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با همکاری فوالد مبارکه میسر شد؛

پیشرفت  ۸۷درصدی پروژۀ فوالدسازی
شرکت فوالد سفیددشت

قدردانی نمایندۀ شهرستان بروجن
از اقدامات شرکت ورق خودرو در زمینۀ
مسئولیتهایاجتماعی
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عضو هیئتمدیرۀ انجمن فوالد ایران:

تولید تختال ضخیم در فوالد مبارکه نتیجۀ
اعتماد به متخصصان داخلی است

3

برای اولین بار در صنعت فوالد کشور انجام شد؛

اجرای طرح مدیریت داراییهای فیزیکی
در فوالد مبارکه
2

با اتکا به توان متخصصان داخلی انجام شد؛

ساخت و بهرهبرداری از جرثقیل سقفی  50تن
در سالن جدید ریختهگری مداوم
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رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریختهگری مداوم خبر داد:

طراحیواجرایداشبوردمدیریت کنترل کیفی
در فوالد مبارکه
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خـبـــــــــــر
در محضر والیت

با همکاری فوالد مبارکه میسر شد؛

در دیدار خانوادۀ دانشمند برجسته و ممتاز هستهای و دفاعی کشور مطرح شد؛

پیشرفت  ۸۷درصدی پروژۀ فوالدسازی شرکت فوالد سفیددشت

تجلیل رهبر انقالب اسالمی از برجستگیهای علمی
و فنی و اخالص شهید فخریزاده

خانوادۀ دانشمند برجسته و ممتاز هستهای و دفاعی کشور شهید محسن فخریزاده با رهبر معظم انقالب
اسالمی دیدار کردند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در این دیدار با تجلیل از برجستگیهای علمی و فنی شهید فخریزاده و حضور
سختکوشانۀ آن دانشمند عالیمقام در میدان علم و عمل ،گفتندّ :
علو مقامی که خداوند با شهادت به آن
بزرگوار عطا کرد مزد زحمات و اخالص کمنظیر او بود و این مقام با هیچیک از مقامهای دنیوی قابلمقایسه
نیست.
رهبر انقالب اسالمی ،عظمت یافتن نام شهید فخریزاده در میان عموم مردم و ابراز تأسف بسیاری از جوانان
از ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخالص شهید دانستند.
ایشان همچنین گفتند :همسران شهدا در اجر آنها شریک هستند و از خداوند میخواهیم که صبر و آرامش
خود را بر دلهای شما نازل فرماید و به توفیق الهی بتوانید حرکت خود را متناسب با شأن شهید ادامه دهید.
در این دیدار ،همسر و فرزندان شهید فخریزاده با قدردانی از پیام محبتآمیز و روشنگر رهبر انقالب اسالمی
فکری شهدای جهاد علمی و الگوسازی از آنان را مورد تأ کید قرار
پس از ترور شهید فخریزاده ،تبیین جریان ِ
دادند.

با راهاندازی واحد
بریکتسازی که
در حال حاضر ۸۴
درصد پیشرفت
فیزیکی دارد،
عالوهبر تحقق
بخشی از این
اهداف با در نظر
گرفتن الزامات
زیستمحیطی،
گامی اساسی
در راستای
ارزشآفرینی و
افزایش بهرهوری
تولید برداشته
خواهد شد

خبر

 12بهمن سالروز
دریافت گواهینامۀ استاندارد مدیریت انرژی
()ISO 50001
تقویمافتخاراتودستاوردهایفوالدمبارکهرا کهورقبزنیمبه 12بهمنمیرسیم،روزی
که این شرکت توانست با اجرای پروژههای متعدد در زمینۀ کاهش مصارف انرژی در سال
 1394بهدریافت گواهینامۀاستانداردمدیریتانرژی()ISO 50001نائلآید.

افتخاری دیگر برای روابط عمومی فوالد مبارکه؛

راهیابی تئاتر رادیویی «سوزنبان»
یونهمین جشنوارۀ بینالمللی تئاتر فجر
به س 
تئاتررادیویی«سوزنبان»بهتهیهکنندگی کمالاخیشاز همکارانرادیوفوالددر روابط
عمومی فوالد مبارکه ،کارگردانی محمد رادمهر و نویسندگی هوشنگ جمشیدیان به جمع
رقابتدهنمایشرادیوییمنتخبایندورهراهیافت.
در شرحاینتئاتررادیوییآمدهاست:همزمانباحماسۀمردمیخرمشهردر روزهایابتداییجنگتحمیلی،
آهن بندر خرمشهر ،سوزنبانی تالش میکند تا قطار
برای جلوگیری از پیشروی عراق و به دنبال آن قطع ریل راه ِ
باریدر راهرانجاتبدهدومانعاز وقوعیکفاجعۀبزرگشود.
جشنوارۀبینالمللیتئاترفجراز معتبرترینجشنوارههایتئاتردر منطقهاست کههرسالهرقابتتنگاتنگیبین
آثار بینالمللیدر آنانجاممیشود.

وی با تأ کید بر اینکه این پروژه با پشتیبانی و همکاری شرکت فوالد مبارکه و سازمان ایمیدرو در حال حاضر
 87درصد پیشرفت فیزیکی داشته گفت :با بهرهبرداری از پروژۀ مذکور میتوان به ظرفیت ساالنۀ تولید
 ۸۰۰هزار تن اسلب دست یافت.
اربابزادهاز واردشدنجرثقیلهایسقفیسنگیناینپروژهبهفاز راهاندازیخبردادو گفت:بابهرهبرداری
از اینجرثقیلها،عملیاتنصبتجهیزاتسنگین کورههانیزآغاز خواهدشد.
وی در ادامه اظهار داشت :پروژههای زیربنایی این طرح ،شامل خط انتقال پساب و پروژۀ خط انتقال برق
و پست ۴۰۰کیلوولت با 99.5درصد پیشرفت با هدف تأمین پایدار آب و انرژی الکتریکی موردنیاز واحدهای
تولیدیشرکت،آمادۀبرقدار شدناست.
مدیر تکنولوژی و توسعۀ شرکت فوالد سفیددشت نیز در خصوص اجرای پروژههای توسعۀ این شرکت،
ازجملهپیشرفت ۵۶درصدیتصفیهخانۀمرکزیآن گفت:درحالحاضرپروژۀخطانتقالپسابشهربروجن
راهاندازیودر حالفعالیتاست.

برای اولین بار در صنعت فوالد کشور انجام شد؛

اجرای طرح مدیریت داراییهای فیزیکی در فوالد مبارکه

بههمینمناسبتخبرنگارفوالدضمنمصاحبهباآقایانعبدالرسولاحمدی،رئیس گروهفنیانرژیوسیاالت
شرکتفوالدمبارکهوعلی کیانی ،کارشناسسیستمهایمدیریتدرمدیریتتضمین کیفیتوتعالیسازمانی،
دستاوردهایشرکتدر اینزمینهراجویاشدهاست.ماحصلاین گفتوگورادر ادامهمیخوانید.
آقایاحمدی،فوالدمبارکهبااستقرار ایناستاندارددر شرکتچهاهدافیرادنبال کردهاست؟
استانداردمدیریتانرژی ISO50001توانمندسازیسازمانهابرایاستقرار سیستمهاوفرایندهایالزمبرای
بهبودعملکردانرژیشاملبازدهی ،کاربریومصرفانرژیرادر پیدارد.ایناستانداردبهمنظور هدایتسازمان
برای کاهشانتشار گازهای گلخانهای ،کاهشهزینههایانرژیودیگرمواردتأثیرگذار برمحیطزیستاز طریق
مدیریتنظاممندانرژیاجرامیشود.
ایناستانداردفقطبرایفوالدمبارکه کاربرددارد؟
خیر.ایناستاندارددر تمامیسازمانهاصرفنظراز نوع،اندازه،شرایطجغرافیایی،اجتماعیوفرهنگی کاربرد
دارد.استانداردمدیریتانرژیالزاماتیکسیستممدیریتانرژیرابرایتدوینوایجادیکخطمشیانرژی،
تدویناهدافخردو کالنواقداممربوطبهآنمشخصمیکندودربردارندۀالزاماتقانونیواطالعاتمربوط
بهمصارفبارز انرژیاست.
فعالیتهایفوالدمبارکهدر اینزمین هاز چهزمانیآغاز شدهاست؟
مدیریت انرژی از دیرباز در شرکت فوالد مبارکه موردتوجه جدی بوده و سابقۀ آن به سال 77برمیگردد .در این
سال،همسوبااستراتژیهای کالنبهینهسازیمصرفانرژیوتوسعۀپایداردرسطح کشور ،کمیتۀعالیانرژیبا
ریاستمعاونبهرهبرداریوعضویتمدیرانواحدهایمرتبطتشکیلشد.اهدافاین کمیته،سیاستگذاری
در جهتتأمینانرژیمطمئنبرایحالوآیندۀشرکت،برنامهریزیجهترساندنشاخصهایمصرفانرژی
بهاستانداردهایجهانیدر مقایسهبا رقبا و بهینهسازیمصرفانرژیبرای کاهشقیمتتمامشدۀمحصول
وحفظشاخصهایزیستمحیطیواستقرار نظاممدیریتانرژیبودهاست.
در واقع با استفاده از سیستم مدیریت انرژی که در حال حاضر مبتنی بر استاندارد  ISO50001:2018است،
اهدافصرفهجوییانرژی،اولویتبندیپروژههایصرفهجویی،مالحظاتخریدمواداولیهوتجهیزاتانرژیبر
وبررسیعملکردانرژی،پایشمصارفوترسیمخطوطمبنامطابقباالزاماتاینسیستمانجاممیگیرد.
صرفهجوییدر حوزۀمصارفانرژیاز چهنظراهمیتدارد؟
در شرکت فوالد مبارکه حدود  10درصد هزینههای تولید مربوط به انرژی است که با توجه به محدودیتهای
مصرف برق و گاز و همچنین اثرات زیستمحیطی مصرف انرژی ،لزوم وجود سیستمی نظاممند برای
صرفهجوییانرژیبیشازپیشنمایانمیگردد.
چهپروژههاییانجامشدهوچهدستاوردهاییبهدستآمدهاست؟
یکی از مهمترین پروژههای مدیریت انرژی شرکت که در خردادماه 99وارد مدار تولید شد ،پروژۀ بازیافت انرژی
بااستفادهاز بویلربازیافتحرارت()HRSGدر نیروگاهفوالدمبارکهاست کهبزرگترینپروژۀمستقیممربوطبه
مدیریتانرژیومحیطزیستدر اینشرکتبهشمار میآیدوباانجامآناز حرارتاتالفیدودکشنیروگاه گازی
جهتتولیدبخار ومصرفآندر نیروگاهبخار شرکتاستفادهمیشود.
انجاماینپروژهبهصرفهجوییبیشاز 12هزار نرمالمترمکعب گاز طبیعیدر ساعتانجامیدهوراندماننیروگاه
راتاحدود 8درصدافزایشدادهاست.اینامربهدلیل کاهشانتشار گاز دیا کسید کربن،در سایت کنوانسیون
تغییرآبوهوایسازمانمللمتحددر قالبطرح( CDMمکانیسمتوسعهپاک)درجشدهومیتواندبخشیاز
تعهد کشورمانجهت کاهشانتشار دیا کسید کربنراپوششدهد.
آقای کیانی ،از منظر تضمین کیفیت در خصوص چگونگی کسب این موفقیت و دستاوردهای این حوزه
توضیحدهید.
استاندارد ISO50001:2018دارایباالترینمیزانرشدصدور گواهینامهدر سالهایاخیردر دنیابودهاست.
در حال حاضر 30نفر ممیز تخصصی در حوزۀ انرژی و 60نفر بهعنوان رابط انرژی در شرکت در این حوزه مشغول
بهفعالیتاندوباتالشهمکارانوحمایتمدیریتارشدموفقبهاستقرار کاملاینسیستمدر شرکتوتمدید
اعتبار گواهینامهشدهایم.

محمود اربابزاده ،مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت ،تکمیل و راهاندازی پروژۀ
فوالدسازی و ریختهگری مداوم را یکی از مهمترین اهداف این شرکت اعالم کرد.

جمشید علی بابایی گفت :خط انتقال پساب شهر بروجن و تصفیهخانۀ مرکزی فوالد سفیددشت ،تأمین
پایدار آب صنعتی موردنیاز برای راهبری واحدهای آهنسازی و فوالدسازی و در کنار آن تحقق مالحظات
زیستمحیطیمصرفآب،بااستاندارد ISO14001رابهدنبالخواهدداشت.
ویمدیریتوساماندهیبهینۀضایعاتتولیدرایکیازدغدغههایاصلیمجموعۀفوالدسفیددشتدانست
وتصریح کرد:باراهاندازیواحدبریکتسازی کهدرحالحاضر ۸۴درصدپیشرفتفیزیکیدارد،عالوهبرتحقق
بخشیاز ایناهدافبادر نظر گرفتنالزاماتزیستمحیطی ،گامیاساسیدر راستایارزشآفرینیوافزایش
بهرهوریتولیدبرداشتهخواهدشد.
مدیرتکنولوژیوتوسعۀشرکتفوالدسفیددشتخاطرنشان کرد:شرکتفوالدسفیددشتدرسال 99موفق
بهپیادهسازیسیستممدیریت کیفیتبراساساستاندارد ISO9001:2015ودریافت گواهینامهاز شرکت
نالمللیSGSشدهاست؛ضمناینکهسیستمهایمدیریتمحیطزیست()ISO 14001:2015ومدیریت
بی 
ایمنیوسالمتشغلی()ISO45001:2018نیزدر مرحلۀپیادهسازیاست.
وی گفت:همچنینپروژۀتأمینوارتقایزیرساختشبکهودیتاسنترتکمیلوراهاندازیشده کهاز مزایای
انجاماینپروژهمیتوانبهافزایشضریبامنیتاطالعاتجاریدر شرکتدر کنار تأمینزیرساختمناسب
برایسرویسهایفناوریاطالعاتاشاره کرد.

برایاولینبار در صنعتفوالد کشور،باهمکاریخبرگانحوزۀنگهداریوتعمیرات
( ِنت)شرکتفوالدمبارکهودانشگاهاصفهان،طرحمدیریتداراییهایفیزیکیدر فوالد
مبارکهاجراشد.
این واحد با
همکاری خبرگانی
از حوزۀ نت
شرکت و با
همکاری دانشگاه
اصفهان اقدام
به طراحی مدل
بومی مدیریت
داراییهای فیزیکی
برای شرکت نمود
و پس از آن،
ارزیابی مدیریت
داراییهای فیزیکی
شرکت را منطبق
با این مدل در
دستور کار خود
قرار داد .سپس با
تحلیل

رئیسواحدبرنامهریزیوتعالیسیستمنگهداریو
تعمیرات شرکت فوالد مبارکه ضمن تائید این خبر
و با اشاره به تحوالت جهانی در حوزۀ نگهداری و
تعمیرات (نت) گفت :حرکت از موضوع نگهداری و
تعمیرات به سمت مدیریت داراییهای فیزیکی با
هدفمدیریتیکپارچهوبهینۀچرخۀعمرداراییها
ازجملۀاینتحوالتاست.
رسول شفیعزاده تصریح کرد :مدیریت یکپارچۀ
مراحلمختلفچرخۀعمرداراییهایفیزیکی کهمشتملبرشناسایینیازها،خریدیاطراحیتجهیزات،
نصب،بهرهبرداریونگهداری،اسقاطوجایگزینیتجهیزاتاستامریضروریاست.
وی در خصوص چگونگی اجرای این پروژه افزود :این واحد با همکاری خبرگانی از حوزۀ نت شرکت و با
همکاریدانشگاهاصفهاناقدامبهطراحیمدلبومیمدیریتداراییهایفیزیکیبرایشرکتنمودوپس
از آن،ارزیابیمدیریتداراییهایفیزیکیشرکترامنطبقبااینمدلدر دستور کار خودقرار داد.سپسبا
تحلیلشکافبینوضعیتمطلوبترسیمشدهدر مدلوموضوعموجودشرکت،نقشۀراهطرحمدیریت
داراییهایفیزیکیراتهیه کرد.
رئیس واحد برنامهریزی و تعالی سیستم نگهداری و تعمیرات شرکت فوالد مبارکه اظهار داشت :در این
نقشۀ راه 24پروژه در حوزههای مختلف تعریف شده که تا کنون پیشرفت این پروژهها در حوزۀ نت بیش از
 70درصدبودهاست.
وی در ادامه ،یکی از پروژههای موجود در نقشۀ راه مدیریت داراییهای فیزیکی را استقرار ِنت مبتنی بر
قابلیتاطمینان()RCMبرتجهیزات کلیدیخطوطتولیدبرشمردواضافه کرد:اینپروژهدر قالببیشاز
 400زیرپروژه و با مشارکت حدود  450نفر از همکاران نواحی تولید و پشتیبانی اجرا شده است .ضمن اینکه
اجرای فاز مهندسی این پروژهها تدوین حدود  6هزار و  400اقدام اصالحی ،ارائۀ یکهزار طرح اصالحی و
بازنگری 10هزار استاندارد ِنترابهدنبالداشتهوایناقداماتدر حالپیگیریاست.
شفیعزادهیکیدیگرازپروژههایمدیریتداراییفیزیکیرا کهدرسالجاریدرفوالدمبارکهدرحالاجراست،

پروژۀ «تگگذاری و ردیابی داراییهای فیزیکی با کمک تکنولوژی( RFIDشناسایی با استفاده از فرکانس
رادیویی)» عنوان کرد و در همین خصوص افزود :این پروژه یکی از اقدامات زیربنایی جهت تحقق تحول
دیجیتال در حوزۀ نگهداری و تعمیرات است که با مشارکت قسمتهای ،ITSکنترل مواد ،نواحی تولید و
پشتیبانی،حراستوشرکتایریسااجرامیشود.
ردیابی و شناس ــایی قطعات و تجهیـ ــزات در
کارخانههایکالزام انکارناشدنی
در همین زمینه ،امین ابوعطا ،کارشناس واحد
برنامهریزی و تعالی سیستمهای نت گفت :امروزه
ردیابیوشناساییقطعاتوتجهیزاتدر کارخانهها
یکالزامانکارناشدنیاست.
وی هــدف از ردیاب ــی و شنــاسـایی تجهی ــزات را
جمعآوری دادههای مهم و الزم از زمان طراحی تا
زماناسقاطآنهادانستوافزود:یکیاز الزاماتاجرایطرح،مدیریتداراییهایفیزیکیاست.تاجاییکه
با پیادهسازی این سیستم مدیران و کارکنان سازمان میتوانند بهراحتی دادههای موردنیاز خود را از بدو
ورود سفارش به انبار و در طی فرایند کاری خود جمعآوری و در یک بانک اطالعاتی ذخیرهسازی کنند و در
مقاطعمختلف،در گزارشهایخاصویاحتیتصمیمگیریهایخوداز آنهابهرهمندشوند.
به گفتۀ ابوعطا ،ردیابی و شناسایی تجهیزات تلفیقی است از فناوریها ،تجهیزات ،سیستمهای
سختافزاریونرمافزاریبهمنظور شناساییتجهیزات،تولیداطالعات،پردازشومحاسباتمختلف که
در نهایت به افزایش قدرت تجزیهوتحلیل اطالعات و دادههای بهدستآمده کمک میکند .در این حوزه
فناوریهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد ،ولی فناوری رادیو شناسه ( )RFIDبا عملکرد عالی خود
توانسته کمکشایانیبهشرکتهادر حوزۀردیابیوشناساییداشتهباشد.
وی در ادامه گفت :در طی پیادهسازی این طرح در شرکت فوالد مبارکه فرایند ردیابی تجهیزات در کلیۀ
ایستگاههایورودیاخروجتجهیزنظیروارداتوانبار ،گیتهایورودیشرکت،آزمایشگاههایالکترونیکو
کالیبراسیون،تعمیرگاهمرکزیوتعمیراتمحلیخطوطتولید،تدوینوبابرقراریارتباطنرمافزاریبین کلیۀ
سیستمهایمرتبطبااینفرایند،ضمنحفظیکپارچگیدر سیستم EISطراحی گردیدوباطراحینرمافزار
واسط،فرمهایموردنیاز استقرار اینفراینددر تبلتهوشمندقابلحمل ،پیادهسازیشد.
کارشناس واحد برنامهریزی و تعالی سیستمهای نت از پیادهسازی این طرح بهصورت نمونه در دو واحد
ا کسیژنوخطتولیدورقرنگیخبرداد.

با اتکا به توان متخصصان داخلی انجام شد؛

ساخت و بهرهبرداری از جرثقیل سقفی  50تن در سالن جدید ریختهگری مداوم
این قبیل
جرثقیلها به
طراحیهای
پیچیده و تخصصی
در قسمتهای
مختلف ،مانند
ایجاد سپر حرارتی
و ایزوالسیون
نیازمندند تا
بتوانتد از
تجهیزات حساس
و تابلو برقهای
نصبشده روی
جرثقیل در
محدودۀ دمای زیر
 30درجه و کامال
ایزوله محافظت
کنند

جرثقیل سقفی  50تنی سالن جدید ریختهگری مداوم فوالد مبارکه با اتکا به توان
متخصصان داخلی و بدون حضور هرگونه مشاور یا کارشناس خارجی ،پس از پشت سر
گذاشتنموفقیتآمیزمراحلساخت،حمل،نصبوتست،موردبهرهبرداریقرار گرفت.
کارشناس اجرای پروژههای جنبی و پشتیبانی با اعالم این خبر افزود :با توجه به افزایش ظرفیت تولید
در واحد ریختهگری و توسعۀ سالن انبار تختال ،پروژۀ جرثقیل 50تنی جهت نصب در سالن جدید انبار
تختال در دستور کار قرار گرفت.

احسان شیروانیانچابکسازی و افزایش سرعت جابهجایی تختالها و در عین حال افزایش ایمنی را از
اهداف کلیدی این پروژه برشمرد و افزود :در طراحی و ساخت این جرثقیل از بهروزترین تکنولوژیهای
جهان استفاده شده است.
به گفتۀ این کارشناس فوالد مبارکه ،جرثقیل مذکور امکان حمل تختال با دمای 700درجۀ سانتیگراد
را داراست .این قبیل جرثقیلها به طراحیهای پیچیده و تخصصی در قسمتهای مختلف ،مانند
ایجاد سپر حرارتی و ایزوالسیون نیازمندند تا بتوانند از تجهیزات حساس و تابلو برقهای نصبشده
روی جرثقیل در محدودۀ دمای زیر  30درجه و کامال ایزوله محافظت کنند.
وی قابلیت بازساخت ( )regenerativeرا که باعث صرفهجویی در مصرف انرژی میشود ،از ویژگیهای
دیگر این جرثقیل دانست و در توضیح این قابلیت گفت :هنگام پایین آوردن اجسام و یا ترمز کردن و
ِاعمال گشتاور منفی به محور موتور ،انرژیای تولید میشود که باید به نحوی از سیستم خارج گردد تا
اضافه ولتاژ رخ ندهد .معموال این انرژی از طریق قرار دادن مقاومت و تبدیل شدن به انرژی گرمایی
تخلیه میشود .این مقاومتها به دلیل ارزان بودن و سادگی نصب به شکل گستردهای مورد استفاده
قرار میگیرد،ولیدر اینجرثقیلاز اینمقاومتهااستفادهنشدهوتکنولوژیبهکاررفتهدر آنبهگونهای
است کهاینانرژیبهجایتخلیهوهدررفت،مجددادر چرخۀمصرفجرثقیلقرار میگیردوهمینامر
باعث صرفهجویی قابلتوجه در مصرف انرژی میگردد.
کالس کاری این جرثقیل  M8/A8است گفت :فاصلۀ بین ریلهای حرکت
شیروانیان با بیان اینکه ِ
طولی  35.5متر و سرعت حرکت طولی جرثقیل  120متر در دقیقه است .ضمن اینکه سرعت باالبری
قالب اصلی آن  1.7تا  17متر بر دقیقه و سرعت باالبری قالب کمکی  1.2تا  12متر بر دقیقه است.
کارشناس اجرای پروژههای جنبی و پشتیبانی فوالد مبارکه در همین خصوص از همکاری شرکت
جرثقیلپوالدبهعنوانپیمانکار پروژه،مدیریتهایاجرایپروژههایجنبیوپشتیبانی،بازرسیفنی،
اتوماسیون و ابزار دقیق ،فوالدسازی و ریختهگری مداوم و واحدهای تعمیرات جرثقیلهای سقفی
ناحیۀریختهگریمداوم،حفاظتفیزیکی،حملونقل،ایمنیفنی،شرکتفنیمهندسیفوالدوسایر
پیمانکاران و واحدهای مربوطه تشکر و قدردانی کرد.
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گزارش
خبر
رادیو فوالد

قدردانینمایندۀشهرستانبروجن
از اقدامات شرکت ورق خودرو در زمینۀ مسئولیتهای اجتماعی

مدیر مدیریت شهری فوالد مبارکه تصریح کرد:

هدف این مدیریت ایجاد محیطی زیبا و مطلوب
برای ادامۀ فعالیت همکاران

نمایندۀ مردم شریف شهرستان بروجن در مجلس شورای اسالمی در دیدار با
مدیرعاملشرکتورقخودروچهارمحالوبختیاریاز دغدغهمندیواقداماتمؤثراین
شرکتدر زمینۀتعهدبهمسئولیتهایاجتماعی،بهویژهدر شرایطفعلی،قدردانی کرد.
حجتاالسالموالمسلمینامیرقلی جعفریدر ادامهبهشرایطاشتغالجواناندر شهرستانبروجناشارهو
تأ کید کرد:باوجودظرفیتهایموجوددراینشهرستانوبهطورکلیدراستانچهارمحالوبختیاری،وجود
معضلبیکاریجفا بر مردماست.
ویاز ایجادنوعیسازوکار عملیدر خصوصرفعمحرومیتزداییوبهبودشرایطفعلیدر شهرستانخبرداد
و گفت:در تالشیمزمینهرابرایتوزیععادالنۀمنابعمهیاسازیموامیدواریمبابهرهگیریاز مدیرانمجربو
کارآمدبتوانیمدر مسیررشدوترقیاستان گامبرداریم.
توسعۀپایدار،رمزشکوفایی
درجریانایندیدار،مدیرعاملورقخودروچهارمحالوبختیارینیزضمناستقبالازطر حهایپیشنهادی
نمایندۀشهرستانبروجن،توسعۀپایدار را رمزشکوفاییاستانچهارمحالوبختیاریوشهرستانبروجن
عنوان کرد.
وحیدمیرزایی،ضمناشارهبهشرایطموجودوبرنامههایآتیشرکتورقخودروچهارمحالوبختیاری،به
نقشورسالتاینشرکتدر زمینۀخودکفاییصنعتخودروسازی کشور اشاره کردوافزود:باتالشوهمت
کارکنان این شرکت ،به روند روبهرشد خودکفایی کشور و بینیازی از واردات ورق گالوانیزۀ ویژۀ استفاده در
صنعتخودروسازیسرعتبخشیدهایم.

ویدر ادامهبرلزومتوسعۀهمکاریهایمنطقهدر حوزههایصنعتتأ کید کردوخواهانتوجهونگاهویژۀ
مسئولینبهمباحثیازقبیلرفعضرورتهایمنطقهوتالشدرجهتجذبسرمایهگذاریمؤثروهمچنین
توسعۀاشتغالاز طریقحمایتاز کسبوکارهای کوچکشد.
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد :این شرکت در راستای تعهد به
مسئولیتهایاجتماعیخودتالشخواهد کردتابیشازپیشزمینههایاشتغالزاییجوانانرافراهمآورد.

با تالش و
همت کارکنان
این شرکت ،به
روند روبهرشد
خودکفایی کشور و
بینیازی از واردات
ورق گالوانیزۀ
ویژۀ استفاده
در صنعت
خودروسازی
سرعت
بخشیدهایم

عضو هیئتمدیرۀ انجمن فوالد ایران:

تولید تختال ضخیم در فوالد مبارکه نتیجۀ اعتماد به متخصصان داخلی است
رضـا شهرسـتانی ،عضـو هیئتمدیرۀ
انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد ایـران ،در
گفتوگـو بـا خبرنـگار ایراسـین ،بـا اشـاره بـه
اهمیـت تولیـد تختـال بـا ضخامـت 300
میلیمتر توسط فوالد مبارکه اظهار داشت:
تولیـد اسـلبهای ضخیـم بـرای صنـ ــعت
ف ـ ـ ــوالد ک ـ ـ ـ ــشور ،بهویـ ـ ـ ــژه فوالدمبارکـه،
بسـیار مهـم و مایـۀ مباهـات اسـت؛ چرا کـه
ایندستاوردارزندهباتکیهبردانشبومیواعتمادبهتخصصجوانانایجادشدهاست.
ویافزود:مزایایتولیداسلبهایضخیمرامیتوانباتوجهبهابعاد ّکمیو کیفیآنبررسی کرد.از یکسو،

ورقهایعریضدر شرکتفوالدا کسینمیتوانددر ابعادبزرگترتولیدشودواز سویدیگر،میتوانبراساس
استانداردهایجهانی،تختالتولید کرد.
عضوهیئتمدیرۀانجمنتولیدکنندگانفوالدایراندر ادامهبهیکیدیگراز مزایایتولیدتختالباضخامت
 300میلیمتراشاره کردوافزود:یکیازجنبههایمهموباارزشایندستاوردفوالدمبارکهایناست کهمیتوان
ایناسلبرادر ابعادایکسو وای در فوالد ا کسیننورد کردواینامردر بهبود کیفیتورقنقشمهمیدارد.
وی اضافه کرد :نورد شدن در دو جهت موجب افزایش کیفیت ورقهای تولیدی میشود .تختال با این
ضخامت در عین اینکه وابستگی ما را به خارج کاهش میدهد ،کاربرد ویژهای نیز در تولید محصوالت
پتروشیمی،نفتو گاز دارد.
شهرستانیتأ کید کرد:یکبار دیگرباتکنولوژیهایبهدستآمدهدر فوالدمبارکهثابت کردیم کهتحریمهای
حقیقیوحقوقیصنعتفوالد،بهویژهشرکتفوالدمبارکه،بینتیجهاستوبابومیسازیواعتمادبهدانش
متخصصانداخلی،صنعتفوالدرا هر روز بهشعار سال،یعنیجهشتولید،نزدیکمیکنیم.

امضای تفاهمنامه همکاری شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با صندوق کارآفرینی امید

مدیران عامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و صندوق کارآفرینی امید
بهمنظور گسترش کارآفرینی در شهرستان بروجن و کمک به کسبوکارهای کوچک،
تفاهمنامۀ همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو ،کارگروه اشتغال شهرستان بروجن با حضور وحید میرزایی،
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و دکتر نورالهزاده ،مدیرعامل صندوق کارآفرینی
امید تشکیل شد.
در این جلسه ،اصغر نورالهزاده ،مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ،ضمن بیان خالصهای از عملکرد
این صندوق افزود :صندوق کارآفرینی امید طی سالهای اخیر بهعنوان نهاد توسعهای برای شناسایی
ظرفیتها و توانمندیهای مناطق مختلف کشور اقدام کرده و با انعقاد تفاهمنامههایی از مزیتهای
رقابتیموجوددر نقاط کمبرخوردار بهمنظور افزایش کمیتو کیفیتتولیداتوهدایتتولیداتبهسمت
بازارمحور شدن و توسعۀ نیروی انسانی آنها حمایت کرده است.
در ادامه ،وحید میرزایی ،مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ،ضمن ابراز خرسندی از
برگزاری این نشست و مشارکت شرکت ورق خودرو در امر توسعۀ اشتغال در شهرستان بروجن از عزم جدی
مدیریت این شرکت در جهت توسعۀ مسئولیتهای اجتماعی شرکت خبر داد.
وی اظهار امیدواری کرد تجربیات صندوق کارآفرینی امید بتواند راهگشا و پشتوانۀ ارزندهای برای حرکت
در مسیر توسعۀ منطقه و بهویژه شهرستان بروجن باشد.

صندوق کارآفرینی
امید طی سالهای
اخیر بهعنوان
نهاد توسعهای
برای شناسایی
ظرفیتها و
توانمندیهای
مناطق مختلف
کشور اقدام
کرده و با انعقاد
تفاهمنامههایی
از مزیتهای
رقابتی موجود در
نقاط کم برخوردار
بهمنظور افزایش
کمیت و کیفیت
تولیدات و هدایت
تولیدات به سمت
بازارمحور شدن
و توسعۀ نیروی
انسانی آنها
حمایت کرده
است

رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریختهگری مداوم خبر داد:

طراحی و اجرای داشبورد مدیریت کنترل کیفی در فوالد مبارکه
با توجه به اهمیت اطالع از آخرین وضعیت پارامترهای کیفی نواحی تولیدی،
پروژهای با عنوان «داشبورد مدیریت کنترل کیفی» طراحی و اجرا گردید.
محمــدمــهدی مــرنــدی ،رئیــس کن ـتــرل کیـ ــفی
فوالدسازی و ریختهگری مداوم فوالد مبارکه،
ضمناعالماینخبر گفت:امروزهنقشمهمارتقای
کیفیت محصوالت و خدمات در بقا و افزایش
سودآوری سازمانها بر کسی پوشیده نیست.
تمامی شرکتها و سازمانهای سرآمد دنیا دو
موضوع نوآوری و کیفیت را سرلوحۀ اهداف خود
قرار دادهاند و پیوسته در جهت بهبود مستمر

کیفیت گام برمیدارند.
وی با تأ کید بر اینکه مدیریت شرکت فوالد مبارکه از ابتدای بهرهبرداری به افزایش کیفیت محصوالت و
ارتقای روزافزون رضایت مشتریان عنایت ویژهای داشتهاند ،ادامه داد :در همین خصوص و با توجه به
اهمیت اطالع از آخرین وضعیت پارامترهای کیفی نواحی تولیدی ،پروژهای با عنوان «تهیه داشبورد
مدیریت کنترل کیفی» طراحی و اجرا شد.
وی در تشریح چگونگی اجرای این پروژه گفت :این پروژه در دو فاز تعریف شد؛ در فاز اول آن که به اجرا
رسیده ،مهمترین پارامترهای کیفی هریک از چهار ناحیۀ تولیدی مشخص میشود و توسط نشانگرهای
مدرج برای مخاطبان نمایش داده میشود .در پایین هر نشانگر ،عدد واقعی هر پارامتر و همچنین برنامۀ
()Planسالو روینیمدایرۀنشانگرنیزاز پایینترینعملکردساالنهبهقبلبارنگقرمزواز بهترینعملکرد
به بعد با رنگ سبز نمایش داده شده است .عدد مربوط به برنامۀ سال ،با رنگ آبی نوشته شده و روی

نشانگر با یک خط آبیرنگ باریک مشخص شده است .عدد واقعی هر پارامتر در آن لحظه نیز با عقربۀ
مشکیرنگ در نشانگر نمایش داده میشود.
رئیس کنترل کیفی فوالدسازی و ریختهگری مداوم با بیان اینکه در ناحیۀ آهنسازی پارامترهای درصد در
ِرنج ( )Rangeمتالیزاسیون (درجۀ فلزشدگی) آهن اسفنجی ،درصد در رنج دانهبندی کمتر از  5میلیمتر
آهن اسفنجی و همچنین درصد در رنج کربن آهن اسفنجی به تفکیک نمایش داده میشوند ،ادامه داد:
در ناحیۀ فوالدسازی دو پارامتر درصد تختال بدون عیب و درصد تختال تولیدی مطابق سفارش نمایش
داده میشوند.
مرندی گفت :در ناحیۀ نورد گرم نیز بازده کیفی کل نورد گرم و همچنین بازده کیفی سهم نورد گرم نشان
داده شده است و ناحیۀ نورد سرد دارای سه صفحۀ مجزاست .در قسمت محصوالت پوششدار ،بازده
کیفیمحصوالت گالوانیزه،رنگیوقلعاندودقابلمشاهدهاست.در قسمتمحصوالتسرد،بازده کیفی
محصوالت سرد و اسیدشویی و در صفحۀ دیگر نیز بازده کیفی محصوالت با کیفیت سطحی  MAو MB
نمایش داده میشود.
وی از اجرا شدن فاز دوم این پروژه در سال آینده خبر داد و گفت :اطالعات جزئیتری از پارامترهای کیفی
نواحی تولیدی مانند درصد عیوب تختال به تفکیک ماشینهای ریختهگری ،درصد عیوب هریک از
واحدهای ناحیۀ نورد سرد بهطور جدا گانه و ...به داشبورد اضافه خواهد شد.
مرندیباتأ کیدبراینکهدسترسیبهاینداشبوردبهمعاونانتکنولوژیوبهرهبرداری،مدیران کنترل کیفی
و مدیران نواحی تولیدی ،واحد حراست و رؤسای کنترل کیفی نواحی اعطا شده است ،اظهار امیدواری
کرد :اطالعات نمایش دادهشده در این نشانگرها مورد استقبال و استفادۀ مدیران سازمان قرار گیرد.
وی در خاتمه از حمایتها و راهنماییهای ارزشمند مدیر کنترل کیفی و همچنین همکاری تمامی رؤسا
و کارشناسان کنترل کیفی نواحی تولیدی و همچنین از زحمات همکاران واحد سیستمها و فناوری
اطالعات و شرکت ایریسا که در به ثمر رسیدن این پروژه نقش مهمی ایفا کردند ،تشکر و قدردانی کرد.

نکتۀ مهم این
است که کاهش
ضایعات در مبدأ
نیاز به اصالح
فرایندها یا اصالح
تجهیزات مختلف
دارد که زمانبر
است و نیاز
به برنامهریزی
بلندمدت دارد.
در این مدت نیز
اتفاقهای خوبی
در شرف انجام
است و قطعا
فوالد مبارکه به
سمت تولید با
کمترین ضایعات
حرکت میکند

در برنامۀ رادیو فوالد این هفته ،رامین
بختیاری ،مدیر مدیریت شهری ،به تشریح
دستاوردهایفوالدمبارکهدر حوزۀنگهداری
فضای سبز ،زیباسازی محیط و مدیریت
پسماند پرداخت .ا گر شما هم مشتاقید
بدانی ــد چ ـ ــگونه ب ــزرگتر یـ ــن ف ــوالدســاز
خاورمیانهتوانستهاستبااینمیزانتولید،
همچنان محیطی زیبا و دلنشین برای کار
کردنداشتهباشد،باماهمراهباشید.
پیش از هر سؤالی ،باید اذعان داشت وجود مدیریتی به نام مدیریت شهری در یک واحد صنعتی جالب
توجهاست.لطفادرخصوص کار واحدمدیریتشهریتوضیحدهید.
بله،ازآنجا کهفوالدمبارکهمانندیک کالنشهراست،نگهداریوزیباسازیآننیز ساز و کار خودرامیطلبد.به
همیندلیلچنینواحدیتشکیلشدهتاامور مربوطهراساماندهی کند.مدیریتشهریاز سهزیرمجموعۀ
خدماتشهری،فضایسبزوساماندهیپسماندتشکیلشدهاست.
خدماتشهری:سرایداری،نگهبانیوراهبریرختکنهایسطحشرکت،امورخدماتیاعمازنظافتونگهداری
آبدارخانههاینواحیتولیدیوستادیسطحشرکت،شستوشویالبسۀ کارکنان،نگهداریونظافتجادهها
وجویهای عمومیشرکت،زیباسازیمحوطههایعمومیشاملشستوشوورنگآمیزیواجرایدیوارهای
پیشساختهو گلدانوشیببندی،جانماییوتجهیز کارگاهپیمانکارانسطحشرکت،جانماییوتخصیص
فضاهای اداری ،تأمین نیروی خدماتی برای جابهجایی اسباب و اثاثیۀ مربوط به شرکت در جشنها و مراسم
وتعمیرات،نگهداریوراهبریساختمانهایعمومی کهباهماهنگیواحدتعمیراتمرکزیانجاممیشود،
همگیازجملهوظایفخدماتشهریاست.
مدیریت پسماند :فرایند مدیریت پسماند شامل فعالیتهای اصلی نظیر کاهش تولید پسماند ،تفکیک و
جداسازی در مبدأ ،جمعآوری و انتقال ،نگهداری و دفن ،آمادهسازی پسماندهای صنعتی جهت استفادۀ
مجدد در فرایند تولید و در نهایت بازیافت یا فروش و ِامحای اصولی پسماندهاست .با توجه به سیاست
حدا کثریاستفادهاز ضایعاتوپسماندهایتولیدیدر شرکت،طر حهایتحقیقاتیوصنعتیمتنوعینظیر
بازیابی کنسانترۀ آهن و سایر محصوالت جانبی از سرباره و فراوری لجنهای صنعتی و پودرهای ا کسید آهن
انجاممیشود.
فضایسبز:حدود 1450هکتاردرشرکتفوالدمبارکهبهفضایسبزاختصاصدادهشدهاست.وظیفۀنگهداری
از این میزان فضای سبز بر عهدۀ این واحد است .برای فرایند حفظ ،نگهداری و آبیاری فضای سبز چندین
فعالیتانجاممیگیرد:عملیاتآبیاریونگهداریبیشاز یکمیلیوناصلهدرختدر دوبخشششماهۀاول
وششماهۀدومبهفراخور شرایطمحیطیتوسطاینواحدانجاممیشود.
باتوجهبهشیوع کرونا،خدمترسانیواحدخدماتشهریچگونهانجاممیشود؟
در این بخش نیز مطابق با دستورالعملهای شرکت ،همکاران واحد خدمات شهری تالش کردند با انجام
ضدعفونیهایمستمر و روزانۀمحیط کار و دفاتر کار،رختکنهاوسرویسهایبهداشتینقشقابلتوجهی
در کنترل این بیماری در فوالد مبارکه ایفا کنند .نتیجۀ همۀ این همکاریها این است که فوالد مبارکه بدون
وقفهبه کار خودادامهدادهاست.
در خصوص آبدارخانههای شرکت نیز باید گفت تمام تمهیدات و اقدامات الزم مطابق با دستورالعملها و
سیاستگذاریهای واحد ایمنی و بهداشت شرکت اجرا شده و تا زمانی که شرایط عادی نشود ،همچنان
ادامه مییابد .فعال بخشی از آبدارخانههای عمومی بازگشایی شدهاند و همکاران در آبدارخانهها با رعایت
شیوهنامههایبهداشتیواستفادهاز ملزوماتبهداشتیسرویسدهیمحدودیانجاممیدهند.
در موردفضایسبزفوالدمبارکهوحفظوارتقایآنتوضیحدهید.
باهمکاریپیمانکارانحوزۀفضایسبزدر حالحاضروضعیتفضایسبزشرکتایدئالاست.ازآنجاکهمیزان
فضای سبز شرکت فراتر از حد استاندارد است ،فعال برنامهای برای توسعۀ آن در دستور کار نیست .بهجرئت
میتوان گفت هدف مجموعۀ مدیریت شهری حفظ دستاوردهای فوالد مبارکه در این حوزه و تحویل آن به
بهترینشکلممکنبهآیندگاناست.
باوجودبحرانخشکسالی،برایحفظفضایسبزموجودچهاقداماتیانجامشدهاست؟
یکیاز برنامههایاصلیدر بخشفضایسبزحذف گونههایپرمصرفواستفادهاز گونههای کممصرفاست.
این کار بهخوبیاز حدود دوسال گذشته شروع شده و در دست پیگیری و اقدام است .در اینطرح ،گونههای
پرمصرفبهتدریجاز چرخۀفضایسبزخارجو گونههایی کهبا کمآبیسازگارترند،جایگزینمیشوند.
برایزیباسازیفضایفوالدمبارکهچهاقداماتیانجاممیشود؟
تأمینو کاشت گلهایفصلیباهمکاریپیمانکارانفضایسبزودیوارنگارههاونقاشیهایمتنوعدر محیط
رختکنها و برخی مکانهای خاص ازجمله اقدامات این بخش است .اقدامات این مدیریت تالشی است تا
فضایصنعتیفوالدمبارکهبهمحیطی کامالمطلوببرایادامۀفعالیتهمکارانتبدیلشود.
در خصوصفعالیتهایمدیریتپسماندو کاهشتولیدپسماندهاچهبرنامههاییدارید؟
مدیریت پسماند به مجموعۀ مقررات منسجم و سیستماتیک در خصوص تولید ،ذخیرهسازی ،جمعآوری،
حملونقل و دفع پسماندها گفته میشود .تمامی این فعالیتها باید منطبق بر اصول زیستمحیطی و
بهداشت عمومی باشد .یکی از مباحث اصلی مدیریت پسماند ،کاهش پسماند در مبدأ است و این امر باید با
کمکواحدهایتولیدیانجام گیرد.همکارانما در مجموعۀامور پسماندبهصورتروزمرهومستمرباهمکاران
نواحیدر ارتباطندواقداماتخوبیراهمدر اینزمینهانجامدادهاند.نکتۀمهمایناست که کاهشضایعاتدر
مبدأنیاز بهاصالحفرایندهایااصالحتجهیزاتمختلفدارد کهزمانبراستونیاز بهبرنامهریزیبلندمدتدارد.
در این مدت نیز اتفاقهای خوبی در شرف انجام است و قطعا فوالد مبارکه به سمت تولید با کمترین ضایعات
حرکت میکند .نکتۀ مهم دیگر تفکیک از مبدأ است که توسط نواحی بهخوبی صورت میگیرد .در هر ناحیه
دستورالعملهاینحوۀمدیریتپسماندوجوددارد کهاز گردش کار زیستمحیطینشئت گرفتهوهرپسماند
باتوجهبهنوعآندر ظروفخاصیجمعآوریمیشودومسیرخودراطیمیکند.بعضیاز اینپسماندهادوباره
بهچرخۀتولیدبرمیگردندوبعضیبرایفروشبهمکانمربوطهتحویلدادهمیشوند.بعضیاز پسماندهانیز
کهامکانفروشندارندبهسایتپسماندمدیریتشهریمنتقلمیشوندتااقداماتالزمدر خصوصآنمطابق
بااستانداردهایروز دنیاانجامشود.
برایبهینهسازیفعالیتهاچهطر حهاییدر دستاقداماینمدیریتاست؟
یکیاز اینپروژههاطرحبازیابی کنسانترۀآهنومحصوالتجانبیسربارهاست کهدر حالحاضرفاز آزمایشگاهی
ونیمهصنعتیآنباموفقیتطیشدهاستوهما کنوندر پیآنهستیم کهآنرادر فاز صنعتیآزمایش کنیم.
خوشبینهستیم کهنتیجۀ کارمثبتباشدوبدونشکموفقیتدراجرایاینطرح،نقطۀعطفیدرمدیریت
پسماندخواهدبود.
سخننهایی؟
بهطورکلی واحدهای خدماتی یا سرویسدهنده هر روز مشغول خدمترسانیاند و همکاران سرویسگیرنده
که روزمره بهبود کیفیت این خدمات را مشاهده میکنند قطعا میدانند پشت این خدماتی که ارائه میشود،
زحمات بسیار گستردهای کشیده شده است .امیدواریم خدماتی که مجموعۀ مدیریت شهری به همکاران
میدهد مطلوب نظر همۀ همکاران باشد .تمام تالش ما در راستای بهبود کیفیت خدمات به کارکنان است؛
ضمناینکهمشتاقانهآمادۀشنیدنانتقادهاوپیشنهادهایسازندۀهمههمکارانهستیم.

فایننشال تریبون گزارش داد؛

فوالد مبارکه
همچنان بزرگترین تولیدکنندۀ فوالد ایران است
جدیدترین آمارهای منتشرشده در ایران حکایت از آن دارد که شرکت فوالد مبارکه
همچنانبزرگترینتولیدکنندۀفوالددر ایراناست.

محصوالتپوششدار نوردسرد

ناحیۀفوالدسازی

به گزارش گروهترجمۀایراسینبهنقلاز فایننشالتریبون،شرکتفوالدمبارکۀاصفهاندر دورۀن ُهماهۀ 20مارس
تا 20دسامبر،درمجموع 7میلیونو 560هزار تنفوالدتولید کردهوبدینترتیببزرگترینتولیدکنندۀفوالددر
ایران است.در دورۀ یکماهه 21نوامبر تا 20دسامبر نیز این شرکت 873هزار و 665تن فوالد تولید کرده که در
مقایسهبادورهیکماهۀسال گذشته 8درصدرشدداشتهاست.
شرکتفوالدمبارکهومجتمعفوالدسبابهاتفاقهمدر فاصلۀسهماههاولتاسهماههسومسالنیز 6میلیونو
 40هزار تنفوالدتولید کردهاند.
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بازار
فوالد در جهان

چیالن گزارش تازۀ انجمن جهانی فوالد را بررسی کرد:

ایران پیشتاز رشد تولید فوالد در دنیا

کاهش  12درصدی تولید فوالد در ایتالیا
تولید فوالد در ایتالیا در سال  2020در مقایسه با سال  2019به میزان  12درصد کاهش داشته است.
به گزارش متال جانکشن ،ایتالیا درمجموع در سال  ،2020به میزان  20میلیون و  350هزار تن فوالد تولید
کرده که این رقم در مقایسه با فوالد تولیدشده در سال  2019کاهش  12.2درصدی داشته است .این در حالی
است که فوالد تولیدشده در دسامبر  2020دو برابر فوالد تولیدشده در دسامبر  2019در این کشور بوده است.
ایتالیا اولین کشور اروپایی بود که بهشدت درگیر همهگیری ویروس کرونا شد .شدت گستردگی این ویروس در
ایتالیا به حدی بود که سران ایتالیا تصمیم به تعطیل کردن کامل کشور گرفتند تا بتوانند این ویروس مرگبار
را کنترل کنند.

کاهش قیمت در بازار شمش فوالد
با نگاهی بر قیمت محصوالت فوالدی در ابتدای هفته قبل درمییابیم که قیمت شمش فوالد نسبت به
هفتههای گذشتهروند کاهشیداشتهوبهزیر 600دالر کههفتههادر محدودۀآنقرار داشت،نزول کردهاست.
به گزارش ایراسین ،قیمت شمس فوالد در بازارهای مختلف جهانی ازجمله ترکیه با کاهش قابلتوجه قیمت
مواجه شده است .در تاریخ  15ژانویه قیمت شمش فوالد در بازار ترکیه برابر با  630دالر در هر تن سیافآر بود،
اما در ابتدای هفتۀ جاری به 595دالر در هر تن سیافآر رسید و بیشترین کاهش قیمت را در بازارهای جهانی
فوالد داشت .همچنین قیمت شمش فوالد در دریای سیاه نیز از  585دالر در هر تن فوب به  563دالر رسید و
بعد از ترکیه بیشترین ریزش قیمت را داشت.
نا گفته نماند که در منطقۀ آسیا نیز بهای هر تن فوالد از  600دالر به  597.5دالر در هر تن سیافآر رسیده و
در کنار این بازارها ،تنها بازار داخلی چین شاهد رشد اندک در قیمت این محصول بوده که از  537دالردر هر
تن در  15ژانویه بعد از گذشت یک هفته به  537.5دالر در هر تن رسیده است .درمجموع میتوان گفت طی
هفته گذشته بازار فوالد از شرایط خوبی برخوردار نبوده و حتی رکود نیز داشته است .در واقع حرکت منفی بازار
سبب شد قیمتها کاهشی شوند.
میلگرد :قیمت میلگرد بهعنوان یکی از محصوالت پاییندستی در صنعت فوالد نیز که بهنوعی تحت تأثیر
بازار منفی قراضه قرار دارد ،طی یک هفته گذشته در بهترین حالت خود ،در حوزۀ واردات خلیج فارس 650
دالر در هر تن و در بازار صادراتی روسیه  671دالر بود ،اما در حوزۀ وارداتی جنوب شرق آسیا با کاهش  10دالری
قیمت مواجه شد و از  665دالر به 655دالر در هر تن رسید .در بازار صادراتی ترکیه نیز همین شرایط حا کم بود
و قیمت میلگرد از  645دالر در هر تن به 627.5دالر رسید .گفتنی است که ترکیه یکی از مصرفکنندگان اصلی
قراضه در جهان به شمار میرود و تغییرات قیمتی این ماده ،اثرات بسیاری بر روند قیمت دیگر محصوالت
زنجیرۀ فوالد این کشور دارد.
قراضه :همانگونه که اشاره شد ،فضای منفی حا کم بر بازار قراضه در ترکیه سبب کاهش قیمت محصوالت
پاییندستی ازجمله میلگرد شده است ،این در حالی است که گفته میشود تالش واردکنندگان قراضه برای
کاهش قیمت از طریق خودداری و عدم خرید قراضه ادامه دارد.
بانگاهیبهمسیرقیمتیقراضهدر بازارهایجهانیمیبینیم کهنرخقراضۀوارداتیاز حوزهبالتیکاز  465دالر
به  435دالر در هر تن رسیده و قراضۀ وارداتی آمریکا نیز طی یک هفته گذشته از  481دالر به  444دالر رسیده
و بیشترین کاهش قیمت را نسبت به سایر بازارها داشته است .گفته میشود که کارخانهداران نیز به دنبال
کاهش قیمت قراضه هستند.
سنگآهن :طی هفتههای نخست اول ماه ژانویه با روند روبهرشد قیمتی در حال حرکت بود ،با پایان یافتن
تعطیالت سال نو ،پیشبینی برای افزایش میزان تولید سنگآهن از سوی برزیل و همچنین کم شدن میزان
فروشمحصوالتفوالدی،قیمتسنگآهننیز کمیآرام گرفتوپیشاز آنکهمرز  200دالرراپشتسربگذارد،
قیمتها کمی کاهش یافتند .برای مثال سنگآهن با عیار  65درصد از قیمت  195دالر به  194دالر رسید و
سنگآهن با عیار  58درصد نیز از  161دالر به 157دالر سقوط کرد .در این میان تنها سنگآهن با عیار  62درصد
بود که طی یک هفتۀ اخیر در قیمت 171دالر ثابت ماند .البته پیشبینیها نشان از افزایش میزان درخواست
سنگآهن در بهار امسال میدهند که دلیل آن نیز افزایش میزان تولید کارخانههای فوالدی است.
زغالسنگ :در این میان زغالسنگ صادراتی استرالیا نیز با رشد  14دالری قیمت همراه شده و از  119دالر
به  133دالر رسیده است .دلیل این افزایش قیمت تغییرات آب و هوایی در این کشور بوده که بر عرضۀ این
محصولاثرگذار بودهوخریدارانرانگراناز عدمعرضهزغال کردهاست.در نتیجۀایناتفاق،قیمتزغالسنگ
نیز افزایش پیدا کرد و به باالی  130دالر در هر تن رسید.

بازار جهانی قراضه در حال تصحیح قیمت

آمارهای
وُرلد استیل
()World Steel
نشان میدهد
که ایران در سال
 ۲۰۲۰بیشترین
رشد تولید
فوالد را در میان
تولیدکنندگان
بزرگ فوالد دنیا
داشته است.
جایگاه ایران در
میان تولیدکنندگان
بزرگ فوالد در
سال  ۲۰۲۰تغییر
نکرده و ایران
همچنان در ردۀ
دهم قرار دارد

تازهترین گزارش انجمن جهانی فوالد حاکی از رشد 13.4درصدی تولید فوالد خام
ایران در سال  ۲۰۲۰نسبت به سال  ۲۰۱۹است .همچنین تولید فوالد خام ایران در ماه
دسامبر سال ۲۰۲۰رشد 19.6درصدی نسبت به ماه دسامبر سال ۲۰۱۹داشته است.
به گزارش چیالن ،آمارهای ُورلد استیل ( )World Steelنشان میدهد که ایران در سال ۲۰۲۰بیشترین رشد
تولیدفوالدرادر میانتولیدکنندگانبزرگفوالددنیاداشتهاست.جایگاهایراندر میانتولیدکنندگانبزرگ
فوالددر سال ۲۰۲۰تغییرنکردهوایرانهمچناندر ردۀدهمقرار دارد.شیوع کروناباعثشدهتادر سال،۲۰۲۰
روسیهجایآمریکارابگیردوچهارمینتولیدکنندۀفوالددنیاشودوترکیهنیزبایکپلهصعودبهجایآلمان
نشستهوجایگاههفتمتولیدفوالدجهانرااز آنخود کردهاست.
تولیدفوالدخامایران
میزان تولید فوالد خام ایران در ماه دسامبر سال  ۲۰۲۰به میزان  19.6درصد نسبت به ماه مشابه سال
 ۲۰۱۹افزایش یافت و به ۲میلیون و ۶۶۰هزار تن رسید .همچنین ایران در سال ۲۰۲۰به میزان ۲۹میلیون و
 ۳۰هزار تن فوالد خام تولید کرده که در مقایسه به رقم سال  ۲۵( ۲۰۱۹میلیون و  ۶۰۹هزار تن) ،رشد 13.4
درصدیداشتهاست.
کاهش 0.9درصدیتولیدفوالدخامدر جهان
به گزارشانجمنجهانیفوالد،تولیدفوالدخامجهاندر سال،۲۰۲۰یکمیلیاردو ۸۶۴میلیونتنبوده که
نسبتبهسال ،۲۰۱۹کاهش 0.9درصدیرانشانمیدهد.
از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد خام چین (بزرگترین تولیدکنندۀ فوالد
دنیا)در سال،۲۰۲۰بیشاز یکمیلیاردتنتثبیتشدهاست.علیرغمشیوعویروس کرونا،تولیدفوالدخام
چینبارشد 5.2درصدیبهیکمیلیاردو ۵۳میلیونتندر سال ۲۰۲۰رسید.

شیوع کروناباعثشدهتاترکیب ۱۰تولیدکنندۀبرترفوالددنیادر سال ۲۰۲۰عوضشود.رشدتولیدفوالدخام
روسیهدر سال ۲۰۲۰بهمیزان 2.6درصدبودواین کشور باتصاحبجایگاهآمریکا،بهتولیدکنندۀچهارمفوالد
در دنیاتبدیلشد.تولیدفوالدخامآمریکادر سال ۲۰۲۰بهمیزان 17.2درصد کاهشیافت.
رشد تولید فوالد خام ترکیه نیز در سال  ۲۰۲۰حدود  ۶درصد بود و ترکیه نیز موفق به تصاحب جایگاه آلمان
(جایگاههفتم)شد.تولیدفوالدخامآلماندر سال ۲۰۲۰بهمیزان ۱۰درصد کاهشیافت.
تولیدفوالدخامایران،چین،ترکیهوروسیهدر میانۀبحران کروناصعودیبودهاستواز میاناینچهار کشور
نیزدر سال،۲۰۲۰بیشترینرشدتولیدفوالدخاممتعلقبهایرانبودهاست.
نمودار زیر تولیدفوالدخام ۱۰تولیدکنندۀبرترفوالددنیادر سال ۲۰۲۰رانشانمیدهد:

تحقق بومیسازی با اعتماد فوالد مبارکه به شرکتهای دانشبنیان
پروژههای متعدد
فناورانه با همکاری
واحد تحقیق و
توسعۀ شرکت
فوالد مبارکه به
ثمر رسیده است
که از آن میان
میتوان به اجرای
پروژۀ کاهش
آلودگی صوتی در
نورد دوقفسهای
شرکت فوالدمبارکه
اشاره کرد

مدیرعامل یکشرکتدانشبنیاندر اصفهان گفت:فوالدمبارکهدر سالهایاخیر
باحمایتحداکثریاز شرکتهایدانشبنیاندر راستایبومیسازیوساختتجهیزات
و مواد اولیه در کشور اقدام کرده است.
به گزارشایسنا/اصفهان،رسولمیدانجوبااشارهبهحمایتشرکتفوالدمبارکهاز شرکتهایدانشبنیان
در راستایبومیسازیمحصوالتتولیدیاظهار کرد:شرکتهایدانشبنیانهموارهباهدفرفعنیازهای
فناورانهصنعتفوالد کشور فعالیت کردهاند.
مدیرعامل شرکت مهندسی تحقیقاتی رافع اصفهان افزود :این شرکتها با توجه به ساختار ،چارت
سازمانی و تشکیالتی انعطافپذیرند و در زمینۀ رفع مسائل صنعت فوالد و بومیسازی تجهیزات وارداتی
اقدام میکنند.
وی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه در سالهای اخیر با حمایت حدا کثری از شرکتهای دانشبنیان در
راستایبومیسازیوساختتجهیزاتومواداولیهدر کشوراقدام کردهاست ،گفت:پروژههایمتعددفناورانه
باهمکاریواحدتحقیقوتوسعۀشرکتفوالدمبارکهبهثمررسیدهاست کهازآنمیانمیتوانبهاجرایپروژۀ
کاهشآلودگیصوتیدر نورددوقفسهایشرکتفوالدمبارکهاشاره کرد.

پروژۀ کاهشآلودگیصوتیدر نورددوقفسهای
میدانجوافزود:در پروژۀ کاهشآلودگیصوتیدر نورددوقفسهایشرکتفوالدمبارکهسعیشدهتاباتوجه
بهمطالعاتانجامشدهوتهیۀنقشهصوتی کارگاهمولدهایتراز باال،صدای کارگاهشناساییوجهت کنترل
تراز صدای کارگاه خدمات مربوطه انجام گیرد که شامل حذف مولدهای صدا در کارگاه و تعویض نازلهای
جاروبامولشنباسیستمایرنایفشد.
وی به دیگر پروژۀ فناورانۀ این شرکت دانشبنیان برای فوالد مبارکه پرداخت و گفت :طراحی و اجرای پروژۀ
اصالحمبدلهایحرارتیدر تانکامولشن کارگاهنورددوقفسهایشرکتفوالدمبارکهوافزایشدمایتانک
امولشنوراندمانتولیددر کارگاهنیزانجام گرفت.
پوششنانو بر رویتختالدر نورد گرم
میدانجو ارائه و اجرای طرح تحقیقاتی استفاده از پوشش نانو بر روی تختال نورد گرم و کاهش
 ۷۰درصدی تشکیل پوسته در نورد گرم فوالد مبارکه را از دیگر دستاوردهای همکاری دو شرکت اعالم
کرد و افزود :فعالیت و تولید ورق کورتس مورد استفاده در الینرهای نورد دوقفسه ای در حال تکمیل
است که این پروسه با تولید انبوه میتواند به ساخت خطوط تولید و رآ کتورها و خط تولید مواد
شیمیاییمنجرشود.

فوالد مبارکه در آیینۀ بورس
جدول معامالت سهام شرکت فوالد مبارکه
قيمت (ريال)

تاريخ

روز

1399/11/04

شنبه

11210

1399/11/05

يکشنبه

11160

11770

1399/11/06

دوشنبه

11100

12100

1399/11/07

سهشنبه

11210

12150

11680

1399/11/08

چهارشنبه

11190

11940

11670

تغيير

حجم معامله

کمترين

بيشترين

پايانی

تغيير

(درصد)

(ميليون سهم)

11210

11210

530

4.96

35

11620

410

3.66

248

11790

170

1.46

102

110

0.93

134

10

0.09

90

نمودار تغييرات قيمت سهام (ريال)

11680

11670

11790

11620

11800
11600

11210

11400
11200
11000

چهارشنبه

سه شنبه

دو شنبه

یک شنبه

10800

شنبه

گزارش عرضه ،معامالت و قیمتهای کشفشده محصوالت شرکت فوالد مبارکه در بورس کاالی ایران در تاریخ 1399/11/06

محصول

نماد

مقدار عرضه (تن)

مقدار تقاضا (تن)

رنگی

T

9000

5850

5800

270594

فروردین

قلع اندود

P

4500

4400

4350

208189

فروردین

13500

10250

10150

جمع کل
به گزارش پالتس ،قیمت قراضه در سهماهۀ نخست  2021روند نزولی را آغاز کرده ،درحالیکه سهماهۀ
پایانی سال قبل به اوج چند سال اخیر رسیده بود .بهبود تقاضای فوالد و کاهش عرضۀ قراضه موجب
چنین رشدی شده بود .رشد قیمت شدید و افزایش فشار بر حاشیۀ سود فوالدسازان برای بازار قراضه
چارهای جز تصحیح قیمت نگذاشت .البته این بار تصحیح قیمت بهشدت رشد سهماهه پایانی سال
قبل نخواهد بود ،چون بهبود تقاضای بخشهای مصرفکننده و ورود چین به بازار واردات قراضه از
قیمتها حمایت میکند.
این گزارش حا کی است قیمت قراضۀ سنگین کالس 2صادراتی ژاپن در فصل پایانی سال قبل تا  59درصد
معادل  156دالر رشد داشته و به  419دالر در هر تن فوب رسید .قراضۀ کانتینری وارداتی به تایوان نیز
 66درصد معادل  177دالر افزایش یافت و سال  2020را با قیمت  447دالر در هر تن سیافآر به پایان برد و
هر دو شاخص رکوردهای جدیدی را ثبت کردند.
این رکوردها در قیمتهای جهانی قراضه خریداران را در بازارهای مقصد تشویق کرد به بازار داخلی
خود رجوع کنند و تنها برای رفع نیاز فوری به سمت واردات بروند؛ ازاینرو بازار قراضه در ژانویه به
آرامش رسید.

کاهش تولید فوالد ژاپن در سال گذشته
به گزارش پالتس ،با توجه به پاندمی کووید  19و افت تقاضا ،تولید فوالد خام ژاپن در سال  2020تا 16.2
درصد افت ساالنه داشته و  83.19میلیون تن ثبت شد که کمترین میزان در چند سال اخیر بوده است.
البتهدر نیمۀدومسالمیزانتولیدماهانهبهبودهاییداشته کهبهدلیلبهبودتقاضایبخشهاییچون
خودروسازی و ماشینآالت از ماه ژوئن به بعد بوده است .اما بهبود ششماهه نیز برای جبران کسری نیمۀ
نخست سال کافی نبود و تولید نسبت به سال 2019افت داشت .میزان تولید فوالد ژاپن سال گذشته برای
اولین بار از سال  2009تا کنون زیر  100میلیون تن بود.

اداره فروش بورس

دانستنیهای بورس

متداولترین اندیکاتورها برای معامله در روند (ادامۀ هفتۀ گذشته)
تهیه و گردآوری :امور سهام و مجامع

بزرگترینتولیدکنندۀفوالدهند کانتینرساز میشود
شرکت جیندال استیل هند از برنامۀ خود برای تولید کانتینر خبر داد.
به گزارش متال جانکشن ،شرکت جیندال استیل ،از بزرگترین تولیدکنندگان فوالد هند ،بهزودی وارد
تجارت کانتینر میشود و در همین راستا در حال راهاندازی تأسیساتی در ایالت ادیشا است .این تصمیم در
هفتۀ گذشته اتخاذ شده و هدف از آن تأمین نیاز داخلی هند در خصوص کانتینر است.
یکی از مقامات این کشور دربارۀ برنامه جدید شرکت جیندال استیل گفت :برای ما کانیتنر یک محصول
پاییندستی است و ما در حال حاضر نوع فوالد ویژه موردنیاز برای تولید ظروف را تولید میکنیم.
هند بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان در سال گذشته با کمبود مواد اولیه برای تولید این
فلز مواجه بود.

مقدار معاملهشده

(تن)

قیمت

(ریال بازای کیلوگرم)

تاریخ تحویل

MACD
 MACDیک اندیکاتور نوسانی است که در باال و پایین محور صفر حرکت میکند .این اندیکاتور ویژگی
مومنتوموتعقیبروندراتوأمانباخوددارد.استراتژیاصلیایناست کهخط MACDدر کدامسمت
صفر قرار دارد .ا گر برای مدتزمان معقولی باالی خط صفر باشد ،روند احتماال صعودی و ا گر در پایین
خط صفر است ،روند احتماال نزولی خواهد بود .سیگنال خرید بالقوه وقتی شکل میگیرد کهMACD
به باالی صفر حرکت کند و سیگنال فروش بالقوه با حرکت به زیر خط صفر رخ خواهد داد .تقاطع خط
سیگنال نیز میتواند بهمنزلۀ سیگنال خرید و فروش تلقی شود MACD.دو خط سریع و کند دارد.
سیگنال خرید با قطع کردن رو به باالی خط کند توسط خط سریع صادر شده و سیگنال فروش با
تقاطع رو به پایین خط کند توسط خط سریع صادر میگردد.
RSI
 RSIنیز در زمرۀ اسیالتورها محسوب میشود ،اما چون حرکت آن بین صفر و ۱۰۰محدودشده اطالعات
متفاوتی در مقایسه با  MACDارائه میکند .یک روش برای تفسیر  RSIمشاهدۀ قیمتها و حرکت

اندیکاتور به محدودۀ اشباع خرید با رشد اندیکاتور به باالی ( 7۰دلیلی بر اصالح قیمت) و یا حرکت
اندیکاتور به محدوده اشباع فروش با افت اندیکاتور به زیر ( 3۰دلیلی بر جهش قیمت) است .در
روندهای قدرتمند صعودی ،قیمت غالبا به مرز  7۰و بیش از آن رسیده و برای مدتزمان طوالنی در
آن محدوده باقی میماند .در روندهای نزولی نیز اندیکاتور برای مدت طوالنی در محدودۀ زیر 3۰باقی
میماند .بهصورت کلی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در برخی موارد میتوانند دقیق باشند ،اما
در ا کثر موارد برای معاملهگران روندی سیگنال محسوب نمیشوند .یک روش جایگزین این است که
در روند صعودی در نزدیکی محدودۀ اشباع فروش ،خرید انجام شود و در روند نزولی در محدودۀ اشباع
خرید ،پوزیشن فروش اتخاذ شود .ا گر در یک روند صعودی بلندمدت هستیم ،سیگنال خرید وقتی
اتفاق میافتد که  RSIبه زیر  ۵۰حرکت کند و سپس به باالی آن سطح بازگردد .ا گر این اتفاق به معنی
پولبک قیمتی باشد ،تریدر با مشاهده اتمام پولبک (بر اساس  )RSIدر پوزیشن خرید قرار میگیرد و
روند ادامه پیدا میکند .سطح  ۵۰به این دلیل استفاده میشود که  RSIدر یک روند صعودی معموال
به سطح 3۰نمیرسد ،در غیر این صورت حرکت اصال حی بالقوهای در حال شکلگیری است .پوزیشن
فروش در روند نزولی نیز وقتی اتفاق میافتد که  RSIبه باالی  ۵۰حرکت کند و سپس به زیر آن برگردد.
خطوط روند و یا میانگین متحرک میتواند در تشخیص جهت روند و اینکه در چه جهتی پوزیشن
اتخاذ شود کمک شایانی کند.
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علم و فناوری
تازههای علم و فناوری

مدیریت دانش

پنج روش برای عرضۀ برنامۀ مدیریت دانش خود

بهبود ایمنی در کار با استفاده از هوش مصنوعی
تهیهو گردآوری :واحدتحقیقوتوسعه

کارخانۀ فوالدی اروپایی  SSABبا ترکیب
دادههای ایمنی با هوش مصنوعی( )1AIبه
آنالیزمحیط کار پرداخت.هدفنهاییاز
این کار یافتن دالیل پنهان در وقوع
حادثههایمحیط کار در واحدهای
شرکت SSABبود .این پروژه در
واقعاولینپروژهدر اینزمینهدر
کشور فنالندبود.
فعالیت جهانی  SSABمشتمل
بر  24زبان است .هوش مصنوعی
قادر به ترجمه و ترکیب تمامی
زبانها در آنالیز خود است .بدین
طریق کلیۀاحتماالتدر نظر گرفته
خواهد شد .فعالیتهای شرکت
 SSABدر اروپای شمالی و آمریکا
جریان دارد و واحدهای عملیاتی آن
در فنالند ،سوئد و آمریکا متمرکز است.
اینشرکتهمچنینبهطور چشمگیریدر
کسبوکارهای فنالند و پروژۀ هوش مصنوعی
شرکت  Soforمشارکت کرده است .این پروژه
دادههایایمنیشغلیراباهوشمصنوعیترکیب کرده
تا برای پیشبینی حوادث شغلی اقداماتی صورت گیرد.
 ،Harris Leppanenمدیر محیطزیست ،سالمت و ایمنی SSAB
اظهار داشت که هدف آنها دستیابی به ایمنترین شرکت فوالدی در
دنیاست.هرچندآنهابهاحتمالخطرصفردرحوادثوبیماریهایشغلیدستپیدا
کردهاندوتاکنونهموارهبهاز اقداماتایمنیسادهمانندالزاماتپوشیدن کالهایمنیپایبندبودهاند،اما

تهیهو گردآوری :تضمین کیفیتوتعالیسازمانی

هدفاینشرکتفراترازاین گونهاست.هوشمصنوعیآنهاراقادرخواهد
کردتاسایردالیلحوادثراپیشبینیوشناسایی کنند.
شرکت  SSABحدود  15هزار نیروی کار در  50کشور دارد.
با استفاده از آنالیزهای هوش مصنوعی و همچنین
پیشبینی موقعیتهای حادثه ،وقوع حوادث
به میزان چشمگیری کاهش یافته است .با
ترکیب دادههای مذکور ،تنها نکتۀ اساسی
باقیماندهانتقالوظایفاز افرادبهنرمافزار
است .یک نرمافزار قادر به جمعآوری
و آنالیز دادهها با سرعت و دقت زیاد
جهتشناساییحوادثمشابهقبلی
است .به گفتۀ  ،Kirsti Laurilaمدیر
بخش پردازش شرکت  ،Soforاین
نرمافزار پدیدهها را جهت شناسایی
خطرحوادثوارتباطاتآنها،مانند
حادثهخیزترین مکان در کارخانه،
تجمیع میکند .همچنین امکان
ارائۀ گزارش در مورد اینکه در چه زمان
و روزی خــطر حــوادث بیــش از هر زمان
دیگریاستنیزوجوددارد.
وی همچنین اظهار داشت که زمانی که
فرد قادر به پیشبینی مکان حادثه باشد،
 2 NLPمورد استفاده قرا گرفته و فا کتورهای رایج
و متداول تأثیرگذار بر حادثه شناسایی خواهد شد.
فاز اول پروژه بر فعالیتهای  SSABدر فنالند و لهستان
متمرکز بوده است.
1-Artificial Intelligence
2- National Language Processing

فوالد نوین

معرفی و تاریخچۀ فوالدهای پراستحکام پیشرفته
در صنایع خودروسازی
تدوین و گردآوری :واحد متالورژی و روشهای تولید

در دو دهۀ اخیر با افزایش درخواست صنایع خودروسازی برای کاهش وزن
خودروها و افزایش سطح ایمنی سرنشینان ،حجم قابلتوجهی از تحقیقات از سوی
صنایعفوالدسازیدر زمینۀتوسعۀفوالدهایپراستحکامپیشرفتهترتیبدادهشده
است.توسعۀاین گروهاز فوالدها،فرصتتولیدسازهایمستحکموایمنودرعینحال
سبک و ارزان برای خودروها به ارمغان میآورد و جنبههای زیستمحیطی را نیز بهبود
میبخشد.
رویکرد تحقیقاتی در توسعۀ فوالدهای پراستحکام پیشرفته ،بر پایۀ توسعه ریزساختارهای مشتمل بر فازهای
غیرتعادلی بسیار ریز مانند فریت پلیگونال ،بینیت ،آستنیت باقیمانده ،مارتنزیت و مارتنزیت ناشی از کرنش استوار
است .حضور فازهای مارتنزیت و بینیت در ریزساختار موجب بهبود همزمان استحکام و چقرمگی میشود؛
درحالیکه حضور آستنیت باقیماندۀ شبهپایدار ،بهبود استحکام و انعطافپذیری از طریق اثر TRIPرا در پی دارد.
فوالدهای پراستحکام پیشرفته را میتوان به سه نسل تقسیم کرد .نسل اول شامل فوالدهای مارتنزیتی،
فوالدهای دوفازی ،فوالدهای چندفازی و فوالدهای  TRIPاست که ترکیب خوبی از استحکام و انعطافپذیری را
فراهم میآورد .این دسته از فوالدها عمدتا کمآلیاژ بوده و ساختاری دو یا چندفازی با زمینۀ فریتی دارند .فوالدهای
دوفازیاز زمینۀفریتیوجزایریاز فاز ثانویهمارتنزیتی( 10تا  60درصدحجمی)بهعنوانفاز استحکامدهندهتشکیل
شدهاند .فوالدهای دوفازی دارای استحکام تسلیم کم ،نقطۀ تسلیم پیوسته و نرخ کار سختی اولیه زیاد است.
معموال افزایش کسر حجمی فاز مارتنزیت استحکام این دسته از فوالدها را افزایش میدهد و انعطافپذیری آنها
افت میکند .فوالدهای دوفازی با سرمایش کنترلشده از دماهای بینبحرانی (بین دماهای  Ac3و  )Ac1ایجاد
میشوند.بهاینترتیب،کسریاز آستنیتبهفریتتبدیلمیشودومابقیآنطییکسرمایشسریعبهمارتنزیت
استحاله مییابد .بهطورکلی ،فاز نرم فریتی پیوسته است و انعطافپذیری قابلتوجهی را پدید میآورد .هنگام
شکلدهی این فوالدها ،کرنش در فاز ضعیفتر فریت که جزایر مارتنزیتی را احاطه کرده است متمرکز میشود .در
نتیجه ،سطح باالیی از نرخ کارسختی در مراحل اولیۀ تغییر شکل پالستیک مشاهده میگردد.
فوالدهایچندفازیاز نظراستحکام کششیشاخصاند.ریزساختار اینفوالدهااز مقادیر کمیمارتنزیت،آستنیت
باقیمانده و پرلیت در زمینه فریتی /بینیتی تشکیل شده است .فوالدهای چندفازی از قابلیت جذب انرژی زیاد و
نسبت اتساع سوراخ بهتر در مقایسه با فوالدهای دوفازی برخوردارند.
ریزساختار فوالدهای  TRIPاز  10تا  15درصد حجمی آستنیت باقیمانده که در زمینۀ فریتی -بینیتی محصور
شده تشکیل شده است .همچنین ،مقادیری از مارتنزیت در ریزساختار این فوالدها حضور دارد .بنابراین ،تولید
فوالدهایمذکور بهنگهداریهمدمادر محدودۀدماییاستحالۀبینیتی(در مقیاسصنعتیبین 300تا 450درجۀ

سانتیگراد) جهت ایجاد این فاز در زمینه احتیاج دارد .در فوالدهای TRIPفاز آستنیت باقیمانده با افزایش کرنش
به مارتنزیت استحاله مییابد و به این ترتیب نرخ کار سختی در کرنشهای بیشتر را نیز افزایش میدهد و موجب
ازدیاد طول یکنواخت بیشتر از فوالدهای دوفازی میگردد.
در حال حاضر ،نسل اول فوالدهای پراستحکام پیشرفته بهصورت گسترده در صنایع خودروسازی استفاده
میشوند (شکل  .)1بهعنوان نمونه ،فوالدهای دوفازی که متداولترین خانوادۀ فوالدهای پراستحکام پیشرفته
در صنایع خودروسازی است ،برای تولید قطعات استحکامی اتاق سرنشینان از قبیل ریلهای سقف ،ستونها و
سرشاسیهااستفادهمیشود.در مقایسهبافوالدهایدوفازی،کاربردفوالدهای TRIPبهعلتوجودچالشهایی
در جوشکاری و پوششدهی گالوانیزه کمتر توسعه یافته است.
نسل دوم فوالدهای پراستحکام پیشرفته با این ایده که استحکام باالی فوالدهای نسل اول با انعطافپذیری
قابلتوجهی همراه گردد ،پدید آمدهاند .این نسل از فوالدهای پراستحکام پیشرفته از فوالدهای پرآلیاژ با زمینۀ
آستنیتی تشکیل شده است .تفاوت عمدۀ این فوالدها با فوالدهای نسل اول زمینۀ آستنیتی آنها است .از جمله
این فوالدها میتوان به فوالدهای  TWIPاشاره کرد .فوالدهای  TWIPمعموال بین  15تا  24درصد وزنی منگنز و
بین 1تا  9درصد وزنی آلومینیم دارند که موجب میشود این فوالدها در دمای محیط کامال آستنیتی باشند .میزان
منگنز بیش از 15درصد موجب ایجاد مقدار قابلتوجهی تغییر شکل پالستیک در اثر ایجاد دوقلوییها در این
فوالدهامیشود.مرزهایدوقلوییایجادشدهنقشیشبیهبهنقشمرزدانهایفامیکنندوموجبافزایشاستحکام
فوالد میگردند و گلویی شدن موضعی ضمن تغییر شکل به تأخیر میافتد .به این ترتیب ،ویژگیهای فوالدهای
مذکور ترکیبی از استحکام بسیار زیاد و شکلپذیری عالی است .با این وجود ،این نسل از فوالدها به علت قیمت
زیاد و دشواری جوشکاری ،اقبال چندانی در صنعت خودروسازی نیافتهاند.
در سالیان اخیر ،عمدۀ تحقیقات دانشگاهی بر توسعۀ نسل سوم فوالدهای پیشرفته معطوف شده است .هدف
از این تحقیقات دستیابی به فوالدهایی با استحکام و انعطافپذیری بیشتر از فوالدهای نسل اول و قیمت کمتر
نسبت به فوالدهای نسل دوم است .بهعالوه ،این نسل از فوالدهای پیشرفته باید در فرایندهای جوشکاری
متداولدر صنعتخودرو بازدهقابلقبولیداشتهباشند.جهتدستیابیبهایناهداف،در نسلسومفوالدهای
پیشرفتهبایدبدوناعمالتغییراتقابلتوجهدر ترکیبشیمیایینسبتبهفوالدهاینسلاول،بهسطحباالتری
از استحکام و انعطافپذیری در مقایسه با فوالدهای نسل اول دست یافت.
در حال حاضر ،دو خانواده از فوالدها جهت جایگیری در نسل سوم فوالدهای پیشرفته در مقیاس صنعتی در حال
توسعه است که عبارتاند از فوالدهای  TRIPبا میزان منگنز متوسط و فوالدهای  .QPفوالدهای  QPبا کوئنچ
منقطعپساز آستنیته کردنوحرارتدهیدر بینایندومرحلهاز کوئنچبرایانتقال کربناز فاز مارتنزیتبهداخل
آستنیت به دست میآید .با استفاده از این نوع عملیات حرارتی میتوان مقدار قابلتوجهی آستنیت باقیمانده
را در ریزساختار پایدار ساخت که موجب ایجاد ریزساختاری چندگانه متشکل از فریت ،آستنیت باقیمانده و
مارتنزیت میگردد.

شکل -1کاربردنسلاولفوالدهایپراستحکامپیشرفتهدر بدنهخودرو

ارتباطات
مهمترین بخش از
عرضه و رونمایی
مدیریت دانش
است ،اما حفظ
آگاهی در سطح
باال ،آن هم در
طوالنیمدت
امر بهمراتب
دشواری است.
وقتی سازمان شما
سرمایهگذاری
کالنی در ابزارها
و تکنیکهای
مدیریت دانش
انجام داده ،اما
تعداد اندکی از
کارکنان از آنها
بهرهمند میشوند،
تنها چیزی که به
آن نیاز دارید تغییر
رفتار است

فوالدهای
چندفازی از نظر
استحکام کششی
شاخصاند.
ریزساختار این
فوالدها از مقادیر
کمی مارتنزیت،
آستنیت باقیمانده
و پرلیت در زمینه
فریتی /بینیتی
تشکیل شده
است .فوالدهای
چندفازی از
قابلیت جذب
انرژی زیاد و
نسبت اتساع
سوراخ بهتر از
فوالدهای دوفازی
برخوردارند

راهحلهایبیشترمشکالتمابسیار آسانتر و سادهتراز آنچیزیاست کهماتصور میکنیم.ا گرمدیریتدانش
شما مطابق میلتان پیش نمیرود ،زمان آن رسیده که کاله بازاریابی بر سر بگذارید و آن را مانند هر محصول یا
خدماتدیگریتبلیغ کنید.
ارتباطات مهمترین بخش از عرضه و رونمایی مدیریت دانش است ،اما حفظ آ گاهی در سطح باال ،آن هم در
طوالنیمدت امر بهمراتب دشواری است .وقتی سازمان شما سرمایهگذاری کالنی در ابزارها و تکنیکهای
مدیریتدانشانجامداده،اماتعداداندکیاز کارکناناز آنهابهرهمندمیشوند،تنهاچیزی کهبهآننیاز دارید
تغییررفتار است.همانطور کهمیدانید،افرادرفتار خودرابهآسانیتغییرنمیدهند.آنهابایدبداننددقیقاچه
چیزیرابهچهصورتوچرابایدتغییردهند.یکبرنامۀارتباطیخوببامحوریتمدیریتدانشاینموضوعو
مواردبیشتریرابرایآنهاروشنمیسازد.
سازمانهایی که برنامههای ارتباطی رسمی برای مدیریت دانش دارند ،وقتی پای افزایش جذابیت مدیریت
دانش و غلبه بر موانع داخلی و افزایش سازگاری کارکنان به میان میآید ،عملکردی بهمراتب بهتر از همتایان
خودایفامیکنند.بااینحالمطالعاتنشاندادهاز هرچهار برنامۀمدیریتدانشتنهایکمورداز برنامۀارتباط
رسمیبرایآ گاهیافزاییدر موردتأثیرمدیریتدانشبرنتایجتجاریبرخوردار است.
بازاریابیآینهای
یک دلیل اینکه طراحی برنامۀ ارتباط مدیریت دانش امری بدیهی و ساده به شمار میآید .این است که مدل
نحوۀانجامآندقیقادر پیشرویماقرار دارد.بهشیوۀعملکردسازمانبرایاستفادهاز استراتژیهایبازاریابی
وروابطعمومیبرایفروشمحصوالتوخدماتخودهمبهصورتداخلیوهمخارجیبنگریدودقیقاهمان
استراتژیهارابرایتبلیغبرنامۀمدیریتدانشخودبرای کارکناناجرا کنید.
در همینراستاپنجترفندوجوددارد کهبایداز جعبهابزار بازاریابیدپارتمانخودانتخاب کنید:
-1پیامخودرابرایمخاطبانمختلفطراحی کنید.بهجاینگارشیکپیامبازاریابیمنفرد ،کلیوهمهجانبه
برای تمام کارکنان ،پیامهای متفاوتی را مطابق با سلیقۀ مخاطبان مختلف در نظر بگیرید .بهعنوان مثال،
مدیرانبرایپذیرشمدیریتدانشدالیلیمتفاوتبافردی کهبهتازگیاستخدامشدهخواهندداشت .گروه
تولید ممکن است از مدیریت دانش برای انتشار بهترین روشها و دروس آموختهشده استفاده کند ،اما گروه
پژوهشوتوسعهممکناستبراییادگیریازطراحیهای گذشتهواطالعاترقابتیبهآنهااتکا کند.مخاطبان
مدیریتدانشرابراساسنوعشغلیاعالقهدستهبندی کنیدوسپسبرایهر گروهبراساسعالقهمندیآنها
وتمایلآنهادر موردشیوهمشارکتپیامهایهدفمندطراحی کنید.
 -2در هر پیام یک فراخوان دقیق و روشن درج کنید .آ گاهیافزایی کلی در مورد برنامۀ مدیریت دانش عالی
است،اماا گرمخاطبانپیامخودرابرایاقدامدعوتنکنید،اینفرصترااز دستمیدهید.هموارهبهتراست
همراهباپیامخودیکلینکاینترنتیبرای کسباطالعاتیامحتوایبیشتردرج کنیدوخوانندگانیاشنوندگان
رابرایمشارکت،جستوجویاطالعاتویاهمکاریدر یکموضوعخاصتشویق کنید.اینلینکهاباعث
میشوند کارکنانبهآسانیواردبرنامهمدیریتدانششوندوهمچنانآنرااولویتاصلیخودبدانند.
-3بهسؤال«این کار چهسودیبرایمندارد؟»پاسخدهید.بیشتر کارکنانبراینموضوعواقفاند کهچرا
مدیریتدانشبراییکسازمانعالیاست،امابرایدرگیرسازیوجلبمشارکتشانبایدبهآنانتوضیحدهید
کهاین کار چهمزایایشخصیبرایشانبهدنبالدارد.در واقعمدیریتدانشمزایایمتعددیبرای گروههای
مختلف دارد ،به همین دلیل الزم است برای مخاطبان مختلف پیامهای هدفمند طراحی کنید .بهعنوان
مثال ،برای تبیین اینکه انتقال مهارت و تخصص به دیگران به چه صورت به دیگران کمک میکند و از طریق
انجام وظایف روتین باعث میشود متخصصان ذهن آسودهتری برای تمرکز بر پروژههای مهم داشته باشند،
بایدبهمتخصصانامرمتوسلشوید.برایافرادی کهبهتازگیبهسازمانملحقشدهاند،فرصتیبراییادگیری
وتوسعهحرفهایایجاد کنید.
نکته:ا گر کارکنانمستعد«احتکاردانش»هستندویانگرانآناند کهاخذدانشآنهامقدمهایبرایاخراجآنها
باشد،چالشهایفرهنگیبزرگتریپیشرویشماقرار دارد.
-4آنرابهبرندتبدیل کنید.اغلبمابانگاهی گذرابهرنگ،طرحیالوگومیتوانیمانواعبرندهایآشناراشناسایی
کنیم .وقتی برای برنامۀ مدیریت دانش خود هویت برند خلق میکنید ،از نظر بصری و دیداری گیرا و جذاب
خواهدبودوفوراقابلشناساییاست.رویکردبازاریابیشمابهبرنامۀمدیریتدانششماشخصیتمیبخشد.
از چاشنیشوخیوطنزبرایجلبتوجهافرادغافلنشوید.در موردپیروزیمدیریتدانشداستانهاییروایت
کنید،از ویدئواستفاده کنیدوافرادیاز تمامسطوح،حتیرهبرانسازمانرابرایتصدیقوتمجیددعوت کنید.
برندسازی و پیامرسانی یکپارچه و باثبات ،رفتارهای مربوط به اشترا کگذاری دانش را به کارکنان یادآوری
میکندوبهآنهامیفهماند کهسازماناز آنهاانتظار داردارزشمدیریتدانشرااثباتوتقویت کنند.
-5از ایمیلفراتر روید.اغلبسازمانهااطالعاترااز طریقایمیل،خبرنامۀسازمانویاابالغیههایاینترنتی
برنامۀمدیریتدانشدر اختیار افرادقرار میدهند.اینموارد کانالهایمهمیبرایدسترسیبه کارکناناست،
اما ا گر بخواهیم صادق باشیم ،باید بگوییم همۀ ما ایمیلهای انبوه را بدون اینکه بخوانیم پا ک میکنیم .با
تنوعبخشیبهشیوههایارسالپیام،پایگاههایبیشتریراتحتپوششقرار دهید.ا گریکرویدادیاجلسۀ
بزرگ سازمانی پیش رو است ،اطمینان حاصل کنید که رهبران سازمانی به مدیریت دانش اشاره کنند .پیام
مدیریتدانشرادرجلسۀمعارفهومعاشرتوآموزشمطرح کنید .کافهودوناتروشیمطمئنبرایجلبتوجه
افرادبهدمویاولیۀمدیریتدانشاست،امانمایش کوتاهویامسابقۀجستوجو(نوعیسرگرمیدر مهمانیها)
به نحو جدید و متفاوتی میتواند سرگرمکنده باشند .شبکۀ کاربران فعال و مشارکتکنندۀ خود را به قهرمانان
مدیریتدانشتبدیل کنیدتاآوازۀآنبههمهجابرسد.
البتها گربرنامهبرای کارکنانارزشمندنباشد،حتییکاستراتژیبازاریابیعالیبرایبرنامۀمدیریتدانشنیز
نمیتواندمشارکتافرادراجلب کند.بایدمطمئنشوید کهپیامی کهقصدترویجوتبلیغآنراداریدبرپایۀابزارها
و رویکردهای دقیق ،مدون و با کیفیت استوارند .ا گر مبانی برنامۀ شما درست باشند و از ترفندهای بازاریابی
مناسبیبرایجلبمشارکتافراداستفاده کنید،ورودبهحوزۀمدیریتدانشوماندندر اینحوزهدرنهایتبه
یکامربدیهیبرای کارکنانتبدیلمیشود.

دانشنامۀ فوالد

تفاوت تیوب و لوله فوالدی چیست؟
بررسیلولهومشخصاتآن
همانطور که میدانید ،لوله ظرفی است توخالی که دارای مقطع دایرهای شکل است که برای جابهجایی و
انتقالسیاالتمورداستفادهقرار میگیرد.اینمحصولدر انواعفوالدی،فایبرگالس،بتنیو…موجوداست.در
یکتقسیمبندی کلیلولههادر دودستۀلولهدرزدار ()welded pipeوبدوندرز()seamless pipeقرار میگیرند.
لولهفوالدیدرزدارتوسطورقفوالدیتولیدمیشودوخودبهدودستهدرزمستقیمودرزمارپیچیدستهبندی
میگردد،درحالیکهلولههایبدوندرزتوسطشمشهایفوالدیوتاقطر 16اینچتولیدمیشوند.
بررسیتیوبومشخصاتآن
تیوبها دارای مقاطع دایره ،مربع و مستطیل شکل هستند و برای انتقال حرارت و فشارها و دماهای باال
مورد استفاده قرار میگیرند .از موارد کاربرد آنها میتوان به کورههای نفتی و مبدلهای حرارتی اشاره کرد.
این محصوالت معموال تا اندازۀ  12اینچ بدون درز تولید میشوند ،درحالیکه لولهها در دو نوع درزدار و
بدون درز ساخته میشوند .این محصول نیز مانند لولهها در جنسهای مختلف فوالدی ،استیل و مسی
موجود است.
بررسیاصلیترینتفاوتهایلولهوتیوب
لوله و تیوب از برخی جهات شبیه یکدیگرند ولی مشخصات و کاربردهای متفاوتی دارند .در ادامه به بررسی
مهمترینتفاوتهایآنهاخواهیمپرداخت-1.نخستینتفاوتایندومحصولدر مشخصاتآنهاست.
بهطورکلیاندازۀ تیوبهاتنهاباقطرخارجی ODآنهانشاندادهمیشود،درصورتیکهایناندازهگیریدرلولهها
متفاوت است .برای لولههایی با قطر کوچکتر از  12اینچ ،اندازه با قطر داخلی و برای لولههایی با قطر بیشتر از
 12اینچ ،اندازه با قطر خارجی آنها نشان داده میشود -2.در تیوب ضخامت بهوسیله اینچ نشان داده شده
درصورتیکهدر لولههااینعددبا scheduleمعرفیمیگردد-3.استحکامتیوبهابامیزانمقاومتآنهادر برابر
خمش ،پیچش و فشار معرفی میگردد ،درحالیکه استحکام در لولهها توسط شاخص scheduleنشان داده
میشود کهمیزانآناز 10تا 180متغیراست.استحکاماستاندارددر لولههاعدد 40است-4.بهطورکلیلولهها
برای انتقال سیاالت به کار برده شده ،ولی تیوب در یک سیستم بسته استفاده میشوند ،مانند مبدلهای
حرارتی و …  .همچنین تیوبها بعضا در ساختمان جایگزین تیرآهن ،قوطی و نبشی میشود -5 .سطح
مقطع تیوبها در اشکال مختلفی وجود دارد ،درحالیکه سطح مقطع لولهها همواره دایرهای شکل است.
-6لولههادارایابعاداستانداردیاست،درحالیکهتیوبمیتواندبهسفارشمشتریدر ابعادمختلفیتولید
شود-7.بهطورکلی به اندازههای کمتر از یکچهارم اینچ در کلیه حاالت تیوب گفته میشود .حتی در برخی
استانداردها لولههای بدون درزی را که بهراحتی خم میشوند و در ساخت مبدلها استفاده میشوند تیوب
مینامند-8.تیوبدارایطولمشخصینیست،درحالیکهلولههاطولمشخصیدارند-9.ضخامتلولهها
دارای تلورانس ابعادی است و در امتداد طول آنها متفاوت است ،درحالیکه ضخامت تیوبها در سراسر
طولآنهایکساناست -10.کالسۀ ضخامتلولههابا schمشخصشده،درحالیکهاینشاخصدر تیوبها
بهصورت bwgنشاندادهمیشود.
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هشت اصل گفتوگوی سالم

تدبیـر روزگار مـا را در ایـن مسـیر چـه زیبـا روانـه ک ــرد ،دیـروز چشـم انتظــار اینکــه
چــه موقــع پایــان راه مــی رســد از دور دســت ها و امــروز در حســرت و دریــغ کــه
افســوسایــنروزهــاچــهزودوچــهآســانتمــامشــد،یــادشبخیــربــاد.همــواره
بعــد از ایــن در ازدحــام خاطـره هـا شـاد مـی شـویم.
فوالد مبارکـه ب ــه عنـوان مول ــود انقـالب اسل ــامی و یکـی از افتخ ــارات عظیـم
جمهـوری اسلـامی ایـران جایـگاه کسـانی ب ــوده کـه بـا عشـق و عالقـه بـه میهـن
عزیـزدر جهـتتوسـعهاقتصـادی کشـور تـالش کـردهانـدوموفـقشـدهانـد،ایـن
شـرکت را بـه جایـگاه اصلـی خـود کـه همـان حضـور موفـق در بازارهـای داخلـی
و خارجـی اسـت ،برسـانند.
نام

تاریخاستخدام

محلخدمت

نوروزعلیرضایی

چالشها و راهکارها (قسمت اول)
تهیه کننده:آموزشوتوسعهمنابعانسانی

تاریخبازنشستگی

غالمسلطانیسده

خرید

فوالدسازی و ریخته گری مداوم

1389/07/01
1399/06/30

1389/10/01
1399/06/30

کرامتالهمحمدیحسنآبادی

محمودبقولیزاده

نورد سرد

نورد سرد

1389/02/20
1399/06/30

1388/03/15
1399/06/30

دالور قرقانی

حمیدرضامستاجران

مهارتهایی که در
سلسله مباحث
(چالشها و
راهکارها) آموزش
داده میشود،
ارتباطتان را بهبود
خواهد داد ،حتی
اگر تنها یکی
از شما آنها را
بیاموزد .اگر هر دو
زوج آن مهارتها
را تمرین کنند و
بیاموزند میتوانند
بهتر مذاکره کنند
و نتایج سریعتر به
دست خواهد آمد
و مؤثرتر خواهد
بود

گفتوگوبینزوجینباعثشناختدغدغهها،آرزوها،
اهداف،شباهتهاوتفاوتهاییکدیگراست.اینشناخت
بدون شک همدلی و مشورت را به دنبال دارد که از عوامل
ایجاد صمیمیت و در نهایت سازگاری زوجین است .داشتن
گفتوگوی سازنده ازجمله مهارتهای مهمی است که
بسیاری از سوءبرداشتها را رفع میکند .عالوه بر این ،از دید
زنان گفتوگو با همسر نشاندهندۀ توجه مثبت همسر به
آنهاستونشانۀصمیمیتاست.نهادینه کردن گفتوگودر
خانواده نزدیکی والدین و فرزندان را هم به دنبال دارد؛
فرزندانی کههمسرانوزوجهایآیندههستند.
گفتوگویمؤثرپایۀسایرجنبههایروابطزنوشوهراستونبودآنمیتواند
بهتعارضاتزناشوییونهایتامشکالتجدیدر اینزمینهبینجامد.استفاده
از تجربههایزوجهایموفقدر مورد گفتوگویمؤثرمیتواندالگویی کارآمدو
الهامبخشبرایافزایشصمیمیتورضایتمندیزناشوییشود.
در اینشمارهبهمهارت گفتوگو و هشتاصل گفتوگویسالممیپردازیم:
-1اختالفاجتنابناپذیراست.همهزوجین گاهیبرسرمسائلیاختالفنظر
خواهندداشت.اختالفوتعارضبدینمعنانیست کهارتباطتانمشکلدارد.
-2حرفناپسند،تهدیدوعصبانیتممنوع.
 -3گفتوگو و مذا کره تنها به شرطی ضروری است که در عین وجود اختالف
بین دو نفر بر سر آن ،حتما دو شرط برقرار باشد :مهم بودن؛ و معقول بودن.
عالقهشمابه گوشدادندادنبهرادیوممکناستمعقولباشد،اماآنقدر
مهم نیست که نیاز به مذا کره داشته باشد .مذا کره را برای اختالفات مهمی
بگذارید کهدر آنعالیقشمامخالفیکدیگرومعقولاست.

-4احساساتتانراازموضوعجدا کنید.بهمهارتهایی کهبرایابرازاحساسات
وتعییننیازهادر شمارههایقبلیخبرنامهاشاره کردیممراجعه کنید.
-5برعالیقتمرکز کنید،نهاختالفات.اختالفاتتانراعالیقیدر نظربگیرید که
بایدبررسیشوند،نهدیدگاههایی کهبایدازآنهادفاع کنید.ایننکتهایبسیار
مهمبرایمذا کرۀموفقاست.
-6بهدنبالانتخابهایموردتوافقمتقابلباشید.مقصودایناست کهبه
توافقیمنصفانهبرسید کههردواز آنسودببرید،نهاینکهعقیدۀخودتانرابه
همسرتانتحمیل کنید.
 -7انعطافپذیر باشید .معموال برای هر مسئله چندین راهحل وجود دارد و
حتماراهیهست کهبهسودهردویشماباشد.هرگزتصورنکنید کهفقطیک
نتیجۀقابلتوجهوجوددارد.
ُ -8م ِصرباشید.رسیدنبهراهحلینهایی کهمناسبشرایطزندگیتانباشد
مجموعهایاز آزمونوخطاهاست.تسلیمنشوید.
مسلما مدتزمان موردنیاز برای تکمیل اولین مذا کرهتان به اختالفاتی که
درگیرآنهستیدبستگیخواهدداشت.ا گربرایشروع،اختالفیپیشپاافتاده
را انتخاب کنید ،باید بتوانید در طول یک هفته آن را حل کنید و بر سر آن به
توافقبرسید.
توجه داشته باشید که مهارتهایی که در سلسله مباحث (چالشها و
راهکارها) آموزش داده میشود ،ارتباطتان را بهبود خواهد داد ،حتی ا گر تنها
یکیاز شماآنهارابیاموزد.ا گرهردوزوجآنمهارتهاراتمرین کنندوبیاموزند
میتوانند بهتر مذا کره کنند و نتایج سریعتر به دست خواهد آمد و مؤثرتر
خواهد بود .صرفنظر از آنکه مذا کره به چه میزان پیچیده باشد ،میتوان آن
را به پنج مرحله تقسیم کرد :آمادگی ،بحث ،پیشنهاد یا ضد پیشنهاد ،عدم
توافق،توافق.
در شمارۀبعدیبهاولینمرحلۀمذا کرهموفق،یعنیآمادگیخواهیمپرداخت
وابعادآنراموردبررسیقرار خواهیمداد.

شما و فوالد

محمد کدخداییالیادرانی،شاغل
در مجتمعفوالدسبا
آیاامکانارسالمقالهدر حوزۀ کامپیوتردر صنعت
فوالدبرایماهنامۀفرهنگی کارخانهوجوددارد؟
913***5141
محمدحسین وکیلی شاغل در
اجرایپروژههایجنبیوپشتیبانی
از واحدامور فرهنگیبهخاطرهدیۀزیباومناسب
سنتکلیففرزندان کارکنان،قدردانیمیکنم.
913***0266
سیـ ـ ـ ــد سعیـ ـ ـ ــد حسی ــنی ،همکار
بازنشسته
لطفا مسئولین در خصوص نحوۀ تحویل مدارک
پزشکی بازنشستگان از قبیل ایمپلنت و ...به
مسئولمربوطهدرفوالدمبارکهراهنماییفرمایند.
913***8634
علیرضا سعادتمند ،شاغل در
شرکتایران کارت
ما کارکنان شرکت تعمیرات برق در فوالد مبارکه،
ضمن حمایت از مهندس عظیمیان مدیرعامل
شرکت فوالد مبارکه ،درمقابل تحریم و تهدیدات
آمریکا ،از این مدیر دلسوز که همواره حامی و
پشتیبان قشر کارگر و زحمتکش شرکتها بوده،
تشکروقدردانیمینماییم.
991***9913
پیام همکار گرامی ،علیرضا صالحی ،شاغل در
واحدارسال کاال وتوزین،دریافتوجهتبررسیو
پیگیریبهمسئولینمربوطهارسال گردید.

مناسبت

آهنسازی

روشهای
افزایش تمرکز در کودکان

نورد گرم

1389/07/01
1399/06/30

1389/04/01
1399/06/30

ابراهیمتوکلیدینانی

یعقوبامیدیکلبیبکی

نورد گرم

آهن سازی

(قسمت دوم)
تهیه کننده:آموزشوتوسعهمنابعانسانی

1389/02/01
1399/06/30

محمدرضاداتلیبیگی

مناسبت

1389/07/01
1399/06/30

کرمعلیقربانی

مرکزتعمیراتنسوز

حملونقلوپشتیبانی

1389/04/01
1399/06/30

1389/07/01
1399/06/30

علیمحمدخدک

اصالناسماعیلپور

فوالدسازی و ریخته گری مداوم

فوالدسازی و ریخته گری مداوم

1389/07/01
1399/06/30

1389/04/01
1399/06/30

محمدحسنزادهآدرگانی

سیدحسینمیرکاظمی

فوالدسازی و ریخته گری مداوم

نورد گرم

1372/06/30
1399/06/30

1389/02/01
1399/07/30

ش؟ا

معموال میبینیم
که کودک وقتی
درس میخواند
گوشه کتاب را
خطخطی میکند
و فکر میکنیم
حواس او پرت
شده .ولی درواقع
خطخطیکردن
کمک میکند
کودک مطالب را
به خاطر بسپارد و
بعدا راحتتر آنها
را به یاد آورد

چهاردهم بهمنماه روز ملی فناوری فضایی نامگذاری شده است .جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یکی از
معدود کشورهای منطقۀ خاورمیانه ،دارای سابقۀ طوالنی در ارتباطات ماهوارهای است و از سال  1348با
عضویت در برخی از مجامع بینالمللی مرتبط با فضا ،خود را بهعنوان کشوری پیشرو در امر هوافضا به دنیا
معرفی کرده است.
فناوری فضایی از سالهای پیش موردتوجه مسئوالن ،کارشناسان و متخصصان قرار گرفته و تا به امروز
دستاوردهای مثبت و بیشماری به همراه داشته است .در سند چشمانداز بیستساله کشور ،بر توسعۀ
دانشهاینو،بهویژهفناورینانووهوافضاتأ کیدشدهاست،زیراپیشرفتمؤثردر ایندوبخشسببمیشود
مزیتهای رقابتی مؤثری برای کشور در منطقه پدید آید.
ایران برای نخستین بار در  14بهمن  1387ماهوارهای با نام «امید» به فضا پرتاب کرد؛ این ماهواره سه ماه
در فضا ماند و پس از پایان مأموریت به زمین بازگشت؛ به همین مناسبت شورای فرهنگ عمومی در مصوبۀ
نخستین روز اردیبهشت  ،1388سالروز پرتاب ماهواره ملی امید به فضا ( 14بهمن) را «روز فناوری فضایی»
نام نهاد.
کشور ما در تداوم راهی که در گذشته داشته همواره در تالش است تا از دستاوردهای علمی بشر با مقاصد
صلحآمیز وبه هدف بهبود وضع زندگی عموم مردم بهرهبرداری کند و در این راه با کشورهای و مجامع
بینالمللی در تعامل بوده و خواهد بود.
عضویت داشتن در مجامع بینالمللی مرتبط با این هدف ازجمله کمیته استفاده صلحآمیز از فضای ماورای
جو سازمان ملل متحد ( )COPUOSو سازمان همکاریهای فضایی آسیا و اقیانوسیه ( )APSCOو  ...مؤید
این مطلب است.
فناوریهوافضایکیاز مهمتریندانشهادر مسیرتوسعهنظامیوغیرنظامی کشورهابهشمار میرود.دانشی
کهتوانستهتأثیریعمیقبراقتصادوفرهنگجهانیبگذاردوبادستاوردهایدانشمنداناینبخش،جامعۀ
بینالمللی را با تحولی گسترده روبهرو سازد.
منبعwww.irna.ir :

تغذیهسالمرابطۀمستقیمیباتمرکز کودکدارد.خوردنغذاهایآماده
یا شیرین باعث میشود کودک بیحال شود ،ولی غذاهای پروتئینی مانند
تخممرغ و گوشت بدونچربی هوشیاری و تمرکز را افزایش میدهد .تحقیق
جدیدینشانمیدهدمصرفقهوهونوشیدنیهایانرژیزا و کافئیندار در
کودکانافزایشیافتهاست.ایننوشیدنیهاشکراضافیناسالمیراواردبدن
آنهامیکند کهبعدباعثافتانرژیآنهامیشود.تحقیقیجالبدردانشگاه
«آلستر» ( )Ulsterانگلیس نشان میدهد خوردن نان و لوبیای پخته برای
صبحانهقدرتدرک کودکانراافزایشمیدهد .کارشناسانمعتقدندمیوهها
وسبزیجاتآنتیا کسیدانهاییدارند کهقدرتذهنراافزایشمیدهند.
روال کارهای روزمره اهمیت دارد .مهم است که کودک ما برنامهریزی
داشته باشد ،حتی ا گر این برنامهریزی انعطافپذیر باشد .این کار مدیریت
زمانراآسانترمیکندوهمچنینذهن کودکراطوریبرنامهریزیمیکند که
بداند چه وقت باید چه کاری انجام دهد .درنتیجه تمرکز را افزایش میدهد.
برای مثال  ،کودکی که میداند بعد از بازی کردن باید درس بخواند ،وقتی
بازیاشتمامشود،واردفاز درسخواندنخواهدشد.
چرتزدنواستراحتتمرکزرابیشترمیکند .بیشتر کودکانبعداز یک
خوابخوبشبانهراحتترمیتوانندتمرکز کنند.یکچرت کوتاه ۲۰دقیقهای
بعد از مدرسه یا بعدازظهر برای افزایش تمرکز عالی است .قبل از اینکه کودک
درس خواندن را شروع کند ،باید دستشویی برود و چیزی بخورد .چون این
مواردتمرکزراپایینمیآورد.
کارهای بزرگ را به کارهای کوچکتر تقسیم کنید.خواندن یک فصل
کامل از یک درس ،بهصورت یکباره ممکن است برای کودک سخت باشد.
بهتراستفصلرابهصفحههاوحتیپارا گرافهاییتقسیم کنیمتا کودکبعد
از بهاتمامرساندنهر کار کوچکیاحساسموفقیت کندوبهاوانگیزهدهد کار

بهبودنگرش

مناسبت

چهاردهم بهمنماه؛ روز ملی فناوری فضایی

کودکان بهطور طبیعی کنجکاو و باانرژی هستند و ا گر
وظیفهای که بر عهدۀ آنها قرار میگیرد ،سرگرمکننده نباشد،
بهسرعتخستهمیشوندوتوجهشانبهچیزجالبتریجلب
میشود.در شمارۀقبلیخبرنامهبهبرخیراهکارهایافزایش
تمرکز در کودکان اشاره کردیم .در این شماره نیز به معرفی
تعدادیدیگریاز اینروشهاخواهیمپرداخت.

(قسمتپنجم)
نگرش واقعگرایانه
در واقع نگرشی
است که به
همهچیز با دید
واقعگرایانه
مینگرد و هیچ
احساسی در این
نگرش دخالت
ندارد .نگرش
واقعگرایانه به
شما کمک میکند
در هر موقعیتی
بهترین تصمیم را
بگیرید

تهیه کننده:آموزشوتوسعهمنابعانسانی
نگرشمامجموعۀرفتارها،اخالقهاو کنشهایماست
کهدرونماراآشکار میسازدومیتواندتأثیرمستقیمیبرعملکرد
و روش زندگی ما داشته باشد .مهمترین جنبۀ زندگی ما جنبۀ
غیرمادیآناست .کلیۀرفتارها،حرکات،اخالقومنشو کنش
ما در این دسته جای میگیرند .به نوع بینش ما به مقوالت
زندگی ،عشق ،کار ،خانواده و  ...که حاصل جنبۀ غیرمادی
ماست،نگرش گفتهمیشودوبرایتغییرنگرشبایددر زندگی
تغییر روشداد.
تغییرنگرشبهاینمعنینیست کهبایدهر کاریراامتحان کنیدیادر هر کاری
موفقباشید،بلکهبایدازهرچیزی کهداریداستفاده کنیدواززندگیتاننهایت
لذتراببرید.نکتهمهمایناست که کهنگرشخوببهشما کمکمیکندتااز
منابعموجود،زمان،تالشوانرژیتانبهبهترینشکلاستفاده کنیدواز آنها
برایخلقتغییراتمثبتبهرهببرید.
در شمارۀ قبلی خبرنامه به دالیلی اشاره شد که نشان میدهد شما به تغییر
نگرش نیاز دارید .در این شماره نیز به ادامۀ این دالیل و همچنین پاسخ به
سؤاالتمتداولدر اینزمینهمیپردازیم.
گذشتهرارهانمیکنید.نوستالژیبسیاریاوقاتخوبوضروریبهشمار
میآید.راهیاستبرایاینکهازتجربههایزندگیدرسبگیریموبابتهرچیزی
که به دست آوردهایم یا حتی از دست دادهایم سپاسگزار باشیم .اما ا گر این
نوستالژی آرزوها و اهدافتان را به سمتی هدایت کند که به گذشته برگردید،

خود را ادامه دهد .این کار را میتوان نهتنها برای درس خواندن ،بلکه برای
کارهایخانههمانجامداد.
روشیادگیری کودکخودراپیدا کنید(دیداری،شنیدارییاحرکتی).
هر کودکی روش متفاوتی دارد .برخی کودکان وقتی اطالعات را میبینند آن را
بهتردرکمیکنند.برخیباشنیدنراحتترهستندوبرخیوقتییادمیگیرند
کهاز اطالعاتاستفادهعملی کنندوآنرالمس کنند.بهتراستبدانید کودک
شما در کدام گروه قرار دارد ،چون به این صورت کودک اطالعات را بهتر درک
میکندویادگیریاوبلندمدتترمیشود.
الف)دیداری :کودکانی کهدیداریهستندوقتیچیزیرامیبینند،بهترآنرا
درکمیکنند.در اینمورد ،کودکوقتیبهترمیتواندتمرکز کند کهاطالعات
رامیخواندوآنرامینویسد.
درست کردن فلشکارت :ا گر کودک شما باید امال یا مفاهیم را یاد بگیرد،
نوشتن آنها روی یک کارت کوچک و دائم نشان دادن به او ،کمک میکند
اینمفاهیمراسریعتردرک کندوبهخاطربسپارد.
نقاشی کردن:از کودکبخواهیدچیزیرا کهیادمیگیرد،نقاشی کند.این کار
کمکمیکند کودکمطالبرابهتردر ذهنخودببیند.یکیاز فایدههایاین
کار ایناست کهمهارتهایحرکتی کودکنیزبهبودپیدامیکند.
خطخطیکردن :معموال میبینیم که کودک وقتی درس میخواند گوشه
کتاب را خطخطی میکند و فکر میکنیم حواس او پرت شده .ولی درواقع
خطخطیکردن کمکمیکند کودکمطالبرابهخاطربسپاردو بعدا راحتتر
آنها را بهیادآورد.
ب)شنیداری :کودکانی کهوقتیچیزیرامیشنوندآنرابهتردرکمیکنند،
یادگیریشنیداریدارند.
بلندخواندن :کودکانی کهیادگیریشنیداریدارندوقتیمطالبرابلندبلند
میخوانندیابهخواندن کسیدیگر گوشمیدهند،بهتریادمیگیرند.در این
موارد کتابهایصوتیبرای کودکبهتراز کتابهای کاغذیاست.
موسیقی :گوش دادن به موسیقی در حین درس خواندن نیز به این کودکان
کمکمیکندتمرکز کنندومطالبرابهتربهیادآورند.
ج)حرکتی :کودکانی که یادگیری حرکتی دارند ،باید مطالبی را که میخوانند
لمس کنند تا آن را بهتر بفهمند و درک کنند .برای این کودکان ،یادگیری با
برنامههایعملیبهتراز بلندخواندنونوشتناست.
در شمارۀ بعدی خبرنامه به ادامۀ این راهکارهای عملی جهت تقویت تمرکز
کودکانخواهیمپرداخت.

مخصوصاا گرفکر کنید کهدرحالحاضرزندگیخوبیندارید،نوستالژیبهیک
حالتذهنیبدتبدیلمیشود کهفقطبرایتانترسونارضایتیبهدنبالدارد.
اجازهندهید گذشته،زندگیامروزتانراخراب کند .گذشتهتاننهشمارامجبور
میکند ،نه مانعتان میشود ،فقط شما را قوی میکند تا به کسی که امروز
هستیدتبدیلشوید.
نگرشواقعگرایانهچیست؟
نگرش واقعگرایانه در واقع نگرشی است که به همهچیز با دید واقعگرایانه
مینگرد و هیچ احساسی در این نگرش دخالت ندارد .نگرش واقعگرایانه به
شما کمکمیکنددر هرموقعیتیبهترینتصمیمرابگیرید.بسیاریاز مردم
خود را واقعگرا میدانند ،اما در واقع نگرششان همراه با احساسات خاص
و تأثیرگذار است .نگرش واقعگرایانه در برخی مواقع (زمانی که همه به یک
موضوع ساد ه بسیار منفی نگاه میکنند) به نگرش مثبت و در برخی مواقع
(زمانی کهمثبتاندیشیاطرافیانباعثدیدهنشدناصلماجرامیشود)به
نگرشمنفیتبدیلمیشود.
نگرش مثبت چیست؟ این نوع نگرش باعث میشود در شرایط بد
امیدتان را از دست ندهید و با قدرت به راهتان ادامه دهید .گاهی در مسیر
زندگی ،ا گر شما نگرش مثبت نداشته باشید ،امکان زندگی از شما سلب
میشود.بههمینمنظور،داشتننگرشمثبتدربرخیازمواقعالزامیاست.
اما نگرش مثبت نباید باعث شود موقعیتهای حساس زندگی را با صبوری
کردنوعجلهنکردناز دستبدهید.زندگیشایدتنهایکبار شماراباشانس
روبهرو کند،بهتراستهمانبار اولپاسخشرابدهید و وقتراتلفنکنید.
بدترین نوع نگرش به سختیها چیست؟ همۀ انسانها در شرایط سخت
قرار میگیرند ،اما همه نمیتوانند در آن شرایط وا کنش درست نشاندهند.
این اتفاق درد و سختی را تشدید میکند .ما همواره باید در زمانهای سخت
وطاقتفرسا،مثبتاندیشیراچاشنیواقعگرایی کنیموباانگیزهوامیدبرای
فیصلهدادنبهماجرااقدام کنیم.
در شمارۀبعدیخبرنامهبهپاسخبهادامۀسؤاالتمهمومتداولی کهدر زمینه
نگرشمطرحهست،میپردازیم.

دوازدهمبهمن،
سالروزبازگشتامامخمینیبهایران
با فرار شاه از کشور در  26دی ،1357انقالب مردم
ایران به رهبری امام خمینی (ره) شتاب گرفت.
با ورود آن رهبر فرزانه به ایران ،شمارش معکوس
سرنگونی رژیم آغاز شد .بختیار و پشتیبانش،
آمریکا ،از پیش به چنین حقیقتی آ گاه بودند.
بنابراین درصدد جلوگیری از ورود امام برآمدند،
ولی با راهپیماییهای گسترده و اعتصابهای
پردامنۀمردممعترضوخشمگینروبهروشدند.
ازاینرو فرودگاهها که به دستور بختیار برای
جلوگیری از ورود امام بسته شده بود ،باز شد
و امام در دوازده بهمن به وطن بازگشت .ورود
امام ،شمارش معکوس برای نابودی رژیم بود
و با پیوستن ارتش به مردم ،انقالب اسالمی
در 22بهمن 1357بهپیروزیرسید.
امام خمینی (ره) از سیزده آبان سال  1342تا
دوازده بهمن سال 1357در تبعید به سر برد و در
سال  1343ابتدا به ترکیه و پس از مدتی به عراق
تبعیدشدواوقاتپایانیدوریاز وطنرادر فرانسه
ودر دهکدهایبهنامنوفللوشاتو گذراند.
شامگاهیازدهبهمن،هواپیمایامامخمینی(ره)
از فرودگاهشارلدوگلفرانسهبهآسمانپرواز کردو
در دوازدهمبهمن،1357پرشکوهتریناستقبال
تاریخ جلوهگر شد .این روز یکی از ماندگارترین
روزهایتاریخمعاصرایراناست.
امام خمینی (ره) در فرودگاه مهرآباد ،ضمن ایراد
سخنانی ،از تمام اقشار ملت که در راه رسیدن به
پیروزیرنجومصیبتدیدندوثابتقدمماندند،
صمیمانه تشکر کرد .ایشان در بخشی از سخنان
خود ،تالشهای محمدرضا را برای بازگشت به
ایران و حفظ سلطنت ،نا کام خواند و تالشهای
آنان را به دستوپا زدن برای حفظ سلطنت
تعبیر کرد.امامدر اینسخنانبابیانرمزپیروزی
فرمود« :ما باید از همۀ طبقات ملت تشکر کنیم
که این پیروزی تا اینجا بهواسطۀ وحدت کلمه
بوده است .وحــدت کلمه مسلمی ــن ،همه،
وحدت کلمۀ اقلیتهای مذهبی با مسلمین،
وحدتدانشگاهومدرسۀعلمی،وحدتروحانی
و جناح سیاسی .ما باید همه این رمز را بفهمیم
که وحدت کلمه رمز پیروزی است و این رمز
پیروزی را از دست ندهیم».
منبعwww.hawzah.net:

ابراز همدردی
با نهایــت تأسف در هفت ــۀ گذشتــه ،اسماعیل
اصغری شاغــل در ن ــورد سرد ،رشید احمدی
شاغل در خدمات عمومی و ا کبر فروز شاغل در
فوالدسازی در غم درگذشت پدر ،رضا صادق
زاده شاغل در مجتمع فوالد سبا ،محمد مهدی
رضایی شاغل در تعمیرگاه مرکزی و مهدی
افشاری شاغل در نورد سرد درغم درگذشت مادر
ویحییربانیشاغلدرواحدپشتیبانیخریددرغم
درگذشتبرادر بهسوگنشستند.
همچنین همکار گرامی شادروان علی قاسمی به
علت بیماری دارفانی را وداع گفت و به دیار حق
شتافت.

شادروان علی قاسمی

این غم جانکاه و ضایعۀ جبرانناپذیر را به محضر
خانوادههایاینعزیزانتسلیتعرضمیکنیمو
برایآنانعلودرجاترااز درگاهحقتعالیمسئلت
مینماییم.
روابطعمومی
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تندرستی
اطالعیه

مهردادمیناوند
بازیکن سابق تیم ملی
و فوالد مبارکۀ سپاهان درگذشت
بــه گــزارش ایســنا ،مهــرداد میناونــد کــه از هفتــۀ
گذشــته به دلیل وخامت حالش به بیمارستان منتقل
شــده بــود ،چهارشــنبه در  ۴۵ســالگی بــر اثــر کرونــا
درگذشت.
میناوند متولد سال  ۱۳۵۴بود و طی سالهای  ۱۳۷۵تا ،۱۳۸۲
 ۷۵بار پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را بر تن کرد .این مدافع چپ
فوتبال ایران سال  ۱۳۷۴از پاس به پرسپولیس آمد و در  ۳سال
حضورش ۸۹بار باپیراهناینتیمبازی کردو ۱۳گلبهثمررساند.
او در ادامه به اشتورم گراتس اتریش ترانسفر شد و طی  ۳سال ۶۷
بازی هم برای این تیم انجام داد.
میناوند در ادامه برای شارلوا بلژیک و الشباب امارات بازی کرد و

اسامی برندگان مسابقه عکاسی ورزش در منزل
( مرحلۀسی و نهم )
باتشکراز مشارکتشمادر طرحورزشدر خانه،اسامیبرندگانمرحلۀسیونهممسابقه بهشرح زیراست:

دوباره در سال ۱۳۸۲به پرسپولیس بازگشت .دورۀ دوم حضورش
در پرسپولیس فقط یک سال طول کشید و در ادامه ،این مدافع
چپپا راهی فوالد مبارکۀ سپاهان و راهآهن شد و در سال  ۱۳۸۴از
فوتبال خداحافظی کرد.
محمدرضا سا کت مدیرعامل سپاهان نیز در پیامی صمیمانه
درگذشت این پیشکسوت پرتحرک و باروحیۀ فوتبال کشورمان
را بهنمایندگی از خانوادۀ بزرگ فوالد مبارکۀ سپاهان به همۀ
جامعه فوتبال ،خانواده و دوستانش صمیمانه تسلیت گفت و
ضمن آرزوی صبر و شکیبایی برای خانوادۀ بزرگوارش گفت :از
صمیم قلب به روح این بازیکن شایسته که سال ها برای شادی
قلوب مردم و فوتبال ملی تالش کرده ،درود و سالم و صلوات
تقدیممیکنیم.

اسماعیلریاحی()913700

برتری فوالد مبارکه سپاهان بر صنعت نفت آبادان

مهدیدادخواه()104351

محمدمهدیمجاهدی()980325

محمدرضا
فرهمندحسنآبادی()960692

برندگانمسابقهمرحلۀسیونهممیتوانندجهتدریافتجوایزخود،بهساختمانامور ورزشمراجعه کنند.
همچنینمرحلۀچهلماینمسابقهدر جریاناست.شمانیزمیتوانیدبااستفادهاز دستورالعملی کهدر ادامه
میآید،عالوهبرانجامتمریناتورزشیدر مسابقهشرکت کنید.
آموزش شرکت در مسابقه
جهتارسالتصاویربرایمسابقهالزماستابتدابهوبسایتامور ورزشبهنشانی https://sport.msc.irوارد
شویدوپساز وارد کردننام کاربریو کلمۀعبور،مطابقباتصویرزیر گزینۀ«مسابقهعکاسی»راانتخاب کنید.

شا گردان محرم نویدکیا با شکست صنعت نفت آبادان ،ا کنون شانه به شانۀ
استقاللدر حرکتاند.
به گزارش ورزش سه ،هفتۀ دوازدهم رقابتهای لیگ برتر به کام سپاهان بود .شا گردان محرم نویدکیا
در دیداری زیبا و جذاب که موقعیتهای زیادی برای تیم فوالد مبارکۀ سپاهان به همراه داشت ،موفق
شدند به لطف گل دقایق پایانی مهدیزاده از سد میزبان خود عبور کنند و هم امتیاز با استقالل و به
دلیل تفاضل گل کمتر در ردۀ دوم بایستند.
گفتنیاستپیشاز ایندیدار برنامههایفرهنگیمتعددیتوسطباشگاهفوالدمبارکهسپاهاندر شهر

آبادان برگزار شد .زیارت گلزار شهدای شهر آبادان و برگزاری مراسم تجلیل در بزرگترین قطعۀ شهدای
گمنام با ۱۷۷شهید گمنام در محل گلزار شهدای آبادان توسط محمدرضا سا کت مدیرعامل و مجتبی
لطفی رئیس و سید علی پزشک عضو هیئتمدیرۀ باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ،گرامیداشت یاد و
خاطرۀ کاپیتان و سرمربی اسبق تیم ملی معلم اخالق استاد مرحوم پرویز دهداری با تجلیل از برادرزادۀ
ایشانمسعوددهداری،بازیکندهۀشصتتیمفوتبالفوالدمبارکۀسپاهانوتعدادیاز پیشکسوتان
فوتبال و شا گردان مرحوم استاد دهداری سا کن در شهرستان آبادان برگزار شد.
در پایانطیمراسمهاییویژهاز خانوادۀشهیدمدافعحرم،شهیدسعیدسیاحطاهری،خانوادهسردار
شهید محمد جهانآرا و خانوادۀ شهید مدافع سالمت احمد یاللی تجلیل شد.

آموزش تمرین با تیآر ایکس

شاگردان محرم
نویدکیا در دیداری
زیبا و جذاب که
موقعیتهای
زیادی برای تیم
فوالد مبارکۀ
سپاهان به همراه
داشت ،موفق
شدند به لطف
گل دقایق پایانی
مهدیزاده از سد
میزبان خود عبور
کنند و هم امتیاز
با استقالل و به
دلیل تفاضل گل
کمتر در ردۀ دوم
بایستند

در مرحلۀبعدینیزبا کلیکبررویدکمۀارسالتصاویر،نسبتبهارسالعکسهایخوداقدامفرمایید.شما
مجاز به ارسال سه تصویر در این مسابقه خواهید بود.

در نهایت شما میتوانید در خصوص تصاویر سایر همکاران اظهار نظر کنید .برای این منظور از گزینۀ
«نظرخواهی در خصوص تصاویر سایر همکاران» استفاده فرمایید.

پس از باز شدن صفحۀ مربوطه مطابق با تصویر زیر ،درصورتیکه عکسی از نظر شما شایستۀ انتخاب شدن
است ،بر روی گزینۀ الیک کلیک کنید.

(قسمت دوم)
تمرینهایتیآرایکسبرنامهایعالیدر جهت
تناسباندام شماست ،که به شما میگوید چطور
میتوانیدبادوبندسادهوقالب،یکبرنامۀتمرینیپویا
داشتهباشید.از اینبرنامهآموزشیمیتوانیدهرروز در
خانهویافضایباز بیروندر طبیعتاستفاده کنید.در
قسمتقبلآموزشتمرینباتیآرایکسباچندحرکت
مؤثروخوباز تمرینبااینوسیلۀورزشیآشناشدیم.
در اینشمارهبهادامۀاینآموزشمیپردازیم.

تمریننهم:بندهایتیآرایکسرابا کفدستهابگیریدوبدنرا
بهصورتمایلازسطحزمیننگهدارید.دستهابایدروبهرویصورت
باشد و سپس بهآرامی بدون اینکه دستها از ناحیۀ آرنج خم شود،
دستها را به باالی سر ببرید و پس از یک مکس کوتاه ،دستها را
بهآرامی به جلوی بدن و صورت هدایت کنید .این حرکت برای
ماهیچههایدستوافزایشاستقامت،تعادلوقدرتدر بدنبسیار
مفیداست.

نسخه اندروید

تمرینهفتم:رویزمیندراز بکشیدودستهاراباز کنید.پاهارا
بهبندهایتیآرایکسمتصل کنید.پاشنۀپاهارابهسمتپایینفشار
دهید و شکم را به سمت باال هدایت کنید .این حرکت را  10بار تکرار و
در هر حرکت  15ثانیه مکث کنید .این حرکت برای ماهیچههای
قسمت پشت و باسن و همچنین افزایش تعادل و استقامت در بدن
مفیداست.

تمرینهشتم:بادستهایتانبندهایتیآرایکسرابگیرید.روی
پای چپ بنشنید و در حرکت بعد با همان پای چپ بلند شوید و
بایستید.بایددر نظرداشتهباشید کهپایمخالف(پایراست)از ابتدا
از زمینجداستوفشار کامالرویپایچپخواهدبود.اینحرکترا
 5مرتبه تکرار کنید و در هر بار بین 30تا 40ثانیه استراحت کنید .این
حرکت باید روی هر دو پا انجام شود .حرکت مذکور برای تمام بدن در
جهتافزایشاستقامت،قدرتوتعادلمفیداست.

دسترسی به کانال امور ورزش در پیامرسان پوپک
جهت دانلود نرمافزار پیامرسان پوپک ویژۀ تلفنهای همراه اندروید و  IOSباید از مسیرهای زیر اقدام
فرمایید.
نسخه IOS

تمریندوازدهم(پاروییخمروبهپشت):دستههارابهشکل
زیر بگیرید .کف دستها باید رو به هم باشـند .بهآرامی بـدن خـود به
سـمتپشتخم کنیدوپایینببریدتـاجایی کـهآرنجها کامالصافو
کشـیده و زانوها  90درجـه خـم شوند .دستها را از ناحیۀ آرنج حرکت
دهید و آرنجها را تا حصول زاویه 90درجه خم کنید و بدن را به سـمت
بـاال بکشـید .عضالت شـکم و باسـن را کامال منقبـض کنید و آرنجها را
کامالبهبدنبچسـبانید.

https://poopak.msc.ir/etc/android/
https://poopak.msc.ir/etc/ios/

پس از وارد شدن به پیامرسان ،میتوانید از طریق کانال امور ورزش به تمرینات هفتگی و آخرین اخبار امور
ورزش دسترسی داشته باشید.

تمرین دهم :مطابق شکل ذیل پاهای خود را به بندهای
تیآرایکس متصل کنید و کف دو دست را روی زمین قرار دهید .در
اقدام بعدی پای چپ را به سمت سینه بکشید و کمر را به سمت باال
ببرید .در حرکت بعدی پای راست را به سمت سینه بکشید و آن را
 10بار تکرار کنید و در هر بار  15ثانیه مکث داشته باشید .این حرکت
برایماهیچههایشکموافزایشمقاومت،استقامتوتعادلدر کل
بدنمفیداست.
تمرینسیزدهم(کرانچرویدستها):پاهاراداخلدستههای
تیآرایکسبگذاریدودرموقعیـتخـط کش(پالنـک)قـراربگیریـد.پشـت
را کامالصـافنگـهداریدوجفـتزانوهـاراهمزمانداخلشـکمبکشـید.
سـپسبـهوضعیتاولیـهبرگردیـد.ایـنحرکتراتکرار کنید.بـرایتمرین
پیشرفتهتر،تمریـنرابهصورتتکپاانجـامدهیـد؛ یعنیهـربار،یکپا
راداخلشـکمبکشـید.

تمرین یازدهم :روی زمین دراز بکشید .دستها را در دو طرف
بدنقرار دهید.بدنبایدصافباشدوپایچپراهمانگونه کهبدن
صافاستبهسمتشکمبکشید.درحد15ثانیهمکث کنیدوسپس
پا را به حالت اول برگردانید .این حرکت را روی پای مخالف نیز  10بار
انجامدهید.اینحرکتبرایماهیچههایپشترانوشکموافزایش
مقاومتواستقامتدر کلبدنمفیداست.

خدمات عمومی و امور رفاهی،امور ورزش
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پیامبر اکرم (صل هللا علیه و آله):

آنکه پدر و مادرش را خشنود کند ،خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را
به خشم آورد ،خدا را به خشم آورده است.
(کنز العمال ،ج  ،۱۶ص )۴۷۰
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سینما

نقش بانوان در انقالب اسالمی از دیدگاه امام خمینی (ره)
گردآوری:دفترهماهنگیتبلیغاتاسالمی

یکی از ویژگیهای انقالب اسالمی که بهدرستی به آن پرداخته نشده نقش بانوان
در آن اسـت .ایـن نقـش مؤثر ،خـود متأثـر از نـگاه اجتهـادی و اجتماعی امـام به ایـن مقوله
اجتهادی امام سخن گفته میشود ،باید دانست در دورۀ پهلوی اول،
است .وقتی ازنظر
ِ
چـه مصائبـی بـر سـر زنـان آمـد و هویـت زن مسـلمان چهگونـه لگدمـال شـد و در دورۀ
خودفروختگیپهلویدومچگونهزن ،عروسکامیالحکومتغربگراشد.

قتل عمد/سعید دولتخانی

سینما فلسطین
دیدن این فیلم جرم است /آقای سانسور

سینما سپاهان

دیدن این فیلم جرم است /آقای سانسور/پیشیمیشی /احضار /)Conjuring2( 2آنابل ()Annabelle

خواهران من،
کوشش کنید که
فرزندان خودتان را
خوب تربیت کنید؛
کوشش کنید که
فرزندان خودتان
را باایمان و بااراده
تربیت کنید؛
کوشش کنید که
فرزندانی تحویل
جامعه بدهید که
برای اسالم مفید
باشند

پردیس سینمایی سیتیسنتر

دیدن این فیلم جرم است /آقای سانسور /پیشیمیشی /احضار  /)Conjuring2( 2کیارستمی و
عصای گمشده/یلدا

پردیس سینمایی ساحل
موضعی/تنت (/)Tenet
دیدن این فیلم جرم است /آقای سانسور /پیشیمیشی /بیحسی
ِ
آبادان یازده  /60موالن /روزهای نارنجی /تا ابد /احضار  /)Conjuring2( 2قتل عمد/
عطر داغ/آنابل ()Annabelle

حضرتامام کهخودشاهدهردودورهبود،روحانیتوبانوانرابیشتراز همهموردستمحکومتستمشاهی
میدانست؛یعنیهماندوقشری کهبیشتریننقشرادر پیروزیانقالباسالمیداشتند.اماممیفرماید:
«دوطایفهرادر آنوقتاز همهبیشتربهشانظلم کردند:یکیبانوانبود ،کهباایناسمآنقدر ظلم کردند،
ویکیهمروحانیونبود.ایندوطایفهراشایددر زمانرضاشاهبیشتراز سایرمردمبهشانتعدی کردند».
(صحیفهامام،ج،8ص)354حکومتپهلویدر اقتدابهآرمانشهرغرب،بیآنکهخودبهمبانیدموکراسی
پایبندباشدواز استبدادوپادشاهیدستبردارد،بهفکرافتادپایزنانرابهعرصههایاجتماعیبگشاید،
عملی کهبامخالفتعلمایدینمواجهشد.امامدر اینبارهمیفرماید«:موضوعحقرأیدادنزنانوغیره
در درجۀ آخر اهمیت قرار دارد ...ا کنون که در ایران حق آزادی از ما سلب شده ،به فکر زنها افتادهاند! در
حالحاضرآزادیقلم،بیان،افکار و حتیحقحیاتاز مردمسلب گردیدهاست(».همان،ج،1ص)191
امامخمینیبهخوبیبهارزشزندر مکتباسالم،واقفبودندواز ایننیرویقویدر جامعهخبرداشتند.
در نگاهامام،حضور زناندر انقالباثریبرابرمردانداشت«:در نهضتی کهمسلمین کردند،ملتما کردند،
همهتانمالحظه کردید کهزنهاپیشقدمبودند.بلکهفعالیتزنهادر اینبابارزشاشبیشتراز فعالیت
مردهابود؛برایاینکههمینخواهرها کهریختنددر خیابانهاودر مقابلتوپوتانکتظاهر کردندومشت
گره کردند،اینهامردهارا،قدرتشانرادوچندان کرد.وقتیمردهاببینند کهخانمهاآمدنددر مقابلتوپو
تانک،آنهابیشتراقداممیکنند.ومادیدیم کهاینخواهرهادرایننهضتیکسهمبسیاربزرگداشتند».
(همان،ج،10ص)184
امامخمینیدیدارهایویژهبا گروههای گونا گونبانوانانقالبیداشتند.در ایندیدارهاابعادمختلفزندگی
یک زن انقالبی ترسیم شده است .برای رسم منشور بانوی مسلمان و انقالبی ،باید مجموعۀ این بیانات را
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فقه و زندگی

برخی احکام ازدواج

گردآوری :دفترهماهنگیتبلیغاتاسالمی

ازدواجواجب
اصلازدواجمستحبمؤکداست،امادر چندموردواجبمیشود:
 -1انسان بترسد به گناه بیفتد ،و این گناه شامل تمام مراتب گناه از چشمچرانی ،خودنمایی و
مزاحمتتارابطهعاشقانهو...میشود.
-۲هرگاهترکازدواجسببقرار گرفتندر ضرر وزیانمانندبیماریروحیشود.
-۳نذر یاعهدیاقسمیاد کندبرایاینکهازدواج کند.
شرایطازدواجمشروع
ازدواجمشروعشرایطیدارد:
 -۱باید همسری انتخاب کرد که ازدواج با او مجاز باشد ،مثال کافر و یا مرتد نبوده و در عده دیگری
نباشد.
-۲پدر یاجددختربهازدواجرضایتدهند.
-۳عقدخواندهشودوتنهاراضیبودندختر و پسر و عالقهداشتن کافینیست.عقدنوعیقرارداد
استبیندختروپسر کهبایدبهلوازمآنپایبندباشندوصرفتشریفاتنیست.
 -۴حقوقی ،متقابل بر اساس عقد ازدواج بر زن و شوهر واجب میشود که پایبندی به آنها واجب
استمثلنفقه،مهریهو...
مواردی کهنیازیبهاذنپدر نیست
در مواردزیراذنپدر وجدالزمنیست:
-۱هردودر قیدحیاتنباشند.
-۲هردوبهصورتطوالنیغایبباشندودسترسیبهآنهانباشد.
-۳هردوصالحیتاذننداشتهباشند،ماننداینکهپدر یاجدپدریمرتدشوندیاجنونبرآنانعارض
شود.
-۴ازدواجمشروعدومدختر بعداز طالقیافوتهمسراول
 -۵دختر و پسر همکفو هستند و پدر یا جد بیدلیل مخالفت میکنند که صورت اثبات در مرا کز
صالحهمیتوانندبدوناذنآنانازدواج کنند.
-۶درصورتیکهپدر کافر و دخترمسلمانباشد.

رصد کرد.آنچهدر پیمیآیدسرفصلهاییازنظراتحضرتروحاهللاست کهدر طولسالیانپساز انقالب،
بیانشدهاست.
حق رأی زن و آزادی« :زنان همچون مردان در ساختن جامعۀ اسالمی فردا شرکت دارند .آنان از حق رأی
دادنورأی گرفتنبرخوردارند.در مبارزاتاخیرایران،زنانایراننیزسهمیچونمرداندارند.ماهمه گونه
آزادی را به زن خواهیم داد .البته جلوی فساد را میگیریم و در این مورد دیگر بین زن و مرد فرقی نیست».
(همان،ج،5ص)520
زنانوجهاداقتصادی«:زناندر عصرماثابت کردند کهدر مجاهدهنهتنها همدوشمردان،بلکهمقدمبر
آناناند.زنانایران،هممجاهداتانسانیعظیم کردهاندوهممجاهداتمالی.اینطبقۀمحترمزنها که
در جنوبتهرانودر شهرقمودر سایرشهرهاهستند،همینخانمهایمحجبه،همینها کهمظهرعفاف
هستند ،در نهضت پیشقدم بودند و در ایثار مال هم پیشقدم .خواهرهای ما که در عصر نهضت شرکت
داشتند ارزش اعمال آنها بیشتر بود از ارزش اعمال مردها ،آنها با پردههای عفاف بیرون آمدند و با پردۀ
عفافبامردانهمصداشدندوپیروزیراتحصیل کردندوحاال همباقصدخالصآنچه کهدر ایامعمرتهیه
کردندبرایمستمنداندادند(».همان،ج،7ص)342
شجاعتزنانقالبی«:شماخواهرانوبرادرانباهم،همصداوبامشتهای گره کردهدر مقابلقدرتهای
شیطانیایستادهاید.معجزۀاسالماست،اینقدرتاسالماست کهدرشماتجلی کردهاست.این ّقوتایمان
است که شما را بر این مبارزه پیروز کرد .این معجزه است که با شهید شدن یک عزیز ،موج در تمام دنیا بلند
میشود.اینمعجزهاست کهخانمهارا در مقابلمسلسلها،در مقابل توپهاوتانکهابرقرار کردواز هیچ
چیزنهراسیدند.ایننور قرآنواسالماست کهدر دلهایشماودر قلوبهمۀملتایرانجلوه کردهاست.
ایننور ایماناست کهشماخانمهاهماز شهادتنمیهراسید(».همان،ج،7ص)192
زن انقالبی ،تربیت انقالبی ،نسل انقالبی« :خواهران من ،کوشش کنید که فرزندان خودتان را خوب
تربیت کنید؛ کوشش کنید که فرزندان خودتان را باایمان و بااراده تربیت کنید؛ کوشش کنید که فرزندانی
تحویل جامعه بدهید که برای اسالم مفید باشند .فرزندان ،از مادران بیشتر حرف را قبول میکنند؛
دلبستگی فرزندان به مادران از هر کس دیگر بیشتر است؛ شما بهتر میتوانید بچهها را تربیت کنید.
بچههایی که اآلن در دامن شما هستند فردا در جامعه هستند؛ مقررات مملکت ممکن است به دست
آنها باشد؛ ا گر شما آنها را اسالمی ،مؤمن ،متقی بار بیاورید ممکن است کشور شما را نجات بدهند».
(همان ،ج  ،8ص )117

کتاب خالکوب
آشویتس در یک
نگاه کلی داستان
عشق ،زندگی ،امید
و فداکاری است.
یک داستان پر از
محبت و شفقت
در دورانی آکنده از
اندوه و وحشت و
قساوتهای بشری
که به شکل ساده
و روانی هم نوشته
شده است

نویسنده:هدر موریس
مترجم:ساراحسینیمعینی
ناشر :کتاب کولهپشتی
خالکوبآشویتسیکداستانواقعی،تکاندهنده
و البته عاشقانه از جنگ جهانی دوم است و
همانطور کهاز عنوانآنمشخصاستدر اردوگاه
کار اجباری آشویتس جریان دارد .هدر موریس،
نویسنده کتاب ،اهل نیوزلند است .او در سال
 ۲۰۰۳با پیرمردی آشنا شد که به گفتۀ خودش،
«شایدداستانیداشتهباشد کهارزش گفتندارد».
مالقاتهدر موریسواللیسوکولوفوبررسیهای
نویسندهاز جزئیاتحادثۀهولوکاستنقطۀشروع
این کتابشد.موریسبراینوشتناین کتاب که
سهسالطول کشیدهرهفتهدویاسهبار بهدیدن
«اللی»میرفت.
کتابخالکوبآشویتسداستانزندگیدوشخص
معمولی است که در دورانی غیرمعمول زندگی
کردند .دورانی که نهتنها آزادی ،بلکه شأن ،نام و
هویتشان نیز از آنها گرفته شده بود .این کتاب
روایتیاستازآنچهاللیبرایبقا انجامداد.درطول
تمامسختیهااللیبااینشعار بهزندگیادامهداد:
ا گرصبحاز خواببیدار شوی،معجزهاست.
نویسنده کتاب که پس از مالقاتهای بسیار با
اللی صمیمی شده بود درباره داستان زندگی او
راویداستاناللی،آنچهبرای
مینویسد:بهعنوان ِ
من اهمیت داشت این بود که نشان دهم چگونه
خاطرات و تاریخ گاهی همگام باهم میرقصند
و گاهی نیز جدا میشوند تا نه یک درس در تاریخ
که مثالش بسیار است ،بلکه درسی منحصربهفرد
در دنیای بشریت ارائه دهند .خاطرات اللی در
مجموع بسیار دقیق و واضح بودند و با تحقیقاتی
که دربارۀ مردم ،تاریخها و مکانها میکردم
همخوانیداشتندواینخیالمراراحتمیکرد.
کتابهای زیادی پیرامون جنگ جهانی دوم و
همچنینزندگیدر اردوگاههای کار اجبارینوشته
شدهاست.خالکوبآشویتسرامیتوانیکیازاین
کتابهایساده،اماتکاندهندهدانست.
در آوریل سال  ۱۹۴۲و در بحبوحۀ جنگ جهانی
خواهر اللی ،سوکولوف با پوستری به خانه
دوم،
ِ
بازمیگردد که روی این پوستر نوشته شده :هر
خانوادۀیهودیبایدیکیاز فرزندانباالی ۱۸سال
خود را برای کار کردن به دولت آلمان معرفی کند و
ا گر خانوادهای فرزند واجد شرایطی داشته باشد و
تحویلندهد،همۀخانوادهبهاردوگاه کار اجباری
فرستادهخواهندشد.در نتیجهایناعالمیه،اللی
برای در امان ماندن خانوادهاش حاضر میشود تا
خودراتسلیم کند.
خیــلی زود مت ــوجه وخی ــم ب ــودن اوضــاع اللی
میشویم .هیچچیز عادی نیست .در وا گنی که

آنهارابهجایینامعلوممنتقلمیکنندترسموج
میزندوحتیجاییبراینشستنوجودندارد.پس
از مدتی آنها را در آشویتس پیاده میکنند .جایی
که بر دروازۀ آهنی آن این متن دیده میشود :کار،
آزادمیکند.همینتنهادرسزندانیاناست.باید
سخت کار کنندتاآزادشوند!
آجری صورتی تیره با پنجرههای بزرگ
ساختمان ِ
از دور پدیدار میشود .مردان بهزحمت به سمت
اطراف ورودی ،درختانی پر از
آن حرکت میکنند.
ِ
شکوفههای بهاری صف کشیدهاند .وقتی اللی
از دروازۀ آهنی میگذرد ،سرش را باال میگیرد و به
کلمات آلمانی حکشده بر آهن نگاه میکند :کار،
آزادمیکند.نمیدانداینجا کجاستیاقراراستچه
کاریانجامدهد،امااینکه کار اوراآزاد کند،شوخی
بیمزهایبهنظرمیآید(.صفحه)۱۸
اللی در آشویتس بهواسطه تیزهوشی و غریزۀ زنده
ماندنش که میتوان آن را میل به بقا دانست،
مسئول خالکوبی شمارههای شناسایی روی
دست زندانیان تازهوارد میشود .شمارههایی که
در اردوگاه هویت هر شخص را از او میگیرد و از این
بهبعدفقطباهمانشمارهشناختهخواهدشد.
خالکوببودندر آشویتسامکاناتبیشتریمثل
جیرۀغذاییبیشتروزندگیباآسایشبیشتریبرای
او فراهم میکند ،اما اللی با فدا کاری جیرۀ غذایی
اضافی خود را با بقیه زندانیها شریک میشود و
بیروناردوگاهبرایآنهادارو و غذا
حتیباارتباطبا ِ
تهیه میکند تا در یک مکان پر از ترس ،وحشت و
تاریکی،تبدیلبهیک کورسویامیدشود.
داستان کتاباز جاییشکلمیگیرد کهدر همین
اردوگاه با عشق زندگیاش ،گیتا ،آشنا میشود .در
واقعایننیرویعشقوامیدبهرهاییبود کهباعث
شد همه آن اتفاقات وحشتنا ک را تحمل کنند و
زندهبماند.
کتاب خالکوب آشویتس در یک نگاه کلی داستان
عشق،زندگی،امیدوفدا کاریاست.یکداستان
پر از محبت و شفقت در دورانی آ کنده از اندوه و
وحشت و قساوتهای بشری که به شکل ساده
و روانی هم نوشته شده است .از نظر ادبی چندان
کتاب شایستهای (در مقایسه با دیگر کتابهای
این زمینه) محسوب نمیشود ،اما همانطور که
خوداللیاشاره کرد:داستانیاست کهشایدارزش
گفتنداشتهباشد.
جمالتیاز کتاب
آنشبدر بلوکهفت،مردهادر گروههای کوچک
گرد هم میآیند تا آنچه را که دریافتهاند به اشترا ک
بگذارند و سؤالهایشان را از هم بپرسند .تعدادی
هم برای دعا به انتهای بلوک میروند .درک این
صحنه دشوار است .چرا دعا میکنند :به خاطر
اعتقاداتشان،انتقامیاطلبرهنمون؟بهنظراللی،
هرکسیبرایآنچهنزدشمهمتراستدعامیکند.
اوبهایننتیجهمیرسد؛همهچیزهمانطور است
که باید باشد .بین گروهها میرود و به آنها گوش
میدهد؛ اما در بحثهایشان شرکت نمیکند.
(صفحه)۳۴
آرام خم میشود و گل را میچیند .فردا برای دادن
این گل به گیتا راهی پیدا خواهد کرد .به اتاقش
بازمیگردد و پیش از آنکه به خواب آرام و عمیق
بیرؤیایی فرو رود ،گل ارزشمندش را کنار تخت
میگذارد ،اما صبح روز بعد وقتی بیدار میشود،
میبیند که گلبرگها کندهشدهاندو کنارمرکزسیاه
گلپژمردهافتادهاند.تنهامرگدر اینمکانجریان
دارد(.صفحه)۱۱۴
منبع :کافهبوک

سگ تازی

کارگردان:آروناشنایدر ()AaronSchneider
نویسنده:تامهنکس()TomHanks
داستانفیلم«سگتازی» که محصولسال۲۰۲۰
است،برگرفتهاز رمانیبانام«»TheGoodShepherd
نوشتۀسی.اس.فارستر است.
اینفیلمبیشتراز هرچیز متکیبهبازیتامهنکس
و صحنههای جنگی قابل قبول خود است و
فیلمنامۀ زیاد دلچسبی ندارد .داستان فیلم
داستان سادهای است که پیش از این در بسیاری
از فیلمهای جنگی دیده شده است :عدهای
در خطر قرار میگیرند و در انتها جان سالم به در
میبرند.آنچهمیتوانستفیلمرااز کلیشهایبودن
درآورد اضافه کردن داستانهای فرعی جذاب به
داستان اصلی بود ،اما این اتفاق در فیلم رخ نداده
است .در این فیلم مخاطب با یک داستان اصلی
مواجه است .رویارویی فرمانده ناو و افرادش با
نازیها تنها داستانی است که از ابتدا تا انتهای
فیلممیبینیم.
از لحاظشخصیتپردازیهمفقطیکشخصیت
در این فیلم حضور دارد که آن هم فرمانده ناو
است ،سایر آدمها هیچکدام به شخصیت تبدیل
نشدهاند .حتی آشپز ناو هم که با فرمانده رفیق
استودر اواسطفیلم کشتهمیشود،زمانزیادی
دیدهنمیشودوفرصتپیدانمیکندبهعنوانیک
شخصیت شناخته شود .اما شخصیتپردازی
فرمانده ناو (تام هنکس) قابل قبول است.
شخصیتفرماندهبرایجنگساختهنشدهاست.
او چند بعدی است .در عین حالیکه برای نابودی

دشمن میجنگد از مردن آدمها ناراحت است .او
ناچار استبیرحمباشد،ولیباز همانسانیتخود
را حفظ میکند .بااینحال باز هم میتوان به این
شخصیتپردازیایراد گرفت.فرماندهناوهیچوقت
عصبینمیشود.دادنمیکشد.توبیخنمیکندوبا
همهخوباست،حتیدر شرایطی کهفشار عصبی
زیادی را تحمل میکند .همۀ اینها هم در شرایطی
است که این اولین حضورش در جنگ است و
زیاد به این شرایط عادت ندارد .همین موضوع از
باورپذیرشدناینشخصیت کممیکند.
تام هنکس با مهارت خود در بازیگری توانسته
بیشتربار فیلمرابهدوشبکشد.خودخوریهای
شخصیتفرمانده،شکوتردیدهاوخستگیهای
او کهنبایدبهدیگرانسرایت کند،همگیدرحرکات
و میمیک صورت تام هنکس نمایان است و به
مخاطبمنتقلمیشود.صحنههایجنگیفیلم
همقابلقبولاست،هرچندمتنوعنیست.
یکی از نکات مثبت فیلم که مخاطب را درگیر نگه
میداردایناست کهپیاپیوبدونمعطلیحوادث
اتفاقمیافتدوبهاصطالح،فیلمریتمخوبخودرا
حفظمیکند.اماحوادثی کهاتفاقمیافتندهمگی
شبیه هماند و ا گر در فیلمنامه گرههای متنوع
دیگری جای داده میشد ،فیلم را از یکنواختی
در میآورد .درنهایت باید گفت فیلم «سگ تازی»
فیلم سرگرمکنندۀ خوبی است ،اما فاصلۀ زیادی
داردبافیلمی کهیکحرفاساسیبرای گفتندارد
وماندگار است.
منبعwww.zoomg.ir:

معرفی بازی کودکان

بازیهای سرگرمکننده برای آموزش زبان به کودکان
جفت کردن کارتها
آموزشزبانبه کودکباجفت کردن کارتهایکیاز
جالبترینفعالیتهابرای کودکاناست.
اقالم موردنیاز :یک کاغذ سفید نقشهکشی؛
کتابهایمخصوص کودکانبزرگتر؛قیچی.
روشبازی :کاغذنقشهکشیرامربعیشکلببریدو
تعدادی کارت از آن درست کنید .حاال تصاویر را از
کتابهای مخصوص کودکان بزرگتر ببرید و آنها
راروی کارتهای کاغذیمربعیشکلبچسبانید.
دنبال کلماتی باشید که توصیفکننده تصاویر
انتخابیشماباشند.آنهارانیزاز کتابببریدو روی
کارتهای کاغذیمربعیشکلبچسبانید .کارتها
رابههمبزنیدواز کودکتانبخواهیدتا کارتحاوی
کلمه و کارت تصویر مربوط به آن کلمه را در مقابل
هم قرار دهد .اجازه دهید کار جفت کردن تمام
تصاویر با کلمات مرتبطشان را به اتمام برساند .در

مواردی که دچار تردید میشود ،به او کمک کنید
کارتهارابهترتیبدرستشانمقابلهمبچیند.
شکار کلمه
این بازی آموزش زبان به کودک برای کودکان
کمسن کودکستانیمناسباست.
اقالم موردنیاز :ورقۀمقوایی بزرگ؛ مجلههای
مخصوص کودکانبزرگتر؛قیچی؛ماژیک؛چسب.
روش بازی :ورق ــه مق ــوایی را ب ــه قس ــمتهای
کوچکتری برش دهید .از کودک بخواهید که در
سمت چپ ورقههای مقوایی تمام حروف الفبا را
بهصورتعمودیبنویسد.حاال از کودکبخواهید
تا در مجالت کودکانه به دنبال کلماتی باشد که با
حرف«»Aشروعمیشوند.بهاوبگوییداین کلمات
را بریده و با چسب به مقوای مربوط به حرف A
بچسباند ( ۵تا ۱۰کلمه).این کار رابرایتمامحروف
الفباانجامدهید.

