
یادداشت مدیر مسئول

مدیرعامل فوالد سنگان:

گام عملی فوالد سنگان در تحقق شعار 
سال با ثبت رکورد تولید ماهیانه گندله

معاون سرمایه های انسانی  و سازماندهی در هفته بزرگداشت مقام معلم 
ح کرد: مطر

 چشم انداز شرکت فوالد مبارکه ایجاد بستری 
پویا ، مبتنی بر دانایی و خردورزی

بهینه سازی و اصالح پلت فرم سطح 8 
متری کوره 6 فوالدسازی

8 7 4 6
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در دومین روز از اردیبهشت ماه امسال به وقوع پیوست؛

ثبت رکورد روزانه حمل آهن 
اسفنجی به فوالد مبارکه 

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

 طراحی و ساخت
  ماشین شارژ وایر  فوالدسازی 

در فوالد مبارکه

افزایش بهره وری
  رمز تحقق رکورد ماهیانه

 در ناحیه نورد گرم

  افزایش 500 درصدی سبد محصوالت 
مجتمع فوالد  سبا

5 

4 

2

3 

مدیر مجتمع فوالد سبا در گفت وگوی ویژه خبری مطرح کرد؛

یکی از مقدس ترین مفاهیم و کلمات موجود در دین اسالم مفهوم 
»کار« است. دلیل تقدس کار و کارگر این است که کار و تالش به ویژه کار و 
تالش اقتصادی باعث پیشرفت روح و معیشت انسان و در مجموع ارتقای 

سطح جامعه می شود.
 اهمیت »کار« از منظر الهی تا حدی است که در قرآن و روایات ما نیز چندین 
بار از جهات مختلف به آن پرداخته شده است. به طور مثال خداوند در قرآن 
کریم می فرماید: »َوأَْن لَیَس لِْلِنَْساِن إِلَّ َما َسَعی؛ و اینکه برای انسان جز آنچه 
تالش کرده ]هیچ نصیب و بهره ای[ نیست«. این جمله نشان دهنده جایگاه 
رفیع کار در نظام هستی است. بسیاری از پیامبران در قرآن اهل کار، تالش 
و اشتغال معرفی شده اند و بر همین اساس تقدس کار، کارآفرینی و تالش 
برای کسب روزی حالل مشخص می شود. از طرف دیگر در سیرۀ اهل بیت 
)علیهم السالم( نیز کار و تالش در متن زندگی این بزرگواران دیده می شود. حتما 
شنیده اید که هنوز هم نخلستان هایی که امیرالمؤمنین علی علیه السالم در 
مدینه با دستان خود ایجاد کرده اند یا چاه هایی که حفر نموده و همه را وقف 

فرموده اند وجود دارد.
کارگر در پیشرفت  مقام معظم رهبری نیز بارها در سخنانی به نقش مهم 
کارگران در تاریخ   اقتصادی کشور اشاره فرموده اند. ایشان در دیداری با 
گر یک کشور مایل است اقتصاد  1396/2/10 به مناسبت روز کارگر فرمودند: »ا
پیشرفته ای داشته باشد، اقتصاد مستقلی داشته باشد، رونق اقتصادی 
به معنای واقعی داشته باشد، باید به قشر کارگر اهمیت بدهد؛ چون کارگر، 
ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری در کشور است؛ بالشک این جور است. 
کید  اینکه ما پرچم تولید ملی را در این برهه اخیر به دست گرفته ایم و مدام تأ

گر  می کنیم بر تولید ملی، یک بخش عمده اش مربوط است به کارگران. ما ا
می خواهیم جامعه کارگری ما از امتیازات و حقوقی که شایسته او است برخوردار 
گر کارگر در جامعه دلگرم به  باشد، باید روی مسئله تولید ملی تکیه بکنیم. ا
کار شد و آن لوازم و الزاماتی که وجود دارد رعایت بشود، وضع اقتصاد کشور به 
سامان خواهد رسید. مشکل اقتصادی ما مشکل الینحلی نیست؛ مشکلی 
نیست که راه حل نداشته باشد؛ گِرهی نیست که بازنشدنی باشد. باید راه را 

درست پیدا کنیم، بعد هم همت کنیم، تالش کنیم؛ مسئوالن تالش کنند.«
این بیانات بدین معناست که کارگران مؤثرترین افراد در  خط مقدم جبهه 
گر بخواهیم پیشرفتی در زمینه جهش تولید  اقتصاد و صنعت و کشورند و ا
داشته باشیم، باید جایگاه کارگران که سرمایه های انسانی حقیقی شرکت های 

تولیدی هستند تقویت شود.
تجربه موفق فوالد مبارکه در ارتقای سطح سرمایه های انسانی نشان می دهد 
افزایش تولید و رکوردهای متعدد به دست آمده  از ابتدای امسال، بدون 
افزایش تجهیزات و با ارتقای سطح بهره وری سرمایه های انسانی از طریق 
افزایش سطح علمی با آموزش های مداوم و افزایش  هماهنگی ها و سطح 

انگیزه ها محقق شده است.
در حقیقت این کارگران خطوط تولید هستند که در محیط های صنعتی و در 
شرایط سخت کاری، تمام توان خود را برای رفع نیاز کشور به کار بسته اند تا از 
خروج منابع ارزی کشور جلوگیری کنند و با دستان  این تالشگران، گام های 
مؤثری در مسیر آبادانی و پیشرفت میهن عزیزمان برداشته شود. این دستان 
کرم )صلوات اهلل علیه( در مورد آن فرمودند: این  همان دستانی است که پیامبر ا

دستی است که هرگز آتش به آن نمی رسد. 

ین افراد  در خط مقدم جبهه تولید و اقتصاد کشور کارگران؛ مؤثرتر

گذشت، ماه خدا و رسید عید صیام
به هر دو باد  درود و به هر دو باد  سالم

MOBARAKEH STEEL GROUP 30  آوریل  2022                      28 رمضان  1443       شنبه 10 اردیبهشت ماه   1401             شماره  1273   نشریه داخلی  شرکت فوالد مبـارکه                     

در آیین تکریم صنعت گران و معدن کاران چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛

اهدای تندیس طالیی و لوح تقدیر روز ملی 
صنعت و معدن به شرکت فوالد سفیددشت
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اشتغال دانش بنیان نیازمند امنیت سرمایه گذاری است
کید کرد: اشتغال دانش بنیان نیازمند امنیت سرمایه گذاری است و منابع بانکی باید به تولید دانش بنیان هدایت شود. یک کارشناس حوزه کار تأ

کلنگ هیچ پروژه ای بدون مجوز محیط زیست به زمین نخواهد خورد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کلنگ هیچ پروژه ای بدون مجوز محیط زیست به زمین نخواهد خورد و اعضای دولت این مسئله را پذیرفته اند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از 
دانشجویان و اعضای تشکل های دانشجویی، دانشگاه را 
جزو اساسی ترین مسائل انقالب خواندند و با تبیین نتایج و 
دستاوردهای چالش مهم و مستمِر »نگاه انقالبی و نگاه 
جریان ضدانقالبی و واپس گرا به دانشگاه« گفتند: جمهوری 
اسالمی به دانشگاه امروز خود افتخار می کند و جوان دانشجو، 
امروز باید با تفکر و اندیشه ورزی، عمیق شدن در مسائل اصلی 
کشور و پرهیز از هرگونه انفعال و ناامیدی، آرمان های انقالب و 

کار جدی و واقعی را از مسئوالن کشور مطالبه کند.
ایشان در آغاز سخنانشان با ابراز خرسندی از سخنان صادقانه 
و صریح نمایندگان تشکل های دانشجویی افزودند: این گونه 
سخنان، مفید و لذت بخش است. البته بسیاری از این مسائل 
گفت وشنودی میان  که  پاسخ دارد؛ اما مشکل این است 
دانشجویان و مسئوالن وجود ندارد که ضروری است مسئوالن، 
وزرا و مسئوالن دستگاه های مختلف با حضور در دانشگاه ها به 
گر هم در مسئله ای پاسخی  مطالبات و دغدغه ها پاسخ دهند و ا
نداشتند از پیشنهادها و سخنان دانشجویان برای حل آن مسائل 

بهره بگیرند.
رهبر انقالب در بحث اصلی خود، مسئله دانشگاه را مسئله ای 
اساسی و چالشی دانستند و گفتند: از همان اول، دو نگاه کامال 
متضاد یعنی »نگاه انقالب به رهبری امام خمینی« و »نگاه جریان 
واپس گرا و ضدانقالبی« در مسئله دانشگاه به رویارویی پرداختند.
ایشان افزودند: نگاه انقالبی، دانشگاه را جایی برای نخبه پروری، 
حل مسائل و پیشرفت کشور می دانست اما نگاه دوم، دانشگاه را 

مکانی برای پرورش مهره های موردنظر غرب می دید.
رهبر انقالب، »هویت بخشی به دانشگاه« را کار بزرگ انقالب 
خواندند و افزودند: انقالب به ملت »هویت، آرمان، شخصیت، 
استقالل و افق دید« بخشید و به تبع آن، دانشگاه نیز از این 

خصوصیات برخوردار شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: وضعیت امروز دانشگاه ها، 
اساتید، حرکت و  تعداد  تعداد دانشجو،  و  کمیت  ازلحاظ 
پیشرفت چشمگیر علمی، تربیت نخبگان برجسته، حضور 
دانش آموختگان دانشگاه ها در عرصه های مختلف مدیریتی، 
و ازلحاظ حضور دین در دانشگاه ها با اول انقالب غیرقابل 
مقایسه است و جمهوری اسالمی می تواند حقا به دانشگاه خود 

افتخار کند.
رهبر انقالب اسالمی در پایان این بخش از سخنان خود، 
اندیشه پردازان، صاحب نظران و نظریه پردازان را به برگزاری 

جلسات و بحث و بررسی درباره این موضوعات فراخواندند.
رهبر انقالب در بخش دیگری از سخنانشان چند توصیه کاربردی 

خطاب به دانشجویان و تشکل های دانشجویی بیان کردند.
توصیه اول ایشان »پرهیز کامل از انفعال و ناامیدی« بود که در 
این زمینه گفتند: شما باید کانون تزریق امید به بخش های دیگر 
باشید زیرا همچنانکه کشور در بخش های مختلف همچون علم 
و فناوری و سالمت در این سال ها پیشرفت های خیره کننده ای 
داشته است در سایر بخش ها نیز همه نابسامانی ها قابل رفع 

است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ناامیدی جوانان و دانشجویان را 
موجب تأثیر منفی بر سایر موتورهای پیشرفت کشور دانستند و 
خاطرنشان کردند: در دوران دفاع مقدس و درحالی که عده ای 
اصرار داشتند که نمی شود در مقابل تجاوز دشمن ایستادگی کرد، 
جوانان هم سن وسال شما با همت خود کشور را نجات دادند و با 

آزاد کردن خرمشهر دنیا را متحیر کردند.
ایشان افزودند: البته بعضی از افراد نسل های گذشته، با دچار 
ج و یا با دیگران هم صدا  شدن به خطا و ناامیدی، از میدان خار
شدند، بنابراین مراقب باشید که هیچ گاه به قله و آرمان ها پشت 

نکنید.
ایشان محصول »علِم بدون تفکر« را پدیده های خسارت بار بشری 
همچون سالح های کشتارجمعی خواندند و گفتند: تفکر صحیح 
به استاد و راهنما نیاز دارد که به عنوان نمونه مرحوم آیت اهلل 

مصباح در مسائل فکری، یک استاد و راهنمای مرجع بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در توصیه بعدی، دانشجویان را به 
»عمیق شدن در مسائل اصلی کشور و مماس شدن با آن ها« 
فراخواندند و افزودند: وقتی با تمرکز بر روی یکی دو مسئله، درباره 
کنید، نتایج این تحقیقات عمیق، برای  آن ها فکر و تحقیق 

دستگاه های مربوط قابل استفاده خواهد بود.
ایشان شعار امسال یعنی دانش بنیانی تولید را ازجمله مسائل 
قابل تمرکز برای تشکل های دانشجویی برشمردند و گفتند: 
گفتمان سازی و علیه  با تمرکز بر روی این مسئله درباره آن 
مؤلفه های مخل دانش بنیانی مانند خام فروشی اسف بار و رایج 
در کشور یا واردات مصرفی و غیر الزم یا قاچاق، جریان سازی کنید.
رهبر انقالب در ادامه طبیعت دانشجو را مطالبه گری دانستند و 
کید کردند: از مسئوالن، کار جدی و واقعی مطالبه کنید و آن ها  تأ

را از کار نمایشی بر حذر بدارید.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

 کانون تزریق امید به کشور باشید

 رهبر معظم انقالب اسالمی
 در دیدار جمعی از دانشجویان و تشکل های دانشجویی:

مدیر مجتمع فوالد سبا با اشاره به برنامه های این 
مجتمـع صنعتـی در راسـتای تحقـق شـعار »تولیـد؛ 
دانش بنیـان، اشـتغال آفریـن« گفت: تولیـد چرخی 
اسـت کـه اقتصـاد کشـور را بـه حرکـت درمـی آورد و در ایـن راسـتا 
سـعی کرده ایـم بـا ارتقـای بهـره وری، تولیـد کمـی، کیفـی و متـوازن 
در مجتمع فـوالد سـبا را افزایـش دهیم تا نیـاز صنایع پایین دسـتی 
کثـر ظرفیـت، محصـوالت  را تأمیـن کنیـم و آن هـا نیـز بتواننـد بـا حدا

خـود را تولیـد کننـد.
محمود محمدی فشارکی، مدیر مجتمع فوالد سبا در گفت وگوی ویژه 
خبری سیمای استان اصفهان اظهار کرد: مجتمع فوالد سبا دارای 
ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون و 600 هزار تن کالف گرم فوالدی است 
و پس از ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه، دومین کارخانه تولیدکننده کالف 

گرم در کشور محسوب می شود.
وی با بیان اینکه مجتمع فوالد سبا نخستین کارخانه ای است که 
محصوالت خود را به روش نورد پیوسته تولید می کند، افزود: در این 
مجتمع صنعتی، واحدهای مختلفی اعم از تولیدی، احیا مستقیم، 
فوالدسازی، ریخته گری و نورد قرار دارد و انواع کالف های گرم با عرض 
۸00 تا هزار و ۵60 میلی متر و ضخامت هایی از 1.2 تا 12 میلی متر تولید 

می شود.
مدیر مجتمع فوالد سبا با اشاره به اشتغال 3 هزارنفری در این مجموعه 
خاطرنشان کرد: این مجتمع دارای سرمایه های انسانی دانشی و 
که از بهترین دانشگاه های ایران جذب  مهارتی ارزشمندی است 

شده اند و توانمندی های زیادی دارند.
اجرای پروژه های مشترک مجتمع فوالد سبا با شرکت های 

دانش بنیان
وی با اشاره به برنامه های این مجتمع صنعتی در راستای تحقق شعار 
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین گفت: تولید چرخی است که اقتصاد 
کشور را به حرکت درمی آورد و در این راستا سعی کرده ایم با ارتقای 
بهره وری، تولید کّمی، کیفی و متوازن در مجتمع فوالد سبا را افزایش 
دهیم تا نیاز صنایع پایین دستی را تأمین کنیم و آن ها نیز بتوانند با 

کثر ظرفیت، محصوالت خود را تولید کنند. حدا
کشور در  محمدی فشارکی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان 
حوزه های تولید و پشتیبانی به منظور به کارگیری فناوری جدید در 
مجموعه های بزرگ کشور ازجمله مجتمع فوالد سبا فعالیت های 
مؤثری دارند، تصریح کرد: خطوط تولید فوالد سبا به حجم زیادی 
از مواد اولیه، فناوری، نرم افزار، قطعات و دانش روز دنیا نیاز دارد که 
غ التحصیالن  شرکت های دانش بنیان با جذب و استخدام نخبگان و فار
دانشگاه های کشور می توانند در این حوزه نیز به مجموعه های فوالدی 
که اشتغال نیز با تکمیل این چرخه و  یاری رسانند و بدیهی است 

گسترش تولید محقق خواهد شد.
کید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان ادامه  وی با تأ
داد: مجتمع فوالد سبا ارتباطات مؤثری با شهرک علمی و تحقیقاتی و 
شرکت های دانش بنیان برقرار کرده و در همین راستا پروژه های مختلفی 
که مدیرعامل فوالد مبارکه نگاه ویژه ای  را در دست اقدام دارد، چرا
نسبت به شرکت های دانش بنیان دارد و به همه مدیران زیرمجموعه 

خود نیز توصیه کرده از ظرفیت این شرکت ها نهایت بهره را ببرند.
تولید ۱۴۰ هزار تن کالف گرم در فروردین ماه

وی یادآور شد: موفقیت در افزایش تولید زمانی محقق می شود که 
شرایط مهیا باشد و محدودیتی در کار نباشد و از سوی دیگر برنامه ریزی 
و پشتیبانی دقیق نیز وجود داشته باشد. خوشبختانه در فروردین ماه 
سال جاری مجتمع فوالد سبا موفق شد با تولید 1۴0 هزار تن محصول 
به باالترین رکورد تولید کالف گرم از ابتدای راه اندازی دست یابد و این 
در حالی است که رکورد قبلی این مجموعه 131 هزار تن در سال گذشته 

بوده است.
مدیر مجتمع فوالد سبا با بیان اینکه رکوردشکنی هایی که در ابتدای 
سال جاری توسط گروه فوالد مبارکه محقق شد نشانه افزایش بهره وری 
است، متذکر شد: برای رسیدن به رکوردهای تولید، تغییری در 
میزان مصرف مواد اولیه و یا انرژی ایجاد نشده، بلکه میزان بهره وری 

سرمایه های انسانی افزایش یافته است.

وی با اشاره به برنامه های این مجتمع در راستای حفظ محیط زیست 
اظهار داشت: مجتمع فوالد سبا سرمایه گذاری های قابل توجهی 
ایجاد فضای سبز و نصب  ازجمله  در حوزه های زیست محیطی 
ک کشور محسوب  دستگاه های غبارگیر انجام داده و جزو صنایع پا
می شود. از سوی دیگر، فعالیت های تولیدی این مجتمع به صورت 

آنالین تحت نظارت مستقیم سازمان محیط زیست کشور است.
افزایش 5۰۰ درصدی  سبد محصوالت فوالد سبا

محمدی فشارکی با اشاره به تالش های سال گذشته برای توسعه 
خطوط تولید که موجب افزایش ۵00 درصدی سبد محصوالت این 
مجتمع شده اظهار کرد: ما در مجتمع فوالد سبا در سال گذشته شاهد 
رشد تولید محصوالت کیفی بودیم. این محصوالت غالبا از محصوالت 
جدیدی است که برای اولین بار در مجتمع فوالد سبا تولید شده و 
به زودی شاهد رفع نیاز کشور از واردات این محصوالت خواهیم بود. با 
توسعه سبد محصوالت فوالد سبا میزان وابستگی کشور به واردات ورق 
فوالدی کاهش می یابد و باعث ایجاد کارآفرینی در صنایع پایین دستی 

می شود. 
وی با ذکر این مطلب که ما دومین کارخانه تولید کالف گرم فوالدی 
کشور هستیم گفت: در سال 1۴01 برای محصوالت جدید برنامه ریزی 

کرده ایم که ان شاءهلل طی ماه های آینده به بازار عرضه خواهد شد.
تولید 6۰ گرید جدید برای تأمین نیاز صنایع پایین دستی

بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا پیرامون رشد سبد 
محصوالت مجتمع فوالد سبا در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در 
سال گذشته نوسازی ) ریومپ( خط تولید فوالد سبا انجام شد و با نصب 
قفسه f7 و تعویض اتوماسیون نورد گرم و تعویض اتوماسیون ریخته گری 
سبا، توانستیم ظرفیت های جدیدی ایجاد کنیم. رسالت اصلی ما در 
مجتمع فوالد سبا تولید ورق های ضخامت پایین برای صنایع لوله و 
پروفیل است که بسیار در این امر کوشا بوده ایم و توانسته ایم نیاز داخل 
را تا حد زیادی تأمین کنیم. با توجه به ظرفیت های ایجادشده سبد 
کنون با اتکا به توان کارکنان ا   ین مجتمع  محصوالت تکمیل شده و هم ا

می توانیم حدود 60 گرید را تولید کنیم.
تولید گریدهای جدید فوالدی توسط مجتمع فوالد سبا برای 

اولین با در کشور
آرش حاجی پور، رئیس متالورژی و برنامه ریزی تولید فوالد سبا، در 
گفت گو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: یکی از اولویت های ما قبل از اجرای 
توسعه در فوالد سبا، نیاز مشتریان به گریدهای مختلف فوالدی بود 
و با توجه به این موضوع مطالعاتی جامع در مورد بازار و نیاز مشتری 

انجام دادیم.
وی گفت: عالوه بر این جلسات خوبی با مشتریان فوالد سبا برگزار و 
کیفیت خود  درخواست هایشان جمع بندی شد تا بتوانیم در تولید با
این درخواست ها را پاسخ دهیم. در نهایت برای تولید گریدهایی که 
در کشور وجود نداشت و برای واردات آن ها محدودیت های زیادی 
وجود داشت برنامه ریزی  شد و امروز شاهد تولید تعدادی از این گریدها 

هستیم.
رئیس متالورژی و برنامه ریزی تولید فوالد سبا افزود: در اردیبهشت ماه 
سال گذشته تنها 9 گرید فوالدی تولید می کردیم، ولی امروز با تالش 
همکارانمان در فوالد سبا قابلیت تولید 60 گرید فوالدی ایجاد شده 
که این موضوع نشان دهنده رشد چشمگیر سبد محصوالت است. 
گریدهای شاخص این افزایش سبد محصوالت عبارت اند از: در حوزه 
خطوط انتقال، API X70؛ در حوزه ورق های پراستحکام صنایع 
تریلرسازی، TStE500،EStE500، QSTE500TM، S500MC؛ در حوزه 
خودروسازی، HE390، HE445، DP600، FB60؛ در حوزه کانتینرسازی 
و پل سازی، Corten که این گریدها با توجه به ابعاد آن ها برای اولین بار 
در ایران مطابق با استانداردهای بین المللی تولید شده اند و سعی بر 

بی نیازی از واردات این محصوالت بوده است.
وی ا فزود: با توجه به پیشرفت های صورت گرفته و تسلط مجموعه سبا 
بر تکنولوژی CSP می توان گفت به منظور تولید محصوالت موردنیاز 
در سبا، قابلیت تغییرات رادیکال در تکنولوژی ایجاد شده و امیدواریم 
سال آینده نیز همین مسیر ادامه یابد و مردم کشورمان از دستاوردهای 

فرزندان خود بهره ببرند.

رشد کمی و کیفی تولیدات در مجتمع فوالد سبا
احسان عباد رئیس گروه فنی تولید سبا اظهار کرد: از سال گذشته برای 
ارتقای محصوالت در فوالد سبا هدف گذاری هایی انجام شد تا بتوانیم 
تولیداتی کیفی و متنوع داشته باشیم. در دفتر فنی تولید، برای این 
موضوع برنامه ریزی های خاصی انجام شد و تمام تالش خود را برای 
شناسایی دستورالعمل های مربوطه انجام دادیم و اقدامات اولیه را 
نهایی کردیم. در این زمینه آموزش های الزم را نیز تدوین کردیم و به 
لطف الهی و تالش و اقدام همکاران در مجتمع فوالد سبا موفق شدیم 
گریدهای متعددی را تولید کنیم. این موضوع گام مهم و ارزنده ای برای 
پیشرفت کشور، کاهش وابستگی ها و تکیه بر دانش تخصص جوانان ما 

است و امیدواریم بتوانیم این کار را در مجتمع فوالد سبا ادامه دهیم.
وی گفت: برای تولید این گریدها تغییراتی موردنیاز بود که در سال 
گذشته انجام شده و در پی آن تنظیمات مختلفی در قسمت های 
گون مانند ریخته گری و فوالدسازی انجام شد. در نهایت به نتیجه  گونا
دلخواه خود رسیدیم و امروز می توانیم تمام نیازهای خود را برای تولید 

محصوالت طراحی شده برآورده کنیم.
کید کرد: سال گذشته و  جواد صباغی رئیس ریخته گری مداوم سبا تأ
در پی آن در امسال محصوالت جدیدی را در فوالد سبا طراحی و پس 
از آن پارامترهای ریخته گری را تنظیم کردیم. بعد از آن نیز در مرحله 
اجرا کنترل فرایندها انجام شد. در مرحله بعد، ریخته گری محصوالت 
جدید شروع شد و پارامترهایی که برای تولید محصوالت جدید تنظیم 
شده بود توسط کارشناسان کنترل شد تا محصوالت، با کیفیتی عالی 

روانه بازار شود.
علیرضا فرجی رئیس حمل مواد سبا خاطرنشان کرد: در سال جدید و 
برای تحقق شعار سال برای تولید گریدهای جدید برنامه ریزی هایی 
انجام شد و به ویژه در واحد حمل مواد این کار به خوبی صورت گرفت. 
با اقدامات انجام شده در فروردین ماه سال جاری شاهد رشد سبد 
محصوالت در مجتمع فوالد سبا بودیم. البته محدودیت هایی مانند 
محدودیت های انرژی مشکالتی را برای خطوط تولید در سال گذشته 
به وجود آورده بود که ما این تهدید را تبدیل به فرصت کردیم تا بتوانیم 

افزایش سبد محصوالت را در مجتمع فوالد سبا محقق کنیم.
مهدی ناظم الرعایا رئیس نورد گرم سبا در مورد افزایش سبد محصوالت 
سبا اظهار کرد: در سال گذشته افزایش سبد محصوالت فوالد سبا برای 
تأمین نیاز تولیدکنندگان داخلی در برنامه قرار گرفت. خوشبختانه موفق 
شدیم با جلسات منظم و تالش های صورت گرفته توسط کارکنان، به 
دانش تولید این گریدها دست پیدا کنیم. فوالدهای کورتن، فوالدهای 
الکتریکی، گریدهایی مانند X70 برای انتقال سیاالت نفت و گاز و... 
ازجمله محصوالتی بود که در نهایت با تنظیم اسلب ورودی به نورد، 

تنظیمات کولینگ، فینیشینگ و... تولید شد.
تولید مذاب با خلوص باال در فوالد سبا، بستری برای تولید 

گریدهای جدید فوالدی در کشور
سیروس اسدی رئیس فوالدسازی سبا در مورد تولید 60 گرید جدید در 
مجتمع فوالد سبا به خبرنگار فوالد گفت: با توجه به توانمندی پرسنل 
و تجهیزات پیشرفته ای که در فوالد سبا وجود دارد و از طرف دیگر 
توانمندی ما برای تولید مذاب با خلوص باال، موفق شدیم گریدهای 
جدیدی در زیرگروه HSL تولید کنیم. عالوه بر این، گریدهای مهمی 
مانند گریدهای الکتریکی نیز طراحی و تولید شدند و در نهایت توانستیم 
سبد محصوالت فوالد سبا را 9 گرید به 60 گرید برسانیم. عالوه براین با 
همت همکاران تالش کردیم از توقف های اضطراری جلوگیری کنیم و 

ظرفیت کوره شماره 2 را افزایش دهیم.
گفت: تمام محصوالت  محمود معظم رئیس آزمایشگاه های سبا 
تولیدشده در مجتمع فوالد سبا، چه محصوالت قبلی و چه گریدهای 
گرید می رسد در  که درمجموع شمار آن ها به بیش از 60  جدید 
آزمایشگاه های مجهز فوالد سبا آزمایش های متعددی را طی می کنند. 
این آزمایشگاه دارای صالحیت آزمون از مراجع بین المللی بر اساس 
استاندارد 170۵ است و در مجموع نتایج نمونه های تست شده کیفیت 
که این موضوع نشان از تولید محصوالت  باالیی را نشان می دهد 
کیفیتی  کیفیت در مجتمع فوالد سبا است. با تولید چنین محصوالت با با

شاهد تأمین نیازهای داخلی و قطع نیاز به واردات خواهیم بود.

مدیر مجتمع فوالد سبا در گفت وگوی ویژه خبری مطرح کرد؛

 افزایش 500 درصدی سبد محصوالت مجتمع فوالد  سبا

حضور و مشارکت کارکنان شرکت فوالد مبارکه در راهپیمایی روز قدس

عکس نوشت

آرش حاجی پور، رئیس متالورژی و برنامه ریزی تولید فوالد سبا

بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا

احسان عباد رئیس گروه فنی تولید سبا

سیروس اسدی رئیس فوالدسازی سبا

جواد صباغی رئیس ریخته گری مداوم سبا

محمود معظم رئیس آزمایشگاه های سبا

علیرضا فرجی رئیس حمل مواد سبا
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کتشاف معادن فراهم شد امکان ثبت درخواست پروانه ا
کتشاف برای همه متقاضیان معدنی فراهم شد. با دستور معاونت معدنی وزارت صمت، امکان ثبت درخواست صدور پروانه ا

راه پیشرفت کشور اهمیت دادن به مقوله های دانش بنیان است
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: راه پیشرفت کشور اهمیت دادن به مقوله های دانش بنیان است.

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

7.4

11

45

صادرات 7.4 میلیــارد دالری زنجیــره فوالد ایــران در 
سال 1400

صادرات زنجیره فوالد ایران در سال گذشته بیش از 7.4 
میلیارد دالر )11.6 میلیون تن( بوده که به 59 کشور دنیا صورت 

گرفته است.
به گزارش سایت خبری تحلیلی معدن 2۴، پنج بازار کلیدی 
صادرات ایران شامل چین با سهم ارزشی 27.3 درصد، عراق 
17 درصد، اندونزی 1۴.۸ درصد، تایلند 10.1 درصد و امارات 
7.3 درصد است که بیش از 76 درصد کل صادرات فوالد کشور 

را شامل می شود.
صادرات زنجیره فوالد ایران به دیگر کشورها لزوما تناسبی با 
نفوذ سیاسی و نظامی کشور ندارد و به عنوان نمونه، صادرات به 
سوریه تنها 13.7 میلیون دالر یا 0.2 درصد از کل صادرات فوالد 

ایران است.

اختصاص 11 میلیارد دالر ارز برای واردات

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار پیامی از اختصاص 
11 میلیارد دالر ارز برای واردات در فروردین ماه 1401 خبر داد. 
از این مقدار 4 میلیارد دالر برای واردات دارو، تجهیزات 

پزشکی و کاالهای اساسی هزینه شده است.
مصطفی قمری وفا با انتشار پیامی اظهار کرد: پس از اختصاص 
یک میلیارد دالر برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و 
کاالهای اساسی، با  همچنین 3 میلیارد دالر برای واردات 
تخصیص 7 میلیارد دالر دیگر برای واردات سایر اقالم، مجموع 
کنون به 11 میلیارد  ارز اختصاص یافته از ابتدای سال 1۴01 تا
دالر رسید. این میزان تقریبا معادل ۵ برابر مدت مشابه سال 

گذشته است.
وی افزود: مجموع کل ارز تخصیص یافته در فروردین سال 
گذشته )شامل ترجیحی و غیرترجیحی( حدود 2.3 میلیارد 

دالر بود.

45 معدن غیرفعال استان زنجان تعیین تکلیف شد

رئیس سازمان صمت استان زنجان از فعالیت ۳55 معدن در 
استان خبر داد و گفت: با پیگیری های به عمل آمده در سال 
گذشته ۲5 معدن غیرفعال در این استان فعال سازی و ۲0 

معدن غیرفعال نیز تعیین تکلیف شد.
به گزارش تسنیم، استان زنجان دارای ذخایر معدنی بسیار 
غنی است و از سویی مطالعات و بررسی های انجام شده نشان 
می دهد بخش معادن و صنایع معدنی به طور بالقوه ظرفیت آن را 
دارد که در بلندمدت به عنوان یکی از پیشران های رشد اقتصادی 
نقش ایفا کند و سهم تعیین کننده ای در خلق ثروت و بهبود تراز 

تجاری بر عهده گیرد.
ازاین رو می توان گفت معادن یکی از بخش های مهم استان 
زنجان در تحقق رشد ۸.7 درصدی اقتصاد استان به شمار 
می رود که در این میان برای ایفای نقش اساسی این بخش، 
باید مشکالت موجود بر سر راه بهره برداری از این ظرفیت بزرگ 

برطرف شود.
ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
زنجان در این زمینه با اشاره به فعالیت 3۵۵ واحد معدنی در 
استان، اظهار داشت: این معادن ساالنه بیش از 12 میلیون تن 

مواد استخراج می کنند.
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معدن

گرم شرکت فوالد مبارکه از ثبت  مدیر ناحیه نورد 
رکورد تولید ماهیانه محصوالت گرم این شرکت در 

فروردین ماه 1401 خبر داد.
علی حاجیان نژاد مدیر ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد اظهار کرد: جهادگران عرصه تولید در ناحیه نورد گرم 
مجتمع فوالد مبارکه، پس از توفیق ثبت رکورد روزانه در 20 فروردین ماه 
سال جاری، با تولید ۵0۴ هزار و 322 تن  محصوالت گرم در فروردین ماه 
1۴01 موفق شدند رکورد تولید ماهیانه را در این زمینه پس از 3 سال به 

ثبت برسانند.
وی افزود: رکورد قبلی تولید ماهیانه محصوالت گرم این ناحیه، به میزان 
۵00 هزار و 272 تن در فروردین ماه 139۸ محقق شده بود و ارتقای این 

رکورد برگ زرین دیگری در مجموعه افتخارات گروه فوالد مبارکه است.
حاجیان نژاد خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بیش از 70 درصد کالف 
گرم موردنیاز کشور در خط تولید نورد گرم مجتمع فوالد مبارکه تولید 
می شود. این خط با مدیریت فرایندهای تولید و تعمیرات و اقدامات 
کثر توان خود در راستای  کارشناسی مؤثر، چندین سال است که با حدا
اهداف استراتژیک کشور تولید داشته و از ظرفیت های تولید نامی خود 

عبور کرده است.
وی در پایان گفت: این دستاورد مهم را به کلیه همکاران و شرکای 
کسب وکار گروه فوالد مبارکه تبریک عرض می کنم و از حمایت های 
مدیریت عالی شرکت و سایر مدیریت های سازمان و همچنین زحمات 
گرم و پشتیبانی سایر نواحی و  بی دریغ همه همکاران ناحیه نورد 
شرکت های پیمانکار همکار نورد گرم صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.

افزایش بهره وری؛رمز موفقیت ناحیه نورد گرم در کسب 
رکورد تولید

فرزاد فرهادی، رئیس گروه فنی ناحیه نورد گرم در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: غیورمردان ناحیه نورد گرم، با رویکرد افزایش بهره وری 
و تولید به منظور دست یابی به اهداف کلیدی شرکت فوالد مبارکه، سال 
1۴01 را هدف گذاری کردند و در گام نخست، موفق به کسب رکوردهای 
روزانه و ماهانه تولید در فروردین ماه شدند. این دستاوردهای ارزنده 
که همراه با تحقق شاخص های کیفی محصوالت گرم و مصارف ویژه 
آب، غلتک و... بوده، مقدمه ای بر موفقیت های مستمر ناحیه نورد 

گرم خواهد بود.
وی افزود: خط تولید نورد گرم شرکت فوالد مبارکه به دلیل برخورداری از 
ویژگی تنوع باالی تولید ابعادی، ازجمله ضخامت و عرض های متفاوت 
و امکان تولید گریدهای مختلف، از خطوط منحصربه فرد نورد گرم در 
کشور و منطقه است. مهم ترین مصارف محصوالت نورد گرم در ساخت 
لوله های انتقال سیاالتی مانند آب، نفت و گاز، پروفیل و لوله های 
ساختمانی، صنایع خودروسازی، صنایع لوازم خانگی و صنعتی، مخازن 
تحت فشار، اسکلت فلزی و صنایع سوله سازی، صنایع کشتی سازی 
و سازه های دریایی، صنایع فلزی سبک و سنگین، تولیدکنندگان 

ورق های گالوانیزه و رنگی و... است.
رئیس گروه فنی ناحیه نورد گرم تصریح کرد: میزان تولید این خط نورد 
گرم مشابه سایر خطوط کامال به ترکیب ابعادی و گریدی برنامه ریزی 
تولید وابسته است. در سال های اخیر به دلیل گرایش سفارش های 
ورق های گرم فوالدی به سمت تولید ابعاد و گریدهای بحرانی در 
ضخامت ها و عرض های کم یا ضخامت های زیاد با کیفیت سخت، 
دست یابی به رکوردهای تولید در خط نورد گرم فوالد مبارکه، بسیار 
سخت و حتی غیرممکن شده بود. همچنین در این خصوص، مشکالتی 
نظیر تعویق اجرای پروژه های بهینه سازی خط نورد گرم، به دلیل 
تحریم های ظالمانه، محدودیت های انرژی و بیماری همه گیر کووید 

19 مزید علت شده بود.
تالش شبانه روزی کارکنان نورد گرم برای افزایش تولید 

ستودنی است
مسعود نصیری، رئیس تعمیرات خط نورد گرم شرکت فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در سال»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال 
آفرین«، همکاران سخت کوش ناحیه نورد گرم با عزمی راسخ به افزایش 
تولید و بهبود رکوردهای تولیدی همت گماردند و همگام با سایر نواحی 
گروه فوالد مبارکه، با همدلی و تالش مستمر، موفق به عبور از مرزهای 

تولید روزانه و ماهیانه کالف گرم در فروردین ماه 1۴01 شدند.
وی گفت: از مهم ترین عوامل مؤثر در کسب این موفقیت ها می توان 
به برنامه ریزی مناسب و دقیق تولید، انجام عملیات تعمیراتی با دقت 
کثری در حداقل زمان ممکن، افزایش آماده به کاری تجهیزات،  حدا
و  برنامه ریزی  تولید،  پشتیبانی  واحدهای  کثری  حدا پشتیبانی 

آماده سازی بهینه تعمیرات در شات دان های هفتگی و... اشاره کرد.
رئیس تعمیرات خط نورد گرم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: این 
موفقیت های غرورآفرین که نتیجه همت و تالش جمعی همکاران در 
ناحیه نورد گرم اعم از امانی و پیمانکار است، در حالی محقق شد که 
همواره شاخص های ایمنی سرلوحه فعالیت های ناحیه نورد گرم بوده 
و کسب مقام نخست عملکرد ایمنی توسط ناحیه نورد گرم در مجتمع 

فوالد مبارکه مصداق همین موضوع است.
محی الدین اتحادتوکل، رئیس برنامه ریزی و کنترل تولید نورد گرم در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: ثبت رکورد تولید در نورد گرم بعد از 
گذشت 3 سال، با وجود سخت تر شدن ترکیب تولیدات از نظر ابعادی 
و کیفی طی این مدت، نویدبخش شروع سالی پر از تالش و موفقیت 

خواهد بود.
وی گفت: حفظ حجم و ترکیب بهینه انبار تختال نورد گرم به گونه ای 
کثری از ظرفیت آن تهیه  که بتوان برنامه عملیاتی خط را با استفاده حدا
کرد چالشی بود که همکاران من به خوبی از عهده آن برآمدند. مشخص 
است که این هدف دارای دو جنبۀ هماهنگی با برنامه ریزی فوالدسازی 
برای تأمین تختال مناسب و همچنین برنامه ریزی عملیاتی دورنگر    در 
نورد گرم بود تا در طول همه شیفت ها امکان استفاده کامل از ظرفیت 

خط نورد گرم فراهم باشد و هیچ تولیدی از دست نرود.
مهدی ملک زاده، رئیس کارگاه غلتک نورد گرم در گفت گو با خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: به لطف و عنایت پروردگار و در سایه همت و تالش و 
همدلی تک تک کارکنان، رکورد تولید ماهیانه در ناحیه نورد گرم در 
»سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« محقق گردید. این موفقیت 

را به همه همکاران محترم تبریک عرض می کنم.
وی افزود: ثبت این رکورد ارزشمند حاصل انجام دقیق، منظم و کامل 
کلیه فعالیت های پشتیبانی همه واحدها در نورد گرم است. واحد 
کارگاه غلتک از طریق سرویس دهی مؤثر به خط نورد گرم با سنگ زنی، 
آماده سازی و ارسال به موقع انواع غلتک های کاری و پشتیبان با بهترین 

کیفیت، نقش خود را به خوبی ایفا کرد.
تحریم های ظالمانه دشمن با تالش های کارکنان فوالد 

مبارکه خنثی شده است
گرم در مورد  محمد علیخانی، رئیس خطوط نهایی و تکمیل نورد 
کسب رکوردهای ماهیانه در ناحیه نورد گرم اظهار کرد: در شرایطی که 
تحریم های ظالمانه غرب علیه میهن عزیزمان همچنان ادامه دارد و 
تولید پایدار و مداوم را با چالش های مختلفی مواجه کرده، عزم و اراده 
پوالدمردان فوالد مبارکه بار دیگر نشان داد در راه موفقیت یا راهی 
خواهیم یافت و یا راهی خواهیم ساخت و از هر تهدیدی فرصتی خلق 

خواهیم کرد.
وی گفت: خطوط تکمیل نورد گرم که در امتداد خط نورد گرم قرار گرفته، 
عهده دار وظیفه دریافت کالف ها و قرار دادن آن ها در نقاط مشخص 
در انبارها جهت آماده سازی برای ارسال مستقیم به مشتریان، انجام 
عملیات تکمیلی نظیر اصالح عیوب شکلی و ظاهری، رفع عیوب 
سطحی، تقسیم کالف و یا تبدیل آن به ورق با طول های مشخص طبق 

سفارش مشتری در خطوط برش است.
رئیس خطوط نهایی و تکمیل نورد گرم خاطرنشان کرد: این مجموعه 
شامل خط انتقال کالف از واحد ۵1 به انبارها، انبارهای کالف، خط 
برش سبک 1 به همراه تمپر، خط برش سبک 2، خط برش سنگین و 

خط اسکین است.
نقش برنامه ریزی و عملکرد دقیق کارکنان در رسیدن به 

اهداف تولید
محسن امینی، رئیس انبار تختال و کوره های پیش گرم نورد گرم شرکت 
فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در راستای تحقق 
شعار سال، با همدلی و عزم راسخ کلیه کارکنان انبار تختال و کوره های 
کثری، رکورد  پیش گرم نورد گرم و بسیج تمامی نیروها برای تولید حدا

ماهیانه تولید ورق گرم در ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه به ثبت 
رسید و این موفقیت باعث هم افزایی و افزایش انگیزه و روحیه کارکنان 

شده است.
وی گفت: کارکنان انبار تختال و کوره های پیش گرم نورد گرم، در کنار 
سایر همکاران ناحیه با دقت و ظرافت با دمادهی مناسب تختال ها 
کیفیت  در زمان بهینه، نقش مؤثری در ثبت رکورد و تولید کالف با

داشته اند.
افزایش تولید با افزایش   بهره وری و کم کردن توقفات

مهرداد برهانی، سرپرست تعمیرات نورد نهایی شرکت فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در ناحیه نورد گرم همیشه تالش 
تمامی کارکنان بر این بوده است که با بهره وری باال، بیشترین تولید با 
کمترین توقف و هزینه حاصل شود. ما با تولید مداوم و 2۴ساعته خط 
کثر ظرفیت در حال کار هستیم و همیشه گذر از مرز  نورد گرم و با حدا

قبلی و رسیدن به رکوردهای جدید بسیار دشوار دور از دسترس است.
وی گفت: خط تولید نورد گرم یک خط تولید پیوسته سری است که هر 
توقفی در هر قسمت باعث توقف در کل پروسه تولید ورق گرم می شود. 
این امر اهمیت تولید پیوسته و مداوم برای رسیدن به یک عدد تولید 
بیشتر از تولیدهای چالشی قبلی را بسیار پراهمیت تر می سازد. شاید 
در خط تولیدهای مختلف چند دستگاه به صورت موازی تولید کنند 
و توقف یک دستگاه باعث توقف تولید کامل نشود، ولی در نورد گرم 
کثر نقاط، توقف یا خرابی هر تجهیز باعث توقف کل پروسه  تقریبا در ا

تولید می شود.
کیفیت  آماده به کاری تجهیزات، باعث افزایش تولیدات با

شده است
مسعود مهدیه، رئیس کنترل کیفی نورد گرم در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
اظهار کرد: با استعانت از درگاه خداوند متعال هم زمان با ماه مبارک 
رمضان و شروع سال جدید، همت واالی همکاران در ناحیه نورد گرم به 

کسب رکورد تولید منجر گردید.
وی گفت: این دستاورد ارزشمند هم زمان با حفظ اهداف کیفی، نشانگر 
هم راستایی اهداف تولید و کیفیت و نتیجه همکاری صمیمانه و کار 
گروهی تمامی واحدها ازجمله کنترل کیفی نورد گرم است. بازرسی و 
کنترل دقیق و اعالم به موقع مشکل محصوالت، آماده به کاری تجهیزات 
مؤثر بر کیفیت و نظارت و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از 

توقفات تجهیزاتی ازجمله عوامل مؤثر بر تحقق این مهم بوده است.
مرتضی رمضانی، رئیس برنامه ریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات 
نورد گرم شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: 
رسیدن به رکورد تولید ورق گرم در خط نورد گرم حاصل تالش، همدلی 
و کار تیمی همه همکاران در نورد گرم و دیگر واحدهای جنبی به ویژه 
تعمیرات مرکزی و تعمیرگاه مرکزی بود. وی گفت: یکی از عوامل مهم 
دست یابی به این موفقیت، کار تیمی در جهت کاهش زمان توقفات 
برنامه ریزی هفتگی و انجام به موقع تعمیرات بود، به طوری که می توان 
گفت کوتاه کردن زمان های توقف هفتگی در فروردین ماه این رکورد را 

حاصل کرد.
رکوردشکنی ها که با استفاده از تجارب کارکنان به دست آمد

سیامک کیانی، مسئول شیفت خط نورد گرم در مورد کسب رکوردهای 
ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه گفت: دست یابی به رکورد تولید ماهیانه 
در خط نورد گرم در فروردین ماه سال جاری پس از 3 سال، با تالش 
کثری کلیه کارکنان این ناحیه و بهره گیری از تجارب ارزشمند  حدا
نیروهای مجرب و زحمتکش در جهت افزایش سرعت تولید و کاهش 
توقفات و خرابی های اضطراری، برنامه ریزی دقیق و ایجاد هماهنگی 
بیشتر بین خطوط باالدستی و پایین دستی، کاهش ضایعات و تولیدات 

نامنطبق و همدلی مدیریت و کارکنان محقق شد.
کیفیت رکوردزنی ها با تولید محصوالت با

مهدی طالب، سرپرست تعمیرات نورد مقدماتی شرکت فوالد مبارکه 
گفت: با توجه به اهمیت آماده به کاری کلیه تجهیزات خط نورد گرم برای 
دستیابی به رکورد تولید و با کیفیت مطلوب، کلیه کارکنان نورد مقدماتی 
نیز هم راستا با دیگر قسمت ها با برنامه ریزی و آماده سازی دقیق جهت 
تعمیرات مناسب هفتگی و نگهداری تجهیزات در زمان نورد، تمام تالش 

خود را به کار گرفتند.

حضور و مشارکت کارکنان شرکت فوالد مبارکه در راهپیمایی روز قدس

عکس نوشت

علی حاجیان نژاد مدیر ناحیه نورد گرم

فرزاد فرهادی، رئیس گروه فنی ناحیه نورد گرم

مسعود نصیری، رئیس تعمیرات خط نورد گرم

محی الدین اتحادتوکل، رئیس برنامه ریزی و کنترل تولید نورد گرم

مهدی ملک زاده، رئیس کارگاه غلتک نورد گرم

محمد علیخانی، رئیس خطوط نهایی و تکمیل نورد گرم

محسن امینی، رئیس انبار تختال و کوره های پیش گرم نورد گرم

مهرداد برهانی، سرپرست تعمیرات نورد نهایی

مسعود مهدیه، رئیس کنترل کیفی نورد گرم

مهدی طالب، سرپرست تعمیرات نورد مقدماتی

افزایش بهره وری
 رمز تحقق رکورد ماهیانه در ناحیه نورد گرم 
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کد احیای هزار و ۳۰۰ واحد را
 با ۲۴ هزار نفر اشتغال در دولت سیزدهم

شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی 
به عنوان پیشرانان پیشرفت اقتصاد کشور فعالیت می کنند

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
کد در سال گذشته، گفت: هزار و ۳۲۰  احیای ۲ هزار و ۶۷ واحد را
کد با مجموع ۲۴ هزار نفر اشتغال در دولت  واحد از این واحدهای را
سیزدهم احیا شده است.
محمدمهدی برادران اظهار کرد: در این زمینه طرح تأمین مالی 
زنجیره ای با هماهنگی و همکاری نظام بانکی در دستور کار است.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به نقش و اهمیت شرکت های 
که به عنوان پیشرانان پیشرفت اقتصاد  بزرگ صنعتی و معدنی 
کرد: این شرکت های پیشران با  کید  کشور فعالیت می کنند، تأ
کمک های حمایتی، سرمایه گذاری و مشاوره ای به بخش  ارائه 
خصوصی و مردم می توانند به ایجاد بخش خصوصی سالم، 
کنند. کمک  کارآمد  مسلط و 

خـبــــــــــــــــــر            

خبر بین الملل

جنگ تجاری ناظر به تصمیم ایجاد فشار تجارِی دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در قبال چین است که در 
6 ژوئیه ۲01۸ با اعمال ۳4 میلیارد دالر تعرفه گمرکی بر واردات 
کاالهای  کاالهای چینی و در عمل متقابل چین در قبال 

آمریکایی، وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی جهان شد.
کتیک آمریکا در این جنگ  با روی کار آمدن دولت بایدن، تا
تجاری دستخوش تغییر و تحول شده است. آمریکا تا چندی 
پیش درصدد بود با طرح موضوع »طالق تجاری« از چین، این 
کشور را وادار به توافق در موضوعات مورد اختالف کند. بااین حال 
ناامیدی از تغییر رویکرد چین موجب شده واشنگتن با تغییر 
راهبرد، اقدام به اجرای سیاست صنعتی جدیدی کند که هدف 
آن کاهش نفوذ صنعتی چین در جهان، تقویت جریان تولیدات 
صنعتی آمریکا از طریق اعطای مشوق های سرمایه گذاری و نیز 
استفاده از شرکای جدید در راستای بازسازی زنجیره تأمین 

جهانی است.
گرچه آمریکا تمایلی به افزایش تنش تجاری با  در این راستا، ا
چین ندارد، همچنان مایل است نفوذ این کشور را در جهان 
مهار کند. آخرین گزارش پایش تحوالت تجاری منتشرشده از 
سوی مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران نشان می دهد آمریکا 
سیاست »طالق تجاری« را در قبال چین تعدیل کرده و به جای 
آن، روی دور نگه داشتن چین از بازار خود، انتخاب و تقویت 
شرکای مطمئن و مهار نفوذ این کشور در اقتصاد جهانی متمرکز 
شده است. درعین حال، آمریکا با هدف افزایش قدرت رقابت 
صنایع خود درصدد است تا با سیاست صنعتی تازه، راه تقویت 
تولید داخلی را باز کند و برخی از خألهای به وجودآمده ناشی از 

صنعت زدایی در دو دهه اخیر را از اقتصاد خود بزداید.
تالش واشنگتن برای مهار چین مبتنی بر این ایده است که در کنار 
طراحی و اجرای سیاست صنعتی، تقویت سرمایه گذاری صنعتی 
در داخل مرزهای آمریکا یا در کشورهای هم پیمان را با جدیت 
پیگیری کند تا هم آسیب پذیری صنایع خود را کاهش دهد و هم 

از تقویت صنایع چین ممانعت کند. 
آمریکا پیش تر نیز با اتخاذ سیاست ایندوپاسیفیک در شرق آسیا، 
تالشی جدی را برای مهار نفوذ چین آغاز کرده بود. این اقدامات 
کالن آمریکا موسوم به  آمریکا )سیاست صنعتی و استراتژی 
کرات آمریکا با  ایندوپاسیفیک و...( پس از آن روی داد که مذا
چین بدون نتیجه باقی ماند و امیدها برای همکاری دو کشور در 
پرونده های باز و حل نشده رنگ باخت. اتخاذ سیاست صنعتی 
تازه از سوی آمریکا در مجموعه اقدامات سه گانه، چین را وارد دور 
تازه ای از چالش ها می کند. چینی ها در شرایطی نیاز دارند رابطه 
خود با آمریکا را در حوزه صنعت حفظ کنند که در بخش امنیت 
غذایی و امنیت انرژی با بحران های تازه ای دست به گریبان 
هستند. اثرات ناشی از تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی چین 
در کنار جنگ اوکراین، پکن را مهیای آسیب پذیری بیشتری در 
بخش های صنعت، انرژی و غذا می کند. موضوعی که با کاهش 

تولید فوالد این کشور خود را نمایان ساخته است.
به همین منظور، تالش ایاالت متحده معطوف به کاهش نفوذ 
چین بر اقتصاد این کشور و کل اقتصاد جهانی است. به این 
منظور ذیل سه اقدام، راهی متفاوت برای حل وفصل تنش ها 
با چین از سوی آمریکا طراحی شده و به اجرا درآمده است. گام 
نخست آمریکا در این مسیر، افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد از 
طریق قرار دادن مشوق هایی برای فعاالن حوزه صنعت است. 
گام دوم وضع محدودیت در زمینه ورود برندها و تولیدات چینی 
برای ورود به بازار آمریکا و جایگزینی این کاالها و صنایع با انواع 
دیگری از محصوالت و برندها از کشورهای همسو و همکار و 
همراه است. در نهایت نیز بنیان های صنعت و بخش تولید این 
کشور در قالب اجرای یک سیاست صنعتی، تقویت خواهد شد. 
بر مبنای آنچه نمایندگی ایاالت متحده گفته است، این کشور 
بر صنعتی کردن مجدد اقتصاد ایاالت متحده تمرکز خواهد کرد، 
به گونه ای که بنیان صنعتی ایاالت متحده که در سال های اخیر 
تحت تأثیر رشد چین و کشورهای آسیایی از بین رفته و نوعی 
خ داده است، احیا شود و  صنعت زدایی گسترده در این کشور ر
به تدریج ایاالت متحده بنیان صنعتی و تولیدی خود را بازسازی 
کند. تغییر پارادیم و بنیان سیاست تجاری ایاالت متحده در قبال 
چین به تدریج بر اقتصاد سیاسی بین الملل و به ویژه فرایند جهانی 

شدن تأثیرات مهمی خواهد داشت.
 چین عمدتا به دلیل تنش های فزاینده با غرب، استراتژی 
توسعه اقتصادی خود را به چرخه دوگانه تغییر داده بود. در این 
چرخه، خوداتکایی، کاهش وابستگی به غرب در برخی حوزه ها 
به ویژه امنیت غذایی و امنیت انرژی و گسترش روابط با جهان 
درحال توسعه به ویژه روسیه برای تأمین امنیت غذایی و انرژی 
کید قرار گرفته بود. جنگ اوکراین، امنیت انرژی و امنیت  مورد تأ
غذایی چین را در مخاطره قرار داد؛ زیرا روسیه به عنوان یکی از 
تأمین کنندگان کلیدی، تحت تحریم جدی غرب قرار گرفته و 
کنون  جنگ، توان تولید و صادرات روسیه را کاهش داده است. ا
چین در حوزه مواد غذایی بیش از گذشته به استرالیا، کانادا و 
آمریکا وابسته است و به طور فزاینده نگران استفاده سیاسی غرب از 
مواد غذایی به عنوان اهرمی علیه این کشور می شود. کمبودهای 
خ داده است که شرکت های  چین در حوزه انرژی، در شرایطی ر
بزرگ نفتی چین شامل سینوپک، CNOOC، پتروچاینا و 
سینوشم، تا پایان قراردادهای موجود با شرکت های روسی، از 
روسیه نفت وارد می کنند؛ اما قرارداد جدیدی با این کشور منعقد 
نخواهند کرد. علت توقف خرید نفت از روسیه توسط شرکت های 
بزرگ چینی نگرانی این شرکت ها از تحریم های ایاالت متحده 
است.                                                               منبع: دنیای اقتصاد

 بازتاب سیاست صنعتی جدید آمریکا

 در قبال چین

در راستای پیروی از منویات مقام معظم رهبری در 
سال جدید،  برای نخستین بار در کشور، ماشین شارژ 
وایر مربوط به LF3  ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شرکت فوالد مبارکه به دست تالشگران این ناحیه طراحی و 

ساخته شد.
محمدمهدی بانک، رئیس واحد بومی سازی خطوط و فرایندهای تولید 
شرکت فوالد مبارکه و مسئول اجرای این پروژه در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
اظهار کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد با همکاران ناحیه فوالدسازی 
و تهیه گزارش های مربوطه در راستای بررسی امکان طراحی، مهندسی و 
ساخت در داخل کشور، با حمایت مدیریت ناحیه فوالدسازی و مهندسی 
کارخانه، تصمیم بر  آن شد که  این پروژه به صورت کامال بومی در داخل 

کشور اجرا شود و جزو پروژه های اولویت دار سال 1۴00 تعریف گردد.
وی افزود: در این راستا تیمی متشکل از کارشناسان بهره برداری، تعمیرات 
و دفتر فنی عملیات ثانویه، بومی سازی خطوط تولید و فرایند و مهندسی 
کارخانه در شرکت فوالد مبارکه شکل گرفت تا تمامی مشخصات و موارد 
حائز اهمیت در ماشین را موردتوجه قرار دهد و ضمن طراحی این دستگاه 

با تکنولوژی روز دنیا، تمامی مشکالت موجود نیز رفع شود.
رئیس واحد بومی سازی خطوط و فرایندهای تولید شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: فرایند شارژ   وایر به کوره LF3  با استفاده از یک 
دستگاه دوخطه قدیمی انجام می شد و به علت زیاد بودن خرابی و 
نیاز به تعمیرات مکرر، بدون دستگاه رزرو، مشکالتی در این خصوص 

وجود داشت.
وی اذعان داشت: سرعت دستگاه موجود به علت دوخطه بودن 
کثر 300 متر بر دقیقه است، درحالی که سرعت دستگاه  شارژ طراحی  حدا

و ساخته شده 360 متر بر دقیقه است. همچنین استفاده از وایر با جنس 
و قطرهای متنوع در سیستم قدیمی این ماشین امکان پذیر نبود  و برای 
وایر با قطر 1۴ میلی متر و وایرهای توپر مثل AL و استحکام باال، اپراتور 

مجبور به تنظیم دستی وایر بود.
و  خودروسازی  ویژه  گریدهای  تولید  محدودیت  رفع 

لوازم خانگی
ح  کار عمال قابلیت تکرارپذیری طر کرد: با انجام این  بانک تصریح 
گروه فوالد مبارکه و صرفه جویی اقتصادی و  بومی سازی شده در 
زمانی قابل توجه نسبت به نمونه خارجی مشابه ایجاد شد. عملیات 
طراحی، مهندسی و ساخت دستگاه مذکور با کمک یکی از شرکت های 
کارشناسان و  گروه فوالد مبارکه و با تالش و پشتکار  زیرمجموعه 
متخصصان تعمیرات و بهره برداری ناحیه فوالدسازی، مهندسی 
کارخانه و بومی سازی به پایان رسید و با انجام موفقیت آمیز آزمایش های 
اولیه، منتظر انجام عملیات نصب و آزمایش گرم در ناحیه فوالدسازی و 

ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه است.
ارتقای کیفیت محصوالت فوالد مبارکه

مهدی شفایی، سرپرست تعمیرات عملیات ثانویه شرکت فوالد مبارکه، 
در این خصوص اعالم کرد: در فرایند فوالدسازی، بسته به نوع گرید 
تولیدی، مواد و افزودنی های فراوانی در مرحله ذوب و پاالیش استفاده 
می شود و یکی از روش های تزریق این افزودنی ها، استفاده از دستگاه 

شارژ وایر است.
وی افزود: ازجمله مهم ترین موادی که در تمامی ذوب های ورق های 
تولیدی فوالد مبارکه استفاده می شود آلومینیوم است که نقش بسزایی 
کسیژن موجود در ذوب، تنظیم آنالیز شیمیایی و در نتیجه  در کاهش ا

بهبود کیفی فوالد تولیدی ایفا می کند که بدین منظور از دستگاه شارژ 
وایر در پاتیل های LF فوالدسازی استفاده می شود.

شفایی تصریح کرد: به وسیله دستگاه های دوخطه موجود، امکان 
تولید ذوب با گریدهای گروه های خودرویی و لوازم خانگی با محدودیت 
روبه روست که با تجهیز جدید این مشکالت نیز  رفع می شود. طراحی 
این ماشین به صورت چهارخطه با قابلیت های یادشده و توانایی 
استفاده از وایر از قطر 7 تا 16 میلی متر و رفع مشکالت ایمنی از مزایای 

این پروژه است.
تبلور شعار تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین در اجرای این 

پروژه
علی فتاح الجنان تکنسین بومی سازی خطوط و فرایندهای تولید شرکت 
فوالد مبارکه در این خصوص بیان کرد: برای هریک از کوره های عملیات 
ثانویه LF یک دستگاه شارژ وایر در نظر گرفته شده و دستگاه های فعلی 
موجود در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم که با طراحی و تکنولوژی 
کنون از 2 شرکت خارجی تأمین می شده و  بسیار قدیمی مشغول به کارند تا
مورد استفاده قرار می گرفته، اما  با گذشت زمان این دستگاه ها  مستهلک 
شده و با توجه به قدیمی بودن تکنولوژی آن ها، بهره بردار را با مشکالت 

عدیده ای مواجه کرده است.
گفتنی است این پروژه نمونه ای عملی و منطبق با نام گذاری سال 
1۴01 بوده و امید است این تالش ادامه یابد. در پایان الزم است از 
تمامی همکاران مشارکت کننده در انجام این پروژه به خصوص 
 ،07 فنی  دفتر  و  ثانویه  عملیات  مدیریت  مجموعه  همکاران 
قراردادهای توسعه، مهندسی کارخانه و بومی سازی خطوط تولید 

و فرایند قدردانی نماییم.

محمدمهدی بانک رئیس واحد بومی سازی خطوط و فرایندهای 
تولید شرکت فوالد مبارکه

 مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و  سازماندهی

مهدی شفایی سرپرست تعمیرات عملیات ثانویه شرکت فوالد مبارکه

ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

طراحی و ساخت ماشین شارژ وایر فوالدسازی در فوالد مبارکه

سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و بزرگداشت 
مقام معلم بهانه ای است برای قدردانی مجدد از کلیه 
همکارانی که به عنوان مدرس داخلی برای اعتالی 
دانش و تعالی فرهنگ شرکت فوالد مبارکه می کوشند. معتقدیم که 
رویکرد استفاده از مدرسین داخلی روشی عالی برای ایجاد پیوند 

وفاداری بین شرکت و کارکنان به عنوان یک تیم است.
مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی  شرکت فوالد 
مبارکه با بیان این مطلب افزود: مدرسان ضمن ارائه دانش و مهارت خود، 
کیفیت و به موقع با  ارزش های بنیادین شرکت را که همان کار ایمن، با
رعایت ارزش های انسانی و اسالمی است نیز در شرکت جاری می سازند.

وی خاطرنشان کرد: به مدد شناختی که این گروه از همکاران نسبت به 
محیط کار، تجهیزات، فرایندها و همکاران خود دارند، آموزش هایی که 
از طریق مدرسان داخلی ارائه می شود، دارای بیشترین بهره وری و عاملی 

برای بهبودهای آتی، پویایی و یادگیرندگی سازمان  است.
کفایت تصریح کرد: با حضور کارکنان جدیداالستخدام در شرکت که 
به مثابه سرمایه های ارزشمند سازمان و عاملین اصلی بقا و رشد شرکت 
و نیز وامدار تالش های بی دریغ نسل های قبلی کارکنان فوالد مبارکه 
هستند، الزم است رهبران و مدیران شرکت به مشارکت فعال تر در امر 
آموزش و انتقال دانش و تجربیات تخصصی به همکاران زیرمجموعه 
خود اهتمام ورزند و سهم و رسالت خود را در امر توانمندسازی و ارتقای 

سرمایه های انسانی ادا کنند.
ایجاد گفتمان توسعه سرمایه های انسانی با پیشتازی و 

نقش آفرینی مدرسان داخلی شرکت
ابراهیم کاظمی، مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت 
فوالد مبارکه در هفته گرامیداشت مقام معلم از مدرسین فوالد مبارکه 
که در فعالیت های آموزش و توسعه سرمایه های انسانی این شرکت 

نقش آفرینی می کند، تقدیر و تشکر کرد.

کید مدیرعامل شرکت  وی تصریح کرد: نظر به سیاست های ابالغی و تأ
مبنی بر ضرورت ایجاد گفتمان توسعه و تغییر پارادایم از نیروی انسانی 
به سرمایه های انسانی با چشم اندازی آینده نگر و جهان تراز، معتقدیم 
مدرسان داخلی، به عنوان کارکنان دانشی شرکت، ازجمله شرکای 
استراتژیک واحد آموزش و توسعه سرمایه های انسانی در تحقق این 

رسالت مهم به شمار می آیند.
کرد: تحقق استراتژی های کالن شرکت مبنی  کاظمی خاطرنشان 
بر افزایش بهره وری و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر، در گرو 
کارکنان دانشی و مشارکت آن ها در تسهیم دانش و  نقش آفرینی 
تجربه تخصصی است که این امر خود به بالندگی و تعالی سازمانی 
کمک شایانی خواهد کرد. همچنین با توجه به تفاوت های فرهنگی 
میان نسل های مختلف شاغل در شرکت، مدرسان داخلی یکی از 
اصلی ترین عوامل انتقال دانش و فرهنگ به نسل جدید شرکت فوالد 

مبارکه هستند.
کرد: مدرسین  مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی اضافه 
داخلی ضمن ارتقای مهارت های تخصصی سایر همکاران، خود نیز 
ازنظر دانش و مهارت درزمینه تغییرات تکنولوژیک سازمان به روز باقی 
می مانند و به این ترتیب، جنبه های توسعه شخصی آن ها نیز پوشش 

داده می شود.
کید کرد: مدرسان داخلی به واسطه حوزه های تخصصی و حضور در  وی تأ
کارگروه های تخصصی آموزش، با سایر کارکنان ارتباط برقرار می کنند و یک 
شبکه دانشی قوی می سازند که عامل مؤثری در تسهیم دانش و تبدیل 
دانش ضمنی شرکت به دانش آشکار از طریق تدوین جزوات آموزشی به 
گیران  شمار می آید. همه این موارد باعث افزایش بهره وری مدرسین، فرا

و نهایتا سازمان می شود. 
کاظمی در ادامه به دیگر مزایای استفاده از دانش و مهارت مدرسین 
داخلی برای سازمان اشاره کرد و افزود: سفارشی سازی و شخصی سازی 

آموزش ها که منجر به برآورده شدن نیاز آموزشی کارکنان می گردد از دیگر 
مزایا به شمار می آید.

 مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی خاطرنشان کرد: طی سال 
گذشته حدود 600 نفر مدرس داخلی با واحد آموزش و توسعه سرمایه های 
انسانی مشارکت فعال داشته اند که منجر به بیش از ۵00 هزار نفر ساعت 
آموزش شده است که شامل دوره های مجازی، حین کار، آزمایشگاهی 

و حضور در کالس است.
 وی یادآور شد: برای آغاز همکاری به عنوان مدرس، الزم است فرد 
که در اختیار تسهیل کننده  را  متقاضی تدریس، فرم درخواست 
آموزش ناحیه قرار داده شده، به تأیید رئیس واحد برساند و سپس به 
هماهنگ کننده آموزش ناحیه تحویل دهد تا نسبت به ارزیابی متقاضی 

اقدام شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: ارزیابی دو مرحله دارد. در مرحله اول سوابق 
تحصیلی، سوابق آموزشی بارز )سوابق حرفه ای و علمی-پژوهشی( 
تألیفات، ترجمه، کتاب، مقاله و پژوهش های تحقیقاتی)مرتبط با 
حوزه ای که متقاضی برای تدریس در آن تقاضا داده( بررسی می شود و 
در صورت تأیید در مرحله دوم، ارزیابی متقاضی تدریس در محورهایی 
چون بیان روشن، تسلط بر محتوا، به روز بودن محتوا و... ارزیابی 
می گردد. پس از کسب نمره موردقبول، واحد آموزش از متقاضیان 
به عنوان مدرس داخلی بنا به نیازهای آموزشی اعالم شده از سوی نواحی 

استفاده خواهد کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به نقش و اهمیت مدرسان داخلی در سال 
1۴01 پروژه ارزیابی و رتبه بندی مدرسان داخلی با هدف ارتقای رضایت و 

افزایش اثربخشی آموزش های آن ها تعریف شده است.
مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی در پایان افزود: چشم انداز ما 
ایجاد بستری پویا و مبتنی بر دانایی و خردورزی است، به شیوه ای که به 

هر فرد امکان دهد به بهتریِن خودش در محیط کار تبدیل شود. 

معاون سرمایه های انسانی  و سازماندهی در هفته بزرگداشت مقام معلم مطرح کرد:

   چشم انداز شرکت فوالد مبارکه 
ایجاد بستری پویا ، مبتنی بر دانایی و خردورزی
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خبر  کوتاه

مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران 
با بیان اینکه در حال حاضر هیچ گونه محدودیتی برای مصرف برق 
توسط صنایع اعمال نشده است، اظهار کرد: مرجع رسمی اعمال 
محدودیت های برقی وزارت نیرو و شرکت توانیر است و اطالع رسانی این 
دو مرکز مورد تأیید است. در حال حاضر میزان تولید برق نسبت به میزان 
مصرف برتری دارد، بنابراین نیازی به اعمال محدودیت نیست.

با انعقاد قرارداد احداث ۳ طرح پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی المرد 
با سرمایه گذاری ۲۳۹ میلیون دالر و 1۴ هزار و 5۰۰ میلیارد ریال، فصل 
جدید سرمایه گذاری های کالن در مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش 
ایمیدرو آغاز شد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد در این خصوص 
ابراز امیدواری کرد با احداث و ایجاد پتروشیمی ها در این منطقه، شاهد 
رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار خواهیم بود.

 خـبــــــــــــــــــر      

کنون محدودیتی برای مصرف برق صنایع تا
 اعمال نشده است

برنامه احداث ۳ مجتمع پتروشیمی
 در منطقه ویژه اقتصادی المرد

فوالد  مجتمع  عملیات  مدیر  خلیلی،  بهمن 
که  کرد: در فروردین ماه سال جاری  سبا اعالم 
توسط مقام معظم رهبری مزین به نام »تولید؛ 
کارکنان مجتمع فوالد سبا  دانش بنیان، اشتغال آفرین« شد، 
موفق به ثبت رکورد ماهیانه 1۳۳ هزار و 69 تن آهن اسفنجی، 150 
هزار و ۳51 تن مذاب، 145 هزار و 519 تن تختال و 140 هزار و ۳1 تن 

کالف گرم شدند.
وی رکوردهای ماهیانه قبلی را 131 هزار و 6۵7 تن آهن اسفنجی 
در فروردین 1۴00 و 13۸ هزار و 6۸3 تن مذاب و 13۴ هزار و ۴۸ تن 
تختال در اردیبهشت ماه 1۴00 و 131 هزار و 192 تن کالف گرم در 

اردیبهشت ماه 1399 بیان کرد.
خلیلی کیفیت محصوالت تولیدی را بیش از 97 درصد با کمترین 
انحراف از برنامه تولید برشمرد و افزود: تولید محصول با ضخامت 
پایین ازجمله 2 میلی متر که حدود 120 هزار تن از مجموع تولید را به 
خود اختصاص داده است، خود رکورد جدیدی در تولید محصوالت 

کم ضخامت در این ناحیه به حساب می آید.
 مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا در ادامه به عوامل دست یابی 
به این رکوردشکنی ها اشاره کرد و گفت: عزم و اراده شبانه روزی 
همکاران ساعی، خدوم و باتجربه مجتمع فوالد سبا به عنوان 
اصلی ترین سرمایه های شرکت، کاهش 33 درصدی شات دان های 
برنامه ریزی شده از دو هفته یک بار به سه هفته یک بار که حاصل 
کارکنان تولید و تعمیرات خطوط تولید سبا  خبرگی و توان باالی 
است، افزایش سرعت تولید در کلیه خطوط تولیدی علی الخصوص 
در کوره های قوس الکتریکی به عنوان مولد تولید، کاهش توقفات 
کلیه خطوط تولید، آماده به کاری باالی تجهیزات  اضطراری در 
مختلف اصلی و پشتیبان خطوط تولید و کاهش تأخیرات خطوط 
باالدستی و پایین دستی مربوطه و همچنین افزایش عمر نسوز مصرفی 
و کاهش مصرف نسوز تا حدود ۸ کیلوگرم بر تن تولید و تولید ورق های 
تجاری و ساختمانی با گرید متوسط کربن به جای کم کربن که نتیجه 
آن افزایش سرعت تولید و کاهش ضایعات در کوره های قوس الکتریکی 

است از مهم ترین عوامل دست یابی به این رکوردها به شمار می آید.
تولید توسعه یافته  از خطوط  وی همچنین بهره گیری مناسب 
فوالدسازی، ریخته گری و نورد گرم پس از انجام نوسازی خطوط 
تولید و به روزرسانی اتوماسیون صنعتی در سال گذشته را که توسط 
همکاران توسعه و پیمانکاران سبا با حمایت مدیریت ارشد فوالد 
مبارکه به انجام رسید از دیگر عوامل دست یابی به این رکوردها 

برشمرد.
خلیلی در پایان از حمایت های مدیرعامل، معاونت بهره برداری، 
مدیران ارشد و کلیه مدیریت های مختلف و همچنین همکاران در 
مجتمع فوالد سبا و فوالد مبارکه که با تالش های شبانه روزی خود 
باعث ثبت این رکوردهای غرورآفرین شدند، تشکر و قدردانی نمود 
کثر تولید  و ابراز امیدواری کرد با تکرار و تثبیت این رکوردها بتوان حدا
کّمی و کیفی را که نیاز صنایع پایین دستی است رقم زد و گامی در 

جهت حل مشکالت در کشور عزیزمان برداشت.
افزایش طول عمر نسوز شل های کوره های قوس از دیگر 

عوامل کسب این رکورد
سیروس اسدی، رئیس فوالدسازی مجتمع فوالد سبا نیز در خصوص 
کسب این رکورد افزود: کارکنان تالشگر فوالدسازی سبا موفق شدند با 
برنامه ریزی و کاهش توقفات اضطراری و کنترل بهینه فرایند در جهت 

افزایش طول عمر نسوز شل های کوره های قوس و کاهش تعداد 
تعویض شل ها، به رکورد 1۵0 هزار و 3۵1 تن مذاب دست پیدا کنند. 
رکورد قبلی، در اردیبهشت ماه سال 1۴00 به میزان 13۸ هزار و 6۸2 تن 

فوالد مذاب محقق شده بود.
نوسازی ماشین ریخته گری شماره ۱ فوالد سبا

جواد صباغی رئیس ریخته گری مداوم سبا در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد اظهار کرد: در راستای بهبود مستمر و ارتقای کمی، کیفی و تنوع 
محصوالت در واحد ریخته گری مجتمع فوالد سبا و نوسازی ماشین 
ریخته گری شماره 1 این مجتمع اقدامات زیادی انجام شده است. 
ارتقا و به روزرسانی سیستم های اتوماسیون از لحاظ سخت افزاری 
و نرم افزاری، هوشمندسازی ماشین ریخته گری برای کنترل دقیق تر 
فرایند تولید تختال و افزایش توان آن ازجمله اقدامات انجام شده 

است.
وی با اشاره به دیگر اقداماتی که در بهبود مستمر و ارتقای کّمی، کیفی 
و تنوع محصوالت فوالد سبا در واحد ریخته گری انجام شده به خبرنگار 
فوالد گفت: انجام تعمیرات اساسی بر روی تجهیزات اصلی ازجمله 
قیچی پاندولی برای اولین بار از زمان راه اندازی و انجام تست های 
عملکردی تجهیزات، با استفاده از توان کارشناسان داخلی ازجمله 

موارد مهم دیگر بوده که می تواند ما در امر تولید یاری کند.
رئیس ریخته گری مداوم سبا افزود: این اقدامات که با همت و تالش 
فوالد مردان فوالد سبا در مجموعه های مختلف تولید، تعمیرات و 
پشتیبانی و با حمایت های مدیریت فوالد سبا انجام شده موجب 
افزایش توان تولید و کسب رکوردهای کمی و کیفی و تنوع بخشیدن 

به سبد محصوالت شده است.
وی خاطرنشان کرد: تالش های همکاران ما در این زمینه منجر به 
کسب رکوردهای روزانه و ماهانه در بخش تولید شد که به همین 
خاطر از تمام زحمات و تالش های شبانه روزی کارکنان فوالد سبا برای 

رسیدن به این موفقیت ها تشکر می کنیم.
برنامه ریزی جهت تأمین و ارسال مواد اولیه از عوامل تحقق 

این رکورد
علیرضا فرجی، رئیس حمل مواد مجتمع فوالد سبا در این خصوص 
یادآور شد: با توجه به برنامه ریزی ناحیه برای تولید 1۴0 هزار تن 
محصول کالف گرم، واحد حمل مواد با بسیج کلیه امکانات و نیروها، 
جهت تأمین و ارسال مواد اولیه موردنیاز برنامه ریزی کرد و 167 هزار 
تن آهن اسفنجی شامل 133 هزار تن تولید واحد احیا مستقیم و 3۴ 
هزار تن آهن اسفنجی خریداری شده، تأمین و به کوره های قوس 

شماره 1 و 2 ارسال نمود.
وی در ادامه به دیگر اقدامات این واحد در جهت کسب این رکوردها 
اشاره کرد و گفت: افزایش آماده به کاری کلیه تجهیزات خطوط انتقال 
کوره ها با انجام به موقع و صحیح  مواد )متریال هندلینگ( به 
استانداردها و تعمیرات پیشگیرانه جهت کاهش توقفات اضطراری 
واحد و سرویس دهی بدون وقفه به فوالدسازی و همچنین بازرسی 11 
هزار و 200 فیلتر بگ هوس های غبارگیرکوره 1 و 2 و متعاقبا تعویض 
فیلترهای معیوب و آماده به کاری غبارگیرهای آهک و DRI با تغییر 
عملکرد سیستم فیلتراسیون آن ها و انجام پروژه های بهبود و کاهش 
میزان آلودگی زیست محیطی راز دیگر عوامل کسب این رکورد بود.
افزایش کمی و کیفی تولید آهن اسفنجی به همت کارکنان 

فوالد سبا
فرهاد رجبی، رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا در گفت وگو با 

خبرنگار فوالد اظهار کرد: با توجه به نام گذاری شعار سال از سوی مقام 
معظم رهبری به نام »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« و با توجه 
به محدودیت های انرژی در سال اخیر که موانعی را برای تولید در 
فوالد سبا به وجود آورده است در سال جدید اقداماتی برای کم کردن 

محدودیت ها در زمینه گاز انجام شد.
وی با اشاره به گوشه ای از این اقدامات گفت: با برنامه ریزی برای 
نظم بخشی به امور و ارتقای کیفیت سرمایه های انسانی به ویژه با 
آموزش مداوم کارکنان، گام هایی در جهت افزایش کّمی و کیفی تولید 
آهن اسفنجی برداشته شد. با توجه به توقف انتهای سال گذشته 
در واحد آهن سازی فوالد سبا به دلیل محدودیت گاز، این تهدید را 
تبدیل به فرصت کردیم تا بتوانیم از این زمان برای ذخیره سازی گندله 

و اجرای پروژه های مختلف بیشترین استفاده را ببریم.
رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا افزود: در این راستا انگیزه 
گروه های  و انسجام سرمایه های انسانی و عزم جزم دفاتر فنی و 
سرویس دهنده موجب شد تا بتوانیم سال 1۴01 را با رکوردهای روزانه 
شروع کنیم و با حفظ این رکوردها بتوانیم از رکوردهای ماهانه قبلی 

نیز عبور کنیم.
اجرای پروژه های بهینه سازی در اتوماسیون جدید نورد از 

عوامل مؤثر در کسب این رکوردها
مهـدی ناظـم الرعایـا، رئیـس نـورد گـرم مجتمـع فـوالد سـبا عوامـل 
مهـم دسـت یابی بـه رکـورد فروردین مـاه 1۴01 در نـورد سـبا را افزایـش 
ضخامـت اسـلب ورودی بـه نـورد از ۵2 میلی متـر بـه ۵۸ میلی متـر 
بیـان کـرد کـه افزایـش حداقـل 10 درصـدی فلـوی ورودی بـه نـورد را 

در پـی داشـت.
وی یکی دیگر از عوامل دست یابی به این رکوردها را اجرای پروژه های 
بهینه سازی خصوصا در اتوماسیون جدید نورد دانست و گفت: 
با اصالح و تنظیمات اتوماسیون واحدهای تولیدی و تعمیرات، 
موفق به تولید بیش از 1۴0 هزار تن محصول با کیفیت 97 درصدی 
و 99.۵درصد مطابق سفارش شدیم که ۸۵ درصد از این رکورد که 

حدود 120 هزار تن است با ضخامت 2 میلی متر تولید شدند.
کاهش توقفات اضطراری و  گرم مجتمع فوالد سبا  رئیس نورد 
از شات دان های دو هفته یک بار به  برنامه ریزی شده در نورد 
شات دان های سه هفته یک بار را از دیگر عوامل دست یابی به این 
کلیه  کرد و از تالش و پیگیری مستمر شبانه روزی  رکوردها بیان 
همکاران بهره بردار و پشتیبانی تولید که در این موفقیت سهیم بودند، 

تشکر و قدردانی نمود.
آماده به کاری جرثقیل ها افزایش تولید را به همراه داشت

رضا خسروان، رئیس واحد جرثقیل های مجتمع فوالد سبا نیز 
در خصوص این رکوردها گفت: با توجه به نام گذاری سال »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین«، تالش خستگی ناپذیر کارکنان واحد 
جرثقیل های سبا در رسیدن به این رکوردها و موفقیت های شرکت 

نقش مهمی داشت.
وی یکـی از پارامترهـای مهـم در نیـل و رسـیدن بـه ایـن رکوردهـا را 
گفـت: انجـام  آماده بـه کاری جرثقیل هـای خـط تولیـد برشـمرد و 
کیفیت، توقفات اضطراری جرثقیل  به موقع گراف های تعمیراتی و با
را کاهـش می دهـد و همچنیـن انجـام بهینه سـازی ها بـا اسـتفاده از 
توان و تجربیات کارکنان مجـرب این واحد بر کاهـش توقف و افزایش 
آماده بـه کاری بسـیار تأثیـر دارد و راه را بـرای ثبـت ایـن رکوردهـا همـوار 

کـرده اسـت.

 همت  بلند کارکنان مجتمع فوالد سبا 
در تحقق شعار سال با ثبت رکوردهای تولید

بهمن خلیلی، مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا

رضا خسروان، رئیس واحد جرثقیل های مجتمع فوالد سبا

مهدی ناظم الرعایا، رئیس نورد گرم مجتمع فوالد سبا

سیروس اسدی، رئیس فوالدسازی مجتمع فوالد سبا

علیرضا فرجی، رئیس حمل مواد مجتمع فوالد سبا

فرهاد رجبی، رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا

جواد صباغی رئیس ریخته گری مداوم سبا

رکورد روزانه حمل آهن اسفنجی به شرکت فوالد مبارکه 
در روز دوم اردیبهشت ماه 1401 ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار فـوالد، با برنامه ریزی و هماهنگی 
انجام شـده میان ناحیـه حمل ونقـل و پشـتیبانی،  واحد خریـد مواد 
اولیـه و ناحیه آهن سـازی رکـورد حمل روزانه آهن اسـفنجی بـه فوالد 

مبارکه به میزان 11 هزار تن در دوم اردیبهشـت ماه شکسـته شـد.
این میزان از مواد اولیه با استفاده از ۴3۴ کامیون به فوالد مبارکه حمل 
شده که برنامه ریزی جهت تأمین ناوگان، بارگیری مواد، حمل، توزین، 

کنترل کیفی و تخلیه آن با مشارکت جمعی واحدها محقق شده است.
گفتنی است ناحیه حمل ونقل و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه ساالنه 

کنسانتره نرمه و زبره،  حدود پانزده میلیون تن مواد اولیه شامل 
گندله،آهن اسفنجی و...از مبادی مختلف به مقصد این شرکت حمل 
می کند که حمل این مواد به صورت ریلی، جاده ای و ترکیبی انجام 

می شود.
آهن اسفنجی یکی از مواد اولیه موردنیاز تولید در ناحیه فوالدسازی 

است که بخشی از آن در داخل شرکت و بخشی از آن از سایر منابع 
بیرونی تأمین می شود. با توجه به محدودیت های حمل ریلی آهن 
اسفنجی،  حمل آن از طریق جاده انجام می شود که در حمل جاده ای 
این ماده اولیه، محدودیت هایی در تأمین ناوگان حمل  و بارگیری 

وجود دارد. 

کالف فوالدی، نبشی و ناودانی از عوارض 

صادراتی معاف شدند

 حذف عوارض صادراتی

 برای محموله های فروردین ماه

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بر مبنای جلسه ستاد تنظیم بازار از لغو عوارض 

صادرات نبشی، ناودانی و کالف فوالدی خبر داد.
به گزارش ایراسین، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت 
بر مبنای جلسه ستاد تنظیم بازار از لغو عوارض صادرات نبشی، 

ناودانی و کالف فوالدی خبر داد.
ک تعیین عوارض صادراتی بر مبنای رشد  در این مصوبه مال
قیمت محصوالت در نظر گرفته شود. به طوری که برای رشد ۵ 
درصد معادل 2 درصد عوارض، برای رشد باالتر از ۵ تا 10 درصد 
عوارض ۵ درصدی، برای رشد باالتر از 10 تا 1۵ درصد، میزان 

عوارض ۸ درصد در نظر گرفته شود.
همچنین عوارض صادرات برای محصوالت مستقیم صنایع 
پایین دستی فوالد، روی و غیره منظور می شود. برای کاالهایی 
که به صورت ورود موقت وارد می شوند عوارض صادراتی اخذ 

نخواهد شد.
کاالهای زنجیره فوالد شامل  برای تعیین قیمت پایه سایر 
سنگ آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فوالدی 
نیز با ارائه پیشنهاد از صاحب نظران و فعالین حوزه مشابه الگوی 
میلگرد )درصدی از قیمت کشف شده( موضوع بررسی و در 

کارگروه مطرح و تصمیم گیری می شود.
در این جلسه مقرر شد طبق مصوبات قبلی تنظیم بازار و کارگروه 
مدیریت بازار که قیمت پایه میلگرد در بورس کاال را 11 درصد باالتر 
از قیمت کشف شده شمش در نظر گرفته اند، تعیین پایه تیرآهن 
نیز در بورس کاال 1۴ درصد باالتر از قیمت کشف شده شمش 

فوالدی در نظر گرفته شود.
به منظور تغییر مبنای تعیین قیمت عوارض پلکانی صادرات از 
اول دی سال 1۴00 تا فروردین 1۴01 موضوع جهت اتخاذ تصمیم 

در ستاد تنظیم بازار دولت مطرح می شود.
عوارض صادراتی بر اساس بند ۸-1 مصوبه 1۸ فروردین ستاد 
تنظیم بازار تعیین شود. عوارض صادراتی پلکانی بر اساس 
تغییرات قیمت های صادراتی ایران نسبت به قیمت مبنا 
محاسبه و از ابتدای 1۴01 اعمال شود و مبنا تا خردادماه 1۴01 برابر 
با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی ماه 
1۴00 بوده و پس از ابتدای خردادماه 1۴01 توسط ستاد تنظیم بازار 

تعیین و برای دوره مشخص ابالغ می شود.

بر اساس مصوبات کارگروه مدیریت بازار وزارت صمت، 
زمان اخذ عوارض صادراتی پس از ابالغ به گمرکات کشور در 

تاریخ ۳0 فروردین ماه تعیین شده است.
به گزارش چیالن، بر اساس مصوبات کارگروه مدیریت بازار وزارت 
صمت، اصالحات دیگری بر بخشنامه جنجالی عوارض صادراتی 
اعمال شده که محموله های فروردین ماه را از پرداخت عوارض 

صادراتی معاف می کند.
در این صورت جلسه، زمان اخذ عوارض صادراتی پس از ابالغ به 

گمرکات کشور )30 فروردین ماه( تعیین شده است.
که دارای  بر اساس بند 2 این صورت جلسه، محموله هایی 
قبض انبار گمرک )با تاریخ قبل از 30 فروردین 1۴01( هم باشند، از 

پرداخت عوارض صادراتی معاف شده اند.
در این صورت جلسه، همچنین فاصله 11 درصدی بین قیمت 
پایه میلگرد و قیمت کشف شده شمش فوالدی که قبال توسط 

همین کارگروه تصویب شده بود، لغو شده است.
کارگروه مدیریت بازار همچنین به بورس کاال اجازه داده در صورت 
عدم وجود تقاضا و انجام معامله، نسبت به کاهش متناسب 

قیمت ها اقدام کند.

در دومین روز از اردیبهشت ماه امسال به وقوع پیوست؛

ثبت رکورد روزانه حمل آهن اسفنجی به فوالد مبارکه 

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت:

کارگروه مدیریت بازار وزارت صمت تصویب کرد؛
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ضرورت حضور نخبگان دانشگاهی
 در بخش معدن و صنایع معدنی

راهکار مجلس برای جلوگیری از 
خام فروشی مواد معدنی و هدررفت منابع

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هرچند مجلس با هدف 
جلوگیری از خروج منابع و خام فروشی، برای صادرات مواد خام و 
نیمه خام معدنی مالیات در نظر گرفت، اما وضع عوارض صادراتی 
با  ارتباطی  و  است  دولت  اختیارات  حوزه  در  معدنی  مواد  برای 
و  خام  مواد  مصادیق  گفت:  داورانی  ندارد.ابراهیمی  مجلس 
که مشمول پرداخت مالیات می شوند در سال جاری  نیمه خامی 
دقیق تر در قانون بودجه 1۴۰1 بیان شده است.

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو گفت: بخش معدن و صنایع 
پیاده سازی  محیط زیست،  انرژی،  همچون  حوزه هایی  در  معدنی 
فناوری های جدید در صنعت فوالد و پیاده سازی نسل چهارم صنعت 
نیازمند حضور نخبگان دانشگاهی و پژوهش در این زمینه ها است. 
ایمیدرو در راستای توسعه همکاری های پژوهشی بین دانشگاه های 
کشور با رویکردی جدید، نخستین جلسه نحوه همکاری را با دانشگاه 
علم و صنعت ایران برگزار کرد.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

یکی از موضوعاتی که جزو اهداف استراتژیک 5 سال 
آینده واحد مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
کاهش هدررفت انرژی، منابع و ضایعات  است 
صنعتی است. با توجه به پیاده سازی برنامه هایی که از قبل انجام 
شده و پروژه های انجام شده موفق خواهیم شد اتفاقات خوبی را در 

این زمینه رقم بزنیم.
حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست 
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد با ابراز این مطلب اظهار 
کرد: یکی از محورهای اصلی ما در واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
شرکت فوالد مبارکه خدمات آموزشی است که همیشه این خدمات بر 
مبنای نیازسنجی هایی است که مدیران محترم در نواحی مختلف تولید 

و واحدهای دیگر انجام می دهند.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر این، نیازهایی وجود دارد که ما به عنوان 
متولی واحدی که سکان دار HSE شرکت فوالد مبارکه است، این نیازها 
را تشخیص می دهیم و برای آموزش های مربوط به آن برنامه ریزی 
می کنیم و به یاری خدا امسال آموزش های مربوط به ایمنی، بهداشت 

و محیط زیست به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست در مورد برنامه های این 
واحد برای کاهش هدررفت انرژی، منابع و ضایعات صنعتی در شرکت 
فوالد مبارکه گفت: یکی از موضوعاتی که جزو اهداف استراتژیک ۵ سال 
آینده واحد مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست است موضوع کاهش 
هدررفت انرژی، منابع و ضایعات صنعتی است. با توجه به پیاده سازی 
برنامه هایی که از قبل انجام شده، پروژه های جدیدی مانند احداث 
نیروگاه ۵۴0 مگاواتی انرژی خورشیدی نیز در دستور کار قرار گرفته است. 
با اجرای این پروژه ها موفق خواهیم شد اتفاقات خوبی را در این زمینه 

رقم بزنیم.
کرد: این موارد با جدیت در حال پیگیری است و  وی خاطرنشان 
امیدواریم پروژه نیروگاه که در شرق اصفهان احداث می شود تا دو 
سال آینده به بهره برداری برسد. با بهره برداری از این نیروگاه ظرفیت 

نیروگاه های خورشیدی کشور به بیش از دو برابر خواهد رسید.

مدرسی فر بخشی یادآور شد: از پروژه های دیگر درزمینه کاهش هدررفت 
انرژی، منابع و ضایعات صنعتی نیز در خطوط تولید و دیگر قسمت ها 
به مرحله اجرا خواهد رسید که این پروژه ها نیز در نواحی تولید عملیاتی 

می شود و موجب کاهش مصرف انرژی های برق، گاز و آب خواهد شد.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست تصریح کرد: با اجرایی 
شدن این پروژه ها شاهد کاهش آالیندگی های محیطی و در نهایت حفظ 

محیط زیست برای نسل های آینده خواهیم بود.
کید کرد: توافق هایی انجام شده تا برخی از شهرهای اطراف به  وی تأ
مجموع دیگر شهرهایی که پساب آن ها تصفیه و در فرایند تولید فوالد 
مبارکه استفاده می شود بپیوندند تا بتوانیم امسال نیز شاهد کمتر شدن 

میزان مصرف آب نسبت به سال های قبل باشیم.
 مدرسی فر متذکر شد: برنامه ای پنج ساله برای توسعه پایدار از طریق 
صنعت نسل ۴ و تحول دیجیتال برای حفظ محیط زیست طراحی 
شده است و با این برنامه کل فرایندهایی را که نیاز به کنترل دارند 
ارزیابی خواهیم کرد و نتیجه آن کاهش مصرف و کاهش انتشار آلودگی 

خواهد شد.
وی در مورد برخی از روایت های نادرست در مورد فوالد مبارکه بیان 
کرد: اخیرا برخی موج صنعت ستیزی را در کشور به راه انداخته اند و این 
در حالی است که صنایع بزرگ خدمات زیادی ازجمله تولید ثروت، 
اشتغال زایی و... به جامعه ارائه می کنند. این موج صنعت ستیزی علیه 
فوالد مبارکه به خاطر این شکل گرفته است که فوالد مبارکه خدمات 

زیادی را به اقتصاد و معیشت مردم رسانده است.
سازمان  و  مبارکه  فوالد  بین  تفاهم نامه ای  گفت:  مدرسی فر 
محیط زیست استان اصفهان با حضور مدیرعامل فوالد مبارکه 
و استاندار اصفهان به امضا رسیده است تا از ابتدای هفته جاری 
کنسرسیوم محیط زیست اصفهان متشکل از دانشگاه  کمک  با 
اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه پیام نور اصفهان، 
دانشگاه آزاد اصفهان، دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه صنعتی مالک 
اشتر، همه مواردی که در رسانه ها در مورد فوالد مبارکه در این زمینه 
ح می شود بررسی و راستی آزمایی شود. عالوه بر این برنامه  مطر

پنج ساله زیست محیطی فوالد مبارکه با کمک این کنسرسیوم اجرا 
می شود.

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست با اشاره به موفقیت 
فوالد مبارکه برای کسب تندیس زرین چهارمین جشنواره ملی صنعت 
سالمت محور در دی ماه 1۴00 ادامه داد: فوالد مبارکه از ابتدا به هر چالشی 
با رویکرد سیستمی نگاه کرده است؛ به طور مثال، در پاندمی کرونا هم 
تالش های زیادی برای حفظ سرمایه انسانی انجام شد و هم خدمات 
کز درمانی  کسیژن به بیمارستان ها و مرا زیادی مانند اهدای رایگان ا
صورت گرفت و این نشان از تمایز نگرش فوالد مبارکه نسبت به برخی 

دیگر از نگرش هاست.
کرد: در جشنواره صنعت سالمت محور فوالد  مدرسی فر تصریح 
که این شرکت در  مبارکه موفق شد باالترین نمره را به دست آورد، چرا
کسیناسیون، جلوگیری از  زمینه های مختلف در حوزه سالمت ازجمله وا
گیر، طرح تحول سالمت، مقابله با کرونا و... اقدامات  بیماری های غیروا
زیادی انجام داده و به همین خاطر موفق به دریافت تندیس زرین این 

جشنواره شده است.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست خاطرنشان کرد: با توجه 
برنامه ریزی ها امیدواریم تا سال 1۴03 برداشت فوالد مبارکه از آب رودخانه 
کنون نیز اقدامات خوبی انجام شده و به طور مثال  به صفر برسد. البته تا
موفق شده ایم مصرف آب را در فرایند تولید نسبت به سال گذشته حدود 

30 درصد کاهش دهیم.
مدرسی فر در مورد راه اندازی سیستم میز خدمت HSE اظهار کرد: با 
راه اندازی میز خدمت HSE به بسیاری از نیازهای کارکنان فوالد مبارکه و 
خانواده هایشان در زمینه های مختلف ازجمله، سؤاالت، مشاوره ها و... 
پاسخ داده می شود. این پروژه امسال اجرایی خواهد شد و عالوه براین 

طرح تحول سالمت نیز به زودی شروع می گردد.
وی در پایان با توصیه به رعایت پروتکل های بهداشتی متذکر شد: از 
کسن کووید 19  همکاران خواهش می کنیم تزریق دوزهای دوم و سوم وا
را جدی بگیرند تا دیگر شاهد پاندمی کرونا نباشیم و بتوانیم در صحت و 

سالمت در کنار خانواده و همکاران این بیماری را شکست دهیم.

کاهش حداکثری هدررفت انرژی، منابع و ضایعات صنعتی؛ هدف استراتژیک شرکت فوالد مبارکه

بهینه سازی و اصالح پلت فرم سطح 8 متری کوره 6 فوالدسازی

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست عنوان کرد؛

سـازمان توسـعه تجـارت از رشـد 91 درصدی صـادرات 
محصوالت معدنی فلزی ایران در سال 1400 خبر داد.

بـه گـزارش ایسـنا، سـازمان توسـعه تجـارت از رشـد 91 درصـدی 
صادرات محصوالت معدنی فلزی ایران در سال 1۴00 خبر داد.

بر اسـاس آمارهای ارائه شـده از سـوی این سـازمان، در 12 ماهه 
سـال 1۴00، بالغ بـر 9 میلیـون تـن اقـالم معدنـی فلـزی بـه ارزش 
بیـش از یـک میلیـارد دالر از کشـور صادرشـده اسـت. برآینـد 
افزایـش و کاهـش قیمت هـای صادراتـی مـواد و محصـوالت 
معدنـی فلـزی در مقایسـه بـا دوره مشـابه سـال گذشـته و رشـد 
صادرات محصوالت بـا ارزش افزوده بیشـتر دلیـل اصلی تفاوت 

خ رشـد ارزشـی و وزنـی صـادرات اسـت. نـر
رئیـس گـروه معـدن و صنایـع معدنـی سـازمان توسـعه تجـارت 
ایـران اظهـار کـرد: مهم تریـن مـواد و محصـوالت معدنـی فلـزی 
صادراتـی طـی ایـن دوره کـه از ارزش صادراتـی باالیـی برخـوردار 
بوده انـد؛ عبارت انـد از شـمش فـوالد )۴1۵6 میلیـون دالر بـه 
وزن 6637 هزارتـن( و پـس ازآن محصـوالت طویـل فـوالدی 
)1621 میلیـون دالر(، کاتـد مـس )13۵7 میلیون دالر(، شـمش 
آلومینیـوم )607 میلیـون دالر(، محصـوالت تخـت نـورد شـده 
فوالدی )۴9۴ میلیون دالر(، شمش روی )۴77 میلیون دالر(، 
سـنگ و کنسـانتره آهـن )2۸0 میلیـون دالر( و آهـن اسـفنجی 
)23۸ میلیون دالر(. هشت محصول صادراتی مذکور )مجموعًا 
بـه ارزش 9230 میلیـون دالر( قریـب بـه ۸7 درصـد صـادرات 
کل محصـوالت معدنـی فلـزی 12 ماهـه سـال 1۴00 را بـه خـود 

اختصـاص داده انـد.
رئیـس گـروه معـدن و صنایـع معدنـی سـازمان توسـعه تجـارت 
ایـران گفـت: الـزام بـه تأمیـن نیـاز صنایـع پایین دسـت بـه مـواد 
اولیـه تولیـد داخلـی و نیـز مشـروط سـاختن صـادرات مـواد 
معدنـی کمتـر فـرآوری شـده )مـواد خـام معدنـی( فلـزی بـه اخـذ 
مجـوز صـادرات و از سـوی دیگـر عوامـل و موانـع ناشـی از تحریـم 
ناعادالنه علیه کشورمان )ازجمله مشکالت بانکی و همچنین 
گشایش اعتبار، حمل ونقل، دسترسی به مواد اولیه و ملزومات 
و تجهیزات، فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی 
و وارداتـی کشـورمان در راسـتای تحریـم(، نرخ سـنگین عوارض 
مقرر بر صادرات مواد کمتر فرآوری شده و به عبارتی خام از دیگر 
مواردی اسـت که تأثیر جدی بر عدم امکان توسعه صادرات در 
این بخـش خواهند داشـت. ضمن آنکـه محدودیت هـای مؤثر 
بر روند تولید در بخش معدنی فلزی که مهم ترین آن ها مشکل 
تأمین برق طی ماه هـای اخیر بوده اسـت مانع جـدی در تداوم 
فعالیت خطوط تولید و به تبع آن تأثیر بـر ایفای تعهدات عرضه 

داخلـی و نیـز تعهـدات صادراتی بـه شـمار می آید.

رشد 91 درصدی صادرات معدنی ایران 
در سال 1400

سازمان توسعه تجارت خبر داد؛

59 کشور هدف صادراتی فوالد ایران در 

سال 1400 بودند

در سـال 1400 ایران توانسـت بالغ بر 11 میلیـون و 6۸7 
هـزار تـن محصـوالت زنجیـره فـوالد را بـه 59 کشـور جهـان 

صادر کند.
بـه گـزارش ایراسـین، ارزش صـادرات زنجیـره فـوالد ایـران در 
سـال 1۴00 از 7 میلیـارد و ۴00 میلیـون دالر فراتـر رفـت. طـی 
مـدت یادشـده ایـران توانسـت بالغ بـر 11 میلیـون و 6۸7 هـزار 
تن محصوالت زنجیـره فوالد را به ۵9 کشـور جهان صـادر کند.
طی سـال گذشـته، کشـورهای چین، عـراق، اندونـزی، تایلند 
و امـارات ۵ بازار کلیدی صـادرات زنجیره فوالد ایـران بودند که 

بیش از 76 درصد کل صادرات کشـور را شـامل شـدند.
چیـن 27.3 درصـد از بـازار صـادرات زنجیـره فـوالد ایـران را بـه 
خود اختصاص داده است. طی این مدت بیش از 3 میلیون و 
۵۴0 هزار تن محصول به ارزش 2 میلیون و 21 هزار دالر به چین 
صادرشـده اسـت کـه معـادل 30 درصـد از حجـم کل صـادرات 

زنجیـره فوالد ایـران در مدت یادشـده اسـت.
همچنین عراق و اندونزی نیز به ترتیب با واردات یک میلیون و 
900 هزار تن )معادل یک میلیون و 261 هزار دالر( و یک میلیون 
و 697 هـزار تـن )معـادل یک میلیـون و 93 هـزار دالر( سـهم 
ارزشـی 17 درصـدی و 1۴.۸ درصـدی از مجمـوع صـادرات 

زنجیـره فـوالد ایـران را دارا بودنـد.
طـی مـدت یادشـده، تایلنـد نیـز سـهم ارزشـی 10.1 درصـدی 
)یک میلیون و 16۸ هزارتن( و امارات سهم 7.3 درصدی )72۴ 
هزار و 170 تن( را از مجموع صادرات زنجیره فوالد ایران به خود 

اختصـاص دادند.

با صدور ۱۱.6 میلیون تن فوالد؛

حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه

با  فوالدسازی   6 کوره  متری   ۸ سطح  پلت فرم 
فعالیت شبانه روزی در ۲6 روز مطابق با برنامه 

زمان بندی شده   بهینه سازی و اصالح شد.
رئیس مرکز اجرای پروژه های اصالحی و بهینه سازی تعمیرات مرکزی 
با اعالم این خبر افزود: سازه های ناحیه فوالدسازی در معرض گرما 
)بارهای تنش حرارتی( و ارتعاشات ناشی از کوره های قوس الکتریکی 
)بارهای سیکلی مداوم( و حرکت مکانیسم های تولید و تعمیرات 
)بارهای زنده( قرار دارد. از این میان پلتفرم سطح ۸ متری و خصوصا 
منطقه نزدیک به کوره ها بیشترین اثرات را از بارهای یادشده متحمل 
ک به مراتب سریع تر نسبت به مکان های  می شود که موجب استهال

دیگر فوالدسازی می گردد.
حسین عابد افزود: تیر اصلی پلتفرم به طول 1۸ متر و همچنین تیر 9 متری 
نگه دارنده صفحه محافظ )ترموشیلت سرباره( که وظیفه حفاظت از تیر 
اصلی را دارد در کمترین فاصله از سرریز سرباره کوره واقع شده است و 
درمجموع به همراه تیرهای فرعی و ستون های نگه دارنده، شدیدترین 
بارها را تحمل می کنند و بیشترین آسیب ها ازجمله تغییر شکل شدید، 
قطع اتصاالت و پارگی اعضای سازه ای در آن ها مشاهده می شود. این 
آسیب ها در تمام پلتفرم کوره ها دیده می شود. از طرف دیگر در صورت 
عدم محافظت صحیح در برابر گرمای ناشی از پاتیل سرباره )تخریب 
عایق حرارتی( سرعت ایجاد آسیب های وارده به اعضای سازه ای پلتفرم 

افزایش می یابد.
وی با اشاره به بازدید دوره ای تیم بازرسی فنی از پلتفرم تراز ۸متری 
کوره شماره 6  اظهار کرد: در این بازدیدها تمامی آسیب های محتمل 
مشاهده و بررسی شده، ازجمله تغییر شکل اعضای سازه ای )در 
ستون های نگه دارنده و تیر 9 متری که موجب تغییر شکل سطح بتن 

تراز ۸ متری شده بود(، قطع اتصاالت )در تیرهای فرعی(، پارگی اعضای 
سازه ای )پارگی و جداشدگی قسمتی از جان تیر اصلی و پارگی جان تیر 9 
متری در نزدیکی اتصال به ستون( و تخریب عایق حرارتی سقف. بر این 
ک و کنترل نشده پیش بینی شد.  اساس یک تخریب پیش رونده خطرنا
به همین دلیل مقرر شد تمام اعضای معیوب دمونتاژ شود و با اعضای 

جدید و سالم و قوی تر جایگزین گردد. 
ح اصالحی توسط واحد بازرسی و فنی ارائه  عابد در ادامه گفت: طر
گردید و ناحیه فوالدسازی پس از اخذ بودجه EIG برای تعریف پروژه 
بهینه سازی اقدام کرد. هدف اصلی این پروژه پیشگیری از تخریب 
کنترل نشده و پیش رونده سازه و خسارت سنگین ناشی از تعمیرات و 

بازسازی مجدد در شات دان طوالنی و توقف تولید است.
 تکنسین اجرای پروژه های اصالحی و بهینه سازی نیز در این خصوص 
اظهار کرد: فعالیت فوق به صورت شبانه روزی در 26 روز توسط شرکت 
دژپاد صنعت مطابق با برنامه زمان بندی شده انجام پذیرفت و اهم 
ح و نقشه،  ح است: براساس طر فعالیت های اجراشده به این شر
تیر اصلی، تیر 9متری، تیرهای فرعی و ستون های پلتفرم در کارگاه 
ساخت شرکت دژپاد ساخته شد. به موازات ساخت قطعات، عملیات 
تخریب بتن در سطح ۸متری و انتقال نخاله ها به پایین انجام پذیرفت. 
همچنین دمونتاژ تجهیزات و لوله کشی سیاالت سطح ۸متری ازجمله 
دستگاه نمونه گیر لنس و کلکتور آب کوره و شوت دولومیت سرباره 

صورت گرفت.
رامین کیانی افزود: پس از انجام عملیات های فوق ابتدا داربست بندی 
زیر تراز ۸ متری انجام شد و سپس نصب سازه نگهبان موقت زیر سقف 
جهت نگه داشتن پلتفرم پس از دمونتاژ تیر اصلی، تیرها و ستون های 
معیوب و جایگزینی با تیر و ستون های جدید طبق نقشه انجام پذیرفت. 

پس از این مرحله، اقدام به پیچ ریزی، نقشه برداری، فرش کردن ورق 
کاور روی تیرهای جدید گردید. 

وی افزود: بعد از این مراحل آرماتور و بتن ریزی سطح ۸ متری انجام 
شد. مرحله بعدی انجام پروژه نیز نصب تجهیزات و سیاالت روی 
سطح ۸ متری، دمونتاژ و جابه جایی لوله سیاالت و هیدرولیک زیر 
سقف ۸ متری بود. سپس سازه نگهبان برچیده شد و در آخرین مرحله، 
پوشش عایق جدید )نانو( به شکل سقف کاذب جهت جلوگیری از 

انتقال گرمای شدید به سازه جدید اجرا شد. وزن متریال فلزی به کاررفته 
در این پروژه ۴0 تن بود که 33 تن وزن سازه اصلی و 7 تن وزن ورق های 

کاور و سقف کاذب است.
 در پایــان حســین عابــد،  رئیــس مرکــز اجــرای پروژه هــای اصالحــی و 
بهینه ســازی تعمیــرات مرکــزی از کلیــه واحدهــای درگیــر در اجــرای 
پــروژه، ناحیــه فوالدســازی، بازرســی فنــی و حمل ونقــل تقدیــر و 

تشــکر کــرد.
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خبر  کوتاه

انجمن جهانی فوالد در گزارشی از چشم انداز کوتاه مدت بازار جهانی 
فوالد، برای سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش بینی کرد تقاضای فوالد در 
کرد و به 18۴۰.۲ میلیون تن  سال ۲۰۲۲ تا ۰.۴ درصد رشد خواهد 
خواهد رسید؛ درحالی که سال ۲۰۲1 رشد ۲.۷ درصدی داشت. طبق 
برآوردها در سال ۲۰۲۳ تقاضای جهانی فوالد رشدی بیشتر از ۲.۲ درصد 
خواهد داشت.

به گزارش فوالد ایران، میزان تولید سنگ آهن شرکت معدنی واله برزیل 
در سه ماهه نخست سال جاری میالدی ۶ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افت داشته که به دلیل بارش شدید باران در ماه ژانویه و 
اختالل در تولید بوده است. میزان تولید نسبت به سه ماهه پایانی سال 
قبل نیز ۲۲.5 درصد افت داشت و ۶۳.۹ میلیون تن ثبت شد.

 خـبــــــــــــــــــر      

بازار جهانی فوالد همچنان نگران و در انتظار کاهش تولید سنگ آهن برزیل

گام عملی پوالدمردان شرکت صنایع معدنی فوالد 
سنگان در تحقق شعار سال با ثبت رکورد تولید ماهیانه 
گندله با تولید 515 هزار تن، در فروردین ماه افتخاری 

دیگر را در کارنامه این شرکت به ثبت رساند.
علی امرایی، مدیرعامل فوالد سنگان با اعالم این خبر افزود: سربازان 
جبهه اقتصادی در شرکت فوالد سنگان توانستند با هم افزایی و همت 
واال، باالترین میزان تولید ماهیانه در این شرکت از ابتدای راه اندازی )از 
سال 1396( را ثبت کنند. این در حالی است که کارکنان این شرکت سال 

جدید را با کسب رکوردهای جدید آغاز کردند و موفق شدند رکوردهای 
روزانه تولید را که در سال قبل به دست آورده بودند در فروردین ماه جابه جا 

نمایند و برگ زرین دیگری به کارنامه پرافتخار این شرکت بیفزایند.
وی تصریح کرد: تولید ۵1۵ هزار تن گندله در فروردین ماه در حالی به دست 
آمد که توانستیم در سال گذشته از مرز تولید ۴ میلیون تن تولید عبور کنیم 
و امیدواریم با مجاهدت تالشگران فوالد سنگان، شاهد تولید ۵ میلیون 

تن گندله )ظرفیت اسمی کارخانه( تا پایان سال باشیم.
کسب این رکورد، افزود: نظام   امرایی در ادامه با اشاره به عوامل 

ساختاریافته ساری در اجزای فوالد سنگان به عنوان یک تیم، مهم ترین 
رمز پیروزی این شرکت در نیل به اهداف است و در این بین افزایش 
بهره وری، بهبود مستمر فرایندهای تولید، تأمین به موقع قطعات و تالش 
مثال زدنی کلیه همکاران، نقشی مهم در دست یابی به اهداف و کسب 

این رکوردها دارد.
گفتنی است این شرکت دارای کارخانجات تولید گندله و کنسانتره، با 
ظرفیت تولید سالیانه 10 میلیون تن در سال بوده که نقشی مؤثر و راهبردی 

در تأمین پایدار مواد موردنیاز فوالد مبارکه دارد.

 عزم فوالد تاراز برای تحقق شعار سال

ح های توسعه   با اجرای طر

 و افزایش ظرفیت تولید

فوالد تاراز چهارمحال و بختیاری درصدد است تا با 
احداث ۲ واحد نورد سرد و افزایش ظرفیت تولید خود و 
تأمین زیرساخت های مناسب، در سال جدید در راستای 
تحقق شعار سال »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« 
نقش مهمی در اشتغال و تولید این استان و کشور ایفا کند.

گزارش روابط عمومی فوالد تاراز، در بازدید سرپرست  به 
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار به همراه رئیس 
شرکت  مدیرعامل  تجارت،  و  معدن  صنعت،  سازمان 
شهرک های صنعتی و مدیرکل گمرک استان چهارمحال و 
بختیاری و تنی چند از دیگر مسئوالن، با قول مساعدت آنان 
کنونی این شرکت،  در جهت رفع مشکالت و چالش های 
راه برای افزایش ظرفیت تولید این کارخانه و ایجاد اشتغال 

هموار شد.
فوالد  آتیه  هلدینگ  مدیرعامل  سعیدبخش،  احمد 
نقش جهان و رئیس هیئت مدیره فوالد تاراز در این دیدار با 
اشاره به ظرفیت های شرکت تاراز، اظهار داشت: امید است 
با بهره گیری از این ظرفیت ها در راستای تحقق شعار سال 
بتوانیم نقش مهمی ایفا کنیم تا هم فعالیت های این شرکت 
بیش ازپیش رونق گیرد و هم به رشد و پیشرفت کشور در حوزه 

اقتصاد کمک کنیم.
وی به همدلی مثال زدنی میان مسئوالن استانی و استفاده 
از این پتانسیل جهت حل مسائل و مشکالت صنعتگران و 
ارتقای اقتصاد استان اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد  با حل 
مشکالت این واحد تولیدی، بتوان در شکوفایی هرچه بیشتر 

اقتصاد استان نقش ایفا کرد.
مدیرعامل فوالد تاراز نیز در جریان بازدید تیم مدیران 
استان از طرح های توسعه ای این شرکت به نیازمندی های 
زیرساختی در این حوزه اشاره کرد و گفت: تأمین آب پایدار 
یکی از مهم ترین زیرساخت های موردنیاز این شرکت است. 
البته این واحد تولیدی از واحدهای بسیار کم مصرف آب 
بوده و در کوتاه مدت نیز با سازمان آب و فاضالب همراهی 
خوبی کرده است، اما با توجه به روال سال های گذشته، 
پیش بینی می شود در فصول گرم سال با مشکل کم آبی روبه رو 
باشیم؛ بنابراین انتظار می رود پروژه های اساسی مانند تأمین 
کستری از پساب فاضالب شهرکرد به عنوان یکی از  آب خا
راهکارهایی که در بلندمدت می تواند به کمک این شرکت 

بیاید زودتر به بهره برداری برسد.
فروتن تأمین پایدار برق به ویژه در فصل تابستان را از دیگر 
نیازهای زیرساختی این شرکت برشمرد و گفت: با هر قطعی 
برق و گاز کوره، چند روز فعالیت های ما متوقف می شود که 
ازسرگیری آن مستلزم صرف هزینه مجدد راه اندازی و تبعات 
دیگر ازجمله افت کیفی محصوالت و عدم امکان برنامه ریزی 
صحیح تولید و... است. از همین رو انتظار می رود تأمین برق 
این شرکت در اولویت برنامه های تأمین برق استان قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه مساعدت های استانی برای 
حمایت از احداث نیروگاه های کوچک حاصل شود، این 
شرکت آمادگی دارد بخشی از نیاز خود را به صورت مقطعی 
کنده و یا مشارکت در احداث  در قالب خرید از نیروگاه های پرا

تأمین کند.
مدیرعامل فوالد تاراز تسریع در احداث جاده موسوم به جاده 
گرس را که باعث ایجاد دسترسی بهتر و کوتاه تر به این واحد  زا
تولیدی می شود نیز خواستار شد، زیرا تکمیل این جاده 
عالوه بر ایجاد یک رینگ پیرامونی برای شهرکرد و سهولت 
دسترسی ها، موجب صرفه جویی قابل مالحظه ناشی از تردد 

ایمن روزانه بیش از چند صد خودرو در این محور می شود.
محمدکاظم منزوی، سرپرست معاونت هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در این بازدید 
کید بر همدلی همه دستگاه ها برای حمایت از  ضمن تأ
تولیدکنندگان، دستورات ویژه ای برای بررسی و حل مسائل 

این شرکت صادر کرد.
گفتنی است شرکت فوالد تاراز در سال 13۸7 با سرمایه گذاری 
مشترک شرکت آتیه فوالد نقش جهان و شرکت سرمایه گذاری 
توکافوالد در استان چهارمحال و بختیاری با نام اولیه »صنایع 
ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری« تأسیس 
شد. در این شرکت یکی از پیشرفته ترین خطوط تولید ورق 
گالوانیزه به روش غوطه وری گرم با ظرفیت اسمی 260 هزار تن 
در سال نصب شده است. شرکت فوالد تاراز تنها تولیدکننده 
ورق های گالوانیزه با پوشش رنگی بنام »گالواتاراز« است که 
محصول زیبا و نوآورانه است و از توانمندی های منحصربه فرد 
این شرکت محسوب می شود. کیفیت در همه فرایندها و 
محصوالت و توجه به خواسته های مشتریان یکی از مهم ترین 

اهداف این شرکت به شمار می رود.

در بازدید تیم مدیران استان از طرح های توسعه ای شرکت فوالد تاراز 
چهارمحال و بختیاری مطرح شد:

در جهت توسعه صنعت فوالد کشور انجام شد:

گام عملی فوالد سنگان در تحقق شعار سال با ثبت رکورد تولید ماهیانه گندله
مدیرعامل فوالد سنگان:

مدیرعامل شرکت ایریسا:

به گزارش روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان، مهدی 
میری جهرمی مدیر شعب بانک صادرات استان 
اصفهان به همراه معاونین اعتباری، مالی و اداری 
و رئیس شعبه مرکزی بانک صادرات شهرستان کاشان با حضور 
در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
امیرکبیر کاشان دیدار کرد و راه های توسعه و تقویت روابط همکاری 

فی مابین مورد بررسی قرار گرفت.
بنابر این گزارش، در این دیدار درخصوص تأمین منابع مالی پروژه ها 

در فازهای اول و دوم و همچنین آخرین امکانات بانک صادرات 
برای اعتبارات اسنادی و تسهیالت برای فوالد امیرکبیر کاشان 

مطرح شد.
شایان ذکر است در این جلسه با اشاره به شرایط سختی که به خصوص 
در چند سال اخیر برای صنایع به وجود آمده و تالش بی وقفه مدیران 
و کارکنان شرکت فوالد امیرکبیر کاشان و تالش آنان در افزایش تولید، 
بر تعامل و همکاری فی مابین در راستای توسعه صنعت فوالد کشور 

کید شد. تأ

کاشان،  گزارش روابط عمومی فوالد امیرکبیر  به 
مهدی میری جهرمی مدیر شعب بانک صادرات 
استان اصفهان به همراه معاونین اعتباری، مالی 
و اداری و رئیس شعبه مرکزی بانک صادرات شهرستان کاشان با 
حضور در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان با هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت امیرکبیر کاشان دیدار کرد و راه های توسعه و تقویت روابط 

همکاری فی مابین مورد بررسی قرار گرفت.
گزارش روابط عمومی آتیه فوالد نقش جهان، نشست مشترک  به 

مدیران هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان و هلدینگ توکافوالد برگزار و در 
خصوص گسترش تعامل و همکاری های گروهی در برنامه های آتی و 

سرمایه گذاری های مشترک تبادل نظر شد.
بنابر این گزارش، در این دیدار در مورد ارتباط دوستانه میان دو شرکت 
در جهت همسو شدن با سیاست ها و اهداف فوالد مبارکه و تحقق شعار 
سال نیز مباحثی مطرح شد. همچنین در خصوص پتانسیل های هر دو 
شرکت و استفاده از آن ها جهت همکاری های بیشتر و کسب افتخارهای 

پی درپی برای خانواده فوالد مبارکه توافق های مشترکی انجام شد.

مدیرعامل شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها 
و اتوماسیون ایریسا با بیان اینکه بر اساس تحقیقات 
جهانی اولین چالش معادن و صنایع معدنی طی 
سال های ۲017 و ۲01۸، تحول دیجیتال بوده است، گفت: طبق 
تحلیل داده های واقعی و برآوردهای انجام گرفته، تحول دیجیتال 

می تواند 7 تا ۸ درصد به افزایش بهره وری در صنایع کمک کند.
کبر گل بو درباره اهمیت تحول دیجیتال و لزوم حرکت صنایع فوالدی به  ا
سمت استفاده از آن اظهار کرد: موضوع تحول دیجیتال که هم زمان با 
انقالب صنعتی نسل چهارم مطرح شد و چندین سال از مطرح شدنش 
می گذرد، پیوسته در حال بررسی بوده، اما شرکت های جهانی برای 

استفاده از آن گام برداشته اند.
وی با بیان اینکه یک مؤسسۀ تحقیقاتی فعال در حوزۀ فلزات و صنایع 
معدنی، طی سال 2017 و 201۸ اولین چالش معادن و صنایع معدنی را 
گرچه در  تحول دیجیتال بیان می کند، اظهار کرد: این نشان می دهد ا
ایران طی سال های اخیر اقداماتی در این زمینه اجرا شده، اما کشورهای 

دنیا زودتر به این سمت حرکت کردند.
مدیرعامل شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون ایریسا 

خاطرنشان کرد: به طورکلی طبق تحلیل داده های واقعی و برآوردهای 
انجام گرفته، تحول دیجیتال می تواند 7 تا ۸ درصد به افزایش بهره وری 
در صنایع کمک کند. تحول دیجیتال به شفاف سازی جریان اطالعات، 
روان تر شدن فعالیت ها، ردیابی کاالها، تجهیزات و ادوات و در نهایت 

افزایش رضایت همه ذی نفعان منجر می شود.
گام جدی ایریسا برای توسعه تحول دیجیتال در صنعت 

کشور
گل بو درباره برنامه های شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و 
اتوماسیون ایریسا برای تحقق تحول دیجیتال، اظهار کرد: در این 
خصوص برنامه های مشخصی تدوین گردیده که از فوالد مبارکه آغاز شده 

و برای ترویج آن در گروه فوالد مبارکه عزم جدی داریم.
که مأموریت ابالغی دکتر محمد یاسر طیب نیا، مدیرعامل  وی افزود: ازآنجا
فوالد مبارکه، به ایریسا ترویج و تکثیر فرهنگ طرح تحول دیجیتال در 
کراتی با شرکت فوالد هرمزگان  شرکت های گروه فوالد مبارکه بوده، مذا
انجام و مقرر شد ره نگاشت طرح تحول دیجیتال و چند پروژه مختلف 
برای این شرکت اجرایی شود. ازجمله این پروژه ها می توان به تأسیس 
کادمی تحول دیجیتال به منظور فرهنگ سازی در این حوزه اشاره کرد. آ

مدیرعامل شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون ایریسا 
ادامه داد: عالوه بر گروه فوالد مبارکه، ایریسا برنامه های متعددی نیز 
ح تحول دیجیتال در سایر شرکت های فوالدی مانند  برای اجرای طر
ذوب آهن اصفهان تدارک دیده است. به طورکلی می توان گفت این 
شرکت برنامه های جدی و متعددی برای ترویج و اجرای پروژه های 
تحول دیجیتال برای مشتریان خود نظیر گروه فوالد مبارکه، صنایع 

فوالدی و در نهایت صنایع غیرفوالدی تهیه کرده و در دست اجرا دارد.
نقش »ایریسا فریم« در تحقق انقالب صنعتی چهارم

کردن این مهم چند پروژه داخلی  کرد: برای اجرایی  گل بو تصریح 
استراتژیک و بزرگ را برنامه ریزی کردیم که ازجمله می توان به پلتفرم 
ایریسا فریم اشاره کرد. این پلتفرم در واقع یک سکوی سیستمی است که 
همه ابزارها، فرایندها و فناوری ها به صورت یکپارچه بر بستر آن در کنار هم 
جمع می شوند تا بتوانند تحول دیجیتال را در صنایع پیاده سازی کنند.

وی خاطرنشان کرد: این مسئله را می توان زیرساختی برای ایجاد 
کارخانه های متصل )Connected factory( برشمرد که می تواند همه 
سیستم ها و تجهیزات را به سیستم های اطالعاتی و مشتریان متصل 

کند.

تقویت همکاری بانک صادرات استان اصفهان با شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

تیه فوالد نقش جهان و توکافوالد برگزاری نشست مشترک مدیران هلدینگ های آ

تحول دیجیتال موجب افزایش 8 درصدی بهره وری در صنایع می شود

کبر گل بو ،مدیرعامل شرکت بین المللی  ا
 مهندسی سیستم ها و اتوماسیون ایریسا
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       بـــــــــــــــازار

رشد قیمت بیلت علی رغم افت میلگرد در چین

خبــــــــــــــــر       

گذشته ۳ دالر رشد  آخرین قیمت بیلت در بازار داخلی چین روز 
داشته، درحالی که بازار فیوچرز میلگرد نزولی بود. قیمت بیلت ۷5۳ 
دالر در هر تن با 1۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.
گزارش فوالد ایران، در این بین قیمت قرارداد میلگرد در بورس   به 
کتبر 8 دالر افت روزانه داشت و به ۷8۴  شانگهای برای تحویل ا
دالر در هر تن رسید.

تحوالت اقتصادی چین و بازار سنگ آهن

کاهش  کرده است به روند  گزارش مینینگ، چین اعالم  به 
تولید فوالد خود در سال جاری ادامه می دهد و همین خبر 
کاهش داد. بنا  بر بازار سنگ آهن اثر منفی داشت و قیمت را 
گزارش متال بولتن سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد ۲.۲۷  بر 
درصد نسبت به قبل افت داشت و به 1۴۹.55 دالر در هر تن 
سی اف آر ثبت شد.

سهام

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

ید، نصب و راه اندازی پروژه مخازن سوخت جایگاه مرکزی  خر

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گازها(  محصوالت جانبی )

یخته گری« شناسایی پیمانکار توانمند در خصوص  »افزایش ظرفیت تاندیش و تاندیش کار در ماشین های 3 و 4 واحد ر

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 1 /02 /3 1

1 4 0 1 /02 /25

1 4 0 1 /03 /0 1

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

ــعه س تو ی  ــا ه د ا د ر ا قر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

نوع فراخوان

فراخوان عمومی

مزایده فروش

فراخوان عمومی

ه ر شــما

48 52 920 0

48 52 920 1

1 4 0 1 4 0 0 065

48 54 6525

یف د ر

1

2

3

1 1 , 790

1 1 , 820

1 2 , 0 1 0

1 1 , 9 8 0

1 2 , 2 4 0

1 2 , 20 0

1 2 , 20 0

1 2 , 1 5 0

1 1 , 9 1 0

1 2 , 0 5 0

1 2 , 090

1 2 , 0 8 0

1 70

1 4 0

4 0

1 0

1 .4 1

1 . 1 8

0.3 3

0. 0 8

5 1

8 1

64

7 7

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

تعطیل  

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/02/03

1401/02/04

1401/02/05

1401/02/06

1401/02/07

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 1 . 0 0 0
1 1 .20 0
1 1 .4 0 0
1 1 .60 0
1 1 . 8 0 0
1 2. 0 0 0
1 2.20 0
1 2.4 0 0

0

1 2. 0 5 01 1 .9 1 0 1 2. 090 1 2. 0 8 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

مستطیل صعودی

 

انتظار اول ما شکست از باال است، ولی ما در درون مستطیل 
دوطرفه معامله می کنیم و وقتی شکست صورت می گیرد و تثبیت 

می شود، به همان سمت وارد معامله می شویم.

گر از پایین شکسته شود، روند نزولی ادامه خواهد  نکته: ا
گر از باال شکسته شود، شاهدروند صعودی خواهیم بود. یافت و ا

یم بیاموز

Rectangle )in an uptrend(

بورس

گهی آ

مقــدار عرضه)تن(

238920

238920

مقــدار عرضه)تن(

15000
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مقــدار عرضه)تن(
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مقــدار تقاضا )تن(
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7550

2650

10200

مقــدار معامله شــده )تن(

238920
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مقــدار معامله شــده )تن(
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15000

مقــدار معامله شــده )تن(

5000

2600

7600

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

209786

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

234839

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

273452

305291

یــخ تحویل تار

تیــر

یــخ تحویل تار

د ا د مر

یــخ تحویل تار

تیــر

د ا د مر

یخ  1401/2/5 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

یخ  1401/2/6 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

یخ  1401/2/7 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

HR

نماد

HR

نماد

G

T

محصول

گرم

محصول

گرم

محصول

گالوانیزه

قلع اندود

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس

جــــمـــع    کــــــــــل

جــــمـــع    کــــــــــل

جــــمـــع    کــــــــــل

خبر کوتاه

شرکت فوالد سفیددشت با کسب رکورد تولید استان در سال 99 موفق به 
دریافت تندیس روز ملی صنعت و معدن سال 1401 شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سفیددشت، در آیین تکریم صنعتگران 
و معدن کاران چهارمحال و بختیاری که با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری، رئیس خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران و دیگر مسئولین استان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی استان برگزار شد، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تندیس روز ملی صنعت 
و معدن را به مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت اهدا و از اقدامات انجام شده آن شرکت 

قدردانی کرد.
در بخشی از این تقدیرنامه آمده است:مدیرعامل محترم شرکت فوالد سفیددشت، شما بر 
پایه معیارهای کارگروه انتخاب برگزیدگان، به عنوان رکورددار تولید استان در سال 99 شناخته 
شده اید و به پاس این توفیق و با مسرت تندیس روز ملی صنعت و معدن تقدیم شما می گردد.

گفتنی است در این آیین از واحدهای برگزیده صنعتی و معدنی، پیشکسوتان و شرکت های 
دانش بنیان و تحقیق و توسعه استان با اهدای تندیس و لوح تجلیل شد.

گان و جمعی از مدیران این  مدیرعامل فوالد هرمز
کنار  شرکت، با حضور در واحد احیا مستقیم، افطار را در 

کارکنان و کارگران سپری کردند.
معروفخانی در این دیدار، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات 
کارکنان، موفقیت ها و رکوردهای اخیر کسب شده را نشانه توجه 
خداوند متعال به زحمات کارکنان مخلص و جهادگر و بازخورد 
برنامه ریزی های صحیح در کنار نگاه به اهداف عالی در مدیران 

و کارکنان عنوان کرد.
کید مقام معظم رهبری به تولید را نشانه اهمیت این حوزه  وی تأ
در اقتصاد کشور دانست و ابراز داشت: با تشکیل کارگروه های 
تخصصی به تحقق فرمان مقام معظم رهبری در حوزه تولید با 

تکیه بر شرکت های دانش بنیان اهتمام خواهیم ورزید.
مدیرعامل فوالد هرمزگان خودباوری در کارکنان جوان فوالد 
هرمزگان را یکی از بارزترین خصوصیات آنان دانست و اظهار 
داشت: ان شاءاهلل در سال 1۴01 با هدایت مدیران خوش فکر و 
وجود کارکنان و کارگران تالشگر، نتایج قابل توجهی در حوزه های 

مختلف رقم خواهیم زد.

رئیس کمیته معدن مجلس گفت: در صورت تصویب 
قوانین جدید، بخش عمده ای از معادن مسدود شده توسط 
گذارشده اند به افراد  اشخاص خاص که با امضاهای طالیی وا

دارای اهلیت بازگردانده می شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس و رئیس کمیته معدن مجلس گفت: محدوده های غنی 
کشور در حوزه معدن با امضاهای طالیی به اشخاص حقیقی و 
گذارشده است و این اشخاص محدوده های غنی کشور  حقوقی وا

را به نام خود ثبت کرده اند.
وی افزود: امضاهای طالیی در بخش معدن زیاد است و بعضی از 
معادن غنی توسط نهادها یا اشخاص حقیقی مسدود شده اند، 
ما در کمیسیون صنایع مجلس در حال بازنگری قوانین هستیم 

و تنظیم قوانین جدید در مراحل پایانی است.
اهلل وردی دهقانی افزود: در صورت تصویب قوانین جدید، بخش 
عمده ای از معادن مسدود شده توسط اشخاص خاص که با 
گذارشده اند به افراد دارای اهلیت بازگردانده  امضاهای طالیی وا

می شوند.
رئیس کمیته معدن مجلس اضافه کرد: کشور ما روی کمربند 
کتشافات ما اندک است در همه دنیا  جهانی معادن قرار دارد، اما ا
کتشاف انجام می شود در حالی که در ایران فقط تا  تا عمق 200 متر ا
کتشاف داریم از طرفی برخی معادن با داشتن پروانه  عمق ۵0 متر ا
کتشاف، هیچ استخراجی ندارند و کارخانه ای در بعضی مناطق  ا

احداث نشده است.

 خودباوری
 نشانه بارز کارکنان فوالد هرمزگان

گذاری معادن بازنگری قوانین درزمینۀ وا

 مدیرعامل فوالد هرمزگان درمراسم افطار
 با کارکنان احیا مستقیم مطرح کرد:

رئیس کمیته معدن مجلس خواستار شد؛

اهدای تندیس طالیی و لوح تقدیر روز ملی صنعت و معدن به شرکت فوالد سفیددشت
در آیین تکریم صنعت گران و معدن کاران چهارمحال و بختیاری صورت گرفت:
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تکنولوژی EAF Heatopt توسط شرکت Siemens VAI ابداع شده و رویکرد جامعی برای کنترل 
فرایند فوالدسازی به روش قوس الکتریکی در نظر گرفته می شود. اساس کار در این روش بر مبنای 
اتوماسیون کامل فرایندهاست که توسط اندازه گیری های بی درنگ و عکس العمل لحظه ای و 

پاسخ دهی مناسب سیستم صورت می گیرد.
کسیژن و کربن  کنش های شیمیایی مربوط به سوخت، گاز، ا امروزه میزان قابل توجهی از انرژی کوره توسط انجام وا
تزریق شده به کوره تأمین می شود. با استفاده از فرایند Heatopt می توان کنترل آنالین و بهینه ای بر روی مواد ورودی 
کثری از پتانسیل آن ها و در نتیجه صرفه جویی قابل توجه در مصرف  به کوره داشت که می تواند منجر به استفاده حدا
انرژی شود. اغلب راه حل های کنترلی برای EAF فقط با سیستم های فرعی ویژه ای نظیر مشعل ها، منبع قوس و انرژی 
الکتریکی، انژکتورهای کربن و انژکتورهای پس از احتراق سروکار دارند. این سیستم های فرعی مستقل اغلب توسط 
کتورهای زمان و یا انرژی تنظیم می شوند. با این وجود، یک رویکرد ایزوله و منزوی برای دست یابی به عملیات  فا
اتوماسیون می تواند به اتالف منابع نظیر انرژی الکتریکی و انرژی های شیمیایی ورودی منجر شود. حتی برای کارکنان 
باتجربه نیز در نظر گرفتن تمامی عوامل مرتبط برای دست یابی به فرایند فوالدسازی الکتریکی با منفعت باال، مشکل 
است. سیستم Heatopt با در نظر گرفتن تمامی شرایط و مقادیر اندازه گیری شده، یک سیستم کنترل بهینه را برای کوره 

پشتیبانی و معرفی می کند.
Heatopt به تغییرات مداوم شرایط فرایند در EAF نظیر ترکیبات مختلف قراضه و تغییرات ترکیب بندی مواد در هر سری 
شارژ، پاسخ مناسب می دهد. چنین تغییراتی را نمی توان توسط setpointهای غیردینامیکی متداول که تنها از 
گرام های کنترلی بر پایه زمان و انرژی مصرفی استفاده می کنند، مدیریت کرد. عالوه بر این، برای داشتن درک  دیا
عمیق تر از فرایندهای EAF، استفاده از تکنیک های اندازه گیری پیشرفته و سیستم های مانیتورینگ از شرایط الزم 

است.
نسل جدید و توسعه یافته سیستم های EAF Heatopt نیروهای الکتریکی و شیمیایی ورودی به EAF را با اعمال کنترل 
کتورها را بدون درنگ تنظیم می سازد. مانیتورینگ پیوسته  حلقه بسته )شکل 1( مدیریت می کند و نرخ ترانسفورمرها و را
ترکیب گاز خروجی از کوره )Lomas(، نرخ جریان گاز خروجی و سطح و توزیع سرباره نیز محاسبه می شود. با استفاده از 
کسیژن برای مدیریت  این داده ها، Heatopt ورودی گاز طبیعی را به منظور تصفیه و پس احتراق و همچنین کربن و ا
سرباره را بهینه می کند. مزیت دیگر سیستم شامل مانیتورینگ و کنترل انتشار گازهای گلخانه ای و همچنین بهبود 

ک نظیر نشتی آب در کوره حاصل می شود. ایمنی بوده که با شناسایی بالقوه شرایط خطرنا
ویژگی های اصلی سیستم کنترل جامع Heatopt همراه با زیرمجموعه های Heatopt در شکل 2 نشان داده شده است 
که عالوه بر جریان انرژی و مواد، نمای پویایی نسبت به فرایند را ارائه می نماید. زیرمجموعه های سیستم یکپارچه 

Heatopt به شرح زیر است:
1( Heatopt )holistic energy and transparency optimizing(
2( Lomas )low maintenance gas analyzing system(
3( SAM )single air measurement(
4( SonArc FSM )foaming slag manager(
5( SlagMon )slag monitoring system(
6( RCB Temp )Refining Combined Burner with temperature measurement(
7( SonArc CSM )condition based scrap melting(
8( ECS )electrode control system(

سیســتم بهینه ســازی EAF Heatopt کامــال منطبــق بــر مقــررات زیســت محیطی امــروزه و حتــی آینــده اســت. کارکــرد 
جامع و هوشــمند آن منجر به اســتفاده بهینه از انرژی های الکتریکی و شیمیایی شــده که درنتیجه منجر به کاهش 
ــر ایــن، ایمنــی فراینــد نیــز بــه علــت شــناخت ســریع موقعیت هــای  انتشــارات گازهــای گلخانــه ای می شــود. عــالوه ب

ک، افزایش می یابد. خطرنا

جابه جایی مواد و ضایعات و همچنین بازیابی انرژی در سیستم گنجانده شده است؛ بنابراین سیستم Heatopt یک 
رویکرد جامع و کامل ارائه کرده که شامل مراحل فرایندی باالدستی و پایین دستی نیز می شود. این سیستم با 
الگوریتم های کنترل هوشمند و هدایت فرایند در سطح باالیی از اتوماسیون ترکیب شده و امکان عملکرد کامل، 
بهینه سازی و بهبود فرایندهای فوالدسازی الکتریکی را برای اپراتور فراهم می آورد. به بیان دیگر این سیستم تمامی 
داده های مربوط به کوره EAF را به صورت لحظه ای و پیوسته دریافت و تجزیه وتحلیل و بهترین شرایط برای کارکرد 

بهینه کوره به صورت لحظه ای را ایجاد می کند.
ویژگی اصلی سیستم Heatopt اعمال عکس العمل مناسب در برابر شرایط لحظه به لحظه فرایند و کوره است. مزیت 
اصلی استفاده از این تکنولوژی کاهش و استفاده مؤثر از انرژی های الکتریکی و فسیلی، کاهش فاصله بین دو بارریزی 
و کاهش کلی هزینه های تبدیل است. افزایش شفافیت و وضوح فرایند EAF، افزایش ایمنی فرایند، کنترل 
لحظه به لحظه و مدیریت فرایند، فرایند اتوماتیک ذوب، سیستم شناسایی نشتی آب و راه اندازی سریع برای تولید با 

کیفیت باال از دیگر مزایای استفاده از سیستم جامع EAF Heatopt است.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

برتری کوانتومی مولکول های تولیدشده به کمک هوش مصنوعی

کامپیوتر کوانتومی نسبت به یک کامپیوتر سنتی عملکرد بهتری دارد، 
ولی هنوز تا رسیدن به برتری کوانتومی، حدود 5 تا 1۰ سال فاصله وجود 
دارد. شرکت گوگل ادعا می کند با پردازنده کوانتومی خود به این نقطه 
عطف رسیده است Sycamore. قادر به تشخیص مجموعه ای از 
اعداد توزیع شده تصادفی در ۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه است که براساس 
برآوردهای این شرکت، یک کامپیوتر سنتی برای انجام آن 1۰ هزار سال 
زمان نیاز دارد.

دانشمندان با استفاده از هوش مصنوعی و ترکیب قدرت انسان و 
ماشین، قادر به کشف مولکول هایی شده اند که تأثیر شگفت انگیزی 
در مراقبت های بهداشتی دارند. اخیرا از یادگیری ماشین برای اولین 
بار به منظور شناسایی نوع جدید آنتی بیوتیک استفاده  شده است. 
تولید داروی جدید به دلیل چالش شناسایی مولکول ها بسیار هزینه بر 
است، اما با استفاده از هوش مصنوعی، میلیون ها مولکول می توانند 
به سرعت و به طور مؤثر ارزیابی شوند.

بررسی الگوهای استراتژی مدیریت 
دانش و استراتژی دانش در 

سازمان ها

الگوهای استراتژی دانش  
ادامه استراتژی دانش توسط صاحب نظران که در ادامه به 

بررسی مهم ترین آن ها می پردازیم:
۴- مطالعات بیرلی و دالی )۲۰۰۲ میالدی(   

بر اساس مطالعات تئوریک انجام شده توسط بیرلی و دالی 
)Bierly & Daly,   2002( استراتژی دانش عبارت است از مجموعه 
انتخاب های استراتژیک سازمان در خصوص دو بعد دانش: 
1- خلق یا کسب دانش جدید؛ 2- به کارگیری و اهرم سازی دانش 

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

استراتژی بهره برداری دانش.
مطالعات )۲۰۰۷ میالدی(

کستن )Kasten, 2007( معتقد است استراتژی دانش یک مقوله 
جدید در ادبیات مدیریت دانش است، همان گونه که به کارگیری 
دانش به عنوان یک ابزار راهبردی برای دست یابی به مزیت 

رقابتی، نظریه جدیدی است.
کستن استراتژی دانش را این گونه تعریف می کند: مجموعه ای 
که تصمیمات یک سازمان را در خصوص  از خطوط راهنما 
تشخیص، کسب، توسعه، ذخیره سازی، مدیریت، بازیابی و 

به کارگیری دانش خود شکل می دهد.
استراتژی دانش به عنوان جزئی از استراتژی اصلی سازمان، بین 
جهت گیری های استراتژیک سازمان، ساختارها و فعالیت های 
دانشی آن، اتصال و ارتباط برقرار می کند. این ساختارها و 
فعالیت ها اغلب شامل سیستم های مدیریت دانش می شوند؛ 
ازاین رو استراتژی دانش می تواند به عنوان اصول راهنمای 

سیستم های مدیریت دانش مطرح شود.
در تحقیقی که توسط کستن در سال 2006 میالدی انجام  شده، 
در خصوص استراتژی دانش و تأثیر آن بر شرکت های حوزه های 
کز درمانی، خدمات مالی و بیمه مورد بررسی  مختلف شامل مرا

قرار گرفته اند.
جمع بندی و نتیجه گیری

در مطالعات مدیریت دانش، مفاهیم مربوط به نگرش استراتژیک 
به مدیریت دانش، مفاهیمی جدید و ابداعی است. در خصوص 
تعریف دو مفهوم »استراتژی مدیریت دانش« و »استراتژی دانش« 
میان صاحب نظران اختالف نظر وجود دارد که مخصوصا باید در 
ترجمه های متون این حوزه مدنظر مترجمان قرار گیرد. برخی از 
صاحب نظران، این دو مفهوم را به یک معنا در نظر گرفته و تعریف 
خود را ارائه کرده اند؛ اما با توجه به تفاوت ماهیت و کارکرد این دو 
مفهوم در سازمان ها، اغلب صاحب نظران و نویسندگاِن منابع 
دست اول این حوزه، تعاریف متفاوتی از این دو مفهوم ارائه 
کرده اند. بر اساس نتایج مطالعات انجام شده در این تحقیق، الزم 
است تا میان این دو مفهوم تفاوت قائل شویم.با مرور مطالعات 
انجام شده در زمینه استراتژی دانش و استراتژی های مدیریت 

دانش، می توان تفاوت این دو مفهوم را به شرح زیر بیان کرد:
به طورکلی می توان گفت استراتژی مدیریت دانش بر مبنای 
دسته بندی دانش به انواع دانش آشکار )صریح( و دانش پنهان 
)ضمنی( تعریف می شود. استراتژی مدیریت دانش بیان می کند 
که سازمان جهت مدیریت دارایی های دانشی خود و اجرای 
کسب، خلق، انتقال و  فرایندهای مدیریت دانش )شامل 
به کارگیری دانش(، چگونه و با چه حجم سرمایه گذاری باید بر 
دارایی های دانشی کنترل داشته باشد و از دانش های صریح 
و ضمنی موجود در سازمان بهره بگیرد و بیشتر بر بهره برداری از 
کدام نوع دانش متمرکز باشد؛ درحالی که تدوین استراتژی دانش 
گرد مدیریت دانش به صورت  به سازمان کمک می کند تا در فرا
استراتژیک مشخص کند که سازمان باید چه دانشی را، با چه 
عمقی، از چه منبعی، توسط چه کسی و از چه طریقی برای 

پشتیبانی از برنامه استراتژیک خود کسب کند.
گر بخواهیم مدیریت دانش در  با توجه به تفاوت بیان شده، ا
سازمان ها ماندگار شود و تنها یک سرگرمی موقتی تلقی نشود، 
باید با خلق ارزش اقتصادی و مزیت رقابتی پیوند برقرار کند. از 
گرد مدیریت  همین رو سازمان ها برای اجرای کارآمد و اثر بخش فرا
دانش باید ابتدا با توجه به دانش های آشکار و پنهان موجود 
در سازمان، استراتژی مدیریت دانش خود را انتخاب کنند تا 
جهت گیری اصلی سازمان برای سرمایه گذاری در زمینه مدیریت 
دانش تعیین شود. بر همین اساس، سازمان ها پیش از هر اقدامی 
در جهت استقرار مدیریت دانش، باید با توجه به ماهیت کاری و 
دانش های موجود و مرتبط با کسب وکار خود، نحوه بهره برداری 
مطلوب از سرمایه های دانشی آشکار و پنهان در بلندمدت را با 

تدوین استراتژی مدیریت دانش مشخص و تبیین کنند.
در گام بعد، سازمان ها برای رقابت موفقیت آمیز و پایدار بر اساس 
دانش، نیازمند همسوسازی استراتژی کسب وکار با آنچه سازمان 
می داند یا توسعه دانش و قابلیت های فکری موردنیاز برای 
حمایت از استراتژی مطلوب کسب وکار خود است. سازمان ها 
باید به لحاظ استراتژیک منابع و قابلیت های دانشی خود را 
ارزیابی و به طور وسیع استراتژی دانش خود را به منظور تمرکز بر 
شکاف های میان آنچه سازمان »می داند« و آنچه سازمان »باید 
بداند«، مشخص کنند. در نتیجه استراتژی دانش سازمان ها باید 
از طریق فرایندهای خلق، تسهیم و کاربرد دانش برای پر کردن آن 

شکاف و پشتیبانی از استراتژی رقابتی سازمان بهره گیرد.

بر اساس نتایج تحقیقات کارشناسان شرکت CrowdStrike، بات نت استخراج 
رمز ارز LemonDuck، پلتفرم Docker در سیستم های لینوکسی را هدف قرار 
داده است. پلتفرم Docker برای اجرای containerها در محیط ابر به کار می رود.
در کمپینی که در حال حاضر فعال است، این بات نت از شاخص های پیشرفته و جدیدی برای 
پیشگیری از شناسایی شدن استفاده می کند. ازجمله این قابلیت ها استفاده از مجموعه پروکسی ها 
)proxy pools( برای مخفی  کردن آدرس های کیف پولش و تالش برای غیرفعال کردن سرویس 

نظارت ابری Alibaba است.

بر اساس تحقیقات متخصصان CrowdStrike، بات نت LemonDuck از یک نقص در پیکربندی 
کسپلویت و بدافزار را  Docker استفاده می کند که امکان نفوذ به API و تعبیه کردن کیت های ا

فراهم می سازد.
کوسیستم های container، بسیار به لینوکس متکی هستند و همین موضوع، توجه  محیط ابر و ا

عوامل تهدیدی مانند LemonDuck را جلب می کند تا پلتفرم Docker را هدف قرار دهند.

HACKREAD :منبع خبر  

Cisco یک به روزرسانی امنیتی برای برطرف کردن یک آسیب پذیری بحرانی در 
Cisco Umbrella  ارائه کرد که   ) VA یا Virtual Applianc e(  دستگاه  مجازی
به مهاجم غیرمجاز از راه دور امکان می دهد تا به اطالعات هویتی راهبر سیستم 

دسترسی پیدا کند
این آسیب پذیری با شناسه CVE-2022-20773 مشخص می شود و مهاجم با اجرای حمله 
man-in-the-middle بر روی ارتباط SSH به Umbrella VA می تواند از آن بهره برداری کند. 

بهره برداری موفق از آسیب پذیری مذکور، امکان دسترسی به اطالعات هویتی راهبر سیستم، 
تغییر پیکربندی ها یا بارگذاری مجدد VA را برای مهاجم فراهم می کند.

کنون شواهدی مبنی بر بهره برداری فعال از این آسیب پذیری مشاهده  Cisco اعالم کرده که تا
نکرده است. بااین حال به مشتریان خود توصیه می کند به روزرسانی به نسخه ارتقایافته از نرم افزار 

را در اولویت قرار دهند.
  CYBER INTEL  :منبع خبر  

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

   تهیه کننده: : تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

Docker LemonDuck به پلتفرم  حمله بات نت استخراج رمز ارز 

Cisco Umbrella سرقت اطالعات هویتی با بهره برداری از یک نقص امنیتی در

 Heatopt ویژگی اصلی سیستم
مناسـب  عکس العمـل  اعمـال 
در برابـر شـرایط لحظه به لحظـه 
فرایند و کوره است. مزیت اصلی 
استفاده از این تکنولوژی کاهش 
و اسـتفاده مؤثـر از انرژی هـای 
کاهـش  فسـیلی،  و  الکتریکـی 
فاصله بیـن دو بارریـزی و کاهش 
کلـی هزینه هـای تبدیـل اسـت.

امنیت سایبری 

 تکنولوژی EAF Heatopt؛ سیستم جامع و هوشمند
 کنترل فرایند جهت بهینه سازی عملکرد کوره قوس الکتریک

شکل ۲. سیستم کنترل جامع EAF Heatopt همراه با زیرمجموعه های آن

شکل 1. کنترل حلقه بسته اجراشده

کوره 100 تنی EAF-Quantum شرکت tyasa مکزیک
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پدیده اعتیاد به اینترنت

 اجتمـــــا             عـــــــی

چطور کودک باهوش داشته باشیم؟ضرورت توجه به نیازهای کودک

گسترش شبکه های مجازی بسیاری از والدین از  امروزه با 
گرفتن در معرض انبوهی از اطالعات و توصیه ها احساس  قرار 
کدام یک از این موارد  سردرگمی می کنند و نمی دانند باید دقیقًا به 
بپردازند. توجه به این نیازها و ضرورت پرداخت به آن باعث 
کودکی تا بزرگسالی  کودک در تمام مراحل رشدی از  می شود 
دچار مشکل نشود و در زندگی خود چندان احساس خأل نکند.

امروزه بسیاری از والدین و بسیار مشتاق اند بدانند در چه سنی 
کنند. بهتر است  کودکشان را با زبان دوم، هنر، ورزش و... آشنا 
کافی بدهید تا  فشارها را از روی فرزندتان بردارید و به او فرصت 
به آرامی مراحل رشد خود را بگذراند. والدین باید مراحل رشد 
کودک  کودک خود را بشناسند و بدانند در هر مقطعی از زمان، 
آمادگی چه نوع یادگیری هایی را دارد.

با نهایت تأسف در هفته گذشته بهمن الماسی شاغل در 
نورد گرم، مهدی سلیمانی شاغل در نورد سرد، محمد 
سلیمانی شاغل در تعمیرات مرکزی، مرتضی سلیمانی 
شاغل در انتظامات و محسن بیات شاغل در توزین و 

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

ابراز همدردی

سالمت 

پرســـنل شـــیفت به خوبـــی بـــا اختـــالل یـــا کمبـــود 
خواب آشـــنا هســـتند. تصور کنید پـــس از اتمـــام کار، 
ـــا  ـــد. ب ـــه برمی گردی ـــه خان ـــی ب ـــا خســـتگی و بی خواب ب
ورود بـــه خانـــه، موجـــی از خواســـته ها از ســـوی همســـر و فرزنـــدان 
به ســـوی شـــما ســـرازیر می شـــود. از بیـــرون رفتـــن و گـــردش گرفتـــه تـــا 
بـــازی و رفتـــن بـــه میهمانـــی، امـــا توانایی جســـمی شـــما به انـــدازه ای 
نیســـت کـــه پاســـخگوی ایـــن خواســـته ها باشـــید. بـــه دنبـــال آن، 
جمله های همیشـــگی را خواهید شـــنید: »همیشـــه خســـته ای!«، 
»پـــس کـــی نوبـــت مـــا می رســـد؟«، »چـــرا خواب آلـــوده ای؟« و 
»هیچ وقـــت بـــرای مـــا حوصلـــه نـــداری!« هفته هـــای گذشـــته، 
دربـــاره »تعـــارض کاری« و »ســـبک رابطـــه« به عنـــوان یکـــی از 
ـــا نوبـــت کاری و ازدواج صحبـــت  ـــز اهمیـــت مرتبـــط ب زمینه هـــای حائ
کردیـــم و حـــاال از تأثیـــرات کیفیـــت خـــواب بـــر زندگـــی مشـــترک 

خواهیـــم گفـــت.
زندگی زناشویی و اختالل خواب  

کم خوابـــی یـــک مســـئله اساســـی بـــرای بســـیاری از کارکنـــان شـــیفتی 
ـــا  ـــل، ب ـــواب کام ـــت از خ ـــت محرومی ـــان داده اس ـــات نش ـــت. مطالع اس
ــات  ــش ثبـ ــی و کاهـ ــردی، کاهـــش همدلـ ــن فـ ــات بیـ افزایـــش تعارضـ
عاطفـــی مرتبـــط اســـت، یعنـــی بی خوابـــی یـــا بدخوابـــی مـــا بدخلـــق 
گـــر  می کنـــد و بـــا کوچک تریـــن مســـئله ای عصبانـــی می شـــویم. ا
اســـتراحت خوبـــی نداشـــته باشـــیم، حوصلـــه اطرافیـــان را نداریـــم. 
گـــر پـــدر  اعضـــای خانـــواده بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه واقـــف باشـــند کـــه ا
پـــس از یـــک شـــیفت طوالنـــی بـــه خانـــه برگشـــت و بدخلـــق بـــود، بـــه 
ایـــن دلیـــل نیســـت کـــه شـــخصیت او تغییـــر کـــرده و یـــا خانـــواده خـــود 
را کمتـــر دوســـت دارد. او فقـــط بـــه خـــواب و اســـتراحت نیـــاز دارد و 
به احتمال زیـــاد بعـــد از خـــواب کافـــی، بـــه حالـــت عـــادی خـــود بـــاز 
خواهـــد گشـــت. تشـــخیص ایـــن نوســـانات خلقـــی موقـــت، بـــه اعضـــای 

خانـــواده کمـــک می کنـــد تـــا او را درک کننـــد و عکس العمل هـــای 
مناســـب در مقابـــل او داشـــته باشـــند.

همدلی برای ارتقای کیفیت خواب پدر  
ــاال  ــوده و حـ ــغول کار بـ ــا شـــب را مشـ ــام روز یـ ــما تمـ ــی شـ ــریک زندگـ شـ
کـــه بـــه خانـــه آمـــده، از او انتظـــار داریـــد بـــا شـــما وقـــت بگذرانـــد و روی 
مبـــل بـــا شـــما بـــه تماشـــای فیلـــم بنشـــیند. شـــک نکنیـــد کـــه آن هـــا 
هـــم مشـــتاق وقـــت گذرانـــدن بـــا شـــما هســـتند، امـــا بـــه یـــاد داشـــته 
ـــند.  ـــرحال باش ـــا س ـــد ت ـــد بخوابن ـــما بای ـــد ش ـــز مانن ـــا نی ـــه آن ه ـــید ک باش
یـــک مطالعـــه نشـــان داده کـــه افـــراد مبتـــال بـــه بی خوابـــی مزمـــن، بـــه 
احتمـــال زیادتـــری در معـــرض ابتال بـــه اختـــالالت اضطرابـــی قـــرار دارند. 
امـــا وقتـــی بـــا همـــکاری اعضـــای خانـــواده بـــا آرامـــش بـــه خـــواب می رونـــد 
و بیـــدار می شـــوند، خلق وخـــوی بســـیار بهتـــری خواهنـــد داشـــت و 
ـــه ایـــن درک و  ـــد ب ـــواده بای ـــرد. اعضـــای خان کمتـــر بدخلقـــی خواهنـــد ک
همدلـــی برســـند کـــه پـــدر بـــرای پیشـــبرد امـــور خانـــواده، در یـــک شـــغل 
شـــیفتی مشـــغول بـــه کار اســـت. بنابرایـــن ضروری اســـت کـــه بـــه ارتقای 
کیفیـــت خـــواب او کمـــک کننـــد. بـــرای مثـــال، می تواننـــد ترتیبـــی 
دهنـــد کـــه در آن زمـــان، بیـــرون از خانـــه باشـــند و میـــزان ســـروصدا را بـــه 
حداقـــل برســـانند. برخـــی از کارکنـــان، ســـاعاتی را در محـــل کارشـــان 
ــا پـــدر  بـــه اســـتراحت می پردازنـــد. در چنیـــن زمانـــی به هیچ عنـــوان بـ
ــا به انـــدازه کافـــی اســـتراحت کنـــد.  یـــا همسرشـــان تمـــاس نگیرنـــد تـ
میهمانی هـــا بایـــد طـــوری ترتیـــب داده شـــوند کـــه بـــه خـــواب همســـر 
ــواب  ــم خـ ــرای تنظیـ ــه بـ ــنهاد هایی کـ ــام پیشـ ــد. تمـ ــی وارد نکنـ خللـ
کارکنـــان شـــیفتی ارائـــه شـــده، بـــا هـــدف کاهـــش تنـــش در خانـــه و 
ــما شـــیوه  ــاید شـ ــت. شـ احســـاس نارضایتـــی از زندگـــی شـــخصی اسـ
ــرتان در پیـــش گرفتـــه  دیگـــری بـــرای ایجـــاد فضـــای آرام بـــرای همسـ
ــتحکام و افزایـــش  ــه اسـ ــه، بـ ــن زمینـ ــدام مثبـــت در ایـ ــر اقـ ــید. هـ باشـ

محبـــت و عشـــق در خانـــه شـــما کمـــک خواهـــد کـــرد. 

زمانــی کــه نعمــت فرزنــد بــه شــما عطــا می شــود، 
ود نقش هــای متعــددی در  از شــما انتظــار مــی ر
زندگــی کــودک خــود ایفــا کنیــد. یکــی از مهم تریــن 
ایــن نقش هــا، ایجــاد یــک محیــط پرمهــر و محــرک بــرای فرزندتــان 
اســت. بایــد بــه او کمــک کنیــد تــا تصویــر خوبــی از خــودش داشــته 
و دارای اعتمادبه نفــس باشــد و زندگــی شــاد و آرامــی بــرای او رقــم 
کــه پذیــرش همیشــگی نامشــروط،  بزنیــد. بااین حــال بدانیــد 
اهمیــت دادن، همــدردی و احتــرام، حفــظ یــک رابطــه مشــترک 
بزرگ منشــانه بیــن کــودک و شــما، تشــویق بــه اســتقالل و آزادی 
عمــل در چارچوب هــای مشــخص، بهتریــن زیربنــا بــرای ایجــاد 
کــودک از بــدو تولــد، شــروع بــه جــذب  چنیــن فضایــی اســت. 
اطالعــات می کنــد. شــما را کامــال زیــر نظــر دارد و رفتارهــای شــما را 
تقلیــد خواهــد کــرد؛ بنابرایــن مســئولیت کامــل یادگیــری اولیــه او بــر 
عهده والدیــن اســت و نقش شــما به عنــوان معلم، اهمیــت زیادی 
دارد. در ایــن شــماره بــه شــما می گوییــم کــه چگونــه نقــش مربــی و 

والــد را هم زمــان مدیریــت کنیــد.
تعیین اهداف مناسب  

 »تشــویق قــوه تخیــل«، »آمــوزش تدریجــی نظــم و انضبــاط و مفیــد 
کــودک اســت.  بــودن« ازجملــه مســئولیت های والدیــن در قبــال 
پــس مهارت هــای الزم بــرای انجــام بهتــر ایــن وظایــف را بیاموزیــم. 
در گام اول، از قــرار دادن اهــداف مبهــم و یــا فراتــر از توانایــی فرزندتــان 

بــر حــذر باشــید. هرگــز کمال گــرا نباشــید. چــون بــه ســرخوردگی شــما و 
ــد.  ــری می کن ــکوفایی او جلوگی ــد و ش ــود و از رش ــر می ش ــان منج کودکت
ــان را  ــی دارد، فرزندت ــی متفاوت ــما توانای ــراف ش ــودک در اط ــک ک ــر ی گ ا
بــا هیچ کــس مقایســه نکنیــد و بــرای دســت یابی بــه آن توانایــی، بــه 
او فشــار نیاوریــد. هرگــز در دام انتظــارات بیش ازحــد در کوتاه مــدت 
کنیــد.  نیفتیــد، امــا موفقیت هــای فرزندتــان را پیگیــری و تقویــت 
فکرتــان را بر کمبودهــا و ضعف هــا متمرکز نکنیــد. بلکه هــر عمل مثبت 
و یــا پیشــرفت دلبندتــان را مــورد تشــویق قــرار دهیــد. نخواهیــد کــه 
کــودک شــما برآورده کننــدۀ آرزوهــای گذشــته شــما باشــد. بــرای مثال، 
ــری آن  ــات یادگی ــیقی و امکان ــاز موس ــک س ــتِن ی ــی از داش ــر در کودک گ ا
محروم بودیــد، کودکتــان را بدون توجــه به خواســتۀ خــود او مجبور به 
یادگیــری موســیقی نکنیــد. ایــن را بپذیریــد کــه فرزنــد شــما موجــودی 
مســتقل و جــدا از شماســت و بایــد خواســته ها و عالیــق خــود را دنبــال 
کنــد. از ســوی دیگــر، نرمــش بیش ازحــد در مقابــل فرزندتــان هــم مضــر 
ــردن و  ــوس ک ــا ل ــت، ام ــه اس ــما خیرخواهان ــزه ش ــک انگی ــت. بی ش اس
ــد شــما را وابســته نگــه  ــودک، ممکــن اســت فرزن ــت افراطــی از ک حمای

دارد و به اصطــالح »بی دســت وپا« و یــا »خودخــواه« بــزرگ شــود.
اهمیت مشارکت با کودک  

یکــی دیگــر از وظایــف شــما به عنــوان والدیــن و مربــی ایــن اســت کــه 
واقعــا بایــد کارهایــی انجــام دهیــد. در واقــع مجبوریــد خیلــی بیــش از 
آنچــه تمایــل داریــد، کار انجــام دهیــد. کــودک شــما تــا هشت ســالگی، 

از طریــق تقلیــد یــاد می گیــرد و یکــی از بهتریــن راه ها بــرای نشــان دادن 
یــک نمونــه خــوب بــه او، ایــن اســت کــه بلنــد شــوید و همــراه او فعالیت 
کنیــد. بــرای مثــال به جــای گفتــن »بــا انگشــتانت غــذا نخــور«، قاشــق 
ــذا  ــق غ ــا قاش ــا ب ــد: »م ــد و بگویی ــوردن کنی ــذا خ ــه غ ــروع ب ــد، ش برداری
ــرو اســباب بازی هایت را جمــع کــن«،  ــم«. به جــای گفتــن »ب می خوری
ــا  دســت فرزندتــان را بگیریــد، زانــو بزنیــد و ایــن کار را به صــورت بــازی ب
هــم انجــام دهیــد و بگوییــد: »اآلن وقــت جمــع کــردن اســباب بازی 
ــا اندکــی خیال پــردازی یــا شــوخ طبعی و بــازی،  اســت«. حرکــت تــوأم ب
بــرای وادار کــردن کــودک بــه انجــام خواســته شــما، بســیار مؤثــر اســت. 
به جــای قطــع کــردن بــازی کــودک، بــه بــازی ملحــق شــوید و پیشــنهاد 
ــه کــودکان  ــازی بــه ســراغ کار دیگــری برویــد. توجــه ب کنیــد کــه جــای ب
به خصــوص در ســال های آغازیــن زندگــی، بایــد نمایشــی و آشــکار 
ــاس  ــیار حس ــما بس ــی ش ــا بی توجه ــه ی ــه توج ــبت ب ــودک نس ــد. ک باش
گــر به طــور کامــل بــه او توجــه نکنیــد، کار یــا ســخن شــما را  اســت. ا
کــودک  دائمــا قطــع می کنــد و یــا دســت و لبــاس شــما را می کشــد. 
ــه تمــام  ــا شــما احســاس می کنــد ک فقــط در صــورت تمــاس چشــمی ب
ــوش  ــه او گ ــد و ب ــا کنی ــان را ره ــت. کارت ــه اوس ــوف ب ــما معط ــواس ش ح
گــر ایــن کار را از ســن پاییــن شــروع کنیــد، کــودک می فهمــد کــه  کنیــد. ا
ــرام  ــه او احت ــخص، ب ــک ش ــوان ی ــما به عن ــت و ش ــخصیت اس دارای ش
می گذاریــد. هفتــه آینــده، جنبــه دیگــری از نقــش والــد و مربــی را 

تشــریح می کنیــم.

زندگی من و 
شیفت کاری

چگونه »والد« و 
»مربی« باشیم

خواب کافی؛ حمایت 
خانواده؛ آرامش زندگی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

سعید نصری نصرآبادی
خطوط اسکین پاس و تمپرمیل
روز بازنشستگی :  1۴00/07/30

نبی اله ترابی فرد
تعمیرات پیشگیری جراثقال 
روز بازنشستگی :  1۴00/07/30

کیان طاهری جانبازلو
کوره های قوس الکتریکی

روز بازنشستگی :  1۴00/07/30

سعید عزیزاللهی نجف آبادی
تعمیرات نسوز فوالدسازی

روز بازنشستگی :  1۴00/07/30

علی گالبی
حمل مواد

روز بازنشستگی :  1۴00/07/30

عباس زارعی چمگردانی
تعمیرات نسوز فوالدسازی

روز بازنشستگی :  1۴00/07/30

بازنشستگان فوالد 

اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی را می توان   
پدیده ای رایج در زندگی های امروزی دانست. برخالف 
کثر افراد فکر می کنند، اعتیاد به اینترنت از اهمیت  آنچه ا
زیادی برخوردار است، زیرا توانایی فرد در انجام کارهای 
روزانه را کاهش می دهد و باعث می شود زمان زیادی را 

در طول روز از دست بدهد.
اعتیاد به اینترنت چیست؟

اعتیاد به اینترنت یکی از انواع اعتیاد رفتاری است که در آن 
فرد وابستگی شدیدی به اینترنت و استفاده از دستگاه های 
آنالین پیدا می کند تا از این طریق بتواند با تنش ها و 
استرس های زندگی مقابله کند. استفاده از اینترنت بین ۸ 
تا 10 ساعت یا بیشتر در روز، به خصوص برای انجام کارهای 
غیرضروری، به عنوان اعتیاد شناخته می شود. این اعتیاد 
تعداد زیادی از افراد را در دنیا تحت تأثیر قرار داده است و 
شیوع آن در کودکان و نوجوانان بیشتر است. گفتنی است 
استفاده از اینترنت برای انجام تکالیف مدرسه، وظایف 
شغلی، کسب وکار، تحقیق و ... جزو موارد اعتیاد به اینترنت 

محسوب نمی شود.
دالیل اعتیاد به اینترنت

هنوز هیچ دلیل مشخصی برای این مشکل مشخص نشده 
است، اما متخصصین معتقدند که این شکل از اعتیاد نیز 
مانند سایر انواع اعتیاد می تواند ناشی از مشکالت روانی و 

ناتوانی در حل وفصل کردن آن ها باشد. 
عالئم و نشانه ها

 به طورکلی می توان از مؤلفه ها و عالئم وابستگی به اینترنت 
به این موارد اشاره کرد: گذراندن زمان و مشغولیت ذهنی 
بیش ازحد برای استفاده از اینترنت؛ ناتوانی در کنترل کردن 

میزان استفاده؛ بی قرار بودن در زمان عدم دسترسی.
پیامدهای اعتیاد اینترنتی

کسی که به اینترنت اعتیاد دارد از زندگی بازمی ماند. افراد 
معتاد به اینترنت تمام روابط معنادار زندگی خود را از 
دست می دهند. این افراد ازنظر مالی نیز دچار مشکالت 
عمده ای می شوند. از طرفی به خاطر صرف وقت زیاد در 
اینترنت فرد بسیاری از فرصت ها و موقعیت های خود را از 
دست می دهد. یکی دیگر از عوارض اعتیاد اینترنتی، بروز 
افسردگی در افراد است. معموال اینترنت حاوی تصاویر و 
مطالبی از زندگی های به ظاهر لوکس و چهره های فتوشاپ 
گاهی از واقعیت های  شده است. بسیاری از افراد با عدم آ
پشت پرده پیوسته زندگی خود را با ظواهر اینترنتی مقایسه 
می کنند. این امر به مرور زمان زمینه ساز افسردگی خصوصا 

در میان جوانان می شود.
اعتیاد به اینترنت در کودکان

کودکان و نوجوانان   دچار شدن به این مشکل برای 
مسئله ای بسیار نگران کننده تر است. کودکان از دانش 
کافی برای مدیریت درست استفاده از رایانه خود برخوردار 
نیستند و به همین دلیل تحت آسیب های بالقوه زیادی در 
زمان استفاده از اینترنت قرار می گیرند که نمی توانند آن ها 
را درک کنند. امروزه اغلب کودکان با استفاده از گوشی های 

هوشمند به راحتی به اینترنت دسترسی دارند.
درست است که داشتن تماس دوطرفه بین والدین و 
کودک در مواقع ضروری برای والدین اطمینان بخش است؛ 
اما دسترسی مداوم اینترنت برای کودکان می تواند آن ها 
را در معرض خطرات جدی مانند کاهش ارتباط آن ها با 
دنیای اطراف قرار دهد. جلوگیری از این مشکالت نیازمند 
آن است که شما به عنوان والدین کودک قوانین روشنی 
برای استفاده از اینترنت وضع کنید و دسترسی به آن را برای 

کودک به ساعات مشخصی محدود کنید.

موفقیت

همکار گرامی امیر نصرالهی، شاغل در واحد آزمایشگاه   
مرکزی و سید مجید آیت، کارشناس امور HSE شرکت ها موفق 
شدند مقاله ای با عنوان »مروری بر بیوفلوکوالسیون پساب های 
کنفرانس  پنجمین  در  آهن«  کسیدهای  ا حاوی  صنعتی 
بین المللی توسعه فناوری در مهندسی شیمی به صورت 

حضوری و سخنرانی ارائه دهند.

 امیر نصرالهی سید مجید آیت
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 ورزش             

دختران سپاهانی در اولین دیدار مرحله دوم دور برگشت لیگ برتر هندبال بانوان، تیم حریف را مغلوب خود کردند. 
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان،  در چهارچوب رقابت های مرحله دوم دور برگشت لیگ برتر هندبال بانوان 
باشگاه های کشور، دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و کات شاهرود در تاالر هندبال تهران به مصاف هم رفتند که در پایان، این دیدار با 

نتیجه 3۵ بر 2۴ به سود طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان رقم خورد. 
گردان اعظم قینانی در نیمه نخست توانستند با کسب نتیجه  1۸ بر 11 با قاطعیت کات شاهرود را شکست دهند و در نیمه دوم نیز طالیی پوشان  شا

به برتری ادامه دادند و پیروزی خود را پررنگ تر کردند.

کنون با ۸ بازی برده و 1۸ امتیاز در جایگاه  تیم هندبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان در این فصل جدی ترین مدعی قهرمانی به شمار می رود، این تیم ا
نخست جدول  ایستاده است. 

لیگ برتر هندبال زنان ایران با حضور ۸ تیم برگزار می شود و فوالد مبارکه سپاهان مهم ترین مدعی کسب قهرمانی و قدرتمندترین تیم لیگ هندبال 
زنان به شمار می رود، هدفی که مدت هاست فوالد مبارکه سپاهانآن را دنبال می کند. 

فوالد مبارکه سپاهان در این فصل عالوه بر حضور حدیثه نوروزی از مهره های کلیدی و باتجربه ای چون مینا وطن پرست، هانیه لک، مژگان قهرمانی 
و ساناز رجبی بهره مند است. به همین دلیل این تیم  با جذب چند مهره ملی برای قهرمانی، بی رقیب به نظر می رسد.

برگزاری مرحله هشتادوهفتم مسابقه 

عکس ورزش در منزل

برگزاری تست آمادگی جسمانی تیم های 

کوهنوردی )آقایان(

عالقه منـدان به شــرکت در مسـابقه عکــس ورزش در   
منــزل می توانند جهـت ارســال تصاویـر خـود بــه 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 
»مسـابقه عکاسـی« در مرحلـه هشـتادوهفتم ایـن مسـابقه 

شـرکت کنند.

بــه اطــالع همــکاران محتــرم شــرکت فــوالد مبارکــه   
می رســاند بــا توجــه بــه کاهــش آمــار مبتالیــان بــه ویروس 
کرونــا، امــور ورزش فــوالد مبارکــه در نظــر دارد جهــت 
عضویــت در تیم هــای کوهنــوردی آقایــان ســال 1401 

خود، از افراد واجد شرایط ثبت نام به عمل آورد. 
کســن کرونــا را دریافــت و  کــه ســه دوز وا لــذا متقاضیانــی 
کارآمــوزی کوه پیمایــی، ســنگ نوردی و بــرف را  مــدارک 
از فدراســیون کوهنــوردی جمهــوری اســالمی ایــران اخــذ 
نموده انــد، بایــد جهــت انجــام تســت آمادگــی جســمانی 
خ 22 و 1۴01/02/23 رأس  در روز پنجشــنبه و جمعــه مــور
کلیــه تجهیــزات کوهنــوردی  ســاعت 9 صبــح بــه همــراه 
کــوه صفــه )زمیــن چمــن  و ســنگ نوردی خــود در مــکان 
ــه هــم رســانند. جهــت کســب اطالعــات  اســکیت( حضــور ب
بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۴0099 تمــاس حاصــل فرماییــد.

کادمی فوالد مبارکه سپاهان در اردوی  پنج بازیکن آ
تیم ملی فوتبال

تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان آسیا شد

کادمی فوتبال فوالد مبارکه سپاهان به  پنج بازیکن حرفه ای آ
اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شدند.

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، پنج بازیکن  به 
گزینش در تیم ملی نوجوانان فوتبال  فوالد مبارکه سپاهان برای 
جمهوری اسالمی ایران به این شرح انتخاب شدند: 1- محمد 
فرزاد رحیمی )دروازه بان)؛ ۲. مهدی موسوی؛ ۳. اسماعیل 
کسری طاهری. قلی زاده؛ ۴. رضا غندی پور؛ 5. 

تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب ۶ مدال طال، 1 مدال نقره و 1 مدال برنز 
و ۲۰1 امتیاز به عنوان قهرمانی رقابت های کشتی بزرگساالن قهرمانی آسیا 
در مغولستان دست یافت.
سی و پنجمین دوره رقابت های کشتی آزاد بزرگساالن قهرمانی آسیا طی 
روزهای ۳ و ۴ اردیبهشت ماه برگزار شد و در پایان تیم ایران با ۶ مدال 
طال به عنوان قهرمانی دست یافت.

 تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان در بازی رفت 
نیمه نهایی فینال لیگ برتر هندبال کشور با نتیجه ۲۳ 

بر ۲۲ مس کرمان را در خانه، متحمل شکست کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در چهارچوب 
رقابت های نیمه نهایی لیگ برتر هندبال کشور، دو تیم هندبال فوالد 
مبارکه سپاهان و مس کرمان در سالن شهید تجلی کرمان به مصاف 
یکدیگر رفتند که این دیدار با نتیجه 23 بر 22 به نفع طالیی پوشان به 

پایان رسید.
گردان مجید رحیمی زاده در نیمه اول دیدار با تساوی 11 بر 11 به  شا
رختکن رفتند، اما در نیمه دوم با درخشش بی نظیرشان بازی را به سود 

خود درآوردند و با نتیجه 23 بر 22 پیروز میدان شدند.

 تیم فوتبال بزرگساالن سپاهان نوین و فوالد هرمزگان 
به تساوی رسیدند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
در چهارچوب رقابت های هفته ششم لیگ دسته سه فوتبال کشور، تیم 
فوتبال سپاهان نوین در ورزشگاه بزرگ نقش جهان به مصاف تیم فوالد 

هرمزگان رفت که این دیدار با نتیجه 2 بر 2 به پایان رسید.
گردان قاسم نژاد در نیمه نخست با گل کیان عالی پور در دقیقه 7  شا
بازی پیش افتادند، اما این رقیب بود که با 2 گل در دقایق 11 و 30 نتیجه 
را به سود خود در نیمه اول به پایان رساند. طالیی پوشان با تالش خود 
در نیمه دوم بازی نهایتا با گل دقیقه 77 محسن معظمی به تساوی 

دست یافتند.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

تساوی خانگی سپاهان نوین برابر فوالد هرمزگانپیروزی طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان در کرمان

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله هشتادوششم(

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

محمد حسین وکیلی 9۵۴97

محمود صفری ۸۸107

یوسف وکیلی 103012

اطالعیه

صدر جدول در انحصار دختران هندبالیست  فوالد مبارکه سپاهان

اطالعیه

ضمن قبولی طاعات و عبادات، به اطالع همکاران گرامی و خانواده محترم ایشان می رساند، با توجه به کاهش آمار مبتالیان به ویروس 
کرونا، امور ورزش شرکت فوالد مبارکه، اقدام به ادامه ارائه خدمات در استخرهای مجموعه فردوس اصفهان طبق برنامه جدید از روز عید 
سعید فطر )تا اطالع ثانوی( می نماید. لذا از عالقه مندان دعوت می شود، در صورت تمایل طبق برنامه ذیل و با رعایت موارد ذکرشده اقدام 

به رزرو و استفاده نمایند.
کسن را دریافت کرده باشند، سپس ۴۸ ساعت قبل از حضور در استخر، با  1. افراد جهت بهره مندی از استخرهای مجموعه فردوس، باید سه دوز وا
مراجعه با وب سایت امور ورزش فوالد مبارکه به نشانی SPORT.MSC.IR در قسمت رزرو رشته های ورزشی، اقدام به رزرو سانس موردنظر نموده 

کسن مراجعه نمایند. و با همراه داشتن کارت ورزش و کارت وا
2. سانس ها به صورت آموزشی و محدود و با یک سوم ظرفیت برگزار می گردد.

3. رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی الزامی است.
۴. بازگشایی استخرها هیچ گونه تعهدی برای استفاده قطعی، با توجه به وضعیت کرونایی نمی کند و با توجه به تصمیم ستاد کرونا، احتمال 

تعطیلی مجدد وجود دارد.                                                  

ــه اطـــالع  ــر، بـ ــعید فطـ ــان عیـــد سـ ــلمین جهـ ــزرگ مسـ ــد بـ ــه مناســـبت عیـ ــادات و تبریـــک بـ ضمـــن قبولـــی طاعـــات و عبـ
همـــکاران محتـــرم شـــرکت فـــوالد مبارکـــه می رســـاند، بـــا توجـــه بـــه کاهـــش آمـــار مبتالیـــان بـــه ویـــروس کرونـــا، امـــور ورزش شـــرکت، 
زمـــان جدیـــد ســـانس های اســـتخر فـــوالد را از تاریـــخ 1401/0۲/14 تـــا اطـــالع ثانـــوی را اعـــالم می نمایـــد. لـــذا از عالقه منـــدان 

دعوت می شود، در صورت تمایل طبق برنامه ذیل و با رعایت موارد ذکرشده اقدام به رزرو و استفاده نمایند.
کســـن را دریافـــت کـــرده باشـــند، ســـپس ۴۸ ســـاعت قبـــل از حضـــور در  1. افـــراد جهـــت بهره منـــدی از اســـتخر فـــوالد، بایـــد ســـه دوز وا
اســـتخر، بـــا مراجعـــه بـــا وب ســـایت امـــور ورزش فـــوالد مبارکـــه بـــه نشـــانی SPORT.MSC.IR در قســـمت رزرو رشـــته های ورزشـــی، اقـــدام 

کســـن مراجعـــه نماینـــد. ـــا همـــراه داشـــتن کارت ورزش و کارت وا بـــه رزرو ســـانس موردنظـــر نمـــوده و ب
2. رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی الزامی است.

3. بازگشـــایی اســـتخر فـــوالد هیچ گونـــه تعهـــدی بـــرای اســـتفاده قطعـــی، بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت کرونایـــی نمی کنـــد و بـــا توجـــه بـــه تصمیـــم 
ســـتاد کرونـــا، احتمـــال تعطیلی مجـــدد وجـــود دارد.

۴. همراه داشتن حوله و مایو شنا برای مراجعه کنندگان الزامی است.
۵. سرویس دهی ترابری رأس ساعت 17:30 و 20  از محل درب استخر فوالد به مقصدهای ذیل است :

1 ( بهارستان، سپاهان شهر، صفه، میدان آزادی
2 ( مبارکه، کرکوند، صفائیه

3 ( زرین شهر، فوالدشهر، سه راه سیمین، میدان جمهوری
                                           

سانس های استخر های مجموعه فردوس از عید فطر تا اطالع ثانوی سانس های استخر شرکت فوالد مبارکه از تاریخ 1401/02/14

جدول زمان بندی استخر شماره یک مجموعه فردوس 

18 :30 - 20
ورزش در آب. تفریحی

)بانوان(

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

****

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

20 :15  - 21 :30

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

****

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

شنبه 
)بانوان(

یکشنبه 
)آقایان(

دوشنبه  
)بانوان(

سه شنبه  
)آقایان(

چهارشنبه 
)بانوان(

پنجشنبه 
)آقایان(

جمعه 
)بانوان(

14 :30  - 16 :30

****
 ورزش در آب.

 تفریحی)بانوان(

17 - 18 :3019  - 20 :30

جدول زمان بندی استخر شماره دو مجموعه فردوس 

18 :30 - 20
ورزش در آب. تفریحی

)آقایان(

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

****

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

20 :15  - 21 :30

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

****

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

ورزش در آب. تفریحی
)آقایان(

ورزش در آب. تفریحی
)بانوان(

شنبه 
)آقایان(

یکشنبه 
)بانوان(

دوشنبه  
)آقایان(

سه شنبه  
)بانوان(

چهارشنبه 
)آقایان(

پنجشنبه 
)بانوان(

جمعه 
)آقایان(

14 :30  - 16 :30

****

17 - 18 :3019  - 20 :30

یخ 1401/02/14 سانس های استخر شرکت فوالد مبارکه از تار

20  -  18:4518:45 -  17:3017:30 -  16:15  8  -  6:30ایام هفته

************ورزش در آب. تفریحی******شنبه  

ورزش در آب. تفریحیورزش در آب. تفریحیورزش در آب. تفریحی******

ورزش در آب. تفریحیورزش در آب. تفریحیورزش در آب. تفریحیورزش در آب. تفریحی

ورزش در آب. تفریحیورزش در آب. تفریحیورزش در آب. تفریحی******

ورزش در آب. تفریحیورزش در آب. تفریحیورزش در آب. تفریحیورزش در آب. تفریحی

یکشنبه 

دو شنبه 

سه شنبه

 ورزش در آب.چهارشنبه 
 تفریحی)بانوان(

 ورزش در آب.
 تفریحی)آقایان(

 ورزش در آب.
 تفریحی)آقایان (



شهید مطهری )رضوان اهلل علیه( چشمه   
فیاض و جوشانی بود. شهادت خلعت ذی قیمتی 
است که خدای متعال بر تن خاصان می پوشاند و 
آن بزرگوار با شهادت، به مقامات عالی و معنوی که 
گر ما به خاطر  همه مشتاق آن هستند، عروج کرد. ا
شهادت ایشان متأسفیم علت آن است که این 
چشمه می توانست برکات جدیدی را به عالم 
اسالم ارزانی کند. هر یک ساعت و یک روز از عمر با 
برکت کسی مثل آن شهید بزرگوار، برای امت اسالم 

و یکایک مردم مسلمان، دارای فایده است.
فضیلت مردمی مثل شهید مطهری، واقعا در طول 
که حقش  کردن به شکلی  سال ها هم قابل بیان 
ادا شود، نیست. لذا بازهم ملت ما باید از مطهری 
عزیز، این شهید بزرگوار بشنود. آن جمله این است 
که شهید مطهری یک مبارز در راه خدا یعنی یک 
مجاهد فی سبیل اهلل بود. منتها جهاد، انواعی دارد. 
یکی از سخت ترین جهادها این است که در مقابله با 
هجوم افکار و فرهنگ های غلط و انحرافی و درک غلط 

جمعی از مردم، انسانی که حق را می شناسد، بایستد 
و بخواهد از حق دفاع کند و با بیان، با فکر، با منطق 
و سالح زبان و قلم، ذهن ها را به سمت آنچه درست 
است هدایت کند. این، از آن جهادهای بسیار دشوار 
است و شهید مطهری، این جهاد سخت را سال های 

متمادی انجام داد.
او انسان بصیر و نافذالبصیره ای بود؛ آدم معمولی نبود. 
بینش تیزی داشت. به سطح جامعه نگاه می کرد و 
اشتباهاتی را که در فهم عمومی ملت ما وجود داشت 
و متأثر از تلقین دشمنان بود، می فهمید که چیست و 
شروع می کرد با آن ها مبارزه کردن. همین مبارزه که 
مبارزه در راه خدا بود، کمک بسیار زیادی به پیروزی 
این انقالب کرد؛ چون تا مردم فکرشان درست نباشد، 
کار درست از آن ها سر نمی زند. فکر که درست شد، 
انسان درست عمل می کند. اعتقاد به یک راه درست 
که پیدا کرد، در آن راه به حرکت درمی آید و آن راه را 
می پیماید. شهید مطهری به شناخت مردم کمک 
می کرد که راه را بشناسند. پس به پیروزی این انقالب و 

محمدرضا تورجی زاده در سال 1۳4۳ در   
اصفهان به دنیا آمد. از همان کودکی عشق فراوانی 
به اهل بیت علیهم السالم داشت و در مجالس 
خاندان نبوت و امامت حضور می یافت. او همراه با 

تحصیل علم در مغازه پدرش کار می کرد. 
پدرش به دلیل مذهبی بودن و عالقه بسیار به دین 
او را در مدرسه احمدیه ثبت نام کرد، با توجه به اینکه 
آخرین سال دوره راهنمایی تورجی زاده مقارن با قیام 
مردم قم بود با تعدادی از دوستانش تظاهراتی در 
مدرسه شکل دادند. در زمان انقالب با چند تن از 
دوستانش در مسجد ذکراهلل فعالیت های سیاسی 

انجام دادند و ازاین رو مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
محمدرضا تورجی زاده از فعاالن مبارزی بود که علیه 
گروهک های ضدانقالبی و بنی صدر فعالیت کرد. او 
عالقه خاصی به آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل بهشتی 

داشت.
تورجی زاده در دبیرستان هاتف تحصیل کرد. او در 
همان جا به مداحی و روضه خوانی می پرداخت 

و صدای بسیار زیبایی داشت. در سال 1361 به 
جبهه رفت و در تیپ نجف اشرف خدمت کرد و در 
عملیات های محرم، والفجر و کربال شرکت نمود. در 
جبهه نیز به مداحی و نوحه سرایی پرداخت و در آنجا 
نیز بسیاری از رزمندگان مجذوب صدای گرم و زیبای او 
شدند، به طوری که وصیت کردند دعای کمیل مراسم 

هفته های آن ها را بخواند.
عالقه فراوان محمدرضا تورجی زاده و درخواست 
رزمندگان دیگر باعث شد که آن ها هیئت گردان »یا 
زهرا« را تأسیس کنند و این هیئت بعدها در اصفهان 
با نام هیئت »محبان حضرت زهرا سالم اهلل علیها« و 

»هیئت رزمندگان اسالم« به فعالیت خود ادامه داد.
محمدرضا تورجی زاده عالقه فراوانی به حضرت فاطمه 
زهرا )سالم اهلل علیها( داشت و در تمامی مداحی های 
خود، در مدح ایشان می خواند. عالقه تورجی زاده به 
حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( به حدی بود 
که وصیت کرد بر روی سنگ قبرش نام مبارک ایشان 

را بنویسند.

کرم )صل اهلل علیه وآله(: پیامبر ا
 چون روز اول شّوال فرامی رسد، منادی ندا می کند: ای مؤمنان 
در این صبحگاه بشتابید برای هدیه هایتان که به پاداش عبادات 

رمضان به شما می دهند.
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 فرهنــݡگــــی

بخوان به شکرانه توحید؛ بخوان به شکرانه این 
کساری حضرت حق جل جالله، بخوان. عید. بخوان، به پاس سرافرازی ات در بندگی و خا

اَللُهَم اَهَل الِکبِریآءِ َو الَعَظَمِة، َو اَهَل الُجوِد َو الَجَبُروِت؛ ای عظمت بی پایان و ای دارنده هر دو جهان؛ ای ذات 
بی مثال سخاوت؛ ای کمال بی زوال قدرت؛ ای بخشنده ترینی که معنای بخششی. ای آمرزنده ای که 

پدیدآورنده تقوایی...
أَسَئُلَک بَِحِق هَذا الَیوِم الَذی َجَعلَتُه لِلُمسلِمیَن عیدا؛

از تو می خواهیم به حق این روز مبارک که برای دل های مؤمن عید قرار داده ای، درود و سپاسمان را 
کش  نثار پیامبر عشق و رحمت، حضرت ختمی مرتبت ُمحمد )صلی اهلل علیه  و آله وسلم( و اهل بیت پا

)علیه السالم( نمایی.
الهی در این روز مبارک، از تو می خواهیم که ما را در سایه امنیت چتر نورانیت، محمد و آل محمد 
)صلی اهلل علیه  و آله وسلم( قرار دهی. الهی از تو می خواهیم که به پاداش طاعتمان ما را از ترفندهای رنگارنگ 
اهریمن محفوظ بداری. الهی ما را عبادتی بیاموز که بتوانیم شکر نعمت هایت را پاس بداریم. الهی عبادت 
خاصانت را به ما بیاموز؛ عبادتی که توأم با عشق توست، عشق الهی. به پاداش عبادتمان به پاس روزه هایمان 
ما را استقامت در راهی ببخش که راه انبیا و اولیای توست. ما را در راهی هدایت فرما که رضایت تو و پیام آور 
راستین تو در آن است. الهی به بهروزی این عید که روز سرافرازی در امتحان تو بود توانایی مان بخش تا بار 

دیگر از عهده امتحان تو برآییم.

انســـان ها به طور طبیعـــی، موجوداتی اجتماعی اند و برای دســـت یابی به بیشـــتر هدف های 
گزیر از تعامـــل با یکدیگرند. در حقیقت، هرکدام از انســـان ها بر ســـر ســـفره  مادی و معنوی شـــان، نا

دیگران نشسته اند و از دسترنج همنوعان خویش روزی می خورند.
بر این اســـاس، بهره مندی از دســـترنج و تولیدات دیگران، حقی بر گردن مصرف کننده پدید خواهد آورد 
که او نیز در برابر بهره هایی که با تالش دیگران نصیب وی می شـــود، در خود احساس وظیفه کند و پاسخ 
نیکی را به نیکی دهد و خود را تافته ای جدا بافته از دیگران نینگارد؛ بلکـــه او هم در اثر کار و تالش، دیگران 

را مهمان سوددهی خویش کند و وظیفه اجتماعی خویش را به خوبی ادا کند.
کارگران یکی از ارزشـــمندترین طبقات و ســـودمندترین گروه های جامعه  هســـتند. چـــرخ عظیم جوامع 
بشـــری با دســـت توانای کارگران به حرکت و چرخش درمی آید. حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است. 
کار خالصه نمی شـــود به جنبش مخصوص و کارگر خالصه نمی شـــود بـــه گروهی خاص و بـــه این انگیزه، 

روز کارگر روز همه ملت اســـت.
این قشـــر از ملت ستون فقرات کشـــور و انقالب اند. قشـــر کارگر که با مجاهدات پیگیر خود، قبل از انقالب 
با اعتصابات دامنه دار خود نقش پررنگی در پیروزی انقالب داشـــتند و بعد از انقالب هم با کوشـــش خود 
و جهاد خود در راه اسالم، کشور را به پیش می برند و ان شـــاءاهلل کوشش آن ها در پیشگاه مقدس خدای 

تبارک وتعالی مقبول باشد.
مبارک است روز کارگر بر همه کارگران جهان و بر شما کارگران عزیز شرکت فوالد مبارکه

شیخ صدوق از دانشمندان و بزرگان اسالمی است که خدمات بزرگی را در طول عمر خود به فقه   
و حدیث شیعه کرده است. شیخ صدوق از بزرگ ترین شخصیت های جهان اسالم و شیعه و از 
برجسته ترین چهره های درخشان علم و فضیلت است، تا جایی که شیخ بهایی لقب رئیس 
المحدثین را برای ایشان برگزیده است. او یکی از بزرگ ترین خدمت گزاران مکتب اهل بیت 
علیهم السالم و از شاخص ترین دانشمندان جهان اسالم است که عمر خود را در راه خدمت به فقه 

و حدیث شیعه و پاسداری از فرهنگ مهدویت صرف کرد.
ابوجعفر محمدبن علی بن بابویه قمی ملقب به شیخ صدوق در صف اول محدثین و علمای اثناعشر جای 
دارد و یکی از ارکان فقه شیعه به شمار می رود. پس از گذشت 10 قرن از وفات این محدث بزرگ، برکات آثار و 

خدماتش باعث شده 1۵ اردیبهشت به عنوان روز بزرگداشت شیخ صدوق نام گذاری شود.
او در سال های 306 یا 307 هجری قمری در خاندان علم و تقوا در شهر مذهبی قم دیده به جهان گشود. 
گرچه  پدر بزرگوار شیخ صدوق، علی بن حسین بن موسی بن بابویه از علما و فقهای بزرگ زمان خود بود. ا
در آن روزگار، عالمان و محدثان بسیاری در قم می زیسته اند، ولی پرچم هدایت و مرجعیت بر پدر شیخ 

صدوق بوده است.
شیخ صدوق روزگار طفولیت و سنین جوانی را در دامان علم و فضیلت و تقوای خانوادگی اش سپری کرد و 
تحت تعلیم و تربیت پدر قرار گرفت، به گونه ای که به لحاظ تیزهوشی و حافظه فوق العاده قوی در مدتی 
کوتاه به قله های بلندی از کماالت انسانی دست یافت و توانست در کمتر از بیست سالگی، هزاران حدیث با 

سلسله سند آن ها را حفظ و از همه مهم تر به آن ها عمل کند.
یکی از حوادث مهم دوران زندگی شیخ صدوق، روی کار آمدن سلسله ایرانی نژاد و شیعه مذهب آل بویه بود 
که بر بخش بزرگی از ایران، عراق و جزیرةالعرب تا مرزهای شمالی شام فرمان می راند. وی در این هنگام از قم 
به ری آمد و به تقاضای رکن الدوله دیلمی در آنجا رحل اقامت گزید. به نظر می رسد علت اصلی این دعوت 
و عزیمت، خألیی بوده که پس از هجرت شیخ کلینی از ری به بغداد و سپس رحلت او پیش آمده بود و در 

حقیقت، وجود شیخ صدوق در ری می توانست منشأ برکات فراوان باشد.
عصر شیخ صدوق را باید عصر احیای حدیث نامید، زیرا پس از رحلت پیامبر اسالم )صل اهلل علیه وآله(، بازار 
جعل حدیث رونق گرفت و کارخانه حدیث سازی به کار افتاد و کسانی پیدا شدند که به طور حرفه ای، 
احادیثی را جعل و به پیامبر و ائمه نسبت می دادند. از این جهت محدث بزرگوار کلینی که از کلین به ری 
هجرت کرده بود، در آنجا کتاب شریف کافی اولین کتاب از مجموعه کتب روایی و حدیثی شیعه را نگاشت 
و حرکت علمی جدیدی را در مکتب حدیث نگاری اهل بیت )علیهم السالم( بنیان گذاری کرد که پس از او، 

شیخ صدوق بنای مستحکم ضبط و نشر حدیث را بر آن بنیاد نهاد. 
   منبع: سامانه صبح سینما

 به شکرانه 
عید مبارک بندگی

روز جهانی کارگر

شیخ صدوق؛ 
بزرگ ترین خدمت گزار 

مکتب اهل بیت  )ع(

مناسبت

مشاهیر

شهید مطهری از دیدگاه مقام معظم رهبری

شیدای حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(

بزرگداشت

شهید

معرفی کتاب
  راز بقا

یال  معرفی سر

راز بقا نام یکی از جدیدترین سریال های نمایش خانگی است 
که پخش آن از روز 1 فروردین 1401 آغاز شده است. راز بقا یک سریال به 
تمام معنا طنز و بسیار خوش ساخت و دل چسب است و در تمام 

بخش های خود شما را به خنده وا می دارد.
در سریال راز بقا بهرام افشاری، سعید آقاخانی، حسن معجونی، نیما 
شعبان نژاد، سیروس میمنت، هدیه بازوند، صبا ایزدپناه، فریبا جدیکار، 
مریم ماهور، نجال نظریان، علیرضا زمانی نسب، یداهلل شادمانی، 
صدرالدین حجازی، فرشید زارعی فرد، کاظم نوربخش، سید حسین 
موسوی، سیروس سپهری، ریحانه حسینی، علی اخوان، آوین نقویان، 
جعفر دهقان واحسان روزبهانی )قهرمان بوکس( به ایفای نقش 

پرداخته اند. 
به سبب شرایط جامعه و ذائقه مخاطب ایرانی، آثار کمدی همواره 
موردتوجه بینندگان قرار می گیرد و در جمع های خانوادگی حضور دارد؛ 
مخاطبی که تمایل دارد ساعتی را با لبخند بگذارند. همین امر باعث شده 
است فروش فیلم های سینمایی کمدی در یک دهه اخیر قابل توجه 
باشد، اما یک درام اجتماعی، ولو جذاب و پرمخاطب، نتواند همانند یک 
کمدی گیشه پسند و حتی ضعیف فروش کند. گاهی پیش می آید که یک 
فیلم علی رغم آنکه با انتقادات تند مخاطبانش مواجه است و از کیفیت 
پایین روایی برخوردار است؛ به خاطر یک جنجال یا برند شدن نسخه های 

قبلی اش، به فروش صعودی اش ادامه می دهد.
که  کمدی در سریال سازی موقعیت متفاوتی با سینما دارد؛ زمانی 
شبکه نمایش خانگی سریال سازی را آغاز کرد، پس از موفقیت قهوه 
تلخ، تهیه کنندگان تمایل داشتند تا بیشتر آثار کمدی تولید کنند و بازار 
را برای ساخت آن مطلوب می دیدند؛ اما چهار سال بعد با موفقیت 
سریال شهرزاد، گرایش تولیدکنندگان از کمدی به درام عاشقانه تغییر 
کرد و رفته رفته از تعداد کمدی ها کاسته شد. با گذشت زمان و افزایش 
دغدغه های اقتصادی و اجتماعی مردم، جای خالی کمدی ها دوباره 

به چشم آمد.
   منبع: سامانه صبح سینما
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به هدایت این حرکت عمومی کمک کرد.
هرچه از شهادت آن عزیز استاد مطهری می گذرد، آثار و برکات معنوی 
فکری او، ابعاد تازه تری از خود نشان می دهد. آثار فکری و علمی آن روحانی 
بزرگوار، روزبه روز بیشتر در افق مطبوعات کشور و معلومات دینی ما آشکار 
می شود و انسان می فهمد که یک روحانی متفکر و دارای مسئولیت، چه 

زندگی پرباری می تواند داشته باشد.
آثار بزرگوار شهید مطهری مثل یاد  او    زنده است. کتاب های شهید مطهری 
تمام شدنی نیست. مبادا کسی خیال کند که ما از بعد از انقالب تا حاال که 
مرتب کتاب های شهید مطهری را طبع و منتشر می کنیم، تکراری است. 
نه در سخن حق و در کالم حکمت، تکرار نیست. هنوز جامعه و نسل جوان 
و جامعه فرهنگی و علمی ما، به دانستن همان مطالبی که آن بزرگوار از 

زبان و قلمش فیضان کرد و در اختیار امت اسالمی گذاشت، محتاج اند.
   منبع: سامانه انتشارات شهید مطهری

تورجی زاده همیشه نمازهایش را اول وقت می خواند و بسیار قرآن تالوت 
می کرد. پیش از نماز صبح به راز و نیاز با خداوند مهربان می پرداخت و 
آن قدر خالصانه به نیایش می پرداخت که گاهی صدای گریه های او 
موجب بیدار شدن اطرافیانش می شد. او عبادت های خود را تا طلوع 

آفتاب ادامه می داد.
تورجی زاده به طور مداوم در جبهه مجروح می شد و قبل از آنکه به طور 
کامل بهبود یابد، مجدد به جبهه می رفت. محمدرضا تورجی زاده در 
پنجمین روز اردیبهشت سال 1366 در ارتفاعات شهر بانه در استان 
کردستان در حین فرماندهی گردان »یا زهرا« در سنگرش زخمی شد و به 

مقام شهادت نائل آمد.
   منبع: سامانه سامانه شهدا

گردآورنده:   
مرکز صهبا
ناشر: 
فرهنگی  مؤســـــــــسه 
        هنری ایمان جهادی

ایــن کتــاب شــامل 17 فصــل اســت که نحوه 
تاریخــی  ترتیــب  بــه  فصل هــا  عناویــن  چینــش 
پیامبــر  دوران  از  علیهم الســالم،  ائمــه  زندگــی 
جــواد  امــام  دوره  تــا  )صلی اهلل علیه و آلــه(  کــرم  ا
و  )علیه الســالم(  هــادی  امــام  )علیه الســالم(، 
کــه بیانــات  امــام عســکری )علیه الســالم( اســت 
امــام  ســه  ایــن  دربــاره  رهبــری  معظــم  مقــام 
علیهم الســالم در یــک فصــل ارائــه شــده اســت. 
دنبــال  بــه  ســاله  انســان ۲50  کتــاب  محتــوای 
انتقــال مفهومــی متعالی از مســیر و مقصــد زندگی 

اســت. )علیهم الســالم(  ائمــه   مجاهدانــه 
کتــاب  کتــاب بیــش از آنکــه یــک   ازایــن رو ایــن 
تاریخــی صــرف باشــد، یــک فراتحلیــل تاریخــی 
ح و تفصیــل وقایــع زندگــی  کــه به جــای شــر اســت 
بــه  کل گرایانــه  نگاهــی  )علیهم الســالم(  ائمــه 
زندگی هریک معصومین )علیهم الســالم( دارد و 
آن هــا  را بــا توجــه بــه بســتر تاریخــی دوره مربــوط و 
ایــن  همــه  کــه  واحــدی  مقصــود  راســتای  در 

بزرگواران دنبال می کردند، ارائه می دهد. 
کالم مقـــام معظـــم  کتـــاب عینـــا برگرفتـــه از  عنـــوان 
رهبـــری و بیانگـــر نـــوع نـــگاه ایشـــان بـــه زندگـــی 
سیاســـی مبارزاتـــی ائمـــه )علیهم الســـالم( اســـت 
کتـــاب بـــه  و علـــت ایـــن نام گـــذاری در مقدمـــه 
تفصیـــل از بیانـــات ایشـــان تشـــریح شـــده اســـت.

   منبع: سامانه مقام معظم رهبری
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