
یادداشت مدیر مسئول

 رکوردهای متعدد گروه فوالد مبارکه در آغازین روزهای سال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« شاهدی بر این ادعاست که این شرکت همواره 
پیشتاز، پیشران و همراه با سیاست های کلی نظام و اسناد باالدستی در عرصه 
تولید، صنعت و اقتصاد کشور بوده و ظرفیت تحقق شعار سال به  خوبی و 

شایستگی در فوالد مبارکه وجود دارد.
 در   واپسین ساعات سال گذشته و  روزهای آغازین سال جاری، کارکنان تالشگر 
ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه،  فوالد هرمزگان، فوالد امیرکبیر کاشان، 
فوالد سنگان،نواحی احیا مستقیم، فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه و همچنین همکاران پرتالش مجتمع فوالد سبا، باهمت و تالش مضاعف، 

رکوردزنی های متعددی در تولید داشتند و در این عرصه خوش درخشیدند.
 توفیقات حاصل شده در   ایام تعطیالت نوروزی و زمانی که هم میهنان عزیزمان و 
کز   مختلف کشور در شرایط تعطیلی به سر می بردند، باوجود  بخش عمده ای از  مرا
محدودیت ها و مشکالتی همچون تحریم و ویروس کرونا، بر این نکته صحه می گذارد 
که قطار تولید در خط مقدم جبهه اقتصاد و در صنعتی که از آن به عنوان موتور محرکه 
اقتصاد کشور یاد می شود با قوت به پیش می رود و امید است با درایت و هدف گذاری 
دقیق، سرزندگی در محیط کار، همدلی و مثبت اندیشی درباره آینده و تالش 
مضاعف، فوالد مبارکه همچنان پیشران رشد اقتصادی کشور باشد و در راستای 

اعتال، سرافرازی و پیشرفت میهن عزیزمان مستحکم تر گام بردارد.
 دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده در حوزه تولید، صنعت و اقتصاد و تحقق 

منویات مقام معظم رهبری، نیازمند هماهنگی، همراهی و سیاست گذاری صحیح 
و اصولی و درنهایت پشتیبانی از تولید و رفع موانع صنعتگران و فعاالن اقتصادی 
است. در این خصوص محدودیت های انرژی، تأمین مواد اولیه، زیرساخت های 
حمل ونقل و برخی قوانین همواره تولیدکنندگان را با مخاطره همراه ساخته است.

 آنچه در این میان دغدغه اصلی جهادگران عرصه تولید به حساب می آید، 
محدودیت انرژی برق و گاز در فصول تابستان و زمستان است که این مسئله 
ضربه ای کاری به تولید کشور وارد ساخت و مانعی برای پیشرفت و تحقق چشم انداز 
دست یابی به 55 میلیون تن تولید فوالد در افق 1404 به شمار می آید و الزم است در 

این خصوص تدابیر ویژه ای اتخاذ شود.
 عدم توزیع متناسب انرژی بر اساس ضرورت ها و نیازهای کشور، چالش تأمین 
گاز در فصول سرد سال، بحران تأمین برق و سیاست خاموشی صنعت در فصل 
تابستان به منظورتأمین انرژی برق مصارف خانگی ازجمله عوامل بازدارنده تولید 
در کشور است. همین مسئله، عامل اصلی کاهش تولید فوالد در سال های اخیر 
بوده و در چنین شرایطی، امکان استفاده از تمام ظرفیت تولید از تولیدکنندگان 
سلب می گردد و فرصت توسعه، تقویت تولید و رونق و پیشرفت کشور از جهادگران 

عرصه تولید گرفته می شود.
 امید است با اراده دولت محترم و کلیه وزارتخانه های کشور به ویژه وزارتخانه های 
متولی تأمین انرژی و زیرساخت های تولید، موانع و مشکالت موجود بر سر تولید رفع 

گردد و راه برای تولید در کشور هموار شود.

تحقق شعار سال مستلزم همت تمامی دستگاه ها

مدیر محصوالت سرد و پوشش دار فوالد مبارکه:

رکورد سالیانه تولید در خطوط 
 اسکین پاس ناحیه نورد سرد

  فوالد مبارکه شکسته شد

ح کرد: مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از مجتمع فوالد سبا مطر

 ظرفیت قابل توجه
  فوالد سبا برای تولید

 گریدهای جدید

 عملکرد کیفی محصوالت فوالد مبارکه
 در سال 1400 افزایش یافت

به منظور ایجاد شفافیت در فروش محصوالت فوالدی انجام شد؛

استقرار سامانه رصد قیمت فروش 
محصوالت در هلدینگ فوالدمتیل

مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه:

محصول تولیدی شرکت فوالد مبارکه در 
درجه اول »سرمایه انسانی توانمند« است

مدیرعامل فوالد مبارکه: 

 رکوردزنی های فوالد مبارکه
  نشان از عزم کارکنان این شرکت 

برای افزایش تولید دارد

وقتی قطار تولید از حرکت خود باز نمی ایستد؛ 

 ثبت رکورد تولید روزانه 160 ذوب 
 در فوالد مبارکه؛ تبلور خودباوری
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مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه:

ماه رمضان، ماه چیدن  مائده های آسمانی
  ماه میهمانی جان های رسته از خاک

  و متصل به انوار الهی

مدیر آزمایشگاه های فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه موفق به کسب 
 استاندارد بین المللی
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صادرات ۱۱ میلیارد دالری عراق در ماه گذشته
درآمد عراق از صادرات نفت در ماه مارس به ۱۱ میلیارد دالر رسید که باالترین مقدار در ۵۰ سال گذشته به شمار می آید.

رشد صادرات در شش ماهه پایانی سال ۱۴۰۰
محمد الهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از رشد صادرات در شش ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ خبر داد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین روز ماه مبارک 
رمضان در محفل نورانی انس با قرآن، ماه رمضان را ماه ضیافت 
و گستره بی نهایت رحمت الهی خواندند و تطهیر قلب و انس 
همراه با تدبر و تفقه در قرآن را از عوامل مهم بهره مندی انسان 

از ضیافت پروردگار کریم برشمردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ورود به مهمانی بزرگ خدا را نیازمند 
گر  همت انسان برای اجابت دعوت پروردگار خواندند و افزودند: ا
موفق به ورود به ضیافت اهلل شویم، از ما با فراهم کردن فرصت 
تقرب به خدا پذیرایی بی نظیری خواهد شد که چیزی باالتر از 

آن قابل تصور نیست.
ایشان با اشاره به برکات و فرصت های اعمال ماه مبارک رمضان 
افزودند: این نعمت ها در واقع فرصت های بی بدیلی برای قرب به 
پروردگار است؛ بنابراین باید با خشوع و خضوع از خداوند توفیق 

بهره مندی از این فرصت و پرهیز از معاصی را مسئلت کنیم.
رهبر انقالب در ادامه چند نکته در خصوص مسئله تالوت خطاب 
به قاریان قرآن بیان کردند:  ایشان با ابراز خرسندی از فراوانی 
قاریان برجسته و خوش خوان کشورمان، این موهبت را مرهون 
انقالب اسالمی دانستند و گفتند: امروز قاریان ما از بسیاری از 
قاریان کشورهای دیگر که حتی گاهی به عنوان استاد به ایران نیز 
کیفیت تر تالوت می کنند که این یک  دعوت می شوند، ممتازتر و با

واقعیت افتخارآفرین است.
کید بر اینکه این هنر  ایشان تالوت را هنری مقدس خواندند و با تأ
باید در خدمت ذکر و دعوت به خداوند باشد، گفتند: تالوت باید 
جوری باشد که بر ایمان شنونده بیفزاید. بنابراین نباید به تالوت 
به عنوان یک هنِر صرف نگاه کرد و اجازه داد حاشیه ها یا بعضی از 

خودنمایی ها بر حالت ذکر و دعوت به خدا غلبه کند.

درمحضر والیت

خبر

خـبــــــــــــــــــر

هنر مقدس تالوت باید در خدمت 
ذکر و دعوت به خداوند و افزایش 

ایمان شنوندگان باشد

عملکرد کیفی محصوالت فوالد مبارکه در سال 1400 افزایش یافت
علیرضا کی یگانه مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه 
در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: مهم ترین 
شاخص کیفیت محصوالت فوالد مبارکه نشان دهنده 
وضعیت کیفیت و بازده کیفی کل محصوالت شرکت است؛ بازده کیفی 
کل شرکت از بازده کیفی نواحی تولیدی فوالدسازی، نورد گرم و نورد 

سرد به دست می آید.
وی افزود: محصوالت فوالد مبارکه از نظر کیفی به 4 دسته محصوالت 
منطبق، محصول نامنطبق درجه 1، محصول نامنطبق درجه 2 و قراضه 
تقسیم می شوند و بازده کیفی از درصد وزنی محصوالت منطبق حاصل 
می شود و نشان دهنده مقدار تولید محصوالت منطبق با سفارش است.

مدیر کنترل کیفی فوالد مبارکه از افزایش 88.82 درصدی شاخص بازده 
کیفی محصوالت تولیدی این شرکت در سال 1400 خبر داد و گفت: این 
شاخص در سال های 1398 و 1399 به ترتیب 83.94 و 86.88 درصد 
بوده است. می توان گفت بهبود کیفیت در 1400 نسبت به سال گذشته 
حدود 2 درصد و نسبت به 2 سال گذشته حدود 5 درصد بوده است و این 
نتیجه دستاورد کلیه کارکنان فوالد مبارکه است که به طور مستقیم و غیر 

مستقیم بر کیفیت محصوالت تأثیرگذارند.
وی خاطرنشان کرد: افزایش کیفیت محصوالت باعث افزایش رضایت 
مشتریان، افزایش بهره وری، کاهش ضایعات، سودآوری بیشتر و تحویل به 
موقع محصول به مشتریان می شود. این دستاورد علی رغم وجود تحریم ها 
و مشکالتی ازجمله افزایش انتظارات مشتریان و وجود بازار رقابتی حاصل 

شده و امید است این بهبودها در سال جدید نیز ادامه یابد.
کی یگانه اذعان داشت: کاهش عیوبی چون ناخالصی، پوسته و زنگ زدگی 
و لکه امولسیون از موارد تأثیرگذار بر بهبود شاخص کیفیت فوالد مبارکه بوده 
است؛ بازرسی به موقع، شناسایی عیب و عوامل مؤثر برآن و انجام اقدام 
اصالحی به موقع و کنترل فرایند کیفیت محصوالت ازجمله اقدامات مؤثر 

بر افزایش کیفیت محصوالت است.
وی در پایان ضمن قدردانی از کلیه کارکنان فوالد مبارکه که در تحقق این 

دستاورد نقش آفرین بوده اند، از مدیریت نواحی تولیدی و پشتیبانی و 
به ویژه کارکنان واحد کنترل کیفی تقدیر کرد و افزود: دست یابی به این 
موفقیت نشانگر لبیک تالشگران فوالد مبارکه به منویات مقام معظم 
رهبری در سال 1400 به عنوان سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
است. فوالد مبارکه به عنوان یک سازمان پیشرو در سال 1401 نیز تمامی 
امکانات خود را در جهت تحقق پیام معظم له مبنی بر شعار »تولید؛ 

دانش بنیان، اشتغال آفرین« به کار خواهد گرفت.

مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه:

رهبر انقالب اسالمی در محفل نورانی انس با قرآن:

ع، مدیر محصوالت سرد و پوشش دار  محسن زار
ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد از کسب رکورد سالیانه تولید در 
خطوط اسکین پاس ناحیه نورد سرد خبر داد و گفت: میزان تولید 
سالیانه در خطوط اسکین پاس 1 و 2 در سال 1400 به یک میلیون 
و 48 هزار تن رسید و رکورد قبلی یک میلیون و 25 هزار تنی سال 

1399 شکسته شد.
وی افزود: این موفقیت در شرایطی حاصل شد که تولید محصوالت 
خاص نظیر    ورق سطح نمایان خودروسازی و تولید محصوالت 

فروش از اسکین نیز انجام شده است.

عبدالرحیم صادقی رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل شرکت 
فوالد مبارکه نیز در این خصوص در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: خطوط اسکین 1 و 2 از فرایندهای اصلی زنجیره تولید محصوالت 
کثر  سرد فوالد مبارکه بوده و ظرفیت تولید محصوالت با عرض حدا

هزار و 680 میلی متر و ضخامت 0/3 میلی متر تا 3 میلی متر را دارد.
وی افزود: ازجمله مهم ترین عوامل به دست آمدن این موفقیت 
می توان به تالش و کوشش کارکنان تولید و انجام به موقع تعمیرات 
توسط کارکنان تعمیرات اشاره کرد که ضمن افزایش آماده به کاری 

خط تولید، از بروز توقفات اضطراری جلوگیری کرده است.
مبارکـه  فـوالد  شـرکت  تمپرمیـل  و  اسـکین پاس  خطـوط  رئیـس 

کارکنـان ایـن  کـرد: ایـن موفقیـت، نشـانه ای از عـزم  خاطرنشـان 
واحـد جهـت رسـیدن بـه اهـداف کالن مدیریـت سـازمان بـوده کـه 
از کوشـش های بی دریـغ کارکنـان تولیـد و تعمیـرات واحـد قدردانـی 
کـه در آینـده نیـز ایـن افتخارآفرینی هـا تـداوم  می کنـم و امیـدوارم 

داشـته باشـد.
وی در پایان از حمایت صمیمانه مدیریت ناحیه نورد سرد، مدیریت 
محصوالت سرد و پوشش دار و همکاری گروه فنی تولید، تعمیرات نورد 
سرد، واحد برنامه ریزی تولید نورد سرد، واحدهای کنترل کیفیت، 
کس آنیلینگ و دیگر واحدهای درگیر  کارگاه غلتک، خطوط نهایی و با

در کسب این رکورد قدردانی کرد.

رکورد سالیانه تولید در خطوط اسکین پاس ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه شکسته شد
مدیر محصوالت سرد و پوشش دار فوالد مبارکه:

علیرضا کی یگانه 
مدیر کنترل کیفی شرکت فوالد مبارکه

بازده کیفی کل شرکت فوالد مبارکه
وزن خروجی / وزن OK مطابق سفارش )خروجی(= بازده کیفی

رئیس هیئت عامل ایمیدرو از کارخانه شرکت نوین 
الکترود اردکان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار فوالد، وجیه اله جعفری رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو از کارخانه شرکت نوین الکترود اردکان بازدید کرد. در این 
بازدید که محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه وی 
را همراهی می کرد، بازدیدکنندگان از خط تولید الکترود گرافیتی 

این شرکت دیدن کردند.
طیب نیا در حاشیه این بازدید یادداشتی را در دفتر یادبود شرکت 
نوین الکترود اردکان به یادگار نوشت. متن این یادداشت بدین 

شرح است:
باسمه تعالی

به امید اینکه در سال جاری با کار جهادی و پیگیری مجدانه 
همکاران، شاهد راه اندازی فازهای بعدی این مجموعه باشیم 
و به زودی جشن خودکفایی در تولید الکترود را شاهد باشیم.
محمدیاسر طیب نیا
1401/01/17

گفتنی است الکترود گرافیتی یکی از مواد اولیه مهم استراتژیک در 
صنعت فوالد برای تولید این محصول است. این ماده به دلیل 
داشتن ساختار کربن کریستالی جریان الکتریکی را منتقل می کند 

و به همین خاطر در کوره های قوس الکتریکی استفاده می شود.
گفتنی است برای تولید هر تن فوالد چیزی حدود 3 کیلوگرم از 
این ماده استفاده می شود که در سال های گذشته این ماده 
مهم جزو تحریم های صنعتی غرب قرار گرفته است. شرکت نوین 
الکترود اردکان برای تولید 30 هزار تن الکترود گرافیتی یواچ پی به 
قطر 400 تا700 میلی متر برای کوره های ذوب، در 15 کیلومتری 
شهرستان اردکان در سال 1381 کلنگ زنی شده است. این 
کارخانه ظرفیت تولید 30 هزار تن الکترود را دارد تا با تولید این ماده 
استراتژیک در صنعت فوالد، به زودی شاهد خودکفایی کشور در 

این زمینه باشیم.

 بازدید رئیس هیئت عامل ایمیدرو 

 به همراه مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 

 از کارخانه شرکت نوین الکترود

در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین انجام شد؛

از  مبارکه  فوالد  شرکت  آزمایشگاه های  مدیر 
موفقیت آزمایشگاه های این شرکت در ارزیابی 
 تجـــــــــــدید گواهیـــــــــــنامه بیــــن المللی استــانــدارد

 ISO/IEC 17025-2017 خبر داد.
امیر صالحی مدیر آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
 2017-ISO/IEC 17025 خبرنگار فوالد اظهار کرد: عنوان استاندارد
الزامات عمومی برای احراز صالحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون 
است و پیاده سازی و اجرای الزامات این استاندارد برای آزمایشگاه های 
شرکت هایی که در عرصه بین المللی فعالیت می کنند و استراتژی آن ها 

کیفیت است ضروری است.  تولید محصوالت با
در ارزیابی این استاندارد، آزمایشگاه از نظر فنی و مدیریتی مورد ارزیابی 
قرار می گیرد. در ارزیابی فنی وجود روش های آزمون به روز و معتبر، سوابق 
تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون، نحوه محاسبه عدم قطعیت 
نتایج حاصل از آزمون، مهارت کارکنان، تأسیسات و شرایط محیطی 
مناسب، کفایت تجهیزات و قابلیت ردیابی کالیبراسیون آن ها و... مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. از نظر مدیریتی نیز استقالل، التزام به رازداری و حفظ 
محرمانگی اطالعات آزمایشگاه، وجود ساختار مناسب، در دسترس 
بودن منابع موردنیاز و کنترل مستندات و سوابق و... در آزمایشگاه ها 

مورد ارزیابی قرار می گیرد.
وی افزود: اجرای الزامات این استاندارد و اخذ گواهینامه مربوطه همواره 
موردتوجه مشتریان، سازمان ملی استاندارد، سازمان ها و نهادهایی 
گون شرکت فوالد مبارکه را مورد ارزیابی قرار  است که به دالیل گونا
می دهند. خوشبختانه پیاده سازی و اجرای الزامات این استاندارد بیش 
از یک دهه است که در شرکت انجام شده و در این مرحله برای سومین 
بار، تجدید گواهینامه بین المللی این استاندارد در آزمایشگاه های آزمون 

شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا با موفقیت انجام گرفته است.
مدیر آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مؤسسه ای که 
فوالد مبارکه را در این استاندارد تأیید صالحیت کرده، آژانس بین المللی 
تأیید صالحیت کشور ترکیه )TURKAK( است که یک مرجع بین المللی 
و مورد تأیید اتحادیه بین المللی تأیید صالحیت آزمایشگاه ها )ILAC( و 
اتحادیه منطقه ای تأیید صالحیت اروپا )EA( است و همین امر باعث 

اعتبار بین المللی نتایج آزمون آزمایشگاه های شرکت است.
 وی اذعــــان داشت: با تـــــوجه به تغیــــیر ویـــــــــــرایش استــــــاندارد 
ISO/IEC 17025 از ویرایش 2005 به 2017 و الزام به انجام ممیزی 
کیفیت  مدیریت  سیستم  ارتقای  جدید،  ویرایش  به  توجه  با 
آزمایشگاه های شرکت مطابق با این ویرایش در دستور کار قرار گرفت 
کارشناسی آزمایشگاه ها و برگزاری 30 جلسه  و با استفاده از توان 
کارشناسی، الزامات جدید پیاده سازی شد و با برگزاری ممیزی داخلی 
از کفایت اقدامات انجام گرفته اطمینان حاصل گردید. در ویرایش 
جدید، ساختار استاندارد به طورکلی تغییر کرده و رویکرد مبتنی بر 
ریسک و فرصت به آن اضافه شده است. در راستای اجرای الزامات این 
استاندارد، بیش از 16 مورد برگزاری مقایسه بین آزمایشگاهی و یا شرکت 
در آزمون مهارت در زمینه آزمون های مرتبط با محصوالت، مواد اولیه و 
مواد مصرفی در سطح ملی و بین المللی توسط آزمایشگاه های شرکت 
انجام شده است که خوشبختانه در همه این مقایسه ها نتایج صادره 

از آزمایشگاه های شرکت مورد تائید قرار گرفته اند.
صالحی در پایان از تالش و زحمات همه همکاران در واحد آزمایشگاه های 
آزمون شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا و مدیریت بازرسی فنی و اتوماسیون 
و ابزار دقیق، امور قراردادها، خدمات عمومی، سیستم ها و فناوری 

اطالعات، تضمین کیفیت تشکر و قدردانی کرد.

فوالد مبارکه موفق به کسب استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025-2017 گردید
مدیر آزمایشگاه های فوالد مبارکه:

 امیر صالحی
 مدیر آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه
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افزایش سرمایه ۱۳۸ درصدی توسعه معادن و فلزات تأیید شد
افزایش سرمایه ۱۳۸ درصدی این شرکت از محل مطالبات سهام داران و آورده نقدی و سود انباشته تأیید شد.

نخستین قرارداد کشف پریمیوم بورس کاال در سال جدید
نخستین قرارداد کشف پریمیوم بورس کاال با عرضه ۱۲۰ هزار تن شمش بلوم فوالد کاوه جنوب کیش اعالم شد.

 خـبــــــــــــــــــر      

 رکوردزنی های فوالد مبارکه
 نشان از عزم کارکنان این شرکت برای افزایش تولید دارد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به همراه جمعی از معاونین و مدیران این 
شرکت از نواحی فوالدسازی و ریخته گری مداوم و آهن سازی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا به پاس قدردانی از تالش های 
شبانه روزی کارکنان این دو ناحیه در ایام نوروز برای رسیدن به رکوردهای تولید، سرمایه های 
انسانی را مهم ترین رکن موفقیت در تولید دانست و اظهار کرد: مدیریت دانشی، تجربه کارکنان 
و انگیزه سرمایه انسانی برای افتخارآفرینی  در کسب این رکوردها بسیار تأثیرگذار بوده و به 

همین دلیل باید به این موضوعات توجه ویژه داشت.
وی در ادامه افزود: عالوه بر ارتقای کمیت تولید، حفظ کیفیت محصوالت نیز از اهمیت زیادی 
برخوردار است و در این رکوردزنی ها شاهد آن بودیم. رعایت نکات ایمنی و به صفر رسیدن 
حوادث کاری از دیگر نکات قابل توجه در کسب این موفقیت ها در شرکت فوالد مبارکه است.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: محدودیت های موجود در حوزه انرژی، 
خصوصا انرژی برق، برای صنعت فوالد بسیار نگران کننده است که این محدودیت ها با 
فرارسیدن فصل تابستان تشدید خواهند شد و این موضوع طبیعتا بر روی تولید محصوالت 

فوالدی سراسر کشور به خصوص گروه فوالد مبارکه تأثیرگذار خواهد بود.
وی در پایان اذعان داشت: امیدواریم امسال نسبت به سال گذشته این محدودیت ها 
کیدات رهبر معظم انقالب برای تحقق شعار »تولید؛ دانش بنیان،  کمتر شده تا بتوانیم به تأ

اشتغال آفرین« جامه عمل بپوشانیم.
اشتغال آفرینی فوالد مبارکه در صنایع پایین دستی با ارتقای تولید کمی و کیفی 

محصوالت 
کبری محمدی، معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه نیز در این دیدار گفت:  عباس ا
با برنامه ریزی های صورت گرفته در سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« به دنبال 
ارتقای کّمی و کیفی محصوالت در شرکت فوالد مبارکه هستیم که این موضوع زمینه ساز 

اشتغال آفرینی در صنایع پایین دستی خواهد شد.
وی افزود: در نظر داریم تا از ظرفیت شرکت های دانش بنیان موجود و شرکت هایی که به 
شکل گیری آن ها کمک کرده ایم، استفاده و از توان داخلی جوانان کشور بیش از پیش بهره 
ببریم. رویکرد بومی سازی تجهیزات و استفاده از توان داخلی از سال های پیش در فوالد 
مبارکه شکل  گرفته و امسال نیز با همت کارکنان این شرکت، این موضوع را با جدیت بیشتری 

دنبال می کنیم .
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: با تالش همکاران ما در نواحی 
آهن سازی و فوالدسازی در نخستین روزهای سال و قرن جدید، رکوردهای متعددی ثبت 
گردید که نویدبخش جهش تولید در سال جاری است و امیدواریم رکوردهای بیشتری نیز در 
ماه جاری و ماه های آینده در نواحی مختلف شکسته شود تا ثمره آن ارتقای کّمی و کیفی 

تولید نسبت به سال های گذشته باشد.
دکترین تولید؛ راه برون رفت کشور از تمامی چالش ها و مشکالت

غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه گفت: طی روزهای اخیر ٦ مورد رکورد 
تولید در نواحی فوالدسازی و آهن سازی ثبت شد. 6 رکورد تولید در نواحی فوالدسازی و 
آهن سازی شرکت فوالد مبارکه نشان داد که تالشگران این شرکت در تحقق شعار سال 

مصمم هستند.
مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه، با اشاره به ثبت رکوردهای پی درپی شرکت فوالد 
مبارکه در 13 روز گذشته اظهار کرد: سپاس بیکران خداوند قادر متعال را که الطاف بیکران 
الهی شامل مجموعه تولید در شرکت فوالد مبارکه شد و طی روزهای اخیر ٦ مورد رکورد تولید 
در نواحی فوالدسازی و آهن سازی ثبت شد. 3 رکورد متوالی تولید 153، 155 و 160 ذوب در 
فوالدسازی و 2 مورد رکورد تولید 9 هزار و 310 تن در احیا مستقیم دو و 16 هزار و 951 تن در 
احیا مستقیم شماره یک و ثبت رکورد تولید 9 هزار و 310تن آهن اسفنجی در واحد شهید 
خرازی، نشان از عزم و اراده پوالدمردان عرصه تولید در سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال 

آفرین« دارند.
وی با اشاره به اینکه حرکت و همت امیدوارانه و خدمات بزرگ برای نسل حال و آینده توسط 
جوانان متخصص، سالم و کارآمد و مدیران هدایت گر رقم خورده است، گفت: تولید در رأس 
امور است. دکترین تولید راه برون رفت کشور از تمامی چالش ها و مشکالت است. بی جهت 
نیست که طی چند سال اخیر نام گذاری سال توسط مقام معظم رهبری »تولید« را به صورت 

پررنگ در معرض دید و توجه همه تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار می دهد.
مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: رکوردهای تولید طی روزهای اخیر نشان 
می دهد متولیان تولید توانسته اند به خوبی تهدیدهای فصلی کمبود منابع انرژی را به 
فرصتی برای تعمیرات اساسی خطوط تولید مبدل کنند و امروز میوه و ثمره آن را به وضوح 
ببینند. نظارت مستمر و جسورانه و تمرکز علمی و فنی و عملی و حضور مستمر مسئولین 
تولید یکی از دالیل موفقیت در ثبت این رکوردهاست. هر جا به دانش و مهارت و توانمندی 
نیروی انسانی متعهد اتکا کردیم  موفق شدیم  و بدون تردید بزرگ ترین و مهم ترین سرمایه، 

نیروی انسانی است.
وی اضافه کرد: تکرار رکوردهای غرورآفرین تولید، آن هم در این حد و اندازه، نشان از 
برنامه ریزی و مدیریت همه فعالیت ها از ماه های پیش تا امروز است و این نوید را می دهد  که 

طی ماه جاری و برخی از ماه های سال و همچنین سال جاری شاهد ثبت پارامترهای کّمی و 
کیفی غرورآفرین دیگری در فوالد مبارکه باشیم. اینجا از این فرصت استفاده می کنم و از همه 
همکاران و پیمانکاران و قسمت های پشتیبان تشکر می کنم و آرزوی تداوم موفقیت ها را دارم.

سومین رکورد پیاپی تولید آهن اسفنجی در ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه
داریوش رشیدی مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه نیز در این دیدار بیان کرد: 
کارکنان پرتالش ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه از ابتدای سال 1401 در جهت تحقق 
شعار سال با تالش های شبانه روزی خود موفق به رکوردزنی های ویژه ای در تولید این ناحیه 

شدند.  
وی افزود: رکورد قبلی تولید آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم شرکت فوالد مبارکه به میزان 
26 هزار و 130 تن بود که موفق شدیم در روز 13 فروردین ماه امسال، این رکورد را به 26 هزار و 
301 تن افزایش دهیم و پس از تنها 12 روز بتوانیم این رکورد را ارتقا بخشیم. این رقم نسبت به 
رکورد قبلی 25 هزار و 125تن در سال 1400 بیش از 800 تن ارتقا یافته است؛ بدین صورت که در 
واحد احیا مستقیم یک با تولید 16 هزار و 903 تن  و در واحد شهید خرازی با تولید 9 هزار و 110 

تن رکوردهای تولید قبلی ارتقا پیدا کرد.
مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: آهن اسفنجی تولیدشده در این 
فرایند کیفیت بسیار مناسبی دارد و این کیفیت باعث شده بتوانیم در ناحیه فوالدسازی 
کیفیتی برای  و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه، عالوه بر افزایش تولید، محصوالت با

مشتریان تولید کنیم.
وی در پایان ابراز داشت: پیش بینی می شود با برنامه ریزی های صورت گرفته بتوانیم در 
فروردین ماه از مرز 750 هزار تن تولید آهن اسفنجی عبور کنیم تا نیاز ناحیه فوالدسازی در این 
زمینه را تأمین کنیم و بتوانیم در فوالدسازی نیز شاهد رشد بیش ازپیش تولید برای تحقق 

جهش تولید محصوالت فوالدی در کشور باشیم.
۱۳ روزی که برای گروه فوالد مبارکه تاریخ ساز شد

در 13 روز آغازین سال و قرن جدید، گروه فوالد مبارکه به رکوردهای تاریخ سازی در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم دست یافت، رکوردی که تنها نشان از همت جهادگران جبهه 
صنعت و مدیریت مبتنی بر دانش دارد، مدیریتی که از سال های گذشته با برنامه ریزی مدون 

کید بر ارتقای تولید، درصدد رسیدن به قله های افتخار برای کشور بود. منطبق با تأ
ثبت رکوردهای متعدد تولید در نواحی فوالدسازی و آهن سازی شرکت فوالد مبارکه نشان 
داد که خستگی برای مردانی از جنس فوالد در میدان تولید بی معناست. رکوردزنی متوالی 
و مهم تولید 153، 155 و 160 ذوب در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و تولید 9 هزار و 
310 تن در واحد احیا مستقیم دو و 16 هزار و 951 تن در احیا مستقیم یک در روزهای 11، 12 و 
13 فروردین سال جدید رقم خورد که جز با هماهنگی دقیق بین بخشی و درایت مدیران این 

شرکت امکان پذیر نبود.
آنچه در این 13 روز ابتدایی سال در گروه فوالد مبارکه محقق شد مؤید آن بود که این مجموعه 
بزرگ صنعتی با تدابیری که از گذشته در آن اندیشیده شده به خوبی از ظرفیت های الزم برای 

عملیاتی کردن شعار سال برخوردار است.
ثبت ۳ رکورد پیاپی در تولید روزانه ذوب حاصل تالش شبانه روزی خط تولید در 

ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم
قاسم خوشدل پور مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه نیز در 
این دیدار با بیان اینکه در سال جاری برای سومین بار پیاپی رکورد ذوب ریزی روزانه در 
واحد فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه شکسته شد، اظهار کرد: در یازدهمین 
روز فروردین ماه، امسال رکورد روزانه 153 ذوب، در دوازدهمین روز فروردین، رکورد روزانه 
155 ذوب و در سیزدهمین روز فروردین ماه، رکورد 160 ذوب روزانه در ناحیه فوالدسازی و 

ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه شکسته شد.
وی ادامه داد: نقش واحد مواد اولیه با تالش واحدهای خرید و آهن سازی، واحدهای 
پشتیبانی مانند حمل ونقل، انرژی و سیاالت، مدیریت های مختلف، واحد کنترل کیفی، 
پرسنل واحد فوالدسازی و بسیاری دیگر از همکاران در چنین رکوردهایی بسیار پررنگ است.

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه بیان داشت: وقتی از 
رکوردشکنی تولید و 160 ذوب روزانه صحبت می کنیم، یک دنیا معنا پشت این اعداد و کلمات 
که برای دست یابی به این رکورد، همه قسمت های شرکت فوالد مبارکه در حال  است، چرا

حمایت از واحد فوالدسازی هستند تا این افتخارات رقم بخورد.
خوشدل پور تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته روزبه روز در حال بهبود رکوردهای 
تولید هستیم، اما هیچ گاه رعایت مسائل ایمنی را فدای سرعت و افزایش تولید نخواهیم کرد؛ 
که صنعت فوالدسازی یک صنعت سرمایه انسانی محور بوده و سالمت سرمایه انسانی  چرا

برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
کید کرد: کارکنان فوالد مبارکه برای رکوردشکنی های سال جدید فعل خواستن  وی در پایان تأ
را صرف کردند و بنده شاهد این موضوع هستم که در روزهای رکوردشکنی در کارگاه همه 
که اوال به  در حال تالش شبانه روزی برای رسیدن به هدفی مشخص و مشترک بودند، چرا
ج داده اند تا به زودی شاهد  خودباوری رسیده اند و ثانیا در برنامه ریزی ها ابتکاراتی به خر

رکوردهایی فراتر از رکورد موجود در حوزه تولید باشیم. 

 خـبــــــــــــــــــر      

12.5

55

25.5

هدف گذاری رشد 12.5 درصدی حوزه صنعت و 10 
درصدی بخش معادن و تجارت در سال 1401

وزیر صمت گفت: براساس برنامه ریزی انجام شده به دنبال 
تحقق رشد 12.5 درصدی حوزه صنعت و 10 درصدی بخش 

معادن و تجارت در سال 1401 هستیم.
کید کرد: همه مدیران وزارتخانه مکلف  سیدرضا فاطمی امین تأ
هستند با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود و سازوکارهای 

طراحی شده، برای دستیابی به اهداف سال تالش کنند.
وی تصریح کرد: همه مدیران وزات صمت در هر نقطه از کشور 
مسئول حوزه کاری خود در امور مرتبط با کسب وکارها هستند و 
باید به شکل فعال و پیگیرانه، دنبال رفع موانع پیش روی تولید 

و تجارت باشند.
فاطمی امین افزود: در تأمین زیرساخت های مرتبط با حوزه 
صنعت، معدن و تجارت، باید همه ظرفیت های ممکن فعال 
شوند و الزم است وضعیت واحدهای صنعتی به طور مستمر 

مورد رصد و پایش قرار گیرد.
وزیر صمت ادامه داد: مسئولیت همه امور مرتبط با سرمایه گذاری 
در استان ها بر عهده مدیران صمت استانی است و باید ضمن 
هدایت درست سرمایه گذارها، جانمایی واحدها بر اساس اصل 

توزیع متوازن در مناطق مختلف، انجام شود.

هدف گذاری 55 میلیارد دالری صادرات غیرنفتی 
برای امسال

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: نقشه راه توسعه 
تجارت ایران با تعیین اولویت ها و شاخص های کمی و کیفی، 

تهیه شده است.
ک،  اظهار کرد: نقشه راه توسعه  به گزارش شاتا، علیرضا پیمان پا
تجارت ایران با تعیین اولویت ها و شاخص های کمی و کیفی، 
تهیه شده است. با بررسی شاخص های انتخاب بازار به یک 
اولویت بندی رسیدیم که از جمله این اولویت ها تعیین مقاصد 
صادراتی مانند کشورهای همسایه، منطقه اوراسیا، شرق و 
جنوب شرق آسیا، شبه قاره هند و منتخب کشورهای آفریقایی 
و سایر بازارهای بزرگ تجاری دنیاست. با هدف رونق تولید، 
برنامه ریزی الزم برای توسعه صادرات با اولویت گذاری تکمیل 
ظرفیت های خالی واحدها در سازمان توسعه تجارت ایران 

دنبال می شود.
ک ادامه داد: هدف گذاری کمی صادرات غیرنفتی  پیمان پا
سازمان توسعه تجارت برای امسال، حدود 55 میلیارد دالر است 
که 50 میلیارد دالر آن در حوزه صادرات کاال و 5 میلیارد دالر در 

حوزه صادرات خدمات پیش بینی و تعریف شده است.

تولید فوالد خام از مرز 25.5 میلیون تن گذشت

گزارش وزات صمت، از ابتدای سال 1400 تا پایان  بر اساس 
بهمن ماه در کشور، 25 میلیون و 524 هزار و 500 تن فوالد خام 
و 23 میلیون و 169 هزار و 800 تن محصوالت فوالدی تولید 

شده است.
بر اساس گزارش وضعیت شاخص های صنعت، معدن و تجارت 
وزارت صمت در 11 ماهه 1400، میزان تولید فوالد خام از ابتدای 
سال 1400 تا پایان بهمن ماه به عدد 25 میلیون و 524 هزار و 500 

تن فوالد خام رسیده است.
این گزارش نشان می دهد که شرکت های فوالدی کشور در بازه 
زمانی 11 ماهه 1400، 23 میلیون و 169 هزار و 800 تن محصوالت 
فوالدی نیز تولید کرده اند.مطابق این گزارش در سایر محصوالت 
بخش معدن و صنایع معدنی، تولید کاتد مس با رشد 2.8 درصد 
ی به 272 هزار و 800 تن، شمش آلومینیوم با رشد 25.8 درصدی 

به 520 هزار و 100 تن رسید.

عدد خبر

درصد

میلیارد دالر

میلیون تن

مدیرعامل فوالد مبارکه: 

 محمدیاسر طیب نیا  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

کبری محمدی  معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه عباس ا

غالمرضا سلیمی مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه

داریوش رشیدی مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه

قاسم خوشدل پور 
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه
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شناسایی ذخایر جدید در اطراف معادن چادرملو رشد ۳۶ درصدی واردات گمرکات اصفهان

وجیه اهلل جعفری، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، در بازدید از مجتمع 
چادرملو و در جلسه پایش اقدامات و برنامه های این شرکت با بیان اینکه 
کتشاف، استخراج و تأمین مواد اولیه،  شرکت چادرملو در بخش های ا
یک برند معدنی در کشور محسوب می شود، اعالم کرد: توسعه معدنی 
در زنجیره فوالد باید در اولویت برنامه های چادرملو قرار گیرد و این شرکت 
ک کند. باید تمرکز خود را معطوف به حفظ این برند در تأمین خورا

رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان اصفهان با اشاره به رشد 
۳۶ درصدی واردات گمرکات اصفهان در ۱۴۰۰ گفت: ماشین آالت 
خطوط تولید، اجزا و قطعات و مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی 
عمده کاالهای وارداتی استان را تشکیل داده است.
کاال به ارزش ۶۴۷ میلیون و ۶۷۶  در سال گذشته ۱۱۵ هزار و ۵۵۰ تن 
هزار دالر از طریق گمرکات استان اصفهان ترخیص گردیده است.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

غیورمردان عرصه تولید فوالد مبارکه در راستای خبر کوتاه
لبیک به منویات مقام معظم رهبری و تأمین نیاز بازار 
داخل کشور موفق شدند طی 3 روز متوالی )از 11 تا 13 
فروردین ماه 1401(، رکورد روزانه تولید ذوب در ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم را از 150 ذوب با تناژ 26 هزار و 400 تن تختال که در 29 
مهرماه 1400 محقق شده بود به 153، 155 و 160 ذوب با تناژ 28 هزار و 
400 تن تختال برسانند و رکورد تازه ای را در آغازین روزهای قرن جدید 

و سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« ثبت کنند.
کاربرد گسترده فوالد در صنایع مختلف ازجمله خودروسازی و تولید 
لوازم خانگی، منجر به افزایش بیش ازپیش تقاضای فوالد در کشور شده و 
ضروری است که فوالدسازان علی رغم محدودیت های بی سابقه انرژی که 
بر آن ها اعمال شده، گام به گام در راستای تأمین نیاز بازار تالشی مضاعف 

داشته باشند.
که از تحریم های  این مسئله در شرایط سیاسی-اقتصادی ایران 
بین المللی گسترده رنج می برد، اهمیت ویژه ای دارد؛ عالوه بر آن، با 
توجه به حجم واردات محصوالت فوالدی و خروج ارز از کشور، تقویت 
فوالدسازان بزرگ داخلی به ویژه فوالد مبارکه نقش قابل توجهی در 

جلوگیری از خروج ارز از کشور خواهد داشت.
فوالد مبارکه با بررسی تقاضای داخلی و با وجود همه محدودیت ها 
ازجمله تحریم ها و دشواری های تولید در کشور درصدد آن است تا 
فرایند توسعه ای پیوسته خود را به پیش ببرد و به نقش پررنگ خود در 
بخش های مختلف ازجمله تولید فوالد خام )تختال( و در نهایت ورق های 

فوالدی، جامه عمل بپوشاند.
این بنگاه بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور، با برنامه ریزی های مدون تولید 
و رکوردزنی های پی درپی در تالش است تا عالوه بر تأمین پایدار فوالد کشور، 
ضمن پاسخ کامل به نیازهای داخلی، بخشی از تقاضاهای بین المللی را 
نیز تأمین کند. این در حالی است که ثبت رکورد تولید روزانه 160 ذوب با تناژ 
28 هزار و 400 تن توسط تالشگران ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه نشان از پیشران بودن این شرکت در عرصه تولید کشور دارد.
عباس محمدی، مدیر تولید فوالد مذاب شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد با اشاره به رکوردزنی های پی درپی در این بخش اظهار کرد: 
جهادگران جبهه صنعت در فوالد مبارکه در 18 اسفندماه 1399 موفق به 
ثبت رکورد تولید روزانه 140 ذوب، در 29 مهرماه 1400 موفق به ثبت رکورد 
تولید روزانه 150 ذوب و نهایتا پس از ثبت رکوردهای 153 و 155 در روزهای 
11 و 12 فروردین ماه 1401، در سیزدهمین روز از قرن جدید، موفق به ثبت 

رکورد تولید روزانه 160 ذوب گردیدند.
وی افزود: عالوه بر این، در 13 فروردین ماه 1401، بیش از 35 هزار تن ماده 
شامل آهن اسفنجی، آهک، دولومیت و... به کوره های قوس الکتریکی 
فوالد مبارکه وارد شد که رکورد دیگری در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم به شمار می رود. همچنین رکورد تولید روزانه با رکورد عملکرد 
تجهیزات به صورت پیمانه ای )Modular( 92 درصد و هم راستایی 

)Stream( 61 درصد صورت گرفته است.
مدیر تولید فوالد مذاب شرکت فوالد مبارکه گفت: در روزهای 11، 12 و 13 
فروردین ماه سال جاری، تعدادی از کوره های قوس الکتریکی به میزان 22 
کثر کوره ها در شیفت 12 ساعته خود هرکدام 11 ذوب تولید  ذوب روزانه و ا
کردند که تحقق این امر نشان از همت واال و تعالی سرمایه های انسانی 
فوالد مبارکه دارد. برای درک بهتر از این رکورد، الزم است از متوسط تولید 

گاه باشید. هر کوره در طول شبانه روز به میزان 15 ذوب آ
وی با بیان اینکه واحد فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه بر اساس تولید 
ماهیانه 600 هزار تن تختال طراحی شده است، خاطرنشان کرد: برای 
تولید با ظرفیت های باالتر که ناشی از رکوردهای روزانه تولید است، باید 
روش های آماده به کاری و عملکردی تجهیزات را به چالش کشید که این 
امر با وجود سرمایه های انسانی هوشمند و تغییر در نحوه برنامه ریزی با 

تسریع در فرایندهای عملیاتی محقق شده است.
محمدی اذعان داشت: در این رکوردزنی، زمان ها و تجهیزات قابل بهبود 
شناسایی شده و راهکاری برای آن ها مشخص گردیده تا بتوانیم زمان و 

دوره کاری تولید هر ذوب را به حداقل برسانیم و چنانچه تجهیزی نیاز به 
زمان آماده به کاری دارد، به صورت موازی، سایر تجهیزات در واحدهای 
تولید فوالد، متالورژی ثانویه و ریخته گری مداوم فعالیت های آماده به کاری 

انجام دهند.
کید کرد: برای تعداد 160 ذوب روزانه بیش از هزار گردش پاتیل  وی تأ
مذاب با نقل وانتقال آن ها توسط ترانسفرکارها و جرثقیل های سنگین 
نیاز است. هر ذوب پس از تخلیه کوره به واحدهای متالورژی ثانویه جهت 
همگن سازی آنالیز شیمیایی و تنظیم دمای ذوب می رود و سپس در 
ماشین های ریخته گری تبدیل به تختال با گرید خاص می شود؛ این 
تعداد ذوب روزانه نیاز به بهینه سازی زمان های آماده سازی و فرایند هر 
ایستگاه )کوره های قوس، متالورژی ثانویه و ماشین های ریخته گری( دارد.
کامران مرادی، مدیر ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه نیز تصریح 
کرد: در سالی که مزین به نام »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« است، 
دست یابی به 3 رکورد پی درپی غرورآفرین، نشان از عزم و اراده تالشگران 
کثری و افزایش  ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم برای تولید حدا

بهره وری است.
وی افزود: تولید 160 ذوب با تناژ 28 هزار و 429 تن تختال، با متوسط 
سکوئنس 32 ذوب در 5 ماشین ریخته گری عالوه بر اینکه نشان دهنده 
آماده به کاری باالی تجهیزات است، هدف گذاری، برنامه ریزی، همکاری، 
همدلی و از همه مهم تر هماهنگی باالی کلیه واحدهای ناحیه را به نمایش 
می گذارد. در اینجا بر خود الزم می دانم از کلیه همکاران ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم، همکاران پشتیبانی، ستادی و پیمانکاران تشکر و 

قدردانی کنم.
محمدعلی شفیعی، رئیس گروه فنی فوالدسازی و ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص بیان کرد: کسب رکوردهای 
غرورآفرین در فروردین ماه سال جاری با توجه به عبور از ظرفیت های اسمی 
واحدهای مختلف ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم که رکوردزنی ها را 

بسیار دشوار کرده، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی ادامه داد: به یاری خداوند متعال، این رکوردزنی ها با برنامه ریزی های 
دقیق و از قبل پیش بینی شده، تدارک کلیه مواد اولیه و مصرفی موردنیاز، 
انجام فعالیت های الزم جهت آماده به کاری تجهیزات و همچنین کاهش 

حوادث فرایندی حاصل شده است.
رئیس گروه فنی فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
اظهار داشت: ازجمله مهم ترین عوامل برای کسب این رکوردها، وجود 
هماهنگی میان واحدهای مختلف ناحیه فوالدسازی با توجه به وسعت 
این ناحیه، تعدد تجهیزات درگیر و یکپارچه بودن تولید است و در کنار 
آن عزم راسخ تمام رده های سازمانی ناحیه و واحدهای پشتیبان برای 
کثری و روحیه همکاری میان آن ها بسیار اثرگذار  رسیدن به تولید حدا

است.
امیرحسین مرادی، رئیس کوره های قوس الکتریکی شرکت فوالد مبارکه 
کید کرد: کسب 3 رکورد تولید روزانه به صورت متوالی، بار دیگر  نیز تأ
تجلی بخش همت و تعهد باالی کارکنان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم گردید؛ امید است تداوم این موفقیت ها اعتالی شرکت معظم فوالد 
مبارکه را به دنبال داشته باشد و جا دارد از تالش های بی وقفه کارکنان 
واحدهای تعمیرات، نسوز، دفاتر فنی و هماهنگ کنندگان تولید تشکر 

و قدردانی کنم.
سید مجتبی غیوری، رئیس برنامه ریزی، کنترل، نگهداری و تعمیرات 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه همکاران ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم از ابتدای سال با عزم راسخ و همدلی تالش 
کثری از ظرفیت و زمان، موفق به رکوردزنی شدند. کردند و با استفاده حدا

وی افزود: نخستین رکوردزنی در تولید روزانه ذوب سال 1401 به میزان 153 
ذوب، دومین رکوردزنی به میزان 155 ذوب و آخرین آن نیز به میزان 160 
ذوب بود که نشان از ریشه دار بودن و پویایی واحد و برنامه ریزی دقیق و 

منسجم در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم است.
رئیس برنامه ریزی، کنترل، نگهداری و تعمیرات ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه گفت: عواملی همچون آماده به کاری صددرصدی 

تجهیزات و انجام به موقع و دقیق استانداردها و تعمیرات باعث تحقق 
این رکوردها شده و با توجه به ظرفیت های موجود در این ناحیه و انجام 
مداوم بهینه سازی ها و پروژه های اصالحی، به زودی رکوردهای باالتری 
محقق خواهد شد. این افتخارآفرینی حاصل حمایت های تیم مدیریتی 
ناحیه، مدیریت ارشد سازمان، همکاری واحدهای تولیدی و تعمیراتی و 
پشتیبانی ناحیه و پیمانکاران بوده که از زحمات یکایک آنان صمیمانه 

سپاسگزارم.
مجتبی افشاری، رئیس تعمیرات و سرویس های جنبی ریخته گری مداوم 
شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در ابتدای سال»تولید؛ دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« و در لبیک به منویات مقام معظم رهبری در این سال، 
کارکنان غیور فوالد مبارکه در ناحیه فوالدسازی، رکوردهای جدیدی در 
تولید روزانه فوالد خام به ثبت رساندند و طی 3 روز متوالی تولید مذاب و 

ریخته گری آن با 153 و 155 و 160 ذوب انجام گرفت.
وی افزود: انجام فعالیت های پیشگیرانه و تعمیراتی به موقع در جهت 
ماشین های  انرژی  تأمین  تسهیل  ماشین ها،  خنک کاری  تأمین 
ریخته گری، افزایش آماده به کاری ماشین های ریخته گری، ایجاد توسعه 
و ظرفیت بر روی ماشین های ریخته گری و تجهیزات واحد با استفاده از 
توان متخصصان و کارشناسان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و 
پشتیبانی به موقع تولید از یک سو و همدلی، همت و تجربه باالی کارکنان 
ناحیه در سطوح مختلف سازمان نیز از سوی دیگر باعث به دست آمدن 

این موفقیت ها و کسب این رکوردها در ابتدای سال جاری گردید.
روح اله بیرانوند، رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
اذعان داشت: کسب رکوردهای تولید روزانه و ماهیانه تصادفی و اتفاقی 
نیست، بلکه پشت آن ماه ها کار و تالش و بهینه سازی و ایجاد زیرساخت 

جهت کسب رکورد است که در روز و ماه موردنظر به دست می آید.
وی افزود: این بهینه سازی و زیرساخت سازی ها می تواند در حوزه های 
مختلف ازجمله ارتقای تجهیزات، بهبود فرایندها، حذف گلوگاه ها 
و کاهش ضایعات محقق شوند؛ پس از کسب رکورد تولید روزانه ذوب 
در مهرماه سال گذشته، بهبودهای چشم گیر و خالقانه ای در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم انجام شد و بدون اینکه تجهیز جدیدی 
اضافه شود، تمام خطوط موجود بهینه سازی گردیدند و موانع برطرف 
شدند تا در آغازین روزهای قرن جدید، طی 3 روز پیاپی رکوردهای 153 
و 155 و 160 ذوب محقق شوند و این امر نشان از عملکرد صحیح و توان 

باالی کارکنان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم دارد.
کوره های قوس الکتریکی  محمدحسین شاه نظری، شیفت فورمن 
مدول شماره 1 و 2 شرکت فوالد مبارکه گفت: کارکنان ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم، بار دیگر همچون گذشته با مدیریت و برنامه ریزی 
دقیق، تالش، انگیزه و عزم راسخ خود توانستند توانایی های خود را 
اثبات کنند و در 3 روز پیاپی رکوردهای تولید را افزایش دهند و به تولید 
160 ذوب در روز برسند و ثابت کردند خواستن توانستن است و تنها عاملی 
که خستگی کار شبانه روزی را از تنشان بیرون برده، دست یابی به این 

رکوردها بوده است.
کری، سرپرست تعمیرات جرثقیل ها و ترانسفرکارهای  حمیدرضا شا
فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: هر پاتیل در خط LFT به طور 
متوسط 3 مرتبه و در خط LTS، 4 مرتبه و هر تختال تولیدی نیز بین 
5 تا 7 مرتبه باید توسط جرثقیل های این خطوط جابه جا شوند که 
این امر آماده به کاری صددرصدی این تجهیزات و همچنین تحمل 
فشار کاری بسیار سنگین بر روی اپراتورهای این جرثقیل ها را می طلبد 
که خوشبختانه با تالش و غیرت همکارانم در تیم راهبری و تعمیرات 
جرثقیل ها و ترانسفرکارهای فوالدسازی، ریخته گری مداوم و آماده سازی 

تختال، این امر محقق گردید.
وی افزود: قدردان همکاران عزیز و زحمتکش واحد راهبری و تعمیرات 
جرثقیل های فوالدسازی و ریخته گری مداوم برای کسب این رکوردهای 
ارزشمند هستم و امیدوارم با همدلی و مشارکت آن ها، شاهد پیشرفت و 
موفقیت روزافزون شرکت فوالد مبارکه در تمامی عرصه ها باشیم؛ همچنین 

عباس محمدی، مدیر تولید فوالد مذاب

کامران مرادی، مدیر ریخته گری مداوم

محمدعلی شفیعی، رئیس گروه فنی فوالدسازی و ریخته گری مداوم

امیرحسین مرادی، رئیس کوره های قوس الکتریکی

سید مجتبی غیوری، رئیس برنامه ریزی، کنترل، نگهداری و 
تعمیرات ریخته گری مداوم

مجتبی افشاری، رئیس تعمیرات و سرویس های جنبی ریخته گری مداوم

روح اله بیرانوند، رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم

کری، سرپرست تعمیرات جرثقیل ها و ترانسفرکارهای  حمیدرضا شا
فوالدسازی

عباس ابراهیمیان، سرپرست تعمیرات پیشگیری راهبری 
جرثقیل های ریخته گری مداوم

 ثبت رکورد تولید روزانه 160 ذوب در فوالد مبارکه
 تبلور خودباوری و تکیه بر توان داخلی

وقتی قطار تولید از حرکت خود باز نمی ایستد؛

انجمن جهانی فوالد در تازه ترین گزارش خود، اعالم 
کرده است که جمهوری اسالمی ایران در دو ماه ابتدای سال 
2022، باالترین میزان رشد در تولید فوالد را بین 10 تولیدکننده 
برتر جهان کسب کرده و طی این مدت، تولید فوالد ایران رشد 

11.8 درصدی را تجربه کرده است.
بنابر این گزارش، در ماه های ژانویه و فوریه سال جاری میالدی 
)یازدهم دی ماه تا نهم اسفندماه 1400( مجموع تولید فوالد 
خام ایران به 5.3 میلیون تن رسیده است. همچنین مطابق 
پیش بینی این انجمن، تولید فوالد کشورمان در ماه فوریه نیز 
به 2.5 میلیون تن رسیده که 3.7 درصد بیش از عملکرد مدت 

مشابه سال گذشته میالدی است.
در همین مقطع زمانی، مجموع تولید 64 عضو انجمن جهانی 
فوالد به 299.4 میلیون تن رسید که 5.5 درصد کمتر از عملکرد 
مدت مشابه سال 2021 بوده است. در این میان، چین با منفی 
10 درصد، برزیل با منفی 5.8 درصد، ترکیه با منفی 5.7 درصد، 
کره جنوبی با منفی 2.6 درصد و ژاپن با منفی 2.4 درصد در تولید 
فوالد مواجه بوده اند. افزون بر آن، هند پس از ایران با افزایش 6.6 
درصدی بیشترین رشد را کسب کرده و آلمان با 1.1 درصد، روسیه 
با یک درصد و ایاالت متحده نیز با 0.6 درصد، در جایگاه های 

بعدی قرار گرفته اند.
با عنایت به این وضعیت، میزان تولید چین به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد در جهان در دو ماه نخست 2022 به 158 
میلیون تن رسید. تولید فوالد آمریکا به 13.4 میلیون، ژاپن به 
15.1 میلیون، هند به 20.9 میلیون، کره جنوبی به 11.2 میلیون، 
آلمان به 6.5 میلیون، ترکیه 6.1 میلیون، برزیل به 5.6 میلیون و 

روسیه به 12.4 میلیون تن را تجربه کرده اند.
منبع: دنیای اقتصاد

کز  استقرار سامانه رصد قیمت فروش محصوالت مرا
خدماتی هلدینگ فوالدمتیل در نرم افزار آرین سیستم، یکی از 
اقداماتی است که به جهت پکپارچگی و ایجاد وحدت رویه 
تشان  کز هلدینگ فوالدمتیل برای فروش محصوال میان مرا

انجام شده است.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالدمتیل، فراهم کردن 
بستر مناسب برای رصد قیمت ها در نرم افزار آرین سیستم، 
با هدف اطالع کاربران فروش از قیمت فروش محصوالت در 
مجموعه شرکت های گروه فوالدمتیل صورت گرفته است. برای 
کز، محصولی را با ویژگی های  مثال، زمانی که قرار است یکی از مرا
مختلف شامل ابعاد، ضخامت، عرض، طول رنگ، درجه کیفی 
)استاندارد( و… در یک مقطع زمانی مشخص به فروش برساند، 
می تواند با رجوع به سامانه رصد قیمت ها و استفاده از فیلترینگ 
در یک بازه زمانی مشخص، از آخرین قیمت های فروش در 
گردد. با این روش، در نهایت یکپارچگی و  هلدینگ مطلع 
گروه متیل ایجاد و اختالف قیمت  هماهنگی قیمت ها در 
شرکت های گروه با فروش میانگین موزون آن ها کاهش پیدا 
می کند و امکان مقایسه قیمت های همگن در هلدینگ فراهم 
می شود.همچنین با استفاده از این روش، واحد امور شرکت ها و 
طرح و توسعه هلدینگ فوالدمتیل می تواند قیاس مناسب تری 

به جهت بررسی نرخ فروش در گروه فوالدمتیل داشته باشد.
در واقع اجرای این طرح، پیرو سیاست های اتخاذشده در دوره 
جدید مدیریت هلدینگ فوالدمتیل و ایجاد یک سیستم یکپارچه 
اطالعاتی مالی در کنار سیستم یکپارچه فناوری و اطالعات بود 
که از مهم ترین سیاست های هلدینگ به شمار می آید و همه 
کنون  شرکت های گروه ملزم به استفاده از این نرم افزار شده اند و ا

این بخش از طریق پنل مرکزی مورد رصد قرار می گیرد.
یکی از موارد مهم درخصوص راه اندازی سامانه رؤیت آخرین 
قیمت فروش محصوالت هلدینگ فوالدمتیل، امکان رصد 
قیمت ها توسط شرکت فوالد مبارکه است. در واقع گزارش های 
جامع رصد قیمتی به سفارش هلدینگ فوالدمتیل توسط شرکت 
نرم افزاری آرین سیستم ساخته و اهداف بسیاری برای راه اندازی 
این سامانه تعریف شده است؛ نخست اینکه بررسی بیشتری روی 
کز خدماتی اختصاص می دهد،  سهمیه ای که فوالد مبارکه به مرا
انجام شده و بر اساس نیاز و ظرفیت استان ها محصول در اختیار 

کز خدماتی قرار می گیرد. مرا
در اینجا می توان اشاره کرد این سامانه می تواند در آینده نزدیک 
توسط سایر شرکت های تابعه فوالد مبارکه نیز مورد استفاده 
قرار گیرد. همچنین استقرار یک نرم افزار واحد و یکپارچه در 
سطح هلدینگ، زمینه را برای مانیتورینگ کلی و یکپارچگی 
در شرکت های گروه فراهم می کند و منجر به ایجاد وحدت رویه 
می شود. در نهایت ضمن انتفاع شرکت فوالد مبارکه، نظارت بر 

روند فعالیت های شرکت بیش ازپیش و دوچندان خواهد شد.

ایران در رتبه نخست رشد تولید دوماهه 

فوالد در جهان ایران

استقرار سامانه رصد قیمت فروش 

محصوالت در هلدینگ فوالدمتیل

ادامه خبر در صفحه ۵

به منظور ایجاد شفافیت در فروش محصوالت فوالدی انجام شد؛
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خبر  کوتاه

نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب وکار وزارت صمت اظهار کرد: 
سال گذشته عمده تمرکز وزارتخانه بر اجرای پروژه های زیرساختی 
و ایجاد ابزارهایی بود که با آن ها بتوان در سال ۱۴۰۱، برنامه های 
تعریف شده را اجرا کرد. در زمینه اشتغال، ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی 
به تفکیک حوزه صنعت، معدن و خدمات به عنوان یک هدف مهم 
برای استان ها و دفاتر ترسیم شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه ظرفیت کنونی تولید نفت به پیش از تحریم ها و 
کرد:  به بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است، اعالم 
امیدواریم با تالش همکاران در این بخش طی سال ۱۴۰۱ به ارقام بسیار 
باالتری در زمینه صادرات نفت خام، میعانات گازی و دیگر فراورده های 
نفتی و محصوالت پتروشیمی دست یابیم.

 خـبــــــــــــــــــر      

خلق ۵۰۰ هزار فرصت شغلی اولویت صمت در ۱۴۰۱ ظرفیت تولید نفت خام ایران به پیش از تحریم ها رسید

صادق رنجبر، مسئول شیفت ارسال پاتیل

عباس دهقانی، شیفت فورمن تولید عملیات ثانویه مدول ۱ و 2

محمد فخری رئیس تعمیرات ماشین ریخته گری ۵

مهدی دلیلی شعاعی سرپرست تولید و تعمیرات ریخته گری 
ماشین 2

رضا کاظمی سرپرست تعمیرات واحدهای ۰۸ و 2۸

محمدحسین شاه نظری، شیفت فورمن کوره های قوس الکتریکی 
مدول شماره ۱ و 2

مجتبی سودایی، مسئول ذوب کوره های پاتیلی و گاززدایی

احسان توانایی، مسئول شیفت ماشین ریخته گری مداوم

آتیه فوالد نقش جهان؛ هلدینگ 

سرمایه گذاری و با اولویت فعالیت در زنجیره 

صنعت فوالد و صنایع مرتبط

رویکرد شرکت آتیه فوالد نقش جهان به عنوان یک 
هلدینگ سرمایه گذاری و با اولویت فعالیت در زنجیره صنعت 
گرفتن در بین 100 شرکت برتر  فوالد و صنایع مرتبط، قرار 
توزیع کننده  بزرگ ترین  به عنوان  همچنین  و   IMI100

محصوالت فوالدی در کشور تا افق 1404 است.
احمد سعید بخش، مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان 
با اعالم این مطلب، اهداف استراتژیک این شرکت را تشریح کرد:

اقدامات مؤثر آتیه فوالد نقش جهان در راستای شعار 
»تولید؛دانش بنیان اشتغال آفرین«

در سالی که مزین به نام »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
است. این هلدینگ، طراحی و استقرار نظام تحول، استقرار 
استاندارد ISO 9001 در شرکت مادر و شرکت های زیرمجموعه، 
استقرار نظام های مدیریت مشارکتی نظام پیشنهادها، شرکت 
کامل سیستم اطالعاتی  در جایزه تعالی سازمانی، استقرار 
گروه، استقرار نظام امنیت  یکپارچه مدیریت شرکت های 
اطالعات و طراحی و استقرار نظام ارزیابی پرتفوی سرمایه گذاری 
را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین با توجه به اهمیت 
گزارش های تحلیلی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری در 
هلدینگ، تهیه داشبورد مدیریتی نیز جزو اولویت های شرکت 
در سال جاری است. از دیگر فعالیت های شرکت در راستای سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«، سرمایه گذاری و احداث 
کارخانه تولید لوله های بدون درز مانیسمان است که در حال 
اجراست و در سال 1402 به بهره برداری خواهد رسید. همچنین 
به منظور ایجاد ارزش افزوده در سایر بخش های زنجیره فوالد، 
سرمایه گذاری در واحدهای استحصال و تهیه مواد اولیه صنعت 
فوالد نیز از برنامه های شرکت در سال 1401 است. عالوه بر این، 
اجرای پروژه کارگاه تولید ماشین آالت تزریق کورد وایر که برای 
اولین بار در ایران با اتکا به دانش مهندسان ایرانی و بر اساس 
کنون 4 دستگاه از  تکنولوژی، بررسی و طراحی شده است و تا
ماشین آالت مذکور تولید و به مجتمع فوالد مبارکه تحویل داده 

شده، در دستور کار قرار گرفته است.
ارزیابی عملکرد آتیه فوالد نقش جهان در سال گذشته
شرکت های هلدینگ به طور طبیعی چندین کسب وکار و واحد 
مستقل یا شرکت را در زیرمجموعه خود دارند. یکی از اجزای 
کلیدی که در راهبری سازمانی باید مورد توجه قرار گیرد استراتژی 
هدایتی و سرپرستی است. شرکت آتیه فوالد نقش جهان با 
الگوبرداری از شرکت فوالد مبارکه، نظام جامع ارزیابی و رتبه بندی 
شرکت های فرعی آتیه فوالد نقش جهان را تدوین و تهیه کرده 
که هدف آن ارتقای عملکرد شرکت ها، شفافیت مالی و ارتقای 
فرهنگ پاسخ گویی است و در این راستا، در سال گذشته بر اساس 
ارزیابی عملکرد صورت گرفته از سوی فوالد مبارکه از گرید E که در 

دوره قبل کسب کرده بود، به گرید C ارتقا پیدا کرد.
اقدامات سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

از تولید و مانع زدایی در فعالیت های  به منظور پشتیبانی 
گزارش های  شرکت های تحت پوشش اقداماتی چون تهیه 
تحلیلی و مقایسه ای از عملکرد شرکت های تابعه، تکمیل بانک 
کز  کمیته راهبری مرا اطالعاتی شرکت ها، برگزاری جلسات 
خدماتی با هدف سیاست گذاری و وحدت رویه در بازار مصرف، 
کز خدماتی، تدوین نقشه  بازنگری آیین نامه های فروش مرا
استراتژی هلدینگ و رونمایی از آن، تدوین نظام نظرسنجی و 
پایش رضایت شرکت های گروه، تدوین نظام نظرسنجی و پایش 
رضایت سهام داران، تدوین و استقرار نظام ارزیابی عملکرد 
شرکت های زیرمجموعه، استقرار نرم افزار یکپارچه آرین در کلیه 
شرکت های زیرمجموعه، استقرار نرم افزار اتوماسیون اداری 
و همچنین ارتباط با اتوماسیون اداری شرکت فوالد مبارکه، 
به روزرسانی وب سایت آتیه فوالد، پیاده سازی و استقرار سامانه 
ارزیابی و نظرسنجی و برگزاری جلسات آنالین صورت پذیرفته 

است.
شرکت با هدف ارزش آفرینی پایدار برای سهام داران و توسعه 
پرتفوی خود اقدام به سرمایه گذاری و توسعه خطوط نورد 
سرد 1 و 2 و اسید شویی در شرکت فوالد تاراز چهارمحال و تولید 
لوله های بدون درز کرده است. همچنین سرمایه گذاری در 
شرکت های بورسی از قبیل امیرکبیر کاشان و توکارنگ سپاهان 
صورت پذیرفته و جهت اجرای زیرساخت ها و الزامات ورود به 
بورس تهران، اقدامات مقتضی انجام شده است. یکی دیگر از 
دستاوردهای شرکت در سال گذشته همسان سازی حقوق و 
مزایای کارکنان در شرکت های زیرمجموعه است. کسب رتبه 
اول در خصوص »بهره وری کل عوامل تولید در گروه ماشین آالت، 
تجهیزات و صنایع فلزی« در رتبه بندی 500 شرکت برتر در سال 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نیز از جمله دستاوردهای 

شرکت است.
آتیه فوالد  شرکت  توسعه  استراتژیک  اهداف 

نقش جهان در سال ۱۴۰۱
این هلدینگ در راستای توسعه پایدار و ارزش آفرینی برای 
ذی نفعان، مدیریت اثربخش پروژه های توسعه و سرمایه گذاری 
پرتفوی  اثربخش  مدیریت  زیرمجموعه،  شرکت های  در 
سرمایه گذاری، توسعه یکپارچه فناوری اطالعات در گروه و توسعه 
قابلیت های سازمانی همچنین ارتقای عملکرد و بهره وری منابع 
انسانی هلدینگ به عنوان مهم ترین سرمایه موجود از طریق 
اجرای فرایند مستمر بهسازی و برگزاری دوره های آموزشی و تحقق 
اهداف مطرح جهت دست یابی به سود و زیان پیش بینی شده را 

به عنوان اهداف استراتژیک در سال جاری تعریف کرده است.

از پیمانکاران کلیه واحدهای پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه که ما را در 
دست یابی به این اهداف یاری کرده اند، سپاسگزارم.

عباس ابراهیمیان، سرپرست تعمیرات پیشگیری راهبری جرثقیل های 
ریخته گری مداوم تصریح کرد: کارکنان واحد جرثقیل های ریخته گری 
دوشادوش سایر همکاران واحد ریخته گری با عزم و اراده ای آهنین در این 
امر سهیم بودند و با جابه جایی های منظم تاندیش و تختال و همچنین 
گفته  فعالیت های تعمیراتی نقش بسزایی در این رکوردزنی داشتند. نا
نماند که هر تختال تولیدی بین 5 تا 7 دوره جابه جایی در واحد ریخته گری 
و 28 دارد که با عزم راسخ همکاران و با آماده به کاری کامل جرثقیل های 

واحد ریخته گری این امر محقق گردید.
صادق رنجبر، مسئول شیفت ارسال پاتیل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: سال 1401 که توسط مقام معظم رهبری به نام »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« مزین شد، 3 رکورد پیاپی روزانه تولید 153 و 155 و 160 ذوب 

در روزهای 11 و 12 و 13 فروردین ماه به دست آمد.
وی افزود: این رکوردهای غرورآفرین جز با همدلی، همکاری و تالش 
مضاعف یکایک کارکنان آن ناحیه به دست نیامده و جهادگران واحد 
کثر  آماده سازی پاتیل نیز در کنار دیگر همکاران ناحیه فوالدسازی با حدا
توان و آماده سازی پاتیل در حداقل زمان ممکن نقش بسزایی در کسب 
رکوردهای مذکور داشتند. بر خود می بالم که در کنار چنین همکارانی 

انجام وظیفه می کنم و به سهم خود قدردان زحماتشان هستم.
مجتبی سودایی، مسئول ذوب کوره های پاتیلی و گاززدایی شرکت فوالد 
مبارکه نیز اذعان داشت: افزایش رکورد تولید روزانه در 3 روز پیاپی و ارتقای 
آن از 150 ذوب به 160 ذوب در روز، حاصل ارتقای سطح مهارت فنی و 
گاهانه چالش های پیش روی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری  مدیریت آ

مداوم شرکت فوالد مبارکه است.
وی افزود: در این میان واحد متالورژی ثانویه به عنوان یکی از واحدهای 
مؤثر در تضمین کیفیت و کمیت در خط تولید، با ارتقای دانش فنی، افزایش 
انگیزه سرمایه های انسانی، اتخاذ راه حل های خالقانه در برابر مشکالت و 
کمبودها نقش خود را به خوبی ایفا کرده و آماده همراهی با سایر واحدها 

برای آفرینش افتخارات بیشتر است.
عباس دهقانی، شیفت فورمن تولید عملیات ثانویه مدول 1 و 2 شرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: از همه کارکنان تولید، ارسال پاتیل، تعمیرات کرین ها، 
پیمانکاران و تأمین کنندگان قدردانی می کنم که سال جدید در مسیر 
اهداف شرکت، دست یابی به رکوردهای پیاپی و غرورآفرین 160 ذوب در 

روز را با حفظ کیفیت و ایمنی به ثمر رساندند.
وی افزود: این رکوردزنی های پیاپی نشان از همدلی، هم سویی، درایت و 
تعامل میان مجموعه متالورژی ثانویه و ریخته گری مداوم است؛ امیدوارم 
با چنین روحیه های کم نظیری شاهد کسب توفیقات بیشتر در ادامه 

سال جاری باشیم.
محمد فخری رئیس تعمیرات ماشین ریخته گری 5 شرکت فوالد مبارکه 
بیان داشت: »بهار«، فصل رویش و جوانه زدن و نماد نو شدن است. 
پایان ناپذیری رکوردزنی های کارکنان غیور فوالد مبارکه در بهار 1401 
به خوبی نمایان شد و پس از رکوردزنی های نواحی مختلف شرکت فوالد 
مبارکه در روزهای نخستین سال جدید و بهار طبیعت، دلیرمردان و 
تالشگران ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم با یاری خداوند متعال 
و با اراده ای پوالدین توانستند در 11 فروردین ماه رکورد روزانه تولید 153 
ذوب و در روز بعد رکورد روزانه تولید 155 ذوب را به ثبت برسانند و در نهایت 
شگفتی سازی تکمیل شد و در 13 فروردین ماه )سومین روز متوالی( رکورد 
غرورآفرین تولید روزانه 160 ذوب معادل 28 هزار و 400 تن فوالد خام به 

دست آمد.
وی افزود: آخرین رکورد روزانه در ریخته گری، 150 ذوب در روز با تناژ 26 هزار 
و 400 تن در 29 مهرماه 1400 محقق شده بود. آفرینش این شگفتی، زاییده 
عزم راسخ و اراده پوالدین کلیه کارکنان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم است. این افتخار بزرگ را به کلیه کارکنان فوالد مبارکه و خصوصا 
همکاران و دست اندرکاران ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم تبریک 
عرض می کنم و از زحمات واحدهای ستادی و پشتیبانی صمیمانه تشکر و 
قدردانی می نمایم. امید است در آینده شاهد افتخارآفرینی های بیشتری 

در شرکت فوالد مبارکه باشیم.
رضا ترک علی عسکری، کارشناس تعمیرات برق، اتوماسیون و ابزار دقیق 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: فوالدمردان ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم با همت وصف ناپذیر و تالش گروهی 
همکاران تولید، تعمیرات و واحدهای پشتیبانی، کار بزرگی انجام دادند و 

این رکوردهای پیاپی و بی نظیر را رقم زدند. این موفقیت را به کلیه همکاران 
به ویژه همکاران عزیز و سخت کوش واحد تعمیرات و ریخته گری که نقش 

بسیار ارزنده ای در این موفقیت بزرگ داشتند، تبریک عرض می کنم.
محمدعلی رحیمی، کارشناس تعمیرات برق، اتوماسیون و ابزار دقیق 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت: رکوردهای افتخارآفرین و 
پی درپی و رسیدن به رکورد روزانه 160 ذوب در نخستین ماه قرن جدید، 
با رشد 2 هزار تنی سقف روزانه از 26 هزار و 400 به 28 هزار و 400 تن نسبت 
به رکورد سال گذشته، دستاوردی بزرگ محسوب می شود و این رشد 7.5 
درصدی روزانه در زیر همان سقف، نشان از ترسیم صحیح مسیر پیشرفت 
و تعالی سازمان دارد که توانسته با مدیریت قوی، بهینه سازی های درست 
تجهیزات و فرایندها و هدایت صحیح منابع و حمایت و پشتیبانی از خطوط 
تولید و به ویژه رشد و پرورش سرمایه های انسانی متخصص به چنین 

جایگاه متعالی دست یابد.
وی افزود: در این مسیر، تیم تعمیرات ریخته گری مداوم توانسته با جدیت 
تمام، همت مضاعف، دوراندیشی، تحلیل درست وضعیت ماشین ها، 
تعمیرات پیشگیرانه و اساسی ماشین ها، به روزرسانی برخی از تجهیزات، 
آماده به کاری و سالمت ماشین ها را در باالترین سطح ممکن قرار دهد تا 

شرایط الزم برای تحقق یک رکورد فراهم شود.
مهدی دلیلی شعاعی سرپرست تولید و تعمیرات ریخته گری ماشین2 
کرد: در سال »تولید؛ دانش بنیان،  شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
اشتغال آفرین« و در راستای اهداف و چشم اندازهای فوالد مبارکه، ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم این شرکت افتخار دیگری آفرید و طی 3 روز 

متوالی رکوردهایی خیره کننده ای را خلق کرد.
وی افزود: این موفقیت در سایه لطف و عنایت حق تعالی و همدلی و 
همکاری تیم های تولید، تعمیرات و پشتیبان به دست آمد که اجرای 
پروژه های توسعه و ارتقای تجهیزات، اجرای صحیح فرایندهای نگهداری 
و تعمیرات و همچنین تکیه بر دانش متخصصان داخلی، از مهم ترین علل 

این موفقیت بود.
رضا کاظمی سرپرست تعمیرات واحدهای 08 و 28 شرکت فوالد مبارکه با 
بیان اینکه »سالی که نکوست از بهارش پیداست«، گفت: کارکنان شرکت 
فوالد مبارکه گوش به فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی شعار »تولید؛ 

دانش بنیان، اشتغال آفرین« را جامه عمل پوشاندند.
وی افزود: دالورمردان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، با همدلی 
و هم فکری واحدهای زیرمجموعه توانستند طی 3 روز متوالی، رکورد 
تولید روزانه را با تعداد ذوب های 153، 155 و 160 عدد ذوب در روزهای 
11 تا 13 فروردین به ثبت برسانند و به رکورد غرورآفرین 160 ذوب در روز 

دست پیدا کنند.
سرپرست تعمیرات واحدهای 08 و 28 شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
کرد: این رکوردها در حالی به دست آمد که واحد تعمیرات با رهنمودها، 
حمایت ها و پشتیبانی های مدیریت ارشد، مدیریت ناحیه و مدیریت واحد 
تولید تختال توانست با یک برنامه ریزی منسجم و دقیق از فرصت های 
به دست آمده در اواخر سال گذشته به خاطر محدودیت های انرژی، با 
اجرای فعالیت های بهینه سازی و برنامه ریزی شده، درصد آماده به کاری 
تجهیزات را در باالترین حد ممکن حفظ کند و با حضور رؤسا، سرپرستان، 
کارشناسان، تیم تعمیرات پیشگیرانه، پیمانکاران تعمیرات مرکزی و مقیم 
ناحیه توانستیم با اجرای فعالیت ها و رعایت ایمنی، بدون هیچ حادثه ای، 
با انجام فعالیت های بهینه سازی بر روی ماشین ریخته گری شماره 4 و 
انجام شات دان های برنامه ریزی شده در جهت ارتقای آماده به کاری 
ماشین شماره 4 ریخته گری و انجام به موقع روتین ها و بازرسی ها، توان 
تولیدی ماشین های ریخته گری مداوم را بهبود بخشیم که در نهایت این 
زحمات در بهار 1401 به بار نشست و دالورمردان فوالد مبارکه با عملکرد 
صحیح و رفتارهای ایمن کارکنان تولیدی و تعمیراتی توانستند به این 

رکوردها دست پیدا کنند.
وی ادامه داد: امیدوارم با حفظ آماده به کاری تجهیزات ریخته گری بتوانیم 
برگ زرین دیگری بر افتخارات تولید فوالد مبارکه و ناحیه بیفزاییم تا در 
برنامه تولید ماهیانه نیز بتوانیم به اهدافمان دست پیدا کنیم و رکورد 

ماهیانه را نیز ارتقا بخشیم.
کاظمی اذعان داشت: این موفقیت ها جز با تالش و غیرت مردان پوالدین 
و همدلی بین واحدهای درگیر و رهنمودهای مدیریت ناحیه، مدیریت 
واحد تولید تختال، رؤسا و سرپرستان، پیمانکاران و دیگر ذی نفعان 
شرکت به دست نخواهد آمد و از همه این عزیزان به سهم خود در کسب 

این موفقیت ها تقدیر و تشکر می کنم.
احسان توانایی، مسئول شیفت ماشین ریخته گری مداوم شرکت فوالد 
مبارکه اظهار کرد: کارکنان زحمت کش و متعهد ریخته گری مداوم شرکت 

فوالد مبارکه با حمایت های بی دریغ مدیریت ناحیه و مدیران و رؤسای 
واحد، نظر به لبیک به شعار سال، با تالش فراوان در شرایط کرونایی طی 3 
روز متوالی موفق شدند رکوردشکنی کنند و در سومین روز موفق به تولید 
غرورآفرین 160 ذوب شوند تا جایگاه پیشتازانه فوالد مبارکه در صنعت فوالد 
کشور را حفظ کنند. کسب این رکوردها را به ملت ایران، مدیرعامل کلیه 

کارکنان فوالد مبارکه تبریک عرض می کنم.
کنترل تولید فوالدسازی و  کارشناس برنامه ریزی و  علی رادهوش، 
ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت: پیش از این آخرین رکورد 
تولید روزانه ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم در 29 مهرماه 1400 با 
تولید 150 ذوب به ثبت رسیده بود و در فروردین ماه سال جاری به همت 
کارکنان سخت کوش ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و با برنامه ریزی 
صورت گرفته طی 3 روز متوالی رکورد تولید روزانه به ترتیب با 153، 155 و 160 

ذوب به ثبت رسید.
کنترل تولید ناحیه  وی افزود: همکاران من در واحد برنامه ریزی و 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم با تنظیم برنامه مناسب ازلحاظ ترکیب 
ابعادی و کیفی متناسب با ظرفیت موردنیاز جهت ثبت رکورد، با هدف 
کثرسازی پاسخ گویی به سفارش های مشتریان و تأمین پایدار جریان  حدا
مواد در خطوط پایین دست، نقش قابل تقدیری در ثبت این رکورد ایفا 

کردند که الزم است از همه آنان صمیمانه تشکر کنم.
احمد مهمدی، رئیس آزمایشگاه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت 
فوالد مبارکه با بیان اینکه تداوم ثبت رکوردهای پیاپی در ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم نویدبخش و امیدآفرین است، اظهار داشت: همکاران 
سخت کوش آزمایشگاه فوالدسازی با چابکی مطلوب و در نهایت دقت و 

صحت آنالیزها، نقش مهمی در تحقق این رکورد ارزشمند داشتند.
وی افزود: این واحد به عنوان یکی از گلوگاه های مهم در فوالدسازی در 
تعیین آنالیز شیمیایی به منظور پایش و انجام آنالیز شیمیایی تولیدات، 
با ایجاد امکان ارسال آنالیزها در کمترین زمان ممکن )ارسال جواب آنالیز 
نمونه با میانگین زمان کمتر از 4 دقیقه به تعداد حدود هزار نمونه در روز( 

شرایط ثبت رکوردهای پیاپی در ناحیه فوالدسازی را فراهم کرده است.
رئیس آزمایشگاه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: از همه همکارانم در آزمایشگاه فوالدسازی که دلسوزانه 
در تحقق این رکورد ارزشمند مشارکت داشتند تشکر می کنم و ثبت این 
مهم را به همه همکاران در قسمت های مختلف تولید و پشتیبانی ناحیه، 
مسئولین واحدهای درگیر در فرایند و مدیریت های ناحیه فوالدسازی 
و آزمایشگاه ها تبریک می گویم و امیدوارم رکوردزنی های پیاپی در همه 

نواحی شرکت تداوم داشته باشد.
بهنام ادیبی کارشناس کوره های قوس الکتریکی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
دست یابی به رکوردهای تولید روزانه در 3 روز پیاپی آن هم در ایام تعطیالت 
نوروز 1401، نشان از همت و اراده کارکنان پرتالش ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم جهت هموارسازی مسیر دست یابی به رکورد تولید 

ماهیانه و ثبت افتخاری دیگر برای شرکت فوالد مبارکه است.
وی افزود: بی شک حفظ این سطح از تولید نیازمند نگهداشت مؤثر 
تجهیزات، دانش و تجربه باالی کارکنان و برنامه ریزی درست و منطقی 
جهت بهره برداری از قابلیت های خطوط تولید است که به همین منظور به 
سهم خود از کلیه همکاران واحدهای تولید و تعمیرات و دفاتر فنی، واحد 
کنترل فرایند، پیمانکاران ناحیه و واحدهای ستادی و پشتیبانی قدردانی 
می کنیم و می کوشیم با وجود حمایت های همیشگی مدیریت در ادامه 
راه با همین روحیه، شرایط دست یابی به رکورد تولید سالیانه فراهم گردد.

امیر خسروان، تکنسین فرایند فوالدسازی و ریخته گری مداوم بیان کرد: 
کسب این رکورد با وجود محدودیت ها و مشکالتی همچون تحریم ها و 
شیوع ویروس کرونا در 3 روز پیاپی، بدون توسعه سخت افزاری و همراه 
با حفظ کیفیت و ایمنی بوده که نشانگر همت، درایت و ارتقای دانش 
فنی کلیه کارکنان ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم است و عزم 
فوالدمردان جهت تحقق اهداف و دست یابی به رکوردهای ماهیانه و 

سالیانه را نشان می دهد.
بهمن کرباسی هماهنگ کننده تولید شرکت فوالد مبارکه در پایان با 
بیان اینکه توانایی در کنار دانش ورزی و تجربه حاصل می شود، گفت: 
فوالدمردان ناحیه فوالدسازی پس از ارتقای توانایی ها در این چند سال، 

نشان دادند که »خواستن، توانستن است«.
وی افزود: در سایه حمایت های بی دریغ، بی شائبه و شبانه روزی مدیریت 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، این تالش ها به ثمر نشست و 
نتیجه اش ثبت رکوردها طی 3 روز متوالی شد. این موفقیت را به همه 
همکاران زحمت کش فوالدسازی و ریخته گری مداوم به خصوص تیم 

هماهنگ کنندگان تولید تبریک عرض می کنم.

احمد مهمدی، رئیس آزمایشگاه فوالدسازی و ریخته گری مداوم
ادامه خبر  از  صفحه ۴
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آغاز عصر جدید در تولیدات فوالدی 

براساس تولید دانش بنیان

رشد صادرات غیرنفتی دستاورد دولت طی ۶ ماهگام های مؤثر وزارت صمت برای ایجاد تحول بنیادین

اهتمام سازمان توسعه تجارت به رفع مشکالت و موانع تجاری 
برای  همسایه  کشورهای  با  کره  مذا و  خودتحریمی ها  ازجمله 
کشور در ۶ ماه دوم  توسعه روابط تجاری، رشد تجارت خارجی 
سال ۱۴۰۰ را رقم زد.
کار با تغییر در  گزارش فارس، دولت سیزدهم پس از آغاز به  به 
کشور، برخی موانع داخلی  سیستم مدیریتی بخش های تجاری 
یعنی همان خودتحریمی ها را برطرف کردند.

وزارت  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  آقامحمدی، 
مؤثری  گام های  فاطمی امین،  مدیریت  با  و  جدید  دوره  در  صمت 
برای ایجاد تحول بنیادین در مسیر حرکتی خود برداشته است. هدف 
اصلی از تشکیل این وزارتخانه، ادغام مسئولیت در چارچوب وظایف 
و خدمات مشترک بخش بازرگانی و صنایع و معادن بود که در برنامه 
تحولی امسال این وزارتخانه، شاهد این رخداد به صورت عملیاتی 
هستیم.

یادداشت

خبــــــــــــــــــر    

جهادگران عرصه تولید در مجتمع فوالد سبای فوالد 
مبارکه، دومین رکورد روزانه تولید آهن اسفنجی خود 
را در سال جدید محقق کردند و همچنین موفق به 

ثبت رکورد تازه ای  در زمینه  تولید کالف گرم شدند.
به گزارش خبرنگار فوالد، تالشگران جبهه صنعت با تولید 4 هزار و 560 
تن آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم شهید شهبازی فوالد سبا، 
رکورد قبلی 4 هزار و 510 تن  را که در تاریخ 6 فروردین ماه امسال ثبت 
شده بود، پشت سر گذاشتند و برگ زرین دیگری به مجموعه افتخارات 
و رکوردهای غرورآفرین گروه فوالد مبارکه در نیمه اولین ماه سال جدید 
 افزودند. همچنین کارکنان تالشگر مجتمع فوالد سبا فوالد مبارکه در

 18 فروردین ماه سال »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« با تولید 5 هزار 
و 175 تن کالف گرم موفق به ثبت رکورد تولید روزانه شدند. رکورد قبلی 

5 هزار و 140 تن بود که در تاریخ 11 مهرماه سال 1400 محقق شده بود.
اعتماد فوالد مبارکه به شرکت های دانش بنیان ؛ موجب 

رونق صنعت و اشتغال کشور
مدیـــر عملیــات فوالد سبـــا گفت: با اعتــماد به شرکت های دانش بنیان 
می توانیم شاهد تجاری سازی محصـــوالت آنان و در نهایـــت رونــــــق 

اقتصاد و اشتغال آفرینی در عرصه صنعت کشور باشیم.
بهمن خلیلی، مدیر عملیات فوالد سبا، در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
اظهار کرد: سال 1401 مزین به شعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
است. نکته درخور توجه آن است که دانش بنیانی و اشتغال آفرینی 
در زمینه تولید در فوالد سبا نقشی مهم دارند و از طرف دیگر این دو از 
تولید تأثیر می پذیرند. به طورکلی این سه موضوع با یکدیگر رابطه ای 

تنگاتنگ دارند.
وی گفت: در هفته اول سال 1401، در واحد آهن سازی توانستیم رکورد 
تولید آهن اسفنجی را جابه جا کنیم؛ درحالی که چندی پیش حدود 
80 روز به خاطر محدودیت های انرژی در زمینه گاز، خطوط تولید دچار 
مشکل جدی شده بود و ذخیره آهن اسفنجی به حداقل رسیده بود. 
به منظور حل این مشکل، برنامه هایی را از قبل در دستور کار خود قرار 
داده بودیم و به این ترتیب توانستیم رکورد روزانه را در این زمینه جابه جا 

کنیم تا گام بلندی در تحقق شعار سال در فوالد سبا برداریم.
 مدیر عملیات فوالد سبا خاطرنشان کرد: مجتمع فوالد سبا بعد از ناحیه 
نورد گرم فوالد مبارکه دومین تولیدکننده ورق و محصوالت تخت کشور 
است که رسالت خود را تولید ورق با ضخامت پایین می داند. این ورق ها 
برای مقاطع پروفیل و لوله استفاده می شود و درمجموع حدود 70 درصد 

از تولیدات ما برای تولید لوله به صنایع پایین دستی تزریق می شود.
وی تصریح کرد: برنامه ما برای تولید در این زمینه 127 هزار تن در 
فروردین ماه است و امیدواریم مانند واحد آهن اسفنجی رکوردزنی کنیم 
کنون شاهد موانع و محدودیت هایی در  و آن را تثبیت نماییم. هم ا
انباشت، برداشت و احیا مستقیم هستیم که شامل انواع میکس های 
گندله خریداری شده برای فوالد سباست و پروژه هایی تعریف شده تا 

بتوانیم منابع خرید را مدیریت کنیم و با درجه بندی خاصی آن را مصرف 
نماییم. در نتیجه اجرای این پروژه، اپراتور می تواند درصد هر معدنی را 
گانه به کوره احیا شارژ کند؛ در نتیجه شاهد تولید خروجی بهتری  جدا

به دلیل  انتخاب میکس مواد خواهیم بود.
کید کرد: محدودیت های آب و کیفیت آن یکی از مشکالتی  خلیلی تأ
است که دست ما را برای تولید می بندد که البته پروژه هایی برای حل 
این مشکالت در دست اقدام است. یکی از این پروژه ها تصفیه ثانویه و 
ثالثیه آب صنعتی است که باعث ایجاد روند باثبات تری برای تولید احیا 

مستقیم است تا تجهیزات مربوط به تولید صدمه کمتری ببیند.
وی یادآور شد: یکی از چالش های ما در حوزه تولید، تأمین آب برای واحد 
احیا مستقیم است که 25 مترمکعب در ساعت آب ماشینری باید در آن 
استفاده شود و در این راستا، با افتخار اعالم می کنیم با اقدامی جهادی و 
بدون انجام هیچ پروژه ای، این امر را محقق سازیم. واحد احیا مستقیم 
برای امور ماشینری از آب دنین استفاده می کند و با پروژه هایی که 
برنامه ریزی شده کل آب احیا مستقیم به دنین تبدیل شده که در این 

صورت تحولی شگرف در این زمینه رقم می خورد.
مدیر عملیات فوالد سبا متذکر شد: در حال حاضر در خطوط تولید 
بهینه سازی های مناسبی انجام شده و به درجه قابل قبولی رسیده ایم 
که البته در این راستا تجهیزات جدید و نرم افزارهایی را به خدمت 
گرفته ایم. در مورد خط VOD نیز باید بگویم که مدتی این خط به دالیلی 
متوقف بود و 3 یا 4 ماه است که این خط با دانش فنی کارکنان فوالد سبا 

راه اندازی شده است.
وی گفت: درصورتی که این خط به بهره برداری کامل برسد، می توانیم 
شاهد افزایش 300 هزار تنی در فوالد سبا باشیم و این ظرفیت به تولید 
محصوالت ویژه اختصاص می یابد که شامل فوالدهای آلیاژی مانند 
بدنه خودرو و... است و با توجه به تجربه موجود در فوالد سبا می توانیم 

به تولید فوالد ضدزنگ برسیم.
خلیلی خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم که بتوانیم نیاز بازار را در 
زمینه ورق های کیفی تأمین کنیم تا بتوانیم با استفاده از پتانسیل موجود 
این کار را به خوبی انجام دهیم و امیدواریم به زودی این اتفاق در فوالد 

سبا با راه اندازی کامل خط VOD بیفتد.
مدیر عملیات فوالد سبا افزود: فعالیت های دانش بنیان در فوالد سبا 
از سال های گذشته آغاز شده و امسال با توجه به شعار سال با جدیت 
بیشتری پیگیری می شود. شرکت های دانش بنیان شرکت هایی هستند 
که گاهی در ابتدای کار حتی ممکن است نتایجی مطلوب از آن ها نبینیم، 

اما باید از آن ها حمایت کنیم تا بتوانند در مراحل بعدی موفق شوند.
وی تصریح کرد: در فوالد سبا از سال های گذشته این اتفاق افتاده و 
اعتماد به جوانان این مرزوبوم نتیجه های خوبی داشته که از آن جمله 
می توان به ساخت قالب مسی ریخته گری و بومی سازی آن اشاره کرد. این 
قالب قابلیتی جدید نسبت به ریخته گری های قدیمی در فوالد سبا به ما 
می دهد و بومی سازی این قالب یکی از اتفاقات مهم در این عرصه است.

کید کرد: این قطعه یکی از پیچیده ترین قطعات صنعتی است  خلیلی تأ
و به تعبیری نوک قله قطعات مسی در صنعت فوالد است که با حمایت 
مدیران ارشد، کار آن به این شرکت دانش بنیان سپرده شد و نتیجه این 
اعتماد دستاوردی بسیار مهم بود. این قالب و نسخه های جدیدی 
مانند قالب های مس-برلیم نیز توسط شرکت های دانش بنیان در 
حال ساخت است و در آینده ای نزدیک در فوالد سبا آزمایش خواهد 

شد.
وی یادآور شد: پمپ پوسته زدا و یکی از کمپرسورهای احیا مستقیم نیز 
توسط شرکت های دانش بنیان ساخته می شود که این نشان دهنده 
اعتماد فوالد مبارکه به جوانان و توان داخلی است. ساخت قطعات دیگر 
و بسیاری از موارد ریز و درشت دیگر را نیز به این شرکت ها سپرده ایم. با 
اعتماد به این شرکت ها می توانیم شاهد تجاری سازی محصوالتشان و 

در نهایت اشتغال آفرینی در عرصه صنعت کشور باشیم.
هدف گذاری کارکنان فوالد سبا برای دست یابی به 

رکوردهای ماهیانه تولید
رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا از تالش کارکنان این مجتمع برای 

دست یابی به رکوردهای ماهیانه خبر داد.
فرهاد رجبی رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: با توجه به نام گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم 
انقالب به نام سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« و رفع موانع 
انرژی در سال جدید و بهینه سازی انجام شده در طول توقف کارگاه در 
سال قبل که به دلیل محدودیت های گاز انجام شد، اراده ما بر این است 
که با نظم بخشی به تولید، ارتقای کیفیت سرمایه های انسانی و آموزش 

به افزایش کمی و کیفی تولید بپردازیم.
گر به دنبال تحول هستیم، باید تحول را از صنایع بزرگی مانند  وی گفت: ا
فوالد مبارکه آغاز کنیم و زمانی در کشور شاهد تحول دانش بنیان خواهیم 
بود که صنایع بزرگ مانند فوالد مبارکه متحول و دانش آفرین شوند. حال 
وظیفه ما در قبال این امر مهم در خط تولید، افزایش کمی و کیفی تولید و 

از طرف دیگر کم کردن هزینه ها افزایش بهره وری است.
رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا خاطرنشان کرد: در واحد آهن سازی 
فوالد سبا در توقف ماه های پایانی سال قبل، به دلیل محدودیت گاز، از 
فرصت پیش آمده به بهترین شکل ممکن استفاده گردید و پروژه هایی 
که سال های قبل تعریف شده بوداجرایی و موانع افزایش تولید حذف 
شد. همچنین در مدت توقف با تصمیم مدیریت سازمان ذخیره سازی 

بسیار خوب گندله از لحاظ کمی و کیفی ایجاد شد.
وی تصریح کرد: همه این عوامل به همراه همت و انگیزه کارکنان واحد 
و دفاتر فنی سرویس دهنده ها انجام شد تا بتوانیم سال جدید را با ثبت 
رکوردهای پیاپی شروع کنیم و در این مدت دو رکورد روزانه 4 هزار و 510 
و 4 هزار و 560 تن را به دست آوردیم. با توجه به شرایط موجود با جدیت 
به دنبال تثبیت رکوردها و ثبت رکوردهای جدید هستیم تا بتوانیم در 

فروردین ماه رکورد ماهیانه ای را به ثبت برسانیم.

وزهای بهار توسط رهبر  نام گذاری سال در اولین ر
انقالب بیش از سه دهه سابقه دارد. فلسفه چنین امری 
بیشتر تعیین راهبردهای کالن کشور بر اساس واقعیت های 
وانی می توان آن را  وحی و ر گرچه از نظر ر موجود است، ا
عاملی وحدت آفرین در جامعه نیز تلقی کرد. نام گذاری سال 
جدید به عنوان »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« ادامه 

چنین سنتی است. 
کلیـدی از نظـر مقـام معظـم رهبـری  در سـال های اخیـر واژه 
»تولید« بوده است و این مسئله نشان از اهمیت این واژه دارد. 
تولیـد در معنـای عـام آن بسـیار بسـیط اسـت، امـا در دو معنـای 
عام و خاص ارتباط مفهومی با اقتصاد دارد. بر این اسـاس رشد 
تولید، ضامـن رشـد اقتصـادی اسـت و اقتصـاد روبه رشـد و قوی 
می تواند عامل مهم رشـد و ارتقای تولید باشد. این در حقیقت 
رویـه و ظاهر شـعار سـال اسـت. مهـم پی بـردن بـه کنه مسـئله و 
ماهیت آن است. آنچه امروز کشـور ما به آن نیازمند است عالوه 
بر رشد، حرکت بیش ازپیش به سمت توسعه است. از طرفی در 
جهان رقابتی کنونی، با توجه به رشـد حیرت آور علوم مختلف، 
مانـدن و اتکا بـر روش های کالسـیک یـا تکنولوژی هـای قدیمی 

موجه نیسـت.
کید رهبر انقالب بر دانش بنیان بودن تولید اهمیت و ضرورت   تأ
حرکت به سمت تکنولوژی های نوین صنعتی و تولیدی را 
که شاهد  روشن می سازد. در عصر انقالب چهارم صنعتی 
دگرگونی های اساسی در آینده نزدیک خواهیم بود، همگامی با 
انقالب های نوین ضروری و الزم است. تولید دانش بنیان عالوه 
بر صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات، به ارائه خدمات و 
محصوالت جدید مطابق نیاز بازارهای صنعتی و ذی نفعان نظر 

دارد و به نوعی نشانگر هدفمند شدن تولید است. 
که توسط رهبر معظم انقالب تعیین  کالن امسال  راهبرد 
شد نخستین قدم در سال جاری است و برای دست یابی به 
اهداف شعار سال باید به ملزومات امر توجه ویژه کرد. تأمین 
زیرساخت های موردنیاز تولید دانش بنیان مهم ترین اقدام 
همراه  بودن  دانش بنیان  صفت  با  تولید  که  ازآنجا است. 
شده، ایجاد و تقویت زیرساخت ها در هر دو بعد نرم افزاری و 
سخت افزاری مهم خواهد بود. در حال حاضر ایران بین 130 
کشور جهان در میزان خروجی های نوآوری، رتبه 47 را دارد 
و شرکت های دانش بنیان سهم ناچیزی از تولید ناخالص 
داخلی را در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده اند. بر اساس 
سیاست های کلی علم و فناوری در افق 1404، سهم تعیین شده 
تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش بنیان 50 درصد 
تعیین شده است که سهم 10 درصدی تولید ناخالص داخلی، از 
فناوری های پیشرفته و 40 درصدی برای سایر فناوری هاست. 
ایران در حال حاضر با داشتن 5 هزار و 434 شرکت دانش بنیان، 
 2 0.5 درصدی و در خوش بینانه ترین حالت سهم  سهم 
درصدی در اقتصاد کشور دارد و 0.5 درصد از تولید ناخالص 
داخلی کشور به توسعه شرکت های دانش بنیان اختصاص دارد. 
با مقایسه اقتصاد 23 تریلیون دالری آمریکا یا 15 تریلیون دالری 
چین، 4.5 و 4 تریلیون دالری ژاپن و آلمان با اقتصاد ایران، رقم 
بسیار اندکی برای توسعه دانش بنیان ها در  کشور در نظر گرفته 
شده است. در شرایط کنونی ایجاد فرصت های سرمایه گذاری 
و جذب سرمایه، حل مشکالت ناشی از صندوق های مالی 
و تقویت بازار سرمایه، توسعه زیرساخت فناوری اطالعات، 
ج با  مبادالت علمی و حلقه های تولید علم در داخل و خار
کشور و مهاجر،  ج از  حضور نخبگان و جذب نخبگان خار
گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف، 
گسترش بازارهای صادراتی و تجاری و تجاری سازی اقتصاد از 
مهم ترین اقدامات الزم برای تحقق شعار سال و جهش بزرگ 

در این حوزه است. 
حرکت سریع غول های فوالدی جهان به سمت تولیدات 
دانش بنیان جدید، تغییر رویکرد تولید به فوالد سبز و تولید فوالد 
آلیاژی مقاوم و سبک به کمک فناوری های نوین، طلیعه آغاز 
عصر جدیدی در تولیدات فوالدی است. بدیهی است حفظ و 
ارتقای توان رقابتی کشور در حوزه فوالد نیازمند حرکت به سمت 
تولیدات دانش بنیان در زنجیره تولید و ارزش است. برای این 
امر الزم است به تمامی بخش های صنعت فوالد اعم از صنایع 
اولیه، میانی و پایانی زنجیره تولید توجه شود. هرچند شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوالدساز کشور زمینه الزم برای 
عضویت در باشگاه فانوس دریایی را طی چند سال آینده فراهم 
کرده است، اما توسعه همه جانبه صنعت کشور نیازمند ایجاد 
توازن در رشد فناوری در بخش های مختلف است. این عدم 
توازن در رشد فناوری خود می تواند یکی از مشکالت موجود در 
دست یابی به اهداف سال جاری باشد. یکی دیگر از مشکالت 
موجود در مسیر تحقق شعار سال در حوزه فوالد، مصائب ناشی 
از کمبود انرژی است که باعث خسارات فنی و عدم النفع تولید 
برای شرکت های صنعتی است. رسیدن به اهداف افق توسعه و 
شعار سال نیازمند ایجاد زیرساخت های ضروری تولید و تسهیل 
در مقررات و آیین نامه های تولید صنعتی است و بر این اساس 
اولین گام در راستای تحقق شعار سال، پرداختن به رفع موانع 
موجود است، زیرا در صورت عدم رفع مشکالت موجود، ممکن 
است دست یابی به اهداف مذکور سخت باشد یا آن گونه که 

باید محقق نشود.

علی امرایی
  مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان

ثبت دو   رکورد  تولید در  مجتمع فوالد سبا

فرهاد رجبی رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا

بهمن خلیلی، مدیر عملیات فوالد سبا

محمود محمدی فشارکی مدیر مجتمع فوالد سبا

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به همراه جمعی از  
معاونین و مدیران این شرکت از مجتمع فوالد سبا 

بازدید کرد.
گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا به پاس قدردانی از  به 
تالش های شبانه روزی کارکنان مجتمع فوالد سبا در ایام نوروز و ثبت 
رکورد تولید و دست یابی به امکان تولید محصوالت ویژه در دیدار با 
کارکنان این مجموعه اظهار کرد: رکوردزنی این مجموعه قابل تقدیر و 
نشانگر عزم کارکنان برای رسیدن به اهداف گروه فوالد مبارکه است، 
اما به این میزان هم نباید قانع شویم و باید درصدد رکوردزنی های 

بیشتری باشیم.
وی در ادامه پس از بازدید از روند اجرای پروژه VOD-V.D مجتمع فوالد 
سبا افزود: برای ارتقای رضایت مشتریان و ایجاد تنوع در سبد محصوالت 
نیازمند ورود به چنین پروژه هایی هستیم. امیدواریم موانع اجرای هرچه 
سریع تر این پروژه نیز برداشته شود تا در موعد مقرر به بهره برداری برسد، 

که ظرفیت فوالد سبا برای تولید گریدهای جدید قابل توجه است. چرا
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه بازدید از مجتمع فوالد سبا با 
کید بر ضرورت حفظ و ارتقای کیفیت سنگ آهن، خاطرنشان کرد:  تأ

همکاری با شرکت های دانش بنیان در این زمینه عالوه بر جلوگیری از 
خروج ارز، منجر به کاهش هزینه تولید و اشتغال آفرینی در استان، منطقه 

و کشور خواهد شد.
هدف گذاری فوالد سبا برای تولید بیش از ۱۲۴ هزار تن آهن 

اسفنجی در فروردین
محمود محمدی فشارکی مدیر مجتمع فوالد سبا در این بازدید اظهار 
کرد: برنامه تولید آهن اسفنجی در این مجتمع تا پایان فروردین بیش 
از 124 هزار تن است و تالش می شود با اجرای طرح های بهره وری، این 

میزان به بیش از 132 هزار تن افزایش یابد.
وی با اشاره به رکورد روزانه تولید 4 هزار 510 تن آهن اسفنجی در ناحیه 
آهن سازی مجتمع فوالد سبا در روزهای آغازین قرن جدید افزود: رکورد 
قبلی در آذرماه سال 98 با تولید 4 هزار و 480 تن آهن اسفنجی ثبت 

شده بود.
مدیر مجتمع فوالد سبا با اشاره به افزایش کیفی تولید آهن اسفنجی در 
این مجموعه خاطرنشان کرد: میزان خلوص آهن این محصول باالی 
94 درصد است و این خلوص در کاهش مصرف انرژی در فوالدسازی و 

افزایش ذوب و کیفیت محصول نهایی بسیار مؤثر است.

وی در پایان با اشاره به روند راه اندازی VOD-V.D مجتمع فوالد سبا 
ابراز داشت: با راه اندازی این تجهیز، سبد محصوالت تکمیل می گردد و 
گریدهای جدید تولید خواهند شد. فوالد الکتریکی، فوالد ورق خودرو، 
فوالد انتقال گازترش و فوالد ضدزنگ ازجمله محصوالت جدیدی 

خواهند بود که با راه اندازی این تجهیز قابل تولید می شوند.
بهمن خلیلی، مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا نیز در این بازدید با اشاره 
به رکورد روزانه در واحد آهن سازی این مجموعه بیان کرد: این رکورد در 
راستای تحقق شعار سال حاصل شد و نتیجه تالش شبانه روزی کارکنان 

واحد شهید شهبازی مجتمع فوالد سبا بود.
وی افزود: امسال تولید یک میلیون و 400 هزار تن آهن اسفنجی در واحد 
آهن سازی مجتمع فوالد سبا هدف گذاری شده و کیفیت تولید این 
محصول در کوره های قوس الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و 
با همت کارکنان غیور فوالد سبا، عالوه بر رکورد کّمی، شاهد ارتقای کیفی 

آهن اسفنجی هستیم.
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا عنوان کرد: بهره وری کوره های قوس 
الکتریکی متأثر از تولید کّمی و کیفی آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم 

است که نقش مهمی در کیفیت ورق تولیدی خواهد داشت.

ظرفیت قابل توجه فوالد سبا برای تولید گریدهای جدید
مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از مجتمع فوالد سبا مطرح کرد؛
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به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، 
گشت VIP شرکت در راستای تأمین مؤلفه های سالمت، 
ایمنی و محیط زیست در شرکت و در ادامه اجرای سلسله 
و  تصفیـــــه خـــــانه ها  از   HSE واحـــد   VIP گشت های 

ساختمان های اداری اجرا شد.
بنابراین گزارش، در این گشت اهم مالحظات فنی شامل رعایت 
الزامات ایمنی، پیشگیری از آالینده های زیست محیطی، بررسی 
کنش در شرایط اضطراری برای پیشگیری از حریق های  شرایط وا
احتمالی، تأمین شرایط آراستگی محیطی و رعایت شرایط 

بهداشت محیط کار مورد  ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی گروه سرمایه گذاری توکا فوالد، 
احمدرضا سبزواری مدیرعامل این شرکت، در دیدار نوروزی 
با کارکنان ستادی، ضمن تبریک سال نو و فرارسیدن ماه 
مبارک رمضان از زحمات همکاران در سال گذشته تقدیر و 
قدردانی کرد و از کارکنان خواست  در راستای  رویکرد اصلی این 
شرکت در سال جدید، یعنی بهداشت مالی، دانایی محوری، 
کثری و توسعه سهم بازار ، جهت جامه عمل  تعامل حدا
پوشاندن به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری تبیین 

شده است، نهایت تالش خود را به کار گیرند.
کارگروهی در بین همکاران را عامل اصلی  وی همبستگی و 
پیشرفت و رسیدن به اهداف تعیین شده در سال 1401 اعالم کرد 
و ابراز امیدواری کرد سال جدید سالی درخشان خصوصا در دو 

جنبه شرکت داری و توسعه سرمایه گذاری برای شرکت باشد.
گروه سرمایه گذاری توکافوالد با اشاره به فضای  مدیرعامل 
کم شده است، خواستار مشارکت  بسیار مثبتی که در شرکت حا
کثری کارکنان شرکت به عنوان سرمایه های اصلی این بنگاه  حدا
اقتصادی در ارائه پیشنهادهای خالقانه و مؤثر به منظور تحقق 

اهداف استراتژیک شد.
وی در پایان ضمن آرزوی سالمتی و برکت برای تمامی همکاران، 
سالی سرشار از موفقیت و پیروزی را از خداوند متعال برای همه 

کارکنان خواستار شد.

 برگزاری گشت VIP از تصفیه خانه ها 

 و ساختمان های اداری

 شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

 بهداشت مالی، دانایی محوری، 

کثری و توسعه سهم بازار تعامل حدا

در راستای تأمین سالمت، ایمنی و محیط زیست صورت گرفت:

خبر  کوتاه

به گزارش پالتس، آخرین قیمت قراضه وارداتی سنگین 2۰-۸۰ در ترکیه 
حدود ۶۵۴ دالر در هر تن سی اف آر ثبت شده و برخی به دنبال فروش 
با قیمت ۶۶۰ دالر هستند. در کوتاه مدت برخی معتقدند قیمت بهبود 
می یابد، چون انتظار می رود تقاضای فوالدسازان ترکیه افزایش پیدا کند. 
برخی قیمت رایج بازار را بین ۶۵۵ تا ۶۶۰ دالر می دانند.

امید به بهبود تقاضا قیمت سنگ آهن وارداتی را در چین در آخرین 
خبرها افزایش داده است. متوسط شاخص قیمت مؤسسه پالتس برای 
سنگ آهن خلوص ۶2 درصد حدود ۱۶۰ دالر در هر تن خشک سی اف آر 
چین ثبت شده که نسبت به پنج شنبه اخیر ۱.۵۵ دالر رشد داشته است. 
پس از موج اخیر شیوع کرونا در چین انتظار می رود تقاضا بهبود یابد.

 خـبــــــــــــــــــر      

وضعیت بازار قراضه ترکیه  امید به بهبود تقاضا در بازار سنگ آهن

گفت وگو با خبرنگار  گان در  عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل فوالد هرمز
روابط عمومی، ضمن تبریک عید نوروز اظهار داشت: با راهبری فوالد مبارکه 
زیرساخت های الزم برای تحقق افزایش تولید، استفاده از شرکت های 
دانش بنیان و تحول در اشتغال آفرینی در فوالد هرمزگان مهیا شده و آماده نقش آفرینی مضاعف 

در زمینه  تحقق شعار سال و عمل به منویات مقام معظم رهبری هستیم.
وی سال 1400 را سالی خوب با ارزش افزوده باال برای فوالد هرمزگان عنوان داشت و گفت تحریم و کرونا 
دو مانع برای تولید بودند که البته با تشکیل کارگروه های تخصصی این موانع تا حد زیادی برطرف 
گر این موانع  شدند، اما تأمین انرژی برق و گاز در سال 1400 مانعی اساسی و بی سابقه برای تولید بود و ا
از سوی مراجع ذی ربط و آینده نگری در دولت های قبل حل می شد، با برنامه ریزی های انجام شده 

رکورد تولید سالیانه نیز محقق می گشت.
تولید یک میلیون و ۷۱۳ هزار و ۳۴۸ تن آهن اسفنجی در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه به عملکرد بسیار خوب این شرکت در تولید آهن اسفنجی و 
دستاوردهای شرکت فوالد هرمزگان در بخش احیا مستقیم اشاره کرد و گفت: در سال 1400 با وجود 
 تمام توقف ها و مشکالت، شاهد رشد 3.8 درصدی تولید در این محصول بودیم و یک میلیون و

 713 هزار و 348 تن آهن اسفنجی تولید کردیم.
وی خاطرنشان کرد: خسارات ناشی از کمبود انرژی، واحد احیا مستقیم را بی بهره نگذاشت و در 
این بخش به میزان 38 هزار تن توقف تولید داشتیم؛ با وجود این،موفق شدیم رکورد سالیانه را 

ارتقا دهیم.
تحقق تولید یک میلیون و ۴۴۲ هزار تن تختال

مدیرعامل فوالد هرمزگان در بیان میزان تولید تختال و اهمیت تأمین برق در صنایع فوالدی 
گفت: در سال گذشته یک میلیون و 442 هزار تن تولید تختال داشتیم که با توجه به عدد 174 هزار 
تنی توقف و خاموشی ناشی از کمبود برق عدد بسیار خوبی برای تولید این محصول است. ضمن 
اینکه به علت قطعی برق در تابستان مجبور شدیم شات دان انجام بدهیم و 80 هزار تن تولید هم 
گر این توقفات نبود، به تولید 1700 هزار تن تولید  به دلیل این شات دان از دست دادیم. بی تردید ا

تختال رسیده بودیم.
وی با اشاره به اینکه خسارت های عدم تولید ناشی از توقف برق گویای لزوم تأمین انرژی پایدار برای 
صنایع فوالدی به عنوان صنایع مادر است افزود: در پی آن هستیم تا با راه اندازی نیروگاه اختصاصی 
برای فوالد هرمزگان، انرژی برق پایدار را به عنوان الزمه تولید تأمین کنیم. البته این مهم 2 تا 3 سال 
زمان  نیاز دارد؛ لذا از مسئوالن می خواهیم تا در سال 1401 نهایت همت و مساعدت خود را در خصوص 

تأمین انرژی برای تحقق تولید و کمک به اقتصاد کشور به کار گیرند.
معروفخانی کیفیت تختال فوالد هرمزگان را نیز کم نظیر دانست و اظهار داشت: تختال فوالد هرمزگان 
با کیفیت 98.75 درصد، از مرغوب ترین تختال های تولیدی کشور محسوب می شود که قابل رقابت 

با برندهای جهانی است.
طرح های توسعه ای ُپلی در جهت اشتغال زایی و افزایش تولید

مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه به آغاز عملیات طرح های توسعه ای فوالد هرمزگان اشاره کرد 
و گفت: استان هرمزگان ظرفیت باالیی برای سرمایه گذاری و اجرای طرح های توسعه ای در حوزه 
ح های  صنعت فوالد دارد و فوالد هرمزگان با حمایت شرکت فوالد مبارکه توانست برخی از طر

توسعه ای خود را در سال 1400 آغاز کند.
ح بزرگ توسعه ای شامل احداث مدول سوم احیا مستقیم، احداث واحد  وی با اشاره به 4 طر
دوم تولید گازهای صنعتی، احداث سیلوهای ذخیره آهن اسفنجی و احداث مگا مدول احیا 
مستقیم سیمین هرمز که در بهمن ماه آغاز عملیات آن ها اعالم شد، گفت: طرح های توسعه ای 
که با سرمایه گذاری 100 هزار میلیارد ریالی آغاز شده است، جانی تازه در کالبد این شرکت دمیده 
و با بهره برداری از طرح های توسعه ای به رفع محرومیت در استان هرمزگان کمک خواهد شد؛ 

به نحوی که با بهره برداری از این طرح ها 2 هزار نفر به طور مستقیم مشغول به کار خواهند شد.
رکورد ۶۱ درصدی درآمد سالیانه

معروفخانی به رکوردهای حاصل شده در بخش فروش فوالد هرمزگان هم اشاره ای کرد و گفت: این 
شرکت در سال 1400 توانست با فروش یک میلیون و 420 هزار تن تختال، درآمد خود را به 21 هزار و 

587 میلیارد تومان افزایش دهد که رشد 61 درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.
بومی سازی قطعات استراتژیک

معروفخانی ساماندهی بومی سازی در فوالد هرمزگان را یکی از اهداف مهم شرکت عنوان کرد و گفت: 
در سال 1400 این مقوله چارچوب منسجم تری به خود گرفت.

وی با بیان اینکه 68 درصد از مجموع کلیه قطعات، تجهیزات، مواد اولیه و نسوز مورد بهره برداری در 
فوالد هرمزگان از طریق ساخت داخل تأمین می گردد، اظهار داشت: سیاست ما اعتماد به سازندگان 
قطعات و تجهیزات داخلی و برنامه ما افزایش سهم ساخت داخل در فوالد هرمزگان با بهره گیری از 

دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان است و در این راه حمایت های الزم را انجام خواهیم داد.
کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی

مدیرعامل فوالد هرمزگان مهم ترین افتخار این شرکت در سال 1400 را کسب تندیس بلورین از 
نوزدهمین همایش تعالی سازمانی معرفی کرد و گفت: حرکت در مسیر تعالی سازمانی یک ضرورت 

اجتناب ناپذیر است و کسب امتیاز الزم در ارزیابی های سازمان مدیریت صنعتی و دریافت این 
تندیس نشان از اراده و حرکتی واحد در همه زمینه های سازمان به سوی درجات عالی پیشرفت  

و ترقی دارد.
حمایت از ورزش استان

عطااهلل معروفخانی در ادامه به اهمیت سالمت کارکنان و جامعه از نگاه شرکت فوالد هرمزگان اشاره 
کرد و گفت: حمایت از ورزش کارگری برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است. فوالد هرمزگان در سال 
1400 با گسترش حمایت خود از ورزش کارگری، با  35 تیم در رشته های ورزشی مختلف و رده های 
سنی متفاوت با بیش از 1000 ورزشکار در رویدادها و رقابت های مختلف حضور پیدا کرد و افتخارات 
متنوع و مختلفی را در استان و کشور کسب کرد که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود: 
قهرمانی تیم فوتبال ساحلی در مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور؛ قهرمانی تیم 
تپانچه در مسابقات لیگ دسته اول بانوان کشور؛ قهرمانی تیم کبدی در مسابقات کبدی قهرمانی 
کارگران کشور؛ صعود تیم فوتبال امید به مسابقات لیگ یک کشور؛ کسب عنوان سوم لیگ دسته اول 
فوتسال نونهاالن کشور؛ کسب عنوان سوم لیگ دسته اول فوتسال جوانان کشور؛ کسب عنوان سوم 
لیگ دسته اول تفنگ بادی آقایان کشور؛ کسب عنوان سوم در مسابقات لیگ یک بسکتبال با ویلچر 
آقایان؛ صعود تیم فوتبال بزرگساالن به مرحله دوم لیگ سه کشور؛ راهیابی تیم فوتبال زیر 21 سال 
به مسابقات لیگ یک کشور؛ قهرمانی تیم فوتبال زیر 14 سال در مسابقات شهرستان بندرعباس؛ 
قهرمانی تیم فوتبال جوانان در مسابقات لیگ یک استان هرمزگان؛ قهرمانی تیم فوتسال نوجوانان 

در مسابقات استان هرمزگان؛ اعزام تیم فوتسال کارگری به مسابقات جهانی کارگران در آتن یونان.
رسالت اجتماعی فوالد هرمزگان در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل فوالد هرمزگان اهم اقدامات انجام گرفته در حوزه  رسالت های  اجتماعی شرکت را چنین 
کسیژن مایع به بیمارستان های شهر بندرعباس برای استفاده  برشمرد: اهدای 111 هزار و 780 تن ا
بیماران کرونایی؛ اهدای 5 هزار هزار بسته بهداشتی به آسیب دیدگان زلزله هرمزگان؛ اهدای تعداد 
1200 تخته چادر امدادی برای مناطق زلزله زده استان هرمزگان؛ اهدای نیتروژن به بیمارستان های 
شهر بندرعباس برای استفاده بیماران پیوند اعضا؛ کمک به بنیاد بین المللی غدیر جهت تهیه و 
توزیع 10 هزار بسته مواد غذایی؛ انعقاد  تفاهم نامه تأمین مالی در طرح پویش ایران مهربان با هدف 
کرام و حمایت از 5 هزار کودک یتیم تحت پوشش کمیته امداد استان هرمزگان؛ کمک به وزارت  ا
بهداشت جهت طرح پویش ملی اطالع رسانی مبارزه با کرونا؛ مشارکت در آزادسازی زندانیان جرائم 
غیرعمد؛ توزیع 10 میلیون ماسک بین هیئت های عزاداری در دهه محرم، بیمارستان ها و کادر 

درمان با عنوان نذر ماسک فوالد هرمزگان.

طرح های توسعه ای پلی در جهت اشتغال زایی و افزایش تولید
مدیرعامل فوالد هرمزگان مطرح کرد:

رویکرد اصلی گروه سرمایه گذاری توکا فوالد در تحقق شعار سال:

به گزارش روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان، در 
راستای افزایش ضریب ایمنی نیروی انسانی، یک دستگاه 
آمبوالنس جهت معدن شهید نیلچیان وابسته به شرکت 
استقالل سپاهان با هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد و 500 میلیون 

ریال خریداری  شد.
 بنابر این گزارش، اهمیت ضریب ایمنی این معدن با توجه به نحوه 
استخراج و به کارگیری نیروی انسانی در آن،  نسبت به معادن روباز    
بیشتر است؛ ضمن اینکه با توجه به گسترش فعالیت معدن در 
سال گذشته جهت استخراج و تولید مواد معدنی و افزایش تعداد 
جبهه کار آن، نیاز به وجود یک دستگاه آمبوالنس دیگر در معدن 
احساس شد که در این راستا شرکت استقالل سپاهان اقدام به 

خرید این آمبوالنس نمود.
گفتنی است  معدن شهید نیلیچان یکی از معادن بزرگ و کم نظیر 
ک نسوز و  در  شرکت استقالل سپاهان است که در زمینه تولید خا

زیرزمین فعالیت دارد.

 خرید یک دستگاه آمبوالنس 

 جهت معدن شهید نیلچیان 

وابسته به شرکت استقالل سپاهان

گانه  مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در دیدارهای جدا
با حجت االسالم والمسلمین احــــــمدی امام جــــــــــمعه شــــــــــــــــهر بروجــــــــــــــن، 
بروجن  شهرستان  مردم  نماینده  جعفری  حجت االسالم والمسلمین 
در مجلس شورای اسالمی و معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری و فرماندار 
شهرستان بروجن برخدمت رسانی در چهارچوب انجام مسئولیت های اجتماعی، شرایط 
ح های توسعه و نقش کلیدی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در  موجود و طر

کید کرد. خودکفایی صنعت خودروسازی کشور تأ
افزایش میزان رضایت مندی مردم منطقه برای شرکت ورق خودرو چهارمحال و 

بختیاری در اولویت است
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، حمید شجاعی در دیدار با 
حجت االسالم والمسلمین احمدی امام جمعه شهر بروجن، خدمت رسانی در چهارچوب انجام 
مسئولیت های اجتماعی را ادای دین به مردم منطقه دانست و افزود: افزایش سطح رضایت مندی 

مردم منطقه برای این شرکت در اولویت است.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در این دیدار، شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری را به عنوان یکی از ارزشمندترین واحدهای صنعتی در زنجیره تولیدکنندگان محصوالت 

فوالدی و یکی از ارکان اصلی استقالل صنعت خودروسازی توصیف کرد.
وی به روند رو به رشد تولید در این شرکت اشاره کرد و افزود: توجه ویژه به بخش مسئولیت های 
اجتماعی در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری یک هدف کلیدی است و خدمت رسانی به 

مردم وظیفه اصلی هر واحد صنعتی و اقتصادی است.

حجت االسالم والمسلمین احمدی، امام جمعه شهر بروجن نیز ضمن تقدیر از اقدامات 
خداپسندانه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری مجموعه عملکرد این شرکت در راستای 
توسعه مسئولیت های اجتماعی و توجه ویژه به محیط پیرامون خود را تأثیرگذار و کارآمد دانست.
تالش برای توسعه پایدار منطقه از اهداف شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
 مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در دیدار با حجت االسالم والمسلمین جعفری 
نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی ضمن ارائه گزارش مبسوطی از شرایط 
موجود و طرح های توسعه این شرکت افزود: شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری کشور را از 
واردات ورق گالوانیزه ویژه استفاده در صنعت خودروسازی بی نیاز کرده و ارزش افزوده قابل توجهی 

ایجاد نموده است.
وی در ادامه بر آمادگی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برای مشارکت در توسعه منطقه 
کید کرد و افزود: باعنایت به نام گذاری سال جاری توسط رهبر معظم انقالب به نام »تولید؛  تأ
دانش بنیان و اشتغال آفرین«، خواهان توجه و نگاه ویژه مسئولین به اشتغال زایی شد و خاطرنشان 
کرد: مجموعه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تمامی تالش خود را در راستای توسعه شرکت و 

کیفیت و ویژه به کار خواهد گرفت. احداث خطوط تولید جدید به جهت تولید فوالدهای با
حجت االسالم والمسلمین جعفری نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این دیدار از دغدغه های اجتماعی و اقدامات مؤثر مدیریت شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری درزمینه مساعدت برای رفع محرومیت از چهره منطقه قدردانی و اظهار امیدواری کرد با 
همکاری بخش صنعت و نهادهای حمایتی و بهره گیری از تجارب مدیران کارآمد، بتوان درراستای 

رشد و ترقی استان گام برداشت.

نقش کلیدی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در خودکفایی صنعت 
خودروسازی کشور

 مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در دیدار معاون عمرانی استانداری چهارمحال 
و بختیاری و فرماندار شهرستان بروجن از این شرکت، ضمن اشاره به ایفای نقش کلیدی و حیاتی 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در خودکفایی صنعت خودروسازی کشور، این شرکت را 

برخوردار از جایگاهی ویژه در زنجیره تولید محصوالت فوالدی در کشور تشریح کرد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری به ظرفیت ها و توانمندی های این مجموعه نیز اشاره کرد و افزود: شرکت 
ورق خودرو نقش عمده ای در پیشبرد صنعت فوالد کشور دارد و تالش می کند خود را به عنوان یک 

شرکت پیشتاز و پویا در عرصه داخلی و بازارهای بین المللی مطرح سازد.
حیدری، معاون امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری ضمن ابراز خرسندی از این 
بازدید، اظهار امیدواری کرد در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام »تولید، دانش بنیان 
و اشتغال آفرین« مزین است، با تعامل مثبت و حمایت های هرچه بیشتر دولت از بخش صنعت، 

شاهد بهبود وضعیت واحدهای صنعتی در استان و کشور باشیم.
ملکی، فرماندار شهرستان بروجن نیز در این دیدار، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
 را برخوردار از جایگاهی مهم در توسعه پایدار شهرستان و استان توصیف و تصریح کرد: شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری درزمینه  مسئولیت های اجتماعی مجموعه ای سرآمد و پیشرو 
در منطقه و استان است و امیدواریم با اجرای طرح های توسعه در این شرکت شاهد اشتغال آفرینی 

هرچه بیشتر در منطقه باشیم.

هدف شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری؛ توسعه پایدار منطقه
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       بـــــــــــــــازار

رشد قیمت در بازار جهانی بیلت

خبــــــــــــــــر       

گان در  عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل فوالد هرمز
بازدید از واحدهای فوالدسازی و احیا مستقیم و در دیدار 
چهره به چهره با کارکنان این واحدها، با اهدای گل، سال نو را 
تبریک گفت و از زحمات آنان در رسیدن به اهداف شرکت 

قدردانی کرد.
وی همچنین در جمع کارکنان از زحمات آنان در کسب رکوردهای 
متعدد در سال گذشته، به ویژه کسب رکورد سالیانه تولید آهن 
کید بر  اسفنجی به عنوان آخرین رکورد سال 1400، تقدیر کرد و با تأ
عملی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در سال جدید و تحقق 
شعار سال، اظهار داشت: در سال جاری هدف اصلی شرکت 
تحقق دستورات معظم له مبنی تولید، حمایت از دانش بنیان ها 
و استفاده از آن ها در تأمین و تولید شرکت و اشتغال آفرینی متمرکز 
خواهد بود و خوشبختانه زیرساخت های الزم در این خصوص 

مهیا و برنامه ریزی شده است.

گذشت قیمت  که  گزارش پایگاه خبری فوالد ایران، در هفته ای  به 
بیلت در بازارهای جهانی با رشد چشمگیر قیمت میلگرد در 
گذشته میلگرد در بازار آتی  بازارهای آتی چین افزایش یافت. هفته 
شانگهای چین تا 2۳ دالر رشد هفتگی داشت و به ۸۱۱ دالر رسید. 
در بازار واردات جنوب شرق آسیا قیمت بیلت ۸۱۰ تا ۸2۰ دالر در 
هر تن سی اف آر ثبت شد.

خبر کوتاه

تعلیق معامالت فلزات روسیه در بورس لندن

 )LME( گزارش پایگاه خبری فوالد ایران، بورس فلزات لندن به 
تحویل برخی فلزات روسی به انبارهای خود را به دلیل افزایش 
اخیر تعرفه واردات به حالت تعلیق درآورده است. این خبر پس از 
اعالم تعرفه ۳۵ درصدی بریتانیا بر واردات مس، سرب، آلومینیوم 
و آلیاژهای آلومینیوم روسیه اعالم شد. به این ترتیب،فعالهیچ فلز 
روسی در انبارهای بورس فلزات بریتانیا وجود ندارد.

زیرساخت های الزم در تحقق شعار سال 

فراهم شده است

سهام

گهی آ

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

tons of Ferro-Chrome based on attached tender documents 80 purchase

tons of TIN INGOT based on attached tender documents 800 o purchase

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 1 /02 /0 5

1 4 0 1 /02 /1 9

ــط تب مر ــت  ی یر مد

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

نوع فراخوان

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

ه ر شــما

48 54 90 89

48 5 5 1 7 64

یف د ر

1

2

1 1 , 65 0

1 2 , 020

1 2 , 0 1 0

1 1 , 94 0

1 2 , 1 90

1 2 , 670

1 2 , 420

1 2 , 3 70

4.7 4

1 .64

0.4 9

1 .9 5

1 47

2 30

1 03

7 2

1 2 , 1 60

1 2 , 3 60

1 2 , 30 0

1 2 , 060

5 5 0

20 0

60

2 4 0

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

تعــــــــطـــــــــیــــــــــــــل

>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/01/13

1401/01/14

1401/01/15

1401/01/16

1401/01/17

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 3. 0 0 0

1 2. 5 0 0

1 2. 0 0 0

1 1 . 5 0 0

1 1 . 0 0 0 0. 0

1 2.3 60
1 2. 1 6 0

1 2.30 0

1 2. 06 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

 مدیرعامل فوالد هرمزگان در بازدید از نواحی مختلف شرکت
 مطرح کرد:

پرچم پایانی
نکته: در اصالحی که صورت می گیرد فاصله سقف ها و کف ها 
به گونه ای نیست که بگوییم روند قیمت درجا  عوض می شود. در 
واقع شبیه به اصالح قیمت است و سقف و کف ها فاصله کمی 

نسبت به هم دارند.
 

نکته: این حرکت برای چند سقف و کف ادامه پیدا می کند و 
چارت به صورتی در می آید که به شما اجازه می دهد در باال و پایین 

آن  دو خط بکشید. این دو  خط شبیه یک پرچم می شود.
نکته: وقتی که final flag در روند صعودی است، انتظار 
اولمان )نه همیشه( این است که از سقف باال برود و سقف های 
باالتر را هم ببیند؛ اما همیشه این طور نیست. در بعضی مواقع به 
سقف های باالیی برخورد می کند و ریزش می کند، حال اینکه چه 
زمانی این حالت یا fina flag روی می دهد در بخش های بعدی 

به نام MTR  به آن می پردازیم.
پرچم پایانی در یک روند صعودی

پرچم پایانی در یک روند نزولی  
 

تمام نکات در الگوی قبلی در این الگو هم صدق می کند.
نکته: احتمال اول این است که از پایین پرچم شکسته شود، 
گر پرچم در یک ناحیه حمایتی تشکیل شود، به سمت باال  اما ا

شکسته می شود.
نکته: Flag فقط همیشه دقیقا مطابق آن حالت استانداردی 

که گفته شد نیست و می تواند با کمی تغییرات باشد. 
نکته: Flag  می تواند در یک کندل باشد.

یم بیاموز

الگوهای کالسیک

بورس

مقــدار عرضه)تن(

335720

335720

مقــدار عرضه)تن(

15000

15000

مقــدار تقاضا )تن(

335720

335720

مقــدار تقاضا )تن(

17150

17150

مقــدار معامله شــده )تن(

335720

335720

مقــدار معامله شــده )تن(

15000

15000

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

209786

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

237249

یــخ تحویل تار

د ا د خر

یــخ تحویل تار

تیــر

یخ 1401/01/15 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

یخ 1401/01/17 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

HR

نماد

B

محصول

گرم

محصول

سرد

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس

جــــمـــع    کــــــــــل

جــــمـــع    کــــــــــل

کسب وکار،  مقوله  به  جدید  دیدگاه های  در 
سازمان ها نوعی دانشگاه کاربردی دیده می شود 
که تمرکزش به جای پول و محصول بر انسان هاست. 
تجربه نشان داده که وقتی شما روی آدم ها و رشدشان تمرکز می کنید، 
آن ها از شرکت )کسب وکار( مراقبت می کنند که محصول خوب و سود 
عالی به دنبالش حاصل می شود. امروزه رهبری یا مدیریت خوب، 
بر مبنای تأثیر مثبتی که بر جان و زندگی آدم ها می گذارد ارزیابی 
می شود. مدیریت سازمان براساس این دیدگاه جدید، صادقانه 
از خودش می پرسد: آیا در اثر رهبری من، وضع و حال آدم ها بهتر 
شده؟ آیا کارکنان من نسبت به دیروزشان توانمندتر شده اند؟ آیا 

شادتر و بانشاط ترند؟
کم بر کسب وکار دیروز، سازمان ها را تبدیل به جایی خشک و  تفکر حا

بی روح کرده بود و بدتر اینکه، آدم ها پذیرفته بودند که همین است که 
هست. درحالی که محل کار می تواند و باید جایی برای زندگی پرهیجان 
و روابط عالی باشد، جایی که آدم ها می توانند بهترین خودشان باشند. 
رهبرانی که این گونه می اندیشند می توانند چنین سازمان هایی را خلق 
کنند. در اغلب سازمان ها، منطق مدیریتی این است که ما از »سرمایه 
انسانی« استفاده می کنیم برای تولید محصولی که بتوانیم بفروشیم 
و سود ایجاد کنیم تا سهام داران به بازگشت سرمایه مورد انتظارشان 
برسند. با یک نگرش متفاوت می شود داستان مدیریت را طور دیگری 
دید با پیامدهای متفاوت. در این نگرش، محصولی که تولید می کنیم، 
»آدم های توانمند« هستند و محصوالت فیزیکی و خدمات ما ابزارهایی 

هستند برای رشد و توسعه انسان ها.
کنـون، بـا ایـن نگـرش بـه  شـرکت فـوالد مبارکـه از آغـاز تأسـیس تا

سـرمایه های انسـانی خـود توجـه کـرده و بـا همدلـی بـه کار و تـالش و 
تولیـد پرداختـه اسـت. بـر ایـن اسـاس هم زمـان بـا آغـاز سـال جدیـد 
کـه مزیـن بـه نـام مبارک»تولیـد؛ دانش بنیـان، اشـتغال آفریـن« 
گرامـی می داریـم و  25 فروردین مـاه را  اسـت، به نوبـه خـود روز 
قـدردان سـرمایه های انسـانی ارزشـمند خـود هسـتیم. در راسـتای 
کیـد مدیرعامـل محتـرم شـرکت مبنـی بـر  سیاسـت های ابالغـی و تأ
ضـرورت ایجـاد گفتمـان توسـعه و تغییـر پارادایـم از نیـروی انسـانی بـه 
سـرمایه انسـانی بـا چشـم اندازی آینده نگـر و جهان تـراز، رویکردهـای 
جدیدی توسط معاونت سـرمایه های انسانی و سـازماندهی در سال 
جدیـد برنامه ریـزی شـده و امیدواریـم بتوانیـم بـا ایجـاد یـک فضـای 
حمایتی، همدالنه و مشارکتی برای کار و تولید جهادی، مثل گذشته 

الگـوی ملـی بنـگاه داری و توسـعه پایـدار در کشـور باشـیم.

 ۲۵ فروردین
 روز ملی منابع انسانی

جلسات ارائه و تصویب بودجه شرکت های گروه با راهبری 
مدیریت امور مجامع و ارزیابی شرکت ها به صورت آنالین در بازه 
زمانی بیست اسفند تا بیست وپنجم اسفندماه 1400 برگزار گردید. از 
خروجی این فرایند جهت تهیه بودجه تلفیقی استفاده می شود و 
میزان تحقق آن براساس عملکرد واقعی در بازه های زمانی سه ماهه 

توسط واحد امور مجامع و ارزیابی شرکت ها پایش می شود.
شایان ذکر است بودجه نوعی صورت وضعیت پیش بینی یک ساله 

است که براساس آن شرکت ها موظف اند براساس مفروضات از پیش 
خ های مفروض(، بهای  تعیین شده میزان تولید، فروش )براساس نر
تمام شده و سایر موارد عملیاتی را پیش بینی کنند و بر اساس این اقالم 
پیش بینی صورت سود و زیان را تهیه نمایند.کلیه شرکت های بورسی 
موظف به تهیه پیش بینی بودجه و قرار دادن آن بر روی سامانه کدال 
هستند. شرکت فوالد مبارکه نیز در راستای تهیه پیش بینی بودجه 
تلفیقی، هرساله مفروضات مربوط به تهیه پیش بینی بودجه را در 

اختیار شرکت های گروه قرار می دهد و کلیه شرکت های فرعی موظف به 
تهیه پیش بینی بودجه هستند.این فرایند هرساله در اسفندماه انجام 
می شود و بودجه های ارسالی در جلساتی با مدیریت امور مجامع و ارزیابی 
شرکت ها و با حضور مدیرعامل و مدیران و کارشناسان مالی شرکت ها 
پایش و بررسی می شود. پس از برگزاری جلسات و نهایی شدن بودجه ها، 
در مقاطع سه ماهه عملکرد واقعی و پیش بینی اولیه مورد پایش قرار گرفته 

و بودجه تعدیل شده براساس عملکرد واقعی از شرکت ها اخذ می گردد.

 برگزاری جلسات پایش بودجه عملیاتی 
سال مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت های گروه فوالد مبارکه

محصول تولیدی شرکت فوالد مبارکه در درجه اول »سرمایه انسانی توانمند« است 
مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه:
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کیفیـــت بـــاال نیـــاز اســـت و از طرفـــی،  امـــروزه در بازارهـــای جهانـــی بـــه محصـــوالت فـــوالدی با
شـــرکت ها انتظـــار دارنـــد ســـودآوری بیشـــتری داشـــته باشـــند. محصـــوالت مســـطح ممکـــن 
اســـت در زمینـــه انـــدازه دانه هـــای نامنظـــم ناشـــی از توزیـــع درجـــه حـــرارت نامناســـب 
ـــا کنتـــرل درجـــه حـــرارت  گی هـــای موردنیـــاز می تـــوان ب ـــا ویژ ـــرای تولیـــد فـــوالد ب مشـــکل داشـــته باشـــند. ب
کیفیـــت و افزایـــش بـــازده  از لبـــه  بـــه  لبـــه، ضایعـــات را کاهـــش داد کـــه منجـــر بـــه دســـت یابی بـــه فـــوالدی با
تولیـــد می شـــود. اندازه گیـــری دمـــا در خطـــوط تولیـــد به وســـیله تجهیـــزات دســـتی )توســـط اپراتـــور خـــط( 
و تجهیـــزات اتوماتیـــک صـــورت می گیـــرد. اندازه گیـــری کامـــل دمـــا بـــا اســـکنرهای خطـــی و نمایشـــگرهای 
تصویـــر حرارتـــی اتوماتیـــک، نمـــای کلـــی از توزیـــع درجـــه حـــرارت محصـــول را فراهـــم می کنـــد. بـــا اســـتفاده 
ـــه بهبـــود کیفیـــت محصـــوالت و  ـــر فراینـــد امکان پذیـــر اســـت کـــه منجـــر ب از ایـــن اطالعـــات، کنتـــرل دقیق ت

رضایت مشتریان می شود.
یکـــی از جدیدتریـــن تکنولوژی هـــا در ایـــن زمینـــه اســـتفاده از اســـکنرهای دمایـــی در خـــط تولیـــد ورق اســـت. 
اســـکنرها در هـــر فرکانـــس تـــا 150 اســـکن در ثانیـــه انجـــام می دهنـــد و 1000 داده را در هـــر اســـکن انـــدازه می گیرنـــد 
ـــاال در  ـــا ســـرعت خطـــی ب ـــرای تولیـــد محصـــوالت ب و یـــک پروفیـــل از مقطـــع تولیـــد می کننـــد. ایـــن تجهیـــزات ب
خـــط نـــورد ایدئـــال هســـتند. پروفیل هـــای تشکیل شـــده به ســـرعت تجمیـــع می شـــوند و یـــک تصویـــر حرارتـــی 
ـــای  گی ه ـــاال در درک ویژ ـــیار ب ـــت بس ـــا دق ـــی ب ـــر حرارت ـــن تصوی ـــد. ای ـــه می دهن ـــول ارائ ـــاه از محص ـــان کوت در زم
حرارتـــی محصـــول بســـیار مفیـــد اســـت. شـــکل 1 شـــماتیکی از سیســـتم اندازه گیـــری ســـریع پروفیـــل دمایـــی 

در خط تولید قبل از کالف پیچ را نشان می دهد.
اســـکنرها به طـــور معمـــول بـــا نرم افـــزار کامپیوتـــر ارتبـــاط برقـــرار می کننـــد کـــه نمایـــش پروفیل هـــای حرارتـــی 
و تصاویـــر را فراهـــم می کنـــد. ایـــن نرم افـــزار همچنیـــن دارای قابلیت هـــای پایـــگاه داده و بایگانـــی جامـــع اســـت 
کـــه به راحتـــی داده هـــای حرارتـــی را تجزیه وتحلیـــل می کنـــد. اســـکنرها همچنیـــن می تواننـــد به طـــور 
ـــا دیجیتـــال  ـــوگ ی ـــرار کننـــد و خروجی هـــای آنال ـــا PLC هـــا و سیســـتم های کنتـــرل داده ارتبـــاط برق مســـتقیم ب
را بـــرای کنتـــرل درجـــه حـــرارت لبه به لبـــه ارائـــه دهنـــد. شـــکل 2 نمونـــه ای از تصویـــر دوبعـــدی و یک بعـــدی 

خروجی از این تجهیزات را نشان می دهد.
در حـــال حاضـــر بســـیاری از کارخانه هـــا دارای چندیـــن اســـکنر در طـــول خـــط تولیـــد هســـتند. ایـــن اســـکنرها 
می تواننـــد محصـــول را از خروجـــی کـــوره پیش گـــرم، مراحـــل خنک کننـــده، نوردهـــای ابتـــدای و نهایـــی 
ردیابـــی کننـــد. ایـــن سیســـتم ها الزامـــات کامـــل ایـــن فراینـــد را در کنـــار هـــر منطقـــه ای کـــه نیـــاز بـــه توســـعه دارد 
کـــه پیرومترهـــای تابـــش نقطـــه ای قـــادر بـــه نشـــان دادن  فراهـــم می ســـازند. ایـــن در حالـــی اســـت 
واریانس هـــای درجـــه لبه به لبـــه نیســـتند. آن هـــا تنهـــا مشـــخصات درجـــه حـــرارت مرکـــزی را نشـــان 

می دهند.
گی هـــا، توانایی هـــا و دقـــت  اســـکنرهای خطـــی معمـــوال قیمتـــی معـــادل 3 پیرومتـــر نقطـــه ای دارد، ولـــی از ویژ
ـــا ارائـــه 1000 اندازه گیـــری برخوردارنـــد. اســـکنرهای خطـــی ســـاده بـــرای نصـــب فقـــط بـــه یـــک کابـــل  بیشـــتری ب
نیـــاز دارنـــد کـــه هـــر دو ســـیگنال بـــرق و داده هـــا را حمـــل می کنـــد، بنابرایـــن هزینه هـــای نصـــب بـــه حداقـــل 

می رسد.
همچنیـــن در ایـــن سیســـتم بـــا اســـتفاده از نرم افزارهـــای جدیـــد می تـــوان داده هـــای حاصـــل از اســـکنرهای 
دوبعـــدی اندازه گیـــری دمـــا را بـــه گراف هـــای دمایـــی ســـه بعدی تبدیـــل کـــرد. ایـــن گراف هـــا به طـــور کامـــال 
ــکل 3  ــد. شـ ــان می دهـ ــوالد( نشـ ــرم فـ ــورد گـ ــل نـ ــد )مثـ ــال تولیـ ــول در حـ ــرارت را در محصـ ــع حـ ــح توزیـ واضـ

نمونه ای از گراف های دمایی سه بعدی حاصل از اسکن حرارتی دوبعدی را نشان می دهد.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

پهپادها امنیت سایبری

میزان بازار جهانی پهپادها با رشد ۱۳.۷ درصدی تا پایان سال 2۰2۵ به 
۱۳.۳۷ میلیارد دالر می رسد.  مهم ترین عوامل محرک برای رشد بازار، 
ک با دقت بیشتر، مقرون به صرفه بودن در  امکان انجام وظایف خطرنا
مقایسه با تکنیک های استاندارد )مانند بازرسی از خطوط لوله آب و 
برق، اجرای خدمات پهپادهای تجاری برای خدمات شهری(، تدوین 
گاهی از  سیاست های نظارتی برای استفاده بهینه از پهپادها و افزایش آ
پهپادها هستند.

انتظار می رود که بازار جهانی امنیت سایبری با ۱2.۳ درصد رشد 
از سال 2۰۱۸ تا 2۰2۶، به ۳۴۵.۴2 میلیارد دالر برسد. همچنین 
پیش بینی می شود افزایش تهدیدات بدافزاری و فیشینگ و رشد 
در روند اتخاذ اینترنت اشیا و استفاده از دستگاه های شخصی 
در بین سازمان ها، باعث رشد اقتصادی امنیت سایبری شود. 
طبق گزارش ها، بخش راه حل های رمزگذاری نیز احتماال از رشد 
قابل توجهی در بازار برخوردار خواهد بود.

بررسی الگوهای استراتژی 
مدیریت دانش و استراتژی دانش 

در سازمان ها

راهبرد مدیریت دانش مسیر حرکت در جهت اهداف 
آن  اصلی  هدف  که  می سازد  مشخص  را  سازمان 
بالفعل ساختن مدیریت دانش در سازمان است. در 
راهبرد مدیریت دانش فرایند پیاده سازی، فعالیت ها 
و استانداردسازی اجزای اصلی راه حل ها مدنظر قرار 
می گیرند. مجموعه عملیات ها و فعالیت های سازمان 
در پرتو راهبرد مدیریت دانش موجب می گردد تا نظام 
کند، به  کارآمد عمل  مدیریت دانش به صورت مؤثر و 
گردد و در راستای حمایت از  فرهنگ سازمان ملحق 
سازمان، به کارکرد مؤثر خود ادامه دهد. ماهیت سازمان، 
نوع محصوالت و خدمات و ماهیت دانشی که سازمان با 
آن سروکار دارد از عوامل اصلی انتخاب راهبرد مناسب 

مدیریت دانش در سازمان ها و شرکت هاست.
در ادامه با مروری بر تحقیقات و مطالعات انجام شده در 
خصوص استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها و 
ح شده  موضوعات مرتبط با آن، به تبیین دیدگاه های مطر

در مورد آن خواهیم پرداخت.
کاشی  کا و تا ۱- استراتژی های مدیریت دانش نونا  

)۱۹۹۵ میالدی(
که برای اولین بار پوالنی  کاشی بیان می کنند  کا و تا نونا
)1966( در تحقیقات خود به طور تلویحی دانش را به دو 
دسته آشکار و پنهان تقسیم کرده است. بر همین اساس 
آن ها بیان می کنند که دانش آشکار )صریح( می تواند در قالب 
گان و اعداد بیان و به شکل داده ها، فرمول، مشخصات،  واژ
دستورالعمل ها و نظایر آن تسهیم شود. این نوع دانش 
می تواند به آسانی کدگذاری گردد و به سادگی به افراد به طور 

رسمی و نظام مند منتقل شود.
کاشی )1995( چهار نوع استراتژی خلق و تبدیل  کا و تا نونا
کرده اند  دانش های صریح و ضمنی در سازمان ها ارائه 
که عبارت اند از: 1- اجتماعی سازی؛ 2- برونی سازی؛ 3- 

ترکیب سازی؛ 4- درونی سازی.
۱ - استراتژی اجتماعی سازی )پنهان به پنهان(: در این 

استراتژی
 دانش پنهان انتقال می یابد و مجددا به دانش پنهان 
تبدیل می گردد. در استراتژی اجتماعی سازی، افراد تجارب 
و مدل های ذهنی خود را جهت بهبود دانش، با دیگران به 
ک می گذارند. این فرایند شامل دست یابی افراد به  اشترا
درک متقابل از طریق تعامالت اجتماعی چهره به چهره، 
گری  حمایت  تعامالت  هم اندیشی،  دیدگاه ها،  تسهیم 

و... است.
۲- استراتژی برونی سازی )پنهان به آشکار(:

فرایند  طریق  از  پنهان  دانش  استراتژی،  نوع  این  در   
برونی سازی به دانش آشکار تبدیل می گردد. این فرایند به 
افراد اجازه می دهد که به صورت انفرادی مفاهیم دانش 
ک بگذارند و دانش  ضمنی را تدوین کنند و با دیگران به اشترا
جدید به وجود آورند. به عبارت دیگر، دانش شخصی یا 
ضمنی به صورت استعاره ها، تشبیه ها، فرضیات و مدل ها به 
دانش صریح تبدیل می شود. شخص، زمانی که از تبادالت و 
توجهات جمعی جهت طراحی این فرایند استفاده می کند، 
اغلب به برونی کردن اقدام کرده است. در این استراتژی 
اصول مدیریت محتوا به منظور آرشیو کردن، به روزآوری و 

بازیابی دانش آشکارشده موردنیاز خواهد بود.
۳- استراتژی ترکیب سازی )آشکار به آشکار(:

 در استراتژی ترکیب سازی دانش تجزیه شده موجود، به 
ک گذاشته می شود و ترکیب و تفسیر می گردد. در این  اشترا
حالت، دانش صریح به دانش صریح پیچیده تری تبدیل 
می شود؛ به عبارت دیگر، عقاید در این مرحله با یک سیستم 
دانش )مانند پایگاه داده( ترکیب می شوند. افراد به تبادل 
دانش می پردازند و این دانش از طریق مستندات، جلسات، 
مکالمات تلفنی و تبادل اطالعات از طریق فناوری ها و 

ابزارهایی مانند شبکه های کامپیوتری ترکیب می گردند.
۴- استراتژی درونی سازی )آشکار به پنهان(:

 استراتژی درونی سازی شیوه ای است که دانش آشکار از 
طریق تفسیر دانش، درونی می شود و به دانش ضمنی 
تبدیل می گردد. این امر می تواند از طریق یادگیری حین 
عمل صورت بگیرد و دانش مستندسازی شده، نقش حیاتی 
خ می دهد  در این فرایند بازی می کند. درونی سازی زمانی ر
که کارگران جدید دانش، یک پروژه را با مطالعه بایگانی های 
کنند. همچنین درونی سازی را زمانی می توان  آن، احیا 
مشاهده کرد که مدیران یا خبرگان باتجربه سخنرانی کنند و 
یا نویسندگان تصمیم به نوشتن بیوگرافی از یک کارآفرین یا 

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

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

ســـرقت کننده های اطالعـــات دســـته ای از بدافزارهـــا هســـتند کـــه بـــرای 
زش ازجملـــه اطالعـــات سیســـتم عامل،  جمـــع آوری داده هـــای بـــاار
فهرســـت  تمـــاس، اسکرین شـــات ها، ترافیـــک شـــبکه و اطالعـــات هویتـــی 
مربـــوط بـــه حســـاب های آنالیـــن و ســـرویس های مالـــی و بانکـــی طراحـــی شـــده اند. 
اخیـــرا محققـــان امنیتـــی در شـــرکت zScaler، گونـــه جدیـــدی از بدافـــزار ســـرقت کننده 
اطالعـــات را شناســـایی کرده انـــد کـــه BlackGuard نام گـــذاری شـــده اســـت و بـــا بهـــای ماهانـــه 

200 دالر، بـــه مجرمـــان ســـایبری فروختـــه می شـــود.
با توجه به گزارش ارائه شده توسط zScaler، BlackGuard می تواند تاریخچه و اطالعات  هویتی 

ذخیره شده روی مرورگرها، داده های مربوط به کاربران سرویس پست  الکترونیک، حساب های 
FTP، گفت وگوهای انجام شده در نرم افزارهای پیام رسان و اطالعات هویتی مربوط به رمزنگاری 

را سرقت کند.
این بدافزار، به محض تعبیه شدن در ماشین آسیب پذیر، پروسس های سیستم عامل را بررسی 
و تالش می کند تا هرگونه فعالیت مرتبط با نرم افزارهای آنتی ویروس و sandbox را متوقف سازد. 
 zip در مرحله بعد، پس از جمع آوری اطالعات حساس، آن ها را در قالب یک فایل آرشیو با پسوند

و از طریق یک درخواست POST ، برای سرور فرماندهی  و  کنترل ارسال می کند.
ZDNet :منبع خبر  

Globant یـــک شـــرکت مشـــاور در زمینـــه فنـــاوری اطالعـــات و توســـعه 
ــان  ــاط مختلـــف جهـ ــتری در نقـ ــزار مشـ ــه بیـــش از 16هـ ــزار اســـت کـ نرم افـ
دارد. ایـــن شـــرکت اخیـــرا اعـــالم کـــرده کـــه موردحملـــه گـــروه هکـــری 
Lapsus$ قـــرار گرفتـــه و در پـــی ایـــن نفـــوذ، اطالعـــات حساســـی ماننـــد اطالعـــات 

ــت. ــرده اسـ ــدا کـ ــت پیـ ــع، نشـ ــد منبـ ــتم و کـ ــر سیسـ ــی راهبـ هویتـ
گـــروه Lapsus$، 70 گیگابایـــت از اطالعـــات سرقت شـــده از Globant را افشـــا و عنـــوان 

کرده انـــد کـــه ایـــن اطالعـــات، بخشـــی از کـــد منبع هـــای مربـــوط بـــه مشـــتریان اســـت.
در حـــال حاضـــر، تحقیقـــات دربـــاره دامنـــه ایـــن نفـــوذ ادامـــه دارد، ولـــی بـــه نظـــر می رســـد 
 SOS خســـارت واردشـــده، قابل مالحظـــه باشـــد. بـــر اســـاس گـــزارش شـــرکت امنیتـــی
Intelligence ، اطالعاتـــی کـــه در اثـــر ایـــن نفـــوذ نشـــت پیـــدا کـــرده شـــامل اطالعـــات 

مشـــتریان، کدهـــای منبـــع و تعـــداد زیـــادی کلیدهـــای خصوصـــی اســـت.
BLEEPINGCOMPUTER  :منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

   تهیه کننده: : تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

!BlackGuard بدافزار جدید سرقت کننده اطالعات، 

$Lapsus توسط گروه هکری Globant افشای اطالعات شرکت

اسـکنرها در هـر فرکانـس تـا ۱۵۰ 
اسـکن در ثانیـه انجـام می دهنـد 
و ۱۰۰۰ داده را در هـر اسـکن اندازه 
می گیرنـد و یـک پروفیـل از مقطع 
تولیـد می کننـد. ایـن تجهیـزات 
برای تولید محصوالت با سرعت 
خطـی بـاال در خـط نـورد ایدئـال 

هسـتند

امنیت سایبری 

اسکن دمایی ورق در فرایند تولید نورد گرم

شکل 3. نمونه ای از گراف های دمایی سه بعدی حاصل از اسکن حرارتی دوبعدی

شکل 2: نمونه ای از تصویر دوبعدی حاصل از اسکن دمایی ورق

شکل 1. شماتیکی از اندازه گیری سریع پروفیل دمایی در خط نورد گرم قبل از کالف پیچ
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روزه داری؛ فرصت طالیی برای 
ایجاد عادات خوب در کودکان

 اجتمـــــا             عـــــــی

چطور کودک »باهوشی« داشته باشیم؟آشنایی با دنیای کودکان نوپا

کودکان با وجود شیرینی ها و جذابیت هایشان، مشکالت و 
بدقلقی هایی هم دارند. برای اینکه بتوانیم برخورد درستی با آن ها 
گر والدین ندانند  داشته باشیم، باید با دنیای آن ها آشنا شویم. ا
فرزندشان به طور طبیعی باید در چه سنی چه رفتارهایی داشته 
باشد، نمی توانند به خوبی مشکالت او را تشخیص دهند. والدین 
کودک، باید از رشد روانی او  هم زمان با آشنایی با رشد جسمانی 
گاه باشند. هم آ

کودک باهوش داشتن آرزوی هر پدر و مادری است. برای رشد 
ابعاد مختلف هوش، عالوه بر بهره هوش ژنتیکی، نیاز به بستری 
گر والدین بتوانند  کودک است. ا مناسب برای رشد و تربیت 
کودک خود را شناسایی و هدایت  تا قبل از ده سالگی، هوش 
کودکان در آینده در زمینه های مورد  کنند، احتمال موفقیت 
عالقه خودشان بسیار بیشتر خواهد شد.

بـــا نهایـــت تأســـف در هفتـــه گذشـــته، مجیدرضـــا 
ـــدر  ـــم درگذشـــت پ ـــو در غ ـــاغل در لوکوموتی بهرامـــی ش
و حســـین کریمیـــان شـــاغل در انـــرژی و ســـیاالت در 
ــاغل  ــکندری شـ ــان اسـ ــادر و رحمـ ــم درگذشـــت مـ غـ
در مجتمـــع فـــوالد ســـبا و امیـــد موحدیـــان شـــاغل 
در مهندســـی صنایـــع در غـــم درگذشـــت بـــرادر بـــه 

ســـوگ نشســـتند.
ایـــن غـــم جانـــکاه و ضایعـــه جبران ناپذیـــر را بـــه محضـــر 
خانواده هـــای ایـــن عزیـــزان تســـلیت عـــرض می کنیـــم 
و بـــرای آنـــان علـــو درجـــات را از درگاه حق تعالـــی 

مســـئلت می نماییـــم.

مـــاه رمضـــان همان طـــور کـــه بـــرای همـــه بزرگ ترهـــا،   
فرصـــت اســـتثنایی و طالیـــی اســـت کـــه تمـــام جوانـــب 
و  می دهـــد  قـــرار  تحت الشـــعاع  را  آن هـــا  زندگـــی 
زمینه هایـــی را بـــرای تغییـــرات بـــزرگ در زندگی شـــان 
هـــم  کوچک ترهـــا  بـــرای  همـــواره  می کنـــد،  ایجـــاد 
حال و هـــوای ویـــژه ای دارد، چـــه روزه بگیرنـــد چـــه نگیرنـــد. 
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــیار خوب ـــت بس ـــی، فرص ـــاه طالی ـــک م ـــن ی ای
عـــالوه بـــر اینکـــه بـــرای خودمـــان تصمیمـــات بزرگـــی 
می گیریـــم، زمینـــه را بـــرای فرزنـــدان و کوچک ترهـــای 
خانـــواده نیـــز ایجـــاد کنیـــم تـــا همـــراه بـــا تغییـــرات مـــا، آن هـــا 
هـــم ســـهمی از تصمیمـــات و فرصت هـــای خـــوب داشـــته 

باشند.
ـــژه اش  ـــوای وی ـــت و حال و ه ـــه ماهی ـــه ب ـــا توج ـــان، ب ـــاه رمض م
چنـــد عـــادت خـــوب را می توانـــد در کوچک ترهـــا هـــم ایجـــاد 
کنـــد کـــه ایـــن امـــر بـــه توجـــه، همراهـــی و تشـــویق و حوصلـــه 
ـــن  ـــدان در ای ـــوب فرزن ـــای خ ـــاز دارد. از عادت ه ـــا نی بزرگ تره

ــد از: ــارک عبارت انـ ــاه مبـ مـ
کوچک ترهای شــکیباتر: بارهــا از افراد مختلف می شــنویم 
کــه جوان هــای امــروزی کم صبــر و کم حوصله انــد کــه ایــن 
امــر مهــم تــا حــدود زیــادی بــه شــیوه های تربیــت آن هــا در 
کودکی و ســبک زندگــی خانوادگی شــان برمی گــردد؛ بنابراین 
بســیار مناســب اســت کــه در ایــن یــک مــاه، بــه بهانــه تمریــن 
ــاد بدهیــم  در رعایــت زمــان غــذا خــوردن، بــه کوچک ترهــا ی
که صبــر و شــکیبایی را تمرین کننــد. این موضوع بــه معنای 
ســختی دادن بــه آن هــا و فشــار آوردن بــرای تحمل شــرایطی 
فراتــر از توانایــی جســمی آن هــا نیســت؛ ولــی می توانــد بــا 
توجهــات ویــژه والدیــن بــه تمریــن خوبــی در ایــن زمینــه 

منجــر شــود.
تمریــن همراهــی: واقعــا چــه زمانــی می تــوان ایــن قــدر 
ــان و  ــا اطمین ــن کار را ب ــرد و ای ــل ک ــر عم ــا یکدیگ ــگ ب هماهن
در حــد کمــال بــرای کوچک ترهــا بــه عرصــه ظهــور رســاند، 
جــز مــاه مبــارک رمضــان. اینکــه بــه بچه هــا بگوییــم همــراه و 
همــگام بــا دیگــر اعضــای خانــواده غــذا بخورنــد، بــه یکدیگــر 
کمــک کننــد و همدیگر را خســته نکنند این شــرایط بــه آن ها 
می آمــوزد کــه در زندگــی فصل هــا و مراحلــی اســت کــه نیــاز به 
همراهی هــای ویــژه دارد و به طورکلــی همراهــی بــا دیگــران را 

به خوبــی یــاد می گیرنــد.
بچه هــای حواس جمــع: معمــوال در مــاه مبــارک رمضــان 
وقتــی کوچک ترهــا می خواهنــد غــذا بخورند، مــادران تالش 
می کننــد که فضــای غــذا خــوردن آن هــا دور از چشــم اعضای 
روزه دار خانــواده باشــد. قطعــا ایــن موضــوع بــرای کــودک 
ایجــاد ســؤال می کنــد. شــکل گیری ســؤال و پرســش در ذهن 
هر کودکــی یکــی از بهتریــن فرصت هــا بــرای انتقــال ارزش ها، 
شــکل گیری نگــرش و زمینه ســازی بــرای فکــر کــردن اوســت. 
می تــوان بــه ایــن بهانــه بــه کــودک آموخــت کــه هــر کاری را 
گــر کاری خوب و  نبایــد در حضــور دیگــران انجــام داد، حتــی ا
بدون اشــکال باشــد، بلکه در انجــام رفتارهــا و کارهــا همواره 
باید بــه شــرایطی کــه در آن قــرار دارنــد توجه داشــته باشــند و 

حواسشــان را بــه اطــراف خــود جمــع کننــد.
منبع: ایمنا
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فوالد من

ورود بـه دنیـای تأهـل بـرای هـر دو طـرف، تغییراتـی را 
بـه وجـود مـی آورد کـه بایـد آن هـا را پذیرفـت؛ از ایجاد 
گرفتـه تـا  وابـط شـخصی و اجتماعـی  تغییـرات در ر
تعهدات و وظایف همسـری. در ابتـدای ازدواج نیز زوجین احسـاس 
عشـق و عالقـه بی حدوحصـری بـه یکدیگـر دارنـد. سـؤال مهـم 
اینجاسـت که با توجه به تحـوالت جدید، این احسـاس تا کجـا دوام 
گـر زوجین از پـس چالش هـای دو سـال اول ازدواج برآیند،  می آورد؟ ا
بی شـک این عشـق را با خود همـراه خواهنـد داشـت. تثبیت عالقه 
به همسر، ایجاد مصالحه بر سر مسائل مهم و پیدا کردن بهترین راه 
برای پایـان دادن به مشـاجره، از مهم تریـن چالش های آغـاز زندگی 
مشترک است. هفته گذشته، به اهمیت »ما« شدن، دست یابی به 
درک صحیح متقابل و صبرپیشگی پرداختیم و این هفته، به برخی از 

تغییـرات درونـی هـر فـرد پـس از ازدواج اشـاره می کنیـم.
خداحافظی با عادات تجرد  

گـر بـه دنبـال زندگـی مشـترک مسـتحکم و متعهـد هسـتید، بهتـر اسـت  ا
کنـار  برخـی از روابـط دوران مجـردی و حتـی عادت هـای شـخصی را 
بگذاریـد. بـرای مثـال، برخـی عـادت دارنـد کـه عصرهـا بـا دوستانشـان 
به خوش گذرانـی بپردازنـد. ایـن در حالی اسـت کـه همسرشـان در خانه 
منتظر آن هاسـت. درسـت اسـت که هر دو طرف به زمان هـای تنهایی و 
وقت گذرانـی با هم جنـس خود نیـاز دارنـد، امـا نمی توانید مانند سـابق، 
دائما بـا دوسـتانتان باشـید و همسـرتان را در اولویـت دوم قرار دهیـد و یا 
اجازه دهید که دوستانتان در مسائل خصوصی و زناشویی شما دخالت 

یـا تصمیم گیـری کنند.
مسئولیت پذیری  

حـاال دیگـر خبـری از پـدر و مـادر نیسـت تـا همـه نیازهـای شـما را حاضر و 
آماده کنند. همچنین همسـر شـما هم قرار نیسـت که کامـال در خدمت 
شما باشد. پس مدیریت کارهای خانه و مسئولیت پذیری هر دو نفر در 
رسیدگی به امور خانه، یکی دیگر از کشمکش های سال های اول زندگی 
گر قبال تنبل بوده اید، باید این عادت ناپسند را هم کنار بگذارید  است. ا

و دوشـادوش هـم زندگـی مشـترک را جلـو ببریـد. زن و مـرد هـم نـدارد. 
برقراری تعـادل میـان کار و زندگـی خانوادگی نیـز همین جـا اهمیت پیدا 
ج از خانـه، گوشـه ای از کارهـای  می کنـد. آقایـان بعـد از اتمـام کار در خـار
مربوط به منزل را در کنار بانوی خانه بر عهده بگیرند. این گونه مسائل، 

در عمیق تر شـدن رابطـه نیز اثـر دارد.
قدرت عذرخواهی  

غـرور همـان خصلتـی اسـت کـه جرئـت عذرخواهـی را از برخـی می گیـرد. 
وقتـی وارد زندگـی مشـترک می شـوید، احتمـال زیـاد در همـان ماه هـای 
ابتدایـی، اولیـن جروبحث هـا را بر سـر مسـائل کوچـک خواهید داشـت؛ 
تـا زمانـی کـه بـه هماهنگـی نسـبی برسـید. وقتـی هریـک از شـما مقصـر 
اسـت، بایـد قـدرت عذرخواهـی داشـته باشـد. شـاید سـخت باشـد، امـا 

بایـد بتوانیـد به آرامـی بنشـینید و با هـم صحبـت کنیـد. توانایی شـما در 
حل اختالفـات، نشـانه ای از یـک ازدواج بادوام اسـت. بهتریـن کار برای 
حـل اختالفـات ایـن اسـت کـه در بحـث بـا همسـر خـود صـادق و پذیـرا 
باشـید و بدون سـرزنش کـردن دیگـری، انتظـارات و علت ناراحتـی خود 
را بیـان کنیـد. بهتر اسـت بـا چنیـن جمله هایـی شـروع کنیـد: »مطمئن 
هسـتم که هر دو ما، به فکر بهتر کردن رابطه مان هستیم. من احساس 
می کنم کـه...«. بعـد می توانید حـرف دلتـان را بگوییـد. در شـماره های 
قبلـی دربـاره ایـن موضـوع صحبـت کرده ایـم. خودخواهـی، وابسـتگی 
بیش ازحد بـه والدین، تنبلی و بسـیاری دیگر از خصایص، ممکن اسـت 

یـک زندگـی مشـترک تـازه را بـه چالش بکشـد.
 در شماره بعد، بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد.

هـــــدف های   به  رسیــــدن  بـــرای  برنامه ریــــزی 
کوتاه مدت و بلندمدت، به شیوه های مختلف 
امکان پذیـــــــر است. اما در هـــــر صورت، تعریف 
چشم انداز، توجه به وضعیت موجود، توجه به نقاط قوت و 
ضعف، تحلیل شکاف بین شرایط کنونی و وضع مطلوب، تمرکز 
بر موانع و عبور از آن ها، تبدیل استراتژی ها به اقدامات اجرایی و 
پیشروی به صورت قدم به قدم از اهمیت خاصی برخوردار است. 
شما هدف مهمی دارید و به بهترین ها امیدوار هستید، اما شاید 
گاهی به نظر برسد هرگز به هدفتان نمی رسید یا مطمئن نباشید 
که چه اشتباهی انجام خواهید داد. رسیدن به اهداف سخت 
است و گاهی اوقات بسیار مبهم، گسترده یا دست نیافتنی به 
چشم می آید. در شماره قبل به شما گفتیم که چگونه از برنامه 
توسعه فردی برای رسیدن به اهداف شخصی تان بهره ببرید و 

حاال همین موضوع را ادامه خواهیم داد.

اهمیت عبور از موانع
بیاییـد  تصـور کنیـم کـه امسـال را سـاِل ادامـه تحصیـل یـا تـرک یـک 
رفتار ناپسـند درونی قـرار داده ایم. شـاید بارهـا و بارها تصمیـم گرفته 

باشـید که این دو هـدف را به ثمر برسـانید، اما هـر بار، بهانـه ای برای 
بـه تعویـق انداختـن آن داشـته اید. پـس اول بـر موانـع اصلـی و مهـم 
متمرکز شـوید. تمرکـز بر موانـع اصلی و برطـرف کردن آن ها سـرعت ما 
را چنـد برابـر می کنـد. بـا خودتان صـادق باشـید و موانـع را بنویسـید. 
بـرای شناسـایی موانـع اصلـی می توانیـد از »اصـل پارتـو« اسـتفاده 
کنید. »اصل پارتو« معتقد اسـت برداشـتِن 20 درصد از موانع اصلی، 
80 درصد بر موفقیت و سـرعت ما می افزاید. برای شـناخت موانع، از 
افـرادی کـه در مسـیِر اهـداف شـما حرکـت کرده انـد مشـورت بگیرید. 
ریشـه موانع را شناسـایی کنید و اجـازه ندهید کـه نیروی فکـر، ذهن 
و انرژی تان برای رفع عوارض ظاهری و موانع غیراساسی تلف شود.

درگیر جزئیات نشوید   
گـر  مهـم نیسـت کـه چقـدر برنامه ریـزی بـا جزئیـات داشـته باشـید. ا
اقـدام عملـی انجـام ندهیـد، تمـام پیش زمینه هایـی کـه چیده ایـد، 
هیـچ فایـده ای نـدارد. گرفتار فلـج تحلیلـی نشـوید. بهتریـن راه برای 
دسـت یابی به اهداف، اقـدام و آزمـون و خطاسـت. این پلـه ای برای 
موفقیـت در اهـداف بلندمـدت و کوتاه مـدت اسـت. فقـط بایـد یـک 
قدم کوچک در مسیر درسـت بردارید و در انجام آن کارهای کوچک 
گـر هـدف شـما ایـن اسـت کـه  اسـتمرار داشـته باشـید. بـرای مثـال، ا

گر هدف  سالم تر غذا بخورید، به جای شـیرینی، یک سیب بردارید. ا
شـما شـروع ورزش یوگاسـت، یک ویدئـوی پنج دقیقه ای پیـدا کنید 
کـه شـما را بـا اصـول اولیـه آن آشـنا کنـد )در اینجـا می توانیـم مطالعـه 
کتـاب اثـر مرکـب را بـه شـما پیشـنهاد کنیـم(. هـر قدمـی کـه برداریـد 
گرچـه یـک جـدول زمانی  خـوب اسـت. بـه خاطـر داشـته باشـید کـه ا
بـرای هدفتـان در نظـر گرفته ایـد، شـاید مجبـور بـه تغییـر آن باشـید. 
گـر بـه یکـی از آن هـا  زندگـی پـر از اتفاقـات پیش بینـی نشـده اسـت. ا
برخـورد کردیـد، جـدول زمانی خـود را بـدون احسـاس منفـی تنظیم 
کنیـد. ایـن فقـط بـه شـما کمـک می کنـد تـا در نهایـت بـه جلـو برویـد. 
فرامـوش نکنیـد کـه موفقیـت خـود را جشـن بگیریـد. بـه خـود اجـازه 
دهیـد تـا از موفقیتتـان لـذت ببریـد و سـپس بالفاصلـه بـه آن برگردید 
و مـوارد بعدی فهرسـت خود بررسـی کنید. بـه این ترتیب بـه اهداف 
نهایـی خـود خواهیـد رسـید. داشـتِن رؤیاهـای بـزرگ بسـیار عالـی 
اسـت؛ اما این بـدان معناسـت که شـما بایـد برنامه ریزی هـای بزرگی 
هـم داشـته باشـید. هرچه هـدف شـما بزرگ تـر باشـد، سـازمان دهی 
گـر آماده ایـد کـه بـرای ایجـاد  و انگیـزه بیشـتری نیـاز خواهـد داشـت. ا
یـک برنامـه گام بـه گام تـالش کنیـد و آن را تـا حـد امـکان پـی بگیریـد، 

دسـت به کار شـوید.

ازدواج؛ چالش های 
زندگی مشترک

 »توسعه فردی« 

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه انسانی

اهمیت تغییر درونی در یک 
ازدواج موفق

برای دست یابی به هدفتان 
جشن بگیرید

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه انسانی

داود بیات ریزی
انبار تختال و کوره هاي پیشگرمکن

روز بازنشستگی :  1400/06/30

مسلم  محمدیان
تولید و تعمیرات ریخته گری مداوم 

روز بازنشستگی :  1400/06/30

حاجتعلی کرمی چمگردانی
تولید و توزیع سیاالت سبا

روز بازنشستگی :  1400/06/30

سعید  قاسمی
خطوط نهائی و تکمیل نورد گرم

روز بازنشستگی :  1400/06/30

منصور  قدرخواه خوراسگانی
مکانیزمهای خاص

روز بازنشستگی :  1400/06/30

احمد رفیعی اشیانی
تعمیرات ترانس و تجهیزات الکتریکی

روز بازنشستگی :  1400/06/30

بازنشستگان فوالد 
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گر  ا بلکه  ندارد،  منافاتی  وزه  ر با  نه تنها  ورزش 
باعث  شود،  انجام  اصولی  و  صحیح  به صورت 
کاهش استرس ورزشکاران می شود و  آرامش و 
استقامت فکری و صبر  آنان را تقویت می کند. ورزش که همواره برای 
سالمتی جسم و روح به آن سفارش شده است، در این ماه جلوه 

پررنگ تری می یابد و می تواند نقش خود را بهتر و بیشتر ایفا کند. 
ورزش در ماه رمضان از تجمع چربی در بدن جلوگیری می کند و 
عمل سوخت وساز را تسهیل می سازد؛ به طوری که ورزشکارانی که 
روزه می گیرند کمتر دچار مشکالت گوارشی و قند خون می شوند. 
ورزشکاران می توانند با یک برنامه غذایی غنی، انرژی موردنیاز خود را 
برای انجام فعالیت های ورزشی و حفظ ساختار بدنی به دست آورند. 
استفاده به موقع و به اندازه از آب از دیگر نکاتی است که باید در طول 

این ماه به آن توجه کرد. 
در ماه مبارک رمضان کم آبی می تواند در برخی از موارد به خصوص 
هنگام ورزش مشکل ساز شود، اما با تغییر زمانی در برنامه های ورزشی 
می توان با این مشکل مقابله کرد. ورزشکاران می توانند برنامه ورزشی 
صبح خود را به عصر و بعد از افطار منتقل کنند و به این ترتیب، احتمال 

وقوع مشکالت را به حداقل برسانند.
به افرادی که امکان تغییر برنامه ورزشی خود را  ندارند نیز توصیه 
می شود که در هنگام سحر و افطار مقدار بسیار زیادی آب بنوشند 
تا عالوه بر رفع نیاز بدن، مقداری آب ذخیره کنند تا در موقع نیاز و از 
دست رفتن آب بدن، از آن بهره جویند و  به این ترتیب احتمال وقوع 
خطرات ناشی از کم آبی را به حداقل برسانند. راهکار دیگر هم این است 
که افراد از مصرف مواد غذایی که باعث از دست رفتن آب بدن از راه ادرار 
می شود، خودداری کنند. در این بین کافئین یکی از مهم ترین این 

مواد است که در قهوه و چای فراوان وجود دارد. 
مصرف تمام گروه های اصلی غذایی )شیر و لبنیات، نان و غالت، 
غ و حبوبات بدون پوست( در  سبزیجات و میوه جات، گوشت، تخم مر
ماه مبارک رمضان برای ورزشکاران روزه دار واجب است و ورزشکاران 
می توانند با یک رژیم غذایی سالم، نیازهای موردنیاز بدنشان را تأمین 

کنند و از فواید روزه برای سالمتی خود برخوردار شوند.
در نظر داشته باشیم که نباید میزان انرژی دریافتی از پروتئین در 
گر آن ها سعی کنند حدود 15 تا 20 درصد کل  ورزشکاران زیاد باشد، ا
انرژی دریافتی روزانه را از پروتئین بگیرند، برای بدنشان کافی است، 
زیرا مصرف زیاد پروتئین سبب ایجاد مواد زائد در خون و احساس 
خستگی هنگام ورزش برای ورزشکاران می شود. ورزشکاران در این 
خ کرده خودداری کنند و برای  ماه سعی کنند از مصرف غذاهای سر
طبخ غذا از روش های دیگری مثل آب پز کردن و یا بخارپز کردن 
استفاده کنند. برای دور ماندن از عوارض بعدی در دستگاه گوارش، 
ورزشکاران روزه دار باید از خوردن غذاهای چرب، حجیم و نفاخ، 

محرک و پرنمک درسحر و افطار پرهیز کنند.

ورزشکاران روزه دار باید افطار را با نوشیدن یک فنجان آب گرم، چای 
کمرنگ و یا شیر گرم شروع کنند و برای دوری از سوءهاضمه باید توجه 

کنند که مایعات مصرفی افطارشان خیلی گرم و یا خیلی سرد نباشد. 
ورزشکاران در نظر داشته باشند که میزان زیادی آب را یک جا در افطار 
ننوشند، این امر باعث بی حالی، ضعف و درد معده می شود. در ساعات 
بعد از افطار توصیه می شود میزان نوشیدن آب و مایعات بیشتر شود تا 

ورزشکاران در هنگام ورزش، دچار مشکل کم آبی نشوند.
ورزشــکاران روزه دار در افطــار می تواننــد نــان و پنیــر و گــردو، خرمــا، 
نــان و ســبزی تــازه اســتفاده کننــد و بعــد از شــروع از یــک وعــده غــذای 
ســبک، پرکالــری و زودهضــم مثــل خرمــا، شــله زرد، شــیر، کشــمش و 
انجیــر خشــک اســتفاده کننــد و در هنــگام شــام )یکــی دو ســاعت بعد 

از افطــار( نیــز یــک غــذای ســاده مثــل ســوپ و حلیــم میــل نماینــد.
ورزشکاران نباید وعده سحر را حذف کنند و بهتر این است که بدانیم 
بیشتر انرژی بدن با خوردن سحری تأمین می شود. ورزشکاران سعی 
کنند بدون سحری روزه نگیرند، زیرا در این صورت فرد حتما در طول 

روز دچار ضعف و بی حالی خواهد شد.
ورزشکاران در وعده سحری برای اینکه در طول روز احساس گرسنگی 
نداشته باشند، پرخوری نکنند، زیرا که پرخوری هنگام سحر باعث 
می شود در ساعات ابتدایی بعد از سحر فشار زیادی به معده و دستگاه  
گوارش وارد شود و سوءهاضمه و نفخ معده ایجاد کند. همچنین 
ورزشکاران باید کمی زودتر بخوابند و یک ونیم ساعت قبل از اذان صبح 
بیدار شوند تا فرصت بیشتری برای استفاده تدریجی از مواد غذایی و 

مایعات داشته باشند.
برای جلوگیری از بروز تشنگی در ورزشکاران روزه دار پیشنهاد می شود 
خ شده،  گوشت سر کوکوها،  از مصرف غذاهای خشک مثل  تا 
کنند.  کالباس در سحر پرهیز  جوجه کباب، خامه، سس مایونز و 
کوچک عسل به اضافه یک  استفاده از شربت عسل )یک قاشق 
لیموترش تازه( در سحر توصیه می شود. مصرف شربت عسل در سحر 
به ورزشکاران کمک می کند در طول روز دیرتر تشنه شوند. ورزشکاران 
سعی کنند، بعد از خوردن سحری نخوابند، زیرا وضعیت درازکش 
کس به مری( و ترش  باعث برگشت مواد غذایی معده به مری )رفال

کردن آن ها می شود.
الزم است ورزشکاران در ماه رمضان تمرینات ورزشی خود را سبک تر 
انجام دهند، زیرا انجام حرکات ورزشی سنگین، موجب از دست دادن 
نمک، آب زیاد و ضعف شدید در ورزشکاران می شود. زمان مناسب 
شروع ورزش سه ساعت بعد از مصرف افطار و شام است. فاصله بین 
غذا خوردن و ورزش کردن باعث می شود تا بدن فرصت هضم غذا 
را پیدا کند و خون به راحتی در عضالتشان جریان پیدا کند. انجام 
ورزش های مناسب، شنا و پیاده روی برای آماده نگه داشتن بدن 

ورزشکاران ضروری است.

 ورزش             

کور ازبکسـتان  تیـم فوتبال سـپاهان در نخسـتین دیـدار خود به مصـاف تیـم پاختا
گردان محـرم نویدکیـا در این بـازی توانسـتند بـا نتیجه سـه بر یـک رقیب  رفـت. شـا
ازبک خود را شکسـت دهند تـا در هفتـه اول به پیروزی مهمی دسـت پیـدا کنند.

ـــی  ـــور گلزن ک ـــرای پاختا ـــران )28( ب ـــرای ســـپاهان و ک ـــو )49 و 55( و محمدرضـــا حســـینی )70( ب شـــهریار مغانل
کردند.همچنیـــن تیـــم فـــوالد خوزســـتان نیـــز در دیـــدار هم زمـــان بـــه مصـــاف الغرافـــه قطـــر در گـــروه C رفـــت کـــه 

گردان جـــواد نکونـــام بـــا تفکـــرات آنـــدره اســـتراماچونی گلـــی را بـــه همـــراه نداشـــت. تقابـــل شـــا

برگزاری مرحله هشتادوچهارم مسابقه 

عکس ورزش در منزل

زمان تست تیم های شنا ی صنعت آقایان 

جهت مسابقات

عالقه منـدان به شـرکت در مسـابقه عکـس ورزش در منـزل   
می توانند جهـت ارسـال تصاویـر خـود بـه وب سـایت امـور ورزش بـه 
نشـانی https://sport.msc.ir مراجعـه کننـد و پـس از وارد کـردن 
نام کاربری و کلمه عبور و انتخاب گزینه »مسابقه عکاسی« در 

مرحله هشتادوچهارم این مسابقه شـرکت کنند.

کارکنان محترم شرکت فوالد مبارکه  به اطالع کلیه   
می رساند زمان شروع تست تیم شنا صنعت براساس مجوز 
کرونا جهت حضور در مسابقات، تا تاریخ  ستاد بحران 
1401/01/24 است. عالقه مندان می توانند جهت اطالع از روز 
و ساعت تمرینات با شماره 09133112770 هماهنگی الزم را 
به عمل آورند. بدیهی است انتخاب نفرات هر تیم صرفا با نظر 

مربی و زیر نظر باشگاه فوالد مبارکه سپاهان خواهد بود.
توضیحات:

1- با توجه به شرایط بهداشتی، حضور در تست هیچ گونه تعهدی 
برای حضور قطعی در تیم ایجاد نمی کند و با عنایت به تصمیمات 
ستاد کرونا، احتمال تعطیلی تیم ها وجود دارد. 2-مسئولیت 
رعایت پروتکل های بهداشتی بر عهده ورزشکاران است و شرکت 
هیچ گونه مسئولیتی در برابر ابتال به بیماری کرونا از طریق حضور 
در تیم های ورزشی ندارد. 3-در صورت اخذ مجوز از ستاد کرونا، با 
توجه به شرایط بهداشتی جامعه، برگزاری تست تیم های ورزشی 
دیگر در هفته های آتی امکان پذیر است. 4- همراه داشتن البسه 
متناسب با رشته ورزشی در هنگام تست الزامی است. 5- کلیه 
تست دهندگان حق عضویت در یک تیم به عنوان ورزشکار را 
خواهند داشت. 6- کلیه تست دهندگان موظف به داشتن 
کارت بیمه ورزشی هستند و مسئولیت آن به عهده شخص 
تست دهنده خواهد بود.7- عضویت در تیم ها مشروط به تزریق 

کسن کروناست. دو دوز وا

زیارت یادمان شهدای غواص عملیات کربالی ۴  گروه ایران در جام جهانی مشخص شد

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در حاشیه  به 
مسابقه فوتبال صنعت نفت آبادان و فوالد مبارکه سپاهان، 
کت، مدیرعامل و شهاب شکل آبادی، مدیر  محمدرضا سا
فرهنگی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، به همراه مصطفی بهرامی 
از مسئوالن هیئت فوتبال استان اصفهان با حضور در یادمان 
گمنام این  کربالی ۴، مقبره شهیدان  شهدای غواص عملیات 
کردند. یادمان را زیارت 

تیم ملی فوتبال ایران در گروه B جام جهانی قطر با تیم های انگلیس و 
آمریکا و برنده پلی آف اروپا هم گروه شد.
قرعه کشی گروه های جام جهانی فوتبال 2۰22 قطر در دوحه برگزار 
شد. بر این اساس تیم ملی فوتبال کشورمان در جام جهانی 2۰22 با 
تیم های انگلیس و آمریکا و همچنین برنده پلی آف اروپا بین تیم های 
اوکراین، ولز و اسکاتلند هم گروه شد تا کار سختی برای صعود داشته 
باشد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه   
سـپاهان، قاسـم زاغی نـژاد سـرمربی تیـم فوتبـال 
بزرگسـاالن سـپاهان نوین در خصـوص آخریـن 
وضعیـت این تیـم گفـت: خوشـبختانه آمادگـی تیم بسـیار مطلوب 
اسـت، بـا توجـه بـه زمـان خوبـی کـه در اختیـار داشـتیم، تیـم را در 
کتیک  زمینه های مختلف ازجمله آمادگی جسـمانی، تکنیک و تا
آمـاده  کردیـم و آن را بـا انجـام بازی هـای تدارکاتـی بـه شـرایط بـازی 

رساندیم.
کنون شـکل تیـم بـه حالـت معقـول رسـیده و رفتارهای  وی افـزود: ا
فنـی پیش بینی شـده در اردوهـای تدارکاتـی خـود را نشـان داد. 
دو اردوی تدارکاتـی خـوب بـه فاصلـه دو مـاه در بندرعبـاس برگـزار 
شـد و جـا دارد بابـت فراهـم سـاختن این بسـتر از مسـئوالن باشـگاه 

کنـم. تشـکر 

لوئیــس مارتینــز کمک مربــی ســابق زنیت و   
تاتنهــام بــه کادر فنــی تیــم فوتبــال فــوالد مبارکــه 

سپاهان اضافه شد.
گــزارش روابــط عمومــی باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان،  بــه 
ــا  ــره ب ک ــی پــس از انجــام مذا لوئیــس مارتینــز مربــی باســابقه پرتغال
محــرم نویدکیــا ســرمربی تیــم فوتبــال ایــن باشــگاه و درخواســت 
ایشــان و طــی جلســاتی کــه بــا مدیرعامــل و هیئت مدیــره باشــگاه 
برگــزار شــد به عنــوان مربــی بــه کادر فنــی تیــم فوتبــال ایــن باشــگاه 

اضافــه گردیــد.
لوئیس مارتینــز ســابقه مربیگــری در تیم هایــی مانند اســپورتینگ 
گا پرتغال، تاتنهام  لیسبون، اســپورتینگ کالب، پورتیموننزه و برا
انگلســتان، زنیــت ســنت پترزبــورگ روســیه، االهلــی عربســتان و 

تیــم ملــی عربســتان را در کارنامــه خــود دارد.

فواید ورزش در ماه رمضان

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

مربی باسابقه پرتغالی به سپاهان پیوستانتظار برای شگفتی سازی سپاهان نوین

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله هشتادوسوم(

با تشکر از مشارکت شما در مسابقه ورزش در خانه،   
اسامی برندگان مرحله هشتادوسوم به شرح ذیل است:

حامد سلطانی دهنوی 113960

محمد کاظم جعفری پور فروشانی 82525

مهدی عبدی 933182

احمد آقاحسینی 912021

اطالعیه

پیروزی بزرگ فوالد مبارکه سپاهان در شب تساوی فوالد با تیم استراماچونی



سالم شهید؛ سالم برادر؛ سالم سفرکرده؛   
سالم گمنام

به رسم هر نامه فکر کنم اول باید شما را از حال و هوای 
خودمان و چیزهایی که به رسم امانت به ما سپردید 

و رفتید باخبر کنم؛ هرچند شما خود گواه تر از مایید. 
اینجا خبری نیست جز اینکه مدام فکر می کنم شما 
بی معرفتی کردید و ما را تنها گذاشتید یا ما بی معرفتی 
می کنیم و سراغی از شما نمی گیریم؟ اینجا خبری 
کم کم دارد یادمان می رود مزار  نیست جز اینکه 
کری کجاست؛ دارد یادمان می رود وصیت خرازی  با
گر اسم هایتان سر کوچه ها  و همت چه بود و شاید ا
نبود و برای آدرس پستی نمی خواستیم، آن ها را هم 
از یاد می بردیم؛ دارد یادمان می رود چرا بعضی ها 
می خواستند موقع عملیات نوشته سربندشان »یا 

زهرا« باشد؟

سالم بر تو که جان گرامی ات را در راه خدا و عشق به 
دین و وطن، بی درنگ فدا کردی! درود بر تو که دل 
از همه رنگ های دنیایی بگسستی و سوار بر اسب 
راهوار هدایت در جاده نور به سوی معبود شتافتی، 
بدون آنکه لحظه ای تردید به دل راه دهی. ستاره ای 
شدی، در آسمان و درخشیدی و راهنمایی شدی 

برای شبگردان گم کرده  راه.
کت، زیبایی ها آفریدی و نقش عشق و  با خون پا
معرفت را با سیطره بر هستی، در صفحه روزگار ترسیم 
کردی و شیطان با همه مکر و حیله و نفوذش در برابر 

تو زانو زد.
که هنوز در راه خدا به جهاد خود ادامه  می دانم 
می دهید و می دانم که شما زنده اید و این ما هستیم که 
مرده ایم و در دنیای مادیات غرق شده ایم. هنوز تصویر 
شماست که بر لوح دل ها حک شده و مایه دلگرمی، 

سالم بر تو ای خدیجه، بانوی طاهره نور که   
آهنگ کوچ تو، یادآور سال های دلواپسی محمد 
)صلی اهلل علیه وآله( در انتشار آخرین نغمه های 

آسمانی است.
سنگی شـان  دل  بـر  دشـنه  مکّیـان،  کـه  زمـان  آن 
در  را  )صلی اهلل علیه وآلـه(  محمـد  تـا  می سـاییدند 
رسـالت خویش تنهـا بگذارنـد، تنهـا تو بـودی کـه ثروت 
خویش را بر زخم های قلب محمد )صلی اهلل علیه وآله( 
مرهـم کـردی تـا امـروز، عطـر اسـالم، از پـس تاریـخ، بـه 
دسـت هایمان برسـد. ایـن لبخنـد آفتاب خیـز تـو در 
دوره حیاتت بـود که سـال های رفتنـت را بر رسـول  خدا 

)صلی اهلل علیه وآلـه(، بـه عام االحـزان مبـّدل کـرد.
دین با شمشیر علی )علیه السالم( و یاری ابوطالب و 
داشته های خدیجه )علیهاالسالم( روی پای خود 
ایستاده بود؛ ولی رسید روزی که میهمانی رمضان، 
بی حضور خدیجه بر محمد )صلی اهلل علیه وآله( طی 
شد، آن هنگام که مهربان همسر را در ُجحون دفن کرد 
و 65 بهار از عمر خدیجه را در خاطرات ذهن شریفش 

پایان داد.
سالم و درود فرشتگان بر تو باد، ای بانوی رحمت و مایه 
آرامش محمد! درود فرشتگان بر تو باد، ای خدیجه 
گر نبود همراهی دست های بخشنده  دختر ُخَویلد که ا

کرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(: پیامبر ا
گر بنده خدا می دانست که ماه مبارک رمضان چیست و چه برکتی  ا

در آن وجود دارد، دوست می داشت که تمام سال رمضان باشد. 2423262828262727 836765      67
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حدیث

اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــی

21 فروردین، سالروز شهادت امیری   
است که اسوه وفاداری و عشق بود: سردار 
می گفت:  که  همو  شیرازی؛  صیاد  علی 
کبر، بر  که در جهاد ا کسی است  قهرمان 
نفس اماره خود غالب آمده باشد، آن طور 
که آرزوی یک بار غفلت کردن و خدا را از نظر 

دور داشتن در دل شیطان به گور فرستد. 
امیرسپهبد شهید علی صیاد شیرازی، در 
سال 1323 هجری شمسی، در کبودگنبد از 
توابع شهرستان درگز در شمال خراسان، در 
خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود. 
که به استخدام  پدرش از عشایر فارس بود 
ژاندارمری درآمده و سپس به ارتش منتقل 
شده بود. وی از جاذبه ای خاص برخوردار 
بود و از این رو، علی تحت تأثیر پدر، از کودکی 
به شغل نظامی و ارتش عالقه مند شد. دوران 
کودکی اش را به علت شغل پدر در شهر مقدس 
مشهد و دوران جوانی اش را در شهرهای 
گذرانید و در  گنبد و آمل  گرگان، شاهرود، 
طی این سال ها، تحت تأثیر فضای مذهبی 
خانواده، ریشه های عالقه مندی به مذهب و 

والیت، در عمق جانش پای گرفت.
پایان  از  پس  شیرازی،  صیاد  علی  شهید 
آخرین سال دوره متوسطه در دبیرستان 
امیرکبیر تهران، در سال 1343 وارد دانشکده 
افسری شد و سه سال بعد، پس از اخذ درجه 
غ التحصیل  لیسانس، از دانشگاه افسری فار
شده و برای به پایان رسانیدن دوره مقدماتی 
گردید. در سال  توپ خانه، عازم اصفهان 
1351 پس از اتمام آموزش زبان انگلیسی در 
تهران، به دلیل لیاقت ها و دقت هایش در 
کار، برای تکمیل تخصص های توپ خانه، از 
طرف ارتش عازم آمریکا شد تا دوره هواسنجی 
بازگشت  از  پس  او  بگذراند.  را  بالستیک 
آمریکا، به عنوان استاد در مرکز آموزش  از 

توپ خانه اصفهان به تدریس پرداخت.
اولیــن  ردیــف  در  شــیرازی  صیــاد  شــهید 

کردســتان شــد  کــه وارد  فرماندهانــی بــود 
را در حــل بحــران  و شــهید دکتــر چمــران 
کــرد.  یــاری  کشــور،  غــرب  در  پدیدآمــده 
کــه باعــث شکســتن محاصــره  ح هایــی  طر
شــهرهای ســنندج، پــادگان مریــوان، بانــه 
کــه صیــاد در  ح هایــی بــود  و ســقز شــد از طر
کــه  آن هــا دخالــت اساســی داشــت و آن گاه 
ح هــا بــا موفقیــت بــه پایــان رســید،  ایــن طر
بــا ارتقــای درجــه، بــا درجــه ســرهنگی، بــه 
فرماندهــی عملیــات غــرب کشــور منصــوب 
شــد. بدین ترتیب، لشــکرهای 28 کردستان، 
کرمانشــاه، تیــپ 23 نیروهــای مخصــوص، 
بخشــی از لشــکر 16، ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی و نیــز نیروهــای انتظامــی کردســتان، 
گرفــت. همگــی تحــت فرماندهــی وی قــرار 
امیــر شــهید علــی صیــاد شــیرازی، حدیــث 
دلدادگــی را بــا شــکوه و جاودانگــی تمــام، پــس 
از ســال ها جســت وجوی شــیرین شــهادت، 
ســرانجام در تاریــخ 21 فروردیــن 1378 بــه 
کــه بیســت ســال در  نمایــش گذاشــت. وی 
پــی صیــد گوهــر گران بهــای شــهادت، دشــت 
ــه  ــا چزاب ــاوه ت و دمــن و شــرق و غــرب کشــور از پ
کــرده بــود، ســرانجام در کمنــد  و فــاو را طــی 
زلــف یــار گرفتــار آمــد و جــام عشــق الیــزال الهــی 
را مســتانه سرکشــید و بــا تن پوشــی از یــاس و 

ارغــوان راهــی بهشــت شــد.
                                                        منبع: سامانه بنیاد شهید

عطار نیشابوری میراث دار و راوی روح   
عرفان عاشقانه بایزید و حالج و عین القضات و 
سنایی است. عطار در دورانی پر از خون ریزی و 
سرودن  و  نوشتن  به  و  شد  متولد  بحران 
پرداخت. روزگاری که از تبعات بحران های آن 
می توان به سقوط ایران  اشاره کرد و با حمله 
مغوالن ضربه ای کاری و نهایی بر پیکر فرهنگ و 
تمدن آن فرود آمد. دوره ای که ادبیات عرفانی 
زاهدان،  و  شد  حماسی  ادبیات  جایگزین 
صوفیان و عارفان خردگریز و خردستیز، متفکران 

قوم شدند.
عطـــار نیشـــابوری بـــدون شـــک از شـــخصیت 
ارزشـــمندی برخوردار بـــوده اســـت. او هیچ موقع 
شـــاعری مـــداح و قصیده ســـرا نبـــود و خـــود را بـــه 
خاطـــر جیفـــه پســـت دنیـــوی بـــه دولت مـــردان 
و قدرتمنـــدان عصـــر خـــود نزدیـــک نکـــرد، بلکـــه 
ـــاد انتقـــاد گرفـــت.  ـــه ب ـــان را نیـــز ب اعمـــال و رفتـــار آن
دکتـــر زرین کـــوب در ایـــن خصـــوص می نویســـد: 
عطـــار نیشـــابوری از تمایـــالت زاهدانـــه خویـــش 
متأثـــر شـــد و بـــه اقتضـــای معمـــول عصـــر، بـــه 
شـــعر و وعـــظ و تحقیـــق گرایـــش یافـــت و برعکـــس 
بســـیاری از شـــاعران، عالقـــه ای بـــه دربارهـــای 
عصـــر و مجالـــس اعیـــان والیـــت نشـــان نـــداد. 
بـــرای عطـــار نیشـــابوری داروخانـــه از دربـــار 

فرمانروایـــان جالب تـــر بـــود.
عطـــار نیشـــابوری صاحـــب تألیفـــات و تصانیـــف 
ــد.  ــا منظوم انـ ــتر آن هـ ــه بیشـ ــیاری اســـت کـ بسـ
ـــار او عبـــارت اســـت از: دیـــوان اشـــعار  مهم تریـــن آث
کـــه شـــامل غزلیـــات، قصایـــد و رباعیـــات اســـت. 
مثنویـــات او نیـــز شـــامل الهی نامـــه، اســـرارنامه، 
 ، مـــه ، بلبل نا مه صلت نا ،   و مه مصیبت نا
 ، ت ا لذ ا هر ا ، جو لطیر منطق ا ، مه نا بی ســـر

حیدرنامـــه،  مختارنامـــه، خسرونامه،اشـــترنامه 
و مظهرالعجایـــب اســـت. 

برتریـــن و شـــیواترین مثنوی هـــای عرفانـــی عطـــار 
نیشـــابوری کـــه تـــاج مثنوی هـــای او بـــه شـــمار 
می آیـــد »منطق الطیـــر« نـــام دارد کـــه موضـــوع آن 
غ و جمعی  پرنده ای اســـطوره ای به اســـم ســـیمر
ـــه دنبـــال او ســـفری  ـــه ب ـــدگان اســـت ک دیگـــر از پرن
معنـــوی را آغـــاز می کننـــد. در ایـــن اثـــر، منظـــور 
غ  ــیمر ــراد از سـ ــان راه حـــق و مـ ــدگان، عارفـ از پرنـ
وجـــود حـــق اســـت. در ایـــن منظومـــه عطـــار 
نیشـــابوری بـــا نیـــروی تخیـــل خـــود و بـــه کار بـــردن 
رمـــوز عرفانـــی، ســـخن خـــود را بـــه زیباتریـــن روش 
بیـــان کـــرده و ایـــن منظومـــه یکـــی از شـــاهکارهای 
زبـــان فارســـی بـــه شـــمار می آیـــد. »تذکـــرة االولیـــا« 
نیـــز یکـــی از معروف تریـــن آثـــار منثـــور عطـــار اســـت 
کـــه در آن 96 تـــن از اولیـــا و مشـــایخ و عرفـــای 

ــده اند. ــه معرفـــی شـ صوفیـ
در ســـال 618 هجـــری قمـــری و در هنگامه حمله 
مغـــول، عطـــار بـــه دســـت ســـربازان مغـــول در 
نزدیکـــی دروازه شـــهر کشـــته شـــد. مقبـــره او در 
ـــاغ و  ـــرب از ب ـــرف غ ـــه ط ـــری ب ـــافت دو کیلومت مس
آرامـــگاه حکیـــم عمـــر خیـــام نیشـــابوری در شـــهر 

نیشـــابور قـــرار گرفتـــه اســـت.
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نویسنده:  
بهزاد دانشگر
ناشر: 
عهد مانا

داستان درباره زندگی فردی به اسم »محمد 
عرب« است که از کودکی به همراه خانواده اش به 

آمریکا مهاجرت کرده است. 
او از همان زمان با فرهنگ غربی بزرگ شده و دیگر 
تا  ندارد،  ایران  و  اسالم  فرهنگ  از  رنگی  زندگی اش 
اینکه در سنین جوانی وقتی می خواهد یکی دیگر 
کند و عزم سفر به  از خوشی های این دنیا را تجربه 
برزیل می کند، خواهرش او را به طور اتفاقی از زیر قرآن 
کتاب قرآن را با  کنجکاو می شود و  رد می کند. وی 

خود به این سفر می برد.
خواندن دو صفحه اول قرآن همانا و تبدیل سفر او 
به یک سفر خداشناسانه  از یک سفر لذت جویانه 
همانا. بدین ترتیب محمد عرب با اسالم و قرآن آشنا 
محمد  توبه  در  مهم  موضوع  می شود.  مسلمان  و 
تمام  آوردنش،  اسالم  از  بعد  که  است  این  عرب 
عزمش را جزم می کند تا دین اسالم را بین اطرافیان و 
هم نوعان و حتی سرخ پوستان آمریکا هم تبلیغ کند.

او با جلسات هفتگی و دورهمی های مذهبی در دل 
فرهنگ رو به انحطاط غرب، بسیاری را با دین اسالم 
و حقیقت قرآن آشنا می کند. از طرفی آقای دانشگر با 
بیان قسمت هایی از زندگی همسر آقای عرب، یعنی 
که خانواده هایی هم  راحله خانم، سعی دارد بگوید 
هستند که به آمریکا رفته اند، اما فرهنگ و دین خود 
کردند و غرق در امواج  را با تمام سختی هایش حفظ 

بی فرهنگی غرب نشدند.
نحوه ازدواج راحله خانم و محمد عرب و بازگشت 
شنیدنی  داستان های  از  هم  ایران  به  زوج  این 
که نظر  کتاب است. همچنین موضوع مهمی  این 
ُپرکار  به  اشاره  می کند  جلب  کتاب  در  را  خواننده 
بودن، تلف نکردن وقت و تفکر خالقانه آقای محمد 

عرب در زندگی  به خصوص در زمینه شغلش است.
تذکر مهمی که آقای عرب به جوانان ما می دهد این 
که می گویند همه فکر می کنند این ولنگاری  است 
در غرب است که باعث پیشرفتش شده، درحالی که 
در  شب  تا  صبح  غرب  در  مردم  می کنند.  اشتباه 
کارند و شما فقط خوشی های  کل هفته مشغول 
وقت  واقعا  غرب  در  می بینید.  را  آن ها  هفته  آخر 

طالست.
   منبع: سامانه پاتوق کتاب

نجلس تولد در لس آ
  عنکبوت

معرفی فیلم

و  جذاب  فیلم های  از  یکی  عنکبوت  سینمایی  فیلم 
تحسین شده در میان اهالی رسانه است و همه کسانی که آن را 
تماشا کرده اند از اینکه چرا این اثر برای بخش مسابقه سینمای 

ایران انتخاب نشده است، بهت زده شدند.
این فیلم درباره سعید حنایی قاتل زنجیره ای معروف در شهر مشهد 
است و می شد حدس زد که روال داستان چگونه است. بعد از پخش 
آنونس فیلم عنکبوت، مخاطبان با یک فیلم مهیج و خوش ساخت 
مواجه شدند که اتفاقا حرف های اجتماعی و روان شناسانه زیادی 
درخصوص ماجرای قتل های زنجیره ای قاتل عنکبوتی داشت که به 

حدود بیست سال قبل در مشهد برمی گردد.
ج زاد جزو کارگردانان جوانی است که در اواسط دهه نود  ابراهیم ایر
همراه با سعید روستایی، محسن قرایی و محمدحسین مهدویان 
به سینما معرفی و اولین فیلمش یعنی »تابستان داغ« با تحسین 
ج زاد که متولد مشهد است، در  مخاطبان و منتقدان روبه رو شد. ایر
سال 80 برای تحصیل در رشته کارگردانی سینما به دانشگاه سوره راه 
یافت و طی پنج سال موفق شد مدرک لیسانس کارگردانی خود را از این 

دانشگاه کسب کند.
فیلم تابستان داغ در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر موفق شد در 
ج زاد سه سال قبل با  غ شود . ایر 13 رشته کاندیدای دریافت سیمر
فیلم تابستان داغ توانایی خود را در ساخت فیلم های خوش ساخت 
و درخشان نشان داده بود و حاال با عنکبوت که بی شک قدمی رو 
به جلو در کارنامه اوست، توانمندی های خود را بیش ازپیش اثبات 
کرد. کارگردانی فیلم بسیار ساده، ولی در خدمت فیلم نامه است و 
خصوصیات ژانر جنایی و معمایی را به خوبی رعایت کرده است. در 
میان بازیگران، محسن تنابنده درخششی خیره کننده دارد و یک بار 
دیگر ثابت کرده که یکی از ستارگان بی چون وچرای سینمای ایران 

است.
با اینکه نقش سعید حنایی بسیار دقیق و با جزئیات برای تنابنده 
نوشته شده، اما این بازیگر با قدرت باالی بازیگری خود توانسته به 
ک بودن شخصیت اصلی قصه را  طرز فوق العاده ای سادگی و ترسنا
به مخاطب منتقل کند. بازی با چشم تنابنده در برخی سکانس ها 
گر فیلم عنکبوت در بخش مسابقه سینمای  شاهکار است. بدون شک ا
ایران حضور داشت، محسن تنابنده بزرگ ترین رقیب پیمان معادی 
غ بلورین به تنابنده  غ می شد و چه بسا سیمر گرفتن سیمر برای 

می رسید.
   منبع: سامانه فیلم نیوز
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امید و نیروی جهادگران خداجو، عاشقان والیت، عدالت پیشگان راه 
هدایت، و خدمت گزاران ملت است.

عزیزان و مقربان درگاه الهی، وای به حال روزی که شما ما را فراموش 
گذارید؛ هرچند ما نه تنها شما را بلکه خود را  کنید و به حال خودمان وا
گاهید که گریه هایم در گلزار شما، برای تیره روزی،  نیز فراموش کرده ایم. آ
سرگردانی و گمراهی خودم بوده، وگرنه شما که »عند ربهم یرزقون« هستید 
گاهم که سعادت اعتراف و جیره خواری را نیز از  و ما جیره خواران شما. آ
ک ترین سرزمین ها که  استمداد و عهد با شما، هنگام تحویل سال در پا

خون شما بدان آغشته گردیده و مطهر شده، یافته ام.
خوب می دانم که هرگاه دست یاری به سویتان دراز کرده ام، دست رد 
به سینه ام نزدید و هرگز فراموش نمی کنم که چگونه با پرتو نور خود بر دل 

ظلمت زده ام، تأثیری شگرف و تحولی عظیم بر زندگی ام داشتید.
شهدا به خدا شرمنده ایم.

تو در لحظه لحظه رسالت نورانی احمدی، شاید طفل اسالم، در شعب 
ابی طالب به بلوغ خویش نمی رسید.

چه زیباست که نام تو در تاریخ اسالم، تفسیر اولین زنی است که اسالم آورد 
و محمد )صلی اهلل علیه وآله( را در سراشیبی دلهره های رسالت، باور کرد. 
پاداش تو همین بس که وقتی نان و خرمای همسر را تا غار حرا می بردی، 
جبرئیل از تماشای منظره عاشقانه تو چنین پیام آورد: یا محمد بر خدیجه 
از جانب پروردگارش سالم برسان و او را به خانه ای از زبرجد در بهشت 
بشارت ده. تو را چه بخوانم که تعبیر تو از زبان بزرگان خوش تر است، آنجا 

که از قول ابن اسحاق در یک کالم تو را وزیر صداقت برای اسالم می نامند.
رحمت خدا بر خدیجه )علیهاالسالم( باد که شاخه های بی پناه رسالت، بر 

ریشه های مقتدرش پیوند خورده بودند.
ای بهترین بانوی بهشت، برای وصف خوبی تو، بی طاقتی محمد)ص(در 

فراقت کافی است؛ آن هنگام که سال کوچ تو را عام الحزن نامیدند.


