
یادداشت مدیر مسئول

سال 1400 هجری خورشیدی، سالی نو با تغییری نو در تقویم تاریخ شمسی مردم ایران اسالمی است، سالی که با      
میالد پربرکت حضرت ولی عصر )عج( آغاز گردیده و ان شاءاهلل به فضل الهی سالی توأم با موفقیت و سعادتمندی برای  
ایران اسالمی در عرصه داخلی و بین المللی، توأم با معنویت، آرامش و دست یابی به اهداف تعیین شده نظام پربرکت 

جمهوری اسالمی در عرصه های مختلف است.
همان گونه که می دانیم، راهبرد رهبر معظم و فرزانه انقالب اسالمی به عنوان ترسیم گر نقشه راه ایران اسالمی در یک دهه اخیر، 
انتخاب شعار  و  نام هرسال در حوزه های مرتبط با اقتصاد و تولید بوده و ایشان سال 1400 را به نام سال تولید؛ پشتیبانی ها، 

مانع زدایی ها نام گذاری نمودند.
این تصمیم ایشان در شرایطی گرفته شده که در سال های اخیر، فشار دولت های متخاصم و استعمارگر بر ضد ملت و منافع ملی ایران اسالمی به باالترین حد 
کثری خود را در عرصه اقتصادی بر این  ممکن رسید و ازآنجایی که دشمن این نظام، توان مواجهه با ایران اسالمی از طریق حمله نظامی را نداشت، فشار حدا
ملت تحمیل کرد و با ایجاد محدودیت های فراوان برای هرگونه تعامل اقتصادی ایران با سایر کشورها در تمامی حوزه ها و زمینه ها، شرایط فعالیت و رونق 
اقتصادی و معیشت مردم را دچار مشکل ساخت که البته تالش های زیادی از سوی مسئوالن نظام و مردم شریف و نجیب ایران اسالمی برای مقابله با این 

کام ماند. تحریم های ظالمانه صورت گرفت و به حول و قوه الهی دشمن در دست یابی به اهداف خود نا
گزینه برای مواجهه با تروریسم اقتصادی نظام بین الملل، رونق تولید و کسب وکار و توجه به تولید و رفع موانع و  از همین رو، در حقیقت و واقعیت، بهترین 

پشتیبانی از کارآفرینان و فعاالن اقتصادی و صنعتی است که اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خورده است.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی و صنعتی کشور، با عزم و   اراده  فوالدین و کوشش وصف ناپذیر مدیران و کارکنان خود همواره در تالش 
بوده تا ضمن ایجاد بسترهای الزم برای رونق تولید و اقتصاد در کشور، راهبردهای کالن خود را در خصوص خوداتکایی و خودکفایی ملی در عرصه صنعت و 
چرخه فوالد به کار گیرد و خوشبختانه در سال های اخیر علی رغم وجود همه تحریم ها و بحران بیماری کرونا، شاهد افزایش تولید و همچنین افزایش صادرات 

محصوالت این شرکت بوده ایم و به جرئت می توان گفت، خط مقدم و موفق جبهه مقابله با تحریم ها در سال های اخیر، شرکت فوالد مبارکه بوده است.
به یقین ادامه این روند پرافتخار فعالیت این گروه بزرگ صنعتی، نیازمند حمایت و پشتیبانی و رفع موانع برای کسب رکوردها و موفقیت های بیشتر است که 
پشتیبانی قوای سه گانه، دولت مردان و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسالمی از تولید، نقش ویژه و تأثیرگذاری در عمل به شعار سال و درنهایت 

شکوفایی و سربلندی ایران اسالمی خواهد داشت.
عزم جزم برای رزم به یادماندنی فوالدمردان فوالد مبارکه در عمل به منویات مقام معظم رهبری در سال های پیش رو، بیش ازپیش مشهود است و همه مدیران 

و کارکنان این گروه صنعتی هم قسم شده اند تا در این راه، قدرت و اقتدار ایران اسالمی را به همگان اثبات نمایند.

جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر در خصوص فراخوان های عمومی، مناقصات و مزایدات به وب سایت شرکت به 
نشانی www.msc.ir، منوی خرید و تأمین کنندگان، مناقصات مراجعه و طبق راهنمای موجود، جهت انتخاب مناقصۀ مورد 
نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان )SRM( ا قدام نمایید. اطالعات سایر فراخوان ها از طریق سایت شرکت، قسمت 

اطالعیه ها قابل دسترس است.                                                                                                   
   روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان   
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از رؤیا تا واقعیت
گذر ا ز 7 میلیون تن تولید و فروش فوالد؛

تولید، راهبرد جهش ایران اسالمی

مدیرعامل فوالدمبارکه:

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت:

سهم ۲۸ درصدی فوالد مبارکه 
در پروژه انتقال آب خلیج فارس

 به اصفهان

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی شرکت 
فوالد مبارکه خبر داد:

نصب و راه اندازی دو عدد درایر 
گاز سیل واحد احیا مستقیم 1

ح نورد گرم 2 شرکت فوالد مبارکه با حضور  قائم مقام مجری طر
در برنامه بهار در بهار صداو سیمای مرکز اصفهان عنوان کرد؛

عزم جدی برای اجرای
 ابرپروژه نورد گرم ۲

در سال جهش تولید هم راستا با افزایش تولید صورت گرفت:

فروش و تحویل بیش از 7 میلیون 
و 700 هزار تن انواع محصوالت 

در فوالد مبارکه
4  9  10  5  

مدیرعامل فوالدمبارکه در روزهای پایانی سال جهش تولید خبرداد؛ 

رکوردهای غرورآفرین تولید و فروش 
در شرکت و گروه فوالد مبارکه

لبیکی دیگر به منویات مقام معظم رهبری
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پیام نوروزی مهندس عظیمیان؛

   تولید ۷ میلیون تن تختال 
کارخانه فوالد مبارکه و        در 

گروه         10 میلیون تن فوالد خام در 
که در    آرزوی دیرینه ای است 

سال »جهش تولید« محقق شد

گروه فوالد مبارکه در سالی که از طرف مقام معظم رهبری به 
کز تولیدی  سال »جهش تولید« مزین شده بود؛ همانند سایر مرا
کشور، روزهای پر از فراز و نشیبی را به دلیل  و اقتصادی 
محدودیت های ناشی از کووید-1۹ و البته تحریم های ظالمانه 
ایاالت متحده پشت سر گذاشت؛ اما با تمام این چالش ها، در 
پایان سال مفتخر است که اعالم کند به همت و تالش بی وقفۀ 
همه مدیران و پرسنل، کارنامه بسیار درخشانی از عملکرد را در 
عرصه های مختلف ، از جمله رکوردهای متعدد در تولید و 

کیفیت،به ثبت رسانده است. 
ح های  در همین راستا، شرکت فوالد مبارکه با مشارکت در طر
راهبردِی کشور، تولید محصوالت ویژه ای را عرضه و روانه بازار 
داخلی نمود تا با هدف تأمیِن پایدار نیازمندی های سایر صنایع 
کلیدی و حساس، به عنوان سرباز و نگهبان در خط مقدم صنعت 
که تحقق شعار جهش تولید را بر دوش خود احساس  کشور  
 می نمود،  با پیگیرِی اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 
بیست ساله صنعت کشور، همه توان و تالش خود را در جهت 
افزایش تولید فوالد به کار گرفت تا با تضمین ادامۀ روند رو به رشد 
تولید کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و نیز تامین نیازهای اساسی 
صنایع خودروسازی، لوازم خانگی و صنایع نفت و گاز، همچنان در 
جایگاه یک مرکز فرماندهی مقتدر، به تزریق روحیه امید و خودباوری 

در جامعه مشغول است.
افزون بر آن، شرکت فوالد مبارکه در 1۳۹۹، با قوِت هرچه تمام، 
تالش خود را بر این پایه استوار ساخت تا با مدیریت و برنامه ریزِی 
دقیق، بتواند با سربلندی بر مشکالت پیش روی فایق آید. به همین 
کنون به جرأت می توان گفت که با تکیه بر تعهد و همت  جهت، ا
شبانه روزی همه کارکنان زحمت کش خود، با رویکردی جهادی 
تمامی ظرفیت های این گروه بزرگ صنعتی و اقتصادی کشور 
برای خدمت به ایران و ایرانی فعال شده است و با وجود آسیب ها 
و ریسک های ناشی از بیماری کووید-1۹، تحریم های ثانویه ایاالت 
متحده، مشکالت، سختی ها و نامالیمات خارجی و بعضاداخلی، 
موفق شده است در زمینۀ تولید، اشتغال زایی و ارز  آوری، جایگاه 

رفیعی را به نسبت سایر صنایِع کشور به خود اختصاص دهد. 
آمار و ارقام نیز به روشنی گواه این مدعاست؛ دستیابی به  رکورد 
خیره کننده و منحصر به فرد تولید ۷ میلیون تن تختال در کارخانه 
اصلی فوالد مبارکه و 10 میلیون تن فوالد خام در گروه فوالد مبارکه، 
آنچنان واجد توجه و  قابل ستایش است که به تنهایی نشان از 
تحقق شعار جهش تولید در شرکت فوالد مبارکه دارد. به همین 
ترتیب، افتخارات دیگری در حوزۀ تولید، شامل رکورد روزانه 140 
ذوب در ناحیه فوالد  سازی و ریخته گری مداوم، تولید تختال با 
ضخامت ۳00میلیمتر برای اولین بار در کشور، و  رکورد تولید خط 
تاندم میل در کنار رکوردهای متعدد تولید در شرکت های گروه فوالد 
مبارکه، که در مجموع حکایت از افزایش رشد ۷.4 درصدِی تولید 
فوالد خام در گروه نسبت به سال گذشته دارد، تنها گوشه ای از 
دستاوردهای فوالد مبارکه در سال »جهش تولید«،  علی رغم تمامی 
مشکالت و کمبود مواد اولیه بوده است که با مدیریت بهینه منابع 

موجود و جدیت کارکنان در بخش های مختلف به ثمر نشست.
موجب مباهات است که در کنار این موارد، فوالد مبارکه در این 
سال، خود را متعهد  دانست تا با قبول مسئولیت های بیشتر 
اجتماعی، در همه گیری ویروس کرونا در کنار کادر درمان و مردم 
شریف ایران باشد و از هیچ تالشی برای کمک به خدمتگزاران 
رایگاِن  کسیژن  ا تامین  نکند.  کوتاهی  عرصه  این  در  کشور 
بسیاری از بیمارستان های کشور و کمک به تجهیز اقالم مورد 
نیاز بیمارستان ها، تنها بخش کوچکی از این دست اقداماتی 
است که به عنوان یک تعهد سازمانی از همان روزهای آغاز این 
کنون، در صدر  همه گیری، در دستور کار ما قرار گرفت و فوالد مبارکه ا

حمایت کنندگان از بیماران و جبهه سالمت کشور قرار دارد. 
اینجانب در ابتدای سال 1400 و آغاز قرن امید، با امید به شکوفایی 
اقتصادی و توسعۀ روزافزون کشور، ضمن عرض تبریک صمیمانه 
به تمامی کارکنان عزیز گروه فوالد مبارکه و تمامی تالشگران عرصه 
خطیر صنعت کشورمان، آرزومندم به برکت ایام ماه مبارک شعبان  
که با روزهای آغازین سال جدید، قرین شده است ،  ملت بزرگ ایران 
از بیماری مهلک کرونا رهایی یابد تا با ترسیم چشم اندازی روشن تر 
از آیندۀ ایران، بتوانیم به تأسی از راهبرد کالن اقتصاد مقاومتی، 
گام های بلندی در عرصه تولید و خدمت به میهن عزیز اسالمی و 

مردم سربلند کشورمان برداریم. 
                                                                     حمیدرضا عظیمیان
                                                                                                                         مدیر عامل فوالد مبارکه
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افزایش قیمت نفت در آستانه نشست اوپک پالس
قیمت نفت برنت دریای شمال با ۱۳ سنت معادل ۰.۲۰ درصد افزایش به ۶۵ دالر و ۱۱ سنت رسید.

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری:
واریز سود ۱۳۰ شرکت بورسی در سال ۹۹ از طریق سامانه سجام انجام شد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین روز از سال نو در سخنرانی زنده 
تلویزیونی خطاب به ملت شریف ایران، با تبیین وظایف اساسی دستگاه ها 
و مردم برای تحقق شعار سال و حمایت تولید و رفع موانع آن، سیاست 
اعالمی در قضیه برجام یعنی لغو تحریم ها و راستی آزمایی آن قبل از بازگشت ایران به 
تعهدات برجامی را تخطی ناپذیر خواندند و در ادامه، انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 
1400 را در ابعاد داخلی و خارجی بسیار مهم برشمردند و با اشاره به نقشه و تالش گسترده 
کید کردند: ریاست جمهوری  دشمنان برای ناامید کردن مردم از حضور در انتخابات تأ
با اختیارات بسیار وسیع، مهم ترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و مردم برای ناامید 
کردن دشمن و نوسازی دستگاه اجرایی، در انتخاب رئیس جمهور خصوصیاتی مانند 
مردمی بودن، کفایت، قدرت مدیریت، ایمان، عدالت خواهی، ضد فساد بودن، عملکرد 
انقالبی و جهادی، اعتقاد به توانمندی های داخلی، امیدواری به آینده و اعتقاد به جوانان 

را موردتوجه قرار دهند.
رهبر انقالب در آغاز سخنانشان با اشاره به ورود به قرن جدید از نگاه عرفی، مقایسه ای کوتاه 
میان اوضاع ایران در سال 1۳00 و 1400 کردند و گفتند: سال 1۳00 سال کودتای انگلیسی به 
دست رضاخان و استقرار حکمرانی وابسته و دیکتاتوری بود اما سال 1400 سال انتخابات 

است یعنی حکمرانی متکی بر استقالل و آرای مردم و مبتنی بر اتکا و اعتمادبه نفس ملی.
ایشان با اشاره به محقق نشدن کامل شعار سال گذشته یعنی جهش تولید افزودند: البته 
در بخش های مهمی از تولید پیشرفت هایی حاصل شد که در برخی موارد می توان به آن 

جهش نیز اطالق کرد که همین روند باید با قوت بیشتری ادامه یابد.
رهبر انقالب در ادامه با اشاره به موضوع جهش تولید در پیام نوروزی فرمودند، آنچه در 
سال ۹۹ هدف بود و جهش تولید نام گذاری شده بود، به صورت کامل صورت نگرفت، 
کرد.  گذشت و در بخش های مهمی تولید پیشرفت پیدا  ولیکن از حق و انصاف نباید 
گر جهش  در بعضی از موارد می توان جهش هم به آن اطالق کرد؛ در بعضی از موارد هم ا
تولید نیست، پیشرفت تولید قطعا هست. یک فهرست نسبتا طوالنی از کاالهایی که در 
آن ها افزایش تولید داشته ایم در اختیار من قرار گرفته -که البته من آن فهرست را به تمامه 
نمی خوانم- عمدتا لوازم خانگی رشد زیادی کرد؛ الستیک خودرو، آلومینیوم، پتروشیمی، 
فوالد و امثال این ها، کاالهایی است که در سال ۹۹ واقعا پیشرفت و رشد کرد؛ همین بایستی 
ادامه پیدا کند. این حرکت تولیدی در کشور بایستی ادامه پیدا کند و موانع تولید از سر راه 

تولید برداشته شود.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای در بحث ضرورت رفع موانع تولید به مواردی همچون واردات 
گیر، یا کمک نکردن  بی رویه و بی مورد، یا قاچاق کاال، یا مقررات زائد و غیرالزم و دست وپا

بانک ها و نظام بانکی اشاره کردند و افزودند: گزارشی به من دادند که در آن گزارش، موانع 
تولید را به تفصیل بیان کرده اند و به نظر من خوب است که چنین گزارشی در صداوسیما 
گاه هستند به مردم داده بشود تا بدانند که برداشتن  به وسیله کسانی که با این مسائل آ
بعضی از این موانع تولید بر عهده خود مردم است، و بعضی بر عهده دستگاه های دولتی یا 
به کلی دستگاه های حکومتی است؛ چه قوه ی مجریه و چه سایر قوا. به هرحال موانع تولید 

زیاد است که این ها باید از سِر راه برداشته شود.
ایشان، ورود مواد اولیه یا تجهیزات موردنیاز تولید را ضروری خواندند و افزودند: افزایش 
قدرت خرید مردم، قطع دست واسطه ها، مبارزه با فساد و اصالح نظام بانکی و گمرکی از 
گر این کارها با جدیت دنبال شود، یقینا  دیگر اقدامات الزم برای تحقق شعار سال است که ا

امسال تحولی در اقتصاد کشور ایجاد می شود.
ایشان افزودند: استفاده از این ظرفیت ها احتیاج به معجزه ندارد بلکه مدیریتی قوی، 

دارای احساس مسئولیت، ضد فساد و دارای برنامه جامع اقتصادی می خواهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اذعان کارشناسان بانک جهانی درباره رتبه هجدهم 
اقتصاد ایران در میان حدود ۲00 کشور افزودند: همین کارشناسان معتقدند ظرفیت های 
سرزمینی و انسانی زیادی در ایران وجود دارد که در صورت استفاده از آن ها، رتبه اقتصادی 

ایران به رتبه 1۲ می رسد که بسیار مهم است.
ایشان رفع مشکالت موجود را نیازمند همدلی خواندند و افزودند: کسانی که سرمایه الزم را 
دارند و آحاد مردم که می خواهند مانند کمک مؤمنانه به کمک تولید بیایند، می توانند در 
این زمینه فعال شوند که خیریه های مردمی، نهادهای انقالبی و امنای مساجد فعال باید 

برای ساماندهی این مسئله مهم برنامه ریزی کنند.
کشور، به بیان نکاتی در باب  رهبر انقالب به تناسب موضوع موردبحث یعنی اقتصاد 

تحریم ها نیز پرداختند.
ایشان محاصره اقتصادی و تحریم ملت ها و مانع تراشی در دستیابی آن ها به دارو و مواد 
غذایی را جنایت حقیقی آمریکا برشمردند و افزودند: ملت ایران به فضل الهی، گلیم خود را 

از این آب بیرون کشیده است اما برخی ملت ها نمی توانند مقابله کنند.
رهبر انقالب در تبیین دو راه ممکن برای مواجهه با تحریم ها افزودند: یک راه، خواهش از 
تحریم کننده برای کاهش یا برداشتن تحریم است که طبعا او نیز خواسته های استکباری اش 
که این همان راه ذلت و انحطاط و  را روی میز می گذارد و می گوید باید انجام دهید 
عقب ماندگی است اما راه دوم، استفاده از ظرفیت ها و نیروهای داخلی برای تولید کاالهای 
کرده و  تحریمی و کاهش و بی اثر کردن تحریم هاست که ملت ایران راه دوم را انتخاب 

 ادامه می دهد.

خـبــــــــــــــــــر

کردند؛ کید      رهبر انقالب در اولین روز از سال نو در سخنرانی زنده تلویزیونی تأ

   رفع مشکالت موجود نیازمند همدلی است

پیام

رئیس جمهور ایران اسالمی در پیام نوروزی به مناسبت حلول سال ۱4۰۰:

زنجیرها باید از پای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی باز شود
 حجـــــت االسالم والمســــلمیـــــــــن دکتــــــر 
به  نوروزی  پیام  در  روحــــانی،  حسن 
مناسبت حلول سال 1400، بابیان اینــــــــکه     
این زمستاِن سختی و رنج؛ با پایاِن زمستاِن طبیعت، 
کرد: نسیم نوروزی، امسال  کید  رو به پایان است، تأ
نویدبخِش آغاِز فصل شکوفایی، پیروزی و پیشرفت، در 
دفتِر ملت ایران است. به فضل خداوند، به شکرانه این 
صبر و مقاومت، همه چیز برای دورانی سرشار از شکوفایی و 
سازندگی و رونق و بهروزی برای ایرانیان، فراهم آمده است.

ح  گزیده ای از متن پیام نوروزی رئیس جمهور به این شر
است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
یا مقلب القلوب و االبصار؛ یا مدبر اللیل و النهار؛ یا محول الحول 

و االحوال؛ حّول حالنا الی احسن الحال
آغاز سال 1400 را به همه مردم بزرگ ایران، از پیر و جوان؛ زنان 
و مردان به ویژه پرستاران و پزشکان، و همه کادر درمان؛ 
کشاورزان و کارگران؛ رزمندگان و مرزبانان و همه ایران دوستان 

در سراسر جهان تبریک عرض می کنم.
ایام نوروز امسال را که در میانه دو روز بزرگ شادی آفرین، زادروز 
ساالر شهیدان ابی عبداهلل الحسین )ع( و میالد ولیعصر، امام 
زمان )ارواحنا له الفدا( قرارگرفته را به فال نیک می گیرم و با 
عرض ادب به پیشگاه امام عدل و امید، این ایام فرخنده را 
به رهبر معظم انقالب، مراجع عظام تقلید و همه مسلمانان، 

تهنیت می گویم.
امسال، پایان زمستاِن طبیعت، و آغاِز هنگامه ِی نور   و گرما و 
شکوفایی و سرسبزی طبیعت؛ با پایاِن دورانی، سخت و دشوار 
از تاریِخ حیات ملت ایران هم زمان شده است. سه سال جنگ 
تحمیلی اقتصادی بی رحمانه و ظالمانه علیه ملت ایران؛ 
جنگی که، هیچ ملتی در تاریخ معاصر، مشابه آن را تجربه 

نکرده بود، با ایستادگی  این ملت، رو به پایان خواهد بود.
کنار سختی و دشواری جنگ اقتصادی، در ساِل  در 

گذشته، ملت ایران همچون سایر ملت ها با ویروسی 
ک، مواجه شد که دشواری تحریم و جنگ اقتصادی  خطرنا
را برای ایرانیان دوچندان کرد. ملت ایران در حالی به نبرد 
با کرونا وارد شد که نه تنها از کمک های معمول جهانی 
برای مبارزه با این همه گیری محروم بود، بلکه حتی امکان 
دسترسی به ثروت های خود نیز در بانک های خارجی را، 
نداشت. افت شدید قیمت نفت و تحریم نفتی، شرایط را 
به گونه ای رقم زد که سال 1۳۹۹ ازنظر درآمدهای نفتی، 
بدترین سال در ۶0 سال گذشته بود. من در طول 4۲ سالی 
که از پیروزی انقالب می گذرد، ازنظر تنگنا و محدودیِت 
اقتصادی، سالی به سختی و دشواری سال 1۳۹۹، به 

یاد ندارم.
امروز ملت ایران در حالی به استقبال بهار طبیعت و بهار زندگی 
آمده است که سرمایه های ارزشمندی که در این هشت سال 
اندوخته است، پشتوانه و توشه راه او در دوران گشایش و 

شکوفایی خواهد بود.
در این هشت سال، در عرصه سیاست بین الملل، سرمایه 
سیاسی ارزشمندی اندوختیم که ثمره آن، پیروزی های پیاپی 
در سازمان ملل و شورای امنیت و دادگاه الهه بود. امروز ارتباط 
گسترده و عمیق و راهبردی با جهان داریم و دشمنان ما در 

مواضعی که علیه ما دارند، منزوی و ناتوانند.
در این هشت سال، علی رغم اینکه همواره ازنظر منابع مالی در 
تنگنا بودیم، گام های بزرگ و تاریخی در توسعه زیرساخت های 
موردنیاز توسعه کشور برداشتیم. در تولید گاز و گازرسانی، در 
پاالیش نفت و پتروشیمی، در صنعت برق و آب، ارتباطات و 
اینترنت؛ سالمت، شرکت های دانش بنیان جهش های بزرگ 
خ داده تا مسیر توسعه کشور در دوران گشایش و  و تاریخی ر

شکوفایی هموار گردد.
در این هشت سال، کشاورزی و صنعت، و بخش خدمات ما 
مسیر تکامل و بلوغ را طی کردند و آماده اند تا در دوران جدید، 

با قدرت و توان بیشتر وارد رقابت در بازارهای جهانی شوند.

در این هشت سال، ایران از وضعیت نیاز به واردات بنزین و 
گازوئیل، به موقعیت صادرکننده؛ و در گندم و برنج و شکر در مرز 
خودکفایی قرارگرفته است؛ و بر پایه این زیرساخت ها، کشور 
در آستانه ورود به یک دوره شکوفایی و رونق و ثبات اقتصادی 
قرارگرفته است و از سال ۹۹ آب، برق و گاز برای خانواده های 

کم مصرف که قاعدتا کم درآمد هم هستند مجانی شد.
مردم ساالری یک سرمایه ملی است و باید به دور از یأس ها 
و هراس ها، و با کنارگذاشتن دلگیری ها و اختالف نظرها، با 

نگاهی راهبردی به آینده، آن را پاسداری کنیم.
این مردم هستند که می توانند شکوفایی یا پژمردگی را انتخاب 
کنند. این مردم هستند که می توانند پیشرفت یا توقف را 
برگزینند. هیچ کس جز مردم ایران، نمی تواند سرنوشت این 
ملت را رقم بزند. این اراده الهی است که تغییر وضعیت در هر 

جامعه ای را، به تغییر در روح و جان آن ها پیوند زده است.
در آغاز سال 1400، من امیدوارتر از هشت سال پیشم. 
چون هشت سال پیش، ما نه این تجربه ُپرافتخار 4 سال 
شکوفایی اقتصادی و تعامل جهانی، و نه ۳ سال مقاومت 
در جنگ اقتصادی را داشتیم. بسیار امیدوارم که با حضور 
گاهانه و آزادانه مردم، در تعیین سرنوشت خود، سال  آ
1400، که سال پایان قرن چهاردهم است، پایان بخش 
سختی ها و آستانه شکوفایی ها باشد و راه را برای قرن نو 
که قرن تجدید عزت ملت ایران است، بگشاید و عرصه را 
برای پیشرفت شایسته ملت ایران بگستراند. و جهان، 
خود را برای ظهور آن عدل گستر و منجی بزرگ بشریت 

آماده تر نماید.
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

 یک فهرست نسبتا طوالنی از کاالهایی 
که در آن ها افزایش تولید داشته ایم در 
اختیار من قرار گرفته -که البته من آن 
فهرست را به تمامه نمی خوانم- عمدتا 
لوازم خانگی رشد زیادی کرد؛ الستیک 
خودرو، آلومینیوم، پتروشیمی، فوالد و 
که در  کاالهایی است  امثال این ها، 
کرد؛  سال ۹۹ واقعا پیشرفت و رشد 
کند. این  همین بایستی ادامه پیدا 
حرکت تولیدی در کشور بایستی ادامه 
پیدا کند و موانع تولید از سر راه تولید 

برداشته شود.
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رادیو فوالد

بر اساس آمار معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت:
بیش از 7۰ هزار و 7۱۳ میلیارد ریال تسهیالت تبصره ۱۸ در ۱۱ ماهه سال ۹۹ به بنگاه ها و واحدهای تولیدی پرداخت شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد:
صرفه جویی ارزی ۶ میلیارد دالری با ممنوعیت واردات کاالهای غیرضروری در سال ۹۹

حضور صمیمی مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع کارکنان
همزمان با  لحظه تحویل سال نو

به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه، مهندس عظیمیان 
ین تحویل سال  مدیرعامل فوالد مبارکه در لحظات آغاز
ج نهادن به تالش کارکنان، با حضور در جمع  1400، برای ار

آنان سال جدید را به ایشان تبریک گفت.

وی با ابراز خوشحالی از اینکه در چنین لحظاتی از نزدیک قدردان تالش های 
کارکنان بوده است، اظهار داشت: همچنان که شما همکاران در این روز 
خدمت به کشور را به حضور در کنار خانواده محترم خود ترجیح داده اید، این 
بسی جای افتخار است که من نیز به عنوان عضوی از گروه فوالد مبارکه برای 
ج نهادن و اهمیت دادن به امر تولید و همچنین قدردانی از شما تالشگران  ار

عرصه صنعت اینجا دورهم جمع شدیم تا سنگر تولید را رها نکرده  باشیم.
بر خود می بالم که چنین همکاران صدیق و تالشگری دارم و از همین جا از 
کلیه مدیران و کارکنان نواحی شرکت که در افتخارآفرینی های فوالد مبارکه با 

همدلی و یکدستی سهیم بوده اند تشکر و قدردانی می کنم.
عبور از مرز تولید ۷ میلیون تن فوالد خام، دو ساعت قبل از فرارسیدن 
که  سال جدید نشان از عزم راسخ شما عزیزان دارد و طبیعتا این رکورد 
کلیه نواحی  توسط همکاران ناحیه فوالدسازی محقق شده نتیجه تالش 

بوده است. 
کرم که در این شرایط سخت اقتصادی فوالد مبارکه توانسته  خداوند را شا
با تولید بیشتر، امید بیشتری را نیز به جامعه پمپاژ کند و چیزی بهتر از این 

نخواهد بود که شما فرزندان این کشور با سعی و تالش جهادگونه موجبات 
شادی و امید را در جامعه فراهم آورید.

که باید به آن توجه نمود دست یابی به رکورد 141 ذوب در ۲4  نکته مهمی 
که بسیار باارزش و مایه افتخار است. مسلما این امر جز با  ساعت است 
که در  همدلی و مشارکت جمعی حاصل نمی شد و این لطف خداوند بود 

لحظات آغازین سال جدید برای فوالد مبارکه رقم خورد.
 ان شاءاهلل سال جدید برای همه شما و خانواده های محترمتان سالی پر از 
کرونا را از سر همه  سالمتی و موفقیت باشد و خداوند شر بیماری منحوس 

مردم دنیا کم کند.

 در روزهای پایانی سـال ۹8 با شـیوع بیمـاری کرونا 
کمیتـه ای به منظـور پیشـگیری از گسـترش ایـن بیمـاری 
تشـکیل شـد و در کنـار فعالیت هـای معاونت هـای نیروی 
انسـانی، بهره بـرداری و خریـد، اقدامـات به موقـع و مؤثـر 
واحـد کنتـرل مـواد نقـش ارزنـده ای در ارتقـای سـالمت 

کارکنان داشت.

علیرضـا نظـری، رئیـس بهداشـت و درمـان شـرکت 
فوالد مبارکه

از  کرونا همکاران این بخش در یکی  با شروع ویروس 
اقدامات خوب خود برای پیشگیری و کنترل این ویروس، 
انجام تست های دوره ای و ایجاد فرآیند خوداظهاری را 
آغاز نمودند که به صورت مکانیزه به جریان افتاد و بعد یک 
سیستم جامع و استاندارد برای این امر تهیه و مدیریت 
شد. نتیجه بسیار اثر بخش این اقدامات به جایی رسید 
که در روزهای آخر بهمن ماه امسال فوالد مبارکه توانست 
برای نخستسن بار در میان کل فوالدسازان دنیا به دریافت 
کار ایمن در شرایط پاندمی  گواهینامه استقرار راهنمای 

کووید iso45005(1۹(نائل آید. 

امیر سامان روستایی، رئیس مرکز بهداشت
در سال جدید نیز فعالیت هایی که برای پیشگیری از مبتال 
کرونا را در سال گذشته انجام  کارکنان به ویروس  شدن 
دادیم را باقوت بیشتری به پیش خواهیم برد. به ازای هر 
۲-۳ هزار نفر کارکنان فوالد مبارکه یکی از پزشکان شرکت، 
فرم هــــــای خوداظـــهاری  که از طـریق ســـیستم موبایل یا 
سیستم اتوماسیون اداری در اختیار کارکنان قرار می گیرد 
را کنترل می کند در ادامه با افراد مصاحبه می شود و ویزیت 
تلفنی اتفاق می افتد و سپس بر اساس صالحدید پزشکان 
کار اعالم می شود. حتی  یا انجام تست و یا برگشت به 
بحث های تخصصی را هم درنظر گرفته ایم تا نظر متخصص 

و فوق تخصص هم لحاظ  شود.

علی یار عراقی، رئیس برنامه ریزی خرید
در ابتدا بایـد یادآور شـد که با شـیوع ویـروس کرونـا مدیریت 
کنترل مـواد نیـز هم راسـتا بـا دیگـر مدیریت هـا در پیشـگیری 
از ایـن ویـروس نقـش بسـزایی را داشـت، به طوری کـه در 
کنتـرل مـواد، اقـالم بهداشـتی  گذشـته واحـد  ماه هـای 
موردنیاز مثل ماسک، دسـتکش و مواد ضدعفونی کننده را 

کـز تحویـل داده اسـت. به طـور هفتگـی بـه کلیـه مرا
مدیریت کنترل مواد ضمن کنترل کمی تمامی اقالم وارده 
و  مصرفی  مواد  صحیح  نگهداری  مسئولیت  شرکت  به 
قطعات یدکی را تا زمان تحویل بر عهده دارد. عالوه بر این ها 
کنترل سطح موجودی اقالم مصرف ازجمله اقالم بهداشتی 
و کنترل فیزیکی انبارها به همراه پیش بینی بودجه موردنیاز 

در طول سال از وظایف این واحد است.

رضا قربانی، رئیس کنترل موجودی فوالد مبارکه
در این واحد برای تأمین اقالم بهداشتی، بر اساس گزارش های 
کرونا اقالم و بودجه موردنظر پیش بینی می  شود.  کمیته 
کرونا طبیعتا هزینه های مستقیم و  ۹۹ ویروس  در سال 
غیرمستقیمی را برای فوالد مبارکه به همراه داشت به طوری که 
هزینه های مستقیم آن تقریبا نزدیک به 150 میلیارد تومان 
بوده است که ۹0 درصد آن برای جامعه و 10 درصد برای خود 
که شامل وسایل ضدعفونی، ماسک و  شرکت هزینه شد 
مباحث مربوط به  اضافه کردن سرویس های ایاب و ذهاب 
می شود. هزینه بیشتر برای جامعه در بحث مسئله تأمین 
کسیژن موردنیاز بیمارستان ها بود که با درایت مدیرعامل  ا

محترم این مشکل در کشور حل شد.

حسین مدرسی فر،
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست:

در دوران شیوع ویروس کرونا همکاری 

همه واحدهای شرکت نقش ارزنده ای در 

پیشگیری و  ارتقای سالمت کارکنان داشت

دیدار نوروزی مدیر مجتمع فوالد سبا و هیئت همراه در نخستین روز فروردین 1400 با همکاران خطوط تولید و پشتیبانی و عرض تبریک سال نو به کارکنان 

عکس نوشت
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خـبــــــــــــــــــر

بهبود قیمت سنگ آهن در چین

قیمت سنگ آهن با بهبود تقاضا برای خرید خلوص های متوسط 
سنگ آهن در بازار نقدی باال رفت.

به گزارش پایگاه خبری فوالد ایران، قیمت سنگ آهن با بهبود تقاضا 
برای خرید خلوص های متوسط سنگ آهن در بازار نقدی باال رفت. 
متوسط قیمت سنگ آهن خلوص 62 درصد با 1.25 دالر رشد به 
161.45 دالر هر تن خشک سی اف آر رسید. فعاالن بازار نیز با بهبود 
تقاضای خرید سنگ آهن فاین روبرو شدند.

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت:

سهم ۲8 درصدی فوالد مبارکه 
در پروژه انتقال آب خلیج فارس

 به اصفهان

کراتی در بازار  کسپرت، روزهای اخیر مذا گزارش متال ا به 
واردات قراضه ترکیه در جریان بوده و فعاالن بازار منتظر 
بسته شدن معامالت جدیدند تا روند بازار روشن شود. 
چندین واردکننده در ترکیه به دنبال خرید محموله های 
تحویل آوریل بودند و برخی دیگر پیشنهادهای تحویل 
اوایل ماه میرا بررسی می کردند. دراین بین برخی معتقدند 
کف رسیده است. قیمت قراضه به 

قراضه ترکیه منتظر روشن تر شدن روند قیمت

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه: دست یابی به رکورد تولید بیش از 
۷ میلیون تن تختال در کارخانه اصلی و 10 میلیون تن فوالد خام در 
گروه فوالد مبارکه در آخرین روزهای سالی که به نام »جهش تولید« 
نام گذاری شده بود؛ لبیک جانانه ای بود به خواسته قلبی مقام معظم رهبری و فوالد 
غ از همه حاشیه ها دریایی از غیرت و کوهی  مردان فوالد مبارکه بار دیگر اثبات کردند فار

از عزم و اراده هستند و با همتی که دارند می توانند در جامعه سفیران امید باشند.

به گزارش ایراسین، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از دستیابی به 
رکورد 140 ذوب در آخرین ساعات سال 1۳۹۹ و متعاقب آن به رکورد 141 ذوب در نخستین 
روزهای سال جدید خبر داد و گفت: شرکت فوالد مبارکه در آستانه ورود به قرن امید و در 
آخرین ساعات سالی که مجموعه ای از مشکالت و محدودیت ها را در خود جای داده بود؛ 
توانست علیرغم چهار بار تحریم و قرار داشتن در سیبل اصلی تروریسم اقتصادی آمریکا، 
کاری کند کارستان و در کوران تحریم و کرونا و کمبود مواد اولیه و انرژی موردنیاز، در مواجهه 

با بادهای سهمگین هجمه ها آنچه را که لیاقتش را داشت به دست آورد.
وی افزود: فوالد مبارکه ثابت کرد این فرزند خلف انقالب اسالمی در عرصه صنعت و اقتصاد 
کرده و می تواند با درنوردیدن مرزهای تولید و کسب  امروز به شکوفایی کامل دست پیدا

رکوردهای متعدد یکی پس از دیگری تاریخ سازی کند.

کارستان جهش تولید با رکوردهای متعدد
عظیمیان به تالش ستودنی کارکنان متخصص فوالدمبارکه اشاره کرد و گفت: کارکنان 
متخصص گروه فوالدمبارکه از ابتدای امسال با عزمی مضاعف تصمیمشان را گرفته بودند 
و یکدل شدند تا با کسب رکوردهای پی درپی نشان دهند با باور ملی، ایستادگی و اتحاد 
می توان تمام غیرممکن ها را ممکن کرد و این اراده فوالدی را تا آخرین روزهای اسفند به 
نمایش گذاشتند تا نام فوالد مبارکه خاری باشد در چشم بدخواهان این مرز  وبوم کهن.
وی به رکوردهای متعدد گروه فوالد مبارکه در سال جهش تولید هم پرداخت و افزود: 
پشت سر گذاشتن رکوردهای روزانه و ماهیانه تا ثبت رکورد روزانه 140 ذوب، در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم، ثبت رکورد بی نظیر تولید ۷00 هزار و 1۶5 تن گندله در 
ناحیه آهن سازی، ثبت رکورد تولید سالیانه یک میلیون و ۳۷۲ هزار تن در واحد تاندم 
مداوم نورد سرد، رکورد تولید 1۳4 هزار تن محصول قلع اندود در خط نورد دو قفسه ای، 

کس آنیلینگ نورد سرد و 1۲۳  عبور از رکورد سالیانه یک میلیون و 15۲ هزار تن در خطوط با
هزار تن در خط تمپر میل، عبور از ظرفیت اسمی سالیانه 1.5 میلیون تن تختال و ثبت پنج 
رکورد متوالی در طول شش ماهه در فوالد هرمزگان، ثبت رکورد تولید سالیانه یک میلیون 
و ۳۸۲ هزار تن آهن اسفنجی با رکورد کیفی ۹4.۸ درصد در واحد احیا مستقیم مجتمع 
فوالد سبا، ثبت رکورد تولید روزانه ۸۸۹0 تن آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم شهید 
خرازی ناحیه آهن سازی، عبور از تولید ۳ میلیون تن گندله در فوالد سنگان، ارتقای رکورد 
تولید ماهیانه ورق گالوانیزه در شرکت فوالد تاراز چهارمحال و بختیاری و رسیدن به تولید 
1۸ هزار و 54۹ تن، تولید ۹۸ هزار و ۳۲5 تن سنگ آهک دانه بندی در شرکت فوالدسنگ و 
همین طور ثبت رکورد تولید ماهانه آهن اسفنجی در شرکت فوالد سفیددشت، جابه جایی 
۳ رکورد در فوالد امیرکبیر کاشان و همچنین ۲ رکورد در فوالد متیل و... تنها گوشه ای از این 

رکوردها در سال جهش تولید است.

فروش و حمل محصول
مهندس عظیمیان، همچنین از ثبت رکورد تولید و حمل محصول در سال ۹۹ خبر داد 
کارکنان  و گفت: در سال جهش تولید و به موازات افزایش تولید که با همت مثال زدنی 
سخت کوش فوالد مبارکه صورت پذیرفت، فروش و تحویل بیش از ۷ میلیون و ۷00 هزار تن 
انواع محصوالت عالوه بر تحقق برنامه سال، رکورد جدیدی را در این زمینه به ثبت رساند 

و این امر نیز مایۀ افتخار است.
وی ادامه داد: در حوزه حمل نیز توانستیم با حمل بیش از ۷ میلیون و ۷50 هزار تن محصول 
کثری به تولیدکنندگان داخلی  رکورد جدیدی به ثبت برسانیم. از آنجا که  پاسخ گویی حدا
 فوالد مبارکه در سال ۹۹ یکی از مهم ترین اهداف شرکت به شمار می رفت، موفق شدیم با

 ۶ درصد رشد در این حوزه نسبت به سال ۹۸، به رکورد جدیدی دست یابیم.
وی در پایان گفت: این موفقیت ها و رکوردهای متعدد را به همه آن هایی که دل در گروی 
استقالل و آزادی این نظام مقدس دارند تبریک می گویم و در این لحظه های باشکوه؛ با 
غرور  و افتخار برخاسته از همت همکارانم در گروه بزرگ فوالد مبارکه به همه آن هایی که 
در قالب یک تیم بزرگ کاری این دستاورد بزرگ را آفریدند ادای احترام می کنم و به ایشان 
دست مریزاد می گویم و مطمئنم شرکت فوالد مبارکه با چشم اندازی که برای خود ترسیم 
کرده است در قرن جدید نویدبخش آینده ای بهتر خواهد بود به یقین سال 1400 سال فوالد 

مبارکه و همه اراده های پوالدین است.

رکوردهای غرورآفرین تولید و فروش در شرکت و گروه فوالد مبارکه
لبیکی دیگر به منویات مقام معظم رهبری

مدیرعامل فوالدمبارکه در روزهای پایانی سال جهش تولید خبرداد:

اجرای 4 گروه سرود منتخب کشوری به مناسبت نیمه شعبان و هفته سربازان گمنام امام زمان )عج( در معراج الشهدای فوالد مبارکه اجرای گروه سرود نسیم بهشت به مناسبت نیمه شعبان، همزمان با خروج پرسنل از محل کار 

عکس نوشت

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه گفت: حجم 
به  خلیج فارس  آب  انتقال  وژه  پر سرمایه گذاری 
اصفهان ۳۵۳ هزار میلیارد ریال است که شرکت فوالد 
مبارکه با سهم ۲8.۵8 درصدی دو برابر حجم سهام 
دیگر بهره برداران این پروژه را به خود اختصاص داده 

است.
گفت وگو با خبرنگار ایراسین با  احمد سعید بخش در 
اشاره به آغاز عملیات اجرایی انتقال آب خلیج فارس به 
اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان یکی از بزرگ ترین 
قطب های صنعتی کشور است و با توجه به اقلیم خشک 
فالت مرکزی و کمبود آب، نیاز است که با تعریف پروژه ای 

عظیم، آب پایدار صنایع تأمین شود.
وی افزود: شرکت تأمین آب اصفهان صفه با سهامداری 
شرکت فوالد مبارکه، پاالیشگاه اصفهان، ذوب آهن، اتاق 
بازرگانی، سازمان همیاری های شهرداری و شهرداری 
کالن شهر اصفهان درصدد برآمد تا شرایط انتقال آب 

خلیج فارس به اصفهان را در بازه 5 ساله فراهم کند.
معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: با اجرای 
انتقال آب خلیج فارس به اصفهان بالغ بر ۲00 میلیون 
مترمکعب در سال آب برای مصارف صنعتی در نظر 

گرفته شده است.
وی افزود: طول خط انتقال آب خلیج فارس به اصفهان 
کیلومتر است و این مسیر از استان های هرمزگان،   ۹10
کرمان، یزد و اصفهان عبور می کند تا درنهایت به آبگیر 

چم آسمان برسد.
سعیدبخش به اشتغال زایی بالغ بر 14 هزارنفری در طول 
ساخت تا بهره برداری از خط انتقال آب خلیج فارس به 
اصفهان هم اشاره کرد و افزود: حجم سرمایه گذاری این 
ابرپروژه ۳5۳ هزار میلیارد ریال است که شرکت فوالد 
مبارکه با سهم ۲۸.5۸ درصد دو برابر حجم سهام دیگر 

بهره برداران این پروژه را به خود اختصاص داده است.
شایان ذکر است با راهبری وزارت صمت و سرمایه گذاری 
شرکت های بزرگ معدنی ازجمله فوالد مبارکه عملیات 
ح  اجرایی آیین بهره برداری و شروع عملیات اجرایی طر
انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استان های 
شرقی و مرکزی کشور توسط رئیس جمهور آغاز خواهد 

شد.
این اَبرپروژه، با بهره مندی از توان متخصصان داخلی و 
همچنین ظرفیت های بخش خصوصی توانمند، در زمان 
تحریم به اجرا درخواهد آمد و این موضوع باعث شده تا 
از آن به عنوان یکی از بزرگ ترین پروژه های بعد از انقالب 

اسالمی نام برده شود.

خبــــــــر
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در  رنگ  تا  سنگ  از  محصوالت  تمامی  تولید 
شرکت فوالد مبارکه

 طهمورث جوانبخت، معاون فروش و بازاریابی شرکت 
فوالد مبارکه از ثبت رکورد تولید و حمل محصول در سال ۹۹ خبر داد و 
گفت: در سال جهش تولید هم راستا با افزایش تولید که توسط همکاران 
سخت کوش فوالد مبارکه رقم خورد، واحد فروش و بازاریابی نیز توانست 
با فروش و تحویل بیش از ۷ میلیون و ۷00 هزار تن انواع محصوالت عالوه بر 
تحقق برنامه سال، رکورد جدیدی را نیز در نیم قرن تجربه قبلی ثبت کند.

وی تصریح نمود: در حوزه حمل نیز واحد فروش و بازاریابی توانست 
با حمل بیش از ۷ میلیون و ۷50 هزار تن محصول رکورد جدیدی را به 
ثبت رساند، ضمن اینکه رکورد فروش در بازار داخل نیز یکی دیگر از 
افتخارآفرینی های همکاران در سال گذشته بود، به طوری که با افزایش 
کثری به تولیدکنندگان  تقاضا در بازار داخل و نیاز به پاسخ گویی حدا
داخلی فوالد مبارکه در سال ۹۹ با فروش بیش از ۶ میلیون و 450 هزار تن 
انواع محصوالت در بازار داخل به رکورد جدیدی دست یافت و نسبت به 

سال ۹۸، ۶ درصد رشد را محقق نمود.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه در ادامه به استراتژی 
محصوالت فروخته شده و همچنین فروش و تأمین بازار داخل اشاره 
نمود و اظهار داشت: فوالد مبارکه تمامی محصوالت را از سنگ تا رنگ 
تولید می کند، محصوالت ما شامل تختال، ورق گرم، ورق سرد، گالوانیزه، 
کثری نیاز  قلع اندود و رنگی است و در این راستا استراتژی ما تأمین حدا
مشتریان بوده و اینکه محصوالتی را در بازار بفروشیم که تولیدکنندگان 
دیگر توان تولید آن را ندارند. ضمن اینکه تمرکز ما بر محصوالت کیفی و 
ج از کشور  گر ما تولید نکنیم مجبور به واردات از خار محصوالتی است که ا
می شویم. محصوالت گرم نیاز بیشتری در بازار ما دارد و تمرکز ما بر این 

نوع محصوالت بوده است.

تولید محصوالت استراتژیک موردنیاز صنایع لوازم خانگی، 
خودروسازی و پروژه های نفت و گاز در شرکت فوالد مبارکه

محمد تاجمیر ریاحی، مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه نیز در ادامه 
به میزان فروش داخلی فوالد مبارکه اشاره نمود و خاطرنشان کرد: با توجه 
به اینکه هدف اصلی ما تأمین بازار داخل است در سال گذشته بالغ بر ۶ 
میلیون و 500 هزار تن از محصوالت فوالدی را به بازار داخل عرضه کردیم 

که این محصوالت با توجه به نیاز صنایع مختلف کشور طراحی، تولید و 
عرضه گردید. به طوری که این محصوالت نیازهای استراتژیک صنایع 

لوازم خانگی، خودروسازی و پروژه های نفت و گاز را برطرف نمود.
کید کرد: در سال گذشته فوالد مبارکه توانست شعار سال یعنی  وی تأ
جهش تولید را محقق و با رشد ۶ درصدی محصوالت را به بازار داخل 
تحویل دهد. ما مشتریان متعددی را در بازار داخلی داریم که حدود 
100 شرکت سال گذشته برای اولین بار از فوالد مبارکه خرید داشتند. 
سال ۹۸ ما حدود 10۶0 مشتری را در فوالد مبارکه داشتیم و در سال ۹۹ با 
11۲0 مشتری همکاری کردیم و توانستیم محصوالت متنوعی را برای این 
مشتریان طراحی و تولید نماییم و افتخار می کنیم که با تالش همکاران 
خیلی از محصوالتی که به علت تحریم های ظالمانه آمریکا به کشور وارد 
نمی شد را در فوالد مبارکه طراحی و تولید کنیم و در اختیار مشتریان قرار 
دهیم که از این جمله می توان به ورق های رنگی موردنیاز لوازم خانگی، 
اسلب های گازترش برای پروژه های انتقال نفت و گاز، برخی از گریدهای 

موردنیاز خودروسازان اشاره نمود.
کرد: افتخار دیگر  مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
این شرکت در سال گذشته تأمین اسلب بسیاری از شرکت های نوردکار   
و   فعال نمودن این شرکت ها بود و امید داریم ان شاءاهلل در سال جاری 
کان  نیز با هدف گذاری هایی که در جهت افزایش تولید برداشته شده کما
کثر ظرفیت  کنیم تا بتوانند با حدا کشور را حمایت  صنایع مختلف 

خودشان تولید کنند و اشتغال و خودکفایی کشور عزیزمان را رقم زنند.

و اولیه  مواد  تأمین  با  مبارکه  فوالد  شرکت  در  پایدار  تولید 
 قطعات و تجهیزات

صادرات محصوالت فوالد مبارکه در سال گذشته یکی از افتخارات این 
شرکت در بازارهای جهانی بود که علیرضا منصوری مدیر صادرات شرکت 
فوالد مبارکه در این خصوص تصریح نمود: در سال ۹۹ علی رغم همه 
محدودیت های داخلی و خارجی ما موفق به صادرات 1 میلیون و ۲50 

هزار تن انواع محصوالت به بازارهای جهانی شدیم.
کرد: این صادرات در  مدیر صادرات شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
شرایطی اتفاق افتاد که ما در سال ۹۹ بیشترین حجم تحریم های ظالمانه 
را علیه کشور خودمان و شرکت فوالد مبارکه داشتیم به طوری که فوالد 
مبارکه در ۳ سال اخیر چندین بار مورد هدف تحریم های آمریکا قرار 

گرفت، تحریم هایی که باهدف زمین گیر کردن کل صنعت ایران بود ولی با 
تمهیداتی که اندیشیده شد موفق شدیم این تحریم ها را مدیریت کنیم 

و اجازه ندادیم صنعت کشورمان زمین گیر شود.
وی خاطرنشان کرد: عمده بازارهای هدف ما کشورها اروپایی، کشورهای 
کشورهایی مانند آلمان،  کشورهای شرق آسیا،  حوزه خلیج فارس، 
ایتالیا، بلژیک، اسپانیا، پرتقال، امارت، عمان، تایلند، اندونزی، مالزی و 
حتی چین و هند هستند و کشورهای همسایه مثل افغانستان و عراق و 

کشورهای آسیای میانه نیز همواره از بازارهای هدف ما بوده اند.
ح  علیرضا منصوری یادآور شد: در صادرات تنها مسئله صادرات مطر
نیست، ما می توانیم مواد اولیه و همچنین قطعات و تجهیزات موردنیاز 
خودمان را که ضامن تولید در فوالد مبارکه است با صادرات و ارزآوری 

تأمین کنیم تا به تولید پایدار در شرکت فوالد مبارکه برسیم.
وی افزود: بیشترین صادرات ما به کشورهای شرق آسیا مثل چین و تایلند 
و اندونزی و مالزی بوده. در حاشیه خلیج فارس کشور امارات بزرگ ترین 
خریدار محصوالت ما است، در اروپا کشورهای اسپانیا، ایتالیا، پرتقال و 

بلژیک مصرف کننده محصوالت فوالدی ما هستند.

تحقق 10۲ درصدی برنامه سال 1۳۹۹ شرکت فوالد مبارکه در 
حوزه حمل محصوالت

مدیر برنامه ریزی فروش و حمل محصوالت شرکت فوالد نیز با اشاره به 
تحقق برنامه سال و ثبت رکورد جدیدی در فروش محصوالت شرکت فوالد 
مبارکه در سال گذشته تصریح کرد: در سال »جهش تولید« ۷ میلیون 
و ۷5۳ هزارتن انواع محصول به مقصد مشتریان ارسال شد که شامل 
یک میلیون و ۳40 هزار تن تختال، 4 میلیون و ۶00 هزار تن محصوالت گرم 
و یک میلیون و ۸1۳ هزار تن انواع محصوالت سرد و پوشش دار بوده است.
یونس حمزوی اضافه کرد: در سال گذشته عالوه بر تحقق 10۲ درصدی 
برنامه سال 1۳۹۹ در حوزه حمل محصوالت، با رشد ۳.5 درصدی حمل 
محصول نسبت به مدت مشابه در سال 1۳۹۸، رکورد جدیدی در حمل 

محصوالت شرکت فوالد مبارکه نیز رقم خورد.
وی دستاوردهای مهم حاصله را به خانواده بزرگ گروه فوالد مبارکه و همه 
ذی نفعان تبریک گفت و افزود: با همراهی مدیریت عالی شرکت و در سایه 
تالش و همکاری تمامی کارکنان شاهد دستیابی به توفیق های جدید در 

شرکت فوالدمبارکه خواهیم بود.
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بیلت سی آی اس در انتظار تغییر

کسپرت، بیلت سی آی اس در بازارهای   به گزارش متال ا
مختلف خریدار چندانی ندارد ولی چشم انداز بازار مثبت است. 
عرضه کننده ها انتظار دارند روند نزولی به زودی برعکس شود 
چون بازار قراضه ترکیه رو به بهبود به نظر می رسد. از طرفی 
تقاضای بیلت در آسیا بهتر شده به صادرکننده های بیلت سی آی 
اس اجازه داده چندین معامله را نهایی کنند.

چشم انداز بازار سنگ آهن و فوالد

گزارش چشم انداز بازار سنگ آهن  گزارش پالتس، آخرین  به 
که قیمت  کی از آن است  و فوالد موسسه پالتس حا
سنگ آهن در سه ماهه دوم سال جاری میالدی به روند 
که با حمایت رشد تولید فوالد و  صعودی ادامه می دهد 
کاهش موجودی فوالد در بازارها خواهد بود.

وابط عمومی شرکت فوالد  رئیس امور فرهنگی ر
کارکنان و  مبارکه از توسعه فعالیت های فرهنگی برای 

خانواده ایشان در آستانه ورود به سال 1400 خبر داد.

کن  اما از  رگ فوالد  بز رایگان خانواده  بازدید   
تاریخی اصفهان

محمود فروغی در این خصوص به تفاهم انجام شده با اداره 
گفت:  کل میراث فرهنگی استان اصفهان اشاره نمود و 
کن تاریخی  امکان بازدید رایگان خانواده بزرگ فوالد از اما
اصفهان شامل عمارت عالی قاپو؛ مسجد امام )ره(؛ مسجد 
کاخ موزه چهلستون؛  کاخ هشت بهشت؛  شیخ لطف اهلل؛ 
موزه هنرهای تزیینی؛ مسجد جامع عتیق؛ منارجنبان 
وآتشگاه از اول فروردین ماه تا پایان سال 1400 با ارائه کارت 

شناسایی پرسنلی برقرار است.
توزیع بلیت های رایگان سینماها

توزیع بلیت های رایگان سینماها از دو بار در سال به چهار 
بار در سال و به صورت فصلی که اولین سری آن در فصل بهار 
توزیع گردید و همچنین فراهم نمودن امکان بازدید رایگان 
خانواده بزرگ فوالد از نمایشگاه های بین المللی اصفهان با 
ارائه کارت شناسایی پرسنلی شرکت از دیگر فعالیت های 
فرهنگی این واحد بود که رئیس امور فرهنگی روابط عمومی 

به آن اشاره نمود.
تقدیر از همکاران جانباز و آزاده

همکاران  از  تقدیر  برای  برنامه ریزی  خصوص  در  وی 
جانباز و آزاده خاطرنشان کرد: هم زمان با اعیاد شعبانیه 
با هماهنگی انجام شده مقدمات تقدیر مدیرعامل به 
مناسبت روز جانباز و تجلیل از همکاران عزیز جانباز؛ آزاده؛ 
رزمندگان بیش از سه سال سابقه حضور داوطلبانه در 
جبهه های دفاع مقدس؛ فرزندان معزز شاهد و خانواده 

معظم شهدای شرکت فراهم آمد.
اصالح و افزایش کمک هزینه های فوت مرحومین 

شاغل و بازنشسته
رئیس واحد فرهنگی روابط عمومی در ادامه یادآور شد: 
سال  ابتدای  از  مرحومین  خانواده  تکریم  راستای  در 
1400، مبادرت به اصالح و افزایش کمک هزینه های فوت 

مرحومین شاغل و بازنشسته شرکت نمودیم.
بهره برداری از سیستم جدید مسابقات شرکت

کرد: در راستای توسعه فرهنگ مطالعه  وی خاطرنشان 
در بین خانواده بزرگ فوالد، بهره برداری از سیستم جدید 
کارکنان و امکان ذخیره  مسابقات شرکت بر روی پرتال 
امتیازات و انتخاب هدایا از ویترین جوایز و یا شرکت در 

قرعه کشی به مورداجرا درآمد.
ح ضیافت عرشیان با همکاری بنیاد شهید  طر

استان اصفهان
ح ضیافت عرشیان  برنامه ریزی طر کرد:  فروغی اضافه 
دیدار  جهت  اصفهان  استان  شهید  بنیاد  همکاری  با 
معاونین؛ مدیران و مسئولین شرکت با یک خانواده شهید 
و یا جانباز در هرماه در راستای تکریم خانواده معظم 
شهدا و جانبازان دفاع مقدس انجام شده و در سال جدید 

اجرایی می شود.
ح بزرگ قرآنی یاسین با همکاری مهد قرآن کریم  طر

استان اصفهان
ح بزرگ قرآنی یاسین با همکاری مهد قرآن  برنامه ریزی طر
کارکنان و خانواده بزرگ فوالد  کریم استان اصفهان ویژه 
مبارکه از دیگر دستاوردهای واحد فرهنگی روابط عمومی 
گفت: برگزاری مسابقه  کرد و  که فروغی به آن اشاره  بود 
موعود در ایام نیمه شعبان و  پنجاه و دو  رسم باهم بودن نیز 

از دیگر مسابقات برگزارشده در این ایام بود.
طـرح جشن های خـانگی با عـنوان خـانه هـای مهدوی
رئیس امور فرهنگی روابط عمومی تصریح نمود: اجرای 
ح جشن های خانگی با عنوان خانه های مهدوی به  طر
مناسبت والدت امام زمان )عج( با اعزام رایگان روحانی و 
مداح از پنجم تا دوازدهم فروردین با رعایت پروتکل های 
بهداشتی، هماهنگی اجرای گروه سرود نسیم بهشت به 
مناسبت میالد امام زمان )عج( در گیت پرسنلی و توزیع 
پوستر ماه کامل در نمازخانه های شرکت و همچنین اجرای 
گروه سرود منتخب کشوری در جوار شهدای نام آشنای 
گمنام  گرامیداشت سربازان  به مناسبت هفته  شرکت 
امام زمان )عج( از دیگر فعالیت های فرهنگی این واحد 

به شمار می آید.
فروغی در پایان گفت: جهادگران شرکت در جبهه صنعت 
و در خط تولید همواره در جهت تولید پایدار و شکوفایی 
صنعت کشور عزیزمان از هیچ تالشی فروگذار نکرده اند و بر 
ما است که هم راستا با آن ها بتوانیم شرایط مطلوبی را برای 
این عزیزان و خانواده های محترم آنان فراهم نماییم که 
فعالیت های مورداشاره بخشی از اقدامات امور فرهنگی 
روابط عمومی در این راستا است و امیدواریم در طول سال 
جاری نیز در گسترش این فعالیت ها و قدردانی از تالش 

یکایک کارکنان کوشا باشیم.
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توسط امور فرهنگی روابط عمومی انجام شد:

توسعه فعالیت های فرهنگی
  روابط عمومی

برای خانواده های کارکنان

در سال جهش تولید هم راستا با افزایش تولید صورت گرفت:

فروش و تحویل بیش از 7 میلیون و 700 هزار تن
 انواع محصوالت در فوالد مبارکه

آخرین جلسه ایثارگران شرکت فوالد مبارکه در سال ۹۹، هم زمان 
با روز والدت امام حسین )ع( و روز پاسدار و در آستانه روز والدت 
حضرت ابوالفضل العباس )ع( و روز جانباز با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه ایرج ترابی معاون نیروی انسانی و سازمان دهی و رئیس کمیته ایثارگران در 
جمع اعضای کمیته ایثارگران از اقدام های انجام گرفته توسط این کمیته در رفع مشکالت 

این عزیزان تقدیر و تشکر نمود.
پس ازاین نشست، معاون نیروی انسانی و سازمان دهی شرکت به مناسبت روز جانباز 
با حضور در نواحی مختلف شرکت با تعدادی از عزیزان جانباز و آزاده دیدار نمود و به 
نمایندگی از جامعه ایثارگران شرکت از دو نفر از همکاران  آزاده و جانباز  و یکنفر  از فرزندان 

شاهد شرکت تقدیر بعمل آمد.

برگزاری آخرین جلسه ایثارگران 
شرکت فوالد مبارکه در سال ۹۹
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خـبــــــــــــــــــر

اعطای ۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای صادراتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد که از ابتدای خرداد تا 
پایان بهمن ماه ۹۹ بیش از 6 هزار و 4۷1 میلیارد ریال تسهیالت به 
واحدهای صادراتی اعطاء شده است.
همچنین از ابتدای خردادماه  تا پایان بهمن ماه ۹۹ تعداد 261 
واحد صادراتی برای دریافت تسهیالت ثبت نام کردند. از این تعداد 
1۳6 فقره معرفی به بانک برای دریافت بیش از 2۳ هزار و ۳2۰ 
میلیارد ریال تسهیالت انجام شده است.

کید بر اهمیت  گزارش ایراسین، علیرضا رزم حسینی با تأ به 
حوزه تولید و اشاره بر اقدامات و برنامه های وزارت صمت 
گفت:  در خصوص حمایت و مانع زدایی از بخش تولید 
وزارت صمت مشوق های بسیار خوبی را به ویژه برای 
کوتاه مدت به بهره برداری می رسند در نظر  که در  طرح های 
گرفته است.

آمادگی وزارت صمت برای تعامل با سایر دستگاه ها

به مناسبت اعیاد شعبانیه و نوروز و در راستای عمل به 
مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه، با حضور نماینده مردم 
شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، نماینده مدیرعامل 
فوالد مبارکه و جانشین فرمانده سپاه شهرستان مبارکه، تعداد ۵00 
بسته معیشتی در بین نیازمندان و قشر آسیب پذیر شهر مجلسی 

توزیع شد.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد در این 
زمینه گفت: در جریان برگزاری جلسات کاری خوبی که با مسئولین 
شهرستان مبارکه داشتیم توجه بیشتر به افراد نیازمند منطقه و 
به ویژه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی و 
کن شهر مجلسی در اولویت قرار گرفت به همین  همچنین نیازمندان سا
منظور با نظر مساعد مدیرعامل شرکت، بودجه موردنیاز تأمین شد و 
پس از اقدامات الزم برای خرید، اقالم موردنظر، با همکاری مسئولین 
مربوطه و حوزه مقاومت بسیج شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه 

بین نیازمندان توزیع شد.
هادی نباتی نژاد ارزش این تعداد بسته حمایتی را ۲00 میلیون تومان 
اعالم کرد و گفت: همچنان که این اقدام، اولین گام شرکت در این راستا 
نبوده است، به یقین آخرین اقدام نیز نخواهد بود و مدیریت شرکت 
همچنان در راستای توسعه متوازن در این خصوص برنامه ریزی و 

اقدامات شایسته تری خواهد داشت.
کبری فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید  در همین خصوص سرهنگ ا
موحدیان فوالد مبارکه نیز بابیان اینکه این عمل خیر در ادامه اقدامات 
ارزشمند این شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صورت 
گرفت، تصریح کرد: فوالد مبارکه پیش ازاین نیز در اجرای طرح رزمایش 
کمک مؤمنانه با سرمایه گذاری های مناسبی به یاری افراد نیازمند و 

اقشار آسیب پذیر شتافته است.

خبــــــــر

اهدای ۵00 بسته معیشتی بین قشر 

آسیب پذیر شهر مجلسی توسط

 فوالد مبارکه

برنامه ریزی منسجم برای اجرای منویات مقام معظم رهبری
کبری محمدی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین درباره آخرین رکورد تولیدی شرکت و گروه  عباس ا
فوالد مبارکه اظهار کرد: با توجه به اینکه سال ۹۹ توسط مقام معظم رهبری به نام جهش تولید مزین 
شده بود، از ابتدای این سال برنامه ریزی های منسجمی برای اجرای منویات مقام معظم رهبری در 
فوالد مبارکه آغاز شد، این شرکت با ثبت رکوردهای پی درپی، مهم ترین پیامی را که می رساند لبیک 
گر موانع تولید حذف و  به منویات مقام معظم رهبری در جهت تولید بیشتر و رونق تولید است. ا
کمیتی به خوبی انجام شود، تولید سال 1400 فوالد مبارکه باوجود جهش تولید  پشتیبانی های حا

در سال گذشته، شاهد جهشی دیگر در 1400 خواهد بود.
افزایش ۵۵۰ هزار تنی در کارخانه اصلی فوالد مبارکه

وی افزود: تولید ۷ میلیون تن فوالد خام )بیش از 550 هزار تن افزون بر سال ۹۸( در فوالد مبارکه 
دستاورد غرورآفرینی بود که همه فوالد مردان به کشور خود هدیه دادند و این رکورد در سایه 
عنایت الهی و همت، غیرت و مجاهدت های همه کارکنان زحمت کش فوالد مبارکه، پیمانکاران و 

تأمین کنندگان زنجیره فوالد شکل گرفت.
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: برنامه ریزی های انجام شده از ابتدای سال 
با ثبت رکوردهای مختلف و افزایش تولید، زمینه را برای دستیابی به موفقیت نهایی مهیا کرد. 
آخرین رکوردی که پیش از رکورد تولید ۷ میلیون تن فوالد خام به ثبت رسید، رکورد روزانه 140 ذوب 

در ناحیه فوالدسازی بود.
جلوگیری از خروج ۳۰۰ میلیون دالر   ارز   از کشور

کبری محمدی اضافه کرد: برای بیان اهمیت تولید 550 هزار تن فوالد خام بیشتر از تولید سال  ا
۹۸ دو نکته قابل ذکر است. ابتدا باید گفت این مقدار افزایش تولید، بیش از ۳00 میلیون دالر ارزش 
دارد. درنتیجه می توان گفت این مقدار تولید به معنی جلوگیری از خروج ارز در شرایط تحریمی و 

خودکفایی بیشتر کشور است.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که فوالد خام یک محصول میانی است، یعنی برای صنایع پایین 
دستی مواد اولیه محسوب می شود. تولید این مقدار مواد اولیه یعنی اشتغال و کسب و کار در کشور 

در صنایع پایین دستی فوالد پایدارتر خواهد بود.

تحقق واقعی جهش تولید در فوالد مبارکه
معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه درباره تولید 10 میلیون تن فوالد در گروه فوالد مبارکه نیز گفت: 
در گروه فوالد مبارکه که شامل فوالد مبارکه،مجتمع فوالد سبا و فوالد هرمزگان است، با همدلی و 
هماهنگی کامل به رکورد تولید 10 میلیون تن فوالد خام در سال ۹۹ دست پیدا کردیم که برای تحقق 
این رکورد ما شاهد یک افزایش بیش از ۷00 هزار تنی تولید فوالد در این گروه نسبت به تولید سال های 

قبل بودیم و این به معنای واقعی کلمه جهش تولید محسوب می شود.
رکوردی به مانند تأسیس یک واحد فوالدی در کشور

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر پلنت یا واحد تولید فوالد در کشور ظرفیتی نزدیک به 
یک میلیون تن دارد، افزایش ۷00 هزار تنی تولید فوالد در گروه فوالد مبارکه تقریبا معادل افزایش 

یک پلنت تولیدی فوالد در کشور است.
کبری محمدی خاطرنشان کرد: شرکت فوالد سفیددشت که در نزدیکی فوالد مبارکه در حال  ا
ساخت است، با ظرفیت تولید ۸00 هزار تن فوالد تأسیس شده است؛ بنابراین با افزایش ۷00 هزار 
تنی تولید فوالد مبارکه، عالوه بر اینکه از تجهیزات و امکانات موجود به صورت بهره ورتر استفاده شده، 
به مانند تأسیس یک واحد فوالدی و اضافه شدن یک واحد دیگر به ظرفیت تولید فوالد کشور است.

تزریق امید به جامعه
کبری محمدی بابیان اینکه آخرین رکورد فوالد مبارکه در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری  عباس ا
مداوم، با 140 ذوب )۲5 هزار تن در یک شبانه روز( و در روزهای پایانی سال ۹۹ به ثبت رسیده بود، 
اظهار کرد: با هماهنگی های مختلف در سطح ناحیه فوالدسازی و آهن سازی برای تأمین مواد اولیه 
و اقدامات مدیریتی و عملیاتی که انجام شده بود، در آخرین روز از اولین هفته سال 1400 و با توجه به 

شعار سال، رکورد جدید 141 ذوب )بیش از ۲5 هزار تن اسلب( به ثبت رسید.
کبری محمدی اضافه کرد: از سوی دیگر باوجود تحریم های چندگانه از سوی آمریکا و چالش در  ا
کیفیت تر، این  تأمین مایحتاج تولید، به دلیل اراده قوی پرسنل فوالد مبارکه برای تولید بیشتر و با
شرکت در تالش است تا با ثبت رکوردهای پی درپی این اراده خود را نشان دهد و با این حرکت امید 
را به جامعه تزریق کند. درواقع نشان دهد نه تنها باوجود تحریم ها میزان تولید کاهش پیدا نکرده 

بلکه افزایش هم یافته است.

تولید 7 میلیون تن فوالد خام )بیش از ۵۵۰ 
هزار تن افزون بر سال ۹۸( در فوالد مبارکه 
دستاورد غرورآفرینی بود که همه فوالد مردان 
به کشور خود هدیه دادند و این رکورد در سایه 
عنایت الهی و همت، غیرت و مجاهدت های 
مبارکه،  فوالد  زحمت کش  کارکنان  همه 
فوالد  زنجیره  تأمین کنندگان  و  پیمانکاران 

شکل گرفت.

در واپسین روزهای سال 99 محقق شد:

ثبت رکوردهای پیاپی در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه
بهزاد بهادرانی مدیر ناحیه نورد سرد 
شرکت فوالد مبارکه در گفت و گو با خبرنگار 
ایراسین اظهار داشت: در سال ۹۹، ناحیه 
نورد سرد فوالد مبارکه با ثبت رکوردهای پی در پی تولید 
در خطوط تولید تاندم مداوم، نورد دوقفسه ای، خطوط 
کس آنیلینگ و تمپر میل توانست به معنای واقعی کلمه  با

جهش تولید را محقق کند.
کس آنیلینگ ناحیه نورد سرد توانست از  وی افزود: خطوط با
رکورد سالیانه تولید خود به میزان یک میلیون و 15۲ هزار تن 
و خط تمپرمیل از رکورد تولید قبلی خود به میزان 1۲۳ هزار تن 

با موفقیت عبور کند.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه به ثبت رکورد تولید 
سالیانه یک میلیون و ۲5 هزار تن در خطوط اسکین پاس نورد 
سرد هم نیز اشاره کرد و اظهار داشت: این موفقیت به گونه ای 
رقم خورد که با عبور از رکورد یک میلیون و 1۳ هزارتن ساِل ٩٨، 

به این دستاورد مهم در سال »جهش تولید« دست یافتیم.
وی تصریح نمود: در حوزه بسته بندی و حمل محصوالت نیز 
به دنبال ثبت رکوردهای قبلی و با تالش پرسنل واحد بسته 
بندی و بارگیری و همکاری واحد برنامه ریزی و حمل، رکورد 
حمل جاده ای و ریلی کالف سرد از ۸4۸ هزارتن در سال ۹۸ 

به ۸۷5 هزار و 41۶ تن در سال ۹۹ رسیدیم .
محصول  تولید  در  درصدی   ۳۰۰ رشد 
استراتژیک مورد نیاز تولیدکنندگان لوازم خانگی در 

کشور
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در ادامه از رشد ۳00 
درصدی در تولید محصول استراتژیک مورد نیاز تولیدکنندگان 

لوازم خانگی در کشور توسط شرکت فوالد مبارکه خبر داد و 
اظهار داشت : به دنبال تحقق شعار »جهش تولید« و مبارزه 
با تحریم ها با تکیه بر توان داخلی صنایع کشور و برنامه ریزی 
جامع، پروژه توسعه محصوالت استراتژیک مورد نیاز لوازم 
خانگی به منظور عدم وابستگی تولیدکنندگان محصوالت 
لوازم خانگی به واردات ورق فوالدی مورد نیاز از منابع خارجی 

در برنامه تولید ناحیه نورد سرد قرار گرفت.
وی ادامه داد: به یاری خداوند و اتکاء به توان پرسنل شرکت 
فوالد مبارکه، ابتدا پیش نیازهای فنی و مواد اولیه مورد نیاز 
برای تولید تعیین شد و اقداماتی در راستای شناسایی تامین 
کنندگان توانمند داخلی برای مواد مورد نیاز مانند رنگ و فیلم 
انجام گرفت و آماده سازی ها در خط تولید ورق رنگی اجراء 
کرات با برخی  شد. به موازات تولید تستی محصوالت، مذا
مشتریان انجام شد تا محصوالت تولیدی به شکل آزمایشی 

در خطوط تولید آن ها به کارگرفته شوند.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه از 
اوایل سال ۹۸، آغاز تولید این محصول استراتژیک با هدف 
مصرف در خطوط تولید محصوالت لوازم خانگی اجرایی شد، 
گفت: میزان تولید این محصول با یک شیب مالیم در ماه های 
مختلف افزایش یافت و در مجموع در سال ۹۸ مقدار دو هزار و 
۶00 تن محصول ورق رنگی لوازم خانگی تولید و روانه بازار شد.
وی اضافه کرد: در سال ۹۸ به دلیل نتایج مناسب کیفی 
این محصوالت شاهد رشد تقاضا از طرف مشتریان شدیم 
و میزان تولید در این سال افزایش یافت و در سال ۹۹ تولید 
این محصول استراتژیک به ۷هزار و 500 تن رسیده است که 
رشد ۳00 درصدی این محصول استراتژیک را نشان می دهد.

کی از  بهادرانی افزود: کسب موفقیت های پی در پی حا
همت و تالش پرسنل، سرپرستان و مدیران مجموعه ناحیه 
نورد سرد است و از همکاری همه خطوط تولید و پشتیبانی 
این ناحیه نظیر گروه فنی تولید و تعمیرات، واحد برنامه 
ریزی تولید و تمامی همکاران در دیگر واحدهای مرتبط که 
خطوط تولید را آماده به کار نگه داشتند و از بروز هرگونه توقف 
ناخواسته پیشگیری کردند، بدست آمده است که همین جا 

از همه آنها قدردانی می کنم.
ثبت رکــــــورهای جــــــدید تـــــــولید در واحــــــد 

اسیدشویی ناحیه نورد سرد
کبری رئیس واحد اسیدشویی یک نورد سرد نیز  مرتضی ا
از ثبت رکوردهای جدید در خط اسید شویی یک خبر داد 
و گفت: در واپسین روزهای سال جهش تولید، جهادگران 
واحد نورد سرد موفق شدند رکوردهای متعددی را به ثبت 
برسانند بطوری که  ثبت رکورد تولید سالیانه ۸۹5 هزار تن در 
واحد اسیدشویی یک، تولید سالیانه 11۶ هزار تن محصول 
قلع اندود در واحد اسید شویی یک، تولید یک میلیون و 
۳۹0 هزار تن ورق درخط نورد تاندم و تولید سالیانه 1۳۷ هزار 
تن محصول قلع اندود در واحد نورد دو قفسه حاصل تالش 

این جهادگران بود.
وی افزود: واحد اسیدشویی یک، موفق به ثبت رکورد تولید 
سالیانه ۸۹5 هزار تن شد و با عبور از رکورد ۸۹1 هزارتن سال ۹۷، 

این رکورد را ارتقاء بخشید.
کبری تصریح نمود: در تولید سالیانه محصول قلع اندود در  ا
اسید شویی یک با تولید 11۶ هزار تن رکورد جدیدی به ثبت 
رسید که نسبت به رکورد قبلی در سال ۹۸ به میزان ١١ هزار تن 

افزایش نشان می دهد.
رئیس واحد اسیدشویی یک نورد سرد افزود: این واحد 
 در تولید محصول فروش در خط اسید شویی یک با تولید

 ۹1 هزار و ۷50 تن رکورد جدیدی به ثبت رساند که نسبت به 
رکورد قبلی در سال ۹۸ به میزان 4 هزار تن افزایش داشته است.
وی یادآور شد: ثبت رکورد محصوالت قلع اندود و فروش 
با توجه به انتظارات مشتریان و میکس های ابعادی مورد 

انتظار بازار، کاری بسیار با ارزش است.
رکورد یک میلیون و ۳9۰ هزار تنی ورق درخط 

نورد تاندم مداوم
 محمود رضا قرمزی رییس خطوط نورد فوالدمبارکه نیز 
دربیان ادامه این رکوردشکنی ها یادآور شد:  در پی روند 
افزایشی تولید درخط نورد تاندم مداوم طی چندسال گذشته 
برای تحقق عملی »جهش تولید«؛ با تولید یک میلیون 
۳۹0هزارتن ورق ضمن عبور از برنامه پیش بینی شده 
 برای سال ۹۹، رکورد تولید سال ۹۸ به میزان یک میلیون

 ۳۷0 هزارتن پشت سر گذاشته شد.
وی تصریح نمود: در واحد نورد دو قفسه ای، رکورد تولید 
سالیانه محصول قلع اندود به میزان 1۳۷ هزار تن ایجاد شد 
که تولید این محصول را به میزان 10 درصد نسبت به سال 

۹۸ افزایش داد.
رییس خطوط نورد فوالدمبارکه دستیابی به این رکورد 
را حاصل تالش و همت پرسنل تولید و تعمیرات واحد 
و اقدامات برنامه ریزی شده و منسجم و پیگیری همه 
جانبه مدیریت ناحیه و بهبود قابل توجه در زمینه 

کاری برشمرد.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

جلوگیری از خروج ۳00 میلیون دالر ارز از کشور با رکوردشکنی های
شرکت فوالد مبارکه

عضو کمیته کشوری کرونا گفت: شرکت فوالد مبارکه 
کز درمانی اقدامی خداپسندانه  کسیژن مرا با تامین رایگان ا

انجام داد و باید به این شرکت دست مریزاد گفت.
مسعود مردانی در گفت و گو با خبرنگار ایراسین اظهار داشت: 
با افزایش آمار بیماران مبتال به کرونا مهمترین نیاز این بیماران 
کسیژن ساز است که همواره با مشکل مواجه  دستگاه های ا

بوده است.
وی افزود: بیمارستان هایی که با بیماران کرونایی سروکار 
کسیژن هستند که نمونه  دارند، دائم درگیر معضل کمبود ا
های آن را می توان در طغیان و موج گیری های کرونا در دو 

ماه گذشته حتی در تهران مشاهده کرد.
کرد: بخش مهم روند  کرونا تصریح  کشوری  کمیته  عضو 
به  نیاز   1۹ کووید  شدید  نوع  به  مبتال  بیماران  درمانی 
کسیژن است که با توجه به شیوع این بیماری بسیاری از  ا

کسیژن قرار گرفتند. بیمارستانهای کشور در مضیقه تامین ا
کز  کسیژن مرا وی اقدام شرکت فوالد مبارکه در تامین رایگان ا
درمانی در کشور را ارزشمند برشمرد و گفت: این خدمت 
شرکت فوالد مبارکه بسیار ارزنده است و باید دست مریزاد 
که این اقدام خداپسندانه منجر به ارتقاء حوزه  گفت چرا

سالمت و نجات جان بیماران می شود.

عضو کمیته کشوری ستاد مقابله با کرونا؛

کز درمانی  کسیژن رایگان مرا تامین ا

توسط فوالد مبارکه دست مریزاد دارد
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رشد قیمت قراضه در بازار داخلی ترکیه

افت ارزش لیر در ترکیه و بهبود قیمت قراضه وارداتی موجب 
شده فوالدسازان ترکیه قیمت خرید قراضه از بازار داخلی را 
باال ببرند. به گزارش فوالد ایران،  قیمت قراضه سنگین 8۰-2۰ 
وارداتی آخرین بار 4 دالر رشد داشته حدود 422 دالر هر تن سی 
اف آر ثبت شد. قیمت خرید قراضه در بازار داخلی نیز 12 دالر 
رشد داشته ۳88 تا 414 دالر هر تن ثبت شده است.

کاهش تولید و بهبود حاشیه سود فوالدسازان چینی

حاشیه سود فوالدسازان چینی به باالترین سطح خود از 
که به لطف رشد قیمت  کنون رسیده است  گذشته تا دسامبر 
کاهش جزئی قیمت مواد اولیه بوده  محصوالت فوالدی و 
کاهش تولید  است. پیش بینی محدودیت عرضه به دلیل 
که باید تا پایان سال نرخ بهره وری  در شهر تانگشان چین 
کاهش دهند موجب شده جو بازار  خود را 25 تا ۳۰ درصد 
بهبود یابد.

رئیس واحد تصفیه و توزیع سیاالت مجتمع فوالد 
سبا از به روزرسانی سیستم کنترل تولید آب دمین واحد 

تصفیه و توزیع سیاالت این شرکت خبر داد.
مهم ترین  از  یکی  دمین  آب  تولید  سیستم  افزود:  وی 
فرایندهای تولید آب در واحدهای مختلف ازجمله واحد 
سیاالت است که توقف طوالنی مدت آن باعث کمبود آب در 

فرایندهای تولید و خرابی تجهیز می شود.
کرد: خرابی و قدیمی بودن  مصطفی اعتصامی تصریح 
قسمت کنترل و توقف مکرر، عدم عرضه و پشتیبانی مناسب 
کارآمدی و قدیمی بودن سیستم عامل  قطعات و نرم افزارها، نا
واحد  دقیق  ابزار  اتوماسیون  قسمت  پشتیبانی کننده، 
سیاالت مجتمع فوالد سبا را بر آن داشت تا قسمت کنترل و 

HMI آن را به روزرسانی کنند.
در همین زمینه برخی از کارشناسان این بخش در مصاحبه 

با خبرنگار فوالد  چنین گفتند:
محمد ثابت، فورمن تعمیرات اتوماسیون و ابزار 

دقیق
پس از بررسی های الزم در خصوص فرایند و نیازهای اپراتوری 
و قطعات سازگار و استاندارد روز، این واحد تصمیم به 
تغییر کنترلر و پانل اپراتوری آن به یک سیستم S7 300 و 
HMI COMFORT و شبکه PROFIBUS گرفت؛ ازاین رو 
با همکاری دفتر فنی تعمیرات و رؤسای قسمت ها، و پس 
از تأمین قطعات، برنامه نویسی کنترلر و معماری گرافیکی 
HMI شروع شد و در پی آن با پایان یافتن اقدامات مربوط 
به قسمت نرم افزاری، سخت افزار آن نیز با موفقیت در محل 

مربوطه نصب شد و به بهره برداری رسید.
کارشناس اتوماسیون و ابزار  کریمی،  عباس 

دقیق
آماده به کاری و بهره وری بیشتر و همچنین رفع عیب با چابکی 
و سرعت باال از مزایای اجرای این پروژه بود که با تالش و 

پشتکار همکاران در این واحد با موفقیت اجرا شد.
کروان، سرپرست تعمیرات تصفیه  پژمان پا

توزیع و سیاالت مجتمع فوالد سبا
بهره گیری از توان گروه تعمیرات این واحد ما را بر آن داشت تا 
این پروژه با کمترین هزینه و در کمترین زمان ممکن انجام 

شود و از توقف های مکرر آب جلوگیری به عمل آید.
مصطفی اعتصامی رئیس واحد تصفیه و توزیع سیاالت 
مجتمع فوالد سبا در پایان از حمایت مدیریت و همدلی و 
مشارکت کارکنان بخش های تعمیرات، بهره برداری، دفتر 
فنی، پشتیبانی مجتمع فوالد سبا که در اجرای این پروژه 

همت ورزیدند، تقدیر و تشکر کرد.

با انجام تعمیرات اساسی سرندهای ورودی گندله به 
واحد احیا مستقیم شماره 1، امکان ارسال پیوسته گندله 
به مدول های شش گانه واحد احیا مستقیم بیش ازپیش 

فراهم شد.
ناحیه  مواد  حمل  تعمیرات  رئیس  فرهمند،  غالمرضا 
گفت: در این عملیات  آهن سازی ضمن تأیید این خبر 
تعمیراتی، عالوه بر تعویض کامل سرند B که شامل بدنه، 
مش ها و سیستم تعلیق، شوت خروجی و... بود، تعمیرات 

سازه زیر سرند نیز با موفقیت انجام پذیرفت.
 وی محدودیت های تأمین برق در دی و بهمن ماه سال 
کار تعمیراتی دانست و  جاری را فرصتی برای انجام این 
گفت: در این تعمیرات همچنین به منظور ترمیم ترک بخش 
زیرین سرند A، عملیات دمونتاژ، بازرسی، کروکی برداری و 
نقشه کشی تیرهای معیوب سازه انجام شد و با ساخت و 
نصب تیرهای جدید و سایر عملیات الزم، این سرند نیز در 

مدار بهره برداری قرار گرفت.
رئیس تعمیرات حمل مواد ناحیه آهن سازی در پایان از 
کارگاه اسکلت فلزی تعمیرگاه مرکزی،  همکاری و تالش 
تعمیرات مرکزی، حمل ونقل، طراحی و مهندسی قطعات 
و تجهیزات، بازرسی فنی، تعمیرات و دفتر فنی تعمیرات و 

بهره برداری و شرکت پیمانکار واحد تشکر و قدردانی کرد.

خبــــــــر

در مجتمع فوالد سبا انجام شد؛

 به روزرسانی سیستم کنترل تولید

 »آِب ِدمین« واحد تصفیه و توزیع سیاالت

انجام تعمیرات اساسی سرندهای ورودی 

گندله به واحد احیا مستقیم 1

گفت وگو با ایراسین؛ مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه در 

1۳۹۹؛ سال طالیی فوالد مبارکه در حوزه تولید فوالد خام بود
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه گفت: 
گر  سال ۹۹ سال طالیی فوالد مبارکه در حوزه تولید فوالد خام بود و ا
محدودیت برق اعمال نمی شد تولید فوالد مبارکه به ۷.۳ میلیون تن 
گر این اتفاق رخ می داد تولید فوالد خام این شرکت نزدیک ۸00 هزار تن بیشتر  می رسید. ا
از رکورد سال ۹۶ می شد که خود به اندازه ظرفیت تولید اولیه شرکت فوالد هرمزگان است.
غالمرضا سلیمی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین با بیان اینکه برنامه تولید فوالد خام 
به صورت سالیانه تدوین می شود، اظهار کرد: برنامه سال ۹۹ در سال ۹۸ و بر اساس 
تولید ۶.۶ میلیون تن فوالد تنظیم شد اما پس از اعالم شعار »جهش تولید« توسط 
مقام معظم رهبری، تصمیم بر افزایش این مقدار به ۷ میلیون تن گرفته شد. البته 
سال ها است که ظرفیت تولید ۷ میلیون تن فوالد در این شرکت شکل گرفته اما عمال 
به این ظرفیت اسمی نرسیده بود. بنابراین تصمیم گرفتیم در این سال به ظرفیت 

اسمی دست یابیم.

۴ رکورد ماهیانه و ۶ رکورد روزانه در سال 99
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع شامل برق، گاز و بعضا آبی که در برخی برهه های 
کثری در سایر زمان ها به منظور جبران کمبود  زمانی وجود داشت، تالش بر تولید حدا
 تولید در هنگام محدودیت ها صورت گرفت به همین دلیل فوالد مبارکه موفق شد

 4 رکورد تولید ماهانه و ۶ رکورد تولید روزانه را به ثبت برساند. در ماه هایی هم که به دلیل 
محدودیت منابع، توقف تولید داشتیم، تمام تالش خود را برای انجام تعمیرات اساسی 

تجهیزات به کاربستیم.

چالش های فوالد مبارکه در دستیابی به رکورد تولید ۷ میلیون
 تن فوالد

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه درباره چالش های 
عمده این ناحیه در سال ۹۹ تصریح کرد: چالش های عمده در سال ۹۹ اول شیوع 
بیماری کرونا بود که با توجه به نقش منابع انسانی در تولید، چالش بزرگی برای این 
بخش به شمار می رفت. چالش دوم تحریم ها بود که ما را ازنظر تأمین قطعات با 
مشکل روبه رو می کرد اما با اتکا به توان داخلی و بومی سازی، این مشکل نیز حل شد. 
عالوه براین در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بهره برداری بهتری از دستگاه ها انجام و به 

همین دلیل درخواست های کمتری به تعمیرگاه ارسال شد.
سلیمی با اشاره به رکورد 141 ذوب در روز اظهار کرد: هماهنگی از تولید فوالد مذاب تا 
ریخته گری فعالیت بسیار پیچیده ای است و برای ثبت آن پاتیل های فوالد مذاب بیش 

از یک هزار بار جابه جا می شود.

وی با اشاره به افزایش 550 هزار تنی تولید فوالد خام در سال ۹۹ نسبت رکورد سال 
۹۶ گفت: این افزایش تولید نسبت به رکورد سال 1۳۹۶ )۶ میلیون و 450 هزار تن( به 
معنی تأسیس یک کارخانه فوالدسازی جدید بدون هیچ گونه تجهیزات تازه ای است. 
درواقع این رکورد تنها با افزایش بهره وری، کاهش توقفات )Power Off(، کاهش زمان 
تخلیه تا تخلیه )Tap To Tap( و همچنین مدیریت زمان فعالیت های ضروری میان کار 

به دست آمده است.

کاهش ۸ دقیقه ای هر ذوب کامل
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه در سال های 
گذشته متوسط زمان موردنیاز برای یک ذوب کامل تقریبا 10۳ دقیقه بوده است، اظهار 
کنون تقریبا به حدود ۹0 دقیقه کاهش یافته است. درحالی که این زمان  کرد: این زمان ا
برای فوالدسازان تراز اولی که سیستم تولید فوالدی مشابه شرکت فوالد مبارکه دارند، 
گرچه شرکت فوالد مبارکه با ثبت رکورد 140 ذوب در روز، زمان  تقریبا ۸۸ دقیقه است. ا
موردنیاز برای یک ذوب کامل را به زیر ۸۲ دقیقه رساند که کمتر از بنچ مارک جهانی 
است اما برنامه ریزی ها برای کاهش زمان متوسط ساالنه تولید یک ذوب در این شرکت 

ادامه دارد.

پیروی از استراتژی توسعه محصول در فوالد مبارکه
سلیمی خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ بخشی از محصوالت نظیر API )فوالد گازترش( در 
فوالد مبارکه تولید شد. تولید این نوع از فوالدها را در دستور کار قرار داده ایم و استراتژی 
گرچه فوالد مبارکه شرایط خوبی در بحث  توسعه این محصوالت را دنبال می کنیم. ا
کیفیت دارد اما هنوز می توان کیفیت فعلی را بهبود بخشید. برای سال 1400 تصمیم به 
تولید ۷.۲ میلیون تن و در کنار آن بهبود کیفیت را مدنظر داریم. در همین خصوص به 

دنبال کاهش ضایعات، افزایش کمیت و افزایش Ok Quality ها هستیم.

مصرف ۱ مترمکعب آب به ازای هر تن فوالد
وی افزود: در سال ۹۸ مصرف آب فوالدسازی 1.1 مترمکعب به ازای هر تن بود که در سال 
۹۹ به یک مترمکعب به ازای هر تن کاهش پیدا کرد. در حال حاضر کل مصرف آب فوالد 
مبارکه کمتر از 4 مترمکعب به ازای هر تن است درحالی که این عدد برای سایر فوالدسازان 
دنیا نزدیک به ۸ یا ۹ مترمکعب به ازای هر تن محصول است بنابراین فوالد مبارکه از این 

نظر بنچ مارک جهانی محسوب می شود.
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: همچنین در 

حوزه نسوز نیز این شرکت با ۷.۶ کیلوگرم بر تن، بنچ مارک است.

 برنامه سال ۹۹ در سال ۹۸ و بر اساس تولید 
۶.۶ میلیون تن فوالد تنظیم شد اما پس از 
اعالم شعار »جهش تولید« توسط مقام معظم 
رهبری، تصمیم بر افزایش این مقدار به 7 
میلیون تن گرفته شد. البته سال ها است که 
ظرفیت تولید 7 میلیون تن فوالد در این شرکت 
شکل گرفته اما عمال به این ظرفیت اسمی 
نرسیده بود. بنابراین تصمیم گرفتیم در این 

سال به ظرفیت اسمی دست یابیم.

باهمت مدیریت شهری فوالد مبارکه:

بیش از ۲50 اتاق کنترل
 در نواحی تولیدی و پشتیبانی  

 در کنار هفت سین نوروز 
به استقبال بهار رفتند

مبارکه  فوالد  شهری  مدیریت  مدیر 
اعالم  با  با خبرنگار فوالد  گفتگو  در 
این مطلب گفت: امسال نیز به دلیل 
توجه ویژه معاون نیروی انسانی و سازمان دهی به 
کارکنان شرکت، در بیش  کار  مقوله شادابی محیط 
از ۲۵0 اتاق کنترل نواحی تولیدی و پشتیبانی، سفره 
هفت سین نوروزی گسترده شد تا کارکنان شاغل در 
این فضاهای کاری در زمان تحویل سال نو، در کنار 
سفرهای هفت سین به استقبال سال جدید و بهار 

دل انگیز بروند.

رامین بختیاری با تشریح اقدامات نوروزی این بخش، 
که یکی از خاطرات به یادماندنی هر شخص  افزود: ازآنجا

کنار  در شروع سال جدید، حضور در جمع خانواده در 
سفره هفت سین نوروزی در لحظه تحویل سال نو است 
کارکنان زحمتکش خطوط تولید  لذا تالش شد تا برای 
که در زمان تحویل سال نو در محل کار حضور دارند، این 
لحظات زیبا و خاطره انگیز هرچند دور از خانواده اما در 

محیط کار و به اتفاق همکاران رقم بخورد.
وی در ادامه گفت: هرساله در آستانه فرارسیدن سال نو و 
همسو با زنده شدن طبیعت، واحد مدیریت شهری اقدام 
کلیه معابر عمومی و بهسازی و  به رنگ آمیزی جداول 
طراوت بخشی به باغچه های گل سطح شرکت می نماید 
و تالش می کند با شروع بهار، حس طراوت، تازگی و نو 

شدن را در سطح فوالد مبارکه ایجاد کند.
کرد: با توجه به بازدید میدانی  بختیاری خاطرنشان 

معاون نیروی انسانی و سازمان دهی که به اتفاق مدیران این 
مجموعه در اواخر سال گذشته از نواحی تولیدی به عمل 
آمد، یکی از برنامه ها و اولویت های مهم این معاونت و واحد 
مدیریت شهری در سال 1400، توجه جدی و عملیاتی به 
مقوله زیباسازی و به ویژه استانداردسازی فضاهای کاری 
کارکنان شرکت، بخصوص در نواحی تولیدی و پشتیبانی 
کنترل( ازنظر حذف عوامل  )شامل تمامی اتاق های 
مزاحم محیط کار و از همه مهم تر استقرار نظام آراستگی 
محیط کار یا همان 5S  است که این موضوع با جدیت در 
دست پیگیری است و معتقد هستیم ایجاد فضای کاری 
شاداب، استاندارد و در شأن کارکنان فوالد مبارکه، در 
 رضایت آن ها و نهایتا بهره وری سازمان تأثیر قابل توجهی

 خواهد داشت. 
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مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اهمیت مسئولیت های اجتماعی 
شرکت گفت: فوالد مبارکه در یک سال گذشته توجه ویژه ای به حوزه هنر و حمایت 

از هنرمندان داشته است.
به گزارش خبرنگار ایراسین، هادی نباتی نژاد در آیین رونمایی از هفت اثر تجسمی برنامه 
»ضیافت آفتاب« اظهار کرد: در فوالد مبارکه عالوه بر تولید فوالد که ما را به نوعی به قطب 
صنعت ایران تبدیل کرده است، به مسئولیت های اجتماعی نیز توجه می شود. در همین 

راستا در یک سال گذشته توجه ویژه ای به حوزه هنر و حمایت از هنرمندان داشته ایم.
وی افزود: به عالوه با توجه به اهمیت هنرمندان اصفهانی، در حوزه مسئولیت های 
کردن اقتصاد هنر، تصمیم به ورود به حوزه برگزاری  اجتماعی خود به منظور فعال 
ضیافت های هنری گرفتیم. در رویدادهای هنری آینده نیز سعی در حمایت از هنرمندان 

شهرمان خواهیم داشت.
کید بر اهمیت مسئولیت های  مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه همچنین با تأ
اجتماعی فوالد مبارکه، حمایت های این شرکت در مبارزه با بیماری کرونا را نمونه ای از 

فعالیت های فوالد مبارکه در این راستا عنوان کرد.
مجتبی شاهمرادی، رئیس حوزه هنری استان اصفهان، نیز در این آیین رونمایی بابیان 
ک اصلی این ضیافت را هنرمندان اصفهان تولید کرده اند، گفت: امیدوارم  اینکه خورا
گردد و  این ضیافت طلیعه تولید آثار مختلف و برپایی ضیافت های هنری متعدد 

زمینه ای برای راه یابی این آثار به زندگی مردم شود.
به گزارش ایراسین، در این مراسم محسن سلیمانی مدیر خانه خط حوزه هنری اصفهان 
در خصوص آثار هنری و لزوم ورود آن به چرخه اقتصادی مطالبی را بیان کرد و هفت 
هنرمند خالق آثار تجسمی نیز به توضیح آثار خود پرداختند و از آثار »ماه مجلس« اثر 
حسین گلشنی با تکنیک شکسته نستعلیق، »در سپیده دم« اثر رسول طاهری تهرانی 
کرلیک، »سمفونی هستی« اثر ساراتگریان )نقاشی خط( با  )نقاشی خط( با تکنیک ا

کرلیک، »زیارت حضرت رسول )ع(« اثر عزرا عبداهلل پور با تکنیک خوشنویسی  تکنیک ا
کرلیک، »شمس رسل«  نسخ، »سوره توحید« اثر رامین خرم زاده )نقاشی خط( با تکنیک ا
اثر الیاس جابری با تکنیک نستعلیق چلیپا، سه لت )وحی- معراج- یگانگی( اثر لیدا 

کرلیک بر روی چوب رونمایی شد. فراست )تصویرسازی( با تکنیک ا
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۵.۸ میلیارد دالر صرفه جویی ارزی

بررسی گزارش عملکرد تحوالت صنعتی و توسعه ساخت داخل 
کی از  معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت حا
صرفه جویی پنج میلیارد و 8۰۰ میلیون دالری از محل ممنوعیت های 
واردات از ابتدای سال ۹۹ تا نیمه نخست اسفندماه گذشته است.

به گزارش ایراسین، این میزان صرفه جویی از محل ممنوعیت 
یک هزار و 5۳۹ قلم کاال و محدودیت ۷22 ردیف تعرفه کاالیی 
حاصل شده است.

کتشاف ایمیدرو از شناسایی 1۷۰۰ محدوده  مدیر ا
کیلومترمربع  امیدبخش معدنی به مساحت 11۰ هزار و 8۰ 
کشور خبر داد. در سراسر 

گزارش روابط عمومی ایمیدرو، علی اصغر زاده با بیان  به 
این مطلب اظهار داشت: تا نیمه نخست اسفند ۹۹، 
فعالیت فاز شناسایی و پی جویی حدود 4۷8 هزار و ۳4۳ 
کیلومترمربع پهنه خاتمه یافته و آزاد شده است.

شناسایی ۱۷۰۰ محدوده امیدبخش معدنی در کشور

با اجرای موفقیت آمیز پروژه نگهداری و تعمیرات 
مبتنی بر قابلیت اطمینان )RCM( میزان آماده به کاری 
تجهیزات ناحیه آهن سازی به میزان فراوانی افزایش 

یافت.

کارشناس برنامه ریزی و تعالی سیستم های نگهداری و 
تعمیرات )نت( از اجرای پروژه نگهداری و تعمیرات مبتنی 
بر قابلیت اطمینان )RCM( در ناحیه آهن سازی خبر داد و 
گفت: این پروژه با انجام کار تیمی کارکنان نت و همکاران 
کشور به منظور  تولید، برای اولین بار در صنعت فوالد 
کلیه خرابی های بالقوه و بالفعل تجهیزات  شناسایی 
بحرانی، تحلیل علت ریشه ای خرابی ها و تدوین اقدامات 
و سیاست های نگهداری تجهیزات بحرانی با موفقیت 

اجرا شد.
حمیدرضا عبدیان افزود: نظر به اینکه توسعه نت مبتنی 
بر قابلیت اطمینان جزو یکی از اهداف استراتژیک حوزه 
نگهداری و تعمیرات شرکت فوالد مبارکه است، با تدوین 
چشم انداز پنج ساله استقرار RCM روی تجهیزات ناحیه 
آهن سازی از سال 1۳۹4 ضمن اولویت بندی تجهیزات 
خطوط تولید، با شناسایی ۸5 تجهیز بحرانی در خطوط 
تولید این ناحیه، تعریف و برنامه ریزی اجرای آن ها انجام 

شد.
تسهیل کننده پروژه های نگهداری و تعمیرات مبتنی بر 
قابلیت اطمینان )RCM( در ناحیه آهن سازی تصریح کرد: 
این طرح با برگزاری جلسات منظم هفتگی در محل ناحیه 
و با حضور اعضای تیم های پروژه در بخش های مختلف 
و برگزاری بالغ بر 10 دوره آموزشی جهت آموزش تخصصی 

RCM با اساتید خارجی و داخلی اجرا شد.
وی در ادامه گفت: اقدامات اصالحی به دست آمده در این 

پروژه ها عبارت اند از:
پیش گویانه  یا  پیشگیرانه  نت  استانداردهای  تدوین 
روی تجهیز با در نظر گرفتن مالحظات فنی و اقتصادی، 
یا  تدوین  پیشگیرانه،  نت  استانداردهای  بهینه سازی 
و  نگهداری  یا  بهره برداری  دستورالعمل های  ویرایش 
تعمیرات، طراحی دوره های آموزشی تخصصی در زمینه های 
مختلف نگهداری و تعمیرات، طراحی مجدد تجهیزات یا 

تغییر در قسمتی از تجهیز با رویکرد افزایش بهره وری و ... .
کنترل نگهداری و تعمیرات  رئیس دفتر برنامه ریزی و 
ناحیه آهن سازی نیز در ادامه به دستاوردهای اجرای این 
پروژه اشاره کرد و گفت: ایمنی و سالمت محیط زیستی 
خ خروج، کیفیت  بیشتر، عملکرد بهبودیافته عملیات )نر
محصول و خدمات به مشتریان(، اثربخشی بیشتر برای 
هزینه های نگهداری و تعمیرات، عمر مفید بیشتر برای 
اقالم گران قیمت، ایجاد یک پایگاه جامع اطالعات نت، 
انگیزش بیشتر در افراد و کارگروهی بهتر و ... ازجمله این 

دستاوردها به شمار می آید.
حمیدرضا جمالی یادآور شد: اجرای نظام های نوین 
نگهداری و تعمیرات در مجتمع های تولیدی نظیر فوالد 
مبارکه می تواند اثربخشی بسزایی در افزایش آماده به کاری 
تجهیزات و کاهش خرابی ها و هزینه های نت و عدم النفع 

تولید را نیز به همراه داشته باشد.
کارشناسان و تکنسین های  وی در پایان از همه رؤسا، 
فنی  دفتر  پیشگیری  قسمت  تولید،  تعمیرات،  حوزه 
کنترل نگهداری و تعمیرات ناحیه آهن سازی و همچنین 
که  واحد برنامه ریزی و تعالی سیستم های نت شرکت 
 در اجرای این پروژه ها نقش بسزایی داشتند، تشکر و 

قدردانی کرد.

افزایش قابل مالحظه میزان آماده به کاری 

تجهیزات ناحیه آهن سازی

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت فوالد مبارکه در تاریخ ۲۵ اسفندماه با حضور بیش از ۷۲ درصد 
از سهامداران با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت پروتکل های 

بهداشتی به صورت آنالین و از طریق سایت شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایراسین، در این دو مجمع »عمومی فوق العاده« و »عمومی عادی 
به طور فوق العاده« شرکت فوالد مبارکه غالمرضا روزبهانی به نمایندگی از سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و دارندگان سهام عدالت و در سمت رئیس 
مجمع، مصطفی زهتابیان به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه رفاه و با سمت ناظر اول 
کوان به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و در سمت ناظر  مجمع، غالمعلی ا
دوم مجمع، حامدحسین ولی بیک به عنوان دبیر مجمع و یزدان خدیبی به نمایندگی از 

سازمان حسابرسی و به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت انتخاب شدند.
بنابراین گزارش در مجمع عمومی فوق العاده، حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل فوالد 
مبارکه، با اشاره به عملکرد درخشان این شرکت در سال جاری گفت: میزان درآمد این 
شرکت طی یک سال اخیر ۸1 درصد رشد کرده است. همچنین آمارها از رشد ۹1 درصدی 
سود هر سهم فوالد مبارکه در ۹ ماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد.
وی همچنین با اشاره به بازدهی 1۹0 درصدی سهام فوالد مبارکه در مقایسه با بازدهی 
۷0 درصدی سکه امامی و ۶4 درصدی یورو )ارز( از ابتدای سال جاری، اظهار کرد: این 
شرکت در نظر دارد در صورت نهایی شدن افزایش سرمایه این شرکت، از آن در اجرای طرح 
نورد گرم ۲ و سرمایه گذاری در شرکت هایی نظیر الکترود اردکان، تأمین آب اصفهان، فوالد 
گرس، فوالد سفیددشت، فوالد هرمزگان، شرکت صنایع معدنی چادرملو و مواردی از  زا

این قبیل استفاده کند.
بنابر این گزارش، در نهایت پس از استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی 
شرکت درخصوص پیشنهاد افزایش سرمایه، مجمع با افزایش سرمایه ۸400 میلیارد تومانی 
)معادل 40 درصد از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها( فوالد مبارکه موافقت کرد. 
کثر ۶ ماه و با  ضمن اینکه مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار کرد تا در مدت زمان حدا
رعایت دستورالعمل های سازمان بورس نسبت به عملی کردن افزایش سرمایه و ثبت در 
دفاتر رسمی اقدام شود تا این شرکت پس از ثبت افزایش سرمایه خود، به عنوان دومین 

شرکت بورسی ایران معرفی شود.
که به منظور  کی است، در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  گزارش حا این 
تصمیم گیری درباره تغییر روزنامه های کثیراالنتشار و »کمک های بالعوض فوالد مبارکه 
با موضوع کرونا« برگزار شد، روزنامه های ایران، صمت، دنیای اقتصاد، تعادل و اطالعات 
کثیراالنتشار شرکت انتخاب شدند. از میان روزنامه های فوق  به عنوان روزنامه های 
روزنامه اطالعات در این مجمع به جمع روزنامه های رسمی و پیشین شرکت فوالد مبارکه 

اضافه شد.
تصویب افزایش سرمایه ۸۴۰۰ میلیارد تومانی فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت از صدور مجوز 

افزایش سرمایه ۸400 میلیارد تومانی و تصویب آن در مجمع عمومی فوق العاده فوالد 
مبارکه خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایراسین، مهندس حمیدرضا عظیمیان در مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه امیدواریم برگزاری این مجمع نشانه مثبتی در جهت 
افزایش امید به سودآوری و ارزش افزوده سهام داران باشد، اظهار کرد: مجوز افزایش 

سرمایه ۸400 میلیارد تومان فوالد مبارکه توسط سازمان بورس صادر شد.
وی افزود: افزایش سرمایه شرکت فوالد مبارکه از ۸400 میلیارد تومان )مجموع افزایش 
سرمایه معادل 40 درصد(، ۸۳55 میلیارد تومان از محل سود انباشته سهامداران، 
حدود 44۶۲ میلیارد تومان از سایر اندوخته ها تأمین می شود. ضمن اینکه کل افزایش 
سرمایه شرکت 11 هزار میلیارد تومان پیش بینی شد، اما سازمان بورس با ۸4 هزار میلیارد 

ریال آن موافقت کرده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه درباره محل مصرف افزایش سرمایه این شرکت نیز یادآورشد: 
گرم ۲ و سرمایه گذاری هایی در سایر  کرشده عمدتا در پروژه نورد  افزایش سرمایه ذ

شرکت های فوالدی و معدنی )1500 میلیارد تومان( صرف می شود.
سهم ۴۳ درصدی فوالد مبارکه از تولید فوالد خام کشور

کرونا و  کشور ازجمله  عظیمیان در این مجمع با اشاره به مشکالت و چالش های 
تحریم در سال ۹۹ افزود: شرکت فوالد مبارکه با تولید 5 میلیون و ۸۹۳ هزار تن فوالد 
خام در 10 ماه سال ۹۹، حدود ۳1 درصد از سهم بازار و گروه فوالد مبارکه با تولید ۸ 
میلیون و ۲4۶ هزار تن فوالد خام سهم 4۳ درصدی را از بازار فوالد کشور در اختیار 

داشته است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: این شرکت در 11 ماهه ۹۹ بیش از ۷ میلیون 
و ۶۲ هزار تن از انواع محصوالت فوالدی تولید کرده درحالی که بر اساس آخرین آمار 
)۲۲ اسفندماه( به عدد ۷ میلیون و 5۷5 هزار تن تولید انواع محصوالت دست یافته 

است.
عظیمیان خاطرنشان کرد: در حوزه فروش نیز این شرکت در 11 ماه سال جاری، ۶ میلیون 
و ۹۹0 هزار تن فروش به ثبت رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.۷ درصد کاهش 
داشته است اما بر اساس آخرین آمار )۲۲ اسفند( فروش داخلی به ۶ میلیون و ۳۳۶ هزار 
تن و فروش صادراتی یک میلیون و 111 هزار تن )مجموعا ۷ میلیون و 44۷ هزار تن بوده( 

رسیده است.
وی اظهار کرد: عملکرد حاصل از این فروش در 11 ماه سال جاری، ۶۶ هزار میلیارد تومان 
بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۲۹ هزار و ۷00 میلیارد تومان معادل ۸1 
درصد افزایش داشته است. این رقم تا ۲۲ اسفندماه سال جاری به ۷۳ هزار میلیارد تومان 

کی از عملکرد خوب فوالد مبارکه در سال ۹۹ است. افزایش یافته که همه حا
افزایش 9۱ درصدی سود هر سهم فوالد در سال جاری

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: در بخش سودآوری نیز سود هر سهم در بازه 
زمانی منتهی به ۳0 آذر ۹۹ مثبت ۹۹1 ریال بوده که نسبت به سال گذشته )51۹ ریال( 
 افزایش ۹1 درصدی داشته است. سود خالص این شرکت در ۹ ماهه سال جاری نیز به

 ۲0 هزار و ۷0۷ میلیارد تومان رسیده است.
عظیمیان ادامه داد: در ابتدای سال جاری ارزش بازار فوالد مبارکه ۹۲ هزار میلیارد تومان 

کنون به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بود درحالی که هم ا
وی درباره اقدامات این شرکت جهت حفظ ارزش سهام فوالد مبارکه در دوره اصالحی 
بازار سرمایه اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده مجوز سازمان بورس جهت خرید اوراق 
خزانه به منظور حمایت سهام شرکت دریافت شد و با این اقدام اجازه ندادیم که سهام 
شرکت شاهد هیجانات به ویژه در هفته پایانی سال جاری باشد. این اقدامات ضمن 

حفظ ارزش سهام فوالد مبارکه، بر کل بورس تأثیر مثبت گذاشت.
بازدهی ۱9۰ درصدی فوالد مبارکه در سال 99

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه درباره بازدهی سهام شرکت فوالد مبارکه از ابتدای سال 
کنون 1۹0 درصد  جاری و تفاوت آن با سایر بازارها اظهار کرد: بازدهی سهام این شرکت تا
بوده است درحالی که در حوزه طال و سکه ۷0 درصد بوده و در یورو )ارز( ۶4 درصدی بوده 
است. این آمار به خوبی نشان می دهد سرمایه گذاری روی سهام شرکت فوالد مبارکه 
به مراتب بازدهی بیشتری برای سرمایه گذاران نسبت به سایر بازارهای مالی به ارمغان 

داشته است.
تالش فوالد مبارکه برای خودکفایی کشور در تولید ورق فوالدی

عظیمیان افزود: میزان واردات ورق در کشور سالیانه بین ۳00 تا 500 میلیون یورو است 
که هم کشور را وابسته می کند و هم صنایع کشور را با مشکالت تحریم مواجه می سازد. 
فوالد مبارکه به جهت تأمین ورق موردنیاز صنایع و حفظ ارزش افزوده ناشی از تبدیل 
فوالد خام به انواع ورق، از سال ۸۹ به دنبال اجرای پروژه نورد گرم ۲ بوده و در سال ۹۶ نیز 
قراردادهای الزم منعقد شده اما متأسفانه به دلیل بدعهدی طرف های اروپایی اجرایی 

نشده است.
وی ادامه داد: علی رغم این بدعهدی ها و تحریم ها، شرکت فوالد مبارکه بیکار ننشسته و 
درصدد است تا آن را اجرایی کند. اجرای این پروژه عالوه بر ایجاد خودکفایی برای کشور، 

اشتغال زایی خوبی نیز به همراه دارد.
مدیرعامل فوالد مبارکه اظهار کرد: حدود 1500 میلیارد تومان از کل افزایش سرمایه نیز در 
گرس، فوالد سفیددشت،  شرکت هایی نظیر الکترود اردکان، تأمین آب اصفهان، فوالد زا
فوالد هرمزگان، شرکت صنایع معدنی چادرملو و مواردی از این قبیل سرمایه گذاری 

می شود.
خ نداده و حاصل همکاری  عظیمیان با بیان اینکه که موفقیت فوالد مبارکه به تنهایی ر
این شرکت با سازمان هایی نظیر سازمان بورس، خصوصی سازی و حسابرسی است، 
گفت: در حال حاضر حدود ۳0 درصد از سهام شرکت فوالد مبارکه در اختیار 40 میلیون 
نفر از دارندگان سهام عدالت و نزدیک به ۲5 درصد از سهام آن نیز در اختیار سهامداران 
خصوصی است. به عالوه بخشی از سهام این شرکت نیز در اختیار صندوق های بیمه، 

وزارت رفاه و در نهایت جامعه وسیعی از مردم )به صورت مستقیم و غیرمستقیم( است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به خود می بالیم که برای پمپاژ امید در جامعه به صورت 

شبانه روزی تالش می کنیم.

افزایش سرمایه ۸400 میلیارد تومانی شرکت فوالد مبارکه

در برنامه مشترک حوزه هنری و شرکت فوالد مبارکه انجام شد؛ 

 رونمایی از 7 اثر تجسمی برنامه
 ضیافت آفتاب

خـبــــــــــــــــــر
خبــــــــــــر
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چین به دنبال سود حاصل از رونق تولید

تولیدکنندگان بزرگ ورق فوالدی در چین به دنبال سود حاصل از 
بهبود تولید و تقاضا در بازارهای جهانی پس از شیوع کرونا هستند. 
برنامه کاهش آالینده ها نیز احتمااًل رقبای با هزینه تولید باال را کنار 
می زند.قیمت ورق گرم در شش ماه گذشته 5۰ درصد افزایش یافته 
که بازار چین از اواسط سال 2۰2۰ با کاهش محدودیت ها و  چرا
قرنطینه های ناشی از شیوع کرونا روند بهبود را از سر گرفت. انتظار 
می رود فوالدسازان چینی امسال سودهای باالیی را ثبت کنند.

اجرای ۸۸ درصدی برنامه اشتغال 99 

کوچک و شهرک های صنعتی  مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرک های  گفت: برنامه سازمان صنایع  ایران 
صنعتی ایران اشتغال زایی برای 2۷ هزار نفر با راه اندازی 
کد بوده، اما تا میانه اسفندماه ۹۹ این امر برای  واحدهای را
گفته رسولیان بیشترین  2۳ هزار و 8۷۰ شغل محقق شد. به 
واحدها، یعنی بیش از ۳ هزار و 6۰۰ واحد در فاصله زمانی 
سال 1۳۹6 تا آذرماه 1۳۹۹ دچار رکود و توقف تولید شدند.

خبــــــــر

نصب و راه اندازی دو عدد درایر گاز سیل واحد احیا مستقیم 1
آهن  ود:  افز کیمیائی  خادم  رضا 
اسفنجی تولیـــدشده به دلیـــل داشـــتن 
کسیژن  کنـــش ســــریع با ا قـــابلیت وا
و رطوبت، نیازمند شرایط نگهداری خاصی است. به 
همین دلیل جهت ذخیره و نگهداری آن، در مخازن 
مربوطه گاز سیل خشک تزریق می گردد تا مانع ترکیب 

کسیژن و رطوبت موجود در هوا شود. آن با ا
 به علت عمر باال و قدیمی بودن درایرهای موجود، 
قابل مالحظه ای  نحو  به  فوق  تجهیزات  راندمان 

کاهش یافته بود.

و  ظرفیت  افزایش  را  پروژه  این  انجام  از  هدف  وی 
گاز سیل و ایجاد مسیر جدید  بهینه سازی درایرهای 
گفت: در  گاز سیل تا مخازن ذخیره برشمرد و  ارسال 
این پروژه درایرهای تبریدی جدید با ظرفیت طراحی 
۳۹00 مترمکعب بر ساعت به ازای هر دستگاه، جایگزین 

درایرهای قبلی می شود.
مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی 

کمپرسورهای  از  جدید  درایرهای  در  اینکه  بابیان 
SemiHermetic رفت و برگشتی چندمرحله ای با مبرد 
R404a  استفاده شده است، گفت: این نوع درایر از 
به روزترین فناوری های دنیا برخوردار است، به نحوی که 
گاز خروجی،  کمپرسورها متناسب با دمای  ظرفیت 

قابل کنترل است.
خادم کیمیائی در ادامه دیگر مزایای این پروژه را امکان 
کامل سیکل درایرها و عیب یابی سریع  مانیتورینگ 
ک قطعات و افزایش قابلیت  کامپوننت ها، کاهش استهال
آماده به کاری تجهیزات و نگهداری و تعمیرات راحت تر 
نام برد و گفت: با توجه به گاز سیل ارسالی، مصرف گاز 
نیتروژن دریافتی از ناحیه انرژی و سیاالت به واحد احیا 
مستقیم 1 تا حد قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت 
که این امر متعاقبا سبب کاهش احتمال خودسوزی آهن 

اسفنجی می شود.
کرد: از  وی در خصوص اجرای این پروژه خاطرنشان 
گذشته جلسات منظم و برنامه ریزی دقیق  ماه های 
جهت نصب و راه اندازی تجهیزات با حضور نمایندگان 

اجرای پروژه ها، نظارت، بهره برداری، ایمنی و مجری 
فعالیت برگزار شد و نهایتا برنامه زمان بندی واقعی و 
دستورالعمل های اجرایی پروژه استخراج و نصب و 
گاز سیل در مدول های D و  راه اندازی دو عدد درایر 
E واحد احیا مستقیم 1 در فاز اول با همکاری مناسب 
تیم های اجرا و بهره برداری در اسفندماه سال جاری با 

موفقیت اجرا شد.
مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی 
بازخورد مناسب عملکردی  از اخذ  یادآور شد: پس 
تجهیزات جدید از بهره برداری آهن سازی در فاز دوم 
برای نصب و راه اندازی سایر درایرهای جدید گاز سیل 
در مدول های A و B و C واحد احیا مستقیم 1 اقدام 

خواهد شد.
خادم کیمیائی در پایان از زحمات کارکنان واحد اجرای 
پروژه های ناحیه، دستگاه نظارت، مدیریت و کارکنان 
بهره برداری آهن سازی و همکارانی که در برنامه ریزی، 
اجرا و راه اندازی این پروژه مشارکت داشته اند تشکر و 

قدردانی کرد.

وابط عمومی فوالد مبارکه در  مدیر ر
ور  موفورالرسر اعیاد  و  ایام  آستانۀ 
گانه ای با  شعبان، طی دیدارهای جدا
سرهنگ عطایی فرمانده سپاه ناحیه 
محمدی  سرهنگ  و  مبارکه  شهرستان  مقاومت 
لنجان،  ناحیه مقاومت شهرستان  فرمانده سپاه 
ضمن تبریک والدت باسعادت امام حسین )ع( و روز 
پاسدار از آمادگی فزاینده شرکت فوالد مبارکه برای 
ترویج هرچه بیشتر آرمان های شهدا و دستاوردهای 

دفاع مقدس خبر داد.

مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در آستانۀ ایام و اعیاد 
گانه ای با  موفورالرسرور شعبان، طی دیدارهای جدا

سردار مجتبی فداء فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( 
استـــان اصفـــهان، ســرهنگ عـــطایی فـــرمانده سپاه 
ناحیه مقاومت شهرستان مبارکه و سرهنگ محمدی 
فرمـانده ســــپاه ناحـــیه مقـــاومت شـــهرستان لنجان، 
ضمن تبریک والدت باسعادت امام حسین )ع( و روز 
ر از آمادگی فزاینده شرکت فوالد مبارکه برای  پاسدا
ترویج هرچه بیشتر آرمان های شهدا و دستاوردهای 

دفاع مقدس خبر داد. 
کید کرد: همان گونه که فوالد مبارکه در دوران دفاع   وی تأ
مقدس نیز شهدا، جانبازان و آزادگان زیادی  را تقدیم 
کرده است، در جبهه  نظام مقدس جمهوری اسالمی 
صنعت نیز با اتکا به نگاه ارزشی که همچنان بر فضای 
کم است، این آمادگی را  مدیریت و کارکنان این شرکت حا

دارد که با همکاری حوزه های مقاومت منطقه قدردان 
رشادت های شهدا و صبر و مقاومت خانواده های آنان 
باشد و در راستای خدمت به جامعه اسالمی و مردم 

شریف همکاری های گسترده تری داشته باشد. 
گـزارش خبرنـگار فـوالد، در ایـن دیدارهـا سـردار  بـه 
فـداء فرمانـده سـپاه صاحـب الزمـان اسـتان اصفهـان 
و فرماندهـان سـپاه نواحـی مقاومـت مبارکـه و لنجان 
ابعـاد  همـه  در  مبارکـه  فـوالد  حمایت هـای  از  نیـز 
ح کمک هـای مؤمنانـه و تهیـه  به ویـژه در اجـرای طـر
و توزیـع بسـته های معیشـتی بـرای خانواده هـای 
کم برخـوردار همچنیـن از مسـاعدت های ایـن شـرکت 
در پشـتیبانی از بیمارسـتان های درمانگـر بیمـاری 

کردنـد. کرونـا قدردانـی 

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی 
از نصب و راه اندازی موفقیت آمیز دو عدد درایر گاز 
در   ۱ مستقیم  احیا  واحد   D و   E مدول های  سیل 
کامل موارد ایمنی  اسفندماه سال جاری با رعایت 

خبر داد.

 با تکیه بر دانش فنی متخصصان داخلی صورت گرفت:

راه اندازی دستگاه تصفیه 
شیمیایی روغن ترانسفورماتورها 

در شرکت فوالد مبارکه

 در گفت وگو با ایراسین مطرح شد؛

افزایش سهم بازچرخانی 
پساب تصفیه شده در تأمین آب 

فرایندی موردنیاز فوالد مبارکه

بهنــام بهــزاد، سرپرســت تعمیــرات ترانــس و تجهیــزات 
الکتریکــی شــرکت فــوالد مبارکــه از کســب دانــش فنــی راه انــدازی 
دســتگاه تصفیــه شــیمیایی روغــن ترانســفورماتورها بــا ظرفیــت 
۷000 لیتــر بــر ســاعت بــدون حضــور کارشناســان خارجــی و بــا 

تکیه بر دانش فنی کارکنان در شرکت فوالد مبارکه خبر داد.
وی در خصوص این تجهیز که باهمت مسئولین، پرسنل کارگاه 
تعمیرات ترانس تعمیرگاه مرکزی و همچنین پیگیری ویژه 
مسئولین قبلی پلنت تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتور 
راه اندازی شد، گفت: تجهیز فوق به طول 1۸ متر و به وزن 
بیش از ۸000 کیلوگرم به صورت پرتابل )نصب شده بر روی 
تریلر( وظیفه تصفیه شیمیایی روغن های ترانسفورماتور را 

برعهده دارد.
مسئول این پروژه یادآور شد: پلنت تصفیه شیمیایی در 
سال ۹4 توسط فوالد مبارکه از شرکت REMEX آفریقای 
جنوبی سازنده تجهیزات تصفیه روغن خریداری شد و پس 
از انتقال به فوالد مبارکه، علیرغم نامه نگاری ها و واسطه قرار 
دادن شرکت های مختلف بین المللی، پیمانکار خارجی از 
نصب و راه اندازی و آموزش خودداری نمود. بدین منظور با 
تکیه بر دانش فنی کارکنان و پس از یک دوره مطالعه بر روی 
این تجهیزات و بررسی برنامه های HMI و PLC تجهیز، در 

مهرماه سال 1۳۹۹ موفق به راه اندازی این تجهیز شدیم.
سرپرست تعمیرات ترانس و تجهیزات الکتریکی تعمیرگاه 
کنون  مرکزی به بهره وری این تجهیز اشاره نمود و افزود: تا
نزدیک به هفتاد هزار لیتر روغن اسقاطی ترانسفورماتور 
به ارزش بیش از ده میلیارد تومان تصفیه شده و آماده 
بهره برداری هست، ضمن این که پس از راه اندازی این 
پلنت، ترانسفورماتور MVA 100 نیروگاه که دارای روغن 
اسیدی و لجنی باالبود و چندین سال در انتظار تصفیه 

شیمیایی بود نیز تصفیه و به ناحیه تحویل داده شد.
مسئول این پروژه در ادامه به معرفی این تجهیز اشاره نمود 
و گفت: این تجهیز شامل، پمپ ها و فیلترهای ورودی و 
خروجی، گرم کن روغن، ۲4 ستون کاتالیست، پمپ های 
خأل، بلوئر، بخش reactivation، ابزار دقیق های فلو، دما، 
فشار، رطوبت آنالین، بخش تصفیه فیزیکی، مخازن بافر 

و... هست.
وی در پایان از مدیریت تعمیرگاه مرکزی، روسا، سرپرستان، 
پرسنل کارگاه برق و ترانسفورماتورها و تمام عزیزانی که در 
اجرای این پروژه همکاری نمودند، تشکر و قدردانی نمود.

رئیــس واحــد تصفیــه آب و پســاب شــرکت فــوالد 
مبارکــه از افزایــش ســهم بازچرخانــی پســاب تصفیه شــده 
در تأمین آب فرایندی موردنیاز شــرکت از  مقدار  ۲۵ درصد 

سال گذشته به میزان  ۳0 درصد در سال جاری خبر داد.
 محســن ســتاری در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایراســین اظهــار 
داشــت: کارکنان پرتالش و خدوم این واحد در سال »جهش 
تولیــد«، در راســتای عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی 
شــرکت، تأمین پایــدار آب موردنیاز خطــوط تولیــد و به منظور 
کثــری برداشــت آب خــام از زاینــده رود در شــرایط  کاهــش حدا
خشک ســالی توانســتند به این موفقیــت بزرگ دســت یابند.
 وی از حمایت و پشتیبانی مدیریت و همکاران ساعی ناحیه 
ــارکت  ــاعدت و مش ــت: مس ــرد و گف ــکر ک ــیاالت تش ــرژی و س ان
ســایر همــکاران در مدیریــت خریــد مــواد اولیــه و مصرفــی، 
خریــد قطعــات یدکــی، حمل ونقــل و پشــتیبانی، تعمیــرات و 
ــهم مهمی در این موفقیت داشته است. تعمیرگاه مرکزی س

خـبــــــــــــــــــر        

در راستای هوشمندسازی سیستم ها در حوزه تحول دیجیتال در فوالد مبارکه، فاز نخست انتقال داده ها از شبکه داخلی 
اتوماسیون احیا مستقیم مجتمع فوالد سبا به سیستم EIS با همکاری تیم فنی احیا مستقیم و شرکت ایریسا با موفقیت انجام شد.

رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا با بیان اینکه پروژه هوشمندسازی در دو فاز تعریف شده است ادامه داد: در فاز اول دیتاهای الزم از طریق نصب 
سرور  و  لینک شدن آن به سوییچ اصلی اتوماسیون این اجازه را به کاربران تعریف شده می دهد که اطالعات محدودی شامل کنتورهای تولید و مصرف و 
دیتاهای اصلی فرایند در اختیار ایشان قرار گیرد. در این فاز اطالعات کنتورهای اصلی تولید و مصرف در سیستم EIS بدون دخالت اپراتور ثبت می شوند. 
همچنین قسمتی از این اطالعات به پروژه هوشمندسازی فوالدسازی مجتمع فوالد سبا متصل شده و باعث مدیریت مصرف مواد اولیه و آهن اسفنجی 

آن واحد بر اساس کیفیت آن ها می شود.
رجبی گفت: در فاز دوم تمامی اطالعات فرایندی و تجهیزاتی که روی سیستم های HMI احیا مستقیم مجتمع فوالد سباست از طریق شبکه داخلی در 

اختیار کارشناسان و کاربران آن ها قرار خواهد گرفت.
رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا یکی از فواید مهم اجرای فاز دوم را نظارت لحظه ای بر تجهیزات و ترند کردن اطالعات مربوط به آن ها توسط کارشناسان 

آن تجهیز و کارشناسان فرایندی خارج از اتاق کنترل برشمرد.
  وی در پایان از حمایت های مدیریت مجتمع فوالد سبا و تالش همکاران، پیمانکاران، شرکای تجاری و ذی نفعان که در این اجرای این پروژه یاری 

رساندند، تشکر و قدردانی کرد.

با هدف اجرای طرح تحول دیجیتال انجام شد؛

هوشمندسازی سیستم ها در واحد احیا 
مستقیم مجتمع فوالد سبا

در دیدار مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با فرمانده سپاه 
صاحب الزمان )عج( استان اصفهان و  فرماندهان سپاه 

نواحی مقاومت مبارکه و لنجان تصریح شد؛ 

ترویج هرچه بیشتر آرمان های شهدا 
و دستاوردهای دفاع مقدس
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بزرگ ترین مانع تولید فوالدافزایش تولید فوالد چین در ماه فوریه

خبـــــــــر

10
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: مهم ترین و 
بزرگ ترین مانع تولید بر صنعت فوالد گره زدن بی مورد تنظیم بازار 
داخلی به صادرات است. موانع تولید در بخش فوالد کشور به 
متغیرهای کالن اقتصادی کشور برمی گردد و مهم ترین پشتیبانی و 
که  رفع موانع تولید در آزادسازی و تسهیل صادرات فوالد است چرا
تولید داخلی فوالد در سال جهش تولید از ۳۰ میلیون تن عبور کرده 
این در حالی است که تقاضای داخلی فوالد 15 میلیون تن است.

براساس اعالم انجمن جهانی فوالد )WSA( تولید فوالد خام 
جهانی در فوریه با 4.1 درصد رشد ساالنه به 15۰ میلیون و 2۰۰ 
هزار تن رسید.
به گزارش ایراسین، چین بیشترین سهم از تولید فوالد خام با تولید 
8۳ میلیون تن را به خود اختصاص داده است. تولید فوالد خام 
چین در فوریه با رشد 11 درصدی ساالنه همراه بود، درحالی که تولید 
بیشتر کشورها با دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش داشته است.
 

خبــــــــــــر

هم زمــان بــا توقــف برنامه ریزی شــده اســفندماه 1۳۹۹ 
دیســک دوار شــماره ۹ واحــد گندله ســازی شــرکت فــوالد 
مبارکــه بــا دیســک جدیــد بومی ســازی شــده ســاخت داخــل 

جایگزین شد.
رئیس تعمیرات واحد گندله سازی شرکت فوالد مبارکه در این 
زمینه گفت: بخش دیسک واحد گندله سازی وظیفه ساخت و 
تولید گندله خام از مخلوط پودر کنسانتره را به عهده دارد. این 
بخش دارای ۸ دیسک دوار با قطر ۷.5 متر، سرعت چرخش4.5 
تا ۷ دور بر دقیقه و زاویه 45 تا 4۸ درجه نسبت به افق است. هر 
کثر ۲00 تن بر ساعت را دارد.  دیسک توان تولید گندله خام تا حدا
قرار داشتن المان های دیسک ها در شرایط مناسب در تولید 
کیفی این بخش تأثیر بسزایی دارد و تولید گندله خام با کیفیت 
مطلوب در شرایط کیفی تجهیزات و واحدهای پایین دستی 

تأثیر مستقیم دارد.
محمد خدابنده افزود: دیسک های گندله سازی در زمان ساخت 
توسط شرکت آلمانی LURGI ساخته و تأمین شده بود. در 
سال ۹۶ دیسک 05A14، در سال ۹۷ دیسک 05A07 و طی 
توقف برنامه ریزی اسفند ۹۹ دیسک 05A0۹ تعویض گردیدند 
و با نوسازی بخش دیسک واحد گندله سازی ادامه روند تولید 

گندله سازی و حفظ شرایط کمی و کیفی تضمین می گردد.
واحد  تعمیرات  و  تولید  پرسنل  زحمات  از  ادامه  در  وی 
گندله سازی، دفتر فنی تعمیرات ناحیه آهن سازی، تعمیرات 
مرکزی، تعمیرگاه مرکزی و سایر واحدهای سرویس دهنده تشکر 

و قدردانی نمود.
کامبیز طیبی سرپرست تعمیرات مکانیک واحد گندله سازی هم 
خاطرنشان کرد: بومی سازی دیسک توسط یکی از شرکت های 
صاحب نام کشور در زمینه تولید و نصب دیسک های گندله سازی 
انجام و به شرکت فوالد مبارکه تحویل گردید. عملیات جایگزینی 
1۳۹۹تا   / 11 گندله سازی از تاریخ ۲۸ /   دیسک شماره ۹ 
 10 / 1۲ / 1۳۹۹ در توقف برنامه ریزی شده واحد و با حفظ شرایط 

ایمن و با بهترین کیفیت مطابق برنامه انجام پذیرفت.
کارشناس تعمیرات  در این رابطه محمد امیری باغبادرانی 
مکانیک واحد گندله سازی عنوان کرد: در تعمیرات پیشگیرانه 
خ دنده اصلی  گندله سازی وضعیت بیرینگ و چر دیسک ۹ 
دیسک ازلحاظ سایش و لقی های مجاز مرتبا پایش و اندازه گیری 

شد.
 وی افزود: به دلیل بهره برداری از این تجهیز طی ۲۸ سال گذشته و 
سایش بیرینگ و چرخ دنده اصلی دیسک و قرار گرفتن این تجهیز 
در شرایط بحرانی، نیاز به تعویض این تجهیز احساس شد و انجام 
عملیات تعویض موجب حفظ شرایط تولید و آماده به کاری واحد 

گندله سازی خواهد شد.
در پایان نیز حسن فاضلی فورمن تعمیرات مکانیک واحد 
گندله سازی درباره این موفقیت گفت: برای اجرای فعالیت 
متعدد  جلسات  گندله سازی   ۹ شماره  دیسک  جایگزینی 
کارشناسی با حضور کارشناسان مجرب شرکت سازنده، بهره بردار، 
واحد تعمیرات گندله سازی، دفترفنی تعمیرات ناحیه آهن سازی، 
حمل ونقل، تعمیرات مرکزی و تعمیرگاه مرکزی برگزار و پس از 
بازنگری دستورالعمل های تعویض دیسک اجرای فعالیت در 

کمترین زمان ممکن و به صورت کامال ایمن انجام پذیرفت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: اهمیت 
کــز درمانــی توســط فــوالد مبارکــه  کســیژن رایــگان مرا تأمیــن ا
که ایــن اقدام بســیاری از بیمــاران  ســاده انگاری نشــود؛ چرا

را از کام مرگ نجات داد.
ســید رســول خلیفه ســلطانی در گفت وگو با خبرنگار ایراســین 
کیــد بــر اهمیت ایفــای مســئولیت اجتماعــی شــرکت فوالد  با تأ
مبارکــه اظهــار داشــت: در ایــام کرونــا، شــرکت فــوالد مبارکــه، 
ــی برخــی از اســتان های کشــور را تأمیــن  ــز درمان ک کســیژن مرا ا
گــر چنیــن اتفاقــی نمی افتــاد، تلفــات کرونــا چندیــن  کــرد و ا

برابــر می شــد.
گــر اهتمــام شــرکت فــوالد مبارکــه  وی افــزود: بــا شــیوع کرونــا ا
کز  نبــود و چنین صنعتــی در کشــور وجــود نداشــت، قطعا بــا مرا
درمانــی با مســائل جــدی در حــوزه ســالمت روبه رو می شــدند. 
امکاناتی که در کشــور ما بــه ویژه در شــرکت فوالد مبارکــه وجود 
دارد و تعهــد ایــن شــرکت در حفــظ ســالمت جامعــه باعــث شــد 

بحــران جهانــی کرونــا را بــا کمتریــن آمــار فوتــی طــی کنیم.
کســیژن  وی اضافــه کــرد: هیــچ گاه نبایــد اقــدام تأمیــن رایــگان ا
کــز درمانی توســط شــرکت فــوالد مبارکــه را ســاده پنداشــت،  مرا
کــه بــا شــیوع کرونــا ایــن بخــش صنعــت بــود کــه بــه کمــک  چرا
کســیژن شــتافت و نجات بخش شــد. کــز درمانی در تأمین ا مرا
کســیژن به  کیــد کــرد: کارخانه هــای تولیــد ا خلیفــه ســلطانی تا
کــز درمانــی نبودنــد و الزم  کســیژن مرا تنهایــی قــادر بــه تأمیــن ا
ــت  ــش صنع ــه و بخ ــوالد مبارک ــرکت ف ــدام ش ــت اق ــت اهمی اس
کســیژن آن هــم بــه صــورت رایــگان را بــه جامعــه  در تأمیــن ا

ــرد. ــم ک تفهی

بهبود شرایط تولید کمی و کیفی 

دیسک های گندله سازی با جایگزینی و 

05A09 نصب دیسک

دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

کز درمانی  کسیژن رایگان مرا تأمین ا

توسط فوالد مبارکه نجات بخش شد

ح نورد گرم ۲ شرکت فوالد مبارکه  قائم مقام مجری طر
با بیان اینکه عزم جدی برای اجرای ابرپروژه نورد گرم 
۲ وجود دارد، گفت: امیدواریم در نوروز 140۳ شاهد 

ارائه گزارشی از بهره برداری این ابرپروژه باشیم.
به گزارش ایراسین مختار بخشیان قائم مقام مجری طرح نورد گرم ۲ 
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با برنامه بهار در بهار شبکه اصفهان 
اظهار کرد: محصوالت فوالدی ازنظر شکلی شامل دو نوع محصوالت 
)ورق های  و محصوالت تخت  نبشی(  و  تیرآهن  )میلگرد،  بلند 
فوالدی( هستند. شرکت فوالد مبارکه تولیدکننده محصوالت تخت 
یعنی انواع ورق های فوالدی است که شامل ورق های گرم، روغنی 
و پوشش دار است. ضخامت ورق های تولیدی این شرکت از 1.۶ تا 

1۶ میلی متر بوده که در آینده تا ۲5.4 میلی متر نیز افزایش می یابد.

مشتریان فوالد مبارکه صنایع و کارخانه های تولیدی 
هستند

وی افزود: معموال مشتریان مستقیم محصوالت بلند مردم هستند 
کارخانه های  و  صنایع  را  تخت  محصوالت  مشتریان  درحالی که 
تولیدکنندگان  خودروسازان،  یعنی  می دهند؛  تشکیل  تولیدی 
لوازم خانگی، پروفیل سازان، صنایع نفت و گاز، صنایع ساختمانی و 

... مصرف کننده این محصوالت تخت هستند.
ح نورد گرم ۲ شرکت فوالد مبارکه گفت: در سال  قائم مقام مجری طر
1۳۷0 که شرکت فوالد مبارکه به بهره برداری رسید، شرکتی بسیار مدرن 

و به روز به شمار می آمد که قادر به تولید انواع ورق های روز دنیا بود.
کنون به مرور مصرف کنندگان عمدتا  بخشیان ادامه داد: از آن زمان تا
به سمت مصرف فوالدهای سبک تر اما مستحکم تر و عریض تر روی 
آورده اند. برای عنوان مثال وزن خودروها در مصرف انرژی، آالیندگی 
زیست محیطی و بهای تمام شده آن بسیار مؤثر است. بنابراین وجود 
ورق های سبک، عرض و مستحکم از اهمیت باالیی در این صنعت 

برخوردار است.

تنوع در کیفیت ورق های فوالدی دنیا
وی خاطرنشان کرد: سه دهه قبل در دنیا ۸ نوع کیفیت فوالدی در 
کنون این تعداد به بیش از ۳0  خودرو استفاده می شد درحالی که ا

نوع افزایش یافته است در صنایع دیگر هم به همین شکل است.

تدبیر فوالد مبارکه با طرح شهید خرازی
ح نورد گرم ۲ شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد:  قائم مقام مجری طر
که در دهه ۸0 به منظور افزایش  ح شهید خرازی طرحی بود  طر
ح سه بخش  کردن این شکاف تعریف شد. این طر ظرفیت و پر 
داشته است که بر اساس آن باید در بخش اول ظرفیت آهن سازی 
کامل می شد؛ در بخش دوم باید ظرفیت فوالدسازی و تولید شمش 
فوالدی کامل می شد و در بخش سوم بخش نورد کامل می شد که ما 

بتوانیم شمش را به ورق های موردنظر و به روز تبدیل کنیم.

سرمایه گذاری یک میلیارد یورویی در دو بخش اول طرح 
شهید خرازی

بخشیان تصریح کرد: شرکت فوالد مبارکه در دو بخش اول بیش از 
یک میلیارد یورو یعنی معادل ۳0 هزار میلیارد تومان هزینه کرده 
و آن ها را به بهره برداری رسانده است. از اویل دهه ۹0 نیز بخش 
نورد گرم ۲ عمال کلید خورده و دو بار تا مرحله امضای قرارداد پیش 
رفته ایم؛ حتی یک بار قرارداد نیز به امضا رسید اما اجرای آن به دلیل 
تحریم ها متوقف شد. اخیرا پروژه با یک طرف چینی منعقدشده که 

امیدواریم بتوانیم آن را اجرا کنیم.

نورد گرم 2؛ بی نیازی از واردات و جلوگیری از خروج 
سالیانه 9۰۰ میلیون یورو

کرد: اجرای  وی درباره تأثیرات اقتصادی این پروژه نیز اظهار 
این پروژه کشور را در تولید این نوع فوالد توانمند می کند و تقریبا 
کامل برطرف می کند.  کشور را در این حوزه به صورت  نیازهای 

کنون ساالنه دو میلیون تن ورق فوالدی به کشور وارد می شود که  ا
با اجرای این پروژه نه تنها جلوی این حجم از واردات گرفته می شود 
بلکه توانایی صادرات نیز به وجود می آید. درواقع عالوه بر اینکه از 
خروج ساالنه ۹00 میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری می شود بلکه 
با صادرات محصوالت این بخش، بخشی از ارز موردنیاز کشور نیز 

تأمین می شود.

اشتغال مستقیم هزار نفر و ۱۰ هزار اشتغال غیرمستقیم
ح نورد گرم ۲ شرکت فوالد مبارکه گفت: عالوه بر  قائم مقام مجری طر
این از زمانی که عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود، حدود یک هزار 
نفر به صورت مستقیم و 10 هزار نفر به صورت غیرمستقیم در اجرای 
آن مشارکت خواهند داشت. همچنین پس از بهره برداری نیز حدود 
یک هزار نفر به صورت مستقیم و 10 هزار نفر به صورت غیرمستقیم 

به واسطه این ابرپروژه مشغول به فعالیت خواهند شد.

اثرات زیست محیطی ابرپروژه نورد گرم 2
بخشیان با بیان اینکه نورد گرم جزو بخش های تمیز فوالدسازی 
کرد: از این  محسوب می شود و آالیندگی آن صفر است، اظهار 
نظر نورد گرم ۲ جزو پروژه های سبز به شمار می رود و نگرانی بابت 

آالیندگی زیست محیطی وجود ندارد.

تأمین مالی پروژه بدون نیاز به منابع خارجی
کنون  کتورهای الزم برای اجرای پروژه نورد گرم ۲ ا وی خاطرنشان کرد: فا
کتور عزم جدی مدیرعامل فوالد مبارکه است. منابع  فراهم است. اولین فا
کنون فراهم  مالی الزم برای اجرای این پروژه بدون نیاز به منابع خارجی ا
کنون لزوم  است. همه فعاالن بازار صنعت فوالد ازجمله وزارت صمت ا
تأسیس این پروژه را صحه گذاری می کنند. به عالوه فضای فنی کشور فراهم 
بوده و عزم پیمانکار خارجی نیز فراهم است. به امید خدا امیدواریم در نوروز 

140۳ در برنامه ای مشابه شاهد گزارشی از بهره برداری این پروژه باشیم.

قائم مقام مجری طرح نورد گرم ۲ شرکت فوالد مبارکه با حضور در برنامه بهار در بهار صداو سیمای مرکز اصفهان عنوان کرد؛

عزم جدی برای اجرای ابرپروژه نورد گرم ۲

عبدالرحیم صادقی با اعالم این مطلب، افزود: دترجنت مصرفی با غلظت 
5/5 درصد جهت شست و شوی غلتک های کاری خطوط اسکین پاس و به 

به منظور جلوگیری از ایجاد عیوبی نظیر حفره استفاده می شود.
وی یادآور شد: کیفیت دترجنت بایستی به نحوی باشد که عالوه بر توانایی تمیز کردن 
غلتک های کاری، خواص ضد خوردگی نیز داشته باشد، به طوری که کالف ها دچار عیب 
زنگ زدگی و لکه نشوند، به همین دلیل بایستی این ماده مصرفی از فن آوری باالیی برخوردار 

باشد.
 رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل ناحیه نورد سرد تصریح نمود: دانش ساخت این 
ج کشور تأمین می گردید  دترجنت قبال در کشور وجود نداشت و کل دترجنت مصرفی از خار
در این شرایط با توجه به وضعیت تحریم ها، شرکت های معتبر خارجی از فروش دترجنت 
خودداری می کردند، بنابراین همین امر موجب شد تا بومی سازی ماده مذکور با محوریت 

دفتر فنی تولید در دستور کار قرار گیرد.
وی در خصوص مراحل طی شده برای بومی سازی این ماده مصرفی تصریح نمود: پس 
از برگزاری جلسات فنی و تعریف نحوه انجام مراحل مختلف بومی سازی، شامل تعیین 
مشخصات فنی، تولید نمونه آزمایشگاهی و انجام تست های آزمایشگاهی، انجام تست های 

آفالین، همراه با شبیه سازی فرایند و محیط عملیاتی و درنهایت تولید ماده در چند مرحله و 
انجام تست عملیاتی با موفقیت داخلی سازی شد.

صادقی در ادامه به مزیت های این بومی سازی اشاره نمود و افزود: از نکات بارز این بومی سازی 
بهبود کیفیت ماده بومی سازی شده نسبت به برندهای خارجی ازنظر بهداشتی و محیط 
زیستی بود، زیرا ماده خارجی حاوی نیتریت و ازلحاظ بهداشتی برای سالمت کارکنان مضر 
بود که خوشبختانه ماده داخلی بومی سازی شده بدون نیتریت تولید شد، ضمن این که این 
ماده افزایش کیفیت محصول در نورد سرد را به همراه داشت به طوری که با کاهش عیوب 

کیفی محصول باعث شد روند عیوب زنگ زدگی اسکین بشدت کاهش یابد.
 رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل ناحیه نورد سرد با ابراز امیدواری که دانش فنی این 
ماده بومی سازی در کشور توسعه یافته است، افزود: در حال حاضر این ماده توسط چهار 
شرکت داخلی تأمین می گردد و شرکت پنجم نیز در حال طی کردن مراحل ساخت ماده 

مذکور است.
وی در پایان از حمایت های مدیریت ناحیه نورد سرد، مدیریت خرید و همکاری واحد دفتر 
فنی تولید نورد سرد و کلیه همکاران در واحد اسکین و تمپرمیل که در به ثمر رسیدن این 

بومی سازی شرکت را یاری نمودند، تشکر و قدردانی نمود.

بومی سازی دترجنت مورداستفاده در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه

رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل ناحیه 
نورد سرد فوالد مبارکه از بومی سازی دترجنت 
مورداستفاده در خطوط اسکین پاس و تمپر 
میل خبر داد و گفت: با اعتماد به سازندگان 
داخلی دانش فنی این دترجت بومی سازی 
و قطع وابستگی به کشورهای خارجی فراهم 

شد.
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تمایل به خرید بیلت وارداتی در چین

کلی مثبتی را برای  گروه فوالدسازی دانیلی، چشم انداز 
بازارهای جهانی فوالد در سال 2۰21 می بیند، و معتقد است 
قیمت ها و حاشیه سود فوالد باید امسال نسبت به سال 
کمتر و بازار نهایی با  که نوسانات تولید  2۰2۰ بهتر باشد، چرا
استقبال بیشتری روبرو خواهد بود و رشد خواهد داشت.

به گزارش پالتس، واردکننده های بیلت در چین اواسط هفته 
قبل فعال تر شدند که به لطف روند صعودی بازار فیوچرز میلگرد 
و رشد قیمت بیلت در بازار داخلی بود. علی رغم بسته شدن 
موقت کانال سوئز فیلیپینی ها معامالتی برای بیلت روسیه نهایی 
کی است، چند محموله بیلت حوزه آسه  کردند. این گزارش حا
که برای  آن در 61۰ تا 618 دالر هر تن سی اف آر چین معامله شد 
حمل ماه می است و 1۰ تا 18 دالر رشد قیمت هفتگی داشت.

چشم انداز مثبت بازارهای فوالد در سال جاری

گـــــــروه فوالد مبارکه

11

رشد 15.4 درصدی تولید در 
شرکت فوالد تاراز

خبــــــــــــر

کســب رکــورد تولیــد  مدیرعامــل فــوالد تــاراز از 
ســاالنه بــه مقــدار 1۷۳10۶ تــن کــه 1۵.4 درصــد نســبت به 
رکــورد تولیــد قبلی کــه در ســال ۹8 و بــه مقــدار 1۵008۹ تن 

بود، خبر داد.
بــه نقــل از  روابــط عمومــی  شــرکت فــوالد تــاراز ســعید رشــیدی 
افــزود: رکــورد تولیــد ماهانــه بــه مقــدار 1۸54۹ تــن در دی ماه 
کیفیــت بــه میــزان ۹۹.۸۶ درصــد محصــول بــا  و رکــورد 
کیفیــت مطلــوب در همیــن مــاه از دیگــر دســتاوردهای ایــن 
شــرکت در ســال ۹۹ بــود؛ ضمــن اینکــه رکــورد جدیــد ســالیانه 
ــن در  ــدار 1۷۳۳۸۹ ت ــه مق ــز ب ــوالت نی ــل محص ــروش و حم ف
پایــان ســال ۹۹ حاصــل گردیــد کــه نســبت بــه رکــورد قبلــی 

حــدود 15 درصــد افزایــش یافــت.
اجــرای  را   ۹۹ از دســتاوردهای ســال  یکــی دیگــر   وی 
پروژه هــای بهبــود متعــدد کــه منجــر بــه افزایــش ســودآوری 
شــرکت گردیــد را تولیــد محصــول منحصربه فــرد گالوانیــزه 
رنگــی بــا پوشــش TOC معرفــی نمــود و گفــت: ایــن محصــول 
ــه  ــاراز در اداره ثبــت مالکیــت معنــوی ب ــام تجــاری گالوات ــا ن ب
نــام شــرکت فــوالد تــاراز ثبــت گردیــد و موفــق بــه کســب لــوح 
زریــن نــوآوری محصــول برتــر ایرانــی از پنجمیــن جشــنواره 
نــوآوری ملــی بــرای تولیــد ایــن محصــول در اســفندماه ۹۹ 

گردیــد.
مدیرعامــل فــوالد تــاراز در حــوزه مســئولیت های اجتماعــی 
ــه کمــک نقــدی و غیرنقــدی  ــا ارائ ــادآور شــد: ایــن شــرکت ب ی
بــرای حوزه هــای ســالمتی، امــور خیریــه و ســایر حوزه هــا 
در ســطح اســتان چهارمحــال و بختیــاری خصوصــا بــرای 
مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا اقدامــات ارزشــمندی در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری انجــام داده اســت کــه موردتقدیــر 
دانشــگاه علــوم پزشــکی قــرار گرفتــه اســت ضمــن ایــن کــه 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــوح از وزارت تع ــس و ل ــب تندی کس
به عنوان کارفرمــای برتر حــوزه مســئولیت های اجتماعی در 
مقابلــه بــا همه گیــری کرونــا از دیگــر افتخــارات این شــرکت در 

ــوده اســت. ایــن راســتا ب
رشــیدی ادامــه داد: اقــدام بســیار ارزشــمند و اســتراتژیک 
ح  دیگــر شــرکت فــوالد تــاراز، شــروع عملیــات اجرایــی طــر
توســعه احــداث خــط تولیــد اسیدشــویی و نــورد ســرد بــا 
ظرفیــت 450 هــزار تــن اســت کــه امیــدوارم بــا لطــف خــدا و 
حمایــت مراجــع دولتــی و ســهامداران عزیــز و بــا برنامه ریــزی 
مناســب و تــالش و همدلــی کارکنان شــرکت و پیمانــکاران در 
ســال 1400 شــاهد پیشــرفت پــروژه طبــق برنامــه زمان بنــدی 
کــه بهره بــرداری از ایــن پــروژه، تحولــی بــزرگ در  باشــیم، چرا
دســت یابی بــه ظرفیــت اســمی خــط تولیــد و پاســخگویی 
ــازار داخــل کشــور و صــادرات خواهــد داشــت  ــه تقاضــای ب ب
و خلــق ارزش بــرای همــه ذی نفعــان بــه همــراه خواهــد 

داشــت.
وی ضمــن قدردانــی از حمایــت هــای هیئــت مدیــره شــرکت 
تــاراز و مدیریــت شــرکت فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد: یکــی 
دیگــر از اقدامــات ارزشــمند در ســال ۹۹ کــه بــا حمایــت ویــژه 
گــذاری  مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اتفــاق افتــاد، وا
بخشــی از ســهام ارزشــمند شــرکت فــوالد تــاراز بــه شــاغلین و 
بازنشســتگان گرامی در شــرکت فــوالد مبارکــه و همچنین به 
کارکنــان شــاغل در شــرکت فــوالد تــاراز و هلدینــگ آتیه فــوالد 

ــوده اســت. ب
 ســعید رشــیدی در ادامــه بــه دیگــر دســتاوردها و افتخــارات 
شــرکت تاراز در ســال ۹۹ اشــاره نمود: تولید کالف گالوانیزه از 
کالف اسیدشــویی به صورت مســتقیم و با کیفیــت مطلوب؛ 
واحــد نمونــه کیفیــت اســتاندارد در اســتان چهارمحــال و 
بختیاری؛ کســب تندیــس رضایتمنــدی مشــتریان؛ دریافت 
لــوح تقدیــر از دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد؛ دریافــت لوح 
تقدیــر و نمــاد اســتانی از ســازمان محیط زیســت اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری؛ تمدیــد گواهینامه هــای IMS از 
موسســه SGS ســوئیس؛ کســب تأییدیه دریافت گواهینامه 

ISO17025    از ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران.
ــاراز در پایــان کســب رکوردهــای متعــدد   مدیرعامــل فــوالد ت
و دیگــر دســتاوردهای ارزشــمند را بیانگــر توانمنــدی، انگیزه 
و تــالش مضاعــف مدیــران و کارکنــان ســخت کوش شــرکت 
فــوالد تــاراز نــام بــرد و ایــن موفقیت هــا را بــه تمامی همــکاران 
و اعضــای هیئت مدیــره و ســهام داران و ســایر ذینفعــان 

ــاراز و گــروه فــوالد مبارکــه تبریــک گفــت. شــرکت ت

جهش تولید و رکوردی دیگر در گروه فوالد مبارکه؛

رشد 1۳0 درصدی در تولید
و عبور از ۳ میلیون تن گندله در فوالد سنگان

مدیرعامل شرکت ورق خودرو در گفت وگو با ایراسین مطرح کرد؛

رکورد تولید ۲50 هزار تن انواع محصوالت گالوانیزه توسط شرکت ورق خودرو

مدیرعامل فوالد سنگان خبر داد: تالشگران فوالد سنگان در سال ۹۹ با تولید بیش از ۳ میلیون و سیصد هزار تن گندله، با رشد 1۳0 
درصدی در تولید نسبت به سال ۹8 موفق به ثبت رکورد تولید سالیانه در این شرکت شدند. همچنین در اسفندماه، رکورد تولید ماهیانه را 

از 401 به 410 هزار تن ارتقا دادند.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد سنگان علی امرایی افزود: شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان که از شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه محسوب 
می شود؛ موفق شد در سال گذشته با رکوردهای پیاپی جهش تولید را محقق سازد و با تولید ۳ میلیون ۳04 هزار و 1۲4 تن گندله رکورد جدیدی در تولید 

ساالنه را به ثبت برساند.
وی در ادامه افزود: رویکرد فوالد سنگان در سال گذشته استفاده از تمامی ظرفیت های تولیدی مبتنی بر بومی سازی، ارتقای سیستم های نگهداری و کاهش 
توقف و مدیریت هزینه ها به رغم کمبود مواد اولیه بوده که توانست فراتر از برنامه پیش بینی شده را محقق سازد؛ هرچند در چند سال اخیر کمبود کنسانتره 

یکی از معضالت جدی تولیدکنندگان گندله به شمار می رود.
مدیرعامل فوالد سنگان اظهار داشت: امیدواریم با روند رو به رشد بومی سازی قطعات در این شرکت، در آینده ای نه چندان دور با اعتماد بیشتر به توانمندی 

داخلی شاهد قطع وابستگی کامل به کشورهای خارجی باشیم.
امرایی گفت: با توجه به برنامه ریزی مدون و عملیاتی کردن برنامه های استراتژیک شرکت، موفق به ثبت رکورد تولید ماهیانه گندله نیز  شده ایم.

مدیرعامل فوالد سنگان عنوان کرد: سال گذشته رشد ۶.5 درصدی تولید گندله در کشور انجام شد که در این بین فوالد سنگان به عنوان یکی از قطب های 
تولید گندله در شرق کشور با هم افزایی، تدوین استراتژی های متناسب، کاهش توقفات علی رغم قطعی های مکرر جریان برق و گاز، نقش بسزایی در تولید 

بخشی از گندله موردنیاز فوالد مبارکه، بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه داشته است.

مدیرعامل شرکت ورق خودرو گفت: در اواخر سال گذشته، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری توانست رکورد ۲۵0 هزار تن تولید 
انواع محصوالت گالوانیزه را به ثبت برساند.

وحید میرزایی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین اظهار داشت : با همت و تالش شبانه روزی پرسنل سخت کوش و متعهد شرکت ورق خودرو چهارمحال 
 و بختیاری، که حتی در لحظه تحویل سال هم خطوط تولید را فعال نگه داشتند، رکورد میزان تولید این شرکت در سال »جهش تولید« با رشد

 ۶ درصدی همراه شد.
وی افزود: در اواخر سال گذشته، شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری توانست رکورد ۲50 هزار تن تولید انواع محصوالت گالوانیزه را به ثبت 
برساند که علی رغم تمام موانع و محدودیت ها از عزم راسخ تمام کارکنان این شرکت و حمایت شرکت فوالد مبارکه نشان دارد که درخور تقدیر و 

تشکر است.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو تصریح کرد: از حدود رکورد ۲50 هزار تن تولیدات این شرکت در سال »جهش تولید« بالغ بر 10۹ هزار تن تولیدات 
محصوالت گالوانیزه خودرویی است که رشد تولید این محصوالت رقمی در حدود ۲۳۶ درصد را نسبت به مدت مشابه در سال ۹۸ به خود 

اختصاص داده است.
میرزایی با اشاره به اینکه در سه ماه پایان سال شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به تولید مازاد ماهیانه بالغ بر 5 هزار تن دست یافت، تصریح 
کرد: بنا به سیاست های دولت  و    وزارت   صمت این شرکت به تعهدات خود در تأمین نیاز صنایع خودروسازی در تأمین ورق های خودرو متعهد بود 

و عالوه بر رضایت مندی مجموعه خودروسازی کشور به افزایش تولید دست یافت.
کید ورزید و توضیح داد: در سال جاری شرکت ورق خودرو درصدد است که با تکیه بر بومی سازی  وی بر اهمیت بومی سازی به ویژه در سال جاری تأ
ورق های بیرونی صنایع خودروسازی را تأمین کند. این در حالی است که تا   امروز       ورق های بیرونی خودرو به کشور وارد می شده و این شرکت با 

به کارگیری تکنولوژی روز دنیا و تکیه بر بومی سازی درصدد است عالوه بر صرفه جویی ارزی نیاز صنایع خودروسازی را تأمین کند.
کره  مدیرعامل شرکت ورق خودرو به تشکیل کارگروه ویژه بومی سازی قطعات و تجهیزات در این شرکت هم اشاره ای کرد و افزود: این کارگروه با مذا

با شرکت های دانش بنیان در نظر دارد تا بخشی از نیازهای این شرکت را در داخل کشور بومی سازی و تولید کند.

شرکت فوالد هرمزگان تا پایان سال ۹۹ با تولید یک میلیون و ۵۲0 هزار 
تن تختال و بیش از 4 درصد افزایش تولید نسبت به سال 1۳۹8 از 

ظرفیت اسمی یک و نیم میلیونی خود عبور کرد.
به گزارش روابط عمومی  شرکت فوالد هرمزگانفرزاد ارزانی مدیرعامل فوالد هرمزگان ضمن 
ابراز خرسندی ار عملکرد کارکنان شرکت، اظهار امیدواری کرد در سال جدید عالوه بر 
تکرار موفقیت های سال گذشته به رکوردهای جدیدی در گروه فوالد مبارکه دست یابیم.
وی با اشاره به اینکه علی رغم مشکالت تحریم و کرونا در سال ۹۹ دستاوردهای مهمی 
نصیب شرکت فوالد هرمزگان و مجموعه فوالد مبارکه شد گفت: با وجود همه مشکالت 

سال خوبی برای گروه فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان بود.
مدیرعامل فوالد هرمزگان در خصوص محصول اصلی فوالد هرمزگان که تختال است 
گفت: این شرکت توانست در واحد فوالدسازی از مرز یک میلیون و 5۲0 هزار تن تختال 
عبور کند و ظرفیت اسمی خود را محقق و نسبت به سال ۹۸ رکورد تولید خود را به میزان 

4 درصد ارتقاء ببخشد.
کسیژن  وی تصریح کرد: مسائلی مانند کمبود گاز، برق و توقف اضطراری کمپرسور واحد ا
گر مسائلی نظیر کمبود انرژی  باعث شد امسال 4۷ هزار تن افت تولید داشته باشیم و ا
و مشکالت متعاقب با آن نبود قطعا رکورد تولید یک میلیون و 5۷0 هزار تن تولید فوالد 

دراین شرکت محقق می شد.
ارزانی افزود: برنامه ریزی های انجام شده در سال 1400 بر پیشرفت و تکمیل پروژه های 
کید دارد و امیدواریم این پروژه ها تا نیمه سال جاری به  آغازشده در سال گذشته تأ

بهره برداری برسد.
مدیرعامل فوالد هرمزگان گفت: با برنامه ریزی های زمان بندی شده در این شرکت 
درصدد هستیم در سال 1400 از مرز تولید یک میلیون و ۶50 هزار تن فوالد عبور کنیم، 

یعنی در سال جدید افزایش حدود ۹ درصد نسبت به سال ۹۹ را دنبال خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: در سال گذشته این شرکت به دستاوردهای بی سابقه و مهمی دست 
یافت که می توان به 5 رکورد ماهیانه متوالی از شهریور تا بهمن ماه اشاره کرد؛ به گونه ای 
که در آخرین رکورد تولید ماهیانه در بهمن ماه به تولید 14۲ هزار و ۲۷۳ تن تختال دست 
 پیدا کردیم. همچنین در ۲۹ اسفندماه رکورد روزانه تولید تختال به میزان شش هزار و
که این دستاورد سومین رکورد روزانه   441 تن در واحد فوالدسازی به ثبت رسید 

فوالدسازی در طول سال گذشته بود.
 وی در ادامه به دستاوردهای شرکت فوالد هرمزگان در بخش احیاء مستقیم هم پرداخت 
و توضیح داد: این شرکت در سال ۹۸ در بخش احیاء مستقیم به رکورد تولید یک میلیون 
و 5۲4 هزار تن تولید آهن اسفنجی دست یافت و توانست در سال ۹۹ علی رغم توقف 
سالیانه برنامه ریزی شده تولید در واحد احیاء مستقیم که ۲۲ روز به طول انجامید، از 
ظرفیت اسمی خود که یک میلیون و ۶50 هزار تن بود، عبور نماید. این بدین معناست 
که در واحد احیا مستقیم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۸ درصد افزایش 

تولید به دست آمده است.
مدیرعامل فوالد هرمزگان به سه رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی در بخش احیاء مستقیم 
هم اشاره کرد و گفت: آخرین رکورد روزانه در این واحد صنعتی متعلق به ۲4 بهمن ماه 
سال ۹۹ با تولید 5 هزار و ۸۳۷ تن آهن اسفنجی است و امیدواریم در سال 1400 تولید 

سالیانه این واحد به بیش از یک میلیون و ۷۲0 هزار تن آهن اسفنجی برسد.

عبور از مرز یک میلیون و 5۲0 هزار 
تن تختال در فوالد هرمزگان

کبری فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( استان  به گزارش روابط عمومی فوالد تاراز در جریان بازدید سردار ا
چهارمحال و بختیاری به همراه تنی چند از فرماندهان سپاه استان از شرکت فوالد تاراز، در دیدار با سعید رشیدی 

مدیرعامل این شرکت پیرامون مسائل تولید، رشد و توسعه و مشکالت و موانع تولید گفت وگو به عمل آمد.
مدیرعامل فوالدتاراز در این جلسه یادآور شد: این شرکت برای اولین بار در کشور محصولی جدید با پوشش TOC با نام تجاری « 
گالواتاراز« تولید کرد که قابلیت های منحصربه فردی دارد. ضمن اینکه این شرکت در حال برنامه ریزی برای بازاریابی و معرفی محصول 

یادشده در بازارهای مختلف را در دست اقدام دارد.
کبری نیز ضمن قدردانی از تالش های فعاالن عرصه صنعت در این واحد خاطرنشان کرد:  بنابر این گزارش در ادامه این جلسه، سردار ا
پویایی و رشد صنعت موجب اشتغال زایی جوانان و پیشگیری از بسیاری از مشکالت جامعه می گردد. بنابر این همگی باید در این 
که رفع موانع چنین واحدهایی در  جنگ اقتصادی به چنین واحدهایی که باعث رونق تولید می شوند با تمام توان کمک کنیم، چرا

استان موجب توسعه پایدار و اشتغال جوانان خواهد بود.

بازدید فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( 
استان چهارمحال و بختیاری از شرکت فوالد تاراز
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یخ 1399/12/26         کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه،معامالت و قیمتهای          

نماد

P

T

محصول

رنگی

قلع اندود

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورسجــــمـــع    کــــــــــل

با تکیه بر لطف خداوند متعال و همت و تالش 
مجموعه فوالد سفیددشت، تولید آهن اسفنجی در 
واحد احیاء مستقیم این شرکت از ظرفیت اسمی 800 
هزار تن عبور کرد. مدیر عملیات شرکت فوالد سفیددشت با اعالم 
خبر این موفقیت افزود: در سال جهش تولید و باوجود همه موانع و 
محدودیت ها   ازجمله همه گیری ویروس کرونا و تحریم های ظالمانه 
علیه صنعت فوالد کشور، با تولید بیش از 8۳0 هزار تن محصول 
عالوه بر تحقق 104 درصدی برنامه تولید، توانستیم به رشد 14.۶ 

درصدی تولید آهن اسفنجی در مقایسه با سال ۹8 دست یابیم.
به گزارش روابط عمومی فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاری 
ایمان سلیمانی در ادامه با اشاره به ثبت 5 رکورد تولید ماهیانه 
و چندین رکورد تولید روزانه در سال 1۳۹۹، ضمن قدردانی از 
حمایت های بی دریغ مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه 
و همچنین شرکت ایمیدرو )سهامداران شرکت(، مقامات استانی و 
تالش بی وقفه کارکنان و پیمانکاران شرکت در جهت رقم زدن برنامه 
تولید سالیانه و ظرفیت اسمی کارخانه در سال گذشته اعالم کرد: از 
ابتدای راه اندازی واحد احیاء مستقیم در آبان ماه سال ۹5 تا پایان 
اسفند ۹۹ بیش از دو میلیون و هفت صد هزار تن آهن اسفنجی در این 

واحد تولیدشده است.
 در ادامه مدیر تکنولوژی و توسعه این شرکت نیز از پیشرفت فیزیکی 

بیش از ۸۷ درصد پروژه فوالدسازی تا پایان سال 1۳۹۹ خبر داد. 
جمشید علی بابایی همچنین به پیشرفت فیزیکی بیش از 5۶ درصدی 
تصفیه خانه مرکزی شرکت نیز اشاره نمود و  در پایان برای تداوم تولید 
پایدار  و ایمن در شرکت فوالد سفیددشت و راه اندازی واحد فوالدسازی 

در سال جدید ابراز امیدواری کرد.
سرپرست واحد منابع انسانی و مدیر مالی و حسابداری شرکت فوالد 
سفیددشت نیز در خصوص عملکرد واحد منابع انسانی در سال 1۳۹۹ 
کم بر جامعه و به منظور حفظ  عنوان کرد: با توجه به شرایط خاص حا

سالمتی کارکنان به عنوان سرمایه های ارزشمند سازمانی و از طرفی 
لزوم بروز رسانی اطالعات و مهارت های شغلی کارکنان دوره های 
آموزشی در شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری به صورت 
مجازی و آنالین با بیش از 50 عنوان دوره آموزشی و ۷۲00 ساعت نفر 
آموزش و اثربخشی ۸5 درصدی دوره های برگزارشده شامل دوره های 
تخصصی، عمومی، مدیریتی، HSE از مهم ترین فعالیت های واحد 

نیروی انسانی بشمار می آید.
مصطفی فالحی همچنین در خصوص برگزاری آزمون استخدامی 
شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری یادآور شد: قرارداد 
و توافقات نهایی با دانشگاه برگزارکننده انجام شده، نیازسنجی در 
خصوص رشته های موردنیاز نیز صورت گرفته و مفاد آزمون، نهایی 
گردیده و زیرساخت های الزم جهت برگزاری آزمون انجام شده است 
و انشا اهلل زمان بندی برگزاری آزمون استخدامی در آینده نزدیک 

اطالع رسانی خواهد شد.
گروه  کتبی و شفاهی در خصوص ارتقا  وی افزود: برگزاری آزمون 
همکاران شرکت در سال ۹۹ از دیگر فعالیت های این واحداست  که در 
آن تعداد 40 نفر از همکاران توانستند با کسب نمره های الزم ارتقا گروه 
یابند. ضمن این که جهت پیاده سازی نظام »هی گروپ« و اشتیاق 
شغلی کارکنان در شرکت فوالد سفیددشت زیرساخت های الزم تهیه 

و نظرسنجی ها در اختیار همکاران قرارگرفته است.
حسین ناصری مدیر واحد بازرگانی شرکت نیز ضمن قدردانی از 
حمایت های بی دریغ شرکت فوالد مبارکه اصفهان، در خصوص تأمین 
مواد اولیه و همچنین فروش بیان داشت: در سال ۹۹ جذب مواد اولیه 
به میزان 14 درصد و فروش محصول به میزان14.۶ درصد نسبت به 

سال ۹۸ رشد داشته است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد  در سال جدید تداوم تولید پایدار و 
ایمن و همچنین راه اندازی واحد فوالدسازی را در شرکت فوالد سفید 

دشت شاهد باشیم. 

رشد تولید 14.6 درصدی
و عبور از ظرفیت اسمی در واحد 

احیاء مستقیم شرکت فوالد سفیددشت 
چهارمحال و بختیاری 

هفتمین یادواره شهدای معزز خانواده شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با 
حضور خانواده های معظم شهدا، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، جمعی 
از فرماندهان سپاه شهرستان بروجن و مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و 

بختیاری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در بخش نخست 
این آئین که باهمت پایگاه مقاومت بسیج کارگری امام علی )ع( و روابط عمومی شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری برگزار شد، ابتدا وحید میرزایی مدیرعامل شرکت ورق 
خودرو، ضمن خیرمقدم به میهمانان ابراز داشت: شهدا و خانواده های معظمشان حق 
بزرگی بر گردن کشور و ملت ما دارند و نباید اجازه دهیم رشادت ها و ایثار این عزیزان 

که ناشی از ایمان واقعی آنان به خداوند بود به فراموشی سپرده شود. باید در این راه 
روحیه و شجاعت شهید واالمقام حاج قاسم سلیمانی برای جاری سازی فرهنگ ایثار 

و شهادت سرلوحه زندگی همه ما قرار گیرد.
در ادامه نجفی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری نیز 
ضمن قدردانی از مدیریت شرکت ورق خودرو به جهت برگزاری هفتمین یادواره شهدا 
ج نهادن به خانواده های  گی های شهدا و همچنین ار در این شرکت، در مناقب و ویژ

معزز شهدا و ایثارگران سخنانی ایراد کرد.
گفتنی است در پایان این آئین با اهدای لوح تقدیر از خانواده های معظم شهدای شاغل 

در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تجلیل به عمل آمد.

برگزاری هفتمین یادواره شهدای خانواده شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

خـبــــــــــــــــــر

به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا، رویداد رونمایی از 
ح تحول دیجیتال شرکت ایریسا با عنوان ایریسا پالس و  طر
ارائه سند برنامه وبودجه 1400 در هفته پایانی اسفندماه 1۳۹۹ 
با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیران و روسای شرکت در 
سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی و با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
ح تحول دیجیتال ایریسا با  بنابراین گزارش، در این رویداد طر
عنوان "ایریسا پالس" توسط مهندس نقوی، معاونت تکنولوژی 
فوالد مبارکه و رئیس هیئت مدیره ایریسا به صورت دیجیتال 

رونمایی گردید.
شایان ذکر است، در ادامه سند برنامه وبودجه سال 1400 طرح 
تحول دیجیتال شرکت توسط مدیران واحدهای عملیاتی و 

پشتیبانی ارائه گردید.
کی است، دکتر سرائیان، مدیرعامل شرکت ایریسا  این گزارش حا
در جریان این رویداد در سخنانی ضمن تشریح اهداف و برنامه 
کید بر ضرورت تحقق چشم انداز ایریسای  سال 1400 شرکت با تأ
140۲ "مرجع زیست بوم تحول دیجیتال و هوشمند سازی با 
اولویت صنعت فوالد" افزود: تحول دیجیتال یک الزام و نه یک 
انتخاب و حرکت لوکس برای کلیه صنایع کشور خواهد بود و 
شرکت ایریسا به عنوان مرجع این حوزه راهبردی باید پیش قدم 

درحرکت به این سمت باشد.
گفتنی است، در پایان سند برنامه هر واحد به صورت دیجیتال بین 

مدیرعامل و مدیر مربوطه امضا گردید.

ترکیبــی  حمــل  و  تأمیــن  از  متیــل  فــوالد  مدیرعامــل 
یک میلیــون و دویســت هــزار تــن کنســانتره ســنگ آهن 
مــازاد بــر برنامــه جهــت کارخانــه فــوالد ســنگان خراســان 
از زیرمجموعه هــای شــرکت فــوالد مبارکــه از طریــق حمــل 

ریلــی خبــر داد.
گــزارش روابــط عمومــی شــرکت فــوالد متیــل مجتبــی   بــه 
ــان افــزود: ایــن مقــدار کنســانتره مســتقیما از معــادن  مهدی
ــی و  ــگاه حمایت ــا ن ــور ب ــطح کش ــک در س ــات کوچ و کارخانج
کمــک بــه افزایــش ظرفیــت تولیــد و بالطبــع افزایــش اشــتغال 
از ابتــدای ســال 1۳۹۹ تــا تاریــخ ۹۹/1۲/۲۸ از منطقــه غــرب 
و مرکــز کشــور خریــداری و از طریــق دو هــاب ســلطانیه و یــزد 
پــس از دپــو و عیارســازی مناســب از طریــق حمــل ریلــی 
کــه نســبت بــه حمــل جــاده ای از  تحویــل گردیــده اســت 
انرژی و هزینــه کمتر و همچنین کاهــش تصادفات جاده ای 

ــت. ــته اس ــراه داش ــه هم ــز ب را نی

ح تحول دیجیتال  رونمایی از طر

شرکت ایریسا )ایریسا پالس(

و سند برنامه وبودجه 1400

توسط فوالد متیل محقق شد؛

رکورد تأمین و حمل ترکیبی

یک میلیون و 200 هزار تن کنسانتره 

سنگ آهن

www.irasin.ir
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ترابی مدیر روابط عمومی 

وزیر صمت گفت: ۷۰ درصد ماشین آالت صنایع پتروشیمی،
 ۹۰ درصد ماشین آالت صنایع نساجی و ۷5 درصد ماشین آالت 
صنایع فوالد را در داخل تولید می کنیم.
به گزارش ایراسین، علیرضا رزم حسینی به صادرات و واردات 146 
میلیون تن کاال در سال گذشته اشاره و اظهار کرد: مجموع مبادالت 
تجاری ما در سال ۹۹ علی رغم تحریم ها، به ۷۳ میلیارد دالر رسید.

قیمت فوالد به خاطر تقاضای باال از طرف آمریکا، اروپا، چین و برخی 
بازارهای نوظهور ۳۳ درصد طی یک سال گذشته افزایش یافته که 
تأثیر منفی بر رشد اقتصاد هند دارد.
به گزارش ایراسین، در شرایطی که نگرانی در مورد افزایش قیمت 
نفت برای هندی ها ادامه دارد، کسب و کارهای این کشور تحت 
فشار افزایش قیمت کاالی دیگری هم قرار گرفته اند.

تولید   ۷۰ درصد ماشین آالت صنایع پتروشیمی در داخل کشورگرانی فوالد رشد اقتصادی هند را سخت تر کرده است
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فوالد و آلومینیوم به دلیل  
گی هــــای مطلـــوب،  ویژ
همواره در بازار جهانی 
می توان  یکدیگرند.  با  رقابت  حال  در 
انتظار داشت کنار هم قرار گرفتن آن ها در 
ورق های فوالدی آلومینایزشده خواصی 

عالی را به دنبال داشته باشد.

معرفی و آشنایی
ورق هــای فــوالدی یکــی از پرکاربردتریــن 
محصــوالت صنعت فــوالد در جهان اســت؛ 
به گونه ای که سالیانه هزاران تن از آن توسط 
تولیدکننــدگان فــوالد روانــه بــازار می شــود. 
آلومینایزینگ بــه روش غوطــه وری داغ یک 
فرایند نفوذی است که با هدف بهبود عملکرد 
ورق هــای فــوالدی از طریــق ایجاد پوشــش 
محافظ روی هر سطح ورق با غوطه ور کردن 
آن در حمام آلیاژ   آلومینیوم- سیلیسیم مذاب 
صــورت می گیرد. خــط تولیــد آن از بســیاری 
جهات شبیه خط تولید ورق گالوانیزه است. 
پوشــش ورق آلومینایز شــامل الیه بیرونی از 
آلومینیــوم خالــص و الیــه آلیــاژی از ترکیبات 
آهن،آلومینیوم و سیلیسیم است و ضخامت 

الیه آلیاژی نقش اساســی در تعیین عملکرد 
محصول ایفا می کند. در این محصول، امکان 
دســت یابی هم زمــان بــه اســتحکام و دوام 
کسیداسیون  فوالد و مقاومت به خوردگی و ا

آلومینیوم فراهم شده است )شکل 1(.
دو نوع ورق فوالدی آلومینایزشده در صنعت 

فوالدسازی شناخته شده است:
ورق فوالدی نوع I: در این روش عالوه بر 
آلومینیوم، 5 تا 11 درصد وزنی سیلیسیم، با 
هدف کاهش ضخامت الیه آلیاژی و بهبود 
شکل پذیری ورق، به حمام مذاب افزوده 
که با هدف  شده است. این نوع ورق ها 
استفاده در کاربردهای دما باال طراحی شده 
و تیره و مات هستند، در کوره ها، کانال های 
گزوز خودرو  خشک کن، آون ها و سیستم ا

کاربرد دارد.
ورق فوالدی نوع II: در این روش از حمام 
مذاب حاوی آلومینیوم خالص برای انجام 
آلومینایزینگ استفاده می گردد. بیشتر برای 
مقاومت در برابر خوردگی در دمای محیط 
کاربرد دارند و ظاهرشان براق و درخشنده 
است. لوله هـــــای حامــــــل مواد خورنــــده، 
سیستم هـــــای تهویـــــه هوا، سقـــــف های 

ساختمـــــان و مخـــــازن سوخت ازجمـــله 
کاربردهای این نوع ورق هستند.

ورق های فوالدی آلومینایز شده چندان 
گران قیمت نیستند، اما به خوبی در دماهای 
باال و در محیط های خورنده مقاومت دارند. 
ورق های فوالدی آلومینایزشده می توانند 
گزینه ای ایدئــــال بـــــرای مصرف کنندگان 
ورق های فوالدی باشند. این ورق ها به دلیل 
از انحالل  خطرات زیست محیطی ناشی 
روی، کمیاب بودن روی و امکان دست یابی 
به خواص مطلوب در دمای باال، به عنوان 
یک رقیب شاخص برای ورق های گالوانیزه 

مطرح شده اند.

آلومینایزینگ فوالدهای پر استحکام 
 Advanced High Strength Steel((

))AHSS
کسیداســیون عناصــر فعــال موجــود در  ا
از  قبــل  آنیــل  حیــن   AHSS فوالدهــای 
غوطه وری در مــذاب، دلیل کاهش کیفیت 
پوشــش ورق AHSS اســت. یکــی از راه های 
کسیداســیون، عملیات پیش  جلوگیــری از ا
کسیداســیون )Pre-Oxidation( اســت.  ا

ایــن عملیــات در دو مرحله انجــام می گیرد. 
کسیداسیون سطح ورق در یک اتمسفر  1- ا
خــاص و ایجــاد یــک پوشــش از FeO روی 
کسیداســیون  ســطح ورق. ایــن مرحلــه از ا
حین گرمایــش در دمــای کمتــر از C 550 و 
قبل از اینکه دیگر عناصر فعال خود را به سطح 
کســید شــوند، انجــام می گیــرد.  رســانده و ا
 N۲-H۲ کننــده ۲- اســتفاده از محیط احیا
بــرای تبدیــل FeO بــه آهــن فلــزی پیــش از 
غوطــه وری. در انتهای مراحل، ســطح ورق 
فــوالدی متشــکل از یــک الیــه از آهــن فلزی 
کســید اســت کــه ســبب  بــا مقادیــر اندکــی ا
افزایــش ترشــوندگی ورق می گــردد. انتخاب 
نسبت مناسب هوا به سوخت )            ( در مرحله 
کسیداســیون از اهمیــت زیــادی برخــوردار  ا
گر این پارامتر بسیار کم باشد، به دلیل  است. ا
 ،FeO عــدم پوشــش کامــل ســطح توســط
نواقص نقطه ای در سطح ورق بروز می کنند؛ 
گر بسیار زیاد باشد، به دلیل توزیع ناهمگن  و ا
کســیژن، لبه های ورق در مقایسه با نواحی  ا
کسید می شــود که بروز  مرکزی، بیش از حد ا
مشکل در مرحلۀ احیا و غوطه وری را به دنبال 

دارد )شکل ۲(.

ترابی مدیر روابط عمومی 

 ،)Search Engine Optimization( بهینه سازی موتور جستجو یا
که به صورت مخفف )SEO( شناخته می شود، یک روند مناسب 
برای بهتر دیده شدن یک وب سایت یا یک صفحه وب سایت در 
نتایج جستجو طبیعی موتورهای جستجو مثل گوگل یاهو   و   بینگ 
است. معموال وب سایت هایی که در ابتدای نتایج و بیشترین تکرار 
در صفحه نتایج جستجو را دارند، بازدیدکننده بیشتری از طریق 
موتورهای جستجو به دست می آوردند. 

بایننس یک ارز رمزنگاری شده است که بستری را برای تجارت 
ارزهای رمز پایه مختلف فراهم می کند. از ژانویه 2۰18، بایننس 
بزرگ ترین صرافی ارز رمزنگاری شده در جهان ازنظر حجم معامالت 
بود. بایننس توسط Changpeng Zhao، توسعه دهنده ای که قبال 
نرم افزار تجارت با فرکانس باال ایجاد کرده بود، تأسیس شد. بایننس 
در ابتدا در چین مستقر بود، اما بعدا به دلیل افزایش قوانین چین در 
زمینه ارزهای رمز پایه، از چین خارج شد.

سئو چیست و چه کاربردی دارد؟بایننس چیست؟

هفت نکته برای حفظ امنیت سیستم کامپیوتری در فضای اینترنت
هرروزه اخبار جدیدی در مورد حمالت 
کامپیوتری در رسانه های  و تهدیدات 
مختلف انتشار می یابد. این تهدیدات 
شامل ویروس های جدید و یا انواع هک 
و نفوذ در سیستم های کامپیوتری است. در این مقاله 
ح  سعی شده چند نکته مهم دربارۀ امنیت کامپیوتر شر

داده شوند. 

)مانند  محافظتی  نرم افزارهای  از  استفاده  اول:   
ضدویروس ها( و به روز نگه داشتن آن ها

از وجود ضدویروس بر روی دستگاه خود اطمینان حاصل 
کامپیوتر در برابر  کنید. این نرم افزارها برای محافظت از 
ویروس های شناخته شده به کارمی روند و در صورت استفاده 
از آن ها، کاربر نیاز به نگرانی در مورد ویروس ها نخواهد داشت. 
در شرایطی که روزانه ویروس های جدید تولیدشده و توزیع 
می شوند، نرم افزارهای ضدویروس برای تشخیص و از بین 

بردن آن ها باید به صورت منظم به روز شوند.
دوم: باز نکردن نامه های دریافتی از منابع ناشناس

گر فرستنده نامه را  کنید، »ا این قانون ساده را پیروی 
نمی شناسید، نسبت به نامه و پیوست های آن بسیار با 
دقت عمل نمایید«. هرگاه یک نامه مشکوک دریافت کردید، 
بهترین عمل حذف کل نامه همراه با پیوست های آن است. 
گر فرستنده نامه آشنا باشد هم باید با  برای امنیت بیشتر حتی ا
گر عنوان نامه ناآشنا و عجیب باشد، و باألخص  احتیاط بود. ا
درصورتی که نامه حاوی لینک های غیرمعمول باشد باید با 

دقت عمل کرد.

سوم: استفاده از گذرواژه های مناسب
گذرواژه )رمز عبور( تنها در صورتی دسترسی غریبه ها به 
منابع موجود را محدود می کند که حدس زدن آن به سادگی 
امکان پذیر نباشد. گذرواژه های خود را در اختیار دیگران قرار 
ندهید و از یک گذرواژه در بیشتر از یک جا استفاده نکنید. در 
گر یکی از گذرواژه های شما لو برود، همه منابع در  این صورت ا
اختیار شما در معرض خطر قرار نخواهند گرفت. قانون طالیی 

برای انتخاب گذرواژه شامل موارد زیر است:
- گذرواژه باید حداقل شامل ۸ حرف بوده، حتی االمکان 
گر از حروف  کلمه ای بی معنا باشد. در انتخاب این کلمه ا
کوچک، بزرگ و اعداد استفاده شود ضریب امنیت باالتر 

خواهد رفت.
- به صورت منظم گذرواژه های قبلی را عوض نمایید.

- گذرواژه خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
چهارم: محافظت از کامپیوتر در برابر نفوذ با استفاده از 

Firewall دیواره آتش
این حفاظ درواقع  دیواری مجازی بین سیستم کامپیوتری 
و دنیای بیرون ایجاد می کند. این محصول به دو صورت 
نرم افزاری و سخت افزاری تولید می شود و برای حفاظت 
کامپیوترهای شخصی و نیز شبکه ها به کار می رود. حفاظ 
ک  داده های غیرمجاز و یا داده هایی که به صورت بالقوه خطرنا
می باشند را فیلتر کرده و سایر اطالعات را عبور می دهد. عالوه 
بر این حفاظ در شرایطی که کامپیوتر به اینترنت وصل است، 

مانع دسترسی افراد غیرمجاز به کامپیوتر می شود.
ک گذاشتن منابع کامپیوتر   پنجم: خودداری از به اشترا

با افراد غریبه
سیستم های عامل این امکان را برای کاربران خود فراهم 

ک گذاری فایل، دسترسی دیگران  می آورند که با هدف به اشترا
را از طریق شبکه و یا اینترنت به دیسک سخت محلی فراهم 
آورند. این قابلیت امکان انتقال ویروس از طریق شبکه را 
فراهم می آورد. از سوی دیگر درصورتی که کاربر دقت کافی را در 
ک گذاشتن فایل ها به عمل نیاورد، امکان مشاهده  به اشترا
فایل های خود را به دیگرانی که مجاز نیستند ایجاد می کند. 
بنابراین درصورتی که نیاز واقعی به این قابلیت ندارید، به 

ک گذاری فایل را متوقف نمایید. اشترا
 ششم: قطع اتصال به اینترنت در مواقع عدم استفاده

به خاطر داشته باشید که بزرگ راه دیجیتال یک مسیر دوطرفه 
است و اطالعات ارسال و دریافت می شوند. قطع اتصال 
کامپیوتر به اینترنت در شرایطی که نیازی به آن نیست احتمال 
اینکه کسی به دستگاه شما دسترسی داشته باشد را از بین 

می برد.
 هفتم: تهیه پشتیبان از داده های موجود بر روی 

کامپیوتر
همواره برای از بین رفتن اطالعات ذخیره شده بر روی 
حافظه دستگاه خود آمادگی داشته باشید. امروزه تجهیزات 
سخت افزاری و نرم افزاری متنوعی برای تهیه نسخه های 
پشتیبان توسعه یافته اند که با توجه به نوع داده و اهمیت 
آن می توان از آن ها بهره گرفت. بسته به اهمیت داده باید 
سیاست گذاری های الزم انجام شود. در این فرایند تجهیزات 
موردنیاز و زمان های مناسب برای تهیه پشتیبان مشخص 
می شوند. عالوه بر این باید همواره دیسک های Start up در 
دسترس داشته باشید تا در صورت وقوع اتفاقات نامطلوب 

ع وقت سیستم را بازیابی نمایید. بتوانید در اسر
Vista.ir :منبع         

DPI  با سرعت باالتر به ماوس این امکان را می دهد 
کنش بهتری نسبت به حرکات کوچک داشته  که وا

باشد و باعث افزایش دقت می شود.

 آلومینایزینگ 
ورق های فوالدی به 

روش غوطه وری داغ
مقرون به صرفه، کاربردی و  رقیب 

شایسته برای ورق های گالوانیزه

تجـــــــربه بـــــــرتر

موضوع تجربه: بررسی علت ناباالنس بودن جریان 
                       مصرفی در موتورهای آسیاب گندله سازی

صاحب تجربه: سعید مرادی
واحد: گندله سازی

  خودتان را به طور خالصه معرفی نمایید.
این جانب سعیــــد مــــــرادی، کارشنــــاس تعمیرات واحد 
گندله سازی هستم که مدت ۲5 سال افتخار اشتغال در 
فوالد مبارکه را دارم و در حال حاضر در واحد گندله سازی 
مشغول به خدمتم. تجربۀ ارائه شده عبارت بود از بررسی 
علت ناباالنس بودن جریان مصرفی در موتورهای آسیاب 

گندله سازی.
 چگونه موضوع تجربه به ذهن شما رسید؟

از  مراقبت  خود  کاری  حوزه  در  شخصی  هر  وظیفه 
کار است تا  تجهیزات واحدی است که در آن مشغول به 
بتوان قبل از اینکه عیبی یا مشکلی در کارکرد تجهیزات به 
وجود آید آن را تشخیص دهد و برنامه ریزی تعمیراتی و 
اقدام اصالحی برای پیشگیری از آسیب جدی به تجهیز 

را به انجام برساند.
سیستم انتقال قدرت آسیاب های گندله سازی شامل 
گیربکس و  کرانویل دو عدد پینیون، دو عدد  یک عدد 
که وظیفه انتقال نیرو و چرخش  دو عدد موتور است 
آسیاب را به عهده دارند. به دلیل اینکه تأمین انرژی 
توسط دو عدد موتور به صورت هم زمان انجام می شود 
هرگونه عیب یا خطایی در زیرمجموعه هریک از موتورها 
باعث می گردد باالنس مصرف انرژی در موتورها تغییر 
کند و یکی از موتورها جبران کننده نقص سیستم مقابل 
باشد و این افزایش توان در یک سمت باعث افزایش 
ک و خرابی ها در یک مجموعه خواهد شد. در  استهال
این راستا تمام سعی و تالشمان بر این شد که مواردی 
را که باعث عدم توازن در این سیستم هستند بررسی و 

رفع عیب کنیم.
 چه اهدافی را از اجرای تجربه دنبال می کردید؟

باالنس جریان مصرفی موتورهــــــای آسیــــاب به منظور 
ک زودرس تجهیـــــزات مجموعه  جلوگیـــــری از استهـــــال
و  تجهیزاتی  و  تعمیراتی  هزینه های  کاهش  آسیاب، 
توقفات اضطراری و افزایش آماده به کاری و راندمان 

آسیاب ها.
 با چه چالش ها یا دشواری هایی در روند تجربه 

روبه رو بودید؟
نظر به اینکه سیستم انتقال قدرت آسیاب ها از دو منبع 
کار می کنند،  که با هم هم زمان  موازی انجام می شود 
کارکرد نامناسب در یکی از اجزای این سیستم باعث 
ناهنجاری در کل سیستم می شود و با توجه به تجهیزات 
به  نیاز  معیوب  عضو  کردن  پیدا  زیرمجموعه،  زیاد 
کارشناسی  که پس از بررسی  بررسی های زیادی داشت 
علت این مشکل وجود لقی در اجزای داخلی یکی از 

پینیون های آسیاب شناخته شد.
 چه اقداماتی در راستای حل مسائل انجام دادید؟
ابتدا دانش موردنیاز برای انجام مهارت های فنی کسب 
کل مجموعه  گردید سپس ارتعاشات و انرژی مصرفی 
که منجر به  به صورت منظم و هفتگی پایش و عواملی را 
افزایش ارتعاشات و عدم توازن انرژی مصرفی می گردد 
برنامه ریزی  عیب  رفع  جهت  الزم  اقدامات  و  بررسی 

گردید.
 چه بهبودهایی پس از اجرایی شدن تجربه حاصل 

شد؟
پس از اصالحات، توازن انرژی مصرفی در موتورهای ۲.۲ 
مگاواتی متعادل گردید و ارتعاشات مجموعه در محدوده 

مجاز قرار گرفت.
مانند  سازمان  نظام های  بهبود  فرصت های   
سیستم پیشنهادها و سیستم تجربه و مدیریت دانش 
چیست؟ ارزیابی شما چگونه است و چه پیشنهادهایی 

دارید؟
با  و  است  خوبی  سیستم  دانش  مدیریت  سیستم 
دانش هایی که در آن ثبت می گردد می توان بدون تجربه 
کردن موضوعات مختلف توسط خود شخص، از دانش 
کاری، تعمیرات و  دیگران در جهت بهبود فرایندهای 

نگهداری استفاده کرد. AHSS کسیداسیون برای آلومینایزینگ فوالد شکل ۲- اهمیت پارامتر  در عملیات پیش ا  شکل ۱- خط آلومینایز کردن ورق فوالدی و انواع ورق های فوالدی آلومینایزشده

 علم و فناوری        

یت دانش مدیر
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خانواده های  زندگی  به  نگاه  با  گاهی 
آن ها  کـــــــه  می کنیم  تصـــــور  اطرافمـــــان، 
و  شادی ها  و  هستند  ما  از  خوشبخت تر 
لذت های بیشتری را تجربه می کنند، اما سعادت و شادی 
با شیوه های بی شماری به دست می آید. ما قصد داریم ده 
راز برای دست یابی به آن را در اختیار شما قرار دهیم. به یاد 
داشته باشیم که ورود به قرن جدید و نوروز 1400، بهترین 
فرصت برای ایجاد تغییر اساسی در حال و هوای خانه است.

انعطاف پذیر باشید.
بیش از هر چیز، کودکان فقط می خواهند با والدین خود وقت 
بگذرانند. بازی در یک پارک یا سفر کوتاه برون شهری، حال و 
هوای شما و بچه ها را تغییر خواهد داد. خود را در چارچوب 
برنامه ریزی برای تفریح قرار ندهید. یک بار امتحان کنید و یک 
عصر کسل کننده جمعه را با رفتن به پارک یا سینما تبدیل به آخر 
هفته ای شاد کنید. شک نکنید که کمی تغییر در برنامه ریزی 

ثابت زندگی، اتفاق عجیبی رقم نخواهد زد.
از هر چیزی لذت ببرید

قرار نیست برای شاد زیستن، همیشه هزینه های هنگفت 
برای سفرهای برنامه ریزی شده یا رستوران های گران قیمت 
صرف کنیم. جوهر یک خانواده خوشبخت و شاد این است 

که واقعا یکدیگر را در هر مرحله از زندگی، همراهی کنند و همه 
این ها به نحوه رفتار افراد خانواده برمی گردد. لذت های بدون 
برنامه ریزی مثل خوردن بستنی در کنار خیابان با اعضای 
خانواده، تماشای بازی فرزندانمان در پارک و تماشای یک 
فیلم در کنار هم، تجربه های شادی بخشی هستند که کمتر 
آن ها را جزو لذت های زندگی قلمداد می کنیم. با این نگاه، 
وقتی والدین به خانه می آیند، بچه ها از دیدن آن ها خوشحال 

می شوند و برعکس.
تجربه های روزانه تان را تعریف کنید

بی حوصلگی دردسر بزرگ زندگی خانوادگی است و این همان 
چیزی است که منجر به اختالل در روابط خانوادگی شده و به 
همین جهت، بچه ها ترجیح می دهند که بیشتر وقت خود 
را در کنار دوستانشان بگذرانند. وقتی از محل کار به خانه 
برمی گردید، فرزندان و همسرتان را در اولویت قرار دهید. 
ک  همیشه با چیزی به خانه بیایید تا ماجرایی برای به اشترا
گذاشتن با افراد خانواده داشته باشید. با این شیوه، بچه ها 
گر فرزند شما از  همیشه منتظر برگشت شما به خانه هستند. ا
مدرسه آمد، همه کارهایتان را کنار بگذارید و از آن ها بخواهید 
که اتفاقات آ ن روز را برای شما تعریف کنند. با یک تیر، دو نشان 
بزنید. هم به فرزندتان نزدیک تر می شوید و هم از مشکالت او 

در فضای مدرسه باخبر خواهید شد.

همیشه هم سفره باشید
کار  تغییر شیوه زندگی در عصر کنونی و دالیلی مثل ساعات 
طوالنی و کالس های فوق برنامه فرزندان، هم سفره بودن 
اعضای خانواده را کاهش داده است. زمانی که برای صرف 
غذا دور هم جمع می شوید، بهترین زمان برای برقراری ارتباط 
و صحبت کردن است. خانواده هایی که با هم غذا می خورند، 
بهترین فرصت برای عملی کردن شیوه های ذکرشده برای 
ایجاد شادی را در اختیار دارند. ایجاد عادات غذایی سالم، 
گذشته، صحبت درباره روزمرگی ها و به  بازگویی خاطرات 
ک گذاشتن تجربه ها، حین صرف غذا نیز عملی خواهد  اشترا

بود.
با هم بازی کنید

کتاب داستان برای  برنامه منظمی برای بازی یا خواندن 
کودکان داشته باشید. هر چه سرتان شلوغ باشد، باز هم 
با  داشت.  خواهید  وقت  بچه ها  با  تفریح  کمی  به اندازه 
همسرتان هم قرار بگذارید، هر شب یک فصل از کتاب یا سریال 
خوب را مرور کنید. به یاد داشته باشید همان قدر که برای فرزند 
خود وقت می گذارید، برای رابطه با همسرتان نیز زمان تنظیم 
کنید. وقتی لبخند رضایت فرزند یا همسرتان را می بینید، به 
نتیجه مثبت آن پی می برید. این یکی از بهترین شیوه ها برای 

کسب شادی و داشتن یک خانواده شاد است.

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی با تبریک سال جدید 
و آرزوی سالمتی و سربلندی برای کلیه کارکنان و خانواده 
فوالد مبارکه و همچنین قدردانی از زحمات بی نظیر آن ها 
در سال 1۳۹۹، اظهار امیدواری کرد با همدلی و هم افزایی 
بتوانیم در سال 1400 نیز گام های بلندتری در جهت تحقق 

اهداف و آرمان های شرکت برداریم.
ابراهیم کاظمی در تشریح اقدامات این مدیریت در ایام 
کرد: شرایط دشوار همه گیری بیماری  کرونا خاطرنشان 
کرونا در سال 1۳۹۹ و تحت تأثیر قرار گرفتن سبک زندگی و 
آسیب های ناشی از آن در خانواده ها نظیر اضطراب ناشی 
از شیوع بیماری، حضور طوالنی مدت اعضای خانواده در 
منزل، تغییر شیوه آموزشی مدارس از حضوری به آموزش های 
آنالین، افزایش مسئولیت آموزشی والدین، نگرانی آن ها از 
دسترسی بیش ازحد فرزندان به فضای مجازی، وابستگی زیاد 
بزرگ ساالن به فضای مجازی و غیره، ضرورت برنامه ریزی و 

اجرای آموزش های خانواده را دوچندان ساخت.
وی افزود: با عنایت به اینکه در نوروز امسال نیز همچون 
کرونا، بر ماندن در  سال گذشته، به دلیل شیوع بیماری 
کید شد، واحد آموزش و توسعه منابع  خانه و عدم مسافرت تأ
انسانی برنامه های آموزشی متنوعی را برای مرتفع کردن 
دغدغه خانواده ها پیش بینی نمود که به رسم هدیه نوروزی 
به کارکنان شرکت تقدیم گردید. این برنامه آموزشی به شرح 

زیر تنظیم شد:
آموزش های خانواده، شامل ۷ عنوان دوره آموزشی )بودن در 

زمان حاضر + تکنیک ها؛ چطور مدت زمان حضورم در فضای 
مجازی را مدیریت کنم؛ من، فرزندم و فضای مجازی محاسن 
و معایب؛ من، همسرم و فضای مجازی محاسن و معایب؛ 
هدفمندی؛ قضاوت نکردن؛ تحلیل کتاب به همراه تحلیل 
فیلم( که برگزاری آن به صورت آنالین و به مدت 45 دقیقه برای 

هر دوره پیش بینی شد.
مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی در تشریح این اقدامات 
گفت: در فاز اول این طرح، در بازه ۹ تا 1۲ فروردین برای 4۸00 
نفر از کارکنان منتخب )حدود 10،000 نفر-زوج( برنامه ریزی و 
از طریق پیامک دعوت نامه آموزشی آن ارسال شد. این طرح 
در فاز دوم به تدریج و در نیمه اول سال برای سایر کارکنان 
نیز برنامه ریزی و اجرا خواهد شد. الزم به ذکر است با توجه 
به ظرفیت، هر خانواده صرفا در یک دوره آموزشی حضور 

خواهد داشت.
ابراهیم کاظمی در خصوص برگزاری دوره آموزشی آفالین 
یادآور شد: این دوره با موضوع پیشگیری از شیوع ویروس 
کوتاه آموزشی با عناوین آشنایی با  کلیپ  کرونا )شامل ۹ 
کرونا ویروس، وسایل حفاظت فردی و مواد ضدعفونی 1 و 
۲، دستورالعمل ورود و خروج از منزل، دستورالعمل استفاده 
از وسایل حمل ونقل عمومی و شخصی، دستورالعمل 
کار، دستورالعمل  کرونا در محیط  پیشگیری از بیماری 
خرید، دستورالعمل استفاده از عابر بانک، باورهای غلط در 
مورد ویروس کرونا( در سامانه یادگیری الکترونیکی شرکت 
بارگذاری شده و کلیه همکاران می توانند از طریق آدرس 

LMS.MSC.IR وارد سامانه شوند و در دوره های آموزشی 
مذکور شرکت کنند. الزم به ذکر است به تعدادی از کارکنانی 
که در آزمون های این دوره ها بهترین نمرات را کسب نمایند 
به قید قرعه جوایزی از طرف واحد آموزش و توسعه منابع 

انسانی اهدا خواهد شد.
وی مسابقه کتاب خوانی با معرفی کتاب معروف و معتبر »5۲ 
رسم با هم بودن« تألیف دکتر محمدرضا عابدی )هیئت علمی 
و رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان( 
و خانم دکتر ایزدی )هیئت علمی و استاد دانشگاه( را از دیگر 
کرد و اظهار  فعالیت های این مدیریت در ایام نوروز بیان 
کید بر توسعه روابط زوجین، سعی  داشت: این کتاب با تأ
در فراهم ساختن فضای سالم فی مابین همسران دارد و به 
معرفی 5۲ رسم می پردازد که بنابر قاعده،الزم است در زندگی 
جریان یابد تا بتواند زندگی زوجی را از زندگی فردی متمایز 
نماید. کلیه کارکنان شرکت می توانند از طریق اپلیکیشن 
پوپک و یا از طریق پرتال کارکنان به سیستم جامع مسابقات 
کتاب در  شرکت وارد شده و با مطالعه فایل الکترونیکی 
مسابقه مربوطه شرکت نمایند. شایان ذکر است این مسابقه 
با همکاری روابط عمومی )واحد  امور فرهنگی( طراحی شده 
است و به شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس امتیاز 

کسب شده جوایزی اهدا خواهد شد.
وی در پایان ضمن دعوت از کارکنان برای مشارکت فعال در 
این برنامه ها، سالی سرشار از سالمتی، خیر  و  برکت برای کلیه 

کارکنان و خانواده بزرگ فوالد مبارکه آرزو کرد. 

مهدی باقریان،  شاغل در نیروگاه 
که در غم درگذشت پدر  گرامی  از تمامی دوستان و همکاران 

این جانب ابراز همدردی کردند تقدیر و تشکر می کنم.
0۹1۳***۹۳41

غالمرضا محمدی شریف آبادی
 شاغل در کارگاه های غلتک و جمعی از کارکنان نورد سرد

با عرض تبریک سال نو خدمت مدیرعامل محترم فوالد مبارکه، 
تقاضامندیم نسبت به افزایش وام ازدواج فرزندان کارکنان با توجه 

به افزایش قیمت اقالم لوازم خانگی تجدیدنظر فرمایند.              
0۹1۳***8۷۹8

حمید آزادمنش،   شاغل در کنترل کیفی نورد گرم
از مسئولین تعاونی مسکن شرکت فوالد مبارکه تقاضا داریم در 
خصوص پروژه سرو اطالع رسانی نمایند که چرا علی رغم قولی که به 
اعضا این پروژه دادند و اعضا سرمایه چندین و چندساله زندگی شان 
کنون هیچ گونه اقدامی در جهت حل  را وارد این پروژه کردند، ولی تا

مشکل آن انجام نشده است.
0۹1۳***۵۵18 

گرامی، محسن مرادی ریزی شاغل در تولید  پیام همکاران 
واحد  در  شاغل  سده  معتمدی  حسن  مداوم،  ریخته گری 
بسته بندی و بارگیری و کریم سهرابی رنانی شاغل در برنامه ریزی 
و قطعات یدکی، دریافت و جهت بررسی و پیگیری به مسئولین 

مربوطه ارسال گردید.

همکار گرامی محمدجواد نصیری شاغل در روابط صنعتی و 
روابط کار با ارائه مقاله ای با عنوان »تأثیر استراتژی مدیریت 
دانش و رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی و ایجاد عدالت 
سازمانی )مورد مطالعه پرسنل شرکت فوالد مبارکه اصفهان(« 
در سومین کنفرانس حسابداری و مدیریت که در سال 1۳۹۹ 
برگزار شد، پس از ارزیابی و تأیید داوران دبیرخانه به تعداد ۸ 

صفحه در پایگاه استنادی سیویلیکا نمایه گردید.

سیدعلی موسوی خواه
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :  1۳۹۹/0۸/۳0

امیرچلمقانی
نورد گرم

روز بازنشستگی :  1۳۹۹/0۸/۳0

عباس نصوحی
 حمل و نقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  1۳۹۹/0۸/۳0

صفرشیرازی ورنامخواستی
حمل و نقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  1۳۹۹/0۸/۳0

یوسف محمدطاهرشیخ زاده
 تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  1۳۹۹/0۸/۳0

ابراهیم رفیع
 نیروی انسانی و سازماندهی

روز بازنشستگی :  1۳۹۹/0۸/۳0

داروها را خانه تکانی کنید

بازنشستگان فوالد 
در ماه های گذشته

می شود تغییر کرد

با نهایت تأسف در هفته گذشته، غالمحسین اسفندیاری 
شاغل در تعمیرگاه مرکزی در غم درگذشت پدر و محمدرضا 
براتی و مهرداد و مهران ملک احمدی شاغل در آهن سازی 
در غم درگذشت مادر و محمود شجاعی شاغل در تعمیرگاه 
مرکزی در غم درگذشت برادر و خداخواست میرشکار 
شاغل در مدیریت شهری در غم درگذشت خواهر به سوگ 

نشستند.
همچنین همکاران بازنشسته شادروانان محمود پاپیران به 
علت سکته قلبی و  جانباز شهید حاج مسعود بنی عباس به 

علت آسم شدید دار فانی را وداع گفتند .
محضر  به  را  جبران ناپذیر  ضایعه  و  جانکاه  غم  این 
خانواده های این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و برای آنان 

علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

 اجتمـــــا             عـــــــی

شما و فوالد

موفقیت

ابراز همدردی

14
زندگی همه ما پر است از تصمیم های خوبی که گرفته ایم، اما اراده 
کافی انجام آن ها نداشته ایم. حاال، با این کارنامه پر از شکست  
می دانیم که هر تصمیم دیگری هم بگیریم با سرنوشت مشابهی روبه رو 
خواهد شد. آیا راهی هست که از این دور باطل فرار کنیم؟ تحقیقات 
جدیدی که متخصصان انجام داده اند، نور تازه ای به این مسئله 
انداخته است. متن کامل را در لینک زیر بخوانید:
https://tarjomaan.com/neveshtar/9769/

انواع کیسه و جعبه های دارویی به مقدار کم یا زیاد در هر خانه ای 
یافت می شوند که در سال جدید بهتر است به خانه تکانی داروها 
هم توجه شود. مردم برای هر بیماری ازجمله سردرد و سرماخوردگی 
از داروهای بدون نسخه پزشک به وفور استفاده می کنند که همین 
امر موجب ذخیره طوالنی مدت انواع داروها در منزل شده است. 
گر داروها به مدت طوالنی در خانه باقی بمانند ممکن است به طور  ا
اشتباهی از سوی افراد مصرف و باعث مسمومیت شوند.

ویژه برنامه های آموزش 
و توسعه منابع انسانی در 

ایام نوروز
ابراهیم کاظمی، مدیرآموزش و توسعه منابع انسانی

   تکنیک های داشتن خانواده شاد
تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

بی حوصلگی دردسر بزرگ زندگی خانوادگی است 
و این همـــان چیزی است که منجــــر به اختــــالل در 
روابط خانوادگی شده و به همین جهت، بچه ها 
کنار  که بیشتر وقت خود را در  ترجیح می دهند 

دوستانشان بگذرانند.

علیرضا احمدی فرزند همکار گرامی مهدی احمدی شاغل 
در روابط عمومی موفق شد در مسابقات جابربن حیان، لوح 

تقدیر این دوره از مسابقات را کسب نماید.

محمود پاپیران

  جانباز شهید حاج مسعود بنی عباس
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اخالق مهم ترین عامل پیشرفت تیم 
هندبال بانوان سپاهان

بدین وسیله به اطالع همکاران محترم می رساند ارائه خدمات 
ورزشی مجموعه فردوس اصفهان تا اطالع ثانوی طبق برنامه و 

جدول زمان بندی قبل خواهد بود.
       خدمات عمومی و امور رفاهی، امور روزش

سـرمربی تیـم هندبـال بانـوان فـوالد مبارکـه سـپاهان گفـت: 
فوالد مبارکه سـپاهان باشـگاه بزرگی اسـت و مهم ترین عامل 
موفقیـت آن اخـالق ورزشـکاران اسـت. بـرای ایـن باشـگاه 

اخـالق و نظـم تیمـی بسـیار مهـم اسـت.
فاطمـه محمدخانـی سـرمربی تیـم هندبـال بانـوان فـوالد 
مبارکـه سـپاهان در گفت وگـو بـا روابـط عمومـی ایـن باشـگاه 
گفـت: بـه دلیـل شـیوع بیمـاری کوویـد 1۹ شـرایط تیم هـا در 
لیـگ برتـر هندبـال سـخت بـود؛ در فصلـی کـه گذشـت تیـم 
فـوالد مبارکـه سـپاهان بـه دلیـل داشـتن انگیـزه بـاال بـرای 
کسـب عناویـن بـاالی جـدول، اولیـن تیمی بـود که بـا رعایت 
تمامـی پروتکل هـای بهداشـتی تمرینـات پیـش فصـل خود 

را آغـاز کـرد.
وی افـزود: در فصلـی که گذشـت بـا توجه بـه بزرگی نـام فوالد 
مبارکـه سـپاهان، سـعی داشـتیم از بازیکنـان ملی پـوش و 
جوانـی کـه تابـع اخـالق و رفتـار حرفـه ای هسـتند اسـتفاده 

. کنیـم
سـرمربی تیـم هندبـال بانـوان فـوالد مبارکـه سـپاهان گفـت: 
اولیـن دیـدار مـا در لیـگ برتـر بـا تیـم اشـتهاد سـازه قهرمـان 
فصـل گذشـته ایـن رقابت ها بـود، بـا توجه بـه اینکه سـاختار 
اصلی اشتهاد سـازه را بازیکنان ملی پوش تشکیل می دهد، 
آن هـا موفـق شـده بودنـد در پنـج فصـل اخیـر مقـام قهرمانـی 
لیگ برتر را کسـب کنند. متأسـفانه پیش از این دیدار تسـت 
کرونای ۷ بازیکن و یکی از مربیان ما مثبت شـد و نتوانستیم 
در ایـن دیـدار حسـاس از وجود آن هـا اسـتفاده کنیـم، ولی با 
وجود نبود این بازیکنان فقط با اختـالف ۲ گل نتیجه دیدار 
گـذار کردیـم، امـا در ادامـه فصـل تمـام  را بـه حریـف خـود وا

دیدارهـای خـود را پیـروز شـدیم.
محمدخانـی ادامـه داد: در مرحلـه نیمه نهایـی لیـگ بـه 
دلیل خسـتگی بازیکنان و تجربـه تیم حریم متأسـفانه بازی 
گذار کردیم، امـا در دیـدار رده بندی بازیکنان مـا با اتحاد  را وا
و تـالش خـود پیـروز میـدان شـدند و موفـق بـه کسـب مقـام 

سـومی لیـگ برتـر هندبـال بانـوان کشـور شـدیم.
وی افـزود: بـا توجـه بـه پتانسـیل فـوالد مبارکـه سـپاهان، 
ان شـاء اهلل در فصـل آینـده بـا برنامه ریـزی خوبـی کـه انجـام 
خواهـد شـده اسـت، هندبـال فـوالد مبارکـه سـپاهان شـاهد 

موفقیت هـای فراوانـی خواهـد بـود.
سـرمربی تیـم هندبـال بانـوان فـوالد مبارکـه سـپاهان گفـت: 
بـا توجـه بـه سـرمایه گذاری خـوب فـوالد مبارکـه سـپاهان در 
رده هـای سـنی پایـه، توانسـتیم فصل گذشـته بـا اسـتفاده از 
ایـن بازیکنـان مقـام نایب قهرمانـی در رده جوانـان و سـومی 

لیـگ برتـر کشـور را کسـب کنیـم.
وی افـزود: فـوالد مبارکـه سـپاهان تنهـا باشـگاهی اسـت کـه 
در رده هـای سـنی خـود سـرمایه گذاری خوبـی داشـته اسـت 
و در هندبـال نیـز از سـال ۹۲ بـا برنامه ریزی هایـی کـه در ایـن 
باشـگاه انجام شـد، بازیکنـان خوبی در ایـن باشـگاه پرورش 
داده شدند و حاصل این سرمایه گذاری کسب مقام سومی 

فـوالد مبارکـه سـپاهان در لیگ برتـر پـس از 1۲ سـال بود.
سـرمربی تیـم هندبـال بانـوان فـوالد مبارکـه سـپاهان گفـت: 
فـوالد مبارکـه سـپاهان باشـگاه بزرگـی اسـت و مهم تریـن 
عامل موفقیـت آن اخالق ورزشـکاران اسـت، برای سـپاهان 
اخـالق و نظـم تیمـی بسـیار مهـم اسـت و در مرحلـه بعـد 
برنامه ریزی هایـی کـه باشـگاه بـرای بازیکنـان و تیم هـای 

می کنـد. مختلـف 
وی افـزود: مـن به عنـوان عضـوی از خانـواده هندبـال کشـور 
کـه سـال ها بازیکـن و مربـی هندبـال بـوده ام می توانـم بگویم 
برای تمـام هندبالیسـت های ایران حضـور در باشـگاه فوالد 
مبارکه سـپاهان یک آرزو اسـت و ایـن موضوع نشـان دهنده 
بزرگی باشـگاه اسـت. بزرگی فوالد مبارکه سـپاهان وابسـته به 
مدیران بزرگ این باشگاه و برنامه ریزی های صحیح است.

ترابی مدیر روابط عمومی 

ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن فصل زیبا و با طراوت شکوفه ها، در اولین شماره 
خبرنامه فوالد در سال جدید، به تأثیرات ورزش در فصل چشم نواز بهار می پردازیم. به دلیل 
آن که در ایام نوروز و فروردین ماه، بیشتر افراد استراحت می کنند و اغلب باشگاه های ورزشی 
کاهش فعالیت های بدنی موجب رخوت و سستی ما می شود. بنابراین  تعطیل است، 
توصیه می شود بعد از اتمام تعطیالت، ضمن رعایت موارد بهداشتی مرتبط به ویروس کرونا 
به مناطق کوهستانی و تفریحی بروید و عالوه بر لذت بردن از زیبایی های طبیعت، یک تا 
دو ساعت پیاده روی کنید تا خون در بدنتان به جریان درآید و حس شادابی و سرزندگی در 

شما ایجاد شود.
رفع خواب آلودگی بهاری با ورزش

زمانی که بهار فرامی رسد، با گرم شدن هوا، رگ های خونی گشاد و منبسط می شوند، لذا 
کسیژن کمتری  فشارخون کم می شود و بیشتر جریان خون به سمت پوست می رود و خون و ا
کسیژن  به سمت مغز می رود. همچنین افزایش فعالیت سوخت وساز بدن در بهار نیاز به ا
کسیژن کمتری به طرف مغز فرستاده می شود. بدن ما، یا بهتر بگوییم مغز  بیشتری دارد، لذا ا
ما به مدت زمانی نیاز دارد که خود را با شرایط جدید وفق دهد و تا این هماهنگی صورت بگیرد 

حالت خواب آلودگی فصل بهار بروز می کند.
صبح ها یک برنامه ورزشی کوتاه مدت برای خودتان در نظر بگیرید و سعی کنید خود را در معرض 
نور آفتاب قرار دهید تا فعالیت شما باعث شود گردش خونتان منظم شود و هوشیاری خود را 

به دست آورید. 
بهتر است ورزش در فصل بهار را با توجه به نکات زیر شروع کنید:

از باشگاه بیرون بیایید. الزم نیست که در این فصل تمام وقت خود را در باشگاه ورزش 
کنید. بهتر است در این فصل از نور آفتاب استفاده کنید و از هوای تازه لذت ببرید. قرار گرفتن در 

معرض آفتاب باعث تولید ویتامین D نیز می شود. 
خود را به چالش بکشید. هنگامی که یک حرکت ورزشی را مدام انجام دهید بدن به آن 
عادت می کند و حرکت کم کم تأثیر خود را از دست می دهد. برای این که عضالت همچنان پرورش 

یابند نیاز به انجام حرکات ورزشی جدید است.
از حرکات ورزشی چندجانبه استفاده کنید. به جای انجام ورزش هایی که یک حرکت 
خاص در آن ها تکرار می شود ورزش های پیچیده تر انجام دهید. حرکات ورزشی پیچیده بر روی 

عضالت مختلف کار می کند.

باید به یاد داشته باشیم ورزش بیشتر همیشه بهتر نیست. سعی کنید در هر جلسه 
ورزشی بر روی دو یا سه عضله خاص کار کنید. یکی دیگر  از اصول تأثیرگذاری بیشتر ورزش 
در جسم، تمرین به صورت گروهی است. یک همراه برای ورزش پیدا کنید و با هم ورزش 

کنید.
نکته:

از آب وهوای مناسب فصل بهار برای سالمت خود استفاده نمایید.  بررسی ها نشان 
گمی، می تواند سبب شادابی بهتر پوست و سالمت  می دهند تنفس عمیق و تمرین تنفس دیافرا
اندام های بدن شود. پزشکان مصرف آب تازه و خالص به میزان زیاد را در فصل بهار برای رفع 
سموم ناشی از مصرف مواد شیمیایی و نیز دفع اثرات مضر آلودگی هوا به افراد توصیه می کنند. 
درعین حال دانشمندان توصیه می کنند، افراد از آب تازه و نه آب ذخیره شده در بطری های 
کنند.  در نهایت پزشکان توصیه می کنند افراد ضمن انجام حرکات  پالستیکی استفاده 
ورزشی برای شادابی جسم و روان، به جای مصرف نوشیدنی های انرژی زای حاوی کافئین، از 

دمنوش های گیاهی بهاره برای حفظ سالمتی خود استفاده کنند.
 امور ورزش

 پیام تسلیت مدیرعامل
 باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

 بدمینتون اصفهان
با فواد مبارکه  سپاهان جان دوباره گرفت

 ورزش              

خبر

اطالعیه امور ورزش

15 پیام نصر اصفهانی، عضو تیم بدمینتون فوالد مبارکه سپاهان در 
گفت وگو با روابط عمومی این باشگاه گفت: تیم بدمینتون این  
باشگاه  چهار سال است به لیگ برتر بازگشته و من هم افتخار 
دارم در خدمت این باشگاه باشم.

نصر افزود: با حمایت های مدیریت محترم باشگاه، تیم بدمینتون 
فوالد مبارکۀ سپاهان شرایط خوبی دارد. 

کت آمده است: خبر درگذشت  در بخشی از متن پیام محمدرضا سا
پیشکسوت ارزنده باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، سرهنگ مصطفی 
حیدری موجب تأثر و تألم این جانب گردید. این جانب به نمایندگی 
ک را  از خانواده بزرگ باشگاه فوالد مبارکه سپاهان این ضایعه دردنا
به خانواده ارجمند مرحوم حیدری و جامعه ورزش استان تسلیت 
عرض می نمایم. 

   ورزش در فصل زیبای بهار

بازدید نماینده مردم خمینی شهر از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، سه شنبه 10 فروردین ماه 1400، حجت االسالم و المسلمین 

محمدتقی نقدعلی، با حضور در باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان ضمن بازدید از امکانات و ستاد این باشگاه، با 
کت مدیرعامل باشگاه و مجتبی لطفی رئیس هیئت مدیره آن دیدار و گفت وگو کرد. محمدرضا سا

در این جلسه دربارٔه گسترش زیرساخت های ورزشی، تکمیل، رفع مشکالت ورزشگاه نقش جهان، مسائل مربوط به حوزه های فرهنگی 
و ورزشی شهرستان خمینی شهر، گسترش مجموعه فرهنگی ورزشی باغ فردوس، استعدادیابی رده های سنی مختلف در مناطق 

مختلف استان، توسعه زیرساخت های باشگاه فوالد مبارکه سپاهان بحث و گفت وگو شد.

توسعه زیرساخت های حرفه ای در دستور کار باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، چهارشنبه 11 فروردین ماه 1400، علی طاهری رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان 
ضمن حضور در باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان و بازدید از از ستاد، کمپ تمرینی و مرکز فنی ورزشی و زیرساخت های آن، با 

کت مدیرعامل این باشگاه دیدار و گفت وگو کرد. محمدرضا سا
کت در خصوص طرح جامع مجموعه صفاییه، ایجاد مرکز فنی ورزشی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در راستای توسعه  در این جلسه محمدرضا سا
زیرساخت های حرفه ای باشگاه، مسائل فوتبال بانوان و تالش برای ارتقای آن توضیحاتی ارائه کرد.علی طاهری رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان 

نیز اعالم کرد: باشگاه سپاهان یکی از حرفه ای ترین باشگاه های کشور و آسیاست که امسال گزینه قهرمانی در کشور و سال بعد در آسیاست. 

به نام خدا
آغاز سال 1400 را صمیمانه خدمت همه مردم شریف ایران اسالمی 
تبریک عرض می کنم و شادباش های نوروزی را به همه فارسی زبانان 
که در گوشه گوشه جهان زندگی می کنند، تقدیم می کنم. سالی توأم 
با سالمتی، سرفرازی و سعادت را برای همه مردم ایران، اصفهان و 

هواداران فوالد مبارکه سپاهان آرزومندم.
کرونا همه چیز را در  که بیماری  سال ۹۹، سال پرفرازونشیبی بود 
بخش های مختلف، تحت تأثیر قرار دارد و این امر ما را بر آن می دارد که 
پیش از هرچیز به تالش گران عرصه سالمت درود بفرستیم و از آن ها 
متشکر باشیم؛ پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران، بهیاران، کادر خدمات 
ارزنده بیمارستان ها و همه کسانی که به صورت داوطلبانه در مبارزه با 
بیماری کرونا حضور پیدا کردند. همچنین به همه تالشگران راه امنیت و 
سازندگی کشور نیز عرض درود و سپاس داریم و به پیشگاه همه شهدای 

بزرگوار انقالب اسالمی درود می فرستیم.

فوتبال کشور این روزها در حال رسیدن به یک ثبات مدیریتی است. 
آرزو می کنم پس از تصویب اساسنامه از سوی فیفا و انجام انتخابات 
برای اعضای محترمی که مسئولیت را در حوزه فدراسیون فوتبال، 
هیئت رئیسه و ارکان مربوطه به عهده گرفتند، سالی توأم با موفقیت و 
راهی باسعادت پیش رو داشته باشیم. خدای بزرگ به شما کمک کند تا 
بتوانید بهترین ها را فراهم کنید، هرچند مشکالتی  که از زوایای پنهان و 
پیدا در حوزه فوتبال بین المللی به فوتبال ما تحمیل می شود، بسیار زیاد 
است، ولی به هرحال عزیزانی که امروز مسئولیت دارند مطمئنا با تالش 

سازنده خود کاری می کنند که مشکالت کمتر و کمتر شود.
کان در سال 1400 در رشته های  ما هم در فوالد مبارکه  سپاهان کما
مختلف، در لیگ های برتر آقایان و خانم ها حضور خواهیم داشت و 
نزدیک به ۹0 تیم ورزشی ما در رشته های مختلف مثل فوتبال، والیبال، 
هندبال، بدمینتون، تیراندازی با کمان، تیراندازی با اسلحه، ووشو، 
کاراته، دو و میدانی، دوچرخه سواری، شمشیربازی و دیگر رشته ها در 

رده های سنی مختلف فعال خواهد بود. از همین جا هم به هواداران 
عزیز اعالم می کنیم با توجه به دستور سازمان لیگ مبنی بر انحالل 
خ داد و بر اساس  همه کانون های هواداری، این اتفاق در سال ۹۹ ر
دستورالعمل و بخش نامه ای که وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و 
سازمان لیگ داشتند، نظام جامعه هواداری تدوین شده و از ابتدای 
امسال نیز جاری و ساری خواهد شد. همچنین برای اولین بار بخش 
امور بانوان هواداری باشگاه فوالد مبارکه سپاهان فعال خواهد شد. 
عالوه بر این ها، در سال 1400 موضوع توسعه زیرساخت ها، قدرتمندی 
در رشته های ورزشی و حرکت براساس استانداردهای نوین مدیریت را 
به صورت جدی مدنظر خواهیم داشت. سالی توأم با سالمتی و شادی 
برای همه جهان آرزومندم و برای مردم بزرگوار ایران سال موفقی را آرزو 

می کنم. پاینده باشید.
کت محمدرضا سا
 مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

پیام تبریک مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان به مناسبت آغاز سال نو و فرارسیدن نوروز 1400

تفاهم نامه همکاری دانشگاه اصفهان و باشگاه فوالد مبارکه سپاهان امضا شد
تفاهم نامه همکاری دانشگاه اصفهان و باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه در 
کت مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه  نشستی با حضور محمدرضا سا

سپاهان و دکتر هوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان امضاءشد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در آستانه سال 1400 تفاهم نامه ای 
کت  فی مابین باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و دانشگاه اصفهان با حضور محمدرضا سا
مدیرعامل، بهروز خالقی پور رئیس حوزه مدیرعامل، محمدعلی بصیریان مدیریت فوتبال 
مولد و علی ناظری مدیر روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و دکتر هوشنگ 
طالبی رئیس دانشگاه اصفهان در راستای همکاری های سازنده آموزشی، پژوهشی و 

فناوری به امضاء طرفین رسید.
گفتنی است این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت سه سال و در محورها و زمینه های 

ذیل به امضا رسید:
ح های تحقیقاتی کاربردی مشترک؛ ۲- بهره مند شدن طرفین از امکانات  1- اجرای طر
مشترک سخت افزاری و نرم افزاری یکدیگر؛ ۳- همکاری در برگزاری مشترک همایش ها، 
کارورزی  سمینار و میزگردهای تخصصی؛ 4- فراهم ساختن زمینه اجرای دوره های 
دانشجویان دانشگاه در باشگاه؛ 5- همکاری در جهت دهی انجام پایان نامه ها و 
رساله های دانشجویان تحصیالت تکمیلی مرتبط با حوزه های موردنیاز باشگاه؛ ۶- انجام 
ح های پژوهشی کاربردی براساس اولویت ها و برنامه های راهبردی باشگاه توسط  طر
اعضای هیئت علمی دانشگاه؛ ۷- برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در حوزه های 
موردنیاز پرسنل، مربیان و ورزشکاران باشگاه؛ ۸- انجام برنامه های مشترک آموزشی 
تخصصی در حوزه های مختلف ورزش۹- فراهم آوردن امکان بازدیدهای علمی؛ 10- 

تشکیل کارگروه های تخصصی مشترک در حوزه های مختلف علوم ورزشی.
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نهج الفصاحه، ح 2۰14

شخص مکلف تا زنده است باید نمازهای واجب را خودش به هر نحو که می تواند انجام دهد و نیابت از 
مکلف زنده در واجبات از قبیل نماز و روزه حتی در فرض ناتوانی او در به جا آوردن آن ها صحیح نیست، مگر 
حج که در صورت استقرار آن بر ذمه و عدم توانایی مکلف بر انجام دادن آن و ناامیدی از برطرف شدن عمر، 
فردی دیگر می تواند آن را به نیابت از وی انجام دهد و چنانچه پس از انجام دادن نائب عذر مکلف برطرف 

شود، بنا بر مشهور واجب است خود آن را به جاآورد.
بعد از مرگ انسان، می شود برای نماز و عبادت های دیگر او که در زندگی به جا نیاورده، دیگری را اجیر 

گر کسی بدون مزد هم آن ها را انجام دهد، صحیح است. کنند یعنی به او می دهند که آن ها را به جا آورد و ا
گر نیت کند از طرف کسی  اجیر باید موقع نیت، میت را معین نماید و الزم نیست اسم او را بداند، پس ا

نماز می خوانم که برای او اجیر شده ام، کافی است.
گر عملی را انجام دهد و ثواب  اجیر باید خود را به جای میت فرض کند و عبادت های او را قضا نماید و ا

آن را برای او هدیه کند کافی نیست.
گر بفهمد که عمل را به جا نیاورده، یا باطل انجام داده  کسی که دیگری را برای نمازهای میت اجیر کرده ا

باید دوباره اجیر بگیرد.
کسی را که عذری دارد و مثال نشسته نماز می خواند نمی شود برای نمازهای میت اجیر کرد، بلکه بنا بر 

احتیاط واجب باید کسی را هم که با تیمم یا جبیره نماز می خواند اجیر نکنند.
مرد برای زن و  زن برای مرد می تواند اجیر شود، و در بلند خواندن و آهسته خواندن نماز باید به تکلیف 

خود عمل نماید.
گر کسی اجیر شود که مثال در مدت یک سال نمازهای میت را بخواند و پیش از تمام شدن سال، بمیرد  ا
باید برای نمازهایی که می دانند به جا نیاورده، دیگری را اجیر نمایند بلکه برای نمازهایی که احتمال 

می دهند به جا نیاورده باید بنا بر احتیاط واجب اجیر بگیرند.
گر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد، باید از مال او برای  ا
گر چیزی زیاد آمد، درصورتی که وصیت کرده باشد و ورثه  نمازهایی که اجیر بوده دیگری را    اجیر نمایند و ا
گر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش برسانند. اجازه بدهند برای تمام نمازهای   او    اجیر بگیرند و ا

گر پیش از تمام کردن نمازها بمیرد و اجرت همه آن ها را   کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده اند، ا
گرفته باشد، چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند، باید اجرت مقداری را که نخوانده 
گر نصف آن ها را نخوانده، باید نصف پولی را که گرفته از مال او به ولی میت  از مال او به ولی میت بدهند، مثال  ا
گر مال نداشته باشد بر     ورثه او چیزی  گر شرط نکرده باشند، باید ورثه اش از مال او اجیر بگیرند، اما ا بدهند، و ا

واجب نیست.
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با خداوند متعال  که وقتی  شکی نیست 
احتیاجات  و  نیازها  و  می کنیم  مناجات 
خود را به محضر مقدسش عرضه می داریم 
همسو و متناسب با نیازمان نام ها و صفات 
مقدس او را بر زبان می آوریم، مثال در مقام 
طلب مغفرت از ساحت مقدس خداوند 
متعال او را »یا غفار« و در مقام طلب کردن 
زاق و  ر یا  کلمه  با  فراوان  و  وزی حالل  ر
در مقام درخواست ثبات قدم و استوار 
و پایدار ماندن در راه حق او را با جمله 
یا »مقلب القلوب و االبصار« و امثال آن 

می خوانیم. 

برای اجابت دعا و قبولی مناجات با خداوند 
متعال، راه و رمز و اوقات و ساعات خاصی 
کرم )ص( و اهل بیت  که پیامبر ا وجود دارد 
آن حضرت آن ها را در میان احادیث و روایات 
که  معتبر به ما تعلیم فرموده اند به گونه ای 
حتی دعای صبح و شام و دعای اول و آخر 
هفته و ماه و سال و چندوچون آن را هم یاد 
که دعای معروف  داده اند. حال باید دید 
گم شدگان در صحرا و بیابان را که در روایات 
آمده است و همچنین کنیه معروف اباصالح )ع( 

را در کجا و چه وقت باید خواند؟
از امام باقر )ع( و همچنین از امام صادق )ع( 
گر در دشت  روایت کرده اند که فرموده اند: ا
و صحرا از جاده منحرف شده و راه گم کردید 
کن و  پس »صالح« و یا »اباصالح« را صدا 
بگو: »ای صالح« و یا بگو »ای اباصالح« ما را 
دریابید و راه را بر ما نشان دهید، خداوند شما 

را رحمت فرماید.
و  ربانی  علمای  که  است  اساس  همین  بر 
مؤمنین پیرو اهل بیـــــت )ع( در جلسات و 
اجتماعــــات معنوی و پرشورشــــان، آن هم 
نه فقط در حال گم شدن در دشت و صحرا، 
گمراهی های فکری و عملی و  بلکه در همه 
علمی و نابسامانی های مادی و معنوی در 
کبری، امام زمان اباصالح )ع( را به  غیبت 

کمک و یاری می طلبند.

ممکن است پرسیده شود: چرا در برخی از 
موارد مانند گم کردن راه و درمانده شدن در 
صحرا و بیابان امام معصوم )ع( و یا علمای 
ربانی، ما را به جای گفتن »یااهلل« و مانند آن، 
گفتن »یا صاحب الزمان« و »یا اباصالح  به 
کرده اند،  المهدی ادرکنی« و ... سفارش 
حال آنکه خداونــــد متعال در فریادرســــی 
مهربان تر و نیرومندتر از امام زمان )ع( است؟
جواب این پرسش را می توان چنین بیان 
که چون امام زمان )ع( خلیفة اهلل و  کرد 
و  مردم  میان  در  متعال  خداوند  حجت 
کردن  گم  راهنمای ایشان است، در مقام 
گم شدن در دشت و صحرا و یا متحیر  راه و 
از  خواستن  مدد  به  دیگر  امور  در  ماندن 
امام زمان )عج( توصیه و سفارش کرده اند. 
برای  را  ایشان  سبحان،  خداوند  که  چرا
ارشاد و راهنمایی مردم برگزیده است و آن 
حضرت جهت ارشاد و راهنمایی و صعود به 
ج عالی ایمان و خوشبختی بهترین راه  مدار
گشا و برترین هدایتگر است؛ بنابراین کمک 
خواستن از امام زمان به منزله کمک گرفتن 

از خداوند متعال است.

هفته هنر انقالب که هر سال همزمان با سالروز شهادت 
سید شهیدان اهل قلم از سوی حوزه هنری با برپایی 
مجموعه برنامه هایی گرامی داشته می شود، در سال 1400 

کار خود را از 18 فروردین ماه آغاز می کند.
گزارش ستاد خبری هفته هنر انقالب؛ یکی از مهم ترین  به 
برنامه های این هفته معرفی و تقدیر از چهره سال هنر انقالب 
است. انتخاب این چهره بر اساس اهمیت و فعالیت های 

هنری انقالبی وی در سال گذشته انجام می شود.
حوزه هنری انقالب اسالمی بر این اساس 14 نامزد مرحله اول 
چهره سال هنر انقالب در سال 1۳۹۹ را معرفی کرده است. 
گرافیک و تصویرساز، علی حدادی-  میکائیل براتی، طراح 
عکاس، محمدرضا حسایی و حسین صفارزادگان  کارگردان 
گرافیک و  انیمیشن، محمدرضا دوست محمدی- طراح 
تصویرساز، خانم کلر ژوبرت،  نویسنده مسلمان فرانسوی مقیم 
ایران، جلیل سامان- فیلم نامه نویس، تهیه کننده و کارگردان، 
محمدرضا سرشار- نویسنده، مدرس و منتقد ادبی، سیاوش 
سرمدی - کارگردان و فیلم نامه نویس، محمدرضا شفاه، تهیه 
کننده و مؤسس باشگاه فیلم سوره، زینب عرفانیان- نویسنده، 
افشین عال- شاعر و پژوهشگر ادبی، عبدالحمید قدیریان- 
نقاش و طراح صحنه، علی محمد مؤدب- شاعر و منتقد 
ادبی و مؤسس شهرستان ادب و وحید یامین پور- پژوهشگر 
و نویسنده 14 نامزد مرحله اول چهره سال هنر انقالب در سال 

1۳۹۹ هستند.
پس از بررسی این نامزدها 5 هنرمند به عنوان نامزدهای 
نهایی انتخاب و از میان آن ها چهره سال هنر انقالب در 
انقالب معرفی  برنامه های هفته هنر  اختتامیه مجموعه 

می شود.
 ۲5 الی   1۸ از   1400 سال  در  اسالمی  انقالب  هنر  هفته 
مجموعه  برپایی  با  هنری  حوزه  سوی  از  فروردین ماه 

رویدادهایی در سراسر کشور برگزار می شود.
یادآور می شود، چهره سال ۹۸ نیز همزمان با معرفی چهره 
سال ۹۹ معرفی و تقدیر خواهد شد. سال گذشته نامزدهای 
۹۸ معرفی شده بودند، اما به منظور رعایت  چهره سال 
کرونا و به  شیوه نامه های بهداشتی ناشی از شیوع ویروس 
کشور،  دنبال عدم امکان برپایی برنامه های مختلف در 

معرفی چهره سال ۹۸ به تعویق افتاد.
 از این رو حوزه هنری تصمیم دارد فروردین ماه 1400 و همزمان 
با هفته هنر انقالب به معرفی چهره های هنر انقالب در دو سال 

۹۸ و ۹۹ بپردازد.
کارگردان تلوزیون و سینما، صابر شیخ رضایی  جواد افشار 
محسن  خواننده،  صنعتگر  غالمرضا  گرافیست،  و  طراح 
کاظمی نویسنده، حسن روح االمین نقاش 5 نامزد نهایی 

چهره سال هنر انقالب در سال ۹۸ هستند.
گفتنی است، هفته هنر انقالب که هر سال با برپایی مجموعه 
برنامه هایی از سوی حوزه هنری برگزاری می شود در تازه ترین 
دوره خود 1۸ الی ۲5 فروردین ماه سال جاری به معرفی 
۹۹ هنر انقالب به صورت همزمان  چهره های سال۹۸ و 

می پردازد.
حوزه هنری انقالب اسالمی معرفی چهره سال هنر انقالب 
که در این سال ها مرتضی  کرده است  را از سال ۹۳ آغاز 
کتاب و ادبیات دفاع مقدس چهره  سرهنگی نویسنده  
سال ۹۳، مجید مجیدی کارگردان فیلم سینمایی »محمد 
رسول اهلل« چهره سال ۹4، سید مسعود شجاعی طباطبایی 
کاریکاتور»هولوکاست« چهره سال  کارتون و  دبیر جشنواره 
ادبیات دفاع  آثار  نویسنده مجموعه  ۹5، حمید حسام 
کارگردان فیلم  مقدس چهره سال ۹۶ و ابراهیم حاتمی کیا 
سینمایی »به وقت شام« به عنوان چهره سال ۹۷ انتخاب، 

معرفی و تقدیر شدند.

 

جامی نورالدین عبدالرحمان بن احمد، 
شاعر، ادیب و صوفی نامدار قرن نهم است. 
وی در ۲۳ شعبان ۸1۷ در خرِگرد، واقع در 

منطقه جام به دنیا آمد. از طرف پدر نسبش 
به محمدبن حسن شیبانی، فقیه معروف 

حنفی قرن دوم می رسد.
پدرش اهل دشت )شهری در نزدیکی 
اصفهان( بود که در قرن هشتم به خراسان 
کرد و در شهر جام با شهرت دشتی  کوچ 
منصب قضا یافت و ماندگار شد. ایام کودکی 
و تحصیالت مقدماتی جامی در خرگرد 
جام، در کنار پدرش سپری شد. در حدود 
سیزده سالگی همراه پدرش به هرات رفت 
و در آنجا اقامت گزید و از آن زمان به جامی 

شهرت یافت.
وی در شعر ابتدا دشتی تخلص می کرد، 

که خود  سپس آن را به جامی تغییر داد 
علت آن را تولدش در شهر جام و ارادتش به 

شیخ االسالم احمِد جام ذکر کرده است.
به طورکلی، آثار جامی را می توان به پنج گروه 

عمده تقسیم کرد:
که تا امروز اهمیت علمی خود  1- آثاری 
او  کرده اند، مانند رساله های  را حفظ 
در صرف و نحو عربی و عروض و قافیه و 

موسیقی.
۲- آثاری که در تاریخ علم و ادب اهمیت 

دارند، مانند آثار او در فن معما و لغز.
۳- آثاری که در شرح کتاب های فلسفی، 
عرفانی، تعلیمی، ذکر احوال بزرگان، توضیح 

عقاید اسالمی و نظایر آن نوشته شده و هنوز 
اهمیت و جایگاه خود را ازنظر شرح مسائل 
علمی، به ویژه تبیین دقیق موضوعات 
تصوف حفظ کرده اند، مانند نقد النصوص 
فی شرح نقش الفصوص، اشعه اللمعات در 
شرح َلَمعات عراقی و نفحات االنس )این 
آثار برای آشنایی با سیر تحول موضوعات 

و مسائل فرهنگی اهمیت بسیار دارند(.
4- رساله هایی در بیان نحوه انجام دادن 
رسوم مذهبی و عرفانی، مانند رساله شرایط 

ذکر   و   رساله مناسک حج.
مانند  منثور،  و  منظوم  ادبی  آثار   -5

هفت اورنگ و بهارستان.

18 فروردین آغاز برنامه های 
هفته هنر انقالب
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عنوان فرعی:
خاطرات شفاهی حاج 
حسین یکتا  از دوران  
کودکی تا پایان دفاع 
مقدس
نویسنده:
 زینب عرفانیان
انتشارات:
   شهید کاظمی

کتاب »مربع های قرمز« در واقع تاریخ شفاهی 
رزمنده و جانباز حاج حسین یکتا از دفاع مقدس 
است. در مقدمه کتاب ایشان نوشته اند: »پنج 
کــــرده بودم خاطراتم را  که قصد  سال می شــد 
مکتوب کنم. مخصوصا وقتی مقام معظم رهبری 
حضرت آیت اهلل خامنه ای حفظه اهلل مطلبی را 
مبنی بر ناتمام ماندن جنگ یک رزمنده تا نوشتن 
خاطراتش فرمودند، برای نوشتن و نشر خاطراتم 
مصمم تر شدم. هرچه از رشادت هم رزمانم و غربت 
و مظلومیتشان می دانستم در روایت گری هایم 
گفتــه بودم. با مکتــــوب کردن خاطراتــــم دنبال 
گفته ای از بچه ها بودم. دنبال سبک بندگی  نا
کردنشان، سبک عبادتشان، سبک رفاقتشان، 
دنبال سبک زندگی کردنشان در جنگ. سبکی 
که این روزها جایش بین جریان زندگی جوانان 

به شدت خالی است.
یادآور  کتاب  این  نوشتن  خصوص  در  نویسنده 
گوشه ای از  که تنها  کتاب  می شود:امیدوارم این 
جهاد هم رزمانم در لبیک به ندای هل من ناصر 
امام خمینی )ره( نایب امام عصر )عج( است، مورد 
رضایت حضرتش واقع گردد و در روز حسرت، رفقای 
که در روزهای  شهیدم دستم را بگیرند. رفقایی 
مصاحبه و بازخوانی خاطراتم، میان این ورق ها، 
دوباره دیدمشان، کنارشان جنگیدم، کمین کردم، 

سنگر گرفتم، زخمی شدم، نماز خواندم، خندیدم، 
شوخی کردم، بوسیدمشان، بوییدمشان و دوباره 
ایستادم و رفتنشان را نگاه کردم. دوباره تنها شدم. 
جانم از تنهایی و دلتنگی پر است. از حسرت آسمان. 
کتاب پلی باشد میان من و رفقای  که این  امید 
شهیدم. پلی باشد برای تشنگان و جویندگان راه 

حقیقت. پلی باشد به آسمان. 
متن تقریظ رهبر انقالب اسالمی بر این کتاب -که 
روایتی از خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا در دوران 
دفاع مقدس و به قلم سرکار خانم زینب عرفانیان 

است- به شرح زیر است:
 باسمه تعالی

 بسیار شیرین و جذاب نوشته شده است. ردپای 
چانه گرمی های آقای حاج حسین یکتا در آن 
آشکار است. ظرافت های برخاسته از ذوق و 
قریحه لطیف که در سراسر کتاب گسترده است، 
می تواند از نویسنده خوش قلم و چیره دست کتاب 
باشد و می تواند هم درافشانی های راوی باشد. 
نقطه برجسته کتاب، یاد شهیدان و یاد حال و 
حضور ملکوتی آنان پیش از شهادت است که حقا 
 بسیار خوب تصویر شده است. ارادت راوی به

 مرحوم آقای حاج میرزاعلی احمدی میانجی هم 
برای من جالب بود. 

بخشی از کتاب
سید مهدی من را روی زمین خواباند. تا تنم به 
ک رسید، چشم هایم دوباره بسته شد. فقط  خا
کردم.  را روی پیشانی ام حس  گرمی بوسه اش 
دوید و از من دور شد. صداهای دور   و  برم کم رنگ 
می شد. در خلسه سنگینی فرو رفتم. نفهمیدم 
چقدر در آن حالت بودم که سرفه ای پرخون خیزاند 
و خواباندم. دوباره به جان دادن افتادم. روی زمین 
که زیر پایم  پا می کشیدم. با هر حرکت، چاله ای 
گودتر می شد. نمی دانم چند  درست شده بود، 
جان داشتم که خالص نشدم. از هوش می رفتم و 
به هوش می آمدم. دوباره به التماس افتادم: خدایا 

غلط کردم گناه کردم!
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