
سهم بیش از 89 درصدی 
شرکت های داخلی از بودجه خرید

 فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در جلسه کمیته مدیریت:

در راستای حمایت حداکثری از صنایع کوچک و 
 قدردانی رئیس هیئت مدیره سازندگان داخلی صورت گرفته است؛

کانون بازنشستگان فوالد مبارکه 
از مدیرعامل این شرکت

 آینده ای به شدت رقابتی
 در پیش داریم
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ستون فوالد زیر سقف بورس
با توزیع بیشترین ارزش میزان سود نقدی سهام توسط فوالد مبارکه در تاریخ بازار بورس کشور محقق شد؛

پیام مدیر عامل به مناسبت فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی

یادداشت مدیر مسئول

در ادوار مختلف تاریخ، مورخان، کاتبان، واعظان و خطابه گویان وظیفه 
گر رسالت پیامبرگونه امثال  خطیر حفظ و انتقال پیام را بر عهده داشته اند و ا
حسین  امام  قیام  حقایق  انتقال  در  علیها(  )سالم اهلل  زینب  حضرت 
)علیه السالم( نبود، رویدادهای تاریخی ثبت و ضبط و منتقل نمی شد و جامعه 

گاه می ماند. از حقیقت آن ناآ
گاه، روشنگر، مسئولیت پذیر، مطالبه گر، حساس به  خبرنگاران به عنوان افرادی آ
منافع مردم و تالشگر برای استقرار عدالت و اخالق در جامعه دارای خصوصیاتی 
گر به صفات  همچون کنجکاوی، صداقت، پرسشگری و تحلیل گری هستند و ا
حسنه امانت داری، اخالق مداری و حفظ حرمت قلم نیز مزین شوند، تالش های 

ایشان خدمتی پیامبرگونه و مقدس خواهد بود.
هفدهم مردادماه در تقویم ایران اسالمی روز خبرنگار نام گذاری شده است. در 
شرایط کنونی که جامعه طالب حقیقت و محتاج تقویت روحیه نشاط و امید به آینده 
است، خبرنگاران مسئولیت خطیری در تولید محتوا، انتشار و انتقال درست اخبار با 

رویکرد اطالع رسانی صحیح و امیدآفرین در جامعه بر عهده دارند.
در شرایطی که وضعیت معیشت و زندگی در کشور برای همه اقشار با دغدغه ها 
و نگرانی هایی همراه است و دشمنان نظام اسالمی درصدد القای ناامیدی به 
جامعه هستند،  خبرنگاران با انعکاس نقاط مثبتی همچون توانمندی ها و توفیقات 

حاصل شده در عرصه های مختلف به جامعه و انتقال دردها و مشکالت مردم به 
دولت مردان و سیاست گذاران می توانند التیام بخش دردهای جامعه باشند و 
گاهانه و منصفانه عملکردها، تالش رسانه های  با پرسشگری و روشنگری و نقد آ

مغرض و معاند را در کاشتن بذر ناامیدی در جامعه نقش بر آب کنند.
شرکت فوالد مبارکه همواره قدردان همت اصحاب رسانه، مطبوعات و خبرنگاران 
معزز و شریف رسانه های گروهی است که با نگاه ژرف و مسئوالنه خود، اخبار 
توفیقات متعدد این شرکت در حوزه تولید، صنعت، اقتصاد و مسئولیت های 
اجتماعی را به اطالع افکار عمومی رسانده و در راستای بیان واقعیات و تقویت روحیه 
امید و نشاط در جامعه تالش می کنند. این شرکت همچون همیشه از نقدهای 
سازنده و دلسوزانه این عزیزان استقبال می کند و امیدوار است به یاری آنان بتواند 

بیش ازپیش در راستای توسعه ایران اسالمی گام بردارد.
فوالد مبارکه همواره در برنامه ها و سیاست های حوزه اطالع رسانی، افکار عمومی 
و همچنین مسئولیت اجتماعی خود، حمایت از رسانه های توانمند، حرفه ای، 
سالم، جریان ساز و تأثیرگذار را مسئولیت خود می داند. عالوه براین، یکی از مهم ترین 
شرکای کسب وکار فوالد مبارکه، خبرنگاران و متولیان رسانه های گروهی و افکار 
عمومی هستند و نقش این قشر در انعکاس و نشر برنامه ها و موفقیت های این 

شرکت غیرقابل انکار و زحمات ایشان درخور قدردانی است.

اَِنّ الُْحسین ِمصباُح الُْهدی َو َسفیَنُه الِْنّجاه
عاشورا متعالی ترین نماد آزادگی، حق طلبی و بزرگ ترین حماسه ظلم ستیزی در 
تاریخ بشر است و حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( و یاران باوفای ایشان، 
تجسم عینی آن دسته از آیات الهی اند که سیمای حق جویان، خداباوران و 

عدالت خواهان را به تصویر می کشند.
لَّه«  ا الِذّ بر ماست که دو سخن معصوم »ُکل یَوم عاشورا و کلُّ ارِض َکرباَل« و »َهیَهات ِمَنّ
را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم و با الگوبرداری از سیره امام حسین )علیه السالم(، 

فرهنگ آزادگی، مقاومت در برابر ظلم، بصیرت و حق خواهی را به خوبی بشناسیم 
و به آن جامه عمل بپوشانیم.

این جانب فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را به تمامی مسلمانان و عاشقان 
اهل بیت )علیهم السالم( به ویژه کلیه کارکنان معزز    و شرکای محترم کسب وکار 

شرکت فوالد مبارکه و خانواده ایشان تسلیت عرض می نمایم.
محمد یاسر طیب نیا
مدیرعامل فوالد مبارکه

خبرنگاران؛ پیام آوران امید و نشاط در جامعه

یت یخ بشر ین نماد آزادگی و حق طلبی در تار عاشورا؛ متعالی تر

عشق با نام حسین)علیه السالم(  است که معنی دارد
فرارسیدن ایام تاسوعا و عاشورای حسینی بر رهروان 

راستین آن حضرت تسلیت باد
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قطع ارتباط مستقیم قیمت پایه بورس کاال با قیمت های فوب ایران و دالر
تا اطالع ثانوی، قیمت های کشف شده در معامالت هفتگی بورس کاال معیار تعیین قیمت پایه دور بعدی خواهد بود

گردش مالی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی صنایع فوالدی در آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش صنعت فوالد در رونق تولید، از گردش مالی ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی صنایع فوالدی در این استان خبر داد.

ما در این چند سال اخیر روی تولید خیلی تکیه کرده ایم 
و معتقدم تولید خیلی تأثیر دارد که حاال شماها خوب میدانید، 

من هم اجماال خواهم گفت.
 آنچه من حاال در مرتبه اول میگویم این است که تولید یک جهاد 
است: اَشَهُد آنّک َجاَهدَت فِی اهللِ َحّق ِجهاِده؛ این را به ائمه هدٰی 
)علیهم السالم( خطاب می کنیم و همیشه می گوییم؛ جهاد! 
امروز تولید جهاد است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه در معنای جهاد 
مکرر گفته ایم که جهاد عبارت است از آن تالشی که ناظر به 
حمله دشمن و تحرک دشمن باشد؛ در مقابل دشمن باشد. هر 
تالشی جهاد نیست؛ تالشی که متوجه به حمله دشمن است، 

این جهاد است.
کشور از این  خب، امروز دشمنی دشمنان در مورد اقتصاد 
واضح تر؟ دشمن از دو طرف وارد شد که تولید کشور را به زانو 
دربیاورد: یکی از جهت نفت و گاز بود که خب مهم ترین منبع ارزی 
کشور محسوب می شد؛ یکی هم از ناحیه مبادالت بود؛ یعنی 
چیزی عاید کشور از ناحیه نفت و گاز که منشأ مهم و منبع مهم 
ارزی است، نشود؛ مبادالت با دنیا هم محدود بشود، مشکل 
درست بشود، دچار تحریم بشود. یعنی درواقع تولید به زمین 
بخورد، به زانو دربیاید، به کلی از بین برود؛ معنایش این است 
دیگر. وقتی شما ارز نداشتید، مشتری خارجی هم نداشتید، دیگر 
تولید معنا ندارد؛ هدفشان این بود. خب در مقابل این هدف، در 
مقابل این دشمنی صریح، هرکسی که اقدام بکند، جهاد کرده؛ 
شما تولیدگرها در این زمینه دارید عمل می کنید؛ این جهاد است. 
گر  بنابراین به این نکته توجه کنید که یک کار این جوری است. ا
نیت شماها خدمت به کشور، خدمت به مردم برای خاطر خدا 

باشد، این بزرگ ترین عبادت ها است که دارید انجام می دهید.
1400/11/10
بیانات در دیدار تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

امروز، تولید، یک جهاد است

در مجامع عمومی فوق العاده و عادی ساالنه شرکت 
فوالد مبارکه، سهام داران حقیقی و حقوقی این 
شرکت با افزایش سرمایه 80/88 درصدی از محل 
سود انباشته و تقسیم بی سابقه 49 هزار و 810 میلیارد تومان سود 
نقدی )1۷0 تومان به ازای هر سهم( موافقت کردند تا در تاریخ مجامع 
کشور، عنوان بزرگ ترین افزایش سرمایه از محل سود انباشته و 
بی سابقه ترین تقسیم سود، ارمغانی چشمگیر برای سهامداران 

پرشمار بزرگ ترین واحد فوالدسازی کشور و خاورمیانه باشد.
به گزارش خبرنگار فوالد، مجامع عمومی فوق العاده و عادی ساالنه 
صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه برای سال مالی منتهی به ۲۹ 
اسفندماه ۱۴۰۰، روز سه شنبه ۱۱ مردادماه سال جاری از ساعت ۹ صبح و 
کثریت سهام داران تشکیل و هیئت رئیسه به شرح ذیل معرفی  با حضور ا
شدند: امیر خرمی شاد به نمایندگی از سازمان ایمیدرو  به عنوان رئیس 
مجمع، سعید محمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه 
سرمایه رفاه  و طهمورث جوانبخت به نمایندگی از سهام عدالت به عنوان 

ناظران و حامدحسین ولی بیک به عنوان دبیر مجمع. 
مجمع   با حضور   نماینده سازمان بورس و حسابرس  و بازرس قانونی 
شرکت  رسمیت یافت و  وارد دستور جلسات مربوطه شد. در مجمع 
عمومی فوق العاده، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه 
گزارش توجیهی افزایش سرمایه را برای سهام داران تشریح کرد که با رأی  
کثریت سهام داران،سرمایه شرکت از مبلغ ۲۹۳۰۰ به ۵۳۰۰۰ میلیارد  ا
تومان )معادل 8۰.88 درصد( از محل سود انباشته افزایش یافت؛ این 
افزایش سرمایه به منظور احداث نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی، خرید ۵۰ دستگاه 
لوکوموتیو و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر صورت 
گرفته است؛ همچنین اصالحات پیشنهادی سازمان بورس در اساسنامه 

شرکت اعمال گردید.
طیب نیا در مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت فوالد مبارکه نیز 
گزارش فعالیت های هیئت مدیره در سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ 
را تشریح کرد  و پس از آنکه  صورت های مالی این شرکت، به عنوان دومین 
شرکت بورسی کشور ازنظر ارزش بازار تصویب شد، سهام داران با  تقسیم 
۴۹ هزار و 8۱۰ میلیارد تومان سود ) ۱۷۰ تومان سود به ازای هر سهم( 

شرکت فوالد مبارکه موافقت کردند.
تعریف ۱۸۶ هزار میلیارد تومان پروژه در فوالد مبارکه 

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ابتدای این 
مجمع ضمن خیرمقدم به سهام داران اظهار کرد: کارکنان و جهادگران 
که از سوی  گـروه فوالد مبارکه در ۳ ماهه نخست سالی  بلندهمت 
رهبر معظـم انقالب اسالمی، به عنوان سـال »تولیـد؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« مزین گردید، توانستند به رکوردهای متعدد روزانه و 

ماهانه دست یابند.
وی بابیان این که ثبت ۲۷ رکورد به تنهایی گذر از یک حدنصاب و رویه 
معمـول بـوده و ۱8۶ هزار میلیارد تومان پروژه برای فوالد مبارکه طی ۳ 
سال آینده در دستور کار قرار گرفته است، افزود: عـالوه بـر ایـن، در پی کسب 
ایـن موفقیت ها، فوالد مبارکه در اولین همایش تجلیل از برترین های 
بورس کاالی کشور نیـز به عنوان شـرکت برتر ازلحاظ ارزش در بورس کاال 

انتخـاب شـد.
 آغاز عملیات احداث ۵ پروژه بزرگ بـا سرمایه گذاری ۴۰ هزار 

میلیارد تومان 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه در سال گذشـتـه 
به عنوان یکی از شرکت های بزرگ کارگروه پیشرانان پیشرفت ایــران 
اسالمی بـرای مشارکت در بزرگ ترین ســرمایه گذاری صنعتی تاریخ اقتصـاد 
ایـران، عملیـات احـداث ۵ پروژه بزرگ بـا سـرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد 
تومان را آغاز کرد و در همین راستا در سـال جـاری نیز با امضای تفاهم نامه 
همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، راه آهـن جمهوری 
اسالمی ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، در مسیر تحقـق ایـن 
طرح هــا گام نهـاد. این شرکت با پیگیری اهـداف تعیین شده در سند 
چشم انداز بیست ساله صنعت کشور، همـه تـوان و تالش خود را جهت 
افزایش تولید به کار گرفته تا با تضمین ادامه روند رو به رشد خود و تأمیـن 
نیـاز بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت و صنایع استراتژیک ازجمله خودروسازی، 
لوازم خانگی، لوله و پروفیل، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، پیشران 

اقتصـاد غیرنفتی کشـور باشـد.
وی خاطرنشان کرد: آمار و ارقـام به روشنی گـواه این مدعاست که 
شرکت فوالد مبارکه در سال ۱۴۰۱، با مدیریت و برنامه ریزی دقیـق و با 
بهره برداری از پروژه هـای متعـدد ازجمله اُسُمز معکوس ثانویه )RO2( و 
راه اندازی واحـد گاززدایی و کربن زدایی با قوت هرچه تمام تر، عـزم خود 
را جزم نمـوده تا علی رغم همه محدودیت ها، ضمـن کاهش مصرف آب، 

امکان تولید فوالدهـای الکتریکی را فراهـم کنـد کـه ایـن امـر نشان دهنده 
توانایی باال برای رقابت تنگاتنگ با فوالدسازان برتـر جـهـان اسـت. این 
در حالی است که در سال ۱۴۰۰ برای پاسخ گویی بهتـر بـه نیـاز بـازار داخـل، 

8 محصول جدید توسط فوالد مبارکه طراحی و تولید گردید.
 حمایت همه جانبه از شرکت های دانش بنیان 

کید کرد: بومی سازی بیش از ۱۰۰ هـزار قطعـه و تجهیـز طی  طیب نیا تأ
سالیان گذشـته با حمایت های همه جانبـه از شرکت های دانش بنیان 
و همکاری شرکت های سازنده داخلی تنها گوشه ای از دستاوردهای 
کثری صنعت فوالد کشور است که  فوالد مبارکه برای خودکفایی حدا
علی رغـم وجـود مشکالت، با مدیریت بهینه منابع موجـود و جدیت 
کارکنان در بخش های مختلـف تـداوم می یابـد. مایه مباهـات اسـت کـه 
در کنـار ایـن دستاوردها فوالد مبارکـه به عنوان شهروندی مسئولیت پذیر 
و در راستای عمـل بـه مسئولیت های اجتماعی خـود از ابتـدای همه گیـری 
ویروس کرونا در سطح کشور در کنار کادر درمـان و مـردم شریف ایـران 
کز درمانی  کسیژن موردنیاز مرا بـوده و بـا تأمیـن بیـش از ۲۵ هـزار و ۷۰۰ تن ا
کشور، از هیچ تالشـی بـرای کمک به خدمت گزاران ایـن عـرصـه کوتاهـی 

نکرده است.
وی بابیان این که در فروردین ماه امسال ۳۰ رکورد تولید روزانه در فوالد 
مبارکه ثبت شده که در نوع خود بی سابقه است، ادامه داد: ازآنجا که 
ایـن شـرکت عمـل بـه مسئولیت های اجتماعی را یکی از رسالت های 
اصلی خود می دانـد، بـا فـراهـم کـردن زمینه اشتغال پایـدار بـرای ۳۵۰ 
هـزار نفـر به صورت مستقیم و غیرمستقیم و همچنیـن بـا حمایت 
کز دانش بنیان در رونق اقتصادی و تزریق امیـد بـه  کثری از مرا حدا
جامعـه با فاصله معنی داری نسبت به سایر شرکت های داخلـی، ایفای 

نقـش کرده اسـت.
تولید  تحقق  جهت  در  گامی  الکتریکی  تختال  تولید   

محصوالت جدید 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بابیان اینکه در راستای تحقق تولید 
محصوالت جدید، تختال الکتریکی در سال جاری تولید شد که محصول 
نهایی آن به بازار عرضه خواهد شد، گفت: با افتخار تـمـام خـدمـت 
سهام داران و شرکای کسب وکار عـرض می کنیم فوالد مبارکـه همـواره 
در تالش است که امانت دار واقعی سرمایه آن هـا باشـد؛ از حمایت هـا و 
پشتیبانی های شما عزیـزان کـه همـواره ایـن مـولـود افتخارآفرین انقالب 
اسالمی را در مسیر تعالی یاری نموده اید قدردانی می کنیم و امیدواریم 
در ادامـه ایـن مسـیر پرافتخـار بـرای شکوفایی اقتصاد ایران اسالمی 
و ارزش آفرینی برای سهام داران، ذی نفعان، جامعه و صنعت کشور 

گام های مؤثرتری برداریم.
وی در ادامه گفت: درآمد گروه فوالد مبارکه از فروش داخلی ۱۴۷ هزار 
میلیارد تومان بوده و ۳۲ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به صادرات این 
شرکت بوده که در این زمینه به ترتیب شاهد افزایش 8۷ و ۶۶ درصدی 

فروش در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ بوده ایم.
 تولید بیش از ۹ میلیون و ۳۳۸ هزار تن فوالد خام 

طیب نیا تصریح کرد: گروه فوالد مبارکه با تولید بیش از ۹ میلیون و ۳۳8 
هزار تن فوالد خام بیش از ۴۳.۱۱ درصد از میزان تولید فوالد کشور را در 
دست دارد و میزان تولید محصوالت سرد این شرکت در سال ۱۴۰۰ نسبت 

به مدت مشابه سال قبل از آن، به میزان ۱۱ هزار تن افزایش یافت.
وی با اشاره به رکورد تولید ساالنه در خطوط اصلی تولید این شرکت 
در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال »تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«، در 
این شرکت با همراهی و همکاری تمامی کارکنان شرکت توانستیم به 
رکوردهای جدیدی دست یابیم؛ به طوری که رکورد ۹ میلیون و ۳۳8 
هزار تن تختال، رکورد ۴ میلیون و ۱۷ هزار تن گندله، رکورد ۶ میلیون 
و ۱۵۴ هزار تن کالف گرم و رکورد یک میلیون و ۶۰۲ هزار تن کالف سرد 

ثبت شده است.
 عملکرد درخشان طرح های توسعه ای، زیرساختی و 

سرمایه ای شرکت فوالد مبارکه 
وی در ادامه به عملکرد فروش پرداخت و توضیح داد: میزان افزایش 
فروش محصوالت گروه فوالد مبارکه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن 
در محصوالت گرم ۴ درصد، در محصوالت سرد، ۱۰ درصد و در محصوالت 
پوشش دار ۵ درصد افزایش یافت و درنهایت توانستیم به عدد فروش ۹ 
میلیون و ۳۱8 هزار تن برسیم که ۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

قبل از آن رشد یافته است.
ح های توسعه ای،  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به عملکرد طر
زیرساختی و سرمایه ای شرکت فوالد مبارکه هم اشاره کرد و افزود: پروژه 
احداث خط تولید نورد گرم ۲ به منظور کسب سودآوری پایدار از طریق 
تکمیل سبد محصوالت کیفی با ظرفیت تولید ۴.۲ میلیون تن کالف گرم 

شامل گریدهای مختلف در ابعاد متفاوت در دستور کار است. احداث 
نیروگاه سیکل ترکیبی با راندمان باال به ظرفیت اسمی ۹۱۴ مگاوات، 
افزودن ۵۰ دستگاه لوکوموتیو به ناوگان حمل ونقل ریلی گروه فوالد 
مبارکه، اجرای پروژه های آهن سازی، فوالدسازی، انرژی و سیاالت، طرح 
توسعه سنگان، طرح های جنبی و پشتیبانی، پروژه های نورد گرم، نورد 
سرد، فوالد سبا و فوالد سفیددشت ازجمله طرح های توسعه ای است 

که در گروه فوالد مبارکه برنامه ریزی  شده است.
 احداث نیروگاه برای کاهش توقفات خطوط تولید و ضررهای 

احتمالی 
وی بیان کرد: مطالعات و ارزیابی های اولیه در خصوص احداث پروژه  
واحد اسیدشویی و نورد سرد در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، به ظرفیت 
۵۰۰ هزار تن در سال انجام  شده و براساس برنامه ریزی صورت گرفته، در 
سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. با اعمال محدودیت های 
تخصیص برق به صنایع، بخش عمده ای از فوالدسازان متضرر شدند؛  
ازاین رو، به منظور کاهش ضررهای احتمالی، برنامه ریزی برای احداث 

نیروگاه ۹۱۴ مگاواتی در حال انجام است.
طیب نیا به برنامه های توسعه ای شرکت فوالد مبارکه در حوزه معدن 
به منظور تأمین پایدار اشاره کرد و گفت: همواره تأمین مواد معدنی 
پایدار یکی از چالش های اساسی این شرکت است و شرکت فوالد مبارکه 
کتشاف محدوده های معدنی و توسعه معدن به منظور  در ارزیابی و ا
کتشاف محدوده های معدنی و تأمین و فراوری  تأمین پایدار با ارزیابی و ا

سنگ آهن اقدامات ارزشمندی را محقق کرده است.
 فوالد مبارکه پیشتاز سودآوری شرکت های بورسی کشور 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: مجموع بهای تمام شده 
سرمایه گذاری ها در سهام شرکت های بورسی در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت 
به سال قبل معادل ۷۱ درصد رشد داشته است. رشد ارزش پرتفوی 
سرمایه گذاری شرکت ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های 
سرمایه پذیر و تحصیل سهام است؛ به عالوه در سال ۱۴۰۰، باوجود شرایط 
کم بر بازار سرمایه مجموع ارزش بازار سرمایه گذاری های بورسی  حا
نسبت به سال قبل از آن به میزان ۹ درصد افزایش داشته است. ارزش 
روز شرکت های بورسی نیز در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵ برابر بهای تمام شده 

آن هاست.
طیب نیا حاشیه سودآوری خالص شرکت در سال ۱۴۰۰ را ۵8 درصد 
اعالم کرد و گفت: با توجه به بهبود تقاضای داخلی محصوالت و افزایش 
قیمت های جهانی فوالد در سال ۱۴۰۰ و افزایش فروش شرکت، درآمد 
شرکت از رشد 88 درصدی برخوردار بود و به دنبال اجرای سیاست های 
کاهش هزینه ها، نهایتا نسبت های سودآوری از رشد چشم گیری نسبت 
به سال ۱۳۹۹ برخوردار بودند. همچنین مقایسه این نسبت ها با سایر 
کی از باالتر بودن این نسبت های سودآوری به طور قابل مالحظه  رقبا حا

نسبت به رقبا است.
 افزایش سرمایه با همراهی سهام داران شرکت فوالد مبارکه 

محقق شد 
امیر خرمی شاد رئیس مجمع نیز در ادامه ضمن قدردانی از عملکرد شرکت 
فوالد مبارکه در سال مالی ۱۴۰۰ اظهار کرد: از دو سال گذشته وعده افزایش 
سهام فوالد مبارکه را در بورس داشتیم که این امر به دالیلی محقق نشد، 
اما امروز این افزایش سرمایه با همراهی  سهام داران شرکت فوالد مبارکه 

محقق شد.
وی افزود: سهام داران در شرکت نمایندگانی دارند که به راحتی می توانند 
با هیئت مدیره ارتباط داشته باشند و مطالبات خود را پیگیری کنند. ما 
در مجامع نیز بنا را بر این داریم که سهام داران صحبت کنند و این مطالب 

باید بر اساس آئین نامه باشد.
در این مجمع، مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس 
قانونی اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران 
به عنوان بازرس علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی 

به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ انتخاب گردیدند. 
گهی های شرکت روزنامه های دنیای اقتصاد  جهت انتشار اطالعیه ها و آ
و صمت به عنوان روزنامه های کثیراالنتشار و انتشار در سامانه کدال 
)به عنوان روش الکترونیکی مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار( برای 

کثریت آرا به تصویب مجمع رسید. سال مالی منتهی ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ با ا
 تقسیم ۱۷۰ تومان سود به ازای هر سهم فوالد مبارکه 

در مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه شــرکت فــوالد مبارکــه بــا رأی 
کثــری ســهام داران، صورت هــای مالــی شــرکت فــوالد مبارکــه  حدا
ــازار تصویــب  به عنــوان دومیــن شــرکت بورســی کشــور ازنظــر ارزش ب
شــد و ۴۹ هــزار و 8۱۰ میلیــارد تومــان ســود )۱۷۰ تومــان ســود بــه ازای 

هــر ســهم( تقســیم گردیــد.

ستون فوالد زیر سقف بورس
با توزیع بیشترین ارزش میزان سود نقدی سهام توسط فوالد مبارکه در تاریخ بازار بورس کشور محقق شد؛

افزایش سرمایه ۸۰.۸۸درصدی از محل سود انباشته و تقسیم بی سابقه ۴۹ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان سود

بیانات مقام معظم رهبری در اهمیت تولید

 آمـار و ارقــام به روشـنی گــواه این مدعاسـت 
کـه شـرکت فـوالد مبارکـه در سـال ۱۴۰۱، بـا 
مدیریت و برنامه ریزی دقیـق و با بهره برداری 
از پروژه هـای متعــدد ازجمله اسمز معکوس 
ثانویـه )RO2( و راه انـدازی واحــد گاززدایـی 
تمام تـر،  هرچـه  قـوت  بـا  بن زدایـی  کر و 
عــزم خـود را جـزم نمــوده تـا علی رغـم همـه 
محدودیت ها، ضمـن کاهش مصرف آب، 
امـکان تولیـد فوالدهــای الکتریکی را فراهــم 
کنــد کــه ایــن امــر نشـان دهنده توانایـی بـاال 
بـرای رقابـت تنگاتنـگ بـا فوالدسـازان برتــر 

جـهــان اســت

محمدیاسر طیب نیا
راه اندازی ستاد راهبری مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

 صنعت فوالد کشور

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران از راه اندازی ستاد 
راهبری صنعت فوالد کشور با هدف بهبود سیاست های 
اتخاذشده، توسعه و توانمندسازی زنجیره فوالد کشور خبر 

داد.
به گزارش ایراسین، محمد آقاجانلو مدیرعامل شرکت ملی فوالد 
ایران با اعالم خبر راه اندازی ستاد راهبری صنعت فوالد کشور 
اظهار داشت: وظیفه این ستاد که ساختاری چابک و اختیاراتی 
ویژه دارد، بهبود سیاست های اتخاذشده و نظارت بر اجرای آن ها 

است و باعث توسعه توانمندسازی صنعت فوالد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران، با اشاره به این نکته که 
دبیرخانه اصلی این ستاد در این شرکت مستقر شده است اعالم 
کرد: وظایف ستاد در شش دسته تعیین و تبیین شده است و 

مهم ترین اهداف این ستاد شامل موارد زیر خواهد بود:
- سیاست گذاری و اتخاذ تصمیمات استراتژیک در راستای تولید 

پایدار، متوازن و رقابت پذیر؛
- سیاست گذاری در حوزه صدور مجوزها و تدوین دستورالعمل ها 

و بخشنامه های اجرایی و نظارتی زنجیره فوالد؛
- سیاست گذاری تأمین مالی طرح های توسعه ای زنجیره فوالد.

آقاجانلو در خصوص تشکیالت این ستاد خاطرنشان کرد: وزیر 
صمت رئیس ستاد راهبری صنعت فوالد کشور و معاونت معادن 
و فرآوری مواد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو، رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس، رئیس انجمن فوالد و رئیس انجمن 
سنگ آهن اعضای اصلی آن هستند که عالوه بر این ها، نمایندگان 
سه وزارتخانه به عنوان اعضای ناظر و نمایندگان ۶ دستگاه دولتی 

و خصوصی نیز اعضای مدعو این ستاد در جلسات خواهند بود.
بنا به این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران به عنوان 
دبیر ستاد انجام وظیفه خواهد کرد. شایان ذکر است نمایندگان 
۶ سازمان دولتی و خصوصی اعضای اصلی کارگروه های تخصصی 
ستاد خواهند بود و نمایندگان هفت سازمان دولتی و خصوصی 
نیز به عنوان اعضای مدعو در کارگروه تخصصی این ستاد شرکت 

خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران در خاتمه افزود: ابالغ تشکیل 
ستاد راهبری صنعت فوالد توسط وزیر صمت همراه با معرفی 
نمایندگان رسمی به منزله شروع رسمی فعالیت های ستاد برای 

نیل به اهداف کالن اقتصادی کشور خواهد بود.
بدین ترتیب اولین جلسه هماهنگی اعضای دبیرخانه این ستاد 
جهت برنامه ریزی های موردنیاز تشکیل شد که مورد استقبال 
کمیته های تخصصی مشکالت  گرفت و با تشکیل  اعضا قرار 
زنجیره فوالد موردبررسی و تصمیم سازی جهت تصویب ستاد 

قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی فوالد ایران خبر داد؛
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کاهش ۴۷ درصدی تولید فوالد کاوه جنوب کیش به دنبال اعمال محدودیت برق
شرکت فوالد کاوه جنوب کیش اعالم کرد به دلیل محدودیت مصرف برق طی دوره ۳۰روزه ، ۸۴هزار تن معادل ۴۷ درصد تولید خود را از دست می دهد.

فوالد کردستان رقیب جدی در بازارهای صادراتی عراق
فوالد کردستان با توجه به مزیت جغرافیایی خود می تواند فرصتی طالیی برای توسعه حضور ایران در بازارهای عراق و اقلیم کردستان باشد.

 خـبــــــــــــــــــر      

 آینده ای به شدت رقابتی در پیش داریم
محمدیاسـر طیب نیـا مدیرعامـل فـوالد مبارکـه در 
خ 8 مردادمـاه 1401  کمیتـه مدیریـت مـور جلسـه 
ایـن شـرکت اظهارکـرد: عملکـرد چهارماهـه تولیـد، 
راه انـدازی واحـد گاززدایـی و کربن زدایـی در مجتمـع فـوالد سـبا و 
تولید تختال فوالدهای الکتریکی، اتفاقات خوب سـال جـاری بوده 

کـه جـای تقدیـر و تشـکر از کارکنـان شـرکت دارد.
وی بـا بیـان اینکـه چشـم انداز تولیـد امسـال، عبـور از مـرز ۱۰ میلیـون تـن 
فوالد خام اسـت، ادامـه داد: بازار و شـرایطی که صنعـت فـوالد در آن قرار 

گرفته، به گونه ای است که قیمت محصوالت فوالدی پایین آمده است 
کراین در این امـر بی تأثیر نبوده اسـت. آینده ای  و البته جنگ روسـیه و ا
به شـدت رقابتـی در پیـش داریـم و آنچـه پیش بینی می شـود این اسـت 
کـه بایـد در اسـتراتژی های خـود بازبینی بـه عمـل آوریـم. ضـرورت توجه 
به محصوالت کیفی با ارزش افزوده باالتر از اهمیت بیشـتری نسبت به 

گذشـته برخوردار اسـت.
کـرد: امـروزه اهمیـت  مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه خاطرنشـان 
مدیریـت هزینه هـا و افزایـش بهـره وری در اسـتفاده از منابـع و انرژی هـا 

دوچنـدان شـده اسـت.
با توجه به چالش انرژی و هزینه ها در صنعت فوالد برای مسیر پیش رو 

برنامه ریزی هایی در دستور کار قرار گرفته است.
گـزارش خبرنـگار فـوالد، در ایـن جلسـه، هریـک از معاونـان و  بـه 
مدیـران شـرکت در بخش هـای تولیـد و پشـتیبانی طـی گزارش های 
گانه ای دستاوردها و موارد مربوط به نواحی و بخش های خود  جدا
ح شـده بـا حضـور مدیـر  ح کردنـد و راهکارهـای مباحـث مطر را مطـر

عامـل شـرکت ارائـه شـد.

 خـبــــــــــــــــــر      
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افزایش ۲1 درصدی تولید گندله شرکت های بزرگ

گندله سنگ آهن شرکت های بزرگ بخش معدن و  تولید 
صنایع معدنی طی سه ماهه نخست 1401 بیش از ۲1 درصد 

افزایش یافت و به بیش از 11.3میلیون تن رسید.
۹ تولیدکننده بزرگ گندله سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان 
خرداد، ۱۱ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۹۲۳ تن محصول تولید کردند. 
این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۹ میلیون و ۳۷۰ هزار و 
۳۷۶ تن بود.از این میزان، شرکت های »گل گهر« ۳ میلیون و ۳۳۲ 
هزار و ۲۹۶ تن، »توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه« یک 
میلیون و 8۵8 هزار و ۹۹۳ تن، »صنایع معدنی فوالد سنگان« 
یک میلیون و ۳۱۵ هزار و 8۴۲ تن، »چادرملو« یک میلیون و ۱8۴ 
هزار و ۹۵۰ تن، »مرکزی« یک میلیون و ۷8 هزار و ۴۱۶ تن، »گهر 
زمین« یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۵۰ تن، »اپال پارسیان سنگان« 
گیر سناباد« ۳۹۱ هزار و ۵۷۳ تن و  ۹۵۳ هزار و ۹۰ تن، »توسعه فرا

»صبانور« ۱۳۲ هزار و ۷۱۳ تن گندله تولید کردند.
همچنین این شرکت ها طی سه ماهه بهار، ۳ میلیون و ۹۴۲ هزار و 

۵۳۱ تن گندله برای شرکت های داخلی ارسال کردند.

196 محدوده معدنی خراسان رضوی به بخش 
گذار شد خصوصی وا

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 
در مزایده برگزار شده برای فعال کردن معادن غیرفعال در استان، 
۱۹۶ محدوده معدنی به سرمایه گذاران جدید بخش خصوصی 

گذار شده است. وا
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 
در مزایده برگزار شده برای فعال کردن معادن غیرفعال در استان، 
۱۹۶ محدوده معدنی به سرمایه گذاران جدید بخش خصوصی 

گذار شده است. وا
امیررضا رجبی گفت: مزایده معادن استان براساس تصمیم دولت 
و بخش نامه های وزارت متبوع، مبنی بر فعال سازی معادن 
غیرفعال، تعداد ۲۹۰ محدوده معدنی در قالب برگزاری مزایده 

عمومی انجام گرفت.
وی افزود : این معادن شامل ۷۹ محدوده دارای پروانه بهره 
برداری، ۷۵ محدوده دارای گواهی کشف، ۱۱۹ محدوده دارای 
کتشاف و یک دپوی  کتشاف، ۱۶ محدوده درخواست ا پروانه ا

ماده معدنی بوده است.

افزایش 44 درصدی تولید کنسانتره زغال سنگ 
ایمیدرو

دو شرکت زیرمجموعه ایمیدرو از ابتدای فروردین تا پایان 
خرداد، 184 هزار و 58۷ تن کنسانتره زغال سنگ تولید کرد. 
این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 1۲8 هزار و 4۷5 تن بود.
از این میزان، شرکت های »زغال سنگ طبس«، 16۲ هزار 
و ۷48 تن و »زغال سنگ البرز مرکزی«، ۲1 هزار و 839 تن 

تولید کردند.
 شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو  نیز طی سه ماهه نخست ۱۴۰۱ 
حدود ۵۲۵ هزار و ۱۹۴ تن کانسنگ زغال سنگ استخراج کردند 
که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته )۳۴۳ هزار و ۴۰۹ 

کی از افزایش ۵۳ درصدی استخراج است. تن(، حا
از این میزان، »شرکت زغال سنگ طبس« ۴۵۰ هزار و ۹۶۷ تن، 
»مجتمع زغال سنگ طبس« ۴۴ هزار و ۴8۱ تن و »شرکت 
زغال سنگ البرز مرکزی« ۲۹ هزار و ۷۴۶ تن استخراج کردند.میزان 
ارسال کنسانتره به شرکت های داخلی طی سه ماهه امسال نیز 
۱8۰ هزار و ۲۲۴ تن بود که نسبت به آمار ارسال مدت مشابه سال 

گذشته )۱۴۲ هزار و ۱۷۹ تن(، ۲۷ درصد افزایش یافت.

عدد خبر

درصد

محدوده معدنی

درصد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت:

صنایع کوچک به واسطه ویژگی های منحصربه فردی 
بردی بودن،  کار که دارند، ازجمله اشتغال زایی، 
انعطاف پذیری، بی نیازی از سرمایه گذاری سنگین، 
رفع عدم تعادل های منطقه ای، رفع نابرابری ها در 
توزیع درآمد و... می توانند نقش مهمی در رسیدن 

به توسعه ایفا کنند

مصطفی عطائی پور 
معاون خرید

حسینقلی فاطمی
 رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان

مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه اقدامات اخیر در 
راستای کرامت انسانی بازنشستگان، در مجمع 
عمومی عادی ساالنه فوالد مبارکه که روز سه شنبه 
11 مردادماه برگزار شد، از سهام داران حقیقی و حقوقی شرکت فوالد 
مبارکه خواست تا به نحو شایسته قدردان زحمات بازنشستگان 

این شرکت باشند.
به گزارش خبرنگار فوالد، روز چهارشنبه ۱۲ مردادماه، کانون بازنشستگان 
فوالد مبارکه نیز با انتشار نامه ای از نگاه متعالی و انسان دوستانه 
مدیرعامل فوالد مبارکه قدردانی کرد و این نوع نگاه را »تحقق کرامت 

انسانی و همکاری ارزشمند« نامید.
رئیس  فاطمی  حسینقلی  امضای  به  که  تقدیرنامه  این  متن  در 

هیئت مدیره کانون بازنشستگان فوالد مبارکه رسیده، چنین آمده است:
جناب آقای دکتر طیب نیا

 مدیرعامل محترم شرکت فوالد مبارکه اصفهان؛
 با عرض سالم و احترام

با عنایت ویژه جنابعالی به همکاران بازنشسته طی ماه های اخیر و به ویژه 
در مجمع عمومی ساالنه شرکت فوالد مبارکه اتفاقات بسیار مهم و باارزشی 
در فوالد مبارکه رقم خورد که قطعا تا ابد در حافظه تاریخ آن شرکت به نیکی 

باقی خواهد ماند.
بازنشستگان فهیم و ارزشمند فوالد مبارکه که از سرمایه های انسانی مهم 
کنون هستند به خوبی و به یقین باور  و یادگاری از آغاز فعالیت های شرکت تا
کردند که خانه اصلی آنان پس از سال ها آن ها را با رویی گشاده و آغوشی باز 

پذیرفته است. این است مفهوم کامل کرامت انسانی که متأسفانه پیش تر 
جنبه شعارگونه داشته است.هزاران خانواده بازنشسته با تمام وجود خود 
کار در رأس  درک کردند که هر زمان مدیریتی دلسوز، قوی، فهیم و فدا
چنین شرکت عظیمی قرار گیرد، آنان از بوته فراموشی خارج می شوند و 
از همین رو رضایت بیشتری از اینکه جوانی، عمر و سالمتی خود را در این 

صنعت عظیم صرف کرده اند، برایشان حاصل می شود.
وظیفه خود می دانم و افتخار می کنم که از طرف هیئت مدیره کانون 
بازنشستگان فوالد مبارکه و بیش از 8۲۰۰ خانوار بازنشسته مراتب سپاس 

صمیمانه و بیکران خود را تقدیم شما و همکاران محترمتان نمایم.
شک نداشته باشید که دعای خیر این جمعیت عظیم همواره بدرقه شما 

و مایه خیروبرکت برای شرکت فوالد مبارکه است.

ُ

کاال و  در حال حاضر حدود 3 هزار تأمین کننده 
خدمات در زنجیره تأمین فوالد مبارکه فعال هستند 
و محصوالت تولیدی این مجموعه بزرگ صنعتی 
به صورت مستقیم 1000 کارخانه و کارگاه و به صورت غیرمستقیم 
بالغ بر 3000 کارخانه و کارگاه را تغذیه می کند. این در حالی است که در 
راستای سیاست های مدیریت ارشد سازمان، طی سال های متمادی 
کثری از صنایع کوچک، سازندگان داخلی و  نسبت به حمایت حدا
شرکت های دانش بنیان، تا پایان سال 1400 بیش از ۷ هزار و 600 قطعه 
یدکی و یا تجهیز برای اولین بار توسط شرکت های توانمند داخلی یا 

دانش بنیان بومی سازی و ساخت داخل شده است.
در تقویم رسمی کشور عزیزمان ایران ۲۱ مردادماه را روز حمایت از صنایع 
کوچک نام نهاده اند تا صنایع بزرگ و مادر و همچنین آحاد مختلف جامعه 
به اهمیت و نقش تعیین کننده صنایع کوچک بیش ازپیش احترام 

کثری از آن ها همت مضاعف داشته باشند. بگذارند و برای حمایت حدا
به همین بهانه و در آستانه فرارسیدن این روز خجسته، به سراغ مصطفی 
عطائی پور معاون خرید فوالد مبارکه رفتیم و در خصوص نقش محوری 
حمایت صنایع بزرگ از صنایع کوچک و نقش اساسی صنایع کوچک در 
تداوم و پایداری صنایع بزرگ و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه جویا 

شدیم. با ما همراه باشید.
به نظر شما صنایع کوچک در پشتیبانی از صنایع بزرگ چه 

تأثیری دارند؟
صنایع کوچک در توسعه اجتماعی اقتصادی کشورها نقش زیادی دارد. 
به هراندازه یک کشور ازنظر اقتصادی در سطح باالتری قرار داشته باشد، 
توسعه صنعتی آن بیشتر بر صنایع کوچک معطوف می گردد. واحدهای 
صنعتی کوچک در تمامی کشورها نقش اساسی در تأمین اشتغال، 
افزایش تولید ملی، توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی دارند. 
این صنایع نسبت بسیار بزرگی از بنگاه های تولیدی را به خود اختصاص 
داده اند و زمینه های مناسب برای برقراری ارتباط مؤثر بین تولیدات 
صنعتی و کشاورزی و...، جلب سرمایه های بخش خصوصی و امکان 

تنوع و انعطاف در تولیدات صنعتی را فراهم کرده اند.
صنایع کوچک به واسطه ویژگی های منحصربه فردی که دارند، ازجمله 
اشتغال زایی، کاربردی بودن، انعطاف پذیری، بی نیازی از سرمایه گذاری 
سنگین، رفع عدم تعادل های منطقه ای، رفع نابرابری ها در توزیع درآمد 

و... می توانند نقش مهمی در رسیدن به توسعه ایفا کنند.
 از سوی دیگر، رفع موانع پیش روی صنایع کوچک و متوسط زمینه 
نقش آفرینی آن ها در نظام اقتصادی کشور را فراهم می کند. تاجایی که 
در کشورهای توسعه یافته، تولیدهای خرد از اهمیت زیادی برخوردارند، 
زیرا صنایع کوچک با سرمایه اندک شکل  می گیرند و اشتغال پایدار ایجاد 

می کنند و به عنوان مکمل صنایع تولیدی بزرگ ایفای نقش می کنند. 
ایجاد صنایع کوچک و متوسط با سرمایه اندک و بازدهی باال مولد 
ایجاد مشاغل پایدار هستند و بیشتر کشورهای توسعه یافته مانند چین 
با حمایت از صنایع کوچک و رشد این واحدها توانسته اند بازارهای 

منطقه ای و جهانی را در دست بگیرند.
رویکرد فوالد مبارکه به عنوان شرکت مادر در زمینه حمایت از 

صنایع کوچک چگونه است؟
در خصوص صنایع کوچک داخلی و شرکت های سازنده و دانش بنیان 
کشور، شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد خاورمیانه 
و یکی از شرکت هایی که پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است، 
از همان آغاز بهره برداری دقیقا نقش حمایتی را سرلوحه کار خود قرار 
داده است؛ تاجایی که از سال ۱۳8۰ نهضت ساخت داخل در فوالد مبارکه 
شروع و از سال ۱۳۹۰ به عنوان بومی سازی مطرح شد و در ادامه این تفکر 
سازنده و بنیادین تا پایان سال ۱۴۰۰، بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ قطعه یدکی و یا 
تجهیز برای اولین بار توسط شرکت های توانمند داخلی یا دانش بنیان 

بومی سازی و ساخت داخل شدند.
توانمندسازی شرکت های گروه فوالد مبارکه و صنایع کوچک دانش بنیان 
و سازنده، تحقق اهداف توسعه با حمایت های اقتصادی و اتکا به توان 
شرکت های داخلی، انتقال دانش با همکاری شرکت های دانش بنیان، 
توجه و عمل به دستورالعمل های زیست محیطی در راستای توسعه 
پایدار با استفاده از پژوهش های انجام شده در دانشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیان کشور و... همه و همه گواهی است بر رویکرد حمایتی فوالد 

مبارکه از صنایع کوچک و شرکت های دانش بنیان و سازنده داخلی.
همچنین توسعه مشارکت با تأمین کنندگان و شرکای تجاری به منظور 
استفاده از تخصص، منابع و دانش، تأمین منابع مالی، سرمایه گذاری در 
شرکت های تأمین کننده، تعامل با تأمین کنندگان کاال در جهت هم راستا 
ساختن استراتژی های شرکت های گروه و تأمین کنندگان کلیدی، 
ایجاد شبکه های ارتباطی مناسب با تأمین کنندگان جهت شناسایی 
فرصت های بالقوه و ایجاد خلق ارزش متقابل و... از دیگر اقدامات شرکت 

فوالد مبارکه در این زمینه است.
در حال حاضر حدود ۳ هزار تأمین کننده کاال و خدمات در زنجیره تأمین 
فوالد مبارکه فعال هستند و محصوالت تولیدی این مجموعه بزرگ 
صنعتی به صورت مستقیم ۱۰۰۰ کارخانه و کارگاه و به صورت غیرمستقیم 

بالغ بر ۳۰۰۰ کارخانه و کارگاه را تغذیه می کند. 
به طورکلی نقش صنایع بزرگ بر توسعه و بالندگی صنایع 

کوچک را چگونه ارزیابی می نمایید؟
به جرئت می توان از صنایع مادر یا پایه به عنوان صنایع کلیدی و قلب 
تپنده اقتصاد هر کشور یا لکوموتیو دیگر صنایع نام برد؛ زیرا محصوالت این 

شرکت ها مواد اولیه صنایع دیگر را تغذیه می کنند. برای صنعتی شدن و 
رشد اقتصادی در یک منطقه یا کشور به دو عامل مهم منابع و فناوری و 
تکنولوژی نیاز است که در این میان فناوری و تکنولوژی از اهمیت بیشتری 

برخوردار است.
صنایع اساسی در توسعه اقتصادی یک کشور نقش بسزایی دارند زیرا از 
درآمد حاصل از مشتریان خارجی و مشاغل غیراساسی حمایت می کنند. 
این صنایع بر اشتغال، بودجه دولت، سرمایه گذاری های بخش خصوصی 
و برنامه ریزی توسعه شهری نیز تأثیر بسزایی دارند؛ بنابراین حمایت از 
صنایع منجر به رونق اقتصادی کشورها، ایجاد زمینه ای مناسب برای 
اشتغال پایدار، ایجاد رفاه در جامعه، افزایش سطح علمی، افزایش امید 

نزد جوانان و کاهش مهاجرت خواهد شد.
در نگاه فوالد مبارکه شرکت های دانش بنیان چه جایگاهی 

دارند؟
نام گذاری شعار سال توسط رهبر فرزانه انقالب جهت گیری ها و اقدامات 
سال های اخیر در راستای رفع موانع تولید و رشد اقتصادی، باهدف 
ایجاد فضای مناسب برای رفع گلوگاه است.  در این راستا شرکت فوالد 
مبارکه به منظور استفاده از توان شرکت های سازنده داخلی و دانش بنیان 
نسبت به عقد تفاهم نامه با شهرک علمی و تحقیقاتی دانشگاه صنعتی 
اصفهان اقدام کرده و شرایط ورود شرکت های توانمند دانش بنیان به 
بانک اطالعاتی خرید را میسر نموده است . تعداد شرکت های دانش بنیان 
ثبت نام شده در بانک اطالعاتی خرید فوالد مبارکه 8۳۱ شرکت است که 
۴۵۰ شرکت مورد  ارزیابی ورود  قرار گرفته اند و دارای کد هستند.  مابقی نیز  

در حال ارزیابی فنی و تخصصی هستند.
با توجه به اقدامات یادشده در فوالد مبارکه در حال حاضر 
چقدر از نیازهای فوالد مبارکه از محل ظرفیت شرکت ها و صنایع 

داخل کشور تأمین می شود؟
 به طور مشخص طبق آخرین آمار در سال ۱۴۰۰ ازلحاظ مبلغی بیش از 8۹ 
درصد بودجه خرید و سفارش های خرید توسط داخل کشور تأمین شده 
گرفته شده است و همچنین  کشور صورت  ج از  و مابقی توسط خار
ازلحاظ تعداد کاالیی کمتر از ۴ درصد کاالهای خریداری شده توسط 

تأمین کنندگان خارجی صورت گرفته شده است.
سخن پایانی؟

حمایت از صنایع کوچک رویکرد  همیشگی مدیریت فوالد مبارکه بوده 
است. به یقین اعتالی روزافزون کشور نه فقط در حوزه صنعت، بلکه در 
همه عرصه ها در گرو  همکاری و حمایت متقابل صنایع بزرگ و کوچک 
است و تنها راه  رستگاری در این زمینه سرمایه گذاری بر توان داخل 
با عنایت به دانش روز دنیا ست؛  بنابراین  فوالد مبارکه در این راستا 

ثابت قدم تر از همیشه از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

 قدردانی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان فوالد مبارکه از مدیرعامل  این شرکت

سهم بیش از 8۹ درصدی شرکت های داخلی
ید فوالد مبارکه  از بودجه خر

کثری از صنایع کوچک و سازندگان داخلی صورت گرفته است؛ در راستای حمایت حدا
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همکاری سازنده شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران و شرکت سنگ آهن مرکزی

دانشگاه علمی کاربردی فوالد آلیاژی ایران
 راه اندازی می شود

مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و خدایار 
کریم نژاد، سرپرست جدید شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در 
جلسه ای مشترک به بررسی همکاری های مشترک پرداختند. در این 
کتشافات جدید در پهنه های معدنی  گذاری ا جلسه مباحثی همچون وا
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و توافق های خوبی صورت گرفت.

معاونت دانشگاه علمی و کاربردی یزد و هیئت همراه، به منظور اخذ 
مجوز تأسیس دانشگاه علمی کاربردی فوالد آلیاژی ایران، از مرکز آموزش 
این شرکت بازدید کرد. در این بازدید و جلسه برگزارشده با همین محور، 
قابلیت های مرکز آموزش فوالد آلیاژی ایران معرفی شد. حیدری معاونت 
دانشگاه علمی و کاربردی یزد نیز از رویکرد شرکت فوالد آلیاژی ایران در 
راستای همکاری با دانشگاه های کشور ابراز خرسندی کرد.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

قیمت سنگ آهن بین موجی از خوش بینی و بدبینی به 
چشم انداز اقتصادی چین در نوسان است، اما فراتر از این 
نوسانات کوتاه مدت، یک نبرد طوالنی مدت نیز در راه است. 
چین در حال اجرای طرحی برای متمرکز کردن خرید سنگ آهن 
کی از آن است که کارخانه های فوالد  است و گزارش ها حا
دولتی در حال راه اندازی یک شرکت جدید برای تقویت قدرت 

چانه زنی خود در خرید سنگ آهن به صورت متمرکز هستند.
این اولین بار نیست که چین تالش می کند کنترل بیشتری بر بازار 
کنون بی اچ پی سومین تولیدکننده  سنگ آهن داشته باشد و تا
بزرگ سنگ آهن در جهان پس از واله و ریو تینتو، نسبت به 
چشم انداز این سیستم خرید یکپارچه چین نظر خوش بینانه ای 
داده است. این شرکت استرالیایی مطمئن است که بازار قیمت را 
تعیین خواهد کرد و تاریخ نشان داده راه اندازی یک شرکت متمرکز 

برای خرید سنگ آهن چندان موفق نخواهد بود.
کارآمدی  این خطر وجود دارد که سیستم خرید متمرکز باعث نا
و ایجاد  بوروکراسی در بازار شود. همچنین خطر درگیری بیشتر 
بین شرکت های معدنی و فوالدسازان چینی وجود دارد، زیرا هر 
دو به دنبال منافع خود هستند.این احتمال هم وجود دارد که 
سه شرکت معدنی بزرگ دنیا به دنبال حفظ قیمت مرتبط با بازار 
ج شود، ممکن است  گر چین از بازار نقدی خار نقدی باشند. ا
موضوع پیچیده تر شود، زیرا شاخص قیمت دیگر بر اساس آنچه 

ژاپن و کره جنوبی برای سنگ آهن می پردازند تعیین می شود.
به طور خالصه، هر سیستم خرید متمرکز جدید چینی احتمال 
گر چین  اختالل در بازار سنگ آهن را مطرح می سازد، اما حتی ا
سیستم خرید متمرکز و کارآمد راه اندازی کند، بعید است پویایی 
بازار را تغییر دهد. بازار سنگ آهن بسیار متمرکز است و در اختیار 

تعدادی شرکت معدنی بزرگ در دو کشور استرالیا و برزیل است.
گر چین بر قیمت های پایین تر پافشاری کند، احتماال بن بستی  ا
پدید می آید که در آن شرکت های معدنی عرضه را محدود می کنند 
و ادامه ماجرا به میزان مقاومت دو طرف بستگی دارد و این امر نیز 

این به میزان تقاضای چین در آن زمان وابسته است.
بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ سیستم قیمت گذاری نقدی به 
که تقاضای چین به لطف  نفع شرکت های معدنی کار کرد، چرا
بسته های محرک اقتصادی باال بود، اما با موج عرضه های جدید، 
قیمت های لحظه ای کاهش یافت و چینی ها نسبت به سیستم 
قراردادی قبلی سود خوبی می بردند. از سال ۲۰۱۹ مجددا قیمت 
سنگ آهن روند صعودی مداومی را از سر گرفت و سپس در دوره 
اول همه گیری کرونا در ۲۰۲۰ افت داشت. پس از آن با افزایش 
تقاضای جهانی صعودی شد. ماه می سال گذشته نیز خلوص ۶۲ 
درصد به اوج ۲۳۵.۵۵ دالر رسید و پس از آن روندی نزولی داشت 

و هفته گذشته پس از نوساناتی به ۱۱۵ دالر رسید.
     منبع: پایگاه خبری فوالد ایران

آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود 
اعالم کرد تقاضا برای زغال سنگ در بازار رکورد زده و این روند 
گشت اتحادیه  با توجه به کاهش واردات گاز روسیه و باز
اروپایی به مصرف این سوخت و کمی عرضه در بازار، ادامه 

خواهد داشت.
آژانس بین المللی انرژی اعالم کرد: تقاضا برای زغال سنگ در 
جهان در سال ۲۰۲۲ به 8 میلیارد تن رسید که با رکورد مصرف 
تاریخی در سال ۲۰۱۳ برابر است و در سال ۲۰۲۳ بیشتر هم 

خواهد شد.
این نهاد بین المللی در جدیدترین گزارش خود اعالم کرد: بر اساس 
شرایط اقتصادی و روند فعلی بازار و با فرض اینکه اقتصاد چین 
همان طور که انتظار می رفت در نیمه دوم امسال بهبود یابد، 
پیش بینی می شود مصرف زغال سنگ در جهان ۰.۷ درصد در 

سال ۲۰۲۲ افزایش یابد و به 8 میلیارد تن برسد.
بنا بر اعالم IEA، به علت افزایش قیمت گاز، تقاضا برای این 
سوخت باال رفته و بسیاری از کشورها مجبور شده اند به میزان 
زیادی از گاز به سوی زغال سنگ بروند و نیروگاه های زغال سنگی 

را که قبال بسته شده بودند دوباره باز کنند.
در این گزارش آمده است، چین که بیش از نیمی از مصرف جهانی 
زغال سنگ را دارد، با وجود کاهش ۳ درصدی تقاضا در نیمه اول 
امسال، عامل اصلی رشد تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ خواهد 
بود. همچنین انتظار می رود به علت رشد اقتصادی و استفاده 

گسترده تر از برق، تقاضا برای زغال سنگ در هند افزایش یابد.
درعین حال اتحادیه اروپا نیز به تقاضا کمک خواهد کرد، زیرا این 
اتحادیه به دلیل کاهش واردات گاز روسیه، به طور فزاینده ای به 
زغال سنگ در تولید برق روی می آورد تا جایگزین گاز یا ذخیره آن 

برای زمستان شود.
در ادامه گزارش آژانس بین المللی انرژی آمده است، بازارهای 
زغال سنگ در سال ۲۰۲۳، به ویژه پس از اجرایی شدن تحریم 
زغال سنگ اتحادیه اروپایی، بی ثبات خواهند ماند و قیمت ها 

ممکن است تا سال آینده به خوبی رشد کنند.
IEA اعالم کرد: تحریم ها علیه زغال سنگ روسیه، بازار را مختل 
کرده و سبب کمبود عرضه شده است. سایر تولیدکنندگان در 
جایگزین کردن تولید روسیه محدودیت دارند و قیمت های 
بازار آتی نشان می دهد کمی عرضه تا سال بعد و پس از آن ادامه 

می یابد.
    منبع: پایگاه خبری معدن نامه

شرط بندی چین برای آزمایش قدرت خود 

در بازار سنگ آهن

 جهان به عصر زغال سنگ بازگشت

رئیس محیط زیست فوالد مبارکه در گفت گو با خبرنگار 
فوالد تصریح کرد: سرمایه گذاری شرکت در تولید 
انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی به مقدار 540 
مگاوات و ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی با راندمان باال 
همگام با دستورالعمل های جهانی، گامی بلند در مسیر فوالد سبز 

است.
کید بر اینکه رویکرد شرکت فوالد مبارکه در تحقق  بهنام کاویانی با تأ
دست یابی به فوالد سبز بر این اصل استوار است که فوالد سبز صرفا  
تولید فوالد با کمترین ردپای کربن ممکن است گفت: صنعت فوالد 
امروزه حدود ۷ درصد از انتشار کربن در جهان را به خود اختصاص 
می دهد که یکی از عوامل افزایش گرمایش جهانی است. ازاین رو تحت 
سناریوی توسعه پایدار آژانس بین المللی انرژی، میزان کل انتشار 
مستقیم از بخش آهن و فوالد باید تا سال ۲۰۵۰، بیش از ۵۰ درصد 
نسبت به سال ۲۰۱۹ و شدت انتشار حاصل از تولید فوالد خام نیز باید 

۵8 درصد کاهش یابد.
 وی از باال آمدن سطح آب دریاها، آسیب های واردشده بر بخش انرژی 
و منابع، بهداشت و سالمت انسان و مهاجرت های ناخواسته به عنوان 
برخی آثار انتشار گازهای گلخانه ای نام برد و خاطرنشان کرد: هدف فوالد 
سبز جایگزینی یک فرایند تولید جدید بر پایه انرژی های تجدیدپذیر 
و هیدروژن سبز با روش های مرسوم تولید فوالد بر پایه سوخت های 

فسیلی است.
رئیس محیط زیست فوالد مبارکه ادامه داد: تفکر فعلی صنایع فوالدی 
کربن بر اساس فناوری انرژی های  کمترین میزان انتشار  تولید با 
تجدیدپذیر بسیار پرهزینه تر از تولید فوالد به روش سنتی است، 

به نحوی که طبق برآوردها هزینه تولید ممکن است تا ۳۰ درصد بیشتر 
باشد.

 BOF وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: تولید فوالد جهانی به روش
حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از کل تولید فوالد است و میزان انتشار کربن به این 
روش، طبق اطالعات انجمن جهانی فوالد برابر ۱.۶ تا ۲.۲ تن به ازای هر 
تن تولید فوالد خام )به طور متوسط ۲ تن به ازای هر تن تولید فوالد خام( 
است. بر این اساس با توجه به اینکه یکی از روش های اصلی کربن زدایی 
فوالد، استفاده از فرایند احیا مستقیم است، شرکت های فوالدی دنیا در 
فکر جایگزینی فرایند تولید به روش کوره های قوس الکتریکی با کوره بلند با 
استفاده از سوخت هیدروژن سبز در بلندمدت هستند که بتوانند تا سال 

۲۰۵۰ به فوالد کربن صفر نزدیک شوند.
کاویانی اظهار داشت: شرکت فوالد مبارکه نیز بر اساس استراتژی پایداری 
خود به دنبال تولید فوالد کم کربن و استفاده از فناوری های نو است و 

کنون در این راستا اقدامات مؤثری انجام داده است. تا
کید بر اینکه فرایند تولید فوالد در شرکت فوالد مبارکه برمبنای احیا  وی با تأ
مستقیم و کوره های قوس الکتریکی است که این خود نیز مزیت بسیار 
بزرگی در تکنولوژی های موجود است، گفت: مقدار CO2 تولیدی در 
شرکت فوالد مبارکه به دلیل استفاده از تکنولوژی کوره های قوس الکتریکی 
)EAF( کمتر از استانداردهای بین المللی و در محدوده قابل قبول و 

رقابتی است.
رئیس محیط زیست فوالد مبارکه در بخش بعدی سخنان خود به 
کز علمی و تحقیقاتی و  همکاری های این شرکت با دانشگاه ها، مرا
شرکت های دانش بنیان برای حرکت کارآمدتر در مسیر فوالد سبز اشاره 
و تصریح کرد: در این راستا، برای شناسایی نقاط قابل بهبود، پروژه های 

کز علمی و دانشگاه ها در زمینه چرخه عمر  پژوهش محور با همکاری مرا
محصول، رد پای کربن، افزایش بهره وری و رد پای آب تعریف شده و در 
دست اقدام است؛ تاجایی که براساس استراتژی پایداری، برنامه های 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای کربن زدایی در شرکت تدوین 
شده و در حال سرمایه گذاری در تولید انرژی های تجدیدپذیر خورشیدی 
به مقدار ۵۴۰ مگاوات و ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی ۱۰۰۰ مگاواتی با 

راندمان باال هستیم.
گفته رئیس محیط زیست فوالد مبارکه این شرکت همچنین در  به 
 ،Eco Process برنامه های میان مدت و کوتاه مدت خود براساس رویکرد
در پی بهبود فرایندها در راستای بهینه سازی مصرف منابع و کاهش 
انتشارات است و در این خصوص می توان از اجرای پروژه بازیافت حرارت 
از گازهای خروجی نیروگاه گازی، انجام پروژه های بازچرخانی و استفاده 
مجدد پساب های شهری و صنعتی، تشکیل کمیته انرژی و ممیزی آن 
در واحدهای فرایندی و بهبود آن ها با جایگزینی تجهیزات با فنا وری روز 
و همچنین از سرمایه گذاری در ایجاد بستر حمل ونقل ریلی و مدیریت 
پسماندها با رویکرد اقتصاد چرخشی به عنوان بخش های دیگری از 
اقدامات شرکت فوالد مبارکه برای کاهش انتشار کربن، جلوگیری از 
تخریب محیط زیست و هدررفت منابع و به طورکلی حرکت در مسیر فوالد 

سبز یاد کرد.
کید بر اهمیت توسعه پایدار،  کاویانی در بخش پایانی سخنان خود با تأ
اظهار امیدواری کرد همچنان که شرکت فوالد مبارکه همواره در این 
زمینه پیشگام بوده است، سرمایه گذاری های مذکور نیز هرچه سریع تر 
عملیاتی شود و موجبات دست یابی به تولید با باالترین کیفیت از منظر 

دستورالعمل های زیست محیطی را فراهم سازد.

، گامی بلند در مسیر فوالد سبز سرمایه گذاری شرکت در تولید انرژی های تجدیدپذیر
رئیس محیط زیست فوالد مبارکه اعالم کرد:

بهنام کاویانی
رئیس محیط زیست

 آژانس بین المللی انرژی:

آغاز پروژه بزرگ بهینه سازی خط گالوانیزه شرکت فوالد مبارکه
علیرضا گندمکار رئیـس واحد گالوانیـزه نورد سـرد از 
آغاز پروژه بهینه سازی )Revamp( خط گالوانیزه در 

مردادماه سـال 1401 خبر داد.
با اجـرای پـروژه بـزرگ بهینه سـازی خـط گالوانیـزه شـرکت فـوالد مبارکه، 
عالو ه بـر رفع مشـکالت این خـط تولیـد، از این پس شـاهد ارتقای سـطح 
کیفی محصوالت مورد درخواست مشتریان ورق گالوانیزه در این شرکت 

خواهیـم بود.
در متـن حاضـر دالیـل اجـرای ایـن پـروژه بـزرگ و اثربخـش از زبـان رئیـس 

واحـد گالوانیـزه نـورد سـرد آمـده اسـت. 
کثری سفارش های  رفع مشکالت و افزایش تأمین حدا

مشتریان
پـس از راه انـدازی واحـد گالوانیـزه فـوالد مبارکـه، مسـائل و مشـکالت 
زیـادی در زمینه طراحی و تجهیـزات خط وجود داشـت که بـا تالش تیم 
مدیریت و سرپرستی شرکت و مشورت با متخصصان داخلی و خارجی، 

پروژه هـای بهبـود زیـادی انجـام  شـد.
بـا توجـه بـه مشـکالت موجـود و همچنیـن تغییـر ذائقـه بـازار و لـزوم 
به روزرسـانی تجهیزات، بودجه موردنظر به منظور بهینه سـازی خط در 
دسـتور کار قـرار گرفـت و پـس ازآن، در کمیتـه PDC فـوالد مبارکه مصوب 
گردیـد. پـس از طـی شـدن تشـریفات اداری در سـال ۱۳۹۷، مناقصـه 
درخواسـت پـروژه بـا دو شـرکت بلژیکـی و فرانسـوی برگـزار شـد و شـرکت 
کت ها مناقصه هم زمان شد با  بلژیکی برنده مناقصه گردید. باز شدن پا
خروج آمریکا از توافق برجام و پیرو این بدعهدی ظالمانه، شرکت بلژیکی 
از همکاری در اجرای پروژه خودداری کرد. در ادامه فوالد مبارکه با جلب 
مشـارکت یکی از صاحبان تکنولوژی و اعتماد و اتکا بـه دانش و تخصص 
تیم داخلی شرکت فوالد مبارکه و همچنین شرکت های ایرانی، تصمیم 
گرفـت ایـن پـروژه را بـه انجـام برسـاند و خوشـبختانه تمامـی تجهیـزات 
موردنیـاز در داخـل و خـارج از کشـور سـاخته  شـده و فعالیت هـای نصب 

تجهیـزات از ابتـدای مردادمـاه آغـاز گردیـده اسـت.
قسـمت هایی کـه بـه دلیـل نـوع طراحـی اولیه نیـاز بـه بهینه سـازی و 

ارتقـای تجهیـزات داشـتند عبارت انـد از:
۱- نبـود تجهیـز Notcher )کناره ُبـر ورق( جهـت حذف لبه های جـوش در 

کنـون اپراتور  تغییر عرض جهـت جلوگیـری از پارگـی جـوش در کـوره )هم ا
تولید در شـرایط ناامـن به صـورت دسـتی اقـدام بـه ایـن کار می نماید که 

تجهیـز Notcher سـاخته و در ایـن توقـف نصب می گـردد.
 ۲- ضعـف در قسـمت شست وشـوی ورق در ورودی خـط کـه منجـر 
بـه عیـوب کیفـی محصـول از قبیـل سـرباره و فقـدان پوشـش می گـردد. 
همچنین به دلیل تعـدد تعویض غلتک هـا و زمـان زیادی که صـرف این 
تعویض هـا می شـود، زمـان شـات دان های ماهانـه نیـز تحـت تأثیـر قـرار 

می گیـرد و افزایـش می یابـد.
شست و شوی ۹۹ درصدی و افزایش براقیت ورق از ۸۲ به 

۸۷ درصد
قسـمت شست وشـوی ورق یکی از اصلی ترین تجهیزات خـط گالوانیزه 
بـه شـمار می آیـد و هرگونـه نارسـایی در ایـن قسـمت بـا شست وشـوی 
نامناسـب روغن و ذرات آهن باقی مانده از فرایند نورد سـرد موجب افت 
کیفیـت در بخـش پوشـش دهی و صدمـه زدن بـه سـطح غلتک هـای 
داخـل کـوره و ایجـاد عیـب برجسـتگی در محصـوالت می شـود. یکـی از 
قسـمت هایی کـه در ایـن پـروژه بـه بخـش شست وشـو اضافـه می شـود، 
واحد شست وشو است که به روش الکترولیز و با تمرکز بر محلول قلیایی 
بـا درجـه حـرارت کنترل شـده و بـا حداقـل تـوان الکتریکـی، روغـن نـورد 
موجـود در سـطح ورق را به طـور کامـل از سـطح ورق جـدا می کنـد. ایـن 
سیسـتم دارای سیسـتم کنتـرل غلظـت خـودکار و سیسـتم فیلترینـگ 
خـودکار اسـت. ضمنـا سیسـتم تخلیـه بخـار و همچنیـن تمیـز کـردن 
بخارهای آلوده جهت حفاظت از محیط زیست نیز در این بخش اضافه 
خواهـد شـد. واحـد تمیـز کـردن الکترولیتـی قسـمتی از خطـوط جدیـد 
شست وشـوی کالف اسـت که کالف را با اسـتفاده از تکنولـوژی الکترولیز 
تمیز می کند. سیستم های معمول شست وشو بدون واحد تمیز کردن 
الکترولیتـی توانایـی شست وشـوی ورق بیـن ۶۰ تـا8۰ درصـد را دارنـد، 
درصورتی که با سیستم الکتروکلینینگ تقریبا   ۹۹ درصد کثیفی های ورق 
شسته می شود و براقیت ورق از 8۲ درصد به 8۷ درصد افزایش می یابد.

توانایی در ایجاد اختالف کشش ورق بین کوره آنیل و 
تیغه ها

 ۳- عدم توانایی در ایجاد اختالف کشش ورق بین کوره آنیل و تیغه های 

هوایـی )Airknife( می تواند منجر بـه پارگی هـای ورق و توقفات طوالنی 
باشـد و ضمنـا باعـث غیریکنواختـی پوشـش دهی در سـطح محصـول 
گالوانیـزه و همچنیـن افزایـش مصـرف روی می گـردد. بـا اضافـه کـردن 
تجهیـز تنظیم کننـده کشـش )Hot Bridle( و اصالحـات اسـنوت در ایـن 
پـروژه، مشـکل فـوق برطـرف می گـردد. از طرفـی در قسـمت اسـنوت بـا 
توجـه بـه وجـود بخـارات روی و نشسـتن ایـن بخـارات روی ورق عیـب 

کیفـی ایجـاد می گـردد.
مـورد دیگـر ایجـاد خطـا در سیسـتم اندازه گیـری گازهـای اتمسـفر کـوره 
اسـت؛ بدیـن ترتیـب کـه بخـارات روی در فیلترهـای ورودی لوله هـای 
انتقال اتمسـفر به سیسـتم آنالیزور ایجاد گرفتگـی می کند. بـا نصب این 
سیسـتم، گردوغبـار روی تـا 8۰ درصـد کاهـش می یابـد. بـرای رفـع مـوارد 
فوق در سیستم های جدید از تکنولوژی نیتروژن مرطوب برای رفع این 
مشـکل اسـتفاده می شـود. تزریـق گاز مرطـوب )N۲( بـه داخـل اسـنوت 
کسـید شـدن سـطح مـذاب می گـردد و همچنیـن تبخیر  باعـث کاهـش ا
روی مـذاب را به حداقل می رسـاند و موجب افزایش سـیکل تمیز کردن 
)حدود ۳ ماهه( با توجه به داشـتن شیشـه دید اسـنوت می گـردد. پمپ 
مـذاب کنـار اسـنوت نصـب  شـده اسـت و مـذاب گالوانیـزه گـرم را به طـور 
مـداوم بـه بیـرون از اسـنوت منتقـل می کنـد و مانـع از تجمـع بخـارات 
کندانس شـده Zn در سـطح مـذاب داخـل اسـنوت می شـود. تجمـع 
بخـارات کندانس شـده Zn در سـطح مـذاب و چسـبیدن آن هـا بـه ورق 

باعـث بـه وجـود آمـدن عیـب سـرباره و Zinc Dust می شـود.
امکان پوشش دهی با ِجرم کمتر

کمتـر از گالوانیـزه بـا جـرم   ۴- عـدم توانایـی پوشـش دهی محصـول 
کنـون ورق هـای   ۹۰g/m2 خصوصـا بـرای محصـوالت ورق رنگـی )هم ا
رنگی در شـرکت های رقیب با پوشـش ۶۰g/m2 تولید می شـود(. در این 
راسـتا Airknife و دمنده هـای )Blower( این قسـمت تعویض می گردد.

امکان اعمال کروم سه ظرفیتی بر روی ورق گالوانیزه
 ۵- عـدم کارایـی مطلـوب سیسـتم کروماتـه فعلـی بـرای اعمـال کـروم 
کـروم  کـه منجـر بـه مشـکالتی از قبیـل مصـرف زیادتـر  سـه ظرفیتی 

سـه ظرفیتی و بـروز عیـب شـوره بـر روی محصـوالت می شـود.
کـروم  اعمـال  جهـت  موجـود  سیسـتم  طراحـی  اسـت  شـایان ذکر 

شـش ظرفیتی اسـت کـه بـا هـدف بهبـود فرایندهـای زیسـت محیطی با 
طی انجـام چند مرحله تغییـرات فنـی بـر روی تجهیز مذکـور و همچنین 
ماده کروماته مورد مصرف، از کروم سه ظرفیتی استفاده می شود. ضمنا 
خشـک کن موجود در این بخش نیـز از تـوان کافی برای تبخیـر کامل آب 
موجـود در محلـول کروماتـه را نـدارد کـه بـا اجـرای پـروژه Revamp، ایـن 
قسمت با تجهیز اعمال کروماته به روش غلتکی و خشک کن با ظرفیت 

گرمادهـی مناسـب جایگزیـن خواهـد شـد.
طراحی و ساخت تابلوهای برق و اتوماسیون، برنامه نویسی 

PLC و مانیتورینگ با اتکا به ظرفیت های داخلی
۶- سیسـتم اتوماسـیون گالوانیـزه مربـوط بـه شـرکت Alstom بـود 
کـه در حـال حاضـر وجـود خارجـی نـدارد و تمامـی کارت هـای شـبکه 
ج  شـده اند و هیچ کـدام دارای یدکـی نیسـت  موجـود از رده تولیـد خـار
و خرابی هرکدام خـط گالوانیـزه را با خطـر توقف طوالنی مـدت روبه رو 

خواهـد کـرد.
شایان ذکر اسـت این سیسـتم فقط در واحدهای گالوانیزه و رنگی فوالد 
مبارکـه اسـتفاده می شـود و تجربـه نگهـداری و تعمیـرات و همچنیـن 
قطعات مشـابه بـرای آن در سـایر خطـوط فـوالد مبارکه وجـود نـدارد. به 
 Tiaportal-1500 همین دلیل اقدام به تعویض اتوماسیون کوره به نوع
شرکت siemens شده است که کلیه عملیات طراحی و ساخت تابلوهای 
برق و اتوماسیون و همچنین برنامه نویسی PLC و مانیتورینگ آن توسط 

شـرکت ایریسـا انجام می گردد.
علیرضا گندم کار رئیس واحد گالوانیزه نورد سرد در پایان ضمن قدردانی 
از حمایـت مدیریت هـای ناحیـه نـورد سـرد و محصـوالت پوشـش دار و 
نهایی و همچنین از تـالش کارکنان واحدهـای گالوانیـزه و رنگی، ایمنی 
فنی ناحیه نورد سرد، ایمنی مرکز، دفتر فنی تعمیرات، توسعه نورد سرد 
و گـرم، تعمیـرات و تعمیـرگاه مرکـزی، بازرسـی فنـی، واحـد حمل ونقـل و 
ترابـری سـبک، خریـد ماشـین آالت و قطعـات یدکـی، خریـد اضطـراری 
و همچنیـن شـرکت های ایریسـا و صفـا فـوالد کـه در تحقـق ایـن مهـم 
ایفـای نقـش می کننـد، ابـراز امیـدواری کـرد ایـن پـروژه بـر اسـاس برنامـه 
زمان بندی شـده به پایان برسـد تا برگ زریـن دیگری بـر توانمندی های 

فـوالد مبارکـه اضافه گـردد.
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خبــــــــــر کوتاه

جعفری با بیان اینکه از 25۰ میلیون مترمربع ظرفیت ایجادشده در 
صنعت سنگ، ۱65 میلیون مترمربع غیرفعال است، تصریح کرد: طبق 
آمار اعالم شده، از ۸5 میلیون مترمربع ظرفیت فعال ساالنه سنگ، 
حدود 35 میلیون تن، سنگ غیراستاندارد تولید می شود که نیازمند 
برنامه ریزی برای اصالح خطوط است. برای این منظور، همه ابعاد این 
بخش همچون صادرات، تولید استاندارد، هزینه های حمل ونقل، 
نوسازی واحدهای سنگ بری و... در طرح جامع باید مدنظر قرار گیرد.

دو سند مهم توسعه صادرات محصوالت کشاورزی بین ایران و چین 
به صورت هم زمان در همدان و پکن به امضا رسید. به گزارش وزارت 
جهاد کشاورزی، در راستای سیاست های دولت سیزدهم برای توسعه 
همکاری های اقتصادی با کشورهای منطقه و شرق آسیا و دیپلماسی 
فعال در جهت توسعه صادرات محصوالت کشاورزی کشور، دو سند 
کرات  بسیار مهم برای افزایش صادرات ایران و چین پس از چند ماه مذا
فشرده نهایی و امضا شد.

 خـبــــــــــــــــــر      

۲5۰ میلیون مترمربع 
ظرفیت ایجادشده در صنعت سنگ است

امضای اسناد توسعه صادرات 
محصوالت کشاورزی ایران و چین

دست یابی به صنعت استراتژیک با کمک 

شرکت های دانش بنیان

جلسه مشترک کمیته بومی سازی و توسعه تکنولوژی 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با وزارت صمت و عتف در 
کثری در به هم رسانی توانمندی های  راستای بهره گیری حدا

صنایع کوچک و پارک های علم و فناوری برگزار شد.
به گزارش ایراسین، جعفر قیصری رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان در این نشست با اشاره به اینکه رفع نیازهای مطرح شده 
در حوزه فوالد و توسعه تکنولوژی توسط پارک های علم و فناوری 
امکان پذیر است، گفت: شرکت های دانش بنیان و فناور شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان توانایی بومی سازی در این مسیر 

را دارند.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان همچنین پیشنهاد داد 
سامانه کارلینگ با سامانه )نظام ایده و نیازها( در وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری مرتبط شود تا هم افزایی بیشتری شکل گیرد.
وی با بیان اینکه باید با شاخص های کمی میزان مشارکت 
شرکت های دانش بنیان را با صنایع فوالد مشخص کرد، گفت: با 
توجه به میزان کم این مشارکت ها، باید با هدف گذاری بلندمدت 

آن را به طور شفاف و کّمی افزایش داد.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به نحوه انتقال 
تکنولوژی کشورهای خارجی به سایر کشورها، گفت: کشورهای 
صاحب تکنولوژی و فناوری به گونه ای انتقال تکنولوژی انجام 
می دهند که بهره برداری از تکنولوژی به کشور مبدأ وابستگی 
مستمر داشته باشد، زنجیره محصول کامل نباشد و آن تکنولوژی 

چند نسل عقب تر و دارای ارزش افزوده کم باشد.
وی معتقد است باید تکلیف خود را مشخص کنند که نحوه 
فعالیت خود را به صورت صنعت استراتژیک پیش خواهند 
برد یا کارخانه و یا واردکننده  هستند و در صورتی که تمرکز بر 
صنعت استراتژیک باشد، پارک های علم و فناوری و شرکت های 

دانش بنیان می توانند ورود پیدا کنند.
قیصری خاطرنشان کرد: در حوزه صنعت باید معین شود ورود 
به چه حوزه ای مقرون به صرفه است تا در آن بستر توانمند و 

خبره شد.
کاهش وابستگی ارزی فوالد در کشور

رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
در این جلسه با اشاره به آغاز فعالیت ها و تالش برای به هم رسانی 
در فوالد و شرکت های زیرمجموعه وزارت صمت، بیان داشت: 

اساس این فعالیت ها بومی سازی و توسعه تکنولوژی است.
خلیفه سلطانی ادامه داد: در سال های اخیر میزان وابستگی 
ارزی به هر تن فوالد حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است که 
البته در بلندمدت می توان میزان کاهش را به سالی ۵ دالر رساند.
وی با ابراز رضایتمندی از این موضوع، گفت: باید گردهمایی ها 
و جلسات به سمت برنامه ریزی منسجم تر برای دست یابی به 

اهداف بومی سازی و توسعه تکنولوژی سوق پیدا کند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران خاطرنشان کرد: راه اندازی 
)صندوق نوآوری و شکوفایی( صنعت فوالد و سامانه جامع 
اطالعاتی برای تعریف نیازهای ساخت داخل در واقع دو شاهراه 

توسعه ای برای فوالد قلمداد می شوند.
کارلینگ، به عنوان بستر  خلیفه سلطانی با اشاره به سامانه 
شبکه سازی تخصصی کسب وکارها گفت: این سامانه با حمایت 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، ایمیدرو و... راه اندازی شده 
که هدف آن معرفی تولیدات داخلی و ایجاد یک فضای کاری 

رقابتی است.
این جلسه به میزبانی مشترک شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان و ذوب آهن اصفهان برگزار شد و بیش از ۵۰ تن از مدیران 
و کارشناسان از وزارت صمت، وزارت علوم، ایمیدرو، انجمن 
تولیدکنندگان فوالد و شرکت های فوالد مبارکه، فوالد خوزستان، 
فوالد خراسان، چادرملو، گل گهر، گهرزمین، فوالد هرمزگان، اپال 
پارسیان، سنگ آهن مرکزی، شرکت ملی فوالد، فوالد سبزوار، 
سنگ آهن سنگان، فوالد آلیاژی ایران و ایریسا به صورت فیزیکی 

یا مجازی در آن حضور پیدا کردند.

اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتقای سیستم اتوماسیون آهک هیدارته

انجام بیش از 1000 فعالیت تعمیراتی استاندارد و ایمن
در تعمیرات ساالنه ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم صورت گرفت؛

تعمیــرات ســاالنه ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری 
کــه در نــوع خــود یکــی از  مــداوم فــوالد مبارکــه 
بزرگ تریــن و حســاس ترین عملیــات تعمیراتــی در 
ــن و  ــان ممک ــن زم ــت، در کوتاه تری ــازی اس ــای فوالدس کارخانه ه

بــدون هیچ گونــه حادثــه بــا موفقیــت انجــام شــد.
بــا پایــان یافتــن ایــن تعمیــرات بــزرگ، خبرنــگار فــوالد نظــر برخــی 
مســئوالن و کارشناســان ذی ربــط را جویا شــده اســت. ماحصــل این 

گفت گوهــا را در ادامــه می خوانیــد.
سید مجتبی غیوری، رئیس دفتر برنامه ریزی و کنترل 

واحد ریخته گری مداوم
تعمیــرات ســاالنه، عملیاتــی حســاس و حیاتــی جهــت رســاندن 
وضعیــت تجهیزات بــه شــرایط ایدئال اســت. ایــن تعمیرات بــا هدف 
تولید بــدون توقف بــا صــرف حــدود ۴۵۰۰ نفــر ســاعت نیــرو در تاریخ ۹ 

مردادمــاه ۱۴۰۱ بــا موفقیــت انجــام شــد.
به طورکلــی بخــش نگهــداری و تعمیــرات از بخش هــای اســتراتژیک و 
تخصصــی شــرکت اســت کــه به طــور معمــول فعالیت هــای آن عمدتــا 
در راســتای آماده بــه کار نگــه داشــتن و بهبــود عملکــرد و بهینه ســازی 
تجهیــزات اســت. بنابرایــن بــرای تحقــق ایــن اهــداف، تعمیــرات 
ســاالنه ُمعیــن به منظــور آماده بــه کاری و بهینه ســازی سیســتم ها 
انجــام می شــود. برخــی اقداماتــی کــه در واحــد ریخته گــری مــداوم 
کلیــه متال کالدهــا شــامل  انجــام شــد عبارت انــد از: ســرویس 
کلیدهــای ورودی و خروجــی؛ ســرویس ترانس هــای کابیــن A و B؛ 
ســرویس پاورســنترها؛ تعویض ۴ عــدد تابلوی پاورســنتر و روشــنایی؛ 
تعویــض لولــه هــوای فشــرده ورودی بــه ســایت ریخته گــری بــه 
همــراه تعویــض ســتون های نگه دارنــده؛ تقویــت ســازه ها و تعویــض 
ســرویس والوهــای مربــوط بــه آب ســافت ماشــین های ریخته گــری؛ 

تعویــض و اصــالح مســیر لوله هــای آب کولینــگ تــاور قدیم و ســرویس 
پمپ هــای آب؛ ســرویس کلیــه تابلوهــای بــرق هــر چهــار ماشــین 
ریخته گــری؛ انجــام فعالیت های تعمیراتــی ماشــین های ریخته گری 
و همچنیــن ســرویس شــین ها و تابلوهــای تغذیــه جرثقیل هــای 

ســقفی واحدهــای ریخته گــری و آماده ســازی تختــال.
در همیــن راســتا از حمایت هــای مدیریــت ناحیــه فوالدســازی و 
ریخته گــری مــداوم و تمامــی همــکاران ناحیــه در تمامــی بخش هــا 
کــه در رســیدن بــه ایــن هــدف ارزشــمند  و پیمانــکاران تالشــگر 
یاری رســان مــا بودنــد، قدردانــی می کنیــم و امیدواریــم بــا تــالش و 
حمایــت کلیــه همــکاران بتوانیــم در جهــت اهــداف ســازمان گام 

برداریــم.
یوسف اسماعیل زاده ،رئیس دفتر برنامه ریزی و کنترل 

واحد فوالدسازی
شــات دان ســاالنه ناحیــه فوالدســازی طبــق برنامه ریزی هــای قبلی 
ــا برگــزاری منظــم جلســات متعــدد و پیگیری هــای انجام شــده بــا  و ب

کمتریــن انحــراف از برنامــه و بــدون حادثــه ایمنــی انجــام شــد.
باید به این نکته توجه داشــته باشــیم کــه انجام برخــی فعالیت های 
تعمیراتــی فقــط در زمــان شــات دان ســاالنه امکان پذیــر اســت کــه 
برخــی از آن هــا عبارت انــد از: تعویــض ریل هــای جرثقیل هــا و رفــع 
موانــع ایجــاد مســیر بازدیدکننــدگان؛ تمیــزکاری حوضچه هــای 
کولینــگ تاورهــا و ســرویس کابین هــای بــرق واحدهــای کوره هــای 
قــوس و پاتیلــی و جنبــی و... . انجــام ایــن تعمیــرات در زمانــی بــه جــز 
شــات دان، قطعــا باعــث توقف هــای اضطــراری در جریــان تولیــد 
خواهــد شــد. شایســته اســت از حمایت هــای مدیریــت ناحیــه 
و تــالش تمامــی همــکاران درگیــر ناحیــه و واحدهــای پشــتیبانی 

قدردانــی کنیــم.

مهدی آقاجانی، کارشناس برنامه ریزی دفتر تعمیرات 
ریخته گری

از حسـاس ترین اقدامـات انجام شـده در ایـن برنامـه تعمیراتـی 
می تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره کـرد: تعویـض ۲ عـدد تابلـو روشـنایی 
مـدول A و B بـه مـدت ۱۲ سـاعت؛ تعویـض ۲ عـدد تابلـو پاور سـنتر به 
مدت ۱۲ ساعت؛ جداسازی آب صنعتی ۰۷ و ۰8 جهت ایجاد امکان 
گانـه در نواحـی؛ رفـع نشـتی از لوله هـای زیر  انجـام فعالیت هـای جدا
کار آب ثانویه و سـرویس ماشـین های ریخته گری که قبال چندین بار 
منجر به توقف ماشین های ریخته گری گردیده بود. از دالیل اجرای 
موفقیت آمیـز این شـات دان می تـوان به برگـزاری جلسـات متعدد با 

واحدهـای درگیـر و آماده سـازی های قبـل از شـات دان اشـاره کـرد.
محمد اشرافی، کارشناس برنامه ریزی دفتر تعمیرات 

ریخته گری
توقـف کلـی ناحیـه فوالدسـازی مطابـق برنامه ریـزی قبلـی بـدون 
هیچ گونه حادثه و با انجـام بالغ بر ۱۰۰۰ فعالیت در قالب اسـتانداردها 
ح شـده بـه پایـان رسـید کـه نشـان از دانـش  و درخواسـت های مطر
و همـت واالی همـکاران واحدهـای درگیـر اسـت. برخـی دیگـر از 
ح اسـت:  مهم تریـن فعالیت هـای اساسـی انجام شـده بـه ایـن شـر
تعویـض ریـل مـدول A ROW G؛ تعویـض بـال والوهـای ۶ و ۱۲ اینـچ 
 A  خشـک کن هـوای فشـرده؛ تمیـزکاری حوضچه هـای سـیکل 
مـدول A؛ سـرویس کلیدهـای ۶/۶ و ۳8۰ و تسـت رولیـاژ و سـرویس 
ترانس  هـا و باتـری شـارژرها و UPSهـا در تمامـی کابین هـای ناحیـه.
در اجـرای موفقیت آمیـز ایـن پروژه بـزرگ، پیمانـکاران مقیـم ناحیه، 
همـکاران واحدهـای تعمیـرات مرکـزی و تعمیـرگاه مرکـزی، توزیـع و 
سـیاالت، بازرسـی فنـی، توسـعه، ایمنـی و حمل ونقـل ایفـای نقـش 

کردنـد کـه صمیمانـه از ایشـان قدردانـی می کنیـم.

مدیر اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی از اجرای 
موفقیت آمیز پروژه ارتقای سیستم اتوماسیون آهک 
هیدراته در ناحیه آهن سازی در توقفات ناشی از 

محدودیت مصرف برق خبر داد.
در پی اجرای این پروژه مهم، خبرنگار فوالد نظر رؤسا و کارشناسان 

مربوطه را جویا شده است که آن را در ادامه می خوانید.
رضا خادم کیمیائی، مدیر اجرای پروژه های ناحیه 

آهن سازی
این پروژه با رعایت کامل دستورالعمل های ایمنی و زودتر از موعد مقرر 
انجام شد. با توجه به قدیمی بودن سیستم اتوماسیون موجود و 
مشکالتی نظیر نبود قطعات یدکی، آالرم دهی نامناسب، پایین بودن 
سرعت پردازش و عدم امکان ارتباط با HMI و لزوم ارتقای آن، پروژه مذکور 
در قالب قرارداد طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون 

جدید آهک سازی و آهک هیدراته به شرکت ایریسا ابالغ شد.
پس از اجرای موفقیت آمیز پروژه ارتقای سیستم اتوماسیون آهک سازی 
در بهمن ماه سال ۱۴۰۰، ارتقای سیستم اتوماسیون آهک هیدراته در 
ناحیه آهن سازی نیز هم زمان با محدودیت های مصرف برق در ناحیه 
آهن سازی، در تیرماه ۱۴۰۱ طی مدت ۱۵ روز کار شبانه روزی و همدالنه 
کامل موارد فنی و ایمنی اجرا شد و به  کلیه عوامل پروژه و با رعایت 

بهره برداری رسید.
از مهم ترین مزایای اجرای این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

افزایش قابلیت اطمینان و ارتقای سرعت و دقت در سیستم اتوماسیون 
جدید؛ ایجاد آالرم های جدید موردنیاز بهره بردار بر روی صفحه نمایش؛ 
رفع مشکالت کنترلی و ایمنی سیستم قبلی؛ ایجاد سیستم UPS برای 

سیستم های حساس.
محمد حسنی، رئیس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی

تجهیزات  صنعتی،  کامپیوترهای  تأمین  شامل  پروژه  محدوده 

مانتینورینگ و شبکه، Accessories، تجهیزات الکتریکی، کابینت و 
میز و تأمین قطعات یدکی دوساله و موردنیاز دوران راه اندازی، طراحی 
 ،FAT و پیاده سازی نرم افزار و شبکه و بخشی از سخت افزار، تست
بسته بندی، حمل و نصب و راه اندازی و تهیه مدارک As built است که 
پس از ابالغ پروژه، عملیات داده برداری و مهندسی پروژه انجام و متعاقب 

آن خرید تجهیزات پروژه آغاز شد.
ساخت و تست تابلوهای کنترلی با همکاری کامل مجموعه اجرای 
پروژه ها و دستگاه نظارت و بهره بردار با صرف زمان تقریبی ۵ هزار 
نفرساعت در کارگاه ساخت پیمانکار انجام شد. همچنین عملیات 
اجرایی سایت، شامل شناسایی کابل های موجود، دمونتاژ تابلوهای 
قدیمی و نصب تابلوهای جدید، کانکشن کابل های جدید، تست 
سیگنال و تست عملکردی با صرف بیش از ۵ هزار نفرساعت انجام 

گرفت.
کباز،  کارشناس اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی مسیح پا

در طرح پیشنهادی و اجراشده، انتقال PLC این واحد به اتاق کنترل 
واحد آهک توسط فیبر نوری صورت گرفت و ارتباط PLC با تابلوهای 
کنترلی در بستر Profinet انجام پذیرفت. در سیستم اتوماسیون جدید، 
فلسفه کنترلی تغییر کرد و به صورت دو سیستم PLC مشترک و با قابلیت 
Redundancy اجرا شد که این امر سبب افزایش ضریب آماده به کاری واحد 
می شود. همچنین با اجرای این پروژه امکان جمع آوری تابلوی میمیک 
پانل موجود در اتاق کنترل فراهم گردید، به طوری که اطالعات الزم توسط 

۲ مانیتور قابل نمایش است.
ازجمله نکات قابل ذکر دیگر می توان به اصالح و به روزرسانی نقشه ها 
و مدارک فنی این سیستم اشاره کرد که این امر در طول پروژه محقق 

شد.
خشایار پاسیار، رئیس واحد آهک سازی

واحد آهک سازی عالوه بر تأمین آهک کلسینه و دولومیت موردنیاز 

واحد فوالدسازی، وظیفه تأمین آهک هیدراته موردنیاز واحدهای 
مختلف فوالد مبارکه و فوالد سبا و فوالد هرمزگان را نیز به عهده دارد. 
به دلیل محدودیت در تأمین کنندگان بیرونی آهک هیدراته، توقف 
این خط تولید با چالش های مهم و مختلفی روبه رو بود که با توجه 
به برنامه ریزی شات دان ساالنه این واحد برای انجام فعالیت های 
ارتقای سیستم اتوماسیون و تعویض هیدراتور شماره یک به مدت یک 
ماه، مسئولیت تأمین آهک هیدراته موردنیاز به عهده واحد خرید مواد 

اولیه گذاشته شد.
ازجمله چالش های عمده بهره برداری می توان به ذخیره حدود ۲۰۰ 
تن آهک هیدراته به منظور داشتن ضریب اطمینان بیشتر در حین 
ج شدن سیستم کنترلی، وجود  اجرای توقف علی رغم از دسترس خار
سیگنال های بین واحدی، هم زمانی اجرای پروژه مذکور با پروژه های 
تعویض هیدراتور شماره یک و پروژه نصب و راه اندازی آناالیزر گاز خروجی 

استک واحد آهک سازی اشاره کرد.
سید عمادالدین میرکاظمی، کارشناس برق و ابزار دقیق 

واحد آهک سازی
کنترلی سیستم موجود و  عدم وجود نقشه های As Built مدارات 
درعین حال پشتیبانی و حفظ تولید آهک موردنیاز واحد فوالدسازی 
ازجمله چالش هایی بودند که با آن مواجه بودیم. این چالش ها با  
همکاری مؤثر واحدهای بهره برداری و اجرایی پروژه ها و شرکت مجری 
پروژه و رعایت کلیه دستورالعمل های ایمنی و عملیاتی فعالیت ها با 

موفقیت به انجام رسید.
رضا خادم کیمیائی، مدیر اجرای پروژه های ناحیه آهن سازی، در پایان 
از زحمات مدیریت و کارکنان شرکت ایریسا، واحد اجرایی پروژه های 
آهن سازی، دستگاه نظارت، مدیریت و کارکنان واحد بهره برداری ناحیه 
آهن سازی و کلیه همکارانی که در برنامه ریزی، اجرا و راه اندازی این پروژه 

مشارکت داشته اند تشکر و قدردانی کرد.
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در جلسه کمیته بومی سازی و توسعه تکنولوژی زنجیره آهن و فوالد 
مطرح شد؛

توقف کلی ناحیه فوالدسازی مطابق برنامه ریزی قبلی 
بدون هیچ گونه حادثه و با انجام بالغ بر ۱۰۰۰ فعالیت در 
قالب استانداردها و درخواست های مطرح شده به 
پایان رسید که نشان از دانش و همت واالی همکاران 

واحدهای درگیر است
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رضایت گروه بهمن موتور

 از کیفیت محصوالت فوالد مبارکه

جذب ۳ سرمایه گذار جدید در منطقه ویژه اقتصادی کاشانترانزیت خارجی ۳۱ درصد رشد کرد

شرکت    3 تأسیس  جواز  گفت:  کاشان  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیر 
که در زمینه تولید مواد پلیمری، ماشین آالت و وسایل نقلیه  سرمایه گذار 
فعالیت می کنند صادر شده و مساحت زمین اختصاص داده شده به 
سرمایه گذاران جدید 5.2 هکتار است. با توجه به امضای قرارداد با 
شرکت ها، تحویل زمین به زودی انجام می شود و دوران ساخت و تجهیز 
در پهنه موردنظر آغاز می شود. اشتغال زایی مستقیم این سرمایه گذاری ها 
در دوران بهره برداری به ۱۴5 نفر می رسد.

گمرک ایران،  در چهار ماه اول امسال ترانزیت خارجی از  طبق اعالم 
مسیر ایران به 5 میلیون تن رسیده و رشد 3۱ درصدی داشته است. 
گمرک منطقه ویژه شهید  گفت:  گمرک ایران در این باره  سخنگوی 
با پذیرش یک میلیون و ۷2۷ هزار تن  رجایی در استان هرمزگان، 
در  مشابه  مدت  به  نسبت  ۴۴.5درصدی  رشد  و  خارجی  کاالی 
گمرک  کرمانشاه و  گمرک پرویزخان در  گرفته و  جایگاه نخست قرار 
باشماق در کردستان در رتبه های بعد قرار دارند.

خبـــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

گروه بهمن بخشی از  گروه بهمن گفت:  مدیرعامل 
ورق های فوالدی خود را از گروه فوالد مبارکه تأمین می کند و از 

کیفیت محصوالت این شرکت راضی است.
به گزارش ایراسین، بیوک علیرمرادلو، مدیرعامل گروه بهمن 
اظهار کرد: با تالش هایی که در گروه بهمن انجام داده ایم، در حال 
حاضر گلوگاهی را برای تولید خودرو نداریم، چون توانایی تأمین 
قطعات متنوعی که برای تولید خودروها موردنیاز است در گروه 
بهمن ایجاد شده است. عالوه بر این، با توجه به اینکه تعدادی 
گروه بهمن از قطعه سازان هستند،  از شرکت های سهام دار 
می توانیم نیازهایمان را در زمینه تأمین قطعات به صورت کامل 

پوشش دهیم.
وی با اشاره به مشکالت بسیاری از خودروسازان دنیا در زمینه 
تأمین تراشه های الکترونیکی عنوان کرد: تأمین تراشه های 
الکترونیکی یکی از مشکالتی است که در زمینه قطعات یدکی 
که ظرفیت تولید و تأمین آن در دنیا محدود است  وجود دارد؛ چرا
و بسیاری از خودروسازان داخلی در این زمینه مشکالتی دارند. 
در واقع تأمین این تراشه ها از خارج کشور انجام پذیر است، ولی 
خرید مقدار موردنیاز به خاطر کم بودن تولید در دنیا با مشکالتی 
همراه است که البته ما در گروه بهمن در حال برنامه ریزی برای 

این موضوع هستیم.
مدیرعامل گروه بهمن در مورد اثر تحریم ها بر صنعت خودروسازی 
اضافه کرد: البته تحریم ها بر صنعت ما تأثیراتی گذاشته است، 
مانند افزایش قیمت تمام شده یا ایجاد محدودیت در تأمین 
قطعات، ولی موضوع تراشه های الکترونیکی مربوط به تحریم 

نیست.
کید کرد: گروه بهمن در تالش است تا با جامعه علمی و  وی تأ
دانشگاه ها ارتباطات خوبی برقرار کند که این کار تا حد زیادی 
انجام شده و در عرصه های مختلفی نظیر طراحی، تولید و آزمایش 

محصوالت، از این جامعه بزرگ استفاده می کند.
علیمرادلو بیان کرد: گروه بهمن نیروی انسانی خود را در زمینه 
فنی، مهندسی و... در شرکت هایش توانمند کرده و تالش می کند 
تا با استفاده از علم و دانش و به کارگیری تکنولوژی روز محصوالت 

کیفیتی به مردم جامعه ارائه کند تا رضایت مردم را کسب کند. با
گروه صنعتی  وی با اشاره به مسئولیت های اجتماعی این 
کید کرد: گروه بهمن حدود ۵۴۰۰ نفر را به صورت مستقیم و  تأ
نیروهای زیادی را به صورت غیرمستقیم به خدمت گرفته است. 
عالوه بر این، گروه بهمن در عرصه مسئولیت های اجتماعی نیز 

فعالیت های زیادی انجام داده است.
کیفیت ورق های فوالدی  گروه بهمن در مورد  مدیرعامل 
تولیدشده در کشور اضافه کرد: ورق های فوالدی بدنه یا فیس 
خودروهای گروه بهمن غالبا از خارج کشور خریداری می شوند. 
ورق های داخلی را نیز از گروه فوالد مبارکه تأمین می کنیم و از 
کیفیت ورق های فوالدی تولیدشده در این شرکت راضی هستیم. 
به طورکلی سیاست ما بر این است که فلزات موردنیاز برای قطعات 

را از داخل تأمین کشور کنیم.

با پایان یافتن عملیات موفقیت آمیز و به موقع 
طراحی، ساخت و نصب قطعات اسکلت فلزی 
پروژه افزایش سکوهای )platform( دامی بار )1 و 
۲( و )3 و 4( و ماشین 4 ریخته گری مشکل کمبود فضا در بخش های 
یادشده حل و به نحو قابل مالحظه ای ایمنی و بهره وری تجهیزات 

و نیروی انسانی در این بخش افزایش یافت.
رئیس مرکز اجرای پروژه های اصالحی و بهینه سازی تعمیرات مرکزی با 
اعالم این خبر افزود: با توجه به نیاز و اعالم متقاضی به واحد بهینه سازی 
تعمیرات مرکزی، مبنی بر افزایش فعالیت در ناحیه ریخته گری و کمبود 
فضای مناسب جهت افزایش بهره وری، نیاز به ایجاد یک فضای جدید 
با اتصال پلتفرم های موجود دامی بار به یکدیگر احساس می شد که 

منجر به اجرای این سه پروژه گردید.
حسین عابد افزود: این سه پروژه هرکدام در ۳ فاز عملیاتی تعریف گردید: 
 FC فاز اول شامل طراحی، محاسبات نرم افزاری و تهیه نقشه های
بود که توسط متقاضی تهیه و برای واحد بهینه سازی ارسال گردید. 
 ،FC فاز دوم شامل تهیه برنامه زمان بندی ساخت، شاپ نقشه های
تهیه متریال، ساخت، جوش و رنگ آمیزی قطعات بود که در ۴ ماه اجرا 
شد. فاز سوم شامل برنامه ریزی جهت آماده سازی سایت، تهیه برنامه 
زمان بندی نصب و تهیه لیفتینگ پلن های مربوطه، دمونتاژ راه پله ها 

ک برداری، آرماتوربندی،  و قطعات درگیر، تخریب بتن، حفاری، خا
بتن ریزی فونداسیون و نصب کلیه قطعات اسکلت فلزی بود که طی 

۵ ماه انجام شد.
احسان اله نوحی، کارشناس پروژه های اصالحی و بهینه سازی نیز 
افزود: اجرای این پروژه باعث کاهش زمان تغییر سری های شمش 
بدلی می گردد که این کاهش زمان برای هر خط ریخته گری ۲۰ دقیقه 
و درمجموع ۴۰ دقیقه برای هر ۲ خط است. با کاهش این زمان مدت 
آماده سازی ماشین ریخته گری جهت شروع سکوئنس بعد کاهش 
می یابد و موجب افزایش تولید و آماده به کار بودن ماشین های 

ریخته گری می گردد.
رامین کیانی تکنسین اجرای پروژه های اصالحی و بهینه سازی در این 
زمینه اظهار داشت: با تکیه بر توان مهندسی و تجارب و ظرفیت های 
داخلی تخصصی فوالد، با تشکیل کارگروهی متشکل از کارشناسان 
و متخصصین واحدهای بهینه سازی تعمیرات مرکزی، بازرسی فنی، 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری، در سال ۱۴۰۰ کلیه عملیات طراحی، 
تهیه متریال، حفاری، اجرای فونداسیون، ساخت، جوش و رنگ آمیزی 
و نصب قطعات اسکلت فلزی توسط پیمانکاران تعمیرات مرکزی 
)شرکت دژپاد صنعت سازه، تابان نیرو سپاهان، فنی مهندسی برق آرا( 
با رعایت کلیه استانداردها و تلرانس های ساخت و نصب و الزامات 

مهندسی و ایمنی و با نظارت، کنترل و بازرسی واحدهای بهینه سازی 
تعمیرات مرکزی، بازرسی فنی و خوردگی و ناحیه فوالدسازی با موفقیت 

اجرا شد.
کلیـه عملیات هـای نصـب اسـکلت فلـزی،  وی افـزود: بـا اینکـه 
تجهیـزات و سـیویل در واحدهـای تولیـد و در حـال بهره بـرداری بـه 
دلیـل تداخل بـا واحـد تولیـد، شـرایط سـخت محیـط، قـدرت مانور 
کـم مکانیسـم و تجهیـزات، شـرایط بتن ریـزی سـخت و... بسـیار 
مشـکل اسـت، خوشـبختانه ایـن سـه پـروژه در فضایـی کامـال ایمن 

کامـل انجـام شـد.
محمد نادری کارشناس عمران شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه نیز 
با بیان اینکه تناژ اسکلت فلزی سه پروژه حدود ۵۰۰ تن و عمق حفاری 
فونداسیون ها 8 متر است، اظهار داشت: کلیه مراحل بازرسی و کنترل 
ساخت، جوش و تست های مربوطه، رنگ آمیزی و نصب قطعات 
این پلتفرم ها و همچنین کلیه فعالیت های مربوط به بخش سیویل 
به صورت مرحله به مرحله و بر اساس QCTM تأییدشده و استاندارهای 

مربوطه با بهترین کیفیت تحویل گردیده است.
در پایان، رئیس مرکز اجرای پروژه های اصالحی و بهینه سازی از کلیه 
واحدهای درگیر در اجرای پروژه، ناحیه فوالدسازی، واحد بازرسی فنی، 

دفتر فنی تعمیرات و... تقدیر و تشکر کرد.

اجرای موفقیت آمیز سه پروژه بهبود در واحد ریخته گری مداوم فوالد مبارکه

واحد احیا مستقیم فوالد مبارکه بزرگ ترین تولید کننده آهن اسفنجی در دنیا
در برنامه رادیوم فوالد این هفته محمد رضا فتحی، 
مدیر واحد احیا مستقیم، به معرفی و تشریح 
دستاوردهای این مدیریت پرداخت و به سؤاالت 

مجری این برنامه چنین پاسخ داد:
واحدهای احیا مستقیم در فوالد مبارکه چه وظیفه ای بر 

عهده دارند؟
ناحیه آهن سازی یکی از بزرگ ترین نواحی مجتمع فوالد مبارکه است 
که از ۴ واحد انبار و برداشت مواد خام، گندله سازی، آهک سازی و 
واحد احیا مستقیم تشکیل شده است. وظیفه اصلی واحد انباشت 
و برداشت مواد خام همگن سازی و مخلوط سازی مواد، ایجاد ذخیره 
مناسب و مستقل ساختن عملکرد واحدهای گندله سازی و احیای 
مستقیم از یکدیگر است که طبق طراحی باید تخلیه و همگن سازی 
۴.۵ میلیون تن مواد اولیه شامل پودر سنگ آهن و گندله را در طول 
سال انجام دهد و در حال حاضر ظرفیت تخلیه به ۶.۵ میلیون تن 

رسیده است.
 واحد احیا مستقیم از دو بخش مجزا تشکیل شده است: واحد احیا 
ح شهید خرازی. ظرفیت این دو  مستقیم شماره ۱ و شماره ۲ یا طر
واحد 8 میلیون تن در سال است که ۳ میلیون تن در واحد شهید 

خرازی و ۵ میلیون تن در واحد شماره ۱ تولید می شود.
8 میلیون تن  با ظرفیت  واحدهای احیا مستقیم فوالد مبارکه 
بزرگ ترین تولیدکننده های آهن اسفنجی دنیا محسوب می شوند که 

به طور متمرکز در یک جا جمع شده اند.
با توجه به شعار امسال، همکاران واحد احیا مستقیم در اردیبهشت ماه 
به رکورد تولید ۷۱۵ هزار تن دست یافتند و رکوردهای روزانه خیلی خوبی 

هم به ثبت رسید.
صرف نظر از میزان تولید، سایر دستاوردهای این واحد 

کدام اند؟
درمجموع کارهای زیادی در این واحد انجام شده است، ازجمله 
کاهش مصرف آب که در نوع خودش یک رکورد محسوب می شود. 
در خردادماه توانستیم رکورد جابه جایی و حمل مواد را ارتقا بخشیم 
و بیش از ۷8۰ هزار تن آهن اسفنجی را به فوالدسازی برسانیم. این 

دستاورد نشان دهنده آماده به کاری تجهیزات حمل مواد است.
آخرین دستاوردها و رکوردهای ناحیه آهن سازی کدام اند؟

و  کرونا  بیماری  تحریم ها،  ازجمله  محدودیت ها  همه  علی رغم 
محدودیت های موجود در حوزه برق، همکاران این بخش توانستند 

همانند سال ۱۴۰۰ از ابتدای سال جاری رکوردهای خوبی به دست 
که بخواهند به  که هرکدام  آورند. ما در آهن سازی ۵ واحد داریم 
رکورد جدید برسند، باید همه واحدها به رکورد دست پیدا کنند. در 
گن برگردان و گندله سازی رکوردهای  واحد انباشت و برداشت، وا
روزانه حاصل شد. در احیا مستقیم ۱ بعد از ۱۳ سال رکورد خوبی به 
دست آمد و در احیا مستقیم ۲ نیز در ثبت رکورد موفق بودیم. رکورد 
ارسال محصول به فوالدسازی هم شکسته شد، چون وقتی در 
فوالدسازی رکود ۷8۰ هزار تن به دست می آید، باید چیزی حدود 
۹۰۰ هزار تن مواد به فوالدسازی ارسال شود و این رقم در جای خود 
بی نظیر و نشان دهنده آماده به کار بودن خطوط است. این امر خود به 
معنای نگهداری و تعمیرات قوی و کارکنان باتجربه و زحمت کش و با 

تعلق خاطر باالی سازمانی است.
عالوه بر رکوردهای روزانه، رکوردهای ماهانه هم به دست آمد و نسبت 
به رکوردهای سال قبل افزایش داشتیم. رکوردها به این معناست که از 

همه فرصت های طالیی تولید استفاده کرده ایم.
تجهیزات ناحیه آهن سازی چقدر آماده به کار هستند و 

آخرین پروژه تعمیرات و نگهداری این واحد چه زمانی انجام شده 
است؟

با توجه به اینکه همواره و در طول سال با محدودیت های انرژی 
مواجهیم، به طورکلی به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که برنامه های 
تعمیرات را در زمان های محدودیت برق انجام دهیم. البته بخشی 
از فعالیت ها نیز در راستای توسعه است و برای آن برنامه ریزی صورت 
می گیرد. فرصت ها محدود و حجم کارها زیاد است. از این رو سعی 
می کنیم با همیاری و مساعدت همه واحدهای پشتیبان و همکاران 
بخش های دیگر در فوالد مبارکه کارهای تولید و تعمیرات را برنامه ریزی 
گن برگردان و واحد  کنیم. آخرین تعمیرات هم تعمیرات خطوط وا
گندله سازی بود که با نزدیک به ۶۰ هزار نفر ساعت در بازه زمانی ۵ 
تا شش روز انجام شد و کار بسیار سنگینی بود. در حال حاضر هم 

واحدهای احیا مستقیم در حال انجام این پروژه است.
رویکرد این واحد برای کاهش ضایعات چیست؟

در این زمینه در آهن سازی پروژه های خیلی زیاد و مؤثری تعریف شده و 
در حال اجراست. پروژه هایی مانند انتقال لجن واحد شهید خرازی به 
گندله سازی، چون این لجن در فرایند گندله سازی به خوبی استفاده 
می شود. در سایر واحدها، جایی که نیاز به اصالح شیت ها بود یا 
ریزش مواد احساس می شد، پروژه های کارآمدی تعریف و اجرا شد تا 

از ریزش مواد جلوگیری شود. همچنین ساخت مخازن ذخیره آهک 
به منظور جلوگیری از پخش شدن مواد در فصولی که باد زیادی می وزد 
از این  دست پروژه هاست. عالوه بر این، راه اندازی واحد بریکت سازی 
آهک که ریزدانه آهک را به آهک قابل استفاده تبدیل می کند و اصالح 
نوار نقاله های شیب دار از دیگر پروژه هایی بوده که با اجرای آن سعی 

کرده ایم آماده به کاری واحدهای بریکت سازی را افزایش دهیم.
در مورد طرح های بهینه سازی و نوآورانه در این واحد 

توضیح دهید.
در ایــن زمینــه، کل سیســتم ناحیــه آهن ســازی همیشــه جــزو اولین ها 
بــوده اســت و به عنــوان نمونــه می تــوان بــه مباحــث دانش بنیــان 
ــرای دانه بنــدی  ازجملــه به روزرســانی سیســتم های آنالیــز تصویــری ب
گندلــه خــام، مطالعــه و بررســی اســتفاده از گازهــای احیایــی غیــر از 
منابــع ریفورمینگ متــان و ســاخت و نصــب پایلــوت جدید بــرای واحد 
گندله ســازی اشــاره کرد. به تازگی بــرای کنتــرل کیفی محصول ارســالی 
بــه فوالدســازی، پــروژه ۶ زیگما تعریف شــده که بــر پایــه آمــار و اطالعات 
اســت و هــدف آن ایــن اســت کــه فــوالدی کــه بــه دســت می آیــد از نظــر 
اقتصــادی و از نظــر هزینه هــا به صرفــه باشــد و کمتریــن هزینه هــا را 

داشــته باشــد.
چه میزان از قطعات استفاده شده در ناحیه آهن سازی 

بومی سازی شده است؟
بومی سـازی قطعـات از سـال ۱۳۹۲ آغـاز شـده و تـا ایـن لحظـه ۱۶۲۱ 
قطعـه بومی سـازی شـده اسـت. در ایـن میـان قطعـات حسـاس 
کامـال  بومی سـازی  کـه  کاالهـای اسـتراتژیکی نیـز  وجـود داشـته  و 
شـده و بـه تـداوم تولیـد کمـک فراوانـی کـرده اسـت، ماننـد مکانیکال 
کـه جـزو تأسیسـات اساسـی  سـیل های کمپرسـورهای واحـد احیـا 
کـه  فراینـد اسـت و خـود کمپرسـور هـم در حـال بومی سـازی اسـت 
بـه نتایـج خوبـی هـم دسـت پیـدا کرده ایـم. کاتالیسـت کـه کاالیـی 
اسـتراتژیک اسـت و لوله هـای ریفورمـر نیـز بومی سـازی شـده اسـت.

سخن پایانی؟
کاهش مصرف انرژی  کشور  مهم ترین چالش برای فوالدسازان 
است. در واحدهای احیا پروژه های مختلفی برای کاهش مصرف آب 
تعریف شده و همچنین تالش می شود دمای آب کاهش یابد تا تبخیر 
کمتری را شاهد باشیم. با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد مصرف آب 
در کولینگ تاورهاست، با بهینه سازی آن ها می توانیم مصرف آب را به 

۰.8۵ برسانیم که بسیار قابل توجه است.

محمدرضا فتحی، مدیر واحد احیا مستقیم تصریح کرد:

محمد رضا فتحی
مدیر واحد احیا مستقیم

صنعتگران و متخصصان دانشگاه های تبریز بزرگ ترین 
پمپ خنک کننده صنایع فوالدی کشور را طراحی و تولید 

کردند.
سرپرست تیم فنی و مهندسی یک شرکت دانش بنیان در تبریز 
اظهار کرد: طراحی و ساخت این پمپ های بزرگ با همکاری 
مهندسان و کارشناسان شرکت دانش بنیان صنایع پمپ سازی 
در شهرک صنعتی شهید سلیمی انجام و امکان رفع نیاز کشور به 

این نوع پمپ ها در داخل فراهم  شده است.
میربیوک احقاقی رفتار هیدرودینامیکی این پمپ را براساس 
استانداردهای موردقبول توصیف کرد و بابیان اینکه در این 
پمپ ها از انواع پروانه های تک مکشه و دومکشه در حالت 
یک طبقه و دوطبقه استفاده  شده است، افزود: ظرفیت آب دهی 
این پمپ ۲ تا ۳ هزار مترمکعب در ساعت با فشار باالی ۱۰۰ متر و 

توان مصرفی آن ۴۰۰ کیلووات است.
دانشیار دانشگاه تبریز با بیان اینکه پیش  از این ساخت پمپ های 
صنعتی در انحصار چند کشور بود، خاطرنشان کرد: به دلیل نیاز 
کشور، این پمپ ها برای اولین بار طراحی و به کمک واحدهای 
صنعتی موجود منطقه، نمونه هایی از آن ساخته شد که قیمت 

تمام شده آن ۵۰ درصد پایین تر از مشابه خارجی است.
گفتنی است این واحد تولیدی توان تولید ساالنه ۳۰۰۰ دستگاه 

انواع پمپ در زمینه نفت، گاز و انرژی را دارد.

ساخت بزرگ ترین
 پمپ خنک کننده صنایع فوالدی

 در تبریز
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مدیرعامل شرکت فرابورس ایران به همراه جمعی از 
معاونان و مدیران این سازمان از هلدینگ توکافوالد 

بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی توکا فوالد، یکشنبه ۱۰ مردادماه، جلسه ای 
حجت  ایران،  فرابورس  شرکت  مدیرعامل  فدایی  میثم  حضور  با 
اسماعیل زاده معاون پذیرش فرابورس ایران، مجتبی کاروان رئیس 
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، احمدرضا سبزواری مدیرعامل 
هلدینگ توکافوالد و همچنین جمعی از معاونان و مدیران این هلدینگ 

در شرکت توکافوالد برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مدیرعامل هلدینگ توکافوالد، ضمن عرض خیرمقدم 
و تسلیت ایام محرم، تاریخچه و عملکرد این هلدینگ را به عنوان 

بزرگ ترین و قدیمی ترین هلدینگ بورسی در اصفهان تشریح کرد.
رئیس کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق بازرگانی ایران نیز با تأیید نقاط 
قوت هلدینگ توکافوالد و نقش آفرینی این هلدینگ در استان اصفهان 
بر لزوم استفاده بیشتر بخش خصوصی از پتانسیل های تأمین مالی بازار 

کید کرد. سرمایه تأ
در ادامه معاون سرمایه گذاری هلدینگ توکافوالد، ضمن برشمردن 
افق های توسعه ای این هلدینگ در گروه های مختلف حمل ونقل ریلی 

و جاده ای، تولیدی و صنعتی، پیمانکاری، بازرگانی و مالی مهم ترین 
شرکت های مستعد پذیرش در فرابورس ایران را معرفی کرد.

در این جلسه همچنین تحلیلی از وضعیت شرکت های مستعد پذیرش 
در بازار سرمایه و شرکت های پذیرفته شده در فرابورس توسط مدیران 
عامل هریک از این شرکت ها ارائه شد. در انتهای جلسه  نیز میثم فدایی، 
مدیرعامل فرابورس و حجت اسماعیل زاده معاون پذیرش فرابورس، 
کید بر حمایت فرابورس ایران از شرکت های مستعد بخش  ضمن تأ
خصوصی، نکات ارزشمندی در خصوص هلدینگ توکافوالد و همچنین 

پذیرش شرکت های مستعد این هلدینگ در فرابورس ارائه کردند.

بازدید مدیرعامل و معاون فرابورس از شرکت توکافوالد
در سفر مسئوالن ارشد فرابورس ایران به اصفهان انجام شد؛

متعاقب تکلیف مجمع عمومی سهام داران صورت گرفت؛

خبر  کوتاه

دولت های اروپایی تالش برای محدود کردن تجارت نفت روسیه را 
کاهش داده اند. این کشورها اجرای طرح محدودیت مسکو از بازار 
بیمه دریایی لویدز لندن را به تأخیر انداخته اند و در بحبوحه نگرانی از 
افزایش قیمت های نفت خام و کاهش عرضه جهانی انرژی، به برخی از 
محموله های بین المللی اجازه عبور داده اند. اتحادیه اروپا دو ماه پیش 
ممنوعیت جهانی ارائه بیمه دریایی برای کشتی های حامل نفت روسیه 
کرد.  را اعالم 

آمار نشان می دهد ۴۷۹۰ پروژه سرمایه گذاری فلزات و مواد معدنی 
)شامل استخراج، فراوری و پاالیش( با ارزش سرمایه گذاری ۴۴3 
کنون در سراسر جهان در دست ساخت است. مصرف  میلیارد دالر هم ا
گذشته به دلیل افزایش تقاضا برای تولید  و تولید زغال سنگ در سال 
که مصرف  برق و فوالدسازی افزایش یافته است. پیش بینی می شود 
که به دلیل  زغال سنگ متالورژی در سال جاری دوباره افزایش یابد 
گاز در دنیا بوده است. افزایش هزینه تأمین 

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

افزایش تورم و خطرات انرژی
 مانع غرب برای محدود کردن تجارت نفت روسیه

انرژی گران 
تمایل به استخراج زغال سنگ را بیشتر کرده است

عملیات اجرایی مرحله نخست ساخت 45 کالس 
درس فوالد سنگان با حضور مدیرکل آموزش وپرورش 
استان خراسان رضوی، معاون بهره برداری فوالد 
سنگان، مدیران ادارات شهرستان، فرماندهان نظامی و انتظامی و 

مردم شریف روستای زوزن آغاز شد.
مدیرکل  آیین،  این  در  سنگان،  فوالد  عمومی  روابط  گزارش  به 
آموزش وپرورش استان خراسان رضوی از همراهی شرکت فوالد سنگان 
در مشارکت ساخت کالس های یادشده قدردانی کرد و افزود: اینکه فوالد 
سنگان با وجود مشکالت اقتصادی، گام های مؤثری در راستای ارتقای 

دانش نسل های آینده برمی دارد، مایه مباهات است.
سید امیر شوشتری ادامه داد: برای آموزش وپرورش پویا، باید دست به 
دست همدیگر داد و با همت مضاعف می توان شاهد نسلی فرهیخته بود.

با همکاری شرکت فوالد سنگان، وارد فاز اجرایی ساخت ۳ 
مدرسه شده ایم

در ادامه، رئیس آموزش وپرورش شهرستان خواف نیز   ضمن خیرمقدم 
به مهمانان حاضر در مراسم عنوان کرد: شهرستان خواف جمعیتی بالغ بر 
۱۶۰ هزار نفر دارد که حدود ۴۱ هزار نفر از این افراد دانش آموز هستند و در 
۳۲۰ مدرسه مشغول به تحصیل اند. با توجه شرایط اقلیمی و مهاجرت 
به این منطقه، با کمبود فضای آموزشی مواجهیم که با همکاری و تعامل 
مثبت با شرکت های معدنی و دیگر مسئولین سعی در افزایش فضاهای 

مزبور داشته ایم.
روح اله غالمپور افزود: سرانه فضای آموزشی در شهرستان نسبت به استان 
حدود ۲ مترمربع کمتر است و طبق سند تحول بنیادین باید به میزان 
8/۳ مترمربع برسیم. خوشبختانه با همکاری شرکت فوالد سنگان، 

وارد فاز اجرایی ساخت این مدارس شده ایم. ان شاءاهلل کمبود فضای 
آموزشی را تا حدودی جبران خواهیم کرد.

رئیس آموزش وپرورش شهرستان خواف گفت: بی شک همیاری و 
هم افزایی مردم شهرستان نقش مهمی در توسعه فضاهای آموزشی 

داشته و از تمامی خیرین مدرسه ساز نیز صمیمانه تشکر می کنیم.
اقدامات فوالد سنگان موجب پیشرفت و توسعه و رونق 

اقتصادی و اجتماعی شهرستان خواف خواهد شد
در ادامه این مراسم معاون بهره برداری فوالد سنگان عنوان کرد: این 
شرکت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و با هدف توسعه 
عدالت آموزشی، با همکاری اداره نوسازی و ساخت مدارس خراسان 
رضوی، عملیات اجرایی ساخت مدارس چندگانه را در شهرستان خواف 
آغاز و حق السهم مربوط به خویش را پرداخت کرده تا روند عملیاتی کار به 

نحو شایسته ای صورت پذیرد.
 سید علی شمسی نیا ادامه داد: فوالد سنگان از شرکت های زیرمجموعه 
فوالد مبارکه است و این شرکت در راستای عدالت آموزشی با برگزاری آزمون 
استخدامی تعدادی از جوانان شهرستان خواف را جذب کرده و ان شاءاهلل 
با توسعه پروژه ها در آینده، شاهد اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم 

بیشتری خواهیم بود.
وی ادامــه داد: فــوالد ســنگان در حوزه هــای آمــوزش، بهداشــت و 
درمــان و توســعه ســالمت جســم و روان، اشــتغال زایی، و به طورکلــی 
در راستای و توسعه و عمران شهرستان اقدامات مؤثر و ارزشمندی 
را با همــکاری نهادهای مختلــف در شهرســتان انجــام داده که یقینا 
موجب پیشــرفت و توســعه و رونق اقتصادی و اجتماعی شهرستان 

خــواف خواهــد شــد.

قدردانی مدیرکل آموزش وپرورش استان خراسان رضوی از فوالد سنگان
در آئین آغاز عملیات اجرایی ساخت ۴۵ کالس درس فوالد سنگان انجام شد؛

لزوم تعریف مفهوم توسعه یافتگی 

در صنعت فوالد

تیه فوالد نقش جهان بازدید مدیران شرکت فرابورس از هلدینگ و شرکت های تابعه هلدینگ آ

محمدابراهیم قدیریان در جریان بازدید از هلدینگ 
فوالد متیل ضمن آشنایی با فعالیت های این مجموعه و 
قدردانی از تفکر توسعه ایجادشده در فوالد متیل، بر لزوم 

کید کرد. تعریفی مشخص از توسعه یافتگی در صنعت فوالد تأ
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، قدیریان که 
فعالیت خود در صنعت فوالد را از شرکت فوالد مبارکه آغاز کرده و 
جزو افرادی است که در ساخت و راه اندازی این مجموعه نقش 

کنون به عنوان مشاور در حوزه فوالد فعالیت دارد. مؤثر داشته، ا
وی درخصوص مفهوم توسعه یافتگی در صنعت اظهار کرد: 
مفهوم توسعه بسیار مهم است و در گام نخست الزم است تا درک 
درستی از آن پیدا کنیم. در واقع، توسعه تنها به معنای ساختن 
و بزرگ تر کردن نیست و باید تمامی جوانب کار سنجیده شود. 
برای مثال، زمانی که بنای یک ساختمان گذاشته می شود، الزم 
است تا تمام ابعاد اجتماعی، روابط شهری و... در نظر گرفته شود 
که متأسفانه این موضوع در بسیاری از موارد لحاظ نمی شود و 
در نهایت نه تنها توسعه مفیدی صورت نمی گیرد، بلکه مضرات 

فراوانی نیز به دنبال خواهد داشت.
کید بر تداوم اقدامات توسعه ای در هلدینگ  قدیریان ضمن تأ
فوالد متیل گفت: توسعه کالن در جامعه یک موضوع چندبعدی 
از منظر اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ بوده و این موضوع 
برای صنایع مختلف همچون صنعت فوالد نیز صادق است. 
بنابراین در این صنعت نیز باید همه ابعاد در نظر گرفته و سپس 
راجع به توسعه آن تصمیم گیری شود تا جلوی ازهم پاشیدگی 
و گسستگی در زنجیره توسعه فوالد گرفته شود. برای مثال، 
در برخی موارد شاهد کمبود ورق و گاهی شاهد مازاد بیلت 
فوالدی و دیگر محصوالت این زنجیره هستیم. اینجاست که 
می توان گفت فقدان فهم توسعه وجود دارد. یا در دیگر صنایع 
بزرگ مثل خودروسازی نیز باید محورهای زیادی مدنظر قرار 
گیرد، اما متأسفانه تنها موضوعی که موردتوجه است توسعه 
سخت افزاری و میزان تیراژ تولید بوده و بهینه سازی مصرف انرژی 
و مالحظات زیست محیطی و مواردی از این دست در نظر گرفته 
نمی شود. در واقع برخی اقدامات به دلیل بی توجهی به ارکان های 

توسعه یافتگی انجام می شود و مشکالت فراوان به بار می آورد.
یکی از مباحث مهم در زنجیره فوالد کشور این است که با وجود 
مازاد نیاز مصرف داخلی فوالد، آیا بازمی توان شاهد توسعه در این 
بخش بود؟ در این زمینه قدیریان معتقد است در شرایط فعلی و 
با وجود مازاد مصرف داخلی، یکی از اقداماتی که می تواند اجرایی 
شود تا ضمن حفظ تولید و توسعه پایدار، شاهد ایجاد ارزش افزوده 
در کشور باشیم، این است که قانون گذاران و تصمیم گیرندگان 
برای این صنعت با توجه به مفهوم توسعه و استفاده از موقعیت 
به وجود آمده، راه را برای صادرات محصوالت فوالدی هموار کنند 

و روابط خارجی را به خدمت توسعه اقتصادی درآورند.
گفته وی، همه چیز حول توسعه اقتصادی می چرخد و  به 
بدون توسعه اقتصادی حیاتی وجود نخواهد داشت. درنتیجه 
صنعتگران ما باید بتوانند مازاد تولید را صادر کنند و به سمت 

ایجاد ثروت و تزریق آن به اقتصاد کشور گام بردارند.
قدیریان تصریح کرد: عدم توازن در تولید و مصرف فوالد در کشور، 
شاید راهی برای افزایش ارتباطات و صادرات و توسعه بازارهای 
هدف باشد، اما متأسفانه برخی تصمیم گیری ها در صنعت فوالد 
به دلیل مدیریت ناصحیح و عدم شناخت کافی از زنجیره صورت 

می گیرد و ضرورت بازنگری در این بخش احساس می شود.

فوالد  آتیه  هلدینگ  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  سهام داران  درخواست  متعاقب  نقش جهان، 
تکلیف مجمع عمومی سهام داران جهت ورود به 
بازار سرمایه، حجت اسماعیل زاده معاون پذیرش شرکت فرابورس 
به اتفاق خانم رجبی مدیر پذیرش شرکت فرابورس، محمدعلی 
کارگزاری مبین سرمایه به همراه تعدادی از  محمدی مدیرعامل 
کارشناسان ذی ربط، از شرکت آتیه فوالد نقش جهان بازدید و در 

جریان فعالیت های این شرکت قرار گرفتند.
در این دیدار، احمد سعیدبخش مدیرعامل شرکت آتیه فوالد نقش جهان 
به همراه تنی چند از مدیران شرکت، ضمن ارائه توضیحات مبسوطی 
در خصوص روند فعالیت های اقتصادی شرکت های گروه، از برنامه ها و 
استراتژی های شرکت در خصوص سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی 

و طرح های زودبازده، پیشرفت در اجرای طرح های توسعه ای مختلف 
در شرکت های گروه و برنامه های شرکت برای ارتقای جایگاه در صنعت 
فوالد کشور و همچنین حفظ منافع سهام داران، عالقه مندی شرکت را 

برای حضور فعال در بازار فرابورس اعالم کرد.
در ادامه این سفر اسماعیل زاده، معاون پذیرش فرابورس ایران و 
هیئت همراه با حضور در شرکت های فوالد تاراز چهارمحال، فوالد نورد 
زرین شهرکرد، توکارنگ فوالد سپاهان، کارخانه بنتونیت آتیه معدن 
ح های  گرس چهارمحال از نزدیک از پیشرفت طر پارسیان و فوالد زا
توسعه ای بازدید و با دیدگاه های مدیران شرکت های زیرمجموعه 

آشنا شدند.
در پایان ابراز امیدواری شد که به زودی تصمیمات نهایی جهت پذیرش 

شرکت آتیه فوالد نقش جهان اتخاذ گردد.

پاسخگویی کامل به نیازهای شرکت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
مدیرعامل شرکت امیرکبیر کاشان در جریان دیدار و 
گفت وگو با مدیریت و کارکنان واحد فناوری اطالعات و 
ارتباطات )IT( بر اهمیت و توسعه و تداوم فعالیت های 

کید کرد. این واحد تأ
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، در این دیدار که 
به منظور تبادل نظر درخصوص مسائل داخلی سازمان و بررسی حضوری 
روند جاری در این واحد صورت گرفت، شهرام عالی وند ضمن قدردانی از 
تالش ها و فعالیت های انجام شده در این مدت، خواستار تداوم این روند 

تا زمان پاسخگویی کامل به نیازهای شرکت شد.
وی با اشاره به باال بودن انتظارات از مجموعه علمی سازمان گفت: 

گسترش روزافزون کاربرد فناوری اطالعات در سازمان ها و استفاده از 
آن برای مدیریت دانش رو به افزایش است؛ به نحوی که در جهان امروز 
تکنولوژی اطالعات، امکان بهره گیری سودمند و کارآمد از اطالعات را 
ممکن ساخته است. همچنین به کارگیری فناوری اطالعات، تحول 
گسترده ای را در امور و سیستم های اطالعاتی به وجود آورده،. به طوری که 
امکان انتقال الکترونیکی داده ها، مدارک، اسناد و مکاتبات مختلف از 

طریق این فناوری فراهم  شده است.
در ادامه این نشست، کارکنان واحد IT نیز دیدگاه ها و مسائل مربوط به 
حوزه مسئولیتی خود را بیان کردند و راهکارهای تقویت فعالیت های این 

حوضه با حضور مدیرعامل شرکت موردبررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 

کرد: کید  کاشان تأ مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر 

رئیس هیئت مدیره چادرملو عنوان کرد:

چادرملو مصمم به تداوم رشد و بالندگی

به گزارش ایراسین، در نخستین جلسه اعضای جدید 
هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو )سهامی عام( 
محمود صالحی رئیس هیئت مدیره ضمن تشکر از اعضای 
پیشین هیئت مدیره، مدیران و کارکنان و کارگران چادرملو، به 
پاس سال ها تالش در جهت اعتالی شرکت و ارزش آفرینی در 
سرمایه های سهام داران افزود: امیدواریم با یاری خداوند 
بتوانیم این امانت سپرده شده به هیئت مدیره جدید را با 
سربلندی به سرمنزل مقصود برسانیم و نقش بی بدیل شرکت 

چادرملو را در توسعه اقتصادی کشور تداوم بخشیم.
یادآور می شود هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با 
ترکیب جدید خود از هفته گذشته هدایت این مجموعه را بر عهده 
گرفت. براساس صورت جلسه هیئت مدیره چادرملو، آقایان 
امیرعلی طاهرزاده نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات )سهامی عام( به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، 
محمود صالحی نماینده شرکت سرمایه گذاری امید )سهامی 
عام( به عنوان رئیس هیئت مدیره، سیدولی اهلل فاطمی اردکانی 
نماینده سهام عدالت به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و 
محمدرضا بابایی دره نماینده شرکت سرمایه گذاری سپه و 
کبری محمدی نماینده فوالد مبارکه به عنوان اعضای  عباس ا

هیئت مدیره انتخاب شدند.
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       بـــــــــــــــازار

ممنوعیت صادرات زغال سنگ قزاقستان

خبــــــــــــــــر       

قزاقستان قصد دارد صادرات زغال سنگ از طریق حمل ونقل 
کمبود ناشی از  کند تا از تکرار  جاده ای را به مدت شش ماه ممنوع 
کند. وزارت صنعت  گرمایش سال گذشته جلوگیری  خرید فصل 
که ممنوعیت خروج  کرد  و توسعه قزاقستان در مصوبه ای اعالم 
کامیون ها و خودروها از اول مردادماه آغاز  کشور در  زغال سنگ از 
کردن منازل استفاده  گرم  که برای  می شود. سایر سوخت هایی 
گندله نیز مشمول این قانون می شود. می شود مانند بریکت و 

خبر کوتاه

ازسرگیری فعالیت استرالیا و چین در پروژه سیماندو گینه

عملیات ساخت وساز در بزرگ ترین ذخایر سنگ آهن توسعه نیافته 
جهان در گینه از سر گرفته خواهد شد. شرکت ریوتینتو از یک 
سرمایه گذاری مشترک با شرکت چینی برنده کنسرسیوم سیماندو و 
دولت گینه برای توسعه زیرساخت ریلی و بندری پروژه سیماندو خبر 
داد. این پروژه ساختار مرکزی برای توسعه مشترک 6۷۹ کیلومتر 
راه آهن و زیرساخت بندری پروژه سنگ آهن سیماندو خواهد بود که 
دارای ذخایر تخمینی 2.3 میلیارد تنی سنگ آهن با خلوص باال است.

سهام

گهی آ

1 0. 84 0

1 0.6 ۹ 0

1 1 . 1 70

1 1 .3 70

1 /0 1

1 /1 8
4 ۹

1 4 ۹

1 1 . 04 0

1 1 . 1 70

1 1 0

1 30

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

توقف

توقف

توقف

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

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/05/8

1401/05/۹

1401/05/10

1401/05/11

1401/05/12

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1 0. 0 0 0
1 0.20 0
1 0.4 0 0
1 0.60 0
1 0. 8 0 0
1 1 . 0 0 0
1 1 .20 0
1 1 .4 0 0

1 1 . 04 0 1 1 . 1 70

0 0 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، آمار تولید فوالد   
کشور در سه ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. 
طبق آمار منتشرشده، تولید فوالد میانی کشور در 
سه ماهه نخست سال 1401، 8 میلیون و 5۷5 هزار تن بوده که رشد 6 

درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
به گزارش چیالن، در سه ماهه نخست سال جاری، تولید کل محصوالت 
فوالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵ درصدی و تولید آهن 

اسفنجی رشد ۱۳ درصدی داشته است.
وضعیت تولید انواع فوالد میانی

طبق آمارهای انجمن فوالد، مجموع تولید فوالد میانی کشور در سه ماهه 
نخست سال جاری، 8 میلیون و ۵۷۵ هزار تن بوده است. در سه ماهه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تولید بیلت و 

بلوم در ایران با رشد ۴ درصدی به ۵ میلیون و ۶۱ هزار تن رسیده است.
تولید اسلب نیز در سه ماهه نخست سال جاری با افزایش ۱۰ درصدی 

نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۳ میلیون و ۵۱۴ هزار تن رسیده است.
وضعیت تولید محصوالت فوالدی

در ســه ماهه نخســت امســال، در مجموع تولید محصــوالت فوالدی 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل، رشــد ۵ درصدی داشــته اســت. 
مجمــوع تولید محصــوالت فــوالدی در ســه ماهه نخســت امســال، ۵ 

میلیــون و ۶۷۳ هــزار تــن بوده اســت.
در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۳ میلیون و ۱۵۲ هزار تن محصوالت طویل 
و ۲ میلیون و ۵۲۱ هزار تن محصوالت تخت در کشور تولید شده است. 
رشد تولید محصوالت طویل ۲ درصد و رشد تولید محصوالت تخت ۱۰ 

درصد بوده است.
تولید میلگرد در سه ماهه نخست سال جاری، ۲ میلیون و ۵۹۲ هزار تن 
بوده که افزایش ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و تولید 

تیرآهن نیز با افزایش ۲ درصدی به ۳۲۵ هزار تن رسیده است.
میزان تولید ورق گرم کشور در سه ماهه نخست سال جاری، ۲ میلیون 
و ۴۵۰ هزار تن بوده که افزایش ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته داشته است. تولید ورق سرد کاهش ۵ درصدی داشته و تولید 

ورق های پوشش دار ۲ درصد افزایش یافته است.
وضعیت تولید آهن اسفنجی

گزارش آماری انجمن فوالد، تولیدکنندگان آهن اسفنجی در  طبق 
سه ماهه نخست سال جاری، ۹ میلیون و ۹۱۷ هزار تن از این محصول 
را تولید کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۳ درصدی 

داشته است.
در جدول روبه رو  جزئیات آمار تولید فوالد کشور در سه ماهه نخست 
سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل قابل مشاهده است.

یم بیاموز

بورس

مقــدار عرضه)تن(

7000

7000

سه ماهه سال 1401
325

25۹2
235

3152
2450

616
406

2521
5673

5061
3514
8575

۹۹17

مقــدار تقاضا )تن(

7000

7000

درصد تغییرات
2
2
1
2
۹

-5
2
10
5
4
10
6
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مقــدار معامله شــده )تن(

7000

7000

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

286202

یــخ تحویل تار

ن با آ

یخ 1401/05/10 گــزارش عرضــه، معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تار

تولید کل  متغیر

محصول

نماد

P

سه ماهه سال 1400
318

2548
232

30۹8
2253

650
3۹8

22۹8
53۹6
4884

31۹0
8074
8758

محصول

رنگی

تیرآهن
میلگرد

نبشی، ناودانی و سایر مقاطع
کل مقاطع طویل فوالدی

ورق گرم
ورق سرد

ورق پوشش دار
کل مقاطع تخت فوالدی

کل محصوالت فوالدی
بیلت و بلوم

اسلب
فوالد میانی

آهن اسفنجی

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

 اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که با 
قیمت و مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز 
ح های موردنظر دولت، شهرداری ها، شرکت های بزرگ  طر
دولتی و خصوصی و تحت نظارت بانک مرکزی جهت تأمین 
مالی آن ها منتشر شده و بازپرداخت آن توسط دولت یا 

بانک ها تضمین می شود.
اوراق مشارکت، با توجه به اینکه بازدهی تضمین شده دارند، 
ریسکی را متوجه سرمایه گذار نمی کنند؛ بنابراین بازده مورد انتظار 

آن ها هم در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار کمتر است.
سود تضمین شده اوراق مشارکت، به صورت علی الحساب به 
دارنده اوراق پرداخت می شود. به این معنا که پس از پایان پروژه 
و در سررسید نهایی، ناشر اوراق موظف است سود قطعی پروژه 
را محاسبه کند و درصورتی که سود قطعی پروژه، بیشتر از سود 
علی الحساب پرداختی به خریداران اوراق باشد، مابه التفاوت را 
به آن ها پرداخت نماید. البته، درصورتی که سود قطعی پروژه، 
از سود علی الحساب پرداختی کمتر باشد، جبران مابه التفاوت 
بر عهده ضامن اوراق مشارکت است؛ بنابراین ضرر و زیانی از این 

بابت، متوجه خریدار این اوراق نیست.
سود اوراق مشارکت، معاف از پرداخت مالیات است. این موضوع 
نیز یکی از جذابیت های سرمایه گذاری در این اوراق محسوب 

می شود.
اوراق مشارکت، خیلی کم بی نام منتشر می شود و فردی که 
این اوراق را در اختیار دارد، مالک آن شناخته می شود. بنابراین 
باید از اوراق مشارکت بی نام نیز همانند اسکناس و بلکه بیشتر 
از آن، مراقبت کرد. البته، بانک ها معموال این امکان را برای 
خریداران اوراق مشارکت بی نام فراهم می کنند که بتوانند اوراق 
خریداری شده را نزد بانک، به امانت بگذارند تا از مواردی مانند 
سرقت، آتش سوزی و… در امان باشد. گفتنی است اخیرا اوراق 
مشارکت منتشرشده با نام است و در بازار سرمایه مورد معامله 

قرار می گیرد.
سود اوراق مشارکت، در فواصل زمانی تعیین شده )مثال یک ماهه 
یا سه ماهه( و از طریق برگه هایی که همراه اوراق مشارکت، به 
خریدار تحویل می شود، به وی پرداخت می شود. درصورتی که فرد 
اوراق مشارکت را نزد خود نگهداری کند، هنگام تحویل برگه های 
دریافت سود به بانک، باید اصل اوراق مشارکت را هم به همراه 
داشته باشند تا مالکیت فرد بر این اوراق، توسط بانک احراز شود.

البته، همان طور که گفته شد، خریدار اوراق مشارکت می تواند 
اوراق خود را نزد بانک به امانت بگذارد و با پرداخت کارمزد جزئی، 
از بانک بخواهد تا سود اوراق را در سررسیدهای تعیین شده، 

به صورت منظم به حسابش واریز کند.
ح هایی که برای تأمین مالی آن ها اوراق  با توجه به اینکه طر
مشارکت منتشر می شود، معموال طرح هایی زمان بر هستند، 
اوراق مشارکت اغلب با سررسیدهای سه تا چهارساله منتشر 
گـر خریدار اوراق به هر دلیل، قبل از سررسید به  می شوند؛ اما ا
پول خود نیاز پیدا کند، می تواند با مراجعه به یکی از شعب بانکی 
که اوراق را از آن خریداری کرده، ضمن تحویل اوراق مربوطه به 
بانک، اصل پول خود را دریافت کند. طبیعتا سودهای دریافتی 
تا تاریخ تحویل اوراق به بانک نیز به عنوان سود دوره مشارکت، 

متعلق به فـرد است.
خ سود  معموال در صورت تسویه زودتر از موعد، بانک ها نر
کاهش می دهند )مثال  از  قابل پرداخت به مشتری را اندکی 
 ۲۰ درصد به ۱۹ درصد( و مابه التفاوت نرخ جدید با نرخ پرداختی 

تا آن زمان را از مشتری دریافت می کنند.
درصورتی که اوراق مشارکت در بورس یا فرابورس نیز پذیرفته 
شده باشند، دارنده این اوراق می تواند برای فروش آن ها قبل از 
سررسید، به یکی از شرکت های کارگزاری بورس مراجعه و نسبت 
به فروش اوراق خود اقدام کند. در این صورت، طبیعتا اوراق 
مشارکت نیز همانند سهام، براساس قیمتی که در بورس برای آن 
متقاضی وجود داشتـه باشد، فروختـه خواهد شد و سود دارنده 
اوراق مشارکت نیز از بابت تسویه زودتر از موعد، کاهش نمی یابد. 
یادآوری می شود که اوراق مشارکت های با نام که در بازار بدهی 
بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده اند در قیمت تعادلی توسط 
خریداران و فروشندگان مورد معامله قرار گیرند. قیمت تعادلی 
خ بهره اوراق«، »زمان سررسید«،  معامله اوراق مذکور به »نر

»تعداد کوپن های ساالنه« و »نرخ بهره بازار« بستگی دارد.

رشد ۶ درصدی تولید فوالد ایران در سه ماهه نخست سال جاریاوراق مشارکت
آمار تولید فوالد ایران منتشر شد؛

یابی کیفی( فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران )ارز
موضوع فراخوان: احداث سالن ورزشی چندمنظوره و ساختمان اداری امور ورزش مجتمع فوالد 

مبارکه
شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد نسبت به ساخت سالن ورزشی جدید و ساختمان اداری امور ورزش، داخل فنس 
مجتمع فوالد مبارکه اقدام نماید، لذا از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه فوق الذکر دارای تخصص و توانایی 
و همچنین سابقه کار مشابه هستند، دعوت می شود ضمن ارسال نامه اعالم آمادگی، نسبت به ارسال مدارک 

و مستندات ممهور به مهر شرکت بر اساس موارد ذیل اقدام نمایند:
 ۱( سوابق کار مشابه با موضوع فراخوان با تأیید سازمان ورزش و جوانان در سال های اخیر؛

۲( مدارک رتبه سازمان برنامه وبودجه )حداقل ۴ ابنیه(؛
۳( توان فنی- پشتیبانی، شامل چارت سازمانی، تحصیالت و رزومه پرسنل دفتر فنی؛

 ۴( توان تجهیزاتی، شامل لیست تجهیزات و ماشین آالت به همراه اسناد مالکیت و امکانات اجرایی نصب و 

مونتاژ مصالح ساختمانی، دستگاه جوش و...؛
 ۵( مدارک مرتبط با توانایی مالی شرکت شامل صورت های مالی حسابرسی شده؛

۶( گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار.
کثر تا تاریخ ۲۵ مردادماه  نحوه ارسال اسناد و مدارک: کلیه متقاضیان در صورت تمایل، الزم است حدا
۱۴۰۱ نسبت به ارسال اسناد و مدارک به نشانی  اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی اصفهان، شرکت فوالد 
 مبارکه، صندوق پستی ۱۶۱-8۴8۱۵ اقدام نمایند.در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 ۳۰۹8 ۰۳۱۵۲۷۳ سرکار خانم قاسمی یا شماره تماس ۰۳۱۵۲۷۳۵۱۵۹ آقای آذرخش تماس حاصل فرمایید.

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
بدیهی است پس از بررسی اسناد، از شرکت های توانمند جهت مراحل بعدی دعوت خواهد شد.

 روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

خرید شمش، گندله و اسفنجی به صورت 

غیربهین یاب امکان پذیر شد

به گزارش معدن ۲۴، محمد نوروزپور، مدیر بازاریابی و امور 
اعضای شرکت بورس کاالی ایران، در نامه ای به مدیران عامل 
شرکت های کارگزاری اعالم کرد: خرید شمش فوالدی )بلوم و 
گندله سنگ آهن و آهن اسفنجی تا اطالع ثانوی  بیلت(، 
به صورت غیربهین یاب برای همه مشتریان دارای کد بورسی 

امکان پذیر شد.
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تولید فوالد یک صنعت مادر است که به مقدار زیادی گرما و انرژی نیاز دارد. به  
همین ترتیب در سال های اخیر مباحث مربوط به بهره وری انرژی برای صنایع 
مختلف فوالدی بسیار حائز اهمیت بوده است. با این وجود، این صنعت باید 
با به کارگیری طیف وسیعی از فناوری های نوآورانه برای کاهش تأثیرات زیست محیطی تولید 

فوالد، گام هایی را برای کاهش اثرات زیست محیطی بردارد.
بازیابی گرما

یک نمونه از این موارد، استفاده از توربین های چرخه آلی رانکین )ORC( در کارخانه تولید فوالد اوری 
مارتین در برشیا در شمال ایتالیا است که فوالد نورد گرم شده برای صنایع خودرو تولید می کند. در 
طول عملیات سیستم ORC در تابستان، انرژی کافی برای نیازهای مصرف برق ۷۰۰ خانوار محلی از 
طریق گرمای تلف شده در حین فرایندهای تولید فوالد، تأمین شد و در زمستان از گرمای تلف شده 
در فرایند تولید، برای گرم کردن ۲۰۰۰ خانوار از طریق شبکه گرمایش محلی استفاده گردید. این امر 
باعث کاهش اثرات مخرب کربن در کارخانه به میزان ۱۰ هزار تن CO2 در سال و همچنین کاهش نیاز 

به خنک سازی آب می شود.
سیستم بازیابی گرما و توربین ORC توسط شرکت توربودن گروه صنایع سنگین میتسوبیشی نصب 
شده است. این سیستم گازهای خروجی را می گیرد و آن ها را به انرژی الکتریکی و انرژی حرارتی تبدیل 
می کند. آن ها بر اساس سیستم های توربین بخار معمولی هستند که در نیروگاه ها وجود دارند. سیستم 
ORC به جای تولید بخار از آب، یک مایع آلی را بخار می کند. این نه تنها نیاز به آب را برطرف می کند، بلکه 
توربین ها را قادر می سازد تا با سرعت و فشار کمتری و با استفاده از انرژی کمتر کار کنند و حتی فرسایش 
فلز را به حداقل برسانند. این یک سیستم کم هزینه است که نیاز به تعمیر و نگهداری محدود دارد، زیرا 

به طور خودکار کار نمی کند و به اپراتور واجد شرایط نیز احتیاج ندارند.
اقتصاد گردشی

ک تر و پایدارتر کمک کند.  بازیافت روش دیگری است که در آن صنعت فوالد می تواند به آینده ای پا
فوالد به خودی خود ۱۰۰ درصد قابل بازیافت است. می توان آن را به طور مکرر استفاده کرد. مدت هاست 
که این صنعت با استفاده از ضایعات فوالد به عنوان یک عنصر اضافی در فرایند تولید فوالد، از این 
مزیت بهره می برد که گویی یک حلقه دایره ای شکل است که در آن هیچ چیز هدر نمی رود، اما در تولید 
فوالد، حجم زیادی از مواد زائد مانند گردوغبار و ریزگردها تولید می شوند که همه آن ها باید به طور مؤثر 
مدیریت و دفع شوند. راه حل های بازیافت محصوالت جانبی یکی از روش های تبدیل مواد باقیمانده 
تولید به یک منبع مفید و سودآور است. به عنوان مثال، در کارخانه تولید فوالد اوری مارتین در برشیا 
ایتالیا، گردوغبار و محصوالت جانبی تولیدی بازیافت می شوند. این کارخانه همچنین دارای مدار 
بازیافت آب با درجه حرارت باال است تا از هدر رفتن آب مورداستفاده برای خنک سازی میله های 
ج شدن از فرایند ریخته گری جلوگیری کند. اتخاذ چنین رویکردی با بهره وری  فوالدی هنگام خار

مناسب در تولید، نه تنها مقرون به صرفه است، بلکه باعث کاهش اثرات زیست محیطی نیز می شود.
ک سازی هوا پا

شرکت های فوالدی همچنین در حال یافتن راه هایی برای تمیز کردن فرایند تولید خود هستند 
تا مقررات محافظت از محیط زیست را به طور فزاینده ای دقیق تر رعایت کنند. به ازای هر تن فوالد 
تولیدشده، ۱۰ تا ۲۵ کیلوگرم گردوغبار تولید می شود که از طریق دریچه های خروجی وارد جو می شود.
ک  فرایند تمیز کردن گاز یک راه حل رسوب زدایی بسیار کارآمد است که گردوغبار را از هوای خروجی پا

می کند و تولید را در محدوده های دقیق از پیش تعیین شده برای انتشار گردوغبار حفظ می کند. این 
سیستم هزینه های عملیاتی را کاهش می دهد و به پایدارتر شدن روند تولید فوالد کمک می کند.

فناوری دیجیتال
انقالب فناوری دیجیتال این امکان را به صنایع تولید فوالد می دهد تا جنبه های مختلف تولید با 
یکدیگر سازگارتر کار کنند و حتی روش تولید فوالد تغییر پیدا کند. به عبارت دیگر، عالوه بر تبدیل 
کارخانه های سنتی تولید فوالد به کارخانه های تمام اتوماتیک هوشمند، دیجیتال سازی فرایند 
تولید فوالد قادر است از تمام توان بخش های مختلف تولید برای بهبود همکاری بین واحدها و 

بازدهی تولید استفاده کند.
یک کارخانه دیجیتالی تولید فوالد از تکنولوژی حسگرها، ابزارهای برنامه ریزی دیجیتالی تولید و 
هم چنین سیستم تشخیص هوش مصنوعی به منظور نظارت بر هر واحد تولیدی هوشمند بهره 
کثر عملکرد، بهینه می شود. هم چنین  می گیرد. به طورکلی، خروجی هر واحد با هدف دست یابی به حدا
عملکرد هر واحد در کارخانه تولید فوالد به طور مداوم مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد تا به تدریج باعث 

بهبود بهره وری تولید شود.
سیستم های آینده از یادگیری ماشینی )machine learning( برای کشف روش بهینه تولید فوالد 
با حداقل منابع استفاده خواهند کرد. همراه با پیشرفت ها در زمینه بهبود کارایی فرایند تولید، 
سیستم های مدرن همچنین به کاهش اثرات زیست محیطی فوالدسازی در کل مسیر تولید کمک 

می کند.

که متشکل از تکنولوژی حسگرها، ابزارهای  کارخانه دیجیتال تولید فوالد   شکل 1- 
برنامه ریزی دیجیتالی تولید و هم چنین سیستم تشخیص هوش مصنوعی به منظور نظارت 

بر هر واحد تولیدی هوشمند است.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

شنیدن ناسزا
 از نظر مغز معادل سیلی روی صورت است

گیاهان در شرایط استرس زا 
با تولید آسپرین خوددرمانی می کنند

کنش  وا توهین  و  ناسزا  خصوصًا  و  منفی  کــالم  شنیدن  به  انسان  مغز 
گرفته شده با دستگاه  با بررسی امــواج مغزی  نشان می دهد. محققان 
کنش های پوست می گویند شنیدن  الکتروانسفالوگراف )EEG( و ثبت وا
کالم به خود فرد نسبت داده شود  کالمی، فارغ از آنکه این  توهین های 
گرفته باشد، برای مغز حکم سیلی  گویی قرار  یا فرد دیگری مورد ناسزا
کلمات  کمی درباره تأثیر  روی صورت را دارد. در حال حاضر اطالعات 
بر انسان ها وجود دارد.

همانطورکه انسان ها هنگام درد از مسکن ها استفاده می کنند، گیاهان 
که با استرس ناشی از خطر مواجه می شوند، برای خود  نیز هنگامی 
کالیفرنیا در مطالعه جدید  آسپرین تولید می کنند. محققان دانشگاه 
گیاهان و نحوه تولید متابولیت فعال آسپرین  خود، مکانیسم دفاعی 
کرده اند. اسیدسالیسیلیک  یعنی اسیدسالیسیلیک را در آن ها بررسی 
گیاهان، نقش  که در انسان ها برای درمان درد استفاده می شود، در 
مهمی در پیام  رسانی و دفاع در برابر عامل تولید بیماری دارد.

هوش مصنوعی و مدیریت دانش؛ 
دو روی یک سکه

بـا افزایـش قـدرت هـوش مصنوعـی )AI(، بـه زودی 
شـاهد اثرات این فناوری در تمامی بخش ها و فعالیت های 

سازمانی ازجمله مدیریت دانش )KM( خواهیم بود. 
ک هوش مصنوعی و مدیریت دانش، وجود هسته  وجه اشترا
مرکزی دانش اسـت. به بیان دیگـر، مدیریت دانش شـرایطی را 
خ دهـد، درحالی کـه هـوش  فراهـم می کنـد تـا درک دانـش ر
مصنوعی قابلیت های گسـترش، اسـتفاده و ایجاد دانش را به 
روش هایی نوین و کارآمد فراهم می کند. جهت آشنایی بیشتر 
بـا ارتبـاط ایـن دو حـوزه، ابتـدا یـک معرفـی اجمالـی از ابعـاد 
ک گذاری  اساسـی مدیریت دانـش، ذخیـره و بازیابی، به اشـترا
و پیاده سازی دانش ارائه می دهیم. سپس نقش بالقوه هوش 
مصنوعـی در هر یـک از ابعاد را بررسـی می نماییـم. درنهایت به 
نمونه های کاربردی از برنامه های مدیریت دانش که از قدرت 

هوش مصنوعی بهره گرفته، اشاره می کنیم.
مدیریت دانش

مدیریت دانش )Knowledge Management( به مجموعه ای 
ک گذاری، اسـتفاده و  از روش هـای مربـوط بـه ایجـاد، اشـترا
مدیریـت دانـش یـک سـازمان گفتـه می شـود. به عبارت دیگر، 
مدیریت دانش یک رویکرد چند رشـته ای برای دست یابی به 

اهداف سازمانی با استفاده بهینه از دانش است.
پیشـرفت های قابل توجـه و سـریع در فناوری هـای دیجیتال، 
سـازمان ها را قـادر سـاخته تـا داده هـای سـاختاریافته و بـدون 
و  ذخیـره  جمـع آوری،  عظیـم  مقیاسـی  در  را  سـاختار 
تجزیه وتحلیل کنند. بنابراین، مدیریت دانش کمک می کند 
تـا بـه دیـدگاه بهتـری از نیازهـای مشـتری، عملیـات تجـاری و 
خدمـات مشـتری دسـت پیـدا کنیـم کـه می تـوان گفـت بدون 
دسترسـی بـه داده هـای بـزرگ و تجزیه وتحلیل پیشـرفته برای 
سـازمان چندان امکان پذیر نخواهد بـود. فعالیت های اصلی 
مدیریت دانـش شـامل ایجاد و کسـب دانـش، ذخیره سـازی و 
ک گذاری و انتقـال دانـش و پیاده سـازی و  فراخوانـی آن، اشـترا
اسـتفاده از آن، چهاربعـدی اسـت کـه تالقی هـوش مصنوعی و 

مدیریت دانش در آن ها اتفاق می افتد.
هوش مصنوعی و ایجاد دانـش

فرایند ایجاد دانش ممکن اسـت گهگاه شـامل توسـعه ایده ها 
و راه حل هـا از ابتـدا باشـد، امـا اغلـب بـه پیکربنـدی و یـا ترکیـب 
امـر  ایـن  مجـدد دانـش پیش زمینـه موجـود می انجامـد. 
سـازمان ها را قـادر می سـازد تـا بـا موقعیت هـای جدیـد سـازگار 
شـوند. عالوه بـر این، شـرکت ها ممکـن اسـت دانـش را از منابع 
خارجی کسـب کنند. درنتیجه، ایجـاد دانش ممکن اسـت به 
شکل کسب دانش از طریق جست وجو یا منبع یابی اطالعات 

نیز باشد.
ایجاد دانش و هوش مصنوعی شـرایط و قوانین موردنیاز برای 
سیستم های مبتنی بر دانش را تعریف می کنند. سیستم های 
مبتنـی بـر دانـش بـر اسـاس فراینـد اولیـه یافتـن و مصاحبـه بـا 
گرفتـن دانـش آن هـا از طـرق مختلـف عمـل  متخصصـان و 
می کننـد. به عبارت دیگـر، هـر سـازمانی بـا سـرمایه گذاری بـر 
مدیریت دانش سعی می کند تا دانش کارکنان خود را مکتوب 
و بـه بهترین نحو اسـتفاده کنـد، فرایندهـای تجاری را مسـتند 
سـازد، رویه های عملیاتی اسـتاندارد خود را بیان کند، سوابق 
خـود را ثبـت نمایـد و تمـام اطالعـات مربـوط بـه ارائـه خدمـات 
خـود را در یـک بسـتر یکپارچـه جمـع آوری کنـد. در ایـن راسـتا، 
هـوش مصنوعـی جهـت جسـت وجوی راه حل هـای ممکـن، 
اسـتخراج اطالعـات پنهـان در داده هـا، سـاخت مدل هایـی از 
کـه رفتـار هوشـمند  هـوش انسـانی و سـاخت ماشـین هایی 
انسـان را شبیه سـازی می کننـد، مورداسـتفاده قـرار می گیـرد. 
برخی از کاربردهـای هوش مصنوعی در این بخـش از مدیریت 

دانش به شرح زیر است:
-  سیسـتم های هـوش مصنوعـی بـا بهره گیـری از تکنیک های 
داده کاوی جهـت توسـعه محتـوای جدیـد مورداسـتفاده قـرار 
می گیرند. پیش بینی فروش و یا شناسـایی الگوهای نهفته در 
بیـن داده هـا توسـط تکنیک هـای داده کاوی نمونـه ای از 

کاربردهای هوش مصنوعی در این زمینه است.
- چت بات ها در تعامل با مشتریان و یا حتی کارکنان به منظور 
رسـیدگی و پاسـخ گویی بـه درخواسـت های آن هـا، داده هـای 
جدیـدی تولیـد می کننـد کـه فراینـد تبدیـل دانـش فـردی بـه 

دانش سازمانی را تسهیل می کند.
هوش مصنوعی در ذخیره سازی و فراخوانی دانش
یکـی دیگـر از وظایـف کلیـدی مدیریـت دانـش، ایجـاد و حفـظ 
کتسابی  حافظه سازمانی است که منابع دانشی تولیدشده و ا
را ردیابـی می کنـد. اسـتراتژی های ذخیره سـازی و بازیابی مؤثر 
یکـی از مکانیسـم های اولیـه بـرای حفـظ حافظـه سـازمانی 
اسـت. ایـن فراینـد به طـور خـاص در اسـتخراج دانـش، صریـح 
بـرای  آن  سیسـتماتیک  ثبـت  درنهایـت  و  آن  سـاختن 
استفاده های آتی، ملموس می گردد که اغلب از طریق مخازن 

دانش متمرکز بهره گفته می شود.
الگوریتم هـای خودآمـوز هـوش مصنوعـی مبتنـی بـر داده، 
طبقه بنـدی،  جمـع آوری،  جهـت  جدیـدی  امکانـات 
سـازمان دهی، ذخیره سـازی و بازیابـی داده هـای )بـزرگ( 
تولیدشـده در سـازمان ها فراهـم می کنـد کـه قبـال تجزیـه آن هـا 
غیرقابل تحمـل و دشـوار بـود. بـرای مثـال، هـوش مصنوعـی 
می توانـد سـوابق قانونـی قبلـی مرتبـط بـا یـک مـورد جدیـد را 

جستجو، سازمان دهی و خالصه کند.
ادامه دارد...
https://hooshio.com:منبع

 Robin Banks به نام )PhaaS( یک پلتفرم فیشینگ به شکل سرویس
شناسایی شده است که جعبه ابزارهای )kit( آماده را به منظور انجام حمالت 
فیشینگ و هدف قرار دادن مشتریان بانک های معروف و سرویس های 

آنالین ارائه می دهد.
 Citibank، Bank of America، آن ها را هدف قرار می دهد، شامل Robin Banks نهادهایی که
Capital One، Wells Fargo، PNC، U.S. Bank، Loyds Bank، Commonwealth Bank در 

استرالیا و اسپانیا هستند.
 Microsoft، Google، هایی برای سرقت حساب های کاربریtemplate همچنین Robin Banks

Netflix و T-Mobile ارائه می کند.

براساس گزارش محققان شرکت IronNet که این پلتفرم را شناسایی کرده اند، در حال حاضر 
Robin Banks در کمپین هایی با مقیاس بزرگ که از اواسط ماه ژوئن آغاز شده اند، مورد استفاده 

قرار می گیرد و قربانیان را از طریق پیامک و ایمیل مخرب، هدف قرار می دهد.
برای پیشگیری از مخاطرات مرتبط با این تهدید، الزم است کاربران عالوه بر فعال سازی احراز 
هویت دوعاملی بر روی کلیه حساب های کاربری و استفاده از شماره تلفن خصوصی برای 
دریافت رمز یک بارمصرف، از کلیک کردن بر روی لینک های ارسال شده از طریق پیامک و 
ایمیل پرهیز نمایند و از اعتبار و اصلی بودن وب سایت هایی که به آن ها مراجعه می کنند، 

اطمینان حاصل کنند.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع    

کروهای Office باعث شده است  مسدودسازی اخیر Microsoft بر روی ما
تا مهاجمان در فضای سایبری به دنبال روش های جدید برای پیاده سازی 

حمالت خود باشند.
کروهای VBA را در همه  به موجب این محدودیت، برنامه های Office به صورت پیش فرض، ما

لینک ها و یا پیوست های ایمیل که از اینترنت دریافت شده است، مسدود می کند.
کروهای Office در لینک ها و پیوست های ایمیل شده،  خبر خوب این است که استفاده از ما

به این روش محدود شده است، ولی از سوی دیگر این موضوع باعث شده مهاجمان سایبری 
کتیک های خود را عوض کنند و استفاده از لینک های میانبر ویندوز ).LNK( افزایش یابد. تا

کروهای  مطابق آنچه شرکت امنیتی Proofpoint اعالم کرده است، با اعالم محدودیت اخیر در ما
Office مهاجمان بر استفاده از فایل های container مانند پیوست های IOS و RAR و فایل های 

میانبر ویندوز تمرکز کرده اند.
ZDNet :منبع      

 Robin Banks سرویس فیشینگ
!Wells Fargo و BofA، Citi در کمین کاربران

 Microsoft مسدودسازی اخیر
بر روی ماکروهای Office و روش های جدید مهاجمان سایبری

امنیت سایبری 

فوالد به خودی خود ۱۰۰ درصد قابل بازیافت است. 
می توان آن را به طور مکرر استفاده کرد. مدت هاست 
که این صنعت با استفاده از ضایعات فوالد به عنوان 
یک عنصر اضافی در فرایند تولید فوالد، از این مزیت 
بهره می برد که گویی یک حلقه دایره ای شکل است 
که در آن هیچ چیز هدر نمی رود، اما در تولید فوالد، 
حجم زیادی از مواد زائد مانند گردوغبار و ریزگردها 
تولید می شوند که همه آن ها باید به طور مؤثر مدیریت 

و دفع شوند

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

 افزایش بهره وری در صنعت فوالد توسط فناوری های نوآورانه
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روش های گفت وگوی مؤثر 
با سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

کودکان کم خوابوسواس فکری-عملی در کودکان

مکرری  اعمال  و  فکرها  دربرگیرنده  فکری-عملی  وســواس  اختالل 
است که وقت گیر و ناراحت کننده هستند و منجر به تضعیف عملکرد 
کودکی نسبتا نادر است. زمانی  بروز این اختالل در  فرد می شوند. 
کمتر از بزرگساالن است،  کودکان 2 درصد  تصور می شد شیوع آن در 
گزارش کرده اند  اما اخیرا تحقیقات مختلف دامنه های گسترده ای را 
و به تدریج این اتفاق نظر حاصل می شود که اختالل وسواس فکری-
که قبال تصور می شد نادر نیست. کودکی آن طور  عملی دوران 

به  آن هــا  نیاز  میزان  و  سنی  شرایط  به  کودکان  در  بی خوابی  علل 
کافئین دار، تا دیروقت  خواب بستگی دارد. خوردن نوشیدنی های 
کردن، خوردن شام در آخر شب، انجام تکالیف مدرسه قبل  بازی 
کودکان  نرفتن  خــواب  به  اصلی  دالیــل  از  می تواند  و...  خــواب  از 
موارد  باشد.  مقرر  زمان  در  نشدن  بیدار  بالتبع  و  مقرر  ساعات  در 
ــادشــده در دســتــه عــادت هــای بــد زنــدگــی در بـــروز بــی خــوابــی و  ی
کم خوابی در کودکان هستند.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله رضا ادیبی و 
محمدرضا صادقیان شاغل در مجتمع فوالد سبا در غم 
درگذشت پدر، نریمان صفیان  شاغل در فوالدسازی در 
غم درگذشت مادر و اسماعیل قربانی شاغل در نورد سرد 

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

ابراز همدردی

خانواده 

کید  در مطالـب هفته های گذشـته، بـر یک موضـوع تأ
بسـیاری شـده اسـت و آن رفیـِق شـفیِق خـود بـودن 
گـر در طـول یـک روز بـه صداها و  اسـت. بسـیاری از ما ا
گفت وگوهـای ذهنـی خـود توجه کنیـم، متوجه می شـویم که چقـدر با 
خود به شـیوه نادرسـتی صحبـت می کنیم و چقـدر در مـواردی بـه خود 
ظلم می کنیم. شـفقت توانایی نشـان دادن همدلی، عشـق و نگرانی 
به افرادی است که به حمایت ما نیاز دارند. این در طبیعت ماست که 
بخواهیم در لحظات نیاز با دیگران مهربان باشیم. پس چرا با خودمان 
مهربان نیستیم؟ بسیاری از ما به سختی می توانیم درک و پذیرشی را 
کـه بـه دیگـران نشـان می دهیـم، از طریـق شـفقت ورزی، بـه خودمـان 
نشـان دهیم. مـا نگـران هسـتیم کـه بـا انجـام ایـن کار، درگیـر تمایالت 
خودشیفتگی مانند تن پروری یا ترحم به خود شویم، اما در حقیقت، 
شفقت به خود اصال خودمحور نیست، بلکه ابزاری ضروری است که 

برای رسـیدن به بهزیسـتی عاطفی بـه آن نیـاز داریم.
مزایای داشتن رفیِق شفیق  

 در محیـط کار، محیطـی کـه ممکـن اسـت در آن به شـدت بـه افـکار و 
احساسـات منفـی نسـبت بـه خـود دچـار شـویم،  بـرای حـل چالش هـای 
اجتناب ناپذیر و شـادتر بودن، شـفقت به خود ضروری اسـت. تحقیقات 
نشـان می دهد که شـفقت به خـود می توانـد فوایـد زیادی داشـته باشـد. 

تمریـن شـفقت بـه خـود باعـث کاهـش مشـکالت سـالمت روان ازجملـه 
اضطـراب، افسـردگی، کمال گرایـی و اسـترس می شـود. عـالوه بـر ایـن، 
خودمهربانـی فقـط بـرای سـالمت روان مـا مفیـد نیسـت، بلکـه می توانـد 
سـالمت جسـمی مـا را نیـز بهبـود بخشـد و در نتیجـه حتـی ممکـن اسـت 
بیشـتر عمـر کنیـم. شـفقت بـه خـود همچنیـن عزت نفـس مـا را افزایـش 
می دهـد و تـاب آوری و توانایـی بازگشـت پـس از شکسـت ها را تقویـت 
می کند. خودمهربانی به ما قدرت می دهد که سـازگار شویم، به ما کمک 
می کنـد تـا مشـکالت را شناسـایی کنیـم، بازخوردهـای منفـی دیگـران را 
بپذیریـم و عادت هایـی را کـه دیگـر بـا بهتریـن عالیق مـا مطابقـت ندارند، 
تغییر دهیـم و این امور به نوبـه خود، شـادی، رضایـت از زندگـی و انگیزه ما 

را افزایـش می دهـد.
راهکارهایی برای یک رفیِق شفیق بودن  

 تصور کنید شفقت به خود یک عضله اسـت و ما باید اغلب از آن استفاده 
کنیم، در غیر این صورت ضعیف تر می شـود. بنابراین، تمرین مداوم این 
مهارت حیاتی است. درحالی که توصیه های فراوانی در مورد نحوه اتخاذ 
طرز فکر دلسـوزی نسـبت به خود وجود دارد، در اینجا عادت هایی ساده 

برای پرورش آن آورده شـده است:
اولین عـادت شـامل ارزیابی مجدد صحبت بـا خود به منظـور گذار   
از افـکار منفـی بـه افـکاِر مثبـِت شـفقت بـه خـود اسـت. خودگفتـاری، بـه 

صـدای درونـی مـا اشـاره دارد و چیـزی اسـت کـه به طـور مـداوم و اغلـب 
گاه درگیـر آن هسـتیم. بـرای رمزگشـایی اینکـه آیـا بـا خـود منفـی  ناخـودآ
صحبـت می کنیـد، از خـود سـؤاالتی مثـل ایـن بپرسـید: »آیـا بـا بهتریـن 
گـر پاسـخ ها نشـان می دهـد کـه به  دوسـتم این طـور صحبـت می کنـم؟« ا
خود سـخت می گیرید، پس وقت آن رسـیده اسـت که گفت وگـوی درونی 
خود را تغییـر دهید. ایـن کار را از طریق توانمند شـدن در تشـخیص اینکه 
چه زمانی در خودگویی منفی شـرکت می کنید، آغاز کنید. سـپس، تالش 
کنید تا به جای تمرکز بر مـوارد منفی، میزان پیشـرفت خـود را در محل کار 

جشن بگیرید.
عـادت دوم شـامل متوقـف کـردن مقایسـه خودمـان بـا دیگـران در   
محـل کار اسـت؛ بـرای مثـال، مقایسـه خـود بـا کسـانی کـه از مـا ارشـدتر یـا 
»موفق تر« هستند. وقتی مقایسه اجتماعی عادی شود، می تواند تأثیرات 
فاجعه باری بر اعتمادبه نفس و سالمت روان ما داشته باشد. این را یادتان 
باشـد کـه هیچ کـس کامـل نیسـت! در واقـع، احتمـاال یـک نفـر دیگـر هـم 
خـودش را بـا شـما مقایسـه می کنـد. ایـن مهـم اسـت کـه بدانیـد به انـدازه 
کافـی خـوب هسـتید و بـا توقـف مقایسـه خـود بـا دیگـران، بـه خـود اجـازه 

درخشیدن  دهید.
 در شـماره هفتـه آینـده، بـه ادامـه راهکارهـا و عادت هـای خودمهربانـی 

خواهیـم پرداخـت.

یا   و  تمیز  را  اتاقش  از فرزندتان می خواهید  وقتی 
تلویزیون را خاموش کند، شنیدن یک »نه« آزاردهنده 
است، اما برخالف نبرد اراده ها که گاهی پیش می آید، 
توانایی »نه« گفتن یک مهارت ارزشمند در زندگی تلقی می شود. 
همان طور که کودکان بزرگ تر می شوند، از راه های متعددی مورد 
آزمایش قرار می گیرند و مطمئنا در بزرگسالی با موقعیت های زیادی 
روبه رو خواهند شد که در آن نیاز به ظرفیت و اعتمادبه نفس، برای 
»نه« گفتن دارند. یادگیری این توانایی، کاربردهای ارزشمندی در 
بسیاری از جنبه های زندگی فرزندان ما دارد که در این شماره به آن 

خواهیم پرداخت.
»نه« بگو؛ از خودت محافظت کن

وقتی به یادگیری نه گفتن فکر می کنید، اولین چیزی که به ذهنتان خطور 
می کند، امنیت شـخصی فرزندتان اسـت. ما باید به کودکان بیاموزیم که 
گر سـالمت یـا امنیـت آن ها بـه هـر نحـوی تهدیـد می شـود، »نـه« بگویند.  ا
در مـورد سوءاسـتفاده فیزیکـی یـا جنسـی، گفتـن مکـرر »نـه!«، همـراه بـا 
اقدامات محافظتـی، مانند لگـد زدن، جیـغ زدن، فریـاد زدن بـرای کمک 
و... بسیار مهم است. کودکان باید بدانند که هرگز جایز نیست کسی آن ها 

را به گونـه ای لمس کند کـه باعـث ناراحتی آن هـا شـود و »نه« گفتـن اولین 
اقـدام دفاعی آن هاسـت.

در طول زندگی از ما درخواسـت می شـود که کارهای زیـادی انجام دهیم، 
برخی خـوب و برخـی نه چنـدان خـوب. شـاید برخـی از فعالیت ها بـرای ما 
جالب باشـد، بعضی نـه. بـا آمـوزش »نه« گفتـن بـه کـودکان، این امـکان را 
به آن هـا بدهیـد تا اعمـال خـود را تنظیـم کننـد، ترجیحات شـخصی خود 
را تعریف نماینـد و به نظـرات خود پایبنـد باشـند. در این صورت اسـت که 
شاید در سن جوانی به دوستی که به او دخانیات تعارف می کند، به راحتی 
»نه« بگوید. مهارت »نه« گفتن، در ایجاد یک تصویر مثبت از خود نیز مؤثر 
اسـت. توانایی ایسـتادن بـا احتـرام و اعتمادبه نفـس به عزت نفـس خوب 
کمک می کند. »نه« گفتن نیز ابزاری قاطعانه اسـت که به تقویـت قدرت و 

اسـتقالل کمـک می کند.
تقویت  مهارت »نه« گفتن

کارهـای زیـادی وجـود دارد کـه می تـوان در مسـیر یادگیـری این مهـارت، 
انجـام داد. در گام اول، در مقابـل دیدگاه هـا و نظـرات فرزندتـان، موضـع 
گـر فرزنـدان مـا بتواننـد نظـرات متفـاوت خـود را بـا  بـاز داشـته باشـید. ا
روش هـای مؤدبانـه بـه مـا بیـان کننـد و مـا نیـز بـه آن هـا بازخـورد مثبـت 

دهیـم، ایـن اقـدام بـه فرزندمـان می آمـوزد کـه چگونـه افـکار خـود را بـا 
ک بگـذارد. در گام دوم، مهارت هـای  اعتمادبه نفـس و احتـرام بـه اشـترا
ارتباطـی غیرکالمی، ماننـد حفظ تماس چشـمی، اسـتفاده از زبـان بدن 
متناسـب با زبـان گفتـاری را بـه کار بگیریـد. همچنیـن توضیـح دهید که 
یـک »نـه« سـاده ممکـن اسـت همیشـه کافـی نباشـد. بـه کـودک خـود 
در مـورد ارائـه توضیـح در هنـگام »نـه« گفتـن آمـوزش دهیـد. به عنـوان 
مثـال: »نه! مـن بعـد از مدرسـه بـرای بـازی نمی آیـم. چـون فـردا امتحان 
کیـد کنید کـه گاهی تکـرار، ضروری اسـت.  مهمـی دارم«. بـه فرزندتـان تأ
وقتی صحبـت از فشـار از سـوی همسـاالن می شـود، یک بـار »نـه« گفتن 
همیشه کارساز نیست. کودکانی که چندین بار و به شیوه های مختلف 
نـه می گوینـد، در تصمیمـات خـود ثابت قـدم خواهنـد مانـد. همچنیـن 
برای کـودک توضیح دهید که نـه گفتن و رد کردن، یکسـان نیسـتند. رد 
کردن یک درخواسـت با رد کردن یک شخص یکسـان نیست. به کودک 
خود اطمینان دهید که منافع متضاد و اختالف عقاید، بخشی از روابط 
انسـانی اسـت. در واقع بـا آموزش نـه گفتـن، در آینـده بـا اعتمادبه نفس، 
اسـتقالل و عزت نفـس بیشـتری بـا مسـائل زندگـی روبـه رو خواهنـد شـد. 

هفتـه آینـده، بیشـتر دراین بـاره صحبـت خواهیـم کـرد.

شفقت به خود

آموزش »نه« گفتن 
به کودک

رفیِق شفیِق خود بودن

تقویت اعتمادبه نفس کودک با 
»نه« گفتن

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

بازنشستگان فوالد 

یادگیری یک ارتباط دوطرفه سالم می تواند به اعضای   
خانواده که سالمند نیز جزوی از آن است کمک می کند تا 
اعضای خانواده سالمند راحت تر و مؤثرتر یکدیگر را درک کنند. 
در ادامه نکاتی را به شما یادآوری می کنیم تا تمام تالش های 

خود را برای برقراری ارتباط مؤثر سالمند به کار گیرید. 
گوش دادن مفید

باید به سخنان سالمند با حوصله گوش فرا دهیم. حرف سالمند 
گر سالمند بین حرف ها مکث می کند، بدین معنی  را قطع نکنیم. ا
است که فرد در حال تفکر است و به دنبال یافتن جمله ای مناسب 
است. سعی کنید تشخیص دهید فرد سالمند نیز سخنان شما را 

می شنود و از  این حرف ها درک کامل دارد.
در صورت درخواست از شما، مشورت بدهید

افراد سالمند در تمام طول عمر خود وظیفه تربیت و راهنمایی 
فرزندان را بر عهده داشته اند و امکان دارد که مشورت از طرف 
فرزندان را قبول نکنند. بنابراین بهتر است در صورت خواست فرد 

سالمند، نسبت به مشورت با ایشان ابراز تمایل کنید. 
واضح صحبت کردن در هنگام مشورت 

افراد سالمند دوست ندارند به گونه ای با آن ها رفتار شود که تصور 
کنند دچار مشکل شنوایی یا ایرادات دیگر هستند. بنابراین 
گوش دهید و به صورت  باحوصله حرف های فرد سالمند را 
شمرده با ایشان صحبت کنید. درصورتی که صالح دانستید بلندتر 

صحبت کنید، اما فریاد نزنید. 
تفاوت عقیده ها را بپذیرید

همان گونه که دوست دارید به حرف هایتان توجه شود شما نیز 
گر نسبت  به دقت به حرف ها و نظریات سالمند توجه کنید. حتی ا
به حرف های شما مخالفت داشته باشند. نسبت به حرف های 
آن ها بی تفاوت نباشید. حرف هایشان را گوش دهید و در برابر 

حرف های آنان جبهه گیری نکنید.
حفظ احترام 

سعی کنید هنگام صحبت با فرد سالمند ضمن حفظ احترام 
درست رفتار کنید. حتی افزایش میزان صدایتان ممکن است 
گر سالمند دچار زوال عقل  باعث کدورت فرد سالمند شود. حتی ا
و یا ناشنوایی و کم شنوایی است هرگز سعی نکنید با فرد سالمند از 

موضع باال و یا مثل یک کودک صحبت کنید.
https://zendegiebartar.com:منبع       

موفقیت فرزند ان کارکنان
 در عرصه علمی

اطالعیه تشرف به سفر حج تمتع

موفقیت

اطالعیه

موژان باقری فرزند مجید باقری شاغل در واحد تضمین   
کیفیت و تعالی سازمانی، آالء شاه پیری زیارتگاهی فرزند محمد 
شاه پیری زیارتگاهی شاغل در واحد بازرسی فنی و اتوماسیون ابزار 
دقیق و ارسالن سبکتکین فرزند امیر سبکتکین شاغل در واحد 
کیفیت و تعالی سازمانی آزمون ورودی پایه هفتم  تضمین 

استعدادهای درخشان را با موفقیت پشت سر گذاشتند.

به اطالع کلیه همکاران شاغل شرکت می رساند چنانچه   
موفق به شرکت در مناسک پرفیض حج تمتع در سال جاری 
شده اید، خواهشمند است تاریخ  شروع و پایان سفر خود را 

به صورت حضوری به واحد حقوق و دستمزد اطالع دهید.

آالء شاه پیریموژان باقری

ارسالن سبکتکین

رحیم کشوری
امور اداری

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۱/۰۱/۰۷

رضا مهرابی کوشکی
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

مهدی نامدار
نورد سرد

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۱/۰۱/۰۵

میر قاسم سیدی تاجی
تعمیرات نسوز

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۱/۰۱/۰۷

روح اله شفیعی سرارودی
فوالدسازی

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

سعید زین العابدیان کله مسلمان
مجتمع فوالد سبا

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

علی نجفی اصلی
نورد گرم

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

محسن جعفری
مدیریت عامل

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

مهدی ابراهیم خانی
حراست

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۱/۰۱/۰۵

منصور  عابدی
تعمیرات مرکزی

روز بازنشستگی :  ۱۴۰۱/۰۱/۰۵
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 ورزش             

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با انجام دو مرحله تست 
در رشته والیبال بانوان، ورزشکاران مستعد را برای 

تیم های پایه جذب کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، با توجه به اینکه 
باشگاه فرهنگی-ورزشی فوالد مبارکه سپاهان در سال های اخیر در 
راستای راه اندازی تیم های پایه و توسعه زیرساخت های رشته والیبال 

کنون با در نظر گرفتن پتانسیل های موجود  گام های مؤثری برداشته، ا
در استان، اقدام به تشکیل تیم های پایه رشته ورزشی والیبال در بخش 

بانوان نموده است.
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در اولین قدم اقدام به انجام تست های 
مهارتی در رده سنی های زیر ۱۶ و ۱8 سال کرد. در تست گیری مرحله 
اول در تاریخ ۲۴ /۱۴۰۱/۰۴حدود 8۵ نفر شرکت کردند که از بین آن ها 

۳۳ نفر پذیرفته شدند. همچنین در تست گیری مرحله دوم در تاریخ 
۱۴۰۱/۰۵/۰۷، از بین ۴۵ نفر شرکت کننده حدود ۱۵ نفر پذیرفته شدند.

گفتنی است بازیکنانی که با شرایط الزم ازجمله رده سنی ۱۳8۵/۱۰/۱۱ 
به باال با قد ۱۶۵ سانتی متر به باال و در رده سنی ۱۳8۳/۱۰/۱۱ به باال با ۱۷۰ 
سانتی متر به باال، پذیرفته شدند به غیراز انجام تست های مهارتی از نظر 

شرایط سنی و قدی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

پایان هفته دوم لیگ برتر و دسته یک 

تپانچه مردان

دروه بازآموزی مربیان کوهنوردی

 فوالد مبارکه

هفته دوم پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر و دسته   
یک تپانچه مردان در سالن 80 خط مجموعه ورزشی آزادی 

تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، هفته 
دوم این رقابت ها در حالی به پایان رسید که در لیگ برتر تپانچه 
سیدمهدی موسوی از هیئت همدان، محمدرسول عفتی از 
فوالد مبارکه سپاهان و حمیدرضا مصطفوی نسب از شهید 
لطفی هوافضای سپاه به ترتیب مقام های اول تا سوم را در بخش 

انفرادی به نام خود ثبت کردند.
همچنین تیم های شهید لطفی هوافضا، نوید ایران جوان و فوالد 
مبارکه سپاهان به ترتیب موفق به شکست حریفان خود هیئت 

همدان، مقاومت و نزاجا در بخش تیمی شدند.

دوره بازآموزی مربیان درجه سه کوه پیمایی روزهای   
دوشـنبه و سه شـنبه 10 و 11 مردادمـاه 1401 بـا حضـور 4۲ 
شـرکت کننده بـه میزبانـی هیئـت کوهنـوردی و صعودهـای 

ورزشی استان اصفهان برگزار شد.
مربیـان گروه هـای کوهنـوردی امـور ورزش فـوالد مبارکـه در روز 
ح درس مقدماتـی و  اول دوره به صـورت تئـوری مـروری بـر طـر
یکسان سازی آموزش طرح درس مقدماتی و روز دوم در طبیعت 

بـه انجـام فعالیت هـای صعـود، فـرود و حمایـت پرداختنـد.

مونتسرات پوچه دیاز سرمربی سرشناس اسپانیایی   
هدایت تیم هندبال بانوان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان را بر 

عهده گرفت.
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، برای حضور هرچه بهتر در بازی های 
جام باشگاه آسیا هندبال و همچنین مسابقات لیگ برتر، 
مونتسرات پوچه دیاز مربی سرشناس اسپانیایی را به عنوان 
سرمربی تیم هندبال بانوان و مدیرفنی تیم های پایه هندبال 

بانوان انتخاب کرد.
ازجمله افتخارات این سرمربی در دوره بازیگری می توان به کسب 
۱۱ قهرمانی لیگ برتر اسپانیا، ۷ قهرمانی جام پادشاهی اسپانیا، ۴ 
جام قهرمانی مسابقات ای بی اف، ۳ قهرمانی سوپر کاپ اسپانیا، 
یک قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی باشگاه های اروپا و یک قهرمانی 
سوپر جام اروپا اشاره کرد. وی همچنین سابقه کسب برترین 

بازیکن لیگ اسپانیا را در چند دوره در کارنامه ورزشی خود دارد.
سابقه ۱۹۶ بازی ملی در تیم ملی بزرگ ساالن اسپانیا، ۲۶ بازی 
گل ملی با تیم ملی  در تیم ملی جوانان اسپانیا، زدن ۷۳۶ 
بزرگ ساالن اسپانیا، ۵ حضور در مسابقات جهانی، ۴ حضور در 
جام ملت های اروپا، کسب عنوان دومین بازیکن برتر دنیا در 
سال ۲۰۰۴، دو حضور در بازی های المپیک )۹۲ بارسلونا و ۲۰۰۴ 
آتن(، کسب مدال نقره ورزشکار برتر سال اسپانیا از پادشاه اسپانیا 
ازجمله مواردی است که در کارنامه ورزشی سرمربی جدید تیم 

هندبال بانوان   فوالد مبارکه سپاهان به چشم می خورد.
مونتسرات پوچه دیاز در عرصه مربیگری نیز موفق به ۳ قهرمانی 
لیگ برتر اسپانیا، ۲ قهرمانی جام پادشاهی اسپانیا، ۴ قهرمانی 
سوپرکاپ اسپانیا و حضور در جام باشگاه های اروپا با باشگاه برابرا 

شده و مربی باشگاه مارورده بوده است.
در حال حاضر مونتسرات پوچه دیاز به عنوان مربی، هدایت 
تیم هندبال بانوان ایران را در بازی های همبستگی کشورهای 

اسالمی و مسابقات قهرمانی آسیا عهده دار خواهد بود.

تکذیب شایعه رسانه های ترکیه تقدیر باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از حاج علی امینی

با توجه به اینکه فرناندز پیش از این  بازیکن بشیکتاش ترکیه بوده و 
همیشه از سوی برخی از رسانه های این کشور حاشیه هایی برای این 
بازیکن ایجاد می شده، این بار نیز حاشیه جدیدی از سوی همان 
رسانه ها برای او ایجاد شد و متأسفانه برخی از رسانه های داخلی اقدام 
به بازنشر این خبر کردند. باشگاه فوالد مبارکه سپاهان وقوع هرگونه 
درگیری فیزیکی فرناندز و حضور وی در کلوپ شبانه در روزهای گذشته 
را قویا تکذیب می نماید.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، دبیر هیئت 
ورزش های جانبازان و معلولین استان اصفهان به اتفاق نماینده باشگاه 
فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان با حضور در کمپ تیم ملی پاراشنا 
جانبازان و معلولین، ضمن دیدار با حاج علی امینی جانباز ۷۰ درصد 
عضو تیم ملی، از نماینده شایسته ورزش اصفهان اعزامی به مسابقات 
همبستگی کشورهای اسالمی تقدیر نمودند.کاروان کشورمان به منظور 
شرکت در این مسابقات ۱2 مردادماه عازم ترکیه خواهند شد.

 ورزش              ورزش             

نخستین حضور سرمربی خارجی

 در تاریخ لیگ های بانوان ایران

خبـــــــر کوتاه

جذب بانوان مستعد والیبالیست در تیم های پایه فوالد مبارکه سپاهان

گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه  به 
گذشته تعدادی دیگری از  سپاهان، طی هفته 
تیم  کاپیتان  ازجمله  بازیکنان  و  ملی پوشان 
هندبال فوالد مبارکه سپاهان قراردادهای خود را 

با این تیم تمدید کردند.
کاپیتان در سپاهان جاودانه می شود  

سعید پورقاسمی کاپیتان هندبال فوالد مبارکه سپاهان قرارداد خود 
را یک فصل دیگر تمدید کرد.

سعید پورقاسمی کاپیتان پرافتخار تیم هندبال سپاهان که فصل 
گذشته با باال بردن کاپ قهرمانی لیگ برتر، شیرینی خاصی را برای 

کت  طالیی دالن به ارمغان آورده بود، طی جلسه با محمدرضا سا
مدیرعامل و مجتبی لطفی عضو هیئت مدیره، قرارداد خود را یک 
فصل دیگر با طالیی پوشان تمدید کرد. پورقاسمی طی سال های 8۲ 

تا ۹۰ و ۹۵ تا کنون عضو فوالد مبارکه سپاهان است.
مجتبـی حیدرپـور، قـرارداد خـود را بـه مـدت سـه فصل با   

طالیی پوشان تمدید کرد
مجتبی حیدرپور گوش چپ طالیی پوشان و تیم ملی هندبال، پس 
کره با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، قرارداد خود را به  از انجام مذا

مدت سه فصل با  فوالد مبارکه سپاهان تمدید کرد.
حیدرپور یکی از عناصر مهم قهرمانی تیم هندبال سپاهان در فصل 

گذشته بود. همچنین او با عنوان کاپیتان تیم ملی موفق شد جواز 
حضور در رقابت های جام جهانی ۲۰۲۳ هندبال را به دست آورد.

خط زن هندبال سپاهان طالیی پوش ماند  
یاسین کبیریان جو قرارداد خود را دو فصل دیگر با فوالد مبارکه سپاهان 

تمدید کرد.
کبیریان جو، خط زن  کادر فنی همکاری یاسین  با درخواست 
مستحکم فوالد مبارکه سپاهان و تیم ملی به مدت دو فصل دیگر 
ادامه دارد. این بازیکن وفادار فوالد مبارکه سپاهان که حاال وارد 
چهارمین فصل حضور خود در این تیم می شود موفق به کسب دو 
مقام قهرمانی و یک سومی به همراه تیم هندبال این باشگاه شده 

است و یکی از بازیکنان ارزنده تیم ملی کشورمان به حساب می آید.
محمد کیانـی قـرارداد خـود را به مدت سـه فصـل تمدید   

کرد
محمد کیانی بازیکن ملی پوش و متعصب تیم هندبال  فوالد مبارکه  
سپاهان نیز برای نهمین سال حضور خود در این باشگاه، به توافق 

رسید و قراردادی سه ساله به امضا رساند.
کیانی در گوش راست برای فوالد مبارکه سپاهان و تیم ملی بازی 
می کند. همچنین او یکی از عناصر مهم صعود تیم ملی به جام جهانی 
۲۰۲۳ نیز بود. این یار وفادار در تمامی رده های سنی هندبال سپاهان 

به فعالیت پرداخته است.

ورزشی  برنامه های  و  فعالیت  نباید  سالمندان 
نفس گیری داشته باشند. همان فعالیت های بدنی 
متداول مانند پیاده روی، شنا و دوچرخه سواری 
گر  جزو بهترین ورزش ها برای سالمندان محسوب می شود؛ البته ا
به این فعالیت ها تعدادی تمرین اضافه شود تا به افزایش قدرت، 

انعطاف پذیری و تعادل بدنی آن ها کمک کند خوب است.
بهترین زمانی که سالمندان باید در طول هفته به فعالیت های ورزشی 
خود اختصاص دهند ۱۵۰ دقیقه است. این مدت برای سالمندان باالی 
۶۵ سال بسیار مناسب است، زیرا ازلحاظ سالمت عمومی برای آن ها 

مشکل خاصی ایجاد نمی کند.
روی دیوار شنا بزنید  

سالمندان برای تقویت سینه و شانه های خود از این تمرین استفاده 
کنند. برای انجام دادن این تمرین ورزشی به این  ترتیب عمل کنید:  
با فاصله ای یک متری از دیوار بایستید. پاهایتان را به عرض شانه باز 
کنید. آهسته آهسته به سمت دیوار خم شوید و کف دست ها را به دیوار 
بگذارید. دست ها در امتداد شانه ها قرار گیرند. بدن باید مانند شنا زدن 
روی زمین کامال صاف باشد و نباید کمر یا قسمت های دیگر بدن خم 
شود. وزن بدنتان را روی دست ها بیندازید، صورت را تا نزدیکی دیوار 

ببرید و سپس به حالت اولیه بازگردید. این کار را ۱۰ بار تکرار کنید.

حرکات مخصوص لگن  
این تمرین ورزشی برای سالمندان بسیار مفید است، زیرا باعث تقویت 
عضالت قسمت پایینی کمر می شود. برای انجام این تمرین ورزشی باید 
به این  ترتیب عمل کنید: نفس عمیق بکشید )فقط عمل دم(.  باسنتان 
را سفت و منقبض کنید و ران ها را اندکی به سمت جلو حرکت دهید.  
نفستان را به مدت ۳ ثانیه حبس کنید.  ران ها را به نقطه اول برگردانید 

و ۳ ثانیه هم این حالت را نگه دارید.  این تمرین را 8 تا ۱۲ بار تکرار کنید.
تیغه شانه ها را جمع کنید  

این تمرین در تقویت عضالت ستون فقرات و دیگر عضالت درگیر مفید 
است و باعث حفظ استحکام بدن می شود و برای ایجاد کشش در قفسه 
سینه نیز مؤثر است. برای انجام این تمرین ورزشی باید به این  ترتیب 
عمل کنید:  یکی از حاالت نشسته یا ایستاده را انتخاب کنید. دست ها 
به طور کامل آزاد بگذارید، درحالی که کمر صاف است. تیغه های شانه را 
به سمت یکدیگر جمع کنید. برآمدگی تیغه شانه ها مایل به پایین باشد 
و باال نیاید.  ۳ ثانیه این حالت را حفظ کنید و به حالت اولیه بازگردید. 

این تمرین را 8 تا ۱۲ بار دیگر تکرار کنید.

حرکت دادن پنجه پا  
این تمرین ورزشی برای سالمندان باعث تقویت قسمت پایینی پا 
می شود. برای انجام این تمرین ورزشی باید به این  ترتیب عمل کنید:  

روی صندلی بنشینید. پاشنه پا را روی زمین بگذارید. پنجه پا را تا جایی 
باال بیاورید که درگیر شدن ساق پا را احساس کنید. این تمرین به افزایش 

گردش خون در پاها هم کمک می کند. این تمرین را ۲۰ بار تکرار کنید.

حرکت باال بردن پاشنه پا  
این تمرین ورزشی برای سالمندان باعث تقویت عضالت دوقلوی 
پاهایشان می شود. برای انجام این تمرین ورزشی باید به اینم  ترتیب 
عمل کنید:روی صندلی بنشینید. انگشتان و پنجه پا را روی زمین نگه 

دارید و پاشنه را به سمت باال بیاورید. این تمرین را ۲۰ بار تکرار کنید.

بلند کردن زانو  
این تمرین ورزشی برای سالمندان باعث تقویت عضالت چهار سر ران 
می شود. برای انجام این تمرین ورزشی باید به این  ترتیب عمل کنید:  
روی صندلی بنشینید و دست ها را صاف کنارتان رها کنید )روی دسته 
صندلی نگذارید(. عضالت چهارسر ران را منقبض کنید و بعد پا را از روی 
زمین بلند کنید.  زمانی که پا را بلند می کنید، قسمت عقبی ران باید چند 

سانتی متر از کف صندلی فاصله بگیرد. به مدت ۳ ثانیه پا را باال نگه دارید 
و بعد به آرامی پایین بیاورید. 8 تا ۱۲ بار این کار را تکرار کنید. سپس با پای 

دیگر این تمرین را ادامه دهید.

حرکت کششی شانه و باالتنه  
این تمرین ورزشی برای سالمندان باعث کشیده شدن و تقویت عضالت 
شانه و باالتنه می شود. برای انجام این تمرین ورزشی باید به این ترتیب 
عمل کنید: دست راست را از آرنج خم کنید و آن را باال بیاورید. آرنج باید 
به موازات با قفسه سینه باشد و مشت دست راست نزدیک شانه چپ 
قرار گیرد. حاال دست چپ را روی شانه سمت راست بگذارید و با دست 
راست که قبال باال آوردید، آرنج دسِت دیگر را به آرامی به سمت داخل 
فشار دهید. ۲۰ تا ۳۰ ثانیه این حالت را حفظ کنید. این تمرین را با 

تعویض دست ها تکرار کنید.

ادامه روند حضور ملی پوشان هندبال در فوالد مبارکه سپاهان

تمرینات ورزشی برای سالمندان در خانه
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

از عاشورای سال 61 هجری تا به امروز بیش از   
هزار و سیصد سال می گذرد. گذر بیش از یک هزاره، 
از تأللؤ و جلوه و عمق عاشورا نه تنها نکاسته است 
که برعکس، هر ماه و سالی که می گذرد، عاشورا 
قلمروی گسترده تر و عمقی بیشتر پیدا می کند.
سرزمین ما، ایران، هویت شیعی دارد و این هویت 
مردم،  همه  که  روزی  عاشوراست.  شاخصه اش 
سیاه پوش، با چهره های غم زده و چشمان اشک بار بر 
خیابان ها و میدان ها می آیند و با صدای زنجیر و سنج 

و طبل و شیپور عاشورا را فریاد می کنند.
کت  در روز عاشورای سال ۶۱ هجری امت اسالمی سا
و رخوت زده و منزوی بودند. آن ها خود سپاه ستم 
یاران  و  )علیه السالم(  امام حسین  روی  بر  و  بودند 
بر پیکر شهیدان اسب  کشیدند.  او تیغ  و خانواده 
در  و  زدند  نیزه ها  بر  را  شهیدان  سرهای  تازیدند. 
گرداندند. نه حسرتی خوردند و نه اندوهی،  شهرها 

حتی شادمانی هم کردند.
که  گریه مردم و امواج بی پایان اشک است  صدای 
که  عمیقی  آه های  می جوشد.  آنان  دریای  دل  از 
روز عاشورا از آتش فشان قلب مردم شعله می کشد، 
که  گان می گوید  با روشن ترین زبان و زالل ترین واژ
تزویر  و  تحریف  سیاه  ابرهای  و  است  زنده  عاشورا 
را  و عمق قساوت ستم  اسالم می زداید  از چهره  را 

می نمایاند.

عباس بن علی )علیه السالم( با عنواِن   
»باب الحوائج« هم مشهور است. آستان 
رفیعش قبله گاه حاجات است و توسل به آن 
حضرت، برآورنده نیاز محتاجان و دردمندان 
است. هم در حال حیات دِر رحمت و باِب 
گر با  حاجت و چشمه کرم بود و مردم حتی ا
حسین )علیه السالم( کاری داشتند از راه 
عباس وارد می شدند، هم پس از شهادت به 
که به نام مبارکش متوسل شوند،  کسانی 
عنایت خاص دارد و خداوند به پاس ایمان و 
ایثار و شهادت او، حاجت حاجتمندان را 

برمی آورد.
او به »علمدار« و »سپهدار« هم معروف است. 
این لقب در ارتباط با نقش پرچم داری عباس 
کربالست. وی فرمانده نظامی نیروهای  در 
حق در رکاب امام حسین )علیه السالم( بود و 
خود سیدالشهدا او را با عنواِن »صاحب لواء« 
خطاب کرد که نشان دهنده نقش علمداری 
اوست. »عبدصالح« )بنده شایسته( لقب دیگری 
است که در زیارت نامه او به چشم می خورد، 
زیارت نامه ای که امام صادق )علیه السالم( بیان 
فرموده است. اینکه یک حجت معصوم الهی، 
عباِس شهید را عبدصالح و مطیع خدا و رسول و 

امام معرفی کند، افتخار کوچکی نیست.
روز نهم ماه محرم که معروف به تاسوعا است، 
آخرین روزی بود که امام حسین)علیه السالم( و 
یارانش شبانگاه آن را درک کرده بودند و این روز 
به شب عاشورا پیوند خورد. بدین جهت در نزد 

همیشگی  و  ثابت  سیاست های  از   
اهل بیت )علیهماالسالم( بعد از شهادت 
ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین 
)علیه السالم( احیای نهضت عاشورا بود؛ زیرا 
نهضت عاشورا تابلوی زیبا و پرافتخار غیرت 
دیـــــنی و شجـــاعــــت و ظلم ستـــــــــــــیزی و 
عدالت خواهی است و امامان معصوم با 
احیای آن می خواستند این ارزش ها را در 
جوامع مسلمان زنده نگه دارند. در این باره 
امام سجاد )علیه السالم( نقش بسزایی 
که در مدت 35 سال حیات  داشتند؛ چرا
پربرکتشان بعد از واقعه عاشورا، به روش های 
در  را  حسینی  عاشورای  نهضت  مختلف 
جامعه زنده می کردند که خود مبارزه شدیدی 

کم به شمار می رفت.  علیه دستگاه حا
اهل بیت )علیهم السالم( و در رأس آنان امام 
زین العابدین )علیه السالم( به عنوان پیام رسانان 
عاشورا نقش زیادی در شناساندن چهره پلید 
امویان به جامعه اسالمی داشتند. خطبه های 
امام سجاد )علیه السالم( در کوفه و شام و مدینه 
و مبارزات پیگیر آن حضرت در دوران حیاتشان 

بیشترین اثر را در این زمینه داشت.
با توجه به فضای خفقانی که از سوی دستگاه 
اموی در جامعه به وجود آمده بود، امام سجاد 
)علیه السالم( نمی توانست اقدام صریحی علیه 
که امام هم باید مردم  کند، ولی ازآنجا نظام 

انقالب عاشورا

شور حسینی 
در فوالد مبارکه

ابوالفضل )علیه السالم(؛ 
تجلی روح عاشورایی

امام سجاد )ع( و 
احیای نهضت عاشورا

مناسبت

مشاهیر

مشاهیر

شهید

شهید مصطفی ردانی پور در سال 133۷ در 
امام(  مسجد  )پشت  قدیمی  خانه های  از  یکی 
کارگری و  شهر اصفهان متولد شد. پدرش از راه 
مادرش از طریق قالی بافی مخارج زندگی خود را 
تأمین و آبرومندانه زندگی می کردند. آن ها از عشق 
اطهار  ائمه  به  نسبت  سرشاری  محبت  و 
)سالم اهلل علیها(  زهرا  حضرت  و  )علیه السالم( 
ناچیز  درآمد  همان  با  که  تاآنجا بودند،  برخوردار 
جلسات روضه خوانی ماهانه در منزلشان برگزار 
می شد. سخت کوشی و تالش با زندگی مصطفی 
و  شش سالگی  در  به طوری که  بود،  شده  عجین 
کفاشی  قبل از آنکه به مدرسه راه یابد، به مغازه 
کار  می رفت و در ایام تحصیل نیز نیمی از روز را به 

مشغول بود.
لحاظ  به  و  بود  برخاسته  صالحی  بیت  از  که  او 
مذهبی، خانواده ای مقید و متدین داشت، تحصیل 
در هنرستان را به دلیل جو طاغوتی و فاسد آن زمان 
گرفت و با مشورت  کناره  تحمل نکرد و از محیط آن 

یکی از علما به تحصیل علوم دینی پرداخت.
با شروع جنگ تحمیلی، شهید ردانی پور به همراه 
عده ای از هم رزمان خود از کردستان وارد جنوب شد 

که  و با نیروهای اعزامی از اصفهان )سپاه منطقه ۲( 
در نزدیکی آبادان »جبهه دارخوین« مستقر بودند، 
از مهم ترین علل شش ماه  کرد.  به فعالیت  شروع 
مقاومت مستمر نیروها در این خط، وجود همین 
که به آن ها روحیه می داد،  روحانی عزیز و دلسوز بود 

سخنرانی می کرد و یا مراسم دعا برگزار می نمود.
کردستان  جبهه های  در  کار  از  که  تجربه ای  با  او 
روحی  تقویت  و  تبلیغ  به  دوش،  بر  سالح  داشت، 
دعا  جلسات  برگزاری  با  و  می پرداخت  رزمندگان 
افزایش  در  مؤثری  نقش  ارشاد،  و  وعظ  مجالس  و 
گاهی و رشد معنوی رزمندگان ایفا می کرد و  سطح آ
در واقع وی را می توان یکی از منادیان به حق و توجه 

به حاالت معنوی در جبهه ها نامید.
دو هفته پس از ازدواج، صدق و تالش این روحانی 
به   ۲ والفجر  عملیات  در  شجاع  فرمانده  و  عارف 
پوشید  شهادت  ردای  عاشقانه  و  رسید  اوج  نقطه 
و به وصال محبوب نائل شد. بدین سان در تاریخ 
۶۲/۵/۱۵ بر پرونده افتخارآفرین دنیوی یکی دیگر از 
سربازان سلحشور سپاه امام زمان )عج(، با شکوهی 
کش  هر چه تمام تر، مهر تأیید نهاده شد و جسم پا
در منطقه حاج عمران مظلومانه بر زمین ماند و روح 

کفن من است عمامه من 
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باعظمتش به معراج پرکشید. وی که بارها در جبهه های نبرد مجروح 
شده بود و اغلب تا سرحد شهادت نیز پیش رفته بود، در حقیقت 
تالش  عاشقانه  شهادت،  دنبال  به  همواره  که  بود  زنده ای  شهید 
گردان و رهروانش  می کرد. این جمله از اولین وصیت نامه اش برای شا

به یادگار مانده است: »عمامه من کفن من است.«
    منبع: سامانه بنیاد شهید

گر سخن به تکرار هم گفته شود عاشورا آن چنان  هرچند ا
گر هر روز و شب نیز  که ا سرشار از طراوت و سرزندگی است 

از آن گفت وگو شود، از تازگی و لطفش کاسته نمی شود. 
اسالمی  جامعه  و  اسالم  چهره  امر،  حقیقت  در  عاشورا 
کرد؛ دگرگونی در  و ساختار حکومت بنی امیه را دگرگون 
عمق ریشه ها. هیچ کس مثل امام حسین )علیه السالم( 
عمق جان ها و جامعه را تکان و تغییر نداده است. ازاین رو 
کوتاه و بلیغ  پیامبر اسالم )صل اهلل علیه و آله( در عبارتی 

گفته است: »حسین منی و انا من حسین«.
واقع  در  که  آله(  و  علیه  )صل اهلل  پیامبر  رسالت  بقای 
ریشه حیات و هویت اسالم است با عاشورا تحقق یافت 
که حتی تمامی  کرد. واقعیت این است  و استمرار پیدا 
جلوه ای  عاشورا  انقالب  تأللؤ  برابر  در  پیروز  انقالب های 
هشتم  دهه  آغاز  از  که  ایران  اسالمی  انقالب  ندارند. 
و  سرنوشت ساز  بزرگ  واقعه  یک  به عنوان  بیستم  قرن 
عزت آفرین تحقق یافت، بارقه ای از انقالب عاشورا است. 
که از  که بر همان ریشه روییده است. نهر نوری  شاخه ای 

همان سرچشمه جوشیده است.
https://magirans.com :منبع  

مسلمانان و محبان اهل بیت علیهم السالم از اهمیت 
زیادی برخوردار است. مسلمانان تاریخ ساز ایران 
اسالمی همچون بسیاری از مسلمانان سراسر گیتی، 
این روز را منتسب به ساقی دشت کربال، حضرت 
ابوالفضل العباس )علیه السالم( می دانند، بسان روز 

عاشورا گرامی می دارند و به سوگواری می پردازند.
تاسوعا بزرگداشت شهادت اسوه ایثار و ادب و دالوری 
و وفا و حق گزاری عباس بن علی )علیه السالم( است 
و با گذشت بیش از هزار و سیصد سال، هنوز تاریخ، 
روشن از کرامت های اوست و نام او با وفا و ادب و 

مردانگی همراه است.
کار با لبی تشنه و جگری سوخته، پا به  آن سردار فدا
فرات گذاشت، اما جوانمردی و وفایش نگذاشت آب 
بنوشد و امام و اهل بیت و کودکان تشنه کام باشند. 
لب تشنه از فرات بیرون آمد تا آب را به کودکان برساند. 
خود از آب ننوشید و فرات را تشنه  لب های خویش 
نهاد و برگشت و دسِت عطش فرات، دیگر هرگز به 
دامن وفای عباس نرسید. این ایثار را کجا می توان 
کاری مگر در واژه می گنجد و با  یافت و این همه فدا
کالم قابل بیان است؟ دستان ابوالفضل )علیه السالم( 
قلم شد و این دست ها برای آزادگان جهان علم 
گشت و عباس آموزگار بی بدیل فتوت و مردانگی در 

تاریخ شد. 
https://vista.ir :منبع   

جامعه را هدایت و ارشاد کند و جلوی تحریفات اسالم 
را بگیرد، در عرصه دعا وارد مبارزه شد. دعاهای امام 
در عین اینکه حرکتی اخالقی بود مبارزه ای آرام، ولی 
ریشه کن کننده با دشمن به شمار می رفت. بنابراین 
مجموعه گران سنگ صحیفه سجادیه که در حقیقت 
دوره کاملی از معارف توحیدی، اخالقی، اجتماعی 
و سیاسی است، از امام بر جای ماند و چراغ هدایتی 
برای انسان ها و نسل های آینده بود. هم چنین 
رساله ای در حقوق و مواعظ و سخنانی در تفسیر قرآن 

از ایشان به یادگار مانده است.
دستگاه اموی با گذشت زمان به شیوه های مبارزاتی 
امام سجاد علیه السالم پی برد و دریافت که ادامه 
حیات امام با شرایط و اوضاع زمامداری آن ها 
گرفتند.  نمی سازد. لذا تصمیم به قتل حضرت 
ولیدبن عبدالملک از همه کس بیشتر کینه امام را 
در دل داشت. این بود که وقتی زمام سلطنت را به 
دست گرفت، تصمیم گرفت امام را مسموم کند؛ لذا 
زهر کشنده ای برای کارگزارش در مدینه فرستاد و به 
او دستور داد تا این زهر را به امام بخوراند. زهر در بدن 
نازنین امام کارگر شد و بدین وسیله حضرت در سن 

۵۷ سالگی در مدینه طیبه به شهادت رسید.
https://hawzah.net :منبع      

در آستانه فرارسیدن تاسوعا و   
عاشــــــورای حسیـــــــــنی کارکنـــان 
جهادگر فوالد مبارکه و مجتمع فوالد 
سبا، هم نوا با سایر شیعیان جهان، 
رخت سیاه بر تن کردند و در عزای 
امام  شهیدان،  ر  ساالر  و  سید 

حسین )ع( نوحه عزا  سردادند.


