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افزایش 34 درصدی عرضه محصوالت فوالد مبارکه به بازارهای داخلی

یادداشت مدیر مسئول

گهی آ

کالن  هم افزایی، توسعه و تقویت همکاری میان مجموعه های 
علمی، اقتصادی و صنعتی کشور در راستای دست یابی به اهداف کالن 
کشور، امری بسیار مهم و اساسی است که حصول آن، ضمن تأمین نیاز 
شرکت های داخل، می تواند اعتماد به متخصصان داخلی و درنهایت 

پیشرفت کشور را در پی داشته باشد.
رونق تولید، پشتیبانی و رفع موانع آن، نیاز کنونی اقتصاد و صنعت کشور است 
که در این زمینه، ایجاد بستر تعامل و همکاری میان فعاالن اقتصادی و صنعتی 
و توسعه و تقویت نهادهای ساختارمند در این عرصه، ضرورتی اجتناب ناپذیر 
کرات، تفاهم نامه ها و قراردادهای میان وزارتخانه ها،  است و هرچه مذا
نهادهای علمی و پژوهشی و شرکت های بزرگ اقتصادی و صنعتی ارتقا و 

گسترش یابد، مسیر توسعه پایدار به سمت بهتری هدایت می شود.
افزایش توانمندی متخصصان و شرکت های دانش بنیان، توسعه دانش 
و فناوری و تولید علم، رفع نیازها و مشکالت، عدم وابستگی به تکنولوژی 
خارجی، جلوگیری از خروج ارز و درنهایت رونق تولید و کسب وکار ازجمله مزایای 

تقویت روابط و همکاری های میان مجموعه های داخلی است.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از بزرگ ترین واحدهای صنعتی و اقتصادی 
ایران اسالمی، در ماه های اخیر در راستای اجرای سیاست های کلی نظام 
اسالمی و اهتمام به فرمایشات رهبر فرزانه انقالب اسالمی در خصوص ضرورت 
توجه به تولید و رفع موانع آن و همچنین توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان، 
همواره تالش کرده با اعتماد به فکر و عمل نیروهای داخلی و همچنین جذب و 

به کارگیری توان، علم، فناوری و تخصص نهادها و شرکت های داخلی و انعقاد 
تفاهم نامه ها و قراردادهای متعدد، ضمن تأمین نیازهای خود از داخل 
کشور، پشتیبانی از شرکت های بخش خصوصی و متخصصان داخلی متعهد را 

سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد.
در این خصوص در ماه های اخیر، تفاهم نامه های همکاری علمی، پژوهشی، 
اقتصادی، مالی، فناوری و اجرایی متعددی با بخش های مختلف به امضا 
رسیده که نویدبخش آینده ای روشن در مسیر توسعه، پیشرفت و تعالی ایران 

اسالمی است.
انعقـاد تفاهم نامـه بـا معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری، بنیـاد ملی 
نخبـگان، وزارتخانه هـای نفـت و نیـرو، شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان، 
راه آهن جمهـوری اسـالمی، نهادهای مالـی و اعتبـاری از قبیل بانـک تجارت و 
شـرکت های بزرگ صنعتی کشور همچون شـرکت ملی گاز، شـرکت پتروشیمی 
کسـین خوزسـتان، شـرکت لوله سـازی اهـواز  خلیـج فـارس، شـرکت فـوالد ا
و... بخشـی از فعالیت هـای صورت گرفتـه به منظـور تقویـت سـرمایه گذاری 
هدفمند، تأمین نیازهای زیرساختی، توسعه فناوری و توجه به سرمایه های 
ملی و انسـانی کشـور و افزایش بهره وری شـرکت فـوالد مبارکه به شـمار می آید و 
نویدبخش کمک به  رونق اقتصاد در آینده نزدیک اسـت. امید است با اجرای 
موفقیت آمیز طرح های توسـعه شـرکت فـوالد مبارکـه، ضمن ارتقـای وضعیت 
اقتصـاد و معیشـت، در راسـتای نیل بـه توسـعه پایـدار، پیشـرفت قابل توجهی 

حاصـل شـود.

شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد نسبت به انجام عملیات طراحی و 
مهندسی، خرید تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور، نصب، راه اندازی 
و تضمین عملکرد خط آنیل پیوسته به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال به روش 
EPC در داخل فنس شرکت فوالد مبارکه به صورت همکار با یک شرکت 
خارجی صاحب تکنولوژی اقدام نماید، لذا از کلیه پیمانکاران توانمند که در 
زمینه موضوع فوق الذکر دارای تخصص و توانایی و همچنین شرایط الزم و 
امکان همکاری با یک شرکت صاحب تکنولوژی دارای رفرنس در موضوع 
قرارداد هستند تقاضا می گردد ضمن ارسال نامه اعالم آمادگی نسبت به 

ارسال مدارک و مستندات براساس موارد ذیل اقدام نمایند.
 - ارائه تفاهم نامه با همکار خارجی معتبر صاحب تکنولوژی و دارای رفرنس؛

 - تجربه و سوابق اجرایی پیمانکار داخلی؛
- توان مالی پیمانکار داخلی شامل صورت های مالی حسابرسی شده؛

- حسن سابقه در کارهای قبلی مرتبط با موضوع مناقصه؛

- توان فنی و پشتیبانی، شامل چارت سازمانی، سیستم مدیریتی کارشناسی و 
اجرایی )چارت سازمانی به همراه رزومه و سوابق، توان تجهیزاتی، ماشین آالت و 

کارگاه ساخت، توان تأمین تجهیزات خرید خارجی(؛
- گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار.

کلیه متقاضیان در صورت تمایل الزم است  نحوه ارسال اسناد و مدارک: 
کثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۵/22 نسبت به ارسال اسناد و مدارک به آدرس اصفهان،  حدا
۱۶۱ مبارکه، واحد  کیلومتری جنوب غربی اصفهان، صندوق پستی   ۷۵  

قراردادهای توسعه، اقدام نمایند.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۸۰۷-۰۳۱۵2۷۳ تماس حاصل 
فرمایید. گفتنی است ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد 
نخواهد کرد. بدیهی است پس از بررسی پیشنهاد ها، از شرکت های توانمند جهت 

مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

هم افزایی ملی
با مشارکت فوالد مبارکه

یابی کیفی گهی مناقصه عمومی دومرحله ای ارز آ
EPC موضوع: احداث خط آنیل پیوسته با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال به روش

عید اتمام نعمت و هنگامه اعالن والیِت 
امیر المومنین )علیه السالم(

بر پیروان والیت خجسته باد
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انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی از مناطق معدنی کشور
کتشاف است تا در صورت تأیید به عنوان معدن مورد بهره برداری قرار گیرند. ۲۵۰ هزار کیلومترمربع از کشور در دست بررسی و ا

تنوع مواد معدنی ایران به ۸۱ مورد افزایش یافته است
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران اعالم کرد که ۸۱ نوع مواد معدنی بر اساس آمار سایت سازمان زمین شناسی در کشور وجود دارد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیام به حجاج بیت اهلل 
الحرام، وحدت و معنویت را دو پایه اساسی حج و دو عامل 
کید بر پیامدهای  عزت و سعادت امت اسالمی خواندند و با تأ
گاهی اسالمی و بروز پدیده  درخشان رشد بیداری و خودآ
شگرف مقاومت، خاطرنشان کردند: غرب مستکبر در منطقه 
حساس ما و اخیرا در همه جهان روزبه روز ضعیف تر شده 
است، البته از کید دشمن حتی یک لحظه نباید غفلت کرد و 
باید با تالش و هشیاری، امید و اعتمادبه نفس را که بزرگ ترین 

سرمایه برای ساختن آینده است، افزایش دهیم.
بخش هایی از متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
خدای عزیز و حکیم را سپاس می گوییم که موسم مبارک حج را بار 
دیگر میعاد ملت های مسلمان قرار داد و این مسیر فضل و رحمت 
کنون بار دیگر می تواند وحدت  را به روی آنان گشود. امت اسالمی ا
و یکپارچگی خود را در این آیینه شفاف و ابدی مشاهده کند و از 

انگیزه های تشتت و تفرق روی بگرداند.
وحدت مسلمانان یکی از دو پایه اساسی حج است که چون با ذکر 
و معنویت -که پایه اساسی دیگر این فریضه پر راز و رمز است- همراه 
شود، می تواند امت اسالمی را به اوج عزت و سعادت برساند. حج، 
ترکیبی از این دو عنصر سیاسی و معنوی است؛ و دین مقدس 

اسالم آمیزه پرشکوه و باعظمتی از سیاست و معنویت است.
دشمنان ملت های مسلمان در تاریخ اخیر، کوشش انبوهی را 
کسیر زندگی بخش، یعنی وحدت و  برای سست کردن این دو ا
معنویت، در میان ملت های ما به کار گرفته اند. معنویت را با ترویج 
سبک زندگی غربی که تهی از روح معنوی و برآمده از کوته بینی 
مادی است، کم رنگ و بی رمق می کنند، و وحدت را با گسترش و 
شدت بخشیدن به انگیزه های موهوم تفرقه مانند زبان و رنگ و 

نژاد و جغرافیا به چالش می کشند.
کنون نمونه کوچک آن در مراسم نمادین حج  امت اسالمی که ا
دیده می شود، باید با همه وجود، به مقابله برخیزد؛ یعنی از سویی 
یاد خدا، کار برای خدا، تدبر در کالم خدا، اعتماد به وعده های خدا 
را در ذهنیت همگانی خویش تقویت کند، و از سویی بر انگیزه های 

تفرق و اختالف فائق آید.
آنچه امروز با قاطعیت می توان گفت، آن است که شرایط کنونی 
جهان و جهان اسالم برای این تالش ارزشمند از همیشه مساعدتر 

است.
بااین همه، از کید دشمن یک لحظه نباید غفلت ورزید؛ از غرور و 
غفلت بپرهیزیم و بر تالش و هشیاری خود بیفزاییم و در همه حال، 
ع از خدای قادر و حکیم کمک بخواهیم. حضور در  با توجه و تضر
ع، و  مراسم و مناسک حج، فرصت بزرگی است برای توکل و تضر

نیز برای تفکر و تصمیم.
سیدعلی خامنه ای، ۵ ذی الحجة ۱۴۴۳، ۱۴ تیر ۱۴۰۱

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

  وحدت مسلمانان
 یکی از دو پایه اساسی حج است 

کثری بازارهای  با عنایت به اهمیت تأمین حدا
با  واردات،  از  شدن  بی نیاز  و  کشور  داخلی 
تالش بلندهمتان خطوط تولید فوالد مبارکه 
در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ عالوه رشد تولید، میزان عرضه 
محصوالت این شرکت شامل ورق های گرم و اسیدشویی به 

بازارهای داخلی نیز به میزان ۳۴ درصد افزایش یافت. 
محمد تاجمیر ریاحی مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه ضمن تأیید 
این خبر گفت: توسعه های انجام شده در شرکت فوالد مبارکه در 
سال های گذشته منجر به افزایش تولید در این شرکت شده است.
این افزایش ظرفیت تولید مربوط به  واحدهای مختلف شرکت 
ازجمله واحد فوالدسازی و همچنین نورد پیوسته سبا می شود. 
از طرفی تقاضای بازار ایران نیز همچنان به قوت خود باقی است 
و علی رغم روند نزولی قیمت ها در بازار جهانی از ۴ ماه گذشته، این 

تقاضا همچنان در بازار داخل وجود دارد.
واردات محصوالت فوالدی نزدیک به صفر

فوالد مبارکه توانسته در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ با افزایش عرضه 
ورق های گرم خود به بازار بخش قابل توجهی از تقاضای بازار را جواب 
دهد و تقریبا واردات محصوالت فوالدی برای محصوالت قابل تولید 

در فوالد مبارکه را به نزدیک صفر برساند.
وی در ادامه با بیان اینکه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت 
مشابه سال قبل حدود ۳۰ درصد افزایش عرضه محصوالت فوالدی 
شامل ورق های گرم و اسیدشویی را شاهد بوده ایم افزود: از این میزان 

حدود ۳۴ درصد مربوط به افزایش عرضه در بازار داخلی بوده است.
کید دولت  مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه تصریح کرد: با توجه به تأ
کثری نیاز بازارهای داخلی، با افزایش حجم  مبنی بر تأمین حدا
عرضه محصوالت گرم به بازار داخلی نسبت به بازارهای صادراتی 

در این مسیر گام برداشته ایم.
رشد ۱۵۵ درصدی عرضه محصول گالوانیزه

وی از افزایش ۳ درصدی تولید و عرضه محصوالت سرد در سه ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و 
اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته و مشارکت های انجام شده 
با شرکت های تابعه فوالد مبارکه در زمینه پوشش دهی ورق های 
فوالدی، موفق شدیم در سه ماهه اول سال، ۱۵۵ درصد رشد در 
زمینه تحویل محصول گالوانیزه را رقم بزنیم که این افزایش عرضه در 
محصوالت گالوانیزه تماما با مشارکت شرکت های تابعه فوالد مبارکه 
یعنی شرکت گالوانیزه تاراز  بوده است. با تمهیدات صورت گرفته 
امیدواریم تأمین بازارهای داخلی و حتی صادراتی برای محصوالت 

پوشش دار به ویژه گالوانیزه ادامه داشته باشد.
 تاجمیر ریاحی از یکپارچگی و همسویی فوالد مبارکه با شرکت های 
تابعه خود به عنوان عامل مهمی در کسب این موفقیت یاد و تصریح 
کرد: افزایش عرضه انواع محصوالت در بازارهای داخلی نقش مؤثری 
در تأمین نیاز بازارهای داخلی و سودآوری برای ذی نفعان دارد و در 

صورت صادرات، ارزآوری برای کشور را به همراه خواهد داشت.
کاهش صادرات و افزایش عرضه محصوالت به 

بازارهای داخلی
وی خاطرنشان کرد: در سه ماهه اول سال جاری، کل محصوالت 
2۰ درصد افزایش عرضه نسبت به سال گذشته داشته است که 
سهم بازار داخل از این محصوالت 2۸ درصد بوده و کاهش صادرات 

به منظور تأمین هرچه بیشتر بازارهای داخل صورت گرفته است.
برنامه ریزی برای تحقق اهداف تولید در سال جاری

مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه با بیان این که عمده مصرف برق 

فوالد مبارکه مربوط به واحد فوالدسازی است گفت:  پیش بینی های 
الزم انجام  شده است تا بتوانیم طبق برنامه های سال جاری،  در 
ادامه  نیز این افزایش عرضه را به ویژه در محصوالت گرم و اسیدشویی 
تا حدود زیادی حفظ کنیم. بر اساس پیش بینی های به عمل آمده 
محدودیت برق ممکن است بیشترین تأثیر را بر تولید محصوالت 
نیمه نهایی به ویژه تختال داشته باشد و تأثیر چندانی بر تولید و عرضه 

محصوالت نهایی نداشته باشد.
برنامه ریزی برای انجام تعمیرات در زمان های 

محدودیت مصرف برق
تاجمیر ریاحی ادامه داد: در این دوره هم با همکاری وزارت نیرو و 
سازمان های مرتبط انجام شده برنامه ریزی شده که کمترین تنش 
گر قطعی برق بیش از آنچه  برای خطوط نورد گرم ما ایجاد شود و ا
در یک ماه گذشته داشتیم اتفاق نیفتد، امیدواریم بتوانیم تختال 

موردنیازمان را تأمین کنیم تا منجر به کاهش تولید نشود.
گفته مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه علت افزایش عرضه  به 
محصوالت شرکت به بازارهای داخلی تقاضایی بوده که در ماه های 
اخیر در بازار به وجود آمده است. این در حالی است که بسیاری از 
گرانه نبوده و نیست. ضمن این که باید توجه  این تقاضاها سودا
داشته باشیم روند قیمت ها نزولی است و شاید همین علت بر میزان 

تقاضا اثر گذاشته باشد.
وی در همین خصوص تصریح کرد: در ابتدای سال های  99 و ۱۴۰۰ 
گرانه و انتظار افزایش قیمت  افزایش تقاضاها به منظور تقاضای سودا
بود، اما در ماه های اخیر به علت روند نزولی قیمت ها در بازار جهانی و از 
طرفی تثبیت نسبی قیمت ارز در بازارهای داخلی، این تقاضاها به نوعی 

تقاضاهای واقعی و مورد مصرف صنایع مختلف کشور بوده است.
افزایش تقاضا برای ورق موردنیاز لوازم خانگی؛ خبری 

خوش برای توسعه صنعتی کشور
وی از افزایش تولید و عرضه محصوالت فوالد مبارکه در حوزه 
ورق های موردنیاز صنایع لوازم خانگی خبر داد و بیان کرد: بخشی از 
محصوالت تولید و عرضه شده مربوط به صنعت لوازم خانگی است؛ 
این در حالی است که تقاضای ورق در این صنعت خوشبختانه 
ادامه دارد و این صنایع رو به توسعه و افزایش ظرفیت و نوآوری و 

پیشرفت هستند.
تاجمیر ریاحی محصوالت سرد و گالوانیزه را دو محصول پرمصرف 
این بخش دانست و گفت: بخشی از این محصوالت در فوالد مبارکه 
و مقداری هم توسط سایر تولیدکنندگان محصوالت سرد در کشور 

تأمین می شود که پایه آن از محصوالت گرم فوالد مبارکه است.
افزایش عرضه محصوالت به صنایع قطعه سازی

افزایش عرضه به صورت مستقیم و غیرمستقیم درصد زیادی مربوط 
که بخش عمده  به لوازم خانگی و فوالدسازی و قطعه سازی است چرا
این محصوالت به شرکت های نوردی تخصیص داده شده و مابقی 
هم در زمینه های دیگر مثل لوله و پروفیل و اسکلت ساختمانی 

مصرف می شود.
پیش بینی رشد ۱۰ درصدی تقاضا در صنایع 

لوازم خانگی و قطعه سازی
کم بوده  وی گفت: علی رغم همه فشارها و شرایطی که بر کشور حا
تقاضای محصوالت فوالدی تخت در کشور با کاهش روبه رو نبوده 
گر این روند تا انتهای سال ادامه داشته باشد  و پیش بینی می کنیم ا

رشد حداقل ۱۰ درصدی را شاهد باشیم.
افزایش تقاضا از سوی صنایع خودروسازی

کـرد: در صنعـت  مدیـر فـروش داخلـی فـوالد مبارکـه خاطرنشـان 

خودروسـازی هم تقاضا به شـدت افزایش داشـته اسـت. با توجه به 
سیاسـت های افزایـش تولیـد خـودرو در کشـور، فـوالد مبارکـه سـعی 
کرده بـا تمـام تـوان محصـوالت موردنیاز ایـن صنعـت را تأمیـن کند.

هماهنگی با شرکت های گروه فوالد مبارکه برای تولید 
کثری ورق گالوانیزه حدا

کثری شرکت های تابعه گروه  تاجمیر ریاحی افزود: با مشارکت حدا
فوالد مبارکه مصمم هستیم که طبق برنامه برای تولید و تأمین 
محصوالت سرد و گالوانیزه موردنیاز کشور از ظرفیت های موجود 

در گروه استفاده کنیم.
اقدامات گسترده برای افزایش رضایتمندی مشتریان

وی افزایش رضایتمندی مشتریان را از اهم برنامه های راهبردی 
گفت: واحد فروش به منظور بهبود تعامل با  شرکت دانست و 
مشتریان و جذب و افزایش رضایت مشتریان برنامه های مختلف 
بازاریابی و توسعه بازار را انجام داده است که ازجمله مهم ترین آن ها 
می توان به برگزاری همایش با مشتریان فوالد مبارکه اشاره کرد که 
در این راستا در سال گذشته ۴ همایش با مشتریان مختلف ازجمله 
لوله و پروفیل، مصرف کنندگان ورق قلع اندود، قطعه سازان خودرو 
و صنایع لوازم خانگی برگزار شد و نتایج خوبی هم به دنبال داشت. 
در این همایش ها که در ادامه نیز با حضور بخش دیگری از مشتریان 
برگزار خواهند شد، مدیران نواحی شرکت هم حضور دارند و از نزدیک 
با نظرات و خواسته های مصرف کنندگان و همچنین مشتریان از 
دستاوردهای خطوط تولید شرکت و اقدامات اصالحی در فرایند 

گاه می شوند. تولید آ
تاجمیر ریاحی در ادامه از افزایش تبادل اطالعات با مشتریان در 
جریان برگزاری نمایشگاه متافو خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۰ برای 
اولین بار واحد فروش فوالد مبارکه در این نمایشگاه حضوری فعالی 
داشت و طی آن با تعداد زیادی از مشتریان جلسات هدفمندی 

برگزار کرد که موجب شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود شد.
چابک سازی خطوط تولید بر اساس پیش بینی نیاز 

مشتریان
وی ادامه داد: واحد فروش هرساله تقاضای مشتریان و بازار را 
برای سال آینده و حتی ۵ سال آینده پیش بینی می کند. برای فوالد 
مبارکه این که شرکت های مصرف کننده چه توسعه هایی را پیش رو 
دارند و سبد نیازهای آن ها به چه سمت سوق می یابد بسیار حائز 
اهمیت است. باید بدانیم که آن ها در جریان توسعه های خود به 
چه ورق هایی و با چه کیفیت و ابعادی نیاز خواهند داشت. در این 
صورت است که می توانیم بر اساس نیاز آن ها خطوط تولید خود را 

چابک سازی کنیم.
کثری نیاز مصرف کنندگان با احداث نورد  تأمین حدا

گرم ۲ و توسعه نورد سرد
مدیـر فـروش داخلـی فـوالد مبارکـه بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای تولیـد 
گاز و  و  نفـت  از محصـوالت جدیـد موردنیـاز صنایـع  بسـیاری 
خودروسـازی در نـورد گـرم 2 و همچنیـن توسـعه ناحیـه نـورد سـرد 
برنامه ریزی شـده اسـت ادامه داد: در آینـده ای نزدیک بـا راه اندازی 
ایـن خطـوط می توانیـم درصـد قابل توجـه دیگـری از نیـاز صنایـع 
کشـور به این محصـوالت را که قطعـا محصوالت کیفی تری هسـتند 

تولیـد و عرضـه کنیـم.
تاجمیر ریاحی در پایان گفت: امیدوارم با همت کارکنان در سال 
جاری با تأمین هرچه بیشتر صنایع پایین دستی فوالد مبارکه برای 
اشتغال پایدار، افزایش ارزش افزوده برای کشور و حتی صادرات 

محصوالت اقدامات مؤثرتری انجام دهیم. 

برگزاری دعای عرفه در  شرکت فوالد مبارکه

عکس نوشت

افزایش 34 درصدی عرضه محصوالت
 فوالد مبارکه به بازارهای داخلی

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام به حجاج بیت اهلل الحرام:

محمد تاجمیر ریاحی 
مدیر فروش داخلی

عرضه ۲۰۷ هزار تن
 گندله سنگ آهن، فوالد، مس

و   آلومینیوم

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران روز 
سه شنبه ۲۱ تیرماه میزبان عرضه۱۰۰ هزار تن گندله سنگ آهن، 
 ۸۹ هزار و ۳۰۰ تن شمش بلوم، ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن ورق فوالدی،
 ۲ هزار و ۵۰۰ تن مس مفتول، ۴۰ تن سیم و مفتول مسی، ۳۰۰ تن 

شمش آلیاژی آلومینیوم و ۶۴۰ تن مفتول آلومینیوم است.
به گزارش ایراسین، تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس 
کاالی ایران روز سه شنبه 2۱ تیرماه میزبان عرضه۱۰۰ هزار تن گندله 
سنگ آهن، ۸9 هزار و ۳۰۰ تن شمش بلوم، ۱۴ هزار و ۵۰۰ تن ورق 
فوالدی، 2 هزار و ۵۰۰ تن مس مفتول، ۴۰ تن سیم و مفتول مسی، 
۳۰۰ تن شمش آلیاژی آلومینیوم و ۶۴۰ تن مفتول آلومینیوم است

۴۰ هزار تن تختالC و ۸ هزار تن وکیوم باتوم در تاالر حراج باز بورس 
کاالی ایران عرضه می شود.

تاالر صادراتی نیز عرضه ۳۰ هزار و ۶۵۵ تن قیر، ۳ هزار تن شمش و 
بیلت آلومینیوم و ۷۰۴ تن سبد ناودانی را تجربه می کند.

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران میزبان 
عرضه ۸۷ هزار و ۸۰۵ تن مواد پلیمری، مواد شیمیایی، قیر، گوگرد، 

کس است. لوب کات و سالپس وا
بازار فرعی نیز عرضه 2 هزار و ۷۷۵ تن شمش بلوم، 2۵ تن لوله 

مسی و ۱۰۰ کیلوگرم شمش نقره را تجربه می کند.
در مجموع ۳۸۰ هزار و 2۴۴ تن انواع کاال در تاالرهای مختلف 

بورس کاالی ایران عرضه می شود.

مشارکت های  و  صورت گرفته  اقدامات  با 
انجام شده با شرکت های تابعه فوالد مبارکه در 
زمینه پوشش دهی ورق های فوالدی، موفق 
شدیم در سه ماهه اول سال ۱۵۵ درصد رشد در 
زمینه تحویل محصول گالوانیزه را رقم بزنیم که 
این افزایش عرضه در محصوالت گالوانیزه تماما 
با مشارکت شرکت های تابعه فوالد مبارکه یعنی 

شرکت گالوانیزه تاراز بوده  است
در بورس کاال رقم می خورد؛
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سرمایه گذاری ۳۴ هزار میلیارد تومانی در پروژه فوالد کردستان
وزیر صمت گفت: پروژه فوالد کردستان با سرمایه گذاری ۳۴ هزار میلیارد تومانی می تواند تحول بزرگی در حوزه اشتغال منطقه ایجاد کند.

طرح تنظیم بازار کاالیی با قوانین بازار سرمایه ناسازگار است
کید کرد: طرح تنظیم بازار کاالیی که در دستور کار مجلس قراردارد با قوانین بازار سرمایه  ناسازگار  است. مشاور وزیر اقتصاد و دارایی تأ

 خـبــــــــــــــــــر      

گسترش تعامالت فوالد مبارکه با سیستم بانکی
حامد حسین ولی بیک معاون اقتصادی و مالی فوالد 
مبارکه گفت: به منظور تسهیل در امر اجرای طرح های 
توسعه تعریف شده برای گروه فوالد مبارکه که بدون 
شک در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور مؤثر خواهند بود، گسترش 
تعامالت فوالد مبارکه با سیستم بانکی در دستور کار قرارگرفته است.

وی از سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به عنوان ایام پرافتخار و درخشان 
خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه یاد کرد و به سایر سؤاالت خبرنگار فوالد 

این چنین پاسخ داد؛
لطفا در خصوص راهبرد فوالد مبارکه در زمینه های تولید، 

توسعه و سرمایه گذاری توضیح دهید.
همان گونه که مطلع هستید همکاران ما در جای جای شرکت باهمت 
بلند خود در سال ۱۴۰۰ و البته سه ماهه نخست سال جاری علی رغم 
تحریم ها و همه محدودیت های موجود در حوزه مواد اولیه و انرژی و 
همچنین پاندمی کرونا توانستند کارنامه درخشانی از خود برجا گذارند 
و در بدترین شرایط که بسیاری از شرکت ها و سازمان ها حتی در تراز 
جهانی با رکود مواجه بودند، نه تنها در حوزه تولید متوقف نشدند 
بلکه با برنامه ریزی های راهبردی و هدفمند موفق شدند گام های 
ارزنده ای در راستای توسعه اقتصاد ملی بردارند؛ و با عبور از تولید ۱۰ 
میلیون تن فوالد خام در گروه فوالد مبارکه سهم حدود ۵۰ درصدی 
خود در تولید فوالد کشور را حفظ نمایند. عالوه بر این با ایفای نقش 
محوری در اَبر پروژه هایی نظیر انتقال نفت گوره به جاسک که از آن 
به عنوان بزرگ ترین و استراتژیک ترین پروژه های ملی یاد شده است، 

نیز افتخارآفرینی نمایند.
برنامه و راهبرد مدیریت فوالد مبارکه در ادامه این راه 

چیست؟
در حال حاضر پروژه های از پیش تعریف شده توسعه ای در فوالد مبارکه 
به بهره برداری رسیده است و زمینه کسب این موفقیت ها را فراهم آورده 

است اما برای بزرگ ترین هلدینگ فوالدسازی کشور و خاورمیانه این 
پایان راه نیست و برای گام های بعدی برنامه ریزی های حساب شده ای 

تعریف و در حال اجراشدن است.
شرکت فوالد مبارکه به منظور اجرای ابر پروژه های توسعه ای خود 
همچون نورد گرم شماره 2 و سایر پروژه های تعریف شده در گروه، در 
سال ۱۴۰۰ حجم باالیی از مصارف نقدینگی را پیش بینی کرده بود؛ که 
خوشبختانه سهامداران شرکت در مجمع عمومی با افزایش سرمایه به 
مبلغ ۸۴.۰۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته برای اجرای طرح های 
توسعه ای مذکور که از همه مهم تر طرح نورد گرم شماره 2 بود موافقت 

نمودند.
مدیریت شرکت در این مسیر دشوار برای مدیریت منابع چه 

راهکارهایی در نظر گرفته است؟
در بخشی از این اقدامات ازآنجایی که پرداخت های مربوط به طرح های 
توسعه ای مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۱ شروع شد لذا شرکت با مازاد 
نقدینگی مواجه شد بر این اساس و به منظور مدیریت مناسب منابع 
نقدینگی در حساب های بانکی و حفظ منافع سهامداران وجوه نقد 
مازاد در حساب های بانکی سپرده گذاری گردید که مانده این حساب ها 
در پایان سال به مبلغ ۱۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال بالغ گردید. با روی کار آمدن 
دولت جدید و قرار گرفتن شرکت فوالد مبارکه در گروه پیشتازان پیشرفت 
ایران بیش از ۴۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال پروژه در سطح ملی که شامل طرح 
نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی و خرید ۵۰ دستگاه لوکوموتیو بود در دستور کار قرار 
گرفت. همچنین قرارداد اَبر پروژه نورد گرم شماره 2 در سال ۱۴۰۱ به مرحله 
پرداخت رسید و پیش پرداخت بخش ارزی آن انجام شد. ازآنجایی که 
طرح های مذکور منابع مالی و نقدینگی بسیار باالیی را جذب نمودند 
بنابراین مانده حساب های سپرده بانکی به میزان قابل توجهی کاهش 
یافت به طوری که در بعضی از بانک ها مانده این سپرده ها به صفر 

رسیدند.

جایگاه گروه فوالد مبارکه در توسعه صنعتی و اقتصاد ملی 
چگونه است؟

گروه فوالد مبارکه با گردش عملیات مالی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان 
در سال به یکی از شرکت های اثرگذار در سطح کشور مبدل گشته و در 
خ  همین راستا این شرکت، توسعه اقتصاد کشور به منظور کاهش نر
خ رشد پایه پولی را یکی از رسالت های اصلی  تورم و از طریق کاهش نر

خود می داند.
طبیعتا چنین گردش مالی به مدیریتی هوشمند و هدفمند 

نیاز دارد؛ در این زمینه چه تمهیداتی اتخاذشده است؟
این شرکت جهت مدیریت بهینه منابع و مصارف مالی در نظر دارد تا 
سیستم خزانه داری متمرکز مالی را در کل گروه خود مستقر نماید. ازجمله 
اقداماتی که در این راستا به عمل آمده انعقاد تفاهم نامه همکاری با کلیه 
بانک های داخلی جهت تمرکز وجوه نقد در حساب های قرض الحسنه 
جاری و عدم سپرده گذاری این وجوه در حساب های سپرده به منظور 

کسب سود سپرده است.
در این راستا اولین تفاهم نامه با بانک تجارت در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱2 به 
امضا رسیده که طبق آن با تجمیع وجوه نقد در حساب های قرض الحسنه 
جاری، تسهیالت ریالی با نرخ های ترجیحی برای کل گروه اخذ می گردد. 
با اجرای این تفاهم نامه انتظار می رود ضمن کاهش هزینه های مالی در 
گروه فوالد مبارکه از گردش منابع مالی در عملیاتی غیر از عملیات تولید 
جلوگیری شده و با حرکت به سمت بانکداری اسالمی از برکات افزایش 

تولید اشتغال و پایداری کسب وکار در صنعت کشور بهره مند گردیم.
سخن پایانی؟

که با تولید انواع  گروه فوالد مبارکه مفتخر است  به یاری خداوند، 
با  همچنین  و  بوده اند  وارداتی  آن ها  از  بسیاری  که  محصوالتی 
اشتغال آفرینی و عمل به مسئولیت های اجتماعی در مسیر توسعه 

اقتصادی و صنعتی کشور در حال حرکت است.
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۲۸ درصد ذخایر معادن غیرفعال است

وزیر صمت با اشاره به وجود ۱۰ هزار معدن در کشور گفت: 
متأسفانه ۲۸ درصد ذخایر معادن کشور غیرفعال هستند.

ح  به گزارش خبرنگار مهر، رضا فاطمی امین در افتتاح یک طر
صنعتی در سیرجان گفت: در کل کشور ۱۰ هزار معدن وجود 
دارد که با وجود اقدامات انجام شده 2۸ درصد ظرفیت این 
معادن همچنان غیرفعال است که برای رفع این مشکل نیاز به 

برنامه ریزی و تالش بیشتر داریم.
وزیر صمت بیان کرد: یکی از سیاست های جدی در حوزه صنعت 
و معدن استفاده از توان شرکت های دانش بنیان است که باید در 

همه حوزه های صنعت و معادن در اولویت قرار گیرد.
کشور ۵۰۰ میلیون تن  وی ادامه داد: در مجموع از معادن 
استخراج انجام می شود که با اقدامات انجام شده، فقط ۴.۵ 
میلیون تن از آن خام فروشی می شود، اما در ادامه مسیر گرفتار 
نیمه خام فروشی شده ایم که باید با توسعه صنایع وابسته پس از 

ایجاد ارزش افزوده صادرات انجام شود.
وزیر صمت بیان کرد: باید زنجیره تولید در زمینه های مختلف 
کامل شود، مثال در کشور ۷ میلیون تن فوالد نیمه خام از کشور 
صادر می شود، اما در برخی موارد شاهد واردات ورق فلزی هستیم 

که نتیجه زنجیره ناقص است.
وی گفت: تکمیل زنجیره تولید برای خودکفایی در دستور کار قرار 
دارد و این کار با توجه به زنجیره های تأمین و توزیع مناسب در 

مناطق جغرافیایی کشور انجام می شود.

بازپرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های 
سال های گذشته 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعالم کرد که از 
ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۲۰ تیرماه، دولت ۴۹ هزار و ۶۳۱ میلیارد 
تومان از بدهی های ایجادشده در سال های قبل را تسویه 

کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت 
سیزدهم به صورت مستمر و هفتگی گزارش میزان بدهی ها و 
مطالبات دولت را ارائه داده که بیست و سومین گزارش مرکز 

مدیریت بدهی های عمومی کشور به تازگی منتشر شده است.
بر اساس این گزارش، طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت در سال 
جاری باید ۱۰۳ هزار میلیارد تومان اوراق بفروشد، اما از ابتدای 
کنون دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته  سال ۱۴۰۱ تا
است که از این میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی 

و ۳۰ هزار میلیارد تومان آن نقدی بوده است.

قیمت آهن در بازار ۱۰ درصد کاهش یافت

کاهش ۱۰  نائب رئیس اتحادیه فروشندگان آهن اهواز از 
درصدی قیمت آهن در بازار خبر داد.

به گزارش ایسنا، رضا نادری درباره آخرین وضعیت بازار آهن در 
اهواز اظهار کرد: با توجه به تخفیف های زیادی که کشور روسیه به 
کشورهای دیگر ارائه می دهد، این موضوع سبب کاهش قیمت 
آهن در بازار جهانی شده است و در حال حاضر شاهد کاهش 
۱۰ درصدی قیمت آهن در بازار هستیم. با توجه به این مسئله، 
صادرات آهن کشور نیز در حال کاهش بوده و حتی می توان گفت 

به صفر رسیده است.
نادری با بیان اینکه در حال حاضر تقاضایی در بازار مصرف داخلی 
وجود ندارد، عنوان کرد: تعدادی از کارخانجات با استفاده از 
شیوه های مصنوعی مثل نبود برق، تالش کردند که قیمت آهن 

کارآمد بوده است. کنون نا را افزایش دهند که این تالش ها تا
وی با اشاره به وجود مشکالتی در تولید داخل آهن، افزود: قیمت 
هر کیلوگرم آهن در حال حاضر ۱۸ هزار تومان است و احتمال 

می رود در روزهای آینده کاهش قیمت بیشتری داشته باشد.

عدد خبر

درصد

هزار میلیارد

درصد

معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

حامد حسین ولی بیک
 معاون اقتصادی و مالی

چهارمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت  
کار شرکت فوالد مبارکه روز سه شنبه ۲۱ /۱۴۰۱/۰۴ با 
حضور معاون بهره برداری، مدیر ارشد خدمات فنی 
و پشتیبانی، مدیر ارشد تولید، مدیران بهره برداری، مدیر بهداشت 
حرفه ای، ایمنی و محیط زیست و رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و 
آتش نشانی با رویکرد ارتقای سیستم ایمنی شرکت فوالد مبارکه در 

سالن جلسات مدیریت برگزار شد.
کبری محمدی، معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه، ضمن قدردانی  ا
از تالش جمعی کارکنان شرکت در جهت تولید و همچنین مقابله با 
پاندمی کووید ۱9 در شرکت و با اشاره به شرایط جدید شیوع ویروس 
کرونا خواستار کنترل و نظارت مؤثر و ایجاد حساسیت در زمینه رعایت 
پروتکل های بهداشتی در شرکت شد و استفاده از تجارب موفق گذشته 
در جهت پیشگیری از شیوع مجدد کرونا در بین کارکنان شرکت را بسیار 

مؤثر قلمداد کرد.
وی در ادامه ضمن تشکر از گزارش های ارائه شده در کمیته حفاظت فنی 
و بهداشت کار از حساسیت و توجه مدیران به مقوله ایمنی و بهداشت 
حرفه ای در نواحی مختلف، دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی را 
حاصل تالش همگانی کارکنان و ثبات قدم در رویه ها و کنترل های مؤثر 

مدیریتی برشمرد.
وی بروز حوادث تکراری در شرکت را غیرقابل قبول دانست و خواستار 

انجام اقدامات اصالحی مؤثر در پیشگیری از تکرار مجدد حوادث شد.
کید بر آموزش و ارتقای ایمنی کارکنان پیمانکار تأ

کبری محمدی در ادامه ضمن ابراز نگرانی از نتایج شاخص حوادث در  ا
بخش پیمانکاری با توجه به گزارش ارائه شده از انجمن جهانی فوالد، 
اجرای اثربخش آموزش های ایمنی در بخش پیمانکاری، با توجه به 
ماهیت مخاطرات محیط کارگاه و فعالیت پیمانکار و ثابت نگه داشتن 
افراد در انجام یک وظیفه با توجه به تجارب به دست آمده در یک شغل 

را از عوامل مؤثر در بهبود نتایج ایمنی برشمرد.
معاون بهره برداری ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته در واحد 
کار، حذف  گرم در جهت بهبود شرایط محیط  اسیدشویی و نورد 
مخاطرات، رضایت کارکنان و افزایش بهره وری نیروی انسانی، با اشاره 
به این نکته که اولین و مهم ترین اقدام در جهت بهبود محیط کار حذف 
عامل مخاطره آمیز است، انجام اقدامات کاربردی در چارچوب ایمنی و 
بهداشت حرفه ای را ازجمله اولویت های هر ناحیه برشمرد و خواستار 

انجام اقدام مشابه در سایر نواحی شد.
وی در ادامه ضمن ابراز نگرانی از برخی گزارش ها مبنی بر بروز رفتارهای 
ناایمن در محیط کارگاهی در خط تولید و عدم تمرکز و دقت در زمینه 
مخاطرات محیط کارگاه با توجه به چرخه ۱2ساعته شیفت، خواستار 
توجه ویژه شیفت فورمن ها، رؤسا و مدیران نواحی به اجرای موازین 

مقررات ایمنی خاص محیط های صنعتی شد و اجرای گردشکار ارزیابی 
عملکرد ایمنی کارکنان در سازمان را در جهت ایجاد فرهنگ ایمنی مثبت 

بین کارکنان بسیار سودمند توصیف کرد.
هرکس مسئول ایمنی خود و دیگران است

کید بر اینکه هرکس مسئول ایمنی خود و دیگران  کبری محمدی با تأ ا
است و این نقش در بین مسئولین بسیار پررنگ تر است، خواستار حضور 
مؤثر رؤسا و شیفت فورمن ها و برگزاری مؤثر بازدیدهای ایمنی و بهداشت 
حرفه ای منظم و روتین از محدوده کارگاهی و ارائه گزارش های مستمر 

در این زمینه شد.
کید بر اجرای اصولی طرح ها و پیشنهاد ها و  معاون بهره برداری ضمن تأ
در نظر گرفتن اصول طراحی در اجرای پروژه ها و هرگونه تغییر در ساختار 
تجهیزات، توجه ویژه به اصول طراحی، به خصوص روشنایی های درون 

کارگاه و گیریتینگ های سطح شرکت را خواستار شد.
برگزاری جلسات سه دقیقه ای پیش از شروع فعالیت ها

کنترل و نظارت مؤثر بر رفتار پیمانکاران در جهت مدیریت رویدادها و 
پرهیز از هرگونه عجله و شتاب زدگی جهت انجام فعالیت ها در زمان انجام 
تعمیرات در نواحی مختلف از دیگر مواردی بود که معاون بهره برداری 
خواستار شد و در همین خصوص اضافه کرد: توجه به جزئیات هنگام 
فعالیت های تعمیراتی و پیشگیری از دوباره کاری از مهم ترین وظایف 
سرپرستان گروه هاست؛ ضمن اینکه برگزاری جلسات سه دقیقه ای پیش 
از شروع فعالیت ها می تواند در تشریح مخاطرات احتمالی و نهادینه 

کردن فرهنگ ایمنی بین همکاران و همچنین پیمانکاران مؤثر باشد.
کسن کرونا تزریق دوز سوم و دوز یادآور وا

به گزارش خبرنگار فوالد، در ادامه این جلسه حسین مدرسی فر، مدیر 
بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست نیز ضمن آرزوی سالمتی 
برای تمام همکاران شرکت در گزارشی به وضعیت شیوع کرونا در شرکت 
و جامعه پرداخت و خواستار همکاری الزم همکاران در تزریق دوز سوم 

کسن شد. و دوز یادآور وا
وی در ادامه از توزیع غذای بسته بندی در رستوران ها، پرهیز از تجمع 
در محیط های کاری، استفاده مداوم از ماسک در دفاتر، جلسات، 
محیط های کاری و به ویژه سرویس های ترابری، رعایت فاصله گذاری 
کارکنان، رعایت فاصله گذاری  کسیناسیون  اجتماعی، تکمیل وا
اجتماعی و... به عنوان راهکارهای مؤثر برای جلوگیری از شیوع این 

ویروس نام برد.
مدرسی فر ضمن اشاره به اهمیت سالمت کارکنان و خانواده های ایشان 
خواستار توجه ویژه به مقوله کرونا شد و تنها راه مقابله با این ویروس را 

رعایت شیوه نامه ها بهداشتی برشمرد.
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست ضمن ابراز نگرانی از 
حوادث اخیر خواستار اجرای اصولی طرح ها و مدیریت و کنترل و نظارت 

مؤثر بر رفتار کارکنان در جهت پیشگیری از حوادث تکراری شد و بیان 
کرد: دست یابی به نتایج مطلوب در زمینه ایمنی و بهداشت حاصل 
تحمل سختی ها، بهبود مستمر و همکاری جمعی کارکنان و همچنین 
عبرت آموزی از حوادث تلخ گذشته بوده است که الزم است افراد به انجام 
رفتارهای حرفه ای در محیط کارخانه تشویق شوند و از بروز رفتارهای 

احساسی بدون در نظر گرفتن مالحظات ایمنی خودداری کنند.
 در بخش دیگری از این جلسه جواد کیانی رئیس ایمنی، بهداشت 
حرفه ای و آتش نشانی در گزارشی ضمن تشکر از تالش های صورت گرفته 
در اجرای قوانین و مقررات ایمنی با توجه به پاندمی کووید ۱9، به روند 
مطلوب شاخص های ایمنی پرداخت و دست یابی به رکوردهای ایمنی 
در زمینه شاخص های عملکردی ایمنی و بهداشت حرفه ای را حاصل 
رعایت دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای و دقت در اجرای 

سیستم های ایمنی برشمرد.
نباید به اقدامات و تالش های صورت گرفته در حوزه ایمنی 

بسنده کرد
وی ضمن اشاره به روند نزولی شاخص عملکردی حوادث پیمانکاران 
کید بر اینکه نباید به اقدامات و تالش های صورت گرفته در حوزه  و با تأ
ایمنی بسنده کرد، خواستار جدیت و استفاده از تمام زیرساخت های 
شرکت در جهت بهبود نتایج در این زمینه و تأمین سالمتی کارکنان 

بخش پیمانکاری شرکت شد.
کیانی در ادامه برخی اقدامات اصالحی مؤثر جهت مدیریت رویدادها را 
به این شرح برشمرد: کنترل و نظارت مؤثر بر رفتار کارکنان و ممنوعیت 
استفاده از وسایل گرمایشی ناایمن؛ کنترل و نظارت مؤثر بر اجرای دقیق 
سیستم های ایمنی، به خصوص مجوز انجام کاِر روزانه؛ توجه ویژه به 
مخاطرات محیط فعالیت از قبیل نشت گاز و فعالیت در فضاهای بسته؛ 
در نظر گرفتن اصول مهندسی و طراحی برای اجرای پروژه ها و یا ایجاد 
هرگونه تغییر در ساختار تجهیزات؛ انجام بازرسی های روتین و منظم 
به منظور ایمن بودن شرایط محیط کارگاه و نبود هرگونه حفره و Opening؛ 
شناسایی مخاطرات انجام فعالیت ها و تهیه رویه ها و دستورالعمل های 
ایمنی با توجه به حادثه برق گرفتگی؛ دریافت گواهینامه ویژه جهت 
کید  ک ها و مکانیسم ها و مدیریت بر رفتار کارکنان؛ تأ فعالیت با لیفترا
بر استفاده از لوازم ایمنی به خصوص دستکش عایق برق جهت انجام 
فعالیت های برقی؛ دقت در ایمن سازی تجهیزات و صدور کارت ایمنی و 

اطمینان از ایمن بودن شرایط پیش از شروع فعالیت ها.
در این جلسه محسن استکی مدیر محصوالت نورد سرد طی گزارشی 
به تشریح وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای واحد اسیدشویی ناحیه 
نورد سرد، اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود شرایط محیط کار، 
کاهش حوادث انسانی و همچنین جایگاه ویژه نیروی انسانی در افزایش 

بهره وری این ناحیه پرداخت.

استفاده از تجارب گذشته برای پیشگیری از شیوع مجدد ویروس کرونا
کید کرد: معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه تأ

توجه به جزئیات هنگام فعالیت های تعمیراتی 
و پیشگیری از دوباره کاری از مهم ترین وظایف 
گروه هاست؛ ضمن اینکه برگزاری  سرپرستان 
جلسات سه دقیقه ای پیش از شروع فعالیت ها 
می تواند در تشریح مخاطرات احتمالی و نهادینه 
کردن فرهنگ ایمنی بین همکاران و همچنین 

پیمانکاران مؤثر باشد
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کسین در پی کسب رکوردهای تازه فوالد ا خام فروشی نیز مشمول پرداخت عوارض شد

کسین خوزستان با اشاره به اینکه  رئیس هیئت مدیره فوالد ا
تولیدات این شرکت در سال جاری طبق برنامه پیش بینی شده 
بوده است، اظهار امیدواری کرد با وجود اخالل در روند تولید به 
دلیل کاهش انرژی برق، رکوردهای تازه ای تا پایان سال کسب 
شود. با همت مدیران و تیم بازاریابی، محصوالت این شرکت 
کنار  به اروپا صادر شده و در رقابت با نمونه های خارجی در 
مرغوب ترین محصوالت مشابه قرار گرفته است.

به گزارش رسانه خبری پوالدنیوز و با توجه به بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، 
صادرات محصوالت صنایع معدنی و پتروشیمی به صورت خام و 
نیمه خام ملزم به پرداخت عوارض و مالیات است.

طبق بند »ت« تبصره عوارض و مالیات و الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، 
درآمد به دست آمده از صادرات محصوالت معدنی و صنایع معدنی و 
محصوالت گازی و نفتی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در همه 
نقاط کشور مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

با افت شدید قیمت فلزات اساسی در فصل دوم ۲۰۲۲، 
ارزش بازار ۵۰ شرکت بزرگ معدنی جهان سقوطی تاریخی را 

تجربه کرد.
برآوردهای اولیه از افت ۱.2 تریلیون دالری ارزش بازار بازیگران 
اصلی بخش معدن جهان حکایت دارد. شرکت های بزرگ 
معدنی فعال در تولید ۴ فلز مس، طال، آهن و نیکل بیشترین کاهش 
ارزش بازار را تجربه کرده اند. هم اینک مس در پایین ترین سطح 
خود از نوامبر 2۰2۱ قرار دارد. سنگ آهن نیز پس از افزایش بیش 
از 2۰۰ دالری قیمت در سال گذشته، به سرعت به سمت بهای 
نازل دورقمی نزدیک می شود. به رغم ذخایر کم فلزات صنعتی، 
قیمت ها همچنان در حال کاهش است. صعود پرسروصدای 
نیکل به سطح کم سابقه ۴۸ هزار دالر برای هر تن، اثر عمیقی بر 
بهای فوالد ضدزنگ گذاشت، اما حاال بهای این فلز به نصف 
کاهش پیدا کرده است. طال نیز پس از تبدیل شدن به لنگرگاه 
کنون تسلیم شده و به پایین ترین قیمت خود  سرمایه گذاران، ا
در 9 ماه اخیر رسیده است. دسته بندی وب سایت ماینینگ 
 ،BHP نشان می دهد در بین معدن کاران بزرگ، از ریوتینتو، گروه
واله، گلنکور، کلیولندکلیف، سومیموتو، گلدفیلدز و فری پورت 
مک موران با عنوان بازندگان اصلی این سقوط آزاد قیمتی یاد 

می شود.
   منبع: دنیای اقتصاد

گردهمایی انجمن فوالد اروپا ۱۴ تا ۱۶ نوامبر در شهر میالن 
ایتالیا برگزار می شود. در این گردهمایی آخرین مسائل روز 
فوالد اروپا ازجمله چالش های خودروسازان اروپایی، 
انواع   و  مشکالت  اولیه،  مواد  تأمین  زنجیره  اختالالت 
محدودیت های مربوط به زیرساخت ها، سرمایه گذاری های 

جدید و موضوعات دیگر مطرح می شود.
همچنین در این گردهمایی جدیدترین اقدامات شرکت های 
بزرگ فوالدساز اروپایی در زمینه کربن زدایی و تولید فوالد سبز 

بررسی می شود.
که در  انجمن فوالد اروپا یک انجمن مستقل صنعتی است 
آن درخصوص سیاست های فوالدسازان اروپایی از قبیل 

سیاست های مالی، تولید و... تصمیم گیری می شود.
    منبع: ایراسین

وزیر انرژی ایاالت متحده در انجمن انرژی سیدنی با 
اشاره به سهم ۹۵ درصدی چین از زنجیره تأمین جهانی 
گر زنجیره تأمین خود  فناوری خورشیدی در سال ۲۰۲۵ گفت: ا

را توسعه ندهیم، آسیب پذیر می شویم.
ایاالت متحده و آژانس بین المللی انرژی از کشورهای آسیایی 
خواسته اند زنجیره تأمین انرژی و مواد معدنی حیاتی خود را 
متنوع کنند تا به کشورهایی مانند چین و روسیه وابسته نباشند.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی )IEA(، و 
جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی ایاالت متحده، معتقدند بحران 
انرژی کنونی که ناشی از تحریم های روسیه است، باید کشورهای 
هند و اقیانوس آرام را تشویق کند تا تمرکز بیشتری بر انتقال از 
سوخت های فسیلی داشته باشند. این امر مستلزم آن است 
که این منطقه از اتکا به چین برای فناوری انرژی خورشیدی و 
کشورهایی مانند جمهوری دموکراتیک کنگو و روسیه برای مواد 
معدنی موردنیاز برای وسایل نقلیه الکتریکی و باتری ها دور شود.

سهم ۸۵ درصدی چین از زنجیره تأمین جهانی 
فناوری خورشیدی

وزیر انرژی ایاالت متحده، در انجمن انرژی سیدنی، گفت: ما 
می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که تحت فشار کسانی قرار 
نگیریم که می خواهند جنبه های استراتژیک زنجیره تأمین را 

کنترل کنند.
بیرول گفت: چین ۸۰ درصد از زنجیره تأمین جهانی فناوری 
خورشیدی را در اختیار دارد و تا سال 2۰2۵ این سهم به 9۵ درصد 

افزایش خواهد یافت.
لزوم خودداری از اتکا به یک کشور برای تأمین 

فناوری یا سوخت
کید کردند که با توجه به تجربه تحریم انرژی  بیرول و گرانهولم تأ
روسیه، باید از تکیه بر یک کشور برای هر فناوری یا سوخت منفرد 

خودداری شود.
گرانهولم در حاشیه این مجمع به خبرنگاران گفت: از دیدگاه 
امنیت انرژی، ضروری است کشورهایی که ارزش های یکسانی 
دارند، زنجیره های تأمین خود را توسعه دهند، نه فقط برای 

آب وهوا، بلکه به دلیل حفظ امنیت انرژی.
در بخش عرضه انرژی، بیرول گفت: هرکس قصد دارد در زمینه 
سوخت فسیلی که تنها در چند سال آینده وارد بازار می شود، 
سرمایه گذاری های بزرگ داشته باشد، باید ریسک آب وهوا و 
تجاری را برای سرمایه گذاران در نظر بگیرد، زیرا جهان به انرژی 
گر می خواهیم به اهداف آب وهوایی خود  ک تر   روی می آورد.ا پا

برسیم، باید تقاضای گاز، زغال سنگ و نفت را کاهش دهیم.
    منبع: ایراسین

 سقوط ۱.۲ تریلیون دالری بازار

 ۵۰ معدن کار بزرگ جهان

  گردهمایی انجمن فوالد اروپا با حضور 

بزرگ ترین فوالدسازان قاره سبز

سهم ۹۵ درصدی چین

از زنجیره تأمین جهانی فناوری خورشیدی

ایرانیان  کاتالیست  گسترش  مدیرعامل شرکت 
با  فوالد  حوزه  در  کاتالیست  بازار  ارزش  گفت: 
احتساب پروژه های جاری، حدود ۱۰۰ میلیون یورو 
است که امروزه با ظرفیت و پتانسیل های ایجادشده، تقریبا همه 

آن توسط تولیدکنندگان داخلی قابل تأمین است.
به گزارش ایراسین، محمدحسین مولوی زاده، مدیرعامل و نایب رئیس 
کاتالیست ایرانیان با اشاره به اینکه  هیئت مدیره شرکت گسترش 
کاتالیست به عنوان یکی از محصوالت مهم موردنیاز صنایع کشور 
کرد: با  سال های زیادی از محل واردات تأمین شده است، اظهار 
رشد صنایع زیر بنایی ازجمله صنعت پتروشیمی در کشور، این حلقه 
حساس موردتوجه قرار گرفت و خوشبختانه با تکیه بر متخصصان 
داخلی امروز بخش زیادی از نیاز کشور توسط شرکت های داخلی فعال 
در عرصه صنعت کاتالیست تولید و حتی بازارهای صادراتی نیز به روی 
غ از این دستاوردها، صنعت  این محصوالت گشوده شده است. فار

کاتالیست همواره به عنوان یکی از صنایع با فناوری باال در زمره صنایع 
دانش بنیان قرار داشته است.

وی افزود: ارزش بازار کاتالیسـت در حـوزه فوالد با احتسـاب پروژه های 
بـا ظرفیـت و  امـروزه  کـه  ۱۰۰ میلیـون یـورو اسـت  جـاری، حـدود 
پتانسیل های ایجادشده، تقریبا همه آن توسط تولیدکنندگان داخلی 
گر حجم مبادالت مالی صنعت کاتالیسـت را  قابل تأمین اسـت. البته ا
با صنایع مرتبـط بـا آن چون فـوالد یا پتروشـیمی مقایسـه کنیم، شـاید 
بـه نظـر کوچـک بیایـد؛ امـا اهمیـت آن به شـدت بـرای همـه صنایـع 
انکارناشـدنی اسـت. در صورت نبودن کاتالیسـت، صنایع پتروشـیمی 
و فـوالد در ایـران بـا مشـکل مواجـه خواهند شـد و بـه همین خاطـر باید 
بدانیـم مسـیر اقتصـاد مقاومتـی و خودکفایـی از صنایع کوچکـی چون 

کاتالیسـت می گـذرد.
کنون  تا گفت:  ایرانیان  کاتالیست  گسترش  شرکت  مدیرعامل 
محصوالت این شرکت در شرکت های فوالد مبارکه و فوالد خوزستان 

بارگذاری شده و یک محموله نیز به شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
تحویل داده شده که قرار است در اولین بارگذاری مورداستفاده قرار 

گیرد.
مولوی زاده مهم ترین خواسته این مجموعه را فراهم آوردن تسهیالت 
ج از کشور و همچنین تسهیل  برای ایجاد فرصت های مطالعاتی خار
تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات با فناوری باال دانست و گفت: 
البته ما شرایط ناشی از تحریم های ظالمانه و مشکالت در واردات برخی 
تجهیزات و مواد اولیه کلیدی چون نیکل و برخی مواد اولیه معدنی 
را که در کشور تولید نمی شود درک می کنیم و انتظار داریم دولت نیز 

حساسیت صنعت ما را درک کند.
شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان از زیرمجموعه های دانش بنیان 
 9۰ که سال  و فلزات است  شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
تشکیل شده و در زمینه تحقیق و تولید کاتالیست و بومی سازی دانش 

تولید کاتالیست فعال است.

ایران در مرز بی نیازی از واردات کاتالیست های فوالدی
حضور دانش بنیان ها در بازار ۱۰۰ میلیون یورویی؛

ارزش بازار کاتالیست در حوزه فوالد با 
احتساب پروژه های جاری، حدود ۱۰۰ 
میلیون یورو است که امروزه با ظرفیت و 
پتانسیل های ایجادشده، تقریبا همه 
آن توسط تولیدکنندگان داخلی قابل 

تأمین است

ممیزی آزمایشگاه های فوالد مبارکه توسط  آژانس بین المللی تأیید صالحیت

آزمایشگاه های فوالد مبارکه یکی از واحدهایی 
است که به انحای مختلف در جریان تولید انواع 
محصوالت مؤثرند. این واحد از ۵ زیرمجموعه 
آزمایشگاه آهن سازی، فوالدسازی، آزمایشگاه مرکزی، محصول و واحد 

صدور گواهی کیفیت تشکیل شده است.
در ادامه متن با ما همراه باشید تا در جریان گفت وگو با  امیر صالحی، مدیر 

آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه با عملکرد این مدیریت آشنا شوید؛
در خصوص عملکرد  آزمایشگاه ها توضیح دهید.

آزمایشگاه ناحیه آهن سازی از سه آزمایشگاه ۰۵، ۰۶ و آزمایشگاه شهید 
کاردامپر و  خرازی تشکیل شده است. آزمایشگاه ۰۵ نمونه گیری از 
گن ها، نمونه گیری از انباشت برداشت و آهک  نمونه های ورودی وا
دولومیت و سایت گندله سازی را بر عهده دارد. آزمایشگاه ۰۶ اندازه گیری 
کسیدهای سایر عناصر )گانگ( کنستانتره سنگ آهن،  گازهای احیایی و ا
گندله آهن اسفنجی و هر گانگی که موردنیاز ناحیه و نواحی دیگر باشد را 
بر عهده دارد. آزمایشگاه شهید خرازی کلیه مواد اولیه ورودی که توسط 
کامیون ها وارد فوالد مبارکه می شوند را نمونه گیری می کند. عالوه بر آن 
کلیه نمونه گیری ها و انجام تست های فیزیکی و شیمیایی احیا ۱ و احیا 2 

را نیز بر عهده دارد.
نمونه های ذوب در کوره های قوس الکتریکی و واحد متالورژی ثانویه 
به آزمایشگاه فوالدسازی ارسال می شود. با انجام آزمایش های متعدد، 
کیفیت فوالد مذاب بر اساس گرید سفارش داده شده تنظیم می شود. 
نهایتا طبق همه استانداردها به منظور اطمینان از تنظیم ترکیب شیمیایی 
در مرحله نهایی از ریخته گری نمونه به آزمایشگاه ارسال می شود. این آنالیز 
شیمیایی مبنای گزارش و صدور گواهی نامه کیفیتی است که درنهایت 
به مشتری ها ارائه می شود. تقریبا به ازای هر ذوب ۷-۸ نمونه در مراحل 

مختلف به آزمایشگاه ارسال می شود.
آنالیز شیمیایی محصوالت و تست های خواص مکانیکی، تست های 
پوشش و موارد دیگر بر اساس استانداردهای تولید محصول گواهی 
می شود و گواهینامه صادر می شود. اهمیت این گواهی نامه برای بازرس 
شخص ثالث اهمیت ویژه ای دارد. برای تولید محصوالت لوله و پروفیل 
بخصوص در محصوالت گازترش گواهی ها قابل استفاده است و اهمیت 

ویژه ای دارد.
آزمایشگاه مرکزی یکی دیگر از این بخش ها است. این بخش از سه قسمت 
اصلی محصوالت پوشش دار که متولی کنترل ۳ خط بخش قلع اندود، ورق 
رنگی و ورق گالوانیزه است تشکیل شده و در زمان های الزم آزمایش های 

موردنظر را بر روی محصول تولیدشده انجام می دهند.
قسمت بعدی آزمایشگاه ساختمانی است که انجام تست بر روی مصالح 

ک و بتن و آسفالت را انجام می دهد. ساختمانی از قبیل خا
بخش بعدی قسمت تکنولوژی شیمیایی و دستگاهی است که از ۴ بخش 

تشکیل شده است این قسمت ها عبارت اند از:
- قسمت روان کارها که نمونه گیری از روغن ها و تست های مرتبط را انجام 

می دهد.
- بخش مینرال و دستگاهی که روی نمونه های مواد معدنی آنالیزهای 

شیمیایی و مرتبط انجام می شود.
- قسمت آب و محیط زیست که روی نمونه های آب و پساب ارسالی از 
نواحی مختلف ازجمله واحد محیط زیست کنترل های فرایندی انجام 

می دهد.
- بخش رنگ و خوردگی که روی رنگ های ورودی به فوالد مبارکه که 
در قسمت خط رنگی مورداستفاده قرار می گیرد کنترل های الزم را انجام 

می دهد.
تأیید صالحیت به چه صورت انجام می شود؟

استانداردهای  براساس  آزمایشگاه ها  در  آزمون  صالحیت  تأیید 
بین المللی با عنوان ISO17025 است. آزمایشگاه هایی که این تأییدیه 
را داشته باشند جزو آزمایشگاه هایی هستند که ن   ایج آن ها در کل 
دنیا معتبر است و به عنوان مرجع در بین آزمایشگاه های دنیا شناخته 

می شوند.
در مورد بخش تحت مدیریت خود توضیح دهید.

با توجه به گستردگی آزمایشگاه ها که در تمامی خطوط فوالد مبارکه وجود 
کیفیت و پایش کیفیت  دارد، وظیفه سنگین کمک به تولید محصوالت با
بر دوش همکاران این حوزه است و همکاران ما تالش می کنند در تمام 
بخش ها از ابتدای فرایند تولید در واحد انباشت و برداشت تا آخرین خط که 

خطوط پوشش دار است این وظیفه را به درستی انجام دهند.
واحد آزمایشگاه چقدر می تواند در کیفیت محصوالت یا فرایند 

محصوالت دقت نظر داشته باشد؟
کیفیت تولید شود و به دست مشتریان  آزمایشگاه ها برای اینکه محصول با
برسد در سه بخش ایفای نقش می نمایند. اولین قسمت در بخش آنالیز 
مواد اولیه و مواد مصرفی است، قطعا کیفیت این ها می تواند در محصول 
نهایی تأثیر بگذارد. تمامی مواد استراتژیک و مواد حساس در بدو ورود 
به فوالد مبارکه و در بازه های زمانی مختلف نمونه گیری و تست شده و 
انطباق آن با کیفیتی که مدنظر است سنجیده می شود. بخش دوم در 
کنترل فرایند است، فرایندها در هر بخشی که الزم باشد پایش می شوند 
و نتایج به مسئولین فرایندها منتقل می گردد. طبیعتا هرچه فرایندها 
کیفیت تر خواهد شد. مرحله سوم در پایش  تحت کنترل تر باشند تولید با
محصول است که کارکنان آزمایشگاه در کنار همکاران کنترل کیفی این 
نقش را عهده دار هستند. درمواقع مورد لزوم آزمون های مرتبط با خواص 
مکانیکی و تست های مرتبط با پوشش و روکش ورق فوالدی انجام می شود 
در این مرحله محصول نهایی مورد ارزیابی قرار می گیرد و کیفیت آن طی 

آزمون های مختلف مشخص می شود.
آیا    آزمایشگاه ها در کشورمان از روند و راهبرد مشخصی پیروی 

می کنند؟
بله در چند سال اخیر ایده انجمن تخصصی آزمایشگاه های معادن و 
صنایع فوالد با اهداف مشخصی شکل گرفت. ایده این انجمن از سمت 
فوالد مبارکه مطرح شد و با استقبال خوبی از طرف صنایع دیگر مواجه 
گردید. در این راستا دو گردهمایی برگزار شد که تمام مدیران و مسئوالن 
آزمایشگاه های مرتبط با فوالد و معادن مرتبط با فوالد شامل معادن بزرگی 
مثل گل گهر و چادرملو و بقیه معادن در گردهمایی حضور داشتند در این 

گرچه به دلیل شیوع بیماری  فرایند اهداف تدوین و اساس نامه آماده شد؛ ا
کرونا در روند کار اختالل ایجاد شد ولی با برگزاری جلسات موضوعات 

همچنان پیگیری می شوند.
انجمن چه اهدافی را دنبال می کند؟

یکی از اهداف این است که آزمایشگاه ها در صنعت فوالد بتوانند همدیگر 
را بشناسند و از توانایی های همدیگر اطالع داشته باشند که خوشبختانه 
این کار تا حدی انجام شده و تا چند ماه آینده سایت انجمن هم راه اندازی 
می شود. بخشی از سایت به معرفی آزمایشگاه ها و توانایی های آن ها 
اختصاص داده شده است، تا بتوانیم نیازمندی همدیگر را پاسخ دهیم. 
هدف دیگر انجمن تبادل نظر و تسهیل در بازدید از آزمایشگاه ها، انتقال 
دانش فنی به آزمایشگاه های دیگر و کمک به تدوین استانداردهای الزم 
برای آزمون است که این موضوع نیز در حال پیشرفت است. خوشبختانه 
در سال گذشته ۱۶ مورد مقایسه بین آزمایشگاهی داشتیم که باالی ۶۰ 

درصد آن ها توسط فوالد مبارکه برگزار شده است.
شایان ذکر است که عرض کنم در حال حاضر این انجمن زیرمجموعه 
انجمن تولیدکنندگان فوالد است و بزرگان فوالد که در این انجمن هستند 

همواره  از این حرکت حمایت کرده اند.
محصوالت تولیدی فوالد مبارکه براساس چه استانداردی 

آزمایش می شود؟
استانداردISO17025  که آخرین ویرایش آن در سال 2۰۱۷ بوده و در 
آزمایشگاه فوالد مبارکه پیاده سازی شد است. این استاندارد روش های 
استاندارد معتبری را مورد استفاده قرا ر می دهد. استانداردهای معتبر 
توسط مراجع معتبر کشور مثل اداره استاندارد تدوین می شود که به عنوان 
استانداردهای ملی تلقی می شوند. همچنین استانداردهای بین المللی 
مثل اس تی ام، ایزو، استاندارد دین آلمان نیز هستند. این استانداردها 
استانداردهای بین المللی هستند که ما مجاز به استفاده هستیم و تقریبا 
تمام آزمون هایی که در شرکت فوالد مبارکه انجام می شود، ازاین دست 

استانداردهای مرجع استفاده می کنند.
آخرین ممیزی صورت گرفته از فعالیت آزمایشگاه های فوالد 
مبارکه چه زمانی بوده و تحت نظارت کدام شرکت بین المللی انجام 

شده است؟
تأیید ممیزی در دو بخش صورت می گیرد یکی توسط مرکز ملی تأیید 
صالحیت ایران و یک بخش آژانس بین المللی تأیید صالحت ترکیه که 
کز در سال گذشته ما را ممیزی کردند. ازآنجایی که دوره  هر دوی این مرا
چهارساله تمدید صالحیت روبه اتمام بود، تمدید اعتبار توسط ممیزی 

آژانس بین المللی ترکیه تا سال 2۰2۴ انجام شد.
تولیدکنندگان  با  مبارکه  فوالد  آزمایشگاه های  همکاری 

برون سازمانی چگونه است؟
تعدادی از تولیدکنندگان برون سازمانی را شرکت های گروه فوالد مبارکه 
تشکیل می دهند که هم تبادالت علمی و هم تبادل نمونه ای با آن ها داریم. 
عالوه بر این با تمام شرکت های تولیدکننده فوالد مثل فوالد خراسان، 
فوالد خوزستان و ذوب آهن ارتباطات نزدیکی داریم و موارد موردنیاز را به 

ک می گذاریم. اشترا

مدیر آزمایشگاه های شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:

امیر صالحی
  مدیر آزمایشگاه های شرکت



16   جوالی  2۰22 16 ذی الحجه   1443 شنبه   2۵ تیر ماه   14۰1     شماره        1284   

5

خبــــــــــــر کوتاه

سرنوشت فوالد ازنا به دلیل مشکالت حقوقی همچنان در هاله ای 
از ابهام به سر می برد و مسئوالن از احتمال تملک این طرح صنعتی 
توسط بانک خبر می دهند. یکی از مطالبات مردم شهرستان ازنا فعال 
که مجوز اولیه آن سال ۸۱ صادر و  کارخانه فوالد ازنا است  شدن 
کارخانه از سال ۸۴ آغاز شده است.  فعالیت رسمی برای احداث این 
این واحد صنعتی یکی از مهم ترین پروژه های استان لرستان در این 
حوزه است.

علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اصالح آیین نامه 
تسهیالت اعطایی بانکی برای برخورداری واحدهای تولیدی دانش بنیان 
از منابع تسهیالتی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ها خبر داد و 
اظهار داشت: هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
محدودیت موجود در متن مصوبه تبصره ۲ اصالحی ماده ۶ آیین نامه 
تسهیالت اعطایی بانکی که امکان توثیق قراردادهای حق بهره برداری 
زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی را فراهم نمی کرد، اصالح کرد.

 خـبــــــــــــــــــر      

سرنوشت فوالد ازنا در هاله ای از ابهام اصالح آیین نامه اعطای تسهیالت بانکی به دانش بنیان ها

ح تنظیم بازار کاالیی مجلس با قوانین  طر

بازار سرمایه ناسازگار است

کید  حمیدرضا فوالدگر، مشاور وزیر اقتصاد و دارایی تأ
کار مجلس در  کاالیی در دستور  ح تنظیم بازار  دارد: طر
خصوص تنظیم بازار کاالهای مشمول الزام به عرضه در 
بورس های کاالیی با نوعی تناقض و پارادوکس همراه است؛ 
گار و  که با قانون و همچنین قوانین بازار سرمایه ساز چرا

همخوان نیست.
به گزارش ایراسین، طرح تنظیم بازار کاالهای مشمول الزام به 
عرضه در بورس های کاالیی که از سوی کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس تدوین و در نوبت صحن قرار دارد، با انتقادهای 
زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. براساس 
این طرح که به گفته اعالم کارشناسان با ابهام های زیادی مواجه 
است، مقدمات تشکیل یک گروه را فراهم می کند که به نوعی 
ضریب نفوذ دخالت ها در معامالت بورس کاال را افزایش می دهد.

به عبارت ساده تر در برهه ای که دولت مدام بر لزوم فاصله گرفتن 
کید  از قیمت گذاری دستوری در راستای حمایت از تولید کشور تأ
دارد، طرحی برای دخالت دستوری در امور بورس کاال در دستور 

کار برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
در همین زمینه مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
نیز طی نامه ای از محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای 
اسالمی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کاالهای مشمول الزام 
ج و به  به عرضه در بورس های کاالیی از دستور کار مجلس خار
کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصالحات اساسی و رفع 

ابهام به طرح اصالح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.
لزوم نظرخواهی از فعاالن تولید و بورس

حمیدرضا فوالدگر، مشاور وزیر اقتصاد در خصوص طرح تنظیم 
بازار کاالهای مشمول الزام به عرضه در بورس های کاالیی که در 
صحن مجلس در دستور کار است، گفت: این طرح سال گذشته 
یک بار در صحن علنی مطرح شد و به کمیسیون صنایع و معادن 
برگشت خورد. اخیرا هم گزارش کمیسیون صنایع و معادن آماده 

شده و در نوبت صحن علنی است.
در این پیش نویس که در کمیسیون صنایع مجلس تدوین 
شده است، در ابتدا به موضوع صنعت فوالد پرداخته شده بود 
اما در ادامه بحث زنجیره های صنایع معدنی و پتروشیمی به 

آن اضافه شد.
محتوای اصلی طرح بر این موضوع استوار است که در زنجیره های 
صنایع معدنی و پتروشیمی همه محصوالت در بورس کاال عرضه 
شوند و به منظور مدیریت بر این مسئله، کارگروه یا شورایی برای 
کم بر بازار  تصمیم گیری تعیین شود که این مسئله با روال حا
سرمایه و بورس کاال قابل تجمیع نبوده و به نوعی نقض کننده 
مسیر عرضه و تقاضا و روش های متداول بازار سرمایه، سازمان 

بورس و اوراق بهادار و بورس کاال است.
به گفته مشاور وزیر اقتصاد این طرح نیاز به کار کارشناسی دارد و 
به نظر می رسد قبل از اینکه در صحن علنی به قانون تبدیل شود، 
باید صاحب نظران نظرهای خود را ارائه دهند و قطعا آرا و نظرات 
کارشناسی شرکت های بزرگ و تولیدکنندگان صنایع معدنی و 
پتروشیمی و همین طور مدیران شرکت های بورسی، سازمان 
بورس و اوراق بهادار و بورس کاال نیز مورد نیاز است و می تواند 

تعیین کننده و مؤثر باشد.
وی ادامه داد: به عقیده بنده تصمیم اتخاذشده به نوعی متناقض 
که از سویی، عرضه فرآورده های زنجیره های صنعت،  است، چرا
معدن و پتروشیمی بر مبنای قانون در ساختار بورس کاال اتفاق 
می افتد، از سوی دیگر اما نوعی مدیریت دولتی تأثیرگذار در 
فرآیندها اتفاق می افتد که روش متداول و سازوکارهای بورس 

کاال را برهم می زند.
کید می کند:  فوالدگر که خود نماینده سابق مجلس نیز بوده، تأ
بحث نظارت، رگوالتوری، سیاست گذاری و تنظیم گری از سوی 
دولت اشکال ندارد اما تصمیم گیری مدیریتی و قیمت گذاری بر 
بورس کاال و تأثیرگذاری روی سازوکارهای آن با شرایط و قوانین 

کشور و بازار سرمایه سازگاری و همخوانی ندارد.

 اجرای طرح های  تحکیم نظام خانواده در فوالد مبارکه
 معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی در همایش عفاف و حجاب خبر  داد:

همایـش  غدیـر،  عیـد  فرخنـده  ایـام  بـا  هم زمـان 
بزرگداشـت عفـاف و حجـاب در شـرکت فـوالد مبارکـه 

برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد در ایـن همایـش کـه مهـدی کفایـت معـاون 
سـرمایه های انسـانی و سـازماندهی، حجت االسـالم والمسلمین نبوی 
مسـئول دفتر هماهنگـی تبلیغـات اسـالمی و جمعـی از خواهران شـاغل 
در فـوالد مبارکـه  در آن حضـور داشـتند، مهـدی کفایـت طـی سـخنانی با 
کید بر اینکه حجاب به واقع مصونیت است و نه محدودیت، از اجرای  تأ
طرح های مختلف  تحکیم نظام خانـواده به عنوان برخـی از برنامه های 

فـوالد مبارکـه در این راسـتا خبـر داد.
وی در ادامه با بیان اینکه در دین مبین اسالم همواره بر حفظ ارزش های 

کید فراوانی شـده است، خاطرنشـان کرد: همان گونه  اسالمی و انسـانی تأ
که پیش از این نیز گفته شـده، نیروی انسـانی شـرکت فوالد مبارکـه به ویژه 
بانـوان شـاغل به واقـع سـرمایه بی بدیـل شـرکت هسـتند کـه در پیشـبرد 

اهـداف و تعالی سـازمان نقـش تعیین کننـده ای داشـته و دارند.
که حیـا نـزد مـردان و زنان موجبـات تعالـی روح و  کفایـت ادامـه داد: ازآنجا
انسـانیت را فراهم مـی آورد، حفظ حجاب از سـوی بانـوان و رعایـت حیا از 
مردان می تواند در ارتقای سـالمت هرچه بیشـتر نظام خانـواده و جامعه 

مؤثر باشـد.
در ادامـه ایـن همایـش حجـت االسـالم والمسـلمین نبـوی رئیـس دفتـر 
هماهنگی تبلیغات اسالمی فوالد مبارکه نیز در خصوص اهمیت عفاف 
و حجاب تصریح کرد:  در  2۱ تیرماه سال ۱۳۱۴ بانوان در مسجد گوهرشاد 

مشهد مقدس جامه از سـر برنداشـتند، جان دادند و عفت خود را حفظ 
کردند تا بر عقیـده خود اسـتوار بمانند.

وی در ادامـه ضمـن گرامیداشـت ایـام غدیر خاطرنشـان کـرد: بنابـر آیات 
نازل شده بر پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد )ص( و خطابه های های 
کیـد صریحـی بـوده اسـت بـر  روشـن ایشـان، آنچـه در غدیـر اتفـاق افتـاد تأ
والیت امری علـی )ع(، تا جایی که از والیت به عنوان شـرط قبولی ایمان و 

قبولـی اعمال یاد شـده اسـت.
بنابراین گزارش در این همایش که با اجرای تواشیح توسط گروه شمس 
الهدی و مدیحه سـرایی یکی از مداحان اهل بیت به مناسبت ایام غدیر 
همراه بود، با اهدای لـوح تقدیر و هدیه فرهنگـی،  از بانوان حاضـر در این 

همایش  تجلیل به عمـل آمد.

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

آمار واردات زنجیره فوالد از شمش فوالد تا انواع 
مقاطع، محصوالت فوالدی و آهن اسفنجی نشان 
می دهد که عالوه بر اینکه چند سالی است کشور از 
واردات آهن اسفنجی بی نیاز و واردات آن صفر بوده است، در دوماهه 
امسال نیز واردات شمش فوالد صورت نگرفته؛ این در حالی است که 

واردات سایر اقالم افزایش ۱۹ تا ۳۳ درصدی داشته اند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر معدن«، بر اساس آماری که توسط انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران اعالم شد، در دوماهه امسال میزان واردات 
مجموع مقاطع طویل فوالدی ۳۳ درصد، محصوالت فوالدی 2۰ درصد 
و مجموع مقاطع تخت ۱9 درصد نسبت به آمار واردات آن ها در مدت 
مشابه سال گذشته افزایش داشته است؛ این در حالی است که کشور از 
واردات آهن اسفنجی و شمش فوالد )فوالد میانی( در این مدت بی نیاز 

بوده است.

بیشترین میزان واردات فوالدی در دوماهه ابتدایی امسال مختص 
محصوالت فوالدی معادل ۱۳۸ هزار تن است که نسبت به میزان واردات 
آن در مدت مشابه سال گذشته )۱۱۵ هزار تن( 2۰ درصد افزایش داشته 
است. پس ازآن میزان واردات مقاطع تخت فوالدی در مدت مذکور سال 
جاری معادل ۱2۶ هزار تن ثبت شده که از میزان واردات آن نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، ۱9 درصد بیشتر است. درمجموع فروردین 
و اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حدودا ۱۰۶ هزار تن مقاطع تخت فوالدی وارد 

کشور شده بود.
درنهایت مجموع مقاطع طویل فوالدی واردشده در دوماهه ۱۴۰۱ نسبت 
به همین مدت در سال گذشته ۳۳ درصد بیشتر شده و از 9هزار تن به ۱2 

هزار تن رسیده است.
طبق آمار، واردات شمش فوالدی )فوالد میانی شامل اسلب، بیلت و بوم( 

و آهن اسفنجی در دوماهه ابتدایی امسال صفر ثبت شده است.

همچنین گفتنی است که بر اساس آمار واردات در فروردین ماه که البته 
کثر حجم واردات  نسبت به فروردین ماه ۱۴۰۰ نیز کاهشی بوده است، ا
فوالدی ها )درمجموع دوماهه ۱۴۰۱( در اردیبهشت ماه اتفاق افتاده است.
از سوی دیگر طبق آمار، طی دوماهه ابتدایی امسال بالغ بر یک میلیون 
و ۷۰۰ هزار تن صادرات اقالم فوالدی صورت گرفته که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته برای مقاطع تخت فوالدی و شمش فوالد افزایشی 
بوده، اما در مقاطع طویل و محصوالت فوالدی، صادرات کاهشی شده 
است؛ ضمن اینکه برخالف آنکه همیشه بیشترین رشد صادرات متعلق 
به آهن اسفنجی ثبت می شد، میزان صادرات آن در دوماهه امسال صفر 

شده است.
بررسی آمار تولید، صادرات و واردات انواع اقالم فوالدی نشان می دهد که 
بیشترین حجم تولیدی انواع فوالدی ها در دوماهه ابتدایی سال جاری، 

صرف مصرف داخل شده است.

بی نیازی کشور از واردات شمش فوالد و آهن اسفنجی
آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد نشان می دهد؛

واردات  میزان  امسال  دوماهه  در 
مجموع مقاطع طویل فوالدی ۳۳ 
درصد، محصوالت فوالدی ۲۰ درصد و 
مجموع مقاطع تخت ۱9 درصد نسبت 
به آمار واردات آن ها در مدت مشابه 
سال گذشته افزایش داشته است؛ این 
در حالی است که کشور از واردات آهن 
اسفنجی و شمش فوالد )فوالد میانی( 

در این مدت بی نیاز بوده است

مدیر بومی سازی و توسعه تکنولوژی انجمن فوالد   
ایران از ایجاد و راه اندازی صندوق پژوهش و 
فناوری فوالد در روزهای آینده خبر داد و گفت: 
در  سرمایه گذاری  از  ناشی  ریسک  صندوق  این  تأسیس  با 

شرکت های دانش بنیان تا حد مطلوبی کاهش می یابد.
گزارش ایراسین، بهروز اسماعیلی مدیر بومی سازی و توسعه  به 
اهمیت  درباره  ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  تکنولوژی 
شرکت های دانش بنیان و نگاه دستگاه های مسئول به آن ها گفت: 
شرکت های دانش بنیان در وضعیت کنونی کشور می توانند در بخش 
مختلف صنعت کمک کننده باشند. حوزه معادن و صنایع معدنی 
یکی از بخش هایی است که این شرکت ها می توانند در آن فعالیت 

کنند و به رفع نیازمندی های آن کمک برسانند.
او در ادامه افزود: توجه به شرکت های دانش بنیان به صورت 
خاص از سال 9۷ در دستور کار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
قرار گرفت. در این مسیر سازمان ایمیدرو و معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری با انجمن تولیدکنندگان فوالد همکاری داشتند 
و حمایت های خوبی نیز انجام دادند. تبلور این همکاری نیز در 
نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران در دی ماه سال 
گسترده استارت آپ ها در نمایشگاه،  ۱۳9۷ دیده شد. حضور 
ارائه توانمندی ها و ارتباط گیری خوب آن ها با زنجیره آهن و فوالد 
و شناسایی نیازمندی های زنجیره، حاصل این تالش هاست. 
خوشبختانه در سال های بعد هم این روند ادامه داشت. ان شاءاهلل با 
حمایت معاونت علمی و فناوری و ایمیدور، این شرکت ها در جشنواره 
و نمایشگاه ملی فوالد ایران در ۱۴۰۱ هم حضور فعال خواهند داشت.

مدیر بومی سازی و توسعه تکنولوژی وعده رسیدن خبرهای خوبی 
را به شرکت های دانش بنیان داد و گفت: ایجاد و راه اندازی صندوق 
پژوهش و فناوری فوالد می تواند اتفاقات خوبی را برای استارت آپ 
ها رقم زند. این صندوق ریسک ناشی از سرمایه گذاری با شرکت های 
دانش بنیان را تا حد مطلوبی کاهش دهد. این پروژه در حال حاضر 
در دستور کار صندوق شکوفایی و نوآوری معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری قرار دارد. سازمان ایمیدرو هم به روند این پروژه 
کمک می کند. صندوق پژوهش و فناوری فوالد با ۱۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار با مشارکت ایمیدرو و شرکت های زنجیره فوالد تشکیل 

می شود.
اسماعیلی در   رویداد »دایان« که با ابتکار     ایمینو، در معاونت علمی 
و فناوری تشکیل شده بود گفت: رفع نیازهای فناورانه شرکت های 
زنجیره آهن و فوالد همواره موردتوجه انجمن تولیدکنندگان فوالد 
گیر با حمایت ایمیدرو،  بوده است. در همین زمینه، یک سامانه فرا
به هم رسانی توانمندی ها و نیازها توسط انجمن و شرکت ایریسا 
با نام تجاری »کارلینک« ایجاد شده که زمینه حضور شرکت های 
دانش بنیان نیز در آن برنامه ریزی و فراهم شده است. حوزه فعالیت 
کسب وکار، اطالع رسانی و به  هم  رساندن  این سامانه توسعه 
توانمندی های سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان  و نیازها 
و فرصت های شرکت های زنجیره آهن و فوالد و سپس کل صنایع 

کشور است.

یسک سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان فوالدی کاهش ر
مدیر بومی سازی و توسعه تکنولوژی انجمن فوالد ایران خبر داد؛

صندوق پژوهش و فناوری فوالد با ۱۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار با مشارکت ایمیدرو 
و شرکت های زنجیره فوالد تشکیل 

می شود

که حیا نزد مردان و زنان موجبات   ازآنجا
تعالی روح و انسانیت را فراهم می آورد، 
حفظ حجاب از سوی بانوان و رعایت 
ارتقای  در  می تواند  مردان  از  حیا 
سالمت هرچه بیشتر نظام خانواده و 

جامعه مؤثر باشد

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی:
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تالش برای حضور پایدار 

در بازارهای جهانی

فوالد فالت پارسی به فرابورس می رودسرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون یورویی در آهن و فوالد سرمد ابرکوه

فراوری  دانش بنیان  واحد  نخستین  پارسی  فالت  فوالد  شرکت 
افشرده )کنستانتره( سنگ آهن است و با حمایت و سرمایه گذاری 
گرفته  شرکت دانش بنیان معنا در مسیر حضور در فرابورس قرار 
است. این شرکت با سرمایه ثبتی ۷۵۰ میلیارد تومان با مشارکت 
بخش  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  معنا،  دانش بنیان  شرکت 
خصوصی و سهم پذیره نویسی ۲۵۰ میلیارد تومانی فعالیت خود 
را آغاز می کند.

توسعه  سرمایه گذاری  شرکت  مدیرعامل  امسال  خردادماه  اواسط 
معادن و فلزات در جریان بازدید از کارخانه شرکت صنایع آهن و فوالد 
سرمد ابرکوه در استان یزد از برنامه سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون یورویی 
فوالدسازی،  توسعه ای  پروژه  سه  اجرای  قالب  در  کارخانه  این  در 
کالف سازی و احیا خبر داد. اردشیر سعدمحمدی اشتغالزایی این سه 
گفت: سرمایه گذاری برای  کرد و  طرح را بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر اعالم 
تولید ۳۰۰ مگاوات برق در برنامه مطالعه قرار دارد.

خبــــــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

کشـــانی عضـــــو هیــئت مدیــــره انجمــــن  محمـــــد 
کیــد  ــا چیــالن تأ ــو ب تولیدکننــدگان فــوالد ایــران در گفت وگ
کــرد: در فروردیــن و اردیبهشــت ماه ســال جــاری، برخــی از 
بازارهــای صادراتــی ایــران به واســطه بخش نامه هایــی 
نظیــر مصوبــه عــوارض صادراتــی از دســت رفــت و تصاحب 
مجــدد ایــن بازارهــا توســط شــرکت های ایرانــی، نیازمنــد 

صرف تالش مضاعف است.
تصرف بازارهای صادراتی ایران توسط رقبا

وی ضمن بیان میزان تولید و فعالیت های مجتمع فوالد 
صنعت بناب، در خصوص چالش ها و مشکالت پیش روی 
این شرکت گفت: فوالد بناب دارای دو خط ذوب )۳۰۰ هزار 
تن ذوب قوس الکتریکی و ۱۵۰ هزار تن ذوب القایی( است. 
این شرکت دارای ظرفیت ۱.۵میلیون تن نورد در سال است. 
مجتمع فوالد صنعت بناب نیز مانند سایر شرکت های نورد 
با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شده است. البته نگرانی 
درباره تأمین مواد اولیه موضوع جدیدی نیست و از سال های 

گذشته وجود داشته است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
خصوص علل اصلی چالش تأمین مواد اولیه گفت: یکی از 
کتشاف  علل این مشکل، حلقه مفقوده سنگ آهن و ضعف ا
در ابتدای زنجیره آهن و فوالد است. بر اساس هدف گذاری 
کشور به  انجام شده قرار است تا سال ۱۴۰۴ تولید فوالد 
۵۵ میلیون تن برسد، اما در حوزه تأمین سنگ با مشکل 
مواجهیم. مشکل اصلی برای مجتمع صنعت فوالد بناب 

این است که به معدن وصل نیست.
حل چالش تأمین مواد اولیه

کرد: یکی از اولویت ها تأمین مواد اولیه  کشانی تصریح 
شرکت ها در پایین دست زنجیره فوالد است. در حال حاضر با 
توجه به ورود دولت و اعمال قیمت گذاری، امکان افزایش نرخ 
وجود ندارد؛ ضمن آنکه مارجین بین قیمت شمش و میلگرد 
به حداقل رسیده است. تالش ما این است که با کمک گرفتن 

از شرکت های بزرگ این بحران را پشت سر بگذاریم.
بخش نامه هایی که برای تولید، مثل سم هستند

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در 
خصوص عوارض صادراتی و بخش نامه های مرتبط با این 
عوارض گفت: باید توجه داشت مجتمع فوالد صنعت بناب 
با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، امکان صادرات نیز دارد. 
این شرکت تا پایان سال گذشته توانست بخش عمده ای از 

تولیدات خود را به کشورهای عراق و ترکیه صادر کند.
بخش نامه های  به واسطه  متأسفانه  داد:  ادامه  وی 
ابالغ شده روند تولید با سختی هایی روبه رو شده است و 
این بخش نامه ها برای صنعت، مثل سم هستند. با مراجعه 
به معامالت بورس کاال می توان مشاهده کرد عرضه های 

صورت گرفته در بورس با استقبال چندانی مواجه نشده اند.
کشانی افزود: آمارها نشان می دهد از حدود 2۸ میلیون تولید 
انجام شده در سال ۱۴۰۰، تنها ۱2 تا ۱۳ میلیون تن جذب بازار 
داخلی شده است. این عدم تقاضا بیانگر آن است که بخشی 
از تالش ما باید در راستای حضور در بازارهای جهانی باشد. 
این در حالی است که با صدور بخش نامه هایی مثل مصوبه 
عوارض صادراتی، حضور ما در بازارهای جهانی سخت تر 
شده است. متأسفانه تالش ما برای حضور پایدار در بازارهای 
جهانی، پشت سر گذاشتن رقبا و به دست آوردن مشتریان 
وفادار با صدور چنین بخش نامه هایی به یک باره نقش بر 

آب می شود.
تصرف بازارهای صادراتی ایران توسط رقبا

ایران  فوالد  تولیدکنندگان  انجمن  هیئت مدیره  عضو 
تصریح کرد: اطالعات ما نشان می دهد که در فروردین و 
اردیبهشت ماه سال جاری، نیاز دو کشور عراق و ترکیه از 
کشورهای دیگری به جز ایران تأمین شده است و کشورهای 
دیگر توانسته اند به دلیل عدم حضور ما، بازار را از آن خود 
گرچه بخش نامه های مذکور اصالح یا حذف شده  کنند. ا
است، اما باید توجه داشت که به دست آوردن بازار قبلی و 

حضور در آن نیاز به صرف انرژی دوچندان دارد.

کید کرد: عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تأ

فوالد مبارکه؛ شرکتی شاخص در انجام به موقع تعهدات 
کمیسیون معامالت  محسن تابش عضو موظف 
فوالد مبارکه در گفت وگو با برنامه رادیوم فوالد از 
گر شما هم  فعالیت های این کمیسیون سخن گفت. ا
مایلید با گوشه ای از فعالیت های کمیسیون معامالت فوالد مبارکه 

آشنا شوید، با ما همراه باشید.
در خصوص وظایف و نقش کمیسیون معامالت فوالد 

مبارکه توضیح دهید.
کمیسیون معامالت از ارکان عالی رتبه شرکت است که مستقیما زیر 
نظر هیئت مدیره فعالیت می کند. این واحد اختیارات الزم را برای 
اتخاذ تصمیم درخصوص انجام معامالت شرکت به صورت عمده به 

عهده دارد.
 معامالت از طریق مناقصه عمومی، محدود، عدم الزام به برگزاری مناقصه 
به صورت یک مرحله ای و دومرحله ای، استعالم، تجدید، ابطال، 
قراردادهای طوالنی مدت، تمدید قرارداد، الحاقیه و یا هر طریق دیگری 

که به صرفه و صالح شرکت تشخیص داده شود، انجام می شود.
 تصویب شرایط قراردادها، تعیین برنده مناقصه یا مزایده با رعایت صرفه 
و صالح شرکت فوالد مبارکه و به طورکلی تشخیص اشخاص حقیقی و 
حقوقی صالحیت دار برای انجام معامله توسط کمیسیون معامالت 

انجام می شود.
 فهرست کامل اشخاص یا مؤسسات طرف معامله توسط واحدهای 
برنامه ریزی خرید طبق فرایندی نگهداری می گردد و این فهرست ها با 
تأیید کمیسیون معامالت در شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. رسیدگی 
به موارد تخلف یا شکایات رسیده مبنی بر عدم اجرای مقررات آیین نامه و 
گزارش آن به هیئت مدیره شرکت نیز توسط کمیسیون معامالت شرکت 

انجام می شود.
شرایط و نوع و روند انتخاب پیمانکاران واجد شرایط و 

صالحیت دار چگونه است؟
که به تصویب  در شرکت فوالد مبارکه مطابق آیین نامه معامالت 
که واحد  هیئت مدیره رسیده است، بدین صورت عمل می شود 
برنامه ریزی خرید از طریق فراخوان عمومی در روزنامه های کثیراالنتشار، 
صداوسیما و یا فضای مجازی به طور کامل و در تمام کشور اطالع رسانی 
می کند. شرکت ها در قالب این فراخوان نسبت به ثبت نام و خودارزیابی 
خود مطابق جداول ارزیابی پیشنهادی توسط آن واحد اقدام می کنند. 
پس ازآن توسط گروه هایی که گردش کارشان در شرکت فوالد مبارکه 
بدین منظور تدوین  شده است، طی یک فرایند مشخص، شرکت های 
واجد شرایط از طریق ارزیابی کمی و کیفی و طی بازدیدهای میدانی، 

به عالوه اظهارات و اسناد ثبتی که نسبت به آن اقدام کرده اند ارزیابی 
و رتبه بندی می شوند و تأیید صالحیت آن ها در کمیته فنی و بازرگانی 
بررسی می شود و نهایتا با تأیید کمیسیون معامالت صورت می گیرد و 
در بانک اطالعاتی مجتمع فوالد مبارکه در رشته های مختلف نگهداری 

می شود.
عضو موظف کمیسیون معامالت به چه معناست؟

مطابق آیین نامه اعضای کمیسیون معامالت در فوالد مبارکه با معرفی 
مدیرعامل شرکت و تأیید هیئت مدیره شامل پنج عضو اصلی هستند 
که مشخصا در کمیسیون فعالیت می کنند و فعالیت دیگری انجام 

نمی دهند.
شرط اصلی انعقاد قرارداد در کمیسیون معامالت چیست؟

پس از طی فرایند انتخاب پیمانکار، وقتی یک درخواست توسط واحد 
متقاضی صادر می شود، درخواست خرید به واحد برنامه ریزی خرید 
ارسال می گردد و پس از تعیین واحد مربوط، کارهای مقدماتی انجام 
می گیرد و جهت تعیین روش انجام معامله به کمیسیون معامالت 
ارجاع داده می شود. کمیسیون روش انجام را بر اساس آئین نامه تعیین 
می کند و پس ازآن، فعل خرید در حوزه خرید انجام می گیرد، مناقصه برگزار 

کت های مناقصه به کمیسیون ارجاع و بازگشایی می گردد. می شود و پا
 در مناقصات دومرحله ای یک مرحله اضافه تر داریم که در کمیته های 

کت های قیمت باز می شود. فنی بازرگانی بررسی فنی انجام و سپس پا
آمار معامالت شرکت در سال ۱۴۰۰ و سه ماهه ابتدایی سال 

۱۴۰۱ چگونه بوده است؟
در سال گذشته علی رغم شیوع بیماری کرونا در کشور، توانستیم همه 
امور را به خوبی انجام دهیم و بیش از ۱۵۰۰ مصوبه داشته باشیم. در 
سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ تعداد 22۵ مصوبه داشتیم، البته این نکته 
موردتوجه است که معموال معامالت در سه ماهه اول سال کمتر و در بقیه 

ماه ها با رشد صعودی همراه خواهد بود.
آیا برای شما پیش آمده که در جهت منافع مالی و حقوقی 

شرکت خود را ملزم به ارائه اصالحیه برای معامله ای بدانید؟
در فرایند مناقصات، ممکن است حین اجرای پروژه ها و در راستای 
اصالحات، دوستان به موانعی بربخورند که نیاز به اصالح رویه وجود 
داشته باشد، اما قانونا هیچ تغییری در قراردادها انجام نمی شود، مگر 

اینکه مصوبه کمیسیون معامالت صادر شود.
مهم ترین مناقصات انجام شده در سال ۱۴۰۰ را بیان کنید.

 قراردادهای خرید ۵۰ دستگاه لوکوموتیوبا شرکت مپنا و ساخت نورد 
گرم 2.

سازوکار تعامالت شرکت با بخش خصوصی چگونه است؟
نحوه ورود هر شرکت به ساختار فوالد مبارکه برای خرید از طریق سیستم 
SRM شرکت صورت می گیرد. در کنار آن کمیسیون معامالت بازوهای 
مشاوره ای در کنار خودش دارد، مثل کمیته های فنی و  بازرگانی، تعیین 
قیمت، دعاوی. مرجع رسیدگی به اعتراض شرکای تجاری، کمیسیون 
معامالت است. در سال های اخیر آئین نامه معامالت شرکت های گروه 

فوالد مبارکه نیز تدوین و ابالغ شده است.
در خصوص خریدها ی ارزی و ریالی توضیح دهید.

با توجه به نوسانات شدید ارزی که در کشور وجود دارد، با هماهنگی 
 کامل با حوزه معاونت مالی اقتصادی شرکت فرمول های تعدیل ارز 
و ریال اقالم پرمصرف در هر پروژه مثل آهن، سیمان، مس و مواد اصلی 
به گونه ای تدوین شده که به هیچ عنوان نمی تواند خدشه ای در روند 

انجام آن معامله در شرکت ایجاد کند.
درهرحال،  انعطاف الزم وجود دارد تا در مواقعی که فرمول ها با توجه به 
نوسان زیاد قیمت ها و جبران قیمت ها ناشی از آثار تغییرات قیمت ارز  

تغییر می کنند، اصالحات الزم انجام شود.
شرکت فوالد مبارکه در کشور به عنوان یک شرکت برتر که در زمان مقرر 
به پرداخت تعهدات خودش عمل کرده شناخته می شود. این موضوع 
ح  به عنوان یک مزیت نسبی موردنظر شرکت ها و شرکای تجاری مطر
است و  باعث شده  این شرکت ها همواره تمایل به همکاری داشته 

باشند.
در خصوص ایجاد شرایط تأمین پایدار مواد اولیه و قطعات 
یدکی با توجه به نوسانات قیمتی که در بازار وجود دارد چه برنامه ای 

دارید؟
واحد کمیسیون معامالت در راستای چابکی و شرایط محیطی، عموما 
نسبت به پرداخت تا سقف ۵۰ درصد مبلغ کل به عنوان پیش پرداخت 
با اخذ ضمانت نامه معتبر در واحد خرید برای جلوگیری از تعدیل های 
مکرر و رفع نگرانی و دغدغه سازندگان محترم اقدام کرده است و یا خرید از 
چند شرکت باقیمت یکسان که تا به امروز این روش ها جواب داده است.
به تناسب تجربه ای که اعضا کمیسیون معامالت و معاونت های مربوط 
کسب می کنند اصالح آیین نامه معامالت صورت می گیرد و به تصویب 

هیئت مدیره محترم می رسد و ابالغ می شود.
صحبت پایانی؟

از هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان خدوم و  بلندهمت شرکت که این 
کمیسیون را در راستای تهعد به رسالت خود یاری می رسانند، صمیمانه 

تشکر و قدردانی می کنم.

عضو موظف کمیسیون معامالت اعالم کرد:

محسن تابش
 عضو موظف کمیسیون معامالت

شـرکت فـوالد مبارکه در کشـور به عنـوان یک 
شـرکت برتـر کـه در زمـان مقـرر بـه پرداخـت 
شـناخته  کـرده  عمـل  خـودش  تعهـدات 
می شـود. این موضـوع به عنـوان یـک مزیت 
نسـبی موردنظـر شـرکت ها و شـرکای تجـاری 
مطـرح اسـت و  باعـث شـده  ایـن شـرکت ها 

همـواره تمایـل بـه همـکاری داشـته باشـند

تقسیم سود 4۰ تومانی »ومعادن« به ازای هر سهم
عمومی  مجمع  در  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
ساالنه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلزات، با تقسیم ۴۰ تومان سود نقدی به ازای هر 

سهم حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان سود نصیب فوالد مبارکه شد.
مرتضی شبانی امور مجامع و ارزیابی شرکت های فوالد مبارکه با 
تأیید این خبر گفت: بیش از ۵۰ درصد شرکت سرمایه گذاری معادن 
و فلزات به گروه فوالد مبارکه و ۳ کرسی از ۵ کرسی آن در اختیار فوالد 

مبارکه است.
گروه فوالد مبارکه در سهام  وی با تشریح دالیل سرمایه گذاری 
»ومعادن« تصریح کرد: سرمایه گذاری »ومعادن« در کانه های فلزی 
همچون گل گهر، چادرملو، گهر زمین و صبا نور و نفوذ غیرمستقیم 

در آن شرکت ها برای فوالد مبارکه از اهمیت باالیی برخوردار است.
بر اساس این گزارش، مجمع عمومی ساالنه شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات با موضوع استماع گزارش هیئت مدیره و 

بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی 
به 29 اسفندماه سال ۱۴۰۰، تقسیم سود، انتخاب حسابرس و بازرس 
قانونی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تعیین حق حضور اعضای 

غیرموظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره برگزار شد.
مجمع مذکور با حضور ۸۱.9۳ درصدی سهام داران رسمیت یافت. 
در این جلسه گزارش مبسوط هیئت مدیره توسط مدیرعامل این 

شرکت به مجمع ارائه شد.
اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه 
معادن و فلزات در مجمع »ومعادن« عنوان کرد: تبدیل شدن 
به برترین شرکت سرمایه گذاری معدن در خاورمیانه چشم انداز 
شرکت است. گروه فوالد مبارکه، صندوق بیمه روستاییان و عشایر، 
سرمایه گذاری صدر تأمین و…، ترکیب سهامداران شرکت را تشکیل 

می دهند.
وی افزود: سود عملیاتی مجموعه »ومعادن« ۵۶ درصد نسبت به 

سال گذشته رشد داشته است. همچنین ۷۴ درصد به دارایی های 
مجموعه گروه »ومعادن« اضافه شده است و جمع بدهی های نیز 
۵ درصد کاهش داشته است. با توجه به ارقام سود و زیان تلفیقی، 
سود عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند ۱۴۰۰ معادل 
۱۷۳ میلیون و 9۸۱ هزار و دو میلیون ریال بوده است. این رقم 
افزایش ۵۴ درصدی سود عملیاتی و افزایش ۵۶ درصدی سود 

خالص هر سهم را نسبت به سال مالی قبل در پی داشته است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ادامه داد: 
جمع دارایی های شرکت در پایان سال مالی مذکور بر اساس جدول 
خالصه ارقام ترازنامه تلفیقی معادل ۴۳۸ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۸2۶ 
میلیون ریال است که نسبت به سال مالی گذشته افزایشی معادل 
۷۴ درصد را نشان می دهد. افزایش ۳۴ درصدی سرمایه گذاری های 
بلندمدت و افزایش 2۰۵ درصدی سرمایه گذاری های کوتاه مدت 

نسبت به سال مالی گذشته نیز از نکات قابل توجه است.

در مجمع عمومی ساالنه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تصویب شد؛

سرمایه گذاری »ومعادن« در کانه های فلزی 
همچون گل گهـر، چادرملو، گهر زمیـن و صبا 
نور و نفوذ غیرمستقیم در آن شـرکت ها برای 
فـوالد مبارکـه از اهمیـت باالیـی برخـوردار 

اسـت
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بزرگ تریـن  جـزو  امـروز  گان  هرمـز فـوالد  هرچنـد 
تولیدکننـدگان فـوالد کشـور محسـوب می شـود، امـا بـا در 
دستور کار قرار دادن طرح ۳.۵ میلیون تنی ورق گرم شماره 
۲ می تواند در میان مجموعه هایی قرار بگیرد که کشور را از 
واردات این محصول بی نیاز می کنند وبا این کار، قادر است 

قدرت رقابتی خود در بازارهای صادراتی را افزایش دهد.
فوالد هرمزگان که یکـی از قطب های اصلی تولید فوالد کشـور 
ح هـای توسـعه  اسـت، امـروز در تـالش اسـت تـا بـا اجـرای طر
به سوی تولید هرچه بیشتر محصوالتی با ارزش افزوده بیشتر 
بـرود. ایـن موضـوع از چندیـن جهـت حائـز اهمیـت اسـت کـه 
شـاید اصلی تریـن آن تأمیـن هرچـه بیشـتر نیـاز داخـل کشـور 

باشـد.
ح توسـعه ۳.۵ میلیـون تنـی نـورد گـرم یکـی از مهم تریـن  طـر
طرح هایی اسـت کـه در دسـتور کار فوالد هرمـزگان قـرار گرفته 
و مرحلـه مطالعـه مقدماتـی طـرح تقریبـا رو بـه اتمـام اسـت و 
به زودی عملیـات کلنگ زنـی طـرح اجرایی می شـود، طرحی 
کـه بـدون شـک در تأمیـن نیـاز صنایـع پایین دسـتی ازجملـه 
صنعـت خـودرو و لوازم خانگـی نقـش مهمـی ایفـا می کنـد و 

می توانـد درآمدهـای ایـن شـرکت را افزایـش دهـد.
شاید اصلی ترین نکته در اجرای این طرح عدم نیاز به واردات 
ورق در کشـور باشـد. ایـن در حالـی اسـت کـه پـروژه نـورد گـرم 
شـماره 2 فـوالد مبارکه نیـز در دسـت انجـام اسـت و حاال پـروژه 
نورد گرم شـماره 2 فوالد هرمـزگان نیز با انـدک زمانی پـس از آن 
وارد مـدار تولیـد می شـود. البته این طـرح نیز با حمایـت فوالد 
مبارکـه اجـرا می شـود، امـا قدمـی اسـت در راسـتای توسـعه 
بازارهای فوالد هرمزگان چه در داخل کشور و چه در بازارهای 

صادراتـی.
در واقع فـوالد هرمـزگان با توجـه به موقعیـت جغرافیایی خود 
می توانـد بـا ورود بـه بازارهـای صادراتـی ورق، درآمـد جدیـدی 
را برای ایـن مجموعـه فراهم کند. البتـه این موضوع مسـتلزم 
تأمیـن نیـاز داخـل خواهـد بـود و به نوعـی می تـوان گفـت ایـن 
پروژه بـه دنبـال پوشـش دادن پـروژه نـورد گـرم شـماره 2 فوالد 
مبارکـه اسـت تـا به طـور کامـل نیـاز داخـل کشـور تأمیـن شـود 
و بـا افزایـش ظرفیـت تولیـد بازارهـای صادراتـی جدیـدی نیـز 

تعریـف شـود.
موضوع مهـم دیگر اشـتغال زایی جدیـد فـوالد هرمزگان بـا آغاز 
ایـن طـرح اسـت کـه عـده ای در زمـان اجـرای طـرح و تعـدادی 
بـا شـروع خـط تولیـد مشـغول بـه فعالیـت می شـوند. درواقـع 
ح هـم ازنظـر تولیـد محصـول جدیـد و هـم از دیـدگاه  ایـن طـر
مسئولیت اجتماعی برای فوالد هرمزگان دستاوردهایی دارد 
کـه می توانـد جایـگاه ایـن شـرکت را ازنظـر درآمـدی، بورسـی و 

صادراتـی تغییـر دهـد و منجـر بـه ارتقـای آن شـود.
اجـرای چنیـن طرحـی نشـان می دهـد بـا وجـود مشـکالت 
زیرساختی ازجمله کمبود انرژی، مواد اولیه، حمل ونقل و… 
فوالد هرمـزگان به دنبـال حفظ رونـد توسـعه در این مجموعه 
اسـت. تکمیـل زنجیـره در فـوالد هرمـزگان بـه کاهـش قیمـت 
تمام شـده و سـوددهی هرچـه بیشـتر ایـن مجموعـه کمـک 
می کنـد و این امـر بی شـک منجر بـه کاهش قیمت تمام شـده 
می شـود کـه در شـرایط امـروز می تواند امتیـاز خوبی بـرای یک 

بنـگاه اقتصـادی باشـد.
باتوجـه بـه برنامه هـای تولیـدی در صنعـت خـودروی کشـور 
و همچنیـن صنعـت لوازم خانگـی، پـروژه نـورد گـرم شـماره 2 
فوالد هرمزگان، همانند پروژه نورد گرم شماره 2 فوالد مبارکه، 
می تواند در میان پروژه های استراتژیک کشور قرار بگیرد که در 

نهایـت کشـور را از واردات بی نیـاز کند.
کی از آن است که فوالد هرمزگان در مقیاس ملی  این طرح حا
و در راسـتای تأمیـن نیـاز داخـل قـدم برمـی دارد و ایـن اتفـاق، 

حمایـت سـهام داران از آن را افزایـش می دهـد.
با چنین نگاهی باید امیدوار بود که این مجموعه در سال های 
پیـش رو بـه سـراغ فوالدهـای آلیـاژی نیـز بـرود. درواقـع فـوالد 
هرمزگان با اجرای این پروژه و تکمیل زنجیره ارزش، به دنبال 

تثبیت جایگاه خـود در بـازار داخل و صادراتی اسـت.
حـال چنیـن نگاهـی مسـتلزم همراهـی و حمایت هـای هرچه 
بیشـتر دولت به ویژه در بحث تأمین انرژی همچون بـرق و گاز 
است و باید امیدوار بود که این پروژه بدون صرف زمان بیشتر 
وارد مدار تولید شود. در چنین شرایطی مجموعه ای همچون 
فوالد هرمزگان با افزایش ظرفیت تولید می تواند قدرت نمایی 

ویـژه ای در این عرصـه رقم بزند.
   منبع: معدن نامه

کامل شدن زنجیره تولید فوالد هرمزگان

ح توسعه نورد گرم   با عملیاتی شدن طر

شماره ۲

خبر  کوتاه

بزرگ ترین سازنده فوالد در هند قرار است بیش از ۷۵۰ میلیارد روپیه 
روی انرژی های نو سرمایه گذاری کند. این خبر را رئیس هیئت مدیره گروه 
تاتا در جریان یک کنفرانس خبری آنالین عنوان کرده است. ریسک 
9.۵ میلیارد دالری تاتا روی تحول انرژی قرار است این مجموعه عظیم 
ک تبدیل کند. تاتا قصد دارد تا سال  صنعتی را به یک شرکت پایدار و پا
۲۰۴۵ تولید کربن در کل مجموعه خود را به صفر برساند.

کره جنوبی  ترکیه با اظهار اینکه محموله های شرکت های اروپایی و 
به تولیدکنندگان داخلی آسیب می رساند، تعرفه های ضد دامپینگ 
کرد. بر اساس مصوبه وزارت بازرگانی  بر واردات فوالد تخت را اعالم 
کشور ترکیه، عوارض بر واردات از ۷ تا ۱۲.۸ درصد متغیر است. 
میانگین قیمت واردات محصوالت تخت فوالدی از ۶۲۴ دالر در هر 
کاهش یافته است. تن در سال ۲۰۱۸ به ۴۷۳ دالر در هر تن 

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

ک تمرکز معدن کار هندی روی انرژی های پا اقدام ترکیه در وضع تعرفه های آنتی دامپینگی بر روی فوالد

 مرتضی شبانی مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت های 
فوالد مبارکه از برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برای دوره مالی منتهی 
به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ خبر داد و با بیان این که این مجمع با 
حضور ۸۲ درصدی سهام داران در تاریخ ۱۸ تیر ۱۴۰۱ در سالن وزارت 
کشور برگزار شد، گفت: از محل سرمایه گذاری فوالد مبارکه در سهام 
این شرکت، حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان سود نصیب فوالد مبارکه شد.

در این مجمع  ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
گزارش فعالیت هیئت رئیسه را به استماع سهام داران رساند و تصریح 
کرد: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۴2 درصد از کنسانتره و ۳۰ درصد از 

گندله کشور را تولید می کند.
وی با اشاره به این که سال گذشته این شرکت در بخش کنسانتره و گندله 
افزایش تولید داشته است، افزود: کسب ۸۵ رکورد تولیدی کمی و کیفی 
در سال گذشته باعث شد گل گهر جزو شرکت های برتر در این حوزه باشد.
 عتیقی گفت: در سال ۱۴۰۰ درآمد گل گهر ۵۳ درصد رشد داشت و به

 ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید. درآمد تلفیقی شرکت نیز ۶2 هزار میلیارد 
تومان بود. همچنین سود شرکت در سال گذشته 2۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد 

تومان بود و سود تلفیقی شرکت به 2۸ هزار میلیارد تومان رسید که ۳۸ 
درصد رشد داشت.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر همچنین عنوان کرد: سعی 
داریم که منطقه گل گهر نقش نخست را در تولید مواد اولیه فوالد داشته 
باشد. منطقه گل گهر تنها منطقه ای در کشور است که از سنگ آهن تا 
محصول نهایی را در اختیار دارد و از تولید سنگ آهن تا محصول نهایی در 

کثر ۷2 ساعت طول می کشد. این شرکت حدا
کید کرد: در خصوص توسعه، به توسعه تولید و توسعه زیرساخت ها  وی تأ
هم زمان توجه کرده ایم. در سال ۱۴۰۱ توسعه کیفی را در دستور کار داریم 
و پروژه هایی در این زمینه تعریف شده که اجرای آن ها محصول گل گهر را 

در سطح ایران و جهان از نظر کیفی رقابتی می کند.
وی وضعیت این شرکت در بازار سرمایه را خوب دانست و ادامه داد: گل گهر 
در جدول شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار رشد داشته است. 
مقایسه سهام این شرکت با سایر بازارهای موازی نشان می دهد بازار 

سرمایه به کگل اعتماد کامل دارد.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت: استراتژی خوبی برای 
منطقه گل گهر تعریف شده است و در سه شرکت جانجا، تجلی و جهان 

فوالد سرمایه گذاری شده است.
کرد: تأمین سنگ برای آینده و تداوم فعالیت  عتیقی خاطر نشان 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر حیاتی است و به این منظور ۱۰ دستگاه 
کتشاف در ایران و سایر کشورها مانند  حفاری خریداری شده و به دنبال ا

افغانستان هستیم.
وی همچنین گفت: گل گهر به زودی از تک محصولی بودن خارج خواهد 
شد و مس، طال و آنتیموان نیز به سبد محصوالت شرکت اضافه می شود.

گفتنی است در مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر صورت های مالی منتهی به دوره 29 اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به 
تصویب سهام داران رسید و  روزنامه های اطالعات و دنیای اقتصاد 
به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار انتخاب شدند. سود قابل تقسیم 
گل گهر 2۱ هزار میلیارد تومان بود که با تصویب سهام داران ۱2۷ تومان به 
ازای هر سهم معادل ۶۰ درصد سود کلی شرکت میان سهام داران توزیع 

و ازاین بابت حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان سود نصیب فوالد مبارکه شد. 

تولید 42 درصد کنسانتره و 3۰ درصد از گندله کشور د ر شرکت گل گهر

ارزیابـی عملکـرد سـال ۱۴۰۰ شـرکت فـوالد امیرکبیـر 
طبـق  مبارکـه،  فـوالد  ارزیابـان  توسـط  کاشـان 
برنامه ریزی معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت ها 

بـه مـدت یـک روز و به صـورت فشـرده برگـزار شـد.
 در ایـن جلسـه کـه با هـدف شناسـایی نقـاط قـوت، مشـخص کردن 
حوزه های قابل بهبود و اجـرای پروژه های بهبود در راسـتای ارتقای 
عملکـرد فـوالد امیرکبیـر کاشـان برگـزار شـد، ارزیابـی کلیـه مدل هـا 
بـه شـرح ذیـل در تمامـی واحدهـا مـورد پایـش قـرار گرفـت:۱- تحقق 
پیشـرفت   -۳ ابالغـی؛  سیاسـت های  اجـرای  اسـتراتژی ها؛2- 
پروژه هـای توسـعه؛ ۴- عملکـرد مالـی؛ ۵- تعامـالت بـا شـرکت مـادر.

۳۰ نفر از کارکنان جدیداالستخدام فوالد سفیددشت 
توانمندسازی در  و  ارتقای دانش فنی  با هدف 

دوره های آموزشی فوالد مبارکه حاضر شدند.
غالمرضا کمالی رئیس واحد اجرای آموزش در این خصوص اظهار کرد: 
با توجه به تکمیل فرایند ساخت واحدهای آهن سازی و فوالدسازی 
شرکت فوالد سفیددشت و استخدام نیروهای جدید جهت بهره برداری 
از نواحی یادشده، این افراد در رده کارشناسی و رشته های تحصیلی 
مهندسی مکانیک، مواد، برق، صنایع، مدیریت بازرگانی، حسابداری، 
ایمنی و بهداشت، شیمی و کامپیوتر جهت آموزش های فنی، مهارتی و 
آموزش های پایه از تاریخ ۱۸ تیرماه با حضور در فوالد مبارکه از آموزش های 

الزم بهره مند شدند.

وی ادامه داد: در این زمینه واحد آموزش و توسعه سرمایه انسانی 
فوالد مبارکه با هدف انتقال دانش و تجربه موجود در شرکت، اقدام به 
برنامه ریزی و اجرای آموزش های تخصصی و فنی با مدرسین مجرب و 

خبره داخلی برای مدت یک ماه نموده است.
کمالی اظهار امیدواری کرد در این فرایند، عالوه بر انتقال دانش فنی، 
ارزش ها و فرهنگ کاری موجود در شرکت فوالد مبارکه با محوریت 
کیفیت و به موقع، تعالی، بهبود  ارزش های اسالمی و انسانی، کار ایمن، با
مستمر، نوآوری و مشارکت سازمانی، مسئولیت اجتماعی و صیانت از 
محیط زیست و همچنین تکریم مشتری، همکاران و ذی نفعان نیز در 
راستای حفظ یکپارچگی فرهنگ کاری گروه فوالد مبارکه به نیروهای 

جدید در شرکت فوالد سفیددشت انتقال داده شود.

یابی عملکرد شرکت فوالد امیرکبیر کاشان برگزاری جلسه ارز

حضور 3۰ نفر از کارکنان شرکت فوالد سفیددشت در دوره های آموزشی فوالد مبارکه

قدرت الـه حمـزه نماینـده مـردم شهرسـتان های 
فارسـان، کوهرنـگ، اردل و کیـار در جریـان بازدیـد 
از خطـوط تولیـد شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و 

بختیـاری حمایـت از تولیـد را از اولویت هـای اصلـی خوانـد.
کید بـر اهمیت حمایـت دسـتگاه های قانون گذاری   وی در ادامـه با تأ
و اجرایی از صنعت و تولید و ضمن ابراز خرسـندی از حضور در شـرکت 
ورق خودرو، از زحمات مدیران و کارکنان تالشگر این شرکت قدردانی 
و اظهار امیدواری کرد با همکاری و مساعدت دستگاه های اجرایی با 

بخش تولید و صنعت و اصالح قوانین وآیین نامه های مربوطه شاهد 
کثـری از توانایی ها و  رفع موانع تولید، توسـعه فناوری و اسـتفاده حدا

ظرفیت های موجود در کشـور باشیم.
به گـزارش روابط عمومی شـرکت ورق خودرو چهارمحـال و بختیاری، 
در آغـاز ایـن بازدیـد، حمیـد شـجاعی مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو 
چهارمحـال و بختیـاری در خصـوص فعالیت هـای کاری، مأموریـت 
و چشـم انداز شـرکت در شـرایط خـاص کنونـی و نیـز میـزان تولیـد و 
نحـوه تأمین نیـاز صنایـع خودروسـازی کشـور و سـهم شـرکت در قطع 

وابسـتگی صنعـت اسـتراتژیک خودروسـازی بـه واردات محصـوالت 
گالوانیزه و همچنین حضور در بازارهای جهانی و لوازم خانگی مطالبی 

را ارائـه داد.
وی افـزود: بـا اجرایـی شـدن طرح هـای توسـعه شـرکت در سـالی کـه از 
سـوی مقـام معظـم رهبـری »تولیـد؛ دانش بنیـان و اشـتغال آفرین« 
نام گذاری شـده، قادر خواهیم بود نیاز خودروسازان به ورق گالوانیزه 
ویژه بدنـه نمایـان خـودرو را تأمین کنیـم و زمینـه خودکفایـی صنعت 

خودروسـازی کشـور را محقـق سـازیم.

مجلس به دنبال رفع موانع تولید است
نماینده مردم شهرستان های فارسان، کوهرنگ، اردل و کیار در مجلس شورای اسالمی در بازدید از شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری :
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       بـــــــــــــــازار

کاهش تولید فوالد در چین

خبــــــــــــــــر       

بورس کاال از گشایش انبار و نماد معامالتی سنگ آهن 
دانه بندی شرکت معادن سرمک در راستای انجام معامالت 

ناپیوسته گواهی سپرده کاالیی برای نخستین بار خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر معدن«، در اطالعیه جدید مدیریت 
بازارهای مالی بورس کاالی ایران آمده است: انبار شرکت معادن 
سرمک فعال شده و از دوشنبه 2۰ تیرماه نماد معامالتی این انبار 
)سنگ ۰2۰۴۰۱( گشایش می یابد و آماده انجام معامالت می شود.
اطالعات مربوط به سفارش ها و قیمت های معامالتی در بخش 
بورس کاال قسمت گواهی سپرده در سایت فناوری اطالعات 

بورس تهران )اینجا( برای عموم قابل مشاهده است.
معامالت گواهی سپرده سنگ آهن به صورت حراج تک قیمتی 
انجام می شود و برای این منظور، دوره پیش گشایش از ساعت 
۱2:۴۵ شروع و ساعت ۱۴ خاتمه می یابد و رأس ساعت ۱۴ حراج 

تک قیمتی برگزار می شود.
گواهی سپرده کاالیی این نمادها دارای معامالت ثانویه نیست و 
پس از معامله، خریدار موظف است قبل از انقضای اعتبار گواهی 

سپرده کاالیی، کاالی خود را از انبار دریافت کند.
معامالت تا اطالع ثانوی در روزهای دوشنبه هر هفته انجام 
می شود و در صورت وجود تعطیلی رسمی، روز معامالتی به اولین 

روز کاری بعد منتقل می شود.
محدوده نوسان قیمت مجاز ۵ درصد قیمت پایه اعالمی توسط 
عرضه کننده است. به ازای هر معامله گواهی سپرده کاالیی عالوه 
بر وجه معامله مبلغ 9 درصد ارزش معامله مالیات بر ارزش افزوده 

توسط خریدار پرداخت می شود.
سنگ آهن ورودی به انبار فقط محصول تولیدی شرکت معادن 
سرمک بوده و صرفا توسط تولیدکننده قابل تحویل به انبار است. 
سنگ آهن تحویلی از انبار نیز به صورت فله خواهد بود و قیمت 
کشف شده در معامالت گواهی سپرده کاالیی سنگ آهن معادل 

با قیمت سنگ آهن به عالوه هزینه بارگیری است.
کثر زمان نگهداری کاال تا تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰2 است و تاریخ  حدا
انقضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی و آخرین روز معامالتی نماد 
ایجادشده، 2۶ تیر ۱۴۰2 بوده و پس ازآن معامالت نماد برای فرایند 

تحویل و تسویه حساب با انبار متوقف خواهد شد.
مقدار هر گواهی سپرده کاالیی یک کیلوگرم سنگ آهن است 
و حداقل مقدار مجاز خرید و همین طور حداقل تغییر مقدار 

سفارش 2۵ تن معادل 2۵ هزار ورقه است.
کید شده که خریدار موظف است نسبت به  در این اطالعیه تأ
ثبت نام در سامانه جامع تجارت اقدام کند و کاالی خریداری شده 

صرفا  برای مصرف داخلی است و مجوز صادرات ندارد.

گذشته میالدی ۴.۳ درصد  میزان تولید فوالد خام چین در ماه 
افت داشت و ۲.9۸۳ میلیون تن ثبت شد، درحالی که ماه می 
گرچه تقاضای فوالد چین احتماال با  گذشته بود. ا در اوج ۱۱ ماه 
بسته های محرک اقتصادی دولت در بخش زیرساخت ها و خودرو 
در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ تقویت می شود، بسیاری انتظار دارند رکود 
بازار مسکن تا پایان سال ادامه داشته باشد و بهبود تقاضای فوالد 
چین در سطح متوسطی بماند.

خبر کوتاه

امید به بهبود قیمت سنگ آهن آسیا

قیمت سنگ آهن آسیا یکی از بدترین وضعیت های سه ماهه دوم 
که از ماه  خود را در سال ۲۰۲۲ پشت سر گذاشت. این روند نزولی 
آپریل آغاز شد، تا به امروز ادامه دارد اما اخیرا شاهد تحرکات نسبتا 
مثبت قیمت سنگ آهن بوده ایم که چالشی جدید برای معامله گران 
است. شاخص سنگ آهن ۶۲ درصد )IODEX( در سه ماهه دوم 
سال ۲۰۲۲ با ۲۴.۸۷ درصد کاهش همراه بوده و به حدود ۱۲۰ دالر 
در هر تن سی اف آر چین رسید.

سنگ آهن؛ محصول جدید بازار گواهی 
سپرده بورس کاال

سهام

یادداشت

گهی آ
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مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری   
در نشست فنی با کارگروه تخصصی گروه خودروسازی 
کثری نیاز صنایع  کرد: تأمین حدا سایپا تصریح 
کیفیت مطابق با استانداردهای  خودروسازی به محصوالت گالوانیزه با

بین المللی اولویت اصلی این شرکت است.
حمید شجاعی ضمن ابراز خرسندی از نتیجه مثبت تست نمونه 
محصوالت گالوانیزه ارسالی به آزمایشگاه های گروه خودروسازی سایپا، 
اظهار داشت: رضایتمندی این خودروساز بزرگ کشور، توانایی های 
شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در راستای تولید محصوالت 

جدید و ویژه را اثبات می کند.
وی تداوم موفقیت در تولید گریدهای جدید محصوالت گالوانیزه در شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری را مستلزم همفکری و هم افزایی گسترده 

با خودروسازان بزرگ کشور ازجمله گروه خودروسازی سایپا دانست.
گزارشی از نقاط قوت شرکت ورق خودرو و   شجاعی در این جلسه 
کیفی  بهبودها و عملیات صورت گرفته در خصوص ارتقای سطح 

محصوالت این شرکت ارائه کرد و افزود: این مجموعه بر این باور است که 
برگزاری نشست های فنی در چنین سطحی منجر به هم زبانی و نزدیکی 
دیدگاه های فنی می گردد و رویکرد مدیریت در شرکت ورق خودرو، 
فراهم سازی زیربناها و آماده سازی بستر برای حرکت به سمت افزایش 

کیفیت خودرویی است. تولیدات با
کید بر اینکه  مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با تأ
فراهم سازی زیربناها و آماده سازی بستر برای حرکت به سمت افزایش 
کیفیت خودرویی در این شرکت با جدیت دنبال می شود  تولیدات با
خاطرنشان کرد: اتمام موفقیت آمیز پروژه بهینه سازی خط تولید و 
توانمند شدن این شرکت برای تولید گریدهای ویژه برای استفاده در بدنه 
کنون این آمادگی  نمایان خودرو نشان از این اراده دارد و این شرکت هم ا
را دارد که با تمام توان و ظرفیت کل نیاز گروه خودروسازی سایپا و دیگر 

خودروسازان را رفع سازد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در ادامه 
این نشست فنی، محسن حسنی رئیس خرید فلزات گروه خودروسازی 

سایپا از حضور در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ابراز خرسندی 
کرد و توانایی شرکت ورق خودرو در تأمین نیاز خودروسازان داخلی و تولید 

گریدهای ویژه و خاص را ستودنی دانست.
وی تولید ۱2 قطعه بدنه خودرو در گروه خودروسازی سایپا با استفاده از 
محصوالت ارسالی شرکت ورق خودرو را گواه این توانمندی دانست و اظهار 
امیدواری کرد با ادامه این روند و بومی سازی تکنولوژی تولید محصوالت 
ویژه گالوانیزه در شرکت ورق خودرو، گروه خودروسازی سایپا بتواند از 

واردات محصوالت گالوانیزه بی نیاز شود.
در ادامه محمدرضا سلمانی مشاور کیفیت خرید فلزات گروه خودروسازی 
سایپا درخواست ۴ نمونه ورق ویژه استحکام باال و فوق کششی موردنیاز 

سایپا را به شرکت ورق خودرو اعالم کرد.
گفتنی است شرکت ورق خودرو موفق شده است عالی ترین گواهینامه 
بین المللی خودروسازی IATF16949 را اخذ کند و ضمن رعایت الزامات 
کنون قادر است  این استاندارد و با اجرای پروژه بهبود خط تولید خود هم ا
همه نیاز گروه خودروسازی سایپا و گروه صنعتی ایران خودرو را تأمین کند.

یم بیاموز

در اطالعیه بازارهای مالی بورس کاالی ایران اعالم شد؛

خط مقاومت خطی است که در مقابل افزایش قیمت از 
خود مقاومت نشان می دهد و شکست آن نویدی جهت 
افزایش بیشتر قیمت است.خط حمایت خطی است که از 
قیمت، جهت جلوگیری از کاهش بیشتر حمایت می کند و 

شکست آن نشان دهنده کاهش بیشتر قیمت است.
 

نکته : خط حمایت و مقاومت با حداقل دو نقطه تأیید می شود. 
پس از شکست خط مقاومت، این خط تبدیل به خط حمایت 
می گردد و بالعکس، پس از شکست خط حمایت این خط تبدیل 

به خط مقاومت می گردد.
خط روند صعودی

خط روند صعودی خط صافی است که انتهای موج های نزولی 
را به یکدیگر متصل می کند.

 

خطوط روند با دو نقطه رسم و با نقطه سوم تأیید می شوند. در 
اغلب موارد شکسته شدن خط روند یکی از بهترین و سریع ترین 

اخطارهای برگشت است.
خطوط روند نزولی

 معیار اعتبار خط روند طوالنی بودن زمانی که خط روند صحت 
خود را حفظ کرده و تعداد دفعاتی است که در برخورد با قیمت 
ایستادگی کرده است. نفوذ بیشتر از ۳ درصد قیمت پایانی 
آن طرف خط روند و بسته شدن قیمت دو کندل آن طرف آن 

می تواند تأییدی بر شکست خط روند باشد.

گر سیگنال بار و کی بار را دیدیم، وارد   نکته: در شکست ها ا
معامله می شویم.

خطوط حمایت و مقاومت

رویکرد مدیریت در شرکت ورق خودرو، 
فراهم سازی زیربناها و آماده سازی بستر 
برای حرکت به سمت افزایش تولیدات 

باکیفیت خودرویی است

معادن کوچک ناجی صنایع فوالدی می شوند
گزارش ایراسین، رضا حیدری، مدیرعامل و  به 
نایب رئیس هیئت مدیره هلدینگ فوالد متیل در 
یادداشتی به اهمیت احیای معادن کوچک مقیاس 

در سطح کشور پرداخت. در این یادداشت آمده است:
احیای معادن کوچک می تواند ناجی صنعت فوالد باشد. صنعتی که در 
سال های پیش روی خود نگرانی هایی در مورد تأمین مواد اولیه دارد و 
این موضوع در صورت بی توجهی، می تواند اهداف پیش بینی شده در 

چشم انداز صنعت فوالد در افق ۱۴۰۴ را با چالش مواجه کند.
امروز تأمین مواد اولیه یکی از دغدغه های اصلی صنعت فوالد است. 
تأمین انرژی توانسته مشکلی جدی  برای این صنعت ایجاد کند، اما 
تأمین مواد اولیه می تواند بر قیمت تمام شده این حوزه اثر بگذارد و 
توان رقابتی فوالدی ها در بازارهای جهانی را کاهش دهد و در ادامه 
این موضوع زنجیروار بر میزان سرمایه گذاری و استقبال سهام داران 

مؤثر خواهد بود.
اما مشکل دقیقا از کجا شروع شد؟ با نگاهی به وضعیت زنجیره ارزش 
فوالد به خوبی می توان دید میزان سرمایه گذاری در این زنجیره طی 
سال های گذشته متوازن نبوده و همین موضوع در خصوص تأمین 
مواد اولیه مشکل ساز شده است. در واقع تمرکز سرمایه روی برخی 
حلقه ها و غفلت از حلقه های دیگر، مشکالتی را به وجود آورده که امروزه 
بیش ازپیش واردات مواد اولیه را جدی می کند، اما در این بخش نیز 
هزینه های حمل ونقل می تواند باب جدیدی در رقابت پذیری فوالد 

ایران ایجاد کند.

بررسی سرمایه گذاری های صورت گرفته در زنجیره ارزش فوالد نشان 
می دهد متأسفانه در بخش معدن اقدامات قابل قبولی صورت نگرفته 
و خأل زیادی در تولید کنسانتره برای سال های آینده احساس می شود 
و الزم است در ادامه این مسیر، به سرمایه گذاری ها دقت بیشتری شود 
تا توسعه بدون نگاه متوازن انجام نگیرد. در واقع این موضوع حمایت از 
معادن کوچک را الزامی می کند، زیرا بخش زیادی از کسری فوالدسازان 
از معادن کوچک قابل تأمین است؛ اما باید توجه داشت شیوه کار 
معادن کوچک با بزرگ متفاوت است و فوالدی ها نباید از این موضوع 

غافل باشند.
معادن کوچک نیاز به حمایت دارند، زیرا بسیاری از آن ها مشکل تأمین 
نقدینگی دارند و نتوانسته اند خود را به ظرفیت برسانند؛ درنتیجه باید 
فوالدسازان به سمت حمایت از معادن کوچک بروند و حتی با قیمتی 
باالتر از آن ها خرید کنند تا این واحدها فعال شوند؛ اما همان طور که اشاره 
شد، همکاری با آن ها متفاوت با معادن بزرگ است، زیرا تغییر عیار در 
معادن کوچک می تواند برای فوالدسازان مشکل ساز باشد، اما استفاده 

از راهکارهایی می تواند این مشکل را برطرف کند.
کتشاف معتقدند معادن  کارشناسان بخش معدن به ویژه فعاالن حوزه ا
کوچک درست هنگامی که صنعت فوالد در تأمین مواد اولیه با مشکل 
مواجه است، می توانند به عنوان ناجی به کمک صنعت بیایند. در 
سال های گذشته میزان ذخیره و عیار این معادن باعث شد چندان 
موردتوجه قرار نگیرند، اما با توجه به اهمیت این بخش، احیای این 
بخش از معادن در دستور کار قرار گرفت و تنها در سال گذشته منجر 

به احیای ۴۵۳ معدن و اشتغال زایی برای ۳۵۰۰ نفر شد. در نتیجه، 
فعال سازی این معادن نقش مهمی در ارتقای سطح مناطق معدنی که 

عموما مناطق محروم هستند دارد.
کارشناسان معتقدند فوالدسازان باید به سمت بهره برداری از معادن 
کوچک و متوسط مقیاس گام بردارند تا بخشی از نیاز خود را به مواد اولیه 
که بحران این روزهای صنعت تلقی می شود تأمین کنند. از سوی دیگر، 
سازوکار بهره برداری و خرید مواد اولیه باید به صورتی باشد که این معادن 
بتوانند با حل مشکالت خود، میزان بهره وری را افزایش دهند. همچنین 
کمبود نقدینگی و تأمین ماشین آالت از مهم ترین موانعی است که معادن 
کوچک با آن مواجه اند و باید این موضوع به کمک دولت و همراهی 
فوالدسازان حل شود. در نهایت آنچه امروز برای هر دو سوی ماجرا مهم 
است، حرکت به سمت فعال سازی معادن کوچک مقیاس است که 

می تواند بازی برد-برد برای بخش معدن و صنعت فوالد کشور باشد.
چهار گام دولت برای احیای معادن کوچک مقیاس

حرکت به سمت فعال سازی معادن کوچک مقیاس، اولین گام دولت در 
راستای تأمین مواد اولیه صنایع معدنی کشور است.

گام بعدی که دولت می تواند بردارد کمک به فعاالن صنعتی کشور و 
گذاری پهنه های معدنی جدید و بلوکه شده به شرکت هایی است که  وا
ک برای واحدهای  نیازمند مواد اولیه هستند و در صورت عدم تأمین خورا

صنعتی شان، حیاتشان با خطر مواجه خواهد شد.
گام سوم در جهت تأمین مواد اولیه صنایع معدنی کشور، تسهیل 
شرایط واردات ماشین آالت معدنی، تجهیز و نوسازی آن ها برای توسعه 

کتشافی و معدنکاری است؛ زیرا در شرایط فعلی، بسیاری  فعالیت های ا
از معادن کشور به دلیل استفاده از ماشین آالت کهنه و فرسوده، امکان 
بهره برداری از ظرفیت واقعی آن ها وجود ندارد و این امر ضمن کاهش 
بهره وری، منجر به افزایش قیمت تمام شده مواد معدنی شده است. البته 
نکته مهم در این زمینه لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشین آالت 
کنون و در  کید دولت بوده است؛ اما ا معدنی است که همواره مورد تأ
شرایطی که معدنکاران نیازمند ورود ماشین آالت جدید و بروز معدنی 
هستند، می توان ضمن موافقت با ورود ماشین آالت، در ادامه مسیر به 

سمت بومی سازی ماشین آالت و تجهیزات معدنی حرکت کرد.
گام چهارم ایجاد زیرساخت های حمل ونقل است که دولت باید آن را 
موردتوجه قرار دهد و شرایط الزم را برای تسهیل واردات مواد اولیه در 
شرایطی که امکان تأمین نیاز از منابع داخلی وجود ندارد، برای فعاالن 
صنعتی فراهم کند. در واقع لجستیک واردات مواد اولیه را می توان یکی 
از مواردی دانست که متأسفانه امروزه در کشور به دلیل نبود شرایط 
زیرساختی مناسب، به خوبی انجام نمی گیرد و هزینه زیادی برای 

حمل ونقل به واردکننده مواد معدنی تحمیل می کند.
در نهایت آنچه منجر به حیاِت بخش معدن و توسعه صنایع معدنی 
کشور می گردد احیای معادن کوچک مقیاس و استفاده از ظرفیت های 
موجود آن ها در جهت تأمین مواد اولیه صنایع کشور است؛ موضوعی که 
گر نادیده گرفته شود، به ناچار مصرف کنندگان مواد اولیه معدنی را به  ا
سمت واردات سوق می دهد و درنهایت باعث خروج ارز از کشور  می شود.
     رضا حیدری،مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری تصریح کرد:

کثری نیاز  صنایع خودروسازی مطابق با استانداردهای بین المللی تأمین حدا
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 صنعت آهن و فوالد به طور پیوسته در مسیر افزایش 
راندمان انرژی و پایداری آن، بهبود عملکردهای 
موجود و توسعه فرایندهای نوین همراه با کاهش 
انتشار گازهای گلخانه ای در حال پیشرفت است. به طور مثال، 
برنامه جامع ULCOS که در شماره های قبلی تازه های علم و 
فناوری به آن پرداخته شد، یکی از برنامه های اتحادیه اروپا برای 
کاهش ۵۰درصدی انتشار CO2 در صنعت فوالد است. در این 
سناریو، بازیابی گرمای تولیدشده در کوره قوس الکتریکی به منظور 
بهبود بهره وری انرژی و پایداری فرایندهای تولید اولیه انرژی یکی از 
 EAF اهداف اولویت دار است. کاهش اتالف مربوط به گاز خروجی از
که معموال حدود ۳۰ درصد از تراز انرژی در تولید فوالد مبتنی بر قراضه 
است، اولین اقدام برای بازیابی مؤثر گرما و تالش برای ارزشمندسازی 

آن است.
اولین گزینه برای صرفه جویی انرژی، بازیابی ضایعات گرمایی فرایند و 
استفاده مستقیم از آن به عنوان انرژی حرارتی است. به علت وجود 
مقادیر زیاد گرمای در دسترس، دمای نسبتا کم آن، عدم تطابق احتمالی 
با تقاضای کاربر، محدودیت مسافت و یا طرح مربوطه برای رسیدن به 
استفاده کننده حرارتی، این کار معموال دشوار یا غیرعملی است؛ بنابراین 
زمانی که استفاده مستقیم از حرارت با محدودیت روبه روست و یا 
غیرممکن است، بهترین گزینه برای ارزشمندسازی آن تبدیل آن به 
انرژی های الکتریکی/مکانیکی معمولی با استفاده از سیکل رانکین 
است. سیستم های سنتی سیکل رانکین از آب و بخار به عنوان سیال کار 
)working fluid( استفاده می کنند. سیکل های رنکین بخار سنتی 
متداول ترین راهکار برای نیروگاه های با توان بیشتر از 2۰ مگاوات است. 
در این حالت با استفاده از بخار سوپر گرم شده در دما و فشار باال، می توان 
به بهره وری بیشتر از ۳۰ درصد دست یافت. انرژی تولیدشده تنها بخشی 

از گرمای موجود است که دلیل آن بازدهی ذاتی فرایند تبدیل است. 
راندمان تبدیل مطابق با چرخه ترمودینامیکی ایدئال، تابعی از دمای 

منبع حرارت و دمای سینک گرمایی است.
سیستم سیکل رنکین آلی )Organic Rankine Cycle -ORC( به عنوان 
تکنولوژی نوین در زمینه سیکل رانکین از سیال های کار با وزن مولکولی 
باال استفاده می کند که در سه دسته سیلوکسان ها، هیدروکربن ها و 
مبردهای فلئوره شده طبقه بندی می شوند و گسترش بخار خشک در 
هر شرایط عملیاتی را تضمین می کنند. سیستم ORC معموال به دلیل 
کارایی باال، انعطاف پذیری عالی و حداقل هزینه راه اندازی )بدون نیاز به 
اپراتور اختصاصی(، برای سیستم های قدرت در مقیاس های کوچک تا 
کثر ۱۰ مگاوات ترجیح داده می شوند. انتخاب مایع مناسب به  حدا
کتورهای متعددی وابسته است که از دمای منبع حرارتی شروع  فا
می شود. انواع مایع های کاری سیستم ORC در شکل ۱ نشان داده شده 

است.
زمانی که منبع حرارتی اصلی در فاز گازی باشد، یک حلقه حامل حرارت 
)Heat carrier loop( معموال بین منبع گرما و ORC قرار می گیرد )شکل2(. 
حلقه حامل گرما انعطاف پذیری طرح را بهبود می بخشد و جدا شدن 
آسان تر از منبع گرمای اولیه )به عنوان مثال سیستم احتراق زیست توده، 
فرایندهای اصلی صنعتی( را فراهم می آورد. هنگامی که این مسائل 
اهمیتی نداشته باشد، حامل گرما می تواند برای رسیدن به بهره وری 
بیشتر ذخیره شود. متداول ترین حامل های گرمایی مورداستفاده در 

عمل شامل روغن حرارتی، بخار اشباع و آب تحت فشار است.
سیستم های ORC به طور گسترده ای برای تبدیل گرما به قدرت )نیرو( 
در نیروگاه های اروپا و آمریکای شمالی استفاده می شود. در این نیروگاه ها 
جهت تولید انرژی های تجدیدپذیر از منابعی نظیر زیست توده  و آب 
 ORC .استفاده می شود )geothermal water( گرم شده از حرارت زمین

به عنوان واحد انرژی سیستم های بازیابی ضایعات گرمایی استفاده 
می شود که به کاهش ردپای کربن در صنایع پرانرژی کمک می کند.

گسترده از ORC در زمینه منابع تجدیدپذیر نظیر  بعد از استفاده 
زیست توده ها، زمین گرماها و انرژی متمرکز خورشیدی، ثابت شده است 
این روش می تواند راهکاری مؤثری برای تبدیل ضایعات حرارتی در 
صنایع پرمصرف انرژی، نظیر سیمان، شیشه، نفت و گاز و اخیرا فوالد 
باشد. کاربردهای ORC امروزه در صنعت آهن و فوالد و به خصوص در 
بازیابی ضایعات حرارتی جهت تولید انرژی در بسیاری از محیط های 
چالش برانگیز نظیر کوره های فوالدسازی EAF مطرح است. عملکرد 
ساده، اتوماتیک، تعدیل کننده و بی خطر ORC می تواند در تمامی 
شرایط با فرایند تطبیق شود. این ویژگی ها باعث می شود که ORC یک 
انتخاب مناسب در سیستم های ارزشمندسازی ضایعات حرارتی باشد 
و شاید زمانی که فرایند اولیه ناپیوسته و بسیار متغیر است، نظیر بخار گاز 

خروجی از EAF، تنها گزینه باشد.
شرکت Turboden بر اساس تجربیات به دست آمده در محیط های 
مختلف صنعتی، سیستم ORC را متناسب با کاربردهای مربوط به 
صنعت فوالد طراحی کرده است. چهار سیستم ORC در حال حاضر در 
حال فعالیت و یا نصب در واحدهای مهم تولید فوالد با استفاده از کوره 
 ESF سنگاپور و NatSteel در اروپا و آسیاست. دو نمونه از آن در EAF
آلمان شروع به کار کرده اند. سیستم 2.۷ مگاواتی Turboden ORC در 
ESF با استفاده از ۶۶ درصد گاز خروجی بازیابی شده از EAF در حال کار 
است. همچنین دو واحد ORC دیگر در حال شروع به کار در واحدهای 
تولید فلز بر پایه استفاده از قراضه در اروپاست. نتایج به دست آمده نشان 
می دهد ORC روشی مؤثر و از لحاظ تجاری راهکاری مناسب برای 
شرایط  با  مطابق  خروجی  گاز  گرمایی  ضایعات  ارزشمندسازی 

چالش برانگیز فوالدسازی EAF است.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

حل جدول کلمات متقاطع را در دو زبان با هوش مصنوعی واقعی ترین ربات ساخته شده با الگوبرداری از انسان

 WebCrow 2.0 محققان ایتالیایی از یک نرم افزار هوش مصنوعی به نام
رونمایی کردند که قادر به حل جدول کلمات متقاطع به دو زبان مختلف 
است. این نرم افزار از فناوری پردازش زبان طبیعی برای درک سرنخ های 
پازل با عملکردی مانند یک بازیکن انسانی استفاده می کند. عالوه بر 
این، هوش مصنوعی اطالعاتی را از پازل های حل شده قبلی و دانش وب 
به روزرسانی شده خود برای یافتن پاسخ صحیح به  دست می آورد.

شــرکت Engineered Arts، اخیــرا از آخریــن ســاخته خــود یعنــی یک 
کــرد. این شــاید واقعی ترین  ربــات انســان نما بــه نــام Ameca رونمایــی 
که با الگوبرداری از انســان ســاخته شــده اســت و ۱۷ موتور  رباتی باشــد 
مجــزا درون ســر خــود دارد. طراحــان آمیــکا در Engineered Arts او 
را به عنــوان پلتفرمــی بــرای دانشــمندان و مهندســان دیگــر ســاختند تــا 
کنند. از آن در هنــگام توســعه هــوش مصنوعــی تجســم یافته اســتفاده 

چرا در پیاده سازی مدیریت دانش 
شکست می خوریم؟

در شماره قبلی خبرنامه به بررسـی  دالیل شکست  در 
پیاده سـازی مدیریت دانش  پرداختیـم و  در این خصوص به 
مـواردی اشـاره کردیـم.  در ایـن شـماره قصـد داریـم بـه سـایر  

دالیل مطرح در این زمینه بپردازیم. 
برای بررسـی چالش هـای پیاده سـازی مدیریت دانـش، به  یکی 
از مهم تریـن وقایـع تاریخـی جنـگ جهانـی دوم یعنـی »نبـرد 

استالینگراد« نگاهی خواهیم داشت.
نبرد استالینگراد

استالینگراد یکی از شهرهای اصلی صنعتی شوروی و نزدیک به 
کارخانه هـای بـزرگ سـاخت  کـه در آن  سـاحل رود ولـگا بـود 
کتـور وجـود داشـت. فتـح ایـن شـهر بـرای آدولـف  جنگ افـزار و ترا
گسسـتن  هیتلـر، امتیـاز بزرگـی به حسـاب می آمـد و موجـب 
مسـیرهای حمل ونقـل شـوروی در جنـوب روسـیه از طریـق رود 

ولگا می شد.
تا بهار سال ۱9۴2، آلمان توانسته بود بخش گسترده ای از اراضی 
بـالروس، اوکرایـن و کشـورهای حـوزه بالتیـک را بـه اشـغال خـود 
درآورد. در شرق نیز آلمان توانسته بود تمامی جبهه ها از لنینگراد 
در شمال تا روستوف در جنوب را تثبیت کند. هیتلر مطمئن بود 
پـس از پایـان زمسـتان سـال ۱9۴2 مقاومـت ارتـش سـرخ را از بین 
کـه حتـی باوجوداینکـه لشـکر مرکـزی متحمـل  خواهـد بـرد، چرا
تلفات زیادی در غرب مسکو شده بود اما هنوز ۶۵ درصد آن وارد 
جنگ نشـده و با اسـتراحت کافی و تجهیز دوباره آماده مشارکت 
در نبرد بودند. لشکرهای شمال و جنوب که اصال فشار سنگینی 

تا آن زمان ندیده بودند.
بـا موفقیت هـای اولیـه، آلمـان تصمیـم گرفـت حملـه را بیشـتر 
متوجـه بخش هـای جنوبـی شـوروی کنـد. در 2۳ ژوئیـه ۱9۴2 
هیتلـر اهـداف تهاجـم را اصـالح کـرد و بـا گسـترش فوق العـاده آن 
تصرف اسـتالینگراد را نیز بـه آن افزود. بـا توجه به این کـه نام رهبر 
شـوروی بر این شـهر بود هر دو طرف شـروع به تبلیغات گسـترده 
مبنی بر ارزش کنترل این شهر کردند. سقوط شهر جناح غربی و 
کـو را نیز امـن می کرد تا  شـمالی نیروهای پیش رونده به سـمت با

آلمان بتواند بر منابع راهبردی نفت این منطقه مسلط شود.
نبـرِد اسـتالینگراد تـا فوریـه ۱9۴۳ نیـز ادامـه داشـت و یکـی از 
طوالنی ترین، مهلک ترین و سرنوشت سازترین نبردهای جنگ 
جهانـی دوم و تمـام تاریـخ بشـر بـوده اسـت. فیلـد مارشـال »فون 
پاولـوس« به اتفـاق 2۵۰۰ افسـر عالی رتبـه کـه 2۴ نفـر از آن هـا را 
ژنرال هـا تشـکیل می دادنـد و بیـش از صـد هـزار نفـر دیگـر تسـلیم 
ارتش سرخ شوروی شدند. پس ازاین نبرد آلمان نازی در جبهه 
شـرقی هیچ گاه نتوانسـت ابتکار عمل را به دسـت بگیرد و مجبور 
شد بخشـی از نیروهای خود را برای جبران تلفات از جبهه غربی 

به جبهه شرقی منتقل نماید.
چرا آلمان نازی شکست خورد؟

مطالعـات مختلفـی در خصـوص شکسـت آلمـان نـازی در ایـن 
جنـگ انجام شـده، امـا آن چیـزی کـه در اینجـا بیش تـر به چشـم 
می آیـد تعییـن اسـتراتژی نادرسـت بـود. آلمان هـا بیش ازحـد بـه 
خـود مطمئـن بودنـد و پیش بینـی غلطـی از توانایـی شـوروی 
داشـتند، به همین دلیل تصمیم گرفتند در زمان کوتاهـی کار را 
یکسره کنند. این استراتژی در زمانی اتخاذ شد که هیتلر مجبور 
به تقسـیم کردن نیروهای خود در سـایر جبهه های نبـرد نیز بود 

و نمی توانست تمام قوای خود را متمرکز کند.
چرا در مدیریت دانش شکست می خوریم؟

نـگاه کوتـاه بـه ایـن واقعـه تاریخـی نـکات جالبـی را بـه مـا گوشـزد 
می کنـد. در بسـیاری از سـازمان ها، مدیـران ارشـدی کـه نقـش 
مهمـی در تعییـن اسـتراتژی های کالن پیاده سـازی مدیریـت 
دانش دارند، همانند هیتلر تصمیم گیری می کنند )البته در مثل 
مناقشـه نیسـت( و بـه دنبـال پیاده سـازی در کوتاه تریـن زمـان 
ممکن هستند. این موضوع موجب می شود تا انتخاب پایلوت 
بی اثر شـده و تمامی واحدها و فرایندهای سـازمان درگیـر اجرای 

مدیریت دانش شوند.
در این مسیر برخی واحدهای سازمانی مانند لهستان، با سرعت 
بسیار زیادی مدیریت دانش را می پذیرند، اما بسیاری از واحدها 
رفتارشـان مانند شـوروی اسـت و واحد متولی مدیریـت دانش را 
درگیر نبرد اسـتالینگراد می کنند. بدین ترتیب پایان پروژه مانند 
پایـان جنـگ جهانـی دوم شـده و پیروزی هـای فاتحانـه ابتـدای 
جنگ نیز به شکسـت منتهی می شـود. یعنی آن واحدهایی که 
در ابتدا همکاری و همراهی خوبی با مدیریت دانش داشتند نیز 
در انتهـای پـروژه انگیـزه الزم بـرای ادامـه راه را نخواهنـد داشـت و 
این موضوع به منزله شکست سـازمان در پیاده سازی مدیریت 

دانش است.
برای حل این عارضه چه باید کرد؟

بدون تردید یکـی از مؤلفه هـای اصلی برنامـه مدیریـت دانش در 
هـر سـازمانی انتخـاب پایلـوت و اجـرای تکنیک هـا و ابزارهـای 
مدیریـت دانـش در پایلـوت اسـت. با ایـن کار عـالوه بر شناسـایی 
نقـاط قـوت و قابل بهبـود فراینـد مدیریـت دانـش در سـازمان، 
بسترهای توسعه و تسری بخشی مدیریت دانش در سازمان نیز 

فراهم می شود.
بـا توجـه بـه محدودیت هـای مختلفـی کـه در سـازمان ها وجـود 
دارد، تمرکـز در به کارگیـری منابـع نقـش بسـیار زیـادی در تحقـق 
اهداف مدیریت دانش ایفا می کند. ذکر این نکته ضروری اسـت 
که هیچ نظـام مدیریتـی ازجملـه مدیریـت دانـش را نمی تـوان در 
یک بازه زمانی کوتاه اسـتقرار داد و باید متناسب با بلوغ سازمان 
منابع را به پایلوت های مسـتعد تخصیص داد و بر اسـاس نتایج 

حاصله، مدیریت دانش را در واحدهای دیگر توسعه داد.
    منبع: گروه مشاوران مدیریت دانش

محققان امنیتی درباره یک تهدید لینوکسی 
جدید هشدار دادند که OrBit نام دارد و 
موفق شده است تا به طور کامل خود را از 

دید راهکارهای امنیتی پنهان کند.
زنجیره حمله با یک فایل ELF dropper آغاز می شود که 
مسئول استخراج payload و افزودن آن به کتابخانه های 
 SSH ک گذاشته شده است. این بدافزار از طریق به اشترا
و با ضربه زدن به توابع اصلی از سه کتابخانه libc، libcap و 
PAM ، قابلیت دسترسی از راه دور را برای مهاجمان فراهم 
می کند؛ سپس اطالعات هویتی را جمع آوری و دستورات 

TTY را ثبت می کند.
OrBit برای آلوده کردن تمام processهای در حال اجرا 
روی ماشین تحت نفوذ طراحی  شده است و از تکنیک های 

پنهان سازی پیشرفته ای استفاده می کند.
بنا به گفته محققان امنیتی، OrBit یک نمونه بارز از 
تهدیدهایی است که سیستم عامل لینوکس را هدف 
قرار می دهند و درعین حال، از دید ابزارهای امنیتی 
پنهان می مانند و به طور مستمر به فعالیت خود ادامه 

می دهند.
The Hacker News :منبع خبر  

 تیــم توســـــعه پــــــروژه Django، یـــــک 
آســیب پذیری از نــوع تزریــق SQL را کــه 
دارای درجــه حساســیت زیــاد اســت، در 
چارچــوب خــود برطــرف ســاخت. ایــن آســیب پذیری 
مشــخص   34265-CVE-2022 شناســه  بــا  کــه 
 Extract و Trunc می شــود، در توابــع پایــگاه داده ای
وجــود دارد و درصورتی کــه از داده غیرمعتبری به عنوان 
kind/lookup_name value اســتفاده شــود، ایــن 

آســیب پذیری قابــل بهره بــرداری خواهــد بــود.
Django یـــک چارچـــوب وب رایـــگان، منبع بـــاز و مبتنـــی 
کـــه از الگـــوی ســـاختاری MTV  یـــا   بـــر پایتـــون اســـت 

می کنـــد. تبعیـــت   ModelTemplateViews
در آخرین نسخه های چارچوب مذکور )۴.۰.۶ و  ۳.2.۱۴( این 
آسیب پذیری برطرف شده است که الزم، است هرچه سریع تر 

به روزرسانی ها اعمال شود. 
Security affairs :منبع خبر   

OrBit هشدار محققان درباره بدافزار لینوکسی

Django در چارچوب وب SQL یق ع تزر شناسایی آسیب پذیری از نو

امنیت سایبری 

کاربردهای ORC امروزه در صنعت آهن و فوالد و 
به خصوص در بازیابی ضایعات حرارتی جهت تولید 
انرژی در بسیاری از محیط های چالش برانگیز نظیر 
کوره های فوالدسازی EAF مطرح است. عملکرد 
 ORC ساده، اتوماتیک، تعدیل کننده و بی خطر
می تواند در تمامی شرایط با فرایند تطبیق شود. این 
که ORC یک انتخاب  گی ها باعث می شود  ویژ
مناسب در سیستم های ارزشمندسازی ضایعات 

حرارتی باشد

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

.ORC شکل ۲. حلقه حامل حرارتی.شکل ۱. انواع مایع های مورداستفاده در محدوده کاری سیستم

 بهره برداری از تکنولوژی ORC در صنعت تولید فوالد
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 اجتمـــــا             عـــــــی

عزت نفس در دوره نوجوانینیازهای سالمندان را به رسمیت بشناسیم

انسان ها در هنگام تولد با توانایی ها و نیازهای مختلفی به دنیا می آیند 
و در طول زندگی توانایی و نیازهایشان تغییر می کند. جامعه با توجه 
که بر عهده سالمندان قرار می دهد می تواند از تجربیاتشان  به نقشی 
کند و احساس مفید بودن و رضایت را به سالمندان منتقل  استفاده 
گر یکی از اعضای خانواده یا دوستانتان سالمند هستند بهتر  سازد. ا
است این نیازها را بشناسید و با پذیرش آن ها، با احترام کمکشان کنید.

نوجوانی از دوران مهم و پرفرازونشیب زندگی افراد محسوب می شود. 
دختران  در  به ویژه  جسمانی  سالمت  با  نوجوان  عزت نفس  افزایش 
در  که  نوجوانانی  متخصصان  عقیده  به  دارد.  مستقیم  رابطه  نوجوان 
خانواده هایی با بهداشت روانی سالم پرورش پیدا می کنند از عزت نفس 
به  ابتال  احتمال  نوجوانی  دوران  در  عزت نفس  برخوردارند.  بیشتری 
کلسترول و احتمال ابتال به اضافه وزن و چاقی را در  افسردگی، افزایش 
دوران میان سالی به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

گذشته، تعدادی از همکاران  با نهایت تأسف در هفته 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله حمید صادقی 
شاغل در نوردسرد، احمدرضا بهرامی  شاغل در مجتمع 
فوالد سبا،عزیزاهلل صالحی شاغل در آهن سازی و محمود 
بهرامی شاغل در  تعمیرگاه مرکزی در  غم درگذشت پدر و 
غالمرضا خسرویان شاغل در راه آهن در غم درگذشت مادر   

به سوگ نشستند.
همچنین شادروان حجت اهلل باقری همکار شاغل در  
گالیدر( دار فانی را  آهن سازی  به دلیل حادثه)سقوط با پارا

وداع گفت و به دیار حق شتافت.
محضر  به  را  جبران ناپذیر  ضایعه  و  جانکاه  غم  این 
خانواده های این عزیزان تسلیت عرض می کنیم و برای آنان 

علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

ابراز همدردی

 وقتی با مشکلی در محیط کارمان مواجه می شویم، 
کنش به آن استفاده می کنیم.  معموال از دو روش برای وا
یا موضع دفاعی می گیریم و دیگران را سرزنش می کنیم 
یا اینکه خودمان را زیر سؤال می بریم. متأسفانه هیچ یک از این دو 
کنش مؤثر نیست. سلب مسئولیت از خود با اتخاذ موضع دفاعی  وا
می تواند زهر شکست را تسکین دهد، اما به بهای یادگیری تمام 
می شود. از سوی دیگر، شاید خودخوری و سرزنش خود در همان 
لحظه دلگرم کننده باشد، اما می تواند در نهایت به درک نادرست از 
توانمندی های شخصی ختم شود و موجب تضعیف رشد شخصی 
کنش است.  گردد. در این مواقع، خودشفقتی یا خودمهربانی بهترین وا
در حقیقت، خودشفقتی شامل سه قسمت است: اوال افراد به جای 
آنکه خود را سرزنش کنند، با خود مهربان باشند؛ ثانیا این را در نظر 
بگیرند که تجربیات آن ها شبیه بقیه مردم است و آن ها تنها نیستند؛ 
گاه باشند. خودشفقتی مترادف قضاوت  ثالثا به احساسات خود آ
خود یا دیگران نیست. در عوض، حس ارزش درونی ایجاد می کند، 
زیرا افراد را به سمت مراقبت کامل از خود و بازیابی خویش پس از یک 

مانع سوق می دهد.
افرادی که خودمهربانی دارند، سه رفتار از خود نشان می دهند:۱.به جای 
قضاوت شکست ها و اشتباهات خود، رأفت و عطوفت به خرج می دهند؛ 
2.می دانند که شکست ها تجربه مشترکی میان انسان هاست؛ ۳.زمانی 

که خسته می شوند یا کم می آورند، روش متوازنی را در برابر احساسات 
منفی شان پیش می گیرند. آن ها به خود اجازه می دهند در مورد مسائل 
احساسات منفی داشته باشند، اما نمی گذارند احساسات منفی بر آن ها 

چیره شود.
 به عبارت دیگر، این افراد هرگونه افکار و احساساتی را که در لحظه دارند 
می پذیرند و دست به کنترل یا سرکوب آن ها نمی زنند. آن ها می دانند این 
احساسات گذراست، به آن احساسات اجازه عبور از ذهنشان را می دهند 

و نسبت به آن ها وسواس به خرج نمی دهند.
کلیدی برای دست یابی به موفقیت  

بیشتر سازمان ها و افراد خواهان پیشرفت هستند و خودشفقتی از 
الزمه های پیشرفت است. درواقع، خودشفقتی باعث می شود افراد 
به جای آنکه فکر کنند بهترین یا بدترین هستند، ارزیابی واقع گرایانه ای از 
خودشان داشته باشند. همین امر پایه و اساس بهبود وضعیت آن هاست. 
گاهانه نقاط قوت و ضعف خود را  افراد دارای خودشفقتی فرصت ارزیابی آ
پیدا خواهند کرد، به جای تکرار مدام جمله »حاال که چی؟« در ذهنشان، 
انگیزه بیشتری برای کار روی نقاط ضعفشان خواهند داشت و به ثبات الزم 

برای ارتقای مهارت ها و تغییر عادات بدشان خواهند رسید.
آشکار کردن خود  

 خودشفقتی تأثیرات مثبتی در محیط کار به همراه دارد که فراتر از ارتقای 
انگیزه بهبود در کارکنان است. بسیاری از افراد شاغل، به گونه ای در شغل 

خود حضور دارند که انگار مجبورند. بسیاری از آن ها به خاطر هنجارهای 
نامتجانس محیط کار در زمینه رفتار کارکنان، تردید درباره توانایی خود یا 
واهمه  از قضاوت منفی همکاران و مافوق هایشان، شخصیت حقیقی شان 
را مخفی می کنند. خودشفقتی می تواند به افراد کمک کند مسیر حرفه ای 
و شخصی خود را ارزیابی و در صورت لزوم، اصالحاتی ایجاد کنند. درواقع، 
افراد از زمانی که دست به تمرینات خودشفقتی می زنند، شروع به پذیرش 
خود می کنند و رفیق حقیقی خود می شوند. ازاین رو، افراد با گذر زمان 
به سمت مسئولیت های بهتر و متناسب تر با شخصیت و ارزش هایشان 

می روند. 
سخن آخر  

 خودشفقتی افراد را به سوی تفکر رشد سوق می دهد و این صرفا برای 
کمک به بازیابی افراد بعد از شکست ها یا موانع نیست. تفکر رشد مخالف 
رویکرد ثابت است. در رویکرد ثابت افراد برای هر قدم و کاری در زندگی این 
دیدگاه را دارند که خصایص و توانمندی همه افراد تغییرناپذیر است. آن ها 
می گویند که ۵ سال بعد هم افراد همان ویژگی های امروزشان را خواهند 
داشت، اما کسانی که دارای طرز تفکر رشد هستند، پتانسیل رشد را 
می بینند و بدین ترتیب  احتمال تالش کردن، وقت گذاشتن و حفظ 

خوش بینی و دیدگاه مثبت در آن ها بیشتر است.
 در شماره هفته آینده، به ادامه مباحث خودشفقتی و پرورش آن خواهیم 

پرداخت.

تابه حال از خودتان پرسیده اید که چرا ارتباط صحیح 
و درست، در یک رابطه عاطفی از اهمیت زیادی 
برخوردار است؟ چون چنین ارتباطی اعتماد بین دو 
طرف را تقویت می کند و برای داشتن یک رابطه مستحکم، صادقانه و 
آسیب ناپذیر با شریک زندگی خود، باید راه و روش برقراری ارتباط سالم 
را بلد باشیم. کلید هر رابطه پایدار این است که برای ایجاد یک پیوند 
قوی تر و صمیمی تر تالش کنید. چه به تازگی یک زندگی مشترک را آغاز 
کرده باشید و چه سال ها در کنار هم بوده باشید، این استراتژی ها یک 
روز به درد شما خواهد خورد. هفته گذشته، چند نکته کاربردی درباره 
تقویت ارتباط سالم همچون »پذیرش نظرات مثبت شریک زندگی«، 
»عدم بروز رفتار پرخاشگرانه«، »کنترل رفتار منفعالنه« و »کنترل 
رفتارهای غیرکالمی توهین آمیز« گفتیم و حاال همین موضوع را به نحو 

دیگر ادامه خواهیم داد.
اهمیت پردازش احساساِت خود

قبل از صحبت با شریک زندگی خود در مورد موضوعی که شما را ناراحت 
کرده، مطمئن شوید که احساسات خود را در مورد آن موضوع پردازش 
گر ما با احساس عصبانیت، ناراحتی  کرده اید و ابتدا خودتان را آرام کنید. ا
یا بیش ازحد احساسی وارد یک مکالمه شویم، در این صورت به خوبی 
منظور خود را بیان نمی کنیم و چه بسا باعث سوءتفاهم بیشتر و گم شدن 

راه حل شویم. بی شک، همه ما لحظات عصبانیت را تجربه کرده ایم. 
مواقعی که هر چه به ذهنمان می رسد را به زبان می آوریم، حتما عواقب بد 
ناشی از این حرف ها را به جان می خریم. پس سعی کنید قبل از صحبت با 
همسرتان به هر شیوه ممکن به آرامش برسید و بعد وارد صحبت شوید. به 
این ترتیب، کنترل بیشتری بر احساسات خود خواهید داشت و می توانید 

به خوبی ارتباط برقرار کنید.
چه زمانی با همسرم حرف بزنم؟

یک ضرب المثل قدیمی می گوید: »هر سخن جایی و هر نکته، مکانی 
دارد«. انتخاب زمان مناسب برای صحبت با شریک زندگی، در اثرگذاری 
گر چیزی در ذهن شما سنگینی  حرف های شما بر همسرتان مؤثر است. ا
می کند، به همسرتان بگویید که دوست دارید، بنشینید و صحبت کنید. 
گر شریک زندگی تان بداند که  گهانی وارد ماجرا نشوید. ا تا حد ممکن، نا
قصد صحبت با او را دارید، به کاهش تنش های احتمالی بین شما نیز کمک 
خواهد کرد. در مواقعی که همسرتان عصبانی، خسته و یا ناراحت است، 
ماجرا را باز نکنید. اجازه دهید به حالت عادی برگردد و سپس شروع کنید. 
چون در چنین لحظاتی، نباید انتظار بازخورد مثبت از سوی همسرتان را 

داشته باشید.
سازش و حل وفصل را هدف قرار دهید

به یاد داشته باشید که تمرکز ارتباط شما با همسرتان، باید مبتنی بر کشف 

بهترین راه حل باشد. فرقی نمی کند که از احساسات سرکوب شده تان 
صحبت می کنید و یا به ایده های متضاد در مورد برنامه های آینده 
می پردازید. هر دوی شما باید طوری صحبت کنید که گویی به دنبال 
راه حل هستید؛ نه صرفا یادآوری نقاط غیرمشترک. اغلب اوقات، این 
تصمیم به سطحی از مصالحه متکی است، خواه در مورد تقسیم کارها، 
خواه تصمیمات مالی. چنین رویکردی به شما کمک می کند که راحت تر 
ببخشید و به سمت جلو حرکت کنید. همچنین احساس قدرت و ارتباط 
بین همدیگر را افزایش می دهید. چون طرف مقابل می فهمد که شما به 

دنبال دعوا نیستید.
مرزهای واضح تعیین کنید

مشخص کردن مرزها و خط قرمزها از سوی زن و شوهر، از شکل گیری 
هرگونه ارتباط نادرست جلوگیری می کند. به عنوان مثال، همسر شما در 
یک ماه مشخص، درگیر مسائل مالی است و از شما درخواست کرده که 
کمی مراقب مخارج خانه باشید. بهتر است که پیش از ایجاد ناراحتی، در 
مورد خریدهای سنگین و گران، در چنین شرایطی حتما با او مشورت کنید. 
برخی از خانم ها و آقایان در مورد مباحثی همچون اعتقادات شخصی و یا 
مذهبی حساس هستند. بهتر است که پیش از دعوا و ناراحتی، به این 
خط قرمزها احترام بگذارید تا از خلق یک رابطه ناسالم و نادرست جلوگیری 

کنید. هفته آینده، بیشتر درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد.

شفقت به خود

نکات ارتباطی 
مهم زوجین

رشد شخصی با خودمهربانی

هر سخن جایی و هر نکته 
مکانی دارد

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

محمدرضا اسماعیلی کرکوندی
حمل ونقل و پشتیبانی

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

خداداد غالمی دیزیچه
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

محمدصفیان بلداجی
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

منصور دهقانی وینچه
مدیریت شهری

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

کبر محمدی ادرگانی ا
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

محمدرضا نقدی سده
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

رحمان بهرامی
مرکز تعمیرات نسوز

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

فرهاد بویری منجی
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

بهروز  محمدی بداغ آبادی
مدیریت شهری

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

محمودرضا جهانی
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

ناصر سلطانی سده
 مرکز تعمیرات نسوز

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

نادر احمدی
مدیریت شهری

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

سیدمرتضی موسوی کرکوندی
خرید

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

فرج اله کاظمی خیرآبادی
مدیریت شهری

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

غالمرضا احمدی
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

بهزاد  مختاری
مدیریت شهری

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

محمد صفیری
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

علیمراد حاتمی
نیروی انسانی و سازماندهی
روز بازنشستگی :  ۱۴۰۰/۱2/2۵

الد 
 فو

ان
تگ
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ازن

ب

25 تیر ماه روز بهزیستی 
و تأمین اجتماعی

مناسبت

سازمان بهزیستی کشور، به موجب الیحه قانونی سال 
۱۳۵۹ در جهت تحقق مفاد اصول ۳، ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران و در زمینه تحقق عدالت اجتماعی 

تشکیل شده است.
در واقع بهزیستی، سازمانی فرهنگی، اجتماعی و امدادی است 
که به منظور گسترش رحمت الهی در جامعه و حفظ ارزش ها و 
کرامات واالی انسانی، مجموعه خدماتی را ارائه می دهد. سازمان 
بهزیستی برای کمک به قشرهای محروم و انسان هایی که بنا به 
دالیل محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ارثی و نیز داشتن مشکالت 
جسمی، روانی، عاطفی، گرفتار مشکالت و دچار عدم تعادل 

شده اند، تأسیس شده است.
سازمان بهزیستی با کمترین حمایت های دولتی و با تکیه بر 
مشارکت مردمی و همکاری سازمان ها، در راه گسترش خدمات 
کمک به تأمین حداقل  توان بخشی، امدادی، بازپروری و 
نیازهای گروه های کم درآمدی که قادر به توانایی و خودکفایی 

اقتصادی نیستند، فعالیت می کند.
خدمات بهزیستی در سه بخش به نیازمندان و مدد جویان 

عرضه می شود:
۱- امور فرهنگی و پیشگیری: در این بخش دو دفتر فعالیت 
می کنند، دفتر آموزش و پژوهش و دفتر پیشگیری از معلولیت ها 

و آسیب های اجتماعی.
۲-امور اجتماعی: در این بخش، کار از پیچیدگی برخوردار است. 
بازآموزی و بازپروری گروه هایی چون معتادان، متکدیان، زنان 
ویژه، فرزندان و زنان بی سرپرست و مانند این ها نیازمند مشارکت 
عمومی و یاری همه جانبه است، به این منظور باید مربیان، 

روانشناسان و مددکاران اجتماعی ورزیده به کار گرفته شوند.
۳-خدمات امور توان بخشی: از طریق دفاتر توان بخشی و 
امور اجتماعی معلولین، توانبخشی حرفه ای و دفتر توانپزشکی، 
پیراپزشکی و وسایل توانبخشی به معلولین جسمی و ذهنی، 
خدمات توانبخشی ارائه می شود. دریافت کنندگان خدمات از 
این بخش، نابینانیان، ناشنوایان و معلوالن جسمی - حرکتی 
هستند. افراد دارای معلولیت ذهنی با توجه به بهره هوشی 
به سه گروه عمیق )ایزوله( تربیت بدنی و آموزش پذیر تقسیم 
می شوند. همچنین معلولین جسمی و ذهنی توام که از بدترین 
نوع معلولیت ها است، زیر پوشش این بخش از سازمان بهزیستی 

هستند.
منبع: تبیان

شادروان حجت اهلل باقری
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 ورزش             

کنت و حجت صدقی ترکیب  کریستوفر  با جدایی 
دروازه بان های فوالد مبارکه سپاهان نسبت به فصل 

گذشته به طورکلی دچار تغییر شد.
به گزارش ورزش سه، پس از جدایی پیام نیازمند که طی سه فصل 
حضورش در ترکیب طالیی پوشان اصفهانی در تمامی بازی های رسمی 
این تیم در لیگ و جام حذفی به میدان رفت و خیال کادر فنی و هواداران 
تیم را بابت چارچوب دروازه راحت کرده بود، نوبت به کریستوفر کنت رسید 
که در لیگ بیست ویکم پس از کنکاش های زیادی که محرم نویدکیا و 
رحمان احمدی در فوتبال ایران و اروپا انجام دادند، به پیراهن شماره 

یک فوالد مبارکه سپاهان رسید. کنت اتریشی در فصلی که فوالد مبارکه 
سپاهان برخالف لیگ بیستم با فرازونشیب زیادی در نتیجه گیری همراه 
شد، نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد تا در نیم فصل بار دیگر کادر فنی 
فوالد مبارکه سپاهان سراغ رشید مظاهری برود که در پنجره تابستانی 

کرات با او به نتیجه نرسیده بود. مذا
حجت صدقی و نیما میرزازاد در نیمه اول فصل گلرهای ذخیره فوالد 
مبارکه سپاهان در لیگ بیست و یکم بودند، ولی در پنجره زمستانی نیما 
میرزازاد به صنعت نفت آبادان پیوست تا رشید مظاهری گلر اول تیم 
شود و کریستوفر کنت گلر دوم.این ترکیب در لیگ بیست و دوم بار دیگر 

دستخوش تغییر شده و با جدایی کریستوفر کنت و حجت صدقی، نیما 
میرزازاد بار دیگر به اردوی طالیی پوشان بازگشته و علی کی خسروی هم 
دیگر گلر جوان فوالد مبارکه سپاهان در لیگ پیش رو خواهد بود. دو 
دروازه بان جوانی که در لیگ بیست ودوم پشت سر رشید مظاهری قرار 
دارند و امیدوارند در فرصت هایی که به آن ها می رسد توانایی هایشان را 
به کادر فنی تیم ثابت کنند. این روزها این سه گلر زیر نظر پائولو سانتوس 
گر این مربی از عملکرد آن ها  پرتغالی به شدت در حال تمرین هستند و ا
رضایت نداشته باشد، شاهد تغییراتی در ترکیب قفس توری فوالد مبارکه 

سپاهان در مدت زمان باقی مانده تا شروع لیگ برتر خواهیم بود.

محمد کریمی به مدت دو فصل دیگر قرارداد خود را با   
تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان تمدید کرد.

گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان،  بـه 
محمد کریمـی هافبـک جنگنـده، بااخـالق و باغیرت سـپاهان 
به درخواسـت ژوزه مورایس سـرمربی تیـم فوتبال فـوالد مبارکه 
سپاهان و جلسـه با مدیرعامل و هیئت مدیره قرارداد خود را با 

طالیی پوشـان اصفهـان دو فصـل دیگـر تمدیـد کـرد.
ایـن هافبـک متعصـب فـوالد مبارکـه سـپاهان کـه چهارمیـن 
فصـل حضـور خـود را در ایـن تیـم  تجربـه می کنـد در سـال های 
گذشـته نقش رهبر خط میانی را بر عهده داشـته و بـا بازی های 
درخشان خود تبدیل به یکی از با ارزشمندترین بازیکنان لیگ 

برتر کشـور شـده اسـت.

ک  وینگر سرعتی فصل گذشته تیم فوتبال آلومینیوم ارا  
به تیم فوتبال فوالد مبارکه سپاهان پیوست.

بـه گـزارش روابط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان، ژوزه 
مورایس سـرمربی تیـم فوتبال سـپاهان پـس از بررسـی عملکرد 
سـه سـال گذشـته و آنالیـز بازی هـای محمـد علی نـژاد بازیکـن 
ک، طـی درخواسـت و  فصل گذشـته تیـم فوتبـال آلومینیـوم ارا
جلسـه با مدیرعامل و هیئت مدیره، نامبـرده با عقد قـراردادی 

دوسـاله به تیـم فوتبـال فـوالد مبارکه سـپاهان پیوسـت.
وینگر جدیـد تیـم فوتبـال فـوالد مبارکه سـپاهان سـال گذشـته 
ک به فینال جـام حذفی نقش مؤثر  در صعود تیم آلومینیـوم ارا
و تأثیرگـذاری داشـته و از ارکان اصلـی تیـم فوتبـال آلومینیـوم 

ک بـود. ارا
ایـن بازیکـن سـرعتی کـه توانایـی بـازی در هـر دو پسـت وینگـر 
چـپ و راسـت را دارد، سـابقه بـازی در تیم هـای ملـوان، سـایپا، 
ک را در  نفـت مسجدسـلیمان، مـس کرمـان و آلومینیـوم ارا

کارنامـه دارد.

در پایان جلسه هم اندیشی تبلیغات محیطی فصل   
آینده مدیران عامل باشگاه ها مصوباتی به تأیید حاضران 

رسید.
گـزارش سـازمان لیـگ فوتبـال ایـران، در پایـان جلسـه  بـه 
هم اندیشـی تبلیغات محیطی مدیـران باشـگاه های لیگ برتر 
کـه در حضـور میرشـاد ماجـدی سرپرسـت فدراسـیون فوتبـال، 
محمدرضـا کشـوری فـر سرپرسـت سـازمان لیـگ فوتبـال ایران 
و صـادق درودگر مدیر بازاریابی سـازمان لیگ فوتبال برگزار شـد 

مصوبـات زیـر بـه تأییـد حاضـران رسـید:
الف( حل وفصل بدهی کارگزار باشگاه استقالل با سازمان لیگ؛ 
ب( تبلیغات دو باشگاه اسـتقالل و پرسپولیس به صورت مجزا 
از سـایر باشـگاه ها در نظـر گرفتـه شـود؛ ج( تشـکیل کارگروهـی 
گـذاری تبلیغات محیطـی به باشـگاه ها و بررسـی  برای نحـوه وا
 برنامه آتی؛ د( برگزاری کالس مدیریت بازاریابی برای باشگاه ها؛ 
کید بر یکپارچه  ه( قدردانی مدیران سازمان لیگ و بازاریابی و تأ

برگزاری و تبلیغات محیطی لیگ برای سایر باشگاه ها.

احتمال خداحافظی زودهنگام با قانون سقف قرارداد اقدام جدید فیفا برای محافظت از بازیکنان

به نظر می رسد باید خداحافظی زودهنگامی با قانون سقف قرارداد داشته 
باشیم. قانونی که دستمزد بازیکنان تیم های لیگ برتری را به ۸ تا ۱۴ میلیارد 
کثر دستمزدی است که  تومان محدود می کند. ۱۴ میلیارد تومان حدا
باشگاه ها می توانند به بازیکنان ملی پوش پرداخت کنند، اما این قانون 
هنوز از سوی سازمان لیگ به باشگاه ها ابالغ نشده است.

فیفا قصد دارد در رقابت های جام جهانی، امکان استفاده از یک 
تعویض اضافه را برای تیم ها مهیا کند. به گزارش ورزش سه، طبق آنچه 
توسط فدراسیون بین المللی فوتبال در بیانیه رسمی تأیید شده است، 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اولین جام جهانی خواهد بود که فیفا با نظر 
متخصصین، شرایطی را برای تشخیص مصدومیت بازیکنان از ناحیه سر 
و شرایط بازگشت آن ها به تمرینات راه اندازی می کند.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

هافبک جنگنده فوالد مبارکه  سپاهان

 قرارداد خود را تمدید کرد

محمد علی نژاد به سپاهان پیوست

وضعیت تبلیغات محیطی لیگ برتر 

مشخص شد

خبـــــــــــــر کوتاه 

ترکیب جدید دروازه بانان فوالد مبارکه سپاهان

تیم کوهنوردی صنعت فوالد زیر نظر امور ورزش فوالد مبارکه در برنامه ای سه روزه موفق به درنوردیدن قله کلونچین بام 
استان چهارمحال و بختیاری به ارتفاع ۴۳۰۰ متر شدند.

گرس مرکزی محسوب می گردد. این قله در جنوب شهر چلگرد   قله کلونچین در زرد کوه بختیاری از مرتفع ترین قلل رشته کوه زا
در استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

گروه کوهگشت شهدای گمنام زیر نظر امور ورزش فوالد مبارکه با ۱۸ نفر از اعضای خود در یک برنامه یک روزه موفق به 
پیمایش آبشار تاف در منطقه الیگودرز گردید.

 آبشار تاف از جاذبه های کم نظیر گردشگری استان لرستان در منطقه شول آباد واقع در 9۷ کیلومتری شهر الیگودرز است. آبشار 
تاف در نزدیک روستای پیرامام با قدمت چند هزارساله و در منطقه ززوماهرو قرار دارد.

پیمایش آبشار تاف در منطقه الیگودرزفتح بلندترین قله چهارمحال و بختیاری

 )قسمت اول(ورزش و سالمتی در فصل تابستان
ورزش

با توجه به شروع فصل گرم تابستان و شرایط خاص 
این فصل برای ورزش کردن، در این قسمت ضمن 
معرفی چند حرکت ورزشی به شما ورزش دوستان، 
مواردی را ذکر می کنیم که الزم است در هنگام ورزش رعایت کنید: ۱- 
بهترین زمان ورزش در فصل تابستان صبح زود است؛ ۲. برای تمرین 
کردن لباس آزاد بپوشید؛ ۳. کرم ضد آفتاب بزنید. ۴. آب آشامیدنی 
زیاد مصرف کنید. قبل از شروع تمرینات حتما ۱۰ تا ۱۵ دقیقه با انجام 

حرکات دویدن درجا، پروانه و طناب زدن بدن خود را گرم کنید.
تمرین های جایگزین  برای تمرینات بدن سازی  

دست های خود را هم عرض شانه ها باز کنید و دقیقا زیر تیغه شانه بر 
روی زمین قرار دهید. سپس با تکیه بر پنجه پاها کمر را صاف کرده و ساق 
و ران پا را نیز باال بیاورید. در حین این حرکت شکل ظاهری بدن از سر تا 
نوک پا باید مانند یک خط صاف باشد. در مرحله دوم، بدن خود را تا 
جایی پایین بیاورید که فاصله بین قفسه سینه تا زمین سه سانتی متر 
باشد. زمانی که به این فاصله رسیدید، در یک حرکت انفجاری به سمت 
باال برگردید تا دست های شما کامال صاف و کشیده شود.  این حرکت با 
استفاده از چندین گروه عضالنی انجام می شود و عضالت درگیر تا حد 
زیادی تقویت می شوند؛ در نتیجه استحکام مفاصل شانه نیز بهبود پیدا 

می کند )سه ست پنج عددی(.

پا های خود را هم عرض شانه ها باز کنید و بایستید. دو دمبل را طوری 
در دست بگیرید و باالی سر نگه دارید که کف دست ها به سمت جلو 

جهت داشته باشند. اطمینان حاصل کنید که آرنج دست ها نسبت 
به دمبل ها زاویه نگیرند. آرنج ها باید در پهنای بدن باز و بسته شوند. 
در مرحله بعد، وزنه ها را به سمت باال پرس کنید، طوری که دست ها 
کامال کشیده شوند و صاف در باالی سر قرار بگیرند. در آخر دمبل ها را 
به آرامی پایین بیاورید. در مقایسه با پرس زدن بر روی گردن با هالتر 
این پرس دمبل ایمنی بیشتری دارد. به عنوان یک مبتدی در ورزش 
بدن سازی، هدف این است که هم زمان با تقویت عضالت و مفاصل 
از آسیب دیدگی های مختلف نیز پیشگیری کنید )با توجه وزن وزنه ها، 

سه ست هفت عددی(.

یکی دیگر از حرکات بدن سازی در خانه اسکات با دمبل است. برای انجام 
این حرکت در هرکدام از دست های خود یک دمبل نگه دارید. پاهای 
خود را هم عرض شانه ها باز کنید و بایستید. سر خود را باال نگه دارید و کمر 
را صاف کنید؛ سپس با خم کردن زانوها و پایین آوردن باالتنه به حالت 
اسکات وارد شوید. تا جایی پایین بیایید که دمبل ها یک اینچ از زمین 
فاصله داشته باشند. در این حرکت زانوها هیچ وقت نباید از راستای پنجه 
پاها جلوتر بروند، برای این کار یک خط عمودی از نوک پنجه ها تا نوک زانو 
ترسیم کنید. هم زمان با پایین آمدن هوای تازه را به درون شش ها وارد 
کنید و با صاف کردن پاها بازدم خود را از شش ها خارج سازید. اسکات  
یکی از حرکات کلی برای تمام طول بدن و یکی از بهترین تمرینات برای 
افزایش قدرت بدنی به شمار می آید. دمبل ها به شما کمک می کنند 
که بر روی تکنیک اسکات تمرکز داشته باشید و بر روی بازه حرکت تمرکز 

کنید. گفتنی است به جای دمبل می توان از بطری های کوچک و یا بزرگ 
آب معدنی استفاده کرد )سه ست چهار عددی(.

دمبل ها را در دست های خود نگه دارید و بایستید. کف دست ها باید 
ابتدا به سمت بدن و در حین باال بردن دمبل ها به سمت زمین جهت 
داشته باشد. سپس، به آرامی دمبل ها را در راستای پهلو تا ارتفاع شانه ها 
باال بیاورید. لحظه ای مکث کنید و سپس دستان خود را به آرامی پایین 
گر حرکات مخالف با گرانش زمین را تمرین کنید،  بیاورید. در بدن سازی ا
گر به بدن سازی در خانه عالقه مند  عضالت بیشتری خواهید ساخت. ا
هستید، این بهترین حرکت برای تقویت و رشد شانه هاست.)سه ست 

هشت عددی(.

در هرکدام از دست های خود یک دمبل نگه دارید. قسمت میان آرنج و 
کتف را ثابت نگه دارید و دمبل ها را به سمت شانه ها بچرخانید. در حین 
انجام این حرکت بر ثابت نگه داشتن آرنج ها تمرکز کنید. در این تمرین، 

تنها قسمت پایین آرنج حرکت می کند و آرنج مانند یک لوال عمل خواهد 
کرد. در باالترین نقطه حرکت، عضالت جلو بازوی خود را منقبض کنید. 
کمی صبر کنید و سپس دست ها را به آرامی پایین بیاورید. حرکت را پشت 
سر هم تکرار کنید. این تمرین بهترین راه برای افزایش حجم و قدرت جلو 

بازو است)سه ست دوازده عددی(.

در جلوی یک پله یا تخت یا نیمکت بایستید و دو دمبل در دست های 
خود بگیرید. پای راست خود را بر روی نیمکت بگذارید. بر پاشنه پاها 
فشار وارد کنید تا بتوانید تمام بدن را باال بیاورید. وقتی باال رفتید، کمی 
صبر کنید و با پای چپ پایین بیایید. در تکرار حرکت بعدی پای چپ را 
باال بگذارید و با پای راست پایین بیایید.با فعال کردن عضالت باالی پا 
)عضالت سرینی، چهار سر ران و همسترینگ( این حرکت یک تمرین کلی 
برای پایین تنه است. انجام این تمرین دشواری چندانی ندارد و  احتمال 
آسیب هایی که برای زانو در تمرینات انفجاری بدن سازی مشاهده 

می شود، وجود ندارد )دوازده مرتبه(.

در جلسه ای با حضور مدیران عامل باشگاه ها؛
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)علیه السالم( را ولی و جانشین خود معرفی 
در  نیز  صحابه  بزرگان  که  حاضران  و  کرد 
علی  امام  با  آنجا  در  بودند،  میانشان 

)علیه السالم( بیعت کردند.
طبق آیه تبلیغ، پیامبر از جانب خداوند مأمور 
که خدا دستور داده به مردم ابالغ  بود آنچه را 
کار را انجام نمی داد، رسالتش را  گر این  کند و ا
کمال  انجام نداده بود. پس از واقعه غدیر، آیه ا
کمال دین و اتمام  نازل شد و این روز را روز ا

نعمت معرفی کرده اند.
درباره  )صلی اهلل علیه وآله (  کرم  ا پیامبر 
عمومیت غدیر و ابدیت و ماندگاری آن فرمود: 
»سپس همگی بگویید... ]ای رسول خدا، این 
مطالب خطبه غدیر را[ از طرف تو به نزدیک و 
دور از فرزندانمان و فامیل هایمان می رسانیم، 
در  خداوند  می گیریم.  شاهد  آن  بر  را  خدا  و 
کفایت می کند و تو نیز بر این اقرار  شاهد بودن 

ما، شاهد هستی.«
فرمود:  غدیر  خطبه  از  دیگری  بخش  در  و 
»ای مردم! من امر خالفت را به عنوان امامت 
و وراثت در نسل خود تا روز قیامت به ودیعه 
به  مأمور  را  آنچه  کردم  ابالغ  من  و  می سپارم 
ابالغش بودم تا حجت باشد بر حاضر و غائب 
که حضور دارند یا ندارند، به  کسانی  و بر همه 

کاظم )علیه السالم( بر اساس  امام   
مشهورترین روایات، در ۲۰ ذی الحجه ۱۲۸ 
هجری، در ابواء، در حوالی مدینه چشم به 
گرامی اش امام صادق  گشود. پدر  جهان 
)علیه السالم(، و مادر بزرگوارش حمیده، یکی 

از زنان بافضیلت بود.
القاب مشهور آن حضرت، کاظم، عبدصالح، 
عالم و باب الحوائج است. امامت آن حضرت از 
سال ۱۴۸ هجری آغاز شد و مانند پدر بزرگوارش 
۳۴ سال به طول انجامید. دوران امامت او، 
با چهار خلیفه عباسی، به نام های منصور 
دوانیقی، مهدی عباسی، هادی عباسی و 
هارون الرشید مصادف بود. آن حضرت، بیشتر 
مدت امامتش را در زندان یا در تبعید سپری کرد.

کاظم )علیه السالم(، از والدت تا  عصر امام 
شهادتش، از دو جهت پرحادثه ترین عصرها 
بود. یکی از آن جهت که خاندان اموی آخرین 
کمیت  نفس های خود را در آخرین روزهای حا
ننگین خود برمی آورد و شورش مخالفان، خوارج 
و غیر خوارج به اوج خود رسیده بود؛ دیگر اینکه 
مدعیان بی شماری به صحنه آمده بودند و 
کمیت تالش می کردند. با  برای رسیدن به حا
توجه به اختناق و فشار شدیدی که در عصر 
امامت امام کاظم )علیه السالم( وجود داشت، 
برخورد مستقیم با حکومت عباسی به نفع اسالم 
نبود. پیشوای هفتم با علم به این موضوع، 
به  حکومت،  با  مستقیم  رویارویی  به جای 

شهرســـتان  در  پشـــتکوه  منطقـــه   
فریدون شـــهر واقـــع در جنـــوب غـــرب اســـتان 
ـــوش آب و هواترین مناطق  اصفهان یکی از خ
گـــرس  ایـــران اســـت کـــه در دل رشـــته کوه های زا
گرفتـــه اســـت. آبشـــار پشـــندگان در  قـــرار 
پشـــتکوه از زیبایی هـــای ایـــن ســـرزمین اســـت 

که می توانید از طبیعت آن لذت ببرید.
شهرستان فریدون شهر در استان اصفهان به 
دلیل بارش ساالنه حدود ۷۰۰ میلی متر دارای 
آبشارها و چشمه سارهای زیبای فراوان است 
که خصوصا  در ارتفاعات پیشکوه و پشتکوه به 
چشم می خورد. آبشار پشندگان که در موقعیت 
جغرافیایی E۴9۵۶ N۳2۴۸ واقع شده است، 
در فاصله ۷۵ کیلومتری جنوب فریدون شهر در 
پائین دست روستای پشندگان واقع در دهستان 
پشتکوه این شهرستان قرار دارد. ارتفاع این آبشار 
حدود ۴۵ متر است که در فصول بهار و تابستان 
با حرکت آب بر روی صخره های پایین دست 
جلوه ای زیبا از قدرت آفریدگار را در این طبیعت 
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کتاب »تنها راه رستگاری« با  موضوع اصلی 
عنوان فرعی »خطبه پیامبر )ص( در روز غدیر«، 

علی بن ابی طالب )ع(، امام اول شیعیان است.
که  نوشته  کتاب  برای  مفصلی  مقدمه  نویسنده 
هویت ارزشمند این خطبه را برای مسلمانان روشن 
می کند و مقام این فرمایشات را در رستگاری تاریخی 
بشر به تصویر می کشد. خواندن این مقدمه بی شک 
اهمیت متن پیش روی مخاطب را روشن تر می کند و 

ارزش واقعی اش را بیشتر و بهتر می نمایاند.
در بخشی از این مقدمه می خوانیم:

»طبیعی ترین توقع و بدیهی ترین انتظار این است 
را  خود  جاودانه  سفر  وقتی  الاقل  خاتم،  پیامبر  که 
گر  نزدیک می بیند و در آستانه رحلت قرار می گیرد، ا
شده در قالب وصیت، تکلیف مردم را در مورد والیت 
و سرپرستی شان بعد از وفات خود روشن کند. وقتی 
که پس از انجام و اتمام مأموریت او، مسیر  بناست 
آیا  شود،  مسدود  زمین  به  آسمان  از  رسل  ارسال 
رابطه آسمان و زمین به کلی قطع می گردد؟ و مردمی 

که در فاصله زمانی میان خاتمه حیات پیامبر )ص( و 
خاتمه حیات جهان، به دنیا می آیند، بی مسئولیت 
 و بالتکلیف اند؟ یا نیازی  به  معل  و مربی  و هادی  و 

سرپرست  ندارند؟
که  از  ما با توقع  رسیدن  به  پاسخ  این  سؤاالت  است  
گذرگاه  تاریخ  عبور می کنیم  و خودمان  را به  روزهای 
تکلیفمان  را  پیامبر )ص( می رسانیم  تا   پایانی عمر 

پس  از رحلت  ایشان  بدانیم .
کن  و  اما از  عبور  منابع  تاریخی  بی شمار،  وجود  با 
ادوار و رسیدن  به  نقطه ای  خاص  از زمان  و مکان ، 
خداوند  که   است   زمانی  نیست .  دشوار  چندان 
کرده  و به او فرمان  پروانه  رحلت  پیامبرش را صادر 
برای  گزاردن  آخرین حج  خود، عازم  خانه  که   داده  
همه  از  هم زمان  تمامی  مسلمانان  را  و  شود   خدا 
رکاب  رسول   در  مناسک   عالم  به  انجام  این    نقاط  
فرابخواند، تا او آخرین  و مهم ترین  بخش  رسالتش 
گسترده ترین  و پرشمارترین   را به انجام  برساند و در 
 تجمع  مسلمین ، تکالیف  سرپرستی و امامت  مردم ، 
کند و چگونگی  ارتباط  و اتصال  پس از خود را تبیین 
تعطیلی  قسمت  ارسال  از  و مردم ، پس   میان  خدا 
 رسل را با صریح ترین  و روشن ترین  و همه فهم ترین 
 زبان  و بیان ، به همگان  بفهماند و مسئولیت  انتقال  
تکالیف  به  همه  تعاریف  و  این  پیام ها و مفاهیم  و 
دوش  حاضران  و  بر  نیامده  را   انسان های  آینده  و 

ناظران  این صحنه  بنشاند.«
www.mazhabbook.ir :منبع   

تنها راه رستگاری

تلوبیون

مسابقه کتاب خوانی ویژه کارکنان و خانواده های شرکت به مناسبت عید سعید غدیر 

   روز صفر

معرفی فیلم

معرفی اپلیکیشن

فیلم روز صفر یک تریلر به سبک سری فیلم های »مأموریت 
که سینمای ایران پر شده  غیرممکن« است؛ اشکالی هم ندارد، چرا
کمدی سخیف و آثار اجتماعی تلخ. درواقع، جای آثار  از آثار 
حادثه ای خالی است و »روز صفر« می تواند گام خوبی برای شروع 
این ژانر باشد. فیلم از فیلم نامه درستی بهره می برد و به دام 
شعارزدگی نمی افتد. ساختار خوبی دارد و با ریتم متناسب با 

گر را تا انتها با خودش همراه می کند. این گونه از آثار، تماشا
معموال نوشتن فیلم نامه بر اساس وقایع سیاسی، کاری دشوار است؛ 
که وفادار بودن به مستندات تاریخی، دست نویسنده را می بندد و  چرا
اینجا فیلم نامه نویسان موفق می شوند ضمن خلق یک درام سیاسی/
جاسوسی، روایتی جذاب و دیدنی ارائه دهند. عوامل اجرای فیلم هم 

درست سر جای خودشان هستند؛ مثل فیلم برداری و تدوین.
اولین فیلم ملکان در مقام کارگردان، اثری قابل توجه است. این تریلر 
سیاسی، که پس از »شبی که ماه کامل شد« دومین فیلم راجع به 
عبدالمالک ریگی است، کارگردانی خوبی دارد. مسئله اصلی فیلم، 
عدم شخصیت پردازی و تعلیقی است که برای مخاطب ایرانی کارساز 
نیست؛ در تریلرهای سیاسی، تعلیق باید مخاطب را تا انتها نگاه دارد. 
مخاطب ایرانی چون از فرجام شخصیت این تروریست اطالع دارد، 
درگیر این تعلیق نمی شود. بازی خوب امیر جدیدی هم از نقاط قوت 

فیلم است.
                                                                منبع: فیلیمو

اپلیکیشن تلوبیون )TeleWebion( شامل بیش از ۳۰ شبکه 
تلویزیونی می شود و این امکان را فراهم آورده تا کاربران بتوانند به 
پخش زنده برنامه های صداوسیما دسترسی داشته باشند. امکان 
دسترسی رایگان به آرشیو کامل فیلم و سریال های تلویزیونی نیز 

توسط این  اپلیکیشن فراهم آمده است.
عالوه بر امکان تماشای برنامه های تلویزیونی، اپلیکیشن تلوبیون 
)TeleWebion( قابلیت دانلود و ذخیره سازی برنامه ها را نیز در اختیار 
کاربران خود قرار داده است. این برنامه شامل ۴ بخش تلوبیون، 

داغ ترین ها، فیلم و سریال و دانلودهای من می شود. 
 برنامه تلوبیون )TeleWebion( از قابلیت کاربردی جست وجو نیز بهره 
می برد و کاربران می توانند با لمس آیکون به شکل ذره بین در گوشه 

باال و سمت راست صفحه به جستجوی برنامه دلخواه خود بپردازند.
telewebion.com :منبع                                                                

عالقه مندان به شرکت در این مسابقه می توانند برای دریافت کتاب های مسابقه به 
محل های ذیل مراجعه و ضمن شرکت در این مسابقه بزرگ از جوایز نفیس بهره مند شوند.

- پایگاه های بسیج نواحی تولیدی و اجرای واحدها

- دفتر امور فرهنگی روابط عمومی )ورودی ساختمان مرکزی(
- دفتر روابط عمومی مجتمع فوالد سبا

 سؤاالت مسابقه  در زیر آمده است: 

  تهیه کننده و کارگردان: سعید ملکان

 نویسنده: سعید ملکان و 

 بهرام توکلی

یه خبری " شرکت فوالد مبارکه اصفهان" نشر
 شماره  1284 

شنبه 2۵ تیر ماه  14۰1     |    16 ذی الحجه1443     |   16 جوالی   2۰22

مدیر مسئول :  محمد جواد براتی      |    سر دبیر    :    سجاد  امیری فارسانی
یا      ین فردای شرق آر طراحی:  مؤسسه نگارآفر

 چاپ:  مؤسسه همشهری 

صاحب    امتیاز:       شرکت  فوالد مبارکه اصفهان    

Khabarnameh-Foulad
Mobarakeh Steel Company’s internal newsletter 

Vol.25
No.1284
MON. 16 JUL. 2022
www.msc.ir

Email: ceo@msc.ir                                                                                                                         :سامانه ارتباط مستقیم با مدیر عامل

شماره سامانه پیامک :                                                                                                                                                                                                                                                         30003222

h t t p s : / / m s c . i r وب سایت:                                                                                                                      

http://aparat.com/msc.ir                                                                                                                                                                                                                                :  آپارات                             

https://t.me/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                                             :     تلگرام  

https://poopak.msc.ir/#/room/#pr:pws.msc.ir                                                                                                 :    پوپک

https://eitaa.com/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                            :     ایتا 

https://gap.im/mobarakehsteel_co                                                                                                                                                                          :     گپ

)اقبال سید بن طاووس: ۴۶۶(

ت
ســـ

ه ا
گا

و آ
ه ا

کـــ
آن

گـــر 
، م

ـــد
فت

ی ا
نم

ت 
خـــ

در
از 

ی 
رگـــ

چ ب
هيـــ

59
ـه 

آيــ
م: 

ـــا
نع

ه ا
ور

ســـ

دنیا آمده اند یا نیامده اند، پس حاضران به غائبان 
و پدران به فرزندان تا روز قیامت برسانند.«

که  می شود  استفاده  به خوبی  فوق  جمالت  از 
گفتن و پخش و نشر حدیث و جریان  همگان در 
غدیر مسئول اند و تا روز قیامت این وظیفه سنگین 
چنان که  بود؛  خواهد  والیت مداران  دوش  بر 
منکران غدیر و والیت و امامت، منکر یک حادثه 
ابلیس  همچون  و  نمی شوند  تلقی  خطبه  یک  و 

دشمن سعادت تمام بشریت به حساب می آیند.
مؤمنین  »مثل  فرمود:  )علیه السالم(  رضا  امام 
در  )علیه السالم(  امیرمؤمنان  والیت  پذیرش  در 
برای  سجودشان  در  مالئکه  مثل  خم  غدیر  روز 
والیت  از  غدیر  روز  در  که  کسی  مثل  و  است  آدم 
]که  است  شیطان  مثل  زد،  باز  سر  امیرمؤمنان 
دشمنی  به  بشر  ابنای  همه  با  خود  مخالفت  با 

برخاست[.«
آنچه در غدیر خم و قبل و بعد از آن اتفاق افتاد، 
بلکه  است،  نشده  نقل  نفر  یک  از  یک جا  به طور 
را  مراسم  آن  از  گوشه هایی  حاضران  از  هریک 
کرده و بخشی از قضایا را نیز امامان معصوم  بازگو 
کرم  ا پیامبر  نموده اند.  بیان  )علیهم السالم( 
الهی،  علم  و  وحی  طریق  از  )صلی اهلل علیه وآله( 
و  یافته  اطالع  مخالفان  شیطنت های  برخی  از 
حقیقت را با عده معدودی چون سلمان و ابوذر 

و مقداد و حذیفه و عمار در میان گذاشته است.
   منبع:دانشنامه حوزوی

تقویت مبانی فکریـ  فرهنگی جامعه، و زدودن 
انحراف ها پرداخت. از فعالیت های علمی و فرهنگی 
آن حضرت رد شبهه ها و انحراف ها بود. مهم ترین 
عوامل این انحراف ها، حکومت نابسامان و نیز 

فاصله گرفتن مردم از پیشوایان مذهبی بود.
اقدام دیگر امام موسی بن جعفر )علیه السالم(، 
امام  بود.  تقویت مکتب علمی پدران خویش 
همچون خورشیدی گیتی فروز، در سپهر دانش 
می درخشید. این بخش از حیات آن حضرت را در 
نشر معارف اسالمی و روشن کردن افکار، می توان 

ارزنده ترین جنبه شخصیتی او نیز دانست. 
گردانی که هرکدام چون رودی جاری  تربیت شا
از  بودند،  اهل بیت  معارف  ل  زال سرچشمه  از 
دیگر فعالیت های علمی و فرهنگی آن امام بود. 
صدها نفر، از محضر پرفیض امام موسی بن جعفر 
)علیه السالم( بهره می بردند و اخبار و احادیث او را 

نقل می کردند.
عملکرد امام کاظم )علیه السالم( در دفاع عملی و 
فکری از جبهه حق، بخشندگی و بزرگواری و کرامت 
اخالقی آن حضرت و تربیت اخالقی شیعیان، 
هرکدام موجب تجدید حیات و سرزندگی دین در 

زمان خود شده است.
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بکر و کوهستان زیبا به نمایش می گذارد. منطقه 
پشتکوه در این شهرستان یکی از زیباترین و خوش آب 
و هواترین مناطق ایران است. وجود مناطق جنگلی 
در محدوده روستاهای چالچرانه، کوالب، خوش 
میوه، گوه و دستگرد و درختان جنگلی حفاظت شده 
روستای پشندگان که در دو طرف رودخانه هورو واقع 
شده و دارای درختان فراوان است به این منطقه 
زیبایی منحصربه فردی داده است. وجود انواع 
درختان جنگلی شامل سیب، زالزالک، بنه، بلوط و 
گردو و انواع پرندگان وحشی، بر طراوت و دل نشینی 

این جاذبه طبیعی افزوده است.
دسترسی به این آبشار از طریق اصفهان، داران، سه 
راهی فریدون شهر، فریدون شهر، جاده فریدون شهر 
خ، میدانک اول و دوم،  به سیبک، جاده قلعه سر
جاده پشتکوه موگویی به پشندگان امکان پذیر است.
hamgardi.com :منبع   


