
یادداشت مدیر مسئول

پیام مدیرعامل

بروز انقالب صنعتی، تغییرات وسیعی در زندگی، رفاه و فعالیت های 
اقتصادی به وجود آورد و در این تحوالت بنیادین، صنایع مهم ترین عامل 
رشد و توسعه اقتصادی کشورها و مناطق مختلف بود. در این میان، علی رغم 
اینکه صنایع اصلی و مادر همچون فوالد و نفت، نقش تعیین کننده ای در 
توسعه بر عهده داشتند، صنایع کوچک و متوسط سهم بیشتری را به خود 
اختصاص دادند، به گونه ای که تنها در ایران اسالمی، بیش از 80 درصد صنایع 
و قریب به نیمی از شاغلین در صنعت، در حوزه صنایع کوچک و متوسط و در 

شهرک های صنعتی و مناطق کارگاهی مشغول به فعالیت هستند.
صنایع کوچک در مقایسه با صنایع بزرگ از تعداد کارکنان و کارگران کمتری 
برخوردارند و به همین نسبت، میزان گردش مالی، ظرفیت تولید و فروش، 
ارزش دارایی ها و میزان سرمایه آن ها حجم و گستره کمتری دارد؛ ازاین رو به 
آن ها »صنایع کوچک« گفته می شود؛ این در حالی است که این صنایع نقش 
مؤثر و سازنده ای در رونق صنعتی، اشتغال زایی، افزایش تولید و رشد اقتصادی 

بر عهده دارند.
اهمیت صنایع کوچک در عرصه تولید، کارآفرینی و ارتقای جایگاه صنعتی کشور 
به حدی است که فعالیت این بخش، نشانه و شاخص روشنی از شرایط اقتصادی 
کم بر کشور است، وضعیت صنایع کوچک به لحاظ وسعت، حجم  و صنعتی حا
تولید، صادرات، رونق و رکود بیانگر میزان سالمت اقتصاد یک کشور است و جایگاه 

بخش خصوصی در اقتصاد و توان اقتصادی آن را برای رشد نشان می دهند.
کید مقام معظم رهبری مبنی  سیاست های کالن اقتصادی کشور  به استناد تأ
بر ضرورت اجرای اصل 44 قانون اساسی، در سال های اخیر منجر به تالش در 
جهت کاهش تصدی گری دولت و خصوصی سازی صنایع استراتژیک و مادر شد 
که بخشی از این تصمیم اجرایی گردیده و بخش های خصوصی فعال و توانمند در 

این زمینه نقش آفرینی کرده اند.
صنایع کوچک در شرایط فعلی با مشکالتی همچون تأمین به صرفه مواد اولیه، 
کمبود نقدینگی و تجهیزات از رده خارج در مقایسه با فناوری روز دنیا  مواجه اند. 
در این میان، وظیفه دولت، حمایت از این صنایع است. مدیران این بخش های 
صنعتی نیز باید برنامه ریزی، سیاست گذاری و مدیریت دانش بنیان فعالیت ها را 

به عنوان نیاز و ضرورت مدنظر قرار دهند.
آنچه مسلم است این است که فعالیت صنایع کوچک یکی از شاخصه های مهم 
رشد و رونق تولید داخلی به شمار می آید و هرچه تکیه توسعه صنعتی بر صنایع 
کوچک بیشتر معطوف گردد، کشور از نظر اقتصادی در وضعیت بهتری قرار خواهد 
که واحدهای کوچک صنعتی در جذب سرمایه های بخش خصوصی،  گرفت، چرا
تولید اشتغال آفرین، افزایش تولید ملی، ایجاد تنوع و تکثر در تولیدات صنعتی، 

توسعه صادرات و حضور در بازارهای بین المللی نقش انکارناپذیری دارند.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از صنایع مادر و استراتژیک کشور، مفتخر است 
که به طور مستمر و مداوم با  چندین هزار  واحد صنعتی همکاری دارد و مواد اولیه  
هزاران کارخانه و کارگاه و صنایع تولیدی کوچک و متوسط کشور را که در زمینه 
لوله و پروفیل، نفت، گاز و پتروشیمی، خودرو، بسته بندی، لوازم خانگی، صنایع 
فلزی سبک و سنگین، ساختمانی، غذایی، کشتی سازی، سازه های دریایی و...  

فعال اند تأمین می نماید. 
این شرکت همچنان عزم و اراده خود را در راستای ارائه خدمات و تأمین نیازهای 
صنایع پایین دستی، حمایت از شرکت های دانش بنیان، تسهیلگری در زمینه 
رونق کسب وکارهای بخش خصوصی و در نهایت پیشرفت و تعالی ایران اسالمی 
به کار بسته است تا به معنی واقعی کلمه، راهبرد  رهبر فرزانه انقالب  مبنی بر »تولید؛ 

اشتغال آفرین؛ دانش بنیان « محقق شده باشد .

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه با صدور پیامی، شهادت جانباز و آزاده 
سرافراز، ابراهیم خوزان را به مردم شهیدپرور 
شهرستان مبارکه و خانواده ایشان تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:
 بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 

ِ أَْمَواتًا بَْل أَْحَياٌء  َِّذيَن ُقِتُلوا فِي َسِبيِل اللَّ َوَل تَْحَسَبنَّ ال
ِِّهْم يُْرَزُقوَن ِعْنَد َرب

با سالم و عرض تسلیت خدمت  مردم شهیدپرور 
منــطقه و خانــواده معــزِز جانــباز و آزاده شهیـــد، 

ابراهیــم خوزان؛ 
رهبر معظم انقالب اسالمی در یکی از سخنرانی های 
گر این شهادت ها  خود به روشنی بیان فرمودند:»ا
کاری ها نبود، این نظام باقی  گر این فدا نبود، ا
نمی ماند؛ این نهال نظام، مورد تهاجم طوفان های 

سخت بود.« 
شهادت ابراهیم خوزان، جانباز ۷۰ درصد و آزاده ای 
که رنج ۸ سال اسارت را تحمل کرد، موجب تأسف 
گردید. به یقین  و تأثر اینجانب و سایر همکاران 
که با ایمان راسخ  این اسوه مقاومت و استواری 
به آرمان های نظام اسالمی، پای به میدان جهاد 
گذاشت، همواره الگوی درخشانی برای جوانان این 

مرز و بوم و همکاران ما خواهد بود.
 بدون شک تمامیت ارضی و عزت و سربلندی ایران 
اسالمی و همچنین افتخارات حاصل شده در فوالد 
مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالمی ایران، حاصل 

آزادگان،  ازخودگذشتگی های  و  جان فشانی ها 
جانبازان و شهدای واالمقام میهن عزیزمان است.

همواره قدردانی از این بزرگ مردان  و ادامه راه ایشان 
را وظیفه خود می دانیم و افتخار می کنیم فوالد مبارکه 
در جوار منطقه ای است که پرورش دهنده ایثارگران، 

آزادگان، جانبازان و شهدای پرشماری است.
کارکنان شرکت فوالد مبارکه به پاس  مدیریت و 
قدردانی از ایثارگری  همه عزیزانی که از جان خود در 
راه وطن گذشتند، در جبهه تولید از هیچ کوششی 
برای ادامه راه شهدا و آرمان های نظام مقدس 

جمهوری اسالمی فروگذار نخواهند کرد. 
شهادت این شهید واالمقام را در ایام شهادت سید 
و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین )ع(  
تبریک و تسلیت عرض می کنم و از درگاه حق تعالی 
برای ایشان اجر جزیل و برای بازماندگان صبر جمیل 

مسئلت دارم.
 محمدیاسر طیب نیا 
 مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه

صنایع کوچک؛ موتور محرکه توسعه صنعتی و رونق اقتصادی

در جبهه تولید، ادامه دهنده راه شهیدان خواهیم بود

اجرای موفقیت آمیز اَبرپروژه 
ساخت و نصب تیرکرین های

 ۳۷ متری واحد ۲۸

عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد؛

 فوالد مبارکه؛
 الگوی موفق مدیریت و توسعه 

شرکت های بزرگ فوالدی

ارکه والد مٮݓ عی ڡݐ ٮݔ ݡکاهسݒ مصرڡݐ گارݐ طٮݓ
رمکعٮݓ در ساعٮݑ رمال مٮݑ ار ںݐ اںݐ ۱۲ هرݐ رݐ ه مٮݔ   ںݓ

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح کرد:

نقش راهبردی فوالد مبارکه
 در تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴

سالروز آغاز بازگشت آزادگان سرافراز 
به میهن گرامی باد

سرپرست معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فوالد 
در بازدید از فوالد مبارکه:

 به دنبال راه حل های اجرایی برای همسان سازی 
و افزایش مستمری بازنشستگان هستیم

ح های توسعه این شرکت مدیرعامل فوالد مبارکه  در بازدید از طر
 تأکید کرد:

 توسعه و پیشرفت؛ همچنان محور اصلی 
فعالیت های فوالد مبارکه

مدیرکل آموزش وپرورش استان
ح کرد:   در دیدار با مدیرعامل فوالد مبارکه مطر

فوالد مبارکه همواره نقش ارزنده ای در توسعه 
5 3فضاهای آموزشی استان داشته است 3
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ح کرد: مدیرعامل بانک رفاه کارگران در بازدید از فوالد مبارکه مطر

اعالم آمادگی کامل بانک رفاه برای
 مشارکت در طرح های توسعه ای

 فوالد مبارکه

با اجرای پروژه تولید بخار سوپرهیت از انرژی خروجی نیروگاه گازی محقق شد؛ 

گام بلند فوالد مبارکه در مسیر تحقق فوالد سبز
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هزینه تولید برق در ایران افزایش یافت
قیمت فروش محصوالت نیروگاه ها در بهار امسال نسبت به سال گذشته با افزایش 8.4 درصدی همراه شده است.

افزایش حقوق بازنشستگان نیازمند بررسی بیشتر است
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان افزایش حقوق بازنشستگان مستلزم بررسی بیشتر است.

در مورد مسئله محرم و عاشورا باید عرض کنم روح نهضت 
ما و جهت گیری کلی آن و پشتوانه پیروزی نهضت، همین توجه به 
حضرت ابی عبداهلل )علیه الصالة و السالم( و مسائل مربوط به 
عاشورا بود. شاید برای بعضی ها این مسئله قدری ثقیل به نظر 
برسد، لکن واقعیت همین است. هیچ فکری نمی توانست، حتی 
درصورتی که یک ایمان عمیق هم با آن همراه باشد، توده های 
عظیم میلیونی مردم را آن چنان حرکت بدهد که در راه انجام آنچه 
کاری نداشته  تکلیف احساس می کردند، ذره ای تردید در انواع فدا
باشند. اساسا ایمان مادام که با محبت و عشق عمیق و رنگ و بوی 
پیوند عاطفی همراه نباشد، آن کارایی را ندارد. محبت است که به 
ایمان در مقام عمل و تحرک، آن هم در این حد باال، کارایی 
می بخشد؛ بدون محبت نمی شود.  باالترین عنوان محبت در 
تفکر اسالمی ما آن چیزی است که در اختیار ما است، یعنی محبت 
به اهل بیت که اوج این محبت در مسئله کربال و عاشورا و حفظ 
کاری مردان خدا در آن روز برای تاریخ  یادگارهای گران بهای فدا

تشیع و فرهنگ تشیع به یادگار گذاشته ]شده است[.
بیانات در دیدار جمعی از علما و روحانیون سراسر کشور در 
آستانه ماه محرم
1368/5/11

من در بین فرمایش های حضرت ابی عبداهلل الحسین علیه الصالة 
والسالم که هرکدام نکته ای دارد و من به شما عزیزان عرض 
می کنم که به منظور بیان گفتارهای گویا و روشنگر برای مردم، 
کثر استفاده بشود، این جمله را  از کلمات این بزرگوار باید حدا
مناسب مجلس خودمان می بینم که بنابرآنچه که از آن بزرگوار 
نقل کرده اند، آن حضرت فرمود: »اللهم انک تعلم ان الذی کان 
منا لم یکن منافسة فی سلطان والالتماس شیء من فضول 
الحطام« )4(؛ پروردگارا! این حرکتی که ما کردیم، این قیامی که 
ما کردیم، این تصمیمی که بر این اقدام گرفتیم، تو میدانی که 
برای قدرت طلبی نبود. قدرت طلبی برای یک انسان نمی تواند 
هدف واقع شود. نخواستیم زمام قدرت را در دست گیریم. برای 
منال دنیوی هم نبود که چرب و شیرین زندگی را به کام خودمان 
برسانیم و شکمی از عزا درآوریم؛ مال و ذخیره ای درست کنیم و 
ثروتی به هم بزنیم. برای این ها نبود. پس برای چه بود؟ ایشان 
چند جمله فرموده است که خط و جهت ما را ترسیم می کند. در 
همه ادوار تبلیغ اسالم، این ها جهت است. »ولکن لنری المعالم 
من دینک«؛ پرچم های دین را برای مردم برافراشته کنیم و 

شاخص ها را به چشم آن ها بیاوریم.
بیانات در دیدار جمعی از روحانیون
1378/1/23

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

درس های محرم
 در بیانات مقام معظم رهبری

محمد یاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در اولین 
روز کاری هفته بعد از مجمع ساالنه شرکت، ضمن 
ح های توسعه در دست اجرا بر ضرورت  بازدید از طر

کید کرد. سرعت بخشیدن به روند اجرایی این طرح ها تأ
کرد: از اینکه سهام داراِن فوالد مبارکه مجمع را با  وی خاطرنشان 
کردند، خرسندیم؛ لیکن همچنان حل مشکالت  خوشحالی ترک 
معیشتی مردم و راه نجات کشور را اشتغال زایی، ارتقای بهره وری، کسب 

دانش فنی به روز و اجرای هرچه سریع تر توسعه های شرکت می دانیم و 
بر نقش محوری شرکت هایی چون فوالد مبارکه بر توسعه صنعتی کشور 

کید داریم. تأ
توزیع سود باال به معنی توقف روند توسعه ها نیست

وی در ادامه با بیان اینکه توزیع سود باال به معنی توقف روند توسعه ها 
نیست، تصریح کرد: فوالد مبارکه از یک سو بر افزایش کیفی و کمی تولید 
کثری از ظرفیت های موجود تمرکز دارد و از سوی دیگر  و استفاده حدا

توسعه هدفمند و متوازن با نگاه به آینده را به طور هم زمان، بیش ازپیش 
با جدیت ادامه خواهد داد.

به گفته طیب نیا تمام همت مدیران و کارکنان گروه فوالد مبارکه در شرایط 
سخت اقتصادی و رکود بازار فوالد بر این است که با افزایش بهره وری، 
کاهش بیش ازپیش هزینه ها و جذب فزاینده منابع مالی به اهداف از 
پیش تعیین شده جهت ایجاد تحول صنعتی و اقتصاد بدون نفت در 

کشور دست یابند.

توسعه و پیشرفت؛ همچنان محور اصلی فعالیت های فوالد مبارکه
کید کرد: مدیرعامل فوالد مبارکه  در بازدید از طرح های توسعه این شرکت تأ

ایمیدرو اعالم کرد:

و  ِالمان ها  تنش  نسبت  گرفتن  قرار 
جابه جایی های عرضی و قائم در محدوده 
مجاز و در نتیجه پایداری سازه و آماده به کاری 
آن از تمامی جهات از نتایج این پروژه به 
شمار می آید. قطعا این فعالیت که از نظر 
است،  بومی  کامال  تخصصی،  کیفیت 
یکی از موفق ترین پروژه های اجرایی روی 
سازه های صنعتی کشور محسوب می شود

نکته حائـز اهمیـت در ایـن پـروژه اسـتفاده از 
دانش بومی طراحی و تحلیل سازه، ساخت 
فـوالد مورداسـتفاده در ایـن پـروژه توسـط 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، نورد 
کسـین اهواز و ساخت سـازه ها بر  در شرکت ا
اسـاس اسـتانداردهای بـه روز سـاخت سـازه  
در دنیـا در شـرکت های داخلـی بـا نظـارت 

کارشناسـان شـرکت فـوالد مبارکـه بـود

اجرای اَبرپروژه ساخت و نصب تیرکرین های 37 متری 
واحد 28 با هدف جایگزینی با تیرکرین های موجود 
با اتکا به دانش و تجربه کارشناسان فوالد مبارکه و 
با همکاری دانشگاه صنعتی و شرکت های پیمانکاران داخلی با 

موفقیت و طبق برنامه زمان بندی به پایان رسید.
در پی انجام این عملیات کم نظیر که به میزان چشمگیری باعث افزایش 
ایمنی فعالیت ها و کاهش توقفات ناخواسته و افزایش تولید در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم می شود، خبرنگار فوالد به سراغ تنی 
چند از همکاران مرتبط با این پروژه رفته و نظر ایشان را در خصوص 
چرایی و نتایج اجرای پروژه جویا شده است. ماحصل این گفت وگوها 

را در ادامه می خوانید.

عباس ابراهیمیان، سرپرست تعمیرات جرثقیل های 
ریخته گری

یکی از مهم ترین تجهیزات در کارخانه های تولید فوالد و محصوالت 
کچرهای سالن های صنعتی است که از  فوالدی، سازه ها و استرا
این سازه ها به عنوان تجهیزات دینامیک یا قسمتی از ماشین آالت 
کارخانه یاد می شود. اهمیت این سازه ها به خاطر بارگذاری های 
تکرارشونده از طرف جرثقیل ها و سایر عوامل است و این موضوع 
باعث بروز ترک و گسیختگی سازه در اثر پدیده خستگی مکانیکی 
)fatigue( در اثر بارهای تکرارشونده روی سازه ها و تعداد سیکل های 
ک  باربرداری تعیین کننده عمر سازه هاست. دلیل اصلی خطرنا
گاهی قبلی و قابل رؤیت  بودن شکست خستگی این است که بدون آ

بودن اتفاق می افتد.
با توجه به مشاهده ترک روی سازه ها و بروز یک مورد شکست روی یکی از 
تیرهای ۳۷ متری واحد ROW I( ۲۸( در بهمن ماه سال ۱۳۹۸، تصمیم 
بر این شد که تیر گیردرهای ۳۷ متری ردیف های L،I و  M که شامل ۱۵ 
عدد تیر است ساخته و تعویض شوند.در این راستا، فعالیت تحقیقاتی با 
محوریت واحد جرثقیل های ریخته گری، واحد بازرسی سازه ها و دانشگاه 
صنعتی اصفهان شکل گرفت و طراحی جدید سازه ها انجام شد. در 
طراحی جدید، هدف افزایش استحکام سازه ها بود که در این زمینه، 
جنس تیر گیردرهای جدید از ST 37 به ST52 تغییر یافت و سایز بسیاری 
 از ِالمان های تیرها و بادبندها و چکرپلیت ها افزایش یافت؛ همچنین
 X BRACIG که در طراحی قبلی وجود نداشت، به این سازه ها افزوده 

شد.
مرحله بعد پروژه ساخت و نصب تیر گیردرها بود که به واحد پروژه های 
گذار گردید و پروسه ساخت تیرها و  بهینه سازی تعمیرات مرکزی وا
ِالمان های سازه توسط شرکت های پیمانکار طرف قرارداد آغاز شد. در 
مرحله بعد، تهیه پروپوزال نصب، برنامه زمان بندی و اجرای پروژه و 
همچنین تهیه نقشه های باربرداری)LIFTING   PLAN( با همکاری 
واحدهای درگیر انجام گردید. جهت استفاده بهینه از توقفات تولید در 
اثر اعمال محدودیت انرژی مقرر شد فاز اول این پروژه هم زمان با توقف 
ماشین ریخته گری شماره ۳ با تعویض 4 عدد تیرکرین بر روی خطوط 
ماشین ۳  برنامه ریزی و طی ۲۰ روز کاری مستمر انجام شود. پروژه در 
زمان مقرر و با رعایت کلیه استانداردهای نصب سازه های فوالدی و با 

ایمنی کامل به اتمام رسید.
مصطفی حقانی، رئیس راهبری و تعمیرات جرثقیل های 

سقفی و ترانسفرکارها
فاز دوم این پروژه هم زمان با توقف ماشین های ریخته گری ۱ و ۲ با تعویض 
۶ عدد تیرکرین ۳۷ متری با وزن تقریبی هرکدام ۹۰ تن و دمونتاژ تیرها و 
ِالمان های قبلی به وزن هرکدام ۷۵ تن انجام شد که در مجموع تا این 
قسمت از پروژه، کار در ارتفاع ۱۰ متری از سطح صفر ادامه یافت و در حدود 

۱۷۰۰ تن سازه دمونتاژ و مجددا مونتاژ گردید.
نکته حائز اهمیت در این پروژه استفاده از دانش بومی طراحی و تحلیل 
سازه، ساخت فوالد مورداستفاده در این پروژه توسط ناحیه فوالدسازی و 
کسین اهواز و ساخت سازه ها بر اساس  ریخته گری مداوم، نورد در شرکت ا
استانداردهای به روز ساخت سازه  در دنیا در شرکت های داخلی با نظارت 

کارشناسان شرکت فوالد مبارکه بود.
افشین نادی، رئیس کارگاه ساخت تعمیرگاه مرکزی

جهت انجام این پروژه بیش از ۲ هزار قطعه توسط کارگاه اسکلت فلزی 
طی ۱۰ روز کاری برشکاری شد و ماشین کاری آن ها در کارگاه ساخت به 

اتمام رسید و نهایتا به ناحیه فوالدسازی تحویل گردید.

سید مجتبی غیوری، رئیس دفتر فنی تعمیرات ریخته گری 
مداوم

با توجه به گزارش واحد بازرسی فنی، تیرهای واحد ۲۸ به علت طول عمر 
زیاد، دچار مشکل شده بود و به همین دلیل، از دو سال پیش، ساخت 
تیرهای خاص این پروژه با ابعاد و کیفیت ویژه پیگیری شد. تولید تختال 
کسین و  موردنیاز این تیرها در شرکت فوالد مبارکه و نورد آن ها در واحد ا
عملیات ساخت توسط پیمانکار مربوطه انجام گرفت. پس از آن، طی 
جلسات مکرر، بهترین زمان توقف ۲ ماشین ریخته گری و ۳ کوره برای 
انجام تعویض این تیرها در نظر گرفته شد و در نهایت با همکاری تمام 
تیم های ناحیه و پشتیبانی و پیمانکاران و حمایت های مدیریت ناحیه، 

تیرها بدون هیچ  مشکل و حادثه ای تعویض و به بهره بردار تحویل شد.
مرتضی  وکیلی، سرپرست کارگاه اسکلت فلزی

بنا به درخواست ناحیه فوالدسازی، به منظور نصب تیر گیردرهای 
پروژه تقویت سازه واحد ۲۸، بر روی بیش از ۲ هزار قطعه فلزی به صورت 
اضطراری، در کارگاه اسکلت فلزی، عملیات حرارتی برش کاری و تمیزکاری 

انجام شد تا در فرایند نصب تیر گیردرها و نهایتا تولید خللی وارد نشود.
حسین عابد، رئیس اجرای پروژه های اصالحی و 

بهینه سازی تعمیرات مرکزی
سازه های اسکلت فلزی فوالد مبارکه از ابتدا برای ظرفیت تولید ۲.۵ 
میلیون تن فوالد در سال طراحی شده بود، اما به دلیل افزایش ظرفیت 
تولید و همچنین افزایش تعداد جرثقیل های سقفی واحد ۲۸ و به 
دلیل بارهای وارده بر این سازه ها شامل بارهای استاتیکی، دینامیکی، 
خستگی و همچنین تنش های حرارتی که باعث ایجاد ترک های سطحی 
و عمقی در قسمت های مختلف این تیرکرین ها شده بود، نیاز به تقویت 
و تعویض این سازه ها وجود داشت و عملیات نصب و جایگزینی آن ها با 

موفقیت به انجام رسید.
احسان نوحی، کارشناس اجرای پروژه های اصالحی و 

بهینه سازی
محاسبات و تحلیل های نرم افزاری، تهیه نقشه های بیسیک و دیتایل 
و شاپ و همچنین تهیه متریال ورق ST52 با ضخامت ها و ابعاد خاص 
از بازار داخل و همچنین ساخت تیرکرین ها، تراس ها، چکرپلیت ها 
و متعلقات طی مدت ۲ سال، با تکیه بر توانمندی و تخصص و تجربه 

مهندسان و متخصصان داخلی انجام شد.
محمد مرادی، ناظر اجرای پروژه های بهینه سازی

 فاز دوم پروژه شامل برنامه ریزی جهت آماده سازی سایت قبل از توقف، 
ساخت و نصب سازه نگهبان، تهیه برنامه زمان بندی، تهیه نقشه های 
باربرداری مربوطه، اجرای عملیات دمونتاژ تیرکرین های قبلی و مونتاژ 
و نصب تیرکرین های جدید و کلیه متعلقات مربوطه در محل های 
موردنظر سایت واحد ۲۸ بود که اجرای پروژه با استفاده از فرصت 
محدودیت انرژی و در زمان توقف ماشین های ریخته گری در دستور کار 
قرار گرفت. این پروژه مصداق بارز کار گروهی بود و با همکاری واحدهای 
تعمیرات مرکزی. فوالدسازی و ریخته گری، بازرسی فنی، حمل ونقل و 

واحدهای ذی ربط با باالترین کیفیت و ایمنی کامل اجرا گردید.
علیرضا حیدری ابیانه، رئیس بازرسی جرثقیل ها و سازه ها

واحد ریخته گری و خنک سازی تختال یک ناحیه گلوگاهی محسوب 
که کل تولید فوالد مبارکه را به صورت تختال از خود عبور  می شود 

می دهد. ماهیت بارگذاری خستگی و سیکلی روی سازه ها در این 
قسمت، به همراه بارهای حرارتی باعث شده سازه ها به خصوص 
تیرگیردرهای این سالن دچار مشکالت فنی و پیش بینی نشده شوند 
و بازرسی فنی و نگهداری سازه های حامل جرثقیل های سقفی را به 

چالشی بزرگ تبدیل کنند. 
این سازه ها از سال ها پیش تحت پایش واحد بازرسی فنی سازه ها و 
جرثقیل های سقفی بوده اند. طی سال های اخیر با افزایش تولید در فوالد 
مبارکه این سازه ها ظرفیت اسمی مهندسی خود را پر کرده اند و در نسبت 
تنش باال کار می کنند. این مسئله باعث تغییر شکل های غیرمجاز و خارج 
از ضوابط سازه ای شده و همچنین ارتعاشات سازه ها بسیار باال رفته 
است. به منظور کم کردن ریسک بهره برداری سازه ها، بازرسی فنی طی 
سال های گذشته به دنبال راه حلی بود تا بتواند سطح تنش ها را کاهش 
دهد، تغییر شکل ها را در راستای جانبی و قائم مهار کند، فرکانس های 
مناسب ارتعاشی سازه ها را تأمین سازد، ایمنی سازه ها را تضمین نماید 
و در فاز اجرایی نیز کمترین توقف را به تولید فوالد وارد کند. پس از انجام 
مطالعات الزم، مدل سازی های ریاضی و بررسی جایگزین های مختلف 
اصالحی، طرح نهایی با فرض باربری شدید جرثقیل های سقفی از سوی 
این واحد استخراج و در اختیار تیم اجرایی تعمیرات مرکزی و ناحیه 

فوالدسازی قرار گرفت. 
در این راه از مشاور متخصص داخلی و دانش بومی بهره گرفته شد. در این 
طرح برخی ِالمان ها مانند اتصاالت و مهاربندها تقویت گردید؛ بنابراین 
به منظور مهار بارهای جانبی از ِالمان های جدید تقویت شده استفاده 
شد و تیرهایی با ممان اینرسی )میزان نیروی نهفته در سازه( تقویت شده 
جایگزین برخی تیرهای قبلی شد. این فعالیت تخصصی توسط پیمانکار 
کامال متخصص اجرا شد و نظارت این کار نیز به عهده واحد بازرسی فنی 
بود. قرار گرفتن نسبت تنش ِالمان ها و جابه جایی های عرضی و قائم در 
محدوده مجاز و در نتیجه پایداری سازه و آماده به کاری آن از تمامی جهات 
از نتایج این پروژه به شمار می آید. قطعا این فعالیت که از نظر کیفیت 
تخصصی، کامال بومی است، یکی از موفق ترین پروژه های اجرایی روی 

سازه های صنعتی کشور محسوب می شود.
فرهاد حسینی منجزی ، رئیس واحد حمل ونقل

واحد حمل و نقل جاده ای با برنامه ریزی و تأمین ۸ دستگاه جرثقیل  
سنگین تا ۳۶۰ تن و یک دستگاه بوژی ۷ محور ،توانست همراه با واحد 
بهره بردار تعداد ۱۰ عدد تیرکرین را برای ماشین های ۱و۲و۳ مونتاژ و 
دمونتاژ کند. این فرایند به دلیل محدودیت های عرض جاده ورودی و 
ارتفاع سقف فوالدسازی، دارای حساسیت باال و نیازمند دقت فراوان بود 
که با همکاری پرسنل حمل و نقل و همکاران فوالد، این امر محقق شد.

گفتنی است در اجرای این اَبرپروژه، واحدهای بهینه سازی تعمیرات 
مرکزی، تعمیرگاه مرکزی، اسکلت فلزی، بازرسی سازه های بازرسی 
خوردگی، حمل ونقل، دفتر فنی تعمیرات، تولید و تعمیرات ریخته گری 
مداوم، کنترل مواد، خرید مواد مصرفی، ایمنی فنی و آتش نشانی، 
پیمانکاران مربوطه، مدیریت ناحیه، رؤسا، همکاران تعمیراتی ناحیه، 
واحدهای پشتیبانی، پیمانکاران مربوطه، مدیران میانی و همکاران 
واحد جرثقیل های سقفی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری و همکاران 
کارگاه ساخت مکانیک و ریخته گری مداوم تالش بی بدیلی داشته اند که 

از زحمات این عزیزان تشکر و قدردانی می شود.

اجرای موفقیت آمیز اَبرپروژه ساخت و نصب تیرکرین های 3۷ متری واحد 28

بیشترین میزان تولید اسلب کشور
 در گروه فوالد مبارکه

گزارش عملکرد ماهانه تولید فوالد خام واحدهای 
فوالدسازی کشور در سه ماهه اول سال 1۴01 توسط ایمیدرو 
منتشر شد و بر اساس آن بیشترین حجم تولیدشده فوالد خام 
در کشور متعلق به اسلب به میزان 3 میلیون و ۴76 هزار و 577 

تن است.
 گزارش تولید فوالد خام کشور در سه ماهه نخست 

سال
به گزارش آرتان پرس، عملکرد ماهانه تولید فوالد خام واحدهای 
فوالدسازی کشور در سه ماهه اول سال ۱4۰۱ منتشر شد. بر اساس 
این گزارش، بیشترین حجم از تولید فوالد خام کشور در سه ماه 
نخست سال جاری متعلق به تولید اسلب به میزان ۳ میلیون و 
4۷۶ هزار و ۵۷۷ تن است و بیلت فوالدی با میزان تولید ۲ میلیون 
و 4۹۰ هزار و ۷۰۶ تن در جایگاه دوم قرار گرفته است و رتبه سوم 

متعلق به بلوم به میزان تولید 4۳۲ هزار و 4۵۱ تن است.
همچنین بر پایه گزارش سازمان ایمیدرو در سه ماه نخست سال 
جاری، ۷۱ هزار و ۶۲۷ تن بیلت آلیاژی-مهندسی، ۵۶ هزار و ۸۰۹ 
تن بلوم آلیاژی-مهندسی و ۱۳ هزار و 4۸۰ تن اینگات نیز در کشور 

تولید شده اند.
بر پایه آمار منتشرشده تولید فوالد خام از سوی سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور، شرکت فوالد مبارکه در 
سه ماهه نخست سال جاری میزان تولید ۲ میلیون و ۱۷۷ هزار و 
4۹۵ تن اسلب را ثبت کرد و در واحدهای زیرمجموعه گروه فوالد 
مبارکه، مجتمع فوالد سبا توانست 4۲۱ هزار و ۲۹۶ تن اسلب تولید 
کند و شرکت فوالد هرمزگان میزان تولید ۳۹۱ هزار و ۱4۰ تن اسلب را 

به خود اختصاص دهد.
بر این اساس گروه فوالد مبارکه در مجموع با تولید ۲ میلیون و ۹۸۹ 
هزار و ۹۳۱ تن، توانست بیشترین میزان تولید اسلب در کشور در 

سه ماه نخست سال ۱4۰۱ را در اختیار داشته باشد.
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انتظار عمومی درباره تأثیر نرخ سود بین بانکی بر بورس صحیح نیست
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: انتظار عمومی درباره تأثیر نرخ سود بین بانکی بر بورس صحیح نیست و نیاز به اصالح دارد.

تورم تیرماه کاهش قابل مالحظه ای نسبت به خرداد داشت
بنابر گفته وزیر اقتصاد تورم تیرماه نسبت به خردادماه کاهش داشته و امیدواریم در مردادماه نیز این کاهش را شاهد باشیم.

 خـبــــــــــــــــــر      

اعالم آمادگی کامل بانک رفاه برای
 مشارکت در طرح های توسعه ای فوالد مبارکه

اسماعیل لـله گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران 
وز چهارشنبه 1۹ مردادماه به همراه جمعی از  ر
مدیران شعب استانی این بانک، ضمن بازدید از 
خطوط تولید فوالد مبارکه و دیدار با مدیرعامل و جمعی از معاونان 
و مدیران این شرکت در حوزه های اقتصادی و مالی و فروش، 
راهکارهای همکاری فزاینده بین این دو مجموعه را مورد بررسی و 

تبادل نظر قرار دادند.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران، ضمن ابراز خرسندی از حضور در فوالد 
مبارکه گفت: در سالی که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری »تولید؛ 
دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری شده است، مجموعه بانک رفاه 
کارگران حمایت از همه واحدهای تولیدی را رسالت خود می داند و این 
جای خوشبختی است که فوالد مبارکه در حوزه صنعت فوالد و توسعه 
اقتصادی کشور نقش پیشران و در توسعه صنایع باالدست و پایین دست 

خود نقش محوری دارد.
وی خاطرنشان کرد: بانک رفاه کارگران عالوه بر اینکه سهام دار فوالد 
مبارکه است، به عنوان بانکی که نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی 
کشور برعهده دارد، تمامی ظرفیت های خود را بسیج کرده تا در همه 
حوزه های تأمین منابع داخلی و ارزی و بین المللی و همچنین در حوزه 
حمایت از مشتریان فوالد مبارکه، یاری رسان بزرگ ترین فوالدساز کشور 

و خاورمیانه باشد.     
مدیرعامل بانک رفاه کارگران افزود: این مجموعه آشنایی کاملی با روند 
تولید و طرح های توسعه در دست اجرای فوالد مبارکه دارد. فوالد مبارکه 
نیاز بیش از ۳ هزار کارخانه و کارگاه صنعتی کشور را تأمین می کند که این 
امر نشانه پویایی و اثربخشی این مجموعه است؛ بنابراین باور ما هم بر این 
است که گروه فوالد مبارکه باید بیش از قبل تقویت و حمایت شود تا بتواند 
همچنان در اشتغال زایی و توسعه زیرساخت های صنعتی و اقتصادی 

کشور نقش آفرینی کند.

لـله گانی نتیجه جلسه خود و همراهانش را با مدیرعامل و معاونان و 
کید بر اینکه بانک رفاه  مدیران فوالد مبارکه مثبت ارزیابی کرد و با تأ
کارگران آمادگی تأمین صددرصدی بودجه موردنیاز توسعه های فوالد 
مبارکه را دارد، اذعان داشت: همکاری اقتصادی با فوالد مبارکه بدون 
شک توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را به همراه دارد و به یقین این 
همکاری دستاوردهای بیشتر و درخشان تری برای ذی نفعان به 

همراه دارد.
مأموریت اصلی فوالد مبارکه حرکت به جلو با سرعت و 

کیفیت رقابتی
در این بازدید محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه نیز حضور 
مدیرعامل بانک رفاه کارگران و هیئت همراه وی در فوالد مبارکه را مثبت 
ح های  ارزیابی کرد و ضمن تشریح دستاوردهای خطوط تولید و طر
توسعه در دست اجرای شرکت تصریح کرد: بدون تردید سرمایه گذاری 
بانک های کشور، ازجمله بانک رفاه کارگران در فوالد مبارکه می تواند 
کثری سهام داران و  تعاملی باشد که برد دو طرف و تأمین منافع حدا

ذی نفعان فوالد مبارکه و بانک را دربردارد.
کید بر اینکه تولید، بهترین راهکار برای بقا و اعتالی  طیب نیا با تأ
اقتصادی است، بیان کرد: حرکت روبه جلو با سرعت و کیفیت رقابتی 
مأموریت اصلی فوالد کشور است؛ ازاین رو بر این باوریم که پروژه های 
زیرساختی فوالد مبارکه که در توسعه اقتصادی کشور اثرگذارند، باید 
که کشور نیازمند تولید، توسعه و شکوفایی  به موقع اجرا شوند؛ چرا

اقتصادی بیشتر است.
وی با بیان اینکه تمامی طرح های توسعه فوالد مبارکه از ابتدا و مشخصا 
در حال حاضر با آینده نگری دقیق و کارآمد تعریف و اجرا شده است، 
کرد: بانک ها می توانند همانند سال های قبل، ُمعین  خاطرنشان 
کارخانه هایی مانند فوالد مبارکه باشند؛ این در حالی است که توسعه های 
مد نظر فوالد مبارکه ظرفیت ها و توانمندی های کشور را افزایش خواهد 

داد و کمک خواهد کرد با تولید محصوالت با تنوع و ارزش افزوده باالتر به 
اشتغال زایی و رونق اقتصادی کمک شایان توجهی شود و درعین حال از 

خروج ارز از کشور نیز پیشگیری گردد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: نگاه توسعه ای در فوالد 
مبارکه در همه موارد، از تولید تا ارتقای دانش فنی سرمایه های انسانی 
کثری در تولید محصوالت، ساری و جاری است و به همین  و تنوع حدا
دلیل پیشرفت پروژه های توسعه را به روز و دائم کنترل و رصد می کنیم تا 

به موقع اهداف موردنظر حاصل شود.
طیب نیا  ادامه داد: منابع مالی موردنیاز اجرای هریک از این پروژه ها مانند 
نورد گرم ۲ و توسعه نورد سرد و احداث نیروگاه که هرکدام در نوع خود 
یک اَبرپروژه هستند و می توانند تحولی عظیم در صنعت خودروسازی و 

لوازم خانگی کشور ایجاد کنند، به خوبی دیده شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سرمایه گذاری فوالد مبارکه 
در میادین گازی اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از گاز در 
خطوط تولید فوالد مبارکه به عنوان یک ماده اولیه استفاده می شود، 
به بار نشستن این پروژه نیز نه تنها خطوط تولید را از قطعی های گاز رها 
می سازد، بلکه برای سرمایه گذاران، ذی نفعان و شرکای تجاری کسب وکار 
فوالد مبارکه و به طورکلی برای چرخه اقتصاد کشور و جامعه ارزش افزوده 
به شدت باالیی ایجاد خواهد کرد؛ این در حالی است که شرایط اقتصاد 
جهانی به گونه ای در حال حرکت است که فضای کامال رقابتی را شاهد 

هستیم.
وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن اسـتقبال از اعالم همکاری 
مجموعه بانک رفـاه بـرای سـرمایه گذاری در فوالد مبارکـه و حمایت 
ح هـای توسـعه ایـن شـرکت ادامـه داد: همچنـان کـه پیـش از  از طر
کیـد کرده ایـم، فـوالد مبارکـه آمـاده اسـت تـا از  ایـن هـم تصریـح و تأ
تمامی ظرفیت های موجود برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور 

اسـتفاده کنـد.

 خـبــــــــــــــــــر      
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۴7 هزار طرح صنعتی در حال ساخت است

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
ح صنعتی در دست  صنعتی ایران از فعالیت ۴7 هزار و 2۴2 طر

اجرا و ساخت وساز در نواحی صنعتی کشور خبر داد.
ح های  به گزارش ایرنا، رضا غالمی اوریمی اظهار کرد: این طر
صنعتی در رشته فعالیت های مختلف شامل فلزی، شیمیایی، 
غذایی و آشامیدنی، کانی غیرفلزی، سلولزی، خدمات، نساجی و 
برق و الکترونیک در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی سراسر کشور 
در حال ساخت است.با حمایت از این طرح ها و به بهره برداری 
رساندن آن ها تا پایان امسال، ۸ هزار فرصت شغلی جدید در 

کشور فراهم خواهد شد. 
کوچک و شهرک های  معاون برنامه ریزی سازمان صنایع 
ح های در  صنعتی ایران در ادامه از رشد ۲۰ درصدی تعداد طر
حال ساخت وساز در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی کشور در 
سال ۱4۰۰ نسبت به سال قبل از آن خبر داد و اضافه کرد: سازمان 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های استانی 
کنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۳۸ ناحیه صنعتی و ۵  تابعه آن ا
منطقه ویژه اقتصادی در حال بهره برداری، ۸4 شهرک و ناحیه 
صنعتی خصوصی، ۶ شهرک فناوری، 4۰ مرکز خدمات فناوری 
و کسب وکار، دو مجتمع فناوری اطالعات و خدمات نرم افزاری، 
۹۹ هزار و ۱4۳ قرارداد منعقده و بهره برداری از 4۹ هزار و ۵۲۹ واحد 
صنعتی و ۳هزار و ۲4۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 

۹۸۷ هزار و ۷۵ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

1800 مگاوات وارد مدار می شود

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: براساس 
برنامه ریزی، تا ماه آینده 1800 مگاوات نیروگاه دیگر نیز وارد 

مدار خواهد شد. 
به گزارش ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی اظهار کرد: امسال 
برای اینکه بتوانیم شبکه برق پایداری داشته باشیم برنامه ۶ هزار 
کنون بیش  مگاواتی افزایش ظرفیت تولید برق تعریف شد که تا
از 4هزار و ۲۰۰ مگاوات از طریق احداث نیروگاه جدید و ارتقای 

نیروگاه های موجود به ظرفیت تولید کشور اضافه شده است. 
وی بیان کرد: امسال برنامه های مختلفی برای گروه های مختلف 
مشترکان تعریف شد. در بخش عمومی و اداری و به ویژه در بخش 
ادارات دولتی برنامه های سختگیرانه ای اجرا شد که کاهش ۳۰ 

درصدی مصرف برق در این بخش را به دنبال داشت.

۹ میلیارد دالر تجارت غیرنفتی در تیرماه

سخنگوی گمرک از تجارت غیرنفتی 11 میلیون تنی کشور به 
ارزش ۹ میلیارد دالر در تیرماه خبر داد که نسبت به مدت 

مشابه با رشد 1۹ درصدی همراه بوده است.
به گزارش مهر، سید روح اهلل لطیفی سخنگوی گمرک در خصوص 
تجارت خارجی غیرنفتی کشور در چهارمین ماه سال اظهار 
داشت: در ۳۱ روز ماه تیر، ۱۰ میلیون و ۹۹۷ هزار تن کاال به ارزش 
۸ میلیارد و ۹4۷ میلیون دالر بین ایران و سایر کشورها تبادل شد 
که با وجود کاهش ۸ درصدی در وزن، ازلحاظ ارزش ۱۹ درصد 

افزایش داشته است.
گفت: صادرات غیرنفتی کشور در این مدت یک ماهه،  وی 
۷ میلیون و ۹۹۲ هزار تن کاالی ایرانی به ارزش 4 میلیارد و ۱۷۱ 
میلیون دالر بوده که نسبت به تیرماه ۱4۰۰، ۲ درصد در وزن و ۲4 
درصد در ارزش افزایش داشته است. همچنین در تیرماه امسال 
۳ میلیون و ۵ هزار تن کاال که عمدتا کاالی اساسی و نهاده های 
تولید و دارو بودند به ارزش 4 میلیارد و ۷۷۶ میلیون دالر از 
گمرکات کشور ترخیص و وارد زنجیره تأمین، تولید و توزیع شد که 
نسبت به مدت مشابه ازلحاظ وزنی ۲۶ درصد کاهش، اما ازلحاظ 

ارزش با ۱۵ درصد افزایش همراه بوده است.

عدد خبر

هزار

مگاوات

میلیارد دالر

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در بازدید از فوالد مبارکه مطرح کرد:

بانک ها می توانند همانند سال های قبل، 
ُمعین کارخانه هایی مانند فوالد مبارکه باشند؛ 
این در حالی است که توسعه های مد نظر 
فوالد مبارکه ظرفیت ها و توانمندی های 
کشور را افزایش خواهد داد و کمک خواهد 
کرد با تولید محصوالت با تنوع و ارزش افزوده 
باالتر به اشتغال زایی و رونق اقتصادی کمک 
شایان توجهی شود و درعین حال از خروج ارز 

از کشور نیز پیشگیری گردد

 انتظار می رود صندوق بازنشستگی فوالد، 
ضمن رسیدگی هرچه بیشتر به وضعیت 
معیشتی بازنشستگان فعلی، اقدامات مؤثری 
نیز در جهت رفع اختالف میزان مستمری 
بازنشستگان تابع این صندوق و بازنشستگان 

تابع صندوق تأمین اجتماعی بردارد

به گزارش خبرنگار فوالد، سرپرست معاونت فنی و 
عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فوالد به همراه 
تنی چند از مدیران این صندوق و رئیس صندوق 
منطقه اصفهان، ضمن بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه در دیدار 
با مهدی کفایت، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر حدود ۹0 هزار 
بازنشسته کشور تحت پوشش صندوق بازنشستگی فوالد هستند، 
همواره دغدغه پرداخت به موقع مستمری این عزیزان را داشته ایم و 

نمی خواهیم از این بابت نگرانی برای آنان وجود داشته باشد.
کید بر اینکه بازنگری در شیوه برقراری مستمری  حامد افراسیابی با تأ
بازنشستگی مشمولین صندوق فوالد، نیازمند حفظ تعادل در وضعیت 
کل بازنشستگان تابع این صندوق است، گفت: هیچ گاه درصدد آن 
نبوده ایم که بازنشستگان را به وعده های غیرقابل اجرا امیدوار کنیم، 
بلکه همواره به دنبال راه حل های اجرایی برای افزایش و همسان سازی 

مستمری بازنشستگان بوده و هستیم.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه نیز در 
کید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح های حمایتی  این دیدار ضمن تأ
از بازنشستگان فوالد مبارکه گفت: انتظار می رود صندوق بازنشستگی 
فوالد، ضمن رسیدگی هرچه بیشتر به وضعیت معیشتی بازنشستگان 

گام های  مؤثری نیز در جهت رفع اختالف میزان مستمری  فعلی، 
بازنشستگان تابع این صندوق و بازنشستگان تابع صندوق تأمین 

اجتماعی بردارد.
کیـد بـر ارزش و جایـگاه بازنشسـتگان  مهـدی کفایـت در پایـان بـا تأ
خاطرنشـان کـرد: افتخارآفرینی هـای فـوالد مبارکـه از ابتـدای انقـالب 

کنون، مدیون بزرگ مردانی اسـت که سـال ها در این شرکت  اسـالمی تا
به عنـوان خـط مقـدم جبهـه صنعـت کشـور، تـالش کردنـد و سـپس 
بازنشسـته شـدند. مـا وظیفـه خـود می دانیـم تـا بـا پیگیـری اجـرای 
طرح های حمایتی، مدافع حق وحقوق آنان باشیم و نگذاریم به مقام 

و منزلـت ایـن عزیـزان خدشـه ای وارد شـود.

 به دنبال راه حل های اجرایی برای همسان سازی و افزایش مستمری بازنشستگان هستیم
سرپرست معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فوالد در بازدید از فوالد مبارکه:

روز  اصفهان  استان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
پنجشنبه   20 مردادماه، در دیدار با محمدیاسر طیب نیا 
کید بر اهمیت  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
همکاری بین آموزش و پرورش با صنعت تصریح کرد: این شرکت 
همواره نقش ارزنده ای در توسعه فضا های آموزشی استان  و بسیاری 

از مناطق محروم کشور داشته است.  
کید بر نقش محوری آموزش درکشور گفت:  محمدرضا ابراهیمی،  با تأ
با برنامه ریزی های انجام شده به دنبال ایجاد تحول در نظام آموزشی و 

زیرساخت های آن در استان اصفهان هستیم.
وی با اشاره به فعالیت های گسترده آموزشی و فرهنگی فوالد مبارکه 
در سطح کشور افزود: فوالد مبارکه گام های مؤثری در راستای افزایش 
سطح علمی و آموزشی در استان و کشور برداشته و با حمایت های خود 

در تسهیل امور آموزش وپرورش استان اصفهان و دیگر استان ها نقش 
بسزایی ایفا کرده که جای تقدیر و تشکر دارد.

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه نیز در این دیدار با 
کید بر ضرورت استفاده از ظرفیت های آموزش وپرورش برای برگزاری  تأ
دوره های آموزشی جهت ارتقای سطح علمی کارکنان فوالد مبارکه 
و خانواده های آنان اظهار کرد: فوالد مبارکه همواره در زمینه تعلیم و 
تربیت کارکنان خود و جامعه دغدغه مند بوده و به دنبال ارتقای جایگاه 

آموزش است.
وی ایجاد تحولی بزرگ در سیستم تعلیم و تربیت کشور را ضروری دانست 
و  افزود: فوالد مبارکه آمادگی دارد تا در راستای تحقق مسئولیت های 
اجتماعی خود، سطح همکاری با آموزش وپرورش را افزایش دهد تا  به 

سهم خود  در بهبود شرایط موجود نقش  داشته باشد.

فوالد مبارکه همواره نقش ارزنده ای در توسعه فضاهای آموزشی استان داشته است
مدیرکل آموزش وپرورش استان در دیدار با مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:
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انجام مناقصه تأمین تجهیزات
 ۴ پایگاه امداد و نجات زغال سنگ

مدیریت برق صنایع در تابستان

پرهام خواجه پور مجری طرح تجهیز، بهسازی و ساخت پایگاه های 
امداد و نجات مناطق زغال دار کشور گفت: مناقصه تامین تجهیزات 
اروپایی و ساخت داخل، برای طرح احداث ۴ پایگاه امداد و نجات 
زغال سنگ انجام شد. ایمیدرو با توجه به مخاطرات پیش روی فعالیت 
در معادن زغال سنگ، برنامه ریزی برای تجهیز، بهسازی و ساخت پایگاه 
کار قرار داد. های امداد و نجات در ۴ منطقه زغال دار کشور را در دستور 

تابستان سال جاری در حالی به نیمه رسید که به واسطه مدیریت مصرف 
برق در بخش های مختلف و برخالف سال گذشته، دیگر خبری از 
خاموشی های گسترده نبود. به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو 
)پاون(، از بخش های مهمی که در مدیریت بار مصرف برق در تابستان 
سال جاری تعامل خوبی با وزارت نیرو برقرار کردند، بخش صنایع به ویژه 
صنایع بزرگ بودند.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

با توجه به تحریم روسیه توسط کشورهای غربی، در 
حال حاضر آلمان نیز مانند سایر کشورهای اروپایی با چالش 
انرژی مواجه شده و در تالش است وابستگی خود را به منابع 
انرژی روسیه با استفاده از زغال سنگ به جای گاز، از بین ببرد.

نگاهی دقیق تر بر وضعیت انرژی در آلمان
در روزهای آینده، نیروگاه های زغال سنگ آلمان، عملیات خود را از 
سر می گیرند. این نیروگاه ها قبال به دلیل تأثیرات بسیار زیان بار آب 

و هوایی بر گرمایش جهانی، متوقف شده بودند.
طبق اطالعات منتشرشده، هدف آلمان این بود که تمام برق 
کنون،  تولیدشده از زغال سنگ را تا سال ۲۰۳۸ حذف کند، اما ا
دولت در حال اجازه دادن به تولید برق با سوخت زغال سنگ 
است و در همین اثنا هنوز دولت آلمان امیدوار است که برق 
گازسوز که در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از کل انرژی آلمان را 

تشکیل می دهد، جایگزین شود.
صدراعظم، اوالف شولز، از اقدامات اضطراری و موقت برای 
مدت زمان بسیار کوتاه که نمی تواند بر اهداف آب و هوایی آلمان 
تأثیر گذارد صحبت کرد و هشدار داد: آنچه نباید اتفاق بیفتد این 
است که به سمت یک رنسانس جهانی انرژی فسیلی و به ویژه 

زغال سنگ برویم.
بااین حال در نگاه اول، طبق داده های جهانی سال گذشته، هرگز 
جهان تا این حد از زغال سنگ برای تولید برق استفاده نکرده است 
و آژانس بین المللی انرژی )IEA( نیز دراین باره هشدار می دهد، 
زیرا بیم دارد که همان الگوی تقاضا و تولید باال در سال جاری 

نیز تکرار شود.
 ممنوعیت واردات زغال سنگ روسیه

واردکنندگان  انجمن  هیئت مدیره  رئیس  بته،  الکساندر 
زغال سنگ مستقر در برلین، با اطمینان اعالم کرد: در زمستان 
امسال، مطمئنا بیش از ۳۰ میلیون تن زغال سنگ سخت وارد 
خواهیم کرد تا نیروگاه های خود را فعال نگه داریم و این مقدار 

نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۱۱ درصد افزایش خواهد داشت.
قبل از جنگ در اوکراین، ۵۰ درصد زغال سنگ نیروگاه های آلمان 
از روسیه وارد می شد، اما در ۹ آوریل، اتحادیه اروپا با ممنوعیت 
فروش و واردات زغال سنگ و نفت، روسیه را تحریم کرد، هرچند 
این موضوع فورا تأثیری ندارد، زیرا نفت تا پایان سال تحویل 
گوست  خواهد شد، اما محموله های زغال سنگ فقط تا ۱۰ ا

تحویل و تخلیه شدند.
واردکنندگان زغال سنگ آلمان می گویند که یافتن تأمین کنندگان 
دیگر شامل منابعی در آفریقای جنوبی، استرالیا، ایاالت متحده، 
کلمبیا و اندونزی مشکل نیست، اما با توجه به اینکه انواع مختلف 
زغال سنگ هرکدام ویژگی ها و کیفیت های متفاوتی دارند، مهم 
است که ببینیم کدام ترکیب برای نیروگاه های آلمانی بهترین 

است و آزمایش هایی نیز در این زمینه در حال انجام است.
به گفته بته مسیرهای حمل ونقل زغال سنگ، ازجمله بنادر بزرگ 
دریایی مانند آمستردام، روتردام و آنتورپ همگی رزرو شده اند. اما 
مسیرهای کشتیرانی داخلی که زغال سنگ را با کشتی یا قطار از 

بنادر بزرگ به نیروگاه ها می برند، در حد خود هستند.
در همین حال، می توان گفت مشکالت فوق تا حدی به دلیل 
کمبود نیروی کار ماهر در آلمان نیز هست، زیرا نیروی کار در 
راستای هدف آلمان برای حذف تدریجی زغال سنگ تا سال 

۲۰۳۸ کاهش یافته بود.
یک سوم واردات زغال سنگ آلمان از رودخانه راین انجام 
می شود، اما در زمان خشکسالی تابستان، سطح آب در آنجا به 
حدی پایین است که کشتی ها فقط می توانند با ۳۰ تا 4۰ درصد 

ظرفیت بارگیری خود حرکت کنند.
 افزایش قیمت زغال سنگ

داده های منتشرشده نشان می دهد در ابتدای سال ۲۰۲۱، یک 
تن زغال سنگ سخت با قیمت ۶4 دالر )۶۳ یورو( در بازار جهانی 
عرضه می شد که در حال حاضر این قیمت نزدیک به 4۰۰ دالر 

رسیده است.
عالوه بر این، در سال گذشته حدود ۷.4 میلیارد تن زغال سنگ 
سخت استخراج شد که نیمی از آن در چین است، اما کشورهای 
استخراج کننده زغال سنگ ابتدا نیازهای خود را برآورده می کنند 

و تنها ۱ میلیارد تن در بازار جهانی معامله می شود.
که قیمت برق به طور  از طرف دیگر، با توجه به این واقعیت 
چشمگیری در حال افزایش است، انگیزه های زیادی برای 
اپراتورهای نیروگاه های ازکارافتاده وجود دارد تا تمام تالش خود 
را برای بازگرداندن آن ها به شبکه انجام دهند. اولین اپراتوری که 
این کار را انجام داد، کارخانه مهروم در مرکز آلمان بود که متعلق 
به شرکت انرژی چک EPH است و در پایان سال ۲۰۲۱ تعطیل 

شده بود.
کنند؛  برخی دیگر می گویند قصد دارند همین روند را دنبال 
به عنوان مثال تأمین کننده انرژی آلمانی EnBW تنها می خواهد 
یک نیروگاه بیش از آنچه قبال برنامه ریزی شده بود در حال فعالیت 
نگه دارد، زیرا ۵ کارخانه دیگر که برای همیشه تعطیل شده بودند 

بسیار قدیمی هستند و نمی توانند دوباره فعال شوند.
     منبع: آرتان پرس

آلمان به دنبال استفاده از زغال سنگ 

به جای گاز

ارکه والد مٮݓ عی ڡݐ ٮݔ ݡکاهسݒ مصرڡݐ گارݐ طٮݓ
رمکعٮݓ در ساعٮݑ رمال مٮݑ ار ںݐ اںݐ ۱۲ هرݐ رݐ ه مٮݔ  ںݓ

با اجرای پروژه تولید بخار سوپرهیت از انرژی خروجی نیروگاه گازی محقق شد؛ 

ینی یکی از کارکنان در عرصه های علمی افتخار آفر
مقاله محمد رحمتی کارشناس واحد محیط زیست 
نانوکاتالیست »سنتز  عنوان  با  مبارکه   فوالد 
 Fe-TiO2/Al2O3 برای کاهش فتوکاتالیستی یون 
نیترات از محلول های آبی تحت نور مرئی و تابش UV« پس از تأیید 
 The European Physical در مجله )ISI( مرجع تعیین استاندارد

Journal Plus به چاپ رسید.
محمد رحمتی کارشناس محیط زیست فوالد مبارکه درباره مقاله خود 

چنین گفت:
حضور یون نیترات به عنوان یکی از آنیون های معدنی در آب های سطحی 
و زیرزمینی موجب به وجود آمدن مشکالتی برای سالمتی انسان ها، 
کوسیستم می شود. حضور بیش ازحد مجاز  دام ها، گیاهان و تغییر در ا
آن منجر به بیماری هایی ازجمله متهموگلوبینمیا، بیماری های کبد، 
افزایش خطرات در کارکرد مثانه و تخمدان می گردد. همچنین یون 
نیترات در آب های سطحی می تواند به عنوان یک ماده مغذی در 

رشد جلبکی مؤثر باشد. با توجه به خطرات حضور یون نیترات در آب، 
گون برای حذف یا کاهش آن وجود دارد، ازجمله تبادل  روش های گونا
یونی، اسمز معکوس، الکترودیالیز، کاهش فتوکاتالیستی، جذب سطحی 
و نیترات زدایی های شیمیایی و بیولوژیکی. همه این روش های تصفیه 
دارای مزایا و معایبی هستند، اما یک فرایند ترکیبی از روش های مختلف 

منجر به افزایش کارایی حذف یون نیترات می شود.
در این پژوهش نانوکاتالیست Fe-TiO2/Al2O3 با ترکیب درصدی بهینه 
به صورت های پودری و فیلم الیه نازک جهت فرایندهای پیوسته، سنتز 
شد و با استفاده از نور مرئی و تابش فرابنفش جهت تخریب یون نیترات 
استفاده گردید. این فناوری تصفیه پساب جانبی ندارد و یون نیترات 
کنش های کاهش فتوکاتالیستی در نهایت به نیتروژن تبدیل  طی انجام وا

می شود که یک گاز خنثی و دوستدار محیط زیست است.
جهت کاهش هزینه ها و در راستای عملیاتی شدن این فناوری در مقیاس 
نیمه صنعتی و صنعتی، نانوکاتالیست این فرایند را می توان با استفاده از 

محصوالت جانبی )Co-Products( و پسماندهای تولیدی )Waste( در 
کسیدی ناحیه  شرکت فوالد مبارکه ازجمله سرباره فوالدسازی و لجن ا
نورد گرم تولید کرد که رویکرد نوین اقتصاد سبز است. استفاده مجدد از 
پسماندها و تبدیل آن به مواد با ارزش افزوده باال، نه تنها استفاده بهینه 
و مسئوالنه از منابع طبیعی را به دنبال دارد و از تخریب محیط زیست 
جلوگیری می کند، بلکه باعث کاهش هزینه ها می شود و ارزش افزوده 
باالیی به دنبال دارد.با توجه به نتایج این مطالعه و مطالعات بسیاری 
در این زمینه، حذف فتوکاتالیستی آالینده های آلی و معدنی در آب و 
پساب با استفاده از نانوکاتالیست های بهینه شده، می تواند به عنوان یک 
فناوری نو و به صورت ترکیبی با فرایندهای تبادل یونی و یا اسمز معکوس 
مورد استفاده قرار گیرد و عالوه بر افزایش کارایی، موجب کاهش هزینه ها 

و جلوگیری از تخریب محیط زیست گردد.
گفتنی است مجله The European Physical Journal Plus دارای رتبه 

)Impact factor 3.758 و Quartile: Q1( است.

محمد رحمتی
 کارشناس محیط زیست

تولید فوالد با کمترین میزان مصرف انرژی و حرکت 
در مسیر فوالد سبز   دو مقوله ای است که در امر تولید 
فوالد به هم پیوند خورده اند و خوشبختانه از این 
منظر، اراده فوالد مبارکه بر مبنای تولید بیشتر با مصرف کمتر انرژی 
و حرکت شتابان به سوی تبدیل شدن به الگوی جهانی در کمترین 

میزان مصرف انرژی استوار است.
در ادامه مطلب، سید امیر طباطبائیان، مدیر انرژی و سیاالت فوالد 
مبارکه، با بیان مطلب فوق به تشریح میزان مصارف انرژی در فوالدسازی 

و اقدامات فوالد مبارکه در این راستا اشاره  کرده که باهم پی می گیریم.
عمده ترین روش های تولید فوالد در جهان

در دنیا دو روش عمده جهت تولید فوالد وجود دارد: یکی روش کوره 
بلند و استفاده از انرژی زغال سنگ فراوری شده )کک( که ۷۰ درصد 
فوالدسازی های دنیا از این روش استفاده می کنند و دیگری روش 
احیا مستقیم و کوره های قوس الکتریکی که در فوالد مبارکه از روش 
گاز طبیعی به عنوان  دوم استفاده می شود. ازآنجا که دسترسی به 
ک در همه جای دنیا وجود ندارد، عمده صنایع  یک منبع انرژی پا
تولیدکننده فوالد به سمت استفاده از روش کوره بلند رفته اند که 
کسید کربن که یک گاز گلخانه ای است، این روش  به دلیل انتشار دی ا
آلودگی های خیلی زیادی به همراه دارد.در روش دوم و با استفاده از 
ک تری نسبت به روش کوره بلند  انرژی گاز طبیعی، فوالِد به مراتب پا
گاز طبیعی بیش از ۷۰ درصد  تولید می شود. به دلیل وجود مزیت 
فوالدسازی های کشور از روش کوره های احیا مستقیم و کوره های 

قوس الکتریکی استفاده می کنند.
انرژی مصرفی در کشور ما و در دنیا دقیقا روبه روی هم هستند، اما اهمیت 
گر انرژی نتواند برای  وجود انرژی برای هر دو فرایند کامال مشهود است و ا
تولید فوالد تأمین شود، این صنعت دچار رکود و توقف می شود. مسئله 
ک یا همان گاز طبیعی باعث می شود انتشار گاز  استفاده از سوخت پا

کسید کربن نصف روش کوره بلند باشد. دی ا
مقایسه میزان مصارف در برخی فوالدسازی های جهان

ک گاز طبیعی تولید کربن  بسیار کمتری نسبت  استفاده از سوخت پا
ک  به روش کوره بلند دارد. پس اینکه عنوان می کنیم در ایران از روش پا
و بهتری برای تولید فوالد استفاده می کنیم به همین دلیل است. در 
دنیا هم کشورهایی که منابع گاز ارزان یا منابع سرشار گاز داشته باشند 
این روش ارجحیت دارد، چون این روش هم ارزان است و هم دوستدار 
محیط زیست و درعین حال روش ایدئالی برای تولید فوالد است. 
کشورهایی که در این زمینه بیشتر کارکرده اند آمریکا و مکزیک هستند که 

به خاطر وجود منابع گاز از این روش استفاده می کنند.
برای مصرف انرژی یک شاخص جهانی تعریف  شده است. این شاخص 
همه روش های تولید فوالد را باهم هم سنگ می کند، یعنی نمی توانیم 
بگوییم چون روش تولید فوالد در ایران استفاده از احیا مستقیم است، 
مصرف انرژی برق بیشتر از روش کشورهایی  است که قوس الکتریکی 
ندارند. این حرف اشتباه است، چون در کشور ما از انرژی الکتریکی و در 
فرایند کوره بلند از انرژی زغال سنگ استفاده می شود. بنابراین واحد 
مشترکی تعریف  شده که نشان می دهد به ازای هر تن فوالد چند گیگاژول 
انرژی مصرف  شده است. این واحد زبان مشترکی است بین تمام 

فرایندهای تولید و ما بر اساس این شاخص می توانیم بگوییم میزان 
مصرف انرژی ما خوب است یا بد.

در فوالد مبارکه مصرف انرژی به ازای تولید تختال نزدیک ۲۲.۹ گیگاژول 
بر تن اسلب است. البته این عدد ممکن است به دلیل محدودیت هایی 
که وجود دارد، در فصول مختلف متفاوت باشد. در دنیا هم این اعداد 
متفاوت است؛ مثال در انگلستان ۱۸.۵ گیگاژول بر تن اسلب و در آمریکا ۲۳ 
گیگاژول بر تن اسلب، در هند ۲۷ و اوکراین ۲۹ و در شرکت های فوالدساز 

ژاپنی اعداد کمتر است.
به طورکلی میزان مصرف انرژی فوالد مبارکه مطابق با استانداردهای 
گرچه در دنیا بهترین نیستیم، ولی به سمت بهترین ها  جهانی است. ا
در حال حرکتیم؛ این در حالی است که مصرف انرژی در شرکت هم اعداد 

قابل قبولی نسبت به سایر فوالدسازهای جهانی به شمار می رود.
کثری مصارف و  اقدامات انجام شده برای کاهش حدا

استفاده بهینه از منابع انرژی در فوالد مبارکه
 فوالد مبارکه سال ۷۱ تأسیس شد و در سال ۷۷ کمیته عالی انرژی در آن 
ایجاد گردید. ریاست این کمیته به عهده معاونت بهره برداری است و 
معاونت تکنولوژی، مهندسی کارخانه و کل مدیران نواحی تولیدی 
عضو این کمیته هستند؛ ضمن اینکه دبیری کمیته را هم ناحیه انرژی 
و سیاالت بر عهده دارد. این کمیته با این هدف ایجاد شده که بتوانیم 
اول  از همه، انرژی موردنیاز خطوط تولید را تأمین کنیم و در مرحله بعد 
از بهترین و به روزترین تکنولوژی ها در روش های تولید خود بهره ببریم تا 
با استفاده از روش بهینه، هم منافع اقتصادی کسب کنیم و هم میزان 
مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست را به حداقل برسانیم. موضوع بعدی 
استقرار سیستم مدیریت انرژی است که با کمک این کمیته و اقدامات 
 انجام  شده، از سال ۹4 موفق شدیم استاندارد مصرف انرژی یا همان
 ایزو ۵۰۰۰۱ را در شرکت پیاده سازی کنیم و هرسال این استاندارد تمدید 
شده است. تمدید این گواهینامه به منزله این است که  برای مدیریت 

انرژی برنامه ریزی می کنیم  که موجب کاهش مصرف انرژی می شود.
برخی پروژه های انجام شده در راستای کاهش و 

بهینه سازی مصارف
طی این سال ها پروژه های بسیار زیادی در این راستا انجام  شده است که 
بهترین ها آن ها را می توان تولید بخار سوپرهیت از انرژی دودکش نیروگاه 
گازی دانست. با اجرای این پروژه مصرف گاز طبیعی در فوالد مبارکه 
به میزان ۱۲ هزار نرمال مترمکعب در ساعت کاهش  یافته و این بدان 
معنی است که به میزان قابل توجهی به سمت تولید فوالد سبز و تولید 
 هرچه کمتر CO2 گام برداشته ایم. مضاف بر اینکه راندمان این نیروگاه از

 ۳۰ درصد به ۳۶ درصد رسیده که در نوع خود عدد بزرگی است.
پروژه دیگر احداث نیروگاه CHP جهت تولید هم زمان برق و حرارت در 
مجتمع فوالد سباست که به بهره برداری رسیده است.عالوه بر این، 
پروژه های دیگری هم در نواحی مختلف فوالدسازی، آهن سازی و نورد 
گرم و سرد  اجرا شده؛ تاجایی که در سال ۱4۰۰  شرکت فوالد مبارکه موفق 
شد نزدیک به 4.۵ میلیون گیگاژول مصرف انرژی خود را کاهش دهد.

نکته قابل توجه این است که در این زمینه همواره پروژه های جدید و 
قوی تری تعریف و اجرایی می شوند و این اقدامات برای کاهش مصارف 
ادامه دار  است. ازجمله این پروژه ها می توان به توسعه ریکوپراتورهای احیا 

مستقیم که هم کاهش مصرف انرژی و هم افزایش میزان تولید را به همراه 
دارد، و پروژه احداث نیروگاه تجدیدپذیر که شرکت را با سرعت بیشتری به 

سمت تولید فوالد سبز سوق داده است، اشاره کرد.
ح های توسعه  به خاطر داشته باشیم احداث نیروگاه حرارتی که از طر
جدید فوالد مبارکه است، با راندمان حدود ۶۰ درصد حدود ۲۳ درصد 
بیشتر از متوسط  راندمان نیروگاه های کشور تعریف  شده است. این 
بدان معنی است که با مصرف همان میزان گاز می توانیم انرژی الکتریکی 

بیشتری تولید کنیم.
هدف گذاری فوالد مبارکه در این زمینه

کثری  هدف گذاری فوالد مبارکه در کوتاه مدت و بلندمدت، کاهش حدا
مصارف و استانداردسازی به روز است. این شرکت همیشه بر اساس 
استاندارد مدیریت انرژی یا ایزو ۵۰۰۰۱ برنامه کاهش مصرف انرژی را 
پیگیری کرده است. بدین منظور هرساله با همکاری نواحی تولیدی، 
برنامه کاهش مصرف انرژی هر بخش استعالم و در ناحیه انرژی و سیاالت 
برای اجرای آن ها پروژه هایی تعریف می شود. پروژه ها بعد از ارزیابی 
اقتصادی و اخذ تأییدیه های الزم از کمیته های داخلی ازجمله کمیته 

عالی انرژی، وارد فاز تخصیص بودجه و نهایتا اجرا می شوند.
مصرف گاز صنعت فوالد 4 تا 6 درصد انرژی مصرفی در کل 

کشور
در صنعت فوالد، برخالف ذهنیتی که وجود دارد، میزان مصرف انرژی 
نسبت به مصرف انرژی کل کشور مقداری ناچیز است. طبق آمارهای 
وزارتخانه های مربوطه، مصرف گاز صنعت فوالد 4 تا ۶ درصد گاز  مصرفی 
در کل کشور است و این عدد در مقایسه با اعداد دیگر، مثال در بخش 
خانگی، حمل ونقل، نیروگاه ها، کشاورزی و تلفاتی که در شبکه وجود 
دارد، بسیار ناچیز است و صنعت فوالد سهم زیادی در مصرف انرژی 
کشور ندارد. بنابراین الزم است همه بخش ها درزمینه بهینه سازی و 
کاهش مصرف انرژی گاز اقدام کنند. در بحث برق نیز همین طور است 
و تقریبا   ۶ تا ۷ درصد برق کشور در صنعت فوالد مصرف می شود که این 
عدد هم نسبت به  کل مصرف، عدد بزرگی نیست. درنهایت اینکه ما با 
سرمایه گذاری در بخش هایی که عمده مصرف انرژی را در کشور دارند 
می توانیم نتایج بهتری بگیریم و چنانچه همه بخش ها همکاری کنند، 
دیگر شاهد قطعی و یا محدودیت انرژی برای صنعت و دیگر بخش ها  در 

فصول مختلف سال نخواهیم بود.
صنعت فوالد مولد، اشتغال زا و گرداننده چرخ سایر صنایع

گر انرژی و سوختی در اختیار صنایع قرار می گیرد،  به خاطر داشته باشیم ا
در ازای آن تولید اتفاق می افتد و ارزش افزوده ای ایجاد می شود که موجب 
به گردش درآمدن چرخ سایر صنایع، بهبود اشتغال، جلوگیری از واردات و 
خام فروشی محصوالت در کشور می شود. پس بهتر است سرمایه گذاری ها 
و سیاست گذاری های بهینه سازی مصرف انرژی به سمت بخش های  
غیرمولد،  یعنی جاهایی که انرژی را با شدت خیلی زیاد مصرف می کنند و 

تولیدی هم در قبال آن مصرف ایجاد نمی کنند، سوق داده شود.
نباید فراموش کرد که در ۳۰ تا 4۰ سال اخیر، صنعت فوالد که یکی از 
صنایع مولد و شاخص کشور بوده  است و باید با سیاست گذاری صحیح، 
راه پویایی هرچه بیشتر این صنعت هموار گردد تا در پی آن،  شاهد رونق 

تولید و توسعه در سایر صنایع استراتژیک کشور باشیم.

پروژه دیگر احداث نیروگاه CHP جهت 
تولید هم زمان برق و حرارت در مجتمع فوالد 
سباست که به بهره برداری رسیده است.
عالوه بر این، پروژه های دیگری هم در نواحی 
مختلف فوالدسازی، آهن سازی و نورد گرم 
و سرد  اجرا شده؛ تاجایی که در سال 1400  
شرکت فوالد مبارکه موفق شد نزدیک به 
4.5 میلیون گیگاژول مصرف انرژی خود را 

کاهش دهد

 سید امیر طباطبائیان
مدیر انرژی و سیاالت

گام بلند فوالد مبارکه در مسیر تحقق فوالد سبز
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خبــــــــر کوتاه

مهدی نیازی، معاون هماهنگی و امور کسب وکار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت گفت: راه اندازی پردیس های صنعتی و معدنی در مجاورت 
شهرک ها، نواحی یا مجتمع های صنعتی و معدنی در دستور کار است. 
در تفاهم نامه همکاری و تعامل مؤثر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقررشده وزارت صنعت همه 
سامانه های خود را به این سیستم متصل کند تا ایده ها و نیازها در بخش 
صنعت، معدن و تجارت شکل بگیرد.

معصومه خیراللهی، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون ارتباطات 
کانون کارآفرینی استان تهران با یادآوری شرایط بحران اقتصادی فعلی، 
تحریم های بین المللی و عدم تحقق درآمدهای نفتی و گازی گفت: 
کارآفرینان و صنعتگران نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال و فقرزدایی در 
کشور دارند که در این بین، صنایع کوچک و متوسط سهم بسیار بزرگی 
در اشتغال زایی دارند؛ به طوری که ۹۰ درصد اشتغال زایی کشور در این 
صنایع رخ می دهد.

 خـبــــــــــــــــــر      

راه اندازی پردیس های صنعتی و معدنی سهم ۹۰ درصدی صنایع کوچک در اشتغال زایی

افزایش 16 درصدی مصرف فوالد در کشور

کاهش 1۹ درصدی واردات فوالد کشور

براساس آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، در مجموع سه ماهه اول امسال، همگام با افزایش 
تولید فوالد، بخش قابل توجه این تولید صرف مصارف داخلی 
شده و بخش کمتر به صادرات اختصاص یافته که بر این 
اساس مصرف فوالد در کشور رشد 3 تا 16 درصدی داشته 

است.
رشد ۹ درصدی مصرف ظاهری فوالد کشور

به گزارش آرتان پرس، بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه بالغ بر ۲۹ میلیون 
تن از انواع اقالم فوالدی در کشور تولید شده که از این میزان ۳.۲ 
میلیون تن صادر و الباقی صرف مصارف داخلی شده است. بر 
این اساس مصرف ظاهری فوالد کشور در این مدت نسبت به 
سه ماهه ابتدایی سال ۱4۰۰ رشد بیش از ۹ درصدی داشته است.

از ابتدای فروردین ماه تا پایان خرداد ۱4۰۱ درمجموع ۸ میلیون 
و ۵۷۵ هزار تن شمش فوالد )فوالد میانی( تولید شده که این 
میزان با رشد ۳ درصدی نسبت به مصرف شمش در سه ماهه 
ابتدایی سال گذشته )۶ میلیون و 4۵۷ هزار تن( به ۶ میلیون و 
۶۷۲ هزار تن برای مصارف داخلی رسیده و کمترین میزان رشد 

مصرف را داشته است.
پس از آن طی سه ماهه ابتدایی امسال از ۲ میلیون و ۵۲۱ هزار تن 
مجموع مقاطع تخت فوالدی تولیدی، ۲ میلیون و 4۸۹ هزار 
تن در داخل مصرف شده که نسبت به ۲ میلیون و ۳۳۸ هزار تن 

مصرفی در سه ماهه ابتدایی سال گذشته ۶ درصد بیشتر است.
در مدت مذکور سال جاری، تولید محصوالت فوالدی ۵ میلیون 
و ۶۷۳ هزار تن ثبت شده که ۵ میلیون و ۲۲۱ هزار تن آن به مصرف 
داخلی اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف 
ظاهری آن در سه ماه نخست سال ۱4۰۰ که 4 میلیون و ۶۷۲ هزار 

تن بوده، ۱۲ درصد افزایش مصرف را رقم زده است.
در سه ماهه ابتدایی سال جاری ۲ میلیون و ۶۶۱ هزار تن مقاطع 
که نسبت به مصرف  طویل فوالدی در داخل مصرف شده 
ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل ۲ میلیون و ۳۳4 
هزار تن، ۱4 درصد بیشتر شده است. در این مدت ۳ میلیون و ۱۵۲ 
هزار تن مقاطع طویل فوالدی شامل تیرآهن، میلگرد، نبشی، 

ناودانی و… تولید شده است.
بر اساس آمار بیشترین رشد مصرف ظاهری فوالدی ها در این 
مقایسه آماری متعلق به آهن اسفنجی است که با افزایش ۱۶ 
درصدی، در مجموع سه ماهه سال ۱4۰۱ به ۹ میلیون و ۸۲۲ 
هزار تن رسیده است. میزان مصرف ظاهری این محصول 
معدنی در مدت مشابه سال گذشته ۸ میلیون و ۷۶۵ هزار تن 

ثبت شده است.

 بیشترین میزان واردات فوالدی در سه ماهه ابتدایی 
امسال مختص محصوالت فوالدی معادل 157 هزار تن است 
که نسبت به میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته 

)1۹۴ هزار تن( 1۹ درصد کمتر شده است.
 واردات امسال، کمتر از هر سال

به گزارش آرتان پرس، آمار واردات زنجیره فوالد از شمش فوالد تا 
انواع مقاطع، محصوالت فوالدی و آهن اسفنجی نشان می دهد 
که عالوه بر اینکه چند سالی است کشور از واردات آهن اسفنجی 
بی نیاز و واردات آن صفر بوده است، واردات سایر اقالم فوالدی نیز 
در سه ماهه نخست امسال نسبت به میزان آن در مدت مشابه 

سال گذشته، کاهش متوسط ۱۹ درصدی داشته است.
بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، در سه ماهه 
امسال میزان واردات مجموع مقاطع طویل فوالدی ۲۰ درصد 
و محصوالت فوالدی و مجموع مقاطع تخت ۱۹ درصد نسبت 
به آمار واردات آن ها در مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته 
است؛ این در حالی است که کشور از واردات آهن اسفنجی و 

شمش فوالد )فوالد میانی( در این مدت بی نیاز بوده است.
همچنین میزان واردات مقاطع تخت فوالدی در مدت مذکور 
سال جاری معادل ۱4۱ هزار تن ثبت شده که از میزان واردات آن 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۹ درصد معادل ۳۳ هزار 
تن کمتر است. در بهار ۱4۰۰ درمجموع ۱۷4 هزار تن مقاطع تخت 

فوالدی وارد کشور شده بود.
در نهایت مجموع مقاطع طویل فوالدی وارد شده در سه ماهه 
۱4۰۱ نسبت به همین مدت در سال گذشته ۲۰ درصد کمتر  شده 

و از ۲۰ هزار تن به ۱۶ هزار تن رسیده است.
طبق آمار، واردات شمش فوالدی )فوالد میانی شامل اسلب، 
بیلت و بوم( و آهن اسفنجی در سه نخست امسال صفر ثبت 

شده است.
 از سوی دیگر طبق آمار، طی سه ماهه ابتدایی امسال بالغ بر

 ۳ میلیون و ۲۱۶ هزار تن صادرات اقالم فوالدی صورت گرفته که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای مقاطع تخت فوالدی 
و شمش فوالد بیشتر کاهشی رقم خورده، اما در مقاطع تخت و 

شمش فوالدی، صادرات بیشتر شده است.
شایان ذکر است برخالف آنکه طی دوماهه ابتدایی، صادرات آهن 
اسفنجی صفر بوده، اما در آمار سه ماهه صادرات ۹۵ هزار تنی ثبت 
شده که مربوط به خردادماه است، اما سال هاست وارداتی در این 

زمینه که به کشور صورت نمی گیرد.

در بهار امسال رقم خورد؛

در سه ماه ابتدایی سال رقم خورد؛

نظم و انضباط و مسئولیت پذیری شاه کلید موفقیت برنامه های ایمنی
معاون بهره برداری تصریح کرد:

پنجمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
شرکت فوالد مبارکه روز سه شنبه 18 مردادماه ساعت 
در سالن جلسات مدیریت با حضور جمعی از معاونان 
و مدیران نواحی تولیدی با رویکرد ارتقای سیستم ایمنی و بهداشت 

حرفه ای شرکت برگزار شد.
کبری محمدی معاون  گزارش خبرنگار فوالد،در این جلسه، ا به 
بهره برداری به نقش مهم مدیران، رؤسا، سرپرستان و شیفت فورمن ها 
در نظارت مؤثر و مستمر بر فعالیت همه همکاران امانی و پیمانکاران 
و اجرای اثربخش دستورالعمل ها در پیشگیری از حوادث اشاره کرد و 
خواهان اجرای دقیق شرح وظایف و مسئولیت پذیری افراد در ایفای 

وظیفه خود شد.
وی وقوع حوادث احتمالی در کارگاه ها را نتیجه بی توجهی به شبه حوادث 
و رفتارهای ناایمن افراد در بروز حوادث قبلی دانست و با بیان اینکه پاندمی 
کرونا در کم رنگ شدن برنامه های ایمنی و بهداشت حرفه ای نقش داشته 
است، خواهان اجرای الزامات قانونی و ایمنی در جهت ارتقای فرهنگ 

ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان بخش پیمانکاری شد.
کبری محمدی پیمانکاران را جزو الینفک شرکت فوالد مبارکه دانست و  ا
خواستار تحلیل ریشه ای تمام شبه حوادث و حوادث جزئی و ارائه گزارش 
عملکرد در زمینه انجام اقدامات اصالحی تعریف شده در کمیته های 

بررسی رویداد شد.
معاون بهره برداری ضمن اشاره به نقش پررنگ آموزش های ایمنی در 
جهت ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان سازمان، هزینه های صرف شده در 
این زمینه را در همه بخش های امانی و پیمانکاران مؤثر و گامی بلند برای 

ارتقای ایمنی و افزایش بهره وری سازمان برشمرد.
وی از انجام تعمیرات ساالنه بدون حادثه در ماه گذشته در نواحی مختلف 
قدردانی کرد و عملکرد مطلوب دستگاه نظارت در تعمیرات ساالنه و 
برنامه ریزی شده نواحی را از دالیل اصلی کاهش حوادث برشمرد و 
همچنین خواستار تمرکز ویژه بر انجام هرچه ایمن تر تعمیرات اساسی و 

نوسازی نواحی گرم و نورد سرد شد.
در ادامه این جلسه، معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی، ضمن 
کسیناسیون در پیشگیری از شیوع  کید بر استفاده از ماسک و انجام وا تأ
کرونا به اهمیت آماده به کاری منابع روشنایی در بهبود محیط کارگاه و 
ایجاد فضای ایمن جهت انجام فعالیت ها پرداخت و ضمن قدردانی از 
تالش های صورت گرفته در جهت مهار بحران سیل )پدیده مانسون( بر 

ایجاد طرح و برنامه جامع جهت اجرای برنامه های پدافند غیرعامل در 
کید کرد. سطح شرکت تأ

مهدی کفایت در ادامه ضمن اشاره به تحلیل های صورت گرفته در 
خصوص حوادث و اهمیت سازماندهی، آموزش و کنترل رفتارهای 
گذارشده به نحو ایمن، خواستار ساماندهی  افراد در انجام وظیفه وا
مدیریت  و  پیمانکاری  بخش  در  به خصوص  ایمنی  نرم افزارهای 

فعالیت های پیمانکاران شد.
وی اجرای برنامه های تشویقی و بازدارنده، بروز رفتارهای سازگار با 
دستورالعمل های صنعتی در محیط کارگاه، ممانعت از انجام فعالیت 
در شرایط ناایمن و انجام برنامه ریزی جهت ارتقای فرهنگ ایمنی 

پیمانکاران را بسیار مؤثر دانست.
در همین زمینه، غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید هم ضمن تشکر از 
تحلیل های صورت گرفته و تالش های انجام شده در جهت بهبود شرایط 
محیط کار و با اشاره به الیه های نظارتی موجود در محیط کارگاه ها، 
تالش های صورت گرفته در این زمینه را مکفی ندانست و خواستار اجرای 
اثربخش آموزش ها و انجام بازدیدهای میدانی و چهره به چهره به منظور 
اطمینان از عملکرد کارکنان شد و بروز رفتارهای ناایمن از سوی افراد را 
گذارشده  نشانه بی توجهی دستگاه نظارت به رفتار افراد در انجام وظیفه وا
برشمرد و به اهمیت آراستگی محیط کارگاه در پیشگیری از بروز حوادث 

کید کرد. انسانی تأ
 پس از آن محمدکاظم صباغی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی نیز 
ضمن اشاره به نقش پررنگ دستگاه نظارت در پیشگیری از بروز حوادث 
ماه اخیر، به بروز رفتارهای ناایمن افراد در شکل گیری حوادث اشاره کرد 
و خواستار توجه ویژه در جهت ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان و انجام 
بازرسی های ایمنی مستمر، انجام VIP داخلی و خارجی و انجام اقدامات 
اصالحی پیش از بروز حوادث، شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک 
فعالیت ها با توجه به ماهیت فعالیت ها، انجام بازدیدهای میدانی و 
ایجاد شرایط ایمن جهت انجام فعالیت ها با انجام بازرسی های روزانه 

و مستمر شد.
حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست نیز 
برنامه ریزی و اقدامات شرکت در زمینه مقابله با ویروس کرونا را فراتر از 
استانداردهای ملی و بین المللی اعالم کرد و خواستار تکمیل و انجام 
کسیناسیون دوز دوم، سوم و یادآور به منظور حذف کامل و پایان  وا

پاندمی کرونا در شرکت شد.

وی ضمن ابراز نگرانی از حوادث اتفاق افتاده در ماه گذشته به نقش 
دستگاه نظارت در پیشگیری از حوادث محیط کارگاه پرداخت و به 
اهمیت آماده سازی ها و سازماندهی فعالیت ها پیش از شروع فعالیت های 
کید  روزانه، به خصوص فعالیت های تعمیراتی، در پیشگیری از حوادث تأ
کرد. او با اشاره به تحلیل های ریشه ای صورت گرفته با استفاده از مدل 
TIPOD BETA در تجزیه وتحلیل رویدادهای اخیر، نظارت مؤثر بر انجام 
ایمن فعالیت ها، سازماندهی فعالیت ها، اجرای دقیق دستورالعمل های 
ایمنی، برگزاری اثربخش آموزش های ایمنی و ضبط و ربط محیط کارگاه را 

از عوامل مؤثر در پیشگیری از بروز حوادث کارگاهی برشمرد.
جواد کیانی رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی در گزارشی 
به عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت در ماه گذشته پرداخت و 
مدیریت فعالیت پیمانکاران در جهت ایجاد شرایط ایمن و بهبود فرهنگ 
ایمنی کارکنان این بخش را نامطلوب برشمرد و خواستار همکاری ویژه 
در جهت اجرای برنامه های تدوین شده به منظور بهبود عملکرد ایمنی 

پیمانکاران شد.
وی ضمن ارائه نتایج شاخص های کلیدی عملکرد شرکت در زمینه 
ایمنی )FR&SR( به نتایج تحلیل های صورت گرفته حوادث در بخش 
پیمانکاری پرداخت و سازماندهی محیط کارگاه، کنترل و نظارت مؤثر بر 
رفتار کارکنان در اجرای دستورالعمل های ایمنی، اجرای قوانین و مقررات 
ایمنی، رفتار مطابق دستورالعمل های ایمنی تهیه شده، اجرای اثربخش 
آموزش های ایمنی، طراحی مناسب محیط کارگاه، چیدمان مناسب 
تجهیزات، آمادگی و برنامه ریزی مناسب پیش از شروع فعالیت ها و 
استفاده از لوازم حفاظت فردی را از مهم ترین عوامل پیشگیری از حوادث 

اخیر برشمرد.
رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی ضمن اشاره به اینکه 
ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان بخش پیمانکاری از برنامه های ویژه 
ارتقای ایمنی پنج ساله شرکت است، خواستار همکاری جمعی در اجرای 

برنامه های تعریف شده شد.
در این جلسه، مهدی حاتمی، کارشناس بهداشت حرفه ای و ارگونومی در 
گزارشی به تشریح وضعیت منابع روشنایی در سطح شرکت پرداخت و مقرر 
گردید ضمن ایجاد یک کارگروه متشکل از واحدهای درگیر، دستورالعمل و 
گردشکار مربوط به منابع روشنایی شرکت با در نظر گرفتن استانداردهای 
مرتبط ایجاد گردد و اقدامات اصالحی در جهت بهینه ساختن شرایط 

صورت پذیرد.

معاون بهره برداری ضمن اشاره به نقش 
پررنـگ آموزش هـای ایمنـی در جهـت 
ارتقای فرهنـگ ایمنی کارکنان سـازمان، 
هزینه هـای صرف شـده در ایـن زمینـه را 
در همه بخش هـای امانـی و پیمانکاران 
مؤثـر و گامـی بلنـد بـرای ارتقـای ایمنـی و 

افزایـش بهـره وری سـازمان برشـمرد

نقش راهبردی فوالد مبارکه در تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴
سند چشم انداز 1۴0۴ مهم ترین سند باالدستی 
کشور است که به عنوان مرجع و الگوی جهت ساز در 

تدوین سایر برنامه های کشور قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه خبری رویداد ایران، یکی از عناصر مهم سند چشم انداز 
کشور در افق ۱4۰4، کمک به پیشرفت و توسعه کشور از طریق دست یابی 
گرچه برخورداری  به ظرفیت تولید سالیانه ۵۵ میلیون تن فوالد است. ا
کشور از منابع عظیم در حوزه های منابع انسانی، مواد اولیه و انرژی 
و بازارهای مناسب داخلی و منطقه ای دست یابی به این هدف را 
امکان پذیر ساخته، اما موانع در حوزه تأمین انرژی و زیرساخت ها باعث 
شده شرکت های بزرگ فوالدی در این زمینه سرمایه گذاری کنند. 
برای تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در افق چشم انداز، میزان نیاز به 
حمل ونقل جاده ای و ریلی تا پایان سال ۱4۰4، به ترتیب ۶۱ و ۶۶ میلیون 
تن برآورد می شود و بر اساس سند چشم انداز ۱4۰4 ایران به ۲۵ هزار 

گن باری و ۷۰۰ دستگاه لوکوموتیو نیاز دارد. کیلومتر راه آهن، ۲۰ هزار وا
صنایع فوالدی به رشد منطقه ای یاری می رسانند

در همین راستا، بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
در گفت وگو با رویداد امروز با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در بخش 
زیرساخت ها، اظهار کرد: صنایع مادر به ویژه صنایع فوالدی با جانمایی 
در مناطق کمتر توسعه یافته به رشد و ارتقای منطقه یاری می رسانند. 
سرمایه گذاری در نوسازی و بازسازی زیرساخت های جاده ای و ریلی و 
تجهیز شبکه های حمل ونقل امکان بهره وری از صنایع فوالد در مسیر 

توسعه پایدار کشور و تحقق سند چشم انداز ۱4۰4 را افزایش می دهد.
سبحانی یکی از مهم ترین موارد در تأمین زیرساخت های کشور را 

پایبندی صنایع فوالدی به مسئولیت اجتماعی دانست و توضیح داد: 
شرکت های فوالدی فراخور میزان تولید در راستای مسئولیت اجتماعی 

اقدام می کنند و شرکت فوالد مبارکه در این زمینه پیشتاز صنایع است.
 وی در ادامه به ریل گذاری فوالد مبارکه در بهره گیری از پساب شهری هم 
اشاره کرد و افزود: جمع آوری و تصفیه پساب های بهداشتی شهرهای 
اطراف، عالوه بر کاهش برداشت فوالد مبارکه از آب خام، به بهبود 

زیست بوم منطقه کمک کرده است.
کید بر اهمیت توسعه معادن  رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با تأ
در کشور گفت: یکی از مهم ترین چالش صنایع فوالدی، تأمین مواد اولیه 
کتشاف  پایدار است که برای تحقق چشم انداز ۱4۰4 نیاز است طرح های ا

ک صنایع فوالدی تأمین شود. و استخراج معادن توسعه یابد تا خورا
وی با اشاره به اینکه برای تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فوالد نیاز به 
۸۰ میلیون تن کنسانتره است، گفت: تأمین ۸۰ میلیون تن کنسانتره 
مستلزم استخراج ۲۰۰ میلیون تن سنگ آهن است که در حال حاضر 
فاصله زیادی با این هدف وجود دارد. معادن بزرگ کشور مانند گل گهر، 
چادرملو، سنگان و سنگ آهن مرکزی در اختیار بخش دولتی است و 
نیاز است که صنایع فوالدی با شناسایی و بررسی و مطالعه پهنه های 
معادن کوچک به تکمیل مطالعات بپردازند و از این فرصت به نحو 

احسن بهره مند شوند.
سبحانی با اشاره به اینکه فروآلیاژها برای ایجاد خواص دلخواه در 
فوالد مورد استفاده قرار می گیرند، بیان کرد: این عناصر به صورت 
خالص بسیار گران هستند و هزینه تأمین آن ها اصال مقرون به صرفه 
نیست. وابستگی فوالد به فروآلیاژها اعم از فروسیلیسیم و فرومنگنز و 

فوالدهای خاص فروکروم است که متناسب با رشد صنعت فوالد نیاز 
گرچه در زمینه  است که سرمایه گذاری الزم در این زمینه صورت گیرد. ا
فروسیلیسیم به تولید مازاد دست یافتیم، اما در برخی فروآلیاژها نظیر 
فرومنگنز کمبودهایی احساس می شود و نیاز است معادن منگنز با عیار 

مناسب شناسایی و بر روی این فروآلیاژ سرمایه گذاری شود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اشاره به تنوع محصوالت 
گفت: در سال های گذشته رویکرد محصوالت تولیدی بر  فوالدی 
که مصرف تختال الکتریکی در  نیازهای ساختمانی بوده است. ازآنجا
ایران رو به افزایش است و امکان رقابت با تولیدکنندگان خارجی فراهم 
است، شرکت فوالد مبارکه این محصول ارزشمند را تولید و به بازار عرضه 

خواهد کرد.
کید بر اهمیت تولید داخلی این گرید فوالدی، افزود: تولید فوالد  وی با تأ
با مقادیر زیاد سیلیسیم و آلومینیوم و درعین حال مقادیر کم  کربن و 
گوگرد نیازمند استفاده از تجهیزاتی خاص مانند VOD در فوالدسازی 
و تنظیمات ماشین ریخته گری و دستورالعمل های خنک سازی با 
حساسیت باالست که با نیروها و  کارشناسان باتجربه شرکت فوالد مبارکه 

این محصول با موفقیت ذوب سازی و ریخته گری شد.
یکی از اهداف اساسی طبق سند چشم انداز ۱4۰4 کشور دست یابی به 
تولید ۵۵ میلیون تن فوالد است. شرکت فوالد مبارکه با برنامه ریزی و 
تقویت زیرساخت های کشور در بخش انرژی، معادن و شبکه حمل ونقل 
درصدد است تا شاخص اصلی توسعه یافتگی کشور را محقق سازد تا طبق 
سند چشم انداز کشور، عالوه بر پاسخ به نیاز تولید داخلی، بتوان امکان 

صادرات این کاالی ارزشمند به سایر کشورها را فراهم کرد.

 بهرام سبحانی
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تصریح کرد:
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فوالد مبارکه؛ الگوی موفق مدیریت و توسعه 

شرکت های بزرگ فوالدی

افزایش سرمایه فوالد مبارکه منجر به افزایش 

توان تولیدی این شرکت می شود

ظرفیت نیروگاه های حرارتی کشور به ۷۲ هزار مگاوات رسیدآیین نامه قطعات لوازم خانگی اصالح شد

محمد رمضانی، سرپرست معاونت توسعه طرح های شرکت برق حرارتی 
با اشاره به اتصال سومین واحد گازی نیروگاه سمنان به شبکه برق کشور 
کشور با اتصال این واحد به شبکه،  گفت: ظرفیت نیروگاه های حرارتی 
کنون ۵۹۹ واحد تولید برق  کرده است. تا از مرز ۷۲ هزار مگاوات عبور 
نیروگاه  پروژه  افتتاح  با  و  شده  احداث  کشور  نیروگاه  در ۱۳۲  حرارتی 
سمنان، ظرفیت نیروگاه های حرارتی تحت مالکیت بخش خصوصی به 
حدود ۴۹ هزار مگاوات رسیده است.

گفت:  صمت  وزارت  عمومی  صنایع  معاون  برادران،  محمدمهدی 
گذشته به روزرسانی  کیفیت و استانداردسازی طی ۱۵ سال  آیین نامه 
نشده بود که اخیرًا برای ارتقای کیفیت لوازم خانگی به روزرسانی شد. 
که  کردیم  جلساتی را با تولیدکننده های قطعات لوازم خانگی برگزار 
به طور موقت اقداماتی را در جهت خدماتی مثل تعویض و خدمات 
پس از فروش انجام دهند و تولیدکنندگان محصول نهایی مقرر کردند 
تا زمان ابالغ آیین نامه، استانداردهای سخت تری را اعمال کنند.

خبـــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

شرکت فوالد مبارکه در راستای مردمی کردن اقتصاد 
دسـت به تقسـیم سـود سـهام و تشـویق مردم بـه افزایش 
سـرمایه زده اسـت. قطعـا بسـیاری از شـرکت های بـزرگ 
فوالدی نیز از شـرکت فـوالد مبارکه بـرای مدیریت و توسـعه 

الهام می گیرند.
به گـزارش ایسـنا، غالمرضا شـریعتی عضـو کمیسـیون عمران 
کـرد: شـرکت های بـزرگ  کیـد  مجلـس شـورای اسـالمی تأ
اقتصـادی در سـطح کشـور بایـد در جهـت جلـب اطمینـان 
مردم بـرای جذب سـرمایه های سـرگردان آنـان از بخش های 

غیرمولـد اقتصـادی کشـور گام بردارنـد.
وی با اشـاره به ضرورت گام برداشـتن در مسـیر مردمی کردن 
اقتصـاد کشـور بیـان کـرد: یقینـا سـرمایه هایی کـه در اختیـار 
گـر توسـط شـرکت های معتبـر داخلـی جـذب  مـردم اسـت ا
شود، نقش مؤثری در توسعه کشور خواهد داشت. شرکت ها 
بایـد بتواننـد اطمینـان مـردم را جلـب کننـد. هـر فردی کـه در 
شرکت ها سـرمایه گذاری می کند انتظار دارد سود سهام خود 

را به موقـع برداشـت کنـد.
عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس شـورای اسـالمی در ادامـه 
کـرد: به عنـوان مثـال، شـرکت فـوالد مبارکـه یکـی  اظهـار 
کشـور اسـت و یکـی از  از بزرگ تریـن شـرکت های فـوالدی 
قطب هـای تولیـد فـوالدی در کشـور بـه شـمار مـی رود کـه در 

چنـد سـال اخیـر پیشـرفت خوبـی داشـته اسـت.
نماینـده مـردم بهشـهر در مجلـس شـورای اسـالمی تصریـح 
کرد: یکی از خواسـته های مقـام معظم رهبـری مردمی کردن 
اقتصاد است. به نظر می رسد در راستای تحقق این فرمایش 
راهبردی مقام معظم رهبری، شـرکت فوالد مبارکه دست به 
تقسـیم سـود سـهام و تشـویق مـردم بـه افزایـش سـرمایه زده 
که این شـرکت بزرگ مدیریت خوبی نیز در چند  اسـت. ازآنجا
سـال اخیر داشـته، با چنیـن اقدامی شـروع کرده تـا اطمینان 

مردم را بیشـتر جلـب کند.
کیـد کـرد: چنیـن اقداماتـی قطعـا در جلـب  وی در ادامـه تأ
اطمینـان مـردم بـرای سـرمایه گذاری در حوزه هـای مختلـف 
تولیـد داخلـی مؤثـر اسـت و می توانـد الگویـی بـرای سـایر 
شـرکت ها بـزرگ فـوالدی و آهن ما محسـوب شـود تـا آن ها نیز 
بـه همیـن طریـق کار کننـد و سـرمایه های سـرگردان مـردم را 
کـه در بخش هـای غیرمولـد اقتصادی کشـور اسـت به سـمت 

تولیـد و اشـتغال زایی هدایـت کننـد.

نایب رئیـس کمیسـیون عمـران در مجلـس شـورای 
اسـالمی افزایـش سـرمایه فـوالد مبارکـه را باعـث افزایـش 
توان تولیدی این شرکت دانست و گفت: افزایش سرمایه 
فـوالد مبارکـه بـرای آینـده کاری ایـن شـرکت بسـیار خـوب 

است.
صدیـف بـدری نایب رئیـس کمیسـیون عمـران مجلـس در 
گفت وگـو بـا خبرنـگار ایلنـا بـا اشـاره بـه افزایش سـرمایه شـرکت 
فـوالد مبارکـه و تقسـیم سـود نقـدی بیـن سـهامداران گفـت: 
طبیعتـا هرقـدر پـول اخذشـده از فـروش ایـن شـرکت بـرای 
اضافـه شـدن بـه سرمایه شـان مصـرف شـود، تـوان تولیـدی 

آن هـا نیـز افزایـش پیـدا می کنـد.
وی افزایـش سـرمایه فـوالد مبارکـه را اقدامـی مثبـت خوانـد و 
گفت: افزایش سرمایه فوالد مبارکه اصفهان برای آینده کاری 
این شـرکت بسـیار خوب اسـت. عـالوه بـر اینکـه کار اقتصادی 

بسـیار خوبی صـورت گرفته اسـت. 
ایـن نماینـده مجلـس ادامـه داد: سـایر شـرکت های فعـال در 
بورس هم در صورت رسیدن به سود نسبت به افزایش سرمایه 

و تقسـیم سـود نقدی بیـن سـهام داران خـود اقـدام کنند.
بدری در پایـان عملکرد شـرکت های بـزرگ صنعتـی در بورس 
را قابل قبـول خوانـد و افـزود: ایـن شـرکت ها هرقـدر از فرصـت 
کننـد در نهایـت بـه نفـع  فعالیـت در بـازار بـورس اسـتفاده 

خودشـان خواهـد بـود.

عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد؛

انسانی  سرمایه های  توسعه  و  آموزش  مدیر 
شرکت فوالد مبارکه گفت: با وجود سابقه فعالیت 
سی ساله هلدینگ فوالد متیل، این مجموعه از 
یک تیم جوان برخوردار است که می تواند در حوزه سرمایه های 

انسانی، عاملی برای ایجاد تغییر و تحول باشد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، ابراهیم کاظمی در 
بازدید از هلدینگ فوالد متیل با اشاره به اینکه پتانسیل تغییرپذیری 
زیادی در فوالد متیل وجود دارد تصریح کرد: جوان گرایی و نگاه 
توسعه محور جزو نقاط قوت فوالد متیل است و این هلدینگ 
می تواند با توسعه سرمایه های انسانی مسیر تعالی را سریع تر 
که تغییر  خ داده این است  که ر بپیماید. اتفاق خوب دیگری 
مدیریت عامل هلدینگ فوالد متیل بر اساس استراتژی صحیح از 
طرف مدیرعامل فوالد مبارکه انجام شده و به جای انتصاب یک 
مدیر سیاسی، یک مدیر متخصص در حوزه کسب وکار صنعت فوالد 
انتخاب شده و این موضوع در حوزه رهبری و مدیریت فوالد متیل، 
همچون پیشران یک پیشران عمل می کند و ایجاد پیوند و ائتالف 

میان فوالد متیل و فوالد مبارکه را به همراه خواهد داشت.
به گفته وی، زمانی که از پیوند سخن می گوییم، به معنای ایجاد 
که مدیریت  اتصال عمقی بین فوالد متیل با فوالد مبارکه است؛ چرا
عامل فوالد متیل از بدنه فوالد مبارکه است و پیوند کاری و سازمانی 
و همچنین پیوند عاطفی و احساسی میان این دو مجموعه وجود 
دارد و این امر منجر به اجرای هرچه بهتر امور در فوالد متیل خواهد 

شد.
ائتالف های بهتر و  کرد: فوالد متیل می تواند  کاظمی تصریح 
بزرگ تری با بدنه فوالد مبارکه و مدیران آن داشته باشد و مسیر 
انتقال دانش و تجربه فوالد مبارکه به فوالد متیل را تسهیل کند. 
خوشبختانه به نظر می رسد از نظر مدیریت و رهبری این اتفاق 
افتاده است؛ بنابراین باید به عنوان یک فرصت به آن نگریست و آن 

را به ارزش تبدیل کرد.
مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه 

افزود: جهت گیری های خوبی از سوی فوالد متیل به منظور توسعه 
سرمایه های انسانی صورت پذیرفته و راهبرد درستی در پیش گرفته 
شده است. امروزه بزرگ ترین سرمایه فوالد متیل علی رغم تجهیزات 
و منابعی که در اختیار دارد، سرمایه های انسانی است که باید در 

جهت توسعه آن گام بردارد.
کاظمی معتقد است زمانی که سرمایه انسانی فوالد متیل توسعه 
پیدا کند، تعالی مجموعه را به همراه خواهد داشت و در نهایت فوالد 
متیل تبدیل به یک سازمان چابک، بهره ور و اقتصادی می شود 
و همچون یک شتاب دهنده برای فوالد مبارکه عمل خواهد کرد. 
درواقع این شتاب دهندگی می تواند بهره وری زنجیره ارزش را افزایش 

دهد و برای فوالد مبارکه خلق ثروت کند.
گروه  پایداری  در  می تواند  متیل  فوالد  هلدینگ  افزود:  وی 
فوالد مبارکه مؤثر باشد و در زنجیره تأمین مواد اولیه یا در زمینه 

کسب وکارهای جدید به خوبی به ایفای نقش بپردازد.

مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد مبارکه 
عدم  نوسان،  با  که  گرفته ایم  قرار  جهانی  در  ما  کرد:  تصریح 
قطعیت ها، ابهام ها و تغییرات سریع بازار همراه است. در چنین 
دنیایی نیازمند شرکت های پشتیبان خواهیم بود تا بتوانند در کل 
زنجیره ارزش فوالد مبارکه پایداری ایجاد کنند و در جهت حفظ 

آن بکوشند.
کاظمی افزود: هلدینگ فوالد متیل بسیار مستعد است تا بتواند 
مسیر تعالی را طی کند و نقش و جایگاه خود را در  BIG  PICTURE یا 
همان نقشه استراتژی فوالد مبارکه  به اثبات برساند. در حال حاضر 
خ داده در هلدینگ فوالد متیل، شاهد  نیز با تغییرات مدیریتی ر
پیوستن دانش و تجربه فوالد مبارکه به این مجموعه هستیم که 
می تواند فوالد متیل را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر در مسیر تعالی 
به پیش ببرد و نهایتا این شرکت به  عنوان یکی از ۹۰ شرکت برتر ایران 

که در چشم اندازش تعریف شده، دست پیدا کند.

جوان گرایی و نگاه توسعه محور    رویکرد مثبت فوالد متیل است

پایان موفقیت آمیز تعمیرات ساالنه واحد ورق رنگی فوالد مبارکه

مدیر آموزش و توسعه سرمایه های انسانی فوالد مبارکه: 

 تعمیرات ساالنه واحد ورق رنگی ناحیه نورد سرد 
فـوالد مبارکـه در مدت زمـان برنامه ریزی شـده و 
تریـن ضریـب ایمنـی و کیفـی بـا موفقیـت بـه  بـا باال
پایان رسـید تا این خط تولید بـا چابکی هرچه تمام تر نسـبت به 
تولید سـفارش های مشـتریان این قبیل محصوالت اقـدام کند.

ع، مدیـر محصـوالت پوشـش دار نـورد سـرد ایـن خبـر را  محسـن زار
اعـالم کـرد و گفـت: شـات دان سـاالنه واحـد ورق رنگـی از ابتـدای 
مردادماه بـه مـدت ۱۰ روز و در جریـان اجرای پـروژه توسـعه ۲۲۰ روزه 

واحـد گالوانیـزه بـا همـکاری شـرکت طـرف قـرارداد انجـام شـد.
وی از تعویـض سیسـتم درایوهـا و اتوماسـیون صنعتـی سـطوح 
مختلف خط گالوانیزه در این فرصت به عنوان از دیگر دستاوردهای 
ایـن پـروژه یـاد و در خصـوص کاربـرد ورق هـای رنگـی تصریـح کـرد: 
استفاده از ورق های رنگی در صنعت ساختمانی حدود ۶4 در صد، 
لوازم خانگـی ۹ درصـد، صنعت اتومبیل حـدود ۶ درصـد و ۲۱ درصد 

مربـوط بـه سـایر کاربردهاسـت.
یداله کوهی رئیس واحـد ورق رنگی نیز گفت: خط تولیـد ورق رنگی 
برای تولیـد سـاالنه ۱۰۰ هزار تـن کالف رنگی پیش بینی شـده اسـت. 
محصول این خط به صورت کالف فوالدی و رنگ شده با گریدهای 
سـاختمانی و لوازم خانگی به بازار عرضه می گردد. این خط توانایی 
دارد ورق را به صـورت کالف کـه دارای مشـخصات خاصـی اسـت بـا 
گذرانـدن از مراحـل و قسـمت های مختلـف ازجملـه قسـمت های 
تمیـزکاری ورق بـا محلـوِل بـازی، کروماتـه کـردن، اعمـال رنـگ کوره 
 Application roll مخصـوص بعـد از قسـمت اعمـال رنـگ، بـه روش
در قالـب ورق یک طـرف رنگی یـا دو طـرف رنگی به صـورت محصول 

قابل فـروش وارد بـازار  مصـرف کند.
وی افزود: ضخامت رنگ ایجادشده بستگی به فرایند نوع پوشش 
و نوع رنگ اعمالی دارد و الیه های مختلف ورق رنگی به  این صورت 
است: الیه رنگ اولیه )پرایمر( به ضخامت 4 تا ۵ میکرون؛ الیه رنگ 
رویـه بـه ضخامـت ۱۵ تـا ۲۵ میکـرون )به جـز رنگ هـای PVC(؛ الیـه 

رنگ پشـت ورق به ضخامت ۵ تا ۱۲ میکرون.
رئیـس واحـد ورق رنگـی در ادامـه افـزود: بـا انجـام ایـن شـات دان 
و  رنـگ  ماشـین های  غلتک هـای  خرابـی  قبیـل  از  مشـکالتی 
شکستگی های شافت این غلتک ها و مشـکالت مربوط به باالنس 
نبودن غلتک های ماشین های اعمال رنگ و قسمت  کروماته رفع 
شد و  از این پس، شاهد کاهش توقفات اضطراری و افزایش کیفیت 
خواهیـم بـود. همچنیـن فعالیت هـای اصلـی نصـب و تجهیـزات 
سیسـتم جدیـد آشـکارکننده حـد پاییـن انفجـار )L.E.L( به صورت 
اندازه گیری آنالیـن در واحد نصـب گردید و بـا اتمام این پـروژه نقاط 
اصلـی خـط به صـورت آنالیـن اندازه گیـری می شـود و بـر اسـاس 

اسـتاندارد آالرم صـادر می گـردد.
فریـد آدینـه سرپرسـت تولیـد واحـد گالوانیـزه و رنگـی هـم در بخـش 
گـزارش بـا اشـاره بـه اهمیـت تولیـد کمـی و کیفـی  دیگـری از ایـن 
کنـون بـا توجـه  لوازم خانگـی عنـوان کـرد: از سـال های گذشـته تا
بـه تولیـد بالغ بـر ۱4 هـزار تـن ورق رنگـی مخصـوص لوازم خانگـی در 
راسـتای بومـی سـاختن فیلـم محافـظ بـا همـکاری تأمین کننـدگان 
داخلـی و همچنیـن بومی سـازی رنـگ مخصـوص لوازم خانگـی بـا 
همـکاری فوق العـاده شـرکت توکارنـگ قـدم برداشـتیم و در ایـن 
مسـیر بـا توجـه بـه تمـام کاسـتی های موجـود، پیش بینـی می شـود 

بـا راه انـدازی خـط و ریکویلینـگ خـاص لوازم خانگـی )خـط بـرش 
شیت و خط اسـلیتر( بتوان کیفیت این محصول را بهبود بخشید.
گالوانیـزه و  در ادامـه افشـین نـادری مهـر، سرپرسـت تعمیـرات 
رنگـی، بـا اشـاره بـه حساسـیت تولیـدات ورق رنگـی افـزود: در 
راسـتای افزایـش بهـره وری و انجـام به موقـع فعالیت هـا قبـل از 
مرتبـط  واحدهـای  بـا  مشـترک  جلسـات  شـات دان،  شـروع 
ازجملـه دفتـر فنـی تعمیـرات مرکـزی، تعمیـرگاه مرکـزی و پیمانـکار 
و  گرفـت  صـورت  الزم  هماهنگی هـای  و  شـد  برگـزار  مربوطـه 
گالوانیـزه، شـات دان سـاالنه ده روزه از  هم زمـان بـا توقـف خـط 
ابتـدای مردادمـاه صـورت گرفـت و بـا حـدود 4 هـزار  نفـر سـاعت 
اقدامـات ذیـل طبـق برنامـه انجـام شـد: انجـام فعالیت هـای 
تعمیراتـی بـرق و اتوماسـیون و مکانیـک؛ تعویـض بیـش از ۳۰ عـدد 
کامـل  غلتـک؛ دمونتـاژ و مونتـاژ هـر ۳ مندریـل خـط؛ دمونتـاژ 
ماشـین های رنـگ جهـت سـرویس و مونتـاژ آن هـا؛ سـرویس کامـل 
و قسـمت کروماتـه؛ تعویـض قسـمت های تخریب شـده تانک هـای 
 تمیـزکاری ورق؛ نصـب قسـمتی از سیسـتم L.E.L سـنج جدیـد

 )LOWER EXPLOSIVE LIMIT(؛ انجام اسـتانداردهای ساالنه 
برق و ابزار دقیق، مکانیک و تولید )بیش از حدود ۱۶۰۰ نفر ساعت(.
در خاتمـه رئیـس واحـد ورق رنگـی از حمایت هـای مدیـر ناحیـه 
نـورد سـرد و مدیـر محصـوالت پوشـش دار، همچنیـن از تـالش 
همـه همـکاران خصوصـا دفتـر فنـی تولیـد و  تعمیـرات، سرپرسـتان 
کارکنـان تولیـد و  کارشناسـان، تکنسـین ها، فورمن هـا و تمامـی 
تعمیرات واحد ورق رنگـی و همچنین از همکاران تعمیـرات مرکزی 

و پیمانکارهـای سـاعی تشـکر و قدردانـی کـرد. 

 بـا انجام ایـن شـات دان مشـکالتی از قبیل 
خرابـی غلتک هـای ماشـین های رنـگ و 
غلتک هـا  ایـن  شـافت  شکسـتگی های 
بـوط بـه باالنـس نبـودن  و مشـکالت مر
غلتک هـای ماشـین های اعمـال رنـگ و 
قسـمت کروماتـه رفـع شـد و از ایـن پـس، 
شاهد کاهش توقفات اضطراری و افزایش 

کیفیـت خواهیـم بـود

هلدینگ فوالد متیل بسیار مستعد است 
تا بتواند مسیر تعالی را طی کند و نقش و 
جایگاه خود را در  BIG PICTURE  یا 
به  مبارکه  استراتژی فوالد  همان نقشه 
اثبات برساند. در حال حاضر نیز با تغییرات 
مدیریتی رخ داده در هلدینگ فوالد متیل، 
شاهد پیوستن دانش و تجربه فوالد مبارکه 
به این مجموعه هستیم که می تواند فوالد 
متیل را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر در مسیر 

تعالی به پیش ببرد
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به بهانه سالروز پیوستن طرح فوالد چهارمحال و بختیاری
 به گروه فوالد مبارکه؛ 

خبر  کوتاه

صادرات محصوالت نهایی فوالدی چین برای دومین ماه متوالی در 
جوالی کاهش داشت. چشم انداز تقاضای ضعیف جهانی احتمال 
این روند کاهشی را افزایش می دهد. این در حالی است که برخی از 
منابع بازار انتظار دارند واردات، به ویژه واردات فوالد نیمه تمام، در آینده 
نزدیک اندکی بهبود یابد. صادرات فوالد چین در جوالی به 6.6۷۱ 
میلیون تن بود که ۱۱.۷ درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشت.

میزان تولید مس در پرو، دومین تولیدکننده برتر فلز سرخ در جهان، طی 
کی از افزایش  که حا ژوئن ۲۰۲۲ میالدی به ۱۹۸ هزار و ۴۷6 تن رسید 
گذشته است. همچنین  ۸.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
میزان تولید فلز سرخ در پرو طی نیمه نخست سال ۲۰۲۲ میالدی به 
که رشد ۱.۲ درصدی نسبت به  یک میلیون و ۹۰ هزار تن افزایش یافت 
نیمه نخست سال گذشته میالدی نشان می دهد.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

کاهش صادرات فوالد چین رشد 8.6 درصدی تولید فلز سرخ پرو در ژوئن ۲۰۲۲ میالدی

انجام موفقیت آمیز تعمیرات اساسی خطوط تولید فوالد امیرکبیر کاشان

پیشرفت و تعالی بزرگ ترین واحد صنعتی

 استان چهارمحال و بختیاری در پیوند با 

بزرگ ترین فوالدساز کشور

در تقویم رویدادهای فوالد مبارکه از 28 مردادماه 
وز پیوستن شرکت فوالد سفیددشت  به عنوان سالر
وه فوالد مبارکه یاد شده  چهارمحال و بختیاری به گر
وند تحولی این شرکت را پی  است. در متن پیوست ر

می گیریم.
ح   شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری با نام طر
فوالد چهارمحال و بختیاری، یکی از ۷ طرح فوالد ملی است که 
عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۸۶ آغاز گردید. پس از گذشت 
گذاری  حدود ۷ سال و در راستای سیاست دولِت وقت مبنی بر وا
ح ها به بخش خصوصی، به منظور تسریع در عملیات  این طر
راه اندازی و بهره برداری، ۶۵ درصد از سهام فوالد چهارمحال و 
بختیاری در مالکیت شرکت فوالد مبارکه قرار گرفت و این شرکت 
با نام جدید »شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری« 

رسما به جمع گروه فوالد مبارکه پیوست.
گذاری طرح فوالد چهارمحال و بختیاری   در ماه های ابتدایی وا
به شرکت فوالد مبارکه و با حمایت های فنی و مالی این شرکت، 
عملیات ساخت و نصب تجهیزات در بزرگ ترین واحد صنعتی 
که راه اندازی واحد احیا مستقیم این  گرفت  استان سرعت 
ح های  مجتمع به عنوان نخستین واحد تولیدی در میان طر

مشابه استانی گواه این مدعاست.
با بهره گیری از تجربیات موفق شرکت فوالد مبارکه در عرصه تولید و 
بهره برداری، واحد احیا مستقیم فوالد سفیددشت در مدت زمان 
کوتاهی به ظرفیت نامی دست یافت و موفق به ثبت رکوردهای 

متعدد روزانه و ماهانه در تولید آهن اسفنجی گردید.
 از برکات پیوستن شرکت فوالد سفیددشت به بزرگ ترین فوالدساز 
کشور می توان به تکرار تجربه به کارگیری پساب تصفیه شده شهری 
در جهت تأمین آب کارخانه های تولید فوالد اشاره کرد که فوالد 
سفیددشت با خرید، انتقال و استفاده پساب شهر بروجن و 
قطع وابستگی از منابع آب قابل شرب این مهم را به منصه ظهور 

گذاشت.
که باور شرکت فوالد مبارکه بر توسعه و تعالی روزافزون صنعت  ازآنجا
فوالد، به خصوص در شرکت های زیرمجموعه خود استوار بوده 
است، این شرکت به عنوان سهام دار عمده فوالد سفیددشت، 
ح های توسعه بزرگ ترین واحد صنعتی  همواره از پیشبرد طر
استان حمایت کرده که از جمله این حمایت ها می توان به 
تخصیص بخش عمده سود ساالنه در جهت تسریع عملیات 
اجرایی پروژه های توسعه در شرکت فوالد سفیددشت اشاره کرد.
 گفتنی است شرکت فوالد مبارکه عالوه بر بذل حمایت های مالی 
به شرکت فوالد سفیددشت، هیچ گاه پشتیبانی های فنی خود 
را از این شرکت جوان دریغ نداشته و تولید تجمعی بیش از ۳ 
میلیون و ۹۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و دست یابی به ظرفیت نامی 
واحد احیا مستقیم در ۲ سال متوالی ۱۳۹۹ و ۱4۰۰ از نتایج این 
پشتیبانی هاست. همچنین کمک های مجتمع فوالد مبارکه 
در راستای تأمین پایدار مواد اولیه واحد احیا مستقیم فوالد 

سفیددشت غیرقابل انکار است.
کنون و در آستانه هشتمین سال پیوستن بزرگ ترین واحد   ا
صنعتی استان چهار محال و بختیاری به بزرگ ترین فوالدساز 
کشور، امید می رود همچون گذشته با تالش و کوشش مجموعه 
فوالد سفیددشت و در سایه حمایت های جامع و همه جانبه 
مجتمع فوالد مبارکه، تا پایان سال جاری شاهد راه اندازی واحد 
ذوب و ریخته گری این مجموعه باشیم تا همانند واحد احیا 
مستقیم، افتخار بهره برداری از نخستین واحد فوالدسازی 
ح های فوالد استانی نیز به نام شرکت فوالد سفیددشت  طر

چهارمحال و بختیاری ثبت گردد.

به بار نشستن سرمایه گذاری فوالد مبارکه در فوالد هرمزگان
گان یکی از شرکت های موفق  شرکت فوالد هرمز
کسب  به  سال  هر  که  است  مبارکه  فوالد  گروه 
کشور  در  و...  صادرات  تولید،  در   عناوینی 
نائل می آید؛ شرکتی که با کسب بیش از 22 هزار میلیارد تومان 
ح  تومان طر میلیارد  10 هزار  از  بیش  گذشته،  درآمد در سال 
گروه فوالد مبارکه را  کرده و بخشی از توسعه   توسعه ای را آغاز 

بر عهده دارد.
کتورها برای کارخانه های فوالدی، دسترسی و  یکی از مهم ترین فا
مجاورت با آب های آزاد بوده تا کارخانه بتواند هم از تأمین مواد اولیه 
از طریق واردات مطمئن شود و هم اینکه بتواند محصول خود را در 
صورت نبود تقاضا و مصرف کننده در بازار داخلی، در بازارهای صادراتی 
به فروش برساند. بر این اساس چندین طرح توسعه ای صنعت فوالد در 
در استان های هرمزگان، خوزستان و... در دهه های گذشته آغاز شدند 
که به تدریج با همت دست اندرکاران و مسئوالن به بهره برداری رسیدند.
ح احداث مجتمع عظیم فوالد هرمزگان در سال ۱۳۷۸ در استان  طر
گرفت و پس از تأیید،  کار شورای اقتصاد قرار  هرمزگان در دستور 
مراحل اجرایی بزرگ ترین پروژه وزارت صنایع و معادن وقت، شامل 
ک برداری، بتن ریزی، ساخت اسکله های عظیم فوالدی با هزاران  خا

تن مصالح و تجهیزات موردنیاز دیگر در سال ۱۳۸۵ آغاز شد.
شرکت فوالد هرمزگان در زمینی به مساحت ۹۵ هکتار در ۱۳ کیلومتری 
غرب شهر بندرعباس و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس قرار دارد و با وجود این شرکت و دیگر شرکت های فوالدی 
حاضر در منطقه ویژه، استان هرمزگان به قطب سوم فوالد کشور تبدیل 
شده است. یکی از این شرکت های بزرگ فوالدی، شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد »هرمز« است که قرار بود به عنوان نخستین فوالدساز 
کشور پیش از انقالب احداث شود، اما تقدیر این بود که فوالد هرمزگان 
پس از انقالب به عنوان یکی از طرح های هشتگانه فوالدی )که بعدها به 
طرح های هفتگانه تغییر یافتند( مطرح شود و با پیوستن این شرکت 
در مردادماه سال ۱۳۹۰ به شرکت فوالد مبارکه و در ادامه بهره برداری از 
این کارخانه فوالدی، به نوعی مسیر صنعت فوالد در کشور با به کارگیری 

تکنولوژی پیشرفته فوالدسازی، تغییر یابد.
گی های این شرکت عالوه  همان طور که پیش از این گفته شد، از ویژ
بر مجاورت با آب های خلیج فارس جهت دسترسی به آب های آزاد، 
می توان به نزدیکی به مخازن عظیم گاز عسلویه، مجاورت با ذخایر 
سنگ آهن گل گهر، مجتمع بندری شهید رجایی و حمل ونقل جاده ای 
و ریلی اشاره کرد. این شرکت در حال حاضر چندین کارخانه در اختیار 
دارد که شامل واحدهای فوالدسازی، احیا مستقیم، آهک سازی و 

کسیژن می شود. ا

در ابتدا به منظور اطمینان از تأمین مواد اولیه، واحد احیا مستقیم 
)کارخانه آهن سازی( با ظرفیت ساالنه یک میلیون ۶۵۰ هزار تن آهن 
اسفنجی مشتمل بر دو مدول در مدت ۳۲ ماه با تالش بی وقفه 
متخصصان و صنعتگران داخلی به بهره برداری رسید که در نوع خود 
یک رکورد بی نظیر ساخت در کشور محسوب می شود. این واحد در 
مهرماه ۱۳۸۷ وارد فاز راه اندازی سرد و در اسفندماه همان سال با حضور 
رئیس جمهوری وقت به صورت رسمی به بهره برداری رسید. در ادامه 
روند پیشرفت در سال ۱۳۸۹ واحد فوالدسازی نیز وارد فاز تست گرم شد. 
هم زمان با اعیاد باسعادت شعبانیه در مردادماه همان سال نخستین 
ذوب کوره قوس الکتریکی و در ۲۶ فروردین ماه سال ۱۳۹۰ نیز اولین تختال 

آزمایشی شرکت فوالد هرمزگان تولید شد.
شرکت فوالد هرمزگان در حال حاضر دارای ظرفیت اسمی یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تن تختال )اسلب( به ضخامت ۲۰۰ و ۲۵۰ میلی متر، عرض 
۹۰۰ تا ۲هزار میلی متر و طول ۶ تا ۱۲ متر است. همچنین در کنار واحد 
فوالدسازی این شرکت، تولید محصوالت میانی از قبیل یک میلیون و 
۶۵۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال، ۹۰ هزار تن آهک در سال، ۷ هزار و ۵۰۰ 
کسیژن بر ساعت، ۱۸ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت  نرمال مترمکعب ا

نیتروژن و ۱۲۰ نرمال مترمکعب بر ساعت آرگون انجام می شود.
شرکت فوالد هرمزگان با برخورداری از آخرین دستاوردهای پیشرفته 
صنعت فوالد و با بهره مندی از نیروهای انسانی متخصص و مجرب، 
در نظر دارد محصوالت تولیدی خود را بر اساس روش مشتری محوری 
ج از کشور عرضه کند.  و با درخواست مشتری به بازارهای داخل و خار
در همین حال با توجه به سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریالی در این 
شرکت، زمینه اشتغال پایدار یک هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۶ 
هزار نفر به صورت غیرمستقیم فراهم شده که با اجرای طرح توسعه ای، 
این میزان به ۳ هزار نفر به صورت مستقیم و ۱۲ هزار نفر غیرمستقیم 

افزایش می یابد.
فوالدهای تولیدی در شرکت فوالد هرمزگان عمدتا کربنی هستند و به 
شکل رول و ورق به صورت نورد گرم و سرد کاربرد دارند. محصوالت این 
شرکت در خطوط نورد گرم، برای کاربردهایی همچون پروفیل سازی، 
لوله های آب، نفت و مخازن تحت فشار و قطعات سنگین فوالدی مورد 
استفاده قرار می گیرند. ورق های نورد سرد نیز برای ساخت ورق بدنه 
خودرو، بدنه لوازم خانگی ازجمله یخچال، بخاری و همچنین کاربردهای 

ویژه مانند ورق های قلع اندود و گالوانیزه به کار می روند.
محصوالت این شرکت مطابق با استانداردهایی نظیر ISIRI )استاندارد 
 DIN انگلستان( و( Bs،)آمریکا( ASTM، SAE/AISI، API ،)ملی ایران
)آلمان(،EN )بین المللی(، JIS )ژاپن( و ISG )استاندارد داخلی( تولید 

می شود.

ویژگی های بارز فوالد هرمزگان
شرکت فوالد هرمزگان به عنوان شرکتی دوستدار محیط زیست در 
فرایند تولید خود از سیستم کنترل Dog House جهت کنترل و کاهش 
آلودگی برای نخستین مرتبه در کشور استفاده می کند و از وجود یکی از 
پیشرفته ترین آب شیرین کن های جنوب کشور جهت استفاده از آب 
دریا در فرایند تولید بهره می برد. همچنین این شرکت قادر به تولید 
عریض ترین تختال کشور به عرض ۲هزار میلی متر جهت تولید لوله های 
انتقال نفت و گاز با دو ضخامت ۲۰۰ میلی متر و ۲۵۰ میلی متر به منظور 
تنوع تولید و کسب جایگاه برتر در بازار تولید فوالدهای پرکربن برای 
تولید فوالدهایی با استحکام باال است. همچنین شرکت فوالد هرمزگان 

توانسته است سنگین ترین تختال کشور به وزن 4۶ تن را تولید کند.
برای تولید محصول به صورت پایدار، فوالد هرمزگان از کوره آهک پزی 
عمودی دوقلو استفاده می کند. یکی دیگر از ویژگی های بارز این شرکت، 
کثر ۱.۶ متر بر  باالترین سرعت ریخته گری تختال در کشور به میزان حدا
دقیقه است. در همین حال فوالد هرمزگان به منظور افزایش راندمان 
تولید از سیستم ۹۵ درصد شارژ اسفنجی استفاده می کند که امکان 
نگهداری ۶۰ تن مذاب در کوره را دارد و عدم وابستگی به نوسانات بازار 
قراضه از مزیت های آن است. عدم نیاز به پاتیل سرباره، تخلیه سرباره بر 
روی زمین جهت حذف زمان انتظار پاتیل و افزایش راندمان، وجود خط 
ریخته گری عمودی قوسی جهت تولید فوالدهای کیفی، افزایش تولید 
ذوب با کیفیت باال و کاهش ناخالصی ها، امکان تغییر عرض در حین 
ریخته گری جهت کاهش زمان آماده سازی و افزایش تولید و به کارگیری 
یکی از پیشرفته ترین ماشین های ریخته گری و تمام اتوماتیک جهت 

تولید تختال از دیگر ویژگی های فوالد هرمزگان به شمار می رود.
عملکرد تولیدی در 10 سال گذشته

شرکت فوالد هرمزگان در ۱۰ سال گذشته همواره از نظر تولید محصول در 
حال رشد بوده و توانسته در چندین سال در واحدهای تولید خود به ویژه 
فوالدسازی، از ظرفیت اسمی ساالنه عبور کند. فقط در سال گذشته 
بود که با توجه به قطعی های برق و محدودیت های انرژی، میزان تولید 
تختال این شرکت همانند سایر فوالدسازان کاهش یافت و از ظرفیت 
اسمی کمتر بود. بااین حال فوالد هرمزگان سال گذشته در تولید آهن 

اسفنجی در هر دو مدول خود رکورد زد و از ظرفیت اسمی عبور کرد.
عملکرد مالی و سودآوری در 10 سال گذشته

گی های بارز فوالد هرمزگان در چند سال اخیر، افزایش  یکی از ویژ
قابل توجه درآمد این شرکت و سودآوری آن بود. این شرکت با 
توجه به تغییر رویکرد خرید در سال ۱۳۹۵ از بازارهای خارجی به 
بازارهای داخلی و نیز افزایش صادرات از آن سال به بعد، به یکی از 
سودآورترین تولیدکنندگان فوالد در ایران تبدیل شد. شاهکار فوالد 

هرمزگان در سال گذشته رقم خورد؛ جایی که این شرکت توانست 
با کسب سود ناخالص بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، به اندازه 
تمام سال های فعالیت خود سودآوری داشته باشد. گفتنی است 
که این شرکت در سال ۱4۰۰ بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان نیز درآمد 

کسب کرده بود.
انجام مسئولیت های اجتماعی

فوالد هرمزگان در عرصه مسئولیت های اجتماعی، خوش نام است 
و در سال ۱4۰۰ انقالبی دیگر را در این حوزه رقم زد. تحت پوشش قرار 
دادن ۵ هزار نفر از فرزندان بی سرپرست ازجمله مهم ترین اقدامات این 
شرکت  بوده و قرار است این تعداد به ۱۰ هزار نفر افزایش یابد. این شرکت 
در خصوص بحران هایی مثل زلزله و سیل به طور فعال به نقش آفرینی 
پرداخته است. توزیع غذای گرم در میان سیل زدگان، تهیه و توزیع بسته 
کسیژن در ایام اوج کرونا برخی از  بهداشتی، اهدای ماسک و دستگاه ا

فعالیت های انجام شده توسط این شرکت است.
دستاوردهای فوالد هرمزگان در سال گذشته

کسب تندیس بلورین در نوزدهمین همایش تعالی سازمانی و کسب 
تندیس مدیر ارزش آفرین، کسب عنوان محصول برتر در جشنواره خاتم، 
کسب عنوان شرکت برتر در جشنواره شهید رجایی، دریافت نشان 
عالی مسئولیت های اجتماعی، دست یابی به رکورد تولید سالیانه آهن 
اسفنجی، بومی سازی حدود ۷۰ تجهیز استراتژیک، کاهش توقفات 
تولید، کاهش 4 درصدی مصرف انرژی، احداث تصفیه خانه های پساب 
صنعتی، تدوین استراتژی برای شرایط تحریم، خرید به موقع برق از بخش 
خصوصی، افزایش موجودی گندله و آهن اسفنجی، افزایش خریدهای 
داخلی و حمایت از تولید داخل، کسب دریافت عنوان واحد برتر توسعه 
به انتخاب وزارت صمت، راه اندازی سیستم افزایش رضایت مشتریان 
و طراحی محصوالت جدید تنها شماری از افتخارات به دست آمده در 

طول سال گذشته است.
چشم انداز و طرح های توسعه

تکمیل زنجیره تولید در شرکت فوالد هرمزگان باعث ایجاد ارزش افزوده 
ح بزرگ را  خواهد شد. در این راستا، این شرکت سال گذشته 4 طر
برای تکمیل زنجیره آغاز کرده که ارزشی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان 
دارند. به طور خالصه می توان گفت افزایش ظرفیت واحدهای ذوب 
و ریخته گری، احداث واحد تولید محصول گرم، احداث واحد تولید 
کسیژن، افزایش ظرفیت سیلوهای آهن اسفنجی، توسعه ایستگاه  ا
کاهش فشار گاز طبیعی، احداث تصفیه خانه پساب های صنعتی، 
نمونه گیر اتوماتیک دمای ذوب کوره های قوس الکتریکی، احداث واحد 
تولید آهک و مشارکت در سرمایه گذاری ازجمله مهم ترین برنامه های 

توسعه شرکت فوالد هرمزگان به شمار می روند.

به مدد الهی و تالش کارکنان تعمیرات و بهره برداری 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، تعمیرات اساسی این 
شرکت به میزان 2هزار و 206 نفرساعت در زمان مقرر و 
هنگام پیک مصرف برق که خطوط تولید شرکت با محدودیت مصرف 

برق مواجه بودند، با کیفیت و دقت هرچه تمام تر انجام شد.
سیدحسین بوذری، رئیس تعمیرات شرکت فوالد امیرکبیر کاشان هدف 
از اورهال خطوط تولید را افزایش راندمان تولید و به روزرسانی تجهیزات و 
همچنین انجام روتین های دوره ای سیستم های برق و مکانیک در کل 

خطوط تولید شرکت فوالد امیرکبیر کاشان اعالم کرد.
که در سال های اخیر کشور با کمبود برق مواجه بوده ،  وی گفت: ازآنجا
تیم برنامه ریزی ِنت با توجه به سوابق قطع برق در ایام محدودیت های 
برق سال های قبل، از این زمان به منظور انجام این عملیات تعمیراتی 

استفاده کرد و برنامه تعمیرات ساالنه را تدوین و اجرا نمود.
کید بر اینکه در سال ۱4۰۱ با توجه به برنامه ارائه شده از سوی  بوذری با تأ
واحد برنامه ریزی ِنت، ۵ روز زمان برای اورهال در نظر گرفته شده بوده 
تصریح کرد: مهم ترین قسمت این تعمیرات مربوط به کوره احیا مستقیم 
خط گالوانیزه کاشان است که طی آن، قسمت های آجر نسوز راهگاه کوره 
تعمیر و بازسازی گردید. همچنین کلیه مشعل های کوره که در ۳ سال 
گذشته موفق به بومی سازی آن ها در ایران شده بودیم و تکنولوژی جدید 
سیلیکون کار در آن به کار رفته بود کامال سرویس و نسوزهای کوره  ترمیم 

شد. عالوه بر این قسمت های فوقانی کوره که بدنه فلزی آن دچار مشکل 
شده بود نوسازی و سپس نسوز کاری و در پایان دمپر کوره تعویض شد.

رئیس تعمیرات شرکت فوالد امیرکبیر اظهار داشت: پوشش سرامیک 
بخش کوره افقی غلتک نسوز کوره و همچنین الکتروفن مشعل های این 

کوره نیز تعویض شدند.
کید بر اینکه با انجام روتین های ساالنه برق و مکانیک خطوط  وی با تأ
تولید آماده به کاری آن افزایش یافته است، برخی اقدامات دیگری را که 
ح برشمرد: بازسازی  در این عملیات تعمیراتی انجام شده، به این شر
کوموالتور  کف کوره NOF خط گالوانیزه؛ نصب غلتک های هرزگرد آ
کرHNX؛ تعویض ورق های  ورودی؛ تعویض لوله آب مبدل حرارتی کرا
زیر دمپر کوره عمودی جهت قالب بندی و نسوز کاری؛ تعویض دمپر 
کت ردیوسر سه راهی و زانویی و  کوره عمودی گالوانیزه؛ نصب فن و دا
کت کولینگ گالوانیزه؛ نسوز کاری کوره عمودی گالوانیزه؛  اتصال به دا
لوله کشی کولینگ چیلر تا کولینگ گالوانیزه؛ تعمیر و اصالح شفت دنده 
گیربکس بریدل چهار؛ نصب ایر نایف ایکس ری پایین و باالی ورق در 
کوموالتور ورودی و اورهال کردن  خط گالوانیزه؛ تعویض زنجیرهای آ
نیتروژن ساز شماره یک HNX گالوانیزه؛ دمونتاژ کله گاوی ریکویلر جهت 
نقشه برداری )و تعویض تمام پیچ های آلن(؛ تعویض بوت رول کوره 
خط گالوانیزه؛ دمونتاژ و مونتاژ اسنوت جهت تعویض پلیت های سر 
اسنوت؛ رفع سرخ شدگی دیواره های کوره عمودی خط گالوانیزه طبق 

گزارش ترموگرافی اسفندماه ۱4۰۰ پیمانکار؛ اصالح راهگاه زون 4 کوره 
عمودی؛ اصالح دیواره کوره زیر دمپر؛ ترمیم نسوزهای کوره )شماتیک 
توسط پایش وضعیت(؛ نسوزکاری دریچه زون 4 کوره عمودی؛ آپدیت 
ویروس کش NODE32 در تمامی سیستم های اتوماسیون صنعتی؛ 

کابل کشی تجهیزات ایکس ری رایونیک؛ کابل کشی و برنامه نویسی 
جهت مانیتورینگ جریان اسپنسر ۲؛ کابل کشی جهت نصب الکتروفن 
اسپیر کوره افقی؛ برنامه نویسی و مانیتورینگ فن RTF؛ راه اندازی 

.RTF درایو فن

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

به بهانه سالروز پیوستن شرکت فوالد هرمزگان به فوالد مبارکه؛
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       بـــــــــــــــازار

افزایش تولید و صادرات زغال سنگ آمریکا

خبــــــــــــــــر       

علی رغم تقاضای ضعیف جهانی، انتظار می رود تولید و صادرات 
زغال سنگ آمریکا امسال روند افزایشی داشته باشد. طبق برآورد آژانس 
انرژی آمریکا، تولید زغال سنگ در سال ۲۰۲۲ این کشور ۵۹۸.۹ میلیون 
تن خواهد بود که ۳.۵ درصد بیش از سال گذشته است. پیش بینی 
می شود این میزان در سال ۲۰۲۳ به 6۰۱.۳ میلیون تن برسد. برآورد این 
سازمان از صادرات زغال سنگ نیز ۲.۵ درصد افزایش ساالنه دارد.

خبر کوتاه

هند کک بیشتری از چین خرید

در نیمه نخست سال جاری میالدی هند موجه ترین مقصد برای 
کک صادراتی چین بود. چین 6۵۰ هزار تن کک متالورژی در 6 ماه 
نخست سال به هند صادر کرد و به طور میانگین ۵۵۳ دالر در هر تن 
درآمد کسب کرد. ازجمله علل این افزایش صادرات، رکود تقاضای 
داخلی چین، افزایش قیمت کک متالورژی استرالیا، نبود تعرفه آنتی 
دامپینگ بر کک چین در هند و افزایش تولید فوالد خام هند است.

گهی فراخوان عمومی آ

اطالعیه

سهام

گهی آ

5 , 3 9۰

۴ , ۴8 ۰

5 , 5 5 ۰

5 , 6۰ ۰

۴.9 6

۱ . ۱

۱ 2 ۷

9 8

۴ , ۴ 6 ۰

5 , 52۰

2 6۰

6 ۰

ین کمتر
روز یخ تار

ین بیشتر

یال( قیمت  )ر

تعطیل

نماد متوقف

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

ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی و 

تولیدی و تالش برای رفع موانع

فوالد هرمزگان

 در مسیر سیاست های ابالغی شرکت مادر 

عملکرد خوبی داشته است

مدیرکل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری که به 
همراه رئیس امور مالیاتی شهرستان بروجن و جمعی از 
کارشناسان این اداره کل از شرکت فوالد چهارمحال و بختیاری 
بازدید می کرد، ضمن دیدار با مدیرعامل این شرکت، بر 
ضرورت حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی و رفع موانع 

کید کرد. موجود بر سر راه آن ها تأ
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری 
در جریان این بازدید، حمیدرضا منتظری، ضمن ابراز خرسندی 
از حضور در شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری اظهار 
امیدواری کرد در سالی که از سوی مقام معظم رهبری مزین است 
به نام »تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین«، با تعامل مثبت و 
حمایت های هرچه بیشتر سازمان های مرتبط از بخش صنعت، 
شاهد پیشرفت و بهبود وضعیت واحدهای صنعتی در استان و 

کشور باشیم و برای رفع موانع موجود بسترسازی کنیم.
شرکت ورق خودرو پرچم دار صنعت استان 

چهارمحال و بختیاری
در ادامه این بازدید، کوروش منصوری رئیس اداره امور مالیاتی 
شهرستان بروجن نیز شرکت ورق خودرو را مجموعه ای فعال و پویا 
درزمینه توسعه مسئولیت های اجتماعی و رعایت استانداردهای 
زیست محیطی دانست و افزود: شرکت ورق خودرو پرچم دار 
صنعت استان و در مقایسه با دیگر واحدهای صنعتی، شرکتی 
سرآمد و پیشرو است و امیدواریم با اجرای طرح های توسعه در 

این شرکت شاهد اشتغال آفرینی هرچه بیشتر در منطقه باشیم.
تالش برای پویایی و حضور موفق در عرصه داخلی و 

بازارهای بین المللی
مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن 
اشاره به ایفای نقش کلیدی و حیاتی این شرکت در خودکفایی 
صنعت خودروسازی کشور گفت: شرکت ورق خودرو چهارمحال 
و بختیاری از جایگاهی ویژه در زنجیره تولید محصوالت فوالدی 

در کشور برخوردار است.
حمید شجاعی ضمن تشریح ظرفیت ها و توانمندی های این 
مجموعه افزود: شرکت ورق خودرو با در اختیار داشتن تجهیزات 
به روز و کارکنان بادانش و کارآزموده سهم عمده ای در پیشبرد 
صنعت فوالد کشور دارد و تالش می کند خود را به عنوان یک 
شرکت پیشرو و پویا در عرصه داخلی و بازارهای بین المللی 

مطرح سازد.

کید کرد: مدیرکل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری تأ

سرارزیاب شرکت های گروه فوالد مبارکه:

 موضوع فراخوان: خرید انواع مواد غذایی موردنیاز مرکز 
طبخ شماره 1 شرکت فوالد مبارکه

از کلیه شرکت های توانمند و متخصص در زمینه موضوع فراخوان 
دعوت می گردد نسبت به تهیه مستندات مربوطه اقدام و جهت 
شـرکت در مناقصـه و اعـالم آمادگـی، نسـبت بـه ارسـال مـدارک و 

مسـتندات )به صورت کاغذی( به واحد قراردادهـای خرید اقدام 
فرمایند. همچنین الزم است اسـکن مدارک و مستندات فوق به 

آدرس ایمیـل Meh.dehghani@MSC.IR ارسـال گـردد.
 خاطرنشان می سازد به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
اسناد مناقصه پس از انجام فرایند ارزیابی کیفی جهت مناقصه گران 

تأییدشده ارسال خواهد شد.
مهلت ثبت نام: 1۴01/06/01

در صـورت نیـاز بـه اطالعـات بازرگانـی بـا آقـای دهقانـی بـه 
شـماره تلفن ۵۲۷۳۵۱۶۷ -۰۳۱ یا آقای سـروش به شـماره 
تلفـن ۰۹۰۱۰۰4۲۳۲۶ و در صـورت نیـاز بـه اطالعـات فنـی با 

آقای صالحـی به شـماره تلفـن ۰۹۰۱۰۰4۰۱۱۰ تماس حاصل 
فرماییـد.

توجه: ثبت نام و اعالم آمادگی هیچ گونه حقی برای متقاضیان 
ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

سهام داران حقیقی:
سود سهام آن دسته از سهام دارانی که در سامانه سجام ثبت نام 
نموده انـد در تاریـخ ۱4۰۱/۰۶/۲۰ بـه حسـاب معرفی شـده ایشـان 
در سـامانه سـجام واریـز خواهـد شـد. کلیـه سـهام داران حقیقـی 
کـه در سـامانه سـجام ثبت نـام ننموده انـد از تاریـخ ۱4۰۱/۰۸/۲۰ 
می تواننـد بـا مراجعه بـه کلیـه شـعب بانـک تجـارت و ارائه مـدارک 
ذیـل نسـبت بـه دریافـت سـود خـود )به صـورت نقـدی( اقـدام 
نمایند. گفتنی اسـت وکالی سـهام دار باید عالوه بر مـدارک ذیل، 
اصـل و کپـی وکالت نامـه و اصـل و کپـی کارت ملـی خـود را نیـز بـه 

همـراه داشـته باشـند.
۱(اصل کارت ملی سهام دار

۲(ارائه کد معامالتی موسوم به »کد بورسی«
سود صندوق های سرمایه گذاری هم زمان با سهام داران حقیقی 
ج در  )غیرسـجامی( از تاریـخ ۱4۰۱/۰۸/۲۰ و بـا ارائـه مـدارک منـدر

بخـش سـهام داران حقوقی قابـل پرداخت خواهـد بود.
شرکت های سبدگردان:

سـود سـهام سـبدگردان ها بـا ارسـال قـرارداد سـبدگردانی و اعـالم 
شماره حساب و شماره شبای حساب بانکی، مستقیما از طریق 
شرکت و هم زمان با سهام داران حقیقی )غیر سجامی( به حساب 

شـرکت های سـبدگردان پرداخـت می گـردد.
سهام داران حقوقی:

سـهام داران حقوقـی بـا تعـداد سـهام کمتـر از 4۰۰ میلیـون سـهم 

نیـز از اولیـن روز شـروع پرداخـت سـود )۱4۰۱/۱۰/۰۱( می توانند با 
مراجعه به کلیه شـعب بانک تجـارت و ارائه مدارک ذیل نسـبت 
بـه دریافـت سـود خـود )از طریـق انتقـال بـه حسـاب سـهام دار( 

اقـدام نماینـد.
۱(ارائه کد معامالتی موسوم به »کد بورسی«؛

۲(نامه معرفی شماره حساب شرکت در یکی از بانک های متصل 
به سیستم شتاب به امضای مدیران صاحب امضای مجاز؛

۳(تأییـد کتبـی شماره حسـاب بانکـی از شـعبه بانکـی کـه درآن 
حسـاب دارنـد؛

4(اصل و کپی کارت ملی نماینده سهام دار؛
۵(تصویر آخریـن روزنامه رسـمی شـامل آخرین تغییـرات مدیران 

صاحب امضـاء )ممهور بـه مهر شـرکت(.
 سـود سـهام داران حقوقـی بـا تعـداد بیـش از 4۰۰ میلیـون 
سـهم، از ۱4۰۱/۱۲/۰۱ تـا ۱4۰۲/۰۱/۱۱ از طریـق واریـز بـه حسـاب 

سهام دار پرداخت خواهد شد.
خیابـان  ابتـدای  آزادی،  میـدان  اصفهـان،  نشـانی: 

سعادت آباد، دفتر شرکت فوالد مبارکه، واحد امور سهام و مجامع
تلفن گویا:۵۲۷۳۳۸۳۸- ۰۳۱         نمابر: ۰۳۱-۵۲۷۳۳۹۲۲

 www.msc.ir:آدرس اینترنتی
saham@msc.ir :پست الکترونیک

هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان
) سهامی عام(

شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام( پرداخت سود سهام داران محترمی که در تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1۴01/05/11 سهام دار این شرکت بوده اند را به صورت ذیل آغاز می نماید:

 موضوع فراخوان:  انجام عملیات طراحی، مهندسی، خرید 
تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور، ساخت، نصب، تست، 
راه اندازی و تضمین عملکرد پروژه سیستم پایش بر خط حرکت 

EPC اسیالتور ماشین های ریخته گری به صورت
 از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه موضوع فراخوان دارای 
تخصص و توانایی الزم هستند تقاضا می گردد که آمادگی خود را 

اعالم نمایند.

 معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح ذیل است:
- تجربه و سوابق اجرایی ۳۵ امتیاز؛

- توان مالی ۲۰ امتیاز؛
- توان فنی و برنامه ریزی ۲۵ امتیاز؛

- توان تأمین تجهیزات ۱۰ امتیاز؛
- توان مدیریتی ۱۰ امتیاز.

سایر اطالعات مناقصه به شرح ذیل است:

 - مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )هشتصد 
میلیون ریال(

توجه: ضمانت نامه فوق باید در زمان ارائه پیشنهاد قیمت تهیه گردد 
و در این مرحله نیازی به تهیه ضمانت نامه بانکی نیست.

  مهلت ارسال مدارک: 1۴01/06/08
 نحوه ثبت نام در فراخوان: ارسال نامه اعالم آمادگی و اطالعات 
موردنیاز بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی به آدرس پستی اصفهان، 

۷۵ کیلومتری جنوب غربی،شهرستان مبارکه، شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان، واحد قراردادهای توسعه، خانم مریم جمالی پور.

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد 
کرد و اسناد کیفی پس از تأیید در این مرحله، برای مناقصه گران 
ارسال خواهد شد. در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

۰۳۱۵۲۷۳۳۰۹۹ خانم جمالی پور تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 موضوع فراخوان:   انجام عملیات طراحی، مهندسی، 
خرید تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور، ساخت، نصب، 
تست، راه اندازی و تضمین عملکرد توسعه پست EFSB به منظور 

EPC تغذیه برق غبارگیرهای فوالدسازی به صورت
از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه موضوع فراخوان دارای 
تخصص و توانایی الزم هستند تقاضا می گردد که آمادگی خود را 

اعالم نمایند. 

معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح ذیل است:
- تجربه و سوابق اجرایی 4۵ امتیاز؛

- توان مالی ۱۵ امتیاز؛
 - سوابق کاری و توان مدیریتی و فنی 4۰ امتیاز.

سایر اطالعات مناقصه به شرح ذیل است:
ریال مناقصه:۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰  در  شرکت  ضمانت نامه  مبلغ   - 

 )پنج میلیارد و هفتصد میلیون ریال(

توجه: ضمانت نامه فوق باید در زمان ارائه پیشنهاد قیمت تهیه گردد 
و در این مرحله نیازی به تهیه ضمانت نامه بانکی نیست.

مهلت ارسال مدارک: 1۴01/05/31
نحوه ثبت نام در فراخوان:ارسال نامه اعالم آمادگی و اطالعات 
موردنیاز بر اساس معیارهای ارزیابی کیفی به آدرس پستی اصفهان، 
۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شهرستان مبارکه ،شرکت فوالد مبارکه 

اصفهان، واحد قراردادهای توسعه، خانم مریم جمالی پور.

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد 
کیفی پس از تأیید در این مرحله برای  کرد و اسناد  نخواهد 
مناقصه گران ارسال خواهد شد. در صورت نیاز به اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن۰۳۱۵۲۷۳۳۰۹۹  خانم جمالی پور تماس 

حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 موضوع فراخوان: اجرای عملیات حمل مواد اولیه از 
منطقه سنگان به شرکت فوالد مبارکه و فوالد سبا

از کلیه شرکت های توانمند و متخصص در زمینه موضوع فراخوان 
دعوت می گردد نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی کیفی و مستندات 
مربوطه اقدام و جهت شرکت در مناقصه مذکور اعالم آمادگی 

نمایند.

 نحوه دریافت پرسشنامه های ارزیابی کیفی: هماهنگی با 
کارشناس قراردادهای حمل ونقل و دریافت پرسش نامه های مذکور

و  ارسال مدارک  کیفی:  ارزیابی  ارسال فرم های  نحوه 
مستندات از طریق اداره پست و یا تحویل به صورت  حضوری

 آدرس: اصفهان، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی، شرکت فوالد 
کد پستی:  مبارکه اصفهان، قسمت قراردادهای حمل ونقل، 

۸4۸۸۱۱۱۱۳۱ و صندوق پستی: ۸4۸۱۵۱۶۱ و تلفن: ۵۲۷۳۳۶۰۲ ۰۳۱
مهلت ثبت نام: 1۴01/05/31

در صورت نیاز به اطالعات فنی با آقای بنائیان به شماره تلفن 
۰۳۱۵۲۷۳۶۸۳۰  و اطالعات بازرگانی با آقای عباسی ۰۳۱۵۲۷۳۳۶۰۲ 

و ۰۹۱۳۸۸۶۱۶۰۵ تماس حاصل فرمایید.
 امکان دریافت اسناد مناقصه توسط پیمانکار، پس از بررسی 

کیفی و  کارشناس قراردادهای حمل ونقل از فرم های ارزیابی 
توانمندی شرکت مربوطه انجام می گردد.

گفتنی  است شرکت هایی می توانند در مناقصه شرکت کنند که 
توان صدور بارنامه در منطقه سنگان را داشته باشند )استعالم از 

طریق اداره راهداری استان شهرستان خواف(.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 به اطالع می رساند نوبت اول مجمع عمومی ساالنه کانون صنفی بازنشستگان شرکت فوالد مبارکه در تاریخ ۱4۰۱/۰۵/۲۵ در کانون 
بازنشستگان واقع در خیابان آمادگاه، کوچه نجفی رأس ساعت ۱۰ صبح و نوبت دوم نیز در تاریخ ۱4۰۱/۰۶/۲4 در ساختمان نگین 

نقش جهان واقع در سپاهانشهر از ساعت ۶ تا ۱۱ صبح برگزار می گردد.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان فوالد مبارکه

شماره فراخوان: ۴85۰۴8۰۷

پرداخت سود سهام شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام(
به شماره ثبت ۷8۴۱ و شناسه ملی ۱۰26۰289۴6۴ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱2/29

مناقصه های شماره ۴85۴9۰23 و ۴85۴9۰2۴

مناقصه های شماره ۴85۴۷539 و ۴85۴۴3۴۷

۱۴۰۱ /۰6/2۰

۱۴۰2/۰۱/۱۱ ۱۴۰۱ تا  /۰8/2۰ از 

۱۴۰2/۰۱/۱۱ ۱۴۰۱ تا  /۱۰/۰۱ از 

۱۴۰2/۰۱/۱۱ ۱۴۰۱ تا  /۱2/۰۱ از 

کمتــر از ۴۰۰ میلیون ســهم

بیــش از ۴۰۰ میلیون ســهم

یز به حســاب معرفی شــده در ســامانه سجام وار

یــق شــعب بانک تجارت از طر

یــق شــعب بانک تجارت از طر

یق حســاب بانکی ســهام دار از طر

سهام داران پرداختزمان پرداختگروه  نحوه 

سهام دارانی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند

سهام داران حقیقی )غیر سجامی(

سهام داران حقوقی

عطااهلل  حضور  با  گان  هرمز فوالد  شرکت  ارزیابی  جلسه 
معروفخانی مدیرعامل، محسن تابش عضو هیئت مدیره، 
معاونان و مدیران شرکت فوالد هرمزگان و ارزیابان گروه فوالد 

مبارکه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، این جلسه در سالن 
کنفرانس فوالد هرمزگان، در دو نوبت صبح و عصر چهارشنبه ۱۲ 
مردادماه به منظور ارزیابی  در پنج حوزه انجام شد. این حوزه ها 
شامل پروژه های توسعه ای، اهداف و استراتژی ها، عملکرد مالی، 
سیاست های ابالغی به شرکت های فرعی و تعامالت با شرکت مادر 

در فوالد هرمزگان است.
مجید مونسان، سرارزیاب گروه فوالد مبارکه در خاتمه این جلسه 
بیان کرد: فوالد هرمزگان همواره جزو شرکت های پیشرو در گروه 
فوالد مبارکه بوده و در این ارزیابی نیز این موضوع به وضوح مشاهده 
شد، به ویژه آنکه این شرکت در اجرای طرح های توسعه ای مصمم 

است.
 وی همکاری هر چه بیشتر مدیریت و کارکنان همه واحدهای فوالد 
هرمزگان را برای به بار نشستن توسعه های شرکت و حرکت در مسیر 
تعالی روزافزون ضروری دانست و گفت: در ارزیابی به عمل آمده 
نقاط قوت و همچنین نقاط قابل بهبود شرکت فوالد هرمزگان 
بررسی و نتایج به دست آمده در آینده نزدیک با مسئوالن محترم 

این شرکت موردبررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
بنابراین گزارش، معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان نیز در 
این نشست با بیان اینکه ارزیابی ها همواره شرکت ها و بنگاه های 
کید کرد: فوالد  اقتصادی را در مسیر رشد به پیش می رانند، تأ
هرمزگان سال گذشته عملکرد درخشانی از خود برجای گذاشت 
کثر  و رکوردهای خوبی را ثبت کرد. پرچم فوالد هرمزگان همانند ا
شرکت های گروه فوالد مبارکه باالست و مدیران و کارکنان ساعی 
این شرکت به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های گروه فوالد مبارکه 

در بین فوالدسازان کشور خوش درخشیدند.

برگزاری نوبت اول و دوم مجمع عمومی ساالنه
 کانون صنفی بازنشستگان شرکت فوالد مبارکه
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 شرکت پری متال خطوط نورد جدیدی را برای فوالدهای خاص نظیر فوالد 
زنگ نزن و گریدهای خاصی از فوالد طراحی و اجرا کرده است که به طور مختصر 

هرکدام از آن ها را بررسی خواهیم کرد.
Cluster ZR سیستم نورد

در این سیستم از غلتک های کاری با قطر فوق العاده کوچک برای نورد با بازدهی مطلوِب 
فوالدهای با سختی زیاد، مانند فوالد ضدزنگ و نوارهای فوالدی برای کاربردهایی در صنعت 
برق استفاده می شود. به منظور افزایش ظرفیت نورد برای کاهش ضخامت ورق، سیستم دوگانه 
AS-U که مکانیسم شکل دهی را کنترل می کند، افزوده شده است. این امر باعث افزایش کنترل 
ابعادی ورق های تولیدی می شود. قفسه نورد به دو قسمت باالیی و پایینی تقسیم شده تا دامنه 

کشش نوار یا ورق مربوطه در حین نورد را افزایش دهد.
شایان ذکر است این سیستم، یک نورد سرد برای محصوالت فوالدی زنگ نزن نورد گرم شده و یا 
حتی فوالدهای سخت دیگر برای دست یابی به ابعاد دقیق طراحی شده است. همچنین در نوع 
پیشرفته تر آن که با نام Cluster ZR 20Hi شناخته شده حتی می توان ورق های بسیار نازک تری 

نیز تولید کرد.
در سیستم نورد معمولی ZR، دو تا از چهار غلتک پشتی، شکل ورق را کنترل می کنند؛ بنابراین 
قابلیت کنترل شکل ورق توسط این فناوری کافی نیست؛ به طوری که در فرایندهایی که به نورد 

با سرعت باال و کاهش ضخامت زیاد نیاز است، مشکالت عدیده ای ایجاد می شود.
 برای حل این مسئله، نورد ZR توسعه داده شده و نورد KZR نام گذاری گردیده است. این نورد 
به سیستم دوگانه AS-U مجهز است که یکی برای دو غلتک پشتی و دیگری برای دو غلتک پشتی 
که نورد KZR تولیدشده توسط شرکت پری متال قادر به نورد  دیگر استفاده شده است. ازآنجا

سریع با کاهش ضخامت باال است، می تواند باعث افزایش بهره وری برای نورد فوالد ضدزنگ و 
سایر مواد سخت نیز شود.

که قفسه نورد به بخش های باال و پایین تقسیم شده است، می توان فاصله زیادی بین  ازآنجا
غلتک های کاری باال و پایین به دست آورد. این موضوع باعث می شود کشش ورق راحت تر شود 
و حتی برش ورق هم تسهیل می گردد. در مقابل، در یک سیستم نورد ZR معمولی، غلتک های 
گرچه این  کاری در یک آرایش خوشه ای در داخل یک محفظه تک بلوکی پشتیبانی می شوند. ا
کم است، اما فاصله بین غلتک های کاری باال و پایین کم است و به کار اضافی  ساختار خیلی مترا

برای کشش و برش ورق یا نوار فوالدی مربوطه نیاز است.
12Hi-CR سیستم نورد

فناوری نورد سرد به طور مستقل توسط پری متال جهت نورد فوالد ضدزنگ، گریدهای با سختی 
باالی فوالدی، آلیاژهای مس و آلیاژهای نیکل طراحی و تولید شد. در مقایسه با نورد ZR، تعداد 
پاس های نوردی کمتر است و امکان کنترل شکل بیشتری را فراهم می کند. عالوه بر این، 
محدوده کاهش ضخامت نوردی به طور قابل توجهی گسترده تر است و اجازه می دهد تا طیف 

وسیعی از فوالدهای نرم، متوسط و سخت با دقت باال نورد شوند.
این فناوری قابلیت تبدیل نورد کاری به یک سیستم تمام اتوماتیک را دارد. کشش ورق فوالدی 
بسیار عالی و همچنین نگهداری تجهیزات در این روش بسیار ساده است. یک شیفت کاری نیز 
به نورد میانی اضافه می شود تا از مشکالتی که غلتک های پشتیبان در کیفیت ورق تولیدی ایجاد 
می کردند جلوگیری شود. از ویژگی های این فناوری این است که می توان با اعمال اصالحات و 
تغییراتی در سیستم های نورد معمولی رایج در صنایع فوالدی به این سیستم پیشرفته و با کارایی 

باال رسید.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

»نوسازی بشر« با خلق کپی افراد تفاوت رزولوشن 8k با 4k چیست؟

استارتاپی که نخستین رویان مصنوعی موش را از روی سلول های بنیادی 
کنون با هدف »نوسازی بشر« درصدد تکرار این دستاورد  کرده، ا ایجاد 
که  زیست فناوری  حــوزٔه  در  فعال  استارتاپ  ایــن  اســت.  انسان  ــرای  ب
به دنبال ابداع راهکاری برای افزایش طول عمر می گردد، در پی ایجاد 
نسخه ای از افراد در حالت رویان )Embryo( است تا در صورت نیاز به 
انجام درمان های مبتنی بر پیوند عضو، عمل بافت برداری انجام بگیرد. 

8k در حــال حاضــر مــرز بعــدی در فنــاوری صفحــه نمایــش بعــد از 4k و 
1080p اســت. طبــق نظــرات اولیــه وضــوح 8k چهــار برابــر 4k و شــانزده 
 ۴۳۲۰ x ۷6۸۰ ،8 بــا تعــداد پیکســلk .1080 اســتp برابــر رزولوشــن
کــه 4320p یــا معــادل ۳۳.۲ مگاپیکســل اســت. درحالی کــه  اســت 
تقریبــا هیــچ  فــروش هســتند،  تلویزیون هــای 8k در حــال  از  برخــی 
محتــوای 8k بــرای اســتفاده از آن در دســترس نیســت.

هوش مصنوعی و مدیریت دانش؛ 
دو روی یک سکه

ارتباط هوش  گذشته به تعریف  در خبرنامه هفته 
مصنوعی و مدیریت دانش پرداختیم. در  ادامه به سایر جوانب 

این مبحث خواهیم پرداخت.
ک گذاری دانش کاربرد هوش مصنوعی در اشترا

توزیع دانش در سراسر سازمان، پیش نیاز به کارگیری مؤثر آن در 
ک گذاری  حل مسئله و تصمیم گیری است. بااین حال، به اشترا
دانش اغلب با موانع زمانی، مکانی و عملکردی مواجه است. 
ک دانش به صورت  درنتیجه، در بسیاری از سازمان ها، اشترا
کنده اتفاق می افتد. هوش مصنوعی از دو طریق  محلی و پرا
می تواند در شکستن این موانع سازمانی نقش داشته باشد: ۱- با 
گرد هم آوردن افرادی که در زمینه مشابه کار می کنند، ولی از منظر 
جغرافیایی با یکدیگر فاصله دارند. ۲- ایجاد سیستم های 
هماهنگ کننده مرتبط تر و یا توزیع مؤثر دانش با پیش بینی 
حوزه های دانشی در حال رشد و شناسایی حوزه های دانشی 
مناسب بر اساس تعامل کارمندان با محتوای مربوطه. به طورکلی 
کارکردهای هوش مصنوعی و مدیریت دانش در این زمینه را 

می توان در موارد زیر خالصه کرد:
- هوش مصنوعی با استفاده از سیستم های پیشنهاددهنده، 

ک گذاری دانش به درستی انجام شود. باعث می گردد اشترا
- هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم های قدرتمند خود، 
روابط بین افراد و پروژه ها، اسناد و سایر اعضای تیم را کشف 

می کند.
-  سیستم های مجهز به هوش مصنوعی می توانند بسیار در 
تسهیل کسب دانش وب، طبقه بندی سلسله مراتبی اسناد، 
ک گذاری دانش مبتنی بر وب مؤثر  جست وجوی هوشمند و اشترا

واقع شوند.
- چت بات ها با نظارت بر احساسات مشتریان جهت ارائه بازخورد 
در لحظه به متخصصان بازاریابی می تواند کمک شایان توجهی 

نماید.
هوش مصنوعی در پیاده سازی و استفاده از دانش

ک گذاری  استفاده از دانش به عملی کردن آن پس از بازیابی یا اشترا
اشاره دارد که اغلب شامل بسته بندی مجدد منابع دانشی 
موجود )مثال مجموعه ای از بهترین شیوه ها( در راه حل های 
قابل اجرا یا ارائه محصوالت و خدمات جدید در یک حوزه جدید 
است. با فراهم کردن دسترسی سریع تر و مؤثرتر به منابع دانشی و 
همچنین کدگذاری و خودکارسازی فرایندهای مربوطه به نیروی 
انسانی کمک می گردد که دانش تخصصی را راحت تر و سریع تر 
اعمال و ادغام کند. استفاده از دانش زمانی اتفاق می افتد که افراد 
از دانشی که دیگران در اختیار دارند، بدون اینکه واقعا آن دانش را 
کسب کنند، استفاده می کنند. این امر از طریق سیستم های 
خبره، سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، سیستم های 
مشاور، سیستم های تشخیص عیب و به طورکلی در مواردی که 
معموال نیاز به مشورت با یک یا چند متخصص انسانی است، به 
دست می آید. برخی از اثرات هوش مصنوعی در این بخش از 

مدیریت دانش در ذیل اشاره شده است:
- هوش مصنوعی گراف های دانش را به عنوان یک ساختار داده 
قدرتمند ایجاد می کند که اطالعات را در قالب گرافیکی نشان 

می دهد.
و  انتخاب  ابزارهای  توسعه  مصنوعی  هوش  -فناوری 
تجزیه وتحلیل را برای بهینه سازی پایگاه های داده با در نظر 
گرفتن منابع باز و ساختار ضعیف، مانند اینترنت، امکان پذیر 

می سازد.
-هوش مصنوعی مدیریت سریع داده های بزرگ و ادغام در 

سیستم های مدیریت دانش را تضمین می کند.
-  سیستم های هوش مصنوعی بر نتایج یادگیری نظارت می کنند 

و از آن ها برای ایجاد دانش جدید استفاده می نمایند.
-  سیستم های هوش مصنوعی فرایندهای تصمیم گیری مبتنی 

بر شواهد را بهینه و تقویت می کنند.
نمونه هایی از برنامه های کاربردی مدیریت دانش 

مرتبط با هوش مصنوعی
برنامه های کاربردی هوش مصنوعی و مدیریت دانش را می توان 
در نمونه های زیادی در سطوح مختلف یافت. به عنوان نمونه، 
در بخش آموزش خودکارسازی وظایف اداری نظیر نمره دهی 
امتحانات و ارائه پاسخ به دانش آموزان، خودکارسازی طبقه بندی 
و پردازش مدارک، فراهم کردن سیستم های آموزشی و محتوای 
هوشمند ازجمله نمونه های هوش مصنوعی و مدیریت دانش 

است.
در تولید، تشخیص به موقع خرابی ها یا عیوب برای سازمان ها 
می تواند سود زیادی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، 
برای  کامپیوتری  بینایی  سیستم  یک  از  موتورز  جنرال 
تجزیه وتحلیل تصاویر دوربین های نصب شده روی ربات های 
مونتاژ استفاده می کند تا نشانه های اولیه خرابی قطعه رباتیک 
را تشخیص دهد که به جلوگیری از وقوع هزینه های خرابی 
کمک می کند. BMW تصاویر اجزای خط تولید خود را برای 
شناسایی لحظه ای انحرافات از کیفیت استاندارد محصول 
در  تغییرات  تأثیر  حفظ  با  نیسان  می کند.  تجزیه وتحلیل 
خودروهای موجود و سپس استفاده از این اطالعات هنگام 
طراحی خودروهای جدید خود، مطابقت با مقررات جدید را 
تضمین می کند. اعمال بازخورد و یادگیری مرتبط با وظایف 
هوش مصنوعی که در باال ذکر شد، در یک سیستم مدیریت 
دانش، امکان شناسایی زودهنگام خرابی ها را به همراه دارد و 
یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت دانش در تولید را فراهم 

می کند.
https://hooshio.com :منبع

 )command  and  control یا C2 ( از اوایل سال 2022، پلتفرم فرماندهی و کنترل
جدیدی به  نام Dark Utilities ایجاد شده است که طیف گسترده ای از 
سرویس ها مانند دسترسی از راه دور به سیستم، قابلیت های DDoS و استخراج 

رمز ارز   را برای مهاجمان سایبری فراهم می کند.
همچنین توسعه دهندگان این سرویس، از طریق تشکیل گروه هایی در تلگرام و Discord، به 
پشتیبانی فنی از مشتریان خود می پردازند. Dark Utilities، payloadهایی متشکل از کد فراهم 
می کند که روی سیستم قربانی اجرا می شوند و به  این  ترتیب کانالی برای برقراری ارتباطات 

فرماندهی و کنترل ایجاد می شود.
در حال حاضر، این پلت فرم از payload های مبتنی بر Python، ویندوز و لینوکس پشتیبانی می کند 
و به مهاجمان امکان می دهد تا بدون نیاز به منابع توسعه ای قابل توجه، ساختارهای متعددی 

را هدف قرار دهند.
کی از آن است که به موازات توسعه این پلت فرم، قابلیت پشتیبانی  مشاهدات محققان امنیتی حا

آن از سیستم عامل و ساختارهای مختلف نیز در حال گسترش است.
Cyber Security Review :منبع خبر   

محققان امنیتی در شرکت Nozomi Networks، یک آسیب پذیری در 
دوربین های IP برند Dahua یافته اند که مهاجم با بهره برداری از آن، می تواند 

دوربین های مذکور را کامال تحت کنترل بگیرد.
 ONVIF 30563 مشخص می شود، از پیاده سازی جزء-CVE-2022 این آسیب پذیری که با شناسه
 Dahua نهفته است که توسط  »WS-UsernameToken« نشئت می گیرد و در مکانیسم احراز هویت

در برخی از دوربین های IP تعبیه شده است.
ONVIF نقش فراهم سازی و توسعه واسط های استانداردشده به منظور ایجاد سازگاری مؤثر در 
محصوالت امنیت فیزیکی مبتنی بر IP را به عهده دارد. Dahua با انتشار یک وصله امنیتی، این 

آسیب پذیری را ترمیم کرده است. 
Security affairs :منبع خبر    

پلت فرم Dark Utilities در خدمت مهاجمان سایبری

Dahua ساخت شرکت IP شناسایی یک آسیب پذیری در دوربین های

امنیت سایبری 

به منظـــور افزایـــش ظرفیـــت نـــورد بـــرای کاهـــش 
کـــه   AS-U ضخامـــت ورق، سیســـتم دوگانـــه 
مکانیســـم شـــکل دهی را کنتـــرل می کنـــد، افـــزوده 
شـــده اســـت. ایـــن امـــر باعـــث افزایـــش کنتـــرل ابعـــادی 
ورق هـــای تولیـــدی می شـــود. قفســـه نـــورد بـــه دو 
ــا دامنـــه  ــیم شـــده تـ قســـمت باالیـــی و پایینـــی تقسـ
کشـــش نـــوار یـــا ورق مربوطـــه در حیـــن نـــورد را افزایـــش 

دهـــد

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

تکنولوژی های جدید برای نورد فوالدهای خاص

KZR 12شکل 1 - فناوری نورد سردHi-CR شکل 2- سیستم نورد سرد از نوع
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مهارت ابراز احساسات
 در خانواده ها به شدت ضعیف 

است

 اجتمـــــا             عـــــــی

تفاوت فرزندتان را با خود به رسمیت بشناسیدنوزادان خاص

نیاز  مخصوص  مراقبت  به  ویژه شان  شرایط  دلیل  به  ــوزادان  ن برخی 
که قبل از هفته ۳۸ یا پس از هفته ۴۲ بارداری به دنیا  دارند. نوزادی 
گروه نوزادان خاص طبقه بندی می شود. همچنین نوزادانی  بیاید در 
گرم باشد نیز نیاز به مراقبت  کمتر از ۲۵۰۰  که وزن آن ها در هنگام تولد 
اینها، وجــود عفونت و بیماری های خاص در  بر  ــد. عــالوه  ویــژه دارن
کند. کودک را متفاوت با سایر نوزادان  نوزادان نیز می تواند شرایط 

زندگی با نوجوان به دقت و هوشیاری بسیار نیاز دارد، اما شاید مهم ترین 
آن ها  با  فرزندشان  که  است  این  بپذیرند  باید  والدین  که  موضوعی 
کنند و راجع  تفاوت دارد. نوجوانان اصرار دارند این تفاوت ها را بازگو 
و  تفاوت ها  ایــن  بیان  اغلب  امــا  کنند،  جروبحث  اختالف نظرها  به 
اختالف نظرها بیش از آنکه به منظور زیر سؤال بردن شما باشد، تالشی 
برای ارائٔه نقطه نظرات او است.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله مهدی خواجه  
شاغل در نورد سرد  در غم درگذشت مادر و امیر رضایی 
شاغل در راه آهن  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 

هنگام مواجهه با چالش های زندگی، بسیاری از افراد 
توانایی این را دارند که به پا خیزند و تمام تالش خود را 
برای رسیدن به هدف به کار ببندند. درحقیقت، آن ها 
جمله معروف »خواستن، توانستن است« را سرلوحه 
خود قرار می دهند. از طرفی، بسیاری دیگر، تسلیم شکست می شوند 
و در توانایی هایشـان بـرای برخاسـتن و غلبه بر مشـکالتی کـه زندگی 
سـر راهشـان قـرار داده اسـت، شـک می کننـد. خودکارآمـدی یـا همان 
بـاوِر شـما نسـبت بـه توانایی هایتـان بـرای دسـت وپنجه نـرم کـردن بـا 
مشـکالت، نه تنها می تواند روی احساسـی که نسـبت به خود دارید 
تأثیرگذار باشـد، بلکه در موفقیت شـما برای دسـت یابی به اهدافتان 

نیز نقش دارد و مهم اسـت.
خودکارآمدی چیست؟  

خودکارآمدی باوری است که فرد به قابلیت های خود برای سازمان دهی 
و اجـرای اقدامـات الزم در موقعیت هـای پیـش رو دارد. بـه عبـارت دیگـر، 
خودکارآمدی ایمان شـخص به توانایی هـای خود برای موفقیـت در یک 
موقعیت مشـخص اسـت. چنیـن ایمانـی، عامـل تعیین کننـده طـرز فکر، 

نحوه رفتـار و احساسـات افراد اسـت.
قدرت خودکارآمدی  

 می تـوان گفـت خودکارآمـدی بـر همه چیـز تأثیـر می گـذارد، از حالت هـای 
روان شناختی گرفته تا رفتاری که منجر به ایجاد انگیزه و تحرک می شود. 
بیشـتر افـراد در زندگـی کاری و شـخصی خـود، توانایـی ایـن را دارنـد کـه بـه 
اهدافشان برسـند، چیزهایی را که نمی خواهند تغییر دهند و چیزهایی 
را که دوسـت دارند به دسـت آورند، اما این را نیز می دانند که عملی کردن 

این برنامه ها کار سـاده ای نیسـت.
عملکرد افراد در برخورد با چالش ها  

خودکارآمدی نقش مؤثـری در نحوه مواجهه افـراد با اهـداف، چالش ها و 
کارهایشـان ایفا می کند، اما تمامـی افـراد از خودکارآمدی باالیی برخـوردار 
نیسـتند و همیـن امـر می توانـد تفـاوت بسـیاری در نحـوه برخـورد آن هـا 
بـا سـختی های کار ایجـاد کنـد. افـرادی کـه خودکارآمـدی باالیـی دارنـد، 
مشکالت و مسائل چالش برانگیز را به چشـم تمرینی برای کسب مهارت 

می بینند، بـه فعالیت هایـی کـه در آن ها شـرکت می کنند عالقه بیشـتری 
پیدا می کنند، در برابر عالقه مندی ها و فعالیت های خود احساس تعهد و 
وظیفه شناسی می کنند، موانع و شکست ها دلسردشان نمی کند و خیلی 
زود آن ها را پشـت سـر می گذارنـد. از طرف دیگر، افـرادی کـه خودکارآمدی 
پایینی دارند، از کارهای چالش برانگیز اجتناب می کنند، باور دارند کارها و 
موقعیت های دشوار فراتر از حد توانایی های آن هاست، روی شکست ها و 
نتایج منفی تمرکز می کنند و به سرعت اعتماد خود را نسبت به قابلیت ها 

و توانمندی هایشـان از دسـت می دهند.
منبع خودکارآمدی  

 نکتـه قابل توجـه ایـن اسـت کـه خودکارآمـدی از همـان اوایـل کودکـی 
شـروع به شـکل گیری می کند. از همـان دورانـی که کـودک در حـال تجربه 
گون اسـت. خبـر خوب این اسـت که رشـد  بسـیاری از موقعیت هـای گونا
خودکارآمدی در دوران جوانی متوقف نمی شود،  بلکه در طول زندگی و با 
گون ادامه پیدا می کند. ک گونا کسب مهارت های جدید، تجربه ها و ادرا

4 منبع اصلی خودکارآمدی  
1.لمس موفقیت ها

کارآمـدی از طریـق   مؤثرتریـن راه بـرای بـه وجـود آمـدن حـس قـوِی 
تجربه هـای موفقیت آمیـز اسـت. اینکـه بتوانیـم کاری را بـا موفقیـت بـه 
سـرانجام برسـانیم، حـس خودکارآمـدی مـا را تقویـت می کنـد و از طرفـی 

کامـی در کارها می توانـد خودکارآمـدی افـراد را کاهـش دهد. شکسـت و نا
2.الگوبرداری

 یکـی دیگـر از سرچشـمه های مهـم خودکارآمـدی این اسـت کـه موفقیت 
سـایر افـراد در بـه سـرانجام رسـاندن یـک کار را نظـاره کنیـم. بـرای مثـال، 
هنگامی کـه کارکنـان افـرادی مانند خـود را می بینند کـه با تـالش بی وقفه 
موفق می شـوند، باور پیـدا می کنند که خـود نیـز از توانایی هـای الزم برای 

موفقیـت در کارهـای مشـابه برخوردارند.
3.ترغیب اجتماعی

 زمانی را به یاد آورید که حرف مثبت و تشـویق یک شـخص به شما کمک 
کرد تا به هدف خود برسید. شنیدن تشویق از زبان دیگران به افراد کمک 
می کند تا دسـت از تردید نسـبت به خود بردارند و تمام تالش خود را برای 

انجام کارها به نحو احسن به کار ببندند.
کنش های احساسی ۴. وا

گـون نیـز  کنش هـای احساسـی مـا بـه موقعیت هـای گونا  پاسـخ ها و وا
نقـش پررنگـی در خودکارآمدی ایفا می کننـد. وضعیت روحـی، حالت 
کنش هـای فیزیکـی و سـطح اسـترس همگـی می تواننـد  عاطفـی، وا
بـر احسـاس فـرد نسـبت بـه قابلیت هایـش در یـک موقعیـت خـاص 

 تأثیرگـذار باشـند.
 در شماره هفته آینده، به ادامه مباحث خودکارآمدی خواهیم پرداخت.

می دانیم که اغلب والدین، نگران رفتار فرزندانشان 
هستند، اما در »نه« گفتن به خواسته های دیگران، 
آن ها را تشویق کنید که خودشان باشند. نوزادان و 
کودکان به طور طبیعی، اجتماعی هستند. از لبخند نوزادان گرفته 
تا کودک نوپایی که وقتی با او ارتباط برقرار می کنید، به سراغ شما 
می آید. در واقع هدف بچه ها جلب رضایت است. آن ها به طور 
طبیعی تمایل دارند که خواسته های خود را فدا کنند. آن ها از ما 
تقلید می کنند و تمام رفتارهایی که می خواهیم به آن ها آموزش 
دهیم، بدون هیچ تالشی از ما یاد می گیرند؛ از اخالق خوب گرفته 
تا ورزش روزانه. همچنین از پدربزرگ و مادربزرگ گرفته تا معلمان، 
راه های زیادی را برای تشویق کودکان به همکاری به کار می گیرند.

که نیروهای داخلی و خارجی، فرزندان ما را به همکاری وادار  ازآنجا
که توانایی  می کنند، این مسئولیت بزرگ تری برای والدین است 
فرزندانشان را برای انجام خواسته های خود به جای آنچه دیگران 
گر ما این کار را نکنیم، هیچ کس دیگری  می خواهند، تقویت کنند. ا
این کار را انجام نخواهد داد. هفته گذشته درباره توانمندسازی کودک 
در زمینه »نه« گفتن، کاربردهای ارزشمند آن در زندگی و همچنین 

اهمیت راحتی درونی کودک با انجام کارها گفتیم و همین موضوع را 
ادامه خواهیم داد.

»نه« را جشن بگیرید
اولین باری که کودکتان از مهدکودک برگشت و تعریف کرد که چگونه در 
مقابل همکالسی اش ایستاده و در قبال زورگویی به او »نه« گفته، جشن 
بگیرید. یک کیک کوچک بخرید و برای او مناسبت این جشن را توضیح 
دهید. به فرزندتان نشان دهید که »نه« پاسخ قابل قبولی است و در 
مواقعی که احساس راحتی نمی کند، به سرعت از آن استفاده کند. تا 
حد امکان به نظرات او احترام بگذارید. تمرین »نه« گفتن به این معنا 
نیست که هر کاری که فرزندانمان می خواهند انجام دهند. چون ما را 
به عنوان والدین دیوانه و کودکمان را نیز به عنوان شخصی که احترام 
گذاشتن به دیگران را بلد نیست، جلوه می دهد. باید مرزهای شخصی 
را تعیین کنیم، مسائل ایمنی را اجرا کنیم و تا حد امکان با او همدلی 

داشته باشیم و حال او از درک کنیم.
با ایستادن در مقابل خودتان مثال بزنید

مردم معموال به دلیل ترس از درگیری یا احتمال عدم جلب رضایت 
دیگران، از »نه« گفتن اجتناب می کنند. شاید با این روش به رضایت 

دیگران دست یابند، اما »خودشان« را در این فرایند از دست می دهند؛ 
گاه تر شوید. افرادی که بیشترین تالش را برای نه گفتن به  پس خودآ
آن ها دارید، چه کسانی هستند؟ رئیس شما، دوستانتان، شریک 
زندگی تان، بچه هایتان و یا غریبه ها؟. مجموعه ای از افرادی را انتخاب 
کنید که می خواهید بیشتر به آن ها »نه« بگویید و با آن ها شروع کنید. 
به دوستان و خانواده خود اطالع دهید که در حال کار بر روی این 
موضوع هستید و از این به بعد »نه«های بیشتری خواهند شنید. 
همان طور که پیشرفت می کنید، به سراغ افراد بیشتری بروید. برای 
خنثی کردن چندین سال آموزش که باید همیشه با هم همکاری 
کنید تا پذیرفته و یا دوست داشته شوید، به تجربیات مثبت زیادی 
نیاز خواهید داشت. شاید نوشتن موفقیت های »نه« به شما کمک 
می کند تا اهمیت این کار را دریابید. به طور خالصه، ما باید برای تربیت 
کودکانی که خودشان هستند و »نه« می گویند، تالش بیشتری کنیم. 
ما باید روی خودمان کار کنیم تا مرزهای شخصی بیشتری تعیین 
کنیم، شادتر باشیم و همچنین الگوی مثبتی برای فرزندانمان و 
دیگران باشیم. هفته آینده، جنبه دیگری از این موضوع را بررسی 

خواهیم کرد.

خودکارآمدی

آموزش »نه« گفتن 
به کودک

موفقیت شما
 بسته به طرز فکر شماست

اول خودت »نه« بگو!
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بازنشستگان فوالد 

کیـد بـر لـزوم تقویـت مهارت هـای  یـک مشـاور بـا تأ  
گفت وگـوی والدیـن و نوجوانـان بـه دلیـل اهمیـت ارتبـاط 
مسـتقیم اعضای خانـواده بـا یکدیگر، گفـت: گاهـی درون 
خانواده هـا گفت وگـو بـه معنـای واقعـی شـکل نمی گیـرد و 
ازایـن رو نوجـوان می ترسـد بـا مـادر یـا پـدر خـود مسـتقیم 
صحبت کنـد و بـا توجه بـه اینکـه امـروزه فضـای مجـازی در 
تمام ابعـاد زندگی ما رخنه کرده اسـت، نوجـوان برای بیان 
خواسـته ها و احساسـات خود به والدین از طریق فضای 

مجازی اقدام می کند.
مریم فوالدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: گفت وگو امری 
مشـارکتی اسـت کـه در آن افـراد بـه فهـم مشـترکی می رسـند. 
کیـد  گـر والدیـن بـر تأییـد بـاور خـود بـه فرزنـد تأ بااین حـال ا
داشـته باشـد و متعصبانه با خواسـته نوجـوان برخـورد کنند؛ 
درواقـع گفت وگویـی میـان آن هـا و فرزنـدان شـکل نگرفتـه 

اسـت.
ایـن مشـاور بـا بیـان اینکـه الزم اسـت والدیـن مهارت هـای 
گفت وگویی خـود را افزایش دهند تـا نوجوانـان بتوانند بدون 
تـرس و به راحتـی بـا آن هـا گفت وگـو کننـد، ادامـه داد: الزم 
اسـت والدیـن بـر روی مهارت هـای گفت وگـو تمریـن کـرده 
و ایـن مهارت هـا را بـه نوجـوان نیـز آمـوزش دهنـد. از سـوی 
دیگـر مهـارت رفتـار جرئت مندانـه و ابـراز وجـود نیـز یکـی از 
مهم تریـن آموزش هایـی اسـت کـه والدیـن بایـد بـه فرزنـدان 

خـود منتقـل کننـد.
بـه گفتـه وی، نوجوانـی کـه نمی توانـد خواسـته های خـود را 
به طـور شـفاف و مسـتقیم بـا والدیـن مطرح کنـد از شـهامت، 
جرئت منـدی و ابـراز وجـود پایینـی برخـوردار اسـت و ازایـن رو 

والدیـن بایـد بـر روی ایـن مهارت هـای نوجـوان کار کننـد.
فـوالدی همچنیـن بـا اشـاره بـه اهمیـت برخـورد مناسـب 
والدیـن در برابـر خواسـته های نوجـوان، تصریـح کـرد: بعضـًا 
بـه دلیـل عـدم برخـورد مناسـب والدیـن بـا خواسـته های 
فرزنـدان، نوجـوان شـهامت گفت وگـوی مسـتقیم بـا مـادر و 
پـدر خـود را نـدارد و بـه همیـن دلیـل از طریـق ارسـال پیـام در 
فضـای مجـازی بـا والدیـن ارتبـاط می گیـرد. در ایـن شـرایط 
بـه نظـر می رسـد والدیـن نتوانسـته اند به درسـتی بـه نوجوان 
آمـوزش دهنـد کـه خواسـته ها و احساسـات خـود را از طریـق 
کـه شـهامت ابـراز وجـود در  شـیوه های سـالم بیـان کنـد چرا

نوجـوان کمرنـگ اسـت.
این مشاور نقش ابزارهای الکترونیکی در افزایش گفت وگوی 
والدیـن و فرزنـدان در فضـای مجـازی را بی تأثیـر ندانسـت و 
گرچه نوجـوان شـهامت ابـراز وجـود و بیان  کید کـرد: بعضـا ا تأ
خواسته و احساسـات خود را به طور مسـتقیم با والدین دارد 
امـا ازآنجایی کـه ابزارهـای الکترونیکـی جـزء الینفـک زندگـی 
امـروز شـده اند، نوجـوان بـرای گفت وگـو بـا والدیـن نیز بـه این 
ابزارهـا روی مـی آورد. بااین حـال الزم اسـت هم والدیـن و هم 
نوجوانـان مدت زمـان حضـور و اسـتفاده خـود از ایـن ابزارها را 
مدیریت کرده و متوجه اهمیت گفت وگوی مستقیم اعضای 

خانـواده بـا یکدیگر باشـند.
کـه بعضـا مهـارت ابـراز احساسـات در  وی معتقـد اسـت 
خانواده ها به شـدت ضعیف اسـت و ازایـن رو الزم اسـت تمام 
اعضای خانواده این مهارت را آموخته و از آن استفاده کنند.
کـرد:  فـوالدی در پایـان سـخنان خـود بـه والدیـن توصیـه 
والدیـن باید از طریـق گفت وگو بـه فرزنـدان خـود بیاموزند که 
نیازها، خواسـته ها و احساسـات خـود را شـفاف و واضح بیان 
کنند. بعضـا افـراد بـه دلیـل مسـائل فرهنگی ابـراز احساسـات 
را بلـد نیسـتند. خانواده هـا بایـد گفت وگـو به شـیوه صحیـح را 
آموختـه، وابسـتگی فضـای مجـازی را کمتـر کـرده و گفت وگـو 
بـا اعضـای خانـواده را در اولویـت کارهـا قـرار دهنـد. گاهـی در 
خانواده هـا از ابتـدا گفت وگـو بـه معنـای واقعـی خـود وجـود 
نداشـته و ایـن ارتباطـات غیرمسـتقیم اعضـای خانواده هـا بـا 
یکدیگر و بیان خواسته و احساسـات از طریق فضای مجازی 

نوعـی اعتـراض محسـوب می شـود.
منبع: سالمت نیوز
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 ورزش             

فوالد مبارکه سپاهان با انبوهی از تغییرات در کادر فنی 
تا ترکیب بازیکنان آماده شروع لیگ برتر می شود.

به گزارش خبرنگار ایراسین، تیم فوتبال فوالد مبارکه 
سپاهان طوفانی در فصل نقل و انتقاالت داشت. ابتدا محرم نویدکیا با 
انتشار متنی از سرمربیگری این تیم کناره گیری کرد تا این تیم دچار شرایط 
ویژه شود. اسطوره فوالد مبارکه سپاهان و یکی از بزرگ ترین بازیکنان تاریخ 
لیگ برتر، بعد از دو فصل پرفرازونشیب از سپاهان رفت تا شاید عصر تازه ای 

در این تیم شکل بگیرد.
کت، مدیرعامل  مدیران فوالد مبارکه سپاهان ازجمله محمدرضا سا
باشگاه و دیگر اعضای هیئت مدیره به سراغ برنامه ای استراتژیک و 
چندساله رفتند. آن ها این بار برای انتخاب سرمربی سراغ گزینه های 
خارجی را گرفتند و پس از بررسی رزومه ۱۲۳ سرمربی به ۲۲ اسم رسیدند 
و در نهایت نام ژوزه مورایس از دیگر اسامی پررنگ تر شد. فوالد مبارکه 
کره با این سرمربی توانست رضایت او را برای قبول  سپاهان پس از مذا

پیشنهاد حضور در اصفهان جلب کند.
پس از این اتفاقات معمار عصر جدید سپاهان مشخص شد، مربی 
رزومه دار پرتغالی، دستیار سابق مورینیو در تیم هایی نظیر چلسی و رئال 
مادرید و قهرمان لیگ های عربستان و کره جنوبی. او برای ساختن بنای 
دژ خود دستیارانی اسم ورسم دار ازجمله هوگو آلمیدا را به میدان آورد، 

مربیان که سابقه کار با تیم های سطح یک فوتبال دنیا را دارند.
از دیگر تغییر و تحوالت این تیم، از دست دادن چند عنصر مهم در بین 

بازیکنان بود. طوالنی شدن روند انتخاب سرمربی جدید باعث شد تا 
برخی ستاره های این تیم به تیم های پایتخت نشین کوچ کنند. مهم ترین 
آن ها نیز دانیال اسماعیلی فر، سروش رفیعی و گیورگی گولسیانی بودند که 

هر سه راهی پرسپولیس شدند.
با این حال مورایس و فوالد مبارکه سپاهان قدم های حساب شده ای 
برداشتند و برای پر کردن جاهای خالی و همچنین بستن تیم قدرتمند 
سراغ چند چهره جذاب رفتند. اولین این چهره ها رامین رضاییان بود که 
در یک انتقال جالب به فوالد مبارکه سپاهان آمد و تا رفت وآمد مدافعان 
راست بین این تیم و پرسپولیس شکل بگیرد. رضاییان از قضا در تمرینات و 
بازی های دوستانه فوالد مبارکه سپاهان عملکرد درخشانی داشته و برای 
شروع فصل جدید آماده به نظر می رسد.دیگر بازیکن ایرانی که با انتقالی 
پرسروصدا از دیگر تیم تهرانی یعنی استقالل به سپاهان آمد، محمد 
دانشگر بود. مدافع میانی که عملکرد درخشانی در استقالل داشت و فصل 

گرد مورایس در لباس طالیی خواهد بود. آینده شا
که مهم ترین  فوالد مبارکه سپاهان چهار خرید خارجی نیز داشت 
آن ها را شاید بتوان »الویس کامسوبا« دانست، بازیکن ۲۶ساله دورگه 
بروندی-استرالیایی که در لیگ استرالیا عملکرد درخشانی داشته و 
در تمرینات و بازی دوستانه برابر خوشه طالیی ساوه نیز نشان داد که 
که می توان عصای دست مورایس در  بازیکن خوش تکنیکی است 

مسابقات باشد.
دیگر خرید پر سروصدای سپاهان »مانوئل فرناندز« پرتغالی بود، بازیکن 

۳۶ ساله ای که ۱۵ بازی و ۳ گل ملی برای پرتغال دارد. او در لیگ های 
انگلیس، پرتغال و ترکیه سابقه بازی دارد و با تجربه باالی خود احتماال 

یکی از بازیکنان کلیدی فوالد مبارکه سپاهان در فصل آتی خواهد بود.
مورایس برای تقویت خط دفاعی نیز به سراغ برزیلی ها رفت و »نلسون 
جونیور« در کنار محمد دانشگر ترکیب اصلی مدافعان فوالد مبارکه 

سپاهان را تشکیل می دهد.
در کنار این خریدهای پرسروصدا بازیکنان جوانی نیز در فوالد مبارکه 
سپاهان حضور دارند که هیچ بعید نیست به زودی تبدیل به پدیده های 
لیگ برتر شوند. حسن شوشتری، آریا یوسفی و یاسین سلمانی بازیکنانی 
کادمی فوالد مبارکه سپاهان رشد کردند و محمد علی نژاد  هستند که از آ

نیز بازیکن جوانی است که از آلومینیوم به این تیم آمد.
به لیست خریدهای فوالد مبارکه سپاهان، ستاره های این تیم را که 
کرد. ستاره هایی نظیر  در عصر مورایس نیز حفظ شدند باید اضافه 
امیدنورافکن، شهریار مغانلو، فرشاد احمدزاده، محمدرضا حسینی، 
گر در فرم خوب خود باشند، ازجمله  رشید مظاهری و دیگران که هریک ا

بهترین های فوتبال ایران محسوب می شوند.
با این حال فوالد مبارکه سپاهان شاید تنها تیم لیگ برتری است که 
اسلحه مخفی اش در ردای کادر فنی اش نهفته و روی کاغذ نسبت به 
رقبا ستاره های کمتری در زمین بازی دارد، اما کادر فنی فوالد مبارکه 
سپاهان با همین بازیکنان نیز می تواند تبدیل به مدعی اصلی قهرمانی 

در لیگ برتر شود.

مدیران باشگاه های النجف عراق و فوالد مبارکه 
سپاهان در راستای اجرایی کردن تفاهم نامه همکاری 

دو باشگاه با یکدیگر دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در راستای اجرای 
تفاهم نامه همکاری باشگاه های النجف عراق و فوالد مبارکه سپاهان، 
دکتر عباس مهدی الغریری مدیرعامل، حسن ناصر الساعدی مدیر مالی 
و فالح مهدی رحیم مدیر روابط عمومی باشگاه النجف عراق با سفر به 

کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان  اصفهان با محمدرضا سا
دیدار و گفت وگو کردند.

در این دیدار دو طرف در خصوص برنامه های مشترک آینده دو باشگاه 
از قبیل برگزاری اردوهای مشترک، انجام دیدارهای دوستانه، برگزاری 

تورنمنت و برگزاری کالس های دانش افزایی گفت وگو شد.
در ادامه این سفر مدیران باشگاه النجف عراق از امکانات و زیرساخت های 

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان دیدن کردند.

فوالد مبارکه سپاهان مدعی خواهد بود

یک کارشناس فوتبال اعتقاد دارد که حضور مربیان و   
کیفیت و دارای تجربه می تواند به رشد و  بازیکنان خارجی با

توسعه لیگ برتر فوتبال ایران کمک کند.
به گزارش خبرنگار ایراسین، رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور 
از روز جمعه ۲۱ مردادماه رسما آغاز خواهد شد و بار دیگر شاهد 
رقابت ۱۶ تیم حاضر خواهیم بود. بیست و دومین دوره لیگ برتر 
از جنبه هایی می تواند یکی از جذاب ترین عصرهای فوتبال ایران 
شود، زیرا از طرفی در میانه های لیگ مسابقات جام جهانی برگزار 
خواهد شد و از طرفی دیگر بازیکنان و مربیان خارجی بسیاری به 

لیگ آمدند.
در لیگ بیست و دوم بیش از نیمی از تیم های لیگ برتری 
کادرهای فنی و سرمربیان خود را تغییر دادند و نقل و انتقاالت 
مهمی نیز صورت گرفت. در بین مدعیان استقالل و فوالد مبارکه 
سپاهان با دو چهره پرتغالی روی نیمکت ها در لیگ برتر حاضر 
خواهند شد. یکی با مورایس رزومه دار و معروف و دیگری با مربی 

جاه طلبی به نام ساپینتو.
رسول کربکندی، پیشکوست فوتبال ایران با اشاره به مدعیان 
اصلی لیگ برتر، توضیح داد: تیم هایی نظیر فوالد مبارکه سپاهان، 
پرسپولیس و استقالل سرمایه گذاری های خوبی داشتند و 
احتماال مدعیان اصلی لیگ برتر باشند. بااین حال نباید از 
کتور نیز غافل شد. این شش  تیم هایی مثل گل گهر سیرجان و ترا

تیم با دید باالتری فصل نقل و انتقاالت را پشت سر گذاشتند.
حضور مورایس تأثیرگذار خواهد بود

این کارشناس فوتبال درباره شرایط تیم فوالد مبارکه سپاهان در 
فصل آینده، توضیح داد: فوالد مبارکه سپاهان تیم بسیار خوبی 
را در دو سال گذشته داشته و پیش بینی می شد این تیم قهرمان 
شود. بازیکنان شاخص بسیاری در این تیم حاضر بود و در هر 
پست حداقل دو بازیکن خوب در این تیم به چشم می خورد. 
از این روی جدایی برخی بازیکنان سپاهان زیاد به چشم 
نمی آیند این تیم بازیکنان خوب جایگزین زیاد دارد، ضمن اینکه 

خریدهای خوبی نیز داشته است.

دو مربی اسپانیایی به کادرفنی فوالد اضافه شدند با مورایس برنامه بلندمدت داریم

باشگاه فوالد خوزستان دو دستیار اسپانیایی را به عنوان دستیاران جواد 
نکونام جذب کرد. »رائول لوپز« و »مانوئل گونزالز« دو مربی اسپانیایی به 
کادرفنی تیم فوالد خوزستان برای لیگ بیست و دوم اضافه شدند. رائول 
لوپز سابقه مربی گری در کادیز اسپانیا، التعاون و الفتح عربستان و بنی یاس 
گا،  امارات را در کارنامه دارد و همچنین مانوئل گونزالز نیز در تیم های ماال
اسپانیول اسپانیا و الفتح عربستان فعالیت داشته است.

کت گفت: دیدگاه ما درباره مورایس بلندمدت است  و  محمدرضا سا
برای هر سه سال برنامه داریم، باید در شأن افتخار و تاریخ باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان کار شود.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، مدیرعامل این 
باشگاه  اظهار کرد: ژوزه مورایس به ایران آمد و امکانات را دید. ایشان 
وقتی به ورزشگاه نقش جهان آمد و برنامه استراتژیک باشگاه را دید، 
بازدید را رها کرد و به بررسی این برنامه پرداخت.

 ورزش              ورزش             

خبـــــــر کوتاه

ارتش مسلح مورایس آماده جنگ در لیگ برتر
بررسی خط به خط فوالد مبارکه سپاهان؛

سفر مدیران باشگاه النجف به اصفهان

فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان شـــاید تنهـــا تیـــم لیـــگ 
برتـــری اســـت کـــه اســـلحه مخفـــی اش در ردای 
کادر فنـــی اش نهفتـــه و روی کاغـــذ نســـبت بـــه 
رقبـــا ســـتاره های کمتـــری در زمیـــن بـــازی دارد، 
امـــا کادر فنـــی فـــوالد مبارکـــه ســـپاهان بـــا همیـــن 
بازیکنـــان نیـــز می توانـــد تبدیـــل بـــه مدعـــی 

اصلـــی قهرمانـــی در لیـــگ برتـــر شـــود

رسول کربکندی در گفت وگو با ایراسین:

در شماره قبلی خبرنامه فوالد،  در مورد مزایای ورزش 
برای سالمندان سخن گفتیم و به تعدادی از حرکات 
مفید برای آنان اشاره کردیم. در این شماره به چند 

حرکت مفید دیگر خواهیم پرداخت.
چرخاندن مچ پا  

این تمرین ورزشی برای سالمندان باعث تقویت عضالت دوقلوی پای 
آن ها می شود. برای انجام این تمرین ورزشی باید به این ترتیب عمل 
کنید: روی صندلی بنشینید. پای راستتان را کمی از روی زمین بلند کنید 
و به آهستگی، آن را ۵ بار به سمت چپ و ۵ بار به سمت راست بچرخانید. 

این تمرین را با پای دیگر تکرار کنید.

حرکت های تعادلی در برنامه ورزشی برای سالمندان
گر  یکی از علل رایج آسیب دیدگی در سالمندان زمین خوردن است. ا
سالمندان در برنامه ورزشی خود حرکات تعادلی را بگنجانند می توانند 
کنترل بیشتری روی بدنشان داشته باشند و از بروز این قبیل حوادث 

جلوگیری کنند.
حرکت های تعادلی، در کنار فعالیت هایی مانند تای چی و یوگا، راه رفتن 
بر روی سطوح ناصاف را برای آنان کم خطر می کند و سالمندانی که به طور 
منظم از این قبیل تمرین ها انجام می دهند، قادر به حفظ تعادل خود بر 

روی این سطوح ناهموار هستند.
 انتقال وزن بدن

این تمرین ورزشی برای سالمندان باعث انعطاف پذیری بیشتر بدنشان 
می شود. برای انجام این تمرین ورزشی باید به  این ترتیب عمل کنید: 
بایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید. وزن بدن را به طور مساوی 
گر مایل باشید،  روی هر دو پا قرار دهید. دست ها را کنارتان قرار دهید. ا
می توانید جلویتان صندلی محکمی بگذارید تا در صورت نیاز، برای حفظ 
تعادل دستتان را به آن بگیرید. حاال وزن بدن را روی پای راست منتقل 
کنید و سپس پای چپ را چند سانتی متر از زمین بلند کنید. به مدت ۱۰ 
ثانیه این حالت را حفظ کنید. به حالت اولیه برگردید و همین کار را با پای 

دیگر تکرار کنید )۳ بار و هر نوبت ۱۰ ثانیه(.

در مرحله بعد پاها را به عرض ران ها باز کنید. دست ها را روی ران ها 
گر در حفظ تعادل مشکل دارید، دست ها را به صندلی ای  بگذارید. ا
بگیرید که جلویتان قرار داده اید. پای چپ را از زمین بلند کنید. پا باید از 
زانو خم شود و پاشنه پا تا جایی بین زمین و باسن باال بیاید. این حرکت 

را ۳ بار و در هر نوبت به مدت ۱ دقیقه تکرار کنید.

حفظ تعادل روی یک پا
این تمرین ورزشی نیز باعث انعطاف پذیری بدن سالمندان می شود. 
بدن منعطف باعث می شود تا از بسیاری اتفاقات و حوادث جلوگیری 

شود. برای انجام این تمرین ورزشی باید به این  ترتیب عمل کنید: 
بایستید و پاها را به عرض شانه ها باز کنید. دست ها را به کمر بگیرید. 
یکی از پاها را با خم کردن زانو باال بیاورید و سعی کنید تعادلتان را روی 
پای دیگر که بر زمین است حفظ کنید. این تمرین را ۳ بار و در هر نوبت 

به مدت ۱ دقیقه تکرار کنید.

تمرینات ورزشی برای سالمندان در خانه

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

تمدید قراردادهای ستارگان تیم هندبال 

فوالد مبارکه سپاهان

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان،   
و  بازیکنان  از  کادر فنی، قرارداد تعدادی  با درخواست 
ستاره های تیم هندبال باشگاه فوالد مبارکه سپاهان تمدید 

شد.
شهاب در  فوالد مبارکه سپاهان ماندنی شد

شهاب صادق زاده بازیکن اصالتا تبریزی تیم هندبال فوالد مبارکه 
کره  سپاهان و ستاره تیم ملی با حضور در دفتر باشگاه، ضمن مذا
با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره قرارداد خود را دو فصل دیگر 
تمدید کرد. لژیونر سابق کشور، پس از بررسی گزینه های داخلی و 

خارجی سرانجام تصمیم گرفت طالیی پوش باقی بماند. 
عقاب،  طالیی پوش باقی ماند

ادامه همکاری محمد سیاوشی دروازه بان سپاهان و همچنین 
تیم ملی به مدت یک فصل دیگر ادامه دارد. سیاوشی از عناصر 
مهم قهرمانی فصل گذشته فوالد مبارکه سپاهان در لیگ برتر و 
همچنین صعود تیم ملی هندبال کشورمان به مسابقات جام 

جهانی ۲۰۲۳ لهستان- سوئد نیز بود.
پیراهن طالیی همچنان بر تن میالد

میالد قلندری بازیکن گوش راست طالیی پوشان و تیم ملی 
کره با مدیرعامل و اعضای  با حضور در دفتر باشگاه ضمن مذا
هیئت مدیره قرارداد خود را به مدت سه فصل دیگر تمدید کرد.
قلندری با بازی های درخشان خود در فصل گذشته یکی از ارکان 

قهرمانی طالیی پوشان هندبال در لیگ برتر بود.
ستاره هندبال همچنان طالیی پوش

وحید مسعودی بازیکن بغل راست طالیی پوشان و تیم ملی 
کشورمان برای پنجمین سال حضور خود در این باشگاه، 
قراردادی سه ساله به امضا رساند. مسعودی از محصوالت 
کادمی هندبال فوالد مبارکه سپاهان است. همچنین این  آ
بازیکن با تعصب طالیی پوش موفق به کسب دو قهرمانی در لیگ 

برتر هندبال کشور به همراه فوالد مبارکه سپاهان شده است.



پیامبر اسالم )صل اهلل علیه و آله(:
حسن و حسین در همه احوال امام و پیشوایند؛ چه بایستند و 

چه بنشینند.
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

32 سال پیش در 26 مرداد سال 136۹،   
میهن  به  سرافراز  آزادگان  گروه  نخستین 
اسالمی بازگشتند و ایران را از عطر حضور خود 
کنده کردند. این روز یکی از خاطره انگیزترین  آ
روزهای تاریخ انقالب اسالمی است که شاهد 
حضور و آزادی مردانی بود که در راه عهد و 
پیمانی که با خدا بسته بودند، مجاهدت و 
استقامت ورزیدند و توانستند در سال های 
زجر و شکنجه، با وجود    درد و  بیماری جسمی، 
روح و روان خود را حفظ و تقوا و مردانگی خود 
ایران  به  گشت  باز در  تا  کنند  مضاعف  را 
اسالمی در صحنه های مختلف اجتماعی، 
سرمشق و نمونه ای از صالبت و استقامت 

مردان و زنان ایران اسالمی باشند.
سال ۱۳۶۹ سالی پرتالطمی برای مردم ایران بود 
گرم تابستان، در روز فرخنده و مبارک  و در گرما
۲۶ مردادماه باالخره جمهوری اسالمی ایران با 
سربلندی توانست رزمندگانی را که مجاهدانه 
ک کشور دفاع کرده و در بند  از دین و شرف و خا

دشمن اسیر شده بودند به وطن بازگرداند.
ستاد رسیدگی به امور آزادگان، نخستین تبادل 
اسرای ایرانی و عراقی با حدود ۵۰ هزار آزاده ایرانی 
و همین تعدادی اسیر عراقی را با هماهنگی 

کس،  کودتای 28 مرداد یا عملیات آژا  
کودتایی بود که در سال 1332 توسط عوامل 
خارجی علیه دولت مصدق اجرا شد و با 
سقوط دولت مصدق، حکومت ایران به 

سلطنت پادشاهی تبدیل گردید.
این کودتا یکی از مهم ترین و سرنوشت سازترین 
حوادث سیاسی تاریخ معاصر ایران و سرمنشأ 
بسیاری از حوادث تلخ تاریخی این سرزمین به 
شمار می آید. کارشناسان، چرخش و انتقال 
قدرت صورت گرفته در این کودتا را نمونه ای 
دیگر از تالش استعمار خارجی به مدد استبداد 
داخلی برای محروم ساختن ملت و کشور ایران 
از سه مؤلفه الهام گرفته از آموزه های دینی یعنی 

استقالل، آزادی و کرامت انسانی می دانند.
این کودتا یکی از نقاط چرخش و انتقال قدرت، 
از یک دولت ملی به یک دولت دست نشانده 
به وضوح  تاریخ،  اعتراف  به  است.  خارجی 
می توان دخالت آمریکا و دست داشتن این کشور 
را در این کودتا مشاهده کرد. این کودتا، حکومت 
دکتر مصدق را برانداخت و رژیم دیکتاتوری را 
جایگزین آن نموده و همه فعالیت های سیاسی 

جامعه را سرکوب کرد.
دولت انگلیس پس از ملی شدن صنعت نفت، 
به جهت از دست دان یکی از منابع عمده ارزی 
خود، لحظه ای از توطئه علیه دولت مصدق 
کردن صنعت نفت،  دست برنداشت. ملی 

شهید احمد محققی در آبان ماه 13۴۴ 
در خانواده ای مذهبی در بیدگل متولد شد. 
نام  کبری  مادرش  و  محمدعلی  پدرش 
داشت. جد پدری او مرحوم حجت االسالم 
جماعت  امام  محققی  محمدحسن  شیخ 
مرحوم  او  مادری  جد  و  مسجد 

حجت االسالم  میرزا موحد حسینی بود.
کالس دوم راهنمایی بود که به علت مشکالت 
بازار  وارد  و  کرد  تحصیل  ترک  خانواده،  مالی 
کفش و پس از  کارگاه تولید  کار شد. مدتی در 
کارگاه خدمات اتومبیل مشغول به  چندی در 

کار شد.
او جوانی فعال و زحمت کش بود.  هفده ساله 
که پدرش به علت بیماری، چندین ماه  بود 
در بیمارستان بستری شد و او پرستاری از پدر 
را به عهده داشت تا این که در فروردین ۱۳۶۱  
پدر را از دست داد و سرپرستی مادر سیده اش 
گرفت. برای انجام خدمت مقدس  را به عهده 
گذراندن  که بعد از  سربازی، راهی ارتش شد 
کردستان،  لشکر ۲۸  در  نظامی  آموزش  دوره 
راهی میادین مختلف جنگ )جزایر مجنون،  
مرزی  مناطق  به  سپس  شد.   )... و  شوش 
مریوان اعزام شد تا این که بعد از ۱۷ ماه خدمت 
در مناطق مرزی و جنگی در فروردین  سال 
۱۳۶۵ در ارتفاعات مرزی مریوان )پنجوین( بر 
اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل 
گشت، اما پیکر مطهرش سال ها در آن منطقه 
امامزاده  گلزار شهدای  باقی ماند. مزارش در 

هادی )ع( بیدگل واقع است.

26 مرداد؛ سالروز 
بازگشت آزادگان به 

میهن اسالمی

 28 مرداد؛  کودتایی علیه ایران

هدف نهایی ام شهادت در راه اهلل است
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دستگاه های دیگر برعهده گرفت. با این تفاوت که 
اسرای آن ها نظامی و اسیران ما بیشتر بسیجی و 

غیرنظامی بودند.
آزادگان سرافراز از چند نقطه مرزی با تشریفات 
کنش آنان، بوسه بر  وارد کشور شدند و نخستین وا
ک ایران و ریختن اشک شوق بود. زیارت مرقد  خا
مطهر حضرت امام خمینی )ره( و هم چنین بیعت 
با جانشین خلف وی حضرت آیت اهلل خامنه ای، 
از نخستین برنامه ها و اقدامات مشترک آزادگان 

سرافراز ایرانی بود.
اینک نیز هرساله چنین روز باشکوهی در جمهوری 
اسالمی ایران، یادآور خاطرات شیرین بازگشت 
ک وطن است. روزی مبارک که در آن،  آزادگان به خا
صابران سرو قامت این مرزوبوم، پس از سال ها دوری 
ک میهن پای گذاشتند و به آغوش  از وطن به خا

خانواده و ملت بازگشتند.
آزادگان، صبورتر از سنگ صبور و راضی ترین کسان به 
قضای الهی هستند. سینه هایی فراخ تر از اقیانوس 
کاری  دارند و جمعی مخلص، مقاوم، اهل ایثار و فدا
و صاحب دل هایی خسته که از همه جا و همه کس 
بریده و به خدا پیوسته اند. آزاده نامیده شدند چون 

از قید نفس و نفسانیات رهایی پیدا کرده بودند.
http://shabestan.ir :منبع   

مصدق و جبهه ملی را رویاروی دولت انگلیس قرار 
داد و در نهایت انگلیس را به این نتیجه رساند که تنها 
راه حل مسئله نفت سرنگونی دولت مصدق است؛ 
اما به جهت موقعیت بین المللی و قرار داشتن در 
گزیر  جایگاه درجه دوم از قدرت، در فرایند امر مذکور نا
از جلب موافقت و همراهی یک قدرت درجه یک 
بود. به همین منظور با عنوان کردن خطر کمونیسم 
کرات انگلیس  سعی در متقاعد کردن آمریکا کرد. مذا
که  و آمریکا تا زمان ترومن نتیجه بخش نبود، چرا
کمک به مصدق را  ترومن و همفکرانش راه حل 
به منظور جلوگیری از کودتای کمونیستی در ایران، 
در قالب دکترین »سد نفوذ« پیشنهاد می کردند؛ 
درحالی که در پی تحویل مقام ریاست جمهوری 
آمریکا از ترومن به آیزنهاور، این استراتژی جای خود 
را به یک راهبرد امنیتی خصمانه و تهاجمی جدید به 
نام »انتقام گسترده« داد. چرخش مذکور در سیاست 
خارجی آمریکا با به قدرت رسیدن آیزنهاور، به اتخاذ 
سیاست نفتی و مقابله با حکومت ملی مصدق 
در ایران کمک کرد. بدین ترتیب می توان نتیجه 
گرفت، درحالی که هدف انگلیس از راه اندازی کودتا 
و حرکت ضدملی، دست یابی دوباره به منافع نفتی 
است، تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران، متأثر از 
دو دلیل عمده یعنی نگرانی از خطر کمونیست و 
ج شدن ذخایر نفتی ایران از دست  نگرانی از خار

جهان غرب است. 
https://fa.wikifeqh.ir :منبع   

نویسنده:

سیدجعفر شهیدی

ناشر:

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

کتاب »پس از پنجاه سال« با عنوان فرعی 
)ع(«  حسین  قیام  پیرامون  تازه  »پژوهشی 
نخستین بار سال 1358 منتشر شد و تا امروز 38 
بار تجدید چاپ شده است. این اثر روایت قیام 
امام حسین )ع( در محرم سال 61 هجری است 
که منجر به شهادت تعدادی از افراد خانواده و 
از  یکی  قیام  این  شد.  امام  این  نزدیک  یاران 
که  وقایع مهم تاریخی در جهان اسالم است 
است.  زنده  همچنان  قرن  چندین  گذشت  با
پنجاه  از  »پس  کتاب  در  شهیدی  جعفر  سید 
از زوایای جدیدی تحلیل و  را  سال« این قیام 
بررسی کرده و عوامل اجتماعی، سیاسی، قومی 
کرده است.  کنکاش  و مذهبی آن را در آن دوره 
که هرکدام از  کتاب شامل سی بخش است  این 

آن ها با یک آیه آغاز می شود.
سید جعفر شهیدی، نویسنده، مترجم، پژوهشگر 
زبان و ادبیات فارسی تحصیالتش را تا مقطع دکترا 
رشته ادبیات فارسی زیر نظر استادان برجسته ای 
کبر دهخدا و بدیع الزمان فروزانفر به  همچون علی ا
سرانجام رساند. او استاد دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی دانشگاه تهران بود و سال ها در حوزه های 
ادبیات و تدوین لغت نامه های فارسی، فقه، علوم 
کرد. این  دینی و تاریخ اسالم پژوهش و تحقیق 
کتاب »پس از پنجاه  نویسنده درباره دلیل نگارش 
این  نوشتن  از  من  »مقصود  است:  گفته  سال« 
یادداشت ها مقتل نویسی، تبلیغ مذهبی و حتی 
نوشتن تاریخ نیست. من کوشیده ام تا خود بدانم 

آنچه رخ داد، چرا رخ داد؟«
پژوهشی  سال  پنجاه  از  پس  کتاب  از  بخشی  در 
تازه پیرامون قیام حسین )ع( می خوانیم: بسیاری 
مسلمان  دل  ته  از  هیچ گاه  مکه  شهر  بزرگان  از 
مکه  نزدیک  مدینه  سپاهیان  که  شبی  نشدند. 
رسیدند، عباس عموی پیغمبر از اردو بیرون آمد 
از  پیش  می خواست  پرداخت.  جست وجو  به  و 
آن که پیغمبر به مکه درآید، مردم شهر را خبر دهد 
تا چاره ای بیندیشند و تسلیم شوند. در آن شب 
به ابوسفیان دشمن سرسخت پیغمبر برخورد و 
او را پناه داد و نزد محمد برد، سپس برای آن که 
را  وی  ندارد،  تسلیم  جز  راهی  که  بفهماند  او  به 
پیش  از  اسالم  سربازان  تا  داشت  نگاه  درجایی 
به  ابوسفیان  وقتی  چنین  در  بگذرند.  او  روی 
شده  بزرگ  برادرزاده ات  پادشاهی  گفت:  عباس 
کلمه پادشاهی  که  است! عباس به او هشدار داد 
معنی ندارد. این شکوه پیغمبری است. ابوسفیان 
به ظاهر پذیرفت، ولی آیا دل او با آنچه به زبان آورد 
یکی بود؟ رفتار او پس از مرگ پیغمبر، تااندازه ای 

حقیقت را نشان می دهد.
                                                               منبع: فیدیبو

پس از پنجاه سال
 پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین )ع(

وصال

   مدیترانه  

معرفی اپلیکیشن

فیلـم مدیترانـه در دسـته آثـار سـینمای دفـاع مقـدس کـه 
زیرگونـه ای از سـینمای جنـگ در کشـورمان اسـت، قـرار می گیرد. 
سـینمایی که امروزه جای خود را به سینمای دیگری که پیرامون 

محور مقاومت شکل گرفته، داده است.
فیلم مدیترانه خوانشی عاشقانه و همراه با چاشنی مقاومت است. 
اثـری کـه بـرای اولیـن بـار موضـوع رشـادت های تیـپ فاطمیـون را 
بـر پـرده سـینما بـه مخاطـب عرضـه می کنـد، امـا ایـن فیلـم بـا وجـود 
درون مایه جنگی خود در کنار آثار جنگـی قرار نمی گیرد، زیرا موضوع 
فیلم در پشـت جبهه های نبرد و در کنار خانواده های شـهدای تیپ 

فاطمیـون و مهندسـان ایرانـی روایـت می شـود.
فیلـم را »هـادی حاجتمنـد« کارگردانـی کـرده اسـت. فیلم سـازی کـه 
دومین تجربه سینمایی خود را پشت سـر می گذارد. مدیترانه تالش 
می کند تا جا پای آثاری شـاخصی همچون »بوی پیراهن یوسف« یا 
»ویالیی ها« بگذارد. دو فیلمی که آن ها نیـز در زیرگونه دفاع مقدس 
جـای می گیرنـد، امـا موضوعشـان خانواده هـا و همسـران شـهدایی 

هسـتند که پا به پـای مـردان خود سـختی کشـیده اند.
فیلم دو محور اصلی را در قصه خود دنبال می کند. یکی بحث حضور 
نیروهـای تیـپ فاطمیـون و تکنسـین ها و مهندسـان ایرانـی کـه در 
سوریه و عراق مشغول به بازسازی زیرساخت های این کشورهاست 
و دیگـری داسـتانی عاشـقانه از همسـرانی کـه شوهرانشـان در محـور 
مقاومـت حضـور دارند. فیلم تـالش می کند تـا بـا روایت ایـن دو محور 

اثری بسـازد کـه مخاطـب را درگیر خـود کند.
فیلـم مدیترانه اثـر درخور توجهی اسـت، هرچنـد مقدمه فیلـم که به 
آشـنایی مخاطب با فضـای داسـتان و شـخصیت ها می گـذرد حدود 
بیسـت دقیقـه بـه طـول می انجامـد کـه بسـیار زیـاد اسـت. ایـن فیلم 
اثـری خـوب دربـاره محـور مقاومـت اسـت؛ اثـری کـه می توانـد کمـی 

ج کنـد. شـما را از فضـای یأس آلـود فیلم هـای اجتماعـی ایرانـی خـار
                                                                منبع: فیلم گردی

»وصـــال« یـــک اپلیکیشـــن مذهبـــی بـــا موضـــوع نوحـــه و 
نواهای مذهبی است. 

ایـــن اپلیکیشـــن کـــه کار گروهـــی از جوانـــان پرانگیـــزه اســـت محیطـــی 
بـــرای شـــما فراهـــم کـــرده تـــا بتوانیـــد نواهـــای مذهبـــی موردعالقـــه 
گی هـــای  خودتـــان را به صـــورت آنالیـــن و آفالیـــن گـــوش دهیـــد. ویژ
ایـــن برنامـــه مذهبـــی زیـــاد اســـت و از آن جملـــه می تـــوان بـــه رابـــط 
کاربـــری زیبـــا و منحصربه فـــرد، دســـته بندی منظـــم و دسترســـی 
آســـان بـــه نواهـــای صاحبـــان اثـــر، قابلیـــت دنبـــال کـــردن صاحبـــان 
ـــده  ـــش زن ـــک پخ ـــه لین ـــی ب ـــان، دسترس ـــای آن ـــالع از برنامه ه ـــر و اط اث
برنامه هـــای صاحبـــان اثـــر وامـــکان ایجـــاد فهرســـت های پخـــش 

)پلـــی لیســـت( دلخـــواه و اســـتفاده آفالیـــن از آن هـــا اشـــاره کـــرد.
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  کارگردان:  هادی حاجتمند

بخشی از متن وصیتنامه شهید احمد محققی:
کافر در  که دشمنان بعثی و  در این لحظه از زمان 
کوششی فروگذار  جدال با مسلمین ایران از هیچ 
که  نمی کنند و در پی نابودی اسالم عزیز هستند 
ثمره خون هزاران شهید و هزاران مجروح و معلول 
است، وظیفه داشتم تا از مرزوبوم میهن عزیزمان 
الیق  را  حقیر  بنده  خدا  گر  ا و  نمایم  پاسداری 
که راه  دانست و سعادت داشته باشم، در این راه 
که همان  انبیا و اولیاءاهلل است به هدف نهایی ام 

شهادت در راه اهلل است می رسم.
مخصوصا  ایران  صحنه  در  همیشه  مردم  از 
پشتیبان  همواره  می خواهم  عزیز  همشهریان 
که همان خط  والیت فقیه و در خط والیت فقیه 
کنند و امام را تنها  انبیا و اولیاءاهلل است حرکت 
نگذارند و با شرکت در نمازجمعه ها بیش ازپیش 
شرق  جنایتکاران  ابر  دهان  بر  محکمی  مشت 
جبهه های  به  کردن  کمک  با  و  بزنند  غرب  و 
را یاری و مساعدت نمایند.  نبرد، فرزندان خود 
کلیه رزمندگان اسالم را در تمام  امیدوارم خداوند 
جبهه های نبرد حق علیه باطل با پیروزی نهایی 

به خانواده هایشان بازگرداند.
 منبع: سامانه بنیاد شهید


