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کارنامه شرکت فوالد مبارکه در حفظ 
محیط زیست درخشان است

در نشست تخصصی »هوا برای تنفس« با موضوع 
ح شد؛ کنترل آلودگی هوای اصفهان مطر

به منظور رفع مشکالت تعمیراتی صورت گرفت؛در راستای تحقق شعار سال؛

راه اندازی پیش از موعد پروژه 
تعویض سیستم اتوماسیون پلنت 

هیدروژن فوالد مبارکه

رکورد تولید روزانه خط برش 
 سنگین در ناحیه نورد گرم

 فوالد مبارکه شکسته شد

یادداشت مدیر مسئول

  صنعت فوالد و زنجیره تولید آن در ایران اسالمی از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بوده و تأثیر بسزایی بر توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور دارد و 
درحالی که در دهه گذشته بخش عمده تولید ناخالص ملی و منابع مالی 
دولت در حوزه نفت، پتروشیمی و صنایع نفتی بود، تحریم های ظالمانه و 
ناجوانمردی نظام سلطه، سیاست های صنعتی و اقتصادی و توسعه را به 
سمت صنعت فوالد هدایت کرد و این صنعت در حال حاضر، بیشترین 
گستره اشتغال زایی، فعالیت، گردش مالی و تأثیرگذاری را بر اقتصاد و اجتماع 

کشور دارد.
پرواضح است که نخستین نیاز افزایش تولید و توسعه در هر صنعتی، تقویت 
زیرساخت های موردنیاز، ازجمله انرژی و حمل ونقل است که از  اولویت نیازهای 

توسعه صنعت، به ویژه صنعت فوالد قلمداد می شوند.
انرژی برق، گاز و شبکه های ارتباطی و حمل ونقل از آن دسته نیازمندی هایی 
که باوجوداینکه در دهه های اخیر برای توسعه این زیرساخت ها  است 
تالش هایی صورت گرفته، ولی جوابگوی نیازهای صنعت و جامعه نبوده و بر 
اساس آمارها و اطالعات مانعی اساسی درراه تولید، رونق کسب وکار به حساب 
می آید و در حال حاضر، کشور نیازمند افزودن 30 هزار مگاوات برق جدید به 

شبکه برق کشور است.
کاهش نزوالت آسمانی و  در دهه اخیر فرسودگی نیروگاه های تولید برق و 
عدم سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی در صنعت برق، خاموشی های 
گسترده ای را در صنعت و جامعه به وجود آورد و این مسئله عالوه براثر منفی که بر 

صنعت، تولید و اقتصاد جامعه گذاشت، نارضایتی هایی را در طبقه صنعتگران 
و مردم به همراه داشت، از همین رو با توجه به نام گذاری سال جاری به نام سال 
»رونق تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها« و موانع دولت درزمینه سرمایه گذاری 
در حوزه های زیرساختی، شرکت فوالد مبارکه تصمیم به ایجاد و راه اندازی 
نیروگاه های جدید و تقویت شبکه سراسری برق کشور و تولید  1500 مگاوات برق 
در چهار سال گرفت که این میزان تولید، معادل تعهد اعالم شده از سوی وزارت 

نیرو به منظور توسعه شبکه برق در کشور است.
این تصمیم فوالد مبارکه در شرایطی گرفته شد که قطع برق در تابستان امسال، 
بر جریان تولید در این شرکت و زیرمجموعه های آن تأثیر منفی گذاشت و به یقین 
راه اندازی نیروگاه های سیکل ترکیبی، خورشیدی و بادی از سوی این شرکت، 
افزایش و ثبات تولید را در پی خواهد داشت، عالوه بر این فوالد مبارکه رسالت، 
وظیفه و مسئولیت اجتماعی خود را کمک به رفع موانع و مشکالت به ویژه 
درزمینه تأمین نیازمندی های مردم می داند و برق یک مطالبه عمومی و نیاز 
اولیه برای زندگی در دنیای امروز است که در این خصوص، تدابیر الزم به منظور 
سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای راه اندازی و ایجاد نیروگاه های جدید در این 
صنعت از سوی فوالد مبارکه اندیشیده شده و هماهنگی های مطلوبی با وزارت 

نیرو به منظور تسریع در اجرای این پروژه ها صورت گرفته است.
در یادداشت شماره بعدی خبرنامه به موضوع وضعیت ناوگان حمل ونقل کشور 
و عزم، تدابیر و برنامه فوالد مبارکه به منظور توسعه شبکه حمل ونقل ریلی کشور 

پرداخته می شود.

عزم فوالد مبارکه بر مشارکت در توسعه زیرساخت های کشور
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استودیوی شیشه ای روز دوشنبه ساعت 30: 10  
 میهمان برنامه رادیو فوالد تاریخ 1400/10/6 ،حسین مدرسی فر    مدیر    ایمنی، بهداشت و محیط زیست

قرارگیری فوالد مبارکه در جمع 
 MIKE برندگان جایزه جهانی

)برترین سازمان های دانشی نوآور  (

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در بازدید از فوالد مبارکه:

 رئیس جمهوری باید توجه ویژه ای به فوالد مبارکه داشته باشد/
 این شرکت میزان وابستگی به آب خام را به شدت کاهش داده است

انتصاب

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، محمد ناظمی هرندی به سمت معاون تکنولوژی 
منصوب شد.

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

مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است محمد ناظمی هرندی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع و دانش پژوه دکتری رشته 

مهندسی صنایع است و پیش ازاین در سمت مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی  مشغول به فعالیت بوده است.

اطالعیه

برنامــه پخــش برنامه های داخلی رادیوم فوالد/ روزهای زوج، ســاعت ۹ تا ۱۱
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مدیرعامل گل گهر در بازدید از شرکت توسعه آهن و فوالد:
شتاب شرکت توسعه در مسیر پیشرفت امیدوارکننده است.

آفریقای جنوبی به دنبال فراوری »سنگ آهن سبز«
توجه صنعت فوالد جهان به یافتن راهکارهای تولید فوالد سبز منجر به ترغیب آفریقای جنوبی به تولید سنگ آهن سبز شد.

کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که اعتمادی را که مردم 
ایران نسبت به نظام جمهوری اسالمی دارند، نسبت به نظام 
حکومتی خود داشته باشند. دلیل این اعتماد هم همین 
پدیده های روشنی است که جلوی چشم همه است. باز    یک 
عده ای این ها را نمی بینند و دم از بی اعتمادی مردم می زنند؛ 
نخیر، مردم به نظام اعتماد دارند. یک دلیل، همین انتخابات 
دو سال قبل است که بیش از 80 درصد از مردمی که حق رأی 
داشتند و قادر به رأی دادن بودند، در انتخابات شرکت کردند. 
کجای دنیا چنین چیزی هست؟ یک نمونه، همین دو 
راهپیمایی ای است که ما هر سال داریم؛ راهپیمایی بیست و 
دو بهمن و راهپیمایی روز قدس. این راهپیما یی ها مربوط به 
نظام است؛ مربوط به هیچ دولتی، مربوط به هیچ جریان 

خاصی نیست؛ مال نظام است.
در قضیه ۹ دی سال ۸۸ یک نکته اساسی است و آن نکته 
برمی گردد به هویت انقالب و ماهیت انقالب. یعنی همان روحی 
کم بود بر اصل انقالب ما و آن حضور عظیِم بی نظیر تاریخی  که حا
در سال 5۷، همان روح در ماجرای ۹ دی نشان داده شد؛ 
گوِن دیگر هم نشان داده شده، لیکن  کمااینکه در قضایای گونا
در ۹ دی به شکل بارزی نشان داده شد؛ به طوری که جای انکار 
و تردید و تأمل برای هیچ کس از بدخواهان و دوستان و دشمنان 
کم بر  و دیگران باقی نگذاشت. آن روح چه بود؟ روح دیانِت حا
دل های مردم بود. پس اینجا ما دو تا عنصر در کنار هم داریم: یک 
عنصر، عنصر مردم است؛ که مردم در هر کشوری، در هر جامعه ای، 
گر چنانچه همت کنند، بصیرت به خرج بدهند، عمل کنند و  ا
وارد میدان بشوند، می توانند همه مشکالت را حل کنند. یعنی 
بزرگ ترین کوه ها در مقابل حضور مردم از بین می رود؛ می توانند 
کوه های بزرگ را جابه جا کنند. این یک حقیقت آشکاری است 
که بسیاری از تحلیلگران اجتماعی در کشورهای اسالمی و دیگر 
کشورها آن را درست لمس نکردند، درک نکردند؛ ما این را لمس 

کردیم. هنر بزرگ امام بزرگوار ما هم همین بود.
 )بیانات در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت ۹ دی 
)13۹0/0۹/21

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه از فراخوان پیمانکاران 
و تأمین کنندگان شرکت فوالد مبارکه خبر داد.

مصطفی عطایی پور در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در 
شرکت ها و کارخانه های بزرگ صنعتی به منظور ایجاد زنجیره 
تأمین پایدار و مطمئن، نیاز به بانک اطالعاتی قوی در زمینه خرید 
مواد مصرفی و قطعات یدکی در راستای پروژه ها، توسعه ها و خرید 

مواد اولیه و انرژی موردنیاز شرکت هاست.
کیفیت،  وی افزود: امروزه بخشی از سود شرکت ها در خرید با
قیمت مناسب و در زمان معین نهفته است و رسیدن به اهداف 
مذکور نیازمند عزم راسخ در حمایت از تولید داخل و بومی سازی 

است که در یک دهه گذشته توسعه یافته است.
معاون خرید شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه در گذشته تعداد 
پیمانکاران محدود بودند، تصریح کرد: شرکت هایی که تمایل به 
همکاری با شرکت فوالد مبارکه داشتند فاقد ارزیابی اولیه بودند. 
کنون با توجه به نیازهای شرکت های مادر ازجمله فوالد مبارکه،  ا

زمینه همکاری پیمانکاران ارتقا یافته است.
وی اضافه کرد: امروزه در همه زمینه ها و فعالیت های کاری، 
شرکت هایی پدید آمده اند که قابلیت اجرایی خوبی در کشور 
فراهم کرده اند و نیاز است که در یک فراخوان بزرگ با شناسایی 

شرکت ها باب همکاری توسعه یابد.
عطایی پور با اشاره به اعالم آمادگی و خوداظهاری شرکت ها 
 ،   www.srm.msc.irدر سایت SRM بر اساس توانایی ها در
خاطرنشان کرد: توانمندی های شرکت های متقاضی پس از 
بررسی و بازدید به تأیید نهایی می رسد تا با دست یابی به کد 
فروشندگی در قسمت برنامه ریزی خرید، فعالیت خود را آغاز کنند. 
وی با ابراز امیدواری از اینکه فراخوان جذب پیمانکار می تواند 
فرصت همکاری با شرکت فوالد مبارکه را توسعه دهد، گفت: جذب 
کیفیت در  کثر توانایی شرکت های متقاضی، زمینه خرید با حدا
که تداوم خط تولید محصول  زمان مناسب را فراهم می کند؛ چرا

کیفیت است.  کیفیت درگرو خرید با با

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

کم بر اصل انقالب در  روح حا

ماجرای نهم دی نشان داده شد

فراخوان پیمانکاران و 

تأمین کنندگان شرکت فوالد مبارکه

حجت االسالم محمدتقی نقدعلی گفت: منافع و درآمد شرکت فوالد مبارکه 
در کل کشور توزیع می شود، بنابراین از رئیس مجلس شورای اسالمی و 
رئیس جمهور تقاضامندم که توجه ویژه ای به این صنعت داشته باشند 
که عنوان نخستین و بزرگ ترین واحد تولید آهن اسفنجی در دنیا برای  چرا
فوالد مبارکه و کشورعنوان کوچکی نیست و تصمیم گیری در مورد  این شرکت  نیازمند دقت 

بیشتری است.
به گزارش خبرنگار فوالد، نماینده مردم خمینی شهر و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس شورای اسالمی ضمن بازدید از خطوط تولید، تصفیه خانه پساب صنعتی و تصفیه خانه 
استحصال پساب شهری شرکت فوالد مبارکه با بیان این که فوالد مبارکه صنعتی محلی و منطقه ای 
نیست و باید به آن نگاه ملی داشت، اظهار کرد: مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه و چالش محدودیت 

انرژی در این شرکت بهانه ای برای بازدید از این صنعت شد.
وی با بیان این که 3 هزار و 500 صنعت به صورت مستقیم به شرکت فوالد مبارکه وابسته هستند و در 
برخی تصمیم گیری ها به این موضوع توجه نمی شود، افزود: طی بازدیدی که از فوالد مبارکه انجام 
شد، مسائل و مشکالت این بنگاه صنعتی در خصوص تأمین گاز موردنیاز مطرح شد که امیدواریم 

مسئوالن دولتی در رفع این مشکل چاره اندیشی کنند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تصفیه و بازچرخانی آب در شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: اعداد و ارقامی که در خصوص مصرف آب فوالد مبارکه در رسانه ها 
مطرح شده اعداد و ارقام صحیحی نیست و این در حالی است که این مجموعه با بهینه سازی 
مصرف آب در فرایندهای تولید فوالد، جمع آوری و استحصال پساب شهری و همچنین 
تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی عالوه بر ارتقای سطح بهداشت و حفظ محیط زیست، با 

سرمایه گذاری های انجام شده، میزان وابستگی به آب خام را به شدت کاهش داده است.
وی با اشاره به کاهش قابل توجه مصرف آب خام توسط شرکت فوالد مبارکه در افق 1۴0۴ اذعان 
داشت: شرکت فوالد مبارکه الگوی سایر صنایع کشور در مصرف بهینه آب در کشور است و نمونه 
دومی در این خصوص در کشور نداریم که با تولید 30 درصد از فوالد کشور تا این میزان در مصرف 

آب خام صرفه جویی کند.
حجت االسالم نقدعلی اضافه کرد: در خصوص چگونگی بازچرخانی و مصرف آب و تصفیه پساب 
توسط شرکت فوالد مبارکه به جاست جامعه نخبگانی و مسئولین اطالع رسانی بهتری صورت گیرد.
کید کرد: این  وی با بیان این که فوالد مبارکه سعی کرده کمترین میزان آالیندگی را داشته باشد، تأ
شرکت در زمینه کاهش آالیندگی هم جایگاه برتری دارد اما متأسفانه سوءبرداشت ها و اطالعات 

غلطی در این خصوص مطرح شده که الزم است توسط جامعه نخبگانی برطرف شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسالمی گفت: فوالد مبارکه نه تنها برای استان اصفهان 
اشتغال آفرینی داشته بلکه بخش عمده ای از اشتغال کشور را پوشش داده  و درآمد این مجموعه 
یک درآمد ملی است و صرفا  به استان اصفهان اختصاص ندارد، بنابراین برخی مسئولین نباید این 

برداشت را داشته باشند که درآمد فوالد مبارکه در اصفهان هزینه می شود.
کید کرد: منافع این شرکت نیز در کل کشور توزیع  وی با بیان این که فوالد مبارکه افتخار ملی است، تأ
می شود، بنابراین از رئیس مجلس شورای اسالمی و رئیس جمهوری تقاضامندم که توجه ویژه ای 
که نخستین و بزرگ ترین واحد تولید آهن اسفنجی در دنیا برای  به این صنعت داشته باشند، چرا
فوالد مبارکه عنوان کوچکی نیست و تصمیم گیری در مورد این شرکت  نیازمند دقت بیشتری است.
حجت االسالم نقدعلی ادامه داد: در موضوع مسئولیت های اجتماعی، مدیرعامل شرکت فوالد 

که این امر به صورت هدفمند در حال انجام  مبارکه روند جدیدی را رقم زده که قابل تقدیر است چرا
است و آثار و ثمرات آن برای همه مردم و کلیه صنایع کشور است.

سرآمدی فوالد مبارکه در جهان با بهینه سازی مصرف آب
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در حاشیه بازدید 
حجت االسالم محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 
اسالمی از خطوط تولید، تصفیه خانه پساب صنعتی و تصفیه خانه استحصال پساب شهری شرکت 
فوالد مبارکه با بیان این که این بنگاه صنعتی بزرگ ترین صنعت ملی و کارخانه فوالدسازی خاورمیانه 
است، اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره در سازندگی کشور پیشرو بوده و توانسته رسالت خود را با ایفای 

مسئولیت های اجتماعی به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه در حوزه تخصصی توانسته کشور را در زمینه واردات انواع ورق های 

فوالدی موردنیاز صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و صنایع زیردستی بی نیاز کند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به مسائل و مشکالت حوزه زیرساختی کشور خاطرنشان 
کرد: به رغم دغدغه های عدیده دولت، شرکت فوالد مبارکه به عنوان پیشران اقتصاد و صنعت کشور، 

پروژه های متعددی را در دستور کار اهداف اجرایی خود قرار داده است.
وی با اشاره به پروژه های زیرساختی نظیر توسعه نیروگاه توسط شرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: 
ساخت نیروگاه 1500 مگاواتی در برنامه های توسعه ای شرکت فوالد مبارکه قرارگرفته که امیدواریم 

در کمترین زمان ممکن به سرانجام برسد.
طیب نیـا بـا اشـاره بـه خألهـای موجـود در زمینـه حامل هـای انـرژی گفـت: توسـعه اقدامـات 
کـه  زیرسـاختی در حمل ونقـل جـاده ای و ریلـی از دیگـر اهـداف فـوالد مبارکـه اسـت؛ چرا
بایـد هم زمـان بـا افزایـش میـزان تولیـد، در بخـش زیرسـاخت های حمل ونقـل ریلـی نیـز 

سـرمایه گذاری انجـام می شـده اسـت.
کید بـر ضـرورت سـرمایه گذاری در بخش های زیرسـاختی بیـان کرد: فـالت مرکزی ایـران با  وی با تأ
محدودیت آب مواجه اسـت اما متأسـفانه نگرشـی صنعت سـتیز مسـائل مربوط به آب را در پیوند 
بـا صنایـع قـرار می دهـد و ایـن در حالـی اسـت کـه کشـورهای توسـعه یافته صنعـت را متناسـب بـا 

محیط زیسـت پیش می برنـد؛ اتفاقـی که بـه بهتریـن شـکل در فـوالد مبارکـه رخ داده اسـت.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه متناسب بودن توسعه صنعت با محیط زیست را از شالوده های 
مهم این شرکت مطرح کرد و توضیح داد: شرکت فوالد مبارکه در پیاده سازی صنعت سبز پیشرو 
است و با اقداماتی که در مصرف بهینه آب انجام داده توانسته سرآمد فوالدسازان جهان شود، 
به گونه ای که برای تولید هر تن فوالد خام تنها 2.2مترمکعب آب مصرف می کند، اتفاقی کم نظیر 

که در جهان همتا ندارد.
وی با اشاره به اقدامات شرکت فوالد مبارکه در مصرف بهینه آب ادامه داد: بهینه سازی و کاهش 
مصرف آب در فرایند تولید، جمع آوری و انتقال پساب ۹ شهر و همچنین تصفیه و بازچرخانی پساب 
صنعتی شرکت جهت تأمین بخشی از نیاز آبی فوالد مبارکه در یک دهه گذشته انجام شده و امروز 

بیش از نیمی از نیاز آبی این شرکت از طریق پساب تأمین می شود.
کید بر رویکرد فوالد مبارکه در کاهش برداشت آب خام و رساندن آن به صفر  طیب نیا در پایان با تأ
درصد اظهار داشت: امیدواریم به جای  اظهارنظرهای غیر کارشناسی و غیرمنصفانه در خصوص 
 مصرف آب صنعت، به این نکته دقت شود که صنعتی نظیر شرکت فوالد مبارکه زمینه اشتغال
 20 هزار نفر را به صورت مستقیم و 350 هزار نفر را به طور غیرمستقیم در کشور فراهم کرده و همواره 

توسعه را متناسب با محیط زیست مدنظر قرار داده است.

بر اساس اعالم مدیر بنیاد جهانی MIKE )برترین سازمان های دانشی 
 MIKE نوآور( شرکت فوالد مبارکه موفق شد، در جمع برندگان جایزه جهانی

قرار گیرد.
طی نامه رسمی پرفسور W.B.Lee دبیر کل جایزه جهانی سازمان های دانشی نوآور، فوالد مبارکه 
موفق شد  پس از ارزیابی در ۸ محور یکپارچه با پوشش رده های مختلف سازمان در 3 حوزه ساختار، 
منابع انسانی و ارتباطات و با تمرکز بر ارزش آفرینی برای ذی نفعان سازمان مبتنی بر 3 مؤلفه دانش، 
نوآوری و سرمایه فکری و در ۴ مرحله ارزیابی بین المللی توسط کمیته بین المللی داوران جهانی 
MIKE در جمع برندگان این جایزه در سطح جهانی همچون Ernst & Young از کشور انگلستان، 
Nokia به طور مشترک از کشورهای سوئد و آمریکا، Aurecon از کشور استرالیا، SABIC از کشور 
عربستان، Everel Group و Revetil از ایتالیا، Afcons از کشور هند و CLI و Tencent از کشور چین 

قرار گیرد.
محمد ناظمی هرندی معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه ضمن تبریک این موفقیت به کلیه 
کارکنان، دانش را مهم ترین سرمایه نامشهود سازمان ها در عصر حاضر دانست و از آن به عنوان یکی 
از مؤلفه های مهم در خلق ارزش برای ذی نفعان سازمان ها یادکرد و گفت: فوالد مبارکه پس از طی 
کنون با داشتن گنجینه ای گران بها از دانش  کردن دوران ساخت و بهره برداری تا ظرفیت اسمی، هم ا

این دوران خود را متعهد به به کارگیری آن در جهت توسعه صنعتی کشور می داند.
سیامک شجاعی رئیس سیستم های مدیریت کیفیت و سرآمدی نیز با اعالم این که استفاده 
از الگوهای معتبر مدیریتی در سطح ملی و جهانی مانند تعالی سازمانی، EFQM، MIKE و... 
همواره از سیاست های فوالد مبارکه جهت تقویت رویکردهای سازمان و شتاب بخشی به تحول 
و بهبود مستمر در سازمان بوده است، گفت: در زمینه مدیریت دانش از 10 سال گذشته اقدام به 
طراحی و اجرای رویکردهای متنوع با الگوبرداری از سازمان های پیشرو نموده ایم. وی از سبک 
رهبری سازمان ها و فرهنگ دانشی به عنوان دو رکن اساسی در موفقیت در مقوله مدیریت دانش 
یاد کرد و ضمن اعالم آمادگی فوالد مبارکه جهت تبادل تجارب خود در این زمینه با سایر صنایع، 
ایجاد شبکه های دانشی با استفاده از خبرگان صنایع در حوزه های کلیدی را، راهگشای بسیاری 
از مشکالت کنونی دانست و ابراز امیدواری کرد، توجه به دانش و ارزش آفرینی از آن برای ذی نفعان 

به عنوان یک نگاه راهبردی در سازمان ها توسعه یابد.

رهبر انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای:

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

 قرارگیـــری فوالد مبارکـــه در جمع برندگان
) ین ســـازمان های دانشـــی نوآور  جایزه جهانی MIKE )برتر

 رئیس جمهوری باید توجه ویژه ای به فوالد مبارکه داشته باشد/
 این شرکت میزان وابستگی به آب خام را به شدت کاهش داده است

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در بازدید از فوالد مبارکه:

محمدیاسر طیب نیا 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

محمد ناظمی هرندی
 معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه

حجت االسالم محمدتقی نقدعلی
 نماینده مردم خمینی شهر و عضو کمیسیون کشاورزی، 

آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی
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دو میلیارد مترمکعب آب در شبکه شرب هدر می رود
یک کارشناس مدیریت منابع آب: آب بدون درآمد در کشور 25 درصد است؛ یعنی 25 درصد از 6 میلیارد آب شرب هدر می رود.

مدیرعامل فوالد هرمزگان در پی کسب رکورد ماهیانه تولید عنوان کرد:
 رکورد جدید نشان از توان تخصصی و انگیزه باالی کارکنان است.

 خـبــــــــــــــــــر      

54

 7۹

 28

کتشافی ایمیدرو در سیستان و  بیشترین فعالیت ا
بلوچستان انجام شده است

کتشافات اولیه انجام  رئیس هیئت عامل ایمیدرو خبر داد: با ا
شده، 5۴ محدوده معدنی امیدبخش در استان سیستان و 

بلوچستان شناسایی شده است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری در جریان 
سفر به استان سیستان و بلوچستان و در گفت وگو با سیمای 
استان ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: 25 درصد عملیات 
کتشافی در حال انجام در کشور به استان سیستان و بلوچستان  ا
کتشافی  کنون ۹0 هزار کیلومترمربع پهنه ا اختصاص یافته که تا
در این استان توسط ایمیدرو و شرکت های تابعه در حال انجام 

است.
کتشافی ایمیدرو در استان  کید کرد: بیشترین فعالیت ا وی تأ
سیستان و بلوچستان انجام شده است وی افزود: گزارش کامل 
این پهنه ها تا پایان دی به سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان ارائه می شود. به گفته وی، در حال حاضر، برای برخی 
کتشاف صادر شده و برای برخی دیگر، اقدامات  پهنه ها پروانه ا
الزم در حال انجام است. جعفری ادامه داد: پیش بینی می کنیم 
تا 3-۴ سال آینده، محدوده های جدید پرپتانسیلی را برای 

استان معرفی کنیم.

سرمایه گذاری ۷۹ میلیون یورویی »ومعادن« در 
تکمیل فاز دوم نیروگاه سمنان 

در راستای اجرای توافق وزارت صمت و وزارت نیرو در زمینه ایجاد 
ظرفیت جدید نیروگاهی توسط شرکت های صنعتی و معدنی، 
نخستین تفاهم نامه با ارزش تقریبی ۷۹ میلیون یورو بین شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و گروه مپنا برای تکمیل فاز 

دوم نیروگاه سمنان به امضا رسید.
گزارش شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، در  به 
راستای اجرای توافق وزارت »صنعت، معدن و تجارت« و وزارت 
نیرو در زمینه ایجاد حداقل 10 هزار مگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاهی توسط شرکت های صنعتی و معدنی، تفاهم نامه 
تکمیل فاز دوم نیروگاه سمنان به ظرفیت اسمی 3۶۶ مگاوات، 
فی مابین شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان 
گروه مپنا )به عنوان مجری برنامه( با حضور دکتر  کارفرما و 
امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات، اعضا هیئت مدیره این شرکت، دکتر سید زمان 
حسینی، مجری طرح های نیروگاهی صنایع معدنی وزارت نیرو 

و دکتر عباس علی آبادی مدیرعامل گروه مپنا به امضا رسید.

در  ایران  فوالد  صادرات  درصدی   28 رشد 
هشت ماهه نخست سال جاری

در دوره هشت ماهه نخست سال جاری، صادرات فوالد میانی 
کشور، ۴ میلیون و ۸00 هزار تن بوده که رشد 2۷ درصدی را نسبت 
به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد. از صادرات فوالد میانی، 
سهم صادرات بیلت و بلوم در دوره هشت ماهه نخست سال 
1۴00، 3 میلیون و 220 هزار تن، و سهم صادرات اسلب، 1 میلیون 

و 5۸0 هزار تن بوده است.
در هشت ماهه نخست امسال، صادرات اسلب رشد ۷3 درصدی 
را تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم، 12 درصد افزایش 

یافته است.
کل صادرات محصوالت فوالدی کشور در دوره هشت ماهه 
نخست سال 1۴00، 2 میلیون و 1۸۷ هزار تن بوده که نسبت به 

دوره مشابه سال قبل، رشد 30 درصدی را نشان می دهد.
از میان محصوالت فوالدی، سهم صادرات مقاطع طویل 
فوالدی، 1 میلیون و ۷۸0 هزار تن بوده و صادرات این مقاطع، 

در هشت ماهه نخست امسال، ۴5 درصد افزایش یافته است.

عدد خبر

محدوده معدنی

میلیون یورو 

درصد

شرکت  گرم  نورد  ناحیه  تکمیل  خطوط  رئیس 
فوالد مبارکه گفت: رکورد تولید هزار و 4۹1 تن ورق 
برش داده شده در سال »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها« در این خط شکسته شد؛ آخرین رکورد ثبت شده 
روزانه تولید در این واحد در 14 مهرماه 13۹6، به میزان هزار و 305 

تن ورق بوده است.
محمد علیخانی، رئیس خطوط تکمیل ناحیه نورد گرم شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: تالشگران فوالد مبارکه با 
تالش و همدلی و در راستای تحقق رشد صنعت و اقتصاد کشور، موفق 
به شکستن رکورد تولید روزانه خط برش سنگین واحد تکمیل ناحیه 

نورد گرم این شرکت شدند.
وی در ادامه افزود: خط برش سنگین واحد تکمیل ناحیه نورد گرم 
شرکت فوالد مبارکه یکی از 3 خط برش موجود در این واحد است که 
با ظرفیت تولید سالیانه 220 هزار تن قادر به تولید محصوالت ورق 

برش داده شده در محدوده ضخامت ۶ تا 1۶ میلی متر و عرض ۶00 تا 
1۸50 میلی متر و طول از 1 تا 12 متر در گروه های مختلف فوالدی است.
رئیس خطوط تکمیل ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
که در آن ها ورق با  کنار 2 خط برش سبک دیگر  کرد: این خط در 
ضخامت های 2 تا ۶ میلی متر برش داده می شود، نیازهای مصرفی 
صنایع مختلف داخلی و خارجی اعم از صنایع خودروسازی، صنایع 
لوازم خانگی و صنعتی، صنایع اسکلت فلزی و سوله سازی، صنایع 
ساخت ترانسفورماتور و صنایع ساخت تجهیزات سبک و سنگین 

را تأمین می کند.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید سالیانه کل خطوط تکمیل ناحیه 
نورد گرم شرکت فوالد مبارکه درحدود یک میلیون و 200 هزار تن است، 
ادامه داد: خط تمپر و برش سبک 1 به صورت پیوسته بوده و قادر به 
دوباره پیچی، اتوکشی محصوالت نوردگرم )اسکین( است و خط 
اسکین که نظیر خط تمپر عملیات اصالح، تسطیح و تقسیم کالف 

در آن انجام می شود، ظرفیتی بالغ بر ۶00 هزار تن در سال را داراست.
علیخانی تصریح کـرد: رکورد تولید هـزار و ۴۹1 تن ورق برش داده شـده 
بـه یـاری خداونـد متعـال، تـالش، کوشـش و هماهنگی قسـمت های 
و  پشـتیبانی ها  »تولیـد،  سـال  در  گـرم،  نـورد  ناحیـه  مختلـف 
مانع زدایی هـا« در ایـن خـط بـه ثبـت رسـید؛ آخریـن رکـورد ثبت شـده 
روزانـه تولیـد در ایـن واحـد در 1۴ مهرمـاه 13۹۶، بـه میـزان هـزار و 305 

تـن ورق بـوده اسـت.
وی در پایـان با بیـان اینکـه ثبت ایـن رکـورد مرهـون زحمـات و تالش 
کنتـرل  جمعـی تمامـی همـکاران تولیـد، تعمیـرات، دفاتـر فنـی، 
کیفیـت و برنامه ریـزی تولیـد ناحیـه نـورد گـرم اسـت، اذعان داشـت: 
ایـن موفقیـت مهـم را بـه تمامـی همـکاران و ذی نفعـان گـروه فـوالد 
مبارکـه تبریـک می گویـم و از حمایت هـای مدیریـت عالـی شـرکت و 
زحمـات کلیـه همـکاران ناحیـه نـورد گـرم و پشـتیبانی سـایر نواحـی 

تشـکر می کنـم.

کید بر نقش  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
پیشران بودن فوالد مبارکه در توسعه اقتصادی و 
صنعتی بودن این شرکت گفت: برای تحقق اهداف 
توسعه ای نیاز است که شرکت فوالد مبارکه نوک پیکان شرکت های 

فناوری باشد تا مسیر دست یابی به اهداف نیز فراهم شود.  
گانه ای از سوی مدیرعامل  به گزارش خبرنگار فوالد، طی احکام جدا
معاون  به عنوان  هرندی  ناظمی  محمد  مبارکه،  فوالد  شرکت 
کبر گلبو به عنوان مدیرعامل شرکت ایریسا، سید مهدی  تکنولوژی، ا
نقوی به عنوان مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی فوالد مبارکه و 
یحیی پالیزدار به عنوان مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری 

و نوآوری فوالد مبارکه منصوب شدند.

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این مراسم 
اظهار کرد: فوالد مبارکه با تکیه بر دانش و دستاوردهای شرکت های 
زیرمجموعه خود در حوزه فناوری و تکنولوژی درصدد نهادینه سازی 
و بهره مندی از دانش است؛ بهتر است شرکت ایریسا با نقش »پیرو« و 
کی نقش »پیشرو« اهداف فناوری  شرکت فنی و مهندسی هم با چاال

اطالعات را دنبال کنند.
کید بر نقش پیشران بودن فوالد  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
مبارکه در توسعه اقتصادی و صنعتی بودن این شرکت خاطرنشان کرد: 
برای تحقق اهداف توسعه ای نیاز است شرکت فوالد مبارکه نوک پیکان 

شرکت های فناوری باشد تا مسیر دست یابی به اهداف نیز فراهم شود.
وی با اشاره به نقش شرکت های فناوری و نوآوری در تحول کشور اذعان 

داشت: با توجه به نقش آفرینی تکنولوژی و فناوری در عصر حاضر، 
مجموعه های مرتبط با این زمینه ها در گروه فوالد مبارکه از اهمیت 

زیادی برخوردار هستند تا اهداف ترسیم شده به خوبی محقق شوند.
کید بر ضرورت به کارگیری و هدایت عوامل درون.  طیب نیا با تأ
سازمانی و برون سازمانی در طرح های توسعه ای فوالد مبارکه توسط 
معاونت توسعه و معاونت تکنولوژی این شرکت بیان کرد: بر اساس 
صالحدید و استراتژی شرکت فوالد مبارکه، چرخش نخبگانی در سطح 
معاونین و مدیران صورت گرفته و برخی از مدیران سابق نیز به علت 

محدودیت های شخصی آمادگی همکاری نداشتند.
وی با بیان این که چرخش نخبگانی در راستای منافع شرکت فوالد مبارکه 
صورت می گیرد، عنوان داشت: ترجیح ما بر این بوده که از متخصصان با 

سوابق حرفه ای در شرکت فوالد مبارکه در جایگاه مدیریتی شرکت های 
زیرمجموعه بهره گیریم و در شرکت ایریسا، شرکت فنی و مهندسی فوالد 
مبارکه و شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه از افراد 
مجرب و متخصص استفاده کنیم تا شاهد تحوالت بنیادین در این 

بخش ها باشیم.
کید بر ضرورت هوشمندسازی و فناوری  مدیرعامل فوالد مبارکه با تأ
اطالعات در این شرکت گفت: از مدیران عامل شرکت های ایریسا، فنی و 
مهندسی فوالد مبارکه و پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 
تقاضا دارم تا اهداف ترسیم شده در راستای تحول بنیادین این شرکت را 
با هم فکری و حمایت از شرکت های دانش بنیان با اولویت بندی نیازهای 

فوالد مبارکه پیگیری کنند.

کید بر ضرورت  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
رشد اقتصادی در کشور گفت: شرکت های بزرگی 
همچون فوالد مبارکه در این زمینه باید پیشران و 

پیش قدم باشند.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه در دیدار با امام جمعه شهرستان مبارکه با بیان اینکه مقام معظم 
رهبری همواره به درستی حرکت های دشمن و جهت گیری های آن را 
تشخیص می دهند، اظهار کرد: تولید، راهکار نجات ما از شرایط فعلی 
اقتصادی است؛ به همین دلیل ایشان همواره به سمت رشد و پویایی 
اقتصادی و صنعتی جهت گیری کردند، اما بسیاری از مواقع دشمن در 

تالش است تا ما را از مسیر اصلی منحرف کند.
وی افزود: رونق و اتفاق مثبت در تولید که مقام معظم رهبری به دنبال 
آن هستند، همین کار و تالش مضاعف و پروژه های جدیدی است که 
باید اجرا شود و اشتغال و پویایی در کشور ایجاد کند و ما نیز به دنبال 

همین امر هستیم.
کید بر ضرورت رشد اقتصادی در کشور  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
خاطرنشان کرد: شرکت های بزرگی همچون فوالد مبارکه در این زمینه 

باید پیشران و پیش قدم باشند.
وی با اشاره به مهم ترین پروژه های شرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: 
ساخت نیروگاه برق 1500 مگاواتی و همچنین تأسیس بزرگ ترین نیروگاه 
خورشیدی کشور به ظرفیت 5۴0 مگاوات در برنامه های فوالد مبارکه 

ک خورشیدی که در کشور تولید  قرار دارد. در حال حاضر کل انرژی پا
می شود، کمتر از این مقدار است و ما می خواهیم به صورت یک جا 
ظرفیت جدیدی را طی 2 سال آینده ایجاد کنیم. این مسئله به نوعی 
گر در جایی 200 روز در  یک انقالب در کشور محسوب می شود. در اروپا ا
سال آفتاب باشد، نیروگاه خورشیدی تأسیس می کنند، این در حالی 
است که ما در ایران بیش از 300 روز در سال آفتاب داریم، اما کسی به 

این سمت نمی رود.
طیب نیا با بیان اینکه تسری تفکر صنعت ستیزی یکی از اهداف دشمنان 
است، تصریح کرد: ما باید به دنبال افزایش اشتغال و پویایی در کشور 
باشیم؛ فوالد مبارکه نیز علی رغم اینکه صنعتی پیشرو و اشتغال زا به 
ک است و استانداردهای سخت گیرانه ای  شمار می آید، یک صنعت پا

در این زمینه دارد.
وی عنوان داشت: باید توجه داشت که شرکت فوالد مبارکه 350 هزار 
شغل مستقیم و غیرمستقیم در کشور ایجاد کرده که با احتساب افرادی 
که از درآمد این بخش منتفع می شود، تعداد افراد مرتبط به این شرکت 

به 2 میلیون نفر می رسد.
حجت االسالم سید مهدی موسوی امام جمعه شهرستان مبارکه نیز 
در این دیدار گفت: توسعه صنعت تصمیم بسیار ارزشمندی است، 
که باعث تولید کار می شود؛ آنچه برای ما مهم است، گسترش تولید  چرا
و توسعه صنعت است، زیرا عالوه بر ثروت، اشتغال هم ایجاد خواهد کرد.
وی با اشاره به اهمیت زکات و انفاق در جامعه اسالمی افزود: علت اصلی 

اهمیت زکات دستگیری از فقراست؛ این زکات می تواند در راه تولید 
اشتغال مصرف شود که مقام معظم رهبری فرمودند هر اقدامی انجام 

می دهید باید یک پیوست عدالت هم در آن باشد.
امام جمعه شهرستان مبارکه با بیان اینکه تشریفات زائد باید حذف 
کید کرد: توجه فوالد مبارکه به شهرستان مبارکه یک اقدام  شود، تأ

اخالقی، فقهی-حقوقی و عقالنی است.
وی در پایان اضافه کرد: صنایع منطقه نیازهایی دارند که فوالد مبارکه 
می تواند به آن ها کمک کند و این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد؛ 
گر مساجد حمایت شوند نیز بسیاری از مشکالت اخالقی  به عالوه ا

جامعه حل خواهد شد.

مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با امام جمعه شهرستان مبارکه:

شرکت های بزرگی همچون فوالد مبارکه باید پیشران رشد اقتصادی کشور باشند

در آیین تکریم و معارفه معاون تکنولوژی و سه تن از مدیران عامل گروه فوالد مبارکه مطرح شد؛

فوالد مبارکه باید نوک پیکان شرکت های فناوری باشد

در راستای تحقق شعار سال؛

 رکورد تولید روزانه خط برش سنگین
 در ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه شکسته شد

خط برش سنگین واحد تکمیل ناحیه نورد گرم 
شرکت فوالد مبارکه یکی از 3 خط برش موجود 
در این واحد است که با ظرفیت تولید سالیانه 
220 هزار تن قادر به تولید محصوالت ورق 
برش داده شده در محدوده ضخامت 6 تا 16 
میلی متر و عرض 600 تا 1850 میلی متر و طول از 
1 تا 12 متر در گروه های مختلف فوالدی است
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کتشاف اختصاص 350 میلیارد تومان برای ا
 سیستان و بلوچستان

آمار تولید فوالد کشور در دوره هشت ماهه نخست 
سال جاری

کنون 350 میلیارد  جعفری، رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: تا
کتشافی در منطقه سیستان و بلوچستان انجام شده و این  تومان هزینه ا
کتشافات تفصیلی نیز ادامه خواهد یافت. هزینه ها در مرحله ا
کتشاف به عنوان یک بخش پایه ای از فرایند  وی ادامه داد: برای حوزه ا
توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، هیچ محدودیتی برای انجام 
کتشافات قائل نشده ایم و این موضوع نیز در استان سیستان و بلوچستان  ا
مطرح است.

کشور در دوره هشت ماهه نخست سال جاری  آمار تولید فوالد 
کشور در این مدت،  که میزان تولید فوالد میانی  نشان می دهد 
کاهش ۱0 درصدی را نسبت  که  ۱۸۸ میلیون و 5۲۹ هزار تن بوده 
به مدت مشابه سال قبل داشته است. در همین مدت تولید بیلت 
کاهش ۱5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال  و بلوم در ایران با 
گذشته به ۱0 میلیون و ۹5۹ هزار تن رسیده است.

خـبــــــــــــــــــر            

رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به نصب سیستم پایش آنالین روی دودکش های 
نواحی تولیدی در فوالد مبارکه گفت: در شرکت فوالد 
مبارکه مکنده های صنعتی ثابت و متحرک برای جمع آوری و کاهش 
انتشار غبار به منظور جلوگیری از انتشار غبار به هوا نصب شده است.
به گزارش خبرنگار فوالد، بهنام کاویانی، رئیس محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه در نشست تخصصی »هوا برای تنفس« با موضوع کنترل آلودگی 
کز علمی-پژوهشی استان  هوای اصفهان که توسط کنسرسیوم مرا
اصفهان در حوزه محیط زیست برگزار شد، با ارائه گزارشی از اقدامات 
شرکت فوالد مبارکه در راستای کنترل و کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: 
فلسفه وجودی شرکت فوالد مبارکه شهروند-شرکتی است و هدف این 
که مسیری در راستای دست یابی  شرکت محیط زیست پایدار است چرا
به توسعه پایدار خواهد بود؛ کارنامه فوالد مبارکه در حفظ محیط زیست 

درخشان است.
وی با بیان این که مأموریت شرکت فوالد مبارکه حصول اطمینان از تأمین 
ایمنی و شرایط کار سالم و همچنین حفاظت از محیط زیست است، 
افزود: دست یابی به توسعه پایدار و تبدیل شدن به سازمان برجسته 
با حفظ محیط زیست در شرکت فوالد مبارکه با محوریت توسعه پایدار 
از طریق کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف انرژی، استانداردسازی، 
آموزش، اقتصاد چرخشی، مدیریت منابع آبی و مدیریت پسماند 

انجام شده است.
کید بر این که مأموریت شرکت  رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با تأ
فوالد مبارکه حفظ محیط زیست است، خاطرنشان کرد: برای کنترل 
آالینده ها در شرکت فوالد مبارکه، آموزش، ارزیابی عملکرد، مدیریت 
ح ریزی،  تغییر، مدیریت بر رویدادها، رهبری و تعهد و مدیریت، طر

پشتیبانی و کنترل عملکرد صورت گرفته است.
 توسعه اقتصاد چرخشی و تکیه بر بازیافت محصوالت برای 

تحقق کمترین دورریز
وی با بیان این که شرکت فوالد مبارکه با اقدامات متعددی در شرایط 
تحریم و کرونا توانسته شرایط را به خوبی مدیریت کند، اذعان داشت: 
صنعت در کنار و در اختیار شهروندان است و درصدد ارائه خدمات به 

مردم است.
کید بر ضرورت پیاده سازی اقتصاد چرخشی-ارزیابی چرخه  کاویانی با تأ
عمر محصوالت مطابق با استانداردهای جهانی گفت: سیاست شرکت 
فوالد مبارکه بر توسعه اقتصاد چرخشی و تکیه بر بازیافت محصوالت است 

تا کمترین دورریز را داشته باشد.
وی با اشاره به پایش مسیر وضعیت آالیندگی در شرکت فوالدمبارکه 
کید کرد: پایش آالینده های بزرگ ترین واحد صنعتی کشور از چند  تأ
طریق انجام می شود که این پایش توسط آزمایشگاه معتمد در قالب 
طرح خوداظهاری، به صورت پرتابل )دوره ای(، آنالین و پایش شاخص 

کیفیت هوا اجرا می شود.
فوالد مبارکه برای نواحی مختلف کارنامه زیست محیطی 

صادر می کند
رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با بیان این که شرکت فوالد مبارکه 

ماهیانه برای نواحی مختلف کارنامه زیست محیطی صادر می کند، عنوان 
داشت: آموزش استانداردها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها در شرکت 
فوالد مبارکه با آموزش زنجیره تأمین کنندگان، آموزش مشتریان، آموزش 

کارکنان و پیمانکاران دنبال می شود.
وی با اشاره به کنترل عملیات در راستای کاهش انتشار آالینده ها بیان 
کرد: نصب غبارگیرها در فوالد مبارکه انجام شده و پروژه کاهش غبار از 
سقف ناحیه فوالدسازی این شرکت در سال ۸۹ آغاز شده و تا سال ۹۴ 

به اتمام رسیده است.
کاویانی با اشاره به نصب سیستم پایش آنالین روی دودکش های نواحی 
تولیدی در فوالد مبارکه ابراز داشت: در شرکت فوالد مبارکه مکنده های 
صنعتی ثابت و متحرک برای جمع آوری و کاهش انتشار غبار به منظور 

جلوگیری از انتشار غبار به هوا نصب شده است.
طراحـــی، ســـاخت و راه انـــدازی غبارگیری هـــای ناحیـــه 

فوالدسازی
وی با اشاره به ساخت واحد تبدیل پودر آهک به بریکت جهت انتقال 
به فوالدسازی تصریح کرد: ساخت 2 مخزن بزرگ ذخیره آهک ریزدانه 
باهدف جلوگیری از انتشار غبار آهک در هوا و ایجاد آلودگی انجام می شود؛ 
تجهیز نوارهای انتقال مواد به سیستم های پاشش آب مکانیزه هم از دیگر 

اقدامات شرکت فوالد مبارکه در راستای کاهش آلودگی هوا بوده است.
رئیس محیط زیست فوالد مبارکه با اشاره به نصب بیش از ۴0 عدد شوت 
تخلیه در ناحیه آهن سازی این شرکت گفت: بهینه سازی فرایند احتراق 
از اقدامات مهم فوالد مبارکه در کاهش آلودگی هوا بوده که میزان کاهش 
مقدار مونوکسیدکربن خروجی به کمتر از حد مجاز استاندارد رسیده 

است.
وی با اشاره به پروژه های در دست اقدام شرکت فوالد مبارکه بیان داشت: 
قرارداد طراحی، ساخت و راه اندازی غبارگیری های ناحیه فوالدسازی، 
کاهش مصرف گاز در کوره های پیشگرم نورد گرم با افزایش بهره وری 
کوره، اجرای فاز دوم پایش آنالین دودکش ها، ساخت 12 غبارگیر در ناحیه 

آهن سازی فوالد مبارکه در حال انجام است.
نقش فوالد مبارکه در ارتقای سالمت آب های زیرزمینی و 

بهداشت محیط با تصفیه پساب های شهری
کاویانی با اشاره به تصفیه خانه استحصال پساب شهرهای اطراف شرکت 
فوالد مبارکه به ظرفیت اسمی هزار مترمکعب بر ساعت و قابلیت توسعه 
آن ها تا هزار و 500 مترمکعب، عنوان داشت: تصفیه پساب های شهری 
خریداری شده توسط فوالد مبارکه که به سیستم DAF باهدف تصفیه 
بهتر مجهز است، عالوه بر کاهش وابستگی این شرکت به آب خام، 
سالمت آب های زیرزمینی و چاه های جذبی و بهداشت محیط مناطق 

اطراف را نیز ارتقا بخشیده است.
وی در این نشست با ارائه گزارشی از »سرآمدی شرکت فوالد مبارکه در 
مصرف آب در میان تولیدکنندگان بزرگ فوالد دنیا« اظهار کرد: شرکت 
فوالد مبارکه با نگاه همه جانبه مسائل زیست محیطی را دنبال می کند.

رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه در ادامه افزود: رویکرد 
فوالد مبارکه برای تصفیه پساب در راستای ارتقای بهداشت و حفظ 
محیط زیست منطقه و تصفیه و بازچرخانی پساب صنعتی جهت تأمین 

بخشی از نیاز آب خود است.
وی با بیان این که جمع آوری و انتقال پساب شهری جهت تأمین بخشی 
از نیاز شرکت فوالد مبارکه است، خاطرنشان کرد: بهینه سازی و کاهش 
مصرف آب در فرایندهای تولید فوالد از دیگر رویکردهای فوالد مبارکه در 

تأمین آب و تصفیه پساب است.
کاویانی ضمن اشاره به این که آبی که وارد چرخه بدنه فوالد مبارکه 
می شود در چندین نوبت بازچرخانی شده تا درنهایت تبخیر شود و یا 
به صورت آب قطره ای فضای سبز این شرکت را تغذیه کند، اذعان داشت: 
اقدامات شرکت فوالد مبارکه در بهینه سازی مصرف آب منجر به ارتقای 
تصفیه خانه های پساب جهت تصفیه و بازچرخانی آب در این شرکت 
شده و پروژه های متعددی در راستای کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه 

تعریف شده است.
فعالیت  به  اشاره  با  مبارکه  فوالد  شرکت  محیط زیست  رئیس 
تصفیه خانه های موجود در شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: شرکت 
فوالد مبارکه با داشتن تصفیه خانه صنعتی به ظرفیت اسمی 3 هزار 
مترمکعب پساب صنعتی در ساعت و قابلیت تصفیه انواع پساب های 
صنعتی و همچنین قابلیت خالص سازی و بازچرخانی پساب به خط 

تولید را اجرا می کند.
کید کرد: شرکت فوالد مبارکه شبکه انتقال و ساخت تصفیه خانه  کاویانی تأ
پساب شهری را با هزینه ای بالغ بر ۶50 میلیارد تومان ایجاد کرده و 
بزرگ ترین سایت تصفیه پساب در کشور با ظرفیت ۷2 هزار مترمکعب در 

روز و با هزینه ای بالغ بر ۶2 میلیون یورو را داراست.
وی با اشاره به وجود پیشرفته ترین آزمایشگاه پایش پساب با اندازه گیری 
21 پارامتر به صورت آنالین با هزینه ای بالغ بر 25 میلیارد تومان ابراز داشت: 
تمام اطالعات و داده ها در شرکت فوالد مبارکه به صورت شفاف بیان 

که همواره در حال ارتقای وضعیت موجود هستیم. می شود چرا
رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه با اشاره به پروژه های در 
دست اقدام در بخش آب و پساب شرکت فوالد مبارکه گفت: برج های 
ج های خنک کننده  خنک کننده واحد احیا مستقیم شماره یک و بر
هیبریدی با هزینه ای بالغ بر ۶00 میلیارد تومان در شرکت فوالد مبارکه 

جایگزین خواهند شد.
وی در ادامه با مقایسه مصرف ویژه آب خام در فوالد مبارکه با دیگر 
فوالدسازان جهان بیان کرد: مصرف آب در شرکت فوالد مبارکه نسبت به 
شرکت های بزرگ تولید فوالد در جهان بسیار کمتر است؛ طی یک دهه 
گذشته با برنامه ریزی مدون و سرمایه گذاری برای آب های جایگزین، 

مصرف آب خام در این شرکت به شدت کم شده است.
کید بر این که این شرکت در تمام بخش های مربوط به  کاویانی در پایان با تأ
آب و محیط زیست طبق استانداردها و ممیزی های جهان گام برمی دارد، 
اظهار داشت: بازیافت پساب شرکت فوالد مبارکه و افزایش راندمان، 
مدیریت آبیاری فضای سبز، آموزش و شناسایی ارزش آب، مدیریت آب 
و پساب و رعایت الزامات قانونی ازجمله مهم ترین اقدامات این شرکت 
در صرفه جویی در مصرف بهینه آب است و این در حالی است که فوالد 
مبارکه طی یک دهه گذشته، روند تولید فوالد را با کاهش هم زمان مصرف 

آب دنبال کرده است.

در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران 
برگزیده استان اصفهان از شرکت فوالد مبارکه 
استان  پژوهشی  برتر  کارفرمای  به عنوان 
اصفهان تقدیر گردید و این شرکت به عنوان برگزیده هفته 
پژوهش و فناوری استان اصفهان در سال 1400 انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار فوالد، مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران 
برگزیده استان اصفهان با حضور استاندار، پژوهشگران، مدیران 
و مسئوالن دانشگاه های استان اصفهان در تاالر همایش های 
پیامبر اعظم )ص( دانشگاه اصفهان برگزار شد و بر اساس نظر 
کارفرمای برتر  هیئت داوران، شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
پژوهشی استان اصفهان و برگزیده هفته پژوهش و فناوری استان 
اصفهان در سال 1۴00 انتخاب شد. شهرام عباسی مدیر تحقیق 

و توسعه شرکت فوالد مبارکه به نمایندگی از مدیرعامل شرکت با 
حضور در این مراسم، لوح تقدیر و تندیس کارفرمای برتر پژوهشی 

استان را دریافت کرد.
سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در این مراسم با اشاره به 
مسائل و مشکالت پژوهشی در کشور، بر ضرورت تکریم جایگاه 
کید کرد و گفت: ما باید به مرجعیت  و مقام ارزشمند پژوهشگر تأ
کار  پژوهش و جایگاه آن در جامعه بیشتر بپردازیم و در هر 
تحقیقاتی باید خود را با اهداف اولیه طرح تطبیق دهیم تا دچار 

گمراهی در مسیرمان نشویم.
وی افزود: در کنار تبیین جایگاه پژوهش باید ضمن شناخت 
مشکالت این حوزه، با هم افزایی که حول تبیین این شناخت 
به وجود می آید، ظرفیت های جدیدی در کالبد خود احساس 

کنیم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه اندیشیدن و پژوهش نیاز اساسی 
گر پژوهش کم رنگ  جوامع رو به پیشرفت است، خاطرنشان کرد: ا
شود، دانش بشری به مخاطره خواهد افتاد؛ پژوهش از حیث 
اینکه آموزش را راهبری می کند، جایگاه برتری نسبت به آموزش 
دارد؛ دلیل بسیاری از مسائلی که در حوزه اقتصاد حل نشده، 

عدم اعتماد به پژوهشگران داخلی است.
وی در پایان از شرکت فوالد مبارکه بابت حمایت های همیشگی 

در عرصه پژوهش در استان اصفهان تقدیر و تشکر کرد.
گفتنی است مراسم هفته پژوهش همه ساله در هفته آخر آذرماه 
با حضور فعاالن عرصه پژوهش و فناوری در استان اصفهان 

برگزار می شود.

گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی
 در مورد میزان مصرف زغال سنگ

خبر بین الملل

با وجود تالش های بین المللی برای کاهش مصرف 
سوخت هاِی حاوِی آالیندگی باال، افزایش قیمت گاز طبیعی 
در جهان موجب شده است تا سوزاندن زغال سنگ برای 
تولید برق به صرفه تر شده و مصرف آن در دنیا به طرز 
نگران کننده ای افزایش یابد. ازهمین رو، جهان در سال 2021 
کثیف ترین سوخت را برای تولید برق  بیشترین حجم از 
که نشان می دهد تغییر مسیر به سمت  سوزانده است 
ک( هنوز راه درازی در مبارزه با تغییرات  انرژی های سبز )پا

اقلیمی دارد.
مطابق گزارش آژانس بین المللی انرژی، تولید برق از زغال سنگ 
۹ درصد نسبت به سال 2020 افزایش  یافته است. این افزایش، 
پیش بینی جهان برای دست یابی به تولید صفر کربن تا سال 
2050 را تهدید می کند. در گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده 
است اتحادیه اروپا و آمریکا با حدود 20 درصد، بیشترین افزایش 
مصرف زغال سنگ را طی یک سال گذشته داشته اند. پس از 
آن ها هند با 12 درصد و چین به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده 
دنیا با ۹ درصد قرار دارند. این شرایط نتیجه بهبود اقتصادها 
از همه گیری کروناست که باعث شده کشورهای دارای منابع 

محدود انرژی کربنی نتوانند عرضه کافی داشته باشند.
در همین ارتباط، فاتح بیرول )Fatih Birol(، دبیرکل این آژانس 
گفت: زغال سنگ بزرگ ترین منبع تولید آالینده های کربنی در 
جهان است و استفاده بیش ازحد از این سوخت برای تولید برق 
در سال جاری میالدی بسیار نگران کننده است و نشان می دهد 
چقدر دنیا از تالش های خود برای رسیدن به تولید صفر کربن 
فاصله گرفته است. افزایش قیمت گاز طبیعی وابستگی به سایر 
منابع انرژی ازجمله زغال سنگ را افزایش داده و تقاضا برای 
سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر را بیشتر کرده است. 
قیمت برق در اروپا طی شش ماهه گذشته بیش از سه برابر 
شده و سوزاندن زغال سنگ برای تولید برق به صرفه تر از گاز 

طبیعی است.
آژانس بین المللی انرژی در گزارش اخیر خود اعالم کرد تولید 
کسیدکربن از زغال سنگ در سال 202۴ حداقل 3 میلیارد  دی ا
تن بیشتر از سناریویی است که طبق آن قرار بود تا سال 2050 
به تولید صفر کربن برسیم. این آژانس انتظار دارد اوج مصرف 
زغال سنگ در سال 2022، برابر با ۸.11 میلیارد تن و بیشترین 

کستان باشد. افزایش تولید آن متعلق به چین، روسیه و پا
آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس در ماه می گفت: 
توسعه منابع جدید نفت، گاز و زغال سنگ باید در سال جاری 
متوقف شود تا جهان به اهداف خود در قالب برنامه کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای مطابق با توافقنامه پاریس دست 
یابد. فعاالن تغییرات اقلیمی و حامیان محیط زیست از تحقق 
کلیدی  که آرزوی  این مهم ناامید شده اند. آن هم زمانی 
اجالس آب وهوای COP26 سازمان ملل در اسکاتلند برای 
ایجاد تعهد برای »حذف تدریجی« زغال سنگ، جای خود را به 
»کاهش تدریجی« زغال سنگ داد. از آن زمان، دولت جو بایدن، 
رئیس جمهور ایاالت متحده، متعهد شده است کمک های 
ج از  دولت فدرال به پروژه های جدید سوخت فسیلی در خار

کشور را متوقف کند.
برخی از بانک ها نیز متعهد شده اند که تأمین مالی زغال سنگ 
گرچه فعاالن می خواهند فوریت  را به تدریج متوقف کنند؛ ا
بیشتری را ببینند. طبق این گزارش تقاضا برای زغال سنگ 
در سال جاری میالدی جهت تولید برق و همچنین سیمان و 
فوالد ۶ درصد افزایش یافته است و پیش بینی می شود حداقل 
تا دو دهه آینده، تقاضا برای آن همچنان باال باشد. بر همین 
اساس، آژانس اعالم کرده است که این تقاضا بسته به رشد 
اقتصادی و الگوهای اقلیمی می تواند رکورد جدیدی را در سال 

آینده ثبت کند.
که  است  این  پررنگ  انتقادهای  از  یکی  میان،  این  در 
نابرابری های منطقه ای در استفاده از زغال سنگ در سطح 
جهانی رو به افزایش است. به عنوان نمونه اروپا درصدد است 
نیروگاه های زغال سنگ را تعطیل کند؛ این در حالی است که 
چین و هند تولید خود را افزایش می دهند. اتحادیه اروپا در ماه 
ژوئیه تعهد خود را در زمینه اقلیمی تا سطح کاهش 55 درصدی 
انتشار گازهای گلخانه ای افزایش داد و مقرر کرد تا سال 2030، 
ک تر در مرکز  سیاست های خود را در راستای انتقال به منابع پا
توجه قرار دهد. این یک هدف سخت و دشوار است؛ به ویژه 
با توجه به اینکه کشورهایی مانند لهستان و جمهوری چک، 
در درجه اول، صنایع خود را با زغال سنگ و تولید زغال سنگ 

می چرخانند.
در حال حاضر چین نیمی از تولید زغال سنگ دنیا را در اختیار 
دارد تا بتواند تقاضای فزاینده داخلی را تأمین کند. دولت چین 
معدن کاران زغال سنگ را برای پایین آوردن قیمت ها و کاهش 
هزینه سوزاندن زغال سنگ طی بحران انرژی در سال جاری 
میالدی که باعث خاموشی و جیره بندی در کشور شد، تحت 

فشار گذاشته است.
دیو جونز )Dave Jones(، سرپرست برنامه جهانی در اندیشکده 
اقلیم Ember گفت: ناامیدکننده است که تکیه به زغال سنگ 
ممکن است در همان سالی که کشورها موافقت کردند آن را 
به تدریج متوقف کنند، به بیشترین حد خود برسد. بااین وجود، 
امیدها بر این محور استوار است که میزان استفاده زغال سنگ 
که چین متعهد  گزیر به زودی شروع به کاهش خواهد کرد: چرا نا
شده است تولید و استفاده از زغال سنگ را از سال 2025 کاهش 
دهد، درحالی که هدف عظیم انرژی های تجدیدپذیر هند نیز نیاز 

به زغال سنگ بیشتر را کاهش خواهد داد.
       منبع: رویترز 

اقدامات شرکت فوالد مبارکه در بهینه سازی 
مصرف آب منجر به ارتقای تصفیه خانه های 
پسـاب جهـت تصفیـه و بازچرخانـی آب در 
ایـن شـرکت شـده و پروژه هـای متعـددی در 
راسـتای کاهش مصرف آب در فـوالد مبارکه 

تعریف شـده اسـت

کارنامه شرکت فوالد مبارکه در حفظ محیط زیست درخشان است
در نشست تخصصی »هوا برای تنفس« با موضوع کنترل آلودگی هوای اصفهان مطرح شد؛

گرفت؛ به مناسبت هفته پژوهش و فناوری صورت 

تقدیر از شرکت فوالد مبارکه به عنوان کارفرمای برتر پژوهشی استان اصفهان
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خبر  کوتاه

شرکت فوالد مبارکه هم زمان با هفته حمل ونقل،   
رانندگان و راهداری، از تالشگران حوزه حمل ونقل جاده ای 

شهرستان مبارکه تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار فوالد، همایش تجلیل شرکت فوالد مبارکه از 
مجموعه حمل ونقل جاده ای شهرستان مبارکه با حضور رئیس 
اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان مبارکه، رئیس 
و اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل 
شهرستان مبارکه، رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی 
کامیون داران و رانندگان شهرستان مبارکه و اعضای هیئت مدیره 

اتحادیه تعاونی های حمل ونقل شهرستان مبارکه برگزار شد.
مجید فخاری رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت 
 شرکت فوالد مبارکه در این مراسم اظهار کرد: فوالد مبارکه با 
30 سال کارنامه درخشان تولید و عرضه انواع محصوالت فوالدی، 
نیاز اغلب صنایع خرد و کالن کشور را تأمین و کاالی موردنیاز 

مشتریان را در تمامی استان های کشور تحویل داده است.
وی افزود: حجم ارسال محصوالت از ابتدای بهره برداری فوالد 
کنون بالغ بر بیش از 125 میلیون تن بوده که بیش از ۸۶  مبارکه تا
درصد آن از طریق حمل جاده ای و توسط شرکت های حمل ونقل 
جاده ای مستقر در منطقه و جامعه بزرگ رانندگان و کامیون داران 

عزیز صورت پذیرفته است.
رئیس برنامه ریزی و کنترل حمل محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
کرد: این حجم ارسال سبب شکل گیری یکی از  خاطرنشان 
بزرگ ترین مجموعه های حمل ونقل جاده ای کشور در منطقه 

مبارکه شده که پابه پای فوالد مبارکه توسعه و رونق یافته است.
فوالد مبارکه مأمن مطمئنی برای اشتغال پایدار در 

صنعت حمل ونقل استان اصفهان 
وی اذعان داشت: مایه افتخار است که امروز منطقه مبارکه با 
تبدیل شدن به یکی از کانون های اصلی توزیع بار کشور، بندر 
خشک کشور لقب گرفته و مأمن مطمئنی برای اشتغال پایدار 
در صنعت حمل ونقل استان اصفهان و منطقه شده است؛ 
کلیه  شبانه روزی  تالش های  به واسطه  مهم  این  بی شک 
دست اندرکاران و زحمت کشان حوزه حمل ونقل و تعامالت مؤثر 

حاصل شده است.
فخاری تصریح کرد: همایش تجلیل از مجموعه حمل ونقل 
جاده ای محصوالت شرکت فوالد مبارکه هم زمان با روز ملی 
حمل ونقل و کلنگ زنی ساخت فوالد مبارکه و با هدف تجلیل از 
تالش ها و  همراهی همیشگی این عزیزان و توسعه تعامالت برپا 
شده که ما نیز تالش می کنیم تا جایی که ظرفیت های قانونی 
و اختیارات اجازه می دهد، در چارچوب ضوابط قانونی برای 
برآورده سازی نیازها و انتظارات آن ها اقدامات الزم را انجام دهیم.

آمادگی برای حمل 10 میلیون تن از تولیدات شرکت 
فوالد مبارکه

سید حبیب سجاددوست رئیس انجمن صنفی شرکت های 
حمل ونقل شهرستان مبارکه در این همایش بیان داشت: 
شهرستان مبارکه دارای ۸1 شرکت حمل ونقل از نوع درجه 
یک است و وظیفه حمل کلیه محصوالت از شرکت ها و صنایع 
مختلف شهرستان، از مبدأ مبارکه به اقصی نقاط میهن عزیز 
اسالمی مان را بر عهده دارد که عمده فعالیت آن ها حمل تولیدات 

فوالد مبارکه به مقاصد مشتریان است.
وی با بیان اینکه حوزه حمل ونقل آخرین حلقه ارتباطی میان 
محصوالت و مشتریان است، افزود: شرکت های خصوصی در 
شهرستان مبارکه سرمایه گذاری های مؤثری در حوزه حمل ونقل 
انجام داده اند، به طوری که آمادگی برای حمل 10 میلیون تن از 

تولیدات شرکت فوالد مبارکه نیز وجود دارد.
رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل شهرستان مبارکه 
خاطرنشان کرد: حمل ونقل جاده ای در کنار حمل ونقل ریلی 
سهم بسزایی در پشتیبانی از تولید و اقتصاد کشور دارد و  همچنان 

نیازمند حمایت از سوی دستگاه های مختلف است.
کامیون داران  رضا صفایی رئیس انجمن صنفی رانندگان و 
کید بر ضرورت رعایت ایمنی در حمل و  شهرستان مبارکه با تأ
به روز بودن تجهیزات حمل ونقل اذعان داشت: انجمن صنفی 
رانندگان و کامیون داران شهرستان مبارکه با 3 هزار و ۴00 عضو 
فعال و هزار و 200 دستگاه کامیون و تریلی، پل ارتباطی میان 

تولیدکننده و مصرف کنندگان کلیه نقاط کشور است.
حمایت های فوالد مبارکه از پروژه های راهداری

راهداری و حمل ونقل جاده ای  اداره  علی سرکانی رئیس 
شهرستان مبارکه تصریح کرد: با توجه به استقرار فوالد مبارکه و 
همچنین ۴00 بنگاه صنعتی در شهرستان مبارکه، این شهرستان 

یکی از قطب های حمل ونقل کشور محسوب می شود.
وی با اشاره به حمایت های شرکت فوالد مبارکه در راستای رفع 
نقاط جاده ای حادثه خیز منتهی به شهرستان مبارکه افزود: فوالد 
مبارکه در اجرای پروژه احداث زیرگذرهای محور سه راهی مبارکه 
و شهرک صنعتی مبارکه، پروژه ایمن سازی محور قلعه حکیم و 
همچنین تقاطع جاده فوالد به محور روستایی الو حمایت های 

ویژه ای داشته است.
گفتنی است از 2۶ آذرماه روز ملی حمل ونقل تا اول دی ماه روز 

ملی راهدار به عنوان هفته حمل ونقل نام گذاری گردیده است.

تقدیر فوالد مبارکه از تالشگران حوزه 

حمل ونقل جاده ای شهرستان مبارکه

کبر محرابیان وزیر نیرو درباره برنامه ساخت ۱0 هزار مگاوات برق   علی ا
توسط صنایع، گفت: تقاضای صنایع برای ایجاد نیروگاه به بیش از ۱0 هزار 
مگاوات رسیده و همچنین توافق شد این میزان تا ۱۲ هزار مگاوات افزایش 
یابد. بر اساس توافقنامه ای که با وزارت صمت و با حضور صنایع بزرگ 
کشور به امضا رسید، گام نخست، ایجاد ساختگاه ها است که در این زمینه 
بیش از ۶0 درصد پیشرفت داشته ایم.

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از 
نمایشگاه دستاوردهای فناورانه ناحیه نوآوری شریف گفت: در رویکرد 
جدید وزارت صمت، توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان، فناور و نوآور 
خواهیم داشت. در فضاهای دانشگاهی کارها عمر محدودی دارند، 
کثر دستاوردهای دانش بنیان این حوزه قابلیت تجاری شدن دارند.  اما ا
بیشتر مشکالت شرکت های فناور و دانش بنیان در بازار است که این 
مسائل را نیز با رویکردهای جدید حل می شود.

 خـبــــــــــــــــــر      

ایجاد ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق
توجه ویژه وزارت صمت به شرکت های دانش بنیان توسط صنایع

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت 
فوالد مبارکه گفت: امروزه از نیروی انسانی در 
همه جای دنیا به عنوان سرمایه انسانی یاد 
ح  می شود و حتی در آینده مبحث »مدیریت استعدادها« نیز مطر
خواهد شد؛ در واقع این استعدادها هستند که شرکت های بزرگ 

را اداره می کنند.
مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت 
فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد ضمن تسلیت به مناسبت 
ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( اظهار 
کرد: امروزه از نیروی انسانی در همه جای دنیا به عنوان سرمایه 
انسانی یاد می شود و حتی در آینده مبحث »مدیریت استعدادها« نیز 
مطرح خواهد شد؛ در واقع این استعدادها هستند که شرکت های 

بزرگ را اداره می کنند.
وی در ادامه افزود: گستره سرمایه های انسانی فوالد مبارکه فراتر از 
کارمندان، پیمانکاران و خانواده های آنان است، به طوری که حتی 
کنین منطقه، جامعه شهرستان های اطراف فوالد  می توان گفت سا
مبارکه و گروه های دیگری همچون هواداران تیم فوتبال باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه به حساب 
می آیند. فوالد مبارکه سهم ۷ هزارنفری در اشتغال آفرینی برای مردم 
شهرستان مبارکه دارد که این میزان از اشتغال آفرینی جمعیتی بالغ بر 

25 هزار نفر در این شهرستان را دربرمی گیرد.
رشد اقتصادی کشور با ایجاد ارزش افزوده در فوالد 

مبارکه
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: بیش از ۷0 هزار نفر از جمعیت استان اصفهان 
به نوعی با فوالد مبارکه مرتبط هستند؛ بنابراین این شرکت نقش 

مهمی در اقتصاد منطقه و شهرستان های اطراف خود دارد.
وی با بیان اینکه ایجاد رضایت شغلی یکی از اهداف معاونت 
سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه است، اذعان 
داشت: سرمایه های انسانی درصدد ارتقای کیفیت تولید، انجام 
به موقع تعمیرات و توسعه متوازن هستند که هدف نهایی از این 
اقدامات ایجاد ارزش افزوده است تا بتوان این صنعت را در مسیر رشد 

اقتصادی کشور قرار داد.

کسـن کرونـا در فـوالد مبارکـه بـه  مشـموالن دز سـوم وا
دریافت آن اقدام کنند

کفایت با اشاره به وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور تصریح کرد: 
شیوع این ویروس نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته و میزان آن 
کاهش یافته که در همین راستا برخی از محدودیت ها در شرکت فوالد 
کسیناسیون و سایر مراقبت ها در  گر وا مبارکه برداشته شده است؛ ا
راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا در فوالد مبارکه انجام نمی شد، 
آثار و تبعات شیوع ویروس کرونا در استان اصفهان نیز خود را نشان 
می داد. از کلیه کارکنان و پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه که نوبت دز 
کسن آن ها فرارسیده تقاضامندم که هرچه زودتر نسبت به  سوم وا

دریافت دز سوم اقدام کنند.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه منبع و منشأ نیروهای پراستعداد 
است، عنوان داشت: سازمان دهی درونی در مشاغل تعریف شده 
فوالد مبارکه از اهمیت زیادی برخوردار است. درصدد استفاده از 
نیروهای شایسته و متعهد ابتدا در شرکت فوالد مبارکه و سپس در 
شرکت های اقماری فوالد مبارکه هستیم تا بتوانیم از استعدادهای 

موجود با شیوه ها و روش های مختلف استفاده کنیم.
فوالد مبارکه خانه دوم کارکنان این شرکت محسوب می شود

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه اضافه 
کرد: واحدهای امور اداری، آموزش، سازماندهی و طبقه بندی 
مشاغل، مدیریت شهری، ایمنی، بهداشت و محیط زیست، امور 
پیمانکاران و خدمات از زیرمجموعه های معاونت سرمایه های 
انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه است که هدف همه این 

واحدها ایجاد رضایت برای کارکنان است.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه خانه دوم کارکنان این شرکت محسوب 
می شود، با اشاره به اهمیت حوزه مدیریت شهری گفت: اینجا 
خانه دوم کارکنان است و به همین خاطر محیط هایی که در آن کار 
می کنند و یا از آن عبور می کنند، باید دارای ظاهری زیبا و تمیز باشند.
)RFID( سیستمی شدن جذب و صدور کارت پیمانکاران

کفایت بیان کرد: فوالد مبارکه دارای موقعیت استراتژیک بسیار 
مهمی است و به همین دلیل کنترل تردد افراد مختلف در این صنعت 
بسیار مهم است؛ سیستم یکپارچه ای برای حضوروغیاب پیمانکاران 
فوالد مبارکه وجود دارد و در همین راستا نیز سیستم فرایندی جذب 

و صدور کارت پیمانکاران )RFID( نیز انجام شده و پرداخت سنوات 
تجمیعی به پیمانکاران به منظور تکریم سوابق خدمتی آنان در فوالد 

مبارکه نیز در حال انجام است.
وی با اشاره به تبدیل وضعیت شغلی ایثارگران شاغل در فوالد مبارکه 
کید کرد: تبدیل وضعیت شغلی هزار و 501 نفر در فوالد مبارکه در  تأ
حال انجام است که در آینده نیز این اقدام برای پیمانکاران ایثارگر 
که برای این  با تدوین شیوه نامه ای مشخص صورت می گیرد 

شیوه نامه نیز برنامه داریم.
بازنشستگان از سرمایه های انسانی ما هستند

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه با 
اشاره به بازنشستگان فوالد مبارکه گفت: بازنشستگان یکی دیگر از 
سرمایه های انسانی ما هستند که در راستای تأمین نیازهای آنان، 
کانون بازنشستگان، تعاونی مصرف، تعاونی مسکن و... به فعالیت 

می پردازند.
وی با اشاره به یکی از قوانینی که در خصوص فرزندان شهدا در شرکت 
فوالد مبارکه اجرا می شود، افزود: فرزندان شهدایی که در فوالد 
مبارکه شاغل هستند، شامل قانونی می باشند که بتوانند پس از 20 
سال خدمت، درخواست بازنشستگی کنند، اما برای سایر کارکنان، 

امکان بازنشستگی زودتر از 30 سال خدمت امکان پذیر نیست.
همه در قبال بهبود شرایط سرمایه های انسانی در فوالد 

مبارکه وظیفه دارند
کفایت با اشاره به قانون مشاغل سخت و زیان آور خاطرنشان کرد: 
در راستای اجرای این قانون، بسیاری از کارکنان با توجه به سختی 
شرایط کار می توانند پیش از موعد قانونی بازنشسته شوند که در این 
گر درخواستی وجود داشته باشد، انجام خواهد شد که البته  زمینه ا

رغبت عمومی به این قانون کم است.
وی ضمن تقدیر از کارکنان بخش خدمات عمومی و مدیریت شهری 
شرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: ما از مدیر بخش مدیریت شهری 
کارکنان توجه  و مدیر بخش خدمات عمومی می خواهیم که به 
ویژه تری داشته باشند؛ در قبال بهبود شرایط سرمایه های انسانی در 
فوالد مبارکه همه وظیفه دارند و به همین دلیل از مدیران و رؤسای 
این شرکت می خواهم که برای کارکنان شرایطی فراهم کنند تا آنان 

بتوانند مسائل و مشکالت خود را بیان کنند.

گن در پروژه  هوشمندسازی سیستم چرخش وا
به روزرسانی سیستم کنترل و چرخش کاردامپر یک 
در شرکت فوالد مبارکه منجر به افزایش ایمنی تجهیز و 

کاهش توقفات اضطراری گردید.
مجتبی هادی کارشناس برق و ابزار دقیق واحد مواد خام شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: یکی از تجهیزات مهم در 
فرایند ورود کنسانتره و گندله به فوالد مبارکه کاردامپر است که در حال 
گن های  حاضر 2 دستگاه کاردامپر در واحد مواد خام وظیفه تخلیه وا

حامل را بر عهده دارد.
گن های حمل شده به محوطه تخلیه پس از توزین در  وی افزود: وا
گن برگردان قرار دارد و ثبت مشخصات آن توسط  باسکولی که قبل از وا
دستگاهی با عنوان کارایندکسر )Car Indexer( جهت تخلیه به درون 

گن برگردان فرستاده می شود. دستگاه وا
کارشناس برق و ابزار دقیق واحد مواد خام شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
گن هایی  کرد: این دستگاه قادر است با چرخش 1۸0 درجه ای خود، وا
با وزن 120 تن را تخلیه کند؛ این در حالی است که با چرخش مجدد 

گن به بیرون فرستاده می شود. گن برگردان، وا وا
وی اذعان داشت: آماده به کاری این تجهیز در افزایش تولید نقش 
بسزایی دارد، بنابراین با توجه به توقفات مکرر و تنش های مکانیکی به 
پلتفرم سیستم چرخش کاردامپر به دلیل به روز نبودن سیستم کنترل و 
راه اندازی دستگاه، طی بررسی ها و مطالعات فراوانی که بر روی سیستم 

موجود انجام شد، تصمیم بر آن گرفته شد که به جای سیستم فرمان رله 
کتوری از سیستم های کنترلی به روز استفاده شود. کندا

کید کرد: در این راستا به منظور عیب یابی راحت تر، سریع تر و  هادی تأ
کاهش زمان توقفات سیستم مجهز به مانیتورینگ جهت نمایش و آرشیو 
هشدارها و همچنین به منظور راه اندازی نرم، جلوگیری از ضربه زدن به 
پلتفرم، بریدن شافت گیربکس جهت راه اندازی و کنترل سیستم چرخش 
کاردامپر هنگام استارت و استپ ها از 2 درایو الکتریکی به روز استفاده شد.

وی عنوان داشت: قبل از اجرای این پروژه جهت راه اندازی سیستم 
چرخش کاردامپر از موتورهای 2 دور 30 کیلووات استفاده می شد که 
کتور انجام می گرفت؛  راه اندازی آن به صورت دومرحله ای توسط کنتا
چون به صورت پله ای دور موتور از ۷00 به 1۴00 دور تغییر می کرد، باعث 
ضربه به پلتفرم می شد که همین ضربات باعث چندین مرحله شکستگی 

کچر شد. در استرا
کارشناس برق و ابزار دقیق واحد مواد خام شرکت فوالد مبارکه تصریح 
کرد: با استفاده از فانکشن های PLC و استفاده از نمونه های جریان درایو 
و محاسبات پیچیده در الگوریتم های برنامه نویسی شده از پیچش های 
گن برگردان جلوگیری شد؛  سیستم مکانیسم و پلتفرم چرخش وا
گن برگردان  همچنین در این پروژه کلیه تابلوهای مربوط به تجهیزات وا

تعویض و به روزرسانی گردید.
گن در این پروژه  وی عنوان داشت: هوشمندسازی سیستم چرخش وا

باعث افزایش ایمنی تجهیز و کاهش توقفات اضطراری شد.

رشد اقتصادی کشور با ایجاد ارزش افزوده در فوالد مبارکه
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد مطرح کرد؛

گرفت؛ کاهش توقفات اضطراری صورت  در راستای ارتقای ایمنی و 

به روزرسانی سیستم کنترل و چرخش کاردامپر   یک  در  شرکت فوالد مبارکه

هم زمان با هفته حمل ونقل صورت گرفت؛

مهدی کفایت
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی 

شرکت فوالد مبارکه
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فوالدسازان چطور از تولید کمی به کیفی 
کوچ خواهند کرد؟

5 هزار تن آهن اسفنجی در بورس کاال عرضه می شودعرضه تلفیقی، راهکار افزایش تولید ورق گرم

گزارش معدن نیوز، آهن اسفنجی یکی از مواد اولیه مهم در زنجیره  به 
فوالد است. ایران در سال ۲0۲0 با تولید 30 میلیون و ۲00 هزار تن آهن 
اسفنجی توانست عنوان برترین تولیدکننده آهن اسفنجی خاورمیانه و 
دومین تولیدکننده جهان را به خود اختصاص دهد. این محصول  از ۱۹ 
کاال شد و فروش تمامی تولید آهن  آبان ۱400 ملزم به عرضه در بورس 
اسفنجی واحدهای فوالدساز خارج از بورس کاال ممنوع گردید.

گفت: شرکت  وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد 
کار  گرم با تمام توان  فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت تولیدکننده ورق 
که رویکرد آن تأمین نیاز داخل بوده است.  می کند و چند سالی است 
و  خودرو  نظیر  پایین دستی  صنایع  نیازهای  عظیم  حجم  شرکت  این 
لوازم خانگی و لوله و پروفیل و صنایع بشکه سازی و ... را پوشش داده 
گرم حدود ۱۲ میلیون  است. ظرفیت تولید ورق فوالدی در ایران در ورق 
تن است.

گزارش

خبــــــــــــــــــر    

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه گفت: به منظور رفع 
مشکالت تعمیراتی و بهبود عملکرد سیستم های اتوماسیون پلنت هیدروژن 
کسیژن پروژه تعویض سیستم های اتوماسیون برق واحد هیدروژن  در واحد ا

فوالد مبارکه تعریف گردید و در حال حاضر در زمان کمتر از پیش بینی راه اندازی شده است.
حمیدرضا خسروانی پور مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد اظهار کرد: هیدروژن طی یک فرآیند شیمیایی در پلنت مربوطه از گاز طبیعی تولید 

شده و در واحد تولید ورق گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه مصرف می شود.
وی در ادامه افزود: سیستم کنترل و اتوماسیون پلنت هیدروژن، مبتنی بر PLC های S5 یک شرکت 
آلمانی )ازنظر سخت افزاری خارج از رده که قدیمی و ازنظر نرم افزاری نیز فاقد Symbol Table( بوده که 
کار کردن و تغییرات روی آن بسیار مشکل و در بخش برق نیز فاقد تابلوهای MCC به شکل امروزی 

بود و همین مسئله باعث سختی در عیب یابی و تعمیرات می شد.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با توجه به مشکالت 

بیان شده و در راستای حل مشکالت، سیستم جدید با استفاده از PLC  بر اساس آخرین 
تکنولوژی های روز دنیا که در سخت افزار S۷ و در نرم افزار PCS۷ است جایگزین و همچنین 

سلول های MCC برای توزیع برق واحد طراحی، ساخته و راه اندازی شد.
وی اذعان داشت: مجموعه تغییرات داده شده عالوه بر نوسازی و به روزرسانی سیستم های برق 
و اتوماسیون و در دسترس بودن قطعات یدکی، برای تعمیرات و عیب یابی دارای مزایایی بسیار 
زیادتری نسبت به سیستم های قبلی بوده و اپراتور با سرعت زیاد می تواند اشکاالت پیش آمده را 

ردیابی و رفع کند.
خسروانی پور تصریح کرد: فعالیت های طراحی، خرید، ساخت تابلوها و تهیه نرم افزارها با برنامه ریزی 
مناسب و در زمان پیش بینی شده و بدون هیچ گونه تأخیری انجام و قبل از راه اندازی طی چندین 
نوبت با همکاری بسیار شایسته نفرات تولید و نگهداری و اتوماسیون واحد هیدروژن آزمایش شد و 

همین امر منجر به نصب بدون عیب و پیش از موعد این واحد شد.
وی عنوان داشت: از ویژگی های بسیار بارز این پروژه تهیه و پیاده سازی نرم افزار کنترل واحد است 

که با توجه به ریسک ایمنی بسیار باالی پلنت هیدروژن و قابل انفجار بودن محصول آن از حساسیت 
باالیی برخوردار بوده و خوشبختانه بدون نقص و با دقت باال راه اندازی گردید.

مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: واحد پلنت هیدروژن پس 
از توقف ۷ روزه از تاریخ 1۴00/0۹/02 و طی یک برنامه ریزی بسیار فشرده، با همکاری قابل تقدیر 
کارکنان تعمیرات، تولید پلنت هیدروژن، نظارت و اجرای پروژه های انرژی و سیاالت، به صورت 
کار مداوم 2۴ ساعته، با همکاری کارکنان شرکت ایریسا در تاریخ 1۴00/0۹/0۹ راه اندازی شد و 
اتوماسیون این واحد پس از انجام کلیه آزمایش های مربوطه و با کمترین مشکل به سیکل تولید 

بازگشت.
وی در پایان از زحمات کلیه عوامل درگیر شامل معاونت توسعه، مدیریت و کارکنان واحدهای 
کسیژن و شرکت ایریسا که با اراده ای آهنین و عزمی راسخ و با پشتوانه توانمندی  انرژی و سیاالت و ا
در زمینه های مدیریتی، اجرایی و با رعایت انضباط کاری در اتمام پروژه، مجدانه و مدبرانه تالش 

کردند، قدردانی کرد.

مجموعه  با  که  دارد  آن  از  حکایت  اقتصادی  آمارهای 
سیاست گذاری های صورت گرفته، وضعیت تولید فوالد و 
محصوالت فوالدی در کشور در نقطه مناسبی قرار گرفته و 
کنون، وضعیت تولید فوالد کشور، در شرایط مناسبی به سر  هم ا
گرچه برخی بحران هایی که این صنعت از سر گذرانده،  می برد، ا

حرکت روبه رشد آن را به شدت کند کرده است.
 واقعیت آن است که بعد از بحران کمبود برق در تابستان، بسیاری 
از فوالدسازان کشور دچار مشکل شده و قطعی های مکرر برق 
سبب شده تولید فوالدسازان در یک بازه زمانی که از سوی وزارت 
نیرو تعیین شد، متوقف شود؛ اما خوشبختانه از اوایل مهرماه 
با رفع کمبودهای برق در بخش خانگی و اتصال مجدد برق در 
کارخانه های تولیدی، شرکت های فوالدساز دوباره نفس کشیدند 
و با توجه به اینکه توانسته بودند موجودی آهن اسفنجی خوبی 
ذخیره کنند، با قدرت پیش رفته و افت تولید فوالد در ماه های 
گرم تابستان را جبران کردند؛ اما این روند در شرایطی روبه رشد 
است که بیم قطعی های گاز در زمستان نیز شرایط سختی را پیش 
روی فوالدسازان قرار داده و چشم انداز پیش رو این بار، نگاه نگران 
تولیدکنندگان فوالد به قطعی گاز و تولید را در پی داشته است. 
به نظر می رسد تولید آهن اسفنجی که در تابستان از قطعی برق 
آسیب ندیده است، با قطعی گاز دچار مشکل شود که این امر، 

اثر مستقیم بر تولید فوالد کشور به عنوان یک ماده اولیه دارد.
آمارهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن 
دارد که در حال حاضر، ساالنه 30 میلیون تن تولید فوالد در کشور 
صورت می گیرد که امسال رشد تولید را در ماه های اول سال 
مشاهده کردیم، اما با قطعی برق، حتی در برخی ماه ها، مجبور 
به کاهش تولید تا 15 درصد بودیم که البته این روند تا مهرماه 
صورت گرفت و از این ماه، به رشد برگشتیم، ولی در ماه های آینده 
و به خصوص از ماه بعد، دچار کاهش تولید شویم و به این ترتیب، 
تا پایان سال در بهترین حالت، تولید سال گذشته در صنعت فوالد 

یعنی همان 30 میلیون تن را خواهیم داشت.
در این میان، فوالدسازان نیز برخی برنامه ها را برای تغییر تولید 
از کمیت به کیفیت برنامه ریزی کرده اند؛ این در حالی است 
که مشخصا شرکت هایی همچون فوالد مبارکه در این میان 
توانسته اند با برنامه ریزی به سمت تولیداتی حرکت کنند که 
ج  کنون بخشی از نیاز بازار داخل در ارتباط با آن ها، از خار هم ا
از کشور تأمین می شود. نکته حائز اهمیت آن است که به دلیل 
کنون به صورت تصاعدی است و از  اینکه روند قیمت گاز هم ا
سوی دیگر، قیمت سنگ آهن نیز متناسب با قیمت های جهانی 
در حرکت است، اوضاع اندکی متفاوت شده است. این در حالی 
است که کسری عرضه کنسانتره نیز وجود دارد و این کسری 
به سایر زنجیره ها هم منتقل شده است. از سوی دیگر، سود 
آن دسته از فوالدسازانی که به دنبال فروش شمش هستند، 
امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته و بر این اساس، 
فوالدسازان برای حفظ سود و تأمین رضایت سهام داران خود، 
تصمیم گرفته اند تا به دنبال تولید فوالد کیفی باشند؛ به این 
معنا که فوالد با ارزش افزوده بیشتر تولید کنند و حاشیه سود 
خود را از این محل جبران کنند. البته برخی از فوالدسازان نیز به 
دنبال افزایش سطح کمی محصوالت خود و فروش سریع آن در 
بازار هستند؛ اما باید به همه این ها اختالف قیمت بین کاالهای 
داخلی و صادراتی را نیز اضافه کرد که در الگوی جدید مدیریت 
بازار که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده، 
این موضوع احتماال در قالب عوارض یا حذف مشوق، مدیریت 
شده و اختالف از بین می رود؛ بنابراین این امر هم فوالدسازان را 
به سمت تأمین بهتر نیازهای داخلی هدایت خواهد کرد؛ ضمن 
اینکه با توجه به برنامه ریزی دولت برای اجرای پروژه های مسکن 
ملی که فوالد آن ها نیز باید به موقع تأمین شود، به نظر می رسد 
که 30 تا ۴0 میلیون تن بر تقاضای فوالد ایران در ۴ سال آتی اضافه 
خواهد شد که بر این اساس، تصور ما بر این است که پارامترهای 
اقتصادی، هم زمان با افزایش تقاضای بازار داخلی، فوالدسازان 
را به سمتی هدایت خواهد کرد که تولید محصوالت را افزایش 
دهند و درعین حال، به سمت افزایش کیفیت نیز حرکت کنند. 
کنون نیز در بخشی از فوالدسازان بزرگ کشور، حرکت  البته هم ا
برای تغییر جهت به سمت محصوالت کیفی آغاز شده و تولیدات 
آن ها از سوی صنایع پایین دستی در حال خریداری است. بر این 
اساس، بخشی از فوالد، با اقالم کیفی تولید می شود که صنایع را 
به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر هدایت خواهد کرد. نمونه آن 
هم ورق های کیفی تولیدشده در فوالد مبارکه است که در خطوط 
انتقال انرژی کشور و نفت و گاز وارد شده است. به طور قطع این 
حرکت را در سایر واحدهای فوالدی نیز به تدریج خواهیم دید 
و فوالدسازان به سمت تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر 

حرکت خواهند کرد.
در این میان بررسی ها نشان می دهد که فوالد مبارکه قطعا به 
سمت فوالدهای کیفی حرکت خواهد کرد و پروژه نورد شماره2 
قطعا فعال و اجرایی خواهد شد. این شرکت در میان مدت و 
بلندمدت، دیگر صادرکننده اسلب نخواهد بود و من فکر می کنم 
که بتواند بخش کیفی بازار ایران و بازارهای جهانی را هدف گذاری 
کند. به هرحال فوالد مبارکه یکی از فوالدسازان بزرگ کشور است 
که نقش مهمی را همواره در تولید محصوالت کیفی ایفا کرده 
است و در این مسیر، با گام های جدیدی که تعریف کرده طی 
ماه های آینده اتفاقات خوبی را در بازار رقم خواهد زد و به سمت 
تولیداتی حرکت خواهد کرد که ارزش افزوده باالتری برای این بنگاه 
اقتصادی در پی دارد و درعین حال، زمینه را برای تأمین بخشی از 
نیازهای بازار فراهم خواهد کرد. ضمن اینکه به مرور در بازارهای 

جهانی نیز نقش آفرینی خواهد کرد. 
      منبع: تجارت فردا

با صرفه جویی 30 میلیارد ریالی از طریق بازسازی دیسک فرسوده صورت گرفت؛

سرپرست کنترل کیفی ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

شرکت فوالد مبارکه با بهبود شرایط تولید کمی و کیفی دیسک های 
گندله سازی فوالد مبارکه موفق شد  گندله خام واحد  تولید 
صرفه جویی بیش از 30 میلیارد ریالی از طریق بازسازی دیسک 

فرسوده 05A09 و نصب آن در موقعیت دیسک شماره 05A13 را محقق کند.
به گزارش خبرنگار فوالد، هم زمان با توقف برنامه ریزی شده آبان ماه 1۴00، واحد 
گندله سازی شرکت فوالد مبارکه، دیسک 05A09 بازسازی و در موقعیت دیسک 

05A13 جایگزین شد.
در همین خصوص رضا اسماعیل پور، مدیر واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: تشکیل گندله در بخش دیسک های دوار انجام 
می شود و واحدهای قبل از بخش دیسک، مخلوط مواد را برای تولید گندله کیفی 

آماده می کنند و کوره پخت وظیفه سخت سازی گندله خام را بر عهده دارد.
وی در ادامه افزود: بخش دیسک واحد گندله سازی دارای ۸ دیسک دوار با قطر ۷.5 
متر، سرعت چرخش ۴.5 تا ۷ دور در دقیقه و زاویه ۴5 تا ۴۸ درجه نسبت به افق است؛ 
کثر 200 تن بر ساعت را دارد که قرار داشتن  هر دیسک توان تولید گندله خام تا حدا
کسیدی تأثیر بسزایی دارد. اجزای دیسک ها در شرایط مناسب در تولید کیفی گندله ا
مدیر واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: تولید گندله خام با 
کیفیت مطلوب بر شرایط کیفی تجهیزات کوره پخت و واحدهای پایین دستی شامل 

احیا و فوالدسازی تأثیر مستقیم خواهد داشت.
محمد خدابنده رئیس تعمیرات گندله سازی نیز در این خصوص بیان داشت: 
دیسک های گندله سازی در زمان ساخت توسط شرکت آلمانی LURGI ساخته و 
تأمین شده بود و پس از بیش از 25 سال بهره برداری، با هماهنگی با واحد بومی سازی، 

تجهیز دیسک به تعداد سه عدد تولید شد و در سال ۹۶ دیسک 05A14، در سال ۹۷ 
دیسک 05A07 و طی توقف برنامه ریزی اسفند 13۹۹ دیسک 05A09 تعویض شدند.
وی در ادامه افزود: در توقف برنامه ریزی شده آبان ماه 1۴00 واحد گندله سازی دیسک 
05A09 که در سال 13۹۹ با دیسک جدید جایگزین شده بود، پس از بازسازی و با 

صرفه جویی بیش از 30 میلیارد ریال جایگزین دیسک 05A13 شد.
کامبیز طیبی سرپرست تعمیرات مکانیک واحد گندله سازی نیز در همین خصوص 
تصریح کرد: سازه و قطعات دیسک 05A09 پس از تعویض در توقف اسفند 13۹۹ توسط 
واحد بازرسی فنی بررسی شد و قطعات پس از رفع عیوب و رنگ آمیزی در واحد اسکلت 
فلزی تعمیرگاه مرکزی جهت نصب در واحد گندله سازی آماده سازی گردید. عملیات 
مونتاژ تجهیزات بازسازی شده دیسک توسط واحد تعمیرات مکانیک گندله سازی با 

همکاری پیمانکار تعمیرات محلی انجام شد.
محمد امیری باغبادرانی کارشناس تعمیرات مکانیک واحد گندله سازی شرکت فوالد 
مبارکه نیز در این خصوص عنوان داشت: در تعمیرات پیشگیرانه دیسک 05A13 واحد 
گندله سازی وضعیت بیرینگ و چرخ دنده اصلی دیسک از لحاظ سایش و لقی های 

مجاز مرتبا  پایش و اندازه گیری می شد.
کید کرد: به دلیل بهره برداری از این تجهیز طی 2۸ سال گذشته و  وی در ادامه تأ
سایش بیرینگ و چرخ دنده اصلی دیسک و قرار گرفتن این تجهیز در شرایط بحرانی، 
نیاز به تعویض این تجهیز احساس شد؛ عیب اصلی مشاهده شده در دیسک شماره ۹ 

فرسایش چرخ دنده های محرک دیسک بود.
کارشناس تعمیرات مکانیک واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: با 
خ دنده های محرک دیسک توسط دفتر فنی تعمیرات و خرید قطعات  تأمین چر

خ دنده پینیون و کرانویل دیسک مطابق با  یدکی، عملیات نصب و تنظیمات چر
دستورالعمل های سازنده در بهترین شرایط ممکن انجام شد.

حسن فاضلی فورمن تعمیرات مکانیک واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه درباره این موفقیت 
گفت: برای اجرای فعالیت جایگزینی دیسک شماره 13 گندله سازی جلسات متعدد کارشناسی 
با حضور کارشناسان مجرب بهره بردار، واحد تعمیرات گندله سازی، دفتر فنی تعمیرات ناحیه 
آهن سازی، حمل ونقل، تعمیرات مرکزی و تعمیرگاه مرکزی شرکت فوالد مبارکه برگزار و پس از بازنگری 
دستورالعمل های تعویض دیسک، اجرای فعالیت برای نخستین بار توسط کارشناسان فوالد 
مبارکه و شرکت پیمانکار تعمیرات مرکزی و بدون حضور مشاور در حداقل زمان ممکن و به صورت 

کامال ایمن انجام شد.

سرپرست کنترل کیفی ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه از 
 )HPGR( به کارگیری تکنولوژی های جدید آسیاب غلتکی فشار باال

در راستای افزایش کیفیت گندله تولیدی در فوالد مبارکه خبر داد.
غفار دانشمند سرپرست کنترل کیفی ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد اظهار کرد: واحد گندله سازی با تولید حدود ۷ میلیون تن گندله 

کیفیت، نقش مهمی در کیفیت تولید محصوالت فوالد مبارکه ایفا می کند. با
وی در ادامه افزود: گندله دارای مشخصه های کیفی زیادی مثل شکل کروی و سایز 
مناسب، استحکام Feo ،2۷0-3۴0 زیر 0.۷، گوگرد زیر 0.005 و غیره است؛ با توجه به 
استفاده از 2 نوع کنسانتره نرمه و زبره در واحد گندله سازی فوالد مبارکه، کیفیت این 
مواد روی کیفیت گندله تولیدی تأثیر مستقیم ازجمله دانه بندی و سطح ویژه این 

کنسانتره ها می گذارد.
سرپرست کنترل کیفی ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: از ابتدای 
راه اندازی واحد گندله سازی برای دست یابی به این مشخصه ها ده ها مکانیسم 
به کارگیری شده ازجمله وجود 2 آسیاب گلوله ای در گندله سازی در جهت تبدیل 

کنسانتره زبره به کنسانتره نرمه که در ادامه کنسانتره نرمه خروجی آسیاب با کنسانتره 
نرمه خریداری مخلوط شده و در تولید گندله استفاده می شود.

وی اذعان داشت: طی چند سال اخیر، کنسانتره نرمه خریداری شده از برخی از معادن 
دچار افت کیفیت بر روی پارامتر بلین )سطح ویژه کنسانتره( شده و از متوسط 1۶00 
واحد به متوسط 1300 واحد رسیده که باعث بروز نوساناتی در کیفیت گندله تولیدی 

فوالد مبارکه شده است.
دانشمند تصریح کرد: برای حفظ و افزایش در کیفیت گندله، آسیاب غلتکی فشار 
باال HPGR در نیمه دوم سال 1۴00 روی خط نرمه خریداری و ورودی به گندله سازی 

به کارگیری شده است؛ مکانیزم خردایش در آسیاب غلتکی فشار است.
وی ادامه داد: عبور کنسانتره از میان 2 غلتک و فشار حین عبور ناشی از سطح غلتک ها 
و فشار خود ذرات بر یکدیگر باعث خردایش و شکست ذرات کنسانتره شده که با به 
وجود آمدن ریزترک ها در سطح ذرات، سطح ویژه افزایش ویلین )سطح ویژه( دوباره 
در خروجی HPGR به متوسط 1۶00 واحد می رسد و در بهبود کیفیت پارامتر استحکام 

کاهش Feo و شکل پذیری گندله مؤثر است.

بهبود شرایط تولید کمی و کیفی دیسک های تولید گندله خام واحد گندله سازی فوالد مبارکه

به کارگیری تکنولوژی های جدید آسیاب غلتکی فشار باال )HPGR( جهت افزایش کیفیت گندله تولیدی در فوالد مبارکه

راه اندازی پیش از موعد پروژه تعویض سیستم اتوماسیون پلنت هیدروژن فوالد مبارکه
به منظور رفع مشکالت تعمیراتی صورت گرفت؛
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کنسانتره آهن  گزارش معدن نیوز، میزان تولید  به 
شرکت های بزرگ طی هشت ماهه سال 1400، حدود 4 درصد 

افزایش یافت و از 34 میلیون تن عبور کرد.
کنسانتره سنگ آهن از ابتدای  10 شرکت بزرگ تولیدکننده 
فروردین تا پایان آبان 1۴00، حدود 3۴ میلیون و ۴01 هزار و ۷۹1 تن 
تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۹۹، حدود 33 میلیون 

و 1۶۸ هزار و ۷5۷ تن بود.
از این میزان، شرکت های »گل گهر« 11 میلیون و 20۸ هزار و ۹1۹ 
تن، »چادرملو« ۸ میلیون و 1۸1 هزار و ۷1۷ تن، »توسعه معادن و 
صنایع معدنی خاورمیانه« 3 میلیون و ۹۴3 هزار و ۸5۷ تن، »گهر 
زمین« 3 میلیون و 1۷5 هزار و ۷۶۴ تن، »مرکزی« 2 میلیون و ۶۷۹ 
گیر سناباد« یک میلیون و 5۷2 هزار و  هزار و 22۷ تن، »توسعه فرا
۸۸2 تن، »اپال پارسیان سنگان« یک میلیون و 5۷۹ هزار و ۶۷0 
تن، »صبانور« ۸3۶ هزار و 2۶۶ تن، »جالل آباد« 300 هزار و ۸۷۹ 
تن و »صنایع معدنی فوالد سنگان« ۹22 هزار و ۶10 تن کنسانتره 

آهن تولید کردند.
طی هشت ماهه امسال، شرکت های بزرگ 10 میلیون و ۹۴۸ هزار 
و 152 تن کنسانتره به شرکت ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم 
مدت مشابه سال ۹۹ )11 میلیون و ۹۴0 هزار و ۹0۷ تن(، حدود ۸ 

درصد کاهش نشان می دهد.
میزان تولید کنسانتره آهن در ماه آبان، ۴ میلیون و ۴51 هزار و 5۶3 
تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۹ )۴ میلیون و 3۴3 

هزار و ۹52 تن(، بیش از 2 درصد افزایش یافت.
افزایش 27 درصدی تولید و 55 درصدی ارسال 

دانه بندی
شرکت های بزرگ، از ابتدای فروردین تا پایان آبان، یک میلیون و 
۶۶ هزار و ۸۷۷ تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت 
به رقم مدت مشابه سال ۹۹ )۸3۸ هزار و ۷0۸ تن(، 2۷ درصد 
افزایش نشان می دهد. ارسال سنگ آهن دانه بندی نیز با 55 
درصد افزایش، از یک میلیون و 10۹ هزار و 31 تن ۸ ماهه سال ۹۹ 
به یک میلیون و ۷1۸ هزار و ۸5۹ تن ۸ ماهه امسال افزایش یافت.

افزایش 178 درصدی تولید دانه بندی در آبان
میزان تولید و ارسال دانه بندی در ماه آبان 1۴00 نیز به ترتیب، »1۹۹ 
هزار و ۹0۸ تن« و »111 هزار و ۶0 تن« بود که نسبت به رقم مدت 
مشابه سال ۹۹ )۷2 هزار و 2۷ تن تولید و 1۶2 هزار و ۴۷۸ ارسال 
کی از افزایش 1۷۸ درصدی تولید و کاهش 32  دانه بندی(، حا

درصدی ارسال دانه بندی است.

مدیر تعالی سازمانی شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و 
اتوماسیون )ایریسا( اعالم کرد: ایریسا در جمع برندگان جایزه جهانی 

MIKE)برترین سازمان های دانشی نوآور( قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایراسین، مدیر تعالی سازمانی شرکت ایریسا، ضمن 
تبریک این موفقیت بزرگ به تمامی کارکنان شرکت ایریسا و خانواده بزرگ 
گروه فوالد مبارکه، به نقش دانش به عنوان یکی از مهم ترین دارایی های 
شرکت ایریسا اشاره کرد و گفت: دانش موجود در سازمان ها بستر مناسبی 
را برای بروز نوآوری و به دنبال آن مزیت های رقابتی فراهم می آورد و ایریسا 
گاهانه و نظام مندی جهت نشر، پرورش و کاربرد دانش برنامه ریزی  تالش آ
کرده که به خلق ارزش برای ذی نفعان سازمان منجر شود و نتایج مثبتی 
را در دست یابی به اهداف شرکت به وجود آورد.شرکت ایریسا، به عنوان 
بزرگ ترین شرکت مادر تخصصی حوزه فناوری اطالعات و اتوماسیون 
صنعتی، مدیریت دانش محور را در دستور کار خود قرار داده است. ایریسا 

و فوالد مبارکه به عنوان شرکت های ایرانی، موفق به کسب این جایزه 
ارزشمند شدند.

مدیر تعالی سازمانی شرکت ایریسا خاطرنشان کرد: طی نامه رسمی 
پرفسور W.B.Lee دبیرکل جایزه جهانی سازمان های دانشی نوآور، 
شرکت ایریسا موفق شد پس از ارزیابی در هشت محور یکپارچه با پوشش 
رده های مختلف سازمان در سه حوزه ساختار، منابع انسانی و ارتباطات و 
با تمرکز بر ارزش آفرینی برای ذی نفعان سازمان مبتنی بر سه مؤلفه دانش، 
نوآوری و سرمایه فکری و در چهار مرحله ارزیابی بین المللی توسط کمیته 
بین المللی داوران جهانی MIKE در جمع برندگان این جایزه در سطح 
جهانی همچون Ernst & Young از کشور انگلستان، Nokia به طور 
مشترک از کشورهای سوئد و آمریکا، Aurecon از کشور استرالیا، SABIC از 
کشور عربستان، Everel Group و Revetil از ایتالیا، Afcons از کشور هند و 

CLI و Tencent از کشور چین قرار گیرد.

خبر کوتاه

برنامه سرمایه گذاری ایمیدرو برای توسعه 
زیرساخت های منطقه ویژه خلیج فارس

بازدید اعضا کمیته پدافند غیرعامل استان چهارمحال و 
بختیاری از شرکت ورق خودرو

 جمعی از اعضای کمیته پدافند غیرعامل استان چهارمحال و 
بختیاری از شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری و از تدابیر 
امنیتی اتخاذشده بازدید کردند. حمید شجاعی مدیرعامل ورق 
خودرو اظهار کرد: اقداماتی که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش 
آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقای پایداری ملی و...
باید با برنامه ریزی دقیق اجرایی شود .

حسن خلج طهرانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از 
سرمایه گذاری  ایمیدرو به منظور تأمین زیرساخت های سایت توسعه 
منطقه ویژه خلیج فارس طی 5 سال خبر داد و گفت: در راستای 
رسالت اصلی منطقه ویژه خلیج فارس، زیربناهای الزم به منظور جذب 
سرمایه گذاران را با تأمین مالی ایمیدرو در دستور کار قرار داده ایم.

برای دست یابی به 55 میلیون تن فوالد بر اساس سند 
چشـم انداز 1404، دولـت بایـد تمهیـدات الزم را بـرای 
برون رفت از چالش های کمبود انرژی و ریل اتخاذ کند. 
مدیرعامـل فـوالد سـنگان بـا بیـان اینکـه رسـالت اصلـی ایـن شـرکت 
تأمین مـواد اولیـه بـرای فـوالد مبارکه اسـت، گفت: طـی 8 ماه امسـال 

به انـدازه کل سـال ۹۹ تولید داشـتیم.
 بـه گـزارش روابـط عمومـی فـوالد سـنگان، علـی امرایـی بـا اشـاره بـه ثبـت

 10 درصد رکورد روزانه بیش از ظرفیت اسـمی در این شرکت افزود: به رغم 
2۷ روز قطـع کامـل برق در نیمه نخسـت امسـال و همچنیـن درمجموع 
حـدود ۴0 روز محدودیت مصرف برق، میزان تولید شـرکت به 3 میلیون 
و 300 هزار تن در مدت یادشـده رسـید که معادل تولید کل سال گذشته 

بوده اسـت.
مدیرعامل فوالد سـنگان با اشـاره به ثبت رکورد ماهانه بیـش از ۴۷0 هزار 
تـن در سـال گذشـته در ایـن شـرکت تصریـح کـرد: البتـه محدودیـت گاز 
یکـی از موانـع تولیـد در فـوالد سـنگان اسـت، به گونـه ای کـه 2۷ روز طـی 
گـر محدودیـت گاز  ۸ مـاه گذشـته بـر رونـد تولید ایـن شـرکت مؤثـر بـوده و ا
رفع شـود، بیـش از ظرفیت اسـمی کـه بالغ بـر 5 میلیون تـن اسـت، تولید 

خواهیـم داشـت.
 وی با بیان اینکه فوالد سـنگان در شمال شرق کشـور احداث و منجر به 
توسـعه اقتصادی و زیرسـاختی در این منطقه شـده اسـت، خاطرنشان 
کرد: کارخانه گندله سـازی ما با 10 درصد بیـش از ظرفیت اسـمی در حال 
فعالیت اسـت، به گونه ای که تولیـد روزانه بیش از 1۷ هزار تن را پشـت سـر 

گذاشـته است.
امرایـی در مـورد میـزان تولیـد بـا توجـه بـه چالـش کمبـود گاز در زمسـتان 
امسـال گفت: در صورت تأمین گاز مصرفی، تولید فوالد سـنگان تا پایان 
سـال جاری بـه بیـش از 5 میلیون تـن خواهد رسـید، ایـن در حالی اسـت 
کنـون ظرفیت ایـن کارخانه 5 میلیون تـن اسـت و 10 درصد بیش  که هم ا

از ظرفیـت، تولیـد می کند.
وی همچنین در مـورد تأمین بـرق مصرفی کارخانـه برای سـال های آتی 
افـزود: در ایـن زمینـه فراخوانی از سـوی دولـت ارائه شـده که بر اسـاس آن 

تمامـی فوالدسـازان وارد موضوع تأمیـن برق خواهند شـد.
مدیرعامل فوالد سنگان تصریح کرد: چنانچه به ظرفیت نیروگاه های در 

دست ساخت که از پیشرفت فیزیکی برخوردارند، توجه می شد سریع تر 
بـه نتیجـه می رسـیدیم تـا اینکـه نیـروگاه جدیـد احـداث شـود. بـه گفتـه 
کنون  گر از چهار سـال گذشـته بـه فکر احـداث نیـروگاه بودیـم، هم ا وی، ا
چالش کمبود بـرق در کشـور ایجـاد نمی شـد و کل صنایع با این مشـکل 

مواجـه نبودند.
امرایی در مورد چالش کمبود گاز صنایع نیز تصریح کرد: وزارت صمت نیز 
باید برای این امر استراتژی داشته باشد، به گونه ای که تمامی صنایع در 
پاالیشگاه ها سهام دار شـوند، زیرا مشکل کمبود گاز در سـال های آینده 

نیز ایجاد خواهد شد.
کنـون کل گاز  وی با بیـان اینکه تراز گاز در کشـور منفی اسـت، افـزود: هم ا
مصرفی در صنایع کشـور کمتـر از 15 درصـد اسـت و به دلیـل ارزش افزوده 
و ارزآوری صنایـع مختلف بایـد این صنایـع در این زمینه ظرفیت سـازی 

کنند، حتـی در پاالیشـگاه ها.
مدیرعامل فوالد سـنگان چالش کمبود ریـل را یکی دیگـر از چالش های 
کنون  موجود در صنعت فوالد برای حمل مواد اولیه دانست و افزود: هم ا
روزانه 1۷ هزار تن تولید در فوالد سـنگان صورت می گیرد کـه از این میزان 
فقـط ۹ هـزار تـن را می توانیم بـا ریل حمـل کنیـم و امـکان جابه جـا کردن 

بیشـتر از این میزان برای ما وجـود ندارد.
کید کرد: بـرای برون رفت از چالش کمبود ریل باید راه آهن شـمال  وی تأ
به جنوب کشور دو ریله شود که فوالد مبارکه در این زمینه مشارکت دارد.

امرایی تصریح کـرد: برای تحقق اهـداف سـند چشـم انداز 1۴0۴ و تحقق 
دست یابی به 55 میلیون تن فوالد باید تمهیدات الزم برای چالش های 

پیش روی صنایع ازجمله ریل و گاز اندیشیده شود.
وی در مورد برنامه های آتی شرکت فوالد سنگان خاطرنشـان کرد: برای 
سال آینده، افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی از 5 به ۷.5 میلیون تن 
و همچنین دست یابی به ظرفیت اسمی کارخانه کنسانتره از برنامه های 

فوالد سنگان است.
مدیرعامـل فـوالد سـنگان بـا بیـان اینکـه فـوالد سـنگان کم مصرف ترین 
واحـد تولیـد کنسـانتره در مصـرف آب کشـور اسـت، افـزود: ۸0 درصـد آب 
مورداسـتفاده در فـوالد سـنگان از طریـق بازچرخانـی بـه چرخـۀ تولیـد 
برمی گردد و در نظر داریم 20 درصد باقیمانده از طریق پساب تأمین شود.

وی در مـورد نقش فوالد سـنگان در تکمیل زنجیره فـوالد مبارکه تصریح 

کراتـی بـا ایمیـدرو، درصـدد هسـتیم در زمینـه حفـاری و  کـرد: طـی مذا
کتشافات مشارکت کنیم، به گونه ای که در بلندمدت معدن سنگان به  ا
گذار شود. ازاین رو تا آن زمان مطالعات  کنسرسیومی از سرمایه گذاران وا

کتشـافی گسـترده ای انجام خواهیم داد. ا
کنون تأمین 30 درصد از مواد اولیه بر عهده  امرایی خاطرنشان کرد: هم ا
فوالد سـنگان اسـت و در حـوزه معـدن و صنایع معدنـی ازجملـه گندله، 

کتشـاف و سـنگ درصدد برنامه ریزی و توسعه هستیم. کنسانتره، ا
گفتـه وی، فـوالد سـنگان برنامـه ای بـرای ورود بـه حـوزۀ فـوالد  بـه 
ازجملـه آهن اسـفنجی و فوالدسـازی بـا توجـه بـه اینکـه ایـن شـرکت از 

زیرمجموعه هـای فـوالد مبارکـه اسـت نـدارد.
کیـد کـرد: اسـتراتژی ایـن شـرکت توسـعه و  مدیرعامـل فـوالد سـنگان تأ
کنون قـرارداد 25سـاله با  ورود بـه حوزه معدن اسـت، به گونـه ای کـه هم ا
ایمیـدرو داریـم، اما به دلیل نداشـتن معـدن، ورود مـا به این حـوزه کامال 

مشـخص نیسـت.
وی افـزود: بـرای دسـت یابی بـه تحقـق اهـداف چشـم انداز فـوالد مبنـی 
بر دسـت یابی بـه 55 میلیـون تن فـوالد، مـا بایـد کارخانه ها را بـه ظرفیت 
برسـانیم. ازایـن رو افزایـش ظرفیـت توسـعه گندلـه و کنسـانتره یکـی از 

برنامه هـای مـا بـرای تحقـق ایـن سـند اسـت.
امرایـی خاطرنشـان کـرد: شـرکت فـوالد مبارکـه عـالوه بـر پیشـتازی در 
صنعـت فـوالد کشـور، در تحقـق زیرسـاخت های تولیـد 55 میلیـون تـن 
فـوالد نقـش بی بدیلـی دارد؛ در همیـن راسـتا، زیرسـاخت شـبکه ریلـی 
کـه بیـش از 1۷ هزار تـن گندله در شـرکت فوالد  اهمیت ویـژه ای دارد، چرا
سنگان تولید می شود که عمال ۹ هزار تن آن از طریق شبکه ریلی منتقل 
می شـود و شـرکت فوالد مبارکه پیگیـر مشـارکت در طرح هـای مطالعاتی 

دوخطه سـازی شـبکه ریلـی شـمال بـه جنـوب کشـور اسـت.
امرایـی بـا اشـاره بـه 1۸50 نفـر اشـتغال مسـتقیم در فـوالد سـنگان گفـت: 
جانمایی ایـن شـرکت در منطقه مـرزی شـرق کشـور باعث اشـتغال زایی 
بیش از هـزار نفـر در سـال گذشـته شـده کـه یکـی از مزایـای فوالد سـنگان 
در شرق کشـور اسـت و با همکاری شـرکت فوالد مبارکه چهاربانده کردن 

پـروژه ملـی جـاده تربت حیدریـه بـه خـواف در حـال اجراسـت.
وی با اشاره به پیشتازی این شرکت در مسئولیت های اجتماعی تصریح 
کـرد: بـا همراهـی شـرکت فـوالد مبارکـه ۷ مدرسـه در ایـن منطقـه احداث 

شده و طی تفاهم نامه ای با سازمان نوسازی مدارس منطقه، ۷ مدرسه 
دیگر در دست سـاخت است.

مدیرعامـل فـوالد سـنگان بـا اشـاره بـه طـرح مطالعـه آبادانی و پیشـرفت 
شهرسـتان خواف عنوان کـرد: این طـرح با توسـعه کارآفرینی، اشـتغال و 
حمایت از مشـاغل خانگی و کوچک، برکاتی برای منطقه داشـته است. 
وی در مورد سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن افغانستان افزود: در این 

زمینه در حال رایزنی هسـتیم تا به بازار افغانسـتان وارد شـویم.
کامـل بـرای سـرمایه گذاری در معـادن  گفتـه امرایـی، مـا آمادگـی  بـه 
سنگ آهن افغانستان را داریم، اما این همکاری منوط به تعامل سیاسی 

بیـن دو کشـور اسـت.
وی با بیان اینکه ظرفیت معادن افغانسـتان 5 برابر معادن ایران اسـت، 
افزود: مطالعات الزم در زمینه معادن افغانستان صورت گرفته است و از 
تمامی توانمندی ها و ذخایر معدنی این کشور اطالع داریم. مدیرعامل 
فـوالد سـنگان در ادامـه از دولـت خواسـت معـادن بـزرگ بـه شـرکت های 
بزرگی که در زنجیره فوالد فعالیت دارند و از توان مالی، تخصص و اهلیت 
گـذار شـود تا بتوان بـه تحقق تولیـد 55 میلیون تـن فوالد  برخوردارنـد، وا

در افـق 1۴0۴ کمـک کرد.
گن و لوکوموتیو از سوی دولت  وی همچنین خواستار تسریع در واردات وا
کید کرد: باید واردات ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته معدنی  شـد و تأ
تسهیل شود، زیرا این امر به یک چالش در کشور بدل شده، زیرا با توجه 
کثر ظرفیت در کشور استفاده می شود. به فرسودگی ناوگان ریلی، از حدا

امرایی افزود: بوروکراسی برای واردات ریل و ماشین آالت معدنی زمان بر 
است و موجب اتالف منابع مالی می شود.

وی همچنین با انتقـاد از بند الـف مـاده ۴3 قانون برنامه ششـم گفت: بر 
اسـاس این بنـد معـادن و صنایـع معدنی کـه موجـب تخریب روسـتاها و 
ایجاد مشـکالت بـرای آن هـا شـوند باید یـک درصـد از محـل فـروش خود 
را در منطقـه موردنظـر هزینـه کننـد، ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن قانـون 
بـرای شـرکت هایی اسـت کـه پروانـه بهره بـرداری از معـادن و اسـتخراج و 
بهره بـرداری دارند و شـامل حال فوالد سـنگان نمی شـود، زیـرا ما معدن 
نداریم. مدیرعامل فوالد سـنگان خاطرنشـان کرد: ما سـنگ موردنیاز را 
از ایمیدرو خریداری می کنیم و فقط فراوری از سـوی مـا صورت می گیرد، 

ازایـن رو قانـون یادشـده شـامل حـال ما نمی شـود.
مدیر خرید و تدارکات شرکت ورق خودرو 
چهارمحال بختیاری اظهار کرد: مجموعه ورق 
ح  خودرو چهارمحال و بختیاری با اجرای طر
توسعه حدود ۹5 درصد از نیاز خودروسازان را تأمین می کند.

به گزارش دنیای معدن، داوود باقری مدیر خرید و تدارکات 
شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری با اشاره به ارتباط 
با خودروسازان، اظهار کرد: رسالت اصلی ما تولید ورق های 
خودرویی است. ما ورق های کیفی تولید می کنیم که ورق های 
روکش دار گالوانیزه برای خودروسازان داخلی استفاده می شود.

کار با جلسات متفاوت با  گفت: این شرکت از ابتدای  وی 
خودروسازان به دنبال شناسایی نیاز آنان بود تا درراستای این 

نیازها برنامه های تولید کمی و کیفی خود را تعریف کند.
باقری  افزود: در این راستا و در جهت برآورد نیاز کل کشور به 
جهت جلوگیری از خروج ارز و گسترش صادرات غیرنفتی که یکی 
از ارکان اصلی کشور است، با وجود آنکه خط تولید ما جدید بود، 
به سمت توسعه حرکت کردیم. برخی قسمت ها از خطوط تولید 
را تغییر دادیم تا بتوانیم متناسب با نیاز خودروسازان داخلی 

تولیدات را ارتقا دهیم.
به گفته وی، در فاز اول توسعه، ورق بدنه خودرو را تولید کردیم که 
با این کار در برنامه ای که با خودروسازان داریم، در آینده آنان هیچ 

نیازی به واردات ورق نخواهند داشت.
مختلف  گریدهای  تولید  در  همچنین  کرد:  اضافه  باقری 
خودرویی و لوازم خانگی که نیاز کشور است، برنامه ریزی صورت 
گرفته و در برخی گریدها می توانیم ۹5 درصد نیاز خودروسازان 

داخلی را تأمین کنیم.
مدیر خرید و تدارکات شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری 
تصریح کرد: ظرفیت  تولید خط ما به صورت اسمی ۴00 هزار تن 
است که با توجه به شرایط تا تولید 350 هزار تن انجام پذیر است.  
البته بحث تأمین ورق نیز مطرح است که در سال جاری به دلیل 
کمبود برق صنایع مادر دچار مشکل بودند در نتیجه تولید ما نیز 
کاهش یافت. اما درمجموع در شش ماهه سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته هم سودآوری خوبی داشتیم و هم 
حجم تولید باال رفته است. امسال به صورت متوسط ماهانه 1۴ 

هزار تن ورق برای خودروسازان و صنایع خاص تولید کرده ایم.
باقری افزود: در شش ماهه سال جاری بالغ بر 20 هزار تن صادرات 
گر موضوع تأمین در داخل ما را با مشکل همراه  به اروپا داشتیم، ا
نمی کرد این عدد بیشتر بود و در بازارهای متنوع دیگری حضور 

پیدا می کردیم.

 تأمین ۹5 درصد از نیاز خودروسازان

 از سوی شرکت ورق خودرو 

تولید بیش از 34 میلیون تن کنسانتره آهن 

توسط شرکت های بزرگ

 MIKE یسا در جمع برندگان جایزه جهانی ایر
) ین سازمان های دانشی نوآور )برتر

مدیر خرید و تدارکات شرکت ورق خودرو 
چهارمحال بختیاری مطرح کرد:

گروه فوالد مبارکه       

در گزارش هشت ماهه 1400 مطرح شد:

مدیر تعالی سازمانی ایریسا اعالم کرد:

با تولید 14۷5۹1 تن تختال در آذرماه، شرکت فوالد هرمزگان به رکورد جدیدی در تولید این محصول دست یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، تالشگران این شرکت در آستانه دهمین سالگرد تأسیس این کارخانه با عبور از رکورد قبلی 
که در مهرماهبه میزان 1۴۶10۶ تن ثبت شده بود، فصل جدیدی را در تولید این محصول آغاز کردند. متخصصان فوالدی نشان دادند 
در صورت رفع موانع و پشتیبانی های درون و برون سازمانی، سقفی برای تولید قائل نیستند و قادر به حمایت از تولید ملی در جنگ اقتصادی هستند.

ثبت رکورد تولید تختال در فوالد هرمزگان
در پایان آذر ماه ۱400 محقق شد:

ضرورت برون رفت صنایع معدنی از چالش انرژی و کمبودهای حمل و نقل ریلی
مدیرعامل فوالد سنگان مطرح کرد:

 دانش موجود در سـازمان ها بستر مناسبی را 
بـرای بـروز نـوآوری و بـه دنبـال آن مزیت هـای 
گاهانه  رقابتی فراهم می آورد و ایریسا تالش آ
و نظام منـدی جهـت نشـر، پـرورش و کاربـرد 
دانـش برنامه ریـزی کـرده کـه بـه خلـق ارزش 
بـرای ذی نفعان سـازمان منجـر شـود و نتایج 
مثبتـی را در دسـت یابی بـه اهـداف شـرکت 

بـه وجـود آورد



25 دسامبر   202۱ 20جمادی االول  ۱443     شماره        ۱256    شنبه   4دی ماه   ۱400    

8

       بـــــــــــــــازار

کتشاف صدرتأمین  با توسعه معادن  نخستین قرارداد ا
پارس در زاهدان امضا شد

خبــــــــــــــــر       

روز پنج شنبه 25 آذر 1400 در مراسم بزرگداشت روز 
صنعت و معدن که با توجه به شرایط کرونا با تأخیر، در اتاق 
کرمانشاه با حضور نایب رئیس مجلس شورای  بازرگانی 
اسالمی و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی 
و مدیران ارشد استانداری، دادگستری، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، خانه صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، اداره کار 
و رفاه اجتماعی، ادارات و ارگان ها و مدیران عامل صنایع 
استان کرمانشاه برگزار گردید، تندیس و لوح تقدیر صنعت و 
معدن به مدیرعامل شرکت فوالد گستران کرمانشاه اعطا 

شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد گستران کرمانشاه این 
شرکت با توجه به حفظ نیروی انسانی در دوران کرونا و عدم 
ح های توسعه به منظور  تعدیل نیروی کار، اجرای سریع طر
ایجاد اشتغال بیشتر، استفاده از توانمندی داخلی، اشتغال 
1۴ نفر نیروی انسانی به طور رسمی، 25 نفر نیروی پیمانکار در 
تولید مصنوعات فلزی، سوله و سازه های فلزی و ارائه خدمات 
و تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان و صنایع استان کرمانشاه با 
کسب بیشترین امتیاز موفق به کسب عنوان واحد نمونه صنعتی 

کرمانشاه برای سومین سال پیاپی شد.
این موفقیت حاصل تعامل و همکاری مدیریت عامل و کارکنان 
معاونت فروش و بازاریابی شرکت معظم فوالد مبارکه، مدیریت 
کارکنان هلدینگ آتیه فوالد  عامل، اعضای هیئت مدیره و 
کارکنان  و  هیئت مدیره  اعضای  تالش های  و  نقش جهان 
سختکوش و تالشگر شرکت فوالد گستران کرمانشاه )یکی از 
شرکت های زیرمجموعه هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان( 
است. امید است حضور مدیرعامل این شرکت در هیئت رئیسه 
کمیسیون بین الملل صادرات به کشور عراق، منشأ خیر برای 
انجام خدمات هر چه بیشتر برای شرکت فوالد مبارکه و سایر 
واحدها تولیدی نظیر شرکت های فوالد تاراز، ورق خودرو 
چهارمحال و .. در بخش صادرات شرکت های فوق الذکر به کشور 

عراق و سایر کشورها باشد.

کشن براساس این موارد معامله می شود:  در پرایس ا
فشار خریدوفروش؛ قدرت روندها؛ احتمال برد و نسبت 

ریسک به ریوارد؛ مدیریت معامله.
برای اینکه معامله گر حرفه ای شوید، الگوهای کندل استیک 
درمجموع غیرضروری است و می توانند به عنوان عضو کوچکی 
کشن روشی محبوب  از پازل موفقیت کمک کننده باشد. پرایس ا
است و چند سطح دارد: یکی سطح اول است که همه در اینترنت 
درباره آن حرف می زنند، می خوانند و می دانند. سطح دوم درباره 
فشار خریدوفروش است و به آن فشار خواندن می گویند که با کمی  
مطالعه می توان آن را فهمید. در سطح سوم درباره کانال صحبت 
می کنیم؛ اما این کانال کشیدن زمین تا آسمان با آنچه در کتاب ها 
نوشته است متفاوت است. مارجینی که برای خطاها هست 

بسیار کوچک است و همه اشتباهات کوچک را تکرار می کنند.
احتمال موفقیت ما معموال بین ۴0 تا ۶0 درصد است. برای 
همین مارجین خطای ما کوچک است و باید با قوانین مدیریت 
سرمایه مان آن را افزایش دهیم و موفقیتمان را افزایش دهیم. 
که همه افراد مدیریت سرمایه را رعایت نمی کنند و  ازآنجا
کشن  اشتباهات را مدام تکرار می کنند، احتمال دارد که از پرایس ا

استفاده بکنند، اما ضرر کنند و این ضرر مدام تکرار شود.
بهترین آنالیزها تنها در ۶0 تا ۷0 درصد مواقع درست است. پرایس 
کشن روشی است که شما با بهترین تریدرهای جهان رقابت  ا
کشن را یاد  می کنید و این کار آسانی نیست. اینکه شما پرایس ا
کشن حرفه ای شوید و  بگیرید مهم نیست؛ اینکه در پرایس ا
تمرین کنید خیلی مهم است. اطالعات زمانی ارزشمند است که 

در دنیای واقعی بازار با پول واقعی معامله کنید.
همه برنامه های تریدینگ ترند فالوور هستند یعنی دنبال کننده 
روند هستند و روند بازار به هر جهت برود، این برنامه ها و ربات ها در 
جهت روند معامله انجام می دهند. شما تنها در حالتی می توانید 
پول سازی کنید که در مسیر آن ها معامله کنید. چون حجم 
گر بتوانید بفهمید حرکت بعدی  باالی بازار دست آن ها است و ا
بازار چگونه است برایتان کافی است. بنابراین باید بتوانید جهت 

بعدی بازار را تحلیل کنید و سودسازی کنید.
نکته: فقط در زمانی می توانید سودسازی کنید که در جهت 
این برنامه ها ترید کنید. سیستم آن ها الگوریتمی است بر پایه هر 
موضوعی که تصور می کنید. الگوریتمی که آن ها در برنامه هایشان 
می نویسند می تواند هم بر اساس تکنیکال هم فاندامنتال باشد 
و هر آنچه در درون علم تکنیکال و فاندامنتال است، حتی در 
بازارهای رنج، حجم قابل توجهی را شامل می شود. شرکت های 
بی شماری در حال خرید و مقدار بی شمار دیگری در حال فروش 
هستند. پس یک سری الگوریتم ها و  ابرکامپیوترها وجود دارند که 
این سیستم بر روی آن ها پیاده شده و معامالت با سرعت بسیار 

باال روی آن ها انجام می شود.

کتشاف و حفاری  نخستین قرارداد همکاری میان شرکت ا
صدرتأمین  و شرکت توسعه معادن پارس تأمین ازجمله شرکت های 
تابعه هلدینگ تاصیکو در زمینه حفاری معادن سیستان و 
بلوچستان در زاهدان به امضا رسید. قرارداد اجرای عملیات حفاری 
به متراژ 3هزار متر به روش مغزه گیری و ۲هزار متر حفاری به روش 
گفتنی است این اولین قرارداد همکاری  پودری RC به امضا رسید. 
میان شرکت حفاری با شرکت های تابعه صدرتأمین  و شستا است.

خبر کوتاه

یم بیاموز

گهانی و سریع زمین در اثر شکسته شدن  زلزله لرزش نا
و جابه جایی پوسته آن و آزادسازی انرژی محبوس شده 
در اثر این پدیده است. پیش لرزه ها ممکن است در طی 
مدت زمان کوتاهی تقویت شده و شدید گردند. پس لرزه ها نیز ممکن است 
خ  در طی ساعت ها، روزها، هفته ها و یا حتی ماه ها پس از وقوع زلزله ر
دهند که معموال ضعیف تر از زلزله اولیه هستند. بااین حال احتمال رخداد 

پس لرزه های قوی تر نیز وجود دارد.
چه زمانی رخ می دهد؟

زلزله می تواند در هرزمانی از سال و بدون هیچ هشدار اولیه ای رخ دهد.
زلزله در چه مکان هایی رخ می دهد؟

همه مناطق جغرافیایی مستعد وقوع زلزله هستند، بااین حال احتمال رخداد 
این پدیده در برخی مناطق بیشتر است.

تأثیرات زلزله چیست؟
زمین لرزه های بزرگ ممکن است باعث مرگ، جراحت و خسارات مالی 
گسترده شوند. بیشتر تلفات و جراحات در هنگام زلزله زمانی اتفاق می افتد 
که: افراد در حین راه رفتن یا دویدن برای فرار، می افتند؛ با اشیایی که در 
محیط آویزان شده اند و یا در اثر زلزله به صورت آوار سقوط می کنند، برخورد 
می کنند و یا زمانی که در اثر فروریختن دیوارها یا قسمت های دیگر ساختمان 

یا به دام می افتند.
حمل ونقل، برق، آب، گاز و سایر خدمات ممکن است مختل شوند. در برخی 
مناطق، زلزله می تواند باعث حرکت زمین مانند مایعات شود )زمانی که زمین 
بیشتر شبیه یک مایع عمل می کند(. این اتفاق زمانی رخ می دهد که زمین دیگر 
نمی تواند وزن یک ساختمان را تحمل کند. در مناطق ساحلی، زمین لرزه در 

زیردریا می تواند باعث سونامی شود.
چگونه برای یک زلزله آماده شویم؟

در این قسمت یک نمای کلی از اقدامات حفاظتی قبل، حین و بعد از زلزله ارائه 
می شود. اطالعات تکمیلی در قسمت های بعدی برای هر مرحله ارائه می شود.

قبل، حین و بعد از زلزله از خودتان محافظت کنید
چگونه بفهمیم که یک زلزله در حال وقوع است؟

ممکن است لرزش یا حرکتی را در دیوارها، کف یا زمین تجربه کنید. این 
حرکات ممکن است در عرض چند ثانیه شدیدتر شوند.

ممکن است نتوانید راه بروید یا بدوید و الزم است فورا بر روی زانوی خود 
بنشینید.

ممکن است اشیاء از قفسه ها، وسایل روشنایی از سقف و یا تجهیزات بلند 

)مانند کتابخانه، یخچال و..( سقوط کنند.
ممکن است گردوغبار یا ذرات شیشه در هوا یا روی زمین وجود داشته باشد.
ممکن است صداهایی شبیه به یک کامیون سنگین یا قطار در حال عبور از 

نزدیک، را بشنوید.
اطالعیه های اضطراری

گرچه هیچ اطالع قبلی از وقوع زلزله وجود ندارد، اما اطالعات اضطراری بالفاصله  ا
پس ازآن، از طریق برنامه های رادیویی و تلویزیونی و از طریق هشدارهای 

اضطراری بی سیم ارسال شده به تلفن های همراه ارائه می شود.
یک طرح ارتباطی برنامه ریزی کنید

خانواده شما ممکن است در هنگام وقوع زلزله دورهم نباشند، بنابراین مهم 
است که بدانید چگونه با یکدیگر تماس می گیرید و چگونه در مواقع اضطراری 
دورهم جمع می شوید. سیستم های اینترنتی تلفن ثابت و تلفن همراه اغلب به 
دنبال یک فاجعه مخدوش می شوند، بنابراین ممکن است برای برقراری ارتباط با 
خانواده و دوستان نیاز به استفاده از پیام های متنی یا رسانه های اجتماعی داشته 
باشید. درصورتی که نمی توانید به لیست مخاطبین در تلفن خود دسترسی پیدا 

کنید، شماره های مهم را در کیف پول خود یادداشت کنید.
از یک دوست یا فامیل در خارج از شهر محل زندگی خود بخواهید رابط اعضای 
خانواده باشد تا اعضا به راحتی و در صورت نیاز با وی ارتباط برقرار کنند، زیرا 
پس از حادثه برقراری تماس با مسافت های طوالنی راحت تر است. مطمئن 
شوید که تمامی اعضای خانواده اسم، آدرس و شماره تلفن فرد رابط را همراه 

دارند.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد زلزله با ستاد حوادث غیرمترقبه و یا جمعیت 

هالل احمر منطقه خود و تلفن های امداد جمعیت )1۴۷( تماس بگیرید.
به کودکان بیاموزید که به چه شکل و چه موقع برای کسب اطالعات بیشتر 
کز تماس بگیرند. به تمامی  کز آتش نشانی و یا دیگر مرا با شماره 115 یا 110، مرا
اعضای خانواده خود بیاموزید که چگونه و چه وقت جریان گاز و آب و اتصال 

برق را قطع کنند.
1.از خودتان پیش از وقوع زلزله محافظت کنید

برای جلوگیری از صدمات احتمالی، برای ایمن سازی فضای خود وقت بگذارید. 
وسایلی را که ممکن است در اثر زلزله سقوط کنند و یا ُسر بخورند، ایمن کنید. تصور 
کنید اتاق را بلند کرده و باال و پایین و به سمت دیگر تکان داده و سپس تعیین کنید 
چه وسایلی به اطراف پرتاب می شوند. به طور دوره ای مکان هایی را که در آن 
زمان می گذرانید خانه، محل کار یا مدرسه خود را بررسی کنید تا به دنبال خطرات 

احتمالی باشید و آن ها را ایمن نمایید.

برای خطرات احتمالی و چیزهایی که ممکن است سقوط کنند، شناسایی 
خطر انجام دهید.

1.درهای کابینت می توانند بازشوند و محتویات به زمین بریزند. آن ها را با   
چفت محکم کنید.

2.اشیایی مانند قاب عکس ها، کتاب ها، المپ ها و سایر مواردی که در 
قفسه ها و میزها نگه می دارید می توانند به خطرات دارای قابلیت سقوط تبدیل 
شوند. آن ها را به صورت مطمئن و ایمن به دیوارها متصل کنید تا در جای خود 

ثابت بماند. وسایل سنگین یا شکستنی را به قفسه های پایینی منتقل کنید.
3.آینه ها، قاب عکس ها و سایر وسایل آویزان را باید به دیوار محکم کنید. 
اجسام سنگین را روی تخت، مبل یا هرجایی که ممکن است بنشینید، آویزان 

نکنید.
کروویو  ۴.وسایل الکترونیکی مانند کامپیوتر، تلویزیون و اجاق های ما

سنگین هستند. آن ها را با تسمه های نایلونی انعطاف پذیر محکم کنید.
5.قفسه های کتاب، کمدهای بایگانی، کابینت های چینی و سایر وسایل 

بلند باید با تسمه های مخصوص به نحو مؤثر به دیوار متصل شوند.
۶.آبگرمکن، یخچال و سایر لوازم اصلی خود را با تسمه های مناسبی که به 
دیوارها متصل یا پیچ می شوند، محکم کنید تا از سقوط و پاره شدن اتصاالت گاز 
یا برق جلوگیری کنید. وسایل گازسوز باید دارای اتصاالت انعطاف پذیر باشند تا 

لرزش را جذب نموده و درعین حال خطر آتش سوزی را کاهش دهند.
۷.با نمایندگان شرکت های آب، برق و گاز در مورد نحوه قطع این خطوط 

صحبت و مشورت کنید.
۸.جهت آماده سازی گزارش های ویژه برای افراد معلول با نیروهای جمعیت 

هالل احمر و اورژانس محلی همکاری کنید.
ساختمان خود را مستحکم کنید

مطمئن شوید که خانه و سایر ساختمان هایی که در آن زمان می گذرانید در 
هنگام زلزله ایمن تر و در برابر آسیب های ناشی از زلزله مقاوم تر باشند.

تمرین: همه باید بدانند که در هنگام زلزله چه کاری انجام دهند و نحوه نشستن، 
حفاظت از خود و حفظ تعادل را تمرین کنند. مهارت های کمک های اولیه و 

کنش اضطراری را بیاموزید و تمرین کنید. مهارت های وا
اسناد مهم را جمع آوری کنید

 هنگامی که خطر اولیه برطرف شد، داشتن مدارک قانونی، مالی و پزشکی به شما 
کمک می کند تا کمک دریافت کنید و با شرکت بیمه خود ارتباط بگیرید. همین 
حاال برای محافظت از اسناد مهم و گرفتن عکس یا فیلم از وسایل خود وقت 
بگذارید.                     ادامه دارد...

دوره آموزش تربیت حفار برگزار می شود

هم زمان با بازدید مدیر آموزش و پژوهش ایمیدرو، اولین دوره 
کارگاهی مرکز تحقیقات  آموزش تربیت حفار در مرکز آموزش بین 
کارآموز از  مواد معدنی ایران – یزد آغاز شد. در این دوره ۱3 نفر 
کشور با انواع روش های حفاری، ماشین آالت و تجهیزات  سراسر 
کنترل و  کتشافی،  گمانه و ترانشه های ا موردنیاز، حفر انواع 
راهبری دستگاه حفاری، مشکالت دستگاه های حفاری آشنا 
کسب می کنند.  کار را  می شوند و الزم جهت ورود به بازار 

شرکت فوالد گستران کرمانشاه برای 
سومین سال پیاپی به عنوان واحد نمونه 

صنعتی استان کرمانشاه برگزیده شد

کشن سبک پرایس ا

گهی آ

بورس و سهام

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

موضوع

تأمین کیف اداری پرسنل طبق مشخصات فنی کاال

انجام عملیات  تبدیل نرمه های آهن اسفنجی به بریکت در سبا

فعالیت تعمیر و بازسازی والوهای سیاالتی رابرسیل شرکت فوالد مبارکه

انجام عملیات راهبری قسمت اجرایی تعمیرگاه مرکزی مجتمع فوالد سبا

  طراحی ، خرید ، ساخت، نصب ، راه اندازی ، آموزش تهیه مستندات فنی ، دستورالعمل های بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات پروژه حفاظت پیرامونی فوالد مبارکه ، فوالد سبا ، تصفیه خانه خارجی

EPC پروژه خرید و اجرای اینترکام تختال فوالدسازی واحد 28به صورت

  احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک بر روی دریاچه شرکت فوالد مبارکه به روش BOT با تضمین خرید و پرداخت وجه ماهانه توسط شرکت فوالد مبارکه

خرید و نصب و راه اندازی  یک دستگاه بویلر 5 تن جهت واحد اکسیژن سبا  

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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تغییرپایانی
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چگونه برای زلزله آماده شویم؟

به مناسبت پنجم دی ماه
 روز ملی زلزله 

برای جلوگیری از صدمات 
احتمالی، برای ایمن سازی 
فضای خود وقت بگذارید. 
وسایلی را که ممکن است 
در اثر زلزله سقوط کنند و یا 

ُسر بخورند، ایمن کنید
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 )EMS=Electromagnetic Stirring( استفاده از تکنولوژی هم زن الکترومغناطیسی
یک نسخه اصالح شده از ریخته گری پیوسته است که در آن نیروی الکترومغناطیسی 
به پوسته اولیه جامد تشکیل شده درست در زیر منیسک فوالد مذاب در قالب اعمال 
می شود )شکل 1(. با استفاده از این فناوری می توان پدیده جامد اولیه فوالد مذاب در ریخته گری تختال 
را با استفاده هم زمان از میدان الکترومغناطیسی AC و DC کنترل کرد و کیفیت سطح تختال را بهبود 
بخشید. در فرایند ریخته گری مداوم، الزم است که قالب با فرکانس چند هرتز و دامنه چندین میلی متر 
نوسان کند تا روان کاری کافی بین قالب و پوسته جامد تشکیل شده تختال حاصل شود. بنابراین 
در ریخته گری پیوسته، فشار این حالت روان کاری به صورت متناوب تغییر می کند و باعث تشکیل 
دندانه های نوسانی با فواصل چند میلی متر در جهت ریخته گری )با عمق صدها میکرومتر( روی سطح 
تختال می شود. عالوه بر این در ریخته گری فوالدهای معمولی کم کربن عیب هوک شکل به دلیل همین 

اثرات نوسان ها مشاهده می شود.
شرکت Nippon Steel جهت افزایش کیفیت سطحی تختال، روش استفاده از نیروی الکترومغناطیس پالسی 
را مطرح کرده است. این شرکت قبال این تکنولوژی را روی فرایند ریخته گری شمش به طور جدی انجام داده 
است و نتایج نشان می دهد که کیفیت سطحی به شدت افزایش می یابد. ازجمله مزیت مهم این تکنولوژی 
عدم استفاده از فرایندهای پرهزینه پاالیش سطحی شمش قبل از نورد گزارش شده است. این شرکت در 
جهت پیشبرد اهداف خود در سال های بعد تکنولوژی استفاده از نیروی الکترومغناطیسی را به طور آزمایشی 
در خط ریخته گری تختال آزمایش کرد و مشاهده شد کیفیت سطح تختال به طور چشمگیری بهبود می یابد.

 در فرایند EMS، جریان AC از یک سیم پیچ بسیار نزدیک به سطح مذاب عبور می کند و باعث القای میدان 
مغناطیسی، تحریک جریان مذاب و انجماد پوسته می شود. به بیان دیگر، این امر منجر به ایجاد نیروی 
الکترومغناطیسی )در جهت قالب به سمت مذاب( می شود. سپس فشار استاتیکی مذاب فوالد در قسمت 
اولیه پوسته تشکیل شده کاهش می یابد و در این حالت ضخامت پوسته به صورت تماس نرم بین قالب و 
مذاب فوالد، افزایش می یابد. در حالت تماس نرم، تغییر دوره ای فشار مهارشده و قسمت اول جامدشده 
به آرامی خنک می شود. عالوه بر این، پوسته جامدشده فوالدی توسط جریان مذاب تحریک شده با میدان 
الکترومغناطیسی تمیز می شود و عالئم های نوسانی عیب هوک شکل به طور قابل توجهی ناپدید می شوند یا 
کاهش می یابند. بنابراین، می توان انتظار داشت که EMS به طور قابل توجهی کیفیت سطح تختال را بهبود 

می بخشد.
بااین حال، فناوری EMS دارای اشکاالتی است. یکی از آن ها این است که جریان فوالد مذاب تحریک شده 
ناشی از میدان الکترومغناطیسی آن قدر سریع است که منیسک فوالد مذاب ازنظر زمان و مکان ناپایدار و 
 EMS ،نامنظم می شود و حفظ یک حالت تماس نرم پایدار در جهت ریخته گری غیرممکن می شود. بنابراین
همیشه کیفیت سطح بهتری از تختال ریخته گری را ارائه نمی دهد. به عنوان ابزاری برای کاهش این اشکال، 
شرکت Nippon Steel فناوری جدیدی به نام ریخته گری الکترومغناطیسی پالسی ایجاد کرد. در EMC پالسی، 
یک میدان الکترومغناطیسی با عبور دادن جریان AC از طریق سیم پیچ با فرکانس ده ها هرتز به طور متناوب 

روی فوالد مذاب در قسمت اولیه جامدشده، اعمال می شود. با انجام این کار، می توان سرعت جریان فوالد 
مذاب تحریک شده ناشی از میدان الکترومغناطیسی را کنترل کرد.

  منبع:
Nippon steel technical report No. 104, August 2013.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

پروژه تولید 45 گیگاوات هیدروژن سبز تا سال ۲0۲6 برای 
صنایع فوالد کلید خورد متاورس چیست ؟

کرده اند تولید هیدروژن بدون  ائتالفی از شرکت های صنعتی اعالم 
استفاده از برق حاصل از انرژی های بادی و خورشیدی را در دستور 
کار قرار می دهند. شرکت ها و دولت ها استفاده از هیدروژن سبز 
حاصل از الکترولیز آب را با برق تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر 
که  کربن می دانند. مشکل این است  کاهش انتشارات  راهی برای 
تولید هیدروژن به این روش، یعنی تولید هیدروژن سبز، چهار برابر 
کستری هزینه دارد.  بیشتر از تولید هیدروژن خا

متاورس )Metaverse( یا فراجهان تازه ترین واژه و مفهومی است که 
تخیل صنعت فناوری جهان را به خود جلب کرده است. تصور کنید 
که اینترنت به صورت سه بعدی ارائه شده است. در این صورت یک 
»محیط مجازی« شکل می گیرد بدین ترتیب، با دنیایی از بخش های 
مجازی بی پایان و به هم پیوسته مواجه می شوید که در آن افراد می توانند 
با استفاده از هدست های واقعیت مجازی، عینک های واقعیت افزوده، 
برنامه های گوشی های هوشمند و... یکدیگر را مالقات کنند.

الگوهای استراتژی دانش
استراتژی دانش، روش ویژه ای است برای بهینه سازی خلق 
 McDermott( و تبدیل دانش به مزیت رقابتی در سازمان
 Zack,( ک Consulting Firm, 2005(. از دیدگاه آقای زا
1999(، استراتژی دانش برای پر کردن شکاف بین دانش 
موجود و دانش موردنیاز تدوین می شود. هدف استراتژی 
بر  که  است  استراتژیک  سؤاالت  به  پاسخ گویی  دانش 
کید  هوشمندی رقابتی و سیستم های بازیابی دانش داخلی تأ
دارد )Kruger & etal., 2007(. به محض اینکه دانش کافی در 
دسترس باشد، استراتژیست ها می توانند ترکیب هماهنگی را 
بین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات سازمان 
به وجود آورند. به طورکلی انجام هر تالشی در زمینه مدیریت 
دانش، باید بخشی از یک مجموعه فرایند تدوین استراتژی 
کسب وکار سازمان باشد و باید در راستای جهت گیری های 
آتی سازمان و اهداف سازمان حرکت کند. بر همین اساس 
کنون نظریه ها و تعاریف مختلفی از استراتژی دانش توسط  تا
صاحب نظران ارائه شده است که در ادامه به بررسی مهم ترین 

آن ها می پردازیم:
1- مطالعات بیرلی و چارکرابارتی  )1996 میالدی(

اولین مطالعه تجربی در خصوص استراتژی دانش توسط بیرلی 
و چارکرابارتی )Bierly & Charkrabarti, 1996( انجام شده است. 
آن ها استراتژی دانش را به عنوان» مجموعه ای از پاسخ های 
جمعی مدیران به نیازهای یادگیری راهبردی سازمان تعریف 

نموده اند«.
بیرلی و چارکرابارتی معتقد بودند که عموما مدیران تصمیمات 
استراتژیک خود را در خصوص استراتژی دانش بر اساس عواملی 
از قبیل سرعت یادگیری، عمق دانش  مورد نیاز، نوع یادگیری 
سازمانی )درونی یا بیرونی- تدریجی یا بنیادی( اتخاذ می کنند. 
با استفاده از داده ها و اطالعات جمع آوری شده از فعالیت های 
21 شرکت داروسازی آمریکایی طی سال های 1۹۹1 تا 1۹۹۶ 
میالدی و با استفاده از فن خوشه بندی، می توان این شرکت ها 
را با توجه عوامل فوق الذکر، به لحاظ استراتژی دانش به چهار 

گروه تقسیم نمود:
ک  )1999 میالدی( 2- مطالعات زا

ک )Zack, 1999( با مطالعه روی 25 شرکت به نتایج قابل توجهی  زا
در خصوص استراتژی دانش دست یافته است. او معتقد است 
دانش راهبردی هر سازمان را با توجه به توانمندی و قابلیت آن در 
پشتیبانی و حمایت از جایگاه رقابتی سازمان می تواند به سه گروه 
تقسیم بندی شود: دانش پایه ، دانش پیشرفته  و دانش نوآورانه.
دانش پایه، حداقل میزان و سطح دانش مورد نیاز برای فعالیت 
در عرصه یک کسب وکار است. به دلیل اینکه دانش پایه عموما در 
اختیار اعضا و رقبای یک کسب وکار است، این میزان از قابلیت 
دانشی، باقی ماندن در عرصه رقابت را در طوالنی مدت تضمین 

نمی کند.
دانش پیشرفته، دانشی که سازمان ها می توانند به پشتوانه آن 
در عرصه رقابت باقی بمانند. سازمان های پایدار در عرصه رقابت، 
عالوه بر برخورداری از دانش پایه، دارای محتوای دانش تخصصی 
نیز می باشند که اغلب در میان رقبا تفاوت می کند و تمایز دانش 

را موجب می شود.
دانش نوآورانه، دانشی است که یک سازمان را قادر می سازد 
تا رهبری و هدایت صنعت و رقبایش را بدست گیرد و به طور 
قابل مالحظه ای خود را از رقبایش متمایز نماید. دانش نوآورانه 
اغلب یک سازمان را توانمند می سازد که بتواند بر قواعد موجود 
کسب وکار تأثیر گذار بوده و گاهی این قواعد را تغییر دهند. نکته 
قابل توجه این است که دانش ایستا نیست، لذا آنچه امروزه دانش 
خالقانه است در آینده ای نه چندان دور، دانش پیشرفته خواهد 

بود و دانش پیشرفته، دانش پایه خواهد شد.
3- مطالعات دی پابلوس 1 )2002 میالدی(

برمبنای  انجام شده  تجربی  مطالعات  باارزش  نمونه  یک 
نوع شناسی استراتژی دانش بیرلی و چارکرابارتی )1۹۹۶(، توسط 
دی پابلوس )de pablos, 2002( انجام شده است. بر اساس 
مطالعه و بررسی صورت گرفته توسط وی بر روی 123 شرکت 
صنعتی اسپانیایی، دی پابلوس چهار نوع استراتژی دانش را 
شناسایی نموده است که عبارت اند از: جدا افتاده، جستجوگر، 

بهره بردار و نوآور.
مهم ترین نتیجه این تحقیق این است که استراتژی دانش بر 
عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد و بنابراین، استراتژی دانش 
عبارت است از »یکی از اجزای استراتژیک پازل عملکرد سازمانی«.
علیرغم اینکه مطالعه دی پابلوس قابل اتکا است، ولی در دو زمینه 
دچار کاستی و کمبود است، اول اینکه او مشخص ننموده است 
که چگونه استراتژی های دانش به صورتی که بیرلی و چارکرابارتی 
ارائه نموده اند را عملیاتی نموده و دوم اینکه در تحقیق وی تأثیر 

عملکردی هر یک از استراتژی ها مشخص نشده است.
4- مطالعات بیرلی و دالی 1 )2002 میالدی(

بر اساس مطالعات تئوریک انجام شده توسط بیرلی و دالی 
)Bierly & Daly, 2002( استراتژی دانش عبارت است ازمجموعه 

انتخاب های استراتژیک سازمان در خصوص دو بعد دانش زیر:
1-    خلق یا کسب دانش جدید.

2-    به کارگیری و اهرم سازی دانش موجود برای خلق 
محصوالت و فرآیندهای سازمانی جدید.

بر همین اساس بیرلی و دالی چهار نوع استراتژی دانش را برای 
شرکت ها تعریف می کنند که عبارت اند از: استراتژی خلق دانش؛ 
استراتژی یادگیری دووجهی؛ استراتژی حفظ وضع موجود  و 

استراتژی بهره برداری دانش. 

ادامه دارد...

دو  تحت تأثیر   ،Yoga و   ThinkPad مدل های  شامل   Lenovo لپ تاپ های 
آسیب پذیری افزایش مجوز دسترسی قرار دارند که به مهاجمان امکان اجرای 

دستورات، با مجوزهای دسترسی راهبر سیستم را می دهد.
این آسیب پذیری ها که با شناسه های CVE-2021-3922 و CVE-2021-3969  مشـخص می شوند، 
مـؤلفه ImControllerService را در تمام نسخه های پیش از 1.1.20.3 تحت تأثیر قرار می دهند. این بخش 
 Lenovo Companion، Lenovo مانند universal کمک می کند تا با برنامه های Lenovo به دستگاه های

Settings و Lenovo ID ارتباط برقرار کنند.
تنها راهکار مفید برای پیشگیری از تهدیدات مرتبط با این آسیب پذیری ها، به روزرسانی ImController به 

آخرین نسخه ارائه شده )1.1.20.3( است.

BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر   

با به روزرسانی اضطراری Chrome به نسخه ۹6.0.4664.110  یک آسیب پذیری روز صفر مهم 
را وصله نمود که مهاجمان در حال بهره برداری از آن در فضای سایبری هستند.

 Use After Free 4102 مشخص می شود، از نوع-CVE-2021 آسیب پذیری فوق که با شناسه
است که منجر به متوقف  شدن برنامه های اصلی و یا اجرای کد می شود. Google جزئیات بیشتری درباره این 
آسیب پذیری و نحوه بهره برداری مهاجمان از آن ارائه نکرده است و قصد دارد تا زمانی که مرورگر وب Chrome در 
سیستم های بیشتر کاربران، به نسخه وصله شده به روزرسانی نشده است، این اطالعات را نزد خود محفوظ 

نگه دارد.
به روزرسانی ها به صورت منظم و خودکار بر روی مرورگر Chrome اعمال می شود، بااین حال کاربران می توانند 
به صورت دستی، این به روزرسانی را از طریق بخش About Google Chrome در منوی Help مرورگر، اعمال کنند.

Bitdefender :منبع خبر   

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

شکل 2. استفاده از تکنولوژی EMS در موقعیت های مختلف ماشین ریخته گری مداوم

شکل 1: تأثیر استفاده از EMS بر کیفیت سطحی شمش

Lenovo آسیب پذیری های افزایش مجوز دسترسی در لپ تاپ های

Chrome انتشار به روزرسانی اضطراری برای برطرف سازی یک آسیب پذیری روز صفر مهم در مرورگر

استفاده از نیروی الکترومغناطیسی پالسی در فرایند ریخته گری تختال

به روزرسانی ها به صورت منظم و خودکار 
بر روی مرورگر Chrome اعمال می شود، 
بران می توانند به صورت  کار بااین حال 
دستی، این به روزرسانی را از طریق بخش 
About Google Chrome در منوی 

Help مرورگر، اعمال کنند

فنـاوری EMS دارای اشـکاالتی اسـت. 
یکـی از آن هـا این اسـت کـه جریـان فوالد 
مـذاب تحریک شـده ناشـی از میـدان 
الکترومغناطیسـی آن قـدر سـریع اسـت 
کـه منیسـک فـوالد مـذاب ازنظـر زمـان و 
مـکان ناپایـدار و نامنظم می شـود و حفظ 
یـک حالـت تمـاس نـرم پایـدار در جهـت 

ریخته گـری غیرممکـن می شـود

امنیت سایبری 
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محسن طالبی موسی آبادی، شاغل در توسعه و 
تکامل منطقه ای

ضمن تشکر از تمام مسئوالن دلسوز، در مورد بازنشستگی 
زودتر از موعد توضیح فرمایید.

913***4081

جعفر شریفی هراتمه، شاغل در توزیع برق

از همکاران واحد توزیع برق و پست 400 زنده رود که در فوت 
مرحومه حاجیه خانم شریفی با این جانب ابراز همدردی 

کردند صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.
913***1498

شیرازی، واحد آموزش

از مدیرعامل محترم و مسئولین ذی ربط خواهشمندم با 
خ باالی تورم در صورت امکان نسبت به شرایط  توجه به نر

فعلی حقوق کارکنان بازنگری گردد.
913***0386

کنترل فرایند نت،  حمیدرضا هاشمیان، شاغل در 
کریم سهرابی رنانی، شاغل در قطعات یدکی نورد 
سرد و مسعود دوازده امامی، شاغل در قطعات یدکی 

نورد سرد
با توجه به پایان محدودیت های کرونایی در سطح شرکت 
کارکنان  و سرویس های ترابری، تصمیمی اتخاذ شود تا 
بتوانند از کیف های دستی جهت وسایل ضروری استفاده 
کنند. همچنین در صورت امکان عدم محدودیت استفاده 

از کیف از طریق پیامک یا خبرنامه اطالع رسانی شود.
913***7440
913***2667
913***6953

 موفقیت فرزند یکی از همکاران
 در عرصه فرهنگی و هنری 

و معارف اسالمی

 اجتمـــــا             عـــــــی

آیا افراد روان پریش زودتر در موقعیت کاری خود موج جدید کرونا اجتناب ناپذیر است
موفق می شوند؟

کرونا اجتناب ناپذیر  گزارش شفقنا، ورود موج سویه جدید  به 
کرونا در این است  است. فرق این بیماری با بقیه سویه های 
گونه ها است، ولی در این  که سرعت انتشار آن باالتر از بقیه 
که تعداد زیادی در بیمارستان ها بستری شوند و برای  مورد 
کمتر است و  کنند  گرفتاری ایجاد  بخش بهداشت و درمان 
کردن مردم نیز بستگی دارد. البته به رعایت 

که افراد روان پریش با  تحقیقات جدید نشان می دهد 
کمتر با  ویژگی های خونسردی، خودمختاری و همدلی ناچیز، 
موفقیت حرفه ای مواجه می شوند و باور اینکه شخصیت های 
سرد و بی رحم در موقعیت های شغلی باال قرار می گیرند، بیشتر 
تخیلی است تا واقعیت. به اعتقاد محققان بیشتر ویژگی های 
شخصیتی روان پریشی تأثیر منفی بر موفقیت ذهنی حرفه ای و 
اعتبار شغلی دارد. 

هیجانات نقش بسیار مهمی را در ارتباطات ما 
ح  بازی می کنند. همان طور که در هفته پیش مطر
کردیم، هیجانات ما به راحتی سرایت می کنند و 
همه ما به طور نامحسوس موجب پدید آمدن احساسات خوب 
یا بد در یکدیگر می شویم. افرادی که در زندگی کاری خود می توانند 
کنش هایی  هیجانات دیگران را تشخیص دهند و در مقابل آن ها وا
ارائه دهند تا ارتباطاتشان به طور مؤثری ادامه پیدا کند، درواقع 
افرادی با مهارت اجتماعی باال به حساب می آیند. درحقیقت، این 
افراد همان افرادی هستند که تمامی سازمان ها به وجود آن ها نیاز 
دارند، زیرا قادرند برای برقراری ارتباطی سرزنده با دیگران، چهره، 
بدن، صدا و لحن خود را درجهت انتقال هیجانات، به درستی به کار 
بگیرند تا آن ها را برانگیزانند، به حرکت دربیاورند و قدرت تخیلشان را 
مجذوب خود کنند. به طورکلی، آن ها هرجا که باشند، مهره کلیدی 

آن سازمان خواهند بود.
مهارت های اجتماعی هشتگانه

خود  اجتماعی،  مهارت های  پیش،  هفته  مطالب  به  توجه  با   
شامل هشت مهارت است که به دو مورد از آن پرداختیم. در ادامه، 

مهارت های دیگری را مطرح می کنیم.
مدیریت تعارض

 اختالف نظرها و مشکالت می توانند در هر کاری به وجود بیایند و افرادی 

که قادرند تعارض ها را حل و مشکل را برطرف کنند، ناجیان صلح اند 
و حضور آن ها برای هر سازمانی حیاتی است. شما باید این را بدانید 
که تنها خوش برخورد بودن در حل مسائل کافی نیست؛ ازاین رو باید 
تمایل خود را به صحبت درباره موضوع نشان دهید، شنونده خوبی 
باشید و با افراد همدلی کنید، زیرا آرام سازی افراد درگیر و درک موقعیت 
آن ها، برای ادامه روند و رسیدن به راه حل، امری واجب است. سپس، 
سیاست و کاردانی پیشه بگیرید و موضعی بی طرفانه به منظور کاهش 
خصومت اتخاذ کنید. شما باید بتوانید در بررسی دیدگاه های افراد 
به طور فعاالنه شرکت کنید. درحقیقت، حل مشکالت نیاز به گفت وگو 
کره ها شرکت  کره دارد و افراد باید بتوانند خود به طور فعال در مذا و مذا
کره را می توان حرکتی برای حل مشترک مسئله  و همکاری کنند. مذا
دانست، زیرا تعارض موجود به تمام افراِد درگیر مربوط است. بسیاری 
کره را فرصتی برای تحمیل کردن دیدگاه های شخصی خود به  مذا
دیگران تلقی می کنند، بسیاری آن را مصالحه و سازش می پندارند تا 
با کوتاه آمدن افراد از موضع خود به راه حل برسند و بسیاری دیگر آن 
را فرصتی برای حل مسئله می دانند، به عبارت دیگر، افراد با یکدیگر 
همکاری می کنند که به راه حلی برسند تا تمامی آن ها را راضی کند. 
دیدگاه آخر، یکی از مؤثرترین روش هایی است که می توان برای مدیریت 
تعارضات استفاده کرد، زیرا داشتن روح همکاری همواره بهترین نتیجه 

را داشته است.

مدیریت تغییر
 امروزه، سازمان ها مجبورند مدام شکل تازه ای پیدا کنند تا بتوانند سرپا 
بمانند و به کار خود در این دوران رقابتی و بی ثباتی ادامه دهند. تمامی 
سازمان ها، به افرادی نیاز دارند که بتوانند نیاز به تغییر را تشخیص دهند 
و موانع را از سر راه بردارند. آن ها برای انجام این امر، موقعیت حاضر را زیر 
سؤال می برند تا ضرورت تغییر پذیرفته شود. درحقیقت، آن ها افرادی با 
اعتمادبه نفس باال هستند که به توانایی خود ایمان دارند و دارای نفوذ، 
تعهد، انگیزه، ابتکار عمل و خوش بینی زیادی هستند. این افراد لزوما 
افراد نوآوری نیستند، بلکه الهام بخش و پرجذبه هستند که می توانند 
در دیگران نیروی اشتیاق را برانگیزانند. به طورکلی، در فضای تجاری 
امروز، ساختارهای ایستا جای خود را به ساختارهای پویا داده اند. 
ازاین رو، نیاز است که کارکنان حامی تغییرات باشند و خودشان تغییری 
که از دیگران انتظار دارند، پیاده سازی کنند. در مدیریت تغییر مانند 
کره استفاده کرد. همچنین،  مدیریت تعارض، می توان از مهارت مذا
ارتباطات نقش مهمی در این مهارت دارند. برای جلوگیری از مقاومت 
در برابر تغییرات، نیاز است که افراد ارتباطاتی برپایۀ صداقت و اعتماد 
داشته باشند و با یکدیگر در جهت این تغییرات به همکاری و مشارکتی 

فعال بپردازند.
 در شماره هفته آینده، به ادامه مهارت های اجتماعی هشت گانه 

خواهیم پرداخت.

هوش هیجانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

با نهایت تأسف در هفته گذشته سید روح اهلل هاشمی 
در  کبر صفیری شاغل  نورد سرد و علی ا در  شاغل 
فوالدسازی در غم درگذشت مادر و جلیل صادقی 
شاغل در نورد سرد، محرم باقری و مصطفی یداللهی 
شاغل در مدیریت شهری، محمدعلی شامرادی شاغل 
در اتوماسیون و ابزار دقیق و مهدی جعفری شاغل 

در آهن سازی در غم درگذشت پدر به سوگ نشستند.
همچنین همکار شاغل شادروان حیدر خندانی شاغل 
در واحد مدیریت شهری به علت بیماری دار فانی را وداع 

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

می نماییم.

زهرا امیری فرزند همکار گرامی محمدتقی امیری 
شاغل در واحد حسابداری پرسنلی موفق شد در 
ریاست  فراخوان ملی پرسش مهر  بیستمین دوره 
جمهوری رتبۀ اول استان در رشته سخنوری را کسب و 
لوح تقدیر این دوره از مسابقات را از آموزش وپرورش 
استان اصفهان دریافت نماید. همچنین لوح افتخار 
مسابقات فرهنگی و هنری و معارف اسالمی به پاس 
کسب رتبه اول در رشته تولید محتوا و همچنین کسب 
رتبه اول در رشته سخنوری در سال تحصیلی 1۴00 از 
سوی آموزش وپرورش شهرستان شهرضا به ایشان 

تقدیم شد.

ابراز همدردی

موفقیت

 ازدواج؛ 
معیارها و انتخاب

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

درست است که شباهت های افراد باعث ایجاد 
جذبه بین دو نفر می شود، اما گاهی تفاوت هم 
نوعی جاذبه ایجاد می کند. برای مثال، یک دختر 
عاشق یک پسر قدبلند می شود. این در حالی است که تفاوت 
جسمی زیادی با هم دارند. یا یک پسر، دلباخته دختری می شود 
کسی  تری قرار دارد و یا جذب  که ازنظر مالی، در سطح باال
می شود که از خودش برون گراتر و اجتماعی تر است. نمی توان 
گفت که تمام ازدواج های صورت گرفته بر اساس تفاوت ها منجر 
به شکست می شود، اما هر چه خانوادۀ دو طرف و دختر و پسر، 
شباهت های بیشتری به هم داشته باشند، امکان ایجاد تنش در 
آینده کمتر خواهد شد. در شماره قبل، درباره معیارهای آمادگی 
جوانان برای ازدواج صحبت کردیم و در این شماره، به اهمیت 
توجه به تفاوت ها و شباهت ها در امر ازدواج خواهیم پرداخت.

در انتخاب همسر، عجله نکنید
چه به خواستگاری شما آمده باشند و چه به خواستگاری دختری 
رفته باشید، درباره خانواده شخص موردنظر تحقیقات کافی انجام 
گر در جلسه اول خواستگاری به نتایج مثبتی رسیدید،  دهید. ا
برای برگزاری مراسم عجله نکنید. بحث بر سر یک عمر زندگی است. 
با همه جنبه های، احتمالی مانند رفتار و خصلت های خانوادگی و 
ارزیابی دیگران از خانواده همسر آینده تان، از طریق تحقیق آشنا 
شوید. ابتدا به روش غیرمستقیم، از طریق همسایه ها، دوستان و 

خویشاوندان و محل کار و تحصیل تحقیق کنید.
نکته حائز اهمیت این است که بدانید فردی که از او تحقیق می کنید 
با عینک و نگاه خودش نسبت به شخص موردنظر شما، اظهارنظر 
که ارزیابی و قضاوت صحیح،  می کند و این احتمال وجود دارد 
درست و کاملی نداشته باشد. در شماره های بعدی خبرنامه به 
سهم پررنگ مشاوره پیش از ازدواج و تست های روان شناختی 
برای رفع این مشکل )نظر همسایگان و دوستان و همکاران( 

خواهیم پرداخت.
ج ندهید. سعی  درعین حال، در همسرگزینی وسواس هم به خر

کنید با دیده اغماض به مسائل جزئی نگاه کنید. گاهی بعضی از 
این مسائل، اثر زیادی بر زندگی مشترک ندارند و قابل چشم پوشی 
هستند، اما از نکاتی مانند تفاوت در پایبندی به مذهب و اختالف 
فرهنگی به راحتی نگذرید. چون این عوامل، بعدها باعث ایجاد 

مشکالتی برای شما خواهد شد.
بیشترین شباهت؛ ضامن خوشبختی

خانواده دو طرف باید ازنظر فرهنگی و سنت های رایج نزدیک به هم 
باشند و تا حد امکان، تمکن مالی دو خانواده متناسب با یکدیگر 
گر در یک شهر یا منطقه زندگی نمی کنید، حداقل ازنظر  باشد. ا
آداب ورسوم به هم نزدیک باشید. حتی ازلحاظ مذهبی، سیاسی، 
کیفیت معاشرت، به هم شباهت حدودی داشته  اجتماعی و 
باشید. عقاید دردسرساز آینده مانند پدرساالری یا مادرساالری یا 
وابستگی بیش ازحد به پدر و مادر را مدنظر قرار دهید. تفاوت های 

جسمی، شکل و قیافه بین شما و همسر آینده تان هم خیلی 
چشمگیر نباشد. ازنظر سن و سال، میزان تحصیالت متناسب 
باشید و به قول معروف، به هم بیایید. دیدگاهتان نسبت به زندگی 
گر  و فعالیت های اجتماعی یکسان باشد. این به آن معناست که ا
به دنبال همسر شاغل نیستید، سراغ دختری بروید که شاغل شدن 
و فعالیت های اجتماعی در صدر اهداف آینده اش قرار نداشته 
باشد. ازنظر شخصیتی و خصوصیت های رفتاری، تفاوت زیادی 
با هم نداشته باشید. شاید بسیاری از نکات باال به نظر شما خیلی 
مهم نباشد، اما ایجاد اختالفات بر سر چنین مسائلی ممکن است 
کدورت های بزرگی را رقم بزند. هر چه این تفاوت ها کمتر باشد، 
گر دو طرف، اهل تغییر، انعطاف و  امکان تفاهم بیشتر است و ا
تکامل و پیشرفت باشند، به آینده ای روشن تر دست خواهند یافت. 

در شماره بعد، بیشتر درباره این مسائل صحبت خواهیم کرد.

 هنر مدیریت هیجانات دیگران

تفاوت ها را قبل از 
ازدواج بشناسید

 شادروان حیدر خندانی

زهرا امیری

محمد کریمی  قمبوانی
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  1۴00/0۶/30

محمد علی ابراهیمی  دستگردی
 خرید

روز بازنشستگی :  1۴00/0۶/30

امراله عسگری
 نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  1۴00/0۶/30

محمد علی تقی زاده
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  1۴00/0۶/30

محمدرضا آقالرکره
 نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  1۴00/0۶/30

محمد رضایی
بسته بندی و بارگیری

روز بازنشستگی :  1۴00/05/30

بازنشستگان فوالد 

)قسمت دوم(

فوالد من
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 ورزش             

تیم والیبال نشسته بانوان سپاهان برای پنجمین بار 
پیاپی قهرمان لیگ برتر والیبال نشسته شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
کشور در  در ادامه مرحله نهایی لیگ برتر والیبال نشسته بانوان 

حساس ترین دیدار این فصل، تیم های والیبال فوالد مبارکه سپاهان و 
ذوب آهن اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند.

دختران والیبالیست سپاهان که چهار دوره پیاپی قهرمان این 
گذار کردن حتی یک  رقابت ها شده بودند در این فصل بدون وا

دست، حریفان خود را شکست دادند و در دربی امروز در سه دست 
پیاپی و با نتایج 25-20، 25-1۶ و 25-1۶ همشهری خود را شکست 
دادند و مقتدرانه قهرمان این مسابقات شدند. در پایان این دیدار 

بتول خلیل زاده عنوان برترین بازیکن این رقابت را کسب کرد.

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل 

)مرحله هفتادویکم(

بـــا تشـــکر از مشـــارکت شـــما در مســـابقه ورزش در خانـــه، اســـامی 
برنـــدگان مرحلـــه هفتادویکـــم تمرینـــات بـــه شـــرح زیـــر اســـت.

داود داوری دولت آبادی ۹15۶۶3

سعید ترابی سیاه بومی 111۴21

علی درویشی نیا ۹5۹1۸

علیرضا صمدی ۹3۴۶۴1
برنـــدگان مســـابقه عکـــس ورزش در منـــزل مرحلـــه هفتادویکـــم 
می تواننـــد جهـــت دریافـــت جوایـــز خـــود، بـــه ســـاختمان امـــور 
ورزش مراجعـــه کننـــد. همچنیـــن مرحلـــه هفتـــادودوم ایـــن 
مســـابقه در جریـــان اســـت. عالقه منـــدان می تواننـــد طبـــق 
ـــه در شـــماره های قبلـــی خبرنامـــه آمـــده اســـت،  دســـتورالعملی ک
ــد. ــرکت کننـ ــابقه شـ ــی در مسـ ــات ورزشـ ــام تمرینـ ــر انجـ ــالوه بـ عـ

اطالعیه

درخشش تیم مچ اندازی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان
برتری فوالد مبارکه سپاهان در جدال با صنایع هرمزگان 
در لیگ برتر بسکتبال

کاشان در مسابقات  تیم مچ اندازی شرکت فوالد امیرکبیر 
کسب دو مدال نقره و یک مدال  کاشان، موفق به  شهرستان 
کیلوگرم در رده سنی  گردید.مصطفی منصوری در وزن ۱۱0  برنز 
کریمی   کسب مدال نقره و مقام دوم، مهدی  بزرگساالن موفق به 
کسب مدال  کیلوگرم موفق به  در رده پیشکسوتان در وزن ۷5 
نقره و مقام دوم و محمد سلیمانی در رده بزرگساالن در وزن ۷5 
کسب مقام سوم شدند. کسب مدال برنز موفق به  کیلوگرم با 

تیم بسکتبال فوالد مبارکه سپاهان در آغاز هفته دهم لیگ برتر مقابل 
صنایع هرمزگان پیروز شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان شنبه ۲۷ آذرماه 
سال ۱400، تیم های بسکتبال فوالد مبارکه سپاهان و صنایع هرمزگان در 
آغاز هفته دهم لیگ برتر در گروه ب این مسابقات به مصاف هم رفتند 
که این دیدار با نتیجه ۸۲ بر ۷5 به سود سپاهان تمام شد.این سومین 
برد سپاهان در فصل جاری بود.

دختران تیم والیبال نشسته بانوان فوالد مبارکه سپاهان، باختن بلد نیستند

با حضور مدیر مجتمع فوالد سبا فاز نخست سالن ورزشی سبا 
افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار فوالد، محمود محمدی فشارکی در آیین افتتاح 
فاز نخست سالن ورزشی مجتمع فوالد سبا اظهار کرد: وظیفه ما تولید ورق و برطرف 
کردن نیازهای صنعتی است، ولی باید به سالمت همکاران نیز اهمیت داد و در این 
که  راستا بازگشایی سالن ورزشی یکی از راهکارهای ایجاد سالمت همکاران است، چرا

تن سالم و شاداب باعث افزایش بهره وری و ارزش افزوده برای سازمان خواهد شد.
کی، رئیس اداری و تدارکات مجتمع فوالد سبا افزود: سالن بدنسازی  در ادامه علی خا
مجتمع فوالد سبا، مساحتی بالغ بر 350 متر مربع به همراه قسمت های اداری و 
رختکن دارد که با تهیه دستگاه های مدرن و به روز بدنسازی تجهیز شده و قرارداد 
تکمیل فاز دوم این سالن هم در فرایند انتخاب پیمانکار بوده و به زودی اجرا می شود 
که امیدواریم در اسرع وقت با حمایت مدیریت بتوانیم از این سالن بهره برداری کنیم.
سرویس دهی این سالن ورزشی در 2 سانس عصر با مربی اختصاصی در حال اجراست.

در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر والیبال مردان ایران، 
تیم فوالد مبارکه سپاهان با نتیجه قاطع 3 بر صفر تیم فوالد 
سیرجان را شکست داد و یک هفته زودتر، قهرمان نیم فصل 

لیگ برتر والیبال شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، هفته دوازدهم لیگ 
برتر والیبال با برتری تیم فوالد مبارکه سپاهان بر تیم فوالد سیرجان ایرانیان 

پیگیری شد.
بلندقامتان سپاهان در این بازی با نتایج 25 بر 21، 25 بر 1۹ و 25 بر 1۸ موفق به 
شکست مدافع عنوان قهرمانی لیگ شدند. در این رقابت مهیج فرهاد قائمی 
عملکرد فوق العاده ای از خود نشان داد و امیر غفور با کسب 1۶ امتیاز بیشترین امتیاز 

را برای طالیی پوشان به ارمغان آورد. 
بلندقامتان سپاهان با کسب دوازدهمین پیروزی متوالی خود بدون شکست و با 

35 امتیاز در صدر جدول رقابت های لیگ برتر والیبال قرار گرفتند.

فوالد مبارکه سپاهان، قهرمان نیم فصل لیگ برتر والیبالافتتاح فاز نخست سالن ورزشی مجتمع فوالد سبا

اطالعیه

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

»مسابقه عکاسی« را انتخاب نمایید.

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

ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود.

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

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

باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید.

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

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

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

باشید.

برگزاری مرحله هفتادودوم  مسابقه عکس ورزش در منزل

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

خبر کوتاه

تیم کوهنوردی شهید امینی زیر نظر امور ورزش فوالد مبارکه در آذرماه سـال جاری در یک برنامه یک روزه با 20 نفر از اعضای 
خود توانستند بر فراز قله 3۸۹5 متری کرکس ایستاده و نام این فتح را در فهرست فتوحات خود ثبت کنند.

تیم کوهنوردی شهید قاسمی زیر نظر امور ورزش فوالد مبارکه در یک برنامه دوروزه به منطقه کرمان عزیمت کردند و ضمن 
بازدید از غار کوه ایوب، قله ایوب را فتح نمودند و پرچم فوالد مبارکـه را در آن به اهتزاز درآورند.

ه کرکس زیر گام های مردان فوالد مبارکه
ّ
قل

ه ایوب در کرمان 
ّ
صعود تیم کوهنوردی شهید قاسمی به قل

 ورزش              ورزش             

کالس های  ورزش سالمت کوه صفه اصفهان

تست تیم هاپکیدو بانوان صنعت

بدین وسیله به اطالع همکاران بازنشسته و شاغل فوالد 
مبارکه می رساند امور ورزش فوالد مبارکه با توجه به اخذ مجوز از 
کرونای شرکت، در راستای ارتقای سطح سالمت و  ستاد 
رضایتمندی همکاران شاغل و بازنشسته، اقدام به برگزاری 
کالس های ورزش سالمت در کوه صفه اصفهان نموده است. 
عالقه مندان به حضور در کالس های مذکور الزم است حتما دو 
کسن کرونا را دریافت کرده باشند و در روزهای دوشنبه و  دوز وا
چهارشنبه هر هفته ساعت 15 با به همراه داشتن کارت امور ورزش 
به زمین اسکی چمن کوه صفه مراجعه کنند. شایان ذکر است 
ساعت حرکت سرویس از فوالد مبارکه به مقصد کوه صفه ساعت 
1۴ است.جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 0۹1311۹۴121 

تماس حاصل فرمایید.

به استحضار می رساند تست انتخابی تیم هاپکیدو بانوان 
صنعت فوالد در رده سنی آزاد، در روزهای یک شنبه 1۴00/10/05 
و سه شنبه 1۴00/10/0۷ ساعت 1۶/30 تا 1۸ در ورزشگاه 22 بهمن 

مبارکه برگزار می گردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 0۹13۸1۷1۴۹0 

)ابراهیمی( تماس حاصل فرمایید.

اطالعیه



بسم رب الشهداء و الصدیقین  
گرچه خود را بیشتر از هرکس محتاج وصیت و پند و اندرز  ا
می دانم، قبل از آغاز سخن از خداوند منان تمنا می کنم 
قدرتی به بیان من عطا فرماید که بتوانم از زبان یک شهید، 
گر لیاقتی پیدا شد  که جمالت من ا دست  به  قلم ببرم؛ چرا
و مورد عفو و رحمت الهی قرار گرفتم و توفیق و سعادت 
شهادت را پیدا کردم، به عنوان پرافتخارترین وصایای 

شهدا خوانده می شود.
خدایا تو را گواه می گیرم که در طول این مدت از شروع انقالب 
کنون، هر چه کردم برای رضای تو بوده و سعی داشتم  تا
همیشه خود را مورد آزمایش و آموزش در مقابل آزمایش ها قرار 
دهم. امیدوارم این جان ناقابل را در راه اسالم عزیز و پیروزی 

مستضعفین بر متکبرین بپذیری.
خدایا هرچند از شکستگی های متعدد استخوان هایم رنج 

می بردم،  ولی اهمیتی نمی دادم؛ به خاطر این که من در این 
مدت چه نشانه هایی از لطف و رحمت تو نسبت به آن هایی 

که خالصانه و در این راه گام نهاده اند، دیده ام.
 ای همه کس و کارم، نمی دانم در برابر عظمت تو چگونه 
ستایش کنم، ولی همین قدر می دانم که هر کس تو را شناخت، 
عاشقت شد و هر کس عاشقت شد، دست از همه چیز شسته 
و به سوی تو می شتابد و این را به خوبی در خود احساس 

کردم و می کنم.
خدایا عشق به انقالب اسالمی و رهبر کبیر انقالب چنان در 
گر تکه تکه ام کنند و یا زیر سخت ترین  وجودم شعله ور است که ا

شکنجه ها قرار گیرم، او را تنها نخواهم گذاشت.
به عنوان یک فردی از آحاد ملت مسلمان به تمامی ملت 
خصوصا مسئولین امر تذکر می دهم که همیشه در جهت 
اسالم و قرآن باشید و هیچ مسئله و روشی شما را از هدف و 

جهتی که دارید، منحرف ننماید. دیگر اینکه سعی کنید در 
کارهایتان نیت خود را خالص نموده و اعمالتان را از هر شرک و 
ک نمایید تا هم اجر خود را ببرید و هم  ریا، حسادت و بغض پا
بتوانید مسئولیت خود را آن چنان که خداوند، اسالم و امام 

می خواهند، انجام داده باشید. این را هرگز فراموش نکنید
تا خود را نسازیم و تغییر ندهیم، جامعه ساخته نمی شود.

والسالم و علیکم و رحمه اهلل و برکاته
سرباز اسالم، ابراهیم هادی

حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(:
همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشت زیر پای مادران 

است و نتیجه آن نعمت های بهشتی خواهد بود. 766689۱۰9 -3-3-4-6-5-4       -4-3
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اوقات شرعی فوالد

معرفی اپلیکیشن

 فرهنــݡگــــی

در اپلیکیشـــن »طنیـــن وحـــی« ترجمـــه روان قـــرآن کریـــم 
ـــه شـــده اســـت.  ـــار به صـــورت گفتاری-نمایشـــی ارائ نخســـتین ب
تمامـــی آیـــات بـــا حـــس متناســـب قرائـــت شـــده و هـــر جـــا نقـــش یـــا 
دیالوگـــی در آیـــه وجـــود داشـــته، بازیگـــران آن را به صـــورت 
نمایشـــی اجـــرا کرده انـــد، کـــه در قالـــب یـــک ترجمـــه صوتـــی ارائـــه 
گردیـــده و بـــا فضاســـازی مناســـب و جلوه هـــای صوتـــی متنـــوع 
همـــراه شـــده اســـت، تـــا مفهـــوم کالم وحـــی بیشـــتر در ذهـــن و 

جان مخاطبان طنین افکند.
فراینـــد طراحـــی، پژوهـــش، ضبـــط و تولیـــد »طنیـــن وحـــی« بیـــش 
از هفـــت ســـال بـــه طـــول انجامیـــده و در ایـــن ترجمـــه گویـــا کـــه بـــه 
ســـبک نمایـــش رادیویـــی اســـت، بیـــش از 1۶0 هنرمنـــد صداپیشـــه 
ایفـــای نقـــش کرده انـــد و ۸0 نیـــروی اجرایـــی و مشـــاوران ارجمنـــد 

همـــکاری داشـــته اند.
در ایـــن نرم افـــزار، آیـــات قـــرآن و متـــن ترجمـــه فارســـی روان 
حجت االسالم والمســـلمین قرائتـــی بـــا قابلیـــت جســـت وجو و 
ک گذاری بـــا گرافیکـــی بســـیار جـــذاب ارائـــه شـــده اســـت. اشـــترا

مناسبت 

کنزل العّمال، ج ۱۶، ص 4۶۲، ح 45443(  (

گاهی از  ذهِن پرسشگر هر مسلمانی در جست وجوی فلسفه احکام شرعی است. اهمیت آ  
فلسفه تقلید، نسبت به دیگر احکام، بیشتر است؛ زیرا در شریعت اسالم، واجبات و محرماتی وجود 
گر انسان آن ها را  دارد که خدای حکیم، آن ها را برای سعادت دنیا و آخرت انسان تشریع کرده است و ا

اطاعت نکند، نه به سعادِت مطلوب می رسد و نه از عذاب سرپیچی از آن ها در امان می ماند.
گاهی های فراوانی، ازجمله فهم آیات و روایات، شناخت حدیث صحیح از  برای شناخت احکام شرعی، آ
غیرصحیح، کیفیت ترکیب و جمع روایات و آیات و ده ها مسئله دیگر الزم است که آموختن آن ها، نیازمند 

سال ها تالش جدی است.
در چنین حالتی، مکلف خود را در برابر سه راه می بیند: نخست اینکه راه تحصیل این علم )اجتهاد( را در 
پیش گیرد؛ دوم اینکه در هر کاری آرای موجود را مطالعه کند و به گونه ای عمل کند که طبق همه آرا، عمل 
او صحیح باشد و احتیاط کند؛ سوم اینکه از رأی کسی که این علوم را به طور کامل آموخته و در شناخت 

احکام شرعی کارشناس است، بهره جوید.
گر او در راه اول به اجتهاد برسد، کارشناس احکام شرعی شده و از دو راه دیگر بی نیاز خواهد بود؛  بی شک، ا

گزیر از دو راه دیگر است. راه دوم راه احتیاط و بسیار پرزحمت، پس باید تقلید کند. اّما تا رسیدن به آن، نا

     منبع:رساله علمیه مراجع معظم تقلید                 

حماسـه نهـم دی مـاه 1388 و حضـور عاشـورایی مـردم حماسه سـاز و والیت مـدار ایـران   
اسـالمی در راهپیمایـی ۹ دی مـاه 1388 نقطـه عطفـی در تاریـخ انقـالب و بـرگ زریـن دیگـری در 
افتخـارات مـردم شـریف ایـران بـه حسـاب می آیـد. حماسـه ۹ دی نمـاد عـزت، اسـتقالل و بصیـرت 
مردمی اسـت که تا پای جان برای حفظ اصول اسـالم و آرمان هـای انقالب ایسـتاده اند و با صدای 
گر دشمن در برابر دین آن ها بایستد در برابر تمام دنیای آن ها خواهند ایستاد.  رسا اعالم کردند که ا
روز نهـم دی مـاه در تاریـخ انقالب اسـالمی بـا عنـوان روز »بصیـرت« تبدیل بـه یـوم اهلل گردیـد. در ایـن روز 
ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسالمی، حماسه ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش 

را مأیوس و ناامید سـاخت و قلـب امام زمان )عج( را شـاد سـاخت.
 نهم دی، روز خروش ملت ایران و آشـکار سـاختن خشـم مقدس در برابر اهانت ها و حرمت شکنی های 
عده ای غافل و یا مزدور وابسـته به اجانب نسـبت به مقدسـات در روز عاشورای حسینی اسـت. روز نهم 
دی در واقـع روز بیعت مجدد مـردم بـا آرمان هـای واالی حضرت امـام خمینـی )ره( و رهبـر فرزانه انقالب 

اسـالمی است.
در این نقطه عطف تاریخی مشـروعیت سیاسـی نظام اسـالمی ایران بار دیگر با حضور خودجوش ده ها 
میلیونـی مـردم در تهـران و تمامی شـهرهای دیگر کشـور بـه جهانیـان اعـالم گردیـد و مـردم نشـان دادند 
دشمنان خود و انقالب خود را به خوبی می شناسند و هرگز طعمه حیله های آنان نمی شوند؛ آنان نشان 
دادند که بابصیرت اند و در میان گردوغبار هرگز، نه راه را گم می کنند و نه دست از والیت فقیه برمی دارند.
در نهایـت روز نهـم دی روزی اسـت کـه مـردم مسـلمان و انقالبـی ایـران نشـان دادنـد کـه بـه ایـن جملـه 
حضـرت امـام )ره( کـه فرمودنـد: »پشـتیبان والیت فقیه باشـید تا بـه مملکتتان آسـیب نرسـد« معتقد و 

پایبنـد هسـتند.

بازی آمیرزا جدیدترین ساخته سازندگان بازی پرطرفدار باقلوا نشان داده که یک بازی ساده   
چقـدر می تواند سـرگرم کننده شـود،  عنوانی کـه در عیـن سـادگی اش مفهـوم حـدس را برایتان خیلی 
راحت تعریف می کند. شما در این محصول با میرزاهای مختلفی رقابت می کنید، درواقع میرزاها در 
هر بخش در انتظار شـما هسـتند تا رقابت حدس کلمات را با آن ها شـروع کنید و سـعی کنید آن ها را 
شکست دهید و پیروز میدان کلمات شوید.  اینکه شـما به چه میزان توانایی رقابت و فکر کردن به 

بازی و کلمات بازی را دارید،  به خودتان بستگی دارد.  
بازی های بسـیاری در ایران داریم که به سـبک حدس کلمات سـاخته شـده اند،  اما ویژگی متمایز آمیرزا 
خاص بودن آن بین بازی های حدس کلمات در مارکت های کشورمان اسـت، این ویژگی ایرانیزه بودن 
از گرافیک تا موسیقی باعث می شود این بازی به ذائقه خانواده های ایرانی خوش بیاید و از این رو تعداد 
کاربران بازی، هر روز بیشتر و بیشتر از قبل شـود و رقابت چشمگیری بین این نوع بازی ها به وجود بیاید.

فلسفه تقلید چیست؟

نهم دی ماه تجلی بیعت مردم با رهبری
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سعی کنید در کارهایتان نیت خود را خالص کنید

شهید

گرفته بود؛  اضطرابی عجیب درونش را فرا
برمی داشت.  استوار  و  محکم  را  گام هایش  اما 
که در آغوش داشت به نزد قومش آورد.  کودکی را 
کار بسیار عجیب و بدی انجام  گفتند: ای مریم، 
دادی! ای خواهر هارون! نه پدرت مرد بدی بود و 
روزه سکوت  که  بدکاره ای! مریم  نه مادرت زن 

داشت به کودکش اشاره کرد؛ یعنی از او بپرسید.
گاهواره است سخن  که در  کودکی  گفتند: چگونه با 
و  گشود  سخن  به  زبان  کودک  گهان  نا بگوییم؟ 
گفت: من بنده خدایم. او کتاب آسمانی به من عطا 
که باشم  کرده و مرا پیامبر قرار داده است و مرا هرجا 
موجودی پربرکت خواسته و تا زم انی که زنده ام، مرا 
به نماز و زکات امر فرموده است. سالم خدا بر من، 
که می میرم و  که متولد شدم و در آن روز  در آن روز 

آن روز که زنده برانگیخته خواهم شد.
که به معنای نجات دهنده و به زبان  کلمه مسیح 
پیروان  است.  شده  ترجمه  کریستوس  به  یونانی 
عیسی را مسیحی و به زبان های اروپایی کریستیان 
کتاب  گویند. عیسی از پیامبران اولوالعزم و صاحب 
معنای  به  یونانی  کلمه ای  انجیل  است.  انجیل 
است.  اناجیل  عربی  زبان  به  آن  جمع  و  بشارت 

وی  اخالقی  بیانات  و  مسیح  عیسی  زندگی نامه 
عهد  را  آن ها  مجموعه  که  است  آمده  اناجیل  در 
انجیل  چهار  انجیل ها،  این  از  می گویند.  جدید 
متی، مرقس، لوقا و یوحنا در پیش همه مسیحیان 
که شمار  جهان معتبر است و انجیل های دیگری را 
آن ها از 11۴ انجیل فراتر می رود، کلیسا خارج از کتب 

آسمانی دانسته است.
حوزه  از  جهانی  بزرگ  مصلح  و  منجی  به  عقیده 
اعتقادات مسلمین فراتر رفته، در ادیان دیگر چون 
مسیحیت،  و  یهود  هندی،  ادیان  زرتشت،  دین 
به عنوان اصل مسلم و قطعی مطرح است. مسیح 
گذشته به پیروانش، آمدن مصلح  نیز چون انبیای 
را  جهانی  واحد  حکومت  تشکیل دهنده  و  غیبی 
بشارت داده و به مظلومان و ستمدیدگان از سپری 
شدن فصل چپاولگران و ستم پیشگان و فرارسیدن 
مقدس  قانون  برپایی  و  عدالت  شکوفایی  فصل 
الهی در سراسر گیتی نوید داده است. شور و التهاب 
پرفرازونشیب  تاریخ  در  آخرالزمان  موعود  انتظار 

مسیحیت موج می زند.
به امیــــــــد ظهــــــور منـــــــجی و عیـــسی بن مــــریم 

)علیه السالم(.

میالد  حضرت مسیح و آغاز سال نو میالدی

معرفی کتاب

 نویسنده: 
شهید قاسم سلیمانی
ناشر :
مکتب حاج قاسم

رهبر  یادداشت  به  مزین  که  کتاب  این 
اثر  نخستین  است،  شده  انقالب  معظم 
چاپ شده توسط انتشارات مکتب حاج قاسم 
نوشته های  دست  شامل  و  می شود  محسوب 
و  کودکی  دوران  از  سلیمانی  شهید  شخصی 

میانه  تا  کرمان  ملک  قنات  روستای  در  زندگی 
مبارزات انقالبی در سال 5۷ است. 

کتاب »ازچیزی نمی ترسیدم« زندگی نامه ای است 
که شهید با دست مجروحش نوشته است. شرح 
زندگی مردی از دل روستایی دورافتاده در کرمان که 
چند دوره از زندگی کوتاهش را روایت کرده که نشان 
می دهد از چوپانی به جایگاه بلندی رسیده است. 
نظامی  لباس  با  فقط  را  سلیمانی  سردار  که  آنان 
پرورش  چگونه  او  که  ببینند  است  خوب  دیدند 
بخش  دو  در  نمی ترسیدم  چیزی  از  کتاب  یافت. 

نوشتار و دست نوشته به چاپ رسیده است.

نمی ترسیدم چیزی  از 

  مسیح

نمایش 

فیلـم سـینمایی مسـیح سـاخته نـادر طالـب زاده کارگـردان و 
و  بین المللـی  بـه تحصیـالت  بـا توجـه  کـه  مستندسـازی اسـت 
ریشه های مذهبی خود همواره به سیاست و مذهب عالقه خاصی 
نشـان داده و در فیلم های بلند خود نیـز    زاویه دیدش را بـه نگاه قرآن 

و کتب اسالمی معطوف کرده است.
طالب زاده در دو فیلم بشارت منجی و مسیح کوشیده زندگی پیامبر دین 
مسیحیت، عیسی مسیح، مقطع حساس زندگی آن حضرت، معجزات، 
دعوت و هدایت و نهایتا شـام آخر با یـاران خاص خـود )حواریـون( را مورد 
تحلیل دینـی و قرآنی قـرار دهد و بـا دیدگاهی همه شـمول روایـت اناجیل 

اربعه و قرآن کریم و کتب اسـالمی را در کنار هم به تصویر بکشـد.
فیلم سـاز تـالش کـرده بـا اسـتفاده از بازیگرانـی بـا چهره هـای ناآشـنا کـه 
کمتر در مجموعه های تاریخی، تلویزیونی و فیلم های سینمایی حضور 
داشـته اند، نوعـی تازگـی و بداعـت را بـرای فیلـم خـود حفـظ کنـد کـه ایـن 
وجـه حتـی بـا حضـور بازیگـران چهـره ای چـون فتحعلـی اویسـی و احمـد 
کترهایـی که با  کترهایی متفـاوت حاصل شـده اسـت. کارا نجفـی در کارا
تصویر عـام ایـن بازیگـران از دیگـر کارها فاصلـه دارنـد و به مـدد دوبلـه این 

وجـه تشـدید شـده اسـت.

        کارگردان:    نادر طالب زاده
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