
کاهش میزان تولیدات خارج از 
سفارش و تختال های قراضه

 صرفه جویی 410 میلیارد ریالی در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم با:

 توسط واحد کنترل کیفی نورد گرم 
صورت گرفت:

 نگارش کتاب اطلس
 عیوب ورق نورد گرم

افزایش راندمان کاری 
رکوپراتورهای کوره پیش گرم 

شماره 2 نورد گرم
2 44

2

با بومی سازی و بهینه سازی  آجرهای نسوز در واحد آهک سازی فوالد مبارکه؛

رکورد عمر مفید نسوز کوره های دوار شکسته شد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با توجه به چالش انرژی اعالم کرد؛

 اعالم آمادگی فوالدسازان 
جهت سرمایه گذاری در میادین گازی

3

یادداشت مدیر مسئول

استودیوی شیشه ای؛ روز دوشنبه ساعت 30: 10  میهمان برنامه رادیو فوالد تاریخ1400/12/2؛مهدی آقا زینلی مدیر  پشتیبانی بازاریابی و فروش

MOBARAKEH STEEL GROUP 19  فوریه  2022                      17 رجب  1443   شنبه 30 بهمن ماه   1400             شماره  1264    نشریه داخلی  شرکت فوالد مبـارکه                     

پایه گذاری بنای خلقت و همه مخلوقات براساس قاعده ای موزون و 
سنجیده و حساب شده است و خالق هستی بر مبنای نظامی متعالی، جهان 

هستی را بنیان نهاده است.
اجتماع انسان ها در یک محیط و ظهور تمدن ها، فرصت مغتنمی برای انسان فراهم 
آورد تا با تمرکز بر فکر، اراده و تجربه به منظور رفع نیازمندی های خود و تعریف قاعده 
برای زندگی جمعی و بهره گیری از تجربه، دانش و مهارت و نظم دهی به امور زندگی، 

زیست خویش را هموار کند.
تغییر و تحول در سبک زندگی و حرفه و کار انسان ها و بروز انقالب صنعتی عامل مؤثری 
در تغییر نوع نیازهای جامعه به علم و دانش، تخصص، تجربه و مهارت به وجود آورد 
و همین مسئله سمت وسوی آموزش را در نهادهای آموزشی رسمی و غیررسمی 
دستخوش تغییر ساخت و درنهایت، واژه »مهندسی« با هدف و مقصود نگاهی 
گیر برای برنامه ریزی، تحلیل سیستم،  هندسی، محاسبه محور با تفکر راهبردی فرا
تحصیل تکنیک و مهارت و بهبود عملکرد سازمان و اشخاص یکی از اجزای اصلی 

ادبیات توسعه، تحول و تکامل قرار گرفت.
واژه مهندسی در روزگار کنونی به هرنوع فکر، تجربه و مهارت آموخته شده در قالب علم 
و دانش که برای تبدیل ایده به واقعیت، با محاسبه و اندازه گیری دقیق صورت می گیرد 
گر بگوییم  محور اصلی بلوغ و تعالی، تکامل و توسعه  اطالق می شود و مبالغه نیست ا

صنعتی در جامعه امروز، به دست مهندسان رقم خورده است.

مهندسان به عنوان پیش قراوالن توسعه هر کشور، با بهره گیری از دانش، تجربه و 
مهارت خود، در تالش اند تا با طراحی، ساخت، بهره برداری، مدیریت، هدایت و 
نظارت بر سیستم ها، دنیای نوینی خلق کنند که ضمن رفع نیازهای انسانی، زندگی را 
در نظمی موزون و هماهنگ، برای انسان هموار سازد. در ایران اسالمی که در دهه های 
اخیر با تهدید و تحریم های ظالمانه دست وپنجه نرم می کند، نقش مهندسان به 
مصداق راهبران توسعه و پیشرفت و مقابله با فشارها و تحریم ها، نقشی مضاعف و 
دوچندان است. آنان  به عنوان ایده پردازان و متخصصان بامهارت و دانش آموخته 
در شرایطی که تولید و رونق کسب وکار، اشتغال زایی و پشتیبانی از کار و رفع موانع 
تولید، اساسی ترین نیاز کشور و نقشه راه توسعه ایران اسالمی است، با فکر، برنامه های 
محاسبه شده و عمیق نگر خود می کوشند دوشاش سایر اقشار جامعه، نقشی ارزنده 
در پیشرفت ایران اسالمی و کاهش دغدغه های هم وطنان ایفا کنند و در این راه، 
نام گذاری روز پنجم اسفندماه، به عنوان روز مهندس، به یادبود دانشمند بزرگ ایرانی، 

خواجه نصیرالدین طوسی، فرصتی ارزشمند برای تکریم این عزیزان است.
بدیهی است شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی کشور و یکی از 
موفق ترین واحدهای تولیدی و اقتصادی ایران اسالمی، بخش زیادی از موفقیت 
خود را مرهون تالش ها و راهبری های مهندسان عزیز میهن و کلیه همکاران مهندس 
خود در شرکت فوالد مبارکه می داند و زحمات این قشر را شایسته ستایش، تحسین، 

تقدیر و تکریم می شمرد. 

ستایش فکر و برنامه مهندسان فوالد مبارکه

اطالعیه
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نظارت بر اجرای شیوه نامه های بهداشتی ضروری است
کید کرد. رئیس جمهوری بر نظارت بر اجرای شیوه نامه های بهداشتی در پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا تأ

تعرفه گذاری پلکانی موجب صرفه جویی در منابع ملی می شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با تعرفه گذاری پلکانی انرژی، در منابع ملی صرفه جویی می شود.

در آستانه سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در 2۹ بهمن 
سال 13۵۶، رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با 
جمعی از مردم آذربایجان، حرکت 2۹ بهمن را   زمینه ساز 
استمرار حرکت عظیم میدانی مردم و در نهایت پیروزی انقالب 
خواندند و با برشمردن عوامل مؤثر در استمرار انقالب اسالمی 
در چهار دهه گذشته گفتند: امسال مراسم 22 بهمن واقعا 
تحسین برانگیز بود، زیرا به رغم ویروس کرونا و مشکالت 
کنی رسانه ای بیگانگان، حضور مردم  معیشتی و انبوه دروغ پرا
در شهرها و مناطق کشور نسبت به سال قبل افزایش داشت.

ایشان استمرار انقالب و حرکت انقالبی بر اساس سیره امام را یکی 
از مهم ترین مقوله های جذاب برای امروز و فردای کشور دانستند 

و سپس به تبیین مفهوم و مصادیق استمرار انقالب پرداختند.
کید بر اینکه استمرار انقالب به معنای  رهبر انقالب اسالمی، با تأ
در نظر داشتن اهداف و آرمان ها و تأمین نیازهای کوتاه مدت و 
بلندمدت برای رسیدن به این اهداف است، گفتند: هدف های 
انقالب عبارت اند از پیشرفت واقعی و همه جانبه مادی و معنوی، 
تحقق عدالت اجتماعی، اقتدار کشور، تشکیل جامعه اسالمی و 

در نهایت شکل گیری تمدن بزرگ و نوین اسالمی.
راهپیمایی  در  و تحسین برانگیز مردم  »حضور خودجوش 
۲۲ بهمن امسال« نمونه ای از کارهای بزرگ ملت بود که رهبر 
گفتند: مردم با وجود اینکه در  کردند و  انقالب به آن اشاره 
کرونا، مشکالت معیشتی،  مانند  انواع مشکالت  محاصره 
کمک بعضی عناصر  کنی های بیگانگان و متأسفانه  لجن پرا
کنی ها قرار داشتند، این راهپیمایی عظیم  داخلی به آن لجن پرا
را به گونه ای انجام دادند که بر اساس گزارش های معتبر جمعیت 

در اغلب استان ها بیش از سال گذشته بود.
کنار نیازهای نقد و فعلی کشور، توجه به نیازهای  ایشان در 
گر امروز به فکر  کید کردند: ا آینده را نیز بسیار مهم دانستند و تأ
نیازهای اساسی آینده مانند »تربیت دانشمند و محقق و تقویت 
نهضت علمی« و »فرزندآوری، تکثیر نسل و تأمین عنصر الزم 
برای پیشرفت کشور یعنی جوانان« نباشیم، ۲۰ سال دیگر دچار 

مشکل خواهیم شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »انرژی صلح آمیز هسته ای« را از دیگر 
نیازهای اساسی  آینده خواندند و گفتند: علت تکیه جبهه دشمن 
بر روی مسئله هسته ای ایران و ِاعمال تحریم های ظالمانه با وجود 
اطالع آن ها از استفاده صلح آمیز ما و بیان حرف های مهمل مانند 
فاصله نزدیک ایران تا سالح اتمی، جلوگیری از پیشرفت علمی 

کشور برای رفع نیاز آینده ایران است.
رهبر انقالب با اشاره به پیشرفت حیرت آور علمی در بخش های 
کز جهانی به سرعت رشد علمی ایران چندین  مختلف و اذعان مرا
کردند: انقالب همچنین  برابر میانگین جهانی، خاطرنشان 
موجب پیشرفت های شگفتی آور در زیرساخت های اساسی مانند 
راه سازی، سدسازی، آب رسانی، برق رسانی، و خدمات سالمت 
گر انقالب و حرکت جهادی نبود، قطعا این  و پزشکی نیز شد که ا

پیشرفت ها به دست نمی آمد.
کز جهانی درباره بهبود شاخص های  ایشان با اشاره به قضاوت مرا
اقتصادی ایران پس از انقالب گفتند: با وجود آنکه بنده در زمینه 
مسائل اقتصادی مانند عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه ثروت 
و نابرخورداری طبقات ضعیف همواره انتقاد دارم، اما حتی 
کز اقتصادی معروف دنیا،  در مسئله اقتصاد نیز به گزارش مرا
پیشرفت های بزرگی ایجاد شده است، ضمن اینکه در خودکفایی 
بسیاری از اقالم و افزایش اعتماد به نفس تولیدکننده داخلی 

پیشرفت های مهمی داشته ایم.
ایشان علت این حجم از دشمنی ها علیه انقالب را »زنده و زاینده 
بودن انقالب« خواندند و افزودند: زنده بودن انقالب یعنی 
دلبستگی عموم مردم و نسل های جدید به آرمان های انقالب 
گر این دلبستگی و ایستادگی نبود، دشمن نیازی نداشت این  که ا
همه خباثت به خرج دهد، بنابراین دشمنی ها به علت پایداری و 

وفاداری ملت به اهداف انقالب است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اظهارنظر بعضی از افراد مدعی 
دلبستگی به انقالب مبنی بر دور شدن انقالب از اهداف را صادقانه 
ندانستند و افزودند: کسانی که زندگی و مشی اشرافی دارند یا    دم 
از تسلیم در مقابل استکبار و آمریکا می زنند، نمی توانند مدعی 
که شعار انقالب  پایبندی و دلبستگی به انقالب باشند، چرا
حمایت از پابرهنگان و محرومان، و مقابله با استکبار است و بیان 

این حرف ها از آن افراد قابل قبول نیست.
رهبر انقالب، ایستادگی و مقاومت افتخارآفرین ملت ایران را نه تنها 
موجب پیشرفت کشور، بلکه دارای تأثیرات مهم منطقه ای 
برشمردند و خاطرنشان کردند: مقاومت رو به رشد در منطقه، 
ابهت استکبار را در هم شکسته و زبان ملت ها را در مقابل آمریکا 

گشوده است که باید این نعمت را با استمرار انقالب، قدر بدانیم.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

  کسی که زندگی اشرافی دارد
  یا دم از تسلیم می زند 

نمی تواند به انقالب پایبند باشد

محمدعلی شفیعی، رئیس دفتر فنی تولید ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم با اعالم این خبر 
ج از سفارش  افزود: با کاهش درصد تولیدات خار
از 2.۶ درصد در ده ماهه سال 13۹۹ به 2.3 درصد در ده ماهه سال 
1400 و همچنین کاهش میزان تختال های قراضه از 0/4 درصد در 
ده ماهه سال 13۹۹ به 0/2 درصد در ده ماهه سال 1400، به میزان 410 
میلیارد ریال صرفه جویی در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 

حاصل شده است.
 وی تصریح کرد: عالوه بر صرفه جویی حاصل شده، بهبود در تأمین 
به موقع نیازهای مشتریان نیز فراهم شده که این موفقیت با انجام 
کیفیت و افزایش دانش فنی و مهارت  پروژه های بهبود در حوزه 
کارکنان سخت کوش ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و با وجود 

محدودیت های مواد اولیه و انرژی در سال جاری به دست آمده است.
ناحیه  کیفیت  کنترل  واحد  رئیس  مرندی،  محمدمهدی  سید 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم نیز در این خصوص یادآور شد: در حال 
حاضر حدود ۲3۰ گرید فوالدی در حال تولید در فوالد مبارکه وجود دارد 
و هر گرید دارای کارت ساخت مجزای مربوط به خود است که از طرف 

واحد MPT صادر می شود.
کارت ساخت، برای تمامی عناصر شیمیایی  کرد: در  وی تصریح 
کثر  تشکیل دهنده آن گرید فوالدی محدوده قابل قبول حداقل و حدا
ذکر شده و چنانچه در تولید هر یک از این گریدها، درصد یک یا بیش از 
یک عنصر از محدوده قابل قبول کارت ساخت آن گرید خارج شود، واحد 
کنترل کیفی فوالدسازی نسبت به نزول کیفیت نمودن آن ذوب مطابق 

دستورالعمل های خود اقدام خواهد کرد.
مرندی افزود: در سال جاری، جلسات منظمی جهت بررسی و ریشه یابی 

علل ایجاد ذوب های نزول کیفیت در هر سه واحد کوره های قوس، 
متالورژی ثانویه و ریخته گری مداوم برگزار شد که منجر به استخراج 
اقدامات اصالحی جهت پیشگیری از تکرار موارد مشابه شد و در نهایت 
ج از سفارش ناحیه  سبب کاهش ۰.3 درصدی تولید ذوب های خار

فوالدسازی گردید.
کیفیت ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم  کنترل  رئیس واحد 
خاطرنشان کرد: با انجام کنترل های الزم جهت کاهش عیوب ریخته گری 
همانند ترک های طولی و عرضی، کمربند اتصال، اثرات ناشی از نوسان 
اسیالتور، جدایش مرکزی و... که هریک از این عیوب در صورت سنگین 
بودن می تواند سبب قراضه شدن تختال شود، درصد تختال های قراضه 

نسبت به سال قبل ۰.۲ درصد کاهش را نشان می دهد.
 محمد فخری رئیس تعمیرات ماشین 5 ریخته گری نیز در این خصوص 
افزود: یکی از مهم ترین مسائل در کاهش تختال های قراضه و بهبود 
که  کیفیت محصوالت مطابق سفارش مشتری پروژه هایی است 
کارشناسان باتجربه ناحیه در جهت بهبود تجهیزات و کاهش عیوب 
تجهیزات به خصوص ماشین های ریخته گری انجام داده اند و یا در دست 
انجام دارند و این مسئله باعث شده آماده به کاری تجهیزات افزایش یابد 
و عیوب محصول کاهش قابل مالحظه ای داشته باشد که در اینجا الزم 
می دانم از کلیه همکاران در واحدهای تولید و تعمیرات و دفاتر فنی تولید 

و تعمیرات ناحیه تشکر و قدردانی کنم.

صرفه جویی 410 میلیارد ریالی در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم با:

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار تصویری
 با جمعی از قشرهای مختلف مردم تبریز:

در سـال جـاری، جلسـات منظمـی جهـت 
بررسـی و ریشـه یابی علـل ایجـاد ذوب هـای 
نـزول کیفیـت در هـر سـه واحـد کوره هـای 
قـوس، متالـورژی ثانویـه و ریخته گری مـداوم 
برگـزار شـد کـه منجـر بـه اسـتخراج اقدامـات 
اصالحـی جهـت پیشـگیری از تکـرار مـوارد 
مشـابه شـد و در نهایـت سـبب کاهـش 0.3 
درصدی تولید ذوب های خارج از سـفارش 

ناحیـه فوالدسـازی گردیـد

محسن زمانی، رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی فوالد مبارکه

غالمرضا سلیمی مدیر ارشد تولید

داریوش رشیدی مدیر ناحیه آهن سازی

محسن زمانی رئیس تعمیرات نسوز  سایر  نواحی فوالد 
ترین رکورد عمر نسوز کوره های  مبارکه از کسب باال
دوار )روتاری( و فراتر از استانداردهای جهانی با 
آجرهای نسوز بومی سازی و بهینه سازی  شده و بهره برداری فنی و 

مناسب در واحد آهک سازی این شرکت خبر داد.
وی در ادامه افزود: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« و با توجه به سیاست های مدیریت 
عالی شرکت در خصوص پیشبرد اهداف و کاهش هزینه ها، بومی سازی 
و جلوگیری از خروج ارز، بهینه سازی آجرهای نسوز کوره دوار  واحد 

آهک سازی انجام گردید.
 تالشگران فوالد مبارکه موفق به عبور از رکورد 4۲ ماهه )3.5 ساله( عمر 
نسوز کوره های واحد آهک سازی پس از شات دان های برنامه ریزی شده 

کوره های آهک سازی در بهمن 14۰۰ شدند.
رئیس تعمیرات نسوز  سایر  نواحی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت 
ح بهینه سازی آجرهای نسوز کوره های آهک سازی  استفاده از طر
کاری در  و  ایمنی  کرد: عمر آجرهای نسوز الیه های  خاطرنشان 
کوره های دوار آهک سازی طبق استانداردهای جهانی با آجرهای 
نسوز شرکت های خارجی )اروپایی(   ۲.5  سال )3۰ ماه( برآورد شده، 
ضمن اینکه عملیات تخریب و نسوزکاری در کوره های دوار بسیار دشوار 
و زمان بر است و گاهی شاهد بروز حوادث بسیار شدید در پلن های داخل 
ج کشور بوده ایم؛ به همین منظور تیم تعمیرات مرکز نسوز فوالد  و خار
مبارکه تصمیم گرفت با استفاده از آجرهای نسوز داخلی و بومی سازی 
آجرهای نسوز شاموتی الیه ایمنی و منیزیا اسپینلی )الیه کاری( اقدام به 
افزایش عمر ساختار نسوز کوره های واحد آهک سازی در شرکت کند که 

خوشبختانه موفقیت چشم گیری در این زمینه حاصل شد.
همکاری مشترک فوالد مبارکه و شرکت فرآورده های نسوز 

ایران
ح اذعان داشت:  وی در ادامه در خصوص روند اجرایی شدن این طر
پس از تصویب طرح با شرکت فراورده های نسوز ایران جلسات مشترکی 
برگزار و اهم خواسته ها و انتظارات از طرف تیم مرکز نسوز مطرح گردید و 
پیشنهاد هایی در راستای ارتقای کیفیت این ۲ نمونه آجر نسوز بیان شد.
زمانی تصریح کرد: در مرحله اجرا، تغییرات لحاظ شده در مورد آجرهای 
نسوز شاموتی که در گذشته پس از یک دوره بهره برداری 1۲ تا 18 ماهه 
خرد شده و باید تعویض می گردید؛ تغییر شکل آجرهای الیه ایمنی 
شاموتی از ۲ نمونه آجر 318 و 618 )با شکل استاندارد مورد مصرف در 
داخل کشور( به یک نمونه آجر بزرگ تر با کد R4024 و ارتقای کیفیت 
متریال )شاموت مصرفی در این نسوزها( و همچنین استفاده از 

پرس هایی با فشار باالتر و دمای مناسب پخت جهت ارتقای پارامترهای 
تأثیرگذار بر خواص فیزیکی و مکانیکی این نسوزها هستند.

ارتقای کیفیت عاملی که منجر به انگیزه برای بومی سازی
می شود

وی عنوان داشت: تغییرات لحاظ شده در آجرهای نسوز منیزیا اسپینلی 
)رسپین 85( که در گذشته پس از یک دوره بهره برداری 1۲ تا 18 ماهه 
به دلیل پیچیدگی آجرهای هر رینگ و یا سرشکن شدن باید تعویض 
می گردید و شامل تغییر شکل آجرهای منیزیا اسپینلی از ۲ نمونه آجر 
3۲۰ و 6۲۰ )با شکل استاندارد مورد مصرف در داخل کشور( با تغییر  یکی 
از  نمونه های آجر نسوز    6۲۰ به 4۲۰ منطبق بر قطر کوره های فوالد مبارکه 
در راستای جلوگیری از پیچش آجرهای هر رینگ در ساختار نسوز، تغییر 
کیفیت شیمیایی آجرهای نسوز منیزیا اسپینلی از رسپین 85 به رسپین 
9۲ )جایگزینی و استفاده از اسپینل سنتزی به جای اسپینل درجا در 
فرمول شیمیایی این آجرها جهت ارتقای کیفیت( و در راستای افزایش 
کوتینگ پذیری )پوشش الیه خمیری آهک جهت محافظت از سطح آجر 
نسوز( جهت جلوگیری از سرشکن شدن و سایش آجرهای فوق، پس از 
ساخت توسط شرکت فراورده های نسوز ایران و ارسال در کوره شماره ۲ 
آهک سازی فوالد مبارکه در تیرماه 1397 و در کوره شماره یک در مردادماه 
1397 با نظارت دقیق و رعایت استانداردهای مربوطه توسط تیم توانمند 

نسوز سایر نواحی نسوزچینی گردید.
کاهش هزینه و حوادث احتمالی از مزایای بومی سازی 

آجرهای نسوز در فوالد مبارکه
غالمرضا سلیمی مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص 
با ابراز خرسندی از موفقیت حاصل شده و ثبت این رکورد که فراتر از 
استاندارهای جهانی است، با اشاره به ویژگی هایی که در ثبت این رکورد 
مؤثر بودند، بیان کرد: بازنگری در نحوه سردسازی کوره )کرو حرارتی( که 
منجر به کاهش شوک حرارتی و کمترین آسیب در هنگام توقفات جهت 
شات دان های ساالنه )که توسط نسوز سایر نواحی برای هر شات دان 
فراخور میزان تعمیرات نسوز موضعی طراحی و به واحد آهک سازی ارائه 

می گردد( از مهم ترین عوامل رسیدن به این رکورد است.
وی در ادامه به مزایای بومی سازی آجرهای نسوز اشاره کرد و ابراز داشت: 
جلوگیری از تعویض بیش از 3۰۰ تن آجر نسوز به ارزش 6 میلیارد تومان در 
هر شات دان )دوره 1۲ تا 18 ماهه( که با شرایط قبلی حداقل 3 مرتبه باید 
تعویض می گردید، عدم استفاده بیش از 15 هزار نفر-ساعت )معادل 
 75۰ میلیون تومان هزینه( در هر شات دان که جمعا معادل بیش از
 ۲۰ میلیارد تومان کاهش داشته است )کاهش زمان شات دان ساالنه 
هر کوره از 3۰ روز به 1۰ روز که باعث آماده به کاری و افزایش تولید به مدت 

4۰ روز در سال در ۲ کوره گردید( و همچنین جلوگیری از ریسک احتمال 
حوادث ناشی از انجام فعالیت های تعمیرات از مهم ترین مزایای این 

طرح بومی سازی بوده است.
نقش تیم متخصص واحد آهک سازی در ثبت این رکورد

داریوش رشیدی مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه نیز در 
کید کرد: این موفقیت حاصل بهره برداری فنی و  خصوص این رکورد تأ
مناسب و رعایت کلیه پارامترها و کنترل های موردنیاز توسط تیم توانمند 
تولید و تعمیرات واحد آهک سازی شرکت فوالد مبارکه است که با تالش 

خود در تحقق این رکورد نقشی اساسی داشتند.
وی ادامه داد: افزایش کوتینگ پذیری مناسب آجرهای نسوز قسمت 
فایرینگ با کنترل فرایند تولید به صورت مستمر، بازنگری و اجرای دقیق 
دستورالعمل های بهره برداری توسط تیم توانمند و متخصص واحد 
آهک سازی، کنترل شوک های حرارتی حین تولید و توقفات اضطراری، 
اجرا و کنترل دقیق گراف حرارتی سرد و گرم کردن کوره های دوار، کنترل 
و اجرای منطبق بر گراف خشک کردن و پخت در شات دان های گرم و 
سرد کوره واحد آهک سازی و همچنین هماهنگی و همدلی تیم واحد 
آهک سازی و تیم نسوز سایر نواحی  از عوامل اصلی دست یابی به این 

رکورد بوده است.
بازرسی کوره ها پس از هر بار توقف

خشایار پاسیار رئیس واحد آهک سازی فوالد مبارکه نیز حمایت های 
مدیریت ناحیه آهن سازی این شرکت در دست یابی به این رکورد را مؤثر 
دانست و گفت: طی سال های گذشته پس از هر بار توقف جهت تعمیرات 
ساالنه )مکانیکی و سیاالت و نظافت پوشرها(، این کوره ها بازرسی 
می شوند و  تعمیرات نسوز موضعی  موردنیاز در قسمت های پری هیتر 
 )پیش گرم کن(، روتار   و  کولینگ انجام گردیده و    طی شات دان اخیر این 
۲ کوره در دی ماه و بهمن ماه سال جاری به رکورد 3/5 سال )4۲ ماه( 
کنون پس از  رسیده و این در حالی است که این کوره ها )۲ کوره( هم ا
 ۲5 روز توقف سرد، مجددا راه اندازی شده و در حال بهره برداری است و تا 

توقف بعدی در سال آینده به این رکورد افزوده خواهد شد.
رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی فوالد مبارکه در پایان از حمایت های 
مدیریت عامل، معاونت بهره برداری، مدیر ارشد تولید ، مدیر ناحیه 
آهن سازی و کارکنان تولید و تعمیرات واحد آهک سازی ، مرکز نسوز 
)نظارت اجرایی تعمیرات نسوز سایر نواحی، دفتر فنی نسوز  و مدیریت و 
پرسنل شرکت توحید صنعت اسپادان( و مدیران و پرسنل واحد خرید، 
کنترل مواد،ایمنی فنی، حفاظت فیزیکی، خدمات عمومی و شرکت 
فراورده های نسوز  ایران که در این موفقیت همکاری داشتند، تشکر و 

قدردانی کرد.

رکورد عمر مفید نسوز کوره های دوار شکسته شد

ج از سفارش و تختال های قراضه کاهش میزان تولیدات خار

با بومی سازی و بهینه سازی آجرهای نسوز در واحد آهک سازی فوالد مبارکه؛
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معادن اصفهان نیاز به تمرکززدایی و تفویض اختیار دارند
رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: معادن اصفهان نیاز به تمرکززدایی و تفویض اختیاردارند.

کسب جایزه ملی مدیریت منابع انسانی توسط ایمیدرو
ایمیدرو موفق به کسب نشان بلورین D1 جایزه ملی مدیریت منابع انسانی شد.

 خـبــــــــــــــــــر      

اعالم آمادگی فوالدسازان جهت سرمایه گذاری در میادین گازی
گاز به عنوان منبع اصلی انرژی در توسعه کشور نقشی 
اساسی ایفا می کند و درحالی که کمتر از 3 درصد از گاز 
تولیدشده در صنعت فوالد کشور مورداستفاده قرار 
می گیرد، همین میزان اندک، بزرگ ترین تحول صنعتی، اقتصادی 
و اجتماعی را در کشور رقم زده است، اما محدودیت های اخیر در 
حوزه تولید انرژی در صنعت برق و گاز و افزایش مصرف برق در فصل 
تابستان و مصرف گاز در فصل زمستان، مشکالت متعددی را برای 
واحدهای تولیدکننده فوالد در کشور به وجود آورده، به گونه ای 
که عالوه بر کاهش تولید، باعث کاهش بهره وری، سودآوری و 
رونق اقتصادی در کشور شده است. این مسئله در سال های 
اخیر به چالشی اساسی در صنعت فوالد تبدیل شده تا جایی که 
تولیدکنندگان فوالد را بر آن داشته تا برای سرمایه گذاری در صنعت 

گاز اعالم آمادگی کنند.
 در همین راستا محمد یاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن اشاره 
به چالش کمبود گاز در مصاحبه ای با خبرنگاران، از اعالم آمادگی فوالد 
مبارکه برای حضور در سرمایه گذاری میادین گازی با هدف جلوگیری از 

تأخیر در دست یابی به برنامه های تولیدی این شرکت خبر داد.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: تولیدکنندگان فوالد در کشور و شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد، برای دست یابی 
به اهداف افق 14۰4 کشور در حوزه صنعت فوالد و تحقق تولید فوالد به 
میزان 55 میلیون تن، نیازمند بهره مندی از گاز به عنوان یکی از منابع 
اصلی و مزیت های اصلی تولید در این صنعت استراتژیک هستند که 
به نظر می رسد تأمین آن در شرایط کنونی کشور و باوجود مشکالت 
اقتصادی دولت و حوزه صنعت چندان کار ساده ای نیست، از همین رو 
اراده تولیدکنندگان فوالد در کشور بر سرمایه گذاری در بخش گاز و میادین 

گازی کشور به منظور رفع این نیاز اصلی است.
طیب نیا خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه برای تأمین نیاز انرژی مصرفی 
و این ماده اولیه جهت احیای سنگ آهن به ناچار باید به دنبال 
سرمایه گذاری در این بخش برود و از همین روست که برای سرمایه گذاری 
در این حوزه اعالم آمادگی کرده است تا هم نیاز خود را تأمین نماید و هم 
گامی مؤثر در جهت حمایت از طرح های توسعه ای برزمین مانده کشور و 

تأمین انرژی موردنیاز صنعت و مردم برداشته شود.
کید بر این نکته که رسالت و وظیفه اصلی فوالد مبارکه تولید  وی ضمن تأ
ورق های فوالدی و رفع نیاز بازار و صنایع مختلف کشور به فوالد است، 
گفت: فوالد مبارکه به ناچار در برخی عرصه ها باید ورود کند که ارتباط 
مستقیم با رسالت کاری اش ندارد، ولی با توجه به اینکه توسعه کشور 
در برخی زمینه ها آن طور که باید پیش نرفته است، چاره ای جز ورود به 

آن عرصه ها و رفع نیازهای اساسی خود با هدف توسعه توأمان کشور و 
صنعت فوالد ندارد؛ ازجمله اینکه برای تأمین نیاز مصرفی خود درصدد 
ساخت بزرگ ترین نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی کشور با ظرفیت 5۰۰ 
مگاوات و نیروگاه بادی با ظرفیت 1۰۰ مگاوات است، تا ضمن حرکت در 
مسیر دست یابی کامل به یک صنعت سبز، نقش آفرینی فوالد مبارکه 
به عنوان پیشران توسعه کشور و الگوی صنایع دیگر به خوبی محقق 

شود.
مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه افزود: در شرایطی که دولت توان 
سرمایه گذاری در حوزه نیرو و انرژی موردنیاز را ندارد، ما باید به عنوان 
یک شرکت پیشران به کمک دولت بشتابیم، زیرا تجربه سال جاری 
و خسارت بسیار سنگین حاصل از کمبود برق و گاز، فوالد مبارکه و 
برخی از صنایع بزرگ کشور را بر آن داشت تا فکری اساسی برای رفع 
عقب ماندگی موجود کشور در حوزه انرژی نمایند و با سرمایه گذاری در 
این زمینه بخشی از عدم النفع ناشی از کمبود تولید را در ادامه مسیر 
جبران نمایند و درعین حال با مشارکت در طرح های زیرساختی توسعه 
کشور، خدمتی ارزشمند به هم وطنان عزیز   ارائه دهند.  فوالد مبارکه 
فقط با سرمایه گذاری بخشی از عدم النفع ناشی از محدودیت انرژی برق 
و گاز و کاهش تولید خود می تواند انرژی موردنیاز خود را تا سه سال آینده 

به صورت کامل تأمین کند.
محمدیاسر طیب نیا در ادامه با اشاره به این نکته که در شرایط فعلی 
امکان سرمایه گذاری از سوی شرکت های بزرگی مانند فوالد مبارکه وجود 
دارد و به صالح کشور نیست بیش از این منتظر سرمایه گذاران خارجی 
برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی بمانیم، گفت: همان طور که شاهد 
هستید، فوالد مبارکه برای حمل مواد اولیه و محصوالت خود در مرحله 
نخست برای خرید 5۰ دستگاه لوکوموتیو سرمایه گذاری کرد، زیرا کشور با 
مشکالت زیرساختی مواجه است و نیازمند سرمایه گذاری در این حوزه و 
چنانچه این گونه سرمایه گذاری ها انجام نشود، ظرفیت های ایجادشده 

صنایع مادر مانند فوالد مبارکه مغفول خواهد ماند.
کنون ظرفیت تولید گروه فوالد  مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه هم ا
مبارکه بالغ بر 1۰ میلیون تن است، تصریح کرد: نباید به دلیل برخی از 
کمبودها در زمینه انرژی و زیرساخت ها، ظرفیت میلیونی تولید آهن 
اسفنجی و فوالد شرکت خالی بماند درحالی که فوالد مبارکه در زمره 
شرکت هایی است که همواره با بیش از 95 درصد ظرفیت خود فعالیت 

کرده و فعالیت اقتصادی ایجاب می کند این گونه باشد.
کید کرد: همان گونه که در این صنعت بعد از اعمال تحریم ها و با  وی تأ
حمایت از بومی سازی و ساخت داخل به نقطه ای رسیده ایم که بالغ بر 
9۰ درصد تجهیزات، قطعات و مواد اولیه موردنیاز صنعت فوالد را از 

داخل تأمین می کنیم، برای سرمایه گذاری در سایر حوزه ها نیز برای رفع 
نیاز تولید آمادگی الزم را داریم و به عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت 
فوالد کشور و با یک نگاه ملی باید از تمامی ظرفیت های خود استفاده 
و در بخش هایی که خأل سرمایه گذاری وجود دارد به عنوان یک وظیفه 

ملی اعالم آمادگی کنیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه با احداث کارخانه های فوالدی طی سال های 
کنون حدود 3  گذشته هزاران شغل جدید ایجاد شده، افزود: هم ا
هزار کارخانه باالدستی و 4 هزار کارخانه پایین دستی با فوالد مبارکه 
که نقش استراتژیک در توسعه کشور  کار می کنند و چنین صنایعی 
و اشتغال زایی قابل توجه برای مردمایفا می کنند، نباید با وجود 
ظرفیت های بالقوه درون کشور از قافله پیشرفت و حرکت روبه جلو خود 

عقب بمانند.
به گفته وی، این روزها در عرصه جهانی همه ما برندها و نام های تجاری 
بسیاری را می شناسیم که چه بسا فرزندان ما نام کشورهای صاحب آن 
صنایع را ندانند، اما به خوبی با نام و نشان آن شرکت ها آشنا هستند 
و درعین حال درآمد برخی از آن شرکت ها از کل درآمد کشور ما و درآمد 
نفتی ما باالتر است؛ این مسیری است که جهت دست یابی به اقتصاد 
بدون نفت و شکوفایی اقتصادی طی کنیم. چرا ما نباید در ایران چنین 
ک و حتی دیگر  شرکت هایی داشته باشیم که فرزندان این آب وخا

کشورها به پیشرو و ممتاز بودن آن افتخار کنند؟
 طیب نیا در ادامه با طرح این سؤال که »چنانچه قرار باشد در 1۰ سال 
آینده شرکتی با این رویکرد و این حجم از فعالیت و درآمد در کشور داشته 
کید کرد  باشیم، چرا آن شرکت فوالد مبارکه نباشد؟« بر این موضوع تأ
که تمامی شرکت های پیشرو برای اینکه پایدار بمانند، باید برای توسعه 
که به لحاظ ظرفیت تولید  کسب وکار به صنایع زیر بنایی ورود کنند، ازآنجا
کّمی و تجاری در صنعت فوالد اشباع  شده ایم، باید با سرمایه گذاری بیشتر 
در حوزه های نوین به سمت تولید محصوالت کیفی با ارزش افزوده بیشتر 
گام برداریم و این امر بر عهده صنایع بزرگ و پیشرو است که برای تحقق 

این مهم به حوزه های نوآورانه و فناوری های نوین ورود کنند.
وی افزود: آنچه شرکت های بزرگ ازجمله فوالد مبارکه را به شرکتی پیشرو 
تبدیل نموده و می کند، افزایش درآمدها نیست، بلکه سرمایه انسانی 
و دانش فنی شکل گرفته در آن است که به عنوان یکی از سرمایه های 
کز اصلی سرمایه گذاری بیشتر در آینده مدنظر است و البته  اصلی و مرا
طبیعی است برای رشد اقتصادی و دست یابی به اهداف توسعه کشور، 
شرکت های پیشرو باید در زمینه هایی که برای سرمایه گذاری از سوی 

دولت خأل وجود دارد، ورود کنند.
    منبع: دنیای اقتصاد

حمیدرضا عراقی مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز، 
با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در بخش گاز کشور 
گفت: امروز روز روشن ماست؛ تمامی فازهای پارس 
گر سرمایه گذاری  جنوبی ایران به نتیجه رسیده، اما ا
جدید در فازها انجام نشود، روز تاریک ما هم فراخواهد رسید. امکان 
محدودیت گاز برای صنایع، امکان قفل شدن صنایع، امکان قطعی 
گاز نیروگاه ها در تابستان و امکان قطعی گاز برای مصرف کنندگان 

خانگی در زمستان، وجود دارد.
حمیدرضا عراقی در تشریح سوابق سیاست گذاری گازی در کشور گفت: 
ما دو بار گمراه شدیم؛ اول بعد از انقالب زمانی که روسیه خرید گاز از 
ایران را قطع کرد؛ ما گاز مازاد داشتیم و فضای جامعه تحت تأثیر تفکر 
استقالل طلبی، خودکفایی و کمک به مستضعفین بود. در این شرایط 
مازاد گاز را با خط لوله به سراسر کشور رساندیم. اشتباه دوم زمانی بود که 
گر  ما در پارس جنوبی با حجم عظیمی از گاز مشترک مواجه شدیم که ا
مصرف نمی کردیم، قطر برداشت می کرد. نتیجه آن شد که به همه صنایع 

و مصرف کنندگان مختلف گازرسانی شد.
وی افزود: آن زمان گاز ایران بازار داشت و قطر بازاری برای فروش 
نداشت. ایران برای صادرات، ال ان جی را تعریف کرد و یکی از فازهای 
پارس جنوبی را به ال ان جی اختصاص داد و کار اجرایی آن انجام 
شد، اما به دلیل تحریم ها نصفه کاره ماند. برای صادرات گاز از طریق 
کستان هدف صادراتی  خطوط لوله، ترکیه و عراق و افغانستان و پا

ایران بودند.
عراقی با اشاره به اینکه قبل از انقالب هدف ما در صادرات گاز، بازار اروپا از 
مسیر روسیه بود، افزود: تالش ما این بود که با ترانزیت گاز به روسیه، این 
انرژی را به اروپا برسانیم و روس ها گاز را به نام ایران به اروپا صادر کنند. بعد 
از انقالب، روسیه هم قرارداد خود با ایران را لغو کرد و هم از انتقال گاز ایران 

ک خود به اروپا سرباز زد. از مسیر خا

وی افزود: ایران بعد از انقالب صادرات گاز به عراق و ترکیه را اجرایی کرد. 
کستان به دلیل مخالفت هند برای عبور خط لوله از  صادرات گاز به پا
کستان محتمل  کش، نافرجام ماند. البته همچنان صادرات به پا خا
کرات با  است. کویت هم بعد از عراق یکی از بازارهای هدف ما بود که مذا
این کشور بعد از حمله به سفارت عربستان در ایران منتفی شد. در مورد 

صادرات به امارات هم بحث کرسنت پیش آمد.
کید کرد: بر این اساس همچنان فرصت ها صادرات گاز ایران  عراقی تأ
پابرجاست، اما مشکل عمده، عدم سرمایه گذاری در ذخایر زیرزمینی 

است. چنانچه پارس جنوبی حداقل به اندازه فعلی نتواند ادامه تولید 
داشته باشد، بر مخازن جدید سرمایه گذاری نشود و نگاه مجلس و دولت 
به شرکت گاز مانند شرکت دخانیات باشد، در آینده نه چندان دور امکان 

تأمین نیاز گازی داخلی هم وجود ندارد.
کید کرد: دولت  رئیس پیشین هیئت مدیره شرکت گاز استان تهران تأ
و مجلس باید متوجه باشند 75 درصد سبد انرژی کشور را گاز تشکیل 

می دهد و نمی توانند بدون منبع این سبد را حفظ کنند.
 )Entekhab.ir(  منبع: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب   
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افزایش 13 میلیارد دالری ذخایر معدنی ایران با 
کتشافات ایمیدرو ا

رئیس هیئت عامل ایمیدرو خبر داد: انجام فعالیت های 
و منجر به افزوده شدن 13  کتشافی مجموعه ایمیدر ا

میلیارد دالر به ذخایر معدنی کشور شده است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه اله جعفری تصریح 
کرد: ارزش ذخایر کشف شده حاصل از  فعالیت های سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های 
کنون( بیش از 13 میلیارد دالر است. به گفته وی،  تابعه )9۲ تا

این مواد معدنی شامل سنگ آهن، زغال سنگ و ... است.
جعفری با اشاره به اینکه مجموع حفاری های انجام شده 
به یک میلیون و 45۰ هزار متر رسیده است، افزود: میزان 
سرمایه گذاری انجام شده نیز به 1455 میلیارد تومان )معادل 

روز( رسیده است.
کتشافی در اختیار سازمان  گفته وی، کل پهنه های ا به 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های 
تابعه، شامل 81 پهنه و در مساحت 481 هزار کیلومترمربع 
هزار   91 به  فوق  فعالیت های  حاضر  حال  در  که  بوده 

کیلومترمربع رسیده است.

جذب و حمل 1۵0 هزار تن محموله گندله از معدن 
چغارت بافق

مدیرکل راه آهن یزد اعالم کرد: در راستای حمایت از صنایع 
داخلی کشور و کاهش هزینه های حمل ونقل، بارگیری 1۵0 
هزار تن محموله گندله سنگ آهن از معدن چغارت به مقصد 
صنایع فوالد مرکز و جنوب کشور از نیمه بهمن ماه در دستور 

کار راه آهن یزد قرار گرفت.
به گزارش دنیای معدن، رحمت نژاد افزود: در راستای جذب 
بارهای ریل پسند، کاهش هزینه های حمل و حمایت از صنایع 
داخلی کشور، جذب 15۰ هزار تن محموله گندله سنگ آهن از 
مبدأ معدن سنگ آهن مرکزی ایران یا همان چغارت به مقاصد 
فوالد کاوه و فوالد صبای هرمزگان در دستور کار راه آهن یزد 

قرار گرفت.
برنامه ریزی های  و  رایزنی ها  طبق  کرد:  خاطرنشان  وی 
صورت گرفته با شرکت های حمل ونقل ریلی، تعداد 4۰۰ دستگاه 

گن لبه بلند در چرخه بارگیری قرار گرفته است. وا

 امضای 12 تفاهم نامه ساخت داخل با صرفه جویی 
31۷ میلیون یورویی

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در حاشیه افتتاحیه سومین 
جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران 12 تفاهم نامه در قالب 
میز تعمیق ساخت داخِل زنجیره آهن و فوالد بین شرکت های 
فوالدی و معدنی و تأمین کنندگان داخلی به امضا رسید. 
صرفه جویی ارزی ناشی از اجرای این تفاهم نامه های ساخت 

داخل 31۷.۷ میلیون یورو خواهد بود.
کسین خوزستان، لوله سازی  شرکت های فوالد مبارکه، فوالد ا
اهواز، شرکت ملی نفت ایران، ذوب آهن اصفهان، ایریسا، جهاد 
دانشگاهی شریف، معدنی و صنعتی چادرملو، هپکو، فوالد 
سیرجان ایرانیان، ساخت تجهیزات معدن و صنایع معدنی 
ایران و فوالد خوزستان ازجمله طرفین این تفاهم نامه ها 

هستند.
بر اساس این اسناد مبادله شده قرار است تجهیزاتی همچون 
لوله های موردنیاز صنعت نفت و گاز، پمپ های پوسته زدا، 
بازوهای کوره قوس الکتریکی، قالب مسی ریخته گری فوالد، 
ک 1۰۰ تنی،  دستگاه اندازه گیری ابعاد در حالت گرم، تولید دامپترا
قالب تاپزون ریخته گری اسلب و دلتای مسی کوره قوس الکتریکی 

در داخل کشور ساخته شود.

عدد خبر

میلیارد دالر

هزار تن

میلیون یورو

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با توجه به چالش انرژی صنایع کشور اعالم کرد؛

مدیرعامل سابق شرکت ملی گاز:

مشکل عمده، عدم سرمایه گذاری در ذخایر 
زیرزمینـی اسـت. چنانچـه پـارس جنوبـی 
حداقـل به انـدازه فعلـی نتوانـد ادامـه تولیـد 
داشته باشد، بر مخازن جدید سرمایه گذاری 
نشـود و نـگاه مجلـس و دولـت بـه شـرکت 
گاز ماننـد شـرکت دخانیـات باشـد، در آینـده 
نه چندان دور امکان تأمین نیاز گازی داخلی 

هـم وجـود نـدارد

محمدیاسر طیب نیا
 مدیرعامل شرکت  فوالد مبارکه

امروز روز روشن ماست؛ اگر سرمایه گذاری جدید در فازهای پارس 
یک ما هم فراخواهد رسید جنوبی انجام نشود، روز تار
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تدوین نقشه راه همکاری واحدهای پژوهشی ایمیدرو با 
مشارکت دانشگاه شریف

توسعه پایدار و هم افزایی بخش معدنی
 وظیفه مهم  ایمیدرو

رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: نقشه راه همکاری واحدهای 
کوسیستم  پژوهش و توسعه فناوری ایمیدرو در راستای تقویت ا
استارت آپی کشور با مشارکت مرکز هوشمندی و رصدخانه فناوری و 
نوآوری صنایع معدنی شریف- ایمیدرو تدوین می شود.
وجیه اهلل جعفری اظهار داشت: هدف ما از این طرح، تقویت 
ایده های ارزش آفرین و استارت آپ هاست.

گفت: شکوفایی  حمید علی آبادیان مدیر روابط عمومی ایمیدرو 
کشور نیازمند برنامه ریزی و  بخش معدنی و صنایع معدنی 
سرمایه گذاری زیادی است، به همین منظور اجرای طرح های 
توسعه ای، نوسازی صنایع تولیدی متالورژی، استخراج و فراوری 
کتشافی برای توانمندسازی بخش  مواد معدنی و اقدامات ا
کشور، مهم ترین وظیفه ایمیدرو به شمار می آید. معدنی 

خـبــــــــــــــــــر            

 ایران همچنان در جایگاه دهم

خبر بین الملل

 ،)WSA( بر اساس گزارش اخیر انجمن جهانی فوالد
مجموع تولید جهانی فوالد خام در سال 2021، 3.۶درصد 
افزایش یافته است و به یک میلیارد و ۹12 میلیون تن رسیده 
است. در این میان، ایران نیز در سال گذشته، درمجموع 2۸ 
میلیون و ۵00 هزار تن فوالد خام تولید کرده است که در 
مقایسه با سال 2020، تولید فوالد در ایران 1.۸ درصد کاهش 
نشان می دهد. این در حالی است که تولید فوالد خام ایران 
در دسامبر سال گذشته با 1۵.1 درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته میالدی به 2 میلیون و ۸00 هزار تن 

رسیده است.
در ادامه این گزارش، به این موضوع اشاره شده است که از میان 
64 کشور تولیدکننده فوالد در جهان )در دسامبر ۲۰۲1 میالدی(، 
158 میلیون و 7۰۰ هزار تن فوالد خام تولید کردند که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته کاهش 3 درصدی نشان می دهد.
از این رهگذر، از ابتدای ژانویه تا پایان دسامبر ۲۰۲1، چین با 
تولید یک میلیارد و 3۲ میلیون و 8۰۰ هزار تن )افت 3 درصدی 
نسبت به سال ۲۰۲۰( در رتبه نخست تولید این محصول در 
جهان ایستاد. پس از آن، هند با تولید 118 میلیون و 1۰۰ هزار 
تن فوالد خام )رشد 17.8 درصدی(، ژاپن باتولید 96 میلیون 
و 3۰۰ هزار تن )رشد 15.8 درصدی(، امریکا با تولید 86 میلیون 
تن )رشد 18.3 درصدی( و روسیه با تولید 76 میلیون تن )رشد 
کره  گرفتند.  6.1 درصدی( در رتبه های دوم تا پنجم جای 
جنوبی نیز با تولید 7۰ میلیون و 6۰۰ هزار تن فوالد خام )افزایش 
5.۲ درصدی(، ترکیه با تولید 4۰ میلیون و 4۰۰ هزار تن )افزایش 
1۲.7 درصدی(، آلمان با تولید 4۰ میلیون و 1۰۰ هزار تن )افزایش 
1۲.3 درصدی(، برزیل با تولید 36 میلیون تن )افزایش 14.7 
درصدی( و ایران با تولید ۲8 میلیون و 5۰۰ هزار تن )افت 1.8 

درصدی( در رتبه های ششم تا دهم جهان ایستاده اند.

پایش تحوالت تجارت جهانی
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران در رویکردی تازه، انتشار 
سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت جهانی« با هدف 
کونومیک ایران  کلیدی در محیط ژئوا بررسی رویدادهای 
کار قرار داده است. در این قالب، رویدادهای  را در دستور 
کلیدی از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی  و موقعیت 

کونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. ژئوا
در بیست و یکمین گزارش از این سلسله گزارش ها، گلچینی 
از تحوالت اخیر در دو سطح جهانی و منطقه اِی محیط 
کونومیک ایران ارائه شده، و آخرین روندها و پیش بینی های  ژئوا
اقتصادی ارائه شده توسط بزرگ ترین نهادهای اقتصادی 
بین المللی، در قالب داده های تازه مورد بحث و بررسی قرار 

گرفته اند.
در بخش اول گزارش و ذیل عنوان تحوالت جهانی، مسئله 
حمله احتمالی روسیه به اوکراین به عنوان بحث داغ و اصلی 
ح است و تمهید  محافل دیپلماتیک در روزهای اخیر، مطر
آمریکا به عنوان بزرگ ترین و قدرتمندترین عضو ناتو، شامل 
بسته تحریمی مفصل و همه جانبه ای در مقابل روسیه است که 
در صورت اعمال می تواند عنوان بزرگ ترین و گسترده ترین بسته 
تحریمی را به خود اختصاص دهد. آمریکا همچنین در پی تداوم 
سیاست های رقابتی با چین، به دنبال احیای سیاست گذاری 
صنعتی و حمایت از زنجیره عرضه کاالهای آمریکایی است. اروپا 
نیز اخیرا با موضع گیری در مقابل اقدام چین بر علیه لیتوانی و 
تحریم این کشور، به بهانه برقراری روابطی فراتر از روابط تجاری 
با تایوان، از این کشور به سازمان تجارت جهانی شکایت نموده 
است. چین در عرصه رقابت با هند نیز در پی گسترش نفوذ خود 
در آسیای مرکزی است، همان طور که در تالش است تا شورای 
همکاری خلیج فارس را تبدیل به مهم ترین شریک تجاری خود 

در منطقه خاورمیانه نماید.
در بخش دوم گزارش و در ذیل تحوالت منطقه ای، باز هم 
کستان، به دلیل حمالت  چین و همکاری رو به گسترش آن با پا
متعدد صورت گرفته توسط تجزیه طلبان در این منطقه به 
کستان برخالف تضمین هایی که ارائه  چینی ها، خبرساز بوده و پا
ک خود  نموده، نتوانسته امنیت شهروندان این کشور را در خا
تأمین نماید. عربستان نیز در پی تداوم اصالحات گسترده ای 
که در راستای متنوع سازی اقتصاد در دستور کار دارد، قصد 
سرمایه گذاری و تقویت حوزه دیجیتال و استارتاپ ها را دارد. 
همچنین اولویت دادن این کشور به ایجاد یک مرکز منطقه ای 
شیالت در خلیج فارس، به نوعی کسب تدریجی آمادگی عربستان 

در راستای گذار از عصر نفت محسوب می شود.
شامل  نیز  تازه  داده های  عنوان  ذیل  مطروحه،  مسائل 
پیش بینی صندوق بین المللی پول از کند شدن آهنگ رشد 
اقتصادی در جهان نزد اقتصادهای توسعه یافته، اقتصادهای 
نوظهور و کشورهای درحال توسعه در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲3 
نسبت به سال گذشته میالدی است. از دیگر موارد مطرح شده، 
رشد تجارت خارجی چین و رسیدن آن به بیش از 6 تریلیون 
دالر در سال ۲۰۲1 طبق آمار وزارت بازرگانی این کشور، گزارش 
سازمان تجارت جهانی در باب کاهش رشد تجارت کاالیی در 
جهان در سه ماهه سوم سال ۲۰۲1 در مقایسه با سه ماهه دوم، 
گزارش نشریه فوربس از بدل شدن آسیایی ها به مهم ترین 
شریک تجاری آمریکا در سال ۲۰۲1 و نهایتا گزارش آنکتاد در 
مورد تداوم وابستگی کشورهای فقیر به صادرات مواد اولیه 

و خام است.
   منبع: مرکز پژوهش های اتاق ایران

روح اله بصیری، کارشناس کنترل کیفی نورد گرم از 
نگارش کتاب اطلس عیوب ورق نورد گرم که توسط 
کارکنان کنترل کیفی نورد گرم تهیه شده است خبر داد.

وی در این خصوص افزود: نگارش کتاب اطلس عیوب ورق نورد گرم برای 
اولین بار به همت کارکنان کنترل کیفی نورد گرم و گروه تحقیقاتی دانشگاه 
صنعتی اصفهان جمع آوری، تهیه و تدوین شد. اطالعات زیادی از عیوب 
محصول ورق نورد گرم در قالب دستورالعمل، تجارب و دانش فنی و 
اطلس عیوب وجود داشت ولی به طور یکپارچه و اینکه قابل ویرایش 
باشد موجود نبود و برای بعضی از عیوب نیز اطالعات مختصری وجود 
داشت، به همین منظور یکپارچه سازی این اطالعات و موضوع مطالب 

جدید و اضافه شدن اطالعات در قالب این کتاب تهیه و تدوین شد.
کارشناس کنترل کیفی نورد گرم تصریح نمود: در ابتدا کلیه اطالعات 
دستورالعمل ها، دانش و تجربه ها و کارهای تحقیقاتی همکاران به 
همراه نمونه عیب ها و تصاویر عیوب جمع آوری شدند و این اطالعات در 
اختیار تیم کنترل کیفی و تحقیقاتی قرار داده شد تا ضمن یکپارچه سازی 
اطالعات در قالب کتاب در قسمت هایی که اطالعات وجود ندارد و یا 
به طور سطحی بیان شده جست وجوی تحقیقاتی صورت پذیرد و با ذکر 

منابع به کتاب اضافه گردد.
بصیری یادآور شد: در این کتاب ضمن معرفی و دسته بندی عیوب، 
شرح عیب به همراه تصاویر و دالیل به وجود آمدن عیوب و راه حل های 
رفع عیوب مورد بحث قرار گرفته است. برای هر عیب نیز منابع جدید روز 

دنیا نیز پیشنهاد شده است.
وی نرم افزار کتاب اطلس عیوب را یکی از بزرگ ترین مزایای این فعالیت 
برشمرد و افزود: قابلیت ویرایش و اضافه کردن اطالعات به این کتاب 
الکترونیکی این امکان را ایجاد می کند که تجارب و دانش تخصصی کنترل 
کیفی نورد گرم و دیگر همکاران که در بستر مدیریت دانش ثبت می گردد، 

می تواند برای ارتقا و غنی کردن این کتاب مورد استفاده قرار گیرد.
کارشناس کنترل کیفی نورد گرم خاطرنشان کرد: این کتاب در جهت 
آموزش، تشخیص عیب و شناخت عمیق تر عیوب، کمک به یافتن 
عوامل به وجود آورنده عیوب و نیز اقدام اصالحی رفع آن ها و جلوگیری 
از محصول نامنطبق، ثبت تجربیات و مدیریت دانش، کمک به آرشیو 

اطالعاتی نمونه، کمک شایانی می کند.
وی در ادامه به یکی از عیوب مطرح شده در کتاب که در تصویر جلد کتاب 

نیز آورده شده است اشاره کرد:
)Fire crack( نام عیب:  ترک آتشین پیرو کرک

کد عیب:)93-91(  
تعریف عیب: این عیب به صورت شبکه برآمده به شکل النه 

زنبور در سطح زیر و یا روی ورق که به صورت تکرارشونده ایجاد می شود، 
گر این شبکه برآمدگی به صورت پیوسته باشد به آن  مشاهده می گردد. ا

پیروکرک پیوسته گفته می شود. همچنین از روی فاصله تکرار عیب 
می توان غلتکی را که باعث ایجاد این  عیب شده است شناسایی نمود.

منشـأ عیـب: منشـأ اصلـی ایـن عیـب شـوک های حرارتـی بـه 

غلتک های کاری)به خصوص غلتک های پایانی(در زمان پیچیدگی و 
توقـف غلتـک بـر روی محصـول گـرم اسـت. ایـن موضـوع باعـث ایجـاد 
ترک هـای النه زنبـوری روی غلتک هـا می شـود کـه اثـر ایـن ترک هـا روی 
ورق به صـورت برجسـته ظاهر می شـود و عیـب ترک آتشـین را بـه وجود 
مـی آورد. همچنیـن گرفتگـی و یـا کـم کار شـدن نازل هـای خنـک کاری 
گر عیب  غلتک های نیز می تواند باعث به وجود آمدن این عیب شود. ا
از غلتک هـای قبـل از قفسـه آخـر باشـد به صـورت نـورد شـده ظاهـر 
می شـود که به دو صورت قابل مشاهده اسـت. 1 -ترک آتشـین ناشی از 

گرفتگی نازل؛ ۲-ترک آتشین ناشی از گیر کردن ورق زیر غلتک.
روش های رفع عیب: جلوگیری از توقف مهم ترین روش   
جلوگیری از ایجاد این عیب است هرچند کاهش زمان توقف خط و 
ایجاد فاصله بین غلتک ها در حین توقف می تواند از این عیب جلوگیری 
کند. بازرسی به موقع خط به منظور کاهش توقف و بازرسی به موقع 
نازل های خنک کننده غلتک هانیز  از دیگر پارامترهای مؤثر بر کاهش 

عیب است.
تصاویـر عیـب:  بصیـری در پایـان از همـکاری مدیریـت کنتـرل 
گـرم،  کیفـی نـورد  کنتـرل  کیفـی فـوالد مبارکـه، ریاسـت و همـکاران 
گـروه تحقیقاتـی دانشـکده  کارکنـان تحقیـق و توسـعه،  مدیریـت و 
مهندسـی مواد دانشـگاه صنعتی اصفهـان و گـروه فنـاوری اطالعات و 
شـرکت ایریسـا که در نوشـتن ایـن کتـاب مشـارکت داشـته اند، تشـکر و 

قدردانی نمود.

نگارش کتاب اطلس عیوب ورق نورد گرم
توسط واحد کنترل کیفی نورد گرم صورت گرفت:

محسـن امینـی، رئیـس انبـار تختـال و کوره هـای 
پیش گرم از باال بردن راندمان کاری رکوپراتورهای 
کـوره پیش گـرم شـماره 2 نـورد گـرم فـوالد مبارکـه 

خبـر داد.
که امکان تبدیل تمام انرژی ورودی  وی تصریح نمود: ازآنجا
کار مفید وجود ندارد بخش زیادی از انرژی به شکل حرارت  به 
که عمده این تلفات  کوره تلف می شود  از قسمت های مختلف 
گازهای خروجی از طریق دودکش ها به محیط  حرارتی شامل 
است که به منظور استفاده مجدد حرارت خروجی از دودکش های 
کوره پیش گرم و بهینه سازی مصرف سوخت، از مبدل های حرارتی 

)رکوپراتورها( استفاده می گردد.
رئیس انبار تختال و کوره های پیش گرم خاطرنشان کرد: با بررسی و 
آنالیز حرارتی رکوپراتور به عنوان سیستم بازیافت حرارت در دودکش 
کوره های پیش گرم نورد گرم شرکت فوالد مبارکه و با محاسبه تلفات 
حرارت خروجی از دودکش ها، مشخص شد که راندمان رکوپراتورهای 
موجود خیلی کمتر از راندمان رکوپراتورهای مشابه در شرایط طراحی 
است و عملکرد بازیابی حرارت این مبدل در سطح پایینی به سر 

می برد، به همین منظور تصمیم به تعویض رکوپراتورهای موجود 
گرفته شد.

وی در خصوص این پروژه یادآور شد: یکی از مسائل بسیار مهم در 
انجام این پروژه، بومی سازی رکوپراتورها بود که هزینه ساخت داخلی 

این تجهیز یک چهارم نمونه خارجی آن برآورد شد.
امینی از مدیریت ناحیه نورد گرم، واحدهای خرید، بومی سازی و 
دفتر فنی تعمیرات ناحیه که در اجرای این پروژه همکاری داشتند، 

تشکر و قدردانی نمود.
علی عسکری زاده، مسئول تعمیرات واحد نیز در ادامه در خصوص 
این پروژه افزود: مونتاژ و دمونتاژ این تجهیز با کیفیت کامل و در 
کمترین زمان ممکن )یک ماه زودتر از آخرین رکورد( توسط تعمیرات 

واحد کوره های پیش گرم انجام شد.
وی همچنین به رعایت دستورالعمل های ایمنی انجام کار نیز اشاره 
کرد و افزود: با توجه به موقعیت تجهیز )ارتفاع ده متری( و وزن هر 

رکوپراتور )حدود ۲5 تن( کار به صورت کامال ایمن انجام شد.
عسکری زاده در ادامه نتایج حاصل از انجام این پروژه را افزایش 4۰ 
درصدی دمای هوای احتراق کوره، کاهش 8 درصدی مصرف گاز 

کوره )حدود 4 میلیون مترمکعب در سال( و بهبود شاخص های 
مرتبط با دمای کوره برشمرد.

وی در پایان از تمامی افراد درگیر اجرای پروژه به خصوص کارکنان 
زحمتکش تعمیرات کوره های پیش گرم و شرکت پیمانکاری پوالد 

کویر تشکر و قدردانی کرد.

افزایش راندمان کاری رکوپراتورهای کوره پیش گرم شماره 2 نورد گرم

مونتـاژ و دمونتـاژ ایـن تجهیـز بـا کیفیـت کامـل و در 
کمتریـن زمـان ممکـن )یـک مـاه زودتـر از آخریـن 
رکورد( توسـط تعمیرات واحد کوره هـای پیش گرم 

انجـام شـد

ایـن کتـاب در جهـت آمـوزش، تشـخیص عیـب و 
شناخت عمیق تر عیوب، کمک به یافتن عوامل به 
وجود آورنده عیوب و نیز اقدام اصالحی رفع آن ها 
و جلوگیری از محصول نامنطبق، ثبت تجربیات و 
مدیریت دانش، کمک به آرشـیو اطالعاتی نمونه، 

کمک شـایانی می کند

روح اله بصیری، کارشناس کنترل کیفی نورد گرم

 گزارش جدید انجمن جهانی فوالد:
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خبر  کوتاه

تفاهم نامه مشترکی جهت همکاری انجمن مس ایران و مؤسسه 
پژوهشی و آموزشی دانشگاه تهران و ایمیدرو در راستای بهره مندی از 
پتانسیل های طرفین منعقد و امضا شد.

به گزارش ایراسین به نقل از ماین نیوز، برای نخستین بار در حوزه 
مس کشور، اطلس جامع مس ایران با همکاری مشترک انجمن مس و 
یونیدرو ایجاد خواهد شد.

کید  معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های گل گهر با بیان اینکه تأ
مدیرعامل فوالد مبارکه در ایجاد کنسرسیوم مشترک صنایع بزرگ معدنی 
و فوالدی برای تحقق توسعه به وسعت ایران است، گفت: شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی کشور، دارای 10 درصد سهم در 
شرکت گل گهر است که برای نخستین بار سرمایه گذاری مشترک بین این 
شرکت و گل گهر در تکمیل زنجیره ارزش عملیاتی خواهد شد.
.

 خـبــــــــــــــــــر      

 تدوین نخستین اطلس جامع مس ایران 
 با همکاری مشترک انجمن مس و یونیدرو 

نخستین سرمایه گذاری مشترک فوالد مبارکه و گل گهر در 
تکمیل زنجیره ارزش

 آقازینلـی: فـوالد مبارکـه مشـتریان خـود را شـریک تجـاری خـود می دانـد 
چـون منافـع مـا در گـرو منافـع مشـتری اسـت.

مهـدی آقازینلـی مدیـر پشـتیبانی بازاریابـی و فـروش شـرکت فـوالد مبارکـه در 
گفت و گو با رادیـوم فوالد گفـت: مدیریـت پشـتیبانی بازاریابی و فـروش زیرمجموعـه معاونت 
فـروش و بازاریابی شـرکت فـوالد مبارکـه بـوده و یکـی از 4 حـوزه مدیریتـی این مجموعه اسـت 
که براسـاس تغییراتی که در سـازمان بـه وجود آمد به دو واحد عملیاتی تقسـیم شـده اسـت.
وی افـزود: واحـد تحقیقات و پشـتیبانی تجـاری فروش و پشـتیبانی فنـی مشـتریان دو واحد 
این مجموعه هستند که هرکدام شرایط خودشان را دارند و در بخش عملیات فروش و دیگر 
بخش ها عمده خدمات به حوزه مشـتریان در ایـن دو بخش انجام می شـود. با تغییراتی که 
گفته شد حساسیت این واحد بیشتر شده و نقش آن در حوزه فروش و مشتریان بیشتر شد. 
در بخش تحقیقات و پشـتیبانی تجـاری فروش تقریبا همه مباحث پشـتیبانی را به قسـمت 

فروش ارائـه می کنیم.
مدیـر پشـتیبانی بازاریابـی و فـروش شـرکت فـوالد مبارکـه افـزود: در واحـد پشـتیبانی فنـی 
مشـتریان همان طـور کـه از اسـمش پیداسـت بـه مشـتریان خدمـات فنـی ارائـه می گـردد، 
شـکایات آن هـا بررسـی می شـود و بـه آن هـا مشـاوره های فنـی داده می شـود. بـا نظمـی کـه 
پیش گرفته شـده کار در حال انجام اسـت و همه کارکنان با دقت به کار خود مشـغول اند که 

همین جـا از آن هـا تشـکر می کنـم.
آقازینلـی در مـورد تحریم هـای ظالمانـه دشـمن علیـه صنعـت کشـور به ویـژه صنعـت فـوالد 
گفت: تحریم هم جنبه های منفی و هم جنبه های مثبتی برای صنعت کشور داشته است. 
بسته شدن درهای واردات یا سخت شـدن واردات فرصتی را برای فوالدسازان ایجاد کرد تا 
بتوانند سـهم بیشـتری از بازار داخلی را به خود اختصاص دهند. البته جنبه هـای منفی آن 
نیز به خاطر تغییـرات تکنولوژی، مصرف فـوالد ما کم شـده و این موضوع بـه خاطر تحریم ها 
بوده اسـت. البته صنایـع داخلی توانسـتند پـس از مدتـی روی پـای خـود بایسـتند و موانع را 

برطـرف کنند.
که در حقیقت شـریک  وی افزود: فوالد مبارکه مشـتری را شـریک تجـاری خود می دانـد، چرا
منافع مـا در گرو منافع مشـتری اسـت. این نگاه، نگاهی یکسـان اسـت. البتـه حجم مصرف 
مشتریان فرق می کند، ولی ممکن است حتی یک مشـتری با مصرف کمتر حساسیت های 
بیشـتری را برای ما داشـته یا ارزش افزوده بیشتری برای سـازمان داشته باشـد. برای همین 
غ از میزان خریدشـان، نگاهـی برابـر داریـم و رویکردمـان در قبال  ما بـه همه مشـتریانمان فـار

همه مشـتریان یکی اسـت.
مدیر پشـتیبانی بازاریابـی و فروش شـرکت فوالد مبارکـه متذکر شـد: یکـی از رویکردهای مهم 
کـه مجموعه فـروش فـوالد مبارکـه در سـال های اخیـر داشـته برگـزاری همایش ها یا جلسـات 
هم اندیشـی بـا حضـور شـرکای تجـاری اسـت کـه البته مدتـی بـه خاطـر شـرایط کرونـا محدود 

شـده بـود.
وی خاطرنشان کرد: با فروکش کردن بیماری کرونا از این فرصت استفاده کردیم و همایشی 
را با همـکاری معاونت فـروش، روابط عمومـی و دیگر بخش های سـازمان برگزار کردیـم و این 
جلسـات با کیفیـت باالیـی برگـزار شـد. طبـق تجربـه بهتریـن رویکـرد بـرای تعامل با مشـتری 
ارتبـاط رودررو اسـت کـه مشـتریان نیـز بـه ایـن موضـوع اذعـان دارنـد. در همـه ایـن جلسـات 
مشـتریان از تشـکیل ایـن جلسـه خرسـند بودنـد و مسـائل خـود را بی پـرده بـا فـوالد مبارکـه 

مطـرح کردنـد.
آقازینلـی یادآور شـد: عـالوه بـر تیم های مربـوط بـه فـروش، تیم های فنـی فـوالد مبارکه نیـز در 
جلسـه حضور داشـتند و دیدگاه های فنی را نیز در پاسـخ به مشـتریان عنوان کردند. عالوه بر 
این در مـورد توسـعه های جدید و محصـوالت جدید شـرکت نیز مسـائلی مطرح شـد که این 

موضوع بسـیار برای مشـتریان جـذاب بود.
وی اظهـار کـرد: در ایـن نشسـت ها دغدغه هـای مختلفـی از سـوی مشـتریان مطـرح شـد که 
این دغدغه هـا در چند دسـته قابـل دسـته بندی اسـت و شـرکای تجاری فـوالد مبارکـه توقع 
دارنـد صـدای آن هـا از طریق ما به مسـئولین برسـد. بازخـوردی کـه در مجموع داشـتیم این 
بود که همـه مشـتری ها از برگزاری جلسـه راضـی بودنـد و انتظار داشـتند جلسـات به صورت 

دوره ای و منظـم برگـزار شـود.
مدیر پشـتیبانی بازاریابی و فروش شـرکت فوالد مبارکه گفـت: فوالد مبارکه عالوه بر جلسـات 
حضـوری، کانال هـای دیگـری را نیـز بـرای ارتبـاط بـا مشـتریان خـود دارد؛ به طـور مثـال، 
نظرسـنجی سـاالنه را در دسـتور کار داریـم کـه در همایـش اخیـر نیـز نتایـج آن بـه مشـتریان 
ارائه شـد. این کار بر اسـاس یـک مکانیسـم نظام مند هرسـاله انجام می شـود. در اسـفندماه 
نیـز مجمـوع عملکـرد قسـمت فـروش و واحدهـای خدمـات بـه مشـتری بـر اسـاس سـؤال ها 
دسـته بندی می گـردد و بـا اسـتفاده از سـامانه ارتبـاط بـا مشـتری از مشـتریان نظرخواهـی 

می شـود.
وی افزود: هرساله بیش از 7۰ درصد مشتریان فوالد مبارکه در نظرسنجی ها شرکت می کنند 
و نظـرات خـود را در قالـب همیـن نظرسـنجی ها بـه سـازمان منعکـس می کننـد. بعـد از اتمام 
نظرسـنجی بـر روی پاسـخ ها داده کاوی انجـام می گـردد و حوزه هـای بهبـود شناسـایی و در 
نهایـت بـا نواحـی و مدیریت هـای دخیـل در کار جلسـاتی برگـزار می شـود تـا آنچـه دغدغـه 

مشـتریان اسـت بـا آن هـا مطـرح و اقدامـات بهبـود تعریف  شـود.
آقازینلـی خاطرنشـان کـرد: ایـن روزهـا در آسـتانه برگـزاری نظرسـنجی سـال 14۰۰ هسـتیم که 
مقدمات آن فراهم شـده اسـت. ایـن رویکردهـا در کنـار فعالیت مرکز تمـاس، سـامانه ارتباط 
بـا مشـتری، اسـتفاده از شـبکه های مجـازی و... همـه بـه تعاملـی در سـطح بـاال بـا مشـتری 

کمـک می کنـد.
وی گفت: مدتـی بود کـه با توجـه بـه سیاسـت گذاری های وزارتخانـه، ارائه محصـوالت فقط  
از طریـق بـورس مقـدور بـود و بـه همیـن خاطـر بیشـتر  مشـتریان دچـار مشـکل شـده بودنـد. 
به همیـن خاطـر مشـتریان تقاضـا داشـتند بتواننـد از طریـق فـوالد مبارکـه و به طور مسـتقیم 
محصـوالت را بخرنـد. البتـه ایـن موضوعـات بـه تصمیمـات کالن دولـت برمی گـردد. نکتـه 
دیگری که مشـتریان توقع دارند این اسـت که بتواننـد دیدارهای رودررو با ما داشـته باشـند 

که ایـن موضـوع بـه خاطـر بیمـاری کرونـا تـا حـدی مقـدور نبود.
مدیـر پشـتیبانی بازاریابـی و فـروش شـرکت فـوالد مبارکـه افـزود: مـا بایـد بـا یـک برنامه ریـزی 
نظام مند به مشتریان سرکشـی کنیم و این موضوع نیز از وظایف سـازمانی ماست تا بتوانیم 
خواسـته ها و دغدغه های مشـتری را متوجه شـویم و بـا ادبیـات سـازمان آن را منتقل کنیم. 
این کار در بخش پشـتیبانی فنی مشـتریان در حال انجام اسـت تـا در سـال 14۰1 بتوانیم این 

امـر را طبـق زمان بنـدی محقق سـازیم.
وی متذکر شد: در سـال 99 که حدود 1۰۰۰ مشـتری در نظرسنجی ما شـرکت کردند میانگین 
رضایـت حـدود 84 درصد بود. برنامه امسـال رسـیدن بـه عـدد 85 درصـد اسـت. از طرفی در 
مقایسـه با فوالدسـازان برتر دنیا ایـن عدد نزدیک بـه میزان رضایت مشـتریان آن هاسـت. در 
این سـطح از رضایت، جابه جا شـدن اعداد و افزایش آن بسیار سخت اسـت، ولی امیدواریم 
به عدد 85 برسیم. در این راسـتا با الهام گرفتن از نظرسنجی های گذشـته، اقدامات بهبود 
تعریـف کردیـم تـا بتوانیـم بازخـورد آن را در نظرسـنجی سـال های آینـده از مشـتری دریافـت 

نماییـم.
آقازینلـی گفـت: بـا اقداماتـی که امسـال انجـام شـده و بـا تعامالتی کـه با مشـتریان داشـته ایم 

امیدواریـم  عـدد میـزان رضایـت بیشـتر شـود و ایـن اقدامـات در نتایـج تأثیرگذار باشـد.
گر میزان خرید از عدد  وی افزود: برای مشتریان خرد تعریفی در مجموعه انجام داده ایم که ا
در نظر گرفته شده کمتر بود این مشتری باید به مرکز خدمات شـرکت ) در هر استان حداقل 

یک مرکز وجود دارد( مراجعه کند و نیاز خـود را به آن مرکز منتقل نماید.
مدیر پشتیبانی بازاریابی و فروش شرکت فوالد مبارکه افزود: شرایط بازار ایران و دنیا در حال 
سخت شدن است و رقابت ها هرروز بیشتر می شـود؛ پس ما باید با دیدی باز به این موضوع 
نگاه کنیم. با اسـتفاده از نظام برنامه ریزی استراتژیک شـرکت تحلیل ها روی محیط کالن و 
در صنعت انجام می شـود. معاونت فروش به عنوان یک عضو فعال در این تحلیل ها شرکت 
می کند و با شناسایی شرایط صنعت فوالد و پیش بینی آینده آن،  تغییرات تکنولوژی و ذائقه 

مشتریان و رصد قیمت های جهانی، سیاست گذاری ها را انجام می دهد.
وی گفـت: ما بـا رصـد دیگـر تولیدکننـدگان نیـز شـرایط بـازار را مطالعـه می کنیـم و توسـعه ها یا 
که شناسـایی  تولیدکنندگان دیگر کشـور را نیز در مطالعات خود موردنظر قرار می دهیم؛ چرا
آن ها به یافتـن مزیت های رقابتـی، نقاط قـوت و نقاط ضعـف آن ها کمک می کند تـا بتوانیم 

برنامه ریزی بهتـری برای آینـده فـوالد مبارکه انجـام دهیم.
آقازینلـی افـزود: ایـن مطالعـات نه تنهـا در حـوزه فـروش، بلکـه در حوزه هـای دیگـر نیـز 
قابل اسـتفاده اسـت و نتیجـه ایـن مطالعـات در اختیـار دیگـر قسـمت های هلدینـگ فـوالد 
مبارکـه قـرار می گیـرد تـا یـک اسـتراتژی یکپارچـه بـرای کل هلدینـگ در نظـر گرفتـه شـود.

وی خاطرنشـان کـرد: امـروز همـه نیازهـای مشـتریان شناسـایی و در بخش هـای مختلـف 
بخش بنـدی شـده اسـت. گـروه خودروسـازی، صنایـع فلـزی سـبک، سـازه های فلـزی، 
لوله های انتقال سیاالت، مخازن فلزی، لوازم خانگی و... ازجمله این مشتریان هستند که 
هرکدام نیاز خاصی دارند. این نیازها شناسـایی می شود و در عملیات تولید شکل می گیرد. 
بخشـی از خدمات نیز در قالب خدمات اطالعاتی موردنیاز مشـتری است که همه اطالعات 
موردنیـاز مشـتری از زمـان ثبت سـفارش تـا زمـان دریافت محصـول را شـامل می شـود و برای 

مشـتری در سـامانه ارتبـاط بـا مشـتری بارگـذاری می گردد.
مدیـر پشـتیبانی بازاریابی و فروش شـرکت فـوالد مبارکه متذکر شـد: خدمات پشـتیبانی فنی 
مشـتریان نیـز بعـد از دریافـت محصـول انجـام شـده و درصورتی کـه مشـتری در مـورد کیفیـت 
محصـول نکتـه ای داشـته باشـد بـه سـازمان منعکـس می کنـد و در کمتریـن زمـان ممکـن 
کارشناسان مربوطه در کارخانه مشـتری حاضر می شـوند و موارد را بررسی می کنند. البته ما 
به ایـن موضوع بسـنده نمی کنیـم و تـالش می کنیم همیشـه بـا اسـتفاده از کارشناسـان فنی 
و فروش در کنار مشـتری باشـیم و با انتقـال اطالعات به مشـتری و دیگر خدمات مشـاوره ای 

موردنیـاز او را به مسـیر درسـت اسـتفاده از محصـوالت هدایـت کنیم.
وی گفـت: در سـال های قبـل دوره هایـی بـرای آمـوزش گروه هـای مختلـف مشـتریان برگـزار 
شـده و همچنان به دنبـال برگـزاری دوره های بیشـتری در این زمینه هسـتیم. فـوالد مبارکه 
امروز در صنعت کشـور جایگاهی ویژه دارد و به همیـن خاطر انتظارات از فـوالد مبارکه هم در 
حوزه محصوالت و هم در حوزه خدمات بسـیار زیاد اسـت. برای همین نگاه فوالد مبارکه به 
آینده بایـد نگاهی ویـژه باشـد و در همـه حوزه ها بـه آنچه هسـتیم نباید بسـنده کنیـم. فوالد 
مبارکه باید به سـمت بخش هایی از بازار برود که به محصوالت خاص تر و ویژه تـری نیاز دارد 
و پتانسـیل تولید خود را برای برآورده شـدن نیازهای خاص تر کشـور صرف کند. باید توسعه 
که رقبا نیـز در حال تالش  محصول به سـمت محصوالت ویژه و ارائـه خدمات ویژه بـرود؛ چرا

هسـتند و ما همیشـه باید یک سـطح از این رقبا باالتـر عمل کنیم.
ــه اهــداف خــود در زمینــه فــروش برســد و  ــه توانســته ب ــان گفــت: فــوالد مبارک آقازینلــی در پای
کنــون  ــر از زمــان مقــرر، محقــق کنــد. هم ا حتــی برنامــه موردنظــر خــود را در ایــن زمینــه زودت
رشــد درآمــدی نســبت بــه قبــل داشــته ایم کــه امیدواریــم ایــن موضــوع بــه پروژه هــای توســعه 

مــا کمــک کنــد.

در سال 99 که حدود 1000 مشتری در نظرسنجی ما 
شرکت کردند میانگین رضایت حدود 84 درصد 
بود. برنامه امسال رسیدن به عدد 85 درصد است. 
از طرفی در مقایسه با فوالدسازان برتر دنیا این عدد 
نزدیک به میزان رضایت مشتریان آن هاست. 
در این سطح از رضایت، جابه جا شدن اعداد و 
افزایش آن بسیار سخت است، ولی امیدواریم به 

عدد 85 برسیم

مشتریان فوالد مبارکه شرکای تجاری این شرکت هستند
مدیر پشتیبانی بازاریابی و فروش شرکت فوالد مبارکه در گفت و گو با رادیوم فوالد؛

رعایت نکات مربوط به ارگونومی باعث 

افزایش بازده در کارها می شود

 احسان ناظمی: ارگونومی به ما کمک می کند که با 
کمترین آسیب بیشترین بازدهی را داشته باشیم.

ناظمی در گفت وگو با رادیوم فوالد گفت: ارگونومی واژه ای 
با معنایی بسیار وسیع است و از نظر لغوی به معنای قاعده 
انجام کار است که این قواعد به ما کمک می کند هم به طور مؤثر 
کار کنیم و هم طوری کار کنیم که آسیبی نبینیم که این یعنی 
با کمترین آسیب بیشترین بازدهی را داشته باشیم. در واقع 

سالمت فردی در مباحث ارگونومی مطرح است.
وی افزود: وضعیت های ثابت مداوم ممکن است باعث ایجاد 
آسیب در فرد شده که به همین خاطر باید عوامل انسانی کار را 
طوری تنظیم کنیم که کمترین آسیب را ببینیم. اصول ارگونومی 
در همه شرایط مانند امور اداری، کارهای کارخانه ای و... همه 
قابل تعمیم بوده و برای همین باید عوامل محیط کار را در نظر 

گرفته و این قواعد را رعایت کنیم.
ناظمی خاطرنشان کرد: کار با کامپیوتر یکی از مواردی است که 
این روزها در جریان زندگی ما وارد شده و جایی را برای خودش 
باز کرده که باید بیشتر در مورد آن صحبت کرد. یکی از عواملی 
که موجب بازدهی بیشتر در کار با کامپیوتر و  کمتر خسته شدن 
در هنگام کار  می شود، تنظیم میز و صندلی است. صندلی باید 
طوری تنظیم شود که ارتفاع نشیمن از زمین با طول ساق پای 

شخص برابر باشد.
گاه  گر این طول کمتر از اندازه ساق پا باشد ناخودآ وی افزود: ا
گر این مقدار ثابت باشد زاوبه نود درجه برای  زانو خم شده ولی ا
گر  زانو حفظ شده و کمترین میزان فشار را به زانوها می آورد. ا
این مقدار بیشتر از اندازه طول ساق ما شد باید فاصله تا زمین را 
با زیرپایی پر کنیم و نباید این زیرپایی را بی مورد استفاده کنیم. 
عالوه بر این نشیمن صندلی نیز نباید خیلی سفت یا خیلی 
نرم باشد و پشت کمر نیز باید حمایت داشته باشد. این یعنی 
پشت صندلی نباید خیلی کوتاه بوده و گودی پشت کمر باید با 

استفاده از بالشتک های معمول پر شود.
ناظمی متذکر شد: این دستورات نه تنها برای استفاده از 
کامپیوتر بلکه در هنگام رانندگی نیز باید رعایت شود. پشت 
صندلی در این حالت ها باید طوری باشد که حتی بتواند گردن 
را هم نگه داشته تا به گردن فشار نیاید. عالوه براین در کار با 
کامپیوتر نباید فاصله ما تا صفحه کامپیوتر بیشتر از 7۰ سانتی متر 
باشد. همچنین این فاصله از حدود 3۰ تا 4۰ سانتی متر نیز 

نباید کمتر باشد.
وی گفت: هنگام کار با کامپیوتر مرکز صفحه نمایش دقیقا باید 
روبروی چشم بوده یا تا 3۰ درجه نسبت به خط عمود بر صفحه 
انحراف داشته و صفحه پایین تر از چشمان ما باشد. باید به این 
نکته توجه داشت که وضعیت ثابت مداوم خصوصا برای گردن 
درصورتی که هنگام کار با کامپیوتر دچار پایین افتادگی باشد 
اصال مناسب نبوده و باید برای جلوگیری از خستگی های زیاد و 

آسیب حتما توالی کار و استراحت را رعایت کرد.
ناظمی یادآور شد: باید در نهایت پس از دو ساعت کار مداوم 
کمی استراحت نموده و مقداری هم نرمش های مناسب برای 
اسکلت بدن و ماهیچه ها انجام دهیم. عالوه براین بعد از هر 
دقیقه نگاه کردن به صفحه نمایش باید مقداری پلک زده 
و دوباره به صفحه نمایش نگاه کنیم و این حرکات اصالحی 

می تواند بسیار در امر سالمت چشم و بدن مؤثر باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارگونومی بسیار گسترده بوده که 
به همین خاطر در مسائلی مانند حمل بار نیز باید توجه داشت 
گر  که بار باید هم طراز با دست ها بوده و بدن نزدیک باشد ولی ا
چنین چیزی مقدور نیست باید خودمان را به بار نزدیک نموده 
گر بار خیلی پایین است باید  و خودمان را با بار هم ارتفاع کنیم یا ا

بنشینیم و آن بار را برداریم.

مسئول فنی و متخصص طب کار در گفت وگو با رادیوم فوالد:

 مهدی آقازینلی 
 مدیر پشتیبانی بازاریابی و فروش

 شرکت فوالد مبارکه

همایش فرصت های سرمایه گذاری در 

صنعت فوالد برگزار می شود

همایش فرصت های سرمایه گذاری در صنعت فوالد 
روز یکشنبه، یکم اسفندماه 1400، در سالن همایش های 

بین المللی هتل المپیک تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار فوالد، محورهای این همایش عبارت اند 
از: ظرفیت ها و خألهای موجود در چرخه فوالد، بررسی 
چالش ها و نیازهای واحدهای صنعتی فعال در حوزه فوالد، 
نقش تکنولوژی های کارآمد در کمیت و کیفیت تولید فوالد 
و بررسی مشکالت دسترسی کوره های ذوب القایی به قراضه 

و آهن اسفنجی.
ازجمله اهداف برگزاری همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری 
در صنعت فوالد می توان به این موارد اشاره کرد: رسیدن به 
راهکارهایی برای اتصال حلقه های زنجیره فوالد کشور؛ شناسایی 
فرصت های ورود بخش خصوصی به عنوان سرمایه گذار در 
صنعت فوالد؛ ایجاد ارتباط دوسویه میان تولیدکنندگان آهن 
اسفنجی و کارخانه های ذوب ریزی؛ جذب سرمایه گذار بخش 
خصوصی جهت تأمین زنجیره فوالد؛ بسترسازی برای دست یابی 

بخش خصوصی به تکنولوژی های زنجیره فوالد.
 کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسالمی، یونیدرو، 
ایمینو، شرکت سهامی ذوب آهن، انجمن سنگ آهن ایران، 
شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و... حامیان معنوی این 

همایش هستند.

با محوریت بررسی نیازهای واحدهای صنعتی فعال در حوزه فوالد؛



۱۹   فوریه  2022 ۱7 رجب   ۱443   شماره        ۱264    شنبه   30 بهمن ماه   ۱400    

6

 مسئول فنی و متخصص طب کار در گفت وگو با رادیوم فوالد:

 ۹0 درصد کمردردها در ۶ هفته اول

 درمان می شوند

 توزیع ثروت و رونق اقتصادی با اجرای

ح بزرگ صنعتی  4۸ طر

گام ساتبا برای تسهیل سرمایه گذاریهفت منطقه آزاد تجاری جدید تشکیل می شود

مجموعه  )پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
منابع  ارزیابی  و  ُپرپتانسیل  سایت های  »شناسایی  گزارش های 
انرژی های تجدیدپذیر و ارزیابی تلفیقی، اولویت بندی و تعیین 
انرژی های  توسعه  اهداف  راستای  در  ک«  پا انرژی های  سهم 
به منظور تسهیل در جلب سرمایه گذاری، در  و  کشور  ک در  پا
راستای اهداف توسعه در ۳1 استان کشور تهیه شد.

گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری،  به 
تشخیص  مجمع  اعضای  رأی  از  پس  اقتصادی،  ویژه  و  صنعتی 
آزاد تجاری-صنعتی،  بر تصویب هفت منطقه  نظام مبنی  مصلحت 
مسئولیت راه اندازی این مناطق و پیوستن آن ها به هشت منطقه قبلی 
در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار گرفت.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

 با توجه به  افزایش ۷ برابری  ورودی مواد به شرکت 
فـوالد مبارکـه از سـال ۹3 در مقایسـه بـا سـال ۹۹ ، 

ح گردید.  ح جامـع انبارهـا مطـر لـزوم بازبینی طـر
محمـد یزدانیـان، رئیـس واردات و انبارهـا بـا اعـالم ایـن مطلـب، 
افـزود: در ایـن میـان، بـا توجـه بـه نیـاز بـه مشـاور فنـی  در مـورد اصالح 
فرایندهـای انبـارداری صنعتی، شـرکت فنی مهندسـی فـوالد مبارکه 
ح جامـع بـا  نظـر  رؤسـا و مدیـران ذی صـالح  بـه عنـوان مشـاور طـر

انتخـاب شـد.

کنـون بیـش از 1۰  ح کـه تا  وی افـزود: در پیاده سـازی فـاز اول ایـن طـر
جلسـه تخصصی در مـورد نحـوه انجـام آن برگزار شـده اسـت، نخسـت 
نسـبت به اصـالح سـاختار قفسـه بندی انبارهـای مصرفی عمومـی در 

شـش ماهـه دوم سـال جـاری اقـدام شـد.
یزدانیان  در ادامه گفت: از نتایج این اقدام اسـتفاده بهینه و بیشتر  از 
مساحت انبارهابه میزان 4۰ درصد نسبت به شرایط قبل و همچنین 
اسـتفاده بیشـتر  از  ارتفـاع قفسـه هابه میـزان ۲5 درصـد بـوده اسـت.
ح جامـع انبارهامی تـوان  همچنیـن از نتایـج فـاز اول پیاده سـازی طـر

به امکان ادغام انبارهای بیشـتر در  فضای مشـترک و اسـتفاده بهتر از 
نیـروی انسـانی موجـوددر انبارها اشـاره کرد.

ح یادشـده  رئیـس واردات و انبارهـا  از مزایـای دیگـر پیاده سـازی طـر
را امـکان ارائـه  خدمـات بهتـر و سـریع تر بـه متقاضیـان نواحـی تولیـد و 

پشـتیبانی دانسـت.
یزدانیان  در پایان از واحدهای مرتبط با اجرای این پروژه همچون 
واحد تعمیرات مرکزی، واحد کنترل موجودی، واحد مهندسی صنایع 

و  واحد امور مهندسی و پیمانکاران مرتبط تشکر و قدردانی کرد.

 احسان ناظمی: حدود ۸0 درصد کمردردها در 2 هفته 
و ۹0 درصد کمردردها حدود ۶ هفته طول می کشد که کامال 

بهبود پیدا کند.
ناظمی در گفت وگو با رادیوم فوالد گفت: کمردرد یک بیماری 
شایع در بین همه مردم بوده و حداقل هرکسی یک بار این 
موضوع را در عمر خود تجربه می کند. متأسفانه اولین و 
کارآمدی در بین مردم در همه دنیا کمردرد  شایع ترین علت نا
است. اما حدود 8۰ درصد کمردردها در حدود ۲ هفته بهبود 
پیدا می کنند و درمجموع 9۰ درصد کمردردها حدود 6 هفته 

طول می کشد که کامال بهبود پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: حدود 1۰ درصد از این کمردردها بیش 
از 6 هفته درمان می شود ولی کمردرد در نهایت قابل درمان 
بوده و درمان و پیشگیری آن مشابهت هایی با هم دارد. برخی 
از کمردردها با بیماری هایی همراه است مثال کمردرد و کاهش 
وزن یا کمردردهایی که اقدامات زیادی برای آن انجام می شود 
ولی بهبود پیدا نمی کند که این نوع از کمردردها باید به صورتی 

خاص بررسی شود.
ناظمی گفت: برخی از کمردردها در هنگام استراحت اتفاق 
می افتد یا برخی دیگر از کمردردها در سنین پیری برای کسانی 
که سابقه کمردرد ندارند اتفاق می افتد. عالوه بر این کمردرد و 
عفونت در بدن یا کمردردی که ناشی از ضربه باشد نیز بسیار 

مهم بوده و باید در درمان آن دقت بیشتری لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: ترسیدن از بسیاری از کمردردها اصال 
که قسمتی از درمان کمردرد اطمینان بخشی  درست نیست چرا
گر بدانیم کمردرد ما یک کمردرد معمولی است  است. یعنی ا
نیازی نیست استرس زیادی داشته باشیم و فقط با اصالح 
رفتار در مقاطع مختلف زندگی مانند نحوه بلند کردن بار یا 
طرز نشستن صحیح پشت صندلی و... این کمردردها قابل 

اصالح است.
کارهای ما باید طبق اصول  ناظمی یادآور شد: بسیاری از 
ارگونومی باشد که این موضوع خود نکته مهمی بوده و باید 
در مورد آن به صورت مفصل صحبت کرد. عالوه بر این انجام 
ورزش هایی که برای ستون فقرات و عضالت اطراف آن مناسب 
است نیز بسیار توصیه می شود. تداوم رعایت و توجه به این 
نکات بسیار می تواند در سالمت کمر راهگشا بوده و از بسیاری از 

دردهای کمر جلوگیری کند.
وی افزود: کشیدن سیگار یکی دیگر از علت های کمردرد است و 
با ترک سیگار تعدادی از انواع کمردردها درمان می شود. عالوه 
براین یکی از دالیل کمردرد چاقی است که با رعایت رژیم غذایی 
و کاهش وزن می توان چنین کمردردهایی را نیز درمان کرد. برای 
همین خیلی از اوقات نیاز به عکس برداری از کمر برای درمان 
کمردرد نیست و باید به این نکته توجه داشت که درمان کمردرد 

نیازمند توجه به شرایط بیمار است.
ناظمی در پایان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کمردردها در 
6 هفته اول بیماری نیازی به عکس برداری وجود ندارند ولی 
گر عالئم خطر را داشته و با درمان های عادی درمان نشد باید  ا
بررسی ها بیشتر شود. البته عالوه بر درمان های غیردارویی که 
گفته شد درمان های دارویی نیز وجود دارد که ساده ترین آن 
استفاده از مسکن ها بوده که البته مصرف چنین داروهایی باید 

با تجویز پزشک باشد.

 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
کید بر جایگاه ایران در بین 10 کشور برتر تولیدکننده  فلزات با تأ
فوالد جهان، به آغاز اجرای عملیاتی 4۸ پروژه بزرگ صنعتی 
اقتصادی،  رونق  ثروت،  توزیع  و  کرد  اشاره  کشور 
محرومیت زدایی و افزایش اشتغال را ازجمله دستاوردهای 

آن برشمرد.
به گزارش ایرنا، امیرحسین نادری با بیان اینکه گروه »پیشرانان 
کشور شامل شرکت  پیشرفت ایران« از هفت شرکت بزرگ 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت فوالد مبارکه، 
شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت گروه گسترش نفت و گاز 
پارسیان می شود، اظهار کرد: با توجه به محدودیت های توسعه 
سرمایه گذاری در کشور مقرر شد هر شرکت در حوزه تخصصی 

خود اقدام به سرمایه گذاری کند.
نادری با بیان اینکه اعمال تحریم ها برای کشور فرصت های 
فراوانی را ایجاد کرده است، اظهار کرد: در سال های گذشته 
این روند موجب شده تا بازار ایران در اختیار تولیدکنندگان و 
تولیدات ایرانی قرار بگیرد که فرصت طالیی محسوب می شود.  
به عنوان مثال در سال های اخیر در زنجیره ارزش فوالد 
سرمایه گذاری هایی انجام شده تا محصوالتی تولید کنیم که در 
زنجیره ارزش فوالد موردنیاز کشور باشد و به حلقه بعدی برای 

تولید آهن اسفنجی و فوالد تحویل داده شود.
وی با بیان اینکه تولیدات داخلی قابل رقابت با محصوالت 
خارجی است، تصریح کرد: ایران در صنعت فوالد رتبه جهانی 
دارد و جزو 1۰ کشور برتر جهان در این حوزه است و امکان رقابت 

با دیگر کشورهای تولیدکننده را دارد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات مطرح کرد؛

شروع  پیاده سازی فاز اول طرح جامع انبارهای فوالدمبارکه
توسط واحد کنترل مواد شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت:

زنجیره فوالد اصطالحا به چرخه تولید تا مصرف 
کتشاف و استخراج  فوالد و محصوالت فوالدی از ا
معادن سنگ آهن به عنوان ماده اولیه این چرخه 
و حوزه متالورژی استخراجی مربوط به آن گرفته تا تبدیل آن به 
گندله، آهن اسفنجی، شمش و محصوالت دیگر در  کنسانتره، 
کارخانه های تولیدکننده آهن و فوالد و حوزه متالورژی صنعتی مربوط 
به آن و در انتهای این زنجیره صنایع و شرکت های مصرف کننده 
ازجمله خودرو و ساختمان سازی و همچنین صنایع میانی به عنوان 

پل های ارتباطی زنجیره را شامل می شود.
در ایران با بهره گیری از انرژی ارزان و معادن سنگ آهن، بهینه سازی، 
توسعه و تکمیل زنجیره تأمین و تولید فوالد راهی هموارتر پیش رو دارد 
و حتی با در اختیار داشتن این ظرفیت ها می تواند یکی از قدرت های 

تولید فوالد در جهان باشد.
کشور ازجمله چالش پیش روی  عدم موازنه تأمین زنجیره فوالد 
صنعت فوالد است که در این خصوص خبرنگار فوالد گفت وگویی با 
محمدحسین قورچانی، مدیرعامل شرکت فلز تدارک انجام داده است 

که در ادامه می خوانید.
به عقیده شما دالیل کمبود مواد اولیه در زنجیره تأمین 

فوالد چیست؟
کمبـود مـواد اولیـه در زنجیـره تأمیـن فـوالد چنـد دلیـل دارد. اولیـن 
کتشـافات اسـت که جای رشـد بسـیار زیادی دارد.  دلیل ضعف در ا
کتشافات بتواند به درسـتی انجام شـود و بتوانیم با استفاده  وقتی ا
از تکنولوژی هـای مربوطـه بـه ذخایـر عمیق دسـت یابیـم، ذهنیتی 
کـه مربـوط بـه کمبـود مـواد اولیـه در سـال های آتـی اسـت، برطـرف 

می شـود.
خوشبختانه در چند سال اخیر این خأل احساس شده است و 
کتشافات عمیق ورود کرده اند؛ ولی هنوز  شرکت هایی نیز به بحث ا
جای کار بسیار دارد و برای این مورد نیازمند وجود ماشین آالت پیشرفته 

در کشور هستیم.
بهره وری در استخراج معادن ما تا چه اندازه است؟

استخراجی که در معادن ما انجام می شود استخراج بهره وری نیست، 
به گونه ای است که سنگ آهن غیرقابل استفاده در صنعت را زیاد می کند 

و این مربوط به نبود ماشین آالت و ضعف مدیریتی است.
 در زمینه فرایندی نیز باید بتوانیم بیشترین سنگ آهن ممکن را از منابع 
استخراج شده فراوری کنیم. در برخی از سنگ آهن های استخراجی 
آلیاژهایی وجود دارد که جدا کردن این ناخالصی ها به دلیل نبود 

تکنولوژی، هزینه زیادی دارد.
به عنوان مثال، یکی از مشکالتی که در این زمینه وجود دارد، وجود 
کنون  تیتانیوم بیش ازحد در سنگ آهن های استخراج شده است که تا
گر بتوانیم این آلیاژ را  شرکتی در زمینه جداسازی آن ورود نکرده است. ا
جدا کنیم، می توانیم تیتانیوم را نیز به عنوان یک ماده با ارزش افزوده 
باال عرضه کنیم. در برخی از معادن نیز درصد گوگرد یا فسفر در سنگ ها 
باالست که نیازمند مراحل تکمیلی بر روی فراوری است تا بتوان آن ها 

را جدا کرد.

ذخیره سنگ آهن ما در چه وضعیتی است؟
 در بسیاری از موارد به قدر کافی سنگ آهن داریم، ولی ازلحاظ کیفیتی نیاز 
است که کیفیت آن باال برود. بنابراین سنگ آهن های دارای ناخالصی 
زیاد که صرفه اقتصادی ندارد کنار گذاشته می شود و بهره وری ما را 

پایین می آورد.
مشکل ما در استخراج های عمیق چیست؟

استخراج های عمیق نیازمند سرمایه گذاری کالن و دید بلندمدت 
است؛ درصورتی که ما به استخراج هایی روی آورده ایم که با کمترین 
هزینه انجام شود یا بازدهی کوتاه مدت داشته باشد و باعث شده 
است تا در برخی از معادن، باطله های مراحل استخراج تا فراوری روی 

ذخایر ریخته شود.
نظر شما در خصوص حضور شرکت های معدنی در 

فوالدسازی و فوالدسازان در معادن چیست؟
درگذشته برخی شرکت ها تنها در تولید مواد اولیه فعالیت داشتند 
و برخی شرکت ها نیز سنگ های استخراج شده را خریداری و تنها 
در تولید فوالد فعالیت داشتند. در حال حاضر برخی از شرکت های 
معدنی، فوالدساز شده اند که باعث می شود اولویت تأمین مواد اولیه 
کارخانه خودشان باشد. بنابراین شرکت های فوالدی نیازمند  با 
منابع جدید هستند تا بتوانند سنگ آهن خود را تهیه کنند. یکی از 
راهکارهای تأمین منابع جدید این است که خودشان به بخش معادن 
ورود کنند و برخی از ذخایر مطمئن را برای خود تهیه کنند. راه کار بعدی 
قراردادهای بلندمدت است. مهم این است که در این زنجیره توازن 
برقرار باشد، ولی در چند سال اخیر این توازن به هم ریخته است که 
کمیتی است تا  نیازمند برنامه ریزی، سرمایه گذاری جدید و نگاه حا

مجدد توازن برقرار شود.
ورود سنگ آهن به بورس کاال چگونه ارزیابی می کنید؟

در بحث بورسی شدن و یا نشدن سنگ آهن، یکی از عوامل مهم در 
که با توجه به حجم و  صنعت فوالد، هزینه حمل ونقل است؛ چرا
کمیت زیاد مواد اولیه، بر هزینه حمل ونقل اثرگذار است. زنجیره تولید 
از تولیدکننده تا بازیافت کننده را شامل می شود که در هر مرحله نیز 

حمل ونقل وجود دارد.
در دنیا مرسوم است که به خاطر کاهش هزینه حمل ونقل، شرکت ها در 
گر شرکتی صادراتی باشد، نزدیک  نزدیکی معادن ساخته می شوند و یا ا
دریا ساخته می شود تا هزینه حمل ونقل به کمترین حالت ممکن برسد؛ 
گر سنگ آهن در بورس عرضه شود باعث انتقال سنگ آهن به  بنابراین ا
مناطق مختلف می شود که نتیجه آن افزایش هزینه های حمل ونقل 
گر در بورس عرضه نشود، میزان تولید مشخص  است. از طرفی دیگر ا
نیست و شفافیتی در این زمینه وجود ندارد و نمی توان مشخص کرد چه 
مقدار از سنگ آهن در اختیار شرکت فوالد است و چه مقدار از آن در دست 
واسطه ها وجود دارد، هرچند بازرگان ها و واسطه ها در شرایط رکودی 
که تولیدکننده منابع کافی ندارد نقش مفیدی دارند و باعث می شوند 
وقفه ای در زنجیره تولید ایجاد نشود. همچنین بازرگان ها به تکنیک های 

فروش و انعقاد قراردادها مسلط اند که تولیدکننده از آن اطالعی ندارد.
نباید به صورت صفر یا صد عمل کنیم و بخواهیم وارد بورس شویم تا 
واسطه ها حذف شوند یا به گونه ای عمل کنیم که بازرگان ها و واسطه ها 
قدرت بیشتری بگیرند. درواقع باید به گونه ای باشد که باعث ایجاد 

اختالل در زنجیره تأمین نشود.
گر دخالت دستوری زیاد  که ا ذات بازار همواره نشان داده است 
نشود، خود می تواند توازن را به وجود بیاورد، ولی برخی از مواقع نیز 
قانون گذاری هایی موردنیاز است.بنابراین برای عرضه در بورس باید 
تمامی جوانب در نظر گرفته شود و مدلی طراحی شود که خود بازار بتواند 

مسیر خود را مشخص کند.

، چالش پیش روی صنعت فوالد عدم موازنه تأمین زنجیره فوالد کشور
کید کرد: مدیرعامل شرکت فلز تدارک تأ

استخراج های عمیق نیازمند سرمایه گذاری 
کالن و دید بلندمدت است؛ درصورتی که 
که  ما به استخراج هایی روی آورده ایم 
کمترین هزینه انجام شود یا بازدهی  با 
کوتاه مدت داشته باشد و باعث شده است 
تا در برخی از معادن، باطله های مراحل 

استخراج تا فراوری روی ذخایر ریخته شود
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مدیرعامل شرکت فوالد تاراز با اشاره به ضرورت 
هدفمند شدن برگزاری نمایشگاه های فوالدی گفت: راه 
بومی سازی صرفا از مسیر مهندسی معکوس طی نمی شود و 
می توان از پتانسیل های موجود در جایگزینی و مهندسی 
مجدد و تولید علم و تکنولوژی و انتقال تکنولوژی نیز در این 

زمینه بهره برد.
داود فروتن در حاشیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
گرچه ماهیت برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه  اظهار کرد: ا
صنعت فوالد مطلوب است، اما باید این نمایشگاه ها هدفمند و 

با خط مشی مدون برگزار شود.
وی با اشاره به اینکه تعدد برگزاری نمایشگاه ها و رویدادها در حوزه 
فوالد، زمانی به هدف نزدیک می شود که طرح و برنامه مشخص 
برای آن ترسیم شده باشد، تصریح کرد: زمانی این همایش ها 
و جشنواره ها به هدف خود و نتایج مورد انتظار، آن گونه که در 
فلسفه وجودی شان تعریف شده، نزدیک می شوند که مراحل 
سیستمی چرخه آن رویداد تعریف شده باشد و بدانیم ابتدا و 
انتهای فرایند آن چگونه است، چگونه و با چه مشخصاتی آغاز 

می شود و چگونه رشد و بلوغ می یابد.
مدیرعامل شرکت فوالد تاراز با اشاره به برگزاری سومین نمایشگاه 
فوالد با رویکرد بومی سازی، گفت: هنوز تعریف دقیق و روشنی از 
بومی سازی تبیین نشده و گاهی آن را معادل مهندسی معکوس 
مفروض می کنند؛ درصورتی که بومی سازی می تواند متناسب با 

تجهیزات و قطعات و حتی در فرایند تولید شکل بگیرد.
کید به لزوم مدیریت یکپارچه در برگزاری هر رویداد  وی با تأ
فوالدی، بیان کرد: تشکیل کارگروه و معرفی نماینده شرکت های 
فوالدی می تواند در ایجاد ساختار هدفمند برگزاری نمایشگاه ها 
مؤثر واقع شود و این نمایندگان به صورت تخصصی، با برگزاری 
نشست های دوره ای در مقاطع زمانی کوتاه تر و نه فقط ساالنه، 
بتوانند از تجارب مفید و هم افزایی هایی که فلسفه این رویداد 
است و همچنین تحلیل دقیق تر دستاوردهای صنعتگران و 
تولیدکنندگان و تعریف اهداف مشترک و برنامه ریزی های دقیق تر 
در جهت ارتقای نمایشگاه تالش کنند تا بازدیدکنندگان با قیاس 

نسبت به دوره قبل رضایت خاطر بیشتری کسب کنند.
کید بر اینکه بومی سازی یک فرهنگ است، اظهار کرد:  فروتن با تأ
هر سیستم برای تبدیل شدن به فرهنگ نیازمند بلوغ و رشد است 
و با وظیفه محوری و در نظر داشتن منافع اقتصادی دوطرفه بین 
صنعتگر و صنعت، می توان ایده را به واقعیت نزدیک کرد و این امر 
در نهایت سود اقتصادی را هم به همراه دارد. گرچه با حمایت 
از بومی سازی کامال موافقم، ولی این حمایت نباید فقط جنبه 

نمادین داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آتیه فوالد معدن پارسیان گفت: 
هدف بلندمدت این مجموعه تولید مواد اولیه و بومی سازی 

تجهیزاتی است که در حال حاضر وارداتی است.
آتیه فوالد معدن  محمدعلی توحیدی، مدیرعامل شرکت 
پارسیان، با بیان اینکه شرکت آتیه فوالد معدن پارسیان یکی از 
زیرمجموعه های شرکت آتیه فوالد نقش جهان است، اظهار کرد: 
عمده فعالیت این شرکت در زمینه تولید مواد اولیه صنایع فوالد 

به صورت خام و فراوری است.
وی در خصوص مواد اولیه تولیدی در شرکت آتیه فوالد معدن 
پارسیان گفت: آهک کلسینه و کوردوایر در این مجموعه تولید 
می شود که آهک کلسینه جزو مواد اولیه و استراتژیک در صنعت 
فوالد است و کوردوایر نیز مفتول هایی است که به صورت آلیاژی 
وارد فوالد مذاب شده و باعث تنظیمات شیمیایی و افزایش 
کیفیت فوالد می شود و اخیرا نیز وارد صنعت ساخت تجهیزات 

مورداستفاده در صنایع فوالد شده  است.
مدیرعامل شرکت آتیه فوالد معدن پارسیان با بیان اینکه هدف 
بلندمدت این مجموعه تولید مواد اولیه و بومی سازی تجهیزاتی 
ج از کشور وارد می شود، تصریح کرد: توانستیم  است که از خار
ماشین تزریق وایر را که تا پیش از این با برند اروپایی وارد کشور 
می شد، برای اولین بار در کشور بسازیم. این ماشین به تأیید 
کارشناسان مجموعه فوالد مبارکه رسیده و اولین دستگاه نیز 

توسط این مجموعه خریداری شده است.
توحیدی ادامه داد: با توجه به اینکه مجموعه فوالد مبارکه 
مرجع قابل قبول در این صنعت است، امیدواریم بتوانیم از این 
دستگاه در دیگر صنایع فوالد نیز استفاده کنیم. همچنین با 
توجه به هدفی که داریم درصدد نصب و راه اندازی کارخانه پودر 
کلسیم هستیم تا بتوانیم زنجیره تولید مواد اولیه را از صفر تا صد 

بومی سازی کنیم.
که  وی خاطرنشان کرد: عمده مشکالت ما دانش فنی است، چرا
ارتباط با دیگر کشورها کم شده است و به سختی می توانیم به 
دانش موردنظر برسیم. برای همین همکاری با شرکت های 
دانش بنیان را در دستور کار قرارداده ایم تا این خأل دانش را ُپر 

کنیم.
مدیرعامل شرکت آتیه فوالد معدن پارسیان افزود: در راستای 
دست یابی به این اهداف حمایت مسئوالن مورد نیاز است تا 

بتوانیم تجهیزاتی را که بومی سازی می کنیم به بازار عرضه کنیم.

خبر کوتاه

بازگشت رونق به بازار جهانی اسلبنگاهی به بازار بیلت آسیا

روند صعودی به بازار جهانی اسلب بازگشته که به لطف رشد قیمت 
ورق گرم در بازار آمریکای التین و ترکیه و همچنین حمایت بیشتر 
بازار آسیا بود. تقاضای ترکیه از ورق گرم صادراتی سی آی اس حمایت 
کرده؛ درحالی که در طول هفته های اخیر، روسیه معامالت خوبی 
با خریداران ترکیه با قیمت 7۳5 تا 750 دالر در هر تن سی اف  آر 
داشته است.

گذشته خرید بیلت وارداتی در بازار آسیا بیشتر شد. بیلت  هفته 
اندونزی در برخی معامالت با قیمت 685 تا 695 دالر در هر تن 
سی اف آر جنوب شرق آسیا نهایی شد. این قیمت نسبت به اوایل 
که 665 دالر بود رشد چشمگیری داشته است. افزایش قیمت  فوریه 
مواد اولیه موجب شده بازار منتظر رشد قیمت های بیشتر باشد؛ 
ازاین رو فروشندگان حاضر به معامله در این قیمت ها شده اند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، دکتر آقامحمدی 
مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه 
دکتر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از غرفه شرکت ورق خودرو در سومین 

جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد در محل هتل المپیک تهران بازدید کردند.
درابتدای این بازدید حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن ابراز 
خرسندی از حضور دکتر آقامحمدی و دکتر طیب نیا در غرفه این شرکت و ارائه گزارشی از روند تولید در 
این شرکت افزود: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با اتمام پروژه بهینه سازی خط تولید خود و 
افزودن قابلیت تولید ورق گالوانیزه ویژه بدنه نمایان خودرو تا پایان سال جاری قادر خواهد بود تمامی 
نیاز خودروسازان کشور به محصوالت گالوانیزه را تأمین کند و ضمن ایجاد ارزش افزوده قابل توجه، از 

خروج میزان زیادی ارز از کشور جلوگیری نماید.

دکتر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز تولیدات تجاری و خودرویی شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری در زنجیره فوالد کشور را حائز جایگاهی ویژه دانست و انگیزه باالی تولیدکنندگان 
کثری از محصوالت این شرکت را ارزشمند توصیف کرد و آن  لوازم خانگی کشور در راستای استفاده حدا

را نشانه اهمیت، اراده و همت کارکنان این شرکت در جهت تعالی سازمانی دانست.
دکتر آقامحمدی مشاور اقتصادی مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 
در حاشیه این بازدید اظهار داشت: روند روبه رشد و تالش های صورت گرفته در شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری را می توان نویدبخش گامی مهم در خودکفایی و رشد صنعت خودروسازی 

کشور قلمداد کرد.
گفتنی است شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تنها تولیدکننده ورق گالوانیزه خودرویی کشور 

با ظرفیت اسمی 4۰۰ هزار تن در سال است.

در نوزدهمین جشنواره »تولید ملی، افتخار ملی« که با حضور وزیر صمت و دادستان کل کشور برگزار شد، شرکت فوالد هرمزگان 
به عنوان واحد برتر صنعتی در گروه ساخت فلزات اساسی معرفی گردید و از عطااله معروفخانی مدیرعامل این شرکت به جهت 

سخت کوشی و ارزش آفرینی، با اهدای تندیس و لوح سپاس جشنواره تقدیر شد.
در متن لوح سپاس آمده است: در سالی که با نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« مزین گردیده و مقارن با چهل و سومین سالگرد پیروزی 
انقالب است، با استناد به رصد رشد عملکرد آن مجموعه، با تقدیم لوح تقدیر و تندیس نوزدهمین جشنواره »تولید ملی، افتخار ملی« سخت کوشی 
و ارزش آفرینی آن مجموعه محترم به مدیریت جنابعالی و همکاران تالشگرتان را به عنوان واحد برتر صنعتی در گروه ساخت فلزات اساسی، تحسین 

نموده و ارج می نهیم. از خداوند متعال برایتان آرزوی توفیق خدمت و بهروزی مسئلت می نماییم.
گفتنی است نوزدهمین جشنواره »تولید ملی، افتخار ملی« هم زمان با بیستمین سالگرد تأسیس خانه صنعت، معدن و تجارت در سالن خلیج فارس 

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

هم زمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، افتتاح پروژه افزایش ظرفیت برق در شرکت ایران ذوب از گروه 
سرمایه گذاری توکافوالد با حضور جانشین فرمانده سپاه فالورجان و رئیس اداره کار فالورجان، مدیرعامل شرکت ایران ذوب 

و جمعی از مدیران و مسئوالن شهرستان فالورجان و شهر اشترجان، با رعایت شیوه نامه های بهداشتی، برگزار شد.
مدیرعامل شرکت ایران ذوب در این آیین با ارائه گزارش کاملی درخصوص مراحل مختلف این پروژه، گفت: پروژه افزایش ظرفیت برق با هدف ارتقای 

ظرفیت برق شرکت با تکیه بر توان داخلی صورت گرفت؛ ضمن اینکه اجرای این پروژه منجر به افزایش تولید و بهره وری نیز شده است.
قریشی همچنین در خصوص پروژه دستگاه قالب گیر اتوماتیک از دیگر پروژه های این شرکت که اخیرا افتتاح شده نیز توضیحاتی ارائه کرد .

در ادامه سرهنگ آشوری، جانشین فرمانده سپاه فالورجان و رئیس اداره کار فالورجان نیز طی سخنانی ضمن تبریک ایام دهه فجر، از دستاوردهای 
مهم شرکت ایران ذوب تجلیل کرد. جانشین فرمانده سپاه شهرستان فالورجان با بیان اینکه شرکت ایران ذوب یکی از  پویاترین شرکت های منطقه 
است، تعامل این شرکت با ارگان های مختلف شهرستان را ستود و ابراز امیدواری کرد هرساله شاهد افتتاح طرح های توسعه شرکت ایران ذوب باشیم.

خودکفایی صنعت خودروسازی کشور از واردات ورق گالوانیزه

فوالد هرمزگان واحد برتر در گروه فلزات اساسی شد پروژه افزایش ظرفیت برق شرکت ایران ذوب

ضرورت هدفمند شدن برگزاری

 نمایشگاه فوالدی

از صفر تا صد زنجیره تولید مواد اولیه باید 

بومی سازی شود

گروه فوالد مبارکه       

در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری محقق می شود؛

در نوزدهمین جشنواره تولید ملی، افتخار ملی؛ هم زمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی افتتاح شد؛

مدیرعامل شرکت فوالد تاراز تصریح کرد؛

مدیرعامل شرکت آتیه فوالد معدن پارسیان:

مسعود ملکی مانع زدایی از مسیر تولید را اولویت اصلی شورای تأمین شهرستان   
بروجن اعالم کرد و بر تحقق این امر مهم با به کارگیری همه ظرفیت های موجود 

کید نمود. تأ
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، در جلسه شورای تأمین شهرستان 
بروجن که در محل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تشکیل شد، فرماندار بروجن گفت: در 
راستای اهداف ترسیم شده و در جهت حمایت ویژه از واحدهای صنعتی و حل مشکالت مهم آن ها، 
به صورت جدی پیگیر رفع مسائل به خصوص در بخش تأمین زیرساخت ها ازجمله برق، آب و گاز 

هستیم و ان شاءاهلل نتایج مطلوبی نیز حاصل خواهد داشت.
مسعود ملکی افزود: واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان باید پیگیر اجرای طرح توسعه واحد خود 
باشند و در این خصوص دستگاه های اجرایی شهرستان و حتی استان نیز به صورت جدی حامی 

بخش تولید و تولیدکنندگان هستند.
در ابتدای این جلسه مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن خیرمقدم و تبریک 

ایام دهه فجر به اعضای شورای تأمین شهرستان بروجن، اظهار کرد: با بهبود و پیشرفت شرایط 
کنونی کشور و حرکت به سمت ثبات، نوید تحول و امیدواری برای رفع موانع در حوزه تولید و خروج از 

بن بست های اقتصادی جلوه گر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در جریان رفع موانع تولید و پشتیبانی از آن ، همه دارای رسالت هستیم و در یک 
سنگر قرار داریم، گفت: در این راستا، برخی مشکالت و موانع مرتبط با امور کالن و ملی است که باید 

منعکس و پیگیری شود.
حمید شجاعی در ادامه این نشست با اشاره به شعار سال 14۰۰ از سوی مقام معظم رهبری گفت: 
ایشان با رویکرد جدی تر نسبت به گذشته به نوعی وارد جزئیات شدند و در واقع اصل مشکل کشور 
گر تولید نباشد، هم وضعیت اشتغال و هم موانعی که فکر می کنیم در حوزه  را »تولید« دانستند.  ا

اقتصادی داریم، حل نمی شود.
گفتنی است این جلسه با بررسی مشکالت شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ادامه یافت و با 

بازدید اعضای شورای تأمین شهرستان بروجن از سایت این شرکت به پایان رسید.

اولویت بخشی به رفع مانع تولید، دستور کار شورای تأمین شهرستان است
فرماندار شهرستان بروجن:
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       بـــــــــــــــازار

بازار قراضه در ترکیه

خبــــــــــــــــر       

هم زمـان بـا چهل وسـومین سـالگرد پیـروزی انقـالب 
اسـالمی ایران، طرح توسعه واحد رزین سـازی شرکت توکارنگ 
فوالد سـپاهان سـهامی عـام از گـروه سـرمایه گذاری توکافـوالد با 
سـرمایه گذاری ثابـت 13۰ هـزار میلیـون ریـال در فـاز توسـعه و 
مجموع سرمایه گذاری ۲5۰ هزار میلیون ریال، با حضور معاون 
اقتصـادی اسـتانداری اصفهـان و معـاون سیاسـی امنیتـی 
اسـتانداری اصفهـان، رئیـس شـرکت شـهرک های اصفهـان، 
فرمانـدار شهرسـتان شـهرضا، جمعـی از مسـئوالن اسـتانی و 
مدیران ستادی شرکت سرمایه گذاری توکافوالد به بهره برداری 

رسید.

آتیه فـوالد  هلدینـگ  عمومـی  وابـط  ر گـزارش  بـه 
نقش جهان، جلسـات بررسـی و تأیید بودجه تدوین شده 
سـال 1401 شـرکت های فرعـی تحـت پوشـش هلدینـگ 
آتیه فوالد نقش جهـان با ملحـوظ داشـتن انطبـاق بودجه با 
اسـتراتژی شـرکت ها و در راسـتای عینیـت بخشـیدن بـه 
چشـم انداز آتـی هلدینـگ در بخـش اقتصـادی و بازرگانـی، 
به منظور تنظیم جزئیات برنامه عملیات شرکت ها در قالب 
اعـداد و ارقـام جهـت تحقـق بخشـیدن بـه اهـداف مصرحـه 
کثـر بازدهـی بـا حداقـل منابـع امکان پذیـر  به نحوی کـه حدا

باشد، برگزار شد.
بنابر این گـزارش، این جلسـات با حضـور معاونیـن و مدیر مالی 
هلدینـگ آتیه فـوالد و همچنیـن نماینـده شـرکت آتیه فـوالد 
در هیئت مدیـره، مدیـران عامـل، مالـی و فـروش شـرکت های 
فرعـی زیرمجموعـه به دلیـل رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی 
و پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونـا به صـورت غیرحضـوری و 
آنالیـن در محـل سـالن جلسـات سـتاد هلدینـگ آتیـه از تاریـخ 
14۰۰/11/11 تـا 14۰۰/11/۲۰ برگـزار و مقـرر گردیـد پـس از اعمـال 
کلیـه بودجه هـا بـه تصویـب  اصالحـات و تعدیـالت مدنظـر، 

هیئت مدیـره شـرکت های مربوطـه برسـد. 

شـرکت صنعتی و معدنی چادرملو، با بهره بـرداری از 10 
ح، سـاالنه یـک میلیـارد و ۶00 میلیـون دالر درآمـد و بیش  طر

از 1۵ هزار موقعیت شغلی ایجاد می کند.
به گـزارش خبرنـگار فـوالد، شـرکت صنعتـی و معدنـی چادرملو، 
بـا یـک میلیـارد و 7۰۰ میلیـون دالر سـرمایه گذاری عضـوی از 

مجموعـه پیشـرانان پیشـرفت ایـران اسـت.
سـرمایه گذاری مذکـور در شـهرهای بهابـاد، ابرکـوه، اردکان و 
خرانق انجام خواهد شـد و بـا ایـن سـرمایه گذاری 7 میلیون تن 
سـنگ آهن، 6.5 میلیـون تـن کنسـانتره و 5 میلیـون تـن گندله 
تولیـد و ۲ نیـروگاه سـیکل ترکیبـی بـا 11۰۰ مـگاوات ظرفیـت نیـز 

احـداث می شـود.
شـرکت صنعتی و معدنی چادرملو با بهره بـرداری از این 1۰ طرح 
سـاالنه یـک میلیـارد و 6۰۰ میلیـون دالر درآمـد و بیـش از 15 هزار 

موقعیت شـغلی ایجـاد می کند.
ح پیشـرانان پیشـرف ایـران، بزرگ تریـن سـرمایه گذاری در  طـر
کل تاریـخ اقتصـاد ایـران اسـت کـه در ایـام دهـه فجـر امسـال و 
بـا حضـور آیـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی، کلیـد خـورد. در ایـن 
سرمایه گذاری 7 شـرکت بزرگ در کشور متعهد شـدند 48 طرح 
را با 47۰ هزار میلیارد تومان سـرمایه گذاری انجام دهند. ارزش 
این بسته سرمایه گذاری معادل 17 میلیارد دالر و اشتغال زایی 

آن بیـش از 85 هـزار نفـر اسـت.

گذشته در بازار واردات قراضه ترکیه تعداد معامالت بیشتر   هفته 
خریدهایی  سی اف آر  تن  هر  در  دالر   506 تا   50۳ قیمت  با  و  شد 
گرفت. فوالدسازان در ترکیه به خرید برای حمل ماه های  صورت 
روز  هر  را  قیمت  مقابل  در  نیز  فروشنده ها  و  می دهند  ادامه  آینده 
بالتیک  باالتر می برند. قیمت قراضه سنگین 20-80 حوزه دریای 
510 تا 515 دالر در هر تن سی اف آر شنیده شده است.

چین  در  درصد   62 خلوص  وارداتی  سنگ آهن  قیمت  آخرین 
گذشته ۳.5 دالر افت داشته و به 150 دالر در هر تن  در روزهای 
کنترل  سی اف آر رسیده است. اقدامات جدی تر دولت چین برای 
گرچه افت قیمت به اندازه رشد قیمت های  قیمت اثرگذار بوده  و 
اخیر نبوده، ولی این سومین هشدار مقامات در دو هفته اخیر در 
این زمینه بوده؛ ازاین رو جو بازار را تحت تأثیر قرار داده است.

خبر کوتاه

فوالد سنگان هدف گذاری شرکت در سال 1400 را 
برای پایه استفاده از فناوری های نوین در جهت 
پایداری تولید و ارتقای کیفی محصول، بهره وری 
ح های توسعه و متوازن سازی ظرفیت ها،  کل منابع، اجرای طر
توسعه بومی سازی و فناوری بنا کرد و به موفقیت های بسیاری در 

حوزه بومی سازی نیز دست یافت.
کبری، مدیر بومی سازی فوالد سنگان دستاوردهای این  کبر ا علی ا
شرکت در حوزه بومی سازی را ثمره اتکا به دانش داخلی، مدیریت 
صحیح و همچنین تعامل هدفمند با تأمین کنندگان و شرکت های 

دانش بنیان دانست.
وی تعامل گسترده با تأمین کنندگان و شرکت های دانش بنیان را 
اثربخش خواند و اظهار داشت: تحقق توأمان دو آیتم استفاده از تجارب 
صنایع مشابه فوالدی و شناسایی سازندگان توانمند داخلی، مسلما 
منتج به کاهش وابستگی خطوط تولید فوالدی کشور به قطعات و 
تجهیزات خارجی، کاهش خروج ارز از کشور و نهایتا افزایش میزان تولید 

و صادرات فوالد کشور را در برخواهد شد.
همچون  تخصصی  نمایشگاه های  برگزاری  خصوص  در  کبری  ا
نمایشگاه ملی فوالد با محوریت بومی سازی و تأثیرات آن بر پیشبرد 
کرد: در حوزه اهداف توسعه ای شرکت  اهداف شرکت ها عنوان 

فوالد سنگان، شناسایی و تبادل اطالعات با شرکت های پیشرو در 
حوزه بومی سازی که می توانند در آینده ای نزدیک جایگزینی برای 
شرکت هایی خارجی باشند، موجب تسهیل در تصمیم گیری های 

کالن این شرکت خواهد شد.
 مدیر بومی سازی فوالد سنگان تصریح کرد: به واسطه نمایشگاه ملی 
فوالد ایران در حوزه تأمین به خصوص قطعات یدکی و مصرفی، فرصتی 
کرات برای  ارزشمند برای افزایش دایره تجاری شرکت با شناسایی و مذا
آغاز تعامالت جدید در اختیار فوالد سنگان قرار دارد؛ عالوه بر این کسب 
گاهی از ایده ها و پیشنهاد های تأمین کنندگان و سازندگان  اطالعات و آ
توانمند داخلی درخصوص محصوالت و دستاوردهای جدید حوزه 
فوالد، گسترش دادن مبادالت و فراهم ساختن بستری برای عقد 
قرار داد بازرگانی جدید و در نتیجه گسترش دامنه تأمین کنندگان، 
دسترسی پیدا کردن به تحقیقات علمی و تکنولوژی بومی شده، 
آشنایی با آخرین دستاوردها و انتخاب برترین آن ها ازجمله اهمیت و 

ضرورت های شناسایی شده در این نمایشگاه به شمار می آید.
کبری افزود: برگزاری چنین نمایشگاه هایی با محوریت تخصصی  ا
بومی سازی و ساخت داخل، در حیطه هایی همچون شناسایی 
سازندگان توانمند داخلی در راستای اهداف جاری و بومی سازی 
و همچنین هم اندیشی و هم افزایی با شرکت های مشابه فوالدی 

جهت جلوگیری از دوباره کاری ها در نمایشگاه های تهران و مشهد، به 
شرکت ها خصوصا به مجموعه فوالد سنگان طی سالیان اخیر کمک 

شایانی کرده است.
وی در راستای استفاده فوالد سنگان از فرصت های پیش آمده 
در این حوزه گفت: شرکت فوالد سنگان با استراتژی ابالغ داخلی، 
سفارش های تأمین و ساخت با فیلترهای پیش بینی شده جهت 
شناسایی و ارزیابی شرکت های توانمند، تا حد زیادی سفارش خارجی 
را کاهش داده و جای آن را به استفاده از توان علمی و فنی شرکت های 

دانش بنیان و برجسته داخلی داده است.
کبری در ادامه به ثمره حضور فوالد سنگان در نمایشگاه ملی فوالد  ا
اشاره کرد و گفت: عقد دو تفاهم نامه در فاز پایانی جهت استفاده از 
کز زیرمجموعه وزارت دفاع و همچنین ساخت  دانش و تجهیزات مرا
داخل یک آیتم پرمصرف و تحریمی برای اولین بار در ایران از مهم ترین 

دستاوردهای حضور فوالد سنگان در این نمایشگاه است.
وی افزود: شرکت فوالد سنگان با استفاده از دانش و توان سازندگان 
کنون بیش از ۲ هزار ردیف از قطعات یدکی  داخل کشور توانسته است تا
کارخانه های تولیدی خود را از داخل تأمین کند و در این راستا بیش از ۲ 

میلیون دالر صرفه جویی ارزی داشته باشد.
مدیر واحد بومی سازی فوالد سنگان در ادامه به چالش های فوالد 

سنگان در این بخش اشاره کرد و افزود: شرایط فعلی اقتصاد ملی و اعمال 
تحریم های خارجی، شرایط ویژه ای را برای کشور ایجاد کرده است. نیاز 
کتساب فناوری های پیشرفته در حوزه های فوالد و صنایع وابسته،  به ا
همواره افزایش یافته است و ضرورت اتکا به توانمندی های داخلی و 
بومی بیشتر خود را نشان می دهد. در طول سال های اخیر، پروژه های 
انتقال فناوری متعددی در کشور صورت گرفته، اما به نظر می رسد هدف 
اصلی از آن ها یعنی جذب، بومی سازی، ارتقای فناوری و رسیدن به 
نوآوری در تولید نمونه های جدید، چندان محقق نشده است. بومی 
گرچه ریشه در  کردن فناوری به این معناست که بسیاری از فناوری ها ا
جایی دیگر دارند، اما بعد از انتقال، جذب و تطبیق آن با وضعیت کشور 

گیرنده و احتماال ایجاد تغییراتی در آن، بومی می شوند.
وی یادآور شد: فناوری بومی و بومی کردن فناوری، هر دو نیاز به 
فعالیت های تحقیق و توسعه دارند. البته باید در نظر داشت که تحقیق 
و توسعه به تنهایی برای رسیدن به این امر زمان بر است و نمی تواند 
به عنوان یکی از روش های دریافت فناوری در همه شرکت ها مؤثر واقع 
شود؛ بنابراین بنگاه ها می توانند فناوری های موردنیاز را از دارندگان 
آن ها دریافت و بومی سازی کنند. در این راستا از مطالعه و تحقیقات 
می توان برای توسعه و بهبود فناوری استفاده کرد و در زمان کمتری به 

مزیت های رقابتی مورد نظر دست یافت.

نگاهی به آخرین تحوالت بازار سنگ آهن

ح توسعه واحد رزین سازی شرکت  طر
توکارنگ به بهره برداری رسید

برگزاری جلسات بررسی و دفاع از بودجه 
سال 1401 شرکت های فرعی تحت 

پوشش هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان

چادرملو، 1۵ هزار موقعیت شغلی ایجاد می کند

گهی آ

بورس و سهام

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

تأمین مقدار ۱700 تن بوکسیت موردنیاز

یپ کاالهای وارداتی شرکت فوالد مبارکه اصفهان یت و استر حمل، ترخیص، ترانز

یخته گری شرکت فوالد مبارکه یکی ناحیه فوالدسازی و ر تأمین و )اجرای( مواد نسوز کوره های قوس الکتر

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان آ
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>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

۱400/۱۱/23

۱400/۱۱/24

۱400/۱۱/25

۱400/۱۱/26

۱400/۱۱/27

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه
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شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

هم زمان با چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب؛

 با بهره برداری از طرح های توسعه ای 
مجموعه پیشرانان پیشرفت ایران؛

بورس و سهام

اطالعیه

مقــدار عرضه)تن(

5000

5000

مقــدار تقاضا )تن(

5000

5000

مقــدار معامله شــده )تن(

5000

5000

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

242754

یــخ تحویل تار

یبهشــت د ر ا

یخ ۱400/۱۱/25 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

G

محصول

گالوانیزه
اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

تأمین بیش از 2 هزار قطعه یدکی از داخل و بیش از 2 میلیون دالر صرفه جویی ارزی 
با استفاده از دانش و توان سازندگان داخل کشور

مدیر واحد بومی سازی فوالد سنگان مطرح کرد:

یخته گری مداوم تعویق دوهفته ای برگزاری کنفرانس فوالدسازی و ر
روابط عمومی فوالد هرمزگان با انتشار اطالعیه ای خبر از تعویق دوهفته ای برگزاری کنفرانس فوالدسازی و ریخته گری مداوم داد.

در این اطالعیه آمده است: ضمن تشکر از استقبال گسترده بخش های مختلف علمی و اجرایی داخلی و خارجی از دومین کنفرانس بین المللی 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، به اطالع می رساند با توجه به انتشار گزارش های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص گسترش 
شیوع سویه امیکرون بیماری کرونا و اهمیت حفظ سالمت شرکت کنندگان و برگزاری هرچه بهتر و ایجاد شرایط ایمن، شورای سیاست گذاری 

کنون موفق به ثبت نام جهت  تصمیم به تعویق دوهفته ای برگزاری کنفرانس گرفته است.همچنین به اطالع متقاضیان و عالقه مندانی که تا
حضور خود در این کنفرانس نشده اند می رساند مهلت ثبت نام تا روز یکشنبه مورخ 14۰۰/1۲/۰8 تمدید شده و این عالقه مندان می توانند نسبت 

به ثبت نام خود اقدام نمایند.
تاریخ جدید برگزاری کنفرانس فوالدسازی و ریخته گری مداوم 17 تا 18 اسفندماه در بندرعباس است.
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برنامهCOURSE 50 برنامه جامع ژاپن جهت کاهش CO2 در فرایند تولید فوالد تا حد امکان، 
با استفاده از تکنولوژی های نوآورانه برای زمین خنک تا سال ۲۰5۰ میالدی است. در این 
خصوص، این برنامه یکی از جامع ترین تالش ها در زمینه جذب، جداسازی و بازیابی CO2 و 
حذف آن در فرایند تولید گزارش شده است. برنامه های جاری مربوط به کنسرسیوم COURSE 50 مربوط به 

جذب، جداسازی و بازیابی CO2 در فرایند تولید فوالد شامل موارد زیر است:
1. توسعه تکنولوژی جذب شیمیایی

جذب شیمیایی یکی از تکنولوژی های جذب CO2 از گاز خروجی کوره فوالدسازی است. یک محلول آبی 
قلیایی و یا یک جذب کننده نظیر آمین به صورت انتخابی قادر به جذب CO2 هنگام تماس با گاز خروجی از 
ج بازسازی، قادر  ج جذب کننده است. سپس ماده جذب کننده غنی از CO2 بعد از گرم شدن در بر کوره در بر

به آزاد کردن CO2 است. شماتیک فرایند در شکل 1 نشان داده شده است.
گرچه برای جذب و ذخیره سازی مقادیر زیادی از CO2 از گازها در شرایط فشار معمولی  توسعه جذب شیمیایی ا
مناسب است، ولیکن استفاده از آن به منظور اعمال در صنایع تولید فوالد نیاز به رفع ابهامات و حل چندین 
مسئله تکنیکی دارد. در پروژه جاری مربوط به برنامه COURSE 50 سعی شده بر مواردی نظیر کاهش مصرف 
انرژی، توسعه محلول های جاذب جدید و استفاده مؤثر از انرژی های مربوط به فرایند تولید فوالد و همچنین 
کّمی سازی اثرات تکنولوژی جذب CO2 در فرایند تولید فوالد تمرکز شود. به همین منظور ابتدا یک واحد با 
 CO2 در روز احداث و پس از تأیید نتایج اولیه، یک واحد پایلوت با ظرفیت حدودی 3۰ تن CO2 ظرفیت 1 تن

در روز در داخل یک واحد واقعی فوالدسازی در ژاپن در حال احداث است.

2. توسعه جاذب های شیمیایی بدیع با کمک روش های آزمایشگاهی و محاسباتی
ح جذب کننده های شیمیایی جدید که در آن سیستم جذب کننده CO2 قادر به کار با انرژی های  در این طر
کمتر است، با استفاده از روش های محاسباتی و آزمایشگاهی نظیر شیمی کوانتومی و پردازش اطالعات آماری 
درحال توسعه است. مراحل طراحی، سنتز و ارزیابی عملکرد جاذب های موردنظر در شکل ۲ نشان داده شده است.

3. توسعه تکنولوژی جذب فیزیکی
روش جذب فیزیکی یکی از تکنولوژی هایی است که با مصرف انرژی پایین می تواند CO2 را جداسازی و 
بازیابی کند. این تکنولوژی نیازمند سیستمی با پیکربندی ساده است که در شکل 3 نشان داده شده است. 
با استفاده از روش جذب فیزیکی جذب کننده ها ابتدا به طور انتخابی CO2 را به کمک نیروی واندروالسی بین 
مایع مولکول های مایع و سطح جاذب، جذب می کند و سپس تحت فشار احیایی، CO2 را آزاد می سازد. در 
نتیجه امکان جذب، جداسازی و بازیابی CO2 را با خلوص زیاد و در سطح باالیی از بازیابی فراهم می آورد. 
برای اولین بار در ژاپن از این تکنولوژی جهت جذب، جداسازی و بازیابی CO2 گاز کوره بلند در مقیاس بزرگ 
استفاده شد. در این پروژه ابتدا یک واحد پایلوت با ظرفیت 3 تن CO2 در روز در یک واحد تولید فوالد احداث 
شد. تالش های مستمری جهت توسعه فرایند به منظور کاهش میزان انرژی موردنیاز فرایند و همچنین افزایش 

مقیاس کاری آن در حال انجام است.
با توجه به تالش های مستمر در صنعت فوالد دنیا امیدواریم در صنعت فوالد ایران نیز برنامه های جامعی 
 CCS )Carbon Capture and Storage (با استفاده از فرایند CO2 جهت کاهش انتشارات مضر و بهره گیری از

تدوین و اجرا شود.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

ساخت متریال های جدید با دانش کوانتوم شبکه های عصبی پیشرفته یا دونفره )دوئل(

کامپیوتر  محققان دانشگاه هاروارد با استفاده از یک 
کامال  کمپانیIBM، یک مولکول ساده را  کوانتومی ساخت 
کرده اند. دانشمندان می توانند از رایانه های  شبیه سازی 
کنند و دقیقا  کوانتومی برای طراحی انواع جدید مواد استفاده 
کنند. این می تواند باعث ایجاد انواع  خواص آن ها را خلق 
کاتالیزورهای بهتر  کارآمدتر،  مواد مانند سلول های خورشیدی 
ک و... شود. برای تولید سوخت های پا

شبکه های عصبی دونفره نشان دهنده پیشرفت بزرگی در 
هوش مصنوعی است. این پیشرفت یکی از تکنولوژی های 
گوگل،  جدید به شمار می رود. این تکنولوژی در پردازنده های 
که  دیپ مایند و انویدیا، بر روی سیستم هایی فعال است 
کامپیوتری فوق العاده  تصاویر و صداهای تولیدشده از روی 
واقع گرایانه را فراتر از آنچه در حال حاضر امکان پذیر است، 
تولید می کند.

جایگاه مدیریت دانش 
در جهان امروز

در شماره قبلی خبرنامه به اثرات مدیریت دانش بر   
مدیریت و سازمان، عناصر مدیریت دانش در سازمان و مزایای 
اشاره شد. در ادامه به مشکالت پیاده سازی مدیریت دانش 
در سازمان های دولتی، چگونگی تأمین مالی مدیریت دانش، 
چالش های مدیریت دانش برای فعالیت در عرصه جهانی، 
کامی مدیریت دانش در سازمان ها و  مهم ترین عوامل نا
محدودیت ها و ریسک های مدیریت دانش در سازمان ها 

خواهیم پرداخت.
مشکالت پیاده سازی مدیریت دانش در   

سازمان های دولتی
با وجود دالیل قوی  برای استفاده استراتژیک از مدیریت 
دانش به منظور بهبود عملکرد سازمانی، موانع مختلفی برای 
پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های دولتی به چشم 

می خورد. از جمله این دالیل می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-  عدم آشنایی مدیران با مدیریت دانش: مدیران ارشد و 
مدیران میانی در سازمان های دولتی به طور کامل با مدیریت 
دانش آشنا نشده اند و اهمیت آن را برای سازمان درک نکرده اند.

2-  طبیعت منزوی سازمان های دولتی )آج، 200۵، ص 43(: 
عدم رقابت بین سازمان های دولتی با سایر سازمان ها باعث 
کم توجهی آنان به دانش به عنوان سرمایه اساسی و مهمشان 

شده است.
3-  نبود فرهنگ مشارکت در سازمان: فرهنگ سازمانی 
ایدئولوژی ها، اعتقادات و ارزش های عمیقی است که در هر 
سازمانی وجود دارد و دستورالعملی است که کارمندان برای روش 

انجام کار در آن سازمان دارند.
4-  تلقی مدیریت دانش به عنوان منبع قدرت: در سازمان های 
دولتی کارمندان به دانش به عنوان منبع کسب قدرت نگاه 
ک گذاشتن  می کنند. با چنین دیدگاهی آنان حاضر به اشترا

دانش خود در سازمان نخواهند بود و سعی در حفظ آن دارند.
چگونگی تأمین مالی مدیریت دانش  

قبل از هر چیز دیگر، مهم است مشخص کنیم دانش و برنامه های 
که هزینه ها و بهای اتخاذ  مدیریت دانش چه مزیتی دارند 
آن ها را توجیه می کند )دیوید، ای مک ناب، ۲۰1۰(. سه مفهوم 
کی از این است که سرمایه گذاری در سیستم های  دانش حا
مدیریت دانشی می تواند از طریق مشارکت در اجرای موفق 
امنیت  الکترونیک،  ازجمله دولت  ح های مهم دولتی  طر
داخلی، خصوصی سازی، خدمات رسانی مبتنی بر بازار توسط 
دولت، همچنین همکاری و مدیریت عملکرد، بازگشتی سریع 

داشته باشد.
چالش های مدیریت دانش برای فعالیت در عرصه   

جهانی
چالش اول: توسعه یک تعریف کاری از دانش؛ چالش دوم: توجه 
خاص به دانش ضمنی و به کارگیریIT؛ چالش سوم: انطباق 
با پیچیدگی های فرهنگی؛ چالش چهارم: توجه به منابع 
انسانی؛ چالش پنجم: کنار آمدن با رقابت فزاینده )هاشمی، 
صدیقه سادات و همکاران، 1389(. ویگ، چالش اصلی را 
چگونگی ایجاد، توسعه و به کارگیری مؤثر دانش کارکنان و کل 

سازمان می داند )دیوید ای مکناب، ۲۰1۰(.
بنابراین با توجه به سرمایه گذاری فزاینده اخیر سازمان ها برای 
کتساب دانش و بهره وری سرمایه های فکری، بر سیستم هایی  ا
که گاهی اثربخش نیستند )کیمبل، ۲۰13( یکی از چالش های 
اساسی پیش روی پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت 
دانش، درک چگونگی تعامل و پذیرش کاربران با سیستم های 

مدیریت دانش است )جام پرازمی، محمدی و نجاتی، ۲۰13(.
کامی مدیریت دانش در  مهم ترین عوامل نا  

سازمان ها
کامی مدیریت دانش در سازمان های  عوامل مهمی باعث نا
دولتی می گردند. بی عالقگی مدیران در سازمان ها به مدیریت 
کامی آن را بیشتر نشان می دهد. در زیر به برخی از  دانش، نا
کامی مدیریت دانش در سازمان های دولتی منجر  عواملی که به نا

می شود اشاره می گردد:
الزامات  و  ابعاد مدیریت دانش  با  1( آشنا نبودن مدیران 
پیاده سازی؛ ۲( انتخاب نادرست مدیریت دانش جهت رهبری 
تیم؛ 3( انتخاب نادرست افراد تیم مدیریت دانش؛ 4( برنامه ریزی 
ناقص و نادرست؛ 5( نهادینه شدن فرهنگ سازمانی نامناسب؛  
6( نداشتن اهداف و استراتژی روشن و مدون؛ 7( عدم تخصیص 
گانه؛ 8( عدم تعهد و حمایت مدیریت ارشد )امامی  بودجه جدا

محمدرضا و همکاران،1393(.
محدودیت ها و ریسک های مدیریت دانش در   

سازمان
از مدیریت دانش در سازمان های دولتی  جهت استفاده 
محدودیت های زیادی وجود دارد که در زیر به سه مورد اشاره 

می شود:
الف( ادنان اعتقاد دارد که برای اجرای مدیریت دانش در سازمان، 
فقدان  مسئولیت ها،  شدن  دقیق  سرمایه گذاری،  فقدان 
مهارت های IT و فقدان حمایت های مدیریت ازجمله عوامل 
ریسک مدیریت دانش به شمار می آیند )ادنان و همکاران ۲۰۰7(.
ب( موشاری ریسک مدیریت دانش در سازمان را این عوامل 

می داند: کارکنان، مدیریت، تکنولوژی سازمانی و مالی.
استراتژیک،  درگیری های  که  می کند  بیان  زینگیر  ج( 
محدودیت های استخدامی، نکته های درک نشده وتضاد 
اولویت ها، ریسک های مدیریت دانش به حساب می آید 

)زینگیر،۲۰۰۲(.

کاربران ویندوز 10 باید درباره برنامه های جعلی با ظاهر نصب کننده ویندوز 11 هوشیار باشند. مهاجمان از این برنامه ها برای انتشار بدافزار RedLine استفاده می کنند.

RedLine، بدافزار چندان پیچیده ای نیست، ولی می تواند گذرواژه ها را سرقت کند. این بدافزار به عنوان یک سرویس آنالین، با بهای ماهیانه 15۰ دالر، به افرادی که به دنبال 
سرقت رمزارزهایی مانند بیت کوین یا اتریوم هستند، فروخته می شود.

کمپین مذکور توسط محققان امنیتی HP شناسایی  شده است و در آن از یک دامنه جعلی با ظاهری شبیه به وب سایت قانونی ویندوز 11 برای فریب کاربران ویندوز 1۰ استفاده می شود. با دریافت 
نصب کننده ویندوز 11 جعلی از این دامنه، بدافزار RedLine به سیستم کاربر منتقل می شود.

که در چنین کمپین هایی معموال محور اولیه آلودگی، دانلود نرم افزار از وب است؛ HP به سازمان ها توصیه می کند برای پیشگیری از آلودگی های مشابه، نرم افزارها را فقط از منابع معتبر و  ازآنجا
شناخته شده دریافت کنند.

ZDNet :منبع خبر  

Microsoft به تازگی اعالم کرده است که قصد دارد در آینده نزدیک، امکان فعال سازی VBA macroهای دانلودشده از اینترنت را دشوار کند تا به این شکل، 
یکی از روش های رایج توزیع بدافزار را متوقف سازد.

استفاده از VBA macroهای تعبیه شده در اسناد Office مخرب، یک روش بسیار رایج برای انتقال گستره وسیعی از خانواده های بدافزار در حمالت فیشینگ است.
این تغییر فقط در دستگاه هایی که ویندوز روی آن ها اجرا می شود، برنامه Office را تحت تأثیر قرار می دهد و تنها روی برنامه های Access، Excel، PowerPoint، Visio و Word مؤثر خواهد بود.
درحال حاضر، وقتی Office می خواهد یک سند را باز کند، یک tag به نام »Mark of the Web« را در سند جست وجو می کند که وجود آن نشان می دهد سند از اینترنت دانلود شده است. در 

این صورت تا زمانی که کاربر روی گزینه »Enable Editing« یا »Enable Content« در باالی سند کلیک نکند، برای پیشگیری از مخاطرات احتمالی، سند فقط به حالت read-only باز می شود.
حذف این گزینه ها که به کاربر امکان می دهد فقط با یک کلیک، قابلیت MoTW را غیرفعال کند و با مسدودسازی macroها از منابع غیرمعتبر به صورت پیش فرض، اغلب اسناد مخرب دیگر 

قادر به اجرا نخواهند بود و بسیاری از حمالت که از این آسیب پذیری استفاده می کنند، متوقف خواهند شد.
شایان ذکر است پس از فعال سازی این قابلیت، کاربران همچنان می توانند درصورت اطمینان از مخرب نبودن اسناد، با مراجعه به properties سند و کلیک روی گزینه »Unblock«، macro ها 

را فعال کنند.
BLEEPINGCOMPUTER:منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

هشدار به دوستداران ویندوز 11

Microsoft Office اضافه شدن یک قابلیت امنیتی جدید در چندین برنامه از

روش جـذب فیزیکـی یکـی از 
تکنولوژی هایـی اسـت کـه بـا 
مصرف انـرژی پاییـن می تواند 
CO2 را جداسـازی و بازیابـی 
کنـد. ایـن تکنولـوژی نیازمنـد 
سیسـتمی بـا پیکربندی سـاده 

سـت ا

امنیت سایبری 

CO 2 ؛ تکنولوژی های جذب، جداسازی و بازیابیCOURSE 50 برنامه

شکل 1: شماتیک نحوه جذب و جداسازی CO2 از گاز خروجی کوره با استفاده از جاذب های شیمیایی

شکل 2: درام کریستالیزاتور کلوخه ساز سرباره

شکل 3: نحوه تفکیک سازی سرباره ها
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با دانستن عالئم بیماری اختالالت 
خوردن از پیشرفت آن

 جلوگیری کنید

 اجتمـــــا             عـــــــی

گاری کودک سه ساله  وسواس فکری در کودکانبهانه گیری و ناساز

کودک سه ساله یکی از رفتارهایی  بهانه گیری و ناسازگاری 
که در درازمدت صبورترین والدین را نیز می تواند  است 
کمک به رشد روانی فرزندتان  کند؛ اما برای  کالفه  عصبی و 
بهتر است رفتارهای طبیعی در هر سن را بشناسید و بدانید 
کودک سه ساله تا چه حد طبیعی  که بهانه گیری و ناسازگاری 
است.

کودک مدام دچار افکار و تصاویر مزاحم و غیرمنطقی می شود. 
این افکار وسواسی خیلی فراتر از نگرانی درباره دوست داشته 
کودکان و ...  شدن و تکالیف، میزان محبوبیت میان دیگر 
کودک  است. این افکار مزاحم باعث بروز اضطراب و نگرانی در 
می شود و او نمی تواند به راحتی این افکار مزاحم را از ذهنش 
کند. دور 

دریافــت و دادن بازخــورد از عوامــل اثرگــذار در »یکــی 
کــه شــما مشــغول  کار« اســت. زمانــی  شــدن بــا 
انجــام وظایــف خــود هســتید و بــا تمرکــز کافــی پیــش 
گــر بدانیــد عملکردتــان درســت اســت و بــه نحــو احســن  می رویــد، ا
وظایــف خــود را انجــام می دهیــد، بــر کارتــان بیشــتر متمرکــز خواهیــد 
شــد و می دانیــد کــه بایــد بــه همــان طریــق ادامــه دهیــد. همان طــور 
کــه در هفته هــای گذشــته بررســی کردیــم، بازخــورد بــه شــما کمــک 
خواهــد کــرد تــا عملکــرد خــود را ارزیابــی کنیــد و مطمئــن شــوید کــه 
در مســیر درســتی قــرار داریــد. ایــن امــر بــه اشــتیاق شــما بــرای کار 
پروبــال خواهــد بخشــید و شــما در حالــت »یکــی شــدن بــا کار« قــرار 

خواهیــد گرفــت.
بازخوردهای مثبت و منفی

 نکتــه بســیار قابل توجــه ایــن اســت کــه بازخــورد همیشــه مثبــت و پــر از 
احساسات خوب نیســت. همه ما اغلب اوقات از طرف خود و اطرافیان 
بازخوردهــای منفی بســیاری دریافــت می کنیــم و یــا بازخوردهای منفی 
ــر  ــز شــما و دیگــران را ب ــه دیگــران می دهیــم. بازخوردهــای مثبــت تمرک ب
ــود.  ــما می ش ــتر ش ــد بیش ــه رش ــر ب ــد و منج ــت می کن ــت هدای ــاط مثب نق
بازخوردهــای منفــی، تمرکــز شــما و دیگــران را بــه نقــاط ضعیــف هدایــت 
گــر درســت و مناســب بیــان نشــود، می توانــد یــک عامــل  می کنــد و ا
ویران کننده باشــد و منجر بــه رنجش شــود. ازطرفی دیگــر، بازخوردهای 
گر به شــیوه درســت بیان شــوند و یا به شــیوه مثبت بــه آن ها نگاه  منفی ا

ــد.  ــه شــمار می آی ــراد ب ــرای رشــد و ارتقــای اف شــود، فرصــت بی نظیــری ب
همــه افــراد شــاغل و تمامــی کارکنــان، نیــاز بســیاری بــه چرخــه بازخــورد 
گاهی شــما را نســبت به خود و دیگران افزایش  دارند. بازخورد می تواند آ
دهد و برای حرکت به ســمت پیشــرفت و مســیر درست، جنبشــی درون 
شــما ایجــاد کنــد؛ بدین جهــت نیــاز اســت تــا تمامــی افــراد نحــوه صحیــح 
دادن بازخــورد و دریافــت آن را یــاد بگیرنــد، به طوری کــه بازخــورد بتوانــد 

رشــد شــخصی و پیشــرفت شــغلی را در پــی داشــته باشــد.
در مورد بازخورد چه چیزهایی را باید در نظر بگیرید؟

 قبل از آنکــه به دیگــران دربــاره عملکردشــان بگوییــد، نیاز اســت به چند 
نکتــه فکــر کنید:

    بازخــورد تنــد می توانــد معکــوس عمــل کنــد؛ پــس بازخــورد را بــا 
گــر بازخورد به طــور مکرر و بــدون توجه  دقــت و محترمانه ارائــه دهید. ا
به احساســات شــخص طرف مقابل داده شــود، فــرد به حالــت دفاعی 
ــردد و احتمــاال اعتمادبه نفــس، عزت نفــس و انگیــزه خــود را از  بازمی گ

دست می دهد.
    بازخورد همیشــه نبایــد منفی باشــد؛ دائمــا روی چیــزی که کار 
نمی کند یــا درســت انجام نمی شــود تمرکــز نکنیــد. توجه به چیــزی که 
خوب پیــش مــی رود، می تواند از رشــد فــرد حمایــت کند و پیشــرفت او 

را در مسیر درست هدایت کند.
    بازخــورد همیشــه نبایــد مثبــت باشــد؛ از ســوی دیگــر، همیشــه 
گــر فقــط بــه نــکات مثبــت بپردازیــد،  روی نقــاط قــوت تمرکــز نکنیــد. ا

شــنونده با این باور که چیزی بــرای بهبود نــدارد، با همان روند ســابق 
بــه کار ادامــه می دهــد. آن هــا خوشــحال می شــوند، زیــرا بــه نظــر 

می رسد تقریبا همه چیز را درست انجام می دهند.
در حقیقــت، تعــادل میــان بازخــورد مثبــت و منفــی بســیار ضــروری 
اســت. شــما تمامــی مــوارد بــاال را بایــد در خصــوص دادن بازخــورد و 

ارزیابــی خــود در نظــر بگیریــد.
ــاز نیســت  ــه یــک راه حــل ممکــن اســت راه حــل نباشــد؛ نی     ارائ
حتمــا بــه دیگــران بگوییــد چــه کاری انجــام دهنــد و چــه کاری انجــام 
ندهنــد. راه حل هــای خــود را بایــد بــرای خــود نگــه داریــد. در عــوض از 
آن هــا ســؤاالتی بپرســید کــه تفکــر را تشــویق می کنــد. چنیــن حمایــت 
ــه درک  ــرد را ب ــد ف آشــکاری، کاوش و تفکــر را تحریــک می کنــد و می توان

آنچه خوب یا ضعیف انجام داده است، سوق دهد.
سخن آخر

 بازخــورد منفــی کــه به صــورت مثبــت بیــان می شــود، می توانــد منجــر 
بــه توانمندســازی در کارکنــان شــود. بــه افــراد کمــک می کنــد تــا از 
گاه شــوند و آمــوزش و حمایــت الزم را بــرای آن هــا  اشــتباهات خــود آ
ــدون احتــرام، ادب و در نظــر گرفتــن  ــر ناشــیانه، ب گ ــا ا فراهــم ســازد؛ ام
هــدف نهایــی انجــام شــود، یــا نادیــده گرفتــه می شــود یــا منجــر بــه 

کناره گیــری ذهنــی، عاطفــی یــا حتــی فیزیکــی می شــود.
ــا  ــه ادامــه مباحــث از عوامــل »یکــی شــدن ب  در شــماره هفتــه آینــده، ب

کار« خواهیــم پرداخــت.

در مطالب هفته هــای گذشــته، اشــاره کردیم کــه زیر 
بــار ازدواج بــا افــراد تنبــل، دارای اعتیادهــای رفتــاری، 
افــراد تحمیلــی، نابالــغ و فاقــد اســتقالل و قــدرت 
شــخصی، دارای اختــالالت جنســی و مشــکالت حــاد روانــی نرویــد. 
ــده در  ــر آین ــخصی همس ــی و ش ــای خلق گی ه ــنجش ویژ ــه س ک ازآنجا
ــکات  ــه ن ــر عمیقــی دارد، ایــن هفتــه هــم ب انتخــاب نهایــی شــما تأثی

دیگــری دراین بــاره خواهیــم پرداخــت:
شکست خورده ها

ج نشــده اند،  افــرادی کــه هنــوز از روابــط عاطفــی قبلــی خــود خــار
به هیچ عنــوان گزینــه مناســبی بــرای تشــکیل خانــواده نیســتند. چــون 
دائما شــما را با شخص قبلی مقایســه می کند و یا از شــما به عنوان ابزاری 
بــرای حواس پرتــی، لجبــازی و یــا حــل شــدن در نقــش دیگــری اســتفاده 
می کنــد. کســی کــه عشــقی را از دســت داده، هرگــز در یــک فاصلــه زمانــی 
کوتــاه نمی توانــد بــه نفــر دوم فکــر کنــد. هرکســی بعــد از پایــان یافتــن یــک 
گــر از او خوشــتان  رابطــه، نیازمند زمــان بــرای بازســازی و پذیرش اســت. ا
آمده، فرصت دهیــد تا خــودش را پیدا کند و بــرای مدتی خواســتگاری را 
به تعویــق بیندازیــد. گــذر زمــان، بســیاری از مســائل را حــل خواهــد کرد. 
از او بخواهیــد کــه بعــد از کنــار آمدن بــا خــودش، دوبــاره بــه ازدواج با شــما 

فکــر کنــد و تصمیــم قطعــی را بگیــرد.
افراد مرموز

گــی بــرای بعضــی افــراد، ایجــاد جذبــه می کنــد، امــا  گرچــه ایــن ویژ
توجــه داشــته باشــید کــه ایــن فقــط یــک جذبــه ظاهــری اســت و در 
ــاره مســائل  ــه درب ــرادی ک ــرد. اف طوالنی مــدت، شــما را اذیــت خواهــد ک
مهــم خــود صحبــت نمی کننــد، بســیار کم حــرف هســتند، احساســات 
خــود را بیــان نمی کننــد و یــا ترجیــح می دهنــد شــما از کارشــان ســر در 
ــودِن بیــش از  نیاوریــد، در دســته افــراد مرمــوز قــرار می گیرنــد. پیچیــده ب
حــد، مجموعــه ای از دلواپســی ها، شــک ها و در نهایــت، شــکاف رابطــه را 

بــه همــراه خواهــد داشــت.
خسیس یا وابسته به پول!

همــه نمی تواننــد به راحتــی پــول خــرج کننــد. شــاید وضــع مالــی خوبــی 
داشــته باشــند و احتمــاال به همیــن خاطر هــم پولــدار شــده اند! مقتصد 
افراطی، شما را به ســتوه می آورد. زن و مرد هم ندارد. در زندگی با چنین 
افــرادی یــا باید مثــل آن هــا باشــید یا بــا رنــج دائمــی زندگی کنیــد. افــرادی 
کــه بــه خاطــر هــر خریــد، شــما را ســؤال پیچ می کننــد یــا در دوران آشــنایی 
برای دســت کردن در جیــب تردیــد دارند، احتمــاال در همین دســته قرار 
می گیرنــد. از آن ســو، افــرادی هســتند کــه بــا هــدف دســت یابی بــه پــول 
ــد.  ــت می دهن ــواب مثب ــما ج ــه ش ــا ب ــد و ی ــتگاری می آین ــه خواس ــما ب ش
این خصلت هم تقریبا در همان دوران آشــنایی اولیه، خودش را نشــان 
می دهــد. شــما می توانید بــر اســاس برجســته ترین ســؤاالت مالــی طرف 

مقابــل، بــه اهــداف مالــی او بــرای ازدواج پــی ببرید.
افراد خودشیفته و کنترل گر

گــر بــه دنبــال کســی هســتید کــه بــه خواســته های شــما در زندگــی آینــده  ا
اهمیــت دهــد، بی شــک افــراد خودخــواه و خودپســند، جــزو فهرســت 
ــود. چنیــن افــرادی حتــی در صــورت داشــتن بهتریــن  شــما نخواهنــد ب

شــرایط، در طوالنی مــدت قابل تحمــل نیســتند و بــه شــخصیت شــما 
ضربه خواهند زد. همچنین شخصی که تمایل زیادی به سلطه جویی 
در رابطــه دارد و در کنتــرل کــردن و تعییــن  تکلیــف بــرای شــما افــراط 
می کنــد، انتخــاب خوبــی نیســت. چنیــن افــرادی هــم بــا شــریک زندگــی 
خود مشــورت نمی کنند، نظر همســر برایشــان مهم نیســت و در نتیجه، 

تحمــل چنیــن شــرایطی بــرای شــما دشــوار خواهــد بــود.
مخالفت خانواده ها و اختالف فاحش سنی

خانواده هایــی کــه موافــق ازدواج فرزندشــان با شــخص موردنظر اســت، 
بعدهــا از عروس یــا دامــاد خــود در شــرایط دشــوار، دفــاع خواهند کــرد. در 
غیر این صورت، احتمــاال باید تمام زندگی خــود را صرف اثبــات خودتان 
به خانــواده همســر کنیــد. رضایــت خانــواده دو طرف بــرای یــک وصلت، 
ــد، ضامــن  بســیار اهمیــت دارد. حمایــت بزرگ ترهــا از یــک زندگــی جدی
تــداوم آن خواهــد بــود. همچنیــن ســعی کنید بــا طــرف مقابــل، اختالف 
ســنی فاحش نداشــته باشــید. تفاوت ســنی از ایجاد اختــالف ظاهری تا 
تجارب شــخصی و پختگــی و بلــوغ فکــری را تحت تأثیــر قــرار خواهــد داد.

 یکی شدن با کار

ازدواج؛ 
 معیارها و
 انتخاب

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

با نهایت تأسف در هفته گذشته حسینعلی مهدی زاده 
و سجاد نصوحی شاغل در مجتمع فوالد سبا در غم 

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

پزشک واحد بهداشت حرفه ای شرکت فوالد مبارکه: 
خانواده ها باید عالئم این بیماری را بدانند تا در صورت نیاز 

ع وقت برای درمان آن به پزشک مراجعه کنند. در اسر
محسن روضاتی پزشک واحد بهداشت حرفه ای شرکت 
فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد در مورد اختالالت 
خوردن گفت: برای بیان موضوع در مورد اختالالت خوردن، 
مثالی می زنم. دختر جوانی که با خانواده خود زندگی می کرد 
با شکایت پرهیز غذایی به پزشک مراجعه کرد. سابقه پرهیز 
غذایی این دخترخانم به 16 سالگی یعنی وقتی که برخی از 
تنش ها در روابط خانوادگی اتفاق می افتد برمی گشت. در 
این زمان این دختر به مرور اشتغاالت ذهنی زیادی مربوط به 
ظاهر و وزن خود پیدا کرده بود و پرهیز غذایی را با حذف کیک 
و شیرینی آغاز کرده و به تدریج آن را  به نان، برنج و سایر غذاها 

تعمیم داده بود.
وی افزود: پدر و مادر این دختر، فرزندشان را به خوردن تشویق 
می کردند، ولی دختر رژیم غذایی خود را ادامه داده و پس از 
گذشت حدود ۲ سال گفته می شد که این دختر گیاه خوار شده 
و فقط از بین نوشیدنی ها آب می خورد. عالوه براین زمانی را 
در طول روز به پیاده روی مشغول بوده و درس خواندنش نیز 

کمتر شده بود.
روضاتی خاطرنشان کرد: این دخترخانم تالش می کرده وزنش 
را کسی نفهمد و حتی چنین مسائلی را از مادرش نیز مخفی 
می کرده و مادرش نیز چندین بار با او صحبت کرده تا به خاطر 
مشکالت جسمی اش به پزشک مراجعه کند ولی دختر راضی 
نمی شده است. بی حالی و ضعف در ایام امتحانات مانع از تمرکز 
این دختر بر روی درس شده، ولی همچنان به پزشک مراجعه 
نکرده و به پدر و مادرش اطمینان می داده که همه چیز خوب 

عادی است.
گر در مورد وزن این دخترخانم از او سؤال  وی متذکر شد: ا
می شده عنوان می کرده که بسیار چاقم و باید بیشتر از وزن 
خودم کم کنم؛ در حالی که این دختر تنها در حدود 6 ماه 
حدود 11 کیلوگرم وزن خود را کم کرده است. در نهایت روزی او 
به خاطر ضعف زیاد از حال رفته و پدر و مادر او را به بیمارستان 
می رسانند. با معاینه و تشخیص پزشک، دستور به بستری 
داده شده، اما این شخص قبول نکرده و از پزشک درخواست 

می کند با پدر و مادر او صحبت نکند.
مبارکه  فوالد  شرکت  حرفه ای  بهداشت  واحد  پزشک 
خاطرنشان کرد: بی اشتهایی عصبی یکی از انواع اختالالت 
خوردن و جزو اختالالت روان پزشکی است. بی اشتهایی عصبی 
در لغت به معنای فقدان اشتها به خاطر ترس و نگرانی است. 
در این بیماری نه تنها بی اشتهایی مشکل اصلی بیمار نیست، 
بلکه ترس از افزایش وزن و چاقی و تالش برای کاهش عمدی 

وزن سیمای غالب این بیماری است.
وی افزود: این بیماران علی رغم اینکه وزن کمی دارند ولی ترس 
و نگرانی زیادی در مورد افزایش وزن دارند. این افراد می گویند 
من از دوستان دیگر خودم بسیار چاق ترم و قائل بر این هستند 
که بدن انسان نشانه شخصیت اوست. این بیماری مربوط 
به دوران مدرن و زندگی این روزهای ما نیست و در سال های 

گذشته نیز این بیماری در علم پزشکی گزارش شده است.
روضاتی با اشاره به اینکه این بیماری بیشتر در دختران و زنان 
جوان گزارش شده گفت: این افراد علی رغم اینکه کمبود وزن 
دارند، ولی وقتی جلوی آیینه می ایستند با تصوری غلط فکر 
می کنند که چاق هستند. برای همین متقاعد کردن این افراد 
برای پذیرفتن درمان و تغییر در رژیم غذایی کاری بسیار سخت 
است. تعداد قابل توجهی از این افراد اختالالتی مانند افسردگی 
را تجربه کرده اند و در همین بیماری نیز ممکن است مواردی 

مانند وسواس، افسردگی و .... مشاهده شود.
وی خاطرنشان کرد: مبتالیان به این بیماری برای کم کردن 
وزن ممکن است به شدت به ورزش روی آوردند یا به سختی 
به خودشان گرسنگی دهند که این موضوع باعث مشکالت 
قلبی، بروز عفونت های شدید در بدن و .... خواهد شد. این 
افراد ممکن است حتی به خودکشی نیز روی آورند که این 
احتمال تا 3۰ برابر نسبت به افراد عادی در جامعه بیشتر است.
روضاتی در پایان افزود: به سبب کمبود تغذیه در این افراد، 
اختالل در کارکرد غدد درون ریز بدن پیش می آید. شاخص 
توده بدنی یا BMI در این افراد بسیار پایین است. برای همین 
خانواده ها باید عالئم این بیماری را بدانند تا در صورت نیاز در 

ع وقت برای درمان آن به پزشک مراجعه کنند. اسر

ابراز همدردی

بازخوردهای منفی در برابر 
بازخوردهای مثبت

از افراد پیچیده، دوری کنید

تورج زمانی
واحد انباشت و برداشت

روز بازنشستگی :  14۰۰/۰7/3۰

طهماسب بهرامی
کوره های قوس الکتریکی

روز بازنشستگی :  14۰۰/۰7/3۰

سیف اله یوسفی مبارکه
مکانیزم های عمومی

روز بازنشستگی :  14۰۰/۰7/3۰

امیر رحمانیان آبروی
مکانیزم های عمومی

روز بازنشستگی :  14۰۰/۰7/3۰

اصغر بیگی ریزی
ساخت و تعمیر تجهیزات نواحی

روز بازنشستگی :  14۰۰/۰7/3۰

علی قربانی اسماعیل ترخانی
راه آهن

روز بازنشستگی :  14۰۰/۰7/3۰

بازنشستگان فوالد 

رادیوم فوالد

نکاتی در مورد یک بیماری مرموز؛
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 ورزش             

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در دهه ۸0 به عنوان اولین باشگاه ایرانی موفق 
به اخذ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹001 نسخه 2000 گردید، 
کنون نیز برای اولین بار در کشور، باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه  و ا
 ISO سپاهان در بین باشگاه های ایرانی موفق به اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت

9001:2015 شد.
کت مدیرعامل باشگاه فوالد  به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، محمدرضا سا
کنون پیشگام استقرار  مبارکه سپاهان در این خصوص اظهار داشت: این باشگاه از دهه هشتاد تا
استانداردهای مدیریتی بوده و سعی کرده با تبیین ابعاد مختلف این موضوع در همه حوزه ها 
ازجمله حوزه های ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و کارگری، بازاریابی و تأمین منابع مالی، 
زیرساخت های ورزشی، نظام های اداری و انسانی، آموزش و تعالی سازمانی، IT  و... به تعیین 

استراتژی ها و اقدامات مناسب اهتمام بورزد.

محمد جازان مدیر توسعه و فناوری باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در خصوص این موفقیت مهم 
یادآور شد: استفاده از استانداردهای مدیریتی جهت حفظ یکپارچگی و نظام مندی در اجرای 
رویکردهای سازمان از سیاست های باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان از ابتدا تا 

کنون بوده است. تا
وی افزود: ممیزی خارجی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001: 2015  در قالب یک 
تیم سه نفره از شرکت SGS سوئیس به مدت 8 نفر-روز از ۲3 تا ۲5 بهمن ماه سال 14۰۰ انجام شد 
و باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان موفق شد برای اولین بار در بین همه باشگاه های 

ورزشی کشور، گواهی تأیید استقرار این استاندارد را اخذ کند.
علی کیانی مشاور باشگاه در استقرار استانداردهای مدیریتی گفت: استقرار استاندارد مدیریت 
کیفیت اولین گام در مسیر تعالی است و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان باید همه اقدامات و اهداف 

کالن خود را در مسیر افزایش رضایت کلیه ذی نفعان خود جهت دهی کند.

از ویترین امیرحسین شاهزیدی در تاالر مشاهیر موزه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در حاشیه دیدار تیم های فوالد 
کت مدیرعامل و امیرحسین شاهزیدی  مبارکه سپاهان و نفت مسجدسلیمان، با حضور محمدرضا سا
پیشکسوت باشگاه سپاهان از ویترین امیرحسین شاهزیدی در تاالر مشاهیر موزه باشگاه فوالد مبارکه 

سپاهان رونمایی شد.
در این مراسم حمیدرضا دادخواه دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان، حاتم بک پور ناظر داوری، 

مصطفی بهرامی پیشکسوت فوتبال و جواد خلیفه سلطان پیشکسوت رسانه حضور داشتند.
امیرحسین شاهزیدی در سال 1349 به عضویت تیم جوانان شاهین )سپاهان(  درآمد. این پیشکسوت 
سپاهان در سال 1351 به تیم بزرگساالن این باشگاه پیوست و در همان سال به عضویت تیم منتخب 
آموزشگاه های اصفهان و منتخب اصفهان درآمد. وی در سال 1351 به همراه سپاهان مجوز حضور 
در جام تخت جمشید را به دست آورد. شاهزیدی در سال 136۲ به همراه تیم ملی فوتبال  بزرگساالن 
جمهوری اسالمی ایران در مسابقات آسیایی دهلی هند شرکت کرد و در سال 1363 به همراه تیم 

کارتای کشور اندونزی حضور داشت. ملی فوتبال بزرگساالن در مسابقات جام ملت های آسیا در جا
امیرحسین شاهزیدی در سال 137۲ و در سن 36 سالگی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد و در همان 

سال به عنوان دستیار فیروز کریمی در تیم سپاهان وارد عرصه مربیگری شد.

ورزش صبحگاهی در منزل 

ورزش صبحگاهی در شروع فعالیت روزانه می تواند   
عامل مهمی در ایجاد نشاط و شادابی و تأمین سالمت جسم 
گذشته به تعدادی از  و روح هر فردی باشد. در شماره 
تمرین های ورزشی صبحگاهی اشاره کردیم. در این مطلب 

نیز به چند تمرین ورزشی دیگر می پردازیم.
چرخاندن باالتنه   

برای انجام این نرمش صبحگاهی روی لبه تخت بنشینید و 
پاهای خود را به صورت موازی آویزان کنید. سپس باالتنه خود را 
تا جایی که راحت هستید، به یک سو بچرخانید، اما نشیمنگاه 
خود را حرکت ندهید. این تمرین را 6 تا 8 بار برای هر جهت انجام 

دهید. پس از هر حرکت یک بار نفس عمیق بکشید.

حرکت کشش مختص قفسه سینه   
در همان حالت نشسته،  ورزشی  تمرین  این  انجام  برای 
دست های را روی پهلو بگذارید و قفسه سینه خود را به سمت 
باال و بیرون فشار دهید. 3 تا 4 بار نفس عمیق بکشید و کش آمدن 

ماهیچه های قفسه سینه را احساس کنید.

حرکت کششی مختص قسمت باالی کمر   
دست ها را به یکدیگر گره بزنید و در مقابل صورت و هم سطح 
شانه ها به جلو بکشید. به پایین نگاه کنید و به آرامی کمر خود 
کشش شانه ها را  کنید. 3 تا 4 نفس عمیق بکشید و  گرد  را 

احساس کنید.

حرکت کششی مختص زردپی پشت زانو  
همان طور که نشسته اید، پاهای خود را هم عرض باسن و با 
فاصله دراز کنید. از قسمت نشیمنگاه به سمت جلو خم شوید؛ 

اما کمرتان را صاف نگه دارید.

پیاده روی در جا   
حدود 3۰ ثانیه در جا راه بروید و پاشنه پاها را تا سطح نشیمنگاه 
باال بیاورید. همچنین هر دو دست را تا آرنج خم کنید و به قفسه 

سینه بچسبانید.

آموزش و ورزش

پیروزی فوالد مبارکه سپاهان مقابل پاالیش گاز فوالد مبارکه سپاهان مزد بازی تهاجمی خود را گرفت

گاز در قالب هفته   دیدار دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و پاالیش 
دهم لیگ برتر فوتبال بانوان در ایالم برگزار شد. این دیدار با برتری 
یک بر صفر طالیی پوشان به پایان رسید. تک گل این دیدار را 
کرد. سپاهان با این نتیجه در  شقایق روزبهان وارد دروازه حریف 
رده سوم جدول 22 امتیازی شد تا امید خود برای رسیدن به دو 
کند. کرمانی در صدر جدول مسابقات را حفظ  تیم 

فوالد  مبارکه سپاهان در خانه خود با 4 گل نفت مسجدسلیمان را 
شکست داد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، هفته هفدهم 
رقابت های لیگ برتر فوتبال با دیدار تیم های فوالد مبارکه سپاهان و 
نفت مسجدسلیمان در ورزشگاه بزرگ نقش جهان آغاز شد .یاران 
محرم نویدکیا در این دیدار مالک توپ و میدان بودند و موفق شدند با 
حساب 4 بر 1 میهمان خود را شکست دهند.

یدی در تاالر مشاهیر سپاهان امیرحسین شاهز

اطالعیه خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان، جمعــه 22 
بهمــن مــاه ســال 1400، خانــواده بــزرگ باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان 
همــگام بــا آحــاد مــردم انقالبــی و والیت مــدار اصفهــان در جشــن 

انقــالب شــرکت کــرد.
ــواده بــزرگ باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان متشــکل از ورزشــکاران و کادر فنــی  کاروان خان

تیم هــای مختلــف، مدیران هــواداران باشــگاه فــوالد مبارکه ســپاهان بــا حرکت از ورزشــگاه 
قــدس تــا گلســتان شــهدای شــهر اصفهــان در ایــن جشــن بــزرگ و غرورآفریــن ملــی شــرکت 

کردنــد.
کــه کاروان باشــگاه ســپاهان را همراهــی  گــروه ســرود بچه هــای آســمان  گفتنــی اســت 

می کردنــد در طــول مســیر برنامه هــای مختلفــی اجــرا کردنــد.

عالقه مندان به شرکت در مسابقه عکس ورزش در منزل می توانندجهت ارسال تصاویر  خود  
به وب سایت امور ورزش به نشانی https://sport.msc.ir  وارد شوند و پس از  وارد کردن  نام 
کاربری و کلمه عبور و انتخاب گزینه »مسابقه عکاسی«   در مرحله هفتاد و هشتم این  مسابقه 

شرکت کنند.

امور ورزش فوالد مبارکه به مناسبت گرامیداشت فرارسیدن دهه مبارک فجر، اقدام به برگزاری 
مسابقه سؤال ورزشی برای خانواده بزرگ فوالد مبارکه از تاریخ 14۰۰/11/16 نمود. مسابقه سؤالی 
امور ورزش با حضور بیش از 5۰۰ نفر از کارکنان محترم فوالد مبارکه از طریق وب سایت امور ورزش 
برگزار گردید و در نهایت از بین کسانی که به تمامی سؤاالت جواب صحیح داده بودند، قرعه کشی 

به عمل آمد و نفرات ذیل در فهرست برندگان این مسابقه ثبت گردیدند.

برگزاری مرحله هفتادوهشتم مسابقه عکس ورزش در منزلحضور خانواده باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در جشن انقالب

یده مسابقه سؤالی امور ورزش نفرات برگز

 ورزش              ورزش             

قسمت دوم

  خدمات عمومی و امور رفاهی/امور ورزش

نام  و نام خانوادگی 

شهرام ابراهیمیان

محمدحسن ملکی

سید محمد هاشمی

میثم نیرومندفر

علی عباسی

اسماعیل قبادی

یان مهدی باقر

پرویز سلیمانی گورتانی

محمد شمس مورکانی

محمدتقی رضایی حسین آبادی
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 کیفیت ISO 9001:2015 توسط باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

برای اولین بار در بین باشگاه های ورزشی کشور صورت گرفت؛

  خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

نفت  و  سپاهان  مبارکه  فوالد  تیم های  دیدار  حاشیه  در   
مسجدسلیمان، با حضور محمدرضا ساکت مدیرعامل و امیرحسین 
شاهزیدی پیشکسوت باشگاه سپاهان از ویترین امیرحسین 
شاهزیدی در تاالر مشاهیر موزه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 

رونمایی شد

  خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش



زمـــره  در  موحـــدی  منصـــور  شـــهید   
جوانانـــی بـــود کـــه یـــادآور دورانـــی پرماجـــرا، امـــا 
درخشـــان از جهـــاد، مبـــارزه و بالندگی انـــد؛ 
ـــتقالل، آزادی و  ـــه اس ـــل ب ـــرای نی ـــارزه ب دوران مب
برابـــری و دوران جهـــاد تـــا پـــای شـــهادت. او 
گاهـــی و اراده  یـــادآور دورانـــی اســـت کـــه ایمـــان، آ
ــه  ــردم آمیختـ ــن و مـ ــه میهـ ــق بـ ــا عشـ ــان بـ جوانـ

بود.
دورانـــی کـــه جوانـــان، درک نوینـــی از دیـــن یافتنـــد؛ 
ــی  ــه و واپس گرایـ ــدا از خرافـ ــالمی جـ ــه اسـ ــا بـ آن هـ
بـــاور پیـــدا کردنـــد؛ اســـالمی همســـو بـــا علـــم و 
عقالنیـــت و همـــراه بـــا مـــردم؛ اســـالم ســـتیزنده بـــا 
ظلـــم، آزادی خـــواه، آزادی بخـــش و برابری طلـــب. 
آن هـــا در فهـــم دینـــی خـــود، الهـــام از قـــرآن گرفتنـــد، 
و بینـــش از نهج البالغـــه. آنـــان بـــا ایـــن آرمان هـــا 
و باورهـــای دینـــی، در مبـــارزات ســـخِت کـــوران 
گاهـــی  آ یافتنـــد،  گاهـــی  آ بالیدنـــد،  انقـــالب 
بخشـــیدند، بینـــش خـــود را ارتقـــا دادنـــد و بـــر 

دانـــش خـــود افزودنـــد.
شـــهید منصـــور موحـــدی، از یـــک طـــرف بـــا 
مطالعـــه و تفکـــر مســـتمر، شـــناخت خویـــش را 
ـــوران  ـــر ســـاخت و از ســـوی دیگـــر خـــود را در ک ژرف ت

ــا  ــب بـ ــن ترتیـ ــرار داد. بدیـ ــخت قـ ــای سـ رویدادهـ
برافروختـــن چـــراغ عقـــل و صیقـــل دادن درون، 
خـــود را ســـاخت؛ به طوری کـــه در بیـــن اطرافیـــان 

خـــود الگـــو و ســـرآمد شـــد.
منصـــور بـــا ژرف بینـــی و تحلیـــل دقیـــق، همـــواره 
پیگیـــر مســـائل کشـــور و انقـــالب بود. ســـیر حـــوادث 
نشـــان از دقـــت و صحـــت تحلیل هـــای او داشـــت؛ 
چنانچـــه وی از ابتـــدا بـــا تحلیـــل دقیـــق، بـــا رأی 
دادن بـــه بنی صـــدر به عنـــوان رئیس جمهـــور 

ــود. مخالـــف بـ
منصـــور و هم نســـل های او، بـــا شـــروع جنـــگ، 
حضـــور دشـــمن را در خانـــه برنتابیدنـــد و بـــه 
ـــا پـــای جـــان  میـــدان آمدنـــد؛ مردانـــه ایســـتادند و ت
گاهانـــه، بصائـــر خویـــش را  اســـتقامت ورزیدنـــد و آ
ــی  ــرعت راهـ ــد و به سـ ــل کردنـ ــان حمـ ــر سالحشـ بـ
میـــدان رزم شـــدند و در جبهه هـــا بـــه نیکـــی 
درخشـــیدند و سرنوشـــت جنـــگ را به گونـــه ای غیـــر 

از خواســـت دشـــمنان رقـــم زدنـــد.
ـــود،  ـــود شـــده ب ـــه جبهه هـــا دچـــار رک در شـــرایطی ک
منصـــور و یارانـــش بـــا اجـــرای عملیـــات فرمانـــده کل 
قـــوا، امـــام خمینـــی )ره(، در منطقـــه دارخویـــن، 
بـــاب فتـــح آبـــادان و دیگـــر فتوحـــات پیاپـــی در 
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حدیث

اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــی

تقدیـــم بـــه ســـاحت مقـــدس حضـــرت   
ولی عصر )عج(

آن حالتی خوش است که مستانه بگذرد
یعنی به زیر منت پیمانه بگذرد

روزِی ما به دست کریمان آشناست
کفر است پای سفره بیگانه بگذرد

سوگند می خوریم که ما گنج می شویم
گر که شاه ِز ویرانه بگذرد یک شب ا
گر شدی خدمت گزار اهل خرابات ا

ایام نوکرِی تو شاهانه بگذرد
ما عقل خویش را سر عشق تو باختیم

بگذار عمرمان همه دیوانه بگذرد
دور از نگاه کعبه تو را می کند طواف

کافی است از کنار تو پروانه بگذرد
این روزگار می گذرد خوب یا که بد

بهتر که عمر ما در این خانه بگذرد

کبر لطیفیان    شاعر: علی ا

خواجه نصیرالدیـــن طوســـی ملقـــب   
بـــه اســـتاد البشـــر، یکـــی از برجســـته ترین 
دانشـــمندان ایرانـــی جهـــان اســـالم و از 
بزرگ تریـــن فقهـــای مذهـــب تشـــیع در 
ســـده هفتـــم هجـــری اســـت. دانشـــمندی 
همه چیـــزدان کـــه نبـــوغ فکـــری و عملـــی او 
همـــواره مـــورد توجـــه جهانیـــان قـــرار داشـــته 
و تأثیـــرات بســـیاری بـــر جهـــان علمـــی پـــس از 
خـــود گذاشـــته اســـت. خواجـــه نصیـــر را 
شـــیعه،  کالم  در  فلســـفی  وش  ر مبتکـــر 
بزرگ تریـــن نماینـــده حکمـــت و ریاضـــی و 
اخـــالق در قـــرن هفتـــم و  پیونددهنـــده 
علـــم، سیاســـت، دیـــن و اخـــالق معرفـــی 

می کنند.
ایـــن ادیـــب،  فیلســـوف، منجـــم و ریاضـــی دان 
کوخـــان مغـــول بـــه  بـــزرگ، در زمـــان حملـــه هال
ایـــران، ناجـــی ایـــن ســـرزمین شـــد و بـــا تدبیـــر 
مثال زدنـــی خـــود،  از تخریـــب و خونریـــزی 
کـــرد.  بیشـــتر توســـط مغـــوالن جلوگیـــری 
ـــار ملـــی  ـــه مراغـــه یکـــی از مهم تریـــن آث رصدخان
ایـــران کـــه امـــروزه موردتوجـــه ســـازمان جهانـــی 
ـــر و  ـــت و تدبی ـــه هم ـــه، ب ـــرار گرفت ـــز ق ـــکو نی یونس

دانـــش خواجـــه نصیـــر بنـــا شـــده اســـت.
تألیـــف کتاب هایـــی در علـــوم دینـــی و عملـــی، 
ـــی،   ـــق،  ریاض ـــفه، منط ـــت، فلس ـــان، حکم عرف
ــب  ــای مکتـ ــی و... احیـ ــوم، زیست شناسـ نجـ
فلســـفه مشـــایی در ایـــران، گســـترش علـــم 
از  دقیـــق  جدول هـــای  ایجـــاد  مثلثـــات، 
حرکـــت ســـیاره ای، ســـاخت رصدخانـــه مراغـــه 
و تأســـیس کتابخانـــه ای بـــا 4۰۰ هـــزار جلـــد 

کتـــاب، از مهم تریـــن دســـتاوردهای یکـــی از 
بزرگ تریـــن و تأثیرگذارتریـــن دانشـــمندان 

شـــیعه ایران زمیـــن اســـت.
ــگاه  ــده و اهمیـــت جایـ ــات ارزنـ ــاس خدمـ به پـ
علمـــی ایـــن دانشـــمند برجســـته جهانـــی 
و اعجوبـــه ریاضـــی و نجـــوم،  نـــام خواجـــه 
را در نصف النهـــار 41 جنوبـــی و مـــدار صفـــر 
کرده انـــد. در ســـال 1979  کـــره مـــاه ثبـــت 
کـــه توســـط یـــک  میـــالدی، خرده ســـیارکی 
بـــود،  شـــده  کشـــف  روس  ستاره شـــناس 
گـــوگل  گذاشـــتند. شـــرکت  الطوســـی نـــام 
نیـــز در 8۰۰ و دوازدهمیـــن ســـالروز تولـــد ایـــن 
دانشـــمند، لوگـــوی خـــود را در کشـــورهای 
عربـــی تغییـــر داد. در ایـــران، پنجـــم اســـفندماه 
مصـــادف بـــا ســـالروز تولـــد خواجـــه نصیـــر، 
کشـــور به عنـــوان روز  گاه شـــمار رســـمی  در 

مهنـــدس نام گـــذاری شـــده اســـت.
   منبع: سامانه مشاهیر

وز همه مهندسینی  وز مهندس ر ر  
است که سختی ها و مشقت های رسیدن 

به این جایگاه را لمس کرده اند. 
طبیعت  در  خدا  علم  واقع  در  مهندسی 
است. فقط یک مهندس است که به قدرت 
خداوند از این زاویه نگاه می کند. تنها یک 
مهندس است که به همه چیز از زاویه علت 
و معلول نگاه می کند. در نگاه یک مهندس 
ج از منطق و نظم  هیچ چیز نمی تواند خار
اتفاق بیفتد. یک مهندس از زاویه دیگری 

جهان را می بیند.
این روزها مهندسی نیاز به رشته های جدید 
دارد؛ مثال مهندسی ساختن حال خوب و 
تعمیر آدم های افسرده، ساختن یک قلب 

یک  ساختن  مهندسی  یا  بی خط و خش، 
ذهنی  ساختن  حتی  و  لب  روی  منحنی 
بی عیب و نقص برای بیماران ناتوان ذهنی، 
مهندسی تعمیر نفس تنگی های مادربزرگ، 
تعمیر  مهندسی  و  ناقص  آدم های  تعمیر 

هزاران عیب و ایرادی که ما آدم ها داریم.
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معرفی کتاب

 نویسنده: 
نفیسه نبی زاده
ناشر :
یاقوت سپاهان

نوجوانی  درباره  جون«  »صالح  کتاب 
او  مادر  توسط  که  است  معلولیت  دارای 

نوشته و منتشر شده است.
مقدمـــه  در  صالـــح  مـــادر  نبـــی زاده  نفیســـه 
از  اقیانوســـی  کـــه  بـــرای پســـرم   : می نویســـد 
صبـــر و ســـکوت و مهربانـــی اســـت می نویســـم 
کســـانی مثـــل  تـــا اینهـــا را بـــه ثبـــت برســـانم. 
کتـــاب  دارنـــد.  حیـــات  حـــق  هـــم  صالـــح 
»صالـــح جـــون« مجموعـــه روزنگاشـــت های 
خانـــه ماســـت و نگاشـــته شـــده تـــا فـــراز و فـــرود 

زندگـــی را بـــه تصویـــر بکشـــم.
گـــزارش  کتـــاب »صالـــح جـــون« شـــامل 1۶3 
گویـــای  گاه  و  تخیـــل  بـــا  همـــراه  خاطـــره  و 
کوتـــاه و  واقعیت هاســـت. قطعه هـــا معمـــوال 

حـــدود نیـــم صفحـــه اســـت و بـــه ترتیـــب تاریـــخ 
ـــزارش ســـه  گ ـــگارش تنظیـــم شـــده اند. اولیـــن  ن
 شـــنبه 14 شـــهریور 13۹1 و آخرین آن یکشـــنبه 

3 بهمـــن 13۹۵ نوشـــته شـــده اســـت.
کتاب: گزیده ای از    

ــت  ــی حرکـ ــی دارد و توانایـ ــرایط خاصـ ــح شـ صالـ
ــوع معلولیـــت،  ــاره نـ ــاب دربـ کتـ ــدارد. در ایـــن  نـ
اقدامـــات  و  ســـن  معلولیـــت،  عوامـــل  و  علـــل 
ـــه مســـائل صحبـــت  ـــی و این گون پزشـــکی و درمان
تجربـــه  انتقـــال  موجـــب  کـــه  اســـت  شـــده 
می گـــردد و دیگـــران می تواننـــد از تجـــارب ایـــن 

خانـــواده بهـــره ببرنـــد.
کتـــاب ســـبک و ســـاختار جدیـــدی دارد  ایـــن 
کنـــون در جامعـــه هـــدف ایـــران، اثـــری بـــه  و تا
ایـــن ســـبک عرضـــه نشـــده اســـت. مطالبـــی از 
کاربـــران  کننـــدگان و  کتـــاب بـــرای مطالعـــه  ایـــن 

باشـــد. تجربه آمـــوز  می توانـــد 
ـــاره  ـــاب درب کت ـــن  ـــه ای ک ـــح«  ـــت »صال ـــی اس گفتن  

ـــد. ـــمانی ش ـــته آس گذش ـــه  ـــت، هفت اوس
 منبع: دفتر فرهنگ معلولین

صالح جون 
موقعیت مهدی

معرفی فیلم

»موقعیـــت مهـــدی« می توانـــد یکـــی از غافلگیری هـــای 
ــی از  ــی از یکـ ــا روایتـ ــم بـ ــن فیلـ ــرد. در ایـ ــب گیـ ــال لقـ ــنواره امسـ جشـ
حجازی فـــر  امـــا  روبروییـــم.  جنـــگ  مشـــهور  شـــخصیت های 
به درســـتی فیلـــم را به شـــکل ترکیبـــی از ابعـــاد مختلـــف زندگـــی شـــهید 
ـــتان  ـــت داس ـــی روای ـــدام یعن ـــن اق ـــد. ای ـــت می کن ـــری روای ک ـــدی با مه
کـــری و اطرافیانـــش؛ البتـــه با  در قالـــب شـــش بـــرش از زندگـــی شـــهید با
توجـــه بـــه اینکـــه فیلـــم در واقـــع نســـخه ســـینمایی یـــک مجموعـــه 
گزیـــر بـــه انتخـــاب ایـــن شـــش بـــرش بـــوده، امـــا ایـــن  اســـت، احتمـــاال نا
کار درمجمـــوع بـــه نفـــع فیلـــم تمـــام شـــده اســـت. فیلـــم اول 
حجازی فـــر یکـــی از معـــدود تالش هـــای موفـــق ســـینمای ایـــران در 
راه خلـــق یـــک قهرمـــان باورپذیـــر دوران جنـــگ بـــدون وابســـته کـــردن 
او بـــه یـــک حـــزب و گـــروه سیاســـی اســـت. اصلی تریـــن بـــرگ برنـــده 
فیلـــم را بایـــد در اجـــرای حجازی فـــر جســـت. ایـــن دقیقـــا همـــان 
ـــا ایجـــاد تعـــادل میـــان موقعیت هـــای  ـــد ب ـــه می توان اجرایـــی اســـت ک
آرام و ملتهـــب، تأثیـــر مهیـــب موقعیت هـــای جنگـــی را دوچنـــدان 
کنـــد، برخـــالف آن هـــا کـــه فکـــر می کننـــد تأثیرگـــذاری عاطفـــی بـــر 
گر در یـــک فیلـــم جنگـــی تنهـــا از طریـــق انفجارهـــای پیاپـــی  تماشـــا
میســـر می شـــود. یکـــی از غافلگیری هـــای اصلـــی فیلـــم، کنتـــرل 
حجازی فـــر در مقـــام کارگـــردان بـــر جزئیـــات فیلـــم اســـت. تغییـــرات 
جزئـــی در لحـــن فیلـــم حســـاب شـــده اســـت؛ اســـتفاده از برداشـــت 
بلنـــد بی دلیـــل نبـــوده و فرصـــت مقایســـه میـــان موقعیت هـــای 
مختلـــف را بـــرای مـــا فراهـــم می کنـــد. همچنیـــن تســـلط کارگـــردان در 
ــا  ــت. بـ ــه اسـ ــن قابل توجـ ــات میزانسـ ــه جزئیـ ــه بـ ــازی و توجـ فضاسـ
ــا، »موقعیـــت مهـــدی« فیلمـــی اســـت کـــه  گی هـ توجـــه بـــه ایـــن ویژ
ـــی  ـــینمای جنگ ـــی در س ـــگاه قابل توجه ـــان جای ـــذر زم ـــد در گ می توان

ایران پیدا کند.
   منبع: سامانه روایت فتح
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کـــه یکـــی از ســـه فرمانـــده ایـــن  جبهه هـــا را گشـــودند. منصـــور 
عملیـــات بـــود، بعـــد از نبـــردی ســـنگین و شـــجاعانه، در روز ۲1 
ـــت و  ـــهیدش پیوس ـــاران ش ـــه ی ـــید و ب ـــهادت رس ـــه ش ـــرداد 136۰ ب خ

الگـــوی نســـل ها شـــد.
   منبع: سامانه  بنیاد شهید
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