
یادداشت مدیر مسئول

66 برابر شدن تولید فوالد دنیا در 120 سال گذشته نشان از اهمیت 
این صنعت و نقش آن در اقتصاد جهانی دارد. فوالدسازی صنعت مادری 
است که در کشورهای مختلف به دلیل اشتغال زایی و ارتباط آن با منابع 
خدادادی و همچنین اثرات آن بر صنایع وابسته ازجمله صنعت خودرو، 
لوازم خانگی و ساختمان سازی نقش ویژه ای دارد و موتور محرکه توسعه 

کشورها قلمداد می شود.
در کشور ما نیز این صنعت به لحاظ میزان تولید، نقش آفرینی در توسعه، نیروی 
انسانی توانمند و جایگاه اساسی در تولید ناخالص ملی، نقش بی بدیلی در 
اقتصاد ایران بازی می کند. با وجود این، زنجیره سنگ آهن و فوالد ایران، از یک 
سو به شدت در برابر  سیاست گذاری های کالن کشور حساس است و از سوی 
دیگر با توجه تغییر پارادایم و آرایش جدیدی که در فضای اقتصاد جهانی شکل 
گرفته، نیازمند چابکی و درایت بیشتر برای استفاده از فرصت هاست. تجربه 
سالیان اخیر نشان از آن دارد که مداخالت دستوری در قیمت محصوالت 
فوالدی و سایر صنایع باالدست و پایین دست، هیچ گاه اثر مثبتی بر بازار 
نداشته و ضرورت دارد، تعیین قیمت محصوالت زنجیره فوالد با مشورت 
بیشتر  کارشناسان و فعاالن این صنعت صورت گیرد. در شرایطی که فعاالن 
اقتصادی شاهد قیمت گذاری دستوری زنجیره فوالد بوده اند، به طور طبیعی 
تمایل برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش کاهش می یابد. 
کد سنگ آهن در این سال ها از عواقب  عدم سرمایه گذاری و افزایش معادن را

مستقیم استمرار این سیاست است. همچنین بحران کمبود سنگ آهن یکی از 
مهم ترین چالش های پیش روی صنعت فوالد کشور است. ظرفیت سنگ آهن 
کثر تا دو دهه آینده نیاز کشور را تأمین می کند و ضرورت  شناسایی شده، حدا
دارد به هر نحو ممکن از صادرات  اقالم خام و غیرفراوری شده مانند سنگ آهن، 
گندله، آهن اسفنجی و... جلوگیری شود. براین مبنا،  تأمین  کنسانتره، 
سنگ آهن موردنیاز صنایع فوالد باید در اولویت اول واحدهای سنگ آهن 
قرار گیرد. به خصوص اینکه  با سرمایه گذاری های سنگینی که  در حوزه صنایع 
فوالدی صورت گرفته،  می توانیم شاهد دست یابی به   افزایش تولید و کسب  

ارزش افزوده بیشتر   از بازارهای صادراتی باشیم.
وضع عوارض صادراتی دغدغه مهم دیگر این روزهای زنجیره فوالد کشور است. 
دغدغه ای که به لحاظ شرایط ویژه کشور در سال های اخیر باید موردعنایت 
ویژه مسئوالن قرار گیرد. تحریم های سخت و ظالمانه در چند سال گذشته 
امکان توسعه بازار را محدود ساخته و حاال با کمرنگ شدن آن ها و در غیاب 
کراین به عنوان اضالع مهم تأمین کننده نیاز قاره سبز به این  دو کشور روسیه و ا
محصوالت، فرصت مغتنمی برای عبور از آن ها برای صنعت فوالد ایران فراهم 
شده که باید با چابکی از آن استفاده کرد. باور به توانایی اقتصاد و صنعت ایران 
در مهار تحریم، پیش از این بعینه در صنعت نفت کشور اثبات شده و ضرورت 
دارد در صنعت فوالد نیز این چابکی برای فتح بازارهای بین المللی جدید با 

حمایت قانون گذاران و همراهی خانواده بزرگ این زنجیره ایجاد گردد.

ضرورت همگرایی در زنجیره فوالد

فوالد مبارکه فراتر از استانداردهای جهانی؛

با تکیه بر دانش فنی متخصصین داخلی صورت گرفت؛

 بومی سازی و بهره برداری 
موفقیت آمیز از جبران ساز توان 

کتیو فوالد مبارکه را

با اجرای پروژه بزرگ پایش هوشمند الکترود و آماده به کاری 
تجهیزات محقق شد:

دست یابی به کمترین میزان 
مصرف الکترود گرافیتی در 

شرکت فوالد مبارکه

با همت متخصصان داخلی صورت گرفت؛

 تعویض کامل موتور
  DC 3680 KW فینیشینگ

 ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه

 اشتغال پایدار؛
 بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه

گذر از حد نصاب  عمر نسوز 
کوره های مدول های احیا مستقیم

 مروری بر عملکرد  درخشان 
فوالد سنگ مبارکه  در فروردین ماه

)5S( استقرار نظام آراستگی 
تش نشانی فوالد مبارکه  در واحد آ

ح کرد: مدیر ناحیه نورد سرد  مطر

خط تاندم پیوسته شرکت فوالد مبارکه
خط ثبت رکوردها

هم زمان با هفته کارگر و در آستانه عید سعید فطر صورت گرفت؛

افزایش تولید روزانه آهن اسفنجی در واحد 
7احیا مستقیم فوالد سفیددشت 38 4و 5
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شرکت گاز و پردیس شرکت های دانش بنیان فارس تفاهم نامه امضا کردند
شرکت گاز استان فارس و پردیس شرکت های دانش بنیان این استان تفاهم نامه  ایجاد و راه اندازی مرکز مشترک نوآوری صنعت گاز امضا کردند.

تولید حدود 2.5 میلیون تنی گل گهر تا پایان فروردین ماه 1401
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق شد در فروردین ماه 1401 مقدار 2 میلیون و 496 هزار و 385 تن انواع محصول داخلی تولید کند.

اقتصـاد  مقاومتـی  اقتصـاد  محکـم  پایه هـای  از  یکـی 
دانش بنیـان اسـت؛ اسـاس کار در اقتصـاد مقاومتـی اقتصـاد 
دانش بنیان است؛ ]زیرا[ اقتصاد مقاومتی اقتصاد درون زا است، 
اقتصـادی اسـت کـه در داخـل پایه هـای مسـتحکمی دارد کـه 
تکانه های بین المللی و جهانی و اقتصادی آن را از جا درنمی برد. 
این اقتصاد مقاومتی ]است[، اقتصاد مقاوم. یکی از اساسی ترین 
پایه هـای ایـن اقتصـاد عبـارت اسـت از اقتصـاد دانش بنیـان؛ 
اقتصادی که متکی باشـد به علـم، این خیلی مهم اسـت. خب، 
به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصـاد دانش بنیان که 
درواقـع سـتون اصلـی اقتصـاد مقاومتی اسـت، نقـش ایفـا کنند. 
چطـور نقـش ایفـا کننـد؟ خـب، ایـن طراحـی الزم دارد. چه جـور 
جوان هـای ما نقـش ایفـا کننـد در اقتصـاد مقاومتی؟ مـن جواب 
این سـؤال را از شـما می خواهم، بنشـینید طراحـی کنید، منتظر 
نمانید که دیگران طراحی کنند. شـما جوان های نخبـه در یکی 
از اجتماعـات خودتـان موضـوع را همیـن قـرار بدهیـد: چگونگـی 
نقش آفرینـی نخبـگان جـوان در اقتصـاد مقاومتـی یـا اقتصـاد 
دانش بنیـان. گروه هایـی بـه وجـود بیاینـد، گروه هایـی تقسـیم 
بشـوند، کار کننـد، فکر کننـد، مطالعـه کننـد، با دسـت پـر در این 
اجتماع شـرکت کنند، راه بدهنـد، آن وقـت بنیاد نخبـگان از این 
طرحی که از درون خود نخبگان بیرون آمده، حمایت و پشتیبانی 
کند. بـه نظـر مـن یـک تحـول بـه وجـود می آیـد؛ هـم در زمینـه فکر 
کردن و اندیشیدن و کار کردن، هم در زمینه واقعیت، روی زمین؛ 

در زمینه اقتصاد ]هم[ قطعا تحول به وجود می آید.
1394/0۷/22

بیانات در دیدار شرکت کنندگان در نهمین همایش ملی 
»نخبگان فردا«

در مورد نقش کارگران و مسئله کار و بنگاه های کاری و کارگری در 
اقتصاد مقاومتی ]باید گفت[ که این مسئله مهمی است. اقتصاد 
مقاومتی یک کلمه حرف نیست؛ اینکه گفتیم »اقدام و عمل«، 
معنایش این است که بایستی به یکایک بندهای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی به طور واقعی و حقیقی عمل بشود؛ یعنی برای 
هرکدام، همین برادران، آقایان مسئول که بحمداهلل عالقه مندند، 
بنشینند برنامه ریزی کنند و قدم به قدم برنامه را دنبال کنند؛ 

مسئله کار نقش دارد در اقتصاد مقاومتی.
خب، کارگر چه کار کند تا در اقتصاد مقاومتی بتواند سهیم باشد؟ 
همه نقش دارند؛ کارگر هم نقش دارد، کارفرما هم نقش دارد، 
گون هم همه نقش دارند.  دولت هم نقش دارد، مسئولین گونا
نقش کارگر در درجه اول احساس مسئولیت است؛ یعنی کارگر 
در آن کاری که به او محول است باید احساس مسئولیت کند 
-همه مان باید احساس مسئولیت کنیم- و کاری را که به او 
سپرده شده است باید مسئوالنه انجام بدهد؛ کیفیت را باید 
افزایش بدهد. همه آحاد کارگری باید در فکر این باشند، درصدد 
این باشند که کیفیت کار را باال ببرند. این برکت ایجاد می کند، هم 

برای خود او، هم برای جامعه.
 در بـازار بـزرگ مشـهد کفاشـی بـود کـه معـروف بـود کفش هایـی 
که می سـازد، چرم کفـش و کف کفش پاره می شـود، امـا دوخت 
کفـش از بیـن نمـی رود؛ یعنـی محکـم کاری این جـوری اسـت. 
کاری کنیم که دوخت ما، آن کاری که دسـت ما اسـت، درسـت 
و با کیفیت و با اسـتحکام انجام بگیرد. این وظیفه کارگر اسـت. 
خب، گفتن این ]حرف[ آسـان اسـت، عمل کردنش چه جوری 
اسـت؟ اینکه خدای متعال از زبان پیغمبر فرمـود: َرِحَم اهلل اِمَرأ 
َعِمَل َعَملا َفاَحَکَمه -کـه بنـده ایـن حدیـث را شـاید ده ها بـار تا 
حـاال خوانـده ام- رحمـت خـدا بـر آن انسـانی کـه کاری را انجـام 
می دهـد و آن را محکـم انجـام می دهـد، محکـم کاری می کنـد، 

خـب ایـن الزاماتـی دارد.
چه کار کنیم کـه کارگـر ایـن توانایی را پیـدا کند کـه کیفیـت کار را 
باال ببـرد؟ یـک مقـدار از این الزامـات بر عهـده دولت اسـت، یک 
مقدار بر عهـده مدیران اسـت، یک مقـدار بر عهده مردم اسـت، 
یک مقدار هم بر عهده خود کارگر است. یکی از کارهایی که باید 
انجام بگیرد تا کارگر بتواند کیفیت کار را بـاال ببرد مهارت افزایی 

اسـت. 
همین فنی وحرفه ای که ایشان گفتند؛ بنده سال هاست هر وزیر 
آموزش وپرورشی، هر وزیر کاری که بر سر کار آمده است، روی 
کید کردم؛ این را باید جدی  مسئله فنی وحرفه ای ها تکیه کردم، تأ
گرفت، این یک کار اساسی است. مهارت کارگر را باید باال برد؛ کارگر 
ساده که نمی تواند صرفا با تجربه خودش پیش برود؛ خب، البته 
تجربه هم مؤثر است، اما آموزش الزم است. مهارت کاری بر عهده 
مسئوالن است؛ همین فنی و حرفه ای ها و انواع کارهای دیگری 
که می شود انجام داد برای مهارت افزایی کارگر؛ کارفرما هم مؤثر 

است، دولت هم مؤثر است.
139۵/02/08
بیانات در دیدار کارگران

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

یکی از پایه های محکم اقتصاد 
مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است

به گزارش خبرنگار فوالد، رکورد عمر نسوز کوره های 
شافت و ریفورمر در مدول های واحد احیای مستقیم 

شماره یک شرکت فوالد مبارکه شکسته شد.
غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه، با ابراز خرسندی 
از موفقیت حاصل شده و ثبت رکوردها در واحد احیا مستقیم بیان کرد: 
بازنگری در نحوه سرد و گرم کردن کوره )کرو حرارتی( که منجر به کاهش 
شوک حرارتی و کمترین آسیب در هنگام توقفات جهت شات دان های 
ساالنه می شود توسط تیم نسوز سایر نواحی برای هر شات دان، به 
فراخور میزان تعمیرات نسوز موضعی، طراحی و به واحد احیا مستقیم 

ارائه می گردد.
وی گفت: با ابداع روش های نوین، تعویض ساختار آجرهای نسوز کوره 
کد طرح  و ریفورمر و جایگزینی و استفاده از پورت های بی استفاده و را
ح جدید  قدیم و تطبیق آن ها با تغییرات موردنیاز انجام گرفت.  طر

 Thin Wall باعث جلوگیری از توقف بلندمدت )حداقل یک ساله( 
مدول های واحد احیا مستقیم به سبب عدم ارسال پورت ها و آجرهای 
نسوز خریداری شده از شرکت های خارجی به جهت تحریم های ظالمانه 

شده است.
مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه افزود: عالوه بر امکان تولید بیش 
از 3.5 میلیون تن آهن اسفنجی که ارزش افزوده ای معادل 87 هزار و 
500 میلیارد ریال )ناشی از عدم توقف( داشته و ادامه روند تولید آهن 
اسفنجی با افزایش عمر نسوز کوره ها، فرصت بومی سازی نیز مهیا شده 

و به ثمر رسیده است. 
وی خاطرنشان کرد: از دیگر نکات مهم در این راستا بهره برداری مناسب 
از واحدهای احیا مستقیم و جلوگیری از آسیب به نسوز کوره ها با وجود 
تولید اسمی و حتی بیشتر از ظرفیت تولید بوده است؛ به طوری که 
کنون به خوبی از آن استفاده شده و نیاز به تعویض ساختار نسوز وجود   تا
نداشته است و می توان از آن به عنوان مهم ترین عامل رسیدن به این 

رکورد یاد کرد.
سلیمی با اشاره به مزایا و دستاوردهای انجام این پروژه ها ابراز داشت: 
اجرای فاز اول تا چهارم پروژه موجب جلوگیری از تعویض بیش از 1800 
تن متریال نسوز خارجی در این 5 مدول و جلوگیری از خروج ارز به ارزش 
4,500 میلیون یورو )معادل 1350 میلیارد ریال( شده است. عالوه بر این، 
با اجرای فاز پنجم پروژه، شاهد کاهش تعویض 2 هزار و 300 عدد کارتن 
بالنکت و 6 هزار عدد ست بلت و کاپ اینکونل 601 )متریال نسوز خارجی( 
در ریفورمر دو مدول E و F بودیم که در نتیجه از خروج ارز به ارزش 233 
هزار یورو )معادل 70 میلیارد ریال( برای شرکت فوالد مبارکه جلوگیری 

شده است.
وی تصریح کرد: در ادامه اجرای فاز چهارم، تعویض آجرهای نسوز 
به صورت موضعی )50 تن به جای 400 تن و کاهش زمان توقف از 40 روز 
به 20 روز در 5 مدول واحد احیا مستقیم شماره یک(، کاهش 60 هزار  
نفر ساعت، 30 میلیارد ریال هزینه و 100 روز زمان توقف که به تولید آهن 
اسفنجی افزوده شده قابل توجه است. در نهایت با این فعالیت ها از 
خرید 215 هزار تن آهن اسفنجی به مبلغ بیش از 6 هزار میلیارد ریال 

جلوگیری شده است. 
کید کرد: مهم ترین و بارزترین مزیت این پروژه بومی سازی و  سلیمی تأ
ترغیب شرکت های نسوز داخلی توسط تیم مرکز نسوز است که نهایتا به 
ساخت ست کامل آجرهای نسوز کوره شافت واحد احیا مستقیم توسط 
شرکت فراورده های نسوز مهرگداز و جرم های سبک و سنگین کم آهن 

گانینگی توسط شرکت دیرگداز آتشگاه اسپادانا منجر شده است.
نقش تیم متخصص واحد احیا مستقیم شماره یک در 

کاهش هزینه و ثبت رکورد
داریوش رشیدی مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه در مورد 
دست یابی به این رکورد اظهار کرد: نکته مهم در رسیدن به این رکورد 

بهره برداری فنی و رعایت همه پارامترها و کنترل های موردنیاز توسط 
تیم توانمند تولید و تعمیرات واحد احیا مستقیم شماره یک فوالد 
مبارکه است که با تالش خود در تحقق این رکورد و کاهش هزینه ها نقش 

اساسی داشته اند.
وی گفت: نکته مهم در این زمینه بهره برداری مناسب از این واحد 
به خصوص ساختار نسوز کوره با توجه به تولید اسمی و حتی بیشتر از 
ظرفیت تولید است. این امر باعث شده ساختار نسوز  نیاز به تعویض 
نداشته باشد؛ درحالی که معموال عمر استاندارد نسوز کوره های احیا 
مستقیم 10 تا 12 سال است و پس از سپری شدن این طول عمر باید 

تعویض شود.
رشیدی ادامه داد: خوشبختانه با درایت و بهره برداری مناسب از 
تجهیزات و به خصوص رعایت اصول فرایندی، این امکان فراهم شده که 
نسوز کوره مدول F با گذشت بیش از 15 سال نیاز به تعویض و جایگزینی 

نداشته باشد که این امر  یک رکورد جهانی محسوب می شود. 
 اجرای دقیق شات دان های ساالنه باعث رسیدن به این 

موفقیت شده است
محمدرضا فتحی مدیر واحد احیا مستقیم شماره یک در مورد کسب 
رکورد جدید استفاده از نسوز اظهار کرد: مدول F واحد احیا مستقیم در 
انتهای سال 1385 به بهره برداری رسید. ظرفیت تولید طراحی شده 
برای این مدول 800 هزار تن در سال است؛ بنابراین طی یک دوره 
ده ساله )عمر استاندارد( باید 8 میلیون تن تولید آهن اسفنجی کند 
و سپس کل ساختار نسوز آن که معادل 400 تن متریال نسوز است 

تعویض گردد.
وی گفت: با انجام عملیات ترمیم نسوز ناحیه کمربندی باستل کوره 
توسط تیم توانمند نسوز سایر نواحی در هر شات دان ساالنه، تولید بیش 
از 12 میلیون تن محقق شده که این مقدار 4 میلیون تن فراتر از ظرفیت 

تولید اسمی بوده است. 
فتحی افزود: همچنین در سال های گذشته برنامه ریزی مناسبی برای 
افزایش ظرفیت واحد انجام گرفته که در صورت تکمیل مراحل طراحی، 
این افزایش ظرفیت انجام خواهد شد و امکان تعویض نسوز کوره با متریال 

نسوز بومی سازی شده در آن زمان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در شات دان اخیر این مدول در سال جاری، عمر 
ساختار نسوز  به رکورد 15 سال رسیده و این در حالی است که کوره این 
کنون در حال تولید است و تا توقف بعدی در سال آینده به این  مدول هم ا

رکورد افزوده خواهد شد.
کاهش هزینه تولید  با افزایش عمر نسوز کوره و در نتیجه 

افزایش راندمان بهره برداری و فرصت بومی سازی
محسن زمانی، رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی شرکت فوالد مبارکه، 
در مورد شکسته شدن رکورد عمر نسوز کوره های شافت و ریفورمر در 
مدول های واحد احیای مستقیم شماره یک این شرکت اظهار کرد: در 
 CO روزهای گذشته، با بهینه سازی ساختار نسوز باستل پورت های گاز
در محل الین باستل متصل به کوره و کنترل و بهره برداری فنی و مناسب 
توسط تیم تولید این واحد، رکوردی به میزان 15 سال در زمینه عمر نسوز 
کوره شافت و ریفورمر در مدول های واحد احیای مستقیم شماره یک 
شرکت فوالد مبارکه به دست آمد که برای اولین بار و فراتر از استانداردهای 

جهانی است.
وی گفت: این پروژه در قالب بهینه سازی  در 6 فاز انجام شده و باعث 
کاهش مصرف ساختار نسوز در مدول F واحد احیا مستقیم شماره یک 
گردیده است. این امر منجر به کاهش هزینه 1090 میلیارد ریالی و جلوگیری 

از خروج ارز به مبلغ 4,721,000 یورو  می شود.
رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی شرکت فوالد مبارکه افزود: در راستای 
تحقق بیانات مقام معظم رهبری و نام گذاری سال جدید به نام »تولید؛ 
دانش بنیان و اشتغال آفرین«، مقابله با تحریم های ظالمانه و رسیدن به 

خودکفایی و بومی سازی و پیگیری سیاست های مدیریت عالی شرکت 
در خصوص افزایش تولید، کاهش هزینه ها و بومی سازی، بهینه سازی 

نسوز باستل پورت های عبور گاز CO انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: کاهش زمان توقف و بهره برداری به مدت 100 روز 
و کاهش مصرف انواع نسوزهای خارجی به میزان 1800 تن در کوره های 
شافت پنج مدول A،C، D، E و F واحد احیا مستقیم شماره یک، از دیگر 

دستاوردهای این اقدام مهم است.
زمانی تصریح کرد: تالشگران فوالد مبارکه از رکورد 15 سال عمر نسوز کوره 
شافت و ریفورمر مدول F واحد احیای مستقیم عبور کردند. این موفقیت 
همراه با کاهش مصرف نسوز به مقدار 350 تن و کاهش هزینه و افزایش 
راندمان تولید پس از شات دان های برنامه ریزی شده در سال 1400 است.
ح بهینه سازی بلوک های نسوز  وی با اشاره به اهمیت استفاده از طر
کید کرد: عمر ساختار نسوز در  منطقه کمربندی باستل پورت ها تأ
کوره های شافت مدول های واحد احیا مستقیم طبق استانداردهای 
جهانی با آجرهای نسوز شرکت های خارجی )اروپایی( 10 سال برآورد شده 
که پس از سپری شدن این زمان، کل ساختار نسوز آن که چیزی حدود 

400 تن است تعویض می گردد.
رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی شرکت فوالد مبارکه متذکر شد: برای 
تعویض نسوز کوره و ریفورمر نیاز به توقفی 40روزه است؛ به همین منظور، 
تیم مرکز تعمیرات نسوز و تولید و تعمیرات واحد احیا مستقیم شماره یک 
فوالد مبارکه اقدام به افزایش عمر نسوز این کوره ها و ریفورمر آن ها به منظور 
کاهش هزینه های تمام شده تولید و تعمیرات و فرصت بومی سازی نمود. 

در این میان، بیشترین عمر ساختار نسوز مربوط به مدول F بوده است.
رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: با 
افزایش عمر نسوز کوره و در نتیجه افزایش راندمان بهره برداری و فرصت 
بومی سازی این نسوزها، موفق شدیم هزینه های تولید را با ابداع روشی 
نوین کاهش دهیم تا بتوانیم  پورت های گاز را در منطقه کمربندی باستل 
کوره در شات دان های ساالنه ترمیم کنیم. با به کارگیری این روش ها، عمر 

نسوز کوره  5 سال افزایش می یابد.
وی اظهار کرد: همچنین با روش جدیدی که متخصصین نسوز سایر 
نواحی در نسوزکاری ریفورمر ابداع کردند، موفق به کاهش 50 درصدی 
مصرف بالنکت های نسوز الیه زیرین در دیواره های طولی و عرضی 
ریفورمر و حفظ 3  الیه زیرین از 6 الیه ساختار بالنکت نسوز قدیمی شدیم. 
این امر منجر به کاهش مصرف چشمگیر هزینه ها، مواد نسوز و دیگر 

تجهیزات موردنیاز می شود.
رئیس نسوز سایر نواحی در پایان  این مهم را به مدیریت عالی شرکت، 
مدیر عامل، معاونت بهره برداری، مدیر ارشد تولید ، مدیر ناحیه 
آهن سازی و کلیه کارکنان تولید و تعمیرات واحد احیا مستقیم، مرکز 
نسوز )نظارت اجرایی و دفتر فنی نسوز  و مدیریت و کارکنان شرکت توحید 
صنعت اسپادان( و کلیه مدیران و کارکنان خرید، کنترل مواد، تعمیرات 
مرکزی و پیمانکاران مربوطه، ایمنی فنی، حفاظت فیزیکی، خدمات 
عمومی و شرکت های نسوز مهرگداز و دیرگداز آتشگاه اسپادانا صمیمانه 

تبریک گفت.
فرزان نوروزی سرپرست تولید احیا مستقیم در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
اظهار کرد: طی چندین سال بهره برداری، معموال تعمیرات سالیانه 
انجام گرفته که شامل فعالیت های سرویس و ترمیم نقاط مختلف 
واحد، ازجمله خطوط سیاالت و تجهیزات داخلی کوره )مکانیکی، 
ک طبیعی در فرایند تولید، الزم  نسوز و….( است و با توجه به استهال

شمرده می شود.
وی افزود: پس از هر بار توقف در سال های گذشته جهت تعمیرات ساالنه 
)مکانیکی و سیاالت و...( این کوره ها بازرسی می شدند، اما به تعویض 
آجرهای نسوز داخل کوره ها نیازی نبوده و به صورت موضعی پورت های 

گاز به روش ابداعی تعمیرات نسوز سایر نواحی انجام شده است.

فوالد مبارکه فراتر از استانداردهای جهانی؛

گذر از حد نصاب  عمر نسوز کوره های مدول های احیا مستقیم

ماشـین های  سرپرسـت  معماری پـور  احمـد 
الکتریکـی کارگاه برق تعمیـرگاه مرکزی شـرکت فوالد 
مبارکـه در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد اظهـار کـرد: 
هم زمان با ساعات پایانی سال 1400 موتور DC 3680 KW قفسه 
2 ناحیه نورد گرم شـرکت فوالد مبارکه دچار آرک زدگی و سـوختگی 
سـیم پیچی آرمیچر گردید. پس از اطالع رسـانی ناحیه نـورد گرم به 
تعمیرگاه مرکزی، متخصصان کارگاه برق و شرکت پیمانکار تعویض 
موتورهـای اصلـی نـورد فـوالد مبارکـه بـه سـرعت در محـل حاضـر 
شـدند و اقدامات الزم را برای تعویض موتور از ساعت 3 بامداد روز 

شـنبه 29 اسـفندماه 1400 آغـاز کردنـد.
وی افـزود: در طـول ایـن فعالیـت، بـا توجـه بـه آسـیب دیدگی کامـل 
آرمیچـر و اسـتاتور، نیـاز بـه تعویـض کامـل موتـور فینیشـینگ بـود. بـا 
ج کـردن آرمیچـر و دمونتـاژ نیمـه  برداشـتن نیمـه اسـتاتور بـاال، خـار
اسـتاتور پایین، عملیـات دمونتاژ انجـام شـد و در ادامه بـا مونتاژ نیمه 

اسـتاتور یدکی پاییـن، آرمیچر جدیـد و نیمه اسـتاتور یدکی باال، تسـت 
و راه انـدازی اولیـه و در نهایـت بسـتن متعلقـات و کاور   رویـی موتـور، 
عملیات تعویض در سـاعت 3 بامداد دومین روز از سال جدید خاتمه 
یافت و موتور بـه ناحیه نـورد گرم شـرکت فـوالد مبارکه تحویـل گردید.
سرپرسـت ماشـین های الکتریکی کارگاه بـرق تعمیرگاه مرکزی شـرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: آرمیچر استفاده شـده در موتور، آرمیچر 
جدید ساخته شـده در شـرکت پیمانکار داخلـی بود کـه در هفته های 

پایانی سـال تحویل شـرکت فـوالد مبارکه شـده بود.
بهره بـرداری،  معاونیـن  حضـور  از  پـروژه  مسـئول  اسـت  گفتنـی 
سـرمایه های انسـانی و سـازماندهی شـرکت بـه دلیـل حضـور در محل 
انجام عملیات و تقدیر از نیروهای اجرایی و مدیریت تعمیرگاه مرکزی، 
مدیریـت ناحیـه نـورد گـرم، همچنیـن از تـالش ویـژه فورمـن تعمیـرات 
نواحی کارگاه برق تعمیرگاه مرکزی و تالش شبانه روزی کارکنان شرکت 
پیمانکار مربوطه و دیگر تالشـگران ناحیه نورد گرم تقدیر و تشکر کرد.

تعویض کامل موتور DC 3680 KW فینیشینگ ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه
با همت متخصصان داخلی صورت گرفت؛

 آرمیچـر استفاده شـده در موتـور، آرمیچـر جدیـد 
ساخته شـده در شـرکت پیمانـکار داخلـی بـود کـه 
در هفته هـای پایانـی سـال تحویـل شـرکت فـوالد 

مبارکـه شـده بـود

غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه

داریوش رشیدی مدیر ناحیه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه

محمدرضا فتحی مدیر واحد احیا مستقیم شماره یک
 شرکت فوالد مبارکه

محسن زمانی، رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی شرکت فوالد مبارکه
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بسته سیاستی بانک های دولتی و نیمه دولتی ابالغ شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی بسته راهبردها و سیاست های بخش بانکی را به بانک های دولتی و نیمه دولتی ابالغ کرد.

تولید بیش از 108 هزار تن فوالد در چادرملو
کی از تولید 108 هزار و 137 تن فوالد در شرکت چادرملو از ابتدای امسال تا پایان فروردین ماه است. بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حا

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

11.6

74

23

۵9 کشــور هدف صادراتی فــوالد ایران در ســال 1400 
بودند

در سال 1400 ایران توانست بالغ بر 11 میلیون و 68۷ هزار تن 
محصوالت زنجیره فوالد را به ۵9 کشور جهان صادر کند.

به گزارش ایراسین، ارزش صادرات زنجیره فوالد ایران در سال 
1400 از 7 میلیارد و 400 میلیون دالر فراتر رفت. طی مدت یادشده 
ایران توانست بالغ بر 11 میلیون و 687 هزار تن محصوالت زنجیره 

فوالد را به 59 کشور جهان صادر کند.
طی سال گذشته، کشورهای چین، عراق، اندونزی، تایلند و 
امارات 5 بازار کلیدی صادرات زنجیره فوالد ایران بودند که بیش 

از 76 درصد کل صادرات کشور را شامل شدند.
چین 27.3درصد از بازار صادرات زنجیره فوالد ایران را به خود 
اختصاص داده است. طی این مدت بیش از 3 میلیون و 540 هزار 
تن محصول به ارزش 2 میلیون و 21 هزار دالر به چین صادر شده 
است که معادل 30 درصد از حجم کل صادرات زنجیره فوالد ایران 

در مدت یاد شده است.

کتشافی ایمیدرو ۷4 درصد رشد  سرمایه گذاری ا
یافت

کتشافی  کتشاف ایمیدرو گفت: میزان سرمایه گذاری ا مدیر ا
مجموعه ایمیدرو طی سال 1400 حدود ۷4 درصد رشد یافت.

میزان  کرد:  اعالم  ایمیدرو  کتشاف  ا مدیر  فتاحی  احمد 
کتشافی مجموعه ایمیدرو طی سال 1400 حدود  سرمایه گذاری ا

74 درصد رشد یافت.
احمد فتاحی با بیان این مطلب اظهار داشت: طی سال 
گذشته، 4 هزار و 722 میلیارد و 900 میلیون ریال توسط ایمیدرو 
کتشافی شد. این رقم در  و شرکت های تابعه سرمایه گذاری ا
مدت مشابه سال گذشته، 2 هزار و 711 میلیارد و 800 میلیون 

ریال بود.
وی افزود: از این میزان سرمایه گذاری، 2 هزار و 716 میلیارد ریال 
توسط شرکت مس، هزار و 673 میلیارد ریال از سوی شرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی، 159 میلیارد ریال توسط شرکت 
آلومینای ایران، 143 میلیارد ریال طرح از سوی توانمندسازی 
ح عناصر نادر  کتشاف ایمیدرو، 10.3 میلیارد ریال توسط طر ا
کی و نیز 20.5 میلیارد ریال از سوی مجتمع سنگ آهن  خا

سنگان انجام شد. 

پیاده سازی 23 راهبرد روان سازی پروژه در شرکت 
ملی فوالد

وجیه اهلل جعفری در جلسه پایش برنامه ها و اقدامات 
شرکت ملی فوالد ایران از پیاده سازی 23 راهبرد در جهت 
روان سازی و تحقق اهداف در شرکت ملی فوالد ایران خبر داد 
و افزود: شرکت ملی فوالد به منظور تحقق اهداف در طرح های 
فوالدی، برای هر پروژه مشکالت فعلی و آتی را مورد سنجش 

قرار دهد و پایش امور را به عنوان یک اولویت ببیند.
وی با بیان اینکه در اصالح ساختار صنعت فوالد نگاه های 
مختلفی وجود دارد که ازجمله آن ها توسعه پایین دست زنجیره 
است، گفت: در پایین دست صنعت فوالد ظرفیت های بسیاری 

وجود دارد و باید برای آن رویکرد توسعه ای داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 4 تا 6 
میلیون تن از شمش فوالد از طریق کوره های القایی در بخش 
خصوصی تولید می شود، گفت: این شرایط باعث شده تا 
شرکت ها نیاز به »آهن قراضه« داشته باشند؛ درصورتی که در حوزه 

قراضه نیاز به اقدامات بیشتری است.

عدد خبر

میلیون تن

درصد

راهبرد روان سازی

مدیرعامل فوالد مبارکه در برنامه »یک شهر ضیافت« 
سیمای مرکز اصفهان، اشتغال پایدار را بزرگ ترین 
مسئولیت اجتماعی این شرکت دانست و گفت: فوالد 
مبارکه همواره هم در تولید و هم در ایفای مسئولیت های اجتماعی 

پیشگام بوده است.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه در برنامه »یک شهر ضیافت« سیمای مرکز اصفهان اظهار کرد: 
آزادی زندانیان و حمایت از خانواده هایشان در این برنامه کار مبارکی 
است که در صداوسیما انجام می شود و به همین خاطر از مدیران رسانه 
ملی به ویژه سازندگان این برنامه تشکر می کنم. فوالد مبارکه نیز در 9 سال 

گذشته بیش از 2 هزار زندانی را آزاد کرده تا در این امر سهیم باشد.
وی افزود: هر پدیده اجتماعی دارای علت ها و معلول هایی است. موضوع 
آزادسازی زندانیان جرائم مالی غیرعمد، پرداختن به معلول است، ولی 
ما عالوه بر اینکه به آزادی زندانیان کمک می کنیم، در حال تالش جدی 
برای عمل به مأموریت اصلی خود یعنی اشتغال زایی و تولید هستیم. این 
امر می تواند در رشد جامعه، چه ازنظر معیشتی و چه ازلحاظ اجتماعی، 

مؤثر باشد و در واقع حرکت در مسیر رفع علت هایی است که موجب بروز 
جرائم غیرعمد می شود.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: برنامه های زیادی در 
فوالد مبارکه برای کاهش مصرف آب، حفظ محیط زیست و کاهش 
مصارف انرژی تدوین و بسیاری از آن ها عملیاتی شده است تا بتوانیم در 
این زمینه نیز مسئولیت های اجتماعی خود را به خوبی ایفا کنیم. فوالد 
مبارکه امروز به عنوان صنعت سبز در کشور معرفی شده و طی سال های 
گذشته در حوزه های مسئولیت اجتماعی و محیط زیست جوایز زیادی 

کسب کرده است.
وی اذعان داشت: فوالد مبارکه بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور است 
و سهم یک درصدی در تولید ناخالص ملی دارد؛ این شرکت همواره در 
مسئولیت های اجتماعی نیز پیشگام بوده و در سال های گذشته این 

موضوع را در عرصه های مختلف به خوبی نشان داده است.
طیب نیا تصریح کرد: امیدواریم با دعای خیر مردم بتوانیم رسالت های 
خود را در زمینه های مختلف ازجمله تولید که اصلی ترین مأموریت ما برای 

نقش آفرینی در اقتصاد کشور است به خوبی انجام دهیم.

کید کرد: ما در تالشیم تا همچون سال های گذشته از زندانیان  وی تأ
جرائم مالی و خانواده هایشان به روش های مختلف حمایت کنیم و این 

حمایت را در طول سال ادامه دهیم.
 مدیرعامل فوالد مبارکه در پایان از کمک 50 میلیارد ریالی این شرکت برای 

آزادی زندانیان جرائم غیرعمد استان اصفهان خبر داد.
شرکت های صنعتی استان در امور خیر بسیار فعال اند

سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان نیز در این برنامه اظهار کرد: انجام امور 
خیریه در سراسر اصفهان از گذشته رواج داشته و جوهره وجودی مردم 

این استان با این امور آمیخته شده است.
وی افزود: امور خیر  با حضور خیرین و آحاد مردم با کمک های کوچک 
و بزرگ محقق می شود و چنین برنامه هایی که با کمک صداوسیما و 
خیریه ها برگزار می شود، موجب نزدیک شدن بیشتر دل های مردم به 

هم  می شود.
استاندار اصفهان تصریح کرد: تهیه چنین برنامه هایی در صداوسیما که 
با مشارکت سازمان زندان ها و همه خیرین انجام می شود، صحنه هایی 
از همدلی را در جامعه به نمایش می گذارد؛ به همین خاطر از صداوسیما 

برای برپایی چنین سفره خیری تشکر می کنم.
کید کرد: بسیاری از شرکت های صنعتی، در سال جاری و سال های  وی تأ
گذشته، در کنار مردم استان اصفهان در آزادی زندانیان جرائم مالی 
غیرعمد و حمایت از خانواده هایشان مبالغ زیادی برای آزادی زندانیان 

پرداخت کرده اند و این همدلی جای تقدیر دارد.
مرتضوی در پایان متذکر شد: ترویج مشارکت در طرح های خیر، به ویژه 
در بین خانواده ها کاری مهم است که در شهر اصفهان  از گذشته مرسوم 
بوده و این فرهنگ سازی قابل ستایش است. اصفهان در ادوار مختلف 
تاریخ از انقالب، دفاع مقدس و بعد از آن همواره پیشگام بوده و امروز نیز 
در ایام عزای سیدالشهدا و به طورکلی امور خیریه فعالیتی مثال زدنی دارد.
گفتنی است گروه فوالد مبارکه به نمایندگی از سهام داران، کارکنان و 
ذی نفعان خود مبلغ 2 میلیارد ریال به حمایت از خانواده های این 
زندانیان تخصیص داده است. ویژه برنامه »یک شهر ضیافت« با حمایت 
اداره کل زندان های استان اصفهان، ستاد دیه و انجمن حمایت از 
خانواده زندانیان، خیرین و همکاری عموم مردم نوع دوست اصفهان در 
شب های ماه مبارک رمضان از شبکه اصفهان به صورت زنده پخش شد.

بومی سـازی قطعات، تعمیر، آزمایش و بهره برداری 
 )SVCB( کتیـو موفقیت آمیـز از جبران سـاز تـوان را
فـوالد مبارکـه بـا تکیه بـر دانـش فنـی متخصصیـن 

داخلـی انجـام شـد.
سـید امیـر طباطبائیـان مدیـر ناحیـه انـرژی و سـیاالت شـرکت فـوالد 
مبارکـه در گفت وگو بـا خبرنگار فـوالد اظهار کـرد: SVC تجهیزی بسـیار 
مهـم در حفـظ کیفیـت، تـوان و کاهـش هزینه هـای انـرژی الکتریکـی 
در شـرکت های تولیدکننـده فـوالد اسـت. بـا ایـن تجهیـز و جبـران توان 
کتیـو مصرفـی کوره هـای قـوس الکتریکـی بـا جلوگیـری از افـت ولتـاژ و  را
آزادسـازی ظرفیـت خطـوط انتقـال و ترانسـفورماتورها، تـوان مصرفـی 
کوره های قوس الکتریکی و در نتیجه تولید )حدود 10 درصد یا بیشـتر(  

افزایـش می یابـد.
کتیـو،  وی افـزود: ایـن تجهیـز بـا افزایـش ضریـب تـوان و جبـران تـوان را
از اعمـال جریمه هـای سـنگین در قبـوض بـرق شـرکت فـوالد مبارکـه 
جلوگیـری می کنـد. در حقیقـت SVC بـا جبـران عـدم تعـادل و تقـارن 
توان مصرفی و حذف هارمونیک های جریان تولیدی کوره های قوس 
الکتریکی، تأثیر بسیاری بر پارامترهای کیفیت توان دارد که این عامل 
خود باعث کاهش نرخ خرابی دیگر تجهیزات مانند ادوات الکترونیک 

قـدرت، اینورترها، تجهیـزات حسـاس و موتورهـا و کابل ها می شـود.
طباطبائیان خاطرنشـان کرد: با کاهش نوسـانات ولتاژ و پایدارسازی 
آن، از تغییـرات پی درپی تپ در تپ چنجرها جلوگیری می شـود که در 
نتیجه طول عمر مفید تـپ چنجرهای ترانسـفورماتورها که تجهیزات 

حساس و گران قیمتی هسـتندافزایش می یابد.

راه اندازی موفقیت آمیز SCV طی 2 سال فعالیت مداوم
احسـان مهدوی منـش رئیـس توزیـع بـرق شـرکت فـوالد مبارکـه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد مبارکه اظهار کرد: در بهمن ماه 1395 با وقوع 
فالت شـدید بـر روی شـبکه برق فـوالد مبارکـه، برج هـای تایریسـتوری 
کـه متأسـفانه شـرکت  SVC-B دچـار آسـیب دیدگی شـدیدی شـد 
سـازنده یعنی زیمنس آلمان نیز به علت اعمال تحریم های ظالمانه از 

تأمیـن تجهیـزات و تعمیـر ایـن SVC خـودداری کـرد.
وی افـزود: بـا توجـه بـه تصمیـم مدیریـت فـوالد مبارکـه و بـا توجـه بـه 
قیمت بسیار زیاد پیشنهادی توسط سایر شرکت های خارجی، تأمین 
قطعـات، رفـع عیـب و راه انـدازی ایـن پلنـت بـه متخصصیـن داخلـی 

شـرکت سـپرده شـد.
رئیـس توزیـع بـرق شـرکت فـوالد مبارکـه خاطرنشـان کـرد: بـا تـالش و 
همت متخصصیـن واحـد توزیع بـرق و بـا کمک دفاتـر فنی تعمیـرات و 
تولید ناحیه انرژی و سیاالت، واحد خرید و بومی سازی و با بهره گیری 
از تـوان شـرکت های دانش بنیـان داخلـی تجهیـزات آسـیب دیده 
گردیـد و  نقشـه های مربوطـه  مهندسـی معکـوس و بومی سـازی 
بازطراحـی و شبیه سـازی و نهایتـا فراینـد دمونتـاژ و مونتـاژ تجهیـزات 

برنامه ریـزی و اجرایـی شـد.
وی در پایان اذعان داشـت: علی رغم تکنولوژی پیشـرفته این تجهیز، 
کلیـه مراحـل آزمایـش، پیش راه انـدازی و راه انـدازی بـا صرفه جویـی 
بیش از 170 هزار یورو، با موفقیت انجام گرفت و پس از 2 سـال فعالیت 
مـداوم، در تاریـخ 17 فروردیـن SVC 63 ،1401 کیلوولـت B بـا موفقیـت 

راه انـدازی شـد.

بومی سازی 37 قطعه یدکی با تکیه بر دانش متخصصان
خـداداد امینـی، تکنسـین قطعـات یدکـی واحـد توزیـع بـرق شـرکت 
فـوالد مبارکـه در گفت وگـو بـا خبرنگار فـوالد اظهـار کـرد: قطعـات یدکی 
جبران سازهای اسـتاتیک واحد توزیع برق شـامل 67 قطعه است که 
در طول سه سـال پس از شناسایی توانمندی سـازندگان داخلی، 37 
قطعه یدکی توسـط متخصصـان توانمند کشـور عزیزمان بومی سـازی 
و سـاخته شـد. این قطعات پس از مونتاژ بـر روی تجهیـز SVC B واحد 
توزیـع بـرق در فروردین مـاه سـال 1401 بـا تـالش همـکاران واحـد توزیع 

بـرق در مدار شـبکه سراسـری بـرق کشـور قـرار گرفت.
وی افـزود: ازجملـه مهم تریـن مزایـای ایـن تجهیـز بایـد بـه مـواردی 
همچون بهبود ضریب توان، فیلتر کـردن هارمونیک های نامطلوب، 
تنظیم ولتـاژ باس مصرفـی کوره هـا در مقدار مبنـا و کاهـش فلیکرهای 

ولتـاژ شـبکه ناحیـه فوالدسـازی اشـاره کـرد.

از  مبارکه  فوالد  شرکت  سرد  نورد  ناحیه  مدیر 
دست یابی به رکورد ساالنه در سال 1400 در خط 

تاندم پیوسته این ناحیه خبر داد.
بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه، در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد اظهار کرد: با همت و تالش کارکنان ناحیه نورد سرد، 
در سال 1400 با دست یابی به عدد 1,399,000 تن، رکورد تولید سالیانه 
جدیدی به ثبت رسید. رکورد این واحد در سال 1399 به میزان 1,393,000 

تن بوده است.
وی ادامه داد: عالوه بر این رکورد، تولید ماهیانه با گذر از عدد 130 هزار تن 
نیز در سال 1400 به وقوع پیوست. این موفقیت در آبان ماه با رسیدن به 
عدد 131,132 تن به ثبت رسید. رکورد قبلی تولید ماهیانه این خط در ماه 

مرداد سال 1399 به میزان 127,576 تن بوده است.
ثبت رکورد همراه با افزایش تولید محصوالت پراستحکام

مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه افزود: رکورد تولید در سال 1400 
در حالی به ثبت رسید که چالش های تولید نسبت به سال های گذشته 
بیشتر بود؛ به طور مثال می توان به افزایش تولید گریدهای سخت اشاره 
کرد که با توجه به استحکام باال، نیروی نورد این گریدهای فوالدی 
به مراتب افزایش می یابد و این امر موجب کاهش سرعت تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال 1400 رکورد تولید گریدهای سخت نیز 
شکسته شد و با رسیدن به میزان تولید 71 هزار تن، رکورد قبلی تولید 
محصوالت سخت که در سال 1399 به میزان 55 هزار تن محقق شده 

بود، پشت سر گذاشته شد.
گذر از رکوردهای کیفی در خط تاندم

بهادرانی تصریح کرد: عالوه بر ارتقای کمیت، شاهد افزایش کیفیت 
محصوالت نیز بوده ایم. تولید منطبق با سفارش به خصوص در گریدهای 
ویژه مانند سطوح بدنه اتومبیل و لوازم خانگی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. در این زمینه، با توجه به اینکه این محصوالت سال ها در معرض 
دید مصرف کنندگان محصوالت نهایی است، حساسیت های خاصی 
وجود دارد و در نتیجه، ارتقای کیفیت این محصوالت موجب ارتقای 

برند مشتریان فوالد می شود.
کمی،  گذشته، عالوه بر افزایش تولید  کرد: در دو سال  کید  وی تأ
برنامه هایی برای ارتقای کیفیت نیز در نظر گرفته شد. در سال 1400 
برنامه ریزی ها و کنترل های به موقع، موجب ارتقای کیفیت شد و این 
مهم نیز موجب گردید عدد کیفیت در خط تاندم پیوسته که در سال 
1399  از 94.22 درصد به 96.93 درصد رسیده بود، در سال 1400به عدد 
97 برسد. البته تمرکز بر کیفیت محصوالت نورد سرد در سال پیش رو نیز 

از اولویت های مهم ناحیه نورد سرد است.
ثبت رکورد شیفت بدون توقف در تاندم

محسن استکی، مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه، در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد اظهار داشت: تعداد تجهیزات و قطعات بسیار زیاد در 
خط نورد تاندم و سپری شدن زمان زیاد از تاریخ نصب و استفاده از این 
تجهیزات از یک سو و نبود دسترسی به قطعات و تکنولوژی های روز از 
سوی دیگر از چالش هایی بوده که می تواند افزایش تعداد و ساعات 

توقفات را به همراه داشته باشد.
وی در ادامه گفت: در این شرایط یکی از افتخارات ناحیه نورد سرد در سال 
1400، تولید بدون توقف در خط تاندم در تاریخ پانزدهم و هجدهم آبان 
ماه 1400 است. در این روزها این خط شیفت های بدون توقف را سپری 

کرد که این موضوع در سال های اخیر بی سابقه بوده است.
رکورد کاهش مصرف غلتک در خط تاندم پس از 8 سال

مدیر محصوالت سرد شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در زمینه 
استفاده از مواد مصرفی، رکورد کاهش مصرف غلتک های کاری و پشتیبان 
نیز جابه جا شد؛ به گونه ای که رکورد مصرف مجموع غلتک های کاری و 
پشتیبان در سال 1400 با میزان 18.24 ثبت شد که رکورد قبلی مصرف 
مجموع غلتک کاری و پشتیبان در سال 1392 با ثبت 22.97 میکرومتر 

بر کیلومتر را شکست.
وی تصریح کرد: در نرخ مصرف مجزا نیز به افتخاراتی در کاهش میزان 
مصرف دست پیدا کردیم. در مصرف غلتک های کاری نورد تاندم میل، 
رکورد مصرف جدیدی به میزان 15.27 میکرومتر بر کیلومتر در سال 1400 
به ثبت رسید و این در حالی است که در آخرین رکورد حاصل شده در سال 

1392، این عدد 19.91 میکرومتر بر کیلومتر بوده است.
بومی سازی مواد مصرفی استراتژیک و گذر از چالش آن

کید کرد: در  استکی در مورد بومی سازی روغن نورد سرد در این ناحیه تأ
موضوع بومی سازی روغن مصرفی گام بلندی برداشته شد و با اضافه 
شدن یک مورد روغن نورد جدید، تأمین کننده های این ماده مهم 
افزایش یافتند. توجه به این نکته خالی از لطف نیست که روغن نورد 

ازجمله مواد مصرفی استراتژیک در نورد سرد است.
وی ادامه داد: این روغن تأثیر زیادی بر میزان تولید و کیفیت محصوالت 
نورد سرد دارد و برای خرید آن، سال ها از تأمین کنندگان خارجی استفاده 
می شد، ولی در سال 1400 با هدف بومی سازی و ارتقای کیفیت مواد 
مصرفی استراتژیک با رویکرد ایجاد رقابت بین تأمین کنندگان، بررسی و 
تست تأمین کننده روغن نورد در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه 

بومی سازی آن با موفقیت انجام شد. 

 بومی سازی و بهره برداری 
موفقیت آمیز از جبران ساز توان راکتیو فوالد مبارکه

خط تاندم پیوسته شرکت فوالد مبارکه؛ خط ثبت رکوردها

با تکیه بر دانش فنی متخصصین داخلی صورت گرفت؛

مدیر ناحیه نورد سرد مطرح کرد:

اشتغال پایدار؛ بزرگ ترین مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه
مدیرعامل فوالد مبارکه در برنامه »یک شهر ضیافت« عنوان کرد؛

سید امیر طباطبائیان مدیر ناحیه انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه

احسان مهدوی منش رئیس توزیع برق شرکت فوالد مبارکه

خداداد امینی، تکنسین قطعات یدکی واحد توزیع برق
 شرکت فوالد مبارکه
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فوالد مبارکه همواره پیشتاز شرکت های بخش 
معدن و صنایع معدنی کشور بوده است

دولت از ظرفیت شرکت های دانش  بنیان
 برای مدیریت مصرف آب استفاده کند

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به رکوردشکنی های 
پیاپی فوالد مبارکه به ویژه در فروردین ماه گفت:  این شرکت همواره 
پیشتاز شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی کشور بوده است. 
گروه فوالد مبارکه در این بازه زمانی موفق شدند ضمن رعایت 
استانداردهای زیست محیطی نزدیک به ۳۰ عنوان رکورد تولید در 
نخستین ماه از قرن جدید خلق کند.

گفت: برای  کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی،  یک عضو 
کشاورزی ظرفیت های  کاهش مصرف آب در بخش های صنعت و 
مناسبی با پیشرفت تکنولوژی و تالش شرکت های دانش بنیان 
کند.   که دولت از این ظرفیت استفاده  فراهم شده و الزم است 
کشور بر ضرورت  کاهش منابع آبی  هادی بیگی نژاد با اشاره به 
کرد. کید  صرفه جویی در مصرف تأ

خـبــــــــــــــــــر            

خبر بین الملل

فایننشال تایمز پیش بینی کرد در فصل دوم سال 2022 
متوسط قیمت هر تن شمش فوالد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 12.2 درصد و متوسط قیمت هر تن ورق فوالدی 1۷.2 

درصد افزایش یابد.
به گزارش بازار، در دوره شیوع کرونا شاهد افزایش قیمت فوالد 
به دلیل اختالل در عرضه این محصول و تعطیلی کارخانه ها و 
معادن و بسته بودن مرزها بودیم. با از بین رفتن این محدودیت ها 
در فصل اول امسال، انتظار می رفت بازار به تعادل برسد، ولی 
جنگ روسیه و اوکراین شوک بزرگی به بازار وارد کرد و قیمت ها 

را افزایش داد.
کنون  طبق گزارش فایننشال تایمز، در فصل اول سال 2022 تا
قیمت شمش های فوالدی در دنیا 4.7 درصد و قیمت ورق های 
فوالدی 8.9  درصد افزایش یافته و با توجه به چشم انداز تیره 
توقف درگیری های روسیه و اوکراین، امید چندانی به توقف این 

روند وجود ندارد.
این رسانه اروپایی در گزارش خود اعالم کرد: تنش های روسیه و 
اوکراین و باال گرفتن دامنه آن در هفته های اخیر نشان می دهد 
انتظار پایان روند افزایشی قیمت در بازار فوالد، انتظاری نادرست 
است. انتظار می رود در فصل دوم امسال در خوش بینانه ترین 
حالت قیمت شمش های فوالدی در دنیا 3.1 درصد و قیمت 
ورق های فوالدی 7 درصد نسبت به فصل اول افزایش یابد. این 
مسئله می تواند برای کشورهای واردکننده فوالد آسیب رسان 
باشد، زیرا هزینه های تولیدات صنعتی را افزایش می دهد و بر 

دامنه تورم می افزاید.
برپایه این گزارش، درگیری های روسیه و اوکراین باعث شد در 
عرضه فوالد و فراورده های فوالدی در دنیا اختالل ایجاد شود. 
این اختالل عرضه یک عامل مهم در افزایش قیمت فوالد بوده، 
ح های توسعه زیرساختی در  ولی مسئله مهم این است که طر
آمریکا نیز به عنوان یک عامل مؤثر دیگر با جدیت پیگیری می شود 
و آمریکا در نظر دارد بیش از 60 درصد فوالد و فراورده های فوالدی 
گر عامل افزایش تقاضا را به اختالل در  موردنیاز خود را وارد کند. ا
عرضه اضافه کنیم، خواهیم دید که در فصل دوم سال جاری بازار 
با تحوالت بزرگ تری روبه رو خواهد بود. پیش بینی می شود در 
فصل دوم سال 2022 متوسط قیمت هر تن شمش فوالد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 12.2 درصد و متوسط قیمت هر تن 
ورق فوالدی 17.2 درصد افزایش یابد. در صورت تحقق این 
پیش بینی، متوسط قیمت هر تن شمش فوالدی در فصل دوم 
سال 2022 برابر با یک هزار و 177 دالر و متوسط قیمت هر تن ورق 

فوالدی برابر 2 هزار و 182 دالر خواهد بود.

در هفته گذشته، قیمت بیلت صادراتی ایران، 663 دالر 
به ازای هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن، کاهش 20 
دالری، معادل 2.9 درصد داشته است. قیمت میانگین اسلب 
صادراتی ایران نیز در هفته گذشته ۷8۵ دالر به ازای هر تن بود 
که نسبت به هفته پیش از آن، 20 دالر معادل 2.۵ درصد 

کاهش یافت.
به گزارش  چیالن ، قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن 
نشان می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته 
گذشته 2.5 درصد کاهش یافت و اسلب در قیمت 740 تا 830 
دالر به ازای هر تن معامله شد. در هفته گذشته، قیمت فوِب 
بیلت صادراتی ایران در بنادر کشور 663 دالر به ازای هر تن بود که 
کی از  میانگین این قیمت نسبت به قیمت های 31 فروردین، حا

کاهش 2.9 درصدی است.
بازارهای جهانی فوالد در حال کنار آمدن با جنگ روسیه و اوکراین 
است و بخشی از افزایش قیمت ناشی از این جنگ، در هفته های 
اخیر پس گرفته شده است. سیاست چین برای مهار تهاجمی 
ویروس کرونا و همچنین سیاست این کشور برای تثبیت قیمت 
سنگ آهن و فوالد و کاهش تولید فوالد در سال 2022 نیز از دیگر 

دالیل کاهش قیمت شمش فوالدی در هفته های اخیر است.
در موج کاهشی قیمت ها در بازار جهانی فوالد، قیمت شمش 
منطقه CIS با کاهش قابل توجه به 685 دالر به ازای هر تن در 
هفته گذشته رسیده و قیمت قراضه وارداتی ترکیه از مبدأ آمریکا نیز 

از 626 دالر به 562 دالر به ازای هر تن رسیده است.
فرصت های کسب درآمد ارزی بزرگ، در بازار جهانی فوالد معموال 
بسیار زودگذر هستند و تعدیل قیمت ها در این بازار به سرعت 
صورت می گیرد. متأسفانه مصوبه عوارض صادراتی مانع از این 
شده که فوالدسازان ایرانی از این فرصت به درستی و به طور کامل 

استفاده کنند.
در نمودار زیر، روند قیمت اسلب و بیلت صادراتی ایران در یک 

ماه گذشته را ببینید:

 افزایش 1۷ درصدی قیمت جهانی

 ورق فوالدی در سال 2022

با تالش جمعی و کار گروهی منسجم، استقرار نظام 
آراستگی )5S( در واحد آتش نشانی فوالد مبارکه با 
موفقیت انجام و عالوه بر بازسازی و نوسازی تعدادی 
از تجهیزات، بهینه سازی محیط کاری و کاهش خطاهای احتمالی، 

صرفه جویی قابل توجهی نیز در این زمینه حاصل شد.
نظام آراستگی محیط کار که به  5S مشهور است، بعد از جنگ جهانی 
دوم توسط ژاپنی ها مطرح و به کار گرفته شد. مدیران و صنعتگران ژاپن 
بعد از تصمیم گیری برای بازسازی صنایع خود پس از جنگ، به دنبال 
ایده ها و راهکارهایی برای بهبود تولیدات و افزایش فروش محصوالت 
 House تولیدی خود بودند و هنگام بازدید از برخی صنایع آمریکا با پدیده
Keeping )یا خانه داری صنعتی( آشنا شدند. ژاپنی ها با مشاهده تأثیر و 
نقش قابل توجه معیارهای خانه داری صنعتی در ایجاد محیط کاری 
آراسته، حفظ ایمنی و بهداشت و...  بر آن شدند تا معیارهای مذکور را در 

شرکت های ژاپنی به کار گیرند. 
نکته جالب توجه در فلسفه نظام آراستگی ژاپنی ها این بود که آن ها 
معتقد بودند خروجی استقرار این نظام »کاهش اتالف ها« خواهد بود 
و همچنین دستاورد بزرگ تری را نیز برای آن متصور بودند  و آن »افزایش 
بهره وری« بود. در این راستا آن ها نظام آراستگی را در قالب 5 اصل تعریف 
کردند. این 5 اصل در زبان ژاپنی سرواژه 5 کلمه ژاپنی است که عبارت اند 
از:  Seiri-1 یا تفکیک یعنی شناسایی اقالم ضروری و غیرضروری و 
تعیین تکلیف اولیه آن ها؛  Seiton -2 یا ترتیب یعنی جانمایی، نصب 
کثر موجودی اقالم ضروری  تابلو شناسایی اقالم، تعیین حداقل و حدا
و انجام خط کشی ها؛  Seiso-3 یا تمیزی یعنی کلیه نقاط و محل های 
کارگاه و تجهیزات باید از طریق تمیزکاری مورد بازرسی قرار گیرد و عاری از 
هرگونه آلودگی باشد؛  Seiketsu-4 یا تداوم یعنی استانداردسازی و رعایت 
و نظارت بر حسن انجام S1, S2, S3؛  Shitsuke -5 یا تربیت یعنی مشارکت 

.5S دادن کلیه افراد درگیر و فرهنگ سازی و نهادینه شدن نظام
در شرکت فوالد مبارکه از سال 1380 اجرای نظام آراستگی در قالب 
گام صفر نت خودگردان در نظام TPM آغاز گردید. از سال 88 انجام 
ارزیابی های سه ماهه واحدهای تولیدی و پشتیبانی نیز به آن اضافه شد 
و طی آن کارشناسان و تکنیسین های منتخب نواحی در دوره های تربیت 
ارزیاب شرکت کردند و پس از کسب مهارت های الزم به عنوان ارزیاب 

آراستگی معرفی شدند. 
در این خصوص، واحد تضمین کیفیت جهت برنامه ریزی های ارزیابی 
به صورت سه ماهه و تشکیل تیم های ارزیابی اقدام می کند و در ادامه 
ارزیابان با حضور در واحدها و انجام ارزیابی، امتیاز آراستگی را تعیین و 
گزارش می کنند. واحدها ملزم به بررسی گزارش های بازخورد و تدوین و 
اجرای اقدامات اصالحی الزم هستند. از سال 1399 واحد تضمین کیفیت 
و تعالی سازمانی مبادرت به گسترش فرایند ارزیابی در قسمت های دیگر 
شرکت ازجمله واحد آتش نشانی نمود که دستاوردهای خوبی در این 

زمینه حاصل شد.
حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست 
کرد: فعالیت 5S یکی از  شرکت فوالد مبارکه در این خصوص اظهار 
آسان ترین فعالیت هایی است که هر شخص می تواند آن را در سازمان، 
واحد تولیدی، شرکت خدماتی، منزل و حتی در اتاق کوچک خود انجام 
دهد. از انجام فعالیت های 5S نباید ترسی به دل راه داد، زیرا این کار 
نتیجه قابل لمسی برای هر فرد به دنبال دارد. مسئله مهم، آغاز کردن این 
فعالیت ها و حفظ آن هاست که با اجرای دقیق مرحله چهارم و پنجِم این 

سیستم امکان پذیر است.
وی خاطرنشان کرد: تهیه دستورالعمل، فرم ها، چک لیست ها و... از 
اهمیت فوق العاده ای در ماندگاری سیستم 5S برخوردار است. نتایج 
عملی این فعالیت ها، خود قلم بطالنی است بر دالیل بعضی افراد که 
به دلیل عدم توانایی خود در انجام فعالیت های 5S، آن را غیرضروری 

و بی تأثیر می دانند و بهانه تراشی می کنند. مدیریت ارشد سازمان ها و 
واحدهای تولیدی و مشارکت همه افراد در فعالیت های 5S از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
بسیار  را  میان  این  در  مدیریت،  برخورد  طرز  و  رفتار  مدرسی فر، 
گر مدیریت برخورد خوبی با فعالیت های  سرنوشت ساز خواند و افزود: ا
5S نداشته باشد، هیچ یک از افراد آن ها را جدی نخواهند گرفت. از 
طرفی، درصورتی که مدیریت ارشد مصمم به اجرای این فعالیت ها و 
کسب موفقیت درانجام آن ها باشد، این تمایل و قاطعیت به افراد دیگر 
نیز سرایت می کند و تمامی سازمان و یا شرکت مشتاقانه به انجام آن ها 

خواهند پرداخت.
 وی ضمن اشاره به اجرای موفقیت آمیز نظام آراستگی در واحد ایمنی 
و آتش نشانی و تشکر و قدردانی از تالش مجدانه همکاران در این 
واحد، مدیریت هر واحد را مسئول پیشرفت روند اوضاع و تا حد زیادی 
گفت:  تعیین کننده موفقیت و یا شکست این فعالیت ها دانست و 
پیاده سازی این نظام در سازمان منجر به پیشگیری از بروز حوادث و 
افزایش بهره وری می گردد؛ بنابراین می توان گفت رعایت این نکات در 
نهایت باعث پیشگیری از اتالف هزینه و سرمایه می شود و استقرار آن در 

سازمان ها باعث رهایی آن ها از شلختگی و بی نظمی خواهد شد.
جواد کیانی، رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی شرکت فوالد 
مبارکه در ادامه به دیگر مزایای استقرار نظام آراستگی اشاره کرد و افزود: 
5S  ازجمله سیستم هایی است که طبق نظر بسیاری از صاحب نظران، 
پایه اولیه و سنگ بنای سایر سیستم های کیفیتی و بهره وری مانند 
ISO14001، ISo9001، QCC، TQM، TPM وISO 45001 است و توصیه 
می شود شرکت ها قبل از پیاده سازی این گونه سیستم ها اقدام به انجام و 
اجرای اصولی نظام آراستگی 5S نمایند. باوجودی که در استاندارد جهانی 
ایزو به دلیل جامعیت داشتن و عمومی بودن آن، مشخصا از یک سیستم 
و روش خاص نام برده نشده، ولی برخی از الزامات آن به گونه ای است که 
با به کارگیری یک تکنیک و روش خاص به طور کامل و اثربخش محقق 

می شود. یکی از این تکنیک ها و ابزارها 5S است.
گونی  وی افزود: 5S به دلیل گستردگی مفهوم و دربرگرفتن ابعاد گونا
کیزگی، آموزش، انضباط،  همچون نظم، شناسایی و ردیابی، ایمنی، پا
از  به بسیاری  بهبود، روش مناسبی جهت دست یابی  و  بازیابی 
استانداردهای جهانی مدیریت و ازجمله ایزوها است. ضمن اینکه ساده 
بودن مفهوم 5S  نقش عمده ای در ارتقای کیفیت و بهبود بهره وری دارد.

 وی در ادامه با بیان این نکته که نظم و ترتیب از مهم ترین پارامترهای 
دست یابی به موفقیت در سازمان هاست بیان داشت: دست یابی به 
نتایج مطلوب در زمینه اجرای 5S بدون همکاری واحدهای مختلف 

و مشارکت دسته جمعی کارکنان واحد ایمنی و آتش نشانی میسر نبود.
رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی در ادامه تصریح کرد: 
نقش نظم و ترتیب به گونه ای است که در تمامی مدل ها و استانداردهای 
مدیریتی تعالی سازمانی مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور و با توجه 
به منافع ایجاد انضباط و نظم، سازمان های سرآمد، اقدامات جدی 
و مؤثری در این خصوص به انجام رسانده اند. در همین زمینه، برای 
دست یابی به اهداف و آرمان های کاری شرکت فوالد مبارکه، در ابتدا 
بررسی شرایط الزم برای اجرای 5S با مشارکت واحد تضمین کیفیت طی 
بازدیدهای میدانی صورت گرفت و نقاط ضعف و قوت واحد مشخص 
شد. سپس به منظور ایجاد شرایط مطلوب در محیط کار با استفاده از 
کیزگی، نظم و ترتیب، تمیزی، استانداردسازی و  تکنیک ها و اصول 5S)پا
نهادینه کردن( و همچنین تدوین برنامه دقیق زمان بندی شده، فعالیت 

اجرایی جهت بهبود شرایط آغاز گردید.
وی یادآور شد: ارائه روش انجام کار جهت بهبود و سامان دهی محیط 
واحد ایمنی و آتش نشانی به منظور ایجاد محیطی سازمان یافته، مرتب و 
کیزه و استاندارد با مشارکت واحد تضمین کیفیت بسیار سودمند بود. با  پا

کید این تکنیک بر مفاهیم بسیار ساده و ابتدایی، درک آن برای  توجه به تأ
پرسنل آسان بود، ولی اجرای مؤثر آن جز در سایه همکاری و مشارکت 

کارکنان واحد آتش نشانی میسر نمی شد.
کیانی در ادامه، دستاوردهای اجرای نظام 5S در واحد آتش نشانی را 
چنین برشمرد: بهبود بهره وری کارکنان واحد آتش نشانی به وسیله 
شناسایی و رفع اتالف های سازمانی و اداری ناشی از فقدان نظام 
آراستگی؛ ارتقای روحیه کارکنان واحد آتش نشانی و رضایت مندی 
شغلی و شادابی کارکنان به دلیل زیباسازی و آراستگی محیط کار؛ 
پویاتر کردن فرهنگ سازمانی و فعال سازی کارکنان در جهت مشارکت 
و بهبودجویی در محیط کار؛ ایجاد و تقویت روحیه کار گروهی به دلیل 
آموزش آن در خالل پروژه و استقرار نظام آراستگی در قالب کار گروهی؛ 
بهبود در وضعیت ایمنی محیط کار )انبار و ایستگاه شارژ کپسول و 
محدوده ساختمان و...(؛ بهبود کیفیت خدمات ارائه شده )اتاق 
فرمان و...( و همچنین بهبود روابط انسانی با سایر کارکنان شرکت و 
همکاران درون واحد آتش نشانی؛ دسترسی سریع به اسناد، مدارک 
و سوابق )بایگانی و فرم های مجوز و...(؛ ایجاد بستر و زمینه مناسب 
برای اجرای سایر نظام های مدیریتی از جهت عادت به نظم پذیری و 
استانداردسازی سیستم؛ تسریع در جابه جایی )با توجه به چیدمان 
مناسب تجهیزات درون انبار و محدوده ساختمان و ایستگاه شارژ 
کپسول ها و...(؛ کاهش هزینه های در گردش واحد و بهبود و تقویت 

عملکرد تیم های کاری درون واحد ایمنی و آتش نشانی.
سید محمدرضا انگشترساز اصفهانی، سرپرست آتش نشانی شرکت 
فوالد مبارکه نیز در ادامه به دالیل استقرار این نظام اشاره کرد و افزود: 
هر سازمانی برای شناسایی اتالف، ارتقای وضعیت ایمنی و حرکت در 
گزیر است محیط کاری  جهت بهبود بهره وری و کیفیت انجام کار، نا
کیزه سازی  مناسب را فراهم نماید و اقداماتی به منظور مرتب سازی، پا
و سامان دادن به محیط کاری و حفظ شرایط برای بهینه ساختن 
امور انجام دهد. واحد ایمنی و آتش نشانی شرکت فوالد مبارکه هم در 
راستای ارتقای کیفیت خدمات به واحدهای تولید و همچنین افزایش 
رضایت مندی کارکنان واحد و کارکنان خدوم واحدهای مختلف، 
به منظور ارتقای ایمنی و افزایش سرعت عمل در صورت بروز شرایط 
اضطراری، اقدام به اجرای نظام آراستگی در قسمت های مختلف 

واحد آتش نشانی نمود.
وی خاطرنشان کرد: تمامی روش های مطرح در بهبود بهره وری حداقل 
بر یکی از سه محور سخت افزار، نرم افزار و انسان استوارند. بهره وری بر 
اساس ارتقای کارکنان را می توان با استفاده از روش های QCC، SS و 
5S پیاده سازی کرد. نظام آراستگی محیط کار یکی از روش های بنیادی 
ارتقای کارکنان است که با وجود سادگی و با کمترین هزینه نتایج شگرفی 

در بهبود بهره وری خواهد داشت.
وی با توجه به تجربیات حاصل از اقدامات صورت گرفته در زمینه اجرای 
نظام آراستگی در واحد ایمنی و آتش نشانی عوامل موفقیت در اجرای 
نظام 5S را چنین برشمرد: حمایت و پشتیبانی کامل و قاطع مدیریت 
HSE و رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی از اجرای نظام 
آراستگی درون واحد و اشراف کامل آن ها بر این نظام؛ بسترسازی، 
زمینه سازی و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه؛ آموزش مستمر در 
کلیه سطوح واحد آتش نشانی و ایمنی جهت توجیه اهداف، منافع و 
گاه و دلسوز،  استانداردها و مکانیسم عملکرد در نظام 5S؛ انتخاب افراد آ
عالقه مند و پیگیر برای مسئولیت های اجرایی نظام 5S؛ مستمر بودن و 
تداوم اجرای نظام 5S؛ تهیه دستورالعمل های اجرایی، چک لیست های 
ارزیابی و ممیزی و انجام ارزیابی های دوره ای برای بهبود روش های 
پیاده سازی و افزایش اثربخشی این نظام و تهیه و اجرای روش های 

تشویقی و تنبیهی مناسب در جهت اجرای موفق تر آن.
سرپرست آتش نشانی شرکت فوالد مبارکه در ادامه به برخی از مشکالت 

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

سید محمدرضا انگشترساز اصفهانی، سرپرست آتش نشانی
 شرکت فوالد مبارکه

مژده میرعنایت، رئیس دفتر پیگیری تدوین اهداف و استراتژی های 
شرکت فوالد مبارکه

استقرار نظام آراستگی )5S( در واحد آتش نشانی فوالد مبارکه

جواد کیانی، رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی
 شرکت فوالد مبارکه

فایننشال تایمز پیش بینی کرد؛

روند قیمت فوالد صادراتی ایران
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یادداشت

تفاهم نامه همکاری میان معاونت معادن و فراوری مواد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی 
ریاست جمهوری امضا شد. هدف از امضای این تفاهم نامه توسعه 
اقتصاد دانش بنیان در فعالیت های مرتبط با فناوری و نوآوری معادن، 
صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پلیمری و مواد پیشرفته، با به کارگیری 
ظرفیت های شرکت های دانش بنیان بوده است.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعالم کرد: مصوبه عوارض 
جدید صادراتی شامل کاهش یک یا دوپله ای عوارض برخی کاالها از 
روز 7 اردیبهشت ماه به گمرکات ابالغ  شده است.

سیف اهلل امیری با اشاره به کاهشی شدن قیمت بیشتر کاالها با توجه به 
کاهشی که در قیمت های جهانی رخ  داده است، اظهار کرد: این کاهش 
قیمت های جهانی در وضع عوارض جدید اعالم و اعمال  شده است.

 خـبــــــــــــــــــر      

امضای تفاهم نامه همکاری معاونت معادن وزارت صمت 
و معاونت علمی ریاست جمهوری

مصوبه کاهش عوارض یک یا دوپله ای صادراتی کاالها به 
گمرکات ابالغ شد

 راه برون رفت از

 مشکالت اقتصادی و تولید کشور

رهبر معظم انقالب در مورد حل مشکالت با استفاده از 
توان داخلی، ظرفیت های موجود و اتکا به دستان پرتوان 
مردمان این کشور به ویژه جوانان، بیاناتی را در سال های اخیر 
به صورت مکرر ایراد فرموده اند. به طور مثال ایشان در تاریخ 
99/4/22 در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی فرموده اند:
» چنانچه این تفکر و روحیه خوداتکایی و اعتمادبه نفس ملی که 
امروز خوشبختانه عمومیت پیدا کرده و به خصوص در بین قشر 
جوان تحصیل کرده با عزم و اراده رشد پیدا کرده و این اعتماد به 
نیروی داخلی در اقتصاد به همین شکل پیش برود و امیدهای 
واهی ای که گاهی انسان مشاهده می کند به بیرون از مرزها وجود 
دارد و اقتصاد کشور را شرطی می کند نسبت به تصمیم گیری 
گر چنانچه وجود نداشته باشد یا ضعیف بشود و  بیگانگان، ا
اعتماد ملی افزایش پیدا کند، به نظر بنده همه این مشکالتی که 
امروز در اقتصاد وجود دارد قابل رفع و برطرف کردن است. باید از 

این بنیه قوی کشور استفاده کرد«.
این موضوع ثابت شده است که رهبر انقالب در فرمایشات خود 
مطالبی مستدل و بر پایه مستندات بیان می کنند که توجه هر چه 

بیشتر به آن ها، عالج حل مشکالت اقتصاد کشور است. 
برای حل این مشکالت راهکارهای مختلفی از سوی مدیران، 
نخبگان، کارشناسان و... پیشنهاد شده یا می شود، ولی با 
توجه به مشکالت اقتصادی کشور و محدودیت های موجود 
در بودجه به راستی کدام راه حل کوتاه ترین و کم هزینه ترین 
روش حل مشکالت است؟ پاسخ نگارنده به این پرسش یک 
عبارت است: استفاده از ظرفیت های خالی موجود! در کشور، 
ظرفیت های مختلفی وجود دارد که معطل مجوز، سرمایه 
در گردش و مسائلی از این قبیل است که این عوامل می تواند 
به عنوان کاتالیزور عمل کند تا در نهایت به راه اندازی اقتصاد 

کشور کمک کند.
فوالد مبارکه؛ نمونه موفق استفاده از ظرفیت های 

موجود
ایجاد  باعث  که  خصمانه ای  تحریم های  همه  علی رغم 
محدودیت هایی در تأمین قطعات ماشین آالت و تجهیزات شده، 
محدودیت های موجود در تأمین مواد اولیه، زیرساخت های 
مربوط به حمل ونقل جاده ای و ریلی، محدودیت های انرژی و 
قطعی مکرر برق و گاز صنایع و...، گروه فوالد مبارکه توانسته است 
دستاوردهای مختلفی در زمینه افزایش میزان تولید بدون توسعه 
ماشین آالت و تجهیزات خود به دست آورد که ازجمله آن می توان 

به ثبت رکوردهای متعدد تولید در فروردین ماه اشاره کرد.
رکورد تولید آهن اسفنجی، اول فروردین ماه به میزان 26 هزار 
و 13 تن در ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه، رکورد تولید آهن 
اسفنجی، ششم فروردین ماه به میزان 4 هزار و 510 تن در 
مجتمع فوالد سبا، رکورد تولید گندله آهن، هشتم فروردین ماه 
به میزان 18 هزار و 588 تن در مجتمع فوالد سبا، رکورد تولید 
آهن اسفنجی، نهم فروردین ماه به میزان 2 هزار و 690 تن 
در شرکت فوالد سفیددشت، رکورد ذوب تختال، یازدهم 
فروردین ماه به میزان 27 و 500 تن در ناحیه فوالدسازی، رکورد 
تولید آهن اسفنجی، دوازدهم فروردین ماه به میزان 9 هزار و 
310 تن در ناحیه آهن سازی و رکورد ذوب تختال، به میزان 27 
هزار و 700 تن در ناحیه فوالدسازی در همان روز، رکورد ذوب 
تختال، سیزدهم فروردین ماه به میزان 28 هزار و 400 تن در 
ناحیه فوالدسازی، رکورد تولید آهن اسفنجی، به میزان 26 
هزار 301 تن در ناحیه آهن سازی، رکورد تولید آهن اسفنجی، 
پانزدهم فروردین ماه به میزان 4 هزار و 560 تن در مجتمع فوالد 
سبا، رکورد تولید کالف گرم، هجدهم فروردین ماه به میزان 
5 هزار و 175 تن در مجتمع فوالد سبا، رکورد تولید کالف گرم، 
بیستم فروردین ماه به میزان 20 هزار و 235 تن در ناحیه نورد 
گرم، رکورد تولید آهن اسفنجی، بیست ودوم فروردین ماه به 
میزان 26 هزار و 631 تن در ناحیه آهن سازی، رکورد تولید گندله 
آهن، بیست وسوم فروردین ماه به میزان 18 هزار و 710 تن در 
شرکت فوالد سنگان، رکورد تولید گندله آهن، بیست وچهارم 
فروردین ماه به میزان 18 هزار و 960 تن در شرکت فوالد سنگان، 
رکورد تولید کالف اسیدشویی، بیست ونهم فروردین ماه به 
میزان 5 هزار و 212 تن در ناحیه نورد سرد، رکورد تولید کالف 
گرم، سی ام فروردین ماه به میزان 5 هزار و 200 تن در مجتمع 
فوالد سبا و در نهایت رسیدن به رکوردهای ماهیانه در نواحی 
آهن سازی، فوالدسازی، نورد گرم، نورد سرد و مجتمع  فوالد 
سبا، فوالد هرمزگان، فوالد امیرکبیر، فوالد سفیددشت و شرکت 
ورق خودرو نشان از عزم جدی گروه فوالد مبارکه برای تحقق 

شعار سال است.
فوالد مبارکه؛ الگویی ملی برای بنگاه های تولیدی

گروه فوالد  گوشه ای از موفقیت های  که  همه این رکوردها 
مبارکه در سال های اخیر است نشان دهنده مدیریت دانشی، 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و محور قرار دادن علم و 
دانش در حوزه تولید، افزایش بهره وری سرمایه های انسانی با 
ارتقای انگیزه و جدی گرفتن موضوع آموزش برای رشد علمی 

کارکنان است.
به نظر می رسد فوالد مبارکه به عنوان الگوی ملی بنگاه داری در 
تمام ابعاد، در این ُبعد نیز می تواند الگوی مهمی برای بنگاه های 
اقتصادی کشور به ویژه شرکت های تولیدی صنعتی باشد تا با 
استفاده از تجربیاتی که در فوالد مبارکه به موفقیت های متعدد 
منجر شده است تولیدکنندگان بتوانند پویایی صنعت و در نتیجه 

پیشرفت اقتصادی کشور را رقم بزنند.

مهدی انتظاری، کارشناس آتش نشانی شرکت فوالد مبارکه

امیرفربد فرید، کارشناس تی پی ام شرکت فوالد مبارکه

سید مهدی موسوی، شیفت فورمن آتش نشانی شرکت فوالد مبارکه

اجرای نظام آراستگی اشاره کرد و افزود: نبود آموزش کافی کارکنان جهت 
اجرای صحیح سیستم، نبود شناخت کافی از این نظام و قابلیت های 
آن، بی توجهی به تداوم اجرای 5S و بلندمدت بودن اجرای آن، ساده 
انگاشتن نظام 5S و عدم بررسی عمیق آن، تصویر و برداشت نادرست 
از هزینه بر بودن اجرای این نظام در اوایل اجرای آن و نگرش حل کلیه 

مسائل از طریق این نظام ازجمله این موارد است.
وی ضمن تشکر از کلیه کارکنان واحد ایمنی و آتش نشانی در کسب 
موفقیت به دست آمده و اجرای موفق نظام آراستگی در این واحد، با 
توجه به تجربیات به دست آمده از اجرای نظام آراستگی واحد ایمنی و 
آتش نشانی خاطرنشان کرد: کلیه کارکنان یک سازمان، با به کارگیری 
روش های مناسب جهت انجام مؤثر فعالیت های تعیین شده، باعث 

افزایش بهره وری در بخش های مرتبط خواهند شد.
مژده میرعنایت، رئیس دفتر پیگیری تدوین اهداف و استراتژی های 
شرکت فوالد مبارکه نیز اظهار کرد: شرکت فوالد مبارکه از بدو تأسیس 
کنون همواره با ایجاد رویکردهای تحولی به دنبال نوآوری، بهبود و تحول  تا

در فرایندها بوده است.
وی افزود: در این زمینه، رویکردی تحت عنوان »نظام جامع تحول« ایجاد 
شده تا با به کارگیری آخرین دستاوردهای مدیریتی روز دنیا، رویکردهای 
خلق بهبود، تحول و نوآوری را تحت نظامی یکپارچه و مستمر دنبال کند. 
یکی از زیرمجموعه های نظام جامع تحول، »نظام آراستگی« است که با 
الگوبرداری از سیستم ژاپنی 5S به دنبال چابکی و بهره وری فرایندهای 

کاری در نواحی تولیدی و پشتیبانی است.
رئیس دفتر پیگیری تدوین اهداف و استراتژی های شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: این نظام با پیاده سازی رویه های تعریف شده جهت 
تفکیک اقالم، چیدمان صحیح تجهیزات و اقالم، نظافت و تمیزی مستمر 
محیط های عملیاتی کاری و استانداردسازی و آموزش و فرهنگ سازی، 

کیفیت تمرکز می کند. بر بهینه سازی شرایط جهت دست یابی به تولید با
وی ادامه داد: نکته قابل توجه در این کار، اهمیت همکاری کارکنان با 
که دست یابی به چنین دستاوردهای مهمی فقط از  یکدیگر است، چرا

طریق کار گروهی و مشارکت همگانی محقق می شود.
میرعنایت تصریح کرد: اجرای پروژه های متنوع تعریف شده در خطوط 
مختلف تولید با مشارکت بیش از هزار نفر از همکاران، از دستاوردهای 
که نتایج آن ها در بهبود عملکرد تولید و پشتیبانی  این نظام است 
قابل مشاهده است. پیاده سازی نظام آراستگی در واحد آتش نشانی 
از نمونه های موفق این رویکرد در فوالد مبارکه است که دستاوردهای 

مناسبی در زمینه بهبود فرایندهای این حوزه داشته است.
در ادامه، یوسف علیرضایی تکنسین آتش نشانی به عنوان مسئول 
ایستگاه شارژ آتش نشانی فوالد مبارکه در این خصوص افزود: با اصالح 
فرایند شارژ کپسول های آتش نشانی شرکت فوالد مبارکه تقسیم کاری 
صورت گرفت که باعث ایجاد تحول و پیاده سازی نظام آراستگی در این 

قسمت از مجموعه آتش نشانی شد.
وی اضافه کرد: این نظام آراستگی با تقسیم کار بین کارکنان مربوطه و شارژ 
و تعمیر کپسول ها شروع شد تا در نهایت به وضعیت کنونی رسیدیم. این 
موضوع با بازدیدهای دوره ای یک ماهه و شش ماهه به صورت منظم 
انجام می شود. تحوالت ایجادشده باعث افزایش ضریب ایمنی در این 
زمینه شده و یکی از دالیل این افزایش، حصول اطمینان باال از طریق 
تخصصی شدن نیروهای شارژ و تعمیر و افزایش تعداد کپسول های 
کنون می توانیم بگوییم همه فرایندهای تعمیرات  آماده به کار است. هم ا

در شرکت فوالد مبارکه با استفاده از نیروهای داخلی انجام می شود.
مسئول ایستگاه شارژ شرکت فوالد مبارکه افزود: همین موضوع باعث 
شده بتوانیم نظام آراستگی را در این مجموعه پیاده سازی کنیم که 
تحول بزرگی به شمار می آید. عالوه بر این، اقدامات انجام شده در انبار 
آتش نشانی موجب پیاده سازی نظام آراستگی و نرم افزاری شدن قطعات 

در مجموعه انبار شده است. نکته مهم دیگر، نقش کار گروهی در تحقق 
این موفقیت ها در ایستگاه شارژ بود که توانستیم با جدیت همکاران، این 

ساماندهی ها را محقق کنیم.
امیرفربد فرید، کارشناس تی پی ام شرکت فوالد مبارکه در این خصوص 
اظهار کرد: در نظام آراستگی ما شاهد کار گروهی و نظم هستیم که شامل 
پنج مرحله تفکیک، ترتیب، تمیزی، تداوم و استانداردسازی و تعلیم و 

تربیت است.
کرد: این مطالب و فرایندها در همه عرصه های زندگی  کید  وی تأ
قابل اجراست و کار ما در دفتر تحول و بهبود این است که این مفاهیم را 
در قالب دستورالعمل ها درآوردیم و در سازمان پیاده سازی کنیم. یکی از 
مباحث مهم این نظام تداوم این فعالیت هاست تا در سازمان نهادینه 
شود. در این زمینه، تیم های تخصصی شرکت هر سه ماه یک بار مبادرت 

به ارزیابی بر اساس چک لیست های مشخص می نمایند.
کارشناس تی پی ام شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: در نهایت پس از تکمیل 
چک لیست های ارزیابی، نتایج آن ها به مدیر مربوطه منتقل می گردد تا 
اقدامات الزم انجام شود. یکی از واحدهایی که ارزیابی اخیرا در آن  انجام 
می شود واحد آتش نشانی است. تمرکز ما قبال بر واحدهای تولیدی بود، 
ولی در سال های اخیر این امر در واحدهای دیگر، ازجمله آتش نشانی نیز 

استقرار یافته است.
وی متذکر شد: در آتش نشانی فوالد مبارکه همکاری های خوبی در این 
خصوص صورت گرفت و باید یادآور شد این فرایند حاصل کار گروهی 

جمعی از ارزیابان و همکاران آتش نشانی و سایر واحدهاست.
امیرفربد فرید یادآور شد: بزرگ ترین عامل انگیزشی همکاران عالقه آن ها 
به فوالد مبارکه و نتایج پیاده سازی چنین سیستم های مدیریتی در این 

شرکت است.
وی بیان کرد: بیشترین زمان کارکنان فوالد مبارکه در طول سال های 
کار و خدمت، با همکارانشان می گذرد. در نتیجه این موضوع، ما باید در 
محیط مساعدی زندگی کنیم و یکی از ابزارهایی که این محیط مساعد 
را فراهم می کند نظام آراستگی است. این مفهوم و فرایند در بسیاری 
از شرکت های بزرگ ژاپنی یک آرمان یا فرهنگ سازمانی است و به آن 

افتخار می کنند.
مهدی انتظاری، کارشناس آتش نشانی شرکت فوالد مبارکه در این 
خصوص یادآور شد: یکی از اصول مهم در آتش نشانی، نظم و آراستگی 
است. پیش از این در آتش نشانی فوالد مبارکه موضوع نظام آراستگی مورد 
ارزیابی قرار نمی گرفت، ولی ارزیابی ها از زمستان سال 98 در آتش نشانی 
فوالد مبارکه هم مانند بسیاری از قسمت های دیگر در حال انجام است و 

اصول نظام آراستگی در این قسمت نیز پیاده سازی شده است.
وی گفت: ایمنی و آتش نشانی دو ایستگاه اصلی دارد و در واحدهای دیگر 
و در سراسر کارخانه نیز زیرمجموعه های آتش نشانی وجود دارد. در این 
قسمت ها نظم و آراستگی بسیار مهم است و به همین دلیل با برگزاری 

جلساتی، هماهنگی های الزم را در این خصوص انجام دادیم.
کارشناس واحد ایمنی و آتش نشانی شرکت فوالد مبارکه افزود: در مقاطعی 
از زمان برای پیاده سازی نظام آراستگی مجبور شدیم برخی از انبارها را 
که بعضا قطعاتی از زمان ساخت فوالد مبارکه در آن وجود داشت منظم 
کنیم و این کار بزرگی بود. از مرداد 1399 نیز با رعایت پروتکل های بهداشتی 
ناشی از همه گیر شدن بیماری کرونا، کار ادامه یافت و عملیات موردنیاز در 

بسیاری از محوطه ها که نیاز به بازسازی  داشت انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از معضالت ما نگهداری نامناسب ایستگاه های 
پرتاب آب یا توتال بود. در این زمینه نیز اقدامات خوبی انجام دادیم 
و درمجموع نظام آراستگی را پیاده سازی کردیم. در قسمت انبار نیز 
فهرست موجودی ها به دست آمد و نهایتا در این قسمت نیز کار تا حدی 
به سامان رسید. انبار نیز مجهز به نرم افزار شد و اقدامات تکمیلی در حال 

انجام است.

انتظاری تصریح کرد: یکی از کارهای کلیدی نظم  دادن و مکانیزه کردن 
ایستگاه شارژ بود و این کار اتفاق بزرگی در زمینه اجرای نظام آراستگی به 
شمار می  آید. عالوه براین بسیاری از کپسول ها مورد ارزیابی و پایش قرار 
گرفت و درمجموع واحد آتش نشانی توانست نمره قابل قبولی دریافت 
کند. ازنظر حجم کاری نیز حدود 300 درصد پیشرفت حاصل شده که 

نتیجه تالش همه کارکنان این قسمت است.
کید کرد: آمادگی آتش نشانی فوالد مبارکه برای مقابله با حوادث  وی تأ
و اطفای حریق به حدی رسیده که در صورت بروز حادثه نیروها در 
کمتر از 3 دقیقه به محل حادثه می رسند و عملیات اطفای حریق، 
نجات و... را شروع می کنند. ازنظر تجهیزات نیز با حمایت مدیریت 
ارشد و سایر مدیران، امروز در وضعیت خوبی به سر می بریم و برخی از 
تجهیزات و خودروهای خاصی که ما در اختیار داریم، مانند باالبر، در 

کشور بی نظیرند.
کارشناس واحد ایمنی و آتش نشانی شرکت فوالد مبارکه افزود: کمک به 
مردم در جاده ها و شهرهای اطراف یکی از مسئولیت های اجتماعی شرکت 
فوالد مبارکه است و در سال گذشته ده ها عملیات حساس اطفای حریق، 

نجات و... را خارج از محدوده کارخانه انجام داده ایم.
سید مهدی موسوی، شیفت فورمن آتش نشانی شرکت فوالد مبارکه 
در ادامه اظهار کرد: در فوالد مبارکه حدود 13 هزار کپسول اطفای حریق 
مستقر شده که به صورت ماهیانه و شش ماهه بازدید می شوند. حجم 
عظیمی از کپسول ها در این ایستگاه آماده سازی می شود و به نواحی 

تولیدی و قسمت های دیگر بازمی گردد.
وی گفت: در بین کپسول ها طبیعتا مواردی خرابی یا فرسودگی مشاهده 
می شود که با تالش زحمت کشان آتش نشانی و با به کارگیری تدابیری رفع 
می شود. این فرایند با تالش کارکنان آتش نشانی ازنظر زمانی بسیار کوتاه 
شده است و در مدتی کوتاه، انواع کپسول هایی که برای سرویس یا شارژ 

به مجموعه ایستگاه شارژ منتقل می گردند آماده بهره برداری می شوند.
شیفت فورمن آتش نشانی شرکت فوالد مبارکه افزود: با توجه به تحریم ها، 
برخی از تجهیزات در سایت موجود نبود، اما با تدابیری اتخاذشده، حجم 
زیادی از کپسول های معیوب طی فرایندهایی به چرخه استفاده در 
شرکت بازگشته  که این موضوع باعث صرفه جویی زیادی در سازمان 

شده است.
وی افزود: ایستگاه شارژ کپسول های آتش نشانی بخشی از ایستگاه 
آتش نشانی است. دستگاه هایی به این مجموعه مهم اضافه شده و امروز 
شاهد اتوماتیک شدن بسیاری از فرایندهای شارژ کپسول در این ایستگاه 
هستیم. کارکنان فوالد مبارکه دستگاهی را برای شارژ طراحی کردند و 

ساختند که باعث افزایش راندمان شارژ شده است.
گروهی است.  کار  کرد: اجرای نظام آراستگی یک  کید  موسوی تأ
خوشبختانه این نظام در ایستگاه شارژ نیز پیاده سازی شده و همه اعضای 
تیم درگیر آن بوده و هستند و تداوم این کار یکی از شاخصه های مهم در 

این زمینه است.
بهنام کریمی، فورمن نظافت صنعتی احیای مستقیم 2 شرکت فوالد 
مبارکه و ارزیاب 5S واحد آتش نشانی با اشاره به پیدایش این نظام گفت: 
نظام آراستگی محیط کار که به  5S  مشهور است بعد از جنگ جهانی 
دوم توسط ژاپنی ها مطرح و به کار گرفته شد. مدیران و صنعتگران ژاپنی 
هنگام بازدید از برخی صنایع آمریکا با پدیده House Keeping )خانه داری 
صنعتی( و نقش قابل توجه آن در ایجاد محیط کاری آراسته، حفظ ایمنی 

و بهداشت و...  آشنا شدند.
وی در ادامه افزود: عالوه بر آن ژاپنی ها از فنگ شویی )Feng shui( چینی ها 
نیز ایده گرفتند. براساس فنگ شویی چینی انسداد انرژی ها در هر محیط، 
کنان قبلی و انباشتگی و  ناشی از سه عامل آلودگی فیزیکی، انرژی سا
درهم ریختگی است. پس از آن، تولیدکنندگان ژاپنی با تلفیق خانه داری 

صنعتی و فنگ شویی، نظام آراستگی محیط کار را طرح ریزی کردند.

 یوسف علیرضایی تکنسین آتش نشانی مسئول ایستگاه شارژ 
آتش نشانی شرکت  فوالد مبارکه

استقرار نظام آراستگی )5S( در واحد آتش نشانی فوالد مبارکه

بهنام کریمی، فورمن نظافت صنعتی احیای مستقیم 2 
شرکت فوالد مبارکه
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 تأمین انرژی 
به چالش اصلی صنایع بزرگ تبدیل شده است

 امضای قرارداد ایجاد خزانه داری شمش طال
 برای انتشار اوراق سپرده در آینده نزدیک

وجیه اهلل جعفری، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، ضمن اعالم خبر امضای 
قرارداد ایجاد خزانه داری شمش طال برای انتشار اوراق سپرده در بورس 
کاال طی روزهای آینده، در نشست ویدئوکنفرانسی با اعضای صندوق 
شمش طالی ایمیدرو اظهار داشت: ایمیدرو با همکاری بانک ملت و 
با  تأسیس نخستین صندوق سرمایه گذاری  کاال طرح  بورس  سازمان 
پشتوانه شمش طال را در کشور اجرایی می کند.

کیوان کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق ایران می گوید: تأمین انرژی در دو 
سه سال اخیر، به چالش مهم صنایع بزرگ تبدیل شده و هزینه های 
و  بزرگ  صنایع  چالش  این  است.  کرده  بیشتر  بسیار  را  آن ها  تولید 
پرمصرف را که عمدتا صنایع پیشران محسوب می شوند بیشتر تحت 
تأثیر خود قرار داده و عمال تبعات این اتفاق، دامن گیر صنایع وابسته 
نیز شده است.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت:

داریوش دریابار مدیر انرژی و سیاالت مجتمع فوالد 
سبا در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: پیرو 
کید حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب  تأ
اسالمی درباره پیوند علم و صنعت و همچنین نام گذاری سال جدید 
به عنوان سال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین«، یک پروژه 
تحقیقاتی موفق با عنوان »فرموالسیون و ساخت نانوکوپولیمرهای 
جاذب روغن« با همکاری کارشناسان فرایند واحد سیاالت مجتمع 
فوالد سبا و شرکت های دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی 
گردید و پروژه بهینه سازی فرموالسیون ماده  اصفهان نهایی 

ضدجلبک ویژه پساب های صنعتی نیز اجرا شد.
پروژه تحقیقاتی فرموالسیون و ساخت نانوکوپولیمرهای 

جاذب روغن
مدیر انرژی و سیاالت مجتمع فوالد سبا افزود: وجود فولینگ های 
هیدروکربنی درسیستم های پیش تصفیه و تصفیه تکمیلی زمینه را برای 
خوردگی بیولوژیک مهیا می کند که توقفات گسترده و خسارت سنگین 

تجهیزاتی و فرایندی را به همراه دارد.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان واحد تصفیه و توزیع سیاالت فوالد سبا 
با بهره گیری از دانش فنی روز، همواره به دنبال استفاده از تکنولوژی های 
کیفیت هستند.  جدید برای رفع مشکالت و موانع تولید آب صنعتی با
ازاین رو با توجه به اهمیت موضوع، پس از انجام آزمایش های متعدد 
در زمینه محصول نانوکوپلیمر جاذب روغن تولیدشده توسط یکی از 
شرکت های دانش بنیان واقع در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، 
این محصول به عنوان راهکاری مؤثر جهت حذف روغن از آب و پساب 

انتخاب شد.
دریابار تصریح کرد: در فاز اولیه، تحقیقات جامع در مورد بهینه سازی 
و فرموالسیون این محصول در آزمایشگاه تصفیه خانه پساب انجام 
گرفت و پس از حدود 6 ماه تحقیق مداوم محصول بهینه سازی شد. در 
پایلوت واقعی و در کانال های ورودی پساب و مخازن API مورد آزمایش 
قرار گرفت و نتایج آن تحلیل شد. با تغییرات لحاظ شده روی ساختمان 
کریالت و ایجاد فازنانو الیاف PAN و PAS در الیه های  پلیمرهای نیتیرل ا
خارجی بوم ها، مقدار جذب روغن های موجود در پساب تا 100 برابر وزن 

پلیمر افزایش یافت.

کید کرد: یکی از شاخصه های این محصول ارزشمند، هزینه  وی تأ
نسبتا مناسب و مقرون به صرفه بودن تأمین و بدون وابستگی به واردات 
مونومرهای خارجی خاص است. با جایگزینی بوم های جاذب روغن در 
واحد تصفیه پساب صنعتی فوالد سبا، استفاده از تجهیزات مکانیکی 
ازجمله پل های لجن روب کامال محدود شده و با توجه به خرابی های 
این تجهیزات، امکان حذف هر نوع ماده هیدروکربنی اعم از روغن و 

گریس و مشتقات آن به خوبی ایجاد شده است.
پروژه بهینه سازی ماده ضدجلبک

مصطفی اعتصامی رئیس تصفیه و توزیع سیاالت  فوالد سبا گفت: 
نگهداری آب در یک بستر دریاچه ای باعث افزایش زمان ماند آب، ایجاد 
پدیده الیه بندی و مغذی شدن آب در مخزن می شود. این پدیده ها 
باعث می شود کیفیت آب خروجی مخزن کمتر از  آب ورودی باشد و در 
حقیقت باعث تغییر کیفیت آب مخزن شود. یکی از مشکالت ماند آب در 
دریاچه صنعت فوالد که در فصل گرم پیش می آید پدیده ظهور جلبک 

کتری ها و شکوفایی بلوم )Bloom( است. سبز آبی یا همان سیانوبا
وی افزود: جلبک های سبز آبی با بیش از سه میلیون سال قدمت از 
قدیمی ترین موجودات کره زمین بوده هستند و در آب های شور و 
شیرین مختلف باعث ایجاد بلوم می شوند. این گروه از موجودات 
کوسیستم ها بسته به تغییر ترکیبات  جزو پروکاریوت ها بوده و در انواع ا
محیط می توانند به سرعت رشد یابند و شکوفایی جلبکی را ایجاد کنند.

رئیس تصفیه و توزیع سیاالت سبا خاطرنشان کرد: تغییرات شدید دما، 
کسیژن  گون ها، کم شدن غلظت ا چگالی و امالح محلول در عمق ال
محلول، طعم و بوی نامطبوع آب و تغییرات فصلی از پیامدهای ایجاد 

الیه هایی از جلبک در آب است.
که سیستم آب صنایع فوالد به صورت برگشتی است  وی گفت: از آنجا
و آب مورد تصفیه و بازیافت قرار می گیرد، یکی از مهم ترین مشکالتی که 
کتری ها در صنعت فوالد ایجاد می کنند گرفتگی شدید  حضور سیانوبا
فیلترهای تصفیه  است که منجر به تعویض روزانه این فیلترها می شود. 
کتری ها تولید  از طرف دیگر متصاعد شدن مواد فراری که توسط سیانوبا

می شود، می تواند بر سالمت کارکنان اثرات نامطلوب داشته باشد.
رئیس تصفیه و توزیع سیاالت سبا ادامه داد: روش های مختلف 
شیمیایی و بیولوژیکی در جهت پیشگیری و حذف این جلبک ها وجود 

کتری ها و در نتیجه  دارد که باعث از بین بردن یا لخته سازی سیانوبا
رسوب آن ها می شود.

وی متذکر شد: در یک پروژه تحقیقاتی با همکاری کارشناسان واحد 
تصفیه و توزیع سیاالت مجتمع فوالد سبا و دانشگاه شهید اشرفی 
کتری ها( تا حدود زیادی از پساب  اصفهانی مشکل جلبک )سیانوبا
فوالد سبا برطرف شد. این طرح در تابستان سال 1399 از سوی واحد 
ح شد. یک تیم تحقیقاتی شکل  سیاالت فوالد سبا با دانشگاه مطر
گرفت و آزمایش های متعددی در دانشگاه انجام شد که در آزمایشگاه 
فوالد سبا نهایی و فرموله گردید. پس از آن یک پایلوت 200 مترمکعبی 
ایجاد و نتایج اضافه شدن ماده ضدجلبک در این پایلوت بررسی شد 

که کامال رضایت بخش بود.
علیرضا شریفی کارشناس فرایند سیاالت سبا نیز در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد گفت: در سال گذشته پروژه ای برای بهینه سازی مجدد ماده 
ضدجلبک تعریف شد و این بار با همکاری شرکت های دانش بنیان 
شهرک تحقیقاتی و با استفاده از توان فنی و علمی باالتر این تیم، از 
فرموالسیون جدید در سنتز algaecide بدون وجود ترکیبات سولفات 
استفاده شد و نمک های آمین مرتبه معین برای بهبود عملکرد ماده 
ضدجلبک استفاده و پس از ساخت ترکیب اصلی مجددا در مقیاس 
آزمایشگاهی و سپس صنعتی تست شد که نتایج از این ماده ضدجلبک 

سنتزی بسیار منحصربه فرد بود.
وی افزود: این ماده باعث حذف جلبک ها بعد از یک ساعت و رسوب 
 Ntu 4 بعد از یک شب در پایلوت 200 مترمکعبی و کاهش کدورت آب تا
شد. این اقدام کاهش هزینه های تصفیه آب در کالریفایر را هم در پی 
دارد. در نتیجه این بهینه سازی و فرموالسیون جدید، مشکل انسداد 
فیلترهای میکرونی و به خصوص ممبران های سیستم اسمز معکوس 
تحت تأثیر حضور جلبک ها برطرف شد که این دستاورد خود باعث 

کاهش هزینه های قابل توجهی در واحد سیاالت فوالد سبا می شود.
علیرضا شریفی خاطرنشان کرد: در این پروژه مواد و ترکیبات مختلفی 
بررسی شد و طی چند ماه مطالعات مستمری در آزمایشگاه واحد تصفیه 
و توزیع سیاالت سبا و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان صورت گرفت. در 
نهایت یک ماده ترکیبی پیشنهاد شد که مشکالت زیست محیطی ندارد 

و بر سیستم های پیش تصفیه نیز تأثیر منفی نخواهد داشت.

تشریح پروژه های دانش بنیان و تحقیقاتی در سال 1400

محمد فخری فخرآبادی، رئیس تعمیرات ماشین ۵ 
ریخته گری مداوم از دست یابی به رکورد ریخته گری بیش از 1000 
 2 ذوب در فروردین ماه سال جاری در ماشین شماره 

ریخته گری ناحیه فوالدسازی خبر داد.
وی افزود: در راستای دست یابی به رکورد غرورآفرین 751 هزار 
تن تختال در فروردین ماه در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم، کارکنان پرتالش ناحیه ریخته گری مداوم موفق به ثبت 
رکورد ریخته گری 1006 ذوب با ماشین شماره 2 در فروردین ماه 

سال جاری شدند.
یادآور شد:  5 ریخته گری مداوم،  رئیس تعمیرات ماشین 
دست یابی به این رکورد، برای اولین بار از زمان راه اندازی 
ریخته گری باعث افزایش حداقل 10 هزار تنی تولید این ماشین 

نسبت به ماه های مشابه در سال های گذشته شد.
محمد فخری فخرآبادی در ادامه به عوامل دست یابی به این 
رکورد اشاره و تصریح کرد: برنامه ریزی، هماهنگی و ذوب رسانی 
مناسب، کاهش حوادث تولید ناشی از فرایند تولید و قطعات 
نسوز، تعمیرات مناسب و آماده به کاری باالی تجهیزات و 
کاهش توقفات اضطراری منجر به افزایش متوسط سکوئنس 
کثری از ظرفیت ایجادشده و کاهش  ماشین شد و استفاده حدا
زمان های آماده سازی و بین سکوئنس از عوامل دست یابی به 

این رکورد ارزنده بود.
وی اضافه نمود: پشتیبانی مناسب توسط واحدهای تعمیرات، 
تعمیرگاه ریخته گری، دفاتر فنی تولید و تعمیرات بدون تردید 

نقش تعیین کننده ای در این زمینه داشته است.
رئیس تعمیرات ماشین 5 ریخته گری مداوم در پایان از حمایت 
ناحیه  و  ریخته گری  کلیه همکاران  ناحیه، همراهی  مدیر 
فوالدسازی و همچنین پیمانکاران مربوطه که پشتیبانی الزم 

برای رسیدن به این رکورد را داشتند، تقدیر و تشکر کرد. 

معاون معادن و فراوری مواد وزارت صمت گفت: امروز 
در کشور در تولید ورق های فوالدی پیشگام هستیم و مشکل 

کمبود این ورق تا حدود 80 درصد مرتفع شده است.
به گزارش صداوسیما، رضا محتشمی پور اظهار کرد: کمبود 
ورق های فوالدی از سال گذشته شروع شد، به طوری که در 
کشور با کسری 25 درصدی این محصول روبه رو بودیم، اما امروز 
در کشور در تولید ورق های فوالدی پیشگام هستیم و مشکل 

کمبود این ورق تا حدود 80 درصد مرتفع شده است.
معاون معادن و فراوری مواد وزیر صمت گفت: بنا بر تمهیدی 
که انجام شد قرار شد تولیدکننده اصلی این ورق ها، کسری 
موردنیاز را وارد کند و عرضه را طوری افزایش دهد تا کل نیاز 

کشور تأمین شود.
گرم  کرد: در حال حاضر در حوزه ورق  محتشمی پور اضافه 
دیگر سهمیه بندی وجود ندارد و هر شرکتی براساس پروانه 
بهره برداری و نیاز خود به ورق گرم، محصول موردنیاز خود را از 

بورس خریداری می کند.
وی افزود: البته برخی شرکت ها در عرضه محصول خود در بورس 
کارشکنی هایی کرده و مواردی را لحاظ می کنند که امکان فروش 
محصول در بورس کاال وجود نداشته باشد، اما وزارت صمت 

مشغول رصد و پیگیری این تخلف است.
معاون وزیر صمت گفت: در حوزه ورق سرد همچنان نیاز به 

افزایش تولید داریم و هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.
وی در خصوص ورق های پایین دستی یادآور شد: تا حد زیادی 
مسئله کمبود ورق های گالوانیزه، رنگی و قلع اندود حل شده 

است.

 دست یابی به رکورد ریخته گری

 بیش از 1000 ذوب

 ایران در تولید ورق های فوالدی 

پیشگام است

در ماشین شماره 2 ریخته گری ناحیه فوالدسازی صورت گرفت:

کوره های قوس  تولید  کارشناس  ادیبی،  بهنام 
الکتریکی شرکت فوالد مبارکه  از رکوردشکنی کاهش 
مصرف الکترود گرافیتی  به میزان  1.۷۷ کیلوگرم بر تن 
مذاب در کوره های قوس الکتریکی در فروردین ماه سال جاری در 

شرکت فوالد مبارکه خبر داد.
کوره قوس الکتریکی،  کارخانه های فوالدسازی با  وی افزود: در 
کنترل مصارف و به ویژه کنترل مصرف الکترود که یکی از مواد مصرفی 
استراتژیک و گران قیمت محسوب می شود از اولویت باالیی برخوردار 
است. در شرکت فوالد مبارکه نیز حساسیت بسیار زیادی در خصوص 
مصرف الکترود وجود دارد و همواره تالش می شود از پتانسیل های 
کارکنان برای کاهش مصرف الکترود به بهترین شکل  تجهیزات و 

ممکن بهره برداری شود.
کارشناس تولید کوره های قوس الکتریکی یادآور شد: مصارف الکترود 
را می توان به دو نوع پیوسته و ناپیوسته تقسیم بندی کرد؛ در مصارف 
کسیداسیون سطحی الکترودها و تصعید نوک الکترودها  پیوسته، ا
خ می دهد و مصارف ناپیوسته نیز به  در زمان برقراری قوس الکتریکی ر

مصارف ناشی از شکست الکترود اطالق می گردد.
ادیبی تصریح کرد: در فروردین ماه 1401 هم زمان با همت و اراده مدیریت 
و کارکنان واحد کوره های قوس الکتریکی برای دست یابی به رکوردهای 
تولید روزانه و ماهیانه، به کاهش مصرف الکترود توجه خاصی شد. به 
همین منظور با پایش مداوم شرایط و اجرای اقدامات اصالحی متناسب، 
مجموع مصارف پیوسته و ناپیوسته الکترود به رکورد 1.77 کیلوگرم بر تن 
مذاب در کوره های قوس الکتریکی کاهش پیدا کرد. این در حالی است 
که متوسط مصرف در سال 1400 با مجموع مصارف الکترود برابر با 2.01 

کیلوگرم بر تن مذاب محقق شده بود.
 کارشناس تولید کوره های قوس الکتریکی در پایان از کلیه همکاران 
تولید و تعمیرات و دفاتر فنی تولید و تعمیرات که در کسب این رکورد 
نقش آفرینی کردند تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با حفظ 
همین شرایط، زمینه  ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مجموعه بزرگ 

فوالد مبارکه رقم بخورد.
سید میثم هاشمی، تکنسین فرایند فوالدسازی و ریخته گری مداوم نیز در 
این خصوص افزود: بدون تردید کنترل و کاهش مصرف الکترود شاخصی 
برای عملکرد مناسب کوره قوس الکتریکی است، زیرا کاهش مصرف 
الکترود در کوره های قوس مستلزم حفظ شرایط آماده به کاری تجهیزات 
و آموزش صحیح به اپراتورهای خط تولید جهت رعایت شرایط استاندارد 
مربوط به حمل، مونتاژ و بهره برداری از این ماده مصرفی ارزشمند است.
وی خاطرنشان کرد: در همین خصوص، دفتر فنی کوره های قوس با 
اجرای پروژه بزرگ پایش هوشمند الکترود از مرحله ورود به شرکت تا 
مصرف در کوره های قوس و با کنترل و گزارش گیری روزانه از روند مصارف 
الکترود و ارائه بازخورد به تیم تولید و تعمیرات و برگزاری جلسات منظم، 

در دست یابی به این موفقیت کم نظیر سهیم بوده است.
عبدالرحیم ذوالفقاری، کارشناس تعمیرات برق و ابزار دقیق کوره های 
قوس الکتریکی در خصوص یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین 
پارامترهای تأثیرگذار بر مصرف الکترود یادآور شد: تنظیمات سیستم 
الکترود رگولیشن )Electrode Regulation( یکی از این چالش هاست. این 
تنظیمات باید به صورتی باشد که هم زمان با افزایش توان الکتریکی کوره 
کثری، کاهش مصرف الکترود تأثیر منفی  برای دست یابی به تولید حدا

بر مصرف نسوز نداشته باشد.

وی افزود: برای رسیدن به این هدف، پارامترهای برقی و مکانیکی 
شامل جریان، ولتاژ، ضریب قدرت و سیستم هیدرولیک به صورت روزانه 
پایش می شود و در صورت لزوم برای حفظ آماده به کاری این سیستم ها 
اقدامات اصالحی الزم برنامه ریزی و اجرا می گردد. در این خصوص، با 
وجود دانش، تجربه و همدلی موجود در میان کارکنان تولید و تعمیرات 
واحد کوره های قوس و دفاتر فنی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، 
موفق شدیم با حفظ شرایط تولید ایمن، به هدف فوق دست پیدا کنیم.

حبیب اله سرحدی، کارشناس فرایند نگهداری و تعمیرات فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم نیز در خصوص این رکورد تصریح کرد: از ابتدای 
فروردین ماه مطابق برنامه ریزی صور  گرفته برای دست یابی به رکورد 
تولید، رعایت کامل استانداردهای کمی و کیفی تعمیرات پیشگیرانه 
و کنترل مصارف در دستور کار قرار گرفت؛ به همین دلیل در واحد دفتر 
فنی تعمیرات تالش شد ضمن برگزاری منظم جلسات روزانه برای آنالیز 
توقفات و با پایش فعالیت ها و استاندارهای تعمیراتی و ارزیابی مداوم کار 
و زمان، راهکارهای مناسب برای حفظ آماده به کاری تجهیزات به تیم 

تعمیرات ارائه گردد.
وی اضافه کرد: بر همین اساس در خصوص کنترل مصرف الکترود الزم 
بود آماده به کاری تجهیزات سیستم الکترود رگولیشن شامل پل های 
HRR، وضعیت حرکتی بازوهای نگه دارنده الکترودها و خنک کننده های 
الکترود به طور مستمر پایش و ارزیابی گردد و برای اجرای استانداردهای 
تعمیراتی مرتبط برنامه الزم صورت گیرد تا بتوان سیستم را در حالت بهینه 
نگهداری کرد و مصرف الکترود را کاهش داد که به لطف خدا و با همت 
همکاران تولید و تعمیرات در فروردین ماه شاهد دست یابی به رکورد 

بی نظیری در کاهش مصرف الکترود بودیم.

با اجرای پروژه بزرگ پایش هوشمند الکترود و آماده به کاری تجهیزات محقق شد:

دست یابی به کمترین میزان مصرف الکترود گرافیتی در شرکت فوالد مبارکه

حبیب اله سرحدی، کارشناس فرایند نگهداری و تعمیرات 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم

داریوش دریابار مدیر انرژی و سیاالت مجتمع فوالد سبا

سید میثم هاشمی
 تکنسین فرایند فوالدسازی و ریخته گری مداوم

در گفت وگو با مدیر انرژی و سیاالت مجتمع فوالد مطرح شد:
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خبر  کوتاه

به گزارش پالتس، آخرین قیمت قراضه وارداتی سنگین در ترکیه 5 دالر 
افت روزانه داشت و 56۰ دالر در هر تن سی اف آر شنیده شد. میزان 
پیشنهادها در بازار زیاد است و از طرفی انتظار می رود به زودی قیمت به 
5۰۰ دالر یا حتی کمتر نیز برسد؛ بااین حال بازهم فوالدسازان در ترکیه 
تمایلی به خرید نشان نمی دهند.

به گزارش  پایگاه خبری فوالد ایران، ازآنجا که تولید داخلی زغال سنگ 
چین در ماه مارس به باالترین حد خود یعنی ۳95 میلیون تن رسید، 
چین تعرفه های وارداتی را از اول ماه می در میان قیمت های جهانی 
بی سابقه باال کنار گذاشت و به طور بالقوه راه را برای ورود زغال سنگ 
روسیه با تخفیف بیشتر به این کشور باز کرد.

 گــــروه فـــــوالد مــــــبارکه      

بازار قراضه ترکیه در سکوت تعطیالت پیش رو چین تعرفه واردات زغال سنگ را به صفر می رساند

به گـــــــزارش خبـــــرنگار فـــــــــــوالد، تالشگران شـــــرکت 
فوالدسنگ مبارکه موفق شدند میزان استخراج 
معدن را در فروردین ماه به 1۷0 هزار تن افزایش دهند 
و یک رکورد تاریخی در زمینه استخراج معدن در این شرکت به ثبت 
برساندند.  رکورد قبلی در استخراج معدن، 16۷ هزار تن بود که در 

آبان ماه سال 99 ثبت شد.
ثبت رکورد تولید سنگ آهک 6 رقمی در فوالدسنگ مبارکه

با تالش جهادگران شرکت فوالدسنگ، در فروردین ماه امسال، با تولید 
101 هزار و 237 تن سنگ آهک، رکورد قبلی که به میزان 98 هزار و 325 تن 
در آبان ماه 1399 تحقق یافته بود بهبود یافت و برای نخستین بار در طول 

سه دهه فعالیت شرکت، رکورد تولید سنگ آهک 6 رقمی به ثبت رسید.
شهریور سال گذشته، تالشگران این شرکت با تکیه بر دانش و تخصص 
گرم خط خردایش 2 را با موفقیت پشت سر  داخلی توانستند تست 
بگذرانند و این خط با ظرفیت تولید اسمی 350 تن بر ساعت به 

بهره برداری رسید.
افزایش 206 درصدی فروش محصوالت فرعی در شرکت 

فوالدسنگ مبارکه
ثبت رکورد در شرکت فوالدسنگ مبارکه به تولید محدود نشده و فروش 
محصوالت فرعی در سال 1400 نسبت به مدت مشابه در سال 1399 در 
این شرکت افزایش 206 درصدی داشته و میزان فروش محصوالت فرعی 

از 280 هزار تن در سال 1399 به 856 هزار تن در سال 1400 ارتقا یافته است.
اجرای موفقیت آمیز پروژه کاهش دمای خروجی کوره های 

واحد آهک سازی
واحد آهک سازی شرکت فوالدسنگ مبارکه نیز موفق شد پروژه کاهش 
دمای خروجی از کوره های این واحد را با موفقیت به اتمام برساند. در طی 
این فرایند از دمای خروجی کوره شماره 1 و 2 تا حدود 50 درجه سانتی گراد 
کاسته شد که از نتایج آن می توان به قرارگیری بگ فیلتر هر دو کوره در 
مدار تولید پس از سال ها اشاره کرد. این امر همچنین حل مشکالت 
زیست محیطی و نیز کاهش مصرف گاز به ازای هر تن تولید آهک پخته را 

به همراه داشته است.

 تقدیر از برگزیدگان مسابقات قرآنی

 شرکت فوالد سنگان

شرکت فوالد سنگان در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ 
قرآنی و اسالمی در ماه مبارک رمضان و هم زمان با هفته کارگر 
اقدام به برگزاری مسابقات قرآنی حفظ، قرائت، مفاهیم و… در 
سطوح مختلف با حضور ائمه جمعه تشیع و تسنن، نماینده 
مردم شریف خواف در مجلس شورای اسالمی، فرماندار، مدیر 
مجتمع دولتی سنگ و آهن سنگان، مقامات نظامی و 
انتظامی شهرستان، جمعی از مسئولین و حضور گسترده 

کارکنان شرکت فوالد سنگان در شهر خواف نمود.
علی امرایی، مدیرعامل فوالد سنگان در آیین آغاز این مراسم، 
گفت: تعهد و پایبندی به آموزه های دینی و آرمان های انقالب 
از اولویت های این شرکت است و فوالد سنگـان چندین سال 
است که  در ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری مسابقات قرآنی و 
مفاهیم در سطوح کارکنان، خانواده های فوالد سنگان و عموم 
مردم شهرستان خواف نموده و برگزاری این مراسم با حضور 
مسئولین و کارکنان نیز در راستای تقدیر از افراد برگزیده این 

مسابقات است.
 مدیرعامل فوالد سنگان عنوان کرد: شرکت فوالد سنگان در 
اهتمام به مسئولیت های اجتماعی پیشتاز بوده و با تمام  توان 
و ظرفیت خود  در شهرستان فعالیت کرده است. امسال نیز در 
توسعه ورزش برای کارکنان و خانواده ها، زیرساخت های ورزشی، 
ورزش همگانی و …، برنامه ها و اقدامات مؤثری را برنامه ریزی کرده 

و ان شاءاهلل  شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود.
 وی با تبریک هفته کار و کارگر و اشاره به شعار سال و تالش فوالد 
سنگـان در تحقق این مهم تصریح کرد: مسلما شالوده و اساس 
توسعه کشور با تکیه بر توان و همت کارگران است. فوالد سنگان 
سرمایه گذاری های ارزنده ای در حوزه کار و اشتغال انجام داده 
و ان شاءاهلل  این سرمایه گذاری ها در ماه های آتی رونمایی 
خواهد شد و شاهد اشتغال آفرینی در سطح منطقه و استفاده از 

ظرفیت های بومی خواهیم بود.
وی بیان کرد: استفاده کاربردی مقام معظم رهبری از کلیدواژه 
»تولید«، نشان از اهمیت این مهم در توسعه و پیشرفت 
همه جانبه دارد و نقش این مهم در کاهش بیکاری، افزایش 
تولید ناخالص داخلی، ارزآوری برای کشور و… بر هیچ کس پوشیده 
نیست. فوالد سنگان نیز در راستای تحقق تولید دانش بنیان 
کرات جدی با پارک علم و فناوری،  با انجام جلسات و مذا
گام های ارزنده ای برداشته که ان شاءاهلل  نتایج این امور از قبیل 
توسعه بومی سازی و ساخت داخل، استفاده از توانمندی های 

تولیدکنندگان داخلی و… را منعکس خواهیم کرد.
در ادامه این مراسم، حجت االسالم والمسلمین صاحبقرانی، 
مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی خراسان رضوی ضمن تقدیر 
از اقدامات فوالد سنگان افزود: اقدامات این شرکت در برگزاری 
مسابقات قرآنی قابل تقدیر است و ان شاءاهلل  شاهد، برگزاری 

این چنین مسابقات و محافلی در شهرستان خواف باشیم.
وی با اشاره به نام گذاری سال اضافه کرد: رهبر معظم انقالب 
امسال را »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گذاری کردند. 
به تعبیر امام راحل، پیشرفت کشور مدیون دو گروه کارگران و 
کشاورزان است. توجه حضرت امام به قشر کارگران بسیار ویژه بود 
و آنان را پیشرانان جریان تمدن اسالمی می دانستند و بی شک 

پیشرفت جامعه اسالمی با تالش کارگران میسر خواهد شد.

هم  زمان با آغاز هفته کارگر انجام شد:

مروری بر عملکرد  درخشان فوالد سنگ مبارکه در فروردین ماه

کید کرد؛ مدیرعامل توکافوالد در همایش تکریم از کارگران نمونه تأ

در مراسم تکریم و تجلیل از بزرگان صنعت و معدن استان چهارمحال و بختیاری اعالم شد؛

گروه  نمونه  کارگران  از  تقدیر  و  تکریم  آیین  در 
که با حضور مدیران و  سرمایه گذاری توکافوالد 
مسئوالن این هلدینگ و شرکت های زیرمجموعه 
کید بر ضرورت  برگزار شد، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توکافوالد با تأ
توجه به نوآوری و دانش در راستای توسعه گفت: کار کردن با نوآوری، 
فکر و دانش در کنار انگیزه، اشتیاق کاری، رعایت انضباط و تعامل 

مثبت و سازنده باعث توسعه یک شرکت، جامعه و کشور می شود.
کرم به  احمدرضا سبزواری با اشاره به جایگاه واالی کارگر افزود: پیامبر ا
دلیل اهمیت کار و کسب روزی حالل، دست کارگر را بوسیدند و این امر 

نقش و جایگاه کارگر را نشان می دهد.
نیروی انسانی مهم ترین سرمایه شرکت است

مدیرعامل هلدینگ توکافوالد گفت: امروز چاره ای به جز تالش و توسعه، 

گر بخواهیم خانواده و ملت ما سربلند شود،  در پیش روی خود نداریم. ا
باید با نوآوری، فکر و دانش کار کنیم. همان طور که مقام معظم رهبری 
امسال کسب دانش را در پیشبرد اهداف کشور مهم و ضروری برشمردند، 

ما نیز باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.
سبزواری تصریح کرد: همواره باید تالش کنیم خالقیت و نوآوری را در کار 
خود داشته باشیم. انگیزه، اشتیاق کاری، رعایت انضباط و تعامل مثبت 
و سازنده با همکاران عالوه بر موارد بیان شده، جزو دیگر معیارهای نمونه 

شدن محسوب می شود.
مدیرعامل هلدینگ توکافوالد خاطرنشان کرد: نیروی انسانی، سرمایه 
هر شرکت محسوب می شود و هیچ سرمایه مادی نیز با آن قابل مقایسه 
نیست. سرمایه های مادی شرکت ها بدون وجود نیروی متخصص و 

عالقه مند و بافکر بی فایده است.

ایجاد ارزش افزوده با وجود نیروی انسانی متخصص
سبزواری تصریح کرد: نیروهای انسانی غیرمتخصص باعث از بین رفتن 
سرمایه های شرکت می شوند، درحالی که حضور جوانان متخصص، 
عالقه مند، کارآزموده و باانگیزه باعث ایجاد ارزش افزوده می شود؛ 
بنابراین الزم است سطح دانشی کارکنان افزایش یابد. بدیهی است که 
این افزایش سطح دانشی هم باعث افزایش سطح بهره وری شرکت و 
فائق آمدن بر چالش ها و در نهایت پیشرفت و توسعه شرکت خواهد شد.

مدیرعامل هلدینگ توکافوالد گفت: در سال جاری برای رشد باشتاب 
که شعار امسال هلدینگ توکافوالد  برنامه ریزی شده است. ازآنجا
به صورت هدفمند انتخاب شده و دانایی محوری نیز بخشی از آن را 
تشکیل می دهد، بدیهی است تحقق برنامه های توسعه ای شرکت به 

همین مسئله بستگی دارد.

در آیین تکریم صنعت کاران و معدن کاران برجسته 
استان چهارمحال و بختیاری، شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری لوح تقدیر و تندیس رکورددار 

تولید و فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی را دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو، مراسم تکریم و تجلیل از 
بزرگان صنعت و معدن استان باهمت خانه صنعت، معدن و تجارت و 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و نیز سازمان صمت استان 

چهارمحال و بختیاری برگزار و از فعالین برجسته این حوزه تقدیر شد.
این آیین با حضور رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور، نماینده 

شهرستان شهرکرد در مجلس شورای اسالمی، استاندارو معاون امور 
اقتصادی، جمعی از مدیران کل ونیز فعالین برجسته بخش خصوصی 

استان برگزار شد.
در ابتدا سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور بر لزوم 
کید کرد و تقویت این  حمایت هرچه بیشتر دولت از بخش خصوصی تأ

ارتباط را کلید و رمز شکوفایی و توسعه استان دانست.
در ادامه، راستینه نماینده شهرستان شهرکرد در مجلس شورای اسالمی 
از نقش بنگاه داری و عدم حمایت مؤثر بانک ها از بخش کسب وکار انتقاد 
کرد و افزود: به فرموده مقام معظم رهبری بانک ها باید به تقویت نقش 

تسهیل گری در امور کسب وکار بپردازند و آن را رسالت اصلی خود بدانند.
کید بر اراده و عزم جدی  حیدری، استاندار چهارمحال و بختیاری نیز با تأ
دولت برای حمایت همه جانبه از بخش خصوصی خاطرنشان کرد: 
باید با ترویج روحیه ایثار، مقاومت و ایستادگی بر مشکالت و تنگناهای 
ناشی از تحریم های ظالمانه بین المللی فائق آییم و تالش کنیم استان 

چهارمحال و بختیاری را به کم ترین نرخ بیکاری و محرومیت برسانیم.
در پایان از شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در دو بخش 
رکوردداران تولید و نیز شرکت های شاخص در حوزه مسئولیت اجتماعی 

با اهدای تندیس و لوح سپاس تجلیل شد.

ضرورت توجه به نوآوری و دانش در راستای توسعه

کسب رتبه برتر رکورددار تولید و شرکت فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی توسط شرکت ورق خودرو

به گزارش روابط عمومی شـرکت فـوالد سفیددشت،  
مدیــر واحــد تکنولــوژی و توســعه این شــرکت گفــت: با 
تکمیل برق باالدســت و عملیــات اجرایــی واحدهای 
آب رســانی پــروژه فوالدســازی و ریخته گــری، ایــن واحــد راه انــدازی 
کســیژن شــروع  شــد و پــس از تکمیــل آن، عملیــات راه انــدازی واحــد ا

می شــود.

جمشید علی بابایی، افزود: با توجه به پیشرفت فیزیکی 91 درصدی 
پروژه فوالدسازی و ریخته گری، درصورت ترخیص تجهیزات باقیمانده 
پروژه در گمرک، دست یابی به اولین ذوب در انتهای نیمه اول سال 

جاری میسر می شود.
کــرد: جهــت حفــظ محیط زیســت و پایــداری  علــی بابایــی تصریــح 
تولیــد، پروژه هــای تصفیه خانــه مرکــزی پســاب و توســعه مخــازن 

ذخیــره اســفنجی بــه ترتیــب بــا پیشــرفت فیزیکــی 58 و 35 درصــد در 
مرحله اجرا قــرار دارند.همچنین جهــت تکمیل زنجیره تولیــد در فوالد 
سفیددشــت، پروژه هــای توســعه ماشــین ریخته گــری بیلــت و خــط 
نــورد ســرد در دســتور کار قــرار گرفــت و پــروژه ماشــین ریخته گــری بیلــت 
بــا پیشــرفت 70 درصــدی در بخــش مهندســی، در مراحــل مقدماتــی 

بخــش اجــرا قــرار دارد.

شروع را ه اندازی واحد آب رسانی پروژه فوالدسازی، 
ریخته گری و اکسیژن شرکت فوالد سفیددشت

اهدای تندیس و لوح سپاس رکورددار 
تولید استان به شرکت فوالد تاراز

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد تاراز، در مراسم 
آیین تکریم از صنعتگران و معدن کاران نمونه سال که با حضور 
استاندار چهارمحال و بختیاری و رئیس خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران و دیگر مسئوالن استان برگزار شد از شرکت فوالد 
تاراز به عنوان رکورددار تولید استان با اهدای تندیس و لوح 

سپاس تقدیر شد.
در این مراسم استاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: 
مصمم هستیم تا مشکالت را حل و موانع تولید را رفع کنیم و در 
این راستا صنعتگران و معدن کاران نقش مؤثری ایفا می کنند و 

می توانند در تحقق شعار سال گام های مؤثری بردارند. 
گفتنی است در این مراسم از شرکت فوالد تاراز نیز به عنوان 

رکورددار تولید استان با اهدای تندیس و لوح سپاس تقدیر شد.
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       بـــــــــــــــازار

وضعیت بازار سنگ آهن چین

خبــــــــــــــــر       

قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین با امید به 
بهبود تقاضا 2.92 درصد افزایش یافت و به 145.99 دالر هر تن 
سی اف آر رسید. دولت چین متعهد شده با سیاست حمایتی خود 
کند. در بورس دالیان نیز  کمک بیشتری  کشور  به ثبات اقتصادی 
قیمت سنگ آهن 4.2 درصد رشد داشته و 1۳2.۰5 دالر در هر تن 
شنیده شده است.

بازار بیلت وارداتی جهان عرب در سکوت

کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در رکود است   بازار بیلت 
و بازار منتظر قیمت های ارزان تر در آینده نزدیک است. بیلت 
روسیه 81۰ دالر در هر تن سی اف آر شنیده شده، درحالی که 
فعاالن بازار می دانند روسیه بیلت خود را به ترکیه با قیمت 
65۰ دالر در هر تن فوب پیشنهاد می دهد. در امارات هم برای 
گزینه وجود دارد و آن ایران است. واردات بیلت یک 

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 تجهیزات، عملیات طراحی و مهندسی، ساخت، حمل، بسته بندی، نصب، تست و راه اندازی، آموزش و  انجام عملیات خر

تضمین عملکرد پروژه سیستم تهویه اتاق برق های استکرهای واحد انباشت برداشت

ید اقالم موردنیاز از قبیل انواع میزهای اداری و کمد و فایل و ... خر

ید، ساخت، نصب، تست و راه اندازی سیستم نظافت صنعتی جهت سایت فوالدسازی با  انجام عملیات طراحی و مهندسی، خر

EPC استفاده از مکانیسم های ثابت و متحرک مکنده صنعتی به صورت

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 

1 4 0 1 /03 /1 0

1 4 0 1 /2 /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

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

نوع فراخوان

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

ه ر شــما

و   48 54 53 7 4

48 54 53 7 6

و   48 54 70 07

48 5 5 0 1 8 1

48 53 9304

یف د ر

1

2

3

1 1 , 90 0

1 1 , 790

1 1 , 7 4 0

1 2 , 070

1 1 , 990

1 1 , 8 8 0

1 1 , 9 60

1 1 , 8 8 0

1 1 , 7 70

1 20

8 0

1 1 0

0.99

0.6 7

0.93

54

52

6 0

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

تعطیل  

تعطیل  

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/02/10

1401/02/11

1401/02/12

1401/02/13

1401/02/14

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

1 1 .9 6 0
1 1 .7 70

1 1 . 8 8 0

0 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

گهی آ

خبر کوتاه

ایمان سلیمانی، مدیر عملیات 
سفیددشــت  فــوالد  شــرکت 
چهارمحــال  و  بختیــاری از ثبــت 
رکــورد روزانــه تولیــد در واحــد احیــا مســتقیم این 
ــا تولیــد 2هــزار و ۷30  ــر داد و افــزود: ب شــرکت خب

تن آهــن اســفنجی در روز دهم اردیبهشــت ماه، 
رکــورد تولیــد روزانــه ایــن محصــول ارتقــا یافــت.

کــرد: پیش ازایــن، بیشــترین  وی خاطرنشــان 
تنــاژ تولیــد آهــن اســفنجی در فــوالد سفیددشــت 
ــه روز هشــتم فروردین مــاه همیــن ســال  ــوط ب مرب

بــه میــزان 2 هــزار و 690 تــن بــوده اســت کــه بــا ثبــت 
رکورد جدید موفق به افزایــش 40 تنی رکــورد روزانه 

تولیــد در واحــد احیــا مســتقیم شــدیم.
ســلیمانی در پایــان دســت یابی بــه موفقیت هــای 
مرهــون  را  سفیددشــت  فــوالد  در  پی درپــی 

حمایت هــای مدیریــت عالــی، ســهام داران، و 
تــالش و کوشــش کارکنــان و پیمانــکاران شــرکت 
دانســت و بــرای تــداوم ایــن موفقیت هــا در ســال 
ابــراز  اشــتغال آفرین«  دانش بنیــان،  »تولیــد؛ 

امیــدواری کــرد.

افزایش تولید روزانه آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم فوالد سفیددشت

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالدسنگ مبارکه 
در بیست ونهمین شب ماه مبارک رمضان در برنامه »یک 
شهر ضیافت« که با حضور استاندار اصفهان، مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه، مدیرعامل شرکت فوالدسنگ و 
برخی از مدیران عامل گروه فوالد مبارکه برگزار شد، گروه 
فوالد مبارکه در راستای مسئولیت اجتماعی خود و برای 
حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، مبلغ ۵ میلیارد 
و 200 میلیون تومان به ستاد دیه استان اصفهان کمک 

کرد.
مدیرعامل  فقیهیان،  مهرداد  مراسم،  این  حاشیه  در 
شرکت فوالدسنگ با اشاره به اینکه فوالد مبارکه به عنوان 
شرکتی توسعه گرا همواره ایفای مسئولیت اجتماعی را در 
توسعه پایدار خود تعریف کرده است، گفت: شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان شرکتی سرآمد و متعالی در همین راستا به 

محیط زیست و مسئولیت اجتماعی، نگاه ویژه ای دارد.
کید بر اینکه هدف گذاری شرکت فوالدسنگ مبارکه  وی با تأ
هم سو با شرکت فوالد مبارکه است، اظهار کرد: شرکت فوالد 
مبارکه به عنوان شرکتی پیشران و موتور محرکه اقتصاد کشور، 
در راستای تحقق شعار »توسعه به وسعت ایران«، اهمیت به 
مسئولیت اجتماعی و محرومیت زدایی را خط مشی خود قرار 
داده و شرکت فوالدسنگ مبارکه همگام با اهداف این شرکت 

معظم حرکت می کند.
گلریزان آزادی  فقیهیان اقدامات شرکت فوالدسنگ در 
زندانیان جرائم غیرعمد را اقدامی در جهت ایفای مسئولیت 
اجتماعی این شرکت برشمرد و افزود: شرکت فوالدسنگ 
مبارکه به طور مستمر در ایام ماه مبارک رمضان به عنوان 
عضوی از گروه فوالد مبارکه به امر خیر آزادسازی زندانیان 
جرائم غیرعمد یاری رسانده و عالوه بر این اقدام، با ایفای 
مسئولیت های اجتماعی عدیده، برای محرومیت زدایی 

در مناطق مختلف کشور اقدامات مهمی انجام داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری، حمید شجاعی مدیرعامل این شرکت در پیامی 

روز جهانی کارگر را تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است: عزم، همت و تالش بی دریغ کارگران، 
مصداق حقیقی و بارز عبادت و بندگی خداوند متعال است و 
بی شک بوسه پیامبر گرامی اسالم )ص( بر دستان کارگر، مهر 
تأییدی بر قداست، منزلت و کرامت کارگران شریف به شمار 
می رود. این جانب ضمن قدردانی از همکاران گران قدر خود در 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، فرارسیدن روز کار و 
کارگر را محضر شما عزیزان و خانواده های محترم تبریک و تهنیت 
عرض می نمایم و امیدوارم در سال پیش رو که مزین است به 
شعار »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« با همتی مضاعف 
بتوانیم بیش ازپیش در راستای دست یابی به اهداف عالی شرکت 

بکوشیم و به افتخارات بیشتر دست یابیم. 

احمد سعیدبخش مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان 
در پیامی روز جهانی کارگر را تبریک گفت.

ح است: 11 اردیبهشت روز کارگر تنها روز یک قشر  متن پیام به این شر
زحمتکش نیست؛ کارگر نماد نوآوری، سازندگی، توسعه و تعالی کشور 
عزیزمان ایران است. کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند، زیرا 
چرخش دست و بازوی آن ها باعث چرخش چرخ های زندگی جامعه و 

امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است.
هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان در 15 سال سابقه فعالیت خود در 

عرصه های مختلف توانسته است افتخارات بزرگی به دست آورد که بخش 
عمده ای از این افتخارات را مدیون کارگران زحمتکش و خستگی ناپذیری 
می داند که با تالش و پشتکار مدام خود توانسته اند این مجموعه را به 

اهداف و چشم اندازهای خود برسانند.
همان طور که امام خمینی )ره( فرمودند کارگران ارزشمندترین طبقه و 
سودمندترین گروه در جامعه هستند، این جانب نیز این روز را به کلیه 
کارکنان و کارکنان هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان تبریک عرض می کنم و از 
خداوند متعال برای همه عزیزان سالمتی و تندرستی مسئلت می نمایم.

به گزارش روابط عمومی فوالد متیل، به مناسبت 11 اردیبهشت 
روز کارگر، رضا حیدری مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل در پیامی بر 
کارگران به عنوان سربازان خط مقدم تولید  اهمیت و جایگاه 

کید کرد. دانش بنیان تأ
درمتن این پیام آمده است: امام جعفر صادق )علیه السالم( می فرماید: 
هر اهل فنی برای موفقیت در کسب وکار خود به سه مطلب نیازمند 
است: متخصص و باهوش در فن و حرفه موردنظر باشد؛ امین باشد و 
در کار و مال مردم، امانت و درستی را حفظ کند. با کارفرما و صاحب کار، 

خوش برخورد و خوش قلب باشد. )تحف العقول، 322(
11 اردیبهشت روز کارگر فرصتی است برای همدلی و هم زبانی هرچه بیشتر 
نقش آفرینان عرصه تولید تا ضمن شناخت نگرانی های موجود، فرصت ها 
کیفیت فراهم کنند. بدون  را شناسایی کنند و راه برای تولید بیشتر و با
شک کارگران به عنوان سربازان خط مقدم تولید، نقش آفرینان اصلی 
تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین خواهند بود. جا دارد 11 اردیبهشت 
روز کارگر را خدمت همه همکاران خود در هلدینگ فوالدمتیل و فوالد 

مبارکه و سایر کارگران خدوم و پرتالش عرصه صنعت تبریک عرض کنم.

 مشارکت شرکت فوالدسنگ مبارکه 

 در گلریزان گروه فوالد مبارکه

 برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد

 پیام مدیرعامل

شرکت ورق خودرو چهارمحال و 

کارگر بختیاری به مناسبت روز 

هم زمان با هفته کارگر و در آستانه عید سعید فطر صورت گرفت؛

کارگر انجام شد: کار و  در روز جهانی 

مدیرعامل فوالد متیل به مناسبت روز کارگر مطرح کرد؛مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان به مناسبت روز کارگرمطرح کرد؛

امیرکبیر  فوالد  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
کاشان، به مناسبت روز کار و کارگر، در جلسه ای با 
حضور مدیرعامل و مدیران شرکت از کارگران نمونه 

سال 1400 تقدیر به عمل آمد.
مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در این آیین کارگران را سرمایه 
اصلی شرکت دانست و افزود: رشد و پیشرفت شرکت مرهون تالش، همت 

و دلسوزی کلیه کارکنان است.
شهرام عالیوند در ادامه با اشاره به نظر مکتب اسالم، احادیث پیامبر و 
ائمه معصومین در خصوص کارگر، بر نقش بی بدیل کارگران در توسعه 

کید کرد. صنعت کشور تأ
مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان پارامترهایی همچون ارائه 
طرح های ابتکاری، خالقانه و نوآورانه برای افزایش بهره وری و راندمان 
کار )افزایش کمیت یا کیفیت تولید، کاهش ضایعات، کاهش مصارف یا 
توسعه و بهبود بسترهای فرهنگی، اجتماعی محیط کار(، انجام کارها 
فراتر از وظایف سازمانی، همکاری در ارتقای نظام های مشارکتی شرکت، 
مشارکت در کمیته پیشنهادات، مشارکت در برنامه های واحد آموزش، 
رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار و انضباط کاری و رعایت سلسله مراتب 

سازمانی را تعیین کننده کارگران نمونه برشمرد.

تقدیر از کارگران نمونه سال 1400 در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

کارگران، نقش آفرینان اصلی تولید دانش بنیان کارگر نماد نوآوری، سازندگی، توسعه و تعالی کشور

پیام تبریک مدیرعامل فوالد هرمزگان به 

مناسبت روز جهانی کارگر

گان، به  به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمز
مناسبت روز جهانی کارگر، عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل 
گان طی پیامی این روز را به کارگران مخصوصا  فوالد هرمز

کارگران شریف و زحمتکش فوالد هرمزگان تبریک گفت.
در متن این پیام آمده است:

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماعی هستند و حیات یک 
جامعه در دستان پرتوان آن هاست. توسعه اقتصادی و صنعتی 
در جوامع به دست کارگران و نیروهای متخصص صورت گرفته 
است. بی شک همه ما مدیون تالش ها و زحمت های این 

عزیزان هستیم.
مقام معظم رهبری می فرمایند: رعایت حق نیروی کار ضروری 
است و باید به آن توجه شود. حقوق طبیعی و عادالنه، پرداخت 
منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی، مسئله 
بیمه، خدمات رفاهی، مسئله بهداشت و درمان این ها چیزهایی 
کارگران است و این ها وظایف طبیعی  که جزو حقوق  است 
کارفرماست؛ بنابراین رسیدگی و حمایت از کار و کارگر وظیفه 
شرعی و قانونی همه به شمار می رود و موظفیم که حقوق آن ها 

را رعایت کنیم.
ما در فوالد هرمزگان در تالشیم تکریم نیروی انسانی را سرلوحه 
کار خود قرار دهیم و امیدواریم که بتوانیم به منویات مقام معظم 

رهبری جامه عمل بپوشانیم.
کارگر را  این جانب فرارسیدن 11 اردیبهشت ماه، روز جهانی 
به کارگران محترم و بزرگوار شرکت فوالد هرمزگان تبریک عرض 
می کنم. امیدوارم همه همکاران محترم در کنار خانواده های 

گران قدر خود همواره سالمت باشند. 



7 می  2022 5 شوال  1443   شماره        1274    شنبه   17 اردیبهشت   1401    

9

کسیدی   اساسا هزینه های تصفیه و کنترِل میزان تمیزی فوالد به میزان سرباره ا
منتقل شده از کوره قوس الکتریکی به پاتیل بستگی دارد. سیستم تخلیه از کف 
گرچه منجر به کاهش قابل توجه میزان سرباره  همراه با شناسایی سرباره، ا
منتقل شده به پاتیل می شود، برای تولید فوالدهای ویژه به اندازه کافی مؤثر نیست. بنابراین عدم 
ورود سرباره کوره قوس الکتریکی به منظور افزایش طول عمر پاتیل و افزایش تمیزی فوالد ازجمله 
دالیل ابداع و توسعه تکنولوژی) FAST )Furnace Advanced Slag-free Tapping توسط 
Primetals Technologies و Buderus Edelstahl GmbH بوده است. استفاده از این سیستم 
تخلیه برای کوره های قوس الکتریکی نسل جدید تحت عنوان EAF Quantum مدنظر قرار گرفته 

است.
استفاده از کوره های پیشرفته همراه با سیستم تخلیه بدون سرباره منجر به افزایش بازدهی استفاده از 
مواد مربوط به آلیاژسازی و بهبود فرایند گوگردزدایی و در نتیجه بهبود کیفیت فوالد تولیدی می شود. 
با بهره برداری از سیستم تخلیه بدون سرباره، مذاب فوالد تمیزتر می شود و میزان اتالف در مصرف مواد 
آلیاژی کننده به مراتب کاهش می یابد. به همین دلیل میزان بازدهی عوامل آلیاژی کننده افزایش 
می یابد. در این خصوص، کوره های EAF FAST DRI برای فرایند ذوب گیری پیوسته در کوره های 
قوس الکتریکی طراحی شده است. در این روش انرژی الکتریکی و DRI به عنوان ورودی در طول تخلیه 
نیز تزریق می شود و در نتیجه مدت زمان بین tap to tap و مصرف انرژی کاهش می یابد. در مقایسه با 
روش معمولی، فاصله بین زمان دو تخلیه در صورت استفاده از این سیستم تا 15 درصد و مصرف 

الکترود تا درصد 10 و میزان تولید تا 15درصد افزایش می یابد.
همان طور که در شکل 1 مالحظه می شود، سیستم FAST بر پایه یک سیستم سیفون یکپارچه در 
بالکن مربوط به کوره EAF عمل می کند و از مواد نسوز شامل کانال افقی، riser مستطیلی و سوراخ 
تخلیه گرد عمودی تشکیل شده که توسط گیت های لغزنده در انتهای آن بسته شده و توسط مواد 

نسوز گرانوله پر شده است.

در عملیات ذوب و تخلیه، کانال افقی FAST نزدیک به حوضچه مذاب در EAF است. طراحی مذکور 
تضمین کننده این است که هیچ گونه سرباره ای نمی تواند به سیفون نفوذ کند و یا در طول تخلیه به 
داخل پاتیل برگردد. هنگامی که سطح حمام مذاب فوالد افزایش می یابد، سرباره و در نتیجه فرایند 
پفکی شدن سرباره، از طریق دریچه مربوطه به داخل پاتیل و یا چاله مخصوص سرباره جریان می یابد. 
در نتیجه الزم نیست که اپراتور قبل از تخلیه، عملیات سرباره گیری و یا کاهش توان کوره را انجام دهد. 
در انتهای فرایند ذوب، سطح حمام به حدی است که سوراخ تخلیه به اندازه کافی پوشیده شده باشد. 

میزان انرژی ورودی نیز در حین فرایند تخلیه ثابت نگه داشته می شود.
طراحی پوسته مربوطه به گونه ای است که میزان مذاب باقی مانده هیچ گاه از بیشترین حد راهگاه کانال 
افقی پایین تر نباشد که مانع از ورود سرباره به سیفون می شود. بعد از تخلیه، سطح حمام پایین می آید، 
به گونه ای که پر کردن مجدد سوراخ تخلیه در شرایط power on ممکن باشد. این موضوع باعث کاهش 
زمان خاموشی و تعداد دفعات تغییر شیر تخلیه و در نتیجه کاهش میزان سایش تجهیزات الکتریکی 
می شود. فوالد می تواند سریع تر تخلیه شود و در طول تخلیه نیز ورود انرژی ادامه می یابد. اتالف حرارتی 
در پاتیل و افت دما در سیفون بیشتر از شرایط تخلیه معمولی نیست که منجر به افزایش طول عمر 
آستری های دیرگداز و مواد ساختاری در تماس با نیروهای حرارتی ثابت می شود. عالوه بر این تخلیه 

بدون سرباره منجر به افزایش طول عمر راهگاه های تخلیه نیز می شود.
 Riser نیز   است. سوراخ تخلیه در حفره ای باالی )Riser( این سیستم شامل یک بخش افقی و عمودی
قرار گرفته است. فوالد مایع از طریق سوراخ تخلیه موسوم به FAST جریان می یابد. سوراخ تخلیه 
FAST عملکردی مشابه با عملکرد کانال تخلیه در کف معمولی دارد. Riser و حفره از آجرهای نسوز از 
پیش مونتاژشده ساخته شده اند و به راحتی قابل تعویض اند. سوراخ تخلیه FAST نیز از همان نوع 
 CFD نصب شده در کوره های نرمال تخلیه از پایین است. بررسی های صورت گرفته توسط شبیه سازی
نشان داده است که مکانیسم اصلی سایش برای مجموعه های دیرگداز مربوط به سرعت باالی جریان 

فوالد مذاب در ورودی Riser و دیواره جداسازی در طول فرایند تخلیه است.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

گرافن و تکنولوژی ظریف کربنی ساخت اولین هتل فضایی با کمک گرانش مصنوعی تا 
سال 202۷

ترکیب های  قوی ترین  از  یکی  که  است  تکنولوژی هایی  از  یکی  گرافن 
کشف شده شناخته می شود. این ماده با وجود سبکی فوق العاده  1۰۰ تا 
۳۰۰ برابر محکم تر از فوالد است و ماده ای مناسب برای تولید جلیقه های 
ضدگلوله و حتی هواپیما محسوب می شود. عالوه بر این بهترین هادی 
کاربرد دارد.  گرما و الکتریسیته است و در سلول سوخت هیدروژنی هم 
گرافن حتی یک ماده ضدسرطان نیز هست.

هتل  مصنوعی  گرانش  کمک  با  دارد  قصد  کالیفرنیا  آپ  اســتــارت   
فضایی بسازد. به گزارش سرویس فناوری و فناوری خبری تکنا، شرکت 
Orbital Assembly اعالم کرد که تا سال 2۰27 یک هتل فضایی با 
ظرفیت 4۰۰ مسافر به عنوان ایستگاه فضایی، در مدار خواهد ساخت. 
گسترش تجارت فضایی و انجام  این ایستگاه فضایی همچنین برای 
تحقیقات ساخته خواهد شد.

معرفی مدل های مدیریت دانش

کوچی کا و تا مدل نونا
کوچی  تا و  کا  نونا بنام های  ژاپنی  مدیریت  محقق  دو 
)Nonaka / Takeuchi، 1995(  تأثیرات زیادی بر مباحث 
مدیریت دانش داشته اند. مفهوم دانش آشکار و دانش 
یادگیری  نظریه  ح ریزی  طر برای  کا  نونا توسط  پنهان 
سازمانی طبقه بندی شده است. در این تقسیم بندی، با 
توجه به همگرایی بین شکل های دانش آشکار و دانش 

پنهان، مدلی با نام خود این محققان پایه گذاری شد.
این مدل برخالف بسیاری از مدل ها، تمرکز خود را بر دو نوع 
دانش آشکار و دانش پنهان مبذول داشته و به نحوه تبدیل 
آن ها به یکدیگر و نیز چگونگی ایجاد آن ها در کلیه سطوح 
سازمانی )فردی، گروهی و سازمانی( توجه دارد. در این 
مدل پویا، نحوه استفاده و تبدیل این دو نوع از دانش و 
چگونگی مدیریت دانش در این رابطه به صورت حرکت 
مارپیچی )حلزونی( به صورت فرایندی مستمر فرض شده 

است.
که  که فقط افراد هستند  در این مدل فرض بر آن است 
دانش را ایجاد می نمایند؛ بنابراین، فرایند تولید دانش 
سازمانی، باید به عنوان یک فرایند مستمر وجود داشته 
دانش  سازمان دهی شده ای  به طور  آن  در  که  باشد 

ایجادشده توسط افراد تقویت و هدایت گردد.
کوچی، مراحل باید طبق شکل زیر  کا و تا براساس مدل نونا
برای انتقال )تبدیل( این دو نوع دانش در سطوح مختلف 

سازمان انجام شوند.
با توجه به شکل، مراحل این تبدیل عبارت اند از:

:)Socialization( )اجتماعی کردن )پنهان به پنهان
زمانی که افراد مستقیما دانش ضمنی خود را با دیگران به 
ک می گذارند. به عنوان مثال، ارتباط رودررو، بهترین  اشترا

روش برای اجتماعی کردن دانش است.
آشکار(  به  )آشکارسازی-نهان  کردن  خارجی 

:)Externalization(
که  شکلی  به  بینش  و  تجربه  رمزبندی  و  کدگذاری 
قابل استفاده توسط دیگران باشد. به عنوان مثال، از طریق 
گفت گو و پرسش و پاسخ، دانش ضمنی خود را به شکل 

ملموس درآوریم.
کردن )ترکیب - آشکار به  پیوند و اتصال برقرار 

:)Combination( )آشکار
ترکیب بخش های مختلف دانش و ارائه آن به شکلی تازه را 
ترکیب می گویند. مثالی برای تعریف این واژه آن است که 
اطالعات مختلف در یک زمینه خاص را از بخش ها و 
دپارتمان های مختلف سازمان جمع آوری می کنیم و این 

اطالعات را در یک گزارش واحد می گنجانیم.
:)Internalization( )درونی سازی )آشکار به نهان
کرده و به  که افراد دانش صریح خود را نهادینه  زمانی 
ک می گذارند و پس از آن برای وسعت بخشیدن به  اشترا
دانش ضمنی خود و تجدیدنظر از آن استفاده می کنند، در 

واقع دانش را درونی سازی کرده اند.
فرایند فعالیت های کاری این مدل طی مراحل چهارگانه 
شکل باال ادامه یافته و بدین وسیله هر مرحله کامل کننده 
مرحله قبل از خود است و ضمن نهادینه شدن دانش در 
سازمان باعث تولید و خلق دانش های جدید نیز می گردد. 

FBI با همکاری CISA ، هشداری درباره گروه باج افزاری BlackCat )گربه 
سیاه( منتشر کرد و اذعان داشت که این گروه در بازه نوامبر سال 2021 تا مارس 
سال 2022، به شبکه بیش از 60 شرکت در سرتاسر جهان نفوذ کرده اند. مستند 
کتیک ها،  ارائه شده بخشی از مجموعه گزارش هایی است که بر شاخص های آلودگی و تا

تکنیک ها و روال های متداول )TTP( باج افزارهای شناسایی شده تمرکز دارد.
BlackCat که به ALPHV نیز مشهور است، نام گروهی از مجرمان سایبری است که عملیات ارائه 
باج افزار به شکل یک سرویس را اجرا می کنند. این کمپین مخرب حداقل به 60 نهاد مختلف در سراسر 

جهان نفوذ کرده و اولین بدافزاری است که بااستفاده از زبان RUST که زبان برنامه نویسی بسیار امنی 
است، توانسته موفقیت های چشمگیری در نفوذ به سازمان ها کسب کند.

بدافزار در ابتدا از ترکیب اسکریپت های PowerShell و Cobalt Strike برای غیرفعال کردن ویژگی های 
 Microsoft Sys internals امنیتی در شبکه تحت نفوذ خود استفاده می کند و در طول حمله به کمک
و Windows administrative tools و با سوءاستفاده از اسکریپت های ویندوزی، به سرقت اطالعات 

قربانی و گسترش باج افزار به سایر سیستم ها می پردازد.
Bitdefender :منبع خبر  

 اخیرا سه آسیب پذیری امنیتی در برنامه های گشاینده رمز )و همچنین نگارنده 
رمز( سیگنال های صوتی )audio decoders( در تراشه های Qualcomm و 
MediaTek وصله شدند که امکان دسترسی به گفت وگوهای صوتی و رسانه ای 

را از دستگاه های موبایل اندرویدی آسیب پذیر فراهم می کردند.
به گفته شرکت امنیتی Check Point، این نقص ها می توانستند به عنوان یک سکوی پرتاب برای 
راه اندازی حمالت اجرای کد از راه دور از طریق ارسال یک فایل صوتی دستکاری شده، به کار گرفته 

شوند.
تأثیر منفی آسیب پذیری اجرای کد از راه دور، از اجرای بدافزار تا تسلط کامل مهاجم بر داده های 
چندرسانه ای کاربر متغیر است. عالوه بر این، یک برنامه اندرویدی غیرمجاز می توانست از این 
آسیب پذیری ها برای افزایش سطوح دسترسی خود به داده های رسانه ای و گفت وگوهای کاربر 

استفاده کند.
The Hacker News :منبع خبر  

   تهیه کننده: : تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

BlackCat FBI درباره باج افزار  هشدار 

جاسوسی از راه دور با بهره برداری از یک نقص در تراشه دستگاه های اندرویدی

امنیت سایبری 

 تکنولوژی FAST؛ سیستمی نوین برای تخلیه مذاب بدون 
سرباره از کوره قوس الکتریکی

.FAST کارکرد شکل 1. اصول 

اسـتفاده از کوره هـای پیشـرفته همـراه بـا سیسـتم 
تخلیـه بـدون سـرباره منجـر بـه افزایـش بازدهـی 
اسـتفاده از مواد مربـوط به آلیاژسـازی و بهبـود فرایند 
گوگردزدایی و در نتیجه بهبود کیفیت فوالد تولیدی 
می شـود. بـا بهره بـرداری از سیسـتم تخلیـه بـدون 
سـرباره، مذاب فـوالد تمیزتر می شـود و میـزان اتالف 
کاهـش  در مصـرف مـواد آلیاژی کننـده به مراتـب 
می یابـد. بـه همیـن دلیـل میـزان بازدهـی عوامـل 

آلیاژی کننـده افزایـش می یابـد.

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 
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 وقتی فریاد می زنیم
 چه اتفاقی برایمان می افتد؟

 اجتمـــــا             عـــــــی

بد خلقی در کودکانخواب کودک

اســت.  کــودک  سالمت  و  رشــد  عــوامــل  مهم ترین  از  یکی  خــواب 
نسبتا طوالنی و  تولد، خواب  اول  کودک در ماهای  به طور طبیعی 
کنند، زیرا تعداد  کودک دقت  آرامی دارد. والدین باید به خواب 
کمبود  کودک می خوابد بر سالمت او تأثیرگذار است و  که  ساعتی 
کودک تأثیر می گذارد و خستگی  یک ساعت خواب بر عملکرد مغز 
زمان  مدت  و  خوابیدن  زمــان  متوجه  پس  می کند.  ایجاد  مفرط 
کودک خود باشید. خواب 

الم شنگه  را  آن  والدین  گاهی  که  کــودک  گهانی  نا بدخلقی های   
کودکان  گهانی و شدید است.  کودک می نامند، مثل یک طوفان، نا
هستند.  کردن  پا  به  الم شنگه  مستعد  بیشتر  سه ساله  تا  یک  بین 
کودک این مشکل را بیشتر ناشی از مهارت های زبانی  روان شناسان 
می شنوند  که  چیزهایی  از  کم کم  نوپا  کودکان  می دانند.  نامتوازن 
معنای واژگان بیشتری درک می کنند، اما توانایی آن ها برای تولید 
کالمی هنوز محدود است. زبانی و برقراری ارتباط 

با نهایت تأسف، در هفته گذشته جواد ماندیان شاغل 
گگوناتی شاغل در مجتمع  در حمل ونقل و حسن 
فوالد سبا در غم درگذشت پدر و حسین حائری شاغل 
در مدیریت حسابداری در غم درگذشت برادر به سوگ 

نشستند.
همچنین همکار گرامی شادروان علیرضا عزیزی شاغل 
در کنترل مواد، به علت حادثه رانندگی  و همکار بازنشسته 
شادروان محسن دهقانی  دارفانی را وداع گفتند و به دیار 

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

ابراز همدردی

سالمت 

وقتی عاشق کسی می شوید و زندگی مشترک را شروع 
می کنید، بی شک به تمام جوانب آن فکر کرده اید. 
از ابتدا خبر داشته اید که همسرتان در یک شغل 
شیفتی مشغول به کار است. یا وقتی برای مصاحبه 
شغلی جدید آماده می شوید، از جنبه های مثبت و منفی کار شیفتی 
گاهی دارید. نکته اینجاست که همسر و فرزندان کارکنان شیفتی،  آ
هدف پدر خانواده برای تالش در یک شغل دشوار را درک کنند. در 
این صورت، با بسیاری از مسائل ناشی از کار شیفتی کنار خواهند 
آمد. هفته های گذشته، از »تعارض کاری«، »سبک رابطه« و »کیفیت 
خواب« به عنوان موارد مشکل ساز مرتبط با نوبت کاری در ازدواج 
کارکنان  گفتیم و حاال مروری بر چالش های متداول همسران 
شیفت کار خواهیم داشت و در شماره های بعد، به طور مفصل به 

بیان راهکارهای اساسی برای رفع این چالش ها می پردازیم.
تنها ماندن در خانه  

دالیل متعددی برای گالیه خانم ها از تنهایی طوالنی مدت در خانه، 
گر شب ها احساس ترس می کنید،  به خصوص شب ها وجود دارد. ا
یک سیستم امنیتی در خانه نصب کنید تا با خیال راحت تر بخوابید و 
فرزندانتان هم با آرامش بخوابند. چون کودکان انرژی شما را دریافت 
و درک می کنند. بهتر است از نگرانی ها و ترس های ناشی از عدم حضور 
شوهرتان در حضور بچه ها صحبت نکنید و اجازه دهید با اعتماد، 
به شما تکیه کنند. برخی دیگر از تنهایی در شب نمی ترسند و نبوِد 
گر برای ساعات  همسرشان در طول روز، باعث نارضایتی آن هاست. ا
تنهایی تان برنامه ریزی داشته باشید، بخش زیادی از این مشکل رفع 
می شود و آماده بازگشت همسر از محل کار و استقبال از او خواهید شد. 

در هفته های آینده، بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد.
رویارویی با شرایط اضطراری  

گهانی به تنهایی، برای  دست وپنجه نرم کردن با مشکالت و اتفاقات نا
اغلب مردم دشوار است. حال تصور کنید که یک زن تنها دو راه دارد: 
یا صبر کند تا همسرش از شیفت کاری برگردد و یا خودش مشکالت 
گر فرصت تنگ است، از دوستان و بستگان نزدیک  را مدیریت کند. ا

کمک بگیرید. افرادی را انتخاب کنید که مورد اعتماد شما و شوهرتان 
گر شرایط به نحوی است که زمان کافی دارید، موضوع را  هستند. اما ا
با مشورت همسرتان تا حدی به سامان برسانید تا از شیفت کاری به 
خانه برگردد. فراموش نکنید که تا زمان حضور همسر در منزل، شما 
سکان دار زندگی هستید و این کشتی را شما به سوی آرامش می رانید. 
سپس با خیال راحت، دوشادوش هم مسائل را یکی پس از دیگری 

رفع خواهید کرد.
کنار آمدن با تغییرات سبک زندگی  

شاید تا پیش از ازدواج با شوهرتان، سبک دیگری از زندگی را در پیش 
داشته اید. از زمان خواب و بیداری گرفته تا میزان رفت وآمد و معاشرت 
با اطرافیان؛ اما حاال با شروع کار همسرتان در شیفت های مختلف، 
دچار اختالل و بی نظمی شده اید و حتی مجبور شده اید برخی از آن ها را 
نادیده بگیرید. نکته کلیدی این است که شما و همسرتان باید به عنوان 
اعضای یک تیم، همکاری کنید. شرایط را بپذیرید و در کنار هم با سبک 
زندگی جدید سازگار شوید. یاد بگیرید که چگونه با تنهایی مبارزه کنید 

و راه های خالقانه ای برای روشن نگه داشتن نور عشق خود بیابید. 
شما تنها نیستید. زوج های بسیار زیادی وجود دارند که سبک زندگی 
شیفتی را تجربه می کنند. از پلیس ها گرفته تا آتش نشان ها، پزشکان و 

پرستاران و صنعتگران.
روان شناسان معتقدند پذیرش زندگی شاد و سالم برای پرسنل شیفتی 
بسیار اهمیت دارد و عملی کردن آن دور از ذهن نیست. کافی است از 
نشخوار فکری منفی در مورد جنبه منفی این سبک شغلی دوری کنید 
گر برخی از حقایق سخت تر را تصدیق نکنیم، نمی توانیم این کار را  و ا
انجام دهیم. گاهی »روزهای قدیم« را به یاد می آورید که با شوهرتان یک 
برنامه طبیعی داشتید. در مقابل این وسوسه مقاومت کنید و شرایط 
کنونی را بپذیرید. با پذیرش چالش ها به ایجاد آرامش و رشد خانواده 
کمک کنید. چیزهایی را در نظر بگیرید که برای بهتر شدن شرایط الزم 
است. شاید بهتر باشد اولویت های خود را تغییر دهید، خود را قوی تر و 
مستقل تر بار بیاورید و حلقه دوستان را بزرگ تر کنید. هفته های آینده، 
راهکارهایی را برای همسران شما کارکنان شیفت کار ارائه خواهیم داد.

اغلــب والدیــن از فرزنــدان خردســال خــود همــان 
توقعــی را دارند کــه از یک کودک هفت یا هشت ســاله 
انتظــار دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه کــودکان یک تا 
۵ ســال، در حــال و هوایــی کامــال متفــاوت بــا گــروه ســنی باالتــر از خود 
بــه ســر می برنــد. همین جاســت کــه ارزش آشــنایی بــا شــیوه صحیــح 
رفتــار بــا خردســاالن مشــخص می شــود. هفتــه گذشــته از اهمیــت 
»تعییــن اهــداف مناســب« و »مشــارکت بــا کــودک« ســخن گفتیــم 
و حــاال بــه ادامــه شــیوه رفتــار بــا فرزندمــان به عنــوان والــد و مربــی 

خواهیــم پرداخــت.
تکرار، تکرار، تکرار  

در مــورد تمــام کــودکان و به خصــوص خردســاالن و کــودکان نوپــا ضــروری 
اســت هــر نکتــه ای بارهــا و بارهــا بــه آن هــا گفتــه شــود تــا کاری را بــه 
نحــو احســن انجــام دهنــد، هرچنــد ممکــن اســت ایــن کار بــرای شــما 
خسته کننده باشــد. برای مثال، می خواهید شــیوه صحیح غذا خوردن 
را بــه فرزندتــان بیاموزیــد. او آرام ســر میز غذا نمی نشــیند، پاهایــش را دائم 
تــکان می دهــد، غــذا را بــا دســت می خــورد و دائــم بــا دهــان پــر حــرف 
می زنــد. ابتــدا پیام هــای معینــی بــرای او بیــان کنیــد: »مــا هنــگام غــذا 
خــوردن، حــرف نمی زنیم. بــا قاشــق غــذا می خوریــم و آرام می نشــینیم«. 
امــا احتمــال اینکه کــودک بــه ایــن حرف هــا گوش کنــد، بســیار کم اســت. 
بایــد ماه هــا و ماه هــا عمــال آن را تکــرار کنیــد تــا زمانــی کــه بــدن کــودک هــم 

ماننــد شــما پیــام را به طــور صحیــح دریافــت کنــد. پــس صبــور باشــید، 
ســریع عصبانــی نشــوید و نقــش والــد و مربــی را به خوبــی ایفــا کنیــد.

الگوی مثبت باشید  
تــا حــد امــکان، مســائل را بــه شــکل مثبــت بیــان کنیــد. مثــال بگوییــد: 
»چــه گربــه کوچولــوی خوبــی! بیــا بــه او غــذا بدهیــم« و بــه کودکتــان 
شــیوه ایــن کار را نشــان دهیــد. فریــاد نکشــید: »گربــه را اذیــت نکــن!«. 
ــه صحبــت می کنیــد،  ــه شــروع ب جمــالت منفــی از همــان لحظــه ای ک
ایجــاد ناراحتــی می کننــد. مغــز کــودک الزامــا همــه کلمــات را دریافــت و 
تحلیــل نمی کنــد؛ بنابرایــن دربــاره مثــال بــاال، پیــام شــما ممکــن اســت 
ــود  ــس مقص ــی عک ــن!«؛ یعن ــت ک ــه را اذی ــود: »گرب ــنیده ش ــه ش این گون
شــما. فقــط بعــد از ســن ورود بــه مدرســه اســت کــه کــودک، آمادگــی 
پاسخ دادن به دســتورات صرفا کالمی، بدون همراهی حرکات را دارد. 
پــس تــا جایــی کــه می توانیــد، ســخنان خــود را بــه نمایــش درآوریــد و بــه 
کــودک خــود، تصویــری از کار موردنظــر ارائــه دهیــد. ســعید کنیــد کارهــا 
را به صــورت نمایشــی و اغراق شــده اجــرا کنیــد. به جــای اینکــه بگویید: 
ــزن!«، از او اســتقبال کنیــد و  ــه هــم ن »موقــع وارد شــدن، در را محکــم ب
ســپس بگوییــد: »مــا  در را  آرام می بندیــم« و در همــان حــال، دســت او را 
گــر دائما در حــال داد  به آرامــی در تقلید عمل بســتن در، حرکت دهید. ا
زدن باشــید، او هــم یــاد می گیــرد کــه بــرای هــر چیــزی داد بزند. مــا آیینه 

فرزندانمــان هســتیم.

حافظه کوتاه مدت کودکان  
تا زمانی کـه حافظه کودک شـما کامل نشـده، انتظار نداشـته باشـید که 
رفتـار صحیـح را بـه خاطـر بسـپارد؛ هرچنـد آن را بارهـا و بارهـا نشـان داده 
باشـید. یادگیـری از طریـق تکمیـل تدریجـی و تکـرار حـرکات و درنتیجـه، 
شـکل گیری عادت هـا در کـودک شـما حاصـل می شـود. نبایـد قبـل از 
پنج سالگی از کودکتان انتظار داشته باشید، بایدها و نبایدهای رفتاری 
را به یـاد آورد. هنگامی که حافظه او به رشـد کافی برسـد، نـکات اخالقی و 
رفتاری را فقط پـس از چند بـار گفتن و خیلی سـریع تر یاد خواهـد گرفت. 
گر بر سـر کودک یک سـاله یـا سه سـاله خـود داد می زنیـد و می گویید  پس ا
چـرا دائمـا برگ هـای گل آپارتمانـی شـما را می کنـد، کامـال در اشـتباهید. 
این گونه وسـایل را از دسـترس کودک خـارج کنید و هر چیزی که شـرایط 

عصبـی شـدن شـما در قبـال کـودک را فراهـم می کنـد، حـذف کنید.
تمرکز کودک را بر هم نزنید  

بسیاری از کودکان ازنظر مدت زمان تمرکز، مشــکل دارند و پرورش آن نیز 
زمان بر اســت. البته طبیعی اســت کودکان خردســال، به اندازه افراد بالغ 
قدرت تمرکــز نداشــته باشــند. یکــی از راه هــای مؤثر در مســیر حفــظ توجه 
ــم  ــه ه ــز او را ب ــده، تمرک ــزی ش ــذوب چی ــی مج ــه وقت ــت ک ــن اس ــودک ای ک
نزنیــد. از مداخله کــردن خــودداری کنیــد و تا زمانــی که توجــه او منعطف 
به چیز دیگری شــود، صبــر کنید و ســپس او را تشــویق کنید. هفتــه آینده 

بــاز هــم دربــاره ایــن موضــوع صحبــت می کنیم.

زندگی من و 
شیفت کاری

چگونه »والد« و 
»مربی« باشیم

چالش های بالقوه زندگی با 
»َمرد شیفت کار«

اهمیت درک خاصیت کودکی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

خلیل سلیمانی
بازرسی خوردگی و خواص مواد
روز بازنشستگی :  1400/07/30

حمید رضا دادور
تعمیرات خط تاندم میل مداوم
روز بازنشستگی :  1400/07/30

سید جاسم محرزی نژاد موسوی
تعمیرات خط تاندم میل مداوم
روز بازنشستگی :  1400/07/30

مرتضی قربانی
تعمیرات حمل و فرآوری سرباره
روز بازنشستگی :  1400/07/30

کیوان شکرزاده
نت مکانیک

روز بازنشستگی :  1400/07/30

مجتبی سلیمی ریزی
عملیات ثانویه فوالد

روز بازنشستگی :  1400/07/30

بازنشستگان فوالد 

خشم گرچه یکی از حالت های روانی است که   
برای بقا به آن نیازمندیم اما با افزایش فشارهای روانی، 
اغلب کنترل آن را از دست می دهیم. خشم می تواند 
عالئم فیزیکی زیادی هم داشته باشد که کمتر کسی از 
آن ها باخبر است. در ادامه  خواهیم دید که در هنگام 

فریاد کشیدن چه اتفاقی در بدن ما رخ می دهد.
1- ضربان قلب و فشار خون باال می رود  

شاید متوجه شده باشید وقت هایی که در گیرودار مشاجره 
شدیدی هستید، ضربان قلبتان باال می رود. این یعنی 
فشارخونتان هم باال می رود و به همین دلیل است 
خ می شود و  که پریشان به نظر می رسید، صورتتان سر
رگ هایتان بیرون می زند. تنفستان هم سنگین تر و سریع تر 
کسیژن و مواد مغذی به  که رسیدن ا می شود، امری 

اندام های اصلی بدن را میسر می کند. 
2- دستگاه ایمنی بدنتان ضعیف می شود  

محققان پی برده اند حتی یادآوری مشاجره شدیدی در 
گذشته، قدرت دفاعی دستگاه ایمنی بدن را به مدت 6 
ساعت کاهش می دهد. کسانی که بسیار سریع خشمگین 
که بیشتر بیمار  می شوند ممکن است متوجه شوند 
می شوند و دستگاه ایمنی ضعیف تری دارند. همه این ها، 
به عالوه یکی دیگر از عوارض خشم یعنی افزایش اضطراب، 
سالمت فرد را در باالترین حد خطر قرار می دهد، بدون آنکه 

گاه باشد. خود از این مسئله آ
3- خشم عوارض جسمانی زیادی دارد  

در  غرق  ما  بدن  و  مغز  می شویم،  خشمگین  وقتی 
هورمون های اضطراب می شود و این هورمون ها روی 
سوخت وساز بدن تأثیر می گذارند. به همین دلیل است 
که کسانی که درگیر خشم هستند، از سردرد، اضطراب، 
بی خوابی و حتی مشکالت گوارشی رنج می برند. مشکالت 
گزما هم ممکن است در هنگام خشم  پوستی همچون ا
شدید بروز یابند. چنین افرادی در معرض خطر شدید سکته 

مغزی یا حمله قلبی هستند.
4- حافظه تان تحت تأثیر قرار می گیرد  

تنها ضربه به سر نیست که روی حافظه تأثیر می گذارد، بلکه 
قرارگیری در موقعیت هایی که با فشار روانی فزاینده ای 
همراه هستند هم همین اثر را دارد. یکی از این موقعیت ها، 
درگیری لفظی خشمگینانه با دیگران است، حالتی که در آن 
هر دو طرف کلمات خشنی را به زبان می آورند. پس از پایان 
مشاجره، یکی از دو طرف بحث یا هر دوی آن ها ممکن است 
آنچه اتفاق افتاده را به شکل دیگری به خاطر آورد یا برخی 

چیزها را به کلی فراموش کند.
5- فریــاد کشــیدن می توانــد باعــث دردهــای 

مزمن شود
فریاد کشیدن نه تنها برای کسی که مرتکب آن می شود، 
بلکه برای شنونده آن هم مضر است. این صدمه می تواند 
از سنین بسیار پایین آغاز شود. فریاد کشیدن بر سر کودکان 
می تواند به اشکال مختلف به آن ها صدمه بزند. کسانی 
که در دوران کودکی شان زیاد بر سر آن ها فریاد کشیده 
شده، ساختار مغزی متفاوتی دارند. این تفاوت در برخی 

بخش های مغز است که صدا و زبان را پردازش می کنند.
6- فریاد کشیدن، شما را پیروز بحث نمی کند  

تحقیقات نشان داده ما به این دلیل در حین مشاجره 
فریاد می کشیم که به محق بودن خودمان بسیار اطمینان 
داریم، اما از شنیده شدن حرف هایمان مطمئن نیستیم. 
بااین حال، آدم ها به ندرت با فریاد کشیدن، پریدن میان 
صحبت های دیگران و بی ارزش جلوه دادن ادعاهای آن ها، 
برنده مشاجره می شوند. به جای این کار باید به دقت گوش 
دهید، طرز فکر همدیگر را درک کنید و تفاوت های یکدیگر 
را بپذیرید. استدالل کردن و حفظ آرامش، تنها راه شنیده 
شدن صحبت هایمان و در نهایت، متقاعد کردن طرف 

مقابل است.    
     منبع: روزیاتو

شادروان علیرضا عزیزیشادروان  محسن دهقانی
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 ورزش             

اســـتان  کارگـــری  فوتســـال  مســـابقات 
اصفهـــان از ابتـــدای مـــاه مبـــارک رمضـــان بـــا 
حضـــور بهترین هـــای ایـــن رشـــته زیـــر نظـــر 
اداره ورزش کارگری اســـتان اصفهان در مجموعه ورزشـــی 

قـــدس برگـــزار شـــد.
با  مبارکه  فوالد  فوتسال  تیم  رقابت ها  از  دوره  این  در 
پیروزی های پی در پی از سد حریفان خود گذشت و توانست 
در بازی فینال در یک دیدار پرگل، پنج مرتبه دروازه حریف 

را باز کند و با اقتدار بر سکوی اول بایستد و جام قهرمانی 
مسابقات فوتسال استان اصفهان را باالی سر ببرد.

گفتنی است تیم های بنیاد مسکن و شهید حججی به ترتیب 
مقام های دوم و سوم را به دست آوردند. 

برگزاری مرحله هشتادوهشتم مسابقه 

عکس ورزش در منزل

زمان بازگشایی استخرها و ثبت رزرو

افتخارآفرینی و کسب دو مدال طال آسیا 

توسط کارمند شرکت فوالد مبارکه

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

مرحله هشتادوهشتم این مسابقه شـرکت کنند.

با آرزوی قبولی طاعـات و عبـادات و عرض تبریک به   
مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر، بدین وسیله به اطالع 
همکاران محترم می رساند خانواده بزرگ فوالد مبارکه از روز 
سه شنبه 20 اردیبهشت سال جاری در وب سایت امور ورزش به 
آدرس SPORT.MSC.IR مجاز به ثبت رزرو استخرهای طرف 
قرارداد با امور ورزش در استان اصفهان و شهرستان های اطراف 
هستند. گفتنی است استخرهای مذکور از تاریخ 1401/03/01 
آماده ارائه خدمات خواهند بود. شایان ذکر است متقاضیان 
کسن کرونا را دریافت کرده باشند و فقط در  می بایست سه دوز وا

زمان رزرو ثبت شده از خدمات شنای تفریحی استفاده نمایند.
  خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان،   
بیستمین دوره مسابقات مچ اندازی قهرمانی آسیا 2022  به 
میزبانی سمرقند ازبکستان آغاز شد و ملی پوشان کشورمان به 

مصاف رقبای خود رفتند.
در این رقابت ها اسماعیل نقدی  مچ انداز ملی پوش شرکت فوالد 
مبارکه در وزن 100 کیلوگرم، در دست راست و چپ موفق به کسب 

دو مدال طال شد.

 تیم هندبال فوالد مبارکه  سپاهان
 فینالیست رقابت های نیمه نهایی لیگ برتر

 صعود دختران هندبالیست فوالد مبارکه سپاهان
 به مرحله پلی آف لیگ برتر

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 میثمی اصفهان به مصاف 
یکدیگر رفتند که در نهایت این دیدار با نتیجه ۳6 بر 27 به نفع 
طالیی پوشان به پایان رسید و تیم هندبال آقایان فوالد مبارکه سپاهان 
به راحتی جواز حضور در مرحله فینال این رقابت ها را به دست آورد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در ادامه برگزاری 
رقابت های مرحله دوم دور برگشت لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه های 
کشور، دو تیم فوالد مبارکه سپاهان و مالیر در تاالر هندبال تهران به 
رقابت با یکدیگر پرداختند. در پایان این مسابقه، تیم فوالد مبارکه 
سپاهان با نتیجه ۳7 بر 24 به عنوان تیم صدرنشین به مرحله پلی آف 
صعود کرد.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله هشتادوهفتم(

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

علیرضا عباسی 96037

علیرضا مهدیه نجف آبادی 105022

محمد اسماعیل امینی 89747

اطالعیه

خبر کوتاه

اطالعیه

یخ 1401/02/24 تا 1401/03/13  جدول تست تیم های صنعت و بسیج آقایان از تار

یخ 1401/02/24 تا 1401/03/13  جدول تست تیم های صنعت و بسیج بانوان از تار

نام تیم

نام تیم

رده سنی

رده سنی

روز و ساعت تست

روز و ساعت تست

روز و ساعت تست

روز و ساعت تست

 اعالم می گردد 
ً
زمان و محل تست متعاقبا

 اعالم می گردد 
ً
زمان و محل تست متعاقبا

نام و شماره تماس سرپرست 

نام و شماره تماس سرپرست 

حرکت از گیت پرسنلی

حرکت از گیت پرسنلی

حرکت از درب تشریفات

حرکت از درب تشریفات

ر

ر

آدرس محل تست

آدرس محل تست

فوتبال 

فوتبال 

دو و میدانی 

بسکتبال 

بسکتبال 

وزنه برداری 

کشتی 

والیبال 

کاراته 

تکواندو  

یمناستیک ژ

والیبال 

جودو

فوتسال 

فوتسال 

تنیس روی میز 

تنیس خاکی 

فوتبال 

هندبال 

فوتبال

شنا ) پسران (

واتر پلو ) پسران (

والیبال

یمناستیک ژ

تنیس روی میز

شنا

شنا ) دختران (

هاپ کیدو ) دفاع شخصی (

هاپ کیدو ) دفاع شخصی (

تنیس خاکی

آمادگی جسمانی 

کوهنوردی 

بدمینتون

دارت

جوانان 

نو جوانان 

بزرگساالن

پیشکسوتان

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

همه رده ها

پیشکسوتان

بزرگساالن

بزرگساالن

جوانان  

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

جوانان 

پیشکسوتان

8 الی 12 سال

8 الی 12 سال

بزرگساالن

همه رده ها

بزرگساالن

بزرگساالن

7 الی 17 سال

همه رده ها

همه رده ها

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

بزرگساالن

یکشنبه 

یکشنبه 

یکشنبه 

یکشنبه

یکشنبه 

یک شنبه 

یک شنبه 

یک شنبه 

یک شنبه 

یک شنبه 

یکشنبه

شنبه

یک شنبه 

دو شنبه 

یکشنبه 

یک شنبه 

سه شنبه

یکشنبه

شنبه 

یکشنبه

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

شنبه

دوشنبه

یکشنبه

یکشنبه

دوشنبه

پنجشنبه1401/02/29

سه شنبه 

سه شنبه 

سه شنبه

پنجشنبه

سه شنبه 

سه شنبه 

سه شنبه 

سه شنبه 

سه شنبه 

سه شنبه 

سه شنبه

چهارشنبه

سه شنبه 

چهارشنبه 

سه شنبه

سه شنبه 

جمعه

سه شنبه

دوشنبه 

چهارشنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

سه شنبه

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

***

منتظری 

منتظری 

بهرامی

کیخسروی

بردستانی

یان باقر

بیگی

منتظری

راد

ترابی

نکویی

رودانی

کیانی

خدادادی 

فنرکش

یمیان کر

ع زار

خالویی

سلیمانی

قاسمیان

جامی

جامی

منتظری

عارف نیا

محبی

نیکخواه

جامی

ابرهیمی

ابرهیمی

درخشنده فر

فاطمی

جمالی پور

منتظری

شاه منصوری

تشگاه ، مجموعه فردوس ، چمن مصنوعی  آ

تشگاه ، مجموعه فردوس ، چمن مصنوعی آ

بهارستان 

تشگاه ، مجموعه فردوس ، سالن چند منظوره آ

مبارکه خیابان فتح المبین سالن خلیج فارس 

شهرک صفاییه ، مجموعه ورزشی صفاییه 

شهرک صفاییه ، مجموعه ورزشی صفاییه 

شهرک صفاییه ، مجموعه ورزشی صفاییه 

شهرک صفاییه ، مجموعه ورزشی صفاییه 

شهرک صفاییه ، مجموعه ورزشی صفاییه 

اصفهان ، خیابان ابن سینا ، سالن حضرت علی )ع(

تشگاه ، مجموعه فردوس ، سالن چند منظوره آ

شهرک صفاییه ، مجموعه ورزشی صفاییه 

شهرک صفاییه ، مجموعه ورزشی صفاییه 

شهرک صفاییه ، مجموعه ورزشی صفاییه

شهرک صفاییه ، مجموعه ورزشی صفاییه 

تشگاه ، مجموعه فردوس ، زمین تنیس خاکی    آ

مبارکه ، سالن 22 بهمن

مبارکه ، سالن 22 بهمن

اصفهان ، نیروگاه شهید عباسپور ، زمین چمن طبیعی

تشگاه ، مجموعه فردوس ، استخر شماره دو  آ

تشگاه ، مجموعه فردوس ، استخر شماره یک آ

مجموعه فردوس سالن چند منظوره

اصفهان ، خیابان ابن سینا ، سالن حضرت علی )ع(

اصفهان ، ورزشگاه تختی

استخر فوالد

تشگاه ، مجموعه فردوس ، استخر شماره یک آ

مجموعه صفاییه سالن رزمی

اصفهان ، مجموعه فردوس، طبقه فوقانی استخر2

مجموعه فردوس زمین تنیس خاکی

مجموعه فردوس سالن چن منظوره

جنب زمین چمن اسکیت کوه صفه اصفهان

16:30  -  18

18  - 19:30

16  - 17:30

17  - 18:30

14:30  - 16

14:30  - 16

14:30  - 16

14:30  - 16

16  - 17:30

14:30  - 16

16  - 17:30

17  - 18:30

14:30  - 16

17  - 18:30

17:30  - 19

14:30  - 16

17  - 19:30

16  - 17:30

 18 - 19/30

 18 - 19/30

18-16:30

18-16:30

18:30-17:00

16 - 17:30

18:30-17:00

13:45-12:30

18-16:30

16 - 17:30

16 - 17:30

18:30-17:00

17 - 18:30

9 صبح

16:30  -  18

18  - 19:30

16  - 17:30

17  - 18:30

14:30  - 16

14:30  - 16

14:30  - 16

14:30  - 16

16  - 17:30

14:30  - 16

16  - 17:30

17  - 18:30

14:30  - 16

17  - 18:30

17:30  - 19

14:30  - 16

9  - 11

16  - 17:30

 18 - 19/30

 18 - 19/30

18-16:30

18-16:30

18:30-17:00

16 - 17:30

18:30-17:00

13:45-12:30

18-16:30

16 - 17:30

16 - 17:30

18:30-17:00

17 - 18:30

***

09162031150

09162031150

09139651982

09133888848

09131045167

09132388242

09138078417

09131299405

09136809460

09361914832

09131009746

09139158667

09131366024

09138647695

09138704640

09130352052

09132378262

09131661388

09133198263

09132050223

09010043183

09010043183

09130239391

09132186759

09133761272

09131262497

09010043183

09135745426

09135745426

09134263546

09133034799

09131361826

09130239391

09379565017

****

****

15:00

15:00

14:00

14:00

14:00

14:00

15:30

14:00

****

15:00

14:00

16:30

****

14:00

15:00

15:30

****

16:30

****

****

خرازی : 15:30 گیت : 15:45

****

خرازی : 15:30 گیت : 15:45

****

****

****

****

خرازی : 15:30 گیت : 15:45

خرازی : 15:30 گیت : 15:45

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

15:50

****

15:50

****

****

****

****

15:50

15:50

****

****

****

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

تیم فوتسال صنعت فوالد مبارکه قهرمان استان اصفهان

بدین وسیله به اطالع کلیه کارکنان و خانواده های محترم شرکت فوالد مبارکه می رساند 
تاریخ انجام تست تیم های صنعت و بسیج در بخش آقایان و بانوان از تاریخ 1401/02/24 تا 
1401/03/13 خواهد بود. عالقه مندان می توانند با مراجعه به محل تمرینات طبق روز و ساعت 
ج در جدول اقدام نمایند. شایان ذکر است بانوان متقاضی جهت هماهنگی و ثبت نام با  مندر
شماره 09139158667 آقای رودانی در تاریخ های فوق الذکر تماس حاصل فرمایند. بدیهی است 

انتخاب نفرات هر تیم صرفا با نظر مربی خواهد بود. همچنین  توجه به نکات نیز  ضروری است:
1- امور ورزش شرکت فوالد مبارکه و باشگاه هیچ گونه تعهدی در خصوص ایاب و ذهاب ورزشکاران 
به محل تمرینات در زمان تست نخواهند داشت و پرداخت هرگونه وجهی  در این خصوص به عهده 
ورزشکار است.2- در رده های سنی نوجوانان و جوانان، ارائه کپی شناسنامه و کارت پرسنلی 
شاغل فوالد به سرپرست تیم الزامی است.3- همراه داشتن البسه متناسب با رشته ورزشی در 

هنگام تست الزامی است.4- کلیه تست دهندگان موظف به داشتن کارت بیمه ورزشی هستند و 
مسئولیت آن به عهده تست دهنده خواهد بود. 5- ایاب و ذهاب از داخل شرکت به محل انجام 

تست، طبق جدول پیوست برنامه ریزی شده است.

  خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

زمان تست تیم های صنعت و بسیج آقایان و بانوان در رده های مختلف سنی



او جزو نیروهای معروف به کاله سبز بود.   
خون گرم و بجوش بود و اهالی محله شاهپور او را 
می شناختند و دوستش داشتند. همین که دست به 
کار جمع کردن افراد شد، به تدریج به اندازه یک 
گردان نیرو دورش جمع شدند. سیدمجتبی با روش 
که به خوبی در آن مهارت  جنگ های چریکی 
داشت، به همراه گروهش نقش مؤثری در آزادسازی 

خرمشهر داشت.
سردار شهید سید مجتبی هاشمی 13 آبان سال 1319 
در محله شاهپور )وحدت اسالمی( متولد شد. فرزند 
چهارم خانواده ای مذهبی و متوسط بود. پس از 
اتمام تحصیالت دبیرستان به ارتش پیوست و به دلیل 
قدرت بدنی به عضویت نیروهای ویژه کاله سبز درآمد، 
اما پس از شناخت ماهیت رژیم شاهنشاهی از ارتش 
خارج و به کار آزاد مشغول شد. 15 خرداد سال 1342 
او و دوستانش به مردم پیوستند و یک خودرو ارتش 
کشیدند؛ به همین دلیل تحت تعقیب  را به آتش 
مأموران رژیم شاهنشاهی قرار گرفتند. تهیه و توزیع 
اعالمیه ها و نوارهای سخنرانی و تصاویر رهبر کبیر 
انقالب، از فعالیت های پیش از انقالب او بود که در 
گون در استان تهران و استان های  پوشش های گونا

هم جوار انجام می داد.
پس از ورود امام خمینی )ره( به میهن، عضو کمیته 
استقبال از امام شد و به سرعت نیروهای انقالبی 
منطقه 9 را سازمان دهی کرد و کمیته انقالب اسالمی 
این منطقه را تشکیل داد. با شروع غائله کردستان، 
در پی فرمان بسیج عمومی امام خمینی )ره( همراه 

عده ای از افراد کمیته عازم غرب کشور شد و بالفاصله 
به  کشورمان،  ک  خا به  عراق  حمله  آغاز  از  پس 
جبهه های جنوب رفت و در آبادان، گروهی ضربتی به 

نام »فداییان اسالم« تشکیل داد.
طـرف  از  بارهـا  خانـواده اش  و  هاشـمی  شـهید 
مجاهدیـن خلـق تهدیـد بـه مـرگ شـده بودنـد. او 
در عملیـات ثامن االئمـه )علیه السـالم( یـا شکسـت 
حصـر آبـادان مـورد هـدف چنـد عملیـات تروریسـتی 
قـرار گرفـت، امـا جـان سـالم بـه در بـرد. سـرانجام 
28 اردیبهشـت سـال 1364 در آسـتانه مـاه مبـارک 
رمضان در خیابان وحدت اسـالمی مورد سـوءقصد 
گروهـک منافقـان در مغـازه لباس فروشـی اش قـرار 
گرفت و به شهادت رسـید. پیکر او در قطعه 24 گلزار 
ک سـپرده شـده اسـت. شـهدای بهشـت زهـرا به خا

کـه بـه فرماندهـی شـهید  گـردان فداییـان اسـالم 
هاشـمی در دوران دفـاع مقـدس تشـکیل شـد، 
متشـکل از افـرادی بـود کـه از نظـر ظاهـری بـا بقیـه 
رزمنده ها فـرق داشـتند. عـده ای از گـردان فداییان 
اسالم را بچه های کمیته منطقه 9 و نیروهای مبارزه 
بـا موادمخـدر و دادسـتانی تشـکیل می دادنـد، امـا 
کـه روزگاری  جمـع زیـادی از آن هـا کسـانی بودنـد 
کارهـای خـالف مشـغول بودنـد. برخـی  فکـر  بـه 
می کننـد شـهید هاشـمی هـم  چنیـن شـخصیتی 
داشـت، درحالی کـه این طـور نبـود. او قـدرت جـذب 
خالفکارانـی را داشـت کـه دل بـه امـام )ره( و انقـالب 

بسـته بودنـد.
   منبع: سامانه بنیاد شهید

امام جعفر صادق )علیه السالم( : 
عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آن هاست. 2526272830303030 107  10121312      1213
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پس از دعوت کوفیان از امام حسین )علیه السالم( و ارسال نامه های بی شمار برای وی و 
درخواست از آن حضرت جهت رفتن به کوفه و بر عهده گرفتن رهبری قیام بر ضد یزید بن معاویه، آن 

حضرت پسرعمویش مسلم بن عقیل )علیه السالم( را با نامه ای به سوی کوفیان اعزام کرد.
مسلم بن عقیل )علیه السام( در پانزدهم ماه مبارک رمضان سال 60 قمری از مکه معظمه خارج شد و از آنجا 
به مدینه منوره رفت و پس از تجدید دیدار با خانواده خویش و زیارت قبر شریف پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
و وداع با آن مضجع مطهر به سوی کوفه حرکت کرد و در روز پنجم شوال همان سال وارد شهر کوفه گردید 

و در خانه مختار بن ابی عبیده ثقفی که از شیعیان مبارز و از مخالفان سرسخت بنی امیه بود، سکونت گزید.
پس از آمادگی نسبی مردم مسلم بن عقیل )علیه السام( از آنان برای امام حسین )علیه السام( بیعت گرفت 
و تعداد 18 هزار تن از انقابیون کوفه در نخستین روزهای ورود مسلم با وی بیعت کردند. مسلم بن عقیل 
)علیه السام( نامه ای به محضر امام حسین )علیه السام( نوشت و آن حضرت را از وضعیت کوفه و بیعت مردم 
با وی، باخبر گردانید و از امام حسین )علیه السام( درخواست کرد که به سوی کوفه حرکت کند تا شخصا 

رهبری مردم را بر عهده گیرد.
از آن سو هواداران بنی امیه و طرفداران یزید بن معاویه، همانند عبداهلل بن مسلم حضرمی، عماره بن عقبه 
و عمر بن سعد که از صاحب نفوذان کوفه بودند، برای یزید بن معاویه نامه هایی به شام ارسال کردند و او را از 
وضعیت کوفه و بیعت شیعیان با مسلم بن عقیل )علیه السام( آگاه نمودند.یزید بن معاویه پس از مطالعه نامه 
هواداران خود در کوفه و مشورت با سرجون مسیحی، تصمیم گرفت عبیداهلل بن زیاد عامل خویش در بصره 
را با حفظ سمت به حکومت کوفه نیز منصوب کند تا با قساوت و شدتی که در وی وجود دارد، قیام مسلم بن 

عقیل )علیه السام( و شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السام را در کوفه سرکوب کند.
   منبع: سامانه تاریخ اسالم

حدود یک صد سال قبل وهابیون افراطی با افکار خرافی، قبرستان بقیع را با شقاوت و بی رحمی 
تخریب کردند و با این اقدام خود داغی بزرگ بر دل شیعیان نشاندند.

در این روز که به »یوم الهدم« یعنی روز ویرانی مشهور است، قبرستان بقیع با فتوای 15 نفر از مفتیان مدینه 
مبنی بر ممنوعیت ساختن بنا بر روی قبور پس از تخریب در سال 1220 قمری، بار دیگر به زمینی مسطح 
کنون پس از سال ها قبور ائمه علیهم السالم فقط با عالئمی خاص مشخص است، ولی اثری  تبدیل شد و ا

از گنبد و بارگاه نیست.
کرم )صلی اهلل علیه وآله( توسط مسلمانان صدر اسالم ایجاد  بقیع اولین مزاری است که به دستور رسول ا
شد. در قبرستان بقیع که در واقع همچون بهشتی در زمین است، عالوه بر چهار امام شیعیان، امام حسن 
مجتبی )علیه السالم(، امام زین العابدین )علیه السالم(،امام محمد باقر )علیه السالم( و امام جعفر صادق 
)علیه السالم(، تعدادی از دختران رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( زینب، ام کلثوم و رقیه و همچنین عمه های 
رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله(صفیه و عاِتکه و قبر حضرت ام البنین )سالم اهلل علیها( و حضرت اسماعیل بن 
جعفر الصادق )علیه السالم(  و حضرت ابراهیم فرزند رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله(، و قبور تمامی اصحاب 

و تابعین و ارحام و ازواج رسول اهلل )صلی اهلل علیه وآله( و تعداد زیادی از بزرگان و صحابه اسالم وجود دارد.
کن متبرکه حجاز، قبل از تخریب، روی قبور ائمه و بزرگان اسالم گنبدها و بناهایی  در قبرستان بقیع و سایر اما
کنون تالش علمای شیعه  قرار داشت که همگی به دلیل عقیده ای افراطی و بدون پایه و اساس ویران شد و تا

و دولت ایران اسالمی برای ایجاد حتی یک سایبان در این مکان بی نتیجه بوده است.
رهبر معظم انقالب در تاریخ دوم اردیبهشت سال 1392 طی سخنانی با اشاره به حادثه تلخ و غم انگیز تخریب 
کید کردند:  قبر صحابی جلیل القدر، جناب حجر بن عدی و اهانت به پیکر آن شخصیت بزرگوار اسالم تأ
آنچه تلخی این حادثه را مضاعف می کند، وجود برخی افراد دارای افکار پلید، متحجر و عقب مانده در میان 
امت اسالمی است که تجلیل از بزرگان و برجستگان و چهره های نورانی صدر اسالم را شرک و کفر می دانند.
   منبع: سامانه مقام معظم رهبری

شیخ ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازی مشهور به شیخ کلینی صاحب کتاب »الکافی«   
یکی از کتب اربعه و معروف ترین فقیه و محدث شیعه است.

کلینی در حدود سال 255 قمری در روستای کلین از روستاهای قدیمی پیرامون تهران در 38 کیلومتری 
شهر ری و در زمان امام عسکری )علیه السالم( دیده به جهان گشود. به همین جهت، وی را به لقب رازی، 

منسوب به ری هم می خوانند.
شیخ کلینی در دوران طفولیت تحت تربیت پدر خویش گرفت و اخالق، رفتار و آداب اسالمی را نزد پدرش 
گرفت. پدرش به علت ارادتی که به رسول گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( داشت، وی را محمد  فرا
نامید. کلینی پس از کسب ادب از محضر پدر، نزد دایی خویش، عالن کلینی رازی که از محدثین بزرگ و از 
شیفتگان مکتب اهل بیت )علیه السالم( به شمار می رفت، به ادامه تعلیم و تعلم پرداخت و با منابع علم 

حدیث و رجال آشنا گردید و بعد از آن برای ادامه تحصیل به شهر ری رفت.
محمد بن یعقوب کلینی در ری که مرکز برخورد آرا و اندیشه های فرقه های اسماعیلی، حنفیه، شافعی و 
امامیه بود، در کنار تحصیل علم و آشنایی با اندیشه های دیگر مذهب ها، تصمیم گرفت به نوشتن احادیث 
بپردازد. او در محضر ابوالحسن محمد بن اسدی کوفی حدیث آموخت. بعد از آن، برای تکمیل علم حدیث 
رهسپار قم شد و با محدثانی که از امام عسکری )علیه السالم( یا امام هادی )علیه السالم( بدون واسطه 
حدیث شنیده بودند مالقات کرد و از محضر استادان بزرگی بهره برد. این اندیشمند بزرگ جهان شیعه با 
تدوین روایات اهل بیت )علیه السالم( توانست گامی مهم در راه اعتالی آموزه های اسالم بردارد. کلینی در 

سال 329 قمری درگذشت.
   منبع: سامانه مشاهیر

کوفه ورود حضرت مســلم بن عقیل )علیه الســالم(  به 

یب بقیع؛ داغی  تخر
صدساله بر دل شیعیان 

شیخ کلینی

مناسبت

مشاهیر

شهید سید مجتبی هاشمی

عدل موثق

شهید

معرفی کتاب
گاه فراموشی

موسیقی 

آلبــوم موســیقی »گاه فراموشــی« تازه ترین همــکاری هنری 
همایــون شــجریان و فردین خلعتبــری شــامل 8 قطعه موســیقی 
بــا کالم در ســبک موســیقی کالســیک ایرانــی اســت. نوازنــدگان 
بین المللــی ایــن آلبــوم »بیــورن مه یــر«، »کالوس گزینــگ«، 
یــل« هســتند و فردیــن  ژ ر« و »فردریــک  نیدرهــاوز »کارلــو 
خلعتبــری ایــن قطعــات را بــر روی ســروده هایی از خــود تصنیــف 

کرده است.
ضبــط موســیقی ایــن آلبــوم در اســتودیو »ویــوگاردن« اتریــش و 
اســتودیو »صبــا« ایــران انجــام شــده اســت. صاحب امتیــاز ایــن اثــر 
مؤسســه فرهنگــی هنــری 1400 آریــا اســت.  از دیگــر عوامل ایــن آلبوم 
می شــود به رامیــن صدیقــی مشــاور تهیه کننــده، ســحر فــروزان مدیر 
اجرایــی، رضا موســوی مدیــر هنــری و کاوه عابدین و فرانس شــادن 

صدابــرداران ایــن آلبــوم اشــاره کــرد.
همایــون شــجریان دربــاره ایــن آلبــوم نوشــته اســت: »ایــن شــنیدن 
دیدنــی اســت.« پــس از انتشــار نســخه دیجیتــال اثــر به صــورت 
قانونــی انحصــارا از طریــق پلتفــرم بیپ تونــز در اختیــار عالقه منــدان 

قــرار خواهــد گرفــت.

کشورمان  ح موسیقی پاپ  محسن چاوشی خواننده مطر
تک آهنگ عدل موثق را به مخاطبان عرضه کرد.

گروه اجرایی این قطعه موسیقی شامل امید روزبه ترانه سرا، اشکان عرب 
تنظیم کننده، عادل روح نواز نوازنده گیتار الکتریک، بهروز میرزایی نوازنده 
کوستیک و امیرحسین کیان پور نوازنده پن فلوت و دودوک است. گیتار آ

در متن ترانه قطعه عدل موثق آمده است:
عدل موثق، قلّه مطلق، فاتح خندق/ نیست به جز عشق/ گفت وشنودی 
بین تو و حق/واقعه ُخم گفت به مردم/ گفت پیمبر گفت به مردم/ غیر علی 

هیچ غیر علی شر
قوم نمک کور گوش کن از دور/ ماه علی بود از دل کعبه/ تا در خیبر، راه 
علی بود/ کل جهان دید کل جهان بود/ شاهد منبر بعد شد اما/ چشم همه 

کور گوش همه َکر
کوفه بدخواه تیغ شما بود/ روی سر شاه تا به قیامت/ رنج فقط رنج آه فقط آه/ 

غیر علی هیچ غیر علی شر
   منبع: سامانه موسیقی برتر
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 نویسنده: 
اصغر فکور
ناشر: 
         نشر شاهد

حــدود 60 خاطــره از هم رزمــان، دوســتان و 
بســتگان ســردار شــهید ســید مجتبــی هاشــمی 
در  او  نقــش  و  شــخصیتی  گی هــای  ویژ دربــاره 
فرماندهــی جنگ هــای نامنظــم در جبهــه جنــوب 

کشور در این اثر جای گرفته  است.
تکیه بــر  بــا  موضوعــی،  به صــورت  خاطــرات  ایــن 
گفت وگوهــای موجــود از دوســتان و هم رزمــان ایــن 
ســردار شــهید، آثــار منتشرشــده ســپاه پاســداران، 
نرم افزارهــای مرتبــط بــا شــهید هاشــمی و بــا توجــه به 

کنونــی مخاطبــان انتخــاب شــده اند. نیازهــای 
مجتبــی  ســید  شــهید  از  منتشرنشــده  تصاویــری 
کتــاب »آقــا ســید مجتبــی«  هاشــمی، نیمــی از حجــم 
کنــار خاطــرات، قابل مشــاهده اند.  را دربرگرفتــه و در 
یــا  ایــن اثــر در آینــده ای نزدیــک و بــه همــت نشــر 
زهــرا )ســالم اهلل علیها( بــه چــاپ می رســد و در میــان 

نشــر  بــازار  وارد  نــاب  یــاران  کتاب هــای  مجموعــه 
خواهــد شــد.

در حــال حاضــر 10 مجلــد از ایــن مجموعــه بــه چــاپ 
کتــاب  رســیده و در دســترس مخاطبــان قــرار دارنــد. 
کنــون  کــه تا کتابــی اســت  آقــا ســید مجتبــی اولیــن 
دربــاره ســردار شــهید ســید مجتبــی هاشــمی منتشــر 

شــده اســت.
کتــاب قطــع جیبــی بــا   پیــش از ایــن، تنهــا یــک 
از  ایــن شــهید  کوتــاه دربــاره  حــدود 16 خاطــره 
بــه چــاپ  زهــرا )ســالم اهلل علیها(  یــا  نشــر  ســوی 

بــود. رســیده 
ــا آغــاز جنــگ تحمیلــی  ســید مجتبــی هاشــمی  ب
ــوب  ــای جن ــوی جبهه ه ــران، به س ــه ای ــراق علی ع
رفــت و در مدرســه فداییــان اسالم شــهر آبــادان، 
ــا ســتاد فداییــان اســالم  اولیــن نیــروی نامنظــم ی
ــهید  ــز ش ــای موفقیت آمی ــرد. فعالیت ه ک ــال  را فع
مــاه  آســتانه  در  ســرانجام  شــد  باعــث  هاشــمی 
ســوءقصد  مــورد   ،1364 ســال  رمضــان  مبــارک 
گیــرد و بــه شــهادت برســد. گروهــک منافقیــن قــرار 
   منبع: سامانه کتاب برتر
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اوقات شرعی فوالد


