 
واحد سرباره و واحد دفتر فنی حمل ونقل شرکت فوالد مبارکه انجام شد 
که جا دارد از همکاران، مدیریت و معاونت محترم که در انجام این پروژه 

ما را حمایت کردند، تقدیر و تشکر کنیم.

ایفای نقش فوالد مبارکه در الگوی نظام بخشی و تأمین کامل تقاضای بازار
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

بالک هـای پاتیل بـر یکـی از قطعات 
مهـم و اسـتراتژیک و درعین حـال 
محسـوب  پاتیل برهـا  پرمصـرف 
کـه سـالیانه تعـداد 18  می شـوند 
عـدد از ایـن بالک هـا بـه دلیـل از 
شکل افتادگی ناشی از فشار وارده از 
طرف پاتیل به بالک ها باید تعویض 

ند شـو

با تکیه بر توانمندی های نیروهای داخلی انجام شد؛

پروژه بومی سازی بالک های پاتیل بر سرباره در فوالد مبارکه

طهمورثجوانبخت
معاونفروشوبازاریابی

شرکتفوالدمبارکه
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افزایش راندمان نیروگاه فوالد مبارکه با 

اجرای پروژه های بهینه سازی انرژی

تولیددرصنایعمعدنیجانیدوبارهمیگیردچهارسیاستکلیدیاقتصادکشوردرماههایپیشرو

صمت  وزارت  جدید  طرح  آبان   ۲۶ از  گفت:  صمت  وزارت  قائم مقام 
در  معدنی  صنایع  محصوالت  پریمیوم  کشف  قراردادهای  قالب  در 
که با این روش، بازار هم برای تولیدکننده  کاالی ایران آغاز شد  بورس 
و هم مصرف کننده پیش بینی پذیر شده است و به این ترتیب قابلیت 
برنامه ریزی بلندمدت در حوزه تولید ایجاد می شود.

به گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سیاست قطعی 
کار،  کسب و  اقتصادی در ماه های آینده رشد اقتصادی، تسهیل محیط 
ثبات بخش اقتصاد و مهار تورم است، اظهار کرد: کلیات نقشه راه وزارت 
اقتصاد در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از یک سو و مهار تورم مورد 
بررسی و تأیید قرار گرفت.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر

تالشگران خط اصالح شماره 4 ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه 
توانستند با ثبت رکورد تولید ۲0 هزار و ۶۵0 تن کالف سرد اصالح شده 
در آبان ماه 1400، برای نخستین بار از ابتدای راه اندازی و سومین بار در 

سال جاری، رکورد تولید در این خط را جابه جا کنند. 
ع، مدیر محصوالت سرد و پوشش دار ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در  محسن زار
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: خطوط نهایی ناحیه نورد سرد ایستگاه پایانی تولید 
محصوالت سرد در این ناحیه و در خطوط تولید فوالد مبارکه است و به نوعی ویترین 

محصوالت این شرکت محسوب می شود.
وی در ادامه افزود: ارتقای کمی و کیفی محصوالت فوالد مبارکه عالوه بر نظارت و کنترل 
دائمی محصول و انطباق آن با الزامات مشتری در این خطوط از اهمیت قابل توجهی 
برخوردار است که با تالش کارکنان در ناحیه نورد سرد این شرکت، خط اصالح شماره 4 
توانست تبلور بیانات مقام معظم رهبری در خصوص رفع موانع تولید باشد و به سقف 
جدیدی در تولید محصول سرد فوالد مبارکه دست یابد که این مهم گواه الطاف الهی و 
عزم و اراده جمعی کارکنان بوده و نشان دهنده توانایی های بالقوه و بالفعل این خطوط 

در کسب موفقیت های آتی است.
کساری رئیس خطوط نهایی ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه نیز در این  رامین خا
خصوص در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: خطوط نهایی ناحیه نورد سرد شامل 
4 خط اصالح، 2 خط برش و یک خط برش نواری است که از این میان، تالشگران خط 
اصالح 4 توانستند رکوردهای 20 هزار تن در فروردین ماه، 20 هزار و 350 تن در شهریورماه 

و 20 هزار و 650 تن در آبان ماه را به صورت پیاپی در سال جاری ثبت کنند.
وی با بیان این که این رکورد در لبیک به منویات مقام معظم رهبری در سال »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« صورت گرفته است، افزود: این رکورد در حالی محقق شد 
که محدودیت های ناشی از تحریم ها مانع بزرگی برای صنعت فوالد و به خصوص ناحیه 

نورد سرد شرکت فوالد مبارکه محسوب می شود.
رئیس خطوط نهایی ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این موفقیت 
قابل توجه که در یکی از ماه های 30 روزه سال کسب گردیده مرهون تالش های تمامی 
کارکنان و زحمت کشان خطوط نهایی و واحدهای پشتیبانی به ویژه حمایت های بی دریغ 

مدیریت ناحیه نورد سرد است.
محمودرضا قرمزی، رئیس گروه فنی تولید ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه نیز این 
خصوص در گفت وگو با خبرنگار فوالد تصریح کرد: خطوط نهایی و به خصوص خطوط 
اصالح در ناحیه نورد سرد، در تولید محصول از اهمیتی استراتژیکی برخوردار است و با 
کنترل فرایند محصول در  کیفی،  گرید  توجه به طیف وسیع محصول از حیث ابعاد و 
کیفی محصول سرد شرکت فوالد مبارکه با  کمی و  این خطوط همیشه مؤید انطباق 

خواسته های مشتریان خواهد بود.
وی اضافه کرد: از ابتدای ورود کالف گرم به ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه تا پایان 
تولید محصول سرد که درواقع منتهی به خطوط اصالح شماره 1 تا 4 خواهد بود، محصول 
تولیدشده با تمام مشخصات منطبق با داده های فنی تولید، تحت پایش و کنترل دائمی 

قرار می گیرد. 

گر  احداث نیروگاه، سرمایه گذاری سنگینی را نیاز دارد و ا
گشت سرمایه معقولی به همراه داشته باشد، تمامی  باز
شرکت ها به دنبال تولید برق هستند. مدیر انرژی و سیاالت 
فوالد مبارکه در مورد اقدامات انجام شده برای تأمین انرژی 
پایدار در این شرکت گفت: این شرکت از ابتدای راه اندازی، 
سیستم های مدیریت پایش انرژی را همواره مورد پیگیری 
قرار داده و کمیته عالی انرژی در سطح شرکت نیز از سال 7۶ 
تشکیل شده است تا بهینه سازی های مرتبط با انرژی را 

راهبری کند.
سید امیر طباطبائیان افزود: طی سال های اخیر استاندارد 
ملی صنایع فوالدی با کمک تیم انرژی فوالد مبارکه و به کمک 
استادان دانشگاه های مختلف کشور تدوین شده که تمامی 
شرکت های فوالدی در سطح مجموعه های خود، ملزم به 

رعایت استانداردهای آن هستند.
طباطبائیان تصریح کرد: ازجمله اقداماتی که انجام شده، 
پروژه های بهینه سازی انرژی بوده که بزرگ تریِن آن افزایش 
راندمان نیروگاه فوالد مبارکه است؛ به نحوی که راندمان این 
نیروگاه، از 30 به 36 درصد رسیده و در سال های آینده نیز این 

عدد به 42 درصد خواهد رسید.
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: پروژه هایی 
نظیر تولید برق از طریق نیروگاه های سی.اچ.پی نیز در نظر 
گرفته شد که بر این اساس یک نیروگاه 28 مگاواتی در فوالد سبا 
ساخته شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است. ضمن اینکه 
به موازات آن، پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی را نیز به 
ثمر رسانده ایم؛ به نحوی که از داخل فرایندهای فوالدسازی، 

این عملیات انجام می شود و در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
طباطبائیان در مورد چالش انرژی در کشور افزود: در حوزه 
برق، با توجه به اینکه وزارت نیرو نتوانست به موقع دیماندی 
را که بر اساس قراردادهایی که تولیدکنندگان با این وزارتخانه 
داشته اند، تأمین کند، بنا شد وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، به کمک شرکت های معدنی، به موضوع تأمین 
کمک وزارت نیرو بیایند؛ به نحوی که  کنند و به  برق ورود 

تولیدکنندگان بخشی از برق موردنیاز خود را تأمین کنند.
به گفته وی، فوالد مبارکه در سال 90 نیز برای احداث یک نیروگاه 
هزارمگاواتی اقدام کرده و قراردادی را نیز منعقد کرده بود؛ اما در 
همان سال، وزارت نیرو اعالم کرد که فوالد مبارکه به هر میزان 
برقی که نیاز داشته باشد، این وزارتخانه آن را تأمین خواهد کرد؛ 
بر همین اساس بود که احداث نیروگاه عملیاتی نشد و فرصت 

از دست رفت.
کنون مجددا  مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه افزود: هم ا
وزارت صمت بر اساس تفاهم نامه ای که هفته های قبل با 
وزارت نیرو منعقد کرده، این تعهد را ایجاد کرده که 10 هزار 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر یا حرارتی با مشارکت شرکت های 
فوالدی و معدنی احداث کند و اقدامات خوبی نیز در این زمینه 

انجام شده است.
کرد: فوالد مبارکه در حال انتخاب پیمانکار  وی تصریح 
است؛ ضمن اینکه اسناد مناقصه نیز تهیه شده و مجوزهای 
باقی مانده نیز اخذ خواهد شد. موافقت نامه اصولی نیز ارائه 
شده است؛ اما نیازمند اخذ مجوزهای احداث و زیست محیطی 
است که این کار باید به کمک وزارت نیرو و سایر ارگان هایی که 

در این قضیه درگیرند، به سرانجام برسد.
گر ما  طباطبائیان ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است که ا
این نیروگاه را احداث کنیم، نیاز انرژی شرکت فوالد مبارکه در 
حد قابل توجهی یعنی حدود 90 درصد تأمین خواهد شد؛ 
به خصوص اینکه می توان از تکنولوژی های روز دنیا با احداث 

نیروگاه های راندمان باال در این پروژه ها استفاده کرد.
کنون نیروگاه هایی هستند که در دنیا راندمان  وی گفت: هم ا
باالی 60 درصد هم دارند؛ درحالی که متوسط راندمان 
گر بتوانیم از  نیروگاه های کشور 47 درصد است، بنابراین ا
تکنولوژی های روز دنیا برای احداث نیروگاه استفاده کنیم، 
مصرف سوخت نیز بهینه می شود و اثرات آن روی شبکه 

سراسری نمایان خواهد شد. 
وی در مورد برنامه فوالد مبارکه  برای  ساخت نیروگاه های 
کنون در حال بررسی ساخت  خورشیدی خاطرنشان کرد: هم ا
نیروگاه های خورشیدی نیز هستیم؛ اما واقعیت آن است که 
فوالد مبارکه نیروگاه هایی در الگوهای بزرگ مقیاس می خواهد.
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه افزود: ما متعهد به احداث 
1500 مگاوات نیروگاه هستیم که به احتمال زیاد 30 درصد این 
انرژی را از طریق نیروگاه های خورشیدی در استان اصفهان 
که پتانسیل برق خورشیدی در  کرد؛ چرا تأمین خواهیم 
شرق اصفهان باال است و در سایر مناطق نیز این پتانسیل 

وجود دارد.
طباطبائیان تصریح کرد: به هرحال به صورت هم زمان برای 
احداث نیروگاه های بزرگ مقیاس، جلساتی نیز با استانداری 
و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در 

حال برگزاری است تا به نتیجه قطعی برسیم.
وی درباره میزان هزینه نیروگاه 1000 مگاواتی سیکل تقریبی 
فوالد مبارکه گفت: برای احداث هر کیلووات ساعت 500 دالر 
سرمایه گذاری نیاز است و 500 میلیون دالر برای احداث یک 

نیروگاه هزارمگاواتی سرمایه الزم است.
       منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد؛

متخصصان توانمند داخلی توانستند با برنامه ریزی های الزم جهت 
 FCB کتیو پست برق، موفق به نصب بانک خازنی کاهش مصرف توان را
در پست برق شهید خرازی شرکت فوالد مبارکه شوند تا گام مهمی در 
راستای کاهش هزینه های برق بردارند و پشتیبانی بهتری از روند تولید 

در این صنعت داشته باشند.
علیرضا عباسی رئیس پروژه فرایندهای انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
 AIS، با خبرنگار فوالد اظهار کرد: پست برق شهید خرازی از 3 مجموعه اصلی با عناوین
NIS2 و MIS2 تشکیل شده است؛ AIS کلیدخانه 400 کیلوولت است که برق 400 کیلوولت 
را از 2 مسیر تیران و چهلستون )شبکه سراسری ایران( به پست NIS2  یا پست زنده رود 

انتقال می دهد.
وی افزود: پست NIS2 که به صورت  GIS)پست عایق گازی( است، برق 400 کیلوولت را به 
ترانسفورماتورهای 400/63 کیلوولت می رساند؛ برق با ولتاژ 63 کیلوولت حاصل از تبدیل 
ترانسفورماتورها به پست MIS2 منتقل می شود و ازآنجا به مصارف نواحی مختلف ازجمله 
پست گندله سازی، پست احیای مستقیم و پست احیای مستقیم شهید خرازی ارسال 
می شود؛ از مصارف اصلی دیگر این پست، ناحیه نورد گرم 2 است که هنوز ساخته نشده، 

ولی در مصارف این پست پیش بینی شده است. 
رئیس پروژه فرایندهای انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مصرف برق 
نواحی معموال به صورت مقاومتی-سلفی است، بنابراین توان مصرفی به صورت پس فاز 
کتیو به صورت  کتیو هم زمان است؛ تعرفه مصرف توان ا کتیو و را بوده و مصرف کننده توان ا

خ مصوب و میزان دیماند فوالد مبارکه تعیین می شود. متعارف و براساس نر
کتیو مصرفی در فـــوالد مبارکه  کاهـــش هزینه های برق بـــا تولید تـــوان را

کتیو به صورت جریمه در قبض برق فوالد مبارکه  وی اذعان داشت: هزینه مصرف توان را
کتیو مصرفی نواحی را می توان با  منظور می شود و معموال رقمی قابل توجه است؛ توان را
کتیو مصرفی  کتیو در پست های موجود جبران کرد، به عبارتی می توان توان را تولید توان را
کتیو دریافت  نواحی را در محل فوالد مبارکه تولید کرد، به طوری که از شبکه سراسری توان را
کتیو توسط  نشود و مشمول پرداخت جریمه و هزینه های مضاعف نشویم، تولید توان را

تجهیزاتی مانند خازن ها انجام می شود.
عباسی تصریح کرد: مجموعه تجهیزاتی که به این منظور استفاده می شوند، با توجه به 
 SVCs)Static VAR Compensators( :روش کاربری و نوع تجهیزات تکمیلی، عبارت اند از
کتیو و  و)FCBs )Fast Capacitor Banks که معموال این تجهیزات عالوه بر تولید توان را
کتیو موردنیاز مصرف، هارمونیک های موجود در خطوط الکتریکی  جبران سازی توان را
مصرف را که نتیجه رفتارهای مختلف بارهای الکتریکی است نیز فیلتر می کند و از جاری 

شدن آن ها بر روی شبکه برق و ایجاد مشکالت مرتبط جلوگیری می نماید.
وی عنوان داشت: در فوالد مبارکه تجهیزات جبران ساز مذکور معموال در سطح 63 
کاربرد را داشته باشند؛ به این منظور برای بارهای  کیلوولت نصب می شوند تا بهترین 
کوره ها و LFها  معمولی نواحی از FCB)که رفتار فیلترینگ معمولی دارند( و برای بار 
کوره های قوس الکتریکی دارند(  از SVC)که رفتار فیلترینگ خاص برای بارهای نظیر 

استفاده شده است.
کتیو پست برق  برنامه ریزی برای کاهش مصرف توان را

کید کرد: برای نصب وسایل  رئیس پروژه فرایندهای انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه تأ

مذکور باید از میزان بار مصرفی و همچنین نوع رفتار بار ازلحاظ رفتار هارمونیکی اطالع 
دقیقی در دست باشد تا بیشترین بازدهی و عملکرد را داشته باشند و همچنین از بروز 

مشکالتی نظیر ایجادرزونانس در فرکانس های هارمونیکی جلوگیری شود.
وی بیان داشت: با توجه به اینکه پست MIS2 بار کوره ای ندارد، باید از FCB استفاده شود. 
زمانی که پست MIS2  ساخته می شد، اطالع دقیقی از بارهایی آتی این پست در دسترس 

نبود؛ بنابراین امکان ساخت و نصب FCB مناسب میسر نبود.
عباسی ادامه داد: پس از این که بارهای مختلف به این پست متصل شد، مصرف توان 
کتیو شدیم؛ این جریمه  کتیو آن باال رفت که مشمول پرداخت جریمه مصرف توان را را
به مرور و با افزایش مصارف این پست و همچنین افزایش هزینه برق افزایش یافت، تا 
جایی که به حدود 80 میلیارد ریال در ماه رسید که در قبض برق ماهیانه فوالد مبارکه 

ثبت می شد.

ــه  ــتای کاهـــش هزینـ  نصـــب بانـــک خازنـــی FCB در فـــوالد مبارکـــه در راسـ
برق

وی اضافه کرد: این هزینه زیاد، همکاران اجرای پروژه های ناحیه انرژی و سیاالت، توزیع 
برق و دفتر فنی ناحیه انرژی و سیاالت و مهندسی کارخانه را بر آن داشت تا چاره ای برای 

رفع این مشکل بیابند که به همین منظور مقرر شد درخواست پروژه اولویت دار از سمت 
ناحیه انرژی و سیاالت صادر شود، ولی با توجه به زمان بر بودن روند انجام چنین پروژه ای، 
SVC برای رفع موقتی و سریع مشکل به وجودآمده، تصمیم بر این شد که از خازن های

ج است، استفاده شود. های پست MIS1 که فعال از شبکه خار
رئیس پروژه فرایندهای انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه ابراز داشت: مطالعات 
مقدماتی و فعالیت های مربوطه توسط اجرای پروژه های انرژی و سیاالت و واحد توزیع 
برق و دفتر فنی ناحیه انرژی و سیاالت آغاز شد و در ادامه انجام فعالیت های مقدماتی، 
ح را با همکاری  واحد طراحی مهندسی کارخانه نیز انجام مطالعات تکمیلی و نهایی طر

واحدهای مذکور دنبال کرد.
کید کرد: مجموعه فعالیت های مذکور منتج به نصب یک مجموعه FCB مناسب و  وی تأ
منطبق بر اصول مهندسی در پست برق شهید خرازی شرکت فوالد مبارکه شد؛ این فرایند 
کتیو  حدود 3 ماه طول کشید و نهایتا حاصل کار، صفر شدن مبلغ جریمه مصرف توان را

پست است که حدود 80 میلیارد ریال در ماه بود.
ح اعم از بررسی های مهندسی و هزینه نصب و  عباسی اذعان داشت: کل هزینه اجرای طر
راه اندازی، کمتر از 6 میلیارد ریال بوده است؛ راه اندازی سیستم جدید از ابتدای مهرماه 

کنون با موفقیت به فعالیت خود ادامه داده است. انجام شد و تا

با تالش متخصصان داخلی محقق شد؛                         

ینه برق نصب بانک خازنی FCB در فوالد مبارکه گام مهمی در راستای کاهش هز

با اعتماد به توان داخلی صورت گرفت؛

ثبت رکورد در خط اصالح 4 ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه
 برای سومین بار پیاپی در سال جاری

کسیدهای آهن،   در فرایند تهیه کنسانتره ا
کانی به ذرات با اندازه ریز تبدیل می شود که 
مناسب فرایند آهن سازی نیست؛ بنابراین 
پس از تغلیظ، کانی های موردنظر یا باید قبل 
گلومره شوند  از استفاده، به ذرات بزرگ تری آ
و یا اینکه پودر میکرونیزه سنگ آهن حاصل 
از فرایند پرعیارسازی باید مستقیما در فرایند 

تولید مصرف گردد
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به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، 
مراسم گرامیداشت هفته بسیج با حضور جمعی از مدیران و 
کارکنان شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، فرماندهان پایگاه های حوزه 
بسیج کارگری شهرستان و جمعی از پیشکسوتان بسیجی با 
سخنرانی سرهنگ رضازاده جانشین فرماندهی سپاه کاشان پس 
از اقامه نماز ظهر و عصر با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و 

فاصله گذاری اجتماعی در مسجد این شرکت برگزار شد.

شورای  مجلس  در  بروجن  شهرستان  نماینده 
اسالمی، توسعه پایدار شرکت ورق خودرو چهارمحال و 

بختیاری را رمز رشد و تعالی استان و شهرستان عنوان کرد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری، حمید شجاعی مدیرعامل این شرکت در نشستی 
صمیمی با حجت االسالم والمسلمین جعفری نماینده مردم 
شریف شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی ضمن 
ارائه گزارش مبسوطی از شرایط موجود و برنامه های توسعه ای 
کم بر بازار  شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، شرایط حا
و صنعت کشور را شرایطی ویژه عنوان کرد و خواستار پیگیری 
مجلس شورای اسالمی در جهت رفع موانع موجود در پیش 
روی فوالدسازان به عنوان مجموعه های بزرگ اقتصادی و 

تولیدی کشور شد.
وی خاطرنشان کرد: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
در کنار توسعه فرایند تولید خود توجه ویژه به مسئولیت های 
اجتماعی داشته و این امر را دغدغه و اولویت مهم این شرکت 
است. در تالشیم به صورت هم زمان توسعه این مجموعه و 

نیز منطقه را از دو بعد اقتصادی و اجتماعی را داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن 
قدردانی از نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی 
افزود: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با بهره گیری 
از نیروهای متخصص و جوان با برخورداری از پتانسیل دانش 
قوی و با درایت و همت کارکنان خود و برخورداری از تکنولوژی 
روز دنیا توانسته محصوالت تولیدی خود را با باالترین کیفیت 
در سطح کشور، روانه بازار و صنایع خودروسازی کند و به یکی 
از ارکان اصلی و زیربنایی استقالل صنعت خودروسازی کشور 

مبدل شود.
وی در ادامه بر این نکته که شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری سرمنشأ اثر و رشد منطقه گردیده اشاره کرد و افزود: 
لزوم توسعه منطقه در حوزه های صنعتی و اجتماعی و توجه 
و نگاه ویژه مسئولین به مباحثی از قبیل رفع نیازهای منطقه و 
تالش بر اشتغال زایی از طریق حمایت از مجموعه های صنعتی 

فعال در سطح استان است.
بنابر این گزارش، در ادامه حجت االسالم والمسلمین جعفری 
نماینده مردم شریف شهرستان بروجن در مجلس شورای 
اسالمی ضمن تبریک انتصاب حمید شجاعی به مدیریت 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، اظهار امیدواری 
کرد مدیریت جدید این مجموعه که از دانش فنی بسیار خوبی 
برخوردار است و تفکرات توسعه گرایانه را دنبال می کند بتواند 
ابتدا در راستای رشد و توسعه این شرکت و سپس منطقه 

مؤثر باشد.
 وی با بیان اینکه به دنبال توسعه مدون و پایدار در این مجموعه 
هستیم افزود: بی شک با همکاری بخش صنعت و مدیران 
دلسوز منطقه بر پایه اعتماد متقابل و مشورت محور، گام های 
اساسی و زیربنایی در راستای توسعه منطقه بر خواهیم داشت 
و با محور قرار دادن رفع بیکاری و نیز محرومیت زدایی در سطح 
این شهرستان و حتی استان و بهبود شرایط فعلی، بسترسازی 
مناسب برای توزیع عادالنه منابع انجام گیرد و دغدغه های 
اجتماعی با اقدامات مؤثر مجموعه ورق خودرو چهارمحال و 

بختیاری کاهش یابد.

خبر کوتاه

بازاربیلتسیآیاسدرچهحالاستنوسانبازارارزترکیهووضعیتبازارمیلگرد

که جو منفی بازار فوالد چین بازار بیلت سی آی اس  با این 
کشورها تقاضای خوبی  گذاشته، ولی برخی  را تحت فشار 
دارند و از بازار حمایت می کنند. در شمال آفریقا و آسیا تقاضا 
وضعیت نسبتا خوبی دارد. بیلت اوکراین ۶۲0 تا ۶30 دالر 
در هر تن فوب و محصول روسیه ۶45 تا ۶50 دالر در هر تن 
فوب است.

افت ارزش لیر ترکیه به سرعت تأثیر خود را بر قیمت میلگرد در بازار 
گذاشته و جو بازار منفی است. قیمت فعلی  کشور  داخلی این 
میلگرد در بازار داخلی ترکیه به نرخ دالری 740 تا 750 دالر در هر 
کارخانه است. عدم ثبات نرخ ارز و رکود تقاضا موجب  تن درب 
شده فعاالن بازار افت قیمت 30 دالری را برای بازار قراضه و میلگرد 
کنند. برآورد 

هم زمـــان بـــا پایـــان دومیـــن مـــاه از پاییـــز ســـال 
»تولیـــد، پشـــتیبانی ها و مانع زدایی هـــا« واحـــد 
بریکت ســـازی ناحیـــه آهن ســـازی شـــرکت فـــوالد 

سفیددشـــت بـــه بهره بـــرداری رســـید.
 مدیـــر عملیـــات شـــرکت فـــوالد سفیددشـــت بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر افـــزود: 
واحـــد تولیـــد بریکـــت ســـرد از نرمـــه آهـــن اســـفنجی یکـــی از پروژه هـــای 
جنبـــی ناحیـــه آهن ســـازی اســـت و بـــا راه انـــدازی ایـــن واحـــد، بخـــش 
دیگـــری از تعهـــدات پیمانـــکار پـــروژه آهن ســـازی بـــا موفقیـــت انجـــام 

شـــد و بـــه بهره بـــرداری رســـید.

ایمـــان ســـلیمانی تصریـــح کـــرد: واحـــد بریکت ســـازی کـــه مراحـــل 
نصـــب و راه انـــدازی آن تمامـــا بـــه دســـت متخصصـــان و کارشناســـان 
ـــر ســـاعت  داخلـــی صـــورت پذیرفتـــه اســـت، قـــادر بـــه تولیـــد 12/5 تـــن ب

بریکـــت ســـرد از نرمـــه آهـــن اســـفنجی اســـت.
مدیـــر تکنولـــوژی و توســـعه شـــرکت فـــوالد سفیددشـــت نیـــز ضمـــن 
تقدیـــر از همـــکاری واحدهـــای مرتبـــط بـــا پـــروژه بریکت ســـازی، 
راه انـــدازی ایـــن واحـــد را از لحـــاظ فنـــی و اقتصـــادی حائـــز اهمیـــت 

برشـــمرد.
 جمشـــید علـــی بابایـــی خاطرنشـــان کـــرد: بـــا راه انـــدازی ماشـــین 

بریکت ســـازی، عـــالوه بـــر مدیریـــت و بازیابـــی نرمـــه آهـــن اســـفنجی 
به طـــور  مســـتقیم،  احیـــا  فراینـــد  ضایعـــات  از  یکـــی  به عنـــوان 
قابل توجهـــی از انتشـــار غبـــار و نرمـــه آهـــن اســـفنجی در محیـــط 

جلوگیـــری خواهـــد شـــد.
مدیـــر تکنولـــوژی و توســـعه فـــوالد سفیددشـــت در پایـــان ابـــراز 
ـــرای  ـــا اج ـــازی، ب ـــین بریکت س ـــدازی ماش ـــس از راه ان ـــرد پ ـــدواری ک امی
پـــروژه توســـعه مخـــازن ذخیره ســـازی آهـــن اســـفنجی، زنجیـــره ارســـال 
ــی از  ــوان یکـ ــری، به عنـ ــازی و ریخته گـ ــد فوالدسـ ــه واحـ ــه بـ ــواد اولیـ مـ
پیش نیازهـــای مهـــم ایـــن واحـــد، تکمیـــل و محقـــق خواهـــد گردیـــد.

هندوستان ازجمله اقتصادهای برتر دنیا بر اساس 
شاخص ppp و تولید ناخالص داخلی است. این کشور 
در سال های اخیر رشد اقتصادی خوبی داشته است. 
این رشد را که در دهه اخیر و تا قبل از شیوع کرونا، دامنه نوسان قابل 
قبولی داشت باید مرهون تغییر ساختار اقتصادی و حرکت این کشور 
گرچه هند از  در دهه ۹0 میالدی به سمت اقتصاد بازار آزاد دانست. ا
عدم توسعه متوازن در بخش های مختلف، ازجمله از نظر جغرافیایی 
ح بلندپروازانه اقتصادی و صنعتی این کشور  رنج می برد، اما طر
بسیاری از کارشناسان را متقاعد کرده است که هند در سال های آتی 

می تواند بخش قابل قبولی از این مشکالت را رفع کند.
بخش مهمی از اقتصاد هند متکی به صنعت است. صنعت فوالد و 
سنگ آهن هند طی سال های اخیر متأثر از شرایط کرونا، افت محسوسی 
کنار شرایط پاندمیک بیماری، بارش های موسمی در  داشت. در 
بخش های مختلف این کشور همواره در مقاطعی از سال، تولید صنعتی 
و استخراج مواد اولیه صنعتی را با چالش مواجه می کند. این دومین 
کشور بزرگ تولیدکننده فوالد جهان، با رشد 31.3 درصدی، بیشترین 
افزایش را در تولید فوالد در بین 10 کشور برتر در ماه های ژانویه تا ژوئن 
گرچه تولید فوالد این کشور در ماه ژوئن تنها21.4 درصد  داشته است، ا
نسبت به سال قبل افزایش یافته است و در بین 10 کشور برتر در رتبه 
پنجم قرار دارد. بر اساس گزارش ماه نوامبر CARE، آژانس رتبه بندی 
هند، مصرف فوالد این کشور در سپتامبر سال جاری به 8.2 میلیون تن 
رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 درصد کاهش داشته است 
که این کاهش را می توان ناشی از عدم تقاضای داخلی طی دو سال 
گذشته و متأثر از کرونا دانست. از طرفی هند در حال  توسعه ظرفیت 
تولید خود است و پروژه های بلندپروازانه این کشور در سال های آتی 
ح تشویقی مرتبط با تولید  به ثمر خواهند نشست. دولت هند اخیرا طر
که قرار است از سال مالی  کرد  )PLI( را برای »فوالد خاص« تصویب 
ح، ارتقای تولید فوالد با عیار  2023 تا 2029 اجرا شود. هدف این طر
خاص است. در حال حاضر هند در پایین ترین سطح زنجیره ارزش در 
تولید فوالد، میانگین فروش بین 50 تا 60 هزار روپیه در هر تن را دارد و در 
مقابل، واردات فوالد هند دارای ارزش متوسط 145 تا 185 هزار روپیه 
ح تشویقی، باعث رونق تولید داخلی »فوالد  در هر تن است. این طر
خاص« و جذب سرمایه گذاری قابل توجه برای تولید فوالد خاص 
در کشور می شود. با توجه به میانگین ارزش این نوع فوالد، تولید آن 
می تواند از خروج چشمگیر ارز از کشور جلوگیری کند؛ امری که در نهایت 
به اصالح تراز تجاری این کشور کمک خواهد کرد. هند بر آن است تا از 
این طریق ذخایر ارزی خود را در مقابل دیگر رقبا تقویت کند. در طرحی 
دیگر، توسعه ظرفیت کارخانه فوالد در منطقه Odisha در حال انجام 
است و راه اندازی پروژه جدید Andhra Pradesh در منطقه استراتژیک 
Krishnapatnam، تولید نورد گرم این کشور را تا 3 میلیون تن در سال 

افزایش می دهد.
کنار  کاهش مداوم قیمت سنگ آهن در هفته ها و ماه های اخیر در 
سیاست های انقباضی تولید فوالد چین در راستای تولید فوالد سبز و نیز 
پایان فصل بارش های موسمی هند که با افزایش قابل توجه استخراج 
کرده  سنگ آهن همراه شده است، فرصت مناسبی برای هند مهیا 
است تا با تولید هر چه بیشتر فوالد، سهم بیشتری از بازارهای جهان 
گرچه فاصله تولید فوالد این کشور با چین  را به خود اختصاص دهد. ا

زیاد است، اما پتانسیل رشد تولید باثبات در هند، بار روانی کمبود 
عرضه و افزایش قیمت در بازارهای جهانی را کنترل می کند و حداقل 
کم می کند. برای نمونه افزایش 24 درصدی  ثبات ذهنی را بر بازار حا
استخراج سنگ آهن در NMDC، بزرگ ترین معدن سنگ آهن هند، 
نسبت به ماه قبل و افزایش استخراج سنگ آهن از معادن چاتیسگر 
کا )Karnataka( می تواند  کارناتا )Chhattisgarh( و معادن شرکت 

دغدغه های تولیدکنندگان فوالد را در داخل کشور مرتفع کند.
توسعه تجارت بر اساس رقابت

روند رو به رشد صادرات فوالد در ماه های اولیه سال جاری میالدی 
به دلیل وضعیت عرضه و تقاضا و قیمت های بین المللی، بسیاری از 
کارشناسان را نسبت به رکوردشکنی تولید فوالد امیدوار کرده است. 
استفاده مناسب هند از شرایط بازار بین المللی فوالد باعث شد تا این 
کشور به صادرکننده عمده فوالد در سپتامبر 2021 تبدیل شود و مازاد 
تجاری خالص 0.94 میلیون تن را ثبت کند. به نظر می رسد استراتژی 
هند، توسعه رقابت با قدرت های اقتصادی و صنعتی جهان و گسترش 
بازارهای هدف محصوالت، ارتقای همکاری های دو و چندجانبه و 
همچنین استفاده از فرصت های پیش آمده در بازارهای بین المللی 
است. دور از ذهن نیست که این کشور با اتخاذ استراتژی تهاجمی در 
کرونا و افزایش صادرات به دنبال بازسازی چرخه تولید-  دوران پسا
گزارش تحلیلی شورای  صادرات- ارتقای اقتصادی باشد. بر اساس 
ارتقای صادرات مهندسی)EEPC(، ارزش صادرات آهن، فوالد و 
محصوالت فوالدی هند در ماه سپتامبر به 2.2 میلیارد دالر رسید که 
136 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت. در این ماه، 
آمریکا اولین مقصد صادرات کاالهای مهندسی باقی ماند که افزایش 
12.2درصدی را نسبت به سپتامبر سال گذشته نشان می دهد. چین 
با رشد 49 درصدی کل محموله ها نسبت به ماه های مشابه سال قبل، 
دومین بازار بزرگ برای محصوالت هند بود. از سوی دیگر افزایش قیمت 
مواد اولیه به افزایش قیمت کاالهای صادراتی منجر شده است و تأثیر 
نامطلوب ناشی از آن بر شرایط تجارت )قیمت صادرات در مقایسه با 
قیمت نهاده( یکی از دالیل افزایش ارزش دالر در برابر روپیه است، اما 
کاهش ارزش روپیه همراه با رکود تولید در چین به صادرات هند کمک 
خواهد کرد. بحران انرژی چین و احتمال تعطیلی شرکت های چینی 
با محدودیت های متناوب تولید، برای شرکت های هندی سودمند 
خواهد بود، زیرا تقاضا برای محصوالت آن ها در بازارهای داخلی 
و بین المللی افزایش می یابد. بر اساس اعالم مؤسسه رتبه بندی و 
تحقیقات هند )Ind-Ra( انتظار می رود بحران انرژی چین از نظر هزینه 
و تولید مزیت هایی برای شرکت های فوالد و مواد شیمیایی هند در 
بازارهای داخلی و بین المللی داشته باشد، زیرا کاهش عرضه در چین 
منجر به رشد تقاضا برای محصوالت همسان هندی خواهد شد. 
هرچند این دو رقیب سنتی از منظر ژئواستراتژیک هریک مزیت های 
خاص خود را دارند، اما خیز بلند هند برای تسخیر بازارهای بزرگ و 
کوچک عزم جدی این کشور را در مسیر رقابت اقتصادی به خصوص 
با چین نشان می دهد. امری که با استقبال و البته حمایت آمریکا نیز 
کشور تمایل چندانی نسبت به افزایش قدرت  همراه است و هر دو 

اقتصادی چین و عمق نفوذ این کشور ندارند. 
کاهش واردات فوالدی در سال جاری از چین و هم زمان افزایش آن 
از کشورهای حوزه آسیای جنوبی شرقی گامی مهم در تصحیح موازنه 

تجاری - صنعتی این کشور با چین است، هرچند به نظر می رسد این امر 
کم بر بازارهای جهانی باشد  بیشتر تابع سیاست های مالی و صنعتی حا
تا یک استراتژی مداوم. همکاری راهبردی هند و آمریکا، پاسخ چین 
را به همراه داشته است و حرکت این کشور به سمت تسخیر بازارهای 
اروپا به عنوان شریک سنتی آمریکا و بازار مهم محصوالت هند، با چراغ 
سبز اروپا همراه شده است. این امر کالف سردرگم رقابت صنعتی و 
اقتصادی دو کشور را باز هم پیچیده تر می کند. تنش های سیاسی هند 
کستان و نزدیکی دولت عمران خان به چین می تواند بخشی از  با پا
پازل رقابت منطقه ای دو کشور باشد. ابتکار پکن در ایجاد کریدور چین 
ح توسعه  کستان و سرمایه گذاری 62 میلیارد دالری این کشور، طر -  پا
کم بر افغانستان با  نفوذ در افغانستان و تقابل ایدئولوژیک دولت حا
گزینه های هند برای توسعه  کستان،  هند در راستای همسویی با پا
ح توسعه بندری  رقابت را محدود کرده است. ازجمله ابتکارات هند طر
چابهار و سواحل مکران و نیز بهره برداری مناسب از اختالفات سیاسی 
چین و ترکیه بر سر منطقه مسلمان نشین سین کیانگ موجب نزدیکی 
این کشور به دو شریک سنتی چین است، راهبردی که می تواند برای 
ایران، هند و ترکیه مفید و سازنده باشد. پیشنهاد اخیر هند به ایران 
کشاورزی نشانه ای از تمایل  مبنی بر تهاتر نفت در برابر محصوالت 
گرچه  این کشور برای گسترش مناسبات اقتصادی با ایران است. ا
این اقدام می تواند ایران را با کاهش و عدم تأمین ارز مواجه کند، اما 
درصورتی که چاره ای جز تهاتر نباشد، تغییر بخشی از تهاتر نفت با مواد 
اولیه سنگ آهن و سایر کامودیتی ها، به جای محصوالت کشاورزی، 
تأثیر مهمی بر تولید صنعتی کشور به خصوص فوالد خواهد داشت. 
ح سوآپ معدنی افغانستان- ایران -  هند می تواند  از سوی دیگر طر
ح تهاتر هند باشد و زمینه الزم برای ورود  مکملی مناسب برای طر
ایران به بازارهای جهانی و منطقه ای را به رغم تحریم های اقتصادی 
ح تغییر  فراهم کند. در حوزه صنعت فوالد، هند نیز با پیروی از چین طر
کوره های سنتی برای تولید فوالد سبز را به عنوان چشم انداز آینده خود 
مدنظر دارد و بنا ندارد که از عرصه بازارهای آینده و فناوری تولید بهینه 

فوالد عقب بماند.
افزایش احتمالی تقاضای فوالد در سال آینده میالدی در کنار کاهش 
صادرات چین در پی اتخاذ سایت های تولید فوالد سبز و متعاقب آن 
تمرکز این کشور بر پاسخ به نیازهای داخلی خود، فضایی روشن برای 
هند در حوزه صادرات فوالد ایجاد می کند. با توجه به چالش های 
چین در دریای جنوبی چین و نزدیکی هند به برخی از آن کشورها، 
این منطقه می تواند عرصه رقابت اقتصادی و صنعتی دو کشور باشد. 
از یک طرف همگرایی آمریکا، هند و کشورهای حوزه دریای جنوبی 
کره جنوبی و از طرف  چین و رقابت های سیاسی- اقتصادی ژاپن و 
دیگر یارگیری چین از شرکای سنتی آمریکا و هند می تواند دو بلوک 
فوالدی جدید را شکل دهد و بر رقابت دو کشور همسایه بیفزاید. ادامه 
تنش های سیاسی و اقتصادی موجود و افزایش ضریب انعطاف پذیری 
هند در عرصه رقابت اقتصادی، توسعه تکنولوژیکی این کشور و توان 
باالی جذب سرمایه در کنار توسعه و ارتقای زیرساخت های صنعتی، 
افق روشنی برای آینده صنعت فوالد هندوستان ترسیم می کند. 
هرچند که پیمودن چنین مسیری، سخت و پرچالش خواهد بود، ولی 
این کشور در سال های آتی می تواند شریک استراتژیک مناسبی برای 

کشورهایی نظیر ایران باشد.

راه اندازی واحد بریکت سازی ناحیه آهن سازی شرکت فوالد سفیددشت

هند و بلندپروازی های فوالدی

مراسم گرامیداشت هفته بسیج در شرکت 

فوالد امیرکبیر کاشان

 توسعه پایدار شرکت ورق خودرو 

چهارمحال و بختیاری؛ رمز رشد و تعالی 

استان چهارمحال و بختیاری

نماینده شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

 همگرایی آمریکا، هند و کشورهای حوزه 
دریای جنوبی چین و رقابت های سیاسی- 
اقتصادی ژاپن و کره جنوبی و از طرف دیگر 
یارگیری چین از شرکای سنتی آمریکا و هند 
می تواند دو بلوک فوالدی جدید را شکل 

دهد و بر رقابت دو کشور همسایه بیفزاید

گروه فوالد مبارکه    

   یادداشتی از علی امرایی، مدیرعامل 
شرکت فوالد سنگان
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 به گزارش روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان، راضیه جوانمردی مدیر تولید 
شرکت استقالل سپاهان اظهار کرد: این شرکت در راستای حفظ و ارتقای سهم 
بازار مواد معدنی موردنیاز صنعت فوالد و دیرگداز، با راه اندازی خط خردایش جدید 
خ مبارکه ظرفیت تولید را از 110 تن در ساعت به ۲30 تن در ساعت  در معدن سنگ آهک ده سر
افزایش داد. در این میان ظرفیت پروانه بهره برداری معدن از 3۹0 هزار تن در سال به ۵۵0 هزار تن 
سالیانه افزایش یافت و بر این اساس برنامه ریزی تولید حداقل دو برابر سال های گذشته است.

وی تصریح کرد: در معدن سنگ دولومیت اسفه شهرضا نیز با توجه به بازار مطلوب سنگ دولومیت 
25-40، با تغییر در پروسه تولید و اضافه کردن سنگ شکن ثانویه، ظرفیت تولید از 110 تن در ساعت 
به 170 تن در ساعت افزایش یافت و سهم 30 درصدی دانه بندی باالی 25 میلی متر به 55 درصد 
ح توسعه، ظرفیت پروانه بهره برداری معدن از 90 هزار تن در  رسید. در این معدن همچنین پیرو طر

سال به 190 هزار تن افزایش یافت.

از  موج های اصالحی نسبت به موج های حرکتی 
پیچیدگی بیشتری برخوردارند و معموال تا تکمیل نشوند 
نمی توان آن ها را تشخیص داد. برای موج های اصالحی فقط 
یک قانون وجود دارد و آن اینکه این موج ها فقط شامل ۵ موج 
نمی شوند )موج های تصحیح گر هرگز با ۵ موج اتفاق نمی افتد(. 

موج های تصحیح گر 3 تا هستند )به استثنایی مثلث ها(.
یعنی اینکه چنانچه در یک بازار افزایشی 5 موج نزولی دیدید، این 
هرگز پایان اصالح نیست، بلکه بخشی از آن است و الگو هنوز کامل 

نشده است. انواع این موج ها به شرح ذیل هستند:
پهنه ها

گ این است که پهنه ها از الگوی 5-3-3  تمایز بین پهنه ها و زیگزا
پیروی می کند. پهنه ها بیشتر عالمت تقویت بازار افزایشی هستند 
و بیشتر الگوی تحکیمی به شمار می آیند تا الگوی تصحیحی. 
برای مثال، در یک بازار افزایشی تا A صعود می کند که این نشان از 
کم دارد. موج C نیز  قدرت مضاعف روند بزرگ نقطه اولیه موج حا
گ ها که موج  به حوالی انتهایی موج A بازمی گردد برخالف زیگزا

C کامال در پایین انتهای موج A قرار می گیرد.
 دو نوع غیرعادی پهنه تصحیحی نیز وجود دارد:

1-نوع پهن شونده یا منبسط به شکلی است که موج B فراتر 
از نقطه شروع موج A باالتر رفته و انتهای موج C نیز پایین تر از 

موج A می رود.
2-نوع پهنه دونده که در آن موج B به باالی موج A می رسد، 
ولی موج C نمی تواند به انتهای موج A برسد که این حالت در بازار 

افزایشی، نشانگر قوی بودن بازار است.

قیمت ها در بازارهای آتی چین باال رفته و ازاین رو بازار منتظر بهبود 
گذشته افت 57  است، ولی افت قیمت ها ادامه یافته و چند روز 
که نگرانی های  دالری نسبت به یک هفته قبل ثبت شده است؛ چرا
گرم صادراتی چین از 785 دالر به  بخش تقاضا ادامه دارد. ورق 
755 دالر هر تن فوب رسیده و اغلب عرضه کننده ها فعال عقب 
نشسته اند.

خبر کوتاه

یم بیاموز

هر محصولی که ما خریداری می کنیم، یک چرخه عمر دارد. چه یک قوطی حاوی مواد 
غذایی باشد و چه یک ماشین لباسشویی. هر محصولی در ابتدا تولید و سپس استفاده 
می شود. در بعضی موارد نیز مورد استفاده مجدد قرار می گیرد و درنهایت در پایان عمر 
مفید خود یا بازیافت می گردد و یا دور انداخته می شود. در این میان، فوالد زمانی که وارد جریان مواد 

کننده های مغناطیسی جمع آوری و بازیافت گردد. باطله می گردد، می تواند به راحتی توسط جدا
به منظور ارزیابی چرخه عمر محصوالت، الزم است مواد اولیه مورداستفاده در تولید، مصرف انرژی، میزان 
ضایعات و آالینده ها در هر مرحله از عمر یک محصول به صورت کامل در نظر گرفته شود. این ارزیابی از مرحله 

طراحی یک محصول آغاز می شود و زمانی که محصول به پایان عمر مفید خود می رسد، خاتمه می یابد.
تنها با محاسبه دقیق منابع و انرژی مصرف شده و همچنین میزان ضایعات و آالینده های تولیدشده در هر 
مرحله از چرخه عمر یک محصول می توانیم تأثیرات زیست محیطی آن را به طور کامل بررسی کنیم. به عنوان 
مثال، افزایش ناچیز در مقدار انرژی مصرفی که توسط افزودن عناصر آلیاژی به فوالدهای با استحکام باال 
ایجاد می گردد، در صورت در نظر گرفتن کل چرخه عمر محصول، به راحتی قابل جبران است. بدین صورت 
که استفاده از این عناصر آلیاژی در ترکیب فوالد، موجب افزایش استحکام آن می شود و امکان استفاده از 
محصوالت سبک تر را فراهم می کند. با کاهش وزن محصول )به عنوان مثال خودرو( میزان مصرف سوخت 

در مرحله استفاده از محصول کاهش می یابد و در نتیجه منجر به ذخیره انرژی می گردد.
دلیل دیگر مهم بودن بررسی چرخه عمر یک محصول این است که با دانستن اثرات دقیق هر مرحله از 
عمر یک محصول، می توان در انتخاب ماده برای کاربردهای مختلف، تصمیمات جامع تری اتخاذ کرد. 

به عنوان مثال، امروزه عالوه بر فوالدهای پراستحکام، مواد کم دانسیته دیگری ازجمله آلومینیوم، فیبرکربن 
و یا پالستیک ها، به منظور سبک تر ساختن تجهیزات، مورد استفاده قرار می گیرند. با وجود این، تولید 
این گونه مواد کم دانسیته می تواند بسیار گران تر و ازنظر زیست محیطی مخرب تر باشد. همچنین در پایان 
عمر محصوالت، ممکن است این مواد به عنوان زباله دفن شوند، زیرا روش اقتصادی برای بازیافت و استفاده 
مجدد آن ها وجود ندارد. بنابراین بسیار حائز اهمیت است که هنگام انتخاب یک ماده، کل چرخه عمر را، از 
استخراج ماده اولیه تا بازیافت و یا دفع آن، مدنظر قرار دهیم. در ادامه، به یک مثال در زمینه اهمیت بررسی 

چرخه عمر محصوالت پرداخته شده است.
ضخامت ورق های قلع اندود مورد استفاده در ساخت قوطی های فلزی، همواره رو به کاهش بوده است. 
کاهش ضخامت بیشتر این ورق ها به معنی افزایش میزان نورد است که منجر به افزایش مصرف انرژی 
گر کل چرخه عمر بررسی گردد، مشاهده می شود که کاهش ضخامت ورق های قلع اندود  می گردد، اما ا
مزایای بسیاری دارد. از یک سو میزان مصرف فوالد کاهش و نرخ تولید قوطی افزایش می یابد؛ از سوی دیگر، 
تأثیرات مخرب حمل ونقل کاهش پیدا می کند که منجر به کاهش آالینده های مضر و کاهش مصرف انرژی 
می گردد. طبق مطالعات انجام شده در شرکت قوطی سازی Baoyi، کاهش ضخامت ورق های قلع اندود 
از 0.28 به 0.225 میلی متر، باعث کاهش وزن ماده مصرفی و در نتیجه کاهش میزان انتشار گاز CO2 به 
میزان 14.5 درصد در طول کل چرخه عمر قوطی می گردد. در شکل باال چرخه عمر فوالد به صورت شماتیک 

نشان داده شده است.
world Steel Association – Steel in the Circular Economy :منبع         

ازبازارسنگآهنچهخبر

گذشته قیمت سنگ آهن در بازار واردات چین   روزهای 
به نوسانات خود در سطوح پایین تر از 90 دالر ادامه داد و 
آخرین قیمت 8۶.5 دالر هر تن سی اف آر ثبت شد. قیمت 
سنگ آهن در بازار بورس دالیان هم 4.۲ دالر افت داشته است. 
محدودیت های جدید تولید فوالد نیز در زمستان در هاندان جو 
کرده است. بازار را منفی تر 

برگزاری جلسه تکریم و معارفه 
مدیرعامل جدید فوالد متیل
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آشنایی با ارزیابی چرخه عمر فوالد

خ مبارکه و اسفه شهرضا ثبت افزایش ظرفیت پروانه بهره برداری معادن سنگ آهک دهسر

ری،ی: سه و گرتهی ن نواسادآور
سس عهو توتحقیقشناکار

مدیرعامل سابق گروه قدردانی شد.  
)هلدینگ( سرمایهگذاری توکافوالد معرفی و از عبدالرضا جمالی
 سبزواری بهعنوان عضو هیئتمدیره ومدیرعامل جدیدگروه
 و مدیران ستادی و مدیران عامل گروه برگزار گردید، احمدرضا
 شرکتهای فوالد مبارکه، اعضای محترم هیئت مدیره توکا فوالد
 در این مراسم که با حضور معاون محترم سرمایهگذاری و امور

محل سالن اجتماعات ستاد هلدینگ برگزار شد.  
جدید گروه سرمایهگذاری توکا فوال سهشنبه دوم آذرماه در
مراسم تودیع مدیر عامل سابق و معارفه مدیر عامل

مدیرعامل
سرمایهگذاری توکا فوالد

برگزاری جلسه تکریم و معارفه
  گروه

پشتیبانی خرید فوالد مبارکه بوده است.
 ایشان عضویت در هیئتمدیره فوالد متیل و مدیر برنامهریزی و
 مکانیک و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بوده و آخرین سمت
 گفتنی است آقای رضا حیدری دارای مدرک کارشناسی مهندسی

 ارائه خدمات جنبی به ایشان است.
 محصوالت فوالد مبارکه در اقصی نقاط کشور به مشتریان خرد و
)service center( را تحت پوشش دارد. وظیفه این مرا کز، توزیع
میشود، یک هلدینگ است که تعدادی شرکتهای خدماتی
 شرکت فوالد متیل که از شرکتهای فرعی فوالد مبارکه محسوب

 منصوب شدند.
 پورسعادت و مهرداد وطنی بهعنوان سایر اعضای هیئتمدیره
 طی احکام صادره، غالمرضا طاهری، یونس حمزوی، رسول
 تاریخ24مهرماه1400و انتخاب اعضای حقوقی هیئتمدیره،
 همچنین عطف به مجمع عادی بهطور فوقالعاده آن شرکت در

جدید این شرکت منصوب گردید.  
تقدیر شد. در این جلسه رضا حیدری بهعنوان مدیرعامل
 حامدی دردوران تصدی مدیریت عامل شرکت فوالد متیل
 چهارشنبه 3 آذر ماه 1400 تشکیل و از خدمات سیروس
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 علم و فناوری    

یت دانش مدیر

9

فناورینانووعلممواد
خالقاجسامشگفتانگیزآینده

ژنومیکوجهشژنتیکیموجوداتزنده
پیشرفتتکنولوژیازگذشتهتاامروز

کنترل و ساخت ماده در  که بر  نانوتکنولوژی بخشی از علم است 
مقیاس اتمی و مولکولی تمرکز می کند. فناوری نانو معموال برای 
کوچک  که از قطعات  ساخت محصوالتی استفاده می شود 
استفاده می کنند، مانند دستگاه های الکترونیکی، کاتالیزورها و 
کنترل مواد در مقیاس  حسگرها. توانایی روزافزون ما در درک و 
کوچک باعث تولید مواد و محصوالت جدید می شود.

آینده تکنولوژی در حال تغییر ساختار ژنتیکی موجودات زنده است. 
که می تواند منجر به بهبود سرطان یا   DNA مثال اصالح جهش های
ک شود. عالوه بر این، تشخیص به موقع یک  سایر بیماری های خطرنا
بیماری، شانس درمان آن را افزایش می دهد و ژنومیک می تواند یک 
بیماری را مدت ها قبل از بروز عالئم تشخیص دهد.

پیاده سازی مدیریت دانش

       تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی
  

امـروزه مدیریـت دانـش ابـزار مهمـی بـرای دسـت یابی و 
بهبـود مزیـت رقابتـی سـازمان ها محسـوب می شـود و 
به کارگیری آن می تواند مزایای بسـیاری برای سـازمان ها 
بـه همـراه داشـته باشـد. ازجملـه اتخـاذ تصمیمـات 
معقول تـر در موضوعـات مهـم، بهبـود عملکردهـای 
گاهـی و انعطاف پذیـری در  مبتنـی بـر دانـش، و افزایـش آ

سـازمان.
بـه  کـه  دارنـد  وجـود  سـازمان ها  در  بسـیاری  مدیـران 
اهمیـت ایـن ابـزار )مدیریـت دانـش( واقـف هسـتند، امـا 
از سـرمایه گذاری در بخـش سـرمایه های دانشـی  پـس 
سـازمان خـود، بـا شکسـت مواجـه شـده اند. شـاید فقـدان 
و  دانـش  مدیریـت  پیاده سـازی  صحیـح  سـازوکارهای 
نداشـتن یـک برنامـه منظـم و هدفمنـد از مدیریـت دانـش 
کـه ایجـاد، نگهـداری و انتقـال دانـش را در بـر داشـته باشـد، 
باعث شده سـرمایه گذاری در مدیریت دانش به یک هزینه 
اضافی در سازمان تبدیل شود و مدیران سازمان ها تمایل 
چندانـی بـرای پیاده سـازی مدیریـت دانـش در سـازمان 

خـود، نشـان ندهنـد.
کـه  در نقطـه مقابـل، دسـته دیگـری از مدیـران هسـتند 
به طورکلـی از نتایـج مطلـوب پیاده سـازی مدیریـت دانـش 
بـرای سـازمان خـود بی اطـالع هسـتند و یـا حتـی شـناخت 
مناسـبی از مدیریـت دانـش به عنـوان یـک ابـزار قدرتمنـد 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف سـازمان خـود ندارنـد. دلیـل 
ایـن مسـئله ایـن اسـت کـه اغلـب آثـار منتشرشـده در حـوزه 
مدیریـت دانـش، متمرکـز بـر بحث هـای نظـری مدیریـت 
کـه مدیریـت دانـش را به صـورت  دانـش اسـت و منابعـی 
عملـی و اجرایـی تشـریح کنـد بسـیار کـم اسـت و همیـن امـر 
باعث شـده مدیریت دانش به عنـوان یک اصـل مدیریتی و 
ابزاری کارآمد برای عملی کردن اهداف و دست یابی بهینه 
بـه چشـم انداز سـازمان، نتوانـد بـه جایـگاه واقعـی خـود در 
کز و سـازمان ها دسـت پیـدا کنـد. بنابراین  بین مدیـران مرا
دو دلیـل اصلـی را کـه باعـث شـده بسـیاری از سـازمان ها در 
کشور اقدام به پیاده سـازی مدیریت دانش نکنند می توان 

کـرد: این گونـه بیـان 
گاهی در خصوص سازوکارهای صحیح پیاده سازی  1( عدم آ

مدیریت دانش؛
2( فقـدان منابـع تألیفـی مناسـب در خصـوص مدیریـت 

دانـش بـا رویکـرد عملیاتـی؛
بنابرایـن ایـن مسـئله کـه سـازمان چگونـه و بـه چـه طریقـی 
بایـد مدیریـت دانـش را به صـورت عملیاتـی پیاده سـازی 
کنـون دغدغه اصلـی پژوهشـگران و نیز سـازمان های  کند تا
کـه پیاده سـازی غیراصولـی و  بسـیاری بـوده اسـت، چرا
نادرسـت مدیریـت دانـش در یـک سـازمان بـه معنـی از 
دسـت رفتـن سـرمایه های فکـری و مـادی و معنـوی و 
اتـالف وقـت سـازمان خواهـد بـود، بـدون آنکـه در رسـیدن 
بـه اهـداف کوتاه مـدت و بلندمـدت سـازمان ثمـری داشـته 
باشـد. حل این مسـئله به سـازمان ها و متخصصـان کمک 
می کنـد تـا تفاوت هـای رونـد طراحـی نظـری یـک چارچوب 
مدیریت دانش و روند عملـی اجرای آن را بهتـر درک کنند و 
از زیان هایـی که عدم پیاده سـازی درسـت مدیریـت دانش 
ایجاد می کند، پیشـگیری نمایند. اجرای اصولی چارچوب 
مدیریـت دانشـی یـک سـازمان بـه صرفه جویـی در نیـروی 
انسـانی، زمـان و هزینه هـا کمـک خواهـد کـرد و همچنیـن 
اهـداف  بـه  منظـم  به صـورت  سـازمان  می شـود  باعـث 

موردنظـر خـود دسـت پیـدا کنـد.
زیرسـاخت های مدیریت دانش، یکـی از ارکان اصلی و حائز 
اهمیـت در پیاده سـازی مدیریـت دانـش اسـت. شـناخت 
ایـن زیرسـاخت ها و نهادینه سـازی آن ها در سـازمان، برای 
پیاده سـازی اصولـی و صحیـح مدیریـت دانـش ضـروری 
اسـت. مطابـق بـا نظـرات متخصصـان و پژوهش هایـی کـه 
گرفتـه، چهارزیرسـاخت به عنـوان  در ایـن زمینـه صـورت 
زیرسـاخت های اساسـی پیاده سـازی مدیریـت دانـش در 

سـازمان ها وجـود دارد:
فرهنگ سازمانی
ساختار سازمانی

یادگیری سازمانی
)IT(فناوری اطالعات

کیفیت   دسترسی مستمر و  آسان به مواد خام با 
عالی در سرتاسر جهان در حال کاهش است. نبود 
کلوخه های کانی آهن با عیار باال و گرایش به استفاده 
 از کانی های ریز و بسیار ریز معادن  به مرور  زمان  در 
کانی های آهن  کاهش جهانی  شکل 1 نشان داده شده است. 
به صورت کلوخه ای، منجر به افزایش اهمیت تکنولوژی های مبتنی 

بر استفاده مستقیم از سنگ آهن های ریزدانه و یا گندله شده است.
 همچنین مسیر مربوط به استفاده از انواع کانی های آهن برحسب اینکه 
عیار آهن در آن ها کم یا زیاد باشد در شکل 2 نشان داده شده است. 
همان گونه که مالحظه می شود کانی ها با مقادیر کمی از آهن قبل از 
استفاده نیاز به انجام فرایندهای فراوری )پرعیارسازی( و سپس استفاده 
گلومره )گندله(  مستقیم از پودر کنسانتره در فرایند تولید و یا تبدیل آن به آ
توسط فرایند گندله سازی خواهند داشت. محل استفاده از هر نوع کانی 

در شکل به خوبی نشان داده شده است.
جهت حذف مواد باطله و مواد معدنی کم ارزش و همچنین آلودگی های 
موجود در انواع کانی های سنگ آهن به خصوص سیلیکات ها، نیاز است 
کسید آهن و تغلیظ کانی های آهن قبل از استفاده در صنعت  کنسانتره ا
کسیدهای آهن، کانی به ذرات  فوالد تهیه شود. در فرایند تهیه کنسانتره ا
با اندازه ریز تبدیل می شود که مناسب فرایند آهن سازی نیست؛ بنابراین 
پس از تغلیظ، کانی های موردنظر یا باید قبل از استفاده، به ذرات بزرگ تری 
گلومره شوند و یا اینکه پودر میکرونیزه سنگ آهن حاصل از فرایند  آ
گلومراسیون  پرعیارسازی باید مستقیما در فرایند تولید مصرف گردد. آ
کسید آهن منجر به بهبود نفوذپذیری بار کوره، افزایش نرخ  کانی های ریز ا
کنش های احیا و کاهش میزان مواد خروجی از کوره به عنوان گردوغبار  وا
گلومراسیون کانی های آهن وجود  می شود. چهار روش بنیادی برای آ
 ،)nodulizing( ندوله کردن ،)sintering( دارد که عبارت اند از زینترینگ

.)pelletizing( و گندله سازی )briquetting( بریکت سازی
اساسا امروزه همواره تالش هایی در راستای عملی شدن توسعه انواع 
فرایندهای مختلف شناخته شدۀ استخراج آهن به روش احیا مستقیم در 
مقیاس های بزرگ صنعتی مدنظر بوده است. فرایندهایی که می توانند 

 Pot( کوره کفچه ای ،)Shaft Furnace( به یکی از اشکال کوره استوانه ای
Furnace(، کوره انعکاسی )Reverberatory Furnace(، کوره های دوار 
کن )Rotary and Stationary Kiln( کوره های بوته ای چرخشی  و سا
)Rotary Hearth Furnace(، کوره های الکتریکی )Electric Furnace( و 
کتورهای بستر سیال )Fluidized bed Reactors( باشد. همچنین تالش  را
کننده، از قبیل کک، زغال سنگ، گرافیت،  شده است تا انواع عوامل احیا
زغال چوب، پسماندهای تقطیر، سوخت های فسیلی، قیر، گاز زغال، گاز 
آب و هیدروژن در این فرایندها مورد آزمون قرار گیرد. به منظور تفکیک 
انواع فرایندهای شناخته شده و یا درحال توسعه برای احیای مستقیم 

آهن، موضوع به لحاظ نوع فرایند در جدول زیر دسته بندی  شده است.
 HYL و Midrex که عمدتا شامل گاز  به طورکلی فرایندهای بر پایه 
به  تولیدی  محصول  کیفیت  زیاد  حساسیت  به دلیل  می شوند، 
شاخص های کیفی مواد اولیه )کنسانتره( و گندله مصرفی و همچنین 
عدم امکان کنترل پارامترهای فرایندی در محدوده های گسترده، تأمین 
مشخصه های کیفی الزم برای مواد مصرفی یکی از ضرورت های این نوع 
فرایندها به شمار می رود. بنابراین در خصوص استفاده از کنسانتره های 
کیفیت پایین تر در فرایند احیا مستقیم باید از فرایندهایی که حساسیت  با

کمتری داشته  باشند بهره گرفت.

کسیدهای آهن،   در فرایند تهیه کنسانتره ا
کانی به ذرات با اندازه ریز تبدیل می شود که 
مناسب فرایند آهن سازی نیست؛ بنابراین 
پس از تغلیظ، کانی های موردنظر یا باید قبل 
گلومره شوند  از استفاده، به ذرات بزرگ تری آ
و یا اینکه پودر میکرونیزه سنگ آهن حاصل 
از فرایند پرعیارسازی باید مستقیما در فرایند 

تولید مصرف گردد

SunWater، یک شرکت استرالیایی تأمین کننده آب، تحت مالکیت دولت و مسئول عملکرد 
1۹ سد بزرگ، 80 ایستگاه پمپاژ و 1۶00 مایل خط لوله است.

بر اساس یک گزارش ممیزی مالی ساالنه که اخیرا منتشرشده است، این شرکت به مدت 9 ماه 
مورد نفوذ قرار گرفته و عوامل تهدید در تمام این مدت پنهان بوده اند و تشخیص داده نشده اند.
مهاجمان از یک وب سرور که از آن برای ذخیره اطالعات مشتریان این شرکت استفاده می شده، به شبکه سازمان 

کرده اند که بر اساس تحقیقات انجام شده، یک سیستم قدیمی و آسیب پذیر بوده است. نفوذ پیدا
همچنین بر اساس نتایج این گزارش، شرکت SunWater، از رویه های مناسبی برای امن سازی حساب های کاربری 
استفاده نمی کرده است، برای مثال اصل اعطای حداقل دسترسی به کاربران به منظور انجام وظایف شغلی ایشان 

رعایت نمی شده و حساب های کاربری بسیاری به چندین سیستم مختلف دسترسی داشتند.
شواهدی مبنی بر سرقت اطالعات مالی مشتریان توسط عوامل تهدید وجود ندارد و آسیب پذیری که مهاجمان با 
کنون وصله شده است. این نفوذ پنهانی و طوالنی مدت،  بهره برداری از آن به شبکه شرکت نفوذ کرده بودند، هم ا

نیاز مبرم به دفاع سایبری بهینه در زیرساخت حیاتی را آشکار می سازد.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر

به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، سرهنگ رامین پاشایی، طراحی و پیاده سازی 
اپلیکیشن های جعلی با اهداف مغرضانه نظیر دست یابی به اطالعات شخصی، خصوصی 

و بانکی کاربران، یکی از ترفندهای مجرمان سایبری است.
وی همچنین اظهار داشت: در روزهای اخیر، مجرمان سایبری با طراحی و ارسال اپلیکیشن های جعلی بانک های 
صادرات، کشاورزی و سپه به فروشگاه گوگل )Google Play( و تشویق کاربران مبنی بر به روزرسانی یا نصب 
اپلیکیشن های جعلی و مخرب، زمینه دسترسی غیرمجاز، اخاذی و آلوده سازی تلفن همراه کاربران و هدایت 
آنان به صفحات جعلی فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان را فراهم ساخته اند. سرهنگ پاشایی 
در ادامه به شهروندان توصیه کرد که در صورت نیاز به نصب اپلیکیشن بانکی، حتما آن را از بازارهای داخلی و یا 
سایت های رسمی بانک های عامل دریافت نمایند و از دریافت و نصب اپلیکیشن های آلوده که لینک بیشتر آن ها 
توسط مجرمان سایبری از طریق پیام در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی و یا از طریق پیامک برای قربانیان 
کیدا خودداری کنند. شایان ذکر است در روزهای اخیر، برخی از بانک ها نیز با ارسال پیامک  ارسال می شود، ا

گاهی رسانی کرده اند. هشدار، در خصوص این کاله برداری به مشتریان خود آ
منبع خبر: پلیس فتا

شکل 2. مسیر فرایند کانی آهن قبل از استفاده در فرایند آهن سازی

جدول: انواع روش های تجاری توسعه یافته و یا درحال توسعه تولید آهن و فوالد

شکل 1. گرایش روزافزون به سمت استفاده از کانی های آهن ریز و بسیار ریز با گذشت زمان و کاهش سنگ آهن کلوخه ای.

نفوذ به یک سازمان تأمین  آب و استمرار پنهانی مهاجمان برای مدت 9 ماه

مراقب برنامه های همراه بانک جعلی در Google Play باشید!
طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن های جعلی با 
اهداف مغرضانه نظیر دست یابی به اطالعات 
شخصی، خصوصی و بانکی کاربران، یکی از 

ترفندهای مجرمان سایبری است

روند توسعه فناوری های تولید آهن و فوالد

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه
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تشویق و ترغیب فرزند؛ بهترین راهکار
 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

کاوی علل و عوارض اعتیاد به   در چند شماره اخیر به وا
بازی های رایانه ای و شیوه های کنترل آن پرداختیم. این هفته، 
به آخرین نکات درباره راهکارهای کاهش میزان وابستگی 
فرزندان شما به این تکنولوژی سرگرم کننده خواهیم پرداخت.

قدردانی از فعالیت های آنالین و سالم فرزندان
یکی از جنبه های جذاب بازی های ویدئویی این است که هرکسی 
امکان بازی و دریافت لذت آن را داراست. حتی مهارت هایی که 
در زندگی عادی از آن برخوردار نیستید، در فضای بازی عملی 
می شوند. نواختن موسیقی، مبارزه کاراته یا بوکس و حتی ساخت 
یک برج. تمام این بازی ها نیاز به زمان، تالش و نظم و انضباط 
دارند. شما می توانید با قدردانی از تالش ها و پیشرفت فرزندتان 
ج از  در این زمینه، به او کمک کنید تا از فعالیت های سالم خار
بازی هم رضایت پیدا کند. وقتی کودک یا نوجوان شما فقط دائما 
مورد شماتت قرار می گیرد، از هرگونه نصیحت سرباز می زند؛ اما 
تحقیقات نشان داده که روش تأیید والدین بر عملکرد کودکان و 
احساس آن ها در مورد خود تأثیر می گذارد. از این جمالت استفاده 
کنید: »تو خیلی باهوشی که این بازی را تمام کردی«، »حتما خیلی 
تالش کردی تا این مرحله را رد کنی«. به تدریج، او تمام تالش خود 
را به کار می گیرد تا کمبودهای احتمالی در خودش را کاهش دهد 
و به احتمال زیاد، پیرو نصیحت های شما خواهد شد. وقتی از 
فرزندتان می خواهید که از بازی دست بکشد، به او زمان بدهید تا 
بازی را تمام کند. درخواست مداوم برای کنار گذاشتن بازی، منجر 
به مشاجره می شود. بپرسید که چقدر برای اتمام بازی نیاز دارد و 
سپس مطمئن شوید که بالفاصله بعد از اتمام مرحله، مشغول 

فعالیت دیگری غیر از فضای مجازی می شود.
کودکان و تصمیمات والدین

متأسفانه برخی از والدین، با خرید دستگاه وای فای، کنسول 
بازی و تبلت، قصد دارند تا به نحوی کودک را از سر خود باز کنند 
و به کارهای خودشان برسند. تا زمانی که حوصله وقت گذرانی با 
فرزندانتان را نداشته باشید و در مقابل استفاده افراطی آن ها از 
بازی های آنالین یا غیرآنالین مقاومت نکنید، اوضاع بدتر خواهد 
گر کودک یا نوجوان به تلفن همراه عادت دارد و حتی خودش  شد. ا
صاحب دستگاه است، به تغییر رمز موبایل ادامه دهید. نرم افزار 
دانلود بازی ها را از دسترس کودک خارج کنید تا امکان دسترسی 
گسترده به خرید یا بارگذاری بازی جدید نداشته باشد. کنسول 
بازی را در اتاق فرزندتان نصب نکنید. جای کنسول در فضای 
پذیرایی است. با این روش، قدرت بیشتری برای خاموش کردن 
گر از آن دسته  و در بدترین حالت، جمع کردن آن خواهید داشت. ا
از پدرانی هستید که به محض ورود به خانه، مشغول کنسول 
بازی می شوید و در استفاده از آن افراط می کنید، انتظار زیادی 
از فرزندتان نداشته باشید. کودکان از رفتار والدین، الگوبرداری 
می کنند. اول خودتان را تغییر دهید تا بقیه هم تغییر رویه بدهند. 
مدت زمان هر جلسه بازی را محدود کنید. برای مثال در مورد بازی 
نکردن بیشتر از دو ساعت، قاطع باشید. هر روز و یا بیشتر از دو روز 
متوالی، بازی نکنید. هر شب بعد از یک زمان معین، اجازه بازی 
نداشته باشید. تجهیزات بازی خود را به سفر نبرید تا از لحظه ها 
لذت ببرید و تسلیم وسوسه شروع بازی نشوید. جایی که قانون 
گاه از آن پیروی خواهد کرد. تشویق  اجرا شود، کودک نیز ناخودآ
کودک برای صرف زمان کمتر جهت بازی های آنالین و رایانه ای 
مستلزم صرف انرژی والدین است. وقتی نگران آینده فرزندانمان 
هستیم، باید قدم های جدی تری برداریم. در شماره بعد، درباره 

عوارض تماشای بیش ازحد تلویزیون صحبت خواهیم کرد.

محمدصادقیشاغلدرنوردسرد

از مدیریت محترم فوالد مبارکه تقاضامندم در صورت امکان 
نسبت به راه اندازی یک رستوران )شبیه باغ فردوس( در مجموعه 
ورزشی صفائیه اقدام فرمایید.                    9059***913

محسنمرادیریزیشاغلدرفوالدسازی
وریختهگریمداوم

با توجه به فصل سرما و سرد شدن هوا،  لطفا مسئولین ترابری 
سنگین نظارت و برنامه ریزی دقیق تری در خصوص رفت وآمد 

سرویس شیفت به عمل آورند.        6990***913

اعتیاد به تکنولوژی در کودکان

 اجتمـــــا             عـــــــی

همدلی آموزشمهارتهایاجتماعیبهکودکان

که رشد مهارت همدلی تنها برای جامعه مفید  کنید  شاید فکر 
است و انسان های دلسوزتری را پرورش می دهد. همدلی در 
فرزندتان برای پرورش رشد هیجانی او نیز بسیار ضروری است. 
که بیشتر تقویت شود، می تواند با ایجاد  هوش هیجانی هرچقدر 
روابط بین فردی سازنده تر و بهتر منجر به پیشرفت هرچه بیشتر 
فرزندتان نیز بشود. 

کودکان و هم برای  برخورداری از مهارت های اجتماعی هم برای 
بزرگساالن اهمیت ویژه ای دارد. این مهارت ها به خودی خود 
پرورش نمی یابند، بلکه نیاز به آموزش و تمرین دارند. به همین 
خاطر الزم است والدین در مورد نحوه تقویت این مهارت ها 
که دارای مهارت های اجتماعی  کودکانی  گاهی داشته باشند.  آ
 بهتری هستند در دوران مدرسه نیز پیشرفت بیشتری 
خواهند داشت.

کارهای بزرگ با احساسات بزرگ شروع می شود. 
کمی با خود درباره این جمله فکر کنید. به نظر شما، 
زمانی که مشتاق به انجام کاری هستید، چه چیزی 

شما را به حرکت وامی دارد؟ 
درحقیقــت، زمانــی کــه شــما کارتــان را دوســت داریــد، انگیــزه شــما 
بــرای انجــام وظایفتان بیشــتر می شــود. درنتیجــه تــالش می کنید که 
کارهایتــان را به نحــو احســن انجــام دهیــد تــا بــه اهــداف خــود برســید. 
شــفاف تر بگوییــم، انگیــزه همــان نیرویــی اســت کــه باعــث حرکــت 
شــما به ســمت اهــداف و خواســته هایتان می شــود. بــه عبــارت دیگر، 
شــخصی کــه بــرای رســیدن بــه نتایــج خــوب انگیــزه دارد، بــه راه هــای 
بهتــر انجــام دادن کار توجــه می کنــد و جویــای فرصت هــای مناســب 
اســت. انگیــزه دادن بــه خــود هــم ماننــد بســیاری از رفتارهــای دیگــر، 
یــک مهــارت اســت و هریــک از مــا می توانیــم ایــن مهــارت را در خــود 

بهبــود دهیــم و تقویــت کنیــم.
اهمیت خودانگیزشی در محیط کار

 افرادی که از این مهارت برخوردارند یا آن را در خود تقویت می کنند، 
باوجود تمامی سختی ها، به راحتی می توانند در مسیر منتهی به 
اهدافشان بمانند و به حرکت ادامه دهند. موفقیت و نیاز به رشد در 
این افراد از دغدغه های اصلی آن ها در محیط کار خواهد بود که منجر 
به تالش بیشتر خواهد شد. همچنین آن ها می دانند که شکست 
خوردن، بخشی از مسیرشان است، به همین دلیل آن ها دست از 

تالش برنمی دارند.

 چهار شاخص اصلی انگیزش
1.نیاز به پیشرفت

 کارکنان با انگیزه کارکنان برجسته ای هستند که در آن ها می توان به راحتی 
نیاز به پیشرفت را تشخیص داد. آن ها به دنبال موفقیت اند. ابتدا، آن ها 
اهداف چالش برانگیزی برای خود تعیین می کنند. درحقیقت، قبل از 
هر اقدامی، مخاطرات آن را حساب می کنند. آن ها دقیقا همان افرادی 
هستند که پس از بر عهده گرفتن کاری، به شما می گویند که وقتی این 
کار را گرفتم بازده کار 30 درصد بود، ولی اآلن 80 درصد شده است. بعد از 
پذیرش خطرات محاسبه شده و انجام کارها، حس انتقاد از خود را در خود 
پرورش می دهند. کارکنان ممتاز سعی می کنند در مورد نکاتی که بیشترین 
گاهی کسب کنند. ازاین رو، مشتاقانه  اهمیت و کارایی را برایشان دارد، آ
جویای بازخورد و نظرات دیگران از عملکردشان هستند. همچنین، آن ها 
در راستای رسیدن به اهدافشان، در جست وجوی اطالعات و نظریه های 
جدید هستند. به صورت منظم، برای اطالع از دیدگاه دیگران و کسب 

دانش جدید، با دیگران ارتباط برقرار می کنند.
۲.تعهد

 زمانی که اهداف شما با اهداف سازمانتان یا گروهی که با آن ها کار 
می کنید یکی باشد، احساس تعلق خاطر بیشتری به آن سازمان یا گروه 
پیدا می کنید. درحقیقت، یکی ساختن اهداف خود با اهداف سازمان، 
جوهره تعهد است. این افراد برای وظایف سازمانی خود ارزش قائل اند 
و به آن ایمان دارند. ازاین رو، حاضرند ازخودگذشتگی کنند تا کارها را 
به موقع و سروقت به پایان برسانند. برای مثال، شما تصمیم می گیرید 

تا دیروقت کارکنید یا سراسر تعطیالت را به کارتان بپردازید، زیرا شما 
خود را از سازمانتان می دانید و برای اجرای وظایف، در جست وجوی 
فرصت هستید. به طورکلی، افرادی که تعهد باالیی به سازمان خود 
دارند، رضایت بیشتری هم از شغل خود دارند و در مقابله با چالش ها و 

ساعت های طوالنی کار، صبر بیشتری از خود نشان می دهند.
3.خوش بینی

 افراد خوش بین توانایی این را دارند که واقع بینانه به شکست های 
خود نگاه کنند و سهم خود را در بروز آن شکست تشخیص دهند. آن ها 
می دانند که می توانند با مشکالت مقابله کنند و به دنبال راه حل های 
مثبت می گردند. درحقیقت، آن ها مسیر و مراحل رسیدن به اهداف خود 
و توانایی های موردنیاز را شناسایی می کنند. امیدواری یکی  از نیروهایی 

است که آن ها را در مسیرشان ثابت قدم و راضی نگه می دارد.
4.ابتکار عمل

 افراد دارای ابتکار عمل، آینده نگرهای خوبی هستند. به راحتی 
می توانند فرصت های جدید را شکار کنند، پروژه های کوچک را گسترش 
دهند و به پروژه های بزرگ تبدیل کنند. در حقیقت، سخت کوشی صفت 
مناسبی برای آن هاست. افراد فاقد قوه ابتکار، خود و مسیرشان را به 
دست تقدیر می سپارند. بیشتر این گرایش در کارکنانی دیده می شود 
که برای انجام وظایفشان به راهنما نیاز دارند. این افراد که ابتکار عمل 
ندارند، وقتی الزم است که یک گام جلوتر باشند، تا دیروقت کار کنند و 

به دیگران کمک کنند، می گویند: »به من مربوط نیست«.
 در شماره هفته آینده، به مباحثی در زمینه همدلی خواهیم پرداخت.

هوش هیجانی

 تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

با نهایت تأسف در هفته گذشته  سید تقی علوی شاغل 
در نورد گرم و سمانه احمدی شاغل در واحد بهداشت 
حرفه ای در غم درگذشت پدر و مجتبی شاه پسندی 
شاغل در آزمایشگاه محصول، جمال یوسفیان شاغل 
در فوالدسازی، محمد محققیان شاغل در نورد گرم و 
مجید سیفی شاغل در نورد سرد در غم درگذشت مادر 

به سوگ نشستند.
همچنین همکاران بازنشسته شادروان بندر اسکندری 
و علی شیر یلمه به علت بیماری دار فانی را وداع گفتند و 

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

آموزش

فوالد من

ابراز همدردی

اهمیت 
کسیناسیون وا

کسن کرونا در کمتر از یک سال تولید و در سراسر  به دنبال ایجاد همه گیری بیماری کرونا، وا
کسیناسیون یک راه کم عارضه با اثربخشی خوب بوده که عوارض  جهان استفاده شد. وا
کسن می تواند در کنترل بیماری ها و کنترل پاندمی و  بسیار کمتری از عوارض بیماری دارد. وا

برگشت فعالیت به روال عادی  به ما کمک می کند. 
کسن یک سال نگذشته است، نمی توان به طور دقیق و قطعی از مدت زمان اثربخشی آن  چون از عمر ساخت وا
کسن کرونا قطعی است و اینکه دوز سوم در چه زمانی الزم  صحبت کرد،ولی در حال حاضر مدت 6 ماه اثربخشی وا

است نیاز به روشن شدن نتایج علمی جدید دارد. 
کسن کرونا به سه دسته تقسیم می شوند: در شرایطی که فرد کمی احساس کوفتگی بدن،  عوارض مربوط به وا
ضعف و بی حالی دارد، ولی می تواند به کار عمومی خود برسد و مشکل خاصی در روند فعالیتش ایجاد نمی شود، 
کسن خفیف قلمداد می شود. زمانی که فرد نتواند کارهای خودش را انجام دهد و اختالل در روند کاری  عوارض وا
کسن  ایجاد شود، عوارض متوسط محسوب می شود و در عوارض شدید نیاز است فرد بستری شود. بعد از تزریق وا
بعضی افراد دچار عوارض خفیف و یا حتی تب )تب کمتر از 38/5 درجه( شدند. در این حالت استفاده از استامینوفن 
مناسب است و در مراحلی که شدت تب یا کوفتگی بدن  بیشتر باشد، می توان از ترکیبات ناپروکسن یا ایبو بروفن 
استفاده کرد. عوارض با عالئم خفیف احتیاجی به مراقبت های خاصی ندارد و با استراحت و استفاده از مسکن ها 
برطرف می شود. در عوارض شدید مثل تب های باال و عوارضی که بیشتر از 72 ساعت طول بکشد، الزم است با 
پزشک خانواده مشورت و یا به مرکز بهداشت اطالع داده شود. خوشبختانه در ایران عوارض متوسط و شدید 

بسیار کم گزارش شده است. 
کسیناسیون خواب خوب و راحتی داشته باشید و بهداشت خواب را رعایت کنید،  توصیه می شود شب قبل از وا
کسن عوارض کمتری داشته باشد. در زمان  چون استراحت سیستم ایمنی را تقویت می کند و باعث می شود وا
کسن دچار سرگیجه یا افت فشار شوید و غش  کسیناسیون نباید ناشتا باشید، زیرا ممکن است زمان تزریق وا وا
کسن تا خوردن صبحانه  گر فاصله بین تزریق وا کسن حتما غذای سبک میل کنند و ا کنید. بهتر است قبل از تزریق وا
کسن دچار ضعف و  بیشتر از دو ساعت است یک لیوان شیر، نوشیدنی و یا غذای سبک میل کنید تا موقع تزریق وا

کسن هم از غذای سبک استفاده شود.  بی حالی نشوید. همچنین توصیه می شود بعد از تزریق وا
کسن کووید 19، آزمایش کووید 19 مثبت می شود  ح است که آیا بعد از تزریق وا برای بسیاری این سؤال مطر
کسن یا تنها قطعاتی از ویروس یا صرفا پروتئین های  که در وا یا بیماری کووید 19 ایجاد می شود یا خیر. ازآنجا
کسن از اساس غیرعلمی و غیرممکن است و هیچ یک از  غیرقابل تکثیر ویروس وجود دارند، ایجاد بیماری در اثر وا
کسن با تقویت  کسن های کووید 19 باعث مثبت شدن آزمایش PCR )نمونه حلقی/بینی( نمی شود. تزریق وا وا
پاسخ ایمنی بدن باعث تولید آنتی بادی مؤثر می شود، اما برخی انواع پیشرفتۀ آزمایش های سرولوژی )شناسایی 

کسن را شناسایی کنند.   کسن، می تواند آنتی بادی های مطلوب تشکیل شده بعد از وا آنتی بادی( بعد از تزریق وا
کسن های کووید 19 به سیستم ایمنی بدن ما می آموزد که چگونه ویروس عامل کووید 19 را بشناسد و با آن مبارزه  وا
کسیناسیون ایجاد کند. پیدایش این عالئم  کند. گاهی این روند می تواند عالئمی مانند تب در سه روز اول بعد از وا
در سه روز اول، طبیعی است و نشانه این است که بدن در حال ایجاد ایمنی در برابر ویروس کووید 19 است. خود 
کسن، بیماری کووید 19 ایجاد نمی کند، بلکه ورود ویروس به بدن در تجمعات  مربوط به همان روزها، قبل از آنکه  وا

کسن اثراتش را شروع کند، باعث بیماری می شود، پس همچنان باید نکات پیشگیرانه را رعایت کرد.  وا
کسیناسیون چند هفته طول می کشد تا در برابر ویروس کووید 19 ایمنی ایجاد شود. این بدان معناست که  بعد از وا
کسیناسیون در معرض ویروس کووید 19 قرار بگیرد  ممکن است بیمار  گر شخص بالفاصله قبل یا دقیقا  پس از وا ا
گر گهگاه فردی را دیدید که  کسن وقت کافی برای محافظت نداشته است. پس ا شود. این به این دلیل است که وا
کسیناسیون، ویروس  کسیناسیون دچار عالئم شد و تست او مثبت شد به این معناست که یا در زمان وا پس از وا
کسیناسیون در تجمعی مانند  از قبل در بدن او وجود داشته و چند روز بعد بیماری خود را نشان داده و یا در روز وا
کسن، وارد بدن او شده و چون فرصتی برای  اتوبوس، فروشگاه و...، حضور داشته و ویروس قبل از دریافت وا
کسن وجود نداشته، فرد بیمار شده است. بنابراین باید مراقب باشید در محل های شلوغ و یا  اثربخشی خوب وا

کسیناسیون از تجمع خودداری کنید.  کز وا حتی در مرا
کسن های کووید  کسن کووید 19 دی ان ای )DNA( و ژن فرد را تغییر می دهد؟ خیر. وا سؤال دیگر این است که آیا وا
19 به هیچ وجه تغییری در ژن انسان و DNA ایجاد نمی کنند و صرفا سیستم ایمنی را در برابر کووید 19 تقویت می کند. 

انگیزش در محیط کار

بندراسکندری علیشیریلمه

محمدمحمدی
 تعمیرات آماده سازی و خنک کننده شمش

روز بازنشستگی :  1400/05/30

ناصرملکیورنامخواستی
 تعمیرات پیشگیرانه جابجایی مواد

روز بازنشستگی :  1400/05/30

جابرسلیمانی
 کارگاه ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1400/06/30

اسدالهمرادیوستگانی
واحداحیامستقیم

روز بازنشستگی :  1400/07/30

جاللجمالیترکانی
خدمات عمومی و امور رفاهی
روز بازنشستگی :  1400/07/30

ساعدنیکبختجونقانی
بسته بندی و حمل محصوالت نورد سرد

روز بازنشستگی :  1400/07/30

بازنشستگان فوالد 
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 ورزش        

اسامی برندگان مسابقه عکس

)مرحله شصت و هفتم(  ورزش در منزل 

استعدادیابی تیم های شنا و واترپلو

تعطیلی استخرهای مجموعه فردوس

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه، اسامی 
برندگان مرحلۀ شصت وهفتم تمرینات به شرح زیر است:

خانم غفرانی 958019

روح اله جاللی ورنامخواست 982848

علیرضا بهرامی دیزیچه 949191

محمد رحمانی 117184

مسعود حسن پور 84315
برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحله شصت وهفتم 
می توانند جهت دریافت جوایز خود، به ساختمان امور ورزش 
مراجعه کنند. همچنین مرحله شصت وهشتم این مسابقه 
در جریان است. عالقه مندان می توانند طبق دستورالعملی 
که در همین صفحه آمده است، عالوه بر انجام تمرینات 

ورزشی در مسابقه شرکت کنند.
خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

بدین وسیله به اطالع خانواده بزرگ فوالد مبارکه می رساند، 
بر اساس مجوز ستاد کرونا، امور ورزش در نظر دارد در بخش 
استعدادیابی و تشکیل تیم های شنای نوجوانان و جوانان پسران 
و دختران کارکنان فوالد مبارکه در استخرهای مجموعه فردوس، 
اقدام به تعیین سطح و تست شنا نماید. متقاضیان ثبت نام در 
گاهی از روز  کادمی شنا امور ورزش می توانند جهت ثبت نام و آ آ
و تاریخ تست در بخش آقایان با شماره تماس 09010043182 
کیانی و در بخش بانوان با شماره تماس 09010043183 قنبریان 

تماس حاصل فرمایند.

بدین وسیله به اطالع همکاران گرامی می رساند سانس های 
استخرهای مجموعه فردوس و همچنین استخر فوالد مبارکه به 
علت برگزاری مسابقات شنای ایمیدرو کشور، در تاریخ های 9،10 

و 11 آذرماه سال جاری تعطیل است.

برتر،  لیگ  رقابت های  ششم  هفته  پایان  در 
صدرنشین جدول مجددا تغییر کرد و تیم فوالد مبارکه 

سپاهان به صدر جدول بازگشت.
کتور باعث شده  شکست در دربی اصفهان و تساوی خانگی در مقابل ترا
گردان محرم نویدکیا از صدر جدول فاصله بگیرند و برای بازگشت  بود تا شا

به صدر، محکوم به پیروزی مقابل تیم فجرسپاسی در شیراز بودند.

 علی رغم نارضایتی هایی که نسبت به چمن ورزشگاه حافظیه وجود 
گردان نویدکیا توانستند فوتبال برتری نسبت به حریف خود  داشت، شا
در میدان نمایش دهند و با گلزنی پورقاز و حسینی، فوالدمردان اصفهانی 

با دست پر شیراز را به مقصد اصفهان ترک کنند.
تساوی آلومینیوم و استقالل در بازی های هفته ششم، این هدیه را 
برای فوالد مبارکه سپاهان فرستاد تا آن ها با پیروزی خارج از خانه خود 

بتوانند به صدر جدول بازگردند و هفته ششم را در باالترین نقطه جدول 
به پایان برسانند.

گردان محـــرم نویدکیـــا هفتـــه آینـــده در خانـــه خـــود میزبان نســـاجی   شـــا
مازنـــدران خواهنـــد بـــود، تیمـــی کـــه در دو هفتـــه گذشـــته نمایش هـــای 
ـــاوی  ـــه تس ـــکان ب ـــتقالل و پی ـــل اس ـــته مقاب ـــته و توانس ـــانی داش درخش

دســـت پیـــدا کنـــد.

اطالعیه

داوراناصفهانیرقابتهایهندبالآسیاراقضاوتمیکنند درپلیآفلیگقهرمانانآسیارقیبآسیاییسپاهانمشخصشد

کوبل داوری استان اصفهان برای  فدراسیون هندبال آسیا از 
کرد. قضاوت در رقابت های قهرمانی آسیا دعوت 
گزارش ایراسین، فدراسیون هندبال آسیا )AHF( در نامه ای به  به 
کوبل داوری  فدراسیون هندبال ایران از امید و احمد قیصریان، 
کرد در رقابت های هندبال قهرمانی مردان  استان اصفهان دعوت 
کنند. آسیا ۲0۲۲ به میزبانی عربستان قضاوت 

به گزارش ایراسین، استقالل تهران و فوالد مبارکه سپاهان باید در پلی آف 
حاضر شوند. بر این اساس آبی های ایران با »بنی یاس امارات« دیدار 
می کنند و طالیی پوشان فوتبال فوالد مبارکه سپاهان به دیدار »شارجه 
امارات« خواهند رفت. استقالل و فوالد مبارکه سپاهان میزبان تیم های 
اماراتی خواهند بود.

تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان با برتری قاطع 8 بر صفر 
سارگل بوشهر را درهم کوبید.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در چارچوب هفته 
دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان، تیم های فوالد مبارکه سپاهان 
و سارگل بوشهر در مجموعه ورزشی صفائیه به مصاف یکدیگر رفتند. 
دختران طالیی پوش فوالد مبارکه سپاهان در نیمه نخست 6 بار ودر نیمه 

دوم 2 بار دروازه حریف بوشهری را گشودند.
در این دیدار هاجر دباغی 4 گل، سارا ظهرابی نیا، مرضیه نیکخواه، میترا 
نظری و شقایق روزبهان هرکدام یک گل وارد دروازه حریف کردند. در پایان 
هفته دوم لیگ برتر فوتبال بانوان، سپاهان اصفهان با 6 امتیاز و تفاضل 

گل 9+ در رده دوم جدول لیگ برتر بانوان قرار گرفت.

مدال نقره پزشکی فوتبال آسیا به عباس ربیعی، پزشک باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان به پاس بیش از ۲0 سال خدمت در حوزه پزشکی 

فوتبال اهدا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، کنفدراسیون 
فوتبال آسیا طی نامه ای برندگان سومین دوره جوایز پزشکی آسیا را معرفی 
کرد. این جوایز طی مراسمی حین برگزاری هفتمین کنگره پزشکی فوتبال 
آسیا که در اسفندماه سال جاری در قطر برگزار می شود، به برندگان اهدا 
خواهد شد. 11 نفر از 34 نفر نهایی انتخاب شده که موفق به کسب این 
جوایز شدند، نمایندگان معرفی شده از کشورمان هستند که نشان از 
سطح باالی توانمندی، دانش، سابقه، تجربه و قدرت پزشکی فوتبال 

ایران در آسیاست.

برتری دختران فوتبالیست فوالد مبارکه 
سپاهان در برابر حریفان در لیگ برتر

 مدال نقره پزشکی فوتبال آسیا
 به پزشک فوالد مبارکه سپاهان رسید

اطالعیه

آموزششرکتدرمسابقه:
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.

پیامرسانپوپک دسترسیبهکانالامورورزشدر
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 شست و هشتم مسابقه عکس ورزش در منزل

 خدمات عمومی و امور رفاهی. امور   ورزش     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

     خدمات عمومی و امور رفاهی. امور   ورزش

     گردآوری: خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

ورزش

ورزش در آب
در آب بودن به خودی خود موجب می شود که شما ورزش کنید، زیرا هر حرکت شما در واقع عملی برای غلبه بر مقاومت آب 
بر بدن شماست. البته منظور ما از ورزش در آب، شنا نیست. منظور انجام دادن حرکات ورزشی مانند پیاده روی، ایروبیک 

و نرمش هایی است که معموال در خشکی انجام می گیرند.
گر به طور صحیح انجام شود می تواند همان قدر که انجام این حرکات بر روی زمین مؤثرند، برای بدن مفید باشد. این ورزش ها قدرت  ورزش در آب، ا
عضالنی، استقامت، نرمش و انعطاف پذیری و همچنین تعادل بهتر را برای ورزشکاران به ارمغان می آورند. پزشکان ورزش در آب را به این دالیل 

زیر تجویز می کنند:
 نیروی رانش آب، تکیه گاه وزن بدن می شود. هنگامی که شما تا گردن در آب غوطه ور هستید، آب در حدود 90 درصد وزن شما را خنثی می کند و 
به طور قابل توجهی از فشار وزن بر روی مفاصل، استخوان ها و ماهیچه ها می کاهد. شما به جای اینکه با تمام وزن خود بر روی زمین محکمی فرود 
بیایید، تنها با ده درصد وزن خود ایستاده اید. این خاصیت، میزان جراحات و آسیب های حین ورزش را به شدت کم می کند. هنگام غوطه وری در 
آب، جریان خون سریع تر می شود و سالمت قلب و عروق شما را بهبود می بخشد. درصورتی که دچار آسیب دیدگی و تورم در بخشی از بدن باشید، 

فشار آب بر روی بدن از شدت تورم کاسته و درد را تخفیف می دهد.
کم تر     از هواست، شما با حرکت در آب مقاومتی از 4 تا 44 درصد بیشتر از مقاومت هوا را تجربه می کنید. ورزش در آب و غلبه  که آب محیطی مترا ازآنجا
بر این مقاومت، مانند آن است که وزنه هایی به دست و پای خود بسته باشید یا با دستگاه های وزنه دار به ورزش بپردازید، با این حسن که انجام این 
حرکات در آب کم خطرتر است.  ازآنجا که نیروی جاذبه در آب کم می شود، شما در آب می توانید آن دسته از حرکات کششی را که انجام آن در خشکی 
برایتان ممکن نیست انجام دهید. فشار عمق آب بر روی بدن، مفاصل، ماهیچه ها و اندام های داخلی، در حین ورزش مانند یک ماساژ خوب، به 

تمام بدن آرامش می دهد و مانع کوفتگی بدن می شود.
چگونهازمنافعورزشدرآببهرهمندشویم؟

برای اینکه از هر برنامه ورزشی بیشترین استفاده را ببرید باید برنامه خود را با سه عامل مهم زیر تنظیم کنید:
تعداد: در هفته حداقل سه تا پنج مرتبه به ورزش بپردازید. عده ای از پنج تا هفت مرتبه در هفته به ورزش می پردازند، اما توصیه ما همان یک روز 

در میان است.
شدت و تعداد حرکات: شما باید در هر جلسه، به حداقل شدت و تعداد مشخصی از حرکات دست یابید و در جلسات بعد، آن را تکرار نمایید. به تدریج 

این نقطه اوج را افزایش دهید و با افزودن به تعداد حرکات و شدت انجام آن ها، از ورزش خود سود بیشتری ببرید.
زمان: برای ورزش زمانی از 20 تا 60 دقیقه در نظر بگیرید. برای بهره مند شدن از مزایای قلبی- عروقی ورزش، در زمانی از 20 تا 45 دقیقه، به ورزشی 

با    شدت متوسط بپردازید.
حرکات خود را متنوع کنید: نوع حرکاتی که به انجام آن می پردازید تعیین کننده تأثیر ورزش بر بدن شماست. ازآنجا که در حرکات متفاوت عضالت 

مختلفی به کار گرفته می شوند، شما باید به چند نوع حرکت مختلف بپردازید تا عضالت بیشتری را تقویت نمایید.
توصیههایمفیدبرایورزشدرآب

تنفس: فراموش نکنید که یکنواخت تنفس کنید و نفس عمیق بکشید. به یاد داشته باشید که در طی ورزش باید قادر به صحبت کردن باشید، 
ورزش نباید به حدی شدید باشد که موجب نفس نفس زدن یا عدم توانایی در صحبت کردن شود.

نوشیدن آب: هرچند بدن شما در آب قرار دارد، اما بدن همچنان به تعریق ادامه می دهد و مقدار قابل توجهی از مایعات خود را از دست می دهد. به 
یاد داشته باشید که چند ساعت قبل و بعد از ورزش چند لیوان آب بنوشید.

پرهیز از کافئین: کافئین یک ماده ادرارآور است، به این دلیل بهتر است دو ساعت قبل و بعد از ورزش از مصرف مواد دارای کافئین خودداری کنید.
از مو و پوست خود محافظت کنید: برای حفظ مو و پوست خود از مواد شیمیایی موجود در آب استخر، حتما قبل و بعد از ورود به آب مو و بدن خود 

را با آب تازه خیس کنید. این کار جذب مواد شیمیایی را کمتر خواهد کرد.

در پایان هفته ششم رقابت های لیگ برتر  رقم خورد؛

بازگشت فوالد مبارکه سپاهان به صدر جدول
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اپلیکیشن

 فرهنــݡگــــی

نمایش اعتراف به کارگردانی شهاب حسینی در خردادماه 13۹۹ 
در تئاتر شهر روی صحنه رفت. نمایشنامه این تئاتر در واقع برگرفته از 
اثر The Confession نوشته »برد میرمن« است که یک مجموعه 

تلویزیونی بر اساس آن در سال ۲011 ساخته شد.
در این نمایش، یک جنایتکار نزد کشیشی می رود تا به گناهانش اعتراف 
کند. قاتل گذشته پیچیده ای دارد که با گذشت اجرا، لحظه به لحظه 
روشن تر می شود. نویسنده در واقع در این داستان سعی کرده تا سنت 
اعتراف کردن را به چالش بکشد و در طول اجرا می بینیم که چندین 
مرتبه جای کشیش و قاتل عوض می شود و به گناهان گذشته کشیش 
پرداخته می شود.این تئاتر با بازی علی نصیریان، شهاب حسینی، صالح 
ع، غزاله  میرزاآقایی، نیما رئیسی، پرویز بزرگی، مهدی بجستانی، میثاق زار
نظر، شهرام ابراهیمی، ایلیا نصراللهی، پرند عین بیگی و فاطمه عرب کرمانی 

گران را به خود جلب کند. اجرا شد و توانست نظر مثبت بسیاری از تماشا
این تئاتر در زمان طوالنی دو ساعت اجرا شده و در آن بازی قوی علی 
نصیریان در نقش کشیش یکی از نقاط قوت این نمایش است. از دیگر 
نقاط قوت این نمایش می توان به طراحی صحنه خوب آن اشاره کرد که 

در تناسب کامل با داستان نمایش است.

امروزه انسان ها عالقه کمتری به خواندن کتاب دارند و پر بیراه 
گر تکنولوژی را یکی از دالیل این امر بدانیم؛ اما امروز قرار است  نیست، ا
به نقطه تالقی تکنولوژی و کتاب خوانی اشاره کنیم؛ اپلیکیشنی که 
سعی می کند از طریق تکنولوژی انسان را با کتاب آشتی دهد. طاقچه 

اپلیکیشنی است که در این مطلب آن را بررسی می کنیم.
با استفاده از اپلیکیشن طاقچه می توانید وارد کتابخانه ای مجازی 
شوید، در میان دسته بندی های مختلف بگردید، با کتاب های جدید 
آشنا شوید و کتاب های موردعالقه تان را جست وجو کنید. در طاقچه 
به راحتی می توانید کتاب ها را خریداری و مطالعه کنید. این اپلیکیشن 
را که برای سیستم عامل اندروید و iOS موجود است می توانید به راحتی از 
گوگل پلی استور دانلود کنید. پس از نصب برنامه، طاقچه از شما می خواهد 
در صورت تمایل اجازه دهید تا پیام هایی برای اطالع رسانی به شما 
نمایش دهد. این پیام ها ممکن است درباره موضوعات مختلف ازجمله 

تازه های کتاب، تخفیفات و... باشد.
برای خرید کتاب از طاقچه باید اول ثبت نام کنید. مراحل ثبت نام بسیار 
کوتاه است و در زمانی کمتر از سه دقیقه پایان می یابد. ایمیلتان را وارد 
کنید، رمز عبوری برای خودتان انتخاب کنید؛ دوباره رمز عبور خود را 
برای تأیید وارد کنید؛ در پایان، در صورت تمایل، ایمیل شخصی را که 
این اپلیکیشن را به شما معرفی کرده وارد کنید. پس از انجام دادن این 
مراحل، لینک فعال سازی به ایمیل شما ارسال می شود. کافی است به 
ایمیل خودتان بروید و حساب کاربری طاقچه را فعال کنید.پس از آن وارد 
محیط اپلیکیشن می شوید. در صفحه اصلی، »پیشنهاد طاقچه« اولین 
گزینه ای است که با آن برخورد می کنید. در این بخش نمونه ای از کتاب ها 
با دسته بندی های مختلف نمایش داده می شود. در بخش »تازه ها« 

جدیدترین کتاب های اضافه شده به طاقچه را می توان دید. 

کارگردان:  شهابحسینی  ا

بزرگترینوپرفروشتریناپلیکیشنکتابالکترونیکی

کتاب

ــه  ــا ب ــن صفرکیلومتره ــخ کار گرفت آوازه اش در م
ــه جبهــه  ــازه ب ــود. بنــده خدایــی ت گــوش مــا رســیده ب
آمــده بــود و فکــر می کــرد هرکــدام از مــا بــرای خودمــان 
یــک پــا عــارف و زاهــد و دســت از جــان کشــیده ایم. 
راستش همه ما برای دفاع از میهنمان دل از خانواده 
کنــده بودیــم، امــا هیچ کــدام از مــا اهــل ظاهرســازی و 
جانمــاز آب کشــیدن نبودیــم. می دانســتیم کــه ایــن 
امــر بــرای او کــه خبرنــگار یکــی از روزنامه هــای کشــور 

است باورنکردنی است.
شــنیده بودیــم کــه خیلی هــا حاضــر بــه مصاحبــه 
نشــده اند و دارد بــه ســراغ مــا می آیــد. نشســتیم و 
فکرهایمان را یک کاســه کردیم و بعد مثل نوعروسان 
ــه  ــرد ک ــی ذوق ک ــم. طفلــک کل ــه« را گفتی بدقلــق »بل
البــد ماهــا مثــل بچــه آدم دوزانــو می نشــینیم و بــه 

ســؤاالت او پاســخ می دهیــم.
از سمت راست شروع کرد که از شانس بد او »یعقوب 
بحثی« بود که استاد وراجی و بحث کردن بود. پرسید: 

»برادر هدف شما از آمدن به جبهه چیست؟«
ــی  ــتید، از بی خرج ــه غریبــه نیس گفــت: »واهلل شــما ک
کار پیــدا  کــه  مونــده بودیــم. ایــن زمســتونی هــم 
کیــه، می ریــم جبهــه و  کــی بــه  گفتیــم  نمی شــه. 
می گیــم بــه خاطــر خــدا و پیغمبــر آمدیــم بجنگیــم. 
شــاید هــم شــکممان ســیر شــد هــم دو زار واســه 

خانــواده بردیــم.«
نفر دوم »احمد کاتیوشــا« بود کــه با قیافه معصومانه 
و شــرمگین گفــت: »عالــم و آدم می دونــن کــه مــرا 
بــه زور آوردن جبهــه. چــون مــن غیــر از اینکــه کــف 
پــام صافــه و کفیــل مــادر و یک مشــت بچــه یتیــم هــم 
هســتم، دریچه قلبم گشــاده، خیلی از دعــوا و مرافعه 
می ترســم! تــو محله مــان هــر وقــت بچه هــای محــل با 

هــم یکــی بــه دو می کردنــد، مــن فشــارم پاییــن می آمد 
و غــش می کــردم. حــاال از شــما عاجزانــه می خواهــم 
ــاید  ــد. ش ــاپ کنی ــان چ ــو روزنامه ت ــم را ت ــه حرف های ک
مســئولین دلشــان ســوخت و مرا به شــهرمان منتقل 

کننــد.«
خبرنــگار کــه تنــد تنــد می نوشــت متوجــه خنده های 
ســن  کــه  علــی  مــش  نشــد.  بچه هــا  بی صــدای 
و ســالی داشــت، گفــت: »روم نمی شــه بگــم، امــا 
حقیقتش آینه که مــرا زنم از خونــه بیرون کــرد. گفت: 
گــر نــری جبهــه یــا  گردن کلفــت کــه نگــه نمــی دارم. ا
زود برگــردی خــودم چــادرم را می بنــدم دور گردنــم و 
اول یــک فصــل کتکــت می زنــم و بعــد مــی رم جبهــه و 
آبــرو بــرات نمــی ذارم. منــم از تــرس جــان و آبــرو از اینجــا 

ســر درآوردم.«
خبرنــگار کم کــم داشــت بــو می بــرد. چــون مثــل اول 
دیگــر تنــد تنــد نمی نوشــت. نوبــت مــن شــد. گفتــم: 
»از شــما چــه پنهــون مــن می خواســتم زن بگیــرم، امــا 
هیچ کــس حاضــر نشــد دختــرش را بدبخــت کنــد و بــه 
مــن بدهــد. آمــدم اینجــا تــا ان شــاءاهلل، تقــی بــه توقــی 
بخــورد و مــن شــهید بشــوم و دامــاد خــدا بشــوم. خــدا 

ــم.« کام بمان ــا ــه دل و ن ــذارد مــن آرزو ب کریمــه! نمی گ
خبرنــگار دســت از نوشــتن برداشــت. بغل دســتی ام 
کمبــود شــخصیت داشــتم.  گفــت: راســتش مــن 
ــه هــم آدم  ــو خون ــد. ت هیچ کــس بــه حرفــم نمی خندی
حســابم نمی کردنــد چــه رســد بــه محلــه. آمــدم اینجــا 
شــهید بشــم؛ شــاید همــه تحویلــم بگیرنــد و بــرام 

دلتنگــی کننــد.
دیگــر کســی نتوانســت خــودش را نگــه دارد و خنــده 
مثــل نارنجــک تــو چادرمــان ترکیــد. ترکــش ایــن 

نارنجــک خبرنــگار را هــم بی نصیــب نگذاشــت.

که جا ماند« گوشه ای از رمان »پایی 

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:                                                                                                                      
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https://gap.im/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                                          :     گپ
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سایت شبکه »ایران صدا« به آدرس اینترنتی www.Iranseda.ir صداهای رسمی   
جمهوری اسالمی ایران در فضای وب را معرفی می کند.

هدف اصلی راه اندازی این رادیو رساندن پیام جمهوری اسالمی ایران به تمام مردم جهان، 
تعامل با فارسی زبان ها و عالقه مندان به ایران و اطالع رسانی در مورد موضوعات روز به دور 
از هرگونه جهت گیری است. در این رادیو 6 کانال 24 ساعته مستقل و زنده وجود دارد. این 
کانال ها به شکل تخصصی تولیدات رادیویی کشور در عرصه موسیقی، قرآن، ورزش، اجتماعی، 
کانال 24 ساعته مستقل نیز به  اندیشه، دانش و فناوری، فرهنگ و هنر را ارائه می کنند. 

برنامه های تولیدشده در همین رادیو اختصاص دارد.

به منظور شناسایی قاریان داخلی شرکت فوالد   
مبارکه، از بین کارکنان و پیمانکاران شاغل در شرکت 
به سبک  قرآن  قرائت  زمینه  که در  فوالد مبارکه 
دعوت  هستند،  مهارت  دارای  ترتیل  و  تحقیق 
می گردد تا تاریخ 1400/9/15با شماره های داخلی 
کلمه  کنند و یا  35151 یا 33683 تماس حاصل 

)قاری( را به شماره 09010042870 پیامک فرمایند.

 سایت ایران صدا؛ 
 معرفی رادیوهای 

رسمی جمهوری اسالمی

فراخوان شناسایی همکاران قاری قرآن

 ما همه امکاناتی داریم. این امکانات را، عمر، سالمتی، علم، قدرت، استعداد، آبرو، و 
کسی  چه  به  را  خودشان  می کنند؟  مصرف  کجا  مردم  می کنیم؟  مصرف  کجا  را  غیره 
می فروشند؟ با چه کسی معامله می کنند؟ به چقدر؟ در قرآن آیات زیادی داریم که می گوید: 
بد معامله می کنید. بد می فروشید. چقدر بد معامله کردی. خودت را مفت باختی. آتش به 
عمرت زدی. آتش به مالت زدی. ما در این دنیا نمی توانیم چیزهایمان را نگه داریم. یعنی 
بخواهیم یا نخواهیم باید لحظه به لحظه عمرمان برود. آدم قالی اش را می تواند نفروشد. 
خانه اش را می تواند نفروشد. ولی نمی تواند بگوید: عمرم را صرف نمی کنم. بخواهیم یا 

نخواهیم عمرمان صرف می شود. یعنی ما در این بازار مجبور به فروش هستیم.
 دنیا بازار است. مردم مجبور به فروش هستند. نمی توانیم بگوییم من عمرم را نگه می دارم. عمرم 
را به کسی نمی دهم. این عمر را به خدا بفروشیم؛ یعنی برای خدا درس بخوانیم. برای خدا حرف 

بزنیم. هرچه خدا گفته گوش بدهیم. هرجا خدا گفته پیدا بشویم.
امتیازات معامله با خدا

کبر بگویی خداوند قبول می کند، یک سبحان اهلل. کم  خداوند جنس کم را نیز می خرد. یک اهلل ا
را هم می خرد. حتی نیت را هم می خرد. شما نیتت خوب باشد، ولو موفق نشوی کاری انجام 
دهی. می روی مسجد نماز بخوانی، بعد می بینی در مسجد بسته است. همین که نیت کردی 

جماعت بخوانی ثواب نیت، ثواب جماعت به شما می دهد.
گر شما به پدرت گفتی: پول بده. مبلغ خیلی کم به شما داد، ناراحت  مردم جنس کم نمی خرند. ا
گر چای در مجلس به شما می دهند، استکان نصفه باشد شما ناراحت می شوی.  می شوی. ا
اما خدا جنس کم را می خرد. جنس معیوب را هم می خرد. مردم جنس معیوب را نمی خرند. 
گر پرتقالی، گوجه و خیاری پوسیده باشد نمی خرند. اما خدا جنس معیوب را هم می خرد.  ا
جنس کم می خرد، جنس معیوب می خرد. جنس معیوبی که می خرد به روی خود نمی آورد. 
گر با خودت معامله کنی، برای نفس خودت انجام دهی،  گران می خرد. خدا به بهشت می خرد. ا
نفس انسان لحظه ای است. در یک لحظه یک جک می گوید، می خندد. قهقهه می زنند، بعد 

از پنج دقیقه هم هیچی!

معامله با خدا

یا یک قطره از در

محصوالت فرهنگی

اطالعیه

بر اساس سخنرانی حجت اهلل و المسلمین قرائتی
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،  هم زمان با سالگرد شهادت ایشان وصیت نامه شهید واالمقام مصطفی ردانی پور
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم  

با صبر و استقامت راه انبیا را ادامه دهید که امروز جوانان ما 
با ریختن خونشان موانع راه را برداشتند. ما در قیامت در 
پیشگاه خداوند تبارک و تعالی عذری نداریم و البته این حرِف 
من با هم درس ها و هم سنگران خودم است. نه به بزرگان 
که سخن گفتن در مقابلشان بی ادبی است. آنان مربی ما 

گرد آنان. هستند و ما شا
و شما ای برادر عزیز و جوان برومند که هدفتان مقدس است 
و راهتان روشن و حرکتتان حماسه آفرین است. هجرتتان 
آغاز بر هجرت ها بود و خون سرختان پیام آور هدفتان و 
سرهای بریده و بدن های قطعه قطعه شده شما نشانگر 
مظلومیتتان است. دست از دامان امام زمان و نوکرانش 
نکشید که اینان عّمال اسالم اند و اسالم اصیل را باید از امثال 
غفاری ها، سعیدی ها، مطهری ها، بهشتی ها، صدوقی ها، 
گرفت. بدانید اسالم  مدنی ها، دستغیب ها و امثالهم فرا
منهای روحانیت اسالم نیست و این سد دشمن شکن را 

نگذارید بشکند.
مادرم ... آن زمان که اسالم و انقالب به خون احتیاج داشت 
تو ثمرهٔ سال ها عمرت را که فرزندی مسلمان بود هدیه کردی. 

چه خوب امانت داری کردی و چه به موقع امانت را دادی. 
پس شادباش و فرزندان دیگرت را هم بده و خود مانند زینب 
گر شهید باشم  معلم دیگران باش. مبادا بر من گریه کنی که ا
زنده ام، زنده تر از زنده ها. حاللم کن و به برادرانم بگو که آنان 
باید خود را برای قربانی شدن آماده کنند و سربازی اسالم را 

بر عهده بگیرند.
خواهرانم،...در تربیت فرزندانتان بکوشید و حجاب را رعایت 

گونه زندگی نمایید. کنید. زهرا
کند.  مادر، خدا پدرم را رحمت و شما را عاقبت به خیر 
گر کربال مشرف شدی، مرا فراموش نکن. و از  ان شاءاهلل ا
حضرت امام حسین )علیه السالم( تقاضا کن که قربانی ات را 
بپذیرد. هر وقت خبر کشته شدن من به شما رسید بگو »انا هلل 

و انا الیه راجعون« و این را یک امتحان قلمداد کن.
کبر  پروردگارا هرچند به نفس مطمئنه نرسیدیم و در جهاد ا
پیروز نگشتیم، اما به جهاد اصغر پرداختیم، پس برایم تفت 
نگیرید، خرج نکنید، فاتحه ای ساده، و پول آن را به انجمن 
ایتام اهدا نمایید. در صورت امکان در گلستان شهدا دفنم 
کنید، کنار هم سنگرانم. در هنگام دفنم زیارت عاشورا و روضه 

حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( بخوانید.

پیام شهید


