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یادداشت مدیر مسئول

با توجه به شرایط نامناسب محیط زیستی در اقلیم ایران،  دور از 
انتظار نیست که زیست بوم کشور  به زودی دچار بحران شود و  این بحران 
روزبه روز   زندگی و سالمت جسمی و روانی افراد را بیشتر دچار مخاطره 

کند.
وضعیت اضطرار محیط زیست در شرایط کنونی، نیازمند برنامه ریزی اصولی، 
اتخاذ تصمیم های جسورانه، اختصاص بودجه های الزم و عزم و اراده 
کمیت، دولت و فرد فرد جامعه است تا بتوان ضمن پرهیز از تجاوز بیشتر به  حا
زیست بوم، از بروز عوارض جبران ناپذیر در زندگی انسان های امروز و نسل های 

آینده جلوگیری کرد.
امکان  متولی،  نهادهای  که  است  به گونه ای  کشور  اقتصادی  وضعیت 
سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست را ندارند و این مسئله، لزوم توجه، تمرکز، 
اختصاص بودجه و سیاست گذاری شرکت های بزرگ صنعتی و اقتصادی را که 

در مسئولیت های اجتماعی فعالیت دارند دوچندان می کند.
توسعه و رشد اقتصادی، زمینه تکامل و پویایی جامعه است و طبیعی است 
توسعه، بدون توجه به محیط زیست، بی معناست. ما تنها یک زمین داریم و 
باید تالش کنیم که مقصود هر فعالیت اقتصادی، توسعه پایدار جامعه باشد، 
توسعه ای که زندگی انسان های کنونی را دچار مخاطره نکند و توانایی نسل های 

آینده در تأمین نیازهای خود را به خطر نیندازد.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت صنعتی بزرگ، در طول سه دهه فعالیت 
خود، در کنار توسعه صنعتی و اقتصادی، توجه به محیط زیست و حراست از آب، 
ک و هوا را در صدر کلیه اقدامات خود قرار داده، گام های مهمی را در حفاظت  خا

از طبیعت برداشته و بالغ بر یک میلیارد دالر در این زمینه هزینه کرده است.

دریافت اولین گواهی نامه نظام مدیریت محیط زیست در میان واحدهای 
صنعتی کشور، دریافت گواهینامه مشارکت در برنامه کاهش گازهای گلخانه ای از 
طرف انجمن جهانی فوالد، اخذ باالترین نشان جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیاد 
جهانی انرژی، دریافت باالترین نشان کیفیت و محیط زیست )نشان طالیی( 
از بنیاد بین المللی EFQM و دریافت تندیس زرین کیفیت و محیط زیست از 
سازمان بهره وری و تعالی سازمانی، گواهی بر این ادعاست که شرکت فوالد مبارکه 
از ابتدای کار، متعهد به مسائل محیط زیستی بوده و با به کارگیری روش های 
مناسب، بهبود مستمر و مداوم عملکردها، سنجش، ارزیابی و انطباق کلیه 
فعالیت های توسعه و بهره برداری مطابق با مقررات زیست محیطی و توجه به 
مسئولیت های اجتماعی در زمینه محیط  زیست، تالش مضاعفی را در این راستا 

مصروف داشته است.
عالوه بر این مسائل، پایش مستمر آالیندگی ها، استانداردسازی و تدوین 
دستورالعمل، کنترل عملیات در راستای کاهش انتشار آالینده ها و پایش 
مستمر وضعیت آالیندگی هوا، کاهش مصرف آب، توسعه شبکه های آب و 
فاضالب منطقه و تصفیه و بازچرخانی آب، از دیگر اقداماتی است که این واحد 
ک، آب وهوا در تراز جهانی و سرآمد  صنعتی را در توجه به آالیندگی های خا
کشور قرار داده و توانسته است رکورد کمترین حجم آب مصرفی به ازای هر تن 
تولید فوالد را در مقایسه با مصرف شرکت های بزرگ فوالدساز جهان به خود 

اختصاص دهد.
اقدامات یادشده تنها بخشی از افتخارات و فعالیت های صورت گرفته در حوزه 
محیط زیست بوده و در حوزه آموزش، فرهنگ سازی و مسئولیت های اجتماعی 

این حوزه نیز، کارنامه فوالد مبارکه روشن و درخشان است.

یست؛  یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه محیط ز
گواه اهتمام فوالد مبارکه به توسعه پایدار

انتصاب

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، رضا خادم کیمیایی به سمت مدیر اجرای پروژه های 
آهن سازی منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم، به سمت مدیر اجرای پروژه های آهن سازی 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 رضا خادم کیمیایی دارای مدرک کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات و کارشناسی ارشد 
مدیریت صنعتی گرایش تولید است که پیش از این در سمت مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی 

مشغول به فعالیت بوده است.

در بخش اول میزگرد تخصصی چالش های خصوصی سازی 
ح شد؛ معادن ایران به میزبانی ایراسین مطر

مشکل ما خصوصی سازی 
 مالکیت نیست؛ مدیریت است 

 تکرار  رکوردهای تولید ماهیانه گروه فوالد مبارکه 
در اردیبهشت ماه؛

  دالورمردانی که ثانیه ها
 را به طال تبدیل می کنند

 ورود به عرصه های نوآورانه و فناورانه 
شرایط رقابت پذیری را فراهم می سازد

ح کرد؛ مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه مطر

اجرای سند »رهنگاشت آب« شاه کلید حل 
مشکالت حوزه آب برای فوالد مبارکه

در رویداد ملی گام دوم با عنوان »عصر امید« صورت گرفت؛

حمایت فوالد مبارکه از دستاوردهای 
فناورانه و نوآورانه شرکت های دانش بنیان

 فرا رسیدن دهه کرامت،
دهه سپاس از نعمت والیت اهل بيت )علیهم السالم(

 بر مؤمنان مبارک باد

مدیرعامل فوالد هرمزگان خبر داد؛

 ثبت رکوردهای جدید کیفی تولید تختال 
در فوالد هرمزگان

سفیر جمهوری کنیا در بازدید از فوالد مبارکه:

یت و فعالیت فوالد  بومی بودن مدیر
گی ارزشمندی است   مبارکه ویژ
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ح کرد؛ مدیر حمل ونقل و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه مطر

تأمین و حمل پایدار مواد اولیه 
 زمینه ساز  رکوردشکنی های 

ماهیانه تولید

مدیرعامل فوالد مبارکه در کارگاه طراحی مدل کسب وکار شرکت های گروه:
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برنامه ریزی وزارت نیرو برای تأمین برق صنعت فوالد در تابستان
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد از برنامه ریزی وزارت نیرو برای تأمین برق صنعت فوالد در تابستان امسال خبر داد.

اخذ عوارض صادراتی پلکانی از ابتدای خرداد ممنوع است
دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعالم کرد که مهلت مصوبه عوارض صادراتی پلکانی تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ بوده و اخذ عوارض ممنوع است.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــالب 
ــوری  ــان رئیس جمه ــی رحم ــای امامعل ــدار آق ــالمی در دی اس
کیــد کردنــد: ظرفیت هــای  تاجیکســتان و هیئــت همــراه، تأ
گســترش همکاری هــای دو کشــور در زمینه هــای مختلــف 
کنونــی اســت و بایــد بــا توجــه بــه  بســیار فراتــر از ســطح 
سیاســت دولت ایران مبنی بر تقویت روابط با همســایگان، 

روابط دو کشور دچار تحول اساسی شود.
کات عمیق تاریخی،  رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اشترا
دینی، فرهنگی و زبانی  ایران و تاجیکستان، دو کشور را همچون 

خویشاوند و برادر خواندند.
حـــضرت آیت اهلل خامــــنه ای از اقـــدامات رئیـــس جمهوری 
تاجیکستان در گسترش زبان فارسی تقدیر و با اشاره به اولین 
کید کردند: انجام  سفر خارجی آقای رئیسی به تاجیکستان تأ
این سفر نشان دهنده اهتمام دولت برای گسترش روابط 
با تاجیکستان است و در یک سال گذشته نیز سطح روابط 

افزایش یافته است، اما با نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد.
ایشان، ظرفیت های فنی و مهندسی، صنعتی و علمی ایران را 
برای کمک به تاجیکستان بسیار مستعد و مهم ارزیابی کردند 
و افزودند: برای استفاده از این ظرفیت ها و گسترش جدی 
همکاری ها باید کمیسیون مشترک به صورت جدی برای همه 
کند تا به مرحله  اسناد امضاشده برنامه ریزی و زمان بندی 

عملیاتی برسند.
رهبر انقالب اسالمی اقلیم متنوع ایران و زمین ها و دشت های 
پهناور و پیشرفت های علمی و فناوری و صنعتی و شرکت های 
دانش بنیان در ایران و همچنین آب فراوان و معادن گسترده 
در تاجیکستان را زمینه های ارتقای همکاری های مشترک 
برشمردند و خاطرنشان کردند: با وجود تحریم ها جمهوری 
اسالمی ایران پیشرفت های خوبی در زمینه های مختلف داشته و 
گر تحریم ها نبود، این پیشرفت ها به دست نمی آمد، زیرا تحریم ها  ا

باعث شد تا به نیرو و ظرفیت های داخلی خود اتکا کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تحریم را اسلحه قدرت ها در مقابل 
کید کردند: آن چیزی که این اسلحه را از کار  کشورها خواندند و تأ

می اندازد، توجه به نیروها و ظرفیت های درونی است.
کید بر اینکه یکی از عرصه های همکاری و هم فکری  ایشان با تأ
میان ایران و تاجیکستان، مسائل منطقه و به ویژه وضعیت 
افغانستان است، گفتند: نگرانی های ایران و تاجیکستان درباره 
افغانستان مشترک است و هر دو کشور از گسترش تروریسم و 
رشد گروه های تکفیری در این کشور نگران هستند و ما معتقدیم 
کنون در افغانستان برسر کار هستند باید بتوانند با یک  آقایانی که ا

گیر از همه گروه ها استفاده کنند. حکومت جامع و فرا
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به سفر اخیر رئیس ستاد کل 
نیروهای مسلح کشورمان به تاجیکستان و افتتاح کارخانه تولید 
پهپاد، این گونه همکاری ها را بسیار مهم ارزیابی و خاطرنشان 

کردند: پهپاد امروز عامل مهمی در امنیت کشورهاست.

درمحضر والیت

خـبــــــــــــــــــر

توجه به ظرفیت های درونی 
اسلحه تحریم را از کار می اندازد

طیب نیا  محمدیاسر  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در کارگاه طراحی 
مدل کسب وکار شرکت های گروه فوالد مبارکه اظهار 
کرد: در راستای بهبود جایگاه ویژه گروه فوالد مبارکه در اقتصاد 
کشور، رویکردهایی تعریف شده که امیدواریم با برنامه ریزی در این 
زمینه و تحقق آن ها به جایگاهی جهان تراز برسیم و اقتصاد بدون 
کثری از ظرفیت های  نفت را در کشور محقق کنیم. استفاده حدا
موجود   از   مهم ترین راهبردهایی است که برای رسیدن به این هدف 

باید اتخاذ شود.
وی در ادامه با بیان اینکه شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه 
باید بیشترین بهره را از ظرفیت های موجود ببرند تا شاهد شکوفایی 
اقتصاد کشور باشیم، افزود: امروز راهبردهای مهم دیگری در راستای 
توسعه سرمایه انسانی، توسعه کّمی، کیفی و متوازن و استفاده از نوآوری 
و فناوری های جدید و رویکرد صنعت سبز در دستور کار فوالد مبارکه قرار 
گرفته تا بتوانیم بیشتر از گذشته در پیشرفت اقتصادی کشور نقش آفرینی 
کنیم و در تحقق اقتصاد غیرنفتی مانند سایر عرصه ها، پیشگام باشیم.

شرکت های زیرمجموعه باید جایگاه خود را تقویت کنند
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: ورود به عرصه های 
که شرایط  نوآورانه و فناورانه باید در گروه فوالد مبارکه تحقق یابد، چرا
رقابت پذیری را برای ما فراهم می آورد. برای انجام این کار، نیاز به 
مجموعه ای از توانایی ها و برنامه ریزی ها احساس می شود. در کنار هم 
بودن شرکت های توانمند زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه یک مزیت 
رقابتی محسوب می شود و باید از این مزیت به بهترین شکل ممکن 

استفاده کنیم.
وی با اشاره به اهمیت کسب وکارهای نوین، به ویژه فناوری اطالعات 
در دهه های اخیر، اذعان داشت: برخی از شرکت های زیرمجموعه گروه 
فوالد مبارکه از پیشتازان حوزه کسب وکار در کشور هستند و باید تالش 
کنند جایگاه اصلی خود را بیش ازپیش تقویت کنند تا در عرصه رقابت 
نیز پیشتاز باشند. شرایط مناسبی برای فعالیت در عرصه اقتصادی 
کشور برای شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه فراهم است 

و این شرکت ها با نوآوری و تالش بیشتر می توانند به اهداف از پیش 
تعیین شده برسند.

ارتباط با صاحبان تکنولوژی با ایجاد منابع دانشی و 
تخصصی

کید بر ضرورت ارائه پیشنهاد جهت ایجاد کسب وکارهای  طیب نیا با تأ
جدید در گروه فوالد مبارکه تصریح کرد: باید منابع دانشی و تخصصی 
در شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه ایجاد شود و با استفاده 
از سرمایه های انسانی موجود، ارتباط با صاحبان تکنولوژی بیش از 

گذشته محقق شود.
وی در پایان عنوان داشت: مباحث بازرگانی و تمرکز بر فعالیت های 
بازرگانی در شرکت ها و اقتصادهای برتر دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته 
و به سرعت در حال رشد است. همین موضوع نشان می دهد با توجه 
به فعالیت های پیش رو، فوالد مبارکه می تواند در این زمینه تمرکز 
بیشتری داشته باشد. برای رسیدن به اهداف متعالی باید با اعمال 
تغییرات در ساختار برخی از شرکت ها، نقش آفرینی آن ها را متفاوت  با 
قبل تعریف کنیم تا تأثیرگذارتر و سریع تر از گذشته در مسیر سودآوری 

حرکت کنند.
فوالد مبارکه درصدد بهره گیری از بهترین الگوهای 

کسب وکار دنیاست
محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه نیز در 
کارگاه طراحی مدل کسب وکار شرکت های گروه فوالد مبارکه اظهار 
کرد: فوالد مبارکه صنعت مهمی در کشور است. با نگاهی به گذشته 
فوالد مبارکه متوجه می شویم که این شرکت با حمایت های زیادی در 
زمان جنگ و پس از آن ساخته شد تا عالوه بر تولید ورق های فوالدی 
و ایجاد ارزش افزوده از این طریق، به مأموریتی مهم تر یعنی توسعه 

کشور بپردازد.
وی افزود: روزی فوالد مبارکه قرار بود ۲ میلیون تن فوالد تولید کند، 
ولی امروز حدود ۱۰ میلیون تن از محصوالت مختلف را تولید می کند 
و به گروهی تبدیل شـده که مجموعه ای از شـرکت های متنوع را در 
زیرمجموعـه خـود دارد و بـه همیـن دلیـل بـا توجـه بـه شـرایط امـروز 

جهان، اداره آن نیز با گذشـته متفاوت اسـت.
تربیت سرمایه های انسانی ماهر برای ایجاد زنجیره کامل 

فوالد
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه برای 
ایجاد زنجیره کامل فوالد از بهترین سخت افزارها و نرم افزارها استفاده 
کرده و سرمایه های انسانی ماهری نیز تربیت کرده است. عالوه بر این، در 
تأمین انرژی، مواد اولیه، بازار و... مزیت های رقابتی داشته و به همین 

دلیل، نیروهایی کارآمد به پیشرفت سریع تر آن کمک کرده اند.
وی اذعان داشت: برخی از مزیت ها کم رنگ تر از قبل شده، برخی از 
که به طور مثال، مزیت  بین رفته و برخی نیز به زودی از بین می رود، چرا
مربوط به مواد اولیه دچار تغییر شده، تعداد رقبا در قسمت تولید زیاد 
شده و نیروهای انسانی نیز در بسیاری از شرکت ها در حال رشد کمی و 
کیفی هستند. عالوه بر این، نگرش های نوآورانه نیز در همه دنیا در حال 

پیشرفت است و به صورت یکسانی در دسترس همه قرار دارد.
شرکت های زیرمجموعه بازوی مشترک فوالد مبارکه

ناظمی ادامه داد: یکی از مزیت هایی که امروز در اختیار داریم و باید از 
آن استفاده کنیم، شرکت های زیرمجموعه فعالی هستند که می توان از 
ظرفیت آن ها بیشتر بهره برداری کرد تا سریع تر در جهت پیشرفت اهداف 

گروه فوالد مبارکه حرکت کنیم.
وی در پایان اضافه کرد: باید از مجموعه این شرکت ها به عنوان یک 
بازوی مشترک استفاده کنیم و برای تحقق این مهم، در حال استفاده 
از بهترین الگوهای دنیا هستیم تا مدل کسب وکار مجموعه ها را در 

تصویری بسیار ساده با اجزای تعریف شده  استخراج کنیم.
گفتنی است کارگاه طراحی مدل کسب وکار شرکت های گروه فوالد 
مبارکه با حضور مدیران عامل و جمعی از مدیران شرکت های گروه 
فوالد مبارکه در روزهای ۱۱ و ۱۲ خردادماه طی ۲ روز متوالی برگزار شد. 
هدف از برگزاری این کارگاه، طراحی مدل کسب وکار شرکت های فوالد 
مبارکه براساس به روزترین مدل های کسب وکار دنیا بود. در این میان، 
مدیران شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه به ارائه نظرات خود 

و هم فکری با یکدیگر پرداختند.

بازدید مدیر عامل از واحد فوالدسازی و نیروگاه شرکت فوالد مبارکه
بازدیــد مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه از بیمارســتان محمــد 

رسول اهلل مبارکه و مرکز توانبخشی شهدا دیزیچه
بازدید مدیران شرکت پاالیش نفت تهران

 از شرکت فوالد مبارکه

عکس نوشت

 ورود به عرصه های نوآورانه و فناورانه 
شرایط رقابت پذیری را فراهم می سازد

مدیرعامل فوالد مبارکه در کارگاه طراحی مدل کسب وکار شرکت های گروه:

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان:

محمدیاسر طیب نیا 
مدیرعامل

محمد ناظمی هرندی
 معاون تکنولوژی

جاشوا گاتیمو سفیر جمهوری کنیا در بازدید از خطوط 
تولید شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
ضمن ابـراز خرسـندی از این بازدیـد اظهار کـرد: فوالد 
مبارکه با سرمایه گذاری های زیادی شکل گرفته و صنعت بسیار بزرگی 
اسـت. آرزو می کنـم یـک شـعبه از ایـن کارخانـه  در کشـور مـن باشـد، 

که کنیا دروازه ورود به آفریقاست. چرا
وی بـا بیـان اینکـه توجـه تاجـران کنیـا را بـه عظمـت فـوالد مبارکـه جلـب 
خواهم کـرد، افـزود: فاصله  کنیا بـا ایران بسـیار نزدیک تـر از فاصله کنیا تا 
چین اسـت و برای مبادالت تجـاری ایران گزینـه بهتری برای مـا خواهد 
بـود.؛ واردات محصـوالت فـوالدی از ایـران بـه کنیـا بـرای مـا به مراتـب 

به صرفه تـر از واردات محصـوالت فـوالدی از چیـن اسـت.
سـفیر جمهـوری کنیـا بـا بیـان اینکـه تولیـد فـوالد یکـی از کلیدی تریـن و 
مهم ترین شـاخص ها برای صنعتی شـدن هر کشور اسـت، خاطرنشان 
کرد: هیچ کشـوری بدون داشـتن صنعـت فـوالد نمی تواند به یک کشـور 

صنعتـی تبدیل شـود.
وی در پایـان بـا اشـاره بـه اهمیـت بومـی بـودن مدیریـت و فعالیـت فوالد 
مبارکـه اذعـان داشـت:ایرانی بـودن نیـروی انسـانی در  فـوالد مبارکـه 
شاخص ارزشمندی است و برای من بسـیار قابل توجه است. امیدوارم 
روزی در کشور من هم این اتفاق بیفتد و کنیایی ها هم بتوانند بدون نیاز 
به دیگر کشـورها چنین صنعتـی را اداره کننـد و از آن درآمد کسـب کنند.

گی ارزشمندی است یت و فعالیت فوالد مبارکه ویژ بومی بودن مدیر
سفیر جمهوری کنیا در بازدید از فوالد مبارکه:

فـوالد مبارکـه بـا سـرمایه گذاری های زیـادی شـکل 
گرفته و صنعت بسیار بزرگی است. آرزو می کنم یک 
که کنیا  شعبه از این کارخانه  در کشور من باشد، چرا

دروازه ورود به آفریقاسـت

قطع برق فوالدی ها، تعدیل نیروی 
کار را درپی خواهد داشت

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و 
مدیرعامل ذوب آهن بیستون گفت: بدون شک ضعف در 
برنامه ریزی و عدم توجه به جوانب مختلف تولید می تواند 
ضربه شدیدی به صنعت فوالد و تولیدکنندگان وارد نماید. لذا 
انتظار داریم دولت در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها به 
نظرات بخش خصوصی بهای بیشتری دهد که در این صورت 

وضعیت بهتری را خواهیم داشت.
به گزارش چیالن، جهاندار شکری عضو هیئت مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران و مدیرعامل ذوب آهن بیستون گفت: 
متأسفانه با شروع فصل گرما نامه های قطعی و کمبود برق برای 
تولیدکنندگان فوالد ارسال شده است. نیروی برق به عنوان یکی 
از منابع اصلی فوالدسازی در صورت فقدان یا کمبود، خط تولید 

را به طور کامل متوقف می کند. 
کید کرد: بدون شک ضعف در برنامه ریزی و عدم توجه  شکری تأ
به جوانب مختلف تولید می تواند ضربه شدیدی به صنعت 
فوالد و تولیدکنندگان وارد نماید. لذا انتظار داریم دولت در 
تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها به نظرات بخش خصوصی 

بها داده که در این صورت وضعیت بهتری را خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: نگرانی ما از قطعی برق صرفا بحث تولید نیست؛ 
بیشترین نگرانی ما ادامه این روند است که منجر به کاهش یا 
توقف تولید و درنتیجه تعدیل نیروی کار خواهد شد. صنعت 
نمی تواند به تنهایی بار کمبودها را به دوش بکشد و چالش انرژی 

باید به صورت پایدار و اساسی حل شود.
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تحقق مسئولیت اجتماعی سازمانی تضمین کننده اشتغال پایدار است
حسین محمودی، پژوهشگر حوزه اجتماعی گفت: تحقق مسئولیت اجتماعی سازمانی می تواند تضمین کننده اشتغال پایدار باشد.

ارائه دستاوردهای دانش بنیان و نوآور در رویداد ملی عصر امید
در رویداد ملی گام دوم با عنوان عصر امید، ۱۰۰۰ شرکت دانش بنیان، دستاوردهای دانش بنیان و نوآور خود را در زمینه های علمی و فناوری ارائه کرده اند.

 خـبــــــــــــــــــر      

تأمین و حمل پایدار مواد اولیه؛ زمینه ساز  رکوردشکنی های ماهیانه تولید
به گزارش خبرنگار فوالد، شرکت فوالد مبارکه موفق 
شد در اردیبهشت ماه سال 1401 به رکوردهای تولید 
ماهیانه تداوم بخشد و در نواحی مختلف تولیدی، 
کسب  رکوردهای جدیدی از خود به جا بگذارد. بدیهی است 
رکوردهای تولید در فوالد مبارکه نیازمند پشتیبانی های فنی است 
تا نواحی تولید بتوانند جهش تولید در کشور را رقم بزنند و یکی از 
مهم ترین عوامل زمینه ساز برای کسب این رکوردها، واحد حمل ونقل 

جاده ای   است.
رسول شفیع زاده مدیر حمل ونقل و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: واحد حمل ونقل و پشتیبانی سه 
حوزه کلیدی تأمین به موقع مواد اولیه، حمل سرباره های فوالدسازی و 
پشتیبانی خطوط تولید با تأمین مکانیسم های حمل ونقل آن واحدها 

را به عهده دارد.
وی افزود: پشتیبانی هایی که واحد حمل ونقل جاده ای  برای تحقق 
رکوردهای فروردین و اردیبهشت در فوالد مبارکه انجام داده، زمینه ساز 
گون بوده است. در حوزه حمل مواد اولیه، رکورد  رکوردهای متعدد و گونا
حمل بیش از یک میلیون و 35۰ هزار تن سنگ آهن، کنسانتره، گندله، 

آهن اسفنجی و بریکت در اردیبهشت ماه ثبت گردید.
مدیر حمل ونقل و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: عالوه 
بر این موفق شدیم رکورد جدیدی در حمل آهن اسفنجی به میزان بیش 
از ۲48 هزار تن به ثبت برسانیم که این میزان مواد اولیه به مقصد فوالد 

مبارکه و مجتمع فوالد سبا حمل شده است.
وی اذعان داشت: در حوزه های حمل سرباره فوالدسازی با توجه به 
 افزایش تولید در این ناحیه، رکورد حمل 4 هزار و 3۱۲ پاتیل سرباره و

 ۰.۰4 دقیقه توقف برای هر ذوب به ثبت رسید. عالوه بر این، در حوزه 
تعمیرات و پشتیبانی خطوط تولید و حمل مواد، از بهمن ماه سال 
گذشته خدمات واحد حمل ونقل جاده ای  حدود ۲۰ درصد افزایش 

پیدا کرده است.
کید کرد: برنامه ریزی و کنترل عملیات حمل مواد اولیه و  شفیع زاده تأ
تقویت کار گروهی در تیم حمل ونقل و هماهنگی و تعامل با واحدهای 
ذی ربط در حمل مواد اولیه نقش کلیدی داشته است و الزم می دانم 
به دلیل کسب رکوردهای حمل ونقل از همه واحدهای مشارکت کننده 

در این موضوع تشکر کنیم.
ثبت رکورد حمل یک میلیون و 35۰ هزار تن مواد اولیه در 

اردیبهشت ماه
میررسول میراسدی رئیس حمل مواد اولیه و محصوالت شرکت فوالد 
مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: در واحد حمل مواد اولیه و 
محصوالت که یکی از زیرمجموعه های واحد حمل ونقل جاده ای  فوالد 
مبارکه است، مواد اولیه خریداری شده از معادن و کارخانه های سراسر 

کشور تحویل گرفته می شود و به روش های ریلی، جاده ای و ترکیبی به 
مقصد فوالد مبارکه حمل می گردد.

وی ادامه داد: با تالش همه همکاران ما در فوالد مبارکه رکوردهای 
ارزشمندی در حوزه تولید ثبت شد که نیاز بود زمینه سازی هایی در 
واحدهای دیگر به ویژه در خصوص حمل ونقل انجام شود تا این رکوردها 
به دست آید. در حقیقت وظیفه ما این است که کنسانتره، آهن اسفنجی 

و بریکت را به موقع در اختیار خطوط تولید قرار دهیم.
رئیس حمل مواد اولیه عنوان کرد: پیگیری های زیادی برای حمل ریلی 
و جاده ای جهت حمل مواد اولیه انجام شد و در نهایت موفق شدیم در 
ماه گذشته بیش از یک میلیون و 35۰ هزار تن مواد اولیه حمل کنیم. از 
این میزان حدود 49 درصد به صورت ریلی و حدود 5۱ درصد به صورت 

جاده ای حمل شده است.
وی ابراز داشت: همکاران ما در قسمت های مختلف فوالد مبارکه، راه آهن 
جمهوری اسالمی و بسیاری از عزیزان دیگر به صورت تیمی این کار را انجام 

دادند تا بتوان این میزان از مواد اولیه را بارگیری و حمل کرد.
میراسدی تصریح کرد: برای این فعالیت ها از مدتی قبل زمینه سازی شده 
تا مقدار زیادی از مواد اولیه انبار شود و در نهایت بتوانیم این مواد اولیه را 
به خطوط تولید برسانیم. فوالد مبارکه آمادگی دارد که در عرصه جهش 
تولید در کشور نقش آفرینی کند، اما محدودیت هایی در تأمین مواد اولیه 
و حمل آن به مقصد کارخانه وجود دارد که با رفع آن می توانیم شاهد 

شکوفایی صنعت کشور باشیم.
وی یادآور شد: هدف ما این است که همه مواد اولیه خود را از طریق 
سیستم حمل ونقل ریلی انجام دهیم و عقد قرارداد خرید 5۰ دستگاه 

لوکوموتیو از شرکت مپنا گواه همین موضوع است.
رئیس حمل مواد اولیه و محصوالت شرکت فوالد مبارکه در پایان از تمامی 
همکاران واحدهای خرید مواد اولیه، حفاظت فیزیکی، مالی، آهن سازی، 
شرکت های حمل ریلی و جاده ای، راه آهن جمهوری اسالمی و سایر 
واحدهای مشارکت کننده که در دست یابی به این رکورد نقش داشتند 

صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.
ضرورت رعایت ایمنی در حمل ونقل

حبیب اله قاسمی سرپرست راهبری واحد حمل مواد اولیه و محصوالت 
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: هدف ما در 
فوالد مبارکه این است که همه مواد اولیه را با استفاده از ریل جابه جا 
کنیم، ولی به دلیل محدودیت هایی که در زیرساخت ها وجود دارد، این 
امر محقق نشده و ما با تالش و پیگیری توانسته ایم حدود 5۰ درصد از این 

میزان مواد اولیه را با استفاده از ریل جابه جا کنیم.
وی ادامه داد: ما در ایستگاه شهر حسن آباد مواد اولیه ای را که با ریل حمل 
می شود تحویل می گیریم و پس از توزین و دیگر عملیات های موردنیاز، به 

فوالد مبارکه منتقل می کنیم.

سرپرست راهبری واحد حمل مواد اولیه و محصوالت شرکت فوالد 
مبارکه اضافه کرد: نکته مهم در کسب رکوردها این است که موارد ایمنی 
باید رعایت شوند و این موضوع در واحد حمل مواد اولیه فوالد مبارکه از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
وی عنوان داشت: عالوه بر این، خطوط داخلی ریلی فوالد مبارکه برای 
کسب این رکوردها نیاز به تعمیر و آماده سازی داشت و قبل از فرارسیدن 
ماه های پرکار در فوالد مبارکه، برنامه ریزی هایی برای اصالح آن ها 
انجام شد تا در نهایت با افزایش سرعت سیر     و    ارتقای پارامترهای ایمنی 
توانستیم هم به رکوردهای تولید و هم به رکوردهای حمل دست پیدا 

کنیم.
اهمیت حمل پایدار و به موقع مواد اولیه در فوالد مبارکه

علی مهدوی رئیس گروه فنی حمل ونقل شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد اظهار کرد: این واحد در حقیقت یکی از مهم ترین واحدها 
در زمینه پشتیبانی از تولید برای حمل مواد اولیه است و در این زمینه با 
توجه به برنامه ریزی های تولید و فعالیت های قسمت خرید مواد اولیه، 

مأموریت حمل مواد اولیه را به عهده دارد.
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی ها و پیش بینی هایی که برای تحقق 
رکوردها در فروردین  و اردیبهشت  سال جاری انجام  شد، واحد حمل ونقل 
جاده ای  نیز در ابتدا برای ایفای نقش خود در این زمینه برنامه ریزی های 
زیادی صورت داد و در پی آن اقدامات متنوعی اجرا کرد تا با حمل پایدار 
و به موقع مواد اولیه فوالد مبارکه، شاهد رسیدن به رکوردهای ماهیانه 

باشیم.
رئیس گروه فنی حمل ونقل شرکت فوالد مبارکه بیان داشت: با توجه به 
کندگی منابع تأمین و نواقص موجود در زیرساخت های الزم، حمل  پرا
مواد اولیه و تأمین آن یک چالش جدی برای تولیدکنندگان فوالد در کشور 
است که برای پر کردن این خألها، تمام واحدها در فوالد مبارکه با تمام 

توان تالش کردند این رکوردهایی که شاهد آن هستیم، محقق شوند.
وی متذکر شد: در این بین رکوردهای مختلفی در حمل مواد اولیه به ثبت 
رسید که با تالش همه عوامل حمل محقق شد و این مهم نشان دهنده 
عزم راسخ مجموعه حمل ونقل پشتیبانی جهت پشتیبانی مؤثر و پایدار 

از تولید است.
مهدوی تصریح کرد: ثبت و تکرار رکوردهای تولید و حمل ونقل بدون 
حمایت مدیریت و  برنامه ریزی و پایش مداوم حمل ونقل، عملی نبود و 
این تالش ها و موفقیت های به دست آمده، به ویژه رکوردهای فروردین و 

اردیبهشت  نویدبخش تحقق رکوردهای آینده است.
وی اظهار داشت: فوالد مبارکه به دلیل محدودیت هایی که در حوزه 
زیرساخت های کشور وجود دارد، برای اصالح و تقویت این زیرساخت ها 
سرمایه گذاری های زیادی کرده و امیدواریم در نتیجه این اقدامات شاهد 

حمل پایدار مواد اولیه مطابق با نیازهای تولید در کشور باشیم.
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کتشاف در  اعتبار ۳00 میلیارد تومانی برای توسعه ا
معادن

مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری فعالیت های معدنی از 
اختصاص اعتبار ۳00 میلیارد تومانی برای نخستین بار از منابع 
کتشاف و حفاری معادن در  داخلی صندوق برای گسترش ا

1401 خبر داد.
صندوق  فعالیت های  عملکرد  تشریح  در  دهقانی  فرید 
سرمایه گذاری های معدنی گفت: ما در سال ۱4۰۰ سرمایه خود 

را از 5۰۰ میلیارد تومان به ۱۶۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم.
وی ادامه داد: از مبلغ یادشده 8۰ درصد آن از ردیف بودجه ای 
در قانون تحقق  یافته و مابقی آن توسط منابع داخلی ایمیدرو 

محقق شده است.
مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری های معدنی گفت: بر اساس 
برنامه ریزی های اجراشده قرار است با کمک ایمیدرو در سال ۱4۰۱ 
سرمایه خود را به 5 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم که در مرحله 

انجام کارهای قانونی و اداری آن هستیم.
دهقانی با اشاره به عملکرد صندوق در صدور بیمه نامه در سال 
۱4۰۰ افزود: ما در سال گذشته یک هزار و 9۶7 میلیارد تومان در 
بخش اعتباری صدور بیمه نامه داشتیم که این میزان صدور 
بیمه نامه برای استخراج و توسعه معدنکاری در حوزه فراوری 

بوده است.

رشد 1.1 درصدی اشتغال پروانه های بهره برداری 
صنعتی در سال 1400

آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان 
می دهد در سال 1400، اشتغال پروانه های بهره برداری صنعتی 

11 درصد رشد داشته است.
بررسی آمار منتشرشده توسط وزارت صمت نشان می دهد در 
سال ۱4۰۰، 39 هزار و ۶۶۱ مجوز صنعتی صادر شده که نسبت به 
4۱ هزار و 3۱7 مجوز صادره در سال 99، کاهش 4 درصدی داشته 
است. همچنین در سال ۱4۰۰ تعداد پروانه های بهره برداری 
صادرشده اعم از پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه ای به 7 هزار 
و ۶48 مورد رسیده که در مقایسه با 7 هزار و 5۶3 پروانه صادرشده 

در سال ۱399، رشد ۱.۱ درصدی داشته است.
آمار این وزارتخانه در بخش اشتغال مجوزهای صنعتی نیز نشان 
می دهد در سال ۱4۰۰ در مجموع 9۶۰ هزار و 457 نفر اشتغال 
ایجادشده در مقایسه با 9۲7 هزار و 4۶4 جواز صادرشده در سال 

99، 3.۶ درصد افزایش داشته است.

گذر از پیک بار شبکه برق در تابستان با تدوین 100 
برنامه عملیاتی

سخنگوی صنعت برق گفت: بعد از اوج بار سال 1400 برنامه 
مفصلی شامل 100 اقدام عملیاتی تدوین شده که بیشتر 
کنون انجام شده و آماده ایم تا فصل تابستان  اقدام های آن تا

را بدون محدودیت و مشکل جدی پشت سر بگذاریم.
به گزارش ایرنا، همایون حایری معاون برق و انرژی وزیر نیرو اظهار 
کرد: برنامه ریزی برای تابستان ۱4۰۱ از سال گذشته آغاز شده و بر 
این اساس ۱۰۰ برنامه با دستور وزیر نیرو برای آمادگی و عبور موفق 

از تابستان سال جاری تدوین شده است.
وی ادامه داد: این ۱۰۰ برنامه شامل 38 برنامه مربوط به تولید 
برق و واحدهای نیروگاهی، 3۱ برنامه مدیریت مصرف و تقاضای 
مؤثر، ۱۶ برنامه برای آمادگی مطلوب شبکه برق و ۱5 برنامه نیز 

برای مدیریت هماهنگی با استان هاست.
حائری گفت: ۶ هزار مگاوات تابستان امسال به مدار خواهد 
آمد، از این رقم حدود 4 هزار و 5۰۰ مگاوات از بخش نیروگاه های 
حرارتی، 5۰۰ مگاوات مربوط به نیروگاه های تجدیدپذیر و حدود 
هزار و ۱۱3 مگاوات نیز با استفاده از شرکت های دانش بنیان ارتقا 

داده شده و به مدار خواهد آمد.

عدد خبر

میلیارد تومان

درصد

برنامه عملیاتی

مدیر حمل ونقل و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد؛

رسول شفیع زاده
 مدیر حمل ونقل و پشتیبانی

رکورد تولید ماهیانه فوالد مبارکه در سال جاری، برای 
دومین بار متوالی در حالی تکرار شد که نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته نیز افزایش چشمگیری داشت و 
نشان داد که فوالدمردان برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در 
جهت منافع ملی، از تک تک ثانیه ها به بهترین نحو استفاده می کنند 
و با تالش های شبانه روزی خود، در مسیر پیشرفت ایران اسالمی 

گام برمی دارند.
به گزارش خبرنگار فوالد، دالورمردانی از دیار فوالد مبارکه، به فصل تازه ای 
کثر  از تولید گام نهادند و با استفاده از تمامی قوا برای رسیدن به حدا
توان تولید، ثانیه ها را به طال مبدل ساختند. آری، سالی که نکوست 
از بهارش پیداست و گروه فوالد مبارکه نه تنها ساعت ها و روزها، بلکه 
ثانیه ها و دقایق را هم قدر دانست و 3۰ روز آغازین سال ۱4۰۱ را به روزهای 

افتخارآفرینی تبدیل کرد.
ثبت رکوردهای تولید ماهیانه فوالد مبارکه در فروردین و اردیبهشت سال 
جاری، به سادگی به ثمر نرسید و برنامه ریزی های منظم و دقیقی برای 
تحقق آن ها صورت گرفت، برنامه ریزی هایی که تجربه ای گران سنگ 
که این میزان تولید، اختالف زیادی با میزان  پشت آن ها نهفته بود، چرا
تولید ماه های گذشته داشت و این فاصله قابل توجه، نشان دهنده 

عزمی پوالدین در عرصه تولید کشور است.
جهادگران عرصه تولید فوالد مبارکه با تکیه بر خودباوری و ظرفیت های 
موجود توانستند میزان تولید ماهیانه آهن اسفنجی را در اردیبهشت ماه 
۱4۰۱ به 783 هزار و ۲8۰ تن برسانند که نسبت به ماه مشابه سال گذشته 
از افزایش 5۰ هزار تنی تولید این محصول حکایت دارد. این در حالی است 
که علی رغم افزایش کمیت این محصول، کیفیت آن را نیز حفظ کردند و 
در کنار آن با تولید 78۲ هزار و 75۲ تن تختال، شرایطی را فراهم آوردند تا 
نیاز داخل به این محصول را تأمین کنند و با افزایش تولید 8۰ هزار تنی این 
محصول نسبت به ماه مشابه سال قبل، بدون افزایش نیروی انسانی و 
تجهیزات، جهاد تولید را محقق سازند. افزایش بیش از 3۰ هزار تنی تولید 

ماهیانه تختال در فوالد مبارکه نسبت به فروردین ماه نیز از افتخارات 
بزرگی است که در دومین ماه سال »تولید، دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« 
توسط غیورمردانی خلق شد که از هیچ تالشی برای اعتالی میهنشان 

دریغ نخواهند کرد.
در  مبارکه  فوالد  موفقیت های  آخرین  ماهیانه  رکوردهای  این 
اردیبهشت ماه نبود؛ کمی آن طرف تر، تالشگران ناحیه نورد گرم این 
بنگاه صنعتی، عزم خود را برای تأمین نیاز داخلی بازار جزم کردند تا 
خودروسازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی بتوانند پاسخگوی نیاز مردم 

باشند. تولید 5۰۶ هزار و 395 تن کالف گرم، یعنی گذر از تولید نیم میلیون 
کیفیت و ارزشمندی که نقش مهمی در رشد اقتصادی  تن محصول با
کشور خواهد داشت و نباید به راحتی از کنار آن گذشت. فوالد مبارکه در 
اردیبهشت ماه ثابت کرد که همچنان عنوان تأمین کننده 7۰ درصدی 
نیاز کشور به کالف گرم را حفظ کرده و نسبت به ماه گذشته افزایش بیش 

از ۲ هزار تنی کالف گرم را به نام خود ثبت کرده است.
گروه فوالد مبارکه گام دیگر خود در عرصه تولید را این بار در مجتمع فوالد 
سبا برداشت و موفق شد با تولید ماهیانه ۱34 هزار و 5۰۰ تن آهن اسفنجی 

در اردیبهشت ماه سال جاری، برگ زرین دیگری را به نام خود ثبت کند. 
این در حالی است که در ماه گذشته هم شاهد رکوردزنی غیورمردان خطه 
سبا در جبهه صنعت کشور بودیم که با تالش هایشان موفق به تولید ۱33 

هزار و ۶9 تن آهن اسفنجی شده بودند.
فوالد هرمزگان نیز پس از کسب رکورد کیفی تختال، توانست رشد 7.۱ 
درصدی تولید این محصول در دوماهه سال جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل را تحقق بخشد و نشان داد کیفیت و کمیت را با هم 
پیش می برد. این شرکت در فروردین و اردیبهشت سال جاری موفق به 
تولید ۲95 هزار و ۱98 تن تختال شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل که به میزان ۲75 هزار و 585 تن بود، رشد 7 درصدی داشته است.

تالشگران فوالد امیرکبیر کاشان با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر 
توان داخلی، موفق شدند با تولید ۲۱ هزار و 9۰3 تن ورق فوالدی در 
اردیبهشت ماه، برای دومین بار در سال ۱4۰۱ به رکورد تولید ماهیانه 
دست یابند. این در حالی است که رکورد قبلی تولید ورق فوالدی در 

این واحد ۲۱ هزار و 3۱9 تن بود که در فروردین ماه ۱4۰۱ محقق شده بود.
سخن پایانی...

ایجاد جریان مدیریت دانشی، ورود به حوزه های نوآوری، ارتباط با 
شرکت های دانش بنیان و... گوشه ای از اقداماتی است که گروه فوالد 
مبارکه با جدیت پیگیری کرده و این استراتژی ها باعث شده روزبه روز 
در حوزه تولید، خبرهای خوشی به گوش مردم برسد و امید به جامعه 

تزریق شود.
کثری از ظرفیت های موجود، یکی از اولویت های  تولید با استفاده حدا
گروه فوالد مبارکه در سال جاری است که این موضوع با آماده سازی 
و به روزرسانی قطعات و تجهیزات، برنامه ریزی های منظم و تدابیر 
مهندسی محقق شده است. فوالد مبارکه نشان داده که بسیاری از 
مشکالت کشور تنها با فعال سازی همین ظرفیت ها قابل حل است 
و عملکرد این شرکت طی سال های گذشته و حتی در زمان اعمال 

شدیدترین تحریم ها، گواهی بر این مدعاست.

 دالورمردانی که ثانیه ها را به طال تبدیل می کنند
تکرار  رکوردهای تولید ماهیانه گروه فوالد مبارکه در اردیبهشت ماه؛
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تسریع گازرسانی به صنایع کشور با هدف رونق اشتغال زایی هوشمندسازی معادن الزمه رقابت پذیری در تراز جهانی

گازرسانی به صنایع  گفت: عملیات  گاز  معاون وزیر نفت در امور 
با هدف رونق تولید و اشتغال زایی به صورت جدی در دستور 
کار قرار دارد.

گازرسانی به  چگنی همچنین با اشاره به رفع محدودیت ها برای 
گامی بلند  کم جمعیت، یادآور شد: با این راهکار می توان  نقاط 
برای محرومیت زدایی و توزیع عادالنه زیرساخت ها برداشت.

مدیران ایمیدرو در گردهمایی دوره ای این سازمان بر هوشمندسازی 
کید کردند. معادن، جذب و به کارگیری نیروی انسانی کارآمد تأ
امیر خرمی شاد، معاون برنامه ریزی وتوانمندسازی ایمیدرو در این 
گرچه حفظ نیروی انسانی خوب و کارآمد در  کید کرد: ا نشست تأ
سازمان مهم است، اما نباید از اهمیت نگهداری و حفظ رضایت 
کارشناسان که وظیفه مدیران مستقیم آن هاست غافل شد.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بين الملل

افزایش خرید قراضه آمریکا در ترکیه
در سه ماه نخست سال جاری میالدی، خرید قراضه از آمریکا 
در ترکیه رشد داشت و واردات از روسیه که همیشه یکی از 
عرضه کننده های اصلی قراضه به ترکیه بود، با توجه به جنگ 
اوکراین کاهش یافت. آخرین آمار گمرکی نشان می دهد ترکیه 
در این سه ماهه ۲87 هزار تن قراضه آهن از روسیه وارد کرده 
است؛ درحالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۶38 هزار 
تن بود. با توجه به جنگ اوکراین و تعرفه باالی صادراتی روسیه 

انتظار می رود خرید قراضه از روسیه باز هم کاهش یابد.
به گزارش فوالد ایران، خریداران ترکیه نیز به خرید از سایر بازارها 
روی آورده اند و واردات از آمریکا با رشد ۶۱ درصدی نسبت به 
سه ماه نخست سال قبل به ۱.۱۲ میلیون تن رسید. در مجموع 
ترکیه در فصل نخست سال جاری میالدی ۶.5۲ میلیون تن 

قراضه آهن وارد کرد.
کاهش 5 درصدی تولید جهانی فوالد

تولید جهانی فوالد در ماه آوریل 5.۱ درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افت داشت و ۶۱9.۱ میلیون تن ثبت شد. این 
میزان نسبت به ماه مارس نیز رشد ۱.۲ درصدی داشت. چین 
بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا 9۲.8 میلیون تن تولید داشت 
که 57 درصد سهم تولید جهانی را از آن خود کرد و نسبت به 
سال قبل 5.۲ درصد افت و نسبت به ماه مارس 5.۱ درصد 
رشد داشت. چین بین ژانویه تا آوریل 33۶.۲ میلیون تن 
فوالد تولید کرد که نسبت به سال قبل ۱۰.3 درصد افت داشت.

به گزارش فوالد ایران، هند دومین تولیدکننده بزرگ دنیا بود و 
در آوریل ۱۰.۱ میلیون تن تولید داشت که ۶.۲ درصد نسبت به 
آوریل سال قبل رشد داشت، ولی نسبت به مارس 8.8 درصد 
افت کرد. هند نیز بین ژانویه تا آوریل 4۲.3 میلیون تن فوالد 

تولید کرد که ۶.5 درصد رشد ساالنه داشت.
بازار فوالد هند نگران اثرات منفی تعرفه های 

صادراتی جدید
فعاالن بازار سنگ آهن هند بر این باورند که اعمال تعرفه بر 
که اخیرا اعالم شده است،  کشور  صادرات سنگ آهن این 
موجب مازاد عرضه در بازار داخلی به ویژه برای خلوص های 
پایین که به بازار صادرات وابسته اند می گردد. تعرفه صادرات 
کنسانتره سنگ آهن از 3۰ درصد به 5۰ درصد افزایش یافته 
گندله از صفر به 45 درصد رسیده است.  و تعرفه صادرات 
همچنین تعرفه زغال سنگ کک شو و کک که کمبود آن موجب 
رشد قیمت های داخلی فوالد شده بود نیز برداشته شده است.

به گزارش فوالد ایران، هند که سومین اقتصاد بزرگ جنوب 
شرق آسیاست، تعرفه صادرات 8 محصول فوالدی را نیز ۱5 
درصد افزایش داد. حال فعاالن بازار فوالد هند معتقدند اعمال 
تعرفه بیشتر بر صادرات فوالد به ضرر کارخانه هایی است که 
تالش داشتند از کمبود عرضه جهانی روسیه در ماه های اخیر 

بهره بگیرند.
ترکیه به دنبال تولید بیشتر فوالدهای خاص

ترکیه که سال گذشته میالدی با رکورد تولید 4۰ میلیون تن 
بزرگ ترین فوالدساز اروپا شد، در تالش است تمرکز بیشتری 
کیفیت های خاص داشته باشد و امیدوار  بر تولید فوالد با 
است بخش خصوصی سرمایه گذاری های خوبی در این زمینه 

داشته باشد.
به گزارش فوالد ایران، سرمایه گذاری بر روی تولید بیشتر فوالد 
گرافیتی از این جمله  سیلیکونی و فوالد ضدزنگ و الکترود 
است. همچنین با توجه به اینکه ترکیه با ۲5 میلیون تن واردات 
در سال بزرگ ترین مصرف کننده قراضه دنیاست، نوسانات بازار 
این ماده اولیه به ضرر آن است و باید توجه بیشتری به تولید 

فوالد از طریق احیای مستقیم آهن داشته باشد.
کاهش واردات گندله به چین

 واردات گندله به چین در ماه آوریل افت 3۶ درصدی نسبت 
به ماه قبل داشت و به ۱.۲8 میلیون تن رسید. بین ژانویه تا 
آوریل نیز میزان واردات گندله به چین ۶.8۶ میلیون تن ثبت 
شد. هند بزرگ ترین عرضه کننده گندله به چین بود و پس از آن 

قزاقستان قرار داشت.
به گزارش فوالد ایران، محدودیت های حمل ونقلی و کاهش 
خرید به دلیل قرنطینه های کرونایی در چین بر واردات گندله 
گندله صادراتی هند پایان آوریل  اثر منفی داشت. قیمت 
۱45 دالر بود؛ درحالی که اوایل ماه ۱۶5 دالر هر تن فوب ثبت 

شده بود.
سنگ آهن ارزان تر شد

آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در چین 
5.45 دالر افت داشت و به ۱3۰.5 دالر هر تن خشک سی اف آر 
رسید. نگرانی ها در مورد حاشیه سود فوالدسازان قیمت 
سنگ آهن را پایین آورده و تقاضا برای این ماده اولیه قوی 

است.
گزارش فوالد ایران، مصرف کننده های نهایی در چین  به 

همچنان کنترل هزینه ها را در اولویت خود قرار داده اند.
منبع: ایفنا

اخبار فوالدی از گوشه و کنار جهان

میزگرد چالش های خصوصی سازی معادن در ایران با 
حضور پنج چهره شناخته شده از پیشگامان و فعاالن 
حوزه معدن و فوالد کشور، به میزبانی پایگاه خبری 
تحلیلی ایراسین برگزار شد. بخش اول مشروح این نشست تحلیلی 

با محوریت پیشینه خصوصی سازی در کشور را در ادامه می خوانید.
کارخانه های دولتی، به معنی فروش سهام این  خصوصی سازی 
کارخانه ها به افراد خصوصی است. مطابق اصل 44 قانون اساسی ایران، 
اقتصاد ایران متشکل از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است که 
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، تجارت خارجی، مواد عمده 

معدنی، بانک داری و... است.
خصوصی سازی در ایران از پیش از انقالب اسالمی ایران با چند 
گرفت و حتی در بخش هایی از صنایع معدنی  برند شخصی شکل 
مانند سیمان، سرب و روی انجام شد. پس از انقالب با توجه به الزام 
خصوصی سازی و بعدتر با عنایت به فعالیت های انجام شده در دوران 
سازندگی، بخش های مختلفی از صنایع کشور ما به بخش خصوصی 

گذار شد که یکی از آن ها بخش معدن و صنایع معدنی است. وا
کتشاف آغاز و پس از تجهیز و استخراج  اساسا فعالیت های معدنی از مرحله ا
به مرحله نهایی فراوری ختم می شود. بر اساس قانون اساسی، مالکیت 
معادن بر عهده دولت است و دولت باید صرفا حق مالکیت خود بر معادن 
را از طریق دریافت مبالغی تحت عنوان بهره مالکانه یا حقوق دولتی 
دریافت کند و بقیه مراحل را به طور کامل تحت کارکردها و کنش های 

بازار رقابتی قرار دهد.
در این میان شاهد به وجود آمدن ساختارهایی با عنوان خصولتی هستیم 
که می توان گفت ثمره خصوصی سازی، بدون ایجاد زیرساخت برای آن 
است. اینکه پدیده خصوصی سازی در جمهوری اسالمی ایران از چه زمانی 
شکل گرفت و چگونه ادامه یافت، چه مشکالت و چالش هایی بر سر راه 
کنون چه وضعیتی دارد پرسشی است که مهمانان ایراسین در  آن بود و ا
بخش اول میزگرد چالش های خصوصی سازی معدن به آن پاسخ دادند.
مهمانان این میزگرد عبارت بودند از: سید داود یثربی، بنیان گذار شرکت 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات؛ محمدحسن عرفانیان آسیائی، 
ح فوالد مبارکه؛ بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران و  مجری طر
فعال اقتصادی در حوزه معدن؛ امیربیژن یثربی، مدیرعامل شرکت 
صنعتی معادن و فلزات ایده پردازان شریف و برگزیده بنیاد ملی نخبگان 
در علوم زمینی کشور؛ سید مصطفی فقری، مدیر استخراج مواد معدنی 

شرکت فوالد مبارکه.

- مجری )شیرین عظیمیان از پایگاه خبری تحلیلی ایراسین(: با سالم و 
تشکر از حضور همه عزیزان در این نشست، پیشینه خصوصی سازی 
در ایران مباحث فراوانی دارد و در حوزه های مختلف نتایج متفاوتی 
داشته است و همچنان با چالش مواجه است. آقای یثربی، شما در 
رده اول صنایع کشور سابقه حضور مستمر دارید. برای آغاز بحث 

بفرمایید این مسئله در حوزه معدن چگونه پیش رفته است؟
- سید داود یثربی: خصوصی سازی حوزه معدن برای نخستین بار در 
دوره ریاست جمهوری مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در فوالد 
مبارکه انجام شد و با این هدف، گروهی در شرکت ملی فوالد تشکیل شد 
و بر اساس اصل 44 قانون اساسی الگویی برای خود تعریف کرد تا برنامه 

خصوصی سازی را در شرکت ملی فوالد پیاده سازی کند.
منع خصوصی سازی معادن چسبنده به فوالد

را  شرکت هایی  اول  درجه  در  ما  که  بود  این  استراتژی  و  برنامه 
خصوصی سازی کنیم که چسبندگی آن ها به فوالد کمتر است؛ یعنی 
هر مجموعه ای که چسبندگی آن به فوالد بیشتر باشد دیرتر خصوصی 
می شود و شاید حتی خصوصی نشوند. ما از شرکت هایی شروع کردیم 
که به فوالد چسبندگی نداشتند یا این چسبندگی بسیار کم بود، مانند 

ضایعات فلزی، معادن منگنز، ایریتک.
بنابراین توجه به اصل 44 قانون اساسی بسیار مهم است و در اینجا دو 
گذاری  هدف از این قانون مدنظر است: یکی کاهش تصدی دولت و دوم وا
به بخش خصوصی توانمند در اداره شرکت ها. هدف ما در ابتدای کار این 
بود که سعی کنیم خصوصی سازی را طوری انجام دهیم که این دو اصل 
در آن رعایت شود. برای ما مهم بود که این مجموعه ها به بخش خصوصی 
گذار شود نه اینکه بخش دولتی دیگری که فقط نام آن بخش  واقعی وا

خصوصی است ایجاد کنیم.
گذار نشوند قرار بود معادن مرتبط با فوالد به راحتی وا  

ما با این هدف شروع به کار کردیم و هدفمان این بود که معادن وابسته به 
که این کار مستلزم برنامه ریزی است و  گذار نکنیم، چرا فوالد را به راحتی وا
آزادسازی بازار برنامه می خواهد. ما اول باید بدانیم آزادسازی بازار چیست 
و در چه شرایطی بازار را آزاد کنیم تا بتوانیم شرکت هایی را که وابستگی 

زیادی به فوالد دارند در بازار آزاد خصوصی کنیم.
گهان رها شد، یعنی فشار وارد  ابتدا، این امر به درستی پیش می رفت، اما نا
بر خصوصی سازی منجر به عقب افتادن خصوصی سازی از اهداف خود 
گذار شد که قسمت عمده آن اصال بخش خصوصی  شد. واحدهایی وا
نبود و به عبارتی خصولتی بود. این بخش خصولتی نتوانست مدیریتی 
اعمال کند که چسبندگی موجود میان معادن و شرکت ملی فوالد را حفظ 
کند. بنابراین امروز شاهد مشکالت وسیع میان معادن و واحدهای 
فوالدسازی هستیم که نیاز به مدیریتی دارد که بتواند این چسبندگی را 

نظارت و حفظ کند.
قبل از تشکیل شرکت ملی فوالد و قبل از اینکه این واحدها به شرکت های 
سهامی تبدیل شوند سیستم کار به این ترتیب بود که واحدهای معدنی 
گذار کردند و گروهی با همکاری  تولیدات خود را به واحدهای صنعتی وا
سازمان برنامه وبودجه بر اساس قیمت فروش محصوالت فوالدی، 
سهم هر یک از واحدها را تعیین می کردند. با این تعیین سطح دو مورد 
رعایت می شد: یکی گذراندن امورات جاری این شرکت ها؛ دوم توجه به 

اهداف آتی آن ها.
پیشروی واحدهای معدنی با ذوب آهن و فوالد مبارکه

از زمان تشکیل شرکت ملی ذوب آهن سابق و بعد از آن فوالد مبارکه هدف 
این بود که واحدهای معدنی همراه با این شرکت ها پیش روند و بعد تمام 

سرمایه گذاری آن ها از طریق واحدهای صنعتی برآورد شود.
شرایط فعلی آینده مبهمی دارد و معلوم نیست معادن به چه وضعی 
درخواهد آمد، آینده سرمایه گذاری معادن به کجا خواهد رفت و تأمین 
منابع موردنیاز سنگ آهن و مواد موردنیاز معدنی به کجا خواهد رسید. 
بنابراین به اعتقاد من نیاز به مدیریتی است که جمعی از نخبگان جمع 

شوند و گروهی ایجاد شود که این وضع ناقص را اصالح کند.

  -
مجری: به پیشینه خصوصی سازی اشاره شد. جناب عرفانیان، با 
توجه به اینکه شما از پیشگامان این حوزه هستید آیا می توان گفت 
ریشه مسئله این است که خصوصی سازی در دهه ۶0 به درستی 
انجام نشده و اهلیت در آن شکل نگرفته است؟ این مشکل مختص 

همان دوران است یا پیش تر هم با آن مواجه بودید؟
- محمدحسن عرفانیان: خصوصی سازی پیش از انقالب هم انجام 
 شده بود و آن زمان کارخانه های سیمان ما بعضا خصوصی بودند و این ها 
به نوعی مأموریتی هم داشتند. این مأموریت از منظر بعضی از آن ها ملی 
بود و از منظر برخی صنعتی کردن و... . پس از انقالب این ها متهم شدند 
که عضوی از هزار فامیل اند و با اینکه مرحوم بازرگان حدود ۶ میلیارد دالر در 
دولت تصویب کرد و خواست از آن ها حمایت کند تا زنده نگه  داشته شوند، 
از بین رفتند. دولت با این مبلغ، آن کارخانه ها را خرید، ولی در عمل متوجه 
شد که نمی تواند جایگزین خوبی برای بخش خصوصی شود؛ پس جرقه 

خصوصی سازی قبل از انقالب زده شده بود.
به عنوان مثال، با قوانین جاری آن زمان نمی توانستیم طرح فوالد مبارکه 

را اجرا کنیم و پیش از انقالب هم در حوزه نفت و صنایع نظامی و... قوانین 
خاصی وجود داشت که آن ها را اول انقالب حذف کرده بودند. نسل ما 
نسلی است که پیش از انقالب هم کار کرده، نه به وسعت بعد از آن، اما 

فعال بوده است.
برای راه اندازی فوالد مبارکه ماده واحده گرفتیم

جامعه دچار مفسده شده بود و کارفرما و پیمانکار و... متفاوت عمل 
می کردند و با آن قوانین نمی شد اقدامی کرد. پس رفتیم و ماده واحده 
برای فوالد مبارکه گرفتیم؛ یعنی گفتیم یا باید اجرا نشود یا اجازه دهید 
شرایطی عنوان کنیم. یک ماده واحده آوردیم و دولت و مجلس هم از ما 
حمایت کردند و فوالد مبارکه شکل گرفت، اما این قضیه یک معنی دومی 
برای کشور ایجاد کرد و آن معنی این بود که دولت نمی تواند ایجادکننده 
و مدیریت کننده صنایع باشد و این موضوع برای دولت روشن شده بود.

مسئله دوم اینکه وزارت معادن و فلزات تحت تأثیر آن جریان انرژی که 
در فوالد مبارکه پیدا شده بود به یک سازمان برتر تبدیل شد، سازمانی 
که دارای ساختار مناسب برای ایجاد جریان ها و تحوالت بزرگ در کشور 
بود. در نماز جمعه های دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی حداقل هر دو 
هفته یک بار به موضوع فوالد مبارکه، وزارت معادن و فلزات و تحوالت 

ایجادشده در این وزارت خانه اشاره می شد.
مدیرانی مانند عرفانیان تربیت کنید

که موجب تعجب دولت و  در آن وزارتخانه تحولی ایجادشده بود 
رئیس جمهور شده بود و این بود که آقای هاشمی رفسنجانی به آقای 
محلوجی گفته بود: بروید مدیرانی مثل عرفانیان تربیت کنید. این قضیه 

آن قدر در کشور بزرگ شده بود که آقای هاشمی چنین حرفی زده بود.
که  جسارت های آقای محلوجی، به عنوان وزیر وقت قابل توجه بود، چرا
افرادی بزرگ تر از خودش را در رأس کار گذاشته بود و معاونانش از خودش 
قوی تر بودند و به این افتخار می کرد. عالوه براین افرادی که در آن مجموعه 
بودند اهل ریسک بودند. ساختاری که در وزارت معادن و فلزات تشکیل 
شد توانست به جایی برسد که در سال 7۲ آقای محلوجی به مجلس رفت 
و گفت: من دیگر برای وزارت معادن و فلزات از مجلس بودجه نمی خواهم 
و متعهد می شوم ساالنه یک میلیون تن به فوالد، ۱۰۰ هزار تن به مس و ۱۰۰ 
هزار تن به آلومینیوم کشور اضافه کنم اما شرط دارد؛ یک اینکه اجازه دهید 
وزارت معادن و فلزات فاینانس کند که در مورد فوالد مبارکه این اتفاق 
افتاده بود؛ دوم اینکه بتواند از بانک های ایران وام بگیرد و پس از آن بانک 
سپه را جزء اقمار وزارت معادن و فلزات قرار دادند که شرکت سرمایه گذاری 
امید تشکیل شد و چادرملو و گل گهر را در جا به بانک سپه فروختند که 

هنوز هم این بانک سهامی غیرمستقیم در آن دارد.
کمیت به دو اصل رسیده بود، یکی اینکه  در حقیقت می توان گفت حا
وزارتخانه فهمیده بود این کار به صورت نظام خصوصی بهتر انجام شدنی 
است و باید از وابستگی قوانین دولتی در این قضیه آزاد شویم و صحبت 
وزیر در مجلس مبنی بر اینکه این وزارتخانه بودجه نمی خواهد و خواستار 

تعامل با بخش خصوصی است نشان دهنده همین امر است.
تفکر توسعه در دوره اصالحات متوقف شد

در این وزارتخانه ساختاری وجود داشت که مجلس از آن پشتیبانی نکرد، 
یعنی مجلس بودجه را قطع کرد، اما در امر تسهیالت کمک زیادی کرد. 
مرحوم هاشمی رفسنجانی حامی بود و به طرح هایی مانند طرح های 
پنج گانه که توسعه مبارکه و میانه و خراسان و... را شامل می شد، 5۰۰ 
میلیون دالر وام اختصاص یافت و 5۰۰ میلیارد تومان هم باقدرت آقای 

هاشمی رفسنجانی از بانک ها وام گرفتیم و آن ها را شروع کردیم.
این تفکر در سال ۱37۶ که وزیر معادن و فلزات تغییر کرد و آقای جهانگیری 
جایگزین شد، دنبال نشد. من شاهد این قضیه هستم و از دولت بیرون 
که دیدم آن ها این کاره نیستند و این جریان قرار نیست ادامه دار  آمدم، چرا
شود. از دولت خارج شدم ،اما صحبتی بین من و آقای جهانگیری اتفاق 
افتاد. ایشان اعتراض کرد که: چرا می روی؟ دالیلم را گفتم و ایشان گفت: 

تا وقتی دولت به من پول و قانون ندهد، نمی توانم ادامه دهم.
فوالد مبارکه را برای خصوصی سازی آماده کردم

بر اساس این صحبت، وزیر وقت معادن و فلزات به دنبال این نبود که این 
ساختار را ادامه دهد و من به عنوان مدیرعامل فوالد مبارکه اولین کسی 
بودم که تقاضا کردم بر اساس ماده 33 بدهی های دولت را سالیانه پس 

دهم، پس به شورای اقتصاد رفتم.
گفتم: می خواهم بدهی خود را به دولت پرداخت کنم. گفتند: ذوب آهن 
3۰ سال است که بدهی های خود را پرداخت نکرده. تو چطور می خواهی 
پرداخت کنی؟ گفتم: می خواهم خصوصی شوم و من می دانم که دولت 
نمی تواند جایی مثل فوالد مبارکه را مدیریت کند. من فوالد مبارکه را 
برای خصوصی سازی آماده کردم و ساختاری که اآلن در مورد آن صحبت 

می کنم و این نگرش که فوالد مبارکه می تواند با یک نظام خصوصی بهتر 
اداره شود، شکل گرفت.مشابه این ساختار در وزارت خانه هم به صورت 
کم رنگ تری وجود داشت؛ اما تفکر جدید این داستان را خفه کرد و تنها 
جایی که هنوز نمودی دارد بخش معادن و فلزات وزارت صمت است و 

سرآمد آن فوالد مبارکه است.
در خصوص زیرساخت ها، هم قبل و هم بعد از انقالب آن را داشته ایم، 
ولی بعد از دوره هاشمی رفسنجانی از این ساختار پشتیبانی نشد که در 
کشور پخش شود. همان طور که آقای یثربی گفتند در کشور زیرساخت 
خصوصی سازی بسیار ضعیف است اما برای اینکه این کار انجام شود 
دولت و مجلس نمی تواند وارد شود، چون تجربه این کار را ندارد و این 
تجربه از درون خود صنایع مانند فوالد مبارکه، ذوب آهن، فوالد اهواز 

و... به وجود می آید.
به جای خط دادن به صنایع بزرگ از آن ها خط بگیریم

صنایع بزرگ نمی توانند نقش خط گیرنده داشته باشند. در جایی که 
کشور ساختار ندارد، این صنایع باید خط دهنده باشند و ما باید آن ها 
گر به آن ها خط دهیم  را بنچ مارک کنیم، نه اینکه به آن ها خط دهیم. ا

توانشان در حدی می شود که مدیران دولتی و مجلس می فهمند.
در فوالد مبارکه 4 میلیارد دالر هزینه دانش شده است. از این ظرفیت باید 
استفاده شود، این دانش پیش تر نبوده و اآلن در فوالد مبارکه است. من 
گر در این مجموعه نبودم، از آن اطالعی نداشتم؛ پس شمای نماینده  هم ا
مجلس هم باید از این ساختار استفاده کنید، تجربه و پند بگیرید تا ساختار 

مشابه را نشر دهید.

- مجری: تا اینجای بحث، سابقه و مسیر طی شده در دهه های گذشته 
را بررسی کردیم. جناب شکوری، وضعیت فعلی این حوزه چطور است 

و چرا حرکت به سمت خصوصی سازی ضروری است؟
- بهرام شکوری: خصوصی سازی در ایران از قبل از انقالب شکل گرفته و 
معادن سرب، روی و... ازجمله صنایع معدنی بودند که پیش از انقالب 
خصوصی شده بودند و اعتقاد ما بر این بود که پس از انقالب این ها باید 
توسعه پیدا کند. قانون اساسی ما نظام اقتصادی را به نظام اقتصاد دولتی، 
تعاونی و خصوصی تقسیم می کند و وقتی زیرمجموعه ها را بررسی می کنی 
متوجه می شوی که 9۰ درصد آن را به بخش دولتی اختصاص داده اند و 

عمال بخش خصوصی بهره ای نبرده است.
کمیت به این امر پی برد که دولت مجری خوبی  سال ها طول کشید که حا
نیست و بنگاه های اقتصادی را که در دست دارد و تحت نظارت اوست 
نتوانسته درست اداره کند. این تجربه در کشورهای دیگر هم شده بود، 

اما متأسفانه ما هم آن را مجددا تجربه کردیم.
این اتفاق افتاد و نهایتا منجر شد به ابالغ تفسیر اصل 44 قانون اساسی، 
اما متأسفانه از بعضی بندها غفلت کردند. یکی از آن ها بند الف بود که بر 
اساس آن باید بخش خصوصی را تقویت کنیم. وقتی شما در رودخانه 
گر آن را به دریا راه دهید  ماهی می ریزید بزرگ ترین آن قزل آال می شود، اما ا
نهنگ می شود. بخش خصوصی ما اجازه ورود به دریا را ندارد؛ فضا را بر 
بخش خصوصی تنگ کرده ایم، پس نمی توانیم انتظار داشته باشیم 
بخش خصوصی بتواند فوالد مبارکه یا ایران خودرو تأسیس کند یا حتی 
قادر باشد این پروژه های بزرگ را خریداری کند و طرح های توسعه آن را 
اجرا کند. در نتیجه بند الف این بود که بتوانیم بخش خصوصی را قدرتمند 
کنیم و به آن اجازه ورود دهیم که متأسفانه غفلت شد و به آن اشاره نشد.

شیوه بدی برای خصوصی سازی انتخاب کردیم
پس از آن اصل ج را اجرا کردیم که می گفت دولت باید قدرتش را کم کند 
گذار کند. بازهم شیوه های مختلفی برای  و آن را به بخش خصوصی وا
که وقتی  خصوصی سازی بود، اما ما شیوه بدی را انتخاب کردیم؛ چرا
شما اصل الف را اجرا نکرده ای چطور می خواهی اصل ج را اجرا کنی؟ 
وقتی بخش خصوصی قدرتمند نداری، چطور بخش خصوصی فعالیت 
بزرگ کند؟ بعد در این قالب مجبور شدند اموالی را بفروشند که خیلی از 

مشکل ما خصوصی سازی مالکیت نیست؛ مدیریت است
در بخش اول میزگرد تخصصی چالش های خصوصی سازی معادن ایران به میزبانی ایراسین مطرح شد؛

 سید داود یثربی، بنیان گذار شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

محمدحسن عرفانیان آسیائی، مجری طرح فوالد مبارکه

بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران و فعال اقتصادی در حوزه معدن
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خبر  کوتاه

رئیس خانه معدن ایران گفت: ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت، 
یک درصد وسعت و در مقابل هفت درصد ذخایر معدنی جهان، یک 
کشور معدنی محسوب می شود و بر این اساس باید سیاست گذاری ها 
در کشور و در بخش معدن بر اساس ثروت های خدادادی باشد تا با 
تعریف برنامه های بلندمدت پنجاه ساله، برای توسعه زیرساخت های آن 
سرمایه گذاری کنیم.

محسن خدابخش، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: شکل گیری شورای ثبات مالی در کشور می تواند 
زمینه ساز تصمیم گیری ها بنیادی در بازار سرمایه شود. بر همین اساس 
سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل این شورا را به دولت پیشنهاد داد.

ایجاد شورای ثبات مالی در کشور می تواند به روند معامالت بازار سرمایه 
کمک کند.

 خـبــــــــــــــــــر      

سیاست گذاری ها در بخش معدن باید بلندمدت باشد پیشنهاد سازمان بورس برای تشکیل شورای ثبات مالی

برنامه دولت برای واردات مواد اولیه و 

فروش محصوالت فوالدی

افزایش مصرف فوالد در بازار داخلی

رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: سیاست دولت و 
وزارت صمت ایجاد ارزش افزوده در کاالهای ابتدای زنجیره 
فوالد و فروش محصوالت نهایی و انتهایی زنجیره است؛ یعنی 
در حال حاضر، وزارت صمت و دولت از فروش سنگ آهن به 
فروش شمش و محصوالت فوالدی تغییر سمت وسو داده تا از 

خام فروشی محصوالت و مواد اولیه جلوگیری شود.
به گزارش فوالدبان، وجیه اله جعفری در حاشیه نشست خبری 
با خبرنگاران درباره اقدامات این شرکت دولتی برای رفع مشکل 
برق گفت: تفاهم نامه احداث و اجرای دست کم ۱۰ هزار مگاوات 
ظرفیت های جدید نیروگاهی از طریق احداث نیروگاه جدید و 
تکمیل سیکل نیروگاه های موجود بین شرکت های صنعتی و 
معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو با توجه به 
نیاز، ضرورت و اهمیت تأمین مطمئن برق مستمر و پایدار بخش 
صنعت و معدن به امضا رسیده است که بخش خصوصی نیز 

می تواند در این حوزه سرمایه گذاری کند.
وی ادامه داد: ایمیدرو به عنوان مجری و متولی این تفاهم نامه، با 
همکاری وزارت نیرو، راهبری احداث این میزان ظرفیت نیروگاهی 
را با تکیه به دانش بومی و نگاه به تولید داخل با سرمایه گذاری 

بخش دولتی و خصوصی بالغ بر 7 میلیارد دالر عهده دار است.
معاون وزیر صمت با اشاره به توافقات ایمیدرو با وزارت نفت 
در حوزه گاز تصریح کرد: در مقطعی به علت نبود گاز بسیاری از 
تولیدکنندگان آهن اسفنجی دست از کار کشیدند و مجبور به 
ک  توقف و تعطیلی واحدهای تولیدی شدند و از آنجا که خورا
اصلی تولیدکنندگان آهن اسفنجی گاز است تالش می شود این 

توافقات به نتیجه مثبت برسد.
وی درباره تمهیدات ویژه وزارت صمت برای تأمین مواد اولیه 
صنایع فوالدی افزود: تمهیدات وزارت صمت نه فقط برای 
واردات مواد اولیه، بلکه برای برخی اقالم و محصوالت موردنیاز 

کشور مثل ورق فوالدی نیز هست.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد: فوالد مبارکه در حال حاضر 
تنها تولیدکننده ورق فوالدی در کشور است. این شرکت از چندی 
پیش برای اینکه قیمت ورق با توجه به تقاضای بازار با افزایش 
قیمت مواجه نشود به واردات ورق فوالدی روی آورد و با عرضه 
تلفیقی ورق فوالدی وارداتی و تولید داخل در بورس کاال مانع از 
افزایش قیمت شد و التهاب بازار ناشی از گرانی قیمت را فرونشاند 

و بازار ورق فوالدی در بازار هم تنظیم شد.
جعفری تصریح کرد: وزارت صمت با دو هدف تنظیم بازار داخل 
و جلوگیری از افزایش قیمت محصوالت فوالدی، واردات ورق 
فوالدی را در اولویت سیاست های خود قرارداد و از آنجا که بازار 
داخل مصرف کننده ورق فوالدی است صادرات این محصول 

را نیز ممنوع کرد.

بخش   1401 سال  از  ماه  نخستین  در  آمار  طبق 
قابل توجهی از میزان تولید انواع فوالد از ابتدای زنجیره )شمش 
فوالد( تا مقاطع و محصوالت فوالدی صرف مصارف داخلی 

شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
در نخستین ماه از سال جدید قریب به 9 هزار و 8۰۱۰ تن انواع اقالم 
فوالدی از شمش فوالد تا انواع مقاطع تخت و طویل، محصوالت 
و آهن اسفنجی در کشور تولید شده که عمده آن نیز صرف مصارف 
داخلی شده  و  در مورد آهن اسفنجی تمام 3 میلیون و ۲4۲ هزار 

تن تولید در نخستین ماه از سال ۱4۰۱ صرف داخل شده است.
در فروردین ماه امسال 9۶۲ هزار تن مقاطع طویل فوالدی 
)تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع( تولید شده که 
8۰9 هزار تن آن در داخل مصرف شده است. مصرف ظاهری 
فوالد در مدت مذکور امسال ۱4 درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته که 7۰7 هزار تن بوده، بیشتر شده است. از مجموع 
8۶8 هزار تن کل مقاطع تخت فوالدی )ورق گرم، ورق سرد و ورق 
پوشش دار( در فروردین ماه امسال 8۶۰ هزار تن با رشد ۶ درصدی 
در کشور مصرف شده است. در فروردین ماه ۱4۰۰ قریب به 8۱3 

هزار تن از این محصوالت در کشور مصرف شده است.
در فروردین ماه ۱4۰۱، تولید محصوالت فوالدی نیز معادل یک 
میلیون و 83۰ هزار تن ثبت شده که یک میلیون و ۶8۰ هزار تن آن 
به مصرف داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به 
مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته که یک میلیون 

و 53۶ هزار تن بوده، 9 درصد افزایش مصرف را رقم زده است.
بر اساس آمار کمترین میزان رشد مصرف ظاهری فوالدی ها 
در این مقایسه آماری متعلق به تولید آهن اسفنجی است که با 
افزایش 5درصدی، در نخستین ماه از سال جاری به 3 میلیون و 
۲4۲ هزار تن معادل همه آهن اسفنجی تولیدی این ماه رسیده 
است. میزان مصرف ظاهری این محصول معدنی در مدت 

مشابه سال گذشته 3 میلیون و 87 هزار تن بوده است.
در مقابل تنها مصرف ظاهری شمش فوالد )فوالد میانی( در 
این مقایسه آماری کاهشی رقم خورده است. از ۲ میلیون و 
89۱ هزار تن شمش فوالدی )اسلب، بیلت و بلوم( تولید شده 
در فروردین ماه امسال با کاهش 8 درصدی نسبت به مصرف 
ظاهری آن در فروردین ماه ۱4۰۰، قریب به ۲ میلیون و ۲55 هزار 
تن صرف داخل شده است. در مدت مشابه سال گذشته میزان 

مصرف شمش فوالد دو میلیون و 439 هزار تن ثبت شده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو تشریح کرد؛

در نخستین ماه ۱۴۰۱ صورت گرفت؛

مشکل ما خصوصی سازی مالکیت نیست؛ مدیریت است
آن ها برگشت خورد یا خیلی از آن ها را به افرادی دادند که بسیاری از آنان 
شرکت های خصوصی نبودند و نوعا شرکت های سرمایه گذاری بانک ها 
بودند و ما نام آن ها را گذاشتیم شرکت های خصولتی چون دولت هم در 

آن سهام داشت.
سهام عدالت عمومی سازی بود نه خصوصی سازی

به  اقدام  عدالت  سهام  عنوان  با  احمدی نژاد  آقای  دوران  در 
خصوصی سازی کردند که به عقیده من بیشتر عمومی سازی بود. من 
به ورود مردم قائلم، اما اینکه شما سهام را به مردمی دهید که هیچ کدام 
اصل پول را پرداخت نکرده  اند، حسی به آن سهام ندارند و در نتیجه سود 
سهام را پیش خور می کنند .حیات کمپانی ها به توسعه شان وابسته است 
که این سود باید  و شما نمی توانید هرسال همه سود آن را توزیع کنید، چرا
سرمایه گذاری شود و آن افراد باید به آن عالقه مند باشند. نهایتا این اتفاق 

نیفتاد و افسار همه سهام عدالت را دولت در دست گرفت.
امروز دولت در مجموعه های بزرگ کشور سهام اندکی دارد و سهام دولت 
مدیر آن شرکت را عوض می کند.دخالت دولت باعث می شود افراد در 
رأس نتوانند در این مجموعه ها قرار بگیرند و با افکار بخش خصوصی آن 

را مدیریت کنند.

مشکل ما نوع مالکیت نیست، نحوه مدیریت است
کشور سوئد هم یک کشور سوسیالیست است، اما اقتصاد خوبی دارد و 
که معتقد است تمام این ها در دست دولت  کشوری پیشرفته است؛ چرا
باشد، اما اجرای آن را به بخش خصوصی دهیم. در نتیجه مالکیت و 
مدیریت را جدا کرده اند. مشکل کشور ما نوع مالکیت نیست، نحوه 
مدیریت است. ما چقدر بخش خصوصی داریم که هیئتی اداره می شود؛ 
سهام آن از بخش خصوصی است، اما توسط دولت اداره می شود و 
برعکس. بخش هایی داریم که مالک آن دولت است، اما مدیران آن از 
بخش خصوصی اند و با همان افکار آن را اداره کرده اند. پس نباید با انتقال 
مالکیت از دولت به بخش خصوصی انتظار داشته باشیم تحولی رخ دهد. 
گذاری ها این طور انجام شد که مالکیت دست ماست  در نتیجه در سوئد وا

و مدیریت دست بخش خصوصی.
ما در کمیسیون بیان کردیم که این مشکل مدیریت است و ما نمی توانیم 
خیلی از کمپانی های بزرگ را بخریم، اما قادر به اداره آن ها هستیم. 
دوستان حاضر در این جمع توانسته اند کمپانی های بزرگ را ایجاد و اداره 
کنند، اما نمی توانند آن ها را بخرند. ما گفتیم این قضیه را در قالب مدیریت 
ح که مالکیتش با دولت  اجرا کنید و ما مهدی آباد را به عنوان اولین طر

است و سرمایه گذاری آن با بخش خصوصی آغاز کردیم و آن وقت بر اساس 
فرمول موجود مبلغی هم به دولت پرداخت می شد و کارخانه ها احداث 
می گردید. همین طرح را می شود در دیگر بخش ها نظیر کشاورزی، بخش 

معدن یا هر جای دیگر اجرا کرد.
آن وقت مالکیتی نیست که طمع به زمین آن داشته باشید یا اینکه 
بخواهید از فروش اموال آن پولی کسب کنید. باید تولید کنید و آنجا کفایت 
ح می شود. این معضل اآلن وجود دارد، یعنی علی رغم  مدیریت مطر
گذاری  گر وا اینکه بر ضرورت توسعه کشور واقفیم، مسیر را غلط می رویم. ا
به شکل مدیریت باشد، امروز در کشور ما بخش خصوصی می تواند 
این سرمایه گذاری را انجام دهد، اما نه به صورت خرید، بلکه به صورت 
گر مدیریت آنجا را  سرمایه گذاری بر توسعه، تولید و کیفیت محصول. ا

بپذیرند، خیلی از بنگاه های اقتصادی می توانند موفق شوند.
انتقال مدیریت را به انتقال مالکیت ارجح بدانیم

در زمان آقای عرفانیان فوالد مبارکه دولتی بود، اما نکته مهم این بود که 
افکار ایشان افکار دولتی نبود؛ ببینید ما چقدر از این آدم ها کم داریم و چقدر 
گر مسیر را به سمتی ببریم که انتقال مدیریت  کم از آن ها استفاده می کنیم؟ ا
را به انتقال مالکیت ارجح بدانیم و دولت تصدی گری خود را به این شکل از 

بنگاه ها خارج کند، یعنی در مدیریت آن ها دخالت نکند، به نظر می رسد 
اتفاق خوبی در همه حوزه ها رقم بخورد.

گر همین ها  بخش مهمی از معادن کشور توسط دولت حبس شده است و ا
گذار شود و بتوانند به این بخش وارد شوند  به فعاالن بخش خصوصی وا
اتفاقات خوبی می افتد؛ بر اساس قانون دولت باید پنجره واحد ایجاد کند، 

اما چقدر این بسترسازی آماده  شده است؟
که پدیده خصولتی ناشی از انجام  گرفت  مجری: می توان نتیجه 
خصوصی سازی در شرایطی است که زیرساخت خصوصی سازی در 
کشور وجود نداشته است. تا به اینجا در این میزگرد به این نکته اشاره 
شد که باید توجه ما به مدیریت باشد، نه مالکیت. در حال حاضر 
در تأمین سنگ آهن برای صنایع فوالدی مشکالت زیادی داریم که 
مشکالت این حوزه می تواند ناشی از نوع مدیریت در زمینه معادن و 

تأمین سنگ آهن باشد.

جزئیات این مسئله به زودی در بخش دوم »میزگرد تخصصی چالش های 
خصوصی سازی معادن ایران« منتشر خواهد شد.

پایان بخش اول

حمایت فوالد مبارکه از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه شرکت های دانش بنیان
گزارش خبرنگار فوالد، شرکت فوالد مبارکه با  به 
حضوری فعال در رویداد ملی گام دوم با عنوان »عصر 
امید«، از دستاوردهای فناورانه و نوآورانه شرکت های 

دانش بنیان کشور حمایت کرد.
رویداد ملی گام دوم به همت دانشگاه آزاد اسالمی، با عنوان »عصر امید« 
از 8 تا ۱۱ خردادماه، با حضور ۲3۰ مجموعه صنعتی کشور در مصالی 
بزرگ امام خمینی )ره( تهران پذیرای عالقه مندان، بازدیدکنندگان، 
دانش پژوهان و فعاالن حوزه فناوری و نوآوری بود. این رویداد با شعار 
»هزار گروه پژوهشی و زیرساخت، هزار ایده و استارت آپ، هزار شرکت 
فناور و خالق« و با محوریت »فرصتی برای جوانان، از ایده آرایی تا 
جذب سرمایه« طی 4 روز فرصت های ارزشمندی را برای شرکت های 
دانش بنیان کشور فراهم کرد تا بتوانند نوآوری های خود را به صنایع 

بزرگ کشور ارائه کنند.
نوآوری، رمز رقابت پذیری و توسعه پایدار صنعت فوالد

شهرام عباسی در حاشیه این رویداد در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: واحد تحقیق و توسعه فوالد مبارکه دانش و فناوری را برای رفع 
ح  کار می گیرد. فوالد مبارکه بیش از ۲5۰ طر چالش های موجود به 
پژوهشی و تحقیقی و ۱۲۰ پروژه در دست انجام دارد و در حال حاضر با ۶۰ 

مرکز تحقیقاتی و پژوهشی قرارداد بلندمدت امضا کرده است.
وی افزود: ارزیابی های به عمل آمده گویای آن است که ۱۰ برابر هزینه های 
انجام شده در بخش تحقیق و توسعه فوالد مبارکه به این شرکت 

بازمی گردد.
مدیر تحقیق و توسعه فناوری فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: براساس 
مطالعات انجام شده، به تازگی تصمیمی راهبردی در فوالد مبارکه اتخاذ 
گردید و مأموریت نوآوری به واحد تحقیق و توسعه و معاونت تکنولوژی 
فوالد مبارکه سپرده شد که فعالیت گسترده ای در این خصوص آغاز 

شده است.
وی اذعان داشت: تأسیس شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه و تخصیص بودجه سرمایه گذاری خطرپذیر در زمینه صنعت 

فوالد ازجمله اقدامات مهم انجام شده است.
شرکت های استارت آپی و دانش بنیان از رویکرد پژوهشی 

فوالد مبارکه استقبال کردند
مسعود هراتیان نیز در این رویداد اظهار کرد: بیش از هزار و ۲5۰ پروژه 
تحقیقاتی در فوالد مبارکه از ابتدای شکل گیری این مجموعه به اجرا 
گذاشته شده که این امر نشان دهنده رویکرد مثبت فوالد مبارکه به حوزه 

تحقیق و پژوهش است.
»تولید؛  سال  را  امسال  اسالمی،  انقالب  معظم  رهبر  افزود:  وی 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری کردند و این امر، فرصت بیشتری 
را در سال جدید فراهم ساخت تا فوالد مبارکه قوی تر از گذشته، ارتباط و 

حمایت از شرکت های دانش بنیان را در دستور کار خود قرار دهد.
کز تحقیقاتی شرکت فوالد مبارکه  رئیس واحد ارتباط با دانشگاه ها و مرا
با شرکت های  برنامه اصلی حمایت و همکاری  کرد:  خاطرنشان 
دانش بنیان از دو سال پیش با تأسیس شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری 
و نوآوری فوالد مبارکه آغاز شد و در واقع این مجموعه به شکل تخصصی 

به این نیازها پاسخ می دهد.
وی اذعان داشت: نیازهای تحقیقاتی فوالد مبارکه بر دو جنبه مشخص 
تمرکز دارد: تقاضامحور و عرضه محور. انتظار می رود شرکت های 
دانش بنیان در حوزه فناوری و نوآوری در استان اصفهان با دانشگاه آزاد 

مرکزی ارتباط بگیرند تا با محوریت آن ها، کار سازماندهی شکل بگیرد.
بهره گیری از شرکت های دانش بنیان، مانع خروج ارز از کشور 

می شود
جمشاد جمشیدیان در این رویداد اظهار کرد: بخشی از واحد تحقیق و 
توسعه فوالد مبارکه، حوزه عملکردی فرایندهای تولید است که وظیفه 
ح های تحقیقاتی با تمرکز بر امکان سنجی فرایندی  پشتیبانی از طر
محصوالت جدید با استفاده بهینه از مواد خام و انرژی، کاهش قیمت 
تمام شده، کیفیت باالی محصول و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی 

را بر عهده دارد.
وی افزود: صنعت فوالد برای بهبود تکنولوژی مورداستفاده در مقیاس 
صنعتی، از توانمندی متخصصان داخلی بهره می گیرد و در این راستا 
فرایندهای تولید، بازطراحی و عملکرد آن را در فوالد مبارکه بهبود 

می بخشد.
رئیس تحقیقات فرایندهای تولید فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: حضور 
فوالد مبارکه در رویداد »عصر امید«، عالوه بر فراهم کردن فرصتی برای 
تبادل اطالعات و تجارب شرکت ها و صنایع، امکان ارزیابی و توان سنجی 
مقدماتی شرکت های دانش بنیان حاضر در این رویداد را نیز فراهم 

ساخته است.
وی تحریم های اعمال شده بر اقتصاد و صنعت کشور را عاملی برای تبدیل 
تهدیدها به فرصت ها دانست و اذعان داشت: یکی از مهم ترین این 
فرصت ها، فرصت بهره گیری از شرکت های داخلی و بی نیازی از واردات 

محصوالت بوده است.
جمشیدیان اضافه کرد: ساخت دستگاه تست فشار گرم که نمونه اصلی 
آن توسط یک شرکت آمریکایی ساخته شده بود و در اختیار ایران هم قرار 
نمی گرفت، با بهره گیری از دانش متخصصان دانشگاه اصفهان و یک 
کنون بازدهی  شرکت دانش بنیان داخلی طراحی و ساخته شد و هم ا

به مراتب بهتری نسبت به مدل مشابه خارجی خود دارد.
وی عنوان داشت: از جمله حوزه های اولویت دار پژوهشی شرکت فوالد 
مبارکه می توان به مدیریت پسماند )فراوری گرم و سرد سرباره و کاربردهای 
غبارات فوالد(، مدیریت فناوری تجهیزات و قطعات )کارخانه هوشمند، 

ساخت، تعمیر و نگهداری تجهیزات و قطعات و اتوماسیون صنعتی(، 
مدیریت انرژی و آب )فناوری های تصفیه پساب و بازیافت انرژی(، 
مدیریت مواد اولیه و مصرفی، مدیریت کیفیت و فرایند )طراحی و تولید 
محصوالت تخت فوالدی با ارزش افزوده باال(، نرم افزارها و تجهیزات نمونه 

آزمایشی تولید اشاره کرد.
کید کرد: رویکرد فوالد  رئیس تحقیقات فرایندهای تولید فوالد مبارکه تأ
مبارکه در ارتباط با شرکت های دانش بنیان، نوآوری باز است که از ابتدا 
اقدام به شناسایی شرکت های ذی ربط کرده است. این شرکت پس از 
ارزیابی های دقیق، در این راستا سرمایه گذاری می کند و از این راه عالوه بر 
بهره مندی خود از دانش شرکت های دانش بنیان، شرکت های داخلی 

صاحب ایده را هم بهره مند می سازد.
بهره گیری از »نوآوری باز« شاه بیت تحقیق و توسعه در فوالد 

مبارکه
حشمت اله حدادی نژاد در حاشیه این رویداد اظهار کرد: راهبرد فوالد 
مبارکه بهره گیری از توانمندی های داخلی است و در این مسیر، به دنبال 
قطع کامل وابستگی به قطعات، تجهیزات و تکنولوژی های خارجی 

است.
وی با اشاره به گام های مثبت فوالد مبارکه طی سال های گذشته در 
راستای شناسایی معادنی که می توانند تأمین کننده مواد اولیه تولید 
فوالد مبارکه باشند، افزود: فوالد مبارکه در این مسیر به نتایج خوبی 
کنون روی آن ها هیچ گونه فعالیتی  رسیده و معادنی را شناسایی کرده که تا

انجام نشده است.
رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
بسیاری از معادن در حال بررسی هستند تا ارزش افزوده خوبی برای 

فوالد مبارکه فراهم سازند و عالوه بر این، امکان بهره گیری برای سایر 
مجموعه های فوالدی نیز وجود دارد.

وی اذعان داشت: اولویت نخست فوالد مبارکه در حوزه معادن، 
ک  معدن های آهنی است که امکان تأمین کنسانتره به عنوان خورا

کارخانه را فراهم سازد و گام بعدی فروآلیاژها هستند.
حدادی نژاد درخصوص میزان پاسخگویی معدن سنگ آهن سنگان )در 
خراسان رضوی( به نیازها گفت: فوالد مبارکه در راستای افزایش ظرفیت 
کنون روی آن ها فعالیتی انجام  تولید و رشد پایدار، معادن دیگری را که تا

نشده، بررسی می کند.
وی تصریح کرد: فوالد مبارکه فعالیت خود را از ۶ سال پیش در جهت 
ارتقای تحقیق و توسعه روی »نوآوری باز« آغاز کرده و تمهیدات مختلفی 
برای برقراری ارتباط و استفاده از متخصصان و جوانان اندیشمند و 

شرکت های دانش بنیان در برنامه خود گنجانده است.
رئیس تحقیقات مواد و انرژی شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت: شرکت 
پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه که در سال 99 تأسیس 
شد، شتاب دهنده پروژه هایی است که نیاز به عملیاتی سازی دارند. 
مأموریت  پژوهشکده فوالد، به عنوان گامی خارج از بروکراسی اداری، این 
است که بتواند کارهای تحقیقاتی که نیاز به محققین داخلی و خارجی 

دارد و قراردادهای مربوط به آن ها را عملیاتی سازد.
وی در پایان اضافه کرد: برای ارتباط بیشتر و بهره گیری از توانمندی های 
داخلی شرکت های دانش بنیان، سامانه ای تحت عنوان »پژوهان« به 
آدرس https://rim.msc.ir راه اندازی شده که دانشجویان، استادان 
و پژوهشگران و محققان می توانند پیشنهاد و طرح های خود را در این 

سامانه بارگذاری کنند تا مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

در رویداد ملی گام دوم با عنوان »عصر امید« صورت گرفت؛
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تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق 1404 

محقق خواهد شد

هشدار انجمن نوردکاران در خصوص عواقب 

قطعی برق صنایع فوالدی

تهاتر مواد اولیه معدنی و محصوالت فوالدی با روسیهپایداری دولت برای عمل به وعده اشتغال

سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت گفت: در تهاتر کاالیی با روسیه، 
واردات مواد اولیه معدنی و فوالدی از مهم ترین برنامه هایی است 
که به زودی انجام می شود. در حوزه معدن، استخراج سنگ آهن 
وضعیت مناسبی دارد، اما ذخایر معدنی دیگر مانند روی، سرب 
کشورهای  با  کره  مذا طی  بنابراین  است؛  اتمام  به  رو  آلومینیم  و 
مختلف، قرار شد با روسیه تهاتر کاالیی داشته باشیم.

کار با بیان  کارآفرینی و اشتغال وزیر  کریمی، معاون توسعه  محمود 
که برای اشتغال به مردم داده است ایستاده،  اینکه دولت سر قولی 
کرد: وظیفه دولت ایجاد شغل نیست، بلکه نظارت، هدایت،  کید  تأ
حمایت، بسترسازی و برداشتن موانع است و همه کارها توسط بخش 
خصوصی و خود مردم انجام خواهد گرفت.

خبر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

رئیس هیئـت عامـل ایمیـدرو گفـت: تولیـد ۵۵ میلیون 
تـن فـوالد در افـق چشـم انداز 1404 دسـت یافتنی اسـت، 
هرچنـد محدودیت هـا و قطعـی بـرق می توانـد در رسـیدن بـه 

این هدف تأخیر ایجاد کند.
به گـزارش ایرنا، وجیـه اله جعفـری روز سه شـنبه در نشسـتی در 
جمع خبرنگاران گفت: سـال گذشـته طـی تفاهمی بیـن وزارت 
صمت و وزارت نیرو احداث و راه اندازی ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت 

نیروگاهی آغاز شـد.
رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو بیـان داشـت: امسـال یـک مـورد 
از ایـن نیروگاه هـا بـه ظرفیـت 38۰ مـگاوات در اسـتان سـمنان 
بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید و در تالشـیم هرچـه سـریع تر ایـن 
واحدهـای نیروگاهـی به منظـور کاهـش عدم النفـع تولیـد وارد 

مـدار شـود.
جعفری ادامه داد: مشکالت تأمین گاز و  مسائل زیست محیطی، 
عمده مشکالت احداث و راه اندازی این واحدهای نیروگاهی را 

تشکیل می دهد.
وی گفـت: در بحـث تأمیـن زیرسـاخت های راه نیـز مشـکالتی 
گـن و لوکوموتیـو هسـتیم. وجـود دارد و به ویـژه نیازمنـد ریـل، وا

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه تعداد طرح های نیمه تمام 
بـاالی ۲۰ درصـد پیشـرفت فیزیکـی و باالتـر را 8 هـزار و 5۰۰ طـرح و 
پروژه در بخش معدن و صنایع معدنی کشور عنوان و خاطرنشان 
کـرد: بـه ایـن منظـور مشـاور بـرای بررسـی مسـائل و مشـکالت و 

اقدامات کلینیکـی در ایـن زمینه انتخاب شـده اسـت.
جعفـری همچنیـن بـا اشـاره بـه اقدامـات ایمیـدرو بـرای ایجـاد 
زنجیـره ارزش گوهرسـنگ ها، افـزود: شـورای راهبـردی در ایـن 
ج از وزارت صمت با حضور ذی نفعان تشـکیل شـده  زمینه خـار

کـه محوریـت و دبیـری آن بـا ایمیـدرو اسـت.
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت ادامـه داد: امسـال در 
۱۰ اسـتان کشـور برنامه ریـزی شـده تـا مباحـث آموزشـی بـرای 
سـنگ های قیمتـی آغـاز شـود و در مرحلـه بعـد بایـد بتوانیـم از 
کتشـافات و تأمین مواد اولیه و همچنین بازاریابی برای  طریق ا
محصـوالت نهایـی اقـدام کنیـم. بـه ایـن منظـور آموزش هایـی 
بـرای خانواده هـا برای توسـعه کسـب وکار خانگـی در ایـن زمینه 
اجرایـی می شـود و بـرای خریـد دسـتگاه ها و همچنیـن تضمین 

خریـد محصـوالت تسـهیالتی در نظـر گرفتـه خواهـد شـد.
جعفـری در ادامـه آن بـا اشـاره بـه موضـوع عـوارض صادراتـی، 
خاطرنشـان کـرد: ایـن عـوارض بـا دو هـدف جلوگیـری از خـام 

فروشـی و تنظیـم بـازار در داخـل کشـور وضـع شـده اسـت.

انجمن نوردکاران فوالدی ایران در نامه ای خطاب به 
وزیر نیرو در خصوص عواقب قطعی برق در این صنعت و تأثیر 

آن بر میزان تولید و به مخاطره افتادن اشتغال هشدار داد.
در این نامه ضمن هشدار در خصوص عواقب قطعی برق در 
صنعت فوالد و آثار آن بر تولید و صادرات و ارزآوری به کشور از وزارت 
نیرو درخواست شده تا پیش از اخذ تصمیمات در خصوص 
قطعی برق در صنعت فوالد از نظرات کارشناسی بخش خصوصی 
استفاده شود و همچنین راهکارها و پیشنهادهایی نیز ارائه 

شده است.
گاز در فصل  گذشته قطعی های مکرر برق و همچنین  سال 
تابستان و زمستان، تولید را در زنجیره فوالد کاهش داده بود و 
در سال جاری نیز با افزایش هزینه های تولید، سرمایه در گردش 
تولیدکنندگان محصوالت فوالدی نیز تحت شعاع قرار گرفته 
و همه این عوامل منجر به کاهش بیشتر تولید فوالد خواهد 
شد که این موضوع این بار حیات واحدهای نوردی را نشانه 
رفته و در صورت عدم توجه دولت امکان تعطیلی واحدهای 

بیشتر وجود دارد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو:

طی نامه ای به وزیر نیرو صورت گرفت؛

 اجرای سند »رهنگاشت آب«
 شاه کلید حل مشکالت حوزه آب برای فوالد مبارکه

محمدکاظم صباغی هرندی مدیر ارشد خدمات 
فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با 
رادیوم فوالد اظهار کرد: خدمات فنی و پشتیبانی از 
واحدهای مختلفی تشکیل شده که تعمیرات، بازرسی تجهیز، تأمین 
انرژی سیاالت، حمل مواد اولیه محصوالت و تأمین لجستیک فوالد 

مبارکه را به عهده دارد.
گذشته مجموعه خدمات فنی و پشتیبانی  وی افزود: طی ۲ سال 
چالش های زیادی را پشت سر گذاشته که تمام این چالش ها منشأ 
کشور است.  بیرونی داشته و به نحوی مربوط به زیرساخت های 
محدودیت های آب به دلیل شرایط اقلیمی، محدودیت های برق 
گاز و در  که سال دوم را پیش رو داریم، محدودیت های مربوط به 
نهایت محدودیت های مربوط به حمل مواد اولیه و حمل محصول از 
چالش های جدی فوالد مبارکه به شمار می رود و حل این چالش ها 

بسیاری از تصمیمات مدیریتی را به خود معطوف کرده است.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
این محدودیت ها به دلیل عدم توسعه مناسب زیرساخت های کشور 
متناسب با دیگر توسعه ها به خصوص توسعه صنایع ایجاد شده که تمام 
صنایع را به نحوی درگیر کرده و موجب شده بسیاری از صنایع در توسعه 

حوزه های زیرساختی کشور سرمایه گذاری کنند.
کاهش میزان مصرف آب، علی رغم 3 برابر شدن میزان 

تولید
وی اذعان داشت: در سال 7۱ که فوالد مبارکه تولید خود را آغاز کرد، 
دیماند یا مجوز برداشت آب خام از رودخانه زاینده رود برای این شرکت 
به ازای تولید ۲.4 میلیون تن هزار و ۲۶۰ لیتر بر ثانیه بود. فوالد مبارکه از 
همان ابتدا هدف خود را کاهش وابستگی به آب خام رودخانه قرار داده 
و در این راستا پروژه های زیادی را انجام داده است. در سال 99 هم زمان 
با افزایش ظرفیت تولید فوالد مبارکه تا 7 میلیون تن، برداشت آب خام 

فوالد مبارکه به ۶5۰ لیتر بر ثانیه رسید.
کید کرد: در سال ۱4۰۰ برای تولید 7 میلیون تن، 47۰  صباغی هرندی تأ
لیتر بر ثانیه برداشت آب صورت گرفت. در نتیجه از سال 7۱ تا سال ۱4۰۰ 
تولید 3 برابر شده، ولی برداشت آب تقریبا یک سوم شده است. نکته 
دیگر این است که در سال ۱4۰۰ برداشت آب از رودخانه حدود ۲5 درصد 

کاهش یافته است.
مصرف آب فوالد مبارکه در ازای تولید هر کیلوگرم فوالد به 2 

لیتر کاهش یافت
وی عنوان داشت: مصرف آب خام به ازای هر تن تولید فوالد در شرکت 
فوالد مبارکه در حال حاضر ۲.۱ مترمکعب است. این یعنی در فوالد مبارکه 
برای تولید هر کیلو فوالد حدود ۲ لیتر آب مصرف می شود. نکته دیگر این 
است که برداشت آب فوالد مبارکه از کل حوضه آب زاینده رود کمتر از ۱.5 
درصد است که قرار است با پروژه های در حال انجام، در آینده نزدیک به 

حداقل ممکن برسد.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: فوالد 
مبارکه در این زمینه سرمایه گذاری های زیادی کرده و پروژه های زیادی 
را انجام داده یا در حال انجام آن هاست، ولی متأسفانه این موضوع در 
سطح جامعه اطالع رسانی نشده است. به همین دلیل، برخی فوالد 
گاهی  مبارکه را متهم اصلی خشکی زاینده رود می دانند. در راستای آ
جامعه در خصوص واقعیات فوالد مبارکه، همه کارکنان این شرکت 
موظف به روشنگری در خصوص سرمایه گذاری ها و پروژه های فوالد 

مبارکه برای کاهش مصرف انرژی این صنعت هستند.
افزایش تعداد شهرهایی که پساب آن ها مورد استفاده 

فوالد مبارکه قرار می گیرند
وی ابراز داشت: از ابتدای بهره برداری از خطوط تولید فوالد مبارکه، 
3 اقدام مهم برای کاهش مصرف آب خام انجام شده که یکی از آن ها 
تصفیه پساب شهری است و پس از گذشته 3 دهه، فوالد مبارکه موفق 

شده با تصفیه پساب 9 شهر اطراف خود، آب موردنیاز خود را تأمین کند.
صباغی هرندی با اشاره به افزایش تعداد شهرهایی که پساب آن ها مورد 
استفاده فوالد مبارکه قرار می گیرند، تصریح کرد: بازچرخانی آب با هدف 
کثری از آب های موجود یکی از گام های بزرگی است که  استفاده حدا
فوالد مبارکه در راستای کاهش مصرف آب برداشته و این امر به معنای 

این است که برای هر قطره آب ارزش قائل است.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه برای تصفیه پساب و بازچرخانی آن، 
سیستم های پیشرفته ای به کار گرفته است، عنوان داشت: اجرای پروژه 
تبدیل سیستم های خشک کن  تر به هیبریدی از دیگر اقدامات فوالد 
مبارکه در زمینه کاهش مصرف آب است. با اجرای این پروژه، حدود 
7۰ درصد مصرف آب کولینگ تاورهای موجود کاهش پیدا خواهد کرد.

اجرای سند »رهنگاشت آب« شاه کلید حل مشکالت حوزه 
آب برای فوالد مبارکه

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه اضافه کرد: همه 
این پروژه ها در راستای تحقق سندی با عنوان »رهنگاشت آب« در حال 
اجراست و درصورتی که این سند اجرایی شود و با انتقال بخشی از آب 
خلیج فارس یا دریای عمان به فالت مرکزی قسمت دیگری از آب موردنیاز 
فوالد مبارکه تأمین شود، وابستگی فوالد مبارکه به آب خام زاینده رود به 

صفر خواهد رسید.
وی اظهار داشت: اجرای پروژه هایی همچون احداث تصفیه خانه پساب 
شهرهای اطراف فوالد مبارکه، عالوه بر اینکه به محیط زیست کمک 
می کند، یکی از خدمات فوالد مبارکه در منطقه برای ارتقای سطح رفاه و 
که چنین پروژه هایی معموال طی  بهداشت مردم به حساب می آید، چرا

حدود ۲۰ سال توسط دولت ها انجام می شوند.
صباغی هرندی بیان کرد: با توجه به اعمال محدودیت های برق از ۱5 
خردادماه به صنایع، ازجمله صنایع فوالدی، پیش بینی های الزم در 
خصوص تولید صورت گرفته است، اما طی 3 ماه آینده طبیعتا شاهد 
کاهش میزان تولید خواهیم بود؛ البته فوالد مبارکه همواره با تبدیل 
تهدیدها به فرصت ها، از این موقعیت نیز به بهترین شکل ممکن 
استفاده می کند و نیازهای مربوط به خطوط تولید ازجمله تعمیرات 

اساسی را برطرف خواهد کرد.
کاهش وابستگی فوالد مبارکه به شبکه برق تا سال آینده

وی اذعان کرد: اخیرا فوالد مبارکه همچون بسیاری از صنایع دیگر، مکلف 
به تأمین برق موردنیاز خود شده و در مهرماه سال گذشته بر اساس 
تفاهم نامه ای که میان وزارت صمت و وزارت نیرو منعقد شد، مقرر گردید 
نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید برای تأمین برق موردنیاز صنایع 
احداث شود که از این مقدار، مسئولیت احداث نیروگاه برای تأمین 

حدود هزار و 5۰۰ مگاوات به فوالد مبارکه سپرده شد.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه یادآور شد: 
کمترین زمان ممکن پیمانکار احداث نیروگاه را  فوالد مبارکه در 
مشخص کرده و قرار است ۲ واحد گازی و یک واحد بخاری احداث 
کند. در این راستا طبق برنامه تدوین شده توسط معاونت های توسعه 
و خرید شرکت، امیدواریم بتوانیم تا اردیبهشت ماه سال آینده ۲ واحد 

گازی در مدار قرار گیرند.
وی متذکر شد: با راه اندازی این ۲ واحد گازی تا سال آینده، وابستگی 
فوالد مبارکه به شبکه برق، به میزان 5۰۰ مگاوات کاهش می یابد. این 
که تراز منفی موجود در  موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا
استان اصفهان در این زمینه به وسیله فوالد مبارکه جبران خواهد 

شد.
افزایش 7 برابری قیمت برق برای فوالد مبارکه

انرژی های  صباغی هرندی خاطرنشان ساخت: احداث نیروگاه 
تجدیدپذیر در ۲ بخش نیروگاه خورشیدی و بادی در حال پیگیری 
است و امیدواریم بخش قابل توجهی از نیاز فوالد مبارکه از طریق نیروگاه 
خورشیدی تأمین شود. این نیروگاه بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور 

است که به همت فوالد مبارکه احداث می شود و امیدواریم تا سال آینده 
بخش زیادی از این نیروگاه در مدار قرار گیرد و تا پایان سال ۱4۰۲ به میزان 

۶۰۰ مگاوات از طریق این نیروگاه برق تولید گردد.
وی افزود: در گروه فوالد مبارکه سرمایه گذاری هایی انجام شده تا 
۲۰۰ مگاوات، ظرفیت نیروگاه بادی ایجاد کنیم. روزانه ۱۲۰۰ مگاوات 
برق از شبکه توسط فوالد مبارکه دریافت می شود و قیمت برق و دیگر 

حامل های انرژی به شدت افزایش پیدا کرده است.
مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد 
مبارکه در سال 99 به ازای مصرف هر کیلووات ساعت برق، 8۲ تومان 
هزینه پرداخت می کرد. این رقم در سال ۱4۰۰ با افزایش هفت برابری 
کی از نزدیک شدن به قیمت های  قیمت به 548 تومان رسید که حا
خ قیمت مصرف برق خانگی قابل مقایسه  جهانی است و اصال با نر
 نیست. قیمت آب برای فوالد مبارکه در سال ۱4۰۰ نسبت به سال 99 

چهار برابر شده بود و این نرخ امسال نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
حمل ۱2 میلیون تن مواد اولیه در سال ۱۴۰۰

وی با اشاره به حمل ۱۲ میلیون تن مواد اولیه فوالد مبارکه در سال ۱4۰۰ 
اضافه کرد: سهم حمل ونقل ریلی از این میزان حدود 57 درصد و سهم 
حمل ونقل جاده ای حدود 4۱ درصد بوده است که البته روی آوردن به 
این میزان استفاده از محدودیت های جاده ای، ناشی از محدودیت های 

موجود در    زیرساخت های مربوط به حمل ونقل ریلی بوده است.
صباغی هرندی ابراز داشت: از سوی دیگر مسائل مربوط به محیط زیست 
و امنیت در حوزه حمل نقل جاده ای و ریلی متفاوت است و به طورکلی 
حوزه حمل ونقل ریلی برتری های زیادی نسبت به حوزه حمل ونقل 
جاده ای دارد. امنیت بار، ایمنی، تفاوت قیمت و... ازجمله این 
تفاوت هاست که باید به آن توجه شود. این محدودیت ها به ویژه 
کمبود خطوط ریلی و نیروی کشش، ما را برای استفاده از این سیستم 

حمل ونقل دچار محدودیت می کند.
کید کرد: به طور مثال در بحث نیروی کشش با محدودیت های  وی تأ
 شدیدی روبه رو هستیم و مقدار نیروی کشش موجود با میزان بار   یا
 به عبارت دیگر مواد اولیه و محصوالت صنایع متناسب نیست. به همین 
دلیل، فوالد مبارکه در راستای حمایت از سامانه حمل ونقل کشور و 
همچنین تعهد به مسئولیت اجتماعی خود، قراردادی برای خرید 
5۰ دستگاه لوکوموتیو با شرکت مپنا منعقد کرد تا از یک سو، سهم ریلی 
فوالد مبارکه افزایش یابد و به حل مشکالت کشور در حوزه ریلی کمک 
کند و از سوی دیگر ،  از شرکت های داخلی با خرید محصول تولید داخل 

حمایت کند.
سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای توسعه خطوط ریلی کشور

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه اذعان داشت: 
کنون 8 دستگاه لوکوموتیو تحویل فوالد مبارکه داده شده و قرار است در  تا
قالب تفاهم نامه ای در شبکه ریلی کشور برای حمل مواد اولیه استفاده 
شود. گروه فوالد مبارکه قرار است برای توسعه خطوط ریلی کشور نیز 
سرمایه گذاری کند تا به زودی شاهد احداث یا توسعه خطوط ریلی جدید 

به ویژه در شرق کشور باشیم.
کثری از ظرفیت ریلی موجود  وی بیان کرد: امیدواریم با استفاده حدا
و توسعه ناوگان حمل ریلی کشور بتوانیم سهم حمل ریلی کل کشور را 
که ایدئال فوالد مبارکه این است که سهم استفاده از  افزایش دهیم، چرا

خطوط ریلی در این شرکت بیش از 8۰ درصد شود.
صباغی هرندی عنوان داشت: طی ۲ ماه گذشته رکوردهای بی نظیری 
گر محدودیتی پیش  در فوالد مبارکه به ثبت رسیده که نشان می دهد ا
روی این شرکت نباشد، شاهد درخشش هرماهه فوالد مبارکه در عرصه 
تولید خواهیم بود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که کاهش تولید 
به دلیل عملکرد کارکنان فوالد مبارکه نیست، بلکه محدودیت هایی 
کثری  است که عمدتا به زیرساخت ها مربوط است و مانع تولید حدا

این شرکت می شود.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فوالد مبارکه مطرح کرد؛

 احداث نیروگاه انرژی های تجدیدپذیر در 2 بخش 
نیروگاه خورشیدی و بادی در حال پیگیری است و 
امیدواریم بخش قابل توجهی از نیاز فوالد مبارکه از 
طریق نیروگاه خورشـیدی تأمین شـود. این نیروگاه 
بزرگ تریـن نیـروگاه خورشـیدی کشـور اسـت کـه به 
همت فوالد مبارکه احداث می شود و امیدواریم تا 
سـال آینده بخش زیادی از این نیروگاه در مدار قرار 
گیرد و تا پایـان سـال ۱۴۰2 به میـزان 6۰۰ مـگاوات از 

طریق این نیروگاه بـرق تولید گردد

 محمدکاظم صباغی هرندی 
 مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی
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خبر  کوتاه

 جو بازار بیلت ترکیه نسبت به هفته قبل مثبت تر شده، ولی هنوز 
خریدارها محتاطانه عمل می کنند. بسیاری ترجیح می دهند کمی صبر 
کنند تا بازار روند روشن تری پیدا کند. بیلت در بازار داخلی 710 تا 730 
دالر در هر تن درب کارخانه است؛ درحالی که یک هفته قبل این رقم در 
کاال با قیمت 700 دالر در هر تن درب  حدود 717 تا 722 دالر بود. این 
کارخانه نیز معامله شده است.

در ششمین اجالس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش 
که در  مدیران اقتصادی در بخش تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی 
سالن همایش های سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی برگزار شد 
گردید. فوالد هرمزگان موفق به کسب تندیس رضایتمندی 

 خـبــــــــــــــــــر      

بازار بیلت ترکیه در انتظار کسب تندیس رضایتمندی  توسط فوالد هرمزگان

مدیرعامل فوالد هرمزگان با اعالم خبر ثبت رکوردهای 
جدید کیفی در تولید تختال گفت: ارتقای کیفیت 
تختال های تولیدی در فوالد هرمزگان از استراتژی های 

اصلی این شرکت است.
کید بر عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری  عطااهلل معروفخانی با تأ
مبنی بر بهبود کیفیت کاالی ایرانی، ارتقای کیفیت تختال های تولیدی 

در فوالد هرمزگان را از استراتژی های اصلی این شرکت برشمرد.
وی ثبت دو رکورد پی درپی جدید تولید تختال کیفی به میزان 99.37 
درصد در اسفندماه ۱4۰۰ و ۰99.45 درصد در فروردین ۱4۰۱ نشان از اراده 

فوالد هرمزگان بر کیفی سازی محصوالت دارد.
ذوب های  کیفی  بهبود  بر  همچنین  هرمزگان  فوالد  مدیرعامل 

ریخته گری شده اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز میانگین درصد ذوب 
مطابق سفارش مشتری در سال ۱4۰۰ برابر 99.87 درصد بوده که افزایش 

قابل توجهی داشته است.
معروفخانی با اشاره به آزمون تکمیلی مایع نافذ که برای اولین بار به طور 
صنعتی در کشور جهت شناخت عیوب زیرسطحی در تختال های 
تولیدی در این شرکت برنامه ریزی و اجرایی گردیده است گفت: در 
این بخش نیز میانگین درصد تختال سالم در سال ۱4۰۰ برابر با 99.۶8 

درصد است.
مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه نتایج به دست آمده را حاصل تعریف 
پروژه های بهبود و نیز تعریف اقدامات استراتژیک سالیانه، به روزرسانی 
روش ها و استاندارد نوین بازرسی تختال، استفاده از تجربیات موفق 

در سطح هلدینگ فوالد مبارکه در قالب انتقال دانش فنی، ارتباط 
نزدیک با مصرف کنندگان و مشتریان فوالد هرمزگان و دریافت بازخورد 
کیفی مستمر جهت تعریف بهتر و هدفمند برنامه های ارتقای کیفیت 

محصوالت دانست.
کید بر اینکه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تختال در  معروفخانی با تأ
بازارهای جهانی محدود هستند و رقابت شدید در این عرصه وجود دارد 
تصریح کرد: تولید تختال با کیفیت مطلوب از اهمیت و جایگاه ویژه ای در 
فوالد هرمزگان برخوردار است و شرکت هایی در رقابت موفق خواهند بود 
کیفیت ترین تختال را تولید و عرضه نمایند  که بتوانند با کمترین هزینه با
و بر این اساس ترسیم مأموریت استراتژیک فوالد هرمزگان، مبنی بر تولید 

تختال با کیفیت مطلوب و با قیمتی رقابتی است.

ثبت رکوردهای جدید کیفی تولید تختال در فوالد هرمزگان
مدیرعامل فوالد هرمزگان خبر داد؛

گشت VIP از سالن تولید مجموعه نورد 

شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه 

شرکت آتیه فوالد نقش جهان

نشست مشترک هلدینگ آتیه فوالد 

نقش جهان و ذوب آهن اصفهان

به گزارش روابط عمومی فوالد امیرکبیر کاشان، گشت 
VIP شرکت در راستای تأمین مؤلفه های سالمت، ایمنی و 
سلسله  اجرای  ادامه  در  تولید  سالن  از  محیط زیست 

گشت های VIP واحد HSE صورت پذیرفت.
بنابر این گزارش، در این گشت، اهم مالحظات فنی شامل رعایت 
الزامات ایمنی، پیشگیری از آالینده های زیست محیطی، بررسی 
کنش در شرایط اضطراری برای پیشگیری از حریق های  شرایط وا
احتمالی، تأمین شرایط آراستگی محیطی و رعایت شرایط 

بهداشت محیط کار مورد ارزیابی قرار گرفت.

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 
تاریخ  در  نقش جهان  آتیه فوالد  شرکت   1400/1۲/۲9
کثریت  1401/۳/11 در محل شرکت حمل ونقل توکا با حضور ا
سهامداران، اعضای هیئت مدیره، حسابرس و بازرس 

قانونی شرکت برگزار شد.
روابط عمومی هلدینگ شرکت آتیه فوالد نقش جهان با اعالم 
این خبر افزود: مجمع با پیام هیئت مدیره و گزارش اقدامات 
صورت گرفته و گزارش مالی توسط مدیرعامل و معاون مالی 
شرکت ادامه یافت و در ادامه گزارش حسابرس و بازرس قانونی 

شرکت قرائت و صورت های مالی تصویب شد.
گزارش، مجمع تصمیمات مقتضی در خصوص  بنابر این 
تقسیم سود طبق نظر سهام داران مبتنی بر انگاشت منابع 
نقدینگی الزم به منظور اجرای طرح های توسعه آتی شرکت های 
کثری  فرعی هلدینگ آتیه فوالد و با نظر به تأمین رضایت حدا
سهام داران حقیقی متشکل از پرسنل بازنشسته و شاغل شرکت 

فوالد مبارکه اتخاذ کرد.
شایان ذکر است در پایان، هیئت رئیسه مجمع، ضمن قدردانی 
کید  از زحمات و تالش های هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت تأ
کرد که اهداف و پروژه های توسعه طبق برنامه زمان بندی 
مصوب اجرا شود و مدیریت عالی شرکت جهت توسعه و گسترش 
حوزه فعالیت خود و ورود به عرصه های جدید تولید و بازرگانی 

اقدام کند.

گزارش روابط عمومی شرکت هلدینگ آتیه فوالد  به 
نقش جهان، نشست مشترک ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن 
و احمد سعیدبخش مدیرعامل هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان 
با حضور جمعی از معاونین هر دو شرکت در ساختمان مرکزی 
درخصوص  آن،  طی  و  گردید  برگزار  اصفهان  ذوب آهن 
همکاری های مشترک بین دو شرکت بحث و گفت وگو صورت 

گرفت.

 در راستای تأمین مؤلفه های سالمت، ایمنی و محیط زیست
 صورت گرفت:

در راستای گسترش تعامالت و همکاری ها صورت گرفت؛

عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل فوالد هرمزگان

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

 فوالد هرمزگان  تندیس مسئولیت های
یافت کرد  اجتماعی را در

یسا   مدیرعامل شرکت ایر
به عنوان مدیر  برتر اقتصادی شناخته شد

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی 
به 1400/1۲/۲9 شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری در تاریخ 1401/۳/8 در شرکت ورق 
کثر سهام داران، اعضای  خودرو چهارمحال و بختیاری با حضور ا

هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، 
حمید شجاعی مدیرعامل شرکت در ابتدای جلسه ضمن خیرمقدم 
به حضار و ارائه گزارش مبسوط هیئت مدیره به مجمع، از حمایت های 
بی دریغ شرکت فوالد مبارکه به عنوان سهام دار عمده و دیگر سهام داران 
و همچنین تالش ها و همراهی هیئت مدیره و کارکنان شرکت تشکر و 

قدردانی کرد.
 وی موفقیت ها و اقدامات سازنده شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری در سال ۱4۰۰ را حاصل حمایت های هیئت مدیره و همکاری 
کارکنان شرکت دانست و  و زحمات شبانه روزی مستمر مدیران و 
کرد شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با  اظهار امیدواری 
برنامه ریزی های دقیق صورت گرفته و ادامه روند حمایت ها در سال 
»تولید؛ اشتغال آفرین و دانش بنیان«، موفقیت های بیشتری کسب 

کند.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به میزان تولید و سود حاصل از آن 
در سال ۱4۰۰ اشاره و تصریح کرد: آمار تولید این شرکت در سال گذشته 
به میزان ۲45 هزار تن است که سود حاصل از این مقدار تولید، مبلغ 

۶,8۰7,4۰5 میلیارد ریال است.
وی خاطرنشان کرد محصوالت تولیدی شرکت ورق خودرو چهارمحال 

و بختیاری در نوع خود در خاورمیانه بی نظیر است.
بنابر این گزارش، در ادامه  مجمع، گزارش حسابرس و بازرس قانونی 
گرفت.  گردید و صورت های مالی مورد تصویب قرار  شرکت قرائت 
درخصوص انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، روزنامه رسمی شرکت 
ج در دستور جلسه نیز تصمیمات الزم اتخاذ شد.  و سایر موارد مندر

همچنین مجمع مصوب کرد مبلغ ۲۱۰ ریال سود مجمع به ازای هر سهم 
بین سهام داران تقسیم گردد.

گفتنی است این مجمع که ریاست آن را غالمرضا طاهری به نمایندگی از 
شرکت فوالد مبارکه بر عهده داشت، اقدامات صورت گرفته در این شرکت 
ازجمله تولید محصوالت باارزش افزوده باال و توسعه مسئولیت های 
اجتماعی  را مثبت ارزیابی نمود و اظهار امیدواری کرد با تالش هرچه 

بیشتر شاهد پیشرفت روزافزون این مجموعه باشیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، در 
چهارمین همایش جایزه مسئولیت های اجتماعی و 
پایداری بنگاه های اقتصادی که با حضور شرکت های 
بزرگ تولیدی و خدماتی و با حضور مسئولین کشوری برگزار شد، 
تندیس مسئولیت های اجتماعی به عطااهلل معروفخانی مدیرعامل 

فوالد هرمزگان اعطا شد.
بنابر این گزارش، در پی این موفقیت در بیستمین دوره جایزه صنعت 
روابط عمومی و نخستین جشن ملی روابط عمومی، روابط عمومی 
شرکت فوالد هرمزگان موفق به دریافت تندیس و جایزه روابط رسانه ای 
و تقدیرنامه تحلیل محتوا شد. ضمن اینکه در آیین بزرگداشت روز روابط 
عمومی نیز که در مرکز همایش های صداوسیما و با حضور دکتر لیایی 
معاون وزیر ارتباطات و ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و رسانه های 
داخلی برگزار شد، فوالد هرمزگان به عنوان ستاره روابط عمومی ایران 

معرفی و تندیس جشنواره به این شرکت اعطا شد.

گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا، در ششمین اجالس  به 
سرسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران اقتصادی 
در »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین« که در مرکز همایش های 
کبر گل بو، مدیرعامل شرکت  بین المللی صداوسیما برگزار شد، ا
ایریسا به عنوان مدیر برتر اقتصادی در حوزه شرکت های دانش بنیان 

معرفی شد و تندیس رضایتمندی مشتری را دریافت کرد.
کید بر نقش مشتریان، استراتژی ۱4۰۱  بنابراین گزارش،  شرکت ایریسا با تأ

خود را افزایش رضایت و وفاداری مشتریان تعریف کرده است.
گفتنی است بررسی نقش مدیریت و کارآفرینی در پیشبرد اهداف »تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین« پیرو پیاده سازی فرمایشات مقام معظم 
رهبری، تبیین جایگاه کیفیت و بهره وری محصول تولید ملی در رعایت 
حقوق مصرف کننده در بین آحاد مردم و ارائه الگوی حمایت از تولید 
داخلی در سال پیِش رو با بهره گیری از نقش مدیریت در اقتصاد ازجمله 

محورهای ششمین اجالس سراسری رضایتمندی مشتری بود.

در ششمین اجالس سراسری رضایتمندی مشتری؛در چهارمین همایش جایزه مسئولیت های اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی؛

 آمـار تولید شـرکت شـرکت ورق خـودرو چهارمحال 
و بختیاری در سـال گذشـته به میزان 2۴5 هـزار تن 
اسـت کـه سـود حاصـل از ایـن مقـدار تولیـد، مبلـغ 

6,۸۰7,۴۰5 میلیـارد ریـال اسـت.
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       بـــــــــــــــازار

افت قیمت چدن سی آی اس

خبــــــــــــــــر       

مدیرعامل شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه اصفهان از 
افزایش 1۵۶ درصدی درآمد و 111 درصد سود خالص این 

شرکت نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فلزتدارک، مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه اصفهان )سهامی خاص( 
در تاریخ اول خرداد ۱4۰۱ با حضور صددرصد سهام داران برگزار 
شد که در این مجمع ضمن تأیید صورت های مالی منتهی به 
۲9 اسفندماه ۱4۰۰ از سوی سهام داران، روزنامه صمت به عنوان 

روزنامه رسمی کثیراالنتشار انتخاب شد.
محمدحسین قورچانی مدیرعامل شرکت فلزتدارک با اشاره 
به ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت در سال ۱4۰۰، اظهار کرد: 
فعالیت این مجموعه با سودآوری همراه بوده و افزایش درآمد ۱5۶ 

درصدی نسبت به سال گذشته داشته است.
وی با توجه به چشم انداز این شرکت در خصوص اهداف و 
برنامه های راهبردی در سال ۱4۰۱ تصریح کرد: شناخته شدن این 
شرکت به عنوان تأمین کننده پایدار انواع مواد معدنی و مواد اولیه، 
افزایش حجم عملیات بازرگانی در حوزه سنگ آهن و کنسانتره، 
افزایش ذخایر معادن و فراوری مواد معدنی و همچنین تبدیل 
شدن به سازمانی سرآمد با سودآوری اقتصادی، از محورهای 

فعالیت این مجموعه در سال جاری است.
گذاری  کرد: با توجه به وا مدیرعامل شرکت فلزتدارک بیان 
فعالیت های معدنی از طرف شرکت فوالد مبارکه به این شرکت، 
پیش بینی و برنامه ریزی الزم برای رسیدن به اهداف اصلی این 

شرکت در سال جاری صورت گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالدسنگ مبارکه، 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالدسنگ مبارکه با 
حضور نمایندگان سهام داران، اعضای هیئت مدیره شرکت، 
حسابرس و بازرس قانونی و سایر مدعوین در دفتر اصفهان 

شرکت فوالدسنگ مبارکه برگزار شد.
بنابر این گزارش، در این مجمع عملکرد شرکت فوالدسنگ مبارکه 
در قالب تشریح فعالیت های اجرایی و عملیاتی، خالصه عملکرد 
مالی و مالیاتی، برنامه های آتی و تکالیف مجمع سال مالی منتهی 
به ۲9 اسفندماه ۱4۰۰ مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس 
ترازنامه و صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲9 
اسفندماه ۱4۰۰ و تقسیم سود سهام به میزان 85 ریال به ازای هر 

سهم تصویب شد.
گفتنی است در پایان مجمع با قدردانی از عملکرد مثبت شرکت 
فوالدسنگ مبارکه در کسب 9۲5 میلیارد ریال سود خالص، 
مؤسسه حسابرسی آیین تراز آریا و روزنامه استانی اصفهان امروز 
گهی های شرکت  به عنوان روزنامه رسمی این شرکت جهت درج آ

انتخاب شد.

چدن صادراتی سی آی اس نزولی است و بازار آن در رکود است. 
قیمت قراضه و محصوالت فوالدی در بازارهای خریدار چدن 
سی آی اس نزولی است؛ از این رو جو منفی بازارها قیمت چدن را 
کرده است. چدن اوکراین از 830 دالر به 810 تا 820 دالر در  نزولی 
هر تن سی اف آر اروپا یا آمریکا رسیده است. قیمت چدن برزیل هم 
باالی 800 دالر در هر تن فوب شنیده شده است.

خبر کوتاه

بازار جهانی سنگ آهن در رکود

حاشیه سود پایین فوالدسازی و تقاضای ناچیز فوالد در چین قیمت 
سنگ آهن را تحت فشار قرار داده است. آخرین متوسط قیمت سنگ 
آهن خلوص ۶2 درصد وارداتی در چین 2.15 دالر افت داشته و 
131.25 دالر در هر تن سی اف آر ثبت شده است.تمایل به خرید متوقف 
که  است و اغلب فعاالن بازار سیاست انتظار در پیش گرفته اند، چرا
موجودی محصوالت فوالدی انبار کارخانه ها نیز افزایش یافته است.

افزایش 1۵۶ درصدی درآمد و 111 درصدی 
سود خالص شرکت در سال 1400

 دست یابی به 9۲۵ میلیارد ریال
  سود خالص در سال 1400

 در شرکت فوالد سنگ

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

) لیاژی پایه نیکل )رادیانت و رفورمر واگذاری فعالیت بازسازی تیوب های آ

واگذاری فعالیت تعمیر و بازسازی انواع گاردان

انجام عملیات طراحی و مهندسی، خرید، نصب، تست و راه اندازی، تضمین عملکرد و آموزش سیستم های کنترل سرعت 

ترانسفرکارهای حمل پاتیل فوالدسازی

 NIS2 و MIS 2 ید، نصب، تست و راه اندازی، تضمین عملکرد و آموزش توسعه پست های انجام عملیات طراحی و مهندسی، خر

شامل ترانس TAK، سلول 63 کیلوولت MT4 و خط هوایی فی با بين

تأمین دو ردیف لوله فوالدی موردنیاز طبق مشخصات

انجام کلیه عملیات تعمیرات، بازسازی ساختمان های اداری، محوطه سازی و رنگ آمیزی کلیه نواحی شرکت فوالد مبارکه

بهینه سازی اصالح و بازسازی پولپیت های خطوط تولید و جانبی فوالد مبارکه

اجرای روشنایی سایت جدید انباشت سرباره و پسماند

ید، ساخت و تأمین تجهیزات موردنیاز جهت نوسازی و به روزرسانی کوره های پاتیلی 1.2.3.4 واحد عملیات ثانویه   خر

یخته گری مداوم به همراه قطعات یدکی دوساله در ناحیه فوالدسازی و ر

طراحی، تهیه و تأمین تجهیزات و قطعات یدکی مربوط به پروژه اجرای بانک خازنی )FCB( پست 63 کیلوولت شهید خرازی

انجام عملیات اکتشاف ذخایر معدنی شامل شناسایی، پی جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی )به غیر از حفر گمانه های اکتشافی(

ک ر ا مــد ل  ســا ر ا مهلــت 
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یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یــد خر ی  هــا د ا د ر ا قر

یابی و اکتشاف معادن ارز

گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  آ

نوع فراخوان

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

فراخوان عمومی

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ

گهی فراخوان آ

ه ر شــما

48 5 53 47 4

48 5 53 1 0 0

48 54 9 1 8 1

48 5447 7 2

48 5 54 6 1 0

48 5 53890

48 5 5443 9

48 5 1 1 35 5

و   48 5 520 82

48 5 520 83

48 54 0 1 30

48 5 5642 7

یف د ر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 1 , 75 0

1 1 , 5 8 0

1 1 , 68 0

1 1 , 60 0

1 2 , 25 0

1 1 , 890

1 1 , 930

1 1 , 90 0

1 .2 4

1 .92

0. 1 7

0

6 7

6 0

56

28

1 1 , 9 60

1 1 , 7 30

1 1 , 75 0

1 1 , 75 0

1 5 0

2 30

20

0

ین کمتر
روز یخ تار

ین بيشتر

یال( قیمت  )ر

توقف نماد

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

تغیيرپایانی

 تغیير
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/03/07

1401/03/08

1401/03/09

1401/03/10

1401/03/11

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 1 . 0 0 0
1 1 .20 0
1 1 .4 0 0
1 1 .60 0
1 1 . 8 0 0
1 2. 0 0 0
1 2.20 0
1 2.4 0 0

1 1 .9 6 0
1 1 .75 01 1 .7 30 1 1 .75 0 1 1 .75 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 
1400/1۲/۲9 شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و 
بختیاری با حضور سهام داران در تاریخ 1401/0۳/08 
گزارش عملکرد هیئت مدیره و حسابرس  تشکیل شد و بعد از 
مستقل و بازرس قانونی، صورت مالی شرکت طبق استانداردهای 

حسابداری، به نحو مطلوب مورد تأیید مجمع قرار گرفت.
روابط عمومی فوالد سفیددشت با اعالم این خبر افزود: بر اساس گزارش 
هیئت مدیره شرکت، عملکرد شرکت در سال ۱4۰۰ با سودآوری و افزایش 
درآمد 7۰ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است؛ ضمن اینکه 
کنون بالغ بر 3.۶  با تالش پشتکار کارکنان واحد احیا مستقیم این شرکت تا
میلیون تن آهن اسفنجی تولید شده است؛ همچنین طرح فوالدسازی 
این شرکت در حال حاضر به بیش از 9۱.49 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده 
و پیش بینی می شود مطابق برنامه ریزی صورت گرفته در سال جاری به 

بهره برداری برسد.

گفتنی است با توجه به نقشه راه شرکت جهت تکمیل زنجیره ارزش 
ح ها و اقدامات صورت گرفته در این خصوص به  شرکت، گزارشی از طر

شرح ذیل در مجمع ارائه گردید:
 ۱-پروژه های در حال تکمیل فوالدسازی، تصفیه خانه، احداث جاده 
اختصاصی شرکت به زرین شهر، احداث مخازن آهن اسفنجی و تکمیل 
واحد بریکت سازی که باید طبق برنامه تا پایان سال ۱4۰۱ راه اندازی 
گردند. ۲-پروژه های توسعه جدید که با توجه به حمایت سهام داران 
شرکت و رفع موانع فاینانس مقرر شد از منابع فاینانس اجرا گردد که شامل 

پروژه ماشین ریخته گری و بیلت شرکت است.
ح های  شایان ذکر است در ادامه این مجمع به منظور تأمین مالی طر
توسعه، سهام داران شرکت موافقت کردند ۱۰ درصد از سود سال ۱4۰۰ 
توزیع و مابقی جهت سرمایه گذاری طرح های توسعه شرکت هزینه شود.
مصطفی فالحی، مدیر مالی و حسابداری شرکت در جلسه مجمع عمومی 
سالیانه سهام داران، ضمن بیان آمار تولید و فروش شرکت عنوان کرد: با 

توجه به محدودیت در مصرف منابع انرژی )برق و گاز( و استفاده از پساب 
شهری و دست یابی به تولید بیش از ظرفیت اسمی 8۰۲ هزار تن در سال 
۱4۰۰، درآمد حاصل از فروش آهن اسفنجی رشد 85 درصدی نسبت به 

سال گذشته را نشان می دهد.
گندله و  وی همچنین تأمین بیش از یک میلیون و سیصد هزار تن 
بومی سازی 45 قلم تجهیزات و قطعات ماشین آالت، تسویه و قطعی 
شدن مالیات سال 98، حسابرسی عملکرد سال 98 توسط سازمان 
تأمین اجتماعی، بهره برداری از پارکینگ ورودی جهت کامیون های 
حمل مواد اولیه، پروژه ساخت و تکمیل انبارهای قطعات یدکی شرکت 

را دستاوردهای سال ۱4۰۰ برشمرد.
گفتنی است در پایان، نمایندگان سهام داران حاضر در مجمع از عملکرد 
کارکنان این شرکت در دست یابی به اهداف  خوب هیئت مدیره و 
تعیین شده در سال ۱4۰۰ قدردانی و بر اهمیت دست یابی به اهداف و 

کید کردند. برنامه های تعیین شده در سال ۱4۰۱ تأ

یم بياموز

بورس

مقــدار عرضه)تن(

358930

358930

مقــدار تقاضا )تن(

364430

364430

مقــدار معامله شــده )تن(

358930

358930

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

186973

یــخ تحویل تار

د ا د مر

یخ 1401/03/10 گــزارش عرضــه، معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تار

نماد

HR

محصول

گرم

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فلز تدارک مطرح شد؛

در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوالدسنگ مبارکه مطرح شد؛

در این قسمت می خواهیم درخصوص  شکست ها و ِستاپ 
MTR بحث کنیم که یکی از محبوب ترین ِستاپ ها ست.

) in an uptrend)Bearish Breakout
در اینجا ما یک سطح داریم و پس از شکست این سطح می توانیم 

به معامله ورود کنیم .

)Price Action( ClassicPtterns

تحقق اهداف سال 1400 و افزایش 70 درصدی سود در شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری
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  )EAF( فرایند میدرکس با استفاده از گاز طبیعی همراه با کوره قوس الکتریک
کمترین میزان گاز CO2 را نسبت به هر مسیر دیگری انتشار می دهد، اما امکان 
کنش دهنده  کاهش بیشتر، با استفاده از هیدروژن به عنوان سوخت و ماده وا
شیمیایی در فرایند احیای مستقیم وجود دارد. بهترین راه کاهش CO2 استفاده از هیدروژن 

سبز برای تولید DRI است؛ طرحی که به میدرکس H  2شناخته می شود. 
در این فراینـد امکان جایگزینـی هر درصـدی از گاز طبیعـی با هیدروژن بر اسـاس اهـداف عملیاتی 
نیروگاه میسـر اسـت. بر اسـاس شـکل، سـه نقطه تزریق هیدروژن هنـگام اسـتفاده از میدرکس گاز 
طبیعی بـا فنـاوری افـزودن هیـدروژن نشـان داده شـده اسـت. در مرحلـه اولیـه انتقال هیـدروژن، 
مقدار کمی از آن در پایین دسـت ریفورمر بدون پیش گرمایش تزریق می شـود. از جایگزینی صفر تا 
75 درصد گاز طبیعی، هیدروژن فقط در فرایند پایین دست ریفورمر میدرکس استفاده می شود. 
این امر بهینه سـازی عملکرد ریفورمر را تسـهیل می کنـد؛ بنابراین می توان شـرایط را هنـگام تزریق 
کننده به کوره احیا  هیدروژن مانند میدرکس گاز طبیعی فرض کرد و در عین حال کیفیت گاز احیا
کثـر رسـاند. به منظـور حفـظ کربـن DRI ، زمانـی کـه درصـد جایگزینـی گاز طبیعی بـه 75  را بـه حدا
درصـد رسـید، هیـدروژن بـه مشـعل های ریفورمـر اضافـه می شـود. تزریـق هیـدروژن در باالدسـت 
میدرکس ریفورمر بین 85 تا ۱۰۰ درصد جایگزینی برای حفظ کاهش کیفیـت گاز و بهره وری انرژی 
در فراینـد امکان پذیـر اسـت . بایـد توجـه شـود در مراحـل ۱ و 3 از هیـدروژن به صـورت مسـتقیم در 
کتـور احیـا  مخلـوط گاز احیایـی اسـتفاده می شـود؛ بـه طـوری کـه در مرحلـه ۱ مسـتقیما وارد رآ
می شـود، ولی در مرحله 3 ابتـدا وارد محفظه ریفورمـر می گردد و سـپس از آن به عنـوان گاز احیایی 
کتور اسـتفاده می شـود. در مرحله ۲ در نقش سـوخت مشـعل ریفورمر به کار گرفته می شود تا  در رآ

موجب کاهش انتشار CO2 گردد.
فرایند میدرکس گاز طبیعی با جایگزینی توسط هیدروژن، نیاز به هیچ تغییری در سیستم های 
کسیژن،  ک، کوره احیا، اسکرابرها، لوله کشی فرایند، ریفورمر، سیستم های تزریق ا تخلیه خورا
سیستم های تزریق گاز کربن دار، خنک کننده محصول و HBI ندارد و تغییرات فقط مختص 
قسمت های خاصی است تا طیف کامل عملیات از ۱۰۰ درصد گاز طبیعی به ۱۰۰ درصد هیدروژن 

برسد که در ادامه به آن ها اشاره شده است:
۱. کمپرسورهای گاز فرایندی:

افزودنH 2 به حلقه مستلزم آن است که کل جریان گاز در فرایند افزایش یابد. افزایش جریان به 
گیرتر از احیا توسط CO است. در حال حاضر با این  این دلیل است که احیا توسط هیدروژن گرما
سیستم می توان گاز هیدروژن را جایگزین 3۰ درصد گاز طبیعی کرد. برای افرایش هیدروژن، یک 

مرحله فشرده سازی اضافی امکان عملیات را در سرتاسر محدوده انتقال فراهم می کند.
2. منطقه بازیابی گرما:

 میـــزان و بهـــره انتقـــال حـــرارت در سیســـتم بازیابـــی حـــرارت بـــا افزایـــش هیـــدروژن کاهـــش می یابـــد. 

به منظـــور حفـــظ راندمـــان انـــرژی بـــاال و انعطاف پذیـــری عملیاتـــی، برخـــی اصالحـــات برای سیســـتم 
بازیابـــی حـــرارت موردنیـــاز اســـت. به عنـــوان مثـــال، لوله کشـــی و شـــیرآالت اضافـــی توانایـــی کنتـــرل و 
متعـــادل کـــردن عملکـــرد بســـته های بازیابـــی گرمـــا را اضافـــه می کنـــد کـــه همـــراه بـــا برخـــی تجهیـــزات 

جزئی به سیستم اجازه می دهد در تمام محدوده انتقال کار کند.
3. منطقه کمپرسور گاز خنک کننده:

)  DRI ســـرد( مســـتقیما از کـــوره احیـــا یـــا از   CDRI گـــر کارخانـــه میدرکـــس گاز طبیعـــی بـــرای تخلیـــه  ا
ــده  ــی شـ ــی گاز طبیعـــی طراحـ ــی در ســـطوح جایگزینـ ــول خارجـ ــده محصـ ــق یـــک خنک کننـ طریـ
ـــا پیشـــرفت جایگزینـــی  باشـــد، یـــک مرحلـــه کمپرســـور مـــوازی کوچـــک اضافـــی بایـــد نصـــب شـــود. ب
 H ـــا مخلوطـــی از ـــا بـــهN 2 ی ج شـــدن آن از منطقـــه خنک کننـــده، ترکیـــب گاز عمدت گاز طبیعـــی و خـــار

2 و N 2 بازمی گردد که نیاز گاز خنک کننده را تقریبا ۲ برابر افزایش می دهد.
۴. مناطق آب فرایند:

 میـــزان و بهـــره آب فراینـــد ســـرد و آب فراینـــد گـــرم بـــا افزایـــش هیـــدروژن تغییـــر می کنـــد. برای اســـتفاده 
از کاهـــش تقاضـــای آب گـــرم و افزایـــش تقاضـــای آب ســـرد، نصـــب لوله هـــا و شـــیرها بـــرای پشـــتیبانی 
ـــای  ـــده، پمپ ه ـــرج خنک کنن ـــت ب ـــن، ظرفی ـــر ای ـــالوه ب ـــود. ع ـــام ش ـــد انج ـــی بای ـــر عملیات ـــن تغیی از ای
ـــرای عملکـــرد بهتـــر هیـــدروژن جهـــت  ـــه هـــم ب ـــا لوله هـــای متصـــل ب ـــه ب ـــردش مجـــدد و منبـــع تغذی گ

کم و خنک کننده در این سیستم ها موردنیاز است. پشتیبانی از بارهای مترا

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

)IoB( اینترنت رفتارها )CNP( پلتفرم های بومی ابری

کسب وکارها و سازمان ها  افزایش دیجیتالی شدن جهان،  به  با توجه 
کلید موفقیت تکیه می کنند.  همچنان به اطالعات و داده هــا به عنوان 
یکی از جنبه های ضروری داده های مشتری، اینترنت رفتار یا به اختصار 
IoB است. برای رقابتی ماندن و حفظ برتری در برابر چالش های نوظهور، 
سازمان ها می توانند از IoB از طریق جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها به 
بهبود تعامالت مشتری، درک ترجیحات مصرف کننده و تصمیم گیری های 
خرید استفاده کنند.

از طریق پلتفرم های بومی ابری، سازمان ها می توانند خدمات مرتبط 
هزینه های  بــا  را  مقیاس پذیر  و  انعطاف پذیر  اطــالعــات  فــنــاوری  بــا 
 75 گارتنر،  پیش بینی های  طبق  کنند.  دریــافــت  مقرون به صرفه تر 
درصد از شرکت های توزیع شده تا سال 2023 تا 25 درصد از رقبای 
گرفت. در همین حال، پیش بینی ها  غیر توزیع شده پیشی خواهند 
که CNP ها تا سال جاری از 95 درصد از کل ابتکارات  نشان می دهد 
دیجیتال پشتیبانی خواهند کرد.

عوامل کلیدی توفیق پیاده سازی 
مدیریت دانش

دانــش  مدیریــت  بــر  اثرگــذار  ســازمانی  عوامــل 
عبارت انــد از: الف( اســتراتژی مدیریت دانــش؛ ب( رهبری 
دانــش؛ ج( فرهنــگ ســازمانی؛ د( پورتال هــای دانــش. در 
و  کــه عوامــل ســازمانی  تحقیــق مشــخص شــد  ایــن 
فرایندهــای مدیریــت دانــش بیشــترین اثــر را بــر توفیــق 

برنامه های مدیریت دانش داشته اند.
عوامــل کلیــدی توفیــق در شــرکت های کوچــک و 

متوسط
در مطالعــه ای کــه توســط کــوان یــو وانــگ )۲۰۰5( صــورت 
کلیــدی توفیــق در پیاده ســازی  گرفتــه اســت، ۱۱ عامــل 
مدیریــت دانــش در شــرکت های کوچــک و متوســط مــورد 
ــه ایــن شــرح اســت: ۱- حمایــت  ــه ب ــرار گرفتــه ک شناســایی ق
مدیــر ارشــد؛ ۲- فرهنــگ؛ 3- تکنولــوژی اطالعــات؛ 4- 
اســتراتژی و هدف؛ 5- ســنجه؛ ۶- زیرســاخت ســازمانی؛ 7- 
فعالیت هــا و فرایندهــا؛ 8- کمک هــای انگیزشــی؛ 9- منابع؛ 

۱۰-  آموزش و پرورش؛۱۱- مدیریت منابع انسانی.
شناســایی ایــن ۱۱ عامــل نتیجــه تالش سیســتماتیکی اســت 
کــه در یــک روش جامــع، یکپارچــه و کلی گــرا صــورت گرفتــه 
اســت. در اینجــا بــرای درک هریــک از ایــن عوامــل کلیــدی 

شناسایی شده به تشریح آن ها پرداخته می شود:
1- حمایت مدیریت ارشد

مدیــر ارشــد و رهبــر ســازمان نقــش اصلــی را در اثرگــذاری بــر 
ــد. رهبــران از نظــر رفتــار  موفقیت هــای مدیریــت دانــش دارن
مطلــوب در جهــت مدیریــت دانــش سرمشــق قــرار می گیرند. 
دیگــر قابلیت هــای رهبــری عبارت انــد از: هدایــت تالش هــا در 
جهــت تغییــر، تفهیــم اهمیــت مدیریــت دانــش بــه کارکنــان و 
حفــظ روحیــه آن هــا و ایجــاد فرهنگــی کــه دانش آفرینــی و 
ــهیم آن را ارتقا دهد. در حقیقت رهبران، شرایط ضروری  تس
بــرای مدیریــت دانــش اثربخــش را ایجــاد می کننــد. در نهایت 
اســتوری و باِرنت اضافه می کننــد که حمایت مدیریت ارشــد 

باید مستمر باشد و با یک روش عملی ارائه شود.
۲- فرهنگ

فرهنگ معرفی کنندۀ اعتقادات، ارزش ها، هنجارهــا و آداب 
اجتماعــی و ناظــر بــر رفتــار و کــردار افــراد در ســازمان اســت. در 
کل، فرهنــگ حامــی مدیریــت دانــش آن اســت کــه بــه دانــش 
ارزش دهد و تســهیم، خلق و کاربرد آن را تشــویق کند. َچس 
)۱997( در تحقیقی به این نتیجه رســید کــه بزرگ ترین مانع 
در خلــق ســازمان های دانایی محــور در فرهنــگ نهفتــه 

است.
یــک جنبــه از فرهنــگ کــه بــرای مدیریــت دانــش مهــم اســت 
همــکاری اســت. گاه )۲۰۰۲( مدعــی اســت کــه یــک فرهنــگ 
همــکاری شــرط مهمــی بــرای انتقــال دانــش بیــن افــراد و 
گروه هاســت. همچنیــن اعتمــاد از جنبه هــای دیگــر در 
مدیریــت دانــش اســت. عــالوه بــر این هــا، نیــاز بــه پــرورش 
فرهنــگ نوآورانــه کــه در آن افــراد به طــور پیوســته در تولیــد 
ایــده، دانــش و راه حــل تشــویق می شــوند، ضــروری اســت. 
کــه بــر  کــرد  گاه )۲۰۰3( فرهنگــی را پیشــنهاد  همچنیــن 
کیــد داشــت. داونپــورت و  مســئله یابی و حــل مســئله تأ
همــکاران مدعی هســتند که ســازمان ها بایــد از هم راســتایی 
ابتــکارات مدیریــت دانــش و فرهنــگ ســازمانی اطمینــان 

حاصل کنند و در غیر این صورت باید آن را تغییر دهند.
۳- تکنولوژی اطالعات

تکنولــوژی اطالعات از آرشــیو ایســتای اطالعات شــروع شــده 
و بــا اتصــال افــراد بــه اطالعــات و همچنیــن ارتبــاط افــراد بــا 
باعــث  اطالعــات  تکنولــوژی  می یابــد.  ادامــه  یکدیگــر 
جســت وجوی ســریع، دسترســی و بازیافــت اطالعــات 
می شــود و همــکاری و ارتبــاط بیــن افــراد را حمایــت می کنــد. 
مجموعــه وســیعی از تکنولوژی هــای اطالعاتــی در حمایــت از 
مدیریــت دانــش وجــود دارد کــه می تــوان آن هــا را ســکوی 
تکنولوژیکــی ســازمان درنظــر گرفــت. بــه اعتقــاد لــن و ســربان 
)۲۰۰۲( می تــوان آن هــا را در یکــی از ایــن طبقــات قــرار داد: 
هوشمندی کسب وکار؛ پایگاه دانش؛ همکاری )کار گروهی، 

مدیریت سند و محتوا(.
عوامــل مهــم موردنیــاز در توســعه یــک سیســتم مدیریــت 
دانش شــامل ســولت تکنولوژی، اســتفاده آســان، تناســب با 
خواســته های کاربــر، تناســب بــا مضمــون و محتــوای دانــش 

و استانداردسازی ساختار یا آنتولوژی دانش است.
4- استراتژی و هدف

اســتراتژی چگونگــی صف آرایــی قابلیت هــا و منابــع در 
رســیدن بــه اهــداف مدیریــت دانــش در ســازمان را مشــخص 
ــت  ــت و موقعی ــا باف ــد ب ــد. یــک اســتراتژی مناســب بای می کن
ســازمان ســازگاری و تناســب الزم را داشــته باشــد. بــه نظــر 
کــه در پیشــینه ایــن امــر، دربــاره ارتباط دهــی  می رســد 
مدیریــت دانــش بــا اســتراتژی ســازمان توافــق عمومــی وجود 
دارد. در حــوزه اســتراتژی، توســعه چشــم انداز مشــترک و 
ســوق دهنده بــرای پیگیــری مدیریت دانــش ضروری اســت. 
همچنیــن الزم اســت کارکنــان از ایــن چشــم انداز حمایــت 
کننــد. به عــالوه، بــرای افــراد درگیــر در پــروژه مدیریــت، بایــد 
گیــرد. در نهایــت قبــل از  هدف گــذاری روشــنی صــورت 
ســرمایه گذاری در مدیریــت دانش باید عوامــل مذکور مدنظر 

قرار گیرد.
ادامه دارد...

به تازگی کمپین مخربی شناسایی  شده است که محققان امنیتی را هدف قرار 
 Cobalt Strike  جعلی، آن ها را به PoC exploit می دهد و با استفاده از یک

)درب پشتی( آلوده می کند.
برای این منظور، عوامل تهدید از دو آسیب پذیری اجرای کد از راه دور برروی سیستم ویندوزی 
استفاده می کنند که با شناسه های CVE-2022-24500 و CVE-2022-26809 مشخص می شوند 

و به تازگی وصله شده اند.
محققان امنیتی معموال از PoC exploitها به عنوان روشی برای ارزیابی سیستم های دفاعی خود و 
اطالع رسانی آن به راهبران سیستم جهت اعمال به روزرسانی های موردنیاز استفاده می کنند. در 

مقابل مهاجمان هم گاهی از این exploit ها برای اجرای حمله و یا گسترش از یک شبکه به شبکه 
دیگر استفاده می کنند.

برای به حداقل رساندن مخاطرات مرتبط با این گونه تهدیدها، به متخصصان امنیت سایبری توصیه 
کید می گردد که از دانلود فایل از وب سایت های ناشناخته پرهیز کنند، برروی کامپیوتر، لپ تاپ یا  ا
دستگاه موبایلی که با اینترنت در ارتباط است از آنتی ویروس و پکیج امنیت اینترنت مناسب استفاده 

کنند و اطمینان بیابند که رهیافت DLP بر روی سیستم های کارکنان پیاده سازی شده است.

Cyber Security News :منبع خبر  

محققـــان Red Canary، یـــک کمپیـــن مخـــرب جدیـــد را شناســـایی 
می دهـــد.  گســـترش  را   ChromeLoader بدافـــزار  کـــه  کرده انـــد 
ChromeLoader یـــک extension مخـــرب بـــرای مرورگـــر Chrome و 
ــر،  ــات مرورگـ ــر تنظیمـ ــا تغییـ ــه بـ ــیار رایـــج اســـت. ایـــن برنامـ ــر  بسـ ــده مرورگـ یـــک رباینـ

بـــر را بـــه ســـمت مهاجـــم هدایـــت می کنـــد. ترافیـــک کار
کـــه در ظاهـــر  عوامـــل تهدیـــد بـــرای انتشـــار آن از یـــک فایـــل ISO اســـتفاده می کننـــد 

ــود.  ــه می شـ ــان ارائـ ــه قربانیـ ــریال بـ ــا سـ ــم یـ ــک فیلـ ــا یـ ــده یـ ــی کرک شـ ــازی ویدئویـ ــک بـ یـ
ChromeLoader بـــرای تزریـــق خـــود بـــه مرورگـــر و اضافـــه کـــردن extension مخـــرب، از 
PowerShell اســـتفاده می کنـــد. ایـــن بدافـــزار می توانـــد ترافیـــک کاربـــر را بـــه ســـمت مهاجـــم 
منحـــرف ســـازد و ســـوابق جســـت وجوی وی در موتورهـــای جســـت وجوی محبـــوب ماننـــد 

Google، Yahoo و Bing را ســـرقت کنـــد.
Security affairs  :منبع خبر  

   تهیه کننده: : تضمین کیفیت و تعالی سازمانی

 شناسایی یک کمپين مخرب که جامعه متخصصان امنیت را 
هدف قرار می دهد

ChromeLoader هشدار محققان امنیتی درباره کمپين مخرب

امنیت سایبری 

فناوری تولید DRI به روش میدرکس هیدروژنی

فراینـد میدرکـس گاز طبیعـی بـا جایگزینـی توسـط 
هیدروژن، نیاز به هیچ تغییری در سیستم های تخلیه 
ک، کـوره احیـا، اسـکرابرها، لوله کشـی فراینـد،  خـورا
کسیژن، سیستم های  ریفورمر، سیسـتم های تزریق ا
 HBI تزریـق گاز کربـن دار، خنک کننـده محصـول و
ندارد و تغییرات فقط مختص قسمت های خاصی 
اسـت تـا طیـف کامـل عملیـات از ۱۰۰ درصـد گاز 

طبیعـی بـه ۱۰۰ درصـد هیـدروژن برسـد

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه
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اعتیاد در نوجوان

 اجتمـــــا             عـــــــی

اختالالت سیستم ایمنی بدن در کودکانمراحل رشد کودک در پنج ماهگی

کودک  وزن  و  اســت  سریع  کــودک  رشــد  مراحل  پنج ماهگی،  در 
ممکن است دو برابر شود. او محیط پیرامون را می شناسد و با آن 
بیشتری  چیزهای  پنج ماهه  کودک  می کند.  پیدا  بیشتری  آشنایی 
ــرای خـــوردن غــذاهــای جامد آمـــاده مــی شــود. رشد  مــی آمــوزد و ب
کودک طبق جدول  که  کودکان با یکدیگر متفاوت است. تا زمانی 
با  را  او  و  نباشید  او  وزن  افزایش  نگران  است،  رشد  حال  در  رشد 
کودکان دیگر مقایسه نکنید.

کودک باعث می شود بدن وی قادر به مبارزه  اختالل در سیستم ایمنی 
می شود  سبب  اخــتــالالت  این گونه  نباشد.  عفونت ها  و  بیماری ها  با 
کودک به آسانی در معرض ابتال به بیماری های ویروسی و عفونت های 
ایمنی بدن می تواند مــادرزادی  گیرد. نقص در سیستم  کتریایی قرار  با
با آن متولد  کودک همراه  ــادرزادی،  م بیماری  کتسابی باشد. در  ا یا  و 
طول  در  کــودک  که  می گویند  بیماری  به  کتسابی  ا بیماری  می شود. 
زندگی خود به آن مبتال می گردد.

با نهایت تأسف درهفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند . روح اهلل سلیمانی 
شاغل در آهن سازی، امیر میرزایی و محمد معتمدی 
شاغل در خدمات عمومی در غم درگذشت پدر و محمد 
فضائلی شاغل در فوالدسازی در غم درگذشت مادر به 

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

ابراز همدردی

سالمت 

کودکان و حتی خردساالن کمتر از دو سال، رفتاری 
یاریگرانه، سخاوتمندانه و توام با مهربانی، به خصوص 
نسبت به مادرشان دارند. برخی از کودکان هم مهربانی 
و نوع دوستی بیشتری نسبت به بقیه از خود بروز می دهند و اغلب 
ما دوست داریم که فرزندانمان چنین رفتاری داشته باشند. طی 
هفته های اخیر، درباره آموزش نظم به کودک گفتیم و در این شماره، 
اطالعات مختصری درباره شیوه فراهم کردن شرایط در محیط خانواده 

برای تربیت فرزندان مهربان و یاریگر ارائه خواهیم کرد.
فضای پرمحبت خانوادگی  

والدینی که به دوست داشتن، تربیت و حمایت کردن از فرزندانشان 
اهمیت می دهند، کودکانی کمک کننده تر، دلسوزتر و بامالحظه تر پرورش 
می دهند و این خصوصیات رفتاری را در ارتباط با دیگران به کار خواهند 
گرفت. این موضوع منعکس کننده »دلبستگی مطمئن کودک به والدین« 
و همچنین ثمره خلق وخوی خوب شماست. »دلبستگی مطمئن« به 
این معناست که بیم از بین رفتن آن وجود نداشته باشد؛ یعنی کودک 
رفتار خود را براساس رفتار شما مدل سازی می کند. بهترین راه این است 
که حرف و عمل خودتان یکسان باشد. هنگامی که کودک بین حرف و 
عمل شما تناقض ببیند، دقیقا همان چیزی را تقلید می کند که شاهد آن 

گر خلق وخوی فرزند شما مساعد باشد، احتمال اینکه به کسی  است. ا
کمک کند خیلی بیشتر است. پس بهتر است که او را در چنین شرایطی 
تربیت کنیم. توجه به حرف های کودک، نوازش و ابراز عشق به فرزندتان را 
فراموش نکنید. با فرزندتان صبور و مهربان باشید، زیرا مهربانی و شفقت 
و صبر آموختنی است. والدین دوست داشتنی و صبور، راهی به سوی 
تربیت انسانی شگفت انگیز و بردبار را فراهم خواهد کرد. از ایجاد رقابت در 
گر بگویید »بیایید ببینیم چه کسی سریع تر اتاقش  خانواده اجتناب کنید. ا
تمیز می کند«، این خطر وجود دارد که فرزندتان را در مقام رقیب خود قرار 
گر منظور شما آموزش کمک کردن به مادر در خانه است، بهتر  دهید. ا
است خودتان دست به کار شوید. قطعا خواهید دید که کودک شما هم 
دست به کار خواهد شد. وقتی کودکان برای پیروزی در هر کاری در مقابل 
یکدیگر قرار می گیرند، می آموزند که افراد دیگر موانع بالقوه ای برای موفقیت 
آن ها هستند. در عوض، آن ها را تشویق کنید تا برای انجام کار با یکدیگر 

همکاری کنند و آن ها را به خاطر تالش گروهی تحسین کنید.
تعیین وظایف یاریگر  

کـه توانایـی راه رفتـن پیـدا می کننـد و امـکان  کـودکان از زمانـی 
انجـام فعالیت هـای بیشـتری را بـه دسـت می آورنـد، کارهایـی مثـل 
کنـدن گل، پرتـاب کـردن وسـیله بـه سـمت دیگـران و یـا شکسـتن 

اسـباب بازی ها را تجربـه می کننـد. از همـان موقـع، صحبـت کـردن 
با کـودک را شـروع کنیـد، چـون کامال متوجـه منظور شـما می شـود. 
گر مشـغول کندن برگ های گل در خانه بود، با صدای  برای مثال، ا
آرام بـه او بگوییـد کـه گل دردش می آید. سـپس دسـتش را بگیرید و 
گل ها را نـوازش کنیـد. از عباراتی مثل »نازی گل قشـنگ« اسـتفاده 
کنید. بـه زودی شـاهد تکـرار این حرکـت از سـوی فرزندتـان خواهید 
بـود و ایـن اولیـن گام بـرای تربیت فرزنـد یاریگـر و مهربـان اسـت. آزاد 
کارهـای مثبـت در محیـط خانـه یـا  گذاشـتن بچه هـا بـرای انجـام 
مدرسـه مثل نگهداری از گل یا حیوانات خانگی، کمک به کودکان 
بی بضاعـت و یا همراهـی با کودک بـرای بازی کـردن با خواهـر و برادر 
کوچک تـر، سـبب پـرورش حـس یاریگـری در آن هـا می شـود. البتـه 
تمامـی کـودکان خودبه خـود چنیـن کارهایـی را انجـام نمی دهنـد و 
باید از آن ها خواسته شود و سپس مورد تشویق قرار بگیرند. به این 
نکته توجـه کنید که اجبـار کودک به انجـام این کارهـا برخالف میل 
باطنی، نتیجـه عکس می دهـد. برای درخواسـت چنیـن کارهایی، 
گـر در شـرایط ناراحتی به  ابتدا به حال و هـوای کودک توجـه کنید. ا
سـر می برد، این موضـوع را به وقتی بهتـر موکول کنید. هفتـه آینده، 

بـاز هـم در ایـن  بـاره صحبـت خواهیـم کرد.

می کنند  آرزو  شیفت کارند،  که  افرادی  اغلب 
ای کاش یک شبانه روز ۳0 ساعت داشت تا به همه 
کارهایشان می رسیدند، چون وقتی از محل کار به خانه 
برمی گردند، باید به مسائل خانه هم رسیدگی کنند. 
هیچ چیز به اندازه یک برنامه ریزی دقیق و درست، ذهن و وقت شما 
را طبقه بندی و منظم نمی کند. در این شماره ما شیوه تدوین »تقویم 
خانوادگی« را آموزش می دهیم. شماره قبل، پیشنهاد هایی برای حفظ 
و تقویت رابطه عاطفی با همسر شیفت کار ارائه کردیم و این هفته درباره 

اهمیت برنامه ریزی خواهیم گفت.
تقویم خانوادگی چیست؟  

بسیاری از خانواده هایی که پدر یا مادر شیفت کار دارند، از اهمیت تنظیم 
»تقویم خانوادگی« بی خبرند. این تقویم بهترین راهنما برای اعضای 
خانواده است. آن ها با استفاده از این تقویم می توانند به راحتی از وضعیت 
یکدیگر در هر روز مطلع می شوند. در گام اول، زمان شیفت پدر یا مادر به 
تقویم اضافه می شود. روز و مدت زمان حضور در محل کار و زمان تقریبی 
رسیدن به منزل نیز باید درج گردد. این کار به سایر اعضای خانواده این 
گر صرفا  ایده را می دهد که چه زمانی برای چه کاری مناسب است، حتی ا
که استراحت  برای یک دورهمی کوچک، نیاز به برنامه ریزی باشد. ازآنجا

شخص شیفت کار از اهمیت خاصی برخوردار است، میزان همیشگی 
خواب پدر یا مادر شیفت کار را در نظر داشته باشید. حاال نوبت وقت گذرانی 
با اعضای خانواده  است. البته هیچ راهی بهتر از معاشرت درون خانوادگی 
برای تقویت روابط وجود ندارد. این کار شامل صرف وقت و انرژی برای 
فرزند و حتی وقت گذرانی دونفره برای پدر و مادر به عنوان زوج می شود. 
به یاد داشته باشید که کیفیت به طورکلی، مهم تر از کمیت است. برای 
مثال، حتما زمانی هرچند کوتاه برای آموزش دوچرخه سواری به کودکتان 

بگذارید و یا یک کافه کوتاه مدت با نوجوان و یا فرزند جوانتان بروید.
جنبه عاطفی تقویم خانوادگی  

وقتی تقویم خانوادگـی را به دیوار نصـب می کنید، گویی دیگـر دیواری 
بیـن شـما نیسـت و همـه بـا هـم در ارتبـاط هسـتند و شـرایط یکدیگـر 
را درک می کننـد. در ایـن صـورت، بچه هـا به محـض ورود پـدر از او 
درخواسـت های پی درپـی نخواهنـد داشـت و مـرد خانـواده نیـز آمـاده 
رسـیدگی به خواسـته های اعضـای خانـواده کـه پیـش از ایـن در تقویم 
آمده است خواهد بود. خالق باشید. به عنوان مثال، بخشی از تقویم 
را برای نوشتن حس اعضای خانواده از میزان کارایی این تقویم خالی 
بگذارید. برای بچه ها اسـتیکرهای رنگی از صورت ناراحت، معمولی و 
شاد بگذارید تا آن ها را روی تقویم بچسبانند. با این روش، همه امکان 

اظهارنظـر درباره کیفیـت تقویـم خانوادگـی را خواهند داشـت.
توجه به خواسته دیگر اعضای خانواده  

برنامه های ویژه و مهم مرتبط با فرزندان را در تقویم خانوادگی فراموش 
گـر روز اجـرای تئاتـر فرزندتـان در مدرسـه نزدیـک  نکنیـد. بـرای مثـال، ا
اسـت، حتمـا در ایـن تقویم بگنجانیـد تـا تمـام اعضـای خانـواده، برای 
گر با شـیفت پـدر تداخـل دارد،  حضـور در آن برنامه ریـزی کنند. حتـی ا
بهتـر اسـت در صـورت امـکان مرخصـی بگیـرد و همـراه خانـواده باشـد. 
یکی دیگر از مسـائلی که باعث ناراحتی در خانواده می شود، فراموشی 
مناسبت هاسـت. تاریخ تولد و یا سـالگرد ازدواج را در تقویـم خانوادگی 
اضافه کنیـد. در این صـورت، پدر خانـواده در بین مشـغله های کاری، 
چنیـن روزهایـی را بـا تکیه بـر تقویـم خانوادگـی فرامـوش نخواهـد کـرد. 
حـال، جایـگاه مـادر خانـواده در این تقویم کجاسـت؟ آن هـا می توانند 
فهرسـتی از فعالیت هـای خانـه را کـه رفع ورجـوع آن نیازمنـد حضـور 
آقایان است، به فهرست اضافه کنند. همچنین برنامه های شخصی 
همچـون دورهمی هـا یـا باشـگاه را در تقویم ثبـت کنید تا بقیـه اعضای 

خانواده نیـز بـه نیازهای شـما واقف باشـند.
هفته آینده، بیشتر درباره زندگی با همسر شیفت کار صحبت خواهیم 

کرد.

چگونه »والد« و 
»مربی« باشیم

زندگی من و 
شیفت کاری

چگونه کودکی مهربان پرورش 
دهیم؟

ما و تقویم خانوادگی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

 حسین  نادری همامی
فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  ۱4۰۰/۱۰/3۰

سید احمد میرطالیی
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :  ۱4۰۰/۱۰/3۰

سیدکمال ذکائی وشاره
مجتمع فوالد سبا

روز بازنشستگی :  ۱4۰۰/۱۱/3۰

فرامرز حیدری
حمل ونقل و پشتتیبانی

روز بازنشستگی :  ۱4۰۰/۱۰/3۰

داریوش احمدپورمبارکه
حمل ونقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  ۱4۰۰/۱۱/3۰

جواد علیرضائی دیزیچه
حمل ونقل و پشتتیبانی

روز بازنشستگی :  ۱4۰۰/۱۰/3۰

غالمرضا  کمالی
انرژی و سیاالت

روز بازنشستگی :  ۱4۰۰/۱۱/3۰

صادق سلیمانی بابادی
نورد سرد

روز بازنشستگی :  ۱4۰۰/۱۰/3۰

سهراب زارعی
 نورد سرد

روز بازنشستگی :  ۱4۰۰/۱۱/3۰

بهمن معتمدی سده
مدیریت شهری

روز بازنشستگی :  ۱4۰۰/۱۰/3۰

محسن جعفری
 نورد سرد

روز بازنشستگی :  ۱4۰۰/۱۱/3۰

حمید  طاهری
مدیریت شهری

روز بازنشستگی :  ۱4۰۰/۱۰/3۰ بازنشستگان فوالد 

اعتیاد در نوجوان یکی از دغدغه های خانواده های   
امروزی است. بهترین راه محافظت از نوجوانان در برابر اعتیاد، 

پیشگیری از آن با استفاده از روش های مناسب است. 
دالیل گرایش نوجوانان به مواد مخدر  

متأسفانه مصرف مواد مخدر در میان نوجوانان طرفداران زیادی 
دارد و خانواده های زیادی را درگیر مشکالت و آسیب های اعتیاد 
می کند. برای پیشگیری و درمان اعتیاد در نوجوانان در ابتدا الزم 
است تا علل گرایش به مواد مخدر در آن ها بررسی شود. دالیل 
بسیار زیادی در گرایش نوجوانان به اعتیاد نقش دارند که برخی از 

مهم ترین آن ها را در ادامه ذکر کرده ایم. 
اضطراب و استرس   

اضطراب و استرس باال یکی از عوامل مهم در گرایش نوجوانان 
به مواد مخدر است. اضطراب نوجوانان می تواند ناشی از موارد 
متعددی همچون مشکالت تحصیلی، مشکالت خانوادگی 
و... باشد. احساس آرامش و خوشی کاذب بعد از مصرف باعث 
می شود تا نوجوانان به مصرف مواد عالقه نشان دهند. بهتر است 
که والدین در زمینه استرس فرزندان خود هوشیار باشند و قبل از 
اینکه آن ها به راه اشتباه بروند، درمان استرس در نوجوانان خود 

را در اولویت قرار دهند. 
عصبانیت و پرخاشگری 

خشونت و پرخاشگری نوجوانان از ویژگی هایی است که به ویژه 
در میان پسران نوجوان به دلیل اقتضای سن و جنسیت آن ها بروز 
می کند. خانواده ها باید تمام تالش خود را بکنند تا با روش های 
تربیتی مناسب نوجوانان خود را به آرامش دعوت کنند و خشم 
کنند. درصورتی که پرخاشگری  کنترل  و پرخاشگری آن ها را 
نوجوانان کنترل نشود، به سمت گروه های بزهکار و مصرف مواد 
مخدر گرایش پیدا می کنند. مهارت کنترل خشم و عصبانیت از 
مهم ترین مهارت های موردنیاز نوجوانان است که باید به آن ها 

آموزش داده شود. 
زمینه خانوادگی اعتیاد

اولین الگوی افراد در زندگی والدینشان هستند. بچه ها از والدین 
خود الگوبرداری می کنند و شخصیت خود را بر مبنای رفتار والدین 
می سازند. درصورتی که سابقه اعتیاد در خانواده وجود داشته 
باشد، احتمال قرار گرفتن نوجوان در معرض اعتیاد نیز افزایش 

پیدا می کند. 
وسوسه ها و فشار گروه همساالن

دوستان از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در تصمیمات نوجوانان 
هستند. آن ها برای اینکه در جمع همساالن خود پذیرفته شوند، 
گون با گروه  هر کاری می کنند و سعی می کنند تا خود را به انواع گونا
همساالن هماهنگ کنند. توصیه می شود که والدین همواره 
بر گروه دوستان فرزندشان نظارت کافی را اعمال کنند. برقراری 
روابط صمیمانه با نوجوان از وابستگی آن ها به گروه همساالن و 

دوستان ناباب می کاهد. 
اعتمادبه نفس پایین

نوجوانی دوره ورود از کودکی به بزرگسالی است و به همین دلیل 
تغییراتی که ازلحاظ فیزیکی، روانی و اجتماعی برای فرد به وجود 
می آید در اعتمادبه نفس او تأثیر می گذارد. نوجوانان در این 
دوران اعتمادبه نفس خود را از دست می دهند و برای کاهش 
فشارهای روانی ذهنی خود به سمت مصرف مواد مخدر گرایش 
پیدا می کنند. تناسب اندام ازجمله مواردی است که مستقیما به 

اعتمادبه نفس مربوط می شود.

 موفقیت فرزند یکی از کارکنان
 در عرصه علمی

موفقیت

پوریا جم جام، فرزند همکار گرامی کیکاووس جم جام، شاغل 
در انبار خدمات، موفق شد در مسابقات روبوتکس ترکیه با کسب 
جایزه ویژه هیئت داوران در بخش محقق روبوت، تقدیرنامه 

روبوتکس ترکیه آنتالیا را کسب کند.
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 ورزش             

تیم فوتبال سپاهان نوین در هفته یازدهم لیگ دسته 
سوم فوتبال کشور مقابل تیم صدرنشین یزدلوله به 

پیروزی پر گل رسید.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در نیمه نخست 
دیدار طالیی پوشان سپاهان نوین بازی را به دست گرفتند و در دقیقه 

۲۰ با ارسال کرنر کلباسی و ضربه سر محمد ضیایی به گل اول رسیدند.
 در ادامـه سـپاهان نوین در دقایـق 33 و 4۰ بـا گل هـای زیبـای کیـان 
عالی پور تعداد گل های خود را افزایش داد. در اواخر نیمه اول یزد لوله 
با حمالت خود توانسـت یک گل به ثمر برسـاند تا در نهایت این نیمه 

پرگل بـا برتـری 3 بر ۱ به نفع سـپاهان نویـن به پایان برسـد. 

گردان قاسم زاغی نژاد همانند نیمه اول با فشار خود  در نیمه دوم شا
بر روی دروازه یزد لوله، ابتدا در دقیقه ۶8 توسط محسن گودرزی به 
گل رسیدند و در ادامه روی ضربه پنالتی رضا صفری  در دقیقه 8۶  گل 
بعدی را  زدند تا با این نتیجه تیم صدرنشین لیگ را در ورزشگاه صفاییه 

بدرقه کنند.

برگزاری مرحله  نود و دوم مسابقه 

عکس ورزش در منزل

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

تمرینات ورزشی در مراحل بعدی این مسابقه شرکت کنند.

ثبت نشان تجاری باشگاه سپاهان حضور چهار دختر طالیی پوش در اردوی تیم ملی هندبال جوانان

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، این باشگاه  به 
گسترده  گسترش فعالیت های بازرگانی خود و حضور  در راستای 
کرد. انتخاب این نشان  در بازار اقدام به ثبت نشان تجاری خود 
تجاری با توجه به حضور تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان در 
مسابقات جام باشگاه های جهان در سال 2007 به عنوان اولین و 
گرفته است. تنها نماینده فوتبال ایران در این رقابت ها صورت 

دور جدید اردوی آماده سازی تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران، از 
هفتم تا چهاردهم خردادماه 1۴01، با دعوت از 19 بازیکن در شهر تهران 
برگزار شد تا بازیکنان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان 
2022، به میزبانی اسلوونی آماده کنند.فاطمه براتپور، غزل عادلی، مرضیه 
قاراخانی و شهرزاد نصوحی بازیکنان طالیی پوشی هستند که به اردوی 
تیم ملی هندبال بانوان جوانان فراخوانده شدند.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

برندگان مسابقه عکس ورزش در منزل

)مرحله  نود و یکم(

 قدردانی سازمان لیگ فوتبال 

از باشگاه فوالد مبارکه سپاهان

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

احمدرضا فروغی 993۱۶۶

علیرضا دانشمند 979۶۲5

مهدی فروغی 9393۰8

وحید بهرامی 9۲589۶

اطالعیه

خبر

جشنواره گل سپاهان نوین مقابل صدرنشین

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه  به 
سپاهان، در ادامه رقابت های هفته بیست و یکم 
لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور جام 
کوثر ، تیم های فوالد مبارکه سپاهان و پاالیش گاز ایالم در ورزشگاه 
صفاییه به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان بازیکنان سپاهان با 

نتیجه ۲ بر 1 بازی را به سود خود به پایان رساندند.
گفتنی است بازیکنان دو تیم به منظور ادعای احترام به درگذشتگان 
حادثه شهر آبادان، این دیدار را با یک دقیقه سکوت آغاز کردند. 
همچنین طالیی پوشان با بستن نوارهای مشکی به بازوی خود در 

این دیدار به یاد مردم شهر آبادان بودند.

همایش تخصصی چمن های ورزشی با همکاری 
مشترک باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و دانشگاه 

صنعتی اصفهان برگزار خواهد شد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان، همایش 
تخصصـی چمن هـای ورزشـی بـا همـکاری مشـترک باشـگاه فـوالد 

مبارکـه سـپاهان و دانشـگاه صنعتـی اصفهـان در روزهـای ۲5 و ۲۶ 
خردادمـاه سـال ۱4۰۱ در دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و ورزشـگاه 

نقش جهـان برگـزار خواهـد شـد.
سـخنرانان ایـن همایـش دیـن گیالسـبی )Dean Gilasbey( مدرس 
رسمی فیفا و متخصص زمین های چمن، پروفسور نیک کریستینز 

)Prof. Nick Christians( استاد دانشگاه ایالتی آیوا امریکا، پروفسور 
محسـن کافی اسـتاد دانشـگاه تهران و متخصـص زمین های چمن 
ورزشـی، دکتـر علـی نیکبخـت دانشـیار دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و 
متخصص زمین هـای چمن ورزشـی و دکتر مجتبی بابایی اسـتادیار 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و متخصـص آسیب شناسـی ورزشـی و 

حرکات اصالحـی سـخنرانی خواهنـد کرد.
 عالقه منـدان می تواننـد جهـت ثبت نام تـا تاریـخ ۱۶ خردادمـاه ۱4۰۱ 
بـه وب سـایت http://turf.iut.ac.ir مراجعـه کننـد. گفتنـی اسـت 
در پایان این همایـش به شـرکت کنندگان گواهینامه معتبـر دو زبانه 

ارائـه خواهد شـد.

در این شماره قصد داریم با مزایای بسیار زیاد ورزش 
یوگا آشنا شویم و چند حرکت از این ورزش را با یکدیگر 

یاد بگیریم.  با ما همراه باشید.
یوگا موجب تقویت و سالمت سیستم قلبی-عروقی می شود و ضربان 
قلب شما را منظم می کند. ریه ها را قوی و عملکرد دستگاه تنفس را بهبود 
کسیژن بیشتر در بدن و در نهایت افزایش  می بخشد و موجب ایجاد ا
استقامت می شود. حرکت های تنفسی یوگا موجب تقویت عضالت 
می شود .یوگا در کنار ورزش های سنگینی مانند وزنه برداری، بوکس 
و… نقش مکمل در شکل گیری عضالت را ایفا می کند. یوگا موجب بهبود 
عملکرد دستگاه تنفسی و ریه ها می شود. تنفس عمیق شکمی سیستم 
عصبی پاراسمپاتیک را فعال و سطح کورتیزول را کاهش می دهد. 
هنگامی که عمیق نفس می کشید، استرس و سطح کورتیزول کاهش 
می یابد. یوگا و محدود به جنس یا سن خاصی نمی شود، بلکه تمرینات 
آن با توجه به نوع جنسیت )خانم یا آقا بودن( و سن متفاوت خواهد بود.

 حرکت صندلی در یوگا 
این حرکت ممکن است برای آن دسته از افرادی که در طول هفته و 
به دلیل مشغله کاری فرصت انجام ورزش را ندارند مشکل باشد. این 
تمرین موجب تقویت عضالت پا و مچ پا، شانه ها و ران ها می شود و در 

استحکام اندام های شکمی فوق العاده است.
شیوه انجام حرکت: پاها را به اندازه عرض لگن باز و زانوهای خود را خم 
کنید و وزن بدن را روی پاشنه پاها بیندازید. به انگشتان پای خود نگاه 
گر آن ها را نمی بینید مفصل ران خود را کمی عقب بدهید تا از  کنید. ا
زانوهای خود محافظت کرده باشید. عضله ران را تحت فشار قرار بدهید تا 
عضالت میانی بدن نیز درگیر شوند. باالتنه را به جلو خم کنید. می توانید 

دست ها را به هم نزدیک کنید یا آن ها را به صورت موازی در کنار هم قرار 
بدهید. به اندازه 3 تا 5 تنفس صبر کنید تا عضالت پا، عضله خم کننده 

باسن و پشت تقویت شوند.
 ناواسانا یا حالت قایق در یوگا

و  می شود  ها  ران  و  فقرات  ستون  تقویت  موجب  قایق  حرکت 
ماهیچه های این نواحی را بهبود می بخشد. همچنین این حرکت 

موجب می شود دستگاه گوارش فرد کار خود را بهتر انجام دهد.
شیوه انجام حرکت:روی زمین و یا یک زیرانداز بنشینید. پاهایتان را 
جمع کنید و کمر خود را صاف کنید. به آرامی پاهایتان را به سمت شکم 
بکشید. در این حالت، بهتر در وضعیت می مانید. بازوهایتان را به صورت 
موازی با زمین جلوی خود نگه دارید. پاهایتان را بکشید. کمرتان باید 
صاف باشد. زمانی که انجام حرکت برای شما ساده شد، کششی که 
در بازوها وجود دارد بدون از بین رفتن وضعیت کم می شود. دست ها 
را موازی با زمین قرار دهید و برای حفظ تعادل به نقطه ای نگاه کنید. 
به آرامی از شکم نفس بکشید. قسمت پایین ستون فقرات در این حرکت 

نقش بسیار مهمی دارد.
 حرکت سربه زیر در یوگا

این حرکت موجب تقویت عضالت ران، باسن، کشاله ها و ران و پا 
که این تمرین یک نوع حرکت کششی محسوب می شود،  می شود. ازآنجا
موجب زدودن انرژی های منفی و استرس از بدن می گردد و آرامش را در 

این حرکت برای افراد به همراه می آورد.
شیوه انجام حرکت:کف دست ها و پاها باید را بر روی  زمین قرار دهید. 
باسن را از زمین فاصله دهید تا جایی که زانو و آرنج ها صاف شوند. 
دست ها و پاها به اندازه عرض شانه باید باز باشند. با قرار گرفتن در این 

وضعیت باید احساس کشش در عضالت همسترینگ )پشت ران( و 
شانه هایتان داشته باشید. نگاه شما باید بین پاها باشد. آرام باشید و در 
این حالت به طور عمیق نفس بکشید. روی بازدم  تمرکز کنید و این حالت 

را به مدت یک تا ۲ دقیقه و با 3 تا 4 تنفس ادامه دهید.
حرکت النج (النگ(

این حرکت یک تمرین فوق العاده برای کسب تعادل و تقویت عضالت 
باسن، ستون فقرات، زانوها و مچ پاست.

شیوه انجام حرکت:عمل دم را انجام بدهید و درحالی که پاشنه پای 
چپ را به سمت داخل چرخانده اید، پای راست را جلو بیاورید. پای 
چپ باید کامال صاف و به عقب کشیده شده باشد. به زانوی پای راست 
زاویه نود درجه بدهید و پا را جلوتر روی زمین بگذارید. دست ها را صاف 
باالی سر ببرید. عمل دم را انجام بدهید و این بار این حرکت را با پای دیگر 
تکرار کنید؛ یعنی پای چپ را جلو بیاورید و به زانوی این پا زاویه نود درجه 
بدهید. پای راست صاف و کشیده عقب بماند و پاشنه این پا رو به داخل 

بچرخد. دست ها را هم باید باالی سر ببرید.
 حرکت پل:

در بیشتر آقایان اسپاسم عضالنی و گرفتگی ماهیچه ها دیده می شود. 
حرکت پل موجب کشش در عضالت می شود و گره های رگ های عصبی 
را باز می کند و با کاهش استرس و اضطراب، خستگی را از بدن می زداید. 

همچنین این حرکت یوگا موجب بهبود خواب می شود.
شیوه انجام حرکت:روی زمین یا زیرانداز دراز بکشید. زانوها را خم کنید 
و کف پاها کنار هم، دست ها کنار بدن و کف آن ها روی زمین باشد. باسن 
خود را باال بکشید. پاها و کف دست ها روی زمین باشند. در همان حالت 

بمانید و بازوهایتان را باالی سر ببرید.

 پاالیش گاز ایالم  حریف دختران
 فوتبالیست فوالد مبارکه سپاهان نشد

برگزاری همایش تخصصی چمن های ورزشی

پنج حرکت ویژه یوگا برای آقایان
ورزش

 حرکت صندلی

 حرکت  قایق

 حرکت سربه زیر

حرکت النج )النگ(

حرکت پل

رئیـس سـازمان لیـگ فوتبـال از تالش هـای باشـگاه   
فوالد مبارکه سپاهان در کسب مجوز حرفه ای قدردانی کرد.

به گـزارش روابط عمومی باشـگاه فوالد مبارکه سـپاهان، حیدر 
بهاروند رئیس سـازمان لیـگ فوتبـال در نامه ای بـه محمدرضا 
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، از تالش های  سا

این باشـگاه در کسـب مجوز حرفه ای قدردانـی کرد.



حضرت زهرا (سالم اهلل علیها(:
همانا سعادتمند ]به معنای[ کامل و حقیقی کسی است که امام 
از مرگش دوست  و پس  زندگی  را در دوران  علیه السالم  علی 

داشته باشد.
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

سرهنگ پاسدار صیاد خدایی متولد   
توابع  از  1۳۵1 در روستای باشماق  سال 
شهرستان میانه از شهرهای استان آذربایجان 
شرقی، از فرماندهان میانی سپاه و از نیروهای 
جان برکف سپاه پاسداران و یکی از مدافعان 
حرم در تهران بود که در خرداد ماه توسط افراد 

ناشناس به ضرب گلوله به شهادت رسید.
از  بود.  برادر  دو  دارای  خدایی  شهید 
دوازده سالگی در جبهه حضور داشت و یکی از 
جانبازان دفاع مقدس به شمار می آمد. برادر 
بزرگ تر ایشان می گوید: اذن پدر و مادرم را گرفت 
و رفت جبهه. بعد هم توی سپاه استخدام 
کرد. یک ریال حرام و حالل را  شد و خدمت 
قاتی نمی کرد. حرام اصال در ذات ایشان نبود. 
کوچک ترین برادر من بود. نمازخوان بود. ماه 
شعبان و رجب را یک سر روزه می گرفت. خیلی 
مخلص بود. همیشه شهادت آرزویش بود. 
می گفت ما ساخته  شده ایم برای خدمت. ما سه 
تا برادر هستیم که مجروح جنگ هستیم، ولی 
من تا مدتی پیش نمی دانستم ایشان مجروح 
است. یک بار پسرم بدن ایشان را دیده بود. 
می گفت عمو بدنش ترکش دارد. من واقعا خبر 
نداشتم که بدن سعید )خانواده او به نام سعید 

بعضی از مناره ها در ایران با وجود   
استحکام باال، در جای خود تکان می خورند و 
به همین دلیل به آن ها منارجنبان می گویند. 
دیدنی،  و  جذاب  مناره های  این  از  یکی 
در  بنا  این  است.  اصفهان  منارجنبان 
سال های دور، در دهکده ای به نام کارالدان 
کنون، این عمارت پیرامون  ساخته شد. ا
منطقه ای به نام نصرآباد قرار دارد. این اثر 
تاریخی، بخشی از شهر اصفهان به حساب 
و  کاشی کاران ماهر  که استادان و  می آید 
کاشی های  با  زمان،  آن  چیره دست 
کثیراالضالع  و  الجوردی  ستاره ای شکل 

فیروزه ای، آن را مزین کرده اند.
منارجنبان از جاهای دیدنی اصفهان به شمار 
می آید و حدود کیلومتر ۶ جاده اصفهان به طرف 
نجف آباد، قسمت راست جاده، قرار گرفته است. 
پیرامون این عمارت، اثر تاریخی دیگری به نام 

آتشگاه وجود دارد.
 بر اساس مدارک موجود، منارجنبان اصفهان در 
دوران فرمانروایی فردی به نام محمد خدابنده 
اولجایتو، در شهر اصفهان ساخته شد و میزبان 
مدفن عمو عبداهلل بن محمود صقالبی، یکی از 
عارفان خداپرست است. از همین رو منارجنبان 
را با نام آرامگاه شیخ امیر عبداهلل نیز می شناسند. 
روی سنگ قبر وی عدد 7۱۶ حک شده است، 
عددی که نشان دهنده سال ساخت آرامگاه 

اوست.
عمارت تک ایوانی منارجنبان را در دوره ایلخانی 
ساخته اند. طبق مدارک موجود، این بنا به روش 
کی  مغول ساخته شده، اما ساختمان مناره ها حا
از آن است که آن ها را در سال های آخر حکومت 

صفویان، به ایوان متصل کرده اند.
مناره ها مهم ترین بخش مجموعه هستند. هر 
مناره دارای 9 متر عرض و ۱7 متر ارتفاع است. 
کثیراالضالع  کاشی های  از  آن ها  تزئین  در 
فیروزه ای رنگ و کاشی های الجوردی ستاره 
چهارپر استفاده کرده اند. ویژگی منحصربه فرد 
این مناره ها، حرکت یکی از آن ها در پی تکان 
دادن مناره اولی است. ایوان مجموعه میزبان 
قبر شیخ امیر عبداهلل است و ۱۰ متر از سطح زمین 

صنایع دستی حاصل روح ملت ها و   
دستاورد هنرهای آموخته از نسلی به نسل 
تنها  بنابراین، صنایع دستی  دیگر است. 
کاالیی برای مبادله نیست، بلکه خصوصیات 
گی های قومی، از طریق این کاال  فرهنگی و ویژ
مبادله می شود و نوعی ارتباط فرهنگی در 

میان جامعه ها پدید می آورد.
کشور ایران با پیشینه ای قوی در فرهنگ و 
تمدن، یادگارهای هنری بسیاری از قرون گذشته 
دارد. امروزه کشور ما را در جهان به عنوان یکی از 
برجسته ترین مناطق صادرکننده آثار هنری و 
صنایع دستی می شناسند. صنایع دستی ایران 
از باارزش ترین آثار هنری کشور ما و جلوه ای از 

فرهنگ اقوام ملی ایران هستند.
 صنایع دستی ایران به عنوان هنر بومی و سنتی 
مردمان سرزمین ما، نقشی مؤثر در تقویت اوضاع 
اقتصادی مناطق مختلف کشور دارد. در حال 
حاضر صنایع دستی ایران یکی از سه قطب برتر 

شهید صیادخدایی

منارجنبان اصفهان
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مناسبت

مشاهیر

)علیه السالم(،  احمد  امیر  سید  حضرت 
موسی  امام  بزرگوار  فرزند  شاه چراغ،  به  ملقب 
کاظم )علیه السالم( است. مادر وی، مشهور به 
از فرزندان حضرت موسی  ام احمد، مادر بعضی 

بن جعفر )علیه السالم( بوده است.
کاظم  موسی  حضرت  شهادت  خبر  چون 
امام هفتم شیعیان در مدینه شایع  )علیه السالم( 
شد، مردم به در خانه حضرت شاه چراغ »احمد بن 
با  را  امیر احمد  گرد آمدند و حضرت سید  موسی« 
خود به مسجد بردند، زیرا از جاللت قدر و شخصیت 
بارز و اطالع بر عبادات و طاعات و نشر شرایع و احکام 
که در آن جناب  کرامات و بروز خوارق عادات  و ظهور 
که پس از وفات پدرش  کردند  گمان  سراغ داشتند، 
و  به حق  امام  )علیه السالم(  جعفر  بن  موسی  امام 
خلیفه آن حضرت فرزندش »احمد« است. پس با 
آن حضرت بیعت کردند و او نیز از مردم مدینه بیعت 
کمال  بگرفت. سپس بر منبر باال رفت، خطبه ای در 
فصاحت و بالغت انشا و قرائت فرمود. آنگاه تمامی 
که غائبین  حاضرین را مخاطب ساخت و خواست 
کنون تمامی  که ا گاه سازند و فرمود: همچنان  را نیز آ
بیعت  در  خود  من  هستید،  من  بیعت  در  شما 
برادرم علی بن موسی )علیه السالم( هستم. بدانید 
بعد از پدرم، برادرم علی امام و خلیفه به حق و ولی 

خداست و از جانب خدا و رسول )صلی اهلل علیه و آله 
که امر آن بزرگوار  و سلم او(، بر من و شما واجب است 

را اطاعت کنیم و به هرچه امر فرماید گردن نهیم.
پس از آن شمه ای از فضایل و جاللت قدر برادرش 
همه  که  تاآنجا فرمود،  بیان  را  )علیه السالم(  علی 
کردند.  اطاعت  را  بزرگوار  آن  گفته های  حاضران 
گروه  سپس  برداشت؛  مردم  از  را  بیعت  او  ابتدا 
حاضران در خدمت احمد به در خانه حضرت امام 
علی بن موسی )علیه السالم( رفتند و همگی با آن 
جناب بر امامت و وصایت و جانشینی امام موسی 
کردند. حضرت امام  بن جعفر )علیه السالم( بیعت 
و  کرد  دعا  احمد  برادرش  درباره  )علیه السالم(  رضا 
فرمود: همچنان که حق را پنهان و ضایع نگذاشتی، 

خداوند در دنیا و آخرت تو را ضایع نگذارد.
امان  برای  )علیه السالم(  بن موسی  احمد  حضرت 
به  برادر خود مخفیانه  به همراه  گزند حکومت،  از 
که  کم ظالم وقت  شیراز رهسپار شد. قتلغ خان حا

شاهچراغ

معرفی کتاب

نویسنده:
 مهدی قزلی
ناشر:
 انتشارات انقالب 
اسالمی

کتاب »همپای مســافر اردیبهشــت« روایتی 
از ســفر اســتانی رهبــر معظــم انقــالب بــه اســتان 
توســط  کــه  اســت   1۳88 ســال  در  کردســتان 
انتشــارات انقالب اســالمی وابســته به دفتر حفظ 
ــه ای  ــی خامن ــت اهلل العظم ــرت آی ــار حض ــر آث و نش
تاریخــی  ســفر  ایــن  ســالگرد  در  مدظله العالــی 

منتشر شده است. 
از  صمیمانه،  روایتی  اردیبهشت«  مسافر  »همپای 
کردستان در  سفر هشت روزه رهبر انقالب به استان 
اردیبهشت سال ۱388 است. معظم له در این سفر، 
در شهرهای سنندج، مریوان، بیجار و سقز حضور 
که  آثار زیادی داشت  و  برکات  داشتند و این سفر، 

با قلم نویسنده به برخی از آن ها اشاره شده است.
کتاب می گوید: با اینکه  نویسنده درباره ارزش این 
ارزش  دیگر  زمان  گذر  با  کتاب  این  مطالب  شاید 
کردستان و رهبری،  خبری نداشته باشد، اما درباره 
کتاب  این  خواندن  با  دارد.  ارزشمندی  اطالعات 
که برخی ارزش های ماهوی  کامال مشخص می شود 
که در ذهن رهبری وجود داشته، در طول زمان تغییر 
سال  سیزده  رهبری  مثال،  عنوان  به  است؛  نکرده 

گفتند باید زودتر  پیش در خانه فرزند شهیدی به او 
کنی و بچه دار شوی؛ یعنی بحث ازدیاد نسل  ازدواج 
برده اند،  آن پی  اهمیت  به  تازه  بعضی ها  که شاید 
در  است.  بوده  مسئله  ایشان  برای  زمان  همان  از 
کتاب ها بخشی از تاریخ انقالب است و  ضمن این 
رابطه رهبر با مردم و مردم با رهبر در طول سالیان را 

توضیح می دهد.
برای  اردیبهشت«  مسافر  »هم پای  کتاب  نگارش 
بوده  خوش یمن  بسیار   88 سال  در  آن  نویسنده 
شاخص ترین  نویسنده  این  به طوری که  است، 
آثارش را طی یک دهه اخیر به رشته تحریر درآورده 
است، قزلی در طی این سال ها، بار ها در دیدار اهالی 
فرهنگ و هنر با مقام معظم رهبری حضور داشته و 
در این دیدار ها چندین اثر خود را به ایشان تقدیم 

کرده است.
بخشی از کتاب: تنها صدایی که می آمد غریزی ترین 
کف.  و  سوت  و  جیغ  بود،  آدمی  هیجان  صدای 
کله جمعیت بلند شد،  یک دفعه حجم صدا از روی 
به  بعد حجم صدا منتشر شد  و  انفجار  آتش  مثل 
که  اطراف و رفت باال، باز هم مثل آتش انفجار. انگار 
واقعا انفجاری رخ داده باشد. عده ای می خواستند 
و  جمعیت  شدید  تکان های  ولی  بدهند،  شعار 
بود،  شده  ایجاد  هیجان  روی  از  که  بی نظمی ای 
دست  مردم  برای  و  بود  ایستاده  آقا  نمی گذاشت. 
جمعیت  که  شعاری  اولین  باالخره  می داد.  تکان 
توانستند بدهند طنین انداز شد توی میدان: »ای 

رهبر آزاده، آماده ایم آماده!«
   منبع: سامانه خبرگزاری مهر

اردیبهشت مسافر  همپای 
72 ساعت

معرفی فیلم

 در دو سال گذشته و پس از ترور حاج قاسم سلیمانی، آثار 
نمایشی متعددی درخصوص این شهید بزرگوار ساخته شده است، 
کثر آن ها فیلم های مستندی بوده که به یک یا برخی از  آثاری که ا
عملیات های حاج قاسم مربوط می شده است. برخی از این آثار هم 
در طول این مدت از طریق شبکه های تلویزیونی و یا حضور در 
رویدادهای مهمی، همچون جشنواره سینما حقیقت، به نمایش 
درآمده است؛ اما یکی از آخرین آثار شاخص مربوط به حاج قاسم 
سلیمانی، مستند »۷۲ ساعت« است، اثری که به همت سازمان 

هنری رسانه ای اوج ساخته شده است.
مستند »7۲ ساعت« اثر ویژه ای است که سه روز پایانی زندگی سردار 
کشورهای منطقه  که وی در  سلیمانی را روایت می کند، سه روزی 
حضور داشت و بعد از جلسات متعدد کاری با سران کشورهای عراق و 
لبنان، سرانجام در نزدیک فرودگاه بغداد در یک حمله تروریستی توسط 
پهپادهای آمریکایی به شهادت می رسد. در این مستند ما گام به گام 
این سه روز را بررسی می کنیم و همه چیز را از زبان نزدیک ترین افراد به 

حاج قاسم و ابومهدی المهندس می شنویم.
گی های متعددی دارد که آن را نسبت به دیگر مستندهای  این اثر ویژ
گی  مربوط به شهید سلیمانی خاص تر جلوه می دهد. نخستین ویژ
سوژه جذاب آن است. اینکه حاج قاسم در سه روز پایانی عمرش چه 
جاهایی حضور داشته، با چه کسانی صحبت کرده، در خلوت خود چه 
می کرده و چه برنامه هایی برای وحدت نیروهای مقاومت در منطقه 
داشته، به خودی خود جذابیت های فراوانی برای مخاطب دارد. مسئله 
بعدی تصاویر ویژه ای است که از دوربین های امنیتی یا تلفن های همراه 
اشخاصی گرفته شده که کامال به هسته مرکزی مقاومت نزدیک بودند. 
در خالل این مستند ما بخش هایی از جلسات قدیمی سردار سلیمانی 
یا حضورش در مناطق بحرانی عراق را می بینیم که بیشتر این بخش ها 
با دوربین هایی به ثبت رسیده که در باالترین درجات امنیتی قرار 

داشته اند و توسط مطمئن ترین افراد تهیه شده اند.
مصطفی شوقی کارگردان این اثر می گوید: حاج قاسم در این سه روز از تهران 
به سوریه و از آنجا به لبنان رفتند، دوباره از لبنان به سوریه برگشتند و بعد 
هم به عراق رفتند که آن حادثه رخ داد. در واقع در این مستند مسیری که 
ایشان رفته و با همه افرادی که دیدار و گفت وگو داشته از سوی شاهدان 
عینی روایت شده است. همچنین برخی از مکان هایی هم که شهید 

سلیمانی در همین سه روز تردد داشته، نشان داده  شده است.
او یادآور می شود: در میانه کار، ما به روایتی هم درباره عراق دست پیدا 
کردیم؛ اینکه حاج قاسم یک هفته قبل از آنکه به این سفر سه روزه 
برود، بعد از یک ماه حضور در عراق به ایران برمی گردد. این حضور 
یک ماهه ایشان در عراق هم برای ما مهم شد و به دنبال آن رفتیم. ما با 
سیاست مدارها و فرماندهان امنیتی عراق هم درباره این ماجراها گفت وگو 
کردیم. به نوعی می توان گفت شرایط عراق را در شرایطی که حاج قاسم به 

شهادت رسید مورد بررسی قرار دادیم.
   منبع: فیلیمو

        کارگردان:    مصطفی شوقی

تهیه کننده:    مهدی مطهر       
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که از محل  کردن سادات  جاسوسانی را برای شناسایی و دستگیر 
از  بعد  را  ایشان  مکان  بود،  داده  قرار  بودند  کرده  فرار  خود  زندگی 
کرد. نبردی بین آن ها  یک سال یافت و او و همراهانش را محاصره 
شجاعت  و  شهامت  با  احمد  سید  و  درگرفت  حکومت  مأموران  و 

هاشمی خود به دفاع از خود و همراهان خود پرداخت.
هنگامی که قتلغ دانست که از طریق ستیز مسلحانه، قدرت از میان 
بردن آنان را ندارد، افرادش به خانه همسایه او وارد شدند و از طریق 
کردند، وارد خانه ای که سید احمد در  که در دیوار آن درست  شکافی 
آن پناه برده بود شدند. نهایتا زمانی که او برای استراحت و تجدیدقوا، 
پس از نبردی طوالنی به خانه رفته بود، هنگام خروج، با شمشیری بر 
سر او ضربه  وارد کردند. سپس به دستور قتلغ خان، خانه را بر روی آن 

بدن شریف خراب کردند و زیر آوار باقی گذاشتند.
با توجه به تبلیغ گسترده حکومت و مأموران برعلیه تشیع و اهل بیت 
که از مخالفین تشیع بودند،  )علیهم السالم(، تعداد زیادی از مردم 
حرمت بدن شریف نوه پیامبر را نگاه نداشتند و آن را در زیر آوار باقی 

ک نسپردند. گذاشتند و به خا
   منبع: معارف اهل بیت علیهم السالم

صدا می کردند( ترکش دارد و مجروح است. ما از زمان 
جنگ منتظر شهادت ایشان بودیم، ولی قسمت این 

بود که در این مقطع به این افتخار برسد.
که در آن زندگی  شهید مستأجر بود و خانه ای 
می کردند اجاره ای بود. با اینکه شهید از فرماندهان 
میانی سپاه بود، زندگی اش با ساده زیستی همراه 
بود. دقیقا صبح همان روزی که به شهادت رسید، 
همکار جدیدی به جمع ما اضافه شده بود و اولین 
روز کاری اش بود. شهید برای او وقت گذاشت و با او 
صحبت کرد. به او می گفت اینجا جای مقدسی است؛ 
جای شهید و شهادت است و برایش یک فضای 
معنوی و جهادی از کار ترسیم کرد. زندگی برای او در 

جهاد و مبارزه و تالش برای کشور خالصه شده بود.
شهید حسن صیاد خدایی که یکی از مدافعان حرم 
بود، در نزدیک منزلش و در هنگامی که قصد ورود به 
منزل خود را داشت در حمله مسلحانه دو موتورسوار 

در خیابان مجاهدین اسالم تهران ترور شد.

   منبع: سامانه مدافعان حرم

ارتفاع دارد. در ساخت ایوان از آجر استفاده کرده اند 
و برای تزئین آن، از کاشی ها و نقاشی هایی درون 
گنبد بهره گرفته اند. در نزدیکی ایوان چند سنگ قبر 
سفید دیده می شود که به نظر می رسد بازمانده هایی 
هستند از قبرستانی قدیمی که بنا روی آن ساخته 
شده است. با پلکانی مارپیچ می توان از ایوان به 
پشت بام و مناره های مجموعه دسترسی داشت که 
البته استفاده از آن برای بازدیدکنندگان ممنوع است.
دو اتاقک در مجموعه قرار دارند که از آن ها با عنوان 
چله خانه یاد می شود. چله خانه ها محل چله نشینی 
عرفا بوده است. عارفان و زاهدان با اقامت چهل روزه 
در این فضای ساده، ضمن کشیدن ریاضت با خدای 

خود خلوت می کرده اند.
با تکان یکی از مناره ها، مناره دوم و دیگر بخش های 
گی منحصربه فردی  بنا نیز می لرزد و این همان ویژ
از  یکی  به  را  تاریخی  مجموعه  این  که  است 
کرده است. برخی  جاذبه های اصفهان تبدیل 
معتقدند منارجنبان اصفهان با دیگر منارهای 
که عالوه بر تکان خوردن  جنبان تفاوت دارد؛ چرا
مناره ها، بخش های دیگر این عمارت کهن نیز به 

لرزه درمی آید.
اما بر اساس نظرات مهندسان علم فیزیک، دلیلی 
که می توان برای حرکت مناره ها بیان کرد، نظریه 
کریستیان دوپلر )ریاضیدان و فیزیکدان اتریشی( 
یا نظریه تشدید است. طبق این نظریه، با بستن 
قسمت پایانی دو نخ با طول یکسان به نخی افقی، 
دو آونگ پدید می آید و با حرکت یکی از نخ ها، نخ 
گر یکی از نخ ها بلندتر از  دیگر نیز تکان خواهد خورد. ا
دیگری باشد، با تکان نخ بلندتر، نخ دیگر هیچ حرکتی 
گر وزن یکی از نخ ها بیشتر باشد، با  نخواهد کرد. ا
به حرکت درآوردن یکی از نخ ها، نخ دومی شروع به 
حرکت می کند. پس می توان گفت که تکان دادن 
یکی از مناره ها، روی مناره دیگر تأثیر می گذارد و باعث 

حرکت آن خواهد شد.
 منبع:سامانه اصفهان قدیم

صنایع دستی جهان است  و سرمایه گذاری مناسب 
به همراه برنامه ریزی دقیق در تولید و معرفی هرچه 
بیشتر این آثار در سطح جهانی می تواند درآمدزایی 

باالیی در سطح ملی داشته باشد.
ایران با ۱۱ شهر و 3 روستا در صدر فهرست صنایع 
دستی ثبت شده کشورها در جهان قرار دارد. نام 
شهرها و روستاهای ایران بین سال های ۲۰۱5 تا 
۲۰۲۰ میالدی در شورای جهانی صنایع دستی به 
ثبت رسید. اصفهان نخستین شهر ثبت شده از 
ایران در فهرست صنایع دستی جهانی با بیش از ۱3۰ 
رشته هنری است. ماهرترین اساتید صنایع دستی 
ایران در این شهر متولد شده اند. شهر مشهد نیز پس 

از اصفهان در سال ۱395 به این فهرست پیوست. 


