
کسب رکوردی دیگر در خط مقدم جبهه صنعت ؛

پیام مدیرعامل

سالروز میالد بانوی خوبی ها و مهربانی ها، اسوه عصمت و طهارت،   
حکمت و معرفت، مبارزه و مجاهدت و روز زن و تکریم مقام مادران را به همه 
همکاران ارجمند به ویژه زنان تالشگر جبهه صنعت و اقتصاد کشورمان در 
گروه فوالد مبارکه، صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم و تقارن این 
کبیر انقالب اسالمی، حضرت امام  مناسبت را با سالروز والدت رهبر 

خمینی)ره( گرامی می دارم.
این جانب با اعتقاد قلبی به توانمندی، مسئولیت پذیری، صداقت، تعهد سازمانی 
و توانمندی زنان شاغل در گروه بزرگ فوالد مبارکه، افتخار می کنم که این شرکت 

همچنان با همکاری زنان سخت کوش و تالشگر خود به عنوان یکی از مجموعه های 
پیشرو و موفق در کشور عزیزمان، مسیر توسعه متوازن را با قوت به پیش می برد.

کوشش مستمر در  که با تالش و  سعادت و نیک بختی تمامی بانوان شریفی را 
مسئولیت های مختلف سازمانی به ایفای نقش می پردازند از درگاه خالق متعال 
کار   و   یگانه عالم، در اجتماع،  مسئلت دارم و امیدوارم که با اقتدا به آن بانوی فدا

حضوری فاطمه گونه داشته و گرمابخش کانون گرم خانواده باشند.
محمدیاسر طیب نیا
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

پیام مدیرعامل فوالد مبارکه به مناسبت سالروز والدت حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مپنا در بازدید از فوالد مبارکه:

 همکاری های مشترک مپنا 
 و فوالد مبارکه منافع عمومی 

دربر خواهد داشت
3

فعاالن صنعت لوازم خانگی کشور؛ 
شرکای استراتژیک فوالد مبارکه 

در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای 
ح شد؛ کسب وکار عرصه تولید لوازم خانگی مطر

، در شرکت  برای اولین بار در صنعت فوالد کشور
فوالد مبارکه انجام شد؛

طراحی و ساخت دستگاه 
نمونه برداری از عمق کامیون های 

آهن اسفنجی و گندله

 فوالد مبارکه برداشت آب خام را 
 به کمترین میزان ممکن 

 در ٢٩ سال گذشته رساند

یادداشت مدیر مسئول

4 33

2

استودیوی شیشه ای روز دوشنبه ساعت 30: 10  میهمان برنامه رادیو فوالد تاریخ 1400/11/4 ،   یونس حمزوی مدیر بازاریابی و پشتیبانی فروش

فوالد مبارکه؛ از محدودیت انرژی تا مدیریت چالش ها
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رونق تولید، اشتغال و کسب وکار در هر صنعت و اقتصادی مستلزم 
برخورداری از زیرساخت های موردنیاز، به ویژه انرژی به عنوان نیاز اولیه و 
نهاده تولید است. با توجه به اینکه ایران اسالمی دارای ذخایر عظیم گاز و 
ازنظر رتبه بندی، دومین دارنده بیشترین ذخایر گاز جهان محسوب می شود، 
بخش عمده تأمین انرژی موردنیاز صنعت کشور از صنعت گاز تأمین و تزریق 
می شود و یکی از دالیل  برتری ایران اسالمی در صنعت فوالد و کسب جایگاه 
دهمین کشور تولیدکننده فوالد در جهان، به دلیل مزیت برخورداری از گاز 

طبیعی در صنعت فوالد است.
صنعت فوالد به عنوان صنعتی پیشرو، پشتیبان سایر صنایع بوده و رونق و یا   رکورد   
این صنعت، تأثیری چشمگیر در صنعت کشور  و  صنایع باالدستی و پایین دستی 
فوالد  دارد و  در سال های اخیر، تأمین انرژی و نهاده تولید به عنوان یکی از مهم ترین 
ح است و این مسئله عالوه بر اینکه  چالش های تولیدکنندگان فوالد کشور مطر
برنامه ریزی برای تولید را ناممکن ساخته، ضربات و خسارات فراوانی را بر تولید، 

اشتغال و شکوفایی اقتصادی و توسعه و   رونق تولید وارد کرده است.
به نظر می رسد فقدان سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح و اصولی برای تأمین 
انرژی موردنیاز کشور و عدم سرمایه گذاری موردنیاز برای توسعه صنعت گاز و برق 
کشور باعث این بحران گردیده که صنایع فوالدی در فصل تابستان با چالش تأمین 
برق مواجه باشند و در فصل سرما نیز محدودیت تأمین گاز منجر به کاهش تولید 

در  این صنایع شود.
در شرایطی که صنعت فوالد کمتر از 5 درصد از انرژی گاز تولیدشده در کشور 
را مصرف می کند، اما بخش زیادی از تولید ناخالص ملی، رونق کسب وکارها، 
اشتغال زایی و ارزش افزوده و همچنین توفیقات دولت در مهار اثر تحریم های 
بین المللی در این بخش اتفاق افتاده است. در عین حال، با توجه به اینکه تولید 
عمده فوالد در کشور به وجود منبع انرژی گاز وابسته است، کاهش و قطع مصرف 
گاز در فصل زمستان به منظور تأمین نیاز مصرف خانگی برای گرمایش منازل، افت 
تولید را به دنبال داشته و صنایع پایین دستی نظیر خودروسازی، لوازم خانگی و 

سایر صنایع وابسته اعم از پتروشیمی و... را نیز تحت تاثیر قرار داده و ضررهای 
جبران ناپذیری را به صنعت فوالد و تولید و اقتصاد کشور وارد می سازد.

صنعت فوالد و توسعه آن در کشور از ابتدا براساس وجود ذخایر غنی و به نسبت 
نامحدود گاز در کشور شکل گرفته و همین مزیت نسبی یکی از  عوامل توسعه این 
گر محدودیت اعمال شده برای تأمین گاز صنایع  صنعت در کشور بوده است. ا
فوالد در فصل زمستان با همین روند ادامه یابد، امکان تحقق چشم اندازهای 

تولید فوالد کشور به میزان 55 میلیون تن در سال 1404 میسر نخواهد بود.
در وضعیت کنونی آنچه منطقی به نظر می رسد این است که در ابتدا با برنامه ریزی 
و سیاست گذاری، میزان مصرف انرژی گاز در بخش خانگی کاهش یابد که این 
مسئله در درجه اول نیازمند فرهنگ سازی به منظور کاهش مصرف و در مراحل 
بعدی نیازمند اعمال قوانین و مقررات در ساخت وساز بناها به منظور جلوگیری 
از اتالف انرژی و همچنین بهره مندی از دانش و فناوری های روز به منظور تولید 
وسایل گرمایشی کم مصرف است. مضاف بر این، محدودیت اعمال شده برای 
مصرف گاز در صنایع در فصل تابستان، به طورعادالنه در بین صنایع توزیع 
نشده و صنعت فوالد بیش از سایر صنایع آسیب دیده و این مسئله نیز نیازمند 

بررسی است.
با توجه به اینکه دولت محترم در شرایط فعلی و در وضعیت تحریم و فشار اقتصادی 
قرار دارد، به نظرمی رسد امکان تحول و توسعه شبکه تولید و انتقال انرژی کشور به 
علت کسری بودجه میسر نباشد و با توجه به اینکه نیاز اولیه صنایع فوالد کشور به 
انرژی گاز، نیازی اولیه است، صنعت فوالد آمادگی خود را به منظور سرمایه گذاری 
در بخش توسعه میادین گازی و پاالیشگاه های تولید گاز و توسعه شبکه انتقال 
گاز به منظور تأمین نیازهای کشور و نیز صنعت فوالد کشور اعالم می دارد و امیدوار 
است با مشارکت این صنعت به عنوان سرمایه گذار در صنعت گاز کشور، بخش 
عمده دغدغه ها و نگرانی ها رفع گردد و ضمن پشتیبانی و حمایت از تولید، یکی از 
کید  موانع اصلی رونق تولید در کشور که از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی بدان تأ
کز تأثیرگذار صنعتی ازجمله شرکت فوالد مبارکه برطرف شود. شده، با مشارکت مرا

قطع و کاهش مصرف گاز صنعت فوالد؛ خسارتی جبران ناپذیر بر اقتصاد

اطالعیه

برنامــه پخــش برنامه های داخلی رادیوم فوالد/ روزهای زوج، ســاعت ۹ تا ۱۱
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پروژه»فیبرنورینقاط«ازدههفجرامسالکلیدمیخورد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: پروژه »فیبر نوری نقاط« از دهه فجر امسال کلید می خورد.

برنامهدولتبرایارزترجیحیبهمجلس
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از ارائه برنامه مکتوب دولت برای ارز ترجیحی خبر داد.

زهرا؛ مرکز فیوضات الهی

فیوضات فاطمه زهرا علیهاالسالم، به مجموعه کوچکی که در 
مقابل مجموعه انسانیت، جمع محدودی به حساب می آید، 
گر با یک دید واقع بین و منطقی نگاه کنیم،  منحصر نمی شود. ا
بشریت یکجا مرهون فاطمه زهرا علیهاالسالم است - و این 
که بشریت مرهون  گزاف نیست؛ حقیقتی است- همچنان 
 اسالم، مرهون قرآن، مرهون تعلیمات انبیا و پیامبر خاتم 
صلی اهلل علیه و آله است. در همیشه تاریخ این طور بوده، امروز 
هم همین طور است و روزبه روز نور اسالم و معنویت فاطمه زهرا 
علیهاالسالم آشکارتر خواهد شد و بشریت آن را لمس خواهد 
کرد. )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مداحان در 

تاریخ 5 دی ماه 1370(
زهرا؛ در اوج ملکوت

کرم صلی اهلل علیه و آله دختری تربیت می کند که این  پیامبر ا
دختر شایستگی آن را پیدا می کند که پیامبر خدا بیاید دست او 
را ببوسد. بوسه بر دست فاطمه زهرا علیهاالسالم از طرف پیامبر 
را هرگز نباید حمل بر یک معنای عاطفی کرد. این خیلی غلط 
گر ما خیال کنیم که چون دخترش بود و  و خیلی حقیر است، ا
دوستش می داشت، دستش را می بوسید. مگر شخصیتی به 
آن ارجمندی، آن هم با آن عدل و حکمتی که در پیامبر هست 
و اتکایش به وحی و الهام الهی است، خم می شود و دست 
دخترش را می بوسد؟ نه، این یک چیز دیگر و یک معنای دیگری 
کی است که این دختر جوان اصال در اوج ملکوت  است؛ این حا
انسانی قرار داشته و یک شخص فوق العاده بوده است. )بیانات 
مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای فرهنگیـ  اجتماعی 

زنان در تاریخ 4 دی ماه 1370(
زهرا؛ الگو و اسوه زنان

اسالم، فاطمه، آن عنصر برجسته و ممتاز ملکوتی را به عنوان 
نمونه و اسوه زن معرفی می کند. آن زندگی ظاهری و جهاد و 
کاری و شوهرداری و مادری  مبارزه و دانش و سخنوری و فدا
و همسری و مهاجرت و حضور در همه میدان های سیاسی و 
نظامی و انقالبی و برجستگی همه جانبه او، که مردهای بزرگ 
را در مقابلش به خضوع وادار می کرد، این هم مقام معنوی و 
ع و ذات  رکوع و سجود و محراب عبادت و دعا و صحیفه و تضر
ملکوتی و درخشندگی عنصر معنوی و هم پایه و هم وزن و هم 
سنگ امیرالمؤمنین و پیامبر بودن اوست. زن، این است. 
الگوی زنی که اسالم می خواهد بسازد، این است. )بیانات 
مقام معظم رهبری در دیدار جمع کثیری از بانوان در تاریخ 

26 دی ماه 1368(
زهرا؛ سرشار از تالش و تکامل

زندگی فاطمه زهرا علیهاالسالم از همه ابعاد، زندگی ای همراه 
با کار و تالش و تکامل و تعالی روحی یک انسان است. شوهر 
جوان او دائما در جبهه و میدان های جنگ است؛ اما در عین 
مشکالت محیط و زندگی، فاطمه زهرا علیهاالسالم مثل کانونی 
برای مراجعات مردم و مسلمانان است. او دختِر کارگشای 
پیغمبر است و در این شرایط، زندگی را با کمال سرافرازی به 
پیش می برد: فرزندانی تربیت می کند مثل حسن و حسین و 
زینب؛ شوهری را نگه داری می کند مثل علی و رضایت پدری را 
جلب می کند مثل پیغمبر. راه فتوحات و غنایم که باز می شود، 
دختر پیغمبر ذره ای از لذت های دنیا و تشریفات و تجمالت و 
چیزهایی را که دل دختران جوان و زن ها متوجه آن هاست، به 
خود راه نمی دهد. )بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی 

از زنان در تاریخ 25 آذرماه 1371(
زهرا؛ زندگی سیاسی و اجتماعی و جهادی

شخصیت زهرای اطهر، در ابعاد سیاسی و اجتماعی و جهادی، 
شـخصیت ممتـاز و برجسـته ای اسـت؛ به طوری کـه همـه زنـان 
مبـارز و انقالبـی و برجسـته و سیاسـی عالـم، می تواننـد از زندگـی 
کوتـاه و ُپرمغـز او درس بگیرنـد. زنـی کـه در بیـت انقـالب متولـد 
شـد و تمام دوران کودکـی را در آغوش پـدری گذراند کـه در حال 
یک مبـارزه عظیم جهانـی فراموش نشـدنی بـود. آن خانمی که 
در دوران کودکی، سـختی های مبـارزه دوران مکه را چشـید، به 
شـعب ابی طالب بـرده شـد، گرسـنگی و سـختی و رعـب و انـواع و 
اقسـام شـدت های دوران مبـارزه مکـه را لمـس نمـود و بعـد هـم 
که به مدینه هجرت کرد، همسر مردی شـد که تمام زندگی اش 
جهـاد فـی سـبیل اهلل بـود و در تمـام قریب بـه یـازده سـال زندگی 
مشـترک فاطمـه زهـرا و امیرالمؤمنیـن علیهماالسـالم، هیـچ 
سـالی، بلکـه هیـچ نیـم سـالی نگذشـت کـه ایـن شـوهر، کمـر بـه 
جهـاد فـی سـبیل اهلل نبسـته و بـه میـدان جنـگ نرفتـه باشـد و 
کار، همسـری شایسـته یـک مـرد مجاهـد و  ایـن زن بـزرگ و فـدا
یک سرباز و سـردار دائمی میدان جنگ را نکرده باشد. )بیانات 
مقـام معظـم رهبـری در دیـدار جمـع کثیـری از بانـوان در تاریـخ 

26 دی مـاه 1368(
منبع: پایگاه اطالع رسانی حوزه

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

 حضرت زهرا علیهاالسالم
 در کالم رهبری

تأثیر  کرده  تالش  مبارکه  فوالد 
محدودیت ها را در فوالدسازی به 
حداقل برساند و از سوی دیگر، با 
برنامه ریزی های صورت گرفته، این 
محدودیت ها صرفا بر چرخه های 
فوالد  آهن سازی  و  فوالدسازی 
سعی  و  بوده  تأثیرگذار  مبارکه 
شده محصوالت نهایی ازجمله 
ورق های نوردشده سرد و گرم کمتر 

تأثیر بپذیرند

معاون بهره برداری فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار دنیای 
اقتصاد،  از چالش های تأمین پایدار انرژی برای صنعت 

فوالد می گوید.
چالش های مرتبط با تولید فوالد در ایران تمامی ندارد؛ در تابستان مشکل 
کمبود برق بسیاری از خطوط تولیدی را رو به خاموشی برد و در زمستان هم 
چالش گاز، خطوط تولیدی بسیاری از کارخانه ها را با توقف مواجه کرده است. 
در این میان صنایع فوالدی که یکی از مزیت های عمده آن ها برای ایران، 
دسترسی به منابع فراوان و اقتصادی انرژی به خصوص گاز است، با مشکالت 
جدی دست وپنجه نرم می کند و بسیاری از تولیدات و محصوالت مرتبط با 
آن ها با کاهش مواجه شده است. برخی از شرکت ها برای چشم اندازی که از 
ماه ها قبل پیش روی خود داشتند، چاره ای  اندیشیدند و تالش کردند که ضرر 
و زیانی را که از این محل خواهند داشت جبران کنند؛ بنابراین با برنامه ریزی های 
صورت گرفته، کوشیدند افت نامحسوس تری در حوزه تولید داشته باشند. 
در این میان، البته ضعف دولت در سرمایه گذاری های مرتبط با فراهم سازی 
زیرساخت های الزم منجر به این شده که در تابستان قطعی برق بخش عمده ای 
از برنامه ریزی های تولید را دچار مشکل سازد و قطعی گاز در زمستان برای 

واحدهای تولیدی دردسرساز شود. 
کبری محمدی، معاون بهره برداری فوالد مبارکه در این خصوص به این  عباس ا
گر دولت تسهیالت الزم را همچون احداث زیرساخت های  نکته اشاره می کند که ا
تأمین برق ازجمله نیروگاه ها، برای بخش گاز هم فراهم کند، شرکت های فوالدی 
ازجمله فوالد مبارکه حاضرند در میادین و استخراج گاز برای تأمین نیازهای 
خود به صورت پایدار سرمایه گذاری کنند و مشکلی از این بابت وجود ندارد. 
بنابراین چراغ سبز سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی روشن شده و حاال 
توپ در زمین دولت است که چقدر قدرت پذیرش بخش خصوصی در این 
حوزه انحصاری را برای سرمایه گذاری خواهد داشت و تا چه اندازه تولیدکنندگان 

را ترغیب خواهد کرد؟
 به نظر می رسد که بحران انرژی چه در حوزه آب و چه در حوزه گاز، 
تولیدکنندگان بسیاری را با مشکل مواجه ساخته و به نوعی چالش جدی 
برای آن ها به وجود آورده است. با توجه به قطعی برق در تابستان و قطعی 
کنون چه اندازه از این محل متضرر  گاز در زمستان، تولیدکنندگان فوالد تا

شده اند؟
با توجه به سرمایه گذاری کمی که طی سال های گذشته کشور در حوزه تأمین 
زیرساخت های تأمین انرژی و نیازمندی به قیمت گذاری و توزیع منابع انرژی، 
متأسفانه شرایطی ایجاد شده که شرکت های صنعتی و تولیدکننده محصوالت 
مختلف به خصوص صنایع فوالدی که وابستگی زیادی به انرژی گاز و برق 
دارند، دچار خسارات زیادی ازنظر کاهش حجم تولید در فصل گرم به خاطر 
گاز  محدودیت های تأمین برق و در فصل سرد به خاطر محدودیت های 
شده اند. البته این محدودیت ها از تابستان امسال شکل جدی تری به خود 
گرفت، به نحوی که تقریبا نزدیک به 90 درصد انرژی الکتریکی برخی از شرکت ها 
و خطوط تولیدی کشور در فصل گرم گذشته با توجه به محدودیت های 
اعمال شده از سوی وزارت نیرو دچار قطعی شد و این امر خسارت سنگینی را به 
شرکت های فوالدی وارد کرد. برخی توانسته اند طی ماه های گذشته بخشی از 
آن را جبران کنند، اما برخی از شرکت های فوالدی به خاطر شرایطی که داشتند، 
نتوانستند این محدودیت را جبران کنند و متأسفانه با سختی های زیادی 
کنون در آن قرار داریم و در فصل سرد سال،  مواجه شدند؛ اما در شرایطی که هم ا
با توجه به محدودیت های شدید تولید گاز و مصرف باالی آن در بخش خانگی، 
سیاست های دولت بر این است که با محدود کردن صنایعی که از انرژی گاز 
استفاده می کنند، بخشی از کمبود مصارف خانگی را جبران کند که این امر نیز 
باز در جای خود منجر به کاهش تولید به خصوص در بخش هایی شده است که 
مصرف گاز آن ها بیشتر  است. عمدتا در بخش های ابتدای زنجیره تولید ازجمله 
تولید گندله، آهن اسفنجی و فوالد خام این محدودیت ها بیشتر بوده و قطعا 
باعث ایجاد خسارت زیادی در واحدهای فوالدی شده است و به نظر می رسد تا 

پایان سال، این کسری تولید قابل جبران نباشد.
 آیا فوالد مبارکه نیز با این مشکل مواجه است یا تدابیر خاصی برای 

جبران کمبود گاز اندیشیده شده است؟
تقریبا تمامی شرکت های فوالدی با محدودیت های گاز مواجه اند.

 با این اوصاف، روند فعالیت شرکت فوالد مبارکه در این ماه های 

سرد سال که با قطعی گاز مواجه است، به چه نحوی پیش می رود؟ 
وضعیت فعلی در خطوط تولیدی به چه صورت است؟

شرکت های فوالدی بسته به قسمتی از زنجیره فوالدی که در آن مشغول به 
فعالیت هستند، با محدودیت های ناشی از تأمین برق در تابستان و قطعی 
گاز در زمستان دست وپنجه نرم می کنند و تأثیر هریک از این محدودیت ها 
بر شرکت های مختلف متفاوت است. آن دسته از شرکت هایی که در حوزه 
فوالدسازی فعالیت دارند، با توجه به اینکه عمده شرکت های فوالدی کشور 
به صورت قوس الکتریکی فعالیت می کنند، در تابستان خسارت بیشتری 
دیده اند و آن دسته از شرکت هایی که در قسمت پایین زنجیره ازجمله آهن 
اسفنجی و گندله کار می کنند، در زمستان به خاطر محدودیت گاز خسارت 
بیشتری متحمل شده اند. درعین حال برخی از شرکت های فوالدی نیز زنجیره 
کامل تری از تولید فوالد را در اختیار دارند و زنجیره آهن اسفنجی، فوالدسازی و 
حلقه های بعدی شامل نورد سرد و گرم نیز مشکالتی دارند. البته میزان خسارت 
و کاهش تولید در شرکت های مختلف به لحاظ محدودیت انرژی متفاوت است؛ 

اما درمجموع این موضوع باعث کاهش تولید محصوالت فوالدی شده است.
کشور و محدودیت های  گاز در  کمبود  به  توجه  با  امسال   
اعمال شده، برای فوالد مبارکه چه درصدی ضرر را می توان متصور بود و 

این شرکت قادر به تحقق چه میزان از اهداف تولید خود نیست؟
کنون با آن درگیریم، در بخش های  در مورد محدودیت های تأمین گاز که هم ا
مختلف زنجیره تأثیرات مختلفی داشته، اما تالش شده با برنامه ریزی هایی که 
از گذشته برای تأثیرات این محدودیت گاز صورت گرفته، با ذخیره سازی آهن 
اسفنجی یا بار فلزی در ماه های قبل، آن را پوشش دهیم. در واقع، فوالد مبارکه 
تالش کرده تأثیر محدودیت ها را در فوالدسازی به حداقل برساند و از سوی 
دیگر، با برنامه ریزی های صورت گرفته، این محدودیت ها صرفا بر چرخه های 
فوالدسازی و آهن سازی فوالد مبارکه تأثیرگذار بوده و سعی شده محصوالت 
نهایی ازجمله ورق های نوردشده سرد و گرم کمتر تأثیر بپذیرند و در محصول 

نهایی که به بازار عرضه می کنیم، تأثیری از این وضعیت پدید نیاید.
با توجه به تداوم روند نامناسب تأمین انرژی در کشور اعم از برق در 
تابستان و گاز در زمستان، اجرای پروژه های دست یابی به تولید فوالد و 

طرح جامع فوالد امکان پذیر است؟
واقعیت آن است که زیرساخت های کشور در حوزه تأمین انرژی، چه در حوزه 
گاز و چه در حوزه برق، اصال مناسب نیست و زیرساخت های مرتبط با سایر 
زمینه ها ازجمله حمل ونقل که یکی از زیرساخت های اصلی مرتبط با صنعت 
فوالد به خاطر حجیم بودن حجم جابه جایی هاست، اصال مناسب شرایط 
تولید نیست؛ اما سرمایه گذاری های کّمی نیز در این زمینه ها طی سال های 
اخیر انجام شده است؛ بنابراین شرکت های فوالدی عمدتا در حال تکمیل 
زیرساخت های الزم برای تولید پایدار خود هستند و سرمایه گذاری را به نحوی 
صورت داده اند که حداقل بتوانند برای تولیدی که از قبل برنامه ریزی شده، 
شرایط پایدار زیرساخت ها و ابزارهای تولید را فراهم کنند. یکی از این پروژه های 
مشترک سرمایه گذاری های شرکت های فوالدی با صنایع نیروگاهی است تا 
بتوانند قسمت عمده برق موردنیاز خود را به صورت    خودتأمین     فراهم کنند و 

بخشی از محدودیت های فصول سرد و گرم را جبران کنند.
گاز پیشنهاد  چه راهکارهایی برای تأمین به موقع و مطمئن 

می دهید؟
در خصوص برق داستان راه حل مشخص تری دارد و با سرمایه گذاری در حوزه 
احداث زیرساخت هایی اعم از نیروگاه های حرارتی و تجدیدپذیر که فوالد مبارکه 
ح در این زمینه وارد شده است، مشکل  به عنوان یکی از تولیدکنندگان مطر
می تواند به صورت اصولی حل شود، ولی در حوزه گاز، عمده سرمایه گذاری های 
انجام شده و حتی زیرساخت هایی که در این بخش ایجاد شده، در انحصار 
دولت است و دولت نیز در این زمینه، کمترین سرمایه گذاری را صورت داده و 
از ظرفیت بخش خصوصی برای تأمین کسری استفاده نکرده است، بنابراین 
برای تصمیم گیری درباره مشارکت شرکت های فوالدی ازجمله فوالد مبارکه 
برای افزایش ظرفیت خطوط انتقال یا افزایش ظرفیت برداشت از میادین گازی، 

زمینه های روشنی وجود ندارد.
گر دولت چراغ سبز به ورود بخش خصوصی به این عرصه نشان  آیا ا
دهد، فوالد مبارکه این آمادگی را دارد که در پروژه های تأمین گاز و برداشت 

از میادین گازی مشارکت داشته باشد؟
بله ما آمادگی کامل را داریم که بتوانیم در زمینه توسعه میادین یا سرمایه گذاری 

در میادین جدید گازی و استخراج گاز ورود کنیم و سرمایه گذاری الزم را صورت 
دهیم؛ اما این سرمایه گذاری به طور قطع مشروط به دریافت تضامین الزم برای 
بهره برداری از منابع است و باید شرایط سرمایه گذاری از سوی دولت فراهم 
کنون زمینه  شود؛ یعنی ضوابط و شرایط سرمایه گذاری تسهیل گردد. هم ا

سرمایه گذاری چندان فراهم نیست.
 این زمینه از سوی دولت برای سرمایه گذاری فراهم نیست یا خود 

تولیدکنندگان رغبتی به سرمایه گذاری ندارند؟
گر  بله این زمینه برای سرمایه گذاری از سوی دولت فراهم نیست؛ درحالی که ا
تضامین الزم برای برداشت از این منابع داده شود، به طور قطع شرکت های 

فوالدی آمادگی الزم را برای ورود به این عرصه خواهند داشت.
در حوزه برق فوالد مبارکه در حال احداث نیروگاه است؛ چرا در حوزه 

گاز این کار را نمی کنید؟
در زمینه برق و احداث نیروگاه نیز ما با تفاهمی که با دولت داشتیم در این حوزه 
وارد شدیم و تفاهم نامه ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو 
برای تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی در حوزه صنعت برق و احداث 
نیروگاه امضا شده و ما بر مبنای آن در حال ورود به این عرصه هستیم. برای اینکه 
گر دولت بخواهد برای بخش  نیروگاه ها اجرا شود، این تسهیالت فراهم آمده؛ اما ا
گاز نیز از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کند، باید همین تسهیالت را 

ایجاد کند که بخش خصوصی نیز بتواند در این زمینه وارد شود.
گر این موافقت هم از سوی دولت صورت نگیرد، اوضاع  به هرحال ا
کنون که دولت  احتماال بدتر می شود. اما سؤال اصلی این است که هم ا
نه خود به عرصه سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت های توسعه ای الزم 
ورود کرده و نه بخش خصوصی اجازه و انگیزه الزم برای سرمایه گذاری را 
دارد، چقدر برنامه های توسعه صنعت فوالد با مشکل مواجه خواهد 
شد؟ به هرحال در قالب سند چشم انداز فوالد، اعداد و ارقام تولیدی در 
سال های آینده، کامال مشخص است. سؤال اصلی تر این است که آیا این 

موضوع، ایران را در دنیا از مزیت رقابتی تولید خارج نخواهد کرد؟

در واقع، یکی از زیرساخت هایی که مزیت رقابتی پایدار برای تولید فوالد در ایران 
به شمار می رود، وجود منابع انرژی خصوصا گاز در ایران بوده است. تکنولوژی 
مورداستفاده در ایران، برخالف همه دنیا که از تکنولوژی کوره بلند و از کک برای 
احیا استفاده می کنند، روش احیای مستقیم و قوس الکتریکی است و این به 
دلیل وجود منابع سرشار انرژی در داخل کشور بوده که به عنوان یک مزیت 
گر تغییرات قیمتی و شرایط  رقابتی در صنعت فوالد به کار گرفته شده است؛ ا
نوسانات استفاده در کشور به  گونه ای پیش رود که این مزیت نسبی کشور با 
توجه به نوع تکنولوژی موجود از بین برود، شرایط رقابت پذیری ایران در دنیا نیز 

با مشکالت جدی مواجه خواهد شد.
 چشم انداز تولید فوالد ایران تا پایان سال را چطور ترسیم می کنید؟

عمده شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی در تأمین قسمتی از زیرساخت های 
موردنیازشان ورود کرده اند، ازجمله ایجاد نیروگاه های جدید برای تأمین برق 
و بهبود زیرساخت های حمل ونقلی. این شرکت ها احتماال در آینده، با ورود 
به بهبود شرایط انرژی گاز، قسمتی از نیازهای مربوط به بهبود و پایدار کردن 
شرایط تولید را تأمین خواهند کرد و بنابراین شرایط برای تأمین انرژی پایدار 
در سال های آینده به نحو قابل مالحظه ای نسبت به وضعیت کنونی بهبود 
خواهد یافت و حداقل تا 4 سال آینده شرایط بهتر خواهد شد؛ اما در دو سال آینده 
نوسانات انرژی اعم از برق و گاز، تأثیرات خود را بر تولید به جای خواهد گذاشت، 
ولی با برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه تولید، عمدتا تالش می شود این 
نوسانات حداقل بر بازار به لحاظ تأمین محصوالت نهایی اثر نگذارد و نوسانات 

شدید ازنظر محصوالت نهایی نداشته باشیم.
با توجه به نوساناتی که در تأمین انرژی وجود دارد و احتماال تأمین 
برق تا پایان سال هم دچار مشکل خواهد بود، برنامه های تولید شرکت 

فوالد مبارکه به چه صورت پیش خواهد رفت؟
ح های توسعه ما با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در شرکت های  طر
زیرمجموعه که شامل فوالد هرمزگان، فوالد سنگان و فوالد سپیددشت 
مطابق برنامه در حال حرکت است و نوسانات انرژی تأثیر خاصی در پیشبرد 
طرح های توسعه ندارد، هرچند در بهره برداری از ظرفیت های موجود ممکن 
است مشکالتی را ایجاد کند؛ ولی در ادامه و روند پروژه های توسعه اشکال 

ایجاد نخواهد کرد.

آیین تجلیل از مادران و همسران شهدای دفاع مقدس
برگزاری جلسه مشترک با مدیرعامل و تعدادی از مدیران شرکت فوالد هرمزگان برگزاری جلسه شورای معاونین شرکت فوالد مبارکه و شهدای مدافع حرم شهرستان مبارکه و  شرکت فوالد مبارکه

عکس نوشت

فوالد مبارکه؛ از محدودیت انرژی تا مدیریت چالش ها
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شفافیتدربخشمعدنکشورقابلدفاعنیست
معاون وزیر صمت گفت: شفافیت در بخش معدن کشور قابل دفاع نیست.

کو آغازبهکارسیودومیناجالسشورایبرنامهریزیمنطقهایا
کو )RPC( کار خود را آغاز کرد. سی ودومین اجالس شورای برنامه ریزی منطقه ای ا

 خـبــــــــــــــــــر    

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مپنا در بازدید از فوالد مبارکه:

همکاری های مشترک مپنا و فوالد مبارکه منافع عمومی دربر خواهد داشت

برای اولین بار در صنعت فوالد کشور، در شرکت فوالد مبارکه انجام شد؛

طراحی و ساخت دستگاه نمونه برداری از عمق کامیون های آهن اسفنجی و گندله 

فوالد مبارکه برداشت آب خام را 
 به کمترین میزان ممکن در ٢٩ سال گذشته رساند

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه مپنا با اشاره به همکاری های مشترک 
این شرکت با فوالد مبارکه در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه انرژی گفت: 
همکاری های مشترک مپنا و فوالد مبارکه، منافع عمومی بسیاری دربر خواهد 

داشت.
به گزارش خبرنگار  فوالد ، عباس علی آبادی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه مپنا در بازدید از 
شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه فوالد مبارکه یک ثروت ملی و زیرساخت توسعه کشور محسوب 

می شود، اظهار کرد: صنعت فوالد یکی از اساسی ترین عناصر صنعت هر کشور است.
وی در ادامه افزود: اساسا کشورهای دارای فناوری تولید فوالد می توانند مدعی پیشرفت و توسعه 
باشند. خوشبختانه در کشور ما از صنعت فوالد به خوبی صیانت شده و این صنعت در مسیر درستی 

حفظ گردیده و توسعه و بهبود پیدا کرده است.
رئیس هیئت مدیره مپنا با اشاره به همکاری های مشترک این شرکت با فوالد مبارکه در زمینه های 
مختلف به ویژه در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: همکاری های مشترک مپنا و فوالد مبارکه، منافع 

عمومی بسیاری دربر خواهد داشت.
وی تأمین انرژی پایدار به ویژه برق را از مهم ترین اقدام مشترک مپنا و فوالد مبارکه دانست و اذعان 
داشت: صنعت فوالد، صنعتی حساس و پیچیده است و راه حل های مؤثری برای تأمین انرژی این 
صنعت در کشور وجود دارد که شرکت مپنا، آمادگی الزم برای هرگونه همکاری مشترک در راستای 

تحقق این مهم و ارتقای بهره وری صنایع فوالدی کشور را دارد.

جواد حسن پور، رئیس آزمایشگاه آهن سازی از طراحی و ساخت دستگاه 
نمونه برداری از عمق کامیون های حامل آهن اسفنجی و گندله در شرکت فوالد 

مبارکه با همکاری شرکت های دانش بنیان خبر داد.
وی افزود: مواد اولیه ورودی به شرکت که جهت آزمون های مربوطه، نمونه گیری می شود باید 
نماینده واقعی از کل مواد باشد. به همین منظور در یک نمونه گیری صحیح باید تمام مواد دارای 
فرصت برابر جهت انتخاب و تبدیل به بخشی از نمونه باشند و انحراف از آن می تواند منجر به 

غیرقابل قبول بودن صحت و دقت آزمون شود.
رئیس آزمایشگاه آهن سازی تصریح کرد: با توجه به اینکه روزانه تعداد زیادی کامیون آهن اسفنجی 
و گندله در آزمایشگاه آهن سازی نمونه گیری می شود و با وجود محدودیت های فرایند نمونه گیری 
از کامیون ها، ازجمله تعداد زیاد کامیون های ورودی روزانه با تنوع تأمین کنندگان، همگن نبودن 
کیفیت محموله ازنظر ابعاد نمونه و تخلف های انجام شده در مسیر حمل مواد به روش های 

متفاوت و...، نیاز به بهبود فرایند نمونه گیری با فناوری جدید الزامی به نظر می رسید.
حسن پور خاطرنشان کرد: به همین منظور، مطالعات و تحقیقات گسترده ای در این زمینه با کمک 
شرکت های دانش بنیان انجام گرفت و در نهایت پس از بررسی طرح های مختلف با همکاری شرکت 
پایا صنعت سما، دستگاه نمونه برداری از عمق کامیون ها با توجه به ماهیت نمونه برای اولین بار 

در کشور طراحی، ساخت و سپس مورد استفاده قرار گرفت.
وی در ادامه به مزیت و بهبودهای حاصل از مکانیسم نمونه برداری اشاره کرد و گفت: بهبود فرایند 
نمونه برداری از سطح تا عمق کامیون های آهن اسفنجی و گندله، جلوگیری از تخلفات احتمالی، 
افزایش ایمنی کارکنان و بهبود ارگونومی فرد نمونه گیر در حین نمونه برداری، افزایش دقت و 
صحت آزمون های موردنظر و امکان آرشیو اطالعات و تصاویر کامیون ها ازجمله بهبودهای ناشی 

از استفاده از این مکانیسم است.

محسن طبیعی، رئیس طراحی و مهندسی قطعات و تجهیزات نیز در خصوص این مکانیسم یادآور 
شد: دستگاه نمونه گیر برای اولین بار در صنعت فوالد کشور طراحی و بهره برداری شده است و 
وظیفه نمونه برداری از کامیون های آهن اسفنجی و گندله ورودی به شرکت فوالد مبارکه به منظور 

بررسی درصد خلوص آن ها را به عهده دارد.
وی در خصوص مشخصات این دستگاه تصریح کرد: این دستگاه دارای پنل گرافیکی تنظیمات 
و رابط کاربری آسان است و با توجه به شرایط خاص بازوهای طراحی شده در این دستگاه درجه 
آزادی باالیی دارد و توانایی نمونه گیری از کلیه نقاط ازجمله کف کامیون را دارا است؛ ضمن اینکه 
استفاده از سیستم های هوشمند PLC امکان تشخیص خودکار ارتفاع از کف کامیون را محقق 
ساخته است. همچنین سیستم کنترل از راه دور، سیستم خودکار تشخیص ارتفاع و سیستم 

خودکار نمونه برداری، فرایند نمونه گیری را سهولت بخشیده است.
رئیس طراحی و مهندسی قطعات و تجهیزات در خصوص زمان نمونه گیری نیز افزود: فرایند 
نمونه گیری در کوتاه ترین زمان ممکن )90 ثانیه( صورت می گیرد و به گونه ای است که نمونه 
گرفته شده دچار تخریب نمی شود. نمونه های دریافت شده از کامیون به صورت خودکار به اتاقک 
ک سازی  تست منتقل می شوند و پس از اتمام فرایند نمونه گیری دستگاه به صورت خودکار پا

می گردد.
طبیعی خاطرنشان کرد: تجهیزات استفاده شده در این دستگاه از برندهای معتبر ایرانی است 
و تمام استانداردهای قیدشده در ISO13690 را رعایت کرده است؛ ضمن اینکه این دستگاه به 

گونه ای طراحی شده که گردوغبار بر عملکرد آن هیچ گونه تأثیری ندارد.
وی در پایان از مدیریت آزمایشگاه ها، ناحیه آهن سازی، مدیریت دفتر فنی نگهداری و تعمیرات، 
حفاظت فیزیکی و اتوماسیون و ابزار دقیق که در این پروژه حمایت و همکاری کردند، تشکر و 

قدردانی کرد.

شرکت فوالد مبارکه در ورود به سی امین سال تاسیس، با ثبت رکورد تأمین آب 
از طریق بازچرخانی پساب های صنعتی و تصفیه پساب های شهری توانست 
برداشت از آب خام)تازه( را به کمترین میزان ٢٩ سال گذشته برساند و ٥٠ درصد 

آب مورد نیاز خود را از این محل تامین کند.
سید امیر طباطباییان مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: واحد تصفیه آب و پساب این شرکت با مشارکت سایر بخش های مرتبط و همچنین بهره برداری 
از  سرمایه گذاری های صورت گرفته موفق به  کسب رکورد باالترین سهم تأمین آب موردنیاز صنعت 
از طریق تصفیه و بازچرخانی  پساب های  بهداشتی و صنعتی تصفیه شده به میزان 51 در صد در این 

کنون را اخذ کرده است. واحد شده که به تبع آن رکورد کمترین برداشت آب خام از بدو تأسیس تا
وی افزود: با شروع خشک سالی در کشور از اوایل دهه 1380 شرکت فوالد مبارکه به دنبال تأمین آب 
موردنیاز از منابع پایدار دیگری غیر از رودخانه زاینده رود بود. یکی از این منابع جایگزین استفاده از 
پساب های شرکت فوالد مبارکه و تصفیه مجدد آن ها در خطوط تولید است که در راستای دست یابی 

به این هدف تصفیه خانه های پساب شرکت ارتقا یافتند.
طباطبائیان عنوان کرد: منبع دیگر برای تأمین آب صنعتی موردنیاز استفاده از پساب شهرهای 
اطراف فوالد مبارکه بود که طی یک قرارداد بلندمدت سی ساله، بهره برداری از پساب شهرهای 
گذار شد. طبق این قرارداد هزینه تأسیسات جمع آوری، تصفیه و  اطراف به شرکت فوالد مبارکه وا

انتقال پساب های شهری به صورت پیش خرید به شرکت آبفا پرداخت شد و هم زمان طرح ساخت 
تصفیه خانه اختصاصی برای پساب های شهری در فوالد مبارکه آغاز گردید.

وی اذعان داشت: در طول سال های اخیر به دلیل اینکه زیرساخت های الزم برای تبدیل پساب 
به آب صنعتی در فوالد مبارکه وجود نداشت، سهم استفاده از پساب در تولید فوالد جزئی و موردی 
بود، ولی به مرور و با راه اندازی زیرساخت های الزم این سهم افزایش یافت به طوری که از ابتدای 
فروردین ماه سال جاری تا پایان آذرماه سال جاری بالغ بر 9.8 میلیون مترمکعب پساب به آب 
صنعتی تبدیل شده که این مقدار معادل 50 درصد آب صنعتی استفاده شده در شرکت فوالد مبارکه 

بوده است و یک رکورد بی نظیر و درخور توجه در کشور محسوب می شود.

و  اسـت  پیچیـده  و  حسـاس  صنعتـی  فـوالد،  صنعـت 
راه حل هـای مؤثـری بـرای تأمیـن انـرژی ایـن صنعت در کشـور 
وجود دارد که شرکت مپنا، آمادگی الزم برای هرگونه همکاری 
مشترک در راستای تحقق این مهم و ارتقای بهره وری صنایع 

فـوالدی کشـور را دارد
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امضای ۶00 میلیون یورو تفاهم نامه بین شرکت های 
زنجیره فوالد و تأمین کنندگان داخلی

گفت: 600  دبیر انجمن تولیدکنندگان انجمن فوالد ایران 
میلیون یورو تفاهم نامه بین شرکت های زنجیره آهن و فوالد 
و تأمین کنندگان داخلی در سومین جشنواره ملی فوالد امضا 

می شود.
سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران در خصوص سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران 
اظهار کرد: این رویداد کمتر از یک ماه آینده به همت انجمن 
گیر شرکت های معدنی،  تولیدکنندگان فوالد ایران و با حضور فرا
فوالدی و تأمین کنندگان داخلی، به صورت حضوری- مجازی 

برگزار و هم زمان پخش زنده تلویزیونی می شود.
وی افزود: در این رویداد ملی، »میز تعمیق ساخت داخل 
در زنجیره آهن و فوالد« با حضور و مشارکت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ایمیدرو و شرکت های بزرگ فوالدی و معدنی فعالیت خواهد 
داشت و در مراسم امسال بیش از 600 میلیون یورو تفاهم نامه 
بین شرکت های زنجیره فوالد و تأمین کنندگان داخلی در زمینه 

ساخت داخل امضا می شود.

سرمایه گذاری 4 هزار و ۷۶0 میلیارد ریالی ایمیدرو در 
کتشافات سیستان و بلوچستان ا

گزارش ایراسین، وجیه اله جعفری، رئیس هیئت عامل  به 
ایمیدرو، استان های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی را 

کتشافی این سازمان اعالم کرد. اولویت های ا
جعفری که در شورای معادن استان سیستان و بلوچستان و 
کتشافات  در حضور استاندار، رئیس سازمان زمین شناسی و ا
معدنی ایران، رئیس سازمان صمت و سرمایه گذاران معادن 
سیستان و بلوچستان سخن می گفت، تصریح کرد: از این تعداد 
143 محدوده از سوی ایمیدرو و 12 محدوده از طرف شرکت تهیه 

و تولید مواد معدنی شناسایی شده است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اعالم آمادگی سازمان برای مشارکت 
در توسعه زیرساخت های بخش معدن استان گفت: مجموعه 
ایمیدرو به همراه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از سال 92 
کتشاف و تجهیز معادن در سیستان و بلوچستان  کنون برای ا تا
معادل قیمت های جاری و به روز، 4 هزار و 760 میلیارد ریال 

سرمایه گذاری کرده است.

 آمادگی نیروگاه های برق آبی برای تولید ۹ هزار 
مگاوات برق

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از آمادگی 
نیروگاه های برق آبی برای تولید 9 هزار مگاوات برق در 9 ماه 
باقی مانده از سال آبی در صورت نرمال بودن بارش های 

زمستان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو، سید حسن رضوی 
به پیش بینی سازمان هواشناسی درخصوص  اشاره  با 
گر  بارش های نرمال به صورت برف و باران در زمستان افزود: ا
پیش بینی ها محقق شده و اتفاق خاصی مانند بروز سیالب 
خ ندهد، نیروگاه های برق آبی تا پایان شهریور 1401 قادرند  ر

تا 9 هزار مگاوات در ساعت برق تولید کنند.
وی با اشاره به اینکه توان تولید نیروگاه های برق آبی 12 هزار و 
200 مگاوات است، گفت: ما نیروگاه های برق آبی را به نحوی 
برنامه ریزی کردیم که در سال جاری 25 تا 30 درصد نسبت 
به سال گذشته کمتر برق تولید کنند که این به معنای تولید 

9 هزار مگاوات برق در ساعت است.

عدد خبر

میلیون یورو

هزار میلیارد ریال

هزار مگاوات
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 کسب رکوردی دیگر در خط مقدم جبهه صنعت؛
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ارائهبستهپیشنهادیوزارتصمتبرایرفعموانعتولید فراخوانایمیدروبرایارائهاولویتهایبومیسازی

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت صمت گزارشی 
شامل پیشنهادهای مدون ۲۸ ماده ای برای رفع موانع تولید ارائه کرد. 
محورهای اصلی این پیشنهادها که حاصل هم اندیشی و تعامل با 
ذی نفعان و دست اندرکاران بخش تولید است در پنج حوزه تأمین مالی، 
مالیات، تأمین اجتماعی، زیرساخت های تولید و کسب وکار تدوین شده 
که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

حسن یونسیان، مشاور بومی سازی رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
گفت: سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با رویکرد 
»بومی سازی، توسعه تکنولوژی و افزایش توان تأمین پایدار 
داخلی« از شرکت های فوالدی و معدنی خواسته تا اولویت های 
بومی سازی خود را جهت فراخوان به سازندگان و تأمین کنندگان 
کنند. کشور در این رویداد ملی ارائه  داخلی 

خـبــــــــــــــــــر    

فناوری های نوآورانه در جهان، کارآمدِی 
صنعت فوالد را افزایش می دهند

خبر بین الملل

فوالدسازی یک صنعت پایه است که به حرارت و انرژی 
زیادی نیاز دارد. به همین دلیل، هنگامی که بحث کارآمدی 
و پایداری در میان باشد، بالفاصله به یاد این بخش 
نخواهیم افتاد؛ بااین همه این صنعت در تالش است تا با 
استفاده از مجموعه ای از فناوری های نوآورانه در جهت 
کاهش آثار مخرب زیست محیطی تولید فوالد حرکت کند و 

اعتبار خود را در حوزه محیط زیست بهبود دهد.
حرارت

یک نمونه از این فناوری ها استفاده از توربین های سیکل 
کارخانه فوالد  رانکین آلی )Organic Rankine Cycle( در 
اوری مارتین )Ori Martin( برشا )Brescia( در شمال ایتالیاست 
که برای صنایع خودروسازی و مکانیکی، فوالد نورد گرم تولید 
می کند. انرژی حاصل از حرارت تلف شده در طول عملیات 
تابستانی سیستم ORC نیاز مصرفی 700 خانواده محلی را 
تأمین می کند و در طول زمستان، حرارت تلف شده از طریق 
شبکه توزیع محلی به 2000 خانه گرما می رساند. با این روش، 
کارخانه به میزان 10 هزار تن  کربنی  کاهش ردپای  عالوه بر 
کسیدکربن در سال، نیاز به سرمایش آبی حذف می شود. دی ا

سیستم بازیافت گرما، که یک طرف ثالث آن را نصب کرده و 
 )Turboden( که نصب آن توسط شرکت توربودن ORC توربین
گازهای  گروه صنایع سنگین میتسوبیشی انجام شده،  از 
خروجی را به انرژی الکتریکی و نیروی حرارتی تبدیل می کند. 
این سیستم بر پایه سیستم توربین های بخار سنتی نیروگاه ها 
عمل می کند؛ اما سیستم ORC به جای تولید بخار از آب، 
یک سیال آلی را تبخیر می کند. این روش نه تنها نیاز به آب را 
از بین می برد، بلکه توربین ها را با سرعت و فشار کمتری به کار 
ک فلز  می اندازدکه باعث کاهش نیاز به انرژی می شود و اصطکا
را به حداقل می رساند. این سیستمی کم هزینه است که به 
نگهداری و تعمیرات محدودی نیاز دارد و عملیات نگهداری 
که  و تعمیرات آن نیز نیازمند اپراتور متخصص نیست، چرا

سیستم خودکار است.
اقتصاد چرخه ای

ک تر و پایدارتر  گزینه دیگر صنعت فوالد برای کمک به آینده ای پا
بازیافت است. خود فوالد 100 درصد قابل بازیافت است. 
می توان از این محصول به صورت مکرر و بدون آنکه یکپارچگی 
کرد. صنعت فوالدسازی  خود را از دست بدهد استفاده 
که از این خصوصیت بهره برده و در فرایند  مدت هاست 
ساخت فوالد از قراضه به عنوان یک عنصر اضافی استفاده 
می کند و به این ترتیب، چرخه ای به وجود آورده است که در 
آن چیزی هدر نمی رود؛ اما تولید فوالد با حجم باالیی از مواد 
زائد، مانند گردوغبار، ریزدانه و مقیاس آسیاب همراه است 
که باید به صورتی اثربخش مدیریت و دفع شوند. راهکارهای 
بازیافت محصوالت جانبی نیز یکی از راه های تبدیل مواد 
باقی مانده از تولید به منابعی مفید و سودآور است. برای مثال، 
در اوری مارتیِن برشا، گردوغبار تجمیع شده و محصوالت جانبی 
تولید بازیافت می شوند. همچنین، کارخانه به مدار بازیافت 
آب با دمای باال مجهز شده است تا از اتالف آب موردنیاز برای 
کردن میله های فوالدی پس از خروج از ریخته گری  خنک 
جلوگیری شود. اتخاذ رویکرد بهره وری منابع در تولید نه تنها 
ازلحاظ اقتصادی به صرفه است، بلکه تأثیرات مخرب صنعت 

بر محیط زیست را کاهش می دهد.
ک سازی هوا پا

عالوه بر این ها، شرکت های فوالد راه هایی پیدا کرده اند تا 
به معنای واقعی کلمه فرایند تولید خود را در راستای رعایت 
کنند. در  ک«  مقررات دقیق حفاظت از محیط زیست »پا
فوالدسازی، به ازای هر تن فوالد 10 تا 25 کیلوگرم گردوغبار تولید 
می شود که از طریق لوله های خروجی هوا به جو وارد می شود.

ک سازی گاز یک راهکار بسیار کارآمد برای غبارزدایی است  پا
ک می کند و خروجی گردوغبار  که گردوغبار را از هوای خروجی پا
تولید را در محدوده سختگیرانه ازپیش تعیین شده برای 
انتشار گردوغبار نگه می دارد. وجود سیستم غبارزدایی بسیار 
کاهش می دهد و به  قابل اتکاست، هزینه های عملیات را 

پایدارترشدن فرایند تولید فوالد کمک می کند.
فوالدسازان آینده هوشمندتر خواهند شد

پیشرفت های فناوری از روش های دیگری هم کارآمدی صنعت 
را ارتقا می دهد. چهارمین انقالب صنعتی به فناوری امکان 
می دهد که در هماهنگی تنگاتنگی با جنبه های مختلف تولید 

فلزات عمل کند و روش های تولید فوالد را تغییر دهد.
به  تولید  سنتی  محیط  تبدیل  بر  عالوه  شدن  دیجیتالی 
اتوماتیک به بخش های  کارخانه های بسیار »هوشمند« 
که با هم تعامل  مختلف فرایند تولید فوالد امکان می دهد 

داشته باشند و با تمام پتانسیل خود عمل کنند.
سیستم های مدیریت تولید یک کارخانه دیجیتالی از فناوری 
حسگر، ابزارهای برنامه ریزی تولید دیجیتال و ابزارهای 
تشخیصی پیچیده مبتنی بر هوش مصنوعی برای نظارت بر 
هر جزء هوشمند استفاده می کنند. خروجی بهینه می شود 
کثر برسد. هریک از بخش های کارخانه  تا عملکرد کلی به حدا
نیز به عنوان بخشی از این فرایند به طور مستمر تجزیه وتحلیل 
و برای بهبود تدریجی در جهت بازدهی اصالح می شوند. در 
کنار بهبود کارآمدی، این روش همچنین به کاهش تأثیرات 
مخرب زیست محیطی فوالدسازی در تمام بخش های تولید 

کمک می کند.
منبع: فوربس

به گزارش خبرنگار فوالد، نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و 
شرکای کسب وکار عرصه تولید لوازم خانگی، روز دوشنبه 2۷ 
دی ماه 1400 با حضور مدیران شرکت فوالد مبارکه و بیش از 
۶0 تن از مدیران و نمایندگان صنعت لوازم خانگی کشور در تهران برگزار شد. 
مدیران کارخانه های تولیدکننده لوازم خانگی کشور در این نشست به ارائه 

دیدگاه ها و انتظارات خود از شرکت فوالد مبارکه پرداختند.
طهمورث جوانبخت معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه در ابتدای این 
نشست اظهار کرد: دستورالعمل دولت طی دو سال اخیر سبب شده مشتریان 
ما، محصوالتشان را از طریق بورس خریداری کنند، اما تعامل، همکاری و رضایت 

مشتریان برای ما بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه در این همایش مسئوالن واحدهای تولید، پشتیبانی و کنترل 
کیفیت شرکت فوالد مبارکه حضور دارند تا از دیدگاه های مشتریان لوازم خانگی 
مطلع شوند، افزود: صنعت لوازم خانگی پس از خودروسازی دومین صنعت 

مهم کشور است.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: جمعیت جوان 
ایرانی پس از تشکیل خانواده به لوازم خانگی نیاز دارند و توسعه و افزایش تولید 
لوازم خانگی و تأمین به موقع محصوالت موردنیاز تولیدکنندگان برای فوالد 

مبارکه اهمیت زیادی دارد.
وی اذعان داشت: فعاالن صنعت لوازم خانگی کشور از شرکای استراتژیک فوالد 
مبارکه هستند و افزایش رضایت مندی مشتریان برای این شرکت اهمیت زیادی 

داشته است.
نقش مهم فوالد مبارکه در تأمین ورق موردنیاز تولید لوازم خانگی 

کشور
محمد تاجمیرریاحی مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه نیز در ادامه اظهار 
کرد: هدف ما از برگزاری سلسله نشست های هم اندیشی با شرکای کسب وکار در 
سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«، بهبود تعامالت شرکت فوالد مبارکه با 
تمامی مشتریان در گروه های مختلف صنعتی و به خصوص صنعت لوازم خانگی 

کشور به منظور رونق تولید در این بخش مهم است.
وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر گردید برنامه های شرکت 
فوالد مبارکه برای مشتریان صنعت لوازم خانگی کشور ارائه شود و انتظارات 
آن ها نیز از شرکت فوالد مبارکه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. برنامه ریزی برای 
رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در جهت تسهیل امور از مهم ترین اهداف 

برگزاری این نشست است.
مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه دولت بر استراتژی افزایش 
کید دارد، خاطرنشان کرد: در این نشست  تولید لوازم خانگی در کشور تأ
بسیاری از مسائل مشتریان فوالد مبارکه با تعامل و همکاری دوجانبه برطرف 

می شود.
وی اذعان داشت: ورق های رنگی موردنیاز صنعت لوازم خانگی کشور اخیرا در 
سبد محصوالت تولیدی شرکت فوالد مبارکه قرار گرفته و برگزاری این نشست 
و توجه به خواسته های صنعتگران این عرصه در تأمین بخشی از مواد اولیه 
صنعت لوازم خانگی کشور بسیار تأثیرگذار است. در حال حاضر عمده محصوالت 
صنعت لوازم خانگی کشور ورق های روغنی، گالوانیزه و رنگی است و فوالد 
مبارکه در راستای تأمین ورق های ویژه صنعت لوازم خانگی کشور نقش مهمی 

بر عهده دارد.
افزایش ۸۶ درصدی میانگین رضایت مندی مشتریان صنعت 

لوازم خانگی از فوالد مبارکه
در ادامه این نشست، مهدی آقازینلی مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: میانگین رضایت مشتریان صنعت لوازم خانگی فوالد 
مبارکه از این شرکت، طی سال های 95 تا 97 حدود 80 درصد بوده که این میزان 
در سال های 98 و 99 ارتقا یافته و به 86 درصد رسیده که این میزان، بیش از 

اهداف برنامه ریزی شده ما بوده است.
وی با اشاره به رشد تولید محصوالت شرکت فوالد مبارکه افزود: پیش بینی 
می شود در سال 1400 مصرف ورق های فوالدی صنعت لوازم خانگی کشور به 
حدود 270 هزار تن افزایش یابد و برآوردهای ما نشان می دهد این مقدار در سال 

1404 به حدود 400 هزار تن خواهد رسید.
کنون  مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: هم ا
سهم فوالد مبارکه در عرضه محصوالت سرد در بازارهای داخلی به 59 درصد 

رسیده و سهم سایر تولیدکنندگان 33 درصد و سهم واردات 8 درصد است.
وی در ادامه با بیان اینکه کل تناژ تحویلی به صنعت لوازم خانگی توسط فوالد 
مبارکه طی 9 ماه امسال به بیش از 125 هزار تن رسیده است، اذعان داشت: 
سهم محصوالت تحویل داده شده فوالد مبارکه به صنعت لوازم خانگی کشور 
طی این مدت، در ورق سرد 76 درصد، در ورق گالوانیزه 16 درصد و در ورق رنگی 

3 درصد بوده است.
آقازینلی ضمن تقدیر از حضور مدیران صنعت لوازم خانگی کشور در این نشست 
گفت: تمام تالش ما در فوالد مبارکه عرضه محصوالت کیفی موردنیاز صنعت 

لوازم خانگی کشور است تا رضایت مندی صنعتگران این بخش از فوالد مبارکه 
افزایش پیدا کند.

میزان تولید ورق رنگی ویژه لوازم خانگی در فوالد مبارکه به ۵۲۰۰ تن 
افزایش یافت

بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه نیز در ادامه این نشست 
هم اندیشی اظهار کرد: فرایند کنترل محصول نهایی فوالد مبارکه که نهایتا به 
دست مشتریان این شرکت می رسد، بسیار پیچیده است و ما همواره درصدد 

ارتقا و بهبود کیفیت محصوالت و جلب رضایت مشتریان هستیم.
کید است،  وی با بیان اینکه بهبود کیفیت همواره در شرکت فوالد مبارکه مورد تأ
افزود: در رفع عیوب محصوالت فعالیت های قابل توجهی صورت گرفته که با 
ریومپ یا بهسازی خط گالوانیزه نورد سرد در اردیبهشت ماه سال 1401 عملیاتی 
خواهد شد و شاهد بهبود کیفیت محصوالت گالوانیزه در شرکت فوالد مبارکه 

خواهیم بود.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: از طرفی با بهبود 
کیفیت تجهیزات و انجام عملیات مربوطه، کیفیت محصوالت فوالد مبارکه 
افزایش خواهد یافت و از تیرماه سال آینده با راه اندازی خط جدید در ناحیه نورد 

سرد شاهد بهبود کیفیت محصوالت خواهیم بود.
وی اذعان داشت: تأمین کالف رنگی لوازم خانگی با تولید ورق به صورت شیت 
رنگی با افزایش کیفیت و کمیت، همواره مورد توجه فوالد مبارکه بوده است و از 
سال 97 تولید کالف های رنگی در دستور کار این شرکت قرار گرفت و عمال در سال 

98 تولید این محصوالت آغاز شد.
بهادرانی با بیان اینکه با راه اندازی خط تولید ورق رنگی ویژه لوازم خانگی در 
سال 99، تولید این نوع ورق به 2 برابر افزایش یافت، تصریح کرد: در سال جاری 
تولید ورق رنگی ویژه لوازم خانگی در فوالد مبارکه به 5 هزار و 200 تن رسیده است.
وی با اشــاره بــه راه اندازی خــط اصــالح ورق های رنگــی ویــژه لوازم خانگی گفت: 
درصدد هســتیم تولید این محصول را به ماهیانه 2 هزار تن برســانیم تا بتوانیم 
پاســخ گوی صنعت لوازم خانگی کشــور باشــیم. پروژه راه اندازی خط تولید ورق 
رنگــی شــماره 2 در فــوالد مبارکــه بــه تصویــب رســیده تــا تولیــد ایــن نــوع ورق را بــه 

100 هــزار تــن افزایــش دهیم.
تولید و عرضه بیش از ۵۰۰ گرید فوالدی در فوالد مبارکه

در ادامه این نشست هم اندیشی علیرضا مولوی زاده مدیر متالورژی و روش های 
تولید شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: برای استفاده صحیح از هر گرید فوالد 
مبارکه، مشتریان این شرکت می توانند از خدمات مشاوره فوالد مبارکه در این 

زمینه استفاده کنند.
وی با بیان اینکه درصورتی که سفارش گذاری ها به درستی انجام شود، مشکالت 
مشتریان به حداقل می رسد، افزود: فوالد مبارکه قابلیت تولید محصوالت 
تجاری، کششی، فوق کششی و استحکام باال را دارد؛ بنابراین این شرکت می تواند 

تولید محصوالت کیفی ویژه را در دستور کار خود قرار دهد.
کرد:  مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه می تواند محصوالت خود را ازنظر تلورانس های 
ابعادی درخواستی مشتریان مطابق با استانداردهای بین المللی را در 2 حالت 

تلورانس نرمال و تلورانس ویژه به آنان عرضه کند.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه از توانمندی شرکت های زیرمجموعه خود برای 
تأمین خواسته مشتریان در تولید محصوالت جدید استفاده خواهد کرد، اذعان 
داشت: در این راستا از مشتریان خود درخواست می کنیم همه خواسته های 
بلندمدت خود را به همراه تناژ مصرفی، برای تصمیم گیری در طرح های توسعه 

به فوالد مبارکه ارائه کنند.
کیفیت و قیمت همواره برای مشتریان فوالد مبارکه مهم بوده 

است
عباس هاشمی دبیر انجمن لوازم خانگی ایران نیز در این نشست اظهار کرد: 
عرضه محصوالت با قیمت مناسب می تواند رقابت را در بین مشتریان وفادار 

فوالد مبارکه بیشتر کند.
وی ضمن تقدیر از فوالد مبارکه برای برگزاری این نشست هم اندیشی افزود: 
که  کیفیت ورق های فوالدی همواره باید در فوالد مبارکه مورد توجه قرار گیرد، چرا
بخشی از تولید لوازم خانگی کشور به صادرات اختصاص می یابد و کیفیت مواد 
اولیه بر میزان فروش محصوالت ایرانی در بازارهای خارجی بسیار تأثیرگذار است.

ابراهیم نوری معاون بهره برداری محصوالت تولیدی شرکت امرسان نیز در 
این نشست گفت: صادرات محصوالت ایرانی به بازارهای خارجی و رقابت با 
محصوالت شرکت های سامسونگ و ال جی از برندهای معتبر جهانی برای ما 
اهمیت زیادی دارد و کیفیت ورق های فوالدی می تواند در فروش محصوالت 

ایرانی در بازارهای صادراتی بسیار تأثیرگذار باشد.
وی افزود: خوشبختانه تولید ورق های فوالدی در شرکت فوالد مبارکه همواره رو 
به بهبود بوده و با بسته بندی، حمل ونقل مناسب و نحوه انبارداری می تواند در 

کیفیت تولید لوازم خانگی در کشور تأثیرگذار باشد.
جعفری مدیرعامل شرکت ارکان نوین توسعه یکتا در این همایش گفت: ورق های 

فوالدی نخستین نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی است و تقاضای ما این است 
فوالد مبارکه نگاه ویژه ای به صنعت لوازم خانگی در عرضه ورق های موردنیاز 

آن ها داشته باشد.
باقری از شرکت دونار خزر نیز در این نشست یادآور شد: نیروی انسانی زیادی در 
صنعت لوازم خانگی کشور فعال هستند و تعیین سهمیه اندک، تولیدکنندگان 

لوازم خانگی را با مشکالت عدیده ای مواجه می سازد.
سلطانی از شرکت کاوه افروز بناب نیز در این همایش خواستار افزایش مدت 
خریدهای اعتباری از شرکت فوالد مبارکه به مدت 6 ماه شد و افزود: مهم ترین 
مسئله بیشتر تولیدکنندگان لوازم خانگی در کشور خرید محصوالت فوالدی از 
بورس است که باعث شده ما مستقیما نتوانیم از شرکت فوالد مبارکه خرید کنیم؛ 
گر شرایط خرید مستقیم فراهم شود، بخشی از مشکالت خرید ورق و  بنابراین ا

محصوالت فوالدی صنعت لوازم خانگی از بورس برطرف می شود.
وی گفت: تعیین سهمیه 40 و یا 80 تن برای یک کارخانه بزرگ تولیدکننده 
لوازم خانگی بسیار کم است و این فقط 3 یا 4 روز تولید ما را تأمین می کند؛ بنابراین 
گر بتوانیم سهمیه تولیدکنندگان را افزایش بدهیم، شرایط مناسبی به وجود  ا
که با کمبود محصوالت، مجبور می شویم ورق های موردنیاز  خواهد آمد، چرا
خود را از بازار آزاد با قیمت گزاف خریداری کنیم و این امر در هزینه تمام شده 

قیمت تولید بسیار مؤثر است.
کید  بهنام شیرمحمدی مدیرعامل شرکت مهیارگاز نیز در این همایش تأ
کرد: پیش از این، کارشناسان شرکت فوالد مبارکه از مجموعه های تولید 
لوازم خانگی به صورت مرتب بازدید می کردند، اما عرضه ورق فوالدی در 
بورس باعث شد این شرایط از بین برود؛ بنابراین درصورتی که شرایطی به 
وجود آید که کارشناسان فوالد مبارکه برای بازدید از محصوالت فوالدی خود 
در کمترین زمان به کارخانه های تولیدی ما مراجعه کنند، شرایط مطلوبی 

فراهم خواهد شد.
یک تولیدکننده دیگر در این نشست گفت: عرضه ورق در فروش های عمومی 
به صورت 50 درصد و 50 درصد یک ماهه یکی دیگر از مشکالت صنعت 
که محصوالت لوازم خانگی اصوال به صورت اقساطی در  لوازم خانگی است، چرا

بازار عرضه می شوند.
بهداد از گروه صنعتی انتخاب نیز در این همایش گفت: خوشبختانه ممنوعیت 
واردات لوازم خارجی شرایط مناسبی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده و این 

در توسعه صنایع فوالد و پتروشیمی کشور بسیار تأثیرگذار بوده است.
وی افزود: تعیین سهمیه برای تولیدکنندگان لوازم خانگی پاسخ گوی میزان 
تولید آن ها نیست؛ بنابراین تولیدکنندگان مجبورند بخشی از مواد اولیه و 
ورق موردنیاز خود را از بازار آزاد خریداری کنند و خرید از دالل ها نیز بر قیمت 
گر شرکت فوالد مبارکه بتواند سهمیه  تمام شده لوازم خانگی تأثیرگذار است. ا
تولیدکنندگان را افزایش دهد، بستر مناسبی برای رونق کسب وکار و تولید در 

کشور فراهم می شود.
هادی سعیدپور از شرکت توان گاز یکی دیگر از تولیدکنندگان کولر و بخاری در کشور 
اظهار داشت: بیشتر ورق های موردنیاز ما به صورت فصلی است و باید در فصل 
موردنظر برای تولید کولر و بخاری تأمین شود. درصورتی که در موعد مقرر ورق های 
موردنیاز این شرکت تأمین نشود، مجبوریم آن را از بازار آزاد تأمین کنیم و این در 

قیمت تمام شده و کیفیت محصول نیز بسیار تأثیرگذار است.
رضا امیری از شرکت سپاهان گاز و سپاهان رادیاتور نیز در این نشست خاطرنشان 
کرد: تولید ورق های فوالد با ضخامت مختلف باید موردتوجه تولیدکنندگان 
ورق های فوالدی قرار گیرد، چون ممکن است تولیدکنندگان بخواهند از 
ورق های نازک برای تولیدات خود استفاده کنند؛ بنابراین افزایش تولید در فروش 

و صادرات محصوالت لوازم خانگی نقش بسیار مهمی دارد.
سید سعید رضوانی عضو انجمن لوازم خانگی ایران و مدیرعامل شرکت نیکسان 
کید کرد: با واردات لوازم خانگی در سال 97  صنعت ساوه در این نشست تأ
خوشبختانه تولیدکنندگان موفق شدند حماسه بزرگی را برای کشور به وجود 
آورند و در تأمین لوازم خانگی موردنیاز کشور و مردم، فوالد مبارکه شریک بزرگ 

ما بوده است.
وی افزود: خریدهای اعتباری دوماهه برای صنعت لوازم خانگی بسیار کم است 
گر بتوانیم این مدت را به بیش از 6 ماه افزایش دهیم در رضایت مشتریان فوالد  و ا

مبارکه بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
در پایان پس از ارائه دیدگاه های مشتریان صنعت لوازم خانگی کشور، طهمورث 
جوانبخت معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه با جمع بندی مسائل 
و اظهارات مشتریان گفت: تمام تالش ما این است که بتوانیم با اطالع از 
دیدگاه های مشتریان شرکت فوالد مبارکه نظرات آن ها را عملیاتی کنیم تا فوالد 
مبارکه بتواند رضایت مندی بیشتری در عرضه محصوالت و ورق های فوالدی 

برای صنعت لوازم خانگی در کشور ایجاد کند.
در پایان نشست هم اندیشی فوالد مبارکه با شرکای کسب و کار عرصه تولید لوازم 
خانگی، این شرکت از مشتریان صنعت لوازم خانگی خود با اهدای لوح تقدیر، 

قدردانی کرد.

طهمورثجوانبخت
معاونفروشوبازاریابیشرکت

فوالدمبارکه

محمدتاجمیرریاحی
مدیرفروشداخلیشرکتفوالد

مبارکه

مهدیآقازینلی
مدیرپشتیبانیفروشوبازاریابیشرکت

فوالدمبارکه

بهزادبهادرانی
مدیرناحیهنوردسردشرکت

فوالدمبارکه

علیرضامولویزاده
مدیرمتالورژیوروشهای
تولیدشرکتفوالدمبارکه

فعاالن صنعت لوازم خانگی کشور؛ شرکای استراتژیک فوالد مبارکه 
در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب وکار عرصه تولید لوازم خانگی مطرح شد؛
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خبر  کوتاه

آیین تجلیل از مادران و همسران شهدا و جانبازان   
به عنوان اسوه های صبر و ایثار با حضور جمعی از مدیران و 

کارکنان در شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
گزارش خبرنگار فوالد، به مناسبت سالروز وفات حضرت  به 
ام البنین )سالم اهلل علیها( و روز تکریم مادران و همسران شهدا، 
آیین تکریم مادران و همسران شهدا با حضور پروین صالحی، 
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی، جمعی از 
مدیران و کارکنان شرکت فوالد مبارکه و خانواده های معظم این 
شهدای گرانقدر برگزار شد و در آیین دیگری به همین مناسبت، 
از جانبازان 70 درصد شهرستان مبارکه و همسران این عزیزان 

تجلیل به عمل آمد.
سرهنگ محمدرضا کریمی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید 
موحدیان شرکت فوالد مبارکه در ابتدای این مراسم با اشاره به 
توجه ویژه رهبر معظم انقالب اسالمی به خانواده های معظم 
شهدا اظهار کرد: خانواده های معظم شهدا خصوصا مادران 
ایشان، فرزندان خود را با عشق و محبت بزرگ کردند و راهی 

جبهه ها ساختند.
که پیکر  وی افزود: خانواده های معظم شهدا پس از مدتی 
شهیدانشان را تحویل می گرفتند، می گفتند ما امانت را به 
صاحبش برگردانده ایم و چنین روحیه ای نشان از ایمان راسخ 
آن ها دارد زبان ما برای تشکر از مادران و همسران شهدا قاصر 
که بسیاری از این عزیزان مدت ها چشم انتظار فرزندان  است، چرا

و همسرانشان بودند.
در ادامه، حجت االسالم مرتضی وافی به عنوان سخنران این 
مراسم در مورد ایثار شهدا و خانواده هایشان برای دفاع از اسالم 
گفت: شهادت تکلیف نیست، بلکه تقدیر برخی از انسان های 
صالح خداست؛ این افراد مأموریت های خود را در زندگی انجام 

می دهند.
وی با بیان اینکه شهدا، قبل از شهادت دارای روح آماده، جان 
متعالی، دل زالل و قلب مشتاق بودند، افزود: کار زیادی برای 
شهدا و خانواده هایشان در جهت پاسداشت مقام شامخ آنان 
انجام نشده و باید سطح چنین مراسمی را با استفاده از جلوه های 

هنری و رسانه ای ارتقا داد.
حجت االسالم مرتضی وافی خاطرنشان کرد: شهدا افرادی بودند 
که حال ظاهری شان مثل ما بود، ولی حال باطنی شان کامال 
متفاوت بود و خصلت های مهمی داشتند که قرآن کریم نیز به آن 
اشاره کرده است. نیت شهدا خدایی بوده و خدا نیز همیشه آن ها 

را عزیز داشته و خواهد داشت.
گفتنی است در پایان این مراسم، مادر بزرگوار شهید حسن 
حجاریان از فعالین 8 سال دفاع مقدس به بیان خاطرات دوران 
دفاع مقدس و چگونگی اطالع از شهادت فرزند خود پرداخت که 

پیکر مطهر او پس از 34 سال به آغوشش بازگشت.
تجلیل از جانبازان و همسران صبور آنان  

آیین تجلیل از جانبازان معزز 70 درصد 8 سال دفاع مقدس 
گرامی آن ها به منظور  شهرستان مبارکه به همراه همسران 
قدردانی از ایثار و ازخودگذشتگی این عزیزان و خانواده های آنان 
روز سه شنبه 28 دی ماه برگزار گردید. این جانبازان گرانقدر، ضمن 
ادای احترام به یادمان شهدا، از خطوط تولید و تصفیه خانه های 

پساب فوالد مبارکه بازدید کردند.
در ادامه، جانبازان شهرستان مبارکه با جانشین فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج شهرستان مبارکه، رئیس بنیاد شهید این 
شهرستان و همچنین فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید 
موحدیان و معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی و جمعی از 

مدیران و رؤسای شرکت فوالد مبارکه دیدار کردند.
در این دیدار آقای محمدی به نمایندگی از جانبازان شهرستان 
مبارکه به بیان دغدغه های آنان پرداخت و یاد و خاطره هم رزمان 

شهیدش را زنده کرد.
مهدی کفایت معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت 
فوالد مبارکه نیز در این مراسم ضمن تقدیر از صبر و بیان عظمت 
ایثار جانبازان دوران 8 سال دفاع مقدس، پای صحبت ها و 
دغدغه های آنان نشست و در پایان نیز از همسران این جانبازان 

معزز تجلیل به عمل آمد.

آیین تجلیل از مادران و همسران شهدا و 

جانبازان در فوالد مبارکه برگزار شد

حسن جعفری، مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان در نشست پایش 
اقدامات و برنامه های مجتمع سنگان اظهار کرد: ماشین آالت جدید 
ک دهی به سرمایه گذاران معدن و صنایع معدنی منطقه  روند خورا
سنگان را سرعت خواهد بخشید. در این زمینه میزان فعالیت های 
معدنی به 6.5میلیون تن و ظرفیت استخراج سنگ آهن به بیش از ۳ 
میلیون تن در ماه می رسد.

سومین جلسه کمیته روابط عمومی زنجیره آهن به منظور همفکری و 
تبادل نظر در جهت هم افزایی در زنجیره آهن و فوالد در حوزه روابط 
عمومی و در راستای هماهنگی بیشتر برای برگزاری مؤثر سومین جشنواره 
و نمایشگاه ملی فوالد ایران تشکیل شد. این جشنواره از ۱۹ تا ۲۱ بهمن 
ماه سال جاری برگزار می شود و شرکت های بزرگ معدنی، فوالدی و 
تأمین کنندگان مطرح زنجیره فوالد در آن مشارکت دارند.

 خـبــــــــــــــــــر    

کسنگانباورودماشینآالتجدید شتابدرتولیدخورا تبادلنظردرجهتهمافزاییدرزنجیرهآهنوفوالد

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه با بیان اینکه میزان مصرف آب خام به ازای 
هر تن تولید به 2.2 مترمکعب رسیده است، گفت: 
برداشت آب فوالد مبارکه از رودخانه زاینده رود در سال جاری به 
میزان 42۸ لیتر بر ثانیه بوده که این عدد معادل 1.5 درصد از حوضه 
آبریز زاینده رود است؛ به عبارت دیگر فوالد مبارکه در سال جاری کمتر 
از 1.5 درصد از آب این حوضه را برداشت کرده که با تداوم پروژه های 
کاهش مصرف آب در سال آینده این عدد به کمتر از یک درصد 

خواهد رسید.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدکاظم صباغی هرندی مدیر ارشد خدمات 
فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری 
سیمای استان اصفهان که با موضوع طرح های کاهش مصرف آب در 
فوالد مبارکه به صورت زنده پخش شد، اظهار کرد: فوالد مبارکه در سال 
1371 با مجوز برداشت آب به میزان هزار و 260 لیتر بر ثانیه به ازای تولید 

سالیانه 2.4 میلیون تن فوالد خام راه اندازی شد.
ح های توسعه،  وی افزود: پس از راه اندازی فوالد مبارکه، تکمیل طر
افزایش تولید و اجرای پروژه های کاهش و بهینه سازی مصرف آب در سال 
99، برداشت آب از رودخانه به ازای تولید 7 میلیون تن فوالد خام به 650 
لیتر بر ثانیه رسید. این بدان معناست که با 3 برابر شدن تولید در شرکت 
کنون، میزان برداشت آب از رودخانه  فوالد مبارکه از زمان راه اندازی تا

زاینده رود نصف شده است.
میزان مصرف آب خام فوالد مبارکه به ازای هر تن تولید به ۲.۲ 

مترمکعب رسید
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
شاخصی برای مقایسه مصرف آب در کارخانه های فوالدی تعریف شده 
که این شاخص، میزان مصرف آب خام به ازای هر تن تولید در یک سال را 
مشخص می کند؛ این شاخص در سال گذشته 2.9 مترمکعب آب بوده، 
یعنی در سال گذشته به ازای هر تن تولید فوالد، 2.9 مترمکعب آب در 
فوالد مبارکه مصرف شده است؛ با اجرای پروژه های کاهش و بهینه سازی 
مصرف آب، فوالد مبارکه جزو شرکت های برتر دنیا در صرفه جویی مصرف 

آب قرار گرفته است.
وی اذعان داشت: پروژه های مختلفی برای بهینه سازی مصرف آب 
در فوالد مبارکه انجام شده و با توجه به میزان برداشت آب از رودخانه، 
پیش بینی می شود که این میزان تا پایان سال جاری به 428 لیتر بر 
ثانیه برسد که در مقایسه با سال گذشته، 36 درصد از میزان برداشت 
فوالد مبارکه از آب رودخانه کاهش یافته و میزان مصرف آب خام به 
ازای هر تن تولید به 2.2 مترمکعب رسیده است؛ در حال حاضر فوالد 
مبارکه جزو بهترین کارخانجات فوالدسازی به لحاظ مصرف بهینه آب 

در جهان است.
فوالد مبارکه امسال تنها ۱.۵ درصد از آب زاینده رود را 

برداشت کرد
کید کرد: برداشت آب فوالد مبارکه از رودخانه زاینده رود در  صباغی تأ
سال جاری به میزان 428 لیتر بر ثانیه بوده که این عدد معادل 1.5درصد 
از حوضه آبریز زاینده رود است، به عبارت دیگر فوالد مبارکه در سال 
جاری کمتر از 1.5 درصد از آب این حوضه را برداشت کرده که با تداوم 
پروژه های کاهش مصرف آب در سال آینده این عدد به کمتر از یک 

درصد خواهد رسید.
وی بیان داشت: هدف اصلی فوالد مبارکه از زمان بهره برداری و راه اندازی 

کنون، کاهش وابستگی به آب رودخانه زاینده رود بوده که در این راستا  تا
پروژه های متعددی تعریف و اجرا شده و یکی از این پروژه ها که از سال 92 
با سرمایه گذاری 650 میلیارد تومانی آغاز شد، پروژه جمع آوری پساب 
شهرهای اطراف فوالد مبارکه بود که در این راستا در برخی از شهرها 

تصفیه خانه هایی ایجاد شد و توسعه یافت.
کیفی سازی پساب شهری برای استفاده در فرایند تولید

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: 
در حال حاضر با انجام این پروژه ها، پساب شهری از طریق شبکه های 
ایجادشده به تصفیه خانه های موجود در شهرها منتقل می گردد و پس 
از تصفیه اولیه به تصفیه خانه مرکزی فوالد مبارکه انتقال می یابد که در این 
تصفیه خانه بخش قابل توجهی از حجم این آب، به آب کیفی مناسب 

برای به کارگیری در فرایند تولید تبدیل می شود.
کنون بخش قابل توجهی از آب موردنیاز فرایند  وی عنوان داشت: هم ا
گر این کار انجام نمی شد  تولید فوالد مبارکه مربوط به پساب است و ا
و فوالد مبارکه از سال 92 برای انجام این پروژه اقدام نمی کرد، قطعا 
کنون برای تولید با مشکل مواجه می شد. در ضمن این پروژه  هم ا
اثرات زیست محیطی خوبی برای منطقه داشته و از تخلیه پساب 
تصفیه خانه های موجود در محیط زیست جلوگیری کرده و سطح کیفی 

بهداشت منطقه را ارتقا بخشیده است.
میزان پساب مصرفی فوالد مبارکه در سال جاری به ۸.۵ 

میلیون مترمکعب می رسد
صباغی هرندی بیان کرد: از سال 94 تا 96 یک میلیون مترمکعب پساب 
وارد فوالد مبارکه شده و در سال 99 این مقدار به 3.5 میلیون مترمکعب 
و در سال جاری نیز به 8.5 میلیون مترمکعب خواهد رسید؛ با تکمیل 
تصفیه خانه های مستقر در شهرهای اطراف فوالد مبارکه و اضافه شدن 
تعداد دیگری از شهرها به این پروژه، این میزان تا پایان سال 1404 به 13.5 

میلیون مترمکعب آب خواهد رسید.
وی با بیان اینکه آب ورودی به فوالد مبارکه به سه بخش مختلف تقسیم 
می شود، گفت: بخش قابل توجهی از آب ورودی به فوالد مبارکه جهت 
خنک کاری تجهیزات مصرف می شود؛ بخش دیگر مصرف مربوط به 
خنک کاری محصوالت و ضایعات فوالد مبارکه است و البته بخشی 
جزئی از مصرف آب نیز به مصرف آب شرب این شرکت اختصاص می یابد.

بازچرخانی آب در فوالد مبارکه، عامل اصلی صرفه جویی
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه ابراز کرد: یکی 
از دالیلی که فوالد مبارکه توانسته مصرف آب خود را به طرز قابل توجهی 
بخش های  از  مبارکه  فوالد  است؛  آب  بازچرخانی  دهد،  کاهش 
مختلفی تشکیل شده و از ابتدای راه اندازی، در کنار هریک از بخش ها 
تصفیه خانه های محلی احداث شده تا آب موردنیاز برای فرایند هرکدام 
از آن بخش ها در همان تصفیه خانه بازچرخانی شود و پساب هرکدام از 

آن ها به تصفیه خانه مرکزی منتقل شود.
وی در ادامه اظهار داشت: پساب برخی از این تصفیه خانه ها در پروژه ای 
که اخیرا اجرا شده به بخش های دیگر فوالد مبارکه منتقل شده تا در این 
قسمت ها مصرف آب بهینه سازی شود. به طور مثال، برای خنک کاری 
تجهیزات نیاز به آب با کیفیت باال نیست و برای همین در نهایت خروجی 
همه تصفیه خانه های محلی به تصفیه خانه ای که پساب شهری به آن 

وارده شده منتقل می شود.
تأمین ۵۰ درصدی آب موردنیاز فوالد مبارکه از طریق تصفیه 

پساب صنعتی و شهری

صباغی هرندی تصریح کرد: در تصفیه خانه مرکزی، پساب شهری که از 
شهرهای اطراف به فوالد مبارکه وارد شده با پساب صنعتی تجمیع شده 
و پس از تصفیه، 70 درصد پساب به آب کیفی مناسب برای فرایند تولید 
تبدیل می شود. با توجه به پروژه های در دست اجرا که تا پایان امسال 
بخش اعظمی از آن اجرایی خواهد شد، این 70 درصد تا سال آینده به 
90 درصد افزایش خواهد یافت؛ به عبارت دیگر 90 درصد پساب صنعتی 
و شهری وارد شده در تصفیه خانه به آب کیفی مناسب برای استفاده در 

فرایند تولید تبدیل خواهد شد.
وی بیان داشت: همچنین 10 درصد از این پساب نیز به عنوان آب غیرقابل 
استفاده برای خنک کاری سرباره ها یا ضایعات استفاده خواهد شد؛ این 
یعنی در سیکل بازچرخانی فوالد مبارکه هیچ آبی هدر نمی رود و تمام آب 
استفاده می شود؛ در حال حاضر 30 درصد از آب موردنیاز فرایند تولید 
فوالد مبارکه از همین تصفیه پساب صنعتی تأمین می شود که با جمع 
میزان پساب شهری و پساب صنعتی نتیجه می گیریم 50 درصد از آب 
موردنیاز در فرایند تولید فوالد مبارکه از طریق تصفیه پساب صنعتی و 

شهری تأمین می شود.
شیوه های نوین فوالد مبارکه برای جلوگیری از هدررفت 

آب
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت: 
هدف اصلی فوالد مبارکه از ابتدای راه اندازی، کاهش و بهینه سازی 
مصرف انرژی در حوزه های مختلف آب، برق، گاز و سیاالت بوده و در 
بخش های مربوط به آب، پروژه های زیادی تعریف و اجرا شده است. 
به عنوان مثال، پروژه نوسازی سیستم های انتقال و توزیع سیاالت در 
فوالد مبارکه از سال 88 با سرمایه گذاری 60 میلیارد تومانی انجام شده 
که حدود 50 کیلومتر از سیستم های انتقال و توزیع سیاالت این شرکت 
طی اجرای این پروژه تعویض و اجرای این پروژه از هدررفت آب تا 15 درصد 

جلوگیری کرده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات فوالد مبارکه در راستای 
بهینه سازی آب این است که این شرکت کانال هایی طراحی کرده تا 
آب های سطحی )که عمده آن آب باران است( را جمع آوری و هدایت 
می کند تا در مواقع بحران کمبود آب، از آن ها استفاده کند؛ فوالد مبارکه 
درصدد است تا با احداث نیروگاه خورشیدی روی سطح این آب ها، 
تبخیر آب را کاهش دهد و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید 

برق موردنیاز را محقق کند.
کاهش ۷۰ درصدی آب مصرفی فوالد مبارکه با تبدیل 

کولینگ تاورها به برج های هیبریدی
صباغی هرندی با بیان اینکه بخش عمده مصرف آب در فرایند تولید 
شرکت فوالد مبارکه برای خنک کاری تجهیزات استفاده می شود، 
ج های َتر  ابراز داشت: برای خنک کاری تجهیزات در این صنعت از بر
)کولینگ تاور( استفاده می شود که با 8 پروژه تعریف شده فوالد مبارکه 
ج های  تا پایان 1404، تمامی کولینگ تاورهای اصلی این شرکت به بر
هیبریدی تبدیل می شوند و با انجام این کار، مصرف آب در فرایند تولید 

به میزان 70 درصد کاهش می یابد.
وی در پایان اضافه کرد: با کاهش 70 درصدی مصرف آب در فرایند تولید، 
چشم انداز فوالد مبارکه این است که علی رغم احداث نیروگاه هزار مگاواتی 
و اجرای پروژه نورد گرم 2، وابستگی فرایند تولید خود به آب رودخانه 
زاینده رود را تا سال 1406 به صفر برساند و صرفا برای مصرف آب شرب از 

این رودخانه برداشت کند.

به مناسبت سالروز وفات حضرت ام البنین )سالم اهلل علیها(؛

رئیس قراردادهای خرید خدمات شرکت فوالد مبارکه 
از کاهش هزینه های خرید و اجرای مواد نسوز در فوالد 

مبارکه با به کارگیری استراتژی جدید خبر داد.
محمد حسن وند رئیس قراردادهای خرید خدمات شرکت فوالد مبارکه 
در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: سال های قبل 20 تا 30 قلم از اقالم 
نسوز کوره ها در واحد خرید مواد مصرفی انجام می شد که در مناقصات 
مختلف این اقالم تهیه میگردید و بعد از مرحله خرید، این مواد در انبار 

شرکت فوالد مبارکه نگهداری می شد.
وی افزود: از طرف دیگر امور قراردادهای شرکت نیز یک قرارداد نصب با 

پیمانکار منعقد می کرد تا این کار را انجام دهد؛ این یعنی کار با همکاری 
چند واحد انجام شده و گاهی اوقات کیفیت این اقالم در نظر گرفته 

نمی شد.
رئیس قراردادهای خرید خدمات شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
در گذشته تجربه هایی در مورد سپردن صفر تا صد پروژه های نسوز به 
پیمانکار را در اجرای تاندیش ها داشتیم. با استفاده از این تجربه و بر 
پایه روشی به نام »کاست پر تن« که طی آن کل پروژه توسط یک شرکت 
که اقالم موردنیاز در این دوره زیاد بود، این بار نیز  انجام می شود، ازآنجا

کار را انجام دادیم.

وی اذعان داشت: این پروژه در قالب یک فراخوان عمومی و برگزاری یک 
مناقصه انجام شده و یک شرکت برای این کار انتخاب شد؛ به کارگیری 
روش »کاست پر تن« که در بسیاری از کشورهای دنیا رایج است در این 
دوره باعث کاهش هزینه ای به ارزش 30 میلیارد تومان به صورت مستقیم 

شد و هزینه های انبار، انبارداری و.... را به حداقل رساند.
حسن وند با بیان اینکه کل پروژه توسط یک شرکت انجام شد گفت: 
مصرف مواد نسوز کاهش یافته و کیفیت نیز بسیار رشد کرده است. در 
سال گذشته این کار در کوره ها انجام شده و امسال نیز این روش برای 

مجتمع فوالد سبا پیاده سازی خواهد شد.

ید و اجرای مواد نسوز در فوالد مبارکه با به کارگیری استراتژی جدید ینه های خر کاهش هز
رئیس قراردادهای خرید خدمات شرکت فوالد مبارکه خبر داد؛

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری سیمای اصفهان:

هـدف اصلـی فـوالد مبارکـه از ابتـدای راه انـدازی، 
کاهش و بهینه سـازی مصـرف انـرژی در حوزه های 
گاز و سـیاالت بـوده و در  مختلـف آب، بـرق، 
بـوط بـه آب، پروژه هـای زیـادی  بخش هـای مر
تعریـف و اجـرا شـده اسـت. به عنـوان مثـال، پـروژه 
نوسـازی سیسـتم های انتقـال و توزیـع سـیاالت 
در فـوالد مبارکـه از سـال ۸۸ بـا سـرمایه گذاری ۶۰ 
میلیارد تومانی انجام شـده که حدود ۵۰ کیلومتر از 
سیسـتم های انتقـال و توزیع سـیاالت این شـرکت 
طی اجـرای این پـروژه تعویـض و اجـرای این پـروژه 
از هدررفـت آب تـا ۱۵ درصـد جلوگیـری کـرده اسـت

میزان مصرف آب خام فوالد مبارکه به ازای هر تن تولید به 2.2 مترمکعب رسید
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 تور مجازی صنعتی- علمی بازدید

 از شرکت فوالد مبارکه و برگزاری نشست 

تخصصی صنایع معدنی و فوالد هم زمان 

با برگزاری چهاردهمین کنفرانس ملی 

نگهداری و تعمیرات

تالشبرایتأمینمالیساختپتروپاالیشگاههادرکشورضرورتایجادصنایعتبدیلیبرایتبدیلموادخامتولیدی

تفاهم نامه  امضای  مراسم  حاشیه  در  نفت  وزیر  اوجی  جواد 
رفسنجان  از  نفتی  فرآورده های  انتقال  لوله  خط  احداث 
از  کنسرسیومی  اینکه  بیان  با  خبرنگاران  جمع  در  مشهد  به 
بانک های مختلف کشور تشکیل شده تا در تأمین مالی ساخت 
امروز  کرد:  اظهار  باشند،  داشته  مشارکت  پتروپاالیشگاه ها 
تفاهم نامه خط لوله انتقال فراورده ها از رفسنجان تا مشهد با 
ظرفیت روزانه بیش از ۱5۰ هزار بشکه امضا شد.

اجتماعی  کمیسیون  رئیس  فوالد،  و  معدن  پیام آوران  گزارش  به 
و  کسین  ا توسعه فوالد  اینکه طرح  بیان  با  مجلس شورای اسالمی 
گفت:  کمیسیون است،  اجرای فاز دوم این شرکت موردتوجه این 
ایجاد صنایع تبدیلی برای تبدیل مواد خام تولیدی در خوزستان به 
این  دنبال  به  است.  ضروری  اشتغال زایی  برای  دیگر،  محصوالت 
کارآفرینی و اشتغال به توسعه متوازن و به  هستیم که با ایجاد صندوق 
دنبال آن کاهش آسیب های اجتماعی کمک کنیم.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر

حمیدرضا خسروانی پور مدیر اجرای پروژه های 
انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
رادیوم فوالد بابیان این که پروژه های این شرکت 
برای استحصال آب صنعتی از فاضالب شهری، 3 بخش مختلف 
دارد، اظهار کرد: بخش اول آن شامل احداث شبکه فاضالب در 
۹ شهرستان مجاور بوده که طی این پروژه، حدود 500 کیلومتر 
شبکه فاضالب انجام شده و حدود 50 درصد آب موردنیاز فوالد 

مبارکه را تأمین می کند.
وی افزود: عالوه بر احداث شبکه فاضالب، تصفیه خانه فاضالب 
نیز توسط فوالد مبارکه احداث شده که شبکه انتقال و پمپاژ پساب 
فاضالب به این شرکت است؛ فوالد مبارکه با رویکردهای متفاوتی 
اقدام به این کار کرده که یکی از این رویکردها، فراهم سازی آسایش 
که سیستم های سنتی و تخلیه  و رفاه برای مردم منطقه است، چرا
کنین این منطقه  چاه های فاضالب در گذشته، مشکالتی را برای سا

ایجاد کرده بود.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: اصالح شبکه فاضالب در منطقه، آثار مطلوبی برای 
کنین برخی از شهرهایی که تحت  مردم داشته، تا حدی که حتی سا
پوشش این شبکه نبودند نیز از فوالد مبارکه درخواست کرده اند که 

شبکه فاضالب برای شهرهای آن ها نیز ایجاد شود.
اهمیت تأمین آب موردنیاز فوالد مبارکه از طریق پساب 

فاضالب های شهری در شرایط بحرانی آب
وی بابیان این که یکی از دیگر دالیل سرمایه گذاری فوالد مبارکه 
برای احداث شبکه فاضالب شهری، پاسداشت محیط زیست 
این منطقه بوده است، اذعان داشت: فاضالب های شهری در 
این منطقه بر روی سفره های آب های زیرزمینی تأثیرگذار بوده 
و باعث آلودگی آن ها می شده که با احداث شبکه فاضالب این 
کاهش مصرف آب خام و  مشکل نیز برطرف شده است؛ البته 
برداشت از رودخانه دلیل مهم تر دیگر فوالد مبارکه برای انجام این 

سرمایه گذاری بوده است.
خسروانی پور با اشاره به اهمیت تأمین آب موردنیاز فوالد مبارکه 
از طریق پساب فاضالب های شهری در شرایط بحرانی آب تصریح 
کرد: در ادامه این مسیر، پساب شهری وارد فوالد مبارکه می شود و 
این شرکت با ایجاد سیستم استحصال »سلف کلینینگ« و واحد 
»اولترافیلتراسیون« که یکی از بزرگ ترین و مدرن ترین واحدهای 
تصفیه پساب و تبدیل آن به آب صنعتی در کشور است،  پیشرفت 

قابل توجهی در این زمینه داشته است.
پیشگیری صددرصدی از هدررفت آب در فرایند تولید

وی عنوان داشت: آب واردشده به فوالد مبارکه پس از گردش در 
واحدهای مختلف تولید این شرکت بازچرخانی شده و مجددا 
بازیابی می شود، به گونه ای که تا 90 درصد این آب بازیافت می شود؛ 
بنابراین فوالد مبارکه در فرایند تولید، هیچ گونه آبی را هدر نمی دهد 

و کل آبی را که در اختیار دارد مصرف می کند.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه بابیان 
این که 70 درصد از پساب فاضالب شهری بازیافت شده و به آب 
صنعتی تبدیل می شود، گفت: 90 درصد آبی که در فرایند تولید 

فوالد مبارکه به گردش درآمده، به خط تولید بازمی گردد.
اضافه شدن پساب فاضالب 3 شهر دیگر به شبکه 

تصفیه پساب فوالد مبارکه
کید کرد: برای اجرای پروژه جمع آوری و تصفیه فاضالب جهت  وی تأ
استفاده در خطوط تولید فوالد مبارکه 680 میلیارد تومان هزینه 
شده است؛ همچنین برای احداث تصفیه خانه های پساب در 

این شرکت نیز حدود هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
خسروانی پور بیان داشت: با توجه به قراردادهای جدید و توافقات 
 انجام شده برای فوالد سبا، در حال برنامه ریزی هستیم تا پساب
 4 شهر اطراف این مجتمع را تحت پوشش قرار دهیم؛ همچنین 
پساب فاضالب 3 شهر دیگر نیز در آینده ای نه چندان دور در 
خطوط تولید فوالد مبارکه مورداستفاده قرار خواهد گرفت که ارزش 
سرمایه گذاری این پروژه ها برای انتقال فاضالب حدود هزار و 70 

میلیارد تومان خواهد بود.
رفع مشکالت زیست محیطی منطقه با اجرای 

پروژه های تصفیه پساب فاضالب های شهری
وی هزینه اجرای پروژه توسعه تصفیه فاضالب شهری در فوالد 
مبارکه را بالغ بر 400 میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: درمجموع برای 
اجرای پروژه های تصفیه فاضالب در فوالد مبارکه به بیش از 3 هزار 
میلیارد تومان نیاز است؛ این پروژه ها عالوه بر پیشگیری از توقف 
تولید در این شرکت، مشکالت زیست محیطی شهرهای اطراف آن 

را نیز برطرف خواهد کرد.
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه یادآور 
شد: برای اجرای پروژه های تصفیه پساب، مشکالتی ازجمله اخذ 
که منجر به  مجوز از شهرداری ها و فرمانداری ها وجود دارد، چرا
تعارض با زمین های کشاورزی خواهد بود، به گونه ای که برای عبور 
خط لوله از یک زمین کشاورزی، فرایند جلب رضایت مالکان این 
زمین ها به طول می انجامد و حتی ممکن است پروژه متوقف شود.

انجام مقدمات احداث نیروگاه هزار مگاواتی توسط 
فوالد مبارکه

وی ادامه داد: در حال حاضر 20 پروژه در راستای بهینه سازی 
مصرف آب با سرمایه گذاری 17 هزار میلیارد تومانی در فوالد مبارکه 
در حال انجام است و با توجه به محدودیت های انرژی ازجمله 
برق و گاز، این شرکت درصدد است تا خود را از شبکه سراسری برق 
بی نیاز کند و در نخستین گام، مقدمات احداث یک واحد نیروگاه 
هزار مگاواتی متشکل از 2 نیروگاه گازی و یک نیروگاه بخار را انجام 

داده است.
خسروانی پور بیان کرد: پیش بینی می شود پروژه احداث این نیروگاه 
14 ماه به طول بینجامد، یعنی امیدواریم تا اردیبهشت ماه سال 
1402 نخستین واحد نیروگاه گازی و دومین واحد را 24 ماه پس از 

کلنگ زنی به  بهره برداری برسانیم.
خداحافظی با محدودیت برق با سرمایه گذاری برای 

احداث نیروگاه
وی ابراز داشت: 27 ماه پس از کلنگ زنی این پروژه، نیروگاه بخار هم 
وارد مدار می شود و عمال هزار مگاوات برق وارد شبکه خواهد شد و با 
اتمام این پروژه ها، فوالد مبارکه و فوالد سبا با محدودیت های برق 

خداحافظی خواهند کرد.
کید  مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه تأ
کرد: احداث یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 500 مگاوات نیز در 
دستور کار شرکت فوالد مبارکه است که امیدواریم با عزم جدی این 
شرکت برای راه اندازی این پروژه ارزشمند، این نیروگاه نیز به شبکه 

اضافه شود.
طراحی ره نگاشت تبدیل برج های تر   به کولینگ های 

هیبریدی
وی ادامه داد: اخیرا ره نگاشت پروژه ای در واحد تولید و واحد 
ج های تر  انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه طراحی شده تا بر
که با  کولینگ های هیبریدی تبدیل شوند  )کولینگ تاورها( به 
این کار، به میزان 70 درصد از هدررفت آب جلوگیری خواهد شد؛ 

فوالد مبارکه در برای تأمین آب استان اصفهان ابرپروژه های ملی 
سرمایه گذاری کرده که ازجمله آن می توان به ابرپروژه انتقال آب از 

خلیج فارس اشاره کرد.
خسروانی پور بیان داشت: در حال حاضر فوالد مبارکه برای احداث 
3 ایستگاه گازی نیز برنامه ریزی کرده و در مرحله برگزاری تشریفات 
مناقصه آن است؛ یک ایستگاه با ظرفیت 200 هزار مترمکعب برای 
نیروگاه هزار مگاواتی، ایستگاه دیگری با ظرفیت 200 هزار مترمکعب 
برای خطوط تولید و ایستگاه دیگری برای نیروگاه موجود با ظرفیت 
80 هزار مترمکعب باید احداث شود که امیدواریم با پیش بینی های 

انجام شده بتوانیم در 18 ماه این پروژه را به نتیجه برسانیم.
کیفیت محصوالت فوالد سبا در سطح بین المللی است

محمود محمدی فشارکی مدیر ناحیه فوالد سبا نیز در ادامه این 
گفت وگو بیان کرد: فوالد سبا دومین کارخانه تولید کالف گرم بعد از 
فوالد مبارکه است؛ زنجیره فوالد از احیا، فوالدسازی، ریخته گری و 
نورد گرم در این مجتمع وجود دارد که ظرفیت تولید آن یک میلیون 

و 600 هزار تن در سال است.
وی بابیان این که فوالد سبا نخستین کارخانه تولید فوالد پیوسته 
کشور است، افزود: توسعه فوالد سبا در سال 1400، این مجموعه را 
به ظرفیت اسمی یک میلیون و 600 هزار تن رسانده است؛ فوالد سبا 
کالف عرض 800 تا 1650 میلی متر را با ضخامت 1.2 تا 12.5 میلی متر 

به بازار عرضه می کند.
مدیر ناحیه فوالد سبا تصریح کرد: گریدهای تولیدشده در فوالد سبا با 
توجه به تکنولوژی خطوط تولید، دارای کیفیتی در سطح بین المللی 
کنون این مجتمع در حال تولید گریدهایی است که امکان  بوده و هم ا

تولید آن در همه شرکت های تولیدکننده کالف گرم وجود ندارد.
اولویت ما تأمین نیاز بازار داخل کشور است

وی ادامه داد: 70 درصد از ظرفیت مجتمع فوالد سبا برای تولید 
ورق هایی با ضخامت 2، 1.8 و 1.5 میلی متر به صورت انبوه اختصاص 
دارد که بازخوردهای مثبتی ازنظر کیفیت محصوالت از بازار دریافت 
شده است؛ مجتمع فوالد سبا نخستین کارخانه فوالدسازی در کشور 
است که می تواند ورق های عاج دار تولید کند و عالوه بر این، در ماه 
گذشته توانسته ورق های کورتن )که برای صنایع تولید کانتینر کاربرد 

دارد( را با ضخامت 2 میلی متر تولید کند.
محمـدی فشـارکی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه محدودیت هـای 
ایجادشـده، اولویـت مـا تأمیـن نیـاز بـازار داخـل کشـور اسـت و ایـن در 
حالـی اسـت کـه بـا توجـه بـه محدودیت هـای کرونایـی، کشـورهای 
همسـایه ازجملـه عـراق و افغانسـتان مقصـد مـا بـرای صـادرات 

محصـوالت بودنـد.
فوالد سبا درصدد تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر

وی اذعان داشت: با توجه به این که فوالد سبا یک بنگاه اقتصادی 
است، به دنبال آن هستیم تا محصوالت این مجتمع را با ارزش افزوده 
باالتری تولید کنیم که در این راستا، یکی از پروژه های ما، تولید 
فوالدهای سیلیسی الکتریکی است که بخش زیادی از ورق های آن از 

خارج کشور تأمین می شد.
کید بر اهمیت توسعه سرمایه های انسانی  مدیر ناحیه فوالد سبا با تأ
در این مجموعه اضافه کرد: فوالد سبا دارای بهترین نیروهای 
دانشی و مهارتی است که با داشتن این سرمایه می تواند کارهای 
بزرگی را انجام دهد و خوشبختانه با جذب نیروهای جدید تیم خود 
را کامل کرده است؛ فوالد سبا با توسعه سرمایه انسانی می تواند 
محصوالت جدید خود را نیز توسعه دهد که در این راستا چندین 
پروژه مهم را در دستور کار قرار داده و به زودی اخبار خوبی در این 

خصوص اعالم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار فوالد، انجمن نگهداری و تعمیرات با 
همکاری دفتر فنی تعمیرات شرکت فوالد مبارکه با برگزاری تور 
صنعتی-علمی به صورت مجازی در چهاردهمین کنفرانس 
ملی نگهداری و تعمیرات که در تاریخ  21 و 22 دی ماه سال 
جاری برگزار شد، این فرصت را در اختیار دانشجویان، 
محققان و مهندسان حوزه نگهداری و تعمیرات قرار داد تا 
ضمن آشنایی با یکی از کارخانه های پیشرو در حوزه نت و 
بهره مندی از تجربیات متخصصان این حوزه زمینه ارتباط 

نزدیک دانشگاه و صنعت فراهم شود.
در کشورهای پیشرفته گردشگری صنعتی سفری است که 
بازدید و کاوش از یک کارخانه را پوشش می دهد. در شرایطی 
که به دلیل مشکالت مختلف مانند شرایط خط تولید، دوری 
مسافت، تعداد بازدیدکنندگان و محدودیت های اجتماعی 
بیماری کرونا امکان بازدید حضوری نیست، برگزاری تورهای 

مجازی می تواند جایگزین مناسبی برای آشنایی باشد.
در ابتدای این برنامه، شرکت فوالد مبارکه در قالب یک نمایه 
تصویری به حاضران در کنفرانس معرفی شد و پس از آن محسن 
کفیل مدیر دفتر فنی تعمیرات شرکت فوالد مبارکه ضمن 
خیرمقدم به شرکت کنندگان در این تور مجازی، مطالبی در 
زمینه تاریخچه گروه فوالد مبارکه، ساختار نگهداری و تعمیرات 
شرکت، مدل تعالی و نقشه راه نت ارائه داد و بعد از آن نیز فیلم 
کوتاه داستانی نت فوالد مبارکه به نمایش درآمد که در آن، روند 

تحوالت حوزه نگهداشت شرکت اطالع رسانی شد.
در ادامه برنامه بهزاد شیرانی، مدیر بازرسی فنی، اتوماسیون و 
ابزار دقیق شرکت فوالد مبارکه به معرفی نظام پایش وضعیت 
CM پرداخت و فرایند اجرای این نظام در سیستم های مدیریت 

اطالعات نت را تشریح کرد.
سومین برنامه این تور به معرفی تعمیرگاه مرکزی اختصاص 
داشت و در آن، محمود صداقت نسب رئیس گروه فنی تعمیرگاه 
مرکزی شرکت فوالد مبارکه به نقش کارگاه های مختلف تعمیرگاه 

در پشتیبانی از خطوط تولید پرداخت.
در ادامه این تور بازدید مجازی، شرکت کنندگان با واحد 
تعمیرات مرکزی فوالد مبارکه آشنا شدند و غالمرضا نیازی رئیس 
برنامه ریزی و کنترل تعمیرات مرکزی این شرکت، واحدهای 
مختلف این واحد را معرفی و نمونه پروژه های انجام شده توسط 

همکاران تعمیرات مرکزی را ارائه کرد.
امیر ابوعطا، کارشناس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت 
شرکت فوالد مبارکه به ارائه پروژه های بهبود انجام شده در حوزه 
 ،RCM نت، نظیر اجرای نظام نت مبتنی بر قابلیت اطمینان
بهینه سازی استانداردهای تعمیراتی PMO و پروژه شناسایی 
و ردیابی دارایی های فیزیکی پرداخت و در انتهای برنامه، 
مدیران و رؤسای حوزه نگهداری و تعمیرات شرکت به سؤاالت 

حضار پاسخ دادند.
یکی دیگر از برنامه های این کنفرانس، برگزاری نشست تخصصی 
صنایع معدنی و فوالد به ریاست رسول شفیع زاده، مدیر 
حمل ونقل و پشتیبانی بود که وی در ابتدای این پانل، ضمن 
بررسی عارضه های نظام نگهداری و تعمیرات در این صنایع و 
ارائه تجارب فوالد مبارکه در این حوزه، راهکارهای تعالی صنایع 
معدنی و فوالد در حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری 
و تعمیرات را تبیین کرد. در ادامه برنامه، تعدادی از مقاالت 
مربوط به این حوزه توسط نویسندگان ارائه شد و حضار نیز در 

پرسش و پاسخ از ایشان شرکت کردند.

تدابیر فوالد مبارکه برای مقابله با بحران آب با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا
مدیر اجرای پروژه های انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد مطرح کرد:

بازدید پیشکسوتان لشکر مقدس 14امام حسین )ع( و ۸ نجف اشرف
بازدید جمعی از روحانیون حوزه علمیه قم از شرکت فوالد مبارکه از شرکت فوالد مبارکه

عکس نوشت

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

کارکنان مجتمع فوالد سبا به مناسبت سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه پیاده روی 

حمیدرضاخسروانیپور،مدیراجرای
پروژههایانرژیوسیاالتشرکتفوالدمبارکه

محمودمحمدیفشارکی
مدیرناحیهفوالدسبا
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فوالد  آتیه  هلدینگ  عمومی  روابط  گزارش  به 
نقش جهان، مسئولین روابط عمومی هلدینگ آتیه فوالد 
نقش جهان و شرکت های زیرمجموعه ازجمله فوالد تاراز 
چهارمحال، کارگزاری مبین سرمایه، آتیه فوالد معدن پارسیان، 
دانافوالد سمنان، حدیدکاران لرستان، پوالی به هیز، پارس 
فوالد مبین، فوالدگستران هرمزگان و آتیه تجارت نقش جهان 
قشم در هفدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی 
کرونا، تغییرات، الزامات و  با موضوع روابط عمومی پسا 
پیامدها که با حضور بیش از 200 سازمان و شرکت  در تاریخ 2۶ 
دی ماه در محل مرکز همایش های صداوسیما تهران برگزار 

گردید، به صورت حضوری و آنالین مشارکت کردند.
بنابر این گزارش در این سمپوزیوم، با روش های علمی-پژوهشی 
و مشارکت استادان ایرانی و خارجی و حمایت انجمن بین المللی 
روابط عمومی، جمع بندی علمی درخصوص احصای تغییرات 
کرونا حاصل  و تأثیرات ناشی از آن ها بر روابط عمومی در دوره پسا
شد تا شرکت ها دریابند که تأثیرات و تغییرات آتی روابط عمومی بر 
پایه کرونا چگونه خواهد بود و چه تأثیراتی را بر حرفه روابط عمومی 

خواهد گذاشت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آتیه فوالد نقش جهان، 
در راستای اجرای سیاست های گروه فوالد مبارکه، جلسات 
فرایند بازنگری برنامه استراتژیک برای سال های 1401-1403 
هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان با حضور مدیرعامل، معاونین 

و مدیران میانی هلدینگ آتیه فوالد آغاز شد.
بنابر این گزارش در اولین جلسه فرایند بازنگری برنامه استراتژیک 
که در تاریخ 1400/10/21 برگزار شد، احمد سعیدبخش مدیرعامل 
شرکت، در مورد لزوم برنامه استراتژیک، تدوین و بازنگری آن در 
راستای برنامه استراتژیک شرکت فوالد مبارکه که براساس اهداف 
باالدستی است، توضیحاتی ارائه داد و سپس بررسی مواردی 
نظیر بازنگری، تجزیه وتحلیل، شناسایی ذی نفعان، فرصت ها، 

تهدیدها و تعیین شاخص ها انجام شد.

به گزارش روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان، گشت 
VIP شرکت در راستای تأمین مؤلفه های سالمت، ایمنی و 
محیط زیست در سطح سالن تولید اسیدشویی و بازیافت 
اسید شرکت، در ادامه اجرای سلسله گشت های VIP واحد 

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

بهداشت محیط کار مورد ارزیابی قرار گرفت.
گفتنی است در پایان این گشت، موارد مهم فهرست شد و برای 

انجام موارد، طبق نظر متولیان زمان بندی صورت گرفت.

خبر کوتاه

مشارکت روابط عمومی هلدینگ آتیه فوالد 

نقش جهان و شرکت های زیرمجموعه در 

هفدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط 

کرونا عمومی پسا

آغاز جلسات فرایند بازنگری

 برنامه استراتژیک 1403-1401 هلدینگ 

آتیه فوالد نقش جهان

گشت VIP در سالن تولید اسیدشویی

 و بازیافت اسید در شرکت

 فوالد امیرکبیر کاشان

در راستای تأمین مؤلفه های سالمت، ایمنی و محیط زیست انجام شد؛

گروه فوالد مبارکه    

خ مبارکه با تولید سنگ آهک صنعتی در سایزهای مختلف، یکی از معدن های شرکت تهیه و تولید  معدن سنگ آهک دهسر
مواد اولیه استقالل سپاهان است که با کیفیت باالی محصول توانسته مشتریان زیادی به خود جلب کند و به عنوان یکی از 

کیفیت ترین معادن سنگ آهک کشور مطرح شود. با
روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان با اعالم این مطب به معرفی فعالیت های معدن سنگ آهک پرداخت و افزود: این معدن با 
وسعتی در حدود 1.89 کیلومترمربع واقع در 31 کیلومتری اصفهان )جاده اصفهان-مبارکه( ازجمله معادن قدیمی اصفهان به شمار می رود که درسال 

1351 پروانه بهره برداری آن صادرگردیده است.
کتشافی که در دستور کار قرار گرفت و پس از نمونه برداری و آزمایش های دقیق تر  ح توسعه ای و عملیات ا بنابر این گزارش، در این معدن، با طر
زمین شناسی، بلندی های ضلع شرقی معدن به ذخایر کنونی اضافه گردید و هم کنون ذخایر معدن حدود 17 میلیون تن سنگ آهک صنعتی برآورد 
می گردد که طی 44 سال گذشته حدود 7 میلیون تن آن استخراج گردیده است. درصد خلوص باالی این معدن )CaO حدود 55.5 درصد( نسبت به 
معادن مشابه، کیفیت باالی محصول کلسینه، درصد بسیار پایین سیلیس )کمتر از 0.05 درصد( و عدم وجود عناصر مزاحم و خلوص باالی ذخایر، این 

کیفیت ترین معادن سنگ آهک کشور تبدیل کرده است. معدن را به یکی از با
گفتنی است این معدن با توجه به موقعیت جغرافیایی و مجاورت با جاده اصلی استان، هزینه و سرعت حمل ونقل مواد اولیه به شرکای تجاری ازجمله 

شرکت فوالد مبارکه، شرکت ذوب آهن، شرکت قند نقش جهان و سایر صنایع دیگر، اقتصادی و بهینه انجام گیرد.
شایان ذکر است ظرفیت تولیدی این معدن در سال های ابتدایی از 50 هزار تن آغاز و در سال 1394 به ظرفیت 480 هزار تن سنگ آهک دانه بندی رسید و 
ک و فرسودگی خط تولید و ماشین آالت با برنامه ریزی و راهبری تیم مدیریتی و همت و تالش کارکنان، تولید  در ادامه این روند روبه رشد، علی رغم استهال

این معدن بین سال های 96 تا 99 به رقم 550 هزار تن سنگ آهک دانه بندی شده از سایز 1 تا 120 میلی متر رسید.
که شرکت همواره تحول و توسعه خود را همگام با شرکای تجاری خود به پیش برده و در راستای توسعه صنایع فوالدی کشور، شرکت  گفتنی است ازآنجا
استقالل سپاهان نیز چشم انداز تازه ای در جهت افزایش ظرفیت تولید معادن تحت پوشش خود ترسیم کرده است، در سال 1399 با مطالعه فنی و 
اقتصادی الزم، پروژه خط تولید جدید خردایش و دانه بندی معدن در دستور کار قرار گرفت و توانست با وجود تمام مشکالت پیِش رو ازجمله نوسانات 
کز اقتصادی به دلیل شیوع بیماری کووید 19، با یاری خداوند و تالش مجدانه پرسنل و پیمانکاران خط جدید، اوایل سال 1400  بازار ارز و تعطیلی مکرر مرا
با ظرفیت 250 تن در ساعت به بهره برداری برسد و توان تولید معدن دهسرخ مبارکه به یک میلیون تن سنگ آهک در سال نزدیک گردد. تولید دانه بندی 

با سایزهای مختلف و عناصر مرغوب از مزیت های معدن سنگ آهک دهسرخ به شمار می رود.
روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان در پایان اظهار امیدواری کرد با پیشبرد اهداف خود در معادن زیرمجموعه بتواند نیازهای شرکای خود را به نحوه 

احسن برآورد کند.

نگاهیبهتغییراتقیمتجهانیورقگرمدرسال2021 وارداتسنگآهنبهچینکمترمیشود

که  کی از آن است  آخرین آمار مؤسسه بین المللی مپس حا
گذشته  گرم در بازار جهانی فوالد در سال  متوسط قیمت ورق 
میالدی از ۹۲4 دالر در هر تن ژانویه تا اوج ۱4۸۱ دالر در هر تن 
ماه سپتامبر صعودی بود. پس از آن تا پایان سال روندی نزولی 
کرد. داشت در دسامبر میانگین قیمت ۱۲۸۱ دالر در هر تن را ثبت 

واردات سنگ آهن به چین سال ۲۰۲۱ تا 4.۳ درصد افت داشت که 
به دلیل برنامه های کاهش تولید فوالد برای کاهش آلودگی هوا بود. 
میزان واردات سنگ آهن از ۱.۱7 میلیارد تن به ۱.۱۲ میلیارد تن رسید. 
در دسامبر هم میزان واردات ماهانه ۱۸ درصد افت داشته است. برخی 
پیش بینی کرده اند واردات سنگ آهن به چین در سال ۲۰۲۲ تا ۱.۰۸ 
میلیارد تن کاهش یابد.

شرکت فوالد سفیددشت طبق ارزیابی کمیته ارزیابی سازمان تأمین اجتماعی استان و بر اساس معیارهای بخشنامه ای 
این سازمان در سال 1400، به عنوان چهره برتر کارفرمایی استان معرفی گردید.

روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت با اعالم این خبر افزود: با توجه به نام گذاری سال 1400 توسط مقام معظم رهبری 
به عنوان سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی و به پاس خدمات و تدابیر انجام شده و مشارکت سازنده فوالد سفیددشت و 

سازمان تأمین اجتماعی، این شرکت واحد نمونه استان معرفی گردید.
گفتنی است سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین نهاد بیمه گر اجتماعی کشور جهت معرفی چهره برتر کارفرمایی استان جلسه ای 
در تاریخ 1400/10/23 در محل سازمان تأمین اجتماعی استان برگزار کرد و در آن لوح سپاس به مصطفی فالحی مدیر مالی و حسابداری به 

نمایندگی از شرکت فوالد سفیددشت اعطا شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ توکافوالد، هجدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران هم زمان با هفدهمین 
دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با حضور بیش از 250 سازمان و شرکت، بیست وششم دی ماه در مرکز همایش های 
بین المللی صداوسیما جمهوری اسالمی ایران برگزار گردید و در آن بر اساس رأی هیئت داوران این دوره از جشنواره، در بخش 

ملی روابط عمومی هلدینگ توکافوالد به عنوان روابط عمومی برتر در سال 1400 برگزیده شد.
بنابر این گزارش، دبیرخانه جشنواره برترین های روابط عمومی ایران با هدف ارتقای دانش مسئولین روابط عمومی، معرفی الگوهای موفق، شناسایی 
نقاط ضعف و قوت، معرفی و شناسایی استعدادها، ایجاد رقابت سالم، تشویق و ترغیب به امر فعالیت علمی و تخصصی در روابط عمومی و نیز کمک 

به ارتقای کیفی فعالیت های روابط عمومی در کشور، هجدهمین جشنواره روابط عمومی ایران را برگزار کرد.
گفتنی است این جشنواره در بخش های مختلفی ازجمله، بخش ملی که دستگاه های اجرایی حوزه ستادی و سازمان های بزرگ را در برمی گیرند، 

بخش استانی، بخش مدیران و کارشناسان برتر روابط عمومی، بخش مدیران ارشد ارتباط گستر و بخش نشان های ویژه برگزار شد.

شرکـت فــــوالد سفیـــد دشــت
 بـه  عنـوان چهـره برتـر کارفرمایی اسـتان 

چهارمحـال و بختیـاری معرفـی شـد

روابط عمومی هلدینگ توکافوالد 
یده شد به عنوان روابط عمومی برتر برگز

کیفیت تولید سنگ آهک صنعتی در معدن سنگ آهک دهسرخ، 
پیشتاز در معادن سنگ آهک کشور
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       بـــــــــــــــازار

نگاهیبهآمارصادراتووارداتفوالدچین

خبــــــــــــــــر    

گان،  هرمز فوالد  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
هجدهمین جشنواره برترین های روابط عمومی ایران، 
هم زمان با هفدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط 
عمومی با حضور بیش از 250 سازمان و شرکت، بیست و 
ششم دی ماه در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما 
جمهوری اسالمی ایران برگزار شد و در آن نشان »مدیر ارشد 
ارتباط گستر« به مدیرعامل فوالد هرمزگان اعطا و با اهدای 

تندیس، از وی تقدیر گردید.
بنابر این گزارش، انتخاب مدیر ارشد ارتباط گستر بر اساس چهار 
شاخص ارتباط مناسب با رسانه ها، داشتن ارتباطات مناسب با 
پرسنل و همکاران، داشتن منش و شخصیت ارتباطی و حمایت 

از حوزه ارتباطات و روابط عمومی انتخاب می شود.
گفتنی است در این سمپوزیوم، رضا صفریان مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد هرمزگان به عنوان مدیر برتر روابط عمومی کشوری 
معرفی شد. همچنین واحد روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان 
به عنوان روابط عمومی برتر در رشته »برنامه ریزی ارتباطی و 

پیوست ارتباطی«، موفق به دریافت رتبه برتر شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، در 
سالروز وفات حضرت ام البنین )سالم اهلل علیها( و به مناسبت 
روز تکریم مادران و همسران شهدا، از مادر شهید سرافراز 
عباس عموزاده و همسر شهید سرافراز سلطانعلی بابایی در 
منزل ایشان، با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران و اعضای 
پایگاه بسیج فاطمیون شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، تجلیل 

شد.
گفتنی است در این دیدارها ضمن تجلیل از مقام و منزلت مادر 
شهید و همسر شهید، خاطرات و ویژگی های این شهیدان از زبان 

خانواده های این شهیدان بازگو شد.

)Candle stickPinbar( PINBAR کندل استیک
یک کندل با   شدو )سایه( بلند است و فرقی نمی کند که 
قیمت کجا بسته و باز شده است. رنگ کندل نیز مهم 

نیست.
نکته: ما برای اینکه ذهن خود را آزاد نگه داریم روی 
کندل ها انواع اسم های مختلف نمی گذاریم؛ به همین 
که جمعا اسم آن  کار می کنیم  کندل  دلیل فقط با چند 

PINBAR است.
که بدنه  کندل ها   وجود دارند  نکته: خانواده ای از 
 DOJI کوچک و سایه های بزرگی دارند به کل این خانواده

می گویند و PINBAR یکی از این خانوادهاست.
  نکته: ازنظر روان شناسی خریداران تمام زور خودشان 
را برای شکست آن ناحیه مقاومتی زده اند، اما قدرت 
فروشند ه ها قوی تر بوده و کندل را به سمت پایین آورده اند.
 نکته: در PINBAR بدنه نباید در وسط تشکیل شده 

باشد و شناسایی کندل باید به راحتی امکان پذیر باشد.
نکته: این کندل برعکس کندل های دیگر است و همه   
نکات در این کندل نیز صدق می کند. این PINBAR به این 
معنی است که فروشنده ها فشار خود را آورده اند، اما فشار 
خریداران قوی تر بوده و در حال حاضر این را گوشزد می کند 

که احتمال برگشت قیمت زیاد است.
نکته: الگوهای کندل استیک فقط در نواحی حمایت    
از  بزرگ  بانک های  زیرا  می روند،  کار  به  مقاومت  و 
کندل استیک ها در نواحی حمایتی و مقاومتی استفاده 

می کنند.

گذشته میالدی، صادرات فوالد چین ۲4.64 درصد رشد  در سال 
داشته و 66.۹ میلیون تن ثبت شده است. انتظار می رود تولید فوالد 
آن حدود ۳5 میلیون تن نسبت به سال ۲۰۲۰ افت داشته و به ۱.۰۳ 
گفتنی است واردات فوالد به چین در سال  میلیارد تن رسیده باشد. 
گذشته حدود ۳۰ درصد افت ساالنه داشته و ۱4 میلیون تن ثبت 
شده است.

خبر کوتاه

یم بیاموز

در شماره قبلی خبرنامه به تعریف فرهنگ ایمنی در سازمان ها پرداختیم 
و به برخی از راهکارهای پیاده سازی موفق فرهنگ ایمنی اشاره کردیم. 

در این شماره به سایر راهکارها می پردازیم.
تجهیزات حفاظت فردی:  

ازنظر ارگونومی وسیله حفاظت فردی مناسب وسیله ای است که ضمن کاهش یا حذف 
خطرات و عوامل زیان آور محیط کار، توانایی و کارایی فرد را کاهش ندهد. وسایل یا تجهیزات 
حفاظت فردی به منظور حفاظت قسمت های مختلف بدن افراد، از موهای سر گرفته 
تا کف پاها در برابر انواع خطرات احتمالی در محیط کار طراحی، ساخته و ارائه می شوند. 
ممکن است استفاده از این وسایل برای کنترل مواجهه کارگران با خطرات از دید کارفرمایان 
یک راه حل ساده و مناسب به نظر رسد، ولی در صورت عدم توجه به عوامل متعدد در یک 
ک باشند. در شرکت برای شناسایی  برنامه پیشگیری ممکن است بسیار نامناسب و خطرنا
تأمین کنندگان داخلی و خارجی این لوازم اقدام و با توجه به پارامترهای مختلف ازجمله 

راحتی استفاده، جهت خرید این لوازم تصمیم گیری می شود.
  سیستم نظارت بر عملکرد ایمنی واحدها:

نظـارت بـر عملکـرد همان گونـه کـه در همـه سـطوح مدیریـت بـه چشـم می خـورد، بـرای 
پیشـرفت کار ضـروری اسـت. مدیریـت بایـد بـر ایـن امـر پافشـاری کنـد کـه نظـارت بـر ایمنـی 
اولیـن موضوعـی باشـد کـه در گـزارش هـر واحـد عملیاتـی در مـورد آن بحـث می شـود، خـواه 
گزارش سـاالنه شـرکت و خواه گـزارش هفتگـی واحـدی از آن شـرکت باشـد. سیسـتم نظارت 
بر ایمنی به دنبال این اسـت که مشـخص کند هر شـخصی یا هر واحـدی از شـرکت چقدر در 
مسـیر هدف تعیین شـده و اسـتاندارد سـازمان که از قبل مشـخص شـده قرار دارد و یا چقدر 
از آن انحـراف دارد و نقاط قـوت و ضعـف آن کدام اند و جهت تقویت هرچه بیشـتر، راهکارها 

و پیشـنهاد های خـود را ارائـه می دهـد. بدیـن منظـور در شـرکت، جلسـات ماهیانـه بررسـی 
عملکـرد ایمنـی در تیم هـای مختلـف، واحدهـا و نواحـی برگـزار می گـردد و ضمـن آشـنایی 
کارکنـان با مسـائل ایمنـی، پایـش شـاخص های ایمنـی در دوره های زمانـی مختلـف روزانه، 
ماهیانـه و سـاالنه انجـام می شـود و برگـزاری جلسـات کمیته عالـی با حضـور مدیریـت عامل 
جهت بررسـی عملکرد حوزه ایمنی ازجمله اقدامات در این خصوص خواهد بود. جلسات 
کمیته حفاظت فنی و بهداشـت کار شـرکت به صورت ماهیانه با حضور معـاون بهره برداری 
و مدیـران نواحـی مختلـف با طرح مشـکالت ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای و زیسـت محیطی 

برگـزار می شـود.
  پایگاه اطالع رسانی و هشدارهای ایمنی و مدیریت حوادث:

کتسابی، نیازمند  که انسان همیشه در جهت یادگیری و آموختن مسائل و موارد ا ازآنجا
یادآوری و تکرار بوده است، جهت حفظ و ارتقای سطح فرهنگ ایمنی عالوه بر آموزش و 
اجرای سیاست های مدیریتی پایگاهی تشکیل گردد که روزانه مسائل، اصول، مقررات، 
آیین نامه ها، هشدارهای ایمنی و تجزیه وتحلیل حوادث را برای کلیه پرسنل شاغل در یک 
سازمان یا شرکت اطالع رسانی و یادآوری کند. بدین منظور در اینترانت داخلی سازمان با 
کس اطالعات ایمنی به جهت افزایش اطالعات ایمنی و ایجاد  گ ایجادشده، با بستر وبال

محیطی برای ارتباط فراهم آمده است. 
  مدیریت دیداری از طریق عالئم و پوسترها: 

یکی دیگر از وسایلی که برای بهبود وضعیت ایمنی و بهداشت مورد استفاده قرار می گیرد 
استفاده از عالئم و توزیع پوسترهایی با موضوع)HSE (است. عالئم و پوسترها، نه کارکنان 
را ایمن می سازد و نه باعث می شود آن ها به نحو ایمن کار کنند، اما با رشد فرهنگ ایمنی در 
سازمان، عالئم و پوسترها می توانند اهمیت ایمنی در کارخانه را به کارکنان یادآوری کنند. 

همچنین می توانــند به کارکنان یادآوری کنـــند که مدیــــریت نگران ایــــمنی کارکنان است.
   سیستم نگهداری و تعمیرات و لحاظ کردن ایمنی کار:

پایه و محور فعالیت هر واحد صنعتی، خط تولید، تجهیزات و ماشین آالت آن هستند و هر نوع 
خللی در عملکرد ماشین آالت یک واحد صنعتی به معنی خدشه و توقف در فعالیت آن واحد 
است. از طرفی وابستگی به سبب عملکرد ماشین آالت مختلف و بستگی مراحل فرایندهای 
تولید به یکدیگر، رویکردهای پیشگیرانه در حوزه تعمیرات به تعریف پروژه پیاده سازی 
TPM منجر گردیده که با وجود بستر فرهنگی پرسنل تولید، موجبات عملکرد بهینه در این 

خصوص را فراهم آورده است.
  حمایت مدیریتی از مقوله ایمنی:

چنانچه نظام های مدیریتی از این شرایط و عالیق حمایت کند، فرهنگ کار تقویت و در غیر 
این صورت تضعیف خواهد شد؛ بدیهی است درصورت تضعیف نگرش و فرهنگ کار، میزان 
گریز از کار، سیاه کاری، استعفا و اخراج و... افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی به جای 
کنترل درونی، سیستم های کنترل گر پرهزینه بیرونی، مستقر خواهد شد. در ابتدا مدیریت 
ارشد یک سازمان یا شرکت، به وجودآورنده فرهنگ در آن سازمان یا شرکت است. تا زمانی 
که مدیریت نخواهد یا نپذیرد که فرهنگی در سازمان طرح ریزی، اجرا و پایدار گردد، هیچ یک 
از عوامل دیگر سازمان نمی توانند باعث ایجاد و شکل گیری فرهنگ شوند. مدیریت ارشد 
ح ریزی و بررسی کلیه موارد و مسائل مالی )با رویکرد  سازمان با حمایت در زمینه های طر
مدیریت تغییر(، تبلیغات، تشکیل جلسات، حضور در بین اجتماعات کارکنان، تشویق و 
پاداش )شناسایی افراد یا واحدهای با عملکرد مثبت از طریق ارزیابی ماهیانه و یا از طریق 
برگزاری مسابقات) HSE( و با همکاری دیگر عوامل سازمان می تواند به ایجاد، ترویج و 

پایداری یک فرهنگ کمک کند.

بهبودتقاضایبازاربیلتسیآیاس

گزارش فوالد ایران، روند بازار صادرات بیلت سی آی اس  به 
به تدریج روشن تر شده است. افزایش فعالیت بازار ترکیه و شمال 
آفریقا به نهایی شدن معامالتی با تناژ باال در این مناطق منتهی 
شده است. عرضه کنندگان سی آی اس بازار را با قیمت 6۱5 تا 
6۲۰ دالر در هر تن فوب دریای سیاه یا حتی باالتر نیز امتحان 
می کنند .

انتخاب مدیرعامل فوالد هرمزگان 
به عنوان مدیر ارشد ارتباط گستر

تکریم مادران و همسران شهدا توسط 
پایگاه بسیج فاطمیون شرکت فوالد 

امیرکبیر کاشان

PINBAR کندل استیک

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، جهت 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 دو ردیف صندلی موردنیاز )طبق مشخصات پیوست(

ید و اجرای پروژه روشنایی محوطه ذخیره آهن اسفنجی و گندله و جاده ورودی احیا مستقیم 2 عملیات خر

)PLTCM( نصب و راه اندازی و تضمین عملکرد خط اسیدشویی و تاندم مداوم ، ج از کشور ید تجهیزات ساخت داخل و خار انجام عملیات طراحی و مهندسی، خر

یکی انجام عملیات تعمیرات و نگهداری روشنایی و تجهیزات الکتر

DC, AC سیم پیچی، سرویس و تعمیر موتورهای فشار ضعیف

انجام عملیات تعمیرات برق تجهیزات خطوط تولید و نواحی پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا

انجام عملیات فورواردینگ محصوالت صادراتی

ساخت و تعمیر تجهیزات متفرقه فلزی خطوط تولید

انجام عملیات اصالحی، بازسازی و بهینه سازی تجهیزات مکانیکی خطوط تولید تأسیسات برقی، پروژه های بتنی، اسکلت فلزی و ساختمانی

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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در هفدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی انجام شد؛

بورس و سهام

مقــدار عرضه)تن(
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مقــدار تقاضا )تن(
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یخ ۱400/۱0/27 گــزارش عرضــه، معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تار

نماد

G

محصول

گالوانیزه

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

راهکارهای پیاده سازی موفق فرهنگ ایمنی 
قسمت دوم
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کارخانه بزرگ فوالدسازی، رفتن به  کنون به قدم زدن در تمامی بخش های یک  آیا تا
قسمت های مختلف ازجمله داخل کوره میدرکس و یا کوره EAF فکر کرده اید؟ آیا برای 
دیدن همه مکان ها و تجهیزات وسیع فرایند فوالدسازی باید از یک کارخانه واقعی بازدید 
کرد؟ تالش امروز بشر برداشتن مرزهای بین دنیای واقعی و دنیای مجازی از طریق گسترش فناوری 

واقعیت مجازی یا VR است.
هدف نهایی استفاده از فناوری واقعیت مجازی درک و لمس کلیه مراحل فرایند فوالد و تبدیل آن به فرایند 
منسجمی است که تمامی اجزای آن در حالت بهینه خود کار می کنند. در این حالت بعد از تست های اولیه 
فرایند تولید در یک محیط مجازی، شروع به ساخت محیط حقیقی فرایند می شود. با استفاده از این فناوری 
در صنعت فوالد، این صنعت می تواند جایگاه خود در اقتصاد جهانی را حفظ کند. VR می تواند فرایند بهبود 
محصوالت را تداوم ببخشد و در زمان و هزینه فرایندهای کارخانه های فوالدسازی برای تولید یک محصول 

بهینه صرفه جویی عظیمی انجام دهد.
یکی از کاربردهای ابتدایی برای این فناوری مربوط به جنبه های سرگرم کننده نظیر بازی های کامپیوتری 
است؛ ولی این فناوری جنبه های علمی و آموزشی فراوانی دارد که می تواند در زمینه های مختلف نظیر پزشکی، 
صنایع دفاعی، معماری، هنر، مدیریت اطالعات، یادگیری و آموزش، ورزش و... باعث پیشرفت سریع و 

چشمگیری در آینده شود. هدف این مقاله معرفی این فناوری و استفاده آن در صنعت فوالد است.
واقعیت مجازی چیست؟  

واقعیت مجازی را می توان به چیزی شبیه رؤیای زنده تعبیر کرد. در قالب استفاده از پلتفرم واقعیت مجازی، 
کاربر وارد دنیایی موازی با جهان واقعی خواهد شد و البته برای این کار هیچ نیازی به رفتن به خواب عمیق 
نخواهد داشت. VR یک تجربه و طراحی کامال مصنوعی به دست انسان است که در آن حواس شش گانه وجود 
دارد. در این فناوری، محیط مجازی جلوی چشمان کاربر قرار می گیرد و فرد بر اساس حرکت سر و بدن با محیط 

مجازی تعامل برقرار می کند.
استفاده از فناوری واقعیت مجازی برای تولید فوالد  

امروزه فناوری VR به عنوان یک ابزار تولید بر اساس محیط واقعی کارخانه فوالد خلق شده است. این فعالیت 
شامل کار ریاضیدان ها برای خلق مدل های مجازی فرایند فوالد بوده که می تواند تولید فوالد را شبیه سازی 
کند. این مدل ها در حال حاضر در حال تست در واحدهای تولید فوالد در سرتاسر ایالت متحده آمریکا جهت 
بهبود کیفیت کوره بلند، کوره های پیش گرمایش و گرمایش مجدد، اسکرابرها و مخلوط کن هاست. همچنین 
شرکت POSCO نیز به تازگی فعالیت گسترده ای را در این زمینه آغاز کرده است. قابلیت امکان ورود انسان به 
چنین محیط مجازی، ابزاری ویژه و مؤثری برای درک فرایندهای کمپلکس فیزیکی فراهم می آورد و به همین 
دلیل می تواند به میزان زیادی در زمان و هزینه به طریقه مؤثری بهبود ایجاد کند. این پدیده افراد را قادر 
می سازد که به صورت انفرادی و با همکاری یکدیگر فعالیت کنند و همچنین به طور مؤثری مهندسین را جهت 
ایجاد طراحی بهتر و ارائه راهکارهای مطلوب تر برای برطرف کردن عیوب، بهینه سازی فرایند و تولید یاری 

نماید.
فناوری واقعیت مجازی برای آموزش در صنعت فوالد  

واقعیت مجازی به عنوان آموزش در صنایع نظامی مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این فرایند باعث 
کاهش هزینه و کاهش خطر برای فرد کارآموز می شود. به همین دلیل فناوری واقعیت مجازی به عنوان یک 
کالس آموزشی به کمک انجمن جهانی فوالد در سایت www.steeluniversity.org راه اندازی شده است. طبق 
آنچه در سایت آمده است، »هدف از آن ارائه یک بسته جامع از منابع آموزش الکترونیکی بسیار جذاب، 
آموزنده، نوآورانه، یکپارچه و سطح باال برای فناوری های فوالد جهت پوشاندن تمام جنبه های فرایند تولید 
آهن و ساخت فوالد و همچنین محصوالت فوالد، کاربرد و بازیافت آن است«. ماژول های ارائه شده بر پایه وب 

است و به عنوان منابع آموزش الکترونیکی برای صنعت فوالد در نظر گرفته می شود که تمام جنبه های فرایند 
تولید آهن و فوالد را پوشش می دهد. تصاویری از محیط سایت مربوط به شبیه سازی تولید در کوره EAF و 
محیط کوره EAF در شکل های زیر نشان داده شده است. با ورود به هر بخش می توان اطالعات زیادی در 

مورد آن بخش به دست آورد.
Ref: www.primetals.com

 علم و فناوری    

یت دانش مدیر

نانوتکنولوژیدرصنعتفوالد ماراتنغولهایفناوریبرایورودبهمتاورسدر2022

کاربردهای کلی فناوری نانو در صنعت فوالد شامل تولید فوالدهای 
مغناطیسی، افزایش مقاومت در برابر خوردگی، افزایش استحکام، 
افزایش مقاومت خزشی، کاهش وزن و افزایش شکل پذیری می شود. 
موارد کاربرد این محصوالت در قطعات مولدها و ژنراتورها، دستگاه های 
پزشکی، کاهش وزن موتورها، افزایش مقاومت پوششی )تماس با آب(، 
سوزن های پزشکی، حامل های سوخت، سکوها، مخازن و لوله های 
انتقال گاز، بدنه و بسیاری موارد دیگر است.

سال ۲۰۲۲ بزرگ ترین سال برای متاورس یا نرم افزار و سخت افزاری 
خواهد بود که اجازه می دهد کاربر در فضاهای سه بعدی مجازی 
بازی یا کار کند. متاورس در واقع نرم افزار و سخت افزاری را توصیف 
می کند که به کاربران امکان می دهد در فضاهای سه بعدی فعالیت 
کنند یا از اینترنت اطالعات دریافت کرده و آن ها را به صورت لحظه ای 
با دنیای واقعی یکپارچه کنند.

جایگاه مدیریت دانش در 
جهان امروز

در شماره قبل خبرنامه به تعاریف مدیریت دانش اشاره شد. 
در این شماره به ادامه این مبحث خواهیم پرداخت.

ویژگی دانش سازمانی:  
وان کروخ دانش سازمانی را دارای پنج ویژگی زیر می داند: 

الف( بی نظریه بودن: دانش سازمانی در واقع دانش هر شخص 
در سازمان است که بر اساس برداشت شخصی از اطالعات درون 
و برون سازمانی در اختیار دارد؛ عالوه بر این دانش سازمانی بر 
اساس گذشته تاریخی و تجربیات و مهارت های جمع شده خرد 

سازمان شکل می گیرد.
 ب( نادر و کمیاب بودن: دانش سازمانی حاصل مهارت ها، 

گاهی ها و روش های کاری کارمندان است.  آ
ج( ارزشمند بودن: دانش سازمانی جدید باعث بهبود تولیدات، 

فرایندها، فناوری ها یا خدمات می شود.
 د( غیرقابل جایگزین بودن: دانش سازمانی به وجود آمده 
در یک سازمان، قابل پیگیری در سازمان های دیگر به عنوان 

جایگزین نیست )براهویی، شهباز، 1392(.
گی های فوق باید در جهت محصوالت،  دانش سازمانی با ویژ
خدمات و فرایند سازمان و رضایت مشتریان سازمان به کار گرفته 
شود )همان منبع، 1392(. عالوه بر کاربرد دانش که به آن اشاره 
شد، دانش مزایای دیگری دارد؛ مثال فرایند مدیریت دانش به 
کارمندان کمک خواهد کرد که توانایی شغلی و عملکردشان 
را بهبود بخشند )همان منبع، 1392(؛ اما باید اذعان داشت 
در بعضی مواقع موانعی برای ایجاد مدیریت دانش در سازمان 
وجود دارد که استفاده از مدیریت دانش را در سازمان با مشکل 
مواجه می کند که از میان آن ها می توان به برخی موارد اشاره کرد: 
اول، ممکن است مراقبت کافی از روابط انسانی که سبب افزایش 
دانش می شود، در سازمان وجود نداشته باشد؛ دوم، عدم ارتباط 
صحیح میان مدیریت دانش و راهبرهای سازمانی؛ سوم: ارزیابی 
نادرست از کمکی که دانش می تواند به نتیجه کلی کار سازمان ها 
عرضه دارد یا مبهم بودن ارزش وجودی مدیریت دانش؛ چهارم، 
گیر در تالش های مدیریت دانش؛ پنجم، شاید  عدم ارزش فرا
مشکالت مهارت های شفاهی ضعیف، مانع فرایندهای واقعی 

ایجاد دانش گردد )همان منبع، 1392(.
مک دمارت پنج ویژگی برای دانش قائل است که عبارت اند از: 
دانش حاصل فعالیت بشر است؛ دانش حاصل تفکر است؛ دانش 
به شیوه های مختلف میان افراد جامعه اشاعه می یابد؛ دانش 
جدید بر پایه دانش قدیمی به وجود می آید؛ دانش حاصل خرد 
جمعی است )براهویی، شهباز، 1392(. البته الزم است دانش 
قبل از بهره برداری در سطوح مختلف سازمانی در درون سازمان 

ک گذاشته شود )همان منبع، 1392(. به اشترا

تاریخچه مدیریت دانش در سازمان ها  
که مفهوم نسبتا جدیدی است، تاریخچه  مدیریت دانش ازآنجا
کوتاهی دارد. مدیریت دانش به عنوان یک مفهوم هوشمند 
به واسطه فعالیت های دانشگاهی و پیشتازانی همچون پیتر 
کئوچی )1990(  کر )1970(، کارل- اریک اسویبای )1980( و تا درا

توسعه یافت.
   دهه 1۹۷0:

مطالعات پیشگام اورت روجز از استانفورد بر روی اشاعه نوآوری و 
توماس آلن از MIT زمینه انتقال اطالعات و فناوری در اواخر دهه 
1970، به درک امروز چیستی دانش و نحوه اشاعه آن در سازمان 

کمک شایانی کرد.
   دهه 1۹۸0:

در اواسط دهه 1980 اهمیت دانش به عنوان یک دارایی رقابتی 
به خصوص در زمینه رقابت حرفه ای به خوبی شناسایی شد. 
در اواخر دهه 1980، در نتیجه فعالیت دانشمندان در زمینه 
هوش مصنوعی و سیستم های خبره، مفاهیمی چون کسب 
دانش، مهندسی دانش، سیستم های دانش محور و دیگر علوم 

رایانه محور بر روی کار آمدند.
   دهه 1۹۹0:

کادمیک و مشاوره ای به  کز آ در این دهه، تعداد زیادی از مرا
فعالیت در زمینه مدیریت دانش به عنوان یک کسب وکار جدید 
پرداختند. در سال 1995 مدیریت دانش در شکل ویژه خود در آن 
دوره، برای اولین بار مورد توجه شرکت ها و سازمان ها قرار گرفت.

دهه 2010:   
در این دهه اقداماتی در خصوص مدیریت دانش صورت گرفت، از 
جمله شکل گیری شبکه توسعه یادگیری جهان )سال 2000(، ارائه 
ارزیابی های توافق نامه استراتژیک )سال 2001(، پایه گذاری سه 
رکن تسهیم دانش در بانک )سال 2002( و معرفی استانداردهای 

شغلی مدیریت دانش )سال 2003(.
ادامه دارد...

که به  کرده  Mozilla یک آسیب پذیری امنیتی را در Firefox برطرف 
مهاجم امکان می دهد با اجرای مخفیانه حالت full screen، به جعل 

وب سایت های معتبر بپردازد.
این آسیب پذیری با شدت باال که با شناسه CVE-2022-22746 مشخص می شود، 
در نسخه های ویندوزی از مرورگر Firefox وجود دارد و می تواند منجر به غیرفعال  شدن 

پیام هشدار fullscreen مرورگر شود.
گاهی کاربر، مهاجم می تواند نوار آدرس  با کنترل کردن پنجره fullscreen مرورگر بدون آ
ع به مهاجم امکان می دهد تا عالوه  کند و این موضو URL یک سایت اصلی را جعل 

کردن وی روی لینک ها و یا  کلیک  کاربر، باعث  بر انجام فعالیت های مخرب، با فریب 
واردکردن اطالعات حساس در وب سایت های جعلی شود. عالوه بر جعل دامنه اصلی، 
مهاجم می تواند آیکون قفل SSL را نیز جعل کند تا کاربر، سایت جعلی را امن و مبتنی بر 

پروتکل HTTPS تصور کند.
آسیب پذیری مذکور در نسخه 96 از مرورگر Firefox برای ویندوز، برطرف شده است.

CYBER REPORTS:منبع خبر  

محققان امنیت سایبری، نوع جدیدی از بدافزار را شناسایی کرده اند که می تواند 
در سیستم عامل های ویندوز، لینوکس و macOS درب پشتی بسازد و روی 

سیستم های تحت نفوذ، به هکرها دسترسی کامل دهد.
این بدافزار که در حین بررسی یک حمله سایبری دیگر در وب سرورهای مبتنی بر لینوکس توسط 

محققان شرکت Intezer شناسایی شده، SysJoker نام گذاری شده است.
در سیستم عامل لینوکس و MacOS ، SysJoker در ظاهر جعلی یک به روزرسانی سیستمی و در نسخه 

ویندوزی، در ظاهر درایورهای Intel نمایان می شود و به این شکل به سیستم هدف نفوذ می کند.
طراحی SysJoker به نحوی است که عالوه بر ایجاد درب پشتی در سیستم ها، می تواند به اجرای 

دستورات و دانلود و آپلود فایل بپردازد که نشان می دهد هدف اصلی توسعه دهندگان این بدافزار 
از ایجاد آن، جاسوسی از سیستم هاست و در مراحل بعدی نیز می تواند به عنوان ابزاری برای انتقال 

بدافزارهای دیگر به سیستم های آلوده به  کار گرفته شود.
برای مقابله با آلودگی به این بدافزار، الزم است از پویشگرهای حافظه )memory scanners( برای 
تشخیص payload های مخرب که احتمال دارد در حافظه نصب شده باشند، استفاده کرد و 

راهبران سیستم باید با هدف یافتن هرگونه فعالیت مشکوک، سیستم ها را بررسی کنند.

techradar.pro :منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

Firefox برطرف سازی یک آسیب پذیری با شدت باال در

SysJoker ؛ هدف حمله بدافزار macOS ویندوز، لینوکس و

امـروزه فنـاوری VR به عنـوان 
یک ابزار تولید بر اساس محیط 
واقعـی کارخانـه فـوالد خلـق 
فعالیـت  ایـن  اسـت.  شـده 
شـامل کار ریاضیدان هـا بـرای 
خلق مدل های مجازی فرایند 
فوالد بـوده کـه می توانـد تولید 

فـوالد را شبیه سـازی کنـد

امنیت سایبری 

واقعیت مجازی )VR( و تجسم آینده در صنعت تولید فوالد

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 



22  ژانویه  2022 ۱۹ جمادی الثانی  ۱443   شماره        ۱260    شنبه   2 بهمن ماه   ۱400    

10

گرامی، رسول نظرپور شاغل در فناوری  پیام همکاران 
حسابداری  در  شاغل  ز  کشاور محمدتقی  و  اطالعات 
مشتریان، دریافت و جهت بررسی و پیگیری به مسئولین 

مربوطه ارسال گردید.

 ورزش های پیرچشمی در 
سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

تغذیهمناسببرایکودکاناسترسیبازینکردنکودک

کودک مخصوصا با همساالن یکی از عواملی   بازی نکردن 
کودکاِن  گاه برخی از  که باعث نگرانی والدین می شود.  است 
تنها بازی های انفرادی را ترجیح می دهند. در این شرایط باید 
گاهی  بررسی های بیشتری برای علت بروز این رفتار انجام شود. آ
گامی  که  کمک می کند  کودک به والدین  از دالیل بازی نکردن 
در جهت حل این مسئله بردارند. همچنین شما می توانید با 
کودک از رشد و سالمت فرزندتان مطمئن شوید. دریافت مشاوره 

کودکاِن استرسی از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است.  تغذیه 
کودکان استرسی شامل  مواد غذایی مناسب در رژیم تغذیه 
کامل، ماهی و لبنیات  شکالت تلخ، میوه ها و سبزیجات، غالت 
که ترکیبی متنوع از این  است. داشتن یک رژیم تغذیه مناسب 
کاهش سطح استرس  گروه های غذایی باشد، نقش مؤثری در 
کودکان استرسی دارد. همچنین به کارگیری این الگوی تغذیه، 
کودکان استرسی شود. می تواند باعث الغری و تناسب اندام در 

 ذهن او سرگردان نیست؛ وقتی بر پروژه ای عمیقا 
کار می کند، به راه های جدید و چالش برانگیزی 
کشانده می شود. این چالش آن قدر او را در خود 
غرق می کند که خود را در کارش گم می کند و به حدی روی کار 
متمرکز می شود که متوجه گذر زمان نمی شود، گویی در زمان 
گم شده است. در این حالت به نظر می رسد همه چیز بدون 
تالش انجام می شود و او ماهرانه با چالش های در حال تغییر 
هماهنگ می شود. احساس با کار یکی شدن به خودی خود 
لذت بخش است.  این یکی شدن با کار، فرد را به سمت انجام 
بهترین کاری که می تواند انجام دهد، سوق می دهد. هنگامی که 
کار مورد عالقه خود را انجام می دهیم، حس خوبی پیدا خواهیم 
کم خواهد شد. به طورکلی،  کرد و آرامش بسیاری بر زندگی ما حا
کاری که برای انجام آن شوق و اشتیاق دارید، احساس بهتری به 
گر مشغول شدن به کاِر دیگر، پاداش مادی  شما می دهد، حتی ا
بیشتری داشته باشد. هنگامی که یکی شدن را تجربه می کنید، 
دشواری و سختی کار به چشمتان نمی آید و کمتر به مشکالت 
کار را مانند نفس  گاه خواهید بود. شما به راحتی آن  خود آ
کشیدن انجام می دهید، هرگز به آن فکر نمی کنید و هیچ چیز 

نمی تواند حواس شما را از کارتان پرت کند.

عوامل »یکی شدن با کار«  
گی های خاص و  کار یکی شدن« از طریق فعالیت هایی با ویژ »با 
ابعاد مختلف ایجاد می شود؛ کارها چالش برانگیزند و به مهارت نیاز 

دارند که ما در ادامه به بررسی این ابعاد می پردازیم.
ذهن خود را با کارتان یکی کنید  

 وقتی کاری را دوست دارید و از آن لذت می برید، به این معناست 
که با آن کار عجین شده اید و همین امر موجب می شود عملکردتان 
با نتیجه مطلوب تری همراه شود. به طورکلی، کاری که برای افراد 
جذاب و معنادار است، در آن ها حس بهتری ایجاد می کند و همین 
امر سبب رضایت از شغلشان می شود. درنتیجه، این رضایت باعث 
رشد فرد و در مرحله بعد رشد سازمان می گردد و در تمام تالش های 
کارتان با چالش و  که در  شخصی آن ها منعکس می شود. زمانی 
مسئله ای روبه رو شوید، به مهارت های شخصی، ارتقای تمرکز و 
همکاری با دیگران نیاز پیدا می کنید؛ این یعنی فعالیت های تکراری 
و کم مهارت به ندرت و یا کمتر، فرد را با خود یکی می کند. عملکرد 
مطلوب نیاز به درجه ای از تمرکز منظم دارد. این تمرکز کامل تنها 
زمانی امکان پذیر است که ذهن ما به خوبی مرتب شود و افکار، 
نیات، احساسات و همه حواس ما بر یک هدف متمرکز شوند. این 

تجربه هماهنگی را می توان با ایجاد کنترل بر توجه به دست آورد.

کنترل تمرکز خود را در دست بگیرید  
کارتان  کاری متمرکز و گسترش آن موجب تعهد شما به  تمرکز بر 
می شود. همچنین توجه شما را به سمت نظم و انضباط بیشتر 
کار خاصی متمرکز  که بر  می کشاند. وقتی شما انتخاب می کنید 
شوید، حواس پرتی تان کمتر خواهد شد و با دقت بیشتری آن کار 
را انجام خواهید داد. هنگامی که خودتان را درگیر یک کار چالشی 
می کنید و در تمامی موقعیت های کاری شرکت می کنید، به این 
کنش  وا آنکه  به جای  می توانید  که  می کنید  پیدا  دست  نکته 
نشان دهید، همه چیز را با آرامش، قضاوت کنید. توجه می تواند 
گر افراد بر مباحث کاری  احساسات ما را در حین کار تنظیم کند. ا
کافی داشته باشند و یاد بگیرند چطور بر افکار خود  خود تمرکز 
مسلط باشند، احساس سردرگمی کمتری خواهند داشت. زمانی 
که شما تمرکز نداشته باشید و مدام به مسائل مختلف فکر کنید، 
بدون شک نمی توانید کارتان را به خوبی انجام دهید. به همین 
کنترل ذهنتان  که به خاطر داشته باشید با  دلیل، مهم است 
و قدرت تمرکز بر امور، می توانید عملکرد خود را تا چندین برابر 

افزایش دهید.
کار  کار« در   در شماره هفته آینده، به دیگر ابعاد »یکی شدن با 

می پردازیم.

قبل از ازدواج، اول باید تکلیفتان با خودتان معلوم 
گاه باشید که به چه دلیلی  شود. در واقع باید آ
قصد ازدواج دارید؟ آیا برای خوشحالی والدین 
یا گریز از یک موقعیت ناخوشایند، مجبور به ازدواج شده اید یا 
واقعا احساس آمادگی درونی برای تشکیل خانواده دارید؟ در 
شماره قبل، به اهمیت تناسب فرهنگی در ازدواج پرداختیم و 
ح  حاال بهانه هایی که نباید به خاطر آن ها ازدواج کرد را مطر

خواهیم کرد.
لجبازی با والدین یا فرار از شرایط خانه پدری  

گاهی جوانان به دالیلی مثل عدم موافقت خانواده برای ازدواج با 
شخص موردعالقه شان، از سر لجبازی تن به ازدواج می دهند. در 
این صورت، تمام فکر و ذکر فرد فقط متمرکز بر لجبازی با پدر و مادر 
است، نه پیدا کردن شریک زندگی مناسب. برخی دیگر هم برای 
گریز از محدودیت های خانواده پدری، اقدام به ازدواج می کنند. 
در هر دو صورت، هم حمایت خانواده را از دست خواهید داد و هم 
پشتوانه ای برای روزهای سخت زندگی مشترک وجود نخواهند 
که ازدواج ناموفق، شیوه درستی  داشت. به یاد داشته باشید 
برای لجبازی با والدین یا گریز از خانه پدری نیست. بهتر است این 
مسائل را با یک مشاور خانواده در میان بگذارید و آن را حل کنید تا 

زندگی مجردی آرام تری داشته باشید.
کسب استقالل و آزادی بی قیدوشرط  

استقالل یکی از اولین شروط ازدواج است. از استقالل مالی گرفته 
تا استقالل رأی. اما گاهی قضیه برعکس می شود و جوانان، ازدواج 
را راهی برای کسب استقالل و آزادی عمل می دانند. این نهایت 
خودخواهی است که یک نفر را قربانی کنید تا به آزادی برسید که 
در دوران تجرد، آرزوی به دست آوردن آن را داشته اید. تا زمانی که 
آرزوها و فانتزی های مجردی را در ذهن می پرورانید، ازدواج نکنید. 
شما حق ندارید که طرف مقابل را فدای رسیدن به آرزوهای دور 
کنید. وقتی متأهل می شوید، تمام تفریحات و لذت های  خود 

زندگی را باید با همسرتان شریک شوید.

 

فراموش کردن یک رابطه
گر وارد یک رابطه  شکست عشقی خورده اید و دوستانتان می گویند ا
جدید و باثبات شوید، شخص قبلی را فراموش خواهید کرد. شاید 
چنین ازدواجی منجر به شکست نشود، اما آن صداقت و یکدلی را که 
الزمه ورود به امر ازدواج است نخواهد داشت. به خودتان فرصت دهید 
تا رابطه سابق را تا حدودی در درون خود هضم کنید و وقتی آمادگی پیدا 
کردید، برای انتخاب شریک زندگی تان اقدام کنید. برای حل مشکالت 
احساسی تان می توانید به یک مشاور فردی مراجعه کنید تا شما را مرحله 

به مرحله جلو ببرد و رابطه قبلی را به تدریج فراموش کنید.
فشار خانواده و اجتماع  

حتما لطیفه های زیادی درباره فشار خانواده و اجتماع به دختران و 
پسران مجرد برای ازدواج شنیده اید. این بدترین لطفی است که می توان 
به یک جوان کرد. ازدواج نکردن تا دهه 30 و 40 زندگی، شکست بزرگی 
محسوب نمی شود. برخی اهداف دیگری در زندگی شان دنبال می کنند 
و ازدواج برایشان اولویت دوم است، اما وقتی اطرافیان با حرف های 

طعنه آمیز، اجتناب از ازدواج را در مقابل آن ها برجسته می کنند، به فکر 
تشکیل خانواده می افتند تا از دردسر این گونه حرف ها خالص شوند. 
شما شخص بالغی هستید که به دنبال خواسته ها و اهداف دیگر است. 
پس هر زمانی که واقعا خودتان را آماده ازدواج دیدید، برای تشکیل 

خانواده اقدام کنید.
دالیل اقتصادی  

 »ازدواج می کنم تا دیگر نیازی به سر کار رفتن نداشته باشم«، »پدِر دختر، 
وضع مالی خوبی دارد. باالخره تمام این اموال، به او می رسد و من هم 
بی بهره نمی مانم«. پیش از اینکه مسائل مالی را در اولویت انتخاب 
همسر آینده تان قرار دهید، تصور کنید که فرد مقابل یک شبه تمام 
اموالش را به خاطر ورشکستگی از دست بدهد. آیا باز هم حاضر به زندگی 
گر هدف اول شما دست یابی به تمکن مالی از طریق  با او خواهید بود؟ ا

ازدواج است، بی شک چنین شرایطی را تحمل نخواهید کرد.
 در شماره بعد، باز هم درباره معیارهای ازدواج صحبت خواهیم 

کرد.

 با کارتان 
یکی شوید

ازدواج؛ معیارها 
و انتخاب
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ک منش شاغل  با نهایت تأسف درهفته گذشته پوریا پا
در تحقیق و توسعه و روح اهلل معتمدی شاغل در نورد 

سرد در غم درگذشت پدر به سوگ نشستند.
علیرضا  شادروان  بازنشسته  همکاران  همچنین 
قاسمی و  شاپور عباسی به علت بیماری  قلبی دار فانی 

را وداع گفتند و به دیار حق شتافتند.
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.

گرم کردن چشم  
 از گرم کردن برای شل شدن عضالت چشم و بهبود جریان 
خون به قسمت های اطراف چشم استفاده می شود. 
کسیژن موجود در چشم  این تمرین به نوبه خود میزان ا
می کند.  کمک  بینایی  بهبود  به  و  می دهد  افزایش  را 
چشمان خود را ببندید و آن ها را 10 تا 15 بار در جهت 
عقربه های ساعت بچرخانید. سپس تمرین را در جهت 
خالف عقربه های ساعت انجام دهید. بعد از گرم شدن، 

چشمان خود را باز کنید و چند لحظه متمرکز شوید.

تمرکز روی اشیای دور  
کنید مانند مداد   باید یک شئ را به صورت خود نزدیک 
یا انگشت اشاره. با فاصله حدودا 15 سانتی متر یا بیشتر و 
حدود یک دقیقه و نیم روی آن کامال تمرکز کنید. سپس 
تمرکز خود را تغییر دهید و روی یک شئ در فاصله حدود 
3 متری تغییر دهید، اما مسیر چشم خود را تغییر ندهید. 
هنگامی که تمرکز شما روی جسم دوردست واضح است، 
دوباره به تمرکز روی جسم نزدیک به چهره خود بازگردید. 
باز هم حدود 90 ثانیه به آن نگاه کنید. این روند را پنج یا 

شش بار تکرار کنید.

ورزش صورت- ساعت  
تصور کنید یک ساعت جلوی چشم خود دارید. چشمان 
خود را از ساعت 6 تا 12 به صورت عمودی حرکت دهید. 
این حرکات را 20 بار انجام دهید. سپس چشمان خود را 
از ساعت 9 تا 3 حرکت دهید. باز هم این کار را 20 بار انجام 
دهید. بعد از انجام این تمرین باید چشم خود را ببندید و 

بگذارید مدتی استراحت کند.

ثبت اطالعات فرزندان تازه 
کارکنان متولدشده 

به اطالع کلیه همکاران محترم می رساند در صورت 
تولد فرزند، لطفا مدارک مربوط به فرزند خود را 
کثر ظرف مدت یک هفته به خدمات پرسنلی  حدا
نواحی شرکت تحویل نمایید تا ضمن ایجاد پوشش 
بیمه تکمیلی درمان، پرداخت حق اوالد و سایر 
خدمات رفاهی شرکت نیز برای ایشان نیز برقرار 
تأمین  سازمان  مشمول  همکاران  ضمنا  گردد. 
الزم  بیمه  خدمات  دریافت  به منظور  اجتماعی 
است عالوه بر اقدام مذکور اطالعات فرزند خود را در 
سامانه eservices.tamin.ir آن سازمان در قسمت 
»بیمه شدگان/ خدمات نام نویسی/ مشاهده و 
ثبت افراد تبعی توسط بیمه شده اصلی« نیز ثبت 

نمایند.
 امور اداری

ابراز همدردی

سالمندان

اطالعیه

تجربه اوج در محیط کار

دالیلی که نباید به خاطر آن
 ازدواج کرد

شادروانشاپورعباسی

شادروانعلیرضاقاسمی

مهدیقلیمیرزاییقلعهمیرزمانی
تعمیر و نگهداری توزیع برق

روز بازنشستگی :  1400/06/30

موسیناصریپیدنی
کوره های قوس الکتریکی

روز بازنشستگی :  1400/06/30

روحالهسعیدیقلعهآقایی
مکانیزم های عمومی

روز بازنشستگی :  1400/06/30

عبدالرضاموسیپوربالغ
مکانیزم های خاص

روز بازنشستگی :  1400/06/30

سیدمحسنشریفیانمبارکه
گالوانیزه

روز بازنشستگی :  1400/06/30

مظاهرامامی
ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  1400/06/30

بازنشستگان فوالد 

فوالد من
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دختران سپاهانی در دومین دیدار مرحله سوم لیگ برتر 
هندبال بانوان، حریف خود را با شکست بدرقه کردند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
در چهارچوب رقابت های مرحله سوم دور رفت لیگ برتر هندبال بانوان 

باشگاه های کشور، سه شنبه 28دی ماه  دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و  
شهرداری مالیر در تاالر هندبال تهران به مصاف هم رفتند که در پایان، این 
دیدار با نتیجه 28 بر 19 به سود طالیی پوشان  فوالد مبارکه سپاهان رقم خورد.

گردان اعظم قینانی در نیمه نخست توانستند با کسب نتیجه  16 بر 12  شا

شهرداری مالیر را شکست دهند. طالیی پوشان در نیمه دوم نیز به برتری 
ادامه دادند و پیروزی خود را پررنگ تر کردند. در نهایت بازیکنان فوالد مبارکه 
سپاهانتوانستند با غلبه بر تیم حریف، بازی را با نتیجه  28 بر 19 به سود 

خود تمام کنند.

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل 

)مرحله هفتاد و پنجم(

شرایط استفاده از استخر فوالد مبارکه

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه،   
ح زیر  اسامی برندگان مرحله هفتاد وچهارم تمرینات به شر

است.

احسان اسفندیاری 112956

حسین انصاری 106060

حمید صدری 947822

رضا قربانی اسماعیل ترخانی 117126
برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحله هفتادوپنجم 
می توانند جهت دریافت جوایز خود، به ساختمان امور ورزش 
مراجعه کنند. همچنین مرحلۀ هفتاد و ششم این مسابقه در 
جریان است. عالقه مندان می توانند طبق دستورالعملی که 
در همین صفحه آمده است، عالوه بر انجام تمرینات ورزشی در 

مسابقه شرکت کنند.

کارکنان محترم شرکت فوالد مبارکه  بدین وسیله به اطالع 
می رساند شرایط استفاده از استخر به شرح ذیل است:

سیستم رزرواسیون استخر هر روز از ساعت 10 صبح برای استفاده 
کثر مجاز به 3 جلسه  روز بعد فعال می گردد. کارکنان محترم حدا

استفاده در طول هفته هستند.
کارکنان محترمی که در صورت مشغله کاری امکان استفاده 
از سانس رزرو شده را ندارند، باید قبل از شروع سانس انصراف 

دهند. در غیر این صورت تا 3 هفته مجاز به رزرو استخر نیستند.
SPORT.MSC.IR

اطالعیه

کورهمگروهشد فوالدمبارکهسپاهانباالدحیلوپاختا
شرایطخوبفوالدمبارکهسپاهانبرایمیزبانیجام
باشگاههایآسیا

در قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ تیم فوتبال فوالد مبارکه 
کور ازبکستان هم گروه شد. سپاهان با الدحیل قطر و پاختا
گروهی لیگ  گزارش ایراسین، مراسم قرعه کشی مرحله  به 
قهرمانان آسیا ۲۰۲۲ دوشنبه ۲7 دی ماه ۱4۰۰، در مقر 
کواالالمپور پایتخت مالزی به صورت  کنفدراسیون فوتبال آسیا در 
مجازی آغاز شد.

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان گفت: اصفهان و باشگاه فوالد 
کن اقامتی،  مبارکه سپاهان با توجه به زیرساخت هایی مانند فرودگاه، اما
محل تمرین تیم ها و ورزشگاه کیفی و استاندارد، شرایط خوبی برای 
میزبانی دارند. ارزیابی تیم ها توسط کادر فنی تیم فوتبال فوالد مبارکه 
سپاهان آغاز شده و این کار با رصد بازی پلی آف بین التعاون عربستان و 
الجیش سوریه آغاز می شود.

پیروزی طالیی پوشان در آخرین بازی نیم فصل لیگ برتر هندبال بانوان

دختران نوجوان فوالد مبارکه سپاهان در آخرین بازی 
از لیگ برتر نوجوانان استان اصفهان با 10 گل تیم 

ایراندخت را درهم کوبیدند و قهرمان فصل شدند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در هفته آخر لیگ 
برتر فوتبال نوجوانان بانوان استان اصفهان، تیم فوتبال نوجوانان بانوان 
فوالد مبارکه سپاهان سپاهان برابر تیم ایراندخت به میدان رفت که در 
نهایت دختران سپاهانی توانستند با حساب 10 بر صفر نتیجه این بازی 

را به سود خود رقم بزنند.

قابل توجه است که تیم فوتبال نوجوانان بانوان فوالد مبارکه سپاهان 
این فصل از مسابقات را با 37 گل زده و بدون هیچ گل خورده ای به پایان 
رساند و همچنین رکورد کلین شیت این لیگ به نام تیم فوالد مبارکه 

سپاهان سپاهان ثبت شد.
در پایان گفتنی است با ثبت این قهرمانی در کارنامه باشگاه بزرگ فوالد 
مبارکه سپاهان، اولین قهرمانی دختران فوتبالیست فوالد مبارکه 
سپاهان رقم خورد که این اتفاق نویدبخش روزهای درخشان فوتبال 

بانوان فوالد مبارکه سپاهان خواهد بود.

اولین قهرمانی دختران فوتبالیست فوالد مبارکه سپاهان رقم خورد

اطالعیه

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

»مسابقه عکاسی« را انتخاب نمایید.

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

ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود.

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

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

باشد بر روی گزینه الیک کلیک کنید.

پیامرسانپوپک دسترسیبهکانالامورورزشدر
جهت دانلود نرم افزار پیام رسان پوپک ویژه تلفن های همراه 

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

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

باشید.

برگزاری مرحله هفتادوششم مسابقه عکس ورزش در منزل

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

خبر کوتاه

تیم جوان و پرانگیزه فوالد مبارکه سپاهان در هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال خوش درخشید.
بـه گـزارش روابـط عمومی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان، تیـم فوتسـال سـپاهان در یـک بـازی مهیـج و تماشـایی در دقایق 
پایانـی 2 بر صفر از سـد تیم شـهروند سـاری گذشـت. گل اول بـازی از روی نقطه پنالتی توسـط بابـک نصیـری و گل دوم روی 

یک پـاس زیبـا توسـط محسـن منتظمی بـه ثمر رسـید.

تیـــم کوهنـــوردی شـــهید امینـــی زیـــر نظـــر امـــور ورزش شـــرکت، بـــه مناســـبت بیســـت و نهمیـــن ســـالروز افتتـــاح شـــرکت 
فـــوالد مبارکـــه بـــه منطقـــه فـــارس عزیمـــت نمودنـــد و پرچـــم پرافتخـــار فـــوالد مبارکـــه را بـــر فـــراز قلـــه بـــل بـــه ارتفـــاع 

4050 متـــر بـــه اهتـــزاز درآوردنـــد.
ــزی  ــت و در بخـــش مرکـ ــارس اسـ ــتان فـ ــام اسـ ــی و بـ ــرس جنوبـ گـ ــه زا ــفید از منطقـ ــتان سـ ــه کوهسـ ــن قلـ ــل بلندتریـ ــه ُبـ ــت قلـ ــی اسـ گفتنـ

ــیده اســـت. ــه فلـــک کشـ ــر بـ ــد سـ ــتان اقلیـ شهرسـ

تداوم پیروزی فوتسالیست های فوالد مبارکه سپاهان

اهتزار پرچم پرافتخار فوالد مبارکه سپاهان بر فراز بام استان فارس

 ورزش         ورزش        



غالمحسین افشردی معروف به حسن باقری،   
از فرماندهان نابغه اطالعات سپاه پاسداران انقالب 
در  وی  بود.  تحمیلی  جنگ  در  ایران  اسالمی 
عملیات های فتح المبین، بیت المقدس و رمضان 
فرمانده قرارگاه نصر بود و عملیات را هدایت و 
فرماندهی می کرد. همچنین به عنوان فرماندهی 
قرارگاه نصر، در اجرای عملیات آزادسازی خرمشهر 

نقش مؤثری داشت.
شهید باقری اوایل سال 1359 به عضویت سپاه درآمد و 
در واحد اطالعات مشغول به خدمت شد. در آنجا بود که 
نام مستعار حسن باقری برای ایشان در نظر گرفته شد. با 
شروع جنگ تحمیلی، باقری نقش ویژه در سامان دهی 

کرد و به جمع آوری نقشه ها و پیاده  اطالعات ایفا 
کردن وضعیت مناطق عملیاتی روی آن ها پرداخت 
کی و  و برای ارزیابی توان و استعداد دشمن، با چاال
شجاعت پیش می رفت. فعالیت های مثبت او در این 
زمینه با سازماندهی عناصر اطالعاتی و برگزاری آموزش 
مختصری برای آن ها، منجر به راه اندازی واحد اطالعات 

عملیات در ستاد عملیات جنوب گردید.
در نهایت حسن باقری در نهم بهمن ماه 1361 برای 
شناسایی و آماده سازی عملیات والفجر مقدماتی در 
خطوط مقدم چنانه منطقه فکه در سنگر دیده بانی 
گرفت و به  گلوله خمپاره دشمن قرار  مورد هدف 

شهادت رسید.
   منبع : سامانه بنیاد شهید و امور ایثارگران

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

معرفی نرم افزار

 فرهنــݡگــــی

ـــریع و  ـــپ س ـــرای تای ـــر ب ـــه بی نظی ـــک برنام ـــتر ی ـــپیچ تکس اس
راحـــت اســـت. ایـــن برنامـــه بـــه یـــک گوینـــده کـــه کلمـــات را 
ــدا را  ــه صـ ــون کـ ــه یـــک میکروفـ ــد و بـ ــان کنـ ــورت واضـــح بیـ به صـ

به خوبی انتقال دهد نیاز دارد.
ایـــن برنامـــه در دو نســـخه تلفـــن همـــراه و کامپیوتـــر موجـــود اســـت 
ــرا  ــود، زیـ ــنهاد می شـ ــراه آن پیشـ ــن همـ ــخه تلفـ ــتفاده از نسـ ــه اسـ کـ
زبان هـــای بیشـــتری دارد و در هرکجـــا کـــه بخواهیـــد می توانیـــد از 

آن اســـتفاده کنیـــد.
ــا یـــک صـــدای طبیعـــی  ــر متنـــی را بـ ــا هـ ــزار قـــادر اســـت تـ ایـــن نرم افـ
ـــا  ـــما را ب ـــناد ش ـــد اس ـــتر می توان ـــپیچ تکس ـــد. اس ـــل کن ـــوت تبدی ـــه ص ب
صـــدای بلنـــد، واضـــح و ماننـــد صـــدای یـــک انســـان برایتـــان بخوانـــد 
ــوش  ــه گـ ــادر بـ ــا قـ ــد تـ ــل کنـ ــای MP3 تبدیـ ــه فایل هـ ــا را بـ ــا آن هـ و یـ
دادن بـــه آن در هـــر مکانـــی باشـــد. اســـپیچ تکســـتر قـــادر اســـت از 
زبان هـــای انگلیســـی، فرانســـه، آلمانـــی، اســـپانیایی، لهســـتانی و 
ــر شـــما  زبـــان رومانیایـــی و... پشـــتیبانی کنـــد. زمانـــی کـــه کامپیوتـ
ــده روی صفحه نمایـــش  ــن نمایـــش داده شـ ــدن متـ ــه خوانـ ــادر بـ قـ
بـــا صـــدای بلنـــد باشـــد، به راحتـــی قـــادر بـــه غلط گیـــری و کاهـــش 

ــود. ــد بـ ــتباهات تایپـــی خواهیـ اشـ
قابلیت هـــای کلیـــدی نرم افـــزار اســـپیچ تکســـتر عبـــارت اســـت از: 
خوانـــدن متـــن بـــا صـــدای طبیعـــی، امـــکان افـــزودن موســـیقی 
پس زمینـــه بـــه فایـــل صوتـــی تبدیل شـــده، امـــکان انتخـــاب از بیـــن 
مجموعـــه ای از صداهـــا یـــا افزایـــش کیفیـــت صداهـــا، و امـــکان تنظیم 

ســـرعت خوانـــدن.
   منبع: سامانه»سامانه برتر«

 معرفی بازی

به استحضار کلیه کارکنان محترم شرکت فوالد مبارکه می رساند واحد روابط عمومی در نظر دارد   
در خبرنامه فوالد، ستونی را به عکس های برتر شما عزیزان با موضوع صنعت و فوالد مبارکه اختصاص 
دهد. شما می توانید عکس های خود را به شماره 0۹010042۸۷0 در سامانه ایتا ارسال فرمایید. به 

عکس برتر هفته جوایزی اهدا خواهد شد.
   روابط عمومی فوالد مبارکه

غ التحصیل مهندسی طراحی  امیرتاجیک متولد ۸ شهریور 134۷ در تهران است. وی فار  
صنعتی از دانشگاه رازی کرمانشاه است که از صنایع هوایی وارد خوانندگی شد و سابقه جبهه هم 

دارد و از مهندسان سازنده اولین موتور جت ملی است.
در سال 1364 زمانی که هفده ساله بود در تئاتر بازی می کرد تا اینکه در یک نمایش به نام »کودک 
سیزده ساله« خوانندگی کرد و با تشویق دوستانش مواجه شد. پس از آن، دوره خوانندگی را در صداوسیما 
گذراند و از سال 1369 با خواندن تیتراژ »علف های هرز« رسما خود را به عنوان یک خواننده معرفی کرد. 

تیتراژ مجموعه زیر آسمان شهر توسط امیر تاجیک خوانده شد که هرگز از ذهن مخاطبان نخواهد رفت.
آلبوم »همیشه چشم به راه آسمون باش« بیشترین استقبال را در میان مخاطبان داشته است. امیر تاجیک 
ک از  در بیست و نهمین سالگرد افتتاح شرکت فوالد مبارکه میهمان این مجموعه بود و به اجرای همین ترا

این آلبوم پرداخت که با استقبال مواجه گردید.

   منبع : سامانه باشگاه خبرنگاران جوان

در شب سرد فتنه و ستم، در روزگاری که   
خـون  بـه  را  خـدا  مـردان  از  مـردی  دم،  هـر 
می کشیدند، در انتظار فریادرسی بودیم که در 
راسـتین  جایـگاه  و  جلـوه  کالمـش،  آفتـاب 
کنیـم؛ تـا اینکـه در بیسـتم  خویـش را نظـاره 
جمادی الثانی سـال 1320 هجری قمری برابر با 
چشـم  شمسـی  هجـری   12۸1 مهرمـاه  اول 
گیـن زهـرا  امیدمـان بـه گلـی از گلسـتان عطرآ
سـالم اهلل علیهـا روشـن شـد. روح اهلل آمـد، 
بزرگی از سالله رسول اهلل صلی اهلل علیه   آمد تا 
طالیه دار حکومت عدل الهـی، حکومت امام 
عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف گردد؛ آمد 
تا صالی رحمت سـر دهد و نشـان راه حق و راه 

سعادت شود.
در مهرماه 1281، رادمردی خمینی نام، در خانه ای 
کاهگلی با دیوارهای نمور، در شهر خمین به 
دنیا آمد؛ انسانی شگرف با صولتی سترگ که در 
گستردگی افق محبتش و در پیوستگی روشنی 
والیتش، راست قامتانی از منظومه عشق در کرانه 
جهاد طلوع کردند تا با موج شهادت، امتداد خط 

توحید را تضمین کنند. آری، اول مهرماه روز میالد 
خمینی کبیر و تاریخ پیدایی عشق است. روز تولد 
مردی است که ما به فرمانش ظلمت را دریدیم 
و جان برکف، به صحنه های ایثار و شهادت 
شتافتیم و در این میعاد، اسماعیل هایمان را 
به قربانی آوردیم. روز تولد مردی است که بزرگی 
گل واژه های کالمش و عطر جان بخش جمله های 
پیامش، آدمی را به یاد سخنان پرشور و انسان ساز 
امیر بیان و موالی پرهیزکاران، حضرت علی 
علیه السالم می اندازد. مردی که سیاست بخشی 
از جهان را دگرگون کرد و آتش به دامن بزرگ ترین 

ابرقدرت های جهانی زد.

مسابقه عکس برتر

همیشه چشم به 
راه آسمون باش

روح خدا

اطالعیه 

معرفی موسیقی 

مناسبت

شهید حسن باقری

شهید

بازی خاطره انگیز منچ را به یاد دارید؟ این 
ارائه  آنالین  بازی  یک  قابلیت  با  به تازگی  بازی 
بازی  این  در  با دوستان خود  شده است؛ پس 
گر از آن ها فاصله دارید. آنچه  همراه شوید، حتی ا
در این بازی شما را به وجد خواهد آورد عبارت 
ربات،  با  آفالین  بازی  آنالین،  بازی  از:  است 
قابلیت چت در حین بازی دوستانه و مهره های 

جذاب با قابلیت شخصی سازی شده.
به  آشناست،  همه  برای  که  منچی  بازی  همانند 
می پیوندید  بازی  صفحه  یک  به  نفر  سه  همراه 
افزایش  سکه هایتان  شدن،  برنده  صورت  در  و 

می یابد. همچنین شانس این را دارید که از گردونه 
حتی  کنید.  دریافت  رایگان  سکه  روزانه  شانس، 
گر به اینترنت دسترسی نداشته باشید، می توانید  ا

به صورت آفالین با دوستان خود بازی کنید.
   منبع: سامانه بازی برتر                

ز منچر

معرفی کتاب

 نویسنده: 
ک الیف شافا
ناشر :
زرین کلک 

کتابـی اسـت پرفـروش در  »ملـت عشـق« 
کـه بیـش از 500 بـار تجدیـد  ترکیـه و البتـه ایـران 
چـاپ شـده اسـت. شـاید پیـش از منتشـر شـدن 
این کتاب در ایران و استقبال بی نظیر از آن، کمتر 
را  آن  ترک تبـار  نویسـنده  ک  شـافا الیـف  کسـی 
می شـناخت. کتـاب ملت عشـق روایتـی عارفانه 
از همـه زندگـی اسـت و نه فقـط عشـق. روایتی که 
در رفت وبرگشـت های پی درپـی در زمـان حـال و 
کـه درک زندگی  گذشـته بـه خواننده ثابت می کند 

ورای زمان و مکان و حتی سن و سال است.
اتفـاق  زمانـی  خـط  دو  در  عشـق  ملـت  داسـتان 
می افتد. اولی در قرن هفتم هجری در قونیه دنبال 
کـه موالنا به عنوان عالمی بـزرگ در  می شـود. زمانـی 
شـهر قونیـه میـان مـردم شـناخته می شـد و مـردم و 
کـم بـرای او احتـرام بسـیاری قائـل بودنـد.  طبقـه حا
از طرفـی شـمس در آسـتانه چهل سـالگی احسـاس 
از  می خواهـد  و  مـی رود  دنیـا  از  بـه زودی  می کنـد 
کـرده  کـه در زندگـی اش درک  چهـل قانـون عشـقی 

کسـی بگویـد. دیـدار میـان صوفـی و عالـم و  بـرای 
کـه در ایـن میـان می افتـد خواننـده را تا  ماجراهایـی 

آخـر داسـتان درگیـر می کنـد.
دومیـن روایـت داسـتان در 14 قـرن بعد در بوسـتون 
که الال روبینشـتاین در  آمریـکا اتفـاق می افتد. زمانی 
به تازگـی ویراسـتاری  آسـتانه چهل سـالگی اسـت و 
کتابـی را پذیرفتـه اسـت. الـال درگیـر نوعـی رخـوت و 
روزمرگـی اسـت و زندگـی اش از جنبه هـای متفـاوت 
کتـاب که »چهل  بـا مشـکالتی روبه روسـت، امـا ایـن 
نـام دارد و درواقـع همـان ماجـرای  قانـون عشـق« 
را  او  دیـدار شـمس و موالناسـت، به شـدت زندگـی 

تحـت تأثیـر قـرار می دهـد.
ک ایـن دو روایـت را بـا رفـت و برگشـتی  الیـف شـافا
کـه  ماهرانـه بـه یکدیگـر پیونـد می دهـد. تـا حـدی 
بـرای لحظاتـی حتـی خواننـده متوجـه تغییـر زمـان 
هـر  در  می توانـد  چگونـه  عشـق  اینکـه  نمی شـود. 
کسـی را زیـر و رو  کم وزیـادی زندگـی  زمانـی بـی هیـچ 
کتـاب ملـت عشـق محـور داسـتان اسـت. کنـد، در 
صحبـت  تغییـری  از  کتـاب  ایـن  در  ک  شـافا الیـف 
که عشق در زندگی انسان ها ایجاد می کند.  می کند 
کـه انسـان ها می توانند به واسـطه تجربه  از معنایـی 

کننـد. عشـق در زندگی شـان درک 
   منبع: سامانه وزارت فرهنگ
 و ارشاد اسالمی

عشق ملت 

صحنه زنی

سینما

»صحنه زنی« فیلمی از علیرضا صمدی اثری تأمل برانگیز از نظر 
سیاسی و اخالقی است. سینمای اجتماعی در ایران تفاوت عمده ای 
با تعریف ژانری آن در جهان دارد. در حقیقت رویداد بزرگ اجتماعی در 
سینمای ایران به گوزن ها مربوط می شود؛ این فیلم پدر فیلم هایی 
همچون ابد و یک روز، النتوری و... است، اما ازنظر اجتماعی آنچه به 
صحنه زنی اهمیت بیشتری نسبت به آثار نامبرده می کند، بخشیده 

است. تجربه ای که محتوای پرکنشی ایجاد کرده است. 
فیلم نامه صحنه زنی با یک تصادف شروع می شود، زنی را می بینیم که در 
حال دعا کردن ماشین را به گارد ریل های خیابان می کوبد و بعد دوربین 
از پشت سر، اسد را نشان می دهد؛ سپس عنوان فیلم باال می آید. این 
شروع به خودی خود برای دنبال کردن قصه جذابیت ایجاد می کند. ما 
شخصیتی که از اسد می بینیم بیشتر کنشی است اجتماعی که در ادامه 
کنشی از سوی ما تبدیل می شود. برای کنش دار کردن بیننده،  قصه به وا
مؤلف وظیفه دارد شخصیت هایی در فیلم نامه بسازد که میزان سمپاتی 
با قهرمان را برای او افزایش دهد. علیرضا صمدی این موضوع را به خوبی 
در طرح قصه فیلم ایجاد کرده است. صحنه زنی فیلمی است که سینمای 

ایران ازنظر اجتماعی به انواع آن نیاز ویژه دارد.
   منبع: سامانه سینما تیکت               
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کی و زاللی است. میالد او از هر سو رحمت است، از آن جهت  تولد بهار است؛ میالد هر چه پا  
که ادامه راه انبیاست.

گر نبود، طریق انبیا ناقص می ماند و این سلسله پیوسته به بن بست می رسید.  فاطمه سالم اهلل علیها ا
کی در او راه نداشت؛ هر چه بود، عصمت  فاطمه، فاطمه نامیده شد؛ چون از هر زشتی و پلیدی دور بود و ناپا
کرم صلی اهلل و آله و سلم او را می دید، تسکین می یافت  کی. فاطمه آن گونه بود که هرگاه پیامبر ا بود و عفاف و پا

و او همیشه با یک سبد شکوفه لبخند به استقبال پدر می رفت.
فاطمه در خانه همسر نیز چنین بود؛ آن سان که علی و فاطمه شایسته ترین زوج جهان بودند. خانه ِگلی 
فاطمه، پناهگاه مسکینان و فقیران بود. هر حاجت مندی که از همه جا ناامید می شد، رو به خانه فاطمه 

می آورد و با دست پر بازمی گشت.
فاطمه صفات و خصلت هایی را که از پدر به ارث برده است، همان گونه نیز به ارث می گذارد؛ و چنین است 

که فرزندان او بهترین انسان های روی زمین هستند.

مادر خوبی ها
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