
موفقیت در بومی سازی 
 پرمصرف ترین گریس 

صنعت فوالد 

گزارش مشروح نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و 
شرکای کسب وکار عرصه لوله  و پروفیل؛

  واحد مهندسی قطعات و تجهیزات
 شرکت فوالد مبارکه خبر داد؛

مدیر مجتمع فوالد سبا در گفت وگو با رادیوم 
ح کرد؛ فوالد مطر

فوالد سبا در مسیر تولید 
محصوالت کیفی

نقش کلیدی رویدادهای 
هم اندیشی در توسعه تعامل 
بین تولیدکنندگان و مشتریان
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رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی:

 جهاد کارآفرینان وکارگران در سنگر تولید 
موجب اعتراف آمریکا به شکست جنگ اقتصادی شد

مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از  واحد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت:

چرخه بومی سازی بیش از پیش نیازمند 
پویایی است و باید در همه بخش های

 این شرکت تسری پیدا کند
3

یادداشت مدیر مسئول

استودیوی شیشه ای؛ روز دوشنبه ساعت 30: 10  میهمان برنامه رادیو فوالد تاریخ 1400/11/18 ؛   بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد

مهمان برنامه تاریخ 1400/11/16؛ ارشاد شیرانی؛مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن  گفت وگو و پاسخ به سؤاالت در رادیوم فوالد؛  روز شنبه ساعت 10:30 
کارکنان فوالد مبارکه
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 استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی، نخستین و مهم ترین آرمان و شعار 
مردم ایران  در انقالب سال 57 بود؛ آرمانی که به درستی، خواسته عمومی مردم 
برای گذار از نظام طاغوت به  نظام مبتنی بر اسالم و مردم ساالری، حق طلبی و 
آزادی خواهی را بیان می کرد و به راستی، نگرش ژرف اندیشانه و جامع نگر  بنیان گذار 

انقالب شکوهمند اسالمی ایران را آشکار می ساخت.
 نگرش بنیادین و  تردیدناپذیر  تمامی تئوریسین های مسائل سیاسی، امنیتی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این  اصل استوار  است که راهکار نیل به آزادی و 
عدالت در هر نظاِم آرمان خواهی، عدم وابستگی به هر نوع عنصر و نیروی خارجی برای 
تأمین نیازهای جامعه است و اراده نظام مقدس جمهوری اسالمی برای دست یابی 

به استقالل و خوداتکایی در شعار اصلی این انقالب مبتنی بر همین راهکار است.
استقالل و عدم وابستگی به شرق و غرب، نقشه راهی اصولی به منظور فراهم ساختن 
چشم اندازی روشن برای ایران اسالمی است و خون بهای بیش از 200 هزار نفر شهید 
و صدها هزار مجروح، جانباز و مفقوداالثر  از میان  جوانان این مرزوبوم، بخشی از 
هزینه ای است که انقالب اسالمی ایران برای تحقق این شعار صرف کرده است. این راه 
مجاهدت و مقاومت همچنان ادامه دارد؛ راهی که در دو دهه اخیر در جبهه اقتصادی 
و صنعتی برای نیل به خودکفایی و تکیه بر توان داخلی و بومی سازی دانش، تجربه و 

فناوری، با قدرت و جدیت تداوم یافته است.
استقالل طلبی و دست یابی به خودکفایی در دو حوزه کشاورزی و صنعت به عنوان دو 
حوزه زیرساختی، در اسناد باالدستی توسعه ایران اسالمی مورد توجه کارگزاران نظام 
واقع شده و خوشبختانه توفیقات زیادی در دوران پس از پیروزی انقالب اسالمی در 

حوزه های یادشده حاصل گردیده است.
 صنعت فوالد به عنوان صنعت مولد، پیشرو، پیشران و پشتیبان سایر صنایع، در 

زمینه خودکفایی و بومی سازی گوی سبقت را از سایر صنایع ربوده و بخش عمده نیاز 
به فوالد و آلیاژهای مختلف به همت متخصصان متعهد ایرانی، در داخل کشور تولید 

و عرضه می شود.
که تحریم های ظالمانه و ناجوانمردانه، بخش زیادی از صنعت   در شرایطی 
کشور، به ویژه صنعت نفت و فوالد را نشانه گرفته و هرگونه تحرک در این عرصه را با 
پیچ وخم های بسیار مواجه ساخته است، ایران اسالمی با تولید   30  میلیون تن فوالد 
و ایجاد چرخه مناسب در زنجیره فوالد از سنگ آهن تا محصوالت فوالدی، توانسته 
است جایگاه مطلوبی را در حوزه صنایع فوالدی به دست آورد و به عنوان دهمین 
تولیدکننده فوالد در جهان، عالوه بر خودکفایی در عرصه فوالد و تأمین نیازهای 
داخلی، این محصول را به سایر کشورهای جهان نیز صادر کند و ارزآوری مناسبی برای 

اقتصاد کشور به ارمغان آورد.
تحریم های صنعت فوالد، عزم، اراده و اهمیت ضرورت تحقق خودکفایی را در میان 
کارگزاران، مدیران و متخصصان این صنعت برای تعالی و پیشرفت دوچندان کرد و 
جای بسی افتخار است که تنها در شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از شرکت های 
فوالدی ایران اسالمی، بیش از 100 هزار قطعه و تجهیز  صنعتی، توسط مجاهدان 
خودباور در صنعت فوالد بومی سازی شده و این همت عظیم، هر روز به بلوغ و 

شکوفایی بیشتری می انجامد.
جشن پیروزی انقالب اسالمی در حالی گرامی داشته می شود که فشارهای نظام سلطه 
برای غلبه بر گفتمان استقالل طلبی ایرانیان دین مدار و آزادی خواه همچنان ادامه 
دارد و شرکت های معظمی همچون فوالد مبارکه به عنوان مولود این انقالب، ضمن 
کید بر حقانیت و ضرورت استمرار حرکت آرمان خواهانه ملت ایران، به نقش آفرینی  تأ

ویژه در مسیر تعالی و عزتمندی و خودکفایی بیش ازپیش  اشتغال دارند. 

تحقق استقالل در صنعت فوالد؛ ثمره مجاهدت در خودکفایی و بومی سازی

اطالعیه

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

نکته های
 تاب آوری

فوالد در هفته ای 
که گذشت

نکات ایمنی

نکات ایمنی

گزارش از همکاران

اطالعیه های 
سازمانی

توصیه های 
بهداشتی

ح تحول  طر
دیجیتال

توصیه های 
بهداشتی

استودیو شیشه ای 
گفت وگو با مدیر ان

دستاوردها و افتخارات

به وقت آموزش

معرفی کتاب داستان
 یک کارخانه

از نگاه فوالد )مسائل 
مربوط به پیمانکاران(

پیگیری رایحه )پاسخگویی 
به مسائل شرعی(

بهره وری سازمانیکارمند موفق

گزارش تخصصی

نکات ایمنیمسابقه پیامکی توصیه های 
بهداشتی

یف د ــهر م نا بر ن  ا ــو عن

ــنبه ش

ــنبه ش و د

شــنبه ر چها
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عزم دولت برای حمایت از بورس جدی است
معاون اقتصادی رئیس جمهوری از عزم جدی دولت برای حمایت از بازار سرمایه خبر داد.

جزئیات پرداخت سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹
رئیس سازمان خصوصی سازی جزئیات پرداخت سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ را اعالم کرد.

بنیان گذار کبیر جمهوری اسالمی ایران حضرت امام 
خمینی )ره( سخنان نغز و پرمحتوایی درباره دهه فجر و به ثمر 
رسیدن پیروزی انقالب اسالمی در ۲۲ بهمن سال 57 دارند 

که در ذیل به برخی از آن ها پرداخته شده است:
پشتیبان والیت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت نرسد.

این اعجاز بزرگ قرن و این پیروزی بی نظیر و این جمهوری 
اسالمی محتاج به حفظ و نگهداری است.

 انقالب اصیل ما جلوه ای از نهضت پرعظمت حضرت 
رسول اهلل )ص( است.

 خون شهیدان، انقالب و اسالم را بیمه کرده است.
  پیروزی انقالب رهین همه ملت است.

 رمز پیروزی شما ایمان و وحدت کلمه بود.
کاری های دالورانه ملت، خصوصا   پیروزی انقالب مرهون فدا

شهیدان است.
 انقالب ما متکی به معنویات و خداست.

 این انقالب با تأییدات غیبی الهی پیروز گردید.
چشم دنیا به انقالب ما معطوف است.

 هرچه انقالب اسالمی دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران 
است.

 این نعمت بزرگ الهی )انقالب اسالمی( را ارزان از دست 
ندهید.

 فجر انقالب، دمیدن خورشید استقالل و آزادی است.
  نهضت ایران، نهضتی بود که خدای تبارک وتعالی در آن نقش 

داشت.
منبع: ایسنا

پیروزی نهایی وقتی است که اسالم، به همه ابعاد و به همه 
احکامش در ایران پیاده شود؛ و پیروزی باالتر آنکه در همه اقطار 

عالم، اسالم حکومت کند. اسالم مایه سعادت بشر است.
حفظ این پیروزی از اصل پیروزی مشکل تر است.

کبر، که رمز پیروزی معجزه آسای  جاوید باد پرچم پرافتخار اهلل ا
ملت بزرگ ایران است.

این پیروزی ارتباط به من نداشت، من یک طلبه هستم و 
نباید این را به من منتسب کنید. پیروزی ارتباط به ملت هم 

نداشت؛ این پیروزی مربوط به خدا بود.
پیروزی انقالب ما   به برکت اسالم و گرایش به اسالم و با فریاد 

کبر به دست آمد. اهلل ا
تا روحیه شما توجه به آن مبدأ قدرت دارد پیروزید، از آن 

منفصل نشوید.
پیروزی آن است که موردتوجه حق تعالی باشد، نه اینکه 

کشوری را بگیرید.
کمی عده، با اینکه قدرت روحی در کار باشد و انسجام در کار 

باشد و تعهد به اسالم در کار باشد، اسباب ضعف نخواهد شد.
شما پیروزید، برای اینکه اسالم پشتیبان شماست.

شما پیروزید، برای اینکه خدا با شماست.
کسی که با خدا باشد خدا با اوست، و پیروزی با اوست.

گر تمام عالم هم به ضد ما قیام کنند و ما را هم نابود کنند، ما  ا
پیروزیم.

ما ترس نداریم، برای اینکه ما حقیم. وقتی حق هستیم، 
غالب هم بشویم، ما حق هستیم؛ مغلوب هم بشویم، ما حق 

هستیم.
این طور نیست که ما خوف این را داشته باشیم که شکست 
بخوریم. اوال    که شکست نمی خوریم، خدا با ماست؛ و ثانیا بر 
فرض اینکه »شکست صوری« بخوریم، »شکست معنوی« 

نمی خوریم. پیروزی معنوی با اسالم است، با مسلمین است.
شما حق هستید و در مقابل باطل ایستاده اید؛ و حق پیروز 

است.
کاری  که تمام قشرهایش اینطور ُمهیا برای فدا کشوری 

هستند، این کشور پیروز است.
شما حق هستید، در مقابل باطل ایستاده اید. استقامت 
می خواهد؛ تا استقامت در کار نباشد، نمی توانید به پیروزی نهایی 

برسید.
ما با دست خالی بر این قدرت فوق العاده شیطانی، که همه 

قدرت ها دنبال او بودند، غلبه کردیم.
مادام که در مسیر حق باشیم پیروزیم.

ما می خواهیم به همه دنیا نشان دهیم که قدرت های فائقه 
را هم می توان به نیروی ایمان شکست داد.

گر قیام کرد، با حفظ قدرت ایمان، هیچ قدرتی، در  ملتی ا
مقابل آن نمی تواند بایستد.

جمعیتی که پشتوانه اش خداست شکست ندارد.
مقصد که الهی شد دنبالش پیروزی است.

برادران من، با اتکا به ایمان و اسالم بود که ما پیروز شدیم.
haram.razavi.ir :منبع

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

گزیده بیانات امام خمینی )ره( 
درباره  پیروزی انقالب اسالمی

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی از 
تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی، کارآفرینان و فعاالن 
اقتصادی را افسران و کارگران را رزمندگان بااخالص 
و باصفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با آمریکا خواندند 
و با اشاره به سخنان صریح مسئوالن آمریکا درباره شکست 
خفت بار آن ها در این نبرد سنگین افزودند: مسئوالن پرتالش با 
»ایجاد سند نقشه راهبردی صنعتی« و »مدیریت، هدایت، نظارت 
و حمایت از تولید« مسیر کاهش و رفع آسیب ها و »شتاب گرفتن 
تولید، اشتغال و پیشرفت کشور« را با تالش بیشتر ادامه دهند تا 

آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود.
که  حضرت آیت اهلل خامنه ای، توجه مسئوالن دولتی را به نکاتی 
تولیدکنندگان و صنعتگران در دیدار امروز بیان کردند ضروری دانستند 
کید بر اینکه اطالع مردم از موفقیت های فعاالن اقتصادی از زبان  و با تأ
خود این افراد، برای مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است، گفتند: 
گر در این 10 سال مسئوالن با تولیدکنندگان همراهی بیشتری  البته ا

می کردند، آسیب ها کمتر و موفقیت ها بیشتر می شد.
ایستادگی  افزودند:  و  خواندند  »جهاد«  را  تولید  انقالب،  رهبر 
تولیدکنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تالش دشمن برای ممانعت 
از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارزی و برنامه ریزی برای مسدودسازی 

مبادالت خارجی ایران، در واقع جهاد و از بزرگ ترین عبادت هاست.
کید بر اینکه طراحی های دشمن برای فتح سنگر تولید با  ایشان با تأ
شکست مواجه شد، خاطرنشان کردند: در این تهاجم به اقتصاد کشور، 
در معیشت مردم مشکالتی به وجود آمد، اما تولید به زانو درنیامد و 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش صراحتا اعالم کرد 

کثری به شکست خفت بار آمریکا منجر شد. که سیاست فشار حدا
گفتند: آن ها فروپاشی اقتصادِی به خیال خودشان  رهبر انقالب 
چندماهه را زمینه ای برای تحقق مقاصد سیاسی شوم می دانستند، 
اما پس از ده سال، سنگر تولید و اقتصاد کشور بحمداهلل پابرجاست و 
تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به عنوان افسران و کارگران به عنوان 
رزمندگان این جهاد مقدس، شریک و عامل اصلی این افتخار هستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: همان گونه که سال گذشته اعالم 
شد اقتصاد کشور برای عبور از مشکالت و آسیب ندیدن در مقابل 
تکانه های داخلی و خارجی، نیازمند جهش تولید است، زیرا جهش 
تولید با بهبود شاخص های اقتصادی همچون اشتغال پایدار، رونق 
خ تورم همراه است و استقالل  کاهش نر صادرات، درآمد ارزی و 
اقتصادی را که ضامن عزت و امنیت ملی و افزایش اعتمادبه نفس ملی 

است، به دنبال می آورد.
رهبر انقالب با یادآوری سخنان همه صاحب نظران داخلی و خارجی 
گر مدیران  درباره ظرفیت های فراوان و امکانات گسترده ایران گفتند: ا
کارآمد، پرتالش و دلسوز از این ظرفیت ها استفاده صحیح کنند، یقینا 

وضع چندین برابر متفاوت خواهد شد.
کید همیشگی شان مبنی بر »پرهیز  حضرت آیت اهلل خامنه ای با تکرار تأ
از شرطی کردن اقتصاد کشور و متوقف ماندن فعالیت ها به مسائلی که 
اختیارش در دست خودمان نیست«، افزودند: در همین مدت ده سال 
نیز بنگاه ها و تولیدکنندگانی بوده اند که منتظر برداشتن تحریم و نتایج 
کرات نماندند و با کار و تالش، به نمونه های موفقی تبدیل شدند. مذا

انصافا    و  حقا  را   ۹0 دهه  اقتصادِی  کالن  آمارهای  البته  ایشان 
ناخرسندکننده خواندند و با اشاره به آثار این گونه مسائل در زندگی 
مردم گفتند: آمار و میزان »رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه 

در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تأمین ماشین آالت و مسائل 
مشابه«، اصال خرسندکننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از 

آن ابراز نگرانی می کنیم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.
کید کردند: عامل اصلی این مشکالت، ِصرف تحریم  رهبر انقالب تأ
نیست، بلکه تصمیم گیری های غلط یا کم کاری ها، باعث بخش مهمی 

از مشکالت بوده است.
کثری ایشان از مشاوره های  ایشان با اشاره به اهمیت و استفاده حدا
بهره گیری  با  مسئوالن  همه  گفتند:  کارشناسان،  و  متخصصان 
کامل توصیه های قبال  از دیدگاه های صاحب نظران برای اجرای 
بیان شده، همت کنند. هدایت، نظارت و حمایت از تولید به جای 
دخالت دولت، بهبود محیط کسب وکار، انضباط مالی، رفع موانع 
تولید، آسان سازی اخذ مجوز فعالیت ها، ایجاد پنجره واحد صدور 
مجوز، سیاست های تشویقی برای فعالیت های مولد، دانش بنیان 
کردن زنجیره تولید، مبارزه با فساد، حمایت از صنایع داخلی و مبارزه 

قاطع و بی رحمانه با قاچاق ازجمله این توصیه هاست.
صدور  مشکل  نمونه،  به عنوان  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
بخشنامه های متعدد را مثال زدند و گفتند: از سال ۹۷ تا 1۴00، هزار و 
پانصد بخشنامه فقط درباره مسائل گمرکی صادر شده است. فعاالن 
اقتصادی به کدام یک عمل کنند؟ اصال فرصت هست همه را بخوانند؟

کید  ایشان سپس لزوم ارتقای کیفیت کاالهای تولید داخل را مورد تأ
قرار دادند و افزودند: حمایت های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید 
منجر به ارتقای کیفیت محصوالت و همچنین ارتقای فناوری شود، اما 
متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت 

توجه نمی شود و مردم نیز به حق به آن ها اعتراض دارند.
گر با وجود فضای حمایتی از تولید  رهبر انقالب خاطرنشان کردند: ا
داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت ها افزایش یابد، مسئله بدی 
است، زیرا نتیجه همه حمایت های دولتی و بانکی و جلوگیری از 

رقابت های خارجی، عمال منجر به افزایش قیمت شده است.
ایشان با ابراز گالیه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند: 
با وجود حمایت هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می شود 
که نباید  برخی محصوالت آن ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته 

این گونه باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از موضوعات مهم در بخش تولید 
را حمایت از صنایع اشتغال آفرین برشمردند و افزودند: باید در کنار 
حمایت از صنایع اصلی و مادر، از صنایع پایین دستی و اشتغال آفرین 
نیز حمایت های دولتی و بانکی انجام شود که پتروپاالیشگاه ها در ذیل 
صنعت نفت و زنجیره صنایع پایین دستی صنعت فوالد، نمونه هایی 

از این موضوع هستند.
»توجه ویژه به دانش بنیان شدن صنایع بزرگ« از دیگر نکاتی بود 
که رهبر انقالب به آن اشاره کردند و گفتند: در سال های اخیر هزاران 
بنگاه دانش بنیاِن کوچک و متوسط به وجود آمده است، اما در مورد 
دانش بنیان شدن صنایع بزرگ غفلت شده است که باید در این زمینه 
از توانایی و دانش جوانان خوش استعداد استفاده شود؛ همان طور که 
کسن کرونا تا موشک نقطه زن که به جوانان اعتماد و  در هر جایی، از وا

از آن ها کار خواسته شد، واقعا درخشیدند.
کید بر اینکه به طورکلی با استفاده از شرکت های خارجی  ایشان با تأ
مخالف نیستم، خاطرنشان کردند: معتقدم شرکت های دانش بنیان 
کارآمد داخلی می توانند نیازهای ما را در صنایع بزرگ همچون نفت 
برآورده کنند؛ بنابراین نباید تصور شود که ارتقای فناوری در صنایع 

گون فقط منوط به حضور شرکت های خارجی است. گونا
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: جوانان بااستعداد ما در زمینه نانو، 
سلول های بنیادی و زیست فناوری نیز کارهای برجسته ای انجام داده 

و نشان دادند »جواِن ایرانی می تواند«.
»مسئله هدایت اعتبار« نکته دیگری بود که رهبر انقالب به آن اشاره 
کردند و گفتند: فاصله بین رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی، 
فاصله ای نجومی و غیرقابل قبول است و مصرف اعتبارات به شکلی 
است که این انبوه نقدینگی تأثیری در تولید ندارد؛ درحالی که باید 
دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیالت دهی 

بانک ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند.
ایشان »دانش بنیان و فناورانه کردن کشاورزی« را نیز ضروری دانستند 
و افزودند: کشت گلخانه ای قابل توجه است، اما با آن نمی توان کشور 
ک و آب موجود در کشور، باید با  را اداره کرد و با توجه به زمین، خا
دانش بنیان کردن کشاورزی و یافتن الگوی مصرف بهینه، از نابودی 
ک و هدررفت آب جلوگیری، و صرفه جویی در آب را به صورت جدی  خا

دنبال کرد.
کید مجدد بر لزوم تهیه و تصویب سند  حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأ
و نقشه راهبردی صنعتی کشور، گفتند: وجود این سند مهم و قانونی 
موجب جلوگیری از انحراف برنامه های صنعتی کشور با رفت وآمد و 

تغییر دولت ها خواهد شد.
رهبر انقالب با تشکر مجدد از همه دست اندرکاران تولید، مسئوالن را به 
رفع موانع در این زمینه فراخواندند و افزودند: مسئوالن دولتی حقیقتا 
در حال تالش هستند و باید این تالش را به گونه ای ادامه دهند که آثار 

آن بعد از مدِت نه چندان طوالنی، در زندگی مردم محسوس شود.
در این دیدار که از طریق ارتباط تصویری با چهار مرکز تولیدی برای 
کارگران آن ها در حال پخش بود، به بیان این نکات و محورها پرداختند:

 دستاوردهای مهم ناشی از بومی سازی اغلب کاتالیست های 
موردنیاز صنایع کشور در زمینه خنثی سازی تحریم ها؛

 امکان حل مشکالت نظام توزیع کاال و حذف واسطه های زائد با 
استفاده از گسترش اقتصاد دیجیتال؛

انتقاد از واردات محصوالت پروبیوتیک با وجود تولید آن ها در 
داخل و رتبه باالی ایران در زیست فناوری؛

پیشنهاد ایجاد فرماندهی واحد برای صادرات به عنوان رکن 
اساسی افزایش تولید و ارزآوری؛

 لزوم تمرکز بر گسترش صادرات خدمات فنی- مهندسی؛
 ظرفیت های مهم کشت گلخانه ای در افزایش تولیدات کشاورزی 

و کاهش مصرف آب؛
ضرورت شناسایی مزیت های نسبی کشور و هدفمند کردن توسعه 

صنعتی و سرمایه گذاری بر اساس آن ها؛
کثری از توان داخلی در  انتقاد از اجرای ضعیف قانون استفاده حدا

زمینه تجهیزات صنعتی و ماشین سازی؛
پیشنهاد تأسیس پارک علم و فناوری و چند شهرک علمی در حوزه 

میکروالکترونیک؛
ضابطه مند کردن واردات به منظور تکمیل زنجیره های ارزش تولید 

داخلی؛
 ضرورت ترویج نام و نشان های برتر تولید به ویژه در بازارهای 

جهانی؛
لزوم حل مشکل تأمین نهاده های تولید به منظور تقویت صنعت 

بزرگ دام و طیور.

جلسه مشترک  ائمه جماعات شرکت با مدیر روابط عمومی و مدیر حراست شرکت فوالد مبارکهاهدای پرچم جمهوری اسالمی ایران به کارکنان  شرکت فوالد مبارکه در راستای مشارکت در پویش »هر خانه، یک پرچم«

عکس نوشت

 جهاد کارآفرینان وکارگران در سنگر تولید 
موجب اعتراف آمریکا به شکست جنگ اقتصادی شد

رهبر معظم انقالب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی:

باید در کنار حمایـت از صنایع اصلـی و مادر، 
از صنایـع پایین دسـتی و اشـتغال آفرین نیـز 
حمایت هـای دولتـی و بانکـی انجـام شـود 
کـه پتروپاالیشـگاه ها در ذیل صنعـت نفت و 
زنجیـره صنایع پایین دسـتِی صنعت فـوالد، 

نمونه هایـی از ایـن موضـوع هسـتند

 معتقـدم شـرکت های دانش بنیـان کارآمـد 
داخلـی می تواننـد نیازهـای مـا را در صنایـع 
بـزرگ همچون نفـت بـرآورده کننـد؛ بنابراین 
نباید تصور شود که ارتقای فناوری در صنایع 
گون فقـط منوط بـه حضور شـرکت های  گونا

خارجـی اسـت
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یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک های صنعتی
کید کرد. رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران به یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به شهرک های صنعتی تأ

اعضای طرح ایجاد زیست بوم نوآوری در بخش معدن منصوب شدند
با حکم رئیس ایمیدرو، اعضای طرح ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن منصوب شدند.

 خـبــــــــــــــــــر      

چرخه بومی سازی بیش از پیش نیازمند پویایی است و باید در همه
 بخش های شرکت تسری پیدا کند

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: بومی سازی 
تجهیزات در فوالد مبارکه نیازمند تجاری سازی 
که در این  که قطعه یا تجهیزی  است، به گونه ای 
شرکت بومی سازی می شود، باید به دیگر صنایع و تولیدکنندگان 
کشور که به آن نیاز دارند نیز معرفی شود تا در صورت لزوم به تولید 

انبوه برسد.
به گزارش خبرنگار فوالد، مدیرعامل و معاونین فوالد مبارکه در ادامه 
سلسله بازدیدهای خود از خطوط و نواحی تولید، از واحد خدمات 
فنی و پشتیبانی این شرکت بازدید کردند و پس از آن در نشستی با 
مدیران بخش های مختلف واحد خدمات فنی و پشتیبانی، در جریان 
فعالیت های این بخش ها قرار گرفتند و مدیران مربوطه نیز دغدغه ها و 

دیدگاه های خود را به سمع و نظر آنان رساندند.
مدیران  جمع  در  مبارکه  فوالد  مدیرعامل  طیب نیا  محمدیاسر 
بخش های مختلف واحد خدمات فنی و پشتیبانی این شرکت اظهار 

کرد: این واحد به خوبی توانسته پارامترهای کیفی را در کنار توسعه های 
زیرساختی ارتقا دهد و به عنوان نقطه قوت فوالد مبارکه شناخته شود.
وی با بیان اینکه واحد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه دارای 
گنجینه ارزشمندی از نیروهای متخصص، متعهد و دانشی است، افزود: 
گر کار به درستی به این نیروهای دانشی سپرده شود، قطعا خروجی و  ا

راندمان به مراتب بهتری را از آنان شاهد خواهیم بود.
ضرورت تسری چرخه بومی سازی در همه بخش های فوالد 

مبارکه
کید بر اهمیت جایگاه واحد تعمیرات مرکزی  مدیرعامل فوالد مبارکه با تأ
این شرکت پس از واحدهای مرتبط با بومی سازی خاطرنشان کرد: 
واحد تعمیرات مرکزی فوالد مبارکه بیشترین ارتباط را با کلیه واحدهای 

تولیدی این شرکت دارد.
وی با بیان اینکه بومی سازی در فوالد مبارکه شامل بخش های فنی 
و تولیدی این شرکت و همچنین شرکت های دانش بنیان است، 

اذعان داشت: چرخه بومی سازی در فوالد مبارکه بیش ازپیش نیازمند 
پویایی و فعال بودن است و باید در همه بخش های این شرکت تسری 

پیدا کند.
بومی سازی تجهیزات در فوالد مبارکه نیازمند تجاری سازی 

است
کید بر ضرورت استفاده از ظرفیت فوالد مبارکه در  طیب نیا با تأ
بومی سازی تجهیزات تصریح کرد: بومی سازی تجهیزات در فوالد مبارکه 
نیازمند تجاری سازی است؛ به گونه ای که قطعه یا تجهیزی که در این 
شرکت بومی سازی می شود باید به دیگر صنایع و تولیدکنندگان کشور 

نیز معرفی شود تا در صورت نیاز و لزوم، به تولید انبوه برسد.
وی در پایان با بیان اینکه فوالد مبارکه باید پیشران بومی سازی قطعات 
و تجهیزات صنعتی در کشور باشد، ابراز داشت: نقش و سهم فوالد 
مبارکه باید در بومی سازی کشور به درستی تبیین شود تا منافع آن برای 

این شرکت تا سال های سال باقی بماند.

 خـبــــــــــــــــــر      
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ارزش قراردادهای توسعه زیرساخت در منطقه ویژه 
المرد به ۲0 هزار میلیارد ریال رسید

ارزش قراردادها و اجرای مناقصه در منطقه ویژه اقتصادی 
المرد طی 10 ماه سال جاری به ۲0 هزار میلیارد ریال رسید.

این میزان سرمایه گذاری در پروژه های زیرساخت منطقه 
که احداث زیرساخت های سیویل،  گرفته است  صورت 
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی باسکول دوم منطقه، 
احداث خط انتقال چهارمداره برق 132 کیلوولت، پروژه 
گمرک و سوله انبار منطقه به صورت  احداث سوله انبار 
سرپوشیده و... از اقدامات توسعه ای منطقه ویژه المرد در 

بخش زیرساخت به شمار می رود.
ازجمله سرمایه گذاری های صورت گرفته در این منطقه ویژه 
اقتصادی نیز  می توان به انعقاد قرارداد سرمایه گذاری در 
حوزه پتروشیمی برای نخستین بار و برنامه امضای قرارداد 
با سه پتروشیمی دیگر تا پایان سال نام برد. منطقه ویژه 
اقتصادی المرد از مجموعه های تحت پوشش ایمیدرو  
است و در جنوب استان فارس قرار دارد و هم جوار با دو استان 

هرمزگان و بوشهر است.

کاهش 7۲ درصدی سود تسهیالت ساخت مسکن 
روستایی

طی  کشور  روستاهای  از  نیمی  حدود  که  شرایطی  در 
چهار دهه گذشته مقاوم سازی شده است، بنا به دستور 
رئیس جمهوری، سود تسهیالت ساخت مسکن روستایی 

از 18 به 5 درصد کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، هم زمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن با 
هدف ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، به دستور 
رئیس جمهوری، نرخ سود تسهیالت ساخت مسکن روستایی 

از 1۸ درصد به ۵ درصد کاهش یافته است.
کبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن با اعالم این خبر افزود: برای  ا
ساخت مسکن روستایی 200 میلیون تومان وام با سود ۵ درصد 
در نظر گرفته شده و این نهضت باید ادامه پیدا کند؛ به گونه ای 
که تا سال 1۴10 هیچ مسکن غیرمقاوم روستایی در کشور نداشته 

باشیم.
مدتی قبل مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن به ایسنا اعالم 
کرده بود که طبق برنامه تا سال 1۴0۵ بالغ بر ۷0 درصد واحدهای 
مسکونی مقاوم سازی می شود. گفتنی است تا قبل در سال 
13۸۴ که طرح نوسازی مسکن روستایی شروع شد، تنها ۷ درصد 

واحدها مقاوم بودند.

 رشد 8 درصدی بازگشت ارز به کشور با هماهنگی 
بین بخشی

کید بر ضرورت تدوین  وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأ
سازوکارهای الزم برای حرکت فعاالن اقتصادی، هم افزایی 
بین بخشی را از الزامات تدوین سند راهبردی توسعه صنعت 
دانست و گفت: امسال بیش از دو برابر سال گذشته صادرات 
خدمات فنی مهندسی داشتیم که این موضوع به همگرایی 

بین بخشی مرتبط بوده است.
به گزارش شاتا، سید رضا فاطمی امین با بیان این مطلب در 
خصوص الزامات تدوین سند راهبردی توسعه صنعت، افزود: 
مقام معظم رهبری در دیداری که با صنعتگران و تولیدکنندگان 
داشته است در دو نوبت بر تدوین نقشه راهبردی برای پیشرفت 
کید داشته اند. ضرورت تدوین نقشه راه بر کسی  صنعت تأ
پوشیده نیست؛ اما این ضرورت ها باید  حساب شده دیده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به هدف گذاری رشد ۸ 
درصدی صنعت نیز بیان کرد: سهم فوالد در این رشد صنعتی، 
۵۵ میلیون تن شد که این هدف گذاری نیز متناسب با اقتصاد 

کشور نیست.

عدد خبر

هزار میلیارد ریال

درصد

درصد

همایش تکریم خانواده های کارکنان سپاه ناحیه مبارکه به مناسبت میالد حضرت) زهرا سالم اهلل علیها(مراسم سالروز گرامیداشت آغاز دهه فجر با حضور حجت االسالم والمسلمین فوقی مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی اصفها ن

عکس نوشت

مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از  واحد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت:

ع، مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی  محسن زار
شرکت فوالد مبارکه ضمن تبریک سالروز افتتاح واحد 
گالوانیزه ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در تاریخ 
هجدهم بهمن ماه سال 1381 اذعان داشت: امروزه استفاده از 
محصوالت پوشش دار در صنعت افزایش یافته که یکی از دالیل مهم 
آن، ممانعت از تأثیر محیط و عدم تخریب و خوردگی فلز و درنتیجه 
افزایش عمر ورق و همچنین بهبود خواص زیبایی شناختی ورق است.

وی در ادامه گفت: محصوالت پوشش دار شرکت فوالد مبارکه شامل ورق 
قلع اندود، ورق گالوانیزه و ورق رنگی است که خط تولید ورق گالوانیزه با 
ظرفیت اسمی 200 هزار تن در سال توسط شرکت C.M.I طراحی و نصب 

و با همکاری شرکت فوالد مبارکه در 1۸ بهمن سال 13۸1 افتتاح گردید.
وی افزود: میزان تولید در اوایل راه اندازی خط گالوانیزه، میزان تولید ۵ 
تا ۸ هزار تن در ماه بود. مسائل و مشکالت زیادی در طراحی و تجهیزات 
خط وجود داشت که با مشورت کارشناسان خارجی و تالش تیم مدیریت 

و سرپرستی شرکت، پروژه های بهبود زیادی انجام شد.
ع گفت: از جمله این بهبودها می توان به تبدیل ماده محافظ کروم  زار
کرد. ماده  کروم سه ظرفیتی اشاره  شش ظرفیتی به ماده محافظ 
محافظ کروم شش ظرفیتی یک ماده سمی و سرطان زاست که در تماس 
طوالنی مدت می تواند بیماری زا و برای محیط زیست و سالمت کارکنان و 
مشتریان مضر باشد، اما با تغییراتی که در تجهیزات اعمال شد، این ماده 

با یک ماده بی خطر )کروم سه ظرفیتی( جایگزین گردید.
 وی افزود: از نمونه های دیگر بهبود در خط گالوانیزه می توان به کاهش 
جرم پوشش محصوالت از ۹0 گرم بر مترمربع به ۸0 گرم بر مترمربع را 

اشاره کرد.
مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی شرکت فوالد مبارکه گفت: با توجه به 
اینکه در طراحی خط گالوانیزه امکان اعمال پوشش روی حداقل ۹0 گرم بر 
مترمربع بود، با تغییراتی که در تجهیزات داده شد، امکان تولید محصول 

با پوشش ۸0 گرم بر مترمربع ایجاد گردید.
وی افزود: همچنین از موارد دیگر می توان به  افزایش سرعت فرایند خط 
تولید از ۹0 متر در دقیقه به ۹3 متر در دقیقه اشاره کرد و  با بهبودهای 
کنون تولید خط گالوانیزه به حدود 1۷ هزار تن در ماه  حاصل شده،  هم ا
رسیده است. شایان ذکر است واحد ورق گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه از 
کنون بیش از 1.۷62.۵2۹ تن محصول به بازار مصرف  ابتدای راه اندازی تا

روانه نموده است.
علیرضا گندمکار، رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شرکت فوالد مبارکه 
در ادامه گفت: شرکت فوالد مبارکه بهره برداری خط گالوانیزه را از زمان 
گذار کرد. تمامی کارکنان  راه اندازی طی قراردادی به شرکت توکا فوالد وا
آن نیز  پس از شرکت در آزمون استخدامی و انجام مصاحبه های علمی و 
فنی و با مدرک مربوطه استخدام و پس از آن توسط کارشناسان خارجی 

شرکت C.M.I آموزش  دیدند و مشغول به کار شدند.

وی ادامه داد: در سال 13۸۸ همگی کارکنان واحد گالوانیزه به صورت 
قرارداد مستقیم به استخدام شرکت فوالد مبارکه درآمدند. این واحد  
در طوِل 1۹ سال بهره برداری از خط گالوانیزه و تغییرات چارت های 
سازمانی در طول این مدت، توانست تجربیات ارزشمندی در خصوص 
جدا بودن چارت تولید و تعمیرات و تمرکز بر تولید و تعمیرات کسب کند. 
همچنین فعالیت های بسیاری در خصوص بومی سازی قطعات حیاتی 
خط گالوانیزه انجام شد که از  آن جمله می توان تغییر اتوماسیون دستگاه 
جوش، رادیانت تیوب ها، غلتک های حوضچه مذاب، مشعل ها و 
غلتک های کوره و...  را نام برد و  ماحصل بومی سازی ها و تجربیات را 

می توان در پارامترهای اصلی تولید گالوانیزه مشاهده کرد.
رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شرکت فوالد مبارکه گفت: یکی از 
پارامترهای اصلی خط IU )آماده به کاری خط تولید( است که طبق 
طراحی سازنده عدد ۸۷ درصد برای آن  پیش بینی شده بود. این عدد 
با بهبودهای مستمر و کسب تجربیات ارزشمند به عدد ۹۷.66 درصد 
رسیده است. جدول ذیل سیر شش ساله این پارامتر را نمایش می دهد.

وی افزود: تولید ورق گالوانیزه ناحیه نورد سرد به روش غوطه وری داغ 
است.  مزیت روش گالوانیزه بر روش های دیگر، مقرون به صرفه بودن، 
امکان ایجاد ضخامت های باالی پوشش، استحکام باال و چسبندگی 

پوشش گالوانیزه به فوالد است.
 گندمکار با اشاره به عمده کاربردهای ورق گالوانیزه در سقف های فلزی، 
پنل، تابلوهای برق، سینی کابل، قطعات لوازم خانگی مثل یخچال، 
کروویو، کولر، تجهیزات آشپزخانه مثل  بخاری، ماشین لباسشویی، ما
کابینت، مخازن ذخیره آب، مجراهای هوا و دودکش، ناودان ها، لوله ها، 

گون، سازه های فضایی، انبارها، اجزای ماشین های  سازه های گونا
کشاورزی، قطعات خودرو و اجزای داخلی آن، به چالش های پیش رو در 
واحد ورق گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه 
حیات خطوطی همچون گالوانیزه به بهبود مستمر در راستای پاسخ گویی 
به نیاز مشتریان وابسته است و همچنین با توجه به تغییر ذائقه کیفی 
بازار )استفاده زیاد از محصوالت با عرض و ضخامت پایین و جرم پوشش 
پایین(، برخی از قسمت های خط تولید ورق گالوانیزه به دلیل نوع طراحی 
اولیه نیاز به مدرنیزاسیون و ارتقای تجهیزات دارد. از جمله چالش های 
موجود می توان به عدم امکان اعمال پوشش کمتر از ۸0 گرم بر مترمربع 
و همچنین عدم طراحی تجهیز اعمال کروماته برای استفاده از کروم 

سه ظرفیتی اشاره کرد.
وی ادامه داد: پیرو بررسی این چالش ها، قراردادی تنظیم شده که در 
سال آینده تغییراتی به انجام خواهد رسید. از جمله این تغییرات می توان 
به تغییر اتوماسیون خط گالوانیزه و امکان تولید محصول گالوانیزه با 
پوشش 60 گرم بر مترمربع که باعث کاهش قابل مالحظه مصرف روی و 
همچنین افزایش کیفیت گالوانیزه می  شود و همچنین رفع مشکل اضافه 
ضخامت لبه های محصول و تغییر ساختار اعمال پوشش کروماته بر روی 

محصول گالوانیزه اشاره کرد.
گندمکار در پایان نیروی انسانی در حال بازنشستگی و ارتقای کیفیت 
محصول برای مصارف خودرویی و لوازم خانگی را از چالش های 
واحد گالوانیزه عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد این واحد بتواند  با 
تدبیر مدیران فوالد مبارکه از  چالش های پیش رو با موفقیت کامل  

عبور کند .

واحد ورق رنگی فوالد مبارکه؛ در آستانۀ نوزده سالگی
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پیش گامی چادرملو در ایفای مسئولیت اجتماعی نوین اصالح روش های حکمرانی و ساختارهای مدیریتی

ناصر تقی زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: 
در کنار تعهد به جامعه و کمک به اقشار آسیب پذیر، مفاهیمی مانند 
حفظ محیط زیست، رفاه کارکنان، کیفیت زندگی شهروندان ازجمله 
مواردی است که به مفهوم مسئولیت اجتماعی نوین افزوده شده و 
شرکت چادرملو در این زمینه نیز پیش گام بوده است.

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه ای 
کرد: بیانات حکیمانه و راهبردی  کید  به رهبر معظم انقالب تأ
حضرت عالی، سربازان شما را در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
کرد تا با عزمی راسخ و اراده ای استوار، نسبت به اصالح  مصمم تر 
روش های حکمرانی و ساختارهای مدیریتی در راستای تحقق 
کنند. تمدن نوین اسالمی اقدام 

خـبــــــــــــــــــر            

جهش معامالت آتی فوالد ضدزنگ 
 چین به دلیل مشکالت عرضه 

و افزایش قیمت نیکل

محدودیت های تولیدکنندگان فوالد ترکیه

خبر بین الملل

هفته گذشته، قیمت معامالت آتی فوالد ضدزنگ چین، 
بیش از 5 درصد افزایش یافت. این افزایش در پی مشکالت 
تأمین ناشی از کاهش تولید رخ داد که قیمت باالی مواد اولیه 
هم از آن پشتیبانی می کرد. تحلیلگران جینرویی فیوچرز 
)Jinrui Futures( در یادداشتی نوشتند: »شرکت های داخلی 
تولید فوالد ضدزنگ در سه ماهه اول سال، نگهداری و تعمیر 
خود را افزایش داده و درعین حال تحت تأثیر تعطیالت جشن 
بهاره و بازی های المپیک زمستانی پکن قرار گرفته اند. به 
همین دلیل، پیش بینی می شود که مجموع تولید کاهش 

یابد.«
یادداشتی در هیوتای فیوچرز )Huatai Futures( هم اشاره کرد: 
»تولید فوالد ضدزنگ همچنین تحت تأثیر افزایش قیمت نیکل 
است که از فشردگی محموله ها خبر می دهد.« مبلغ فعال ترین 
قرارداد خرید فوالد ضدزنگ در بورس معامالت آتی شانگهای 
برای تحویل در ماه فوریه با افزایشی ۵.3 درصدی به 1۷,۹20یوآن 
)2,۸12.3۹ دالر( در هر تن رسید. در نهایت، این قرارداد با ۴.۴ 

درصد افزایش با قیمت 1۷,۷60 یوآن در هر تن بسته شد.
قیمت سایر انواع فوالد هم در بورس شانگهای افزایش داشت، 
به طوری که قیمت میلگرد فوالدی مورداستفاده در ساخت وساز 
برای تحویل در ماه مه 2022 با 2 درصد افزایش به ۴,۵۸۹ یوآن در 
هر تن رسید. معامالت آتی کویل های نورد گرم که در خودروسازی 
و تولید لوازم خانگی استفاده می شوند با افزایش 1.6 درصدی با 
قیمت ۴,۷1۹ یوان در هر تن بسته شدند. انجمن آهن و فوالد 
چین اعالم کرده است که خروجی فوالد خام سال 2021 چین از 
رقم 1.06۵ میلیون تن به 1.03 میلیون تن کاهش خواهد یافت تا 

»عرضه و تقاضا متعادل شود.«
 معیار معامالت سنگ آهن در بورس کاالی دالیان با افزایش 2.۸ 
درصدی به ۷2۴ یوآن در هر تن رسید. اما به گفته شرکت مشاوره 
استیل هوم )SteelHome( قیمت لحظه ای سنگ آهن 62 
درصدی برای تحویل به چین در روز دوشنبه با کاهشی 1 دالری 

به 12۷.۵ دالر در هر تن رسید.
منبع: رویترز

از اول ژانویه سال جاری میالدی، قیمت برق در ترکیه 
حدود 1۲7 درصد و قیمت گاز طبیعی برای مصارف صنعتی 50 
درصد افزایش یافته است. در همین حال، منابع کارخانه ای 
ترکیه تأثیر این افزایش را در حدود ۲8 تا 3۲ دالر در هر تن بر نورد 
میلگرد تخمین زده اند. این کشور همچنین حداقل دستمزد 
خود را 50.4 درصد افزایش داده و در 1۲ ژانویه، انجمن 
کارفرمایان ترکیه در صنایع فلزی )MESS( و اتحادیه های 
فلزی ترکیه در مورد افزایش 65.67 درصدی حقوق کارگران 
صنعت فوالد توافق کرده اند. در همین حال، بر اساس گزارش 
وزارت کار و تأمین اجتماعی ترکیه )ÇSGB( تا ژوئیه ۲0۲1، 
کار  حدود 1.79 میلیون نفر در صنعت فلزات مشغول به 
بوده اند؛ اما اختالل در عرضه گاز طبیعی و برق باعث شد 
کارخانه های فوالدسازی، به مدت سه روز تولید را متوقف 

کنند.
درحالی که تولیدکنندگان فوالد کشور در سه ماه گذشته با فضای 
بی ثبات فارکس دست به گریبان بوده اند، قیمت محصوالت 
فوالدی داخلی ترکیه نیز به دنبال کاهش ارزش نرخ ارز این کشور 
افزایش یافته است. با تضعیف ارزش لیر در برابر دالر آمریکا نیز 
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را کاهش داد. همچنین، زیان های 
چشمگیر اخیر لیر منجر به افزایش قابل توجه قیمت تمام شده 
زیرا  است،  شده  داخلی  بازار  در  بلند  فوالدی  محصوالت 
کارخانه های ترکیه قبل از فروش فوالد کوره بلند به بازار داخلی با 

ارز محلی، مواد خام وارداتی را به دالر پرداخت می کنند.
خ تورم مصرف کننده در پایان سال  بنا به گزارش آرتان پرس، نر
2021 به 36.0۸ درصد افزایش یافت، درحالی که شاخص قیمت 
تولیدکننده ۷۹.۸۹ درصد رشد داشت. در همین حال، ارزیابی 
قیمت هفتگی Fastmarkets برای میلگردهای تقویتی فوالدی 
صادراتی بندر اصلی فوب ترکیه ۷00 تا ۷1۵ دالر در هر تن در آخر 
ژانویه بود، که از 6۹0 تا ۷00 دالر در هر تن )در هفته گذشته( 

افزایش داشت.
همچنین، بر اساس داده های گمرک کمیسیون اروپا، ترکیه 
در ژانویه تا مارس 2021 کل تخصیص 60۵۹2 تنی خود را برای 
واردات میلگرد مصرف کرده و این کشور میلگرد را با قیمت 6۹0 
دالر به ازای هر تن فوب )وزن واقعی( به اتحادیه اروپا فروخته است. 
عالوه بر این، فروش محدود محصوالت فوالدی بلند )تمام شده( 
و افزایش هزینه های ورودی، فشار بیشتری بر واردات قراضه 
ترکیه وارد می کند، درحالی که تولیدکنندگان فوالد ترکیه، واردات 
قراضه دریایی را کند نگه می دارند و فقط برای نیازهای فوری 

خود رزرو می کنند.
نکته مهم اینکه ترکیه همواره بزرگ ترین مصرف کننده قراضه 
آهنی ایاالت متحده بوده است، اما عواملی مانند افزایش قیمت 
انرژی و تورم فزاینده این کشور و به ویژه کاهش ارزش لیر در برابر 
دالر، تهدیدی برای کاهش قیمت این منطقه از بازار ضایعات 
آهنی دریایی آمریکاست. در واقع، کاهش ارزش لیر عامل بسیار 
مهم تری در این بازار به شمار می آید؛ زیرا واحد پولی رایج بین 

کارخانه های منطقه جهت خرید مواد خام فوالدسازی است.

امروزه جلب رضایت مشتریان به عنوان یکی از عوامل 
مهم در حفظ و بقای سازمان های تولیدی محسوب 
می شود و سازمان های پیشرو در جهان رضایت 
مشتری را به عنوان یک فرهنگ در تمام سطوح سازمان پذیرفته اند. 
به همین منظور واحد کنترل کیفی فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه 
با بازرسی انبارهای روباز، ضمن افزایش رضایت مشتریان، زمینه 
کیفیت به مشتریان را فراهم ساخت. آماده به کاری و حمل محصول با

صفرعلی بگی فورمن بازرسی تختال با اعالم این مطلب افزود: با توجه به 
نقش واحد کنترل کیفی در حفظ و افزایش رضایت مشتری و همچنین 
با راه اندازی ماشین ۵ در سال ۹۴ در واحد فوالدسازی، جهت تولید 
محصول صادراتی به صورت تختال، واحد کنترل کیفی فوالدسازی با 
شتابی مثال زدنی شرایط و دستورالعمل های کاری موجود را به سمت 

نوگرایی تغییر داد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر و به طور میانگین ماهیانه 100 هزار تن 
تختال در سـبد صادرات فـوالد مبارکه قـرار گرفته که ایـن محصوالت 
به ۷ انبار مختلف با وسعت 1۴0 هزار مترمربع انتقال داده شده و پس 
از بازرسـی چشـمی با توالی 100 درصد بازرسـی، آماده بارگیـری و حمل 

به مقصد مشـتری می گردد.
فورمن بازرسی تختال خاطرنشان کرد: پس از اتمام بازرسی، گزارش 
مربوطـه ازجملـه تعـداد بازرسـی انجام شـده، نـوع عیـوب ماشـین 
تولیدکننـده، کیفیـت و... بـه مسـئول قسـمت ارجـاع داده  می شـود 
تـا موردبررسـی قـرار گیـرد و سـپس ایـن اطالعات جهـت رفـع و کاهش 

عیـوب در اختیـار واحـد تولیـد قـرار می گیـرد.
صفرعلی بگی یادآور شد: روباز بودن انبارهای مذکور و وجود شرایط 
مختلف جوی ازجمله گرمای تابستان، سرمای زمستان، بادهای 
کندگی محصوالت، حجم باالی کار و همچنین  پاییزی و... و از طرفی پرا

حساسیت ویژه مشتری به محصول درخواستی، حساسیت کار را برای 
کارکنان واحد کنترل کیفی دوچندان می کند.

فورمن بازرسی تختال تصریح کرد: پس از شروع فعالیت کنترل کیفی 
فوالدسازی در بخش صادرات از سال ۹۴ تا سال ۹۹ در انبارهای روباز و 
طبق گزارش واحد مشتریان، رضایت از کیفیت محصول در مقایسه با 
رقبا از ۸0 درصد در سال ۹۴ به ۹0 درصد در سال ۹۹ و درصد محصول 
مطابق با سفارش مشتری از ۸۹ درصد در سال ۹۴ به ۹۷ درصد در سال 
۹۹ افزایش داشته است که این مهم با تالش همکاران در واحد کنترل 

کیفی فوالدسازی محقق شده است.
وی در پایان از همکاری مدیریت کنترل کیفی، رئیس کنترل کیفی 
فوالدسازی و همراهی ناحیه فوالدسازی تشکر و قدردانی کرد و بر بهبود 
مستمر و پایدار و ارتقای سطح رضایت مشتری و همچنین افزایش کیفیت 

محصول با تالش مضاعف کارکنان اظهار امیدواری کرد.

افزایش رضایت مشتری با بازرسی انبارهای روباز در شرکت فوالد مبارکه
با تالش واحد کنترل کیفی فوالدسازی محقق شد:

شرکت فوالد مبارکه یکشنبه 10 بهمن ماه نشست 
هم اندیشی صمیمانه ای را با شرکای کسب وکار 
عرصه لوله و پروفیل خود برگزار کرد. در این مراسم 
که چهار مسئول ارشد شرکت فوالد مبارکه حضور داشتند، ضمن 
تقدیر از مشتریان، چالش ها و مشکالت آن ها شناسایی و برای 

رفع این چالش ها گفت وگو شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای 
کسب وکار عرصه لوله و پروفیل صبح یکشنبه 10 بهمن ماه در هتل 
عباسی اصفهان با حضور معاون فروش و بازاریابی و تنی چند از مدیران 

این شرکت و مشتریان عرصه لوله و پروفیل آغاز شد.
در بخش اول این مراسم پس از قرائت قرآن مجید و پخش سرود 
جمهوری اسالمی، طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی 
و محمد تاجمیرریاحی، مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه به 
سخنرانی پرداختند و سپس مراسم با سخنان مهدی آقازینلی، مدیر 
پشتیبانی  فروش  و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه و محمود محمدی 

فشارکی، مدیر مجتمع فوالد سبا، ادامه پیدا کرد.
طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه، در 
این نشست صمیمانه با بیان اینکه گروه لوله  و پروفیل یکی از شرکای 
استراتژیک فوالد مبارکه محسوب می شود اظهار کرد: این شرکت از 
ابتدای بهره برداری عالوه بر تولید، ظرفیت سنجی صنایع پایین دست 
را نیز در قالب پشتیبانی فنی مشتریان انجام می دهد. با مشخص شدن 

ابعاد موضوعات، رضایت مشتریان نیز تأمین می شود.
وی با انتقاد از عملکرد دولت پیشین در قیمت گذاری محصوالت 
فوالدی، گفت: هرجا دولت وارد قیمت گذاری شده، شکاف قیمتی 
نیز افزایش یافته به گونه ای که این شکاف تا ۵0 درصد هم رسیده 
است؛ درصورتی که دولت باید به جای این اقدام، وارد حوزه عرضه 
محصوالت می شد. با عوض شدن دولت، سیاست ها به سمت حذف 
شدن بهین یاب رفت و با حذف شدن سقف سهمیه به همه صنایع 

پایین دستی محصول ارائه شد.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه در بخش دیگری از 
سخنرانی خود با اشاره به کاهش قیمت محصوالت به دلیل نبود عرضه 
تلفیقی، اظهار کرد: امروز برای فروش اعتباری 100 درصد محصوالت 
آماده هستیم. به عالوه برای رفاه حال مشتریان شرایط فروش ۹0 روزه 

در نظر گرفته شده است.
جوانبخت در بخش دیگری از سخنان خود نیز درباره تالش این شرکت 
برای ایجاد حمل ونقل ریلی محصوالت به منظور رفاه حال مشتریان 

صحبت کرد. 
»تولید و توسعه«؛ هدف اصلی فوالد مبارکه

محمد تاجمیرریاحی، مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه، 
نیز با بیان اینکه بقای هر شرکتی به تداوم و بقای مشتریان بستگی 

دارد، اظهار کرد: علی رغم اینکه دستورالعمل های بورس یکی از 
چالش های امروزی محسوب می شود، با پیگیری های صورت 
گرفته نهایتا فروش هم اندازه یا ۵0-۵0 نقدی و اعتباری به تصویب 

رسیده است.
وی با اشاره به آغاز ساخت پروژه نورد گرم 2 در روزهای آینده گفت: با 
راه اندازی این پروژه کل تقاضای بازار محصوالت فوالدی گرم را پوشش 
می دهیم. شرکت فوالد مبارکه تولید و توسعه را هدف اصلی خود 

می داند و در همین راستا گام برمی دارد.
کید بر اینکه شرکت فوالد  مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه با تأ
مبارکه تمام ظرفیت خود را در اختیار تولید ملی قرار داده است، اظهار 
کرد: پیشنهاد ما در راستای تأمین پایدار محصوالت به ویژه در صنعت 
لوله و پروفیل، عدم عرضه تمام محصوالت در بازار بورس است، زیرا 
معتقدیم بسیاری از مشتریان از عرضه محصول عقب می افتند و 
اطالعات موردنیاز شرکت فوالد مبارکه برای برنامه ریزی نیز به حداقل 

می رسد.
سهم ۵۹ درصدی فوالد مبارکه در تولید ورق گرم موردنیاز 

صنایع لوله  و پروفیل
مهدی آقازینلی، مدیر پشتیبانی  فروش  و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه، 
نیز در بخشی از سخنان خود گفت: در سال گذشته، ۵۹ درصد تولید 
ورق گرم سهم بازار در اختیار شرکت فوالد مبارکه قرار داشت که این 
مقدار در سایر شرکت های فوالدسازی به 36 درصد می رسد و ۵ درصد 

این ورق ها از طریق واردات تأمین شده است.
وی با اشاره به جایگاه مهم صنعت لوله  و پروفیل در بخش ساختمان، 
تصریح کرد: در مقام مقایسه با روند تقاضای جهانی، سهم ساختمان 

از ورق موردنیاز لوله و پروفیل، بالغ بر ۴۸ درصد است.
مدیر پشتیبانی  فروش  و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به پروژه 
طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم، گفت: پیش بینی می شود مصرف 
ورق در سال بالغ بر 1۹0 تا ۴۵0 هزار تن افزایش یابد. مصرف محصوالت 
لوله  و پروفیل در بخش های کابینت، کانال کولر و... به 600 تا ۸00 هزار 

تن در سال خواهد رسید.
آقازینلی افزود: رویکرد سنجش رضایت مشتریان بر اساس استاندارد 
ایزو 1000۴ تعیین می شود. رضایت مندی مشتریان برای رسیدن به 
میزان ۸۵ درصد در اهداف این شرکت قرار دارد. این در حالی است که 
کل رضایت مشتریان در بخش صنعت لوله  و پروفیل در سال گذشته، 

۸2 درصد بوده است.
وی گفت: مؤلفه های مؤثر بر میزان رضایت مشتریان شامل قیمت، 
کیفیت، شرایط پرداخت، تحویل به موقع، تأمین پایدار و... است. 
همچنین پروژه های بهبود و اقدامات اصالحی نظیر رفع عیب 
شکستگی سطح ورق، رفع عیب ضخامت پیش از تلورانس و رفع عیب 

موج ورق و زین اسبی ازجمله اقدامات انجام شده است.

فوالد سبا در تالش برای تولید ۱.6 میلیون تن ورق گرم در 
۱۴۰۱

محمود محمدی فشارکی، مدیر  مجتمع  فوالد سبا، نیز در این نشست 
با بیان اینکه تعامل بین تولیدکنندگان و مشتریان باعث رشد و تکامل 
هر دو طرف خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال 1۴00 برنامه 
توسعه ای خود را کامل کردیم، برنامه ما برای سال 1۴01، تولید یک 
میلیون و 600  هزار تن ورق گرم است. فوالد سبا پس از شرکت فوالد 
مبارکه دومین تولیدکننده ورق گرم در کشور بوده و وظیفه دارد در 
کثر ورق های با ضخامت 2 و کمتر از 2 میلی متر، سبد محصوالت  تولید ا

فوالد مبارکه را کامل کند.
محور درخواست های مشتریان از فوالد مبارکه

در بخش دیگر برنامه مشتریان این شرکت به بیان چالش های خود در 
خرید محصوالت بزرگ ترین شرکت فوالدی کشور پرداختند.مهم ترین 
محورهای این سخنان شامل تلورانس ضخامت ورق های فوالد سبا، 
تلورانس عرضی به منظور کاهش ضایعات، مواد اولیه صنایع پروفیل، 
تقویت ارتباط فوالد مبارکه با سندیکا، روش های فروش نقدی به 
خاطر کمبود حجم نقدینگی، اهمیت توزیع و بازنگری در سهمیه های 
تخصیص یافته به توزیع کنندگان، سفارشی سازی عرض ها برای 

تولیدکنندگان با دامنه خاص برای کم شدن ضایعات اشاره کرد.
تأمین پایدار مواد اولیه، ثبات قیمت، لزوم اصالح یا حذف سامانه 
بهین یاب، تعریف محدودیت های جدید برای تلورانس ها، لزوم 
تحویل به موقع سفارش ها، اهمیت ثبات در تصمیم گیری نحوه 
فروش و استفاده از یک روش در بلندمدت، لزوم استفاده از خطوط 
ریلی برای حمل ونقل محصوالت و برگزاری جلسات مستمر برای 
ارتباط با مشتریان از دیگر محورهای مطرح شده در بخش پرسش و 

پاسخ این نشست بود.
در پایان نیز از مشتریان شرکت فوالد مبارکه در حوزه لوله و پروفیل 
شامل شرکت های گروه صنعتی سپاهان، کیان پرشیا، نورد لوله و 
پروفیل تهران شرق، جهان پروفیل پارس، فوالد مهر سهند، صنایع 
پروفیل سینا شرق، اطلس فوالد مازندران، زرین برش لنجان، آریا 
صنعت دلیجان، نورد لوله و پروفیل میادین فوالد شرق، کارخانه 
جات نورد و لوله یاران، آژنگ رهاورد سپاهان، فوالد گستر حداد 
کچو، پروفیل یزد، ساخته های فلزی اصفهان سافا، لوله و پروفیل 
امید البرز، تولیدی فوالد علویجه، فوالد گستر آتنا، عطا استیل، فوالد 
پاسارگاد سبا، نیکان پروفیل، نورد و پروفیل ساوه، آالت پروفیل ۴۹16 
منطقه آزاد چابهار، آروین تاج، سریر صنعت امین، لوله و پروفیل 
مهیار پروفیل سپاهان، آریا افق پاسارگاد، امید شیرازسازان، لوله و 
قوطی اصفهان، پروفیل رازی اسپادانا، نورد لوله و پروفیل ارومیه، 
آریا صنعت صدر، سازه پیشتاز مدیسه با اهدای لوح تقدیر و هدایا، 

تقدیر شد.

نقش کلیدی رویدادهای هم اندیشی در توسعه تعامل بین تولیدکنندگان و مشتریان
گزارش مشروح نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب وکار عرصه لوله  و پروفیل؛

هرجـا دولـت وارد قیمت گـذاری شـده، شـکاف 
قیمتی نیز افزایش یافتـه به گونه ای که این شـکاف 
تـا ۵۰ درصـد هـم رسـیده اسـت؛ درصورتی کـه 
دولـت بایـد به جـای ایـن اقـدام، وارد حـوزه عرضه 
محصـوالت می شـد. بـا عـوض شـدن دولـت، 
سیاست ها به سمت حذف شدن بهین یاب رفت 
و بـا حـذف شـدن سـقف سـهمیه بـه همـه صنایع 

پایین دسـتی محصـول ارائـه شـد
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خبر  کوتاه

مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان گفت: قرارداد تأمین و ساخت 
تجهیزاِت انتقال کارخانه تولید کنسانتره فوالد خراسان امضا شد.

کسری غفوری مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان اظهار کرد: امضای 
قرارداد تأمین و ساخت تجهیزاِت انتقال کارخانه تولید کنسانتره، مجتمع 
فوالد خراسان گام دیگری برای تسریع در ساخت پروژه کارخانه تولید 
کنسانتره این شرکت در محل معادن سنگان خواف است.

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با طرح آمایش 
صمت، اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک هر بخش در شهرستان های 
مختلف هر استان مشخص می شوند تا اشتغال الزم فراهم آید. سپس 
صنایعی معرفی می شوند که تکراری نیستند و حلقه های مفقوده صنعت 
تکمیل خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت توزیع متعادل امکانات و 
منابع را از اهم مزیت های این طرح دانست.

 خـبــــــــــــــــــر      

 امضای قرارداد تأمین و ساخت تجهیزاِت انتقال
 کارخانه تولید کنسانتره فوالد خراسان

 تکمیل حلقه های مفقوده صنعت 
ح آمایش صمت با طر

محسن طبیعی رئیس طراحی و مهندسی قطعات 
و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر 
کرد: در شرکت فوالد مبارکه و همچنین  عنوان 
فوالدسازی و نورد پیوسته سبا، 7 عدد ماشین ریخته گری مداوم 
موجود است که درمجموع بیش از 8 هزار بیرینگ در تمام این 
خطوط وجود دارد و کیفیت و عملکرد گریس نقش بسزایی در 
کاهش خرابی بیرینگ ها، شکست و تعویض سگمنت و غلتک ها، 

آماده به کاری ماشین ریخته گری و هزینه های نت ایفا می کند.
 طبیعی ادامه داد: گریس کمپلکس ویژه EP مهم ترین، پرمصرف ترین 
و استراژیک ترین گریس صنعت فوالد است که در روانکاری بیرینگ 
غلتک های ماشین ریخته گری مداوم و واحد نورد گرم شرکت فوالد 
مبارکه در شرایط سخت عملیاتی کاربرد دارد و این شرایط سخت 
عملیاتی شامل دمای باال، حضور آب و بخار، فشار کاری باال، پمپ 
پذیری باالی گریس به دلیل ترمینال های متعدد و مسیر طوالنی است 

که پایداری و عملکرد گریس را مختل می کند.
وی افزود: این گریس خاص در سال های گذشته از شرکت های خارجی 
خریداری می شد و متوسط مصرف سالیانه آن در حدود 2۵0 تن است. 
به دلیل استفاده این گریس در هفت ماشین ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه و دو خط نورد گرم این شرکت و همچنین عملکرد این 
گریس در شرایط سخت عملیاتی، می توان از آن به عنوان مهم ترین و 
استراتژیک ترین گریس صنعت فوالد نام برد که توسط متخصصان 
داخلی صنعت فوالد در شرکت فوالد مبارکه بومی سازی شد و مورد 

استفاده قرار گرفت.
کامران مرادی رئیس تعمیرات ماشین های ریخته گری مداوم شرکت 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اذعان داشت: یکی از  فوالد مبارکه در 
مهم ترین چالش های نگهداری و تعمیرات ماشین های ریخته گری 
مداوم، نوع و کیفیت خاص گریس مورد استفاده است. در تکنولوژی 
جدید، غلتک های ماشین های خط ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه عمدتا دو یا چندتکه بوده و چندین بیرینگ در آن استفاده 
می گردد که نیاز به استفاده از نوع خاصی از گریس دارد که تحت شرایط 
سخت عملیات، یعنی دمای باالی تختال گداخته، وجود بخار آب 
کسیدی، عالوه بر  و آلودگی های ناشی از پودر قالب و پوسته های ا
روانکاری مناسب، آب بندی الزم برای جلوگیری از نفوذ آب و بخارات 

آب را ایجاد می کند تا از پایداری و ماندگاری الزم برخوردار باشد.
کبر حجازی کارشناس واحد مهندسی قطعات و تجهیزات  سید ا
افزود: با همکاری کارگروه تخصصی روانکارها و واحد ریخته گری، 
پروژه بومی سازی این گریس خاص سال 13۹6 تعریف و در دستور 
کار قرار گرفت و مطابق آخرین استانداردهای بین المللی پارامترهای 
کیفی گریس طراحی و تعیین شد. با توجه به وجود تیم متخصص 
روانکارها، وجود آزمایشگاهی مجهز در فوالد مبارکه و همکاری مؤثر 
واحدهای پژوهشی و تحقیقاتی شرکت های توانمند داخلی، ساخت 
نمونه های آزمایشگاهی گریس از سال 13۹۷ آغاز گردید و پس از بارها 
تست آزمایشگاهی و اصالح پارامترهای کیفی در بهمن ماه 13۹۹ 
نمونه آزمایشگاهی گریس لیتیوم کمپلکس ویژه EP2 توسط شرکت 

فوکس ایران تولید گردید. با حمایت و همکاری واحد ریخته گری 
و با در نظر گرفتن تمامی ریسک های تست پایلوت، این گریس در 
اسفندماه 13۹۹ هم زمان در ماشین های ریخته گری 3 و ۵ فوالد مبارکه، 
ریخته گری مداوم و نورد پیوسته سبا و همچنین کویلر نورد گرم شرکت 
فوالد مبارکه به کار گرفته شد و به مدت شش ماه در خطوط یادشده 
و شرایط عملیاتی تحت کنترل و مانیتورینگ مورد مصرف قرار گرفت 
و عملکرد آن در هر 3 ناحیه مورد تأیید و کامال مشابه گریس خارجی 

گزارش گردید.
حجازی افزود: با توجه به نتایج خوب تست پایلوت گریس بومی سازی 
شده در ماشین های ریخته گری 3 و ۵، از آبان ماه سال جاری در تمامی 
ماشین های ریخته گری گریس تولید داخل جایگزین گریس خارجی 

گردید.
کارشناس واحد مهندسی قطعات و تجهیزات  اظهار داشت: این گریس 
برای اولین بار در ماشین شماره ۵ ریخته گری تختال با عرض 202۵ 
میلی متر و ضخامت های 2۵0 و 300 میلی متر  مورد استفاده قرار گرفت  

و افتخاری دیگر در صنعت فوالد و شرکت فوالد مبارکه ثبت گردید.
وی افزود: با بومی سازی این گریس عالوه بر ایجاد اشتغال، از خروج 
1،200،000 یورو ارز از کشور جلوگیری شده و صرفه اقتصادی حدود 120 

میلیارد ریالی برای شرکت فوالد مبارکه برآورد می شود.
حجازی در پایان در خاتمه از همه همکارانی که در واحدهای تعمیرات 
ریخته گری و نورد گرم، آزمایشگاه مرکزی، خرید مواد مصرفی و کنترل 

مواد در تحقق این امر مهم تالش کردند تشکر و قدردانی کرد.

گاز.  زمسـتان  و  می شـود  قطـع  بـرق  تابسـتان 
به خصـوص  و  معدنـی  صنایـع  وز  حـال ور ایـن 
فوالدی هـا در اولیـن سـال از قـرن جدیـد اسـت. 
حـاال چشـم اندازی پیـش روی صنایـع قـرار گرفتـه کـه علی رغـم 
اینکـه رشـد تولیـد و ارزآوری را در برنامه هـای سـنواتی بـرای آن ها 
ترسـیم کرده، اما زیرسـاخت های اصلـی که به نوعـی مزیت های 
رقابتـی آن ها بـه شـمار مـی رود، روزبـه روز در وضعیـت وخیم تری 
قـرار می گیـرد. واقعیـت آن اسـت کـه صنایـع معدنـی کشـور ایـن 
روزها نقـش جـدی در اقتصاد ایـران بـازی می کننـد و به خصوص 
از زمانـی کـه تحریم هـا تشـدید شـده و عمـال فـروش نفـت ایـران 
به راحتی صـورت نمی گیرد یـا منابـع ارزی حاصـل از فـروش آن در 
دسـترس نیسـت، ارزهـای حاصـل از صـادرات آن هـا کـه نتیجـه 
یـک برنامه ریـزی منسـجم بـرای تولیـد اسـت، نقـش جـدی در 

اقتصـاد ایفـا می کنـد. 
آن گونه که آمارهای رسـمی ارائه شـده از سوی مقامات ارشـد وزارت 
کیـد می کننـد، طـی سـال های گذشـته  صنعـت، معـدن و تجـارت تأ
صنایـع معدنـی کشـور توانسـته اند بالغ بـر ۵ میلیـارد دالر ارز بـرای 
تأمیـن کاالهـای موردنیـاز سـایر بخش هـای صنعتـی تأمیـن کننـد 
و نقـش جـدی در برطـرف کـردن نیازهـای ارزی کشـور داشـته اند؛ 
کنـون کـه ایـن احسـاس نیـاز بـه وجـود آمـده و انتظـار مـی رود  امـا ا
کـه صنایـع معدنـی و به خصـوص فوالدی هـای ارزآور کشـور، بیشـتر 
از گذشـته خـود را در اقتصـاد ایـران نشـان دهنـد، یـا برقشـان قطـع 

می شـود یـا بـا چالـش تأمیـن گاز مواجه انـد. 
در سـال 1۴00 یکـی از دغدغه هـای اصلی تولیدکننـدگان محصوالت 
فـوالدی تأمیـن بـرق در تابسـتان و اسـتفاده از گاز در زمسـتان بـرای 
تولیداتشـان اسـت؛ اما درسـت در اولین سـال از قرن جدید، چالش 
جدیـدی را پیـش روی خـود می بیننـد کـه ناشـی از اقداماتـی اسـت 
که ظـرف سـال های گذشـته باید انجـام می شـده و نشـده اسـت. در 

واقع، دولت با توقف سرمایه گذاری های خود در حوزه فراهم سازی 
کنون شـرایطی را پیش رو دارد که نه تنهـا نمی تواند  زیرسـاخت ها، ا
پاسخگوی نیاز صنعتی کشـور به انرژی پایدار باشـد، بلکه در بخش 
خانگـی نیـز بـا چالـش جـدی تأمیـن به موقـع و مناسـب بـرق و گاز 
مواجـه اسـت؛ به نحوی کـه حتـی در تابسـتان های گـرم نیز بسـیاری 
از خانوارهـای ایرانـی طعـم خاموشـی طاقت فرسـا را چشـیده اند و 
در مقابل، اشـتغال بسـیاری از نـان آوران آن هـا نیز تحت الشـعاع قرار 
گرچه تولیدکنندگان محصوالت فوالدی  گرفته است. در این میان ا
بـرای مقابله بـا بحـران کمبـود بـرق برنامه ریزی هـای جـدی صورت 
داده و حتـی خـود وارد مدار تولیـد برق هم شـده اند، اما در حـوزه گاز 
همچنان همه چیز در انحصار و سـیطره دولت بی پولی قـرار دارد که 
نه تنها اجازه ورود بخش خصوصی به تأمین زیرسـاخت های الزم و 
بهره گیری از میادیـن گازی را نمی دهد، بلکه خودش هم هیچ گونه 
برنامـه مشـخصی بـرای سـرمایه گذاری در حـوزه تأمیـن پایـدار گاز 
نـدارد. اینجاسـت کـه بـه نظـر می رسـد انـرژی کـه یکـی از مزیت هـای 
اصلـی تولیـد محصـوالت معدنـی ایـران بـوده اسـت، دیگـر بـرای 
تولیدکننـدگان مزیت به شـمار نمـی رود که هیـچ، دغدغـه جدیدی 
هم بـه آن ها اضافه کـرده اسـت.  تولیدکنندگان حتـی نمی دانند که 
آیا می توانند میـزان تولید خـود را در سـایه این بـی گازی تأمین کنند 
یـا اینکـه بایـد عـالوه بـر توقـف برنامه هـای توسـعه ای، حتـی بـر روی 
گرهایـی مواجـه باشـند. اینجـا  حفـظ وضعیـت موجـود نیـز بـا امـا و ا
اسـت کـه چالـش بـی گازی و بی برقی تبدیـل بـه بحرانی می شـود که 
تولیدکنندگان محصوالت فوالدی باید برای آن چاره اندیشی کنند؛ 
گـر دولت فضـا را همچون  هرچنـد آن ها اعـالم می کنند کـه حاضرند ا
ورود بـه عرصه سـاخت نیروگاه از سـوی صنایـع معدنی هموار سـازد 
و حضـور در تأمیـن گاز و بهره بـرداری از میادیـن گازی را هـم تسـهیل 
کنـد، آن هـا حاضـر بـه ورود و سـرمایه گذاری هسـتند. حـاال تـوپ در 

زمیـن دولـت اسـت.

قطعی گاز و برق چه تبعاتی در صنعت 
فوالد به جای خواهد گذاشت؟

فرمان ایست به تولید

 با بومی سازی این گریس عالوه بر ایجاد اشتغال، از 
خروج ۱،2۰۰،۰۰۰ یورو ارز از کشور جلوگیری شده 
و صرفه اقتصادی حدود ۱2۰ میلیارد ریالی برای 

شرکت فوالد مبارکه برآورد می شود

موفقیت در بومی سازی پرمصرف ترین گریس صنعت فوالد 
 واحد مهندسی قطعات و تجهیزات شرکت فوالد مبارکه خبر داد؛

 داخلی سازی 90 درصد

 از قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه با تکیه بر 

دانش متخصصان ایرانی

معاون خرید شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه با 
الگو قرار دادن منویات مقام معظم رهبری، تحریم ها را به 
فرصت تبدیل کرد و 90 درصد قطعات و تجهیزات خود را 
ج و با تکیه بر دانش متخصصان  بدون وابستگی به خار

ایرانی تأمین کرد.
مصطفی عطایی پور، معاون خرید شرکت فوالد مبارکه در 
گر مستند دوران ساخت  گفت وگو با رادیوانقالب اظهار کرد: ا
کارخانه فوالد مبارکه را مشاهده کنید، متوجه خواهید شد 
که این مجموعه صنعتی در روزهایی که دشمن بعثی، اقدام 
به بمباران شهرهای مختلف ازجمله اصفهان را آغاز کرده بود 
و شرکت هایی همچون ذوب آهن و پاالیشگاه اصفهان هدف 
حمالت موشک های آنان بودند، تالش گران جبهه صنعت، 

مشغول ساخت فوالد مبارکه بودند.
وی با بیان این که علی رغم همه مشکالت و سختی های 
دوران دفاع مقدس، فوالد مبارکه در سال 13۷2 به صورت 
رسمی به بهره برداری رسید، افزود: البته چنین صنایع مهم و 
استراتژیکی هیچ گاه از تهدیدات دشمن دور نبوده اند، به گونه ای 
که پس از دوران جنگ نیز دشمنان جمهوری اسالمی با اعمال 
تحریم های ظالمانه درصدد مقابله با پیشرفت ایران اسالمی 
بودند و این فشارها را ادامه دادند، اما نه تنها این تحریم ها 
ذره ای از انگیزه متخصصان و صنعت گران ایرانی کم نکرد، بلکه 
میزان تولیدات صنعتی ما روزبه روز بیشتر و کیفی تر شد و این 
عوامل باعث شد تا رکوردهای تولید نیز شکسته شوند و در زمینه 

تولید سیر صعودی داشته باشیم.
کرد: فوالد  معاون خرید شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
مبارکه در همه دوره ها، با برگزاری جلساتی در سطوح مختلف 
مدیریتی، کارهای خود را مدیریت می کند و به دلیل همین 
برنامه ریزی ها و هماهنگی ها، امروز توانسته با شرکت های برتر 
جهان رقابت کند. فوالد مبارکه در حقیقت یکی از چرخ های 
مهم و پیشران اقتصاد کشور بوده و باید به این بنگاه بزرگ 

تولیدی نگاهی ملی داشت.
ارتقای کیفی محصوالت با بهره گیری از دانش 

متخصصان داخلی
وی با بیان اینکه امروز تولید فوالد خام در گروه فوالد مبارکه به 
10 میلیون تن رسیده و این بنگاه بزرگ صنعتی به تأمین کننده 
یک سوم فوالد کشور تبدیل شده است، اذعان داشت: فوالد 
مبارکه از نظر کیفی نیز با برنامه ریزی در تحقیق و توسعه، به 
دانش تولید گریدهای مختلف و ویژه فوالدی رسیده است؛ 
گریدهای خاصی که در تولید لوله های خطوط انتقال نفت و گاز 
کاربرد دارد و باعث حذف واردات این محصوالت و جلوگیری از 

خروج ارز کشور شده است.
عطایی پور تصریح کرد: فوالد مبارکه در عرصه مسئولیت های 
کشـور وارد عمـل شـده و علی رغـم  اجتماعـی نیـز در سـطح 
کشـور در  کـز درمانگـر سراسـر  کسـیژن موردنیـاز مرا تأمیـن ا
دوران شـیوع ویروس کرونا، در فعالیت هـای مهمی همچون 
تجهیز بیمارسـتان ها به دسـتگاه های درمان کننده، ساخت 
مدارس، جاده هـا، ورزشـگاه ها و... گام برداشـته و پروژه های 
کشـور بـه سـرانجام  بزرگـی را در حـوزه سـالمت و بهداشـت 

رسـانده اسـت.
فوالد مبارکه در مسیر اشتغال آفرینی و حمایت از 

تولید داخل
وی با اشاره به ضرورت بومی سازی ابراز داشت: در راستای 
تحقق شعار حمایت از تولید داخل، فوالد مبارکه با الگو قرار دادن 
منویات مقام معظم رهبری، تحریم ها را به فرصت تبدیل کرد و 
۹0 درصد قطعات و تجهیزات خود را بدون وابستگی به خارج و 
با تکیه بر دانش متخصصان ایرانی تأمین کرد که این کار حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی است و به اشتغال آفرینی در کشور کمک 

زیادی می کند.
معاون خرید فوالد مبارکه با اشاره به گام های مؤثر این شرکت 
کید کرد: فوالد مبارکه  در راستای حفظ محیط زیست کشور تأ
پروژه های متعددی در این مسیر داشته که ازجمله مهم ترین 
کاهش مصرف آب بوده است.  آن ها پروژه های مرتبط با 
همچنین بهینه سازی تجهیزات برای تبدیل شدن به صنعتی 
سبز نیز از دیگر پروژه های زیست محیطی این شرکت به حساب 

می آید.
برنامه ریزی برای آغاز پروژه بزرگ نورد گرم شماره 2

وی با بیان اینکه کمیته راهبری فوالد مبارکه، اهداف این 
شرکت در سال های آینده را به صورت نقشه راه مشخص 
می کند، عنوان داشت: توسعه کمی، کیفی و متوازن یکی از 
کد ماندن یک صنعت به  که را الزامات صنایع کشور است؛ چرا
معنای پایان فعالیت آن است. کمیته راهبری فوالد مبارکه نیز 
در راستای همین امر برنامه ریزی های الزم را برای آغاز پروژه 
بزرگ نورد گرم شماره 2 انجام داده و امیدواریم هرچه سریع تر 

این کار آغاز شود.
عطایی پور در پایان اضافه کرد: با توجه به محدودیت های انرژی 
ازجمله آب، برق و گاز که برای فوالد مبارکه ایجاد شده، این 
شرکت درصدد احداث نیروگاه هزار مگاواتی است. در موضوع 
حمل ونقل نیز فوالد مبارکه به دنبال خرید لوکوموتیو موردنیاز 
خود است تا عالوه بر افزایش سرعت حمل ونقل، هزینه های 

مربوط به این امر را کاهش دهد.

معاون خرید فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوانقالب مطرح کرد؛

زهرا مسافر، دنیای اقتصاد
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 با هدف ارائه فرصت های بومی سازی 
و حمایت از تولید داخلی صورت می گیرد؛

حضور فعال فوالد مبارکه در سومین 

جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران

افزایش تولید آهن اسفنجی با وصل مجدد 

گاز واحدهای تولیدی

تحقق شرکت بزرگ معدنی بین المللی با کنسرسیوم »جانجا«قصد داریم دوره جدیدی در بخش تعاون رقم بزنیم

اشاره  با  »ومعادن«  معدنی  صنایع  و  معادن  امور  معاون   
محوریت  با  کشور  معدنی  کنسرسیوم  بزرگ ترین  تشکیل  به 
ظرفیت  یک  را  کنسرسیوم  این  فنی  و  مالی  توان  »ومعادن«، 
گرفتن  کنار هم قرار  گفت: هم افزایی و  کرد و  کم نظیر توصیف 
معدن  ازجمله  بزرگ  پروژه های  در  داخلی  بزرگ  شرکت های 
بر ایجاد تحول در بخش معادن داخلی،  مس جانجا، عالوه 
امکان رقابت با شرکت های بزرگ بین المللی را فراهم می کند.

کار و رفاه اجتماعی، حجت اهلل عبدالملکی  گزارش وزارت تعاون،  به 
کنون بخش تعاون نتوانسته  کار و رفاه اجتماعی گفت: تا وزیر تعاون، 
به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور برسد؛ از این رو، در این وزارت 
قصد داریم دوره ای جدید را در بخش تعاون رقم بزنیم. 
وی اظهار داشت: سالم سازی مدیریتی برنامه اساسی و اصلی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم خواهد بود.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

مدیر مجتمع فوالد سبا با بیان اینکه این مجتمع 
کیفی همواره  وز بودن و تولید محصوالت  با به ر
درصدد تضمین دوام و پایداری خود بوده و از رقبای 
کنون بسیاری از تجهیزات،  خود پیشی گرفته است، گفت: هم ا
قطعات، مواد و... در فوالد سبا بومی سازی شده و این امر نشان 

می دهد نهضت بومی سازی همچنان ادامه دارد.
محمود محمدی فشارکی، مدیر مجتمع فوالد سبا در گفت وگو با 
رادیوم فوالد اظهار کرد: ظرفیت اسمی تولید مجتمع فوالد سبا ۷۵0 
هزار تن کالف در مرحله اول بوده که با اجرای طرح توسعه آن، میزان 

تولید در این مجتمع به یک میلیون و 600 هزار تن خواهد رسید.
ح توسعه، حدود 2 ماه  وی افزود: تولید فوالد سبا به دلیل اجرای طر
متوقف شد و از طرف دیگر محدودیت های موجود در حوزه انرژی 
نیز باعث کاهش تولید در قسمت احیا گردید. در تولید کالف گرم نیز 
عالوه بر محدودیت های توسعه ای، محدودیت های انرژی وجود دارد 
که به همین خاطر نمی توان از ظرفیت مجتمع فوالد سبا به صورت 

کامل استفاده کرد.
پیش بینی تمهیدات الزم برای جبران محدودیت های 

انرژی
مدیر مجتمع فوالد سبا خاطرنشان کرد: با توجه به این مشکالت، 
ظرفیت زیادی برای توسعه محصول و توسعه سبد محصوالت فوالد 
سبا قرار داده شده که به همین دلیل طی 2 ماه گذشته 10 محصول 
جدید تولید گردید. یکی از این محصوالت، ورق با ضخامت 2 میلی متر 
و کمتر از آن بود که جزو نیازهای استراتژیک کشور به حساب می آید؛ 
بنابراین حدود ۷0 درصد از ظرفیت تولید فوالد سبا بر این موضوع 

متمرکز شده است.
وی اذعان داشت: محدودیت های انرژی سراسری است که شامل 
صنایع فوالد و دیگر صنایع همچون تولید سیمان شده است. از 
طرفی با توجه پیش بینی های صورت گرفته در مورد بروز محدودیت ها 
در فصول سرد سال، تمهیداتی برای جبران این محدودیت ها اتخاذ 
شده و به همین دلیل خدشه ای در توزیع محصوالت در بازار به وجود 

نیامد و نیاز مشتریان در تأمین کالف گرم برطرف شد.
فعالیت واحد آهن اسفنجی مگامدول با ظرفیت ۱.۵ 

میلیون تنی
کرد: واحد آهن اسفنجی مگامدول با  محمدی فشارکی تصریح 
ظرفیت تولید یک میلیون و ۵00 هزار تن در فوالد سبا طراحی شده 
که همه تولیدات آن در این مجتمع مصرف می شود؛ همچنین 
ظرفیت تولید 2 کوره قوس الکتریکی در این مجموعه به میزان یک 
میلیون و 600 هزار تن است که کالف گرم را به عنوان محصول نهایی 

تولید می کند.
وی ادامه داد: با توجه به پیوسته بودن خط تولید مجتمع فوالد سبا، 
این مجموعه فروش تختال ندارد و با خروج اسلب و تحویل آن به 
مرحله بعد، تولید بالفاصله توسط کوره های نوردی انجام خواهد شد.
حل مشکالت موجود با بهره گیری از متخصصان دانشی 

و مهارتی
مدیر مجتمع فوالد سبا بیان کرد: با توجه به محدودیت های انرژی 
از فرصت توقف تولید در فوالد سبا استفاده شد و تعمیرات اساسی 
سی روزه ای بر روی واحد احیای این مجتمع انجام گردید. در خط 
نورد گرم نیز با توجه به محدودیت ها گاهی اوقات فقط یک خط 
تولید کار می کرد و به همین دلیل توقف هایی در خطوط فوالدسازی 

و ریخته گری انجام شد.
وی عنـوان داشـت: همـه ایـن توقف هـا در تعمیـرات بـا اسـتفاده از 
متخصصـان دانشـی و مهارتـی داخلـی فـوالد سـبا راهبـری و مدیریـت 
که بسیاری از مشکالت موجود در  شد و این باعث افتخار ماست؛ چرا
این مجتمع با درایت، دانش و مهارت این سـرمایه ها حل می شـوند؛ 
مشـکالتی که در حوزه های تولید، مانند تعمیـرات، بومی سـازی و... 
بـا حمایـت مدیـران، کادر سرپرسـتی و نیروهـای عملیاتـی برطـرف 

می گـردد.
تولید محصوالت کیفی در راستای تحقق دوام و پایداری

محمدی فشارکی با بیان اینکه راز ماندگاری هر صنعت به روز بودن آن 
است، اضافه کرد: هر صنعتی که بتواند محصوالت ویژه ای را تولید کند 
که دیگر رقبا توان تولید آن را نداشته باشند، موفق خواهد بود. مجتمع 

فوالد سبا نیز با به روز بودن و تولید محصوالت کیفی همواره درصدد 
تضمین دوام و پایداری خود بوده و از رقبای خود پیشی گرفته است.

وی با اشاره به تولید گرید APIX70 در مجتمع فوالد سبا ابراز داشت: 
ایـن گریـد خـاص در صنعـت نفـت و گاز کشـور اسـتفاده می شـود. این 
در حالی است که بسـیاری از صنایع نفت و گاز لوله های ویژه خطوط 
ج تأمیـن می کردنـد. گفتنـی اسـت کـه برخـی  انتقـال خـود را از خـار
محصـوالت در عرض هـا و ضخامت های مختلـف نیز به صـورت کالف 
گرم در فوالد سبا تولید می شـوند که در نوع خود منحصربه فرد است.

توسعه سرمایه انسانی و سبد محصوالت
APIX70 پـس از  گریـد  مدیـر مجتمـع فـوالد سـبا بـا بیـان اینکـه 
آزمایش هـای موفقیت آمیـز وارد بـازار شـده اسـت، متذکـر شـد: در پـی 
دسـت یابی بـه ایـن موفقیـت ارزشـمند، درخواسـت های جدیـدی 
توسـط مشـتریان بـرای تولیـد ایـن محصـول ثبـت شـده کـه مـا نیـز در 

فـوالد سـبا در حـال تولیـد آن هسـتیم.
وی یادآور شد: امسال دو شعار را در فوالد سبا مدنظر قرار داده ایم؛ 
یکی از آن ها توسعه سرمایه انسانی و دیگری توسعه سبد محصوالت 
است. در خصوص سبد محصوالت با توجه به نیازهای شرکت های 
خودروساز و تولیدکنندگان کانتینر، به سمت تولید این محصوالت 

رفته ایم.
تولید گریدهای ویژه مقاوم در اتمسفر دریایی

محمدی فشارکی با بیان اینکه بسیاری از این محصوالت دارای 
کید کرد: برای تولید ورق های  ضخامت کم و استحکام باالست، تأ
موردنیاز ساخت کانتینرها، از گریدی استفاده می شود که در اتمسفر 
که خوشبختانه این  کند  دریایی بتواند در برابر خردگی مقاومت 

محصول با موفقیت در فوالد سبا تولید شد.
وی با بیان اینکه با تولید موفقیت آمیز این محصول، تولیدکنندگان 
داخلی از واردات چنین ورق هایی بی نیاز می شوند، اظهار داشت: 
پروژه های دیگری در فوالد سبا در حال مطالعه یا آماده اجراست 
که به زودی این مجتمع با تولید و روانه کردن آن به بازار، بسیاری از 

نیازهای تولیدکنندگان داخلی را تأمین خواهد کرد.
ضرورت بهره گیری از ظرفیت استارتاپ ها برای رفع 

خألهای موجود
مدیر مجتمع فوالد سبا با اشاره به اینکه دفاتر فنی تولید و تعمیرات 
کنون  بال های فکری مدیریت مجموعه به شمار می آیند، گفت: تا
تعدادی نیروهای جدید به فوالد سبا اضافه شده اند و بخش دیگری 
نیز در آینده ای نزدیک به این مجموعه اضافه خواهند شد. با گذر زمان 
همین نیروها می توانند بسیاری از مشکالت را در دفاتر فنی حل کنند. 
با توجه به شکل گیری شرکت های مشاوره ای و استارت آپ هایی که 
زیر نظر شرکت فوالد مبارکه شکل گرفته اند، باید با بهره گیری از چنین 

ظرفیتی، خألهای موجود را تا حدی برطرف کنیم.
وی عنوان کرد: فوالد سبا با ظرفیت تولید یک میلیون و 600 هزار تن 
دومین کارخانه تولید کالف گرم کشور است و به خودی خود می تواند 
مستقل باشد؛ البته مدیریت شرکت فوالد مبارکه با این موضوع 
موافقت کرده و در این راستا نخستین جلسات ساختار سازمانی برای 
تصمیم سازی در برخی از امور هم تشکیل شده است. البته این کار 
بدین معنا نیست که فوالد سبا از فوالد مبارکه جدا شود، بلکه صرفا در 

راستای چابک سازی خواهد بود.
صرفه جویی در انرژی و کاهش هزینه های تولید با تعریف 

فرایندهای جدید
محمدی فشارکی ابراز داشت: تکنولوژی تولید ورق در دنیا متفاوت 
است و در کارخانه های مختلف با روش های مختلفی تولید می شود. 
یکی از این روش ها، روش تولید ورق در فوالد مبارکه است؛ واحدهای 
احیا مستقیم و فوالدسازی سبا تفاوتی با واحدهای متناظر در فوالد 
مبارکه ندارند، اما ریخته گری در فوالد مبارکه با ریخته گری در فوالد 

سبا متفاوت است.
وی ادامه داد: در مجتمع فوالد سبا فرایند به گونه ای پیش می رود 
گر مشکلی مانند ناخالصی در ذوب و عیوب ریخته گری وجود  که ا
داشته باشد، در همان ابتدا مشخص می شود و از ادامه مشکالت 
جلوگیری خواهد شد. در خطوط CSP، اسلب با ضخامت ۵0 یا ۵۵ 
میلی متر، مستقیما وارد کوره های پیش گرم می شود و تا دمای 1000 
درجه سانتی گراد باال می رود. گفتنی است میزان انرژی قابل توجهی 

در این خطوط صرفه جویی می شود  و از طرف دیگر حجم تجهیزات 
به کارگرفته شده نسبت به خطوط تولید با روش های دیگر بسیار کمتر 

خواهد بود.
مجتمع فوالد سبا درصدد رفع نیاز مشتریان

مدیر مجتمع فوالد سبا خاطرنشان کرد: بسیاری از سفارش های 
که  مشتریان در فوالد سبا ظرف یک هفته قابل تحویل است؛ چرا
خطوط این مجتمع پیوسته بوده و برنامه تولید آن به سرعت 
ابعادی  تلورانس   CSP بر این، خطوط  قابل تغییر است. عالوه 
محدودتری دارند و می توانند براساس استاندارد DIN محصول را 
تحویل دهند. به همین دلیل مشتریان تمایل دارند محصوالت 
تولیدشده فوالد سبا را خریداری کنند تا تلورانس ابعادی و ضخامت 

آن ها بسیار محدودتر و بسته تر باشد.
محمدی فشارکی با اشاره به فرایند ارتقای شغلی در فوالد سبا تصریح 
کرد: برای اینکه بتوانیم نیروهای یک مجموعه را ارتقای شغلی بدهیم، 
باید چند شاخص تعریف کنیم تا افراد با آن شاخص ها سنجیده شوند؛ 
براساس این شاخص ها افراد به کانون ارزیابی معرفی می شود و نتیجه 
عملکرد گذشته این افراد مورد بررسی قرار می گیرد که در همین راستا 

مصاحبه حضوری انجام خواهد شد.
نهضت بومی سازی همچنان ادامه دارد

وی بیان داشت: با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه به کشور، باید 
شرایطی را فراهم کنیم تا تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم؛ در این 
راستا، فعالیت شرکت های دانش بنیان، استارت آپ ها و رشد حاصل 
از آن منجر به بومی سازی بسیاری از قطعات و تجهیزات شده است. 
باید این فرصت را به شرکت های پیمانکار بدهیم تا قابلیت های خود 
کنون نیز بسیاری از تجهیزات، قطعات، مواد و...  را نشان دهند. هم ا
بومی سازی شده و این امر نشان می دهد که نهضت بومی سازی 

همچنان ادامه دارد.
کید بر ضرورت تقویت نهضت بومی سازی  مدیر مجتمع فوالد سبا با تأ
کرد: باید اجازه داد تا شرکت های دانش بنیان  در صنایع اضافه 
راهکارهای خود در عرصه بومی سازی را مطرح کنند تا وابستگی ما به 
کشورهای خارجی کاهش پیدا کند که البته از زمان پیروزی انقالب 

اسالمی، روزبه روز این وابستگی ها کم شده است.
کاهش دخالت نیروی انسانی و ارتقای کیفیت از طریق 

هوشمندسازی تجهیزات
وی اذعان داشت: یکی از عواملی که تأثیرات مستقیمی بر فرایند 
کنترل کیفی از شروع مواد اولیه به مجتمع فوالد سبا تا تحویل محصول 
کیفی است. البته  کنترل  به مشتری دارد، سرمایه های انسانی 
کمبودهایی در حوزه سرمایه های انسانی وجود دارد که با ساختار 
جدید حل خواهد شد، اما کنترل کیفی باید با استفاده از تجهیزات 
الزم به سمت هوشمندسازی برود. در این راستا پروژه هایی در 
مجتمع فوالد سبا تعریف شده که باعث کاهش دخالت نیروی انسانی 

و در نتیجه افزایش کیفیت خواهد شد.
محمدی فشارکی با اشاره به دوخطه شدن نورد و کوره تونلی فوالد 
سبا تصریح کرد: وقتی نورد و کوره تونلی دوخطه می شود، مسائل و 
مشکالتی وجود خواهد داشت، اما به مرور زمان سرمایه های انسانی 
به این موضوع مسلط خواهند شد. این موضوع در فوالد سبا با شیوه 
که برخی از مشکالت در زمان آزمایش  بسیار مطلوبی اتفاق افتاد؛ چرا
حل می شوند و معموال وقتی توسعه ای انجام می گیرد یا متغیری 
اضافه می شود، مشکالتی به صورت طبیعی به همراه آن به وجود 

می آیند که قابل حل خواهد بود.
تولید محصوالت جدید در آینده ای نه چندان دور

وی با بیان اینکه به زودی از فوالد سبا خبرهای خوبی خواهید شنید، 
ادامه داد: در آینده ای نه چندان دور محصوالتی در این مجتمع تولید 
خواهند شد که فقط در کشورهای اروپایی تولید می شوند و در این 

راستا پروژه هایی تعریف  شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
مدیر مجتمع فوالد سبا در پایان یادآور شد: یکی از پروژه های فوالد 
سبا راه اندازی خط vd-vod است که با اجرای این خط می توان 
فوالدهایی با میزان کربن پایین تولید کرد. برای تأمین ورق های 
الکتریکی قابل استفاده در ترانس ها مجبور به واردات بودیم و به همین 
دلیل برای تولید این ورق ها هدف گذاری و سرمایه گذاری ویژه ای 

خواهیم داشت.

شرکت فوالد مبارکه در سومین جشنواره و نمایشگاه 
ملی فوالد ایران که از 19 تا ۲1 بهمن ماه با محوریت ارائه 
فرصت های بومی سازی و حمایت از تولید داخلی برگزار 

می شود، حضوری فعال خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار فوالد، سومین جشنواره و نمایشگاه ملی 
فوالد ایران به عنوان بزرگ ترین گردهمایی تولیدکنندگان، 
تأمین کنندگان، بازرگانان و متخصصان زنجیره آهن و فوالد 
ایران، از 1۹ تا 21 بهمن ماه با محوریت ارائه فرصت های 
بومی سازی و حمایت از تولید داخلی برگزار خواهد شد که ضمن 
معرفی برگزیدگان صنعت فوالد کشور در این رویداد، جایزه ملی 

فوالد ایران به برگزیدگان این صنعت اهدا خواهد شد.
شرکت فوالد مبارکه نیز در این جشنواره و نمایشگاه به عنوان 
فرصت های  ارائه  به  کشور  دانش بنیان  اقتصاد  پیشران 

بومی سازی و حمایت از تولید داخلی می پردازد.
این جشنواره و نمایشگاه با رویکرد بومی سازی و توسعه 
کثری از توانمندی های  تکنولوژی و در راستای بهره برداری حدا
داخلی زنجیره آهن و فوالد کشور از سنگ آهن تا محصول 
نهایی تعریف شده که با توجه به پایداری نسبی وضعیت شیوع 
ویروس کرونا و سویه های آن، این رویداد بزرگ ملی پس از کسب 
مجوزهای الزم و در صورت مساعد بودن شرایط، به صورت 
ترکیبی )حضوری و مجازی( و همچنین پخش زنده تلویزیونی 
از 1۹ تا 21 بهمن ماه سال جاری، هم زمان با دهه مبارک فجر 

انقالب اسالمی در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
سومین جشنواره ملی فوالد ایران با حضور مقامات و مسئولین 
دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مدیران شرکت های 
فوالدی و معدنی کشور برگزار می گردد و تأمین کنندگان داخلی 

برگزیده نیز در این جشنواره مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
کاهش نیاز ارزی در تأمین قطعات و  این رویداد با هدف 
تجهیزات، دانش فنی و مهندسی و مواد مصرفی موردنیاز از 
طریق ارائه فرصت های بومی سازی و ساخت داخل برگزار 
می گردد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو و شرکت های بزرگ فوالدی و 

معدنی کشور در آن مشارکت ویژه خواهند داشت.
این رویداد شامل آیین افتتاحیه، نمایشگاه اختصاصی، پنل 
تخصصی و کارگاه های آموزشی و اختتامیه است که بخشی 
از آن به تقدیر از برگزیدگان و اهدای جایزه ملی فوالد ایران و 
همچنین برگزاری میز تعمیق ساخت داخل در زنجیره فوالد 
با حضور مقامات و مدیران صنعتی و معدنی کشور اختصاص 

خواهد یافت.
شایان ذکر است مشارکت کنندگان و متقاضیان محترم جهت 
ثبت نام یا دریافت اطالعات تکمیلی می توانند به سایت 
Events.steeliran.org مراجعه یا با دبیرخانه جشنواره به شماره 

۴-۸۸۵۵1۷01-021 تماس حاصل نمایند.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: با 
وصل مجدد گاز واحدها تولید آهن اسفنجی افزایش می یابد 

و مشکل تأمین ماده اولیه واحدهای القایی حل می شود.
به گزارش ایراسین، سیف اهلل امیری، مدیرکل دفتر صنایع 
معدنی وزارت صمت با بیان این مطلب، افزود: علیرغم 
اعالم لیست تولیدکنندگان آهن اسفنجی به وزارت نفت، گاز 
این واحدها قطع شده و در حال حاضر حدود دو ماه است 
گاز واحدهای  که به دلیل افزایش شدید مصرف خانگی، 
تولیدکننده آهن اسفنجی نظیر قائنات، میانه و سبزوار، باوجود 
پیگیری های زیاد وزارت صمت قطع شده است و در مواردی 

نیز شاهد کاهش ۷0 درصدی گاز تحویلی به واحدها بوده ایم.
وی تصریح کرد: قطعا با وصل مجدد گاز این واحدها تولید 
آهن اسفنجی افزایش خواهد یافت و مشکل تأمین ماده اولیه 
واحدهای القایی حل می شود.  با توجه به روند تولید و مصرف 
آهن اسفنجی در کشور از ابتدا مشخص بود که این واحدها 
امکان استفاده طوالنی مدت از آهن اسفنجی را  ندارند و حتی 
در برخی پروانه های بهره برداری آن ها آهن قراضه به عنوان 
ج شده است. البته تا زمانی که آهن اسفنجی  ماده اولیه در
مازاد در کشور وجود داشته باشد وزارت صمت هم امکان تهیه 

آهن اسفنجی را برای آن ها فراهم نموده است.
امیری با بیان اینکه وزارت صمت در تالش است عرضه های 
آهن اسفنجی حداقل ۸0 هزارتن در هفته باشد، گفت: تمام 
عرضه این کاال هم الزاما در بورس کاال باید انجام شود تا با افزایش 

عرضه، قیمت در بازار تعدیل شود.
وی همچنین از آزادسازی صادرات شمش فوالدی تولیدی 
این واحدها، بدون نیاز به عرضه در بورس کاال خبر داد و اظهار 
داشت: حذف محدودیت خرید شمش فوالدی که محصول 
این واحدها است و اجازه دادن به عموم برای خرید شمش از 
دیگر تصمیم های متناسب با سیاست های جدید وزارت صمت 

برای حذف سهمیه بندی بوده است.
کید کرد: هماهنگی با بورس جهت اصالح قیمت پایه  امیری تأ
شمش صورت گرفته و توسط بورس کاال اطالع رسانی می شود.

فوالد سبا در مسیر تولید محصوالت کیفی
مدیر مجتمع فوالد سبا در گفت وگو با رادیوم فوالد مطرح کرد؛

محمود محمدی فشارکی
 مدیر مجتمع فوالد سبا

 با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه 
کنیم تا  کشور، باید شرایطی را فراهم  به 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم؛ در این 
راستا، فعالیت شرکت های دانش بنیان، 
استارت آپ ها و رشد حاصل از آن منجر 
و  قطعات  از  بسیاری  بومی سازی  به 
تجهیزات شده است. باید این فرصت را به 
شرکت های پیمانکار بدهیم تا قابلیت های 

خود را نشان دهند

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت خبر داد:
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انقالب  اول  روزهای  یادآور  که  فجر  مبارک  دهه   
شکوهمند ملت شریف ایران است از 1۲ بهمن روز بازگشت 
حضرت امام خمینی )ره( پس از 15 سال تبعید و اعالم تشکیل 
دولت موقت، اعالم بی طرفی ارتش، بیعت کارکنان نیروی 
هوایی با حضرت امام )ره(، شکسته شدن و نادیده گرفتن 
مقررات حکومت نظامی توسط مردم و به فرمان امام شروع و 
سرانجام به ۲۲ بهمن روز شکوهمند پیروزی حق بر باطل و 

جشن پیروزی انقالب ختم می گردد.
 این انقالب عظیم که به برکت سال ها مبارزه با رژیم ستم شاهی 
با رهبری داهیانه امام خمینی )ره( و با خون هزاران شهید به 
دست آمده است به منافع، سلطه طلبی، استعمار و غارتگری 
آمریکای جنایتکار خاتمه داد. همین امر موجب شد که دشمنان 
و در رأس آنان آمریکا دست از توطئه و جنایت برنداشته و توسط 
عوامل داخلی و در رأس آن ها گروهک منافقین دست به ترور، 
بمب گذاری و نقشه ریزی کودتا ایجاد رعب و وحشت و ایجاد تزلزل 
در اراده مردم نمایند که همگی با بن بست مواجه گردید. دشمن 
که از همه این ترفندها ناامید گشته بود توسط رژیم دست نشانده 
ک ایران  عراق و با خیال فرصت طلبی در شهریور 13۵۹ به خا
حمله نمود و طی ۸ سال جنگ نابرابر که با حمایت آمریکا و 
هم پیمانانش از رژیم بعثی همراه بود، خسارات مالی و جانی 
همراه با شهادت هزاران شهید گلگون کفن را به ایران تحمیل 
نمود و سرانجام در سال 136۷ این جنگ خاتمه یافت. آمریکا که 
با توسل به ترفندهای مختلف دچار شکست های مفتضحانه ای 
شده بود، این بار با حیله ای دیگر تحت عنوان تحریم ها وارد 
عمل گردید و با کمک حامیانش تحریم های ناجوانمردانه ای 
کنون ادامه داشته است. لیکن  را علیه ایران اعمال نمود که تا
به لطف و مرحمت خداوند ملت غیور ایران باتحمل همه 
سختی ها و کمبودها رشادتمندانه مقاومت کرده و بر بسیاری از 
این نامالیمات غلبه کرده است و با خودباوری و اعتمادبه نفس 
بسیاری از این تحریم ها را توسط بومی سازی و یا دست یابی به 

منابع دیگر، به خودکفایی رسیده است.
امید است که مسئولین و دولت مردان به پاس و حرمت خون 
که بر  گران قدر، این امانت و مسئولیت سنگینی را  شهدای 
ج نهاده و با تالش، خلوص و همت  دوش آنان گذاشته شده ار
شبانه روزی مشکالت، نیازها و نارسایی های این ملت شریف 

را رفع سازند.
احمدسعیدبخش 
مدیر عامل هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان

سالم بر بهمن، ماه پیروزی حق بر باطل و درود فراوان 
به محضر بنیان گذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( 
و مقام معظم رهبری و پیروان مکتبی که با تکیه بر قدرت  الیزال 
حق، حماسه آفریدند و پرچم ایمان را در درون شوره زار 

استبداد برافراشتند. 
 ایام فرخنده دهه فجر تنها یادآور یک واقعه بزرگ تاریخی نیست؛ 
بلکه تجلی ۴3 سال حیات شجره طیبه در پرتو انقالب شکوهمند 
اسالمی است. بی تردید انقالب اسالمی ایران سرآغاز فصلی نوین 
در تاریخ معاصر ما و در اساس و جوهره خود یک انقالب معنوی 
است که ریشه در مبانی اصیل فرهنگ اسالمی دارد. خدا را 
کریم که پس سال ها تالش و با همت فرزندان این مرزوبوم،  شا
شاهد شکوفایی و پیشرفت های افتخارآفرین در عرصه های 
کشور  گالوانیزه خودرو در  مختلف به خصوص صنعت ورق 

عزیزمان هستیم.
این جانب  فرارسیدن دهه مبارک فجر، چهل و سومین بهار 
که با رهبری  انقالب، هنگامه طلوع آزادی ایران اسالمی را 
حکیمانه بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران به وقوع پیوست، 
به مردم شریف به ویژه کارکنان و خانواده بزرگ شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری تبریک و تهنیت عرض می کنم و ضمن 
تجدید پیمان با شهدا و رهبر فرزانه انقالب،  از پیشگاه خداوند 
سبحان سربلندی و عزت روزافزون ملت شریف ایران را در مسیر 
ک انقالب اسالمی  دست یابی همه جانبه به آرمان های تابنا

مسئلت می نمایم.
حمید شجاعی
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

خبر کوتاه

دهه فجر

تجلی خودباوری و بومی سازی صنعت کشور

انقالب اسالمی ایران یک انقالب معنوی 

است و ریشه در مبانی اصیل فرهنگ 

اسالمی دارد

گروه فوالد مبارکه       

با تالش کارکنان، رکورد ماهیانه کاهش مصرف نسوز با مصرف 5.38 کیلوگرم 
بر تن مذاب در واحد فوالدسازی فوالد هرمزگان دردی ماه 1400 محقق شد.

حامد جمشیدنیا، مدیر فوالدسازی و ریخته گری فوالد هرمزگان با اعالم این خبر و با 
اشاره به تأثیر کاهش مصرف نسوز بر کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی گفت: کاهش مصرف 
نسوز یکی از اقدامات استراتژیک در کارخانجات تولید فوالد به شمار می آید که خوشبختانه فوالد 

هرمزگان در این خصوص اقدامات مؤثری انجام داده و همین امر رکورد پی درپی مصرف نسوز در دو 
ماه اخیر را رقم زده است.

وی اظهار داشت: این رکورد حاصل کاهش مصرف نسوز در سه قسمت فوالدسازی است که 
عبارت اند از کوره های قوس الکترونیکی به میزان 2 کیلوگرم بر تن مذاب، پاتیل های فوالدی به مقدار 

1.۴6 کیلوگرم بر تن مذاب و تاندیش های ریخته گری 1.۸3 کیلوگرم بر تن مذاب است.

جمشیدنیا در ادامه به رکورد قبلی نیز اشاره کرد و افزود: رکورد قبلی کاهش مصرف نسوز در آذر 1۴00 و 
با مصرف ۵.۷۷ کیلوگرم بر تن مذاب به دست آمده بود.

وی در پایان با قدردانی از کلیه همکارانی که در کسب این رکورد تالش کردند، بر تثبیت روند کاهشی 
مصرف نسوز که در دو ماه پیاپی به دست آمده، اظهار امیدواری کرد.

سنگ آهن در اوج 5 ماه اخیر قراضه در ترکیه باال رفت

قیمت سنگ آهن وارداتی در چین با امید به افزایش تقاضا و 
کاهش عرضه باال رفت. متوسط قیمت سنگ آهن  نگرانی از 
خلوص 62 درصد 5.7 درصد رشد روزانه داشت و 147.42 دالر 
در هر تن سی اف آر ثبت شد. قیمت در باالترین سطح از سپتامبر 
گرفته است. انتظار می رود تولید فوالد چین در نیمه  گذشته قرار 
نخست امسال باال برود و در نیمه دوم نزولی باشد.

آخرین قیمت قراضه سنگین وارداتی 20-80 در ترکیه 473 دالر در هر 
تن سی اف آر شده که 3 دالر رشد روزانه داشته است و فعاالن بازار انتظار 
دارند روزهای آتی قیمت بازار به 475 دالر هم برسد. افزایش تقاضای 
بیلت در بازار داخلی ترکیه جو بازار واردات قراضه را نیز بهبود بخشیده 
است. پیشنهادهای قراضه در 485 تا 490 دالر در هر تن سی اف آر نیز 
مطرح شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد تاراز، در بیست و چهارمین دوره رتبه بندی 
 شرکت های برتر کشور، بر اساس آخرین رتبه بندی صد شرکت برتر ایران
 )IMI-100( که از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام شد، شرکت فوالد تاراز 
توانست عنوان رتبه اول ازنظر »بهره وری کل عوامل در گروه ماشین آالت، تجهیزات و صنایع 

فلزی« را از بین 500 شرکت بزرگ و تأثیرگذار در اقتصاد کشور کسب کند.
داود فروتن، مدیرعامل شرکت فوالد تاراز ضمن ابراز خرسندی از کسب این رتبه و تبریک آن به 
کلیه همکاران زحمتکش در فوالد تاراز و ذی نفعان شرکت، به مهم ترین عوامل مؤثر در کسب این 
رتبه اشاره کرد و گفت: تکنولوژی پیشرفته خط تولید و تولید محصوالت کیفی با حداقل ضایعات، 
تجارب انتقال یافته از صنعت بزرگی همچون فوالد مبارکه و نهادینه شدن آن در فوالد تاراز در قالب 
دستورالعمل ها و فرایندهای عملیاتی و پشتیبان، اجرای مؤثر نظام نگهداری و تعمیرات و استفاده 
از خالقیت و نوآوری کارکنان جوان و تالشگر به منظور ارتقای بهره وری تجهیزات و استقرار نظام 

پیشنهادات به این منظور و... از مهم ترین عوامل دست یابی به این موفقیت بود.
رحمت اهلل نادری، مدیر مالی فوالد تاراز نیز پس از اخذ این رتبه یادآور شد: شرکت فوالد تاراز ازنظر 
مقدار فروش نیز در بین ۵00 شرکت برتر کشور رتبه 13۹ را احراز نموده که امیدوارم در سال های آتی و با 
اجرای موفق طرح های توسعه و افزایش فروش شرکت این رتبه نیز ارتقا یابد و این شرکت تاراز در بین 

100 شرکت برتر ایران و جایگاهی که شایسته آن است، قرار گیرد.
رضا حمزیان، سرپرست برنامه ریزی و تعمیرات نیز در ادامه به بخش هایی از برنامه شرکت جهت 
ارتقای مستمر بهره وری تجهیزات اشاره کرد و افزود: نظام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و انجام 
به موقع و کیفی بازرسی ها توسط تیم های تعمیراتی، پایش و بهبود مستمر عملکرد تجهیزات در 
قالب چرخه بهبود PDCA، بومی سازی کیفی قطعات، اجرای صحیح و به موقع کالیبراسیون و 
توجه به کار و محیطی ایمن و پیاده سازی الزامات HSE در شرکت ازجمله برنامه های شرکت برای 

ارتقای بهره وری است.

کسب رتبه اول بهره وری کل عوامل در گروه ماشین آالت، 
تجهیزات و صنایع فلزی توسط شــرکت فوالد تاراز

خ مبارکه افزایش 60 درصدی تولید سنگ آهک دهسر

در بیست و چهارمین دوره رتبه بندی شرکت های برتر کشور صورت گرفت:

کسب رکورد ماهیانه کاهش مصرف نسوز در فوالد هرمزگان

خ   با توجه به فعالیت خط خردایش جدید در معدن سنگ آهک دهسر
وابسته به شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان و عضو مجموعه 
شرکت سرمایه گذاری توکافوالد، ظرفیت تولید سنگ آهک در این معدن 

افزایش یافت.
 به گزارش روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان، امین رهبری، سرپرست معدن دهسرخ مبارکه 
با اعالم این خبر، اظهار داشت: هم زمان با شروع به کار خط جدید خردایش و افزایش تولید مواد 
معدنی در این معدن به موازات خط قدیم، تولید و بهره وری و نیز فروش محصوالت در مقایسه با دوره 

مشابه سال گذشته، افزایش چشمگیری برای این شرکت به همراه داشته است.
 وی با اشاره به این افزایش تولید گفت: در 10 ماه سال 1۴00 مقدار ۷۵0 هزار تن سنگ آهک تولید شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 60 درصد افزایش داشته ایم که این میزان، رشد بسیار خوبی 
نسبت به سال گذشته نشان می دهد و امید می رود با ادامه این روند بتوانیم تا پایان سال از تولید و 

فروش بسیار خوبی برخوردار شویم.
سرپرست معدن دهسرخ مبارکه در پایان خاطرنشان کرد: افزایش تولید این واحد فعال معدنی 
نسبت به قبل نقش مهمی در اشتغال زایی و به کارگیری نیروی انسانی بومی و همچنین رونق و 
درخواست مواد اولیه از جانب شرکای خود اعم از صنایع قند و نیشکر، سیمان اصفهان و... داشته 
است. در این شرایط حساس و با تحریم های پیش روی کشور، خوشبختانه با تالش کارکنان غیور 

فرصتی نیز به وجود آمد تا بتوانیم به نحو شایسته تهدیدها را به فرصت تبدیل نماییم.

 جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی هلدینگ فوالد متیل با حضور 
مدیرعامل، معاونین و مدیران این مجموعه به صورت آنالین از سوی تیم 
ارزیابان سازمان تعالی در روزهای 1۲ و 13 بهمن ماه در محل هلدینگ فوالد 

متیل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، رضا حیدری مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره 
هلدینگ فوالد متیل در اختتامیه ارزیابی جایزه ملی تعالی سازمانی با اشاره به اینکه امروزه سازمان ها 
در مسیر سریع تحوالت به خصوص در فرایند پرسرعت تحول دیجیتال با چالش های بی شماری 
گر طی سال های گذشته در چرخه عمر سازمان ها، مدیران در مرحله ثبات  مواجه اند، اظهار کرد: ا
سازمان به فکر توسعه بودند، امروزه با توجه به تحوالت سریع در حوزه دیجیتال و هوش مصنوعی، 

بسیار زودتر از آنچه می پنداشتیم، باید نگران خروج کسب وکارهای خود از گردونه باشیم.
وی تصریح کرد: بنده و همکارانم باید بیش از پیش پاسخگوی خواسته ها و انتظارات مشتریان و 
ذی نفعان باشیم و رضایت و اقبال مشتریان، مصرف کنندگان، کارکنان، سهامداران، تأمین کنندگان 

و جامعه را در کیفیت خروجی های سازمان مورد توجه قرار دهیم.
مهندس حیدری افزود: با این نگاه توجه رهبران سازمان، مشاوران و ارزیابان مدیریت کیفیت 

قابل درک خواهد بود.
به گفته مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ فوالد متیل، EFQM به عنوان یکی از 
بهترین مدل ها به جهت مدیریت کیفیت و دست یابی سازمان به پایداری و تعالی است و در اولویت 

قرار می گیرد.

 اجرای مدل EFQM راهی برای دستیابی سازمان به پایداری و تعالی است
در جلسه ارزیابی تعالی سازمانی هلدینگ فوالد متیل مطرح شد:
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مدیریت ایمنـی فرایند، ترکیبـی از مهارت های 
مهندسـی، عملیاتـی و مدیریتـی اسـت کـه بـر 
جلوگیـری از بـروز حـوادث فاجعه بـار، به ویـژه 
فروپاشـی سـاختاری، آتش سـوزی، انفجـار و 
ک ناشـی از شکسـت در  رهایـش مـواد خطرنـا
ک  متمرکـز اسـت مهـار انـرژی و یـا مـواد خطرنـا

       بـــــــــــــــازار

نگاهی به بازار بیلت ترکیه در هفته ای که گذشت

خبــــــــــــــــر       

به مناسبت آغاز دهه فجر انقالب اسالمی  جمعی 
از کارکنان شرکت گروه سرمایه گذاری توکافوالد با حضور 
به مقام واالی  گلستان مطهر شهدای اصفهان  در 

شهیدان ادای احترام کردند.
روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری توکافوالد با اعالم 
آغاز  مناسبت  به  بهمن ماه  دوازدهم  افزود:  خبر  این 
چهل و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، 
هم زمان با آیین عطرافشانی و گلباران مزار مطهر گلستان 
شهدای اصفهان، مدیرعامل و مدیران و کارکنان شرکت 
گروه سرمایه گذاری توکافوالد با حضور در مزار منور شهدای 
اصفهان با نثار سالم و درود به ارواح طیبه شهیدانی که 
استقالل و آزادی و جمهوری اسالمی را برای ملت بزرگ 
ایران هدیه آوردند، به آن ها ادای احترام و با آرمان های 
آنان و امام راحل عظیم الشأن و رهبر معظم انقالب اسالمی 

تجدید پیمان کردند.

رتبه بنــدی  همایــش  بیســت وچهارمین  در 
شــرکت های برتــر کشــور، هلدینــگ توکاریــل به عنــوان 
برتریــن شــرکت در گــروه حمل ونقــل ریلــی کشــور معرفــی 

گردید.
بــر اســاس اعــالم دبیرخانــه همایــش صــد شــرکت برتــر ایــران 
)IMI-100(، هلدینــگ توکاریــل بــار دیگــر توانســت رتبه اول 
را در بیــن شــرکت های حمل ونقــل ریلــی کشــور و نیــز رتبــه 
گــروه حمل ونقــل و خدمــات وابســته، پــس از  ســوم را در 
هلدینــگ کشــتیرانی جمهــوری اســالمی ایــران و هلدینــگ 

خدمــات صنعتــی ایران خــودرو کســب کنــد.

گزارش فوالد ایران و به نقل از MB، قیمت بیلت وارداتی در ترکیه  به 
گذشته با افزایش تقاضای بیلت سی آی اس در مصر باال رفت.  هفته 
بدین ترتیب قیمت های پیشنهادی به ترکیه به 675 تا 680 دالر در 
هر تن سی اف آر رسید، ولی خریداران ترکیه به دنبال معامله در 650 
تا 655 دالر در هر تن سی اف آر بودند.

خبر کوتاه

کاهش صادرات قراضه ژاپن

گذشته میالدی 22.1 درصد افت  صادرات قراضه آهن ژاپن سال 
داشته 7.3 میلیون تن ثبت شد. افزایش تقاضای داخلی علت 
کره جنوبی خریدار اصلی  گزارش فوالد ایران،  این تغییر بود. به 
که با 4.5 درصد رشد ساالنه 3.09 میلیون تن  قراضه ژاپن بود 
که در سال 2020 ویتنام اولین خریدار  خرید داشت. در حالی 
بود. میزان صادرات به ویتنام نیز 34.1 درصد افت داشت و 
2.25 میلیون تن ثبت شد.

ادای احترام کارکنان گروه سرمایه گذاری 
توکافوالد به مقام واالی شهیدان

هلدینگ توکاریل رتبه اول حمل ونقل 
ریلی کشور را کسب کرد

بورس و سهام

گهی آ

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

ینگ مخابرات( ینه یابی شارژ ینگ مخابرات )توسعه و ارتقای سیستم هز به روزرسانی سیستم شارژ

انجام عملیات تعمیرات شبکه مخابراتی شرکت فوالد مبارکه

ید و نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور در تکمیل نورد گرم خر

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

۱400/۱۱/0۹

۱400/۱۱/۱0

۱400/۱۱/۱۱

۱400/۱۱/۱2

۱400/۱۱/۱3

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

۱ 0. 0 0 0
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۱ 0.3 ۹0
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یال(       <<<<<< >>>>>>       نمــــــــــودار تغییــــــر قیمــــت  سهـــــام  )ر

در بیست و چهارمین همایش شرکت های برتر ایران؛

بورس و سهام

مقــدار عرضه)تن(

374330

374330

مقــدار تقاضا )تن(

374330

374330

مقــدار معامله شــده )تن(

374330

374330

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

۱8۹530

یــخ تحویل تار

یــن د ر و فر

یخ ۱400/۱۱/۱۱ گــزارش عرضــه، معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تار

نماد

HR

محصول

گرم

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

مقــدار عرضه)تن(

27050

5000

6000

6000

44050

مقــدار تقاضا )تن(

42050

6۱50

7۹00

۱0850

66۹50

مقــدار معامله شــده )تن(

27050

5000

6000

6000

44050

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

2۱6745

244606

2۹3347

355282

یــخ تحویل تار

یبهشــت د ر ا

یــن د ر و فر

یبهشــت د ر ا

یبهشــت د ر ا

یخ ۱400/۱۱/۱2 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

B

G

P

T

محصول

سرد

گالوانیزه

رنگی

قلع اندود

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

مهم ترین حوادث در صنایع به ویژه صنایع 
فرایندی شامل آتش سوزی، انفجار، رهایش 
ک و فروپاشی ساختاری  انرژی و مواد خطرنا
است که غالبا منجر به مرگ ومیر افراد، وارد آمدن خسارات 
سنگین به اموال و دارایی ها، آلودگی های شدید محیط زیستی، 

توقف های طوالنی در روند تولید و... می شود.
کاهش احتمال وقوع و همچنین شدت پیامدهای  به منظور 
ناشی از وقوع چنین حوادثی، عالوه بر رویکردهای متعارف ایمنی، 
بهداشت و محیط زیست و سازوکارهای ایمنی شغلی، بهره گیری از 
رویکردهای ویژه در مدیریت ریسک که به ایمن تر کردن فرایندها 
و مدیریت ایمنی فرایند در این گونه صنایع می پردازد نیز ضروری 

است.
صنعت فوالد نیز به دلیل ماهیت ذوب فلزات و حرارت باال در آن، 
ک و همچنین  گازها و مواد شیمیایی خطرنا سروکار داشتن با 
استفاده از مواد اولیه مختلف و انواع سوخت ها در فرایند تولید، از 

این امر مستثنا نیست.
مدیریت ایمنی فرایند:

ترکیبی از مهارت های مهندسی، عملیاتی و مدیریتی است که بر 
جلوگیری از بروز حوادث فاجعه بار، به ویژه فروپاشی ساختاری، 

ک ناشی از شکست در  آتش سوزی، انفجار و رهایش مواد خطرنا
ک )مانند گازهای سمی، فلزات مذاب،  مهار انرژی و یا مواد خطرنا

مواد شیمیایی، فراورده های نفتی و...( متمرکز است.
فرایند:

که به گونه ای با مخاطرات و  هر نوع فعالیت موجود در واحد 
ک )آتش سوزی، انفجار،  پیامدهای مربوط به نشت مواد خطرنا
رهایش مواد سمی، پاشش مواد مذاب و...( در ارتباط باشد، 
به عنوان فرایند شناخته می شود و می تواند شامل هر نوع استفاده، 

ذخیره، تولید و یا جابه جایی چنین موادی باشد.
ایمنی:

ایمنی بازوی محرک سیستم مدیریت ایمنی فرایند به منظور تطابق 
با الزامات ایمنی و بهداشتی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث 
و همچنین پیشگیری یا کنترل جراحات، بیماری ها و صدماتی 
ک  است که می تواند در اثر بروز نواقص فرایندی و نشت مواد خطرنا

به وجود آید.
مدیریت:

هر فرد یا ابزاری دارای اختیارات کنترلی بر فرایندهای مذکور است. 
مدیریت ایمنی فرایند، تنها منوط به تجهیزات، ادوات و ابزار دقیق 

نیست، بلکه افراد، آموزش و ذی نفعان را نیز شامل می شود.

مزایای مدیریت ایمنی فرایند

برخی مزایای مدیریت ایمنی فرایند عبات اند از:  کاهش احتمال 
وقوع و شدت پیامدهای حوادث فرایندی؛ اجتناب از توقف تولید؛ 
اجتناب از خسارت به اموال و دارایی ها و محیط زیست؛ یکپارچگی 
بین عناصر ایمنی فرایند موجود در واحد صنعتی؛ افزایش قابلیت 
اطمینان فرایندها و تجهیزات؛ بررسی هرگونه تغییر در واحد صنعتی 
گون و کاهش هزینه های ناشی از تصمیمات اشتباه؛  از مناظر گونا
کاهش قرار گرفتن در معرض دعاوی قضایی، جریمه، شکایات 

عمومی و افزایش حق بیمه؛ افزایش اعتبار واحد صنعتی.
اهداف PSM چیست؟

ح است: حفظ و  حداقل اهداف مدیریت ایمنی فرایند به این شر
توسعه صحیح اطالعات ایمنی مربوط به فرایند شامل اطالعات 
مواد، فرایندها، تجهیزات و...؛ بررسی و ارزیابی خطرات محیط 
کار شامل حوادث انتشار، سوابق نشت ها، تخمین تأثیرات و...؛ 
اخذ مشارکت کارکنان؛ وجود یک سیستم و پیاده سازی رویکردی 
سیستمی به منظور مدیریت موضوعات ایمنی در سازمان؛ برقراری 
برنامه تضمین کیفیت؛ اطمینان از ارائه آموزش های عمومی و 

تخصصی به کلیه پرسنل در زمینه فرایند.
ادامه دارد...

)PSM: Process Safety Management( مدیریت ایمنی فرایند
قسمت اول

کندل را با هم  گر این سه  کنید ا خوب به شکل باال نگاه 
ترکیب کنیم چه کندلی تشکیل می شود؟

 close کندل قبل با open نکته: برای ترکیب کندل ها از
کندل های بعدی می توانیم استفاده کنیم.

ترکیب این سه کندل یک پین بار تشکیل می دهد به همین 
که اولویت اول ما پین بار است، چون یکی از  دلیل است 
مهم ترین کندل هاست و عمال در طول کار هم شما متوجه 

می شوید که در عمل فقط از این کندل استفاده می کنید.
Engulfing bar الگوی اینگالفینگ بار

کاهشی، به صورت  کندل، چه افزایشی چه  گر در یک  ا
گهانی قیمت شروع به ریزش می کند )در روند صعودی(،  نا
به طوری که کل کندل قبلی را پوشش می دهد، یعنی اینکه 
فشار فروشنده ها به حدی بوده که خریداران نتوانسته اند 

در مقابلشان دوام بیاورند.
نکته: هرچه فاصله close کندل از کندل قبلی بیشتر 

باشد کندل قدرت بیشتری دارد.
نکته:هرچه کلوز کندل )کندل قرمز در شکل( پایین تر 

بسته شود استاپ ما هم بیشتر می شود.

یم بیاموز

ترکیب کندل ها
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سیســـتم اینکوپنـــل یـــک سیســـتم حفاظـــت از حـــرارت به منظـــور کنتـــرل 
صحیح تـــر دمـــای ورق در حیـــن نـــورد گـــرم اســـت کـــه به منظـــور کاهـــش 
هزینـــه و افزایـــش کیفیـــت تولیـــد طراحـــی شـــده اســـت. ایـــن سیســـتم باعـــث 
صرفه جویـــی در هزینـــه بـــر اســـاس بهبـــود تولیـــد می شـــود. ایـــن روش بـــرای گســـترش 
گـــون )به ویـــژه بـــرای تولیـــد ورق هـــای عریـــض و بـــا  تولیـــدات جدیـــد در ابعـــاد گونا
ضخامـــت پاییـــن( و گریدهـــای جدیـــد مفیـــد اســـت. ایـــن سیســـتم می توانـــد در 
قفســـه های نـــورد موجـــود و همچنیـــن قفســـه های جدیـــد نصـــب شـــود. شـــکل 1 

نمونه ای از این سیستم انتقال حرارت را نشان می دهد.
ــورد  ــال نـ ــرارت از شـــمش در حـ ــه طـــی آن حـ ــود دارد کـ ــاوت وجـ ــه روش متفـ به طورکلـــی سـ
ج می شـــود. مقـــداری حـــرارت از طریـــق مکانیســـم های هدایـــت و جابه جایـــی و بیشـــتر  خـــار
از ۹0درصـــد آن از طریـــق مکانیســـم تابـــش و تشعشـــع انتقـــال می یابـــد. نصـــب سیســـتم 
اینکوپنـــل می توانـــد به صـــورت قابل توجهـــی از کاهـــش دمـــای شـــمش و هدررفـــت انـــرژی 
ـــر دمـــا  ـــد باعـــث توزیـــع یکنواخت ت تابشـــی جلوگیـــری کنـــد. همچنیـــن ایـــن سیســـتم می توان
ــای نهایـــی ورق  ــر در دمـ ــود. ایـــن توزیـــع یکنواخت تـ در قســـمت های مختلـــف شـــمش شـ
نوردشـــده می توانـــد باعـــث کاهـــش نیـــرو و مصـــرف تـــوان در قفســـه نهایـــی و همچنیـــن باعـــث 
افزایـــش ســـرعت در کویـــل پایینـــی شـــود. ایـــن امـــر در نهایـــت افزایـــش کیفیـــت بـــه همـــراه 
ــتای  ــی در راسـ ــت و ترک خوردگـ ــد داشـ ــراه خواهـ ــه همـ ــاد را بـ ــر در ابعـ ــای دقیق تـ تلرانس هـ

طولی و پارگی در انتهای ورق را کاهش می دهد.
سیســـتم نگهـــداری از حـــرارت اینکوپنـــل بعـــد از قفســـه های نـــورد اولیـــه نصـــب شـــده و 
ـــر دمـــای ورق می شـــود.  حـــرارت شـــمش عبـــوری را ذخیـــره می کنـــد و باعـــث کنتـــرل صحیح ت
ـــا کاهـــش پنل هـــای نگهـــداری از حـــرارت  ایـــن امـــکان توســـط انتخـــاب اتوماتیـــک افزایـــش ی
ــا اســـتفاده از ایـــن راه حـــل همچنیـــن می تـــوان دماهـــای باالتـــری را در  فراهـــم می شـــود. بـ
گوشـــه ورق و در پروســـه های بعـــدی در قفســـه نهایـــی برقـــرار کـــرد کـــه از ترک خوردگـــی لبـــه 

جلوگیری می کند.
گـــی خـــاص، پنل هـــای تمیزکننـــده  در سیســـتم اینکوپنـــل )شـــکل 2( به عنـــوان یـــک ویژ
پوســـته های پایینـــی طراحـــی شـــده اند تـــا اطمینـــان حاصـــل شـــود کـــه پوســـته ها از سیســـتم 
جـــدا شـــده اند و حـــرارت بـــه شـــمش بـــدون پوســـته انتقـــال می یابـــد و ایـــن امـــر 
تضمین کننـــده کیفیـــت بـــاال در ورق اســـت. به طورکلـــی اینکوپنـــل امـــکان نگهـــداری حـــرارت 
در مراحـــل بحرانـــی نـــورد گـــرم را فراهـــم می کننـــد. شـــمش گـــرم در حـــال عبـــور بـــا پنل هـــای 

نصب شده در فاصله های زیر قرار می گیرد:

پنل های پایینی: کمتر از 50 میلی متر
پنل های باالیی: کمتر از ۲50 میلی متر

از مهم تریـــن مزایـــای اســـتفاده از سیســـتم اینکوپنـــل می تـــوان بـــه ایـــن مـــوارد اشـــاره کـــرد: 
توســـعه محصـــوالت بهتـــر مثـــل ورق هـــای نازک تـــر و عریض تـــر؛ افزایـــش قابلیـــت تولیـــد 
شـــمش های بـــا طـــول بیشـــتر؛ کاهـــش پارگـــی و ترک خوردگی هـــای ناشـــی از دمـــا؛ ثبـــات 
گی هـــای فوالدهـــای دوفـــازی؛ افزایـــش تـــوان عملیاتـــی قفســـه بـــه خاطـــر ممکن  بیشـــتر در ویژ
ـــا مغـــز ورق؛ کاهـــش  ـــان دمایـــی از ســـطح ت ـــر؛ کاهـــش گرادی ـــودن اســـتفاده از دماهـــای باالت ب

هدررفت سوخت در کوره پیشگرم.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

)IoT( اینترنت اشیا )RPA( اتوماسیون فرایند روباتیک

یکی دیگر از تکنولوژی های جدید »اینترنت اشیا« است. در حال حاضر 
بسیاری از چیزها با اتصال WiFi ایجاد می شوند، درواقع می توان آن ها 
را به اینترنت متصل کرد و خود اشیا نیز با اینترنت به یکدیگر متصل شود. 
اینترنت اشیا تکنولوژی ای است که در آینده کاربردهای بسیار زیادی 
خواهد داشت. دستگاه ها، لوازم خانگی، ماشین ها و چیزهای دیگر با 
اینترنت به یکدیگر متصل می شوند و داده منتقل می کنند.

»اتوماسیون فرایند روباتیک« مانند »هوش مصنوعی« و »ماشین 
لرنینگ«، تکنولوژی دیگری است که در خودکارسازی مشاغل به 
کار گرفته می شود. PAR استفاده از نرم افزار برای خودکارسازی 
کنش ها، پردازش  فرایندهای تجاری مانند تفسیر برنامه ها، پردازش ترا
داده ها و حتی پاسخ دادن به ایمیل ها است.

RPA همچنین تعداد زیادی فرصت شغلی ازجمله توسعه دهنده، 
مدیر پروژه، تحلیلگر کسب وکار، معمار راه حل و مشاور ارائه می دهد.

جایگاه مدیریت دانش در 
جهان امروز

ــه نســل های مدیریــت دانــش  در شــمارۀ قبلــی خبرنامــه ب
اشــاره شــد و در ادامــه می خوانیــد:

ارتباط مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی  
ــرد.  ــورت بگی ــانی ص ــع انس ــط مناب ــد توس ــادی بای ــد اقتص رش
از  کلیــد رشــد اقتصــادی توســعه انســانی اســت و یکــی 
شــاخص های مهــم توســعه انســانی کســب دانــش اوســت 

)عنبــری، 13۹0(
هــرگاه رویه هــای مدیریــت منابــع انســانی بــا اســتراتژی دانــش 
شــرکت هماهنــگ شــوند شــرکت می توانــد پایــگاه دانــش خود 
را بهبــود بخشــد و بدیــن طریــق بــر عملکــرد خــود تأثیــر مثبــت 
بگذارد )قلیچ لی، 13۸۹(. کارکنان سازمان های دانش بنیان 
که بــه کارکنــان دانشــی یــا دانشــگر معروف انــد اغلــب می توانند 
به طــور هم زمــان روی چنــد پــروژه کار کننــد و می داننــد وقــت 
خود را چگونه بــه آن ها اختصــاص دهند. مدیران ســازمان ها 
باید سیســتم های ارتباط و پاداش را متفاوت از ســازمان های 
ــبکه  ــی، ش ــد خودگردان ــالش کنن ــد و ت ــف نماین ــینی تعری ماش
دانــش و سلســله مراتب را باهــم متناســب ســازند )حســنوی، 

رمضــان،13۹0(.
دالیل الزام آور بودن مدیریت دانش  

1- بازارها رقابتی اند و نرخ ابداعات در حال افزایش است.
2- کاهــش در میــزان اســتخدام ها باعــث ایجــاد نیازهــا بــه 
جایگزینی دانش غیررســمی با روش های رسمی شــده است.

3- فشــارهای رقابتــی باعــث کاهــش حجــم نیــروی کاری کــه 
حامــل دانــش تجــاری بــاارزش باشــند شــده اســت.

۴- زمان موردنیاز برای تجربه امور و کســب وکار دانش، تقلیل 
یافته اســت.

۵- بازنشســتگی های پیــش از موعــد و افزایــش جابجایــی 
نیــروی کار منجــر بــه از بیــن رفتــن دانــش شــده اســت.

6- نیــاز بــه مدیریــت پیچیدگی هــای رو بــه افزایــش در 
کوچک تــر هم زمــان بــا  کاری  شــرکت های دارای حجــم 
ــان روزافــزون  عملکردهــای ناشــی از فعالیت هــای فرامــرزی آن

شــده اســت.
۷- تغییــر در مســیر راهبــردی ممکــن اســت بــه از بیــن رفتــن 
دانــش در یــک حیطــه خــاص بینجامــد. )فیلمــون یــوری 

آرت، 13۹۴(
ابزار مدیریت دانش

1- سیســتم مدیریــت اســناد: اســناد مکتــوب و کاغــذی، 
رایج تریــن وســیله ذخیــره اطالعــات و دانــش در هــر ســازمانی 

هســتند.
۲- پورتــال ســازمانی: پورتــال را مکانی برای دسترســی آســان 
و به موقــع دانــش تعریــف می کننــد. از آنجائــی کــه پورتال هــا 
تســهیم دانــش در ســازمان را آســان تر می ســازند، ابــزار مهمــی 

ــرای مدیریــت دانــش محســوب می شــوند. ب
3- نقشه دانش و مدیریت مهارت ها: مدیریت مهارت ها، 
توانایی هــا، عالیــق و تجــارب آن هــا ضــروری اســت. سیســتم 
مدیریت مهارت ها ابزاری اســت که در یک روش توزیع شــده، 
حجــم کاری را در تمــام بخش هــای ســازمان پخــش می کنــد و 
ــانی  ــروز رس ــود را ب ــای خ ــد مهارت ه ــدان می توانن ــه کارمن هم

کننــد.
درس هــای  سیســتم  و  اطالعاتــی  پایگاه هــای   -4
آموخته شــده: آموزه هــای دانش محــور، حافظــه ســازمانی را 
ــان  ــورت هم زم ــا به ص ــتم های آموزه ه ــد. سیس ــکل می ده ش

هــم از فرایندهــای دریافــت دانــش حمایــت می کننــد.
کاری: مدیریــت  گروه هــای  5- ابزارهــای مشــارکتی و 
نرم افزارهــای گروهــی و جریان هــای کاری نیــز قابلیت هــای 

مشــارکتی دارنــد )فیلمــون، یــوری آرت، 13۹3(.
فرایند مدیریت دانش

دانشــمندان فرایندهــای مختلــف بــرای مدیریــت دانــش 
شناســایی کرده انــد کــه ازجملــه آنهــا بــه مــوارد زیــر می تــوان 

اشــاره کــرد:
1. ایجاد، انتقال و استفاده )اسپندر، 1۹۹6(

2. ضبط، انتقال و استفاده )دالنگ،1۹۹۷(
ک گذاری، انتشــار،  3. شناســایی، جــذب، توســعه، بــه اشــترا

نرم افــزار و ذخیره ســازی )پروســت و همــکاران، 2000( 
نویس، دی بال و گولــد )1۹۹۵( فعالیت های مدیریــت دانش را 
ک دانش  به ســه مرحله تقســیم کردنــد: کســب دانــش، اشــترا
و کاربرد دانــش. این فرایندهــا عوامل کلیدی در یک ســازمان 

ــتند )ژانگ و دیگران، 2006(. موفق هس
عالوه بر مــوارد فوق فرایند دانش توســط برخی از دانشــمندان 

به شــرح زیر اســت:
کوچی )1995(: مشارکت دانش، تضمین دانش،  1- نانوکا، تا

انســجام دانش، درونی کردن دانش
۲- هیســینگ و وریــک، )۲000(: تشــخیص دانــش، تعریــف 
اهــداف، تولیــد دانــش، ذخیــره دانــش، توزیــع دانــش، اجــرای 

دانــش
3- اولیک و وکیس )۲001(: جمع آوری دانش، ســازمان دهی 

دانش، پاالیــش دانش، بیان دانش، منتشــر کــردن دانش
4- هلوپیــک )۲00۲(: تولیــد دانــش، کدگــذاری دانــش، 

انتقــال دانــش
5- توربــان )۲00۲(: ایجــاد دانــش، بــه دســت آوردن دانــش، 
انســجام دانــش، ذخیــره دانــش، مدیریــت دانــش، انتشــار 

دانــش
ادامه دارد...

یک کمپین بزرگ شامل بیش از 800 وب سایت WordPress آلوده شده، در حال 
انتشار یک تروجان بانکی است که اطالعات هویتی کاربران بانکی آنالین در 

برزیل را هدف قرار می دهد.
تروجانی که در این کمپین استفاده می شود Chaes نام دارد و با توجه به اظهارات محققان شرکت 
امنیتی Avast، از اواخر سال 2021 به صورت فعال در حال گسترش است. بااینکه مرکز CERT برزیل 
گاه شده است، این کمپین همچنان در حال پیشروی است و صدها وب سایت  از وجود کمپین آ

همچنان از طریق اسکریپت های آلوده، بدافزار Chaes را به سیستم ها انتقال می دهند.
وقتی کاربری از یک سایت آلوده بازدید کند، از طریق یک پنجره pop-up به نصب یک برنامه ترغیب 
می شود که شامل سه فایل جاوااسکریپت مخرب است و محیط پایتون را برای مراحل بعدی 
نفوذ آماده می کند. در مرحله نهایی، بسط هایی از Chrome روی سیستم قربانی منتقل و نصب 
می شوند. به گزارش Avast، ۵ بسط مخرب متفاوت از مرورگر Chrome روی سیستم های قربانیان 

نصب  شده است.
Avast معتقد است برخی از وب سایت هایی که برای انتقال payload ها از آن ها استفاده  شده است، 
در برزیل بسیار مشهورند؛ بنابراین به نظر می رسد تعداد سیستم های آلوده شده، قابل توجه باشد.
TechToSee :منبع خبر  

Microsoft اعالم کرد که اخیرا پلتفرم محافظت در برابر حمالت انکار سرویس 
خ 3.47 ترابایت در ثانیه را مسدود کرده  Azure ، یک حمله بزرگ DDoS با نر

است.
این حمله از حدود 10 هزار منبع از کشورهای مختلف در سطح جهان ازجمله آمریکا، چین، 
کره جنوبی، روسیه، تایلند، هند، ویتنام، ایران، اندونزی و تایوان نشئت گرفته بود. در این حمله 
که 1۵ ثانیه به طول انجامید، از چندین بردار حمله مختلف ازجمله SSDP، CLDAP، DNS و 
NTP برای اجرای حمله UDP reflection روی پورت ۸0 استفاده  شده است. همچنین دو حمله 
بزرگ دیگر در ماه دسامبر و به دنبال حمله یادشده، مشتریان آسیایی Azure را هدف قرار داده اند. 
BLEEPINGCOMPUTER:منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

Chaes انتشار تروجان بانکی

)DDoS( ؛ هدف حمالت انکار سرویس توزیع شده Azure کاربران

سیسـتم نگهـداری از حـرارت اینکوپنـل بعـد از قفسـه های نـورد 
اولیـه نصـب شـده و حـرارت شـمش عبـوری را ذخیـره می کنـد و 
باعـث کنتـرل صحیح تـر دمـای ورق می شـود. ایـن امکان توسـط 
انتخاب اتوماتیک افزایش یا کاهش پنل های نگهداری از حرارت 

فراهـم می شـود

تروجانـی کـه در این کمپیـن اسـتفاده می شـود Chaes نـام دارد 
و با توجـه به اظهـارات محققـان شـرکت امنیتـی Avast، از اواخر 
سـال 2۰2۱ به صـورت فعـال در حـال گسـترش اسـت. بااینکـه 
گاه شـده اسـت، این کمپین  مرکز CERT برزیل از وجود کمپین آ
همچنان در حال پیشـروی اسـت و صدها وب سایت همچنان 
از طریق اسـکریپت های آلـوده، بدافـزار Chaes را به سیسـتم ها 

انتقـال می دهنـد.

امنیت سایبری 

ENCOPANEL تکنولوژی اینکوپنل

ح شماتیک از سیستم اینکوپنل. شکل ۲: طر

شکل 1: نمونه ای از سیستم انتقال حرارت اینکوپنل.
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حمیدرضا رحیمی کلیشادی شاغل در نورد گرم
از طرف خود و خانواده ام از تمام دست اندرکاران سفر زیارتی حرم 

حضرت امام رضا )علیه السالم( تقدیر و تشکر می کنم.
913***۲647

مسعود نصوحی شاغل در واحد انباشت وبرداشت
موفقیت های شرکت فوالد مبارکه را که نشان عزم راسخ کارکنان 
و باعث سربلندی کشور در عرصه تولید و صنعت است، به همه 

کارکنان تبریک می گویم.
913***3546

سعید شهریور شاغل در نورد سرد
از مسئولین محترم تقاضامندم نسبت به افزایش مبلغ وام ضروری 

و مسکن اقدام الزم را مبذول فرمایند.
913***۲۲05

مردان جوان مضطرب در معرض 
ریسک باالی بیماری قلبی و دیابت

 اجتمـــــا             عـــــــی

چرا کودکان خجالتی می شوند؟اهمیت آموزش به کودکان در دوران رشد

کودکی با استعدادهای منحصربه فرد خود به دنیا می آید. اما  هر 
کودکان و اینکه بتوانند این استعدادها  کــشف استعداد  برای 
که در محیط مناسبی قرار بگیرند و  کنند نیاز است  را شکوفا 
کنند. در غیر این  آموزش های مناسب را در آن زمینه دریافت 
صورت هرگز به توانایی های خود پی نخواهد برد. در حقیقت 
که متولد می شود آموزش دیدن او نیز آغاز  انسان از لحظه ای 
می گردد.

گر حل نشده باقی  که ا کودکان یکی از مسائلی است  خجالت در 
کند.  بماند می تواند مشکالت متعددی را در بزرگ سالی ایجاد 
کودکان ممکن است ناشی از اضطراب یا ناشی از  خجالتی بودن 
گاهی خجالتی  کودکان  کثر  خو نگرفتن با شرایط جدید باشد. ا
کم رویی، به شدت  می شوند اما زندگی برخی از آن ها به دلیل 
گاهی اوقات برای حل این مشکل، الزم است  محدود می شود. 
کنید. کودک استفاده  کمک های تخصصی مشاوران  که از 

کنون احساس کرده اید که در طول زندگی در خواب  آیا تا
راه رفته اید و هیچ ایده ای از خواسته های قلبی خود 
ندارید؟ یا شاید بدانید که دقیقا می خواهید به چه چیزی 
برسید، اما نمی دانید چگونه می توانید به آن دست یابید. اینجاست که 
هدف گذاری مطرح می شود. تعیین هدف با دست یابی به شرایط بهینه 
برای »یکی شدن با کار« همراه است. تعیین اهداف چالش برانگیز و 
هم سطح با مهارت های شما می تواند کمک قدرتمندی برای رسیدن 
به حالت »یکی شدن با کار« باشد. در حقیقت اهداف شما سطحی 
از شایستگی هستند که شما می خواهید در یک بازه زمانی خاص به 
آن ها دست یابید و یک لنز مفید ایجاد کنید تا از طریق آن عملکرد فعلی 

خود را ارزیابی کنید.
چرا هدف گذاری مهم است؟  

اهمیت فرایند هدف گذاری نباید نادیده گرفته شود، زیرا زندگی هر فرد 
گر منفعل بمانید، به عنوان یک  به فرایند انتخاب اهداف بستگی دارد. ا
انسان شکوفا نخواهید شد. تعیین اهداف می تواند انگیزه، تعهد و احتمال 
موفقیت شما را در کارتان افزایش دهد. بنابراین، از طریق تجربه موفقیت و 
احساسات مثبتی که با دست یابی به اهداف همراه است، اعتمادبه نفس و 
باور به توانایی های خودتان رشد می کند. فرایند هدف گذاری و برنامه ریزی 
مهارت محور است که به طور قابل توجهی بهزیستی ذهنی را در افراد بهبود 

می بخشد.
آیا معایبی وجود دارد؟  

درحالی که مزایای هدف گذاری فراوان است، این فرایند دارای معایبی 
بالقوه است. در صورت استفاده نادرست، هدف گذاری به جای حل 

مشکالت، پتانسیل ایجاد مشکالت را دارد. درواقع، هدف گذاری 
نادرست و یا برنامه ریزی نامناسب برای رسیدن به اهداف، می تواند 
منجر به افزایش استرس و اضطراب، کاهش رضایت و عملکرد افراد 

شود.
طرح کلی برای تعیین هدف شخصی  

هدف گذاری شخصی یک تالش شخصی است. فقط شما می دانید 
که می خواهید به چه چیزی برسید. طرح کلی زیر به تمرکز توجه شما 
بر فرایند تعیین هدف شخصی کمک می کند و شما را در مسیر درست 

برای دست یابی به هدف شخصی موفق راهنمایی می کند.
سه هدف تعیین کنید  

ممکن است وسوسه انگیز باشد که با ذوق و شوق هدف گذاری کنید. 
درحالی که اشتیاق چیز خوبی است، مهم این است که خیلی عجله 
نکنید. با محدود کردن تعداد اهدافی که در ابتدا تعیین می کنید، 
احتمال کمتری وجود دارد که تحت تأثیر کارهای پیش رو قرار بگیرید. 
تعیین تنها چند هدف اولیه به شما این امکان را می دهد که در عین 
اجتناب از احساسات منفی همراه با شکست، سفر را شروع کنید. 
شما می توانید از این سؤاالت برای تعیین اهداف خود استفاده کنید: 
من می خواهم به چه چیزی برسم؟ چگونه به آن برسم؟ تا چه زمانی 

باید به آن برسم؟
روی اهداف کوتاه مدت تمرکز کنید  

 در ابتدا بهتر است اهداف کوتاه مدت و واقع بینانه تری تعیین کنید. 
تعیین اهداف کوتاه مدت مانند »تا هفته آینده در تعمیر این دستگاه 
موفق خواهم شد« فرصت های مکرر را برای مرور و تأیید دست یابی 

به اهداف فراهم می کند. تجارب مکرر موفقیت، منجر به احساسات 
مثبت بیشتر و افزایش انگیزه برای تعیین اهداف اضافی یا ترکیبی از 

اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت می شود.
اهداف قابل دستیابی انتخاب کنید  

کرده ایــد واقعــا قابل دســتیابی اســت؟  کــه تعییــن   آیــا هدفــی 
درحالی کــه انســان ها موجوداتــی ســخت کوش، مبتکــر و با پتانســیل 
عظیــم بــرای دســت یابی بــه خواسته هایشــان هســتند، اهدافــی کــه 
شــما تعییــن می کنیــد بایــد واقع بینانــه باشــند تــا مبــادا خــود را در 
گــر هــدف شــما مشــغول  معــرض ناامیــدی قــرار دهیــد. بــرای مثــال، ا
کنــون هیچ گونــه  شــدن در شــغلی ظــرف دو هفتــه باشــد، امــا تا
مهــارت موردنیــازی کســب نکرده ایــد، ایــن هــدف قابــل دســت یابی 

نیســت.
ارزیابی کنید، بازخورد دهید  

ــه  ــورد ب ــت. بازخ ــر اس ــوری مؤثرت ــورد ف ــور بازخ ــذاری در حض هدف گ
تعییــن میــزان تحقــق یــک هــدف و نحــوه پیشــرفت شــما کمــک 
گــر عملکــرد کمتــر از اســتاندارد موردنیــاز بــرای دســت یابی  می کنــد. ا
بــه یــک هــدف باشــد، بازخــورد بــه مــا امــکان می دهــد تــا در مــورد 
کنیــم و اهــداف جدیــد و دســت یافتنی تری  توانایــی خــود فکــر 
تعییــن کنیــم. هنگامــی کــه چنیــن بازخــوردی بــه تعویــق بیفتــد، 
مــا نمی توانیــم اثربخشــی اســتراتژی های خــود را به ســرعت ارزیابــی 

کنیــم و ایــن منجــر بــه کاهــش پیشــرفت می شــود.
در شــماره هفتــه آینــده، بــه ادامــه »یکــی شــدن بــا کار« خواهیــم 

پرداخــت.

ازدواج اتفاقی زیباست که دل  و زندگی دو نفر را به هم 
پیوند می زند. با این وجود در دوران کنونی، بسیاری 
از جوانان در این زمینه تردید دارند، چون راه ها و علل 
موفقیت یا شکست یک زندگی مشترک را نمی دانند. شاید ازدواج از 
نگاه برخی دشوار به نظر برسد، اما با آموزش، به راحتی می توان یک 
ازدواج درست داشت. حتی در طول تأهل هم باز نیازمند کسب 
مهارت های جدید هستیم. در شماره قبل، به بهانه هایی پرداختیم که 
نباید به خاطر آن ها ازدواج کرد و حاال چند مهارت عملی برای داشتِن 

یک ازدواج موفق را مطرح خواهیم کرد:
مقایسه ممنوع  

ازدواج رابطه ای فراتر از دوستی است. اما اغلب افراد آن ها را با هم مقایسه 
می کنند. کیفیت رابطه در این دو مقطع کامال با هم متفاوت است. عشق 
بی قیدوشرط، اعتماد، احترام، حمایت، آرامش ناشی از ثبات رابطه و 
حتی حلقه امن جنسی و عاطفی، تنها بخشی از مزایای ازدواج است. 
پس برای به دست آوردن این نقاط مثبت، بهتر است مهارت های الزم 
برای به دست آوردن و تقویت آن ها را فرابگیرید. برخی افراد مدام طرف 
مقابل خود را با همسر دوستان و اطرافیان خود مقایسه می کنند. بپذیرید 
گی هایی دارد که شاید دیگری از آن بی بهره باشد. شما  که هرکسی ویژ
فقط ظاهر زندگی دیگران را می بینید و هیچ اطالعی از عمق زندگی آن ها 
ندارید. پس دست از مقایسه بردارید و شرایط همسر آینده تان را با خودتان 

مقایسه کنید.
مهارت حل مسئله  

»حل مشکل« اولین و مهم ترین مهارت در این فهرست است. چون 
در هر زندگی ای، هرچند عاشقانه، باالخره بگو مگو و بحث و فرازوفرود 
گر توانایی مدیریت شرایط حساس و بحرانی را نداشته  پیش می آید. ا
باشید، به رابطه تان آسیب خواهید زد. دو سال اول ازدواج، سال های 
مهم و حتی دشواری است. چون دو انسان که در دو خانواده متفاوت 

تربیت شده اند، قرار است زیر یک سقف زندگی کنند. پس بروز اختالفات 
هر چند کوچک کامال طبیعی است. در طول دو سال اول ازدواج، شما و 
همسرتان رویکردهای خودتان را برای حل مشکالت دارید. اما مهارت 
حل مسئله، زمان مناسب برای بحث کردن، تسلیم شدن و بخشیدن 

را آموزش می دهد.
گذشته، مفصل درباره مهارت حل مسئله صحبت  در شماره های 
کرده ایم. شما می توانید با مراجعه به آرشیو هفته نامه فوالد، به محتوای 
گاهی  گاهی می بخشید و  کنید. در طول زندگی،  آن دسترسی پیدا 
فراموش می کنید. ازدواجی موفق است که دو طرف قادر به بخشیدن 
اتفاقات گذشته و حتی بخشش و فراموشی در همان لحظه باشند. رفتار 
اشتباه خود و همسرتان را بپذیرید. عذرخواهی کنید و پذیرای عذرخواهی 
گر قدرت بخشش نداشته باشید، هیچ گاه  باشید. هیچ کس کامل نیست. ا
روی آرامش را نخواهید دید و رابطه شما در مقطع بحرانی به مشکل بزرگی 
گر نبخشید، تنها خواهید ماند و یا سر هر مسئله کوچکی،  برخواهد خورد. ا

گاه پیش خواهید کشید. شاید روزی فرابرسد  حرف های گذشته را ناخودآ
که شما هم نیاز به بخشش از سوی طرف مقابل داشته باشید!

مقدم دانستن همسر  
وقتی همسرتان را به هر چیز دیگری ارجحیت دهید، او احساس 
ارزشمندی خواهد کرد و عشق و عالقه تان را به او نشان خواهید داد. شریک 
زندگی تان بر هر چیزی، حتی فرزندتان، مقدم است، چون اوست که از 
ابتدای زندگی در سختی و راحتی در کنار شما بوده، هست و خواهد بود. 
افرادی که مسائل دیگر را بر همسرشان ترجیح می دهند، باید منتظر عواقب 
آن همچون دوری عاطفی، ناامیدی و حتی عکس العمل متقابل باشند، 
گرچه مورد آخر نیز اقدامی اشتباه است. برای مثال افرادی که سفر مجردی 
و یا گردش با دوستان را به وقت گذرانی با همسرشان ترجیح می دهند باید 
به این فکر کنند که این تصمیم تا چه میزان به شریک زندگی شان آسیب 
روحی و عاطفی وارد خواهد کرد. در شماره بعد، بیشتر از مهارت های الزم 

برای ازدواج خواهیم گفت.

 با کارتان 
یکی شوید

ازدواج؛ معیارها 
و انتخاب

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

کبر معظم شاغل  گذشته ا با نهایت تأسف درهفته 
در  فوالد سبا، مرتضی جاللی شاغل  در مجتمع 
آهن سازی، بهمن کرباسی شاغل در فوالدسازی و 
میالد درخشان شاغل در نورد گرم در غم درگذشت پدر 
و عین اهلل یلمه شاغل در نورد گرم در غم درگذشت برادر 

به سوگ نشستند.
همچنین همکار بازنشسته شادروان حسین بیاتی 
به علت سکته مغزی دارفانی را وداع گفت و به دیار 

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

می نماییم.

بر اساس نتایج تحقیقات جدید، مردانی که بیشتر   
مضطرب و نگران هستند، ممکن است با افزایش سن در 
معرض خطر بیولوژیکی بیشتر ابتال به بیماری قلبی، سکته 

مغزی و دیابت نوع ۲ قرار گیرند.
به گزارش ساینس دیلی، در یک مطالعه طوالنی مدت بر روی 
کتورهای پرخطر بیشتری برای  مردان در ایاالت متحده، فا
بیماری قلبی و دیابت نوع 2 در اوایل زندگی در میان افرادی که 
احساس نگرانی یا اضطراب بیشتری را گزارش کردند در مقایسه 

با افرادی که میزان نگرانی کمتری داشتند، مشاهده شد.
به منظور بررسی رابطه بین اضطراب و عوامل خطر بیماری 
داده های  محققان  زمان،  طول  در  قلبی  متابولیک 
شرکت کنندگان در مطالعه »روند پیری عادی« را تجزیه وتحلیل 
کردند. این تجزیه وتحلیل شامل 1۵61 مرد بود که در سال 1۹۷۵ 
میانگین سنی آن ها ۵3 سال بود. مردان ارزیابی های اولیه روان 
رنجوری و نگرانی را تکمیل کردند و در آن زمان بیماری قلبی 

عروقی یا سرطان نداشتند.
»لوینا لی«، سرپرست اصلی این مطالعه از دانشگاه بوستون، 
دراین باره می گوید: »روان رنجور خویی یک ویژگی شخصیتی 
است که با تمایل به تفسیر موقعیت ها به عنوان تهدیدکننده، 
استرس زا و یا طاقت فرسا مشخص می شود. افراد با میزان باالی 
روان رنجورخویی مستعد تجربه احساسات منفی مانند ترس، 

اضطراب، غم و خشم شدیدتر هستند.«
پس از ارزیابی اولیه، مردان هر 3 تا ۵ سال یک بار معاینه فیزیکی 
و آزمایش خون انجام دادند تا اینکه یا فوت کردند یا از مطالعه 
انصراف دادند. تیم تحقیقاتی از داده های پیگیری تا سال 201۵ 

استفاده کردند.
در طول ویزیت های بعدی، هفت عامل خطر قلبی متابولیک 
اندازه گیری شد: فشارخون سیستولیک )عدد باال(؛ فشارخون 
دیاستولیک )عدد پایین(؛ کلسترول کل؛ تری گلیسیرید؛ 
چاقی؛ سطح قند خون ناشتا؛ و میزان رسوب گلبول قرمز 

)ESR( که نشانگر التهاب است.
بررسی ها نشان داد روان رنجورخویی باالتر با 13 درصد 
احتمال بیشتر ابتال به شش عامل خطر بیماری متابولیک 

قلبی همراه بود.
همچنین میزان باالتر نگرانی با احتمال 10 درصد بیشتر ابتال 
به شش عامل خطر بیماری متابولیک قلبی پس از تنظیم 

مشخصات دموگرافیک همراه بود.
که خطر بیماری قلبی  لی در ادامه افزود: »ما دریافتیم 
متابولیک با افزایش سن مردان، از 30 سالگی تا ۸0 سالگی، 
بدون توجه به میزان اضطراب، افزایش می یابد، درحالی که 
مردانی که میزان باالتری از اضطراب و نگرانی داشتند، با 
احتمال بیشتر ابتال به بیماری قلبی متابولیک در طول زمان 
نسبت به افرادی که میزان پایین تری از اضطراب یا نگرانی 

داشتند، روبرو بودند.«

ابراز همدردی

سالمت 

 نگاهی عمیق به اهداف و
 راه های تعیین آن

مهارت حل مسئله و احترام به همسر 

سعیدعزیزاللهی نجف آبادی
تعمیرات نسوز فوالدسازی

روز بازنشستگی :  1۴00/0۷/30

علی گالبی
حمل مواد

روز بازنشستگی :  1۴00/0۷/30

عباس زارعی چمگردانی
کارگاه های غلتک

روز بازنشستگی :  1۴00/0۷/30

خلیل سلیمانی
بازرسی خوردگی و خواص مواد
روز بازنشستگی :  1۴00/0۷/30

حمید رضا دادور
تعمیرات خط تاندم میل مداوم
روز بازنشستگی :  1۴00/0۷/30

سید جاسم محرزی نژاد موسوی
تعمیرات خط تاندم میل مداوم
روز بازنشستگی :  1۴00/0۷/30

بازنشستگان فوالد 

فوالد من

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

شادروان حسین بیاتی 

انجمن قلب آمریکا اعالم کرد؛
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 ورزش             

استاندار اصفهان در بازدید از ورزشگاه بزرگ 
نقش جهان و سالن ۲5 آبان، ورزشگاه نقش جهان 
را افتخار و مزیتی برای استان دانست که با ورود 
باشگاه فوالد مبارکه به این مجموعه، روند رو به رشدی برای آن 

میسر شده است.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، چهارشنبه 
سیزدهم بهمن ماه سال 1۴00، دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار 
اصفهان، مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی، احمدرضا 
ضیایی مدیر روابط عمومی، حمیدرضا رحیمی مدیرکل دفتر فنی 
کت مدیرعامل  استانداری اصفهان و با همراهی محمدرضا سا
باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان، مجتبی لطفی و سیدعلی پزشک از 
اعضای هیئت مدیره باشگاه و تعدادی از مدیران باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان از ورزشگاه بزرگ نقش جهان و سالن 2۵ آبان بازدید کردند 

و با بخش های مختلف این مجموعه های بزرگ ورزشی آشنا شدند.
بنابر این گزارش، استاندار اصفهان و تیم همراه در این بازدید در جریان 

وضعیت ورزشکاران رشته های مختلف باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
نیز قرار گرفتند و از تمرینات تیم های مختلف این باشگاه دیدن کردند؛ 
ضمن اینکه هم زمان با بازدید استاندار محترم اصفهان از غرفه محسن 
یزدخواستی بازیکن و پیشکسوت تیم فوتبال سپاهان در تاالر مشاهیر 

موزه سپاهان توسط ایشان رونمایی شد.
سیدرضا مرتضوی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: ورزشگاه 
نقش جهان مجموعه ای است که این روزها سبب افتخار و مزیت در 
استان اصفهان است. با ورود مجموعه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
به این ورزشگاه این روند رو به رشد افزایش یافته و شرایط بسیار مناسب 

و بهتری ایجاد کرده است.
استاندار اصفهان تصریح کرد: پشتیبانی و تجهیز ورزشگاه نقش جهان 
موجب شده بخشی از جوانان ایرانی و اصفهانی بتوانند در آن کارهای 
حرفه ای و بین المللی خود را پیش ببرند، به طوری که نقش این 
ورزشگاه در موفقیت های ملی و بین المللی آنان بسیار چشمگیر 

بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در حاشیه بازدید از ورزشگاه نقش جهان اصفهان، 
بازدیدی از تیم ها و رشته های مختلف ورزشی داشتیم که با مدیریت 

خوب باشگاه به صورت فعال کار می کردند.
مرتضوی ابراز امیدواری کرد با حمایت های خوبی که از این ورزشگاه 
صورت گرفته، آینده خوبی برای ورزشکاران این شهر و این ورزشگاه 
رقم خواهد خورد، زیرا داشتن زیرساختی مثل ورزشگاه نقش جهان 

در توسعه ورزش استان تأثیرگذار و حیاتی خواهد بود.
از  بازدید  در  همراه  هیئت  و  اصفهان  استاندار  است  گفتنی 
زیرساخت های ورزشگاه نقش جهان از استودیو تلویزیون اینترنتی 
سپاهان، موزه افتخارات باشگاه سپاهان، تونل، میکسدزون زمین 
کنفرانس بازدید و  چمن، VIP و VVIP طبقات مختلف، سالن 
همچنین با حضور در تمرینات تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با 
محرم نویدکیا سرمربی، اعضای کادر فنی و مدیریتی و بازیکنان این 
تیم گفت وگو و برای آن ها در ادامه مسابقات داخلی و خارجی آرزوی 

موفقیت کردند.

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل 

)مرحله هفتاد وهفتم (

 مسابقه امور ورزش به مناسبت

 گرامیداشت دهه مبارک فجر

تعطیلی کالس های ورزش و سالمت و 

سانس های استخرها

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

است.

خداداد امینی ۹۸3006

روح اله عابدینی ۸۹۵۵1

عباس شمس سوالری ۵۸۵3۴

عباسقلی صفری ۹1۸20۵

محمود الوندی ۹16۹۵2

مهدی موالیی ۸6163
برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل مرحلۀ هفتادوهفتم 
می توانند جهت دریافت جوایز خود، به ساختمان امور ورزش 

مراجعه کنند..

ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر، امور ورزش 
فوالد مبارکه در نظر دارد به مناسبت گرامیداشت این ایام، برای 
خانواده بزرگ فوالد مبارکه اقدام به برگزاری مسابقه سؤال ورزشی 
نماید. عالقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند از تاریخ 
1۴00/11/16 تا 1۴00/11/23 به وب سایت امور ورزش مراجعه 

کنند و نسبت تکمیل پرسشنامه اقدامات الزم را به عمل آورند.
شایان ذکر است به نفرات برتر به قید قرعه جوایزی به رسم یادبود 

تقدیم خواهد شد.

بدین وسیله به اطالع همکاران گرامی می رساند، کلیه کالس های 
اصفهان،  صفه  کوه  صفاییه،  ورزشگاه  در  سالمت  ورزش 
سانس های استخرهای مجموعه فردوس و استخر فوالد تا 

اطالع ثانوی تعطیل است.

اطالعیه

کسب عنوان ستاره آینده دار فوتبال آسیا توسط مهاجم سپاهانی
مدال های رنگارنگ تیم هاپکیدو بانوان صنعت فوالد مبارکه

هاجر دباغی بازیکن ملی پوش تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه 
کسب عنوان ستاره آینده دار آسیا باعث غرور و  گفت:  سپاهان 
کشورم به گونه ای  که توانسته ام با لباس ملی  افتخار من است، چرا
کنند. وی تجربه  که مرا ستاره آینده دار آسیا خطاب  دیده شوم 
حضور در مسابقات جام ملت های آسیا و مسابقات جام 
کارنامه خود دارد. ملت های آسیا را در 

مسابقات هاپکیدو لیگ جودو بانوان کشور به میزبانی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در سالن جودو ورزشگاه 22 بهمن استان اصفهان با 
حضور بهترین های این رشته برگزار شد، که در این دوره از رقابت ها 
اعضای تیم هاپکیدو بانوان صنعت فوالد مبارکه توانستند با پیروزی های 
پیاپی سه مدال طال و دو مدال برنز کسب نمودند و بر سکوی سوم 
مسابقات هاپکیدو کشور ایستادند.

مراسم تقدیر از تیم های قهرمان فوتبال بانوان فوالد 
مبارکه سپاهان با حضور مدیرعامل باشگاه فرهنگی، 

ورزشی فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، مراسم تقدیر از 
بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال بزرگساالن )ب( و نوجوانان بانوان فوالد 
مبارکه سپاهان بابت قهرمانی در مسابقات لیگ استان اصفهان سال 

کت مدیرعامل باشگاه فرهنگی، ورزشی  1۴00 با حضور محمدرضا سا
فوالد مبارکه سپاهان و داوری مدیر ورزش قهرمانی باشگاه برگزار گردید.

تیم فوتبال بزرگساالن )ب( بانوان فوالد مبارکه سپاهان در مسابقات 
لیگ استان اصفهان با ۵ بازی، 30 گل زده، 1 گل خورده و تیم فوتبال 
نوجوانان بانوان با ۴ بازی، 3۷ گل زده و بدون گل خورده قهرمان این 

دوره از مسابقات شدند.

 تقدیر از تیم های قهرمان 
فوتبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان

      خدمات عمومی و امور رفاهی، امور ورزش

خبر کوتاه

تیـــم کوهنـــوردی صنعـــت فـــوالد مبارکـــه زیـــر نظـــر امـــور ورزش فـــوالد مبارکـــه بـــا 2۴ نفـــر از اعضـــای کوهنـــورد خـــود بـــه منطقـــه بوشـــهر 
عزیمـــت کردنـــد و در یـــک برنامـــه ســـه روزه موفـــق بـــه فتـــح قلـــه 1۹60 متـــری بیرمـــی از ارتفاعـــات بوشـــهر شـــدند. گفتنـــی اســـت ایـــن 

قلـــه در ســـه کیلومتـــری شـــرق شـــهر خورمـــوج و در امتـــداد شهرســـتان های تنگســـتان و دشتســـتان و دشـــتی قـــرار دارد.

کت، مدیرعامـــل باشـــگاه فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان،  بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی باشـــگاه فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان، محمدرضـــا ســـا
بـــا حضـــور در محـــل تمریـــن تیـــم فوتبـــال بانـــوان فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان از  هاجـــر دباغـــی، فاطمـــه عادلـــی، ســـارا ظهرابی نیـــا، ثنـــا 

ـــرد. ـــر ک ـــه در مســـابقات جـــام ملت هـــا آســـیا حضـــور داشـــتند، تقدی صادقـــی و مرضیـــه نیکخـــواه ملی پوشـــان ایـــن تیـــم ک

کاپیتــان تیــم هندبــال بانــوان فــوالد مبارکــه ســپاهان گفــت: مســلما امســال تیــم مــا یکــی از مدعیــان اصلــی قهرمانــی 
خواهــد بــود. تمــام تــالش خودمــان را خواهیــم کرد تــا بــا حضــور در جمــع 4 تیــم برتــر در مرحلــه پلــی آف بتوانیــم قهرمان 

لیــگ هندبــال امســال را بــرای باشــگاه بــزرگ فــوالد مبارکــه ســپاهان بــه ارمغــان بیاوریــم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان، هانیــه لــک کاپیتــان تیــم هندبــال بانــوان فــوالد مبارکــه ســپاهان در گفت وگــو 
ــوان گفــت: امســال هماننــد ســال گذشــته،  ــال بان ــر هندب ــا ســایت ایــن باشــگاه درخصــوص مســابقات ایــن فصــل از مســابقات لیــگ برت ب
مســابقات لیــگ برتــر هندبــال بانــوان باشــگاه های کشــور به علــت شــیوع بیمــاری کرونــا به صــورت متمرکــز برگــزار می شــود. تنهــا تفــاوت آن 
در ایــن اســت کــه همــه تیم هــا تنهــا در یــک گــروه بــا یکدیگــر بــه رقابــت می پردازنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه مســابقات ســال گذشــته در دو 

گــروه برگــزار می شــد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، زهره جعفری سرمربی تیم فوتبال بانوان نوجوان فوالد مبارکه سپاهان 
با اشاره به کسب عنوان قهرمانی تیم فوتبال نوجوانان گفت: پیش از هر چیز کسب عنوان قهرمانی در رده نوجوانان را در 
کت،  مسابقات لیگ استان را به تمام طالیی دالن و به ویژه مدیرعامل محترم باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان آقای سا
خانم حقانی مدیر قهرمانی بانوان باشگاه، آقای جعفری مسئول فوتبال باشگاه و آقای یاوری مدیر فنی فوتبال بانوان تبریک می گویم و از 

حمایت های همه جانبه آنان تشکر می کنم.
وی ادامه داد: در خردادماه و تیرماه 1۴00 حدود 600 نفر از بانوان فوتبالیست استان طی چهار مرحله استعدادیابی شدند و حاصل این کار تشکیل 
تیم های نوجوانان، جوانان و بزرگساالن )ب( باشگاه بود. تیم نوجوانان با تیم های سام سپهر، فرزانگان، ذوب آهن و ایراندخت هم گروه بود که در نهایت 
با 3۷ گل زده و بدون گل خورده با کسب عنوان های بهترین خط حمله، بهترین خط دفاع و دروازه بان، قهرمان این فصل از رقابت های لیگ استان شد.

 کوهنوردان صنعت فوالد مبارکه 
ین قله بوشهر بر فراز مرتفع تر

 تجلیل مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
از ملی پوشان فوتبال بانوان

یکنان فوالد مبارکه سپاهان،  هدف باز
 کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر هندبال بانوان

 دختران نوجوان فوالد مبارکه سپاهان 
درخشان تر از همیشه در مسیر مسابقات کشوری

 ورزش              ورزش             

 با ورود باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به ورزشگاه نقش جهان،
 این مجموعه سبب افتخار و مزیت در استان اصفهان شده است

استاندار اصفهان در بازدید از ورزشگاه بزرگ نقش جهان و سالن 2۵ آبان مطرح کرد:



کبـــری،  پاســـدار مدافـــع وطـــن شـــهید امیـــد ا  
ــپاه  ــر در سـ ــای حاضـ ــان و از نیروهـ ــد اصفهـ متولـ
کریـــن بااخـــالص  زاهـــدان و یکـــی از مداحـــان و ذا
ــار  ــه در انفجـ ــود کـ ــین علیه الســـالم بـ ــام حسـ امـ
تروریســـتی اتوبـــوس کارکنـــان ســـپاه بـــه شـــهادت 

رسید.
ـــدگان  ـــدادی دیگـــر از رزمن کبـــری و تع ـــد ا ـــهید امی ش
لشـــکر 1۴ امـــام حســـین )علیه الســـالم( اصفهـــان، 
ـــت  ـــیر بازگش ـــوس در مس ـــا اتوب ـــن 13۹۷ ب در 2۴ بهم
ــزدوران کثیـــف  ــه توســـط مـ ــد کـ ــان بودنـ ــه اصفهـ بـ

مســـتکبران، موســـوم بـــه جیـــش الظلـــم موردحملـــه 
انتحـــاری قـــرار گرفتنـــد و بـــه شـــهادت رســـیدند.

کبـــری از خادمـــان مخلـــص هیئـــت فدائیـــان  امیـــد ا
کـــش در  حســـین )علیه الســـالم( بـــود کـــه خـــون پا
راه دفـــاع از امنیـــت کشـــور و انقـــالب اســـالمی در 
ک ریخـــت. وی  سیســـتان و بلوچســـتان بـــر خـــا
قبـــل از حادثـــه تروریســـتی خـــاش، در فیلمـــی بـــه 
کبـــری تـــو  یکـــی از دوســـتانش بـــه او می گویـــد: امیـــد ا
ــه  ــد: نـ ــواب می گویـ ــز در جـ ــوی، او نیـ ــاز می شـ جانبـ

مـــن شـــهید می شـــوم.

امام هادی علیه السالم:
که ارزش و شخصیت خود را پست شمارد، از شّر او آسوده مباش.  کسی  1079121212126 -5-7-8-7-6-7       -3-4
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اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــی

 معرفی اپلیکیشن 

آلبوم » ایران من« شامل 1۲ قطعه آواز و تصنیف است و در آن از سروده های شاعران کهن و   
معاصر مثل فردوسی، سعدی، خواجه شمس الدین محمد، اسحاق انور، پوریا سوری و اهورا ایمان 
بهره گرفته شده است. گفتنی است در این آلبوم عالوه بر نوازندگان متبحر ایرانی، تعدادی نوازنده 

خارجی نیز حضور دارند و بخش هایی از ضبط این پروژه در خارج ایران انجام شده است.
»ایران من« تازه ترین اثر همایون شجریان و سهراب پورناظری است . در این اثر افراد ذیل 

دست اندکار بوده اند: 
آواز: همایون شجریان؛ آهنگساز: سهراب پورناظری؛ سوپرانو: دلنیا آرام؛ تکنوازان: کارام، شمشال ،عثمان 
کیان ، کمانچه، سه تار سهراب پورناظری ؛ تار: تهورس پورناظری؛  ک ساها کتاش، دودوک و کالرینت ،آرشا آ
سنتور، بم سنتور: مهیار طریحی؛ بربت، بم تار: آزاد میرزاپور؛ دف: حسین رضایی نیا؛ تنبک، کوزه، کاخن، 
ضرب زورخانه: آیین مشکاتیان؛ گیتاربیس: آرین کشیشی؛ ویولنسل: آتنا اشتیاقی؛ بم تار: پیام جوانی؛ 
ک آی تاچ؛ سرنا: عمره  دیوان: سهراب پورناظری؛ دهل، بندیر، اربان، داربوکا: عمر آرساالن؛ دیوان: بورا

سینانمیش. 
   منبع : سامانه موسیقی برتر

باالخره دهه فجر آمد که طلوع فجر آزادی را نوید می داد. ملت تا پای جان از راه انقالب و رهبر   
دفاع و حمایت کردند. شهیدان بر سر میثاق جان استوار ماندند. جانبازان، روز و شب، از روی 
شیدایی حق و شیفتگی به مکتب، به سنگرسازی، درگیری، شعار و تظاهرات پرداختند و در برابر 

حکومت طاغوت، حتی یک لحظه هم سرخم نکردند و آری نگفتند.
باالخره زنجیرها گسسته شد، ساعت موعود فرارسید و یکی از ایام اهلل و وعده راست الهی تحقق یافت و 
خورشید تابید. امـام آمـد و چون خون در رگ هایمان جاری شد. امـام آمـد و به سان نور، شب تارمان را 

روشنایی داد. امـام آمد و چـون روح به کالبد مرده مان حیاتی دوبـاره بخشید.
امام آمد و زمستانمان را بهــاری جـاودانه کرد. امـام آمد و فــجــر آورد و در دسـتان پرنـورش، استقالل، آزادی 

و جمهوری اسالمی را به ارمغان آورد.
دهه فجر در حقیقت مقطع رهایی ملت ایران و آن بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا کرده 
گر این آیینه  است. دهه فجر، آن آیینه ای است که خورشید اسالم در آن درخشید و به ما منعکس شد. ا

نبود، باز هم مثل همان دوره های تاریک قبل، باید ما می نشستیم و اسمی از اسالم می آوردیم.
دهه فجر در حقیقت والدت امامت در این کشور است؛ به همان معنایی که خود امام و اسالم برای ما 
ترسیم کرده اند. خاطره امام، بیش از همیشه، در دهه فجر و 22 بهمن زنده می شود، حتی بیشتر از مراسم 

سالگرد رحلت ایشان. این بزرگداشت نشان دهنده شخصیت آن بزرگوار است. سالم بر تو ای مطلِع فجر.

حضرت امام ابوالحسن، علی النقی   
پیشوای  دهمین  )علیه السالم(،  الهادی 
شیعیان، در 15 ذی الحجه سال ۲1۲ هجری 
قمری، در اطراف مدینه منوره، در محلی به نام 

صریا متولد شد.
پدر بزرگوارشان، حضرت امام جواد )علیه السالم( 
و مادر بزرگوارشان سمانه مغربیه است که بانویی 
بافضیلت و باتقوا بود. امام هادی )علیه السالم( 
در 6 یا ۸ سالگی، یعنی در سال 220 هجری، پس 
از شهادت پدر ارجمندشان، حضرت امام جواد 

)علیه السالم(، به امامت رسید.
مدت 33 ساله امامت حضرت هادی االئمه 
)علیه السالم( با خالفت معتصم، واثق، منتصر، 
مستعین، معتز و متوکل عباسی معاصر بود. 
آن حضرت، سرانجام در سوم رجب سال 2۵۴ 
هجری قمری، در ۴2 سالگی، توسط متوکل 
عباسی به شهادت رسید و مرقد شریف ایشان 
هم در جوار مرقد فرزند بزرگوارشان، حضرت امام 
حسن عسکری )علیه السالم( در شهر سامرا، ملجأ 

و پناه شیعیان و عاشقان است.
گفته  می شود امام هادی )علیه السالم( بـه عیادت 
یکی از یاران رفت و وی را مشاهده کرد که پیوسته 
می گرید و از ترس مرگ بی تابی می کند. امام بـه 
او فرمود: بنده خدا، تـو از مرگ می ترسی، چون 

حقیقت مرگ را نمی شناسی. سپس امام هادی 
)علیه السالم( مرگ را به حمام تمیزی تشبیه فرمود 

که انسان آلوده ای وارد آن می شود.
این حمام وی را از هرگونه غم و اندوه و ناراحتی 
شادمانی  و  سرور  بـه  و  می دهد  شست وشو 
می رساند. علت اصلی ترس انسان از مرگ این 
اسـت کـه از حقیقت مرگ اطالعی نداریم. باید 
دانست کـه جهان پس از مرگ با این جهان مادی 
کـه انسان  قابل مقایسه نیست؛ جایی اسـت 
کاشته های خود را برداشت می کند و دیگر از غم 

و سختی و دیگر مشکالت دنیوی خبری نیست.
شهادت مظلومانه دهمین اختر آسمان امامت 
و والیت، مشعل فروزان هدایت، یار و راهنمای 
امت، کتاب علم و زهد و حکمت، حضرت امام 
حضرت  آن  شیعیان  بر  )علیه السالم(  هادی 

تسلیت باد.

لبوم بی نظیر  آ
ایران من

 43 سال
 پس از طاغوت

هادی امت

معرفی موسیقی 

مناسبت 

مناسبت

شهید امید اکبری

شهید

اپلیکیشن تلوبیون شامل بیش از 30 شبکه 
تلویزیونی می شود و این امکان را فراهم آورده تا 
برنامه های  زنده  پخش  به  بتوانند  کاربران 
همچنین  باشند.  داشته  دسترسی  صداوسیما 
و  فیلم  کامل  آرشیو  به  رایگان  دسترسی  امکان 
سریال های تلویزیونی توسط اپلیکیشن تلوبیون 

فراهم آمده است.
تلویزیونی،  برنامه های  تماشای  امکان  بر  عالوه 
ذخیره سازی  و  دانلود  قابلیت  تلوبیون  اپلیکیشن 
داده  قرار  خود  کاربران  اختیار  در  نیز  را  برنامه ها 
تلوبیون شامل ۴ بخش »تلوبیون«،  برنامه  است. 
»داغ ترین ها«، »فیلم و سریال« و »دانلودهای من« 
به صورت  تلوبیون،  برنامه  اجرای  از  پس  می شود. 
پیش فرض به صفحه تلوبیون منتقل می شوید. در 
صداوسیما  شبکه های  از  فهرستی  به  صفحه  این 
دسترسی خواهید داشت. با لمس آیکون هر شبکه 

قرار  شما  اختیار  در  آرشیو  و  زنده  پخش  گزینه  دو 
به  می توانید  زنده  پخش  گزینه  لمس  با  می گیرد. 
تماشای زنده برنامه شبکه موردنظر خود بپردازید. از 
سوی دیگر با انتخاب گزینه آرشیو ،به آرشیو محتوایی 
و ساعتی شبکه موردنظر دسترسی خواهید داشت. 
نیز  جست وجو  کاربردی  قابلیت  از  تلوبیون  برنامه 
به  آیکون  لمس  با  می توانند  کاربران  می برد.  بهره 
شکل ذره بین در گوشه باال و سمت راست صفحه به 

جست وجوی برنامه دلخواه خود بپردازند.
برنامه های  از  فهرستی  داغ ترین ها،  بخش  در 
انتخاب هریک  با  نمایش داده می شود.  پربیننده 
دیگر  و  برنامه  مشخصات  به  می توانید  برنامه ها  از 
داشته  دسترسی  موردنظر  برنامه  قسمت های 
گوشه باال  باشید. با لمس اولین آیکون موجود در 
ک گذاری  اشترا به  امکان  صفحه،  راست  سمت  و 
برنامه از طریق سایر اپلیکیشن ها فراهم می آید و با 

تلوبیون

معرفی کتاب

 نویسنده: 
مریم برادران 
ناشر :
روایت فتح 

شـهید  همسـر  خاطـرات  کتـاب  ایـن  در 
و  مشـترک  زندگـی  سـال های  مـدق،  منوچهـر 
خصوصیات اخالقی و سرنوشـت او روایت شـده 
دوران  را  خاطـرات  عمـده  بخـش  اسـت. 
مجروحیت شهید پس از جنگ تا زمان شهادت 
کـه در  در سـال 1379 دربرمی گیـرد. شـهید مـدق 
گرفتـن  اوج  بـا  بـود،  شـده  متولـد   1335 سـال 
آغـاز  بـا  و  پیوسـت  مبـارزان  صـف  بـه  انقـالب، 
جنـگ بـه سـپاه پاسـداران وارد شـد و بـه جبهـه 
و  شـد  مجـروح  جنـگ  اواسـط  در  گردیـد.  اعـزام 
سـال های متمـادی از جراحـت رنج می بـرد تا این 

که در آذر ماه 1379 به شهادت رسید.

گزیده ای از کتاب:   
بـا تنـی  جنـگ تمـام شـد و مـرد بـه شـهر برگشـت. 
نشـان  را  خـود  آرام  آرام  کـه  زخم هایـی  و  خسـته 
سـال های  می خواسـت  کـه  زخم هایـی  مـی داد. 
کار  در  زندگـی  امـا  کنـد،  کوتـاه  را  مانـدن  سـخت 
دیگـری بـود؛ لحظه لحظـه اش او را بـه خـود پیونـد 
کـه  مـی زد و مانـدن، بهانـه ای شـده بـود بـرای ایـن 

بگـذارد. زمیـن  بـر  ردی  پیونـد  ایـن 
کـه روی  کنـار پنجـره. عکـس منوچهـر را دیـد  رفـت 
که با لباس فرم انداخته  حجله اسـت؛ تنها عکسـی 
بـود. امـا حـاال نـه. می خواسـت بگویـد یادت باشـد، 
بـا هـم  بایـد  امـروز  و  ویـزا حاضـر شـده  رفتـی.  تنهـا 
گریـه امانـش نـداد. دلـش می خواسـت  می رفتیـم. 
کـه انتهـا نـدارد و او را صـدا بزنـد. ایـن  بـدود جایـی 
دلـش.  تـوی  بـود  مانـده  منوچهـر  اسـم  روزه  چنـد 
دویـد بـاالی پشـت بام. نشسـت و از تـه دل منوچهر 

را صـدا زد.
   منبع: سامانه نشر سوره مهر

شوکران    به روایت درباراینک 

مستند

فیلم مســـتند »بـــه روایـــت دربـــار« روایتـــی از دوران حکومت 
پهلوی هاســـت و بـــرای اولیـــن بـــار از جزئیاتـــی تاریخـــی از ایـــن 
کنـــون در رســـانه های رســـمی ایرانی  دوران پـــرده برمـــی دارد کـــه تا
مســـتند  دربـــار«  وایـــت  ر »بـــه  اســـت.  نداشـــته  انعکاســـی 
ـــا وابســـتگان  ـــار ب ـــرای اولیـــن ب ـــه در آن ب گفت وگومحـــوری اســـت ک
و نزدیـــکان حکومـــت پهلـــوی در ایـــران گفت وگـــوی مســـتقیم 
ـــان آن هـــا برخـــی از واقعیـــات دوران تاریـــک و روشـــن  شـــده و از زب

این حکومت روایت شده است.

اردشـــیر زاهـــدی وزیـــر امـــور خارجـــه حکومـــت پهلـــوی، دکتـــر 
ــگر خلیـــل  ح پهلـــوی، سرلشـ ــر ــر فـ ــر، رئیـــس دفتـ ــید حســـین نصـ سـ
شـــجاعی، فرمانـــده ضداطالعـــات و رکـــن دو ارتـــش در دوره پهلـــوی، 
دکتـــر علینقلـــی عالی خانـــی وزیـــر اقتصـــاد و رئیـــس اداره کل خارجـــی 
ک، دکتـــر عبدالمجیـــد مجیـــدی وزیـــر مشـــاور، ســـپهبد عبـــداهلل  ســـاوا
آذربرزیـــن، جانشـــین فرماندهـــی نیـــروی هوایـــی، دکتـــر هوشـــنگ 
نهاونـــدی، وزیـــر آبادانـــی و مســـکن و رئیـــس دانشـــگاه تهـــران، 
دکتـــر منوچهـــر رزم آرا وزیـــر بهـــداری، دکتـــر منوچهـــر گنجـــی وزیـــر 
علـــوم، ســـیروس آمـــوزگار، وزیـــر اطالعـــات و جهانگـــردی، دریـــادار 
ــر  ــی، دکتـ ــروی دریایـ ــی نیـ ــاون فرماندهـ ــور معـ ــنگ آریانپـ امیرهوشـ
ج امینـــی رئیـــس دفتـــر اشـــرف پهلـــوی، دکتـــر عبـــاس صفویـــان  ایـــر
پزشـــک مخصـــوص محمدرضـــا پهلـــوی، مهنـــدس خـــداداد 
فرمانفرماییـــان رئیـــس ســـازمان برنامه وبودجـــه، دکتـــر احســـان 
ح پهلـــوی، شـــجاع الدین شـــفا معـــاون فرهنگـــی  نراقـــی، مشـــاور فـــر
کـــه در ایـــن مســـتند بـــا آن هـــا  دربـــار ازجملـــه کســـانی هســـتند 

گفت وگـــو شـــده اســـت.
   منبع: 
سامانه رسمی 
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران               

        کارگردان:    حسین دهباشی  
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لمس دومین آیکون می توانید برنامه موردنظر را دانلود کنید.
در بخش فیلم و سریال به سه دسته بندی فیلم سینمایی، سریال و 
کودک و نوجوان دسترسی خواهید داشت. در این بخش می توانید 
فیلم و سریال موردنظر خود را به صورت آنالین تماشا کنید. همچنین 
کیفیت های مختلف فراهم آمده  امکان دانلود فیلم و یا سریال در 
است. درنهایت کاربران می توانند با مراجعه به بخش دانلودهای من 

به لیست برنامه های دانلودشده دسترسی داشته باشند.
   منبع: سامانه ایرنا


