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 ایجاد خط تولید ورق رنگی 2 
برای تأمین نیاز صنعت 

لوازم خانگی

مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه در گفت وگو با 
ح کرد؛ رادیوم فوالدمطر

حضور قدرتمند گروه فوالد مبارکه در نمایشگاه 
ایران متافو؛

برای اولین بار صورت گرفت:

افزایش راندمان غبارگیری فن 
 واحد گندله سازی با نوسازی

 20 درصدی غبارگیرها

تبلور عزم جهادی فـوالدمردان در 
جبهه اقتصادی کشور با نمایش 
دستاوردهای گروه فوالد مبـارکه

یادداشت مدیر مسئول

تأمین زنجیـره فـوالد در کشـور از ابتدا تـا انتهـای آن همـواره یکی از    
دغدغه هـای اقتصـادی کشـور در حـوزه صنعـت به طورکلـی و فـوالد به طـور 
کتشـاف و اسـتخراج معـادن  خـاص بـوده اسـت. چرخـه ای کـه ابتـدای آن ا
سـنگ آهن به عنـوان مـاده اولیـه و حـوزه متالـورژی اسـتخراجی مربـوط بـه آن 
اسـت؛ در میانـۀ آن، فراینـد تبدیـل مـاده اولیـه بـه کنسـانتره، گندلـه، آهـن 
اسفنجی، تختال، شمش و محصوالت دیگر در کارخانه های تولیدکننده آهن 
و فوالد و حوزه متالورژی صنعتی مربوط به آن قرار دارد و در انتها شامل صنایع 

و شرکت های مصرف کننده ازجمله خودرو و ساختمان سازی می شود.
در دهـه اخیـر شـرکت فـوالد مبارکـه بـا تکیـه بـر دانـش بومـی و دسـتاوردهای فنی 
توانسـته از نگرانی هـای موجـود در ایـن حوزه کاسـته و نقـش محـوری در زنجیره 

فـوالد کشـور ایفـا کنـد و در واقعیـت بتوانـد از سـنگ تـا رنـگ را محقـق نماید.
حساسیت این موضوع وقتی بیشتر عیان می شود که بدانیم مدیریت و تأمین 
درسـت این زنجیـره تنها بـه پیشـبرد عرصه فـوالد کمـک نکـرده و نقطه پیشـران 
گر بگوییم مدیریت صحیح زنجیره فوالد  بسیاری از صنایع است؛ به طوری که ا
یکی از نقاط حساس مدیریت اقتصادی کشور است، سخن به گزاف نگفته  ایم.
مطالعات طرح جامع فوالد کشور با محوریت شـرکت ملی فوالد ایران و ایمیدرو 
بـا هـدف رصـد کـردن وضعیـت بـازار فـوالد و ارزیابـی تحقـق اهـداف تدوین شـده 
تهیه و پایش می شود و به عنوان یک سند باالدستی توسعه صنعت فوالد کشور 

مورد توجه ذی نفعـان زنجیره فوالد قـرار دارد.
آنچه مـا امـروز بـا آن مواجهیـم نقـش فوالدمبارکـه در زنجیـره فـوالد و هم زمـان در 

گر  زنجیره تأمیـن مـواد اولیـه صنایـع پایین دسـتی خود اسـت. نقـش هایی کـه ا
هـر کـدام از آن ها با خللـی همـراه گردد، حتمـا دیگـر صنایع را نیـز با چالـش همراه 
می سـازد. از این رو توجه ویژه فوالدمبارکه بـه بازارهای داخلـی و بین المللی نیز 

نمایـان می گـردد.
فوالدمبارکـه در مسـیری قـراردارد کـه همـواره عـاوه بـر رفـع نیـاز ذی نفعـان خـود 
می کوشـد تـا بـا نـوآوری و تولیـد محصـوالت کیفـی جدیـد، هم راسـتا بـا نیـاز بـازار 
حرکـت کنـد و کشـور را از واردات ورق های خـاص بی نیـاز گرداند.در ایـن بین نیز  
این نکته بر کسی پوشـیده نیسـت که وضعیت مناسـب بازار فوالد امروز کشور تا 
حد زیادی مرهون مجاهدت هـا و فعالیت های تمامی همکاران فـوالد مبارکه از 

مدیـران گرفته تـا کارکنـان و کارگران اسـت.
تاش فوالد مبارکه در یکپارچه سازی زنجیره تأمین و مدیریت این فضا،افزایش 
ج از مرزهـا، فعـال کردن  تـوان داخلـی و هرچـه بیشـتر کم رنگ کـردن نیـاز بـه خـار
مجموعه هـای دانـش بنیـان و سـرمایه گـذاری قابـل توجـه در بخـش تحقیـق 
و توسـعه و تعریـف قله هـا و هدف هـای بلنـد بـرای مجموعـه،  از جملـه عواملـی 
اسـت که باعث شـده شـرکت فوالد مبارکـه نقش محـوری و کلیـدی در ایـن برهه 
حسـاس از شـرایط کشـور ایفا کنـد و بتوانـد علی رغم وجود دشـمنی های بسـیار، 
نقش اساسی و بنیادین در تأمین زنجیره فوالد و رسـیدن به افق ۱۴۰۴ ایفا کند.

کـی از آن  حضـور شـرکت فوالدمبارکـه در مجامـع علمـی داخلـی و خارجـی نیـز حا
اسـت کـه ایـن شـرکت توانسـته بـا اسـتفاده از تـوان علمـی و تخصصـی نخبـگان و 
جوانان ایران اسامی خوش بدرخشد و همچنان گوی سبقت از دیگران برباید.

تالش فوالد مبارکه؛ یکپارچه سازی زنجیره تأمین فوالد

466 و 5

با تکیه بر دانش تخصصی و توانمندی های داخلی صورت گرفت؛

طراحی و تولید گرید HX220YD موردنیاز صنایع خودروسازی در فوالد مبارکه
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انتصاب

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، احمد یوسف زاده به سمت معاون توسعه 
منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت معاون توسعه منصوب می گردید تا با حفظ ارزش های 
اسامی، 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 احمد یوسف زاده دارای مدرک لیسانس متالورژی است و پیش از این در سمت مدیر برنامه ریزی 

و پشتیبانی اجرای پروژه ها مشغول به فعالیت بوده است

اطالعیه

استودیوی شیشه ای روز دوشنبه ساعت 30: 10
میهمان برنامه رادیو فوالد تاریخ 1400/۹/۲۲ ،شهرام عباسی،مدیر تحقیق و توسعه 

برنامــه پخــش برنامه های داخلی رادیوم فوالد/ روزهای زوج، ســاعت ۹ تا ۱۱

نکته های
 تاب آوری

فوالد در هفته ای 
که گذشت

نکات ایمنی

نکات ایمنی

گزارش از همکاران

اطالعیه های 
سازمانی

توصیه های 
بهداشتی

ح تحول  طر
دیجیتال

توصیه های 
بهداشتی

استودیو شیشه ای 
گفت وگو با مدیر ان

دستاوردها و افتخارات

به وقت آموزش

معرفی کتاب داستان
 یک کارخانه

از نگاه فوالد )مسائل 
مربوط به پیمانکاران(

پیگیری رایحه )پاسخگویی 
به مسائل شرعی(

بهره وری سازمانیکارمند موفق

گزارش تخصصی
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بهداشتی

یف د ــهر م نا بر ن  ا ــو عن

ــنبه ش

ــنبه ش و د

شــنبه ر چها

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه مشترک با نماینده شهرستان 
مبارکه، رؤسای شوراهای اسالمی و شهرداران منطقه:

 از ثمرات فوالد مبارکه برای منطقه
 و کشور غافل نشویم
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ایران، عضو شورای اجرایی »آتاییک« شد
ایران با رأی اعضای مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسالمی، عضو شورای اجرایی »آتاییک«  شد.

پیش بینی رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال  ۱۴۰۱
معاون امور صنایع وزارت صمت از پیش بینی رشد حدود ۵۰ درصدی تولید خودرو کشور در سال آینده خبر داد.

انقـاب اسـامی در دیـدار  بیانـات رهبـر معظـم 
دسـت اندرکاران کنگره سه هزار شهید اسـتان ایام که در 
تاریـخ 30 آبـان 1400 برگزار شـده بـود، در محل برگـزاری این 

همایش منتشر شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، مقاومت و حضور 
همه جانبه در دفاع از کشور و تعداد باالی خانواده های دارای 
چند شهید را از خصوصیات کم نظیر استان ایام برشمردند 
و گفتند: ایام در دوران دفاع مقدس مانند یک دژ مستحکم 
بود و با وجود آنکه در برهه هایی برخی از مناطق آن به دست 

دشمن افتاد، اما مانند کوه ایستادگی کرد.
رهبر انقاب، شهادت چندین ورزشکار و تماشاچی ایامی بر 
اثر بمباران مسابقه فوتبال در ۲۳ بهمن ۶۵ را یادآور مظلومیت 
شهدای ورزشکار خواندند و با بیان اینکه صدام این جنایات 
را به پشتوانه مدعیان جهانی حقوق بشر انجام می داد، 
افزودند: نویسندگان و هنرمندان، این حقایق را در ابعاد 

جهانی معرفی، و مدعیان دروغین حقوق بشر را رسوا کنند.
ایشان با اشاره به روحیه استقامت مردم ایام و ترک نکردن 
خانه و شهر خود با وجود بمباران های شدید گفتند: فشار 
جنگ نتوانست مانع بروز استعدادهای این مردم شود و در 
زیر همین بمباران ها جوان نخبه و نابغه ای همچون شهید 
رضایی نژاد تربیت شد که دشمن وقتی او را مایه ترقی و تعالی 
کشور دید، در مقابل چشم همسر و دختر خردسالش، او را 

شهید کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای موضوع شهید و شهادت را متفاوت 
با قربانیان جنگ های مرسوم در دنیا دانستند و افزودند: 
شهید و رزمنده در راه خدا عاوه بر دفاِع ارزشمند از مرزهای 
جغرافیایی، از مرزهای مهم معنوی یعنی مرزهای عقیده، 
اخاق، دین، فرهنگ و هویت نیز دفاع می کند و با پایبندی 
صادقانه به عهد خود با پروردگار، جانش را با خداوند معامله 

می کند.
رهبر انقاب در این زمینه افزودند: صفات مهمی مانند 
اخاص، توکل، تواضع، رعایت حدود الهی، رفتار مهربانانه با 
اسیران و به طورکلی سبک زندگی اسامی در رفتار رزمندگان 
و شهدای ما کاما برجسته است و تصویر این نقاط درخشان 
و الهام بخش باید با کارهای هنری در مقابل چشم مردم دنیا 

قرار داده شود.
ایشان هدف از بزرگداشت شهیدان را شنیدن پیام آنان 
دانستند و خاطرنشان کردند: پیام شهیدان این است که 
در راه خدا ترس و اندوه وجود ندارد و باید بدون تزلزل از 

وسوسه های دشمن، با قدرت و ثابت قدم حرکت کرد.
کید بر اینکه بدون مجاهدت و تحمل  رهبر انقاب با تأ
سختی ها هیچ ملتی به اوج و قله نخواهد رسید، افزودند: 
ملت ایران با شنیدن پیام شهیدان باید اتحاد، انگیزه و تاش 
خود را بیشتر کند و مسئوالن نیز در قبال جامعه و امنیتی که 
شهدا برای کشور فراهم کردند، احساس مسئولیت بیشتری 

داشته باشند.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

پیام شهیدان باید اتحاد و تاش 

ملت و احساس مسئولیت 

مسئوالن را بیشتر کند

 HX220YD با تکیه بر دانش تخصصی و توانمندی های داخلی، گرید
موردنیاز صنایع خودروسازی کشور در شرکت فوالد مبارکه طراحی و تولید 

شد.
علیرضا مولوی زاده مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد از طراحی و تولید گرید HX220YD خبر داد و اظهار کرد: طراحی و تولید محصوالت جدید 

از اهداف استراتژیک فوالد مبارکه است.
وی با بیان اینکه در حوزه های مختلف، ازجمله صنایع خودروسازی با تعامل گسترده با مشتریان 
 HX220YD و نواحی تولید و پشتیبانی، طراحی محصوالت جدید محقق می شوند، افزود: گرید
از گریدهای شکل پذیر و مستحکم محسوب می شود که براساس استاندارد EN10346 و نیاز 

خودروسازان طراحی و تولید شده است.
مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه گفت: با توجه به تولید موفقیت آمیز این 
محصول و دریافت ویژگی های مورد انتظار مشتریان امکان جذب سفارش های دیگر مشتریان با 
این گرید وجود دارد که الزم است از همکاری واحدهای متالورژی و روش های تولید، فوالدسازی، 
نوردگرم، نورد سرد، شرکت ورق خودرو و همچنین واحدهای برنامه ریزی، فروش، کنترل کیفی، 

آزمایشگاه و سایر واحدهای پشتیبان و نیز حمایت های معاون بهره برداری قدردانی کنیم.
گرید موردنیاز برای تولید مخزن سوخت خودرو مقاوم به خوردگی

علیرضا ناصری کارشناس طراح گرید HX220YD نیز در خصوص طراحی این گرید خاطرنشان 
کرد: شرکت ایران خودرو به دنبال طراحی و تولید خودروی جدید »تارا«، نیاز خود در مجموعه 

مخزن سوخت را براساس استاندارد و گرید فوق درخواست کرد.
وی ادامه داد: با بررسی استاندارد فوق و طراحی آنالیز مناسب، پارامترهای نورد گرم، اسیدشویی 
و درصد کاهش ضخامت مناسب در تاندم میل، محصول فول هارد گرید فوق با ابعاد ۰.9*9۰۰ 
میلی متر  طراحی و تولید شد و پس از آن، با ارائه طراحی پارامترهای مناسب در شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری ازجمله میزان پوشش و دمای آنیل مناسب، در این شرکت کاف گالوانیزه 

HX220YD با پوشش ۱۴۰ گرم بر مترمربع تولید گردید.
که محصوالت تولیدی با این گرید  کارشناس متالورژی شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: ازآنجا
شکل پذیری باالیی دارند، باید کاف تولیدی خواص مکانیکی مناسبی داشته باشد تا عاوه بر 
استحکام مناسب، در حین کشش نیز دچار پارگی نگردد؛ عاوه بر این، با توجه به نیاز به مقاومت 
خوردگی، نیاز است پوشش دهی گالوانیزه صورت گیرد تا مقاومت به خوردگی مخزن سوخت 

خودرو تأمین شود.
کاف تولیدی از نظر آزمایش های خواص مکانیکی مورد بررسی و با  وی اذعان داشت: 
استاندارد EN10346 مورد ارزیابی و تطابق قرار گرفت و استحکام تسلیم ۲۲۰-۲8۰ مگاپاسکال، 
استحکام نهایی ۳۴۰-۴۲۰ مگاپاسکال و انعطاف پذیری حداقل ۳۲ درصد، مقدار R یا ضریب 
ناهمسان گردی حداقل ۱.۵ و مقدار ضریب کار سختی یا پارامتر n حداقل ۰.۱7 است؛ عاوه بر این، 

محصول موردنظر  در برابر   ارتعاش و خوردگی نیز مقاوم است.
تأمین نیاز دو شرکت خودروسازی کشور  

کید کرد: این گرید  بابک شهریاری رئیس تروپروسس شرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص تأ
High Strength –IF است و پس از انجام آزمایش های آزمایشگاهی در فوالد مبارکه، در کارخانه 

مشتری نیز مورد آزمایش عملیاتی قرار گرفت و تأییدیه الزم را اخذ کرد.
وی افزود: در حال حاضر شرکت ایران خودرو تا پایان سال جاری، تولید ۲۰ هزار خودرو »تارا« را در 
ک )مخزن سوخت خودرو( از این محصول  برنامه تولید خود قرار داده که در مرحله نخست برای با
استفاده خواهد کرد و در مرحله بعدی نیز با توجه به خواص مناسب گرید تولیدشده، بررسی امکان 
جایگزینی در برخی قطعات دیگر خودرو با این گرید در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ این گرید عاوه 

بر کاربرد برای شرکت ایران خودرو مورد تقاضای شرکت سایپا نیز هست.
کیفیت رسالت مدیران فوالدی تولید محصول با  

غامرضا سلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد به تشریح ابعاد مختلف تولید گرید فوالدی جدید در این شرکت پرداخت و اظهار کرد: گرید 
HX220YD یکی از گریدهای جدید بوده که در شرکت فوالد مبارکه با همکاری واحدهای مختلف 
ک خودروهای سواری در  به تولید رسیده است؛ این گرید بیشتر در تولید برخی از قطعات نظیر با

شرکت های خودروساز و قطعه ساز استفاده می شود.
وی افزود: در تولید گریدهای خاص، فرایند تولید ورق ها دستخوش تغییراتی می شوند؛مثا در 
ابتدا حتما باید اضافه کردن برخی از مواد افزودنی یا قراضه در نظر گرفته شود. همچنین کنترل 

میزان کک، گوگرد و فسفر نیز بسیار در تولید این محصول مهم است. در فرایند متالورژی ثانویه نیز 
برخی از پارامترها مانند تمیزتر بودن پاتیل باید در نظر گرفته شود. فعال بودن سیستم دمش نیز 
یکی دیگر از پارامترهای مهم در این زمینه است. از طرف دیگر در تولید چنین گریدهایی سرعت 
که  ریخته گری، نازل های ریخته گری و انتخاب ماشین ریخته گری نیز بسیار مهم است، چرا

قابلیت های ماشین های ریخته گری نیز متفاوت است.
سلیمی در پایان خاطرنشان کرد: محاسبات فروآلیاژها نیز  اهمیت زیادی دارد. این محاسبات 
توسط کارشناسان ما انجام می شود و در نهایت نقش تعیین کننده ای در رسیدن ما به محصول 

دارد. با رعایت دقیق همه این موارد می توانیم یک محصول با کیفیت تولید کنیم.
شکل پذیری باال و مقاومت خوردگی  

علی حاجیان نژاد مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
ک بنزین خودرو )خودروی تارا( با توجه به نیاز این  کرد: در راستای تأمین ورق موردنیاز برای با
قطعه به ورق فوالدی با خاصیت شکل پذیری باال و مقاومت باال  در برابر خوردگی، نوعی از ورق 

فوالدی با گرید تجاری HX220YD در دستور کار تولید شرکت فوالد مبارکه قرار گرفت.
وی افزود: در واحد نورد گرم، به منظور ایجاد امکان تولید این نوع ورق به صورت پایدار )بدون 
ریسک توقف( و با کیفیت مطلوب مورد انتظار مشتری، بررسی های الزم برای تولید این گرید 
 صورت گرفت و با اعمال تنظیمات فنی الزم در قسمت های مختلف خط نورد گرم، کاف با ابعاد

4X 925 تولید گردید.
مدیـر ناحیـه نـورد گـرم شـرکت فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه تولیـد موفـق ایـن 
محصول جدید بـا کیفیت مطلـوب و دسـت یابی به خـواص موردنظر مشـتری، ایـن گرید در 
زمره تولیدات فوالد مبارکه قـرار گرفت و امکان اخذ سـفارش های آتی و تأمین نیاز مشـتریان 

مربوطـه ایجـاد گردید.
ک بنزین خودرو با استفاده از گرید جدید تولید مخزن با  

بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه نیز در گفت وگو با خبرنگار فوالد به بیان 
برخی از ویژگی های این محصول جدید و پرکاربرد پرداخت و گفت: یکی از استراتژی های مهم 
شرکت فوالد مبارکه تولید گریدهای جدید موردنیاز تولیدکنندگان داخلی است که در راستای 
تحقق این هدف استراتژیک، گرید HX220YD در ناحیه نورد سرد به صورت کاف خام تولید 

گردید.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه افزود: این گرید عمدتا در صنایع خودروسازی 
استفاده شده که ادامه فرایند تولید آن نیز در شرکت ورق خودرو انجام می شود. خاصیت این گرید 

این است که ضمن داشتن شکل پذیری مناسب استحکام باالیی نیز دارد.
بهادرانی با بیان اینکه این ورق در ناحیه نورد سرد با ضخامت ۰.9 و عرض 9۰۰ میلی متر تولید شده 
است، خاطرنشان کرد: بعد از نورد پنج قفسه ای نیز با توجه به اینکه این ورق برای تولید مخزن 
ک بنزین خودرو استفاده شده و باید پوشش دار شود، برای ادامه فرایند تولید و تکمیل سیکل  با

تولید، به شرکت ورق خودرو ارسال خواهد شد.
کاربرد HX220YD در قطعات با شکل پذیری باال و استحکام مناسب  

حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: شرکت ورق خودرو 
تولید این محصول را با طراحی پارامترهای کوره آنیلینگ و سایر تجهیزات اثرگذار بر خواص 
 مکانیکی محصول انجام داده و کنترل کیفیت این محصول را نیز منطبق با استانداردهای

 IATF 16949  و ISO9001 برای صنایع خودرو برنامه ریزی و محقق کرده است.
وی خاطرنشان کرد: این ورق از خانواده فوالدهای استحکام باال با میزان کربن خیلی کم 
که استحکام تسلیم آن در بازه MPa ۲8۰-۲۲۰ و استحکام کششی آن در بازه  )IF( است 

 MPa ۴۲۰-۳۴۰ قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: از فوالدهای با استحکام باال 
و با میزان کربن بسیار کم در تولید قطعاتی استفاده می شود که نیاز به کشش پذیری و استحکام 

مناسب دارند.
وی تصریح کرد: خواص مکانیکی محصول تولیدی مطابق با الزامات استاندارد EN10346 بوده و 
 MA در حال حاضر این ورق در جرم پوشش های ۲7۵-۱۰۰ گرم بر مترمربع و کیفیت های سطحی

و MB قابل تولید و ارسال به مشتریان است.
شجاعی عنوان داشت: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تنها تولیدکننده ورق گالوانیزه 
ویژه صنعت خودروسازی کشور است که توانسته با الگوبرداری و رعایت جدیدترین الزامات در 

صنعت خودروسازی در سطح بین المللی به مجموعه ای پیشرو و سرآمد مبدل گردد.

 طراحی و تولید گرید HX220YD موردنیاز
 صنایع خودروسازی در فوالد مبارکه

با تکیه بر دانش تخصصی و توانمندی های داخلی صورت گرفت؛

علیرضا ناصری،  کارشناس طراح گرید

علی حاجیان نژاد 
مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه

بهزاد بهادرانی
 مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه

غالمرضا سلیمی
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه

حمید شجاعی
 مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

بابک شهریاری
 رئیس تروپروسس شرکت فوالد مبارکه

علیرضا مولوی زاده
مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه

بازدید مدیرعامل فوالد مبارکه از ناحیه نورد سرد شرکت  و دیدار با کارکنان این ناحیه

عکس نوشت

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
دست اندرکاران کنگره سه هزار شهید استان ایالم:
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قرارداد سه جانبه گازی نتیجه فعال شدن دیپلماسی اقتصادی آسیامحور است
رئیس دفتر رئیس جمهور قرارداد سه جانبه گازی را یکی از نتایج فعال شدن دیپلماسی اقتصادی آسیامحور دانست.

رفع مشکالت قیمت گذاری دستوری در صنایع فوالد و پتروشیمی
رئیس سازمان بورس گفت: در صنعت فوالد و پتروشیمی تقریبا مشکل قیمت گذاری دستوری حل شده است.

 خـبــــــــــــــــــر      

۱02

23

۱05

پرداخت 10۲ هزار میلیارد ریال تسهیات رونق 
تولید در هفت ماهه 1400

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرد: از ابتدای امسال تا پایان 
مهرماه بیش از ۱۰۲ هزار و ۴۱8 میلیارد ریال تسهیات در قالب 

پروژه رونق تولید پرداخت شد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، این میزان تسهیات 
کوچک و متوسط و  برای تأمین مالی بنگاه های تولیدی 
ح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد در  طر
راستای اقتصاد مقاومتی و در قالب پروژه رونق تولید پرداخت 

شد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارتخانه 
یادشده، این میزان تسهیات به ۲ هزار و ۳78 بنگاه و طرح در 

هفت ماهه ۱۴۰۰ پرداخت شد.
بر این اساس، تا پایان مهرماه امسال ۱۰ هزار و ۲8۴ بنگاه تولیدی و 
طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد برای دریافت 

تسهیات ثبت نام کرده بودند.
در این بازه زمانی همچنین ۵هزار و ۲۲۱ فقره معرفی به بانک برای 
دریافت بیش از ۲9۶ هزار و 7۶ میلیارد ریال تسهیات انجام شد.

رشد ۲3 درصدی تولید فلز آلومینیوم در ۸ ماهه اول 
سال 1400

۴ شرکت تولیدکننده آلومینیوم کشور در ماه آبان ماه جاری، ۳۵۱ 
هزار و ۳۱۰ تن شمش تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 
کی از رشد ۲۳ درصدی  گذشته، ۲8۶ هزار و ۴۴9 تن بود که حا

تولید این فلز طی هشت ماه امسال است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران، ۴ شرکت تولیدکننده آلومینیوم کشور در 
ماه آبان، ۳۵۱ هزار و ۳۱۰ تن شمش تولید کردند. این رقم در مدت 
کی از رشد  مشابه سال گذشته، ۲8۶ هزار و ۴۴9 تن بود که حا
۲۳ درصدی تولید این فلز طی 8 ماه امسال است.از این میزان، 
شرکت های »ایرالکو« ۱۱9 هزار و ۲۳۱ تن، »سالکو« ۱۰8 هزار و 8۳۰ 
تن، »المهدی« 98 هزار و ۳۲۱ تن و »آلومینای ایران« ۲۴ هزار و 

9۲8 تن تولید کردند.
شرکت آلومینای ایران طی هشت ماهه امسال، ۱۵۵ هزار و 9۱8 
تن پودر آلومینا تولید کرد. میزان تولید مدت مشابه سال 99، 
حدود ۱۵8 هزار و 9۰۵ تن بود که کمتر از ۲ درصد کاهش یافت.

این شرکت طی8 ماه ۱۴۰۰، حدود ۶۱۳ هزار و 99۱ تن بوکسیت 
)ماده اولیه تولید پودر آلومینا( تولید کرد که در مقایسه با تولید 

سال 99 )۵۲9 هزار و ۱۱۱ تن(، ۱۶ درصد افزایش نشان می دهد.

رشد 10۵ درصدی صادرات محصوالت معدنی

شرکت های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی کشور از 
ابتدای امسال تا پایان مهرماه 7 میلیارد و ۵9 میلیون دالر انواع 
محصوالت صادر کردند، آماری که در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته رشد ۱۰۵ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا این میزان صادرات مشتمل بر ۳۱ میلیون و 8۴ 
هزار تن انواع محصوالت است که در این مدت روانه بازارهای 

صادراتی شده و ازنظر وزنی نیز رشد 9 درصدی داشته است.
گزارش، رشد قیمت های جهانی باعث شده تا  برپایه این 
صادرات زنجیره معدن و صنایع معدنی ایران در هفت ماهه 

امسال از مرز 7 میلیارد دالر عبور کند.
بیشترین میزان صادرات ازنظر ارزشی در این مدت با ۴ میلیارد و 
۴۵ میلیون و ۶۲۰ هزار دالر مربوط به زنجیره فوالد و محصوالت 
مرتبط است که ۵7.۳ درصد از صادرات را تشکیل می دهد. کل 
ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد 

شده است.

عدد خبر

هزار میلیارد ریال

درصد 

درصد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه نباید بگذاریم ثمرات فوالد 
مبارکه برای کشور، استان و منطقه فراموش شود، گفت: باور داریم که 
مردم شهرستان مبارکه و منطقه پیرامونی فوالد مبارکه جزو ذی نفعان 

این شرکت هستند.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در جلسه مشترک با نماینده مردم 
شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسامی، شهرداران و رؤسای شوراهای اسامی شهرهای 
شهرستان مبارکه اظهار کرد: مردم منطقه، به خصوص شهرستان مبارکه، جزو ذی نفعان این 
شرکت محسوب می شوند و فوالد مبارکه نیز به عنوان یک مرکز مهم صنعتی مزایای زیادی 
برای کشور و مردم منطقه داشته و دارد؛ همچنین نباید از مزایایی که این صنعت در منطقه 

به وجود آورده غافل شد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزایش مطالبه گری مردم را نشانه بصیر بودن آن ها دانست و 
خاطرنشان کرد: عدالت از شعارهای به حق جمهوری اسامی است، اما انتظارات مردم نیز 

که اصاح امور نیازمند زمان کافی است. باید منطقی باشد؛ چرا
کید بر ضرورت پیشبرد اهداف در فضایی عقانی و منطقی اذعان داشت: نباید بگذاریم  وی با تأ
برخی مشکات به بحران تبدیل شوند تا به جای مدیریت جهت حل مشکل، مجبور به 

مدیریت جهت حل بحران باشیم.
کید بر ضرورت اصاح دیدگاه مردم نسبت به فوالد مبارکه و دیگر صنایع بزرگ  طیب نیا با تأ
کشور تصریح کرد: نباید بگذاریم ثمرات فوالد مبارکه برای کشور، استان و منطقه فراموش 
شوند؛ تعداد قابل توجهی از مردم شهرستان مبارکه در این شرکت مشغول به کارند که البته 

حق طبیعی مردم شریف شهرستان مبارکه است.
وی با بیان اینکه منطقه پیرامون فوالد مبارکه  و کمک به رفع مشکات آن همواره جزو 
اولویت های این شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی بوده است، عنوان داشت: فوالد 
مبارکه طی سال های گذشته در حوزه مسئولیت های اجتماعی پیشرو بوده و برخاف شایعات 
ح شده، بخش عمده ای از آب موردنیاز خود را بازچرخانی می کند و به این هدف که  مطر

به عنوان یک صنعت سبز مطرح بشود بسیار نزدیک است.
مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین در ادامه گفت: فوالد مبارکه از پروژه های فرهنگی و ورزشی 

منطقه پیرامون خود حمایت خواهد کرد و در حال حاضر نیز کلیه پروژه های شهرستان 
مبارکه که نیاز به حمایت دارند باید براساس نیازهای منطقه اولویت بندی شوند تا حمایت ها 

جهت مند  و برای مردم محسوس باشد.
کید کرد و ابراز  طیب نیا بر منطقی بودن و قابل توجیه بودن سرمایه گذاری ها در منطقه تأ
داشت: فوالد مبارکه تاش خواهد کرد تا در حد امکان در مسیر مشارکت در تجهیز امکانات 
فرهنگی و ورزشی شهرستان مبارکه گام بردارد و درعین حال از سرمایه گذاری در حوزه درمان 

این شهرستان دریغ نخواهد کرد.
ضرورت به روزرسانی تجهیزات پزشکی و درمانی شهرستان مبارکه

پروین صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسامی نیز در این جلسه 
با بیان اینکه شهرستان مبارکه باید درخور مجاورت با صنعت بزرگ فوالد مبارکه باشد، اظهار 
کرد: جاده های مواصاتی قطب صنعت کشور درخور شأن مردم شهرستان مبارکه و شرکت 
فوالد مبارکه نیست و امیدواریم با مشارکت فوالد مبارکه اقداماتی در جهت بهبود آن ها 

برداشته شود.
وی افزود: صنعت فوالد به عنوان یک صنعت مادر در این شهرستان ایجاد شد. از مدیرعامل 
و مدیران ارشد فوالد مبارکه می خواهم با داشتن نگاه مثبت، گام های مؤثری در مسیر رفع 

کمبود امکانات فرهنگی و ورزشی در این شهرستان بردارند.
کید بر ضرورت حمایت از  نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسامی با تأ
ورزش مبارکه خاطرنشان کرد: سامت مردم مبارکه یکی از اولویت های این شهرستان است 
و تأمین امکانات ورزشی می تواند از بروز بسیاری از آسیب های جسمی و بیماری ها  پیشگیری 
کز درمانی شهرستان مبارکه نیز به حمایت و به روزرسانی تجهیزات پزشکی و درمانی  کند؛ مرا

نیاز دارند و صنایع مجاور این شهرستان نیز طبیعتا در این خصوص ذی نفع هستند.
شایان ذکر است در ادامه این جلسه تعدادی از شهرداران و رؤسای شوراهای اسامی 
ح دغدغه ها و مشکات شهرهای خود پرداختند و از  شهرهای منطقه مبارکه نیز به طر
مدیرعامل فوالد مبارکه خواستند تا با مشارکت این شرکت، امکان رفع مشکات و تأمین 
نیازمندی های مختلف شهرها و روستاهای اطراف فوالد مبارکه با سرعت بیشتری فراهم 

شود.

 فوالد مبارکه طی سال های گذشته در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی پیشرو بوده و 
بخش  مطرح شده،  شایعات  برخالف 
عمده ای از آب موردنیاز خود را بازچرخانی 
می کند و به این هدف که به عنوان یک 
صنعت سبز مطرح بشود بسیار نزدیک 

است

مدیر واحد احیا مستقیم ۲ فوالد مبارکه با اعام این خبر افزود: با اجرای 
این پروژه صرفه جویی سـالیانه 3 میلیارد تومان درنتیجه جداسـازی و 
بازیابـی گلوله هـای سـرامیکی سیسـتم های سـولفورزدا   در  واحـد احیـا 

مسـتقیم ۲ مجتمع فوالد مبارکه حاصل شد.
یوسـف مهاجری در تکمیل این خبر یادآور شـد: سیسـتم سـولفورزدا وظیفه جذب سـولفور 
موجـود در گاز تغذیه ریفرمـر را بر عهـده دارد. ترکیبـات سـولفور در گندله و گاز طبیعی اسـت و 
اثرات مخربی در کاتالیسـت های ریفرمـر دارد و درنتیجه باعث افت سـرعت تولیـد می گردد.
وی افزود: در تجهیزات سولفورزدایی هرمگامدول حدود ۱۳۰ تن کاتالیست جاذب سولفور 
)zno( وجـود دارد کـه بین گلوله های سـرامیکی بـا قطـر ۵۰ و ۲۰ میلی متـر بارگذاری می شـود. 

مجموع مقادیر ایـن گلوله ها  ۲۲ تن اسـت کـه ارزش ریالی باالیـی دارد.
مدیـــر واحـــد احیـــا مســـتقیم ۲ فـــوالد مبارکـــه تصریـــح کـــرد: در حـــال حاضـــر ســـاالنه یـــک بـــار 
اقـــدام بـــه تعویـــض جاذب هـــا و گلوله هـــا به صـــورت مخلـــوط در هـــر مگامـــدول می گـــردد و بـــا 
ــود  ــا وجـ ــازی مجـــدد در گلوله هـ ــد امـــکان جداسـ بررســـی های انجام شـــده مشـــخص گردیـ
دارد و بـــا انجـــام ایـــن اقـــدام می تـــوان هرســـال بیـــش از ۳ میلیـــارد تومـــان درمجمـــوع دو مـــدول 

صرفه جویـــی کـــرد.

فرهمند رئیس تعمیرات حمـل مواد ناحیه آهن سـازی نیز در ادامه گفت: در همین راسـتا 
نیـاز به  سـاخت یـک سـرند بـا ابعـاد ۳*۵ متـر با سـه خروجـی جهـت تفکیک مـواد جـاذب و 
گلوله ها با سایزهای مختلف احساس شد که عملیات طراحی ساخت و مونتاژ این تجهیز 
تمامـا در واحد شـهید خرازی توسـط پرسـنل تعمیـرات حمـل مـواد آهن سـازی و پیمانکار 
تعمیـرات و نگهـداری حمـل مـواد )ایـران کارت( انجـام و بـا موفقیـت تسـت و راه انـدازی و 

بهره بـرداری گردیـد.
بهنـام کریمـی فورمـن نظافـت صنعتـی واحـد و مسـئول پـروژه نیـز در خصـوص اجـرای ایـن 
پـروژه افزود: بـا توجه بـه اینکـه ۲ مگامـدول در واحد احیـا مسـتقیم ۲ وجـود دارد و عمر مفید 
جاذب های سـولفورزدایی تقریبا ۶ ماه اسـت، نیاز اسـت در آینـده این فعالیت ۴ بار در سـال 
انجام گیرد.  با انجام این عملیات از ایجاد حدود 9۰ تن ضایعات گلوله سـرامیکی جلوگیری 
می شود و می توان این میزان گلوله را بازیابی کرد و به چرخه بهره برداری بازگرداند و هزینه ها 
را مجددا کاهـش داد. همچنین با انجـام این کار نیاز به خرید گلوله سـرامیکی تقریبا مرتفع 

شـده و فقط مقـداری گلوله به عنـوان جبرانـی خریداری می گـردد.
مدیـر واحـد احیـا مسـتقیم ۲ در پایـان از تمامـی کسـانی کـه در اجـرای ایـن دسـتاورد نقـش 

داشـته اند تشـکر و قدردانـی نمـود.

در شانزدهمین جشـنواره ملی انتشـارات، روابط عمومی شرکت فوالد 
مبارکه در سـه بخش مختلف مورد تقدیر قـرار گرفت.

شـانزدهمین جشـنواره ملـی روابـط عمومـی  در تاریـخ ۱۵ آذرمـاه، بـا حضـور 
فرشـاد مهدی پـور، معـاون امـور مطبوعاتـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی، خسـرو رفیعـی 
رئیـس انجمـن روابـط عمومـی ایـران، مهـدی باقریـان عضـو انجمـن روابـط عمومـی ایـران، 
سیدشهاب سیدمحسنی رئیس انجمن متخصصان روابط عمومی و مدیران و کارشناسان 

برتـر روابط عمومـی کشـور در سـالن همایـش سـازمان مدیریت صنعتـی ایـران برگزار شـد.
فرشـاد مهدی پـور معـاون امـور مطبوعاتـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی وظیفـه اصلـی 
روابط عمومی را روشنگری و رفع ابهامات دانسـت و اظهار کرد: در دنیایی که سرعت انتشار 
اطاعـات باعـث شـده اخبـار واقعـی و غیرواقعـی هم زمـان و از مسـیرهای مختلـف بـه دسـت 
مخاطـب برسـد، تمیـز دادن اخبـار صحیـح بـر عهـده روابـط عمومـی اسـت. یکـی از اولویـت 

روابط عمومـی ارتقـای سـواد رسـانه ای سـازمان متبـوع، به ویـژه در میـان مدیـران اسـت.
گهی بخشی به درون و برون سازمان و تأثیرگذاری بر حوزه افکار  وی افزود: جریان شناسی و آ
عمومـی از دیگر کارکردهـای حوزه روابط عمومی اسـت. سـرعت انتشـار اخبار از چند سـاعت 
بـه چنـد لحظـه کاهـش پیـدا کـرده اسـت و متناسـب بـا آن بایـد پاسـخگویی از سـوی روابـط 
عمومی ها سرعت بگیرد. همچنین پژوهش و افکارسنجی به همراه مطالعات محیطی باید 

در دسـتور کار روابط عمومی ها باشـد.
گفتنی اسـت در پایان این جشـنواره، براسـاس انتخاب داوران انجمن متخصصـان روابط 
عمومی کشـور، شـرکت فوالد مبارکـه در بخش های فیلم مسـتند و اینفوگرافیک مقـام اول 
را از آن خـود کـرد و در بخـش پوسـتر نیـز موفـق به کسـب مقام سـوم شـد و به همیـن منظور 
لوح تقدیـر و تندیس این جشـنواره به هـادی نباتی نـژاد مدیـر روابط عمومی شـرکت فوالد 

مبارکـه اهدا شـد.

یابی نگهدارنده سرامیکی کاتالیست جاذب سولفور در واحد احیا مستقیم 2 باز

در سه بخش مختلف صورت گرفت؛

تقدیر از روابط  عمومی فوالد مبارکه در شانزدهمین جشنواره ملی انتشارات کشور

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه مشترک با نماینده شهرستان مبارکه، رؤسای شوراهای اسالمی و شهرداران منطقه:

از ثمرات فوالد مبارکه برای منطقه و کشورغافل نشویم
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معاون وزیر صمت:
فوالد مبارکه با تأمین نیاز صنایع پایین دست جزو افتخارات 

کشور محسوب می شود
مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت 
صمت، با اشاره به نقش فوالد مبارکه در تأمین نیاز 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اذعان  کشور در  داخل 
داشت: فوالد مبارکه در حوزه تولید ورق های فوالدی جزو افتخارات 
کشور محسوب می شود و بخش عمده ای از نیازهای صنایع 
پایین دست ازجمله تولیدکنندگان لوازم خانگی، خودروسازان، 
ماشین سازان، تجهیزات، صنایع تکمیلی و بسته بندی تأمین 

می کند.
کشور  وی با بیان اینکه فوالد مبارکه صنعت بسیار مهمی برای 
گر ۱۵ سال گذشته ایران واردکننده  محسوب می شود، تصریح کرد: ا
فوالد بود، امروز با افتخار صادرکننده فوالد است و بخش عمده ای 
از منابع ارزی خود را از محل صادرات فوالد تأمین می کند. طی 
سال های گذشته با برنامه ریزی منسجمی از صنعت فوالد حمایت 
شده و این حمایت نیز منجر به افزایش تولید، صادرات و عمر 

تولیدات داخلی شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور:
نمی توان نقش فوالد مبارکه در تصمیم گیری برای تنظیم 
شیوه نامه یا ارائه روش های تولید و توزیع محصوالت را نادیده 

گرفت
سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور ،با بیان   
است  ممکن  محصوالت  توزیع  زمینه  در  اینکه 
کرد: نقش  اشکاالتی وجود داشته باشد، اظهار 
صنایعی همچون فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان را که جزو صنایع 
مادر کشور محسوب می شوند، نمی توان در تصمیم گیری های 
نهایی برای تنظیم شیوه نامه یا ارائه روش های تولید، توزیع صحیح 

محصوالت یا صادرات و مواردی از این دست نادیده گرفت.
وی افزود: امید می رود تجربیات بزرگی که در فوالد مبارکه به عنوان 
یکی از کشتی های بزرگ صنعت کشور وجود دارد، در جهت توسعه 
محصوالت بیشتر و اشتغال زایی استفاده شود؛ همچنین انتظار 
می رود برای تأمین آب موردنیاز صنایع نیز تدابیری اندیشیده شود.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه نمی توان نقش فوالد مبارکه 
در اقتصاد کشور را نادیده گرفت، خاطرنشان کرد: این صنعت جزو 
افتخارات کشور محسوب شده و امیدواریم مشکل محدودیت های 
انرژی برطرف شود و محصوالت با کیفیت همچنان به تولید برسند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:
ظرفیت تولید فوالد کشور با همت شرکت هایی همچون فوالد 

مبارکه به ۳۰ میلیون تن رسید
حجت االسام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه   
مجلس شورای اسامی اظهار کرد: مصرف داخلی 
فوالد کشور حدود ۱۲ تا ۱8 میلیون تن و مازاد تولید 
به برکت فعالیت شرکت های فوالدی ازجمله فوالد مبارکه ۱۲ تا ۱۵ 
میلیون تن در کشور است؛ این مجموعه در بخش های مختلف 
تولید محصوالت موفق بوده، اما به دلیل محدودیت ها در تأمین 
انرژی همچون برق در تابستان و گاز در زمستان، امروز نگرانی هایی 

برای این بخش ایجاد شده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه سطح هدف گذاری برای تولید 
گر این شرایط ادامه  فوالد در کشور ۵۵ میلیون تن فوالد تا ۱۴۰۴ است، ا
پیدا کند، نگرانی برای اینکه مجموعه های فوالدی نتوانند با سرعت، 

هدف تعیین شده را به سرانجام برسانند، وجود خواهد داشت.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی:
فوالد مبارکه افتخار کشور است

کبری تاالرپشتی ،رئیس کمیسیون صنایع    عزت اهلل ا
و معادن مجلس شورای اسامی، در بازدید از غرفه 
گروه فوالد مبارکه در نمایشگاه ایران متافو، فوالد 
مبارکه را افتخار کشور دانست و گفت: این شرکت نگین صنعت کشور 

است و تمامی فعاالن حوزه معدن حامی صنایع و تولید هستند.
کبری تاالرپشتی با بیان اینکه دولت و مجلس باید از تولید و صنعت  ا
حمایت کنند، اظهار کرد: اقتصاد کشور برخاسته از صنعت است و 

دولت مردان نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که به صنعت آسیب وارد 
گر دولت در آن صنعت سهام دار باشد. شود، حتی ا

وی با اشاره به قدمت شرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: کسانی که 
این شرکت را تأسیس کردند، افکار بزرگی داشتند و توانستند آن را به 

این نقطه برساند.

دبیر میز فلزات اساسی مجلس شورای اسالمی:
رفع چالش های صنایع فوالد با تشکیل میز فلزات اساسی در 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی
کی   ذبیحی،دبیر میز فلزات اساسی و عناصر نادر خا
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی 
گفت: برای بررسی و رفع چالش های صنایع فوالدی، 
همه باید بر سر یک میز به اجماع برسند که خوشبختانه برای این 
موضوع، میز فلزات اساسی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

شورای اسامی تشکیل شده است.
کی کمیسیون صنایع  ذبیحی دبیر میز فلزات اساسی و عناصر نادر خا
و معادن مجلس شورای اسامی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه 
کامل خود حضور پیدا  شرکت های صنعتی و معدنی با ظرفیت 
کرده اند و گروه فوالد مبارکه نیز به همراه شرکت های زیرمجموعه 
خود به ارائه دستاوردهای حوزه صنعت می پردازد؛ امید است که 
با روی کار آمدن تیم مدیریتی جوان در شرکت فوالد مبارکه مسیر 

خوبی پیش روی فوالد مبارکه قرار گیرد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسالمی:
ضرورت تالش جدی برای تأمین انرژی صنعت فوالد کشور

اقتصاد دیجیتال  کمیته  ،رئیس  توانگر   مجتبی 
بررسی های  گفت:  اسامی  شورای  مجلس 
کشور  تصمیم گیر  نهادهای  توسط  انجام شده 
همچون وزارت نیرو و پیگیری های انجام شده توسط نمایندگان 
مجلس شورای اسامی نشان می دهد که برای تأمین انرژی صنعت 

فوالد کشور باید تاش جدی شود.
گر صنایع فوالدی کشور با محدودیت انرژی  توانگر اظهار کرد: ا
مواجه نبودند، جایگاه بهتری برای آن ها در جهان وجود داشت؛ 
بررسی های انجام شده توسط نهادهای تصمیم گیر کشور همچون 
وزارت نیرو و پیگیری های انجام شده توسط نمایندگان مجلس 
شورای اسامی نشان می دهد که برای تأمین انرژی صنعت فوالد 

کشور باید تاش جدی شود.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسامی خاطرنشان 
کرد: پشتیبانی صنایع فوالدی برای تولید برق به نفع آن هاست؛ ورود 
صنایع بزرگی همچون صنایع نفتی و شرکت هایی مثل فوالد مبارکه 

که دارای زنجیره کامل هستند در اولویت های بعدی قرار دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:
حضور فوالد مبارکه در میز صنعت فوالد در مجلس شورای 

اسالمی با هدف همگرایی مثبت
روح اهلل ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی، گفت: شرکت فوالد مبارکه 
و  معدنی  فوالدی،  انجمن های  سایر  کنار  در 
شرکت های برتر در میز صنعت فوالد حضور پررنگ دارد تا با تعامل 
سازنده با بخش های مختلف دولت برای مسائل موجود در صنعت 
فوالد، به همگرایی مثبت دست یابیم. صنعت فوالد یکی از صنایع 
پایه و اساسی کشور است که صنعتی شدن کشور را طی سه دهه 

گذشته شتاب بخشیده است.
وی اذعان داشت: امیدواریم در میز صنعت فوالد، تصمیم راهبردی 

بازنگری به چشم انداز »طرح جامع فوالد« مورد بررسی قرار گیرد.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی بیان  عضو 
کرد: عدم همبستگی جامع در طول زنجیره فوالد، یکی از موانع و 
چالش های موجود در صنعت فوالد کشور است و مجلس می تواند 
با ورود در قالب میز صنعت فوالد به هم افزایی بیشتر صنعت فوالد 

یاری رساند.
ایزدخواه در پایان اضافه کرد: اتفاق خوبی که در حوزه زیرساختی 
رخ داده، این است که صنایع فوالدسازی برای رفع محدودیت های 
آب و برق وارد میدان شده اند و نیاز است که همین اتفاق در حوزه 

خ دهد. گاز هم ر

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی

تولید محصوالت موردنیاز کشور در شرایط سخت توسط فوالد 
مبارکه قابل تقدیر است

میرتاج الدینی،  سیدمحمدرضا  حجت االسام   
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس شورای اسامی،  با بیان اینکه صنعت فوالد 
صنعتی زیرساختی برای کشور محسوب می شود، اظهار کرد: شرکت 
گستردگی  با  کشور،  فوالد  پایه  صنعت  به عنوان  مبارکه  فوالد 
فعالیت های صنعتی در شرایط سخت، محصوالت موردنیاز کشور را 
تولید کرده و این امر قابل تقدیر است. هرچه به صنعت فوالد بیشتر 
توجه شود و این صنعت مورد حمایت بیشتری قرار گیرد، اقتصاد و 
صنعت کشور بهتر در ریل توسعه قرار می گیرد و با سرعت بیشتری 

حرکت و پیشرفت می کند.
وی در ادامه افزود: در این میان تعدادی از مجموعه های فوالدی، 
سنگ بنای صنعت فوالد هستند که هرچه شکوفاتر و پویاتر باشند، 

سایر صنایع وابسته در کشور نیز سرزنده تر خواهند بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
گروه فوالد مبارکه در نمایشگاه  اسامی با اشاره به حضور فعال 
ایران متافو خاطرنشان کرد: شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه 
در این نمایشگاه به ارائه دستاوردها و مجموعه فعالیت های خود 
پرداخته و دستاوردهای خود را از تولید سنگ آهن تا تولید فوالد به 

بازدیدکنندگان عرضه کردند.

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسالمی:
نقش مؤثر فوالد مبارکه در تحقق اقتصاد مقاومتی کشور

رحمت اهلل فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز، 
بادرود و قمصر در مجلس شورای اسامی با اشاره به 
نقش مؤثر فوالد مبارکه در تحقق اقتصاد مقاومتی 
کشور گفت: شرکت فوالد مبارکه یکی از مجموعه های صنعتی مادر 
کشور است که خوشبختانه موفق بوده و نقش مهمی در تولید کشور 

بر عهده دارد.
نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در ادامه افزود: امید می رود با 
حمایت از شرکت فوالد مبارکه و نقشی که این صنعت در توسعه کشور 
داشته و به تحقق اقتصاد مقاومتی کشور کمک رسانده است، این 

شرکت بتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:
حضور فـوالد مبارکه در پـروژه گوره به جاسـک تجربـه خوبی از 

پروژه مشـترک ملی بود 
مجتبی یوسـفی عضو هیئت رئیسـه مجلس شورای   
اسـامی با بیان اینکـه پـروژه گـوره به جاسـک تجربه 
خوبـی از اجرای پـروژه مشـترک چند شـرکت ازجمله 
فـوالد مبارکـه بـود، گفـت: نمونه ایـن تجربـه همـکاری مشـترک بین 
کسین و لوله سازی اهواز صورت گرفت و در یک  فوالد مبارکه، فوالد ا

کار مشترک توانستند پروژه گوره به جاسک را انجام دهند.
عضـو هیئت رئیسـه مجلـس شـورای اسـامی خاطرنشـان کـرد: بـه 
شرکت هایی که بدون شکل گیری یک کنسرسیوم رسمی به صورت 
غیررسـمی تجربـه خوبـی را در اجـرای پروژه هـای ملـی داشـتند، 
افتخـار می کنیـم؛ نمونـه ایـن تجربـه همـکاری مشـترک میـان فـوالد 
کسـین و لوله سـازی اهواز بـود که در یک کار مشـترک  مبارکه، فوالد ا
توانسـتند پـروژه گـوره بـه جاسـک را بـه ثمـر برسـانند؛ متأسـفانه در 
برخی موارد بـه توانمندی نخبگان جـوان و پیشکسـوت هایمان در 
حوزه علمی و صنعت توجه نمی کنیم. این سـه شرکت توانستند به 
تکنولوژی ذوب و نورد ورق هایی که در نهایت ختم به لوله ای شـود 
که ضدخوردگی باشـد و گازترش را از گوره به جاسـک برساند، دست 
پیـدا کنند. بـه فرمـوده مقـام معظم رهبـری ایـن برکت تحریم اسـت 
خ هـم داخلی هـا و هـم خارجی هـا کشـید.  کـه ایـن توانمنـدی را بـه ر
این در حالی بود که ما این قرارداد را با یکی از کشـورها بسـته بودیم. 
چـون تحریم هـا به وجـود آمـد آن هـا طبق معمـول دسـت مـا را خالی 
گذاشـتند و رفتنـد. ایـن اعتمـاد به یک شـرکت فوالدسـاز مثـل فوالد 
مبارکـه و یـک شـرکت نـوردی کـه ورق عریـض تولیـد نمـوده، یعنـی 
کسـین و در نهایت یک شـرکت نـوردی، یعنـی فوالد اهـواز که  فـوالد ا
محصول نهایی را تولید کرد نشان داد که ما می توانیم. ما باید برای   

ا؟ن

خبر  کوتاه

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه:
 تأمیـــن پایـــدار مـــواد اولیـــه  بـــرای صنایـــع کشـــور توســـط

 فوالد مبارکه

محمـــد تاجمیرریاحـــی مدیـــر فـــروش داخلـــی   
کیـــد بـــر ضـــرورت  شـــرکت فـــوالد مبارکـــه بـــا تأ
تأمیـــن پایـــدار مـــواد اولیـــه صنایـــع کشـــور 
ـــت  ح هـــای دول ـــه طر ـــا توجـــه ب ـــه گفـــت: ب توســـط فـــوالد مبارک
ســـیزدهم، عرضـــه تلفیقـــی و تأمیـــن پایـــدار مـــواد اولیـــه 
ــاز شـــده کـــه در ایـــن راســـتا، ابتـــدای مـــاه  صنایـــع کشـــور آغـ
جـــاری محصـــوالت فـــوالد مبارکـــه در بـــورس کشـــور عرضـــه و 

مورد استقبال متقاضیان واقع شده است.
تاجمیـــر ریاحـــی بـــا بیـــان اینکـــه نمایشـــگاه متافـــو امســـال 
بهتـــر و پررنگ تـــر از ســـال های گذشـــته در حـــال برگـــزاری 
اســـت، اظهـــار کـــرد: خوشـــبختانه گـــروه فـــوالد مبارکـــه هـــم 
به صـــورت منســـجم تری در ایـــن نمایشـــگاه حضـــور پیـــدا 
کـــرده و پذیـــرای مشـــتریان و تأمین کننـــدگان خـــود اســـت.
وی بـــا بیـــان اینکـــه فـــوالد مبارکـــه طـــی یـــک ســـال اخیـــر 
افتخـــارات جدیـــدی بـــه دســـت آورده اســـت، افـــزود: تولیـــد 
تختال هـــای API X80 کـــه اخیـــرا بـــا موفقیـــت نـــورد شـــده و 
ـــد ازجملـــه موفقیت هـــای  تولیـــد گریدهـــای خودرویـــی جدی
ـــوالت را  ـــم ایـــن محص ـــم بتوانی ـــوده و امیدواری ـــر شـــرکت ب اخی

بـــه تولیـــد انبـــوه برســـانیم.
کیـــد بـــر  مدیـــر فـــروش داخلـــی شـــرکت فـــوالد مبارکـــه بـــا تأ
ــور توســـط  ــع کشـ ــه صنایـ ــواد اولیـ ــدار مـ ــرورت تأمیـــن پایـ ضـ
ح هـــای  فـــوالد مبارکـــه خاطرنشـــان کـــرد: بـــا توجـــه بـــه طر
دولـــت ســـیزدهم، عرضـــه تلفیقـــی و تأمیـــن پایـــدار مـــواد اولیـــه 
ــاز شـــده کـــه در ایـــن راســـتا، ابتـــدای مـــاه  صنایـــع کشـــور آغـ
جـــاری محصـــوالت فـــوالد مبارکـــه در بـــورس کشـــور عرضـــه و 

ــان واقـــع شـــده اســـت. ــتقبال متقاضیـ ــورد اسـ مـ
وی در پایـــان اذعـــان داشـــت: امیدواریـــم بتوانیـــم در 
ماه هـــای آینـــده هـــم ایـــن رونـــد را ادامـــه بدهیـــم تـــا مـــواد 
اولیـــه صنایـــع مختلـــف کشـــور به صـــورت پایـــدار تأمیـــن شـــود 

و بتواننـــد بـــه فعالیـــت خـــود ادامـــه دهنـــد.

مدیر پشتیبانی بازاریابی و فروش فوالد مبارکه:
ایران متافـــو محـــل مناســـبی بـــرای برقـــراری ارتبـــاط 

نزدیـــک بـــا مشـــتریان فـــوالد مبارکـــه اســـت

ـــی  ـــتیبانی بازاریاب ـــر پش ـــی مدی ـــدی آقازینل مه  
گفـــت:  فـــوالد مبارکـــه  فـــروش شـــرکت  و 
نمایشـــگاه ایران متافـــو محـــل مناســـبی بـــرای 
برقـــراری ارتبـــاط نزدیـــک بـــا مشـــتریان فـــوالد مبارکـــه اســـت 
کـــه در همیـــن راســـتا ایـــن مهـــم محقـــق شـــد. ایـــن نمایشـــگاه 
ــوالد و  ــره فـ ــوالد و زنجیـ ــگاه در صنعـــت فـ ــن نمایشـ بزرگ تریـ
ــا  ــود، امـ ــزار می شـ ــاله برگـ ــر سـ ــه هـ ــت کـ ــته اسـ ــع وابسـ صنایـ
ــا در  ــر شـــیوع ویـــروس کرونـ ــته بـــه خاطـ طـــی دو ســـال گذشـ

برگزاری آن وقفه  ایجاد شده بود.
وی در ادامـــه افـــزود: برگـــزاری نمایشـــگاه ایران متافـــو 
ـــرای برقـــراری ارتبـــاط مســـتقیم میـــان  فرصـــت ارزشـــمندی ب
تولیدکننـــدگان و مشـــتریان اســـت. شـــرکت فـــوالد مبارکـــه نیـــز 
ــاط  ــراری ارتبـ ــتای برقـ ــگاه در راسـ ــاز ایـــن نمایشـ پیـــش از آغـ
بهتـــر بـــا مشـــتریان، از گروه هـــای مختلفـــی بـــرای بازدیـــد 
ــورت  ــا به صـ ــل آورد تـ ــه عمـ ــوت بـ ــه دعـ ــوالد مبارکـ ــه فـ از غرفـ
تخصصـــی در موضوعـــات مختلـــف بـــا مشـــتریان ارتبـــاط 

برقـــرار کنـــد.
مدیـــر پشـــتیبانی بازاریابـــی و فـــروش شـــرکت فـــوالد مبارکـــه 
بـــا بیـــان اینکـــه در نظـــام ســـنجش رضایـــت مشـــتریان و 
ارزیابـــی دیـــدگاه مشـــتریان، بهتریـــن راه ایجـــاد ارتبـــاط، 
ــرد:  ــان کـ ــت، خاطرنشـ ــره اسـ ــاط چهره به چهـ ــراری ارتبـ برقـ
امیدواریـــم در روزهـــای آینـــده ایـــن نمایشـــگاه بتوانیـــم از 

فرصـــت باقیمانـــده بـــه خوبـــی اســـتفاده کنیـــم.

تبلور عزم جهادی فـوالدمردان در جبـهه اقتصادی کشـور با نمایش دستاوردهای گـروه فـوالد مبـارکه
حضور قدرتمند گروه فوالد مبارکه در نمایشگاه ایران متافو؛

مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت

 محمد تاجمیرریاحی
  مدیر فروش داخلی
 شرکت فوالد مبارکه

  مهدی آقازینلی
  مدیر پشتیبانی بازاریابی و فروش 

شرکت فوالد مبارکه

سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور

 حجت االسالم علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه
 مجلس شورای اسالمی

کبری تاالرپشتی ،رئیس کمیسیون    عزت اهلل ا
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

کی   ذبیحی،دبیر میز فلزات اساسی و عناصر نادر خا
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

  مجتبی توانگر ،رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال
 مجلس شورای اسالمی

روح اهلل ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی

حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، 
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 

مجلس شورای اسالمی

رحمت اهلل فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز، بادرود 
و قمصر در مجلس شورای اسالمی
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خبر  کوتاه

خـبـــر نمایـشگاه متــــافـــو   

تبلور عزم جهادی فـوالدمردان در جبـهه اقتصادی کشـور با نمایش دستاوردهای گـروه فـوالد مبـارکه

 مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه
 مجلس شورای اسالمی

 محمدحسن ترابی ،مدیر روابط عمومی وزارت صمت

محمد سپهر مدیر روابط عمومی ایمیدرو

 علی نبوی، دستیار ویژه وزیر صمت 
و رئیس هیئت مدیره فوالد مبارکه

امیرعباس تقی پور عضو انجمن روابط عمومی ایران

کبری محمدی معاون بهره برداری   عباس ا
شرکت فوالد مبارکه

مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و 
سازماندهی شرکت فوالد مبارکه

غالمرضا طاهری معاون سرمایه گذاری و امور 
شرکت های فوالد مبارکه

 محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه

مدیر امور شرکت های فوالد مبارکه؛
همسوسازی شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه در 

راستای مسیر رشد و تعالی
 نبی اهلل فرهمند مدیر امور شرکت های فوالد 
مبارکه گفت: امور شرکت های فوالد مبارکه با 
شـــــــــرکت های  همــــسوسازی  خط مــــشی 
زیرمجموعه با فوالد مبارکه فعالیت می کند. در این زمینه 
استراتژی های مسیر رشد و تعالی شرکت های گروه فوالد مبارکه 
تدوین شده و با تعریف زیرساخت های اطاعاتی، مدیریتی و 
فرایندی درصدد هستیم اهداف شرکت فوالد مبارکه در گروه 
گروه فوالد مبارکه یکی از  منسجم و هماهنگ پیش رود. 
کندگی جغرافیایی شرکت های  کشور است و پرا افتخارات 

زیرمجموعه فوالد مبارکه در کشور قابل توجه است.
مدیر امور شرکت های فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: طی دو 
سال گذشته با تأسیس این معاونت در شرکت فوالد مبارکه 
ضمن توانمندسازی شرکت ها، اقدامات مثبتی را شروع کردیم تا 
فاصله بین شرکت های گروه را کمتر کنیم و امیدواریم با حمایت 
مدیرعامل فوالد مبارکه بتوانیم طرح های بزرگی را برای درخشش 

گروه وارد فاز عملیاتی کنیم.

 

پیشکسوت و کارشناس صنعت فوالد کشور:
فوالد مبارکه به تنهایی نقش صنعت سازی در کشور را 

ایفا می کند
 مرتضی طایی، پیشکسوت و کارشناس صنعت 
فوالد کشور با بیان اینکه فوالد مبارکه به تنهایی 
نقش صنعت سازی در کشور را ایفا می کند، گفت: 
در حال حاضر بخش عمده ای از قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه 
در داخل کشور و با استانداردهای بین المللی تولید می شوند که 
همین امر منجر به ارتقای امنیت تولید شده است. صاحبان 
چنین  که  هستند  مواجه  مسائلی  و  مشکات  با  صنعت 
نمایشگاه هایی فرصت ارزشمندی برای تبادل نظر میان 

آن هاست.
وی با اشاره به جایگاه و اهمیت شرکت فوالد مبارکه در اقتصاد 
کشور افزود: فوالد مبارکه محصول انقاب اسامی است و  فرزند 
که در اوج دوره دفاع  انقاب اسامی به حساب می آید، چرا
مقدس و مشکات تأمین منابع مالی ساخته شد؛ در آن زمان 
مسئوالن وقت کشور همچون رئیس جمهور و وزیر صنایع و 

معادن از ایجاد آن حمایت کردند.
کارشناس صنعت فوالد خاطرنشان کرد: وزیر وقت معادن و 
فلزات و تیم ایشان با اتحاد و انسجام باالیی نیت ساخت فوالد 
مبارکه را داشتند و بر مبنای قرارداد و تهاتر نفت در قبال تجهیزات 
و دانش مهندسی این صنعت بزرگ ساخته شد. این در حالی 
بود که شرایط ساخت فوالد مبارکه در کشور وجود نداشت و 
نیازمند ایجاد زیرساخت و تغییر در برخی قوانین موجود بود که 
که  خوشبختانه اتفاق افتاد و باید قدر این صنعت را دانست؛ چرا

زحمات زیادی برای ساخت آن کشیده شده است.
وی اذعان داشت: فوالد مبارکه از ابتدای تأسیس با هدف 
که به تدریج منجر  تولید ۲.۵ میلیون تن فوالد ساخته شد 
به صنعت سازی و پرورش نیروی انسانی متخصص شد و با 
ح فوالد مبارکه، نیروهای این شرکت  نگرش های مجری طر
تحت آموزش های مختلف ملی و بین المللی قرار گرفتند و دانش 

موردنیاز را به داخل کشور منتقل کردند.
کید کرد: زمانی که دانش برای تولید هر محصولی  طایی تأ
درست طراحی شده باشد، این دانش ماندگار خواهد بود و منجر 
کیفیتی خواهد شد؛ برای مثال، شرکت فوالد  به محصوالت با
مبارکه با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن راه اندازی شد، اما دو سال 
که  بعد طرح پنج ساله خود را برای ارتقای تولید مطرح کرد؛ چرا
از افراد دانش آموخته بهره برده بود و در نتیجه موضوع افزایش 
تولید فوالد و ریخته گری پلنت گذاری شد؛ انتقال دانش و مهارت 
کنون انجام  در تمامی رده های شغلی در فوالد مبارکه از ابتدا تا
شده و همین امر موجب شده تا این سازمان به روز و فعال بماند.

وی ادامه داد: پس از اعمال تحریم های ظالمانه و به تبع آن 
منویات مقام معظم رهبری برای تحقق اقتصاد مقاومتی، کشور 
عزیزمان توانست به سمت بومی سازی و خودصنعت سازی 
گفته نماند که شرکت فوالد مبارکه از ابتدای  حرکت کند. نا
تأسیس درصدد بومی سازی قطعات و تجهیزات تا حد ممکن 

بود. 

 نبی اهلل فرهمند
 مدیر امور شرکت های فوالد مبارکه

مرتضی طالیی، پیشکسوت و کارشناس 
صنعت فوالد کشور

این موضوع وقـت بگذاریم و اطاع رسـانی کنیم که ایـن کار بزرگی که 
صـورت گرفتـه چطـور و چگونـه انجـام شـده اسـت. مـا نـه تکنولـوژی 
تولیـد ورقـش را داشـتیم و نـه توانایـی نـورد آن را،  ولـی در نهایـت ایـن 

پـروژه را اجـرا کردیـم.

 مدیر روابط عمومی وزارت صمت:
فـوالد مبارکـه بـه خوبـی در ایران متافـو چرخـه معدن تـا صنعت 

را بـه نمایش گذاشـت
 محمدحسـن ترابـی ،مدیـر روابـط عمومـی وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکـه شـرکت فوالد 
مبارکـه در نمایشـگاه ایران متافـو بـه خوبـی توانسـته 
چرخه معدن تا صنعت را به نمایش بگـذارد، گفت: حضور یکپارچه و 
منسـجم گروه فوالد مبارکه در نمایشـگاه ایران متافو بسـیار ارزشـمند 

است و جای تقدیر دارد.
ترابی بـا بیان اینکـه شـرکت فـوالد مبارکـه در نمایشـگاه ایران متافو به 
خوبی توانسـته چرخه معدن تـا صنعت را بـه نمایش بگـذارد، اذعان 
گی هـای ایـن نمایشـگاه ایـن اسـت کـه به صـورت  داشـت: یکـی از ویژ
هم زمـان می تـوان زنجیـره ارزش و تأمیـن را مشـاهده کـرد. امیـدوارم 
مانند سـال های قبل فوالد مبارکـه بتواند ایـن موضوعـات را در قالب 

ارزش پیشـنهادی بـرای مشـتریانش ادامـه دهد.

مدیر روابط عمومی ایمیدرو:
صنعت فوالد از تأثیرگذارترین بخش های بومی سازی و ارزآوری 

کشور است
 محمد سپهر مدیر روابط عمومی ایمیدرو گفت: حوزه 
معـدن و صنایـع معدنی بـه خصـوص صنعت فـوالد از 
تأثیرگذارترین بخش های حوزه بومی سازی و ارزآوری 

در کشور است.
سپهر اظهار کرد: نمایشـگاه ایران متافو یکی از نمایشگاه هایی است 

که عمده شـرکت های صنایع معدنی در آن حضـور دارند.
وی با اشـاره به اهمیـت فعالیت های شـرکت فوالد مبارکـه در صنعت 
کشـور اذعـان داشـت: مجموعـه فـوالد مبارکـه به عنـوان بزرگتریـن 
مجموعـه فوالدسـازی کشـور در بخش هـای مختلـف ورود کـرده و 
گام هـای مؤثـری در ایجـاد ارزش افـزوده، تأمیـن مـواد اولیـه موردنیـاز 
صنایع پایین دستی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها برداشته است.

امیدواریـم در آینده نتایـج درخشـان تری را از اقدامـات این مجموعه 
فـوالدی کشـور شـاهد باشـیم.

دستیار ویژه وزیر صمت:
قـرارداد اجرایـی احـداث نیـروگاه اختصاصـی فـوالد مبارکـه بـه 

زودی منعقـد خواهـد شـد
 علـی نبـوی، دسـتیار ویـژه وزیـر صمـت و رئیـس 
هیئت مدیـره فـوالد مبارکـه گفـت: بـا تعامـل میـان دو 
ایجـاد  تفاهم نامـه  نیـرو،  و  صمـت  وزارتخانـه 
نیروگاه هـای برق بـا ظرفیـت ۱۰ هـزار مـگاوات در کشـور، در دسـتور کار 
صنایع بـزرگ و معدنی قـرار گرفته کـه فوالد مبارکـه مراحـل ابتدایی را 
کننده  طی کرده و در آینده ای نزدیک به عنوان نخستین شرکت اجرا

پروژه احداث نیروگاه اختصاصی برق معرفی خواهد شد.
نبـوی دسـتیار ویـژه وزیـر صمـت و رئیـس هیئت مدیـره شـرکت فـوالد 
کـرد: صنعـت فـوالد یکـی از مهم تریـن صنایـع پایـه  مبارکـه اظهـار 
کشـور محسـوب می شـود و شـرکت فـوالد مبارکـه به عنـوان بزرگتریـن 
تولیدکننده فوالد کشور نقش مهمی در مدیریت زنجیره تولید فوالد 

از معـدن تـا محصـول نهایـی دارد.
وی با اشاره به برنامه ریزی های کان در شرکت فوالد مبارکه افزود: با 
تعامل میان وزارتخانه های مختلف، سـهام داران شـرکت های بزرگ 
فوالدی و صنایع زنجیره فوالد، تعادل در زنجیره فـوالد و تأمین مواد 

اولیه صنایع پایین دسـتی در اولویت برنامه ریزی ها قـرار می گیرد.
دسـتیار ویژه وزیـر صمـت و رئیـس هیئت مدیره شـرکت فـوالد مبارکه 
با اشـاره بـه نقـش مهـم فـوالد مبارکـه در بـورس کاال خاطرنشـان کرد: 
مأموریـت واردات مـواد اولیـه موردنیـاز صنایـع پایین دسـتی برعهده 
فوالد مبارکه گذاشـته شـده، به طوری که عاوه بر تولید ورق موردنیاز 
این صنایـع، بخـش دیگـری از ورق موردنیـاز آن هـا را وارد کشـور کند.

وی بـا اشـاره بـه سیاسـت وزارت صمـت مبنـی بـر واردات محصـوالت 
موردنیاز صنایع لوازم خانگی توسط فوالد مبارکه و پتروشیمی اذعان 

داشـت: این سیاسـت باعث می شـود تا دیگـر دغدغه ای بـرای تأمین 
مـواد اولیـه صنایـع پایین دسـت فـوالد وجـود نداشـته باشـد و کمـک 
قابل توجهـی بـه توسـعه صنایعـی ازجملـه صنایـع لوازم خانگـی کـه با 
کمبـود ورق مواجه انـد خواهـد شـد؛ در همیـن راسـتا یکـی از وظایـف 
تعریف شـده بـرای بزرگ تریـن تولیدکننـده فـوالد کشـور این اسـت که 
عاوه بر واردات، مواد اولیه موردنیاز سـایر زنجیره های پایین دسـتی 

ازجملـه شـمش و اسـلب را نیز تأمیـن کند.
نبوی با اشـاره چالش کمبـود مـواد اولیـه و محدودیت های انـرژی در 
شـرکت فوالد مبارکه تصریـح کـرد: در حوزه کمبـود مـواد اولیه معدنی 
پیگیری هـای الزم صـورت گرفتـه تـا بـا تعامـل بـا وزارتخانه هـا و سـایر 
سـهام داران و صنایـع بـزرگ بـه ایـن اطمینـان دسـت یابیـم کـه از نظر 
مواد اولیـه اعـم از گندله آهـن، کنسـانتره و مـواد افزودنی دیگـر، فوالد 
مبارکـه دچـار کمبـود نباشـد و بـرای رفـع محدودیت هـای انـرژی هـم 
درصدد توسـعه زیرسـاخت های الزم بـرای تأمیـن بـرق و گاز موردنیاز 

صنایـع فـوالدی هسـتیم.
وی عنـوان داشـت: بـا تعامـل میـان دو وزارتخانـه صمـت و نیـرو، 
تفاهم نامـه ایجـاد نیروگاه هـای بـرق بـا ظرفیـت ۱۰ هـزار مـگاوات در 
کشـور، در دسـتور کار صنایـع بـزرگ و معدنـی قـرار گرفتـه کـه فـوالد 
مبارکـه مراحـل ابتدایـی را طـی کـرده و در آینـده ای نزدیـک به عنـوان 
کننـده پـروژه احـداث نیـروگاه اختصاصـی برق  نخسـتین شـرکت اجرا

معرفـی خواهـد شـد.

عضو انجمن روابط عمومی ایران:
صنعت فوالد کشور پویایی خود را از دست نداده است

امیرعبـاس تقی پور عضو انجمـن روابط عمومـی ایران 
اظهار کرد: کشور به لحاظ اقتصادی در شرایط خاص 
بـه سـر می بـرد و برگـزاری نمایشـگاه هایی همچـون 
ایران متافـو نشـان می دهـد علی رغـم همـه مشـکات اقتصـادی و 
تحریم های اعمال شده، صنعت فوالد کشـور به عنوان صنعت مادر، 

پویایی خود را از دست نداده است. 
وی افزود: زمانی که سخن از عملکرد شرکت هاست، بافاصله حضور 
روابـط عمومی هـا مطـرح خواهد شـد. تمـام تـاش روابـط عمومی ها 
در این شـرایط می توانند عاوه بر امیدبخشـی به جامعه، با به تصویر 
کشـیدن آنچه در عمل اتفـاق می افتد، بـه مردم نشـان دهند صنعت 

کشـور در حال فعالیت اسـت و روزهای خوبی در انتظار ماست.
عضو انجمن روابط عمومی ایران خاطرنشان کرد: امیدآفرینی نقش 
بسـزایی در به وجـود آمـدن شـرایطی دارد که مـردم بتواننـد مقاومت 

بیشـتری در برابر مشـکات اقتصادی داشـته باشند.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه:
میـان  هم افزایـی  بـرای  فرصـت  بهتریـن  متافـو  نمایشـگاه 

کشـور فـوالد  تأمین کننـدگان  و  تولیدکننـدگان 
کبـری محمـدی معـاون بهره بـرداری شـرکت  عبـاس ا
فـوالد مبارکـه گفـت: نمایشـگاه ایران متافـو به عنـوان 
بزرگ تریـن رویـداد نمایشـگاهی متالـورژی در کشـور 
بهترین فرصت برای هم افزایی تأمین کنندگان و تولیدکنندگان فوالد 
کشـور محسـوب می شـود. شـرکت فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت 
مادر و زیربنایی برای تأمین مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی 
کشـور به ویژه در تولید انـوع ورق های فوالدی، با سـرمایه گذاری های 

مختلف درصدد است تا نیاز کمی و کیفی این صنایع را تأمین کند.
وی بـا اشـاره بـه محدودیـت تأمیـن انـرژی در صنایـع فـوالدی کشـور 
افـزود: متأسـفانه محدودیت تأمیـن بـرق در فصل گرمـا و محدودیت 
تأمین گاز در فصل سـرما، صنایع فوالدی را با چالش های عدیده ای 
در زمینـه تولیـد مواجـه سـاخته و شـرکت فـوالد مبارکـه بـرای رفـع این 
محدودیت هـا بـا برنامه ریـزی مـدون توانسـته تختال هـای موردنیـاز 
را تولیـد کنـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه محدودیت هـای تأمیـن انـرژی 
شـرکت فوالد مبارکـه را در زمینـه تولید فوالد خـام با مشـکاتی روبه رو 

کـرد.
معـاون بهره بـرداری شـرکت فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد: فـوالد 
مبارکـه همه سـاله محصـوالت جدیـدی را بـه سـبد تولیـدات خـود 
اضافـه می کنـد و امسـال نیـز بـا تولیـد حـدود 8 محصـول جدیـد کـه ۶ 
گرید آن در مراحل آزمایش نهایی قرار دارد، پاسخگوی نیاز مشتریان 
گریـد  گریـد طراحـی و تولیـد شـده در ایـن شـرکت،  اسـت. آخریـن 
کسـین خوزسـتان با موفقیت  API5LX80 بـوده که در شـرکت فوالد ا

نورد شـد و مـورد آزمایش قـرار گرفت تـا بخش عمـده ای از نیـاز صنایع 
نفـت و گاز کشـور به ویـژه صنایـع لوله سـازی تأمیـن شـود.

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی  فوالد مبارکه:
نگاه ویژه گروه فوالد مبارکه به سرمایه های انسانی

کفایت مــــعاون ســــرمایه های انسانـــی و  مهـــدی   
گروه فوالد  سازماندهی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
مبارکه همواره نگاه ویژه ای به سرمایه های انسانی 
داشته و با ایجاد هم افزایی میان سرمایه های انسانی خود، شرکت های 
زیرمجموعه و پیمانکاران، به دنبال ایجاد یکپارچگی سازمانی است و 

شرکت های پیمانکاری نیز جایگاه مهمی در تعالی سازمانی دارند. 
وی افزود: نمایشگاه ایران متافو فرصتی برای تعامل و تضارب افکار 
سرمایه های انسانی صنایع به خصوص صنایع فوالدی کشور است. 
سرمایه های انسانی شرکت ها در این نمایشگاه می توانند ضمن گفت وگو 
و تضارب افکار، تجربیات خود را به یکدیگر منتقل کنند و این مهم ازجمله 

دستاوردهای برگزاری چنین نمایشگاه هایی محسوب می شود.

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه:
توسـعه کیفـی و متـوازن همچـون خـون تـازه ای در شـریان هـر 

سـازمان اسـت
امـور  و  سـرمایه گذاری  معـاون  طاهـری  غامرضـا   
شرکت های فوالد مبارکه با بیان اینکه توسعه کمی، 
کیفی و متـوازن همچـون خـون تـازه ای در شـریان هر 
سـازمان اسـت، گفـت: یکـی از اهـداف مهـم فـوالد مبارکـه اقتصـاد 
چرخشی است تا با تکیه بر تکنولوژی و روش های بازچرخانی، منابع 
محـدود را بـرای آینـدگان حفـظ کنـد. نمایشـگاه ایران متافـو نقـش 

مهمی در عرضه دستاوردها و محصوالت گروه فوالد مبارکه دارد.
وی در ادامـه افـزود: بخشـی از توسـعه های فـوالد مبارکـه بـر صنایـع 
مجاور که پشتیبان کننده هسته سـازمانی )corebusiness( هستند، 
متمرکـز شـده اسـت و در نهایـت ۵ تـا ۱۰ درصـد هـم بـه کسـب وکارهای 

نویـن و مسـئولیت اجتماعـی اشـاره دارد.
معـاون سـرمایه گذاری و امـور شـرکت های شـرکت فـوالد مبارکـه بـا 
بیـان اینکـه شـرکت های زیرمجموعـه گـروه فـوالد مبارکـه، اهـداف 
توسـعه ای خـود به ویـژه در بخـش صنایـع مجـاور را دنبـال می کننـد، 
خاطرنشـان کـرد: در کسـب و کارهای نویـن در فـوالد مبارکـه می تـوان 
به خطوط انتقـال آب از خلیج فارس اشـاره کـرد. این پروژه ارزشـمند 
با کنسرسیومی از شـرکت های معدنی و فوالدی در شـرایط کنونی در 

حـال انجـام اسـت.
وی با بیان اینکـه فوالد مبارکـه همواره سـعی کرده حرکت توسـعه ای 
خود را متناسـب با موضوعات کلیدی انتخاب کند و در همین راستا 
شـش موضـوع کلیـدی در بخـش توسـعه شـرکت در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت، اذعان داشت: توسـعه صادراتی و زیرسـاختی اعم از آب، برق، 
ریلـی و جـاده ای، خـروج از کمیـت بـه کیفیـت بـرای تأمیـن نیازهـای 
صنایـع پایین دسـتی به ویـژه خودروسـازی و نفـت و گاز، بخشـی از 

توسـعه های شـش گانه فـوالد مبارکـه اسـت.
طاهری در پایان با اشاره به اهمیت شرکت های دانش بنیان تصریح 
کـرد: فـوالد مبارکـه بـا تدویـن ۲۲ پـروژه مشـخص، درصـدد اسـت تـا بـا 
توسـعه اینترنت اشـیا، ابرداده هـا و هوشمندسـازی کـه از مؤلفه های 
مگاترنـدی اسـت تـا سـال ۱۴۰7 تحـول دیجیتـال را در ایـن شـرکت 
اجرایی کند تا کاهش مصـرف انـرژی و افزایش بهـره وری تحقق یابد.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه :
اجرای پروژه های کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه

 محمدکاظـم صباغـی هرنـدی، مدیـر ارشـد خدمـات 
فنـی و پشـتیبانی شـرکت فـوالد مبارکـه اظهـار کـرد: از 
جملـه پروژه هـای کاهـش مصـرف در فـوالد مبارکـه 
می تـوان بـه اسـتفاده از پسـاب شـهری، تصفیـه و بازچرخانـی آن در 
فرایند تولید اشاره کرد که مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش 
داده و بـه دنبـال آن وابسـتگی فـوالد مبارکـه بـه آب خـام را بـه حداقـل 

ممکن خواهد رسانده است.
وی با اشاره به محدودیت های انرژی در فصل تابستان تصریح کرد: 
کرات  فوالد مبارکه درصدد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی است و مذا
آن را با شـرکت های داخلی آغاز کرده و امید مـی رود که طبق برنامه تا 

اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نیروگاه سـیکل ترکیبی در مدار قرار گیرد.



۱۱ دسامبر   202۱ 6 جمادی االول  ۱443     شماره        ۱254    شنبه   20 آذر ماه   ۱400    

6

 افزایش راندمان غبارگیری فن 

واحد گندله سازی با نوسازی

 ۲0 درصدی غبارگیرها

مشکالت جاده ای و ریلی ازجمله چالش های مهم تولید 
فوالد در کشور

تحقق ۲۷ میلیارد دالری صادرات غیرنفتی در کشور طی 
هفت ماهه امسال

میلیارد   ۲۷ از  بیش  گفت:  صمت  وزارت  صنایع  امور  معاون 
گرفته  صورت  امسال  هفت ماهه  در  غیرنفتی  صادرات  دالر 
است.
میزان  این  افزود:  نیارکی،  صادقی  مهدی  شاتا،  گزارش  به 
گذشته نزدیک به ۴۸ درصد از نظر ارزش ریالی  نسبت به سال 
و نزدیک به ۱۵ درصد به لحاظ وزن افزایش نشان می دهد.

گذشته ۳۰  عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان اینکه سال 
گفت: تولید فوالد در ۶  کشور تولید شد،  میلیون تن فوالد در 
ماه نخست سال ۱۴۰۰ به دلیل محدودیت های برق ۱۱ درصد 
و  مجوزها  صدور  ریلی،  جاده ای،  مشکالت  که  یافت  کاهش 
کشور  دیگر مسائل نیز ازجمله چالش های مهم تولید فوالد در 
هستند.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه گفت: طرح توسعه ای 
در خط تولید ورق گالوانیزه ناحیه نورد سرد شرکت فوالد 
مبارکه با عنوان خط تولید ورق رنگی ۲ تعریف شده تا نیاز 

بازار داخلی برای تولید لوازم خانگی را برطرف کند.
محسن استکی مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد 
که خطوط  با اشاره به اهمیت ناحیه نورد سرد این شرکت اظهار کرد: ازآنجا
تولیدی متعددی در ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه متمرکز شده و هر خط تولید 
تخصص خاص خود را دارد، این ناحیه ناحیه ای ویژه و استراتژیک برای این 

شرکت محسوب می شود.
وی با اشاره به بازدید اخیر مدیرعامل فوالد مبارکه از ناحیه نورد سرد این 
شرکت افزود: خط اسیدشویی ناحیه نورد سرد که در ابتدای فرایند نورد قرار 
دارد، فناوری مخصوص خود را داشته و این در حالی است که خط نورد سرد 

از تکنولوژی دیگری برخوردار است.
کرد: به همین  مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
دلیل، اهمیت محصوالت ناحیه نورد سرد بسیار زیاد است و طبیعتا  باید 
متخصصان زیاد و متفاوتی داشته باشیم که خوشبختانه این اتفاق نیز 
رقم خورده است. ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه به طور معمول نزدیک به ۲ 
میلیون تن محصول از ناحیه نورد گرم تحویل می گیرد که پس از عملیات 

اسیدشویی، تحویل خطوط نورد می شود.
مهم ترین ویژگی ورق رویه خودرو کیفیت آن است

وی اذعان داشت: در بخش نورد نیز یک بخش به نام تاندم پنج قفسه ای 
که  وجود دارد که تنها خط نورد پنج قفسه ای کشور به شمار می رود و ازآنجا
این خط، یک خط استراتژیک برای کشور محسوب می شود، محصول آن 

نیز یک محصول استراتژیک است.
استکی تصریح کرد: در این خط، ورق فوالدی تولید شده و ضخامت آن 
تقلیل می شود که مانند سرچشمه ای است که نهرهای مختلفی را به وجود 
می آورد. ورق های مختلف تولیدشده در این خط تولید، در نهایت تحویل 

خطوط بعدی و همچنین کارخانه های خارج از فوالد مبارکه خواهند شد.
وی با بیان اینکه از خطوط تاندم نورد سرد شرکت فوالد مبارکه نزدیک به 7۰ 
تا 8۰ هزار تن محصول تحویل خودروسازان کشور می شود، عنوان داشت: 
ورقی که تحویل خودروساز می شود، در بخش های مختلفی استفاده شده 

کیفیت، مسطح و بدون عیب باشد. و ورق رویه خودرو باید محصولی با
کاربرد محصوالت فوالد مبارکه از لوازم خانگی تا بسته بندی مواد 

غذایی
کید کرد: محصوالت دیگری  مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه تأ
در این خط تولید ساخته می شوند که به خطوط گالوانیزه و ورق رنگی 
تحویل داده می شود. در بخش ورق رنگی، محصوالت موردنیاز برای تولید 
لوازم خانگی ساخته می شوند؛ به عنوان مثال، ورق مورداستفاده برای دِر 
یخچال با ورق مورداستفاده برای ساخت پروفیل متفاوت است؛ بنابراین 

فعالیت های کیفی و دقیقی باید در این ناحیه انجام شود.
وی ابراز داشت: یک خط نورد دوقفسه ای نیز در ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه وجود دارد که ورق هایی تا ضخامت ۰.۱8 میلی متر تولید 
می کند، به طوری که ضخامت مجموع ۵ ورق در این بخش به یک میلی متر 

هم نمی رسد. تولید این ورق بسیار حساس است و خروجی آن به خط تولید 
ورق قلع اندود خواهد رفت و ورق قلع اندود نیز در بسته بندی مواد غذایی 

همچون قوطی های کمپوت و کنسرو استفاده می شود.
پاسخ به نیاز مشتریان با تولید محصوالت متنوع

استکی اضافه کرد: خطوط تولید ورق قلع اندود و ورق رنگی از سال ۱۳8۲ در 
کنون این  ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه راه اندازی شد و از آن زمان تا
خطوط در کنار هم، از ابتدا تا انتهای ناحیه، محصوالت متنوعی را تولید کرده 

و به نیاز مشتریان پاسخ می دهند.
که ناحیه نورد سرد تا چه اندازه در تحقق  وی در پاسخ به این سؤال 
چشم اندازهای ابتدایی خود موفق بوده است، گفت: برخی چشم اندازها 
در طول زمان تعریف می شوند، شاید در سال 7۰ دانش چشم انداز و نیازی را 
که امسال داریم نداشتیم و بنابراین به عنوان چشم انداز هم تعریف نمی شده 
است؛ برای مثال خودروسازان به سمت استفاده از ورق های فوالدی 
شکل پذیر با استحکام باال حرکت کرده اند که در سال 7۰ چنین موضوعاتی 
مطرح نبود و مشتریان هم به چنین محصوالتی نیاز نداشتند؛ بنابراین فوالد 
مبارکه هم که بر اساس نیاز مشتری به تولید محصول می پرداخت، آن را   تولید 

نمی کرد و چشم اندازی هم برای آن نداشت.
مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: ظرفیت تولید خط نورد 
پنج قفسه ای )تاندم پنج قفسه ای( ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در 
سال ۱۳8۵ با انجام یک ریومپ، به دو برابر افزایش یافت؛ به بیان دیگر تولید 
یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول به جای 7۰۰ هزار تن قبلی تعریف شد که 

در آن زمان الزم بود میزان تولید افزایش یابد.
ضرورت پیشروی به سمت تولید ورق های کیفی

کیفی در فوالد مبارکه اظهار داشت:  کید بر ضرورت توسعه  وی با تأ
چشم اندازهای دیگری هم در مدیریت جدید فوالد مبارکه تعریف شده تا به 

سمت تولید ورق های کیفی و ویژه پیش برویم.
استکی در پاسخ به این سؤال که چه میزان از محصوالت گالوانیزه به صورت 
مستقیم به فروش می رسد و چه میزان از این محصوالت به ورق رنگی تبدیل 
می شوند، ابراز کرد: بین ۱.8 تا ۱.9 میلیون تن محصول پس از ورود به ناحیه 
نورد گرم، به بخش اسیدشویی ناحیه نورد سرد منتقل می شود و حدود ۲۰۰ 

تا ۳۰۰ هزار تن از خروجی اسیدشویی فروش مستقیم داریم.
وی ادامه داد: حال فرض کنید یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن به خطوط نورد 
می رسد که از این مقدار یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن در نورد تاندم پنج قفسه ای 
و ۲۰۰ هزار تن آن در نورد تاندم دوقفسه ای نورد می شود. ۲۰۰ هزار تنی که در 
نورد دوقفسه ای نورد می شود، در نهایت به خط قلع اندود وارد می شود. با 
توجه به تولید ساالنه ۲۰۰ هزار تن محصول توسط نورد دوقفسه ای، ۱۱۰ هزار 

تن محصول قلع اندود تولید می شود.
ایجاد خط تولید ورق رنگی 2 برای تأمین نیاز صنعت لوازم خانگی
مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: میزان تقریبا  مشابهی 
هم وارد خط گالوانیزه و ورق رنگی می شود؛ البته در بین مسیر هم خطوط 
دیگری داریم که از هر خطی، درصدی فروش هم داریم؛ برای مثال از خط 
تاندم پنج قفسه ای مقداری کاف خام به فروش می رسد و در خط اسکین 

هم به همین گونه است.

وی با اشاره به تولید ورق های مخصوص تولید لوازم خانگی یادآور شد: 
محصوالت موردنیاز برای تولید لوازم خانگی چند سالی است که توسط 
ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه تولید می شود و فعالیت های مثبتی در 
این حوزه انجام شده، اما باید گسترش یابد؛ به همین منظور، طرح توسعه ای 
در خط تولید ورق گالوانیزه با عنوان خط تولید ورق رنگی ۲ تعریف شده تا نیاز 

بازار داخلی برای تولید لوازم خانگی را برطرف کند.
تولید ورق های فوالدی شکل پذیر با استحکام باال برای تولید 

خودرو
استکی متذکر شد: در حال حاضر خودروسازان داخلی نیازمند ورق های 
فوالدی شکل پذیر با استحکام باال هستند که شرکت فوالد مبارکه در حال 
تأمین نیاز آنان است و ورق های تولیدشده خود را به یکی از شرکت های 
زیرمجموعه خود با عنوان شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تحویل 

می دهد.
وی درباره حمایت دولت از تولید داخلی اظهار کرد: علی رغم فشارهای 
اقتصادی و اعمال تحریم های ظالمانه، موانع داخلی هم در تأمین قطعات 
یدکی و فناوری روز وجود دارد؛ باوجود همه این مشکات، ناحیه نورد سرد 

شرکت فوالد مبارکه در سال گذشته موفق به ثبت ۳۰ رکورد در تولید شد.
شکستن رکورد کیفی در ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه

مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه افزود: در ماه گذشته نیز علی رغم 
فشار زیادی که روی بخش نورد تاندم پنج قفسه ای ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه وجود داشت، این ناحیه موفق به شکستن رکورد تولید ۱۳۰ هزار 
تن ورق گردید و در ماه ۳۰ روزه سال نیز ۱۳۱ هزار و ۱۳۱ تن محصول تولید شد. 
خط نورد تاندم پنج قفسه ای ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه از اهمیت 
که وظیفه تأمین ورق های موردنیاز برای تولید  زیادی برخوردار است؛ چرا

لوازم خانگی کشور را بر عهده دارد.
وی خاطرنشان کرد: رکورد کیفی تولید ماه گذشته در ناحیه نورد سرد شرکت 
فوالد مبارکه نیز به 98 درصد رسیده که نسبت به رکورد هدف )97.۵ درصد( 
کمی بیشتر بوده است؛ همچنین در ماه جاری نیز در حوزه تولید ورق های 
سخت که فرایند نورد دشواری هم دارند، رکورد جدیدی ثبت شد و در 

شاخص IU و آماده به کاری خط تولید هم از عدد 7۶ به عدد 8۱ رسیدیم.
تداوم رکوردزنی ها و تحویل به موقع محصوالت به مشتریان

غ از موارد یادشده، فناوری روز و تأمین قطعات  استکی اذعان داشت: فار
یدکی مسائلی است که باید در تولید به ما کمک کند. رهبر معظم انقاب 
هم امسال را سال »تولید، مانع زدایی ها، پشتیبانی ها« نام گذاری کردند؛ 
که  سرعت پشتیبانی ها باید بیشتر شود و با تولید هماهنگ باشد؛ چرا
تولید فوالد به صورت روزانه و ساعتی است. با این حال و باوجود تمام 
این مشکات، رکوردزنی ها و تحویل به موقع محصوالت به مشتریان 

همچنان ادامه داد.
وی در پایان با اشاره به شیوع ویروس کرونا طی دو سال اخیر و تأثیر آن در 
روند تولید محصوالت بیان کرد: شیوع ویروس کرونا، در تولید محصوالت 
بی تأثیر نبوده، اما خوشبختانه به خوبی مدیریت شده است؛ در مواقع انجام 
تعمیرات اساسی، پیمانکاران و کارکنان خط تولید در کنار یکدیگر به صورت 

فشرده کار می کنند.

هم زمان با توقف برنامه ریزی شده آبان ماه 1400 در 
واحد گندله سازی، برای اولین بار ۲ بخش از مجموع 10 
بخش غبارگیر فن مکش دود کوره پخت، نوسازی شد و با 
اجرای نوسازی ۲0 درصدی غبارگیرها، بهبود شرایط 
زیست محیطی و افزایش راندمان غبارگیرهای فن مکش 
دود واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه فراهم گردید.
گندله سازی  واحد  تعمیرات  رئیس  خدابنده  محمد 
با اعام این مطلب افزود: غبارگیر فن مکش دود واحد 
گندله سازی وظیفه جداسازی غبارات هوای خروجی از 
فرایند بخش های خشک کن و پیش گرم فرایند تولید گندله 
کسیدی را بر عهده دارد. این تجهیز از ابتدای بهره برداری  ا
کنون به صورت تمام وقت و با تعمیرات جزئی عملیات  تا

جداسازی غبار را انجام داده است.
وی تصریح کرد: قسمت های داخلی و جداره های تجهیز در 
اثر برخورد غبارات فرسوده شده و نیاز بود تعمیرات اساسی و 
نوسازی انجام شود. این تجهیز برای اولین مرتبه پس از ۲8 
سال کارکرد مداوم و بدون استفاده از کارشناسان خارجی 
و با تکیه بر دانش کارشناسان مجموعه فوالد مبارکه تعمیر 

و نوسازی گردید.
گندله سازی در ادامه در خصوص  رئیس تعمیرات واحد 
عملکرد این غبارگیرها یادآور شد: عملکرد این غبارگیر 
برمبنای استفاده از سیکلون بوده و با تغییر مسیر گردش 
حاوی غبار و استفاده از نیروی گریز از مرکز باعث جدا شدن 
غبار از هوای فرایند می شود. این تجهیز از ۱۰ بخش تشکیل 
شده و هر بخش شامل ۲۵۶ سیکلون است. جریان هوای 
ورودی به هر سیکلون از طریق پره های هدایت کننده 
گردبادی تبدیل  در ورودی سیکلون از حالت خطی به 
می شود. ذرات غبارات موجود در هوا پس از برخورد با 
کاهش سرعت در اثر نیروی وزن به سمت  جداره لوله و 
پایین سقوط می کند و هوا تحت مکش فن با توان ۵.۵ 
مگاوات و از طریق لوله های خروجی وارد فن مکنده و پس 

از آن وارد هوای محیط می شود.
گندله سازی  کامبیز طیبی سرپرست تعمیرات مکانیک 
نیز در خصوص این نوسازی در غبارگیرها افزود: به دلیل 
کولن، پیچیدگی  ماهیت فرایند غبارگیری تجهیز مولتی 
استفاده  به علت  تجهیز  بیش ازحد  گستردگی  و  خاص 
با  تجهیز  نوسازی  عملیات  انجام  سیکلون،   ۲۵۶۰ از 
چالش های بسیاری همراه بود. برای کنترل شرایط و حل 
چالش های پیش رو اجرای تعمیرات نوسازی تجهیز در ۳ 
فاز تعریف گردید. فاز اول پروژه در توقف برنامه ریزی شده 
آبان ماه ۱۴۰۰ واحد گندله سازی اجرا شد. در این فاز ۲ بخش 
از ۱۰ بخش و ۳ دیواره اصلی به همراه سیکلون های معیوب 

نوسازی گردید.
مکانیک  تعمیرات  کارشناس  امیری  محمد  ادامه  در 
گندله سازی تصریح کرد: نظر به عدم استفاده از کارشناسان 
خارجی و تکیه بر دانش بومی، مجموعه جلسات متعدد 
جهت استخراج راهکارهای دمونتاژ مجموعه و تدوین 
دستورالعمل های تعمیراتی برگزار گردید. در این جلسات، 
عاوه بر راهکارهای تعویض قطعات، توالی فعالیت ها و 
تقدم و تأخر آن ها به همراه تداخل کاری تیم های عملیاتی، 
کید بر اجرای فعالیت  دستورالعمل و برنامه زمان بندی با تأ

ایمن استخراج گردید.
محمدرضا یوسفی فورمن تعمیرات مکانیک گندله سازی 
نیز در خصوص اجرای این پروژه تعمیراتی خاطرنشان 
کرد: قطعات دیواره و بدنه هاپرهای مولتی کولن پس از 
بررسی نقشه با همکاری واحد اسکلت فلزی تعمیرگاه 
کیفیت قابل قبول  کمترین زمان ممکن و با  مرکزی در 
تأمین و ساخته شد. قطعات پس از کنترل ابعادی در توقف 
برنامه ریزی شده آبان ماه ۱۴۰۰ واحد گندله سازی توسط 
پیمانکاران تعمیرات مرکزی با ایمنی کامل جایگزین تجهیز 

فرسوده گردید.
رئیس تعمیرات واحد گندله سازی در پایان از زحمات کلیه 
گندله سازی، دفتر فنی  کارکنان تولید و تعمیرات واحد 
تعمیرات ناحیه آهن سازی، نظارت و پیمانکار تعمیرات 
واحد  مرکزی،  تعمیرگاه  فلزی  اسکلت  کارگاه  مرکزی، 
حمل ونقل جاده ای و سایر واحدهای سرویس دهنده 

تشکر و قدردانی کرد.

ایجاد خط تولید ورق رنگی 2 برای تأمین نیاز صنعت لوازم خانگی
مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالدمطرح کرد؛

برای اولین بار صورت گرفت:

و  انســانی  ســـرمایه های  معــاون  کفایت  مهــدی 
سازماندهی فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد 
کید بر ضرورت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای  ضمن تأ
وابط  این شرکت ازجمله شهید خزایی مدیر اسبق ر
عمومی فوالد مبارکه اظهار کرد: شهید خزایی نقش مهمی در راه اندازی 

»رادیو فوالد« داشت.
وی با اشاره به اهمیت حوزه ارتباطات افزود: »رادیوم فوالد« یکی از پل های 
ارتباطی مؤثر میان کارکنان و مدیریت در شرکت فوالد مبارکه است که جا 

دارد از دست اندرکاران این استودیو قدردانی کنیم.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
جایگاه نیروی انسانی خاطرنشان کرد: از قرن ۱9 فرهنگ توجه به نیروی 
انسانی و کرامت آن گسترش پیدا کرد؛ ارزش کارکنان بسیار زیاد است و 
ازاین رو به جای عنوان نیروی انسانی و حتی منابع انسانی باید از عبارت 
سرمایه انسانی استفاده کرد تا بتوان به شکل بهتری ارزش آن را توصیف کرد.
وی ادامه داد: در آینده با مطرح شدن مبحث تحول دیجیتال، سازمان ها 
به دنبال مدیریت استعدادها )talent management( خواهند بود؛ شرکت 
فوالد مبارکه نیز درصدد است تا از سرمایه های انسانی به سمت مدیریت 
استعدادها حرکت کند و جایگاه خود را نسبت به گذشته از این حیث 

ارتقا دهد.

از  آنان  خانواده های  و  پیمانکاران  کارکنان،  اینکه  بیان  با  کفایت 
کید  سرمایه های ارزشمند انسانی در فوالد مبارکه محسوب می شوند، تأ
کرد: کارکنان کلیه شرکت های اقماری، کلیه هواداران تیم فوتبال فوالد 
مبارکه سپاهان و حتی جامعه پیرامون فوالد مبارکه به نوعی سرمایه های 

انسانی ما هستند.
کید بر ضرورت تعامل با سرمایه های انسانی و انجام فعالیت های  وی با تأ
یکپارچه در این زمینه اذعان داشت: باید به صورت جهادی در خصوص 
تعامل با سرمایه های انسانی شرکت گام برداریم که در این راستا آغوش ما 
که با تقویت این ارتباطات،  برای دریافت انتقادها و پیشنهاد ها باز است؛ چرا
فوالد مبارکه روی ریل پیشرفت قرار می گیرد و با سرعت بیشتری حرکت 

خواهد کرد.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به حضور فعال گروه فوالد مبارکه در هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
چنین  برگزاری  دالیل  از  یکی  کرد:  تصریح  )ایران متافو(  متالورژی 
نمایشگاه هایی این است که سرمایه های انسانی همه شرکت های فعال 
در حوزه صنعت و معدن گرد هم می آیند و همین امر منجر به یک تضاعف 

فکری و به تبع آن رشد صنعت فوالد کشور و فوالد مبارکه خواهد شد.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه با سایر صنایع کشـور متفاوت است و انتظار 
از ایـن صنعت نسـبت بـه دیگـر صنایع بسـیار بیشـتر اسـت، اذعان داشـت: 

باید روی مبحث سـرمایه های انسـانی به طور دقیـق کار کرد، شـفاف بود و 
با استاندارد و سیستم واحدی به سمت رشد و تعالی سازمان پیش رفت.
کفایت با اشاره به تغییر رنگ وضعیت کرونا در استان اصفهان و کاهش 
برخی از محدودیت ها بیان کرد: از ۱۵ آذرماه امسال، فرایند عادی سازی 
برای حضور کارکنان شرکت فوالد مبارکه آغاز شد؛ پیش از این، به دلیل 
ضرورت رعایت دستورالعمل های بهداشتی کرونا، اقدامات پیشگیرانه 
که ازجمله آن ها می توان به  مختلفی در فوالد مبارکه انجام شده بود 
کاهش ساعات کاری کارکنان روزکار و ظرفیت سرویس های ایاب و ذهاب 

کارکنان اشاره کرد.
وی با اشاره به بازگشت ساعات کاری کارکنان فوالد مبارکه به حالت قبل 
از شیوع ویروس کرونا عنوان داشت: در حال حاضر کارکنان شیفت روزکار 
فوالد مبارکه همچون گذشته، از ساعت 7:۴۵ وارد شرکت شده و در ساعت 

ج می شوند. ۱۶:۱۵ از شرکت خار
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه در پایان 
اضافه کرد: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا دستورالعمل 
کنون در شرکت فوالد  کاهش ساعات کاری از حدود دو سال گذشته تا
مبارکه اجرا شده بود و تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ ادامه داشت، اما بااین حال دیگر 
کرونا همچنان ادامه  دستورالعمل های بهداشتی مربوط به ویروس 

خواهد داشت.

جمعیت 500 هزار نفری سرمایه های انسانی فوالد مبارکه؛ از کارکنان تا مردم شهرهای اطراف

محسن استکی
 مدیر محصوالت سرد فوالد مبارکه

 مهدی کفایت 
معاون سرمایه های انسانی و 

سازماندهی فوالد مبارکه
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معـاون سـرمایه گذاری و امـور شـرکت های آتیه فـوالد 
؛ ن نقش جهـا

برگـزاری نمایشـگاه ایران متافـو نقـش مؤثـری در تقویـت 
زنجیـره فـوالد خواهـد داشـت

 نوراهلل بهرامی معاون سرمایه گذاری و امور 
نقش جهان  آتیه فوالد  شرکت های 
)زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه(  بابیان این که 
برگزاری نمایشگاه ایران متافو نقش مؤثری در تقویت زنجیره 
فوالد خواهد داشت، گفت: فراوری از سرباره های فوالد در 
دستور کار هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان قرار داشته و برای 

اجرای طرح های مطالعاتی دیگر نیز برنامه ریزی شده است.
کرد: خوشبختانه پس از گذشت ۲ سال به  بهرامی اظهار 
علت همه گیری ویروس کرونا، امروز شاهد برگزاری نمایشگاه 
ایران متافو هستیم که حضور پررنگ صنایع متالورژی در آن 

باعث خرسندی است.
وی در ادامه بابیان این که برگزاری نمایشگاه ایران متافو نقش 
مؤثری در تقویت زنجیره فوالد خواهد داشت، افزود: هلدینگ 
آتیه فوالد نقش جهان درصدد تولید لوله های بدون درز است 
که کارخانه آن نیز در حال احداث است؛ همچنین، فراوری از 
سرباره های فوالد در دستور کار این هلدینگ قرار داشته و برای 

اجرای طرح های مطالعاتی دیگر نیز برنامه ریزی شده است.
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های آتیه فوالد نقش جهان 
در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم برگزاری این نمایشگاه 
بتواند منجر به رفع مشکات تأمین مواد اولیه فوالدسازان، 
تکنولوژی، فروش و توزیع متناسب در سطح کشور و صادرات 

موفق شود.

مدیرعامل فوالد سنگان:
فوالد مبارکه در تحقق زیرساخت های تولید فوالد نقش 

بی بدیلی دارد
  علی امرایی مدیرعامل فوالدسنگان گفت: فوالد 
مبارکه عاوه بر پیشتازی در صنعت فوالد کشور، 
در تحقق زیرساخت های تولید ۵۵ میلیون تن 

فوالد نقش بی بدیلی دارد.
کرد: شرکت  امرایی مدیرعامل شرکت فوالدسنگان اظهار 
فوالدسنگان یکی از زیرمجموعه های فوالد مبارکه محسوب 
می شود و وظیفه تأمین بخش اعظم مواد اولیه این شرکت را 

برعهده دارد.
وی بابیان این که فوالد سنگان در شمال شرق کشور احداث 
شده و منجر به توسعه اقتصادی و زیرساختی در این منطقه شده 
است، افزود: سال گذشته این شرکت به تولید ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار 
تن گندله دست یافت که در 8 ماهه نخست امسال با تولید همین 

ظرفیت برنامه درنظرگرفته شده محقق شده است.
وی با اشاره به هزار و 8۵۰ نفر اشتغال مستقیم در فوالدسنگان 
اذعان داشت: جانمایی این شرکت در منطقه مرزی شرق کشور 
باعث اشتغال زایی بیش از هزار نفر در سال گذشته شده که یکی 
از مزایای فوالد سنگان در شرق کشور است و با همکاری شرکت 
کردن پروژه ملی جاده  فوالدمبارکه سهم مهمی در ۴ بانده 

تربت حیدریه به خواف درحال اجراست.
امرایی با اشاره به پیشتازی این شرکت در مسئولیت های 
اجتماعی تصریح کرد: با همراهی شرکت فوالد مبارکه 7 مدرسه در 
این منطقه احداث شده و طی تفاهم نامه ای با سازمان نوسازی 

مدارس منطقه، 7 مدرسه دیگر در دست ساخت است.
وی با اشاره به طرح مطالعه آبادانی و پیشرفت شهرستان خواف 
عنوان داشت: این طرح با توسعه کارآفرینی، اشتغال و حمایت 

از مشاغل خانگی و کوچک برکاتی برای منطقه داشته است.
کم مصرف ترین واحد تولید  وی بابیان این که فوالدسنگان 
کنسانتره در مصرف آب کشور است، ابرازداشت: 8۰ درصد آب 
مورداستفاده در فوالد سنگان از طریق بازچرخانی به چرخه 
تولید برمی گردد و در نظر داریم ۲۰ درصد باقیمانده از طریق 

پساب تأمین شود.
امرایی در پایان اضافه کرد: شرکت فوالد مبارکه عاوه بر پیشتازی 
در صنعت فوالد کشور، در تحقق زیرساخت های تولید ۵۵ میلیون 
تن فوالد نقش بی بدیلی دارد؛ در همین راستا، زیرساخت شبکه 
که بیش از ۱7 هزار تن فوالد در  ریلی اهمیت ویژه ای دارد چرا
شرکت فوالد سنگان تولید می شود که عما 9 هزار تن آن از طریق 
شبکه ریلی منتقل می شود و شرکت فوالد مبارکه پیگیر مشارکت 
ح های مطالعاتی دوخطه سازی شبکه ریلی شمال به  در طر

جنوب کشور است.

خبر کوتاه

فوالد سبز بازار صادرات سنگ آهن استرالیا را به 
خطر می اندازد؟

بازار قراضه ترکیه در سکوت

گذشته در سکوت بود و فعاالن   بازار واردات قراضه در ترکیه روز 
بازار منتظر روشن تر شدن روند قیمت ها بودند. تداوم افت ارزش 
لیر ترکیه و افت بازارهای داخلی و صادرات فوالد ترکیه موجب 
شده خریداران عقب بنشینند. فوالدسازان در تالش بودند ببینند 
قیمت قراضه را تا چه حد می توانند پایین بیاورند؛ ازاین رو بازار 
تحت فشار بود.

کیفیت نسبتا پایین  که  برخی از تحلیلگران بر این باورند 
سنگ آهن های تولیدی شرکت هایی چون بی اچ پی، فورتسکیو و 
دیگر معدن کاران بزرگ سنگ آهن استرالیا ممکن است موجب 
شود این شرکت ها در مسیر تغییر جهانی صنعت فوالد به سمت 
کربن  تولید فوالد سبز عقب بمانند. انتقال به سمت عدم انتشار 
صنعت فوالد به ۲۷۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.

مدیرعامل فوالد هرمزگان:
فـوالد هرمـزگان درصـدد تأمیـن مـواد اولیـه موردنیـاز صنایـع 

پایین دسـت اسـت
فوالد  شرکت  مدیرعامل  معروفخانی  عطاءاله   
هرمزگان گفت: با توجه به نیاز صنایع خودروسازی 
و لوازم خانگی کشور، شرکت فوالد هرمزگان درصدد 

تأمین مواد اولیه موردنیاز این صنایع است.
معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد با بیان اینکه فوالد هرمزگان 
مقدمات اخذ مجوز برای تولید ورق عریض به میزان یک میلیون 
و ۲۵۰ هزار تن را دریافت کرده است، اظهار کرد: این شرکت مجوز 
کنون در حال  احداث احیای 9۰۰ هزارتنی فوالد را اخذ کرده و هم ا

پیگیری و آماده سازی قرارداد آن است.
وی با اشاره به تولید یک میلیون و 7۰۰ هزار تن فوالد در فوالد 
هرمزگان افزود: با توجه به نیاز صنایع خودروسازی و لوازم خانگی 
کشور، شرکت فوالد هرمزگان درصدد تأمین مواد اولیه موردنیاز 
این صنایع است که برای رفع مشکل تولید نیز برای احداث نیروگاه 
برق برنامه ریزی شده است تا با توجه به محدودیت های برق در 
فصل گرما، در منطقه ویژه اقتصادی استان هرمزگان احداث شود.
کرد: فوالد هرمزگان در  مدیرعامل فوالد هرمزگان خاطرنشان 
کنار حمایت ها و پشتیبانی ها از صنایع پایین دست، در حوزه 
سرمایه های انسانی طی ماه های اخیر گام های مثبتی برداشته 
که منجر به ارتقای رضایتمندی کارکنان خود شده است؛ همچنین 
این شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی نیز 

اقدامات زیادی در سال جاری انجام داده است.

مدیرعامل شـرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیـاری مطرح 
کـرد:

کیفیت  تحول در صنعـت خودروسـازی با عرضه ورق هـای با
رویه خـودرو توسـط گروه فـوالد مبارکه

ورق خودرو  شرکت  مدیرعامل  شجاعی  حمید 
چهارمحال و بختیاری گفت: ورق های رویه خودرو 
با ارتقای محصوالت کیفی شرکت فوالد مبارکه در 
سال آینده به شرکت ایران خودرو تحویل داده می شود تا شاهد 
کشور باشیم. برگزاری  تحول مهمی در صنعت خودروسازی 
نمایشگاه ایران متافو در راستای ارائه دستاوردهای تولیدکنندگان 
حوزه صنعت و معدن تأثیر بسزایی خواهد داشت، به طوری که با 
ارائه تکنیک های جدید در تولید و تأمین نیاز مشتریان و همچنین 
گفت وگو و تعامل دوجانبه، تعامات مشتریان و تولیدکنندگان 
توسعه پیدا کند؛ از سوی دیگر، برگزاری این نمایشگاه می تواند ما را 
به درک درستی از نیازهای کیفی مشتریان نزدیک کند تا با ارائه 
بازخورد مشتریان بتوانیم به نیازهای آن ها به بهترین شکل ممکن 

پاسخ دهیم.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کنون  کرد: شرکت فوالدمبارکه و شرکت های وابسته از گذشته تا
تعامات سازنده ای با شرکت های خودروسازی داشته اند و امروزه 
که درصدد  هم امیدواریم همراه با شرکت های خودروسازی 
عرضه محصوالت جدید به بازار کشور هستند، محصوالت کیفی 
جدیدتری را به بازار عرضه کنیم و همین باعث شده تا بر توسعه و 

بهینه سازی محصوالت تمرکز کنیم.

مدیرعامل شرکت میرکو خبر داد:
تأمین السـتیک های صنعتی موردنیاز صنایع فوالدی توسط 

شرکت میرکو
کید بر    بهرام سورانی مدیرعامل شرکت میرکو با تأ
ضرورت پشتیبانی و رفع موانع تولید گفت: شرکت 
میرکو در حوزه های مختلفی در حال فعالیت است 
و عاوه بر تولید الستیک های صنعتی موردنیاز صنایع فوالدی برای 
گروه فوالد مبارکه، این قطعات را در صنایع دریایی، معادن، 

خودروسازی و ... تأمین می کند.
سورانی مدیرعامل شرکت میرکو اظهار کرد: شرکت میرکو )وابسته 
به گروه سرمایه گذاری توکافوالد( در سال ۱۳۶9 هم زمان با احداث 
تولید  فنی  به دانش  با هدف دستیابی  مبارکه  شرکت فوالد 
الستیک های صنعتی موردنیاز صنایع فوالد تحت لیسانس شرکت 

تامبورینی ایتالیا تأسیس شد.
وی افزود: این شرکت در زمینه تولید و بازسازی غلتک های خطوط 
ریخته گری صنایع فوالدی توسعه پیدا کرد و قصد دارد در حوزه 

صنایع پلیمری در منطقه خلیج فارس ورود پیدا کند.
مدیرعامل شرکت میرکو خاطرنشان کرد: شرکت میرکو در حوزه های 

مختلفی در حال فعالیت است و عاوه بر تولید الستیک های صنعتی 
موردنیاز صنایع فوالدی برای گروه فوالد مبارکه، این قطعات را در 

صنایع دریایی، معادن، خودروسازی و ... تأمین می کند.
وی در پایان بابیان این که شرکت میرکو تعمیرات و بازسازی 
غلتک های الستیکی را هم برعهده دارد، اذعان داشت: تعمیر و 
بازسازی غلتک های الستیکی شرکت فوالد مبارکه، هفت الماس و 

صنایع مس هم از عمده فعالیت های این شرکت است.

مدیرعامل فوالد تاراز مطرح کرد:
بهره برداری از خط نورد سرد شرکت فوالد تاراز تا سال ۱۴۰۱

داود فروتن مدیرعامل شرکت فوالد تاراز درخصوص 
ح های توسعه ای این شرکت گفت: فوالد تاراز  طر
برای اینکه بتواند بخشی از کمبود مواد اولیه خود را 
تأمین کند به سمت توسعه رفته و می توان گفت که تا به امروز 
طرح های توسعه ای تا ۴۰ درصد پیشرفت داشته و خط نورد سرد 

فوالد تاراز تا شهریور سال ۱۴۰۱ راه اندازی می شود.
ح نورد سرد فوالد تاراز  فروتن با اشاره به پیشرفت ۴۰ درصدی طر
اظهار کرد: این پروژه تا پایان شهریور ۱۴۰۱ آماده بهره برداری خواهد 
شد و در این صورت ضمن تأمین نیاز کارخانه گالوانیزه، بین ۱۵۰ تا 

۲۰۰ هزار تن کاف سرد به بازار عرضه می شود.
وی افزود: در بهترین حالت در مهر ۱۴۰۱ خط ورق نورد سرد فوالد 
تاراز برای رفع نیاز واحد گالوانیزه به بهره برداری خواهد رسید؛ 
کنون نیز تمام تجهیزات این خط واردشده و در گمرک اختصاصی  ا
کی پایان یافته و عملیات اسکلت فلزی  تاراز قرار دارد و عملیات خا

در حال اجراست.
ح های  مدیرعامل شرکت فوالد تاراز با اشاره به یکی دیگر از طر
توسعه ای فوالد تاراز خاطرنشان کرد: ایجاد واحد اسیدشویی به 
ظرفیت ۵۰۰ هزارتن در برنامه های فوالد تاراز تعریف شده و ظرف 
یک تا دو هفته آینده قرارداد آن قطعی خواهد شد و ۱8 ماه به طول 

خواهد انجامید.
وی اذعان داشت: موضوع تأمین انرژی و گاز از چالش های اصلی در 
صنعت فوالد در فصل زمستان است؛ به طوری که برای صنایع بزرگ 
که مصرف گاز باالیی دارند، رویکرد مشخص است اما برای صنایع 
دیگر که مصرف کننده عمده نیستند، ممکن است شرایط بحرانی 
نداشته باشند و درواقع این موضوع به شرایط فصل زمستان، فشار 

گاز و مصرف آن بستگی دارد.
کنون عمده مشکل ما تأمین مواد اولیه است  فروتن تصریح کرد: ا
و شرکت فوالد مبارکه درصدد رفع این مشکل است؛ البته باید 
ح های توسعه  روش های پایدار نیز برنامه ریزی شوند و اجرای طر

به رفع این مشکل کمک کند.
وی در پایان ابراز داشت: ورق گالوانیزه شرکت فوالد تاراز یکی از 
بهترین محصوالت موجود در بازار داخلی است و پتانسیل صادراتی 
نیز دارد، اما سیاست های موجود برای تأمین نیازهای داخلی در 
اولویت است و تمرکز بر بازار داخلی است؛ البته ورود به بازارهای 

صادراتی نیز مشکات خاص خود را دارد.

مدیرعامل گـروه )هلدینـگ( سـرمایه گذاری توکافـوالد مطرح 
کـرد:

نمایشگاه ایران متافو تبلوری از توان فنی و مهندسی کشور
احمدرضا سبزواری مدیرعامل گروه )هلدینگ( 
سرمایه گذاری توکافوالد بابیان این که نمایشگاه 
عرضه  برای  را  ارزشمندی  بستر  ایران متافو 
توانمندی های زنجیره فوالد در سطح ملی و بین المللی فراهم کرده 
است، گفت: این نمایشگاه تبلوری از توان فنی و مهندسی کشور 
است که نقش مؤثری در پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی دارد.

نمایشگاه های صنعتی در جهان، فرصت مناسبی را برای تعامل 
و تبادل اطاعات و تجربیات میان متقاضیان، مصرف کنندگان، 
که هجدهمین  عرضه کنندگان و توزیع کنندگان فراهم می کنند 
نیز  )ایران متافو(  ریخته گری  و  متالورژی  بین المللی  نمایشگاه 
توانمندی های حوزه صنعت و معدن کشور را به خوبی به نمایش 

گذاشته است.

مدیرعامل شرکت ایران ذوب مطرح کرد؛
گاهی از پیشـرفت های  نمایشـگاه ایران متافـو فرصتی بـرای آ

صنعتـی
ایران ذوب  شرکت  مدیرعامل  قریشی  مهدی   
گاهی  نمایشگاه ایران متافو را فرصت مناسبی برای آ
از پیشرفت های صنعتی دانست و گفت: شرکت 

ایران ذوب در زمینه تولید قطعات موردنیاز ۳ صنعت سیمان، فوالد 
و معادن فعال است.

قریشی مدیرعامل شرکت ایران ذوب اظهار کرد: این نمایشگاه 
آخرین  خصوص  در  اطاعات  تبادل  برای  مناسبی  فرصت 
دستاوردهای شرکت های مختلف صنعتی است تا تولیدکنندگان 
و تأمین کنندگان صنعتی از پیشرفت های صورت گرفته در زمینه 

گاه شوند. صنعت فوالد و متالورژی آ
وی افزود: شرکت ایران ذوب به عنوان یک شرکت دانش بنیان، 
فعالیت خود را از سال ۱۳۶7 به منظور بومی سازی قطعات آغاز 
و نخستین شرکتی بوده که برخی از قطعات موردنیاز صنعت را 
بومی سازی کرد؛ در حال حاضر نیز در راستای پشتیبانی از صنعت 
فوالد کشور فعالیت این شرکت همچنان ادامه داشته و ازنظر تجاری 

و تولیدی در وضعیت مناسبی قرار دارد.
مدیرعامل ایران ذوب بابیان این که این شرکت در زمینه تولید 
قطعات موردنیاز ۳ صنعت سیمان، فوالد و معادن فعال است، 
خاطرنشان کرد: قطعات تولیدی این شرکت عمدتًا در قطعات 
ضد سایش استفاده می شود که در قسمت های متفاوتی از صنایع 

مختلف کاربرد دارد.

مدیرعامل شرکت دانا فوالد سمنان مطرح کرد:
ارائه  برای  ارزشمندی  فرصت  ایران متافو  نمایشگاه 

توانمندی های هلدینگ های صنعتی
 سعید اعرابی مدیرعامل شرکت دانا فوالد سمنان 
گفت: نمایشگاه ایران متافو فرصت ارزشمندی برای 
کز و هلدینگ های صنعتی  ارائه توانمندی های مرا
است تا خدمات خود را توسعه داده و سودآوری خود را در راستای 

تحقق اهداف سهامداران ارتقا دهند.
اعرابـی، مدیرعامـل شـرکت دانـا فـوالد سـمنان )زیرمجموعـه 
گـروه آتیه فـوالد نقش جهـان( افـزود: شـرکت دانـا فـوالد سـمنان 
بـه نمایندگـی از گـروه فـوالد مبارکـه در حوزه هـای توزیـع، فـروش و 
خدمـات اسـتان سـمنان فعالیـت می کنـد. حـدود ۱۴ سـال اسـت 
که فوالد مبارکه در راسـتای مسـئولیت های اجتماعی خود توسـط 
شـرکت دانا فوالد سـمنان، محصـوالت انبـاری را به مشـتریان خرد 
تحویـل می دهـد و ایـن شـرکت توانسـته حجـم قابل توجهـی از 
محصـوالت انبـاری شـرکت فـوالد مبارکـه را در حوزه هـای توزیـع و 

فـروش ارائـه خدمـات دهـد.

مدیرعامل فوالدگستران کرمانشاه:
حضور صنایع فوالدی در ایران متافو منجر به رونق اقتصادی 

کشور خواهد شد
 بهرام خدایی مدیرعامل فوالدگستران کرمانشاه 
گفت: حضور صنایع فوالدی در کنار یکدیگر منجر به 
توسعه، تعامل و انتقال تجارب می شود که این امر 

به رونق اقتصادی کشور منتج خواهد شد.
بهــرام خدایــی مدیرعامــل فوالدگســتران کرمانشــاه )زیرمجموعــه 
ــرد: شــرکت فوالدگســتران  ــوالد نقش جهــان(، اظهــار ک ــروه آتیه ف گ
کز خدمات رســانی  کرمانشــاه بــا ۵ ســال ســابقه به عنــوان یکــی از مرا
کــه وظیفــه توزیــع  کرمانشــاه اســت  فــوالد مبارکــه در اســتان 
ورق هــای فــوالد مبارکــه بــه مشــتریان خــرد و صنایــع فلــزی را 

برعهــده دارد.
بزرگ ترین  به عنوان  مبارکه  فوالد  گروه  افزود:  ادامه  در  وی 
توزیع کننده ورق های فوالدی کشور در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود اقدامات مهمی در سایر استان های کشور انجام 
داده و از صنایعی که قادر نیستند مستقیما به این شرکت سفارش 

خرید دهند، حمایت می کند.
مدیرعامل فوالدگستران کرمانشاه با اشاره به اهمیت برگزاری 
نمایشگاه ایران متافو خاطرنشان کرد: حضور صنایع فوالدی در 
کنار یکدیگر منجر به توسعه، تعامل و انتقال تجارب می شود که این 

امر به رونق اقتصادی کشور منتج خواهد شد.
وی بابیان این که غرفه گروه فوالد مبارکه مجموعه ای گران بها 
برای انتقال دانش و تجارب بزرگ ترین صنعت کشور در نمایشگاه 
ایران متافو است، اذعان داشت: شرکت فوالدگستران کرمانشاه هم 
در راستای اهداف شرکت فوالد مبارکه در استان کرمانشاه مشغول 

خدمت رسانی است.
که استان کرمانشاه به عنوان  خدایی در پایان تصریح کرد: ازآنجا
عراق  کشور  به  فوالدی  محصوالت  صادرات  معین  استان 
تعیین شده، در نظر داریم نسبت به توسعه صادراتی تولیدات گروه 

فوالد مبارکه اقدام کنیم.

نمایش توانمندی های گروه فوالد مبارکه در نمایشگاه ایران متافو 

گروه فوالد مبارکه       

حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری

عطاءاله معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان

احمدرضا سبزواری مدیرعامل گروه )هلدینگ( 
سرمایه گذاری توکافوالد

داود فروتن مدیرعامل شرکت فوالد تاراز

 مهدی قریشی مدیرعامل شرکت ایران ذوب

سعید اعرابی مدیرعامل شرکت دانا فوالد سمنان

 بهرام خدایی مدیرعامل فوالدگستران کرمانشاه

نوراله بهرامی معاون سرمایه گذاری و امور 
شرکت های آتیه فوالد نقش جهان

بهرام سورانی مدیرعامل شرکت میرکو علی امرایی مدیرعامل فوالدسنگان
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       بـــــــــــــــازار

نگاهی به بازار بیلت سی آی اس

خبــــــــــــــــر       

برای نخستین بار از ابتدای تأسیس شرکت فوالد 
سفیددشت چهارمحال و بختیاری، این شرکت به عنوان 
میزبان در نمایشگاه بین المللی متالورژی )متافو( حضور 

یافت.
مهدی کیانی، سرپرست دفتر فنی تولید شرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری با اعام این خبر افزود: طی هماهنگی های 
صورت گرفته با معاونت امور شرکت ها و همچنین مدیریت روابط 
عمومی شرکت فوالد مبارکه، شرکت فوالد سفیددشت امسال 
به عنوان یکی از اعضای گروه فوالد مبارکه در غرفه این گروه در 

نمایشگاه متافو میزبان بازدیدکنندگان این نمایشگاه بود.
مهندس توکلی، سرپرست دفتر فنی تعمیرات فوالد سفیددشت 
نیز با اشاره به نقش مهم و مؤثر این شرکت در رشد صنعت فوالد 
استان چهارمحال و بختیاری، حضور نمایندگان این واحد 
فوالدی در نمایشگاه بین المللی متافو را حائز اهمیت دانست و 
برای ادامه نقش آفرینی های بزرگ ترین واحد صنعتی استان در 

عرصه صنعت فوالد کشور ابراز امیدواری کرد.

نشست بازرسی دوره ای از فعالیت های کمیته ایثارگران 
شرکت فوالد مبارکه روز پنجشنبه 1۸ آذرماه 1400، با موضوع 
ارائه آخرین آمار ایثارگران، فعالیتها و خدمات ارائه شده به 
ایثارگران شرکت فوالد مبارکه، با حضور مهدی کفایت معاون 
سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه، مرزبان 
بازرس ایثارگران ایمیدرو، ابراهیم یزدی مشاور استاندار 
اصفهان در امور ایثارگران، منصوری بازرس حراست و نماینده 
توانمندسازی ایثارگران استان اصفهان و محسن علی بابایی 

دبیر کمیته ایثارگران شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی 
گزارشی از فعالیت های  و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه 
انجام شده و خدمات ارائه شده به ایثارگران شرکت فوالد مبارکه 
را ارائه و به بیان برخی از مسائل و مشکات ایثارگران این شرکت 

پرداخت.
مرزبان بازرس ایثارگران ایمیدرو نیز ضمن قدردانی از کمیته 
ایثارگران شرکت فوالد مبارکه بابت خدمات ارائهشده به ایثارگران 
این شرکت اظهار کرد: پس از بازرسی های اخیر از شرکت ها و 
سازمان های مختلف مشخص شد شرکت فوالد مبارکه ازلحاظ 
ارائه خدمات به جامعه ایثارگران در سطح بسیار مطلوبی قرار 

دارد.
وی در ادامه از پروژه توانمندسازی ایثارگران خبر داد و از معاون 
سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه خواست 
تا به شورای توانمندسازی ایثارگران استان اصفهان ملحق شود.

گفتنی است در این جلسه نظرات برخی از ایثارگران شرکت فوالد 
مبارکه نیز به صورت حضوری و تلفنی شنیده شد.

این شاخص به سه خط میانگین حرکتی هموار شده، 
در دوره های زمانی ۵،۸ و 13 تقسیم بندی می شود که به ترتیب 
توسط نوارهای 3،۵ و ۸ به آینده انتقال پیدا می کنند و با 
رنگ های سبز، قرمز و آبی مشخص می شوند که نمایانگر لب، 

دندان و آواره های تمساح هستند.
هنگامی که این سه خط میانگین در هم می پیچند و در یک خط 
افقی باریک حرکت می کنند، به معنای خواب بودن تمساح 
است. هرچه بیشتر این سه خط از هم فاصله بگیرند، حرکت 
قیمت زودتر به وقوع خواهد پیوست. ادامۀ حرکت صعودی 
این خطوط )حرکت خط سبز به دنبال خطوط آبی و قرمز( خبر از 
شکل گیری یک روند صعودی می دهد که ما آن را به عنوان یک 

سیگنال قلمداد می کنیم.
گر خطوط میانگین یکدیگر را در یک حرکت اصاحی نزولی  ا
همراهی کنند، سیگنالی قوی از وقوع یک روند نزولی خواهد 

بود؛ به همین دلیل، فروش در این نقطه مناسب تر خواهد بود.

جو بازار واردات بیلت آسیا منفی است و تنها واردکننده ها در 
کمی تمایل به خرید داشته اند. در چین و فیلیپین هم  اندونزی اخیرا 
گذشته بهبود جو  بازار فعالیت چندانی نداشته است. البته روزهای 
کمی افزایش  بازار چین موجب شده عرضه کننده ها بازار آسیا را با 
گذشته بیلت هند با قیمت ۶۴۵ دالر  کنند. هفته  قیمت امتحان 
درهر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا معامله شد.

خبر کوتاه

یم بیاموز

هدف از ایجاد اقتصاد چرخشی حرکت از مدل های خطی به سمت مدل های 
چرخشی در عرصه اقتصاد است. در مدل های خطی، محصوالت از مواد خام 
تهیه  شده و در پایان عمر کاری مفید خود دور انداخته می شوند، ولی در مدل های 
اقتصاد چرخشی، طراحی ها به گونه ای است که محصوالت یا قطعات همواره مورد تعمیر، 
استفاده مجدد، بازیابی و بازیافت قرار می گیرند. هدف از اقتصاد چرخشی خلق سرمایه است 
که این سرمایه می تواند به صورت مالی، تولیدی، انسانی، اجتماعی و یا طبیعی باشد. این نوع 
از اقتصاد منجر به ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات نیز می گردد. در شکل های زیر مدل های 

اقتصاد خطی و چرخشی نشان داده شده است.
مفهوم اقتصاد چرخشی، منجر به بازدهی بهینه در استفاده از منابع اولیه می شود و تضمین می کند 
که منابع اولیه به طور کارآمدی به محصوالت و خدمات اختصاص داده شوند و ارزش اقتصادی 
کثر برسانند. طبق این مدل اقتصادی، محصوالت باید به گونه ای  قابل حصول از منابع اولیه را به حدا
با دوام طراحی شوند که همواره قابلیت تعمیر داشته باشند و در نهایت امکان بازیافت آن ها برقرار 
باشد. هزینه استفاده مجدد، تعمیر یا تولید مجدد محصوالت باید به گونه ای رقابتی باشد که صنایع 
را به سمت این اهداف سوق دهد. به عبارت دیگر، در مدل اقتصاد چرخشی، جایگزینی یک محصول 

با محصول جدید، نباید امری متداول و مرسوم باشد.
یک اقتصاد چرخشی تضمین می کند که تا زمانی که یک محصول به پایان عمر مفید کاری خود 
می رسد، ارزش خود را حفظ می کند و به طور هم زمان میزان ضایعات و اتاف مواد را تا جای ممکن 
کاهش می دهد یا برطرف می سازد. بدون ارزیابی چرخه عمر مطلوب )مطلب ارائه شده در شماره ۱۲۵۲ 

خبرنامه(، غیرممکن است که بتوان اقتصاد چرخشی کامل را برقرار کرد.
در یک اقتصاد چرخشی که به خوبی پایه ریزی شده باشد، صنعت فوالد مزایای رقابتی بسیاری در قیاس 

کتور اصلی تعریف کننده اقتصاد چرخشی پرداخته می شود. با مواد رقیب خود دارد. حال به چهار فا
)Reduce( کاهش

کاهش وزن محصوالت و در نتیجه کاهش مواد اولیه مصرفی، یک کلید اصلی برای اقتصاد چرخشی 
است. در طول ۵۰ سال گذشته تولیدکنندگان فوالد توانسته اند از طریق سرمایه گذاری بر بخش 
تحقیقات و تکنولوژی، مقدار مواد خام اولیه و میزان انرژی موردنیاز برای تولید فوالد را به طور 
چشمگیری کاهش دهند. به عاوه صنعت فوالد به طور فعالی در حال گسترش و توسعه گریدهای 
فوالدی پراستحکام جدید برای کاربردهای مختلف است. این گریدها به کاهش وزن محصوالت، 
از ساخت توربین ها تا مصارف ساختمانی و اتومبیل سازی، کمک شایانی کرده است، زیرا در صورت 
استفاده از این گریدهای پراستحکام جدید، مقدار فوالد کمتری، استحکام و کارایی موردنظر را برای 
کتور کاهش )Reduce( در اقتصاد چرخشی  ما فراهم می کند. به عنوان جمع بندی می توان گفت فا
هم شامل کاهش مقدار مصرف فوالد در تولید محصوالت فوالدی و هم کاهش مقدار مصرف انرژی و 

مواد اولیه موردنیاز در تولید فوالد می شود.

)Reuse( استفاده مجدد
ــد،  ــرار بگیرن ــودن فــوالد، محصــوالت فــوالدی می تواننــد مورداســتفاده مجــدد ق ــادوام ب به دلیــل ب
بدون آنکه نیاز بــه تولید مجدد آن ها باشــد. این مــورد در اجــزای اتومبیل، ســاختمان ها، ریل های 
راه آهــن و کاربردهــای بســیار دیگــری قابــل انجــام اســت. اســتفاده مجــدد از فــوالد تنهــا محــدود بــه 
کاربــرد اولیــه آن نیســت و محصــوالت فــوالدی می تواننــد بــرای کاردبردهــای دیگــری مــورد اســتفاده 

مجــدد قــرار بگیرنــد.
 اسـتفاده مجـدد از محصـوالت فـوالدی بـه سـالیان بسـیار دور برمی گـردد، زمانـی کـه از شمشـیرهای 
کهنـه به عنـوان تیغـه خیـش اسـتفاده می شـد. اسـتفاده مجـدد در بخش هایـی انجـام می شـود کـه 
به لحاظ فنی امکان پذیر باشد، بدون اینکه باعث ریسک کاهش ایمنی در محصول بشود. به عنوان 
جمع بندی می توان گفت اسـتفاده مجدد )Reuse( یعنی به کار گرفتن مجدد یک محصول یا ماده، 
چه برای کاربرد اولیه آن و چه برای هدف مشـابه. در این مورد، شـکل فیزیکی محصـول یا ماده تغییر 

چندانـی نمی کند.
)Remanufacture( تولید مجدد

بسیاری از محصوالت فوالدی مانند موتور اتومبیل و توربین های بادی، می توانند مورد تولید مجدد 
قرار بگیرند و از مزیت بادوام بودن محصوالت فوالدی استفاده کنند. تولید مجدد، محصوالت 
فوالدِی بادواِم استفاده شده را به شرایط مشابه حالت اولیه برمی گرداند. تولید مجدد با تعمیر 
متفاوت است، زیرا در تعمیر محصول تنها به شرایط کاری برگردانده می شود که با بازگردانی یک 
محصول به شرایط کاری اولیه کاما متفاوت است. به عنوان جمع بندی می توان گفت که تولید 
مجدد )Remanufacture(، پروسه بازگردانی محصوالت فوالدی استفاده شده به شرایط اولیه یک 

محصول جدید است.
)Recycle( بازیافت

که فوالد برای اولین بار ساخته شد، بازیافت آن انجام شده است. فوالد به طور ۱۰۰  از زمانی 
درصدبازیافت پذیر است و می تواند بارها و بارها به منظور تولید محصوالت فوالدی جدید مورد بازیافت 
قرار بگیرد و یک حلقه بسته از گردش ماده را ایجاد کند. فوالد بازیافت شده خواص ذاتی فوالد اولیه را 
داراست. خاصیت مغناطیسی فوالد، امکان بازیابی آن از هر نوع ماده باطله دیگری را فراهم می آورد 
و حجم باالی قراضه های آن حیات صنعت بازیافت فوالد را تأمین می کند. امروزه فوالد بیشترین 
ماده ای است که در جهان بازیافت می شود. بیش از ۶۵۰ میلیون تن فوالد ساالنه بازیافت می گردد که 

شامل قراضه های پیش و پس از استفاده توسط مصرف کنندگان است.
صنعت فوالد همواره در حال ارتقای ویژگی های اقتصاد چرخشی موجود در دل خود است تا مزایای 
بی شمار خود را نسبت به سایر مواد رقیب برای همگان آشکار سازد. گفتنی است که یک همکاری 
همه جانبه بین کل زنجیره تولید فوالد موردنیاز است تا فوالدی که استفاده، تولید مجدد و یا بازیافت 

شده است، همان ویژگی های فوالد اولیه را دارا باشد.

نگاهی به بازار ورق چین

گرم چین ادامه دارد و  نوسانات قیمت در بازار صادرات ورق 
آخرین قیمت های پیشنهادی از ۷۷۵ تا ۸۳۰ دالر به ۷۷۰ تا ۸۰۰ 
دالر در هر تن فوب رسیده است. قیمت درخواستی خریداران 
گذشته بازارهای  پایین تر است و بازار در رکود به سر می برد. هفته 
فیوچرز چین نیز با نوسانات قیمتی زیادی روبه رو بودند. قیمت در 
بازار داخلی نیز ۳ تا ۴ دالر رشد داشته است.

حضور شرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری در هجدهمین 

نمایشگاه متافو

پیشتازی فوالد مبارکه در ارائه خدمات 
به جامعه ایثارگران

کاربرد اندیکاتور تمساح یا جهت یاب 
)Alligator(

گهی آ

بورس و سهام

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، نسبت به انتخاب مناقصه موردنظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمایید. اطاعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت اطاعیه ها قابل دسترس است.
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اقتصاد چرخشی و صنعت فوالد

مدل اقتصاد خطی 

مدل اقتصاد چرخشی )در صنعت فوالد(

   تهیه و گردآوری: ساسان 
نوری، کارشناس تحقیق و توسعه

فـوالد به طـور درصـد۱۰۰ بازیافت پذیـر اسـت 
تولیـد  به منظـور  بارهـا  و  بارهـا  می توانـد  و 
محصوالت فـوالدی جدید مـورد بازیافـت قرار 
بگیرد و یک حلقه بسته از گردش ماده را ایجاد 
کنـد. فـوالد بازیافت شـده خـواص ذاتـی فوالد 
اولیـه را داراسـت. خاصیت مغناطیسـی فوالد، 
امـکان بازیابـی آن از هر نـوع ماده باطلـه دیگری 
را فراهم مـی آورد و حجـم باالی قراضه هـای آن 
حیـات صنعـت بازیافـت فـوالد را تأمیـن می کنـد

 در نشست بازرسی دوره ای از فعالیت های کمیته ایثارگران
 شرکت فوالد مبارکه مطرح شد؛
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صنعت آهن و فوالد به طور پیوسته در مسیر افزایش راندمان انرژی و پایداری آن، بهبود 
عملکردهای موجود و توسعه فرایندهای نوین همراه با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در 
حال حرکت و پیشرفت است. به طور مثال، برنامه جامع ULCOS که در شماره های قبلی 
تازه های علم و فناوری به آن پرداخته شده است، یکی از برنامه های اتحادیه اروپا برای کاهش ۵0درصدی 
انتشار CO2 در صنعت فوالد است. در این سناریو، بازیابی ضایعات گرمای تولیدشده در کوره قوس 
الکتریکی به منظور بهبود بهره وری انرژی و پایداری فرایندهای تولید اولیه انرژی، یکی از اهداف اولویت دار 
است. کاهش اتاف مربوط به گاز خروجی از EAF که معموال حدود 30 درصد از تراز انرژی در تولید فوالد 

مبتنی بر قراضه است، اولین اقدام برای بازیابی مؤثر گرما و تاش برای ارزشمندسازی آن است.
اولین گزینه برای صرفه جویی انرژی، بازیابی ضایعات گرمایی فرایند و استفاده مستقیم از آن به عنوان انرژی حرارتی 
است. به علت وجود مقادیر زیاد گرمای در دسترس، دمای نسبتا پایین آن، عدم تطابق احتمالی با تقاضای 
کاربر، محدودیت مسافت و یا طرح مربوطه برای رسیدن به استفاده کننده حرارتی، این کار معموال دشوار و یا 
غیرعملی است؛ بنابراین زمانی که استفاده مستقیم از حرارت با محدودیت روبه رو و یا غیرممکن باشد، بهترین 
گزینه برای ارزشمندسازی آن تبدیل آن به انرژی های الکتریکی/مکانیکی معمولی با استفاده از سیکل رانکین 
است. سیستم های سنتی سیکل رانکین از آب و بخار به عنوان سیال کار )working fluid( استفاده می کنند. 
سیکل های رنکین بخار سنتی، متداول ترین راهکار برای نیروگاه های با توان بیشتر از ۲۰ مگاوات است. در این 
حالت، با استفاده از بخار سوپر گرم شده در دما و فشار باال می توان به بهره وری بیشتر از ۳۰ درصد دست یافت. 
انرژی تولیدشده تنها بخشی از گرمای موجود به شمار می آید که دلیل آن بازدهی ذاتی فرایند تبدیل است. 
راندمان تبدیل مطابق با چرخه ترمودینامیکی ایدئال، تابعی از دمای منبع حرارت و دمای سینک گرمایی است.
سیستم سیکل رنکین آلی )Organic Rankine Cycle( )شکل ۱( به عنوان تکنولوژی نوین در زمینه سیکل رنکین 
از سیال های کار با وزن مولکولی باال استفاده می کند که در سه دسته سیلوکسان ها، هیدروکربن ها و مبردهای 
 ORC فلئوره شده طبقه بندی می شوند و گسترش بخار خشک در هر شرایط عملیاتی را تضمین می کنند. سیستم
معموال به دلیل کارایی باال، انعطاف پذیری عالی و حداقل هزینه راه اندازی )بدون نیاز به اپراتور اختصاصی(، برای 
کثر ۱۰ مگاوات ترجیح داده می شوند. انتخاب مایع مناسب  سیستم های قدرت در مقیاس های کوچک تا حدا

کتورهای متعددی وابسته است که از دمای منبع حرارتی شروع می شود. به فا
زمانی که منبع حرارتی اصلی در فاز گازی باشد، یک حلقه حامل حرارتی معموال بین منبع گرما و ORC قرار می گیرد. 
حلقه حامل گرما انعطاف پذیری طرح را بهبود می بخشد و جدا شدن آسان تر از منبع گرمای اولیه )به عنوان مثال 
سیستم احتراق زیست توده، فرایندهای اصلی صنعتی( را فراهم می آورد. هنگامی که این مسائل از اهمیت زیادی 
برخوردار نباشند، حامل گرما می تواند برای رسیدن به بهره وری باالتر ذخیره شود. متداول ترین حامل های 

گرمایی مورد استفاده در عمل شامل روغن حرارتی، بخار اشباع و آب تحت فشار است.
سیستم های ORC به طور گسترده ای برای تبدیل گرما به قدرت )نیرو( در نیروگاه های اروپا و آمریکای شمالی 
استفاده می شود. در این نیروگاه ها جهت تولید انرژی های تجدیدپذیر از منابعی نظیر زیست توده ها و آب گرم شده 

از حرارت زمین استفاده می شود. ORC به عنوان واحد انرژی سیستم های بازیابی ضایعات گرمایی استفاده 
می شود که به کاهش ردپای کربن در صنایع پرانرژی کمک می کند. بعد از استفاده گسترده از ORC در زمینه 
منابع تجدیدپذیر نظیر زیست توده ها، زمین گرماها و انرژی متمرکز خورشیدی، ثابت شده است که این منابع 
می تواند به عنوان راهکاری مؤثر برای تبدیل ضایعات حرارتی در صنایع پرمصرف انرژی، نظیر سیمان، شیشه، 
نفت و گاز و اخیرا فوالد مورد استفاده قرار گیرد. کاربردهای ORC امروزه در صنعت آهن و فوالد و به خصوص در 
بازیابی ضایعات حرارتی جهت تولید انرژی در بسیاری از محیط های چالش برانگیز نظیر کوره های فوالدسازی 
EAF مطرح است. عملکرد ساده، اتوماتیک، تعدیل کننده و بی خطر ORC می تواند در تمامی شرایط با فرایند 
تطبیق شود. این ویژگی ها باعث می شود که ORC به عنوان یک انتخاب مناسب در سیستم های ارزشمندسازی 
ضایعات حرارتی مطرح باشد و شاید زمانی که فرایند اولیه ناپیوسته و بسیار متغیر است، نظیر بخار گاز خروجی 

از EAF، تنها گزینه باشد.
شرکت Turboden بر اساس تجربیات به دست آمده در محیط های مختلف صنعتی سیستم ORC را متناسب با 
کاربردهای مربوط به صنعت فوالد طراحی کرده است. چهار سیستم ORC در حال حاضر در حال فعالیت و یا نصب 
 ESF سنگاپور و NatSteel در اروپا و آسیاست. دو نمونه از آن در EAF در واحدهای مهم تولید فوالد با استفاده از کوره
آلمان شروع به کار کرده اند. سیستم ۲.7 مگاواتی Turboden ORC در ESF با استفاده از ۶۶ درصد گاز خروجی 
بازیابی شده از EAF در حال کار است. همچنین دو واحد ORC دیگر در حال شروع به کار در واحدهای تولید فلز 
بر پایه استفاده از قراضه در اروپاست. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ORC روشی مؤثر و از لحاظ تجاری 

راهکاری مناسب برای ارزشمندسازی ضایعات گرمایی گاز خروجی مطابق با شرایط فوالدسازی EAF است.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دنیای واقعی را احاطه 
خواهند کرد کچین و تحول در تجارت آینده بال

که افراد  واقعیت مجازی )VR( شبیه سازی رایانه ای است 
می توانند محیطی ورای جهان واقعی را در یک محیط سه بعدی 
مصنوعی با استفاده از دستگاه های الکترونیکی مانند عینک 
کنند.  مخصوص با صفحه یا دستکش مجهز به سنسور تجربه 
ترکیب سه تکنولوژی واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و واقعیت 
ترکیبی یعنی اینکه شما پس از این در خیاالت خود زندگی 
می کنید.

کچین ثبت دیجیتالی معامالت تجاری است. این تکنولوژی جدید  بال
در حال حاضر برای ثبت معامالت ارزهای اینترنتی مانند بیت کوین 
کچین آن بسیار بیشتر  کاربردهای تجاری بال استفاده می شود؛ اما 
است. درواقع آینده تجارت جهان به این تکنولوژی وابسته است. 
کسی نمی تواند چیزی را در آن  که  کچین زنجیره ای از داده هاست  بال
کامال ایمن  که این سیستم  تغییر دهد. این موضوع باعث می شود 
باشد.

بررسی الگوهای استراتژی 
مدیریت دانش و استراتژی دانش 

در سازمان ها
       تهیه کننده: تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

  
راهبرد مدیریت دانش مسیر حرکت در جهت اهداف سازمان 
بالفعل ساختن  آن  که هدف اصلی  را مشخص می کند 
مدیریت دانش در سازمان است. در راهبرد مدیریت دانش 
فرایند پیاده سازی، فعالیت ها و استانداردسازی اجزای 
اصلی راه حل ها مدنظر قرار می گیرند. مجموعه عملیات و 
فعالیت های سازمان در پرتو راهبرد مدیریت دانش موجب 
کارآمد  می گردد تا نظام مدیریت دانش به صورت مؤثر و 
گردد و در راستای  کند، به فرهنگ سازمان ملحق  عمل 
حمایت از سازمان، به کارکرد مؤثر خود ادامه دهد. در ادامه 
با مروری بر تحقیقات و مطالعات انجام شده در خصوص 
استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها، به تبیین 

دیدگاه های مطرح شده در مورد آن خواهیم پرداخت.
کاشی )1۹۹۵( کا و تا  1. استراتژی های مدیریت دانش نونا
کاشی )Nonaka & Takeuchi, 1995( بیان می کنند که  کا و تا نونا
برای اولین بار پوالنی )۱9۶۶( در تحقیقات خود به طور تلویحی 
دانش را به دو دسته آشکار و پنهان تقسیم کرده است. بر همین 
اساس آن ها بیان می کنند که دانش آشکار )صریح( می تواند در 
قالب واژگان و اعداد بیان و به شکل داده ها، فرمول، مشخصات، 
دستورالعمل ها و نظایر آن تسهیم شود. این نوع دانش می تواند 
به آسانی کدگذاری شود و به سادگی بین افراد به طور رسمی و 
نظام مند منتقل شود. از طرف دیگر دانش پنهان )ضمنی( در 
ذهن افراد موجود است و به طور عمیق در اقدامات، تجارب، 
ارزش های افراد است. مدل های ذهنی، شهود و تصورات در این 
کاشی چهار نوع استراتژی  کا و تا حوزه از دانش قرار می گیرند. نونا
خلق و تبدیل دانش های صریح و ضمنی در سازمان ها را ارائه 
کرده اند که عبارت اند از: ۱- اجتماعی سازی، ۲- برونی سازی، 

۳- ترکیب سازی و ۴- درونی سازی.
1- استراتژی اجتماعی سازی )پنهان به پنهان(: در این 
استراتژی دانش پنهان انتقال می یابد و مجددا به دانش پنهان 
تبدیل می گردد. در استراتژی اجتماعی سازی، افراد تجارب و 
ک  مدل های ذهنی خود را جهت بهبود دانش، با دیگران به اشترا
می گذارند. این فرایند شامل دست یابی افراد به درک متقابل 
از طریق تعامات اجتماعی چهره به چهره، تسهیم دیدگاه ها، 
هم اندیشی، تعامات حمایت گری و... است. برای مثال 
می توان به روابط پیشرفته همکاران، آموزش ضمن کار، روش 
آزمون وخطا، تقلید از دیگران، جلسات طوفان فکری، تمرین و 

آموزش، تبادل عقاید،  اقدامات تشویقی اشاره کرد.
۲- استراتژی برونی سازی )پنهان به آشکار(: در این استراتژی، 
دانش پنهان از طریق فرایند برونی سازی به دانش آشکار تبدیل 
می گردد. این فرایند به افراد اجازه می دهد که به صورت انفرادی 
ک  مفاهیم دانش ضمنی را تدوین کنند و با دیگران به اشترا
بگذارند و دانش جدید به وجود آورند. به عبارت دیگر، دانش 
شخصی یا ضمنی، به صورت استعاره ها، تشبیه ها، فرضیات و 
مدل ها به دانش صریح تبدیل می شود. در این استراتژی اصول 
مدیریت محتوا به منظور آرشیو کردن، به روزآوری و بازیابی دانش 

آشکارشده موردنیاز خواهند بود. 
3- استراتژی ترکیب سازی )آشکار به آشکار(: در استراتژی 
ک گذاشته شده  ترکیب سازی دانش تجزیه شده موجود، به اشترا
و ترکیب و تفسیر می گردد. در این حالت دانش صریح به دانش 
صریح پیچیده تری تبدیل می شود، به عبارت دیگر، عقاید در این 
مرحله با یک سیستم دانش )مانند پایگاه داده( ترکیب می شوند. 
افراد به تبادل دانش می پردازند و این دانش از طریق مستندات، 
جلسات، مکالمات تلفنی و تبادل اطاعات از طریق فناوری ها و 
ابزارهایی مانند شبکه های کامپیوتری ترکیب می شوند. دانش 
جدید نیز می تواند از طریق ساختاردهی مجدد اطاعات کنونی 
به وسیله ذخیره سازی، افزودن، ترکیب و طبقه بندی دانش 
صریح ایجاد می شود. ترکیب، نوعی از ایجاد دانش است که در 
مقوله آموزش و تحصیات گنجانده می شود. نمونه هایی از 
استراتژی ترکیب سازی، سیستم های دانش و اطاعات، تهیه 

گزارشات مروری، تحلیل روند و خاصه مدیریتی هستند.
4- استراتژی درونی سازی )آشکار به پنهان(: استراتژی 
درونی سازی شیوه ای است که دانش آشکار از طریق تفسیر 
دانش، درونی می شود و به دانش ضمنی تبدیل می گردد. این 
امر می تواند از طریق یادگیری حین عمل صورت بگیرد و دانش 
مستندسازی شده، نقشی حیاتی در این فرایند بازی می کند. 
کارگران جدید دانش،  که  خ می دهد  درونی سازی زمانی ر
یک پروژه را با مطالعه بایگانی های آن، احیا کنند. همچنین 
درونی سازی را زمانی می توان مشاهده کرد که مدیران یا خبرگان 
باتجربه سخنرانی کنند و یا نویسندگان تصمیم به نوشتن بیوگرافی 
از یک کارآفرین یا مؤسسه داشته باشند. به محض درونی شدن، 
دانش های جدید مورد استفاده کارکنانی قرار می گیرد که آن را 
در پایگاه دانش پنهان موجود خود توسعه داده و سازماندهی 

مجدد کرده اند.
با توجه به مطالعات مشابه انجام شده در حوزه استراتژی های 
مدیریت دانش و تجربیات شرکت های پیشرو در دنیا، به نظر 
می رسد بهترین حالت برای انتخاب استراتژی مدیریت دانش بر 
کاشی، سرمایه گذاری بر یک یا دو استراتژی  کا و تا اساس نظریه نونا
مدیریت دانش به عنوان استراتژی های اصلی و به کارگیری بقیه 

استراتژی ها به عنوان استراتژی های پشتیبان است.
ادامه دارد...

محققان شرکت نرم افزاری Doctor Web، کمپین موبایلی را شناسایی کرده اند که حداقل 
۹.3 میلیون دستگاه اندرویدی را به بدافزار آلوده کرده است.

 Huawei's است، در ظاهر بازی های مختلف، در فروشگاه رسمی Cynos این بدافزار که نسخه تغییر یافته از بدافزار
AppGallery قرار داده  شده است تا اطاعات دستگاه و همچنین شماره تلفن همراه قربانی را سرقت کند.
اپلیکیشن مخرب حاوی بدافزار، پس از نصب  شدن روی سیستم و با اخذ مجوز از کاربر جهت مدیریت تماس ها، 
شماره تلفن همراه قربانی و همچنین اطاعات مهم دیگری نظیر موقعیت جغرافیایی، پارامترهای شبکه موبایل 
و metadata سیستم را سرقت می کند.با توجه به این که اپلیکیشن های مخرب از طریق یک فروشگاه رسمی در 
دسترس بوده اند، کاربرانی که اخیرا   اپلیکیشن های مذکور را دانلود کرده اند، برای پیشگیری از مخاطرات بیشتر، 

باید به صورت دستی آن ها را از دستگاه خود حذف کنند.        
The Hacker News  :منبع خبر           

ProxyShell نامی است که به مجموع سه آسیب پذیری در Microsoft Exchange اطاق 
می شود و با بهره برداری از مجموع این آسیب پذیری ها، مهاجم می تواند روی سرور هدف، 

از راه دور به اجرای کد بپردازد.
این آسیب پذیری ها پیش تر در به روزرسانی های امنیتی منتشرشده در ماه های آوریل و می سال ۲۰۲۱ برطرف 
شده اند، ولی با اعان این آسیب پذیری ها، عوامل تهدید شروع به بهره برداری از آن ها جهت نفوذ به سرورها 
 Red ابزار استخراج رمز ارز و باج افزار کردند. در این راستا، اخیرا محققان امنیتی شرکت ،web shell و نصب
Canary ، در حین تحلیل حمات باج افزاری BlackByte، مشاهده کردند که عوامل تهدید در حال بهره برداری 
از آسیب پذیری های ProxyShell برای نصب web shell روی یک سرور Microsoft Exchange تحت نفوذ خود 
هستند تا بتوانند در سیستم، به صورت مستمر باقی بمانند یا روی آن فایل های بیشتری آپلود کنند.باتوجه 
به بهره برداری فعال از آسیب پذیری های مذکور، زمان اعمال به روزرسانی های امنیتی سررسیده است و 
درصورتی که به هر دلیل، این به روزرسانی امکان پذیر نباشد، محققان امنیتی به راهبران سیستم توصیه می کنند 
 shadow ک  شدن تا سیستم های در معرض خطر را به منظور جست وجوی هرگونه فعالیت غیرمعمول، نظیر پا
copy ها، تغییرات مشکوک در registry و اجرای PowerShell به نحوی که سیاست های محدودسازی را بی اثر 
BLEEPINGCOMPUTER :کند، پایش کنند.                         منبع خبر

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

شکل Turboden ORC .1: سایز و کاربردهای آن.

Huawei آلودگی بیش از 9 میلیون دستگاه اندرویدی به بدافزار از طریق فروشگاه رسمی

Microsoft Exchange به سرورهای BlackByte حمله باج افزاری

استفاده از تکنولوژی ORC جهت بازیابی حرارتی کوره های قوس الکتریکی

محققان امنیتی به راهبران سیستم توصیه 
می کنند تا سیستم های در معرض خطر را 
به منظور جست وجوی هرگونه فعالیت 
 shadow ک  شدن غیرمعمول، نظیر پا
 registry ها، تغییرات مشکوک در copy
به نحوی که   PowerShell اجرای  و 
سیاست های محدودسازی را بی اثر کند، 

پایش کنند

شـرکت Turboden بر اساس تجربیات 
به دسـت آمده در محیط هـای مختلـف 
صنعتـی سیسـتم ORC را متناسـب بـا 
بـوط بـه صنعـت فـوالد  بردهـای مر کار
 ORC طراحی کرده است. چهار سیستم
در حال حاضر در حال فعالیت و یا نصب 
در واحدهای مهم تولید فوالد با استفاده 

از کـوره EAF در اروپـا و آسیاسـت

امنیت سایبری 
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ک منبــع عظیــم و ثــروت گران قــدری اســت کــه  خــا
بســیاری از مســائل حیاتــی و نیازهــای ضــروری انســان و 
جامعــه بــه آن وابســته اســت. بــر همیــن اســاس شــرکت 
ک و  فــوالد مبارکــه به منظــور گرامیداشــت روز جهانــی خــا
کید بــر افزایش  در راســتای شــعار امســال تحت عنــوان »تأ
کنــار توســعه های کمــی تولیــد و  ک« در  بهــره وری خــا
افزایــش تنــوع و کیفیــت محصــوالت خــود، همــواره بــه 
ک اهتمــام ورزیــده  مســئله صیانــت و حفاظــت از خــا

است.
در این خصــوص فــوالد مبارکــه اقدامــات مؤثری انجــام داده 
اســت کــه از آن جملــه می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: 
برخــورداری از انبارهای اســتاندارد و ایزوله جهــت نگهداری 
ایمــن پســماندهای ویــژه تــا زمــان امحــا، برخــورداری از 
گون هــای ایزولــه و اســتاندارد جهــت نگهــداری اصولــی  ال
لجن هــا و پســماندهای صنعتــی، بهســازی ســایت و مخــازن 
نگهداری پســماندهای پایــه نفتی و روغن های مســتعمل با 
هدف جمــع آوری و نگهــداری اصولــی این مواد و پیشــگیری 
ک، نظام منــد شــدن برنامه هــای  از نشــت در محیــط و خــا
جمــع آوری و نقل وانتقــال ضایعــات از طریــق ســایت جامــع 
پســماند ســازمان محیط زیســت و اتخــاذ رویکــرد داشــتن 
رونــد نزولــی و مســتمر در کاهــش میــزان ایجــاد ضایعــات 
ــه ازای تولیــد محصــول، شناســایی کلیــه ضایعــات  دفعــی ب
موجــود در ســازمان ازنظــر کیفــی و کمــی و مدیریــت آن هــا 
ک، بازیابــی مقادیــر معتنابهی  به منظــور کاهــش آلودگــی خــا
از ضایعــات و اســتفاده از آن هــا در فراینــد تولیــد )نظیــر 
کســید فلــزی و ســرباره های تولیدی(  اســتفاده از پودرهــای ا
و همچنیــن تخصیص بودجــه و فراهم شــدن اعتبــارات الزم 
جهــت اجــرای پروژه هــای مؤثر بــر نظــام مدیریت بــر ضایعات 

و پســماندها.

ک کید بر افزایش بهره وری خا تأ

 اجتمـــــا             عـــــــی

بازی های انفرادی برای رشد خالقیت کودک کودک »لجباز« 

که حس  کودکان باید به گونه ای باشد  بازی های انفرادی 
کودکان را برانگیزد و برای رشد هوشی و حرکتی  خالقیت 
کودک است و خلق وخوی  کار می رود. بازی زندگی  کودک به 
انسان در دو سال اول زندگی از طریق بازی و آموزش ساخته 
گری لندرث اظهار می دارد بازی و اسباب بازی  می شود. 
کودکان است. کلمات 

کودک در نتیجه  گروه سالمت خبرگزاری فارس،  گزارش  به 
کنجکاوی و دانستن چندوچون پدیده ها و پافشاری بر خواسته 
خود، در برخی اوقات برچسب ظاهری یا واقعی لجبازی را 
می خورد و همین اصرار بر موضع و خواسته خود، منجر می شود تا 
کودکی لجباز و سمج نام نهند و این موضوع باعث  والدین به او 
درگیری های لفظی یا بعضا فیزیکی شود.

قرن بیست ویکم، همراه با دنیایی از تکنولوژی به روی 
کودکان و نوجوانان باز شده است؛ اما ارزان ترین و 
در دسترس ترین آن ها تلویزیون است که در همۀ 
خانه ها استفاده می شود. از تبلیغات بازرگانی گرفته تا برنامه های 
کودک، مستند، اخبار، فیلم و سریال، در مقابل مخاطب نمایش 
داده می شوند و بی شک، بر افکار فرزندمان ما اثر می گذارد. در شماره 
قبل، به پنج عارضه اصلی تماشای بیش ازحد تلویزیون پرداختیم 
کنون شیوه هایی برای استفاده بهینه از این جعبه جادویی  و ا

پیشنهاد می دهیم.
بهانه حواس پرتی

صفحه نمایش، یک راه وسوسه انگیز برای از بین بردن افکار و احساسات 
منفی است. یعنی هر وقت کودک شما احساس ناراحتی یا سر رفتن 
حوصله داشته باشد، فقط با فشار یک دکمه، پا به جهانی بی پایان 
از شبکه های تلویزیونی خواهد گذاشت. حواس پرتی با تلویزیون، 
فرزندتان را به مدت کوتاهی از رویارویی با احساسات، دور می کند، اما 
تلویزیون سنگ صبور خوبی برای کودک نیست. آن ها را با استفاده از 
تکنولوژی از سر خودتان باز نکنید. همیشه رسیدگی به احوال فرزندتان 
را به کارهای شخصی ترجیح دهید. پای حرف او بنشینید و اجازه 
ندهید که تکنولوژی، جای شما را بگیرد. بعدها به سن نوجوانی و جوانی 

می رسد و آرزوی یک لحظه وقت گذرانی و درد دل با او را خواهید داشت.
قانون و باز هم قانون

کودکانی که بافاصله از مدرسه می رسند و پای تلویزیون می نشینند، با 
افت تحصیلی و حتی مشکات جسمی روبه رو خواهند شد. تصور نکنید 
که تماشای تلویزیون با تکنولوژی های دیگر متفاوت است. تلویزیون هم 
باید همچون صفحه نمایشگرهای دیگر، قانونمند تماشا شود. برای 
فرزندتان مقرر کنید که بعد از انجام تکالیف، اجازه دیدن برنامه های 
موردعاقه خود را دارد و در غیر این صورت، به هیچ عنوان اجازه ندهید. 
مثل هر شیوه تربیتی دیگر، پایبندی به قوانین بسیار اهمیت دارد. بهتر 
است با کودک روراست باشید تا اینکه بر سر قوانین، دائما با هم جر و بحث 
کنید. در تعطیات آخر هفته، کمی سخاوتمندتر باشید و به آن ها زمان 

بیشتری بدهید تا به تماشای برنامه موردعاقه شان بنشینند.
نظارت بر محتوای برنامه ها

کید می کنیم که با  به شدت بر محتوای تلویزیون نظارت کنید. باز هم تأ
توجه به فرهنگ ایرانی، تماشای برنامه از ماهواره برای کودکان نامناسب 
گر به این موضوع اعتقادی ندارید، به او بگویید که بر اساس  است. اما ا
قوانین، اجازه تماشای چه برنامه ای را دارد و اجازه تماشای چه برنامه ای 
را ندارد. متأسفانه برخی از والدین، هیچ محدودیتی برای فرزندانشان 
قائل نیستند و معتقدند که با مشاهده هر صحنه ای، ماجرا برای کودک 

عادی خواهد شد. این باور، کاما غلط است. فرزند شما باید در هر مقطع 
سنی، اطاعات متناسب با آن را دریافت کند. برنامه های مناسب سن و 
خانواده را برای تماشای فرزندتان بیابید. قبل از اینکه به فرزندتان اجازه 

تماشای آن ها را بدهید، نقد برنامه را در اینترنت مطالعه کنید.
همکاری کودک در خانه

یکی از بهترین راه ها برای محدود کردن مدت زمان تماشای تلویزیون، 
این است که از او بخواهید در کارهای خانه به شما کمک کند. این 
کار، هم باعث بلوغ فکری و تربیتی کودک می شود و هم به کاهش 
زمان استفاده از این صفحه نمایشگر کمک می کند. اما این به آن معنا 
نیست که انواع کارهای خسته کننده را به دوش او بیندازید. کارهایی 
را انتخاب کنید که برای انجام آن اشتیاق دارد. ممکن است بگویید 
که واقعا کاهش زمان تماشای تلویزیون برای کودکان، بسیار سخت 
است. حق با شماست، اما می توانید حتی برای یک زمان کوتاه، او را از 

تلویزیون جدا کنید. 
در هفته های گذشته درباره نقاط مثبت و منفی استفاده از تکنولوژی 
برای کودکان و نوجوانان صحبت کردیم و راه هایی برای جلوگیری از 
ح کردیم. امید داریم که با تاش والدین،  استفاده افراطی از آن مطر
مشکات فرزندان در قبال وابستگی بیش ازحد به تکنولوژی های 

نوین رفع شود.

اعتیاد به تکنولوژی 
در کودکان

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

  تهیه کننده: واحد ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست شرکت فوالد مبارکه

با نهایت تأسف درهفته گذشته مهرتاش زین  العابدین 
شاغل در مجتمع فوالد سبا، محمدرضا رحیمی شاغل 
در نورد سرد، بهرام کل کیان شاغل در انرژی و سیاالت 
و مهدی شفیعی شاغل در فوالدسازی در غم درگذشت 
پدر، عبدالمجید ورپشتی شاغل در نورد سرد، محسن 
قدمی شاغل در حمل ونقل و غامرضا جعفری شاغل 
در خدمات شهری در غم درگذشت مادر،محمد سعیدی 
شاغل در خدمات عمومی در غم درگذشت برادر و قدیر 
هادی شاغل در تعمیرگاه مرکزی در غم درگذشت خواهر 

به سوگ نشستند.
همچنین همکاران بازنشسته شادروانان عبدالرضا 
همدانی رجا به علت بیماری و حمید انتشاری به علت 
گفتند و به دیار حق  حادثه رانندگی دار فانی را وداع 

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.

مناسبت

ابراز همدردی

هوش هیجانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

سال های سال بود که با یکدیگر همکار بودند، اما همیشه می گفت که او در یک چشم 
برهم زدن رفتارش تغییر می کند و گویی تابلوی »مزاحم نشوید« را در دستانش می گیرد. 
خوشبختانه، او می دانست که باید در این مواقع که او شبیه به یک دِر بسته می شود، از او 
گر کار واجبی با او دارد، بدون شوخی و سریع کار را انجام دهد و دوباره فاصله را رعایت  فاصله بگیرد و حتی ا
گهان به یک در بسته تبدیل می شود، برایش حکم یک سرنخ  گاهی از اینکه همکارش نا کند. درحقیقت، آ
هیجانی را داشت. در محیط کار، ما مدام با این سرنخ ها روبه رو می شویم و همدلی است که می تواند به عنوان 

یک راهنمای هیجانی به ما کمک کند.
پیش نیاز همدلی

گاهی از احساسات خود است. تا زمانی که شما   این را بدانید که پیش نیاز درک و خوانش احساسات دیگران، درک و آ
با احساسات خود غریبه و از درک آن عاجز باشید، نمی توانید احساسات دیگران را درک کنید و به عنوان فرد همدل 
در زندگی شخصی و کاری خود عمل کنید. همچنین، داشتن مهارت همدلی، به تنهایی کافی نیست. بسیار جالب 
است که بدانید اغلب ما انسان ها می توانیم یک همدلی خالصانه را از یک همدلی تقلبی تشخیص دهیم. بنابراین، 

باید به دیگران از اعماق قلبمان اهمیت دهیم تا بتوانیم به یک همدل واقعی تبدیل شویم.
مشکالت همدلی

 گاهی اوقات، افرادی که توانایی پذیرش و مدیریت احساسات خود را ندارند، تحت تأثیر حال بد اطرافیان قرار 
می گیرند و در روند همدلی، اندوه دیگران به آن ها سرایت می کند. از طرفی دیگر، گاهی افراد افراطی عمل می کنند. 
آن ها در مسیر همدلی با دیگران، از نیازهای خود یا گاهی از نیازهای سازمان خود غافل می شوند و عملکرد ضعیفی 
از خود نشان می دهند. مثا کارگری را تصور کنید که نیازهای خود و سازمان خود را در نظر نگرفته و برای کمک به 

همکارش که عمل اشتباهی انجام داده شروع به دروغ گویی می کند.
مهارت های همدلی

 در هفته گذشته، از پنج مهارت پایه ای در همدلی، به دو مورد آن اشاره کردیم که در ادامه مطلب به سه مهارت 
بعدی خواهیم پرداخت.

1.جهت گیری کمک به دیگران  
 در محیط کار، دیگر تنها هدف غایی، برقراری ارتباط نیست، بلکه درک و برآوردن نیازهای دیگران از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. شما در هر کاری که باشید، نیازهای همکاران و سرپرستتان بر کار شما تأثیر می گذارد. بنابراین، 
بهترین کار آن است که شما بتوانید حامی همکارانتان در لحظات بحرانی باشید، مانند یک مشاور قابل اعتماد 
عمل کنید، به آن ها توجه مثبتی نشان دهید، حتی به منبع ارائه اطاعات مفید و قابل اتکا تبدیل شوید و نیازهای 
همکاران خود را در کانون رابطه قرار دهید. برخی افراد یک قالب ذهنی در برابر همکاران خود دارند که این قالب 
ذهنی، همکاران و سرپرستان را مانند یک دشمن هدف می گیرد. آن ها هیچ گاه نمی توانند نیازهای دیگران را در 

نظر بگیرند و در جهت سِر کار گذاشتن دیگران قدم برمی دارند.

۲.به کارگیری تفاوت ها  
 بحثی که در اینجا مطرح است، به کلیشه هایی برمی گردد که در پیرامون ما وجود دارد و منجر به عملکرد ضعیف 
برخی افراد می شود؛ مثا همکار شما از شهر دیگری آمده است و دیدگاه، عقاید و فرهنگ متفاوتی با شما دارد. 
بسیاری از افراد به او و عقاید او احترام نمی گذارند، او را در اجتماع خود نمی پذیرند و در مواقعی با صحبت هایی 
مانند اهالی فان شهر تنبل اند و کار نمی کنند، روحیه او را تخریب می کنند و در او اضطرابی شدید به وجود می آورند. 
گون را در نظر بگیرید  درواقع، شما باید بتوانید به افرادی که پیشینه متفاوتی دارند احترام بگذارید، دیدگاه های گونا

و به تفاوت ها به منزله فرصت نگاه کنید.
3.سیاست مداری  

 شما به عنوان فردی که عضو یک گروه بزرگ تر، یعنی سازمان خود هستید، نیاز است تا با استفاده از همدلی و درک 
گاهی سیاسی دارند، می توانند قدری  جریان های ارتباطی، درک عمیق تری از اطراف خود پیدا کنید. افرادی که آ
کنش و درگیر شدن هیجانی در رویدادها بپرهیزند و بدون عینک بدبینی و غرض ورزی  فاصله خود را حفظ کنند، از وا
گاهی سیاسی را با افرادی که برای  بر چشم، بی طرفانه به موقعیت های مختلف بنگرند. دقت کنید که افراد دارای آ

منافع شخصی خود، در بازی سیاست های سازمانی شرکت می کنند، اشتباه نگیرید.
 در شماره هفته آینده، به آخرین عنصر در هوش هیجانی خواهیم پرداخت.

تماشای تلویزیون هم قانون دارد

همدلی و مهارت های آن 
در محیط کار

شادروان حمید انتشاری

شادروان عبدالرضا همدانی رجا

غالمرضا شاهنظری
 تعمیرات مرکزی

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

ناصر جوانبخت
حمل و نقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

سیدمهدی موسوی مبارکه
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

داریوش سلیمانی شریف
 فوالدسازی و نورد پیوسته

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

کی محمد رضا افال
 مرکز تعمیرات نسوز

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

کبر فتحی زاده ا
حمل و نقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۰۵/۳۰

بازنشستگان فوالد 

ک مطرح شد: در گرامیداشت روز جهانی خا
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  خدمات عمومی و امور رفاهی. امور ورزش

 ورزش             

سفیر اتریش در ایران و هیئت همراه با حضور در شهر 
اصفهان از امکانات و زیرساخت های باشگاه فوالد 

مبارکه سپاهان دیدن کرد.
به  گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، ولف دیتریش 
هایم سفیر اتریش در ایران، با سفر به اصفهان از امکانات و زیرساخت های 

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بازدید کرد.

ولف دیتریش هایم در ابتدا از ورزشگاه نقش جهان و موزه افتخارات 
باشگاه دیدن کرد و در ادامه با حضور در سالن ۲۵ آبان از امکانات این سالن 

شش هزارنفری و تمرینات تیم والیبال فوالد مبارکه سپاهان بازدید کرد.
در ادامه، سفیر اتریش در ایران با حضور در مجموعه فرهنگی-ورزشی 
فردوس فوالد مبارکه از دفتر و ستاد باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
زمین های تمرین، مجموعه فنی ورزشی فوتبال، استخر و سایر امکانات 

و زیرساخت های باشگاه فوالد مبارکه سپاهان دیدن کردوو در تمرینات 
تیم فوتبال بزرگساالن این باشگاه حضور یافت. سفیر اتریش در این بازدید 
با ابراز خرسندی از حضور کریستوفر کنت در سپاهان از این باشگاه به دلیل 

اعتماد به این دروازه بان قدردانی کرد.
در ادامه این بازدید ولف دیتریش هایم از تمرینات تیم های مختلف 

کادمی فوتبال فوالد مبارکه سپاهان دیدن کرد. آ

مسابقه عکس ورزش در منزل

 )شصت و نهم(

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه، اسامی برندگان 
مرحله شصت و نهم تمرینات به شرح زیر است.

برنـــدگان مســـابقه عکـــس ورزش در منـــزل مرحلـــه 
شـــصت و نهم می تواننـــد جهـــت دریافـــت جوایـــز خـــود، بـــه 
ســـاختمان امـــور ورزش مراجعـــه کننـــد. همچنیـــن مرحلـــه 
هفتـــادم ایـــن مســـابقه در جریـــان اســـت. عاقه منـــدان 
کـــه در شـــماره های  می تواننـــد طبـــق دســـتورالعملی 
پیشـــین آمـــده اســـت، عاوه بـــر انجـــام تمرینـــات ورزشـــی 

در مســـابقه شـــرکت کننـــد.

بهنام رهنمایی 8۲۲۶۶

سعید نوروزی 9۵۰۵۵8

سید میثم علیزاده 87۱8۵

مهدی خاشعی ورنامخواستی ۱۰۱7۳۵

اطالعیه

روند شکست ناپذیری فوالد مبارکه سپاهان ادامه یافت فوالد مبارکه سپاهان راهی صدر جدول  شدند

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در هفته  به 
یازدهم رقابت های لیگ برتر والیبال مردان ایران، تیم فوالد 
مبارکه سپاهان با نتیجه ۳ بر ۱ تیم سایپا تهران را شکست داد. 
کسب  تیم  والیبال فوالد مبارکه سپاهان پس از این مسابقه با 
۱۱ پیروزی متوالی و بدون شکست، با ۳۲ امتیاز در صدر جدول 
گرفته است. رقابت های لیگ برتر والیبال قرار 

فوالد مبارکه سپاهان شروعی توفانی در  برابر  تیم صنعت نفت داشت 
ک دروازه نفت را  و از همان دقایق نخست، با موقعیت های خطرنا
گردان نویدکیا سه موقعیت ایدئال گلزنی را از  تهدید کرد. بعدازاینکه شا
دست دادند، دروازه نفت در دقیقه ۲۴ توسط یاسین سلمانی گشوده 
شد. درنهایت بازی دو تیم با برتری یک بر صفر میزبان به پایان رسید تا 
زردپوشان با یک بازی بیشتر و ۱9 امتیاز، راهی صدر شوند.

سانس های استخر شرکت فوالد مبارکه از 

تاریخ 1400/9/15

به اطاع همکاران محترم شرکت فوالد مبارکه می رساند با توجه 
به تأیید ستاد محترم کرونا و کاهش آمار مبتایان به ویروس 
کرونا، امور ورزش شرکت، زمان جدید سانس های استخر داخل 
شرکت از تاریخ ۱۴۰۰/9/۱۵ )تا اطاع ثانوی( را اعام می کند. از 
عاقه مندان دعوت می شود در صورت تمایل طبق برنامه ذیل 

و با رعایت موارد ذکرشده اقدام به رزرو و استفاده از استخر کنند.
۱- افراد جهت بهره مندی از استخر فوالد مبارکه، باید هر دو دوز 
کسن را دریافت کرده باشند. سپس با مراجعه به وب سایت  وا
امور ورزش فوالد مبارکه به نشانی SPORT.MSC.IR  در قسمت 
رزرو رشته های ورزشی، اقدام به رزرو سانس موردنظر کنند و 
کسن به استخر فوالد  با همراه داشتن کارت ورزش و کارت وا

مراجعه نمایند.
۲- سانس های استخر فوالد )صبح ها در روزهای شنبه و دوشنبه 
از ساعت۶/۳۰ تا 8 و عصرها از شنبه تا چهارشنبه سانس اول 
ساعت ۱۶/۱۵ تا ۱7/۳۰، سانس دوم ساعت ۱7/۳۰ الی ۱8/۴۵ و 
سانس سوم ۱8/۴۵ تا ۲۰( به صورت محدود و با یک سوم ظرفیت 

برگزار می گردد. 
۳- 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.
۵- همراه داشتن حوله و مایو شنا برای مراجعه کنندگان الزامی 

است.
۶- سرویس دهی ترابری رأس ساعت ۱7/۳۰ و ۲۰  از محل 
درب استخر فوالد به مقصدهای ذیل است :۱( بهارستان، 
سپاهان شهر، صفه، میدان آزادی؛ ۲( مبارکه، کرکوند، صفائیه؛ 

۳( زرین شهر، فوالدشهر، سه راه سیمین، میدان جمهوری.

اطالعیه

زمان تست تیم های صنعت فوتبال و فوتسال پسران )نوجوانان و جوانان(

ینات ورزش سالمت امور ورزش فوالد مبارکه آغاز تمر

ــه اطــاع کلیــه کارکنــان محتــرم شــرکت فــوالد مبارکــه می رســاند امــور ورزش فــوالد مبارکــه در نظــر دارد براســاس  بدین وســیله ب
مجوز ســتاد بحران کرونا، جهت حضور در مســابقات صنعت اســتان و کشــور، طبق جــدول ذیل اقــدام به برگزاری تســت نماید. 
عاقه مندان می توانند با مراجعه به محل تمرینات طبق روز و ســاعت مندرج در جدول مذکور در تســت موردنظر شــرکت کنند. 

بدیهی اســت انتخــاب نفــرات هــر تیم صرفــا با نظــر مربــی و زیر نظــر باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان خواهــد بود.
توضیحات:۱-حضــور در تســت، هیچ گونه تعهدی بــرای حضور قطعــی در تیم، با توجه به شــرایط بهداشــتی، ایجــاد نمی کند و بــا عنایت به تصمیمات 
ســتاد کرونا، احتمال تعطیلی تیم ها وجود دارد. ۲-مسئولیت رعایت پروتکل های بهداشــتی بر عهده ورزشــکاران بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی 

در برابــر ابتا به بیمــاری کرونــا از طریق حضــور در تیم هــای ورزشــی نــدارد. ۳-در صــورت اخذ مجــوز از ســتاد کرونــا، با توجه به شــرایط بهداشــتی جامعه، 
برگزاری تســت تیم هــای ورزشــی دیگــر در هفته هــای آتــی امکان پذیر اســت. ۴- همراه داشــتن البســه متناســب بــا رشــته ورزشــی در هنگام تســت الزامی 
اســت. ۵- کلیــه تســت دهندگان حــق عضویــت در یــک تیــم به عنــوان ورزشــکار را خواهنــد داشــت. ۶- کلیــه تســت دهندگان موظــف بــه داشــتن کارت 

بیمه ورزشــی هســتند و مســئولیت آن به عهده تســت دهنده خواهــد بود.
۴. بــا عنایــت بــه وضعیــت کرونایــی، بازگشــایی اســتخرها هیچ گونــه تعهــدی بــرای اســتفاده قطعــی ایجــاد نمی کنــد و بــا توجــه بــه تصمیــم ســتاد کرونــا، 

احتمــال تعطیلــی مجــدد وجــود دارد.

بــه اطــاع همــکاران محتــرم شــرکت فــوالد مبارکــه می رســاند بــا توجــه بــه تأییــد ســتاد محتــرم کرونــا و کاهــش آمــار مبتایــان بــه 
ویروس کرونا، امور ورزش شــرکت، زمان جدیدســانس های ورزش ســامت امــور ورزش در مجموعه ورزشــی صفائیــه را از تاریخ 
1400/0۹/1۵ )تــا اطــاع ثانــوی( اعــام می کنــد. از عاقمنــدان دعــوت می شــود در صــورت تمایــل طبــق برنامــه ذیــل و بــا رعایــت 

مــوارد ذکرشــده اقــدام بــه رزرو و اســتفاده نماینــد.
کســن را دریافت کرده باشــند و با به همراه داشتن کارت پرسنلی  ۱-همکاران گرامی جهت بهره مندی از ســانس های ورزش ســامت، باید هر دو دوز وا
بــه محــل کاس هــا مراجعــه کننــد.۲- ســانس ها بصــورت محــدود و بــا یک ســوم ظرفیــت برگــزار می گــردد. ۳- رعایــت فاصلــه اجتماعــی و پروتکل هــای 

بهداشــتی الزامــی اســت. ۴- بــا عنایــت بــه وضعیــت کرونایــی، بازگشــایی کاس هــای ورزش ســامت هیچ گونــه تعهــدی بــرای اســتفاده قطعــی ایجــاد 
نمی کند و بــا توجه به تصمیم ســتاد کرونا، احتمــال تعطیلی مجــدد وجــود دارد. ۵- ســرویس دهی ترابری طبــق جدول ذیــل از محل مجموعه ورزشــی 
صفائیه در ساعت های مقرر به مقصدهای مذکور است: ۱( بهارســتان، سپاهان شــهر، صفه، میدان آزادی؛  ۲( مبارکه، کرکوند، صفائیه؛ ۳( زرین شهر، 
فوالدشــهر، ســه راه ســیمین، میــدان جمهــوری. ۶- جهــت حضــور خانــواده محتــرم کارکنــان در کاس هــای ورزش ســامت می بایســت، بــا مراجعــه بــه 
وب ســایت امور ورزش فوالد مبارکــه بــه نشــانی SPORT.MSC.IR در قســمت رزرو رشــته های ورزشــی، اقدام بــه رزرو ســانس موردنظر نمــوده و با همراه 

کســن مراجعه نمایند. داشــتن کارت ورزش و کارت وا

تاریخ

۱ 4 0 0 /0 ۹ /۱ و   0 8 /2 ۹.2 4.2 2

۱ 4 0 0 /0 ۹ /۱ و   0 8 /2 ۹.2 4.2 2

۱ 4 0 0 /0 ۹ /2 7.2 4.2 2.20

ساعت حرکت سرویس از فوالد

ساعت 6/35

ساعت ۱6/30

ساعت ۱8/40

ساعت حرکت سرویس از فوالد

ساعت ۱۱

ساعت حرکت سرویس از فوالد

------

زمان تســت تیم های صنعت فوتبال و فوتســال پســران )نوجوانان و جوانان(

کارکنان شــاغل آقایان در مجموعه ورزشــی صفائیه ویژه  ینات ورزش ســالمت  تمر

کارکنان شــاغل ینات ورزش ســالمت بانوان در مجموعه ورزشــی صفائیه ویژه  تمر

کارکنان و خانواده ها آقایان ورزش ســالمت مجموعه صفائیه ویــژه  ســانس های 

کارکنان و خانواده ها ســانس های بانوان ورزش ســالمت مجموعه صفائیه ویــژه 

رشته ورزشی

فوتبال )آقایان(

فوتبال )آقایان(

فوتسال )آقایان(

ایام هفته

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

شنبه تا چهارشنبه

ایام هفته

یکشنبه و سه شنبه

ایام هفته

شنبه تا چهارشنبه

ایام هفته

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

یکشنبه، سه شنبه

ساعت

۱5/30 - ۱4

۱7 - ۱5/30

2۱ - ۱۹/30

ساعت برگشت سرویس به فوالد

------

ساعت ۱8/30

------

ساعت برگشت سرویس به فوالد

ساعت ۱3/۱5

سرویس به اصفهان و شهرستان ها

------

محل تست

مجموعه فردوس اصفهان

مجموعه فردوس اصفهان

مجموعه صفائیه مبارکه

سرویس به اصفهان و شهرستان ها

ساعت 8/45

------

ساعت 20/30

سرویس به اصفهان و شهرستان ها

------

پرست سر

منتظری 0۹۱6203۱۱50

علیزاده 0۹۱3۱703007

فنرکش 0۹۱38704640

توضیحات

همراه داشتن کارت پرسنلی الزامی است

همراه داشتن کارت پرسنلی الزامی است

همراه داشتن کارت پرسنلی الزامی است

توضیحات

همراه داشتن کارت پرسنلی الزامی است

توضیحات

با رزرو قبلی و همراه داشتن کارت پرسنلی و کارت امور ورزش الزامی است

توضیحات

با رزرو قبلی و همراه داشتن کارت امور ورزش فوالد مبارکه الزامی است

با رزرو قبلی و همراه داشتن کارت امور ورزش فوالد مبارکه الزامی است

توضیحات

یر ۱4 سال پسران، ز

پسران، باالی ۱4 سال

جوانان )8۱/۱0/۱۱ الی 83/۱0/۱۱(

هفتــه م  یــا ا

شــنبه ر چها  ، شــنبه و د

شــنبه ر چها  ، شــنبه و د

شــنبه  ، شــنبه ر چها  ، شــنبه و د  ، شــنبه

نس ســا عت  ســا

7  -  8 /۱ 5

۱ 7  -  ۱ 8 /۱ 5  

۱ ۹  -  20 /۱ 5

نس ســا عت  ســا

۱ ۱ /30  -  ۱ 3

نس ســا عت  ســا

 ۱ 5 /30  -  ۱ 6 /45  

نس ســا عت  ســا

۹ /30  -  ۱ 3

۹ /30  -  ۱ ۱

بازدید سفیر اتریش و تیم همراه از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان
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حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(:
هر کس عبادات خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین 
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  معرفی اپلیکیشن باسا

۱ 7 : ۱ ۹

۱ 7 : ۱ ۹

۱ 7 : ۱ ۹

۱ 7 : ۱ ۹

۱ 7 : 20

۱ 7 : 20

۱ 7 : 20

۱ 7 : 2 ۱

۱ ۱ : 57

۱ ۱ : 5 8

۱ ۱ : 5 8

۱ ۱ : 5 ۹

۱ ۱ : 5 ۹

۱ 2 : 0 0

۱ 2 : 0 0

۱ 2 : 0 ۱

6 : 5 5

6 : 56

6 : 56

6 : 57

6 : 5 8

6 : 5 8

6 : 5۹

7 : 0 0

5 : 2 ۹

5 : 30

5 : 30

5 : 3 ۱

5 : 3 2

5 : 3 2

5 : 3 3

5 : 3 3

ع آفتاباذان صبح اذان مغرباذان ظهرطلو

شــــنــــبــــــــه

یکشــنـبــــه

دو شــنــبـــه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبــه

جـــمـــعــــــه

شـــنــــبـــــــــه

1400/09/۲0

1400/09/۲1

1400/09/۲۲

1400/09/۲۳

1400/09/۲4

1400/09/۲۵

1400/09/۲۶

1400/09/۲۷
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حدیث

اوقات شرعی فوالد

معنویت

معرفی اپلیکیشن

معرفی بازی آنالین

 فرهنــݡگــــی

امام سجاد علیه السام فرمودند: لَوماَت َمن بَیَن الَمشرِق 
گرهمه آنان که  َوالمغرِب لَما اسَتوَحشُت بَعَداَن یَکوَن القرآُن َمِعَی؛ ا
بین مشرق ومغرب اند بمیرند، اما قرآن همراهم باشد، هرگز دچار 
وحشت نخواهم شد.                                                          )اصول کافی، ج ۲، ص ۶0۲(

شرح حدیث: قرآن، کتاب مطالعه و تدبر، کتاب عبرت و هدایت، کتاب 
ذکر و فکر است. آنکه همدم این کتاب آسمانی باشد، نه خسته و ملول 
می شود و نه  تنها و بی همدم می ماند، زیرا می تواند با تاوت آن و تدبر در 
مضامین عالی و رهنمودهای جاودانه اش، جان خود را طراوت بخشد 
و احساس حیات کند.در تاوت قرآن، قاری خود را مخاطب کام خدا 
می یابد. قرآن، نامه ای از سوی محبوب و پیام زیبای آفریدگار است. 
هرچه بخوانیم، مفاهیمش پایان نمی پذیرد و هرچه تأمل و اندیشه کنیم، 

پیوسته نکته های نو از آن می فهمیم.
امام صادق )علیه السام( نیز در رمز جاودانگی و طراوت همیشگی این 
کتاب مقدس، فرمودند: چون که خدا آن را برای مردمی خاص یا زمانی 
خاص قرار نداده است، برای همه، برای همیشه و برای همه جاست. 

ازاین رو همیشه تازه و شاداب است.

شـرکت فـوالد مبارکـه طبـق اسـتراتژی اصلـی خـود مبنـی بـر 
کیفیت در بستر دیجیتال و  تحول دیجیتال، برای ارائه خدمات با
برخط، اقدام به ایجاد شـرکتی با نام باسـا )بازار اجتماعی سرآمد 

ایرانیان( کرده است.
عمده فعالیت این شـرکت ارائه خدمـات رفاهی و بانکداری در بسـتر 
اینترنت اسـت. همچنین فعالیت های تبلیغاتـی و ایجـاد تلویزیون 
اینترنتـی، ایجـاد نرم افزارهـای تخصصـی بـرای شـرکت ها و ارائـه 
خدمات رفاهی به پرسنل فوالد مبارکه به صورت الکترونیکی از دیگر 
فعالیت های این شرکت اسـت. به طور خاصه این شرکت پرچم دار 

خدمـات رفاهـی الکترونیکـی و مکانیـزه در حوزه صنعت اسـت.
امـکان نصـب ایـن اپلیکیشـن روی گوشـی های اندرویـد و آی او اس 
وجود دارد. این اپلیکیشن مربوط به کارکنان فوالد مبارکه، هواداران 
تیـم فـوالد مبارکـه سـپاهان، خانواده هـا و فرزنـدان آن هاسـت و 
افـراد می تواننـد در همـه حوزه هـا، خدمـات قابل ارائـه، هدفمنـد و 

کنترل شـده بـا تأییـد وزارت ارشـاد دریافـت کننـد.
عاقه منـدان می تواننـد بازی هـا را از طریـق تلویزیـون اینترنتـی 
به صـورت آنایـن و ضبط شـده مشـاهده کننـد و همچنیـن سـوابق 
بازیکنان، اخبار باشـگاه، اطاعات عمومی تیم ها و بازی ها را در این 

اپلیکیشـن دریافـت نماینـد.
افراد همچنیـن می توانند در »باسـا مدیـا« گروه هـای دو یـا چندنفره 
کز تفریحی، هنری،  تشکیل بدهند، کانال بسازند، در اطراف خود مرا
تجـاری و ... را پیـدا کننـد و خدمـات دیگری مثـل پرداخـت قبوض، 
خریـد شـارژ و بسـته های اینترنتـی، اخبـار ورزشـی، بـازی و سـرگرمی، 
رزرو تـور و هتـل، دنبـال کـردن اخبـار دقیـق و بـه روز کرونـا، خریـد بـا 
تخفیف از هزار فروشـگاه طرف قرارداد، سـاخت اسـتیکر، اسـتفاده از 
بات هـای کاربـردی و... را دریافت کنند. سـایت فوالد مبارکـه هم در 

ایـن اپلیکیشـن قابل دسترسـی اسـت.
برای طراحی و ساخت این اپلیکیشن بیش از ۱ سال کار کارشناسی، 
فنـی مهندسـی و طراحـی صـورت گرفتـه و بـا پشـتیبانی ۲۴ سـاعته 
دارای امنیت بسـیار خوبـی اسـت. در ایـن زمینـه از الگوریتـم رمزنگار 
کثر امنیت  منحصربه فرد و جابه جایی داده ها اسـتفاده شده تا حدا
را برای حریم خصوصی افراد ایجاد کند. خوشبختانه استقبال خوبی 
هـم از ایـن اپلیکیشـن صـورت گرفتـه و هـواداران هـم می تواننـد ایـن 
اپلیکیشـن را به صورت رایگان از سـایت شـرکت فوالد مبارکه دریافت 

کنند و از خدمـات آن اسـتفاده کنند.
کـه دارای ظرفیت هـای  »باسـا مدیـا« سـوپر اپلیکیشـنی اسـت 
مختلـف خدماتـی، آموزشـی، اطاع رسـانی، سـرگرمی، ورزشـی 
و... اسـت و ذیـل آن تلویزیـون اینترنتـی سـپاهان قـرار دارد. 
کامـل  ایـن ظرفیت هـا اپلیکیشـن »باسـا« را بـه یـک مجموعـه 
خدمات دهـی بـه همـه طیف هـای جامعـه، به خصـوص جامعـه 

کشـور تبدیـل می کنـد. بـزرگ فـوالد 

شهید 
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) مجموعه ورام، ج ۲، ص ۱۰۸ (

فدک نام دهکده ای است که در ۶0 کیلومتری شهر مدینةالنبی واقع شده. است. این منطقه   
سرسبز و پر از درخت یکی از مناطق خیبر بوده و یهودیان مدینه در آن سکنی داشتند و به زراعت و 

باغداری می پرداختند و از این منطقه حاصلخیز درآمدهای خوبی به دست می آوردند.
بعد از اینکه قلعه خیبر به دست امیر المومنین )علیه السام( فتح شد، یهودیان فدک اقدام به صلح 
با پیامبر )صّلی اهلل علیه و آله( کردند که مفاد صلح نامه بخشی از این زمین ها را در اختیار آن حضرت 
گذاشتند و رسول خدا در آنجا درختان نخلی با دست مبارک خویش کاشت و آنجا را به حکم آیه قرآن به 

زهرا )سام اهلل علیها( داد.
بعد از رحلت پیامبر باغ فدک تصرف و خدمتکاران آن اخراج شدند و زهرا )سام اهلل علیها( نتوانست حق 
خویش را از او بگیرد، خلیفه دوم آن را به یهودیان بازگرداند و بخشی از آن را از یهودیان خرید. خلیفه 
سوم آن را به مروان و دیگران بخشید و تا زمان عمر بن عبدالعزیز از دست فرزندان زهرا خارج بود. با شروع 
حکومت عمر بن عبدالعزیز وی فدک را به فرزندان حضرت زهرا سام اهلل علیها بازگرداند، ولی یزید بن 
عبدالملک مجددا از آن ها باز پس گرفت. سفاح خلیفه عباسی به عبداهلل محض بازگرداند، ولی منصور 
دوانیقی مجددا فدک را غصب کرد. مهدی عباسی دوباره به فرزندان فاطمه برگرداند، ولی موسی بن 
مهدی آن را پس گرفت. مأمون آن را طی حکمی کتبی به فرزندان زهراـ  سام اهلل علیهاـ  بازگرداند، ولی 
گذار کرد و عبداهلل بن  بعد از مأمون، متوکل این ملک را از فرزندان فاطمه پس گرفته و آن را به عمر بازیار وا

عمر بازیار درختانی را که پیامبر کاشته بود قطع نمود و به دنبال آن فلج شد.
بعد از انقراض خافت عباسی و تشکیل دولت و خافت عثمانی که تمام عربستان زیر حکومت عثمانیان 
درآمد، سرنوشت این منطقه نامعلوم بوده، ولی قطعا از دوره متوکل از دست فرزندان فاطمه خارج شده 

و بیش از این در منابع تاریخی به مسئله فدک پرداخته نشده است. 
امروزه فدک را »هتیم« گویند که در شرق خیبر قرار دارد. در صدر اسام نیز فدک به عنوان یکی از 
کرم )صلی اهلل علیه و آله( به صلح رسید. مؤلف  روستاهای تابع خیبر محسوب می شد که به دست پیامبر ا
کتاب مدینه شناسی می نویسد در جست وجوی سرزمین فدک و موقعیت فعلی آن تاش های زیادی 
کنون موقعیت سابق  کردم تا اینکه پی بردم که امروزه نامی از آن باقی نمانده است. منطقه حائط )فدک( ا

خود را که در مسیر راه مدینه بود از دست داده و متروک است.
کنان آن منطقه بوده که زیر نظر دولت  کنون آن منطقه در تصرف سا با این توصیف به نظر می رسد ا
کنان مصرف می گردد و جای خاص و شخص خاصی  سعودی است و درآمد آن نیز در امرارمعاش سا

مالک آن نیست.
وهابیون منطقه فدک را نیز مثل سایر آثار اسامی در معرض نابودی قرار دادند و می خواهند نام آن نیز 
از زبان ها و سپس از افکار و اذهان محو و حذف گردد و این بزرگ ترین خیانت به تاریخ اسام و اهل بیت 
پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( و خدمت به دشمنان اسام است که بسیاری از مساجد صدر اسام و آثار 

دیگر را به نابودی می کشانند.

کشن و  کم حجم جدید در سبک ا بازی   
اسنایپری است که در سال ۲۰۱۴ توسط جنبش 
مصاف در حمایت از مردم مظلوم عراق، سوریه و 
فلسطین و در اعتراض به جامعه صهیونیست 
ساخته و برای پلتفرم کامپیوتر عرضه شده است. 
این بازی بدون نصب اجرا شده و در سه مرحله، در 
عراق، سوریه و فلسطین پیگیری می شود. گرافیک 
بازی بسیار عالی بوده و گیم پلی آن در مکانی ثابت و 
با تک تیراندازی ادامه می یابد.در واقع شما باید در 
این بازی در نقش تیرانداز دشمنان خود را از بین 
ببرید. البته باید بدانید که مواظب افراد عادی و 
خبرنگاران نیز باشید. در نهایت امتیاز شما محاسبه 

شده و رتبه آناین شما نمایش داده می شود.
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نماز باران؛ یک درس توحیدی و توجه به قدرت و رحمت الهی
وقتی رحمت الهی قطع شود و چشمه ها و قنات ها   
بخشکد و کمبود آب پدید آید، برای نزول رحمت الهی و 
آمدن باران، نماز می خوانند. نام این نماز، نماز استسقاء یا 
نماز باران است. این نیز یک درس توحیدی و توجه دادن 
به قدرت و رحمت الهی است، زیرا در خشکسالی و قحطی 
و بی آبی، از دست هیچ کس کاری برنمی آید و تنها خداست 

که می تواند رحمت خویش را بر سر مردم بگسترد.
رسول خدا )صل اهلل علیه وآله( فرموده است: وقتی خداوند بر 
امتی غضب کند و عذاب بر آنان نفرستد، نرخ ها گران می شود 
کوتاه می گردد، تجار سود نمی برند و درخت ها  و عمرها 
میوه نمی دهند و نهرها پر آب نمی شود و باران از مردم قطع 

می شود.
کفران نعمت، منع حقوق،  گناه،  طبق روایات، شیوع 
کم فروشی، ظلم و حیله، ترک امربه معروف و نهی از منکر، 

ندادن زکات و... نیز، گاهی سبب قطع باران می شود. 
در حدیث آمده حضرت سلیمان با اصحاب خود برای نماز 
باران بیرون می رفت. در راه، به مورچه ای برخورد که یکی از 

پاهایش را به آسمان بلند کرده و می گوید: خدایا ما مخلوقات 
ضعیف تو هستیم و از روزی تو بی نیاز نیستیم، پس به سبب 

کت مرسان. گناهان بنی آدم، ما را به ها
 حضرت سلیمان به اصحاب خود فرمود: برگردید همانا به 
خاطر دعای غیر خودتان سیراب شدید. پس خیلی هم نباید 
مغرور بود، خداوند گاهی به خواسته مورچه ای، رحمت خود 
را بر بندگان نازل می کند. حتی گاهی دعای کافری چون 

فرعون را می پذیرد و باران و فراوانی آب را عطا می کند.
در حدیث است از قول امام صادق )علیه السام( که یاران 
فرعون از کاهش آب نیل پیش او سخن گفتند و اظهار کردند 
کت ما خواهد شد، فرعون از آنان خواست که  که این باعث ها
آن روز برگردند. شب که شد، به میان رود نیل رفت و دست 
به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا می دانی که می دانم، 
که جز تو کسی توان فرستادن باران را ندارد، پس به ما آب بده.

صبح که شد، رود نیل فوران زد و سرشار از آب شد.
 برای نماز باران مردم باید سه روز، روزه بگیرند و روز سوم به 
صحرا روند و نماز بخوانند و زیر آسمان جمع شوند. پابرهنه 

باشند، مردم، منبر را با خود به صحرا ببرند، مؤذن ها هم همراه 
باشند.پیران و کودکان و چهارپایان را هم با خود ببرند، بچه ها 
را از مادران جدا کنند تا صدای گریه و ضجه آن ها زیاد شود. 
مانع بیرون رفتن کفار همراه خود شوند، امام جماعت و مردم، 
کی  در کمال خشوع و وقار و درخواست، به بیابان روند، جای پا

را برای نماز، انتخاب کنند.
آن گونه که از روایات تاریخی برمی آید، نماز باران در زمان انبیای 
گذشته هم بوده است. یکی از معروف ترین نمازهای باران 
در تاریخ معاصر ما، نماز آیت اهلل العظمی سید محمدتقی 
خوانساری رحمة اهلل علیه است.نوشته اند که در سال ۱۳۶۳ 
قمری، همان سالی که متفقین، ایران را اشغال کرده بودند، 
ع خشکید و خطر قحطی و  در قم باران نبارید و باغ ها و مزار
خشکسالی مردم قم را تهدید می کرد. آن مرجع بزرگوار، دو روز 
متوالی برای نماز باران به بیابان های اطراف قم رفت، این 
حرکت، گرچه مورد استهزا  غیر معتقدان به امور معنوی و غیبی 
بود، ولی در روز دوم، چنان باران آمد که جویبارها به راه افتاد و 

این از آثار انفاس قدسی آن مرد الهی بود.

معنویت

تند  دانه های  مبدأ  آسمان،  ک  پا پهنای 
زمین  باطراوت،  بلورهای  تکه  این  باران است. 
آلوده، این مقصد پلید را می شویند. مردم شیراز 
که »مسجد عتیق  خوب به خاطر دارند هنگامی 
باران  و  می شد  جمعیت  از  سرشار  شیراز« 
ک  کت بر زمین عطشنا سخنانت، از زالل سینه پا
دل هایشان نفوذ می کرد. شگفتا، چقدر شیفته 
بودند نمازگزاران به نغمه های عرفانی ات، آنگاه 
که آیین خداوندی را تفسیر می کردی! چه سحری 
نهان بود در منبر سبز وعظ و خطابه هایت، وقتی 
دانه دانه آیات را می شکافتی و از عذاب جهنم و 

ثواب بهشت برین سخن می گفتی.
داستانی  چه  شگفت.  داستان های  راوی  ای 
شگفت تر از اینکه آنگاه که صدپاره گشتی، تکه های 
بدنت را در رؤیاهای صادقه دیگران، از باالی بام ها 
گناهان  گر آن بمب گذاران،  ا و درختان طلبیدی. 
را  یارانت  و  تو  سلیم  قلب  می شناختند،  را  کبیره 
تکه پاره نمی کردند و خوشا لحظه عروج غم انگیزت 
یک  محراب،  به سوی  رفتن  از  پیش  ساعاتی  که 
اشاره  آسمان  به  دیگر  دست  با  و  سینه  بر  دست 

کردی؛ یعنی من هم رفتم.
ملکوت،  در  تشنگی ات  برای  و  گفته ای  تکبیر 
که  کلمه ای  با  همه چیز  می گردی.  نهری  دنبال 
بار  و  ایستاده ای  آغاز شده است.  آورده ای  زبان  بر 
دریغ  است.  افتاده  شانه هایت  از  ک  خا هیاهوی 
گسترده ای و در  که نمی فهمند بال های عبورت را 
کشیده ای! حادثه ای سرخ اتفاق  فضای نور نفس 
می افتد و آرام آرام، ثانیه ها از بوی بال های سوخته 

پروازت سرشار می شوند.
زمزمه آشوبگر حادثه از پیشانی زمان فرومی چکد. 
محراب ایستاده است تا در ایستادگی ات قد بکشد. 
ایستاده ای  دهانت.  از  می گذرند  زالل  کلمات 
چنین  این  جمعه ای  خداوند.  عظمت  روبه روی 
منتظر، نامت را عاشقانه زمزمه می کنند. محراب، 
وهای های  است  فشرده  آغوش  در  را  شهیدش 
می گرید. همچنان جمعه، پیچیده در منشوری از 
که پایانش پرندگی توست. سرت را بر  نور و نمازی 
گذاشته ای و با معبود خویش  جداره های آسمان 

نجوا می کنی. دژخیمان، بر خشم فشرده جاده های 
بی برگشت، دنبال نشانه ای از تو می گردند. نفس 
زمان برآمده از هیاهوست. تو را در محراب یافته اند. 
تاب  را  کامت  و  تو  در  جاری  حقیقت  جریان 

نمی آورند و حرمت محراب نمی شناسند.
دستی از غیب برآمد و تو خورشید شدی. عاشقانه 
نشانه  نام،  این  که  را  پروردگارت  زده ای  فریاد 
که  رهایی است. بوی پرواز می دهد آیه آیه نمازی 
ایستاده اند  است.  گرفته  پایان  سرخ،  این چنین 
ستیغ  بر  ایستاده ای  تو  و  وهم  مه آلود  دره های  بر 
بلند مردانگی. چشم هایشان را روبه روی خورشید 
بسته اند و تو سرشار شده ای از نور. محراب، تو را با 
خود به عظمت شگفت رهایی رسانده است. زیر 
بدنت،  پاره پاره  محراب،  فروریخته  خشت خشت 
که دم به دم  خورشید شده است. آن قدر از تو دورند 

ک اند و برخاسته در خون. نشسته در خا
شده  آغاز  حادثه  نگاه  اولین  از  لحظات،  رسوایی 
نماز  ادامه  و  گذشتی  کبوترانه  بی هراس،  است 
مائک  به هم پیوسته  صف های  در  را  جمعه ات 
محبت  گشوده  چتر  زیر  می کنی.  جست وجو 
در  است.  آمده  پیشوازت  به  شهادت  خداوند، 

گوشه ای از صحن »شاه چراغ«، نام تو می درخشد.
جایگاه  و  انقاب  دوران  محراب  می آوریم  یاد  به 
گوش ما به زمزمه می نشستند:  که در  نماز جمعه 
یاد  به  نمی آید.  دیگر  شد  صدپاره  دستغیب 
که بر در و دیوار  گریه بود  که نقش های  می آوریم 
کمرشکن،  داغ  این  از  امان  می شد.  دل  زده 
عزا  موج های  از  امان  انقاب.  تناور  درخت  برای 
دنیا  بودن.  تو  با  خاطرات  پس کوچه های  در 
با  که  دارد  یاد  به  شگفت«  »داستان های  تو  از 
تقواپیشگی و خلوص، عقد برادری بسته بودی. از 
ک دعای کمیل تو هنوز در خاطره هایمان  سوز پژوا
تقرب  وادی  در  رهگذری  هیچ  می ریزیم.  اشک 
که نام تو را نشنیده باشد. هیچ حاضری  نیست 
که از جام هاِی عرفانی  در حلقه های انس نیست 
کتاب هایت بهره نجسته باشد. تاریخ هنوز از این 
که در قلب محراب و انقاب فرورفته  همه دشنه 

است، آه می کشد.

شهادت آیت اهلل دستغیب؛ سومین 
شهید محراب به دست منافقان

دیدگاه حضرت سجاد )علیه السالم( 
در مورد قرآن
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