
یادداشت مدیر مسئول

تالش برای دست یابی به اهداف، ایستادگی بر آرمان اصیل و مسیر 
صحیح و نهراسیدن از فشارها و مانع تراشی های دشمن در عرصه های 

مختلف، راز موفقیت ایران اسالمی در این برهه از تاریخ است.
تجربه بیش از  چهار دهه دوران پرفرازونشیب و درعین حال پرافتخار انقالب 
اسالمی ایران، تجربه ای ناب و منحصربه فرد از نمایش قدرت و اراده الهی و 
نشان دهنده غلبه محاسبات الهی بر محاسبات سیاسی است؛ نکته ای که بارها 
و به کرات و در میادین و صحنه های مختلف بعینه دیده شده و پیش بینی های 

سیاستمداران خارجی و برخی از عناصر داخلی را بر هم زده است.
خداوند متعال در قرآن کریم نیز در آیات مختلفی بر اهمیت صبر، استقامت و 
کید کرده و توفیق جبهه حق را در سایه استقامت و  مقاومت  در  مسیر  دین تأ

استمرار در این مسیر دانسته است.
نکته قابل تأملی که رهبر فرزانه انقالب اسالمی در فرمایشات اخیر خود در دیدار با 
کید داشتند این بود که خداوند سال 1360، همان خداوند  مسئوالن قوه قضائیه تأ
سال 1401 هجری شمسی است و تغییر و تطوری در سنت و وعده های الهی وجود 
ندارد و بالطبع در سایه ایستادگی و جهاد و مقاومت در مقابل فشارها، نصرت و 

پیروزی و پیشرفت حتمی است.
البته در این میان نباید از این نکته غافل ماند که سستی، کوتاهی، عافیت طلبی، 
گر  عزم و اراده ملت و  منفعت طلبی و اختالف، آفت این مسیر پرفرازونشیب است و ا
کارگزاران آن بر خدمت عالمانه، خالصانه، صادقانه و بدون وقفه استوار گردد، هیچ 

نیرویی را یارای مقاومت در برابر  خواست و اراده و همت ایشان نیست.
نمونه های فراوانی از غلبه محاسبات الهی بر محاسبات سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی در دوران انقالب وجود دارد که شاهدی بر این ادعاست، بحران های 
داخلی اول انقالب، شهادت بسیاری از دلسوزان و مسئوالن عالی رتبه همچون 
شهید بهشتی وشهید مطهری، غائله کردستان، جنگ هشت ساله تحمیلی و 
تالش تمامی ابرقدرت ها برای از پای درآوردن ملت ایران از راه نظامی، فشارهای 
بین المللی، تحریم های فراوان سیاسی و اقتصادی و به راه انداختن جنگ نرم بر 
علیه آرمان هاو اقتدار کشور، بخشی از خباثت های دشمن برای مقابله با میهن 
اسالمی مان بوده که به حول و قوه الهی، همواره پیروز این میدان، ملت ایران 

بوده است.
در این میان، شرکت فوالد مبارکه نیز  به عنوان مولود انقالب اسالمی،   آماج  فشارها 
و تحریم های نظام ظالم سلطه  بوده و  فشارهای متعدد و اعمال تحریم های 
چندجانبه بر مراودات مالی، محصوالت، صادرات، تبادالت و ارتباطات این 
شرکت،تنها  بخشی از این خصومت هاست که خوشبختانه به خواست الهی 
و با استقامت،تالش، همت، برنامه ریزی و سیاست گذاری صحیح و اصولی 
متخصصان و کارکنان  این شرکت، تمامی این بحران ها با موفقیت پشت سر 
نهاده شده  و فوالد مبارکه بر بلندای افتخار صنعت و شکوفایی ایران اسالمی 

ایستاده است.
فوالد مبارکه آیینه توفیق نیروهای جبهه حق  در عرصه اقتصاد، تولید و صنعت 
و نمونه عینی تحقق وعده الهی و پاداش تالش و استقامت مدیران، کارکنان 
و کارگران در مواجهه با کاستی ها، فشارها و تحریم هاست و   بر خود می بالد که 
توانسته نشانه روشنی از امیدواری، استمرار و پیروزی در دست یابی به اهداف 

کالن کشور  باشد.

فوالد مبارکه؛ آیینه توفیق جبهه حق  در عرصه صنعت

مدیرعامل فوالد مبارکه در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت 
ح کرد: و معدن مطر

 حرکت فوالد مبارکه در مسیر 
 توسعه هدفمند صنعت فوالد 

و صنایع معدنی کشور

در سه ماهه نخست سال جاری حاصل شد؛

رشد 11 درصدی تولید فوالد خام 
در گروه فوالد مبارکه

قدردانی از عملکرد فوالد مبارکه در
 تنظیم بازار، کاهش چشمگیر مصرف آب و تولید محصوالت ویژه

 ثبت رکورد جدید تولید روزانه
 کالف گرم

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه
 در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیمای اصفهان تأکید کرد:

امکان تولید فوالدهای ویژه
 در شرکت فوالد مبارکه

عید قربان
 ، عید فداکاری و ایثار

عید اخالص و عشق و بندگی
 مبارک باد

در راستای تحکیم ارتباط میان صنعت و دانشگاه
و با امضای  تفاهم نامه ای صورت گرفت؛

راه اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه صنعتی 
اصفهان به همت فوالد مبارکه

ح کرد: مدیرعامل بانک تجارت مطر

مشارکت در  پروژه های فوالد مبارکه 
 فعالیتی ارزنده است
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رئیس جمهوری در مراسم روز ملی صنعت و معدن:

 تولیدکنندگان
 افسران میدان تولید

 و خلق قدرت ملی

در جریان بازدید وزیر صمت از فوالد مبارکه صورت گرفت؛
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آمار جدید قاچاق کاال
یک مقام وزارت صمت اعالم کرد که حجم کاالی قاچاق لوازم   خانگی، ساالنه یک میلیارد و ۷۰۰میلیون دالر است.

صادرات 2.7 میلیارد دالری شهرک   های صنعتی
معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک   های صنعتی از صادرات2.۷ میلیارد دالری از سوی حدود یک   هزار شرکت صادرات محور در سال گذشته خبر داد.

نگاه اسالم به کارگر نگاه قدرشناسانه است؛ هم با 
نگاه نظام سرمایه داری فرق دارد، هم با نگاه نظام های 
کمونیستی متالشی شده تفاوت دارد. نگاه نظام های 
سرمایه داری به کارگر، نگاه بهره گیرانه و استثمارگرانه است؛ 
کارگر یک ابزاری است برای اینکه آن ها بتوانند به ثروت 
برسند؛ ازنظر نظام سرمایه داری این است؛ مخفی هم 
گر[ در کتاب های اقتصادی شما نگاه کنید، به  نمی کنند؛ ]ا
همین نتیجه می رسید. کارگر ازنظر نظام سرمایه داری یک 
ابزار و یک وسیله است، باید این ]ابزار[ را به دست آورد و از 
او استفاده کرد برای اینکه صاحب سرمایه به ثروت برسد؛ 

نگاه این است.
در اسالم نگاه قدرشناسانه است، نگاه ارزش مدارانه است؛ 
برای کار و کارگر ارزش قائل است. همین ماجرای دست بوسی 
پیغمبر که ایشان نقل کرد، ]اشاره به[ این است دیگر؛ یعنی 
کرم وقتی می بیند این دست، دست کارگری است،  پیغمبر ا

خم می شود می بوسد.
در عرصه نظامی، صحنه نمایان و جلوی چشم، دوران دفاع 
مقدس است. چهارده هزار کارگر شهید ما داریم؛ چهارده 
هزار! حاال اینکه از هرچند نفری که رفتند یکی شهید شده، 
من نمی دانم؛ حتما ده برابر این، کارگرها رفتند. منتها رفتن 
کارگر با رفتن فالن جوان بسیجی فرق می کند؛ این کارگر غالبا 
زن دارد، بچه داردـ ـ شاید بیش از یک بچهـ ـ پدر و مادر دارد؛ 
اینکه دل بکند و برود به سمت دفاع مقدس و جانش را کف 
دست بگیرد، خیلی متفاوت است بااینکه یک جوانی که حاال 
تعلقات زن و بچه و این چیزها را ندارد برود به میدان جنگ. 
گر چنانچه یک  در میدان نظامی این جور است. امروز هم ا
مسئله نظامی پیش بیاید، قطعا جامعه کارگری جزو صفوف 

مقدم قرار می گیرد.
اما در مورد عرصه اقتصادی. البته از اول انقالب این سیاست 
استکبار بود، و در این ده پانزده سال اخیر خیلی روشن ]شد[؛ 
سیاستشان از کار انداختن تولید کشور بود؛ سیاست دشمن 
این بود. این تحریم ها و این حرف ها همه برای این بود که در 
کشور، تولید از کار بیفتد؛ تولید که از کار افتاد، کشور تهیدست 
و محتاج می شود، چشمش به دست این وآن است. هدف 
کار انداختن تولید بود؛  مهم و نهایی فشار اقتصادی، از 
کارگران ما در صف مقدم ایستادند و نگذاشتند این اتفاق 
کشور در یک مواردی در  گر شما می بینید تولید  بیفتد. ا
برخی از سال ها حتی بیشتر هم بوده، به معنای این است که 
کارگران ما در میدان اقتصادی، در صفوف مقدم، ایستادند. 
بنده البته حق کارآفرینان را هم در نظر دارم؛ این جور نیست 
که آن ها را ذی حق ندانیمـ ـ حاال بعد هم  عرض خواهم کردـ ـ 
لکن آن که در این زمینه ستون اصلی این خیمه بود کارگر بود. 

این هم یک نکته؛ میدان اقتصادی.
که  هست  اساسی  سه نقطه  کارگری  مسئله  در  خب، 
برنامه ریزی ها باید متوجه به این سه نقطه اساسی باشد: یک 
نقطه، مسئله زمینه سازی برای ایجاد فرصت شغلی در کشور 
است. ما االن احتیاج داریم به افزایش فرصت های شغلی؛ 
امکانش هم در کشور وجود دارد، یعنی همه صاحب نظران 
و کسانی که با مسائل کشور آشنایند، تصدیق می کنند که در 
کشور امکان افزایش فرصت های شغلی به طوری که نسبت 
بیکاری بسیار کمتر ازآنچه امروز هست باشد، وجود دارد. 
این یک بخش مهم است: زمینه سازی برای ایجاد فرصت 

شغلی یا کال وارد شدن و ایجاد فرصت شغلی.
که یک رابطه معقول و  کار و سرمایه؛  دوم، تنظیم رابطه 
درستی بایستی وجود داشته باشد که حاال راجع به هرکدام 

دو سه جمله ای عرض خواهم کرد.
مسئله سوم، مسئله امنیت شغلی است که من روی این 
امنیت شغلی چند بار در همین جلسه در حسینیه به 
مناسبت دیدار کارگران تکیه کرده ام؛ امروز هم بازمی خواهم 

دو سه نکته را در این زمینه متذکر بشوم.
تالش  می توانند  مسئولین  شغلی  فرصت های  مورد  در 
کنند و فرصت های شغلی را افزایش بدهند؛ یک مقداری 
سرمایه گذاری الزم است، یک مقداری ورود بخش خصوصی 
الزم است، عمده مدیریت دولتی الزم است، یعنی دولت به 
معنای یک مدیر کارآمد وارد میدان بشود و همه موارد را در 
نظر داشته باشد. الزمه  آن هم این است که یک اشراف آماری 
کامل به دست بیاورند؛ یعنی بدانند ظرفیت ها کجا است و 
چه مواردی، چه مختصاتی برای اشتغال در این ظرفیت ها 
وجود دارد و به چه و که و چه مقدار نیاز است؛ از آن طرف هم 
جویندگان کار را شناسایی کنند و این ها را به هم وصل کنند 

و زنده کنند فرصت های شغلی را.
بیانات در دیدار کارگران
1401/02/19

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

نگاه اسالم به کار و کارگر 
نگاه ارزش مدارانه است

رشد 11 درصدی تولید فوالد خام در گروه فوالد مبارکه
 مدیریت و کارکنان گروه فوالد مبارکه در سه ماهه 
نخست سال جاری با تالش مضاعف خود توانستند 
ضمن کاهش چشمگیر میزان مصارف آب و برق، 
میزان تولید گندله، آهن اسفنجی، تختال و کالف گرم صنعت فوالد 

کشور را به میزان قابل مالحظه ای افزایش دهند.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر تصریح کرد: با 
عنایت به شعار سال و اهمیت تولید در رونق اقتصادی کشور از ابتدای 
سال جاری، برنامه های تولید به گونه ای در نظر گرفته شد تا عالوه بر تأمین 
کثری صنایع داخلی، به گونه ای گام برداشته شود تا با صادرات  نیاز حدا
بخشی از این محصوالت، برای کشور ارزآوری نیز به همراه داشته باشیم.
کبری محمدی در تشریح جزئیات این موفقیت ارزشمند گفت: از  عباس ا
ابتدای فروردین تا پایان خردادماه تولید گندله گروه فوالد مبارکه )شرکت 
فوالد مبارکه و سنگان( درمجموع با 6.6 رشد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل، به سه میلیون و 303 هزار تن افزایش یافت.
وی در ادامه از رشد 7.4 درصدی تولید آهن اسفنجی در گروه فوالد 
مبارکه )شرکت فوالد مبارکه، مجتمع فوالد سبا، فوالد هرمزگان و 
فوالد سفیددشت( خبر داد و افزود: بنا بر آمارهای ثبت شده، کارکنان 
شرکت های فوالد مبارکه، فوالد سبا و فوالد سفیددشت با تولید 3 
میلیون و 294 هزار تن آهن اسفنجی در بازه زمانی یادشده نسبت به 
مدت مشابه سال 1400، به ترتیب رشد 9.2، 14.4 و 3.8 درصدی را به 

ثبت رساندند.
کبری محمدی در سه ماهه نخست سال جاری در گروه فوالد  به گفته ا
مبارکه )شرکت فوالد مبارکه، مجتمع فوالد سبا و فوالد هرمزگان( در 
مجموع 2 میلیون و 991 هزار تن تختال تولید شده است به نحوی که 
شرکت فوالد مبارکه با تولید 2 میلیون و 177 هزار تن، مجتمع فوالد سبا 
با تولید 422 هزار تن و فوالد هرمزگان با تولید 391 هزار تن تختال هریک 
به ترتیب رشد 7.1، 61.1 و 0.4 درصدی را به ثبت رساندند. که این 
دستاوردها موجبات رشد 11.4 درصدی تولید تختال صنعت فوالد ایران 

اسالمی را فراهم آورده است.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه در ادامه به سرمایه گذاری ها و انجام 
کثری میزان  پروژه های بهبود در فوالد مبارکه در زمینه کاهش حدا
مصارف انرژی، آب و مواد نسوز در فرایند تولید این مجموعه اشاره و 
تصریح کرد: با عنایت به اینکه از ابتدای بهره برداری شرکت، همکاری 
کثری از ظرفیت  با دانشگاه ها و در سال های اخیر، استفاده حدا
شرکت های دانش بنیان و فرهیختگان در دستور کار بوده است، در حال 
حاضر میزان مصارف آب، برق و نسوز در فرایند تولید به کمترین میزان 
نسبت به سایر تولیدکنندگان فوالد دنیا رسیده و دستاوردهای شرکت 

در بسیاری از شاخص ها به الگوی جهانی مبدل شده است.
کید بر اینکه بیش از 90 درصد  وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأ
ورق گرم کشور در گروه فوالد مبارکه تولید می شود، اظهار داشت: در 
سه ماهه نخست سال 1401 در شرکت فوالد مبارکه یک میلیون و 484 
هزار تن و در مجتمع فوالد سبا نیز 397 هزار ورق گرم تولید شده است که 
این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب رشد 7.2 و 

57.2 درصدی را نشان می دهد.
کبری محمدی از سرمایه گذاری یک میلیارد دالری فوالد مبارکه در  ا

کنون خبر داد و با  ح های زیست محیطی از ابتدای بهره برداری تا طر
کید بر اینکه علی رغم افزایش تولید، مصارف آب و انرژی در فوالد مبارکه  تأ
به نحو قابل مالحظه ای کاهش یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر 
با بازچرخانی  پساب های شهری و صنعتی در سیکل مصرف آب، فوالد 
مبارکه با کاهش 87 درصدی نسبت به ابتدای بهره برداری، رتبه نخست 
در بین فوالدسازان جهان را از نظر میزان مصرف آب با 2.2 مترمکعب 
بر تن تولید تختال دارد. مصرف در حوزه انرژی نیز با افزایش بهره وری و 
بهینه سازی تجهیزات به 2 گیگاژول بر تن تولید، در زمینه مصرف برق 
هم به 736 کیلووات ساعت و در زمینه مصرف نسوز هم به عدد 6.44 

کیلوگرم بر تن مذاب کاهش یافته است.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود ضمن 
قدردانی از زحمات همه مدیران و کارکنان گروه فوالد مبارکه و با بیان که 
این مجموعه به خوبی از اهمیت تولید و نقش آن در رونق اقتصادی کشور 
گاه است، اظهار امیدواری کرد در ادامه راه نیز با تالش مضاعف همکاران  آ
و علی رغم همه محدودیت ها بتوانیم به دستاوردهای درخشان تری 

دست یابیم.

در سه ماهه نخست سال جاری حاصل شد؛

کار و کارگر در بیانات مقام معظم رهبری:

وزیر صمت، در جریان سفر به استان اصفهان ضمن 
دیدار با مدیرعامل گروه فوالد مبارکه چند پروژه 
صنعتی در مجتمع فوالد سبا را افتتاح و از نزدیک از 

خطوط تولید این شرکت بازدید کرد.
سیدرضا فاطمی امین در این آیین که جمعی از نمایندگان مردم اصفهان 
و شهرستان های لنجان و مبارکه در مجلس شورای اسالمی نیز  در آن 
حضور داشتند،  پس از افتتاح واحدهای گاززدایی و کربن زدایی تحت 
خأل )V.O.D & V.D( و اسمز معکوس ثانویه )RO2( فوالد سبا و بازدید از 
فوالد مبارکه گفت: امروز به پاس قدردانی از زحمات و تالش های مدیران و 

کارکنان سخت کوش فوالد مبارکه، از این مجموعه دیدن کردم.
فوالد مبارکه کشورمان را از واردات این محصوالت خاص 

بی نیاز کرد
وی عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار، کاهش چشمگیر مصرف آب و 
تولید محصوالت ویژه را قابل تقدیر دانست و با بیان اینکه در حال حاضر 
کشور ما،  هم تولیدکننده و هم صادرکننده فوالد است، گفت: پیش ازاین 
زمانی که قصد تولید الکتروموتور را داشتیم، فوالد الکتریکی را از دیگر 
کشورها خریداری و وارد می کردیم که خوشبختانه فوالد مبارکه کشورمان 

را از واردات این محصوالت خاص بی نیاز کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت تثبیت قیمت انواع 
محصوالت فوالدی در بازارهای داخلی تصریح کرد: فوالد مبارکه با جبران 
کسری محصوالت به خوبی توانست مدیریت بازار را نیز انجام دهد و در 

حفظ تعادل آن تأثیرگذار باشد که جای تقدیر دارد.
این شرکت  اظهار داشت:  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
در حوزه فناوری نیز اقدامات مؤثری انجام داده و عالوه بر این، با 
سرمایه گذاری های قابل توجهی که انجام داده، مصرف آب واحدهای 
خود را نسبت به سایر تولیدکنندگان فوالد جهان به کمترین حد ممکن 

کاهش داده است.
فوالد مبارکه دغدغه کشور در حوزه تولید فوالدهای 

الکتریکی را برطرف کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از دغدغه های این وزارت خانه را 
دست یابی به توانمندی تولید فوالدهای ویژه، نظیر فوالدهای موردنیاز 
صنعت تولید ترانسفورماتورها دانست و در همین خصوص خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه فوالد مبارکه با تحقیق و به روزآوری دانش فنی و در ادامه 
نیز با اجرا و به بهره برداری رساندن طرح های توسعه هدفمند، دغدغه این 

وزارت خانه و کشور را برطرف ساخت. 
وی ادامه داد: همان طور که مقام معظم رهبری اشاره کرده اند، تولید، 
جهاد در برابر دشمن است. علی رغم اعمال تحریم های ظالمانه دشمنان، 
حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته 120 میلیارد دالر بوده و این 
نشان دهنده جهادی است که در تولید و تجارت رقم خورده است و جا 

دارد از حرکت جهادگونه رزمندگان و سربازان جبهه صنعت قدردانی کنیم.
افزایش تولید محصوالت ویژه با بهره برداری از پروژه های 

افتتاح شده
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در جریان بازدید وزیر صمت 
از این شرکت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با به بهره برداری رسیدن 
واحدهای گاززدایی و کربن زدایی تحت خأل )V.O.D & V.D( و اسمز 
معکوس ثانویه )RO2( فوالد سبا شاهد توسعه سبد محصوالت و کاهش 

هرچه بیشتر مصرف آب خواهیم بود.
 وی ادامه داد: واحد گاززدایی نقش مهمی در تولید فوالدهای کیفی فوالد 
)API( مخصوص تولید لوله های انتقال نفت و گاز، فوالد پر استحکام و 
پیشرفته )جهت استفاده در صنایع خودروسازی( و فوالد الکتریکی دارد. 
محصوالتی که طی سال های گذشته از خارج از کشور تأمین می شده اما 

از این پس، کشورمان از واردات آن ها بی نیاز خواهد شد.
وی در تشریح جزئیات این واحدها گفت: با راه اندازی واحد گاززدایی 
و کربن زدایی، گازهای محلول در فوالد مذاب شامل هیدروژن، 
نیتروژن و همچنین کربن کاهش می یابند و در نتیجه آن، گریدهایی 
فوالدی با استحکام باال برای تأمین نیاز صنایع خودروسازی تولید 

خواهند شد.
 وی مدت زمان اجرای پروژه V.D مجتمع فوالد سبا را حدود 6 ماه 
اعالم و اظهار کرد: فوالدهای الکتریکی یا سیلیکونی در صنایع تولید 
ترانسفورماتور، تولید موتورها و ژنراتورهای الکتریکی کاربرد زیادی دارد.
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: با راه اندازی پروژه V.O.D  از 3 ماه آینده 
می توانیم به تدریج محصوالت جدید فوالدی را به بازار داخلی عرضه کنیم 
و تنوع محصوالت ویژه و کیفی در گروه فوالد مبارکه را افزایش دهیم که این 
دستاورد بزرگ نقش مهمی در سودآوری گروه فوالد مبارکه و همچنین 

خودکفایی کشور خواهد داشت.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت استفاده 
بهینه از منابع آبی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از پروژه اسُمز معکوس 
ثانویه )RO2( که ظرفیت آن 480 مترمکعب بر ساعت است، درصد 
بازیابی آب از پساب افزایش یافته و میزان مصرف آب تازه در فرایند تولید 

کاهش می یابد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه گفت: این پروژه تأثیر قابل توجهی در کیفیت 
و میزان بازچرخانی پساب های صنعتی و بهداشتی در خطوط تولید 

شرکت خواهد داشت. 
تولید ورق گرم فوالد الکتریکی سیلیسیم دار برای اولین بار در 

کشور در مجتمع فوالد سبا
کسب این موفقیت ارزشمند، خبرنگار فوالد نظر مدیران و  درپی 
کارشناسان مجتمع فوالد سبا را در این خصوص جویا شده است که 

ماحصل آن را در پی می خوانید.

محمدرضا عبدالکریمی، مدیریت خدمات فنی و پشتیبانی 
مجتمع فوالد سبا

با عنایت به اینکه تولید ورق گرم فوالد الکتریکی سیلیسیم دار برای اولین 
بار در کشور در مجتمع فوالد سبا انجام شد، ضمن تشکر از کارکنان خدوم 
و زحمتکش مجتمع فوالد سبا و با تشکر از مدیر شرکت، امید است در ادامه 
نیز با ایجاد زمینه های الزم بتوان از ظرفیت های خط تولید جهت تولید 
محصوالت جدید باارزش افزوده بیشتر و رفع نیاز صنایع خودروسازی، 
الکتریکی، نفت و گاز، گام های مهمی در راستای توسعه سبد محصوالت 

و رفع وابستگی به خارج از کشور برداشت.
آرش حاجی پور، رئیس متالورژی و برنامه ریزی تولید مجتمع 

فوالد سبا
فوالدهای الکتریکی را می توان یکی از آینده دارترین گریدهای فوالدی 
دنیا برشمرد. مزایای استفاده از فوالدهای الکتریکی عبارت اند از: کاهش 
مصرف انرژی؛ افزایش راندمان تجهیزات الکتریکی؛ افزایش طول عمر 
تجهیز؛ صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از افزایش دمای تجهیز 

و اتالف انرژی.
با توجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه بازار داخلی و نیاز صنایع و 
همچنین قابلیت های خطوط تولید تصمیم بر تولید گریدهای سیلیکونی 
غیر جهت دار با سیلیسیم تا 1.3درصد گرفته شد که این گرید پس از نورد 
سرد قابلیت پاسخ گویی به خواص گرید الکتریکی تا M470 را مطابق با 

IEC 404 خواهد داشت. استاندارد4- 8-
احسان عباد اصفهانی، رئیس دفتر فنی تولید مجتمع فوالد سبا

پیرو نیاز کشور در سال تولید دانش بنیان با همت کلیه همکاران مجتمع 
فوالد سبا راه اندازی واحد گاززدایی و کربن زدایی تحت خأل از ابتدای سال 
در دستور کار  این مجتمع قرار گرفت و با رفع کلیه مشکالت و نیازهای الزم 
به بهره برداری رسید. در این راستا بعد از طراحی گرید فوالد الکتریکی، 
دستورالعمل های الزم را ایجاد کردیم و در تولید این گرید نیز با کنترل دقیق 

فرایند، سعی کردیم به بهترین نتیجه دست یابیم.
 محمود معظم، رئیس آزمایشگاه های مجتمع فوالد سبا

تولید این محصوالت در آزمایشگاه های این مجموعه تحت آزمون و 
تست های مربوطه قرار گرفت، ریزساختار آن ها بر اساس استاندارد 
بین المللی ASTM E45 بررسی گردید و هیچ گونه ناخالصی مشاهده نشد. 
همچنین اندازه دانه در ساختار این نوع فوالدها باید درشت  باشد که این 
مهم نیز بر اساس استاندارد ASTM E112 بررسی و مشاهده گردید و اندازه 
دانه فوالد تولیدشده در فوالد سبا، تا 150 میکرون که حدود 10 برابر اندازه 

دانه فوالدهای معمولی است، افزایش یافت.
 حامد صفاری، کارشناس متالورژی و     روش های تولید مجتمع 

فوالد سبا
این فوالدها عمدتا به دو گروه فوالدهای الکتریکی جهت دار شده و 

فوالدهای الکتریکی غیرجهت دار تقسیم بندی می شوند که با همت و 
تالش مدیریت و کارکنان مجتمع فوالد سبا، ورق گرم فوالد الکتریکی 
غیرجهت دار با وجود چالش های فراوان به تولید رسید. بررسی های 
اولیه نشان می دهد خواص ساختاری و شیمیایی این فوالد مطابق با 

استاندارد و تولیدات روز دنیاست.
روح اهلل جمالی، کارشناس تولید فوالدسازی مجتمع فوالد سبا

با توجه به اینکه در این گرید سیلیسیم بین 1.26 تا 1.35 و آلومینیوم 
بین 0.33 تا 0.35 درصد است، فوالدسازی این گریدها با چالش ها 
و پیچیدگی هایی همراه است که با توجه به مطالعات انجام شده، 
راهکارهای متناسب اتخاذ و روش نهایی فوالدسازی این گرید به دست 
آمد و در نهایت ذوب گرید فوالد الکتریکی مطابق با ترکیب شیمیایی 

طراحی شده در واحد فوالدسازی مجتمع سبا انجام شد.
فرهاد فرهمند کارشناس دفتر فنی تولید ریختگری مجتمع فوالد 

سبا
جهت استفاده از تمام ظرفیت و توانمندی های خطوط ریخته گری 
گرید فوالدهای  تختال نازک، فوالد سبا پس از هدف گذاری تولید 
الکتریکی اقدام به برگزاری جلسات مشترک و بررسی مقاالت و داده های 
علمی موجود شد. جهت تولید این گرید جدید به دلیل رفتار متفاوت 
تختال، به خصوص در زمان تولید فوالد الکتریکی، با دیگر گریدهای 
تولیدشده در این کارخانه، الزم بود تنظیمات فرایندی مختص آن گرید 
در سیستم بارگذاری گردد که پس از بررسی رفتار آن ها در زمان تولید 
)انجماد کاهش ضخامت و...( و همچنین در نظر گرفتن مشخصه های 
ماشین های ریخته گری تختال نازک، اقدام به بارگذاری تنظیمات 
جدید برای تولید گریدها شد و با کمک همکارانمان و لطف خداوند 
متعال موفق به تولید هدف گذاری انجام شده و افزایش سبد محصول 

در فوالد سبا شدیم.
امید جوانمردی، سرپرست تعمیرات فوالدسازی مجتمع فوالد 

سبا
راه اندازی قسمت گاززدایی فوالدسازی ناحیه سبا از بهمن سال 1400 آغاز 
گردید. فعالیت اصلی و حیاتی این پروژه ایجاد خأل با استفاده از بخار آب 
است. خوشبختانه با همت کارکنان فوالدسازی سبا و کمک مشاوران 

داخلی، ایجاد خأل در تانک VD/VOD با موفقیت انجام شد.
رسول صالحی، سرپرست اتوماسیون و ابزار دقیق نورد پیوسته 

مجتمع فوالد سبا
 در تولید فوالد الکتریکی که در صنایع تولید ترانس های الکتریکی و 
دیگر صنایع کاربرد فراوان دارد، تنظیمات دمای نهایی نوردی FT و 
پوسته زدایی و تنشن مناسب و جلوگیری از ایجاد موج، در فرایند نورد از 
اهمیت زیادی برخوردار است. این موارد با کوشش کارکنان اتوماسیون 

نورد و با تنظیمات اتوماسیون سطح 1 و 2 حاصل شد.

قدردانی از عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار، کاهش چشمگیر 
مصرف آب و تولید محصوالت ویژه

در جریان بازدید وزیر صمت از فوالد مبارکه صورت گرفت؛

کبری عباس ا
معاون بهره برداری فوالد مبارکه
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هوشمندسازی تجارت با کمک دیتا ماینینگ       ها
رئیس سازمان توسعه تجارت از برنامه       ریزی برای هوشمندسازی تجارت خبر داد.

امسال آب قطع نمی شود
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور گفت: با وجود گرمای شدید هوا با تمهیدات اتخاذشده، امسال قطعی شبکه آب در کشور نداریم.

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

3

2.7

210

قیمت جهانی طال ۳ درصد رشد داشت

قیمت طال چهارشنبه 15 تیرماه 1401، پس از رسیدن به 
پایین ترین سطح نزدیک به هفت ماه گذشته، افزایش یافت.

به گزارش اخبار فلزات، بهای هر اونس طال چهارشنبه 15 تیرماه، با 
3 درصد افزایش به یک هزار و 768 دالر و 50 سنت رسید و قیمت 
طالی آمریکا نیز با 0.17درصد افزایش، یک هزار و 769 دالر و 50 

سنت قیمت گذاری شد.
مایکل مک کارتی مدیر ارشد استراتژی Tiger Brokers استرالیا، 
اظهار داشت: پس از سقوط قابل توجه قیمت طال، این یک بهبود 
بسیار اندک است و پس از کاهش حمایت از حدود یک هزار و 
کنون می تواند در میان مدت  790 دالر تا یک هزار و 180 دالر، طال ا
کاهش یابد. طال در جلسه قبل 2.6درصد کاهش یافت و به یک 
هزار و 762 دالر و 81 سنت رسید که پایین ترین قیمت از اواسط 
ماه دسامبر بود.شایان ذکر است که در بازار سایر فلزات ارزشمند، 
بهای هر اونس نقره با 0.1 درصد کاهش، به 19 دالر و 27 سنت 
رسید. پالتین 0.7 درصد کاهش یافت و 859 دالر و 52 سنت 
قیمت گذاری شد و پاالدیم با 0.2 درصد کاهش، قیمت یک هزار 

و 929 دالر و 35 سنت را ثبت کرد.

کاهش 2.7 درصدی قیمت بیلت صادراتی ایران

چیالن طبق روال هر هفته، آخرین قیمت های فوالد صادراتی 
ایران را بررسی می کند تا دیدی نسبت به درآمدهای ارزی 
صادرکنندگان فوالد کشور و فرصت های صادراتی پیش روی 
آنان به دست آید. به نقل از متال بولتن، در هفته گذشته، 
میانگین قیمت بیلت صادراتی ایران، 5۳2.5 دالر به ازای 
هر تن بود که نسبت به هفته پیش از آن، کاهش 15 دالری، 
معادل2.7 درصدی را نشان می دهد. میانگین قیمت اسلب 
صادراتی ایران نیز در هفته گذشته 5۳4 دالر به ازای هر تن 
بود که نسبت به هفته پیش از آن، کاهش 27 دالری معادل 

4.8درصدی را نشان می دهد.
به گزارش  چیالن ، قیمت های منتشرشده توسط متال بولتن 
نشان می دهد که قیمت فوِب اسلب صادراتی ایران در هفته 
گذشته 1.7درصد کاهش یافت و اسلب در قیمت 525 دالر به 
ازای هر تن معامله شد. در هفته گذشته، قیمت فوِب بیلت 
صادراتی ایران در بنادر کشور 517 تا 525 دالر به ازای هر تن بود که 
کی از کاهش  میانگین این قیمت نسبت به قیمت های 1 تیر، حا

2.2 درصدی است.

صدور 210 پروانه بهره برداری معادن در استان 
اردبیل

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اردبیل از صدور 210 پروانه فعالیت برای 
واحدهای معدنی در مناطق مختلف این استان خبر داد و 
گفت: از این تعداد 109 واحد فعال هستند و تعدادی از واحدها 

نیز در مرحله مزایده برای بهره برداری قرار دارند.
به گزارش اخبار فلزات، فریبرز شجاع معاون امور معادن و صنایع 
معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل، اظهار 
کنون حدود 10 هزار میلیارد ریال در معادن استان  داشت: تا
اردبیل سرمایه گذاری شده است که با میزان استخراج ساالنه 
هشت میلیون و 500 هزار تن، برای یک هزار و 100 نفر فرصت 

اشتغال ایجاد کرده اند.
وی افزود: آهن، مرمریت، تراورتن، سیلیس، عقیق، پوکه معدنی، 
پوزوالن و کائولن، ازجمله مهم ترین موادی است که از معادن 
استان اردبیل استخراج شده و اغلب به فراورده های دارای 
ارزش افزوده باالتر مانند سیمان و مصالح ساختمانی سبک وزن 

تبدیل و روانه بازار می شود.

عدد خبر

درصد

درصد

پروانه بهره برداری

اعزام خواهران شاغل در فوالد مبارکه به مشهد مقدس جهت حضور در دعای عرفه

عکس نوشت

فوالد مبارکه سعی دارد نقش واقعی خود در 
توسعه کشور و اجرای پروژه های زیرساختی 
ارزشمند برای صنعت فوالد و اقتصاد ملی را 

به خوبی ایفا کند

و  اقتصـادی  فعـاالن  بـرای  بایـد  آینـده 
صنعتـی قابـل پیش بینـی باشـد تـا بتواننـد 
بـرای آن برنامه ریـزی کننـد و ضـرورت ایـن 
پیش بینی پذیری پرهیز از اتخاذ تصمیمات 

اسـت. خلق السـاعه 

به گزارش خبرنگار فوالد، تفاهم نامه همکاری بین 
بانک تجارت و شرکت فوالد مبارکه به منظور ارائه 
خدمات ویژه از سوی بانک تجارت به گروه فوالد 
مبارکه از طریق تمرکز فعالیت های پولی و بانکی کشور، توسط هادی 
اخالقی، مدیرعامل بانک تجارت و محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل 

شرکت فوالد مبارکه به امضا رسید.
 گسترش همکاری ها با هدف حمایت از شرکت های 

دانش بنیان
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه درخصوص امضای 
این تفاهم نامه اظهار کرد: فوالد مبارکه سعی دارد نقش واقعی خود در 
توسعه کشور و اجرای پروژه های زیرساختی ارزشمند برای صنعت فوالد 

و اقتصاد ملی را به خوبی ایفا کند.
وی افزود: رسالت اصلی ما اجرای پروژه های بزرگ ملی است و 
که در دست اجرا داریم، باید بتوانیم با  با وجود پروژه های بزرگی 
سرمایه گذاری های هدفمند، تولید پایدار را در بلندمدت رقم بزنیم تا به 

سودآوری پایدار برسیم.
کید بر ضرورت حفظ منافع دوجانبه  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
در این تفاهم نامه خاطرنشان کرد: با وجود مدل های مختلف تأمین 
مالی، می طلبد که بانک ها برای افزایش سودآوری و توسعه فعالیت های 
صنایع، به ویژه صنعت فوالد، مدل های جدیدی پیشنهاد دهند تا ما 
نیز براساس آن مدل ها عمل کنیم و پیشنهاد هایی که منافع دو طرف را 

دربردارد، اجرایی شوند.
طیب نیا ادامه داد: قطعا بانک ها برای حمایت بهتر از شرکت های 
دانش بنیان می توانند برنامه های سازنده ای پیشنهاد و ارائه دهند تا 
فوالد مبارکه با بررسی آن ها، به بهترین شکل بتواند از حوزه دانش بنیان 

در کشور حمایت کند.

فوالد مبارکه نگین درخشانی در اقتصاد کشور است
هادی اخالقی مدیرعامل بانک تجارت نیز در این آیین ضمن ابراز 
خرسندی از انعقاد تفاهم نامه مشترک با مجموعه بزرگ فوالد مبارکه 
کید بر اینکه بانک تجارت درصدد ایفای نقش تسهیلگری است،  و با تأ
اظهار کرد: مشارکت در پروژه های فوالد مبارکه و بودن در کنار این 
که  مجموعه صنعتی برای بانک تجارت یک فعالیت ارزنده است، چرا

این مجموعه صنعتی نگین درخشانی در اقتصاد کشور است. 
کید بر ضرورت همکاری حرفه ای برای ارتقا و پیشرفت  وی با تأ
گسترش همکاری ها با فوالد  دوجانبه افزود: بانک تجارت برای 
کثری از این ظرفیت، درصدد تسهیلگری برای  مبارکه و استفاده حدا

این مجموعه است.

ح هــای  کــرد: اجــرای طر مدیرعامــل بانــک تجــارت تصریــح 
توســعه ای توســط فــوالد مبارکــه تحســین برانگیز اســت کــه در ایــن 
ح هــا  ــع پیــش روی ایــن طر مســیر، بانــک تجــارت ســعی دارد موان

را برطــرف کنــد.
کیــد بــر ضــرورت اســتفاده از ظرفیت هــای ارزی بــرای  وی بــا تأ
ح هــای توســعه ای بیــان داشــت: بانــک تجــارت  اجــرای طر
صرف نظــر از تفاهم نامــه ای کــه امــروز بــه امضــا رســید، آمادگــی الزم 
بــرای هرگونه تعامل با شــرکت فــوالد مبارکــه را دارد و از آن اســتقبال 
ــرود  ــه ســمتی ب می کنــد. امیــدوارم پروژه هــای دیگــر تعریف شــده ب
کثــر اســتفاده  ــه بتوانیــم از ایــن تعامــل دوجانبــه و ســازنده، حدا ک

را داشــته باشــیم.

مشارکت در  پروژه های فوالد مبارکه فعالیتی ارزنده است
مدیرعامل بانک تجارت مطرح کرد:

رئیس جمهور از تهیه پیش نویس سند جامع صنعت 
کید مقام معظم رهبری  کشور از سوی دولت پس از تأ
خبر داد و گفت: با مشورت کارشناسان پیش نویس 
خوبی در این زمینه تهیه شده و در حال طی مراحل نهایی شدن 

است.
به گزارش ایراسین، آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی، یازدهم تیرماه در مراسم 
روز ملی صنعت و معدن با قدردانی از همه فعاالن عرصه صنعت و معدن 
کشور گفت:  12 سال است که رهبر معظم انقالب اقتصاد را محور نام گذاری 
کید ویژه داشته اند. سال ها قرار داده اند و در 6 سال اخیر بر توجه به تولید تأ

رئیس جمهوری با بیان اینکه »تولید« یکی از محورهای اصلی خلق 
کیدات مقام  قدرت برای کشور است، افزود: دولت مردمی به تبعیت از تأ
معظم رهبری و ضرورت های توسعه اقتصاد کشور، حمایت از تولید، 
کید بر توسعه صادرات را وظیفه  تالش برای رفع موانع پیش روی تولید و تأ

خود می داند.
رئیسی فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان را »افسران میدان تولید و خلق 
قدرت ملی« دانست و اظهار داشت: دشمن برای عقب نگاه داشتن کشور 
و ضعیف کردن مؤلفه های خلق قدرت که تولید جزو مهم ترین آن هاست، 
تالش می کند روند تولید را مختل و ضعیف کند. وظیفه ما در برابر این 
تالش ها حمایت از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به عنوان افسران 

این میدان است.
کرد: فعالیت در هر میدانی به طور طبیعی  رئیس جمهوری تصریح 
مشکالت و سختی هایی دارد و فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان باید 
بدانند که موفقیت در مسیر تولید به عزم و اراده پوالدین، برنامه ریزی 

دقیق و تالش مستمر نیاز دارد.
کید بر ضرورت توجه بیشتر به گسترش فعالیت های  آیت اهلل رئیسی با تأ
دانش بنیان با هدف ایجاد مشاغل و محصوالت دانش بنیان خاطرنشان 
کرد: تولیدات دانش بنیان توانایی و ظرفیت رقابت پذیری بیشتری در 

بازارهای جهانی و داخلی دارند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه روز ملی صنعت و معدن فرصت مناسبی 
است تا عالوه بر قدردانی از زحمات و تالش های تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی، فعالیت ها و دستاوردهای این حوزه را مرور و بازنگری کنیم، 
گفت: این جمع بهترین محل برای تشریح و تبیین آسیب ها و مشکالت و 

نیز ارائه راهکارهای برون رفت از مشکالت و غلبه بر موانع است.
رئیس جمهور در ادامه تنقیح قوانین و پرهیز از تصمیمات خلق الساعه را 
ازجمله اقدامات برای هموار شدن مسیر تولید عنوان کرد و اظهار داشت: 
آینده باید برای فعاالن اقتصادی و صنعتی قابل پیش بینی باشد تا بتوانند 
برای آن برنامه ریزی کنند و ضرورت این پیش بینی پذیری پرهیز از اتخاذ 

تصمیمات خلق الساعه است.
آیت اهلل رئیسی در ادامه با بیان اینکه مدافع و موافق نظریه دولت چابک 
است، تصریح کرد: دولت باید تصدی گری های خود را در اقتصاد رها کند 

و در جایگاه هدایت، حمایت و نظارت قرار گیرد.
وی تالش برای نیل فعالیت های تولیدی به بهره گیری هر چه بیشتر از 
دانش ها و دستاوردهای نوین علمی را از دیگر ضرورت های رونق تولید 
گر ضمیمه تولید و صنعت نشود، به شکل  دانست و اظهار داشت: دانش ا
پایان نامه در دانشگاه باقی می ماند. دانشگاه باید کنار بازار، صنعت و 
معدن بیاید و در این زمینه صنایع بزرگ و سنگین باید بیش از دیگر صنایع 

و فعالیت های تولیدی موردتوجه باشند.
کید بر اهمیت افزایش کیفیت و بهره وری  رئیس جمهور در ادامه با تأ
تولیدات داخلی افزود: هر تولیدکننده باید با بازتعریف مسئله افزایش 

بهره وری درعین حال راهکارهای کاهش قیمت تولید را نیز پیدا کند.
رئیسی مسئله خام فروشی را ازجمله دیگر موانع پیش  روی صنعت و 
تجارت کشور عنوان کرد و گفت: باید نسبت به مسئله خام فروشی شدیدا 
که ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو جلوگیری از  حساس باشیم، چرا

خام فروشی میسر خواهد شد.

کید  رئیس جمهور در ادامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان را مورد تأ
جدی قرار داد و تصریح کرد: تولیدکننده نباید ضرر کند، اما در حق 
مصرف کننده نیز نباید اجحافی صورت بگیرد و در میدان تولید باید از 

مصرف کنندگان حمایت شود.
رئیس جمهور نظارت جدی بر تمامی فرایندهای اخذ مجوزها و تسهیل 
سرمایه گذاری و تولید را از دیگر مصادیق مبارزه با فساد برشمرد و تصریح 
کرد: دولت هوشمند یکی از زمینه های مهم مبارزه با فساد است و این 
که سامانه ها نقش  مسئله باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد، چرا

گری فساد دارند. بسیار مهمی در شفافیت و افشا
رئیسی در ادامه بر ضرورت رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت های 
کید کرد و گفت: باید فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان و  اقتصادی تأ
صنعتگران مراقب باشند تا آالینده ها به محیط زیست و مردم آسیب نزنند.
رئیس جمهوری توجه به رشد تولید و رونق اقتصاد و تجارت را مصداق 
امربه معروف دانست و اظهار داشت: شما تولیدکنندگان و صنعتگران 
تردید نکنید که تالش شما برای تولید قدرت در کشور یک معروف بزرگ 
است و هر حرکتی در مسیر استقالل و تولید کشور تیری بر قلب دشمن است 

که مردم را امیدوار و دشمن را ناامید می کند.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست تعامل با 
همسایگان در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در سفرهای خارجی 
کشورهای همسایه شاهد اشتیاق به تولیدات و  و مالقات با سران 
محصوالت ایرانی هستم. زمینه کار بسیار فراهم است و امیدواریم بتوانیم 
با دست توانای شما و حمایت دولت، بخشی از مشکل اقتصاد و اشتغال 

کشور را برطرف کنیم.
رئیس جمهور مدیریت را دارای مؤثرترین نقش در حرکت یک مجموعه 
دانست و افزود: مدیران باید با تالش مضاعف، مدیریت ماندگار را صفحه 
تاریخ ثبت کنند. حق عقب گرد، توقف و در جا زدن نداریم؛ تنها راه پیش 

روی ما پیشرفت است.

 تولیدکنندگان ؛ افسران میدان تولید و خلق قدرت ملی
رئیس جمهوری در مراسم روز ملی صنعت و معدن:
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تأثیر مثبت شرکت  فوالد مبارکه 
بر شاخص کل بورس کشور 

پیشنهاد معاون وزیر صمت
 برای تشکیل کنفدراسیون فوالد

شاخص کل بورس در تاریخ  15 تیرماه نزولی بود و بیش از ۸۰۰۰ واحد 
کاهش یافت. صنایع ملی مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
فجر انرژی خلیج فارس، پتروشیمی پردیس، بانک ملت و پاالیش 
نفت اصفهان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی و در مقابل 
فوالد مبارکه نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس 
 گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم ۸۴ واحد کاهش یافت 
کرد.  و رقم ۲۰ هزار و 1۳۶ واحد را ثبت 

معاون هماهنگی و امور کسب وکار وزارت صمت با اشاره به اختالف نظرها 
در زنجیره فوالد، تصریح کرد: تشکیل کنفدراسیون فوالد و محصوالت 
فوالدی می تواند به تعامل بیشتر در زنجیره فوالد و اجماع و یکپارچه سازی 
نظرات بینجامد. پیشنهاد ما این است تا کنفدراسیونی در حوزه فوالد و 
محصوالت فوالدی تشکیل شود تا ضمن ایجاد اجماع نظر در زنجیره، 
کمیت نیز راحت تر بتواند نظرات بخش خصوصی را دریافت کند. حا

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

کواسی کوارتنگ، وزیر بازرگانی انگلستان اظهار داشت: 
که دولت استداللی قوی به منظور حمایت از صنعت  ازآنجا
فوالد دارد، تعرفه ها را به مدت دو سال دیگر تمدید کرده است.
پیرو این موضوع، بریتانیا با هدف حمایت از صنعت فوالد که 
34 هزار کارگر و گردش مالی ساالنه 2 میلیارد دالر دارد، پیشنهاد 
تمدید تعرفه ها و سهمیه ها برای 5 محصول فوالدی را مطرح کرد.
در روزهای گذشته برخی از رسانه ها عنوان کردند که بوریس 
سهمیه های  دارد  قصد  انگلیس،  نخست وزیر  جانسون 
پیچیده تری برای واردات فوالد از اقتصادهای نوظهور اعمال 
کند که ممکن است این سهمیه ها قوانین تجارت بین المللی 

را نقض کند.
G7 در آلمان در خصوص  نخست وزیر انگلیس در اجالس 
چالش های پیش روی فوالدسازان گفت: افزایش هزینه های 
انرژی فوالدسازان بریتانیایی را با مشکل مواجه کرده، درصورتی که 
رقبای خارجی آن ها کمتر با این قبیل از مشکالت دست وپنجه نرم 
می کنند. ازاین رو دولت بریتانیا به دنبال راه هایی برای محافظت 

از فوالدسازان خود در برابر افزایش هزینه های انرژی خواهد بود.
     منبع: پوالدنیوز

 در مقاله ای که اخیرا منتشر شده، محققان اروپایی 
اظهار داشته اند که حوزه یورو باید در زمینه قرارداد سبز 
اتحادیه اروپا تمرکز خود را بر روی انتقال از سوخت های فسیلی 
به سمت فلزات ببرد. با توجه به منابع موجود در اتحادیه اروپا، 
محققان بر این باورند که این قاره باید برای کاهش وابستگی 
به مواد اولیه، خطوط استخراج و پاالیش مواد معدنی خود را 
در  آینده  دهه های  در  که  را  موادی  تأمین  و  بسازد 

زیرساخت های انرژی نیاز است، تقویت کند.
برای ساخت توربین های بادی به مقادیر زیادی فوالد و برای 
آهنرباها به نئودیمیم نیاز است. همچنین به مقادیر زیادی مس 
برای کابل ها، نیکل و لیتیوم برای ساخت باتری ها نیاز است 
و باید تعداد زیادی پنل خورشیدی با استفاده از موادی چون 

سیلیکون، نقره، ایندیم و تلوریم تولید شود.
موضوعی که الزم است به آن پرداخته شود توانایی زنجیره های 
تأمین برای تطبیق با روند افزایش تقاضاست، زیرا تحقیقات نشان 
داده که برای برخی فلزات، استخراج جهانی معادن تا سال 2050 

باید بین 20 تا 50 برابر افزایش یابد.
به گزارش فوالد ایران، مشکل این است که ساخت یک معدن 
جدید ممکن است تا دو دهه طول بکشد. این بدان معناست که 
همه کشورهای صنعتی بزرگ در حال تقال برای تأمین این فلزات 
هستند که منجر به افزایش تنش های ژئوپلیتیکی می شود. در 
آینده همچنین شاهد تغییر قدرت ژئوپلیتیکی نیز خواهیم بود، 
زیرا ذخایر فلزات در همان کشورهایی که زغال سنگ، نفت و گاز 

در آن قرار دارند موجود نیست.
به نظر تحلیلگران، اروپا با عدم ایجاد ظرفیت پاالیشگاهی خود و 
وابستگی به سایر کشورها برای نفت، زغال سنگ و گاز و همچنین 
برای منابع موردنیاز برای تحقق انتقال انرژی، اشتباه بزرگی 
کبالتی که در کنگو استخراج  مرتکب شده است. درحالی که 
می شود برای پاالیش به چین می رود و چین عرضه کننده اول مواد 

اولیه حیاتی دنیاست.
جهانی  تأمین  زنجیره های  که  داده  نشان  اوکراین  جنگ 
کشور می تواند به راحتی موجب  آسیب پذیر هستند و یک 

نوسانات شدید قیمت شود.
که باید  کاهش وابستگی اروپا به واردات به این معنی است 
عملیات استخراج و پاالیش خود را داشته باشد؛ البته کاهش 
مصرف نیز یک اولویت مهم است، اما واقعیت این است که جامعه 
کنونی اروپا به انرژی، تحرک و فناوری نیاز دارد. باید پرسید که قرار 

است مواد اولیه موردنیاز در دهه های آینده از کجا تهیه شود.
به نظر تحلیلگران، عالوه بر تضمین تأمین مواد اولیه حیاتی از 
طریق سیاست های صنعتی، تفکر مدور نیز می تواند به کاهش 
کمبود فلزات حیاتی کمک کند، چیزی که می تواند با افزایش 

طول عمر و قابلیت بازیافت محصوالت به دست آید.
      منبع: ایفنا

صنعت فوالد بریتانیا

 تحت حمایت دولت این کشور است

اروپا نیازمند تمرکز بیشتر 

بر تولید مواد اولیه حیاتی

یخته گری فوالد مبارکه افزایش طول عمر قالب های ر
برای اولین بار در کشور عمِر کاری یکی از قالب های 
ریخته گری فوالد مبارکه در قالب دو سرویس کاری به 

رکورد بی سابقه 167 هزار و 400 تن رسید.
روح اهلل بیرانوند رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در 
توضیح اهمیت و چگونگی کسب این موفقیت به سؤاالت خبرنگار فوالد 

این چنین گفت:
به عنوان اولین سؤال، بفرمایید اهمیت طوالنی تر شدن عمِر 

کاری این قالب در چیست؟
 امروزه در صنعت تولید فوالد به روش ریخته گری مداوم، جهت جلوگیری 
از تخریب زودهنگام صفحات و تیوب های مسی قالب های ریخته گری 
مداوم از پوشش های متنوعی که بر روی این صفحات مسی با تیوب ها 
اعمال می شود استفاده می کنند. هرچه صفحات مسی دیرتر خراب 
شوند،  بالطبع قالب نیز دیرتر نیاز به تعویض  پیدا می کند؛   بنابراین 
توقفات ناخواسته کمتری به خط تولید تحمیل می گردد. ضمن اینکه 
این امر  به لحاظ صرفه های اقتصادی، در هزینه ها و قیمت تمام شده 

محصول  و همچنین  بسیاری از پارامترهای دیگر تأثیر بسزایی دارد.
نقش صفحات مسی در این قالب ها چیست؟

همان گونه که می دانید صفحات مسی در قالب های ریخته گری باهدف 
فرم دهی به مواد مذاب و تولید تختال به طور مستقیم با مواد مذاب در 
تماس هستند. فلز مس به خاطر ماهیت خود که فلزی نرم و ضعیف 
است، در حین ریخته گری مداوم مقاطع فوالدی، خیلی زود دچار سایش 

و خراش و خزش و عیوب مختلف می شود و به ناچار باید قالب را تعویض 
که محصول تولیدشده نیز معیوب خواهد شد. کرد؛ چرا
 تعویض قالب ها چه مشکلی ایجاد می کند؟

افزایش تعویض قالب ها به معنای افزایش توقفات و کاهش بهره وری 
ماشین ریخته گری و کاهش در دسترس بودن خط ریخته گری است. 
ازاین رو اعمال پوشش بر روی صفحات مسی یا تیوب های مسی، 
مانع بروز خش و سایش و خزش بر روی این قطعات مسی می شود 
که عالوه بر کاهش مصرف صفحات بسیار استراتژیک مسی، موجب 
افزایش بهره وری ماشین ریخته گری و ارتقای قابل مالحظه کیفیت 
محصول تولیدی و در نهایت بی نیازی از تعویض ناخواسته صفحات 

مسی می گردد.
به طور دقیق به چه دستاوردی دست یافته اید؟

پس از سال ها بررسی و تحقیق و آزمون های سرد و گرم و میدانی، 
فرایند پوشش دهی صفحات مسی قالب های ریخته گری مداوم 
برای اولین بار در کشور، در سال 1398 فوالد مبارکه با همکاری با 
شرکت دانش بنیان پارس پالسما پوشش به روش HVOF را آغاز کرد. 
طی این سال ها با توسعه های مختلفی که در فرایند پوشش دهی 
انجام شده ، امروزه شاهد نتایج بسیار چشمگیر هستیم، به نحوی که 
قالب شماره 43 ماشین های ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در تاریخ 
22 فروردین 1401 بر روی خط یک ماشین دو نصب شد و به صورت 
پیوسته و بدون هیچ گونه توقفی به مدت 40 روز در حال بهره برداری 

بود و در تاریخ 31 اردیبهشت 1401 به علت خرابی فوت ُرول پس از 
تولید 119 هزار و 250 تن تعویض شد. پس از تعمیرات الزم بر روی قوت 
رُول، مجددا همین قالب در تاریخ 13 خرداد بر روی خط یک ماشین 
4 نصب شد که پس از 31 روز بهره برداری مجدد، در تاریخ 13 تیرماه 
1401 با تناژ 48 هزار و 150 تن تختال تعویض شد؛ بنابراین درمجموع 
عمر کاری این قالب در دو سرویس کاری به 167 هزار و 400 تن تختال 
رسید که این عمر کاری بدون تردید عددی بسیار خیره کننده است 
و به یقین می توان ادعا کرد بسیار بیشتر از عمر کاری قالب های سایر 

رقبای جهانی است.
بیشترین  عمر کاری صفحات مسی چقدر بوده است؟

به عنوان مثال بر روی همین قالب ها زمانی که از پوشش الکتروپلیتینگ 
آلمانی استفاده می شد، باالترین رکورد عمر کاری که به دست آمد 121 
هزار و 500 تن تختال بود و صفحات پوشش آلمانی هیچ گاه از این عدد 
فراتر نرفت و همین مورد مصداق بارز برتری کمی و کیفی پوشش ایرانی 

در مقایسه با نمونه های اروپایی است.
سخن پایانی؟

ضمن سپاس و تقدیر از تمام همکاران و واحدهایی که در کسب این 
موفقیت سهیم بوده اند امیدواریم در سالی که با نام سال »تولید؛ 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« مزین شده است بتوانیم همچنان 
شاهد موفقیت های پی درپی در گروه فوالد مبارکه و سایر صنایع 

کشور باشیم.

روح اهلل بیرانوند
 رئیس تعمیرگاه ریخته گری مداوم

گفت: توسعه هدفمند  مدیرعامل فوالد مبارکه 
کشور همواره در  صنعت فوالد و صنایع معدنی 
دستور کار این بنگاه اقتصادی بوده است. شرکت 
فوالد مبارکه به دنبال آن است که با رفع نقاط ضعف و موانع موجود، 

پایداری صنعت فوالد را بیش ازپیش تقویت کند.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا در جریان برگزاری مراسم 
بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
همان گونه که ریاست جمهوری نیز در این مراسم بیان کرد، نقش دولت 
هدایت، حمایت، نظارت و اولویت بندی در حوزه صنعت و معدن است 
و انتظار می رود مشکالت این بخش برای رشد و توسعه اقتصادی کشور 

برطرف شود.

وی افزود: درصورتی که حمایت های دولت به درستی انجام شود، برای 
صنعت گران این اطمینان حاصل می شود که در حوزه های مختلف، با 
اقتدار به اهداف از پیش تعیین شده خود برسند تا کشور در حوزه صنعتی 

و معدنی به سرآمدی و بالندگی برسد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد:  این شرکت وظیفه خود 
می داند به عنوان یکی از صنایع بزرگ کشور، از شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها حمایت کند، همان گونه که در این راستا، با مرکز نوآوری 
و فناوری در شرکت فوالد مبارکه، فعالیت های رو به رشدی را آغاز کرده 

است.
وی اذعان داشت: به لطف الهی و به واسطه سرمایه گذاری های هدفمند، 
طی دو دهه اخیر در حوزه صنعت و معدن، این بخش به نقطه قوت 

اقتصاد ملی کشور مبدل شده است. صنعت فوالد در حوزه صنعت و 
معدن کشور پیشتاز بوده و به واسطه افزایش تولید و عرضه آن، امروز کشور 

ما در این بخش در دنیا مطرح است.
طیب نیا یادآور شــد: توســعه هدفمند صنعت فوالد و صنایع معدنی 
همــواره در دســتور کار شــرکت فــوالد مبارکــه بــوده و ایــن شــرکت بــه 
ــداری  ــع موجــود، پای ــع نقــاط ضعــف و موان ــا رف ــه ب دنبــال آن اســت ک
صنعــت فــوالد را بیش ازپیــش تقویــت کنــد. تحریم هــا ســبب شــد کــه 
ما   در   بســیاری از بخش هــای تولید فوالد پیشــرو باشــیم و هرچند که 
دشمنان همواره به دنبال تخریب ما هســتند، امروز در صنعت فوالد 

و تأمیــن تجهیــزات می توانیــم روی پــای خــود بایســتیم.
وی بیان کرد: دشمنان درصدد جلوگیری از توسعه صنعت و معدن 

کشور هستند، اما در این بخش خود را مقاوم کرده ایم و به توفیق الهی، 
با رفع موانع موجود، با اقتدار و خودکفایی در حوزه صنعت و معدن، 

موفقیت های زیادی به دست می آوریم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت: این شرکت در حوزه های 
زیرساختی و زیربنایی صنعت فوالد کشور گام های بلندی برداشته و 
کنون به سمت توسعه صنایع نسل 4 و 5 و هوشمندسازی صنایع  هم ا

موجود در حال حرکت است.
کید بر ضرورت حمایت از شرکت های دانش بنیان  وی در پایان با تأ
تصریح کرد: فوالد مبارکه عالوه بر راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری، از 
هرگونه فعالیت های نظام مند دانش بنیان در حوزه صنعت فوالد 

حمایت می کند.

  حرکت فوالد مبارکه در مسیر توسعه هدفمند صنعت فوالد 
و صنایع معدنی کشور

مدیرعامل فوالد مبارکه در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن مطرح کرد:

ثبت رکورد جدید تولید روزانه کالف گرم
برای دومین بار در سال جاری با همت و انگیزه باالی 
کارکنان، رکورد تولید روزانه کالف گرم فوالد مبارکه 

با تولید 20 هزار و 400 تن کالف گرم به ثبت رسید.
علی حاجیان نژاد مدیر ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه ضمن تأیید این 
خبر گفت: در سال »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« جهادگران 
عرصه تولید نورد گرم در راستای اهداف کلیدی شرکت فوالد مبارکه 
و ایران اسالمی پس از توفیق ثبت رکوردهای تولید روزانه و ماهانه در 
فروردین و اردیبهشت سال جاری در تاریخ 13 تیرماه با تولید 20 هزار 
و 400 تن کالف گرم موفق شدند برای دومین بار در سال جاری رکورد 
تولید روزانه قبلی کالف این ناحیه را که در 20 فروردین و به میزان 20 

هزار و 325 تن بود، ارتقا دهند.
وی گفت: خط نورد گرم فوالد مبارکه با مدیریت فرایندهای تولید و 
تعمیرات و سرمایه های انسانی متعهد و با انگیزه، طی سال های اخیر، 
کثر توان خود در راستای اهداف استراتژیک کشور در حوزه تولید  با حدا
انواع ورق گام برمی دارد و علی رغم تحریم های ظالمانه از ظرفیت اسمی 

خود فراتر رفته است.

مدیر ناحیه نورد گرم ادامه داد: مهم ترین مصارف محصوالت نورد گرم 
در ساخت لوله های انتقال سیاالت )آب، نفت و گاز( پروفیل و لوله های 
ساختمانی، صنایع خودروسازی و لوازم خانگی، مخازن تحت فشار، 
اسکلت فلزی، صنایع سوله سازی و کشتی سازی و سازه های دریایی، 
صنایع فلزی سبک و سنگین، ورق های موردنیاز تولید ورق های 

گالوانیزه و رنگی است.
حاجیان نژاد همدلی و انگیزه باالی نیروی انسانی، حمایت مدیریت 
شرکت، برنامه ریزی مناسب و دقیق تولید، انجام عملیات تعمیراتی 
کثری در حداقل زمان ممکن با همکاری نیروهای امانی  با دقت حدا
کثری  و پیمانکار، افزایش آماده به کاری تجهیزات و پشتیبانی حدا
واحدهای پشتیبانی تولید و برنامه ریزی و آماده سازی بهینه تعمیرات 
کسب این  در شات دان های هفتگی و روزانه را مهم ترین عوامل 

موفقیت دانست.
وی در بخش پایانی سخنان خود کسب این موفقیت ارزشمند را 
به تمامی ذی نفعان و شرکای کسب وکار گروه فوالد مبارکه تبریک گفت 

و از تالش همه دست اندرکاران قدردانی کرد.

علی حاجیان نژاد
 مدیر ناحیه نورد گرم
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خبــــــــر کوتاه

مدیرعامل چادرملو ضمن طرح این پیشنهاد که دولت میادین گازی 
را به شرکت های فوالدی بفروشد، گفت: آماده جذب سرمایه های 
سرگردان با تأسیس شرکت های سهامی عام پروژه ای در بازار سرمایه 
هستیم.

تقی زاده درمورد تأمین گاز گفت: دولت می تواند میادین گازی را به 
فوالدی ها بفروشد تا برای نیاز خودشان بهره برداری کنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: برای تنظیم بازار فوالد نیاز 
است تا شیوه نامه ای که مورد تأیید همه زنجیره باشد تهیه شود تا تنظیم 
این بازار در اختیار خود بخش خصوصی قرار بگیرد.
عباس عمرانی در جلسه مجمع عمومی ساالنه انجمن نوردکاران فوالدی 
در محل اتاق بازرگانی ایران افزود: در سال های گذشته در حوزه فوالد، 
هیچ گاه شیوه نامه ای که موردپذیرش همه اعضای این زنجیره باشد 
نوشته نشد.

 خـبــــــــــــــــــر      

دولت میادین گازی را به فوالدی ها بفروشد فوالدی ها تنظیم بازار را خودشان در دست بگیرند

سومین جلسه کارگروه پیشگیری و کنترل 

آسیب های اجتماعی برگزار شد

برگزاری نخستین نشست هم اندیشی 

تولیدکنندگان آهن اسفنجی

  سومین جلسه کارگروه پیشگیری و کنترل آسیب های 
اجتماعی روز چهارشنبه 15 تیرماه 1401 با حضور معاون و 
مدیران حوزه معاونت سرمایه انسانی و سازماندهی و تعدادی 
از مدیران حوزه مدیرعامل در قالب دوره آموزشی و با هدف 
ایجاد دیدگاه مشترک میان خط مشی گذاران، برنامه ریزان و 
مجریان امِر پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی برگزار شد.
دکتر مصطفی نوکنی روانشناس بالینی و عضو هیئت علمی 
دانشگاه ضمن پرداختن به مباحث مربوط به مشکالت سالمت 
روان در محیط کار، هزینه نادیده گرفتن سالمت روان، خصوصا 
سوءمصرف مواد و الکل در محیط کار، عوامل خطر در زمینه 
مشکالت سالمت روان و نیز هزینه و فایده برنامه های پیشگیری، 
بر ایجاد یک ادبیات مشترک در خصوص موضوع پیشگیری از 

کید کرد. اعتیاد به مواد مخدر تأ
وی پیشگیری را »یک فرایند فعال ایجاد شرایط و یا ویژگی های 
شخصی یا محیطی که باعث عدم ابتالی افراد به یک بیماری 
یا ارتقای سالمتی و بهزیستی آن ها می شود« دانست و با تشریح 
و برشمردن اهمیت داشتن یک خط مشی مستند ادامه داد: 
یک سیاست معمولی شامل این مؤلفه هاست: روشن بودن 
دلیل برنامه محیط کار بدون مواد مخدر )داشتن یک محیط کار 
ایمن تر(؛ مراحل اجرای برنامه؛ حقوق و مسئولیت های کارکنان؛ 

عواقب نقض سیاست عدم مصرف.
چارچوب پیشگیری استراتژیک نیز شامل شناسایی و نیازسنجی 
مهم ترین مشکالت، منابع و سطح آمادگی، ظرفیت سازی و فراهم 
کردن امکانات و منابع درونی و بیرونی، طراحی یک برنامه جامع، 

اجرا و نظارت و ارزشیابی برنامه و فرایند است.
گاه سازی   نوکنی اســـتراتژی های پیشـــگیری اولیه را مشـــتمل بر آ
ــن،  ــای جایگزیـ ــاد فعالیت هـ ــوزش، ایجـ ــات، آمـ و پخـــش اطالعـ
شناســـایی مشـــکل و ارجـــاع بـــه متخصصیـــن، فرایندهـــای 
اجتماع محـــور و اســـتراتژی های محیطـــی اعـــالم کـــرد و گفـــت: 
اســـتراتژی های محیطـــی بـــرای تغییـــر یـــا ایجـــاد نگرش هـــا، کدهـــا 
ــواد را در  ــتانداردهایی کـــه شـــیوع مصـــرف و ســـوءمصرف مـ و اسـ

ــوند. ــد، طراحـــی می شـ ــر می کنـ ــر متأثـ ــورد نظـ جمعیـــت مـ
 گفتنی است در خاتمه این جلسه از مکتوب و مدون کردن 
خط مشی و انتخاب استراتژی متناسب با آن به عنوان اولین 
کید مهدی کفایت معاون سرمایه  گام طرح جامع یاد شد و با تأ
انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه مقرر شد کارگروه مربوطه این 

امر را در دستور کار خود قرار دهد.

نخستین نشست هم اندیشی تولیدکنندگان آهن 
اسفنجی در سال جاری، در انجمن تولیدکنندگان فوالد با 

حضور 20 شرکت فعال در این رسته برگزار شد.
به گزارش چیالن، در ابتدای این نشست اسداهلل فرشاد، عضو 
هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با تشریح تاریخچه 
تولید آهن اسفنجی در کشور گفت: تولید آهن اسفنجی در ایران 
بر پایه احداث واحدهای احیای مستقیم از سال 1368 در فوالد 
خوزستان با راه اندازی 3 مدول میدرکس 400 و HYL شماره یک 
و راه اندازی مجدد واحد پروفر در ایران به طور جدی آغاز شد و 
با احداث 5 مدول میدرکس در فوالد مبارکه، روند افزایش تولید 
کنون بزرگ ترین تولیدکننده آهن  آن شدت گرفت. ایران هم ا
اسفنجی در جهان بر پایه گاز طبیعی است و سرمایه گذاری های 

بسیار بزرگی در کشور در این حوزه صورت گرفته است.
ح شده در این  فرشاد ادامه داد: بیشتر تمرکز مسائل مطر
نشست، در حوزه بازار و عرضه در بورس کاال بود که با توجه به 
نبود تقاضای مناسب داخلی و سخت گیری های صادراتی، 
مشکالتی را برای واحدهای تولیدکننده آهن اسفنجی از 
منظر مالی و گردش نقدینگی به وجود آورده و ممکن است 
موجب کاهش تولید در این کارخانه ها شود. در این راستا 
مقرر شد ضمن هماهنگی با واحدها، با وزارت صمت به عنوان 
کرات و پیگیری های  سیاست گذار و حامی تولیدکنندگان نیز مذا
الزم جهت توسعه صادرات زنجیره فوالد در جهت ایجاد تعادل 
بین عرضه و تقاضای آهن اسفنجی و رونق تولید در واحدهای 

تولیدی صورت گیرد.
عضو هیئت مدیره انجمن فوالد در خصوص سایر مباحث 
ح شده در این جلسه اظهار کرد: مباحث فنی پیرامون  مطر
تولید آهن اسفنجی ازجمله مسائل مربوط به محدودیت های 
گاز در زمستان و لزوم  فعلی تأمین برق و قطعی احتمالی 
اخذ تصمیمات پیش نگر در این خصوص، بررسی امکان 
ذخیره سازی آهن اسفنجی در انبارهای مشترک در ایام 
کم تقاضا و مسائل مربوط به کاهش تدریجی عیار سنگ آهن 
کشور و پیامدهای احتمالی آن برای کل زنجیره فوالد نیز از سایر 
ح شد و مورد تبادل نظر  مواردی بود که در این نشست مطر

قرار گرفت.

امکان تولید فوالدهای ویژه در شرکت فوالد مبارکه
کید کرد: معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری سیمای اصفهان تأ

نزدیک به ۷۰ درصد کارکنان شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه از دانش آموختگان 
دانشگاه صنعتی اصفهان هستند و توانمندی این 
دانشگاه بی تردید به رشد و توسعه کشور کمک 

زیادی خواهد کرد

گذشـته وارد تولیـد  فـوالد مبارکـه از سـال 
فوالدهـای موردنیـاز در صنایـع نفـت و گاز 
پتروشیمی شده و نزدیک 5۰۰ هزار تن از این 
فوالدهـا را تولیـد و بـا موفقیـت تسـت کـرده 
اسـت و یکـی از خط هـای انتقـال مهم کشـور 
یعنـی خـط گـوره بـه جاسـک، با محصـوالت 

فـوالد مبارکـه انجـام گرفـت

شرکت فوالد مبارکه با امضای تفاهم نامه ای برای 
حمایت و توسعه زیست بوم فناوری و راه اندازی مرکز 
نوآوری در دانشگاه صنعتی اصفهان، به منویات 
مقام معظم رهبری در راستای تحکیم ارتباط میان صنعت و دانشگاه، 

جامه عمل پوشاند.
به گزارش خبرنگار فوالد، آیین امضای تفاهم نامه همکاری مشترک 
میان شرکت فوالد مبارکه و دانشگاه صنعتی اصفهان برای حمایت و 
توسعه زیست بوم فناوری، روز یکشنبه 12 تیرماه برگزار شد. با امضای این 
تفاهم نامه مقرر شد عملیات اجرایی احداث مرکز نوآوری فوالد مبارکه در 

دانشگاه صنعتی اصفهان، هم زمان با هفته دولت آغاز شود.
ضرورت افزایش ضریب نفوذ نخبگان و فرهیختگان در 

صنعت کشور
در این آیین، یحیی پالیزدار مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری 
و نوآوری فوالد مبارکه اظهار کرد: نزدیک به 70 درصد کارکنان شرکت 
پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه از دانش آموختگان 
دانشگاه صنعتی اصفهان هستند و توانمندی این دانشگاه بی تردید به 

رشد و توسعه کشور کمک زیادی خواهد کرد.
کید بر ضرورت افزایش ضریب نفوذ نخبگان و فرهیختگان در  وی با تأ
صنعت کشور افزود: در شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد 
مبارکه، در نظر داریم این شرکت را از ظرفیت ها و دستاوردهای علمی 

دانشگاه صنعتی اصفهان بهره مند کنیم.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه با بیان 
اینکه صنعت فوالد یکی از صنایع مادر محسوب و استان اصفهان نیز 
قطب فوالد کشور شناخته می شود، خاطرنشان کرد: طبیعتا طی 10 تا 20 
سال آینده، روند تکنولوژی در این صنعت تغییر خواهد کرد و ما مجبوریم 

از نسل های دیگری در تولید فوالد استفاده کنیم.
گر بتوانیم با جامعه دانشگاهی کشور،  پالیزدار در ادامه اذعان داشت: ا
زبان مشترکی ایجاد کنیم و با همین سرعت ارتباط خود را با دانشگاه ادامه 
دهیم، طی 4 سال آتی، زیست بوم فناوری در حوزه فوالد ایجاد می شود 

و در این زمینه با کشورهای توسعه یافته جهان هم تراز خواهیم شد. 
در ادامه، حمیدرضا صفوی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی 

اصفهان، از صنعت فوالد به عنوان صنعت فاخر کشور یاد کرد و اظهار 
داشت: ایجاد زیست بوم فناوری، نخستین و ارزشمندترین تجربه ما در 

دانشگاه صنعتی اصفهان است.
وی با بیان اینکه نقش صنعت فوالد در بسیاری از بخش های اقتصادی 
و صنعتی کشور نقش زیرساختی است، عنوان داشت: دانش آموختگان 
دانشگاه های برتر کشور عمدتا جذب صنعت فوالد می شوند. دانشگاه 
صنعتی اصفهان نیز با دارا بودن انواع رشته های مختلف صنعتی، ظرفیت 

بسیار باالیی برای کشور دارد.
صفوی با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان، استعداد 
و آمادگی زیادی برای همکاری با صنعت دارند، ابراز امیدواری کرد: با 
همت و همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان و شرکت فوالد مبارکه و فراهم 
شدن زیست بوم فناوری، حرکت و شروع پرقدرتی در سطح دانشگاه 

شکل می گیرد.
ساختار داخلی شرکت فوالد مبارکه مستعد نوآوری است

مشاور مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در حوزه دانش بنیان در این آیین 
اظهار داشت: شرایط جهان و کشور ما در حوزه تحصیالت و صنعت 

به دلیل سرعت باالی رشد علم متفاوت شده و این تغییرات در رشد علم 
ایجاب می کند صنعت در یک زیست بوم قرار گیرد تا با تغییرات علمی 

به روز شود.
منعقدشده  پژوهشی  قراردادهای  حجم  اینکه  بیان  با  مظاهری 
توسط شرکت فوالد مبارکه طی 30 سال گذشته بسیار زیاد بوده است، 
خاطرنشان کرد: برای سال تحصیلی پیش رو، محدودیتی برای همکاری 
که فوالد مبارکه مرزی برای ارتقای  با دانشگاه ها تعیین نکرده ایم، چرا

سطح دانش نمی شناسد.
کنون 426 پروژه توسط شرکت فوالد مبارکه با دانشگاه  وی با بیان اینکه تا
صنعتی اصفهان به اتمام رسیده و یا در مراحل پایانی است، گفت: فوالد 

مبارکه همواره از هر پروژه ای در حوزه نوآوری و فناوری استقبال می کند. 
وی با بیان اینکه ساختار داخلی شرکت فوالد مبارکه مستعد نوآوری 
است، تصریح کرد: از شرکت های دانش بنیان در حوزه های تحقیقاتی 
حمایت جدی داشته ایم و هیچ حدومرزی برای این حوزه قائل نیستیم؛ 
گر در مسیر فناورانه حرکت نکنیم، قطعا در آینده دچار مشکل  که ا چرا

خواهیم شد. 

راه اندازی مرکز نوآوری در دانشگاه صنعتی اصفهان به همت فوالد مبارکه
در راستای تحکیم ارتباط میان صنعت و دانشگاه و با امضای تفاهم نامه ای صورت گرفت؛

کبری محمدی معاون بهره برداری شرکت  عباس ا
فوالد مبارکه شامگاه چهارشنبه میهمان برنامه 
گفت وگوی ویژه خبری سیمای اصفهان بود و به 

سؤاالت مجری این برنامه این چنین پاسخ داد؛
به تازگی دو طرح بزرگ در فوالد مبارکه افتتاح و به بهره برداری 

رسیده است. این طرح ها چه هستند؟
بله دو واحد اسُمز معکوس ثانویه )RO2( و واحد گز زدایی تحت خأل 
)V.O.D و VD( فوالد سبا هم زمان با سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت 

به اصفهان افتتاح شد.
افتتاح واحد تصفیه خانه در فوالد سبا چه اهمیتی دارد؟

با راه اندازی این واحِد تصفیه پساب ترکیبی و با استفاده از بازیافت آب 
صنعتی و بهداشتی، مصرف آب مجموعه فوالد سبا تا 20 درصد کاهش 
می یابد. در فوالد سبا ظرفیت تصفیه 480 مترمکعب پساب صنعتی 
وجود دارد. با اضافه شدن واحد جدید، بهره وری تصفیه خانه فوالد 
سبا بیشتر شده و درصد بازیافت آب صنعتی از پساب به نزدیک 80 

درصد می رسد.
راه اندازی واحد گاززدایی چه نقشی در توسعه صنعت 

فوالد کشور دارد؟
بـا توجـه بـه افتتـاح ایسـتگاه گاززدایـی امـکان تولیـد فوالدهـای 
الکتریکی یا سیلیکونی که در هسته موتورهای الکتریکی و ژنراتورها 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد و همچنیـن ورق موردنیـاز صنایـع 
خودروسازی و نفت و گاز نیز فراهم می گردد. به خاطر داشته باشیم 
این قبیل محصوالت پیش تر با خروج ارز زیاد از محل واردات تأمین 
می شـد. تولیـد محصـوالت ویـژه عـالوه بـر سـودآوری بیشـتر بـرای 
شـرکت فـوالد مبارکـه، کشـور را نیـز بـه سـمت خودکفایـی و ارزآوری 

سـوق می دهنـد.

ظرفیت تولید این قبیل محصوالت ویژه در فوالد مبارکه چه 
میزان است؟

در کشور ساالنه نیاز به 150 هزار تن فوالد الکتریکی وجود دارد و شرکت 
فوالد مبارکه ظرفیت تولید 300 هزار تن از فوالدهای ویژه را دارد که تولید 
بر اساس سفارش ها و نیاز کشور صورت می گیرد. امکان رفع صددرصدی 
نیاز کشور در حوزه فوالدهای سیلیکونی تا مرحله تولید ورق گرم در فوالد 
مبارکه وجود دارد. همچنین برای تکمیل زنجیره و برای تبدیل به نورد 

سرد به سرمایه گذاری های جدید نیاز است که به زودی  آغاز می شود.
نقش این محصوالت در صنایع خودروسازی و صنایع 

نفت و گاز چیست؟
ورق های با استحکام باال و فوالدهای زنگ نزن نیز با توجه به افتتاح 
ایستگاه گاززدایی در فوالد مبارکه تولید خواهد شد. صنایع خودروسازی 
در دنیا به فوالد پراستحکام با وزن کمتر روی آوردند که مصرف سوخت 
را کاهش و ایمنی سرنشین را افزایش می دهد. در حال حاضر با این واحد 

گاززدایی شرایط برای تولید محصوالت پراستحکام فراهم است.
فوالد مبارکه از سال گذشته وارد تولید فوالدهای موردنیاز در صنایع 
نفت و گاز پتروشیمی شده و نزدیک 500 هزار تن از این فوالدها را تولید و 
با موفقیت تست کرده است و یکی از خط های انتقال مهم کشور یعنی 
خط گوره به جاسک، با محصوالت فوالد مبارکه انجام گرفت. تولید 
این نوع فوالد سطح دانش باالیی را می طلبد، ضمن اینکه به دلیل 
تحریم ها واردات آن غیرممکن بود؛ ازاین رو با تولید این فوالد در شرکت 
فوالد مبارکه عالوه بر بی نیاز کردن کشور، سطح دانش ملی نیز ارتقا 
یافت. مجتمع فوالد سبا مجموعه ای با سطح فناوری باالست که در 
حوزه اسلب نازک، کار خود را انجام می دهد و با توجه به ایجاد ایستگاه 
کنون توانایی تولید فوالدهای ویژه برای محیط های نفت  گاززدایی، ا

و گاز را دارد.

آیا می توان این قبیل محصوالت را صادر کرد؟
هدف فوالد مبارکه تأمین نیاز بازار داخل است. در حال حاضر عمده 
گر نیاز  محصوالت فوالد مبارکه برای تأمین بازار داخل تولید می شود و  ا

داخل کشور کامال   تأمین شود، برای صادرات هم شرایط فراهم است.
در حال حاضر وضعیت تولید فوالد مبارکه چگونه است؟

با  تالش همکاران در گروه فوالد مبارکه رکوردهای به یادماندنی در تولید 
به ثبت رسید. درمجموع محصوالتی که در گروه فوالد مبارکه تولید شد، 
 جهش حدودا     11  درصدی داشت و نزدیک 250 هزار تن کالف گرم،

 300 هزار تن تختال، 250 هزار تن آهن اسفنجی و 250 هزار تن گندله 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر تولید شد که امیدواریم بتوانیم 
در پایان سال جاری این افزایش تولید نسبت به سال قبل را حفظ کنیم.

محدودیت های موجود در حوزه انرژی چه تأثیری بر روند 
کاری فوالد مبارکه داشته است؟

متأسفانه امسال هم مثل سال قبل محدودیت انرژی برقرار است و باعث 
از دست رفتن بخشی از ظرفیت تولید از اواسط خردادماه شده و تا پایان 
تابستان این روند ادامه خواهد داشت، اما سعی شده برنامه تعمیرات 
کثر استفاده از  اساسی خطوط تولید در زمان محدودیت رخ دهد و حدا

این زمان صورت گیرد تا پس از محدودیت ها تولید با قدرت انجام گیرد.
آیا فوالد مبارکه پروژه های دیگری در دست اقدام دارد؟

بله. یکی از این پروژه ها نیروگاه های حرارتی و خورشیدی با ظرفیت 
کنون 25 درصد  600 مگاوات است. این پروژه در ایران بی نظیر بوده و تا
پیشرفت داشته است و امیدواریم تا پیش از محدودیت های سال آینده 
وارد مدار شود تا عالوه بر رفع مشکالت انرژی فوالد مبارکه به شبکه برق 
ملی نیز کمک کند. همچنین احداث نورد گرم 2، واحدهای نورد گرم 
و آهن اسفنجی در هرمزگان و نورد سرد در فوالد امیرکبیر کاشان ازجمله 

این پروژه ها هستند.
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استفاده از تجربه شرکت ها در حوزه آب، 

تأمین آب پایدار صنایع معدنی را 

به همراه دارد

ک بومی سازی شده خود رونمایی کردروند روبه رشد سود خالص شرکت های »آهن و فوالد« در بورس گل گهر از ترا

محل  در  تجارت  و  معدن  صنعت  وزیر  فاطمی امین،  حضور  با 
ک ۶۰ تنی بومی سازی شده  گل گهر از ترا شرکت معدنی و صنعتی 
بازارهای  در  ک  ترا این  است  گفتنی  شد.  رونمایی  شرکت  این 
که با توجه به هزینه ساخت ۲۰۰  بین المللی ۶۰۰ هزار یورو است 
سویی  از  و  داشته  قابل توجهی  ارزبری  کاهش  آن،  یورویی  هزار 
قابلیت رقابت با محصول مشابه خارجی و صادرات آن نیز وجود 
خواهد داشت.

گروه »آهن  تغییرات سود خالص شرکت های  بررسی روند ده ساله 
کی  و فوالد« و »کانه های فلزی« در بورس ایران )به میلیارد دالر( حا
کاهش ارزش ریال )رشد  است رشد قیمت های جهانی هم زمان با 
دالر( و ظرفیت سازی و رشد تولید باعث شده شاهد رکورد سودآوری 
شرکت های فعال در زنجیره فوالد در سال 1۴۰۰ باشیم. به طوری که 
کانه های  گروه فوالد درمجموع به ۴.۳ میلیارد دالر و  سود خالص 
فلزی به ۳ میلیارد دالر می رسد.

خبــــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

گفت: استفاده از تجربه  مدیر زیرساخت ایمیدرو 
شرکت ها در حوزه آب )کاهش مصرف آب و نیز نمک زدایی و 
انتقال آب دریا(، تأمین آب پایدار صنایع معدنی را به همراه 

دارد.
به گزارش ایراسین، منیژه غالمرضایی در وبینار تأمین آب پایدار 
معادن و صنایع معدنی با بیان این مطلب گفت: با توجه به 
وضعیت خشکسالی مداوم جهانی و ازجمله ایران و متعاقب آن 
چالش های به وجودآمده در بخش آب، موضوع تأمین آب پایدار 
برای صنایع مختلف ازجمله بخش معدن و صنایع معدنی مورد 

توجه جدی است.
مدیر زیرساخت ایمیدرو ادامه داد: برگزاری وبینار مذکور با 
هدف بررسی وضعیت تأمین آب صنایع معدنی و شناسایی 
راهکارها و تجربه های به دست آمده در زمینه تأمین پایدار آب 
این شرکت ها صورت گرفت و شرکت های فعال در این حوزه، به 
ارائه دستاوردهای خود در افزایش بهره وری و کاهش مصرف، 
بازچرخانی، تصفیه آب، استفاده از پساب های صنعتی و نیز انتقال 

آب دریا پرداختند.
منیژه غالمرضایی با اشاره به نقش ایمیدرو در طرح های بزرگ 
تأمین آب کشور ازجمله انتقال آب خلیج فارس به فالت مرکزی، 
گفت: امیدواریم با هم افزایی و بهره گیری از تجربه های ارزشمند 
شرکت های فعال، نسبت به بهینه سازی و تأمین آب پایدار بخش 

معدن و صنایع معدنی اقدام شود.
کاهش قابل توجه آب در فوالد مبارکه

سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی سیاالت فوالد مبارکه با 
بیان اینکه 43 درصد از آب موردنیاز این شرکت از محل تصفیه 
پساب های شهری و صنعتی تأمین می شود، گفت: ازجمله 
اقدامات فوالد مبارکه در این زمینه، تصفیه پساب های شهری 
ج های خنک کن   تر  و استفاده مجدد آن در صنعت و تبدیل بر
ک  به هیبریدی بود که روند انجام آن با دیگر صنایع به اشترا

گذاشته شد.
وی افزود: نتیجه اقدامات صورت گرفته، کاهش مصرف ویژه آب 
خام بر تن اسلب بود. به طوری که در سال گذشته با مصرف 14.7 
میلیون مترمکعب آب خام و تولید 6 میلیون و 700 هزار تن فوالد 

خام مصرف ویژه آب 2.2 مترمکعب به ازای تولید تختال بود.
طباطبائیان با اشاره به کاهش سهم مصرف فوالد مبارکه از 
زاینده رود بیان داشت: از سال 1393 تا 1400 میزان استحصال 
آب از پساب های شهری و صنعتی در این شرکت حدود 13 برابر 
شده است. در سال گذشته درمجموع 11.1 میلیون مترمکعب 
آب صنعتی از محل تصفیه پساب شهری و صنعتی برای نواحی 

تولیدی تأمین شده است.
وی ادامه داد: آب موردنیاز ساالنه این شرکت در سال 70 با 2.4 
میلیون تولید حدود 40 میلیون لیتر مکعب )براساس طراحی( 
بوده است. این رقم در سال 1400 با 6.7 میلیون تولید به 14.7 

میلیون لیتر مکعب رسیده است.
۳ درصد آب مصرفی کشور در بخش صنعت

محسن ولی زاده، مدیر واحد معاونت مهندسی شرکت فوالد 
تکنیک در این وبینار با بیان اینکه ایران با بارشی معادل یک سوم 
متوسط بارش جهان و یک دوم متوسط بارش آسیا در منطقه ای 
گفت: اطالعات این بخش نشان  کم آب قرار دارد،  خشک و 
می دهد متوسط حجم جریانات سطحی حدود 50 درصد میزان 
بلندمدت آن است که با توجه به الگوهای مصرف آب، میزان 

بارندگی و نرخ تبخیر در کشور، وضعیت نامطلوبی در آینده دارد.
وی ادامه داد: طبق برآورد سال 99، حدود 88 درصد آب مصرفی 
در بخش کشاورزی، 9 درصد میزان آب مصرفی کشور در بخش 
شرب و 3 درصد در بخش صنعت بوده است. از میزان آب مصرفی 

بخش صنعت، 0.2 آن به بخش فوالد اختصاص یافته است.
ولی زاده با بیان اینکه در حال حاضر سهم آب مصرف شده در 
بخش صنعت فوالد )حدود 0.2 درصد( در مقایسه با بخش 
کشاورزی ناچیز است، اذعان کرد: بااین حال، بررسی رویکرد 
کی از افزایش تدریجی این سهم  توسعه اقتصادی در جهان، حا
با روند توسعه صنعتی است، ضمن اینکه تأمین آب برای صنایع 
و معادنی که معموال در مناطق دور از منابع آب شکل گرفته اند، 

مسئله مدیریت منابع آب در این بخش ها را بااهمیت تر می کند.
وی افزود: در صنعت فوالد، فرایندهای مرتبط با فوالدسازی 
)کنوتوری و کوره قوس الکتریکی( و نورد ورق سنتی، رکورددار 
مصرف آب در زنجیره فوالد است. فرایندهای تمیزکاری و کنترل 

غبار نیز از مصرف کنندگان آب در این صنعت به شمار می روند.
کرد: استفاده از  نماینده شرکت فوالد تکنیک خاطرنشان 
کولرهای هوایی )Air Cooler(، استفاده از برج های خنک کننده 
هیبریدی، استفاده از آب با کیفیت باالتر )سختی کمتر(، استفاده 
از غبارگیرهای خشک )بگ فیلتر یا الکترواستاتیک فیلتر( به جای 
غبارگیرهای  تر )ونتوری اسکرابرها(، تصفیه مجدد و بازیافت پساب 
در صنعت و بازچرخانی آب در فرایندها از راهکارهای کاهش 

مصرف آب است.
وی ادامه داد: استفاده از برج خنک کننده هیبریدی در شرکت 
فوالد مبارکه، باعث صرفه جویی 12.9 درصدی، استفاده از برج 
خنک کننده هیبریدی و کولر هوایی در فوالد ابرکوه صرفه جویی 
62 درصدی و استفاده از کولرهای هوایی و  افزایش کیفیت آب 
جبرانی با استفاده از آب دمین، صرفه جویی 68 درصدی در 

مصرف آب را به همراه داشته است.

مدیر زیرساخت ایمیدرو
 در وبینار تأمین آب پایدار معادن و صنایع معدنی؛

کیفیت؛  اولویت شرکت فوالد مبارکه تولید محصول با
وش های  علیرضا مولوی زاده مدیر متالورژی و ر
تولید شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد 
در خصوص وظایف و عملکرد امور تحت مدیریت 

خود این چنین گفت:
واحد متالورژی و روش های تولید فوالد مبارکه تمامی امور متالورژیکی 
و روش های تولید مناسب را در این شرکت به عهده دارد. واحد 
»تروپروسس« و »کنترل استاندارد و مقادیر فنی« دو واحد زیرمجموعه 
است. تروپروسس درواقع دفتر فنی بهره برداری تلقی می شود و 
فعالیت های متعددی در این واحد انجام می شود که در رأس آن 
طراحی و توسعه محصوالت جدید، متناسب با نیازهای بازار و سفارش 

مشتریان است.
 وظیفه پذیرش و پیرایش سفارش ها نیز بر عهده این واحد است. در این 
مرحله درخواست مشتریان با استانداردهای فوالد مبارکه مطابقت 
داده می شود و ثبت سفارش انجام می گردد. عالوه بر این، پیرایش 
سفارش یعنی تبدیل و تکمیل پارامترهای درخواستی مشتری به زبان 

قابل درک برای خطوط تولید از وظایف دیگر این واحد است.
کاری، متالورژی و  این واحد، به خصوص در مأموریت های 
روش های تولید، با نواحی مختلف تولیدی ارتباط گسترده ای 
دارد و یکی از رسالت هایش تولید با بهترین روش و کیفیت است. 
عالوه بر این، در طرح های توسعه ای نیز به دنبال آن است که میزان 
مصارف انرژی، به کارگیری تکنولوژی های روز برای تولید محصوالت 
جدید و دیگر پارامترها با شناسایی تکنولوژی های جدید به درستی 

انجام شود.
بررسی 11 هزار استاندارد پایه برای تولید محصول در فوالد 

مبارکه
این واحد همچنین از بروز هرگونه اختالل در نواحی مختلف که ممکن 
است به دلیل تنوع دستورالعمل های کاری به وجود آید پیشگیری 
می کند. در این واحد 30 نفر از کارشناسان مجرب در حال فعالیت 
هستند که 11 هزار استاندارد پایه را برای تولید محصول در فوالد مبارکه 

بررسی می کنند.
همچنین سیستم کنترل مدارک و سیستم تعیین ظرفیت عملیاتی 
تولید نیز در این واحد وجود دارد. در این زمینه فعالیت های مهمی 

ازجمله محاسبه قیمت تمام شده محصوالت نیز انجام می شود.
تولید 4۰۰ هزار تن تختال برای جلوگیری از خروج ارز

کار شبکه ای یکی از نکات مهمی است که توانمندی فوالد مبارکه را 
افزایش می دهد. به طور مثال، در موضوع تولید لوله های موردنیاز 
در خط لوله انتقال نفت و گاز ترش که خورندگی باالیی دارد، فوالد 
مبارکه با همکاری شرکت های دیگر موفق شد 400 هزار تن تختال 
کسین تحویل دهد. این پروژه به دلیل  ویژه تولید کند و به شرکت ا

حساسیت های آن، یکی از پروژه های مهم انجام شده در فوالد 
مبارکه است که پس از تست های صورت گرفته مورد تأیید شرکت 
نفت قرار گرفت. اجرای پروژه تولید لوله های ویژه خط انتقال نفت 
از گوره به جاسک که فوالد مبارکه در آن همکاری داشت، به ازای 
هر تن ورق، 1200 دالر صرفه جویی ارزی حاصل کرد که این موضوع 

دستاورد بزرگی برای کشور است.
توجه داشته باشیم که مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز همیشه بر 
کید دارد که از توانمندی کل صنعت کشور برای چنین  این موضوع تأ
پروژه هایی استفاده شود تا فوالد مبارکه بتواند به تولید محصوالتی با 
ظرفیت خاص و ویژه بپردازد و در نهایت این موضوع به افزایش کمی و 

کیفی محصوالت فوالدی در کشور منجر شود.
با همکاری شــرکت ورق خودرو در این ســال ها توانسته ایم بسیاری 
از گریدهــای موردنظــر خودروســازان را روانــه بــازار کنیــم کــه بــا توجــه 
بــه تجربیــات ایــن ســال ها، همــکاری خوبــی بــا اســتفاده از ظرفیــت 

فــوالد کشــور بــرای رفــع نیــاز بــازار انجــام می شــود.
تولید؛ همگام با استانداردهای بین المللی

در زمینه صادرات، موضوع انتقال تختال به کشورهای اروپایی یکی از 
نکات مهم در سال های اخیر بوده است که البته محصوالت صادرشده 
تنها به تختال محدود نیست و شامل کالف گرم، گالوانیزه و... نیز 
می شود. با توجه به اینکه مأموریت فوالد مبارکه رفع نیاز داخلی است، 
صادرات کالف گرم و سرد همواره محدودیت های زیادی داشته، ولی 
محصوالت صادرشده به کشورهای اروپایی که دارای کیفیت باالیی 

است، از سوی این خریداران مورد استقبال قرار گرفته است.
فوالد مبارکه کیفیت محصوالت تولیدشده را در اولویت کاری خود 
قرار داده و به همین دلیل توانسته محصوالت خوبی را به کشورهای 
پیشرفته دنیا صادر کند و البته بنا را بر آن گذاشته است که گریدهای 
خاصی را در آینده صادر نماید. این موضوع به دلیل این است که فوالد 
 din، astm، مبارکه تولید خود را مطابق با استانداردهای روز دنیا یعنی

en، gis و ... انجام می دهد.
تضمین کیفیت به جای کنترل کیفیت

که پس از ثبت درخواست توسط  فوالد مبارکه بسیار چابک است، چرا
مشـتریان، فـورا جلسـات هماهنگـی بـرای مشـخص شـدن نیـاز دقیق 
مشـتری برگـزار شـده و در کوتاه تریـن زمـان ممکـن، ایـن محصـوالت با 
اسـتفاده از تجهیـزات مربوطـه تولیـد می شـود. عـالوه بـر اسـتانداردها 
کـه حداقل هـای موردنظـر را مشـخص می کنـد، شـرکت بـه سـمت 
شخصی سـازی محصوالت سـفارش داده شـده در حال حرکت اسـت. 
به طور مثال، در ورق های تولیدشـده برای خودروسازان و در بسیاری 
از مـوارد پـس از تسـت های موردنیـاز از سـوی مشـتری، در حضـور 

کارشناسـان محصـوالت تأییـد می شـوند.

به طورکلی دیدگاه در فوالد مبارکه منحصر به کنترل کیفی نیست و 
که کنترل کیفیت به دنبال رفع  اولویت تضمین کیفیت است؛ چرا
کیفیت به بهبود  نقایص موجود در محصول است، ولی تضمین 
فرایندها کمک می کند. به همین دلیل است که جلسات کیفیت و 
دیگر جلسات حتی در سطح مدیران ارشد سازمان برگزار می شود تا 
مهم ترین موضوعات در حوزه کیفیت مورد بررسی قرار گیرد و محصول 

تولیدشده مطابق با باالترین استانداردها باشد.
دستاوردهای قابل توجه فوالد مبارکه در تولید گریدهای 

جدید
 موانع زیادی در حوزه تولید محصوالت جدید وجود دارد که از آن 
جمله می توان به توسعه متوازن در زنجیره فوالد اشاره کرد. عالوه بر 
این مشتریان باید بتوانند فرایندهای موجود در تولید را کنترل کنند تا 

بتوانند نسبت به کیفیت محصوالت مطمئن شوند.
در سال 1400، تعداد 8 محصول جدید در فوالد مبارکه طراحی شد که 
 ،ST52 در زمینه های مختلف استفاده شد. گرید مقاوم به خستگی
گرید HX220YD برای تولید خودرو تارا، گرید HE445D مطابق با 
 S550YC استاندارد پژو که حاوی میکروآلیاژهای مختلف است، گرید
با استاندارد پوسکو، APIX80 برای انتقال نفت و گاز شیرین، تولید 
تسمه های بسته بندی، گرید DP600 که دوفازی است و به دلیل 
گوشه ای از  استحکام زیاد در صنعت خودرو استفاده می شود، 

دستاوردهای فوالد مبارکه است.
طراحی محصوالت با محوریت کاهش مصرف انرژی

فوالد مبارکه برای تولید محصوالت فوالدی با انرژی کمتر، فرایندهایی 
را تعریف کرده تا بتواند در مصرف انرژی صرفه جویی کند. تولید فوالد 
سبز یا تولید گریدهای سبک تر با استحکام باالتر در صنعت خودرو، هم 
در افزایش استحکام بدنه خودرو و هم کاهش مصرف انرژی تأثیر دارد. 
در سال 1401 که سالی با محوریت فعالیت های دانش بنیان است نیز 

امیدواریم 8 گرید جدید را تولید کنیم.
فوالد مبارکه، سازمانی دغدغه مند در حوزه بومی سازی

فــوالد مبارکــه بــرای بومی ســازی از همــه ظرفیت هــای موجــود نظیــر 
مشــاوران، دانشــگاه ها، شــرکت های دانش بنیــان و... اســتفاده 
ــد و  ــتفاده کن ــا اس ــور و دنی ــای کل کش ــد از توانمندی ه ــا بتوان ــرده ت ک
کشــور را در زمینه تولید محصوالت فوالدی به نقطه خوبی برســاند. 
عــالوه بــر ایــن محصــوالت را بــا اســتفاده از شبیه ســازی یــا تســت های 
آزمایشــی در مقیــاس کوچــک تولیــد می کنــد تــا ازنظــر اقتصــادی 

به صرفــه باشــد.
در پایان خاطرنشان می سازد امروز همکاران ما در فوالد مبارکه دست 
در دست هم داده اند تا بتوانند علی رغم تحریم های ظالمانه، نیازهای 

کشور در حوزه محصوالت فوالدی را تأمین کنند.

کید کرد: مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه تأ

علیرضا مولوی زاده 
مدیر متالورژی و روش های تولید

فوالد مبارکه کیفیت محصوالت تولیدشده 
را در اولویت کاری خود قـرار داده و به همین 
بـه  را  توانسـته محصـوالت خوبـی  دلیـل 
کشورهای پیشرفته دنیا صادر کند و البته بنا 
را بر آن گذاشـته اسـت کـه گریدهـای خاصی 
را در آینده صادر نماید. این موضوع به دلیل 
ایـن اسـت کـه فـوالد مبارکـه تولیـد خـود را 
 din، مطابق با اسـتانداردهای روز دنیا یعنـی

astm، en، gis و ... انجـام می دهـد

 انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران آمار مصرف 
ظاهری فوالد کشور در 2 ماهه نخست سال جاری 
را منتشر کرد. در 2 ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، مصرف ظاهری فوالد 
میانی افزایش 4 درصدی، مصرف ظاهری کل محصوالت فوالدی 
افزایش 12 درصدی و مصرف ظاهری آهن اسفنجی افزایش 1۳ 

درصدی داشته است.
به گزارش چیالن، بر اساس گزارش آماری انجمن فوالد در 2 ماهه 
نخست سال جاری، مصرف ظاهری فوالد میانی )بیلت و بلوم و 

اسلب( با 4 درصد افزایش به 4 میلیون و 819 هزار تن رسید.
در بخش فوالد میانی، 2 میلیون و 575 هزار تن سهم مصرف ظاهری 
بیلت و بلوم و 2 میلیون و 244 هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب 
بوده است. مصرف ظاهری بیلت و بلوم کاهش 4 درصدی داشته و 

مصرف ظاهری اسلب 15 درصد افزایش داشته است.
در گزارش آماری انجمن فوالد، رشد مصرف ظاهری مقاطع تخت 

فوالدی 10 درصد و رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل فوالدی 15 
درصد اعالم شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت 1 میلیون و 839 هزار تن بوده که 1 
میلیون و 736 هزار تن سهم ورق گرم، 426 هزار تن سهم ورق سرد 
و 271 هزار تن سهم ورق پوشش دار بوده است. مصرف ظاهری ورق 
گرم افزایش 8 درصدی داشته، مصرف ظاهری ورق سرد کاهش 12 
درصدی داشته و مصرف ظاهری ورق پوشش دار رشد 7 درصدی 

داشته است.
در 2 ماهه نخست سال جاری، مصرف ظاهری تیرآهن با رشد 12 
درصدی به 202 هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم 
با 15 درصد افزایش به 1 میلیون و 393 هزار تن رسیده است. مصرف 
ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فوالدی با افزایش 23 

درصدی همراه بوده است.
مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فوالد 13 درصد 

افزایش داشته و به 6 میلیون و 537 هزار تن رسیده است.

 رشد 4 درصدی مصرف ظاهری فوالد ایران 
در  دو ماهه نخست سال جاری

دوماهه نخســت سال 1401دوماهه اول ســال 1401دوماهه اول ســال 1400 محصول
متغیر

تیرآهن

میلگرد

نبشی، ناودانی و سایر مقاطع

کل مقاطع طویل فوالدی

ورق گرم

ورق سرد

ورق پوشش دار

کل مقاطع تخت فوالدی

کل محصوالت فوالدی

بیلت و بلوم

اسلب

فوالد میانی

آهن اسفنجی

181

1214

117

1512

1605

482

253

1670

3182

2689

1949

4638

5765

202

1393

144

1739

1736

426

271

1839

3578

2575

2244

4819

6537

11212

15

23

15

8

-12

7

10

12

-4

15

4

13

آمار مصرف ظاهری فوالد کشور منتشر شد؛
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  ارزیابی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با 
حضور ارزیابان شرکت فوالد مبارکه در محل شرکت صورت 

گرفت.
مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت های فوالد مبارکه، در جلسه 
اختتامیه این ارزیابی ضمن ابراز خرسندی از روند روبه رشد 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گفت: بستر ایجادشده 
و نیز برنامه ریزی های مدون جهت تحقق تعالی سازمانی در این 

مجموعه قابل تقدیر است.
مرتضـی شـبانی ارزیابـی عملکـرد شـرکت ها را در دو مقطـع 
شـش ماهه و سـاالنه و در ابعـاد مختلـف، شـامل ارزیابـی 
اجـرای سیاسـت های ابالغـی، تحقـق اهـداف و اسـتراتژی ها، 
ح هـای توسـعه و سـطح  دسـتاوردهای مالـی، پیشـرفت طر
تعامالت با شـرکت مادر اعالم و خاطرنشـان کرد: شـواهد نشان 
می دهـد شـرکت ورق خـودرو به خوبـی در ایـن مسـیر در حـال 

حرکـت اسـت.
در این خصوص مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال 
کید بر اینکه این شرکت در حوزه استقرار  و بختیاری نیز با تأ
کیفیت و تعالی سازمانی بر ارتقای  سیستم های مدیریت 
سطح کیفی و کمی محصوالت تولیدی تمرکز دارد گفت: این 
امر نشاندهنده رویکرد مثبت برای نیل به اهداف بلندمدت در 

این سازمان است.
کثری رضایت مشتریان و تأمین  حمید شجاعی جلب حدا
روزافزون نیاز خودروسازان داخلی و بی نیازی کشور از واردات 
محصوالت گالوانیزه خودرویی را از اهداف اصلی این شرکت 
برشمرد و ادامه داد: تولید محصوالت کیفی و حضور مقتدرانه در 

بازارهای جهانی از دیگر اهداف مهم این شرکت است.
کنون تأمین کنندگان  وی خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه هم ا
صنایع خودروسازی در همه عرصه ها به لحاظ کیفیت ملزم 
به رعایت الزامات خاص و جدیدترین استانداردهای مدیریت 
کیفیت هستند، تیم مدیریتی و کارکنان خالق شرکت ورق خودرو 
نیز با به کارگیری تمامی ظرفیت های خود و با دقت هرچه تمام تر 
رعایت و اجرای استانداردهای این حوزه را سرلوحه کار خود 

قرار داده اند.
شجاعی در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری یکی از شرکت های پیشرو در 
گروه فوالد مبارکه و تنها تولیدکننده محصوالت گالوانیزه ویژه در 

صنعت خودروسازی کشور است.

رویکرد مثبت برای نیل به اهداف بلندمدت 

در  شرکت ورق خودرو

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در جلسه افتتاحیه 
ارزیابی عملکرد سال مالی  این شرکت تصریح کرد:

مدیرعامل فوالد هرمزگان اعالم کرد:

خبـــــر  کوتاه

وزارت معدن گینه بار دیگر دستور تعلیق فعالیت های مربوط به پروژه 
معدن سنگ آهن سیماندو را صادر کرد، زیرا دو شرکت درگیر، مهلت 
تمدیدشده برای توافق بر سر سرمایه گذاری مشترک را از دست دادند. 
ظاهرا شرکت تابعه ریو تینتو و شرکت چینی برنده مزایده این معدن هنوز 
به توافقی برای همکاری نرسیده اند و بین چشم انداز این شرکت ها برای 
اجرای مفاد قرارداد و انتظارات دولت گینه اختالف وجود دارد.

شرکت معدنی و فوالدی متینوست اوکراین فعالیت دو خط استخراج و 
تولیدات معدنی خود را از اول جوالی به حالت تعلیق درآورده و برخی 
که به دلیل حمله روسیه به  دیگر از اواسط جوالی متوقف می شود 
کنسانتره سنگ آهن این شرکت  گذشته تولید  اوکراین است. در سال 
به ۳۰.5 میلیون تن رسید و حال، تغییر در مسیرهای حمل ونقل و 
کشور موجب این اختالالت شده است.  زنجیره های تأمین این 

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

گینه پروژه سنگ آهن سیماندو را مجددا متوقف کرد توقف فعالیت خطوط تولید سنگ آهن متینوست اوکراین

 آمادگی فوالد هرمزگان

 برای کمک رسانی به زلزله زدگان

مدیرعامل فوالد هرمزگان از آمادگی این شرکت برای 
کمک رسانی به هرمزگانی های آسیب دیده در زلزله اخیر خبر 

داد.
عطااهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان از آمادگی این 
شرکت برای کمک رسانی به هرمزگانی های آسیب دیده در زلزله 

اخیر خبر داد.
وی ضمن ابراز تأسف در خصوص جان باختن و آسیب دیدن 
تعدادی از هموطنان در این زلزله و تسلیت به بازماندگان آنان، 
رسیدن به نقطه ثبات در روستاهای آسیب دیده را دغدغه امروز 
فوالد هرمزگان خواند و گفت: از دقایق ابتدایی، جلسه مدیریت 
بحران در فوالد هرمزگان تشکیل شد و کمک به زلزله زدگان در 
برنامه قرار گرفت. ارسال غذای گرم، آب معدنی، نان و یخ به 
مناطق زلزله زده در ساعات اولیه پس از زلزله از اقدامات اولیه این 
شرکت در جهت کمک رسانی به هم استانی های آسیب دیده و 

شریفمان بود.
مدیرعامل فوالد هرمزگان اظهار داشت تا رسیدن به نقطه ثبات 
در این مناطق در کنار مردم هستیم. در حال جمع بندی نهایی 
و هماهنگی با دستگاه های مسئول برای ارسال کمک های 

بیشتری برای زلزله زدگان هستیم.

یابی سازمان ها در تعالی، انتقال دانش فنی و تجارب آن ها  مؤثر است ارز

قدردانی از اقدامات شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در حوزه ایمنی و بهداشت

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالدسنگ مبارکه، 
در جلسه ارزیابی عملکرد شرکت که روز سه شنبه 
14 تیرماه در محل شرکت برگزار شد، مجید مونسان 
مدیر تیم ارزیابی، ضمن قدردانی از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت 
فوالد سنگ و کسب رکوردهای تولید در سال 1401 عملکرد این شرکت 

را مثبت خواند.
وی در همین خصوص تصریح کرد: بر اساس برنامه ارزیابی اعالم شده از 
طرف مدیریت امور مجامع و ارزیابی شرکت های فوالد مبارکه، حوزه های 
مورد ارزیابی در نیمه دوم سال 1400 شامل سیاست ها، اهداف و 
استراتژی ها، پروژه های توسعه، خرید، سرمایه گذاری و امور شرکت ها، 
آزمایشگاه ها، تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، مهندسی صنایع، مهندسی 
کارخانه، حراست، امور حقوقی، امور معدن، بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست، سیستم ها و فناوری اطالعات، منابع انسانی است تا ضمن 

ارزیابی، نقاط قابل بهبود تقویت شود.
 ارزیابی سازمان ها در تعالی، انتقال دانش فنی و تجارب 

مؤثر است
در این جلسه مهرداد فقیهیان، مدیرعامل شرکت فوالدسنگ، ضمن 
خیرمقدم و قدردانی از حضور تیم ارزیابی شرکت فوالد مبارکه، ارزیابی 

سازمان ها را در تعالی، انتقال دانش فنی و تجارب  آن ها  مؤثر دانست.

کارکنـان شـرکت فوالدسـنگ مبارکـه،  تـالش  از  وی ضمـن تشـکر 
کیـد کـرد: ایـن شـرکت بـا هـدف تأمیـن سـنگ آهک موردنیـاز گـروه  تأ
فـوالد مبارکـه، تملـک و بهره بـرداری از معـادن سـنگ آهن و احـداث 
کارخانـه فروسـیلیس و فرومنگنـز و فـراوری سـنگ آهن، احـداث و مورد 

بهره بـرداری واقـع شـده اسـت.
شایان ذکر است تیم ارزیابی به صورت رسمی فرایند ارزیابی را با حضور در 
واحدهای مربوطه آغاز کرد و در ادامه با برگزاری جلسه اختتامیه، گزارش 

بازخورد فرایند ارزیابی ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توکا فوالد در جلسه ای 
مشترک بین مدیران شرکت توکا فوالد با مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره شرکت فوالد هرمزگان بر تحکیم و 

کید شد. بهبود همکاری بین این دو شرکت تأ
بنا بر این گزارش، در ابتدای این نشست، معروفخانی مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان، ضمن خیرمقدم از تالش های کارکنان توکافوالد در فرایند 
تولید و تعمیر و نگهداری خطوط تولید شرکت فوالد هرمزگان قدردانی کرد.

وی بر اهمیت تعامل، ارتقای کیفیت خدمات و توجه بیشتر به وضعیت 
کید کرد. کارکنان پیمانکار شاغل در فوالد هرمزگان تأ

در بخش دیگری از این جلسه، صافی عضو هیئت مدیره هلدینگ توکافوالد 
و مدیرعامل شرکت توکاسبز ضمن تشکر از فرصت ایجادشده جهت برگزاری 
این نشست مشترک، هدف از جلسه را توسعه همکاری های فی مابین 
شرکت های توکافوالد با فوالد هرمزگان و دریافت دیدگاه های کارفرما در 
خصوص محصوالت و خدمات ارائه شده توسط این گروه عنوان کرد و به 

معرفی شرکت های گروه سرمایه گذاری توکافوالد پرداخت.
در ادامه، سعیدبخش مدیرعامل شرکت توکاریل، اسماعیلی مدیرعامل 
شرکت صنایع نسوز توکا، کاظمی مدیرعامل شرکت بهسازان صنایع 
خاورمیانه، شیرمحمدلو مدیرعامل شرکت آسیا سیر ارس، حیدرزاده 

مدیرعامل شرکت حمل ونقل توکا و سورانی مدیرعامل شرکت میرکو به 
معرفی شرکت های تابعه و نکات مربوط به قراردادهای فی مابین پرداخته 

و به ظرفیت های موجود جهت ارتقا و بهره وری بیشتر اشاره کردند.
در پایان این نشست مشترک معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان 
با اشاره به ظرفیت های قابل توجه منطقه هرمزگان برای سرمایه گذاری با 
توجه به طرح های توسعه پیش رو آمادگی شرکت فوالد هرمزگان را برای 
مشارکت با گروه سرمایه گذاری توکافوالد در موارد خاص و توسعه همکاری 
با شرکت های زیرمجموعه توکافوالد اعالم کرد و مقرر شد زمینه همکاری 

مشترک در قالب کارگروه های کارشناسی بررسی و جمع بندی گردد.  

از سوی مرکز بهداشت کاشان با اهدای لوح تقدیر صورت گرفت؛

مدیرعامل شرکت فوالدسنگ  در  جلسه ارزیابی عملکرد  این شرکت   :

کاشان با اهدای  رئیس مرکز بهداشت شهرستان 
لوح تقدیر از اقدامات شرکت فوالد امیرکبیر کاشان در 
حوزه ایمنی، بهداشت و سالمت کارکنان این شرکت 

قدردانی کرد.
دکتر دهقانی رئیس این مرکز در این خصوص گفت: تالش ها و خدمات 
صادقانه واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت فوالد امیرکبیر و 
نقش برجسته این واحد در راستای پیشبرد اهداف بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و همچنین خدمات ارزنده ای که در کنترل همه گیری بیماری کووید 
19 در محیط کار و شهرستان انجام داده اند به شایستگی قابل تقدیر است.

در همین خصوص احسان شاداب رئیس واحد ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست )HSE( شرکت فوالد امیرکبیر با اشاره به اقداماتی که این 
شرکت در این راستا انجام داده است، گفت: مسئولیت ارتقای سطح 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست از مسئولیت های ذاتی این واحد است؛ 
بنابراین در جریان شیوع ویروس کرونا تالش شد تا کارکنان شرکت با 

کمترین تهدید جدی به کار و فعالیت خود ادامه دهند.
وی توجه به ارتقای سطح سالمت جامعه را از دیگر وظایف این شرکت 
به ویژه واحد HSE دانست و گفت: در سال گذشته اقدامات بسیار خوبی 
کثری جامعه در  برای ارتقای سطح سالمت همکاران و سالمت حدا

راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت به عمل آمد. 

 نشست مشترک مدیران عامل شرکت های گروه توکا فوالد
 با مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان

در راستای توسعه همکاری های فی مابین انجام شد؛

شـرکت فوالدسـنگ مبارکـه بـا هـدف تأمیـن 
سـنگ آهک موردنیـاز گـروه فـوالد مبارکـه، 
تملـک و بهره بـرداری از معـادن سـنگ آهن 
و احـداث کارخانـه فروسـیلیس و فرومنگنـز 
مـورد  و  احـداث  سـنگ آهن،  فـراوری  و 

بهره بـرداری واقـع  شـده اسـت

مسـئولیت ارتقـای سـطح ایمنی، بهداشـت 
و محیط زیسـت از مسـئولیت های ذاتـی 
ایـن واحـد اسـت؛ بنابرایـن در جریـان شـیوع 
ویروس کرونا تالش شـد تا کارکنان شرکت با 
کمترین تهدیـد جدی بـه کار و فعالیـت خود 

ادامـه دهنـد
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       بـــــــــــــــازار

افزایش فروش خودرو در چین کمکی به بازار فوالد نکرد

خبــــــــــــــــر       

مراسم آغاز عملیات اجرایی پایلوت نیمه صنعتی 
پیوسته گوگردزدایی کک سازی تأخیری و الکترود گرافیتی با 
حضور مدیران شرکت های مرکز دانش بنیان خوارزمی، شرکت 
سرمایه گذاری غدیر، شرکت هلدینگ صنایع و معادن غدیر 
و هلدینگ مالی غدیر و با حضور معاون قرارگاه اقتصادی 

وزارت دفاع در روز سه شنبه 14 تیرماه برگزار شد.
تولید دوماهه الکترود گرافیتی و کک سوزنی برای 

نخستین بار در ایران
شرکت  مدیرعامل  حسینی  امیرعباس  چیالن،  گزارش  به 
سرمایه گذاری غدیر در مراسم آغاز عملیات اجرایی پایلوت 
نیمه صنعتی پیوسته گوگردزدایی کک سازی تأخیری و الکترود 
گرافیتی در خصوص این مهم گفت: امیدوارم با این اتفاق بخش 
مهمی از مواد اولیه تولیدی در این صنعت در داخل کشور بر پایه 

دانش ایرانی توسعه پیدا کند.
وی گفت: این دو ماده در صنعت آلومینیوم کامال وارداتی است 
و برای تولید آن در صنعت فوالد هم تالش های شده بود، اما در 
مدلی که امروز برنامه ریزی شده، برای نخستین بار انجام خواهد 
ج کشور  شد. در این دو حوزه وابستگی خیلی شدیدی به خار
داریم، درحالی که در زنجیره فوالد و آلومینیوم در داخل کشور 

کارخانه های معظمی وجود دارد.
به گفته وی، این دانش در مرحله اول با سرمایه گذاری نزدیک 
به 5 میلیون یورو انجام خواهد شد، اما خود کارخانه در سایز 
صنعتی برای تولید نزدیک 2 میلیون کک طراحی خواهد شد که 
مصرف عادی کشور خواهد بود. نیاز امروز ایران تقریبا نزدیک به 
1.5 میلیون تن کک در صنعت آلومینیوم است که وارد می شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر گفت: در صنعت فوالد هم 
که در الکترود است کامال وارداتی است و سرمایه گذاری که برای 
دست یابی به محصول در ابعاد صنعتی پیش بینی می کنیم تقریبا 

چیزی نزدیک به 700 میلیون یورو خواهد بود.
حسینی گفت: اولین نکته در کار کردن با شرکت های دانش بنیان 
اعتماد است. دومین نکته سازوکارهای مناسب در شرکت های 
کسب وکار  یا سرمایه گذار برای درک فضای حوزه  تولیدی 
دانش بنیان است؛ در غیر این صورت مجموعه های تولیدی درکی 
از فرایندهای دانش بنیان نخواهند داشت. به همین دلیل قبل 
از اینکه غدیر وارد این سرمایه گذاری شود، سازوکارهای مناسب 
برای فهم موضوع اقتصاد دانش بنیان را ایجاد کرد و به همین 
ترتیب هم امکان سرمایه گذاری در حوزه های ریسک پذیر را برای 

خود فراهم کرد که نهایتا منجر به چنین توافقی شد.
وی گفت: مرکز دانش بنیان خوارزمی یکی از مهم ترین بازیگران 
اصلی تولید کاتالیست در ایران است و وابستگی فوق العاده ای 
در کشور به تولید دانش بنیان امروز آن در صنعت فوالد و صنعت 
پتروشیمی وجود دارد. فکر می کنم که 18 ماه دیگر با دست یابی به 
دانش ایرانی سولفورزدایی و تولید کک هم همه ما راضی باشیم 
و هم نظر رهبری درباره دست یابی به دانشی که در مراسم حضور 

صنعتگران اشاره شد تأمین شود.

گذشته میالدی فروش خودروهای سواری در چین مجددا  در ماه 
کرد، درحالی که در ماه های مارس تا می، نزولی  رشد ساالنه را ثبت 
گوست  بود. فعاالن بازار انتظار دارند این روند بهبود حداقل تا آ
ادامه داشته باشد، ولی بااین حال موجودی باالی بازار فوالد و رکود 
کمکی  بازار مسکن موجب شده است چشم انداز مثبت بازار خودرو 
به بهبود تقاضای فوالد نکند.

خبـــــر کوتاه

افت 90 درصدی صادرات سنگ آهن هند

صادرات سنگ آهن و گندله هند در ماه گذشته میالدی به 
پایین ترین سطح 7 ماه اخیر رسید و ۲۳۰ هزار تن شد. علت اصلی 
این افت شدید در صادرات، کاهش تولید فوالد چین در نیمه دوم 
سال گذشته و همچنین اعمال تعرفه های صادراتی در هند در ماه می  
بود که تأثیر شدیدی بر صادرات داشت. صادرات سنگ آهن نسبت 
به ماه قبل 91 درصد افت داشت و 1۴۶ هزار تن شد.

تولید دوماده
 الکترود گرافیتی و کک سوزنی 

برای نخستین بار در ایران

سهام

گهی آ

1 0 , 6 60

1 0 , 630

1 0 , 7 60

1 0 , 790

1 0 , 930

1 0 , 930

1 0 , 84 0

1 0 , 90 0

1 0 , 1 0 0

1 1 , 2 20

1 . 0 1

0.28

0

1 .6 7

0. 5 5

4 0

2 9

2 7

6 0

86

1 0 , 830

1 0 , 8 0 0

1 0 , 8 0 0

1 0 , 9 8 0

1 1 , 04 0

1 1 0

30

0

1 8 0

60

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/04/11

1401/04/12

1401/04/13

1401/04/14

1401/04/15

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 0.65 0
1 0.70 0

1 0.75 0
1 0. 8 0 0

1 0. 8 5 0
1 0.90 0

1 0.9 5 0
1 1 . 0 0 0

1 1 . 0 5 0

1 0.9 8 0

1 0. 830 1 0. 8 0 0 1 0. 8 0 0

1 1 . 04 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

بدین وسیله به اطالع کلیه سهام داران محترم و نمایندگان قانونی آنان می رساند 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام( به شرح 

زیر برگزار می گردد.
زمان: روز شنبه 1401/04/25 ساعت 10:00 صبح

مکان: اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدیر، بلوار قائم جنوبی، جنب دانشگاه شهید 
اشرفی اصفهانی، سالن اجتماعات ساختمان نگین نقش جهان

دستور جلسه:
- استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص پیشنهاد 

افزایش سرمایه؛
- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت؛

- اصالح ماده 19 اساسنامه شرکت؛
- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

 www.msc.ir همچنین امکان مشاهده هم زمان مجمع از طریق سایت شرکت به آدرس
برای سهام داران فراهم است.

کثر تا دو روز قبل از برگزاری   نمایندگان سهام داران حقوقی می توانند معرفی نامه خود را حدا
مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت 9:00 صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل 

معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را  دریافت کنند. 
ج شناسه ملی، شماره ثبت سهام دار حقوقی، کد ملی، شماره  نکته ضروری: در

شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی است.
نشانی امور سهام شرکت: اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد، 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان، دفتر امور سهام و مجامع. کدپستی: 8168645497
تلفن: 03152733935، 03136683651 

نمابر: 03152733922
 هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام(

بدین وسیله به اطالع کلیه سهام داران محترم و نمایندگان قانونی آنان 
می رساند جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
ح ذیل برگزار می گردد. )سهامی عام( برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 به شر

زمان: روز چهارشنبه 1401/04/29 ساعت 10:00 صبح
مکان: اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدیر، بلوار قائم جنوبی، جنب دانشگاه شهید 

اشرفی اصفهانی، سالن ساختمان نگین نقش جهان
دستور جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی 
به 1400/12/29؛

-بررسی و تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29؛

- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال مالی منتهی به 1401/12/29؛
- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود؛

گهی های شرکت در سال مالی منتهی به  ج آ کثیراالنتشار جهت در - تعیین روزنامه 
1401/12/29؛

- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره؛
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره؛

- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
 www.msc.ir همچنین امکان مشاهده هم زمان مجمع از طریق سایت شرکت به آدرس

برای سهام داران فراهم است.
کثر تا دو روز قبل از برگزاری   نمایندگان سهام داران حقوقی می توانند معرفی نامه خود را حدا

مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت 9:00 صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه اصل 
معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع را دریافت کنند. 

نکته ضروری: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهام دار حقوقی، کد ملی، شماره 
شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی 

است.(
نشانی امور سهام شرکت: اصفهان، میدان آزادی، ابتدای خیابان سعادت آباد، 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان، دفتر امور سهام و مجامع، کدپستی: 8168645497
تلفن: 03152733935، 03136683651 

نمابر: 03152733922
 هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام( 

گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام(  آ
به شماره ثبت 7841 و شناسه ملی 10260289464

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 آ
شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام( به شماره ثبت 7841 و شناسه ملی 10260289464

یم بیاموز

کشن برای تحلیل بازار به نرم افزارهای  تریدرهای پرایس ا
اضافی نیاز ندارند. کندل ها، بار، نقطه یا هر نمودار دیگری، 

اطالعات موردنیاز این تریدرها را فراهم می کند.
کشن در هر موقعیت و تمام بازارهای مالی  روش پرایس ا
مثل بازار فارکس، باینری آپشن، بازار بورس، کاال، سهام، ارزهای 

دیجیتال و… کاربرد دارد.
با همه نرم افزارهای معامالتی )متاتریدر، نینجا تریدر، ترید 

کشن را انجام داد. استیشن و…( می توان تحلیل پرایس ا
کشن اطالعات تاریخ گذشته در معامالت  با روش پرایس ا

نقشی ندارند.
هرچند روشی همه جانبه است که معامله گران جهت ورود 
به معامالت الگوهای نموداری نوسانات قیمت، حجم معامالت 
و سایر اطالعات بازار را با هم ترکیب می کنند، اما تداخل اطالعات 

در آن وجود ندارد.
با همه ویژگی های مثبت این روش، کلید اصلی یادگیری 

کشن صرف زمان و تمرین مداوم است. پرایس ا

کشن مزایای استفاده از روش پرایس ا
 برای معامله

دبیر انجمن نوردکاران ایران با اشاره به جلسه 
کمیته تنظیم بازار وزارت صمت برای توانمندسازی 
گفت: در این جلسه نقطه  کشور  زنجیره فوالد 
نظرات و پیشنهادات شرکت ها و انجمن ها شنیده شد، همچنین 
بسته حمایتی شامل 7 پیشنهاد برای تنظیم بازار فوالد ارائه و 

ح شد. مطر
به گزارش بیداربورس با در نظر داشتن مازاد عرضه در تعدادی از مقاطع 
فوالدی چون میلگرد و آهن اسفنجی و حفظ رقابت پذیری تولیدی ها و 
بحران افت قیمت؛ کمیته تنظیم بازار وزارت صمت با حضور مسئوالن 
وزارتخانه، شرکت های فوالدساز، سنگ آهن بزرگ کشور، انجمن های 
تخصصی زنجیره فوالد و اتاق بازرگانی تشکیل و تصمیمات هفتگانه برای 

مدیریت بازار فوالد اتخاذ کرد.
اباذر براری، دبیر انجمن نوردکاران ایران با اشاره به جلسه کمیته تنظیم 
بازار وزارت صمت برای توانمندسازی زنجیره فوالد کشور گفت: در این 
جلسه نقطه نظرات و پیشنهادات شرکت ها و انجمن ها شنیده شد، 
همچنین بسته حمایتی شامل 7 پیشنهاد برای تنظیم بازار فوالد ارائه 

و مطرح شد. در ادامه مفاد هفت گانه این بسته حمایتی را می خوانید:
برخی راهکارهای تقویت زنجیره فوالد کشوری

1( بــه دلیــل کشــف قیمــت مــواد غذایــی بــا نــرخ ارز نیمایــی  و مدیریــت 
تورم ایــن حــوزه، دولــت و بانک مرکــزی مصمم بــه کنترل و تثبیــت نرخ 
حوالــه نیمایــی بــدون توجــه بــه تــورم بــاالی 40 درصــد کشــور هســتند 
کــه ایــن موضــوع بــه شــرکت های صادراتــی کشــور ازجملــه زنجیــره 
فــوالد آســیب جــدی وارد کــرده و الزم اســت ایــن سیاســت و اصــالح 

شــود)اتصال بــورس کاال بــه یــک شــاخص ارزی دیگــر(؛
2(  لــزوم کاهــش قیمــت مــواد اولیــه فــوالد هم زمان بــا افــت قیمت های 
کــه الزم اســت واحدهــای  جهانــی شــمش و محصــوالت فــوالدی 
معدنــی در تناســب بــا اصــالح قیمت هــای جهانــی، اقــدام بــه ارائــه 
قیمت هــای رقابتــی بــه فوالدســازان نمــوده تــا شــرایط بــرای کاهــش 
بهــای تمام شــده فــوالد و تــداوم رقابتــی بــودن صــادرات فراهــم شــود. 
کاهــش حقــوق دولتــی معــادن و قیمــت ســنگ آهن معــادن ایمیــدرو 

ازجملــه راهکارهــای کاهــش بهــای تمام شــده فــوالد اســت؛
3( عــدم اجــرای مصوبــه مجلــس در قانــون بودجــه 1401 مبنــی بــر 

دریافــت عــوارض صادراتــی و مالیــات از صادرکننــدگان زنجیــره فــوالد 
)معافیــت 3 ماهــه اجــرای قانــون تــا پایــان تابســتان(؛

4( اصــالح قیمــت پایــه معامــالت زنجیــره فــوالد در بــورس کاال و کاهش 
ــی )اســتفاده از الگــوی جــدول  ــه شــوک های قیمــت جهان وابســتگی ب
تناســبی قیمــت پایــه زنجیــره بــرای یــک دوره 3 ماهــه قابــل تمدیــد 
ــیا(. ــرق آس ــوالد در ش ــا ف ــنگ آهن ت ــی س ــبت های قیمت ــاس نس ــر اس ب

5( کاهــش درصــد تقســیم ســود در مجامــع شــرکت های زنجیــره فــوالد 
به منظور حفــظ تــوان رقابتــی زنجیــره بــرای مقابله بــا افــت قیمت های 

بین المللــی )سیاســت گذاری دولــت در بنگاه هــای مرتبــط(؛
6( تحریــک تقاضــای داخلــی فــوالد و تســریع در ســفارش های پــروژه 
ــه وابســتگی صنعــت فــوالد  ــه ای ک مســکن ملــی و زیرســاخت ها به گون

بــه صــادرات و قیمت هــای بین المللــی کاهــش یابــد؛
7( اصــالح سیاســت های تنظیــم بــازاری کــه عامــل کاهــش رقابــت و 
قیمــت کشف شــده در بــورس کاال می شــود، لــزوم تخفیــف 3درصــد در 
صــورت عــدم وجــود مشــتری در دوره بعــدی معامــالت، الــزام بــه عرضه 
اجباری در بورس کاال، عــدم عبور قیمت ها از محدوده فــوب ایران و …

تصمیمات ۷ گانه کمیته تنظیم بازار برای ساماندهی بازار فوالد
دبیر انجمن نوردکاران ایران خبر داد؛
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 ECOARCTM تکنولوژی JP Steel Plantech شرکت
را به عنوان کوره های قوس الکتریکی با راندمان باال و 
دارای پیشرفته ترین سیستم بازیابی انرژی و فناوری 
هوشیار نسبت به محیط زیست در کارخانه های کوچک توسعه 
داده است. از ECOARCTM به عنوان کوره های قوس الکتریکی 

کولوژیکی و اقتصادی نام برده می شود. ا
شکل 1 شماتیک مفهوم ECOARCTM را نشان می دهد. همان طور 
که مالحظه می شود سیستم شامل یک کوره ذوب همراه با یک شافت 
مربوط به پیش گرمایش است. ECOARCTM از گاز خروجی با دمای 
به محفظه های  قراضه های شارژشده  برای پیش گرمایش  باال 
پیش گرمایش نوع شافتی که مستقیما متصل به محفظه ذوب است، 
که بیان شد، شافت پیش گرمایش  استفاده می کند. همان طور 
به صورت کامال سفت و محکم به کوره ذوب متصل است و این اتصال 
محکم شافت به منظور جلوگیری از نفوذ هوا یکی از ویژگی های مهم 
که این اتصال محکم و آب بندی شده  این تکنولوژی است. ازآنجا
است، هیچ گونه نفوذ هوا به کوره پیش گرمایش وجود ندارد. همچنین 
فاصله بین پنل ها در کوره ذوب به حداقل می رسد و پیکربندی عدم 
نشت هوایی به صورت نیمه، محقق می شود. در طراحی مذکور، 
قراضه ها به صورت مداوم در مناطق پیش گرمایش و تولید فوالد وجود 
گی های مکانیکی ECOARCTM این است که  دارند. یکی دیگر از ویژ
هیچ گونه مکانیسمی برای نگهداری قراضه شارژشده در شافت نظیر 
فینگر )Finger( وجود ندارد. در نتیجه ضایعات در کف شافت همیشه 
در تماس با فوالد مذاب در کوره ذوب هستند. در طول عملیات، 
قراضه از باالی شافت به سمت کوره تغذیه می شود. بر این اساس، 
به جز استارت سرد اولیه، فرایند ذوب تحت شرایط به اصطالح حمام 
مسطح انجام می گیرد. حتی در دوره های زمانی فوق گرمایش و تخلیه 

نیز شافت دارای مقادیری قراضه به منظور پیش گرمایش است. در 
ECOARCTM قراضه به صورت نیمه پیوسته و حدود 10 تا 13 بار برای 

هر فرایند گرمایش شارژ می شود. به دلیل قیمت و بازدهی باالی 
که ازلحاظ اقتصادی تا حد امکان از  پیش گرمایش، بهتر است 
هیچ گونه  عمل  در  البته  شود.  استفاده  سبک تر  قراضه های 
محدودیتی برای شارژ قراضه در سیستم ECOARCTM وجود ندارد و 
انواع قراضه های بزرگ، قراضه های سبک و قراضه های با قابلیت 
احتراق باال نظیر بسته های مربوط به اتومبیل، قابلیت شارژ به این 
سیستم را دارند. پیش گرمایش دمای باالی قراضه ها منجر به کاهش 

قابل توجه مصرف انرژی می شود.
کامل  برای جلوگیری از ورود هوای اضافی، محفظه ذوب به طور 
کسیداسیون بیش ازحد قراضه ها در  آب بندی شده است و در نتیجه از ا
حین پیش گرمایش در دمای باال جلوگیری می شود. این ویژگی تنها 
مختص تکنولوژی ECOARCTM است که به دلیل عدم نشتی هوا قادر 

به جلوگیری از نفوذ هوا به شافت پیش گرمایش قراضه و کوره می شود.
گاز خروجی برای تصفیه مواد  عالوه بر پیش گرمایش قراضه ها، از 
شیمیایی ناخواسته از پسماندهای گازی در یک محفظه احتراق با 
استفاده از کمی سوخت اضافی استفاده می شود. به همین دلیل دود 
سفید و بوی نامطلوب ایجادشده هنگام ذوب فلز قراضه از بین می رود. 
جریان گاز خروجی از شافت پیش گرمایش در شکل 2 نشان داده شده 
است. با استفاده از گاز CO موجود در گاز خروجی، می توان از تولیدات 
مضر شیمیایی با استفاده از مقادیر کمی گاز اضافی جلوگیری کرد. 
کسیداسیون )نسبت CO2 به  ازآنجا که در سیستم ECOARCTM درجه ا
مجموع CO و CO2( گاز خروجی از شافت پیش گرمایش بین 60 تا 70 
درصد کنترل می شود، گاز با چنین ترکیبی به خودی خود می سوزد. در 
محفظه احتراقی که در قسمت پایین دستی شافت پیش گرمایش قرار 

دارد، گاز خروجی در دمای به حد کافی باال، برای تجزیه دیوکسین ها 
نگهداری می شود. بعد از احتراق، گاز توسط اسپری آب در محفظه 
خنک کاری به منظور جلوگیری از تشکیل مجدد دیوکسین ها خنک 
می شود. از این طریق، فرایند ECOARCTM به درجه دیوکسین کمتر 
از ng-TEQ/m3N   0.5 دست یافته است. این فرایند قادر است برای 

مواد شیمیایی مضر با هزینه کم، راهکاری مطلوبی را ارائه دهد.
ECOARCTM نیازهای زیست محیطی آینده را برطرف می کند و عالوه بر 

این، مجهز به فناوری ذوب است که منجر به بهره وری بیشتر نسبت به 
کنون 6 سیستم ECOARCTM در  کوره های EAF معمولی می شود. تا
ژاپن، کره جنوبی و تایلند به بهره برداری رسیده که تقریبا به کاهش 
حدود 30 درصدی مصرف انرژی دست پیدا کرده اند. بر اساس نتایج 
به دست آمده، استفاده از این تکنولوژی به کاهش حدود 100 کیلووات 
ساعت بر تن مصرف انرژی، بهبود 1.5 درصدی کیفیت فلز و میزان 
مصرف الکترود در هر واحد برابر با 1 کیلوگرم بر هر تن تولید منجر می شود. 
گرچه نصب سیستم پیش گرمایش باعث افزایش هزینه های اولیه در  ا
کوتاه مدت می شود، استفاده از این تکنولوژی بازده سرمایه گذاری 
زیادی به همراه خواهد داشت. تجزیه دیوکسین ها از طریق محفظه 
کت مربوط به  احتراق گاز خروجی و محفظه کوئنچ سریع در سیستم دا
گاز خروجی به صورت چشم گیری کاهش می یابد، به گونه ای که انتشار 
گازهای گلخانه حدود 30 درصد کاهش می یابد و انتشار دیوکسین 
بیشتر از ng-TEQ/m3N  0.1 نخواهد بود. همچنین انتشار  گردوغبار 
و سطح فلیکر حدود 40 درصد کاهش می یابد. عملیات حمام تخت 
منجر به کاهش میزان نویز تا حدود 15 دسی بل می شود. کوره از رقیق 
شدن گازهای خروجی جلوگیری می کند؛ بنابراین CO موجود در 
گازهای خروجی می تواند به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد که 

منجر به کاهش قابل توجه میزان سوخت مصرفی می شود.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

نخستین لنز چشمی مجهز به واقعیت افزوده 
به مرحله آزمایش رسید

بینی رباتیک با بوییدن تنفس افراد،  بیماری آن ها را 
تشخیص می دهد

شرکت موجو ویژن Mojo Vision از اولین لنز تماسی هوشمند با 
نیز  چشمی  لنز  این  آزمایش  کرد.  رونمایی  افزوده  واقعیت  قابلیت 
نظر  به  انجام شد.  این شرکت  بار روی چشم مؤسس  اولین  برای 
هدست های  با  باید  چشمی  لنز  این  موفقیت  صورت  در  می رسد 
تماسی  لنزهای  زیرا  کرد،  خداحافظی  حجیم  افزوده  واقعیت 
هوشمند با قرار دادن نمایشگرهای واقعیت افزوده دقیقا روی قرنیه 
کار می کنند.  چشم 

بینی های رباتیک می توانند با بوییدن تنفس فرد، بیماری های تشخیص 
گروه از محققان بین المللی  کنند. یک  داده نشده در افراد را شناسایی 
که در آن از  گرفتند  کار  در دانشگاه چین تکنیک های جدیدی را به 
ترکیبات شیمیایی موجود در تنفس، عرق و اشک به عنوان اثر انگشت 
نام  به  روش  این  می شود.  استفاده  بیماری  هزاران  شناسایی  برای  و 
والتومیک توسط بینی رباتیک می تواند به محصول تجاری در دسترس 
برای پزشکان تبدیل شود.

چرا در پیاده سازی مدیریت دانش 
شکست می خوریم؟

در این شماره از خبرنامه به بررسی این مسئله که »چرا 
می خوریم؟«  شکست  دانش  مدیریت  پیاده سازی  در 

می پردازیم.
یک شبه ره صدساله پیمودن

بسیاری از سازمان ها تمایل دارند که نظام های مدیریتی مختلف 
را با سرعت بسیار زیاد و در مدت زمان کوتاه پیاده سازی و یک شبه 
ره صدساله را طی کنند. نمونه های ناموفق بسیاری زیادی در 
کشور وجود دارد که با این رویکرد، سیستم های مدیریتی مختلف 
را در سازمان پیاده سازی کرده اند و فقط موجب»سیستم زدگی« 

کارکنان شده اند.
که طی دو دهه اخیر  به عنوان مثال انواع استانداردهایی 
استقراریافته و از آن فقط چند زونکن و یک تابلو روی دیوار راهروها 
و اتاق مدیران سازمان باقی مانده است. پروژه هایی که برای 
تدوین برنامه استراتژیک سازمان اجرایی شده و نتیجه آن 
کتابچه های زیبا اما غیرکاربردی است و فقط در زمان ارزیابی جایزه 
تعالی سازمانی به نمایش درمی آید. پروژه های مختلفی که برای 
نظام آراستگی پیاده شده، اما اثری از آراستگی در هیچ کجای 
سازمان دیده نمی شود. جلسات متعددی که برای طراحی و 
تدوین فرایندهای سازمان برگزار شده و ده ها فرایند و زیرفرایند 
اجرای  ک  مال کارکنان  سلیقه  بازهم  اما  تدوین شده، 
فعالیت هاست؛ و ده ها مثال دیگر. این موضوع گریبان مدیریت 
دانش را نیز گرفته است. سازمان های متعددی وجود دارند که 
به جای اجرای اقدامات زیرساختی مدیریت دانش، به دنبال راه 
میانبر هستند و با صرف هزینه های گزاف یک نرم افزار مدیریت 
دانش تهیه کرده اند. درنهایت این سیستم نرم افزاری هیچ گونه 
اثربخشی و ارزش آفرینی برای سازمان نداشته و تنها بخشی از 

حافظه سرورهای سازمان را به تسخیر خود درمی آورد.
در ادامه این مطلب قصد داریم چند عامل مهم در شکست 
پروژه های مدیریت دانش را بیان کنیم و در انتها یکی از راهکارهای 

ک بگذاریم. مواجه با این عوامل را با شما به اشترا
این راه که می روی به ترکستان است

حکایت شماره ششم، باب دوم، گلستان سعدی؛ زاهدی مهمان 
پادشاهی بود. چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت 
او بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او، تا ظن 
صالحیت در حق او زیادت کنند. چون به مقام خویش آمد سفره 
خواست تا تناولی کند. پسری صاحب فراست داشت. گفت ای 
پدر مگر در مجلس سلطان طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان 
چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز راهم قضا کن که چیزی 

نکردی که به کار آید.
متولیان مدیریت دانش در برخی سازمان ها تمایل دارند که در 
یک پروژه چندماهه کوتاه مدت، ابزارها و تکنیک های مدیریت 
دانش را در تمامی واحدهای سازمانی توسعه داده و در گزارش 
پایان سال خود که به مدیران ارشد ارائه می کنند مدعی شوند که 
مدیریت دانش را هم پیاده کردیم. اما زمانی که به واحد خود 
بازمی گردند، در کنج عزلت خود می دانند که درواقع چیزی 
پیاده سازی نشده و این گزارش، نمایشی از اقدامات سطحی بوده 
است. اما به ناچار این مسیر را ادامه می دهند تا در سال های بعد 
سراغ یک رویکرد مدیریتی دیگر بروند. بدین ترتیب پس از چند 
سال تمامی مدل ها، رویکردها و ابزارهای مدیریتی ظاهرا در 
سازمان پیاده سازی شده، اما نتایج و دستاوردهای آن بسیار 

ناچیز بوده و به صفر میل می کند.
مدیریت دانش از که آموختی؟

حکایت شماره بیست و یکم، باب دوم، گلستان سعدی؛ لقمان 
را گفتند: ادب از که آموختی؟ گفت: از بی ادبان! هر چه از ایشان 

در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز کردم.
الگوبرداری یکی از رویکردهای توصیه شده و مؤثر برای انتقال 
دانش و تجربیات موفق و ناموفق است و سازمان های بسیاری در 
سطح دنیا از این رویکرد استفاده می کنند. یکی از توصیه ها 
به تمامی شرکت هایی که قصد دارند نظام مدیریت دانش را 
پیاده سازی کنند، الگوبرداری از شرکت های موفق است. با انجام 
این فرایند، سازمان می تواند مسیر طی شده توسط دیگر 
سازمان ها را بررسی کند و متناسب با شرایط خود، مدل مدیریت 
دانش مطلوب را طراحی و اجرا کند. این کار احتمال شکست 

مدیریت دانش را کاهش می دهد.
تاریخ دوباره تکرار می شود

امام علی )ع( در نامه سی و یکم نهج البالغه که در سال 38 هجری 
و پس از بازگشت جنگ صفین تدوین شده، به فرزندش امام 
حسن مجتبی )ع( این چنین می فرماید: پسرم درست است که 
من به اندازه پیشینیان عمر نکرده ام، اما در کردار آن ها نظر افکندم 
و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم تا آنجا که گویا 
یکی از آنان شده ام؛ بلکه با مطالعه تاریخ، گویا از اول تا پایان 
عمرشان با آنان بوده ام. پس قسمت های روشن و شیرین زندگی 
آنان را از دوران تیرگی شناختم و زندگانی سودمند آنان را با دوران 
زیان بارش شناسایی کردم، سپس از هر چیزی مهم و ارزشمند آن 

را و از هر حادثه ای، زیبا و شیرین آن را برای تو برگزیدم.
کتاب  که  که »ملتی  حتما این جمله معروف را شنیده اید 
نمی خواند، باید تمام تاریخ را تجربه کند.« در این جمله کوتاه 
مفاهیم بسیار زیادی نهفته است که می توان از زوایای مختلف آن 
که ما موضوعات را با عینک مدیریت دانش  را بررسی کرد. ازآنجا
نگاه می کنیم، در این خصوص هم قصد داریم چالش های 
پیاده سازی مدیریت دانش را با یکی از مهم ترین وقایع تاریخی 

جنگ جهانی دوم یعنی »نبرد استالینگراد« گره بزنیم.
 ادامه دارد...
      منبع: گروه مشاوران مدیریت دانش

ZuoRAT نام تروجان با دسترسی از راه دور )RAT( جدیدی است که با 
بهره برداری از آسیب پذیری های وصله نشده موجود در مسیریاب هایی با 

مصرف خانگی یا کسب وکارهای کوچک )SOHO(، وارد شبکه هدف می شود.
دسترسی به دستگاه های SOHO، جمع آوری اطالعات host و LAN و جاسوسی و ربایش از ارتباطات 
شبکه، برخی از توانایی های این بدافزار در انجام عملیات مخرب است. محققان امنیتی دریافته اند 
این بدافزار بخشی از یک کمپین هدفمند و پیچیده است و نزدیک به دو سال است کارکنان دورکار را 

در آمریکای شمالی و اروپا هدف قرار داده است.

TTP های  )tactics, techniques and procedures(  بررسی شده توسط تحلیل گران بسیار پیچیده اند 
و به نظر می رسد متعلق به عوامل تهدیدی از نوع nation-state باشند. در این حالت، عوامل تهدید، 
سازمان ها را هدف قرار می دهند و توانایی آن ها در حدی است که می توانند از شناسایی دقیق خود 
توسط متخصصان امنیت سایبری ممانعت کنند.برای پیشگیری از مخاطرات مرتبط با این تهدید، 
سازمان ها باید نظارت دقیقی بر مدیریت وصله در دستگاه های SOHO داشته باشند و از اینکه 

آخرین نسخه نرم افزار بر روی دستگاه های مذکور اجرا می شود، اطمینان حاصل کنند.
ZDNet :منبع خبر   

Matanbuchus یک بدافزار به عنوان سرویس  )malware-as-a-service یا 
MAAS( است که از طریق پروژه های فیشینگ گسترش می یابد. مانند دیگر 
انتقال دهنده های بدافزار، Matanbuchus نیز برای دانلود و نصب سایر ابزارهای 
مخرب طراحی  شده و از طریق سرور کنترل و هدایت می شود. در نمونه ای که توسط شرکت 
 Cobalt برای بهره برداری از Matanbuchus شناسایی  شده ، عوامل تهدید از Cyble امنیتی

Strike استفاده کرده اند.
حمله Matanbuchus با پیام های فیشینگ مخرب که یک فایل ZIP در پیوست خود دارند آغاز 

می شود و سپس در طی مراحلی، فایل اصلی Matanbuchus DLL از سرور کنترل کننده، روی سیستم 
قربانی دانلود می شود.

ازجمله راهکارهایی که شرکت Cyble برای پیشگیری از آلودگی به این بدافزار ارائه کرده است، پرهیز 
از دانلود فایل ها از وب سایت های ناشناخته، استفاده از بسته نرم افزاری آنتی ویروس و امنیت 
اینترنت روی دستگاه ها و آموزش کارکنان در خصوص نحوه محافظت از خود در برابر فیشینگ و 

URLهای نامعتبر است.
SECURITY VISIT.COM :منبع خبر   

SOHO یاب های بدافزار ZuoRAT در کمین مسیر

Matanbuchus هشدار محققان امنیتی درباره کمپین مخرب

امنیت سایبری 

برای جلوگیری از ورود هوای اضافی، 
آب بندی  کامل  به طور  ذوب  محفظه 
کسیداسیون  شده است و در نتیجه از ا
بیش ازحد قراضه ها در حین پیش گرمایش 
در دمای باال جلوگیری می شود. این ویژگی 
 ECOARCTM تنها مختص تکنولوژی
که به دلیل عدم نشتی هوا قادر  است 
شافت  به  هوا  نفوذ  از  جلوگیری  به 

پیش گرمایش قراضه و کوره می شود

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

ECOARCTM و پیکربندی سیستم گاز خروجی شکل 1. شماتیک مفهوم تکنولوژی ECOARCTM شکل 2. خالصه روند مربوط به تکنولوژی

EAF جهت کاهش مصرف انرژی در کوره های ECOARCTM تکنولوژی
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هرگز این اشتباهات را پس از 
55سالگی مرتکب نشوید

 اجتمـــــا             عـــــــی

اختالل اضطراب اجتماعیاهمیت رشد اجتماعی کودک

نتواند  کسی  گر  ا کودک مسئله بسیار مهمی است.  رشد اجتماعی 
کند،  کودکی مهارت های اجتماعی را یاد بگیرد و درونی  در دوران 
گرفتار معضالتی شود. رشد  بعدا در دوران بزرگسالی ممکن است 
و  ارزش هــا، دانش  یادگیری  برای  فرصتی است  کودکان  اجتماعی 
کودک را در ارتباط مؤثری با دیگران قرار می دهند  که  مهارت هایی 
که به شیوه ای مثبت نسبت به خانواده و جامعه  و باعث می شوند 
کند. احساس تعلق 

که ممکن است در  افراد با فوبیای اجتماعی از موقعیت های اجتماعی 
آن ها ممکن است تحقیر و شرمسار شوند یا مورد قضاوت دیگران قرار 
گیرند می ترسند. آن ها خصوصا زمانی مضطرب می شوند که افراد حاضر 
در آن موقعیت را نمی شناسند. این ترس می تواند محدود به عملکرد 
کاری باشد یا می تواند عمومی تر  کنسرت یا ارائه  کردن،  مانند سخنرانی 
یا  از موقعیت های اجتماعی مانند غذا خوردن در مألعام  باشد. فرد 
کند.  استفاده از دستشویی عمومی اجتناب 

خانواده 

اولین ماه های آشنایی و در آغاز زندگی مشترک، همه 
زوج های جوان تصور می کنند که عاشق پیشه ترین 
زن و شوهر در جهان هستند و هیچ گاه با هم جروبحث 
نخواهند کرد، اما هر ازدواجی دیر یا زود، چنین لحظه ای 
را تجربه خواهد کرد و این نشانه بدی نیست و بخش کامال طبیعی 
از یک زندگی عادی است. چون در همین فراز و فرودهاست که زن 
گاهی پیدا  و شوهر از خواسته های واقعی و خلق وخوی همدیگر آ
گاه از این تنش ها به نفع مستحکم کردن رابطه  می کنند و یک زوج آ
استفاده خواهد کرد. هفته گذشته، چند نکته کاربردی درباره نکات 
عمومی ارتباط و تقویت ارتباط سالم همچون »لزوم درک متقابل«، 
»پرسیدن سؤاالت باز در هنگام بحث«، »اهمیت آرام ماندن« و 
»استفاده از عبارت من« گفتیم و در متن زیر، به جنبه های دیگر آن 

خواهیم پرداخت.
نظرات مثبت شریک زندگی تان را بپذیرید  

در هر زمینه ای سعی کنید خودتان را به جای همسرتان بگذارید و با 
گر شما جای  نظرات و پیشنهاد های او همراه شوید. یعنی تصور کنید که ا
او بودید، آیا چنین حالی داشتید؟ بی شک، خوِد واقعی شما از درون به 
شما دروغ نخواهد گفت و پذیرش یا عدم آن بر عهده خوِد شماست. یک 
ازدواج تا حدی موفق می شود که شوهر بتواند نفوذ همسرش را بپذیرد. بر 

این اساس، به پویایی جنسیتی در رابطه خود توجه داشته باشید. چون 
ممکن است توانایی تأثیرگذاری بر یکدیگر را تقویت یا مهار کند. متأسفانه 
برخی از خانم ها و یا آقایان، بر اساس سبک تربیتی که از کودکی تا بزرگسالی 
تجربه کرده اند، نظرات طرف مقابل را نادیده می گیرند و چنین رفتاری، 

به صورت کامال جدی یک رابطه را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
عدم بروز رفتار پرخاشگرانه  

کنترل خشم در زندگی مشترک، کلید کسب آرامش و حفظ عشق بین 
گر هرکدام از طرفین سریع عصبانی شود و رفتار و  یک زن و شوهر است. ا
حرف های غیرقابل جبران از خود نشان دهد، احتمال برگشت صلح به 
گر هنگام صحبت با شریک  چنین رابطه ای در درازمدت بسیار کم است. ا
زندگی تان آشکارا حالت تدافعی یا خصومت آمیز داشته باشید، نشانه این 
است که شما در یک الگوی ارتباطی سمی قرار گرفته اید. گفتار پرخاشگرانه 
شامل موارد زیر است: »باال بردن صدا«، »سرزنش یا انتقاد کردن همراه با 
لحن تحقیرآمیز« و »عدم کنترل یا تسلط بر نوع مکالمه«. بلند کردن صدا در 
کارآمد برای پردازش  هنگام مشاجره یا متوسل شدن به فریاد زدن، روشی نا
خشم شماست و در درازمدت، ممکن است باعث مشاجرات شدیدتر 
و کاهش عزت نفس شریک زندگی شما شود. شماره های قبل درباره 
کنترل خشم صحبت کرده اید و می توانید با مراجعه به آرشیو هفته نامه، 

شیوه های کنترل خشم را مطالعه کنید.

کنترل رفتار منفعالنه  
رفتارهای منفعالنه نیز بنیان یک رابطه را سست می کند. برای مثال، 
لحظه ای مهربان و لحظه بعد با به یادآوردن یک خاطره ناراحت کننده از 
گهانی تغییر کند و جواب همسرتان را ندهید.  گذشته، رفتارتان به صورت نا
در چنین مواقعی، به خود بیایید و افکار منفی را دور بریزید. از سوی دیگر، 
شوخی های بیهوده در مورد اینکه همسرتان همیشه دیر می کند، باعث 
آزرده شدن او خواهید شد. در عوض، در خلوت درباره این مشکل با بیان 
سؤاالت باز و استفاده از عبارت »من« اعتراض خود را بیان کنید. شاید همه 
این رفتارها یک آرامش نسبی را به شما عطا کند و در لحظه احساس رضایت 

کنید، اما در درازمدت هیچ کمکی به شما نخواهد کرد.
غیرکالمی توهین آمیز ممنوع!  

زبان بدن، بخش زیادی از مفهوم را به مخاطب منتقل می کند. پس مراقب 
آن باشیم. برای مثال، چک کردن تلفن همراه به جای روبه رو شدن با 
همسرتان و عدم برقراری تماس چشمی باعث می شود طرف مقابل 
گر شریک زندگی شما می گوید که روز خوبی  احساس بی احترامی کند. ا
داشته، اما عصبی و ناراحت به نظر می رسد، به این معناست که هنوز 
برای برقراری ارتباط آماده نیست و یا از چیزی ناراحت است و از شما انتظار 
دارد، از او دلجویی کنید و علت دلخوری را جویا شوید. هفته آینده، باز هم 

دراین باره صحبت خواهیم کرد.

ممکن است روز یا هفته کاری سختی را گذرانده باشید؛ 
چالش های روزمره با مشـکالت مختلف زندگـی انرژی 
زیـادی را از شـما می گیـرد. در ایـن شـرایط مهربانـی و 
دوسـتی بـا خـود می توانـد در پشـت سـر گذاشـتن مشـکالت و حفـظ 
احساسـات مثبـت به شـما کمـک کنـد، همچنیـن شـما بـا اسـتفاده از 
این تکنیـک می توانیـد انـرژی ازدسـت رفته حاصـل از کار زیـاد در طول 

روز را تأمیـن و جایگزیـن کنیـد. 
خوشبختانه روش های زیادی برای تغییر نگرش فکری وجود دارد. وقتی 
با خود به مهربانی رفتار می کنید، الگوها و مسـیرهای عصبی جدیدی در 
مغزتـان ایجـاد می شـوند. ایـن ذهنیت هـای جدیـد شـما را از دیـدن افکار 
منفی و تلـخ بـه افـکار و احساسـات شـادی آور، مثبـت و پـر از فرصت سـوق 
می دهنـد. مـا مهربانـی و دوسـتی را فقـط از منظـر نحـوه رفتار بـا خانـواده و 
دوستانمان درک می کنیم. درحالی که می توانیم همان نحوه برخورد را با 
گر به سیگنال های بدن خود گوش دهیم و  خودمان نیز داشته باشیم. ا
با دقت و دلسـوزی به آن ها پاسخ دهیم، سـالمت عاطفی ما تا حد زیادی 
بهبـود می یابـد. داشـتن یـک روز کاری بد و احسـاس ناخوشـایند، بخش 
طبیعـی از کار اسـت، اما بـا این حال مـا می توانیـم بـا اسـتفاده از مهربانی و 
شـفقت به رشـد روحی و عاطفی خود کمک کنیم. بسـیاری از مـا باید یاد 

بگیریم که چگونه دلسوز خود باشیم. دلسوز خود بودن یکی از مهمترین 
مهارت های زندگی کاری اسـت که باید آن را پرورش دهیم. هرچه بیشـتر 
تمرین کنیم، بیشتر با مهربانی و دوستی رفتار خواهیم کرد و این احساس 
گر مطمئـن نیسـتید کـه چگونـه ایـن کار را انجام  طبیعی تـر خواهـد شـد. ا
دهید، به شما کمک خواهیم کرد. در ادامه به شما راه های دوست بودن 

با خـود را شـرح می دهیم.
خودتان را ستایش کنید

 به جای اینکه منتظر بقیه باشید تا این کار را انجام دهند؛ وقتی کاری که 
انجام می دهید باعث افتخارتان شـده اسـت، بـه خاطـر آن از خود تعریف 
کنید و از ایـن تجربه با تمـام وجـود لذت ببرید. شـما عـادت کرده ایـد برای 
کارهـای بـد و نادرسـت خـود بارهـا خودتـان را سـرزنش کنیـد، امـا یک بـار 
هم خود را شایسـته تشـویق و سـتایش ندانسـته اید. چرا وقتـی کار خوب 
و درسـتی انجـام می دهیـد، بـرای خـود کـف نمی زنیـد و بـه خـود آفریـن 
نمی گویید؟ انجام همین کارهای به ظاهر سـاده که ممکن اسـت در نظر 
شـما بی معنی و بیهـوده هـم باشـند، رشـد اعتمادبه نفس شـما را تسـریع 
می کند. هر کار خوب و مثبتی که انجام می دهید، یادتان نـرود که خود را 
تشویق کنید.هیچ کدام از کارهای درسـت خود را بدون پاداش نگذارید. 

حتی، به صـورت تحسـین ذهنی هم کـه شـده، خـود را تشـویق نمایید.

 درک کنید که شما اساسا با ارزشید
 به بیان سـاده، احسـاس ارزشـمندی میزان اهمیتی اسـت که برای خود 
قائـل هسـتید. شـاید پذیـرش خودمـان همان گونـه کـه هسـتیم، بـدون 
دارایـی چشـمگیر یـا شـغل رؤیایی مـان، دشـوار باشـد. ایـن پذیـرش برای 
کثر ما  ک اسـت که هر کاری می کنند تا از آن فرار کنند. ا برخی چنان دردنا
مرتکب اشتباه شـدن در کارمان را با شکسـت برابر می دانیم. الزم است تا 
گر بخواهید ارزش و عزت نفسـتان را بر پایه افکار،  به یاد داشته باشـید که ا
نظرات، عقاید و توقعـات دیگران بنا نهـاده و آن ها را به عنـوان معیارهایی 
بـرای اندازه گیـری موفقیـت و ارزش خـود اسـتفاده کنیـد، در نهایت حس 
یک بازنده را خواهید داشـت. چـرا؟  چون ایـن معیارها خـارج از کنترل ما 
هستند و مدام در حال تغییر هستند. همه ما یک تصویر آرمانی از خود در 
ذهنمان داریم. گاهی این تصویر با خود واقعی ما یکسان نیست. داشتن 
اهـداف مختلـف خـوب اسـت، امـا هرگـز نبایـد بگذاریـد رؤیاهایتـان باعـث 
شوند خود واقعی تان را کتمان کنید. همچنین، باید با این درک که شما 
بسیار ارزشمند هستید، سعی کنید خودتان را دوست داشته باشید و با 

خود دوسـت و مهربان باشـید.
 در شـماره هفتـه آینـده، بـه ادامـه مباحـث شـفقت بـه خـود خواهیـم 

پرداخـت.

نکات ارتباطی 
مهم زوجین

شفقت به خود

کنترل رفتار، کلید صلح و عشق

رسم مهربانی با خود

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

عبدالرضا عموعلی
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  1400/12/25

منصور  شفیعی دستگردی
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  1400/12/25

سعید خدادادی
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  1400/12/25

نسرین کاظمی
حوزه  مدیریت عامل

روز بازنشستگی :  1400/12/25

مهدی نجفی درچه کلمارانی
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  1400/12/25

داریوش عبداهلل فریدنی
نورد گرم

روز بازنشستگی :  1400/12/25

خسرو فرهادی
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  1400/12/25

ناهید دوستی
کنترل مدیریت

روز بازنشستگی :  1400/12/25

محمود کریمی احمدآبادی
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  1400/12/25

کبر فنائی نجف آبادی ا
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :  1400/12/25

غالمرضا  ادیبی سده
مدیریت شهری

روز بازنشستگی :  1400/12/25

بهروز عباسی مبارکه
حمل ونقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  1400/12/25 بازنشستگان فوالد 

وقتی نوبت به زندگی سالم در سن باال می رسد عادات   
ثابت و نگرش مثبت نکاتی کلیدی هستند.در ادامه به چند 
اشتباه و توصیه می پردازیم که بعد از 55 سالگی باید به آن توجه 

داشته باشید:
اجازه ندهید چربی شکم از کنترل خارج شود

ک است  چربی شکم یا چربی احشایی نوع خاصی از چربی خطرنا
که می تواند منجر به بیماری های جدی مانند دیابت نوع 2 و 
بیماری قلبی شود. تالش برای جلوگیری از افزایش چربی شکم بعد 
از 55 سالگی بسیار مهم است و در این مورد نیز مانند بسیاری موارد 
دیگر پیشگیری بهتر از درمان است. چربی شکم اعتمادبه نفس ما 
را در هر سنی از بین می برد.شما می توانید چربی باسن و چربی بازو 
گر چربی شکم  داشته باشید و هم چنان نسبتا سالم باشید، اما ا
دارید سالمتی شما را از بین می برد.رویکرد ایدئال شامل پرداختن 
به سبک زندگی کلی شما ازجمله خوردن یک رژیم غذایی متعادل 
متشکل از غذاهای کامل و غنی از فیبر، فعالیت منظم ورزشی، 

اولویت دادن به خواب و مدیریت استرس است.
سالمت استخوان را نادیده نگیرید

کم استخوان از 25 تا 50 سالگی نسبتا ثابت می ماند از  درحالی که ترا
دست دادن استخوان بعد از 50 سالگی تسریع می شود و می تواند 
منجر به پوکی استخوان شود. بیش تر افراد مردم پوکی استخوان را 
به عنوان یک بیماری که باعث شکستگی می شود می شناسند. 
گرچه پیش از آن برای مدتی طوالنی ممکن است پوکی استخوان  ا
داشته باشید و حتی آن را نشناسید این اساسا چیزی است که 

تخریب ریز معماری استخوان ها خوانده می شود.
 بسیار مهم است که هم برای مردان و هم برای زنان پیش از 
شکستگی آزمایش پوکی استخوان انجام شود، زیرا در بیش تر موارد 
گر بدانیم که بیمار به استئوپنی )عارضه استئوپنی نوعی اختالل  ا
است که می تواند پیش زمینه بیماری پوکی استخوان باشد. این 
عارضه با کاهش حجم مواد معدنی استخوان ها همراه می شود( 

مبتال است می توانیم از شکستگی جلوگیری کنیم.
 اجـــازه ندهیـــد کـــه یـــک زندگـــی بی تحـــرک بـــه حالـــت 

عادی تبدیل شود
کارشناسان می گویند هرگز برای اولویت قرار دادن ورزش دیر نیست. 
پژوهشی در کلینیک کلیولند نشان داد که ورزش در سطح باال 

عملکرد قلب را برای سالمندان باالی 50 سال بهبود می بخشد.
 از خانواده و دوستان غافل نشوید

پژوهشگران دریافتند که یک مطالعه طولی روی 268 دانشجوی 
که روابط  سال دوم دانشگاه هاروارد طی 80 سال نشان داد 
نزدیک کلید موفقیت در شادی دوران پیری شاد و حتی بیش تر 
از پول یا شهرت اهمیت دارد.»رابرت والدینگر« روان پزشک در 
بیمارستان عمومی ماساچوست و استاد دانشگاه ماساچوست 
می گوید: »وقتی همه چیزهایی را که در مورد آن می دانستیم در 
سن 50 سالگی جمع آوری کردیم این سطح کلسترول میان سالی 
افراد نبود که پیش بینی می کرد در پیری چگونه خواهند بود، بلکه 
نکته کلیدی در میزان رضایت آنان از ارتباطشان با سایر افراد بود. 
افرادی که در 50 سالگی بیشترین رضایت را از روابط خود داشتند 

در 80 سالگی سالم ترین افراد بودند«.
کسن ها و دوز تقویتی کووید-1۹ عقب نمانید  از وا

گر باالی 55 سال سن دارید و واجد شرایط برای دریافت دوز  ا
کسن کووید-19 هستید آن را تزریق کنید. کارشناسان  تقویتی وا
به افراد 50 ساله و باالتر به ویژه با بیماری های زمینه ای توصیه 
می کنند که کامال به روز باشند این امر به ویژه برای افراد 65 سال 
و باالتر و 50 سال و باالتر که خطر ابتال به بیماری شدید ناشی از 
کووید-19 در آنان افزایش می یابد مهم است، زیرا در آن زمان 

بیش ترین سود را از دریافت دوز تقویتی می برند.
چگونه در بیرون از خانه ایمن بمانیم

اصول بهداشت عمومی را رعایت کنید و به پایان دادن کامل کرونا 
ع وقت  کمک نمایید. مهم نیست در کجا زندگی می کنید در اسر
گر در منطقه ای زندگی  کسن را تزریق کنید. ا دوزهای تقویتی وا
کسیناسیون پایینی دارد از ماسک N 95 استفاده  می کنید که نرخ وا
کنید، به سفرهای غیرضروری نروید، فاصله اجتماعی را رعایت 
کنید، از ازدحام زیاد دوری نمایید. تمرینات ورزشی را انجام دهید 

و بهداشت دست ها را رعایت کنید.
      منبع: سالمت نیوز

موفقیت فرزند یکی از کارکنان
 در عرصه  علمی

موفقیت

آقای ماهان انصاری، فرزند همکار گرانقدر رضا انصاری 
شاغل در واحد کنترل مواد،  پس از حضور در آزمون جهانی ریاضی 
)Gauss 2022( دانشگاه واترلو کانادا موفق به کسب رتبه پنجم 
شد. گفتنی است این آزمون همه ساله با حضور  جوانان نخبه 

سراسر جهان از سوی دانشگاه مذکور برگزار می شود.

 ماهان انصاری
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 ورزش             

از ســری مســابقات هفتــه هفدهــم لیــگ دســته 
ســوم فوتبال کشــور تیم فوالد هرمزگان موفق شــد 
با برتــری مقابــل ســپاهان نوین ایــذه صعود خــود را 

بــه لیــگ دســته دوم کشــور جشــن بگیــرد.

در ایــن دیــدار تیــم فــوالد هرمــزگان بــا گل هــای مظفــر خســرو انجــام و 
حســن رمــون زاده در مقابل تــک گل فرهــاد لیموچی به برتری دســت 
یافــت و بــا کســب 33 امتیــاز، یــک هفتــه مانــده بــه پایــان مســابقات، 

صعــود خــود را بــه لیــگ دســته دوم جشــن گرفــت.

حســن رمــون زاده کــه  بــا 8 گل بهتریــن گلــزن ایــن فصــل فــوالد 
هرمزگان به شــمار می آیــد، توانســت یکــی از زیباترین گل هــای فصل 
را در ایــن بــازی بــه ثمــر برســاند و      تیــم فوتبــال تیــم فــوالد هرمــزگان را 

بــرای  راه یابــی بــه لیــگ دســته دوم کشــور   یــاری کنــد.

تیم کوهنوردی شهید قاسـمی زیر نظر امور ورزش فوالد   
مبارکه در برنامه ای سه روزه در تاریخ 9 تیرماه سال جاری موفق 
به صعود قله سـماموس بام اسـتان گیـالن بـه ارتفـاع 3700 متر 
شـدند. سـماموس نـام بخشـی از رشـته کوه البـرز و نـام قلـه ای 
مرتفـع مشـرف بـه دریـای خـزر در شهرسـتان رودسـر در شـمال 

کشور قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی باشـگاه فوالد مبارکه سـپاهان؛   
جالل الدیـن علی محمـدی و یاسـین سـلمانی بازیکنـان تیـم 
فوتبـال فـوالد مبارکه سـپاهان با درخواسـت سـرمربی تیـم ژوزه 
اعضـای  و  بـا مدیرعامـل  کـره  انجـام مذا از  پـس  مورایـس 
هیئت مدیـره ایـن باشـگاه قـرارداد خـود را یک فصـل دیگـر بـا 

طالیی پوشان اصفهان تمدید کرد.

آقایان سعید رمضانی، محمدتقی مؤمنی و ایرج لیرابی   
شـاغل در واحد مهندسـی کارخانه فوالد مبارکـه موفق به فتح 

گاتس در  ارمنستان شدند. قله 4095 متری آرا
گاتـس بلندتریـن قلـه ارمنسـتان و قفقـاز   گفتنـی اسـت قلـه آرا
کوچـک اسـت کـه یـک آتش فشـان خامـوش بـوده و در اسـتان 

آرگاتسـون واقـع شـده اسـت.

در راستای تبادالت فرهنگی و برنامه ریزی جهت فصل   
پیش روی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور نشست مدیران 
کادمی  فرهنگی باشگاه های لیگ برتر فوتبال کشور در هتل آ

فوتبال برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان؛ در این 
برنامه که با حضور معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، 
دبیرکل فدراسیون فوتبال، معاونت فرهنگی فدراسیون فوتبال، 
مدیریت فرهنگی سازمان لیگ کشور و ریاست سازمان بسیج 
ورزشکاران کشور برگزار شد مدیران فرهنگی باشگاه های کشور 
ضمن ارائه عملکرد فرهنگی یک ساله باشگاه خود پیشنهادات 

و انتقادات الزم را ارائه نمودند.
شهاب شکل آبادی مدیر فرهنگی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
نیز ضمن ارائه عملکرد فرهنگی و مسئولیت اجتماعی باشگاه 
فوالد مبارکه سپاهان و همچنین ذکر فعالیت های امور هواداری 
کم لطفی برخی رسانه ها در پوشش  باشگاه از بی مهری و 
فعالیت های فرهنگی انتقاد کرد و از مسئوالن وزارت ورزش و 
جوانان، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ خواست از ظرفیت و 
قدرت خود جهت همراهی رسانه ها برای پوشش فعالیت های 

فرهنگی باشگاه ها استفاده نمایند.
در این نشست سخنرانان و حاضرین جلسه ضمن تقدیر از کمیت 
و کیفیت فعالیت های فرهنگی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
به ویژه در امر مسئولیت های اجتماعی، از این برنامه ها به عنوان 

الگویی برای دیگر باشگاه ها یادکردند.

 شروع تمرینات 
پیش فصل تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان

کسب دو مدال قهرمانی کشور
 توسط رکاب زنان فوالد مبارکه سپاهان

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان؛ عصر سه شنبه 
چهاردهم تیرماه 1۴۰1، نخستین جلسه تمرینات پیش فصل تیم فوتبال 
فوالد مبارکه سپاهان با حضور کادر فنی جدید زیر نظر ژوزه مورایس در 
کمپ اختصاصی تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان برگزار شد.

عالوه بر بازیکنان فصل پیش فوالد مبارکه سپاهان، خریدهای جدید تیم 
کادمی فوتبال این باشگاه در این تمرین حضور  و تعدادی از بازیکنان آ
داشتند.

به گزارش روابط باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در مسابقات 
دوچرخه سواری قهرمانی کشور جاده آقایان، در رشته استقامت جاده 
که به مسافت 1۳۰ کیلومتر برگزار شد، بهنام خسروشاهی از تیم فوالد 
مبارکه سپاهان مقام نخست این مسابقات را کسب کرد. در رقابت 
تام تریل انفرادی که به مسافت ۳۰ کیلومتر برگزار شد امیرحسین 
جمشیدیان از تیم فوالد مبارکه سپاهان مقام سوم این رقابت را از آن 
خود کرد.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

تالشگران فوالد مبارکه بر فراز سماموس

علی محمدی و سلمانی قرارداد خود را با 

فوالد مبارکه سپاهان تمدید کردند

کوهنوردان فوالد مبارکه

گاتس ارمنستان  بر فراز آرا

نشست مدیران فرهنگی

 باشگاه های لیگ برتری کشور

خبـــــر کوتاه

صعود مقتدرانه تیم فوتبال فوالد هرمزگان به لیگ دسته دوم کشور

سرمربی پرتغالی فوالد مبارکه سپاهان با سه دستیار 
فوق جذاب کار خود در فوالد مبارکه سپاهان را در 

لیگ بیست و دوم شروع خواهد کرد.
به گزارش ورزش سه، باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اصفهان ژوزه مورایس 
را به عنوان جانشین محرم نویدکیا انتخاب کرد تا شاهد حضور یک چهره 
جذاب در لیگ بیست و دوم فوتبال ایران باشیم. سرمربی زردپوشان از 
دستیاران خود نیز رونمایی کرد تا نیمکت تیمش را جذاب تر از قبل کند.

محبوب مورینیو
هوگو آلمیدا یکی از دستیاران مورایس در فوالد مبارکه سپاهان خواهد 
بود؛ مهاجم سابق تیم ملی پرتغال با 57 بازی ملی و 19 گل زده که سابقه 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا با تیم پورتو را دارد. او سال ها در سطح اول 
فوتبال اروپا به میدان رفته، در دو دوره پیراهن تیم ملی کشورش در جام 
جهانی را به تن داشته و یکی از محبوب ترین بازیکنان دهه اخیر فوتبال 
پرتغال به شمار می رود.زننده یکی از زیباترین گل های لیگ قهرمانان 
اروپا )06-2005 به اینتر( شانس این را داشت که حتی در سال 2011 
پیراهن رئال مادرید را به تن کند، ولی این اتفاق با وجود تمایل مورینیو 
رقم نخورد تا آلمیدا راهی بشیکتاش شود. قهرمان دو دوره لیگ پرتغال 
)پورتو(، یک دوره لیگ یونان )آ ا ک آتن( و لیگ ترکیه )بشیکتاش( و جام 
حذفی آلمان )وردربرمن( پیش از این تیم، در تیم الهالل هم سابقه این 

را داشته که کمک مورایس باشد.

دروازه بان ها زیر نظر قهرمان پرتغال
مربی دروازه بانان تیم فوالد مبارکه سپاهان هم از پرتغال است و از 
دستیاران مورایس محسوب می شود؛ پائولو سانتوس، دروازه بان 
سابق فوتبال پرتغال که سابقه قهرمانی در لیگ این کشور با تیم بنفیکا 
را دارد، هدایت گلرهای فوالد مبارکه سپاهان را در لیگ بیست و دوم به 

عهده خواهد داشت.
سانتوس دوران ملی کوتاهی داشته است. او که یک بازی ملی )مقابل 
ایرلند شمالی در سال 2005( در کارنامه دارد به عنوان جانشین برونو واله 
مصدوم، در لیست تیم ملی پرتغال برای جام جهانی 2006 حاضر بود. 

او در عرصه ملی همچنین قهرمانی جام ملت های اروپای زیر 16 سال 
)1989( را در کارنامه دارد.

دستیار اول با سابقه رئال، چلسی و اینتر
ژوائو پدرو، دیگر چهره سرشناسی است که در لیگ بیست و دوم به عنوان 
عضو کادر فنی فوالد مبارکه سپاهان، روی نیمکت این تیم خواهد 

نشست. او دستیار اول مورایس و مربی بدن ساز تیم خواهد بود.
تجربه کاری پدرو، بخش مهمی از جذابیت نیمکت فوالد مبارکه سپاهان 
خواهد بود. او سابقه حضور در بزرگ ترین تیم های باشگاهی فوتبال اروپا 
را دارد. چلسی، رئال مادرید و اینترمیالن تیم هایی هستند که او به عنوان 

دستیار مورینیو در آن ها فعالیت داشته است.
ژوائو پدرو سال های زیادی است که کنار مورایس فعالیت داشته  و از 
ترکیه تا یونان و از انگلیس تا کره جنوبی کنار سرمربی پرتغالی سپاهان 
حضور داشته است. پدرو مثل سانتوس در تیم الهالل هم کنار مورایس 

حضور داشت.
کادر فنی تیم فوالد مبارکه سپاهان حداقل روی کاغذ جذاب ترین 
نیمکت لیگ برتری را خواهد ساخت. به این نیمکت یک گزینه ایرانی 
نیز اضافه خواهد شد که به احتمال زیاد از بازیکنان نامدار و خوش نام 

پیشین فوالد مبارکه سپاهان باشد.

رسیدن به سطح مطلوبی از آمادگی جسمانی، 
کم وبیش، خواسته همگی ماست و می تواند برای 
سالمتی بسیار سودمند باشد. در ادامه این مطلب 

به آموزش چند حرکت مفید ورزش می پردازیم. 
اسکات بدون وزنه: در این حرکت باید پاها به اندازه عرض   
شانه ها باز و بدن کامال صاف باشد و دستان خود را روبه روی شانه ها 
نگهدارید. سپس با سعی بر اینکه کمر به سمت جلو خم نشود، زانوها را 
خم و به سمت پایین تا حرکت کنید و حالت نشستن روی صندلی را به 
بدن خود دهید. هر حرکت را هفت مرتبه انجام دهید و هر بار در حالت 

نشسته 3 تا 5 ثانیه مکث کنید.
پرش: برای انجام این حرکت ورزشی پاها را به اندازه عرض   
شانه هایتان باز کنید. زانوها را کمی خم کنید و بازوهایتان را در کنار 
بدن قرار دهید. در این حالت به سمت پایین فشار بیاورید و هم زمان 
به سمت باال بپرید. زانوها را به سمت قفسه سینه بکشید و هم زمان 
بازوها را باز کنید. زمان فرود زانوها را خم کنید. این اصلی ترین تمرین 
پالیومتریک است. این تمرین به شما کمک می کند ضربان قبلتان را 
باال ببرید و ماهیچه های پایتان را فعال کنید. سعی کنید در هر بار 

تمرین، 12 بار این حرکت ورزشی را انجام دهید.
حرکت به پهلوها: این یک تمرین پالیومتریک است که زانوها   
و پهلوها را در مسابقات از مصدومیت محافظت می کند. برای انجام 
آن،  پاها را اندازه عرض شانه ها باز کنید. ابتدا باید زانوها و باسن را برای 
تمرین آماده کنید. پای راست را همراه با جهش به سمت چپ ببرید و 
پای چپ را به آرامی روی توپ تمرین قرار دهید. بعد از چند بار تکرار این 
حرکت، با استفاده از نیروی پای چپ به سمت راست بدن جهش 

کنید. این حرکت ورزشی را در دو دست و در هر ست ده بار تکرار کنید.
   RDLیک پا: این حرکت ورزشی راه خوبی برای فعال کردن 
بخش های خارجی بدن است. این تمرین ورزشی برای همسترینگ 
بسیار مهم است. روی یک پا بایستید و تعادل بدنتان را حفظ کنید. 

آهسته به سمت جلو خم شوید و قبل از برگشتن به حالت ایستاده، 
انگشتان پا را لمس کنید. این حرکت را برای هر پا هفت بار تکرار کنید.

کششی برای همسترینگ: همسترینگ یکی از  حرکات   
عضالتی است که زیاد آسیب می بیند؛ به همین دلیل نیاز دارید بیشتر 
آن را تقویت کنید. تصور کنید وزنه ای بین دو دست خود دارید و 
دست هایتان را در این حالت بین دو پا بگیرید. زانویتان را کمی خم 
کنید و سرتان را به سمت پایین حرکت دهید. این حرکت ورزشی را 10 بار 

تکرار کنید.
پریدن: بعد از انجام این تمرین ها، تمام عضالت شما فعال     
شده اند. بعد از این شما نیاز به چند تمرین برای آماده سازی کلی 
قبل از گرم کردن بدن دارید. یک قدم روبه جلو بردارید و زانویتان را 
موازی با خط انگشتان پا قرار دهید. پایتان را بدون دست زدن به 
زمین، 90 درجه خم کنید. این تمرین ورزشی را برای هر پا ده بار انجام 

دهید. 
گر این تمرین ورزشی را بدون  مقاومت کشاله ران با کمک: ا  
تجهیزات انجام دهید، ممکن است آسیب ببینید پس حضور یک 
کمک، بهترین راه برای انجام این حرکت ورزشی است. درحالی که کف 
پایتان روی زمین قرار دارد به پشت دراز بکشید. از کمکتان بخواهید 
مقابل حرکت کردن پایتان روی زمین مقاومت کند. در هر بار انجام این 

حرکت، زانوی خود را سه ثانیه تحت فشار بگذارید.
چمباتمه  دوپا: این تمرین ورزشی مثل حرکت تک پا انجام   
می شود. می توانید این حرکت را برای زودتر گرم شدن بدن، سریع تر از 
حالت یک پا انجام دهید. در حالت چمباتمه، پاشنه پاهایتان را روی 
زمین بگذارید و سعی کنید به کمک بازوهایتان تعادل بدنتان را حفظ 
کنید و کمرتان را صاف نگه دارید. تا زمانی که در عضالتتان احساس 
کشیدگی کنید، خم شوید. حاال باید ضربان قلبتان را به خوبی حس 

کنید.

جذابیت نفس گیر نیمکت فوالد مبارکه سپاهان برای لیگ

با انجام این حرکات ورزشی  عضالت خود را قوی تر کنید

مورایس و سه دستیاری که باورمان نمی شود؛
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

عید قربان که پس از وقوف در عرفات   
گاهی و  )مرحله شناخت( و مشعر )محل آ
شعور( و منا )سرزمین آرزوها( فرا می رسد، عید 
رهایی از تعلقات است، رهایی از هر آنچه 
حج گزار،  روز  این  در  است.  غیرخدایی 
اسماعیل وجودش را، یعنی هر آنچه بدان 
دل بستگی دنیوی پیدا کرده، قربانی می کند تا 

سبکبال شود.
روز دهم ماه قمری ذی الحجه، مصادف با عید 
قربان از گرامی ترین عیدهای مسلمانان است 
که به یاد ابراهیم و فرزندش اسماعیل، توسط 

بسیاری از مسلمانان جشن گرفته می شود.
در روایات مختلف دین اسالم آمده است که 
پیامبر بزرگ الهی حضرت ابراهیم )علیه السالم( 
در سن باال دارای فرزندی شد که او را اسماعیل 
نام نهاد و برایش بسیار عزیز و گرامی بود. اما 
مدت ها بعد، هنگامی که اسماعیل به سنین 
نوجوانی رسیده بود، فرمان الهی چندین بار 
در خواب به ابراهیم نازل شد و بدون ذکر هیچ 
دلیلی به او دستور داده شد تا اسماعیل را قربانی 

کند.
کشمکش های فراوان درونی، در  او پس از 
نهایت با موافقت خالصانه فرزندش، به محل 
موردنظر می روند و ابراهیم آماده سر بریدن فرزند 
محبوب خود می شود، اما به هنگام انجام قربانی 
اسماعیل خداوند که او را سربلند در امتحان 
می یابد، گوسفندی را برای انجام ذبح به نزد 

ابراهیم می فرستد.
کشتن حیوان در مراسم قربانی اشاره به کشتن 

عرفه نام منطقه ای در عربستان است   
که حجاج در نهم ذی الحجه برای نیایش با 
خداوند متعال و برخورداری از رحمت الهی در 

آن جمع می شوند و به راز و نیاز می پردازند.
در حدیثی از پیشوای ششم شیعیان، امام جعفر 
گر شخص  صادق )علیه السالم( آمده است: »ا
گناه کاری نتواند از قدر و منزلت شب های قدر به 
نحو احسن استفاده کند و بهره گیرد، می تواند 
در این روز )روز عرفه( از رحمت الهی برخوردار 

گردد.«
دعای عرفه، دعایی منسوب به امام حسین 
)علیه السالم( است که روز نهم ذی الحجه در 
صحرای عرفات خوانده است. حجاج بیت اهلل 
الحرام بر این اساس، هرساله در این روز در 
صحرای عرفات حاضر می شوند و این دعا را 
زمزمه می کنند. شیعیان این دعا را در روز عرفه و 
در صحرای عرفات و نیز در مساجد مناطق دیگر 

جهان می خوانند.
دعای عرفه دربردارنده آموزه های عرفانی و 
عقیدتی است. عالمان و محدثان شیعه با توجه 
به محتوای بلند این دعا، آن را از امام حسین 

امام علی بن محمد علیه السالم که   
لقب هایش هادی، نقی، نجیب، مرتضی، 
ناصح، عالم، مؤتمن، منتجب و طیب است، 
امام دهم شیعیان و مکنی به »ابوالحسن« 

است.
پدر بزرگوارش امام محمدتقی )علیه السالم(، 
معروف به جواداالئمه )علیه السالم(، امام نهم 
شیعیان است که با شش واسطه به امام علی بن 
ابی طالب )علیه السالم( می رسد. میالد مسعود 
امام هادی )علیه السالم( در قریه »ُصریا« واقع در 
چهار کیلومتری مدینه منوره واقع گردید. درباره 
تاریخ تولد امام هادی )علیه السالم( اتفاق نظری 
میان مورخان و سیره نویسان نیست. برخی از 
آنان، تاریخ تولدش را نیمه ذی الحجه و برخی 
دیگر دوم و یا پنجم رجب ذکر کرده اند. همچنین 
درباره سال تولدش، برخی سال 212 و برخی دیگر 
سال 214 قمری را بیان کردند، اما قول معروف و 
مشهور شیعه همان پانزده ذی الحجه سال 212 
قمری است و بدین جهت این روز را به خاطر 

میالد مبارک آثار آن حضرت، گرامی می دارند.
امام هادی)علیه السالم( نمونه ای از انسان کامل 
و مجموعه سترگی از اخالق اسالمی بود. ابن 
شهر آشوب در این باره می نویسد: امام هادی 
)علیه السالم( خوش خوترین و راست گوترین 
که او را از نزدیک می دید،  کسی  مردم بود. 
گر  خوش برخوردترین انسان ها را دیده بود و ا
آوازه اش را از دور می شنید، وصف کامل ترین 

عید قربان 
عید عشق الهی

روز عرفه
روز استجابت دعا

خورشید نورافشان 
هدایت

مناسبت

مناسبت

مناسبت شهید

مشاهیر

شهید حاج علی قوچانی درروز اول تیرماه 
ک دیده به جهان گشود. وی در  1۳42 در شهر ارا
ک به اصفهان  کودکی به همراه پدر و مادرش از ارا
در  که  می کرد  ایجاب  معیشتی  شرایط  آمد، 
محل های مختلفی زندگی کنند. از همان کودکی با 
گرفت و سازندگی او از  کاستی ها و سختی ها انس 
کودکی حاالتی  از همان  آغاز شد.  همین دوران 
ک و فعال  کنجکاوانه داشت و بسیار جسور و چاال

بود.
نداشت  چندانی  سن  اینکه  با  انقالب  دوران  در 
شرکت  انقالب  رویدادهای  در  خود  توان  به اندازه 
از  بعد  که  بود  جوانی  اوان  در  هنوز  کرد.  فعالیت  و 
انقالب، روستاهای سمیرم و بوئین میاندشت را زیر 

کمک محرومان  گذاشت و در خدمت انقالب، به  پا 
با شروع درگیری های  آنجا شتافت.  و مستضعفان 
نحو  هر  به  کوچک،  جثه  و  کم  سن  با  کردستان 
کردستان شاهد  ممکن، خود را به آنجا رساند. در 
درگیری ها و خیانت های مدعیان طرفداری از خلق 
کم کم  آنجا  در  و  بود  چپ گراها  و  دموکرات ها  یعنی 
و  فعاالنه  شرکت  سال ها  داد.  نشان  را  خود  چهره 
با  و درگیری  آتش  و  او در جبهه های خون  مستمر 
او  از  غرب  و  جنوب  در  منافق  و  محارب  گروه های 
فرمانده ای ساخته بود شجاع، صبور و رازدار. او زاهد 
شب بود و شیر روز و بارها تا مرز شهادت پیش رفت. 
در سال 1363 به مکه معظمه مشرف شد و پس از 

چندی ازدواج کرد.

محمـــد بـــن موســـی خوارزمـــی )حـــدود 164 تـــا 
2۳5 هجــــــری(، ریاضـــــــی دان و ستاره شــــــــناس 
مســـلمان ایرانـــی، در قـــرن ســـوم هجـــری اســـت. 
کـــه  کارهایـــی اســـت  شـــهرت علمـــی وی مربـــوط بـــه 
ــر« انجـــام  ــا در رشـــته »جبـ در ریاضیـــات مخصوصـ

داده ست.
آریستید مار، پژوهشگر برجسته فرانسوی )در قرن 
19 میالدی( درباره خوارزمی می گوید: »یک موضوع 
کرد و آن این است  تاریخی را امروزه نمی توان انکار 
ملل  واقعی  معلم  خوارزمی،  موسی  بن  محمد  که 

اروپایی جدید در علم جبر بوده است«.
کتاب مشهور  جرج سارتن، پژوهشگر آمریکایی در 
است:  آورده  علم«،  تاریخ  بر  »مقدمه  نام  به  خود، 
در  و  خود،  عصر  ریاضی دان  بزرگ ترین  »خوارزمی 
از  یکی  جوانب،  همه  شدن  گرفته  نظر  در  صورت 
بزرگ ترین ریاضی دانان همه اعصار به شمار می آید.« 
به  جبر  یا  آنالیز  بنیان گذاران  از  یکی  را  خوارزمی  او 
کتاب جبر  صورتی جدا از هندسه دانسته است، زیرا 
و مقابله، حل آنالیزی معادالت درجه اول و دوم را 
در بردارد. سارتن به همین جهت نیمه اول قرن نهم 

زاهد شب و شیِر روز

یاضی دانان همه اعصار یِن ر خوارزمی؛ بزرگ تر

معرفی کتاب

نویسنده:
اسماعیل شفیعی 
سروستانی
ناشر:
نشر موعود عصر

سفرنامه  یک  تنها  ک«  خا »بخت  کتاب 
زائری  تجربیات  و  تفکرات  حاصل  بلکه  نیست؛ 
است که به سه منطقه حجاز، عراق و سوریه سفر 
دریافته  را  یکدیگر  با  مناطق  این  ارتباط  و  کرده 

است.
بـه  کتـاب،  ایـن  در  سروسـتانی  شـفیعی  اسـماعیل 
مقـدس  کـن  اما ایـن  از  سـفرش  خاطـرات  تک تـک 
پرداخته اسـت و عالوه بر آن، دیده ها و شـنیده های 
گرفتـه و در نهایـت، علـت رفتـن  سـفر را بـا هـم در نظـر 

بـه عتبـات را ذکـر می کنـد.
تاریخ  به  این سفر، سری هم  گذرگاه  همچنین در 
زائر  که  انسان هایی  از زندگی  و  این مناطق می زند 
در  بنابراین  می گوید.  سخن  است،  شده  مزارشان 
آن  و  می رسد  خاص  نتیجه ای  به  سیروسفر،  این 
که در انتهای  ارتباط خاص این مناطق با هم است 
کجا آمده ام، آمدنم  کتاب مشخص می شود؛ اینکه ز 

بهر چه بود؛ به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم!

گرچه هریک مستقل اند و  جزیره، عراق و شامات، ا
از قطعات ریزی تشکیل شده اند، اما در نهایت سه 
کنار  تصویر بزرگ می سازند. این سه تصویر بزرگ در 
گاهی و معرفت از این  که با آ هم و با هم برای زائری 
می سازند.  عظیم تر  تصویری  می گذرد،  سرزمین ها 
که ارتباط میان همه اجزا و همه تصاویر،  تصویری 
کن را در نسبتی تنگاتنگ  جایگاه های اشخاص و اما

با هم معنی می کند.
از مشیت  پرده  اهل معرفت،  نزد  که  اینجاست  در 
و  »ایام اهلل«  »وقت ها«،  از  پرده  می شود،  برداشته 
کلمه. خواننده  »تاریخ« به معنی حقیقی و اصلی 
این اثر، نه با قطعات منتظر، بی ارتباط و بریده، بلکه 
که  با یک کل واحد یا یک داستان بلند مواجه است 
باید فصل به فصل آن را بخواند و تجربه کند تا از ابتدا 

گاه شود. و انتهای قصه و داستان آ
که در سه صحنه فراخ »جزیره«،  این داستان بلند 
از  پرده  می نمایاند،  را  خود  »شامات«  و  »عراق« 
جریان هایی  و  الیتغیر  سنت هایی  قانون مندی 
معین برمی دارد، تا مسافر این دیار در آیینه آن خود 
را ببیند، نسبت خود را با آن ها دریابد، جایگاه خود 
را بشناسد، نقش خود را بفهمد، از خود تهی شود، 
پای بر صحنه بگذارد و به نقش آفرینی مشغول شود 

تا صحنه دیگری از این داستان بزرگ خلق شود.

   منبع: کتابراه

   آوانتاژ    بخت خاک

معرفی فیلم

ســـینمایی  بایـــد  را  کارت  محمـــد  ســـینمای  اساســـا 
آسیب شناســـانه دانســـت. گرچـــه او در ســـینمای داســـتانی فعـــال 
تنهـــا فیلـــم »شـــنای پروانـــه« را دارد، امـــا فیلم هـــای کوتـــاه و مســـتند 
ـــا همیـــن رویکـــرد و نگـــرش ســـاخته شـــده اســـت. مســـتند  او همـــه ب
ــاژ« یـــک نمونـــه آن اســـت کـــه در ســـال 95 ســـاخته شـــده و  »آوانتـ

موردتوجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفت.
»آوانتـــاژ« زاویـــه دیـــد تـــازه و روایـــت متفاوتـــی کـــه دارد آن را از نمونه های 
مشـــابه متمایـــز می کنـــد. ایـــن فیلـــم گرچـــه ســـوژه ای تلـــخ دارد، 
ــاد  ــود ایجـ ــب خـ ــیرین و امیدبخـــش در مخاطـ ــی شـ ــن و حسـ ــا لحـ امـ
می کنـــد. مخاطبـــی کـــه شـــاهد تـــالش و مبـــارزه کســـانی اســـت کـــه بـــرای 
نجـــات خـــود از دام اعتیـــاد می جنگنـــد و بـــه هـــدف می رســـند. البتـــه 
ــم  ــم کـ ــادان در فیلـ ــک معتـ ــت تراژیـ ــف بار از موقعیـ ــای تأسـ صحنه هـ
نیســـت، امـــا همـــه ایـــن موقعیت هـــای تلـــخ کمـــک می کنـــد تـــا شـــیرینی 

رهایـــی را بیشـــتر بتـــوان چشـــید.
مســـتند »آوانتـــاژ« ســـوژه خـــود را درون یک کمـــپ اعتیاد و آســـیب های 
ــد  ــه فراینـ ــع بـ ــد. در واقـ ــر می کشـ ــه تصویـ ــرد و بـ ــی می گیـ ــی پـ اجتماعـ
رهایـــی معتـــادان از قیدوبنـــد اعتیـــاد و تجربه هـــای پرفرازونشـــیب 
ک ســـازی  ایـــن فراینـــد می پـــردازد. اینکـــه تـــا رســـیدن بـــه مرحلـــه پا
چـــه تجربه هـــای ســـخت و دشـــواری طـــی می شـــود و یـــک معتـــاد 
چطـــور بایـــد در ایـــن نبـــرد بجنگـــد تـــا بـــه پیـــروزی برســـد. از میـــان تعـــداد 
زیـــادی از افـــرادی کـــه در ایـــن کمـــپ بـــه ســـر می برنـــد چنـــد نفـــر انتخـــاب 
می شـــوند کـــه بـــه شـــکل مـــوازی و متنـــاوب بـــه آن پرداختـــه می شـــود. 
در ایـــن فراینـــد آنچـــه برجســـته می شـــود نقـــش اراده و همـــت معتادانی 
ــاد  ــا از رنـــج اعتیـ ــد تـ ــر ســـختی و رنجـــی را تحمـــل می کننـ ــه هـ اســـت کـ
ـــث  ـــن حی ـــد. از ای ـــی یابن ـــارت، رهای ـــس و اس ـــن قف ـــده و از ای ـــالص ش خ
می تـــوان مســـتند »آوانتـــاژ« را واجـــد کارکـــرد انگیزشـــی هـــم دانســـت کـــه 
در عیـــن اینکـــه تباهـــی و ســـیاهی ها را نشـــان می دهـــد، امـــا از امیـــد 

می گویـــد، از اراده و امیـــد و مقاومـــت تـــا رهایـــی از دام اعتیـــاد.
ســـاختار روایـــی مســـتند را بـــا توجـــه بـــه مدلـــی بیانگـــری آن می تـــوان 
کـــه هریـــک از  ســـاختاری پازلـــی هـــم دانســـت. بـــه ایـــن معنـــا 
شـــخصیت های کـــه دوربیـــن بـــه ســـراغ آن هـــا رفتـــه بـــه قصـــه زندگـــی 
خـــود می پردازنـــد و مجموعـــه ایـــن قصه هـــا و خـــرده داســـتان ها در 
ـــازل کامـــل بـــدل شـــود کـــه تصویـــر کاملـــی  ـــه یـــک پ نهایـــت قـــرار اســـت ب
از ســـوژه را صورت بنـــدی کنـــد. برگـــزاری مســـابقه فوتبـــال هـــم گرچـــه 
بخشـــی از تمهیـــدات تربیتـــی و درمانـــی بـــرای مبـــارزه بـــا اعتیـــاد اســـت، 
امـــا در نســـبت بـــا ایـــن مفهـــوم یعنـــی خطاپوشـــی و آوانتـــاژ معنـــای 
ضمنـــی و نمادیـــن پیـــدا می کنـــد تـــا مفهـــوم »آوانتـــاژ« برجســـته تر شـــود 

و کارکردهایـــش را نشـــان دهـــد.
                                                                منبع: فیلیمو

        کارگردان:   محمد کارت 
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در  را  نیروها  از  و الیق، هدایت بخشی  فرماندهی مدیر  به عنوان  او 
کارخانه نمک  حمله به فاو به عهده داشت. در منطقه استراتژیکی 
از خود رشادت های فراوان نشان داد و سرانجام پس از شش سال 
آسمانی،  عروج  یک  در  بیست ودوسالگی،  در  جانبازی،  و  رشادت 

کرد. گر راز شد و روح و جسم خود را نثار دوست  تماشا
   منبع: سامانه بنیاد شهید

نفس اماره است و مرد خداشناس با شمشیر برنده 
عقل و ایمان، حیوان نفس را که به طور دائم وی را به 
کارهای زشت وا می دارد مقتول سازد و خانه دل را از 
ک گرداند، آن را در راه حق و پیشگاه  لوث نفس لئیم پا
گر نفس اماره  کبر نماید که ا محبوب قربانی کند و حج ا

و خواهش های او کشته نشوند، او آرام نمی گیرد.
در روایات می خوانیم اولین قطره خون قربانی که 
ریخت، خداوند گناهان صاحبش را می بخشد و 
اوقاتی که به خاطر تولد نوزاد یا ورود مسافر یا دفع بال، 
گوسفند ذبح می شود، در روح و روان و حرکت اهل 

خانه شور و نشاطی پدید می آید.
• سنت پیامبر و ائمه اطهار )علیهم السالم( در 

عید قربان
عید قربان به عنوان یکی از اعیاد بزرگ اسالمی، 
اعمال و آدابی دارد، ازجمله آنکه روایت شده است 
رسول خدا )صل اهلل علیه و آله( در عید فطر و قربان، 
هراندازه هوا سرد و یا گرم بود، ُبرد می پوشید و عمامه 
به سر می نهاد. همچنین رسول خدا )صل اهلل علیه و 
آله( روز عید فطر و قربان، وقتی برای نماز عید خارج 
می شد، صدایش را به تکبیر بلند می کرد. همچنین 
امام صادق )علیه السالم( در حدیثی فرمود: سنت بر 
آن جاری شده که آدمی روز عید فطر، قبل از خواندن 

نماز عید، و در عید قربان، بعد از آن افطار کند.

   منبع: کتابخانه تخصصی علوم قرآن و حدیث

)علیه السالم( دانسته اند. همه ساله افرادی که از 
فیض حضور در صحرای عرفات بی بهره مانده اند، در 
کن مذهبی شهر حضور می یابند و این  مساجد و اما

دعای شریف را می خوانند.
دعای عرفه امام حسین )علیه السالم( دربردارنده 
مطالب فراوانی است که برخی از مهم ترین محورهای 
آن عبارت است از: شناخت خداوند و بیان صفات 
الهی و تجدید عهد و پیمان با پروردگار و شناخت 
پیامبران و تحکیم ارتباط با آن ها و توجه به آخرت 
و اظهار عقیده قلبی؛ سیر اندیشه در آفاق جهان و 
یادآوری نعمت های بیکران الهی بر انسان و حمد 
ع به درگاه خداوند و  و سپاس خداوند بر آن ها؛ تضر
اقرار به گناهان و توبه و درخواست عفو و روی آوردن 
به صفات پسندیده و اعمال خیر؛ درخواست حوایج 
که با درود و صلوات بر محمد و آل او شروع می شود و 
سپس با تقاضای بخشش و نور هدایت و رحمت و 

برکت و وسعت روزی و پاداش اخروی ادامه می یابد.

   منبع: شفقنا

فرد را شنیده بود. هرگاه در حضور او خاموش بودی، 
هیبت و شکوه وی تو را فرا می گرفت و هرگاه اراده 
گفتار می کردی، بزرگی و بزرگواری اش بر تو پرده 

در می انداخت.«
شخصیت علمی امام هادی )علیه السالم( از همان 
دوران کودکی و پیش از امامت ایشان شکل گرفته 
بود. مناظره های علمی، پاسخ گویی به شبهه های 
گردان برجسته نمونه های  اعتقادی و تربیت شا
برجسته ای از جایگاه واالی علمی امام هادی 
کودکی مسائل  )علیه السالم( است. او در همان 
پیچیده فقهی را که بسیاری از بزرگان و دانشمندان 
در حل آن فرو می ماندند، حل می کرد. دشمن 
ساده اندیش به خیال در هم شکستن وجهه علمی 
ایشان، مناظره های علمی تشکیل می دهد، ولی 
جز رسوایی و فضاحت ثمره ای نمی بیند. ازاین رو، 
به بلندی مقام امام اعتراف می کند و سر تسلیم 

فرود می آورد.

 منبع:دانشنامه اسالمی 
و  پایگاه اطالع رسانی حوزه

کتاب خود را به نام او  میالدی را عصر خوارزمی نامیده و فصلی از 
مزین ساخته است.

با  )مطابق  قمری  هجری   232 سال  حدود  در  خوارزمی  محمد 
848 میالدی( درگذشت. سازمان فرهنگی ملل متحد )یونسکو( 
سال 1983 میالدی را به عنوان هزار و صد و پنجاهمین سال وفات 
کشورهای عضو سازمان یونسکو خواست در  خوارزمی برگزید و از 
این سال به یاد خوارزمی، بنیان گذار فن جبر و واسطه غیرمستقیم 
پیوند ریاضیات هندی با ریاضیات یونانی در قلمرو دانش و فرهنگ 

اسالمی، برای او مراسم بزرگداشت برگزار کنند.
   منبع: دانشنامه اسالمی


