
یادداشت مدیر مسئول

موانع، کمبودها و فشارهای جهانی بر کشور و صنعت فوالد، در سال های 
اخیر به اوج خود رسید، ولی بااین وجود صنعت فوالد، صنعتی بالنده و موفق 
است که با مدیریت منطقی خود، شعار »می شود و می توانیم« را محقق نموده 

است.
فشارها و تحریم های بین المللی در باالترین سطح، کمبود منابع و اعتبارات دولتی 
و عمومی، کمبود انرژی و عدم توزیع مناسب انرژی در فصول تابستان و زمستان، 
شیوع و همه گیری ویروس کرونا، برخی سیاست های غیرحمایتی از تولید و فشار 
بر تولیدکنندگان، همه این ها بخشی از شرایط سختی است که بر صنعت و اقتصاد 
کشور تحمیل شده است. بااین وجود، حقیقت و واقعیت شرایط موجود در شرکت 
فوالد مبارکه گواه این مسئله است که نه تنها همه این فشارهای بین المللی و داخلی، 
تغییری در عزم و اراده مدیران و کارکنان خدوم و خستگی ناپذیر شرکت فوالد مبارکه 
به وجود نیاورده، بلکه هرروز، طرح های تقویت و رونق تولید و توسعه این شرکت 
در کنار رکوردهای پی درپی روزانه و ماهانه در حال انجام بوده و نتایج درخشان و 
افتخارآمیز شرکت فوالد مبارکه گواه این مطلب است که فوالد مبارکه، توان تبدیل 
گرفته و نماد ملموس  نمودن تهدیدها به فرصت ها را در شرایط بحران به خوبی فرا

و عینی تحقق شعار »می شود و می توانیم« است.
به حول و قوه الهی و  با عزم، اراده، همت و پشتکار سیاست گذاران، برنامه ریزان، 
مدیران، کارشناسان و کلیه پرسنل در طول دوران سی ساله عمر شرکت فوالد 
مبارکه، توفیقات متعددی در سال های اخیر در این شرکت به بار نشسته  و تالش 
جهادگونه تمامی خدمتگزاران در طول این سال ها توانسته است فوالد مبارکه را به 
سمبل و نشانه ای از توفیق و غلبه اراده ها بر دشمنی ها و کمبودها مبدل سازد و در 

ارزیابی ها، این شرکت را که مولود انقالب اسالمی است، به شایستگی به عنوان یکی 
از برترین و موفق ترین شرکت های ایرانی و در تراز جهانی بنمایاند.

ارتقا و حفظ جایگاه دهم ایران در عرصه جهانی ازنظر حجم تولید ساالنه فوالد، 
کثری نیازهای داخل کشور، پیشرفت در اجرای پروژه های  صادرات و تأمین حدا
توسعه، درخشش مطلوب در بازار بورس، افزایش عرضه 34 درصدی محصوالت 
به بازارهای داخلی، تولید فوالدهای موردنیاز مشتریان در صنایع خودروسازی، 
لوازم خانگی، لوله و پروفیل،سازه های اسکلت فلزی و مشارکت در طرح های انتقال 
انرژی و نیرو در کشور، سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای پروژه های ملی در حوزه 
نفت، گاز و سیاالت، شبکه حمل ونقل ریلی، گسترش تعامل با سیستم بانکی کشور 
و مشارکت در پروژه های ملی مرتبط با نیازهای کشور بخشی از فعالیت هایی است 
که در ماه های اخیر در شرکت فوالد مبارکه دنبال شده و  اثر بخشی این فعالیت ها بر 

چرخه صنعت و اقتصاد کشور  برای کارشناسان مشهود است.
، تحقق خودکفایی،  عزم فوالد مبارکه بر تحقق آرمان های حوزه صنعت کشور
تأمین نیازهای داخلی، تامین ارز موزد نیاز کشور از طریق صادرات، جلوگیری 
از واردات غیر ضروری از طریق همکاری با شرکت های دانش بنیان و تولید 
نیازهای صنعت از طریق حمایت از شرکت های داخلی به منظورجلوگیری از 
خروج ارز از کشور و تداوم روند توسعه و تعالی شرکت در ابعاد جهانی و ملی است 
و بر این باور است که اقتصاد و صنعت کشور می تواند در مسیر پویایی، توسعه 
و شکوفایی حرکت کرده و در این شرایط سخت، نور امید را  در   دل مردمان 
عزتمند این دیار روشن سازد؛ کما اینکه در عمل این تحقق پذیری مداوم، در 

شرکت فوالد مبارکه نمونه عینی یافته است.

فوالد مبارکه؛
تحقق شعار »می شود و می توانیم«

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در پی سقوط شدید 
ح کرد: قیمت های جهانی فوالد مطر

حفظ اشتغال و حمایت از 
مصرف کنندگان با مدیریت بازار و 
تثبیت قیمت فوالد در بازار داخل

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان
 سازه های فوالدی ایران:

فوالد مبارکه همواره درک درستی 
 از شرایط بازار و مشتریان

 داشته است

تثبیت جایگاه دهم ایران با رشد 15 درصدی 
تولید در گروه فوالد مبارکه

در مجتمع فوالد سبا محقق شد؛

ین شاخص کیفی دست یابی به باالتر
 محصول و رکوردشکنی در واحد احیا 

در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی روی داد: 

یکه تازی فوالد مبارکه با برگزاری
 16 کارگاه تخصصی

غمت در نهانخانه دل نشیند ...
فرارسیدن  ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان 

حضرت ابا عبداهلل الحسین )علیه السالم( 
تسلیت باد

درخشش تیم های صنعت فوالدمبارکه در 
مسابقات ایمیدرو

در جلسه مشترک مدیر فروش فوالد مبارکه با سندیکای لوله و 
ح شد؛ پروفیل مطر

یان، بخشی از فرهنگ  حمایت از مشتر
11 سازمانی فوالد مبارکه 5 و 6 5
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مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی:

حفظ عنوان دارنده تندیس زرین 
تعالی سازمانی مهم تر از

 کسب آن است

علی رغم کاهش تولید جهانی فوالد صورت گرفت؛علی رغم کاهش تولید جهانی فوالد صورت گرفت؛
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سهام برای دریافت وام قابل استفاده شد
دارندگان سهام عدالت و سهام بورسی می توانند از سبد مالکیت خود در سیستم قضایی و شبکه بانکی استفاده کنند.

بورس تهران باالخره سبز شد
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت ۵ مردادماه با افزایش ۵۲۶۴ واحدی به یک میلیون و ۴۴۳ هزار و ۷۱۳ واحد رسید.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه از تثبیت جایگاه دهم 
کشـور ایـران در رتبه بندی بیـن فوالدسـازان جهان 
بـر اسـاس گـزارش انجمـن جهانـی فـوالد خبـر داد و 
گفـت: ایـن موفقیت بـا اتکا بـه تـداوم تولیـد در گروه 
فوالد مبارکه علی رغم کاهش تولید فوالد در جهـان و کاهش 10.8 

درصـدی تولیـد فوالد کشـور به دسـت آمده اسـت.
محمدیاسـر طیب نیا در مصاحبه با خبرنگار فوالد ضمن تشریح این 
دسـتاورد ارزشـمند بـه دالیـل رشـد تولیـد در گـروه فـوالد مبارکـه اشـاره 

نمـود کـه در ادامـه می خوانید.
در حال حاضر وضعیت تولید در فوالد مبارکه چگونه 

است؟
از ابتـدای سـال 1401 گـروه فـوالد مبارکه بـا رکوردشـکنی های پی درپی 
بـه دسـتاوردهای درخشـانی در همـه خطـوط تولیـد دسـت یافـت. 
به نحوی کـه در سـه ماهه نخسـت سـال بـا تولیـد 2 میلیـون و 991 هـزار 
تن فـوالد خـام رشـد 11.4 درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 
)311 هـزار تن بیشـتر از مـدت مشـابه سـال 1400( و در خردادمـاه نیز با 

تولیـد 866 هـزار تـن، افزایـش 15 درصـدی را محقـق نمـود.
همچنیـن کارکنـان بلندهمـت گـروه فـوالد مبارکـه در خردادمـاه سـال 
جـاری در تولیـد آهن اسـفنجی بـا تولیـد یک میلیـون و 4 هزار تن رشـد 
9.9 درصـدی را تجربـه کردنـد و در حـوزه کالف گـرم نیـز بـا تولیـد 593 

هـزار تـن رشـد 31 درصـدی را بـه ثبـت رسـاندند.
از آنجائـی کـه متأسـفانه همه سـاله فـوالد مبارکـه در فصـل تابسـتان 
بـا محدودیـت مصـرف بـرق و در فصـول سـرد سـال نیـز بـا محدودیـت 
مصـارف گاز و بـرق مواجه می شـود ایـن امـر باعث افـت تولیـد در همه 

خطـوط می گـردد. از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه اهمیـت تـداوم تولیـد در 
کشـور به ویـژه در حـوزه تأمیـن انـواع ورق های فـوالدی تخت که سـهم 
عمده آن را فوالد مبارکه بر عهده دارد، انجام توقفات ساالنه خطوط، 
در بازه هـای زمانـی مذکـور برنامه ریـزی گردیـد تـا عـالوه بـر اسـتفاده از 
زمـان توقفـات ناشـی از محدودیت هـا، آمـاده بـه کاری خطـوط جهـت 

ادامـه رونـد روبه رشـد تولیـد بعـد از توقفـات افزایـش یابـد.
رشد تولید در گروه فوالد مبارکه در چنین شرایطی 

چگونه محقق شده است؟
همان گونه که اشـاره شـد، همـواره اسـتراتژی فـوالد مبارکه تولیـد انواع 
کثـری نیـاز بازارهـای داخلـی بـوده اسـت؛ در  محصـوالت و تأمیـن حدا
همین راسـتا انجام مطالعه بر روی توسـعه سـبد محصوالت موردنیاز 
بازار و دسـت یابی به دانش فنی تولید انواع گریدهـای کیفی و خاص، 
بهینه سازی فرایند و خطوط تولید، پیش بینی و برنامه ریزی الزم قبل 
از شروع سال و انجام تعمیرات ساالنه خطوط در زمان محدودیت ها 

از مهم ترین اقدامـات در این حوزه اسـت.
کثـری کارکنـان گـروه کـه درنهایـت  همچنیـن همدلـی و مشـارکت حدا
بـه کسـب رکوردهـای متعـدد در سـه ماهه نخسـت سـال جـاری منجـر 
شـد، از مهم تریـن دالیـل تـداوم رونـد روبـه رشـد تولیـد در گـروه فـوالد 

مبارکـه اسـت.
از دیگـر عوامـل مؤثـر در کسـب ایـن موفقیت هـا در فـوالد مبارکـه 
می تـوان بـه وجـود نیـروگاه سـیکل ترکیبـی موجـود در شـرکت کـه 
بخشـی از بـرق موردنیـاز نواحـی را تأمیـن می کنـد، افزایـش انگیـزه و 
بهـره وری نیـروی انسـانی، کاهـش زمان هـای تعمیـرات و افزایـش 
آماده بـه کاری تجهیـزات، کامـل بـودن زنجیـره تولیـد در گـروه فـوالد 

مبارکـه و هماهنگی هـای بسـیار خـوب بیـن بخشـی اشـاره کـرد.
لطفا قدری در خصوص وضعیت تولید فوالد در جهان 

توضیح دهید.
همان گونه که در جدیدترین گزارش انجمن جهانی فوالد آمده است، 
تولیـد فـوالد ایـران در مـاه ژوئـن 2022)خـرداد 1404( نسـبت بـه مدت 
مشـابه سـال قبـل بـا کاهـش 10.8 درصـدی مواجـه بـوده اسـت. ایـن 
در حالـی اسـت کـه گـروه فـوالد مبارکـه توانسـت بـا ثبـت موفقیت هـای 
سه ماهه نخست که پیش ازاین به آن ها اشـاره شد، موجبات تثبیت 
جایگاه دهمی فوالد ایران در رتبه بندی جهانی فوالد را فراهم نماید.
بایـد بـه خاطـر داشـته باشـیم در 6 مـاه نخسـت سـال میـالدی همـه 
10 کشـور نخسـت تولیدکننـده فـوالد جهـان به جـز هنـد بـا کاهـش 
تولید مواجـه بوده اند کـه از دالیل عمـده این کاهش تولیـد می توان 
بـه محدودیت هـای انـرژی اشـاره کـرد و بـرای برخـی از فوالدسـازان 
داخلـی می تـوان عالوه بـر قطعی بـرق به فقـدان کامـل بـودن زنجیره 
تولیـد به ویـژه در بیـن فوالدسـازان داخلـی اشـاره کـرد. بااین وجـود 
گروه فـوالد مبارکه بـا بهینه سـازی مصـارف و انجام تعمیـرات خطوط 
تولیـد در زمان هـای محدودیـت  مصـرف انـرژی در دوره مذکـور رشـد 

3/6 درصـدی تولیـد فـوالد خـام را محقـق نمـود.
برنامه فوالد مبارکه در ادامه راه چیست؟

این که محدودیت هـا می تواند بعضا موجب کند شـدن حرکت شـود، 
اجتناب ناپذیـر اسـت امـا جـای خوشـبختی و خرسـندی اسـت کـه بـا 
همت همه همکاران و با توکل بر خداوند متعال تالش خواهیم کرد با 
کاسته شدن از گرمای هوا و کم شدن محدودیت های برق، به تحقق 

برنامه های گروه در سـال جاری جامه عمل بپوشـانیم.

تثبیت جایگاه دهم ایران با رشد 15 درصدی تولید در گروه فوالد مبارکه
علی رغم کاهش تولید جهانی فوالد صورت گرفت؛

محمدیاسر طیب نیا
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه

فروش  مدیر  حضور  با  مشترک  جلسه ای  طی 
داخلی فوالد مبارکه و سندیکای لوله و پروفیل، 
کثری از مشتریان فوالد  راهکارهای حمایت حدا

مبارکه موردبررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
محمد   تاجمیر ریاحی مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه گفت: طی این 
جلسه شرایط ایجادشده در بازار محصوالت فوالدی تخت و همچنین 
مشکالتی که نوسان قیمت ها می تواند برای مشتریان فوالد مبارکه و 
تمامی شرکت های زنجیره فوالد ایجاد کند، موردبررسی قرار گرفت. در 
این جلسه همچنین نظرات اعضای سندیکای لوله و پروفیل مبنی بر 
چالش های موجود برای تأمین اعتبار اسنادی و همچنین زیان هایی 
که بابت کاهش قیمت در چند ماه گذشته به این گروه مشتریان فوالد 

مبارکه واردشده مطرح شد.

به گفته تاجمیر ریاحی انتظار مشتریان لوله و پروفیل از فوالد مبارکه 
این است که با کاهش عرضه و کنترل قیمت از کاهش بی رویه بیشتر 
قیمت ها در شرایط فعلی جلوگیری به عمل آید تا این مشتریان بتوانند 
ورق های خریداری شده خود را با خسارت کمتری به کاالی نهایی تبدیل 

و عرضه نمایند.
وی خاطرنشان کرد: بنا بر اظهارات اعضای این سندیکا در صورت 
تداوم این شرایط بسیاری از شرکت های این گروه از مشتریان با خطر 
ورشکستگی و تعطیلی مواجه خواهند شد ،ضمن این که در صورت عدم 
تأمین اعتبار اسنادی در بانک ها مشکالتی برای فوالد مبارکه و عدم خرید 

از شرکت و سایر زنجیره های حوزه به وجود خواهد آمد.
مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه تصریح کرد: این شرکت براساس 
گرفته در آن تمامی تالش خود را برای  فرهنگ سازمانی شکل 

حمایت از مشتریان به کار خواهد گرفت و طی درخواست هایی 
از وزارت صمت تقاضای کاهش عرضه محصوالت خود از 400 هزار 
تن به 2۷0 هزار تن را نموده است. فوالد مبارکه همچنین تقاضای 
برداشتن الزامات قبلی بورس کاال جهت کنترل قیمت ها تا سقف 
جهانی را مطرح نموده است تا این امکان حاصل شود که قیمت ها 

روند نزولی کندتری را در بازار داشته باشند.
کرد: فوالد مبارکه و  وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح 
کثری  سندیکای لوله و پروفیل به صورت متفق القول حمایت حدا
از وزارت صمت را مطرح نموده اند و انتظار دارند در راستای حمایت 
هرچه بیشتر از زنجیره فوالد عالوه بر راهکارهای فوق از واردات و 
دامپینگ محصوالت فوالدی توسط شرکت های خارجی جلوگیری 

به عمل آید.

یان، بخشی از فرهنگ سازمانی فوالد مبارکه  حمایت از مشتر
در جلسه مشترک مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه با سندیکای لوله و پروفیل مطرح شد؛

کید معاون اول رئیس جمهور بر لزوم  تأ
برنامه ریزی برای هدایت نقدینگی 
موجود در جامعه به سمت تولید

پنجمین جلسه پروژه های پیشران اقتصاد ملی به 
مدیران  حضور  با  و  رئیس جمهور  اول  معاون  ریاست 

شرکت های بزرگ عضو گروه، برگزار شد.
به گزارش چیالن، پنجمین جلسه پروژه های پیشران اقتصاد ملی 
به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور مدیران شرکت های 

بزرگ عضو گروه، برگزار شد.
در این نشست دکتر مخبر از اهتمام ویژه دولت برای کمک به 
اجرای طرح ها و پروژه های گروه پیشران خبر داد و بیان داشت 
دولت مصمم است موانع پیش روی اجرای این پروژه ها را برطرف 
و مسیر سرعت بخشیدن به روند عملیاتی سازی این طرح ها 

را هموار کند.
معاون اول رئیس جمهور با ابراز خرسندی از شکل گیری گروه 
»پیشرانان پیشرفت ایران«، بر لزوم برنامه ریزی برای هدایت 
کید کرد و خواستار  نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید تأ
سهیم شدن و مشارکت هر چه بیشتر مردم در اجرای این 

پروژه ها شد.
همچنین در این نشست دکتر سید مهدی سدیدی دبیر گروه 
پیشرانان پیشرفت، گزارشی از فعالیت 9 ماهه این گروه در قالب 
چهار محور مانع زدایی مستمر اجرای پروژه ها، ساختار نظارت و 
پایش، فعالیت شاخه پروژه های دانش بنیان و میزان پیشرفت 

هریک از پروژه ها ارائه نمود.
گفتنی است گروه پیشرانان پیشرفت ایران شامل هلدینگ 
خلیج فارس، مجتمع فوالد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، 
هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، و شرکت گروه 
گسترش نفت و گاز پارسیان، اجرای 48 پروژه راهبردی را در دستور 
کار خود دارند که عملیاتی شدن این پروژه ها، درآمد ساالنه ای 

معادل 20 میلیارد دالر را برای کشور به همراه خواهد داشت.
افزایش 40 میلیون تن محصول در کل زنجیره فوالد، افزایش 15 
میلیون تن محصوالت پتروپاالیشی، 800 هزار تن مس و تولید 
سه هزار مگاوات برق ازجمله دستاوردهای اجرای این پروژه ها 

خواهد بود.

صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان  انجمن  رئیس 
سازه های فوالدی ایران که به همراه جمعی از اعضای 
هیئت مدیره و کارگزاران این تشکل از فوالد مبارکه 
بازدید می نمود در جلسه ای با مدیران مدیریت فروش و بازاریابی 
فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه همواره درک درستی از شرایط بازار و 

مشتریان خود داشته است.
حامد ضیایی با اشاره به تعامالت سازنده مابین فوالد مبارکه و انجمن، 
اظهار داشت: نه فقط در این شرایط که با کاهش قیمت ها مواجه 
هستیم، بلکه در همه احوال تالش کرده ایم با گفت وگو و تعامل دوطرفه 
مشکالت را مدیریت و مرتفع نماییم.در فرهنگ سازمانی فوالد مبارکه  
این گونه نیست که شرکت  فقط منافع خود را مدنظر قرار دهد و نسبت 

به مشکالت صنایع پائین دست بی تفاوت باشد.
گر از یک مرحله به بعد برای اعضای انجمن امکان  کید بر این که ا وی با تأ
و توان خرید سلب شود، به یقین تولیدکننده اصلی هم متضرر خواهد 
شد، گفت:ازاین رو با گفت وگو ارائه نظرهای کارشناسی بین طرفین 
تالش خواهیم کرد شرایطی فراهم کنیم تا هم در تولید و فروش و هم در 
زنجیره مشتریان به مداومت برسیم.ما باید تالش کنیم با پیش بینی های 
اقتصادی کارآمد و درک درست از تولید، بازار و مشتری به راهکارهایی 
دست یابیم که برای باالدست و پایین دست و  رده های میانی و مشتری 

نهایی بهترین شرایط ایجاد شود.
حامد ضیایــی ادامــه داد: این انجمــن در راســتای کار تشــکلی که حتما 
بــرای کل مجموعــه صنفــی و مشــتری های هــر صنــف و زنجیره هــای 
تولیدکننــدگان باالدســت و پایین دســت فــوالد  نتیجه بخــش خواهــد 

بود، باهــدف ایجاد همدلــی و یک صدایــی و تجمیع نظــرات و حرکت به 
سمت کار جمعی ایجاد شــده اســت. در این راســتا انجمن در ذیل اتاق 
بازرگانی ایران که پارلمان بخش خصوصی است تشکیل شده و  اعتقاد 
ما این است که رســتگاری اقتصاد در کشــور از طریق اتاق بازرگانی میسر 
خواهد بود. باید تصدی گــری دولــت از این طریق کم بشــود و اختیارات 
مخصوصــا اقتصــادی بــه بخــش خصوصــی آن هــم از طریــق کانــال اتــاق 

بازرگانــی ایــران و اتاق هــای اســتانی و شهرســتانی تفویض شــود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فوالدی ایران 
بابیان این که این انجمن در ایران 600 کارخانه تولید سازه فوالدی را 
در زیرگروه خود دارد، ادامه داد: بسیاری از اعضا وظیفه صادرات به 

کشورهای منطقه را با ظرفیت حدود 4 میلیون تن بر عهده دارند.
وی از وجود ظرفیت اشتغال حدود 40 تا 50 هزار نفر در این حوزه خبر 
داد و با اشاره به اهمیت تولید محصوالت کیفی در حوزه ساختمان 
تصریح کرد: انجمن از دیرباز به این نکته توجه ویژه داشته است. ازاین رو 
سال هاست که کار صنعت ساختمان و سازه مهندسی شده است و 
در این راستا در همه کارخانه های صنف واحد طراحی و QC بنانهاده 
شده است. البته با طراحان و جامعه مهندسین مشاور و انجمن علمی 
سازه های فوالدی نیز مشارکت داشته و داریم. در همین راستا از شرکت 
فوالد مبارکه نیز برای حضور در کنفرانس آذرماه دعوت به عمل آورده ایم.

ضیایی در خصوص نتایج حاصل از جلسه انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان سازه های فوالدی ایران با مدیران فروش و بازاریابی فوالد 
مبارکه تصریح کرد: جلسه خوبی بود؛ و مدیران فروش داخلی فوالد 
مبارکه هوشمندانه و منطقی خواسته های اعضای انجمن را شنیدند و 

مقرر شد راهکارهای ارائه شده نهایی و به کار گرفته شود.
بررسی اعطای اعتبارات بلندمدت تر به مشتریان فوالد و 

کاهش عرضه محصوالت در بورس کاال
محمد تاجمیر  ریاحی مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه نیز در خصوص 
اهمیت و نتایج این جلسه گفت: جلسه باهدف بهبود ارتباط فوالد 
مبارکه و مشتریان سازه های فلزی، بهبود تعامالت با فوالد مبارکه و 
انجمن سازه های فلزی، ارتقاء سطح کیفی محصوالت فوالد مبارکه و 

شناسایی انتظارات مشتریان برگزار شد.
محمد تاجمیر  ریاحی از مطرح شدن مباحث مفید و کاربردی در این 
جلسه خبر داد و گفت: یکی از این موارد استفاده از محصوالت کیفی 
در سازه های فلزی بود که در این خصوص تبادل نظر شد و شرکت را بر 
آن داشت تا راهکارهای مؤثر در حوزه بهبود کیفیت محصول در حوزه 
سازه های فلزی را دنبال و اجرایی نماید تا بدین وسیله سازه های مقاوم تر 
و سبک تر در جریان احداث بناها به کار گرفته شود. لذا در همین راستا 
شناسایی نیازها و انتظارات انجمن مطرح شد که امیدواریم فوالد مبارکه 

بتواند این توقعات را به بهترین شکل برآورده نماید.
کید بر این که کاهش شدید قیمت ها در بازار و دست یابی به  وی با تأ
راهکارهای مناسب برای گذر از این شرایط، اهمیت برقراری تعامل 
هرچه بیشتر بین فوالد مبارکه و انجمن و سایر مشتریان را دوچندان 
نموده است گفت: در پایان این جلسه پیشنهادهای اعطای اعتبارات 
بلندمدت تر به مشتریان فوالد و کاهش عرضه محصوالت در بورس کاال 
مطرح گردید که مقرر شد فوالد مبارکه با هماهنگی وزارت صمت این 

موضوعات را اجرایی نماید.

یان داشته است فوالد مبارکه همواره درک درستی از شرایط بازار و مشتر
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازه های فوالدی ایران:

پیش بینی هـای  بـا  کنیـم  تـالش  بایـد  مـا 
اقتصادی کارآمد و درک درست از تولید، بازار 
و مشتری به راهکارهایی دست یابیم که برای 
باالدسـت و پایین دسـت و  رده هـای میانـی 
و مشـتری نهایـی بهتریـن شـرایط ایجـاد شـود

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز چهارشنبه پنجم 
مرداد ماه در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، نماز جمعه را در 
سلسله قدرت نرم نظام اسالمی، حلقه ای بسیار مهم و 
کید کردند: امام جمعه  فریضه ای استثنایی خواندند و تأ
سخنگوی انقالب اسالمی است و یکی از وظایف اساسی او 
بازتولید مفاهیم معرفتی و مبانی انقالبی و پاسخگویی به 
شبهات با زبان روز و تبیین مستدل آنها و رفتار پدرانه با همه 

است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنان خود با گرامی داشت 
ایام متعلق به اهل بیت علیهم السالم، به بیان اهمیت جایگاه 
نماز جمعه پرداختند و با اشاره به جایگاه استثنایی آن در میان 
فرائض دینی گفتند: »پیوند میان توجه به خدا و حضور و اجتماع 
مردمی«، »ذکر و یاد خدا به صورت دسته جمعی و نزول برکات 
آن بر جمع«، »استمرار بدون توقف نماز جمعه در هر هفته«، 
»پایگاهی مهم برای طرح مسائل مختلف جامعه اعم از مسائل 
فکری، خدمات اجتماعی، همکاری های عمومی و آمادگی ها 
و بسیج نظامی« و »آمیختن معنویت با سیاست« از مهمترین 
ویژگی های نمازجمعه است که آن را تبدیل به ظرفیت عظیم و 

فرصت فوق العاده کرده است.
ایشان افزودند: نماز جمعه با چنین ویژگی هایی، حلقه ای مهم 

در سلسله قدرت نرِم ُمفصل و طوالنی نظام اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی درخصوص ائمه جمعه به دو موضوع اشاره 
کردند: 1- منش و روش و شیوه زندگی امامان جمعه 2-محتوای 

خطبه های نماز جمعه.
حضرت آیت اهلل خامنه ای درباره منش و روش امام جمعه گفتند: 
امامان جمعه همانگونه که در خطبه های نماز جمعه، همه را 
امر به تقوا می کنند، خود نیز باید در تحصیل تقوا و عمل به آن 
گر غیر از این باشد، نتیجه  کثر تالش خود را انجام دهند زیرا  ا حدا

عکس خواهد داد.
ایشان »رفتار پدرانه با همه« را از دیگر الزامات رفتار و منش 
امام جمعه دانستند و افزودند: در نماز جمعه قشرها و سالیق 
مختلف حضور دارند، رفتار امام جمعه باید همانند رفتار پدر 
با فرزندان خود باشد و باید همه را بر سر سفره معنویت و دین 

بنشاند.

دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با 
رهبر انقالب

در پنجمین جلسه پروژه های پیشران اقتصاد ملی مطرح شد؛
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کستان در پی ایجاد گذرگاه های جدیدی برای واردات زغال سنگ است پا
کستان تصمیم گرفته است برای تسریع در روند واردات زغال سنگ از افغانستان، گذرگاه های جدیدی ایجاد کند. دولت پا

الزام واردات ماشین آالت صنعتی برای دستیابی به افق ۱۴۰۴
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: برای دستیابی به افق چشم انداز ۱۴۰۴ به ۲۵ هزار دستگاه ماشین آالت معدنی نیاز است.

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      

عدد خـــــبر

کافـه  بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد رویـداد آموزشـی »
گفت وگـو و راه حل هـا« در راسـتای توسـعه تعامالت، 
افزایـش اشـتیاق و بهبـود عملکـرد کارکنـان در محل 

بـاغ فـردوس شـرکت فـوالد مبارکـه برگـزار شـد.
ارتباطـات مسـتقیم و چهـره بـه چهره مدیـران بـا کارکنـان باعـث تقویت 
همدلـی و درک مشـترک شـده و بـا بهره گیـری از ایده هـای نابـی کـه در 
ایـن ارتباطـات و گفت وگوها مطـرح می شـود می تـوان اقدامـات مؤثری 
به منظـور بهبـود عملکـرد کاری و ایجاد بهتریـن محیـط بـرای کار کردن 
در سـازمان طراحی نمود. در این راسـتا واحد آموزش و توسـعه سـرمایه 
انسـانی بـا همـکاری مدیریـت خدمـات عمومـی و امـور رفاهـی رویـداد 

آموزشـی »کافـه گفت وگـوو راه حل هـا« را طراحـی نمـوده اسـت.
 در این برنامه کارکنان، مسـائل و چالش های فردی و واحدی را با مدیر 
خـود به صـورت مسـتقیم و بـدون واسـطه در میـان گذاشـته و مدیـران 
نیز ضمـن اطالع رسـانی اقدامـات انجام شـده، با همفکـری با کارکنـان و 
استفاده از دیدگاه و ایده های آن ها اقدام به شناسایی راهکارهای حل 

ایـن چالش هـا می نمایند.

مهـدی دهقـان رئیـس بهبـود عملکـرد و برنامه ریـزی آمـوزش گفـت: در 
سال جاری، جلسات کافه گفت وگوو راه حل ها برای کارکنان گروه هدف 
در محل  مجموعه فرهنگی ورزشـی فردوس فوالد مبارکـه برنامه ریزی و 
اجراشده است. آخرین برنامه که ویژه ناحیه آهن سازی در روز سه شنبه 
چهارم مردادماه و با حضور معاون سرمایه های انسانی و سازمان دهی، 
مدیر آمـوزش و توسـعه سـرمایه انسـانی و مدیر خدمـات عمومـی و امور 
رفاهی برگزار شـد به نقش و اهمیت سـرمایه های انسـانی و دیدگاه های 
مدیریت عالی شـرکت در این خصوص اشـاره شـد. همچنان کـه معاون 
سـرمایه های انسـانی شـرکت اشـاره نمـوده اسـت، مسـئولیت اصلـی 
مدیریـت سـرمایه انسـانی بـر عهـده مدیـران واحدهـا اسـت و معاونـت 
سـرمایه های انسـانی و سـازمان دهی نیـز در نقـش پشـتیبان تخصصی 
این فرآیند، از تمامی امکانـات و اختیارات خود اسـتفاده خواهد نمود.

رشـیدی مدیر ناحیـه آهن سـازی نیز ضمن تشـکر از اجـرای ایـن برنامه 
گفـت: چنیـن رویدادهایی در یـک محیط بانشـاط و بیـرون از محـل کار 
می تواند باعث تقویت روحیـه کارکنان شـده و ارتباطات صمیمانه تری 

در محیط کار بـه وجـود آورد.

رویداد آموزشی »کافه گفت وگو و راه حل ها« 
در راستای توسعه تعامالت، افزایش اشتیاق و بهبود عملکرد کارکنان فوالد مبارکه برگزار شد؛
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ذخیره قطعی سنگ آهن کشور 3/3 میلیارد تن 
است

ح جامع فوالد نشان می دهد که میزان  واپسین گزارش طر
ذخایر قطعی سنگ آهن کشور، 3/3 میلیارد تن است. این 

گزارش در نشست تخصصی شرکت ملی فوالد، ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، نشست پایش طرح جامع فوالد 
کشور با حضور محمد آقاجانلو مدیرعامل، مدیران و کارشناسان 
شرکت ملی فوالد ایران برگزار و مسائل مرتبط با صنعت فوالد 

پایش شد.
بر اساس مطالعات انجام شده، 38 درصد تولید سنگ آهن 
جهان متعلق به استرالیا است که ایران در رده بندی جهانی با 
ذخیره 3/3 میلیارد تنی در ردیف نهم جهان قرار دارد. از این 
مقدار ذخیره یک میلیارد و 500 میلیون تن آن دارای محتوای 

آهن است.
طبق این گزارش؛ تا افق 1404 و میزان برنامه مصرف سنگ آهن، 
کید  1/2 میلیارد تن ذخیره وجود خواهد داشت. در این گزارش تأ
شده است که ذخیره 2 میلیارد تنی تا 23 سال پس از افق 1404، 

صنایع فوالدی کشور را تغذیه خواهد کرد.
همچنین در بخش دیگری با اشاره به حوزه زغال سنگ اعالم 
شد؛ تعداد 206 معدن زغال فعال در کشور وجود دارد که میزان 
ذخایر زمین شناسی آن 11 تا 14 میلیارد تن تخمین زده می شود.

افزایش 18 درصدی صادرات محصوالت میانی فوالد

صادرات محصوالت میانی فوالد )بیلت، بلوم و اسلب( طی 
3 ماهه نخست امسال، 18 درصد افزایش یافت و به مرز 2 

میلیون تن رسید.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، شرکت های فوالدی کشور از 
ابتدای فروردین تا پایان خرداد، یک میلیون و 904 هزار تن انواع 
محصوالت میانی صادر کردند. این رقم در مدت مشابه سال 

گذشته، یک میلیون و 618 هزار تن بود.
همچنین طی 3 ماهه نخست امسال، 610 هزار تن انواع 
محصوالت فوالدی )میلگرد، تیرآهن، نبشی، انواع ورق و ...( 
صادر شد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته )8۷3 

هزار تن(، 30 درصد کاهش نشان می دهد.
میزان صادرات آهن اسفنجی نیز با کاهش ۷0 درصدی، از 321 
هزار تن در 3 ماهه نخست سال 1400 به 96 هزار تن در 3 ماهه 

نخست 1401 کاهش یافت.

ک روی در بورس کاال عرضه 2۵1 هزار تن فوالد و خا

نائب رئیس اتحادیه فروشندگان آهن اهواز از کاهش 10 
درصدی قیمت آهن در بازار خبر داد.

روز  ایران  کاالی  بورس  معدنی  و  صنعتی  محصوالت  تاالر 
ک  چهارشنبه 5 مردادماه میزبان عرضه 14۷ هزار و 500 تن خا
روی، ۷0 هزار و 2۷2 تن میلگرد، 6 هزار و 20۷ تن تیرآهن، 20 هزار و 
858 تن نبشی و ناودانی، 6 هزار و 500 تن ورق قلع اندود، 120 تن 

بیلت و اسلب مسی و 41 کیلوگرم شمش طال است.
24 هزار و 181 تن مواد پلیمری، مواد شیمیایی و قیر در تاالر 

فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود.
تاالر حراج باز نیز میزبان عرضه 10 هزار تن وکیوم باتوم، یک هزار 
و 100 تن دی اتیل هگزانول، 260 تن تولوئن و 144 تن متیلن دی 

فنیل دی ایزوسیانات خالص است.
تاالر صادراتی در این روز عرضه 35 هزار و 461 تن قیر، 100 تن عایق 

رطوبتی و 90 تن پلی وینیل کلراید را تجربه می کند.  

درصد

درصد

هزار ُتن

ارتباطـات مسـتقیم و چهـره بـه چهـره مدیـران بـا 
کارکنـان باعـث تقویـت همدلـی و درک مشـترک 
شـده و بـا بهره گیـری از ایده هـای نابـی کـه در ایـن 
ارتباطـات و گفت وگوها مطرح می شـود می توان 
اقدامـات مؤثری به منظـور بهبود عملکـرد کاری و 
ایجـاد بهترین محیـط بـرای کار کـردن در سـازمان 

طراحـی نمـود

ادامـه رونـد کاهشـی قیمـت محصـوالت فـوالدی 
ازجمله انواع ورق، خریداران این نوع محصوالت 
و نمـوده اسـت و  وبـر را بـا تحمـل زیان هایـی ر
تـداوم ایـن رونـد می توانـد موجـب تعطیلـی برخـی کارخانجـات 
تولیدکننـده و در ادامـه بـه تعدیـل فعالیت هـا و حتـی تعدیـل 
نیـروی انسـانی شـاغل در ایـن چرخـه شـود، بنابرایـن زنجیـره 
فوالد بایـد به گونه ای مدیریت و حمایت شـود کـه در هیچ یک از 

حلقه هـای آن شـاهد از هـم گسسـتگی نباشـیم.
در متن حاضـر که ماحصـل گفت وگـوی خبرنگار فوالد بـا طهمورث 
جوانبخـت معـاون فـروش و بازاریابـی فـوالد مبارکـه اسـت، برخـی 

مشـکالت و راهکارهـای ایـن حـوزه مطـرح شـده اسـت.
مدیریت بازار محصــوالت فوالدی از چــه نظر اهمیت 

دارد؟
به طــور خالصــه به منظــور جلوگیــری از تعطیلــی کارخانجــات و 
حفــظ اشــتغال در زنجیــره فــوالد ایــن امــر اجتناب ناپذیــر اســت. 
بــا توجــه بــه رونــد نزولــی قیمت هــا در بــازار جهانــی در چندماهــه 
گذشــته، در بازار ایران نیز روند کاهشــی قیمت محصــوالت فوالدی 
ازجملــه محصــوالت تخــت در ســه ماهه گذشــته ادامــه داشــته 
اســت. ایــن کاهــش قیمــت بــا توجــه بــه تحویــل ســلف محصــوالت 
باعــث گردیــده خریــداران، زمــان تحویــل محصــول بــا زیان هایــی 
روبــرو گردنــد. تــداوم ایــن رونــد می توانــد موجــب تعطیلــی برخــی 
کارخانجــات تعدیــل فعالیت هــا و در پــی آن تعدیــل نیــرو در آن هــا 

شــود.
به نظر شما راهکار چیست؟

ــده  ــکالت عدی ــدن مش ــاق و وارد آم ــن اتف ــری از ای ــور جلوگی  به منظ
بــه حــوزه اشــتغال در زنجیــره فــوالد الزم اســت بــازار محصــوالت 
فــوالدی به ویــژه ورق گــرم بــه شــکلی مدیریــت گــردد کــه کاهــش 
قیمــت متوقــف گردیــده و یــا حداقــل در دوره زمانــی بلندمدت تری 

اتفــاق افتــد.
در حــوزه ورق گــرم در بــازار ایــران فعــال میــزان عرضــه 

محصوالت فوالد مبارکه چقدر است؟
در شــرایط فعلــی تقاضــای محصــوالت فــوالدی کاهش یافتــه و بــه 
ــه در  ــوالد مبارک ــی ف ــزار تن ــه 400 ه ــه عرض ــاز ب ــر نی ــد دیگ ــر می رس نظ
هرمــاه وجــود نــدارد، به ویــژه اینکــه بخشــی از ایــن عرضه هــا بایــد 
ــه  ــردد و در ایــن شــرایط به هیچ عنــوان ب ــی تأمیــن گ ــع واردات از مناب
صــالح صنایــع کشــور و زنجیــره فــوالد نیســت. بــر همیــن اســاس الزم 
ــل  ــرایط قب ــه ش ــه و ب ــه کاهش یافت ــوالد مبارک ــه ف ــزان عرض ــت می اس
اصــالح گــردد و عرضه هــای ایــن شــرکت در ورق گــرم از 400 هــزار تــن 

بــه 2۷0 هــزار تــن کاهــش یابنــد.
آیــا برنامــه ای بــرای تهاتــر اســلب بــا ورق گــرم وجــود 

دارد؟
مدتــی اســت تهاتــر اســلب فــوالدی بــا ورق فــوالدی در بــازار مطــرح 
گردیــده اســت کــه ایــن اتفــاق به هیچ عنــوان در بــازار ایــران نخواهــد 
ح  افتــاد و ضرورتــی بــرای ایــن مهــم نیــز وجــود نــدارد، ایــن طــر
در زمانــی کــه فــوالد مبارکــه ملــزم بــه عرضــه 400 هــزار تــن اســت، 
می توانــد برای جبــران کمبــود محصــول تا ایــن مقــدار اجرا گــردد اما 
بــا کاهــش عرضــه در بــازار و توافــق وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
بــا عرضــه ماهانــه 2۷0 هــزار تنــی فــوالد مبارکــه عمــال ضرورتــی بــرای 
تهاتــر اســلب بــا تختــال نیســت. ایــن طــرح در جهــت تأمیــن کســری 
محصــوالت فــوالدی مطــرح گردیــده کــه در ایــن شــرایط اقتصــادی 
کیــد کنــم  نبــوده و ضرورتــی بــرای اجــرا نیــز نــدارد.   الزم اســت تأ
ــرم و  ــا کالف گ ــلب ب ــر اس ــرای تهات ــه ای ب ــچ برنام ــر هی ــال حاض در ح
عرضــه در بــازار داخلــی وجــود نــدارد و حتــی فــوالد مبارکــه اقدامــی 
بــرای واردات محصــوالت گــرم و عرضــه در بــازار در دســتور کار نــدارد 
و پیگیــر اصــالح حجــم عرضــه تکلیفــی در کمیتــه مدیریــت بــازار 

کاالهــای پایــه اســت.

تــداوم شــرایط فعلــی و کاهــش قیمت چــه مشــکالتی را 
می تواند ایجاد کند؟

 ، بــازار در  قیمت هــا  کاهشــی  رونــد  ایــن  تــداوم  صــورت  در 
به احتمال زیــاد در ابتــدا شــرکت های مصرف کننــده محصــوالت 
فــوالدی در پایین دســت زنجیــره فــوالد بــا مشــکالتی جهــت تأمیــن 
ــرو خواهنــد شــد و در حقیقــت  ــغ اعتبــارات اســنادی خــود روب مبال
ایــن شــرکت ها را بــرای پرداخــت اعتبــارات اســنادی بــا چالــش 
روبــرو کنــد کــه ایــن چالــش می توانــد منجــر بــه تعدیــل تولیــد در 
ــتغال  ــش اش ــرو و کاه ــل نی ــی تعدی ــتی و حت ــات پایین دس کارخانج
گــردد. در ادامه این مشــکل بــه حلقه های باالدســتی زنجیــره تولید 
منتقــل خواهــد شــد و در چنــد مــاه آینــده تمامــی زنجیــره فــوالد 
متأثــر از ایــن موضــوع خواهــد گردیــد. ایــن موضــوع حتــی می توانــد 
مشــکالت اقتصــادی بــرای  نظــام بانکــی بــه  همــراه داشــته باشــد و 
الزم اســت هــر چــه ســریع تر تدابیــری بــرای جلوگیــری از شــدت ایــن 

مشــکالت اندیشــیده شــود.
سخن پایانی؟

بــا  الزم  همــکاری  نیــز  کشــور  بانکــی  سیســتم  اســت  الزم 
تــا ایــن  کشــور داشــته باشــند  تولیدکننــدگان زنجیــره فــوالد 
تولیدکننــدگان بــا چالــش جــدی مواجــه نگردنــد، در غیــر ایــن 
صــورت احتمــال اینکــه تعــدادی از تولیدکننــدگان کشــور بــه 
علــت بدهی هــای بانکــی بــا ورشکســتگی روبــرو شــوند بســیار زیــاد 
اســت، کــه ایــن مهــم بــا سیاســت های کالن دولــت محتــرم جهــت 
ــور  ــتغال در کش ــش اش ــده و افزای ــرکت های تعطیل ش ــدازی ش راه ان
در تضــاد اســت. الزم اســت هــر چــه ســریع تر نهادهــای مختلــف 
چاره اندیشــی نمــوده و از ایــن رخــداد جلوگیــری نماینــد.  وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت می توانــد جهــت حمایــت از صنایــع 
داخلــی، اقدامــات حمایتــی ازجملــه افزایــش تعرفــه واردات را در 

دســتور کار قــرار داده و به ســرعت اجرایــی نمایــد.

حفظ اشتغال و حمایت از مصرف کنندگان
 با مدیریت بازار و تثبیت قیمت فوالد در بازار داخل 

معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه در پی سقوط شدید قیمت های جهانی فوالد مطرح کرد:

 طهمورث جوانبخت
معاون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه
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صرفه جویی در مصرف آب در ذوب آهن
اولین همایش تخصصی ترانسفورماتورهای کوره 
قوس الکتریکی برگزار می شود

ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در خصوص میزان 
مصرف آب در این شرکت گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان موفق 
شد در سال گذشته، کمترین میزان مصرف آب را به نسبت تولید 
در تاریخ خودثبت کند، به نحوی که میزان مصرف آب صنعتی به 
فوالد خام ۳.۷ مترمکعب شد که با اجرای پروژه های توسعه قطعا 
در سال های آتی این عدد مجددًا کاهش می یابد.

اولین همایش تخصصی ترانسفورماتورهای کوره قوس الکتریکی 26 
مردادماه سال جاری از 9:۳0 دقیقه الی 14 در محل هتل المپیک 
تهران برگزار می شود. این همایش تخصصی به صورت حضوری-مجازی 
برگزار می شود و به شرکت کنندگان حضوری، گواهینامه بین المللی اعطاء 
خواهد شد. این همایش توسط شرکت ترانسفورماتور کوره آریا و با 
همکاری شرکت CEM INDUSTRIAL TRANSFORMERS ایتالیا و 
گروه رسانه های تخصصی چیالن برگزار می شود.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

نگاهی به طرح 260 میلیارد دالری چین 

برای کنترل خرید سنگ آهن

برگزاری جشن بزرگ خانوادگی رسانه های استان اصفهان
در آستانه فرارسیدن روز خبرنگار )17 مردادماه( 
جشن بزرگ خانوادگی رسانه های استان اصفهان 
با حضور مسئوالن استانی و شهری، خبرنگاران، 
اصحاب رسانه و خانواده های ایشان در محل 

مجموعه فرهنگی ورزشی فردوس فوالد مبارکه برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ایراسین، این آئین باشکوه به همت شرکت های فوالد 
مبارکه و ذوب آهن، استانداری، شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و شورای اسالمی شهر اصفهان، شرکت آب و فاضالب و خانه 
مطبوعات استان اصفهان، انجمن عکاسان مطبوعاتی استان، سازمان 
بسیج رسانه، انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی اصفهان، 
انجمن روزنامه نگاران مسلمان، مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان و 

انجمن صنفی روزنامه نگاران برگزار شد.
احمدرضا دهانی، مدیر مجتمع مطبوعاتی اصفهان و عضو ستاد برگزاری 
مراسم روز خبرنگار در حاشیه این برنامه در گفت وگو با خبرنگار ایراسین 
اظهار کرد: در این مراسم میزبان اصحاب رسانه و خانواده ایشان با حضور 

مسئوالن استانی و شهری بودیم.
گرامیداشت سالگرد شهادت شهید محمود صارمی و روز  وی با 
 خبرنگار افزود: امسال 1۷ مرداد روز خبرنگار مصادف با ایام شهادت

 امام حسین )ع( بود، لذا قبل از ماه محرم این جشن را با حضور اصحاب 
رسانه برگزار کردیم.

دهانی در ادامه گفت: خبرنگاران در طول سال به انعکاس رخدادها و 
خبررسانی از اقشار مختلف جامعه می پردازند و این بار در این مراسم دور 
هم جمع شدیم تا از خبرنگاران و اصحاب رسانه تجلیل و قدردانی کنیم.
خبرنگاران ما مسئولیت بزرگی بر عهده دارند و باید بیشتر از 

دغدغه ها و مسائل اصفهان بنویسند
در این آئین سید رضا مرتضوی، استاندار اصفهان ضمن تبریک روز 
خبرنگار اظهار کرد: هرچه مسائل و مشکالت پیش رو بیشتر می شود 

وظیفه دستگاه های اجرایی نیز بیشتر می شود و به همین تناسب 
مسئولیت خانواده رسانه جهت کمک به متولیان امور جهت شناخت 

مسائل و رفع مشکالت پررنگ تر می شود.
وی افزود: ما در شهری هستیم که به دلیل بعضی نامالیمات و مشکالت، 
خبرنگاران ما مسئولیت بزرگی بر عهده دارند و باید بیشتر از دغدغه ها 
و مسائل اصفهان بنویسند، به همین دلیل جامعه خبرنگاری وظیفه 

سنگین تری را بر عهده دارند.
استاندار اصفهان در ادامه گفت: یکی از آسیب هایی که امروز در عرصه 
خبر شاهد هستیم ورود بعضی افراد بدون شناسنامه خبرنگاری در این 
حوزه است که با عدم رعایت برخی قوانین و تبیین و بسط آن ها باعث 

می شوند بعضا مردم اعتمادشان را به خبر از دست بدهند.
از فوالد مبارکه و سایر دستگاه ها بابت برگزاری این برنامه 

سپاسگزارم
علی قاسم زاده، شهردار اصفهان نیز در این مراسم ضمن تبریک روز 
خبرنگار اظهار کرد: از همه اصحاب رسانه قدردانی و تشکر می کنم، 
کنون کمتر از ده درصد از ظرفیت جامعه خبرنگاران جهت رفع  شاید تا
مشکالت شهری استفاده شده است، امیدوارم در آینده شاهد حضور 

کثری جامعه خبرنگاران در این زمینه باشیم. حدا
وی گفت: این برنامه با همدلی و هم گرایی بین تشکل ها و دستگاه ها 
برگزار شد، هرچه ما کنار هم باشیم، این هم افزایی باعث نشاط بیشتر 
جامعه می شود و به حل مسائل کمک می کند؛ لذا از فوالد مبارکه و سایر 

دستگاه ها بابت برگزاری این برنامه سپاسگزارم.
فوالد مبارکه افتخار میزبانی و بزرگداشت خبرنگارانی را 

دارد که در انعکاس اخبار پوالدمردان تالش می کنند
محمدجواد براتی، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه نیز ضمن 
تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: به مناسبت 1۷ مرداد با برگزاری مراسم 
جشن روز خبرنگار، میزبان خبرنگاران و اصحاب رسانه استان اصفهان 

جهت گرامیداشت و تجلیل از ایشان هستیم.
وی افزود: در این مراسم تشکل های مربوط به حوزه خبرنگاری برای 
اولین بار دست به دست هم داده اند و فوالد مبارکه افتخار میزبانی و 
بزرگداشت خبرنگارانی را دارد که در انعکاس اخبار پوالدمردان تالش 

می کنند.
علی معرک نژاد، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان 
نیز گفت: به مناسبت روز خبرنگار پیشاپیش این گردهمایی را به صورت 
هم افزایی برگزار کردیم تا بتوانیم ذره ای قدردان زحمات خبرنگاران باشیم.

وی افزود: اقدامات و دغدغه های خبرنگاران در جهت انعکاس اخبار و 
گاهی بخشی به مردم بسیار مهم است. آ

فضل اهلل صلواتی، نویسنده و اولین فرماندار اصفهان در گفت وگو با 
خبرنگار ایراسین گفت: پیش از آغاز کرونا برنامه های این چنینی بیشتر 
بود، خبرنگاران دارای مقام و شأن واالیی هستند و تکریم و بزرگداشت 

ایشان توسط مسئوالن اقدامی باارزش و قابل احترام است.
وی افزود: شغل خبرنگاری کاری مشکل و پردردسر است و ناراحتی های 
فراوان دارد و برگزاری مراسم گرامیداشت خبرنگاران با حضور مسئوالن 

باارزش است.
صلواتی در پاسخ به ایراسین در این خصوص که برای خبرنگاران چه 
پیامی دارد، تصریح کرد: صداقت، ایمان، پایداری و مقاومت؛ مهم ترین 
اهداف عرصه خبر است و رسالت یک خبرنگار اقتضا می کند که بر اساس 

راستی و درستی پیش رود و تحت تأثیر حاشیه ها قرار نگیرد.
 شایان ذکر است آئین گرامیداشت روز خبرنگار و جشن خانوادگی 
رسانه های اصفهان شامگاه شنبه با مشارکت تشکل ها و انجمن های 
فعال روزنامه نگاری، عکاسی و مطبوعات استان و برخی از نهادهای 
دولتی و خصوصی در  مجموعه فرهنگی ورزشی فردوس فوالد مبارکه 

برگزار شد.

در مجموعه فرهنگی، ورزشی فردوس فوالد مبارکه صورت گرفت؛

رویداد تجربه محور روابط عمومی؛ 
رویدادی بی سابقه در عرصه روابط عمومی اصفهان

برای نخستین بار و با مشارکت و حمایت فوالد 
مبارکه رویداد تجربه محور روابط عمومی و با موضوع 
»مرور شکست و موفقیت کسب وکارها« با حضور 
300 نفر از مدیران روابط عمومی شرکت های نوآور و مشهور کشور و 

فعاالن روابط عمومی استان اصفهان، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، در این رویداد که مدیران روابط عمومی 
شرکت های نوآوری همچون دیجی کاال، استپ، تپسی، آژانس تبلیغاتی 
بادکوبه و یکتانت، فعالین حوزه روابط عمومی، خبرنگاران و پیشکسوتان 
این عرصه در استان اصفهان حضور داشتند، ارائه دهندگان به مرور 
مطالبی در مورد جایگاه و اهمیت روابط عمومی در سازمان ها و 
جدیدترین نظریه های روز علم روابط عمومی در دنیا، تجربیات خود را 

ک گذاشتند. به اشترا
ح مختصری از اهم سخنان و دیدگاه های مدیران  در ادامه شر

روابط عمومی حاضر در این رویداد آمده است؛ که می خوانید.
 محمدجواد براتی مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

فوالد مبارکه اولین و تنها شرکت در کشور است که گزارش پایداری براساس 
استانداردهای GRI را تهیه و ارائه داده و مرجع بین المللی مربوطه نیز آن 
را تائید کرده است. تعامل و مشارکت با ذی نفعان بخشی جدانشدنی از 
سازمان ها و یکی از حوزه های قابل توجه در شرکت هاست و هر سازمان 
در طول فعالیت های خود ناچار به تعامل با ذی نفعان است. در حال 
حاضر ذی نفعان در مجموعه ها این توانایی را دارند که بر فعالیت های 
یک شرکت تأثیر بگذارند و سازمان ناچار است با آن ها تعامل داشته 
باشد. در این راستا باید انتظارات ذی نفعانی که بر فعالیت ها، محصوالت، 
خدمات و عملکرد شرکت تأثیر می گذارند و از آن تأثیر می پذیرند 

شناسایی و مرتفع گردد.
در خصوص مدیریت ذی نفعان سه مدل را شاهد هستیم. پیش تر از واژه 
مدیریت استفاده می شد اما امروز نمی شود بحث ارتباط با ذی نفعان را 
مدیریت نامید. پیش تر تعامل با مشتریان را مدیریت بحران می نامیدند؛ 

اما بعدها بحث مدیریت ذی نفعان مطرح شد و نهایتا سازمان های 
پیشرو در حال گذار از این مرحله هستند. فوالد مبارکه نیز در حال گذار 
از مرحله 2 به 3  یعنی    گذر از  مرحله مدیریت ذی نفعان به مرحله تعامل 
با ذی نفعان است و بیش از یک سال است که بحث الگوی مشارکت 
ذی نفعان فوالد مبارکه تدوین شده است. در این راستا شناسایی و 
دسته بندی، اولویت بندی، شناسایی نیازها و انتظارات، اولویت بندی 
نیازها و انتظارات، پاسخ به آن ها و تهیه طرح مشارکت و نهایتا  ارزیابی 

اثربخشی ذی نفعان درحال انجام است.
معموال در دنیا شرکت ها و سازمان های بزرگ گزارش پایداری ارائه 
گزارش پایداری همه ذی نفعان هستند و این  می کنند. مخاطب 
گزارش شامل مواردی همچون فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و 

زیست محیطی است که GRI یکی از این استانداردها است.
امیرحسین موسوی مدیر روابط عمومی دیجی کاال

مفهوم روابط عمومی در عصر حاضر تغییر کرده است و صداقت یکی از 
نکات مهمی است که روابط عمومی ها باید در برخورد با داخل و بیرون 
از سازمان به آن توجه کنند. علم و تحقیق یکی از شاخص های دیگری 
است که در دنیای امروز، روابط عمومی ها با استفاده از آن، با به روز نمودن 
خود در تالش اند تا مفاهیم را از این طریق به مخاطبین خود منتقل 
کنند. عالوه بر این مهارت هایی برای برقرار ارتباط با کارکنان و سایر مردم 
جامعه وجود دارد که مدیران و کارکنان روابط عمومی حتما باید با آن آشنا 

باشند تا بتوانند مأموریت های سازمانی خود را به درستی انجام دهند.
شاخص هایی چون نوشتن و ارائه خوب توجه به جزئیات از نقاط قوت 
که مردم در عصر حاضر  روابط عمومی سازمان ها و شرکت ها است چرا

بسیار به جزئیات توجه دارند.
مهدیه معظمی مدیر روابط عمومی یکتانت

قصه برند، بهترین روایت از یک برند است ازاین رو قصه گونه بودن روایت 
از اهمیت خاصی برخوردار است. تناسب گزارش متناسب با مخاطب 
موردنظر، صحیح بودن داده ها و تحلیل و مصورسازی آن ها جهت درک 

مناسب مخاطب و بستر انتشار یا فرم انتشار و انتخاب آن، نیز مهم است. 
چون مخاطب به خاطر شلوغی گزارش ممکن است اصل موضوع را از 

دست بدهد.
فاطمه عسکری آزاد مدیر روابط عمومی و مسئولیت 

اجتماعی اسنپ
مسئولیت اجتماعی و تأثیر آن در ایجاد دید مثبت مردم نسبت به یک 
برند شایان توجه است. به خاطر داشته باشیم مسئولیت اجتماعی در 
حقیقت رفتار مسئوالنه یک شرکت، فراتر از الزامات قانونی منافع شرکت 
و استانداردهای مشخص است. مسئولیت اجتماعی به عنوان یک 
مکانیزم تنظیم گر است که شرکت ها از طریق آن نقش مثبت خود را در 
جامعه تضمین می کنند. مسئولیت اجتماعی از نگاه مردم موضع آن 

شرکت در برابر جامعه و کره زمین است.
نگار عرب مدیر روابط عمومی تپسی

ح است که شبکه های اجتماعی  در حوزه ارتباطات این سؤال مطر
جزو کدام دسته بهشت، برزخ یا دوزخ هستند؟ استفاده از شبکه های 
اجتماعی توسط برندها دو روی متفاوت دارد. این یعنی شبکه های 
اجتماعی دو لبه تیغ دارند، هم می توانند برای برند باعث  موفقیت شده 
و هم می توانند موجب شکست یک برند شوند. این موضوع می تواند 
بازخوردهای مختلفی را در محصوالت ایجاد نموده و آن برند را با جامعه 
و خصوصیاتش همراه کند. عالوه بر این با تیزهوشی مدیران برند می توان 
به موقع بر ِترندهایی که در شبکه های اجتماعی ایجاد می شود مسلط 

شد و به اهداف برند موردنظر دست یافت.
عرب افزود: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بسترهای خوبی 
برای روایتگری مسائل مختلف یک برند هستند. این یعنی با استفاده 
از این ابزار می توان درصورتی که روایت صحیح و جذابی داشته باشیم 

مخاطب را جذب کنیم.
از سوی دیگر شبکه های اجتماعی به خاطر اینکه می توانند در لحظه به 
دادگاهی برای قضاوت توسط مخاطبین تبدیل شوند ممکن است برای 

برند آثار منفی را نیز داشته باشند. عالوه بر این ممکن است شبکه های 
اجتماعی یک برند را به خاطر اتفاقاتی که داخل یا خارج از فضای مجازی 

می افتد دچار بحران هایی پیچیده کنند.
باید توجه داشته باشیم که هر کاربر در فضای مجازی یک رسانه است و 
سرعت انتشار و گستره آن بسیار باالست. به همین خاطر اهمیت فضای 

مجازی برای برندها در دنیای امروز بسیار قابل توجه است.
هارمیک نواسارتیان مدیر روابط عمومی بادکوبه

شناخت سازمان و افراد مؤثر بیرون و درون سازمان، نکته ای مهم و 
قابل تأمل است. نکته مهمی که در مورد روابط عمومی ها نباید فراموش 
کنیم این است که در روابط عمومی نوین مخاطبین سازمان در بیرون و 
درون سازمان هر دو باید شناخته شوند. عالوه بر این باید افراد تأثیرگذار 
بیرون و درون سازمان نیز شناسایی شوند تا در موقعی که به کمک این 
افراد نیاز داریم بتوانیم به بهترین نحو از آن استفاده کنیم. داستان برند 
باید برای مخاطبین مختلف ازجمله مخاطبینی که از آن ها به عنوان 
عموم جامعه یاد می شوند تعریف شود تا با این شناخت، نظر مخاطب 

به برند جلب شود.
یکی از اتفاقاتی که در دنیای نوین روابط عمومی افتاده است یافتن 
مزیت رقابتی در این بخش از سازمان ها است که البته این مأموریت 
درگذشته در قسمت های دیگر سازمان نظیر واحد بازاریابی، فروش و ... 
می افتد ولی چون روابط عمومی با مخاطب در ارتباط است و باید برند را 
به مخاطب معرفی کند بهتر است این موضوع از سوی روابط عمومی ها 
مدیریت شود. روابط عمومی ها امروز عالوه بر همه ابزارهای موجود 
به نیروی متخصص نیاز دارند تا بتواند با استفاده از امکاناتی که فراهم 

می شود توانایی های خود را ارتقاء دهند.
پنل پرسش و پاسخ از ارائه دهندگان با طرح چالش های جاری مدیران 
روابط عمومی سازمان ها و شرکت ها از سوی مدیران و فعاالن این عرصه 
پایان بخش برنامه های اولین رویداد تجربه محور روابط عمومی با مرور 

شکست و موفقیت کسب وکارها بود.

با مشارکت و حمایت فوالد مبارکه برگزار شد؛

چین یکی از بزرگ ترین تغییرات بازار جهانی سنگ آهن 
را در بیش از یک دهه گذشته آغاز کرده است. یک شرکت 
دولتی تازه تأسیس، مرکزیت بازار را در دست خواهد گرفت، از 
سرمایه گذاری های عظیم در معادن در غرب آفریقا گرفته تا 

خرید مواد اولیه فوالدسازی از عرضه کنندگان بین المللی.
به گزارش فوالد ایران، این اقدام در بحبوحه اختالالت مرتبط 
با همه گیری کرونا و افزایش تنش های ژئوپلیتیک با استرالیا رخ 
داد که نگرانی های زنجیره تأمین را برجسته کرد و امنیت منابع 
را به تمرکز اصلی رئیس جمهور این کشور تبدیل نمود. حال 
غول های معدنی دنیا ازجمله بی اچ پی، ریو تینتو و واله به دنبال 
این هستند که بفهمند چین در حال حاضر دقیقا چه برنامه ای 

برای آن ها دارد.
1- معرفی این شرکت جدید

گروه منابع معدنی چین 19 جوالی در استان هبی با سرمایه 
( تأسیس شد.  ثبت شده 20 میلیارد یوان )4.3 میلیارد دالر
وظایف این گروه شامل استخراج معادن، فرآوری سنگ آهن و 
تجارت آن است. همچنین سرمایه گذاری های خارج از کشور 
ازجمله پروژه غول پیکر سیماندو در گینه را نیز مدیریت خواهد 
کرد، که چین آن را برای کاهش وابستگی به سنگ آهن استرالیا 
حیاتی می بیند و درنهایت تبدیل به کانال اصلی یا تنها منبع 

خرید سنگ آهن برای چین خواهد شد.
2- هدف آن: هدف برقراری تعادل در تأمین سنگ آهن است. 
چین ساالنه 1.1 میلیارد تن سنگ آهن وارد می کند که هزینه 
آن در سال 2021 حدود 180 میلیارد دالر بوده است. حدود 
500 کارخانه فوالد در چین وجود دارد که تنها 10 شرکت برتر 40 
درصد از تولید داخلی را به خود اختصاص می دهند. هر یک از 
واحدهای فوالدی مسئول خرید مواد اولیه خود است، درحالی که 
در مقابل، عرضه سنگ آهن بسیار متمرکز است. چین قصد دارد 
با متمرکز کردن خرید، نفوذ بیشتری در قیمت گذاری سنگ آهن 

به دست آورد.
3-چرا اآلن؟ ایجاد این شرکت توسط چین موردتوجه زیادی 
قرارگرفته است. آن ها یک پلتفرم یکپارچه برای خرید منابع را راهی 
کره این کشور در محیط غیردوستانه  برای تقویت موقعیت مذا
بین المللی می دانند. رهبران چینی بارها ایاالت متحده و 
متحدانش ازجمله استرالیا را متهم کرده اند که برای سرکوب رشد 

اقتصادی چین دست به دست هم داده اند. 
4- چه کسی در رأس است؟ یائو لین، رئیس سابق شرکت 
آلومینیوم چین )Chinalco(، رئیس هیئت مدیره خواهد بود. 
گوا بین، معاون اجرایی شرکت بائو استیل به عنوان برترین 
سازنده فوالد این کشور، مصرف کننده بزرگ سنگ آهن نیز است 
مدیرعامل خواهد بود. برخی دیگر از مدیران نیز از شرکت های 
آن استیل، امام جی، کمیسیون توسعه و اصالحات ملی و آژانس 

برنامه ریزی اقتصادی چین هستند.
۵- اعداد و ارقام چه می گوید؟ ازآنجایی که مدیران ارشد این 
شرکت جدید از دو فوالدساز برتر چین هستند، انتظار می رود که 
از طرف آن ها سنگ آهن وارد کنند. بائو استیل و آن استیل به طور 
مشترک بیش از 230 میلیون تن فوالد در سال تولید می کنند و 
درحال توسعه بیشتر نیز هستند. این نشان می دهد که شرکت 
جدید احتماًال حداقل 460 میلیون تن سنگ آهن در سال یا 
بیش از 40 درصد از کل واردات چین را در دست خواهد داشت. 
عالوه بر این، گنجاندن سیماندو به این گروه جدید، مسئولیت 
یکی از بزرگ ترین و مهم ترین معادن جدید جهان را به آن ها 
می دهد که تخمین زده شده که می تواند ساالنه 100 میلیون تن 

سنگ آهن تولید کند.
6- اصل داستان چیست؟ قبل از سال 2010، قیمت سنگ آهن 
کرات ساالنه ای که توسط بزرگ ترین  برای یک سال تمام در مذا
معدنکاران و بزرگ ترین فوالدسازان اروپا و آسیا رهبری می شد، 
تعیین می گردید و ثابت بود. اما گسترش سریع تقاضای چین 
گانه شد که اغلب با قیمت های  باعث ایجاد یک بازار نقدی جدا
کرات ساالنه به طور فزاینده ای  سالیانه از بین می رفت. مذا
پرمسئله شد و بی اچ پی پیشرو حرکت به سمت قیمت های 

شناور بود که از آن زمان شکل گرفت. 
7- شرکت های معدنی چه می گویند؟ هرگونه تالش برای تغییر 
شکل این دادوستد برای شرکت هایی مانند بی اچ پی و ریو تینتو 
که بیش از نیمی از درآمد خود را از سنگ آهن به دست می آورند، 
پیامدهایی خواهد داشت. بااین حال، هنوز هیچ یک رسما 
هشداری در این زمینه نداده اند. گرچه برخی از مدیران آن ها 
گر یک کارتل خرید ایجاد شود، ممکن است  پیشنهاد داده اند که ا
تأمین کنندگان تصمیم بگیرند که کارتلی مانند اوپک سنگ آهن 

تشکیل دهند.
8- آیا این مکانیزم در سایر بازارها سابقه دارد؟ به نوعی چین 
در برخی بازارهای دیگر گروه های خرید غیررسمی بیشتری 
دارد. پاالیشگاه های بزرگ دولتی نفت ازجمله سینوپک دو سال 
است که باهم نفت خام می خرند. کارخانه های ذوب مس، 
ازجمله مس جیانگشی، گروهی دارند که به طور جمعی در مورد 
قراردادهای مواد اولیه با بی اچ پی و سایر شرکت های معدنی 

کره می کنند. مذا
9. آیا این راهکار جواب خواهد داد؟ این موضوع قابل بحث 
است و بستگی به اهداف آن دارد. کنترل واردات سنگ آهن به 
چین از طریق یک نهاد، کار بزرگی خواهد بود و تاریخ مشکالتی را 
کارآمدی ها نشان داده  در تجارت متمرکز ازجمله فساد و سایر نا
گر چین این قهرمان جدید سنگ آهن را مسئول  است. حتی ا
خرید مثًال سه یا چهار تولیدکننده برتر کند، بازهم تأثیر زیادی بر 

قیمت های نقدی نخواهد داشت. 
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خبر کوتاه

کثر  مدیرعامل کک طبس گفت: براساس برنامه ریزی به عمل آمده حدا
تا سه ماه آینده با راه اندازی باتری سه و چهار این مجموعه به تولید 
سالیانه ۳00 هزارتن کک خواهیم رسید که نقش مؤثری در صرفه جویی 
کالن ارزی به همراه خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، شرکت کک طبس با هدف 
تکمیل زنجیره تولید و تأمین کک متالوژی موردنیاز کشور در کنار سایر 
زیرمجموعه های این هلدینگ بزرگ فعالیت می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به 
سرمایه گذاری ایمیدرو در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته گفت: 
کاهش محرومیت و ایجاد اشتغال از نتایج سرمایه گذاری ایمیدرو در 
مناطق محروم است.
وی با اشاره به سرمایه گذاری 2۷ میلیارد دالری ایمیدرو و شرکت های 
زیرمجموعه در بخش صنایع و معادن گفت: این رقم سرمایه گذاری در 
بخش معادن و صنایع معدنی بسیار قابل توجه است.

 خـبــــــــــــــــــر      

دستیابی به تولید 3۰۰ هزارتنی کک در 3 ماه آینده
کاهش محرومیت و ایجاد اشتغال از نتایج سرمایه گذاری 
ایمیدرو در مناطق محروم

زنگ خطر جدی برای صنعت معدن کشور

رئیس خانه معدن با بیان اینکه دغدغه های ناشی از 
وز در حال  حضور معارضان محلی در بخش معدن هر ر
بیشتر شدن و جدی تر شدن است، بر ضرورت کنترل این 

کید کرد. معارضان تا
وی با بیان اینکه دغدغه های ناشی از حضور معارضان 
محلی در بخش معدن هر روز در حال بیشتر شدن و جدی تر 

کید کرد. شدن است، بر ضرورت کنترل این معارضان تا
هزارتوی مشکالت حضور معارضان محلی در 

بخش معدن
به گزارش صنایع، محمدرضا بهرامن با بیان اینکه دغدغه های 
ناشی از حضور معارضان محلی در بخش معدن هر روز در حال 
گر این  بیشتر شدن و جدی تر شدن است، اظهار داشت: ا
موضوع به شکل مطلوب کنترل نشود، این معارضان به تدریج 
به عامل جلوگیری از توسعه بخش معدن تبدیل خواهند شد 
و در عمل نخواهیم توانست قانون معادن را به خوبی اجرایی 
کنیم. قانون معادن قانون بسیار خوب و جامعی است که در 
تبصره ها و مواد آن درصدی از حقوق دولتی برای هزینه کردن 
در زیرساخت های همان استان ها و مناطق محل بهره برداری، 
همچنین برای منابع طبیعی و محیط زیست در نظر گرفته 

شده است.
وی در ادامه افزود: با وجود مسائل یاد شده، اما از آنجایی 
که پرداختی ها به دولت از محل حقوق دولتی و فعالیت های 
معدنی به موقع هزینه نمی شود، در ادامه به دردسرهایی 
کنان مناطق هم جوار معادن را نگران می کند  انجامیده و سا
و نقطه شروع مخالفت ها و تعارضات همین جا است. اثر 
نامطلوب این تعارضات آسیب به تولید است، ضمن اینکه در 
ادامه راه را برای عده ای که می توانند مطالبه گری های بیجا 
داشته باشند هموار می کند که متأسفانه یکی از موارد آن را 
به تازگی در استان اردبیل شاهد بودیم. نباید فراموش کرد 
وقتی در محدوده ای پروانه بهره برداری معدنی اخذ کرده و 
وارد عملیات فرآوری می شویم، زمین های آن حوزه متعلق به 
منابع طبیعی است که بر اساس ضوابط و مقررات در اختیار 

بهره برداران قرار داده شده است.
دلیل اعتراضات 

با  کرد:  امروز  ایران همچنین، اضافه  رییس خانه معدن 
معارضانی در جای جای مناطق معدنی کشور مواجهیم که 
مدعی هستند اراضی معدنی متعلق به آنها است و این موارد و 
اختالفات سبب کشمکش بین فعاالن معدنی و اهالی که مدعی 
این زمین ها هستند شده است که در برخی موارد به حوادث 

گوار انجامیده است. نا
لزوم حمایت از بهره برداران معدنی

کید بر لزوم حمایت از بهره برداران معدنی، اظهار  بهرامن با تا
داشت: مصداق چنین حوادث و تعارض هایی را در استان های 
آذربایجان شرقی، کردستان، خراسان جنوبی، کرمان، سمنان 
و به تازگی اردبیل شاهد بوده و هستیم که در برخی موارد به 
برداشت غیرقانونی مواد معدنی رگه ای و با عیار باال از سوی 
معارضان و متجاوزان و عرضه به بازارهای غیرقانونی انجامیده 

است.
از  که متولی بخش معدن با حمایت  این در حالی است 
در  اما  است،  داده  انجام  را  مسوولیتش  معدنی  فعاالن 
ادامه دستگاه های ذی ربط باید بتوانند امنیت الزم را برای 

سرمایه گذاران و فعاالن معدنی فراهم کنند.
در این میان، حقوق »معارضان واقعی« نیز نباید از نظر دور 
داشته شود، آنجایی که فعالیت معدنی در حال انجام است 
اما به سبب بازگشت دیرهنگام این حق و حقوق به مناطق و 
شهرستان ها مطالبه گری به حقی از سوی افراد ایجاد می شود.

راهکار چیست؟
گزارش صنایع، رئیس خانه معدن در پایان و با بیان  به 
گر پرداختی ها از ناحیه حقوق دولتی معادن و سایر  اینکه ا
پرداختی های انجام شده به دولت به موقع انجام شود، 
آن  شاهد  کنون  ا که  اجتماعی  مشکالت  از  بزرگی  بخش 
هستیم، کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: با توجه به اینکه در 
برخی موارد برخوردهای قانونی و بازدارنده الزم را با معارضان 
و متجاوزان شاهد نیستیم، شاهد افزایش برداشت های 
گر به موقع جلوی این قبیل  غیرمجاز از معادن هستیم و ا
ناخوشایندی  اتفاقات  به  می تواند  نشود،  گرفته  موارد 

بیانجامد.
یکی دیگر از مسائل حادی که این روزها در بخش معدن با 
آن مواجهیم، اجرای تبصره پنج ماده 43 قانون برنامه ششم 
توسعه است که در آن هزینه کرد »تا یک درصد« فروش معادن 
در مناطق اجازه داده شده است، اما امروز شاهد برخی 
فشارهای سیاسی در مناطق هستیم که »پرداخت یک درصد« 
فروش معادن را الزام می کنند و منجر به فشارهای زیادی به 

فعاالن معدنی شده است.
گر صفر تا 100 مسوولیت ها در حوزه پرداختی ها به دولت و  ا
نحوه هزینه کرد آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده 
می شد، به طور قطع می توانستیم عملکرد بهتر و تعارضات 

کمتری را شاهد باشیم.
کثر مبالغ تخصیص داده شده از  در سال های گذشته حدا
محل حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی ها به مناطق 30 
درصد بوده و برخی سال ها به رقم ناچیز 11 درصد نیز رسیده 
است؛ این در حالی است که عدم پرداخت به موقع این مبالغ 

هزینه های زیادی برای دولت به دنبال داشته است.

در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی روی داد: 

یکه تازی فوالد مبارکه با برگزاری 16 کارگاه تخصصی

دست یابی به باالترین شاخص کیفی درصد مطابقت با سفارش محصوالت
مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا از دست یابی به 
ترین شاخص کیفی درصد مطابقت با سفارش  باال

محصوالت در این مجتمع خبر داد.
بهمن خلیلی افزود: بعد از اجرای نوسازی خط موجود، ارتقای 
اتوماسیون صنعتی و نصب قفسه هفتم مجتمع فوالد سبا در 
تیرماه 1401 باالترین عدد شاخص کیفی درصد مطابقت با سفارش 

محصوالت به میزان 98.1 درصد به ثبت رسید.
وی بابیان این که اجرای عملیات نوسازی خط موجود، ارتقای 
اتوماسیون صنعتی و نصب قفسه هفتم مجتمع فوالد سبا در 
خردادماه 1400 آغاز گردید اظهار داشت: طی یک ماه توسعه 
مذکور شامل نصب قفسه ۷ و تعویض اتوماسیون خط نورد انجام 

پذیرفت.
به گفته مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا این خط از تیرماه سال 
گذشته با مدنظر قرار دادن انجام آزمودن های عملکردی تجهیزات 
و تولید آزمایشی فوالدهای جدید در مدار تولید قرار گرفت که 
خوشبختانه حجم تولیدات آن به روال عادی بازگشت و بعد از طی 
یک دوره شش ماهه شاخص های کیفیت محصوالت تولیدی روند 

افزایشی را در پیش گرفت.
کید بر این که رشد کیفی همراه با رشد کمی محسوس  خلیلی با تأ
نسبت به دوره مشابه سال های قبل بوده است در همین زمینه از 
مدیریت ارشد و پوالدمردان پرتالش مجتمع فوالد سبا در واحدهای 
تولیدی، ستادی و خدمات فنی و پشتیبانی قدردانی و اظهار 
امیدواری کرد با حمایت های مدیریت ارشد فوالد مبارکه بتوانیم 

شاهد رشد کمی و کیفی بیشتر محصوالت این مجتمع باشیم.
در همین زمینه رئیس کنترل کیفی سبا نیز خاطرنشان کرد: با 
، این  تکمیل موارد باقیمانده از بخش های توسعه در ماه های اخیر
مجتمع موفق گردید در تیرماه 1401 باالترین عدد شاخص کیفی 
درصد مطابقت با سفارش محصوالت بعد از اجرای نوسازی خط 
موجود، ارتقای اتوماسیون صنعتی و نصب قفسه ۷ را به میزان 

98/1 درصد به ثبت برساند.
سفارش  با  مطابقت  درصد  کیفی  شاخص  عبدزاده  جمشید 
محصوالت را به عنوان اصلی ترین شاخص کیفی، بیانگر هماهنگی 
بین فرایندهای تولید و پشتیبانی در خطوط مختلف دانست 
و افزود: این شاخص تأثیر مستقیم بر کاهش هزینه ها از قبیل 

هزینه های کیفیت شامل دوباره کاری و خرابی و ضایعات و برخی 
، تولید مجدد و  هزینه های دیگر ازجمله خواب محصول در انبار

اضافی، تأخیرها و … دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این موفقیت در شرایطی محقق 
گردید که تنوع تولیدات ازلحاظ ابعاد و خانواده محصول منطبق با 

برنامه تولید انجام شده است.

به گزارش خبرنگار ایراسین، چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت مالی روز دوم مردادماه با حضور 
مدیرعامل  و  هیئت مدیره  رئیس  رازدار  هومن 
شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران، پرویز 
خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی، مدیران، متصدیان و فعاالن حوزه 

بانک و بیمه گشایش یافت.
معرفی دستاوردها و نوآوری های صنعت مالی کشور از اهداف اصلی 
برگزاری این نمایشگاه در حوزه های بورس، بانک و بیمه است و برگزاری 
چنین رویداد مهم اقتصادی، فرصتی مناسب برای شناخت و آشنایی 
کنون  هر چه بیشتر با آخرین ظرفیت های این سه حوزه است که هم ا

از ظرفیت های مهم اقتصادی و صنعتی کشورها محسوب می شوند.
با آغاز به کار این نمایشگاه غرفه شرکت فوالد مبارکه در سالن های 8 و 
9 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی رسما فعالیت خود را آغاز 
کرد. شرکت های بورسی، مالی و سرمایه گذاری گروه فوالد مبارکه در این 
نمایشگاه حضور فعال داشتند و غرفه شرکت سرمایه گذاری توسعه 
توکا، شرکت سبدگردانی آتیه توکا و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 
بازارگردانی توسعه فوالد مبارکه پذیرای عالقه مندان و بازدیدکنندگان از 

این نمایشگاه بودند.
در مدت چهار روز برپایی این نمایشگاه درمجموع 16 کارگاه آموزشی با 
عناوین مختلف توسط اساتید شرکت کارگزاری باهنر وابسته به شرکت 
فوالد مبارکه برگزار شد. حسین ارجلو مدیرعامل شرکت سبدگردان آتیه 
توکا در این خصوص به خبرنگار ایراسین گفت: طبق برنامه ریزی های 
انجام شده درمجموع در طی 4 روز 16 کارگاه آموزشی با عناوین مختلف 
در غرفه شرکت فوالد مبارکه توسط اساتید بازار بورس با همکاری شرکت 
سبدگردان آتیه توکا و کارگزاری باهنر وابسته به گروه فوالد مبارکه برگزار شد.

در این راستا هم زمان با نخستین روز برپایی چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت مالی کشور، چهار کارگاه آموزشی در زمینه تحلیل بازار 

سرمایه برگزار شد.
 »چه خبر از بورس، »سوت پایان بازار سهام و وضعیت کلی بازار سرمایه«، 
»نشست با سهامداران بازار سرمایه« و »تحلیل بازار سرمایه«، چهار 
عنوان کارگاه های آموزشی غرفه فوالد مبارکه در نخستین روز نمایشگاه 

بین المللی صنعت مالی بود.
در دومین روز برپایی این نمایشگاه چهار کارگاه آموزشی دیگر با عنوان 
»ریسک شناسی در بازارهای مالی«، »آموزش صورت های مالی و 
کدال خوانی«، »آموزش بورس و سیستم های اندیکاتوری« و »پرسش و 
پاسخ با سهامداران بازار سرمایه« از سوی غرفه فوالد مبارکه در سالن های 

نمایشگاه برگزار شد.
در روز سوم نمایشگاه نیز همانند روزهای گذشته توسط شرکت کارگزاری 
باهنر وابسته به فوالد مبارکه، چهار کارگاه آموزشی دیگر با حضور و 
استقبال عالقه مندان بازار سرمایه در غرفه فوالد مبارکه برگزار شد. کارگاه 
آموزشی »بررسی وضعیت بازار بورس و روش های سرمایه گذاری« در 
روز سوم ارائه شد و در ادامه وضعیت بازار طال موردبررسی قرار گرفت و در 
پایان روز سوم مناظره ای با عنوان چرایی سرمایه گذاری در بازار بورس، 

با حضور جمعی از فعاالن بازار سرمایه کشور برگزار شد.
در روز پایانی نمایشگاه نیز چهار کارگاه دیگر در زمینه صنعت مالی و 
بازار سرمایه در غرفه فوالد مبارکه برگزار شد. در این روز کارگاه آموزشی 
تکنیکال  تحلیل  و  زمینی  حمل ونقل  صنعت  بنیادی  »تحلیل 
مقدماتی« برای شرکت کنندگان در آخرین روز نمایشگاه صنعت مالی 
ارائه شد. همچنین جلسه پرسش و پاسخ با حضور عالقه مندان 
بازار سهام برگزار شد و در چهارمین کارگاه و نشست نیز با حضور 
صاحب نظران صنعت فوالد و کمودیتی، مسائل مختلف صنعت فوالد 

موردبحث و بررسی قرار گرفت.
حضور بازدیدکنندگان نمایشگاه در کارگاه های آموزشی 

گروه فوالد مبارکه
خسرو زارعی مدیر سالن های 8 و 9 چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
کید کرد: خوشبختانه  صنعت مالی در گفت وگو با خبرنگار ایراسین تأ
غرفه گروه فوالد مبارکه به علت برگزاری کارگاه های آموزشی مراجعین و 
بازدیدکنندگان زیادی داشت و طیف گسترده ای از بازدیدکنندگان از 

این کالس ها بهره مند شدند.
برگزاری کارگاه های آموزشی باعث افزایش اطالعات مردم 

می شود
مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در 

حاشیه بازدید از غرفه شرکت فوالد مبارکه در چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت مالی )بانک، بیمه و بورس( در گفت وگو با خبرنگار 
ایراسین، گفت: حوزه بانک، بیمه و بورس در لبه دانش قرار دارد و 
پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور به این سه بخش وابستگی زیادی 

دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به مزیت های 
برگزاری پنل ها و میزگردهای تخصصی در چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت مالی اظهار داشت: در بازدیدی که از غرفه های 
مختلف ازجمله غرفه شرکت فوالد مبارکه در این نمایشگاه داشتیم 
خوشبختانه کارگاه های آموزشی و میزگردهای تخصصی زیادی در این 
دوره برگزار شد که این باعث افزایش اطالعات مردم و کارشناسان در 

حوزه های بانک بیمه و بورس کشور می شود.
اجرای  برای  مناسب  فرصتی  چهاردهم  نمایشگاه 

برنامه های توسعه ای شرکت های بورسی
گروه سرمایه گذاری توکا فوالد در  احمدرضا سبزواری مدیرعامل 
گفت وگو با خبرنگار ایراسین نیز در حاشیه بازدید از غرفه فوالد مبارکه 
در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی اظهار کرد: حضور 
پررنگ شرکت های بورسی فوالد مبارکه در چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت مالی، فرصتی مناسب برای اجرای برنامه های 

توسعه ای آن ها است.
وی افزود: حضور پررنگ شرکت های بورسی فوالد مبارکه و شرکت 
کارگزاری باهنر و برگزاری کارگاه های آموزشی در این نمایشگاه غرفه 
شرکت های فوالد مبارکه را بسیار پررنگ کرده که جای تقدیر و قدردانی 

دارد.
به گزارش خبرنگار ایراسین، چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی 
)بورس، بانک و بیمه( با حضور متخصصان، کارشناسان و مدیران 
شرکت های داخلی و خارجی در این سه بخش مهم اقتصادی کشور، 
دوم تا پنجم مردادماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار شد و غرفه گروه فوالد مبارکه تا آخرین روز نیز در 
سالن های 8 و 9 این نمایشگاه پذیرای عالقه مندان و مشتریان این 

شرکت صنعتی بود.

در مجتمع فوالد سبا محقق شد؛

رئیس خانه معدن  هشدار داد:

فـــوالد  گـــروه  غرفـــه  خوشـــبختانه 
مبارکـــه بـــه علـــت برگـــزاری کارگاه هـــای 
آموزشـــی مراجعیـــن و بازدیدکننـــدگان 
زیـــادی داشـــت و طیـــف گســـترده ای 
از بازدیدکننـــدگان از ایـــن کالس هـــا 

شـــدند بهره منـــد 
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تولید ماهانه احیا مستقیم مجتمع  فوالد 

سبا  از  137 هزار  و  ۵00 تن گذشت

سنگ آهن کانال 100 دالری را پس گرفت

احداث کارخانه آهن اسفنجی بیجار،
 توسعه منطقه را به همراه دارد

تولید شمش آلومینیوم از ۱7۱ هزار تن عبور کرد 

میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی سه ماهه نخست امسال، 
۳1 درصد افزایش یافت و به بیش از 1۷1 هزار تن رسید.

شمش  تولیدکننده  شرکت  ایمیدرو، 4  عمومی  روابط  گزارش  به 
آلومینیوم کشور از ابتدای فروردین تا پایان خرداد، 1۷1 هزار و 691 
کردند. این رقم در مدت مشابه سال  تن شمش آلومینیوم تولید 
گذشته، 1۳1 هزار و ۳۷6 تن بود.

مدیرعامل شرکت صنایع فوالد کردستان اعالم کرد: آغاز به کار طرح 
، به توسعه این  آهن اسفنجی در شهرستان بیجار کارخانه  احداث 
منطقه و ایجاد موقعیت های شغلی گسترده در آن منجر می شود.

داد:  ادامه  احمدی  محمدرضا  ایمیدرو،  عمومی  روابط  گزارش  به 
خوشبختانه مجوزهای الزم برای احداث این پروژه دریافت شده و 
توافقات الزم برای تأمین زیرساخت های این پروژه نیز اجرایی شده 
است.

خبــــر کــــوتاه

خبــــــــــــــــــر    

با تولید بیش از 137 هزار و ۵00 تن آهن اسفنجی در 
واحد احیا مستقیم مجتمع فوالد سبا برای چهارمین ماه 

متوالی کارکنان این واحد توانستند افتخارآفرینی کنند.
در ادامه مطلب چگونگی کسب این رکورد غرورآفرین را از زبان 

بلندهمتان فوالد سبا پی می گیریم.
بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا

تالشگران مجتمع فوالد سبای فوالد مبارکه در تیرماه 1401 موفق 
شدند با تولید 13۷ هزار و 510 تن آهن اسفنجی، چهارمین رکورد 
تولید ماهانه متوالی در سال جاری را به ثبت رسانده و رکورِد قبلی 
تولید ماهانه این محصول، به میزان 136 هزار و 500 تن که در 

خردادماه 1401 محقق شده بود را    ارتقا دهند.
از ابتدای سال، تولید آهن اسفنجی در این واحد به مرز 541 
هزار تن رسیده است که حدود 8 درصد باالتر از ظرفیت اسمی 
واحد است. تکرار متوالی این رکوردها نشان از همدلی پرسنل و 

کثری تولید است. مدیریت جهت رسیدن به مرز حدا
این دستاورد ارزشمند را به کلیه کارکنان، ذینفعان و شرکای 
کسب وکار گروه فوالد مبارکه تبریک عرض نموده و در پایان از 
همیاری مدیریت های مختلف و سایر همکاران در سطح 
شرکت و حمایت های بی دریغ مدیریت ارشد فوالد مبارکه تقدیر 

و تشکر می نمایم.
فرهاد رجبی رئیس آهن سازی مجتمع فوالد سبا

کارکنان جهادگر فوالد سبا در تیرماه سال جاری نیز با افزایش 
بهره وری تجهیزات و انجام عملیات تعمیرات در زمان هایی که 
خطوط تولید با محدودیت برق مواجه بوده اند برای چهارمین 

بار در سال جاری توانستند رکوردشکنی کنند.
تولید کمی آهن اسفنجی در فوالد سبا همراه با افزایش کیفی 
محصول همراه بوده است. روند روبه رشد کیفیت مطلوب و 
مطابق با استانداردهای محصول ویژه در چهارمین ماه سال 
و همچنین گذشتن از مرز تولید نیم میلیون تن آهن اسفنجی 
طی چهار ماه از مهم ترین ویژگی های این رکورد ارزشمند است.

تحقق این رکورد ثمره تالش و کارهای تیمی کارکنان این واحد 
است و قطعا در آینده با بهبودهایی نظیر افزایش کیفیت گندله 
مصرفی نسبت به ماه های گذشته می توانیم موفق تر عمل 

نماییم.
آرش نوروزی کارشناس تولید آهن سازی مجتمع 

فوالد سبا
استمرار در ثبت رکورد ماهانه تولید و گذر از ظرفیت اسمی واحد 
احیا سبا در سال جاری، حاصل برنامه صحیح برای انجام 
عملیات تعمیراتی واحد در زمان های محدودیت استفاده از 
برق، شناسایی و آنالیز به موقع موانع کمی و کیفی تولید، آنالیز 
نوسانات کیفی حاصل از کیفیت گندله ورودی، کارهای گروهی 
و تیمی در واحدهای احیا، انباشت و برداشت، دفتر فنی تولید و 
تعمیرات، شناسایی و رفع به موقع موانع تجهیزاتی در راستای 
تولید، برنامه ریزی های عملیاتی، نظارت و کنترل صحیح فرایند 

طبق دستورالعمل های عملیاتی بوده است.
سعید شیخ میر فورمن تعمیرات آهن سازی مجتمع 

فوالد سبا
تعمیراتی،  تیم های  پیوسته  و  برنامه ریزی شده  عملکرد 
بازرسی های منظم و نگهداری تجهیزات طبق دستورالعمل های 
عملیاتی و پیشگیرانه، اعتماد و استفاده از تجهیزات بومی سازی 
شده، آنالیز دقیق و به موقع توقفات اضطراری در راستای بهبود 
کیفیت از مهم ترین  و افزایش تولید، انجام تعمیرات ماهانه با
عوامل مؤثر در ثبت این رکوردهای ارزشمند و مستمر بوده است.

در شرایطی که افول بازار مقاطع طویل فوالدی در ترکیه 
فشار کاهشی بر بازار قراضه وارداتی این کشور وارد کرد، انتظار 
خ  بهبود بازار مقاطع طویل فوالدی در چین از رشد نر
سنگ آهن حمایت کرد و باعث شد در روز پایانی هفته مجددا 
سنگ آهن بتواند کانال 100 دالری را پس بگیرد. به گزارش 
کوایران«، سنگ آهن در هفته منتهی به روز جمعه 22 جوالی،  »ا

نوسان قیمتی قابل مالحظه ای را تجربه کرد.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه به نقل از دنیای اقتصاد، انتشار 
داده های منفی اقتصادی از چین باعث شد تا بهای آن به کانال 
90 دالری سقوط کند، وعده دولت چین برای بازگرداندن اقتصاد 
به مسیر رشد مجددا این محصول را به کانال 100 دالری بازگرداند، 
اظهارنظر برخی مقامات برتر این کشور در خصوص عدم تحقق 
وعده های قبلی مجددا به سقوط بهای آن منجر شد و درنهایت، 
بهبود تقاضا در بخش پایین دست زنجیره فوالد باعث شد تا 
سنگ آهن وارداتی چین عیار 62 درصد معیار پلتس در روز جمعه 
22 جوالی با رشد روزانه 4 درصدی با نرخ 100 دالر و 35 سنت 

به ازای هر تن به فروش برود.
کید دارد که رشد بهای سنگ آهن  پلتس در گزارش روزانه خود تأ
در روز پایانی هفته به رغم ضعیف ماندن تقاضا برای سنگ آهن 
خ داده است. درواقع، عقب گرد بهای  دریایی وارداتی چین ر
زغال سنگ کک شو با کاهش زیان فوالدسازان چینی، اجازه رشد 
قیمت در بخش سنگ آهن را داده است. در عین حال، کاهش 
فوالدسازی در چین طی هفته های گذشته با توجه به توقف های 
اختیاری به دلیل زیان ده شدن تولید باعث شده است تا بازار 
محصوالت فوالدی در چین به تعادل عرضه و تقاضا نزدیک شود 

که این موضوع از رشد قیمت در این بازار حمایت می کند.

حفظ عنوان دارنده تندیس زرین تعالی سازمانی
 مهم تر از کسب آن است

در برنامه رادیوم فوالد، سیامک 
شجاعی مدیر تضمین کیفیت 
و تعالی سازمانی فوالد مبارکه 
به معرفی و تشریح دستاوردهای این مدیریت 
پرداخت و به سؤاالت مجری این برنامه چنین 

پاسخ داد؛
مختصری درباره واحد تضمین کیفیت و 

تعالی سازمانی توضیح دهید.
از  کیفیت و تعالی سازمانی یکی  واحد تضمین 
مدیریت هایی است که زیرمجموعه بخش معاونت 
تکنولوژی فوالد مبارکه است. وظایف این واحد 
به طورکلی در سه بخش تدوین استراتژی ها و 
برنامه های سازمان، طراحی سیستم های مدیریتی 
و الگوهای مدیریتی در سازمان و بخش دیگر مربوط 
به مباحث و رویکردهای حل مسئله و مشارکت 
کارکنان در اجرای استراتژی ها و اهداف  دادن 

سازمان است.
چه عاملی می تواند در راستای حفظ و 
ارتقای مزیت رقابتی فوالد مبارکه با سایر رقبا 

مفید باشد؟
وقتی از فضای کسب وکار صحبت می شود واژه اصلی 
این فضا رقابت است. در این فضا آن چیزی که رقبا 
را نسبت به هم برتری می دهد مزیت های رقابتی 
هست که سازمان ها با آن مواجه هستند. نکته 
قابل توجه این است که این مزیت های رقابتی دائمی 
نیستند و از دست می روند. فوالد مبارکه در آستانه 
ورود به دهه چهارم از حیات خود است. حدود 
30 سال از عمر بهره برداری این شرکت سپری شده 
است. در همه این سال ها یک سری مزیت های 
رقابتی تغییر کرده است. امروزه در سطح کشور و 
حتی در سطوح باالتر در سطح جهانی همه قیمت ها 
به سمت واقعی سازی و رقابتی پیش می رود. در 
بسیاری از حوزه ها نسبت به سال های پیش مزیت 
هم کم رنگ شده است. در بحث سنگ و کنسانتره و 
معادن وضعیت متفاوت شده است. معادن امروز به 
سمت فوالدسازی پیش می روند و تأمین مواد اولیه با 
چالش مواجه شده است. پس چیزی که امروز فوالد 
مبارکه به عنوان مزیت رقابتی باید روی آن کار کند 
سرمایه های انسانی خودش است. دانشی که طی 
این سال ها به دست آمده و در این کارخانه وجود 
دارد، نیروی کار ارزشمندی است که در این کارخانه 
توانمند شده و تربیت یافته واالن می تواند به عنوان 

مزیت رقابتی فوالد مبارکه محسوب شود.
مدیرعامل شرکت همواره از توسعه نیروی انسانی 
به عنوان یکی از استراتژی های فوالد مبارکه نام برده 
کشور هم بر تولید  و طی این سال ها در سطح 
دانش بنیان تمرکز شده است. امروزه دیگر داشتن 

منابع نفت و گاز به عنوان مزیت های پایدار شناخته 
انسانی  این سرمایه های  نمی شوند. در عوض 
هستند که در همه سطوح و سازمان ها و ازجمله 

فوالد مبارکه، مزیت رقابتی واقعی هستند.
جدیدترین افتخارات واحد تضمین 

کیفیت و تعالی سازمان چه مورادی هستند؟
فوالد مبارکه در سال گذشته در حوزه تعالی سازمانی 
موفق شد برای چهارمین سال، تندیس زرین تعالی 
سازمانی را کسب کند که در سطح کشور تنها شرکتی 
هستیم که توانسته ایم این عنوان را چهار دوره داشته 
باشیم. نباید فراموش کرد که حفظ این عنوان شاید 
مهم تر از کسب آن بود. در حوزه مدیریت دانش و 
سازمان دانشی نوآور جایزه جهانی MIKE که یکی 
از جوایز معتبر در حوزه مدیریت دانش است را برای 
چهارمین بار در سطح جهانی دریافت کردیم. در 
حوزه تحول دیجیتال هم برای بار اول در مقیاس 
شرکت های بزرگ تولیدی موفق به کسب تندیس 

برنزین شدیم.
دستیابی به تولید صنعت سبز به چه میزان 
فوالد مبارکه را به تراز جهانی اش نزدیک تر کرده 
است و چه برنامه ریزی ها و اقداماتی در این 

خصوص صورت گرفته است؟
برای بقا در کسب وکار، صنعت سبز دیگر یک شعار 
گر به فلسفه وجودی که  نیست و یک الزام است. ا
فوالد مبارکه برای خودش تعریف کرده تحت عنوان 
شهروند شرکتی مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای 
بهتر نگاه کنیم متوجه می شویم آینده بهتر یعنی 
مراقبت از منابع آیندگان و این یعنی به هر قیمتی 
نمی شود تولید کرد و از منابع استفاده کرد بدون 
اینکه به فکر آیندگان بود. از همین رو صنعت سبز 
یکی از استراتژی های محوری هست که مدیرعامل 
شرکت به آن اهتمام داشته و برنامه های ویژه ای هم 
در این حوزه تدوین شده است. خود مفهوم صنعت 
سبز زیر چتر بزرگ تر و مهم تری تحت عنوان پایداری 
سازمانی قرار می گیرد که موارد مربوط به بحث های 
اجتماعی، زیستی محیطی و کسب وکار را تحت 

پوشش قرار می دهد.
فوالد مبارکه چه شاخصه ها و پارامترهایی 
را برای طی مسیر موفقیت و کسب تندیس ها و 

افتخارات گوناگون رعایت کرده است؟
گر بخواهیم از تعالی سازمانی تعریفی داشته باشیم   ا
توجه تعالی سازمانی به رشد متوازن است، مانند یک 
انسان متعالی که تنها در یک بعد رشد نمی کند و به 
همه ابعاد وجودی خویش توجه دارد. یک سازمان 
متعالی باید یک رشد متوازن برای همه ذی نفعان 
گر صرفا مشتری ها راضی باشند  خودش فراهم کند. ا
کارکنان نارضایتی  و تأمین کنندگانش ناراضی یا 

داشته باشند، برنامه ها به سرانجام نخواهند رسید. 
رویکردهای سازمان باید به گونه ای طراحی شوند که 
در همه حوزه ها خواسته ها و انتظارات ذی نفعان 
که رویکردها  درک شود. به همین دلیل است 
به گونه ای طراحی شده تا سازمان به یک نتیجه 
متوازن و پایدار در حوزه ها دست پیدا کند. اینکه 
شما یک سال موفق بشوید و سال بعد تکرار نشود 
نشان می دهد سازمان از پایداری الزم در کسب 
موفقیت برخوردار نبوده است. فوالد مبارکه از سال 
80 این تفکر را در تمام رویکردهای خودش جاری و 
ساری کرده و در تمام حوزه های مربوط به کارکنان، 
مشتری ها، تأمین کنندگان و جامعه متناسب با 
الگوی تعالی سازمانی رفتار می کند. می توان گفت رمز 
اصلی موفقیت هم اعتقاد و تعهدی است که رهبری 
سازمان نسبت به این موضوع دارد و این باعث شده 

باورپذیری در بدنه سازمان هم شکل بگیرد.
برنامه ریزی ها در واحد شما برای سال 
جاری و قرن جدید با چه رویکردی شکل گرفته 

است؟
برنامه ریزی ها مطابق با استراتژی های کلی سازمان 
طراحی شده است. موضوعاِت مربوط به توسعه 
سرمایه های انسانی، تکنولوژی و نوآوری، صنعت 
کثری از  ، پایداری سازمان و استفاده حدا سبز
که از سوی  ظرفیت های موجود مواردی است 
کید قرارگرفته است.  مدیریت ارشد سازمان مورد تأ
وظیفه ما در این حوزه ها این است که بتوانیم از 
طریق توسعه رویکردها مشارکت کارکنان را برای 
دستیابی به این اهداف جلب و جذب نماییم. در 
این راستا تالش کرده ایم با بازنگری در نظام های 
حل مسئله مثل نظام پیشنهادات و نظام پروژه های 
تحول، مشارکت کارکنان را داشته باشیم و بتوانیم 
در پایان سال به شاخص هایی که هدف گذاری 

شده برسیم.
نظام پیشنهادها تا چه اندازه توجه واقعی 

کسب می کند؟
در مورد فوالد مبارکه به طورکلی نمی توان نظر داد، 
در این مورد در نواحی و واحدهایی که خود مدیر 
واحد به مشارکت کارکنان خودش معتقد است از 
این رویکرد و ابزار استفاده می کند و ایده ها و نظرات 
کارکنان را در راستای حل مسائل به کار می گیرد. در 
حوزه های مختلف نقاط قوت و ضعف وجود دارد 
اما تمام تالش این است که این رویکرد و مشارکت 
و کار تیمی را به صورت متعادل در تمام سازمان 

رشد دهیم.
در جهت توسعه قابلیت های سازمان چه 

اقداماتی صورت گرفته است؟
 همان گونه که اشاره شد، تمرکز اصلی در حوزه نیروی 

انسانی است در این راستا و برای اینکه کارکنان در 
مسیر حل مسائل سازمان توانمند شوند به کمک 
واحد آموزش رویکردهای مختلف تدارک دیده شده 
که سازمان بتواند  است. معتقدیم به هراندازه 
به صورت چابک تر مسائل خودش را پیدا کند، به 
همان نسبت نیز در حل آن ها هم نسبت به سایر 
رقبا موفق تر خواهد بود. اعضای یک خانواده باید 
روش های حل مسئله را بدانند و بتوانند در قالب 
یک کار تیمی مسائل را حل کنند و این رویکرد مهم 

ما برای خانواده بزرگ فوالد مبارکه است.
نقش مدیران سازمانی در ایجاد این 

فرهنگ سازمانی چه می تواند باشد؟
بزرگ  سازمان های  تمام  موفقیت  رمز  بررسی 
می شود.  منتهی  فرهنگ سازمانی  کلیدواژه  به 
فرهنگ سازمانی مجموعه ای از باورها و رفتارها و 
عاداتی است که افراد یک سازمان در حین کار آن 
را رعایت می کنند و هرچقدر غنی تر و قوی تر و در 
راستای اهداف سازمانی باشد به سازمان کمک 
می کند پایدارتر حرکت کند. فرهنگ سازمانی تمام 
کارکنان را با خودش همراه می کند. برای ایجاد این 
عادات درست، بدون شک رهبران، الگوی سازمان 
هستند و بدون باورپذیری آن ها نسبت به سازمان 

طبیعتا بدنه به سختی همراه خواهد شد.
برای حفظ سطح باالی تعالی سازمانی چه 

تدابیری اندیشیده شده است؟
شرکت های  عنوان  تحت  دارد  وجود  عبارتی   
شکست ناپذیر و این شکست ناپذیری وابسته به 
فراهم شدن یک سری زیرساخت هاست. بدین 
منظور بخش مهمی که ما به آن توجه می کنیم این 
است که بتوانیم از طریق نوآوری و ایجاد خالقیت 
و توانمندسازی کارکنان این فضا را در فوالد مبارکه 
گی شکست ناپذیری برای فوالد  حفظ کنیم تا ویژ

مبارکه باقی بماند.
سال هاست که با تحریم های ظالمانه 
علیه ملت ایران و شرکت فوالد مبارکه روبرو 
هستیم. این فشارها تا چه حد توانسته از حرکت 
شرکت فوالد مبارکه در مسیر تعالی سازمانی 

جلوگیری کند ؟
هیچ کس  و  نیست  خوبی  چیز  تحریم  طبیعتا 
نمی تواند مدعی باشد تحریم عامل مثبتی است 
اما این تحریم ها فرصت هایی را برای سازمان ایجاد 
کرد و خودباوری در صنعت ایران به وجود آورد. یکی 
از این دستاوردها کسب تندیس زرین تعالی بنیاد 
کان نتایج  کیفیت اروپا توسط فوالد مبارکه است. کما
سازمان این را نشان می دهد که باوجود تمامی 
مشکالت موجود، این شرکت توانسته به اهداف 

خود دست یابد.

مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی:

سیامک شجاعی
مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه

فـــوالد مبارکـــه در ســـال گذشـــته در حـــوزه تعالی 
ســـازمانی موفـــق شـــد بـــرای چهارمیـــن ســـال، 
ـــد  ـــب کن ـــازمانی را کس ـــی س ـــن تعال ـــس زری تندی
ـــه  ـــتیم ک ـــرکتی هس ـــا ش ـــور تنه ـــطح کش ـــه در س ک
توانســـته ایم ایـــن عنـــوان را چهـــار دوره داشـــته 

باشـــیم.

 فوالد مبارکه؛ میزبان نشست هم اندیشی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کارشناسان روابط کار و مامورین تحقیق استان اصفهان

عکس نوشت
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خبر  کوتاه

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

 شرکت فوالد امیرکبیر کاشان به عنوان نخستین شرکت در کشور موفق به 
اخذ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت بازدهی آب بر اساس استاندارد 

ISO46001:2019 شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، مدیریت بازدهی آب در این شرکت از زمان 
بهره برداری موردتوجه بوده است. در سال 1400، همسو با استراتژی های کالن بهینه سازی 
مصرف آب و توسعه پایدار در سطح کشور و در راستای هدف استراتژیک  بهبود مصارف آب، 
 اقدام استراتژیک پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت بازدهی آب مبتنی بر استاندارد

 ISO 46001:2019 تعریف گردید و اجرای آن از طریق کمیته انرژی و آب با همکاری واحدهای 
مختلف سازمان در دست اقدام است.

بهبود عملکرد بازدهی آب و نگهداشت سیستم
از اهداف کمیته انرژی  و آب در این خصوص، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت بازدهی آب، 
عملیاتی نمودن الزامات سیستم مدیریت بازدهی آب، پایش، اندازه گیری، تحلیل و ارزیابی مصارف و 

تلفات و نشتی های آب و بررسی راهکارهای الزم برای بهبود عملکرد بازدهی آب و حفظ و نگهداشت 
سیستم است. دامنه استقرار سیستم، کلیه فرایندهای تولید و انواع آب مصرفی شامل آب صنعتی، 
آب دمین، آب بهداشتی و آب خام و بازیافتی است. با توجه به کمبود منابع آب در کشور، پیش بینی 
بحران های مرتبط با تأمین آب، پیاده سازی این استاندارد در جهت نیل به اهداف بهینه سازی 

مصرف آب در منطقه و کشور مؤثر خواهد بود.
اخذ گواهینامه استاندارد ISO46001:2019 برای اولین بار در کشور

در راستای پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت بازدهی آب در شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان  بر اساس الزامات استاندارد ISO46001:2019، ممیزی خارجی صدور گواهینامه 
توسط تیم ممیزی شرکت SGS در تاریخ 1 و 2 مردادماه به صورت مجازی در قالب جلسات 
متعدد ممیزی و بازدید جهت حصول اطمینان از تحقق برنامه های تعیین شده در 
راستای دستیابی به اهداف و خط مشی سازمان و انطباق سیستم استقراریافته با ترتیبات 
برنامه ریزی شده و الزامات استاندارد مدیریتی مذکور با همکاری واحدهای مختلف 

مطابق با برنامه ممیزی خارجی انجام گردید و با توجه به گزارش ممیزی خارجی، شرکت 
فوالد امیرکبیر کاشان موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO46001:2019 برای اولین 

بار در کشور گردید.
از مزایای استقرار سیستم مدیریت بازدهی آب بر اساس ISO 46001، افزایش عملکرد 
بازدهی آب، اندازه گیری و ثبت داده های مصارف آب و تعیین نمودار موازنه آب، شناسایی 
نقاط هدر رفت آب و پتانسیل صرفه جویی آب، تحلیل مصارف آب و ارائه راهکار کاهش 
مصرف آب، کاهش هزینه های مالی در مصرف آب، پاسخ گویی به مسئولیت اجتماعی با 
توجه به بحران کمبود آب در منطقه، ایجاد راهکارهای جدید برای استفاده بهینه از آب، 
ایجاد فرهنگ اصالح الگوی مصرف برای استفاده صحیح از آب، تصفیه آب و فاضالب و 

بازچرخانی آب های دورریز و  بهبود مستمر سازمان در این زمینه ها است.
روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان کسب این موفقیت ارزنده را به تمامی همکاران 

و خانواده بزرگ گروه فوالد مبارکه تبریک عرض می کند.

اخذ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت بازدهی آب توسط فوالد امیرکبیر کاشان

جذب نیروی انسانی در شرکت فوالد 

سفیددشت چهارمحال و بختیاری

مدیـــر نیـــروی انســـانی و ســـازمان دهی شـــرکت 
فـــوالد سفیددشـــت چهارمحـــال و بختیـــاری از آغـــاز بـــه کار 
نیروی هـــای انســـانی جدیداالســـتخدام ایـــن شـــرکت طـــی 

روزهای آتی خبر داد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت فـــوالد سفیددشـــت، 
رامیـــن لطفـــی بابیـــان این کـــه شایســـته گزینی، زیربنـــای 
شایسته ســـاالری و توســـعه ســـرمایه های انســـانی اســـت 
کارکنـــان  به کارگیـــری  و  انتخـــاب  شناســـایی،  گفـــت: 
مناســـب، به عنـــوان شـــالوده و زیرســـاخت شایسته ســـاالری 
آمـــوزش و توســـعه  بـــا  تعریف شـــده و در ایـــن حـــوزه، 
ســـرمایه های انســـانی، امـــکان گمـــاردن شایســـتگان در 

مناصـــب موردنظـــر فراهـــم می گـــردد.
ـــاز و داشـــتن  ـــراد در رده موردنی وی جـــذب شایســـته ترین اف
ــر  ــام ارشـــد هـ تخصص هـــای الزم را یکـــی از اهـــداف عالی مقـ
ســـازمان، شـــرکت، کارخانـــه و یـــا بنـــگاه اقتصـــادی دانســـت 
گی هایـــی اســـت کـــه  و ادامـــه داد: شایســـتگی تمـــام ویژ
نیـــروی انســـانی به واســـطه دارا بـــودن جهـــت تحقـــق 
اهـــداف ســـازمان و موفقیـــت در عملکـــرد شـــغلی از آنـــان 
ـــر اســـاس رده ســـازمانی و  ـــرد. ایـــن شایســـتگی ها ب بهـــره می ب
نـــوع فعالیـــت شـــغلی متغیـــر اســـت. دانـــش، مهـــارت، تجربـــه، 
خالقیـــت، ارزش آفرینـــی، تصمیم گیـــری، قابلیـــت کار تیمـــی 
گی هـــای دیگـــر پـــاره ای از شایســـتگی های  و بســـیاری ویژ

ســـرمایه های انســـانی اســـت.
 مدیـــر نیـــروی انســـانی و ســـازمان دهی شـــرکت فـــوالد 
سفیددشـــت چهارمحـــال و بختیـــاری افـــزود: ایـــن شـــرکت 
جهـــت تکمیـــل نیـــروی انســـانی موردنیـــاز پروژه هـــای 
توســـعه خـــود از طریـــق برگـــزاری آزمـــون توســـط دانشـــگاه 
مقطـــع  در  نیـــرو  جـــذب  بـــه  اقـــدام  شـــهرکرد  دولتـــی 
کارشناســـی و دیپلـــم نمـــوده اســـت؛ کـــه در حـــال حاضـــر 
ــراد آموزش هـــای بـــدو اســـتخدام خـــود  تعـــدادی از ایـــن افـ
را آغـــاز نمـــوده و در روزهـــای آتـــی جهـــت شـــروع بـــه کار وارد 

شـــرکت خواهنـــد شـــد.
وی گفـــت: بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت جـــذب نیـــروی انســـانی 
در آینـــده شـــرکت و در راســـتای شایســـته گزینی و انتخـــاب 
نیروهـــای توانمنـــد، شـــرکت فـــوالد سفیددشـــت چهارمحـــال 
و بختیـــاری از طریـــق شـــرکت جهـــان آرای اســـپادانا، کانـــون 
ارزیابـــی شایســـتگی جهـــت ارزیابـــی توانایـــی و ســـنجش 

اســـتعداد داوطلبـــان اســـتخدام را برگـــزار نمـــود.
لطفـــی در پایـــان ضمـــن تشـــکر از دیـــدگاه مثبـــت مدیریـــت 
ارشـــد ســـازمان بـــه ســـرمایه های انســـانی شـــرکت افـــزود: 
جهـــت توســـعه شایســـتگی و شناســـایی نقـــاط قـــوت 
کارکنـــان در ســـال 1401، کانـــون ارزیابـــی شایســـتگی جهـــت 
مدیـــران، روســـا و سرپرســـتان شـــرکت نیـــز برگـــزار شـــد کـــه 
امیدواریـــم بـــر اســـاس نتایـــج ایـــن ارزیابـــی، برنامه ریـــزی 
الزم جهـــت تقویـــت شایســـتگی کارکنـــان و توســـعه آنـــان در 
راســـتای اســـتراتژی شـــرکت و دســـتیابی بـــه اهـــداف ســـازمان 

انجـــام گیـــرد.
گفتنـــی اســـت تمـــام مراحـــل اســـتخدام نیـــروی انســـانی بـــرای 
شـــرکت، از زمـــان تهیـــه، انتشـــار و برگـــزاری آزمون اســـتخدامی 
بـــا مســـئولین اســـتان ازجملـــه اســـتانداری، فرمانـــداری 
شهرســـتان بروجـــن، نماینـــده مـــردم محتـــرم شهرســـتان 
بروجـــن و نهادهـــای نظارتـــی و کنتـــرل جلســـات مختلـــف 
برگـــزار و بـــا هماهنگـــی و انســـجام تمـــام مراحـــل کار صـــورت 

گرفتـــه اســـت.

رتبه برتر ایمنی جنوب شرق کشور 
به فوالد هرمزگان رسید

تولیدات شرکت ورق خودرو   چهارمحال و بختیاری  از خروج ارز   از کشور  جلوگیری  می کند

یسا با شرکت های حوزه فناوری اطالعات روسیه توسعه همکاری ها و تبادل تجربیات شرکت ایر

گان موفق شد نشان درجه 1 ایمنی و به عنوان واحد  شرکت فوالد هرمز
برگزیده نشان درجه 2 ایمن یار جنوب شرق کشور را به خود اختصاص 

دهد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت فـــوالد هرمـــزگان، کمیتـــه اعطـــای نشـــان ایمنـــی 
ــی  ــده ایمنـ ــد برگزیـ ــوان واحـ ــزگان را به عنـ ــوالد هرمـ ، فـ ــور ــرق کشـ ــوب شـ ــه جنـ در منطقـ

انتخـــاب و نشـــان درجـــه1 ایمنـــی را بـــه عطـــااهلل معروفخانـــی مدیرعامـــل فـــوالد هرمـــزگان 
ــا کـــرد. اعطـ

کبر محمودصالحی،  همچنین این کمیته نشان درجه 2 ایمنی سال 1400 را به علی ا
مدیر HSE شرکت فوالد هرمزگان به عنوان ایمن یار برگزیده ایمنی در جنوب شرق کشور 

اعطا کرد.

مدیرعامـــل بانـــک صـــادرات ایـــران در جریـــان بازدیـــد از شـــرکت ورق خـــودرو 
چهارمحـــال و بختیـــاری گفـــت: محصـــوالت گالوانیـــزه شـــرکت ورق خـــودرو در 
صنعت خودروســـازی کشـــور ارزش افـــزوده قابل توجهی ایجاد نموده اســـت 

و از خـــروج ارز جلوگیـــری می نمایـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت ورق خـــودرو چهارمحـــال و بختیـــاری ســـید ضیاءالدیـــن ایمانـــی 
ــوان  ــرکت به عنـ ــن شـ ــرد: ایـ ــح کـ ــودرو، تصریـ ــرکت ورق خـ ــد از شـ ــندی از بازدیـ ــراز خرسـ ــن ابـ ضمـ
ـــاز  ـــزه موردنی ـــا تولیـــد ورق گالوانی ـــه خوشـــبختانه ب ـــر بانـــک صـــادرات اســـت ک یکـــی از مشـــتریان برت
خودروســـازان داخلـــی ارزش افـــزوده قابل توجهـــی ایجـــاد نمـــوده و از خـــروج ارز جلوگیـــری 

می نمایـــد.
وی بـا بیـان این کـه بانـک صـادرات به عنـوان یکـی از بزرگ ترین بانک هـای تجاری کشـور همـواره 
به عنوان حامی در کنار واحدهای صنعتی حضورداشته و دارد، اظهار داشت: تالش بر این است 
که از طریق تأمین منابع اعتباری از تولید و اشـتغال زایی حمایت بیشتری داشته باشیم. ضمن 
این کـه بر ایـن باوریم کـه پیشـرفت و ترقـی بنگاه هـای اقتصـادی و به ویژه صنعـت فـوالد به عنوان 

صنعت مادر با حمایت سیسـتم بانکی کشـور به شـکل فزاینده ای انجام خواهد شـد.
مدیرعامـــل بانـــک صـــادرات ایـــران ابـــراز امیـــدواری نمـــود در ســـالی کـــه از ســـوی مقـــام معظم 
رهبـــری مزیـــن اســـت بـــه شـــعار »تولیـــد؛ اشـــتغال آفریـــن و دانش بنیـــان« بتوانیـــم بـــا حمایـــت 

از شـــرکت های مولـــد در جهـــت تحقـــق ایـــن شـــعار گام برداریـــم.
بنابرایـــن گـــزارش در ابتـــدای ایـــن برنامـــه کـــه بـــا بازدیـــد از خـــط تولیـــد شـــرکت آغـــاز شـــد، 
حمیـــد شـــجاعی مدیرعامـــل شـــرکت ورق خـــودرو همـــکاری سیســـتم بانکـــی کشـــور بـــا 
بنگاه هـــای اقتصـــادی را عامـــل رشـــد فزاینـــده و توســـعه اقتصـــادی کشـــور دانســـت و در 

ــرد. ــه کـ ــرکت ارائـ ــود شـ ــرایط موجـ ــی از شـ ــزارش جامعـ ــه گـ ادامـ
وی خاطرنشـــان کـــرد: شـــرکت ورق خـــودرو چهارمحـــال و بختیـــاری در بیـــن تولیدکننـــدگان 
محصـــوالت گالوانیـــزه کشـــور شـــرکتی اســـت کـــه بـــه لحـــاظ تکنولـــوژی پیشـــرفته فرآینـــد تولیـــد 
محصول، عـــالوه بـــر تولیـــد انـــواع ورق هـــای گالوانیـــزه تجـــاری، قابلیـــت تولیـــد انـــواع ورق های 
موردنیـــاز لوازم خانگـــی و صنعـــت خودروســـازی کشـــور را دارد و ایـــن امـــر موجـــب جلوگیـــری 

از واردات و خـــروج ارز از کشـــور می شـــود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا، شرکت های بزرگ حوزه فناوری 
ارتباطات و اطالعات ایرانی، محصوالت دانش بنیان صنایع مخابراتی، 

دیجیتال و نرم افزار خود را به روسیه و حوزه اوراسیا صادر خواهند کرد.
36 شرکت بزرگ ایرانی و روسی، که در حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات فعال هستند، با برگزاری 
چند دور نشست بی واسطه در مسکو، راه های توسعه همکاری ها و تبادل تجربیات در زمینه 

»آی سی تی« را بررسی کردند.
طبق برنامه ریزی صورت گرفته توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران، 18 شرکت فعال 
و برجسته در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ایران به روسیه سفر کردند. این هیئت با هدف 
توسعه اقتصاد دیجیتال، بازار سازی، و ایجاد فضای همکاری دوجانبه ایران و روسیه، مسکو را 

مقصد سفر خود قراردادند.
کبر گل بو، مدیرعامل شرکت بین المللی ایریسا، به همراه شرکت هایی مانند  در این سفر ا
ریتون، ایرانسل، همراه اول، فناپ و سایر شرکت های این حوزه، دستاوردها و جلساتی 

به اتفاق وزیران ارتباطات ایران و روسیه داشتند. مدیرعامل شرکت ایریسا نیز در این سفر با 
شرکت های PROTEI فعال در زمینه شبکه های ارتباطی نسل جدید، ROSATOM فعال در 
 SEVERSTAHL فعال در زمینه پلتفرم کارخانه هوشمند و ZYFRA ،زمینه شهر هوشمند
یکی از بزرگ ترین فوالدسازی های روسیه نشست هایی را با هدف همکاری های دوجانبه 

برگزار کردند.
گفتنی است با همکاری و برنامه ریزی کسب وکار تحول دیجیتال شرکت، ایریسا ازجمله 
شرکت های محدودی بود که در این سفر 3 روزه، موفق به امضاء تفاهم نامه همکاری 
دوجانبه در زمینه های 5g، لجستیک هوشمند، آنالیز تصاویر ویدیویی، طراحی و پیاده سازی 
پلتفرم های یکپارچه کارخانه هوشمند با توجه به تقاضای مشتری، مشاوره در زمینه تحول 

دیجیتال و استفاده از تکنولوژی های نوظهور شده است.
همچنین در جریان این سفر، تفاهم های اولیه ای با سایر فعاالن این حوزه نیز انجام شد که در آینده 

امید است به انجام پروژه های مشترک در دو کشور منجر گردد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران:

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، شرکت ایگنو کنسانتره های فلزی را 
از زباله های الکترونیکی تولید می کند و با همکاری سازندگان تجهیزات 
، تمیزتر و کارآمدتر  اصلی )OEM( و کارخانه های ذوب، فرآیندی سبزتر
ایجاد می کند.

شرکت زینک کره اعالم کرد که قصد دارد ظرفیت تولید ذوب مس را که 
در حال حاضر ۳0 هزار تن در سال است، با استفاده از مواد خام ثانویه 
استخراج شده از طریق فناوری ایگنو بهبود بخشد.

کنش به افزایش تقاضا برای برق و  نیروگاه های زغال سوز در وا
، بیش از همیشه برق تولید می کنند و امسال در  افزایش قیمت گاز
مسیر ثبت رکورد جدیدتری هستند.
نیروگاه های زغال سوز جهان 10244 تراوات ساعت در سال 
2021 تولید کردند و رکورد قبلی که 1009۸ تراوات ساعت در سال 
201۸ بود را شکستند و پیش بینی می شود تولید برق با استفاده از 
زغال سنگ در سال 2022 رکورد باالتری را خواهد شکست.

تولید مس از طریق بازیافت زباله های الکترونیکی رکوردشکنی تولید جهانی برق زغال سوز
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گزارش انجمن جهانی فوالد در مورد آمار تولید فوالد خام 
جهان در ماه ژوئن و دوره 6 ماهه نخست سال 2022 منتشر 
شد. انجمن جهانی فوالد اعالم کرده که میزان تولید فوالد خام 
ایران در ماه ژوئن سال جاری میالدی 2/2 میلیون تن بوده که 
کاهش10/8درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان 

می دهد.
انجمن جهانی فوالد گزارش داده که تولید فوالد خام ایران در 
دوره 6 ماهه نخست سال 2022 میالدی با کاهش 10/8 درصدی 
نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 13/6 میلیون تن رسیده 
است. محدودیت های مصرف انرژی از سال گذشته باعث شده تا 

تولید فوالد ایران درمجموع روند کاهشی به خود بگیرد.
کاهش ۵/۵ درصدی تولید فوالد خام در جهان

به گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید فوالد خام جهان در 6 ماهه 
نخست سال 2022، حدود 949/4 میلیون تن بوده که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل، کاهش 5/5 درصدی را نشان می دهد.
از نکات مهم گزارش انجمن جهانی فوالد این است که تولید فوالد 
خام چین )بزرگ ترین تولیدکننده فوالد دنیا( در 6 ماهه نخست 
سال 2022، حدود 526/9 میلیون تن بوده است. تولید فوالد 
چین در 6 ماهه نخست امسال 6/5 درصد کاهش داشته است. 
تولید فوالد چین در سال گذشته میالدی از نیمه دوم سال رو 
به کاهش گذاشت اما در سال جاری، تولید فوالد این کشور در 6 

ماهه نخست سال نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.
تولید فوالد خام چین در ماه ژوئن90/۷ میلیون تن بوده 
که کاهش 3/3 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل 
نشان می دهد. چین در قالب سیاست های محیط زیستی 
سخت گیرانه، کاهش تولید فوالد را در سال 2022 دنبال می کند. 
نرخ رشد اقتصادی چین نیز به دلیل سیاست های »کووید صفر« 

کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.
ایران و روسیه رکورددار کاهش تولید فوالد در 

میان تولیدکنندگان بزرگ دنیا
تولید  تنها  جهان،  فوالد  بزرگ  تولیدکننده   10 میان  از 
فوالد خام هند در 6 ماهه نخست سال 2022 افزایش 
داشته است و 9 کشور دیگر در این دوره، کاهش تولید را 
تجربه کرده اند. تولید فوالد خام هند در این دوره با رشد 
6 ماهه نخست سال قبل به  8 درصدی نسبت به  /8
63/2 میلیون تن رسیده است. در 6 ماهه نخست سال 
خ کاهش تولید فوالد در بین  جاری میالدی، بیشترین نر
تولیدکنندگان بزرگ دنیا، متعلق به ایران و سپس روسیه 
بوده است. در این دوره تولید فوالد ایران، 10/8 درصد و 

تولید فوالد روسیه ۷/2 درصد کاهش یافته است

خبر کوتاه

 کارنامه تولید فوالد ایران و جهان در
 6 ماهه نخست 2022

بورس و سهام

گهی آ

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد اقالم ضایعاتی و مستعمل خود را از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند، عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت تهیه لیست اقالم و اسناد مزایده در 

روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد مبارکه اقدام نمایند. 
خ  کثر از ساعت 11 لغایت 12 یکشنبه مور پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهادات خود را حدا
1401/0۵/30 به آدرس اصفهان،  کیلومتر 7۵ جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه، ورود از درب زرین شهر، 

ساختمان مرکزی به نماینده فروش اقالم مازاد تحویل نمایند.
 الزم به ذکر است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پیشنهادات واصله در روز دوشنبه 1401/05/31 در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و صورت جلسه 

خواهد شد.
 سایر اطالعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 3193- 03152۷3 تماس حاصل فرمایید.
 بازدید در تاریخ 1401/05/26 در یک نوبت، رأس ساعت 9 صبح در محل فوالد مبارکه با مکانیزم داخلی 

انجام می گیرد.
 موارد مزایده: قطعات برقی در انواع مختلف، آلیاژ برنج ضایعاتی، سرب ضایعاتی، ضایعات آلومینیوم همراه 

با ضایعات فلزی و غیرفلزی جاروکش، الکتروموتور ضایعاتی، براده های مسی، رادیاتور صنعتی ضایعاتی
روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه اصفهان

گهی مزایده عمومی شــماره 14014000۷0( آ گهی فراخوان شــرکت فــوالد مبارکه اصفهان  ) آ
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10 مردادماه، سالروز به بار نشستن سرمایه گذاری 
هدفمند و شایسته فوالد مبارکه در استان خراسان 
رضوی و بهره برداری از بزرگ ترین کارخانه گندله سازی 
شرق کشور ا به همه همکاران بلندهمت گروه فوالد مبارکه تبریک 

عرض می کنیم.
سرمایه گذاری و تولید، با هدف توسعه صنعت فوالد و 

اعتالی کشور
رهبــر فرزانـه انقــالب با نام گذاری ســال 1401 تحــت عنــوان »تولیــد، 
دانش بنیان، اشــتغال آفرینـی«، دغدغـه تولیــد مسـتمر همــراه بــا رفــع 
محدودیت ها و موانــع را مهم ترین شاخصــه ســال دانســتند و اعــالم 
فرمودنــد: عملکــرد در بعضــی حوزه ها ازجمله صــنعت فــوالد قابل قبول 

بــوده اســت.
شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان ازجمله شرکت های زیرمجموعه فوالد 
مبارکه است که علی رغم گذشت پنج سال از بهره برداری آن، توانسته با 
اقدامات و عملکرد مناسبش، به عنوان تأمین کننده ای مطمئن و پایدار 
برای بزرگ ترین کارخانه فوالدساز خاورمیانه باشد و با همت جهادی و 
تالش بی وقفه کارکنانش به عنوان واحد نمونه صنعتی در شرق کشور 

جهت سربلندی و توسعه صنعت و اقتصاد، تالش نماید.
رشد تولید 22 درصدی تولید گندله، افــزایش 109 درصدی سود نسبت 
به مدت مشابه سال قبل و دستاوردهای بسیاری که ذکر آن ها در این 
مقال نمی گنجد  ازجمله ثمرات فوالد سنگان در عرصه تولید بوده و کسب 
افتخارات این شرکت در حوزه های تعالی سازمانی، بهره برداری، منابع 
انسانی، مالی، بازرگانی و ... نشان از همت واالی کارکنان و مدیران شرکت 

فوالد سنگان دارد.
کنون،  بی شک تولید حدود 16 میلیون تن گندله، از ابتدای بهره برداری تا

افتتاح عظیم ترین پروژه کنسانتره سازی در شرق کشور به ظرفیت 5 
میلیون تن به دست متخصصان و مهندسین ایرانی با توجه به عدم 
مشارکت کارشناسان خارجی در راه اندازی این ابرکارخانه، راه اندازی 
کارخانه تولید بنتونیت و سهیم نمودن همکاران در این امر و اجرای 
طرح های توسعه در سطح 150 هکتار در مجموعه فوالد سنگان و عبور 
نمودن از پروژه به سمت کارخانه شدن، موجبات انتخاب شدن این 
شرکت به عنوان واحد نمونه برتر صنعتی شرق کشور برای 6 سال متوالی و 
حضور در بین 100 شرکت برتر ایران در رتبه بندی IMI-100 و صعود به رتبه 
64، نشان گر اهمیت و استراتژیک بودن فوالد سنگان در سپهر صنعت 

کشور و استان خراسان رضوی دارد.
این شرکت با رشد 228 درصدی فروش، موفق به کسب رتبه سوم ازنظر 
کتشاف،  شاخص رشد فروش در کل شرکت ها و رتبه چهارم فروش در گروه ا

استخراج و خدمات جنبی گردید.
تولیــد 3/5 میلیون تن کنسانتره و افزایش تولید گندله به میزان 5 میلیون 

تن  ز مهم ترین برنامه های شرکت در سال 1401 اخواهد بود. 
فوالد سنگان، شرکتی مسئولیت پذیر

 مسئولیت پذیری این شرکت در منطقه محروم خواف با عمل به 
مسئولیت های اجتماعی، نشانگر حضور سبز و مؤثر این شرکت به عنوان 

شرکت شهروندی مسئولیت پذیر است.
کید بر خودباوری، تقویت زیرساخت ها  توانمندسازی شهروندان و تأ
، آموزش و  با هدف افزایش تولید و ایجاد اشتغال و امنیت شغلی پایدار
ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش در منطقه، ساخت ۷ باب مدرسه 
در مناطق محروم خواف و انتخاب به عنوان معین اقتصادی و محور 
توسعه شهرستان خواف، پیشگامی در پیشگیری و مبارزه با ویروس 
منحوس کرونا، ارائه خدمات فرهنگی و ارتقای آرمان های ملی و مذهبی 

در منطقه، مشارکت فعال در توسعه ورزش حرفه ای با انعقاد تفاهم نامه 
با باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، کمک به زندانیان جرائم غیرعمد، 
و... از جمله اقدامات ارزشمند شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان در 
چندسال گذشته بوده که موجبات فخر و کرامت کارکنانش را به همراه 
داشته به طوری که در آخرین ارزیابی صورت گرفته در چهارمین جایزه 
مسئولیت های اجتماعی و پایداری بنگاه های اقتصادی، باالترین نشان 
جایزه مسئولیت های اجتماعی )نشان پالتین، فوق طال( را دریافت نمود.

توسعه پایدار محور برنامه های فوالد سنگان
اشتغال زایی برای حدود 2000 نفر به صورت مستقیم و 6000 نفر به صورت 
غیرمستقیم، مهر تأییدی است بر توسعه محور بودن این شرکت با هدف 
به کارگیری افراد بومی شهرستان خواف و افزایش کیفیت سطح زندگی 
مردم این منطقه همراه با تأثیر غیرقابل انکار این شرکت در افزایش سطح 
رفاه و کاهش بیکاریاشتغال زایی برای حدود 2000 نفر به صورت مستقیم 
و 6000 نفر به صورت غیرمستقیم، مهر تأییدی است بر توسعه محور بودن 
این شرکت با هدف به کارگیری افراد بومی شهرستان خواف و افزایش 
کیفیت سطح زندگی مردم این منطقه همراه با تأثیر غیرقابل انکار این 
شرکت در افزایش سطح رفاه و کاهش بیکاری که این مهم الهام گرفته 
از تفکر سازمانی جاری شده در روح گروه فوالد مبارکه است که این مهم 

الهام گرفته از تفکر سازمانی جاری شده در روح گروه فوالد مبارکه است.
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، این شرکت به عنوان تولیدکننده 
10 میلیون تن گندله و کنسانتره در شرقی ترین نقطه ایران و تأمین پایدار 
مواد اولیه فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه؛ در راستای 
لبیک به فرامین مقام معظم رهبری در عمل به اهمیت تولید، استفاده از 
ظرفیت های دانش بنیان ها و اشتغال آفرینی پایدار، نقشی بی بدیل در 

توسعه و اعتالی این خطه از سرزمین اسالمی  را دارد.

یم بیاموز

انجمن جهانی فوالد گزارش داد:

روانشناسی معامله گری به احساسات و وضعیت ذهنی 
اشاره دارد که به موفقیت یا شکست در معامالت کمک 
از  مختلفی  جنبه های  معامله گری  روانشناسی  می کند. 
شخصیت و رفتارهای یک فرد را نشان می دهد که بر اقدامات 
تجاری آن ها تأثیر می گذارد. این روانشناسی می تواند به اندازه 
گی ها مانند دانش، تجربه و مهارت در تعیین موفقیت  سایر ویژ
معامالت مهم باشد. نظم و انضباط و ریسک پذیری دو مورد 
از حیاتی ترین جنبه های روان شناسی معامالت هستند زیرا 
اجرای این جنبه ها توسط یک معامله گر برای موفقیت طرح 
معامالتی او حیاتی است. ترس و طمع معموال با روانشناسی 
معامالت مرتبط است، درحالی که چیزهایی مانند امید و 

پشیمانی نیز در رفتار معامالتی نقش دارند. 
مهارت های زیادی برای معامله گری موفق در بازارهای مالی 
موردنیاز است. این مهارت ها شامل توانایی ارزیابی اصول یک 
دارایی )مانند سهام یک شرکت( و تعیین جهت روند دارایی 
می شوند اما هیچ یک از این مهارت های فنی به اندازه طرز فکر 
معامله گر مهم نیست. احساسات، تفکر سریع و اعمال نظم و 
انضباط، اجزایی از چیزی است که ما آن را روانشناسی معامله گری 

می نامیم.
روانشناسی معامله گری یا روانشناسی تجارت می تواند با چند 
احساس و رفتار خاص مرتبط باشد که اغلب کاتالیزورهای 
معامالت بازار هستند. توصیفات مرسوم رفتارهای هیجانی 
در بازارها، بیشتر معامالت هیجانی را به حرص یا ترس نسبت 
می دهند. حرص و طمع را می توان به عنوان میل بیش ازحد به 
ثروت در نظر گرفت، آن قدر زیاد که گاهی عقالنیت و قضاوت را 
تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین، این توصیف سرمایه گذاری 
الهام گرفته شده از حرص یا تجارت غیرمنطقی، فرض می کند که 
احساسات طمع می تواند معامله گران را به سمت انواع رفتارهای 
غیر صحیح سوق دهد. این رفتارها و اقدامات ممکن است شامل 
انجام معامالت با ریسک باال، خرید سهام یک شرکت یا فناوری 
آزمایش نشده فقط به دلیل افزایش سریع قیمت آن، یا خرید 

ارز دیجیتال بدون تحقیق در مورد سرمایه گذاری اساسی باشد.
عالوه بر این، طمع ممکن است سرمایه گذاران را ترغیب کند که 
در معامالت سودآور بیش ازحد مطلوب، باقی بمانند و در تالش 
گرانه  برای برداشتن سود اضافی یا گرفتن موقعیت های سودا
بزرگ باشند. طمع در مرحله نهایی بازارهای صعودی، زمانی 
که حدس و گمان بیداد می کند و سرمایه گذاران احتیاط را کنار 

می گذارند، آشکارتر است.

روانشناسی معامله گری

فوالد سنگان، سرمایه گذاری شایسته فوالد مبارکه؛ مؤثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی
به بهانه 10 مردادماه سالروز بهره برداری از کارخانه گندله سازی و کنسانتره شرق کشور

نفـــر   ۲۰۰۰ حـــدود  بـــرای  اشـــتغال زایی 
به صـــورت مســـتقیم و ۶۰۰۰ نفـــر به صـــورت 
بـــر  اســـت  تأییـــدی  مهـــر  غیرمســـتقیم، 
ـــا هـــدف  توســـعه محـــور بـــودن ایـــن شـــرکت ب
ــواف  ــتان خـ ــراد بومـــی شهرسـ ــری افـ به کارگیـ
و افزایـــش کیفیـــت ســـطح زندگـــی مـــردم ایـــن 
ــکار ایـــن  ــر غیرقابل انـ ــا تأثیـ ــراه بـ ــه، همـ منطقـ
شـــرکت در افزایـــش ســـطح رفـــاه و کاهـــش 
بیـــکاری کـــه ایـــن مهـــم الهـــام گرفتـــه از تفکـــر 
ــوالد  ــروه فـ ــده در روح گـ ــاری شـ ــازمانی جـ سـ

مبارکـــه اســـت

مقــدار عرضه)تن(

10000

10000

مقــدار تقاضا )تن(

1 4 0 0 0

14000

مقــدار معامله شــده )تن(

1 0 0 0 0

10000

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

2 1 935 0

یــخ تحویل تار

ن با آ

یخ  1401/05/03 کاالی ایران در تار کشــف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکه در بورس  گزارش عرضه، معامالت و قیمت های 

نماد

B

محصول

سرد

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورسجــــمـــع    کــــــــــل

بهبود قیمت در بازار سنگ آهن

آخرین قیمت سنگ آهن وارداتی در چین علی رغم محدودیت 
تمایل به خرید بین مشتریان چینی باال رفت. خلوص 62 درصد 104 
دالر هر تن خشک سی اف آر ثبت شد که ۳.65 دالر بهبود نسبت 
به جمعه اخیر داشته است.
فعًال خریداران سیاست احتیاط در پیش گرفته اند و نقدینگی بازار 
زیاد نیست ازاین رو مشکل قیمت نیست بلکه کارخانه ها ترجیح 
می دهند انبارها را فعًال پر نکنند. 

بازار قراضه ترکیه رو به پایین

قیمت قراضه وارداتی سنگین 20-۸0 در ترکیه 2.5 دالر افت داشته 
۳6۷.5 دالر هر تن سی اف آر ثبت شد. فوالدسازان ترکیه در 
تالش اند محصوالت فوالدی خود را بفروشند. برخی قیمت میلگرد 
داخلی خود را تا 620 دالر پایین آوردند تا جلب مشتری نمایند 
درحالی که سایرین در 650 دالر هر تن درب کارخانه پیشنهاد 
می دادند. میلگرد صادراتی ترکیه نیز ۷.5 دالر افت داشته 6۷0 دالر 
هر تن فوب ثبت شده است.
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در سال 2001 با توجه به اینکه دولت آمریکا پی برد که در حال از دست دادن رقابت بازار جهانی در 
صنعت است،   توسعه جدی صنعت فوالد را ضروری دانست. به همین منظور وزارت انرژی 
کز تحقیقاتی و صنعتی صادر کرد تا به دنبال فن آوری باشند که دارای  ایاالت متحده RFP را به مرا
توجیه فنی، بهره وری انرژی، صرفه جویی در هزینه ، اهداف زیست محیطی و برطرف کردن مشکالت استفاده از 
کك را در صنعت فوالد تأمین کند. در نتیجه محصول این کار ارائه روشی جدید در فوالدسازی با ترکیب امواج 

کروویو، کوره قوس و تکنولوژی  های گرمازا شد )شکل 1(.  ما
این فن آوری  یک تغییر شگرف در حوزه تولید فوالد است که جایگزین فوالدسازی متعارف به منظور کاهش قابل توجه 
انرژی و هزینه های عملیاتی با کاهش تولید گازهای گلخانه خواهد شد. این تکنولوژی باعث خواهد شد که فوالد مذاب 
گلومره )شامل نرمه سنگ آهن، ذغال سنگ و عوامل پیوندساز )مانند آهک( ( تهیه شود. همچنین منجر  مستقیما   از آ
می شود که خیلی از مراحل تهیه فوالد شامل کک سازی، پخت، آهن سازی با کوره بلند و فوالدسازی بر اساس دمش 

کسیژن )BOF( حذف شوند )شکل 2(. ا
کسید آهن خواهد شد و می توان   این تکنولوژی باعث انعطالف پذیری کوره قوس الکتریکی در استفاده از ا
کسیدهای آهن از قراضه و ضایعات را به شیوه ای مشابه کنسانتره سنگ آهن در کوره استفاده نمود. همچنین  ا
زباله های حاوی آهن مانند لجن، سرباره و گرد و غبار به عنوان مواد اولیه مکمل کوره  با استفاده از این فناوری قابل 
استفاده است. این فناوری در مقایسه با فوالدسازی متعارف قابلیت ذخیره بیش از 45 درصد انرژی، کاهش 
انتشارات SOX و  NOX و کاهش شدید زباله صنعتی و هزینه  های تولید فوالد را دارد. فرایند مبتنی بر توانایی 
کسید آهن توسط زغال سنگ است. این  گلومره ها تا دمای کافی برای احیاء سریع ا کروویوها برای گرم کردن آ ما
کسیژن تا دمای  کنش گرمایی زغال سنگ با ا محصوالت سپس توسط کوره قوس الکتریکی و همراه با اثر وا

فوالدسازی گرم می شوند. 
کروویوها می توانند از طریق قطبش دی الکتریک یا هدایت یونی با  همان طور که در شکل 3 نشان داده شده است، ما
کروویو توسط مواد می شوند که بر اساس جذب  مواد مختلف در تعامل باشند. هر دو فرآیند منجر به جذب انرژی ما
کروویو تبدیل به گرمای داخل مواد می شود و این امر انرژی الزم را برای  کروویو حرارت تولید می شود. انرژی ما انرژی ما
گرم کردن دیواره های کوره را از بین می برد. همچنین به دلیل گرمایش حجمی، نقش انتقال حرارت اهمیت کم تری دارد 
کروویو مزایای دیگری نسبت به روش های گرمایش  کروویو گرم نمود. استفاده از ما و مواد را می توان به سرعت توسط ما
معمولی در فرایند فوالدسازی دارد که عبارتند از: گرم شدن سریع عایق های حرارتی مانند سرامیک و پلیمرها، گرمایش 
ک، افزایش عملکرد محصول، سازگار با محیط زیست  دقیق و کنترل شده، گرمایش انتخابی مواد، کاهش انتشار خطرنا

)تمیز و بی صدا( و کاهش هزینه های تولید.
این پروژه مورد استقبال و حمایت شرکت های فوالدی )U.S. Steel، Rouge Steel، ACME Steel و INMETCO(، تأمین 

 Techint( شرکت های مهندسی ،)کروویو کنندگان تجهیزات )Cober Electronics و شرکت های تأمین کننده تجهیزات ما
Technologies و ...(، معدن سنگ آهن Cleveland-Cliffs و محققان دانشکده های دانشگاه صنعتی میشیگان 

)MTU( قرار گرفته است. 

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

ساخت هوش مصنوعی با توانایی خواندن ذهن تلویزیون QLED چیست؟

که  توسعه داده انـــد  نوعی هوش مصنوعی  دانشمندان چینی می گویند 
حزب  به  چین  شهروندان  وفـــاداری  و  بخواند  را  انسان  ذهــن  می تواند 
کمونیست را بررسی کند. پژوهشگران چینی می گویند نرم افزار مذکور می تواند 
کنش اعضای حزب  از طریق تجزیه وتحلیل حاالت چهره و امواج مغزی، وا
پژوهشگران  را بسنجد.  آموزه های سیاسی«  و  »اندیشه ها  به  کمونیست 
که از نتایج حاصل از این هوش مصنوعی می توان  کرده اند  چینی اعالم 
برای »تقویت اعتقاد و تقید افراد به حزب کمونیست« استفاده کرد.

از  خاصــی  نــوع  بــه  کــه  اســت  بازاریابــی  برچســب  یــک   QLED
کــه  نمایشــگرهای تلویزیــون بــا وضــوح فوق العــاده بــاال اشــاره می کنــد 
 Q .تولیــد می کننــد )Hisense و TCL( سامســونگ و چنــد شــرکت دیگــر
کــه صفحه هــا از آن بــرای  نشــان دهنده فنــاوری نقطــه کوانتومــی اســت 
ایجــاد رنــگ بــا وضوح بــاال در کنــار LCD اســتفاده می کننــد. تلویزیون های 
کــه بــادوام و پایــدار بــوده و  QLED از نقــاط کوانتومــی اســتفاده می کننــد 
باعــث ایجــاد رنــگ و روشــنایی عالــی می شــوند.

مدیریت موفق سرمایه
 فکری سازمان

در این نوشته به مدیریت موفق سرمایه های فکری 
سازمان و مراحل ۵ گانه مدیریت سرمایه فکری می پردازیم.

گام اول؛ شناسایی سرمایه های فکری
گام اول بر شناسایی سرمایه فکری سازمان متمرکز است. به بیان 
بهتر در این گام سازمان باید انواع سرمایه های فکری خود شامل 
سرمایه های انسانی، سرمایه های ساختاری و سرمایه های 
ارتباطی را شناسایی کند. سازمان ها پس از انجام این کار وضع 
موجود خود در هر یک از این حوزه ها را تعیین کرده و مبتی بر آن 

خالءهای احتمالی را نیز شناسایی می کنند.
گام دوم؛ ارزشیابی سرمایه فکری

برای ارزیابی میزان ارزش سرمایه های فکری باید به سؤال زیر 
پاسخ داد:

گون سرمایه فکری ما برای دستیابی به ارزش کلی  منابع گونا   
ما از چه درجه ای از اهمیت برخوردارند؟

منابع موجود چقدر قوی هستند و چگونه می توانیم از آن ها   
به شکلی اثربخش تر استفاده کنیم؟

با پاسخ به این پرسش ها سازمان می فهمد که آیا در حال ساختن 
سرمایه فکری مناسب در راستای اهداف و استراتژی های 
سازمانی است یا باید تمرکز خود را از یک حوزه به حوزه دیگر که 
ارزش باالتری دارد معطوف کند. یکی از راه های ساده برای انجام 
این ارزیابی آن است که از فهرست منابع اصلی شناسایی شده در 
گام اول استفاده شود و بعدا ستون هایی برای ارزیابی قدرت و 

اهمیت منابع برای تحقق استراتژی فعلی به آن افزوده شود.
گام سوم؛ اندازه گیری سرمایه فکری

پس از شناسایی و ارزشیابی سرمایه فکری، سازمان ها می توانند 
شروع به اندازه گیری آن کند. اغلب سازمان ها فکر می کنند که 
اندازه گیری سرمایه فکری دشوار یا غیرممکن است، اما اینگونه 
نیست. ابزارها و تکنیک های مختلفی برای اندازه گیری سرمایه 
فکری در دسترس قرار دارند و به احتمال زیاد اندازه گیری آن از 
آنچه شما فکر می کنید آسان تر است. در مقاالت بعدی چند مدل 
مطرح سرمایه فکری را با هم مرور خواهیم کرد. اما در همه این 
مدل ها مهم این است که ما بتوانیم پاسخ های مشخصی به 

سؤاالت زیر بدهیم:
آیا امکان جمع آوری داده های بامعنی وجود دارد؟  

آیا این داده ها به یافتن پاسخ برای سؤاالت ما کمکی می کنند؟  
آیا داده های حاصله پاسخگوی هزینه و تالش هایی که برای   

اندازه گیری انجام شده هستند؟
گر داده ها واقعا  گر هیچ داده با معنایی را نتوان جمع آوری نمود، ا ا
به ما کمکی در یافتن پاسخ برای سؤاالت کلیدی عملکردی 
گر هزینه ها موجه نباشند، در این صورت الزم است  نکنند، یا ا
مجددا شاخص های دیگری را برای اندازه گیری سرمایه های 

فکری طراحی کنیم.
پس از آنکه شاخص ها را تدوین کردید، الزم است به شناسایی این 
موارد بپردازید: ابزار اندازه گیری، یعنی چگونگی جمع آوری 
داده ها )مثل پرسشنامه یا مصاحبه(؛منبع داده ها؛فرمول مورد 
استفاده در محاسبه شاخص؛بسامد اندازه گیری ها؛همه 
هدف های کمی و بهینه کاوی ها؛کسانی که اندازه گیری را به 
عهده می گیرند؛این که شاخص قبل از این که مورد بازنگری قرار 
گیرد چه مدت باید جمع آوری شود؛مخاطب هدف برای این 

شاخص؛شکل و قالب گزارش
گام چهارم؛ مدیریت سرمایه فکری

شاخص ها کمک می کنند تا رهبران سازمان در هر لحظه وضعیت 
سرمایه های فکری را ارزیابی کنند. بدون ارزیابی های مناسب، 

غیر ممکن است که:
سطوح فعلی عملکرد را درک نمود،  

دانست که سرمایه فکری بهتر یا بدتر شده است،  
درک نمود آیا هیچ یک از فعالیت ها و طرح های ابتکاری بر   

عملکرد سازمان تاثیری داشته اند یاخیر.
سازمان هایی که اطالعات با معنایی از سرمایه فکری خود دارند 
گاهانه، آزمودن و بازنگری  می توانند از آن برای اخذ تصمیمات آ
استراتژی و مدیریت ریسک سرمایه فکری استفاده کنند. به 
عنوان نمونه در ادامه این بخش به موضوع مدیریت ریسک 

سرمایه فکری اشاره کوتاهی می کنیم.
پس از شناسایی ابعاد مختلف سرمایه فکری، سازمان ها باید هر 
نوع ریسک بالقوه ای که آن را تهدید می کند را مدیریت کنند. 
هرچند شرکت ها با مدیریت ریسک های مالی و ریسک های 
حوادث آشنایی دارند، اما مدیریت ریسک سرمایه فکری چندان 
مورد توجه سازمان ها نیست. مثال ریسک های سرمایه انسانی 
یک ریسک کلیدی که همواره در سازمان ها مورد غفلت قرار 
می گیرد ریسک مربوط به کارکنان و دانشی است که آنان در اختیار 
دارند. سازمان ها اغلب غافل از این هستند که برخی افراد با 
دانش و تخصص حیاتی که دارند می توانند هر لحظه شرکت را ترک 
کنند. مدیریت دانش راهکارها، ابزارها و تکنیک های متنوعی 
برای مقابله با این ریسک پیشنهاد کرده است که می توان از آن ها 

استفاده کرد.
گام پنجم؛ گزارش دهی سرمایه فکری

گام نهایی بعد از همه این فعالیت تهیه گزارش سرمایه های فکری 
گونی  است. آشکار ساختن ارزش سرمایه فکری به دالیل گونا
می تواند صورت گیرد. اما، همه در یک هدف با هم مشترکند، و 
هدف اصلی این است که اطالعاتی راجع به سرمایه فکری 

سازمان برای ذینفعان فراهم گردد.
مدیریت موفق سرمایه فکری موضوع بسیار مهم و کلیدی برای 
سازمان ها است که در کشور ما کم تر به آن پرداخته شده است.
  منبع: گروه مشاوره مدیریت دانش )دانا(

محققان امنیتی در Kaspersky، خانواده جدیدی از باج افزارها را شناسایی 
نموده اند که Luna نام گذاری شده است و سیستم های ویندوزی، لینوکسی و 

ESXi را هدف قرار می دهد.
این باج افزار به زبان Rust نوشته شده است و با توجه به ماهیت انعطاف پذیری که دارد، 
 ،Luna می تواند روی پلتفرم های مختلف اجرا شود. به نظر می رسد که عوامل پشت پرده باج افزار

روسی زبان باشند.
همانند سایر هم خانواده های خود، باج افزار مذکور نیز اطالعات روی سیستم قربانیان را سرقت 
و سپس از ایشان درخواست باج می نماید. اطالعات بیشتر درباره این باج افزار را می توانید در 

اینجا مطالعه نمایید.
thetechoutlook :منبع خبر  

زمینه امنیت سایبری، نسخه جدیدی از  شرکت Resecurity، فعال در
ابزار MLNK Builder را در فضای DarkWeb شناسایی نموده است که 
مهاجمان، از آن برای ساختن فایل های مخرب LNK استفاده می کنند.

نسخه جدید )MLNK Builder 4.2(، بر به کارگیری تکنیک هایی برای پنهان ماندن از دید 
آنتی ویروس و جعل آیکون مربوط به اپلیکیشن های قانونی محبوب متمرکز است.

فایل های LNK، معموًال قانونی و معتبر به نظر می رسند و ممکن است دارای آیکونی، 
مشابه به یک اپلیکیشن یا سند باشند. با تعبیه کد مخرب در فایل های LNK، اجرای 

payload توسط مهاجم برروی ماشین هدف امکان پذیر می شود.

 ،Microsoft Word، Adobe PDF می تواند فایل های مخربی با ظاهر MLNK Builder 4.2
فایل های آرشیو با فرمت ZIP، تصاویر با فرمت JPG/PNG، فایل صوتی MP3 و حتی 
گی های پیشرفته ای  فایل های ویدیویی با فرمت AVI ایجاد کند. این ابزار، همچنین به ویژ

برای پنهان سازی payload مخرب تجهیز شده است.
اطالعات بیشتر درباره حمالت مبتنی بر میان بر )LNK(  را می توانید در اینجا مطالعه 

نمایید.

Security affairs  :   منبع خبر

!Luna هدف حمله باج افزار ، ESXi سیستم های ویندوزی، لینوکسی و

!Dark Web در فضای MLNK Builder 4.2 انتشار

امنیت سایبری 

ایــــــن تکنولــــــــوژی بــاعـــــث 
انعطالف پذیـــری کـــوره قوس 
از  اســـتفاده  در  الکتریکـــی 
کســـید آهـــن خواهـــد شـــد و  ا
کســـیدهای آهـــن  می تـــوان ا
از قراضـــه و ضایعـــات را بـــه 
شـــیوه ای مشـــابه کنســـانتره 
ســـنگ آهـــن در کوره اســـتفاده 

نمـــود

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

EAF کروویو در کوره های جدید بهره گیری از تکنولوژی های گرمازا و امواج ما

کروویو شکل 1،  شماتیک کوره قوس الکتریکی مجهز به ما

شکل 2 )الف(، مراحل تولید فوالد در چرخه معمول

شکل 2 )ب(، مراحل تولید فوالد در مکانیزیم جدید کروویو و مواد. شکل 3، مکانیزیم تعامل بین امواج ما
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توصیه هایی برای حفظ سالمت 
سالمندان در گرمای هوا

ابراز همدردی مدیریت و کارکنان 
فوالد مبارکه با خانواده همکار 

فقید اصغر زمانی بختیاروند

 اجتمـــــا             عـــــــی

درد رشد یک درد ناشناخته در کودکانافزایش خطر بروز پوکی استخوان پس از ۵۰ سالگی

خطر پوکی استخوان پس از 50 سالگی به طور قابل توجهی افزایش 
گروه  این  در  را  مــردان  و هشت درصد  زنان  و ۳0 درصد  می یابد 
به  رو  بهداشتی  مشکل  یک  استخوان  پوکی  می کند.  درگیر  سنی 
از  پس  که  به گونه ای  است  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  رشد 
زمان  تا  استخوان  معدنی  تــوده  در  کمی  تغییر  سالگی،   20 سن 
یائسگی در زنان رخ می دهد.

رخ  نوجوانان  و  کودکان  بــازوی  و  پاها  در  که  است  دردی  رشــد،  درد 
می دهد و هنوز منشأ و علت مشخصی برای آن وجود ندارد اصطالح 
کی که  »دردهای رشد« سال هاست که برای توصیف احساسات دردنا
بسیاری از کودکان در طول رشد خود تجربه می کنند، استفاده می شود. 
بااین حال، برای چنین مفهومی که کودکان زیادی درگیر آن هستند، به 
شکل غیرقابل باوری اطالعات کمی وجود دارد.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند؛ از جمله احمدرضا 
رویگری شاغل در آزمایشگاه مرکزی، محمدکریمی شاغل 
در آهن سازی، سید داود میرمصیب شاغل در سبا ، 
مهدی فاتحی شاغل در نورد گرم، فرهاد فرهمند شاغل 
در فوالد سازی، حجت اهلل سلیمیان  شاغل در سبا و 
حسینعلی مختاری  شاغل در سبا در غم درگذشت پدر، 
مهدی شمس شاغل در تعمیرگاه مرکزی و عابد شمس  
شاغل در سبا در غم درگذشت خواهر ،سید علی اصغر 
سجادی شاغل در آهن سازی و سعید جنت شاغل در 

فوالد سازی  درغم 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.

نکات قابل تذکر:
1.سخنرانی ها بالفاصله پس از نمازعصر به مدت حدود 10 دقیقه برگزار می گردد.

2.در تمام پایگاه های بسیج )هر روز صبح اول وقت( نیم ساعت زیارت عاشورا برگزار می گردد.

 روز چهارشنبه معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی 
فوالد مبارکه به همراه جمعی از مدیران شرکت با حضور 
در منزل شادروان اصغر زمانی با بازماندگان ایشان ابراز 
همدردی نموده و از فرزندان این همکار فقید دلجویی 

کردند.

ابراز همدردی

خانواده 

احساسات مثبت را به راحتی بیان کنید 
تعریف های متعددی از »ارتباطات« وجود دارد. اما 
تعریف موردعالقه روانشناسان در زمینه ارتباط بین 
ک گذاری موفق دیدگاه ها و احساسات« است.  زوجین، »انتقال یا اشترا
یعنی باید گوینده و شنونده خوبی باشیم تا ارتباط خوبی با شریک 
زندگی مان داشته باشیم. درواقع، ارتباط عبارت است از بیان خواسته های 
خود به شیوه ای سالم، گوش دادن به صحبت های همسرتان در زمانی که 
او نیز همین کار را می کند و واقعا شنیدن و جذب حرف های طرف مقابل 
است. هفته گذشته، چند نکته کاربردی درباره نکات عمومی ارتباط و 
تقویت ارتباط سالم همچون »سکوت نکردن در زمان های حساس«، 
»پیش نکشیدِن مسائل و اشتباهات گذشته«، »ذهن خوانی ممنوع« 

گفتیم و حاال همین موضوع را ادامه خواهیم داد.
ارتباط؛ مسیر دوطرفه

روابط، مربوط به هر دو نفر است و هر یک باید امکان اظهارنظر مساوی 
داشته باشند. هر دو نفر باید احساس کنند، شنیده می شوند و مجال 
گر احساس می کنید که شریک  ک گذاری افکار خود را دارا هستند. ا اشترا
زندگی تان کسی است که در مکالمه ها از شما پیشی می گیرد و نمی توانید 

حرف بزنید، مهم است که این موضوع را به او گوشزد کنید. شاید نمی داند 
که همیشه بر گفت وگو مسلط است. درواقع، مکالمه دو نفره مانند یک 

مسابقه تنیس است و باید به طور طبیعی به سمت هر فرد جریان یابد.
هم زمان صحبت نکنید؛ گوش کنید!

زمانی که احساسات باال می گیرد، طبیعی است که هر فردی می خواهد 
منظور خودش را برساند و یک جنگ قدرت پنهانی وارد بازی می شود که 
نشان می دهد، هیچ کس واقعا به گفت وگو یا حل وفصل مشکل، عالقه ای 
ندارد. لطفا حرف همدیگر را قطع نکنید. وقفه دائمی به این معنی است 
که تصور می کنید، طرف مقابل حرف مهمی برای گفتن ندارد و شما فقط 
راه خود را پیش می گیرید. دلیل گفت وگو، شنیدن دیدگاه یکدیگر است. 
در مقابل میل به قطع صحبت، مقاومت کنید. یکی از راه های برقراری 
ارتباط صحیح، این است که آنچه را که همسرتان نمی گوید، بشنوید. دو 
نفر در یک رابطه، ترس ها، اهداف، ارزش ها و رؤیاهای همدیگر را متوجه 
می شوند. بنابراین از آن به نفع خود استفاده کرده و شرایط را ارزیابی کنید.

فقط حقایق را مطرح کنید؛ صادق باشید
گر توانایی اثبات  یک قانون کلی در بین زوج ها باید وجود داشته باشد؛ »ا
گر هیچ مدرکی  قضیه ای را ندارید، آن را اصال مطرح نکنید«. به عبارت دیگر، ا

وجود ندارد، آن را روی میز نیاورید. از سوی دیگر، »سوءظن« یک چیز و 
»متهم کردن« کسی به آن موضوع، چیز دیگری است. بسیاری از افراد، از 
متهم شدن به مسائل واهی خسته می شوند و متأسفانه برخی تصمیم 
می گیرند، واقعا آن کار را انجام دهند. نقطه مقابل عشق، نفرت نیست؛ 
بلکه بی تفاوتی است. هنگامی که شریک زندگی تان با شما صحبت می کند، 
بدون هیچ انگیزه پنهانی، پاسخ او را بدهید و با شفافیت و صداقت ارتباط 
گر منظور همسرتان از یک جمله خاص را اشتباه متوجه  برقرار کنید. ا
شدید، برای روشن شدن ماجرا از او سؤال کنید. به حرف های او بی توجهی 
نکنید، بدون مقدمه از فضا خارج نشوید و یا عمدا خودتان را به نشنیدن 

نزنید! به یاد داشته باشید که در این رابطه، باهم هستید.
احساسات مثبت را به راحتی بیان کنید

اغلـــب افـــراد، احساســـات منفـــی را ســـریع تر از احساســـات مثبـــت ابـــراز 
می کننـــد. امـــا تأثیـــرات ایـــن کار در ســـالمت ازدواج شـــما بســـیار اهمیـــت 
دارد. ســـعی کنید، احساســـات مثبتی مانند: قدردانی، محبت، احترام، 
گـــر میـــزان بیـــان جمـــالت  تحســـین و تأییـــد را بیش ازپیـــش بـــه کار ببریـــد. ا
مثبـــت شـــما بیشـــتر از شـــکایت باشـــد، همســـرتان بـــه گالیه هـــای شـــما 

توجـــه بهتـــری خواهـــد کـــرد.

نکات ارتباطی 
مهم زوجین

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

با افزایش سن، توانایی بدن در تنظیم دما به ویژه در   
ماه های گرم تابستان دشوارتر می شود. گرما می تواند تأثیر 
قابل توجه و سریعی روی سالمندان بگذارد و حتی ممکن است 

در عرض چند دقیقه اتفاق بیفتد.
کسپرس، یکی از متخصصان کالج پزشکی بیلور  به گزارش مدیکال ا
به نکاتی اشاره کرده تا افراد مسن در برابر شرایط اضطراری ناشی از 

گرما بتوانند از خود مراقبت کنند.
دکتر آنجال کاتیک بابیان اینکه با باال رفتن سن، بدن دما را 
به خوبی دوران جوانی تنظیم نمی کند، گفت: این شرایط به 
دلیل تغییرات فیزیولوژیکی، مسائل پزشکی و داروهای تجویزی 
است که می تواند در تنظیم دمای بدن اختالل ایجاد و از تعریق 

جلوگیری کند.
کید کرد: در دماهای باال، امن ترین گزینه برای افراد مسن این  وی تأ
است که در یک فضای سرپوشیده و دارای تهویه مطبوع بمانند. 
برای خنک نگه داشتن فضای خانه تا حد امکان، از پنکه استفاده 
شود، پرده ها کشیده و از روشن کردن اجاق گاز یا سایر وسایل 

حرارتی خودداری شود.
افراد مسن ممکن است عالئم متفاوتی را براثر عوارض ناشی از گرما 
ازجمله گرمازدگی یا خستگی گرمایی نشان دهند. با گرمازدگی، 
ممکن است پوست داغ و ضربان قلب سریع شود. فرد احساس 
سردرد، بی حالی و حتی غش کند. خستگی گرمایی می تواند باعث 
تعریق شدید یا عدم تعریق، گرفتگی عضالنی، ضعف، سرگیجه، 

سردرد، حالت تهوع و استفراغ شود.
در صورت مشاهده مشکالت و عوارض ناشی از گرمازدگی رعایت 

نکات زیر توصیه می شود:
وارد یک محیط خنک شوید.

 از مایعات بدون کافئین برای تأمین آب بدن مصرف کنید.
 دمای بدن را با دوش آب خنک یا قرار دادن پارچه خنک روی 

پیشانی، مچ دست و مچ پا پایین آورید.

موفقیت فرزند یکی از کارکنان در 
عرصه     علمی

موفقیت

ایلیا فشارکی  فرزند همکار ارجمند محمد فشارکی شاغل در 
واحد تعمیرات مرکزی ،آزمون دوره هفتم دبیرستان استعدادهای 

درخشان را با موفقیت پشت سرگذاشت.

ایلیا فشارکی

اطالعیه
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سرکار خانم
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قـــرارداد   1401 مردادمـــاه   1 شـــنبه  صبـــح 
بالســـا رادولوویـــچ بـــه مـــدت یـــک فصـــل 
بـــا طالیی پوشـــان ســـپاهان امضـــا شـــد و  
وی رســـما بـــه عنـــوان ســـرمربی تیـــم والیبـــال فـــوالد مبارکـــه 
ســـپاهان در لیـــگ دســـته اول باشـــگاه های کشـــور معرفـــی 

گردیـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی باشـــگاه فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان؛ 

صبـــح شـــنبه 1 مردادمـــاه 1401، بالســـا رادولوویـــچ مربـــی والیبـــال 
ــرارداد بـــه مـــدت یـــک فصـــل هدایـــت  ــا عقـــد قـ مونته نگرویـــی بـ

تیـــم والیبـــال فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان را بـــر عهـــده گرفـــت.
وی ســـابقه ســـرمربیگری تیم هـــای ملـــی نوجوانـــان و زیـــر 22 
ســـال مونته نگـــرو را در کارنامـــه دارد و چهـــار مرتبـــه در خـــالل 
2022 به عنـــوان دومیـــن مربـــی برتـــر  201۷ تـــا  ســـال های 

لیگ برتـــر بزرگســـاالن مونته نگـــرو انتخـــاب شـــده اســـت.

تیــم فوتســال صنعــت فــوالد مبارکــه زیــر نظــر امــور 
ورزش شــرکت بــرای چهارمین ســال پی درپی مقام 

اول کشــور را بــه خــود اختصــاص داد.
ســیزدهمین دوره مســابقات فوتســال ســازمان توســعه و نوســازی 
معــادن و صنایــع معدنی ایــران )ایمیــدرو( با حضــور 29 تیم، متشــکل 
از بهتریــن فوتسالیســت های کشــور در ســالن پیــام مخابــرات و ســالن 
شــهید پورشــریفی تبریــز برگــزار شــد کــه تیــم فوتســال صنعــت فــوالد 
مبارکــه توانســت بااقتــدار بــه کســب ایــن مقــام قهرمانــی دســت یابــد.

نماینــدگان شایســته فــوالد مبارکــه در ایــن دوره از رقابت هــا 16 بــار 
دروازه حریفــان خــود را بــاز کردنــد و بــا گذشــتن از ســد تیم هــای 

رقیــب در مرحلــه یک چهــارم نهایــی، بــا بــه ثمــر رســاندن ســه گل 
تیــم ذوب آهــن اصفهــان را مغلــوب کردنــد و بــه مرحلــه نهایــی راه 
ــا نتیجــه یــک بــر صفــر تیــم قدرتمنــد  یافتنــد. در مرحلــه نهایــی نیــز ب
فــوالد هرمــزگان را شکســت دادنــد و جــام قهرمانــی ســیزدهمین دوره 

مســابقات ایمیــدرو را بــاالی ســر برنــد.
شــایان ذکر اســت تیــم فوتســال صنعــت فــوالد مبارکــه در ایــن 
رقابت هــا عنوان هــای بهتریــن دفــاع و بهتریــن خــط حملــه را بــه خــود 

اختصــاص داد.
فاتحان مسابقات فوتسال ایمیدرو کشور در سال 1401 :

، بهنــام اورنگی،  مهدی انتظــاری، هــادی حاتمی، مهــرداد سلحشــور

بهــروز محمــدی، محمــد سلحشــوری، جــان محمــد اســتکی، محمد 
جبــاری، ابراهیــم مرکــزی، کیــوان الهــی، محمــد اســماعیل زاده، 
مجتبــی قنبــری، مهــدی کریمــی بازیکنــان تیــم و آقایــان محمدرضــا 
، ســعید بهــادران تــدارکات، رضــا امینــی مربــی  رحیمیــان پزشــکیار
دروازه بــان، کیانــوش قشــالقی کمک مربــی، رســول خــدادادی 
ــده  ــه عه ــم را ب ــن تی ــرمربیگری ای ــری س ــن باق ــم و محس ــت تی سرپرس

داشــتند.
گفتنــی اســت در ایــن دوره از رقابت هــا تیم هــای فــوالد هرمــزگان و 
ذوب آهــن اصفهــان بــه ترتیــب مقام هــای دوم و ســوم را بــه دســت 

آوردنــد.

 ورزش             

کسب مدال طال در مسابقات 

بین المللی کاراته

برگزاری جلسه هماهنگی و هم اندیشی 

مدیران تیم های ورزش قهرمانی باشگاه 

فوالد مبارکه سپاهان

المپـور  در مسـابقات بین المللـی کاراتـه کـه در شـهر کواال  
مالزی برگـزار شـد، همـکار گرامـی محمدعلـی باتوانی شـاغل در 
واحـد نوردگـرم در قالـب تیـم جمهـوری اسـالمی ایران با کسـب 

مدال های طال و برنز خوش درخشید.
 در ایـن دوره از مسـابقات کـه بـا حضـور 800 کاراتـه کا در قالـب 
49 تیـم از هشـت کشـور آسـیایی در سـطح فنـی و کیفـی باالیی 
برگـزار شـد، محمدعلـی باتوانـی مـدال طـالی کاتـای انفـرادی و 
همچنین در قسمت تیمی موفق به کسب مدال برنز رده سنی 

بزرگ سـاالن شـد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی باشـــگاه فـــوالد مبارکـــه   
ســـپاهان؛ بـــا توجـــه بـــه نزدیـــک بـــودن شـــروع رقابت هـــای 
و  هماهنگـــی  جلســـه   ،1401-1402 فصـــل  زشـــی  ور
هم اندیشـــی مدیـــران تیم هـــای ورزش قهرمانـــی آقایـــان 
و بانـــوان باشـــگاه فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان چهارشـــنبه 
پنجـــم مردادمـــاه 1401 بـــا حضـــور معاونیـــن، مدیـــران 
قســـمت های مختلـــف و 24 تـــن از مدیـــران تیم هـــای 
ورزشـــی در قالـــب هفـــده تیـــم آقایـــان در هشـــت رشـــته و 
ســـیزده تیـــم بانـــوان در هشـــت رشـــته ایـــن باشـــگاه برگـــزار 

شد.
در ایـــن جلســـه در خصـــوص انجـــام هماهنگی هـــای بیشـــتر 
بیـــن بخش هـــای مختلـــف باشـــگاه جهـــت تســـهیل در 

انجـــام امـــور تیم هـــای ورزشـــی بحـــث و تبادل نظـــر شـــد.

رناتو داسیلویرا به فوالد مبارکه سپاهان پیوست نخستین دیدگاه سرمربی فوالد مبارکه سپاهان درباره لیگ ایران

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان؛ با درخواست ژوزه 
مورایس، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان 
کراتی با رناتو داسیلویرا مدافع ۳0 ساله برزیلی برای  در روزهای گذشته مذا
پیوستن این بازیکن به سپاهان داشتند.

پس از حضور این بازیکن بلندقامت در اردوی سپاهان و شرکت در 
کرات نهایی، رناتو با  تمرینات این تیم، انجام تست های پزشکی و مذا
قراردادی دوساله به سپاهان پیوست.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، ژوزه مورایس 
سرمربی تیم فوتبال این باشگاه بابیان این نکته که اهداف بزرگی با 
سپاهان داریم، گفت: اولین سالی است که در اینجا هستم. اول ازهمه، 
ما می خواهیم تیم را راه اندازی کنیم و سیستم خودمان را در تیم پیدا 
کنیم. می خواهیم فرهنگ سازی کنیم. سپاهان باشگاه باسابقه و بزرگی 
است. البته ما تیم قدرتمندی در لیگ ایران هستیم.

 ورزش              ورزش             

فتح بلندترین قله ایران زمین

همکار گرامی محسن ماهوری شاغل در واحد دفتر فنی   
واحد تعمیرات نورد سرد به همراه همسرشان سرکار خانم 
رضوی فر موفق به فتح قله دماوند به ارتفاع 56۷1 بام 
ایران زمین شدند. دماوند در الهیجان در شهرستان آمل در 

استان مازندران از آتش فشان های خاموش ایران است.

خبر کوتاه

بالسا رادولوویچ سکان هدایت 
بلندقامتان سپاهان را بر عهده گرفت

با عقد قرارداد به مدت یک فصل؛

یازدهمین دوره مسابقات ایمیدرو تنیس روی 
میز بانوان کشور در شهر تبریز برگزار شد.

این دوره از مسابقات با حضور 40 نفر از بهترین 
تنیس بازان سراسر کشور در قالب یازده تیم در سالن پیام نور و 
سالن کوثر تبریز به صورت دوره ای و حذفی از تاریخ سوم مردادماه 

1401 آغاز شد.
بانوان تنیس باز صنعت فوالد مبارکه بااقتدار حریفان خود را یکی 
پس از دیگری شکست دادند و به مرحله نهایی راه یافتند. در 

مرحله فینال این دوره از رقابت ها علی رغم شایستگی نتیجه را 
گذار کردند و با ایستادن بر سکوی دوم  به تیم مس شهربابک وا
یازدهمین دوره از رقابت های ایمیدرو کشور مقام نایب قهرمانی 

را به دست آوردند.
، محمدی، مرادی و هاشمی  در این مسابقات خانم ها عالم پیکر
به عنوان بازیکن و خانم ها محبی و بلوچی به ترتیب به عنوان 
سرپرست و مربی تیم تنیس روی میز بانوان صنعت فوالد مبارکه 

را همراهی نمودند.

تیم تنیس روی میز آقایان صنعت فوالد مبارکه در 
مسابقات ایمیدرو کشور مقام دوم را به دست 

آورد.
مسابقات تنیس روی میز ایمیدرو کشور در سال جاری با حضور 28 
تیم از سوم مردادماه به مدت سه روز به میزبانی شهر تبریز برگزار شد. 
تیم های حاضر در این دوره از مسابقات در هشت گروه به صورت 
دوره ای با یکدیگر به رقابت پرداختند که تیم تنیس روی میز آقایان 
صنعت فوالد مبارکه با ثبت پنج پیروزی در جدول مسابقات در 

مرحله نیمه نهایی با پیروزی 3 بر 1 ذوب آهن اصفهان را مغلوب کرد و 
به فینال این دوره از رقابت ها راه یافت.

تنیس بازان فوالد مبارکه سپاهان در بازی فینال نتیجه را به فوالد 
گذار و به کسب عنوان نایب قهرمانی بسنده کردند. خوزستان وا

اعضای تیم تنیس روی میز صنعت فوالد مبارکه در این مسابقات: 
رضا صالحی، ابوالفضل علیخانی، علی زاهدی، محمدرضا ضیایی، 
حسین افضلی به عنوان بازیکن و غالمرضا کریمیان و عبدالرضا رضایی 

نیز به عنوان سرپرست و مربی

بانوان فوالد مبارکه نایب قهرمان 
مسابقات تنیس روی میز ایمیدرو

تیم تنیس روی میز آقایان صنعت فوالد 
مبارکه نایب قهرمان مسابقات ایمیدرو

قهرمانی تیم فوتسال صنعت فوالد مبارکه در مسابقات ایمیدرو 
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رگ در خانواده بز
 فوالد مبارکه

عرض ارادت خانواده های کارکنان شرکت 
به والیت موالی متقیان علی)ع( با استفاده از 

بسته های فرهنگی توزیع شده 


