
نقش کلیدی فوالد مبارکه در 
پروژه استراتژیک انتقال آب به 

فالت مرکزی ایران

ح کرد: معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطر
 قهرمانی تیم شنا و نائب قهرمانی 

تیم دوومیدانی کارکنان فوالد 
مبارکه در مسابقات ایمیدرو

 کمک فوالد مبارکه برای 
 تأمین تجهیزات بیش از 40 

مرکز درمانی شهرستان مبارکه

MOBARAKEH STEEL GROUP 4 دسامبر  2021                      28 ربیع الثانی  1443           شنبه 13 آذر ماه   1400             شماره  1253             

کمیته مدیریت: مدیر عامل فوالد مبارکه در جلسه 

از تهدیدها و محدودیت های 
موجود در حوزه صنعت، 

فرصت های طالیی بسازیم

یادداشت مدیر مسئول

شرکت فوالد مبارکه قصد دارد در یک اقدام چندمرحله ای تأمین کنندگان و   
پیمانکاران سراسر کشور که امکان همکاری با این شرکت را دارند از طریق 
خوداظهاری شناسایی و از توانمندی های آنان در مسیر توسعه خود استفاده کند. 
راهبردی که هم به تقویت شرکت فوالد مبارکه و هم شرکت های همکار منجر خواهد 

شد.
مزیت های فراوانی را می توان برای این راهبرد جدید شرکت در نظر گرفت، که به برخی 
از آن ها به صورت کوتاه اشاره می شود. مهم ترین حسن این اتفاق ایجاد فرصت برابر 
و عادالنه در سرتاسر کشور، برای تمامی پیمانکارانی است که قصد همکاری با فوالد 
مبارکه را دارند. همکاری با فوالد مبارکه یک اتفاق دست نیافتنی که صرفا محدود 
به برخی شرکت ها باشد نخواهد بود و همه فرصت عرضه توانمندی های خود را 

خواهند داشت.
مزیت بعدی که می توان به آن اشاره کرد، افزایش کمی شرکت ها در مناقصه است که 
چند پیامد مثبت دارد: ایجاد رقابت، واقعی تر شدن قیمت ها، افزایش سالمت مناقصه 

و شفاف بودن مسیر ازجمله این پیامدهای مثبت است.
نکته بعدی شناسایی پیمانکارانی که توانایی انجام کار دارند در سراسر کشور است که 

می توان در پروژه های مختلف از آن ها استفاده کرد.
بنگاه های کوچک و بزرگ توانمند در این فرایند فرصت پیدا می کنند تا با کسب 

حمایت فوالد خون تازه ای در شریان های اقتصادی خود تزریق و به فعالیت خود 
ادامه دهند. این مسئله اشتغال زایی را نیز در پی خواهد داشت که یکی دیگر از اهداف 

این طرح است.
باال رفتن سطح کیفی کار شرکت ها و پیمانکاران، دیگر مزیتی است که می توان به آن 
گزیر به باال بردن  اشاره کرد. با باال رفتن رقابت، شرکت ها برای به دست آوردن پروژه ها نا
سطح خدمات و توانمندی های خود می شوند و این مسئله به افزایش بیشتر کیفیت 

خدمات در سراسر کشور کمک می کند.
شرکت های دانش بنیان نیز با ورود به این مسیر و با حمایت فوالد مبارکه می توانند 
ضمن توانمند کردن خود، با تأمین نیازهای استراتژیک فوالد، گامی در راستای  

خودکفایی صنعت فوالد و ایران بردارند.
در انتها،  مسئله آخری که می توان به آن اشاره کرد این است که این اتفاق ظرفیت آن 
را دارد تا  به عنوان یک نمونه موفق که شرکت های بزرگ نفتی، معدنی و فوالدی از آن 

الگوبرداری کنند تبدیل  گردد و آینده روشنی پیش روی صنعت ایران قرار می دهد.
گفتنی است مرحله اول این شناسایی درخصوص پیمانکاران و شرکت های ارائه دهندۀ  
فعالیت های خدماتی انجام خواهد شد و این شرکت ها باید معیارهایی نظیر نیروهای 
انسانی، ظرفیت های بازرگانی و مالی و فنی متناسب با موضوع قرارداد را در سامانه 

SRM فوالد مبارکه در قالب خوداظهاری ثبت و تکمیل کنند.

گام بلند فوالد مبارکه در راستای شفافیت، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های داخلی

4211

کسین خوزستان صورت گرفت؛ با تکیه بر توانمندی های داخلی در فوالد ُا

نورد موفقیت آمیز تختال گرید X80 تولیدشده توسط فوالد مبارکه 
2

نشریه داخلی  شرکت فوالد مبـارکه               3

انتصاب

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، سید سعید رفیعی پورعلوی به سمت سرپرست 
خدمات حقوقی منصوب شد.

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

مدیریت در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است آقای سید سعید رفیعی پورعلوی دارای مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق و دانش پژوه دکترای 
ک مشغول به فعالیت بوده  حقوق خصوصی است که پیش از این در سمت رئیس امور حقوقی قراردادها و امال

است.

38B 14 تا 17 آذرماه 1400، محل دائمی  نمایشگاه های تهران ،سالن
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دومیننمایشگاهمدیریتکسبوکاراصفهانبرگزارمیشود
اصفهان در نخستین روزهای دی ماه امسال میزبان متفاوت ترین نمایشگاه مدیریت کسب وکار کشور خواهد بود.

تولیدموفقیتآمیزاستیل4404Aدرکارخانهنوردسنگینشرکتفوالدآلیاژیایران
اینگات دوتنی استیل، گرید فوالدی 4404A در کارخانه نورد سنگین نورد شد.

اقتصاد مقاومتی برای کشـــور ضروری اســـت؛ تحریم 
باشـــد هـــم الزم اســـت؛ تحریم نباشـــد هـــم الزم اســـت. آن 
روزی که تحریمی هم در این کشـــور وجود نداشـــته باشد، 
اقتصـــاد مقاومتـــی بـــرای این کشـــور ضـــروری اســـت، الزم 
اســـت. اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشـــور را 
کـــه تکانه هـــای  جـــوری تنظیـــم کنیـــم و ترتیـــب بدهیـــم 
جهانی در آن اثر نگـــذارد. یک روز عزا نگیریـــم که نفت از ۱۰۰ 
دالر رســـید به ۴۵ دالر؛ یـــک روز عزا نگیریم کـــه آمریکایی ها 
ما را تهدید می کنند کـــه فالن چیز و فالن چیـــز و فالن چیز را 
تحریـــم می کنیـــم یا عمـــال تحریـــم بکننـــد؛ عـــزا نگیریـــم که 
گر در کشـــور  اروپایی هـــا کشـــتی رانی  مـــا را تحریـــم کردند. ا
اقتصـــاد مقاومتـــی باشـــد، هیچ کـــدام از ایـــن تکانه هـــای 
بین المللـــی نمی توانـــد بـــه زندگی مـــردم آســـیب وارد کند. 
اقتصـــاد مقاومتـــی یعنـــی ایـــن؛ یعنـــی در داخـــل کشـــور، 
ســـاخِت اقتصـــادی و بنـــای اقتصادی جـــوری باشـــد که از 
نیروهای مردم استفاده بشـــود، کمک واقعی گرفته بشود، 
برنامه ریـــزی بشـــود، بنای اقتصـــادی اســـتحکام پیدا کند 
- که من حـــاال مـــواردی را ذکـــر خواهم کـــرد که ایـــن کارها 
باید انجام بگیرد - تکیه مســـئوالن کشـــور بر این باشـــد که 
گر این  حرکت اقتصادی کشـــور را این جوری قرار بدهنـــد. ا
گر این شـــد، از تهدید دشمن  شد، شکوفایی خواهد شد؛ ا
دیگر نمی ترســـیم، از تحریم دیگر تنمان نمی لرزد، از پایین 
افتادن قیمت نفت عـــزا نمی گیریم؛ این اقتصـــاد مقاومتی 
اســـت. تکیه عمـــده اقتصـــاد مقاومتی هـــم بـــاز روی مردم 

است؛ روی تولید داخلی است.
۱۳۹۳/۱۱/۲۹
بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی

نکته دوم در مـــورد اقتصـــاد مقاومتـــی این اســـت که همه 
برنامه هـــای اقتصـــادی دولـــت بایســـتی در ایـــن مجموعه 
اقتصـــاد مقاومتـــی و در ایـــن سیاســـت ها بگنجـــد؛ حتـــی 
برنامـــه ششـــم و برنامـــه و بودجه هـــای ســـالیانه، همـــه 
باید براســـاس این اقتصـــاد مقاومتی شـــکل بگیـــرد؛ یعنی 
هیچ کـــدام از این هـــا در هیـــچ بخشـــی، غیرمنطبق بـــا این 
سیاســـت ها نباشـــد؛ نـــه اینکـــه فقـــط مخالفـــت نداشـــته 

باشـــد، بلکـــه کامـــال منطبـــق بـــا این سیاســـت ها باشـــد.

۱۳۹۴/۰۶/۰۴
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت

هیچ مســـئولی معلـــوم اســـت کـــه راضـــی نیســـت و موافق 
نیســـت که در مقابِل دشـــمنان کوتـــاه بیاید و بـــرای اینکه 
مثـــال تحریم ها برداشـــته بشـــود یـــا کـــم بشـــود، از آرمان ها 
دســـت بردارنـــد؛ خیلـــی خـــب، حـــاال کـــه این جور اســـت، 
پس شـــما بیایید کاری کنید که کشـــور در مقابل تحریم ها 
مصونیت پیدا کند؛ اقتصـــاد مقاومتی یعنـــی این. فرض را 
بر این بگذارید که دشـــمن، برداشـــتن تحریـــم را متوقف به 
چیزی می کند که شـــما حاضر نیســـتید آن را قبـــول کنید - 
این جور فرض کنید قضیه را - کاری کنیـــد که تحریم بی اثر 
بشـــود. بارها مـــا گفته ایـــم کاری کنیـــد که وابســـتگی مالی 
کشـــور به نفت کم و کم و کمتر بشـــود؛ خب، شـــما مالحظه 
می کنیـــد در ظرف مـــدت کوتاهـــی قیمت نفـــت را به نصف 
می رســـانند. وقتـــی ما وابســـته بـــه نفت باشـــیم، مشـــکل 
برای مـــا درســـت می شـــود؛ این فکـــر را بایـــد کـــرد. ازجمله 
بزرگ ترین مســـئولیت های مســـئولین کشـــور همین است 
گر دشمن دلش نخواســـت تحریم را بردارد،  که کاری کنند ا
به رونـــق کشـــور و پیشـــرفت کشـــور و رفـــاه مـــردم ضربه ای 
وارد نشـــود؛ راه آن چیســـت. راه آن این اســـت کـــه مراجعه 
کنیم بـــه درون کشـــور، به درون ملـــت، از نیروهـــای درونی 
کشـــور اســـتفاده کنیـــم و راه هایـــی وجـــود دارد؛ آدم هـــای 
صاحب نظـــر، آدم هـــای کارشـــناس و بااخـــالص، گواهـــی 
می دهنـــد کـــه راه هایـــی وجـــود دارد کـــه انســـان بتواند به 
خـــودش متکـــی باشـــد. ایـــن وظیفـــه مســـئولین کشـــور و 
مســـئولین دولتی است، چشـــم ندوزند به دســـت بیگانه.

۱۳۹۳/۱۰/۱۷
بیانات در دیدار مردم قم

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

متخصصان شرکت فوالد مبارکه با تکیه بر توانمندی های خود توانستند گرید X80 را 
تولید کنند تا برای ساخت لوله های خطوط انتقال نفت و گاز، در شرکت فوالد اُکسین 

خوزستان نورد گردد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، تختــال گریــد X80 به عنــوان جدیدتریــن گریــد فــوالدی، بــه دســت متخصصــان 
ــرد ورق نوردشــده آن در ســاخت  ــه تولیــد شــده و کارب ــار در خاورمیان ــرای نخســتین ب ــه ب داخلــی فــوالد مبارک

ــت. ــت و گاز اس ــال نف ــوط انتق ــای خط لوله ه
تولید تختــال گریــد API 5L X80 در شــرکت فــوالد مبارکــه با توجــه بــه دارا بودن کربــن زیــر ۰.۰8 درصــد و منگنز 
بــاالی ۱.8 درصد، شــرایط تولیــد ورق فــوالدی با اســتحکام باالتر نســبت بــه گریــد API 5L X70 را فراهــم کرده 
که در ســاخت لوله های انتقال ســیاالت توســط شــرکت های لوله ســازی کشــور و با تأییدیه شــرکت مهندسی 

و توســعه گاز ایران کاربــرد دارد.
تولیــد ایــن گریــد توســط فــوالد مبارکــه عــالوه بــر بی نیــازی کشــور از واردات آن، گام مهمــی در ارتقــای کیفیــت 

محصــوالت ایــن شــرکت در تــراز اســتانداردهای جهانــی محســوب می گــردد.
گرید API5LX80 محصولی با وزن کمتر و ماندگاری باالتر

محمد تاجمیــر ریاحی مدیــر فروش داخلی شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز در این خصــوص در گفت وگو بــا خبرنگار 
فــوالد اظهــار کــرد: بــرای تولیــد لوله هــای انتقــال نفــت و گاز از فوالدهایــی بــا کیفیت هــای خــاص و اســتاندارد 
API اســتفاده می شــود کــه در شــرکت فــوالد مبارکــه طراحــی و تولیــد شــده اســت. جدیدتریــن گریــد فــوالدی 
کســین خوزســتان نــورد شــده و نتایــج  تولیدشــده در فــوالد مبارکــه API 5L X80 اســت کــه در شــرکت فــوالد ا

آزمایش هــای آن مثبــت بــوده اســت.
وی افزود: انــدازه لوله هــای مخصوص خطوط انتقــال نفــت و گاز در کشــور عمدتا به میــزان ۵۶ اینــچ و با گرید 
API 5L X70 بــوده کــه بــا جایگزیــن کــردن محصــول جدیــد بــا گریــد API 5L X80 می تــوان تمامــی خطــوط 

لوله هــای انتقــال نفــت و گاز را بــا ضخامــت و مقــدار تنــاژ کمتــر تولیــد و بهره بــرداری کــرد.
مدیــر فــروش داخلــی شــرکت فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه ســبک تر شــدن محصــول نهایــی، 
ــر انجــام  ــرداری بهتــر و همچنیــن حمل ونقــل راحت ت ازلحــاظ تمامــی شــرایط متالوگرافــی محصــول،  بهره ب
می شــود. ازنظر فنی نیز این گرید نســبت به گرید قبلی حدود ۷۰ مگاپاسکال استحکام تســلیم باالتری دارد 
کــه ازلحــاظ تولیــد تختــال و نــورد آن بــه تکنولــوژی خاصــی نیــاز اســت کــه ایــن امــر توســط متخصصــان داخلی 
شــرکت فــوالد مبارکــه بومی ســازی و اجــرا شــده اســت. بــا ایــن اقــدام فــوالد مبارکــه، ایــران جــزو ۱۰ کشــور جهان 

محســوب می شــود کــه توانســته ایــن گریــد را طراحــی و تولیــد کنــد.
گی های کیفی این گرید است  میزان جدایش انجمادی یکی از مهم ترین ویژ

علیرضا مولــوی زاده مدیر متالــورژی و روش های تولید شــرکت فــوالد مبارکه نیــز در این خصــوص در گفت وگو 
با خبرنــگار فــوالد اظهار کــرد: طراحــی آنالیز تختال هــای فــوالدی بــا گریــد API X80 بــا هماهنگــی و تبادل نظر 

کســین خوزســتان انجام شــد. میان دو شــرکت فــوالد مبارکه و فوالد ا
وی با بیــان اینکه یکــی از مهم تریــن ویژگی های کیفــی این گرید میــزان جدایــش انجمــادی آن اســت، افزود: 
ــد در برخــی  ــرواچ بررســی می شــود و افزایــش آن می توان ک ــا درجه بنــدی مانســمان در تســت ما ایــن پارامتــر ب
خــواص ورق نهایی اشــکال ایجاد کنــد که خوشــبختانه با انجام تنظیمــات تخصصــی در ریخته گــری، درجه 

مطلوبــی از آن حاصــل شــد.
فوالد مبارکه عزم خود را برای پشتیبانی از تولید کشور نشان داد

قاســم خوشــدل پور مدیــر ریخته گــری مــداوم شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز در ایــن خصــوص تصریــح کــرد: پــس از 
تولید انبوه و موفق فوالدهای مخصوص انتقال گاز شــیرین و ترش در ســال گذشــته و درخواســت مشــتریان 
در افزایش تنــوع این نوع محصــوالت و افزایش ویژگی های این محصوالت، شــرکت فوالد مبارکــه عزم جدی 
 API-X80 خــود را برای پشــتیبانی از تولید کشــور نشــان داد و بــار دیگر توانســت تولید آزمایشــی فوالد بــا گریــد

را با موفقیت پشــت ســر بگــذارد.
کســین خوزســتان نــورد شــدند و در  وی ادامــه داد: در روزهــای اخیــر ایــن تختال هــا در شــرکت فــوالد ا
آزمایش هــای مربوط بــه ورق نیــز به صــورت کامل مــورد تأییــد قــرار گرفتنــد؛ ورق هــای X80 برای شــرکت های 

لوله ســازی ارســال شــدند تــا محصــول نهایــی و آزمایش هــای مربوطــه تکمیــل شــوند.
مدیــر ریخته گــری مــداوم شــرکت فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: ایــن توفیــق ارزشــمند، گام مؤثــری در 
خودکفایــی کشــور در طراحــی و تولیــد ایــن نــوع محصــوالت محســوب می شــود و مرهــون دانــش فنــی 
متخصصــان فــوالد مبارکــه اســت کــه عــزم راســخ خــود را در اعتــالی هرچــه بیشــتر جایــگاه ایــن شــرکت بــه کار 

گرفته انــد.
آزمایش تختال گرید API 5L X80 فوالد مبارکه بیانگر کیفیت باالی این محصول است

کســین خوزســتان در  کســین خوزســتان اظهــار کرد: شــرکت فــوالد ا امیــن آســیابان مدیرعامل شــرکت فــوالد ا
ســال ۱388 راه انــدازی شــد کــه رســالت اصلــی آن، رفــع نیــاز صنایــع نفــت و گاز کشــور بــرای تولیــد لوله هــای 
ــل از  ــات حاص ــت و گاز و میعان ــار نف ــت فش ــیاالت و تح ــره س ــازن ذخی ــاد مخ ــت و گاز، ایج ــال نف ــوط انتق خط

فراورده هــای نفتــی اســت.
کســین خوزســتان گذشــته اســت، افــزود: طــی 2 ســال اخیر با  وی بــا بیــان اینکــه ۱2 ســال از عمر شــرکت فوالد ا

کســین  همــکاری شــرکت فــوالد مبارکــه توانســته ایم ورق هــای API 5L از گریــد X42 تــا گریــد X70 را در فــوالد ا
نــورد و جهــت تولیــد لوله هــای خطــوط انتقــال نفــت و گاز آمــاده کنیــم و بــرای نخســتین بــار در کشــور، گریــد 
کســین بــا  جدیــد API 5L X80 تولیدشــده در شــرکت فــوالد مبارکــه به صــورت آزمایشــی در شــرکت فــوالد ا

موفقیــت نــورد گردیــد.
کسین  کسین خوزستان خاطرنشان کرد: ازجمله مهم ترین همکاری های فوالد ا مدیرعامل شرکت فوالد ا
و فــوالد مبارکه می تــوان به همکاری بــرای تحقق اســتراتژیک ترین پروژه کشــور یعنی پــروژه انتقال نفــت گوره 

به جاســک اشــاره کرد که خودکفایی و جلوگیری از خروج ارز از کشــور را به دنبال داشت.
وی ادامــه داد: احــداث خــط لولــه انتقــال نفــت از گوره بــه جاســک، ثابت کــرد که با تکیــه بر تــوان متخصصان 
داخلی می توانیم به دســتاوردهای بزرگی در کشور دست یابیم که در گذشــته در انحصار تنها ۱۰ فوالدساز در 
جهان بوده است؛ تختال گرید API 5L X80 در کشورهای محدودی تولید می شوند و برای تولید لوله های 
خطوط نفت و گاز کاربرد دارند. این گرید در ایران برای نخســتین بار توسط فوالد مبارکه تولید شده و نشان 

از برخورداری کیفی محصوالت این شــرکت از آخرین تکنولوژی های روز دنیا دارد.
کسین  آســیابان اذعان داشــت: این تختال با 2 ذوب آزمایشــی از سوی شــرکت فوالد مبارکه به شــرکت فوالد ا
خوزســتان تحویــل داده شــده و در حــال تبدیل بــه ورق هــای ویــژه تولید لوله هــای انتقال ســیاالت اســت که 
بــا کســب نتایــج مثبــت آزمایشــی، ایــن ورق هــا بــه صنایــع نفــت و گاز تحویــل داده خواهــد شــد تــا به صــورت 
پایلــوت در خــط انتقــال گاز مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد و ازنظــر کیفیــت مــورد تأییــد شــرکت ملــی گاز و وزارت 

نفــت واقــع شــود.
وی بــا اشــاره بــه مزایــای گریــد API 5L X80 نســبت بــه API 5L X70 تصریــح کــرد: کاهــش وزن خطــوط لولــه 
انتقال نفت و گاز، کاهش هزینه های ســرمایه گذاری برای احــداث این خطوط، کاهش میزان فعالیت های 
جانبی، امــکان نصــب شــیرآالت روی خطــوط لولــه و امکان جوشــکاری خطــوط لوله های تولیدشــده بــا این 

گریــد، از مهم تریــن مزایــای گریــد API 5L X80 بــه حســاب می آیــد کــه دســتاورد مهمی برای کشــور اســت.
کســین خوزســتان عنــوان داشــت: همچنیــن گریــد API 5L X80 نســبت بــه  مدیرعامــل شــرکت فــوالد ا

 API 5L X70 خــواص مکانیکــی بیشــتری دارد به طوری کــه منجــر بــه اســتحکام و مقاومــت باالتــری در برابــر 
تنش های فشاری خطوط لوله نفت و گاز در مسیرهای مختلف خواهد شد و مقاومت در برابر ضربه و پارگی 
خطوط لوله را کاهــش می دهد؛ با تولید تختال گریــد API 5L X80 توســط فوالد مبارکه، این برای نخســتین 

بار در خاورمیانه اســت کــه از چنین فــوالدی بــرای ســاخت لوله های خطــوط نفت و گاز اســتفاده می شــود .
کیــد کــرد: آزمایش هــای انجام شــده روی تختــال گریــد API 5L X80 فــوالد مبارکــه نشــان  وی در پایــان تأ
می دهــد کــه ایــن محصــول از کیفیــت باالیــی برخــوردار بــوده و ازنظــر خــواص متالــورژی و مکانیکــی نیــز بــرای 

ــت. ــتاندارد اس ــول و اس ــت و گاز قابل قب ــع نف ــژه صنای ــای وی کاربرده
کیفیت محصوالت فوالد مبارکه رو به افزایش است

کسـین خوزسـتان اظهـار کـرد: شـرکت فوالد  ابوالفضـل حیدریـان، مدیـر کنتـرل کیفیـت و آزمایشـگاه فـوالد ا
کسـین با همکاری شـرکت فوالد مبارکه توانسـت ورق موردنیاز سـاخت لوله های خطوط انتقـال نفت گوره  ا
به جاسـک را فراهم کند و در نهایت محصوالتـی که از تختال هـای فوالد مبارکه در این شـرکت نورد می شـود 

مطابق بـا اسـتانداردهای جهانی اسـت.
کســین  ــد API 5L X80 شــرکت فــوالد مبارکــه افــزود: شــرکت فــوالد ا ــه ویژگی هــای تختــال گری ــا اشــاره ب وی ب
تختال های فــوالدی گریدهــای X40 تا X70 تولیدشــده در فــوالد مبارکــه را در دوره هــای زمانی مختلفی نورد 

و بــه محصــول موردنیــاز صنایــع لوله ســازی تبدیــل کــرده اســت.
کســین خوزســتان خاطرنشــان کــرد: شــرکت های فوالدســازی  مدیــر کنتــرل کیفیــت و آزمایشــگاه فــوالد ا
معدودی در دنیا ازجمله پوســکو کره جنوبی توان تولید تختــال گریــد API 5L X80 را دارنــد و تولید این گرید 

با چنیــن کیفیتــی توســط شــرکت فــوالد مبارکــه بســیار ارزشــمند اســت.
وی با اشــاره به مزیت کیفی تختــال گریــد API 5L X80 اذعان داشــت: اســتحکام و جوش پذیری باال نســبت 
بــه گریدهــای قبلــی ازجملــه مهم تریــن مزیت هــای ایــن گریــد بــه حســاب می آیــد و تولیــد لوله هــای انتقــال 
سیاالت بسیار کاربردی اســت. امیدواریم با افزایش تعامل و همکاری با شــرکت فوالد مبارکه شاهد رسیدن 

بــه دســتاوردهای بزرگ تــری بــرای کشــور عزیزمان باشــیم.
جرقه احداث خطوط لوله های نفت و گاز توسط شرکت فوالد مبارکه 

ارژنــگ حمدالــه زاده سرپرســت بازرســی فنــی شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران اظهــار کــرد: تولیــد 
تختال هــای گریــد API5LX80 اتفــاق خوبــی در صنعــت فــوالد کشــور محســوب می شــود و در حــوزه 
صنعــت نفــت و گاز نیــز تولیــد ایــن گریــد بــه لحــاظ کاهــش ضخامــت در خطــوط لوله هــای سراســری کــه جــزو 

مأموریت هــای شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران اســت، گام ارزشــمندی بــه حســاب می آیــد. 
گر خطوط انتقال سراســری نفــت و گاز از ورق هــای X70 بــه X80 تغییر پیدا کند، ســرعت پروژه ها  وی افــزود: ا

باالتر رفتــه و زمــان تحویــل پروژه هــای خطــوط لوله های ســیاالت کاهــش می یابد. 
 APIX80 سرپرســت بازرســی فنی شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایران خاطرنشــان کــرد: تولید تختــال گریــد
کیفیــت تولیــدی در این شــرکت، زمینه را  که تختال با در فــوالد مبارکــه از اهمیــت باالیی برخــوردار اســت، چرا

بــرای تولیــد ورق هــای X8 فراهــم می کنــد.

معلاون بهره برداری شلرکت فلوالد مبارکله از نقلش کلیدی فلوالد مبارکله در پلروژه اسلتراتژیک انتقلال آب به فلات مرکزی 
ایلران خبلر داد.

کبری محمـدی معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد مبارکـه در گفت وگو بـا خبرنگار فـوالد اظهـار کـرد: از سـال های 9۶ و  عبـاس ا
9۷ بحث شیرین سـازی و انتقال آب از خلیج فارس یـا دریای عمان به فـالت مرکزی ایران ازجملـه اصفهان برای مصـارف صنعتی مطرح بود 
که خوشـبختانه با مشـارکت فعال فوالد مبارکه شـرکتی تحت عنوان »تأمین آب صفه« تأسیس شـد و مسـئولیت این پروژه را بر عهده گرفت.
کنون مطالعات مسـیر خـط لوله این  وی با بیان اینکه سـهام عمده شـرکت »تأمین آب صفه« متعلق به شـرکت فـوالد مبارکه اسـت، افزود: تا
پـروژه تحـت مدیریـت ایـن شـرکت انجـام شـده و امیدواریـم بـه زودی بـا مجوزهایـی کـه اخـذ می شـود، عملیـات اجرایـی خـط انتقـال آب هم 
شـروع شـود. پس از آغاز عملیات اجرایـی پروژه و تکمیـل آن طـی 3 تا ۵ سـال آینده، کل نیـاز صنایع فـالت مرکزی به ویـژه اصفهان بـه آب تازه 

از محـل ایـن پـروژه تأمین خواهد شـد.
معاون بهره برداری شـرکت فـوالد مبارکه با اشـاره به دسـته بندی پروژه هـای آبی این شـرکت گفت: به طورکلـی پروژه های کاهـش مصرف آب 
فوالد مبارکه به سـه دسـته تقسـیم می شـود: دسـته اول پروژه های مرتبط با تأمین نیاز آبی شـرکت فوالد مبارکه است که بیشـتر بر تأمین آب 
کنون شـبکه جمـع آوری، تصفیه و انتقال پسـاب 9 شـهر اطراف بـه فوالد  تازه از طریق پسـاب شـهرهای اطراف اسـتوار اسـت. بر این اسـاس تا
مبارکـه ایجاد شـده اسـت. این پسـاب پـس از انتقال به شـرکت تحـت عملیـات تصفیه پیشـرفته قـرار گرفتـه و سـپس به عنـوان آب صنعتی در 

خطوط تولید اسـتفاده می شـود.

کبری محمدی تصریح کرد: دسـته دوم، پروژه های مرتبط با کاهش میزان مصرف آب در خطوط تولیدی است. بر این اساس فرایندهای  ا
تولیدی به گونـه ای اصالح می شـود کـه آب مصرفی کاهش یابـد. در ایـن خصوص پروژه های بسـیاری تعریف شـده کـه برخـی از آن ها تکمیل 

شـده، برخی در حل تکمیل و برخی نیز بـه دلیل جدید بودن در دسـت اقدام اسـت.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم در این خصوص، پروژه »اصالح و جایگزینی سیستم های کولینگ تر واحدهای تولیدی با کولینگ های 
هیبریدی« اسـت کـه کاهـش مصـرف آب قابل توجهـی را در فرایندهـای تولیدی بـه دنبال خواهد داشـت. نخسـتین قـرارداد مرتبط بـا واحد 
احیای مستقیم منعقد شده و پروژه های مرتبط با سایر بخش های خطوط تولید نیز در مرحله تهیه اسناد مناقصه است که به زودی انجام 
خواهد شـد. با اجـرا و تکمیـل ایـن پروژه هـا حجـم آب مطلـق اسـتفاده شـده به شـدت کاهـش خواهـد یافـت. امیدواریـم بـا برنامه ریزی های 
انجام شـده، آب موردنیـاز شـرکت فـوالد مبارکـه به جـز آب شـرب و آب بهداشـتی موردنیـاز پرسـنل طـی ۴ تـا ۵ سـال آینـده از طریـق پسـاب 

تصفیه شـده تأمین شـود.
معـاون بهره برداری شـرکت فوالد مبارکه خاطرنشـان کرد: دسـته سـوم هـم پروژه های مرتبـط با بازچرخانـی و کاهـش هدررفت آب اسـت. در 
ایـن خصـوص پـروژه تعویـض لوله های شـبکه های سـیار طـی چنـد سـال گذشـته تقریبـا به صـورت ۱۰۰ درصـدی اجـرا شـده و کل شـبکه های 
مرتبط با انتقال سیاالت و آب نوسازی شده اسـت. با اجرای این پروژه در حال حاضر هیچ هدررفتی در این زمینه نداریم؛ پروژه های مرتبط 
با بازچرخانی آب نیز در مراحل پایانی خود اسـت که با راه اندازی کامل آن ها، کیفیت آب صنعتی تولیدشـده از پساب صنعتی خطوط تولید 

بهبـود می یابد.

از  گاز  انتقال نفت و  لوله های  تولید  برای   
فوالدهایی با کیفیت های خاص و استاندارد 
API استفاده می شود که در شرکت فوالد مبارکه 
طراحی و تولید شده است. جدیدترین گرید 
 API 5L X80 فوالدی تولیدشده در فوالد مبارکه
است که در شرکت فوالد اکسین خوزستان نورد 
شده و نتایج آزمایش های آن مثبت بوده است

به  نسبت  باال  جوش پذیری  و  استحکام   
گریدهای قبلی ازجمله مهم ترین مزیت های این 
گرید به حساب می آید و تولید لوله های انتقال 
سیاالت بسیار کاربردی است. امیدواریم با 
افزایش تعامل و همکاری با شرکت فوالد مبارکه 
شاهد رسیدن به دستاوردهای بزرگ تری برای 

کشور عزیزمان باشیم

یک انتقال آب به فالت مرکزی ایران نقش کلیدی فوالد مبارکه در پروژه استراتژ

 دراقتصاد مقاومتی،

  بنای اقتصادی باید با تکیه

 بر نیروهای مردم برنامه ریزی شود

گرید X80 تولیدشده توسط فوالد مبارکه  نورد موفقیت آمیز تختال 
کسین خوزستان صورت گرفت؛ با تکیه بر توانمندی های داخلی در فوالد ُا

معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد:
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پذیرشاولینشرکتاستارتاپیدرفرابورس
مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه پذیرش یک شرکت استارتاپی به نام تپسی در فرابورس انجام شده است.

دستورالعملاجراییکاالبرایاقالمالکتریکیوالکترونیکی
از سوی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی دستورالعمل اجرایی، برای اقالم الکتریکی و الکترونیکی ابالغ شد.

 خـبــــــــــــــــــر    
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پیشرفت ۸۰ درصدی سامانه جامع تجارت

وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با بخش خبر شبکه یک 
سیما از پیشرفت 8۰ درصدی سامانه جامع تجارت خبر داد.

به گزارش شاتا، سید رضا فاطمی امین در این گفت وگو با بیان این 
مطلب، افزود: سامانه جامع تجارت یکی از بزرگ ترین و مهم ترین 
کید رئیس جمهوری از  پروژه های دولت الکترونیک است و تأ
ابتدای دولت سیزدهم بر نهایی سازی و تکمیل این سامانه 

بوده است.
وی با اعالم پیشرفت 8۰ درصدی این پروژه، گفت: ۷۰ اقدام باید 
تا پایان سال برای نهایی سازی و تکمیل این سامانه انجام شود.

وی با بیان اینکه یکی از دستگاه هایی که باید به این سامانه 
متصل می شد، گمرک بوده است، ادامه داد: اتصال گمرک به 
سامانه جامع تجارت آغاز شده و ۱۴ اقدام از ۷۰ اقدام مورد نظر 

مربوط به گمرک جمهوری اسالمی ایران است.

۶ میلیلللارد دالر بللله ارزش برجلللای ذخایلللر معدنلللی 
افزوده شد

رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: این سازمان در تالش 
برای مدیریت نقدینگی، به سمت توسعه زیرساخت ها و 

تقویت صنایع پایین دستی معدن و صنایع معدنی است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری تصریح 
کرد: سیاست ایمیدرو تسهیل گری برای توسعه است و 
کنون توسعه زیرساخت ها و تقویت صنایع پایین دستی  ا
برای تولید محصوالت کیفی اولویت باالتری برای کشور 

دارد.
وی با اشاره به برنامه شرکت های بزرگ معدن و صنایع 
معدنی برای سرمایه گذاری 2۷ میلیارد دالری در این حوزه 
گفت: تا افق ۱۴۰۴ این برنامه در دست اجراست و ایمیدرو 
برای تسهیل در دست یابی به هدف فوق، راهبری ایجاد 
۱2 هزار مگاوات نیروگاه برق توسط شرکت های بزرگ را 

برعهده گرفته است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین به موضوع 
که فعالیت های  کرد و گفت: از دهه اخیر  کتشاف اشاره  ا
کتشافی از سوی ایمیدرو سرعت گرفت، شاهد شناسایی  ا

۶ میلیارد دالر ذخیره برجا در معادن کشور شدیم.

۱۰ هزار میلیارد تومان جذب سرمایه در هفت 
ماهه نخست سال جاری

طاهرزاده  امیرعلی  ایمیدرو،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اشاره 
کتشافی در  به انجام بیش از ۴۰ هزار متر عملیات حفاری ا
 ۷ بخش های پلی متال، سنگ آهن و زغال سنگ، رشد 

درصدی نسبت به برنامه را اعالم کرد.
امیرعلی طاهرزاده در ادامه افزود: ایمپاسکو موفق به دریافت 
کتشاف و یک فقره گواهی کشف شده است  ۱۱ فقره پروانه ا
در  شرکت  این  کتشاف  ا عملیات  می شود  پیش بینی  و 

پهنه های مربوطه تا پایان سال جاری خاتمه یابد.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران سیاست 
این شرکت را در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده 
کرد و افزود: طی  کثری از توان بخش خصوصی اعالم  حدا
طریق  از  سرمایه  جذب  میزان  جاری  سال  هفت ماهه 
ح ها و مجتمع ها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان  گذاری طر وا

برآورد می شود.

عدد خبر

درصد

میلیارد 

هزار میلیارد 

به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در 
جلسه کمیته مدیریت که روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور معاونین 
و مدیران این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: توسعه کمی، کیفی و متوازن، 
کمیت نگاه تحول گرا و توسعه محور در جای جای شرکت، الگو بودن و پیشران بودن  حا
در صنعت در راستای رشد اقتصادی کشور ازجمله مهم ترین اهداف فوالد مبارکه است 

که برای رسیدن به این اهداف باید نگاهی جهان تراز داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اصلی ترین عامل تحقق تحول در هر سازمان، پیشران بودن آن سازمان 
است، افزود: سرمایه های انسانی رکن اصلی هر سازمان است و مدیریت سرمایه های انسانی 
به معنای مدیریت اذهان و یکپارچه سازی دغدغه های مدیران و کارکنان آن سازمان است؛ 
ذهنیت و طرز تفکر کارکنان هر سازمان نتیجه مستقیمی بر آینده کسب وکار آن سازمان خواهد 
داشت و به عبارت دیگر آنچه امروز در ذهن کارکنان کاشته می شود، همان چیزی خواهد بود 

که فردا از آن برداشت خواهد شد.
می توانیم تهدیدها را به فرصت هایی طایی مبدل کنیم

کید بر ضرورت هم افزایی و همگرایی میان مدیران و  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
کارکنان خاطرنشان کرد: شرط تحقق اهداف در شرکت فوالد مبارکه همراهی در راستای 
پیشبرد فعالیت هاست به طوری که علی رغم وجود فشارها به صنعت، می توانیم تهدیدها را 

به فرصت هایی طالیی مبدل کنیم.
وی با بیان اینکه مشکل انرژی برای همه در کشور وجود دارد، اذعان داشت: کدام یک از 
بخش های صنعتی و اقتصادی کشور بهتر از فوالد مبارکه می تواند در رفع مشکل انرژی پیشرو 
گر امروز درک صحیحی از مسائل داشته باشیم و برای رفع موانع درست تصمیم بگیریم  باشد؟ ا

قطعا می توانیم بر مشکالت فائق بیاییم.
ضرورت تغییر فرهنگ مصرف انرژی و برنامه ریزی برای آن

کید بر ضرورت تغییر فرهنگ مصرف انرژی و برنامه ریزی برای آن تصریح کرد:  طیب نیا با تأ
گفتمان صرفه جویی در مصرف انرژی را باید ابتدا در شرکت فوالد مبارکه و سپس در جامعه 
تسری داد که در همین راستا نیز در حال انجام عملیات گسترده ای در حوزه صرفه جویی در 

مصرف انرژی هستیم.
وی ادامه داد: هنوز فرصت های بسیار زیادی در باالدست برای ما وجود دارد که شاید تا چند 
سال دیگر همین فرصت ها وجود نداشته باشند که الزم است تا در این خصوص سرعت خود 

را افزایش داده و نفوذمان را در حوزه پایین دست گسترش دهیم.
چابک سازی برنامه های تولید متناسب با شرایط موجود

کید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه های انتقال انرژی  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
اضافه کرد: تغییر و چابک سازی برنامه های تولید متناسب با شرایط موجود، امری قابل اجرا 
و شدنی است؛ در بحث زیرساخت ها نیز معاونت های مختلف باید برنامه داشته باشند و در 

موضوعات مختلف کمیته های عملیاتی تشکیل دهند.
وی با اشاره به اهمیت حمل ونقل مواد اولیه و محصوالت در شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت: 
امکان افزایش ظرفیت ناوگان حمل ونقل مواد اولیه برای فوالد مبارکه وجود دارد و این امر 
باید هرچه سریع تر تحقق پیدا کند؛ همچنین برای تأمین منابع انرژی، به خصوص آب باید 

سرمایه گذاری های بیشتری صورت گیرد.
سرمایه گذاری باید در راستای ارتقای کیفیت محقق شود

کید بر ضرورت رعایت دستورالعمل های ایمنی در خطوط تولید شرکت فوالد  طیب نیا با تأ
مبارکه بیان کرد: ایمنی در صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است و ضرورت دارد که در 
خصوص ارتقای سطح ایمنی در فوالد مبارکه برنامه ریزی مدونی انجام شود؛ همچنین 
سرمایه گذاری ها و بهره برداری ها در این شرکت باید به سمت ارتقای کیفیت سوق پیدا کنند.
کید بر ضرورت ارائه پیشنهاد ها برای رفع چالش های فوالد مبارکه ابراز داشت: در کنار  وی با تأ
ارائه گزارش های عملکرد معاونت های مختلف، نیازمند پیشنهاد ها برای رفع چالش ها و 
بهبود فرایندها هستیم. برای تأمین انرژی موردنیاز فوالد مبارکه راهکارهایی وجود دارد که با 

برنامه ریزی های منظم می توان آن ها را به کار گرفت.
فضای رسانه و اطاع رسانی نیازمند تبیین علمی است

گاه سازی در خصوص جایگاه فوالد مبارکه در  کید بر ضرورت آ مدیرعامل فوالد مبارکه با تأ
اقتصاد، رشد و تعالی کشور یادآور شد: باید درصدد افزایش روشن گری در فضای رسانه و 
اطالع رسانی برای فراهم سازی شرایط توسعه کیفی برای فوالد مبارکه باشیم؛ فوالد مبارکه 
که موضوعات  باید برای به کارگیری گفتمان منطقی و مبتنی بر دانش برنامه داشته باشد؛ چرا

مرتبط با فضای رسانه و اطالع رسانی نیازمند تبیین علمی است.
وی با اشاره به اهمیت جذب نخبگان علمی و فنی به شرکت فوالد مبارکه افزود: افزایش اشتیاق 
شغلی و امکان ارتقای شغلی برای کارکنان، فراهم سازی زمینه های عادالنه پیشرفت شغلی، 
گر بخواهیم صنعتی پیشرو  ارتقای سطح دانش کارکنان و پیمانکاران بسیار مهم است و ا
که  باشیم، باید برای ارتقای سطح دانش سرمایه های انسانی خود برنامه داشته باشیم؛ چرا

آموزش جزو اولویت های فوالد مبارکه محسوب می شود.
تولید محصوالت کیفی با ارزش افزوده باالتر

کبری محمدی معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در ادامه این جلسه اظهار کرد:  عباس ا
وضعیت ایمنی فوالد مبارکه نسبت به سال های گذشته روند روبه رشدی داشته و امیدوارم 

که آمار حوادث کاری همواره در پایین ترین سطح ممکن قرار داشته باشد.
وی با بیان اینکه تولید 8 ماه اخیر فوالد مبارکه روند روبه رشدی داشته است، افزود: برنامه 
تولید در نواحی نورد سرد و نورد گرم فوالد مبارکه بیش از برنامه پیش بینی شده محقق شده 
است و خوشبختانه طی ماه های اخیر 8 محصول جدید در این شرکت طراحی و تولیدشده 
که آخرین محصول گرید APIX80 موردنیاز صنایع نفت و گاز بوده و در روزهای اخیر در شرکت 
کسین با موفقیت نورد شده و مورد آزمایش قرار گرفته که نتایج آن نیز مثبت بوده است. فوالد ا

کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه
معاون بهره برداری فوالد مبارکه نتایج پروژه های مرتبط با آب و پساب در این شرکت را مثبت 

ارزیابی کرد و گفت: سهم استفاده فوالد مبارکه از پساب شهرهای اطراف نسبت به میزان 
مصرف این شرکت از آب تازه بسیار بیشتر است و این نشان دهنده این است که برای مصرف 

آب برنامه ریزی وجود دارد.
وی عنوان کرد: میزان مصرف آب فوالد مبارکه نسبت به تولید و ارزش افزوده ای که برای کشور 
که این شرکت توانسته نسبت به سال گذشته مصرف  دارد، میزان بسیار ناچیزی است؛ چرا
آب خود را کاهش دهد؛ توسعه پروژه های کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه، این شرکت را 

ازنظر استراتژیک مستقل خواهد کرد.
کبری با بیان اینکه محدودیت انرژی ضربات زیادی را به تولید در کشور وارد کرده است، ابراز  ا
داشت: میزان تولید ازدست رفته فوالد مبارکه به دلیل محدودیت برق در سال جاری به میزان 

۱3۵ هزار تن گندله آهن، ۵۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و 2۵۰ هزار تن تختال بوده است.
تأمین کامل نیاز تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی

طهمورث جوانبخت معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه با ارائه گزارش عملکرد فروش این 
شرکت تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ اظهار داشت: روند فروش فوالد مبارکه در سال 99 رکورد تحویل و 

حمل را شکست و در سال ۱۴۰۰ از فروش ۱2۵ هزار تن عبور کرد.
وی با بیان اینکه عملکرد فروش شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه طی 8 ماه گذشته 
قابل قبول بوده است، ادامه داد: با توجه ممنوعیت واردات لوازم خانگی، نیاز تولیدکنندگان 
داخلی در این بخش به ورق های رنگی افزایش یافته و فوالد مبارکه نیاز این تولیدکنندگان را 

به طور کامل تأمین می کند.
میانگین رضایت شغلی کارکنان فوالد مبارکه به بیش از ۷۳ درصد رسیده است

مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه در این جلسه از آخرین 
آمار و وضعیت نیروی انسانی این شرکت خبر داد و اظهار کرد: تعداد نفرات شاغل در این شرکت 
به ازای تولید هر تن فوالد ۶82 نفر است و استخدام در رده های مختلف شغلی بر مبنای میزان 

بازنشستگی کارکنان فوالد مبارکه برنامه ریزی می شود.
وی با بیان اینکه میانگین رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان شرکت فوالد مبارکه براساس 
میانگین شرکت های برتر به بیش از ۷3 درصد رسیده است، اذعان داشت: تدوین طرح جامع 
ساختار سازمانی گروه، طراحی و پیاده سازی نظام شفاف جهت برون سپاری فعالیت شرکت، 
معرفی نیروهای جدیداالستخدام پذیرفته شده در آزمون استخدامی به منظور تأمین نیاز 
ساختار سازمانی واحدها، برگزاری کانون ارزیابی کلیه کارکنان رده های با ماهیت سرپرستی و 
کارشناسان شرکت در جهت تکمیل و پیاده سازی نظام شایستگی و جانشین پروری، توسعه و 
ترویج اخالق ارزش ها و فرهنگ سازمانی و استقرار سیستم مدیریت کرونا و استاندارد کار ایمن 
در زمان پاندمی کووید ISO45005:2020 19 ازجمله مهم ترین برنامه ها و اقدامات معاونت 

سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه در سال ۱۴۰۰ است.
کید کرد: همچنین طراحی و اجرای  معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه تأ
اقدامات کنترلی در مواجهه با شرایط کرونایی، طراحی و استقرار سیستم جامع خدمات ایاب 
و ذهاب کارکنان، پیگیری زیباسازی فضاهای عمومی و محیط کار کارکنان، پرداخت سنوات 
 HR تجمیعی به پرسنل پیمانکار با تأیید امور قراردادها و راه اندازی 3 فاز از پروژه ۱۵ فازی
پیمانکاران )سیستم یکپارچه اطالعاتی منابع انسانی پیمانکاران( از دیگر اقدامات معاونت 

سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه در ماه های اخیر بوده است.
کسیناسیون در فوالد مبارکه به بیش از ۹۸ درصد رسید وا

حسین مدرسی فر مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه در ابتدای این جلسه 
کسن کرونا به کارکنان و پیمانکاران این شرکت اظهار کرد:  با اشاره به آخرین آمار تزریق وا

کسیناسیون در شرکت فوالد مبارکه به 98.۷ درصد رسیده است. گستردگی وا
کنون ۷۰ هزار آزمایش PCR از کارکنان و پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه  وی با بیان اینکه تا
گرفته شده است، افزود: در این پاالیش، ۷ درصد از آزمایش ها در میان پیمانکاران و 8 درصد 

از آزمایش ها در میان کارکنان فوالد مبارکه مثبت بوده است.
کید بر ضرورت تداوم بازرسی ها برای  مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست فوالد مبارکه با تأ
دستورالعمل های بهداشتی خاطرنشان کرد: مواردی همچون فاصله گذاری اجتماعی، 
کارکنان برای رعایت نکات بهداشتی ازجمله استفاده از ماسک در فوالد مبارکه  کنترل 

همچنان ادامه دارد.
کسن کرونا با هماهنگی وزارت  وی با بیان اینکه پیش بینی های الزم برای تزریق دوز یادآور وا
بهداشت برای متقاضیان صورت گرفته است، اذعان داشت: ضریب ایمنی در فوالد مبارکه با 
توجه به محدودیت ها و عدم قطعیت ها )در رفتارهای انسانی( روند امیدوارکننده ای داشته 
و ضریب تکرار حوادث طی 2۰ سال گذشته در شرکت فوالد مبارکه به صورت نزولی بوده است.

ارتقای کیفیت محصول موردنیاز خودروسازان نسبت به سال گذشته
در ادامه این جلسه علیرضا کی یگانه مدیر کنترل کیفی فوالد مبارکه با ارائه گزارشی از 
کنترل کیفیت این شرکت تصریح کرد: بازده کیفی فوالد مبارکه 3 درصد رشد داشته و 
مقدار محصول نامنطبق )درجه ۱ و 2( بدون قراضه نیز در این شرکت بسیار مطلوب 

بوده است.
وی با بیان اینکه بازده عمودی )کمی در کیفی( فوالد مبارکه طی 3 ماه اخیر روند مثبتی 
داشته است، بیان داشت: کیفیت مواد اولیه و تولید در ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه 
شرایط نسبی و متعادلی داشته و کیفیت محصول موردنیاز خودروسازی علی رغم اینکه 

نسبت به سال گذشته وضعیت قابل قبولی داشته اما همچنان نیاز به ارتقا دارد.
در پایان این جلسه، ابراهیم کاظمی مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: تهیه سند توسعه رهبران، اجرای فرایند جانشین پروری، اجرای 
پلتفرم کانون ارزیابی شایستگی و عملکرد و نظام مربی گیری ازجمله برنامه های آموزش 
در فوالد مبارکه است؛ توسعه فردی، توسعه نگرش جمعی و توسعه دانش کسب وکار نیز 

از اهداف واحد آموزش و توسعه سرمایه های انسانی این شرکت است.
در بخش دوم این جلسه نشست آموزشی رهبران سازمان با حضور دکتر عالمه ویژه کلیه 

مدیران شرکت فوالد مبارکه اجرا گردید.

 سرمایه های انسانی رکن اصلی هر سازمان 
است و مدیریت سرمایه های انسانی به 
معنای مدیریت اذهان و یکپارچه سازی 
دغدغه های مدیران و کارکنان آن سازمان 
کارکنان هر  است؛ ذهنیت و طرز تفکر 
سازمان نتیجه مستقیمی بر آینده کسب وکار 
آن سازمان خواهد داشت و به عبارت 
دیگر آنچه امروز در ذهن کارکنان کاشته 
می شود، همان چیزی خواهد بود که فردا 

از آن برداشت خواهد شد

 باید درصدد افزایش روشن گری در فضای 
رسانه و اطالع رسانی برای فراهم سازی 
کیفی برای فوالد مبارکه  شرایط توسعه 
باشیم؛ فوالد مبارکه باید برای به کارگیری 
گفتمان منطقی و مبتنی بر دانش برنامه 
که موضوعات مرتبط با  داشته باشد؛ چرا
فضای رسانه و اطالع رسانی نیازمند تبیین 

علمی است

مدیر عامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت:

از تهدیدها و محدودیت های موجود در حوزه صنعت، فرصت های طالیی بسازیم
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بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران: از نظر آمار تولید فوالد در سال ۱3۹۹ حدود 30 میلیون تن 
فوالد تولید شده است و هدف گذاری سال ۱404 برابر با 55 میلیون تن 
مشخص شده است.
در شرایط کنونی میزان ذخایر سنگ آهن ایران برابر با 2/74 میلیارد تن 
با عیار متوسط 48 درصد است که از نظر ذخایر جهانی رتبه نهم دنیا را به 
خود اختصاص داده ایم.

رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: شمش فوالدی تولیدشده در 
کشور به اندازه دو برابر نیاز داخل است و نگرانی از بابت تأمین مقاطع 
فوالدی برای صنعت لوازم خانگی و ساخت مسکن وجود ندارد.

کرد: شمش تولیدی در ایران حدودا دو برابر نیاز داخلی  وی اظهار 
است، به همین دلیل، نگرانی خاصی از بابت تأمین مقاطع 
فوالدی برای صنعت لوازم خانگی یا حتی برای ساخت مسکن 
نداریم.

خـبــــــــــــــــــر    

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه حراست را چشم 
گفت: دیده بانی و  بینای هر سازمان دانست و 
داشتن چشم بینا در تمام سازمان ها و شرکت ها 
از اهمیت خاصی برخوردار است و این وظیفه خطیر نیز بر عهده 

مجموعه حراست گذاشته شده است.
به گزارش خبرنگار فوالد، آیین معارفه مدیر حراست فوالد مبارکه با 
حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران این شرکت، مدیرکل حراست 
استان اصفهان، رئیس اداره اطالعات شهرستان مبارکه، معاون پرسنلی 
حراست ایمیدرو و جمعی از مدیران حراست گروه فوالد مبارکه برگزار شد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در این مراسم با اشاره 
به جایگاه ویژه این شرکت در کشور و جهان اظهار کرد: فوالد مبارکه از 
ابتدای تأسیس در جایگاه کارخانه ای فرامنطقه ای فعالیت کرده است 
و با گذشت زمان، نقش آن در عرصه های ملی و بین المللی پررنگ تر 
شده و از یک کارخانه به یک بنگاه اقتصادی مبدل شده که در مناطق 

مختلف جغرافیایی نقش آفرینی می کند.
رسالت سنگین فوالد مبارکه در اعتالی اقتصاد کشور  

وی افزود: با توجه به شرایط موجود، می طلبد که این نقش آفرینی وارد 
عرصه گسترده تری شود و فوالد مبارکه به پیشران اقتصادی و تولید 
کشور تبدیل شود؛ به لطف الهی این عزم در همکاران ما دیده می شود 
که مجموعه هایی مثل فوالد مبارکه  و ما پا در این راه گذاشته ایم، چرا

رسالت سنگینی در کمک به اعتالی اقتصاد کشور دارند.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به انتصاب و معارفه مدیر جدید 
حراست این شرکت خاطرنشان کرد: یکی از وظایف اصلی مدیریت 
و مجموعه حراست، که از مهم ترین و خطیرترین ارکان هر سازمان 
محسوب می شود، ایجاد سالمت اداری در اجزای مختلف سازمان 
است. در حقیقت ما زمانی به این هدف می رسیم که به لحاظ درونی، 
سالم و آرام و از نگاه بیرونی و نفوذ آفت ها و تهدیدها با سازمانی امن 

روبه رو باشیم.

وی سرمایه های انسانی فوالد مبارکه را سرمایه های بی بدیلی خواند 
و اذعان داشت: وظیفه مجموعه حراست مدیریت حواشی احتمالی 
از رده های مدیریتی تا رده های مختلف میان کارکنان است که برای 
رسیدن به این هدف باید در مجموعه حراست نیز از افراد متخصص 
و متعهد استفاده کنیم تا سازمان را آفت ها و آسیب های احتمالی 
حفاظت کرده و فضای امن و آرامی را برای تصمیم گیری مدیریت ایجاد 
کنند. در این صورت می توانیم مجموعه مقتدری داشته باشیم تا 
سرمایه های انسانی شرکت نیز فقط به فکر کار و تولید باشند. حراست 
با اشراف اطالعاتی کامل فنی و تخصصی مانند چشم بینا، مدیریت را 
در تصمیم گیری های درست راهنمایی می کند و در کنار مدیران، یکی 

بازوان اصلی شرکت به حساب می آید.
  ایجاد فضایی آرام و ارائه خدمات صادقانه و مشفقانه

طیب نیا تحقق این هدف را منوط به برقراری ارتباط بسیار نزدیک 
کرد: وقتی  کارکنان شرکت دانست و تصریح  مدیریت و حراست با 
گر  حراست از بدنه کارکنان باشد، همه به حراست اعتماد دارند و ا
ایرادی هم وجود داشته باشد، مأمن خود را حراست می دانند و در 
حقیقت امن ترین خانه برای کارکنان، حراست خواهد بود. در این 
مجموعه تولیدی نیز همه کارکنان فنی، متخصص، صادق و خادم 
کی دارند. حراست هم برای ایجاد فضایی آرام در  هستند که نیت پا
راستای ارائه خدمات صادقانه و مشفقانه باید در کنار کارکنان باشد و 
الزمه این هدف، عشق ورزی، رفتار محبت آمیز و توأم با مهربانی است و 
گر هم خطایی صورت گرفت با رویکرد امربه معروف و نهی از منکر باید  ا

که هدف اصالح است. در رفع آن کوشا بود چرا
برخوردمقتدرانه در مقابل نفوذ بیگانگان   

وی با بیان اینکه نقش حراست در پدافند غیرعامل بسیار مهم 
که فوالد مبارکه یک بنگاه  و تأثیرگذار است، عنوان داشت: ازآنجا
اقتصادی مطرح در نظام مقدس جمهوری اسالمی محسوب می شود، 
همواره مورد سوءظن دشمنان نظام بوده و هست و ازاین رو هم راستا 

با تحول و بهبود در سطح شرکت، رویکرد حراست نیز در این زمینه باید 
که باور داریم در مقابل نفوذ  به سمت تحول و بهبود پیش رود؛ چرا

بیگانگان مقتدرانه برخورد خواهیم کرد.
برنامه ریزی براساس اهداف شرکت و اجرای وظایف   

مطابق با قانون
روح اهلل زمانی مدیر حراست با ابراز خرسندی از حضور در شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان سنگر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی بیان 
کرد: شرکت فوالد مبارکه آبروی جمهوری اسالمی در جهان است و 
کنون با روند روبه رشد خود از اهداف و آرمان های این نظام دفاع  تا
ج از کشور بوده و بسیاری از سرویس های  کرده، مورد توجه داخل و خار
اطالعاتی دشمنان نیز این بنگاه عظیم صنعتی را زیر نظر دارند و از این 

رو نقش حراست در این مجموعه بسیار مهم است.
مدیر حراست فوالد مبارکه، جنگ اقتصادی و فشارهای همه جانبه 
دشمنان نظام بر این شرکت را انکارناپذیر خواند و گفت: تکیه نظام 
مقابله  با دشمنان  اقتصادی  جنگ  که در  است  بنگاه هایی  به 
می کنند. فوالد مبارکه نیز در همین راستا عالوه بر ارزآوری برای کشور، با 
رکوردزنی های مداوم نقش مهمی در تولید و توسعه کشور دارد که ما را 
در مجموعه حراست این شرکت بر آن داشته تا به وظیفه اصلی خود در 

کمک به این بنگاه عظیم صنعتی عمل کنیم.
وی در پایان اضافه کرد: خود را متعهد می دانیم تا نظرات مشورتی برای 
تصمیم گیری های بهتر را در اختیار تمام ارکان شرکت قرار داده و حواشی 
احتمالی را از روی دوش مدیران و کارکنان برداریم؛ آرامش را با رفع 
حواشی در مجموعه همراه کنیم و با پیش بینی و برنامه ریزی براساس 
اهداف شرکت و اجرای وظایف مطابق با قانون بتوانیم گلوگاه های 
کاهش آسیب برای سیستم شناسایی  احتمالی فساد را به منظور 
کنیم؛ ازاین رو با همکاری تمام کارکنان می توانیم به اهداف از پیش 
تعیین شده شرکت دست پیدا کنیم و با همکاری همدیگر نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران را یاری کنیم.

بله گلزارش خبرنلگار فلوالد، هلادی نباتی نلژاد مدیلر 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت: با موافقت 
مدیرعاملل فلوالد مبارکله و در راسلتای عملل بله 
کمک هلای خلود،  مسلئولیت های اجتماعلی، ایلن شلرکت بلا 
کز  کسلیژن رایلگان موردنیاز مرا عاوه بر تأمین بیلش از ۲۳ هزار تن ا
درمانی کشور، تجهیزات بیش از ۴۰ مرکز درمانی شهرستان مبارکه 

را تأمیلن کلرد.
نباتی نژاد افزود: گروه فوالد مبارکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
کسیژن رایگان در اختیار  به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۰ تن ا
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کشور به منظور 
درمان بیماران کووید ۱9 قرار داده است، به نحوی که از ابتدای شیوع 
این ویروس منحوس تا پایان سال ۱399 حدود ۱۱ هزار تن و تا امروز 
کسیژن مایع، جهت درمان بیماران مبتال به کرونا  بیش از 23 هزار تن ا

کز درمانی سراسر کشور قرار داده است. در اختیار مرا
شهرام حاجیان مدیر شبکه بهداشت و درمان شرکت فوالد مبارکه 
نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد از مساعدت فوالد مبارکه برای تأمین 
تجهیزات بیش از ۴۰ مرکز درمانی شهرستان مبارکه خبر داد و اظهار کرد: 
این شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود و برای 
بهبود کیفیت خدمات قابل ارائه بیمارستان ها به بیماران کرونایی، 
برای تجهیز بیمارستان حضرت محمد رسول اهلل )صل اهلل علیه وآله( 
شهرستان مبارکه به دستگاه سی تی اسکن مولتی اسالیس، مبلغ 2۰ 
میلیارد ریال مساعدت کرد که این امر شهروندان و بیماران شهرستان 
مبارکه را از ترددهای بین شهری و مراجعه به بیمارستان های مرکز 

استان اصفهان بی نیاز خواهد کرد.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه در ماه جاری نیز در راستای تأمین 
تجهیزات درمانی موردنیاز بیمارستان حضرت محمد رسول اهلل 

)صل اهلل علیه وآله( شهرستان مبارکه اقدام به مساعدت ۱۰ میلیارد 
ریالی نموده تا تعامالت دوجانبه با حوزه درمان منطقه را بیش ازپیش 

پررنگ تر نمایند.
بنابراین گزارش، فوالد مبارکه عالوه بر اقدامات فوق الذکر با مساعدت 
۱۰ میلیارد ریالی برای تأمین تجهیزات درمانی موردنیاز بیمارستان 
حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( شهرستان شهرضا و مساعدت 
8 میلیارد ریالی برای تأمین تجهیزات درمانی موردنیاز بیمارستان 
حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( شهر اصفهان، پشتیبانی خود از 

جبهه سالمت را بیش ازپیش تقویت کرده است.
نقش بی بدیل فوالد مبارکه در کاهش تلفات کرونا در کشور  
سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه 
کز  کسیژن رایگان مرا نیز در این خصوص، با اشاره به اینکه تأمین ا
درمانگر توسط گروه فوالد مبارکه از 23 هزار تن گذشت، اظهار کرد: 
کز  کسیژن اهداشده از سوی گروه فوالد مبارکه برای مرا میزان ا
درمانگر کرونا در کشور بیش از 23 هزار تن بوده و این حمایت ها 

کان ادامه دارد. کما
کسیژن مایع در مزایده شرکت فوالد مبارکه به ازای هر  وی افزود: قیمت ا
کسیژن در کشور به  کیلوگرم 3 هزار و ۴۰۰ تومان بود که با توجه به کمبود ا
9 هزار تومان هم افزایش یافت، اما شرکت فوالد مبارکه تصمیم گرفت از 
مزایده این کاالی حیاتی برای بیماران مبتال به کرونا چشم پوشی کند و 

کز درمانگر قرار دهد. آن را به صورت رایگان در اختیار مرا
کسیژن شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: از ابتدای شیوع  رئیس واحد ا
کنون شرکت فوالد مبارکه با ایفای مسئولیت اجتماعی در  کرونا تا
کز  کسیژن مرا کنار نظام سالمت کشور قرار داشته است و با تأمین ا
درمانگر توانست به کنترل کرونا و کاهش تلفات ناشی از این بیماری 

کمک کند.

کسیناسیون کرونا شتاب گرفته  گرچه این روزها وا وی اضافه کرد: ا
است، اما هنوز تا رسیدن به ایمنی جمعی در برابر کرونا فاصله داریم 
و زمزمه های پیک ششم به گوش می رسد. قطعا ایفای مسئولیت 
کز درمانگر  کسیژن رایگان مرا اجتماعی شرکت فوالد مبارکه در تأمین ا
در 2۰ ماه گذشته توانسته مانع از تلفات بیشتری شود. اقدامی که بارها 

موردتقدیر قرار گرفت و چراغ راه صنایع دیگر شد.
مهار ویروس کرونا با پایش مستمر سالمت کارکنان فوالد   

مبارکه
حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد 
مبارکه نیز  در این زمینه ابراز کرد: مهم ترین ابتکار شرکت فوالد مبارکه 
در راستای مقابله با گسترش ویروس کرونا به عنوان بزرگ ترین واحد 
صنعتی کشور، ایجاد و استقرار سامانه غربالگری و خوداظهاری کرونا 

برای کارمندان خود بوده است.
وی ادامه داد: این سامانه که به صورت شبانه روزی و در طول ایام 
هفته فعالیت دارد، با هدف پایش مستمر سالمت کارکنان ایجاد 
شده و توانسته در ایام شیوع ویروس منحوس کرونا در مهار آن تأثیر 
قابل توجهی داشته باشد؛ سامانه غربالگری کرونا، از تابستان سال 
گذشته با پیشنهاد گروه پزشکی و بهداشتی )HSE( و همکاری بخش 
ح و در مهرماه همان  فناوری اطالعات )IT( شرکت فوالد مبارکه مطر

راه اندازی و آغاز به کار کرد.
مدرسی فر متذکر شد: سامانه خوداظهاری کرونا پلتفرمی با هدف 
غربالگری و پیگیری ویروس کرونا در بین کارکنان و خانواده های آنان 
است، به طوری که این افراد، چنانچه مشکوک به ابتال شدند، می توانند 
عالئم خود را در این سامانه ثبت کنند و تا طی شدن بهبودی کامل 
توسط تیم ۱۱ نفره پزشکان، پایش و رصد می شوند و راهنمایی ها و 

خدمات پزشکی الزم را دریافت می کنند.

فوالد آلمان در یک نگاه

خبر بین الملل

کاهش فروش فوالد و تقاضای اندِک صنعت 
خودروسازی

بر اساس گزارش 2۴ نوامبر اتحادیه سهامداران فوالد آلمان 
کتبر  )BDS(، فروش محصوالت فوالدی این کشور در ماه ا
پس از مقداری افزایش در ماه سپتامبر به روند نزولی برگشت 
کل انبارها در ماه های اخیر همچنان رو به  و موجودی 
افزایش است. اتحادیه سهام داران فوالد آلمان همچنین 
کتبر 8۶۵.۱۱9  می گوید که میزان فروش کل فوالد در ماه ا
میلیون تن بوده است که کاهشی 2.۴ درصدی را نسبت 
به رقم 88۶،۷۴2 میلیون تن فروش ماه سپتامبر نشان 
می دهد و این افت در دسته محصوالت فوالدی بلند و 
تخت و همچنین سایر انواع محصوالت آشکار است. بر 
اساس این گزارش، میزان فروش در این ماه ۱۱.۷ درصد 
که  کتبر 2۰2۰ است  کمتر از رقم 9۷9،۵98 میلیون تنی ا
ماه پررونقی بوده است. یکی از مقامات رسمی اتحادیه 
سهام داران فوالد آلمان اظهار داشت: »همان طور که آمار 
مربوط به محصوالت تخت نشان می دهد، کاهش تولید 
بخش خودروسازی روی فروش فوالد تأثیر گذاشته است.«
بخش خودروسازی معموال دومین مصرف کننده بزرگ 
ماه های  در  نیمه هادی ها  کمبود  است.  فوالد  آلمان 
کمبود منیزیم الزم برای ساخت قطعات سبک،  اخیر و 
به علت کاهش تولید و صادرات چین، روی تولید بخش 
خودروسازی تأثیر گذاشته و منجر به کاهش سفارش فوالد 
شده است. در همین ارتباط، میزان فروش محصوالت 
کتبر با افتی 3.3 درصدی نسبت به ماه  تخت در ماه ا
سپتامبر به ۵۱۰,۷۶۵ میلیون تن رسید، درحالی که میزان 
فروش محصوالت بلند به نسبت افت کمتری داشت و با 

کاهش ۰.۵ درصدی به 2۶۷،۴۷۵ میلیون تن رسید.

تداوم افزایش تدریجی موجودی انبارها  
بر اساس داده های اتحادیه سهام داران آلمان فوالد، 
کتبر  موجودی انبار محصوالت فوالدی این کشور در ماه ا
2۰2۱، به 2.۱8 میلیون تن رسید که بیشترین مقدار در طی 
تقریبا دو سال گذشته است. موجودی کل انبار ۱.۱ درصد 
از موجودی 2.۱۶ میلیون تنی ماه سپتامبر و 3.2 درصد از 
کتبر 2۰2۰ بیشتر است.  موجودی 2.۱2 میلیون تنی ماه ا
این مقام رسمی BDS گفت: »موجودی انبارها در چند ماه 
اخیر افزایش یافته است، ولی همچنان در سطح متوسطی 
است.« بر اساس داده های BDS، موجودی انبارها در 
کتبر برای هر محصول متفاوت بوده است؛ موجودی  ماه ا
کتبر با  محصوالت فوالدی تخت در ماه منتهی به پایان ا
افزایشی ۴ درصدی به ۱.3۴ میلیون تن رسید، درحالی که 
موجودی محصوالت فوالدی بلند با کاهش 3 درصدی 

نسبت به ماه سپتامبر ۷۷9،9۷۷ میلیون تن بوده است.

تقاضای پنج برابرِی برق برای تبدیل هیدروژن  
با افزایش سرسام آور بهای انرژی کارخانه های فوالدسازی 
کربن ظاهرا چندان  اروپا، چشم انداز فوالدسازی بدون 
مطلوب نیست. مصرف برق کارخانه های آلمان برای تولید 
ساالنه ۴2 میلیون تن فوالد، قریب به 2۵ تراوات ساعت 
)TWh( است. حدود دو سوم تولید فوالد از طریق کوره های 
کسیژن تولید می شود که به ازای هر تن تقریبا ۴۰۰  بلند و ا
کیلووات ساعت )KWh( انرژی مصرف می کند. بر اساس 
گزارش های منتشرشده توسط وزارت اقتصاد آلمان، مصرف 
انرژی کوره قوس الکتریکی به مراتب بیشتر است و به ۵3۰ 

کیلووات ساعت به ازای هر تن می رسد.
ح ها و تعهدات جاری صنعت فوالد آلمان  هدف گذاری طر
بر این محور استوار شده است که تولید فوالد، در کنار تولید 
برق الزم برای این فرآیند، در اواسط این قرن کامال مبتنی 
بر هیدروژن باشد. ولی بر اساس منابع و داده های موجود 
از اتحادیه فوالد آلمان )WV Stahl(، رسیدن به این هدف 
مستلزم مصرف ۱3۰ تراوات ساعت )TWh( برق است که 

بیش از پنج برابر مصرف کنونی است.
۱۱2 تراوات ساعت در سال(  بخش زیادی از این انرژی )
در فرایند الکترولیز برای تولید 2.2 میلیون تن هیدروژن 
که غالبا در فرایند شیمیایی  سبز مورد نیاز خواهد بود 
کاهش مستقیم آهن استفاده می شود. در این سناریو، 
میزان برق مصرفی برای تولید فوالد از طریق کوره بلند با 
استفاده از آهن قراضه کمتر است )فقط حدود ۱۵ تراوات 
که در آینده یک سوم از تولید  ساعت( و تصور می شود 
گیرد. در سال  کشور همچنان از این طریق صورت  این 
گون اروپا افزایش  2۰2۱، قیمت های برق در کشورهای گونا
چشمگیری یافت. به نحوی که قیمت هر کیلووات ساعت 
کتبر 2۰2۰ به بیش از ۰.۱3 یورو رسید و انتظار  از ۰.۰۴یورو در ا

می رود بهای انرژی همچنان افزایش یابد.
بر اساس محاسبات صورت گرفته برای هزینه های تولید 
فوالد، این افزایش بها به معنای افزایش هزینه ها از ۱۶ به 
۵2 یورو )۱8 به ۵8 دالر( به ازای هر تن در روش تولید از 
کسیژن )BOF( و از 2۱ به ۶9 یورو در روش تولید  طریق کوره ا
کوره قوس الکتریکی )EAF( است. باید به این  از طریق 
مهم نیز اشاره داشت که اساسا مجتمع های فوالدسازی 
BOF، بخش زیادی از برق مورد نیاز خود را از طریق تولید 
هم زمان و سیکل های ترکیبی تولید می کنند، درحالی که 
EAF امکان استفاده از این هم افزایی را  کارخانه های 

ندارند. 

تکیه نظام به بنگاه هایی اسـت که در جنگ 
اقتصادی با دشمنان مقابله می کنند. فوالد 
مبارکـه نیـز در همیـن راسـتا عـالوه بـر ارزآوری 
بـرای کشـور، بـا رکوردزنی هـای مـداوم نقـش 
مهمی در تولید و توسعه کشور دارد که ما را در 
مجموعه حراست این شرکت بر آن داشته تا 
به وظیفه اصلی خـود در کمک بـه این بنگاه 

عظیم صنعتی عمـل کنیم

 مهم تریـن ابتـکار شـرکت فـوالد مبارکـه در 
راسـتای مقابلـه بـا گسـترش ویـروس کرونـا 
به عنـوان بزرگ تریـن واحـد صنعتـی کشـور، 
و  غربالگـری  سـامانه  اسـتقرار  و  ایجـاد 
کارمنـدان خـود  کرونـا بـرای  خوداظهـاری 

اسـت بـوده 

کمک فوالد مبارکه برای تأمین تجهیزات بیش از 40 مرکز درمانی شهرستان مبارکه

سالمت اداری سازمان از جمله وظایف اصلی حراست است
مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین معارفه مدیر حراست این شرکت:
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 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

خبر  کوتاه

تولید فوالد ایران امسال به ۳۰ میلیون تن می رسد.   
این را آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت می گویند؛ 
هرچند این ارقام نسبت به سال گذشته، هیچ رشدی 

نداشته و حتی ممکن است که این رقم هم محقق نشود. 
گرمای تابستان و قطعی برق صنایع ازجمله فوالدی های 
انرژی بر، تمام نقشه ها برای رشد تولید فوالد در سال جاری را 
نقش بر آب کرد و با تعطیلی کارخانجات در ماه های متوالی، 
روند تولید با کندی های بسیار مواجه شد؛ هرچند در تولید 
برخی محصوالت فوالدی، حتی توقف تولید هم به چشم 
می خورد. حاال هم که مدت زمان زیادی است که صنایع 
به خصوص فوالدی ها، سوز زمستانی را احساس کرده اند. 
دولت به آن ها اعالم کرده که شاید در ماه های سرد زمستانی 
کشور با کمبود گاز مواجه شود و بازهم زخم های آن، دامن 
صنعت فوالد را بگیرد. البته برخی از صنایع تمهیداتی را 
برای مقابله با این سرمای ماندگار در صنعت فوالد آن هم 
در اولین سال از قرن جدید که به نظر نمی رسد کمبود برق 
باید معضل بزرگی برای تولیدکنندگان باشد، اندیشیده اند؛ 
اما درنهایت همه با موضوعی مواجه خواهند شد که بازهم 
برنامه های تولید آن ها را دچار خدشه خواهد کرد. بر این 
اساس، تولیدکنندگان فوالدی تالش کرده اند تا برای حفظ 
کرده اند، اقدام  کسب  که طی سال های اخیر  سودهایی 
به کیفی سازی محصوالت خود کنند تا بلکه از محل ایجاد 
ارزش افزوده باالتر در خطوط تولیدی خود، بتوانند کاهش 
که  کنند. بر این اساس  سود ناشی از افت تولید را جبران 
یکی از استراتژی های اصلی بسیاری از فوالدسازان ازجمله 
فوالد مبارکه این است که کم کم از کمیت تولیدات خود آن 
هم در شرایط کنونی فاصله گرفته و بیشتر به تولید ورق ها و 
محصوالتی بپردازند که نیازهای اصلی صنایع پایین دستی 
را تشکیل می دهند و دولت ساالنه برای واردات آن ها، هزینه 
گزافی را می پردازد. اینجاست که آن ها هم تصمیم گرفته اند تا 
از این بازار سهمی داشته باشند و به جای اینکه اجازه دهند 
ج شود، بخشی  ارز برای واردات این محصوالت از کشور خار
از نیازهای داخلی را آن ها تأمین کنند. البته نیم نگاهی هم 
کنون تشنه برخی محصوالت  به بازارهای صادراتی دارند که ا
کیفیت است. در واقع، فوالد مبارکه به عنوان یکی از  خاص و با
شرکت های فوالدی پیشرو، این تصمیم را با برنامه ریزی های 
خود عملیاتی نموده و قرار است که به سمت تولید محصوالتی 
برود که بتواند عالوه بر اینکه نیاز بازار را پاسخ دهد، ارزش افزوده 
بیشتری را هم برای این کمپانی بزرگ تأمین نماید. هرچه 
باشد، در حال حاضر بخشی از فوالدهای کیفی موردنیاز کشور 
که در صنایع پایین دستی مورداستفاده قرار می گیرند، از طریق 
واردات و از سوی تولیدکنندگان خارجی تأمین می شوند که 
این قسمتی از بازار که از سوی واردات تأمین می شود، بخش 
جذابی برای تولیدکنندگان داخلی است که سهمی از این بازار 
داشته باشند و بتوانند با تولید محصول، آن ها نیز جای بخشی 
از واردات را بگیرند. به این ترتیب است که تولید محصوالت 
فوالدی کیفی در دستور کار آن ها قرار گرفته و زمینه ای برای 
پیگیری این موضوع از سوی تولیدکنندگان داخلی فوالد 
ح شده است. آن گونه که مقامات ارشد فوالد مبارکه  مطر
می گویند ارتقای کیفیت، خود می تواند زمینه مهیا شدن 
شرایط برای صادرات و به تبع آن ایجاد ارزش افزوده باالتر و 
گر محصوالت کیفی وارد بازار  که ا ارزآوری را هم فراهم کند؛ چرا
داخلی شود، بعد از تأمین نیاز داخلی قابلیت صادرات هم 

خواهند داشت و این کار ارزآوری برای کشور را به همراه دارد.
     منبع: دنیای اقتصاد

 فوالدسازان با چه هدفی 

از تولید کمی به کیفی حرکت کردند؟

گفت: بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان  کار و رفاه اجتماعی  وزیر تعاون، 
منابع برای توسعه اشتغال روستایی با همکاری دستگاه های اجرایی 
که با تحقق آن، اجرای این طرح ها سرعت  عملیاتی خواهد شد 
گرفت و در الگوهای جدید ایجاد اشتغال، رویکردها متفاوت  خواهد 
کنترل طرح ها در حوزه مشاغل روستایی نیز  است و نظام نظارت و 
کارآمدتر خواهد بود.

گفت: هوشمندسازی  گزارش ایرنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی  به 
در عرصه اقتصادی رویکرد قطعی دولت سیزدهم است و تالش 
می شود در این راستا از ظرفیت شرکت های دانش بنیان بهره مند 
شویم. مسئله هوشمندسازی نظارت ها از طریق ایکس ری با اتکا 
کمک جدیدترین فناوری، از نکات قابل  به تولید داخل و به 
گمرکی است. توجه فرایند نظارت 

 خـبــــــــــــــــــر    

افزایشسرعتطرحهایتوسعهاشتغالباتزریق۱۱
هزارمیلیاردتومان

هوشمندسازیدرعرصهاقتصاد،رویکردقطعیدولت
سیزدهماست

افشین نادری مهر سرپرست تعمیرات واحد ورق گالوانیزه 
و رنگی از انجام موفقیت آمیز تعمیرات برنامه ریزی شده 
سالیانه خط گالوانیزه و خط ورق رنگی در آذرماه سال 

جاری خبر داد.
وی با اعالم این مطلب، اظهار داشت: با حمایت معاونت بهره برداری، 
مدیر ناحیه نورد سرد، مدیران محترم خطوط پوشش دار و سرد، تعمیرات 
مرکزی، مرکز تعمیرات نسوز و تعمیرگاه مرکزی، دفتر فنی تعمیرات، بازرسی 
فنی و آزمایشگاه اتوماسیون و ابزاردقیق، تعمیرات هشت روزه واحد گالوانیزه 
و ۱۰ روزه خط ورق رنگی با آماده سازی ها و هماهنگی های الزم و با انجام 
حدود 2۶ هزار نفر ساعت فعالیت تعمیراتی، با نظم و انضباط و با کیفیت 

انجام پذیرفت.
نادری مهر در خصوص انجام فعالیت های اجرایی در این شات دان، 
به بهینه سازی ماشین خشک کن محلول کروماته خط رنگی به وسیله 
مادون قرمز اشاره نمود که به دلیل حرارت زیاد این منطقه به شدت تخریب 
شده بود و در این شات دان با فوالد استیل بازسازی کامل گردید. ازجمله 
فعالیت های دیگر به تعویض تعداد ۱۰۱ غلتک در خط گالوانیزه و تعویض 
تعداد 22 غلتک در خط ورق رنگی، تعویض 28 رادیانت تیوب و سرویس 
خ دنده های بیش از ۴۰ عدد گریبکس و  تعداد ۴۰ مشعل کوره و بازدید چر

کوپلینگ دنده ای می توان اشاره کرد.
سرپرست تعمیرات واحد ورق گالوانیزه و رنگی در ادامه به فعالیت های 
صورت گرفته در این شات دان اشاره کرد و گفت: پروژه تعویض اتوماسیون 
کوره خط گالوانیزه یکی از این فعالیت هاست که این پروژه قسمتی از پروژه 
کالن تعویض اتوماسیون گالوانیزه است که در شات دان سال آینده به همراه 
پروژه REVAMP گالوانیزه انجام می پذیرد. اتوماسیون کوره گالوانیزه 
ج  از نوع Free lance 2000 شرکت ABB بود که به دلیل از رده تولید خار
شدن قطعات کنترلی آن و همچنین قدیمی و پایین بودن سرعت شبکه 
آن با اعتماد و اتکا به دانش و تخصص شرکت های داخلی اقدام به تعویض 
اتوماسیون کوره به نوع S7 1500-Tiaportal شرکت siemens نمودیم که 
کلیه عملیات طراحی و ساخت تابلوهای برق و اتوماسیون و همچنین 

برنامه نویسی PLC و مانیتورینگ آن توسط شرکت ایریسا انجام گردید.
وی دومین پروژه را نصب و راه اندازی جرثقیل 2۵ تنی شماره ۴8 معرفی 

کرد و افزود: این جرثقیل با توجه به مشکالت موجود در جرثقیل های ۴3 و 
۴۴ گالوانیزه و رنگی و عدم توانایی این جرثقیل ها در تخلیه خط گالوانیزه و 
بسته بندی و ارسال کالف و شارژ کالف در خط رنگی درخواست گردید که 

توسط شرکت جرثقیل پوالد ساخته و نصب و راه اندازی گردید.
پروژه برق رسانی اضطراری به کولینگ تاور گالوانیزه سومین پروژه اجرایی 
در این شات دان بود که نادری مهر به آن اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیت 
کولینگ تاور برای خنک کاری رادیاتورهای کوره گالوانیزه وهمچنین کلیه 
رادیاتورهای خنک کننده سیستم های هیدرولیک و آب دمین گالوانیزه 
که این تجهیز به آن ها سرویس می دهد،  و رنگی و همچنین خطوطی 
ازجمله اسکین پاس، خطوط نهایی، کارگاه غلتک و ...و خساراتی که قطع 
شدن برق کولینگ تاور برای خطوط ایجاد می کرد، طی پروژه ای اقدام 
به کابل کشی و برق رسانی اضطراری به این تجهیز نمودیم. در این پروژه 
یک تابلوی ATS نصب و راه اندازی گردید که هم از برق نرمال و اضطراری 

تغذیه می شود.
سرپرست تعمیرات واحد ورق گالوانیزه و رنگی در ادامه چهارمین پروژه 
را ساخت و نصب اتاقک اعمال فیلم معرفی کرد و خاطرنشان کرد: قبال 
محصول خط ورق رنگی جهت مصارف ساختمانی بود. با توجه به 
تحریم های ظالمانه و نیاز مبرم شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی به ورق 
رنگی مورداستفاده در لوازم خانگی، فوالد مبارکه اقدام به تولید محصول 
ورق رنگی لوازم خانگی نمود. برای تولید محصول ورق رنگی لوازم خانگی 
پس از اعمال رنگ بر روی ورق، برای جلوگیری از آسیب دیدن رنگ یک الیه 
فیلم از جنس پلی اتیلن بر روی ورق اعمال می شود. در زمستان با توجه به 
سرد بودن محیط اعمال فیلم، فیلم اعمال شده مشکالتی برای کیفیت 
محصول ایجاد می کرد که با ایجاد اتاقک فیلم و ایجاد محیطی با دمای 

مناسب مشکل برطرف گردید.
پروژه نصب و راه اندازی باسکول 3۵ تنی کالف از دیگر پروژه های انجام شده 
در این شات دان بود که سرپرست تعمیرات واحد ورق گالوانیزه و رنگی از 
آن یاد و تصریح کرد: باسکول 3۵ تنی کالف در مسیر سدل های ماشین 
حمل کالف در خروجی رنگی نصب و راه اندازی شد که این باسکول از نوع 
TM کویل ورق است. این نوع باسکول دارای دو عدد پالتفورم کامال مجزا 
از هم است که در وسط خط به جای سدل های موجود نصب گردید و نیاز 

به اتصال دو پلتفرم از باال یا پایین نیست؛ به همین دلیل قابلیت نصب بر 
روی انواع خطوط و محل ها را دارد که با همت شرکت توزین سپاهان و با 

دقت باال انجام گردید.
وی پروژه ششم را پروژه نصب دو دستگاه تمیزکننده غلتک بر روی رول های 
ماشین های بریدل نام برد که در آن به ایمنی فعالیت تمیزکاری رول ها کمک 
فراوانی می کند و بدون نزدیک شدن اپراتور به این غلتک های در حال 
حرکت که جزو فعالیت های پرریسک واحد بود، فعالیت تمیزکاری به وسیله 

این دستگاه ها انجام می پذیرد.
نادری مهر پروژه دیگر را تعویض کابین های جرثقیل های شماره ۴3 و ۴۴ 
و ۴۷ معرفی کرد و افزود: طی دوماهه گذشته نصب کابین های جدید 
برای جرثقیل های ۴3 و ۴۴ و ۴۷ تحت عنوان پروژه تعویض کابین های 
جرثقیل های شماره ۴3 و ۴۴ و ۴۷ آغاز شده بود. در این شات دان رفع 
نواقص این پروژه به صورت کامل انجام پذیرفت و به طور کامل در مدار 

بهره برداری قرار گرفت.
وی پروژه لوله کشی و نصب و راه اندازی 2 عدد کنتور 8 اینچ بخار و 2 عدد 
کنتور ۴ اینچ آب دمین را هشتمین پروژه اجرا شده در این شات دان معرفی 
کرد و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کنتورهای موجود فقط مصرف 
انرژی کل ناحیه نورد سرد را اندازه گیری می کرد و در ناحیه نورد سرد تقسیم 
سیاالت در خطوط به صورت محاسباتی صورت می گرفت و مصرف واقعی 
خطوط قابل اندازه گیری نبود، جهت اندازه گیری مصرف سیاالت بخار و آب 
دمین خطوط گالوانیزه و رنگی به صورت مجزا، در این شات دان لوله کشی 
و نصب و راه اندازی 2 عدد کنتور 8 اینچ بخار و 2 عدد کنتور ۴ اینچ آب دمین 
برای گالوانیزه و ورق رنگی صورت پذیرفت که این فعالیت در کنترل مصرف 

حامل های انرژی کمک قابل توجهی خواهد بود.
وی در پایان از حمایت های مدیریت ناحیه نورد سرد و مدیریت خطوط 
پوشش دار، ریاست واحد گالوانیزه و رنگی و تالش پرسنل واحد گالوانیزه 
و رنگی و همکاری واحدهای ایمنی فنی ناحیه نورد سرد، ایمنی مرکز، دفتر 
فنی تعمیرات، تعمیرات مرکزی، بازرسی فنی، تعمیرگاه مرکزی و بازرسی 
فنی و واحد حمل ونقل و ترابری سبک و شرکت های ایریسا، برق آرا، جرثقیل 
پوالد و ایران کارت و ضیافت سبز، رهاب گستر، نوید نور که در تحقق این 

مهم ایفای نقش نمودند، تشکر و قدردانی کرد.

یزی شده سالیانه  انجام موفقیت آمیز تعمیرات برنامه ر
 در خط ورق گالوانیزه و خط رنگی

وابط عمومی فوالد مبارکه از فراخوان بزرگ  مدیر ر
پیمانکاران این شرکت با هدف ایجاد فرصت های برابر 

و عادالنه خبر داد.
هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه به منظور شناسایی و 
تکمیل بانک اطالعاتی پیمانکاران توانمند خود اقدام به برگزاری فراخوان 

عمومی در زمینه فعالیت های خدماتی نموده است.
وی افزود: به همین منظور از کلیه پیمانکاران توانمند در معیارهای 
نیروی انسانی، بازرگانی، مالی و فنی دعوت به عمل می آید تا از ۱۵ 
آذرماه تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به شرکت در این فراخوان اقدام و 
 پرسشنامه خوداظهاری را در سامانه SRM شرکت فوالد مبارکه به نشانی

 SRM.MSC.IR ثبت و تکمیل کنند.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه پیمانکاران متقاضی 
باید اطالعات خود را در بخش اطالعات عمومی پرسشنامه مربوطه 
بارگذاری کنند، اذعان داشت: اصلی ترین هدف از برگزاری این فراخوان 

ایجاد فرصت برابر و عادالنه برای پیمانکارانی است که قرار است با فوالد 
مبارکه همکاری داشته باشند تا رقابت بهتری میان آنان شکل گیرد و 

قیمت خدماتشان نیز به قیمت اصلی نزدیکتر شود.
نباتی نژاد ادامه داد: با توجه به اینکه با برگزاری چنین فراخوان بزرگی، 
شرکت های بیشتری حضور پیدا خواهند کرد، سالمت برگزاری مناقصه ها 
نیز بیش از گذشته تضمین خواهد شد که در طبقه بندی و ایجاد توازن 

توانایی های فنی و حرفه ای پیمانکاران نیز مؤثر است.
وی با بیان اینکه این فراخوان به گونه ای برنامه ریزی شده که تمامی 
تأمین کنندگان کشور را شناسایی می کند، تصریح کرد: با انجام این 
فراخوان طبیعتا پروژه های فوالد مبارکه به سمت پیمانکاران سوق 
پیدا خواهد کرد و در این صورت، مشکل برخی از بنگاه های کوچک که 
ظرفیت کاری خود را کاهش داده اند و یا به دلیل نداشتن کار، تعطیل و یا 

نیمه تعطیل شده اند، برطرف خواهد شد.
مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت: از طرف دیگر، به 
دلیل اینکه این فراخوان به صورت گسترده ای برگزار می شود، می تواند 

به الگوی مناسبی برای شناسایی پیمانکاران در دیگر صنایع بزرگ کشور 
به خصوص شرکت های بزرگ نفتی و معدنی تبدیل شود.

وی با اشاره به تأثیر این فراخوان در اشتغال زایی و افزایش کار شرکت ها 
کرد: قطعا شرایط تولیدکنندگان ماشین آالت و  کید  و پیمانکاران تأ
تجهیزات صنعتی و کارکنان آنان با اجرای این فراخوان بهبود پیدا می کند 

و خون تازه ای در رگ های شرکت های توانمند تزریق خواهد شد.
نباتی نژاد با بیان اینکه یکی از اهداف برگزاری این فراخوان، استفاده 
کثری از ظرفیت های داخل کشور است، گفت: فوالد مبارکه در نظر  حدا
دارد تا برای تأمین کاالهای استراتژیک و خدمات خاص موردنیاز خود، 

از ظرفیت مجموعه های داخل کشور بهره مند شود.
وی در پایان اضافه کرد: با فراهم شدن چنین شرایطی، شرکت های 
دانش بنیان بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفته اند و پیمانکاران نیز در 
راستای این رقابت سعی در ارتقای کیفیت خدمات در بازار کسب وکار 
خواهند داشت و در بازار کسب وکار، نقدینگی بیشتری ایجاد خواهند کرد 

که به دنبال آن توانمندی های خود را نیز افزایش می دهند.

 اصلی ترین هدف از برگزاری این 
و  برابر  فرصت  ایجاد  فراخوان 
عادالنه برای پیمانکارانی است که 
قرار است با فوالد مبارکه همکاری 
داشته باشند تا رقابت بهتری میان 
آنان شکل گیرد و قیمت خدماتشان 

نیز به قیمت اصلی نزدیکتر شود

 قبال محصول خط ورق رنگی جهت 
مصارف ساختمانی بود. با توجه 
به تحریم های ظالمانه و نیاز مبرم 
شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی 
در  مورداستفاده  رنگی  ورق  به 
لوازم خانگی، فوالد مبارکه اقدام 
رنگی  ورق  محصول  تولید  به 

لوازم خانگی نمود

با هدف ایجاد فرصت های برابر و  عادالنه انجام شد؛

فراخوان بزرگ پیمانکاران و تأمین  کنندگان شرکت فوالد مبارکه
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ارائه آخرین دستاوردهای صنعتی

 گروه فوالد مبارکه

تالشبرایافتتاح۴۰۰نیروگاهخانگیتادههفجر۱۴۰۰فراوریمعادندراولویتبرنامهها

گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان، در مراسمی با  به 
حضور معاون وزیر نیرو، رئیس سازمان بسیج سازندگی و دیگر فرماندهان 
سپاه صاحب الزمان و بسیج سازندگی، استاندار و مدیران شرکت های 
توسعه  زمینه  در  پروژه   558 اصفهان،  شهرستان  و  استان  برق  توزیع 
انرژی های تجدیدپذیر، شامل 400 نیروگاه خورشیدی، 3۹ طرح اشتغال زا 
و ۱۱۹ پروژه رفع محرومیت افتتاح شد.

گزارش شاتا، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت،  به 
احداث  برای  صمت  وزارت  گفت:  جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن 
واحدهای فراوری معدنی، تسهیالت حمایتی پرداخت می کند.
و  تولید  افزایش  برای  صمت  وزارت  حمایتی  سیاست های  راستای  در 
اشتغال زایی در بخش معادن و صنایع معدنی تا سقف 50 میلیارد ریال 
تسهیالت اعطا می شود.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر

به گزارش خبرنگار فوالد،سید امیر طباطبائیان، مدیر 
انرژی و سیاالت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم 
فوالد، به مصرف ۲.۲ لیتر به جای ۱۶.5 لیتر برای تولید 
یک کیلو فوالد اشاره کرد  و گفت :متأسفانه از ابتدای ساخت فوالد 
مبارکه و بهره برداری آن همواره هجمه هایی علیه شرکت هایی 
وجود داشته است؛ اما سیاست فوالد مبارکه قطع وابستگی به 
زاینده رود است. قرارداد تأمین آب فوالد مبارکه از سال 5۶ منعقد شده 
درحالی که در سال 5۴ قرار بوده شرکت به نام British Steel در منطقه 

فوالد مبارکه ساخته شود و در اصل حق آبه فوالد مبارکه از آنجاست.
وی افزود: اما در سال های بعد یعنی از سال ۵۶ و ۵۷ تا آخرین قراردادی 
که در سال ۶2 با آب منطقه ای داشتیم، دیماند اختصاص یافته ۴۰ 
میلیون مترمکعب آب بود که برای تولید 2.۴ میلیون تن فوالد در نظر 
گرفته شده بود. با توجه به مقدار دیماند، برای تولید هر کیلوگرم فوالد 
خ  باید ۱۶.۵ لیتر آب مصرف می کردیم، درحالی که هیچ گاه این اتفاق ر
نداد. پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ مصرف آب فوالد مبارکه تا پایان 

سال به ۱۴ میلیون مترمکعب برسد. 
سهم ناچیز فوالد مبارکه در مصرف آب زاینده رود

طباطبائیان افزود: اطالعات سد زاینده رود نشان می دهد به دلیل 
بحران آبی موجود در منطقه که علت اصلی آن کمبود بارش ها در حوزه 
زاینده رود است، مجموعا ۵۷۰ میلیون مترمکعب آب در سال جاری 
کنون سهم فوالد مبارکه 8.8 میلیون  از سد رها شده که از این مقدار تا

مترمکعب معادل تقریبا ۱.۵ درصد کل آب است.
وی تصریح کرد: از مقدار باقی مانده تقریبا ۱۵۰ میلیون مترمکعب در چهار 
محال و بختیاری، 2۵۰ تا 3۰۰ میلیون مترمکعب در بخش شرب اصفهان 
و یزد و مابقی هم در یک مرحله در تیرماه برای کشاورزی رها شد. غیر از 
موارد یاد شده دیگر آبی رها نشده چون آبی وجود نداشته است. این در 
حالی است که متأسفانه اطالعات موجود در سطح جامعه، آدرس های 

غلطی است که با آن ما را متهم می کنند.
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه درباره طرح انتقال آب از خلیج فارس 
به اصفهان نیز گفت: یکی از مباحثی که از چند سال پیش مطرح شده، 
انتقال آب دریا پس از شیرین سازی به مرکز کشور است که در سال های 
قبل توسط شرکت های معدنی در استان یزد و کرمان به نتیجه رسیده 
است. بر این اساس بخشی از آب توسط آن ها تصفیه شده و به مرکز کشور 

منتقل می شود.
کنون باید زمین مناسب در استان هرمزگان نزدیک  وی تصریح کرد: ا
در دریای عمان یا نزدیک خلیج فارس مشخص شده و اختصاص یابد 
تا بتوان تجهیزات شیرین سازی آب را در آنجا احداث کرده و توسط ۱۵ 
ایستگاه پمپاژ، آب پس از شیرین سازی به مرکز کشور منتقل شود. نکته 
مهم در این میان این است که پروژه های ذیل این پروژه هم زمان انجام 

شود و همه مسائل فنی و مجوزات حل شود تا این پروژه به ثمر برسد.

طباطبائیان ادامه داد: با احداث خطی به طول تقریبا 9۱۰ کیلومتر آب 
از دریا به صنایع استان منتقل می شود. حجم آبی که قرار است منتقل 
شود تقریبا 2۰۰ میلیون مترمکعب در سال است که به صورت یک جا 
منتقل نمی شود. در واقع به صورت پلکانی بر اساس مجوز سازمان 
محیط زیست انجام می شود.این آب پیش بینی می شود 3 تا ۴ سال 
دیگر به استان اصفهان و صنایع آن برسد تا باِر هرچند اندِک صنایع از 

زاینده رود برداشته شود.
مدیر انرژی و سیاالت فوالد مبارکه افزود: اآلن صحبت کلی فوالد مبارکه 
به عنوان یکی از مصرف کنندگان آب از زاینده رود این است که همه 
بخش ها باید به سمت بهینه سازی مصرف آب حرکت کنند. فوالد 
مبارکه به تنهایی نمی تواند مشکل زاینده رود را حل کند. در قسمت های 
کشاورزی نیز باید به سمت استفاده از تکنولوژی روز، کشاورزی نوین و 
کاهش مصرف آب حرکت کنند. برای مثال ما برای تولید یک کیلو آب به 
۴۰۰ لیتر آب نیاز داریم حال این عدد را با میزان آب موردنیاز برای تولید یک 

کیلو فوالد مقایسه کنید که 2.2 لیتر است.
وی تصریح کرد: مدیریت یکپارچه کشت و کشاورزی تأثیر چشمگیری در 
گر ۵ درصد میزان مصرف آب در بخش کشاورزی  کاهش مصرف آب دارد. ا
یا در بخش شرب کاهش یابد، تأثیرش به مراتب بیش از کاهش ۱۰،2۰ یا ۵۰ 
درصدی آب فوالد مبارکه و صنایع است. باید در این حوزه سرمایه گذاری 
شود و دولت نیز از کشاورزان حمایت کند تا بتوانند این اقدامات را در این 

حوزه انجام دهند و همه از نتایج آن بهره مند شویم.
کاهش مصرف آب در تولید فوالد خام در شرکت فوالد مبارکه

کنترل نگهداری و  سید مجید ستاینده، رئیس دفتر برنامه ریزی و 
تعمیرات انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه نیز در بخش دیگری از این 
گفت وگو به کاهش مصرف آب در تولید فوالد خام در شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان یکی از مهم ترین رویکردهای شرکت در زمینه استفاده بهینه از 
انرژی اشاره کرد و گفت: وظیفه اصلی ناحیه انرژی و سیاالت، تأمین انرژی 
و سیاالت پایدار و مطمئن برای نواحی تولیدی شرکت فوالد مبارکه است.

رئیس دفتر برنامه ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات انرژی و سیاالت 
تصریح کرد: بدیهی است برای اینکه این ناحیه بتواند به رسالت اصلی 
خود جامعه عمل بپوشاند، فرایندهای مختلفی را توسط 8 واحد 
زیرمجموعه خود که دو واحد به دفتر فنی تولید و تعمیرات و ۶ واحد دیگر 

به بخش های تولیدی مربوط است انجام می دهد.
رئیس دفتر برنامه ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات انرژی و سیاالت 
گفت: این شرکت برای حیات خود به حامل های مختلف انرژی 
نیاز دارد که شاید مهم ترین آن ها آب باشد. در سالیان گذشته و از 
ابتدای راه اندازی فوالد مبارکه بر اساس قراردادی که این شرکت و آب 
منطقه ای منعقد کرده اند، فوالد مبارکه مجوز آب موردنیاز خود را از 
رودخانه زاینده رود دریافت کرده و به این شکل آب موردنیاز خود را 

تأمین می کرده است.

هجمه ایجادشده علیه صنایع درباره آب صحیح نیست
وی ادامه داد: بر اساس آماری که در کشور وجود دارد، 9۰ درصد آب کشور 
در بخش کشاورزی مصرف می شود، درحالی که ۶ درصد در بخش شرب و 
تنها ۴ درصد توسط صنایع مصرف می شود بنابراین هجمه ای که در این 

حوزه برای صنایع به وجود آمده صحیح نیست.
رئیس دفتر برنامه ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات انرژی و سیاالت 
گفت: آمار استان اصفهان نیز نشان می دهد که حدود 2 تا 3 درصد آب 
توسط بخش صنعت مصرف می شود که این مقدار هم هر سال کاهش 
می یابد. شرکت فوالد مبارکه خود یکی از صنایع پیشرو در زمینه کاهش 

مصرف آب به شمار می آید.
ستاینده افزود: این شرکت برای کاهش وابستگی به آب خام پروژه های 
مختلفی را انجام داده که به طورکلی به سه دسته تقسیم می شود. دسته 
اول پروژه های مربوط به کاهش مصرف است که روزبه روز و سال به سال 
مصرف آب در شرکت کاهش داده است. از سال ۱39۱ که بحران آب شکل 
جدی تری به خود گرفته، بالغ بر ۱۰۰ کیلومتر از شبکه های انتقال و توزیع 

آب داخل شرکت فوالد مبارکه نوسازی شد.
سیاست فوالد مبارکه قطع وابستگی به زاینده رود است

ستاینده در پاسخ به این سؤال که چند درصد استحصال آب صنعتی 
غ از پروژه های کاهش مصرف آب،  از پساب محقق می شود، گفت: فار
پروژه های تأمین پساب شهری هم در فوالد مبارکه انجام شده است. 
سیاست فوالد مبارکه قطع وابستگی به آب رودخانه است که بر اساس 

آمار برداشت این شرکت از آب زاینده رود سال به سال کمتر شده است.
وی افزود: این کار در دنیا مرسوم است. مهم ترین و جدیدترین منبع 
جایگزین آب خام، پساب است به همین دلیل فوالد مبارکه هم به این 
سمت حرکت کرد. در همین خصوص توسط مدیرعامل وقت فوالد 
مبارکه، قراردادی با شرکت آبفا بسته شد که بر اساس آن پساب های 

شهری مبارکه، صفائیه، زرین شهر و ورنامخواست خریداری شد.
رئیس دفتر برنامه ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات انرژی و سیاالت 
کانال ها و  که  کرد: در عوض فوالد مبارکه هم متعهد شد  تصریح 
سیستم فاضالب شهری را در این شهرها احداث کند. از سال ۱39۷ 
این پساب ها تصفیه شده و در فرآیند تولید و بازچرخانی آب استفاده 
می شود. هر سال به میزان بیشتری از پساب استفاده و به همین 
نسبت آب خام رودخانه را کمتر مصرف می شود. البته ما به دنبال 
اضافه کردن پساب شهرهای دیگر ازجمله شهر مجلسی، طالخونچه 

و حسن آباد هم هستیم.
ستاینده اظهار کرد: پروژه های بعدی مربوط به تصفیه پساب است که 
در این حوزه طراحی، ساخت و راه اندازی واحد RO فوالد مبارکه قرار دارد 
که وظیفه آن تصفیه پساب هایی است که در آن واحد موجود است. 
 RO این واحد پساب را به آب تبدیل کرده و بازچرخانی می کند. واحد

کنون داخل مدار است. هم ا

گللروه فللوالد مبارکلله بللا حضللور فعللال در هجدهمیللن 
نمایشللگاه بین المللللی متالللورژی )ایران متافللو( کلله از ۱۴ 
تللا ۱۷ آذرمللاه ۱۴۰۰، در محللل دائمللی نمایشللگاه های 
و  بازدیدکننللدگان  میزبللان  تهللران  بین المللللی 
عاقه منللدان بلله حوزه هللای مرتبللط بللا صنعللت و معللدن 
خواهللد بود، بلله ارائلله آخریللن دسللتاوردهای صنعتی خود 

می پردازد.

به گــزارش خبرنــگار فــوالد، نمایشــگاه بین المللــی متالورژی 
ســاالنه  کــه  اســت  صنعتــی  رویدادهــای  مهم تریــن  از 
صاحبــان صنایــع و عالقه منــدان بــه حــوزه متالــورژی را 
از سراســر ایــران و جهــان گــرد هــم مــی آورد کــه اســتقبال و 
شــرکت در این نمایشــگاه، موقعیت مناســبی را بــرای ارتباط 
نزدیــک تولیدکننــدگان و صاحب نظــران فراهــم مــی آورد.
۷ بخــش آهــن و فــوالد  نمایشــگاه ایران متافــو شــامل 
)تمــام مــواد اولیــه فــوالدی، آلیاژهــای آهنــی و معدنــی، 
فناوری هــای ســاخت فــوالد، فوالدســازان، تجهیــزات و 
ماشــین آالت و …(، ریخته گــری، قالب ســازی، آهنگــری 
ریخته گــری،  مختلــف  )روش هــای  ماشــین کاری  و 
ــتگاه های  ــی، دس ــای صنعت ــری، کوره ه ــازی، آهنگ قالب س
ماشــین کاری، جوشــکاری و…(، فلــزات غیــر آهنــی )ماننــد 
آلومینیــوم، مــس و ســرب، فلــزات بــاارزش چــون طــال و نقره، 
کتشــاف و فــراوری فلــزات غیرآهنــی و…(، معدن  اســتخراج، ا
ــی فلــزی و غیرفلــزی،  ــی )تمامــی مــواد معدن و صنایــع معدن
تجهیــزات کاربــردی صنعــت معــدن، ماشــین آالت صنعتــی 
کتشــاف، اســتخراج و…(، نســوزها  ســنگین، حفــاری، ا
و ســرامیک های صنعتــی )انــواع نســوزهای شــکل دار و 
بی شــکل، انــواع عایــق و مــواد الیافــی، ســرامیک های 
صنعتــی و…(، کوره هــای صنعتــی و عملیــات حرارتــی )انــواع 
گازی، مشــعلی، عملیــات  کوره هــای صنعتــی، القایــی، 
حرارتــی و…( و پروژه هــای صنعــت و معــدن )پروژه هــای 
توســعه،  و  تکمیــل  ح هــای  طر ســرب،  مــس،  صنعــت 

کتشــافی و…( اســت. ا
کرشــده،  ذ بخــش   ۷ در  صنعت گــران  و  تولیدکننــدگان 
محصــوالت خــود را طــی ۴ روز بــرای شــرکت کنندگان ارائــه 
می کننــد. معرفــی توانمندی هــا و محصــوالت، برقــراری 
ارتبــاط مســتقیم بــا مشــتریان، شــناخت رقبــا و محصــوالت 
آنــان، ارتبــاط بــا تأمین کننــدگان مــواد خــام، به روزرســانی 
دانــش تخصصــی، فرصــت جــذب ســرمایه گذار و انعقــاد 
قراردادهــای متعــدد ازجملــه فرصت هایــی اســت کــه ایــن 

نمایشــگاه بــرای شــرکت کنندگان فراهــم مــی آورد.
فــوالد مبارکــه بــه همــراه شــرکت های زیرمجموعــه خــود در 
هجدمیــن نمایشــگاه متالــورژی تهــران از ۱۴ تــا ۱۷ آذرمــاه در 
محــل نمایشــگاه های بین المللــی از ســاعت 9 تــا ۱۷ پذیــرای 

بازدیدکننــدگان و عالقه منــدان داخلــی و خارجــی اســت.

در هجدهمین نمایشگاه ایران متافو انجام می شود:

امین ابوعطا کارشناس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت از اجرای موفقیت آمیز نظام بهینه سازی نگهداری پیشگیرانه در 
سطح شرکت فوالد مبارکه خبر داد.

وی تصریح کرد: سازمان ها زمان قابل توجهی را برای طراحی یک برنامه نت پیشگیرانه صرف می کنند. برنامه ای که قدمی روبه جلو 
برای جلوگیری از خرابی های اضطراری، کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات، بهبود وضعیت نگهداری تجهیزات و اهدافی از این قبیل است. وقتی 
یک برنامه نت پیشگیرانه به کار گرفته می شود معموال سازوکار مشخصی برای مرور و ارزیابی مجدد فعالیت های فاقد ارزش افزوده که حتی ممکن 
است در کارها اختالل ایجاد کنند، وجود ندارد. بسیاری از سازمان ها علی رغم داشتن یک برنامه نت پیشگیرانه همان مسیرهای گذشته خود را دنبال 

می کنند و وقتی یک خرابی در تجهیزاتشان رخ می دهد غافل گیر می شوند. 
کید کرد :تحقیقات نشان داده است۴۰ تا ۶۰ درصد  استانداردهای تعمیراتی نه تنها هدف مشخصی  کارشناس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت تأ
را دنبال نمی کنند و نمی توانند جلو خرابی ها را بگیرند، بلکه ممکن است خود باعث بروز توقفات و عدم تولید شوند. بنابر این به منظور ایجاد توازن 
میان ریسک خرابی و هزینه های نگهداری و تعمیرات، باید بر اساس پارامترهای تاریخچه خرابی ها، تجزیه وتحلیل عملکرد برنامه نگهداری و خبرگی 
پرسنِل نظام نت، به صورت دوره ای برنامه نت پیشگیرانه را مورد بررسی قرار داد که به این عمل »بهینه سازی نگهداری و تعمیراِت پیشگیرانه یا 

PM-Optimization« اطالق می شود.
امین ابوعطا  یادآور شد: با توجه به اینکه شرکت فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی، نظام نگهداری پیشگیرانه را با تعریف نزدیک به 2۴۰ هزار استاندارد 
تعمیراتی بر روی تجهیزات و انتقال آن به سیستم های مدیریت اطالعات نت )MIS سابق و EIS فعلی( استقرار داده است، در حال حاضر نیاز به بازنگری 
و ویرایش این استانداردهای تعمیراتی بیش ازپیش احساس می شود؛ بنابراین پیاده سازی نظام بهینه سازی نت پیشگیرانه یا PMO در دستور کار 

واحد برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت در مجموعه دفتر فنی تعمیرات شرکت قرار گرفت.
حمیدرضا عبدیان کارشناس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت نیز در این خصوص تصریح کرد: اجرای این پروژه ها با حذف استانداردهای تعمیراتی 
غیرضروری و ویرایش اطالعات استانداردها نظیر بازه زمانی تکرار، تخصص و محتوای فنی، نقش بسزایی در بهینه سازی منابع انسانی، قطعات یدکی، 

مواد مصرفی و هزینه های برون سپاری تعمیرات دارد و موجب افزایش قابلیت دسترسی تجهیزات و آماده به کاری خطوط تولید می گردند.
عبدیان یادآور شد: از ابتدای سال ۱399 با برگزاری دوره های آموزشی بهینه سازی نت پیشگیرانه با حضور اساتید مطرح کشوری برای کارشناسان 
فرایند نت دفاتر برنامه ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات نواحی تولیدی و پشتیبانی، پروژه هایPMO روی تجهیزات بحرانی و نیمه بحرانی خطوط 

تولید تعریف گردید.

کارشناس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت افزود: با تشکیل تیم های پروژه متشکل از کارشناسان، تکنسین ها و بازرسین حوزه تعمیرات نواحی 
تولیدی و پشتیبانی با تسهیل گری همکاران واحد برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت )بیش از 2۵۰ نفر عضو ثابت(، جلسات اجرایی پروژه ها برگزار 
گردید و تا به امروز حدود 3۰۰ پروژه به اتمام رسیده است که در طی این مدت ۴ دوره آموزشی با اساتید خارجی و ۱2 دوره آموزشی با مدرسین داخلی 

نیز برگزار شده است.
وی در پایان از همه کسانی  که در اجرای نظام بهینه سازی نگهداری پیشگیرانه در فوالد مبارکه تالش کرده اند، خصوصا حمایت های مدیریت دفتر 

فنی تعمیرات و رئیس اسبق واحد برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت، تشکر و قدردانی نمود.

اجرای موفقیت آمیز نظام بهینه سازی نگهداری پیشگیرانه در سطح شرکت فوالد مبارکه
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سیاست فوالد مبارکه قطع وابستگی به زاینده رود است
 در گفت وگو با رادیوم فوالد مطرح شد؛
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در پی برگزاری کارگاه برنامه توسعه فردی برای معاونان و 
مدیران فوالد هرمزگان، عطاءاهلل معروفخانی مدیرعامل این 
شرکت در بازدید از این کارگاه و در گفت وگو با روابط عمومی 
دارای  و  توسعه یافته  مدیریت  گان،  هرمز فوالد  شرکت 
آموزش های به روز را باعث تأثیرات مثبت در زمینه دستاوردها 

و شاخص های کان شرکت دانست.
 وی سرمایه گذاری بر سطوح مدیریتی و رهبری شرکت فوالد 
هرمزگان را یکی از مأموریت های این شرکت و بر عهده واحد 

آموزش و توسعه نیروهای انسانی برشمرد.
در ادامه امین رنجبرفرد مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی 
فوالد هرمزگان از اهداف، کارکردها و اهمیت این کارگاه مطالبی 

بیان کرد.
 وی با اعالم اینکه برنامه توسعه فردی سطوح مدیریتی شرکت 
فوالد هرمزگان ویژه معاونان و مدیران این شرکت است هدف از 
گاهی، خودشناسی و خودیادگیری  آن را توسعه مهارت های خودآ

و خودتوسعه ای مخاطبان دانست.
رنجبرفرد در تشریح بیشتر این موضوع گفت: در این کارگاه در 
قالب ماژول های متفاوت و متنوع، نسبت به سنتز مفهومی 
توسعه فردی، تولید فهم و درک مشترک درباره این پدیده 
کارکردها و آثار مثبت آن در حیات شرکت فوالد هرمزگان،  و 

فعالیت هایی انجام می شود.
 مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی فوالد هرمزگان یادآور شد: 
کارگاه توسعه فردی بر یادگیری های ما درباره روندهای جهانی 
مبتنی است. به عبارت بهتر، بعد از انجام بررسی های الزم به 
این نتیجه رسیدم که شرکت ها به ویژه شرکت های بزرگی که بر 
توسعه رهبری خود سرمایه گذاری های بیشتری کرده اند، توسعه 

اقتصادی پایدارتری را در محیط پیرامونی خود ایجاد کرده اند.

 هم زمان با گرامیداشت هفته بسیج، طی نشستی، 
تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت تهیه و تولید مواد 
هلدینگ  شرکت  زیرمجموعه  سپاهان  استقال  اولیه 
توکافوالد و سازمان منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری 
در زمینه حفظ، احیا و اجرای پوشش های گیاهی درمعدن 

ک نسوز شهید نیلچیان به امضا رسید. خا
به گزارش روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان، در این مراسم 
که با حضور صالحی مدیر کل منابع طبیعی، غفاری ریاست 
منابع طبیعی شهرستان کیار، حمیدرضا قندی مدیرعامل 
شرکت استقالل سپاهان و مجتبی رستمی سرپرست معدن 
شهید نیلچیان برگزار شد، مدیر عامل شرکت استقالل سپاهان 
اظهار کرد: معدن شهید نیلچیان یکی از معادن زیر زمین فعال 
و بی نظیر کشور است که در شهرستان اردل از توابع استان 
چهارمحال و بختیاری )درحد فاصل شهرستان ناغان و دوپالن( 
گرس در بهترین نقطه استان به وسعت 2۰۰  بین رشته کوه های زا

هکتار واقع شده است.
قندی افزود: در این تفاهم نامه جهت جلوگیری از نابودی این 
منابع طبیعی و خدادادی، شرکت استقالل سپاهان با مشارکت 
منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری منطقه ای به وسعت 
۵ هکتار از اراضی معدن شهید نیلچیان را در جهت احیای 
پوشش گیاهی معدن، نهال کاری، آبیاری و حراست در اختیار 

این سازمان قرار می دهد.
 وی تصریح کرد: با همکاری و همفکری مجتبی رستمی سرپرست 
ک نسوز شهید نیلچیان در سال جاری آب های  معدن خا
زیرزمینی داخل تونل به سمت معدن باجگیران هدایت و در 
مخازن ذخیره و به دنبال آن ۱۰۰ اصل نهال از جمله انگور، بادام، 
سیب، گردو و غیره و درختچه های یک ساله و دوساله در بخش 

باجگیران کاشت و به روش قطره ای آبیاری گردید.
 مدیرعامل شرکت استقالل سپاهان در پایان خاطرنشان کرد: 
این همکاری در راستای اهداف شرکت برای افزایش مشارکت 
و ایجاد انگیزه سایر معادن در کشور در فعالیت های داوطلبانه 
و بشردوستانه مرتبط با فرهنگ توسعه، ترویج، حفظ و احیای 

منابع طبیعی منعقد گردید.

خبر کوتاه

نگاهیبهبازارقراضهدرترکیهرشدموجودیسنگآهندربنادرچین

قیمت قراضه وارداتی سنگین 20-80 در ترکیه 4۹3 دالر در هر تن 
سی اف آر ثبت شده است. عرضه کنندگان آمریکا و حوزه دریای 
بالتیک به دنبال 4۹5 دالر بودند، ولی خریداران به دنبال تخفیف 
کارخانه ها با محدودیت  گزارش فوالد ایران، در ترکیه  بیشترند. به 
تقاضای محصوالت فوالدی شان و نوسانات شدید نرخ ارز روبه رو 
کید دارند. هستند؛ ازاین رو بر دریافت تخفیف بیشتر تأ

روند صعودی موجودی سنگ آهن بنادر چین، قیمت سنگ آهن را 
برای خلوص 62 درصد وارداتی 5 دالر پایین آورد و به ۹5.75 دالر 
که موجودی  در هر تن سی اف آر رساند. از طرفی دو ماهی است 
سنگ آهن بنادر صعودی است و این هفته با 0.7 میلیون تن رشد 
گوست 20۱8 بی سابقه بوده  که از آ به ۱50.۹ میلیون تن رسیده 
است.

بللله گلللزارش روابلللط عموملللی شلللرکت ایلللران ذوب، 
مدیلللر املللور فلللروش ایلللن شلللرکت از شکسلللته شلللدن 
رکلللورد فلللروش در آبان ملللاه سلللال جلللاری خبلللر داد.

مدنـــی بـــا اعـــالم ایـــن خبـــر افـــزود: در آبان مـــاه ســـال جـــاری بـــا تحقـــق 
۱3۷ درصـــد از اهـــداف فـــروش توانســـتیم بـــه یـــک رکـــورد بســـیار خـــوب 

درفـــروش محصـــوالت خـــود ازجملـــه گلوله هـــای بالمیـــل و قطعـــات 
فـــوالدی نســـوز و ضدســـایش دســـت یابیـــم کـــه ایـــن مســـئله مرهـــون 
کلیـــه دســـت اندرکاران و همـــکاران در واحدهـــای  تالش هـــای 

ــه اســـت. مربوطـ
وی در پایـــان ایـــن دســـتاورد را بـــه مدیریـــت شـــرکت و تمامـــی 

ـــران پرتـــالش شـــرکت ایـــران ذوب و هلدینـــگ  مدیـــران توانمنـــد و کارگ
ســـرمایه گذاری توکافـــوالد تبریـــک گفـــت و اظهـــار امیـــدواری کـــرد کـــه 
ـــا ایـــن شـــرکت  ـــداوم داشـــته باشـــد ت شکســـتن ایـــن رکوردهـــا همـــواره ت
بتوانـــد بـــا توســـعه بازارهـــای خـــود، یکـــی پـــس از دیگـــری قله هـــای 

موفقیـــت و ســـربلندی را فتـــح کنـــد.

آتیه فللوالد  هلدینللگ  عمومللی  روابللط  گللزارش  بلله 
نقش جهللان، مراسللم تکریللم از مدیرعامللل سللابق 
آتیه فللوالد  و معارفلله مدیرعامللل جدیللد هلدینللگ 
نقش جهللان یکللی از شللرکت های گللروه معظللم فللوالد مبارکلله یکشللنبه 
۱۴۰۰/۹/۷ بللا حضللور غامرضللا طاهللری معللاون سللرمایه گذاری و امللور 
شللرکت ها، مرتضی شللبانی مدیر امللور مجامللع و ارزیابی فللوالد مبارکه، 
اعضللای هیئت مدیللره و مدیللران عامللل شللرکت های زیرمجموعلله 

هلدینللگ آتیه فللوالد در محللل سللالن اجتماعللات سللتاد هلدینللگ 
برگللزار شللد.

ــرکت  ــل ش ــوی مدیرعام ــی از س ــی حکم ــم ط ــن مراس ــت در ای ــی اس گفتن
فــوالد مبارکه، احمد ســعیدبخش به عنوان مدیرعامــل جدید هلدینگ 
آتیه فــوالد نقش جهــان معرفــی و بــا اهــدای لــوح تقدیــر از زحمــات و 
خدمات ارزنــده و شایســته مدیرعامل پیشــین حســین کفعمــی در دوره 

مســئولیت ایشــان تقدیــر بــه عمــل آمــد.

حمیللد شللجاعی، مدیرعامللل شللرکت ورق خللودرو 
چهارمحللال و بختیللاری، در نشسللت بللا بانللوان 
همللکار خللود در شللرکت ورق خللودرو چهارمحللال و 
بختیللاری، ایشللان را بللازوان نهللان و گاه ناپیللدا، امللا پرتللوان و مؤثللر 

در هللر سللازمانی خصوصللا در ایللن مجموعلله دانسللت.
گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و   بــه 
بختیــاری، در ابتــدای ایــن نشســت، مدیرعامــل شــرکت ورق 
خــودرو چهارمحــال و بختیــاری نقــش زنــان در ســازمان ها را بســیار 
تعیین کننــده توصیــف کــرد و افــزود: مــا در تالشــیم در ســاختار ایــن 
غ از بحــث جنســیتی بــه توانمندی هــا و شایســتگی های  شــرکت فــار

بانــوان توجــه ویــژه داشــته باشــیم.
حمیــد شــجاعی در ادامــه ضمــن قدرانــی از کوشــش های بانــوان 
شــاغل در ایــن شــرکت اظهــار داشــت: امیدواریم همــه بانــوان جامعه 
ــم،  ــان عال ــا الگــو قــرار دادن اســوه زن هماننــد همــکاران شایســته مــا ب
ــرای  حضــرت زهــرای مرضیــه )ســالم اهلل علیها( دوشــادوش مــردان ب
ارتقــای ســازندگی کشــور تــالش کننــد و بتواننــد توانایی هــای خــود را 

ــا نقش آفرینــی بــرای ســرعت بخشــیدن بــه پیشــرفت کشــور هرچــه  ب
ــه اثبــات رســانند. بیشــتر ب

وی بــا بیــان ایــن مطلب کــه زنــان در جامعــه امــروز ما نقــش ارزنــده ای 
در توســعه همه جانبــه دارنــد افــزود: بانــوان همــکار مــا بــا تخصــص 
و تجــارب خــاص خویــش در سیســتم راهبــردی ایــن شــرکت در کنــار 
دیگــر پرســنل، بــا اقدامــات مناســب و به موقــع و پشــتیبانی مطلــوب 
ــر و مثبــت خــود را در  از عملیــات و فراینــد تولیــد می تواننــد نقــش مؤث

چرخــه تولیــد و بهبــود آن نمایــان ســازند.
مدیرعامــل شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری از حاضــران 
در نشســت خواســت بــا همدلــی و همبســتگی و بــا ایجــاد روحیــه 
مــودت پابه پــای دیگــر همــکاران بــرای نیــل بــه اهــداف و چشــم انداز 
ــا در حرکتــی جهــادی بتواننــد  ترسیم شــده مجموعــه کوشــا باشــند ت
در ســنگر صنعت اســتان و کشــور نامی نیک از خــود برجــای بگذارند.

گفتنــی اســت در پایــان همــکاران ضمــن بیــان دغدغه هــای خویــش، 
بــه بیــان دیدگاه هــا و پیشــنهاد های خویــش در خصــوص مســائل 

ــد. ــف پرداختن ــای مختل ــرکت در حوزه ه ــاری ش ج

بهرام شکوری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران: ازنظر آمار تولید 
فوالد در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ میلیون تن فوالد تولید 
شده است و هدف گذاری سال ۱۴۰۴ برابر با 55 میلیون تن است که 

برای رسیدن به آن نیازمند رشد ساالنه ۲۰ درصدی هستیم.
بهرام شکوری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران، در گفت وگو با خبرنگار ایراسین در رابطه با فوالد و کاربرد 
ورق های فوالدی که در صنعت خودروسازی و لوازم خانگی داخل 
کشور مورداستفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: حقیقت امر این است که 
برندهای مختلف دنیا نیز از همین شیوه استفاده می کنند. درواقع 
برندهای مختلف جهانی ورق های فوالدی را با قیمت های جهانی 

خریده و محصول خود را با کیفیت باال تولید کرده و صادر هم می کنند.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی میزان ذخایر سنگ آهن ایران برابر 
با 2/۷۴ میلیارد تن با عیار متوسط ۴8 درصد است، اظهار کرد: ازنظر 

ذخایر جهانی رتبه 9 دنیا را به خود اختصاص داده ایم.
شکوری افزود: ازنظر آمار در سال ۱399 حدود 3۰ میلیون تن فوالد 

تولیدشده است و هدف گذاری سال ۱۴۰۴ برابر با ۵۵ میلیون تن است که 
برای رسیدن به آن نیازمند رشد ساالنه 2۰ درصدی هستیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران، افزود: به طورکلی بررسی ها نشان می دهد که از هر یک تن فوالد 
تولیدشده حدود ۶۰ درصد آن در ساخت وساز و احداث زیرساخت ها، 
2۵ درصد در خودروسازی، ۷ درصد در تجهیزات ماشین آالت صنعتی، 
۴ درصد در کشتی سازی، 2 درصد در لوازم خانگی و 2 درصد نیز در سایر 
موارد مورداستفاده قرار می گیرد؛ بنابراین به طورکلی حدود 2۷ درصد از 
هر تن فوالد تولیدشده در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی کاربرد دارد 
که در صورت دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق ۱۴۰۴، حدود 
۱۴ میلیون تن آن، می تواند بر اساس نرم جهانی در زمینه خودروسازی و 

تولید لوازم خانگی مورداستفاده قرار گیرد.
وی در پایان گفت: لذا اعداد و ارقام مذکور بیانگر اهمیت ویژه توجه به 
تکمیل زنجیره ارزش سنگ آهن و فوالد در راستای ایجاد ارزش افزوده، 
تأمین تقاضای صنایع پایین دستی ازجمله صنایع لوازم خانگی و ایجاد 

اشتغال و خودکفایی در کشور است.

تیه فوالد نقش جهان یم و معارفه مدیرعامل جدید هلدینگ آ مراسم تکر

بانوان؛ بازوان نهان اما ُپرتوان سازمانی در 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

 ایران  دارنده  رتبه نهم جهان 
در ذخایر سنگ آهن است

مدیریت توسعه یافته؛ مؤثر بر بهبود 

شاخص های کان شرکت

تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت 

تهیه و تولید مواد اولیه استقال سپاهان و 

سازمان منابع طبیعی استان 

چهار محال و بختیاری

کید کرد: مدیرعامل فوالد هرمزگان تأ

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

گروه فوالد مبارکه    

شکسته شدن رکورد فروش در شرکت ایران ذوب
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       بـــــــــــــــازار

بازاربیلتسیآیاسدرچهحالاست

خبــــــــــــــــر    

در  پیش بینی شده  تولید  افق  به  رسیدن  برای 
چشم انداز ۱۴۰۴، باید وضعیت قرارداد برجام به صورت 
کلی مشخص شود و شاهد حضور کشورهای اروپایی در 
ایران باشیم تا بتوانیم از این ظرفیت به خوبی استفاده 
کنیم. همچنین باید در زمینه تولید برق و گاز سرمایه گذاری 

کنیم و بخش ریلی کشور را ارتقا دهیم.
انجمن  هیئت مدیره  عضو  شهرستانی،  سیدرضا 
تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت وگو با خبرنگار ایراسین 
کرد: در حال حاضر، با توجه به افت قیمت های  اظهار 
بازارجهانی در پی شیوع ویروس کرونا و نگرانی های ناشی از 
شروع دوباره پاندمی و قفل شدن دوباره بازار، قراردادهایی که 
در گذشته با ایران با قیمت های باالتری بسته شده بود، لغو 
شده و قیمت شمش از ۶۰۰ دالر به ۵۵۰ دالر نزول یافته است.
وی افزود: از طرف دیگر، با توجه به کمبود گاز در کشور که 
منجر به افزایش قیمت مواد اولیه شده و همین طور عدم 
توجه دولت به صادرات کاالهای داخلی در حال حاضر و 
دستور صادرشده مبنی بر فروش کاالها از طریق بورس، 

قیمت ها با روند کاهشی مواجه شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران بیان 
کرد: یکی دیگر از مشکالت اصلی در صنعت فوالد، مشکل 
که احتماال در چندین  گاز و برق است  کمبود  ادامه دار 
سال مشکالتی را به وجود می آورد؛ همین طور، اجرا نشدن 
کامل در بورس، باعث  سیاست حضور شرکت ها به طور 
تعطیلی برخی از شرکت های خصوصی شده است که با اجرا 
شدن این سیاست، عدالتی نسبی در صنعت فوالد کشور به 

وجود خواهد آمد.
شهرستانی ادامه داد: از طرف دیگر، با تغییر و تحوالتی که در 
کیفیت و لزوم  خ داده، سیاست جهانی تولید فوالد با دنیا ر
وفق پذیری با شرایط ذکرشده اهمیت بسیار باالیی داشته 
و در غیر این صورت، بازار قابل رقابتی را با کشورهای خارجی 

در زمینه صادرات نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: در سال جاری، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش 
تولید نسبت به سال گذشته خواهیم داشت، اما در مورد 
رسیدن به افق تولید پیش بینی شده در چشم انداز ۱۴۰۴، 
باید به چند نکته توجه کنیم: ابتدا باید وضعیت قرارداد 
کشورهای  کلی مشخص شده و حضور  برجام به صورت 
اروپایی را در ایران شاهد باشیم تا بتوانیم از این ظرفیت 
به خوبی استفاده کنیم. دوم، باید در زمینه تولید برق و گاز 
سرمایه گذاری کنیم و بخش ریلی کشور را ارتقا دهیم که همه 
این سرمایه گذاری ها، به عددی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دالر نیاز 

خواهد داشت.

نوسانگر تمساح )Gator Oscillator( مکمل اندیکاتور 
تمساح است و در کنار آن استفاده می شود تا درجه کاملی از 
گرایی سه خط میانگین حرکتی اندیکاتور تمساح  همگرایی/وا
را نشان دهد که به دوره های خواب و بیداری تمساح )یعنی 

مراحلی که بازار در روند به سر می برد یا نمی برد( اشاره دارند.
کاربرد

نوسانگر تمساح )Gator Oscillator( به عنوان یک نوسانگر 
متشکل از دو گونه آرایش نمودار ستونی در باال و پایین خط صفر، 
اختالف کامل بین دندان و آروارة تمساح )خطوط قرمز و آبی( در 
محوطه مثبت و اختالف کامل بین لب ها و دندان های تمساح 
گر حجم  )خطوط سبز و قرمز( در محوطه منفی را ترسیم می کند. ا
میله ای از میله قبلی اش در این نمودار ستونی بیشتر شود، رنگ 
گر کمتر شود، رنگ آن قرمز می شود. میله های  آن سبز می شود و ا

با طول بسیار زیاد در ارتباط با نیروهای روند قدرتمند هستند.
دورة فعالیت تمساح به چهار بخش تقسیم می شود:

۱. تمساح بیدار می شود: میله های در دو طرف خط صفر، دو 
رنگ متفاوت دارند.

۲. تمساح تغذیه می کند: میله ها در دو طرف خط صفر، سبزرنگ 
هستند.

۳. تمساح کاما سیر می شود: یک میله تکی قرمزرنگ در 
مرحله تغذیه است.

۴. تمساح می خوابد: میله ها در هر دو سمت خط صفر، 
قرمزرنگ هستند.

کردن معامالت  کنندگان بیلت سی آی اس به دنبال نهایی  عرضه 
بیلت خود در بازارهای مختلف هستند. قیمت های پیشنهادی 
اغلب 6۱5 تا 620 دالر در هر تن فوب حمل ژانویه است. اخیرا یک 
عرضه کننده اوکراینی 650 دالر در هر تن سی اف آر به ترکیه فروش 
داشته و روسیه نیز با قیمت 620 دالر در هر تن فوب در شمال آفریقا 
فروش داشته است.

خبر کوتاه

یم بیاموز

در دنیای امروزی خطرات و ریسک های مرتبط با محل کار بسیار متنوع اند و اغلب آن ها به حدی 
باالست که در عمل امکان جبران پیامدهای آن غیرممکن است. برای جلوگیری از حوادث، 
الزم است تمامی ریسک های مختلف در فرایند کار شناسایی شود و سپس با ارزیابی دقیق و 

درست، جهت کنترل آن ها اقدام گردد.

ارزیابی ریسک 
ارزیابی ریسک به سازمان کمک می کند تا اولویت خود را در مبحث ایمنی به درستی شناسایی کند و در تخصیص 
منابع به دقت عمل نماید تا بیشترین تأثیر در سیستم مدیریت ایمنی پدیدار شود. کنترل خطرات مرحله نهایی 

ارزیابی ریسک است و پس از ارزیابی خطرات و طی مرحله تشخیص اولویت مشکالت، انجام می شود.
به طورمعمول، در محیط کار، خطرات فراوانی وجود دارد که با توجه به محدودیت منابع و زمان، باید ابتدا خطرات 
مهم تر کنترل  گردد و در مراحل بعدی به سایر خطرات پرداخته شود. ازاین رو، باید از فرایند ارزیابی ریسک استفاده 
گردد، به عبارت دیگر، ارزیابی ریسک به سازمان کمک می کند تا اولویت خود را در مبحث ایمنی به درستی شناسایی 

و در تخصیص منابع به دقت عمل کند تا بیشترین تأثیر در سیستم مدیریت ایمنی پدیدار شود.

روش های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
 امروزه استفاده از روش های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع مختلف رو به گسترش است، به طوری که 
در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع مختلف کیفی و کمی روش و تکنیک ارزیابی ریسک در دنیا وجود دارد. این روش ها 
و تکنیک ها معموال برای شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات به کار می رود. عمده روش های موجود 

ارزیابی ریسک روش های مناسبی جهت ارزیابی خطرات است و نتایج آن ها را می توان جهت مدیریت و تصمیم گیری 
در خصوص کنترل و کاهش پیامدهای آن بدون نگرانی به کار برد.

 هریک از صنایع، بسته به نیاز خود، می توانند از روش های مذکور بهره الزم را کسب کنند. این روش ها نسبت به 
یکدیگر دارای مزایا و معایب مختلفی هستند؛ بنابراین یکی از وظایف سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت موجود 
در هر صنعت )HSE( بررسی کلیه روش های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و انتخاب روش مناسب جهت اجرا 
در صنعت و سازمان متبوع خود است. به طورکلی می توان گفت که از نوع روش استفاده شده در ارزیابی ریسک 
و عمق ارزیابی آن تا حدی می توان به توانایی سیستم ایمنی موجود و درنتیجه نحوه مدیریت ایمنی در صنعت 

مذکور پی برد.
سازمان ها معموال نیاز به سیستمی دارند که عالوه بر ارزیابی فرایند و فعالیت هایشان، بتواند در خصوص وضعیت 
ریسک، تعیین معیارهای ریسک قابل تحمل و مشخص کردن دقیق ریسک دقیق فرایندها، آنان را راهنمایی کند. 
البته بسته به پیچیدگی فعالیت ها در هر صنعت، نوع سیستمی که بتواند آنان را به هدف مذکور برساند متفاوت 

است. بنابراین سازمان ها باید بتوانند از نوع روش های ارزیابی یکی یا تلفیقی از چند مورد را انتخاب کنند.
در برخی از موارد و جهت پاره ای از فرایندهای حساس، به خصوص در صنایع فوالدی، صنایع شیمیایی، تولید 
محصوالت انفجاری و احتراقی، باید قبل از تعیین نوع روش، کلیه روش ها مورد تجزیه وتحلیل قرار بگیرد و با توجه 
به منابع مالی، نیاز به اطالعات کیفی یا کمی، محدودیت زمان، محدودیت نیروی انسانی کارآزموده و نوع کاربرد، 

بهترین روش شناسایی ریسک با توجه به مزایا و معایب هریک از سیستم های مذکور انتخاب گردد.
ادامه دارد...
world Steel Association – Steel in the Circular Economy :منبع         

قیمتفوالدهندتابعروندنزولیبازارهایجهانی

قیمت فوالد در بازار داخلی هند ماه های آتی روندی نزولی داشته 
است. قیمت های صادراتی هم در حال حاضر افت شدیدی 
داشته اند و قیمت های وارداتی اختالف زیادی با قیمت های 
گرم در چین یک ماه اخیر تا 20 درصد  داخلی دارند. قیمت ورق 
ارزان تر شده است. در این بین پیش بینی افت قیمت، تقاضا را 
کرده است. در هند منفی تر هم 

 شرکت های فوالدی
 به طور کامل وارد بورس شوند

 نوسانگر تمساح

    تهیه کننده : واحد بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست

)قسمت اول(

گهی آ

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

موضوع

ایجاد دایک وال اطراف مخازن 160 میلیون لیتری گازوییل

ید و طراحی و اجرا جهت پروژه ارتقای سیستم اتوماسیون تصفیه خانه نورد گرم خر

عملیات احداث مخزن 10 هزار مترمکعبی پساب در واحد 13 و بهینه سازی تصفیه خانه واحد پساب

ینگ 160 ید یک دستگاه بور خر

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 0 /9 /20

1 4 0 0 /9 /20

1 4 0 0 /9 /2 2

1 4 0 0 /9 /2 7

یت مرتبط مدیر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

ید قراردادهای خر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان آ

نوع فراخوان

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

ه ر شــما

48 5 04893

48 53 2 2 354

و  8 53 2 2 3 4

48 54 09 83

48 54 0 1 3 1

یف د ر

1

2

3

4

بورس و سهام

مقــدار عرضه)تن(

6000

9000

6500

21500

مقــدار تقاضا )تن(

7 20 0

935 0

65 5 0

2 3 1 0 0

مقــدار معامله شــده )تن(

60 0 0

90 0 0

65 0 0

2 1 5 0 0

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

28 045 1

3 2064 9

2 93 2 2 7

یــخ تحویل تار

ــفند س ا

ــفند س ا

ــفند س ا

یخ 1400/09/08 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

G

P

T

محصول

گالوانیزه

رنگی

قلع اندود

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

مقــدار عرضه)تن(

30000

30000

مقــدار تقاضا )تن(

3 2 1 5 0

3 2 1 5 0

مقــدار معامله شــده )تن(

30 0 0 0

30 0 0 0

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

2 353 3 7

یــخ تحویل تار

ــفند س ا

یخ 1400/09/09 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

B

محصول

سرد

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

1 0 , 2 4 0

1 0 , 1 1 0

1 0 , 1 20

1 0 , 020

9 , 9 8 0

1 0 , 5 5 0

1 0 , 45 0

1 0 , 4 0 0

1 0 , 25 0

1 0 , 1 90

4. 5 5

0. 1 9

0.78

1 . 1 7

0.3

1 1 6

7 3

57

56

64

1 0 , 28 0

1 0 , 30 0

1 0 , 2 20

1 0 , 1 0 0

1 0 , 070

4 90

20

8 0

1 20

30

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1400/09/06

1400/09/07

1400/09/08

1400/09/09

1400/09/10

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

9. 0 0 0

9. 8 0 0

1 0. 0 0 0

1 0.20 0

1 0.60 0 1 0.28 0 1 0.30 0

1 0. 1 0 0

1 0.2 20

1 0. 070

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

مدیریت ریسک چیست و چرا تا این اندازه اهمیت دارد؟

 عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران
 در گفت وگو با ایراسین:
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 علم و فناوری    

یت دانش مدیر

قطارهایلولهایسریعالسیر الکتریسیتهبیسیم

سرعت قطارهای لوله ای سریع السیر 4 برابر بیشتر از رکورد 
سریع ترین پرواز هوایپماهای مسافربری است. جالب اینجاست 
که نمونه های اولیه این قطارها در شرکت Maglev ساخته 
شده است و ژاپنی ها قصد دارند تا سال 2045 تمام خطوط 
آهنشان را به این قطارها تغییر دهند. پیش بینی می شود سرعت 
مسافرت با این قطار به 4 هزار مایل در ساعت )تقریبا 6400 
کیلومتر در ساعت( برسد.

که  که آیندگان از آن سر در نخواهند آورد این است  یکی از چیزهایی 
که  کنونی ها می خورده؟ چند وقتی است  این همه سیم به چه درد ما 
که راهکارهایی بیابند تا بتوان از شر  دانشمندان سخت در تالش اند 
کابل ها خالص شد. فکرش را بکنید تمام دنیا به صورت  سیم ها و 
کابل ها  کار، عالوه بر صرفه جویی، تمام  وایرلس برق کشی بشود. با این 
و تیرچراغ برق ها از خیابان ها جمع می شوند.

بررسی الگوهای استراتژی 
مدیریت دانش و استراتژی دانش 

در سازمان ها

       تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی
  

در مطالعللات مدیریت دانللش، اسللتراتژی مدیریت دانش 
و اسللتراتژی دانش مفاهیمللی جدید و ابداعی هسللتند که 
اغلللب در پروژه هللای داخللل کشللور چنللدان موردتوجلله 
قللرار نگرفتلله اسللت. از همیللن رو تحقیللق حاضللر بللا هللدف 
الگوهللای  و  کارکردهللا  ورت هللا،  تبییللن ضر و  بررسللی 
مربللوط بلله ایللن دو مفهللوم و بیللان تفاوت هللای آن هللا در 

سللازمان ها انجللام شللده اسللت. 
ایــن تحقیــق بــا روش مطالعــات کتابخانــه ای انجــام شــده و 
ابــزار گــردآوری اطالعــات در آن فیش بــرداری از پایگاه هــای 
ــی اینترنــت، کتــب و مقــاالت علمــی  ــی شــبکه جهان اطالعات
تیــن و پایان نامه هــای مرتبــط بــا موضــوع  فارســی و ال
تحقیــق بــوده اســت. در ایــن مقالــه پــس از بیــان مســئله 
و اهمیــت آن، الگوهــای اســتراتژی مدیریــت دانــش و 
الگوهــای اســتراتژی دانــش بــا اســتفاده از منابــع دســت اول 
بررســی شــده اســت. نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان می دهــد 
کارکــرد ایــن دو مفهــوم،  بــا توجــه بــه تفــاوت ماهیــت و 
ســازمان ها بــرای انجــام پروژه هــای مدیریت دانــش نیازمند 
تدویــن اســتراتژی مدیریــت دانــش و اســتراتژی دانــش خــود 
گانــه هســتند. اســتراتژی مدیریــت دانــش بــر  به صــورت جدا
مبنــای دســته بندی دانــش بــه انــواع دانــش آشــکار )صریح( 
و دانــش پنهان )ضمنی( تعریف می شــود و اســتراتژی دانش 
بیــان می کنــد کــه ســازمان چــه دانشــی را، بــا چــه عمقــی، 
از چــه منبعــی و از چــه طریقــی بــرای پشــتیبانی از برنامــه 

اســتراتژیک خــود بایــد کســب کنــد.
از دهــه ۱9۷۰ میــالدی بــا پیشــرفت ســریع فناوری هــای 
برتــر در جهــان، به ویــژه در زمینه هــای ارتباطــات و رایانــه، 
الگــوی رشــد اقتصــادی جهــان به طــور اساســی تغییــر کــرد 
و بــه دنبــال آن، از دهــه ۱99۰ میــالدی دانــش به عنــوان 
مهم تریــن ســرمایه، جایگزیــن ســرمایه های پولــی و فیزیکــی 
شــد. در اقتصــاد صنعتــی، ســازمان ها قــادر بــه حفــظ 
موقعیــت رقابتــی قــوی خــود بــرای ســال ها بودنــد. آن هــا 
ارزش را از طریــق فرایند بهینه ســازی )یــا صرفه جویی( خلق 
کثــر می رســاندند. ســازمان هایی بــا  می کردنــد یــا بــه حدا
عملکــرد خــوب، فراینــد تولیدشــان را از طریــق کاهــش زمــان 
تولیــد، بهبــود کیفیــت محصــول، و کاهــش تعــداد کارکنــان 
بهینه ســازی می کردنــد. بنابرایــن، خلــق ارزش بیشــتر بــه 
قابلیــت صنعتــی و بودجه بنــدی ســرمایه ای– دارایی هــای 
ملمــوس و مالــی بســتگی داشــت. ایــن در حالــی اســت کــه 
در اقتصــاد دانش محــور ایــن رویکــرد بــه چنــد دلیــل دیگــر 
عملــی نیســت. اول اینکــه بــا توجــه بــه طــول عمــر کــم دانــش 
و میــزان بــاالی نــوآوری، حفــظ موقعیــت رقابتــی بــرای 
مــدت طوالنــی دیگــر امــکان نــدارد. بهینه ســازی به مثابــه 
یــک فراینــد، در اقتصــاد دانش محــور نیــز اهمیــت دارد، 
ــر  کث ــه حدا ــا ب ــد ی ــق کن ــد ارزش را خل ــی نمی توان ــا به تنهای ام
برســاند. تنهــا روش خلــق ارزش در اقتصــاد دانش محــور، 
پذیــرش نــوآوری به عنــوان یــک فراینــد کســب وکار  اســت. 
توانایی ســازمان برای خلــق ارزش بــه فرایند نــوآوری، منابع 
ــع انســانی )دارایی هــای فکــری( آن  فکــری، و خالقیــت مناب

بســتگی دارد.
 ضرورت و اهمیت تحقیق

ســازمان ها بــرای انجــام مأموریت هــا و دســت یابی بــه 
اهــداف خــود، منابــع و دارایی هــای متعــددی دارنــد. 
برخــی از ایــن منابــع و دارایی هــا بســیار ارزشــمند و راهبــردی 
کســب مزیــت رقابتــی ســازمان نقــش  هســتند و بــرای 
محــوری دارنــد. دانــش بــرای تمــام ســازمان ها ازجملــۀ 
ایــن منابــع و دارایی هاســت؛ به طوری کــه صاحب نظــران 
علــم مدیریــت، دانــش را جایگزیــن نهایــی تولیــد، ثــروت و 
کــر معتقــد اســت کــه در  ســرمایه پولــی می داننــد. پیتــر درا
اقتصــاد امــروز دنیــا، دانــش منبعــی هماننــد و در عرض ســایر 
کار و ســرمایه و زمیــن نیســت، بلکــه  منابــع تولیــد ماننــد 
تنهــا منبــع معنــی دار عصــر حاضــر بــه شــمار مــی رود. در واقــع 
ــتفاده،  ــر اس ــه در اث ــت ک ــازمان اس ــی در س ــا منبع ــش تنه دان
نه تنهــا از ارزش آن کاســته نشــده، بلکــه بــر ارزش آن نیــز 
افــزوده می شــود. ایــن دانــش در رویه هــا، دســتورالعمل ها، 
دیدگاه ها، اقدامات و تصمیمات ســازمانی مســتقر و مســتتر 
اســت و زمانــی اهمیــت بیشــتری می یابــد کــه بــه محصــوالت 

و خدمــات ارزشــمندی تبدیــل شــود.
ادامه دارد...

عمدتا صنعت رباتیک در ساخت خودرو کاربردهای بسیار بااهمیتی پیدا کرده است. 
صنعت فوالد نیز به واسطه وجود محیط خشن و پرخطر برای نیروی انسانی، یکی دیگر از 
صنایعی است که به سمت توسعه استفاده از ربات ها به ویژه در طول فرایند فوالدسازی در 
حرکت است. به همین منظور شرکت زیمنس VAI که در زمینه نوآوری در حوزه های مختلف 
فرایندها، فناوری و اتوماسیون در صنایع تولید فوالد در دنیا پیشرو است، اخیرا یک ربات سازگار با شرایط 

عملیاتی کوره قوس الکتریکی راه اندازی کرده است. 
این ربات که SIMETAL LiquiRob نام گذاری شده است، قادر است در زمان بسیار کوتاه و خیلی سریع کلیه 
مراحل مربوط به تهیه نمونه و اندازه گیری دما به همراه جایگزینی کارتریج را به صورت کامال خودکار انجام دهد. 
دو سال پیش، گروه Riva اولین تولیدکننده فوالد در جهان بود که از تکنولوژی LiquiRob زیمنس در EAF خود 
در Neuves-Maisons استفاده کرد و با بهره گیری از آن توانست عملیات نمونه گیری و اندازه گیری دما را با هدف 

افزایش تولید و تولید فوالد کیفی مدیریت کند. این موضوع عالوه بر اینکه به کنترل بهتر شرایط فرایندی کمک 
ک شود. عموما محیط های فوالدسازی اولیه و  می کند، می تواند جایگزین حضور انسان در محیط های خطرنا
ثانویه به دلیل وجود گرما و غبار فراوان مکان مناسبی برای حضور انسان نیست. بنابراین از این تکنولوژی عالوه بر 
کسیژن و  کسیژن در پاتیل، اندازه گیری میزان ا تهیه ذوب در کوره قوس، می توان برای داخل ساختن نازل ا
هیدروژن ذوب در پاتیل و تاندیش نیز استفاده کرد. بنابراین می توان از قابلیت های این ربات در تمام مراحل 
فوالدسازی از تهیه ذوب در کوره قوس الکتریک تا تخلیه مذاب از LF به تاندیش بهره برد و اپراتور را از آسیب های 
احتمالی در تماس با ذوب یا هوای آلوده در امان نگه داشت. عالوه بر این کیفیت ذوب به واسطه کاهش خطای 

اپراتور با توجه به محیط کاری با دمای باال نیز افزایش می یابد.
       منابع:

1.World Steel Association, world steel news, https://www.worldsteel.org/
2.https://www.primetals.com

گشته است و این بار در قالب یک اپلیکیشن  تروجان اندرویدی Gravity دوباره باز
  Chat SoSafe پیام رسان امن با رمزنگاری رایگان ظاهر می شود. این پیام رسان جعلی که
نام دارد به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی و سایر پلتفرم های گفت وگوی آناین 

تبلیغ  شده است.
کستانی استفاده و توزیع می شود، سرقت  هدف اولیه این RAT خاص که اغلب توسط مهاجمان اینترنتی پا

اطالعات حساس قربانیان است و بیشتر کاربران هندی را هدف قرار می دهد.
ک است که مهاجمان به منظور دسترسی به دستگاه ها از راه دور،  GravityRAT یک تروجان اندرویدی خطرنا
از آن استفاده می کنند. این جاسوس افزار به محض نصب  شدن، فعالیت های مخرب مختلفی را روی دستگاه 
هدف اجرا می کند که زمینه را برای استخراج اطالعات حساس، جاسوسی از دستگاه و حتی ردیابی مکان قربانی 
فراهم می کند.ازجمله راهکارهای مفید برای پیشگیری از آلودگی به این بدافزار، دانلود و نصب اپلیکیشن ها از 
فروشگاه های نرم افزار رسمی، فعال سازی احراز هویت دوعامله و به روزرسانی سیستم عامل، اپلیکیشن ها و 

آنتی ویروس روی دستگاه است.
GBHackers on Security :منبع خبر       

دو آسلللیب پذیری بلللا سلللطح بلللاال توسلللط SentinelOne شناسایی شلللده اند کللله طیلللف 
وسلللیعی از خانلللواده پردازنده هلللای Intel را تحلللت تأثیلللر قلللرار می دهنلللد و بللله عواملللل تهدیلللد 
و بدافلللزار اجلللازه می دهنلللد تلللا مجوزهلللای دسترسلللی خلللود را بلللرروی دسلللتگاه هلللدف افزایلللش 

دهنلللد.
ایـــن آســـیب پذیری ها کـــه بـــا شناســـه های CVE-2021-0157 و CVE-2021-0158 مشـــخص می شـــوند، هـــر 
دو از نقص هـــای موجـــود در میان افـــزار BIOS سرچشـــمه می گیرنـــد و بـــرای بهره بـــرداری از آن هـــا مهاجـــم بایـــد 

ـــه دســـتگاه آســـیب پذیر داشـــته باشـــد. دسترســـی فیزیکـــی ب
ــار یـــک  ــا انتشـ ک نگذاشـــته اســـت، ولـــی بـ Intel جزئیـــات فنـــی زیـــادی دربـــاره ایـــن آســـیب پذیری ها بـــه  اشـــترا
توصیه نامـــه، از کاربـــران خواســـت تـــا بـــا اعمـــال به روزرســـانی های ارائه شـــده بـــرای BIOS، آســـیب پذیری های 

مذکـــور را وصلـــه کننـــد.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر       

تیمی از محققان ایتالیایی مجموعه ای از حمات، شامل سه حمله مختلف شناسایی 
کرده اند که Printjack نام گذاری شده است و شامل افزودن چاپگرها در حمات گروهی 

DDoS، تحمیل حمات paper DoS و نفوذ به حریم خصوصی می شود.
به گفته محققان، چاپگرهای مدرن هنوز هم نسبت به نقص های ابتدایی آسیب پذیرند و در مقایسه با دیگر 
دستگاه های اینترنت اشیا و تجهیزات الکترونیکی که برای رفع نیازمندی های حریم خصوصی و مقاومت در 

برابر حمالت سایبری سازگاری یافته اند، عقب  مانده اند.
 ISO/IEC 27005:2018 و GDPR با ارزیابی پتانسیل حمله و سطوح ریسک، محققان عدم انطباق هایی با الزامات
)چهارچوبی برای مدیریت ریسک های سایبری( یافته اند و با توجه به کاربردپذیری باالی چاپگرها، این فقدان 

امنیت در طراحی و ساختار، استفاده از آن ها را در سازمان ها و محیط های حیاتی بسیار مشکل ساز می کند.
برای پیشگیری از چنین مخاطراتی الزم است شرکت های تولیدکننده، امنیت و فرایندهای مرتبط با مدیریت 
داده را در هر دو سطح سخت افزاری و نرم افزاری در محصوالت خود ارتقا دهند. همچنین کاربران و سازمان ها 

نیز باید این باور غلط را که چاپگرها ریسک امنیتی زیادی برای داده های ایشان ایجاد نمی کنند اصالح نمایند.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر       

Gravity بازگشت مجدد بدافزار

Intel کشف آسیب پذیری در پردازنده های

حمالت Printjack در کمین چاپگرها

کاربرد ربات ها در صنعت فوالدسازی

امنیت سایبری 

برای پیشگیری از چنین مخاطراتی الزم است 
شرکت های تولیدکننده، امنیت و فرایندهای 
مرتبط با مدیریت داده را در هر دو سطح 
سخت افزاری و نرم افزاری در محصوالت 
و  بران  کار همچنین  دهند.  ارتقا  خود 
سازمان ها نیز باید این باور غلط را که چاپگرها 
ریسک امنیتی زیادی برای داده های ایشان 

ایجاد نمی کنند اصالح نمایند

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه
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محنا محمد شریفی، فرزند همکار گرامی یحیی محمد 
شریفی، شاغل در مجتمع فوالد سبا، موفق به کسب رتبه برگزیده 
در مسابقه نسیم انس )تفسیر سوره حجرات( در ناحیه 5 آموزش 

و پرورش اصفهان شد.

انجام برخی کارها درعین حال که می تواند برای 
سالمندان سرگرم کننده باشد و یا جزو روزمرگی های آن ها 
گر فرد سالمند بدون توجه  ک است. ا به شمار آید، خطرنا
به تغییرات جسمی و روانی، به انجام برخی فعالیت هایی 
که قبال انجام می داده ادامه دهد، ممکن است در معرض 
بنابراین  شود؛  مشکالتی  دچار  و  قرارگرفته  خطر 
سالمندان باید تا حد ممکن از فعالیت هایی که در ادامه 

معرفی می کنیم، اجتناب کنند.

رانندگی
با افزایش سن بعضی توانایی ها کاهش پیدا می کنند که یکی 
از آن ها کاهش توانایی رانندگی است. برخی موارد مانند 
مصرف دارو، مشکالت بینایی، کاهش شنوایی و اختالالت 

حافظه می تواند بر رانندگی فرد مسن تأثیر بگذارد.

بی تحرکی و نشستن تمام روز در خانه
کم تحرک  اغلب سالمندان به دلیل شرایط خاص بسیار 
بوده و خود را محدود به تختخواب می کنند که این مسئله 
آن ها  بدن  در  بیماری هایی  بروز  موجب  درازمدت  در 
کلیه،  می شود. بی تحرکی در سالمندان عملکرد روده و 
قلب و غدد درون را دچار اختالل می کند. همچنین ابتال به 

بیماری هایی مانند لخته شدن خود را افزایش می دهد.

تماشای بیش ازحد تلویزیون
گرچه تلویزیون یک سرگرمی عالی برای سالمندان است،  ا
اما تماشای بیش ازحد تلویزیون می تواند تأثیرات منفی بر 
سالمتی آن ها داشته باشد. تحقیقات نشان داده است که 
افراد مسنی که در روز بیش از سه ساعت و نیم، تلویزیون 
تماشا می کنند نسبت به افرادی که کمتر تماشا می کنند، از 

حافظه کمتری برخوردارند.

بیرون از خانه غذا خوردن
بسیاری از افراد با افزایش سن به سمت غذاهای راحت تر 
رفته و ترجیح می دهند حداقل دو یا سه بار در هفته، غذای 
بیرون را بخورند؛ اما غذای رستوران ها، به ویژه فست فودها، 
چربی های اشباع شده و ترانس بسیار باالیی در مقایسه با 

غذاهای خانگی دارند.

تا دیروقت بیدار ماندن
شب بیداری در سالمندان ممکن است به علت مشکل در 
به خواب رفتن، بیدار شدن مکرر در خالل شب همراه با 
اشکال در به خواب رفتن مجدد باشد. به همین دلیل یکی 
از راه های مقابله با خواب سبک در سالمندی، شب ها زود 

خوابیدن و صبح زود بیدار شدن است.

کارهایی که سالمندان نباید 
انجام دهند

 اجتمـــــا             عـــــــی

بازشدنزبانکودک راههاییبرایافزایشاشتهایکودک

کلمات فرزند شما احتماال بعد از چند ماه تولید آوا و  اولین 
کم کم شروع به تولید  اصوات است. تا هشت ماهگی، فرزند شما 
صداهای »ما-ما« و »با-با« می کند، بدون اینکه لزوما بداند 
که این اصوات به  معنای این صداها چیست. اما هنگامی 
کودک تبدیل می شوند، نقطه عطفی در  کلمات دارای معنی برای 
روند رشد و تکامل او پدید می آید.

کودک به میزان فعال بودن او بستگی دارد. البته منظور  اشتهای 
کودک  که قبل یا بعد از هر وعده غذایی  از این جمله این نیست 
که  کنید  کنید، ولی با این حال دقت  خود را ترغیب به فعالیت 
کافی برخوردار باشد.  کودک در طول روز از تحرک و فعالیت 
کافی داشته باشد اشتهای خوبی برای غذا  که از تحرک  کودکی 
خوردن خواهد داشت.

پای  نشستن  ساعت ها  که  است  واضح  کاما 
تلویزیون، مانند هر تکنولوژی دیگر برای سامت 
کودک مضر است. مشخص ترین  روان و جسم 
عوارض این است که تلویزیون می تواند جایگزین ورزش، معاشرت 
با دیگران یا سرگرمی هایی شود که بر رشد کودک تأثیر مستقیم دارد. 
والدین نگران این هستند که آیا تماشای بیش ازحد جعبه جادویی 
بر نمرات درسی و رشد ذهنی فرزندشان چه تأثیری می گذارد. 
تحقیقی در این زمینه ثابت کرد که افراد عاقه مند به تلویزیون، 
سرعت پردازش ذهنی کمتری دارند. یعنی برای درک مسائل، وقت 
بیشتری نیاز دارند. نوزادان نوپا تا ۱۸ ماهگی، به هیچ عنوان نباید 
به هرگونه صفحه نمایشگر خیره شوند. حتی از تلویزیون به بهانه 
آموزش هم استفاده نکنید. کودکان پیش دبستانی بیش از ۱ ساعت 
در روز، آن هم با نظارت والدین و سن 5 تا ۱۸ سال، با شناخت کامل 
فرزند از عوارض تلویزیون، اجازه استفاده از تلویزیون را دارند. در 
این شماره، به پنج عارضه اصلی تماشای بیش ازحد تلویزیون 

خواهیم پرداخت:
عدم تحرک بدنی

قطعا با کودکانی برخورد کرده اید که به محض بیدار شدن از خواب، 
پای تلویزیون می نشینند، تکالیف مدرسه را جلو برنامه های کودک 
گر تلویزیون را خاموش کنید،  می نویسند و شب همانجا می خوابند. ا
داد می زنند و لحظه ای حاضر به خاموش شدن آن نیستند. یک جا 
نشستن در ساعت های طوالنی، مستقیما با پیامدهای بد مختلفی، از 

جمله چاقی، بیماری قلبی، دیابت و افسردگی مرتبط است. متأسفانه 
شیوع ویروس کرونا بر این عادت، دامن زده و گسترش سایت های پخش 

فیلم و سریال آنالین هم ماجرا را پیچیده تر کرده است.
ضعف در رژیم غذایی

محققان دریافته اند که بین تماشای تلویزیون، تغذیه بدون توجه و 
میزان گرسنگی، ارتباط زیادی وجود دارد. وقتی کودک شما هم زمان 
با غذا خوردن غرق تماشای تلویزیون است، متوجه میزان غذای 
خورده شده نیست. گاهی به خاطر تماشای برنامه موردعالقه شان، 
تغذیه وعده غذایی را به تأخیر می اندازند و یا به جای غذا، مواد ناسالم 
تناول می کنند. کودک باید بیاموزد که زمان صبحانه، ناهار و شام 
باید در کنار دیگر اعضای خانواده باشد و درصورتی که تلویزیون باعث 

حواس پرتی او از غذا خوردن می شود، باید آن را خاموش کند.
انزوای اجتماعی

گر فرزند شما عالقه بیش ازحد به تماشای سریال یا برنامه های دنباله دار  ا
دارد، به تدریج این عالقه جایگزینی برای همراهی با همبازی ها و همساالن 
می شود. حتی نمونه هایی مشاهده شده که این کودکان،کودکان دیگر را 
از بازی منع می کنند و همراه خود، پای تلویزیون می نشانند. این در حالی 
گر کودک در جمع های دوستانه و خانوادگی، بخشی از میهمانی  است که ا
را به بازی و فعالیت جسمی اختصاص دهد، نوعی لذت منحصربه فرد را 

تجربه می کند که نظیر آن در هیچ برنامه تلویزیونی لمس نمی شود.
اختالالت خواب و کیفیت پایین خواب

این احتماال پرهزینه ترین تأثیر استفاده بیش ازحد از هر تکنولوژی 

ازجمله تلویزیون است. کودک برای ترشح هورمون رشد باید زود 
بخوابد و صبح، سر حال برای آماده شدن برای درس، بیدار شود. 
گر  که فصل تابستان، مخصوص تفریح است. اما ا درست است 
کودک به شب بیداری و تماشای دائمی تلویزیون در طول روز عادت 
کند، بدن او فرصتی برای فعالیت های ترمیمی و آرامش بخش پیدا 

نخواهد کرد.
مشاهده صحنه های نامناسب

آیا شما فرصت دارید که تمام طول مدت، کنار فرزندتان بنشینید و 
محتوای برنامه تلویزیونی را بررسی کنید؟ یا اینکه از این جعبه جادویی 
به عنوان ابزاری برای سرگرم کردن کودک و رسیدگی به کار خودتان 
گر در خانه تان ماهواره دارید، تمامی شبکه ها  استفاده می کنید؟ ا
حتی شبکه های فیلم را قفل کنید و یا اجازه تماشای ماهواره را به 
گر کودک شما به طور ناخواسته شاهد یک صحنه  کودکتان ندهید. ا
ک یا شرم آور باشد، مشکالت رفتاری، کابوس های  خشونت آمیز، ترسنا
شبانه یا مشکالت خواب به سراغ او خواهد آمد. مشاهده رفتارهای 
ناپسند، مانند قتل، نوشیدن الکل، مصرف مواد مخدر، کشیدن سیگار 
و حتی رابطه جنسی در سنین پایین، برای کودک هیجان انگیز است و 
گاهی ممکن است برای امتحان کردن آن وسوسه شود. نوجوانانی که 
محتوای جنسی یا محتوای نامناسب تماشا می کنند، احتماال زودتر بالغ 
شده و مصرف سیگار را آغاز می کنند که عواقب روحی و رفتاری بسیاری 

در پی خواهد داشت.
در شماره بعد، بیشتر درباره این موضوع صحبت می کنیم.

اعتیاد به تکنولوژی 
در کودکان
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با نهایت تأسف در هفته گذشته احمد درخشان شاغل 
در نورد سرد و محمد ملکوتیان شاغل در برنامه ریزی و 
کنترل تولید در غم درگذشت پدر و محمدعلی بهرامی 
شاغل در فوالدسازی، پرویز بهرامی شاغل در نورد گرم و 
غامحسین کاویانی شاغل در نورد سرد در غم درگذشت 

مادر به سوگ نشستند.
همچنین همکاران بازنشسته شادروانان محمود باغی 
باغبان، عباس رضایی و پرویز میرزازاده به علت بیماری 
و مرتضی التخان به علت تصادف رانندگی 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

موفقیت

ابراز همدردی

هوش هیجانی
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یکی از همکاران از آن دسته افرادی بود که می توانست ظرف بیست دقیقه دیگران را از خود 
دور کند. او بدون گوش سپردن به صحبت های دیگران شروع به تک گویی می کرد. آن قدر به 
احساس خستگی دیگران از صحبت هایش بی توجه بود که همچنان به حرف هایش ادامه 
می داد و نمی دانست کجا باید صحبت را قطع کند. در حقیقت، او از مهارت همدلی بی بهره بود و نمی توانست 

در تعامات اجتماعی خود به خوبی عمل کند.
همدلی چیست؟

همدلی درواقع توانایی درک احساسات دیگران است، اما باید این را در نظر بگیرید که افراد به ندرت احساسات خود 
را در قالب کلمات ابراز می کنند؛ به جای آن احساسات خود را در حالت های چهره، لحن کالم و دیگر حالت های 
غیرکالمی به ما نشان می دهند. ازاین رو، درک احساسات ابرازنشده دیگران، جوهره همدلی است. زمانی که شما 
گر موقعیت دیگران را تجربه کنید، چگونه خواهید بود و  همدلی را تمرین می کنید، درواقع شما تصور می کنید که ا

چه احساسی خواهید داشت.
اهمیت همدلی در محیط کار

 یکی از مهم ترین مهارت هایی که افراد در محیط کار به آن نیاز دارند همدلی است. همدلی به شما کمک می کند تا 
بتوانید در برقراری ارتباط با همکاران و سرپرستان خود قوی باشید، دیدگاه آن ها را درک کنید و فضای محیط کار 
خود را به فضایی مثبت تبدیل کنید. همچنین، همدلی این امکان را به شما می دهد تا تأثیر رفتارتان بر دیگران را 

بهتر درک کنید. درنتیجه مکالماتتان، به ویژه با افرادی که دیدگاه متفاوتی دارند، ثمربخش تر خواهد شد.
پنج مهارت در همدلی

 فقدان همدلی در زندگی شخصی و زندگی کاری تان باعث می شود شما با تمامی افراد زندگی تان به یک شکل رفتار 
کنید. همچنین، آن ها و نیازهایشان را در نظر نگیرید. در حقیقت، نداشتن مهارت همدلی شما را به یک فرد بی اعتنا، 
سرد و متکبر تبدیل می کند. برای آنکه به چنین فردی تبدیل نشوید، نیاز است که پنج مهارت پایه ای را تمرین و در 

خود تقویت کنید تا به فردی همدل در زندگی کاری و شخصی تان تبدیل شوید.
1.درک دیگران

 امروزه، در محیط کار تنها برون گرا بودن و گرم صحبت کردن کافی نیست. برای اینکه در محیط کار خود به یک 
فرد برجسته تبدیل شوید، نیاز است تا با همکاران و سرپرستان خود بیش از سایرین همدلی کنید و به نیازها و 
عالیقشان اهمیت دهید. درحقیقت، کارکنانی که عملکرد بهتری دارند، با دیگران خوش برخوردند، به احساسات 
دیگران به خوبی گوش می دهند و آن را درک می کنند. سپس، بدون آنکه به دیگران تشخیص خود را تحمیل کنند، 
به دنبال راهی برای حل مشکالت می گردند و توصیه های خود را مطرح می کنند. نکته ای که باید در اینجا به آن 
توجه کرد، این است که درک احساسات دیگران، لزوما به معنای پذیرش و هم عقیده بودن با دیگران نیست. از 

طرف دیگر، گاهی افراد از همدلی به عنوان ابزاری برای به بازی گرفتن احساسات دیگران استفاده می کنند. آن ها 
تنها برای پیش بردن کار خود ادای همدلی را درمی آورند؛ غافل از آنکه ممکن است همه چیز برمال شود و ژست 

اجتماعی شان محو شود.
2.رشد دادن دیگران

 افرادی که مهارت پروبال دادن به قابلیت های دیگران را دارند، عالقه ای صمیمانه به همکاران خود دارند، با آن ها 
همدل اند و آن ها را درک می کنند. در حقیقت، شما باید بتوانید در محیط کار خود، وقتی افراد کار خوبی انجام 
می دهند، از آن ها قدردانی کنید. به آن ها بگویید چقدر در کارشان خوب هستند، اما یادتان نرود که ارزیابی و چرخه 
بازخورد باید صادقانه باشد. ازاین رو، در صورت لزوم، به دیگران بگویید که برای بهتر شدن به چه چیزی نیاز دارند. 
این را بدانید که افراد تشنه دریافت نظرات هستند و ارائه بازخورد به شیوه صحیح می تواند بر اعتمادبه نفس آن ها 
تأثیر بگذارد. نکته ای که در اینجا باید آن را مدنظر بگیرید، این است که افراد براساس انتظاراتی که دیگران از آن ها 
دارند عملکرد خود را تغییر می دهند. به عبارت دیگر، زمانی که همکارانتان بهترین عملکرد را از شما انتظار داشته 

باشند، شما کم کم کارها را بهتر انجام خواهید داد.
 در شماره هفته آینده، به ادامه مهارت های پایه ای همدلی خواهیم پرداخت.

تماشای جعبه جادو

همدلی در محیط کار

مرتضیالتخان

عباسرضایی

پرویزمیرزازاده

محمودباغیباغبان

محنامحمدشریفی

محمدخدادادیآرپناهی
 انرژي و سیاالت

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰3/3۰

محمدرضاییدرزی
 مرکز تعمیرات نسوز

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰3/3۰

علینظریانلنجی
 فوالدسازي و ریخته گري مداوم

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰3/3۰

کبرداتلیبیگی ا
 نیروي انساني و سازماندهي
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰3/3۰

قاسمنادریسمسانی
 نورد سرد

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۴/3۰

خدادادکیانیدهنوی
 فوالدسازي و ریخته گري مداوم

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۴/3۰

بازنشستگان فوالد 
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 ورزش        

اولین قهرمانی فوتسال کشور را تیم فوتسال امید 
فوالد مبارکه سپاهان رقم زد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ لیگ دسته یک فوتسال امیدهای کشور با حضور ۱8 
تیم برگزار شد که بعد از پایان مرحله نخست ۶ تیم فوالد مبارکه سپاهان، 

فوالد زرند کرمان، شهدای داراب، صدرا شیراز، قصر نشاط بهبهان، اروم 
آلیاژ ارومیه به دور نهایی صعود کردند و در پایان فوالد مبارکه سپاهان 
با ۴ برد و یک مساوی و به ثمر رساندن ۱۶ گل و کسب ۱3 امتیاز ضمن 

کسب عنوان قهرمانی به لیگ برتر فوتسال امید کشور صعود کرد.  
گفتنی است از ابتدای شروع مسابقات تیم فوتسال فوالد مبارکه 

سپاهان تنها یک شکست و یک مساوی را متحمل شد.
فوالد مبارکه  سپاهان با اعتماد به بازیکنان بومی استان اصفهان 
موفق به کسب این عنوان شد که این اتفاق نوید آینده روشن برای 
فوتسال استان اصفهان و باشگاه بزرگ فوالد مبارکه سپاهان به همراه 

خواهد داشت.

مسابقه عکس ورزش در منزل

 )شصت و نهم(
با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه، اسامی برندگان 

مرحله شصت و هشتم تمرینات به شرح زیر است:
برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحله شصت و هشتم 
می توانند جهت دریافت جوایز خود، به ساختمان امور ورزش 
مراجعه کنند. همچنین مرحله شصت و نهم این مسابقه در 
جریان است. عالقه مندان می توانند طبق دستورالعملی که در 
شماره های پیشین خبرنامه آمده است، عالوه بر انجام تمرینات 

ورزشی در مسابقه شرکت کنند.

امراله محمدی 9۵۱8۷۱

رحمت اله اسماعیلی کرکوندی 9۷9۴۱3

سید مهرداد موسوی مبارکه 9922۵9

علیرضا عرب خورزوقی 9۴9۴۰۰

اطالعیه

همهمقابلسپاهانانگیزهمضاعفدارند
دعوتششبازیکنفوالدمبارکهسپاهانبهاردویتیمملی
والیبالنشسته

گفت:  کنت، دروازه بان تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان  کریستوفر 
همه تیم ها وقتی مقابل سپاهان بازی می کنند، انگیزه مضاعفی 
کار ما را سخت تر می کند. دارند و این مسئله 
گلر اتریشی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان  گزارش فارس،  به 
کیفیتی در  گفت: لیگ خوبی در حال برگزاری است و تیم های با 
گر در روز  کمتری دارند، ا که مهره  آن حضور دارند. حتی تیم هایی 
خوبشان باشند می توانند هر تیمی را شکست بدهند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، دومین مرحله 
اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته بانوان از دهم تا هفدهم آذرماه 
سال ۱400 در کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار می شود.
زینب ملکی، زهرا عبدی، مهری فالحی، بتول خلیل زاده، فاطمه جهانی 
و سپیده جمال دوست شش ملی پوش سپاهانی هستند که زیر نظر مریم 
ایرانمنش سرمربی و پروانه باغبانیان مربی تیم ملی به تمرین می پردازند.

پیروزی فوالد مبارکه سپاهان بر ستاد گاز 

تهران در لیگ برتر بسکتبال زنان

استعدادیابی تیم های شنا و واترپلو

بسکتبالیست های دختر  فوالد مبارکه سپاهان قاطعانه   
ستاد گاز تهران را شکست دادند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، دیدارهای 
معوقه گروه دوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال بانوان برگزار شد 
که در نخستین دیدار این رقابت ها تیم بسکتبال فوالد مبارکه 

سپاهان موفق شد 8۵ بر 3۶ ستاد گاز تهران را شکست دهد.

بدین وسیله به اطالع خانواده بزرگ فوالد مبارکه می رساند 
براساس مجوز ستاد کرونا، امور ورزش در نظر دارد در بخش 
استعدادیابی و تشکیل تیم های شنای نوجوانان و جوانان 
استخرهای  در  مبارکه  فوالد  کارکنان  دختران(  و  )پسران 
مجموعه فردوس، اقدام به تعیین سطح و تست شنا نماید. 
کادمی شنا امور ورزش می توانند جهت  متقاضیان ثبت نام در آ
گاهی از روز و تاریخ تست در بخش آقایان با شماره  ثبت نام و آ
تماس ۰9۰۱۰۰۴3۱82 کیانی و در بخش بانوان با شماره تماس 

۰9۰۱۰۰۴3۱83 قنبریان تماس حاصل فرمایند.
      خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

اطالعیه

ورزش

ارائه خدمات در استخرهای مجموعه فردوس اصفهان

ورزشکاران و خطاهای هشت گانه

به اطاع همکاران گرامی و خانواده محترم ایشان می رساند با توجه به تأیید ستاد محترم کرونا و کاهش آمار مبتایان به ویروس 
کرونا، امور ورزش شرکت اقدام به ادامه ارائه خدمات در استخرهای مجموعه فردوس اصفهان طبق برنامه جدید از تاریخ 
۱۴۰۰/۹/۱5 )تا اطاع ثانوی( می نماید. لذا از عاقه مندان دعوت می شود در صورت تمایل طبق برنامه ذیل و با رعایت موارد 

ذکرشده اقدام به رزرو و استفاده از این خدمات نمایند.
کسن را دریافت کرده باشند. سپس ۴8 ساعت قبل از حضور در استخر، با مراجعه  ۱. افراد جهت بهره مندی از استخرهای مجموعه فردوس باید هر دو دوز وا

با وب   سایت امور ورزش فوالد مبارکه به نشانی SPORT.MSC.IR در قسمت رزرو رشته های ورزشی، اقدام به رزرو سانس موردنظر کنند و با همراه داشتن 
کسن مراجعه نمایند. کارت ورزش و کارت وا

2. سانس ها به صورت آموزشی و محدود و با یک سوم ظرفیت برگزار می گردد و  رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی الزامی است.
۴. با عنایت به وضعیت کرونایی، بازگشایی استخرها هیچ گونه تعهدی برای استفاده قطعی ایجاد نمی کند و با توجه به تصمیم ستاد کرونا، احتمال 
تعطیلی مجدد وجود دارد .                                       خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

  

گر در ورزش به نتایج دلخواه دست پیدا نمی کنید، وزنتان کاهش پیدا نمی کند  ا
و یا دچار آسیب های ناشی از ورزش می شوید، ممکن است مرتکب اشتباهاتی 
در هنگام ورزش کردن شده باشید. در ادامه تعدادی از اشتباهات اساسی در 

هنگام ورزش می آید.
حرکات کششی کافی انجام نمی دهند: نخستین اشتباه ورزشکاران آن است که پیش از آغاز 
فعالیت های ورزشی خود، حرکات کششی را یا انجام نمی دهند و یا این حرکات از نظر کیفیت و تعداد 
کافی نیستند. بهترین روش آن است که شما نخست حرکات کششی را انجام دهید و بعد از آن به 
سراغ فعالیت ها و تمرینات )هوازی( بروید. این روش موجب می شود عضالت شما گرم شود و 

انعطاف پذیری خود را به دست آورد. 
وزنه های سنگین را بلند می کنند: اشتباه دوم بیشتر ورزشکاران آن است که بسیار عجول اند 
و از همان ابتدا به سراغ بلند کردن وزنه های سنگین می روند. شما باید وزنه هایی را در ابتدا بلند کنید 

که عضالتتان توانایی کنترل آن ها را داشته باشند. سپس به تدریج این وزنه ها را سنگین تر کنید. با 
این روش هم عضالتتان به تدریج توانایی های الزم را به دست خواهند آورد.

حرکات ورزشی را به آرامی افزایش نمی دهند: عضالت شما نیاز دارند که خود را به تدریج با 
حرکات هوازی و افزایش بارکاری وارد بر آن ها تطبیق دهند. بنابراین به آرامی ورزش کردن را آغاز کنید، 
سپس به تدریج بر شدت و سختی حرکات ورزشی خود بیفزایید. دویدن آرام، باال و پایین پریدن و 

راه رفتن نرمش های مناسبی برای گرم کردن بدن شماست.
پس از ورزش خود را خنک نمی کنند: اشتباه بیشتر ورزشکاران این است که هنگامی که در 
گر تصمیم دارید به ورزش کردن خود  گهان از حرکت بازمی ایستند. ا اوج فعالیت ورزشی هستند، نا
خاتمه دهید، باید آهسته آهسته شدت و سختی ورزش خود را کاهش دهید و برای دقایقی به قلبتان 
فرصت دهید که سرعت تپش خود را کاهش دهد و همچنین عضالتتان به تدریج از انقباض خارج 
شوند. این روش موجب می شود که بدنتان انعطاف پذیری اولیه خود را به دست آورده و بر قلب و 

عروق شما نیز فشار زیادی وارد نشود.
مدت طوالنی، ورزش های سنگین انجام می دهند: اشتباه دیگر ورزشکاران آن است که   
مدت طوالنی از زمانی را که برای ورزش در نظر گرفته اند، با شدت زیاد ورزش می کنند. در حالی که 

این کامال غلط است. روش درست آن است که بخش بیشتری از زمان ورزش کردن  را به حرکات 
ورزشی با شدت متوسط اختصاص دهید و فقط چند دقیقه ورزش های سنگین انجام دهید.

به اندازه کافی آب نمی نوشند:شما نباید صبر کنید تا تشنه شوید و سپس آب بنوشید. این   
اشتباه دیگر ورزشکاران است که موجب می شود بدنشان هنگام ورزش کردن دچار کمبود آب شود. 
وقتی ورزش می کنید، بیشتر عرق می کنید و بدنتان مقدار زیادی آب از دست خواهد داد. هنگام 

ورزش کردن یک شیشه آب کنار دست تان قرار دهید و گاهی از آب آن بنوشید. 
به اندازه و با شدت کافی ورزش نمی کنند: شما باید شدت و سختی حرکات ورزشی را که انجام 
می دهید، تنظیم کنید. این روش موجب می شود سرعت ضربان قلبتان به اندازه کافی افزایش یابد 

و بتواند خون را با سرعت مناسبی به عضالتتان که مشغول فعالیت هستند، پمپ کند.
گر وزنه بلند می کنید،  هنگامی که وزنه بلند می کنند، حرکات تند و سریع انجام می دهند: ا  
هنگامی که عضالتتان در حالت انقباض قرار دارند، حرکات تند و سریع به بدنتان ندهید. این کار 
موجب خواهد شد که عضالتتان دچار آسیب شوند. عضالت کمر بیش از سایر عضالت در این موارد 
گر شما سنگینی وزنه هایی را که بلند می کنید کنترل کنید، اجازه نخواهید داد که  آسیب پذیرند. ا

وزنه ها حرکات شما را کنترل کنند.       خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

20  :1 5  -  2 1  :30

) ن یــا قا آ ( شــنا  ش  ز مــو آ

) ن ا نــو با ( شــنا  ش  ز مــو آ

* * * *

) ن ا نــو با ( شــنا  ش  ز مــو آ

) ن یــا قا آ ( شــنا  ش  ز مــو آ

) ن ا نــو با ( شــنا  ش  ز مــو آ

جدول زمان بندی اســتخر شــماره دو مجموعه فردوس از 1400/09/15 تا اطالع ثانوی

شنبه) آقایان (

یکشنبه ) بانوان (

دوشنبه ) آقایان (

سه شنبه ) بانوان (

چهارشنبه ) آقایان (

پنجشنبه ) بانوان (

جمعه ) آقایان (

1 8  :30  -  20

) ن یــا قا آ ( ب  آ ر  د ش  ز ر و

) ن ا نــو با ( ب  آ ر  د ش  ز ر و

* * * *

) ن ا نــو با ( ب  آ ر  د ش  ز ر و

) ن یــا قا آ ( ب  آ ر  د ش  ز ر و

) ن ا نــو با ( ب  آ ر  د ش  ز ر و

1 4  :30  -  1 6  :30

*****

1 7  -  1 8  :30

) ن یــا قا آ ( شــنا  ش  ز مــو آ

1 9  -  20  :30

) ن یــا قا آ ( ب  آ ر  د ش  ز ر و

20 :15 - 21 :30

) ن ا نــو با ( شــنا  ش  ز مــو آ

) ن یــا قا آ ( شــنا  ش  ز مــو آ

* * * *

) ن یــا قا آ ( شــنا  ش  ز مــو آ

) ن ا نــو با ( شــنا  ش  ز مــو آ

) ن یــا قا آ ( شــنا  ش  ز مــو آ

جدول زمان بندی اســتخر شــماره یک مجموعه فردوس از 1400/09/15 تا اطالع ثانوی

شنبه )بانوان (

یکشنبه  ) آقایان (

دوشنبه  ) بانوان (

سه شنبه ) آقایان (

چهارشنبه ) بانوان (

پنجشنبه ) آقایان (

جمعهݤ )بانوان (

1 8  :30  -  20

) ن ا نــو با ( ب  آ ر  د ش  ز ر و

) ن یــا قا آ ( ب  آ ر  د ش  ز ر و

* * * *

) ن یــا قا آ ( ب  آ ر  د ش  ز ر و

) ن ا نــو با ( ب  آ ر  د ش  ز ر و

) ن یــا قا آ ( ب  آ ر  د ش  ز ر و

1 4  :30  -  1 6  :30

*****

1 7  -  1 8  :30

) ن ا نــو با ( شــنا  ش  ز مــو آ

1 9  -  20  :30
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 قهرمانی تیم شنا و نائب قهرمانی تیم دوومیدانی کارکنان فوالد مبارکه در مسابقات ایمیدرو
��تیم شنای کارکنان فوالد مبارکه در رقابت با ۱۴ تیم از شرکت های صنعتی و معدنی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. این 
مسابقات در قالب اولین دوره از مسابقات شنای ایمیدرو و با میزبانی شرکت فوالد مبارکه برگزار گردید. از جمله حاضرین 
در آئین اختتامیه این دوره از مسابقات به رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو کشور، رئیس هیئت شنای استان، مدیر 

منابع انسانی و پشتیبانی ایمیدرو، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه و رئیس کمیته ورزش ایمیدرو می توان اشاره نمود.
یکی دیگر از موفقیت های به دست آمده کارکنان فوالد مبارکه در عرصه های ورزشی ، کسب مقام نایب قهرمانی تیم دوومیدانی کارکنان فوالد 

مبارکه در مسابقات صنایع و معادن کشور است که از آمادگی مناسب و سطح باالی کیفی ورزشکاران فوالد مبارکه حکایت دارد. 

امیدهای فوتسال فوالد مبارکه سپاهان تاریخ ساز شدند
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امام صادق )علیه السالم(:
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حدیث

اوقات شرعی فوالد

معرفی موسیقی

طنز

 فرهنــݡگــــی

حسام الدین سراج در سال ۱۳۳۷ در اصفهان زاده شد. وی 
خواننده موسیقی ایرانی و نوازنده سنتور و سه تار و فرزند سید 
محمدرضا سراج است. او دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس 
معماری از دانشگاه شهید بهشتی و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه 

هنر است. 
وی موسیقی را از سیزده سالگی با آموختن تنبک آغاز کرد. سپس سنتور 
را نزد استاد ساغری آموخت. همچنین در زمینه آواز از محضر مرحوم 
استاد محمود کریمی استفاده کرد. وی عالوه بر آواز، در برخی از آثارش 
آهنگ سازی را نیز به عهده داشته و با نواختن سنتور و سه تار نیز آشنایی 
دارد. همچنین در دانشکده هنرهای زیبا بحثی تحت عنوان شناخت 
هنر را تدریس می کند. حسام الدین سراج سرپرستی گروه موسیقی سنتی 

ایرانی »بیدل« را نیز به عهده دارد.
آلبوم مسیحا: در این آلبوم داستان شگفت انگیز ملیکه، شاهزاده امپراتور 
روم شرقی که بعدها با نام نرجس، مادر امام زمان )عج( شد روایت شده 
است. دکلمه اشعار را ژاله صادقیان بر عهده داشته و خوانندگی آن را 

حسام الدین سراج انجام داده است.
آهنگسازی و تنظیم آلبوم »مسیحا« توسط بهرام خانی صورت گرفته و 
علی جعفری پویان، بهرام خانی، داوود ورزیده، کورش بابایی، شاهرخ 
رستم، شهال رضایی، محمود فرهمند، مسعود حبیبی، سعید سرتایی، 
میثم مروستی، داوود منادی، پدرام فریوسفی، سهراب برهمندی و کریم 

قربانی در این آلبوم به نوازندگی پرداخته اند.
این آلبوم در 28 قطعه توسط مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شده است. 
قطعات این آلبوم عبارتند از: مسیحا، باد صبا، ساز، رؤیا، دل آرام، شعله آه، 

خرامان، درد پنهان، حریم حرم، شاهد ازل و... .

روزی مسجدی می ساختند. بهلول سر رسید و پرسید: چه 
می کنید؟ گفتند: مسجد می سازیم. گفت: برای چه؟ پاسخ دادند: 

برای چه ندارد!برای رضای خدا!
بهلول می خواست میزان اخالص بانیان خیر را به خودشان بفهماند. 
محرمانه سفارش داد سنگی تراشیدند و روی آن نوشتند: »مسجد 

بهلول« و شبانه آن را باالی سر در مسجد نصب کرد.
سازندگان مسجد روز بعد آمدند و دیدند باالی در مسجد نوشته شده 
است »مسجد بهلول«. ناراحت شدند. بهلول را پیدا کرده به باد کتک 

گرفتند که چرا زحمات دیگران را به نام خودت ثبت می کنی؟
بهلول گفت: مگر شما نگفتید که مسجد را برای خدا ساخته ایم؟ فرضا 
مردم اشتباه کنند و گمان کنند که من مسجد را ساخته ام، خدا که 

اشتباه نمی کند.

کارگردان:    نیکیکریمی  ا

سینما اخواننده:    حسامالدینسراج

»آتابلللای« فیلملللی در ژانر درام عاشلللقانه به 
و  کریملللی  نیکلللی  تهیه کنندگلللی  و  کارگردانلللی 
نویسلللندگی هلللادی حجازی فلللر محصلللول سلللال 
کللله به عنلللوان فیلم منتخلللب مجله  ۱۳۹۸ اسلللت 
فیللللم برگزیلللده شلللد. ایلللن فیلم نخسلللتین بلللار در 
سی وهشلللتمین دوره جشلللنواره فیللللم فجلللر بللله 
نمایلللش درآملللد. بسلللیاری ایلللن فیللللم را بهترین 

ساخته نیکی کریمی تا اینجا می دانند.
سینمایی  مجله  قدیمی ترین  نگاه  از  آتابای  فیلم 
فیلم  بهترین  به عنوان  فیلم  مجله  یعنی  ایران 
اراده  تجلی  جشن  در  شد.  انتخاب  فجر  جشنواره 
ملی جشنواره فجر، از سوی وزارت ورزش و جوانان، 
فیلم آتابای بهترین فیلم در این حوزه انتخاب شد 
کریمی و هادی حجازی فر  و تندیس هایی به نیکی 
اهدا شد. هم چنین بازی جواد عزتی در فیلم آتابای 

مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است.
خاصه داستان

کاظم  داستان فیلم درباره مردی میان سال به نام 
خوی  شهرستان  پیرکندی  روستای  در  که  است 
که دانشجوی معماری دانشکده  زندگی می کند. او 
یک  از  پس  بوده،  تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای 
به  و  داده  انصراف  دانشگاه  از  عاطفی  شکست 
جوانی  در  خواهرش  است.  برگشته  خودش  زادگاه 
کرده و پس از آن مسئولیت سرپرستی  خودسوزی 
به  آیدین  حاال  اوست.  با  خواهرش  پسر  تربیت  و 
سن نوجوانی رسیده و او خود را در تربیت او ناتوان 
می بیند و بااین حال به شدت به او عالقه مند است. 
از سوی دیگر رابطه او با دوست قدیمی اش به نام 
یحیی دچار چالش شده است. در این میان، حضور 
کار ساخت ویال برای پدر آن ها  که آتابای  دو خواهر 
را به عهده دارد، شرایط تازه ای را رقم می زند و او به 
سیما دختر بزرگ خانواده عالقه مند می شود، اما در 
بیان این عالقه به او تردید دارد. سرانجام این عشق 

هم نافرجام می ماند.

به  آن  تماشای  با  گر  تماشا که  دارد  قصد  آتابای 
روابط  که  اثری  ببرد.  پی  انسانی  روابط  پیچیدگی 
انسان ها را در روستا روایت می کند این توانایی را دارد 
دخالِت  بدون  و  اسطوره ای تر  مستقیم تر،  را  آن  که 
کند و ساختار روابط  مدرنیسم و شهرنشینی بررسی 
پدر و پسر، دو دوست قدیمی، خواهر و برادر و حتی 
مرشد و مرید، راحت تر در این اثر شکل اصیل خود را 
کرده اند. همین امر باعث می شود فلسفه این  پیدا 
آتابای  فیلم  هدف  کند.  خودنمایی  بیشتر  روابط 
دقیقا همین است و در نهایت هم در این زمینه، 

قابل قبول ظاهر شده است.
کردن چاشنی های  این اثر توانسته است در اضافه 
را  خود  درخشش  حدودی  تا  طنازانه  و  شاعرانه 
کند  باید تالش  اما مؤلف  گر نشان دهد؛  تماشا به 
خود  متن  در  که  فلسفی ای  و  کلیدی  مفاهیم 
استفاده می کند، منجر به خلق روایت عمیق تر شود. 
کلیدهایی  در این اثر، استفاده از مفاهیم به صورت 
در سناریو و رخدادها، چندان موفق نبوده است. 
که چالش فیلم در انتها  یکی از دالیل آن این است 
مقدمه چینی  به  و  رفته  اخالقی  مسائل  سمت  به 
طبقه  آثار  اخالق  حدی  تا  و  نمی ماند  وفادار  خود 
کتر زن شهری، فضای شاعرانه اثر را  کارا متوسطی با 

آلوده می کند.
حجازی فر(  هادی  بازی  )با  آتابای  شخصیِت 
گاهی با برون ریزی هایش شکل  که  کتری است  کارا
شاخه های  میان  در  دویدن  می گیرد.  شمایل  و 
درختان، از فرط یأس و مستأصل بودن، تا حدی 
مانند  حقیقت،  در  اوست؛  زندگی  مسیر  شبیه 
تا  بخرد  به جان  را  که خارها  این موضوع  انتخاب 
پای عاشق شدن خود بایستد؛ اما به چه قیمتی؟! 
در نهایت »آتابای« یک داستان عاشقانه ست، اما 
نه به دلیل داستان یک عشق، بلکه به دلیل تالش 
برای نشان دادن تأثیرات زیرپوستی موضع انسان 

در برابر عشق.
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حضرت زینب کبری )سام اهلل علیها( در روز پنجم جمادی االولی سال پنجم یا ششم هجری   
ک حضرت  قمری در شهر مدینه منوره متولد شد. یکی از بهترین راه ها برای شناخت سیمای تابنا
زینب )سام اهلل علیها( شناخت ایشان در آیینه کام معصومان )علیهم السام( است. رسول 

خدا )صل اهلل علیه و آله( فرمود: زینب با هزار سختی به انواع باها گرفتار خواهد شد.
روایتی از حضرت سجاد )علیه السالم( گویای جایگاه رفیع حضرت زینب )سالم اهلل علیها( از دیدگاه ائمه 
است که می فرماید: »عمه جانم، زینب، در طول زندگی شان نماز شبشان را ترک نکردند، حتی در شب 

یازدهم محرم.«
عبادت حضرت زینب )سالم اهلل علیها( آن چنان در اوج بود که امام حسین )علیه السالم( که خود معصوم 
و واسطه فیض الهی است، هنگام وداع به خواهر عابده اش می فرمایند: »خواهرم، در نماز شبت مرا 
فراموش نکن«. این نشان از این دارد که این خواهر به قله رفیع بندگی و پرستش راه یافته و به حکمت 

و هدف آفرینش دست یافته است.
حضرت زینب کبری )سالم اهلل علیها(، علم خود را از طریق غیب و الهام و از طریق جد بزرگوارشان، پدر 
ارجمند، مادر گرامی و برادران عزیزشان )علیهما السالم( دارند که متصل به وحی هستند و به همین 

جهت ایشان را گنجینه علوم آل محمد )علیهم السالم( و نمونه فضایل آنان خوانده اند.
حضرت زینب )سالم اهلل علیها( از جمله راویان حدیث است. ایشان از مادر، پدر، برادرانشان، ام سلمه، 
ام هانی و دیگر زنان روایت می کردند و ازجمله کسانی که از ایشان روایت کرده اند، ابن عباس، امام سجاد 

)علیه السالم(، عبد اهلل بن جعفر، فاطمه صغری دختر امام حسین )علیه السالم( و دیگران هستند.
حضرت زینب )سالم اهلل علیها( در خانه وحی، در دامان فاطمه )علیه السالم( و علی )علیه السالم( دوران 
عمر را سپری کردند تا آنکه پدر، بنا به صالح امت، در کوفه رحل اقامت گزیدند. آنگاه بود که زن های کوفه 
توسط شوهرانشان، از امیرالمؤمنین )علیه السالم( خواهش کردند اجازه دهند آنان به حضور حضرت 
زینب )سالم اهلل علیها( شرفیاب شوند و از علم ایشان بهره مند گردند. امیرالمؤمنین )علیه السالم( اذن 
فرمود و زن ها می آمدند و تفسیر قرآن مجید را از حضرت زینب )سالم اهلل علیها( فرامی گرفتند. اجازه 
امیرالمؤمنین )علیه السالم( به دانش آموز مکتبش برای تفسیر قرآن به زنان کوفه، خود باالترین سند 

برای بیان جایگاه واالی علم این بانوست.
و چه نام گذاری زیبایی است اینکه روز میالد حضرت زینب )سالم اهلل علیها( را »روز پرستار« نام 
نهاده اند. واقعا پرستاران از صبورترین قشرهای جامعه هستند. چه شب هایی را که تا صبح بر 
بالین بیماران به مراقبت می گذراندند. کاش همیشه در یادمان بماند که کسانی هستند که 

زندگی شان را وقف دیگران کرده اند.

با توجه به عدم چاپ و توزیع بلیت های کاغذی از تیرماه سال ۱۴۰۰، جهت بهره مندی   
از بلیت رایگان سینماها در سراسر کشور می توانید به سایت www.gisheh7.ir مراجعه کنید 
کران، زمان نمایش و شماره صندلی  و پس از یک بار ثبت نام نسبت به انتخاب فیلم، تاریخ ا
 MS دلخواه به تعداد افراد مجاز تحت تکفل خود اقدام نمایید. وارد کردن حروف التین بزرگ
ج شماره پرسنلی در قسمت کد تخفیف )به طور مثال MS888( جهت عدم  و در ادامه در
پرداخت وجه الزامی است. بهره مندی از بلیت رایگان سینما در هر بازه سه ماهه به تعداد افراد 
تحت تکفل و فقط در یک نوبت رزرو امکان پذیر است و برای خرید بلیت مازاد و یا نوبت های 

مختلف الزم است پرداخت وجه صورت گیرد.

گر بخواهیم به تاریخ برگردیم، همه جا، پای بینش دینی و سررشته داران امور دینی  ا  
مردم را می بینیم. قیام میرزای شیرازی، مسئله مشروطیت، قیام مدرس، قیام میرزا 
گون دیگر، چه قبل از دوران پهلوی، چه در دوران پهلوی  کوچک خان و مسائل گونا
همه جا، پای انگیزه دین و به طور مشخص تر، پای علمای اسامی در میان و مشهود 
کوچک شجاع جنگلی، یک نمونه است؛ وقتی میرزا کوچک جنگلی دلش با  است. میرزا
احساسات شجاعانه اسامی بیدار شد، نغمه اتحاد اسام در سرتاسر گیان و تمام این 

مرزوبوم پیچیده بود.
میرزا کوچک مرد تنهایی بود که به دو قدرت بزرگ آن روز دنیا یعنی روس ها و انگلیسی ها 
یک »نه« بزرگ گفت. نه با روس ها ساخت، نه با انگلیسی ها؛ اما در کنار او کسانی بودند که 
می خواستند با دستگاه حکومت آن روز بعد هم با رضاخان که تازه می خواست سر کار بیاید 
کوچک خان قبول نکرد و حاضر نشد  مبارزه کنند، اما به روس ها پناه می بردند؛ اما میرزا
سازش کند؛ او هم با انگلیسی ها جنگید، هم با قزاق های روس جنگید، هم با لشکر رضاخانی 
کوچک خان  و قبل از رضاخان؛ با احسان اهلل خان و دیگران هم کنار نیامد. وقتی سر قبر میرزا
گرچه در وسط جنگل های گیالن  می روی، می بینی این مرد تنها، این مرد باایمان و باصفا، ا
در مظلومیت ُمرد، اما شخصیت خودش را در تاریخ ایران تثبیت کرد؛ ُمرد، اما یک مشعل شد!
ح حال او  کوچک خان را به یاد می آوردیم و شر ما در دوران مبارزه خودمان، هر وقت نام میرزا
ج کرد، برای  را می خواندیم، نیرو می گرفتیم. او از همت و اراده و شخصیت و هویت خود خر
اینکه به یک نسل هویت و شخصیت و نیرو و اراده ببخشد. این بسیار ارزش دارد. امثال او 
تعدادی بودند که در غربت مبارزه کردند، در غربت هم ُمردند. جریان تاریخ، جریان عجیبی 
کوچک خان ها و خیابانی ها و  است. نگذاشت و نخواهد گذاشت شیخ فضل اهلل ها و میرزا
امثال این ها، همچنان که غریب ُمردند، غریب بمانند. آن ها برای همیشه در یاد و خاطر ما 

زنده می مانند.

ینب کبری  سالروز والدت حضرت ز
)سالم اهلل علیها( و روز پرستار

نحوه بهره مندی از بلیت رایگان سینماها 
در سراسر کشور
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دیدار دوباره بعد از 38 سال
فرماندهی متخصص و متدین و ورزشکاری   
محبوب و بااخاق یعنی سردار شهید حسن غازی، 
از  بازیکن تیم فوتبال سپاهان و همبازی بسیاری 
پیشکسوت های فوتبال مثل منصور ابراهیم زاده و... 
بود که از شهرت چشم پوشی کرد و ادامه تحصیل در 
رشته پزشکی را نخواست. او بسیجی بودن را پذیرفت و 
عازم جبهه شد. سرانجام در طاییه به دیدار معبود 
شتافت و حتی جسم بی جانش به شهرش بازنگشت.

سردار شهید حسن غازی در سال ۱338 در خانواده ای 
در  شد.  متولد  اصفهان  شهیدپرور  شهر  در  مذهبی 
کاپیتان تیم فوتبال جوانان  شانزده سالگی به عنوان 
سپاهان بسیار خوش درخشید و به تیم ملی جوانان کشور 
دعوت شد. پس از پایان دوره دبیرستان، در رشته پزشکی 
دانشگاه اصفهان پذیرفته و مشغول به تحصیل شد. او با 
پیروزی انقالب اسالمی و شروع تحرکات ضدانقالب در غرب 
کشور، پس از طی یک دوره امداد پزشکی در بیمارستان دکتر 
شریعتی اصفهان بی درنگ برای ستیز با گروه های منحرف 
ضدانقالب عازم کردستان گردید. با شروع جنگ تحمیلی 

در ابتدا مسئولیت یکی از آتشبارهای توپخانه را عهده دار 
شد، اما لیاقت و کاردانی ایشان باعث شد تا فرماندهی کل 
سپاه مسئولیت ایجاد اولین گروه توپخانه سپاه را به ایشان 
گذار کند و بعد از مدتی یگان های مستقل توپخانه در  وا
سپاه با همفکری ایشان به وجود آمد؛ اما سرانجام در 
عملیات خیبر، برای سامان بخشی به آتش پشتیبانی به 
خط مقدم محاصره شده طالئیه رفت، همپای بسیجیان 
ساعت ها جنگید و نهایتا هدف تیر مستقیم تانک دشمن 
قرار گرفت و به لقاء اهلل شتافت. جنازه او در طالئیه ماند و زیر 

آب رفت و بازنگشت.
حسن از نگاه مادر

گه یه مو از سر  حسن چیز دیگه ای بود. با خودم می گفتم ا
حسِن من کم بشه، خودم رو می کشم. این صبرم اآلن 
معجزه است، عنایت حضرت زینب )سالم اهلل علیها(، 
ابوالفضل )علیه السالم( و امام زمان )عج( است. به اتاقش 
که می رم انگار همین دیروز بود که از دستش دادم. تا قبل از 
سقوط صدام، حوله و دمپایی ش رو مرتب می شستم و به 

اتاقش می بردم، به امید اینکه برگرده.

جنازه شهدا رو آورده بودن. خواب دیدمش. گفت: میدون 
امام می ری؟ گفتم آره. گفت: نرو! جسد من رو نمی آرن! 
گفتم: می خوای جسدت رو از من مضایقه کنی مادر؟ گفت: 

جسم مهم نیست، روح زنده است.
مادر شهید غازی بعد از 38 سال چشم انتظاری، پنجم 
آذرماه ۱۴۰۰ دار فانی را وداع گفت و پیکرش در مزار یادبود 

فرزندش در گلستان شهدای اصفهان آرام گرفت.

یاد  شهید


