
امضای قرارداد خرید ۵۰ دستگاه 
لوکوموتیو برای فوالد مبارکه

مدیرعامل فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری 
ح کرد: شبکه دو سیما مطر

 با حضور آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی
سومین جشنواره و نمایشگاه  انجام گرفت؛

ملی فوالد ایران با حضور 
پررنگ فوالد مبارکه برگزار شد

سرمایه گذاری 4۰ هزار میلیارد 
تومانی فوالد مبارکه؛ گامی بلند در 

راستای گام دوم انقالب و تحقق 
3محرومیت زدایی در کشور
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استودیوی شیشه ای روز دوشنبه ساعت 30: 10  
 میهمان برنامه رادیو فوالد تاریخ 1400/11/25 ؛   مهدی آقازینلی، مدیر پشتیبانی، بازار و فروش

هم زمان با ایام اهلل دهه فجر  و آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی با حضور رئیس جمهوری صورت گرفت؛

 بزرگ ترین سرمایه گذاری در اقتصاد ایران 
با مشارکت 4۰ هزار میلیارد  تومانی فوالد مبارکه کلید خورد

اطالعیه

برنامــه پخــش برنامه های داخلی رادیوم فوالد/ روزهای زوج، ســاعت ۹ تا ۱۱
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 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین عملیات اجرایی
 پروژه های توسعه ای شرکت فوالد هرمزگان:

 محرومیت زدایی و اشتغال زایی
  از جمله اهداف فوالد  مبارکه 

7در مسیر توسعه  هرمزگان است

یادداشت مدیر مسئول
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چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران اسالمی 
در شرایطی گرامی داشته شد که علی رغم همه فشارها و تحریم های 
بین المللی، ایران اسالمی برخالف خواست نظام ظالم و شبکه 
جهانی، با عزمی جزم و مقاومتی بی نظیر همچنان بر این گفتمان 
اعتقاد و التزام دارد که تنها راه غلبه بر فشارها و مشکالت، اتکا به توان 
نیروهای داخلی، عدم وابستگی، استقالل طلبی، رونق تولید و توسل 

به اقتصاد مقاومتی به عنوان نقشه راه توسعه کشور است.
بدیهی است در شرایطی که اراده جامعه بین الملل تضعیف و وابستگی 
کشورهای جهان سوم به خود است، تالش و همت مضاعف در راستای 
رونق تولید، بهترین و منطقی ترین روش برای رفع مشکالت و خروج از 
بن بست های سیاسی و اقتصادی در کشور است و در این راستا اقتصاد 
مقاومتی در کنار اهتمام و توجه به تولید ملی نسخه نجات بخش اقتصاد 

ایران است.
دهه فجر در سال جاری، فرصت مناسبی برای بازخوانی عملکرد و توان 
صنایع به ویژه صنعت فوالد در رشد و شکوفایی و توسعه کشور بود که 
تقارن برگزاری سومین نمایشگاه ملی فوالد ایران با این  ایام، عالوه 

بر نمایش دانش، اقتدار و عظمت توان نیروهای داخلی، تصویری از 
حقیقت توفیق انقالب اسالمی در عرصه مجاهدت اقتصادی را به نمایش 
ح های عظیم ملی، گستره  گذاشت و عالوه بر این آغاز بهره برداری از طر

نشاط اقتصادی و تحول صنعتی را دوچندان ساخت.
فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی و بزرگ ترین واحد تولیدی 
و صنعتی ایران اسالمی،  همت متعالی خود را برای آغاز پنج پروژه عظیم 
ملی بااعتبار بیش از 40 هزار میلیارد تومان استوار نمود تا عالوه بر ایجاد 
تحولی نوین در عرصه صنعتی کشور زمینه اشتغال زایی بیش  از 12 هزار 

نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم آورد.
توسعه زیرساخت های انرژی و احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی و 
خورشیدی، توسعه زنجیره فوالد و متعلقات آن از ابتدا تا انتهای زنجیره 
در شبکه تولید فوالد مبارکه در اقصی نقاط ایران و همچنین توسعه 
زیرساخت های حمل ونقل در کشور ازجمله این طرح هاست که تمامی 
آن ها با اتکا به توان داخلی و عزم و اراده متخصصان ایرانی به سرانجام 
می رسد و به یقین اجرای طرح های یادشده سرفصلی نوین برای رونق 

بخشی به تولید، اقتصاد و معیشت همه هم وطنان خواهد بود.

ح های توسعه ای فوالد مبارکه، سرفصل تحول و  طر
نشاط در تولید و اقتصاد ایران اسالمی

انتصاب

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، سیامک شجاعی برجوئی به سمت مدیر تضمین کیفیت 
و تعالی سازمانی منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر تضمین کیفیت و تعالی منصوب می گردید تا با حفظ 
ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت در 

فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است سیامک شجاعی برجوئی دارای مدرک مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف است و پیش ازاین در سمت 

رئیس سیستم های مدیریت و سرآمدی شرکت فوالد مبارکه مشغول به فعالیت بوده است.
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پرداخت سود سهام عدالت به سرمایه گذاران غیرمستقیم
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، پرداخت سود به روش غیرمستقیم به سهامداران سهام عدالت را اعالم کرد.

ارائه خدمات به تولیدکنندگان فعال در پروژه درج قیمت تمام شده
کید وزیر صمت، واحدهای فعال در این پروژه باید در اولویت دریافت خدمات قرار گیرند. با تأ

در سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام 
خمینی )ره( در 1۹ بهمن 135۷، رهبر معظم انقالب اسالمی در 
دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی 
ارتش، آن بیعت شگفتی ساز را یک نقطه عطف خواندند و با 
کید بر اینکه عامل ماندگاری، استمرار و اثرگذاری آن حرکت  تأ
بزرگ و تاریخ ساز یک کار رسانه ای و روایت صحیح آن ماجرا 
براساس یک قاب هنرمندانه بود، گفتند: امروز نیز مقابله با 
دستاوردها،  واقعیت ها،  تحریف  برای  دشمن  تهاجم 
پیشرفت ها و اقدامات حماسه آمیز نظام اسالمی نیازمند یک 
حرکت دفاعی و تهاجم ترکیبی با محوریت فریضه فوری و قطعی 

جهاد تبیین است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس با اشاره به حرکت تاریخی نیروی 
گرچه نسل کنونی  هوایی در بیعت با امام )ره( خاطرنشان کردند: ا
نیروی هوایی در آن روز حاضر نبوده، اما همه کسانی که در نیروی 
هوایی با احساس مسئولیت فعالیت می کنند، در افتخار و فضیلت 
آن روز شریک هستند، چرا که آن حرکت در واقع بیعت با آرمان ها و 
جهاد مقدسی بود که امام )ره( فرمانده مقتدر آن بودند، بنابراین 
آن حرکت معنوی ادامه دارد و همه کسانی که در مسیر آن آرمان ها 

قرار دارند، در آن حرکت سهیم هستند.
گی های مهم آن حرکت بسیار  رهبر انقالب اسالمی یکی از ویژ
تأثیرگذار را »تشخیص نیاز لحظه« از جانب افسران و همافران 
نیروی هوایی و انجام آن اقدام هوشمندانه براساس بصیرت 
برشمردند و گفتند: این حرکت همچنین نشان داد محاسبات 
آمریکا و رژیم منحوس پهلوی، غلط بود و از جایی ضربه خوردند 

که تصورش را نمی کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بیان مهم ترین نکته درس آموز آن 
گر نیروهای جبهه حق و اسالم، در هر  رویداد تاریخی افزودند: ا
میدان جهادی اعم از جهادهای نظامی، علمی، تحقیقاتی و سایر 
عرصه ها، حضور فعال، مؤثر و امیدوارانه داشته باشند و از جالل و 
جبروت ظاهری طرف مقابل نهراسند، قطعا محاسبات دشمن 

غلط از آب درخواهد آمد، زیرا این وعده تخلف ناپذیر الهی است.
رهبر انقالب اسالمی در بیان عمق داشتن حرکت آن روز نیروی 
هوایی به استمرار آن پس از انقالب در عرصه های مختلف اشاره 
کردند و افزودند: تشکیل جهاد خودکفایی نیروی هوایی در 
همان روزهای اول انقالب، خنثی کردن توطئه ها و کودتا در برخی 
پایگاه ها و اقدامات برجسته نیروی هوایی در دوران دفاع مقدس، 
همه نشانگر آن است که حرکت 1۹ بهمن ۵۷ براساس عمق و 
روحیه بصیرت شکل گرفته بود و به همین علت در نیروی هوایی 
و ارتش، شهیدان برجسته ای همچون صیاد شیرازی، بابایی، 

ستاری، کالهدوز، فکوری و فالحی چهره نمایاندند.
ایشان با اشاره به گسترش انواع رسانه ها در بسترهای مختلف، 
سیاست قطعی رسانه های معاند اسالم و ایران را تحریف 
واقعیت ها با به کار بستن دروغ های حرفه ای دانستند و افزودند: 
آن ها برای اجرای این سیاست، با بزک کردن چهره زشت و فاسد 
رژیم طاغوت و پوشاندن خیانت های آن ها، حتی به دنبال 
ک هستند و در مقابل، با  تزیین و آرایش تصویر سراپا جنایت ساوا
مخدوش کردن چهره انقالب و امام بزرگوار، پیشرفت ها، حقایق 
و نقاط مثبت انقالب را کامال کتمان، و نقاط ضعف را صدها برابر 
بزرگ نمایی می کنند، بنابراین در مقابل این تهاجم رسانه ای، 

جهاد تبیین یک فریضه قطعی و فوری است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای دیکتاتوری رسانه ای را یکی از انواع 
دیکتاتوری قدرت های غربی با وجود ادعای آزادی بیان آن ها 
خواندند و با اشاره به مصادیقی از آن همچون حذف نام و عکس 
شهید سلیمانی در فضای مجازی خاطرنشان کردند: آن ها 
هر کلمه و تصویری را که با سیاست های غربی معارض باشد، 
ممنوع االنتشار می کنند و در مقابل از همین فضا برای تخریب 

کثری می کنند. اسالم و جمهوری اسالمی، استفاده حدا
رهبر انقالب گفتند: نباید گذاشت بعضی از مشکالت اقتصادی و 
معیشتی بر روی این پیشرفت ها و حماسه ها گردوغبار بنشاند و 

آن ها را از چشم مردم دور کند و به فراموشی سپرده شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اشاره به »تهاجم ترکیبی« 
جبهه دشمن علیه ایران یعنی تهاجم اقتصادی، سیاسی، 
کید کردند: در مقابل این تهاجم  امنیتی، رسانه ای و دیپلماسی تأ
ترکیبی و دسته جمعی، نمی توانیم همیشه در موضع دفاعی 
بمانیم و ما نیز باید در زمینه های مختلف ازجمله رسانه ای، 
امنیتی و اقتصادی، تهاجِم ترکیبی کنیم که در این زمینه اهل فکر 

و اقدام به خصوص مسئوالن، موظف به تالش هستند.
کشور  ایشان در پایان سخنانشان، پیشرفت های روزافزون 
برخالف اراده بدخواهان را نویدبخش فردایی بهتر برای ملت 
دانستند و گفتند: همچنان که جمهوری اسالمی در طول این 
4۳ سال با قدرت به پیش رفته و روزبه روز مستحکم تر و ریشه دارتر 
شده است، این حرکت به توفیق الهی در آینده نیز بهتر از گذشته 

کام خواهد شد. ادامه خواهد یافت و دشمن باز هم نا

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

 فرمان تهاجم ترکیبی متقابل
 به جبهه دشمن

گزارش خبرنگار فوالد، عملیات اجرایی 4۸  به 
پروژه بزرگ صنعتی با حضور رئیس جمهوری، 1۷ 
بهمن ماه در 13 استان و 2۷ شهرستان آغاز شد. با 
افتتاح این پروژه ها 54 میلیون تن تولید محصوالت 

فوالدی، معدنی، فلزی و پتروپاالیشی در کشور افزایش می یابد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در این مراسم در سخنانی اظهار کرد: 
سرمایه گذاری و اجرای 4۸ پروژه بزرگ صنعتی در 2۷ شهرستان 
محروم و 1۳ استان برای افزایش تولید و اشتغال زایی و رشد اقتصادی 
تجربه موفقی است که تنها با همگرایی و هم اندیشی میسر شده است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه در بودجه 1401 رشد ۸ درصدی اقتصادی 
کشور در نظر گرفته  شده است، اظهار داشت: بدون تردید کشورمان 
به رشد اقتصادی نیاز دارد و ضرورت رشد اقتصادی کشور بر کسی 
پوشیده نیست. رشد اقتصادی کشور تنها با سرمایه گذاری و افزایش 

تولید، اشتغال و بهره وری محقق خواهد شد.
رئیسی با تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر افزود: خوشبختانه با 
همفکری و همگرایی برای انجام این سرمایه گذاری، شرکت های گروه 
پیشران پیشرفت اقتصادی کشور در مدت 110 روز به تفاهم رسیدند 
و با اخذ مجوزهای قانونی یک حرکت بزرگ جهادی در کشور شکل 
گرفت که اشتغال بیش از ۸۵ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، 

رشد صادرات و رونق تولید در کشور ماحصل آن است.
لزوم آماده سازی فضای کسب وکار برای فعالین 

اقتصادی
رئیس جمهوری تصریح کرد: به نظر می رسد این حرکت گروه پیشران 
پیشرفت، پیام مهمی دارد و آن پیام این است که در راستای توسعه 
ج باید به داشته های درون کشور خود  اقتصادی بدون توجه به خار

توجه کنیم، تا شاهد پویایی، امید و پیشرفت کشور باشیم.
کید کرد: دولت بنا دارد تحریم ها را خنثی سازد و تالش می کند  وی تأ
که با توسعه فعالیت های بخش خصوصی، شرکت های بزرگ صنعتی، 

سرمایه گذاران و بانک ها در اقتصاد ملی ایران نقش آفرینی کنند.
کشور دولت  رئیس جمهوری اظهار داشت: در توسعه اقتصادی 
همچنان به نقش نظارتی، هدایتی و حمایتی خود ادامه خواهد داد 
ج از کشور که آمادگی فعالیت در  و به شرکت های بزرگ و ایرانیان خار
کید دارد که با گروه پیشران پیشرفت اقتصادی ایران  ایران را دارند تأ

همراه و همگام شوند.
کید کرد: فضای کسب وکار باید برای فعاالن اقتصادی کامال  رئیسی تأ
آماده شود و همکاران ما در وزارتخانه ها با تسهیلگری فعالیت های 
اقتصادی و آسان شدن صدور مجوزها، دست یابی به رشد اقتصادی 

کشور را فراهم کنند.
تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی با اجرای ۴۲ پروژه 

بزرگ صنعتی
در ادامه این مراسم، سید رضا فاطمی امین اعالم کرد: امروز عملیات 
اجرایی 4۸ پروژه صنعتی با حضور رئیس جمهوری آغاز شد که 42 
پروژه آن در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۶ پروژه دیگر در 

حوزه وزارت نفت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این 42 پروژه بزرگ صنعتی 
که زمینه رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی را محقق می کند، با 200 هزار 

میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام می شود.
فاطمی امین یادآور شد: در دهه ۹0، میزان سرمایه گذاری ها در کشور 
ک سرمایه ها شد؛ بنابراین  کاهش یافت؛ به طوری که کمتر از میزان استهال
دولت سیزدهم تصمیم گرفت اجرای این پروژه ها را شرکت های بزرگ 

کشور که توانمندی مالی مناسبی دارند، بر عهده بگیرند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با اجرای این پروژه های 
بزرگ صنعتی توزیع ثروت در کشور به خوبی انجام خواهد شد، گفت: 
خوشبختانه در این پروژه ها به زنجیره تولید نیز توجه زیادی شده 
و توزیع جغرافیایی این پروژه ها راه را برای رشد ۸ درصدی کشور 

فراهم می کند.
کاهش سرمایه گذاری ها موجب بروز بیکاری و افزایش 

قیمت ها شده است
فرهاد رهبر نیز در آیین آغاز عملیات اجرایی 4۸ پروژه بزرگ صنعتی 
کشور گفت: رکود اقتصادی، تورم، بیکاری و افزایش قیمت ها ماحصل 

کاهش سرمایه گذاری ها و رشد منفی اقتصادی است.
خ رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در سال های  وی با بیان اینکه نر
اخیر در اقتصاد ایران منفی بوده است، اظهار داشت: خوشبختانه 
در مدل جدید سرمایه گذاری ها امروز شاهد همکاری شرکت های 
بزرگ صنعتی هستیم، زیرا تنها راه نجات اقتصاد ایران افزایش 

سرمایه گذاری هاست.
کید کرد: همکاری شرکت های  دستیار اقتصادی رئیس جمهوری تأ
بزرگ صنعتی کشور در انجام سرمایه گذاری های صنعتی رخداد بزرگی 

است و شاهد تحوالت خوبی در سطح ملی خواهیم بود.
رهبر اظهار داشت: این مأموریت بزرگ در طی 110 روز فراهم شد و این 
الگوی بزرگی است تا مجریان و حامیان دولتی در کشور برای توسعه 
اقتصادی و سرمایه گذاری های بیشتر در بخش های مختلف صنعتی 

و اقتصادی فعالیت کنند.
دستیار اقتصادی رئیس جمهوری بیان کرد: آغاز عملیات اجرایی 4۸ 
پروژه بزرگی صنعتی رویکرد تحولی بزرگ دولت در دهه مبارک فجر 
است و در این راستا برای حمایت از هرگونه سرمایه گذاری باید موانع 

رفع گردد و تسهیلگری و اشتغال برای بخش خصوصی فراهم شود.
رهبر با بیان اینکه تسهیلگری از مهم ترین رویکردهای دولت سیزدهم 
در این بخش است گفت: گروه پیشران پیشرفت اقتصادی کشور با 
هویت ملی در اقتصاد ایران شکل گرفته و باید گستره این مسئله مهم 

در کشور موردتوجه جدی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آستانه چهل وسومین سالروز 
پیروزی انقالب اسالمی خبر داد:

آغاز عملیات احداث پروژه های بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری 40 
هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه

فوالد مبارکه پیشران توسعه صنعت کشور
 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از کلنگ زنی ۵ پروژه بزرگ صنعتی با 
سرمایه گذاری این شرکت و به ارزش بیش از 40 هزار میلیارد تومان در 

دهه فجر امسال خبر داد.
هم زمان با ایام اهلل دهه فجر، ۵ پروژه بزرگ صنعتی با سرمایه گذاری 
فوالد مبارکه به ارزش بیش از 40 هزار میلیارد تومان کلنگ زنی شده 
که این پروژه ها باعث اشتغال زایی بیش از 12 هزار نفر به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در اقصی نقاط کشور خواهد شد. آیین آغاز 
عملیات احداث این پروژه ها، یکشنبه 1۷ بهمن ماه 1400 با حضور 
رئیس جمهوری در قالب آیین آغاز عملیات اجرایی 4۸ پروژه بزرگ 

صنعتی کشور در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اعالم این خبر 
افزود: فوالد مبارکه یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد در کشور است 
و نیاز بسیاری از صنایع مهم در کشور را تأمین می کند. به همین خاطر 
با برنامه ریزهای به عمل آمده و با عنایت به برنامه های توسعه ای کشور 
و نیاز به محصوالت جدید، عملیات احداث خط تولید محصوالت 

کیفی نورد گرم به ظرفیت 4 میلیون تن با اعتباری بالغ بر 1۸ هزار میلیارد 
تومان آغاز می شود.

احداث 3 نیروگاه برای تولید پایدار برق موردنیاز کشور
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه محدودیت هـای قابل توجـه انـرژی بـر سـر 
راه تولیـد گفـت: عملیـات احـداث پـروژه واحدهـای نیـروگاه سـیکل 
ترکیبـی بـا تکنولـوژی جدیـد و بـازده بـاال بـا ظرفیـت 1000 مـگاوات 
و بـا سـرمایه گذاری 1۳ هـزار میلیـارد تومـان هم زمـان بـا دهـه فجـر 
انقـالب اسـالمی آغـاز می شـود. همچنیـن سـاخت بزرگ تریـن نیـروگاه 
خورشـیدی کشـور بـا ظرفیـت ۵00 مـگاوات و نیـروگاه عظیـم بـادی بـا 
ظرفیت 100 مگاوات ازجمله طرح های بزرگ فوالد مبارکه در راسـتای 
تولید پایـدار بـرق موردنیاز کشـور اسـت کـه بـه زودی عملیـات اجرایی 
آن ها در دسـتور کار قرار خواهد گرفت. با بهره برداری از این ۳ نیروگاه، 
محدودیت هـای موجـود در حـوزه انـرژی تا حـد زیـادی از سـر راه تولید 
فـوالد مبارکـه برداشـته  می شـود و میـزان تولیـد ایـن شـرکت کـه بخش 
بزرگـی از نیـاز صنایـع مختلـف کشـور بـه ورق هـای فـوالدی را تأمیـن 

می کنـد افزایـش خواهـد یافـت.
طیب نیا خاطرنشان کرد: شروع ساخت واحد تولید آهن اسفنجی در 
فوالد هرمزگان به ظرفیت ۹00 هزار تن با هدف رساندن ظرفیت تولید 
این شرکت به 2 میلیون تن تختال یکی دیگر از پروژه های بزرگی است 
که احداث آن در دهه فجر امسال آغاز خواهد شد. همچنین پروژه 
احداث واحد احیا مستقیم صنایع معدنی و فوالدی ستاره سیمین 
هرمز به ظرفیت 1.۷ میلیون تن نیز با سرمایه گذاری ۵ هزار میلیارد 

تومان آغاز می شود.
مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکـه در ادامه از شـروع عملیـات احداث 
خطـوط اسیدشـویی و نـورد سـرد شـرکت فـوالد امیرکبیـر کاشـان 
ح بـا سـرمایه گذاری بیـش از ۹00 میلیـارد  خبـر داد و گفـت: ایـن طـر
تومـان یکـی از برنامه هـای دیگـر فـوالد مبارکـه در راسـتای افزایـش 
ظرفیـت تولیـد فـوالد در کشـور اسـت. بـا احـداث ایـن خـط، سـاالنه 
0.۸ میلیـون تـن ورق هـای اسیدشـویی و نـورد سـرد در گـروه فـوالد 

مبارکـه تولیـد می شـود.
سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای استفاده از پساب 

فاضالب شهرهای مجاور در چرخه تولید فوالد
وی تصریح کرد: یکی از پروژه های مهم فوالد مبارکه در راستای فراهم 
ساختن بخش قابل توجهی از آب موردنیاز این شرکت، تأمین مالی 
برای تکمیل و بهره برداری از تأسیسات فاضالب شهرهای مجاور فوالد 
مبارکه است. این پروژه با سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه به ارزش 
بیش از هزار میلیارد تومان تأمین مالی خواهد شد و امکان اتصال 
شبکه فاضالب شهرهای جدیدی در مجاورت فوالد مبارکه و فوالد 
سبا را به تصفیه خانه پساب فاضالب این شرکت به منظور استفاده 
در چرخه تولید فوالد فراهم خواهد کرد و نقش بسزایی در صیانت از 

محیط زیست منطقه بر عهده خواهد داشت.
طیب نیا در پایان افزود: پیش ازاین، پروژه ساخت تأسیسات تصفیه 
و انتقال پساب ۹ شهر مجاور دیگر نیز با سرمایه گذاری فوالد مبارکه 
برای کاهش آب خام مصرفی این شرکت به بهره برداری رسیده بود که 
درنهایت با این اجرای این پروژه ها، حجم آب خام مصرفی در فوالد 

مبارکه به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.
وی به تأمین هزینه های این پروژه ها توسط فوالد مبارکه و نقش 
برجسته این شرکت برای توسعه کشور اشاره کرد و متذکر شد: عملیات 
ح توسعه ای دیگر نیز در سایر کارخانه های تابعه  اجرایی چندین طر
فوالد مبارکه در استان های چهارمحال وبختیاری و خراسان رضوی 

به زودی و طی ماه های پیش رو آغاز خواهد شد.

 بزرگ ترین سرمایه گذاری در اقتصاد ایران 
با مشارکت 4۰ هزار میلیارد  تومانی فوالد مبارکه کلید خورد

هم زمان با ایام اهلل دهه فجر  و آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی با حضور رئیس جمهوری صورت گرفت؛

 فرمانده کل قوا در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی
 و پدافند هوایی ارتش مطرح کردند؛

آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری

سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت

فرهاد رهبر،  دستیار اقتصادی 
رئیس جمهوری

گزارش تصویری آغاز عملیات اجرایی 4۸ پروژه بزرگ صنعتی با حضور رئیس جمهوری
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چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین به صورت مجازی در تاریخ دوم و سوم اسفندماه برگزار خواهد شد.

شرکت  فوالد مبارکه حامی نظام سالمت کشور
محرز متخصص بیماری های عفونی گفت: فوالد مبارکه با ایفای مسئولیت اجتماعی حامی نظام سالمت کشور بوده است.

 خـبــــــــــــــــــر      

 سرمایه گذاری 4۰ هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه؛ گامی بلند در راستای
 گام دوم انقالب و تحقق محرومیت زدایی در کشور

مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه در گفت وگـوی 
ویـژه خبـری شـبکه دو بـا اشـاره بـه آغـاز عملیـات 
احـداث 5 پـروژه بـا سـرمایه گذاری 40 هـزار میلیارد 
تومانی توسـط شـرکت فوالد مبارکه گفت: گام بلندی در راسـتای 
تحقـق گام دوم انقـالب برداشـتیم و بـه شـعار »فـوالد بـه وسـعت 

ایـران« جامـه عمـل  پوشـاندیم.
گـزارش خبرنـگار فـوالد، هفدهـم بهمن مـاه 1400، بزرگ تریـن  بـه 
آسـتانه  در  ایـران  اقتصـاد  تاریـخ  در  سـرمایه گذاری  عملیـات 
چهل وسـومین سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقـالب اسـالمی بـه ثمر 
نشسـت. در این عملیات ۷ شـرکت بزرگ تعهد کردند کـه 4۸ طرح را 
با سـرمایه گذاری 4۷0 هـزار میلیارد تومانـی اجرا کنند. با تسـهیلگری 
کارگـروه پیشـرانان پیشـرفت ایـران، ۷ شـرکت صنعتـی بـزرگ کشـور 
در طـی 110 روز موانـع بروکراسـی سـرمایه گذاری را برطـرف کردنـد و 
بـا اخـذ مجـوزات الزم ایـن رویـداد مهـم اقتصـادی در کشـور صـورت 

گرفتـه اسـت.
در همیـن خصـوص محمدیاسـر طیب نیـا، مدیرعامـل شـرکت فوالد 
مبارکه، شـامگاه 1۷ بهمن مـاه در گفت وگـوی ویژه خبری شـبکه دو، 
بـا اشـاره بـه آغـاز عملیـات احـداث ۵ پـروژه بـزرگ بـا سـرمایه گذاری 40 
هـزار میلیـارد تومانـی فـوالد مبارکـه، اظهـار کـرد: هفدهـم بهمن مـاه، 
فاز نخست سـرمایه گذاری ۸ میلیارد دالری شـرکت فوالد مبارکه آغاز 
شـد. درمجموع ۶ طرح احـداث واحد تولیـد آهن اسـفنجی در فوالد 
هرمـزگان بـه ظرفیـت ۹00 هـزار تـن بـا اعتبـار ۳ هـزار میلیـارد تومـان، 
احـداث خطـوط نهایـی نـورد در فـوالد امیرکبیـر کاشـان بـا اعتبـار ۹00 
میلیـارد تومـان، احـداث خـط تولیـد محصـوالت کیفـی نـورد گـرم بـه 
ظرفیـت بیـش از 4 میلیـون تـن و بـا اعتبـار 1۸ هـزار میلیـارد تومـان، 
احـداث شـبکه جمـع آوری و تصفیه فاضـالب ۶ شـهر جدیـد در ادامه 
اقدامات جمع آوری و انتقال پساب ۹ شهر قبلی جهت تأمین بخشی 
از نیـاز آبـی شـرکت فـوالد مبارکـه بـا اعتبـار هـزار میلیـارد تومـان آغـاز به 

فعالیـت کـرده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه احـداث نیـروگاه هـزار مگاواتـی سـیکل ترکیبـی 
بـا اعتبـار 1۳ هـزار میلیـارد تومـان و قـرارداد خریـد و سـاخت داخـل 
۵0 دسـتگاه لوکوموتیـو بـاری در حـوزه حمل ونقـل بـه ارزش 2 هـزار 
میلیـارد تومـان از دیگـر طرح هـای شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت، بیـان 
کـرد: مجمـوع طرح هـای مذکـور بالغ بـر 40 هـزار میلیـارد تومـان در فاز 

ح هـای توسـعه ای شـرکت فـوالد مبارکـه خواهـد بـود. نخسـت طر
مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکـه با بیـان اینکـه طرح های توسـعه ای 
تعریف شـده در شـرکت فـوالد مبارکـه بـر مبنـای دو محـور اساسـی 

اسـت، گفـت: تحقـق شـعار »فـوالد مبارکـه بـه وسـعت ایـران« یکـی از 
ح هـای توسـعه ای در شـرکت فـوالد مبارکـه  شـالوده های تعریـف طر
گام دوم انقـالب،  کـه ایـن شـرکت در راسـتای تحقـق  اسـت؛ چرا
اشـتغال زایی و محرومیت زدایی توسعه در سراسر کشـور گام بلندی 
برداشـته اسـت و پروژه هـای تعریف شـده را در فازهـای بعـدی در 
استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، شرق اصفهان 

و مرزهـای جغرافیایـی کشـور دنبـال خواهـد کـرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـرمایه گذاری شـرکت فـوالد مبارکـه در 
کرمـان و یـزد به واسـطه سـهام داری ایـن شـرکت در  اسـتان های 
شـرکت های بزرگـی نظیـر گل گهـر، چادرملـو و توسـعه معـادن صـورت 
ح هـای توسـعه ای در  گرفتـه اسـت، گفـت: رکـن دوم در تعریـف طر
شـرکت فوالد مبارکـه مبتنی بـر توسـعه کمـی، کیفـی و متوازن اسـت.
طیب نیـا بـا اشـاره بـه اینکـه سـرمایه گذاری 40 هـزار میلیـارد تومانـی 
ح هـای توسـعه و بنیادیـن کشـور اسـت،  شـرکت فـوالد مبارکـه در طر
ح هـای تعریف شـده شـرکت فـوالد مبارکـه،  گفـت: بهره بـرداری طر
بالغ بـر 12 هزار نفر اشـتغال به همراه خواهد داشـت و درآمـد حاصل از 
بهره برداری طرح های مذکور، حدود 110 هزار میلیارد تومان در سال 

بـه نـرخ دالر امـروز بـرآورد می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه شـرکت فـوالد مبارکـه مولـود انقـالب اسـالمی 
اسـت، تصریـح کـرد: ۷ شـرکت بـزرگ کـه روز هفدهـم بهمن مـاه تعهد 
کردنـد، در 4۸ طرح بـه ارزش 4۷0 هزار میلیارد تومان سـرمایه گذاری 
کننـد، ثمـره انقـالب هسـتند و اآلن زمانـی اسـت که ایـن شـرکت ها به 
کـه در آسـتانه قـرن جدید ضـرورت  توسـعه کشـور یـاری برسـانند؛ چرا

اجـرای گام دوم انقـالب بیش ازپیـش احسـاس می شـود.
کنون توسعه های  کید بر اینکه تا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
شـرکت های بزرگ صنعتی به صورت کمی بوده اسـت، اظهار کرد: در 
گام دوم هـدف ایجـاد اشـتغال، محرومیت زدایـی و حرکت به سـمت 
نوآوری و فناوری است و خط مشی و رویکردهای شرکت فوالد مبارکه 
مبتنی بر فرموده های رهبر معظم انقالب و در راستای تحقق جهش 

تولیـد خواهد بود.
وی بـا بیـان اینکـه ثمـره رونـق و آبادانـی کشـور در سـفره های مـردم 
متجلی می شـود، اضافه کرد: ثمرات اشـتغال زایی در سرمایه گذاری 
۷ شرکت بزرگ در معاش کارکنان این شرکت ها نمود خواهد داشت.
غ از درآمدزایی،  طیب نیا با اشاره به اینکه پروژه های تعریف شده فار
ارزآوری و اشـتغال زایی منافعی به صورت مستقیم برای شرکت های 
سرمایه گذار خواهد داشت، گفت: شبکه جمع آوری و انتقال پساب 
۹ شهرسـتان توسـط شـرکت فـوالد مبارکـه اقدامـی کم نظیـر در کشـور 

گر بـه بودجه هـای دولتـی متکی می شـد، بیـش از  اسـت و ایـن طـرح ا
۹0 سـال زمـان می بـرد؛ اما با سـرمایه گذاری شـرکت فـوالد مبارکـه این 

پروژه در طی سـه تـا چهار سـال اجرا می شـود.
به گفته مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه با سرمایه گذاری انجام شده 
شـرکت فـوالد مبارکـه در پـروژه شـبکه جمـع آوری و انتقـال پسـاب 
شـهری، بهینه سـازی و کاهـش مصـرف آب در فرایندهـای تولیـد 
فـوالد، تصفیـه و بازچرخانـی پسـاب صنعتـی فـوالد مبارکـه، مصـرف 
آب خام این شـرکت به نصـف تقلیل یافته اسـت. بـه این معنـا که ۳0 
سـال کارکـرد فـوالد مبارکـه در تولیـد ۷ میلیـون تن فـوالد با همـان آب 
در نظر گرفته شده برای تولید اولیه شـرکت به میزان 2.2 میلیون تن 
ظرفیـت تولیـد در حـال انجـام اسـت و شـرکت فـوالد مبارکـه به عنوان 
معیاری بـرای سـنجش جهانـی )Benchmark( در میان شـرکت های 
فوالدسـازی به عنـوان کم مصرف تریـن واحـد فوالدسـازی شـناخته 

شـده اسـت.
وی علـت عـدم تولیـد خـودرو در سـطح جهانـی را نبـود ورق هـای 
کیفیت موردنیـاز صنایع خودروسـازی دانسـت و اذعان داشـت: با  با
آغاز فعالیت نورد گرم 2 و تولید ورق با ارزش افزوده باال به نیاز صنایع 
پایین دسـتی خودروسـازی، لولـه و پروفیـل و لوازم خانگـی پاسـخ 
خواهیـم داد. محصـوالت شـرکت فـوالد مبارکه به صـورت تجـارت به 
تجـارت )B2B( اسـت و نیـاز سـایر صنایـع را تأمیـن می کنـد و صنعـت 

مـادر محسـوب می شـود.
طیب نیا با اشاره به اینکه شرکت فوالد مبارکه سهام دار اصلی شرکت 
گل گهر اسـت، گفت: باید به این چالش اندیشید که آیا صحیح است 
که رسالت صنایع معدنی  که معادن به سمت فوالد بروند یا خیر؛ چرا
کتشـافات بـوده اسـت و بایـد نیـاز صنایـع  سـرمایه گذاری در توسـعه ا
گـر ایـن مهـم اتفـاق می افتـاد، صنایـع  فـوالدی را تأمیـن می کردنـد و ا
فـوالدی بـا محدودیـت سـنگ آهن مواجـه نمی شـدند. متأسـفانه 
تـا پانـزده سـال آینـده، کل سـنگ آهن شناسایی شـده کفـاف نیـاز 

شـرکت های فـوالدی را نمی دهـد.
وی افزود: مزیت تولید فوالد در ایران به سنگ آهن مربوط می شود و 
با توسعه های نامتوازن، سـنگ آهن در آینده نه چندان دور به اتمام 
می رسـد. نیاز اسـت که بـا نگاه ملـی به توسـعه کشـور بیندیشـیم و به 
این نکتـه دقـت کنیـم کـه حاشـیه سـود خالـص شـرکت های معدنی 
بیـش از ۶0 درصـد و میانگیـن حاشـیه سـود شـرکت های فـوالدی 
کـه  کـه علـت آن در ایـن خالصـه می شـود  کمتـر از 40 درصـد اسـت 
شـرکت فـوالد مبارکـه با اسـتراتژی سـنگ تا رنگ، حاشـیه سـود سـایر 

شـرکت های فـوالدی را جبـران کـرده اسـت.
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امضای 4.5 میلیارد دالر قرارداد برای توسعه میادین 
نفت و گاز در دولت سیزدهم

کنون بیش از  وزیر نفت گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تا
گاز  4.۵ میلیارد دالر قرارداد برای توسعه میادین نفت و 

امضا شده است.
به گزارش ایرنا، جواد اوجی در مراسم افتتاح پانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی ایران پالست، با بیان اینکه فعاالن 
حوزه صنعت پتروشیمی در صنعت نفت پیشتاز هستند، 
افزود: صنعت پتروشیمی یکی از دستاوردهای انقالب 

اسالمی است.
کید بر اینکه بیشتر محصوالت پتروشیمی تولیدی  وی با تأ
کشور در ابتدای پیروزی انقالب مربوط به کودهای شیمیایی 
کنون تنوع گسترده ای در تولید  بوده است، ادامه داد: ا

محصوالت پتروشیمی وجود دارد.
وزیر نفت گفت: ایران درمجموع ذخایر هیدروکربوری رتبه 
اول را دارد و بالغ بر 1۵۳ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال 
و ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز قابل استحصال در کشور داریم.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای انقالب یک پاالیشگاه گازی در 
کنون ظرفیت پاالیش گاز کشور به  کشور وجود داشت، افزود: ا

باالی یک میلیارد مترمکعب در روز رسیده است.

افتتاح 1۷15 پروژه بخش کشاورزی در سراسر کشور

کشاورزی از افتتاح یک هزار و ۷1۵ پروژه بخش  وزیر جهاد 
کشاورزی در سراسر کشور به طور هم زمان خبر داد.

به گزارش ایرنا، سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی 
در مراسم ویدئوکنفرانس افتتاح هم زمان پروژه های تولیدی 
و اشتغال زایی بخش کشاورزی به مناسبت دهه مبارک فجر 
با بیان اینکه یک هزار و ۷1۵ پروژه بخش کشاورزی در سراسر 
کشور به طور هم زمان افتتاح می شود، اظهار کرد: این تعداد 
پروژه با سرمایه گذاری در حدود ۷ هزار و 1۸۶ میلیارد تومان اجرا 

شده است.
وی افزود: از این تعداد پروژه ۵۳ درصد مربوط به بخش 
ک، 21 درصد مربوط به بخش باغبانی، 1۳ درصد مربوط  آب وخا
به تولیدات دامی و مابقی مربوط به بخش های صنایع تبدیلی، 

سازمان امور عشایری و سازمان حفظ نباتات است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تالش داریم برای سال 1401 

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را افزایش دهیم.

رشد ۹0 درصدی صادرات محصوالت معدنی

به گزارش ایرنا، شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی 
از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۹ میلیارد و 4۸۹ میلیون دالر انواع 
محصوالت صادر کردند که در هم سنجی با پارسال رشد ۹0.۸ 

درصدی نشان می دهد.
این میزان صادرات مشتمل بر 42 میلیون و 214 هزار تن انواع 
محصول بود که از نظر تناژ نیز رشد ۹.۵ درصدی در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال داشت.
زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی مرتبط با ۵ میلیارد و 2۸0 
میلیون و ۶۳0 هزار دالر صادرات، با سهم ۵۵.۶ درصدی، 
بیشترین سهم از صادرات مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی 

را به خود اختصاص داد.
پس از آن، مس و محصوالت پایین دستی با یک میلیارد و 40۹ 
میلیون و ۷10 هزار ریال و »سایر معدن و صنایع معدنی« با ۶۵1 

میلیون و ۳۳0 هزار دالر، در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
بیشترین رشد صادرات در این مدت مربوط به زنجیره آلومینیوم 
و محصوالت با ثبت 21۶ درصد رشد و صادرات ۵41 میلیون و 

۵۷0 هزار دالری بود.

عدد خبر

میلیارد دالر

پروژه

درصد

مدیرعامل فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما:

تحقق شعار »فوالد مبارکه به وسعت ایران« 
طرح هـای  تعریـف  شـالوده های  از  یکـی 
توسـعه ای در شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت؛ 
که این شرکت در راستای تحقق گام دوم  چرا
انقـالب، اشـتغال زایی و محرومیت زدایـی 
توسـعه در سراسر کشـور گام بلندی برداشته 
است و پروژه های تعریف شده را در فازهای 
بعدی در استان های سیستان و بلوچستان، 
خراسـان رضـوی، شـرق اصفهـان و مرزهـای 

جغرافیایی کشـور دنبـال خواهـد کرد

قـرارداد خریـد 50 دسـتگاه لوکوموتیـو بیـن شـرکت 
فـوالد مبارکـه اصفهـان و شـرکت مپنـا بـا حضـور 
آیـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی رئیس جمهـوری 
و وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـه امضـا رسـید.
بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد، در ایـن قـرارداد کـه توسـط محمـد یاسـر 
طیب نیـا مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه و عبـاس علی آبـادی 
مدیرعامل شرکت مپنا به امضا رسید، شـرکت مپنا متعهد به تولید 
و تحویل ۵0 دسـتگاه لوکوموتیو به شـرکت فـوالد مبارکه طی 2 سـال 

آینـده شـده اسـت.
ارزش ایـن قـرارداد معـادل 2 هـزار میلیـارد تومـان اسـت و شـرکت 
مپنـا به تدریـج ایـن لوکوموتیوهـا را بـه شـرکت فـوالد مبارکـه بـرای 
رفـع محدودیت هـای موجـود در حـوزه حمل ونقـل و جابه جایـی 
محصـوالت و مـواد اولیـه  ایـن شـرکت در شـبکه ریلـی کشـور تحویـل 

خواهـد داد.

ید 50 دستگاه لوکوموتیو برای فوالد مبارکه  امضای قرارداد خر
با حضور آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی انجام گرفت؛
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الگوی تعرفه گذاری برق؛ رویکردی عادالنه و اقتصادی مهم ترین اولویت صنعت نفت گاز »سرمایه گذاری« است

اندیشکده اقتصاد مقاومتی در جریان بررسی های خود در خصوص 
عادالنه سازی نظام تعرفه گذاری برق، مدیریت مصرف و کاهش هزینه 
دولت در تأمین این حامل انرژی، کتاب »الگوی تعرفه گذاری برق؛ 
رویکردی عادالنه و اقتصادی« را منتشر کرد. این کتاب، ضمن بررسی 
نظام تعرفه گذاری برق خانگی در جهان، وضعیت ایران را مورد بررسی 
قرار داده و الگوی بهینه برای آن ارائه داده است.

وزیر نفت با بیان اینکه امروز مهم ترین اولویت ما در بخش 
گر این مهم انجام  گفت: ا گاز سرمایه گذاری است،  صنعت نفت و 
نشود، ممکن است در سال های آینده واردکننده این محصوالت 
باشیم.اوجی افزود: به دلیل سرمایه گذاری نکردن در میادین، 
گازی زیر ظرفیت  افت فشار اتفاق افتاده است و پاالیشگاه های 
که در میادین سرمایه گذاری شود. کار می کنند و نیاز داریم 

خـبــــــــــــــــــر            
خبر کوتاه

در آستانه چهل و سومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی، سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
ح  ایران با حضور تولیدکنندگان و تأمین کنندگان مطر
زنجیره آهن و فوالد کشور و مقامات دولتی با رویکرد بومی سازی و 

توسعه تکنولوژی آغاز به کار کرد. 
به گزارش خبرنگار فوالد، سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران 
ح  سه شنبه 1۹ بهمن با حضور تولیدکنندگان و تأمین کنندگان مطر
زنجیره آهن و فوالد کشور و مقامات دولتی با رویکرد بومی سازی و توسعه 

تکنولوژی در هتل المپیک تهران برگزار شد.
آیین افتتاحیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران روز سه شنبه 
ساعت ۹ تا 12 با حضور بهرام سبحانی رئیس انجمن فوالد ایران، علی 
آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وجیه اله جعفری 

رئیس هیئت عامل ایمیدرو برگزار شد.
 هم زمان با برگزاری این جشنواره نمایشگاه جامع ارائه فرصت های 
بومی سازی و حمایت از تولید داخلی با حضور 114 شرکت فعال در عرصه 
فوالدسازی کشور، آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید متخصصان 

و تولیدکنندگان قرار دهند.
با برگزاری این جشنواره جایزه ملی فوالد ایران به برگزیدگان فعاالن عرصه 

صنعت فوالدسازی ایران اهدا شد.
برگزاری میزگرد تخصصی نقش زیست بوم نوآوری در آینده صنعت فوالد 
و بررسی رویداد ریورس پیچ توسط شرکت فوالد مبارکه از مهم ترین 

برنامه های این جشنواره بود.
تأمین برق موردنیاز شرکت های فوالدی با استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیر و استفاده از تکنولوژی های پیشرفته برای تولید فوالد از دیگر 

میزگردهای تخصصی این جشنواره بود.
همچنین بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری، پوشش دهی به 
روش پاشش حرارتی بر روی صفحات مسی و بومی سازی نمونه گیری های 
اتوماتیک و تجهیزات آزمایشگاه گندله سازی توسط فوالد مبارکه از دیگر 
میزگردهای تخصصی و پنل سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 

ایران بود.
انعقاد تفاهم نامه بومی  سازی میان چندین شرکت   ایرانی

در سومین نمایشگاه ملی فوالد ایران تفاهم نامه بومی سازی میان 
چندین شرکت ایرانی منعقد شد. در این بین تفاهم نامه شرکت فوالد 
مبارکه برای تولید ورق مخصوص محیط ترش به ارزش ۳00 میلیون یورو 

در صدر ارزش این بومی سازی ها قرار دارد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در سومین نمایشگاه ملی فوالد تفاهم نامه هایی 
به منظور بومی سازی تجهیزات موردنیاز صنعت فوالد کشور منعقد شد. 

مهم ترین تفاهم نامه های امضاشده شامل موارد زیر است:
- تفاهم نامه تولید ورق های API 5L X65-Ms مخصوص محیط ترش و 
تبدیل آن به لوله ۳2 و ۳۶ اینچ به منظور تأمین لوله های موردنیاز 
کسین خوزستان،  پروژه های نفت وگاز بین شرکت فوالد مبارکه، فوالد ا
لوله سازی اهواز و شرکت ملی نفت ایران. این پروژه صرفه جویی ۳00 
میلیون یورویی برای کشور به دنبال خواهد داشت؛  تفاهم نامه 
ساخت پمپ های پوسته زدا بین شرکت های فوالد مبارکه و پتروانرژی 
تفاهم نامه ساخت  هیراد با صرفه جویی ارزی 1.۸ میلیون یورویی؛ 
بازوهای کوره قوس الکتریکی میان شرکت های فوالد مبارکه و پوالد تجهیز   
ایریسا با صرفه جویی ارزی 1.2 میلیون یورویی؛  پروژه تحقیقاتی 
طراحی، ساخت و بومی سازی قالب مسی ریخته گری فوالدسازی میان 
ذوب آهن اصفهان و پویش ساخت ذوب آهن با صرفه جویی ارزی 
1.2میلیون یورویی؛ پروژه تحقیقاتی طراحی، ساخت تجهیزات و 
نصب دستگاه اندازه گیری ابعاد در حالت گرم در کارگاه نورد ۵00 شرکت 
سهامی ذوب آهن اصفهان میان شرکت ذوب آهن اصفهان، سازمان 
جهاد دانشگاهی شریف و ستاد فناوری فوتوئیک، لیزر، مواد پیشرفته و 
ساخت با میزان صرفه جویی ارزی 1 میلیون یورویی؛ تفاهم نامه 
ساخت قالب تاپزون ریخته گری اسلی میان شرکت فوالد خوزستان و 
شرکت پیمان پرس اهواز با میزان صرفه جویی ارزی 4۳۳ هزار یورویی؛   
تفاهم نامه ساخت قالب های مسی ریخته گری شمش فوالد میان شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو و یاوران صنعت با صرفه جویی ارزی ۳۵0 هزار 
تفاهم نامه بخش های فلزی قابل ساخت داخل، رولبک،  یورویی؛
کابل و... میان شرکت میدکو و شرکت مدیریت ساخت تجهیزات معادن 
و صنایع معدنی ایرانیان با صرفه جویی ارزی ۷.۶ میلیون یورویی. این 

تفاهم نامه ها مجموعا ارزشی باالتر از ۳00 میلیون یورو دارند. 
آخرین وابستگی در زنجیره فوالد با تازه ترین بومی سازی 

برطرف می شود
 رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد در آیین افتتاحیه سومین جشنواره و 

نمایشگاه ملی فوالد گفت: امسال در میز بومی سازی بیش از ۳00 میلیون  
یورو  تفاهم نامه امضا می شود و این گام بزرگی است.

به گزارش خبرنگار فوالد، بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان 
فوالد، در آیین افتتاحیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد اظهار 
کرد: ۵ سال پیش در یک کنفرانس بین المللی یک شخص خارجی از من 
پرسید که با وجود تحریم ها چطور برنامه های توسعه صنعت فوالد را پیاده 
خواهید کرد؟ به او پاسخ دادم ما امکاناتی داریم که شما ندارید؛ توکل، 

نیروی جوان، ماشین آالت و... .
وی گفت: امروز ایران با تولید ۳0 میلیون تن فوالد جزو 10 کشور اول جهان 
قرار گرفته و البته که این ظرفیت بیش از 40 میلیون تن است و با عبور از این 

مرز ما جزو ۷ کشور اول قرار خواهیم گرفت.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد افزود: چین با تولید یک میلیارد تن 
فوالد با فاصله زیاد از دیگر کشورها در ردیف اول است و دیگر کشورها نظیر 

ژاپن، هند، روسیه و ... بین ۵0 تا 100 میلیون تن فوالد تولید می کنند.
سبحانی ادامه داد: بقیه کشورها دارای ظرفیت تولیدی کمتر از 40 میلیون 

تن هستند و ما به راحتی می توانیم رتبه هفتم جهان را کسب کنیم.
وی گفت: امیدواریم مسئوالن وزارت نیرو و نفت گلوگاه ها را رفع کنند و 
کتشاف و استخراج، مواد اولیه را تأمین کنند تا به این هدف  معادن با ا

برسیم.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد تصریح کرد: شاید رسیدن به تولید 
۵۵ میلیون تن فوالد سخت باشد، اما تولید 40 میلیون تن دور از دسترس 

نیست.
گاز  کرد: وقتی دچار مشکل در زیرساخت های برق و  سبحانی بیان 
می شویم باید مقایسه کنیم که چه چیزی بهتر است؛ آن هم صنعتی که 

در تولید ناخالص داخلی، ارزآوری و ... حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: روزی به این نتیجه رسیدیم که علی رغم بومی سازی 
کاملی در بسیاری از مباحث نداریم. در نتیجه  موجود، اطالعات 
که سازندگان داخلی  گر نمایشگاهی باشد  که ا تصمیم بر آن شد 
بتوانند توانایی هایشان را  در آن به نمایش بگذارند و مصرف کنندگان 
هم نیازهایشان را اعالم کنند، می تواند اتفاقات خوبی رقم بخورد و 

تفاهم نامه هایی امضا شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ادامه داد: سال ۷0 در شرکت ملی فوالد 
مجری طرح التروگرافیتی داشتیم و هنوز این تولید انجام نشده است و 

همیشه دلیل عدم داشتن پترولیوم کک است.
نمره صنعت فوالد در ایران بیست است

 رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: خوشبختانه چند روز 
پیش برای مازاد سود شرکت های بزرگ فوالدی برای توسعه این صنعت در 
گر به گذشته نگاه کنیم باید بگوییم نمره صنعت  کشور برنامه ریزی شد. ا
گر به آینده نگاه کنیم باید بگوییم که هنوز راه  فوالد ایران 20 است، اما ا

دشواری پیش رو داریم.
به گزارش خبرنگار فوالد، علی آقامحمدی در آیین افتتاحیه جشنواره و 
نمایشگاه ملی فوالد ایران با بیان اینکه دوران سختی بر ما گذشته است، 
اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم در دوره جدید تحوالت اساسی را که مدنظر 
همه ما بوده به ثمر برسانیم. وقوع انقالب اسالمی نشان داد مسئله 
استقالل مفهوم گمشده ای بود که به فراموشی سپرده شده بود. جهان 

بین دو قدرت تقسیم شده و اجبار در عضویت یکی از اردوگاه ها بود.
وی افزود: به دلیل اینکه انقالب ایران این مسئله را به هم زد، تنبیه بزرگی 
شامل ملت ایران شد که در طول تاریخ در مورد کشورها از جهت ابعاد و 
مدت زمان بی نظیر است؛ یعنی 4۳ سال به صورت مداوم بر این کشور 
از همه ابعاد شامل نظامی و... حمله شد. در واقع بعد از جنگ ویتنام 

طوالنی ترین جنگ در جهان را بر ایران تحمیل کردند.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: پس از اینکه از این 
اقدامات خود نتیجه نگرفتند، تحریم ها را گسترده کردند و راه تکنولوژی را 
بر کشور بستند. قانون داماتو    را تصویب کردند که در نفت سرمایه گذاری 
نشود و حجم تحریم ها را تا الکترود گرافیتی فوالد هم افزایش دادند در واقع 

از هیچ کار ممکنی فروگذار نکردند.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری گفت: خوشبختانه چند 
روز پیش مازاد سود شرکت های بزرگ فوالدی برای توسعه این صنعت 
در کشور برنامه ریزی شد. با اینکه ما در مورد الکترودها موقعیت خوبی 
گر به گذشته نگاه کنیم، باید بگوییم نمره صنعت فوالد ایران  نداریم، اما ا
گر به آینده نگاه کنیم باید بگوییم که هنوز راه دشواری  20 است، اما ا

پیش رو داریم.
خروجی جشنواره ملی فوالد باید تقویت بومی سازی باشد

 رئیس هیئت عامل ایمیدرو و معاون وزیر صمت نیز در این مراسم گفت: 
بومی سازی از برنامه های جدی ماست و شرکت های بزرگ در این زمینه 

را با تشکیل تیم های مختلف هدایت می کنیم و قطعا کسانی که می توانند 
بهتر حمایت کنند همان تولیدکنندگان صنعتی هستند.

به گزارش خبرنگار فوالد وجیه اهلل جعفری، معاون وزیر صمت، در آیین 
افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران اظهار کرد: ساالنه در حوزه 
فوالد همایش های مختلفی برگزار می شود و این همایش ها توانسته در 

توازن و توسعه فوالد نقش خوبی ایفا کند.
وی گفت: اینکه امکان بهره ورسازی با کاهش قیمت تمام شده و تولید 
کیفی محصول داشته باشیم، بتوانیم بدون وابستگی تجهیزات را تأمین 
کنیم و زنجیره مصرف را با فضای ایجادشده ارتباط دهیم، ازجمله اهداف 

این گونه همایش ها و نمایشگاه هاست.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو بیان کرد: امروز کمبودها برطرف شده 
و امروز صنعت فوالد ما صنعتی است که دهمین تولیدکننده فوالد 
جهان است و توانسته ایم تا به امروز بیش از ۵.2 میلیارد دالر ارزش 

ساالنه داشته باشیم.
کید بر اینکه انتقال و ارتقای تکنولوژی در بحث بومی سازی  جعفری با تأ
از موضوعات مدنظر است، اظهار کرد: نکات خاص و دارای ابهامی داریم 
که باید حل شود. ازجمله اینکه چرا تا امروز نتوانسته ایم با وجود جوانان 

نخبه، بومی سازی را پیش بگیریم.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: جوانان و متخصصانی که در این راستا 

حرکت می کنند باید حمایت خاص شوند.
گفت: در دوره ای تولید الکترود انجام شد، اما  معاون وزیر صمت 
نتوانستیم به درستی حمایت کنیم . خروجی این گردهمایی باید این 
باشد که در راستای ارتقای فنی ساخت داخل پیش رویم و آن را جدی 

دنبال کنیم.
جعفری افزود: ایمیدرو در دو سال گذشته به صورت جدی ساختاری 
ایجاد کرد و امروز توانسته قطعات بخش فوالد را به ارزش بیش از یک 
میلیارد دالر تولید کند و با همکاری دانشگاه ها سعی کردیم از نخبگان 

استفاده کنیم و دانشگاه را با مباحث فوالدی مرتبط کنیم.
وی بیان کرد: بومی سازی از برنامه های جدی ماست و شرکت های بزرگان 
را با تشکیل تیم های مختلف هدایت می کنیم و قطعا کسانی که می توانند 

بهتر حمایت کنند همان تولیدکنندگان صنعتی هستند.
گر ما سراغ نخبگان نرویم و از آن ها  رئیس هیئت عامل ایمیدرو بیان کرد: ا
حمایت نکنیم این دانش از بین می رود و این تخصص می تواند با سرعت 
باالیی در مجموعه اتفاق بیفتد. باید به جوانان متخصص اعتماد کنیم و 

کیفیت کمک کند. این کار می تواند در تولید محصول با
حضور ۱۱۵ غرفه گذار و بیش از ۵ هزار نفر بازدیدکننده در 

نمایشگاه
مراسم اختتامیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران نیز  بعد از 
ظهر  21 بهمن ماه 1400 با همت انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در سالن 

همایش های هتل المپیک تهران برگزار شد.
انجمن  صمت،  وزارت  مسئوالن  از  جمعی  حضور  با  مراسم  این 
تولیدکنندگان فوالد ایران، جمعی از فعاالن عرصه فوالد کشور و اصحاب 

رسانه برگزار شد.
به گفته بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد، در 
این نمایشگاه 11۵ غرفه گذار و بیش از ۵ هزار نفر بازدیدکننده در جشنواره 

حضور پیدا کردند.
شایان ذکر است که در طول این جشنواره، ۳2 تفاهم نامه بین شرکت های 
فوالدی و سازنده های داخلی امضا شد و بر این اساس ۳۳۶ میلیون یورو 

صرفه جویی ارزی در کشور انجام می شود.
در مراسم اختتامیه بسیاری از افراد متخصص در این حوزه همچون 
بهادر احرامیان، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد، مهدی صادقی 
نیارکی، عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 
مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی  درباره 

نمایشگاه سخن گفتند.
در پایان از همکاران شرکت های فعال فوالدی در سه دسته تولیدکنندگان 
برتر در زمینه های مواد اولیه و مصرفی، سازندگان برتر در زمینه قطعات 
و تجهیزات، تأمین کنندگان برتر در زمینه تحقیق، توسعه و تکنولوژی و 
همچنین از تأمین کنندگان برتر در سال های ۹۹ و 1400 به عنوان اولین 

همکاری تقدیر به عمل آمد.
همچنین از نمایندگان رسانه های حاضر در جشنواره ازجمله پایگاه خبری 

تحلیلی ایراسین تقدیر شد.
سومین نمایشگاه فوالد از روز سه شنبه 1۹ بهمن 1400 آغاز شد و تا پایان 
پنجشنبه 21 بهمن ماه ادامه داشت. در این نمایشگاه شرکت های معتبر 
عرصه فوالد حضور یافتند و با برگزاری کارگاه ها و پنل های تخصصی به 

غنای نمایشگاه افزودند.

بهرام سبحانی، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد

 علی آقامحمدی،  رئیس گروه 
اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری

وجیه اهلل جعفری، رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو و معاون وزیر صمت

سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران با حضور پررنگ فوالد مبارکه برگزار شد

بـا  فـوالدی  شـرکت های  موردنیـاز  بـرق  تأمیـن 
اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر و اسـتفاده از 
تکنولوژی های پیشـرفته بـرای تولیـد فـوالد از دیگر 
میزگردهای تخصصی این جشنواره بود.همچنین 
بومی سـازی صفحـات مسـی قالـب ریخته گـری، 
پوشـش دهی بـه روش پاشـش حرارتـی بـر روی 
صفحـات مسـی و بومی سـازی نمونه گیری هـای 
اتوماتیـک و تجهیـزات آزمایشـگاه گندله سـازی 
توسـط فوالد مبارکه از دیگـر میزگردهای تخصصی 
و پنـل سـومین جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد 

ایـران بـود.

مهدی شهیدی، رئیس واحد بومی سازی شرکت فوالد 
مبارکه، در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: نمایشگاه های 
بومی سازی خاستگاه ارائه نیازهای کارخانه هاست و چندین 
مزیت در خود جای داده است. اولین فایده برگزاری این 
همه  میان  دانش  ک  اشترا و  هم افزایی  نمایشگاه ها 

کارخانه های فوالدسازی است.
وی افزود: با توجه به اینکه نیازها در غرفه های فوالدسازان ارائه 
می شود، شرکت های دانش بنیان و سازنده که توان بالفعل 
و بالقوه رفع این نیازها را دارند می توانند با مراجعه به آن ها، 
توانمندی خودشان را ابراز کنند و در فهرست تأمین کنندگان 
کارخانه ها قرار بگیرند. این کار باعث می شود تکنولوژی داخل 

کشور نهادینه و بومی شود.
رئیس واحد بومی سازی شرکت فوالد مبارکه گفت: بومی سازی 
در حوزه قطعات و تجهیزات فوالد مبارکه به بلوغ رسیده است. 
در حال حاضر بیش از ۹0 درصد از نیازهای فوالد مبارکه از طریق 
گر با همین رویکرد  ساخت داخل و بومی سازی تأمین می شود و ا
پیش برویم،  سبد محصول شرکت های سازنده تکمیل می شود 
و می توانیم در گام های بعدی به بومی سازی فرایندهای تولید 

فوالد وارد شویم.
شهیدی افزود: فوالد مبارکه به صورت تمام قد، حامی بومی سازی 
صنعت فوالد کشور است. این رویکرد سر راه کلیه خریدهای 
گر امکان ساخت داخل هرکدام از نیازها  این شرکت قرار گرفته و ا
باشد، جلو خرید خارجی آن محصول را می گیرد و از خروج ارز آن 

جلوگیری می کند.
بومی سازی در فوالد مبارکه به فرهنگ تبدیل شده 

است
کارشناس بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد شرکت فوالد 
مبارکه گفت: بومی سازی در فوالد مبارکه به فرهنگ تبدیل 

شده است.
کرد:  گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار  محسن جوادیان در 
نمایشگاه ملی فوالد که اولین دوره آن در سال ۹۷ برگزار شد، باعث 
شد فعالیت های مرتبط با بومی سازی و ساخت داخل که توسط 

شرکت های تولیدی فوالد انجام می شود رونق گیرد.
وی افزود: پیش از این نمایشگاه ،شرکت های فوالدی از 
خ می داد بی اطالع بودند. اتفاقاتی که در شرکت های دیگر ر
برگزاری نمایشگاه باعث شد زنجیره ای در بومی سازی 
ایجاد شود، تأمین کنندگان داخلی بهتر شناخته شوند، 
توانمندی های موجود در کشور را به منصه ظهور برسانند 
و خودشان را به شرکت هایی که به خدمات آن ها نیاز دارند 

معرفی کنند.
کارشناس بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: سیاست شرکت فوالد مبارکه مبتنی بر 
که تقویت و توسعه بومی سازی است و در سطح گروه فوالد مبارکه 
به کار گرفته شده است. با راه اندازی سامانه جامع بومی سازی با 
همکاری و همفکری متخصصان واحد بومی سازی و شرکت هایی 
که در زمینه طراحی سیستم ها فعالیت می کنند، این سامانه در 

سطح گروه فوالد مبارکه به کار گرفته خواهد شد.
وی درباره آینده بومی سازی در شرکت فوالد مبارکه گفت: این 
مسئله در فوالد مبارکه تبدیل به یک فرهنگ شده است و تبدیل 

به یک خواسته از طرف واحدهای بهره بردار شده است. 
کارشناس بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد شرکت فوالد 
مبارکه افزود: با توجه به اینکه در ایام سختی شرکت های سازنده 
داخلی دست فوالد مبارکه را گرفتند و فوالد مبارکه نیز در کنار 
تأمین کنندگان بود، آینده روشنی برای بومی سازی در گروه فوالد 
مبارکه می توان متصور بود. رویکرد مدیرعامل فوالد مبارکه نیز به 
توسعه و تعمیق بحث بومی سازی است و بی تردید آینده روشنی 

را در پیش خواهیم داشت.
بومی سازی در فوالد مبارکه نهادینه شده است

کیفی  کنترل  کنترل برنامه ریزی و  کارشناس  موسوی زاده، 
بومی سازی، در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: یکی از 
موضوعات مهمی که در حوزه بومی سازی وجود دارد این است 
که همه صنایع از اقدامات و پروژه های بومی سازی سایر شرکت ها 
اطالع ندارند. ایجاد این گونه نمایشگاه ها باعث می شود که 
اطالعاتی که در زمینه ساخت و ایجاد تکنولوژی در بومی سازی به 
ک گذاشته شود. به عالوه  وجود آمده است در شرکت ها به اشترا
حضور بزرگان صنعت در نمایشگاه نیز باعث می شود صحبت های 

فوالدساز ان یا سازنده محصوالت شنیده شود.
وی افزود: بومی سازی یک فرایند است. از زمان اعالم نیاز، 
شناسایی، ارزیابی و انتخاب شرکت های بومی ساز، ایجاد 
تکنولوژی ساخت قطعه و سپس ساخت آن، همه اجزای درگیر 
در فرایند باید در آن حضور فعال داشته باشند. در فوالد مبارکه 
این موضوع نهادینه شده است و توسط مدیریت فوالد مبارکه در 

نقشه استراتژیک شرکت دیده شده است.
کارشناس کنترل، برنامه ریزی و کنترل کیفی بومی سازی گفت: 
در فوالد مبارکه واحد بومی سازی در مسیر خرید قرار دارد. در این 
مسیر ، کارشناسان تعیین می کنند که قطعه یا ساخت داخل 
شود و یا به صورت موازی عالوه بر خرید خارجی بومی سازی آن 

نیز انجام شود.
موسوی زاده افزود: در فوالد مبارکه بسیاری از قطعات در داخل 
کشور ساخته شده، مشکالت موجود در بخش خطوط تولید رفع 
شده و تکنولوژی مورد انتظار فوالد مبارکه به شرکت سازنده منتقل 
شده است. این انتقال دانش باعث می شود همپای برطرف کردن 
نیاز فوالد مبارکه  هم ازلحاظ تکنولوژی و ابزار و هم دانش فنی، 

بومی سازی صورت گیرد.

بیش از ۹0 درصد نیازهای فوالد مبارکه از 

طریق بومی سازی تأمین می شود
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خبر  کوتاه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، بهرام سبحانی، رئیس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: شرکت فوالد مبارکه سازمانی پیشرو 
و پیشران اقتصاد کشور است که ارمغان پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی محسوب می شود.وی اظهار داشت: یکی از دستاوردهای مهم 
پیروزی انقالب اسالمی توسعه صنایع فوالدی و به ویژه احداث شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد صنعتی کشور است.

دستیار اقتصادی رئیس جمهوری گفت: رفع مشکالت اقتصادی ایران و 
افزایش اشتغال زایی در کشور در گرو انجام سرمایه گذاری های اقتصادی 
و صنعتی است.فرهاد رهبر در آیین آغاز عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ 
صنعتی کشور که با حضور رئیس جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، 
گفت: رکود اقتصادی، تورم، بیکاری و افزایش قیمت ها ماحصل کاهش 
سرمایه گذاری ها و رشد منفی اقتصادی است.

 خـبــــــــــــــــــر      

فوالد مبارکه صنعت پیشرو و ارمغان انقالب اسالمی است رفع مشکالت اقتصادی کشور با سرمایه گذاری صنعتی

گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  سابق  نماینده 
زمینه  در  ایران  فوالد  صنعت  در  دارد  ضرورت 
کوسیستم نوآوری با هدف ارتقای مزیت  شکل گیری ا

رقابتی حرکت کنیم.
به گزارش خبرنگار فوالد، اولین پنل سومین نمایشگاه ملی فوالد ایران با 
موضوع »نقش زیست بوم نوآوری در آینده صنعت فوالد ایران« با حضور 
محمد ناظمی هرندی، یحیی پالیزدار، رضا انصاری، مهدی محمدی و 

محمود نیلی احمدآبادی برگزار شد.
در ابتدای این پنل یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، به عنوان مدیر پنل ضمن خوشامدگویی 
ح مسئله درباره نقش زیست بوم نوآوری در آینده صنعت فوالد  به طر

ایران پرداخت.
پس از آن رضا انصاری، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس، با اشاره به 
سخن مقام معظم رهبری درباره آفت مونتاژکاری در صنعت کشور اظهار 
کرد: کشور کره در سال های اخیر موفقیت خوبی در صنعت داشته است 
و می توان صنعت فوالد آن را به نوعی با صنعت فوالد ایران همزاد دانست.

کوسیستم نوآوری در کشور لزوم اجرای کامل ا
کوسیستم کارآفرینی کره را نگاه می کنیم متوجه  وی افزود: وقتی موفقیت ا
می شویم که این امر تحت تأثیر نظام نوآوری آن ها قرار دارد. مدل های 
خوبی در زمینه نوآوری برای نگاه به آینده در این حوزه وجود دارد. الزم 
کوسیستم نوآوری  است در صنعت فوالد ایران در زمینه شکل گیری ا

حرکت هایی انجام دهیم.
نماینده سابق مجلس گفت: ما از منظر مبانی قانونی، تجارب صنعتی و 
مبانی علمی درمی یابیم که باید به سمت نوآوری با هدف ارتقای مزیت 

رقابتی حرکتی کرد.
شرکت های دانش بنیان در اقتصاد ایران نقش اساسی 

ندارند
محمود نیلی احمدآبادی اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان هنوز در 
اقتصاد ایران نقش اساسی ندارند. علت اینکه کشورهایی مانند ژاپن 
پیشرفت می کنند، اما در ایران مشکل داریم این است که ما بخش هایی 

کوسیستم آن ها را که راحت تر است به کشور وارد می کنیم، نه همه  از ا
کوسیستم را. اجزای ا

کوسیستم نوآوری به شبکه و اتصال  رئیس سابق دانشگاه تهران گفت: ا
ک گذاری  آزادانه بین شرکت ها و سایر بخش ها گفته می شود که با اشترا

دانش جهت توسعه محصول یا خدمت نوآورانه اقدام می کند.
کوسیستم نوآوری گفت: این  کید به اهمیت شبکه سازی در ا وی با تأ
شبکه باید درون سازمان ها و میان شرکت ها به صورت آزادانه برقرار شود 

تا دانش و تجربیات میان این بخش ها جاری شود.
اتصال نوآوری به »تقاضا« ضروری است

محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: 
وصل شدن نوآوری به تقاضا یک مبحث کلیدی است. گاهی در اجرای 
تصمیمات خود موفق نمی شویم، زیرا مالحظات واقعی محیط کسب وکار 
خودمان را نگاه نمی کنیم. فوالد مبارکه آنچه از دانش و تجربه کسب کرده 
در محصوالت خود به نتیجه رسانده و توفیقات بسیاری در نزدیک به ۳ 

دهه فعالیت خود کسب کرده است.
وی افزود: در این مسیر مشارکت کارکنان جدی گرفته شد و بخشی از 
موفقیت فوالد مبارکه مربوط به همین مسئله است. نوآوری مفهومی 

جدیدی برای بنگاه نیست.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به لزوم همکاری صنعت 
و دانشگاه گفت: مسائل بزرگی با کمک بخش دانشگاه حل شده است 
و امروز به نقطه ای رسیدیم که در صنعت فوالد مانند 20 سال گذشته 
نمی توان تصمیم گرفت و اقتضائات این صنعت تغییر کرده است. امروز با 
صنعتی مواجه هستیم که یک تصمیم اشتباه می تواند خسارات به مراتب 

بیشتر از گذشته در برداشته باشد.
ناظمی هرندی اظهار کرد: آیا فوالد مبارکه در آینده برای توسعه کسب وکار 
خود الزاما باید به فعالیت در صنعت فوالد بپردازد یا می تواند به بخش های 
دیگر نیز وارد شود، یعنی نوآوری در عرصه کسب وکار نیز می تواند تجلی یابد 

یا خیر. پاسخ به این سؤاالت در تعیین مسیر تعیین کننده است.
صنعت فوالد، زیربنای توسعه است

محمد ناظمی هرندی گفت: صنعت فوالد جایگاه بسیار مهمی در 

اقتصاد ملی داشته و زیربنای توسعه است؛ فوالدهای ساختمانی و 
صنعتی، موجب توسعه زیربنایی کشور شده و پایداری این کسب وکار 

اهمیت بسیاری را داراست.
وی افزود: در حال حاضر، در شرایط اقتصادی خاصی قرار داریم و برای 
پایدار ماندن یک صنعت، باید پایه های آن به شکلی مطمئن تأمین 
شده و این مسئله، مفهوم بومی سازی در صنعت فوالد را تعریف می کند.

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: بومی سازی و توسعه 
تکنولوژی، باعث شد تا چیزی به نام کمبود محصوالت فوالدی در 
کشور نداشته باشیم؛ کنار این مفهوم، بخش مهمی به عنوان نوآوری 
کوسیستم دنبال شده و  ح شده است که این مفهوم، در قالب ا مطر
کز تحقیقاتی تا شرکت ها نیازمند  عناصر متعددی مثل دانشگاه ها و مرا

آن هستند.
ناظمی هرندی بیان کرد: توسعه روابط بین این عناصر، نوآوری را 
گسترش می دهد و این نوآوری یا منتهی به محصول جدید شده و یا بهبود 
فرایندها را شامل می شود که همه این مفاهیم، در پنل امروز دنبال شد.

لزوم بهره برداری از دو بال برای بقا
مهدی محمدی، دبیر سابق ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد 
دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
نیز در این پنل علمی اظهار کرد: باید دید نوآوری آیا به بقای ما پیوند 
خورده است یا خیر؟ از دهه 1۹۹0 در دنیا اتفاقی در حال رخ دادن است که 
ناچار شدیم برای آن مفهوم تولید کنیم. تغییر و تحوالت در دنیا سرعت 
گرفت و نسل های صنعتی مختلف نشان دهنده این مسئله است. در 
چنین شرایطی زمانی انسان و شرکت بقا پیدا می کند که پیوسته در حال 

یادگیری باشند.
وی افزود: هوشمندسازی و دیجیتال کردن در حال تحت تأثیر قرار دادن 
کنون نیازمند دو بال  همه صنایع به ویژه صنعت فوالد است. برای بقا ا
هستیم؛ حفظ و بهینه سازی محصوالتی که در فاز بهره برداری هستند 
کتشاف به منظور کشف فرصت های پیش رو. شرکت ها در  و سبد ا
طول زمان به این نتیجه رسیدند که نمی توانند صرفا با توانمندی های 

خودشان این دو سبد را بسازند، زیرا تحوالت بسیار سریع هستند.

بومی سازی و توسعه تکنولوژی، باعث شد تا چیزی 
به نام کمبود محصوالت فوالدی در کشور نداشته 
باشیم؛ کنار این مفهوم، بخش مهمی به عنوان 
نوآوری مطرح شده است که این مفهوم، در قالب 
کوسیستم دنبال شده و عناصر متعددی مثل  ا
کز تحقیقاتی تا شرکت ها نیازمند  دانشگاه ها و مرا

آن هستند

کوسیستم نوآوری در صنعت فوالد ضرورت شکل گیری ا
در پنل نقش زیست بوم نوآوری در آینده صنعت فوالد ایران مطرح شد:

انجام بازرسی های مؤثر و مستمر در 

پیشگیری از حوادث مؤثر است

گزارش خبرنگار فوالد، دهمین نشست کمیته  به 
حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت فوالد مبارکه با حضور 
معاون بهره برداری، معاون نیروی انسانی، مدیر ارشد تولید، 
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، جمعی از مدیران 
بهره برداری، رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی 
با رویکرد ارتقای سیستم ایمنی شرکت فوالد مبارکه در سالن 
جلسات کمیته مدیریت با رعایت پروتکل های بهداشتی 
به صورت حضوری و آنالین، روز دوشنبه 1۸ بهمن ماه برگزار 

شد.
کبری محمدی، معاون بهره برداری شرکت فوالد   عباس ا
مبارکه در این جلسه ضمن تشکر از تالش های صورت گرفته در 
زمینه اقدامات اصالحی کارت سبزهای تکمیل شده در نواحی 
مختلف و بهبود عملکرد به منظور پیشگیری از بروز حوادث 
احتمالی، خواهان تالش و کوشش بیشتر در جهت ایمن سازی 
محیط و انجام بازرسی مستمر و مؤثر از تجهیزات باربرداری و 

جابه جایی بار به خصوص جرثقیل های سقفی شد.
 وی اقدامات پیشگیرانه و اصالحی حاصل از بازرسی ها و نقش 
کمیته بررسی رویدادها در جهت پیشگیری از وقوع حوادث 
را بسیار مهم برشمرد و افزود: با توجه به نقش پررنگ فعالیت 
بازرسی تجهیزات در پیشگیری از حوادث، باید بر تشکیل 
جلسات منظم و منسجم در جهت رفع عدم انطباق های 

کید شود. مشهود در نواحی مختلف تأ
معاون بهره برداری در ادامه با توجه به نتایج شاخص های 
حوادث در بخش پیمانکاری خواستار تمرکز در این بخش و 
کنترل و نظارت مؤثر و نظام مند به منظور بهبود عملکرد کارکنان 
پیمانکار شد و خاطرنشان کرد: در برنامه پنج ساله سوم ایمنی 
شرکت تمرکز ویژه ای جهت بهبود شاخص های ایمنی در بخش 
پیمانکاری و ایجاد یک چهارچوب و سیستم مناسب در این 

زمینه شده است.
کبری محمدی در پایان خواستار انجام تعمیرات به موقع در  ا
جهت بهبود وضعیت سازه های فلزی به خصوص سازه های 
فلزی حساس و ویژه و همچنین انجام اقدامات اصالحی 
تعریف شده در حوادث قبلی و پیشگیری از تکرار این قبیل 

حوادث در نواحی مختلف شد.
و  ایمنی  حرفه ای،  بهداشت  مدیر  مدرسی فر،  حسین 
محیط زیست نیز ضمن ارائه گزارشی درزمینه شیوع سویه 
جدید امیکرون در شرکت فوالد مبارکه، خواستار کنترل و نظارت 
بیشتر در زمینه رعایت شیوه نامه های بهداشتی، استفاده 
کن شلوغ به منظور تأمین  از ماسک، پرهیز از تجمعات در اما

سالمت کارکنان در شرکت شد.
جواد کیانی رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی 
کارکنان شرکت جهت  در این جلسه با تشکر از همکاری 
دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی )FR=0.721(، خواستار 
توجه ویژه درزمینه به روزرسانی دستورالعمل های ایمنی 
براساس ریسک های پیرامونی و محیطی، توجه ویژه به ایجاد 
فرهنگ ایمنی مناسب و برگزاری دوره های ایمنی تخصصی با 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی، ارتقای وضعیت باربرداری 
و جابه جایی بار، کنترل و نظارت مؤثر بر اجرای سیستم های 
ایمنی شرکت، انجام بازرسی های مؤثر به منظور بهبود وضعیت 
جرثقیل های سقفی در جهت ارتقا و بهبود شرایط محیط 

کار شد.
وی همچنین ضمن ارائه گزارشی در زمینه وضعیت مانورهای 
برگزارشده در واحدهای مختلف خواستار توجه ویژه به انجام 
اقدامات الزم جهت افزایش آمادگی کارکنان به منظور مقابله با 

شرایط اضطراری شد.
مجید فرجی، سرپرست بهداشت حرفه ای و ارگونومی نیز در 
گزارشی به وضعیت بهداشت حرفه ای واحد اسیدشویی اشاره 
کرد و در پایان محسن شاهسون، سرپرست ایمنی فنی و بازرسی 
نیز گزارشی از عملکرد واحدهای مختلف در زمینه رفع موارد 

مطرح شده در جلسات قبل را برای حاضران ارائه کرد.

معاون بهره برداری، در دهمین نشست کمیته حفاظت فنی و 
کید کرد: بهداشت کار تأ

www.irasin.ir
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تعامل و انتقال دانش به توسعه تولید 

محصوالت فوالدی می انجامد

  جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 

 می تواند باعث قطع وابستگی ها 

در صنعت فوالدشود

لزوم حمایت دولت از سرمایه گذاران بخش معدنتولید برق موردنیاز توسط صنایع امر معقولی است

با  گفت:  ایران  اتاق  معدنی  صنایع  و  معادن  کمیسیون  رئیس 
تولید  معدنی،  فعالیت های  برای  دولت  مناسب  بسترسازی 
محصول و فروش در بازار داخلی، دغدغه ای برای تأمین مواد 
اولیه صنعت فوالد در کشور نخواهیم داشت.
کاال اظهار  بهرام شکوری در خصوص ورود سنگ آهن به بورس 
کار خوبی  بورس،  بازار  به  زنجیره فوالد  ورود محصوالت  کرد: 
است و برای کشف قیمت، بازار بورس یک گزینه مناسب است.

کری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با بیان  اقبال شا
قرار  کمبود  زمان  در  برق  قطع  معرض  در  تولیدی  واحدهای  اینکه 
کاهش تولید باعث افزایش قیمت محصوالت در بازار  گفت:  دارند، 
می شود. به عالوه واحدهای صنعتی نیز نمی توانند اهداف اقتصادی 
کنند در نتیجه تولید برق موردنیاز توسط صنایع امر  خود را محقق 
معقولی است.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

به گزارش خبرنگار فوالد، رویداد ریورس پیچ شرکت 
فوالد مبارکه با محوریت رفع چالش های صنعت 
توسط متخصصان در سومین نمایشگاه ملی فوالد 

ایران برگزار شد.
در این رویداد یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه 
فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، اظهار کرد: مشتریان و تأمین کنندگان 
دو بال صنعت هستند. هرچه صنعت پیچیده تر باشد، صرفا نیاز به 
تأمین تجهیز یا مواد اولیه نداریم، بلکه به افرادی نیاز داریم که مسائل 
ج از  پیچیده ما را حل کنند. این مسائل پیچیده لزوما برای افراد خار
صنعت آشکار نیست. یکی از ابزارهایی که می تواند این مسائل پیچیده 
را به سطح جامعه مخاطب یعنی افراد نوآور مرتبط وارد کند رویدادهای 

ریورس پیچ هستند.
برگزاری این رویدادها چند سالی است که در کشور رایج شده است و 
فوالد مبارکه نیز در همین راستا اولین رویداد خود را در سال 1۳۹۷ برگزار 
کرد. تفاوت رویداد امسال با سال های گذشته این است که در سال 
جاری فوالد مبارکه صرفا از جامعه هدف خود راه حل نمی خواهد، بلکه 
می خواهد به آن ها کمک کند تا راه حل آن ها عملیاتی شود. مهم ترین 
بخش این فرایند نیز تأمین مالی این راه حل هاست که در نهایت می تواند 

بخشی از مشکالتی را که شرکت های نوپا با آن مواجه هستند حل کند.
تبدیل غبارات ناشی از حمل مواد و کوره های قوس به 

بریکت قابل شارژ
در ادامه ابراهیم روح اللهی به تبیین اولین چالش فوالد مبارکه با عنوان 
»تبدیل غبارات ناشی از حمل و شارژ مواد اولیه کوره های قوس الکتریک 

فوالد مبارکه به بریکت قابل شارژ با نوار نقاله« پرداخت.
وی اظهار کرد: در ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه ابتدا کنسانتره به 
گندله و سپس توسط ۸ مدول احیا به آهن اسفنجی تبدیل می شود. در 
مرحله بعد این آهن اسفنجی در ناحیه فوالدسازی توسط ۸ کوره قوس 
الکتریکی و ۶ کوره پاتیلی به واحد ریخته گری مداوم ارسال و در نهایت 
از طریق ۵ ماشین دو خط به تختال تولید می شود. پس از این مرحله 
تختال تولیدشده به ناحیه نورد گرم و سرد به سایر فرایندها وارد می شود.

روح اللهی گفت: هنگام حمل مواد از ناحیه آهن سازی به فوالدسازی 
توسط نوارهای نقاله و سپس از کوره های قوس الکتریکی غبارات 
ایجادشده جمع آوری می شود که مقدار آن برای کوره های قوس 110 
هزار تن در سال و برای حمل مواد ساالنه 20 هزار تن غبار است. به همین 
دلیل فوالد مبارکه در تالش است تا ضمن کاهش مقدار این غبارات، 

آن ها را بازیابی و استفاده کند.
دومین چالش این رویداد به »ایجاد دانش فنی طراحی و تولید پودر قالب 

با توجه به پارامترهای ماشین ریخته گری و نوع محصوالت تولیدی فوالد 
مبارکه« اختصاص داشت.

در این بخش منصور سنایی نژاد اظهار کرد: این چالش به قسمت 
ریخته گری مداوم مربوط می شود. در این قسمت پودر قالب به عنوان 
یک ماده مهم باعث ایجاد فوالد و افزایش کیفیت آن می شود. شرکت 
فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین واحد فوالدساز در کشور که از روش 
ریخته گری پیوسته پیروی می کند، نیاز به بیش از 4 هزار تن پودر قالب 

دارد.
راهکارهای مناسب برای کاهش پف و حجم سرباره 

کوره های قوس
سومین چالش رویداد ریورس پیچ فوالد مبارکه با عنوان »بررسی و ارائه 
راهکارهای مناسب برای کاهش پف و حجم سرباره در پاتیل حمل 
سرباره مربوط به کوره های قوس الکتریکی« توسط ابراهیم روح اللهی 

ارائه شد.
تالش برای حذف پارگی ورق در کوره مافل

حمیدرضا شیخ در ارائه چالش چهارم با موضوع »طراحی، ساخت، 
نصب، راه اندازی، تضمین عملکرد و آموزش سیستم شناسایی عیب 
ویبره به منظور به صفر رساندن پارگی ورق در کوره مافل قلع اندود« اظهار 
کرد: خط قلع اندود یکی از خطوط تکمیلی در زنجیره ارزش افزوده فوالد 
مبارکه و هدف آن ایجاد الیه قلع روی ورق فوالدی به منظور افزایش 

مقاومت نسبت به خوردگی شیمیایی است.
وی افزود: به دلیل وجود اختالف های مقطعی و گذرا در طی فرایند نورد 
امکان وجود نوسان در ضخامت ورق وجود دارد که با عنوان »ویبره« 
شناخته می شود. این ویبره موجب تغییر مقطعی ضخامت ورق 
می گردد و در عرض آن دیده می شود. این تغییر در عبور از کوره باعث 
ذوب شدن و پارگی ورق در خط قلع اندود می شود و توقف اضطراری 

خط تولید را به دنبال دارد.
امکان سنجی افزایش توان خروجی نیروگاه بخار فوالد 

مبارکه
پنجمین چالش رویداد ریورس پیچ نیز به »امکان سنجی افزایش توان 
خروجی نیروگاه بخار فوالد مبارکه« اختصاص داشت. در این بخش 
محسن غالمی گفت: واحد انرژی و سیاالت فوالد مبارکه وظیفه تولید و 
تأمین انرژی و سیاالت را برای نواحی تولیدی بر عهده دارد و متشکل از 

چند واحد ازجمله واحد نیروگاه است.
وی افزود: در این نیروگاه دو واحد دارد. نیروگاهی گازی با ظرفیت 
12۳.4مگاوات و راندمان ۳2.۵ درصد و نیروگاه بخار با ۳4 واحد ۶۷ 
مگاوات ساعت با راندمان ۳0 درصد است. المان های اصلی آن ۵ بویلر 

200 تن برای تولید بخار و ۳ توربین بخار با ظرفیت ۶۷ مگاوات است. 
چالش اینجاست که در سرویس قرار گرفتن هم زمان هر ۳ واحد، واحد 
2 بخار به دلیل افزایش وکیوم برق کمتری تولید می کند و توان خروجی 

کاهش می یابد.
فرایند پوسته زدایی EPS به عنوان جایگزین فرایند 

اسیدشویی
ششمین چالش این رویداد نیز به »فرایند پوسته زدایی EPS به عنوان 
جایگزین فرایند اسیدشویی« اختصاص داشت. در این بخش میالد 
وهمن، کارشناس مهندسی شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه، اظهار کرد: در ابتدای ناحیه نورد سرد، ورق فوالدی در 
کسیدی در سطح خود می شود  کسیژن محیط دچار الیه ا تماس با ا
کسیدی هم از نظر کیفیت ظاهری و انجام فرایندهای  که این پوسته ا
بعدی برای ما مشکل ساز است. به همین دلیل رفع این پوسته 

کسیدی یک الزام است. ا
وهمن ادامه داد: امروزه فرایند EPS به عنوان جایگزین اسیدشویی 
کنون در شرکت های فوالدی  معمولی مطرح می شود که از سال 200۸ تا
مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرایند یک سلول EPS وجود دارد 
که مشابه مخازن اسیدشویی است. حجم این خط نیز یک دوم خط 
اسیدشویی متداوم است. به عالوه کیفیت پوسته زدایی در این روش 
باالتر از روش اسیدشویی معمولی است و 2۵ درصد هزینه تعمیرات 
کمتری دارد. همچنین از ضایعات این روش می توان دوباره در چرخه 

تولید استفاده کرد.
هیدروژن سبز؛ فوالد سبز

چالش هفتم این رویداد نیز با عنوان »هیدروژن سبز؛ فوالد سبز« توسط 
سید شهاب حسینی، کارشناس مهندسی شرکت پشتیبانی و توسعه 

فناوری و نوآوری فوالد مبارکه مطرح شد.
وی در ارائه خود با اشاره به اهمیت فوالد سبز اظهار کرد: در روش تولید 
فوالد سبز واحدهای آهن سازی و احیا مستقیم درگیر هستند. کاهش 
تولید گازهای گلخانه ای امروز یکی از چالش های جهان است. با توجه 
کسید کربن سیاست های بین المللی برای کاهش  به اثرات مخرب دی ا
تولید آن وضع شده است. در روش های قدیمی به ازای تولید هر تن 

کسید کربن تولید می شود. فوالد 2 تن دی ا
حسینی ادامه داد: مقدار شدت انرژی از 1۹ گیگاژول بر تن به 1۶ گیگاژول 
بر تن و مقدار نشر گازهای گلخانه ای از 1.4  تن به ازای هر تن فوالد باید 
به 1.1 تن تا سال 20۵0 کاهش یابد. فوالد سبز به کمک انرژی الکتریکی 
تجدیدپذیر و هیدروژن سبز، تولید فوالد را از مبدأ تولید عاری از گازهای 

گلخانه ای می کند.

مدیر مجتمع فوالد سبا گفت: تعامل و تبادل دانش 
منجـر بـه رشـد تولیدکننـده و مشـتری می شـود و همیـن 
سـبد  کیفـی  ارتقـای  و  تولیـد  توسـعه  مسـیر  در  دانـش 

محصوالت خواهد شد.
محمـود محمـدی فشـارکی، مدیـر مجتمـع فـوالد سـبا در 
کیـد بـر ضـرورت برگـزاری  گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد بـا تأ
نمایشگاه های تخصصی حوزه فوالد، اظهار کرد: نمایشگاه، 
محلـی بـرای بیـان نیـاز مشـتریان اسـت و بـا تبـادل اطالعـات 
و تعامـل دوسـویه توانمندی هـای تولیدکننـده مشـخص 
می شـود تـا در نهایـت بـه قـرارداد بیـن تأمین کننـدگان و 

گـردد. مشـتریان صنایـع فـوالدی منجـر 
وی افـزود: از یـک دهـه گذشـته نمایشـگاه ها عرصـه ای بـرای 
عرضه تجهیزات و قطعات بومی سازی شـده اسـت و تعامل و 
تبادل اطالعـات می تواند به رشـد و تکامل صنایع فـوالدی با 
گرچـه نیاز اسـت که به  تکیه بـر توان داخلی شـتاب ببخشـد. ا
این نکته هم توجه کنیم که هم زمان با بومی سازی قطعات 

و تجهیزات با تکنولـوژی روز دنیا هم هماهنگ شـویم.
مدیـر مجتمـع فـوالد سـبا برگـزاری پنل هـای آموزشـی در 
نمایشـگاه و جشـنواره فـوالد ایـران را مکانـی بـرای تبـادل 
اطالعـات اعـالم کـرد و افـزود: تعامـل و تبـادل دانـش منجـر 
بـه رشـد تولیدکننـده و مشـتری می شـود و همیـن دانـش در 
مسـیر توسـعه، تولیـد و ارتقـا کیفـی سـبد محصـوالت را پدیـد 

خواهـد آورد. 

سـعید عمرانی، معاون قضایی دادسـتان کل کشـور 
در حاشـیه برگـزاری سـومین جشـنواره و نمایشـگاه ملـی 
فـوالد ایـران، ضمـن بازدیـد از غرفـه فـوالد مبارکـه، در 
گفت وگـوی اختصاصـی بـا خبرنـگار فـوالد اظهـار کـرد: از 
برگزارکننـدگان ایـن نمایشـگاه کـه بـا نیـت بومی سـازی و 
خودکفایی این اقـدام را انجام داده اند به نوبه خود تشـکر 

می کنم.
وی بیان کرد: برگزاری نمایشگاه ها و رویدادهای این چنینی 
ماننـد سـومین جشـنواره و نمایشـگاه ملـی فـوالد، می توانـد 
تأثیـرات متفاوتـی ازجملـه قطـع وابسـتگی ها یـا بـه حداقـل 
رسـاندن آن هـا در صنعت فـوالد کـه یک صنعـت مادر اسـت، 

داشـته باشـد.
کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه  کل  معـاون قضایـی دادسـتان 
نمایشـگاه، یـک برنامـه کوتاه مـدت چنـدروزه اسـت، گفـت: 
بایـد در فضایـی شـاید همچـون اسـتارت آپ ها یـا در فضـای 

مجـازی ایـن ارتباطـات مـدام وجـود داشـته باشـد.
کرمـان  بـه  سـفری  در  مـن  کـرد:  خاطرنشـان  عمرانـی 
کـه قطعـات ساخته شـده توسـط او  قطعه سـازی را دیـدم 
قابل توجـه بـود و اتفاقـا در حـوزه معـدن کاربـرد داشـت و از 
ایشـان پرسـیدم کـه آیـا خـود را به صنایـع معرفـی کـرده ای که 

پاسـخ داد در دسـت اقـدام اسـت.
گر نمایشـگاه در فضایی به طور دائمی باشـد، هم  وی افزود: ا
باعـث برطـرف شـدن نیازمندی هـا می شـود و هـم نخبـگان و 
عالقه منـدان و دانشـگاهیان را بـه ایـن ورود بـه مسـیر ترغیب 

می کنـد.

 هنگام حمل مواد از ناحیه آهن سازی به 
فوالدسازی توسط نوارهای نقاله و سپس 
غبارات  الکتریکی  قوس  کوره های  از 
ایجادشده جمع آوری می شود که مقدار آن 
برای کوره های قوس ۱۱۰ هزار تن در سال 
و برای حمل مواد ساالنه ۲۰ هزار تن غبار 
است. به همین دلیل فوالد مبارکه در تالش 
است تا ضمن کاهش مقدار این غبارات، 

آن ها را بازیابی و استفاده کند

در حاشیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد؛

حمایت جدی فوالد مبارکه برای حل چالش های صنعت
در رویداد ریورس پیچ فوالد مبارکه در سومین نمایشگاه ملی فوالد مطرح شد؛

محمود محمدی فشارکی، مدیر مجتمع فوالد سبا

 سعید عمرانی
 معاون قضایی دادستان کل کشور

خ کرنش ثابت در شرکت فوالد مبارکه طراحی و ساخت دستگاه فشار داغ با نر
رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شرکت فوالد مبارکه 
در حاشیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد 
خ  ایران از طراحی و ساخت دستگاه فشار داغ با نر

کرنش ثابت در شرکت فوالد مبارکه خبر داد.
جمشاد جمشیدیان، رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شرکت فوالد 
مبارکه در حاشیه سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: دستگاه فشار داغ، دستگاهی با 
تکنولوژی پیشرفته است که برای اولین بار در مقیاس صنعتی، توسط 
دانشمندان و متخصصان داخلی در ایران بازطراحی و ساخته شده 
خ کرنش ثابت را در محدوده 0.001  است. این دستگاه قادر است نر
بر ثانیه تا ۵ بر ثانیه به نمونه اعمال کند. معروف ترین شرکت سازنده 
دستگاه فشار گرم در جهان، شرکت GLEEBLE آمریکاست و به دلیل 

تحریم های فعلی، اجازه فروش آن به ایران داده نمی شود.
وی بیان کرد: در راستای بومی سازی و جلوگیری خروج ارز از کشور، این 
دستگاه باعث صرفه جویی دالری شده و مهم تر از آن در خروج ارز از 

کشور مؤثر بوده و بی نیازی از واردات این محصول حاصل شده است.
که  رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شرکت فوالد مبارکه گفت: ازآنجا
واحد متالورژی و فرایندهای تولید شرکت های تولیدکننده فوالد برای 
طراحی مواد جدید به بررسی رفتار کارپذیری و پدیده های بازگشت 
دینامیکی و استاتیکی این مواد قبل از نورد گرم نیاز دارند، بنابراین 
ساخت این دستگاه به کمک دستگاه پیچش داغ که قبال توسط 
متخصصین داخلی ساخته شده است، گام بلندی به سوی تحقق 

اهداف استراتژیک شرکت فوالد مبارکه در زمینه طراحی و تولید 
محصوالت جدید است.

جمشیدیان تصریح کرد: توانایی های دیگر این دستگاه که می تواند 
مورداستفاده اساتید دانشگاه، دانشجویان و محققان سراسر کشور 
قرار گیرد عبارت اند از طراحی سیکل ترمومکانیکال فرایند نورد گرم و 
ج ورق و مقاطع، تعیین ظرفیت موردنیاز برای غلتک های نورد،  فور
بهینه سازی خط نورد گرم شامل نیروی موردنیاز، زمان بین پاسی، 
بهینه سازی ساختارهای متالورژیکی در محصوالت تولیدی، امکان 
مطالعه گستره وسیعی از آلیاژها شامل آلیاژهای دما باال نظیر سوپرآلیاژها 
و فوالدهای نسوز، قابلیت ایجاد محدوده وسیعی از پارامترهای 
خ کرنش و تنش اعمالی، امکان انجام تست  فرایندی شامل دما، نر
مشابه دیالتومتری جهت تشخیص دمای استحاله، امکان طراحی 

آلیاژهای کارپذیر.
وی افزود: این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که نمونه می تواند 
به صورت مقاومتی گرم شود و چون کوره ای برای گرم کردن نمونه در 
نظر گرفته نشده است، مشکل طوالنی بودن فک ها و خطای آزمایش 
ناشی از فک های بلند وجود ندارد. این دستگاه مجهز به یک سیستم 
خنک کننده است که توانایی سرمایش سریع فوالد در محیط های هوا، 
مخلوط آب وهوا و آب را دارد. لذا با طراحی و شبیه سازی فرایندهای 
ترمومکانیکال نورد داغ، می توان ادعا کرد انقالب دیگری در طراحی و 

توسعه فوالدهای نوین در شرکت فوالد مبارکه رخ داده است.
رئیس تحقیقات فرایندهای تولید شرکت فوالد مبارکه گفت: گفتنی 

است که این دستگاه با حمایت مالی شرکت فوالد مبارکه و توسط 
دانشگاه صنعتی اصفهان طراحی و ساخته شده است.

ساخت شبیه ساز نورد گرم فوالد مبارکه؛ مقدمه ساخت 
فوالدهای نوین

و عضو  اصفهان  استاد دانشگاه صنعتی  محمدرضا طرقی نژاد، 
پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی اصفهان، در گفت وگو با خبرنگار 
کنون پژوهشکده فوالد دو دستگاه برای شرکت  فوالد اظهار کرد: تا
فوالد مبارکه طراحی و ساخته است. یکی دستگاه پیچش گرم است 
که دو سال پیش تحویل فوالد مبارکه شد و دیگری دستگاه فشار داغ 
که در مراحل آخر ساخت است و طی دو ماه آینده به این شرکت تحویل 

داده می شود.
وی افزود: هر دو دستگاه قابلیت های خاصی دارد و تقریبا ازنظر 
عملکردی مشابه دستگاه گریبل آمریکاست که نمونه آن در ایران وجود 
ندارد. کار این دو دستگاه شبیه سازی خط نورد گرم است و با مقدار مواد 
کمی نیرو، سرعت و دمای تغییر شکل را شبیه سازی می کند و سپس 
نتیجه آزمایش را به خط نورد منتقل می کند که برای تولید آلیاژهای 
فوالدی جدید الزامی است. به عالوه این دو دستگاه عملکردی مکمل 

یکدیگر دارند.
عضو پژوهشکده فوالد دانشگاه صنعتی خاطرنشان کرد: برای هر 
فوالدی که می خواهد تولید شود باید چند عامل بررسی شود؛ میزان 
نورد یا رافینگ، دمای فینیشینگ و میزان نورد در فینیشینگ و این 

دستگاه در ابتدای کار این موارد را شبیه سازی می کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در حاشیه برگزاری سومین جشنواره 
و نمایشگاه ملی فوالد ایران:
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خبر  کوتاه

طبق بررسی عملکرد کارخانه های صنعتی و شرکت های بزرگ بخش 
معدن و صنایع معدنی، کارشناسان ثبت رشد در بخش صنعت و معدن 
کی از افزایش عالقه مندی جامعه به سرمایه گذاری از ظرفیت های  را حا
تولید توصیف می کنند. اتفاقی که در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ نیز شاهد آن 
هستیم و از مجموع ۳۶ محصول منتخب صنعتی و معدنی، ۲۳ محصول 
با رشد تولید مواجه شدند.

کتشافی مجموعه  رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: انجام فعالیت های ا
ایمیدرو منجر به افزوده شدن ۱۳ میلیارد دالر به ذخایر معدنی کشور شده 
است.
کتشافات ایمیدرو افزایش ۱۳ میلیارد دالری ذخایر معدنی ایران با ا
کتشافی مجموعه  رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: انجام فعالیت های ا
ایمیدرو منجر به افزوده شدن ۱۳ میلیارد دالر به ذخایر معدنی کشور شده 
است.

 خـبــــــــــــــــــر      

رشد تولید ۲۳ محصول منتخب صنعتی و معدنی کتشافات ایمیدرو افزایش ۱۳ میلیارد دالری ذخایر معدنی با ا

در ایام اهلل دهه فجر و هم زمان با چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و حمایت شرکت 
فوالد مبارکه، آیین عملیات احداث مدول سوم 
گان، واحد دوم تولید گازهای  تولید آهن اسفنجی فوالد هرمز
صنعتی، مخازن ذخیره آهن اسفنجی و مگامدول احیا مستقیم 
ستاره سیمین هرمز با حضور استاندار هرمزگان، نمایندگان مردم 
گان در مجلس شورای، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه،  هرمز
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره فوالد هرمزگان و جمعی دیگر 

از مسئوالن انجام شد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:
محرومیت زدایی و اشتغال زایی از اهداف فوالد مبارکه در مسیر 

توسعه هرمزگان است
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین 
عملیات اجرایی پروژه های توسعه ای شرکت فوالد هرمزگان اظهار 
داشت: فوالد مبارکه با اجرای طرح توسعه ای در هرمزگان در راستای 

محرومیت زدایی و اشتغال زایی اقدام می کند.
صنعت فوالد از ثمرات مهم پیروزی انقالب

کرد: در چند دهه اخیر به میمنت پیروزی انقالب  وی تصریح 
اسالمی، کشور مسیر توسعه صنعتی را شتاب بخشیده و صنعت 

فوالد از ثمرات مهم پیروزی انقالب است.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه جایگاه فوالد کشور 
با پیروزی انقالب اسالمی به جایگاه دهم جهانی رسید، گفت: پیش 
از انقالب، صنعت فوالد کشور رتبه ۳۵ با تولید یک میلیون تن 
داشت که پس از پیروزی انقالب به ۳0 میلیون تن رسید و در رتبه 

دهم جهانی قرار گرفت.
طیب نیا با بیان اینکه ظرفیت تولید 4۵ میلیون تن فوالد مشروط به 
فراهم سازی زیرساخت ها در کشور فراهم است، بیان کرد: صنعت 
فوالد صنعتی مادر و زیربنایی است و هرجا این صنعت شکل بگیرد، 

نیروی انسانی به سرمایه انسانی بدل می شود.
افتخار بومی سازی نوددرصدی

وی با اشاره به اینکه با پیروزی انقالب، شرکت های بزرگ فوالدی از 
ج رها شدند، بیان کرد: امروزه مفتخریم ۹0 درصد  وابستگی به خار
تجهیزات و قطعات صنایع فوالدی با بومی سازی و تکیه بر تخصص 

متخصصان داخلی تولید می شود.
طیب نیا با اشاره به تاریخچه شرکت فوالد هرمزگان، گفت: بیش 
از یک دهه از فعالیت شرکت فوالد هرمزگان می گذرد و این شرکت 

امروزه از ظرفیت اسمی تولید 1.۵ میلیون تن عبور کرده است.
کید بر توسعه، محرومیت زدایی و فراهم کردن بستر اشتغال  وی با تأ
در کشور، تصریح کرد: مفتخریم که اعالم کنیم در صنعت فوالد به 
خودکفایی رسیدیم و به غیر از برخی از محصوالت خاص فوالدی به 

توسعه دست یافتیم.
فوالد به وسعت ایران

کید بر ظرفیت موجود در شرکت  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
فوالد هرمزگان، گفت: در شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق شعار 
»فوالد به وسعت ایران« تالش می کنیم و پس از سه دهه، تولید فوالد 

از سنگان تا هرمزگان و سایر استان های دیگر را فراهم کردیم.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری نیازمند پیش شرط هایی است، 
گفت: دید وسیع مسئوالن در استان هرمزگان ما را به سرمایه گذاری 
ترغیب می کند. با رفع موانع، شرکت فوالد مبارکه بستر سرمایه گذاری 

را با هدف گام دوم انقالب دنبال می کند.
هرمزگان بهترین ظرفیت سرمایه گذاری را دارد

طیب نیا در چندین محور شرایط توسعه و سرمایه گذاری توسط 
شرکت فوالد مبارکه را اعالم کرد و افزود: استان هرمزگان بهترین 
ظرفیت برای سرمایه گذاری دارد و محور نخست سرمایه گذاری 
در این استان در پایین دست و مواد اولیه است و در فاز دوم 

سرمایه گذاری در بخش آهن اسفنجی در اولویت قرار دارد.
وی با بیان اینکه حوزه های زیرساختی کشور نیازمند سرمایه گذاری 
است، اظهار کرد: انتقال آب از خلیج فارس به فالت مرکزی در مراحل 
کارشناسی است و با سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه توسعه 

نیروگاه را در نظر داریم.
اهمیت تولید کیفی با ارزش افزوده باال

با  کیفی  محصوالت  تولید  به  مبارکه  فوالد  شرکت  مدیرعامل 
ارزش افزوده باال هم اشاره ای کرد و افزود: باید با تولید محصوالت 

که ذخایر  فوالدی با ارزش افزوده باال به خام فروشی پایان دهیم؛ چرا
معدنی با توسعه صنایع فوالدی همخوانی ندارد و در دو دهه آتی با 

چالش مواد اولیه مواجه می شویم.
کید بر اینکه محصوالت نهایی فوالدی باید محور صادرات  وی با تأ
گفت: آموزش و نیروهای متخصص  گیرد،  این محصوالت قرار 
به عنوان سرمایه انسانی می تواند در این زمینه مؤثر باشد و شرکت 

فوالد هرمزگان می تواند پیشگام شود.
پایداری تولید را در صنعت سبز جستجو می کنیم

طیب نیا محور نهایی سرمایه گذاری را در حوزه محیط زیست 
اعالم کرد و افزود: شرکت فوالد مبارکه به عنوان صنعتی پیشرو، 
پایداری تولید را در صنعت سبز جست وجو می کند و در همین 
راستا تکنولوژی را در خدمت توسعه پایدار مبتنی بر محیط زیست 

دنبال می کند.
وی به اهمیت مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: هر صنعتی 
کید  کارکنان و جامعه پیرامونی خود مسئول است و تأ در قبال 
ح های  شرکت فوالد مبارکه در این زمینه بر اشتغال زایی است و طر
توسعه ای که امروز در شرکت فوالد هرمزگان به بهره برداری می رسد 
زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر دو هزار و ۵00 نفر را 

فراهم می کند.
طیب نیا با بیان اینکه از سرمایه گذاری در حوزه ورزش به ویژه 
کن ورزشی، ورزش های همگانی در استان هرمزگان  توسعه اما
حمایت می کنیم، گفت: شرکت فوالد مبارکه با پشتیبانی از تولید 
ح های توسعه را برای بهره مندی مردم  و با شرط مانع زدایی طر

به کار می گیرد.
رقابت جهانی در صنعت فوالد ایجاد شده است

مدیرعامل فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بزرگ ترین 
کشور در تولید فوالد چین است. این کشور در یک دهه اخیر به 
ادغام های بزرگ در شرکت های خود روی آورده است. بنابراین 
تجمیع شرکت ها و هم افزایی آن ها برای فوالد ایران نیز بسیار مهم 

است، تا اتفاقات خوبی در عرصه بین الملل رغم بخورد.
وی تصریح کرد: این ادغام ها در داخل موجب می شود که آماده 
ح های  رقابت در عرصه جهانی باشیم. در این خصوص باید طر
ح های توسعه در چارچوب آن صورت  جامعی تدوین شود و طر
بگیرد، ضمن اینکه محصوالت باید با رویکرد صادرات باشد، نه رفع 
نیاز داخل. در آینده رقابت شرکت های فوالدی شدیدتر می شود و 

باید برای آن آماده باشیم.

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان:
گان  وند تولید فوالد هرمز محدودیت های انرژی تأثیری بر ر

نگذاشت
عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان نیز در این 
مراسم یادآور شد: محدودیت های انرژی تأثیری بر روند رو به رشد 
تولید در فوالد هرمزگان نگذاشت و این شرکت با کمترین خللی در 

تولید، اهداف خود را دنبال کرده است.
حمایت مسئولین استان در زمان محدودیت انرژی

کرد: حمایت های استاندار هرمزگان و نائب رئیس  وی تصریح 
کمیسیون انرژی مجلس و نماینده مردم هرمزگان در مجلس یازدهم 
باعث شد تا به رغم سختی ها، محدودیت های انرژی، اعم از برق و 

گاز تأثیری بر روند رو به رشد تولید در فوالد هرمزگان نداشته باشد.
معروفخانی با اشاره به اینکه عملکرد یازده ماهه فوالد هرمزگان نشان 
می دهد که در راستای تحقق شعار سال گام برمی دارد، بیان کرد: 
کارکنان شرکت فوالد هرمزگان و به ویژه کارگران این شرکت در شرایط 
نامساعد آب و هوایی برای دست یابی به رکوردهای تولید تالش 

می کنند که از زحمات آن ها تشکر می کنم.
توسعه زیرساخت ها موجب رفع محرومیت می شود

کید بر حمایت مدیرعامل  مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان با تأ
ح های توسعه ای فوالد هرمزگان، تصریح  شرکت فوالد مبارکه از طر
کرد: امروز شاهد احداث مدول سوم تولید آهن اسفنجی با ظرفیت 
۹00 هزار تن در سال، احداث واحد دوم تولید گازهای صنعتی با 
کسیژن، احداث سیلوهای  ظرفیت 10 هزار نرمال مترمکعب بر ساعت ا
ذخیره آهن اسفنجی با ظرفیت 2۸ هزار تن و احداث مگامدول احیا 
مستقیم شرکت سیمین هرمز با ظرفیت یک میلیون و ۷00 هزار تن در 
شرکت فوالد هرمزگان هستیم و در این راستا از حمایت مدیرعامل 

شرکت فوالد مبارکه از این طرح ها تقدیر می کنیم.

کید بر اینکه شرکت فوالد هرمزگان یکی از پیشرفته ترین  وی با تأ
صنایع فوالدی کشور است، افزود: توسعه زیرساخت های کشور 
ح های توسعه ای که امروز  از اهداف شرکت فوالد مبارکه است و طر
در شرکت فوالد هرمزگان به بهره برداری رسید به رفع محرومیت در 

استان هرمزگان یاری می رساند.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس؛
گان با روحیه جهادی مدیرعامل  تقویت امید به توسعه هرمز

فوالد مبارکه
احمدمرادی، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
نیز در این مراسم با اشاره به کمک فوری شرکت فوالد مبارکه در زلزله 
هرمزگان، گفت: طرح های توسعه ای فوالد مبارکه به اشتغال زایی 

جوانان منجر می شود.
وی تصریح کرد: از بدو تأسیس شرکت فوالد هرمزگان شاهد پیشرفت 
این واحد بزرگ صنعتی بوده ایم و با روحیه جهادی مدیرعامل 
شرکت فوالد مبارکه امید به توسعه شرکت فوالد هرمزگان تقویت 

می شود.
کید بر نگاه توسعه محور مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه،  مرادی با تأ
گفت: مدیریت هماهنگ و یکپارچه در سطح کالن صنعتی باعث 
شده  عملکرد توسعه در کشور شتاب گیرد و ثمرات آن در زندگی 

مردم نمایان شود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه در سفر اخیر رئیس جمهوری به هرمزگان بر بهره گیری از 
کید شد، بیان کرد: امیدواریم آغاز عملیات  ظرفیت نیروهای بومی تأ
طرح های توسعه ای در شرکت فوالد هرمزگان به اشتغال جوانان این 

استان یاری برساند.
کید بر ایفای نقش درزمینه مسئولیت اجتماعی شرکت  وی با تأ
اذعان داشت: حمایت فوری شرکت فوالد مبارکه در یاری رسانی ۷ 
میلیارد تومانی به زلزله اخیر در هرمزگان در حافظه جمعی مردم ثبت 
شده و امیدواریم درهمین راستا، توسعه سرانه ورزشی در استان 

هرمزگان با حمایت شرکت فوالد هرمزگان ارتقا یابد.

استاندار هرمزگان؛
ح های توسعه ای نیازمند بندر و اسکله های  برای صادرات و طر

جدید هستیم
مهدی دوستی، استاندار هرمزگان گفت: تولید فوالد قبل از انقالب 
 حدود یک میلیون تن بود، اما ظرفیت پروژه ستاره سیمین هرمز

 ۳ میلیون تن است. این اقدامات مهم جمهوری اسالمی باید گفته 
شود تا همه در جریان قرار بگیرند.

ح های توسعه فوالد در اوج تحریم ها  وی یادآور شد: بسیاری از طر
ح های  اجرا شد. امروز بندر رجایی در بندرعباس جوابگوی طر
ح های  توسعه ای فوالد نیست؛ بنابر این ما برای صادرات و طر
توسعه ای نیازمند بندر و اسکله های جدید هستیم. در این خصوص 
تصمیم خوبی گرفته شده است، زیرا ما بر این باوریم که ایجاد این 

زیرساخت ها برای کمک به صنایع وظیفه ما است.
استاندار هرمزگان اضافه کرد: توجه به مردم، عدالت و پیشرفت 
ازجمله مواردی است که توسط فوالد مبارکه و فوالد هرمزگان در 
این استان در حال اجراست و خوشبختانه این دو شرکت در ایفای 

مسئولیت های اجتماعی بسیار کوشا بوده اند.
وی با بیان اینکه آمار بیکاری در استان هرمزگان باالست، گفت: 
ح های توسعه ای باعث کاهش بیکاری در این استان  اجرای طر
گر عالوه بر صنایع باالدستی به صنایع  خواهد شد. به خصوص ا

پایین دستی نیز توجه شود.
استاندار هرمزگان تصریح کرد: استان هرمزگان قرار است در آینده 
رتبه اول در تولید فوالد را در کشور داشته باشد، بنابر این ما نیز در 
این راستا تالش جدی برای تأمین پایدار انرژی برای صنعت فوالد 

خواهیم داشت.
کنـار  کـرد: مـن به عنـوان یـک همـراه در  کیـد  دوسـتی در ادامـه تأ
صنعت فوالد هرمزگان قـرار دارم و از هیچ کمکی دریغ نخواهم کرد. 
بی شـک یکی از مهم ترین چالش های صنعـت فوالد، تأمیـن انرژی 
کـه نبایـد ایـن صنعـت در زمان پیـک مصـرف انـرژی یعنی  اسـت چرا
هم در فصل تابستان و هم در فصل زمسـتان تاوان بدهد؛ بنابراین 
مـا در هر سـطحی بـه دنبـال تأمیـن پایـدار انـرژی بـرای صنعـت بزرگ 

فـوالد هسـتیم.

محرومیت زدایی و اشتغال زایی از جمله اهداف فوالد  مبارکه در مسیر توسعه  هرمزگان است
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین عملیات اجرایی پروژه های توسعه ای شرکت فوالد هرمزگان:

 آغاز عملیات چهار پروژه بزرگ فوالدی

  با حمایت فوالد مبارکه

 در فوالد هرمزگان

با  فوالدی  بزرگ  پروژه  چهار  احداث  عملیات 
حمایت فوالد مبارکه و با سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد 

تومانی در شرکت فوالد هرمزگان آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل 
فوالد هرمزگان با اشاره به اینکه عملیات احداث چهار پروژه 
بزرگ فوالدی با حمایت فوالد مبارکه و با سرمایه گذاری 10 
هزار میلیارد تومانی در شرکت فوالد هرمزگان آغاز خواهد 
کرد: عملیات احداث مدول سوم تولید آهن  شد، اظهار 
اسفنجی فوالد هرمزگان، واحد دوم تولید گازهای صنعتی، 
مخازن ذخیره آهن اسفنجی و مگامدول احیا مستقیم ستاره 
سیمین هرمز در ایام اهلل دهه فجر و هم زمان با چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و با حضور استاندار هرمزگان 

آغاز می شود.
وی افزود: مدول سوم تولید آهن اسفنجی فوالد هرمزگان با 
ظرفیت تولید ۹00 هزار تن در سال و با سرمایه گذاری حدود 
۳ هزار و 400 میلیارد تومان و در طی ۳0 ماه به بهره برداری 
خواهد رسید. با بهره برداری از مدول سوم احیا در فوالد 
هرمزگان، ظرفیت تولید آهن اسفنجی در این شرکت به 
2 میلیون و ۵۵0 هزار تن خواهد رسید و نیاز این شرکت به 
اصلی ترین ماده اولیه جهت تولید 2 میلیون تن تختال در 
سال رفع خواهد شد. این پروژه به صورت کامل با استفاده 
از توان پیمانکاران داخلی انجام خواهد شد و سرمایه گذاری 
موردنیاز این پروژه با استفاده از منابع داخلی شرکت فوالد 

هرمزگان صورت خواهد پذیرفت.
مدیرعامل فوالد هرمزگان با اشاره به اینکه هم زمان با احداث 
مدول سوم احیا مستقیم، مخازن ذخیره آهن اسفنجی به 
ظرفیت ۳0 هزار تن نیز احداث خواهد شد، تصریح کرد: این 
پروژه شامل احداث 4 مخزن ۷۵00 تنی و جمعا با ظرفیت ۳0 
هزار تن با سرمایه گذاری حدود ۳۵0 میلیارد تومان است و در 
طی 24 ماه به بهره برداری خواهد رسید. با بهره برداری از این 
پروژه دغدغه فوالد هرمزگان برای ذخیره سازی مناسب آهن 
اسفنجی برطرف و میزان کشش تولید فوالدسازی به ویژه در 
زمان های قطع گاز واحد احیا مستقیم، به طور چشمگیری 
افزایش خواهد یافت. سرمایه گذاری در این پروژه نیز با 
استفاده از منابع داخلی شرکت انجام خواهد گرفت و اجرای 

آن با پیمانکاران داخلی خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه پروژه سوم، احداث واحد دوم تولید 
گازهای صنعتی با ظرفیت 10 هزار نرمال مترمکعب بر ساعت 
گازهای صنعتی  گفت: واحد دوم تولید  کسیژن است،  ا
کسیژن با  با ظرفیت 10 هزار نرمال مترمکعب بر ساعت ا
سرمایه گذاری حدود ۸00 میلیارد تومانی و در طی ۳0 ماه 
به بهره برداری خواهد رسید. با بهره برداری از این پروژه 
کسیژن گازی در فوالد هرمزگان به 1۷000 نرمال  ظرفیت تولید ا
مترمکعب بر ساعت خواهد رسید. با بهره برداری از این پروژه 
کسیژن برای تولید 2 میلیون تن  نیاز واحد فوالدسازی به ا
اسلب در سال رفع خواهد شد. این پروژه نیز مانند دو پروژه 
قبلی با سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت فوالد هرمزگان 
کثر ساخت داخل و با پیمانکاران داخلی  و استفاده از حدا

ساخته خواهد شد.
معروفخانی با اشاره به اینکه فوالد هرمزگان در راستای 
کثری در توسعه استان هرمزگان و تبدیل  ایفای نقش حدا
شدن این استان به قطب اصلی فوالد کشور به عنوان یکی 
ح تولید 10 میلیون تن فوالد در شرکت  از شرکای بزرگ طر
ستاره سیمین هرمز مشارکت و سرمایه گذاری کرده است، 
گفت: فوالد هرمزگان با خرید ۳0 درصد دیگر از سهام شرکت 
10 میلیون تنی ستاره سیمین در مهرماه سال جاری، با بیش 
از ۵1 درصد، سهام دار اصلی این شرکت تازه تأسیس شده 
است که با راه اندازی آن استان هرمزگان به یکی از قطب های 
اصلی و محوری تولید فوالد در کشور تبدیل خواهد شد و 
اشتغال زایی چندهزارنفری را به همراه خواهد داشت. فاز 
ح با ساخت مگا مدول احیا مستقیم با تولید  اول این طر
1 میلیون و ۷00 هزار تن آهن اسفنجی در سال، هم زمان با 
پروژه های توسعه ای فوالد هرمزگان، کلنگ زنی خواهد شد. 
پروژه های نصب لنسهای ساید وال کوره های قوس الکتریکی 
با سرمایه گذاری 1۶0 میلیارد تومانی و افزایش 120 هزار تنی 
تولید تا پایان سال جاری در فوالد هرمزگان به بهره برداری 

خواهند رسید. 

مدیرعامل فوالد هرمزگان خبر داد:

عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل 
شرکت فوالد هرمزگان

مهدی دوستی، استاندار هرمزگان

احمدمرادی، نائب رئیس کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی
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نقش تعیین کننده چین در بازار جهانی فوالد

امضای تفاهم نامه بین ایمیدرو، استانداری و صمت فارساستان اصفهان رتبه اول ازنظر معادن فعال را در کشور دارد

سازمان  و  فارس  استانداری  ایمیدرو،  ایراسین،  گزارش  به 
گسترش  و  توسعه  هدف  با  فارس  تجارت  و  معدن  صنعت، 
فعالیت های معدنی و صنایع معدنی تفاهم نامه سه جانبه امضا 
کردند. موضوع این تفاهم نامه متمرکز بر بررسی فنی و اقتصادی 
صنایع  و  معدن  بخش  در  سرمایه گذاری  بالقوه  فرصت های 
کتشاف مواد معدنی است. معدنی و انجام ا

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در مراسم معارفه 
گفت: ۸۲۵ معدن فعال در استان  مدیرکل جدید صمت اصفهان 
اصفهان وجود دارد و اصفهان از این نظر مقام اول را در کشور به خود 
کامل نیست و صنایع  اختصاص داده است اما زنجیره این معادن 
مواجه  خود  خاص  مشکالت  و  مسائل  با  و  ندارند  را  پایین دستی 
هستند.

خبر بین الملل

خبــــــــــــــــــر    

معاون سرمایه های انسانی و سازمان دهی شرکت 
فوالد مبارکه با اشاره به سهم یک درصدی این 
شرکت در تولید ناخالص داخلی و 5 درصدی آن در 
تولید ناخالص بخش صنعت کشور بر نقش بی بدیل فوالد مبارکه 

کید کرد. در اقتصاد ایران تأ
به گزارش خبرنگار فوالد  مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و 
سازمان دهی شرکت فوالد مبارکه، در گفت وگوی ویژه خبری سیمای 
استانی اصفهان با بیان اینکه فوالد مبارکه امروزه به عنوان علمدار 
صنعت تولید فوالد کشور شمرده می شود، اظهار کرد: این شرکت 
بالغ بر ۳۵ درصد تولید فوالد کشور را در اختیار دارد و از این حیث 
بزرگ ترین فوالدساز ایران است؛ البته می خواهد در همه زمینه ها 

علمدار باشد.
وی افزود: شرکت فوالد مبارکه در حوزه سرمایه های انسانی، مقام اول 
صنعت کشور را در اختیار دارد و همه شرکت های فوالدی که در ایران 
راه اندازی می شود، به نوعی به دلیل تجربه ای است که در این شرکت 
وجود دارد. به عالوه در حوزه بنگاه داری اقتصادی شرکت فوالد مبارکه 
یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ۵ درصد تولید ناخالص بخش 
صنعت را در اختیار دارد و در توسعه خود و کشور الگو است. این شرکت 
همچنین در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز می تواند به عنوان یک بنگاه 

حرف اول را در کشور بزند.
معاون سرمایه های انسانی و سازمان دهی شرکت فوالد مبارکه با بیان 
اینکه برای نزدیک به ۳۵0 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
شغل ایجاد کردیم، گفت: حدود 4 هزار کارخانه به واسطه فوالد 

مبارکه مشغول به فعالیت هستند. یعنی حیات آن ها به فعالیت فوالد 
مبارکه بستگی دارد؛ بنابراین با ضرب این تعداد در تعداد کارگران 4 
هزار کارخانه یادشده، نقش بسزای این شرکت در اشتغال زایی کشور 

را درمی یابیم.
کفایت افزود: پیش از انقالب اسالمی ایران شرکت ذوب آهن در کشور 
وجود داشت که فوالدهای ساختمانی نظیر تیرآهن، میلگرد و نبشی 
را تولید می کرد؛ اما تولید ورق در ایران وجود نداشت. ازآنجایی که 
گونی نظیر یخچال و  گونا ورق های فوالدی در تولید محصوالت 
گر پیش از انقالب تحریم  اتومبیل، لوله ها، مخازن و... کاربرد دارد، ا
می شدیم، باید به صورت کامل جلو شرق و غرب تعظیم می کردیم، اما 

اآلن با این تولیدات خود می توانیم سر خود را بلند کنیم.
وی با اشاره به بومی سازی بیش از 100 هزار قطعه از 1۵0 هزار قطعه 
موردنیاز در فوالد مبارکه اظهار کرد: فوالد مبارکه شرکتی به وسعت ایران 
است؛ در جای جای آن قدم گذاشته، سرمایه گذاری کرده و در حال 
فعالیت است. این شرکت نقش بسزایی در توسعه صنایع پایین دستی 
و خودکفایی کشور دارد. بیش از 100 هزار قطعه بومی سازی شده 
کارخانه های پایین دستی آن تولید  موردنیاز این شرکت توسط 
می شود؛ بنابراین چرخ کشور به راحتی می چرخد. بومی سازی های 
کنون بالغ بر 2۸0 میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای  فوالد مبارکه تا

کشور به دنبال داشته است.
معاون سرمایه های انسانی و سازمان دهی شرکت فوالد مبارکه با اشاره 
به شعار »توسعه کمی، کیفی و متوازن« فوالد مبارکه، تصریح کرد: 
گرچه اقدامات مختلفی در طول انقالب انجام شده، اما برای آینده  ا

کنون انجام دادیم، راضی نیستیم و در تالشیم تا برای  به کاری که تا
آینده کشور سرمایه گذاری کنیم.

کنون حدود 10 میلیون تن ورق فوالدی تولید  کفایت افزود: با اینکه ما ا
می کنیم، اما هنوز ورق هایی وجود دارد که به عنوان ورق های خاص و 
کیفی محسوب شناخته می شوند و باید برای تولید این نوع کالف ورق 
گرم کیفی سرمایه گذاری کنیم. در همین راستا یکی از پروژه های 40 هزار 
میلیارد تومانی فوالد مبارکه در کشور مربوط به احداث واحد نورد گرم 2 
این شرکت است. به عالوه احداث واحد نیروگاهی شرکت فوالد مبارکه 
به ظرفیت حدود 1000 مگاوات طی 2 سال آینده، احداث واحد تولید 
آهن اسفنجی در هرمزگان، احداث خطوط اسیدشویی و نورد سرد در 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، مشارکت ۵1 درصدی در طرح احداث 
واحد تولید آهن اسفنجی در چابهار و منطقه جنوب و همچنین 
خرید و تأمین کشنده های لوکوموتیو به عنوان یک زیرساخت برای 
حمل مواد و محصوالت معدنی از دیگر پروژه های شرکت فوالد مبارکه 
غ از موارد فوق تأمین مالی تکمیل و بهره برداری تجهیزات  هستند. فار
فاضالب شهرهای مجاور مبارکه نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد. 
سرمایه گذاری 40 هزار میلیارد تومانی شرکت فوالد مبارکه تقریبا برای 

12 هزار نفر اشتغال زایی به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: ما برای فعالیت نیاز به مواد اولیه، انرژی و قطعات 
مختلف داریم؛ بنابراین باید در این حوزه خودکفا باشیم. در همین 
راستا برای تأمین برق نیاز خود به نیروگاه برقی نیاز داریم که باید حدود 
یک دهه قبل نسبت به تأسیس آن اقدام می کردیم اما به دالیل 

مختلف امکان پذیر نشد.

افت قیمت سنگ آهن هم زمان با کاهش تقاضای 
فوالد در سال ۲۰۲۲

قیمت سنگ آهن کاهش یافته است، چون سرمایه گذاران 
انتظار دارند که بازار با مازاد مواد خام الزم برای تولید فوالد 
مواجه شود.پس از ۶ هفته افزایش قیمت قراردادهای آتی 
سنگ آهن در سنگاپور، قیمت این قراردادها با افت ۵.4 
درصدی مواجه شد که بیشترین میزان افت قیمت در طی یک 
ک  ماه است. اقدامات مقامات چینی برای حمایت از بخش امال
و مستغالت و همچنین انتظار بازار برای تحریک مالی بیشتر و 
پیش بینی برگشت تولید فوالد به سطح سابق در این ماه، باعث 

شده قیمت سنگ آهن به سطح حمایتی برسد.
به باور ژیلو وانگ و چائوهی گو، تحلیلگران شرکت سرمایه 
بین المللی چین، میزان عرضه و تقاضای سنگ آهن در سال 
2022 تضعیف خواهد شد. لذا انتظار می رود به علت تضعیف 
بخش ساخت وساز و اهداف دولت چین در زمینه کاهش انتشار 
کربن و افزایش 2۵ میلیون تنی محموله های شرکت های معدنی 
مهم، مصرف فوالد در سال 2022 نسبت به سال گذشته 1.2 
درصد کاهش یابد. این دیدگاه ها مؤید پیش بینی های یکی از 
مؤسسات موردحمایت دولت چین به نام مؤسسه برنامه ریزی 
و تحقیقات صنعت متالورژی چین است. مطابق گفته این 
مؤسسه، در سال 2022 شاهد افت 4.۷ درصدی مصرف فوالد 
خواهیم بود.همچنین، تحلیلگران شرکت سرمایه بین المللی 
گر میزان حمایت از سرمایه گذاری بر  چین بر این اعتقادند که »ا
ک و مستغالت فراتر از انتظار باشد یا محدودیت های تولید  امال
فوالد کمتر از حد انتظار باشد، احتماال قیمت سنگ آهن باالی 
100 دالر باقی می ماند«. همچنین، چین گزارش کرده است که 
موارد ابتال به ویروس در این کشور به بیشترین میزان از ژانویه 
رسیده است که باعث نگرانی بازارها شده است. شیوع ویروس 
در استان شاآنشی چین به یکی از مسائل پیش روی این کشور 

علی رغم خط مشی کشور عاری از کووید تبدیل شده است.
منبع: بلومبرگ

کاهش واردات سنگ آهن چین در سال ۲۰۲۱ به 
علت محدودیت در تولید فوالد

به علت کاهش تقاضای سنگ آهن در نتیجه محدودیت در 
تولید فوالد به منظور مبارزه با آلودگی هوا و افت قیمت مواد 
اساسی تولید فوالد از سقف تاریخی خود، واردات سنگ آهن 
گذشته  چین در سال 2021 نسبت به سقف تاریخی سال 
4.۳ درصد افت کرده است. میزان واردات سنگ آهن توسط 
چین که مقام نخست را در زمینه مصرف سنگ آهن دارد، 
در سال گذشته برابر با 1.12 میلیارد تن و در سال 2020 برابر با 
1.1۷ میلیارد تن بوده است.بر اساس داده های موجود، در ماه 
دسامبر گذشته، چین ۸۶.0۷ میلیون تن سنگ آهن وارد کرده 
است که افتی 1۸ درصدی نسبت به ماه نوامبر نشان می دهد. 
در پنج ماهه نخست سال 2021، شتاب مصرف سنگ آهن در 
چین، تولید زیاد فوالد در این زمینه را تحت تأثیر قرار داد. در 
این دوره، کارخانه های تولید فوالد، با توجه به احیای تقاضا 
کرونا، به سودهای  بعد از موج نخسِت همه گیری ویروس 
چشمگیری دست یافتند. بااین حال، میزان واردات به صورت 
که مقامات کارخانه های فوالدسازی  ساالنه کاهش یافت، چرا
گزیر به کاهش تولید کردند تا رکورد ساالنه ثابت نگه داشتن  را نا
میزان تولید فوالد خام را حفظ کنند. فعالیت کمتر در بخش 

ساخت وساز نیز باعث کاهش تقاضا برای فوالد  شده است.
در طی ژوئن-دسامبر 2021، واردات سنگ آهن چین تقریبا 10 
درصد نسبت به مدت مشابه 2020 افت کرد. قیمت قراردادهای 
آتی سنگ آهن در بورس کاالی دالیان در انتهای ماه دسامبر 
4۵ درصد نسبت به سقف هر تن 12۳۹ یوان ماه می افت کرد. 
ژو گویچو، تحلیلگر جینرویی کاپیتال، اظهار داشت که »انتظار 
می رود در نیمه 2022، عرضه سنگ آهن از جانب شرکت های 
معدنی بزرگ ثابت باقی بماند؛ این در حالی است که وضعیت 
کنترل  تقاضا تا حد زیادی به خط مشی مقامات در زمینه 
تولید فوالد بستگی دارد«. بر این اساس، انتظار می رود با تولید 
روبه کاهش فوالد و مصرف روبه رشد آهن قراضه، روند نزولی 
واردت سنگ آهن چین همچنان ادامه یابد و در سال 2022 به 
حدود 1.0۸ میلیارد تن برسد. بر اساس آمار گمرک چین، واردات 
فوالد در این کشور، در سال گذشته، با کاهشی 2۹.۵ درصدی 
به 14.۳ میلیون تن رسید.       منبع: بلومبرگ

ارزیابی قیمت قراردادهای آتی سنگ آهن در چین
بعد از افزایش بیش از 2 درصدی قراردادهای آتی سنگ آهن 
چین به علت کاهش واردات سنگ آهن از شرکت های معدنی 
مهم، قیمت این قراردادها به علت نگرانی درباره تقاضای 

کوتاه مدت این ماده الزم برای تولید فوالد افت کرد.
بر اساس داده های شرکت مشاوره مای استیل )Mysteel(، در 
میانه ژانویه سال جاری، صادرات سنگ آهن از استرالیا و برزیل 
به 22.۳۵ میلیون تن رسید که کاهش ۵.۶1 میلیون تنی را در 

قیاس با هفته قبل نشان می دهد.
گالکسی فیوچرز )Galaxy Futures( در  در همین ارتباط، 
که باوجود احیای تدریجی تولید آهن  یادداشتی نوشت 
گداخته بعد از رفع محدودیت ها در زمینه تولید فوالد به علت 
مسائل محیط زیستی که موجب حمایت از قیمت سنگ آهن 
در بازار نقدی شد، همچنان نگرانی هایی درباره محدودیت ها 
در زمینه تولید فوالد در طی المپیک زمستانی پکن وجود دارد.
پرمعامله ترین قرارداد آتی میله های فوالدی در بورس آتی 
شانگهای هم با افزایش 0.۷ درصدی به هر تن 4۶۳۳ یوان 
رسید. قراردادهای آتی کویل نورد گرم که در خودروسازی و 
تولید وسایل برقی خانگی کاربرد دارد، با افزایش 0.2 درصدی 

به هر تن 4۷۳۹ یوان رسید.                   منبع: رویترز

هم زمان با ایام اهلل دهه فجر 2 تن از اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از خطوط 

تولید فوالد مبارکه بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار فوالد، حجت االسالم علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه 
و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی و حجت االسالم سید 
جواد حسینی کیا  نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

اسالمی از خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه بازدید کردند.
حجت االسالم علیرضا سلیمی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار داشت: 
این مجتمع با همت جوانان برومند این کشور در حال اداره است و این 
موضوع نشان می دهد که با همت همین جوانان کارهای بزرگی می توان 

انجام داد.
ضرورت حمایت از فوالد مبارکه برای کسب افتخارات بیشتر 

در عرصه تولید
وی گفت: اینکه فوالد مبارکه توانسته در بخش های مختلف در دنیا 
رتبه های اول را کسب کند نشان می دهد که در بخش های دیگر نیز 
می تواند این کارها را انجام دهد، ولی نیازمند حمایت است و باید به آن ها 

بیشتر بها داده شود.
سلیمی افزود: وقتی مدیر مجموعه ای، انقالبی، جهادی و متخصص 
باشد، در عرصه عمل معجزه می کند و به همین دلیل باید از مجموعه 
مدیران، کارگران و دست اندرکارانی که باعث به وجود آمدن این افتخار 
بزرگ شده اند تشکر کنم. فوالد مبارکه هم در بخش های باالدستی و هم در 
بخش های پایین دستی هزاران کارخانه دیگر را در جای جای ایران تغذیه 

می کند و در زمینه تولید به خوبی نقش آفرینی کرده است.
بازچرخانی ۱۰ میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده در 

فرایند تولید
وی خاطرنشان کرد: باید مسیر پیش رو را برای حرکت فوالد مبارکه 
آسان کنیم تا بتواند با سرعت بیشتری راه خود را بپیماید. فوالد مبارکه 
در بخش های عمرانی و زیرساختی نیز وارد عرصه سازندگی شده و قرار 
است نیروگاهی با 1۵00 مگاوات برق را به زودی به بهره برداری برسانند. 
در موضوع بهینه سازی مصرف آب نیز اقدامات خوبی انجام  شده و برای 
بازچرخانی 10 میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده در فرایند تولید نیز 
پروژه های خوبی اجرا شده است. درمجموع می توان گفت فوالد مبارکه 

در این عرصه ها به پیشرفت های زیادی دست پیدا کرده است.
عضو هیئت رئیسه و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشان کرد: امیدواریم مدیر این مجموعه، آقای دکتر طیب نیا  بتواند 
در این مجموعه و در این بخش از صنعت انقالبی ایجاد کند. با بازدیدی 
که امروز از فوالد مبارکه انجام دادیم امید ما برای برداشتن گام های بلند 

توسط این مجموعه در عرصه های مختلف کشور بیشتر شد.
صنعت فوالد، صنعتی پیشران برای اقتصاد کشور است

حجت االسالم سید جواد حسینی کیا  نایب رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در 
بازدیدی که از فوالد مبارکه داشتیم مشکالت این مجتمع صنعتی مورد 
بررسی قرار گرفت. اصلی ترین مشکل فوالد مبارکه مشکل انرژی است و 
ک دولت برای تولید انرژی،  2.۵ برابر قیمتی است که دولت  قیمت خورا
بخواهد به این مجموعه بدهد و باید برای چنین مشکالتی در مجلس 

چاره ای اندیشید.

وی گفت: مشکل دیگر فوالد مبارکه تأمین پایدار آب موردنیاز برای تولید 
است و در این صورت، این شرکت می تواند با اطمینان خاطر بیشتری 
کار خود را ادامه دهد. از طرف دیگر مشکل دیگر این مجموعه بزرگ 
تولید فوالد در کشور، مربوط به معادن و تأمین مواد اولیه است که باید 
با همکاری ایمیدرو و دیگر مجموعه های وزارت صمت، بستری برای 
فعال کردن معادن بسیار بزرگ جهت تأمین مواد اولیه برای تولید فوالد 

محیا شود.
آینده صنعت فوالد کشور، آینده ای بسیار درخشان است

اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  نایب رئیس 
که صنعت  خاطرنشان کرد: آینده این صنعت بسیار درخشان است؛ چرا
فوالد صنعتی پیشران است و حوزه های دیگر را نیز به حرکت درمی آورد. 
ما برای تحقق این موضوع باید بسیار تالش کنیم و برای همین مقرر شد 
در کمسیون صنایع مجلس، جلسه ای با حضور مسئولین مربوطه برای 

بررسی مشکالت خاص این مجتمع فوالدی برگزار شود.

ضرورت حمایت از فوالد مبارکه برای کسب افتخارات بیشتر در عرصه تولید
هم زمان با فرارسیدن ایام دهه فجر  و در بازدید دو تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی مطرح شد:

بایـد مسـیر پیـش رو را بـرای حرکـت فـوالد مبارکـه 
آسـان کنیـم تـا بتوانـد بـا سـرعت بیشـتری راه خـود 
را بپیمایـد. فـوالد مبارکـه در بخش هـای عمرانـی و 
زیرسـاختی نیـز وارد عرصـه سـازندگی شـده و قـرار 
است نیروگاهی با ۱۵۰۰ مگاوات برق را به زودی به 

بهره بـرداری برسـانند

در حوزه بنگاه داری اقتصادی شرکت فوالد مبارکه 
یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ۵ درصد 
تولیـد ناخالـص بخـش صنعـت را در اختیـار دارد و 
در توسـعه خـود و کشـور الگـو اسـت. ایـن شـرکت 
همچنین در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز می تواند 

به عنوان یک بنـگاه حـرف اول را در کشـور بزند

 در حوزه سرمایه انسانی مقام اول صنعت کشور را داریم
معاون سرمایه های انسانی و سازمان دهی شرکت فوالد مبارکه:
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خبر  کوتاه

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در جلسه توسعه و گسترش فعالیت های 
معدن و صنایع معدنی و پروژه های زیربنایی در دست اجرای ایمیدرو در 
استان فارس که با حضور استاندار این استان برگزار شد، ضمن اشاره 
کتشافی ایمیدرو در استان فارس، اعالم کرد:  به گسترش برنامه های ا
در راستای اجرای طرح احیای معادن کوچک، ۱۹ معدن طی ۱۰ ماهه 
امسال در استان فارس فعال شد.

به گزارش ایرنا، زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 
زیرساخت شبکه ارتباطی کشور، شبکه ملی اطالعات است. تکالیف 
کالنی از سوی مرکز ملی فضای مجازی در قالب سند معماری شبکه ملی 
اطالعات اعالم شده که تحقق بیش از ۷۵ درصد آن به خانواده ارتباطات 
کشور بستگی دارد. نگاه دولت سیزدهم نگاه فرصت ساز و ایجابی به 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات است.

 خـبــــــــــــــــــر      

کتشافی ایمیدرو در فارس توسعه فعالیت های ا زیرساخت شبکه ارتباطی کشور »شبکه ملی اطالعات« است

با اجرای 4 پروژه جاری تعاونی مسکن کارکنان 
فوالد مبارکه 1200 نفر از کارکنان و شاغلین در شرکت 

صاحب خانه می شوند.
شیرانی مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه در گفت وگو 
کارکنان شرکت فوالد  کرد: تعاونی مسکن  با رادیوم فوالد اظهار 
کنون سه نسل از  مبارکه در  دهه 1۳۶0 فعالیت خود را آغاز کرد و تا
پروژه های ساخت وساز را انجام داده است. نسل اول این پروژه ها 
در بدو تأسیس یعنی اواخر دهه ۶0 و اوایل دهه ۷0 انجام شده و در 
مجاورت کارخانه فوالد مبارکه بوده است. نسل دوم این پروژه ها از 
سال ۸۶ آغاز شده و داخل شهر اصفهان این پروژه های برنامه ریزی 

و اجرا شده است.
وی در مورد پروژه های نسل سوم فوالد مبارکه برای ساخت خانه، 
ویژه اعضای تعاونی مسکن این شرکت گفت: در پروژه های اول و دوم 
حدود 1200 واحد مسکن و زمین آماده سازی و به اعضای تعاونی تحویل 

داده شده است.
شیرانی گفت: در سال های گذشته 4 پروژه در تعاونی مسکن کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه تعریف شده که پروژه های شمال، بهارستان، 
ولیعصر و سینا ازجمله این پروژه ها بوده و مجموعا شمار این پروژه ها به 

1200 واحد مسکونی می رسد.
تکمیل ۴ پروژه تعاونی مسکن

وی در مورد شرایط پرداخت برای خرید این مسکن ها گفت: برای 
خرید مسکن در این 4 پروژه، وامی به اعضای تعاونی تعلق می گیرد که 

همه وام ها قرض الحسنه بوده و سود آن چیزی حدود 4 درصد است.
مدیرعامل تعاونی مسکن فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: در شروع تعریف 
پروژه های نسل سوم تعاونی مسکن، گاهی اوقات گفته می شد که عالوه 
بر تأمین مسکن، تعاونی مسئولیت سرمایه گذاری را به عهده بگیرد که در 
این راستا سرمایه گذاری های اعضا با انتخاب زمین مناسب محقق شده 
است. در این شرایط محل های مناسب برای خرید زمین مطالعه شده 
کنون نیز خریدهای  تا با قیمت خوب این زمین ها خریداری شود و تا

خوبی اتفاق افتاده است.
وی در مورد پروژه ولیعصر افزود: کاربری اولیه پروژه ولیعصر که به جای 

پروژه »سرو« خریداری شده و تقریبا جایگزین شده، دارای کاربری 
تجاری، فرهنگی و اداری است که مکاتبات موردنیاز با شهرداری برای 
ساخت منازل مسکونی انجام گرفت و با طی فرایندی برای اخذ پروانه 
ساخت اقدام شد و قرار است حدود 200 واحد مسکونی و تعدادی واحد 
تجاری و اداری ساخته شود که این صورت جلسه به امضای معاونین 
کنون کار به کمسیون ماده ۵ منتقل  و شهردار دوره قبل رسید که هم ا
شده و بسیاری از نهادهای تشکیل دهنده این کمسیون نظر مثبتی 

برای رفع موانع دارند.
شیرانی یادآور شد: امیدواریم تا قبل از پایان سال مشکالت مربوط به 
کمیسیون ماده ۵ حل شده و در ابتدای سال 1401 نیز مجوزات الزم اخذ 
که نقشه های پروژه آماده بوده و در نهایت تا تیرماه سال آینده  شود؛ چرا

ک برداری پروژه آغاز شود. خا
پیگیری ها برای تکمیل پروژه شمال کشور ادامه دارد

وی در مورد پروژه شمال کشور افزود: بررسی ها برای یافتن زمین حدود 
۷ ماه از ابتدای تصویب پروژه زمان برد و زمین هایی در گیالن و مازندران 
بررسی شد که مسائل کاربری و سند آن در وضعیت خوبی بوده و 

منطقه اش نیز منطقه ای مناسب است.
مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه اضافه کرد: با پایان 
بررسی ها با صدور اطالعیه ثبت نام انجام شده و در نهایت فرایند طراحی 
شروع شد که پس از چندی طرح به شهرداری ارسال شد. در این بین در 
حدود 1۸ ماه در فرایند پیگیری این عملیات وقفه  افتاد، ولی جلساتی 
با شهردار منطقه مربوطه برای تسهیل در فرایندها گذاشته شده تا در 

نهایت تأییدیه کمیسیون ماده ۵ و استانداری گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: تمام رایزنی ها با ارگان های صادرکننده پروانه انجام 
شده تا دیگر در فرایند ساخت و دیگر مراحل مشکلی را نداشته باشیم و 
اخذ پروانه قطعی شده که امیدواریم تا پایان سال بتوانیم به توافقات 
خوبی با شهرداری برسیم تا در خردادماه سال آینده عملیات اجرایی 

پروژه که در حال برنامه ریزی برای آن هستیم آغاز شود.
سرمایه گذاری در پروژه ولیعصر

شیرانی در پاسخ به پرسش یکی از مخاطبین برنامه رادیوم فوالد متذکر 
شد: در مورد پروژه باید بگوییم که برای حفظ ارزش واریزی های مربوط 

به پروژه »سرو«، زمین ولیعصر که در منطقه مرغوبی است خریداری 
شده و امیدواریم به خاطر داشتن بازده بهتر اعضا بتوانند سرمایه گذاری 

مطمئنی در این پروژه داشته باشند.
وی گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته و انسجام مجموعه تعاونی 

مسکن، شرایط پروژه ها بهتر شده و مشکالت رفع خواهد شد.
پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه سینا

مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: زمین 
پروژه های سینا واقع در خیابان صفه از مسکن و شهرسازی خریداری 
شده و این پروژه در حدود ۵0 درصد پیشرفت داشته است که امیدواریم 

تا آبان ماه سال آینده این پروژه آماده تحویل شود.
وی تصریح کرد: در کمیسیون معامالت جدید که نمایندگان اعضا 
حضور دارند تالش می شود کیفیت خریدها بیشتر گردد و در قسمت 
اجرا نیز کیفیت ساخت با انتخاب مصالح و پیمانکاران باالتر برود و 

سرعت بیشتر شود.
گهی ثبت نام پروژه بهارستان  شیرانی در مورد پروژه بهارستان گفت: آ
حدود ۷ ماه پیش منتشر شده و حدود 1۵0 نفر برای آن ثبت نام کرده اند 
که البته این زمین در پروژه های نسل دوم خریداری شده و درصدد 
به روزرسانی پروانه و طراحی نقشه های جدید آن هستیم. درمجموع 

با اجرای همه این پروژه ها 200 نفر صاحب خانه می شوند.
وی افزود: با توجه به مشورتی که با مدیران فوالد مبارکه شده قرار 
نیست پروژه ای جدید تعریف شده و فعال پروژه های قبلی باید 

تکمیل شود.
مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
درخواست برخی از اعضا در مورد پروژه »سینا« این بود که اقساط 
باقی مانده از پروژه که در دی ماه سررسید شده تعدیل شود که حدود 
40 درصد در این قسط و اقساط آینده تعدیل اعمال می شود. قرار 
است زمان پرداخت اقساط بعدی نیز در اردیبهشت، تیر و شهریور 
کی از تعدیل زمانی  که این موضوع نیز حا سال آینده اعالم شود 

اقساط است.
وی تصریح کرد: از همه کسانی که اقساط عقب افتاده دارند تقاضا داریم 

تا اقساط معوق خود را پرداخت کنند. 

مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه گفت: سال 
آینده طرح های توسعه ای مهمی با رویکرد کیفی سازی 
ورق های موردنیاز صنایع خودروسازی و لوازم خانگی 

در ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه عملیاتی می شود.
بهزاد بهادرانی در گفت وگو با رادیوم فوالد اظهار کرد: در سال جاری، 
نورد سرد توانست به رکوردهای متعددی دست پیدا کند که می توان به 
رکورد در خط نورد پنج قفسه ای در آبان ماه اشاره کرد و همچنین با عبور از 

ظرفیت اسمی به رکورد 1۳1 هزار تن در ماه دست یافتیم.
وی با اشاره به اینکه محدودیت تأمین قطعات یدکی و کرونا نتوانست 
خللی در تولید ناحیه نورد سرد وارد کند، گفت: این نوید را می دهیم که تا 
پایان سال و در راستای تحقق شعار سال، با پشتکار کارکنان تمام خطوط 

ناحیه نورد سرد، از اهداف تعیین شده در تولید عبور خواهیم کرد.
مدیر ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه با اشاره به تأثیر تحریم ها در روند 
ح های توسعه ای در ناحیه سرد شرکت  تولید، گفت: در سال آتی، طر
فوالد مبارکه وارد فاز عملیاتی می شود و در اردیبهشت ماه خط ریومپ 
)بهینه سازی اساسی( گالوانیزه محقق می شود که بخشی از این کار امسال 

با موفقیت به ثمر نشست.
ورق  تکمیلی  خط  موردنیاز  تجهیزات  تکمیل  به  اشاره  با  وی 
لوازم خانگی، بیان کرد: در ابتدای سال آینده فعالیت های عملیاتی 
این خط تکمیلی نیز شروع می گردد و پیش بینی می شود در تیر و 
مردادماه خط تکمیلی ورق رنگی به صورت صددرصد بومی سازی 

شده به بهره برداری برسد.
بهادرانی به تصویب احداث خط رنگی شماره 2 ویژه تولید ورق های 
موردنیاز صنعت لوازم خانگی هم اشاره  کرد و افزود: اسناد مناقصه طرح 

یک صد هزار تنی تولید ورق رنگی لوازم خانگی نهایی شده است که در سال 
آینده، در کنار خط رنگی موجود، به بهره برداری خواهد رسید.

وی اصالحـات خـط نـورد پنج قفسـه ای را پـروژه ای ملـی اعـالم کـرد و 
گفت: به رغم تمام محدودیت های تحریمی، فاز نخست اصالح خط 
نـورد پنج قفسـه ای بـا تـوان متخصصـان داخـل کشـور بـه زودی اجـرا 
می شود و ارتقای کیفی محصوالت قلع اندود هم در صدر اهداف سال 

آینده ناحیه نـورد سـرد قـرار دارد که فـاز عملیاتـی آن اجرا خواهد شـد.
مدیر ناحیه نورد سرد با اشاره به شروع مطالعات خط نورد و اسیدشویی 
پیوسته )PLTCM( 2 میلیون تنی هم زمان با شروع فعالیت نورد گرم 2، 
اظهار کرد: خط آنیل پیوسته و دو خط گالوانیزه خودرویی که موردنیاز 
صنایع خودروسازی کشور است نیز در ادامه این طرح ها جزو برنامه های 

توسعه نورد سرد قرار گرفته است.

ح های توسعه ای ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه در سال آینده عملیاتی می شود بسیاری از طر
مدیر ناحیه نورد سرد فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد خبر داد؛

با اجرای پروژه های جدید 12۰۰ نفر از کارکنان صاحب خانه می شوند
مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد:

افتتاح فاز جدید ورق های گالوانیزه شرکت 

فوالد مبارکه در اردیبهشت آتی

رئیس واحد گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
اینکه در اردیبهشت سال آینده فاز جدید ورق های رنگی و 
گالوانیزه افتتاح می شود، گفت: دانش و تخصص را در خدمت 

ورق های با جرم پوشش پایین به خدمت گرفتیم.
علیرضا گندمکار، رئیس واحد گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه 
در گفت وگو با رادیوم فوالد با اشاره به سالروز بهره برداری خط 
گالوانیزه، اظهار کرد: واحد گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه با همت 
مجموعه فوالد مبارکه اعم از واحدهای داخلی و پیمانکاران، 
در سال 1۳۸1 راه اندازی شد و تولید محصول گالوانیزه در زمانی 
که این محصول کمتر در کشور شناخته شده بود، اتفاق مهمی 

را رقم زد.
گالوانیزه و موارد  وی با بیان اینکه دامنه و تنوع محصوالت 
مصرف هریک از گستردگی قابل توجهی برخوردار است، گفت: 
پایه و اساس تولید محصوالت گالوانیزه، پوشش دهی ورق های 
فوالدی با عنصر روی است و در فوالد مبارکه، ورق فوالدی در 
حوضچه مذاب روی به روش غوطه وری گرم به ورق گالوانیزه 
تبدیل می شود. ورق ورودی به خط تولید ورق گالوانیزه فوالد 
مبارکه، مستقیم از خطوط نورد سرد اعم از تاندم پنج قفسه ای و 

نورد دوقفسه ای تأمین می گردد.
رئیس واحد گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه با اشاره به اینکه ورق 
ورودی پس از عبور از بخش شست وشو و کوره آنیل به منظور 
رسیدن به خواص مکانیکی مطلوب و همچنین آمادگی برای 
پذیرش پوشش روی به حوضچه مذاب روی وارد می شود، 
گفت: به طورکلی محصوالت خط گالوانیزه فوالد مبارکه به دو 
بخش تقسیم می شوند. ۳۵ تا 40 درصد محصوالت خط گالوانیزه 
ج و مابقی آن  به منظور فروش این محصول در بازار داخل و خار
به منظور ادامه سیکل تولید به عنوان ورق ورودی برای خط ورق 

رنگی تولید می شود.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت نامی واحد گالوانیزه و ورق رنگی 
بالغ بر 200 هزار تن است، تصریح کرد: این واحد در سه سال 
نخست بهره برداری از این خط به ظرفیت اسمی تولید دست 
یافت، ولی در سال های اخیر و با توجه به نیاز بازار به ورق های 

با ضخامت و عرض کمتر، به 1۹0 تا 1۹۵ هزار تن رسیده است.
گندمکار با اشاره به اینکه رکورد تولید در این خط 21۵ هزار تن 
است، اظهار کرد: برای جلوگیری از ایجاد زنگ سفید یا در اصطالح 
شوره بر روی ورق های گالوانیزه، محلولی بر سطح ورق اعمال 
کنش روی با رطوبت و هوا خواهد شد. این  می شود که مانع از وا
محلول تا هفت سال گذشته بر پایه کروم شش ظرفیتی تولید 
ک است که  می شد که برای محیط زیست و سالمتی افراد خطرنا
در سال های اخیر به کروم سه ظرفیتی تغییر یافته تا سالمتی افراد 

را به خطر نیندازد.
مبارکه،  فوالد  شرکت  رنگی  ورق  و  گالوانیزه  واحد  رئیس 
موفقیت های به دست آمده در این خط را حاصل تالش کارکنان 
شرکت فوالد مبارکه دانست و افزود: تکنولوژی تولید ورق های 
گالوانیزه در دنیا رو به تغییر است و محصوالت شرکت فوالد مبارکه 

از محصوالت مرغوب کشور قلمداد می شود.
وی با اشاره به اینکه قرارداد احداث خط گالوانیزه در سال ۷۹ 
منعقد شد، گفت: با شناخت محدودی که در زمان عقد قرارداد 
نسبت به احداث خط گالوانیزه در شرکت فوالد مبارکه وجود 
داشت، جا دارد از بانیان این قرارداد، قدردانی ویژه کرد که 
متناسب با نیازهای بازار در مسیر اصالح بنیادین تولید ورق های 

گالوانیزه گام برداشتند.
گندمکار با اشاره به اینکه در اردیبهشت سال آینده، پروژه 
بهینه سازی خط گالوانیزه به مرحله اجرا درخواهد آمد، مهم ترین 
دستاوردهای این پروژه را این گونه برشمرد: ایجاد توان تولید 
ورق های گالوانیزه با حداقل پوشش ۶0 گرم بر مترمربع؛ اصالح 
سیستم اعمال کروماته از روش پاششی به روش اعمال غلتکی 
و بهینه سازی سیستم خشک کن آن؛ ایجاد سیستم تنظیم 
کشش ورق در داخل کوره آنیل خط گالوانیزه؛ بهینه کردن قسمت 
شست وشوی ورق و تغییر سیستم تعویض غلتک در این بخش؛ 

.Siemens به Alstom تغییر سیستم اتوماسیون خط گالوانیزه از
وی با اشاره به برنامه تعمیرات دوره ای به صورت ماهیانه و 
شش ماهه در خط گالوانیزه، بیان کرد: تعمیرات ماهیانه به مدت 
14 ساعت در ماه برنامه ریزی و اجرا می گردد و آخرین تعمیرات 
شش ماهه نیز در آذرماه سال جاری به مدت ۷ روز اجرا شد و عالوه 
بر پروژه های بهبودی که این تعمیرات را از سایر موارد مشابه قبلی 
متمایز ساخت، ذکر این نکته نیز مهم است که بخشی از تغییر 
سیستم اتوماسیون خط از Alstom به Siemens که مرتبط با کوره 
آنیل خط گالوانیزه بود نیز در این دوره با همکاری شرکت ایریسا 

با موفقیت انجام شد.

رئیس واحد گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با رادیوم فوالد 
خبر داد؛

علیرضا گندمکار، رئیس واحد 
گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه

بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد 
سرد شرکت فوالد مبارکه

در شـروع تعریـف پروژه هـای نسـل سـوم تعاونـی 
مسـکن، گاهـی اوقـات گفتـه می شـد کـه عـالوه بـر 
تأمین مسـکن، تعاونی مسئولیت سـرمایه گذاری را 
به عهده بگیرد که در این راستا سرمایه گذاری های 
اعضا با انتخاب زمین مناسب محقق شده است. 
در ایـن شـرایط محل هـای مناسـب بـرای خریـد 
زمین مطالعه شـده تـا با قیمـت خوب ایـن زمین ها 
کنون نیز خریدهای خوبی اتفاق  خریداری شود و تا

افتـاده اسـت
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مسئولیت اجتماعی؛ رویکرد جاری 

در هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان و 

شرکت های زیرمجموعه

مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه؛ هدیه ای ارزشمند به جامعهبخش خصوصی توان ساخت ۸۵ درصد نیروگاه های برق کشور

نوری زاده، دانشیار دانشگاه بولنت اجویت ترکیه با تقدیر از ایفای 
مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در ایام کرونا، گفت: در دو سال 
کمک  به  خیر  افراد  و  مبارکه  فوالد  نظیر  شرکت هایی  گذشته، 
گر مسئولیت اجتماعی شرکتی و  نظام سالمت جامعه شتافتند و ا
فردی نبود قطعا تلفات کرونا چندین برابر می شد و در یک کالم 
باید گفت مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه هدیه ای ارزشمند به 
جامعه است.

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  انرژی  کمیسیون  رئیس  پدیدار، 
گفت: در حوزه نیرو و برق، بخش خصوصی با توجه  کشاورزی تهران 
که در اختیار دارد می تواند  به نیروی انسانی، قابلیت ها و امکاناتی 
تولید  بسازد.  داخل  در  را  کشور  برق  تولید  نیروگاه های  درصد   ۸۵
برق توسط بخش خصوصی باید در برنامه توسعه پنج ساله و بودجه 
سالیانه مورد توجه قرار بگیرد.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان، به عنوان یکی از 
هلدینگ های وابسته به شرکت فوالد مبارکه در راستای تحقق 
شعار سال همواره به ایفای مسئولیت اجتماعی مصمم بوده 

است.
روابط عمومی هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان با اعالم این مطلب 
افزود: مفهوم مسئولیت اجتماعی سازمان یا )CSR(، شامل 
موضوعاتی مرتبط با رفتار سازمان در محیط اجتماعی بوده و فراتر 
از قلمروهای صرفا اقتصادی است که سازمان ها به طور سنتی 
با آن ها در ارتباط هستند. وقتی زمینه ای را در نظر می گیریم که 
به طور خاص اقتصادی نیست، کسب وکارها با مجموعه ای از 
حقوق و مسئولیت های مرتبط با جامعه ای که آن ها را در برگرفته 
است، روبه رو می شوند که به آن ها اجازه نمی دهد تا تنها بر روی 
مدیریت اقتصادی به منظور دست یابی به اهداف خود تمرکز 
کنند. مسئولیت اجتماعی شرکتی فراتر از به دست آوردن سود 
اقتصادِی صرف است و بهبود رفاه جامعه را شامل می شود و 
از آن دفاع می کند و نیازهای جامعه  را برآورده می سازد. در یک 
جمله شاید بتوان گفت مفهوم مسئولیت اجتماعی این است 
که کسب وکار مسئولیت مستقیمی برای تبدیل دنیا به مکانی 

بهتر دارد.
در  نقش جهان  فوالد  آتیه  هلدینگ  مذکور،  تعاریف  با 
2۷ فروردین ماه سال 1۳۸۶ شمسی تأسیس و در فهرست 
شرکت های سهامی خاص در اداره ثبت شرکت های اصفهان به 
ثبت رسید. این شرکت، به عنوان یکی از هلدینگ های وابسته به 
شرکت فوالد مبارکه در اجرای استراتژی سازمانی و استراتژی برند 
خود، عالوه بر مأموریت اصلی در زمینه تأمین، فروش و خدمات 
محصوالت فوالدی در سطح کشور با گسترش حوزه فعالیت خود 
کنون در زمینه تولید ورق های پوشش دار،  به بخش تولید، هم ا
تولید و عرضه انواع پودرهای میکرونیزه بنتونیت، آهک کلسینه 
و هیدراته و همچنین بورس و صادرات محصوالت فوالدی با 

داشتن 20 شرکت فرعی و وابسته فعالیت می کند.
هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان و شرکت های زیرمجموعه از 
کنون در راستای تحقق شعار سال، مسئولیت  ابتدای سال تا
اجتماعی را در صدر اهداف خود قرار داده و عالوه بر مشارکت در 
آیین گلریزان زندانیان جرائم غیرعمد به ۸0 خانوار نیازمند خیریه 

افتخار جاویدان ماندگار یاری رسانده است.
این هلدینگ در راستای تهعد به مسئولیت های اجتماعی به 
زلزله زدگان فین و مؤسسه خیریه توان بخشی محمودیه اصفهان 
ویژه نگهداری شبانه روزی معلولین ذهنی تحت نظارت سازمان 

بهزیستی استان اصفهان هم کمک کرده است.
از دیگر اقدامات هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان و شرکت های 
زیرمجموعه، در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی می توان 
به کمک انجمن پیشگیری و درمان سرطان و کمک غیرنقدی 
به مؤسسات خیریه اشاره کرد. همچنین ساخت درمانگاه در 
شهرک صنعتی بیستون، کمک به خیریه امام رضا )علیه السالم(، 
کمک به آسایشگاه خیریه کهریزک، کمک به خیریه فرزانگان، 
اهدای ملزومات بهداشتی، ماسک و الکل، به مناطق محروم 
استان و خرید کارت پستال نوروز 1401 از محک )مؤسسه خیریه 
حمایت از کودکان مبتال به سرطان( از دیگر اقدامات هلدینگ 
آتیه فوالد نقش جهان و شرکت های زیرمجموعه در راستای 

مسئولیت های اجتماعی بوده است.

علی رغم کارشکنی ها و تحریم های ظالمانه 
دشمنان قسم خورده نظام، شرکت فوالد 
سفیددشت با تالش وهمت مدیران و 
کارکنان جهت تحقق منویات مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در سال »تولید، 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« گام های بزرگی 

برداشته است

هم زمـان بـا ایـام اهلل دهـه فجـر و سـالگرد پیـروزی 
انقالب اسالمی، اعضای شورای تأمین شهرستان 
بروجـن و فرماندهـی انتظامـی شهرسـتان بروجـن 
ضمن بازدید از شرکت فوالد سفیددشت، در دیدار با مدیرعامل 
و هیئت مدیـره در جریـان آخریـن وضعیـت تولیـد و اجـرای 

پروژه هـای ایـن شـرکت قـرار گرفتنـد.
به گـزارش روابـط عمومـی شـرکت فـوالد سفیددشـت در این دیـدار، 
اعضـای شـورای تأمیـن شهرسـتان بروجـن در بازدیـد از واحـد احیـا 
مسـتقیم و پـروژه فوالدسـازی، این شـرکت را یکـی از نمونه هـای بارز 
خودباوری و تالش ملی در صنایع استان برشمردند و اظهار کردند: 
علی رغم کارشـکنی ها و تحریم های ظالمانه دشـمنان قسم خورده 
نظام، شرکت فوالد سفیددشـت با تالش وهمت مدیران و کارکنان 
جهت تحقق منویات مقام معظـم رهبری )مدظله العالی( در سـال 
»تولیـد، پشـتیبانی ها و مانـع زدایی هـا« گام هـای بزرگـی برداشـته 

اسـت.
بنابرایـن گـزارش، محمـود اربـاب زاده، مدیرعامـل شـرکت فـوالد 
سفیددشـت نیـز در ایـن دیـدار، موفقیت هـای حاصل شـده در 
ایـن شـرکت را مرهـون تـالش خسـتگی ناپذیر مدیـران و کارکنـان 
مجموعـه و کار جهـادی آن هـا برشـمرد و اظهـار داشـت: علی رغـم 
محدودیت های ایجادشـده در مصـرف گاز در واحد احیا مسـتقیم، 

تولید آهـن اسـفنجی در 10 ماه امسـال روند مطلوبی داشـته اسـت و 
امیدواریم با حمایت های همیشـگی مقامات اسـتان و شهرستان، 

موفقیت هـا تـداوم یابـد.
وی گـذر از ظرفیـت اسـمی تولیـد آهـن اسـفنجی در سـال ۹۹، تعهـد 
به مسـئولیت های اجتماعی شـرکت، تکمیل زنجیـره تولید فـوالد و 

اجـرای طرح های توسـعه در شـرکت به منظـور ایجـاد اشـتغال پایدار 
را از مهم تریـن اهـداف شـرکت برشـمرد.

کرونـا  اربـاب زاده، فعالیت هـای صورت گرفتـه در دوران شـیوع 
جهت حفظ، سـالمتی و بهداشـت کارکنان و مردم منطقـه را از دیگر 

موفقیت هـای شـرکت قلمـداد کـرد.

 بازدید شورای تأمین شهرستان بروجن
 از شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

شرکت ایریسا در سومین نمایشگاه ملی فوالد 
ایران از پلتفرم کارلینک رونمایی کرد. این پلتفرم 
به منظور یکپارچه سازی داده های کسب وکارها 
در صنعت فوالد برای دو گروه شرکت های توانمند و مشتریان 

طراحی و راه اندازی شده است.
کارگاه معرفی سامانه ارتقایافته جامع  به گزارش خبرنگار فوالد 
بومی سازی تحت عنوان »کارلینک« توسط شرکت ایریسا در سومین 

نمایشگاه ملی فوالد برگزار شد.
کارلینک، اظهار کرد: این  کارگاه مؤذنی، مدیر محصول  در این 
محصول با مشارکت شرکت ایریسا، ایمیدرو و انجمن تولیدکنندگان 
فوالد برای رشد و توسعه زیست بوم صنعت فوالد ایران تولید شد. 
شبکه سازی مهم ترین موضوع در توسعه ارتباط کسب وکار است که 
باعث تعامل و جمع آوری و یکسان سازی دیتا در بحث بومی سازی 

می شود.
وی افزود: یکی از مزایای شبکه سازی تسریع ارتباطات مؤثر در 
ج از  مسیر رشد و موفقیت نسبت به کسب وکارهایی است که خار
محدوده شبکه سازی فعالیت می کنند. کسب وکاری که در ارائه 
گر بتواند بحث شبکه سازی خود را  کاال و خدمات خود پویاست، ا
از طریق بازاریابی یا رسانه های اجتماعی دنبال کند، عمال مسیر 
رشد و موفقیت خود را تضمین می کند. در همین راستا کارلینک 

به هم رسانی عرضه و تقاضا از طریق شبکه سازی را دنبال می کند.
ک اطالعات و شناسایی شرکای  مدیر محصول کارلینک گفت: اشترا
بالقوه برای همکاری و سرمایه گذاری نیز از دیگر مزایای شبکه سازی 
است. اطالعات شرکت ها و نیازهای آنان و همچنین فرصت های 

سرمایه گذاری در این سامانه شناسایی می شود.
مؤذنی افزود: حمایت از محصوالت و خدمات ساخت داخل نیز از 
مزایای کارلینک است. صندوقی در کنار این نرم افزار برای حمایت 
از محصوالت و تولیدات ساخت داخل و توسعه آن ها تشکیل 

شده است.
وی ادامه داد: در بحث ارائه توانمندی ها و نیازمندی ها می توان سه 
کمیتی است که از داده های  بعد را در نظر گرفت. بعد اول نهاد حا
که  موجود استفاده می کند. بعد دوم مصرف کنندگانی هستند 
نیازهایی را که برای توسعه کسب وکار خود دارند معرفی می کنند 
و بعد سوم شرکت هایی هستند که به عنوان سازنده توانمند در 
جامعه هدف این محصول قرار می گیرند. کنار هم قرار گرفتن این 
سه بعد باعث می شود که شرکت ها برای رفع نیاز خودشان وارد این 
پلتفرم شوند و به کسب وکارهای هدف خود مراجعه و نیازهای خود 
کمیتی نیز برای مدیریت و یکپارچه  را برطرف کنند. از طرفی نهاد حا

کردن اطالعات خود می تواند از این داده ها استفاده کند.
کرد: این محصول باعث ارتباط  کارلینک اظهار  مدیر محصول 

کندگی  مستقیم و بی واسطه بین کسب وکارهاست که با توجه به پرا
کسب وکارها و عدم دسترسی مستقیم به این کسب وکارها می تواند 

این مشکل را نیز برطرف کند.
مؤذنی افزود: متمرکزسازی فعالیت های بومی سازی در صنعت از 
دیگر مزایای کارلینک است. اتفاقی که در بومی سازی در صنایع رخ 
می دهد نبود تمرکز در بومی سازی در صنعت فوالد است. برای مثال، 
گر یک شرکت فوالدی فعالیتی را در حوزه بومی سازی انجام می داد،  ا

شرکت دیگری که به این محصول نیاز داشت از آن مطلع نمی شد.
که بر فعالیت های  وی ادامه داد: در این سامانه سعی شده 
ارائه  نیز  راستا  این  در  اقدام  اولین  شود.  تمرکز  بومی سازی 

نیازمندی ها در یک بستر متمرکز است.
گر یک نیازمندی توسط یک شرکت  مدیر محصول کارلینک گفت: ا
فوالدی ارائه شود، سایر شرکت های فوالدی متوجه می شوند که 
شرکت همکار مشغول انجام فعالیت در یک حوزه مشخص است 
و بنابراین به جای انجام فعالیت هم راستا، انرژی و زمان خود را در 
مسیری موازی می برد. این اقدام در مقیاس کالن می تواند سرعت 

بومی سازی در کشور را افزایش دهد.
کرد: چشم انداز این محصول تا پایان سال  مؤذنی خاطرنشان 
1401 تبدیل شدن به برترین مرجع ارتباطی کسب وکار به منظور 

اشتغال زایی و کارآفرینی است.

با ارائه شرکت ایریسا انجام شد؛

رونمایی از پلتفرم کارلینک در نمایشگاه ملی فوالد

به گزارش روابط عمومی شــرکت فوالد امیرکبیر کاشان، 
مانــور امــداد و نجــات تصادفــات جــاده ای با هــدف آمادگــی در 

شرایط اضطراری در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان انجام شد.
بنابــر ایــن گــزارش ایــن مانــور بیشــتر بــا اهــداف ارتقــای آمادگــی در 
حوادث و تصادفات جــاده ای، ارتقــای آمادگی گروه های ایمنی، 
آتش نشــانی، امداد، نجــات و اطفای حریــق، افزایش هماهنگی 
بیــن واحدهــا و همچنیــن ســنجش میــزان کارایــی واحدهــای 

عملیاتــی درگیــر در شــرایط اضطــراری و بحــران اجرا شــد.

مانور امداد و نجات تصادفات جاده ای 
در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

همکاران تالشگر واحد آماده سازی تختال ناحیه 
فوالدسازی با ثبت رکوردهای دیگر در زمینه حمل 
تختال به ناحیه نورد گرم به تعداد 425 عدد تختال 
و تناژ ۸300 تن و 43۷ عدد تختال به تناژ ۷120 تن در بهمن ماه 
1400 موفقیت دیگری را در سال »تولید، پشتیبانی و مانع زدایی« 

به نام خود ثبت کردند.
محسن احمدی رئیس آماده سازی تختال ناحیه فوالدسازی با 

اعالم این خبر افزود: در ادامه عملکرد موفقیت آمیز ناحیه فوالدسازی 
پس از تولید انبوه تختال با ضخامت ۳00 میلی متر ،در دی ماه، واحد 
آماده سازی تختال رکورد جدید انتقال تختال از انبارهای بیرونی به 

نورد گرم را در ایام مبارک دهه فجر به نام خود ثبت کرد.
وی ضمن اشاره به حمایت های بی دریغ مدیریت ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم و عزم راسخ کارکنان واحد آماده سازی تختال، 
اصالح فرایندهای موجود را از عوامل اصلی این موفقیت برشمرد 

و ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی صورت گرفته و همچنین اهتمام 
کلیه کارکنان واحدهای پشتیبانی، عملکرد درخشانی تا پایان سال 

1400 در زمینه حمل اسلب ثبت شود.
ایشان در پایان از حمایت های مدیریت ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم، واحدهای برنامه ریزی ناحیه فوالدسازی و نورد 
گرم و همچنین شرکت های پیمانکاری که در دست یابی به این رکورد 

ایفای نقش کردند تشکر و قدردانی کرد.

ثبت رکود جدید روزانه انتقال تختال از انبارهای بیرونی به ناحیه نورد گرم
با تالش کارکنان واحد آماده سازی تختال ناحیه فوالدسازی صورت گرفت:

 یکی از مزایای شبکه سازی تسریع ارتباطات 
مؤثر در مسیر رشد و موفقیت نسبت به 
کسب وکارهایی است که خارج از محدوده 
شبکه سازی فعالیت می کنند. کسب وکاری 
گر  که در ارائه کاال و خدمات خود پویاست، ا
بتواند بحث شبکه سازی خود را از طریق 
بازاریابی یا رسانه های اجتماعی دنبال کند، 
عمال مسیر رشد و موفقیت خود را تضمین 

می کند
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جلسه ممیزی صدور گواهینامه استاندارد ISO با 
حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران فوالد سنگان 
 DQS و اعضای کمیته مدیریت و ممیزان شرکت
آلمان برگزار شد و پس از ارزیابی های الزم از سوی این شرکت 
بین المللی، به دلیل رعایت الزامات استاندارد توسط شرکت 
فوالد سنگان، گواهینامه های ایزوهای 45001،۹001 و 14001 به 

نام این شرکت صادر گردید.
علی امرایی، مدیرعامل فوالد سنگان با اعالم این خبر و با اشاره به 
اهمیت کسب گواهینامه ها و استاندارهای الزم تصریح کرد: فوالد 
سنگان ازجمله شرکت های جوانی است که با وجود گذشتن چند 
سال از سابقه تأسیس آن، توانسته افتخاراتی عظیم کسب کند و این 
مهم، مدیون همت واالی کارکنان، چابک سازی سیستم، افزایش 
بهره وری و استفاده از تمامی ظرفیت های کارکنان این مجموعه 

است که نقطه عطف این شرکت در دست یابی به دستاوردهاست.
وی با اشاره به افتخارآفرینی اخیر این شرکت در ارزیابی 100 شرکت 
برتر صنعتی کشور )IMI100( عنوان کرد: شرکت صنایع معدنی 
فوالد سنگان با صعود 4۵پله ای در سال جاری در بین 100 شرکت 

برتر کشور قرار گرفت.
 IMI100 امرایی خاطرنشان کرد: طبق گزارش گروه ارزیابی رتبه بندی
و براساس نتایج به دست آمده در سال 1400، شرکت فوالد سنگان، 
به عنوان دومین شرکت تازه وارد در جمع 100 شرکت برتر انتخاب شد 
و این موفقیت در رقابت با پانصـد شرکت برتر ایرانی حاصل گردید. 
همچنین این شرکت با رشد 22۸ درصدی فروش، موفق به کسب 
رتبه سوم ازنظر شاخص رشد فروش در کل شرکت ها و رتبه چهارم 

کتشاف، استخراج و خدمات جنبی شد. فروش در گروه ا
رضازاده، مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد سنگان نیز در 

این خصوص افزود: باید به فرایند ممیزی ها به عنوان یک فرصت 
برای بهبود، یادگیری و رفع مغایرت ها نگاه کرد و از همه همکارانم 

می خواهم از این فرصت بهره مند گردند.
وی یادآور شد: یکی از اصول ممیزی، استفاده مناسب از تجربیات 
ارزیابان و استفاده از یافته ها، گزارش ها، نقاط قوت و ضعف و عدم 
انطباق های احتمالی در راستای افزایش کیفیت و ارتقای سطوح 
سازمانی است و امیدواریم این ارزیابی در روند روبه رشد فرایندها و 

الزامات سازمانی مؤثر واقع شود.
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، فرایند ممیزی برای کسب 
گواهینامه های ایزوهای 4۵001،۹001 و 14001 طی 2 روز در واحدهای 
مختلف سازمانی شرکت فوالد سنگان، از نظر الزامات سیستم 
یکپارچه، به صورت حضوری توسط ممیزان مورد ممیزی قرار گرفت 

و فوالد سنگان موفق به کسب گواهینامه های فوق گردید.

نگاهی به بازار قراضه ترکیه

به گزارش فوالد ایران، علی رغم نقدینگی پایین بازار، آخرین قیمت 
سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی در چین ۴.۲ دالر نسبت 
به دوشنبه قبل بیشتر شده و به ۱۴۵.۹۵ دالر در هر تن خشک 
سی اف آر رسیده است. البته فعاالن بازار معتقدند این قیمت رایج 
بازار نیست، چون فعالیت زیادی در روزهای اخیر در بازار نبوده و 
نقدینگی بازار هم کم است.

در ترکیه فوالدسازان، قیمت خرید قراضه از بازار داخلی را با توجه 
به رشد بازار واردات افزایش دادند. قیمت خرید قراضه از بازار 
داخلی برای کارخانه های مختلف بین ۴۷۷ تا ۵۱۷ دالر در هر 
تن برای خلوص های مختلف قراضه است که صعودی بوده 
است. متوسط قیمت قراضه سنگین وارداتی با ۶ دالر رشد در 
آخرین معامالت به ۴۹۰ دالر هر تن سی اف آر رسیده است.

بازار سنگ آهن در انتظار

دومین کنفرانس بین المللی فوالدسازی و ریخته گری مداوم به ابتکار شرکت فوالد هرمزگان سوم و چهارم اسفندماه امسال 
در بندرعباس برگزار خواهد شد. محورهای این کنفرانس در 1۶ سرفصل تعیین شده و قرار است که کارشناسان، پژوهشگران 

و دانشگاهیان در مدت 2 روز آخرین مطالعات و دستاوردهای علمی خود را در این رویداد بزرگ علمی ارائه کنند.
ع، مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصوالت شرکت فوالد هرمزگان با اعالم این خبر به اهمیت توسعه ارتباط بین صنعت و دانشگاه  شاهین زار
در صنعت فوالد برای ارتقای کیفیت محصوالت و کاهش بهای تمام شده اشاره کرد و افزود: ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور ما به صورت سنتی 
وجود دارد و در سال های اخیر ارتقا پیدا کرده است، ولی نیاز است که به این ارتباط عمق داده شود، مخصوصا در صنایعی که در کشور راهبردی و 

استراتژیک هستند.
وی تصریح کرد: در سال های اخیر توجه ویژه ای به صنعت فوالد کشور شده و این صنعت جایگاه خاصی در ارزآوری کشور داشته و به دلیل تکمیل 
ظرفیت های توسعه ای فوالد و تولید مازاد بر نیاز کشور، محصوالت فوالدی در بازارهای جهانی عرضه می شوند. بنابراین دو موضوع ارتقای کیفیت 

محصوالت و کاهش بهای تمام شده دو موضوع کلیدی است که بقای شرکت های فوالدی را در این بازارها تضمین می کند.
مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصوالت شرکت فوالد هرمزگان خاطرنشان کرد: مسئله ای که در سال آینده ممکن است ما را در این حوزه دچار 
چالش کند قیمت ارز از یک طرف و افزایش قیمت هزینه های تولید است که ارتباط مستقیمی به مباحث مواد اولیه و هزینه های جانبی تولید و هزینه 
انرژی دارد و شرکت هایی که در زمینه کاهش بهای تمام شده تالش زیادی نکنند، قطعا دچار مشکل خواهند شد. حضور این شرکت ها در بازارهای 
رقابتی جهانی تابع شرایط داخلی ما نیست و ما باید با قدرت در این بازارها حضور داشته باشیم. بنابراین کمک و همکاری شرکت های دانش بنیان 

و پژوهشگران می تواند در بحث کیفیت محصوالت و کاهش بهای تمام شده بسیار اثرگذار باشد.
ع یادآور شد: هر اقدام و پژوهشی که بتواند کیفیت محصوالت ما را افزایش و هزینه های تولید را کاهش دهد قطعا به پایداری صنعت فوالد کمک  زار
خواهد کرد. حوزه های فرایندی، مواد اولیه، بهره وری نیروی انسانی و تجهیزات می تواند مستقیما در کاهش بهای تمام شده اثرگذار باشد و در زمینه 
این موضوعات می توان کارهای پژوهشی انجام داد .در این خصوص شرکت های دانش بنیان می توانند نقشی ارزنده داشته باشند و حلقه واسط 
بین دانشگاه و صنعت باشند. نیازهای صنعت را به دانشگاه منتقل کنند و دانش رسوب کرده در دانشگاه را توسعه دهند و تبدیل به پروژه های 

اجرایی صنعتی کنند.
وی در ادامه به هدف شرکت فوالد هرمزگان در برگزاری دومین کنفرانس بین المللی فوالدسازی و ریخته گری مداوم اشاره کرد و گفت: در سال های 
اخیر زنجیره فوالد در جغرافیای کشور توسعه پیدا کرده و شرکت های متعددی در زمینه تولید فوالد فعالیت کرده اند؛ از طرفی خود زنجیره تولید فوالد 
از سنگ تا ورق های رنگی توسعه پیدا کرده است. به این دلیل برگزاری کنفرانس های تخصصی در زنجیره تولید فوالد می تواند متخصصان آن حوزه 
را گرد هم آورد تا بتوان با هم اندیشی نخبگان صنعتی و دانشگاهی در کنار هم اثرات خوبی در این حوزه ها ایجاد کرد. همچنین با توجه به مشکالت 
آب و انرژی در مناطق مرکزی کشور و توجه ویژه دولت به سرمایه گذاری و توسعه صنعت فوالد در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس بندرعباس، این 

کنفرانس می تواند محلی برای معرفی پتانسیل های استان هرمزگان به سرمایه گذاران در حوزه تولید فوالد باشد.
مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصوالت شرکت فوالد هرمزگان در خصوص سرفصل ها و اهداف اصلی کنفرانس خاطرنشان کرد: شناسایی 
آخرین تکنولوژی ها و دستاوردها در حوزه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد، شناسایی مشکالت و نیازهای تکنولوژی و بومی سازی قطعات در 
جهت رفع موانع تئوریک توسعه ای و فناورانه، شناسایی تمام متصدیان و متخصصان داخلی و خارجی در زمینه فوالدسازی و ریخته گری پیوسته و 
برنامه ریزی برای آینده، ارتقای ارتباط بین صنعت و دانشگاه با نگاه تخصصی موردنیاز صنعت فوالد کشور، توجه ویژه به نخبگان دانشگاهی فعال در 
حوزه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و همچنین معرفی پتانسیل های سرمایه گذاری در منطقه هرمزگان در خصوص تولید فوالد و نیازهای صنعتی 

فوالدسازان استان هرمزگان ازجمله اهداف اصلی کنفرانس بین المللی فوالدسازی و ریخته گری مداوم را تشکیل می دهد.
وی به موضوعات مرتبط با بحث فرایند فوالدسازی و ریخته گری مداوم که در این کنفرانس موردبررسی قرار می گیرد نیز اشاره کرد و افزود: متالورژی 
و فرایندهای کوره قوس الکتریک، بهینه سازی مواد اولیه و فروآلیاژها، متالورژی ثانویه و فرایندهای آن، مواد نسوز و کاربردهای آن، فناوری های 
پیشرفته در ماشین های ریخته گری مداوم فوالد، ریخته گری مداوم و محصوالت آن، جریان سیال و انجماد، شبیه سازی و مدل سازی، ریزساختار 
کس های قالب، فناوری های ارتقای کارخانه های فوالدسازی، مدیریت  و خواص محصوالت ریخته گری مداوم، عیوب سطحی، روانکاری و فال
انرژی، انقالب صنعتی چهارم، کالن داده ها و هوش مصنوعی، پایداری و چالش های زیست محیطی، آخرین راه حل ها در اقتصاد چرخشی از 

مهم ترین این موضوعات است.
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مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصوالت شرکت فوالد هرمزگان مطرح کرد:

ی و دستاوردها در  شناسایی آخرین تکنولوژ
یخته گری مداوم دومین کنفرانس فوالدسازی و ر

رونمایی از پلتفرم کارلینک در نمایشگاه ملی فوالد

مدیر عامل شرکت ایریسا در چهل و سومین سالگرد انقالب 
اسالمی مطرح کرد:

30 سال تجربه و انتقال دانش 
فنی شرکت ایریسا در خدمت 

توسعه صنعت کشور

 برگزاری جلسه بررسی عملکرد 
10 ماهه منتهی به 1400/10/30
کز خدماتی زیرمجموعه   مرا

هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان

در گروه سرمایه گذاری توکافوالد برگزار شد؛

جلسات بررسی عملکرد ۹ماهه 
گروه سرمایه گذاری  شرکت های 

توکافوالد

ایریسا به عنوان بازوی اصلی فناوری اطالعات و 
اتوماسیون صنعتی گروه بزرگ فوالد مبارکه که خود مولود 
انقالب اسالمی است، سی سال تجربه و انتقال دانش را در 

خدمت توسعه صنعت کشور قرار داده است.
مدیرعامل شرکت بین المللی ایریسا در چهل و سومین سالگرد 
انقالب اسالمی و ایام اهلل دهه فجر با اعالم این مطلب گفت: ایریسا 
به عنوان ثمره انقالب اسالمی که در آستانه سی امین سالگرد 
تأسیس خود است، در راستای پاسخ گویی به نیازمندی های 
فوالد مبارکه و در قدم های بعد صنعت فوالد کشور و سپس سایر 
صنایع مادر این مرزوبوم بنا نهاده شد.  این شرکت از ابتدای 
کرده با حفظ، توسعه و انتقال دانش و  تأسیس خود تالش 
فناوری، جلوگیری از خروج ارز با گسترش دانش کسب شده 
در صنعت فوالد و دیگر صنایع کشور و توسعه دانش نیروهای 
آموزش دیده و انتقال دانش به نسل های بعد نقش راهبردی 
خود را در راستای کمک به جبهه صنعت کشور به خوبی ایفا کند.
گل بو یادآور شد: ایریسا به عنوان بازوی اصلی فناوری  کبر  ا
اطالعات و اتوماسیون صنعتی گروه بزرگ فوالد مبارکه که خود 
مولود انقالب اسالمی است، همواره در تالش بوده تا در راستای 
کثری خواسته ها و  اهداف انقالب فعالیت کند و برای تأمین حدا
نیازهای صنایع و جلب رضایت مشتریان گام های مهمی بردارد.
مدیرعامل شرکت ایریسا در پایان ضمن درود به روح پرفتوح 
ک و مطهر شهدای گران قدر  بنیان گذار انقالب اسالمی و ارواح پا
اسالم، انقالب و شهدای شرکت فوالد مبارکه، ایام اهلل مبارک فجر 
را به خانواده گروه فوالد مبارکه و شرکت ایریسا تبریک گفت و از 
خداوند متعال خواستار موفقیت و بهروزی هر چه بیشتر تمامی 

خدمت گزاران شریف این مرزوبوم شد.

به گزارش روابط عمومی هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان، 
کز خدماتی زیرمجموعه هلدینگ  نهمین جلسه کمیته راهبری مرا
آتیه فوالد نقش جهان با حضور احمد سعیدبخش مدیر عامل و 
کز خدماتی  معاونین این هلدینگ و همچنین مدیران عامل مرا
زیرمجموعه آن با رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیری از شیوع 
ویروس کرونا به صورت حضوری و آنالین در محل جلسات ستاد 

هلدینگ آتیه فوالد در تاریخ 1400/11/13برگزار شد.
گزارش عملکرد  گزارش، در این جلسه بررسی و مقایسه  بنابراین 
کز خدماتی زیرمجموعه درخصوص  10 ماهه منتهی به 1400/10/۳0 مرا
سنجه هایی نظیر، ثبت سفارش و خرید محصوالت فوالدی شرکت 
فوالد مبارکه و غیرمبارکه، خرده فروشی، فروش به تولیدکنندگان، فروش 
استانی هر مرکز با توجه به دستورالعمل فوالد مبارکه، انجام خدمات بر 
روی محصوالت مبارکه و محصوالت امانی مشتریان، بررسی درآمد و 
سود عملیاتی هر مرکز و درصد تحقق بر اساس برنامه پیش بینی شده در 
سال 1400 وهمچنین تحلیل و تبادل نظر وضعیت بازار فوالد و استفاده از 
پیشنهادها و راهکارهای حضار جهت بهبود شرایط کسب و کار انجام شد.

جلسات بررسی عملکرد ۹ماهه منتهی به 1400/0۹/30 
شرکت های گروه سرمایه گذاری توکافوالد از روز سه شنبه دوازدهم 

بهمن ماه با بیش از 2۸ شرکت آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ توکافوالد، در این جلسات که به دلیل 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا 
به صورت آنالین برگزار شد، ضمن استماع گزارش عملکرد ۹ ماهه هر 
شرکت، بررسی تکالیف مصوب مجمع شرکت در سال مالی منتهی به 
1۳۹۹/12/۳0 و بررسی گزارش حسابرس مستقل برای دوره مالی منتهی 
به 1400/0۶/۳1، آنالیز عملکرد بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد در 

هر شرکت مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.

خبــــــــــــر

 فوالد سنگان بر مدار موفقیت های روزافزون
 با کسب ایزوهای 4۵۰۰1،9۰۰1 و 14۰۰1 توسط شرکت فوالد سنگان
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PSM عبـارت  برنامـه  کلیـدی در  بخـش 
اسـت از تجزیه وتحلیـل خطـرات فراینـدی 
)PHA(؛ بنابراین بازنگری دقیق خرابی هایی 
کـه ممکـن اسـت اتفـاق بیفتـد و اینکـه چـه 
سیسـتم های حفاظتـی ایمنـی بایـد بـه کار 
رود تـا از انتشـار ناخواسـته مـواد شـیمیایی 
جلوگیـری شـود یـک مسـئله ضـروری اسـت

       بـــــــــــــــازار

بیلت سی آی اس صعودی است

خبــــــــــــــــر       

به منظور جلوگیری از وقفه در تولید و تأمین بازار تقاضا و 
افزایش سهم بازار مصرف سنگ آهک، شرکت تهیه و تولید 
مواد اولیه استقالل سپاهان، وابسته به هلدینگ توکافوالد، 
اقدام به بهسازی و تعمیرات اساسی خط سنگ شکن و 
کنار خط جدید خردایش در معدن  خردایش قدیم در 

سنگ آهک دهسرخ نمود.
گزارش روابط عمومی شرکت استقالل سپاهان، راضیه   به 
جوانمردی، مدیر تولید این شرکت با اعالم این خبر اظهار کرد: 
خط خردایش و دانه بندی قدیم این معدن با بیش از دو دهه 
کارایی، بسیار مستهلک و فرسوده بود که با راه اندازی خط 
خردایش جدید سنگ شکن دهسرخ در تاریخ 1400/4/1۵ خط 

سنگ شکن قدیم از مدار خارج شد.
وی افزود: بازسازی و بهسازی این خط خردایش طی سه ماه 
انجام شد و عملیات آن شامل طراحی و اجرای فونداسیون به 
روش بلوکاژ، عملیات مونتاژ و نصب بونکر و فیدر جدید، تعمیرات 
اساسی سرند سه طبقه ۶*2، تعمیرات اساسی کوبیت 120 تنی و 

ماسه ساز و بهسازی نوارنقاله ها و اورهال فک ۶۳*100 بود.
جوانمردی در پایان اشاره کرد: خط خردایش قدیم دارای ظرفیت 
تولید 110 تن بر ساعت سنگ آهک با دانه بندی های مختلف از 
سایز ۵-0 میلی متر تا 120-۸0 میلی متر است که در حال حاضر 

رزرو خط جدید سنگ شکن به شمار می آید.

گذشته بیلت صادراتی سی آی  کسپرت، هفته  گزارش متال ا    به 
اس صعودی بود و تقاضای باالی مصری ها از بازار حمایت نمود. 
کننده های سی آی اس بازار را با ۶۷۰ تا ۶۷۵ دالر هر تن  عرضه 
کرده اند. در مصر قیمت پیشنهادی تا  فوب دریای سیاه آزمایش 
که معادل ۶۷۰ دالر هر تن  ۷۱۰ دالر  هر تن سی اف آر شنیده شده 
فوب است.

خبر کوتاه

نگاهی به بازار مقاطع صادراتی ترکیه

گذشته با رشد قیمت قراضه  میلگرد و مفتول صادراتی ترکیه هفته 
باالتر رفت. میلگرد صادراتی ۷۳۰ تا ۷۴۰ دالر هر تن فوب عرضه 
که هفته قبل تا ۷۲۵ دالر بود.هنوز مشتریان این  شده در حالی 
کمی  قیمت های جدید را نپذیرفته اند. مفتول صادراتی ترکیه نیز 
رشد داشته از ۸۱۰ تا ۸۱۵ دالر به ۸۱۰ تا ۸۲۰ دالر هر تن فوب 
رسیده است.

 بهسازی و تعمیرات اساسی خط قدیم 
خ خردایش معدن سنگ آهک دهسر

بورس و سهام

گهی آ

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

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

موضوع

بارگیری، حمل و تخلیه ضایعات شرکت فوالد مبارکه

برگزاری تورهای بازدید از شرکت فوالد مبارکه

ید ۸ ردیف تراورس خر

انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تخصصی نیروگاه شرکت فوالد مبارکه

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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با پشتیبانی شرکت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان انجام شد:

 
در شماره قبلی خبرنامه فوالد گفتیم به منظور کاهش احتمال وقوع و همچنین شدت 
پیامدهای ناشی از وقوع حوادث، عالوه بر رویکردهای متعارف ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست و سازوکارهای ایمنی شغلی، بهره گیری از رویکردهای ویژه در مدیریت 
ریسک که به ایمن تر کردن فرایندها و مدیریت ایمنی فرایند در این گونه صنایع می پردازد نیز ضروری 
است. همچنین به معرفی اجزای تشکیل دهنده مدیریت ایمنی فرایند، مزایا و اهداف آن پرداختیم. 

در ادامه، با بخش دوم و پایانی این مطلب با ما همراه باشید.
عناصر سیستم مدیریت ا یمنی فرایند )PSM( چیست؟

در موضوع مدیریت ایمنی فرایند یا PSM، مدل های متنوعی با عناصر مختلف توسط سازمان ها و 
ارگان های ملی و بین المللی و با هدف توجه ویژه به رویکرد مهندسی ایمنی در فرایندهای شیمیایی ارائه 
شده است. این استاندارد برای کارخانه های سازنده مواد منفجره و آتشباری که تحت پوشش قوانین 
OSHA قرار دارند کاربرد دارد و برای پیمانکارانی که در صنایع مشمول این استاندارد کار می کنند، 

مالحظات خاصی را در نظر گرفته است.
PSM  در هر صنعتی برای شرکت هایی به کار می رود که با مواد شیمیایی موجود در فهرست ترکیبات سمی 
OSHA- استاندارد A کنش زا در کمیت های ذکرشده )بیشتر از 1۳0 نوع ماده شیمیایی در پیوست و وا

31.32( ارتباط داشته باشند یا گازها و مایعات قابل اشتعال درصورتی که به میزان 10/000 پوند )4۵۳۵/۹ 
کیلوگرم( باشند مشمول این قاعده هستند.

بخش کلیدی در برنامه PSM عبارت است از تجزیه وتحلیل خطرات فرایندی )PHA(؛ بنابراین بازنگری 
دقیق خرابی هایی که ممکن است اتفاق بیفتد و اینکه چه سیستم های حفاظتی ایمنی باید به کار رود تا 
از انتشار ناخواسته مواد شیمیایی جلوگیری شود یک مسئله ضروری است. کارفرمایان باید فرایندهایی را 
که ریسک بزرگ تری ایجاد می نمایند شناسایی و آن ها را قبل از بقیه موارد ارزیابی کنند. بنابراین مطالعات 

تحلیل مخاطرات فرایندی )PHA( باید هرچه سریع تر اجرا شود.
 در PSM  باید مسئولیت های کارفرمایان و پیمانکارانی که در فرایندهای شیمیایی کار می کنند یا مشغول 
به کارهایی هستند که در نزدیکی محل این فرایندها انجام می گیرد، به صورت واضح مشخص شود تا 
بتوان اطمینان یافت مسائل ایمنی کارکنان شرکتی و پیمانکار هر دو لحاظ شده است. این استاندارد 
روش های اجرایی عملیات، آموزش کارکنان، بازنگری ایمنی قبل از شروع به کار، ارزیابی یکپارچگی 

مکانیکی وسایل حیاتی و بحرانی و روش اجرایی مدیریت تغییر را نیز شامل می شود.
در PSM به مواردی چون مجوزهای کار گرم، تحقیق بر حوادث و شبه حوادث انتشار مواد شیمیایی، 
کنش در شرایط اضطراری، ممیزی انطباق حداقل هر سه سال یک بار و محافظت از اسرار تجارت  طرح وا

به صورت ویژه پرداخته شده است.
 OSHA و نیازمندی های آن کارکنان و کارفرمایان نیاز دارند بدانند که PSM توجه: برای شناخت
چگونه از اصطالح فرایند در مبحث PSM استفاده می کند. فرایند عبارت است از هرگونه فعالیتی که شامل 
ک و یا ترکیبی از این فعالیت ها  استفاده، نگهداری، تولید، جابه جایی یا انتقال مواد شیمیایی خطرنا
باشد. براساس این تعریف، هر گروهی از ظروف که به صورت داخلی باهم مرتبط باشند و ظروف مجزا که 
ک هستند به عنوان یک فرایند  به صورتی قرار گرفته اند که دارای پتانسیل انتشار مواد شیمیایی خطرنا

واحد شناخته می شود.
 PSM می پردازیم تا بدانید که عناصر مهم WORLDSTEEL ح این عناصر از دیدگاه در ادامه به شر

چیست:

)PSM: Process Safety Management( مدیریت ایمنی فرایند
قسمت دوم

ترکیب این دو کندل به شکل زیر می شود:
نکته:می بینیم که ترکیب این کندل هم پین بار شد؛ پس 

پین بار برای ما کندل بسیار مهمی است.

نکته:این کندل ها جایی برای ما مهم می شوند که مکان 
تشکیل آن برای ما اهمیت داشته باشد، نه هرجایی که تشکیل 

شوند.
سه کندل برگشتی:

 

این الگو مانند الگوهای قبل است، اما در وسط آن یک داجی 
وجود دارد که به معنی بی تصمیمی بازار است و حتی می تواند در 

وسط آن دو داجی تشکیل شود، مانند تصویر فوق.

یم بیاموز

ترکیب کندل ها

یــت ایمنی فرایند یســکاصول مدیر الزامات مبتنی بر ر

اطمینان از تعهد به - 1
مدیریت ایمنی فرایند

فرهنگ ایمنی فرایند- 1

کار- 2 مشارکت نیروی 

مشارکت ذی نفعان- 3

کار- 4 صالحیت نیروی 

عملکرد براساس استاندارد- 5

ایجاد سیستم ارزشیابی - 2
خطرات و تجزیه وتحلیل 

ریسک

دانش در خصوص فرایند و تجهیزات- 6

شناسایی خطرات و تجزیه وتحلیل ریسک- 7

استقرار و حفظ سیستم - 3
کنترل ریسک مدیریت و 

برنامه های عملیاتی مناسب- 8

یکپارچگی سرمایه و قابلیت اطمینان- 9

مدیریت پیمانکاران- 10

آموزش و عملکرد- 11

مدیریت تغییر- 12

آمادگی برای شرایط اضطراری- 13

تالش در راستای تعالی - 4
با بهره گیری از تجارب و 

آموزه های پیشین

تجزیه وتحلیل رویداد- 14

کلیدی عملکرد- 15 شاخص ها و معیارهای 

بهبود مستمر در راستای - 5
اطمینان از اثربخشی 

سیستم مدیریت ایمنی 
فرایند

ممیزی- 16

بازنگری مدیریت- 17

۶- برقراری و حفظ هوشیاری در سازمان در مورد آسیب پذیر بودن نسبت به 
خطرات
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به منظـــور کاهـــش انتشـــار گازهـــای گلخانـــه ای در صنعـــت فـــوالد به خصـــوص در بخـــش تولیـــد آهـــن،  
 CO ـــای ـــده به ج کنن ـــوان گاز احیا ـــدروژن به عن ـــتفاده از هی ـــا اس ـــن ب ـــیدهای آه کس ـــای ا ـــی احی به تازگ
 H2O تولیـــد CO2 مورد بررســـی قـــرار گرفته اســـت. احیـــای کانی هـــای آهن توســـط هیـــدروژن به جـــای
می کنـــد و درنتیجـــه منجـــر بـــه کاهـــش انتشـــارات CO2 در صنعـــت فـــوالد می شـــود. شـــماتیک مراحـــل تکنولـــوژی 

موردنظر که توسط برنامه COURSE 50 ژاپن توسعه یافته است در شکل 1 نشان داده شده است.
کنـــش گاز-جامـــد اســـت کـــه در دو یـــا ســـه مرحلـــه اتفـــاق می افتـــد.   احیـــای کانی هـــای آهـــن بـــا اســـتفاده از هیـــدروژن یـــک وا
بـــرای دماهـــای باالتـــر از ۵۷0 درجه ســـانتی گراد، هماتیـــت )Fe2O3( ابتـــدا به مگنتیت )Fe3O4( تبدیل می شـــود و ســـپس 
بـــه وســـتیت )Fe1-yO( و ســـرانجام بـــه آهـــن فلـــزی اســـتحاله می یابـــد. درحالی کـــه در دماهـــای کمتـــر از ۵۷0 درجـــه 
ســـانتی گراد، مگنتیـــت به صـــورت مســـتقیم بـــه آهـــن تبدیـــل می شـــود، زیـــرا در ایـــن شـــرایط وســـتیت از لحـــاظ 

ترمودینامیکی پایدار نیست.
اغلـــب ویژگی هـــای احیـــا بـــا هیـــدروژن بســـیار شـــبیه بـــه احیـــای بـــا CO اســـت و بســـیاری از مکانیســـم ها بـــرای هـــر دو آن هـــا 
متـــداول اســـت. بااین وجـــود برخـــی از تفاوت هـــای قابل توجـــه را نیـــز بایـــد مدنظـــر قـــرار داد. یکـــی از آن ها این اســـت کـــه احیا 
کنشـــی اســـت؛ درحالی کـــه احیـــا بـــا CO گرمازاســـت. همچنیـــن از لحـــاظ ترمودینامیکـــی در دماهـــای  توســـط هیـــدروژن وا
باالتـــر از ۸00 درجـــه ســـانتی گراد، احیـــای بـــا هیـــدروژن بســـیار مطلوب تـــر از احیـــا بـــا CO اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل 
عملیات هـــای صنعتـــی بـــرای آن هـــا بـــا یکدیگـــر متفـــاوت اســـت. در تکنولـــوژی احیـــا بـــا هیـــدروژن، گاز داغ تغذیه شـــده 
کنش هـــای مربوطه  توانایی تأمین کالـــری الزم بـــرای گرمادهی جامـــد و نگهـــداری آن در دمای نســـبتا بـــاال برای رخـــداد وا
را دارد. بـــه همین منظور نرخ شـــار گاز در حین عملیات از نســـبت اســـتوکیومتری الزم بیشـــتر اســـت. ســـینتیک احیـــا برای 
ـــوژی محصـــول  ـــد مورفول ـــه خـــود می توان احیـــا توســـط هیـــدروژن ســـریع تر از احیـــا توســـط CO اســـت و ایـــن موضـــوع به نوب
کنش شـــیمیایی بســـتگی دارد. به طور خاص، تشـــکیل ویســـکرها  نهایی )آهـــن( را بهینـــه کند که بـــه رقابت بیـــن نفـــوذ و وا
ـــدروژن  ـــط هی ـــا توس ـــوب احی ـــای نامطل ـــی از ویژگی ه ـــت. یک ـــدروژن اس ـــط هی ـــا توس ـــرد احی ـــا منحصربه ف ـــی از ویژگی ه یک
ایـــن اســـت کـــه در برخـــی از دماهـــا رســـیدن بـــه باالتریـــن درصـــد احیـــا در مراحـــل پایانـــی فراینـــد احیـــا بســـیار آرام صـــورت 

می گیرد. مقایسه مکانیسم احیا توسط CO و هیدروژن در شکل 2 نشان داده شده است.
 H2 ـــر از ـــایز CO بزرگ ت ـــه س ـــل اینک ـــه دلی ـــود ب ـــن وج ـــا ای ـــد؛ ب ـــل می کن ـــط گاز CO عم ـــا توس ـــه احی ـــر پای ـــی ب ـــد معمول ـــوره بلن ک

اســـت، میـــزان نفـــوذ مولکول هـــای H2 نســـبت بـــه گاز CO بـــه ســـمت کانی هـــای آهـــن بیشـــتر اســـت. ایـــن موضوع در شـــکل 
۳ نشـــان داده شـــده اســـت. نـــرخ نفـــوذ بـــرای هیـــدروژن ۵ برابـــر بیشـــتر از نـــرخ نفـــوذ CO اســـت و بـــه همیـــن دلیـــل نـــرخ احیـــا 

در کوره بلند توسط هیدروژن افزایش می یابد. 
از طـــرف دیگـــر در مـــورد اســـتفاده از کک جهـــت احیـــای کانـــی آهـــن، به منظـــور حفـــظ نفوذپذیـــری گاز بـــرای انجـــام 
گیـــر انجام شـــده  کنش هـــای گرما کنش هـــای احیـــای کانـــی آهـــن، نیـــاز بـــه کک بـــا اســـتحکام باالســـت. عـــالوه بـــر ایـــن، وا وا
در حیـــن کاهـــش هیـــدروژن، منجـــر بـــه کاهـــش دمـــا در داخـــل کـــوره بلنـــد می گـــردد و در نتیجـــه احتیـــاج بـــه اســـتفاده از کک 
 High performance( کنش پذیـــری را نمایـــان می ســـازد. افزودنی هـــای کیکی کننـــده بـــا عملکـــرد بـــاال بـــا باالتریـــن میـــزان وا
caking additive یـــا HPC( در یکـــی از پروژه هـــای حمایت کننـــده از برنامـــه COURSE ســـاخته شـــده اند که مشـــخصه های 
نرم شـــوندگی و ذوب آن هـــا بهبـــود یافتـــه و همچنیـــن ویژگی هایـــی نظیـــر انبســـاط پذیری و تـــوده ای شـــدن ذرات بـــا ُپـــر 
شـــدن فاصلـــه بیـــن آن هـــا افزایـــش می یابـــد کـــه منجـــر بـــه افزایـــش اســـتحکام کک می شـــود. بـــا اســـتفاده از اثـــرات مطلـــوب 
کنش پذیـــری زیـــاد حاصـــل می شـــود کـــه به طـــور معمولـــی بـــه دســـت  HPC، نســـبت ترکیـــب باالتـــر از زغال ســـنگ های بـــا وا

نمی آید. در نتیجه تولید کک با استحکام باال و فعالیت باال افزایش می یابد.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

توسعه فناوری های هوافضا تراشه M۱ اپل

تا سال ۲۰۲۱، با پیشرفت های هوافضا توسط شرکت های بزرگی 
ازجمله Blue Origin و SpaceX یک تحول عظیم رخ خواهد داد. 
Rocket Starship برای استفاده از خودرو توسط SpaceX برای 
سفر میان قاره ای توسط فضا درحال توسعه است. مهم ترین مزیت 
توسعه این است که سفرهای بین قاره ای از طریق فضا ممکن است تا 
مدت زمان ۳۰ تا ۴۰ دقیقه کوتاه شوند.

کرد. این  اپل اواخر سال ۲۰۲۰ از تراشه سری M1 خود رونمایی 
تراشه ها از قدرت پردازشی بسیار زیادی برخوردارند و می توان آن ها 
را در حد پردازنده های رده میانی سری i7 اینتل )نسل جدید( در نظر 
گرفت. از لحاظ توان گرافیکی هم عملکرد این تراشه ها واقعا عالی 
است تا بدین ترتیب اپل به اولین شرکتی تبدیل شود که پلتفرم خود 
را از سخت افزار تا نرم افزار تماما خودش طراحی می کند.

جایگاه مدیریت دانش در 
جهان امروز

در شماره قبلی خبرنامه به ارتباط مدیریت دانش و مدیریت 
ــزار و فراینــد مدیریــت دانشاشــاره شــد. در  منابــع انســانی، اب

ادامــه بــه ادامــه مبحــث می پردازیــم.
اثرات مدیریت دانش بر مدیریت و سازمان

کید بــر یادگیــری، داشــتن تفکر دســتگاهی،  مدیریــت دانش بــا تأ
ایجــاد حــس همــکاری، رویکــرد گروهــی، تشــویق مشــارکت افــراد 
در بیــان ایده هــای نــو، ایجــاد محیطی مناســب بــرای ابــراز عالیق 
و همچنیــن شناســایی توانمندی هــا و قابلیت هــای افــراد و 
گــذاری  اســتفاده از آن هــا در امــور اجرایــی و تصمیم گیــری و وا
ــش  ــت اثربخ ــت مدیری ــزرگ در جه ــی ب ــا گام ــه آن ه ــئولیت ب مس

برخواهــد داشــت.
در واقــع بــا ارزش نهــادن بــه ارکان مدیریــت دانــش، طراحی نظام 
مناســب و شایســته محور، جانشــین پروری، مدیریت عملکــرد و 
مدیریت جبــران خدمات می تــوان راه هــای ابــراز نظر در ســازمان 
را جاری ســاخت. )نظری، نســیم، 1۳۹4(. هنســن و همکارانش 
ــرد  ــه شــیوه کارب ــر پای ــه به تنهایــی، بلکــه ب ــد دانــش ن اعتقــاد دارن
آن بــرای هدف هــای اســتراتژیک اســت ک بخــش مهمــی از 
رقابت پذیری را تشــکیل می دهد. آنان خاطرنشــان می کنند که 
اســتراتژی رقابــت بایــد اســتراتژی دانــش را پیــش ببــرد و مدیریت 
بایــد به ایــن پرســش پاســخ بدهــد: دانشــی کــه در ســازمان وجود 
دارد، چگونــه می توانــد بــرای مشــتریان ارزش بیفزایــد؟ مــک 
لنبرگ و همکارانــش مدعی اند که ســازمان ها باید »کار گــردآوری 
گر ارزش نمی آفرینند آن را  را برحسب ارزش سازمانی آغاز کنند و ا

رها کننــد.« )امامــی، محمدرضــا و همــکاران، 1۳۹۳(
عناصر مدیریت دانش در سازمان

مدیریــت دانــش، مهندســی دانــش نیســت و نــه علــم رایانــه. 
مدیریــت دانــش تنهــا در مــورد شــبکه های دیجیتالــی نیســت 
)دیویــد ای، مــک نــاب، 2010(؛ امــا بااین حــال مدیریــت دانــش 
اغلــب شــامل ســه عنصــر فراینــد، کارکنــان و تکنولــوژی اســت کــه 
منشــأ ایــن عقیــده تقریبــا به طــور قطــع و یقیــن بــه مــدل المــاس 
ســازمان ها که لویت مطرح کــرد بازمی گــردد )جــان ادوارد،200۹( 

ــردد. ــیم می گ ــر ترس ــکل زی ــه در ش ک
مزایای مدیریت دانش در سازمان های دولتی

تأثیر توانایی مدیریــت دانــش در مزایای رقابتی ســازمانی عبارت 
اســت نظریــه مبتنــی بــر منابــع شــرکت ها کــه مزایــای رقابتــی 
ســازمان ها را بــه منابــع و توانایی هایــی مربــوط می ســازد کــه 
ــا جایگزینــی  ــه شــمار می آینــد. تقلیــد ی ــی آن شــرکت های ب ویژگ
دانــش مهم تریــن منبــع بــه حســاب می آیــد و پایگاه هــای دانــش 
ناهمگــن در سرتاســر شــرکت ها، عوامــل اصلــی تعیین کننــده 
ــد  ــا بای ــان، 201۳(؛ ام ــارت ایس ــتند. )م ــی هس ــای اجرای تفاوت ه
بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه زبــان XML نیــز قابلیــت تعامــل و 
ســازگاری را بــرای کابــران فراهــم مــی آورد )فریــدی، آزاده، 2012( و 

ایــن یــک مزیــت رقابتــی ایجــاد می کنــد.
فعالیت مدیران دانشی

در پژوهشــی کــه از طــرف مک کیــن و اســتیپل )2001( در مــورد 
مجموعــه ای از مدیــران صنعتــی، خدماتــی و مدیــران دانــش 
بخش خدمــات ایاالت متحــده، کانــادا، اروپا و آســیا انجام گرفت 
۹ فعالیــت مهــم مدیریــت دانــش شناســایی شــد:1-راه اندازی 
و مدیریــت اینترانــت؛ 2- ایحــاد مخــازن دانــش؛۳- ایجــاد و 
مدیریــت پایــگاه داده؛ 4- تشــکیل شــبکه های درونــی کارکنــان 
دانشی؛۵-اجرای گروه افزار برای حمایت از همکاری و مشارکت 
کــردن منابــع دانــش و تخصص هــا  کارکنــان؛۶- مشــخص 
در ســازمان؛۷- تولیــد و ارائــه محصــوالت و خدمــات جدیــد 
دانش مــدار؛ ۸- ایجــاد نقش هــای جدیــد دانــش؛۹- اجــرای 

ابزارهــای پشــتیبان تصمیــم )دیویــد ای مکنــاب، 2010(
توســعه اســتراتژی دانش شــامل ایــن مــوارد اســت:1- شناســایی 
و مشــخص کــردن دارایــی دانــش ســازمان؛ 2- ایجــاد چارچــوب 
ــا اهــداف روشــن؛ ۳- تصویرســازی  کلــی بــرای مدیریــت دانــش ب
ح اولیــه از پروژه هــای آزمایشــی مدیریــت  و آماده ســازی طــر
ــردن بودجــه مناســب و یافتــن  دانــش اســتراتژیک؛ 4- فراهــم ک
منابعــی بــرای پشــتیبانی از پروژه هــای آزمایشــی )فیلمــون یوری 

ارت، )1۳۹۳(.
رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

یک فرهنگ دانش محور عبــارت اســت از ارزش ها و هنجارهایی 
کــه ســبب کاوش و پــرورش دانــش ســازمانی و یادگیــری پیوســته 
می شــود. فرهنــگ ســازمانی بــرای موفقیــت مدیریــت دانــش 
بســیار حائز اهمیت اســت و تأثیر شــایانی بر تبادل دانش، تعامل 
ک شــده اعضــای ســازمان دارد. در واقع، یک  ترکیبــی و ارزش ادرا
فرهنگ پویا و منعطف در برابر تغییرات به شکل مناسب از خود 
کنــش نشــان می دهــد و ســازمان را در مســیر پیشــرفت پیــش  وا

می بــرد )وظیفــه، زهــرا، 1۳۹4(.
ادامه دارد...

                                                          
         شکل 1: سه عنصر مدیریت دانش

Target یکــی از بزرگ تریــن فروشــــگاه های زنجیـــره ای و خرده فروشــان عرصــه تجــارت الکترونیــک آمریکاســت که از ســال 2002 ســرویس 
خریــد آنالیــن خــود را راه انــدازی کــرده اســت.

با افزایــش تهدیدات مرتبط با ســرقت اطالعــات کارت های اعتبــاری از طریــق skimmerها، در ســال 201۸ ، به همــت دو تن از مهندســان امنیتی 
ایــن شــرکت، ابــزاری بــه نــام Merry Maker جهــت شناســایی کدهایــی کــه اطالعــات کارت هــای پرداختــی را ســرقت می کننــد، ایجــاد شــد. Target به تازگــی ایــن 

ابــزار را در جهــت کمــک بــه ســایر خرده فروشــان آنالیــن بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات skimmerهــا، به صــورت منبع بــاز ارائه کرده اســت.
Skimmer کــد مخربــی اســت کــه به منظــور ســرقت اطالعــات کارت اعتبــاری مشــتریان بــه ســایت های خریــد آنالیــن تزریــق می شــود. Merry Maker  فعالیــت 
کنش هــای تســتی، شبیه ســازی می کنــد و ســپس درخواســت های شــبکه ایجادشــده، فعال ســازی های فایــل جاوااســکریپت و  کاربــر حقیقــی را از طریــق ترا
هرگونــه نشــانه مرتبــط بــا فعالیــت ناخواســته یــا مشــکوک را جمــع آوری و تحلیــل می کنــد. Merry Maker رویدادهــا را بررســی می کنــد و تخمیــن می زنــد کــه کــدام 

ruleهــا بایــد اعمــال شــوند.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر  

تیـــم هوش تهدیـــد در شـــرکت بـــزرگ Walmart، خانـــواده جدیـــدی از باج افـــزار را شناســـایی کـــرده اســـت کـــه Sugar )شـــکر( نامیـــده می شـــود 
و بـــه شـــکل یـــک ســـرویس RaaS در دســـترس مجرمـــان ســـایبری قـــرار دارد.

خانـــواده باج افـــزار Sugar بـــه زبـــان Delphi نوشـــته  شـــده اند و اجـــزای خـــود را از ســـایر خانواده هـــای باج افـــزار بـــه عاریـــه می گیرنـــد. یکـــی از 
گی هـــای Sugar، رمزکننـــده آن اســـت کـــه از یـــک نســـخه تغییـــر داده شـــده از رمزنـــگاری RC4 اســـتفاده می کنـــد و از کـــد تولیدشـــده توســـط  جالب تریـــن ویژ

رمزکننـــده، مجـــددا در باج افـــزار اســـتفاده می شـــود.
نتایـــج تحلیـــل ایـــن باج افـــزار، شـــباهت هایی بـــا پیـــام باج خواهـــی کـــه عوامـــل باج افـــزاری REvil از آن اســـتفاده می کننـــد نشـــان می دهـــد، ولـــی تفاوت هایـــی 
ـــا شـــبکه های  ـــزار Cl0p شـــباهت هایی وجـــود دارد. Sugar در مقایســـه ب ـــاج اف ـــزار وجـــود دارد. همچنیـــن بیـــن صفحـــه رمزکننـــده Sugar و ب نیـــز بیـــن ایـــن دو باج اف
ک نبـــودن آن نیســـت، به ویـــژه اینکـــه باج افـــزار مذکـــور بـــه شـــکل  ســـازمانی، بیشـــتر کامپیوترهـــای شـــخصی را هـــدف قـــرار می دهـــد، امـــا ایـــن بـــه معنـــای خطرنـــا

ـــه  شـــده اســـت. یـــک ســـرویس ارائ
TheCyberThrone :منبع خبر 

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

ارائه یک ابزار منبع باز برای پویش فعالیت skimmerها

 Sugar باج افزار

سینتیک احیا برای احیا توسط 
هیدروژن سریع تر از احیا توسط 
CO است و این موضوع به نوبه 
مورفولوژی  می تواند  خود 
محصول نهایی )آهن( را بهینه 
کند که به رقابت بین نفوذ و 
واکنش شیمیایی بستگی دارد

امنیت سایبری 

برنامه COURSE 50 ژاپن؛

 فناوری کاهش انتشار CO2 توسط احیا با هیدروژن
.COURSE 50 شکل 1: شماتیک فرایند احیا کانی آهن توسط هیدروژن، پیشنهادشده توسط برنامه

شکل 2: مقایسه مکانیسم احیا توسط گاز CO و هیدروژن.

شکل 3: مقایسه میزان نفوذ گاز CO و هیدروژن در فرایند احیا کانی آهن در کوره بلند شکل 4. تولید کک قوی و فعال توسط افزودنی HPC جهت تغییر مطلوب شرایط کوره بلند
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علی کرمانـی آفارانـی شـاغل در نورد سرد/شـیرازی 
شاغل در آموزش

با توجه به شیوع ویروس امیکرون و رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، از مسئولین ترابری و ستاد کرونای شرکت تقاضامندیم 
نسبت به شلوغی سرویس شماره ۹ شیفت و سرویس شماره 2۸ 

روزکار اقدام الزم انجام گردد.
1۶02***۹13 و03۸۶***۹13

پیام کریم قرخلو همکار بازنشسته، دریافت و جهت بررسی و 
پیگیری به مسئولین مربوطه ارسال گردید

با این افراد، زیر یک سقف نروید!

 اجتمـــــا             عـــــــی

راه رفتن کودکتربیت کودک زیر یک سال

کودک زیر یک سال شاید ازنظر برخی والدین موضوعی  تربیت 
کودکان را  که نیاز به توجه چندانی ندارد. بسیاری از ما  باشد 
پیش از رسیدن به یک سالگی ازنظر قدرت درک و فهم و شروع 
کودک  آموزش بسیار ضعیف می دانیم، درحالی که روان شناسان 
معتقدند فرزند شما نه تنها تا پیش از یک سالگی، بلکه از زمان 
جنینی نیز توانایی درک وضعیت موجود در محیط اطراف خود 
را دارد.

کودکان در اولین سال زندگی خود مهارت های حرکتی زیادی را 
یاد می گیرند. این موارد شامل یادگیری چگونه نگه داشتن شیشه 
شیر، غلت زدن، چهار دست وپا رفتن، نشستن و باالخره راه رفتن 
که نوزادان  گرفتن از دیگران است. باید بدانید  کمک  بدون 
نسبت به یکدیگر در سنین مختلف رشد و نمو بیشتری می کنند 
که تا چهارده ماهگی شروع به راه رفتن نکرده است نیز  کودکی  و 
احتماال مشکل خاصی ندارد.

که از مدت ها قبل تصور می شد، سویه  همان طور 
اُمیکرون توانست گوی سبقت را از دلتا ربوده و یکه تاز و 
گونه غالب پیک ششم کرونا در کشور شود. متأسفانه 
آمار مبتالیان به اُمیکرون به صورت روزانه رو به ا فزایش است و این 
روزها در مرحله تصاعدی اپیدمی قرار گرفته ایم. بنابراین دور از انتظار 
نخواهد بود که در چند هفته آینده تعداد بیماران و حتی موارد مرگ ومیر 
ناشی از کرونا افزایش یابد. باید توجه داشته که تعداد واقعی مبتالیان 
که  به اُمیکرون بسیار بیشتر از آن چیزی است که اعالم می شود، چرا
این آمار فقط مربوط به افرادی است که آزمایش تشخیص کرونا در مورد 
آن ها انجام شده و نتیجه آزمایش آن ها مثبت بوده است. این در حالی 
است که تعدادی بسیار بیشتری از افراد با تصور احتمال سرماخوردگی 

از انجام آزمایش امتناع می کنند.
آبریزش بینی، سردرد، عطسه، بی اشتهایی، گیجی و منگی، گلودرد، 
خستگی، گرفتگی و خشونت صدا، و بدن درد از تظاهرات شایع اُمیکرون 
محسوب می شوند. اخیرا دو عالمت جدید یعنی تعریق شبانه و کمردرد 
نیز در کودکان به این تظاهرات اضافه شده است. با نگاهی به این تظاهرات 
که در این روزها کوچک ترین عالئم سرماخوردگی  متوجه می شویم 
را هم باید به پای اُمیکرون نوشت و نباید منتظر درگیری ریه و یا نتایج 
که اُمیکرون  تصویربرداری تشخیصی مانند نتایج سی تی اسکن بود، چرا
بیشتر دستگاه تنفسی فوقانی شامل گلو و نای را گرفتار می کند. گفتنی 
است در درگیری با سویه اُمیکرون برخالف سویه دلتا از بین رفتن حس 
کان تعداد اندک و محدودی از موارد کرونا  بویایی رخ نمی دهد. البته کما

در جامعه به سبب ابتال به سویه دلتا روی می دهد.
باید توجه داشت علی رغم درگیری ریه در موارد بسیار کمتری از ابتال به 
سویه اُمیکرون، ابتال به این سویه جدید از ویروس کرونا می تواند برای 
کسانی که بیماری زمینه ای دارند و یا مسن و یا خردسال هستند و یا کسانی 
ک  کان خطرنا کسیناسیون خود را به صورت کامل انجام نداده اند کما که وا
باشد. از سوی دیگر، سرعت سرایت بسیار باالی اُمیکرون با افزایش موارد 
ابتال در جمع کثیری از افراد جامعه قادر است با افزایش روزافزون نیاز به 
کز درمانی و نظام سالمت کشور را به  خدمات بیمارستانی و تخصصی مرا

چالش بکشد.
بنا بر آنچه گفته شد، نرخ بستری و مرگ ومیر در سویه اُمیکرون کمتر از سویه 
دلتاست و تظاهرات خفیف تری نیز ایجاد می کند. بااین حال به سبب 
سرایت پذیری باالی اُمیکرون و تعداد بسیار بیشتر مبتالیان، این سویه 
کی به افزایش موارد مرگ ومیر روزانه بیماری منجر  می تواند به طور خطرنا
شود. از سوی دیگر بیماران نباید از عالئم خطر و تظاهرات طوالنی بیماری 
غافل شوند. بدین معنی که در ابتال به سویه اُمیکرون انتظار می رود از 
شدت عالئم طی ۳ تا ۵ روز کاسته شود. در صورتی که عالئم شدت یابد و 
یا به هر صورت طوالنی شود، الزم است با صالحدید پزشک سایر اقدامات 

درمانی مدنظر قرار گیرد.
کسینه  که گروه های سنی پایین تر، کمتر از گروه های سنی باالتر وا ازآنجا
شده اند، متأسفانه در پیک ششم موارد بیشتری از ابتالی کودکان دیده 
شده است. بنابراین توصیه می شود تا حد امکان از تجمع کودکان در 

مهدها، مدارس و یا باشگاه های ورزشی ممانعت به عمل آید.
در ابتالی کودکان الزم است در هر مرحله و قبل از مراجعه به پزشک تب 
کودک اندازه گیری و کنترل شود. از سوی دیگر با رصد عالئم در صورتی 
کودک دچار تب طوالنی، افزایش تعداد تنفس، به سختی نفس  که 
کشیدن، بی اشتهایی شدید، اسهال و استفراغ شدید، خواب آلودگی و 

ع وقت به پزشک مراجعه شود. یا تحریک پذیری شده باشد نیز در اسر
گرچه حال عمومی کودکان در اُمیکرون نسبت به سویه دلتا  بنابراین ا
بهتر است و شاید بیشتر تنها نیازمند به درمان های حمایتی باشند، ولی 
این مورد نباید مانع توجه کافی به عالئم کودک و غفلت از وی باشد؛ 
که بسیاری از کودکان با بیماری های زمینه ای و یا نقص ایمنی و  چرا
یا شیمی درمانی می توانند بدحال گردند و حتی به بستری در بخش 

مراقبت های ویژه نیازمند شوند.
کشورهای مختلف نشان می دهد هرچه  مطالعات و تحقیقات در 
کسیناسیون کامل تر باشد، افراد به مراتب ایمنی بیشتری نسبت به  وا
کسن دریافت  بیماری خواهند داشت. به گونه ای که افرادی که سه دوز وا
کرده اند به میزان کمتری به فرم شدید بیماری مبتال شده و به همین نسبت 
میزان بستری و مرگ ومیر نیز در این گروه از افراد پایین تر است. به همین 

کسینه نشده اند در صورت ابتال، به احتمال بیشتری  صورت افرادی که وا
فرم شدیدتر بیماری را تجربه می کنند و به میزان بیشتری به بستری در 
بیمارستان نیازمند می َشوند و با خطر بیشتری نیز از جهت مرگ ومیر 

بیماری مواجه خواهند بود.
تعدادی از هم وطنان بر این باورند که ابتالی آن ها به اُمیکرون یا هر نوعی 
کسن شود. این در حالی است که ایمنی  از کرونا می تواند جایگزین وا
کسن در بدن فرد نسبت به ایمنی بعد از ابتال به کرونا متفاوت  ناشی از وا
است و با ماندگاری طوالنی تری نیز همراه است. یک باور غلط دیگر آن 
گر فردی یک بار اُمیکرون گرفته است بار دیگر به این بیماری  است که ا
گرچه ابتالی مجدد به کرونا با احتمال  دچار نخواهند شد. باید گفت ا
کمتری اتفاق می افتد، ولی مواردی مشاهده شده که حتی فرد دو بار به 
اُمیکرون دچار شده است. بنا براین با یک بار ابتال به کرونا به هیچ وجه 

نباید از رعایت پروتکل های بهداشتی غافل شد.
در انتها بر اهمیت رعایت موارد زیر به خصوص در کارکنان محترم فوالد 
مبارکه جهت پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری در محیط کار و خانواده 

کید می شود. تأ
کسیناسیون برعلیه کرونا و تزریق دوز یادآور از  1.تکمیل سری اول وا

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
2.در صورت داشتن هرگونه عالئم مشکوک بیماری در اولین فرصت 

پرسشنامه خوداظهاری کرونا را تکمیل کنید.
۳. در صورت تأیید تشخیص بیماری توسط پزشک اصول قرنطینه را 

به طور کامل رعایت نمایید.
4.رعایت فاصله اجتماعی در محیط کار و خارج از محل زندگی را همواره 

مدنظر داشته باشید.
۵.از شرکت در تجمعات و دور همی ها پرهیز کنید.

که اُمیکرون نسبت به سایر سویه ها ماندگاری طوالنی تری بر  ۶.ازآنجا
روی سطوح دارد، شستن دست ها و ضدعفونی کردن آن ها را جدی 

بگیرید.
۷.به خصوص در مکان های سربسته و یا پرازدحام از ماسک استفاده 

کنید.

کنید که در طی مسیر رودخانه  قطره آبی را فرض 
از آبشارها به پایین می افتد، با صخره ها برخورد 
می کند، در سراشیبی سرعت می گیرد و در سرباالیی 
کنون از  به کندی حرکت می کند، اما در مسیر خود باقی می ماند. آیا تا
خود پرسیده اید که چگونه می توان با وجود شکست در زمینه های 
عاطفی، مالی و شغلی همچنان سرپا ماند و به مسیر ادامه داد؟ 
چگونه با وجود تمام مشکالت و حواس پرتی های موجود در زندگی 
می توان بر بیشترین سطح انرژی وجود متمرکز ماند و به حالت »یکی 
شدن« رسید؟ درحقیقت، »یکی شدن« بر شادکامی و موفقیت شغلی 
شما تأثیرگذار است، بر این  اساس بسیار حائز اهمیت است که شما در 

جهت »یکی شدن با کارتان« گام بردارید. 
حال از خودتان بپرسید که چقدر در انجام فعالیت های روزانه به طور 
گاهانه خوشحال و شادمان هستید؟ چه چیزی فعالیت ها  گاهانه یا ناآ آ
و کارهای روزمره را برای شما ارزشمند می کند و منجر می شود تا زمان خود 
را به انجام آن ها اختصاص دهید؟ همان طور که در هفته های گذشته 
بررسی کردیم، عوامل متعددی وجود دارد تا به شما برای رسیدن به 
حالت »یکی شدن با کار« کمک کند. در ادامه به دیگر عوامل مؤثر در این 

مسیر می پردازیم.
تعادل بین چالش ها و مهارت ها  

 برای اینکه همیشه در جریان باقی بمانید، باید در نقطه تعادل قرار 

گر به هر دلیلی،  بگیرید و از متمایل شدن به یک جهت پرهیز کنید. حتی ا
خواسته یا ناخواسته، به سمتی متمایل شدید، بهترین کار بازگشت به 
نقطه تعادل است. نقطه صفر همان حالت »یکی شدن« است که در 
آن نه تنها افراط وتفریطی وجود ندارد، بلکه فقط بر فعالیت دلخواهتان 
گر در ابتدا با چالش بزرگی روبه رو شوید، طبیعتا  متمرکز خواهید ماند. ا
گر به تالش و پشتکار خود برای  دچار استرس و اضطراب خواهید شد و ا
غلبه بر چالش ادامه دهید، دیگر نه تنها آن چالش برای شما استرس زا 
نخواهد بود، بلکه به یک وضعیت عادی و چه بسا انگیزشی و شوق آور 
تبدیل خواهد شد. شما باید بین مهارت های خود و چالش هایی که به 
وجود می آید، تعادل برقرار کنید. زمانی که در کارتان چالش های کمی 
را تجربه می کنید، احساس بی تفاوتی به سراغتان می آید. از طرف دیگر، 
زمانی که انتظارات و تقاضاها زیاد است، استرس و اضطراب افزایش پیدا 
می کند. برای جلوگیری از اضطراب، ممکن است یا واقعیت را انکار کنید 
که منجر به فرسودگی می شود، یا چالش ها را تا حدی کاهش دهید که 
شما را از فعالیت بازمی دارد. به عبارت دیگر، زمانی که شما از روبه رو شدن 
با چالش ها در کارتان طفره می روید، تالش می کنید در منطقه امن خود 
باقی بمانید که همین امر منجر می شود تا شما به روزمرگی دچار شوید و 
روند رشد خود را متوقف کنید. بنابراین، باید چالش ها را افزایش دهید یا با 
گاهی  چالش های موجود در کارتان روبه رو شوید تا به سطح هوشیاری و آ
برسید. زمانی که بین مهارت هایی که دارید و چالش هایی که با آن روبه رو 

هستید، تعادل برقرار کنید، بهترین عملکرد را از خود نشان خواهید داد. 
»یکی شدن« با فعالیت های روزمره زندگی تان، تکامل شخصی شما را 
تقویت می کند، زیرا انجام فعالیت های چالش برانگیز توانایی هایتان 
را افزایش می دهد. شما در هر حوزه ای مشغول به فعالیت باشید، 
گر باالترین مهارت ها را داشته باشید، بازهم امکان مواجه  حتی ا
شدن با چالش های جدید وجود خواهد داشت. یکی از کلیدی ترین 

گاهی از نقاط قوت خود است. ابزار موردنیاز برای برقراری تعادل، آ
درک موقعیت موجود  

گاهــی و شــناخت از خــود و درک وضعیــت خــود در برابــر اطرافیــان   آ
ازجملــه مهارت هایــی اســت کــه بایــد انجــام پذیــرد. درک موقعیــت، 
هنــری اســت ســودمند و تأثیرگــذار در راه رســیدن بــه هدفــی کــه در کار 
یا زندگــی روزمره خود دنبــال می کنید. پیش از بررســی هر مســئله ای، 
ســعی کنیــد شــناختی از موقعیت هــای مختلف به دســت آوریــد. این 
کار ماننــد ایــن اســت کــه بخواهیــد لبــاس جدیــدی را امتحــان کنیــد. 
به طورکلــی، درک موقعیــت یعنــی اینکــه بدانیــد در چــه وضعیتــی 
هســتید و بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود چــه اســتعدادها و چــه 
امکاناتــی را بایــد مدنظر بگیریــد؛ این امــر نخســتین گام برای رســیدن 

ــه موفقیــت اســت. ب
 در شــماره هفتــه آینــده، بــه ادامــه مبحــث از »یکــی شــدن بــا کار« 

خواهیــم پرداخــت.

کمتریـــن عالئم 
سرماخوردگی 
را بـــه حســـــاب 
 » ن و میکـــر

ُ
ا «

بگذاریـــد

 یکی شدن
 با کار

  تهیه کننده:مرکز بهداشت حرفه ای و درمان

با نهایت تأسف درهفته گذشته میالد حمزه شاغل در 
واحد شهید خرازی و رشید ایرانپور شاغل در انرژی و 
سیاالت در غم درگذشت پدر و سجاد قربانی شاغل 
در واحد شهید خرازی در غم درگذشت برادر به سوگ 

نشستند.
همچنین همکار گرامی شادروان ابراهیم کریمی شاغل 
در آهن سازی به علت سقوط و همکار بازنشسته 
شادروان منصور ایرانپور به علت بیماری دار فانی را وداع 

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

می نماییم.

همان طور که در هفته های گذشته اشاره شد، موقعیت   
و تناسب اجتماعی، خانوادگی، مذهبی و حتی مالی باید 
مدنظر دو طرف قرار گیرد. اما در این میان، دختران و پسرانی 
هستند که دارای خصایص و خلقیاتی اند که شاید بعد از گذر 
زمان، شما را از ادامه زندگی مشترک ناامید کنند. در این 
شماره، به خلقیاتی اشاره می کنیم که بهتر است درباره ازدواج 

با افراد دارای این خلقیات، بیشتر فکر کرد.
افراد تحمیلی  

تعداد ازدواج های تحمیلی در جامعه کنونی نسبت به قبل کاهش 
یافته، اما همچنان خانواده هایی هستند که به دالیل مختلف، 
مانند افزایش سن فرزندشان، آن ها را مجبور به ازدواج با فردی 
می کنند که هیچ شناخت و عالقه ای نسبت به او ندارند. چنین 
ازدواجی برای هر دو طرف عذاب آور خواهد بود، بااینکه ممکن 
گر  است طرف مقابل، شایستگی های زیادی داشته باشد. ا
تحت فشار خانواده هستید، به هیچ عنوان این امر را نپذیرید و 

گاه کنید. مشاور پیش از ازدواجتان را از این مسئله آ
افراد تنبل

مردی که اهل کار و کسب درآمد نباشد، گزینه مناسبی برای 
ازدواج نیست. خانمی که اعتقادی به انجام وظایف خود در 
منزل و حتی عالقه ای به فعالیت های اجتماعی نداشته باشد 
هم قابل اتکا نیست. زن و شوهر باید هدفی جدی برای تشکیل 
خانواده داشته باشند و برای آن تالش کنند. درصورتی که با چنین 
فردی ازدواج کنید، باید تمام بار زندگی را شخصا به دوش بکشید.

افراد دارای اعتیادهای رفتاری
اعتیادهای رفتاری شامل اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکی، 
قمار و... نیز جزو خلقیاتی هستند که زندگی مشترک را به خطر 
خواهد انداخت. چنین افرادی، همه چیز را در اولویت دوم قرار 
خواهند داد. برای اینکه از درگیری مشخص مقابل با یکی از این 
وابستگی ها مطمئن شوید، در روزهایی که برای صحبت بیشتر 
با هم وقت می گذرانید، صراحتا از حساسیت های خود درباره 
درگیری با این اعتیادها بگویید. همچنین مراجعه به مشاور 
پیش از ازدواج، برای تشخیص چنین اختالالتی صورت می گیرد. 

بدخلقی
مرحله تحقیق پیش از ازدواج، درباره این خصلت شخصیتی 
بسیار اهمیت دارد. دختر یا پسری که به بدرفتاری و بدخویی 
معروف باشد، گزینه خوبی برای ازدواج نیست. انتخاب کسی که 
گویی باز می کند،  زود از کوره در می رود یا به راحتی زبان به ناسزا
بعدها شما را با مشکالت عدیده ای روبه رو خواهد کرد. چون 
هیچ کسی تحمل تحقیر و توهین دائمی را ندارد. مطمئنا منظور از 
فرد تندخو، عصبانیت های عادی و معمولی که برای همه پیش 
می آید، نیست. چنین افرادی در تمام شرایط و به هر بهانه ای رفتار 

ناشایست خود را حتی در حضور دیگران بروز می دهند.  
فرد بی بند و قید

ممکن است به کسی عالقه پیدا کنید که به مرورزمان متوجه 
شوید که هیچ قیدوبند اخالقی یا مذهبی ندارد. بی شک یک 
فرد بی قید و بند، برای تداوم زندگی مشترک با یک نفر رغبتی 
ندارد و شاید به راحتی به شما خیانت کند. چون پایبندی به 
 اصول اخالقی، انسان را از انجام کارهای نادرست بازمی دارد.
 در شماره بعد، باز هم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد.

ابراز همدردی

آموزش

راز شگفت انگیز شادکامی

مرتضی قربانی
تعمیرات حمل و فرآوری سرباره
روز بازنشستگی :  1400/0۷/۳0

کیوان شکرزاده
نت مکانیک

روز بازنشستگی :  1400/0۷/۳0

مجتبی سلیمی ریزی
عملیات ثانویه فوالد

روز بازنشستگی :  1400/0۷/۳0

حسن صفری
مکانیزمهای خاص

روز بازنشستگی :  1400/0۷/۳0

بگراس طاهری جانبازلو
تعمیرات جرثقیلها و ترانسفرکارها 

روز بازنشستگی :  1400/0۷/۳0

حبیب اله ملکوتی خواه
ساخت و تعمیر تجهیزات نواحی

روز بازنشستگی :  1400/0۷/۳0

بازنشستگان فوالد 

فوالد من

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی

شادروان ابراهیم کریمی   شادروان منصور ایرانپور

ازدواج؛ معیارها و انتخاب

  تهیه کننده: آموزش و توسعه منابع انسانی
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 ورزش             

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تفاهم نامه 
همکاری دوساله امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، یکشنبه هجدهم 
بهمن ماه سال 1400 تفاهم نامه همکاری فی مابین باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان در راستای ایجاد فضای همکاری های سازنده آموزشی و اجرایی مشترک 
کت مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان و دکتر  به امضای محمدرضا سا
مجتبی کرباسی معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

استان اصفهان رسید.
گفتنی است از مهم ترین محورها و زمینه های همکاری، استفاده از پتانسیل های موجود علمی، 
پژوهشی و ورزشی )سخت افزاری و نرم افزاری( طرفین به منظور رشد و تعالی دانش، پژوهش و 
ورزش در استان، همکاری و مشارکت در زمینه های فرهنگی، علمی و آموزشی، برگزاری سمینارها، 
دوره های تخصصی و کارگاه های آموزشی مشترک در حوزه ورزش، و بهره گیری از توانایی های 
طرفین در جهت اجرای فعالیت های مشترک با زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و ورزشی 

است.

رئیس فدراسیون هندبال ایران گفت: باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با چند 
بازیکن نقش مهمی را در موفقیت های تیم ملی هندبال داشت.

کدل رئیس فدراسیون هندبال ایران در  به گزارش خبرنگار فوالد، علیرضا پا
گفت وگو با خبرنگار فوالد، در حاشیه رقابت های هندبال جوانان باشگاه های کشور که به میزبانی 
اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در این دوره از رقابت ها همه باشگاه های لیگ برتر و 
سایر مدعیان حضور داشتند، مسابقات از سطح کیفی خوبی برخوردار بود و نتایج این رقابت ها 

نیز مؤید این است که این دوره از دوره های قبل بهتر بود.
وی پیرامون جهانی شدن تیم ملی هندبال ایران گفت: خوشبختانه با جهانی شدن اتفاق 
خوبی برای جامعه هندبال ایران رخ داد و پس از سال ها توانستیم در مسابقات آسیایی در مرحله 
نیمه نهایی حاضر شویم و جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کنیم. بدون شک با این اتفاق 

مبارک افق های روشنی به سمت هندبال ما باز خواهد شد.
کدل ادامه داد: باشگاه های فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان در تیم ملی بازیکنانی  پا
داشتند که سپاهان با چند بازیکن نقش مهمی را در این موفقیت ها داشت. درمجموع هندبال 
استان اصفهان هر زمان که فعال و پویا بوده و در رده های پایه تیم داری و سرمایه گذاری کرده، در 

سطح ملی هم اتفاقات خوبی برای ایران رخ داده است.

آموزش ورزش صبحگاهی در منزل 

 شرکت در مسابقه 

عکس ورزش در منزل

بیدار شدن از خواب شبانه برای بسیاری از افراد دشوار   
است، چه برسد به ورزش کردن بالفاصله پس از بیدار شدن. 
با ما همراه باشید تا چند حرکت ساده ورزشی را به شما آموزش 
دهیم که می توانید در رختخواب خود انجام دهید. با انجام 
و  قدرت  تمرین های  می توانید  ورزشی،  حرکات  این 
انعطاف پذیری را در عرض 5 دقیقه در رختخواب انجام دهید.

حرکت کششی باالی سر   
برای انجام این ورزش صبحگاهی، درحالی که دراز کشیده اید، 
دست ها را باالی سر خود بکشید؛ طوری که احساس کنید از نوک 
انگشتان پا تا نوک انگشتان دستتان کشیده می شود. سپس ۳ تا 

4 بار نفس عمیق بکشید.

جمع کردن زانو در سینه  
برای انجام این حرکت ورزشی یکی از زانوهای خود را در سینه 
جمع و پای دیگر را خم کنید. سر خود را بلند نکنید؛ زیرا در این 
صورت گردن تحت فشار قرار می گیرد. سپس ۳ تا 4 نفس عمیق 

بکشید. این کار را با پای دیگر نیز تکرار کنید.

حرکت کششی مختص زردپی پشت زانو   
برای انجام این ورزش صبحگاهی، یک پای خود را بگیرید و آن را 
به سمت خود بکشید، سپس تا آنجا که ممکن است پای خود را 
صاف کنید. پای دیگر را به صورت خمیده یا صاف روی رختخواب 
نگه دارید. ۳ تا 4 نفس عمیق بکشید. این حرکت ورزشی را برای 

پای دیگر نیز انجام دهید.

جمع کردن زانوها در سینه   
برای انجام این نرمش صبحگاهی هر دو زانو را در سینه جمع 
کنید و به آرامی پاهای خود را بگیرید. سرتان را بلند نکنید. ۳ تا 4 

نفس عمیق بکشید.

غلتاندن زانوها  
برای انجام این حرکت ورزشی، به آرامی زانوهای خود را به یک 
سمت بغلتانید و آن ها را کنار یکدیگر نگه دارید. توجه داشته 
باشید که در کل مدت این تمرین شانه ها باید کامال به رختخواب 
چسبیده باشند. ۳ تا 4 نفس عمیق بکشید و این تمرین را در 

جهت مخالف تکرار کنید.

ادامه دارد..

اطالعیه

آموزش و  ورزش

رشید مظاهری به فوالد مبارکه سپاهان پیوست سپاهان، قهرمان اسلحه اپه در لیگ برتر شمشیربازی آقایان

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، رشید  به 
مظاهری با حضور در دفتر باشگاه فوالد مبارکه سپاهان پس از 
کت مدیرعامل و مجتبی لطفی  کره با محمدرضا سا انجام مذا
عضو هیئت مدیره این باشگاه با عقد قراردادی ۱.۵ساله به جمع 
گردان محرم نویدکیا پیوست.این دروازه بان باتجربه سابقه  شا
حضور در تیم های استقالل اهواز، فوالد خوزستان، ذوب آهن 
کارنامه خود دارد. کتور تبریز و استقالل تهران را در  اصفهان، ترا

در پایان یک ماراتن نفس گیر، تیم فوالد مبارکه سپاهان قهرمان لیگ 
برتر شمشیربازی آقایان ایران در اسلحه اپه شد. به گزارش روابط عمومی 
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، دور برگشت لیگ شمشیربازی ایران سال 
۱۴۰۰ برگزار شد، در پایان دور برگشت این لیگ در اسلحه اپه، تیم فوالد 
مبارکه سپاهان با برتری مقابل رقبای خود برای دومین سال متوالی 
قهرمان لیگ برتر شمشیربازی آقایان شد.

فوالد مبارکه سپاهان نقش مهمی را در موفقیت های تیم ملی ایفا کرد

اطالعیه خبر کوتاه

تیم کوهنوردی شــهید قاســمی فــوالد مبارکه زیــر نظر امور ورزش شــرکت 
فــوالد مبارکــه بــا 1۹ نفــر از اعضــای کوهنــورد خــود بــه منطقــه بوشــهر 
عزیمــت کــرده و طــی یــک برنامــه ســه روزه موفــق شــدند قلــه 1۹۶0 متری 

بیرمــی از ارتفاعــات بوشــهر )بــام بوشــهر( را فتــح کننــد.
 گفتنــی اســت ایــن قلــه در ۳ کیلومتــری شــرق شــهر خورمــوج واقــع شــده و در امتــداد 

شهرســتان های تنگســتان و دشتســتان و دشــتی قــرار دارد.

ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر، امور ورزش فوالد مبارکه در 
نظر دارد به مناسبت گرامیداشت این ایام، برای خانواده بزرگ فوالد مبارکه اقدام به 

برگزاری مسابقه سؤال ورزشی نماید. 
عالقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند تا تاریخ 1400/11/2۵ به وب سایت امور 
ورزش مراجعه نمایند و جها تکمیل پرسشنامه اقدامات الزم را به عمل آورند. شایان ذکر 

است به نفرات برتر به قید قرعه جوایزی به رسم یادبود تقدیم خواهد شد.
  خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در یک دیدار دوستانه با 3 گل نساجی 
مازندران را شکست داد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، دوشنبه هجدهم 
بهمن ماه سال 1400 تیم های فوالد مبارکه سپاهان و نساجی مازندران به منظور افزایش آمادگی 
خود برای ادامه نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه بزرگ نقش جهان دیدار 
دوستانه ای برگزار کردند و سرانجام تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان با سه گل نساجی مازندران 

را شکست داد.

 فتح بام بوشهر توسط 
کوهنوردان فوالد مبارکه

 پیروزی قاطع فوالد مبارکه سپاهان 
در برابر نساجی مازندران

 مسابقه سؤالی امور ورزش
 به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر

 ورزش              ورزش             

گسترش فعالیت های علمی، فرهنگی و آموزشی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

رئیس فدراسیون هندبال ایران؛

قسمت اول

  خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

عالقه مندان به شرکت در مسابقه عکس    
های  هفته  همچون  می توانند  منزل  در  ورزش 
که در شماره های  گذشته، طبق دستورالعملی 
پیشین در صفحه ورزشی آمده است ،عالوه بر انجام 
تمرینات ورزشی در  مراحل بعدی این مسابقه شرکت 

کنند.



سیدعلی اندرزگو در ماه رمضان سال 131۸   
خورشیدی در شهر تهران به دنیا آمد. در نوجوانی با 

شهید نواب صفوی آشنا شد و از او الهام گرفت.
شخصیت اندرزگو در دورانی شکل گرفت که کشور 
ایران دستخوش حوادث بسیاری ازجمله جنبش 
ملی شدن صنعت نفت، تغییر مکرر دولت، حکومت 
نظامی در تهران، اعدام انقالبی هژیر توسط سید 
حسین امامی و سپس اعدام امامی، تبعید و بازگشت 
کاشانی و  کاشانی، جلسات مکرر آیت اهلل  آیت اهلل 
فداییان اسالم، اعدام انقالبی رزم آرا توسط خلیل 
طهماسبی و تعطیلی بازار تهران بود. اندرزگو که از 
اوان نوجوانی سری پرشور داشت، با دقت و مطالعه 
در این حوادث سرنوشت ساز برای جامعه، همواره در 

مبارزات سیاسی ضدحکومت شاه فعالیت می کرد.
اندرزگو نقش مهمی در وارد کردن اسلحه به ایران 

برای مبارزه مسلحانه با رژیم پهلوی داشت و برای این 
ک پس  منظور به کشورهای دیگری سفر می کرد. ساوا
از سال ها تعقیب و گریز، سرانجام با کنترل مکالمات 
تلفنی مناطق وسیعی از تهران، او را شناسایی کرد و 
دریافت که در 1۹ ماه مبارک رمضان، مهمان یکی از 

دوستان خواهد بود.
محل مورد محاصره قرار گرفت و اندرزگو که راه فرار 
نمی دید، اسنادی را که در جیب داشت، خورد تا به 
ک نیفتد. دژخیمان رژیم پس از درگیری  دست ساوا
کردند. بااین حال، از این  با اندرزگو، او را مجروح 
می ترسیدند که اندرزگو به خودش مواد منفجره بسته 
باشد. سرانجام، طی این درگیری در دوم شهریور 
1۳۵۷، او با زبان روزه در ۳۹ سالگی به شهادت رسید. 
شهید اندرزگو قصد ترور شاه را داشت که شهادتش 

مانع انجام این نقشه شد.

امام علی )علیه السالم(:
پايدارى زندگى به برنامه ريزى درست و وسيله رسيدن به آن، مديريت 
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حدیث

اوقات شرعی فوالد

 فرهنــݡگــــی

 معرفی بازی  

سالم بر علی؛ سالم بر عدالت علی؛   
سالم بر شجاعت و شهامت و رشادت علی؛ 
گنجینه مهر و  که  سالم بر تو ای پدر مهربان 
معدن وفایی و سالم بر شما عزیزانی که بر علی 

و آل علی صمیمانه عشق می ورزید.
آری، امروز درخت امید به بر آمد و اشخاص 
فضل به در آمد؛ آفتاب معرفت برآمد و ماهروی 
عدالت درآمد. خجسته میالد مولی الموحدین، 
کوکب درخشان  امیرالمؤمنین، شاه والیت، 
هدایت و نورپرفروغ آسمان امامت، حضرت علی 
بن ابیطالب )علیه السالم( را تبریک و تهنیت عرض 

می نماییم.
از فرمایشات گهربار آن حضرت است که فرمود: 
خدایا این عزت مرا بس که بنده تو هستم و فخر و 

مباهاتم همین بس که تو پروردگار منی.
همچنین روز پدر را بر همه پدران شفیق و رفیق و 
صدیق و مهربان و دلسوز و زحمتکش، شادباش 

می گوییم.
پدر جان، نگاهت معنویت، وقارت انسانیت، 
صالبتت حرکت، طمأنینه ات تفکر، و باالخره 
بیانت عروج می بخشد. تو را می ستایم و دستان 

پرمهرت را می فشارم.

زینب بانوی دالور کربال را بدون شک   
می توان سرآمد زنان جهان معرفی کرد. بانوی 
بزرگواری که توانست با شجاعت بی نظیرش 
یزیدیان را خوار و ذلیل کند؛ بانویی که با درایت 
و ذکاوت واالیش سخنرانی بی نظیر عاشورا را 
ایراد کرد و چندین نسل را به حیرت وا داشت. 
این بانوی بزرگوار در پانزده رجب سال ۶2 قمری 
به سوی حق شتافت. در مورد وفات ایشان، 
اعتقاد بر این است که از طرف یزید و به وسیله 
که به خاطر ایراد خطابه،  سم به قتل رسید، چرا
برای  بزرگ  خطری  مدینه  از  گشت  باز در 

حکومت تلقی می شد.
درباره مکان دفن ایشان نیز اختالف نظرات 
بیشتری وجود دارد. عده ای از تاریخ نویسان 
از قبیل مسعودی، مکان وفات وی را مدینه و 
محل دفن را بقیع نوشته اند. عده ای نیز بر این 
که در حادثه حره، در سال ۶2 قمری،  نظرند 
در مدینه قحطی به وجود آمده بود و ایشان به 
همراه همسرش عبداهلل بن جعفر که در دمشق 
زمین هایی داشت، به آنجا مهاجرت کرد و در 1۵ 

رجب همان سال در همان جا از دنیا رفت.
حیرت، سراپرده  در  حماسه  شکوه   ای 

 ای زخم خورده نینوا، ای بانوی خورشیدهای 
دربند، ای زینب قهرمان! تو که خود، وسعتی 
به اندازه همه سوگ های آفرینش داشته ای، تو که 
خود دریای بی کران اشک را ساحل بودی، چگونه 
باید بر تو سوگواری کرد که ما سوگواری را از تو یادگار 
داریم. تو که آواز سرخ کربال را از حنجره بردباری ات، 
گر این حنجره صبور و  به گوش تاریخ رساندی و ا
آن نطق آتشین تو در کاخ یزیدیان نبود، داستان 
ک عاشورا در کوچه های  جان سوز آن ظهر عطشنا

تاریخ به دست فراموشی سپرده می شد.
   منبع : تاریخ طبری

نهمین  )علیه السالم(  جواد  امام   
پیشوای شیعیان در دهم رجب سال 1۹5 
جهان  به  دیده  منوره  مدینه  در  قمری، 
گشود. مادر ایشان َسبیِکه نام داشت که از 
برترین بانوان زمان خویش و از طایفه ماریه 
گرامی رسول خدا صلی اهلل  قبطیه، همسر 
رضا  امام  حضرت  بود.  آله  و  علیه 
)علیه السالم( از ایشان به عنوان بانویی 
ک دامن و بامعرفت یاد کرده، می فرماید:  پا
کی همانند  ریحانه سبیکه در قداست و پا
مریم علیهاالسالم است. بدین ترتیب، امام 
مادری  دامن  در  )علیه السالم(  جواد 
بافضیلت و پدری عالی مقام تربیت یافت و 
پس از شهادت پدر بزرگوار خود، رهبری 

معنوی مردم را به دست گرفت.
در اینجا به برخی از سخنان ارزشمند امام جواد 

)علیه السالم( اشاره می کنیم:
 فردی که تنها تکیه گاهش پروردگار باشد، به 
غنای واقعی می رسد و دیگران به او نیازمندند 
کند، مردم او را از  که تقوا پیشه  و هر آن کس 

جان ودل دوست می دارند.
که باشرافِت علم و  شریف واقعی فردی است 
دانش آراسته گردد و بزرگواری حقیقی با فردی 

است که راه تقوا و خداشناسی پیش گیرد.
از  را  آدمی  و  را می پوشاند  ننگ ها  کم گویی 
لغزش ها بازمی دارد. آدمی در زیر زبان خود 
که راز آدمی را فاش  پنهان است و زبان است 

می سازد.
کند،  اطاعت  خود  نفس  هوای  از  که  کسی 

آرزوی  به  که  دهد  فرصت  خود  دشمن  به 
دیرینه اش نائل گردد.

بدان که در هیچ شرایطی، از دیدگاه پروردگار 
کنون ببین چگونه و در  مخفی نخواهی بود؛ ا

چه شرایطی به سر می بری.
کنار می زند و اسرار  گذشت زمان، پرده ها را 

نهان را بر تو آشکار می سازد.
کند و  که به زمان با دیده بدبینی نگاه  کسی 
لب به مالمت روزگار بگشاید، مالمتش به درازا 

می کشد.
هرقدر نعمت پروردگار بر فردی فزونی گیرد، 
او  از  نیز  مردم  چشم داشت های  و  نیازها 
گر او متحمل زحمتی  فزون تر می گردد، پس ا
نگردد، نعمت هایی که به او رسیده، روبه زوال 

می رود.
و  گران قدر  متاع  هر  قیمت  دین شناسی، 
نردبان ترقی برای دست یابی به هر مقام بلند 

پایه ای است که برای بشر قابل تصّور است.
   منبع : سامانه آستان قدس رضوی

میالد جواداالئمه )علیه السالم(

روز میالد امام علی)علیه  السالم( و روز پدر

عقیله

مناسبت 

مناسبت

مناسبت

مرد  انقالب
شهید

بازی شاه دزد با الهام از چند بازی خارجی و 
تلفیق خالقانه ساخته شده و توانسته است به 
بازی ای تبدیل شود که ساعت ها شما را مجذوب 

خود کند.
کـه  اسـت  دزدی  زندگـی  دربـاره  بـازی  داسـتان 
و  شـود  تبدیـل  جهـان  دزد  بهتریـن  بـه  می خواهـد 
کار بایـد بـه خزانـه دیگـران دسـتبرد بزنـد و  بـرای ایـن 
درعین حـال از خزانـه خود که حاصـل دزدی از خزانه 
دیگـران اسـت بـه بهترین شـکل ممکـن، با اسـتفاده 
از تله هـای متنـوع بـازی و ارتقـای آن ها مراقبت کند.
بازی با صحبت های بامزه راوی و اسم های بانمک 
که در بازی وجود دارد، می تواند اوقات  سطح هایی 
خوشی را برایتان به ارمغان بیاورد. مکانیسم بازی 
که شما باید به خزانه دیگر بازیکنان  این گونه است 
که در  دستبرد بزنید. در راه شما، بسته به سطحی 
آن هستید، تله وجود دارد. شما باید با مهارت هایی 
گاوصندوق  که دارید آن ها را پشت سر بگذارید، به 

کنید و تمام خزانه را  گاوصندوق را باز  برسید و درب 
به غارت ببرید و با امتیازات به دست آمده، شروع به 
ساخت وساز کنید. در کنار این کار، شما باید از خزانه 
خود هم در برابر دستبرد بقیه بازیکنان با استفاده از 

تله هایی که طراحی کرده اید، مراقبت کنید.
گر موفق به غارت خزانه ها شوید و یا بازیکنان  شما ا
دیگر نتوانند به خزانه شما دستبرد بزنند، در پاداش 
گر بتوانند  به شما، سکه و امتیاز تعلق می گیرد، ولی ا
به خزانه شما برسند، مقداری سکه و امتیاز از دست 

می دهید.
که هرکدام  در بازی شما دارای سکه و امتیاز هستید 
سکه ها  با  می شوند.  خرج  خاصی  کارهای  برای 
می توانید تله های جدیدی بسازید و یا تله های خود 
را ارتقا دهید، اما با امتیاز می توانید سطح خودتان را 
که اسم آن آفتابه دزد  باال ببرید و باید از سطح یک 
جزو  جدول  در  و  بروید  باالتر  سطح های  به  است 

بازیکنان برتر شوید.

بازی ایرانی پرطرفدار شاه دزد

معرفی کتاب

 نویسنده: 
گروه فرهنگی انتشارات 
شهید ابراهیم هادی 
ناشر :
شهید ابراهیم هادی 

و  زندگینامـه  فالفل فـروش«  »پسـرک 
حـرم،  مدافـع  شـهید  و  جانبـاز  طلبـه  خاطـرات 
محمدهـادی ذوالفقـاری اسـت که به همت گروه 
فرهنگی انتشارات شهید ابراهیم هادی گردآوری 

شده است.
کتابی اسـت که   کتـاب پسـرک فالفـل فـروش عنـوان 
دربردارنـده زندگینامـه و خاطـرات بسـیجی مدافـع 
حرم، طلبه شـهید محمدهادی ذوالفقاری اسـت. 
شـهید ذوالفقـاری چنـد سـالی می شـد بـرای ادامـه 
بـود.  شـده  نجـف  عـازم  فقهـی  علـوم  در  تحصیـل 

تروریسـت  هـای  داعشـی  هجـوم  خبـر  شـنیدن  بـا 
ک  کی شـان بـه سـاحت پـا بـه سـرزمین عـراق و هتا
سـلم،  و  آلـه  و  علیـه  صلـی اهلل  رسـول اهلل  خانـدان 
کـرد و بـه میـدان جنـگ بـا ایـن  درس و بحـث را رهـا 

آمریکایـی رفـت. طرفـداران اسـالم 
جمالتی از متن کتاب:

1- کار فرهنگی مسجد بسیار گسترده بود. همیشه 
بـرای جلسـات هیئـت یـا برنامه هـای اردویـی فالفل 

می خریدنـد. چـون هم سـالم بود هـم ارزان.
گرد ایـن فالفل فروشـی پسـری بـاادب بـود. با  2- شـا
کـه زمینـه معنـوی خوبی  یـک نـگاه می شـد فهمیـد 
و  رفتیـم  فالفل فروشـی  ایـن  سـراغ  بـه  بارهـا  دارد. 
کردیـم او را بـه  بـا ایـن جـوان حـرف زدیـم. و سـعی 
کنیـم. رفاقـت مـا بـا او در حـد سـالم  مسـجد جـذب 
کـه مراسـم یـادواره شـهدا در مسـجد  بـود. تـا شـبی 

برگـزار شـد.
   منبع: سامانه مؤسسه شهید هادی

فالفل فروش پسرک 
جیران

سینما

ســـریال »جیـــران« قطعـــا مهم تریـــن و موردانتظارتریـــن 
ــۀ موفـــق در  ــد از تجربـ ــی بعـ ــال اســـت. حســـن فتحـ ــریال امسـ سـ
ســـاخت ســـه فصـــل ســـریال »شـــهرزاد«، ایـــن بـــار بـــه ســـراغ زندگی 
ناصرالدین شـــاه و برهـــۀ تاریخـــی بعـــد از قتـــل امیرکبیـــر رفتـــه، 
درســـت زمانـــی کـــه ناصرالدین شـــاه عاشـــق ندیمـــۀ خـــود جیـــران 

می شود.
کـــه در زمـــان خـــودش  ابعـــد از تجربـــه موفـــق ســـریال شـــهرزاد 
به عنـــوان بهتریـــن ســـریال شـــبکه نمایـــش خانگـــی نـــام گرفتـــه 
ـــه ســـراغ فیلـــم »مســـت عشـــق« رفـــت، فیلمـــی  ـــود، حســـن فتحـــی ب ب
دربـــاره شـــمس و موالنـــا کـــه بـــا حضـــور بازیگرهـــای ایرانـــی و ترکیـــه ای، 
در کشـــور ترکیـــه فیلم بـــرداری شـــد و در زمـــان تولیـــد درگیـــر حواشـــی 
ـــاره بـــه مدیـــوم  عجیب وغریبـــی شـــده بـــود. حـــاال حســـن فتحـــی دوب
نمایـــش خانگـــی برگشـــته و بـــه دنبـــال تکـــرار تجربـــه موفـــق خـــود در 

ســـه فصـــل ســـریال شـــهرزاد اســـت.
بخشی از دیالوگ سریال جیران:

زنهـــار کـــه طـــراز و طریقـــت گـــم شـــده و مجـــاز و حقیقـــت بـــه هـــم 
آمیختـــه. ســـهم رعیـــت کابـــوس اســـت و ســـهم ســـلطان تخـــت 
طـــاووس. کجاســـت تدبیـــر کریم خـــان کـــه تـــاج شـــاهی پـــس بگیـــرد 
از مـــا ندانم کارهـــا؟ کجاســـت شمشـــیر نـــادر کـــه انتقـــام بکشـــد از 
مـــا خراب کارهـــا؟ مملکـــت آشـــفته اســـت و امیرکبیـــر در گـــور خفتـــه 
اســـت. هـــر نامـــی آبســـتن ننـــگ اســـت و هـــر صلحـــی آبســـتن جنـــگ. 
آدمیـــزاد قبلـــه عالـــم هـــم کـــه باشـــد، پنـــاه می خواهـــد؛ قلعـــه ای 
ـــرای اوالد آدم هیـــچ قلعـــه ای  می خواهـــد کـــه جان پناهـــش باشـــد. ب
کـــه  محکم تـــر از عشـــق نیســـت. بدهیـــد همه جـــا جـــار بزننـــد 
ایهاالنـــاس! دیـــروز در حوالـــی تجریـــش پادشـــاه شـــما عاشـــق شـــد.

   منبع: سامانه نماوا               
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که هم  کنید  شما در تله گذاری باید طوری تله های خود را طراحی 
گذر نباشد، چون در  برای بازیکنان دیگر سخت باشد و هم غیرقابل 
غیر این صورت مورد تأیید سیستم بازی نیست. شما در این محل 
می توانید صندوق های خود را باز کنید، تله ها را ارتقا دهید، از معدن 
کنید و… . این بازی به طرز عجیبی حتی در این  طال سکه استخراج 
گر می خواهید در یک دنیای آنالین  بخش هم شما را سرگرم می کند. ا

زیبا سرگرم شوید، حتما به این بازی سر بزنید.
   منبع: سامانه بازی برتر


