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تخلف و تعرض به اموال عمومی در کنار ناسپاسی و بی انصافی، دو رذیله 
اخالقی و هر دو مذموم و ناپسندند، یکی قابل پیگیری در دادگاه عدالت قضایی 
و دیگری قابل تظلم خواهی در دادگاه عدل الهی و هرکدام مستوجب 

پاسخ گویی و ِعقاب دنیوی و اخروی است.
انتشار گزارش هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه و عملکرد این شرکت 
در فاصله سال های 1397 تا 1400، بازتاب گسترده و پرحاشیه ای در محافل داخلی 

و خارجی، رسانه های گروهی، شبکه های اجتماعی و افکار عمومی داشته است.
بنا به اظهارات رئیس کمیته تحقیق و تفحص شرکت فوالد مبارکه، انتشار این 
گزارش، پیش نویس ناپخته ای از گزارش های اولیه این کمیته بوده و اطالعات آن 
نیازمند بررسی بیشتر است و عالوه بر این، نشر اطالعات این گزارش اولیه عملی 
گاهی کمیته تحقیق و تفحص بوده و اطالعات  مغرضانه، نابخشودنی و بدون آ

منعکس شده قابل استناد رسمی نیست.
گر موضوع انتشار این گزارش و تبعات و بازتاب های نشر این گزارش در رسانه های  ا
گروهی، شبکه های اجتماعی و افکار عمومی را مورد تدقیق و بررسی موشکافانه 
قرار دهیم، متوجه این نکته می شویم که این رویداد، جنگ تمام عیار رسانه ای و 
تبلیغاتی است که بخش عمده محتواهای منتشر و بازنشرشده از سوی شبکه های 
کمیت نظام و جمهوری اسالمی تولید  معاند، رسانه های مغرض و افراد مخالف حا
و تکثیر شده و جریان سازی، هدایت و بازنشِر تحلیل ها و تفسیرهای پرحاشیه در 
این خصوص، بستری برای تخریب چهره نظام و در راستای پروژه ایران ستیزی، 
تضعیف اقتدار، منزلت و توانمندی نیروهای داخلی و تضعیف روحیه امید و نشاط 

در جوانان و مردم است.
گیر شرکت فوالد مبارکه در تمامی حوزه ها در اقصی  افتخارآفرینی های متعددو فرا
نقاط ایران اسالمی، از شمال تا جنوب، در سال های اخیر بر کسی پوشیده نیست و 
همین امر  هر انسان منصف، فهیم و عاقلی را به تفکر وامی دارد که پروژه اخیر تخریب 
عملکرد این شرکت، در ادامه پروژه تحریم های ظالمانه و تضعیف سرعت پیشرفت 
و تعالی شرکت فوالد مبارکه در ابعاد بین المللی بوده و افکار عمومی مردم را نیز تا 

حدی درگیر ساخته است.
آنچه مسلم است این است که به کورِی چشم بدخواهان ایران، فوالد مبارکه در حال 
حاضر یکی از مؤلفه های قدرت و ازجمله واالترین ظرفیت ها و توانمندی های ایران 
اسالمی در عرصه های تولید، خودکفایی صنعتی، علمی، اقتصادی و فناوری است 
که فعالیت های آن، برکات زیادی در عرصه های مختلف داشته و نباید دستاوردهای 
این مجموعه خوش نام و گران قدر در طول سه دهه اخیر که مرهون تالش های 
صدها هزار نفر از متخصصان و دلسوزان کشور است زیر سؤال رود و سرمایه های 
عظیم حاصل شده در این مجموعه عظیم به دلیل برخی ادعاها و تخلفات احتمالی، 

آن هم در برهه ای کوتاه، خدشه دار شود.
انتظار همه هم وطنان و تمامی کسانی که دل درگرو این میهن نهاده اند و با نثار 
جان و مال خود، این انقالب را به ثمر نشانده اند  این است که با فساد در هر سطحی 
از جامعه بدون هیچ گونه تعارف و اغماضی برخورد قاطع شود و وظیفه قوه قضاییه 

است که برای اقامه عدل در جامعه و پاسخ به افکار عمومی با خاطیان برخورد کند، 
اما این انتظار به حق نیز وجود دارد که تا صدور حکم قطعی در خصوص تخلفات 
افراد و اشخاص، نسبت به ایراد اتهامات ناروا به متهمان پرونده با رعایت مالحظات 

شرعی و اخالقی رفتار شود.
آنچه در صحبت های رئیس هیئت تحقیق و تفحص فوالد مبارکه و مدیران عالی 
کید قرارگرفته این است که تخلفات  این شرکت در خصوص پرونده اخیر مورد تأ
صورت گرفته به صورت سیستماتیک نبوده و از سوی اشخاص و در یک بازه زمانی 
مشخص و کوتاه روی  داده و در این خصوص تصمیمات مقتضی به منظور حذف و 
جایگزینی این اشخاص  و اطمینان از دور بودن از حواشی و تخلف  در ماه های اخیر 

گرفته  شده است.
انتصاب افراد متخصص در مسئولیت ها و دقت نظر در انتخاب افراد، اصالح برخی 
قوانین و ضوابط شرکت به ویژه در حوزه اقتصاد، اجرای صحیح و اصولی اصل 44 
قانون اساسی، پرهیز از قیمت گذاری دستوری، ارتقای سرعت عمل و حساسیت 
نهادهای نظارتی در اجرای قانون و برخورد سریع با متخلفان، نیاز و مطالبه ای 
است که در صورت تحقق، امکان بروز تخلفات در کشور را به نحو چشمگیری 

کاهش می دهد.
به یقین حفظ جایگاه و اعتبار شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک نشان افتخار و یک 
برند ملی خوش نام و موفق، رسالتی است که بر دوش همه عالقه مندان به میهن 
است و تالش برای حفظ انسجام ملت به منظور ارتقای صنعت و اقتصاد ملی، 

وظیفه  همه  دغدغه مندان جامعه است. 
 سرمایه گذاری برای اجرای اَبر پروژه انتقال آب از خلیج فارس و سرمایه گذاری 
به منظور توسعه زیرساخت های کشور در حوزه انرژی به منظور تأمین برق و گاز  از 
دیگر تالش های صورت گرفته در این شرکت برای توسعه ملی در ابعاد فراسازمانی 

بوده است.
موفقیت های مثال زدنی فوالد مبارکه در عرصه جهاد اقتصادی، به ویژه در شرایط 
سخت تحریمی کشور، به توزیع بیشترین ارزش میزان سود نقدی سهام توسط 
فوالد مبارکه در تاریخ بورس کشور و افزایش سرمایه 80.88 درصدی از محل سود 
انباشته و تقسیم بی سابقه 49 هزار و 810 میلیارد تومان سود منحصر نشده و این 
شرکت در کنار منافع اقتصادی و ثروت آفرینی، به ترویج روحیه امید و نشاط و 
خودباوری در جامعه پرداخته و عملکرد فوالد مبارکه در ثروت آفرینی و تقسیم سود در 
سال های اخیر موجبات رضایت سهام داران پرشمار این شرکت را فراهم آورده است.

در پایان باید گفت شرکت فوالد مبارکه متعلق به هیچ فرد، جریان و گروه خاصی 
نیست و تنها متعلق به ملت شریف ایران است و از همه انتظار می رود مراقبت کنند 
تا مبادا خطای چند نفر به پای این نماد اقتدار و عزت میهنمان نوشته   و نقطه 
قوت کشورمان  در جایگاه نقطه ضعف نشان داده شود؛ چرا که این شرکت طی 
سه دهه گذشته،  فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و بی شک  این 
ققنوس پس از خاموش شدن آتشی که ناخواسته در  آن گرفتار آمد،  تولدی دوباره 

را تجربه خواهد کرد.

تش! ققنوس در آ

ایستاده در غبار
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این  پرچم  افتادنی  نیست؛

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران:

ما به عنوان مدیران این صنعت
 خودمان مدعی مبارزه با فساد هستیم

پرچِم یک کشور نماد و هویت آن سرزمین به شمار می رود 
و سرشار از مضامین و معانی ارزشمند از فرهنگ و تاریخ آن 

کشور است.
فوالد مبارکه نیز سال هاست به همت هزاران نفر از کارکنان 
تالشگر خود،  به نمادی موفق از صنعت ایران و تجسم »خواستن و 
توانستن« بدل گردیده و صیانت از نام پرافتخار  این سرمایه ملی 

و چشم وچراغ صنعت میهنمان  وظیفه ای همگانی است.
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بخش صنعت نیازمند سند راهبردی است
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: آنچه مجلس پیگیر آن است تدوین سند راهبردی به ویژه در بخش صنعت است.

ضرورت استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها در رفع نیازهای صنعتی کشور
کید کرد.   مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در رفع نیازهای صنعتی کشور تأ

از  رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار جمعی 
کارآفرینان و فعاالن  تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی، 
اقتصادی را افسران و کارگران را رزمندگان بااخالص و 
باصفای دفاع مقدس در مقابل جنگ اقتصادی با آمریکا 
خواندند و با اشاره به سخنان صریح مسئوالن آمریکا 
سنگین  نبرد  این  در  آن ها  خفت بار  شکست  درباره 
افزودند: مسئوالن پرتالش با »ایجاد سند نقشه راهبردی 
صنعتی« و »مدیریت، هدایت، نظارت و حمایت از تولید« 
گرفتن تولید،  کاهش و رفع آسیب ها و »شتاب  مسیر 
اشتغال و پیشرفت کشور« را با تالش بیشتر ادامه دهند تا 

آثار این روند در زندگی مردم نمایان شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، توجه مسئوالن دولتی را به 
نکاتی که تولیدکنندگان و صنعتگران در دیدار امروز بیان 
کید بر اینکه اطالع مردم از  کردند ضروری دانستند و با تأ
موفقیت های فعاالن اقتصادی از زبان خود این افراد، برای 
گر  مقابله با جنگ روانی دشمن مفید است، گفتند: البته ا
در این 10 سال مسئوالن با تولیدکنندگان همراهی بیشتری 

می کردند، آسیب ها کمتر و موفقیت ها بیشتر می شد.
رهبر انقالب، تولید را »جهاد« خواندند و افزودند: ایستادگی 
تولیدکنندگان در مقابل حمله به اقتصاد و تالش دشمن برای 
ممانعت از فروش نفت و گاز، قطع منابع ارزی و برنامه ریزی 
برای مسدودسازی مبادالت خارجی ایران، درواقع جهاد و 

از بزرگ ترین عبادت ها است.
کید بر اینکه طراحی های دشمن برای فتح سنگر  ایشان با تأ
کردند: در این  تولید با شکست مواجه شد، خاطرنشان 
تهاجم به اقتصاد کشور، در معیشت مردم مشکالتی به وجود 

آمد، اما تولید به زانو درنیامد.
دیدار تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی با رهبر انقالب
1400/11/10

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

فعاالن اقتصادی؛
 افسران دفاع مقدس در مقابل 

جنگ اقتصادی با آمریکا

باید با صالبت، قوت و سرعت بیشتر، تولید و 
توسعه ها در کل گروه ادامه یابد و با کاهش هزینه ها و 
افزایش بهره وری به کار خود ادامه دهیم به گونه ای که 
در پایان سال 1401 شاهد تحقق شعار سال، یعنی »تولید؛ دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« باشیم. نباید فراموش کرد که گروه فوالد مبارکه در 
کل جغرافیای کشور گسترده شده و به بار نشستن هر پروژه توسعه 

فرصت های شغلی بسیاری برای جوانان کشور ایجاد می کند.
گروه فوالد مبارکه با حضور  نخستین جلسه راهبری شرکت های 
مدیرعامل و جمعی از معاونان فوالد مبارکه و مدیران عامل شرکت های 
گروه روز شنبه 1401/05/29 در محل کمیته مدیریت شرکت فوالد 

مبارکه برگزار شد.
کبری محمدی،  به گزارش خبرنگار فوالد، در ابتدای این جلسه، عباس ا
سرپرست معاونت سرمایه گذاری و امور شرکت های فوالد مبارکه در 
خصوص هدف برگزاری این جلسات گفت: با توجه به تشکیل گروه 
فوالد مبارکه و وجود شرکت های مختلف در زیرمجموعه آن، داشتن 
استراتژی واحد، هم افزایی استراتژیک برای اجرای سیاست های دقیق، 
کثری از ظرفیت های هریک  به روز و سریع شرکت مادر، استفاده حدا
گاهی از  از شرکت های زیرمجموعه در شرکت های دیگر و همچنین آ
چالش های موجود در شرکت های زیرمجموعه ضروری به نظر می رسید.
وی با بیان اینکه کمیته راهبری شرکت های گروه فوالد مبارکه به صورت 
ماهانه دنبال خواهد شد گفت: در این جلسات راهبردهای کالن شرکت 
تشریح می شود و پس از آن، هریک از شرکت های گروه گزارشی از برنامه 
عملکرد در حوزه های تولید، فروش و درآمد، توسعه های در دست اجرا، 
چالش های موجود و پیشنهادهای احتمالی، موارد مربوط به تحقق 
سود ساالنه و سایر موارد احتمالی را ارائه می کنند و طی آن با همفکری 
گروه و راهبردهای مدیریت ارشد گروه، به بررسی چگونگی حل مشکالت 

خواهیم پرداخت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکت های گروه محصوالت خود را به 
برخی شرکت های دیگر ارائه می کنند و بعضا از محصوالت فوالد مبارکه 
استفاده می نمایند، هماهنگی و هم افزایی استراتژیک در این موضوعات 
از ضروریات کاِر گروهی است که طی چنین جلساتی به این هدف نیز 

دست خواهیم یافت.
تحقق 95 درصدی اهداف علی رغم محدودیت های برق 

و انرژی در فوالد هرمزگان
در بخش ارائه گزارش ها، ابتدا عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان با ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت در چهارماهه نخست 
سال 1401 گفت: علی رغم قطعی های مکرر و محدودیت برق و انرژی و 
مشکالت مربوط به قطعات یدکی و موانع موجود در حوزه صادرات، در 
این بازه زمانی 95 درصد اهداف و برنامه های شرکت محقق شده است و 
امیدواریم از ابتدای شهریورماه با رفع محدودیت ها تولید شرکت با سرعت 

بیشتری ادامه یابد.
وی با اشاره به روند اجرای طرح های توسعه در فوالد هرمزگان به برخی 
از این پروژه ها اشاره کرد و گفت: احداث ُمدل واحد احیا مستقیم به 
ظرفیت 900 هزار تن در سال از تاریخ 1401/05/10 آغاز شده و پیش بینی 
می شود تا تاریخ 1403/11/10 به پایان برسد. پروژه افزایش ظرفیت 
محل ذخیره سازی آهن اسفنجی به میزان 28 هزار تن از اواخر تیرماه 
سال جاری شروع شده و پیش بینی می شود تا پایان تیرماه 1403 به 
کسیژن به ظرفیت 10 هزار  بهره برداری برسد. احداث واحد تولید ا
نرمال مترمکعب بر ساعت از 1401/03/28 آغاز شده و پیش بینی 
می شود تا پایان خردادماه سال 1403 به اتمام برسد. پروژه افزایش 
گردیده و  کوره های قوس الکتریکی از 1398/11/20 آغاز  ظرفیت 
پیش بینی می شود با عنایت به پیشرفت 97 درصدی پروژه تا پایان 
شهریورماه سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد. احداث ایستگاه 
کاهش فشار گاز طبیعی به ظرفیت 100 هزار نرمال مترمکعب بر ساعت 
از دیگر پروژه های شرکت است که از 1399/06/15 آغاز شده است. 
طرح بزرگ ساماندهی فاضالب شهر بندرعباس و انتقال این پساب ها 
به کارخانه از 1400/01/01 آغاز شده و پیش بینی می شود تا پایان سال 
1403 وارد فاز بهره برداری شود. همچنین احداث واحد تولید آهک از 
1398/06/06 آغاز شده و مقرر است تا پایان آبان ماه سال 1401 وارد  

فاز  بهره برداری شود.
کمبود سنگ آهن مهم ترین چالش شرکت فوالد سنگان

در ادامه این جلسه، علی امرایی، مدیرعامل شرکت فوالد سنگان، با ارائه 
گزارشی از روند تولید کنسانتره و گندله در این شرکت از کمبود سنگ آهن 
به عنوان مهم ترین چالش این شرکت یاد و تصریح کرد: در 150 روز ابتدایی 
سال جاری، قطعی برق مطلق و 75 روز نیز محدودیت مصرف داشته ایم، 
اما علی رغم همه این مشکالت و محدودیت ها، در مردادماه به رکورد 
روزانه 17 هزار و 700 تن )باالتر از ظرفیت اسمی روزانه( دست یافتیم و 
تالش خواهیم کرد تا پایان سال تولید 3.5 میلیون تن را محقق کنیم. در 
زمینه گندله نیز روزانه 20 هزار تن تولید شده و 27 درصد بیشتر از برنامه 

تولید محقق شده است.
امرایی دو خطه کردن ریل برای حمل محصوالت سنگان به فوالد 
مبارکه را ضروری دانست و به برخی پروژه های در دست اقدام شرکت 
فوالد سنگان اشاره کرد و گفت: پروژه احداث دو مگامدول به ظرفیت دو 
میلیون تن، کارخانه کنسانتره هماتیتی، پروژه بازیافت باطله کنسانتره، 
پروژه افزایش ظرفیت گندله سازی از 5 به 7.5 میلیون تن، و همچنین 
پروژه انباشت مکانیزه باطله که به عنوان یک اَبرپروژه زیست محیطی برای 

اولین بار در خاورمیانه در حال اجراست و تحول بزرگی در انباشت سرباره 
ایجاد می کند از جمله اقدامات شرکت فوالد سنگان به شمار می آید.

امرایی در ادامه گفت: احداث کارخانه های گلوله های فلزی برای کارخانه 
تولید کنسانتره و سیستم مکانیزه بارگیری کامیونی یکی دیگر از طرح های 

در دست اقدام این شرکت است.
وی ادامه داد: عالوه بر چالش های کمبود سنگ آهن و محدودیت های 
برق و انرژی و محدودیت حمل ونقل در فوالد سنگان، ضرورت 
سرمایه گذاری در ماشین های معدنی سنگان یکی دیگر از ضروریات این 

شرکت محسوب می شود.
تولید چهارماهه فراتر از برنامه

در ادامه این جلسه محمود ارباب زاده، مدیرعامل شرکت فوالد 
سفیددشت، گزارشی از روند تولید و توسعه های این شرکت ارائه داد و 
گفت: خوشبختانه در سه ماهه اول سال جاری به رکوردهای خوبی در 
تولید آهن اسفنجی دست یافتیم و در مجموع طی چهار ماه نخست 
سال شاهد تولید 317 هزار تن بودیم، در حالی که برنامه تولید 292 هزار 

تن بوده است.
وی در خصوص روند پیشرفت پروژه های این شرکت گفت: پروژه احداث 
واحد فوالدسازی با 92.5 درصد پیشرفت در حال پیگیری است. پروژه 
گروه فوالد  احداث خط تولید بیلت با حمایت های مدیریت ارشد 
مبارکه در بخش ساخت و تأمین تجهیزات 6 درصد پیشرفت داشته و 
ساخت سوله و سالن خط تولید نیز در حال اجراست. پروژه دیگر احداث 
تصفیه خانه مرکزی است که پیش بینی می شود تا اوایل سال آینده 
به بهره برداری برسد.  احداث واحد بریکت سازی نیز به پیشرفت 97 
درصدی رسیده است. همچنین پروژه احداث بخش سیلوهای ذخیره 
به 96 درصد پیشرفت رسیده و هم زمان با راه اندازی واحد فوالدسازی 

وارد فاز بهره برداری خواهد شد.
ارباب زاده ادامه داد: احداث جاده اختصاصی شرکت که با مشکالت 
که  خاص خود مواجه بود از دیگر پروژه های در دست اجراست 
خوشبختانه پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به بهره برداری 
برسد. پروژه احداث واحد سیستم آتش نشانی واحد احیا مستقیم به 
پیشرفت 40 درصدی رسیده و امیدواریم تا پایان پاییز سال جاری وارد 

فاز بهره برداری شود.
تولید در شرکت فوالد امیرکبیر کاشان مطابق برنامه

در ادامه این جلسه شهرام عالی وند، مدیرعامل شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان گفت: در خط اسیدشویی، برنامه تولید سال 1401 این شرکت 
250 هزار تن است که خوشبختانه طی چهارماهه ابتدای سال جاری 
80 هزار تن عملکرد واقعی داشته ایم و مطابق برنامه حرکت کرده ایم. 
در خط نورد سرد نیز برنامه ریزی برای سال جاری 250 هزار تن است که 
طی چهارماهه اول سال جاری حدود 82 هزار تن تولید صورت گرفته و 2 
درصد از برنامه جلوتر هستیم. در خط گالوانیزه نیز برای سال جاری 165 
هزار تن پیش بینی شده است که طی چهارماهه اول حدود 53 هزار تن 
تولید شده است. در حوزه فروش داخلی هم برای سال جاری 135 هزار تن 
برنامه ریزی شده که در چهارماهه اول 45 هزار تن محقق شده و حدود 11 

درصد از برنامه جلو هستیم.
وی در خصوص پروژه های در دست اجرای شرکت فوالد امیرکبیر 
کاشان گفت: احداث خط نورد سرد به ظرفیت 300 هزار تن در سال به 
همراه کارگاه سنگ زنی غلتک، خط اسیدشویی به ظرفیت 500 هزار 
تن در سال، واحد بازیابی اسید که در فاز تجهیز کارگاه است، پروژه 
پوشش کروم سه ظرفیتی که در فاز مهندسی است، پروژه خرید و ارتقای 
دستگاه پوشش سنج سطح گالوانیزه و همچنین پیاده سازی سیستم 

مانیتورینگ مصارف انرژی کارخانه نیز در فاز اجرا قرار دارد.
ک کشور را از واردات لوله های  کارخانه صنایع لوله پارتا

بدون درز بی نیاز خواهد کرد
در ادامه این جلسه احمد سعیدبخش، مدیرعامل شرکت آتیه فوالد 
گفت: این شرکت به عنوان شرکتی تجاری، تولیدی و  نقش جهان 
سرمایه گذاری در حال فعالیت است و در حال پیگیری طرح های توسعه 

و اقدامات خود با عنایت به راهبردهای کالن شرکت مادر است.
وی با اشاره به طرح های توسعه در دست اجرا در گروه آتیه فوالد گفت: 
ک که تولید لوله های بدون درز را با  احداث کارخانه صنایع لوله پارتا
ظرفیت 160 هزار تن در سال بر عهده دارد، در دست اجراست که با احداث 
این کارخانه و بهره برداری از آن کشور از واردات این قبیل محصوالت و 

خروج ارز بی نیاز خواهد شد.
رشد تولید چهارماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل

در ادامه این جلسه، حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری با ارائه گزارشی از عملکرد چهارماهه این شرکت 
گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه، 94 درصد برنامه های شرکت 
محقق شده است که چنانچه کالف موردنیاز این شرکت تأمین گردد 

به یقین شاهد تحقق 100 درصدی برنامه ها تا پایان سال خواهیم بود.
وی گفت: مقایسه عملکرد چهارماهه نخست سال قبل شرکت با مدت 
مشابه سال جاری نشان می دهد که در سال 1400 در مجموع 79 هزار تن 
انواع ورق های گالوانیزه تولید شده، درحالی که این میزان در مدت مشابه 

سال جاری به 98 هزار تن افزایش یافته است.
وی با ارائه گزارش پیشرفت پروژه های این شرکت گفت: پروژه راه اندازی 
حوضچه مذاب فلز روی شماره 2 که برای تولید و تنوع محصوالت خاص و 
کاهش هرچه بیشتر قیمت تمام شده در نظر گرفته شده و همچنین پروژه 

توسعه انبار شرکت در حال انجام است.

پروژه توسعه شرکت تاراز در دست اجراست
به گزارش خبرنگار فوالد، در ادامه این جلسه، داود فروتن مدیرعامل 
شرکت فوالد تاراز، در خصوص عملکرد تولید این شرکت گفت: برنامه 
ساالنه شرکت تولید 220 هزار تن است که در صورت تأمین موجودی 
کالف خام، این امر محقق خواهد شد. ضمن اینکه پروژه های توسعه نیز 

در این شرکت تعریف شده و در حال پیگیری است.
تحویل 1000 تن از محصوالت شرکت به چادرملو

در ادامه، مختاری مدیرعامل شرکت نوین الکترود اردکان با ارائه گزارشی 
از روند پیشرفت این پروژه گفت: در حال حاضر به طورکلی پروژه با 53.75 
درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست. در بخش صنعتی پروژه این 
میزان به 98 درصد پیشرفت رسیده و در بخش ماشین کاری وارد فاز 
بهره برداری شده است. بخشی از محصول نهایی نیز به فروش رسیده و 
در شرکت فوالد مبارکه مراحل تست خود را با موفقیت پشت سر گذاشته 
است. عالوه بر این، حدود 1000 تن از محصول تولیدشده به شرکت 

چادرملو تحویل شده است.
وی تصریح کرد: پیش بینی می شود در پایان سال 1402 این پروژه به 
بهره برداری کامل برسد و بتوانیم کشور را از واردات الکترود گرافیتی 

بی نیاز کنیم.
تولید اقتصادی و قابل رقابت  با بازارهای جهانی در دستور کار
بنابراین گزارش، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل گروه فوالد مبارکه، 
در پایان این جلسه ضمن تشکر از اقدامات انجام شده در شرکت های 
زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه تصریح کرد: یکی از برنامه های اصلی 
و سرفصل های کاری در حوزه مدیریت فوالد مبارکه ایجاد هم افزایی 
و یکپارچگی بیشتر در کل گروه است؛ تاجایی که همه اعضا بتوانند از 
ظرفیت ها و مزیت های موجود یکدیگر برای حل مشکالت و چالش های 

خود در زمینه تولید استفاده کنند.
کید بر اینکه مدیریت ارشد گروه فوالد مبارکه به منظور ارتقای  وی با تأ
بهره وری و به بار نشستن هرچه سریع تر پروژه ها و رفع چالش ها، به یقین 
با تمامی همت و توان خود در کنار مدیران و کارکنان گروه خواهد بود 
ادامه داد: برگزاری این جلسات به تعامل و صمیمیت هرچه بیشتر اعضا 

و هم افزایی بیش ازپیش منجر خواهد شد.
طیب نیا تصریح کرد: به یقین گزارش های ارائه شده می تواند کل گروه را 
در مسیر دست یابی به اهداف یاری دهد، چه بسا که بتوان از راهنمایی ها 

و تجارب هم در این زمینه بهره کافی ببریم.
گر چه کارهای خوبی صورت  مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در ادامه گفت: ا
گرفته اما در شرایط کنونی باید توجه داشته باشیم که اقدامات کافی 
نیست و برای ادامه حرکت پرشتاب و قوی فوالد مبارکه باید چابک تر 
کنیم تا در نتیجه  پرسرعت تر و با حمیت و حمایت بیشتری تالش 

ارزش آفرینی بیشتری برای جامعه و گروه را شاهد باشیم.
دکتر طیب نیا با اشاره به گزارش های ارائه شده در جلسه تصریح کرد: 
قطعی های برق و محدودیت های این حوزه قابل پیش بینی بوده 
است؛ بنابراین باید تالش کنیم با برنامه ریزی های دقیق تر و تمهیدات 
مناسب تر، شرایطی فراهم کنیم تا برنامه های پیش بینی شده در پایان 
هر دوره محقق گردد. نباید اجازه دهیم این گونه مشکالت، سازمان را از 
دست یابی به اهداف خود بازدارد. باید در خصوص روند پیشرفت پروژه ها 
با معیارهای دقیق تری که معاونت های ذی ربط در نظر خواهند گرفت، 

شرایطی فراهم کنیم که اهداف موردنظر محقق گردد.
 وی خاطرنشان کرد: انتظار می رود همه همکاران به این مهم توجه 
داشته باشند و بدانند آنجا که می توان از ظرفیت های موجود یکدیگر و 
به ویژه مدیریت ارشد گروه در تسریع کارها استفاده کرد، باید اعالم شود 

تا اقدامات بعدی صورت پذیرد.
کید بر اینکه پروژه های توسعه باید با کمترین  مدیرعامل فوالد مبارکه با تأ
تأخیر ممکن و با کمترین هزینه وارد فاز بهره برداری شوند تصریح کرد: در 
چند ماه اخیر با شرایط رکودی مواجه شده ایم، ولی نباید فراموش کنیم 
که محدودیت ها همیشه بوده است و این امر نباید گروه فوالد مبارکه را 
از رسیدن به اصل اهداف خود بازدارد. در چنین شرایطی باید با تولید 
بهینه و با توجه به شرایط و نوع نیاز بازار، بتوانیم بهترین عملکرد را در 

همین شرایط محقق کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت افزایش بهره وری اشاره 
و عنوان کرد: با برنامه ریزی های مناسب باید بهره وری نیروی انسانی و 
تجهیزات افزایش یابد تا در چنین شرایط سخت رقابتی، محصوالت خود 
را با قیمت تمام شده کمتر و قابل رقابت با بازارهای جهانی به بازارهای 
کیفیت تر  داخل و خارج از کشور عرضه کنیم. ما باید با تولید محصوالت با
نگاه جدی به بازارهای صادراتی داشته باشیم و چابک تر از قبل بازارها را 
پیش بینی کنیم و با همت و تالش مضاعف سریع تر از سایر رقبا خود را با 

شرایط بازارهای جهانی به شکل هنرمندانه ای وفق دهیم.
طیب نیا اظهار کرد: باید واحدهای مالی شرکت ها هزینه ها را دقیق تر 
از قبل موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار دهند و برای کاهش هزینه ها 

برنامه های موثق تری تدوین کنند.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان 
کرد: باید با صالبت، قوت و سرعت بیشتر تولید و توسعه ها در کل گروه 
ادامه یابد و با کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری به کار خود ادامه دهیم، 
به گونه ای که در پایان سال 1401 هم شاهد تحقق شعار سال، یعنی 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« باشیم. نباید فراموش کرد که گروه 
فوالد مبارکه در کل جغرافیای کشور گسترده شده و به بار نشستن هر پروژه 

توسعه فرصت های شغلی بسیاری برای جوانان کشور ایجاد می کند.

اجرای توسعه ها و ایجاد فرصت های شغلی به گستره جغرافیای کشور
طیب نیا در جلسه با مدیران عامل شرکت های گروه فوالد مبارکه تصریح کرد:

انجمن جهانی فوالد اعالم کرد:

کـه محدودیت هـا  کنیـم   نبایـد فرامـوش 
همیشـه بـوده اسـت و ایـن امـر نبایـد گـروه 
فـوالد مبارکـه را از رسـیدن بـه اصـل اهـداف 
خود بـازدارد. در چنین شـرایطی باید با تولید 
بهینـه و بـا توجـه بـه شـرایط و نـوع نیـاز بـازار، 
بتوانیـم بهتریـن عملکـرد را در همیـن شـرایط 

کنیـم محقـق 

گـروه  شـرکت های  اینکـه  بـه  توجـه  بـا   
محصـوالت خـود را بـه برخـی شـرکت های 
دیگـر ارائـه می کننـد و بعضـا از محصـوالت 
فوالد مبارکه استفاده می نمایند، هماهنگی 
و هم افزایـی اسـتراتژیک در ایـن موضوعات 
از ضروریات کاِر گروهی اسـت که طی چنین 
جلسـاتی بـه ایـن هـدف نیـز دسـت خواهیم 

فـت یا

جهش ۳4 درصدی تولید فوالد ایران 
در هفتمین ماه ۲0۲۲

انجمن جهانی فوالد اعالم کرد تولید فوالد ایران در 
هفتمین ماه سال جاری میالدی رشد قابل توجه ۳4 درصدی 

داشته است.
به گزارش ایراسین، انجمن جهانی فوالد در جدیدترین گزارش 
خود اعالم کرد کل تولید فوالد جهان در هفتمین ماه سال جاری 
میالدی 6.5درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته 

و به 149.3 میلیون تن رسیده است.
با وجود کاهش 6.5 درصدی تولید فوالد جهان طی ماه جوالی 
2022، تولید فوالد ایران در این ماه 34 درصد رشد کرده و به 2 
میلیون تن رسیده است. ایران در هفتمین ماه سال میالدی 

گذشته 1.49 میلیون تن فوالد تولید کرده بود.
این گزارش کل تولید فوالد ایران در هفت ماهه نخست سال 
جاری میالدی را نیز 17.4 میلیون تن اعالم کرده است. تولید فوالد 
ایران در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.7 درصد 
رشد داشته است. ایران در ماه های ژانویه تا جوالی سال 2021 

بالغ بر 16.8 میلیون تن فوالد تولید کرده بود.
ایران با تولید بیش از 17 میلیون تنی فوالد در هفت ماهه امسال 
به عنوان دهمین تولیدکننده بزرگ فوالد جهان طی این دوره 
شناخته شده است. در میان 10 تولیدکننده بزرگ فوالد جهان 
فقط ایران و هند بوده اند که در هفت ماهه امسال با رشد تولید 

مواجه شده اند و تولید فوالد سایر کشورها کاهشی بوده است.
چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده فوالد جهان، 609.3 
میلیون تن فوالد در ماه های ژانویه تا جوالی امسال تولید کرده 
است. تولید فوالد چین در این دوره 6.4 درصد کاهش یافته 
است. هند، ژاپن، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه، برزیل 

و ایران به ترتیب در رتبه های دوم تا دهم قرار گرفته اند.
در حالی تولید فوالد ایران با وجود قرار داشتن تحت تحریم های 
آمریکا در هفت ماهه نخست 2022 و همچنین در هفتمین ماه این 
سال رشد داشته است که تولید فوالد آمریکا به عنوان عامل و بانی 
وضع تحریم ها علیه ایران در این دوره 3 درصد و در هفتمین ماه 

امسال 6.4 درصد کاهش داشته است.
کل تولید فوالد جهان در هفت ماهه نخست سال جاری میالدی 
نیز 1102 میلیون تن گزارش شده است که این رقم با افت 5.4 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.
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کتشافات معدنی است مهمترین برنامه »ومعادن«، توسعه ا
کتشاف است. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: در بخش معادن اولویت اول شرکت، بحث ا

تقدیر اعضای هیئت رئیسه انجمن فوالد از عملکرد توسعه ای مدیرعامل فوالد خوزستان
اعضای هیئت رئیسه و دبیرخانه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران  از عملکرد این شرکت در پیشرفت پروژه های سنگین توسعه ای تقدیر کردند.

 خـبــــــــــــــــــر       خـبــــــــــــــــــر      
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 ۷ بـزرگ  گندلـه سـنگ آهن شـرکت های  تولیـد 
درصد افزایش یافت

بـه گـزارش ایراسـین، تولیـد گندلـه سـنگ آهن شـرکت های 
بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی طی چهارماهه نخست 
1401 بیـش از ۷ درصـد افزایش یافـت و به بیـش از 1۲ میلیون 

تن رسـید.
9 تولیدکننـده بـزرگ گندلـه سـنگ آهن از ابتـدای فروردیـن تـا 
پایـان تیـر، 12 میلیـون و 782 هـزار و 173 تـن محصـول تولیـد 
کردنـد. ایـن رقـم در مـدت مشـابه سـال گذشـته، 11 میلیـون و 

907 هـزار و 831 تـن بـود.
گهر« 3 میلیون و 686 هزار  از این میزان، شرکت های »گل 
و 521 تن، »توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه« 2 
میلیون و 391 هزار و 572 تن، »صنایع معدنی فوالد سنگان« 
یک میلیون و 587 هزار و 284 تن، »چادرملو« یک میلیون و 
185 هزار و 640 تن، »مرکزی« یک میلیون و 91 هزار و 51 تن، 
»گهر زمین« یک میلیون و 104 هزار و 50 تن، »اپال پارسیان 
گیر  سنگان« یک میلیون و 179 هزار و 763 تن، »توسعه فرا
سناباد« 391 هزار و 573 تن و »صبانور« 164 هزار و 719 تن 
گندله تولید کردند. همچنین، از این شرکت ها طی چهارماهه 
امسال، 4 میلیون و 940 هزار و 579 تن گندله به شرکت های 

داخلی ارسال شد.

کاال بـه بیـش از 10  رشـد حجـم معامـالت بـورس 
میلیون تن

طـی مردادمـاه سـال جـاری، 10 میلیـون و ۳11 هـزار تـن انـواع 
کاال بـه ارزش بیـش از ۶۵ هـزار و 100 میلیـارد تومـان در بـازار 
فیزیکـی بـورس کاالی ایـران مـورد دادوسـتد قـرار گرفـت کـه 
نسـبت به تیرماه به ترتیب رشـد 1۶ و ۲ درصـدی را در حجم و 

ارزش معامـالت  داشـته اسـت.
 سـیمان بـا معاملـه 4 میلیـون و 231 هـزار تـن، سـنگ آهن بـا 
معامله 2 میلیون و 374 هزار تن و فـوالد با معامله یک میلیون 
کاال در  و 253 هـزار تـن، سـه محصـول صدرنشـین بـورس 

مردادمـاه بودنـد.
بـه گـزارش کاالخبـر، تـاالر فراورده هـای نفتـی و پتروشـیمی طی 
تیرمـاه شـاهد افـزون بـر یک میلیـون و 827 هـزار تـن انـواع کاال 
بـه ارزش 24 هـزار و 600 میلیـارد تومـان در دو بخـش داخلـی و 
صادراتـی بـوده اسـت. همچنیـن تـاالر محصـوالت صنعتـی و 
معدنی طی ماه گذشـته میزبـان معاملـه 8 میلیـون و 443 هزار 
تن انواع کاال بـه ارزش بیش از 40 هـزار و 100 میلیـارد تومان بود. 
بازار فرعی هم طی مدت مذکور معاملـه 40 هـزار و 997 تن انواع 

کاال را تجربـه کـرد.

رشد 10 درصدی صادرات فوالد کشور

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: 
براساس آمار بانک مرکزی، بخش صنعت رشد ۶ درصدی، 
معدن رشد ۵ درصدی و بخش فوالد رشد 10 درصدی را در 

چهارماهه ابتدایی امسال تجربه کرده اند.
قالیباف در نشست خبری با خبرنگاران گفت: میزان صادرات 
کشور از مرداد 1400 تا مرداد امسال 51 میلیارد و 500 میلیون 
دالر بود که نسبت به دوره مشابه در سال ماقبل، افزایش 27 
درصدی داشته است که بیانگر افزایش تولید رقابت پذیر و اصالح 

ساختارهاست.
وی افزود: در بهار 1401 میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی 
نسبت به پارسال، چهار برابر شده که این آمار در مورد اقتصاد 

دانش بنیان است که جهشی در آن صورت گرفته است.

عدد خبر

درصد

میلیون تن

درصد

محمدرضا فتحی، مدیر واحد احیا مستقیم شماره 
یک فوالد مبارکه، ضمن اعالم این خبر گفت: تعمیرات 
مستقیم  احیا  )مدول های(  کارخانجات  ساالنه 
به منظور افزایش آماده به کاری تجهیزات، ارتقای راندمان خط تولید 
و افزایش ظرفیت در مدول های D، C، B در طی ماه های خرداد، تیر و 

مرداد سال جاری انجام شد.
گفت: اجرای چنین  وی درخصوص چگونگی انجام این تعمیرات 
عملیات تعمیراتی بزرگی همواره نیازمند به برنامه ریزی و آماده سازی فنی 
و مهندسی دقیق و همچنین به دلیل ماهیت واحدهای احیا، نیازمند 
ارزیابی ریسک های ایمنی و سازماندهی نیروی انسانی و مکانیسم های 
درگیر همانند جرثقیل های سنگین است. بر همین اساس، از ماه ها 
پیش، تیم های تولیدی و تعمیراتی واحد، ضمن هماهنگی با دفاتر فنی 
تعمیرات، اقدامات الزم را جهت برنامه ریزی و فراهم سازی پیش نیازهایی 
مانند قطعات مصرفی و یدکی، به روزرسانی دستورالعمل های تعمیراتی و 
تنظیم برنامه زمان بندی، با توجه به تجارب باالی کارکنان فوالد مبارکه، 
در دستور کار خود قرار دادند تا بتوانند در زمان اجرای عملیات تعمیرات 
ساالنه، ضمن حفظ کیفیت و کمیت مناسب و رعایت اصول ایمنی و 
همچنین با توجه به شیوع بیماری کرونا، طرح های توسعه ای را که توسط 

مهندسان واحد آماده شده بود در کوتاه ترین زمان ممکن اجرا کنند.
فتحی ادامه داد: با اجرای این عملیات تعمیراتی بزرگ و همچنین با اجرای 
ح های بهینه سازی که مبتنی بر دانش بومی و تحقیقاتی کارکنان  طر
واحد احیا بوده است، به یاری خداوند و همت کارکنان، در سالی که 
مزین به نام »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« است، زمینه مناسب 
برای تولید پایدار و افزایش 5 درصدی تولید آهن اسفنجی در ماه های آتی 

فراهم شده است.
در همین خصوص، رئیس تعمیرات واحد احیا مستقیم افزود: تعمیرات 
ساالنه در واحدهای احیا یکی از سنگین ترین و مهم ترین فعالیت های 
تعمیراتی در شرکت فوالد مبارکه است که برای بهبود عملکرد تجهیزات 
در مدت زمان فعال بودن واحدها به صورت ساالنه اجرا می گردد و موجب 
تداوم و تضمین تولید و حفظ سرمایه های تجهیزاتی شرکت و همچنین 

موجب جلوگیری از توقفات ناخواسته می شود.
نادر اروج نژاد افزود: در این عملیات تعمیراتی، عالوه بر تعمیرات سه 
مدول احیا مستقیم، بالغ بر 80 هزار نفر ساعت طرح های بهینه سازی و 
توسعه ای نیز با همکاری مهندسان و تکنسین های واحد با تکیه بر توان 
داخلی به صورت کامال دانش بنیان و بومی اجرا گردید تا عالوه بر حفظ روند 

تداوم تولید در ماه های آتی، منجر به افزایش ظرفیت مدول ها نیز گردد.
وی گفت: برخی از این پروژه های دانش بنیان که توسط مهندسان جوان 
واحد احیا مستقیم در طی شات دان اجرا شده اند، عبارت اند از: 1- اجرای 
تغییر سایز تیوب های ریفورمر؛ 2- پروژه بهبود ریفورم گس کولرهای واحد؛ 
3- پروژه بهبود کولینگ تاور واحد؛ 4- پروژه بهبود سیستم سیاالت 

مدول.
 رئیس تعمیرات واحد احیا مستقیم در بخش پایانی سخنان خود 

تصریح کرد: در طول این مدت سایر کارهای تعمیراتی همانند تعمیرات 
داخل کوره، بارگذاری کاتالیست های جدید، سرویس سیستم سیاالت 
و پمپخانه، تعویض و تعمیر باندل های حرارتی و مشعل های ریفورمر 
و سرویس دهنده ها و کمپرسورها نیز با همکاری مناسب واحدهای 
پشتیبانی مانند تعمیرات مرکزی، مرکز نسوز، تعمیرگاه مرکزی، حمل ونقل، 
دفاتر فنی تعمیرات انجام شد که جا دارد از همه واحدهای پشتیبانی و 
همکارانی که در این رویداد تعمیراتی نقش داشته اند، تشکر و قدردانی 

کنیم.
در همین زمینه، محسن زمانی، رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی افزود: 
تعمیرات ساختار نسوز در مدول C به دو صورت کلی و موضعی و در مدول 

D به صورت موضعی انجام شد.
وی ادامه داد: موارد کلی این تعمیرات در مدول C و به طور مشخص در 

بخش ریفورمر شامل  موارد ذیل است:
کامل ساختار نسوز   1- ریفورمر: در این بخش، تخریب و بازسازی 
)بالنکت ها و انکربلت های( سقف و دیواره ریفورمر، تغییر طرح ساختار 
گریگیت به جرم ریزی کف ریفورمر به طور کامل )12  نسوز کف ریفورمر از ا
گ لگ ها و نصب سیلیکابوردهای کاتالیست  ِبیع(، تخریب و ترمیم نسوز دا
ساپورت های زیر ریفورمر و در بخش تعمیرات ساختار نسوز به طور موضعی 

در مدول C و D انجام شد.
۲-فلوگس: در این بخش تخریب اطراف دولوشن های زانوی فلوگس 
و آجرچینی اطراف دولوشن ها بعد از تعویض لوله های آن و تخریب و 

قالب بندی و جرم ریزی دریچه ورودی فلوگس A انجام شد.
 UBF ۳-کوره: در این بخش کوره تخریب موضعی نسوز اطراف شفت های

کس و شفت های UBF و بدنه کوره انجام شد. و گانینگ اطراف ویندبا
4-تاپ گس: در این قسمت نیز تخریب موضعی نسوز زانوی تاپ گس و 

جوشکاری انکراژ و جرم گانینگ آن انجام شد.
در این حوزه هم تخریب نسوز سه راهی آفتک،  ۵-کولینگ گس: 
جوشکاری انکراژ و قالب بندی و جرم ریزی آن و همچنین ترمیم موضعی 

نسوز هدر و وینچوری کولینگ انجام شد.
۶-الین باستل: در این بخش، تخریب و آجرچینی نسوز الین باستل و 
جرم ریزی موضعی کف الین باستل پشت فشارشکن و در بخش سه راهی 
پروسس تخریب موضعی و جوشکاری انکراژ و گانینگ سه راهی پروسس و 
در قسمت ریفورم گس کولر ترمیم موضعی نسوز ریفورم گس کولر و در بخش 
سیل گس کولر نیز تخریب و تعویض آجر رینگ پایینی سیل گس کولر و در 
حوزه رکوپراتور هم تخریب و جوشکاری انکراژ و گانینگ سقف و دیواره های 
رکوپراتور مابین تیوب باندل ها و در نهایت در بخش اجکتور استک نیز 
ک و همچنین  تخریب و آجرچینی رینگ اتصال ریکوپراتور به اجکتور استا

ترمیم موضعی نسوز اطراف بازوهای اجکتور انجام شد.
وی با بیان اینکه در این عملیات تعمیراتی در بخش نسوز 25 هزار نفر 
ساعت صرف گردید، ادامه داد: مقدار و تناژ متریال مصرفی به میزان 150 
تن مواد نسوز عایق با دانسیته پایین و 2 هزار کارتن بالنکت نسوز و 20 هزار 

عدد انکربلت و کاپ سرامیکی بوده است.
رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی اظهار امیدواری کرد با اجرای این 
عملیات تعمیراتی که با همت همه واحدهای ذی ربط انجام شد، شاهد 
آماده به کاری هرچه بیشتر مدول های احیا شماره یک و افزایش کمی و 

کیفی تولید آهن اسفنجی شرکت باشیم.

آمادگی برای افزایش تولید 5 درصدی
با اجرای تعمیرات اساسی کارخانجات احیا مستقیم شماره یک صورت گرفت؛

محمدرضا فتحی
 مدیر واحد احیا مستقیم شماره یک

مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با ایرنا 
درباره تغییرات صورت گرفته در مدیریت و عملکرد 
ایـن شـرکت بـزرگ در دولـت سـیزدهم توضیـح داد 
و گفـت:  در ابتـدای شـکل گیری دولـت آقـای رئیسـی، عـزم جـدی 
ک دسـتی و مبارزه با فساد بود.  دولت بر رشـد اقتصادی در کنار پا
ایـن موضوعـات از وعده هـای دولـت بـه مـردم هـم بـود و بـا توجـه 
بـه اهمیـت بنگاه هـای بـزرگ اقتصـادی، فـوالد مبارکـه از اولیـن 

مجموعه هایـی بـود کـه تغییـرات در آن صـورت گرفـت.
یاسر طیب نیا با اشاره به انتصابش به عنوان مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکـه در مهرماه سـال 1400 بیـان کـرد: انتخاب بنـده بـا دو مأموریت 
کدسـتی  کمیـت پا اصلـی بـود. مأموریـت اول ایجـاد شـفافیت، حا
و مبـارزه بـا فسـاد و مأموریـت دوم بـه اوج رسـاندن تولیـد و توسـعه 

پرشـتاب فـوالد مبارکـه بـود.
تخلفات گذشته فوالد مبارکه حاصل سیاست زدگی است

مدیرعامل شـرکت فوالد مبارکه به اقداماتش در 11 ماه گذشـته اشاره 
کـرد و گفـت: از بـدو ورود و طبـق هماهنگـی بـا دسـتگاه های نظارتـی 
مـا اصالحـات و تغییـرات مدیریتـی را آغـاز کردیـم. ابتـدا افـراد فاقـد 

صالحیت، کسـانی را که شـرایط احراز مسـئولیت نداشـتند یـا افرادی 
را که با سفارش در مناصب قرار داشـتند کنار گذاشتیم. مجموع این 
مـوارد بیـش از 50 مـورد از تغییـرات ده مـاه گذشـته را شـامل می شـود.
وی با بیـان اینکه مبارزه با فسـاد از نقـاط قوت و افتخار نظام ماسـت، 
افـزود: مـا به عنـوان مدیـران ایـن صنعـت خودمـان مدعـی مبـارزه بـا 
فسـاد هسـتیم. فـوالد مبارکـه در ایـن مـدت بـرای برخـورد بـا تخلـف و 
فساد منتظر دستگاه های نظارتی نمانده است. ما نهادهای نظارتی 
ازجمله مجلس محتـرم را یاریگر خودمان در انجـام وظایف می دانیم 
کنـون هـم نهایـت همـکاری را داشـته و داریـم. در ایـن مـدت، در  و تا
مواردی که با تخلف روبه رو شـدیم ابتدا خودمان برخورد و در مرحله 

بعـد از طریق دسـتگاه قضایـی پیگیـری کردیم.
با دستور رئیس جمهوری با تخلفات قطعی پیش از 

رسیدگی قضایی برخورد می شود
طیب نیـا دربـاره گـزارش مجلـس از تخلفـات فـوالد مبارکـه در دولـت 
گذشـته هـم گفـت: گـزارش منتشرشـده هیئـت تحقیـق و تفحـص 
مربوط به دوره قبل از استقرار دولت جدید بوده و اتفاقا ما خودمان 
مطالبه گـر انجـام اصالحـات و برخـورد بـا تخلفـات در شـرکت فـوالد 

کنـون نیـز طبـق دسـتور رئیس جمهـوری محتـرم  مبارکـه هسـتیم. ا
هـر بخشـی از گـزارش منتشرشـده قطعیـت یابـد، پیـش از برخـورد 
دسـتگاه قضایی و در چهارچـوب اختیـارات، خودمان بـا آن برخورد 

خواهیـم کـرد.
بزرگ ترین آفت صنعت، سیاست زدگی است

وی بـا بیـان اینکـه یکـی از مهم تریـن آسـیب های مجموعه هـای 
اقتصادی، سیاسی کاری و ورود افراد سیاسی به مسائل و تصمیمات 
امـروز  صنعـت  آفـت  بزرگ تریـن  کـرد:  بیـان  اسـت،  بنـگاه داری 
سیاسـت زدگی اسـت. تعهد افراد سیاسـی به افرادی که آنان را سـر کار 
آورده اند منشأ مشکالت زیادی برای مجموعه های اقتصادی است.

طیب نیـا از توسـعه شـرکت فـوالد مبارکـه در دولـت سـیزدهم بـا کنـار 
گذاشتن مدیران سفارشـی و سیاسـی خبر داد و اضافه کرد: همه باید 
بپذیریـم تخصـص معیـار اول انتصـاب افـراد بـه مسـئولیت ها باشـد. 
رشـد 10 درصـدی تولیـد و سـرمایه گذاری 180 هـزار میلیـارد تومانـی در 
کمیـت نـگاه  پروژه هـای زیرسـاختی و توسـعه ای ازجملـه ثمـرات حا
تخصصـی و دوری از سیاسـت زدگی در دوره جدیـد مدیریتـی فـوالد 

مبارکـه اسـت.

ما به عنوان مدیران این صنعت خودمان مدعی مبارزه با فساد هستیم
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران:
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تفاهم نامه همکاری بخش معدن ایران و سنگال 
به زودی امضا می شود

همکاری با شرکت های دانش بنیان
 برای استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور

جمشید مالرحمان، عضو هیئت عامل ایمیدرو، در دیدار با هیئتی از کشور 
سنگال به سرپرستی نماینده ویژه رئیس جمهور سنگال در بخش معدن و 
متشکل از کارشناسان حقوقی و زمین شناسی، گفت: ایمیدرو برای تدوین 
تفاهم نامه همکاری با یک شرکت دولتی )MIFERSO( فعال حوزه 
سنگ آهن این کشور آماده است. با توجه به پتانسیل های بخش معدن 
سنگال، پس از بررسی های فنی-اقتصادی و شرایط سرمایه گذاری خارجی، 
سرمایه گذاران ایرانی می توانند همکاری خوبی در این زمینه داشته باشند.

وجیه اله جعفری، رئیس هیئت عامل ایمیدرو در رویداد توسعه زیست بوم 
نوآوری حوزه معدن بر اهمیت همکاری و همگرایی شرکت های پیشران 
حوزه معدن و صنایع معدنی با شرکت های دانش بنیان در جهت 
کتشافات  کید کرد و  با اشاره به ا استفاده بهینه از ذخایر معدنی کشور تأ
کتشافات وسیعی در حوزه معدن  هفت سال اخیر در کشور افزود: ا
صورت گرفته که فقط ۵ تا ۱۰ درصد از این ذخایر حدود ۲۷ میلیارد دالر 
به ارزش ذخایر کشور افزوده است. 

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

ایاالت متحده به بزرگ ترین صادرکننده گاز طبیعی 
مایع )LNG( جهان تبدیل شده است، زیرا تحویل به 
خریدارانی که در اروپا و آسیا دچار کمبود انرژی هستند، 

افزایش یافته است. 
در سال جاری، پنج عرضه کننده LNG بیش از 20 قرارداد 
بلندمدت برای عرضه بیش از 30 میلیون تن LNG در سال 
یا تقریبا 4 میلیارد مکعب در روز برای خریدارانی که در اروپا و 

آسیا دچار بحران انرژی شده اند، امضا کرده اند.
ایاالت متحده بزرگ ترین پروژه های گاز طبیعی مایع تقریبا 
آماده را در جهان دارد، اما محدودیت های اولیه ازجمله 
ظرفیت محدود خط لوله همچنان بزرگ ترین مانع برای 

توسعه این بخش است.
 LNG صـادرات  کـه  کرده انـد  پیش بینـی  تحلیلگـران 
ایاالت متحـده تـا سـال 2030 بـه 26.3 میلیـارد مکعـب در روز 
می رسـد و از سـطح فعلی نزدیک به 13 میلیارد مکعـب در روز 
افزایش خواهـد یافـت. وزارت انـرژی ایاالت متحـده در تالش 
برای افزایش صـادرات LNG به اتحادیـه اروپا برای جلوگیری 
از بحران انرژی در بحبوحه جنگ روسیه با اوکراین، صادرات 
 Golden Pass برنامه ریزی شده LNG اضافی را از پایانه LNG
در تگزاس و ترمینال Magnolia LNG در لوئیزیانا برنامه ریزی 

کـرده اسـت.
    منبع: پایگاه خبری فوالد ایران

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که افزایش قیمت گاز و برق 
ممکن است به خروج کارخانجات صنعتی از آلمان منجر شود.

گاز ممکن است بخش صنعت  افزایش شدید قیمت برق و 
این کشور را با خطر جدی مواجه کند، زیرا حتی خودروسازان، 
تولیدکنندگان مواد شیمیایی و شرکت های مواد فوالدی 
به صورت روزمره تحت فشار افزایش قیمت حامل های انرژی 

قرار گرفته اند.
رالف ِاستوفلز، مدیرعامل شرکت تولید قطعات سیلیکونی خودرو، 
هوافضا و لوازم خانه به نام BIW می گوید: تورم در حوزه انرژی در 
آلمان بسیار سخت تر از دیگر کشورهاست. من نگران غیرصنعتی 

شدن تدریجی اقتصاد آلمان هستم.
فقط طی دو ماه گذشته قیمت گاز و برق در آلمان دو برابر شده 
است. اوایل هفته گذشته قیمت برق در بازار انرژی اروپا به 500 
یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید که نسبت به سال گذشته 5 
برابر شده است. سپس قیمت گاز در آلمان به 242 یورو به ازای هر 
مگاوات ساعت رسید که نسبت به سال گذشته همین موقع، 10 

برابر افزایش یافته است.
ماتیاس راخ، سخنگوی شرکت اوونیک که دومین تولیدکننده 
بزرگ محصوالت شیمیایی در جهان به شمار می رود در این باره 
گفته است: افزایش قیمت حامل های انرژی فشار شدیدی بر 
بسیاری از شرکت های وابسته به انرژی و در حال رقابت در فضای 

بین الملل وارد کرده است.
    منبع: خبرگزاری فارس

تقریبا نیمی از اتحادیه اروپا در شرایط خشکسالی قرار 
دارند. این امر نگرانی ها در مورد کمبود محصوالت کشاورزی و 
تأمین انرژی در قاره ای را تشدید می کند که در حال حاضر تحت 
تأثیر کاهش قابل توجه جریان گاز از روسیه قرار گرفته است. 
ترکیبی از خشکسالی شدید و موج گرما استرس بی سابقه ای 

را در مورد سطح آب در کل اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.
بر اساس گزارشی که توسط تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا 
منتشر شد، شرایط خشکسالی در ایتالیا، جنوب شرقی و شمال 
غربی فرانسه، شرق آلمان، شرق اروپا، جنوب نروژ و بخش 
بزرگی از بالکان مشهود است. به گفته این سازمان، حدود 47 
درصد از اتحادیه اروپا در شرایط هشدار خشکسالی قرار دارند که 
به معنای تحت تأثیر قرار گرفتن پوشش گیاهی و محصوالت 

کشاورزی است.
بر اساس گزارش آژانس محیط زیست اروپا که در ژوئن منتشر 
شد، میانگین دمای ساالنه در اروپا در دهه گذشته حدود 2 
درجه سانتی گراد گرم تر از دوره پیش از صنعتی شدن بوده است، 
درحالی که میانگین دمای جهانی حدود 1 درجه سانتی گراد است.

گزارش JRC که بر اساس داده های رصدخانه خشکسالی اروپا 
تهیه شده است، هشدار داد که شرایط گرم تر و خشک تر ممکن 
است تا پاییز در غرب مدیترانه ادامه داشته باشد. در این بیانیه 
آمده است که بازگشت به آب وهوای عادی برای بیشتر کشورهای 
اروپا نمی تواند برای جبران کامل کمبود آب در بیش از نیم سال 

کافی باشد.
    منبع: پایگاه خبری فوالد ایران

بزرگ ترین صادرکننده LNG جهان

 مشکل خط لوله دارد

آلمان 

در معرض خروج کارخانجات صنعتی

نیمی از اروپا

 در شرایط هشدار خشکسالی

محمدیاســر طیب نیــا مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار صداوســیما اظهــار کــرد: در ابتــدای شــکل گیری دولــت انقالبــی و 
مردمی حجت االســالم رئیســی، عزم جدی دولت محترم بــر تحقق جهاد 
ک دســتی و مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی بــود.  اهمیت شــرکت فــوالد مبارکه  اقتصــادی، پا
به عنــوان بزرگ ترین بنــگاه اقتصادی، افتخــار ملی و مولود انقالب اســالمی موجب شــد 

اولیــن اصالحــات مدیریتــی دولــت محتــرم در ایــن مجموعــه اعمال شــود.
وی افــزود: این جانــب بــا مأموریــت تحقــق جهــاد اقتصــادی، بــه اوج رســاندن تولیــد و شــتاب 
گرفتن حرکت توســعه از ســوی وزیر محترم صمت و ســهام داران گرامی، به عنــوان مدیرعامل 
شــرکت فــوالد مبارکــه انتخــاب شــدم. مأموریــت دیگــری کــه در فــوالد مبارکه بــه ما محول شــد 
ک دســتی بــود که در ایــن زمینه، در نخســتین  کمیت پا ایجاد شــفافیت، مبــارزه با فســاد و حا
گام از ابتــدای فعالیــت خــود در فــوالد مبارکــه، همــکاری و همراهــی الزم بــا نهادهــای نظارتــی 

همچون ســازمان بازرســی کل کشــور و ســایر نهادها را در دســتور کار قــرار دادم.
انتصابات سیاسی آسیبی که فوالد مبارکه را تهدید می کند

مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا بیــان اینکــه مأموریــت اصلــی مــا در ایــن شــرکت »تولیــد« اســت، 
خاطرنشــان کــرد: فــوالد مبارکــه یــک مجموعــه سیاســی نیســت و سیاســی شــدن و انتصابات 
سیاســی ازجملــه آســیب هایی اســت کــه ایــن شــرکت را تهدیــد می کنــد؛ بنابرایــن هرگونــه 
اصالح و تغییــری در ایــن مجموعه باید بدون آسیب رســانی بــه تولید و جریان توســعه صورت 
می گرفــت. در ایــن خصــوص، هم زمــان بــا شــروع فعالیــت در دولــت جدیــد بــا لحــاظ مصالــح 
فوالد مبارکــه و رعایت اصــول اخالقی که بــه آن پایبند هســتیم، اصالحــات الزم را آغــاز کردیم.

وی ادامــه داد: در نخســتین گام، 50 تن از افــراد غیرمتخصص که در مناصــب مدیریتی فوالد 
مبارکــه قــرار داشــتند را برکنــار کردیــم. گفتنــی اســت کــه همــه تغییــرات مدیریتی هم مســتلزم 
وقــوع تخلــف نبــوده و در بســیاری از مــوارد ایــن جابه جایی هــا در راســتای اصــالح ســاختار 

شــرکت انجــام شــد.
فوالد مبارکه در ماه های گذشته نیاز بازار را پاسخ داد

طیب نیا با بیــان اینکه دومیــن اقدام مــا اصالح رویه های نادرســت بــود، عنوان کرد: ســومین 
گام مــا ایــن بــود کــه پیــش از اعــالم هرگونــه تذکــر از ســوی مراجــع قانونــی، بــا تخلفاتــی کــه بــرای 
ما محــرز شــده بــود، برخــورد کردیــم و در مــواردی هــم اقدام به شــکایت شــد کــه دســتاورد این 
اقدامــات و نتیجــه این تحــوالت طــی 10 مــاه گذشــته در 3 حوزه صــورت گرفــت: ایجــاد آرامش 
و تعــادل در بازار محصــوالت فوالدی و حــذف رانت برای نخســتین بار طی یک دهــه؛ افزایش 

تولید؛ قرار گرفتن در مســیر پرشــتاب توســعه.
وی بــا اشــاره بــه نقــش فــوالد مبارکــه در ایجاد تعــادل بــازار طــی ماه هــای گذشــته گفــت: فوالد 
مبارکــه در دوره جدیــد مدیریتــی بــا افزایــش عرضــه محصــوالت فــوالدی نقــش مهمــی در 
برقــراری آرامــش و تعــادل بــازار داخــل ایفــا کــرد و پاســخگوی بــازار بــود. ایــن شــرکت بــا عرضــه 
تلفیقــی محصــوالت توانســت بــرای نخســتین بــار اقــدام موفقــی در مجموعــه وزارت صمــت و 

بــازار محصــوالت فــوالدی رقــم بزنــد و سیاســت موفــق کنتــرل بــازار را محقــق کنــد.
خود را موظف به مطالبه گری جدی می دانم

کیــد کــرد: بــه لطــف الهــی،  طیب نیــا بــا اشــاره بــه افزایــش تولیــد محصــوالت در فــوالد مبارکــه تأ
طــی ماه هــای ابتدایــی ســال جــاری علی رغــم محدودیت هــای موجــود، میــزان تولیــد فــوالد 
مبارکه نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته 10 درصــد افزایــش یافــت. در حــوزه قرارگیــری در 
مســیر پرشــتاب توســعه نیز پروژه هــای زیرســاختی و توســعه ای متعــدد و بی ســابقه ای بالغ بر 
180 هــزار میلیــارد تومــان )12 برابر ســال گذشــته( طــی 10 ماه اخیــر در این شــرکت تعریف شــده 

کــه اغلــب آن هــا در حــال اجراســت.
وی اذعــان داشــت: از رئیس جمهــوری و وزیــر محتــرم صمــت و ســهام داران کــه این جانــب را 
جهــت انجــام ایــن مأموریــت ســخت انتخــاب کردنــد، انجــام ایــن اصالحــات در فــوالد مبارکــه 
را بــه بنــده ســپردند و طــی ایــن مــدت از مدیریــت جدیــد ایــن شــرکت حمایــت کردنــد، تشــکر 
می کنــم. از نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســالمی هــم کــه دغدغــه ایــن ســرمایه عظیم 
ملــی را دارنــد متشــکرم و به عنــوان امانــت دار ســهام داران و مــردم در پیشــگاه خداونــد متعــال 
خــود را موظف بــه مطالبه گری جــدی و پیگیری و رســیدگی بــه موضوعات مطروحــه می دانم 
و متعهــد می شــوم همــکاری الزم بــا دســتگاه قضــا و نهادهــای نظارتــی در ایــن خصــوص را 

انجــام دهــم.
امرار معاش صدها هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم از فوالد مبارکه

وی با بیــان اینکــه امــروز مهم ترین اولویت کشــور، رشــد اقتصــادی، ایجاد اشــتغال و گشــایش 
در حــوزه معیشــت و زندگی مردم اســت، تصریــح کرد: یکــی از مهم تریــن صنایعی کــه می تواند 

ایــن مهــم را رقــم بزنــد، صنعــت فــوالد اســت. بزرگ تریــن صنعــت در ایــن حــوزه فــوالد مبارکــه 
اســت که هــزاران شــرکت در باالدســت و پایین دســت این صنعــت قــرار دارنــد و صدها هــزار نفر 

به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم از آن امــرار معــاش می کننــد.
طیب نیــا متذکر شــد: فرامــوش نکنیــم کــه دشــمنان درصــدد ضربــه زدن بــه این صنعــت مادر 
ــا  ــته ب ــال های گذش ــی س ــا ط ــد. آن ه ــرار داده ان ــدف ق ــت را ه ــن صنع ــدی ای ــوده و به طورج ب
اعمــال تحریم هــای ظالمانــه در پــی رســیدن بــه اهــداف شــوم خــود بودند کــه موفق نشــدند. 
بســیاری از طرح های توســعه و تولید محصوالت جدیــد در دوران تحریم محقق شــد و بالغ بر 

90 درصــد نیازهــای فــوالد مبارکــه بومی ســازی شــد.
مراقب جریان صنعت ستیزی رسانه های معاند باشیم

ــه عنــوان داشــت: آخریــن تــالش دشــمنان حملــه ســایبری  مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارک
گســترده بــه فــوالد مبارکــه بــود کــه ان شــاءاهلل در زمــان مناســب تری بــه ابعــاد مختلــف آن 
پرداخته خواهد شــد؛ اما گفتنی اســت که متخصصــان فــوالد مبارکه ظرف مدت 48 ســاعت 
پــس از ایــن حملــه ســایبری توانســتند کارخانــه را بــه مــدار تولیــد بازگرداننــد و حتــی موفــق بــه 
ثبــت رکوردهــای تولیــد جدید شــوند که ایــن امر لطــف الهی بــود و بــا همــت مدیــران و کارکنان 

متعهــد فــوالد مبارکــه محقــق شــد.
کارآمدی در نظام  وی ادامه داد: دشــمن در کنار تحریم و حمالت ســایبری، درصدد ایجاد نا
مقــدس جمهــوری اســالمی و ضربــه زدن بــه نقاط قــوت مــا در صنعت اســت و امــروز شــاهد آن 
هســتیم کــه یــک جریــان ســنگین صنعت ســتیزی در رســانه های معاند شــکل گرفته کــه باید 
مراقــب ایــن جریــان باشــیم. عــالوه بــر اصالحــات ســاختاری، بایــد بــا تخلفــات برخــورد شــود و 
شفاف ســازی الزم صــورت گیــرد. مقــام معظــم رهبــری در ماه هــای اخیــر طــی ســخنانی در 
جمــع دانشــجویان فرمودنــد: »مطالبه گــری شــما به گونــه ای باشــد کــه هــم در بیــان صــورت 
مســائل و هــم در مقابــل ارائــه راه حل هــا، بــا دشــمن مغــرض مخــرج مشــترک پیــدا نکنیــد.« 
مــا بایــد در مطالبه گری هــای خــود مراقــب باشــیم.  و در حرکت هــای خــود از هرگونــه فعالیــت، 
ســخن یا اقدامی که موجب خشــنودی دشــمن شــود و موجــب فرصت طلبــی آن هــا در ضربه 

زدن بــه نظــام جمهــوری اســالمی و ارکان آن شــود، بپرهیزیــم.
اصل گزارش تحقیق و تفحص یاریگر ماست

کید بر اینکــه اصل گــزارش تحقیق و تفحــص قرائت شــده از فــوالد مبارکه در  طیب نیا ضمــن تأ
مجلس شــورای اســالمی یاریگر ماســت، بیــان داشــت: در انجــام مأموریتی کــه داریــم ضروری 
ج در ایــن گــزارش بــرای مــردم شفاف ســازی شــود. بالغ بــر  اســت کــه برخــی ابعــاد و ارقــام منــدر
80 درصــد ارقامــی کــه در گــزارش اســت بیشــتر جنبــه اصــالح رویه هــای یــا دســتورالعمل های 
کــز تصمیم گیــری بایــد در خصــوص آن هــا اقــدام شــود  موجــود را دارد کــه از ناحیــه دولــت یــا مرا

و به صنعــت فــوالد ارتبــاط نــدارد.
کید کرد: در گزارش منتشرشــده به ارقام درشــتی مثل فروش محصــوالت فوالد مبارکه  وی تأ
طی 3 ســال اشــاره شــده که در بــورس کاال عرضــه شــده و از نظر فــوالد مبارکــه در آن هــا تخلفی 
صــورت نگرفتــه و کامال مطابــق بــا دســتورالعمل ها بوده اســت. بــه برخــی خریدهــا و رویه های 
موجود در خرید شــرکت های تابعه یا شــرکت هایی که در آن ها ســرمایه گذاری انجام شده نیز 
در گزارش اشــاره شــده، اما انتصــاب عنوان تخلف بــه برخی از ایــن اعــداد و ارقام نیاز بــه ُمداقه 
بیشــتری دارد و بایــد شفاف ســازی در خصــوص آن هــا صــورت گیــرد کــه در فرصــت مقتضــی 

ایــن کار صــورت خواهــد گرفت.
رویکرد حمایت از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان

مدیرعامـــل فـــوالد مبارکـــه بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت حـــوزه مســـئولیت های اجتماعـــی گفـــت: 
هدف گـــذاری شـــرکت فـــوالد مبارکـــه در ُبعـــد ورزش ایـــن بـــود کـــه در تـــراز جهانـــی، روی ورزش 
به عنـــوان یکـــی از محورهـــای اقتـــدار ملـــی ســـرمایه گذاری و بـــرای آن ظرفیت ســـازی کنـــد. 
در خصـــوص خدمـــات عمومـــی بـــا اصـــالح رویـــه ای کـــه طـــی ماه هـــای گذشـــته داشـــتیم، 
به جـــای توزیـــع نقدینگـــی، رویکـــرد حمایـــت از اســـتارت آپ ها و شـــرکت های دانش بنیـــان 
ـــرار  ـــتور کار ق ـــی را در دس ـــه ای و مل ـــاخت های منطق ـــعه زیرس ـــی و توس ـــات عموم دارای خدم

ــم. دادیـ
طیب نیا اذعان کرد: حمایت از شــرکت های دانش بنیان را یکی از مســئولیت های اجتماعی 
خــود می دانیــم، به طوری کــه میــزان قــرارداد بــا شــرکت های دانش بنیــان و شــهرک علمــی 
تحقیقاتــی اصفهــان طــی ســال های گذشــته از 20 میلیــارد تومــان بــه 2 هــزار میلیــارد تومــان 
افزایش یافته و ایــن امــر را مأموریت خــود می دانیم. ســرمایه گذاری در حوزه های زیرســاختی 
را نیز از دیگر مســئولیت های اجتماعــی خود قلمداد می کنیــم و در این مهــم، همت گماردیم 

و برنامه ریــزی الزم در ایــن حــوزه صــورت گرفتــه اســت.

فسادستیزی، جهاد اقتصادی و توسعه 
مأموریت های ما از ابتدای کارمان بوده است

مدیرعامل فوالد مبارکه در گفت وگو با صداوسیما:

در گـزارش منتشرشـده بـه ارقام درشـتی مثل 
فروش محصوالت فوالد مبارکه طی 3 سال 
اشـاره شـده کـه در بـورس کاال عرضـه شـده و 
از نظر فـوالد مبارکـه در آن ها تخلفـی صورت 
نگرفته و کامال مطابق با دستورالعمل ها بوده 
اسـت. به برخی خریدها و رویه های موجود 
در خریـد شـرکت های تابعـه یا شـرکت هایی 
کـه در آن هـا سـرمایه گذاری انجـام شـده نیـز 
در گـزارش اشـاره شـده، امـا انتصـاب عنـوان 
تخلف به برخـی از ایـن اعـداد و ارقام نیـاز به 

ُمداقـه بیشـتری دارد

دشـمن در کنـار تحریـم و حمالت سـایبری، 
نظـام  در  کارآمـدی  نا ایجـاد  درصـدد 
مقـدس جمهـوری اسـالمی و ضربـه زدن 
بـه نقـاط قـوت مـا در صنعـت اسـت و امـروز 
شـاهد آن هسـتیم کـه یـک جریـان سـنگین 
صنعت سـتیزی در رسـانه های معانـد شـکل 
گرفتـه کـه بایـد مراقـب ایـن جریـان باشـیم. 
عـالوه بـر اصالحـات سـاختاری، بایـد بـا 
تخلفـات برخـورد شـود و شفاف سـازی الزم 

گیـرد صـورت 
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خبـــــــــر کوتاه

غالم حسین محمدی، رئیس »خانه خالق و نوآوری دنیای اقتصاد« 
پیرو امضای تفاهم نامه همکاری میان ایمینو و »خانه خالق و نوآوری 
دنیای اقتصاد« گفت: یکی از محورهای این تفاهم نامه در راستای 
همکاری های بیشتر در »همایش و نمایشگاه معدنکاری دیجیتال« 
است. این هم افزایی می تواند فرصتی ارزشمند جهت تبادل اطالعات 
بین بازیگران اصلی این صنعت اعم از دولت، بخش خصوصی و 
انجمن های تخصصی داخلی و بین المللی فراهم کند.

شرکت معدنی گهر زمین در تالش است تا با اجرای طرح های توسعه، 
ک کند و این می تواند انقالبی مهم در  چهره بیکاری را از منطقه پا
سیرجان باشد که به واسطه فعالیت های معدنی رخ می دهد. این شرکت 
که به دنبال بهره برداری از بزرگ ترین معدن خاورمیانه است تا نقش 
مهمی در توسعه زنجیره ارزش فوالد ایفا کند، حاال توانسته در ایجاد 
اشتغال به یکی از بازیگران اصلی در منطقه تبدیل شود.

 خـبــــــــــــــــــر      

کوسیستم فناوری گردهمایی نوآوران ا انقالب معدنی در سیرجان به رهبری »گهر زمین«

وضع عوارض صادراتی  مانع ورود 

حدود یک میلیارد دالر ارز به کشور شد

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت: زمانی 
که عوارض صادراتی بر محصوالت فوالدی وضع شد، قیمت 
هر تن فوالد حدود ۸00 دالر بود و با توجه به حجم تولید و صادر 
نشدن آن، کشور از رقمی در حدود 1 میلیارد دالر محروم شد.

به گزارش ایراسین، عوارض صادراتی محصوالت فوالدی سال 
گذشته در حالی تصویب شد که قیمت محصوالت فوالدی در 
بازارهای جهانی به باالترین سطح خود رسیده بود، مسئله ای 
که به زعم بسیاری، فرصتی بسیار مناسب برای افزایش ارزآوری 
در کشور محسوب می شد. به گفته فعاالن این حوزه، بین 1 تا 1.5 
میلیون تن محصوالت فوالدی دقیقا در برهه افزایش قیمت ها 
فرصت صادراتی باالیی داشت، اما تصویب عوارض صادراتی مانع 

از ورود حدود 1 میلیارد دالر ارز به کشور شد.
وحید یعقوبی مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد درباره 
3 میلیون تن رسوب محصوالت فوالدی صادراتی در انبارهای 
داخلی گفت: در انبارها همواره کم و بیش محصوالتی موجود 
بوده و این طور نبوده که به یک باره 3 میلیون تن کاال به انبارها وارد 
شود. ولی مسئله این است که همواره حجمی حدود یک میلیون 
تن در انبارها داشته ایم و این حجم در حال حاضر به 3 میلیون 

تن رسیده است.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد در مورد مسائلی که 
که دولت برای  در حال حاضر پیش آمده است گفت: وقتی 
محصوالت فوالدی عوارض صادراتی تعیین کرد، صادرات روند 
طبیعی خود را از دست داد و تأثیر صادرات در آمارهای چهارماهه، 

پنج ماهه و شش ماهه مشهود خواهد بود.
گر دقت کنیم در آمار سه ماهه  وی افزود: این بدان دلیل است که ا
منتشرشده، آمار صادرات مقاطع طویل به شدت کاهش داشته 
و محصوالت فوالد میانی شامل شمش و بلوم و اسلب، شامل این 
کاهش نبوده و دلیل آن این است که صادرات مقاطع طویل به روز 
است و عمدتا از طریق زمینی به کشورهای همسایه انجام می گیرد 

و ضمنا این تولیدات سفارشی هم نیست.
یعقوبی با بیان اینکه عوارض صادراتی خود را در آمارهای سه ماهه 
صادرات مقاطع طویل نشان داد، تصریح کرد: شمش و بلوم و 
اسلب به صورت سفارشی تولید می شوند، روند صادرات آن ها دو 
تا سه ماه به طول می انجامد و در نتیجه ما در آمارهای چهارماهه و 

پنج ماهه شاهد کاهش صادرات بیشتری خواهیم بود.
مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد با بیان اینکه وضع 
عوارض صادراتی درست هم زمان با جهش قیمت های جهانی 
بود و می توانست ارزآوری باالیی برای کشور داشته باشد، توضیح 
داد: ما در اوج قیمت های جهانی که می توانستیم ارزآوری باالیی 
داشته باشیم با مسئله عوارض صادراتی روبه رو شدیم و در عوض 
محصوالت را در انبارها رسوب دادیم و نهایتا  باز هم محصول به 

دست مصرف کننده نهایی نرسیده است.
ح ملی مسکن  وی با اشاره به اینکه دولت نگران راه اندازی طر
ح نیاز  بود و به همین دلیل محصوالت فوالدی را برای این طر
داشت، عنوان کرد: طرح ملی مسکن هم آن چنان که باید قوت 
نگرفت و این تنظیم بازار اشتباهی بود که هم کشور را از ارزآوری 
قابل توجهی محروم کرد و هم کاال را به دست مصرف کننده 

نهایی نرساند.
یعقوبی در پایان خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که در 
این مدت نسبت به شرایط عادی بین 1 تا 1.5 میلیون تن 
افزایش موجودی انبار داشته ایم. این موجودی می توانست 
صادر شود، اما صادرات با توجه به عوارض وضع شده، این 

کار انجام نشد.

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد:

تولید، توسعه، شفافیت و عمل به قوانین 
یت فعلی شرکت است رویکرد اصلی مدیر

مدیرعامل فوالد مبارکه در برنامه» نقد و نظر« رادیو اصفهان:

طیب نیا  محمدیاسر  فوالد،  خبرنگار  گزارش  به 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در برنامه رادیویی 
که به صورت زنده از رادیو اصفهان  »نقد و نظر« 
پخش شد، با بیان اینکه پس از انتشار گزارشی در خصوص تحقیق 
کنی های  و تفحص از فوالد مبارکه طی روزهای اخیر، شاهد خبرپرا
گسترده رسانه های داخلی و خارجی بودیم، اظهار کرد: در این 
گزارش به دو بخش اشاره شده که بخش اول آن مربوط به تخلفات 
اشخاص، در راستای دستور رئیس جمهوری  و وزیر صمت وقت 
بوده که با آغاز فعالیت مدیریت جدید در فوالد مبارکه، طی 10 ماه 
گذشته، برخوردهای الزم با تخلفات محرزشده   صورت گرفته است.
وی افزود: در همین راستا از شروع فعالیت خود در فوالد مبارکه مقابله 
با فساد را در اولویت خود قرار داده ایم و با رویه های نامناسب برخورد 

کردیم و بسیاری از مدیران غیرمتخصص برکنار شدند.
فوالد مبارکه طبق  دستورالعمل های جاری کشور عمل 

کرده است
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه تخلفات مرتبط به بخش 
رویه ها از سوی قوه قضاییه رسیدگی می شود، گفت: برخی از اعداد 
و ارقام اعالم شده در گزارش تحقیق و تفحص به تخلفات مرتبط به 

بخش رویه ها بازمی گردد که از نظر گروه تحقیق و تفحص، تخلف است؛ 
به عنوان مثال، بیش از 57 هزار میلیارد تومانی که در این گزارش در 
قالب تخلف ذکرشده  عمدتا   در راستای عمل به دستورالعمل های 
جاری کشور و وزارت صمت، برای عرضه محصوالت در بورس کاال 
بوده و موردی نیست که بتوانیم از آن به عنوان فساد  در فوالد مبارکه 

یاد کنیم.
طیب نیا تصریح کرد: فوالد مبارکه محصول خود را در بورس عرضه 
گر تفاوتی در آن مقطع زمانی بوده، طبق دستورالعمل  می کند و ا
وزارت صمت بوده و قوه قضاییه باید بررسی کند که آیا آن هایی که این 
محصوالت را خریداری کرده اند، آن ها را وارد مدار  تولید  کرده اند یا از این 

رانت استفاده کرده  و در بازار داخل به فروش رسانده اند.
حضور سیاسیون در مجموعه های بزرگ صنعتی آفت 

است
کرد: مجموعه های بزرگی مثل فوالد مبارکه همواره  طیب نیا بیان 
خوشنام بوده اند، اما یکی از آفات اصلی حضور افراد سیاسی در این 
که افراد سیاسی با ضوابط حوزه های تخصصی  مجموعه هاست؛ چرا
گر برای چنین مناصب مهمی، افراد متخصص، متعهد و  آشنا نیستند. ا
باتقوا به کار گرفته شوند، قطعا کمتر شاهد این مغایرت ها خواهیم بود.
کید کرد: شفافیت در سیستم فوالد مبارکه از ابتدای شکل گیری  وی تأ
آن، نشان از عزم جدی سازمان و نظام جمهوری اسالمی است؛ بنابراین 
نباید نقطه قوت نظام جمهوری اسالمی به نقطه ضعف تبدیل شود، 
اما رسانه های معاند در تالش هستند تا نقاط قوت ما را به نقاط ضعف 

تبدیل کنند.
شفافیت، تحقق جهاد اقتصادی و شتاب توسعه 

مأموریت ماست
وی بیان داشت: فوالد مبارکه ازجمله صنایعی بود که از ابتدای دولت 
جدید دچار تغییرات مدیریتی شد و مأموریت های ابالغ شده از سوی 
وزیر محترم صمت به این شرکت اوال در جهت تحقق جهاد اقتصادی 
کدستی بوده که به  کمیت پا و شتاب توسعه و ثانیا ایجاد شفافیت و حا
همین جهت نخستین اقدامات ما در این حوزه برکناری برخی مدیران و 
اصالح رویه ها و مواردی بود که تخلفات در آن ها برای ما محرز شده بود.

طیب نیا افزایش 10 درصدی تولید فوالد مبارکه نسبت به سال گذشته 
را افتخارآمیز عنوان کرد و گفت: از ابتدای فعالیت تیم جدید مدیریتی 
کنون بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان پروژه توسعه ای  در فوالد مبارکه تا
در این شرکت تعریف شده و طی این مدت کوتاه در مدار انجام قرار 

گرفته است.
همواره آماده همکاری با نهادهای نظارتی و قانونی 

هستیم
وی ادامه داد: شرکت فوالد مبارکه از ابتدای مدیریت جدید همواره 
آماده همکاری با نهادهای نظارتی و قانونی بوده و بهترین همکاری را با 
سازمان های نظارتی داشته است. این ایراد وارد است که غیر از گزارشی 
گزارش دیگری به صورت  که در مجلس قرائت شد، همچنان هیچ 
رسمی به فوالد مبارکه ابالغ نشده و آمار واقعی از درگاه های رسمی خارج 
گر موارد تخلف از سوی دستگاه های و مراجع قضائی به  نشده است. ا

ما انعکاس داده شود، آمادگی الزم برای هرگونه شفاف سازی را داریم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد: امروز مهم ترین اولویت کشور 
رشد اقتصادی و گشایش اقتصادی در زندگی مردم است و فوالد مبارکه 
یکی از صنایع بزرگی است که می تواند این مهم را رقم بزند. این شرکت 
گر وجود نداشت، از  یکی از الگوهای مقاومت در دوران تحریم بود و ا
یک تجهیز ساده تا لوله های خطوط انتقال نفت و گاز را نمی توانستیم 

در کشور تولید کنیم.
فوالد مبارکه محصول انقالب اسالمی است

وی با بیان اینکه فوالد مبارکه محصول انقالب اسالمی است، اذعان 
داشت: وجود این صنعت افتخاری برای یکایک مردم ایران است و نباید 
کاری کنیم این نشاِن افتخارآفرین ملی از بین برود. فوالد مبارکه نماد 
خودکفایی در کشور است و به همین دلی از اعمال تحریم ها گرفته تا 
حمالت سایبری همواره مورد هجوم دشمنان قرار گرفته است؛ بنابراین 

یکی از مأموریت های اصلی ما حفظ اعتبار این صنعت بزرگ است.
کرد: تولید، توسعه، شفافیت و عمل به  طیب نیا در پایان تصریح 
قوانین رویکرد اصلی مدیریت فعلی شرکت فوالد مبارکه و ما باید در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی شفاف عمل کنیم تا مورد سوءاستفاده 

قرار نگیریم.

غول های صنعت فوالدی 

در مسیر رشد صادرات

جلسه هماهنگی ماهانه ۶ تولیدکننده و صادرکننده 
عمده فوالد کشور برگزار شد.

در جلسه ای که با حضور 6 شرکت فوالدی »کاوه«، »فخوز«، »فوالد 
مبارکه«، »کچاد«، »پاسارگاد« و »ارفع« برگزار شد، طرح ها و اهداف 
مختلفی در راستای بهبود وضعیت فعلی برای شرکت های 
ح  فوالدی بررسی شد. اولین موردی که در این جلسه مطر
شد برنامه ریزی جهت برگزاری مزایده ها، صادرات 720 هزار تن 
شمش و محصول فوالدی طی 8 هفته آتی به ارزش تقریبی 340 
میلیون دالر بود. نکته بعدی تعیین الگوی روش قیمت گذاری 
در بازارهای جهانی به گونه ای که از رقابت منفی شرکت های 
فوالدی در بازارهای هدف کاسته شود بود و تصمیم  بر این شد 

که این امر اجرایی گردد.
در این جلسه، موارد مختلفی از جمله بهای تمام شده و تعیین 
الگوی رقابت با روسیه و دیگر رقبا در بازارهای صادراتی شرق آسیا 
و اثرات برجام بر صادرات فوالد، وضعیت تقاضای جهانی فوالد در 
نیمه دوم امسال و همچنین مشکالت گمرک در خصوص قیمت 

پایه شمش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ح شده، با توجه به رفع  در این راستا طبق برنامه های مطر
محدودیت های برق فوالدسازان، رشد تولید این حوزه در 
شهریورماه و افزایش رقابت پذیری به دلیل اصالح قیمت مواد 
اولیه طی دو ماه اخیر، باید منتظر رشد صادرات فوالد در کشور 

باشیم.
  منبع: فوالدبان

شـرکت فـوالد مبارکـه از ابتـدای مدیریـت 
جدیـد همـواره آمـاده همـکاری بـا نهادهـای 
نظارتـی و قانونـی بـوده و بهتریـن همـکاری را 
بـا سـازمان های نظارتـی داشـته اسـت. ایـن 
ایـراد وارد اسـت کـه غیـر از گزارشـی کـه در 
مجلس قرائت شـد، همچنـان هیچ گـزارش 
دیگـری به صـورت رسـمی بـه فـوالد مبارکـه 
ابالغ نشده و آمار واقعی از درگاه های رسمی 
گـر مـوارد تخلـف از  خـارج نشـده اسـت. ا
سـوی دسـتگاه های و مراجـع قضائـی بـه 
مـا انعـکاس داده شـود، آمادگـی الزم بـرای 

هرگونـه شفاف سـازی را داریـم

به گزارش خبرنگار ایراسین، بهرام سبحانی، رئیس 
کنش به گزارش  انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در وا
ح کرده  تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه مطالبی را مطر

که به شرح زیر است:
ده روز قبل از ابالغ این دستورالعمل، به وزیر وقت )دکتر شریعتمداری( 
نامه ای نوشتم مبنی بر اینکه با ابالغ دستورالعملی که در حال تدوین 
است، رانت سنگینی توزیع می شود و تقاضا کردم که جلوی ابالغ آن را 
بگیرند و جلسه بگذارند تا توضیح دهیم و به راهکار منطقی برسیم که 

متأسفانه توجه نکردند و دستورالعمل ابالغ شد.
دستورالعملی که منجر به توزیع رانت 5 هزار میلیارد تومانی 

در 50 روز شد
طی 50 روز به نرخ آن روز 5 هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد و با پیگیری 
زیاد در 20 شهریور )50 روز بعد( دستورالعمل لغو گردید. نوشتند از همه 
خریداران طی این مدت مابه التفاوت دریافت کنید. خریداران هم به 

دیوان عدالت شکایت کردند و رأی گرفتند که از معامالت قطعی نمی توان 
علی الحساب گرفت.

در مورد الکترود گرافیتی نیز وزارتخانه قیمت ابالغ کرد و نوشت بیشتر از این 
مبلغ خریداری نشود و فروشنده باید مصرف 1.2 کیلو بر تن را هم گارانتی 
کند. امروز تعدادی از شرکت های فوالدی به دلیل عبور از قیمت ابالغی و 

نرخ مصرف درگیر دستگاه های نظارتی هستند.
شبکه های خارجی درصدد القای وجود فساد در تمام 

ساختار نظام هستند
گرچه به استناد گزارش هیئت تحقیق  این مقدمه را نوشتم که بگویم ا
و تفحص از فوالد مبارکه در زمینه قرارداد با نیروهای غیر مربوط و 
پرداخت های غیرموجه و قراردادهای مشاوره ای و... تخلفاتی صورت 
گرفته که قطعا در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد، اما رقم 92 هزار 
میلیارد تومان آن قدر سنگین است که متأسفانه مستمسکی شد برای 
شبکه های خارجی مثل بی بی سی و ایران اینترنشنال که با ساعت ها کار 

خبری و تشکیل میزگرد، القا کنند که فساد در تمام ساختار نظام است و 
به تخریب صدر تا ذیل بپردازند درحالی که طبق گزارش 57 هزار میلیارد 
تومان از 92 هزار میلیارد تومان رانت توزیعی در اثر ارزان فروشی بوده است.

گر قیمت فروش محصوالت فوالد مبارکه در بورس بر اساس  حال ا
دستورالعمل های ابالغی بوده، مقصر کیست؟ آن که با ابالغ دستورالعمل 
به بورس قیمت پایه را پایین تر از بازار تعیین می کند و سقف رقابت را روی 3 

درصد می بندد یا فروشنده؟
تا دست از قیمت گذاری دستوری برندارند، توزیع رانت 

ادامه خواهد داشت
نتیجه این بی تدبیری می شود که خودروساز و سایر صنایع مشابه مازاد 
بر نیاز ورق می خرند و در بازار می فروشند و سود فوالدساز به جیب آنان 
می رود. مادام که ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت دست از قیمت گذاری 
دستوری برندارند و اجازه ندهند قیمت کاال در فرایند سالم عرضه و تقاضا 

در بورس تعیین گردد توزیع رانت ادامه خواهد داشت.

قیمت گذاری دستوری موجب توزیع رانت می شود
رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران:
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نتیجه معامالت مقاطع طویل فوالدی 
در بورس کاال

تکمیل مدرنیزاسیون ذوب آهن اصفهان
 با توان داخلی

به گزارش چیالن، چهارشنبه ۲ شهریورماه، بورس کاال میزبان عرضه ۴۱۵ 
هزار و ۱۸ تن انواع مقاطع طویل فوالدی بود که با احتساب معامالت 
مچینگ ۴۱ هزار و ۴۲۶ تن از این مقاطع معامله شد. معامالت میلگرد در 
بورس کاال با قیمت میانگین ۱۴ هزار و ۴۶3 تومان به ازای هر کیلو انجام 
شد که کاهش ۰.۲ درصدی نسبت به قیمت میانگین معامالت در هفته 
گذشته داشته است.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اشاره به آغاز پروژه تعویض بالک های 
بخش فوالدسازی گفت: عالوه بر پروژه مذکور که مدرنیزاسیون 
ذوب آهن اصفهان را تکمیل می کند، در راستای بهینه سازی ظرفیت 
کسیژن، احداث کوره پاتیلی شماره 3 و  تولید پروژه های احداث پلنت ا
بازسازی کوره پاتیلی شماره ۱ در دست اقدام است و همچنین جهت 
تأمین منابع آبی شرکت، ۴ پروژه در دست اجرا قرار دارد.

خـبــــــــــــــــــر            
خبــــر  کوتاه

به گزارش ایسنا، گزارش  منتشر شده  تحقیق و تفحص از 
شرکت فوالد مبارکه  بیشتر از همه بابت رقم ادعایی »فساد ۹۲ 
هزار میلیارد تومانی« موردتوجه قرارگرفته است، بسیاری 
این طرف و آن طرف این گزارش را با پرونده فساد ۳ هزار میلیارد 
تومانی مقایسه کردند، خیلی ها دست به ماشین حساب 
شده و نوشتند با این پول چند تا شرکت ایالن ماسک و چند تا 
ابزارک از مجموعه ابزارک های گوگل و چند تا پاالیشگاه عظیم 

مثل بیدبلند می شد ساخت.
پرداخت پول بازیکنان کم بازده باشگاه فوالد مبارکه 

سپاهان در ردیف تخلفات!
بندهای اول این گزارش همان طور تصور می شد، بیشتر به بیانیه 
شبیه است، اما آن چیزی که می تواند محل بحث قرار بگیرد دقت 
در جزئیاتی است که به انتشار رقم 92 هزار میلیارد تومان »فساد 
مالی« ختم شده است. در جداول این گزارش مثال می خوانیم 
که »پرداخت پول بازیکنان باشگاه فوتبال فوالد مبارکه« به دلیل 
زمان کمی که در زمین برای این تیم توپ زده اند در ردیف تخلفات 
آمده است، سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای ساخت بیمارستان 
جزو تخلفات نوشته شده، ناتوانی شرکت از تسویه حساب 
معامالت خارجی که احتماال به دلیل محدودیت های بانکی بعد 
از تحریم هاست، در شمار پول هایی که در شرکت فوالد خورده 
و برده شده نوشته شده است. جریمه تیم فوالد به دلیل فسخ 
قرارداد با سرمربی این تیم در فصل 98-99، در ردیف »فساد« 
نوشته شده است. پرداخت های شرکت به رسانه ها ازجمله 
پرداخت 22 میلیارد تومانی به صداوسیما برای »تبلیغات«، در 

ردیف هدیه و حاتم بخشی آمده است.
وقتی مطالبات ارزی تخلف نوشته شده است!

ازجمله ردیف های دیگری که در این گزارش مالی به عنوان تخلف 
به آن ها اشاره شده »خرید ساختمان در تهران برای شرکت فوالد 
که تحقیق و تفحص را انجام  خوزستان« است، نمایندگانی 
داده اند، این خرید را »بدون توجیه« ارزیابی کرده و رقم آن را در 
شمار تخلفات مالی شرکت ثبت کرده اند. کاهش تولید و کاهش 
صادرات شرکت های فوالد در بازه زمانی 97 تا 99 که احتماال 
به دلیل محدودیت های صادراتی و کاهش رقم تولید ناخالص 
داخلی است جزو تخلفات فوالد نوشته شده. مطالبات ارزی 
شرکت فوالد هرمزگان در این گزارش در ردیف تخلف ثبت شده 
است و البته، به خرید ملک از یک نهاد امنیتی، و همین طور 
برخی پرداخت ها به دفاتر ائمه جمعه و موضوعاتی مانند این هم 
اشاره شده است. با چنین حساب وکتابی است که در انتهای این 
گزارش به عنوان تخلف مالی نوشته شده حدود 92 هزار میلیارد 

تومان جمع خورده است.
صالحیت تشخیص جرم با قوه قضاییه است نه 

جای دیگر!
 بدون در نظر گرفتن این که صالحیت تشخیص این که آیا جرمی 
خ داده است یا نه، با قوه قضاییه است نه مجلس،  درجایی ر
مجلس صرفا می تواند موارد به دست آمده از وظایف نظارتی 
را به قوه قضاییه ارسال کند تا مرجع ذی صالح صحت آن را 

بررسی کند.
گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه تعهد و التزام 

به واقعیت ندارد
کید  بااین حال مسئله اصلی و آنچه در انتشار این گزارش و تأ
بیش ازحد بر رقم نادرست »فساد 92 هزار میلیارد تومانی« نادیده 
گرفته شده تأثیر آن بر افکار عمومی است. درست است که عدد 
هرچه بزرگ تر باشد بیشتر جلب نظر می کند و درست است که 
باید از آزادی بیان برای اعالم جرم و تخلف و فساد حمایت کرد، 
اما همه این ها باید در شرایط »تعهد و التزام به واقعیت« رخ دهد.

رقابت تلخ رسانه ها برای جذب مخاطب از یک 
گزارش تأیید نشده!

روزنامه ها و رسانه های هر دو جریان بدون توجه به دقت و کیفیت 
گزارش و صرفا بر اساس جذب کلیک و تخریب رقبا تیترهای بزرگ تر 
گر قوه قضاییه  از این گزارش استخراج می کنند اما دو صباح دیگر، ا
برای بررسی این گزارش اقدام کند، حسابرسی که در این گزارش 
انجام شده را بررسی کند و در مورد جرائمی که گزارش مدعی رخ 
دادن آن هاست تحقیق کند، به احتمال زیاد بخش زیادی از این 
گزارش زیر سؤال خواهد رفت، البته آبرویی که در این روزها ریخته 
شده را نمی توان برگرداند و از همه مهم تر اینکه عبارت خیالی 
»فساد 92 هزار میلیارد تومانی« هم در کنار شایعه های دیگری 
مانند حقوق مادام العمر نمایندگان مجلس از باب نمایندگی برای 
سال ها دستمایه دامن زدن به نارضایتی باقی خواهد ماند و هر 
صدایی که برای کشف حقیقت و نقد این عددسازی های خیالی 

بلند شود را با برچسب دفاع از فساد محکوم می کنند.

رقابت تلخ رسانه ها برای جذب مخاطب از 

یک گزارش تأیید نشده!

سـازمان حسابرسـی مسـئولیت حسابرسـی و 
بازرسـی قانونـی شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان در 
سال های 1۳۹۷ تا 1۳۹۹ را به عهده داشته است. 
در گزارش هـای حسابرسـی و بـازرس قانونـی مـوارد عـدم رعایـت 
اسـتانداردهای حسـابداری و عـدم رعایـت قوانیـن و مقـررات بـه 
اطالع سـهام داران محترم شـرکت فـوالد مبارکه اصفهان رسـیده 

و در سـامانه کـدال در دسـترس عمـوم قـرار گرفتـه اسـت.
ضمنـا از ابتدای شـروع بـه کار هیئـت محتـرم تحقیق و تفحـص، تیم 
حسابرسـی ایـن سـازمان در اسـتان اصفهـان پیوسـته بـه مکاتبـات 
هیئت مزبور پاسخ داده و گزارش های درخواستی اعم از گزارش های 
حسابرسـی سـاالنه، بررسـی اجمالـی میـان دوره ای و نامه هـای 
مدیریـت در اختیـار آن هیئـت قـرار گرفتـه و به طـور مسـتمر بـه سـایر 
درخواسـت ها و تلفن هـای نماینـدگان آن هیئـت پاسـخ داده شـده 
اسـت. در مقدمـه گـزارش هیئـت محتـرم تحقیـق و تفحـص نیـز بـه 
گزارش هـای سـازمان حسابرسـی به عنـوان یکـی از منابـع در تهیـه 

گـزارش اشـاره شـده اسـت.
گرچـه نتیجه گیـری نهایـی دربـاره گـزارش هیئـت محتـرم تحقیـق و  ا
تفحـص کـه به طـور غیرمجـاز و ناپختـه )طبـق اظهـار رئیـس محتـرم 
هیئت تحقیق و تفحص( نشر یافته است مستلزم ارائه گزارش دقیق 
به مرجع قضایی و بررسی و صدور رأی توسـط آن مرجع است، اما به 
دلیـل برداشـت نادرسـت از ایـن گـزارش در فضـای عمومـی جامعـه و 
ایجاد پرسـش در بین کارشناسان در مورد نقش حسـابرس و بازرس 
قانونـی، ایـن بیانیـه مقدماتـی بـرای پاسـخ گویی بـه ابهامـات ارائـه 

می شـود و گزارش هـای تکمیلـی در آینـده صـادر خواهـد شـد.
گرچـه توسـط مدیریـت منتخـب  1-شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهـان ا
بخـش دولتـی اداره می شـود، امـا طبـق مـاده 4 قانـون محاسـبات 
عمومی کشـور و مـاده 4 قانـون مدیریت خدمات کشـوری، بـه دلیل 
مالکیت کمتر از 50 درصد دولت، شـرکت دولتی محسـوب نمی شود 
کـم بـر شـرکت های دولتـی از جملـه قانـون  و لـذا مشـمول قوانیـن حا
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی نیست.

کــه حاصــل جمــع جبــری   2- در فضــای عــام جامعــه، عــددی 
گــون بــا ماهیت هــای متفــاوت و البتــه اثبــات نشــده  اقــالم گونا
ــا اختــالس 94 هــزار میلیــارد تومانــی مطــرح  اســت به عنــوان فســاد ی
می شــود کــه خــالف محتــوای ایــن گــزارش غیررســمی اســت. در 
گــزارش غیررســمی منتشــر شــده از عنــوان تخلــف اســتفاده شــده 
ــالس  ــاد و اخت ــه از فس ــی جامع ــای عموم ــه در فض ــت؛ درصورتی ک اس
صحبــت می شــود. برخــی از ایــن تخلفــات کــه در گــزارش حســابرس 
و بــازرس قانونــی هــم افشــا شــده اســت ماننــد عــدم واریــز مبلــغ 
8,087,252,476,275 ریــال ســود ســهام ایمیــدرو در مهلــت مقــرر 
طبــق مــاده 240 قانــون تجــارت، پــر واضــح اســت کــه هیــچ ســنخیتی 
بــا فســاد و اختــالس نــدارد و اســتفاده از عنــوان فســاد بــرای چنیــن 

تخلفاتــی خــالف اخــالق اســالمی و انســانی اســت.
3- ایـن سـازمان در رسـیدگی های خـود بـه فروش هـای داخلـی 
کـه  عمـده ای  فروش هـای  بـه  اصفهـان،  مبارکـه  فـوالد  شـرکت 
دسـتورالعمل های ابالغـی وزارت صنعـت و معـدن و تجـارت در 
آن رعایـت نشـده باشـد برخـورد نکـرده اسـت. تفاوت هـای بیـن 
قیمت هـای تعیین شـده طبـق ضوابـط الزم االجـرا بـرای شـرکت ها و 
قیمت های بازار را نمی توان به عنوان تخلف هیئت مدیره شرکت ها 
کـم بـر فـروش ازجملـه  ح کـرد. چنانچـه شـرکت ها ضوابـط حا مطـر
قیمت هـای مصـوب را رعایـت نکننـد، حسـابرس و بـازرس قانونـی 
ج کند، امـا برعکس آن  بایـد آن را به عنوان تخلـف در گـزارش خـود در

مصـداق نـدارد.
 4- در گـزارش هیئـت محتـرم تحقیق و تفحص اعالم شـده کـه خرید 

سـهام خزانـه خـالف مـاده 189 قانـون تجـارت اسـت درصورتی کـه 
طبق بنـد )ب( مـاده 28 قانون رفع موانـع تولید رقابت پذیـر و ارتقای 
نظام مالی کشـور مصوب 1394/02/01، خرید سـهام خزانه تا سقف 

10درصـد سـهام توسـط شـرکت ها مجاز اسـت.
 5- در خصـوص خالصـه تخلفـات مالـی بخـش خریـد و قراردادهـا 
گـزارش هیئـت محتـرم تحقیـق  ج در صفحـات 176 تـا 178  منـدر
و تفحـص شـرکت فـوالد مبارکـه بـه مبلـغ 266,415 میلیـارد ریـال 
)عمدتـا انعقـاد قـرارداد بـا شـرکت چینـی شـیان در خصـوص اجـرای 
پـروژه نورد گـرم 2 بـه مبلـغ 400 میلیون یـورو مازاد بـر قـرارداد منعقده 
خ  بـا شـرکت های SMS و ایریتیـک و خریـد الکتـرود و عـدم رعایـت نـر
مصـوب الکتـرود بـه مبلـغ 222.2 میلیـون یـورو(، همان گونـه کـه در 
صفحـه 49 گـزارش هیئـت محتـرم تحقیـق و تفحـص انعـکاس یافته 
قـرارداد منعقـده بـا شـرکت های SMS و ایریتیـک بـه دلیـل برقـراری 
تحریم، از سـوی شـرکت های فوق اجرایـی نگردیده اسـت و بنابراین 
شـرکت اقدام بـه انعقـاد قـرارداد با شـرکت شـیان چیـن نموده اسـت. 
گـزارش یادشـده به صـورت بـرآوردی مبلـغ تکمیـل  همچنیـن در 
پـروژه 800 میلیـون یـورو )صفحـه 150 گـزارش( در نظـر گرفتـه شـده و 
مبلغ مزبـور با مبلـغ قـرارداد منعقـده بـا شـرکت های SMS و ایریتیک 
)به شـرح صفحـه 149 گـزارش بـه مبلـغ 411 میلیـون یـورو( مقایسـه و 
ج شـده  مابه التفـاوت به مبلـغ 400 میلیـون یـورو به عنـوان تخلف در
ح بنـد 17 گـزارش حسـابرس  اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه بـه شـر
مسـتقل و بازرس قانونی سـال 1396 مبلغ قرارداد منعقده با شـرکت 
شـیان جهـت طراحـی و سـاخت ماشـین آالت مبلـغ 2.020 میلیـون 
یـوآن )با توجه با نـرخ برابری یـوآن با یـورو در تاریـخ اول شـهریور 1401 
بالغ بر 303 میلیون یورو( و طبق گزارش توجیهی افزایش سرمایه کل 
مبلغ ارزی پروژه مزبور بالغ بر 495 میلیون یورو محاسبه شده است. 
همچنیـن موضـوع ایـراد قانونـی مراجـع ذی ربـط در بنـد 17 گـزارش 
ج شده اسـت. مضافا در خصوص الکترود  حسابرسی سـال 1399 در
گرافیتی، همان گونه که در صفحه 142 گزارش هیئت انعکاس یافته، 
با توجه به شـروع تحریم ها و نظر بـه اینکه الکترود کاالی اسـتراتژیک 
اسـت، براسـاس نامـه وزارت صمـت و مصوبـه هیئت مدیـره شـرکت 
تصمیم به خرید الکتـرود به میزان مصـرف جهت 3 سـال تولید خود 
نموده است. الزم به یادآوری است موضوع کیفیت و میزان شکست 
بـاالی الکترودهای فـوق در بندهـای 15 و 18 گزارشـی حسابرسـی به 
ترتیب سال های 1398 و 1399 و همچنین موضوع خرید و نوسانات 
ج  نرخ الکترودهای مزبور در بند 35-6 نامه مدیریت سـال 1398 در

شـده اسـت.
6- در خصـوص خالصـه تخلفـات مالـی بخـش مالـی، اقتصـادی و 
ج در صفحـات 99 تـا 101 گـزارش هیئـت محترم  سـرمایه گذاری منـدر
تحقیق و تفحص بـه مبلـغ 72,840 میلیارد ریـال موارد مزبـور عمدتا 
)ازجملـه عدم تعییـن تکلیـف وجـوه حاصـل از فروش هـای صادراتی 
از طریـق شـرکت های تراسـتی، عـدم واریـز به موقـع سـود سـهام، 
پرداخت های صورت گرفت، به شرکت فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه 
سـپاهان و تأسـیس شـرکت هواپیمایـی فـراز جـی(، در گزارش هـای 
حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی سـال های مالـی 1397 تـا 1399 
ج  )شـامل بندهـای مبانـی اظهـار نظـر مشـروط و بـازرس قانونـی( در

شـده اسـت.
ج در  کمک هـای بالعـوض منـدر 7- در خصـوص مغایـرت اقـالم 
جزء »ب« بنـد 24 گـزارش حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونی سـال 
مالی منتهی بـه 30 اسـفند 1399 با مبالـغ متناظر در یادداشـت های 
ج در صفحه 232  توضیحی صورت های مالی سـال مالی مزبور مندر
گزارش هیئت محترم تحقیق و تفحص و همچنین عـوارض موضوع 
ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، با توجه به درخواست مکتوب 

هیئت محترم فـوق از ایـن سـازمان، دالیل اختـالف مزبـور به صورت 
مکتـوب بـه آن هیئت ارائه شـده اسـت.

خ   8- در خصـوص گزارش بـازرس قانونی دربـاره افزایش سـرمایه مور
ج در  28 بهمـن 1399 )عمدتـا جهـت اجرای پـروژه نورد گـرم 2( منـدر
صفحـات 71 و 72 گـزارش هیئـت محتـرم تحقیـق و تفحـص، گزارش 
توجیهی مزبور بر مبنای گزارش توجیه فنی و اقتصادی طرح توسعه 
نـورد گـرم 2 کـه توسـط شـرکت فنـی مهندسـی فـوالد مبارکه مهـر جی 
در قالب 476 صفحه تهیه شده است، ارائه شـده و به دلیل ایرادات 
که در گـزارش اولیه شـرکت وجود داشـته و انجام اصالحـات موردنظر 
ایـن سـازمان باعـث گردیـده نـرخ بـازده داخلـی )IRR( کـه در گـزارش 
اولیـه ارائه شـده به ایـن سـازمان بالغ بر 37.11 درصد محاسـبه شـده 
بود بـه 19.33 درصـد کاهش یابـد. مضافـا، به موجب تبصـره 2 ماده 
خ  5 آیین نامـه خریـد، نگهـداری و عرضـه سـهام خزانـه مصـوب مـور
1394/04/15 شـورای عالی بورس و اوراق بهادار مقرر گردیده اسـت 
»در فرایند افزایش سرمایه قبل از شروع پذیره نویسی ناشر باید فاقد 
هرگونه سهام خزانه باشد«. به موجب تبصره 2 ماده 4 دستورالعمل 
اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 1394/06/03
هیئت مدیره سـازمان بورس و اوراق بهادار، ناشـر موظف اسـت قبل 
از تصویب قطعی افزایش سـرمایه، بـا اخذ مجوز برنامه فروش سـهام 
خزانـه از سـازمان نسـبت بـه فـروش سـهام خزانـه موجـود نـزد خـود 
اقـدام نماید. بنابرایـن با توجه بـه اینکه قبـل از صدور گـزارش بازرس 
قانونـی افزایـش سـرمایه )1399/12/02( شـرکت دارای سـهام خزانه 
بود، موضـوع لزوم اخذ مجـوز از سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در بند 
ج شده است. شایان ذکر اینکه به موجب  5 گزارش بازرس قانونی در
خ 1399/12/25 نایب رئیـس  نامـه شـماره 121/138365 مـور
هیئت مدیـره سـازمان بـورس و اوراق بهـادار به عنـوان سرپرسـت 
معاونـت نظـارت بـر بـورس و ناشـران، تبصـره 1 مـاده 4 دسـتورالعمل 

اجرایـی فوق الذکـر، بـه شـرح زیـر اصـالح گردیـده اسـت:
در خصـوص افزایـش سـرمایه از محـل سـهام جایـزه، ناشـر مجـاز بـه 
حفظ و نگهـداری و اجرای برنامه خرید/ فروش سـهام خزانه اسـت.
9- درخصوص عضویت مدیران شرکت فوالد مبارکه در هیئت مدیره 
سایر شرکت ها، موضوع رعایت قانون اصالح ماده 241 الیحه قانونی 
اصـالح قسـمتی از قانـون تجـارت در تأییدیـه مدیـران اخذشـده از 
هیئت مدیـره شـرکت در سـال های 1398 و 1399 و موضـوع عـدم 
رعایـت قانـون فوق الذکـر در بنـد 11-3 گـزارش حسـابرس مسـتقل و 

ج شـده اسـت. بـازرس قانونـی سـال 1397 در
کمیـت شـرکتی در گـزارش  10-  مـوارد عـدم رعایـت دسـتورالعمل حا

ج گردیـده اسـت. حسابرسـی سـال های 1397 الـی 1399 در
11 - الزم به یادآوری است که وظیفه بازرس قانونی تمام شرکت های 
فرعی و وابسـته شـرکت فوالد مبارکـه اصفهان بـه عهده این سـازمان 

نبوده اسـت.
گـروه  کنـون بـه مـوردی از تخلـف توسـط  12-  ایـن سـازمان تا
رسـیدگی کننده شـرکت فـوالد مبارکه اصفهـان برخـورد نکرده اسـت. 
چنانچـه تخلـف احـدی از کارکنان ایـن سـازمان برخـالف آییـن رفتار 
حرفـه ای اثبـات شـود موضـوع بـه هیئـت تخلفـات اداری ارجـاع 

خواهـد شـد.
همان گونـه کـه در ایـن بیانیـه مقدماتـی روشـن شـده اسـت موضـوع 
فسـاد 94 هـزار میلیـارد تومانـی یـک شـیطنت تبلیغاتـی علیـه نظـام 
مقدس جمهوری اسـالمی ایران اسـت و رسـیدگی های این سازمان 
مؤید آن نیسـت. ایـن سـازمان آمادگی خـود را بـرای همـکاری جهت 
نهایی شـدن گـزارش هیئت محتـرم تحقیـق و تفحص اعـالم می کند 

و گـزارش تکمیلـی خـود را در آینـده به اطـالع عمـوم خواهد رسـاند.
روابط عمومی سازمان حسابرسی

بیانیه مقدماتی سازمان حسابرسی 
در مورد شرکت فوالد مبارکه )سهامی عام(

در فضای عام جامعه، عددی که حاصل 
گون با ماهیت های  جمع جبری اقالم گونا
متفاوت و البته اثبات نشده است به عنوان 
فساد یا اختالس 9۴ هزار میلیارد تومانی 
که خالف محتوای این  مطرح می شود 
گزارش غیررسمی است. در گزارش غیررسمی 
منتشر شده از عنوان تخلف استفاده شده 
است؛ درصورتی که در فضای عمومی جامعه 

از فساد و اختالس صحبت می شود

 تیـم حسابرسـی ایـن سـازمان در اسـتان 
اصفهان پیوسـته بـه مکاتبـات هیئـت مزبور 
پاسـخ داده و گزارش هـای درخواسـتی اعـم 
از گزارش هـای حسابرسـی سـاالنه، بررسـی 
اجمالـی میـان دوره ای و نامه هـای مدیریـت 
گرفتـه و به طـور  در اختیـار آن هیئـت قـرار 
مسـتمر بـه سـایر درخواسـت ها و تلفن هـای 
نماینـدگان آن هیئـت پاسـخ داده شـده اسـت

www.irasin.ir
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نگذاریم دستاوردهای فوالد مبارکه 

زیر سؤال برود

بگذاریم  نباید  که  این  بیان  با  اصفهان  استاندار 
دستاوردهای فوالد مبارکه زیر سؤال برود، گفت: از دستگاه 
قضایی تقاضا داریم با افراد متخلف قاطعانه برخورد شود و 
نباید این سرمایه اجتماعی به خاطر مفاسد اقتصادی 

خدشه دار شود.
به گزارش ایراسین، سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان اظهار 
کرد: مجموعه فوالد مبارکه یک مجموعه بزرگ صنعتی است که 
خیر و برکات زیادی برای کشور داشته و نباید دستاوردهای این 

مجموعه گران قدر زیر سؤال برود.
که  وی افزود: این تحقیق و تفحص نباید به گونه ای باشد 
مجموعه های بزرگ صنعتی کشور زیر سؤال بروند و عملکردشان 

تحت الشعاع قرار بگیرد.
که مؤلفه های  کنیم  کرد: باید به این توجه  کید  مرتضوی تأ
قدرت ما را نزنند و ظرفیت های امنیتی، سیاسی یا اقتصادی 

زیر سؤال نرود.
استاندار اصفهان اذعان داشت: از دستگاه قضایی تقاضا داریم با 
افراد متخلف قاطعانه برخورد شود تا سرمایه اجتماعی ما به خاطر 

مفاسد اقتصادی خدشه دار نشود.

استاندار اصفهان:

خبـــــــــر کوتاه

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت معدنی با اشاره 
به ۶ هزار معدن تعطیل در کشور که عمدتا به دلیل نبود ماشین آالت 
معدنی از خط تولید خارج شدند، اعمال قوانین و سیاست های اشتباه 
در این حوزه را، عامل افزایش دو تا سه برابری قیمت ماشین آالت و 
هزینه معدنکاری در کشور در مقایسه با قیمت های جهانی دانست. 
همچنین بسیاری از معادن به دالیل اقتصادی و بدون صرفه بودن تولید 
تعطیل هستند.

آیین افتتاح ساختمان مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی فوالد 
منطقه خوزستان با حضور مدیرعامل و جمعی از مسئوالن شرکت فوالد 
خوزستان انجام شد.به گزارش روابط عمومی فوالد خوزستان، امین 
ابراهیمی مدیرعامل در این مراسم اظهار داشت: بازنشستگان آیینه تمام 
نمای آینده کارکنان شرکت فوالد خوزستان هستند. مجموعه مدیریتی 
فوالد خوزستان سعی داشته که همیشه تکریم بازنشستگان، مدنظر 
قرار گیرد .

 خـبــــــــــــــــــر      

وجود ۶ هزار معدن تعطیل در کشور به دلیل نبود 
ماشین آالت معدنی

 آیین افتتاح ساختمان مؤسسه صندوق حمایت و 
بازنشستگی فوالد منطقه خوزستان

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان 
اینکه اولین تغییر مدیریتی وزیر صنعت در شرکت فوالد 
مبارکه بوده است، گفت: وزارت صمت با اصالح رویه ها در 

این مجموعه به سمت شفاف سازی حرکت می کند.
امید قالیباف در خصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس 
شورای اسالمی از شرکت فوالد مبارکه اصفهان، اظهار داشت: 
از ابتدای وزارت فاطمی امین گزارش های غیررسمی در این 
ح بود؛ به همین دلیل اولین تغییر مدیریتی وزیر  زمینه مطر

صنعت در شرکت فوالد مبارکه صورت گرفت.
کنون  وی با اعالم اینکه از تغییر مدیرعامل فوالد مبارکه تا
ده ها تغییرات مدیریتی دیگر نیز در فوالد مبارکه انجام شده 
است، گفت: وزارت صنعت با اصالح رویه ها در این مجموعه 

به سمت شفاف سازی و افزایش کارآمدی حرکت می کند.
سخنگوی وزارت صنعت تصریح کرد: در خصوص تخلفات 
مالی صورت گرفته در شرکت فوالد مبارکه نیز از قوه قضاییه 

می خواهیم بدون اغماض این موضوع را پیگیری کند.
منبع: ماین نیوز

به گزارش خبرنگار ایراسین، سید محمد موسویان 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اصفهان با اشاره به 
گزارش منتشرشده از تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اظهار 
کرد: همان طور که روز گذشته رئیس قوه قضاییه اعالم 
کردند، گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسالمی از 
فوالد مبارکه هنوز به دست دستگاه قضایی نرسیده، اما 
رئیس قوه قضاییه دستور دادند تا شعبه ویژه ای در تهران، 
چه در دادسرا و چه در دادگاه ها برای رسیدگی به تخلفات 

این گزارش تشکیل شود.
وی با بیان اینکه منبع انتشار گزارشی که در رسانه ها منتشر شده 
و دست به دست می شود، هنوز مشخص نیست، افزود: به دلیل 
اینکه گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه هنوز از سوی مجلس 
شورای اسالمی به صورت رسمی به قوه قضاییه واصل نشده، نه 

آن را تأیید و نه آن را انکار می کنیم.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان اصفهان خاطرنشان کرد: 
برخی شکایتی نسبت به انتشار این گزارش مطرح کرده اند که ما در 
حال پیگیری هستیم و دستگاه های اطالعاتی و انتظامی نیز برای 

باز شدن ابعاد آن در حال رصد این موضوع هستند.

 با اصالح رویه در فوالد مبارکه 

به سمت شفاف سازی می رویم

منبع انتشار گزارش منتشرشده از فوالد 

مبارکه هنوز مشخص نیست

سخنگوی وزارت صمت:

دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان:

رقم های درشت گزارش فوالد را
 نمی توان تخلف عنوان کرد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نقدی جدی 
به گزارش فوالد وارد است. این شرکت حسابرس و 
ح شده قبال  بازرس قانونی دارد و بعضی از موارد مطر
رسیدگی شده است. رقم های درشت مطرح شده بحث تخلف نبوده 
است. در یک بازار رسمی کاال عرضه شده و اصال نمی شود عنوان 

تخلف بر آن گذاشت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار اظهار کرد: نقدی جدی به گزارش فوالد وارد است. این شرکت 
حسابرس و بازرس قانونی دارد و بعضی از موارد مطرح شده قبال رسیدگی 
شده است. رقم های درشت مطرح شده بحث تخلف نبوده است. در یک 

بازار رسمی کاال عرضه شده و اصال نمی شود عنوان تخلف بر آن گذاشت.
حسین میرزایی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه 

در مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به آمار و نتایج اعالمی در زمینه 
کید کرد: بنده به عنوان رئیس  تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه تأ
هیئت تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه در مجلس، گزارش منتشرشده 
در فضای مجازی در این خصوص را تأیید نمی کنم. متأسفانه این 
گزارش تحقیق و تفحص از جانب هیئت مذکور منتشر نشده و قابل 

استناد رسمی نیست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

روایتی دیگر
مبارکه  فوالد  از  مجلس  تفحص  و  تحقیق  گزارش 
زوایای ناپیدای بسیاری دارد و با گذشت زمان و 
اظهارنظرهای مختلف در حال پیچیده ترشدن هم 
هست. از یک سو پول پاشی و رقم فساد مالی قابل اغماض نیست، 
ح شده تا چه میزان  از سویی دیگر مشخص نیست ادعاهای مطر

مستند و مستدل هستند.
 دراین بین برخی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از میزان و شدت فساد 
می نالند و برخی هم گزارش را غیردقیق می دانند؛ بنابراین فعال قضاوت 

درباره صحت ادعاها سخت است. 
از  یکی  گزارش  این  است:  گفته  میرزایی  حسین  حجت االسالم   
پیش نویس های ناپخته درباره تفحص از فوالد مبارکه اصفهان بوده و 
بسیاری از اطالعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متأسفانه افراد هم 
برخی مطالب را به این گزارش اضافه کردند و اصال هم از سوی بنده و کمیته 

تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است.  
کمیته تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان در مجلس  رئیس 
که در قالب تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه  گزارشی  کرد:  اعالم 
اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست.  
حجت االسالم والمسلمین حسین میرزایی با اشاره به آمار و نتایج اعالمی 
کید کرد:  در زمینه تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه اصفهان تأ
بنده به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان 
در مجلس، گزارش منتشرشده در فضای مجازی در این زمینه را تأیید 

نمی کنم.
 رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی درباره چرایی این مسئله گفت: متأسفانه این گزارش 

تحقیق و تفحص از جانب هیئت مذکور منتشر نشده است.  
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در طول مسیر تهیه گزارش تحقیق و 
تفحص از فوالد مبارکه اصفهان تالشمان بر این بود که رعایت صددرصدی 
امانت و عدالت صورت بگیرد، بیان کرد: حرفی که سند قابل دفاعی دال بر 

آن وجود نداشت، به هیچ وجه در این گزارش درج نشد.
گزارش تفحص از فوالد مبارکه  میرزایی با بیان اینکه در زمینه تهیه 
اصفهان حذف و اضافه زیادی اتفاق می افتاد، بیان کرد: گزارشی که در 
فضای مجازی نشر پیدا کرده - امیدواریم دستگاه های نظارتی براساس 
پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این گزارش را نشر داده - یکی 
از پیش نویس های ناپخته درباره تفحص از فوالد مبارکه اصفهان بوده 
و بسیاری از اطالعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متأسفانه افراد هم 
برخی مطالب را به این گزارش اضافه کردند و اصال هم از سوی بنده و 

کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است. 
وی با بیان اینکه گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه 
اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده، قابل استناد رسمی نیست، 

بیان کرد: بااین حال ما گزارش واقعی خود را که گزارش اصلی از این تفحص 
است، از طریق فرایند قانونی خود به دست قوه قضاییه می رسانیم تا افراد 

خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
 او در پاسخ به سؤالی در مورد صحت رقم تخلف اعالمی در گزارش منتشره 
گر می خواستیم اعداد و ارقامی را در جریان این  در فضای مجازی گفت: ما ا

گزارش اعالم کنیم، در خالصه گزارش ارائه می کردیم.
 رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان در مجلس شورای 
کید کرد: داستان این است که برخی دوست دارند اعداد و  اسالمی تأ
ارقامی را دست بگیرند و پشت این ارقام و اعداد هرچه می خواهند بگویند. 
میرزایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه این اعداد و ارقام اعالمی واقعیت 

ندارد، بیان کرد: البته بنده این موضوع را هم تأیید نمی کنم.
 این نماینده مجلس با اشاره به توزیع رانت در فوالد مبارکه اصفهان بیان 
کرد: البته این توزیع رانت ممکن است در برخی موارد دستور دولتی باشد. 
بااین حال رانتی در این بخش شکل گرفته؛ بنابراین برخی مبالغ فساد 
مربوط به رانت اشخاص بوده است. برخی از مبالغ فساد است و برخی از 

آن ها تخلف قانونی قطعی است. 
میرزایی با اشاره به اهداف تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان 
بیان کرد: ما در جریان این تفحص تالش داشتیم بدانیم بستر قانونی 
برخی از این تخلفات کجاست تا بتوانیم آن ها را برطرف کنیم؛ بنابراین 
حساب، حساب فوالد مبارکه نیست؛ بنابراین اغلب شرکت های مشابه، 
چه فوالدی و چه معدنی و پتروشیمی که نظام حقوقی خصولتی یا نظام 
حقوقی خصوصی با مدیریت دولت را دارند، یک سری گیر و گرفتاری های 

قانونی دارند که این موارد باید برطرف شود. 
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فوالد مبارکه اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به تخلف دستگاه های دولتی در جریان تحقیق و 
تفحص از فوالد مبارکه بیان کرد: البته تعداد این دستگاه ها معدود است 

ک دست بوده اند.  و بسیاری از دستگاه ها پا
این در حالی است که لطف اهلل سیاهکلی، عضو هیئت تحقیق و تفحص 
از فوالد مبارکه، گفته است: برخی از گروه های سیاسی در پشت صحنه از 
صنعت فوالد بهره می برند. بخشی از مخارج انتخاباتی و حزبی به همین 
گهانی قیمت ها در کشور ما نیز  شکل تأمین می شود و دلیل تغییرات نا

همین است.
  او با بیان اینکه متأسفانه تنها گروهی که مدافع ندارند مشتریان هستند، 
افزود: وقتی هزینه تولید باال می رود، نباید قیمت را باال ببریم؛ بلکه باید 

هزینه را مدیریت کنیم.
  این نماینده مجلس یادآور شد: زمانی که فوالد گران می شود، مصالح 
ساختمانی هم گران شده و هزینه ساخت ساختمان باال می رود. بیش 
از 30 درصد خودرو نیز از فوالد است؛ بنابراین آن هم گران می شود. 
به طورکلی بسیاری از صنایع مهم به فوالد وابسته است و با گران شدن 

آن، قیمت بسیاری از اجناس نیز باال می رود. البته شاید همه عناوین 
اتهامی گزارش تحقیق و تفحص در جریان بررسی قضائی تأیید نشود؛ اما 
گر بخشی از آن هم واقعیت داشته باشد، اتفاقی تکان دهنده است.  حتی ا
اهلل وردی دهقانی، رئیس کمیته صنایع معدنی مجلس شورای اسالمی 
نیز گفته است: درمجموع وقتی تخلفی صورت می گیرد، حتما آن تخلف 
گر  از یک نظر به سیستم های نظارتی درون سازمانی مرتبط است و ا
سیستم نظارتی درون سازمانی با سیستم نظارتی برون سازمانی به 
یکدیگر بپیوندند، قطعا فسادهای بزرگ و گسترده ای در داخل مجموعه 

شکل می گیرد.
 ابوالفضل ابوترابی، دیگر نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، در 
گفت وگو با فارس، با اشاره به تخلفات صورت گرفته در فوالد مبارکه گفت: 

پرونده مدیرعامل سابق فوالد مبارکه در حال رسیدگی قضایی است. 
او افزود: در شرکت فوالد مبارکه و در دولت قبل ما شاهد پدیده ای به نام 
عامل فروش بودیم که این عوامل فروش بدون آنکه کوچک ترین زحمتی 
بکشند، از درآمدهای هنگفتی برخوردار بودند و این عامل فروش بودن 

چیزی جز رانت نبود.
 نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: عامل 
فروش کارش این بود که ورق های فوالد را از فوالد مبارکه می گرفت و در 
بازار به فروش می رساند و عوامل فروش که تعداد معدودی بودند، از سوی 
مدیرعامل فوالد مبارکه تعیین می شدند. سود حاصل از این رانت، سود 
بسیار هنگفتی بود و گردش مالی آن به چند ده میلیارد تومان می رسید. 

او افزود: این مسئله در کنار انتصابات سیاسی و نبود نظارت، از ریشه ها و 
عوامل ایجاد فساد در شرکت فوالد مبارکه بودند. 

گفتنی است که در نشست علنی سه شنبه 25 مرداد مجلس شورای 
اسالمی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و 
تفحص از عملکرد شرکت فوالد مبارکه اصفهان بررسی شد و نمایندگان 
با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان به قوه قضاییه 

موافقت کردند. 
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فوالد مبارکه اصفهان 90 عنوان 
تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر 91 هزار میلیارد 
تومان و همچنین ضعف های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی 
قرار گرفته است. به هرحال هنوز مشخص نیست حقیقت ماجرای 
کنون هم  سخن از گزارش  فساد عظیم مالی در فوالد مبارکه چیست و ا
تکمیلی دیگری شده که به قوه ارسال خواهد شد و طبق ادعای رئیس 
کمیته تحقیق و تفحص گزارش منتشرشده فعلی دقیق نیست؛ اینکه 
درنهایت این پرونده چگونه بسته شود، بسته به کار کارشناسی دقیق 
در دستگاه قضا دارد و باید دید نتیجه تحقیقات احتمالی دستگاه 

عدلیه چه خواهد بود.
منبع: روزنامه شرق

کـه در فضـای مجـازی نشـر پیـدا  گزارشـی 
کـرده - امیدواریـم دسـتگاه های نظارتـی 
براسـاس پیگیـری خـود متوجـه شـوند کـه 
چـه کسـی ایـن گـزارش را نشـر داده - یکـی از 
پیش نویس هـای ناپختـه دربـاره تفحـص 
از فـوالد مبارکـه اصفهـان بـوده و بسـیاری از 
اطالعاتـش نیازمنـد بررسـی بیشـتر اسـت و 
متأسـفانه افـراد هـم برخـی مطالـب را بـه این 

گـزارش اضافـه کردنـد
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سرمایه گذاری »ومعادن« در ۶0 پروژه به 

ارزش ۳00 هزار میلیارد تومان

اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات )ومعادن( در نشست خبری بررسی 
عملکرد این شرکت اظهار داشت: »ومعادن« که پیش از این 
یک شرکت سرمایه گذاری در سهام بود، اما در دوره جدید 
فعالیت خود به یک شرکت سرمایه گذاری عملیاتی نیز تبدیل 
شده است و ۷ پروژه از 4۸ پروژه »گروه پیشرانان پیشرفت 
ایران« که عملیات اجرایی آن در حضور رئیس جمهوری آغاز 

شد، توسط »ومعادن« اجرایی می شود.
 مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با 
ارائه جزئیات بیشتر گفت: یکی از این 7 پروژه، نیروگاه 360 
مگاواتی سمنان است تا که دو ماه آینده یعنی مهرماه سال 

جاری افتتاح می شود.
دکتر سعدمحمدی گفت: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن 
و فلزات در اجرای 60 پروژه به ارزش 300 هزار میلیارد تومان 
مشارکت دارد که سهم این شرکت از این سرمایه گذاری ها 

به طور مستقیم 70 هزار میلیارد تومان است.
وی در مورد پروژه های احیا مستقیم این شرکت عنوان کرد: 
»ومعادن« به طور مستقیم احداث واحدهای تولیدکننده آهن 
اسفنجی به ظرفیت 5 میلیون تن را در دست اجرا دارد که این 
پروژه ها در شرکت های فوالد آرتاویل به ظرفیت 1.1 میلیون تن، 
بیجار به ظرفیت 1.6 میلیون تن، فوالد اقلید پارس به ظرفیت 
1.1 میلیون تن و صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه به ظرفیت 1.1 

میلیون تن در دست اجرا است.
فوالدسازی  و  ذوب  پروژه های  مورد  در  سعدمحمدی 
»ومعادن« نیز بیان داشت: »ومعادن« در بخش فوالدسازی 
1.6 میلیون تن پروژه در دست اجرا دارد که یک میلیون تن 
آن در شرکت صنایع فوالد کردستان در قروه در دست احداث 
است و 600 هزار تن آن نیز در شرکت صنایع آهن و فوالد سرمد 

ابرکوه در دست اجرا است.
کتشاف ضرورت سرمایه گذاری گسترده در حوزه ا

سعدمحمدی در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه های 
کتشاف سنگ آهن  این شرکت برای سرمایه گذاری در بخش ا
اظهار داشت: ما در کل بخش معدن از ابتدای سرمایه گذاری 
کنون 9 میلیون متر کار حفاری انجام داده ایم  در این بخش تا
درحالی که استرالیا تنها در سال 2018، 11 میلیون متر کار حفاری 
کتشاف و استخراج  معدنی انجام داده است. پس در حوزه ا
کانسارهای نیمه عمیق باید کار گسترده ای در کشور صورت 
گیرد و در این حوزه ما به سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی 

نیز نیاز داریم.
نیاز به تولید ساالنه ۲00 میلیون سنگ آهن

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بیان 
داشت: ظرفیت تولید فوالد کشور در حال حاضر 47 میلیون 
تن است و طی سالیان آتی ظرفیت تولید ما حتی از 55 میلیون 
تن پیش بینی شده در سند چشم انداز هم بیشتر می شود و به 
70 میلیون تن می رسد. برای تولید این میزان فوالد، ظرفیت 
تولید سنگ آهن ما که در حال حاضر 100 میلیون تن است 
باید به 200 میلیون تن در سال برسد. پروانه های صادره در 
صنعت فوالد حتی بیش از این است و در حال حاضر معادل 100 
میلیون تن پروانه صادر شده و بنابراین باید با سرمایه گذاری 
کتشاف و استخراج، مواد اولیه ظرفیت های تولیدی  در حوزه ا

ایجادشده تأمین شود.
کتشافی هلدینگ  سعدمحمدی با توضیح بیشتر فعالیت های ا
کتشافی شرکت  گفت: مهم ترین برنامه های ا »ومعادن« 
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات را شرکت معدنی و 
صنعتی صبانور انجام می دهد. پهنه های شهرک، باباعلی 
و گاللی در حال حاضر در دست حفاری است تا »ومعادن« 
بتواند میزان ذخایر و استخراج را باال ببرد. 60 هزار متر حفاری 
عمقی در برنامه سال جاری شرکت است که به این منظور 7 
دستگاه حفاری خریداری شده است که یک دستگاه آن وارد 
کشور شده و 2 دستگاه دیگر تا هفته آینده وارد کشور می شود 
و 2 دستگاه نیز تا مهرماه سال جاری وارد کشور خواهد شد. 
کتشافات انجام شده خبرهای بسیاری خوبی را در آینده  با ا

به ویژه در حوزه سنگ آهن اعالم خواهیم کرد.
وی ادامه داد: خرید سهم ایرتیک توسط شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات انجام شد که هم به عنوان عملیات و 
مشاوره از این شرکت استفاده می کنیم. پروژه هایی الکترود 
گرافیتی در کازرون، لوله های بدون درز و چند پروژه دیگر نیز 
در حال بررسی است که در برنامه های آتی شرکت است. در 
بحث وانادیم در حال کار هستیم و ایران این توان را دارد که 
در حوزه عناصر نادر و فروآلیاژها حرف های مهمی برای گفتن 

داشته باشد.
نیاز به پوست اندازی در بخش معدن

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری توسـعه معـادن و فلـزات 
گفـت در بخـش معـدن و صنایـع معدنـی بایـد فعالیت هـای 
علمـی هوشـمند و همسـو بـا دانـش روز دنیـا انجـام شـود و 
قطعا کشـور باید یـک پوسـت اندازی جدیـد در بخـش معدن 
هـم بـه لحـاظ نرم افـزاری و سـخت افزاری داشـته باشـد. 
بایـد مجموعه هـا را بـه لحـاظ دانـش و تکنیـک تجهیـز کنیـم 
و ایـن نیـاز جـدی معـادن اسـت. در بخـش فـراوری نیـاز بـه 
سرمایه گذاری داریم. چینی ها سنگ آهن با عیار 22 درصد را 
فرآوری می کنند و ما نیـاز داریم که با سـرمایه گذاری در بخش 

فـراوری، ثروت آفرینـی کنیـم.
منبع: چیالن

نماد فوالد در بورس سبز شد سامانه هدایت شغلی و توسعه اشتغال 
توسط معاون اول رئیس جمهوری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار ایراسین، علی رغم اخبار روزهای اخیر درباره فوالد 
مبارکه چهارشنبه دوم شهریورماه این نماد در بورس شاهد رشد بوده و 
سبز شد.
گفتنی است فوالد مبارکه اخیرا در مجمع عادی و فوق العاده خود 
۸۰.۸۸ درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته داشته و سود نقدی 
بی سابقه ای در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی )۱۷۰ تومان به ازای هر سهم( 
تقسیم کرده است.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بازدید از غرفه سازمان مدیریت 
صنعتی در نمایشگاه کسب وکار ایران در جریان جدیدترین محصوالت و 
خدمات سازمان مدیریت صنعتی ایران در حوزه تسهیل کسب وکار قرار 
گرفت و کارشناسان مرتبط نیز توضیحات الزم را ارائه کردند.
به گزارش خبرنگار ایراسین معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صمت در 
بازدید از نخستین نمایشگاه کسب وکار ایران از غرفه سازمان مدیریت 
صنعتی در پاویون ایدرو در این نمایشگاه دیدن کردند.

خـبــــــــــــــــــر            
خبــــر  کوتاه

گـزارش تحقیـق و تفحـص موجـی  پـس از انتشـار 
محکومیـت  در  یادداشـت ها  و  تحلیل هـا  از 
فـوالد مبارکـه بـه راه افتـاد. از انتشـار اسـامی افـراد 
تـا رسـانه ها، همگـی بـا محوریـت شـفافیت، بـر 
کلیـدواژه اختـالس در فـوالد مبارکـه اجمـاع داشـتند، امـا پـس از 
دریافت اطالعات بعدی مشخص شـد که تعمدی جهت انتشار 
گزارش کارشناسی نشده وجود داشته که زمینه بداخالقی هایی 
را در داخل و خارج از کشور فراهم کرده و رسانه های معاند با این 

ک خبـری بـه ارکان نظـام حملـه کردنـد. خـورا
 پـس از روشـنگری و اعتـراض برخـی چهره هـا نسـبت بـه ادعاهـای 
واردشـده و اظهارنظـر برخـی فعـاالن رسـانه دراین بـاره و همین طـور 
گـزارش تحقیـق و  بی اطالعـی نماینـدگان مجلـس از انتشـار فایـل 
تفحص، ردیابی عامالن این ماجرا در دستور کار قرار گرفت. اهمیت 
ایـن موضـوع بـه دلیـل اهانت هایـی کـه در آن سـوی مرزهـا بـا لشـگر 
مجـازی و جنـگ نـرم صـورت گرفـت برکسـی پوشـیده نیسـت. هدف 
ایـن برنامه سـازی ها تخریـب فضـای امنیتـی و اقتصـادی بـود کـه 

تفـاوت عمـده ای بـا مسـئله نقـد و انتقـاد دارد.
مــرور فایــل منتشرشــده و دقــت روی برخــی مــوارد پــس از چنــد روز 
مشــخص کــرد کــه قطعــا تعمــدی در بــزرگ جلــوه دادن برخــی اعــداد 
ماننــد تخلــف شــمردن قــرارداد خارجــی شــرکت فــوالد و بــرآورد مالــی 
ــای  ــت ورق ه ــاوت قیم ــن تف ــر گرفت ــی و در نظ ــا دالر 30 هزارتومان آن ب
فــوالدی در بــورس کاال و بــازار به عنــوان اختــالس وجــود داشــت. 
اظهارنظــر کارشناســان و فعــاالن رســانه باعــث شــد تــا در مــوج دوم 

حمله هــا بــه بهانــه موضــوع اختــالس فــوالد مبارکه شــأن نماینــدگان 
ــزارش  ــن گ ــانه در ای ــر کارشناس ــای غی ــل اظهارنظره ــه دلی ــس ب مجل
موردحملــه قــرار گیــرد کــه هزینه هایــی بــرای خانــه ملــت داشــت و 
نماینــدگان مجلــس در روزهایــی کــه موضــوع برجــام حســاس ترین 
مســئله کشــور را تشــکیل می دهــد مجبــور بــه توضیــح دربــاره ایــن 
خرابکاری هســتند و همه این مــوارد ریشــه در رفتــاری دارد که منافع 

ــه خطــر انداخــت.  ملــی را ب
کمیتـه تحقیـق و تفحـص در دو توئیـت  حسـین میرزایـی رئیـس 

گانـه دراین بـاره نوشـت: جدا
»گزارشـی کـه در قالـب تحقیـق و تفحـص از فـوالد مبارکـه اصفهـان 
کـرده قابـل اسـتناد رسـمی نیسـت و از  در فضـای مجـازی نشـر پیدا
سـوی بنـده و کمیتـه تحقیـق و تفحـص و دسـتگاه قانونـی نشـر پیـدا 
نکرده اسـت. بنـده به عنـوان رئیـس هیئـت تحقیـق و تفحـص از این 
شـرکت، گزارش منتشرشـده در فضای مجازی در این رابطـه را تأیید 

نمی کنـم.«
کـرده )کـه امیدواریـم  کـه در فضـای مجـازی نشـر پیدا »گزارشـی 
دسـتگاه های نظارتـی بـه زودی بـر اسـاس پیگیـری خـود متوجـه 
شوند که چه کسی این گزارش را نشـر داده( یکی از پیش نویس های 
ناپختـه دربـاره تفحـص از فـوالد مبارکـه بـوده و بسـیاری از اطالعاتش 
نیازمند بررسـی بیشـتر اسـت و متأسـفانه برخی مطالب به آن اضافه 

 شـده اسـت.«
این نماینـده مجلس با حضـور در شـبکه خبر نسـبت به ابعاد انتشـار 
گزارش دروغ در خصوص فوالد مبارکه به روشنگری پرداخت و گفت 

این فایل یک گزارش ناپخته اسـت که در پروسـه تحقیـق و تفحص، 
افـرادی از گـزارش بین راهـی کپـی برداشـتند. گـزارش اصلـی هنـوز 
منتشرنشده و حجم و نوع تخلفات در گزارش اصلی متفاوت است:
کنـش بـه انتشـار چنیـن گزارشـی از اعضـای  فعـاالن مجـازی نیـز در وا

کمیتـه تحقیـق و تفحـص توضیـح خواسـتند.
کنش به رقـم مابه التفاوت    پیش تر مجری برنامـه تهران 20 هـم در وا
قیمـت ورق هـای فـوالدی در بـورس کاال و بـازار آزاد روی آنتـن برنامه 
زنده از نهاد متولی این موضوع یعنی وزارت صمت گالیه کرد و گفت 
ایـن کار و دسـتورالعمل شـما باعـث ایجاد رانـت شـده و فـوالد مبارکه 

مجری دسـتورات شـما بوده اسـت.
جمــالت روشــن و آشــکار محمدباقــر قالیبــاف، رئیس کمیتــه تحقیق 
و تفحــص و اظهــارات مهــدی طغیانی نماینــده مجلــس در خصوص 
تخلــف بــودن انتشــار چنیــن گزارشــی تنهــا یــک پیــام دارد کــه قطعــا 
باید ردپای نفــوذ را در آن ردیابی کرد. شــاید بخشــی از اهمــال و قصور 
بزرگــی کــه دراین بــاره صــورت گرفــت را بایــد در تسویه حســاب های 
جناحــی و شــخصی دانســت و قســمت دیگــری از آن ریشــه در 
ســهم خواهی دارد کــه در هــر دو ســمت قضیــه از آبــروی نظــام هزینــه 
شــد و قطعــا بایــد بــا عامــالن آن به شــدت برخــورد کــرد و تــا شناســایی 
ــه ابعــاد  ــا توجــه ب ــده را ب ــر در ایــن مســئله پرون همــه نفــرات مداخله گ
آن مفتــوح نگــه داشــت. موضوعــی کــه باعــث شــد تــا رســانه های 
ســعودی و انگلیســی همســو بــا برخــی در داخــل کشــور بــه تخریــب 

نظــام بپردازنــد.
منبع: رصد روز

ینه ای که از آبروی نظام شد رد پای نفوذ در هز
از دست کاری در آمار تا تعجیل در انتشار؛

چه کسی پاسخگوی خدشه به اعتبار برند فوالد ایران است؟
کـه واژه فسـاد بـرای  عـدد آن چنـان بـزرگ بـود 
آن کوچـک بـود. ۹1۸.۷۳0.000.000.000 ریـال در 
فـوالد مبارکـه به عنـوان بزرگ تریـن سـرمایه گذاری 
غیرنفتـی ایـران در دوران پـس از انقـالب! آیـا می تـوان عـددی 
در حـدود ۹۲ هـزار میلیـارد تومـان را »فسـاد« نامیـد؟ ایـن عـدد 
آن قـدر بـزرگ اسـت کـه کلمـه »فسـاد« بـرای آن کوچـک به نظـر 
می رسـد. »فسـاد« در یـک بنـگاه اقتصـادی بـه این معناسـت که 
فعالیـت غیرقانونـی ای بـا هـدف نفـع شـخصی صـورت گرفتـه و از 
چشـم نهادهـای نظارتی پنهـان مانده اسـت. اینکه فسـادی به 
بزرگـی ۹۲ هزار میلیـارد تومان از چشـم همه پنهان مانده باشـد، 
به این معناسـت که کسـی بگویـد یک کالن شـهر مهم کشـور گم 

شـده اسـت.
گر واقعا تخلفاتی در این ابعاد روی  داده باشد، نام آن دیگر »فساد«  ا
نیسـت و کل حقوقدانـان، اقتصاددانـان و جامعه شناسـان بایـد 

گردهـم آیند تـا عنـوان مناسـبی بـرای ایـن پدیـده پیـدا کنند.
حسـین میرزایـی رئیـس کمیتـه تحقیـق و تفحـص از فـوالد مبارکـه 
اصفهـان گفتـه اسـت کـه »گزارشـی کـه در قالـب تحقیـق و تفحـص از 
فوالد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده، قابل استناد 
رسـمی نیسـت و بنـده به عنـوان رئیـس هیئـت تحقیـق و تفحـص از 
فـوالد مبارکـه اصفهـان در مجلـس، گـزارش منتشرشـده در فضـای 

مجـازی را تأییـد نمی کنـم«.
 سـید ابراهیـم رئیسـی رئیس جمهـور کشـور نیـز »هرگونـه سـخن یـا 
اقدامی را که باعث ناامیدی و کاهش اعتماد مردم شود را خط قرمز 
دولت« دانسته و عنوان کرده که نباید »با انتشار برخی گزارش های 
غیرمسـتند در رسـانه ها، مردم را نگران کرد«. رئیس قوه قضاییه نیز 
اعـالم کـرده کـه »گـزارش تحقیـق و تفحـص مجلـس از فـوالد مبارکـه 

هنوز به قوه قضاییه واصل نشـده اسـت«؛ ایـن در حالی اسـت که در 
خبرها عنوان شده بود که این گزارش برای رسیدگی به قوه قضاییه 

ارسـال شـده است.
درواقـع، ماجـرای گـزارش تحقیـق و تفحص مجلـس از فـوالد مبارکه 
هرلحظـه عجیب تـر می شـود و در آخریـن اقـدام، کسـی مسـئولیت 

گـزارش منتشرشـده در فضـای مجـازی را برعهـده نمی گیـرد!
روابــط عمومــی مجلــس در بیانــه ای نوشــته اســت: »آنچــه در فضای 
رســانه ای منتشرشــده، نســخه ای از گزارش تحقیق و تفحص اســت 
ــه قــوه قضاییــه ارجــاع  ــد بعــد از بررســی نهایــی و اصــالح الزم ب کــه بای
شــود و بــرای انتشــار عمومی نیســت. این نســخه گــزارش حتــی برای 
نماینــدگان مجلــس نیــز بارگــذاری نشــده و دســتگاه های نظارتــی در 
حــال بررســی چگونگــی انتشــار رســانه ای آن هســتند«. ایــن بیانیــه 
روابــط عمومــی مجلــس درواقــع اذعــان دارد که نســخه منتشرشــده 
در فضــای مجــازی، موردبررســی نهایــی و اصالحــات نهایــی قــرار 
نگرفتــه اســت. حــال ســؤال ایــن اســت کــه وقتــی در انتشــار یــک 
گــزارش، رویه هــای حرفــه ای و اخالقــی رعایــت نمی شــود و درواقــع 
گــردن  گــزارش منتشرشــده را  کمیتــه تخصصــی نیــز مســئولیت 
نمی گیــرد، آیــا می تــوان محتــوای گــزارش را حرفــه ای و کارشناســی 

در نظــر گرفــت؟
در گزارش منتشرشـده، از 91 هـزار و 873 میلیارد تومـان »تخلفات« 
ادعایـی، 57 هـزار و 748 میلیـارد تومـان آن، فاصلـه قیمت هـای 
فـروش محصـوالت فـوالد مبارکـه در بـورس کاال و بـازار آزاد اسـت، 
فروشـی که دقیقا طبـق دسـتورالعمل های ابالغی نهادهـای دولتی 
بـه فـوالد مبارکـه انجـام شـده و درواقـع 63 درصـد مبلـغ »تخلفـات« 
ادعایـی، هیچ ربطی به شـرکت فـوالد مبارکه نـدارد. همیـن یک قلم 
برای خدشـه به اعتبـار گـزارش منتشرشـده در فضای مجـازی کافی 

است. بخش اعظم آنچه »تخلف« فوالد مبارکه خوانده  شده، هیچ 
دخلی به این شـرکت نداشـته و گـزارش منتشرشـده به شـدت دچار 

قضـاوت ضعیـف و نادرسـت در ایـن زمینه اسـت.
وقتی در بخش اعظم »تخلفـات« ادعایی، ضعف قضاوت به وضوح 
گـزارش مسـتند و  قابل مشـاهده اسـت، آیـا می تـوان آن را یـک 

کارشناسی شـده نامیـد؟
مسئله دیگر، ضربه ای است که به اعتبار برند فوالد مبارکه وارد شده 
است. فوالد مبارکه بزرگ ترین سرمایه گذاری غیرنفتی دوران پس از 
انقالب است. درواقع، این شرکت آیینه تمام نمای بخش غیرنفتی 
اقتصاد ایران اسـت و لکـه دار شـدن نـام آن، به معنای لکه دار شـدن 
اقتصاد کشور است. چه کسی پاسخگوی ضربه ای است که به برند 

صنعت فوالد ایران وارد شـده است؟
هـر گزارشـی بایـد بـر مبنـای یـک سـری اسـتانداردهای حرفـه ای و 
اخالقـی تنظیـم شـود و گزارش هـای تحقیـق و تفحـص قاعدتـا بایـد 
مبتنی بـر حد اعـالی این اسـتانداردها باشـند. مسـئله اما حـاال این 
اسـت کـه »نسـخه ای از گـزارش تحقیـق و تفحـص« منتشـر شـده که 
نـه کسـی انتشـارش را گـردن می گیـرد و نـه صحـت ادعاهایـش بـرای 

اهل فـن مبرهـن اسـت!
گزارش هـای تحقیـق و تفحـص منتشـر می شـوند تـا از تاریکی هـا و 
ابهام های یک موضـوع بکاهند و بر روشـنی ها و بخش های شـفاف 
گـزارش منتشرشـده در فضـای مجـازی امـا آن چنـان  بیفزاینـد. 
کـرده اسـت؛ جلـوی  کـه ابهام هـا را صدچنـدان  حاشـیه ای بـوده 
گرفـت؛ آبـروی صنعـت فـوالد کشـور را لکـه دار  تفحـص صحیـح را 
کـرد؛ افـکار عمومـی را به شـدت مغشـوش کـرد و درنهایـت نـه بـه نفـع 

شـفافیت تمـام شـد و نـه بـه نفـع صنعـت!
منبع:چیالن

مـرور فایـل منتشرشـده و دقـت روی برخـی 
کـرد کـه  مـوارد پـس از چنـد روز مشـخص 
قطعـا تعمـدی در بـزرگ جلـوه دادن برخـی 
اعداد مانند تخلف شمردن قرارداد خارجی 
شـرکت فـوالد و بـرآورد مالـی آن بـا دالر 30 
هزارتومانـی و در نظـر گرفتـن تفـاوت قیمـت 
کاال و بـازار  ورق هـای فـوالدی در بـورس 

به عنـوان اختـالس وجـود داشـت

سـرمایه گذاری  بزرگ تریـن  مبارکـه  فـوالد 
از انقـالب اسـت.  غیرنفتـی دوران پـس 
درواقع، این شـرکت آیینه تمام نمای بخش 
غیرنفتی اقتصاد ایران است و لکه دار شدن 
نـام آن، به معنـای لکـه دار شـدن اقتصـاد 
کشور است. چه کسی پاسخگوی ضربه ای 
اسـت کـه بـه برنـد صنعـت فـوالد ایـران وارد 

شـده اسـت؟
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زیان ۶ میلیارد دالری به علت کاهش تولید 

فوالد در زمستان گذشته

در سال های اخیر کمبود زیرساخت هایی همچون گاز 
در زمستان برای صنایع بزرگ و کوچک فوالدی به یک 
معضل بزرگ تبدیل شده است. در سال های گذشته این 
از  بسیاری  تعطیلی  و  تولید  کاهش  به  منجر  کمبودها 
واحدهای کوچک و متوسط مقیاس واحدهای تولیدکننده 

فوالدی شده است.
زمستان سال گذشته کشور با ناترازی گسترده تولید و مصرف 
گفته وزیر نفت بین 200 تا 250 میلیون  گاز روبه رو شد و به 
مترمکعب کسری گاز طبیعی در کشور وجود داشت. هرچند 
این ناترازی موجب قطعی گاز خانگی نشد، ولی تبعات زیادی 

بر صنایع بزرگ مثل فوالد و پتروشیمی ها داشت.
در این خصوص وحید یعقوبی معاون اجرایی انجمن فوالد 
ایران گفت: ما برای توسعه صنعت فوالد نیازمند واحدهای 
گاز دارد و تأمین  آهن اسفنجی هستیم که نیاز مستقیم به 
آن یک نیاز بزرگ و چالش اساسی در هدف گذاری صنعت 

فوالد است.
یعقوبی ادامه داد: در زمستان گذشته به خاطر اینکه برخی 
واحدها مثل فوالد مبارکه استراتژیک بود تولید کاهش پیدا 
نکرد، ولی از طرفی واحدهای جدیدی که در سال های گذشته 
به مدار آمده بودند و بیشتر بر واحدهای احیای تولید آهن 

اسفنجی تأثیر بسزایی گذاشت.
وی افزود: برای همین در واحدهای فوالد ما شاهد قطعی 
کمتری بودیم، اما باید توجه داشت فوالد هیچ جایگزینی به جز 
گاز طبیعی ندارد. مثال در تولید نیروگاه ها می شود گاز مایع را 
جایگزین گاز طبیعی کرد، اما در فرایند تولید آهن اسفنجی به 
فوالد، چون به روش مستقیم است، جایگزین دیگری ندارد و 

گاز برای این صنعت به شدت حیاتی است.
کاهش ۶ میلیون تن تولید فوالد نسبت به برنامه

یعقوبی در خصوص زیان وارده از جانب قطعی گاز در سال 
گذشته گفت: کل تولید سال گذشته نسبت به سال 99 که 
آن هم قطعی هایی داشت حدود 2.2 میلیون تن کاهش پیدا 
کرد. در واقع در سال 1400 هدف گذاری 34 میلیون تومان بود 
که به حدود 27.9 میلیون تن رسیدیم؛ یعنی نسبت به هدف 

حدود 6 میلیون تومان عدم النفع داشتیم.
وی افزود: بنابراین طبق قیمت های جهانی سال گذشته 
حدود 5 تا 6 میلیون تومان زیان یا عدم النفع از جانب قطعی 

گاز به صنعت فوالد وارد شد.
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد در مورد تأثیر قطعی 
گاز و برق بر قیمت فوالد در بازارهای داخلی گفت: به طورکلی 
کاهش عرضه موجب افزایش قیمت ها می شود؛ به عنوان مثال، 
به واسطه عدم عرضه در تابستان سال گذشته، شاهد جهش 
بزرگی بودیم، زیرا در تابستان سال گذشته به واسطه مصوبه 
شورای امنیت ملی فوالدی ها فقط 10 درصد از ظرفیتشان را 
می توانستند استفاده کنند و پس از آنکه ما درخواست اصالح 
این مصوبه را دادیم تا زمانی که این مصوبه اصالح شود؛ تنها 
20 درصد از ظرفیت تولید محقق گشت و این کاهش عرضه 
موجب باال رفتن شدید قیمت ها در تابستان سال گذشته شد.
افزایش ۲0 درصدی قیمت در سال گذشته به علت 

قطعی گاز
کرد: البته امسال وضعیت خیلی بهتر بود  یعقوبی تصریح 
و با هماهنگی وزارت نیرو، وزارت صمت و انجمن فوالد 
محدودیت ها فقط به صنایع سیمان و فوالد محول نگشت 
و تقسیم شد. مدیریت وزارت نیرو هم خیلی خوب بود و 
به طورکلی فکر می کنم تابستان امسال بیش از 30 درصد کاهش 

تولید نداشته باشیم.
گذشته  گاز در زمستان سال  وی در خصوص تأثیر قطعی 
بر وضعیت تولید و عرضه، گفت: در زمستان به دلیل اینکه 
کارخانه ها پیش بینی می کردند دچار محدودیت گازی شوند، 
برنامه ریزی کردند تا تعمیراتشان را در آن زمان انجام دهند و 
این موجب شد عرضه آهن اسفنجی با اختالف زیادی مواجه 
نشود. البته همین مسئله موجب افزایش 20 درصدی قیمت 

شد.
تأثیر کاهش تولید زمستانه فوالدی ها بر بازار سرمایه

یعقوبی با اشاره به تأثیر قطعی گاز و کاهش تولید فوالد بر بازار 
که 12 درصد به صورت  گفت: فوالد صنعتی است  سرمایه 
مستقیم و 20 درصد با زنجیره اش بازار سرمایه کشور را در اختیار 
دارد. سهام داران شرکت ها با محاسباتی سهام این شرکت ها را 
می خرند و کاهش تولید آن ها تأثیر مستقیمی بر سودآوری و 

ارزش سهام مردم دارد.
وی ادامه داد: برخی صنایع فوالد در شمال کشور سال گذشته 
53 روز فقط قطعی گاز داشتند و طبیعتا این مسئله موجب 
می شود که سهام آن ها نسبت به سایر سهام ها افت کند و این 

ریسک فعالیت در این بازار را هم افزایش می دهد.
آمادگی فوالدی ها برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه

گاز در  معاون اجرایی انجمن فوالد با بیان اینکه وضعیت 
کشور مناسب نیست، گفت: به گفته وزیر نفت 80 میلیارد دالر 
سرمایه برای صنعت گاز نیاز است که حتی با وجود توافق هم 
گر دولت  رقم بسیار است. البته راهکارهایی هم وجود دارد و ا
مشوق هایی مثل مشوق های مالیاتی، تسهیالتی و … تعریف 
کند خود صنایع فوالدی می توانند گاز موردنیاز خود را از طریق 

جمع آوری گازهای مشعل تأمین کنند.
منبع: خبرگزاری مهر

عضو انجمن فوالد خبر داد؛

خبـــــــــر کوتاه

گرچه کارشناسان همواره بر ضرورت نقش آفرینی  به گزارش ایراسین ا
کید  استارت آپ ها در به روزرسانی فناوری و تکنولوژی در بخش معدن تأ
دارند، اما شواهد نشان می دهد که موضوع هوشمندسازی معادن، به 
کمیت رسوخ نکرده و توسعه فناوری ها در بخش معدن آن طور  الیه حا
که بایدوشاید اتفاق نیفتاده است. ازاین رو بسیاری از حوزه ها در این 
بخش مغفول مانده و یا اینکه از پتانسیل دیگر بخش های معدنی در حد 
قابل قبولی بهره برداری نمی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه افتتاح و بازدید از نخستین 
نمایشگاه تحول صنعت خودرو از حرکت روبه رشد و شتابنده صنعت 
خودرو خبر داد و گفت: در گام اول تمرکز بر ثبات تولید بود که دیگر 
خودروی ناقص تولید نمی شود و گام بعدی ما تمرکز بر ایمنی، تنوع و 
کیفیت است. صنعت خودروی ایران در چند سال اخیر با چالش هایی 
روبه رو بوده که یکی از مهم ترین دالیل این چالش ها موضوع تحریم ها 
است.

 خـبــــــــــــــــــر      

شکاف میان تجارت و ذخایر معدنی ایران دیگر خودروی ناقص تولید نمی شود

قطعا انتشار مفصل گزارش تحقیق و تفحص توسط مجلس تخلف است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

شتاب زدگی در انتشار گزارش ۹۲ هزار میلیارد تومانی فوالد
تحقیق و تفحص، ابزار نظارتی مجلس در همه ادوار 
فعالیت آن بوده است، اما اثربخشی این گزارش ها 
وابستگی زیادی به نحوه انعکاس آن در افکار عمومی 
و پیگیری نتیجه تحقیق و تفحص ها از طریق نهادهای ذی ربط داشته 

است.
سه خطای بزرگ گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فوالد 

مبارکه 
 گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فوالد مبارکه اصفهان حداقل 
به علت رعایت نشدن سه نکته اساسی، نمایندگان را از هدف نهایی 
خودشان برای رسیدگی قضایی به تخلفات یا جرائم احتمالی در این 

پرونده دور نگه می دارد.
نهاد قضایی ازجمله ریاست قوه قضاییه و دادگستری استان تهران یک 
هفته پس از قرائت این گزارش اعالم می کنند پرونده هنوز به دستشان 
نرسیده است و از سوی دیگر به گفته علی القاصی، رئیس کل دادگستری 
کی از  استان تهران »آخرین پیگیری ها از کمیسیون اصل 90 مجلس حا
این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فوالد مبارکه تدوین 
و نهایی نشده یا حداقل به هیئت رئیسه مجلس اعالم نشده تا به قوه 

قضاییه ارسال شود«.
قرائت زودهنگام گزارش این تحقیق و تفحص در صحن مجلس بدون 
هماهنگی های الزم با قوه قضاییه ایراد نخست آن طی روزهای اخیر بوده 
است. متأثر از چنین اقدامی افکار عمومی قبل از هرگونه روند رسیدگی 
قضایی، رأی خود را در این پرونده صادر کرد و یک بار دیگر فضای امنیت 
روانی جامعه متأثر از بروز یک »فساد بزرگ اقتصادی« دیگر در کشور شده 

است؛ پرونده ای که هنوز قوه قضاییه از آن خبر ندارد.
گزارش های تحقیق و تفحص در ادوار مجلس با ضرورت سنجی قرائت 
در صحن علنی یا غیرعلنی به صورت اجمالی یا تکمیلی ارائه می شوند. 

مجلس در گزارش تحقیق و تفحص فوالد مبارکه، قرائت آن را روی آخرین 
درجه گذاشت و چنین تصمیمی القای یک فساد بزرگ اقتصادی دیگر 
در کشور را به همراه داشت. اتخاذ چنین شیوه ای از سوی نمایندگان بر 
ضد هدف غایی آن ها که مقابله با فساد است عمل می کند و منجر به بروز 

حاشیه های پررنگ تر از متن در جامعه می شود.
افکار عمومی بیش از آنکه در این اتفاق هوشیاری مجلس و نهادهای 
نظارتی در کشف مفاسد و تخلفات را مدنظر قرار دهد، برمدار تبلیغات 
منفی مفاسد ساختاریافته و سرایت آن به ارکان نظام حرکت می کند. در 
چنین فضایی دیگر توجه نمی شود که تخلفات یا مفاسد احتمالی فوالد 
مبارکه در کدام ساختار و نظامی کشف و گزارش آن قرائت شده است. آیا 

ارائه چنین تصویری نقض غرض نیست؟
نکته سوم و مغفول در این گزارش فاصله زیاد بین اتهامات مطرح شده 
در این گزارش و دسته بندی مبهم بین قصور، تخلفات یا جرائم احتمالی 
پرونده است. تنظیم گزارش به نحو جدی اتهامات منجر به بروز جرم در 
جریان پرونده را روایت می کند؛ درحالی که مشخص نیست چه میزان از 

بندهای گزارش در قوه قضاییه منجر به صدور حکم شود.
ارقام متعددی در پرونده منع تعقیب خواهد خورد

ذکر جزئیات گزارش با طرح اسامی متعدد بیشترین آسیب و حواشی را 
متوجه این گزارش کرد.

فصل »مسئولیت های اجتماعی« شرکت ها تنها یک بخش از دالیل رد 
گزارش مجلس در ارتباط با حجم رقم 92 هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه 
اصفهان بوده است. به اعتقاد وکال و کارشناسان ارقام متعدد این پرونده 
به احتمال، ذیل فصل مسئولیت های اجتماعی شرکت ها منع تعقیب 

می خورد و مسئولیتی متوجه شرکت مزبور نخواهد کرد.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها به طور سنتی فعالیتی محسوب می شود که 
شرکت ها به صورت داوطلبانه آن را می پذیرند و بنگاه های کوچک و بزرگ 

اقتصادی بخشی از منافع اقتصادی خود را صرف امور محیط زیستی، 
حمایت از سازمان های مردم نهاد، امور خیریه و امور حمایتی دیگر 
کنون بسیاری از سازمان ها، ارگان ها و شرکت ها فهرست  می کنند. هم ا
هزینه کردهای خاص خود را در قالب این مسئولیت های اجتماعی 

عهده دار می شوند.
آنچه می ماند حسابرسی صحیح و جلوگیری از بروز مفاسد در این بخش 
از هزینه هاست که آن هم باید در فرایندهای قضایی و جلسات برگزاری 

دادگاه مشخص شود.
کنش  حسین میرزایی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص فوالد مبارکه در وا
به انتقادات در توییتی نوشت: گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص 
کرده قابل استناد  از فوالد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا
رسمی نیست و از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی 
نشر پیدا نکرده است. بنده به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص 
از این شرکت، گزارش منتشرشده در فضای مجازی در این رابطه را 

تأیید نمی کنم.
پرونده سریع تر به قوه قضاییه برود

کرده )که امیدواریم دستگاه های  گزارشی که در فضای مجازی نشر پیدا
نظارتی به زودی بر اساس پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این 
گزارش را نشر داده(، یکی از پیش نویس های ناپخته درباره تفحص از فوالد 
مبارکه بوده، بسیاری از اطالعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متأسفانه 

برخی مطالب به آن اضافه شده است.
خلط انجام قانونی وظیفه، تخلف و جرم در یک عدد کالن و روانه کردن 
آن به افکار عمومی قبل از راستی آزمایی شاید خود نوعی تخلف محسوب 
شود. توقع می رود هیئت رئیسه مجلس به موضوع ورود و روند ارسال به 

قوه قضاییه را تسریع کند. 
منبع: همشهری آنالین

طغیانی،  مهدی  ایراسین،  خبرنگار  گزارش  به 
نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگوی تلفنی با برنامه رادیویی »نقد و نظر« 
رادیواصفهان اظهار کرد: درخصوص گزارش تحقیق و تفحص از 
فوالد مبارکه باید به دو مسئله توجه کرد، اوال مسئول و تیم تحقیق 
گر اطالعات  و تفحص از فوالد مبارکه باید مراعات می کردند که ا
ناقصی وجود دارد، خصوصا اطالعاتی که اسم اشخاص برده شده 
و آبروی افراد در میان است و برخی از اعداد که با آبروی کشور ارتباط 

داشته نباید قبل از اینکه به مرحله نهایی برسد منتشر می شد.
بعضی از اعداد و ارقام ربطی به فوالد مبارکه ندارد

ح شده در این گزارش  وی با بیان اینکه بعضی از اعداد و ارقام مطر
عجیب وغریب است و ربطی به فوالد مبارکه ندارد، افزود: به عنوان 
مثال نزدیک به 57 هزار میلیارد تومان از این اعداد مربوط به 
قیمت گذاری های دستوری است، تصمیماتی که در مقطعی در وزارت 
گر هم قرار باشد کسی متهم باشد و با او برخورد  صمت گرفته شده و ا
شود، شرکت و کارکنان خدوم فوالد مبارکه نیستند، چند هزار نفر در 
این شرکت برای تولید کشور زحمت می کشند و اینکه پای آن ها حساب 

شود، واقعا جفاست.
گزارش منتشرشده ناقص است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به ناقص 

بودن این گزارش خاطرنشان کرد: در این گزارش ذکرشده که قراردادی 
به مبلغ 14 میلیون یورو با یک شرکت بسته شده که اصال چنین مبلغی 
خ 30 هزار تومانی به ریال  پرداخت نشده، اما در این گزارش با دالر نر
تبدیل کرده اند؛ همچنین در بخش دیگر گزارش به عدد 3 هزار و 800 
میلیارد تومانی اشاره شده و اینکه مبلغی که از سوی فوالد مبارکه به 
یک شرکت تراستی جهت مبادالت بین المللی پرداخت شده، اشاره 
شده و درخواست افشای اطالعات این شرکت داده شده، درحالی که 
گر اطالعات این شرکت افشا شده بود، عمال مبادالت و کسب وکارهای  ا
ارزی شرکت های داخلی متوقف و کل دارایی های فوالد مبارکه به دلیل 

مسائل تحریمی در خارج از کشور بلوکه می شد.
به کار بردن ضمایر کلی و مبهم در گزارش محل ایراد است

وی اذعان داشـت: اعدادی کـه در این گزارش اعالم شـد و دسـت مایه 
رسـانه های معاند قـرار گرفت، واقعی نیسـت؛ البتـه تخلفاتـی در فوالد 
مبارکـه محـرز شـده کـه بایـد در دادگاه بررسـی شـوند. ازجملـه ایـن 
ج از  تخلفات می توان به استخدام نیروی انسانی غیرمتخصص و خار
مجموعه، عدم شفافیت ها در بعضی از پرداخت های مسئولیت های 
کمیتـی شـرکتی، نـوع انتخـاب اعضـای  اجتماعـی، بحـث سـاختار حا
هیئت مدیره و تصمیمات اتخاذشده در آن، پرداخت حقوق نجومی 

و... اشـاره کـرد.
طغیانی در پاسخ به این سؤال که آیا قبل از قطعیت نتایج یک تحقیق 
که در مجلس شورای اسالمی آغاز می شود، انتشار آن  و تفحص 

مرسوم است و مجلس مجوز انتشار آن در رسانه ها را دارد یا وظیفه قوه 
قضاییه، تصریح کرد: اوال فقط اطالعات گزارش چهار یا پنج صفحه ای 
که در مجلس قرائت می شود، سندیت دارد که البته همان هم به دلیل 
به کار بردن عباراتی مثل »صدها« و »هزاران« و ضمایر کلی و مبهم، با 
ابهام فراوانی همراه بود، درحالی که باید دقیق ارائه می شد و این خود 

محل ایراد است.
قطعا انتشار مفصل گزارش تحقیق و تفحص توسط مجلس 

تخلف است
وی عنوان داشت: قطعا انتشار مفصل گزارش تحقیق و تفحص مجلس 
شورای اسالمی از فوالد مبارکه تخلف است و اساسا با سیره ای که رهبر 
کید کرده اند،  معظم انقالب اسالمی بارها به مجلس شورای اسالمی تأ
مبنی بر اینکه نباید اطالعات اشخاص و مواردی که باعث وهن نظام 
در کشور می شود منتشر شوند، در تضاد است؛ البته نه به معنای آنکه 
تخلف محرمانه بماند، بلکه به معنای این است که اطالعاتی که هیچ 

پایه و اساسی ندارد، مطرح نشود.
گر قرار  سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: ا
باشد کسی را بازخواست یا مجازات کنیم قطعا معاونت معدنی وقت 
که تصمیم گیرنده اصلی بوده است؛ عالوه بر  وزارت صمت است، چرا
رد پای اصفهان ستیزی در این ماجرا، موضوع وهن نظام جمهوری 
اسالمی مطرح است که این میزان از تخلف صورت گرفته و هیچ یک از 

دستگاه های نظارتی برخوردی نکرده اند.

افـکار عمومـی بیـش از آنکـه در ایـن اتفـاق 
هوشـیاری مجلـس و نهادهـای نظارتـی در 
کشف مفاسد و تخلفات را مدنظر قرار دهد، 
برمـدار تبلیغات منفی مفاسـد سـاختاریافته 
و سـرایت آن بـه ارکان نظـام حرکـت می کنـد. 
در چنیـن فضایـی دیگـر توجـه نمی شـود کـه 
تخلفات یا مفاسـد احتمالی فوالد مبارکه در 
کـدام سـاختار و نظامـی کشـف و گـزارش آن 

قرائـت شـده اسـت



گوست  2022 27   آ 29 محرم   1444 شماره        1290    شنبه   5 شهریور ماه   1401    

10

بورس کاال محل کشف قیمت محصوالت 

فوالدی است نه تعیین قیمت

تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۰ ایمیدرو 
قیمت محصوالت فوالدی در پسابرجام تغییری ندارددر مجمع عمومی عادی ساالنه

حمیدرضا رستگار رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد، احیای 
برجام را عاملی برای عادی شدن وضعیت اقتصادی خواند، اما 
گفت: به  کاهشی برای قیمت محصوالت فوالدی متصور نشد و 
علت برداشته شدن تحریم ها، احیای برجام آرامشی را نه تنها بر 
بازار فوالد، بلکه بر سایر بازارهای اقتصادی تزریق می کند، اما قیمت 
محصوالتی که عمدتا در داخل کشور تولید می شود، به نوسانات 
نرخ ارز ارتباطی ندارد و تغییراتی هم در پی نخواهد داشت.

مجمع عمومی عادی ساالنه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران به ریاست سید مهدی نیازی، معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و با حضور وجیه اله جعفری رئیس هیئت 
عامل ایمیدرو، بازرس قانونی و حسابرس برگزار و صورت های مالی 
حسابرس،  گزارش  قانونی  بندهای  بررسی  و  گزارش ها  ارائه  از  پس 
به اتفاق آرا به تصویب اعضا رسید. تالش در جهت تحقق شعار سال 
۱۴۰۱ ازجمله مباحث مطرح شده در این مجمع بود.

خبـــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

معاون فروش فوالد خراسان گفت: سپردن اختیار تعیین 
قیمت محصوالت فوالدی به بورس کاال از اساس اشتباه است، 

زیرا بورس محلی برای کشف قیمت است نه تعیین قیمت.
حسین بختیاری درباره نحوه تعیین قیمت پایه بورس افزود: در 
حال حاضر نحوه تعیین قیمت پایه شمش در بورس کاال براساس 
95 درصد فوب خلیج فارس و بر مبنای دالر نیمایی محاسبه 

می شود که کامال به زیان تولیدکننده است.
وی تعیین قیمت محصوالت فوالدی تولید داخل براساس 
قیمت های صادراتی با ضریب 95 درصد را اشتباه دانست و 
ادامه داد: مشاهده قیمت محصوالت فوالدی تولیدشده در 
کشورهایی مانند چین نشان می دهد قیمت محصوالت صادراتی 
چین پایین تر از قیمت محصوالت داخلی کشور است و علت آن 

حذف هزینه های مالیاتی است.
معاون فروش فوالد خراسان تعیین قیمت پایه در ایران را با قیمتی 
کمتر از قیمت صادراتی بیان کرد و افزود: این شیوه قیمت گذاری 
منطقی نیست و اولین زیان تولیدکننده در همین شرایط رقم 
می خورد، زیرا باید محصول خود را کمتر از قیمت صادراتی به 
فروش برساند، درحالی که مالیات بر عملکرد را نیز باید به دولت 
گر محصول خود را صادر کند از پرداخت مالیات  بپردازد، ولی ا

معاف است.
بختیاری گفت: با توجه به اینکه قیمت فوب خلیج فارس اختالف 
کامال محسوسی با شمش CIS به دلیل تحریم های ظالمانه 
آمریکا دارد و همواره پایین تر است، دومین زیان از این طریق به 
گر قراراست قیمت های صادراتی  تولیدکننده وارد می آید؛ بنابراین ا
مبنای نرخ گذاری محصوالت فوالدی باشند، باید قیمت شمش 

CIS مدنظر قرار گیرد.
وی با اشاره به محاسبه قیمت پایه و تعیین قیمت ریالی شمش 
خ تسعیر ارز نیمایی و کاهش قیمت 20 درصدی  بر مبنای نر
نرخ ارز در بازار آزاد افزود: با وجود اینکه بانک مرکزی فروش ارز در 
صرافی ها را با قیمت توافقی مجاز کرده است و عمال ارز نیمایی 
دیگر وجود خارجی ندارد، محاسبه قیمت پایه بر مبنای نرخ نیما 
صورت می گیرد که زیان دیگری برای تولیدکنندگان محصوالت 

فوالدی است.
این فعال صنعتی ادامه داد: این نوع برخورد متأسفانه با 
صادرکنندگان نیز انجام می شود؛ بدین ترتیب که صادرکننده ای 
که با خون دل بازار صادراتی محصوالت خود را پیدا می کرد، باید ارز 
حاصل از صادرات را با قیمت نیمایی که به مراتب پایین تر از قیمت 
واقعی ارز در بازار بود به حساب واردکننده واریز می کرد و محصوالت 
وارداتی به قیمت آزاد در بازار به فروش می رسید و این در حالی بود 
که تمامی مسئولین پرچم حمایت از صادرات را برداشته اند و مرتب 

دم از آن می زنند، ولی در عمل از واردکننده حمایت می شود.
بختیاری با انتقاد از سیاست دولت در تنظیم بازار و پایین 
کرد: افزایش  نگه داشتن قیمت محصوالت فوالدی تصریح 
هزینه های کارگری، افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید 
اعم از حامل های انرژی که در یک سال اخیر رشد چند برابری 
داشته است موجب حذف تولیدکنندگان از بازار خواهد شد که 
این سیاست نه به نفع تولیدکننده و نه به نفع مصرف کننده است؛ 
به گونه ای که در حال حاضر قیمت شمش در بازار با قیمت قراضه 
برابر شده است و تولیدکنندگان انگیزه ای برای ادامه تولید ندارند.
وی مداخالت دولت در تعیین قیمت محصوالت فوالدی را 
بی نتیجه دانست و گفت: دولت با پایین آوردن قیمت محصوالت 
فوالدی تالش دارد قیمت مسکن را که نیاز اصلی مردم است 
کاهش دهد، درحالی که قیمت مسکن با وجود کاهش قیمت 
محصوالت فوالدی کاهش نیافته و مرتبا در حال افزایش است؛ 
بنابراین دلیلی ندارد دولت با مداخالت گسترده سعی در کاهش 
قیمت محصوالت فوالدی داشته باشد؛ درحالی که سود آن فقط 

به جیب انبوه سازان می رود و مردم از آن منتفع نمی شوند.
   منبع: فوالدبان

معاون فروش فوالد خراسان:

سرمایه گذاری فوالدی »ومعادن« 
در یکی از مرتفع ترین شهرهای ایران؛

هیئت داوران دومین دوره جشنواره روابط عمومی 
و مسئولیت اجتماعی پس از ارزیابی مستندات و 
بررسی اقدامات سازمان ها، »نشان عالی مسئولیت 

اجتماعی« را به فوالد مبارکه تخصیص داد.
به گزارش خبرنگار فوالد، هوشمند سفیدی، مسئول دومین جشنواره 
گر روابط عمومی در  روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: ا
نقش خادم انسان ها و گروه های اجتماعی کار کند، برای اجرای بهینه 

مسئولیت های اجتماعی زیرساخت خوبی فراهم می کند.
وی افزود: اخالق جنبه مهمی در بحث مسئولیت های اجتماعی است 
و یکی از 5 اصل مهم روابط عمومی بحث اخالق است و ما باید بدانیم در 

قبال جامعه مسئول هستیم.

هوشمند سفیدی بیان کرد: پاسخ گو بودن به ذی نفعان از اصول روابط 
عمومی است و دوسویه بودن روابط عمومی نیز مبین این است. روابط 
عمومی شکل گرفته تا به گروه های مختلف خدمت کند و ما سعی 

می کنیم با استفاده از ابزارهای نوین آن را توسعه دهیم.
وی اظهار کرد: روابط عمومی بستری برای اجرای مسئولیت اجتماعی 

و مسئولیت اجتماعی بستری برای ایجاد روابط عمومی آرمانی است.
بر اساس این گزارش، هیئت داوران دومین دوره جشنواره، از سه ماه 
پیش ارزیابی مستندات مربوط به مسئولیت های اجتماعی شرکت ها را 
که به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود، بررسی کردند که در نهایت 
11 نفر از مدیران در بخش »مروج و سفیر مسئولیت اجتماعی« و 22 شرکت 

»نشان عالی مسئولیت اجتماعی« کسب کردند.

این دوره با هدف تبیین اهمیت مسئولیت اجتماعی سازمان و نقش 
روابط عمومی در این زمینه، دوشنبه 31 مردادماه در مرکز همایش های 
بین المللی صداوسیما و با حضور استادان، پیشکسوتان و مدیران روابط 

عمومی و مسئولیت اجتماعی نهادهای مختلف برگزار شد.
محورهای اصلی مورد ارزیابی در این جشنواره 13 مورد شامل سازماندهی 
و ساختارسازی مسئولیت اجتماعی، رعایت استاندارد8000 درخصوص 
موضوعات داخلی مرتبط با نیروی کار و رضایت شغلی آنان، گزارشگری 
اجتماعی، پاسخ گویی اجتماعی، شفافیت عملکردی، حسابرسی 
اجتماعی، سند مسئولیت اجتماعی و نظامنامه مرتبط، گزارش پایداری، 
منشور اخالقی سازمان و عمل به مفاد آن و نهایتا فعالیت های مرتبط با 

توسعه نام و نشان و برند سازمان یا شرکت بود.

تأمین حداکثری نیاز خطوط تولید حتی در زمان توقفات و تعمیرات رسالت این واحد است
در برنامه رادیو فوالد این هفته داریوش دریابار مدیر 
انرژی سیاالت فوالد سبا وعلیرضا ناظریان رئیس 
دفتر فنی انرژی سیاالت این مجتمع حاضر شدند و به 
تشریح برخی دستاوردها و اقدامات این بخش پرداختند. با ما همراه 

باشید تا با بخشی از زحمات همکاران در این بخش آشنا شوید.
داریوش دریابار، مدیر انرژی سیاالت فوالد سبا

کار اصلی واحد انرژی و سیاالت در مجتمع فوالد سبا چیست؟
به طور خالصه این واحد وظیفه تأمین پایدار انرژی و سیاالت موردنیاز 
خطوط تولید حتی در زمان انجام تعمیرات اساسی ساالنه خطوط 
تولید را بر عهده دارد و اساسا تالش و رسالت اصلی ما و همه همکارانمان 

بر این است.
در شرایط خشکسالی و مواقعی که با محدودیت های برق و 

انرژی مواجهید چه تمهیداتی اتخاذ می کنید؟
چند سالی است که تمامی صنایع کشور با کمبود آب مواجه اند و فوالد 
سبا هم از این قاعده مستثنا نبوده است. به عنوان مثال، می توان از 
اجرای طرح عظیم جمع آوری و تصفیه پساب های شهری و صنعتی و 
بازچرخانی آن ها در خطوط تولید فوالد مبارکه و فوالد سبا یاد کرد. در 
شرایط خشکسالی محدودیت ها همواره وجود داشته و در حوزه انرژی 
و به ویژه برق نیز قطعی ها و محدودیت های بیشتری بر دوش صنعت 
بوده و کاهش 30 تا 40 درصدی تولید را در پی داشته است. با این 
همه با برنامه ریزی های دقیق و هدفمند سعی شد تعمیرات ساالنه و 
نوسازی های خطوط تولید در زمان قطعی و محدودیت مصارف انرژی 
باشد. به طورکلی نگاه و تالشمان همیشه این بوده که محدودیت 

اضافه ای به خط تولید وارد نکنیم.
گاز مواجه می شویم،  کمبود  با توجه به اینکه در فصل زمستان با 
به گونه ای برنامه ریزی شده که در تابستان با تولید بیشتر آهن اسفنجی 
ذخیره مناسبی داشته باشیم و نیاز کوره های قوس الکتریکی برای فصل 
سرد سال را تأمین و 50 درصد کمبود را با این روش جبران کنیم. عالوه بر 
این، فوالد مبارکه اقدامات دیگری انجام داده که انعقاد قرارداد با وزارت 
نیرو برای توسعه و استفاده از میادین گازی و احداث نیروگاه ازجمله این 

اقدامات به شمار می آید.
در خصوص آب و تصفیه پساب ها بیشتر توضیح دهید.

کثر استفاده را بکند و برداشت  رویکرد فوالد مبارکه این بوده که از آب حدا
آب خام از منابع را کاهش دهد. سرمایه گذاری ها و پروژه های زیادی در 
فوالد مبارکه در سطح کالن انجام و اجرا شده است که از این حیث شرکت 
را به یک الگوی جهانی مبدل ساخته است. استفاده از پساب های 
خانگی و صنعتی و بازچرخانی آن ها در سیکل تولید برای شرکت 
هزینه های زیادی داشته است، اما نباید فراموش کرد که نمی توان در 
کثری  شرایط بحران منتظر ماند تا شاید اتفاق دیگری بیفتد. کاهش حدا
برداشت آب خام از زاینده رود را باید مرهون نگاه آینده نگرانه مدیریت 
شرکت و همکاری مسئوالن مربوطه استان و سرمایه گذاری های فوالد 

مبارکه در این حوزه دانست.
در فوالد مبارکه و فوالد سبا پروژه های بسیاری برای بهینه سازی 
کثری  کاهش حدا سیستم ها و تجهیزات انتقال آب و سیاالت و 
مصارف انجام شده است. استفاده از دانش شرکت های دانش بنیان و 

دانشگاه های کشور یکی دیگر از نقاط قوت فوالد مبارکه در انجام امور 
است که خوشبختانه در واحدهای انرژی و سیاالت فوالد مبارکه و فوالد 

سبا نیز به خوبی از ظرفیت های این حوزه ها استفاده شده است.
علیرضا ناظریان،رئیس دفتر فنی انرژی سیاالت فوالد سبا

نحوه همکاری واحد انرژی و سیاالت با سایر واحدها در 
زمان های تعمیرات چگونه بوده است؟

که اشاره شد، این واحد وظیفه تأمین پایدار انرژی و   همان گونه 
سیاالت موردنیاز خطوط تولید را بر عهده دارد و این امر آن قدر مهم 
است که حتی در زمان شات دان خطوط تولید نیز باید تداوم داشته 
باشد. تعمیرات در واحد انرژی و سیاالت با فشردگی و چالش بسیار 
زیادی همراه است، زیرا در زمان شات دان ساالنه زمان محدودتری 
برای انجام تعمیرات ساالنه یا موردنیاز خود واحد در اختیار داریم. 
در تعمیرات اخیر فوالد سبا با واحدهای تولیدی در هماهنگی کامل 
بودیم و ضمن تأمین نیازهای آنان در طول زمان تعمیرات، برنامه ریزی 
دقیقی برای انجام تعمیرات به منظور تداوم پایداری و خدمت رسانی 
به واحد تولید در طول یک سال انجام دادیم و نوسازی و بهسازی و 
کارهای مهم دیگر در طول زمان شات دان که از 21 تا 25 مرداد به طول 

انجامید، انجام شد.
برای کاهش مصرف گاز طبیعی در فوالد سبا چه اقداماتی 

صورت گرفته است؟
در فوالد سبا عمدتا مصرف گاز در خطوط تولید مخصوصا احیا مستقیم 
ک یا ماده اولیه در فرایند تولید  صورت می گیرد و عمده گاز به عنوان خورا
آهن اسفنجی استفاده می شود. مصرف جزئی گاز در نیروگاه CHP سبا نیز 
هست که برای بهبود راندمان این نیروگاه، از سال گذشته با برنامه ریزی 
دقیق، شات دان های پنج ساله این نیروگاه را شروع کردیم و به طور 
متوسط هر بار یکی از ژنراتورها و موتورهای گازسوز را بهسازی کردیم که 
این فرایند تا پایان شهریور تکمیل می شود و افزایش راندمان، بازدهی 
بهتر و کاهش مصرف گاز را در پی دارد. در خطوط تولید هم پروژه هایی 
با هماهنگی تولید و مدیریت عملیات فوالد سبا تعریف شده است. 
بهسازی گاز در کوره های تونلی و بهسازی مصرف گاز در پیشگرم های 
فوالدسازی فوالد سبا از جمله پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی در 
دست تعریف است که به محض تعریف اجرا می گردد و نتایج را شاهد 

خواهیم بود.
برنامه ریزی ها برای مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری در 

استفاده از منابع و انرژی ها در فوالد سبا چگونه بوده است؟
برای مدیریت هزینه ها با پیگیری مداوم مدیریت های ارشد، جلسات 
بررسی هزینه ها به طور منظم در واحدها برگزار می شود، انحرافات 
هزینه ها از مقادیر پیش بینی تعیین می گردد و اقدامات اصالحی هر ماه و 
هر سال تعریف و اجرا می شود. در مورد کاهش هزینه ها تابه حال چندین 
پروژه یا اقدام اصالحی یا بهبود تدوین شده که در مجموع بتوانیم 
هزینه های تولید سیاالت گازی و آب و انرژی برق را در واحد کاهش دهیم 

و نسبت به استانداردهای طراحی به بهبود دست یابیم.
آخرین دستاوردها در واحد شما در زمینه بومی سازی چه بوده 

است؟
بیشتر تجهیزات استفاده شده در این واحد، تجهیزات خارجی با 

تکنولوژی خاص بوده و در این سال ها با توجه به عمر تجهیزات، نیاز 
به تعویض یا نوسازی آن ها به شدت احساس می شد. در این مدت با 
مدیریت و هدایت مدیریت، طی یک برنامه تدوین  شده، تجهیزات 
استراتژیک شناسایی شده و با توجه به پیچیدگی و نیاز واحد و اولویت، 

در دستور کار بومی سازی قرار گرفته اند.
پمپ هـای فشـارقوی دو مکشـه 300-700 سـاخت کشـور آلمـان که 
وظیفه ارسال آب به خطوط نورد گرم را بر عهده دارند، بومی سازی 
شـده اند و تـا یـک مـاه آینـده در مـدار قـرار می گیرنـد. پمـپ عمـودی 
کسـیژن را بر  شـرکت مکانیکال کـه وظیفـه تأمیـن آب کولینـگ تـاور ا
عهـده دارد بومی سـازی شـده و قابـل اسـتفاده اسـت. بومی سـازی 
دسـتگاه اوزون سـاز و گنـدزدا در واحـد پسـاب و بالغ بـر بیـش از 20 
تجهیز اساسـی دیگـر در فـوالد سـبا از دیگـر دسـتاوردهای ایـن حوزه 
اسـت. بومی سـازی ایـن تجهیـزات عـالوه بـر اینکـه هزینـه تأمیـن 
قطعـات را کاهـش داده، هزینـه تأمیـن قطعـات یدکی را هـم کاهش 
داده اسـت؛ چـون قطعـات داخلـی حـدودا بـا یک سـوم قیمـت بـا 
همـان کیفیـت در داخـل کشـور قابـل تأمیـن اسـت و باعـث افزایـش 

آماده بـه کاری تجهیـزات می شـود.
کیفیت و جلوگیری از توقفات گسترده  برای تولید آب صنعتی با

و خسارت سنگین چه فرایندهایی انجام شده است؟
رویکرد داریم:  کیفیت آب های صنعتی ما دو  افزایش  به منظور 
اولین رویکرد استفاده از شرکت های معتبر و قوی در زمینه بهسازی 
شیمیایی آب های صنعتی است؛ چون آب را از نظر خوردگی و رسوب 
پایش و کنترل می کنند. مجموعه انرژی و سیاالت و واحد آب رسانی 
هم به دقت روندها را رصد و پایش می کند و کوچک ترین انحرافات 
از استانداردهای سخت گیرانه ای که ما در واحد داریم بررسی و رصد 
می شود. نهایتا اقدامات اصالحی برای آن تعریف می گردد و اجازه 
ایجاد تغییرات ناخواسته در واحد داده نمی شود. رویکرد دوم استفاده 
از شرکت های دانش بنیان و تکنولوژی های روز در قالب همکاری با 
شرکت های تحقیقاتی است که چندین نتیجه در پی داشته، از جمله 
بهره گیری از ماده نانوسیال برای حذف آهن و فلزات سنگین که با 
ک سازی، پساب یا لجنی  استفاده از آن، عالوه بر افزایش کیفیت پا
تولید نمی شود و مالحظات زیست محیطی هم در نظر گرفته می شود؛ 
چون در روش های سنتی لجن سنگینی تولید می شود که دفع آن برای 

محیط زیست چالش ها و مشکالت فراوانی به همراه دارد.
آقای دریابار سخن آخر را شما بفرمایید.

واحد انرژی و سیاالت فوالد سبا مانند واحد انرژی و سیاالت فوالد مبارکه 
بازوی کمکی و حیاتی برای تداوم تولید است و در راستای تأمین پایدار و 
کیفی حامل های انرژی در واحدهای تولیدی فعالیت می کند. با توجه به 
مهم بودن کار، حساسیت بیشتر همکاران را می طلبد که خوشبختانه در 
این واحد جدیت و مسئولیت پذیری باال در تک تک نیروها وجود دارد و 

تمام تالش مجموعه در تداوم این راه است.
دستاوردهایی که در این مدیریت به بار نشسته به طور قطع حاصل 
همکاری همه عزیزان فوالد مبارکه و فوالد سبا در بخش های تولید، 
تعمیرات و پشتیبانی است که به پاس همه این زحمات و همکاری ها  از 

ایشان تشکر و قدردانی می کنیم.

مدیر انرژی سیاالت مجتمع فوالد سبا:

داریوش دریابار
 مدیر انرژی سیاالت فوالد سبا

علیرضا ناظریان
رئیس دفتر فنی انرژی سیاالت فوالد سبا

عملیات احداث کارخانه آهن اسفنجی 

فوالد اقلید پارس آغاز شد

شرکت فوالد اقلید پارس در تاریخ ۹ بهمن ماه سال 1400 
در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و 
شرکت های سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، معدنی و 
صنعتی چادرملو و بین المللی مهندسی ایران )ایریتک( به 
ترتیب با ۵1، ۳0 و 1۹ درصد سهام داران شرکت فوالد اقلید 
پارس هستند. هدف از تأسیس این شرکت احداث یک 
کارخانه تولید آهن اسفنجی با ظرفیت یک میلیون و ۲00 هزار 

تن در سال در شهرستان اقلید استان فارس است. 
به گزارش ایراسین، میزان سرمایه گذاری این پروژه حدود 6 هزار 
میلیارد تومان برآورد شده که قرار است بخشی از آن از طریق 
تسهیالت بین المللی و بخشی دیگر از طریق سهام داران شرکت 
تأمین شود. برای تامین آب موردنیاز این پروژه پس از بهره برداری 
نیز تمهیداتی اندیشیده شده و در این راستا تفاهم نامه خرید 
پساب بین شرکت فوالد اقلید پارس و آبفای استان فارس امضا 
شده است.  سود ساالنه ای که بعد از بازگشت سرمایه برای شرکت 
فوالد اقلید پارس در نظر گرفته  شده )با شرایط فعلی بازار( بین 40 
تا 42 درصد تخمین زده شده که در صورت تحقق عدد مناسبی 

در بازار سرمایه گذاری است. 

اختصاص نشان عالی مسئولیت اجتماعی به فوالد مبارکه
در دومین جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی صورت گرفت؛
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در نخستین روز از شهریورماه سال جاری سرپرست 
معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی 
کشور به همراه رئیس دانشگاه آزاد استان هرمزگان و تنی چند 
از مسئوالن این مرکز ضمن بازدید از خطوط تولید فوالد 
گان و دیدار با معاونان و مدیران این شرکت بر لزوم  هرمز

کید کردند. همکاری های بیشتر تأ
در این بازدید مجید مشکینی سرپرست معاونت تحقیقات، 
فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد کشور و محمدحسین رنجبر رئیس 
دانشگاه آزاد استان هرمزگان، ضمن بیان دیدگاه های خود درباره 
صنعت فوالد و ظرفیت هایی که مشخصا در واحد تحقیقات 
دانشگاه وجود دارد، تمایل این نهاد به تعمیق همکاری های 

دوطرفه را ابراز داشتند.
سرپرست معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد با 
بیان اینکه این دانشگاه بیش از 20 درصد از سهام فوالد مکران 
را در اختیار دارد، عنوان کرد: دانشگاه آزاد ظرفیت های عظیمی 
برای همکاری با صنعت دارد و پژوهش ها و نوآوری های زیادی 
در این دانشگاه به دست دانشجویان و اساتید رقم خورده است؛ 
بنابراین صنعت فوالد کشور و به ویژه شرکت فوالد هرمزگان 

می تواند از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کند.

واحد تحقیقات، فناوری و نوآوری

 دانشگاه آزاد اسالمی آماده همکاری 

گسترده با فوالد هرمزگان

سرپرست معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اعالم کرد:

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری عنوان کرد؛

خبر  کوتاه

بر اساس اطالعاتی که اداره کل گمرک چین منتشر کرد، واردات 
زغال سنگ این کشور از روسیه در ماه گذشته میالدی رکورد ۵ سال 
گذشته را شکسته است. این کشور در ماه گذشته میالدی ۷.۴۲ میلیون 
تن زغال سنگ از روسیه خریداری کرده است.

این رقم باالترین سطح ماهانه از زمان ارائه آمارهای قابل مقایسه در 
سال ۲۰۱۷ محسوب می شود. واردات زغال سنگ چین در ژوئن ۶.۱۲ 
میلیون تن و در ژوئیه ۲۰۲۱، ۶.۴9 میلیون تن بوده است.

کی با ظرفیت ۱۷۵ هزار  کارخانه ذوب آلومینیوم »اسلووالکو« در اسلوا
تن در سال به دلیل بحران انرژی بی سابقه در سراسر اروپا تولید اولیه 
کرد. »نورسک هیدرو« مالک  خود را تا پایان سپتامبر متوقف خواهد 
گفت: تصمیم برای متوقف  کارخانه در این باره  بیشترین سهام این 
کردن تولید اولیه آلومینیوم در اسلووالکو در نتیجه شرایط نامطلوب 
گرفته شده، زیرا حداقل در میان مدت امیدی  انرژی و قیمت باالی برق 
به بهبود اوضاع در اتحادیه اروپا وجود ندارد.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

صادرات زغال سنگ روسیه به چین 
رکورد ۵ سال گذشته را شکست

کی به دلیل بحران انرژی تعطیل شد کارخانه آلومینیوم اسلوا

بار  نخستین  برای  کاشان  امیرکبیر  فوالد  شرکت 
گواهینامه استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر 

استاندارد ISO 50001:2018 را اخذ کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان، مدیریت انرژی 
در این شرکت از زمان بهره برداری مورد توجه بوده است. در سال 1400، 
همسو با استراتژی های کالن بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه پایدار 
در سطح کشور و در راستای هدف استراتژیک کاهش مصارف انرژی، 
اقدام استراتژیک پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر 
استاندارد ISO 50001:2018 تعریف شده و از طریق کمیته انرژی و آب با 

همکاری واحدهای مختلف سازمان انجام شده است.
از اهداف کمیته انرژی و آب می توان به این موارد اشاره کرد: پیاده سازی و 
استقرار سیستم مدیریت انرژی؛ عملیاتی کردن الزامات سیستم مدیریت 

انرژی؛ پایش، تحلیل و کنترل مصارف و تلفات انرژی و بررسی راهکارهای 
الزم برای بهبود عملکرد انرژی و حفظ و نگهداشت سیستم.

 دامنه استقرار سیستم، کلیه فرایندهای تولید و حامل های انرژی برق، 
 N2H2 و H2 ،گاز طبیعی، بخار، آب خنک کاری، هوای فشرده، گازوئیل
است. استقرار این سیستم کمک شایانی به بهبود و بهینه سازی مصرف 
انرژی در سازمان می کند. هرگونه بهبود و کاهش مصرف انرژی، تأثیر 
بسزایی در بهبود شاخص های محیط زیست خواهد داشت و این مهم 

یکی از مسئولیت های اصلی در قبال جامعه و نسل آینده است.
در راستای استقرار سیستم مدیریت انرژی در شرکت بر اساس الزامات 
استاندارد ISO50001:2018، ممیزی خارجی صدور گواهینامه توسط 
تیم ممیزی شرکت SGS در مردادماه به صورت مجازی در قالب جلسات 
متعدد ممیزی و بازدید جهت حصول اطمینان از تحقق برنامه های 

تعیین شده در راستای دست یابی به اهداف و خط مشی سازمان و 
انطباق سیستم استقراریافته با ترتیبات برنامه ریزی شده و الزامات 
استاندارد مدیریتی مذکور با همکاری واحدهای مختلف مطابق با 
برنامه ممیزی خارجی انجام گردید و با توجه به گزارش ممیزی خارجی، 
شرکت موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO50001:2018 برای اولین 

بار گردید.
 از مزایای استقرار سیستم مدیریت انرژی براساس ISO 50001 می توان به 
افزایش بازدهی انرژی، کنترل و استانداردسازی انرژی از دیدگاه مصرف و 
تولید، کاهش هزینه های مالی در مصرف انرژی، ایجاد راهکارهای جدید 
برای استفاده بهینه از انرژی، ایجاد فرهنگ اصالح الگوی مصرف برای 
استفاده صحیح از انرژی، اجرای شیوه های سازگار با محیط زیست و 

کمک به بهبود مستمر سازمان اشاره کرد.

کسب گواهینامه استقرار سیستم مدیریت انرژی 
توسط شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

ح کشور، شرکای  تولیدکنندگان بزرگ و مطر

تجاری استراتژیک شرکت ورق خودرو

تبادل  و  ایراسین، جلسه هم اندیشی  گزارش  به 
دیدگاه های فنی و بازدید جمعی از مدیران و کارشناسان گروه 
صنعتی انتخاب الکترونیک از شرکت ورق خودرو چهارمحال 

و بختیاری برگزار شد.
حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و 
بختیاری در این بازدید به اهمیت فراوان مشتریان تولیدکننده 
لوازم خانگی اشاره کرد و افزود: صنایع لوازم خانگی همچون 
صنایع خودروسازی بااهمیت ترین مشتری صنایع فوالدی 
هستند و مفتخریم که گروه تولیدی انتخاب یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان عرصه لوازم خانگی و از مشتریان عمده شرکت 
ورق خودرو همواره به عنوان شریک استراتژیک در کنار ما حضور 

داشته است.
از  لوازم خانگی  صنایع  رضایت مندی  افزایش  افزود:  وی 
اولویت های کاری ما بوده و شرکت ورق خودرو چهارمحال 
کرده با استفاده از تکنولوژی روز  و بختیاری همواره سعی 
کیفیت  دنیا مطابق با جدیدترین استانداردهای جهانی، 
سبد محصوالت خود را باال ببرد و در این راستا اخیرا اقدام به 

بهینه سازی خط تولید خود نموده است.
سپس هوشنگ یزدانی معاون تأمین گروه صنعتی انتخاب 
الکترونیک آرمان ضمن ابراز خرسندی از بازدید و برنامه تبادل نظر 
فنی با مدیرعامل و دیگر مدیران شرکت ورق خودرو افزود: توانایی 
منحصربه فرد شرکت ورق خودرو در تولید گریدهای خاص 
محصوالت گالوانیزه این شرکت را در اولویت گروه صنعتی انتخاب 

الکترونیک برای تأمین نیاز به محصوالت قرار داده است.

ینه های گزاف به اقتصاد کشور تحمیل می کند عدم توسعه متوازن در زنجیره فوالد، هز
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل معتقد است توسعه 
در زنجیره فوالد با انگیزه توسعه منطقه ای بدون توجه 
به کل زنجیره، هزینه های بسیاری به منابع کشور 

تحمیل می کند.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، رضا حیدری با اشاره 
به اینکه پاشنه آشیل توسعه در زنجیره ارزش فوالد، عدم ایجاد توازن 
کید کرد: بی توجهی به این موضوع، به ویژه  در تمامی حلقه هاست تأ
در دهه های اخیر، باعث شده امروز تولیدکنندگان فوالد با نگرانی های 
بسیاری مواجه شوند و ظرفیت های ایجادشده در گذشته معطل مانده 
است. با نگاهی به زنجیره ارزش فوالد می توان دید عدم توازن در زنجیره 
که در سال های  چه بر سر سرمایه گذاری های انجام شده آورده است؛ چرا
گذشته، تمرکز بیش ازاندازه بر حلقه میانی، منجر به توسعه واحدهای 
فوالدسازی شده است. از سویی دیگر این توسعه بدون در نظر گرفتن 
برخی زیرساخت ها بوده که زمینه ساز به وجود آمدن مشکالت دیگر 

شده است.
وی تصریح کرد: باید توجه داشت توسعه متوازن از الزامات مهم این 
صنعت است، زیرا نبود توازن در توسعه و بی توجهی به زیرساخت ها، 
هزینه ها را افزایش و رقابت پذیری واحدهای تولیدی را کاهش می دهد.

در اینجا می توان اشاره داشت که شاید سرنخ این مشکل به مجوزهای 
فوالدی برگردد. محاسبات نشان می دهد امروز حدود 100 میلیون تن 
مجوز صادرشده که البته به گفته وزارت صمت مجوز جدیدی صادر 
نمی شود. از سویی دیگر، برای توسعه های موجود باید وضعیت تأمین 
مواد اولیه نیز مشخص شود. این بدان معناست که زیرساخت های 
اولیه در زنجیره ارزش فوالد به تناسب حلقه میانی با توسعه یکسانی 

همراه نبوده است.
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل در این زمینه نیز اظهار داشت: 
بی توجهی به توازن در زنجیره فوالد می تواند ایران را از بازار رقابت حذف 
کند، اما برای حل این مشکل هم باید ابتدا به نخستین حلقه یعنی 

کتشاف و به دنبال آن توسعه استخراج رفت. ا
کتشافات  حیدری افزود: هرچند در سال های اخیر اقداماتی در حوزه ا
کشور صورت گرفته، اما این اقدامات در مقایسه با دهه های قبل ناچیز 
است. ازاین رو بی توجهی سیاست گذاران به ایجاد توازن باعث شد 
زنجیره ارزش را در واحدهای خود توسعه دهند و در مقابل شرکت های 

کتشاف و استخراج رفتند. فوالدی به سراغ ا
امروز شرکت های بزرگ معدنی با احداث واحدهای فوالدی، می توانند 

به رقیبی برای فوالدی ها تبدیل شوند، از سویی دیگر با توجه به کمبود 
مواد اولیه، واحدهای فوالدساز کشور با ایجاد معاونت معدنی، مجبور 

به ورود به حلقه باالدستی خود شدند.
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل در این زمینه اظهار کرد: نبود نگاه 
استراتژیک در استفاده از سودهای ساخته شده در حوزه معدن و 
بخشی نگری در توسعه منطقه ای بدون توجه به چشم انداز تولید فوالد 

مشکالت فراوانی را به این صنعت تحمیل کرد.
اثرات نبود زیرساخت در زنجیره فوالد در سال های اخیر

در سال های اخیر بی توجهی به تأمین زیرساخت ها صنعت کشور را گرفتار 
کرده و در توسعه صنعت فوالد خلل ایجاد کرده است. همچنین مواجه 
 شدن صنایع فوالدی با اثرات نامطلوب عدم توسعه زیرساخت ها، 
کاهش تولید و از دست رفتن بازارهای صادراتی اجتناب ناپذیر خواهد 
بود. از سوی دیگر، ظرفیت تولید فوالد در سال گذشته 44.3 میلیون 
تن بوده، اما در عمل 27.9 میلیون تن فوالد در کشور تولید شده است؛ 
این یعنی استفاده 63 درصدی از ظرفیت تولید فوالد کشور. حال دلیل 

این موضوع چیست؟
در اینجا می توان گفت که مشکل به عدم تأمین زیرساخت های اصلی 
یعنی تأمین مواد اولیه، انرژی، حمل ونقل و… بازمی گردد و همین 
موضوع باعث شده توازن در این زنجیره برهم خورد. با نگاهی به زنجیره 
تولید فوالد می بینیم مجموع ظرفیت مجوزها در کنسانتره سنگ آهن، 
گندله و آهن اسفنجی به ترتیب 116 میلیون تن، 123.5 میلیون تن و 
گر واحدهای فوالدی نتوانند انرژی موردنیاز  90 میلیون تن است، اما ا
را به موقع تأمین کنند، بدون شک بازار داخل و صادراتی با مشکل 

همراه می شود.
از سوی دیگر در سال گذشته قطع برق توانست خسارتی 6 میلیارد 
دالری به صنعت فوالد وارد کند که امسال با پیش بینی قطعی های 
برق باید منتظر توقف تولید یک ماهه بود. تمامی این موارد در کنار هم 
نشان دهنده عدم توازن در توسعه زنجیره فوالد است و درصورتی که 
دولت در کنار فعاالن این زنجیره برای حل این مشکالت گام های اساسی 

برندارد، باید منتظر ماند تا بازارهای صادراتی در اختیار رقبا  قرار گیرد.
راه حل چیست؟

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل درخصوص راهکارهایی که می تواند 
منجر به بهبود شرایط در صنعت فوالد شود اظهار کرد: یکی از چالش های 
ح شده،  مهم و اصلی در صنعت فوالد کشور همان گونه که بارها مطر
نبود منابع انرژی در تمامی فصول است. همواره در فصل بهار و تابستان 

با کمبود برق و در زمستان با بحران نبود گاز مواجهیم و همین موضوع 
منجر به کاهش میزان تولید می شود؛ بنابراین در گام نخست برنامه ریزی 
شرکت های فوالدی و البته همگامی و همراهی دولت برای تأمین انرژی 

صنایع فوالدی از مهم ترین اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: در این زمینه شرکت های فوالدی و معدنی به سمت 
سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه حرکت کرده اند، اما با توجه به 
زمان بری به ثمر رسیدن نیروگاه، می توان با واردات انرژی تا حدودی 
مشکل تأمین انرژی واحدهای صنایع معدنی به ویژه فوالدسازان را 

رفع کرد.
از سوی دیگر، سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در صنعت معدن و 
فوالد می توانند با ایجاد طرح های تشویقی برای افزایش فعالیت های 
کتشافی و افزایش میزان ذخایر معدنی کشور، مواد اولیه موردنیاز  ا

فوالدسازان را تأمین کنند.
حیدری ادامه داد: البته تشویق و تسهیل شرایط برای فوالدسازانی که 
امکان انجام فعالیت های معدنی را دارند و می توانند با سرمایه گذاری در 
بخش معدن در جهت تأمین مواد اولیه خود گام بردارند نیز یکی دیگر از 
که شرکت های بزرگ فوالدی برای ادامه  راهکارهای کارگشاست؛ چرا
ک واحدهای  حیات و تولید و توسعه پایدار خود ملزم به تأمین خورا
فوالدسازشان هستند؛ زیرا در غیر این صورت در کمتر از 10 سال آینده 
شاهد خاموش شدن کوره های فوالدسازی به دلیل نبود مواد اولیه 

خواهیم بود.
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل افزود: نگرانی از کاهش سهم بازارهای 
ح های توسعه باعث شده  کاهش توجیه اقتصادی طر صادراتی و 
فوالدسازان خود برای تأمین زیرساخت پیش قدم شوند. در این زمینه 
می توان به فوالد مبارکه اشاره کرد که شرکت های زیرمجموعه خود را در 
این راه مأمور کرده است. امروز هلدینگ فوالد متیل با کمک شرکت های 
زیرمجموعه خود در زمینه تأمین مواد اولیه از معادن کوچک ورود کرده و 

توانسته به فوالد مبارکه کمک کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز صنعت فوالد کشور به عنوان یکی از 
صنایع استراتژیک، نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصاد کشور دارد و در 
صورت بی توجهی یا کم توجهی به این صنعت، درآمدهای ارزی و ارزش 
افزوده های بسیاری از دست خواهد رفت و دور شدن از اقتصاد نفتی 
را سخت تر از قبل خواهد کرد. بنابراین تعامل و همکاری شرکت های 
فوالدی و معدنی با یکدیگر می تواند نویدبخش توسعه کمی، کیفی و 

متوازن باشد.

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل:

 رضا حیدری
 مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل 

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 
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       بـــــــــــــــازار

زیان موج گرمای چین به خودروسازان

خبــــــــــــــــر       

به گزارش خبرنگار ایراسین، روز چهارشنبه ۲ شهریور 
ماه 1401، حسن محمدی که دانش آموخته رشته زمین شناسی 
است، به سمت مدیرعامل شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه 
منصوب و از زحمات حسین قورچانی، مدیرعامل سابق این 

شرکت قدردانی شد.
شرکت فلزتدارک فوالد مبارکه اصفهان در سال 1391 با هدف تهیه 
و توزیع مواد اولیه و نیز تأمین تجهیزات و ماشین آالت وابسته 
تأسیس شد. این شرکت با به کارگیری دانش فنی روز و کارکنان 
متخصص و دلسوز خود در حال حاضر به عنوان یک شرکت 
پیشتاز و نوآور در صنعت فوالد ایران مطرح است که عالوه بر انجام 
فعالیت های بازرگانی در زمینه تأمین مواد اولیه تولید فوالد، اقدام 
به تولید و عرضه سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن نیز نموده است 
که این امر  از دستاوردهای ورود شرکت به بخش معدن و ثبت 
چندین محدوده معدنی و در اختیار داشتن معادن سنگ آهن 

در نقاط مختلف ایران است.

موج گرمای چین به صنعت خودرو این کشور آسیب زده و براساس 
گزارش های رسانه دولتی چین، سهمیه بندی برق در استان سیچوان، 
به تولید خودروسازان بزرگ در شانگهای ازجمله تسال )TSLA( ضربه 
کثر کارخانه ها به مدت شش  وارد کرده است. سیچوان دستور داده ا
روز تعطیل شوند، زیرا گرمای شدید و خشکسالی باعث قطع برق شده 
است. چین با بدترین موج گرما از سال ۱9۶۱ مواجه است و دمای 
هوا در بسیاری شهرها  بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد است.

خبر کوتاه

۷۲ کامیون برقی و خودران تحویل واله شد

ک برقی و خودران تحویل گرفت.  معدن کار بزرگ برزیلی ۷۲ دامپ ترا
بخش عمده این کامیون های بزرگ و سبز در معادن اندونزی که واله 
در آن ها مشغول کار است، فعالیت خواهند کرد. کاهش مصرف 
گازوئیل، کاهش سروصدا در معادن و نیز کاهش میزان انتشار آالینده 
از مهم ترین فواید این گونه از کامیون های معدنی است. واله قرار 
کربن صفر خود در افق ۲۰۵۰ حدود ۴ تا ۶  است برای تحقق اهداف 
میلیارد دالر در پروژه های خود هزینه کند.

مدیرعامل شرکت فلزتدارک منصوب شد
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یم بیاموز

افراد شهودی
شهودی بودن برای معامله گری بسیار خوب است و وقتی به 
سطحی بسیار حرفه ای می رسید، به شهودی معامله کردن 
اطمینان خواهید کرد .افراد شهودی دارای ویژگی های بسیاری 

هستند که از آن جمله می توان به این  موارد اشاره کرد:
این افراد معموال افکار انحرافی زیادی  دارند، از یک فکری 
به فکر دیگر می پرند و مدام فکرشان میان  موضوعات مختلف 

جابه جا می شود.
این افراد تصویری ترند، تجسم زیاد در کارشان هست و از 

تشبیه و استعاره زیاد استفاده می کنند.
از زبان بدن برای بیان تفکرات و احساساتشان استفاده 

می کنند و دستانشان را زیاد در هنگام صحبت تکان می دهند.
بیشتر در ذهنیات غوطه ورند تا در واقعیات؛ در ذهن خود 
سیر می کنند و به ایده هایشان می اندیشند. همچنین بیشتر 
جذب مشاغلی می شوند که در آن ها خالقیت حرف اول را می زند.

یا تیپ  نکته: چیزی به نام تیپ شخصیتی خوب 
گی های  شخصیتی بد نداریم. همه تیپ های شخصیتی ویژ
گر بدانید که چه تیپ شخصیتی هستید  خوب و بد دارند؛ اما ا
می توانید پی ببرید که به چه صورت می توانید از این تیپ 
استفاده کنید و این استفاده درست باعث می شود شما در 

درازمدت در معامله هایتان سودده تر باشید.
گفتیم  افراد شهودی بیشتر در ذهنیاتشان غرق اند. این امر یک 
حسن و یک عیب دارد. حسن آن این است که این افراد می توانند 
گر سیستمی به آن ها داده  یک سیستم را خوب بهینه کنند. ا
شود، با خالقیتی که دارند روی آن سیستم کار می کنند و آن را 
کشن یاد می گیرند آن را  گسترش می دهند؛  مثال وقتی پرایس ا
کشن ترکیب می کنند. اما  با روش های دیگری به غیر از پرایس ا
عیب افراد شهودی این است که این ترکیب کردن ها ممکن است 

بسیاری وقت ها آن ها را از مسیر اصلی دور کند.
افراد شهودی معموال حرفشان را تکرار و جمع بندی می کنند؛ مثال 
حرفی را به ده روش می گویند و این باعث می شود طرف مقابل 
دیدگاه کلی و درست و جامع از آن موضوع داشته باشد. این افراد 
معموال درباره مسائل جهانی زیاد صحبت می کنند و در متدهای 
فکری شان مسائل کالن مطرح است؛ مثال در مباحث اقتصادی 

به اقتصاد کالن بیشتر از اقتصاد خرد توجه دارند.
نکته: در بازار نیازی نیست فرد وارد جزئیات شود و 
همین که یک دیدگاه کلی داشته باشد کافی است، مثال در 
خ ها توجه  بحث فاندامنتال افراد شهودی  چندان به نر
نمی کنند. یک دیدگاه کلی را بنا می کنند و براساس همان 

دیدگاه در بازار معامله می کنند.
این افراد آینده را پیش بینی می کنند و این پیش بینی کردن گاهی 
باعث ضرر و گاهی باعث سود می شود، چون شهودی بودن 
باعث می شود وقتی پوزیشنی  را می بینند، پیش بینی  کنند که 
خ دادن است. همین پیش بینی نیز باعث  چه اتفاقی در حال ر
می شود زودتر از بقیه وارد شوند، ولی این زودتر وارد شدن هم 
می تواند باعث ضرر شود و هم می تواند سود زیادی نصیبشان 

کند؛ به همین دلیل هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی دارد.
افراد شهودی وقتی سیستمی را یاد می گیرند دوست دارند آن را 
ارتقا دهند؛ اما همین ارتقا دادن ممکن است بعضی اوقات به ضرر 
فرد تمام شود؛ مثال ممکن است کلیت سیستم را  با اختالل مواجه 
کنند. به همین دلیل فرد باید کامال دقت داشته باشد که چه 
اتفاقی در حال رخ دادن است تا از اطالعات واقعی بازار دور نماند.

افراد شهودی عالوه بر اینکه معموال به دنبال پیش بینی کردن 
بازار هستند، اغلب می خواهند یک کار را با چند روش انجام 
دهند؛ یعنی  از چند مسیر برای رسیدن به هدف استفاده 
کشن انجام دهند، آن را از  می کنند. مثال وقتی می خواهند پرایس ا
راه های مختلف امتحان می کنند و این ویژگی بسیار خوبی است.

خصوصیات تیپ های مختلف

در معامله گری

گهی آ

 موضوع فراخوان:  محوطه سازی زیر نوار نقاله ها، سرندها و سیلوهای احیا مستقیم 
1 و ۲

که این شرکت در نظر دارد نسبت به محوطه سازی زیر نوار نقاله ها، سرندها و سیلوهای  ازآنجا
واحد احیا مستقیم 1 و 2 اقدام نماید، از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه فوق الذکر دارای 
تخصص و توانایی و همچنین سابقه کار مشابه هستند دعوت می گردد ضمن ارسال نامه 
اعالم آمادگی، نسبت به ارسال مدارک و مستندات ممهور به مهر شرکت بر اساس موارد ذیل 

اقدام نمایند:
 1( سوابق کار مشابه با موضوع فراخوان در سال های اخیر؛

 2( مدارک رتبه سازمان برنامه وبودجه؛
 2( توان فنی- پشتیبانی، شامل چارت سازمانی، تحصیالت و رزومه پرسنل دفتر فنی؛

 4( توان تجهیزاتی، شامل فهرست تجهیزات و ماشین آالت به همراه اسناد مالکیت و امکانات 
اجرایی نصب و مونتاژ مصالح ساختمانی، دستگاه جوش و…؛

د( مدارک مرتبط با توانایی مالی شرکت شامل صورت های مالی حسابرسی شده؛
 6( گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار.

نحوه ارسال اسناد و مدارک:
کثر تا تاریخ 8 شهریورماه 1401 نسبت به ارسال اسناد و مدارک   کلیه متقاضیان می توانند حدا

 به نشانی اصفهان، 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان، شرکت فوالد مبارکه، صندوق پستی
161 -84815 اقدام نمایند.

در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03152733098 خانم قاسمی یا شماره تماس 
03152735195  آقای آذرخش تماس حاصل فرمایید.

نکته: ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 بدیهی است پس از بررسی اسناد، از شرکت های توانمند جهت مراحل بعدی دعوت به عمل 

خواهد آمد.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

 موضوع فراخوان: نقشه برداری صنعتی خطوط تولید و پشتیبانی شرکت فوالد 
مبارکه و مجتمع فوالد سبا

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد نسبت به انجام نقشه برداری صنعتی خطوط تولید و 
پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا اقدام نماید؛ لذا از کلیه شرکت های توانمند و 
متخصص در زمینه موضوع فراخوان دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه، ضمن ارائه نامه 

اعالم آمادگی، نسبت به ارسال مدارک و مستندات بر اساس موارد زیر اقدام نمایند:
- تجربه و سوابق اجرایی پیمانکار؛

- توان مالی پیمانکار داخلی شامل صورت مالی حسابرسی شده؛
- حسن سابقه در کارهای قبلی مرتبط با موضوع مناقصه؛

- توان فنی، پشتیبانی، سیستم مدیریتی کارشناسی و اجرایی )چارت سازمانی( به همراه رزومه 
و سوابق، توان تجهیزاتی، ماشین آالت؛
- گواهینامه سالمت ایمنی از اداره کار.
نحوه ارسال اسناد و مدارک:

کثر تا تاریخ 1401/06/19 نسبت به ارسال اسناد و مدارک به  کلیه متقاضیان می توانند حدا

آدرس اصفهان، 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان، مبارکه، صندوق پستی 161- 84815 
فوالد مبارکه، واحد قراردادهای خرید و همچنین ارسال اطالعات رزومه کاری به ایمیل 

sdhamidrezakazemi@gmail.com و shadow.mrz.60@gmail.com اقدام نمایند.
درصورت نیاز به اطالعات بیشتر بازرگانی با خانم هادی به شماره تلفن 03152733599 و 
اطالعات فنی با آقای غالمزاده 09010039085 و اطالعات سیستمی با آقای شایان با شماره 

03152733397 تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد انواع مقاطع فوالدی موردنیاز خود را از 
تأمین کنندگان توانمند داخلی تهیه نماید؛ لذا از کلیه تولیدکنندگان یا نمایندگان معتبر آن ها 
که دارای سابقه فعالیت در این زمینه هستند، خواهشمند است مدارک مربوط به سابقه 
فعالیت و گواهینامه های مربوطه به همراه یک برگ رزومه دربردارنده آدرس و تلفن خود 
خ 1401/0۶/1۵ به نشانی اصفهان کیلومتر ۷۵  را تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مور

جنوب غربی، صندوق پستی 1۶1 -۸4۸1۵  مدیریت خرید مواد مصرفی ارسال کنند.
مشخصات مقاطع موردنیاز:

- انواع ورق های فوالدی با گریدها و ضخامت های مختلف؛
- انواع ورق های استیل در گریدها و ضخامت های مختلف؛

- انواع تیرآهن ها و مقاطع ساختمانی؛

 - انواع مقاطع فوالدی از نوع استنلس استیل؛
- انواع مقاطع آلیاژی و استیل؛

- ورق های ضد سایش و پر استحکام.
  در صــورت نیــاز بــه اطالعــات بیشــتر بــا تلفــن 03152733268 و یــا پســت الکترونیــک
 e.rahmati@msc.ir  تماس حاصل فرمایید.                                                      روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

یابی کیفی( فراخوان عمومی شناسایی پیمانکاران  ) ارز

فراخوان عمومی شناسایی تأمین کنندگان مقاطع فوالدی

فراخوان عمومی

ک گذاری تجارب خود با سیاست گذاران حوزه انرژی فوالد مبارکه؛ آماده به اشترا
گفت: فوالد  مدیر انرژی سیاالت فوالد مبارکه 
مبارکه عالقه دارد تا با سیاست گذاران و فعاالن 
بخش خصوصی در بخش انرژی ارتباط خوبی 
ک گذاری تجربیات  برقرار کند تا در زمینه بهینه سازی و به اشترا

خود گام های مؤثری بردارد.
ســید امیــر طباطبائیــان، مدیــر انــرژی ســیاالت فــوالد مبارکــه، در 
ــزاری کنفرانــس و نمایشــگاه بین المللــی بهینه ســازی و  حاشــیه برگ
بهــره وری انــرژی ایــران در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایراســین اظهــار کرد: 
در چنیــن همایش هایــی تبادل نظرهــا بیــن صنایــع مصرف کننــده 
انــرژی، شــرکت های فعــال در حــوزه تولیــد و سیاســت گذاران باعــث 
ــا قــوت بیشــتری کار خــود  ــا ایــن صنعــت مهــم در کشــور ب می شــود ت

را دنبــال کنــد.
وی گفت: متأسفانه از این همایش به ویژه از سوی سیاست گذاران 
استقبال خوبی نشده و این در حالی است که تمام منافع مربوط 
به صرفه جویی انرژی برای دولت است و به همین خاطر دولت 

می تواند با افزایش بهره وری و بهینه سازی برای جلوگیری از هدررفت 
انرژی، میزان باقی مانده را به خارج کشور با قیمت بهتری نسبت به 

داخل، صادر کند.
مدیر انرژی سیاالت فوالد مبارکه افزود: فوالد مبارکه عالقه دارد تا هم 
با سیاست گذاران در بخش انرژی و هم با فعاالن بخش خصوصی 
ک گذاری  ارتباط خوبی برقرار کند تا در زمینه بهینه سازی و به اشترا

تجربیات خود، گام های مؤثری بردارد.
وی خاطرنشان کرد: بنگاه  اقتصادی بزرگی مانند فوالد مبارکه تمایل 
دارد از سیاست گذاری ها نیز مطلع باشد تا بتواند اقدامات جاری و 
آینده خود را به نحو مطلوبی برنامه ریزی کند. صنعت فوالد صنعتی 
وابسته به انرژی است که البته به ازای مصرف انرژی، تولید می کند و 

در همه دنیا به عنوان صنعتی مولد از آن یاد می شود.
طباطباییان تصریح کرد: عالوه بر فوالد، باید توجه داشت که صنایع 
دیگری نظیر سیمان، پتروشیمی و ... نیز مولد هستند و به ازای برق 
مصرفی، خدمات زیادی به بازار، جامعه و صنایع ارائه می کنند، 

ولی رویکردها به سمتی حرکت کرده که برخی از صنایع مولد، با 
قطعی برق روبه رو شده اند، درحالی که در بسیاری از موارد مصرف 
برق غیرمولدها محدود نشده اند و مصرف آن ها همچنان مثل 

قبل ادامه دارد.
کید کرد: باید سمت وسوی سیاست گذاری تغییر کند، چون  وی تأ
کشور ما کشوری صنعتی است و چنین سیاست هایی به نفع اقتصاد 
و صنعت نیست. به همین خاطر باید تالش کنیم تا در همه زمینه ها 
به ویژه زمینه های غیرمولد، برنامه هایی برای بهینه سازی و افزایش 
بهره وری در دستور کار خود قرار دهیم تا از توقف تولید، خام فروشی و 
وارداتی که به خاطر محدودیت های انرژی و در نتیجه آن تنش بازار 

انجام می شود جلوگیری کنیم.
فرهنگ  باید  کرد:  عنوان  مبارکه  فوالد  سیاالت  انرژی  مدیر 
بهینه سازی و بهره وری در کشور نهادینه شود تا با سرمایه گذاری در 
این حوزه توسط سیاست گذاران شاهد رفع موانع و محدودیت های 

تولید باشیم.

مدیر انرژی سیاالت فوالد مبارکه عنوان کرد؛

سید امیر طباطبائیان
 مدیر انرژی سیاالت
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کاهش وزن وسایل نقلیه گامی حیاتی و اجتناب ناپذیر در مسیر کاهش 
مصرف سوخت و آلودگی های زیست محیطی است. برای دست یابی به این 
هدف، خودروسازان متقاضی فوالدهایی هستند که استحکام باال همراه با 
شکل پذیری و قیمت مناسب دارند. این نیاز سبب شد فوالدهای پراستحکام پیشرفته 
)AHSS( به عنوان فوالدهای پیشرو در صنعت خودروسازی شناخته شوند. وزن 
خودروی ساخته شده با AHSS حدودا 1۶۳ کیلوگرم کاهش داشته که به طور میانگین 

سبب کاهش ۶ تا ۷ درصد مصرف سوخت می شود.
ایمنی بیشتر، آلودگی زیست محیطی کمتر و کاهش مصرف سوخت، خودروسازان و به تبع آن 
تولیدکنندگان فوالد را به سمت تولید و مصرف ورق های فوالدی سبک تر سوق داده است. در 
این مسیر شعار »فوالد مناسب در مکان مناسب« به عنوان چشم انداز واحدهای تحقیق و 
توسعه در صنعت فوالد در نظر گرفته شده است. این شعار سبب شد فوالدسازان، تولید 
فوالدهای متناسب با صنعت خودرو را در دستور کار خود قرار دهند. بدین منظور نسل های 
مختلفی از فوالدهای AHSS روانه بازار گردید. روند توسعه این گروه از فوالدها در شکل 1 نشان 

داده شده است.
فوالدهای پراستحکام پیشرفته )نسل اول(: این گروه از فوالدها در مقایسه با   
فوالدهای پراستحکام کم آلیاژ، در عین استحکام یکسان، از شکل پذیری بهتری برخوردارند 
که ناشی از افزودن عناصر آلیاژی به فوالد کم کربن است. فوالدهای پراستحکام پیشرفته نسل 
اول به طور عمده دارای ریزساختار مارتنزیتی بودند، ولی برای شکل پذیر شدن، حضور فازهای 
شکل پذیر در ساختار آن الزامی است. فوالدهای دوفازی )DP( با ریزساختاری حاوی مارتنزیت 
و فریت از جمله پرکاربردترین فوالدهای این نسل به شمار می آیند که دارای استحکامی در 
محدوده 590 تا MPa 1400 هستند. در مقابل، فوالدهای چندفازی )CP( که عالوه بر ماتنزیت 
و فریت، در ریزساختار خود بینیت نیز دارند نیز برای استفاده در صنعت خودرو معرفی شدند. 
  MPa این فوالدها شکل پذیرتر از فوالدهای دوفازی هستند. استحکام این گروه از فوالدها 800 تا
 TRIP 1180 است و در کشورهای اروپایی به وفور برای ساخت بدنه خودرو کاربرد دارد. فوالدهای
با استحکام 590 تا MPa 1180 یکی دیگر از انواع فوالدهای این نسل از فوالدهای پراستحکام 

پیشرفته است که حاوی مارتنزیت، فریت و مقداری آستنیت در ساختار خود هستند.

فوالدهای پراستحکام پیشرفته )نسل دوم(: ویژگی شاخص این گروه از فوالدهای 
پراستحکام داشتن ساختار کامال آستنیتی است. یکی از انواع فوالدهای این نسل، فوالدهای 
TWIP بوده که در دمای اتاق ساختار کامال آستنیتی دارد. فوالدهای نوین Triplex حاوی 
مقدار باالی 15 تا 30درصد منگنز نیز از دیگر فوالدهای پراستحکام پیشرفته در حال توسعه 
است. با این وجود، این گروه از فوالدها به دلیل میزان عناصر آلیاژی زیاد که به منظور پایداری 
آستنیت در دمای اتاق به فوالد افزوده می شوند، پرهزینه بوده و همین امر مصرف آن در صنعت 
خودرو را محدود به خودروهای خاص کرده است. با این حال، بسیاری از خودروسازان 

معتقدند کاهش وزن ناشی از استفاده از این نوع فوالد، قیمت باالی آن را جبران می کند.
فوالدهـای پراسـتحکام پیشـرفته )نسـل سـوم(: محدودیت هـای نسـل اول 
)شـکل پذیری کم( و نسـل دوم )قیمت باال( سـبب شـد فوالدسـازان، فوالدهای پراسـتحکام 
پیشـرفته نسـل سـوم را جهت اسـتفاده در صنعت خودرو روانه بـازار کنند. هزینه تولید نسـل 
سـوم فوالدهای AHSS در مقایسـه با نسـل دوم تا 30درصد کاهش داشته اسـت. فوالدهای 
Q & P یکـی از انـواع فوالدهای پرکاربرد نسـل سـوم فوالدهای پراسـتحکام پیشـرفته بـوده که 
حاوی عناصر آلیاژی کربن، منگنز، نیکل و مولیبدن هستند. مقدار عناصر آلیاژی در این گروه 
بسـیار کمتر از فوالدهای نسـل دوم اسـت. روند تولیـد فوالدهـای Q & P بدین گونه اسـت که 
هنـگام عملیـات حرارتـی فوالدهـای Q & P، کوئنـچ متوقف شـده و فوالد برای تقسـیم شـدن 

مجددا گرم می شود )شکل 2(.
 این عملیات، ریزساختار حاوی 5 تا 12 درصد آستنیت، 20 تا 40 درصد فریت و 50 تا 80 درصد 
مارتنزیت را برای فوالد به دنبال دارد. شرکت بائواستیل برای اولین بار این گروه از فوالدها را 
تجاری سازی کرده و استحکام آن 980 تا MPa 1180 است. فوالدهای TBF نیز یکی دیگر از 
فوالدهای پراستحکام پیشرفته نسل سوم بوده که مشابه با فوالدهای Q & P کم آلیاژ و با 
تجهیزات موجود قابل تولید است. بخش عمده ساختار فوالدهای TBF را آستنیت 
 باقیمانده پایدار تشکیل می دهد. شرکت کوبه استیل این فوالد را با استحکام 980 تا
 MPa 1470 روانه بازار کرده و خودروسازی نیسان با به کارگیری تکنولوژی تغییر شکل سرد 
جدیدی، محدودیت برگشت پذیری فنری این گروه را رفع کرده و از آن در برخی از مدل های 

خود استفاده کرده است.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

یخ تاق های جنوبگان سریع تر از تصور دانشمندان در 
حال آب شدن هستند

شهر هوشمند Ellinikon تا سال ۲۰۲۶ 
در یونان افتتاح می شود

کالیفرنیا )کالتک(  که توسط پژوهشگران مؤسسه فناوری  مدل جدیدی 
که  ایــن اســت  ــه شــده، نشانگر  ارائ آزمایشگاه پیش رانش جت ناسا  و 
یخ تاق های جنوبگان احتماال با سرعت بیشتری در حال ذوب شدن 
هستند و این اتفاق می تواند باعث باال آمدن سریع تر سطح آب دریاها 
شود. این مدل جریان های باریک اقیانوسی را در نظر گرفته که در ساحل 
که جریان  با شبیه سازی های خود نشان داده  و  قــرار دارنــد  جنوبگان 
آب های شیرین چطور باعث ذوب بیشتر یخ ها شوند.

 ۲.۶ مساحت  به  شده  برنامه ریزی  هوشمند  شهر  یک   Ellinikon
فاز  گفته می شود  که  یونان است  پایتخت  آتن،  کیلومترمربع در حومه 
اول آن در سال ۲۰۲۶ تکمیل می شود. این شهر دارای یک پارک بزرگ 
کیلومتر مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری خواهد بود.  و نزدیک به ۵۰ 
Ellinikon قرار است یک شهر هوشمند باشد و شرکت مشاور مدیریت 
و  از داده ها  این شهر  که در  )McKinsey( توضیح می دهد  »مکنزی« 
فناوری دیجیتال برای بهبود کیفیت زندگی شهروندانش استفاده می شود.

یکپارچه سازی مدیریت دانش
 و مدیریت منابع انسانی

فرایندها  زمینه  در  شما  سازمان  که  همین طور 
)Business Processes( و در کنار آن مدیریت دانش پیشرفت 
می کند، نقاط تالقی متعددی بین این دو مقوله توجه شما را 

جلب خواهد کرد.
در این مرحله کاری که مدیریت دانش بر اساس مأموریت خود 
می خواهد انجام دهد این است که با مأموریت های یک واحد 
دیگر مانند منابع انسانی یا فناوری اطالعات هم پوشانی پیدا کند. 
این امر می تواند به یک منازعه دامنه دار تبدیل شود. واضح است 
چون سایر واحدها از مدیریت دانش ریشه دارتر هستند و طبیعتا 
قدرت بیشتری در اختیار دارند، کسی که شکست می خورد 

مدیریت دانش است.
در این نوشته به برخی از فرایندهای مهم سازمانی که به شکلی به 

مدیریت دانش گره  می خورد خواهیم پرداخت. 
1. استراتژی دانش در جذب منابع انسانی

جذب منابع انسانی معموال بر اساس اعالم نیاز مدیران در 
سازمان ها انجام می شود. اما در سازمان های متعالی، یکی از 
ورودی های مهم به فرایند جذب از سمت استراتژی های دانش 
سازمان می آید. استراتژی های دانِش سازمان در چهار بعد )اعتبار 
دانش، میزان تخصص، میزان توزیع دانش و میزان کدسازی 
گر متمرکز بر افزایش تخصص باشد و این نوع تخصص از  دانش( ا
بازار کار قابل جذب باشد، می تواند یک ورودی تعیین کننده برای 

فرایند جذب باشد.
۲. گزینه های جذب نیرو از داخل سازمان

زمانی که اعالم نیاِز جذب به فرایند جذب و استخدام می رسد، 
گشت وگذاری در بین  باید پیش از هر اقدامی جست وجو و 
سرمایه های انسانی داخل سازمانی صورت پذیرد. با این کار 
اطمینان حاصل می کنید که برای جذِب تخصصی تالش می کنید 
گر درخواست جذب از مسیر فرایند  که آن را در اختیار ندارید. ا
استراتژی دانش آمده باشد و استراتژی دانش به درستی تدوین 
شده باشد، می توانید مطمئن باشید این تخصص در سازمان 

وجود نداشته است.
نکته مهم: سازمان در صورتی قادر است در بین نیروهای موجود 
جست وجو کند که یک پروفایل دانشی به روز از همه در اختیار 

داشته باشد.
3. آنبوردینِگ منابع انسانی

استخدام یک فرصت طالیی دانشی است. یکی از بهترین 
کتساب دانش از خبره ها زمانی است که نیروهای  فرصت های ا
تازه به سازمان وارد می شوند. فرد تازه وارد به دالیل متعدد گزینه 
بهتری برای جمع آوری دانش است تا فرد خبره. تازه وارد 
سؤال های بهتری می پرسد و به دنبال نیازهای واقعی کاری با 
ترتیب یادگیری بهتر است. کارمند تازه وارد کمتر با فرهنگ سازمان 
درگیر شده و مقاومت کمتری دارد، عمال پاسخ های خبره ها را 
می آزماید و زمان کافی برای ثبت و ضبط دانش کسب شده دارد.
گر بتوانید از خبره ها بخواهید کلیه آموخته های خود از روز صفر  ا
در سازمان را مدون کنند و به شرط ارائه مداوم و مستمر آن به 
فضای واقعی کار وارد شوند، می توانید یک گنجینه ارزشمند 
ایجاد کنید که کامال مبتنی بر نیاِز افراد تازه وارد است. از طرفی 
مستقیما خود را وارد کارزاِر درگیری با خبره ها برای استخراج دانش 
و سردرگمی در حجم باالی دانش نکرده اید. خروجی های 
ک برای کارمندان  تولیدشده توسط این افراد، بهترین خورا

تازه کار در دوره های بعدی است.
۴. هدف گذاری آموزش و توسعه برمبنای استراتژی 

دانش
یکی از کارکردهای مهم استراتژی دانش این است که به سازمان 
نشان می دهد مأموریت های و استراتژی ها چگونه به اهداف 
آموزش و توسعه کارکنان قابل ترجمه است. نیازهای آموزشی 
سازمان یا از نیازسنجی کارکنان و مدیران استخراج می شود یا از 
موجب  لزوما  آینده نگرانه.نیازسنجی  برنامه ریزی های 
توسعه هایی نمی شود که سازمان را برای آینده آماده کند؛ اما 
استراتژی دانش به خوبی می تواند سیستم آموزش سازمان را 
راهنمایی کند؛ به این صورت که آموزش و توسعه کارکنان در کدام 

حوزه ها می تواند بقا و موفقیت سازمان در آینده را تضمین کند. 
5. توسعه و تنوع گزینه های آموزش و توسعه

در  که  است  موفق تر  سازمان هایی  در  آموزش  دیسیپلین 
روش های آموزشی خود تنوع ایجاد می کنند. درعین حال سازمان 
باید برای هر نوع آموزش معین، منبع و روشی مناسب به کار 
بگیرد. با شناسایی صحیح تخصص ها و مهارت ها در سازمان، 
زمانی که نیازهای آموزشی تعیین می شود، می توانید از انتقال 
دانش افراد داخل برای رفع آن ها استفاده کنید. درعین حال 
بسیاری از تکنیک های مدیریت دانش مانندCoP ها و همتایاری 
)Peer Assist( دارای کارکردهای آموزش و توسعه منابع انسانی 

هستند و به آن تنوع می بخشند.
۶. خروج از خدمت و بازنشستگی نیروی کار

بازنشستگی، ارتقا و جابه جایی کارکنان امری  اجتناب ناپذیر  است 
که مرتب رخ می دهد. سازمان باید برای این رخدادها آماده باشد 
و پیامدهای آن را به حداقل برساند. این امر نیازمند استفاده از 
تکنیک های مناسب مدیریت دانش در زمان مناسب و همگام با 
سایر فرایندهای سازمان است. گاهی الزم است شما بین برخی 
فرایندها و سیستم های منابع انسانی با فرایندها و سیستم های 
مدیریت دانش خود ارتباط برقرار کنید. به این ترتیب می توانید با 
گاهی به موقع از افراد در شرف خروج برای نگهداشت دانش آن ها  آ
برنامه ریزی کنید. از طرفی ایجاد تغییر در برخی قوانین و رویه های 
سازمان می تواند متضمن همکاری اثربخش و به موقع افراد در 

نگهداشت دانش آن ها باشد.

گوگل اعالم کرد که اخیرا موفق شده بزرگ ترین حمله انکار سرویس مبتنی بر 
HTTPs را مهار کند. این حمله که یکی از مشتریان Cloud Armor گوگل را هدف 
قرار داده بود، در بیشترین حالت، به 4۶ میلیون درخواست در ثانیه رسیده است.

حمله مذکور در اولین روز از ماه ژوئن و در ساعت 9:45 دقیقه با بیش از 10 هزار درخواست در ثانیه 
آغاز شده و HTTP/S Load Balancer را هدف قرار داده است. 8 دقیقه بعد از شروع، به 100 هزار 
درخواست در ثانیه افزایش  یافته و دو دقیقه بعد، این میزان به 46 میلیون درخواست در ثانیه 
رسیده است. این حمله 69 دقیقه ادامه داشته است. به نظر می رسد این حمله توسط بات نت 

Meris راه اندازی شده باشد. 
computing :منبع خبر    

.Q & P شکل ۲- شماتیک عملیات حرارتی تولید فوالد .AHSS شکل 1- روند توسعه فوالدهای

 Cisco از AsyncOS یک آسیب پذیری با درجه حساسیت باال را در Cisco
Secure Web Appliance وصله کرد. Cisco Secure Web Appliance، جهت 

مقابله با حمالت بدافزاری و حمالت مبتنی بر وب به کار می رود.
آسیب پذیری مذکور که با شناسه CVE-2022-20871 مشخص می شود، از نوع افزایش مجوزهای 
ویژه است و واسط مدیریت وب از AsyncOS را تحت تأثیر قرار می دهد. مهاجم می تواند با بهره برداری 

از این آسیب پذیری، از راه دور به تزریق کد و افزایش مجوزهای ویژه تا سطح دسترسی root بپردازد.
جهت کاهش مخاطرات ناشی از آسیب پذیری مذکور، Cisco به مشتریان خود توصیه کرده 

سیستم های خود را به نسخه نرم افزاری که این آسیب پذیری در آن وصله شده است ارتقا دهند.
Security affairs :منبع خبر    

ین حمله انکار سرویس HTTPs توسط گوگل محدودسازی بزرگ تر

Cisco Secure Web Appliance برطرف سازی یک آسیب پذیری در

امنیت سایبری 

و  کمتـر  زیسـت محیطی  آلودگـی  بیشـتر،  ایمنـی 
کاهـش مصـرف سـوخت، خودروسـازان و به تبـع 
آن تولیدکننـدگان فـوالد را به سـمت تولیـد و مصرف 
ورق هـای فـوالدی سـبک تر سـوق داده اسـت. در 
این مسـیر شـعار »فوالد مناسـب در مکان مناسب« 
به عنوان چشـم انداز واحدهای تحقیق و توسعه در 

صنعـت فـوالد در نظـر گرفتـه شـده اسـت

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

فوالدهای پراستحکام پیشرفته؛ گامی بلند در صنعت خودروسازی
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درباره آلزایمر بیشتر بدانیم

 اجتمـــــا             عـــــــی

آزمایش بررسی تأثیر استفاده از دست مخالفحمله پانیک چیست؟

گهانی یا در  که نا حمله پانیک عبارت است از برانگیختگی فیزیولوژیک 
پاسخ به رویارویی با یک وضعیت وحشت زا )یا حتی فکر در مورد آن( به 
وجود می آید. اولین حمله معموال اثراتی دلخراش از قبیل حس تنهایی 
و اضطراب شدید و همچنین انتظار برای وقوع حمالت بعدی برای فرد 
که  گاهی هم حمله پانیک در خواب رخ می دهد  مبتال به دنبال دارد. 
شدید  وحشت  تجربه  و  خواب  از  فرد  گهانی  نا شدن  بیدار  به  منجر 
می گردد.

برخی  امــا  اســت،  ــراد  افـ اختیار  بــه  مخالف  دســت  از  استفاده  هرچند 
که انجام  ــد. در پژوهشی  آزمایش ها ارتباط آن را با هوش نشان داده ان
شده، شرکت کنندگان راست دست باید به مدت ۱۰ روز و روزی ۲۰ دقیقه 
کنند. محققان متوجه شدند به مرور این  با دست خود اشکالی ترسیم 
طرح ها نرم و صاف تر ترسیم می شدند. آن ها حدس زدند این مهارت 
که  ارتباط قوی بین قشرهای حرکتی چپ و راست مغز است  به علت 
عملکرد دست ها را مدیریت می کند.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، محمود موالیی همکار 
 شاغل در  فوالدسازی  به علت حادثه )سقوط از کوه(

 دار فانی را   وداع گفت و به دیار حق شتافت.
این غم جانکاه و ضایعه جبران ناپذیر را به محضر خانواده  
این عزیز تسلیت عرض می کنیم و برای وی علو درجات را 

از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

ابراز همدردی

خانواده 

 برای موفقیت، افراد نیاز به احساس خودکارآمدی 
گزیر زندگی  دارند تا بتوانند با موانع و نابرابری های نا
مقابله کنند. خودباوری لزوما موفقیت را تضمین 
نمی کند، اما نبود آن مطمئنا باعث شکست می شود. بسیاری 
از افراد خودکارآمدی را مترادف با عزت نفس و اعتمادبه نفس 
می دانند؛ اما باید بگوییم خودکارآمدی با این دو مفهوم متفاوت 
است. عزت نفس یک احساس کلی نسبت به ارزش خود است 
که بر »بودن« متمرکز است. درواقع، همان احساس ارزشی است 
که منجر می شود افراد همان طور که هستند خود را بپذیرند. 
درحالی که خودکارآمدی، بیشتر بر »انجام دادن« تمرکز دارد. 
به عنوان مثال، احساس اینکه در آستانه یک چالش هستید. 
به طورکلی، با توجه به این مفاهیم با وجود تفاوت هایی که دارند، 
بر یکدیگر تأثیرگذارند. زمانی که شما از عزت نفس خوبی برخوردار 
باشید، احساس خودکارآمدی تان افزایش پیدا می کند و همچنین 
گر خودکارآمدی باالیی داشته باشید، احساس ارزشمندی در  ا
درونتان رشد پیدا خواهد کرد. به عالوه اعتمادبه نفس، به قدرت 
باور در یک فرد اشاره دارد، اما لزوما مشخص نمی کند که اطمینان 
ک شده، باور  در مورد چیست. درصورتی که خودکارآمدی ادرا
یک فرد به توانایی های خود است که فرد می تواند از طریق آن به 

موفقیت دست یابد.

چرا خودکارآمدی برای کارکنان مهم است؟  
 احساس خودکارآمدی تأثیر بسیار زیادی بر احساس و عملکرد افراد 
دارد، زیرا افکار مثبت در مورد خود را تقویت و به احساس درونی قدرت و 
شایستگی کمک می کند. این مفهوم یک قطعه کلیدی برای کارکنان است 
و به تالش برای تقویت اعتماد به توانایی های فرد برای رویارویی با چالش ها 
مربوط می شود. از نظر روان شناختی اطمینان از اینکه کارکنان نسبت به 
خود احساس خوبی دارند و خود را قوی و توانا می دانند باعث می شود 

کمتر مضطرب می شوند و بهتر می توانند در زندگی به جلو حرکت کنند.
چگونه می توان خودکارآمدی را در محیط کار افزایش داد؟  

1- دست از آموزش برنداشتن:  یادگیری و توسعه اولین قدم عالی   
برای سرمایه گذاری بر خودکارآمدی کارکنان است. یک فرهنگ سازمانی 
ج از محل کار  مثبت که باعث رشد فردی، هم در داخل و هم در خار
می شود، نشان می دهد سازمان در درازمدت روی کارکنان سرمایه گذاری 
کرده و از این طریق خودکارآمدی را افزایش می دهد. سازمان می تواند 
گواهینامه های آموزش شغلی، توسعه شغلی، پروژه ها و فرصت های جانبی 

را که ریشه در آموزش و رشد دارند در این زمینه ارائه دهد.
۲- الگو یا مربی بودن:  الگوها افرادی هستند که دیگران به عنوان   
نمونه به آن ها نگاه می کنند و نقش حیاتی در ایجاد خودکارآمدی دارند. 
مدیران یکی از قوی ترین محرک های بهزیستی و اشتیاق کارکنان هستند 
و همین امر آن ها را به الگوها یا مربیان مهمی برای کارکنان تبدیل می کند. 

مردم برای الهام، راهنمایی و یادگیری به دیگران نگاه می کنند. زمانی که 
کارکنان از رهبرانی کارآمد، با اعتمادبه نفس یا مثبت یاد بگیرند، احتماال 

همان انرژی مثبت را در درون خود منعکس خواهند کرد.
۳. استراتژی مناسب انتخاب کردن:  برای کارکنان مهم است که   
به توانایی های خود باور داشته باشند، شک و تردید به خود را محدود کنند 
و ارزش خود را افزایش دهند. این در هنگام تعیین اهداف و ارزیابی عملکرد 
نیز به چشم می خورد. ازاین رو، کارکنان نیاز دارند تا اهداف کوتاه مدتی را 
تعیین کنند که قابل دستیابی هستند. بردهای کوچک می توانند تأثیر 
زیادی بر خودباوری بگذارند، زیرا تسلط باعث ایجاد اعتمادبه نفس 
می شود. بنابراین کارکنان می توانند یک نقشه راه قابل مدیریت برای 

اهداف بزرگ تر ایجاد کنند که مستقیما با اهداف کاری مرتبط است.
سخن آخر  

خودکارآمدی نیرویی است که به تدریج در درون شما به وجود می آید و 
شما را برای سختی های زندگی و کار آماده مقابله می کند. شما با باوری 
که به توانایی های خود دارید، می توانید از پس چالش های یک کار 
بربیایید. پس، اهمیت خودکارآمدی را دست کم نگیرید و برای تقویت 
این احساس قدم بردارید. منتظر این نباشید که اتفاقی از بیرون برایتان 
بیفتد تا زندگی تان دست خوش تغییرات شود. خودتان تغییردهنده 
زندگی تان باشید. در شماره هفته آینده، به ادامه مباحث خودکارآمدی 

خواهیم پرداخت.

هیچ والد و کودکی کامل نیستند و معموال هر پدر و 
گاهی های خود  مادری، گاهی اوقات به توانایی ها و آ
به عنوان والدین شک می کند. کودکان همیشه آن طور 
که ما انتظار داریم، رفتار نمی کنند و زمانی که قدرت تغییر عادات و رفتار 
آن ها را نداریم، احساس درماندگی، آشفتگی و عدم اعتمادبه نفس 
می کنیم. شاید والدین امروزی از نظر تحصیالت و اطالعات، بهتر از 
گذشته باشند، ولی هنوز پرسش های زیادی در زمینه تربیت فرزند 
دارند. برخی از کودکان، 10 بار لباس عوض می کنند تا آماده رفتن 
میهمانی شوند، بعضی خواهر و برادر کوچک تر را دائما کتک می زنند و 
برخی دیگر بدغذا هستند و یا ناخن می جوند. با این مشکالت که هر 
کودکی حداقل با یکی از آن ها دست وپنجه نرم می کند، چگونه روبه رو 
شویم. این هفته درباره شیوه آغاز تغییر رفتار در کودک خواهیم گفت.

اولویت بندی رفتار کودک
کوتاهی شاهد  که در مدت زمان  گام اول انتظار نداشته باشید  در 
پیشرفت باشید. اهداف خود را متناسب با سن، شخصیت، توانایی، 
جنسیت و میزان رشد عقلی فرزندتان تعیین کنید. همه کودکان در 
یک زمان مشخص، وارد مرحله مشابهی نمی شوند. همچنین میزان 
که شما بهتر از هر کس  آموزش پذیری آن ها با هم برابر نیست. ازآنجا
دیگری فرزندتان را می شناسید، باید به قضاوت و غریزه خود اعتماد 

کنید. پیش از هر اقدامی باید رفتارهای مدنظر برای تغییر را دقیقا 
مشخص کنید؛ برای مثال، کودک شما حاضرجواب است. شما این 
رفتار را دوست ندارید و از او انتظار دارید که گفتار مؤدبانه تری پیش بگیرد 
و یا اتاقش را دائما به هم می ریزد و شما آرزوی این را دارید که لباس ها و 
گر  اسباب بازی هایش را در کمد بگذارد. این مسائل را فهرست کنید. ا
به فرزندتان برچسب لجباز، حرف نشنو و یا نامنظم بزنید، کمکی به حل 
مسئله نکرده اید. چون این برچسب ها کلی و مبهم هستند و رفع هر چیز 
مبهم، دشوار به نظر می رسد. همچنین شما نمی خواهید همه رفتارها 
و ذهنیات کودکتان را عوض کنید. پس از احساسات مایه نگذارید، 
مشکل را تشریح و از سایر موارد جدا کنید. یک تکه کاغذ بردارید و به دو 
قسمت تقسیم کنید. در ستون اول، رفتارها یا عادتی را که تمایل به کم 
کردن آن دارید بنویسید و در ستون دوم، رفتاری را بنویسید که دوست 
دارید فرزندتان آن ها را در بیشتر مواقع انجام دهد. پس از فهرست 
کردن مشکالت، احتماال وسوسه می شوید همه مواردی که در جدول 
نوشته اید، با هم تغییر دهید؛ اما در برابر این احساس مقاومت کنید. 
ابتدا یک مشکل را در نظر بگیرید، حل کنید و سپس به سراغ مورد بعدی 
بروید. وقتی قصد شروع دارید، قطعا رفتاری را انتخاب خواهید کرد که 
بیش از همه، شما را آزاد می دهد. این کار بد نیست؛ اما بهتر است کار را با 
یک مشکل کم اهمیت تر که سریع تر حل می شود شروع کنید تا احساس 

بهتری داشته باشید و زودتر به موفقیت برسید. هفته ها و ماه های بعد، 
شاید احساس کنید که مشکالت جدیدی ایجاد و یا برخی از موارد ناپدید 
شده اند. چون هر تغییر، یک تأثیر کلی بر رفتار فرزندتان خواهد داشت و 
روند بهبود را تسریع خواهد کرد. هر تغییر به منزله گامی در مسیر تربیت 
فرزند شماست. رفته رفته الگوهای قدیمی عوض خواهند شد و خواهید 
دید که شما و فرزندتان خیلی زود احساس بهتری نسبت به همدیگر 

پیدا خواهید کرد.
سخت نگیرید

مشکالت کودک یک شبه حل نمی شود. تغییرات در کودکان و حتی افراد 
گر کودک شما قبال تکالیفش را  بالغ، تدریجی ایجاد می شود. برای مثال ا
انجام نمی داد و حاال روزی یک ساعت تمرین می کند، راضی باشید و این 
رضایت را نشان دهید. چون این نشانه یک پیشرفت واقعی است. فرزند 
شما به تدریج، احساس خوبی نسبت به خودش پیدا خواهد کرد و زمان 
گر فرزندتان این مشکل را رفع کرده،  مطالعه دروس را افزایش خواهد داد. ا
انتظار نداشته باشید که قبل از رفتن به مدرسه، تختخوابش را هم مرتب 
کند. صبر کنید و حوصله به خرج دهید؛ آن هم به تدریج درست خواهد 
شد. به جای مأیوس شدن به واسطه عدم دست یابی به انتظارات بیش 
از حد، از پیشرفت های کوچک و تدریجی خوشحال باشید. هفته آینده 

باز هم دراین باره صحبت خواهیم کرد.
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بیماری آلزایمر )Alzheimer's disease( یا بیماری   
فراموشی که به اختصار آلزایمر خوانده می شود، یک نوع 
اختالل عملکرد مغزی است که در آن به تدریج توانایی های 
ذهنی بیمار تحلیل می رود. بارزترین نوع از انواع مختلف زوال 
عقل، اختالل حافظه  است. اختالل حافظه معموال به تدریج 

ایجاد می شود و پیشرفت می کند.
 بیماران آلزایمر به مراقبت بیست وچهارساعته در روز نیاز دارند. در 
عین حال مراقبان این بیماران نقش بسیار ویژه ای در روند کاهشی 

این بیماری دارند و باید بدانند چگونه با این بیماران رفتار کنند.
 آلزایمر عالج ندارد و یک بیماری پیش رونده و تخریب کننده مغز 
است که در طول زمان پیشرفت می کند. فرد مبتال به آلزایمر 
که قابلیت درک وقایعی را که در اطراف او اتفاق می افتد  ازآنجا
از دست می دهد، معموال غمگین می شود و احساس تنهایی 
می کند.  برای همین الزم است اطرافیان او خونسردی خود را 
حفظ نمایند و با عشق با او برخورد کنند؛ چرا که فرد مبتال هنوز 

توانایی درک و ابراز عشق و محبت را دارد. 
تصور نکنید فرد مبتال به آلزایمر چیزی را درک نمی کند؛ او درک 
می کند، اما گاه تنها نمی داند چگونه پاسخ دهد. فرد مبتال بسیاری 
اوقات احساس سرگشتگی و گیجی می کند و برای همین است که 
نباید همه چیز را یک باره به او گفت یا از او خواست. باید با آرامش، 

در حالی که به چشمان او نگاه می کنید، با او صحبت کنید. 
www.iribnews.ir :منبع      

موفقیت فرزندان کارکنان در 
عرصه  علمی

موفقیت

آقای حسن خلیلی فرزند  همکار گرامیغالمرضا خلیلی 
شاغل در ناحیه نورد گرم، آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان 
های دوره اول استعدادهای درخشان سال تحصیلی 1401- 1402 

را با موفقیت پشت سر گذاشت.
 آقای برسام شیرانی بیدآبادی فرزند همکار گرامیبهزاد 
شیرانی بیدآبادی شاغل در واحد اتوماسیون ابزار دقیق، آزمون 
ورودی پایه هفتم دبیرستان های دوره اول استعدادهای 

درخشان را با موفقیت پشت سر گذاشت.

برسام شیرانی حسن خلیلی

شادروان محمود موالیی
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 ورزش             

در تابســتان ســال جــاری، امــور ورزش فــوالد 
کــه  مبارکــه در راســتای اهــداف عالیــه شــرکت 
همــان ارتقــای ســطح ســالمت، شــادابی و نشــاط 
کارکنــان و خانواده هــای محتــرم ایشــان اســت، 
کــز متعــدد آمــوزش ورزشــی در اســتان  در کنــار انعقــاد قــرارداد بــا مرا
اصفهــان و شهرســتان های اطــراف، به طــور متمرکــز اقــدام بــه 
برگزاری کالس های ورزشــی جهت اوقات فراغت فرزنــدان فوالد 

در مجموعــه فرهنگــی ورزشــی فــردوس اصفهــان نمــود. 

کارکنان شــرکت جهت ثبت نــام به ســامانه رزرواســیون اینترنتــی امور 
ــوع  ــته متن ــه آدرس )SPORT.MSC.IR( مراجعــه و در 5 رش ورزش ب
کــی و شــنا  ورزشــی، شــامل فوتبــال، والیبــال، بســکتبال، تنیــس خا
آموزشــی در دو بخــش پســران و دختــران اقــدام بــه ثبــت رزرو کردنــد. 
ــا به کارگیــری مربیــان باتجربــه و متبحــر در مجموعــه  ایــن کالس هــا ب
فرهنگــی ورزشــی فــردوس اصفهــان از تاریــخ 1401/05/04 تــا 
1401/06/01 برگــزار شــد و طــی آن شــاهد حضــور 1150 نفــر از فرزنــدان 
ــر  ــزار نف ــدود 30 ه ــت ح ــن ثب ــه و همچنی ــوالد مبارک ــزرگ ف ــواده ب خان

جلســه در کالس هــای اوقــات فراغــت تابســتان 1401 بودیــم.
 در نهایت با ســپری شــدن روزهای بانشاط تابســتان و 1584 جلسه 
نــود دقیقــه ای و 2376 ســاعت آمــوزش حرفــه ای، در روز دوشــنبه 
1401/05/31 در بخــش دختــران و در روز سه شــنبه 1401/06/01 بــا 
حضــور جمعــی از رؤســای فــوالد مبارکــه و بیــش از 500 نفــر از فرزنــدان 
پســر خانــواده بــزرگ فــوالد مبارکــه، مراســم اختتامیــه کالس هــای 
ــا اهــدای مدال هــای یادبــود برگــزار  ورزشــی تابســتانه فــوالد مبارکــه ب

شــد.

تیم امید فوالد مبارکه سپاهان

 منحل نشده است

بازیکنان فوالد مبارکه سپاهان

 ظرفیت باالیی دارند

کادمی سپاهان ضمن رد شایعه انحالل تیم  مدیر فنی آ  
امید فوالد مبارکه سپاهان، از حضور تیم ب سپاهان در 

رقابت های لیگ دسته سه خبر داد.
کادمی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان  غالمرضا جعفری مدیر فنی آ
گفت وگو با خبرنگار این باشگاه شایعه انحالل تیم امید  در 
فوتبال فوالد مبارکه سپاهان را تکذیب کرد و ادامه داد: در آخرین 
کت  جلسه مجمع فدراسیون فوتبال با پیشنهاد جناب آقای سا
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان موضوع تشکیل تیم ب 
برای باشگاه ها مطرح شد که مورد استقبال اعضای مجمع قرار 
گرفت و مقرر شد در جلسه بعدی مجمع این پیشنهاد بررسی و 

تصویب شود.
وی افزود: تیم امید فوالد مبارکه سپاهان منحل نشده، بلکه 
به عنوان تیم ب سپاهان )سپاهان نوین( در لیگ دسته سه 
به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بازیکنانی که در تیم جوانان 
سپاهان حضور داشتند به جای حضور در تیم امید سپاهان 
به تیم ب منتقل خواهند شد؛ به این ترتیب بازیکنان این تیم 
کثر 14 بازی در رده امید، حداقل 18 بازی در  به جای انجام حدا
لیگ دسته سه انجام می دهند که این خود باعث کسب تجربه 

بیشتر برای این بازیکنان خواهد شد.
کادمی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان افزود: شناسایی  مدیر فنی آ
و استعدادیابی بازیکنان در سنین جوانان انجام می شود و در 
صورت مستعد بودن، بازیکنان مسیر هموارتری برای پیشرفت 
در فوتبال دارند، مثل امسال که 12 بازیکن تیم جوانان فوالد 
مبارکه سپاهان با تأیید ژوزه مورایس در تمرینات تیم بزرگ ساالن 

سپاهان حضور دارند.
جعفری تصریح کرد: درصورتی که مجمع فدراسیون فوتبال 
داشتن تیم ب را تصویب کند، رفت وآمد بازیکنان از تیم ب به تیم 
اصلی باشگاه تسهیل خواهد شد و این بازیکنان در طول فصل 

با نظر ژوزه مورایس می توانند در فهرست تیم اصلی قرار گیرند.
وی در پایان تصریح کرد تیم امید فوالد مبارکه سپاهان با ترکیب 
بازیکنان زیر 21 سال یا همان جوانان در لیگ برتر امید استان 
شرکت خواهد کرد که این باعث می شود بازیکنان جوان این 
تیم تجربه بهتری برای حضور در تیم ب و تیم اصلی باشگاه 

کسب کنند.

گزارش خبرنگار ایراسین، باشگاه فوالد مبارکه  به   
سپاهان پس از نزدیک به سه فصل تیم داری در سطح اول 
والیبال ایران و حضور با تیمی مدعی در این رقابت ها، در پایان 
فصل گذشته تصمیم جسورانه ای گرفت و تیم خود را منحل 
کرد. پس از این انحالل مدیران سپاهان تصمیم گرفتند در 
لیگ یک ایران تیم داری و سعی در استعداد پرورش های بومی 

داشته باشند.
از همین روی برای این امر، نیازمند به یک مربی پایه ای و 
استعدادیاب قوی بود تا بتواند تیم والیبالی جوان و آینده دار 
تشکیل دهد و در یک پروسه چندساله سپاهان را به تیمی مدعی 
تبدیل کند. برای این امر فوالد مبارکه سپاهان سراغ یک مربی 

خارجی رفت و بالسا رادولوویچ اهل مونته نگرو را به ایران آورد.
این مربی درباره حضور خود در فوالد مبارکه سپاهان اظهار کرد: 
دالیل زیادی برای حضور در این تیم داشتم. اولین دلیلم مسیر 
شغلی خودم به عنوان یک سرمربی بود. فوالد مبارکه سپاهان 
یک فرصت خوب برای تبدیل شدن من به یک مربی بهتر است.
رادولوویچ افزود: فوالد مبارکه سپاهان یک باشگاه بسیار خوب با 
امکانات و شرایط عالی است. از همین رو، بهترین انتخاب برای 
من حضور در این باشگاه بود. همچنین سیاست گذاری باشگاه 
نیز برای من بسیار اهمیت دارد. فوالد مبارکه سپاهان می خواهد 
بازیکنان جوان را پرورش دهند و من از کار کردن با جوانان لذت 

می برم و به خاطر همین اینجا هستم.
وی درباره برنامه های خود برای پرورش استعدادهای بومی 
اصفهان گفت: قرارداد من یک ساله است، اما امیدوارم سال های 
بیشتری در سپاهان بمانم. هر برنامه بزرگی نیاز به زمان دارد و 
مطمئنم که در آینده با این جوانان خوب اصفهان نتایج عالی 

به دست خواهد آمد.
سرمربی تیم والیبال فوالد مبارکه سپاهان ادامه داد: بیشتر 
بازیکنان حاضر در تیم اصلی والیبال سپاهان جوان هستند و 
همه آن ها ظرفیت و کیفیت خوبی دارند. این بازیکنان با تمرین 
و تالش در آینده می توانند بخشی از تیم ملی والیبال ایران باشند. 

این موضوع مسئولیت من است و هر روز برای آن تالش می کنم.

بازیکن تیم ملی امید به فوالد مبارکه سپاهان پیوست ITC پیام نیازمند صادر شد

محمد قربانی هافبک تیم ملی امید به فوالد مبارکه سپاهان پیوست.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، محمد قربانی 
هافبک ملی پوش تیم ملی امید که فصل گذشته در تیم نساجی مازندران 
توپ می زد با نظر ژوزه مورایس پس از گذراندن تست های فنی و پزشکی با 
عقد قراردادی 3 ساله به فوالد مبارکه سپاهان پیوست.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، با پیگیری های 
بین المللی فی مابین باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، باشگاه پورتیموننزه، 
فدراسیون فوتبال ایران، فدراسیون فوتبال پرتغال و فیفا، ITC پیام 
نیازمند از طرف فیفا صادر و به فدراسیون ایران و باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان ارسال گردید.

 ورزش              ورزش             

خبـــــــر کوتاه

برگزاری مراسم اختتامیه کالس های اوقات فراغت تابستان 1401 فوالد مبارکه

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال بانوان هدایت تیم 
بانوان فوالد مبارکه سپاهان را به عهده گرفت.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
مریم ایراندوست سرمربی نام آشنای فوتبال بانوان کشور، پس از انجام 
کره با مدیرعامل و هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با عقد  مذا
قراردادی به مدت یک فصل هدایت تیم فوتبال بانوان فوالد مبارکه 

سپاهان را به عهده گرفت.
غ التحصیل رشته تربیت بدنی است، دارای مدرک  ایراندوست که فار
مربیگری فوتبال A آسیا است. وی سابقه کمک مربی تیم ملی زیر 16 
سال، سرمربی تیم ملی زیر 16 سال، کمک مربی تیم ملی بزرگ ساالن 

در مسابقات مقدماتی آسیا در سال 1389، کمک مربی تیم المپیک 
نوجوانان و جوانان سنگاپور، سرمربی تیم ملی بزرگ ساالن ایران، 

سرمربی تیم زیر 19 سال را در کارنامه خود دارد.
از افتخارات مربیگری وی می توان به بهترین مربی ایران در سال 
1387، کسب مقام چهارم تیم المپیک نوجوانان و جوانان سال 1389 
در سنگاپور، نایب قهرمانی مسابقات غرب آسیا در سال 1390، بهترین 
مربی ایران ازنظر کانون مربیان ایران در سال 1392، قهرمان لیگ 
برتر ایران با تیم ملوان در سال 1388، نایب قهرمان لیگ برتر ایران در 
سال 1387، 1389، 1391 تا 1394 با تیم ملوان، قهرمان جام حذفی 
ایران با تیم ملوان در سال 1392، قهرمانی لیگ دسته یک با تیم ملوان 

اشاره کرد.
ایراندوست در سال 2022 سرمربی تیم ملی بزرگ ساالن بود و موفق 
شد بعد از 47 سال جواز حضور تیم ملی بزرگ ساالن ایران به مرحله 
نهایی جام ملت های آسیا را کسب کند و جزو 12 تیم برتر آسیا در این 

رقابت ها باشد.
وی در دوران بازیگری خود 90 بازی رسمی برای تیم فوتبال ملوان 
انجام داده و 41 گل برای این تیم به ثمر رسانده است و به همراه ملوان 4 

قهرمانی و 6 نایب قهرمانی لیگ برتر ایران را در کارنامه خود دارد.
گفتنی است کادر فنی تیم بزرگ ساالن با نظر ایراندوست از بین مربیان و 

متخصصان برجسته استان اصفهان انتخاب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایراسین، مجتبی توتونی مربی 
کره  باسابقه اصفهانی فوتبال کشور، پس از انجام مذا
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه  با محمدرضا سا
سپاهان، هومن فیروزی مدیرعامل باشگاه سپاهان نوین و با تأیید 
هیئت مدیره باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، هدایت تیم فوتبال ب 

سپاهان )سپاهان نوین( را به مدت یک فصل به عهده گرفت.

توتونی که دارای مدرک حرفه ای مربیگری فوتبال است، سابقه 36 سال 
مربیگری در رشته فوتبال را دارد و 18 سال به عنوان مدرس AFC مشغول 

به فعالیت است.
وی سـابقه حضـور در تیـم ملـی جوانـان به عنـوان مربـی و 6 سـال 
کارنامـه خـود  کشـور را در  سـابقه مربیگـری در لیـگ دسـته اول 
دارد. از موفقیت هـای توتونـی در رده هـای پایـه می تـوان قهرمانـی 

تیم هـای نوجوانـان، جوانـان و امیـد سـپاهان در کشـور بـا هدایـت 
وی اشـاره کـرد.

سرمربی تیم سپاهان ب به مدت 30 سال مدرس تربیت بدنی دانشگاه 
اصفهان بوده و در زمان بازیگری خود پیراهن تیم های منتخب 
اصفهان در لیگ قدس و تام اصفهان در باشگاه های کشور را بر تن 

کرده است.

مریم ایراندوست به فوالد مبارکه سپاهان پیوست

مهدی توتونی سرمربی  سپاهان نوین شد

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

به اطالع خانواده بزرگ فوالد مبارکه می رساند 
از  مبارکه  فوالد  فردوس  مجموعه  استخرهای 
روز سه شنبه یکم شهریورماه 1401 طبق جداول 

زمان بندی ذیل آماده ارائه خدمات خواهند بود.

نکات مهم:
1. افراد جهت بهره مندی از استخرهای مجموعه فردوس، باید سه دوز 
کسن را دریافت کرده باشند و با به همراه داشتن کارت ورزش و کارت  وا

کسن به محل های مذکور مراجعه کنند. وا

2. سانس ها به صورت آموزشی و محدود و با یک سوم ظرفیت برگزار 
می گردد.

3. رعایـــت فاصلـــه اجتماعـــی و پروتکل هـــای بهداشـــتی الزامـــی 
اســـت.

4. بازگشایی استخرها، با عنایت به وضعیت کرونایی، هیچ گونه 
تعهدی برای استفاده قطعی ایجاد نمی کند و با توجه به تصمیم 

ستاد کرونا، احتمال تعطیلی مجدد وجود دارد.

زمان بندی ارائه خدمات در  استخر شماره  1 و 2 مجموعه فردوس   

یخ 1401/06/01 تا اطالع ثانوی جدول زمان بندی اســتخر شــماره دو مجموعه فردوس از 1401/06/01 تا اطالع ثانویجــدول زمان بندی اســتخر شــماره یک مجموعه فــردوس از تار

شنبه } بانوان {

یکشنبه } آقایان {

دوشنبه } بانوان {

سه شنبه } آقایان {

چهارشنبه } بانوان {

پنجشنبه } آقایان {

جمعه } بانوان {

شنبه } آقایان {

یکشنبه } بانوان {

دوشنبه } آقایان {

سه شنبه } بانوان {

چهارشنبه } آقایان {

پنجشنبه } بانوان {

جمعه } آقایان {

18 :30 - 20

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

****

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

14 :30 - 16 :30

*****

18 :30 - 20

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

****

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

14 :30 - 16 :30

*****

20 :15 - 21 :30

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

****

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

17 - 18 :30

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

20 :15 - 21 :30

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

****

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

17 - 18 :30

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

21 :45 - 23

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

****

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

19 - 20 :30

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

21 :45  23

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

****

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

19 - 20 :30

یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

اطالعیه

از شایعه تا واقعیت؛

بالسا رادولوویچ در گفت وگو با ایراسین:



امام حسین )علیه السالم(:
به راستی که مردن در راه عّزت و شرف و احیای حق، چقدر سهل 

و آسان است.
2829293031333434 101012128121312
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

حضرت رقیه )سالم اهلل علیها( دختر   
کوچک امام حسین )علیه السالم( در روز 
پنجم صفر سال ۶1 هجری قمری در شام به 
شهادت رسید. رقیه خاتون یا فاطمه بنت 
الحسین )علیه السالم( معروف به فاطمه 
صغیــــره، آخـــــرین دختـــــــــر امام حسیــــــن 
)علیه السالم( از مادری به نام ام اسحاق 
بنت طلحه بود. سن مبارک او را سه یا هفت 

سال دانسته اند.
 امام حسین )علیه السالم( بسیار به او مهر 
می ورزید و وی نیز به پدر عالقه فراوانی داشت. 
رقیه به همراه پدر، برادران، عموها و دیگر 
خاندان نبوی راهی سرزمین کربال شد. پس 
از شهادت امام و یارانش، اهل بیت ایشان 
)علیهم السالم( به اسارت کوفیان درآمدند و 
سپس راهی شام شدند. رقیه خاتون در شام، 
شب و روز در فراق پدر می گریست و پدر را طلب 
می کرد. معروف است که در خرابه شام، پس 
ک با  از دیدن سِر بریده پدر و گفت وگوی سوزنا
وی، لب بر لب های پدر نهاد و آنچنان گریست 
که بیهوش شد. وقتی که او را حرکت دادند، 

دریافتند که از دنیا رفته است.

حضرت رقیه )سالم اهلل علیها(؛ 
 سفیر بزرگ عاشورا
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کاروان دلسوختگان، رقیه )سالم اهلل  در میان 
علیها( سند گویا و برهان بزرگی است بر حقانیت 
قیام امام حسین )علیه السالم(. او نماد مظلومیت 
و غربت حق در زمانه پس از رحلت پیامبر است؛ 
داعیه  که  است  سیاهکارانی  کننده  رسوا او 
جانشینی رسول خدا را سر دادند، ولی رفتارهای 
ددمنشانه شان اوج توحش و سنگدلی دژخیمان 
دستگاه بنی امیه را برای همیشه تاریخ به اثبات 
رساند و رقیه کوچک فاتح شام و سفیر بزرگ عاشورا 

در این سرزمین شد.
در  علیها(  اهلل  )سالم  رقیه  حضرت  نورانی  قبر 
سوریه نه تنها نماد مظلومیت خاندان اهل بیت 
)علیه السالم( است؛ بلکه پرچم هدایتی است برای 
همه نسل های آینده ای که به زیارت این مرقد و 
شخصیت ارزشمند می روند. آستانه حضرت رقیه 
)سالم اهلل علیها( در 300 متری شمال شرقی مسجد 

مشهور  اموی واقع است.
www.shafaqna.com :منبع 

و  فیلسوف  پزشک،  رازی  زکریای   
پزشک  این  است.  ایرانی  شیمی دان 
زمینه  در  ماندگاری  آثار  ایرانی  عالی قدر 
پزشکی، شیمی، فیزیک و فلسفه نوشته 
گوگرد  جوهر  و  الکل  کاشف  را  او  است. 
می دانند و به رسم یادبود مجسمه اش را در 
دفتر سازمان ملل متحد در وین بنا کرده اند. 
ج سارتن که پدر تاریخ علم  طبق گفته جر
شناخته می شود، زکریای رازی بزرگ ترین 

پزشک ایران و جهان اسالم است.
برای بزرگداشت و قدردانی از زحمات زکریای رازی 
در علم داروسازی، روز پنجم شهریورماه )27 
اوت(، روز بزرگداشت زکریای رازی شیمی دان 
بزرگ ایرانی و روز داروسازی نام گذاری شده 

است.
محمد زکریای رازی در شعبان 251 هجری 
قمری در ری متولد شد. عالقه اولیه او به 
گری و  موسیقی بود. سپس تحصیل در کیمیا
فلسفه را آغاز کرد. در سی سالگی در جریان کار 
با مواد شیمیایی چشمش آسیب دید. پزشکی 
که رازی جهت درمان به او مراجعه کرده بود، 
پانصد دینار طلب کرد و رازی ناچارا آن را تهیه و 
پرداخت کرد و با خود گفت کیمیای واقعی علم 
طب است. او از آن زمان به بعد عالقه زیادی به 

علم طب پیدا کرد.
که  از مهم ترین صفات این پزشک این بود 
نسبت به بیماران خود بسیار سخاوتمند و 
نیکوکار بود و برای تشخیص و مداوای قطعی 
بیماران از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد. او با 
بیماران خود با شیوه ای انسانی رفتار می کرد 

در جنوب شرقی زرین شهر و در محلی   
که بنا به باور عمومی زیستگاه اولیه مردم این 
شهر بوده، مسجدی قرار دارد که با توجه به 
شواهد موجود توسط اسماعیلیان در دوران 
اقتدار آنان در این منطقه )قرن پنجم هجری( 
برای بزرگداشت حسن صباح احداث گردیده 
و از همین رو مسجد صباح نام گرفته و به مرور 
زمان بر اثر کثرت استعمال و تأثیرپذیری از 
لهجه ها مسجد صباحی خوانده شده است.
بنای اولیه این مسجد از خشت های بزرگ 
در  به کاررفته  خشت های  مشابه  ضخیم  و 
ساختمان آتشگاه اصفهان متعلق به دوران 
ساسانی است و از همین رو بسیاری از باستان 
شناسان قدمت بنای مذکور را به دوران پیش 
از اسالم مربوط دانسته و ماهیت اولیه آن را 
کمیت ساسانیان  آتشکده ای مربوط به عصر حا
می دانند که بنا بر سنت رایج دوران اولیه اسالمی 
در تبدیل آتشکده ها به مساجد و زیارتگاه های 

اسالمی بر این اعتقاد هستند.
نکته قابل توجه در مسجد صباحی آن است که 
کنون نذر در این مکان به شیوه های  از گذشته تا
گون اجرا می شده؛ گاهی نذر بسیار ساده و  گونا
در حد روشن کردن یک شمع و گاه به صورت 
پخت کاچی، آش، خواندن دعاهای مختلف و 

ین  یای رازی؛ بزرگ تر زکر
پزشک جهان اسالم

مسجد صباحی 
ین شهر زر

مشاهیر

گردشگری

شهید

سید علی اندرزگو معروف به شهید اندرزگو، 
از  و  اسالمی  مؤتلفه  هیئت های  جمعیت  عضو 

روحانیون مبارز و مسلح علیه رژیم پهلوی بود.
او در رمضان سال 1318 شمسی، در خیابان شوش 
تهران در یک خانواده متوسط متولد شد. با وجود 
سختی های معیشتی زندگی، به تحصیل پرداخت 
مرندی،  علی اصغر  میرزا  بروجردی،  آیت اهلل  نزد  و 
میرزا  و  شیرازی  مکارم  آیت اهلل  و  مشکینی  آیت اهلل 
در  گرفت.  فرا را  حوزوی  علوم  دوزدوزانی  یداهلل 
کار اشتغال داشت، اما با  نوجوانی در بازار تهران به 
از شغل  ورود به شاخه نظامی هیئت های مؤتلفه 
کشید و تا پایان عمر، مهم ترین اشتغال  خود دست 
او مبارزه و فعالیت برای سرنگونی رژیم ستم شاهی 
به صورت  و  مستعار  نام  با  علت  همین  به  و  بود 
مخفیانه زندگی می کرد و با سفر به شهرهای مختلف 
فرار  ک  ساوا نیروهای  دست  از  منزل  جابه جایی  و 

می کرد.
شهید اندرزگو در نوجوانی با شهید نواب صفوی آشنا 
شد. منش و شخصیت این روحانی مبارز در ذهن و 
ضمیر او اثری ژرف گذاشت و فرایند این تأثیر روحی، 
مبارزاتی  راه  و  اسالم  فدائیان  تشکیالت  با  آشنایی 

که در تعیین مشی مبارزاتی شهید اندرزگو  آن ها بود 
نواب  شهید  به  زیادی  عالقه  او  بود.  نقش آفرین 
که وی با  صفوی داشت و همین مسئله باعث شد 

تشکیالت فدائیان اسالم همراه شود.
ایمان  و  علم  سالح  به  را  خود  سال ها  آن  در  که  او 
روح  لمس  و  درک  با  سرانجام  می ساخت،  مسلح 
نهضت 15 خرداد سال 1342 به رهبری امام خمینی 
عرصه  به  گام  هجده سالگی  در  )رحمة اهلل علیه( 
مبارزه با رژیم پهلوی نهاد. شهید اندرزگو در جریان 
قیام 15 خرداد خود یکی از عاملین تظاهرات پرشور 
کتابی از حضرت  که همان زمان با اهدای  مردم بود 

امام )رحمة اهلل علیه(، مورد تقدیر قرار گرفت.
شهید اندرزگو فعالیت های مبارزاتی خود علیه رژیم 
»حسنعلی  ترور  در  و  کرد  آغاز  نوجوانی  همان  از  را 
همه  دستگیری  با  داشت.  بسزایی  نقش  منصور« 
که در ترور منصور نقش داشتند، شهید  همراهانش 
ک  ساوا و  کرد  آغاز  را  خود  مخفی  زندگی  اندرزگو 
مدت پانزده سال سایه وار دنبال او می گشت. شهید 
اندرزگو، از اعضای شاخه نظامی هیئت های مؤتلفه 
مبارزه  اشتغالش  مهم ترین  عمر  پایان  تا  که  بود 
بود.  ستم شاهی  رژیم  سرنگونی  برای  فعالیت  و 

سید علی اندرزگو؛ مبارز انقالبی

معرفی کتاب

نویسنده:

زهره یزدان پناه

ناشر:

 انتشارات سوره مهر

کتـاب »سـتاره مـن« بـا عنـوان فرعـی »روایتـی 
بـه  از زندگـی شـهید محمدعلـی رجایـی«  داسـتانی 
شـرح حال زندگی، مبارزات، خدمات و نقش ایشـان 

در پیروزی انقالب اسالمی می پردازد.
زندگی  انقالب«  »قهرمانان  جلدی   17 مجموعه 
پیروزی  در  مؤثر  و  انقالبی  مهم،  شخصیت های 
انقالب اسالمی را مورد بررسی قرار می دهد و در جلد 
محمدعلی  شهید  زندگی  از  گوشه هایی  به  هشتم 

رجایی پرداخته شده است.
مخاطب این کتاب که به طور کامال اجمالی به زندگی 
این شهید بزرگوار پرداخته، بیشتر گروه سنی نوجوان 
کمترین زمان  و جوان را شامل می شود تا با صرف 
بزرگوار  شهید  این  زندگی  از  بااهمیتی  فرازهای  به 
کتاب اندک است، اما وجود  آشنا شوند. حجم این 
کامال داستانی بیان  که به شکل  نکته های باارزشی 
می آموزیم  کتاب  این  از  آنچه  می شود  سبب  شده 

بیشتر از حجم ظاهری آن باشد.
داستان از آنجا آغاز می شود که شهید رجایی پدرش 
را از دست داده و به همراه مادرش در قزوین زندگی 
می کنند. او از دوران نوجوانی در مساجد حضور پیدا 

کنار افراد متدین تربیت می شود. همین  کرده و در 
و  باورمند  انسان  یک  او  تا  می گردد  سبب  موضوع 
کار و  از مدتی به قصد  او پس  آید.  بار  سخت کوش 
تحصیل زادگاه خود را ترک می کند و به تهران می آید.
کار و تحصیـل  کنـار  پـس از نقل مـکان بـه تهـران، در 
سـفید  انقـالب  و  مـرداد   28 کودتـای  حوالـی  در  و 
پهلـوی، بـه ارتـش نیـز می پیونـدد و همیـن موضـوع 
ماجراهـای تـازه ای را در زندگـی اش رقـم می زنـد و او را 

بـه مـردی مبـارز و آرمان خـواه تبدیـل می کنـد.
آشـنایی او بـا آیـت اهلل طالقانـی در مسـجد هدایـت و 
کـه ایشـان بـه محمدعلـی رجایـی  راهنمایی هایـی 
از  پـس  و  می دهـد  تغییـر  او  زندگـی  مسـیر  می کنـد 
اسـتعفا از حضور در نیروی هوایی و خدمت اجباری 
در نیـروی زمینـی، بـه عرصـه تعلیـم و تربیـت کشـیده 
می شـود و تصمیـم می گیرد شـغل معلمـی را انتخاب 
کند.مبـارزات جـدی و مقابله هـای او بـا رژیـم پهلوی 
کالس و مدرسـه آغـاز می شـود. او در ایـن  از عرصـه 
مسیر با آیت اهلل بهشتی آشنا می شود و شور انقالبی 
که البته به دستگیری  سراسر وجودش را فرامی گیرد 

او می انجامـد.
در بخشی از کتاب ستاره من می خوانیم:

از  کنـدن  دل  می شـود.  تمـام  خـرداد  امتحانـات 
بچه های مدرسـه برایت سـخت اسـت. ظهر، بچه ها 
از  اشـک  می کننـد.  بدرقـه ات  مدرسـه  در  جلـو  تـا 
گونه های  کبر غلت می خورد و روی  چشـمان سـیاه ا
زردش می ریـزد. بینـی اش را بـاال می کشـد و بـا پشـت 
ک  آسـتین روپـوش رنـگ و رو رفتـه اش، صورتـش را پا

می کند.نفـس در سـینه ات حبـس می شـود. 
   منبع: کتابراه

ستاره من
 آیدین

مستند »آیدین«، که محصول سال 1400 است، روایتی است 
با صدای پرویز پرستویی از زندگی بازیکن فقید بسکتبال ایران، 
آیدین نیکخواه بهرامی. خاطره گویی از زبان خانواده و هم بازی های 
کرده، بلکه شخصیت این  آیدین نه تنها این مستند را جذاب 
اسطوره فقید را به عالقه مندان و به خصوص نسل جدید بسکتبال 

معرفی کرده است.
آیدین نیکخواه بهرامی پس از قهرمانی تیم ملی در جام ملت های آسیا 
در سال 2007 میالدی و کسب سهمیه المپیک، درحالی که تنها چند ماه 
به حضورش به همراه تیم ملی در المپیک پکن باقی مانده بود، در جاده 

چالوس در یک سانحه رانندگی درگذشت.
کارگردان مستند »آیدین« در تشریح محتوای این فیلم گفت: این 
مستند روایتی از زندگی ستاره فقید بسکتبال است که مرگ تراژیکی 
داشت. ازآنجا که خودم از نوجوانی و جوانی به رشته بسکتبال عالقه 
داشتم و بعدها هم عکاس تیم ملی بسکتبال بوده ام و در المپیک هم 
تیم را همراهی کرده ام، همواره دوست داشتم کاری برای آیدین انجام 
دهم. پنج سال پیش ایده این فیلم به ذهنم رسید و حاصلش فیلمی 

است که امروز مشاهده می کنید.
مهریار افزود: ما مرگ های تراژیک این گونه در میان ورزشکاران بسیار کم 
داشته ایم. اینکه ورزشکاری در اوج رؤیاپردازی و تنها چند روز مانده به 
تحقق رؤیایش برای حضور در المپیک این گونه قربانی یک سانحه شود، 
جزو اتفاقات نادری است که زندگی شخص من را متأثر کرده است. این 
مستند بیشتر مروری است بر زندگی ورزشی آیدین و اتفاق تلخی که 
افتاد. اندکی هم به زندگی شخصی او و ماجرای نسل طالیی بسکتبال 
ورود کرده ایم. اینکه چند جوان دهه 60 در سال های بعد از انقالب و 
جنگ، در حوزه بسکتبال به شکوفایی می رسند، بسکتبال ایران را 

قهرمان آسیا می کنند و راهی المپیک می شوند.
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        کارگردان:    اشکان مهریار

تهیه کننده:    مهدی برجیان       

سرانجام پس از سال ها مبارزه با رژیم پهلوی، در 2 شهریورماه سال 
ک گرفتار شد و به شهادت رسید. 1357 در کمین نیروهای ساوا

مبارز،  روحانیت  جامعه  اعضای  از  شجونی،  جعفر  حجت االسالم 
در مورد شهید اندرزگو می گوید: »کتاب والیت فقیه و اسلحه دو یار 

جدانشدنی این شهید بزرگ بودند.«
  منبع: دانشنامه حوزوی

و بدون دریافت هزینه، آن ها را درمان می کرد. او 
نسبت به فقرا و بینوایان بسیار رئوف بود و برخالف 
که تمایل داشتند  بسیاری از پزشکان آن دوره 
پادشاهان را درمان کنند، به معاشرت و درمان افراد 

ضعیف جامعه تمایل داشت.
رازی در سال های آخر عمر خود دچار بیماری 
آب مروارید شد. او در اثر این بیماری هردو چشم 
خود را از دست داد و نابینا شد. ابوریحان بیرونی، 
کار طوالنی مدت با مواد شیمیایی مانند جیوه را 
علت کوری رازی می دانست. وی در تاریخ 5 شعبان 
313 )قمری( در ری وفات یافت. مکان اصلی آرامگاه 
رازی نامعلوم است.از مهم ترین آثار او می توان 
به دائرة المعارف پزشکی معروف آن »الحاوی فی 
 Liber الطب« اشاره کرد. این کتاب در اروپا به نام
Continens شناخته می شود. کتاب های زکریای 
گری، پزشکی و فلسفه، تمدن  رازی در زمینه کیمیا
بشری را به ویژه در اروپا، بسیار تحت تأثیر قرار داد. 
برخی از نویسندگان او را بزرگ ترین پزشک جهان 

اسالم می دانند.
در لغت نامه دهخدا در مورد آثار رازی آمده است: 
آثار  کتاب »الفهرست« مجموعه  ابن الندیم در 
زکریای رازی را 167 تا برشمرد و ابوریحان بیرونی 
در کتاب »فهرست کتب رازی«  تعداد آثار رازی را 

184 می دانست.
www.jahaneshimi.com :منبع  

پهن کردن سفره های بزرگ نذری بوده است. امروزه 
نیز مسجد صباحی در بین مردم جایگاه ویژه ای دارد 
و همچنان سنت کهن »نذری پزان« در این مکان 

همچون قدیم االیام رایج است.
ضخامت  و  هشت ضلعی  مسجد  قدیمی  بنای 
دیوارهای آن حدود دو متر و سقف آن گنبدی با 
ارتفاع متوسط بود و راهروهایی در شمال و جنوب 
و یک راه ورودی به پشت بام داشت، ولی اینک تنها 
دارای یک گنبد و دو مناره و یک صحن کوچک 
است. این مسجد در زمان احداث در داخل آبادی 
بوده، ولی به تدریج با گسترش آبادی به سمت 
زمین های مرتفع شمال و غرب این محل متروک 
ع حاشیه شرق زرین شهر  شده و اینک در بطن مزار

قرار گرفته است.
بناهای دیگری در جوار این مسجد وجود داشته که 
از آن ها اینک خرابه ای برجامانده است. یکی از این 
بناها حمام صحرایی بوده که 45سال پیش تخریب 

گردیده و زمین آن به مزرعه مبدل شده است.
https://seeiran.ir :منبع 

یم کر قرآن  دانشنامه 

معرفی اپلیکیشن

در نرم افزار دانشنامه قرآن کریم، به همه سطوح علمی جامعه 
قرآنی کشور توجه خاص شده و برای هر سطح علمی امکانات و 

محتوای متناسب در نظر گرفته شده است.
بخشی از خصوصیات این نرم افزار قرآنی شامل نمایش قرآن همانند نسخه 
چاپی عثمان طه، دو  دوره تفسیر، تفسیر آیه به آیه، تجزیه و ترکیب آیات، 
شأن نزول آیات، عبارات مشابه در آیات دیگر قرآن، موضوعات اشاره شده 
در آیات، تحلیل صرفی تک تک کلمات قرآن، دوره لغت نامه قرآنی با 
ترجمه فارسی، صدها مقاله دسته بندی شده قرآن پژوهی، کتاب شناسی 
کز قرآنی در سطح کشور، معرفی دسته بندی شده  قرآنی، معرفی مرا

پایان نامه های قرآنی، بوستان قرآن، معرفی مشاهیر قرآنی و... است.    
mobilekomak.com :منبع    


