
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
 و بدون نفت با تولید محصوالت ویژه

مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد:مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع کارکنان این شرکت:
برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

تولید ورق های آجدار شطرنجی
 در مجتمع فوالد سبا 
و بی نیازی از واردات

یافته های ارزشمند تحقیق و تفحص 
نباید به وسیله ای  برای زیر سؤال بردن 

ارزش های فوالد مبارکه بدل شود
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یادداشت مدیر مسئول

اطالع رسانی شفاف و ابالغ صحیح و صادقانه پیام با رعایت امانت داری، 
وظیفه و رسالتی خطیر است که با گسترش رسانه های عمومی و شبکه های 
اجتماعی، جایگاه هر فرد را در نقش انسانی پیام رسان و خبرنگار ارتقا داده و 

این مسئله، حساسیت رعایت اخالق را دوچندان ساخته است.
نقش، وظیفه و کارکرد رسانه در جوامع انسانی، ابالغ واقعیات و انتقال پیام به صورت 
صحیح و شفاف است که به علت اهمیت و حساسیت این موضوع، این رسالت در 
ابتدا به پیامبران و بندگان مقرب و منتخب الهی سپرده شد و خداوند مهم ترین 
وظیفه ایشان را ابالغ پیام و نشر حقیقت دانسته است. در ادوار مختلف تاریخ و با 
ظهور بسترهای ارتباطی متعدد، نقش پیام رسان ها و رسانه ها، نقشی اثربخش و 

جریان ساز بوده و هست.
که امانت داری و رعایت تعهد و تقوا، شاخصه اصلی یک رسانه اخالق مدار   ازآنجا
است، رسانه ها به عنوان مدافعان سالمت روانی جامعه، وظیفه رعایت حق الناس 

در همه جوانب را بر عهده دارند.
نیک می دانیم که رسانه ها در ایجاد احساس امنیت در جامعه و برون رفت از نگرانی 
گر فعاالن حوزه خبر با به کارگیری قلم خود و رعایت  و ترس مردم نقش دارند و ا
تقوای الهی فعالیت کنند، امنیت اجتماعی و آرامش عمومی ارتقا یافته و بسیاری از 
بی اخالقی ها و کدورت های رفتاری، ناامنی های روانی و نگران کننده از بین خواهد 
رفت؛ مسئله ای که رهبر معظم انقالب اسالمی در مقاطع مختلف در خصوص 
اهمیت کارکرد امیدآفرینی، اعتمادزایی و ایجاد نشاط در جامعه در بیانات متعدد 

کید فرمودند. بر آن تأ
دروغ، تهمت، افترا و بیان مطالب خالف واقع، از جمله عیوب  نکوهش شده 
در  برخی  از شبکه های اجتماعی و رسانه های گروهی است که بخشی از آن ها 
کافی در بیان مطلب و بخشی دیگر ناشی از  متأثر از نبود اطالعات و مهارت 
غرض ورزی هاست که در موضوع انتشار گزارش غیرقابل استناِد تحقیق و تفحص 

 از شرکت فوالد مبارکه، بخشی از  محتوای منتشرشده توسط برخی از رسانه ها
 در  راستای تضعیف نهادها و شرکت های موفق و خدمت گزار در نظام جمهوری 

اسالمی ایران بوده است.
در هفته های اخیر در سایه ابهامات متعدد پرونده تحقیق و تفحص شرکت 
ح شد و دستاوردهای این بنگاه اقتصادی  فوالد مبارکه، مباحث مختلفی مطر
گر رسالت حرفه ای و اخالق مدارانه  خواسته و ناخواسته زیر سؤال رفت که ا
رعایت می گردید، شاهد  خسارت روانی کمتری به جامعه با رعایت انصاف و  با 

نگاه تحلیلی بودیم.
به جاست در چنین فضای غبارآلودی که عده ای به دنبال تخریب فوالد مبارکه 
هستند، به این نکته اشاره شود که  بخش عمده ای از  فوالد کشور در این مجموعه 
صنعتی تولید می شود. فوالد مبارکه از نظر صنعتی، اقتصادی و آمار و ارقام، 
بزرگ ترین هلدینگ صنعت فوالد ایران، دارنده کامل ترین زنجیره تولید فوالد 
در کشور، دارنده سهم 5 درصدی از تولید ناخالص ملی در بخش صنعت و سهم 
یک درصدی از تولید ناخالص داخلی و موفق ترین شرکت ایرانی پس از انقالب 
و تأثیرگذارترین صنعت بر روی صنایع پایین دستی و باالدستی کشور است که 
هزاران واحد صنعتی از خدمات و محصوالت این شرکت بهره مند شده و زمینه 
اشتغال زایی برای بیش از 350 هزار نفر را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم 

آورده است.
به حول و قوه الهی و با اراده و همت تمامی کارکنان فوالد مبارکه، اقدامات این شرکت 
در راستای جهاد اقتصادی، ارتقای جایگاه و منزلت ایران در تولید، بدون توجه 
به فشارهای بین المللی همچنان با قوت و قدرت ادامه خواهد یافت و ان شاءاهلل 
رسانه های متعدد و اخالق مدار کشورمان با ایفای نقش حرفه ای و کارکرد ویژه 
خودشان در حوزه اطالع رسانی، با شفاف سازی و امیدآفرینی در  جامعه، یاور 

جهادگران عرصه صنعت کشورمان باشند.

نقش انکارناشدنی رسانه ها در حفاظت از سالمت روانی جامعه
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با همت و سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه 
به مطالبه به حق مردم پاسخ داده شد
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رسیدن ظرفیت بندر تخصصی مواد معدنی و پتروشیمی کشور به 4.5 میلیون تن
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت: ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر تخصصی صنایع معدنی و پتروشیمی به 4.5 میلیون تن در سال رسید.

توسعه زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی المرد با سرمایه گذاری 40 هزار میلیارد ریال
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد از اجرای پروژه های توسعه زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی المرد با سرمایه گذاری 40 هزار میلیارد ریال خبر داد.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، 
با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقالب در دیدار با 
رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت تصریح 
کرد: معظم له در این دیدار عمده ترین سرفصل در پیشرفت اقتصاد 
کشور را مسئله تولید خواندند. بنابراین مدیریت و کارکنان فوالد 
مبارکه به ویژه از ابتدای سال جاری تمامی سعی خود را به کار بستند 

که در این مسیر گام بردارند.
رشد 9.8 درصدی تولید گندله

وی در ادامه سخنان خود از رشد تولید در گروه فوالد مبارکه خبر داد 
و گفت: در پنج ماهه نخست سال 1401 در گروه فوالد مبارکه )فوالد 
مبارکه و سنگان( درمجموع 4 میلیون و 955 هزار تن گندله تولید 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )4 میلیون و 514 هزار 

تن( رشد 9.8 درصدی داشته است.
بیش از 12 درصد رشد تولید آهن اسفنجی

وی ادامه داد: تولید آهن اسفنجی گروه فوالد مبارکه )فوالد مبارکه، 
مجتمع فوالد سبا، فوالد هرمزگان و فوالد سفیددشت( در پنج ماهه 
نخست سال گذشته 4 میلیون و 389 هزار تن و در مدت زمان مشابه 

سال 1401 در مجموع با 12.7 درصد رشد، به 4 میلیون و 946 هزار تن 
افزایش یافته است.

رشد 17 درصدی تولید تختال در گروه فوالد مبارکه
وی از رشد 17 درصدی تولید تختال در گروه فوالد مبارکه )شرکت فوالد 
مبارکه، مجتمع فوالد سبا و فوالد هرمزگان( در بازه زمانی یادشده خبر 
داد و گفت: در سال قبل 3 میلیون و 625 هزار تن تختال تولید شده 
است؛ درحالی که در مدت مشابه سال 1401 این میزان به 4 میلیون و 

242 هزار تن افزایش یافته است.
رشد 19.6 درصدی تولید کالف گرم

طیب نیا در ادامه این گزارش به روند روبه رشد تولید کالف گرم در گروه 
فوالد مبارکه )شرکت فوالد مبارکه و مجتمع فوالد سبا( اشاره و تصریح 
کرد: آمارهای به ثبت رسیده نشان می دهد در پنج ماهه نخست سال 
1400 میزان تولید کالف گرم در این گروه 2 میلیون و 420 هزار تن و 
در همین مدت در سال 1401، این میزان با رشد 19.6 درصدی به 2 

میلیون و 895 هزار تن افزایش یافته است.
رشد 15 درصدی تحویل محصول به مشتریان

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: به موازات افزایش 

تولید محصول در گروه فوالد مبارکه، میزان تحویل محصوالت این 
شرکت به بازار نیز تا پایان مردادماه سال جاری 15 درصد رشد داشته 
و از 3 میلیون و 24 هزار تن پنج ماهه نخست سال 1400 به 3 میلیون و 

476 هزار تن در سال 1401 رسیده است.
برنامه ریزی برای تولید 10 میلیون تن محصول

وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: تکمیل زنجیره تولید 
و ارزش افزوده در معدن و صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشی از 
دیگر نکاتی است که همواره از سوی مراجع ذی صالح و اخیرا از سوی 
کید مؤکد قرار  مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران دولت مورد تأ
گرفته است؛ بنابراین در شرکت فوالد مبارکه برای سال 1401 عبور از 
7 میلیون و 50 هزار تن فوالد خام و برای گروه فوالد مبارکه نیز عبور از 
تولید 10 میلیون تن فوالد خام را هدف گذاری کرده ایم و خوشبختانه 
که حاصل برنامه ریزی مدیریت و تالش جمعی  آمار ثبت شده 
همکاران در همه نواحی و شرکت های زیرمجموعه است، نشان 
می دهد ان شاءاهلل به اهداف از پیش تعیین شده دست خواهیم 
یافت و همچنان با رونق هرچه بیشتِر تولید، برای جامعه و اقتصاد 

کشور ارزش آفرینی خواهیم کرد.

به مناسبت هفته دولت
 و  با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو انجام شد؛

آزمایشی فوالد مبارکه در نخستین  اولین ذوب 
روزهای شهریورماه سال 1370، در کوره شماره4 این 
شرکت با موفقیت به دست آمد. به همین مناسبت 
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه با حضور در جمع کارکنان 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم از زحمات همه همکاران این 
کثری و اهمیت تنوع هرچه بیشتر  ناحیه قدردانی و بر تولید حدا

کید کرد. محصوالت کیفی تأ
طیب نیا با بیان اینکه کارکنان شرکت فوالد مبارکه در بسیاری از بخش ها و 
خطوط تولید و به طور مشخص همکاران ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم با آغاز سال جدید به رکوردها و افتخارات زیادی دست یافتند، 
ادامه داد: خوشبختانه با برنامه ریزی های انجام شده تعمیرات اساسی 
این ناحیه در زمان های محدودیت مصرف برق با موفقیت انجام شد 
و در حال حاضر خطوط برای دست یابی به رکوردهای جدید و تولید 
انواع محصوالت خاص در حوزه فوالدهای موردنیاز محیط گازترش 

چابک سازی شده است.
کم است،   وی تصریح کرد: در شرایط فعلی که رکود بر بازارهای جهانی حا
رویکرد فوالد مبارکه حرکت به سمت تولید محصوالت کیفی است که 

می تواند برای کشور و ذی نفعان ارزش افزوده بیشتری به همراه آورد.
 مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به همه 
همکاران نواحی گفت: بدون شک کارکنان شرکت بازوان پرتوان و متعهد 
شرکت هستند که در همه ادوار مأموریت ها و اهداف سازمان را به خوبی 
محقق ساخته اند. بنابراین همه عزیزان باید در نظر داشته باشند که 
فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین هلدینگ فوالدی کشور دست یابی به 
اقتصاد بدون نفت و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را با تولید محصوالت 
خاص، قوی تر و پرشتاب تر از گذشته در دستور کار خود دارد. از این رو همه 
مدیران و کارکنان باید دست در دست هم بدهیم و در ادامه افتخارات 
کثری انواع محصوالت کیفی، نه تنها بازارهای داخل  گذشته با تولید حدا
را از واردات محصوالت ویژه بی نیاز کنیم، بلکه از محل صادرات آن برای 

کشور ارزآوری و ارزش افزوده بیشتر ایجاد کنیم.
کـرد: بـه اراده، تعهـد،  وی در خاتمـه سـخنان خـود خاطرنشـان 
تخصص و تـوکل کارکنـان فـوالد مبارکـه ایمـان دارم. همـکاران ما در 
همه بخش ها پیـش از ایـن هـم نشـان داده اند کـه  می تـوان بر همه 
موانـع، محدودیـت و چالش هـای احتمالی غلبـه یافت و مشـکالت 

را پشـت سـر گذاشـت.

تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بدون نفت با تولید محصوالت ویژه
مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد:

با توجه به سیاست گذاری ها و راهبردهای فوالد 
مصارف  کثری  حدا کاهش  با  داریم  بنا  مبارکه، 
آب و انرژی و تولید انرژی با استفاده از روش های 
تجدیدپذیر، این شرکت را به صنعت سبز و الگویی جهان تراز تبدیل 

کنیم.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، در جریان دیدار 
با مدیران سازمان محیط زیست استان اصفهان با بیان مطلب فوق 
اظهار کرد: فوالد مبارکه بنا دارد در مسیر رسیدن به صنعت سبز به 
الگویی جهان تراز تبدیل شود و به همین منظور، با سرمایه گذاری های 
هدفمند، پروژه های زیادی در این زمینه تعریف کرده یا در دست 

اجرا دارد.
وی گفت: عالوه بر پروژه هایی که برای بهبود فرایندهای زیست محیطی 
انجام شده، این شرکت در نظر دارد تا در توسعه های جدید نیز به نحوی 
عمل کند که فراتر از استانداردهای بین المللی، در زمینه محیط زیست 

پیشگام باشد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه افزود: یکی از شاخص های اصلی 
تبدیل شدن به صنعت سبز و کاهش تولید کربن، موضوع انرژی است 
که برای رسیدن به آن به طور مثال در تولید برق، ایجاد نیروگاه سیکل 
ترکیبی 914 مگاواتی فوالد مبارکه با راندمانی نزدیک به 60 درصد، باعث 
کاهش قابل توجه مصرف آب و سوخت می شود. امروز خرسندیم که اعالم 

کنیم در زمان کمی این پروژه 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه مصرف آب با اجرای پروژه های متعدد 
توانسته ایم درمجموع مصرف آب در فرایند تولید هر تن فوالد را به حدود 
2 مترمکعب برسانیم که این موضوع در جهان کم نظیر است. امیدواریم 
با اجرای پروژه هایی نظیر جمع آوری و تصفیه پساب 6 شهر جدید و انتقال 
آب از خلیج فارس، برداشت آب خام را ظرف 3 سال آینده به صفر برسانیم.

تولید برق به روش های تجدیدپذیر با سرمایه گذاری فوالد 
مبارکه

طیب نیا تصریح کرد: تولید برق به روش های تجدیدپذیر نیز در دستور 
کار قرارگرفته و هم نیروگاه خورشیدی و هم نیروگاه بادی در دست 
برنامه ریزی و اقدام است که فاز اول نیروگاه خورشیدی تا سال آینده به 

بهره برداری می رسد.
کید کرد: رویکردهای موجود ما را بر این داشته که تعاملی سازنده و  وی تأ
دوجانبه با نهادهای مربوطه مانند سازمان محیط زیست داشته باشیم 

تا بتوانیم از جهت گیری ها و راهنمایی هایشان استفاده کنیم.
افق پنج ساله فوالد مبارکه در زمینه محیط زیست

مدیرعامل فوالد مبارکه عنوان کرد: برنامه ما این است که در میان مدت 
با هدف گذاری های انجام شده در حوزه های مختلف زیست محیطی، 
طرح های تعریف شده در افقی پنج ساله را به بهره برداری برسانیم و در 
حوزه هایی مانند آب، برق و به طورکلی انرژی، پسماند و سایر حوزه های 
مربوط به موضوع محیط زیست، سازمان را به سوی شرایط آرمانی 

سوق دهیم.

تولید برق به روش های تجدیدپذیر
 با سرمایه گذاری فوالد مبارکه

مدیرعامل فوالد مبارکه در  دیدار با مدیران محیط زیست استان  مطرح کرد:

در شـرکت فـوالد مبارکـه بـرای سـال 1401 عبـور از 
7 میلیـون و 50 هـزار تـن فـوالد خـام و بـرای گـروه 
فـوالد مبارکـه نیـز عبـور از تولیـد 10 میلیـون تـن فوالد 
خـام را هدف گـذاری کرده ایـم و خوشـبختانه آمـار 
ثبت شده که حاصل برنامه ریزی مدیریت و تالش 
جمعـی همـکاران در همـه نواحـی و شـرکت های 
زیرمجموعه اسـت، نشـان می دهـد ان شـاءاهلل به 
اهـداف از پیـش تعیین شـده دسـت خواهیـم یافـت

امضای تفاهم نامه حمایت از 
سرمایه گذاری در زنجیره فوالد با 

ح های دانش بنیان اولویت طر

تفاهم نامه »حمایت از سرمایه گذاری در زنجیره صنعت 
فوالد کشور با اولویت طرح های دانش بنیان و بومی سازی« به 
مناسبت هفته دولت، در ایمیدرو امضا شد. این سند همکاری 
بین شرکت ملی فوالد، ایمینو )مرکز نوآوری معدن و صنایع 
معدنی( و صندوق حمایت از سرمایه گذاری فعالیت های 

معدنی به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، محمد آقاجانلو مدیرعامل 
شرکت ملی فوالد ایران، در این مراسم که وجیه اله جعفری رئیس 
هیئت عامل ایمیدرو و به همراه مدیران و فعاالن شرکت های 
ارتقای  به  توجه  کرد:  کید  تأ داشتند،  حضور  دانش بنیان 
ارزش افزوده در زنجیره فوالد، جزو اهدافی است که در اجرای این 

تفاهم نامه پیگیری می کنیم.
وی همچنین با اشاره به جایگاه شرکت های دانش بنیان در 
توسعه صنعت فوالد گفت: شرکت های این حوزه برای تحقق 
کنون گامی در  اهداف صنعت فوالد نیازمند حمایت هستند که ا

این زمینه برداشته شده است.
آقاجانلو گفت: طبق این تفاهم نامه شرکت ملی فوالد 5 هزار 
میلیارد ریال اعتبار به صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی پرداخت می کند تا در اختیار متقاضیان این بخش به ویژه 
کراتی که با صندوق  شرکت های دانش بنیان قرار گیرد. طبق مذا
بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی صورت گرفته، پیش بینی 

می شود رقم پرداختی تا 20 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.
به گفته وی، کمیته راهبری و کارگروه مشترکی از نمایندگان 
تام االختیار طرفین تشکیل می شود تا با برگزاری جلسات دوره ای 
ح های متقاضیان اقدام شود.  ماهانه، نسبت به بررسی طر
طبق مفاد این تفاهم نامه، برنامه فوق در مدت سه سال اجرایی 

می شود که قابل تمدید خواهد بود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار با رئیس جمهوری و 
اعضای هیئت دولت در خصوص موضوع اقتصاد چند نکته را 

کید قرار دادند.. مورد تأ
رهبر انقالب اسالمی در بیان شاخص های اصلی اقتصاد گفتند: 
اندازه تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، رشد اشتغال، 
رشد درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی شاخص هایی هستند 

که باید به صورت دقیق و مستمر مورد توجه قرار گیرند.
رهبر انقالب عمده ترین سرفصل پیشرفت اقتصاد کشور را مسئله 
کید کردند: قاطعانه با هر عاملی که تولید را  تولید خواندند و تأ

تضعیف می کند، مقابله کنید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص تولید صنعتی، با اشاره 
به مشکل کمبود سرمایه در گردِش واحدهای تولیدی، تأمین 
این سرمایه را وظیفه بانک ها خواندند و گفتند: بانک مرکزی 
سخت گیری های بجا و به موقعی را در خصوص کنترل ترازنامه 
کنترل ها بر  که این  کرده، اما باید مراقبت شود  بانک ها آغاز 
فعالیت های غیرمولد بانک ها ِاعمال شود و تسهیالت الزم برای 

واحدهای تولیدی آسیب نبیند.
»ساخت پتروپاالیشگاه ها«، »تکمیل زنجیره ارزش افزوده در 
صنایع معدنی و جلوگیری از خام فروشی«، »تکمیل مسیرهای 
حیاتی شمال- جنوب و شرق به غرب برای افزایش ظرفیت 
و  ارتباطی  مسیرهای  همچنین  و  بین المللی  حمل ونقل 
حمل ونقل داخلی« و »توسعه استفاده از ظرفیت بی بدیل 
کید و  دریا« اولویت های دیگری بود که رهبر انقالب بر آن ها تأ
خاطرنشان کردند: نگذارید ظرفیت های طبیعی و انسانی عظیم 

موجود در کشور هرز برود.
کید بر پرهیز از  حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنانشان با تأ
نیمه کاره رها کردن کارها و ضرورت پیش گرفتن صبر و استقامت 
کم و به جامانده،  و افزایش کار جهادی برای حل مشکالت مترا
گر به این توصیه ها عمل شود، ثابت خواهد شد که دولت  گفتند: ا
سیزدهم دولتی کامال کارآمد، فعال و برطرف کننده مشکالت 
زندگی مردم است که نتیجه آن رضای پروردگار و مردم خواهد بود.

تکمیل زنجیره ارزش افزوده در صنایع 
معدنی و جلوگیری از خام فروشی

کید کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی تأ

رشد معنادار تولید در پنج ماهه نخست سال 1401
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هدف گذاری فوالد جهان آرا برای صادرات ۸0 درصدی
اعضای هیئت رئیسه و دبیرخانه انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با حضور در کارخانه فوالد جهان آرا اروند از خطوط تولید این کارخانه بازدید کردند.

ارتقای شاخص های زیست محیطی در مجموعه ذوب آهن
مشاور توسعه امور دانش بنیان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ذوب آهن عزم خود را برای اصالح شاخص های زیست محیطی جزم کرده است.

 خـبــــــــــــــــــر      

یافته های ارزشمند تحقیق و تفحص نباید به وسیله ای 
برای زیر سؤال بردن ارزش های فوالد مبارکه بدل شود

 خـبــــــــــــــــــر      

مدیرعامل فوالد مبارکه در جمع کارکنان این شرکت:

حضور فعال گروه فوالد مبارکه در نمایشگاه بین المللی متالکس
همگام با برترین های صنعت فوالد صورت گرفت؛

به گزارش خبرنگار ایراسین، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، 
فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته )متالکس( از دهم تا سیزدهم 
شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار می شود. 
 متالکس معتبرترین نمایشگاه صنعت فوالد ایران است که چهاردهمین دوره آن با حضور

 1۵0 شرکت از 8 استان ایران و چندین برند و شرکت بین المللی در حال برگزاری است.
یکی از شرکت های حاضر در این نمایشگاه، شرکت فوالد مبارکه است که با در اختیار داشتن 
بزرگ ترین غرفه، حضوری فعاالنه در متالکس دارد. فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین شرکت فوالدی 

ایران به همراه  شرکت های زیرمجموعه و اصلی خود در این نمایشگاه حاضر است.

از جمله شرکت های وابسته به فوالد مبارکه که در نمایشگاه تخصصی متالکس حضور دارند 
می توان از شرکت فوالد سنگان، شرکت ورق خودرو و شرکت فلز تدارک نام برد. همچنین 
نمایندگان بخش های مختلف شرکت فوالد مبارکه از جمله معاونت فروش، معاونت بهره برداری، 
معاونت امور معادن، معاونت تکنولوژی، روابط عمومی و دیگر بخش ها در نمایشگاه حاضر 

هستند.
همچنین، در روز اول نمایشگاه متالکس،  شخصیت های مختلفی از جمله بهرام سبحانی، رئیس 
انجمن تولیدکنندگان فوالد و حمیدرضا فوالدگر، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از غرفه فوالد 

مبارکه بازدید کردند. 
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برنامه بومی سازی ۵2۵ میلیون دالر  تجهیزات در 
بخش معدن و صنایع معدنی با راهبری ایمیدرو

ایمیدرو با همراهی شرکت های زیرمجموعه و تابعه و در 
راستای تحقق اهداف »ساخت داخل«، بومی سازی افزون 
بر ۵2۵ میلیون دالر در بخش قطعات و تجهیزات تولید حوزه 
معدن و صنایع معدنی را طی امسال هدف گذاری کرده است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، بر این اساس شرکت های فوالد 
مبارکه )230 میلیون دالر(، فوالد خوزستان )147 میلیون دالر(، 
صنایع ملی مس ایران )81 میلیون دالر(، گل گهر )50 میلیون دالر( 
و چادرملو )18 میلیون دالر( به ترتیب بیشترین میزان بومی سازی 

قطعه و تجهیزات در این حوزه را هدف گذاری کرده اند.
میزان بومی سازی قطعات و تجهیزات در سال های گذشته 570 
میلیون دالر بوده است. طبق گزارش »دفتر بومی سازی و ساخت 
داخل ایمیدرو« در راستای هدف گذاری صرفه جویی ارزی از 
محل بومی سازی و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های داخل 
کشور، برنامه ها و اقدامات شرکت ها به طور منظم پایش می شود.
بومی سازی قطعات و تجهیزات موردنیاز صنایع طی سال های 
گذشته، موجب شد تا خطوط تولید در شرایط تحریم به دلیل 

تأمین به موقع قطعات، دچار وقفه نشوند.

آمار تولید و فروش چادرملو با رشد 8 درصدی و 
شناسایی درآمد 18.4 هزار میلیاردی

به گزارش می متالز، چادرملو با ارائه آمار تولید و فروش ۵ ماه 
سال مالی جاری، 18.4 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی 

کرد و از رشد 8 درصدی خبر داد.
شرکت چادرملو با سرمایه اسمی 11.9 هزار میلیارد تومانی، آمار 
تولید و فروش مرداد و پنج ماه سال مالی جاری را منتشر کرد. بر 
این اساس، »کچاد« در دوره مرداد، از فروش داخلی عرضه برق 
تولیدی، کنسانتره آهن، نرمه گندله، گندله، آپاتیت و فوالد بالغ بر 

2.5 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
این شرکت بورسی در عملکرد پنج ماهه بالغ بر 18.4 هزار میلیارد 
تومان درآمد محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد 8 درصدی داشته است. محاسبه نرخ فروش محصوالت 
خ مرداد شمش )اسلب، بلوم و بلیت داخلی و  براساس نر

صادراتی( فوالد خوزستان به مبلغ 13.9 میلیون تومان بود.

آغاز عملیات احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه توسط 
صنایع بزرگ کشور

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: عملیات اجرایی احداث 
بیش از ۵ هزار مگاوات نیروگاه اختصاصی از سوی صنایع 

بزرگ آغاز شد.
به گزارش فوالدبان، مصطفی رجبی مشهدی اظهار داشت: 
حجم ظرفیت توافق شده احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه خود 
تأمین بوده که بیش از 5 هزار مگاوات آن در دست احداث قرار دارد 

و بخشی از آن ها نیروگاه های تجدیدپذیر است.
وی صنایع انرژی بر را صنایع مادر کشور ازجمله فوالد، مس، 
آلومینیم و سایر فلزات و سیمان برشمرد و ادامه داد: صنایعی که 
مبادرت به احداث نیروگاه کنند عالوه بر آنکه محدودیت مصرف 
در دوره کمبود برق ندارند می توانند برق مازاد خود را نیز بفروشند.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: وزارت نیرو 
از طریق شبکه سراسری در صورت بروز حوادث از این صنایع 

پشتیبانی می کند تا خللی در تولید آن ها ایجاد نشود.
وی خاطرنشان کرد: مطابق برنامه ریزی انجام شده، صنایع 
انرژی بری که تا سال آینده به بهره برداری می رسند باید برق 
موردنیاز خود را با احداث نیروگاه اختصاصی یا خودمصرف 
تأمین کنند. در غیر این صورت، این واحدهای صنعتی در اولویت 

برنامه های مدیریت مصرف قرار خواهند گرفت.

عدد خبر

میلیون دالر

درصد

هزار مگاوات

به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، در جمع 
کارکنان این شرکت اظهار کرد:  در مبارزه با فساد با هیچ کسی تعارف نداریم. 
تقابل فعلی ما در عرصه رسانه است و از نحوه انتشار گزارشی که به گفته رئیس 
محترم هیئت تحقیق و تفحص، غیررسمی و غیرنهایی بوده است به جهت حواشی به وجود 

آمده گله مندیم.
رسانه ها سردمداران جنگ روایت ها هستند

مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه امروز رسانه ها، سردمداران تقابل روایت ها هستند، ابراز داشت: 
این رسانه ها هستند که گاهی در دنیای امروز تولد یک بچه حلزون را در ساحل یک دریا واقعه ای مهم 
جلوه می دهند و توجهی به کشته شدن صدها کودک فلسطینی و یمنی ندارند. این همان جنگ 
رسانه هاست که شهید خرازی به خوبی بیان کرد: »رسانه ها وقایع جنگ را درشت می نویسند، اما 

درست نمی نویسند.«
وی در ادامه گفت: این روزها در زمینه های مختلف، شاهد جنگ روایت ها بودیم و همین امر موجب 
شد یک هجوم رسانه ای جدی علیه فوالد مبارکه و نظام صورت گیرد؛ هجمه ای که باعث شد 
به اشتباه روایت هایی از قبیل 92 هزار میلیارد تومان اختالس و مباحثی از این دست مطرح شود و 
با استفاده از تعابیری مانند اختالس و فساد و ... یکی از معتبرترین شرکت های کشور زیر سؤال برود.
هجمه رسانه ای اخیر برای فوالد مبارکه به مراتب مخرب تر از حمله سایبری بوده 

است
طیب نیا با بیان اینکه حمله سایبری برای این شرکت یک ضربه بود، اما در کمتر از 36 ساعت 
توانستیم تمام سیستم های متوقف شده را بازیابی کنیم و به حالت عادی برگردانیم، ادامه داد: 

هجمه رسانه ای اخیر به مراتب برای ما سنگین تر و مخرب تر از حمله سایبری بوده است.
وی گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده در بازه زمانی یک هفته اخیر بیش از 30 هزار توییت در 
گرام در خصوص  توییتر، حدود 15 هزار خبر و مطلب در تلگرام و 15 هزار خبر و مطلب نیز در اینستا
ج شده است.  این آمار از حجم گسترده بمباران رسانه ای و پرداختن به موضوع  فوالد مبارکه در

انتشار گزارش تحقیق و تفحص حکایت دارد.
طی یک هفته اخیر هر ساعت 400 مطلب در خصوص فوالد مبارکه تولید شد

مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: تحلیل این آمارها نشان می دهد روزانه نزدیک به 10 هزار خبر و 
مطلب منتشر شده و این یعنی هر ساعت حدود 400 مطلب در خصوص فوالد مبارکه انتشار یافته 
است. البته این آمار به غیر از خبرگزاری ها، پایگاههای خبری، روزنامه ها و شبکههای تلویزیونی و 

رادیویی داخلی و خارجی است.
نحوه انتشار گزارش تحقیق و تفحص به اعتبار نظام لطمه وارد کرد

وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد از محتواهای توییتر و نظرات خوانندگان علیه نظام جمهوری 
اسالمی بوده است، اضافه کرد: من در این جایگاه نقدی بر یافته های تحقیق و تفحص و یا مباحث 
مرتبط با این موضوع ندارم. چه مفاد گزارش غیررسمی و غیرنهایی منتشرشده درست باشد و چه 
گزارش نهایی که به صورت رسمی انتشار می یابد، من حرفی راجع  به آن ندارم و معتقدم این گزارش 
در برخی از موارد می تواند یاریگر ما باشد؛ اما جنگ ما جنگ رسانه ای است و حرف ما نحوه انتشار 
گزارش تحقیق و تفحص است که به گفته رئیس هیئت تحقیق و تفحص غیررسمی و غیرنهایی بوده 
گر رسانه های معاند و دشمنان ما برای ضربه زدن به اعتماد مردم به نظام جمهوری اسالمی،  است. ا
ده ها میلیون دالر هم هزینه می کردند باز هم نمی توانستند چنین آسیبی به اعتماد مردم و چنین 

ضربه ای به نظام بزنند.
طیب نیا با بیان اینکه مسئله ما جدا کردن خط خود از خط دشمن است، ضمن اشاره به سخن 
رهبر معظم انقالب که فرمودند »مراقب باشید مطالبه گری و راهکارهایتان با دشمنان نظام مخرج 
مشترک پیدا نکند«، تصریح کرد: همه ما درون یک نظام و مدعیان مبارزه با فساد هستیم و برای 

همین در عرصه مسئولیت قرار گرفته ایم.
تخلفات شخصی و ابهامات ساختاری وجود داشته، ولی با ادعای مطرح شده 

در رسانه های معاند مبنی بر فساد 92 هزار میلیارد تومانی مخالفیم
کید بر اینکه رسیدگی به این موضوع  کید بر ضرورت برخورد با متخلفان و تأ وی ادامه داد: ضمن تأ
باید توسط مراجع قضایی صورت گیرد، با صراحت اعالم می کنیم که با ادعای فساد 92 هزار میلیارد 
تومانی مخالفیم؛ عمده ترین ارقام مطرح شده در این گزارش مربوط به مواردی است که فوالد مبارکه 
نه در آن ها متهم است، نه عمال به این شرکت مرتبط است و در واقع دیگر ساختارها و دستگاه های 
اجرایی باید پاسخگوی آن باشند. در شیوه ای که در این جنگ رسانه ای به کار گرفته شد، بسیاری از 
این اعداد و ارقام قابل جمع زدن نیست و اطالق به فساد در همه موارد مطرح شده که در رسانه های 
کید می شود درست نیست. البته قطعا تخلفات شخصی و ابهامات ساختاری وجود  معاند بر آن تأ

داشته و گزارش تحقیق و تفحص هم مؤید همین مطلب است.
کنون افتخارات زیادی داشته است،  کید بر اینکه این مجموعه تا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
گفت: این صنعت مولود انقالب اسالمی و جزو بزرگ ترین طرح های صنعتی جمهوری اسالمی است 
که با نگاه آینده نگرانه در دهه اول انقالب بنا نهاده شد و در طول دوران دفاع مقدس مورد حمایت 

مسئوالن قرار گرفت. 
دانش و تجربه فوالد مبارکه زمینه ساز دست یابی ایران به جایگاه دهم 

فوالدسازی جهان
وی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه در سال 1371 و قریب به 30 سال پیش فعالیت خود را با ظرفیت 

تولید 2.5 میلیون تن برای تولید ورق های گرم و سرد راه اندازی شد افزود: این شرکت در طی این 
سال ها همواره توسعه به منظور افزایش خطوط و تولید محصوالت جدید را در دستور کار داشته 
و امروز توانسته ظرفیت تولید خود را به 7.5 میلیون تن برساند و در مجموع به همراه شرکت های 

زیرمجموعه خود به تولید 10 میلیون تن محصوالت فوالدی دست یافته است.
این شرکت همواره شرکتی سودده، توسعه گرا، فرایندگرا، دانش محور، کیفیت گرا، 

اشتغال زا، بومی گرا و مشارکت گرا بوده است
طیب نیا گفت: فوالد مبارکه در دوران ساخت، یکی از محورهای پشتیبانی از رزمندگان دفاع مقدس 
بوده و ارتباط تنگاتنگی با سرداران دفاع مقدس داشته است. امروز هم ما مفتخریم هزاران نفر از 
ایثارگران عزیز و فرزندان آن ها در این شرکت مشغول به کار هستند؛ بنابراین با افتخار بیان می کنیم که 
این شرکت همواره شرکتی سودده، توسعه گرا، فرایندگرا، دانش محور، کیفیت گرا، اشتغال زا، بومی گرا 
و مشارکت گرا بوده و دانش و تجربه ای که در فوالد مبارکه جمع آوری شده، از سوی زیرمجموعه های 
این شرکت در همه کشور گسترش یافته و ایران را به جایگاه دهم جهان در زمینه تولید فوالد رسانده 

است.
خواستار پروازی دوباره، تحول جدی و رشد پرشتاب در فوالد مبارکه هستیم

کید کرد: از ابتدای اعمال تحریم ها تا امروز، بومی سازی مواد و تجهیزات به گونه ای صورت گرفته  وی تأ
که هیچگاه با توقف تولید مواجه نشده ایم. افزون بر این، با توجه به الگوهای جهانی و آموزه های 
دینی خود، همواره در قبال پیرامون خود احساس مسئولیت داشته ایم و در حوزه مسئولیت  های 

اجتماعی ایفای نقش کرده ایم.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه طی 30 سال گذشته روند رشد و توسعه در فوالد مبارکه 
تداوم داشته است، افزود: در 11 ماه اخیر و با عهده دار شدن مسئولیت مدیریت این شرکت، خواستار 
ایجاد تحولی جدی و رشدی پرشتاب در روند تولید و نقش آفرینی جدی در اقتصاد ملی بوده ایم. طی 
این مدت رکوردهای متعدد تولید شکسته شده و ده ها رکورد تولید در چندماهه نخست سال جاری 
به ثبت رسیده است. همچنین به صورت میانگین در واحدهای تولیدی، شاهد عدد قابل توجه و 
چشمگیر 10 تا 14 درصد افزایش تولید بوده ایم و طی این مدت محصوالت جدیدی در فوالد مبارکه 

تولید شده که از آن جمله می توان به اسلب الکتریکی و راه اندازی واحد VOD اشاره کرد.
اعمال تغییرات مدیریتی با رویکرد تخصص گرایی و با هدف افزایش بهره وری

وی با بیان اینکه تغییرات اخیر مدیریتی در فوالد مبارکه با رویکرد تخصص گرایی و به کار گرفتن افراد 
متخصص و دارای صالحیت و با هدف افزایش بهره وری بوده است، اضافه کرد: در این زمینه در فوالد 
و شرکت های تابعه بازخوردهای خوبی داشته ایم. افزون بر این، افزایش نظارت بر حساب های ارزی، 
اجرای خزانه داری متمرکز در گروه برای ایجاد هم افزایی و اجرای معماری سازمانی گروه با هدف 

یکپارچگی و ایجاد هم افزایی در استراتژی ها و فرایندها همچنان در دست اقدام است.
20 برابر شدن طرح های توسعه ای در فوالد مبارکه

طیب نیا بیان کرد: شتاب گیری توسعه ها از اقدامات اخیر ما در فوالد مبارکه بوده است؛ به طوری که 
از رقم 1400 میلیارد تومان طرح های توسعه ای در سال 1399 به عدد 27 هزار میلیارد تومان در سال 
1401 رسیده ایم و این به معنای 20 برابر شدن طرح های توسعه ای در فوالد مبارکه است. برنامه ریزی 
برای سرمایه گذاری 180 هزار میلیارد تومان در شرکت های گروه فوالد مبارکه نیز انجام شده و برنامه ها 
یکی پس از دیگری در حال اجراست و یکی از آن ها پروژه احداث خط نورد گرم 2 است که پس از یک 

دهه توقف به مرحله اجرا درآمده و طبق برنامه در حال پیشروی است.
یافته های ارزشمند تحقیق و تفحص نباید به وسیله ای برای زیر سؤال بردن 

ارزش های فوالد مبارکه تبدیل شود
وی گفت: عملیات احداث نیروگاه جدید فوالد مبارکه طی 5 تا 6 ماه گذشته آغاز شده، تا امروز 
بیش از 35 درصد پیشرفت داشته و توربین ها و ژنراتورهای آن در حال نصب است. فوالد مبارکه 
نماد اقتدار ملی، مقاومت و پشتیبانی در زمان جنگ و تحریم، خودکفایی و بومی سازی، اقتصاد 
مقاومتی، اشتغال زایی و دانش و فناوری است و امروز ما می خواهیم این صنعت را به نماد رشد و 

توسعه تبدیل کنیم.
آنچه این روزها مطرح شده مواردی است از یافته های تحقیق و تفحص در بازه 

زمانی مهرماه 97 تا شهریورماه 1400
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بیان کرد: آنچه این روزها مطرح شده، مواردی است از یافته های 
تحقیق و تفحص در بازه زمانی مهرماه 97 تا شهریورماه 1400 و باید توسط مراجع قضایی بررسی شود 
و ما نیز پیگیر این موضوع هستیم؛ اما نباید یافته های ارزشمند تحقیق و تفحص تبدیل به وسیله ای 

برای زیر سؤال بردن ارزش های واالی این مجموعه شود.
بسیاری از رانت ها با همت خود ما از میان برداشته شد

طیب نیا ابراز داشت: به دلیل بزرگ بودن مجموعه فوالد مبارکه، اعداد و ارقام ذکرشده در این گزارش 
هم بزرگ هستند که بسیاری از آن ها یا مربوط به اشخاص و یا مربوط به ساختارهاست. دو نوع فساد 
وجود دارد: یک نوع که تحت عنوان »اختالس« یا به  قول معروف »خوردن و بردن« از آن نام برده 
می شود و نوع دیگر که به سیاست های غلط برمی گردد. باید این دو نوع فساد را از یکدیگر تفکیک 
کنیم و مراقب باشیم. البته بنده هیچ قضاوتی درخصوص این گزارش ندارم، اما آنچه مشخص است 
این است که اعداد و ارقام عمده بیشتر به سیاست گذاری های غلط برمی گردد. ما نیز در بسیاری 
از موارد محاط در این سیاست ها هستیم و از وزارت صمت و دولت سیزدهم درخواست داریم در 
چنین مواردی به خصوص تعیین قیمت ها ما را کمک کنند تا دیگر با چنین مواردی مواجه نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از رانت ها و موارد مشابه با همت خود ما برطرف شد و امروز فوالد مبارکه 
در فروش محصوالت خود هیچ گونه رانتی ایجاد نمی کند؛ این در حالی است که در گزارش تحقیق و 
تفحص به رقمی بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان فروش رانتی محصوالت )حدود 60 درصد ارقام گزارش( 
اشاره شده که با تالش های صورت گرفته و همراهی وزارت محترم صمت در حال حاضر چنین رانتی 

وجود ندارد و از سیاست های موفق اجراشده در راستای کنترل بازار در دولت سیزدهم بوده است.
فوالد مبارکه متعلق به یک فرد نیست، بلکه نماد اقتدار ملی است

طیب نیا ابراز داشت: فوالد مبارکه متعلق به یک فرد یا سهام دار نیست، بلکه نماد اقتدار ملی است. 
ک دستانه و مبارزه با فساد  هدف گذاری دولت سیزدهم خدمت به مردم با شیوه کار مجاهدانه و پا

است و یکی از مهم ترین و اصلی ترین مأموریت های ما در فوالد مبارکه نیز همین است.
وی اضافه کرد: ما از همان روزهای ابتدایی با نهادهای نظارتی ارتباط تنگاتنگی داشته ایم و تالش 
کرده ایم گلوگاه های فساد را شناسایی کنیم، در اعمال تغییرات ساختاری، قبل از تذکر دیگران 
پیشتاز باشیم و این مسیر را با هدف بازگرداندن فوالد مبارکه به ریل اصلی خود یعنی رشد و توسعه 

بی وقفه دنبال کرده ایم.
در مبارزه با فساد با هیچ کسی تعارف نداریم، اما به اصول اخالقی هم پایبندیم

مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: امروز فرصتی برای من فراهم شد تا بتوانم در چنین شرایطی با شما 
کارکنان خدوم شرکت به صورت مستقیم و بدون واسطه صحبت کنم و در این فرصت فراهم شده از 
گر از وجود فساد یا اشتباهی در هر سطح مدیریتی در شرکت مطلع شدید،  شما درخواست می کنم ا

که رویکرد جدی ما مبارزه با تخلف و فساد است.  موضوع را انتقال دهید؛ چرا
وی اضافه کرد: در مبارزه با فساد با هیچ کس در هیچ سطحی تعارف نداریم، اما به اصول اخالقی 
کنون هم سعی کرده ایم سفارش ناپذیر باشیم؛ با  هم پایبندیم و با آبروی افراد بازی نمی کنیم. تا
باج نیوزها و فیک نیوزها مقابله کرده ایم، باج نداده ایم و کوتاه نیامده ایم و ان شاءاهلل در این مسیر 

مستدام خواهیم بود.
مبارزه با فساد هزینه دارد

گر رویکرد ما هم معامله گری باشد، چه بسا  مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: مبارزه با فساد هزینه دارد و ا
چیزی علیه ما ننویسند و همراهمان باشند. هدف ما از برپایی جلسه امروز و صحبت با شما این است 
که هدف بزرگی داریم و این هدف  که بدانیم باید مسیرمان را به کمک شما پرقدرت ادامه دهیم، چرا
ما یک هدف متعالی و ارزشی است. باید این افتخارآفرینی ها ادامه پیدا کند. ما باید در گام دوم انقالب 

اسالمی جایگاه خود را پیدا و با پرواز در افق بلندتر نقش آفرینی کنیم.
این حواشی نباید از جسارت و شجاعت مدیران فوالد مبارکه در انجام 

وظایفشان بکاهد
وی اضافه کرد: وظیفه ما تحقق اقتصاد بدون نفت، پیشرانی در اقتصاد و صنعت، افزایش سهم 
در تولید ناخالص داخلی، جهت خلق آینده ای بهتر برای ایران اسالمی است؛ نباید دلسرد شویم. 
کیفیت و وجود سازمانی  این افق محقق نمی شود، مگر با توسعه ظرفیت، تولید محصوالت با
کدست؛ باغیرت،  باشخصیت؛ این امر محقق نمی شود، مگر با حضور مدیران، رؤسا و مسئوالن پا
کاری و ایثار کارکنان. این حواشی نباید جسارت و شجاعت را از شما بگیرد. مدیران ما در شرایط  فدا
کنونی باید دارای تعهد، تخصص و توکل باشند تا بتوانند بار سنگین این هدف را به سرمنزل مقصود 

برسانند.
به خاطر منافع مردم ایران اجازه نداریم گرفتار حواشی بشویم

طیب نیا با بیان اینکه امروز میدان تولید خط مقدم جنگ اقتصادی است و غلبه بر مشکالت موجب 
گر درختی در دل بیابان را نشکند، قطعا ریشه های  رشد ما خواهد شد، افزود: یک طوفان سهمگین ا

آن را مستحکم خواهد کرد. همان طور که در حمله سایبری، خود را به سرعت بازیابی کردیم.
وی با بیان اینکه ما در برابر مشکالت باید محکم تر، آب دیده تر و نفوذناپذیرتر شویم، ادامه داد: برای 
غلبه بر مشکالت باید با اتکا به خداوند محکم تر بایستیم. ما نباید گرفتار حواشی شویم. ما برای هدف 
بزرگی اینجا هستیم و برای هدف ارزشمندمان گاه از زندگی شخصی خود هم می گذریم. طی 11 ماه 
گذشته، برخی با ایجاد حواشی سعی در توقف پروژه های فوالد مبارکه داشتند، اما اجازه توقف ندادیم 

و پروژه ها در موعد خود انجام شده است.
در کنار شفاف سازی و برخورد با فساد باید از اصالت و خوش نامی فوالد مبارکه 

دفاع کنیم
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: فساد سیستمی با فساد در سیستم متفاوت است. ما به دلیل 
نفوذ و حضور برخی افراد سیاسی، طی سال های گذشته با فسادهایی مواجه بوده ایم، اما با فساد 
سیستمی مواجه نبوده ایم. به عنوان کسی که در مجموعه های مختلفی فعالیت داشته ام، ادعا 
می کنم فوالد مبارکه دارای شفاف ترین سیستم بین شرکت ها و صنایع بزرگ کشور است و دلیل 
مشخص بودن این مسائل با این میزان شفافیت و جزئیات در گزارش ارائه شده، ثبت و ضبط همه 
اقدامات در سیستم فوالد مبارکه است. بنده به عنوان مدیرعامل فوالد مبارکه امکان ندارد بتوانم 
اقدامی انجام دهم و یا مبلغی پرداختی کنم که محرمانه باقی بماند؛ بنابراین یقین دارم که فساد 
سیستماتیک در ساختار فوالد مبارکه نیست، اما ممکن است در هر سیستمی فسادهایی باشد که 

باید با آن برخورد کرد.
وی ادامه داد: گزارش تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه باید رسیدگی و شفاف سازی شود و وظیفه 
ما شفاف سازی و برخورد با فساد است. در کنار آن باید از اصالت و خوش نامی فوالد مبارکه دفاع 

کنیم.
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آمادگی بانک تجارت برای مشارکت
 در طرح های توسعه محور شرکت چادرملو

عملیات اجرایی مجتمع فوالد بوشهر
 در گناوه آغاز شد

مدیرعامل بانک تجارت در دیدار با مدیرعامل شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو که از آمادگی بانک تجارت برای مشارکت در 
طرح های توسعه محور این شرکت خبر داد. هادی اخالقی فیض آثار 
در این دیدار گفت: بانک تجارت می تواند در زمینه پیشبرد اهداف 
و توسعه برنامه های مالی چادرملو با ارائه بسته های خدماتی متنوع و 
راه حل های مالی منطبق با نیاز این مجموعه، نقش مؤثری را به عنوان 
بانک عامل ایفا کند.

به مناسبت هفته دولت با حضور استاندار بوشهر و جمعی از مدیران، 
عملیات اجرایی طرح تولید ورق فوالدی آلیاژی در مجتمع فوالد بوشهر 
واقع در شهرستان گناوه آغاز شد. محصوالت تولیدی مجتمع فوالد 
بوشهر شامل محصوالت کنستانتره، آهن اسفنجی، ورق فوالدی آلیاژی 
و... است. مساحت این پروژه در چرخه کامل فوالد ۲۰۰ هکتار، نیروگاه 
۱۰۰ هکتار و آب شیرین کن ۱ هکتار تعیین شده و هدف از اجرای آن، 
تولید ورق فوالدی آلیاژی برای تأمین نیاز استان و صادرات است.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
)OECD(، در 3 ماه دوم سال 2022، تولید ناخالص داخلی 0.3 
خ برابر با میزان رشد 3 ماه قبل  درصد افزایش یافته که این نر
بوده است. در کشورهای گروه هفت، رشد تولید ناخالص 
داخلی در 3 ماه دوم 2022، با رشد 0.2 درصدی در مقایسه با 

رشد صفر در 3 ماه اول 2022، ثبت شده است.
براساس آمار منتشرشده، در وضعیت موجود، تولید ناخالص 
داخلی کشورهای مختلف عضو ارقام متفاوتی ثبت شده است؛ در 
صورتی که رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا و انگلستان منفی 
گزارش شده )هر دو منهای 1 درصد( و رشد تولید ناخالص داخلی 
در آلمان به شدت کاهش یافته )0.1 درصد در مقایسه با 0.8 درصد 
در 3 ماه قبل(، رشد در ژاپن و فرانسه )0.5 درصد( مثبت شده و در 

ایتالیا )1 درصد( و کانادا )1.1 درصد( سرعت گرفته است.
براساس این گزارش، 5 کشور گروه »هفت« قبال پیش بینی های 
اولیه ای را در مورد تولید ناخالص داخلی منتشر کرده بودند. 
پیش بینی های اولیه امکان تجزیه و تحلیل عواملی را فراهم 
می کند که بر رشد تولید ناخالص داخلی در 3 ماه دوم 2022 تأثیر 
گذاشته اند. تطبیق داده های این دو گزارش، به عنوان مثال 
ارزش کل کاالها و خدمات صادراتی فرانسه، محرک اصلی رشد 

مثبت تولید ناخالص داخلی شناخته می شود.
آمارها در میان سایر کشورهای OECD که داده های مربوط 
به 3 ماه دوم 2022 در مورد آن ها در دسترس است، از تغییرات 
کشورها خبر می دهد. از میان  محسوس در اقتصاد برخی 
کشورهای نزدیک به جنگ در اوکراین، لهستان از رشد تولید 
ناخالص داخلی 2.5 درصدی در 3 ماه اول 2022 به کاهش 2.3 

درصدی در 3 ماه بعدی رسیده است.
در 3 ماه دوم سال 2022، لتونی و لیتوانی نیز شاهد تغییر از رشد 
مثبت تولید ناخالص داخلی به کاهش تولید ناخالص داخلی 
بوده اند )این کشورها به ترتیب ارقام منفی 1.4 درصد و منفی 0.4 
درصد تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده اند(. همچنین رشد 
تولید ناخالص داخلی در مجارستان از 2.1 درصد به 1.1 درصد 
کاهش یافته است. بااین حال، رشد تولید ناخالص داخلی در 
چند کشور اروپایی در 3 ماه دوم 2022 افزایش یافته است، 
ازجمله تولید ناخالص داخلی در هلند )با ثبت رکورد 2.6 درصد(، 
سوئد )1.4 درصد(، اسپانیا )1.1 درصد(، نروژ و دانمارک )هر دو 0.7 
درصد( و فنالند )0.6 درصد( افزایش یافته است. در میان سایر 
کشورهای OECD که دورتر از مناقشه میان روسیه و اوکراین قرار 
دارند، رژیم صهیونیستی بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی 
)1.7 درصد( را داشته است و پس از آن مکزیک )1 درصد( قرار دارد. 
ایتالیا و ژاپن برای اولین بار در 3 ماه دوم سال 2022 از سطح تولید 
ناخالص داخلی قبل از همه گیری )3 ماه چهارم 2019( به ترتیب 
1 و 0.2 درصد فراتر رفته اند. عالوه بر این، آلمان برای اولین بار به 
سطح پیش از همه گیری خود رسیده است. این امر به آن معنی 
است که از 3 ماه دوم سال 2022، همه کشورهای گروه  »هفت« 
سطوح تولید ناخالص داخلی را به میزان برابر یا بیشتر از سطح قبل 

از همه گیری پیش برده اند.
     منبع:دنیای اقتصاد

به نظر می رسد صنعت فوالد چین در حال تغییر مسیر 
است و تولید و سودآوری احتماال در ماه سپتامبر افزایش 
به  سرانجام  جهان  بزرگ  اقتصاد  دومین  زیرا  می یابد، 

تالش های محرک دولت پاسخ می دهد.
نشانه های نوظهور بهبود پس از کاهش 3.4 درصدی تولید فوالد 
در هفت ماهه اول سال 2022 نسبت به مدت مشابه سال قبل 
خ داد، زیرا بزرگ ترین تولیدکننده فوالد جهان برای جلوگیری  ر
از گسترش کووید-19 با قرنطینه مبارزه کرد و در بحبوحه کمبود 

انرژی در موج گرما و خشکسالی تابستان قرار گرفت.
حاشیه سود در کارخانه های فوالد که در ماه جوالی منفی بود، 
به محدوده مثبت بازگشته است. ذخایر میلگرد کاهش یافته، 
زیرا کارخانه ها تولید خود را در میان قیمت های باالی انرژی و 
برخی محدودیت های برق کاهش داده اند. به نظر می رسد که 
هم سنگ آهن و هم زغال سنگ کک در سطوحی قرار می گیرند که 
امکان سودآوری مداوم را برای کارخانه های فوالد فراهم می کند.

قیمت زغال سنگ کک در چین در ماه های اخیر و مطابق با 
قیمت محموله های دریایی استرالیا، کاهش یافته است. چین 
تنها حجم کمی از زغال سنگ کک را از بازار بین المللی خریداری 
می کند و بخش عمده ای از نیاز خود را در داخل و از کشور همسایه 

مغولستان تأمین می کند.
    منبع: ایفنا

رشد تولید ناخالص داخلی 

کشورهای صنعتی

بهبود تقاضا و حاشیه سود

نویدبخش فوالد چین

پروژه بازسازی کوره پیشگرم شماره 4 نورد گرم فوالد 
مبارکه با اتکا به دانش فنی و تجربه کارشناسان و 

کارکنان داخلی آغاز شد.
در جریان انجام این پروژه بزرگ، خبرنگار فوالد ضمن گفت وگو با عبدالکریم 
موالیی، مدیر اجرای پروژه های نورد گرم، دالیل و چگونگی اجرا و مزایای 

آن را جویا شده است که ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
لطفا در همین ابتدا قدری در خصوص کوره های پیشگرم 

فوالد مبارکه توضیح دهید.
خط نورد گرم فوالد مبارکه دارای 4 کوره پیشگرم است که با سوخت گاز 
طبیعی کار می کنند. وظیفه این کوره ها رساندن دمای تختال به دمای 
1250 تا 1280 درجه سانتی گراد است. تختال ها در کوره های پیشگرم، روی 
بیم های ثابت و متحرک قرار می گیرند. با هر بار حرکت روبه جلو بیم های 
متحرک کوره، که اصطالحا به آن یک پاس گفته می شود، بیم های 
متحرک، تختال را یک گام بر روی بیم های ثابت جابه جا و به سمت 

خروجی کوره هدایت می کنند.
در خصوص چرایی بازسازی و بهینه سازی این کوره توضیح 

دهید.
دمای تختال در نقاطی که با بیم های ثابت در تماس است دچار افت 
حرارتی می شود که تأثیر نامطلوبی بر کیفیت ورق نوردشده دارد. با 
تغییر ساختار بیم های کوره می توان دمای تختال خروجی را یکنواخت 
و همگن کرد و درنتیجه عیوب ایجادشده در کالف تولیدی که ناشی 
از ناهمگنی دمایی تختال است کاهش پیدا می کند و عالوه بر تولید 
کیفیت تر، میزان آسیب به تجهیزات خط نورد گرم نیز کاهش  محصول با

می یابد. همچنین راندمان حرارتی کوره های موجود مطلوب نبوده 
و می توان با تغییراتی در طول کوره و مبدل های حرارتی نصب شده در 
گزوزهای خروجی، مصرف گاز را کاهش داد و فرایندهای زیست محیطی  ا
را بهینه سازی کرد. به طورکلی با توجه به گزارش های ارائه شده از طرف 
واحد بازرسی فنی فوالد مبارکه، لزوم انجام اصالحات فوق در اولویت قرار 
گرفت و جهت تعویض این سازه ها، دمونتاژ اسکیدهای ثابت و متحرک 
داخل کوره ضروری بود و این مهم انجام این پروژه را بسیار سخت و 

زمان بر      می کرد.
به طورکلی هدف و دستاوردهای اجرای این پروژه 

کدام اند؟
با توجه به موارد فوق پروژه بازسازی کوره های شماره 3 و 4 نورد گرم با 
اهداف افزایش تولید، افزایش کیفیت محصول، کاهش مصرف گاز و 
بهینه سازی های فرایندهای زیست محیطی و انجام تعمیرات اساسی و 
تعویض سازه کف کوره، در قالب فراخوان مناقصه با حضور شرکت های 
توانمند داخلی انجام شد. این کار باعث جلوگیری از دوباره کاری و 

هم پوشانی زمان اجرای فعالیت های فوق گردید.
فعالیت های اصلی این پروژه کدام است و با چه اهدافی در 

حال اجراست؟
در راستای اجرای پروژه و دست یابی به مزایای فوق، فعالیت های 
مهندسی و طراحی پروژه مطابق برنامه زمانی شروع گردید و به موازات 
انجام فعالیت های مهندسی و تهیه نقشه های اجرایی، فرایند تأمین و 
ساخت تجهیزات انجام شد. ازجمله مهم ترین دستاوردهای اصلی این 

پروژه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-افزایش طول کوره جهت استفاده بهینه از حرارت گاز خروجی و پیشگرم 
تختال های شارژ شده در کوره با استفاده از حرارت گاز خروجی که باعث 

افزایش راندمان و بهره وری کوره می گردد؛
2-تعویض مبدل های حرارتی هوای ورودی به کوره )رکوپراتورهای کوره( 
در راستای پیشگرم بهینه و افزایش دمای هوای احتراق و کاهش دمای 

گاز خروجی از کوره که کاهش مصرف انرژی را در پی دارد؛
3-تغییر در ساختار بیم های ثابت کوره که نتیجه آن جابه جایی نقاط 
تماس بیم ثابت با تختال در طول کوره است و افزایش همگنی دمای 

اسلب خروجی و کاهش عیوب محصول )اسکید مارک( را به همراه دارد؛
4-تعویض بیم های متحرک و سازه ثابت کف کوره در راستای اصالح 
عیوب به وجودآمده در طول بهره برداری که امکان اصالح آن به دلیل 

کنون میسر نگردیده بود. زمان بر بودن فعالیت تا
برای انجام صحیح برنامه های موردنظر چه تمهیداتی اتخاذ 

شد؟
نظارت بر ساخت تجهیزات موردنیاز با همکاری بازرسی فنی فوالد مبارکه، 
توسط کارشناسان شرکت مهندسی فوالد با بالغ بر 2000 نفر ساعت نظارت 
در بخش های تجهیزات، مکانیک و سیاالت، سازه، رنگ، جوش، نسوز 
و نقشه برداری صورت گرفت و بازرسی قطعات مطابق استانداردهای روز 
 ITP و QCTM، PQR، WPS و تهیه مدارک و مستندات فنی الزم از قبیل
و همچنین تست های غیرمخرب توسط شرکت های موردتأیید بازرسی 

فنی فوالد مبارکه انجام شد و جهت اجرا به فوالد مبارکه حمل گردید.
در چه بازه زمانی این کار انجام شد؟

بازسازی کوره شماره 4 نورد گرم از اول مردادماه سال 1401 برنامه ریزی 

شد و مونتاژ اولیه قطعات در محوطه مقابل سالن نورد گرم از ابتدای 
سال آغاز و برای اجرای فعالیت های زیر سقف مهیا شده است. هم زمان 
با توقف کوره پیشگرم شماره 4 نورد گرم از ابتدای مردادماه سال جاری، 
کت های هوای  عملیات تخریب و دمونتاژ کوره شامل اسکلت فلزی، دا
گرم، لوله ها و مواد نسوز به صورت تمام وقت )24ساعته( آغاز شد و 
تجهیزات پیش مونتاژشده طبق برنامه زمان بندی، در موقعیت های 
از پیش تعیین شده مطابق استاندارد و با نظارت مستمر و تمام وقت 
کارفرما و دستگاه نظارت در حال نصب است. با توجه به اینکه عمده 
تداخالت اجرایی از قبل پیش بینی و برنامه ریزی شده، عملیات نصب 
با کمترین فعالیت اضافه و با سرعت مطابق با برنامه زمان بندی در حال 
انجام است.  در حال حاضر شرکت تجهیزات پوالدکویر با به کارگیری بیش 
از 300 نفر نیروی انسانی در قالب تیم های سرپرستی، دفتر فنی، اجرایی، 
نسوز و تدارکات و پشتیبانی طبق برنامه زمان بندی در حال اجرای پروژه 
است و امیدواریم پروژه به یاری خداوند در آبان ماه سال جاری مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
سخن پایانی شما؟

در پایان از همکاری تمامی واحدها و کارکنان درگیر در این پروژه اعم از 
توسعه، بهره بردار نورد گرم، بازرسی فنی، مهندسی کارخانه، خرید، امور 
قراردادها، واحد نسوز، شرکت مهندسی فوالد مبارکه، تعمیرگاه مرکزی، 
آزمایشگاه مرکزی، واحد ایمنی و بهداشت حرفه ای، حراست و حفاظت 
فیزیکی، خدمات عمومی، شرکت تجهیزات پوالدکویر و دیگر قسمت های 
ذی ربط که صمیمانه این بخش ها را در اجرای این پروژه یاری می کنند، 

تشکر و قدردانی می کنیم.

آغاز بازسازی کوره پیشگرم شماره 4 نورد گرم فوالد مبارکه

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارش داد؛

علی کیانی ضمن اعالم این خبر و با بیان اینکه 
کی برای اندازه گیری بلوغ  جایزه تحول دیجیتال مال
دیجیتال شرکت ها و بنگاه های کسب وکار است، 
ادامه داد: در تاریخ ۶ شهریورماه سال جاری فوالد مبارکه برای 
دومین سال متوالی در ششمین دوره این جایزه و در محور »زبدگی 

دیجیتال« شرکت کرد.
وی در همین زمینه ادامه داد: جایزه تحول دیجیتال مدل 20200 
به عنوان تنها جایزه ایرانی در حوزه تحول دیجیتال به منظور اندازه گیری 
بلوغ دیجیتال شرکت ها و بنگاه های کسب وکار طراحی شده و در 3 محور 

رهبری دیجیتال، نوآوری دیجیتال، زبدگی دیجیتال برگزار می گردد.

رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: این 
دوره به صورت حضوری و با محوریت دانشگاه تهران و حضور 4 نفر از 
ارزیابان جایزه در محل فوالد مبارکه برگزار شد و طی آن مدیران، رؤسا 
و کارشناسان مرتبط از واحدهای مختلف سازمان، مشارکت فعال 

داشتند.
به گفته کیانی »محور زبدگی دیجیتال« مشتمل بر 10 بعد تخصصی 
است که نتایج ارزیابی اواخر مهرماه سال جاری در 5 سطح مختلف 

اعالم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه در سال 1400 تندیس برنزین سطح 

دوم در بخش »زبدگی دیجیتال« را کسب کرده بود.

برگزاری ششمین دوره جایزه تحول دیجیتال در شرکت فوالد مبارکه
رئیس دفتر پروژه تحول دیجیتال شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

کیفیت محصول در خط اسکین پاس شماره 2 به 99.69 درصد افزایش یافت
ع، مدیـر محصـوالت پوششـی ناحیـه  محسـن زار

 نورد سـرد  از کسـب رکورد کیفیت در خط اسکین پاس 
شماره 2 ناحیه نورد سـرد خبر داد.

 وی با بیان اینکه بازده کیفی اسکین پاس شماره 2 در مرداد سال جاری به 
عدد 99.69 درصد رسید، افزود: باالترین رکورد قبلی واحد در سال 1398 

با ثبت 99.63 درصد به  دست  آمده بود.
کرد:  در همین زمینه، رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل اضافه 
همکاران واحد اسکین و تمپر با انجام عملی کنترل فرایند، تحلیل دقیق 
عیوب و شناسایی نقاط بهبود، بهینه سازی تجهیزات و سایر اقدامات الزم 
توانستند این موفقیت را رقم بزنند. این اقدام نشانه عزم و اراده کارکنان این 

واحد در راستای اهداف مدیریت فوالد مبارکه است.
عبدالرحیم صادقی، در ادامه مهم ترین اقدامات صورت گرفته برای 
دست یابی به این رکورد را به این شرح برشمرد: بهبود عملکرد سیستم 

خشک کن هوا با تعویض مواد رطوبت گیر؛ اصالح روش کنترل نازل های 
هوا؛ افزایش دقت در کنترل درصد دترجنت؛ رفع مشکل تله آبگیر هوای 
فشرده؛ نصب پرده فلزی در داخل قفسه جهت جلوگیری از عبور دترجنت 
و پاشش بر روی سطح ورق؛ بهبود عملکرد سیستم مکش بخارات؛ اصالح 
روش کنترل نازل های هوا؛ تحت کنترل قرار دادن نقطه شبنم هوای 
فشرده و ایزوله کردن مسیر پایپینگ دترجنت جهت جلوگیری از افت 

دمای دترجنت.
وی در ادامه از دانش و تجربه کارکنان تولید و تعمیرات و پشتیبانی فنی 
گروه فنی نورد به عنوان سرمایه های اصلی ناحیه یاد کرد و در پایان از 
حمایت صمیمانه مدیریت های ناحیه نورد سرد و محصوالت پوششی و 
سرد، همکاری گروه فنی تولید و دفتر فنی تعمیرات نورد سرد، واحدهای 
کس آنیلینگ و تالش  کنترل کیفیت، برنامه ریزی تولید، خطوط نهایی و با
مجدانه کارکنان واحدهای تعمیرات و دیگر واحدهای درگیر قدردانی کرد.
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خبــــــر کوتاه

فوالدمردان بخش مواد اولیه شرکت فوالد خوزستان با تکیه بر توان 
داخلی و به منظور غلبه بر شرایط تحریمی، اقدام به جایگزینی تجهیزات 
داخلی به جای تجهیزات خارجی فرسوده، نوسازی دستگاه ها و 
کرهای این شرکت با صرفه اقتصادی ۲ میلیون یورویی  به روزرسانی استا
کر در شرکت های صنعتی وظیفه انباشت مواد در انباری  نمودند. استا
به طول حدودی یک کیلومتر را بر عهده دارد. این تجهیز، موادی نظیر 
سنگ آهن، زبره آسیابی، سنگ آهن نرمه و... را تخلیه می کند.

معدن سنگ آهن هماتیت و مگنتیت در هفتمین روز از هفته دولت 
با حضور مهدی دوستی استاندار هرمزگان مورد بهره برداری گرفت. 
استاندار هرمزگان روز سه شنبه در آیین بهره برداری از این طرح اظهار 
داشت: سرمایه ثابت معدن ۱۵۰ میلیارد ریال بوده و میزان استخراج 
سالیانه آن ۲۲ هزار تن است. ذخیره احتمالی معدن، ۱۲۵ هزار تن برآورد 
شده و اشتغال مستقیم ۱۵ نفر را فراهم کرده است.

 خـبــــــــــــــــــر      

کرها با صرفه اقتصادی ۲ میلیون یورویی نوسازی استا معدن سنگ آهن الوین حاجی آباد بهره برداری شد

عوامل کاهش رشد تولید فوالد در کشور

طبق آمار منتشرشده در شش ماهه نخست سال 2022 
که در  حدود ۹۵0 میلیون تن فوالد در جهان تولید شد 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد کاهش داشته 
است. در بین 10 کشور برتر تولیدکننده فوالد تنها هند با تولید 
۶3 میلیون تن دارای رشد 8.8 درصدی و مابقی کشورها، 
چین با ۵27 میلیون تن و افت ۶.۵، ژاپن با 4۶ میلیون تن و 
افت 4.3، آمریکا با 41 میلیون تن و افت 2.2، روسیه با 3۵ 
میلیون تن و افت 7.2، کره جنوبی با 34 میلیون تن و افت 
3.۹، آلمان با 20 میلیون تن و افت ۵.۵، ترکیه با 1۹  میلیون تن 
و افت 4.۶، برزیل با 17  میلیون تن و افت 2.۹ و در نهایت ایران 
کاهشی  روند  همگی   10.8 افت  و  تن  میلیون   13.۶ با 

داشته اند.
نکته حائز اهمیت رتبه اول ایران در این کاهش رشد تولید 
است. بنا به گفته معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد، 
علت اصلی این کاهش در ایران بحث تأمین انرژی و محدودیت 
تأمین برق و گاز و افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های جانبی، 
همچنین کاهش صادرات فوالد به دلیل کاهش قیمت فوالد 
صادراتی روسیه برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خود و از 
بعد خارجی تحریم های اعمال شده بر روسیه و ایران بوده است. 
گر تولید 55 میلیون تنی فوالد در سند  با ادامه این روند ا
که تنها سه سال با آن فاصله داریم را در  چشم انداز 1404 
کنار زمزمه های افزایش قیمت حامل های انرژی، حذف ارز 
ترجیحی، کاهش منابع تأمین مواد اولیه که از مزیت های اصلی 
برای سرمایه گذاری و تولید فوالد در کشور است، قرار دهیم و 
همچنین با در نظر گرفتن سایر عوامل تأثیرگذار در تولید، مثل 
افزایش دستمزدها، تورم شدید، تغییر مقررات، وضع عوارض 
صادراتی، تحقق اهداف تولید فوالد در افق 1404 نه تنها 
غیرممکن و دست نیافتنی است، بلکه حفظ جایگاه فعلی نیز 

دور از دسترس خواهد بود. 
به طورکلی مشکالت اصلی داخلی تولید فوالد را می توان 

به صورت زیر خالصه کرد:
1- مواد اولیه: در حال حاضر ذخایر سنگ آهن کشف شده کشور 
حدود 2700 میلیون تن با 1500 میلیون تن فلز محتوی برآورد 
می شود که در افق بیست ساله برای تولید 55 میلیون تن فوالد 

باید 1500 میلیون تن به ذخایر موجود افزوده شود.
کثر پاسخگوی 14 سال از نیاز کشور است.  ذخایر فعلی حدا
با توجه به برنامه ریزی ها و ظرفیت سازی های انجام شده و 
کاهش ذخایر بسیاری از واحدهای تولیدکننده سنگ آهن، 
تأمین مواد اولیه مهم ترین و اصلی ترین چالش تولید فوالد 

محسوب می شود.
2- حمل ونقل: این موضوع تأثیر بسزایی در اقتصادی بودن و 
کاهش هزینه های تولید دارد و کشور ما نیز از این قضیه مستثنا 
نیست. در برنامه جامع فوالد برای سال 1404 توسعه خطوط 
کنون حدود  ریلی به میزان 25 هزار کیلومتر در نظر گرفته شد که تا
14 هزار کیلومتر عملی شده و تا رسیدن به اهداف برنامه فاصله 

بسیار زیادی دارد.
3- انرژی: در شرایط کنونی حدود 25 درصد از ظرفیت های 
تولید فوالد به دلیل کمبود انرژی مثل برق و گاز، بالاستفاده 
است که در صورت تأمین انرژی و تسهیل در صدور مجوزها و 
ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان بخش خصوصی جهت ساخت 

نیروگاه، می توان تا حدودی این مشکل را حل کرد.
4- آب: به رغم اینکه تنها 4 درصد از منابع آب مصرفی کشور 
مربوط به صنایع است، اما با توجه به حساسیت های ناشی از 
کمبود آب و خشکسالی تصور می شود که صنایع به ویژه صنایع 
فوالد مصرف کننده عمده آب کشور هستند که می توان با احداث 
واحدهای تصفیه خانه و بازیابی پساب های منطقه، آب موردنیاز 

واحدهای فعال در مناطق کم آب و کویری را تأمین کرد. 
بودن  قدیمی  و  فرسودگی  تولید:  خطوط  نوسازی   -۵
ماشین آالت و تجهیزات از ابتدای تولید مواد معدنی تا انتهای 
خطوط تولید فوالد عالوه بر کاهش تولید و افزایش هزینه های 
سوخت، انرژی، برق و تعمیر و نگهداری در کنار آلودگی های 

زیست محیطی از دیگر مشکالت این بخش است.
صدور  دستوری:  بخشنامه های  و  قیمت گذاری   -۶
بخشنامه های متعدد دستوری جهت تعیین قیمت و عرضه 
بخشی از محصوالت تولیدی در بورس موجب شده رقابت با 
خ واقعی برای  تولیدکنندگان جهانی و فروش محصوالت با نر
تولیدکنندگان امکان پذیر نباشد و خود موجب رانت و فساد در 

چرخه عرضه و تقاضا شود.
7- انحصار در زنجیره تولید فوالد: واحدهای تولیدی بزرگ 
دولتی و نیمه دولتی تقریبا منابع اصلی تأمین مواد اولیه زنجیره 
فوالد را با استفاده از منابع دراختیار، ارتباطات دولتی، پهنه های 
معدنی و حتی شرکت در مزایده ها با پیشنهاد های غیرمعمول به 
انحصار خود درآورده اند، به طوری که بیشتر ظرفیت های تولید 
مواد اولیه، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و مقاطع 
فوالدی مربوط به آن هاست. به عبارتی امکان سرمایه گذاری و 
ظهور بخش خصوصی قدرتمند جهت تکمیل زنجیره فوالد از 
کتشاف به منظور تأمین مواد اولیه تا انتهای تولید محصوالت  ا

فوالدی تقریبا غیرممکن شده است.
با توجه به موارد مطروحه و در نظر گرفتن سایر مسائل و مشکالت 
جانبی و حاشیه ای و شرایط موجود، در حالت خوش بینانه و 
تحقق شرایط ذکرشده، دست یابی به تولید 40 میلیون تن و در 
صورت ادامه روند فعلی تولید 30 میلیون تن فوالد در سال 1404 

محتمل تر به نظر می رسد.
    منبع: آرتان پرس

تولید ورق های آجدار شطرنجی در مجتمع فوالد سبا و بی نیازی از واردات
برای نخستین بار در کشور صورت گرفت؛

هم زمان با هفته دولت، جهادگران مجتمع فوالد 
سبای فوالد مبارکه موفق به تولید ورق های آج دار 
شطرنجی )نوعR( شدند و کشور را از واردات این 

محصول بی نیاز کردند.
محمدیاسر طیب نیا روز دوشنبه 7 شهریورماه 1401 در بازدید از خطوط 
تولید مجتمع فوالد سبای فوالد مبارکه گفت: در نیمه نخست سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« کارکنان بلندهمت این مجتمع 
کثری نیاز  موفق شدند ششمین محصول جدید خود را برای تأمین حدا

بازارهای داخلی تولید و عرضه کنند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ورق های آج دار عمدتا به صورت کالف گرم 
تولید می شوند، افزود: پیش از این و در سال 1396 نیز تالشگران این واحد 

موفق به تولید ورق آج دار بادامی شکل  )نوعT( شده بودند.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه تولید انواع ورق های آج دار 
کاربردهای متفاوتی در صنعت دارند، خاطرنشان کرد: مدل ورق آج دار 
شطرنجی گرید S235JR با عرض هزار و 250 میلی متر، ضخامت های 2، 
 DIN59220 3 و 6 میلی متر و براساس سفارش مشتری و استانداردهای

جهانی تولید شده است.
وی درخصوص موارد استفاده این نوع محصول اذعان داشت: موارد 
مصرف ورق آج دار شطرنجی تولیدشده در مجتمع فوالد سبای 
فوالد مبارکه برای تولید پلتفرم های صنعتی، راه پله ها، پل ها، صنایع 
خودروسازی و ساخت کفراژهای عرشه ها، کامیونت ها و وانت بارها 

مورداستفاده قرار می گیرد.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: با انجام عملیات 

اسیدشویی، این نوع ورق ها را می توان به ورق گالوانیزه تبدیل کرد که با 
نورد کردن آن ها در خطوط نورد سرد، ارزش افزوده بیشتری برای کشور 

به بار می آید.
به گفته وی، میزان مصرف انواع ورق های آج دار شطرنجی در کشور 
سالیانه حدود 100 هزار تن است و این ظرفیت و توانمندی در مجتمع 
فوالد سبا وجود دارد که عالوه بر تأمین نیاز بازارهای داخلی، با صادرات 
این نوع ورق ها به کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، افغانستان و سایر 

درخواست کنندگان، برای کشور ارزآوری کرد.
  در راه  توسعه صنعتی کشور، هیچ گاه از حرکت بازنخواهیم 

ایستاد
مدیر مجتمع فوالد سبا  نیز  در  این زمینه گفت: به هراندازه که در کشور 
توسعه صنعتی رخ دهد و نیاز به این گونه محصوالت وجود داشته باشد، 
مجتمع فوالد سبا این ظرفیت و قابلیت را دارد که نیاز صنایع کشور در 

این را حوزه تأمین کند.
محمود محمدی فشارکی  بیان داشت: طبق راهبردهای مدیریـت ارشـد 
فـوالد مبارکـه و با توجه به نقش اساسی این شرکت در توسعه صنعتی 
کشور، هیچ گاه از حرکت بازنخواهیم ایستاد و تمامی مدیران و کارکنان 
متعهد با یکدیگر متحد هستند تا با تمام تالش  خود و بدون توجه به 
حواشی، به تولید کّمی و کیفی هرچه بیشتر محصوالت موردنیاز کشور 

همت گمارند.
وی در بخش پایانی سخنان خود از تالش تمامی کارکنان مجتمع 
فوالد سبا قدردانی و ابراز امیدواری کرد با وجود سرمایه های انسانی 
متخصص در مجتمع فوالد سبا، گام های بلندتری در جهت توسعه 

سبد محصوالت و ارزش آفرینی برای اقتصاد کشور برداشته شود.
استانداردهای  طبق  شطرنجی  آجدار  ورق های  تولید 

بین المللی
در همین خصوص، مهدی ناظم الرعایا رئیس خط نورد گفت: با توجه به 
نیاز صنایع داخلی کشور به ورق های آجدار شطرنجی، برنامه ریزی تولید 
این محصول ویژه در دستور کار جلسات واحدهای نورد، برنامه ریزی 
تولید و دفاتر فنی قرار گرفت و با تالش های انجام شده، امروز شاهد تولید 

این محصول بودیم.
 خوشبختانه با تنظیمات بسیار دقیق توانستیم تنش های ناشی از کشش 
ورق بین قفسه های خط نورد در جریان تولید این محصول را کنترل کنیم. 
همچنین توانستیم با استفاده از دستگاه های سی ان سی چندمحوره با 
دقت صدم میلی متر شیارهای الزم را بر روی غلتک های کاری موردنیاز 
نورد ایجاد و ورق موردنظر را طبق استانداردهای بین المللی تولید کنیم.

کی نوع آج در کارگاه تراش غلتک فوالد سبا طراحی و حکا
محمد مالحی سرپرست کارگاه تراش غلتک نیز اظهار داشت: تولید 
این نوع ورق ها که برای نخستین بار در کشور انجام شده طی دو مرحله 
انجام می شود: در مرحله اول طرح موردنظر با دقت بسیار باال روی سطح 
کی شده در قفسه های  کی و در ادامه غلتک حکا غلتک های کاری حکا
نورد شارژ می شود. از نکات حائز اهمیت در این بخش می توان به این مورد 
کی طرح شطرنجی با اتکا به تجربه و دانش فنی همکاران  اشاره کرد که حکا
واحد تراش غلتک محقق شد. در بخش نورد هم باید ظرافت های خاصی 
برای تولید این قبیل محصوالت در نظر گرفته شود که این کار نیز توسط 

کارکنان واحدهای تولید و تعمیرات انجام شد.

وقتـی صحبـت از دسـت یابی بـه رکوردهـای کمـی 
و کیفـی در ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم 
می شـود، معمـوال همـه نگاه هـا فقـط بـه سـمت 
تعـداد ذوب تخلیه شـده و یـا تنـاژ تختـال تولیدشـده منعکـس 
می گردد، اما در آزمایشگاه فوالدسازی و ریخته گری مداوم کارکنان 
و کارشناسـانی هسـتند که بـا دقـت و ظرافـت هرچه تمام تـر، آنالیز 
شـیمیایی ذوب هـا را بـر عهده دارنـد تـا هـر ذوب از همـان ابتـدا 
مطابـق بـا سـفارش مشـتری تولیـد شـود. همـکاران ایـن واحـد 
گرچـه خودشـان گل نمی زننـد، ولـی درواقـع بـه تعـداد ذوب های  ا

قابل قبـول پـاس گل می دهنـد.
روزانـه به طـور متوسـط حـدود 1000 نمونـه بـه آزمایشـگاه فوالدسـازی 
ارسال می شود و آنالیز شیمیایی این نمونه ها به منظور تعیین ترکیب 
شـیمیایی ذوب هـا انجـام می شـود. به جرئت می تـوان گفت عمـال در 
ناحیـه فوالدسـازی تولیـدی انجـام نمی شـود، مگـر اینکـه در مراحـل 

مختلف مـورد آنالیز شـیمیایی قـرار گیرد.
در مطلـب پیوسـت بـا مـا باشـید تـا از دل گفت وگـوی خبرنـگار 
فـوالد بـا احمـد مهمـدی رئیـس آزمایشـگاه فوالدسـازی و ریخته گـری 

مداوم با نحوه عملکرد این همکاران تالشگر بیشتر آشنا شوید.
بـه گفتـه رئیـس آزمایشـگاه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم، ایـن 
آزمایشـگاه به منظـور پشـتیبانی و تشـخیص ترکیـب شـیمیایی 
محصـوالت تولیـدی در ناحیـه و درنهایـت امـکان تعییـن آنالیـز 
شیمیایی گریدهای مختلف تولیدی در میان سایت فوالدسازی و 
کنون  بین دو ُمدول از ابتدای راه اندازی احداث و مستقر گردیده و تا
مشغول سرویس دهی به نیازهای آنالیزی ناحیه فوالدسازی است.
وی ادامه داد: تمامی واحدهای فوالدسازی مرتبط با تولید به وسیله 
سیستم های پست ارسال پنوماتیک به آزمایشگاه وصل هستند که 
بـه دلیـل حساسـیت زمانـی، نمونه هـا از ایـن واحدهـا بـه ایـن طریـق 
به آزمایشـگاه ارسـال می شـوند تـا پـس  از آن مـورد آنالیز شـیمیایی قرار 
گیرند. به طورکلی این واحدها شامل 8 کوره قوس الکتریکی و 7 واحد 
کـوره پاتیلـی، واحـد گاززدایـی RH، واحـد سـولفور زدایـی و 5 ماشـین 

ریخته گـری اسـت.
مهمـدی ادامـه داد: از تمامـی مراحـل فراینـد تولیـد ذوب، شـامل 

کوره هـای قوس دسـت کم یـک نمونـه، کوره هـای پاتیلـی بیـن 3 تا 5 
نمونه به صورت میانگین و ریخته گـری 1 تا 3 نمونه بـه ازای هر ذوب 
به آزمایشـگاه ارسـال می گردد که الزم اسـت زمان انجـام فرایند آنالیز 

در آزمایشـگاه بـه ازای هـر نمونه کمتـر از 4 دقیقه باشـد.
رئیـس آزمایشـگاه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم اظهـار داشـت: 
از مـذاب  ارسـالی  آنالیـز شـیمیایی نمونه هـای  انجـام  به منظـور 
فوالدسـازی مجموعـا 53 نفـر از همـکاران آزمایشـگاه مسـتقرند کـه 
در قالـب زیرمجموعـه مدیریـت آزمایشـگاه ها در معاونـت تکنولـوژی 
مشغول فعالیت هستند و با دارا بودن بهترین تجهیزات روز دنیا ازنظر 
آماده سـازی و آنالیـز، دانـش فنـی مطلـوب و کارکنـان آموزش دیـده، 
امکان حصـول نتیجه مطلوب طبـق دسـتورالعمل های کاری فراهم 

اسـت.
وی در خصـوص اهمیت آزمایشـگاه ها به ویـژه در نواحی فوالدسـازی 
کارخانه هـای فوالدسـازی گفـت: بـا توجـه بـه هزینـه و انرژی بـر بـودن 
کـه مجـال  گلـوگاه بـودن فراینـد آزمایشـگاه، درعین حـال  مـذاب و 
هیچ گونـه اشـتباهی در آزمایشـگاه عمـال وجـود نـدارد، الزم اسـت در 
کمتریـن زمـان ممکـن نیـز تمامـی نمونه هـای ارسـالی مـورد آنالیـز قـرار 
گیرنـد و نتایـج آن نیـز بـرای مشـتریان داخلـی در ناحیـه ارسـال گـردد. 
بنابرایـن فراینـد کالیبراسـیون و کنتـرل کالیبراسـیون تجهیـزات در 
آزمایشـگاه فوالدسـازی بـا دقـت و حساسـیت بسـیار زیـادی صـورت 
می پذیـرد و بدیـن منظـور نمونه هـای اسـتاندارد زیـادی تأمیـن و 

مورداسـتفاده قـرار می گیرنـد.
بنـا بـر اظهـارات مهمـدی آنالیزهـای ایـن آزمایشـگاه به طـور مختصـر 

شـامل مـوارد ذیـل اسـت:
آنالیـز شـیمیایی نمونه هـای ذوب بـا دسـتگاه کوانتومتـر )آناالیـزر 
جرقـه( و تکنیـک نشـر اتمـی جرقـه )OES( و روش اسـتاندارد 
کـه طـی آن ترکیـب درصـد عناصـر تشـکیل دهنده   ASTM E415
مـذاب شـامل کربـن، منگنـز، سیلیسـیوم، آلومینیـوم، کـروم، نیکل 
و... )حـدود 20 عنصـر( بعضـا تـا دقـت PPM مشـخص می شـوند؛ 
کـه  از نمونه هـای ذوب  کسـیژن و هیـدروژن  آنالیـز نیتـروژن، ا
مقادیـر ایـن عناصـر بـا اسـتفاده از آناالیزرهـای O,N,H بـا تکنیـک 
مادون قرمـز و هدایـت گرمایـی و روش احتراقـی طبـق اسـتاندارد 

سـرباره  نمونه هـای  آنالیـز  می پذیـرد؛  صـورت   ASTM E1019
 بـا تکنیـک فلورسـانس اشـعه ایکـس )XRF( و روش اسـتاندارد

 ASTM E1621؛ آنالیـز تعییـن عیـوب داخلـی تختـال بـه روش هـای 
کیفیـت تختال هـای  کـرو اچ به منظـور تعییـن  تسـت باومـن و ما
تولیـدی در ناحیـه بـا روش اسـتاندارد ASTM E1180 و اسـتاندارد 

 .SMS شـرکت
کنـار ایـن نمونه هـا، نمونه هـای متفرقـه ماننـد تختـال، ورق  در 
محصـول، آلومینیـوم، چـدن و... نیـز هرکـدام مطابـق بـا اسـتاندارد 

خـاص خـود مـورد آنالیـز قـرار می گیرنـد.
وی در همین زمینه اضافه کرد: سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه 
نیز بر اساس استاندارد آزمایشگاه ISO 17025 استوار است که همواره 
ک ترکیـه( و  از طریـق مؤسسـات اعتبـار دهـی خارجـی )شـرکت تـورکا
داخلـی )سـازمان تائیـد صالحیـت ملـی( مـورد ارزیابـی و اعتباردهـی 
قرار می گیرنـد و در حال حاضر نیـز از هر دو مؤسسـه گواهی های معتبر 

موجـود اسـت.
مهمـدی در خصـوص نقـش آزمایشـگاه فوالدسـازی و ریخته گـری 
مـداوم در رونـد کمـی و کیفـی محصـوالت و دسـت یابی بـه رکوردهـا 
تصریح کـرد: ایـن آزمایشـگاه به دلیـل موقعیـت ویـژه ای کـه در فرایند 
کار دارد، در تمامـی مـوارد تولیـد محصـوالت ویـژه، رکوردهـا و تمامـی 
طرح های توسـعه ناحیه همواره واحدی فعال و اثرگذار بوده و همراه 
با توسعه در تولید محصوالت ویژه، آزمایشگاه نیز ازنظر فنی و دانشی 
پیشـرفت و ارتقـا یافتـه اسـت؛ به نحوی کـه برخـی آنالیزهـای حسـاس 
مرتبـط بـا محصـوالت ویـژه عمـال در کشـور فقـط بـه شـکل خـاص در 
آزمایشـگاه فوالدسـازی فـوالد مبارکـه قابـل انجـام اسـت. همچنیـن 
ایجـاد قابلیـت اندازه گیـری عناصـر کمیـاب، کربـن و سـولفور در رنـج 
PPM، تولیـد محصـوالت ویـژه گازتـرش و ورق الکتریکـی ازاین دسـت 

نمونه هاسـت.
رئیـس آزمایشـگاه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم فـوالد مبارکـه در 
پایان از تالش همه همکاران خود در ناحیه فوالدسـازی و ریخته گری 
مداوم و همچنین از زحمات مدیریت و کارکنان ناحیه آهن سازی که 
همواره تالش می کنند مواد اولیه و آهن اسفنجی مرغوب تری تحویل 

ناحیه فوالدسـازی بدهند، تشـکر و قدردانی کرد.

آنالیز شیمیایی حدود 1000 نمونه ذوب در روز  برای اطمینان از رضایت مشتری
در آزمایشگاه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه انجام می شود؛

احمد مهمدی
 رئیس آزمایشگاه فوالدسازی و ریخته گری مداوم

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد عنوان کرد؛

طبـق راهبردهـای مدیریــت ارشــد فــوالد مبارکــه و 
بـا توجـه بـه نقـش اساسـی ایـن شـرکت در توسـعه 
صنعتـی کشـور، هیـچ گاه از حرکـت بازنخواهیـم 
ایستاد و تمامی مدیران و کارکنان متعهد با یکدیگر 
متحد هسـتند تا با تمـام تالش  خـود و بـدون توجه 
بـه حواشـی، بـه تولیـد کمـی و کیفـی هرچـه بیشـتر 

محصـوالت موردنیـاز کشـور همـت گمارنـد
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رویکرد ما توسعه و توانمندی کارکنان

 در فوالد مبارکه است

مجمع عمومی فوق العاده شرکت فراورده های نسوز آذر برگزار شدتوسعه شتابان »وکغدیر« از مسیر ائتالف های بزرگ صنعتی

مجمع عمومی فوق العاده شرکت فراورده های نسوز آذر از شرکت های 
که با نماد »کاذر« در بازار سرمایه  گروه سرمایه گذاری توکافوالد  تابعه 
سالن  محل  در  شهریورماه  هفتم  دوشنبه  صبح  می شود،  معامله 
 ٨۶/۴۶( سوم  یک  از  بیش  حضور  با  شرکت  کارخانه  اجتماعات 
و  شد  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  نماینده  و  سهام داران  درصد( 
افزایش سرمایه و اصالح ماده ۱۹ تصویب شد.

درباره  غدیر  معادن  و  صنایع  هلدینگ  مدیرعامل  فاضل  سیدابوتراب 
این هلدینگ و فعالیت های آن اظهار داشت: ما سال خوبی  عملکرد 
گذاشتیم. این شرکت را با ۳۰۰ میلیارد تومان سود تحویل  را پشت سر 
گذشته سود شرکت به ۲۳۰۰ میلیارد تومان رسید.  گرفتیم و سال مالی 
که تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به ۶ هزار  بودجه گذاری ما برای امسال این است 
میلیارد تومان سود برسیم که این جهش سودآوری دستاورد بزرگی است.

خبـــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

و  انسانی  سرمایه های  معاون  کفایت،  مهدی    
سازماندهی شرکت فوالد مبارکه، در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
اظهار کرد: امروزه یکی از مهم ترین کارکردهای یک سازمان 
سرمایه های انسانی است. از یک سو، نقش و جایگاه 
سرمایه های انسانی در موفقیت سازمان بر صاحب نظران و 
مدیران پوشیده نیست و می توان از آن به عنوان مهم ترین 
عامل موفقیت سازمان نام برد و از سوی دیگر، محیط 
کسب وکار اغلب متنوع، بسیار چالشی و غیرقابل پیش بینی 
است و یافته های پژوهشی بر دلبستگی و تقویت ارتباط 
انسانی و عاطفی در محیط کسب وکار صحه می گذارد که در 

نهایت به بهره وری و تعهد سازمانی منجر می شود.
کید بر اینکه منابع انسانی ارزشمندترین سرمایه هر  وی با تأ
سازمان و یکی از مهم ترین مؤلفه های بهره وری سازمانی است، 
اظهار کرد: منابع انسانی مهم ترین عامل کسب مزیت رقابتی 
هستند و می توانند سازمان ها را در رسیدن به اهداف رهنمون 
سازند؛ درعین حال تصمیمات سازمانی را شکل می دهند،  
بهره وری را عینیت می بخشند و موجب رشد و ماندگاری یک 

سازمان می شوند.
کفایت اهمیت شایستگی های ارتباطی در محیط سازمانی را 
غیرقابل انکار دانست و افزود: وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین 
هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیت ها با داشتن احساس و 
نگرشی مثبت همراه است. در این حالت، فردی که به سازمان 
متعهد است و در اموِر آن مشارکت فعال دارد و از عضویت در 

سازمان لذت می برد.
کید بر اینکه ارتباطات بین فردی محرک اصلی اقدامات  وی با تأ
سازمانی است و نقش مهمی در تحقق اهداف آن دارد، اظهار 
کرد: یکی از مهم ترین اصول موفقیت سازمانی ارتباطات عاطفی 
که که این مهارت موجب توسعه شایستگی  اثربخش است؛ چرا
ارتباطی مدیران و کارکنان می شود و با تقویت احساس تعلق 
به سازمان در همه سطوح، شاهد بهبود عملکرد در محیط 

کار خواهیم بود.
وی افزود: در دیدگاه های جدید به مقوله کسب وکار، سازمان ها 
نوعی دانشگاه کاربردی است که بر سرمایه های انسانی متمرکز 
که رشد و توسعه سرمایه های انسانی به بهره وری  است؛ چرا
سازمانی و افزایش تولید منجر می شود. امروزه رهبری یا مدیریت 
خوب، بر مبنای میزان و نوع تأثیر بر جان و زندگی سرمایه های 
انسانی ارزیابی می شود. بر اساس دیدگاه جدید، مدیریت 
سازمان صادقانه از خودش می پرسد: آیا در اثر رهبری من، وضع 
و حال نیروهای انسانی بهتر شده است؟ آیا کارکنان من نسبت 

به دیروزشان توانمندتر شده اند؟ آیا شادتر و بانشاط ترند؟
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی شرکت فوالد مبارکه 
کم بر کسب وکار دیروز، سازمان ها را به  تصریح کرد: تفکر حا
محیطی خشک و بی روح تبدیل کرده بود و بدتر اینکه، کارکنان 
سازمان پذیرفته بودند که باید با شرایط موجود سازگاری حاصل 
کنند؛ درحالی که محل کار می تواند و باید مکانی برای زندگی 
پرنشاط و روابط عالی باشد؛ مکانی که کارکنان بتوانند بهترین 
خودشان باشند. رهبرانی که این گونه می اندیشند می توانند 

چنین سازمان هایی را خلق کنند.
وی اضافه کرد: در اغلب سازمان ها، منطق مدیریتی بر اصل 
بیشترین بهره برداری از سرمایه های انسانی برای افزایش سود 
است تا سهام داران به بازگشت سرمایه مورد انتظارشان برسند؛ 
اما با یک نگرش متفاوت می توان داستان مدیریت را طور دیگری 
دید. در این نگرش، محصولی که ما تولید می کنیم، »آدم های 
توانمند و توسعه یافته« هستند و محصوالت فیزیکی و خدمات 

ما ابزارهایی هستند برای رشد و توسعه انسان ها.

معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی:

شرکت فوالدگستران کرمانشاه به عنوان واحد نمونه صنعتی استان کرمانشاه معرفی شد

هم زمان با هفته دولت، میدان »شهید حمزه الوی« 
در تقاطع اختصاصی فوالد مبارکه با مسیر دسترسی 
به روستای »الو«، با سرمایه گذاری شرکت فوالد 
مبارکه و با حضور نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی، مسئوالن شهرستان مبارکه، جمعی از مدیران شرکت فوالد 

مبارکه و مردم روستای الو افتتاح شد.
پروین صالحی، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای 
اسالمی، در جریان افتتاح این میدان در گفت وگو با خبرنگار فوالد تصریح 
کرد: از همان ابتدا که مسئولیت نمایندگی مردم شهرستان مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی بر عهده این جانب گذاشته شد، یکی از مطالبات 

جدی در این منطقه، ساماندهی مسیر جاده الو بود.
به گفته وی، در این مسیر یک تقاطع ناایمن قرار داشت که تصادفات 

منجر به فوت در آن اتفاق می افتاد؛ بنابراین خواست مردم منطقه این بود 
که این مسیر اصالح و ایمن سازی شود که با همت و سرمایه گذاری شرکت 

فوالد مبارکه این مطالبه به حق مردم پاسخ داده شد.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
کرد: مصوبه اجرای پروژه احداث این میدان در سال گذشته به تصویب 
رسید و پس از اجرا و بهره برداری از میدان شهید الوی، نگرانی های 
مردم این منطقه از امکان بروز تصادفات بیشتر در این نقطه حادثه خیز 

شهرستان برطرف شد.
سرمایه گذاری فوالد مبارکه برای ایمن سازی نقطه ای 

حادثه خیز در شهرستان مبارکه
مدیــر پروژه هــای جنبــی و پشــتیبانی شــرکت فــوالد مبارکــه در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار فــوالد اظهــار کــرد: میــدان شــهید الوی بــا 

ســرمایه گذاری فــوالد مبارکــه و اجــرای معاونــت توســعه ایــن شــرکت 
بــه بهره بــرداری رســید و فــوالد مبارکــه بــرای اجــرای ایــن پــروژه 
ــه  ــاه ب ــی 6 م ــرده و آن را ط ــرمایه گذاری ک ــال س ــارد ری ــر 55 میلی بالغ ب

بهره بــرداری رســانده اســت.
مهران ســعیدی افزود: برای احداث ایــن میدان 12 هــزار مترمکعب 
ک بــرداری، 400 مترمکعــب بتن ریــزی، 2600 تــن روســازی  خا
آســفالتی و 500 متــر جدول گــذاری صــورت گرفتــه اســت؛ به عــالوه 
بــرای تأمیــن ایمنــی ایــن مســیر در محــدوده شهرســتان مبارکــه و 
بــرای رفــاه حــال مــردم ایــن منطقــه، 800 متــر بلوک هــای ایمنــی 

نصــب شــده اســت.
وی افـــزود: پـــس از اجـــرای پـــروژه و بـــا جدول کشـــی های 
اصولـــی، نصـــب تابلوهـــای راهنمایـــی و رانندگـــی و تجهیـــزات 

روشـــنایی و ایمنـــی شـــهروندان ایـــن منطقـــه محقـــق شـــد.
ــا احـــداث  ــات بـ ــم قابل توجهـــی از تصادفـ کاهـــش حجـ

این میدان
ــز  مجیـــد ترابـــی معـــاون عمرانـــی فرمانـــداری شهرســـتان مبارکـــه نیـ
اظهـــار کـــرد: بـــا توجـــه بـــه درخواســـت های مـــردم ایـــن منطقـــه، 
ــتان  ــداری شهرسـ ــی های پلیـــس راه و فرمانـ ــی های کارشناسـ بررسـ
مبارکـــه، تصمیـــم بـــر آن شـــد کـــه ایـــن نقطـــه حادثه خیـــز ایمن ســـازی 

شـــود.
احـــداث ایـــن میـــدان بـــا اجـــرای عملیـــات آزادســـازی اراضـــی، 
ک ریـــزی و آســـفالت ریزی، نصـــب تجهیـــزات کامـــل روشـــنایی،  خا
ــات را در  ــی از تصادفـ ــم قابل توجهـ ــرعت گیر، حجـ ــل و سـ ــم کامـ عالئـ

ایـــن نقطـــه حادثه خیـــز کاهـــش خواهـــد داد.

طی آیینی با حضور رئیس کل دادگستری، رئیس خانه صمت، مدیران صنایع و 
ادارات و ارگان های استان کرمانشاه در سالن شهید قدوسی این شهر، از شرکت 

فوالدگستران کرمانشاه با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل شد.
بهــرام خدایــی، مدیرعامــل شــرکت فــوالد گســتران کرمانشــاه، در ایــن زمینــه گفــت: امســال 
نیز هماننــد ســال های گذشــته، از ســوی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و خانــه صنعت، 
معــدن و تجــارت فعالیت هــای تمامــی صنایــع موجــود اســتان در بخش هــای مختلــف 
شــامل کارآفرینــی، تولیــد پایــدار، حفــظ نیــروی انســانی، اجــرای طرح های توســعه، اســتفاده 
از ظرفیت های موجود اســتان و تعامل ســازنده با ســازمان صمت، مورد ارزیابــی و داوری قرار 
گرفــت و واحدهــای نمونــه در بخش هــای کارآفرینی، پیشکســوتان برتــر و واحدهــای صنعتی 

و معدنــی معرفــی شــدند.

وی افزود: شرکت فوالدگستران کرمانشاه به دلیل اجرای طرح های توسعه، افزایش تولید در بخش 
سوله سازی و اسکلت فلزی، ارائه خدمات مناسب به صنایع خرد و متوسط استان، تأمین مواد 
اولیه موردنیاز صنایع فلزی، تعامل مستمر با سازمان ها، ارگان ها و بانک ها و ایجاد زیرساخت های 
الزم برای صادرات به کشور عراق و ایجاد اشتغال مناسب با کسب بیشترین امتیاز به عنوان واحد 

نمونه صنعتی برگزیده شد.
خدایی با اشاره به اینکه این شرکت در سال های 98، 99 و 1400 نیز به عنوان واحد نمونه صنعتی 
برگزیده شده بود کسب این موفقیت را به مجتمع عظیم فوالد مبارکه و هلدینگ آتیه فوالد 
نقش جهان تبریک گفت و از همکاری های مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه، هیئت مدیره و مدیریت 
هلدینگ آتیه فوالد نقش جهان و همچنین از حمایت های هیئت مدیره و کارکنان فوالد گستران 

کرمانشاه تشکر و قدردانی کرد.

برای چهارمین سال متوالی؛

یان به روزرسانی خطوط تولید برای افزایش رضایتمندی مشتر

ع، مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی  محسن زار
فـوالد مبارکـه، در برنامـه رادیـوم فـوالد بـه معرفـی 
دسـتاوردهای فـوالد مبارکـه در حـوزه ورق هـای 
پوشـش دار پرداختـه اسـت. ماحصـل سـخنان وی را در ادامـه 

می خوانیـد.
در ابتدا بفرمایید ورق های قلع اندود چه نوع ورق هایی 

هستند؟
ورق های قلع اندود عمدتا در بسته بندی صنایع غذایی و ساخت 
انواع فیلترها کاربرد دارند. پوشش قلع به میزان 2.8 تا 5.6 گرم 
بر مترمربع و ضخامت 0.18 تا.03 میلی متر بر اساس نیاز و سفارش 
مشتری بر روی ورق اعمال و نهایتا ورق قلع اندود تولید می شود.از 
نظر مشتریان درخواست کننده این نوع محصوالت، کیفیت و ابعاد 
از اهمیت زیادی برخوردار است. ازاین رو با اقدامات صورت گرفته 

در سال جاری، کیفیت محصوالت قلع اندود فوالد مبارکه حدود 9 
درصد افزایش یافته است.

دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در این حوزه چه نقشی 
دارند؟

برای تحقق اهداف سازمان و شعار سال، اقداماتی اساسی انجام شده 
تا کیفیت محصوالت افزایش یابد. بومی سازی سیستم عرض سنج، 
سیستم تشخیص ویبره ورق، سیستم اندازه گیری و کنترل کشش ورق 
در خط، بومی سازی و بهینه سازی گیربکس ها و پمپ ها برخی از این 
دستاوردهاست و نتایج همکاری با شرکت های دانش بنیان بوده و منتج 
به ارتقای کیفیت شده است. عالوه بر این، در خطوط ماقبل قلع اندود، 
مانند خطوط ِتمپر، دوقفسه ای و خط اسیدشویی هم پروژه های زیادی 
انجام شده که باعث شده ورقی که به واحد قلع اندود می رسد شرایط 

بهتری داشته باشد.
مهم ترین چالش موجود برای محصوالت پوشش دار و 

نهایی چیست؟
مشتریان ورق قلع اندود فوالد مبارکه در حال به روز کردن تجهیزات 
کارخانه های خود هستند؛ ازاین رو باید خطوط تولید شرکت هم به موازات 
نیاز مشتریان بهبود یابد. در این زمینه با حمایت مدیریت ارشد سازمان 
توانسته ایم توسعه های خوبی را آغاز کنیم. به عنوان مثال، خط رنگی 
که مربوط به لوازم خانگی است افتتاح شده، ایجاد خط  شماره 2 
ریکویلینگ برای خط رنگی قدیم موجود، بهینه سازی اتوماسیون تمپر 
و سایر خطوط و ایجاد خطوط گالوانیزه جدید برای امکان رقابت بهتر با 

سایر تولیدکنندگان در دستور کار است.
تولید بیشتر مدنظر است یا کیفیت؟

از  بـرای تأمیـن رنـگ موردنیـاز  تـرازو هسـتند.  کفـه  این هـا دو 

شرکت های مختلف استفاده می کنیم تا باالترین کیفیت پدید آید.
در محصوالت پوشش دار و نهایی چه اندازه از نیاز بازار توسط 

فوالد مبارکه تأمین می شود؟
ظرفیت نامی خط قلع اندود فوالد مبارکه 103 هزار تن در سال است، اما 
توانسته ایم در این خط 110 هزار تن محصول تولید کنیم. خط رنگی نیز 
حدود 100 هزار تن در سال و خط گالوانیزه هم 190 هزار تن در سال تولید 
می کند. مصرف ساالنه ورق قلع اندود در کشور بین 260 تا 300 هزار تن 
است که 110 هزار تن آن را فوالد مبارکه تأمین می کند. می توان گفت حدود 
نصف سهم بازار توسط فوالد مبارکه تأمین می شود. ساالنه حدود 960 
هزار تن ورق گالوانیزه در کشور مصرف می شود که فوالد مبارکه حدود 
190 تا 200 هزار تن آن را و شرکت ورق خودرو نیز حدود 400 هزار تن آن را 

تولید می کند.
کیفیت محصوالت پوشش دار تولیدشده در مقایسه با 

استاندارد جهانی چگونه است؟
تمامی محصوالت شرکت بر اساس استانداردهای جهانی تولید می شوند 
 En 10143،En 10346 ، jis 3302 محصوالت گالونیزه بر اساس استاندارد
، En 13523 و jis 3312؛ محصوالت رنگی بر اساس استانداردEn 10142و

.jis 3303 و محصول قلع اندود نیز براساس استاندارد  En 10169
مشتریانی که از محصوالت فوالد مبارکه و محصوالت خارجی استفاده 
می کنند همواره از محصوالت شرکت اظهار رضایت داشته اند. البته 

همیشه به دنبال ارتقای سطح کیفی محصوالت خود هستیم.
مشتریان دیگر این بخش چه شرکت هایی هستند؟

صنایع خودروسازی یکی دیگر از مشتریان این قبیل محصوالت هستند. 
ورق مورداستفاده در خودرو باید استحکام و قابلیت جوش پذیری 
خوبی داشته باشد؛ همچنین در برابر خستگی و خوردگی مقاوم باشد؛ 

عالوه بر این قابلیت برش کاری و وزن کم، انعطاف پذیری و دوام باال 
داشته باشد. در حال حاضر دو خودروسازی اصلی کشور یعنی سایپا 
و ایران خودرو از محصوالت فوالد مبارکه استفاده می کنند. ورق های 
تولیدی در این خطوط شرایط نسبتا خوبی دارند. مطمئنا در آینده 80 
درصد تقاضای مشتریان گریدهای ویژه است؛ ازاین رو طرح توسعه ای 
برای خط اسیدشویی و تاندم پیوسته در نظر گرفته شده که در دست 
خریداری و نصب است. خروجی این خط، ورق با درجه سختی باال و 
ضخامت پایین تر و خواص مکانیکی یکسان در سطح خواهد بود. این 
خط امکان تولید و تحویل بخش بیشتری از محصوالت به خودروسازان 

کشور را فراهم می کند.
در بخش بسته بندی برای اینکه آسیب کمتری به محصول 
وارد شود و محصول شکیل تر و تمیزتر به دست مشتری برسد، چه 

اقداماتی انجام شده است؟
بسته بندی محصوالت اسیدشویی، رنگی، گالوانیزه، َپک قلع اندود، 
کالف قلع اندود و در نهایت بسته بندی کالف سرد در این بخش انجام 
می شود. با برنامه ریزی های انجام شده و استفاده از تجهیزات به روز 
در خطوط بسته بندی شرکت، شاهد تحولی عظیم خواهیم بود. با 
به کارگیری این تجهیزات به هیچ عنوان شاهد نفوذ رطوبت و آب در 
کالف های بسته بندی شده نخواهیم بود و این امر گارانتی محصوالت 

را افزایش خواهد داد.
چشم انداز واحد برای پایان سال 1401 چیست؟

تولید  درصدی   10 افزایش  سال  پایان  تا  قلع اندود  بخش  در 
گالوانیزه نیز این  پیش بینی شده است. همچنین در محصوالت 
افزایش ظرفیت و کیفیت در نظر است تا مشتریان رضایت بیشتری 

داشته باشند. 

مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی مطرح کرد:

محسن زارع
مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی:

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

با همت و سرمایه گذاری شرکت فوالد مبارکه 
به مطالبه به حق مردم پاسخ داده شد
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شهر  بانوان  بازارچه  احداث  کلنگ زنی  آیین 
سفیددشت با حضور مدیرعامل شرکت ورق خودرو و مقامات 

استانی و شهرستان بروجن برگزار شد.
خودرو  ورق  شرکت  مدیرعامل  شجاعی  حمید  حضور  با 
چهارمحال و بختیاری، کاظم منزوی معاون امور اقتصادی 
فرماندار  کرمی  فتاح  بختیاری،  و  چهارمحال  استانداری 
شهرستان بروجن، شهردار و اعضای شورای شهر سفیددشت 
کلنگ احداث بازارچه ویژه بانوان شهر سفیددشت به زمین 

زده شد.
گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و   به 
بختیاری، حمید شجاعی مدیرعامل این شرکت، در ابتدای این 
آیین ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان، مشارکت شرکت 
ورق خودرو در احداث مجتمع تجاری، رفاهی و فرهنگی بانوان 
سفیددشت را در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت عنوان 
کرد و افزود: رویکرد واحدهای صنعتی نباید صرفا اقتصادی باشد و 
توجه به دغدغه های محیط پیرامون یکی از سرفصل های اصلی 
فعالیت آن دسته از سازمان های متعالی است که توسعه پایدار و 
متوازن را باور دارند و چه بسا این رویکرد، رشد و شکوفایی فزاینده 

هر واحد صنعتی را در پی دارد.
 وی خاطرنشان کرد: در چارچوب قوانین و مقررات شرکت در 

احداث این بازارچه مشارکت خواهیم داشت.
هفته  بروجن  شهرستان  فرماندار  کرمی  فتاح  ادامه،  در 
دولت را تبریک گفت و افزود: با اراده و عزم جدی دولت برای 

خدمت رسانی، شاهد شکوفایی میهن اسالمی خواهیم بود.
سپس ایزدی شهردار شهر سفیددشت، ضمن قدردانی از 
پشتیبانی همیشگی شرکت ورق خودرو  از  توسعه زیربنایی 
این شهر، اظهار داشت: احداث بازارچه بانوان به مساحت 
850 مترمربع ازجمله مطالبات مردم شهر سفیددشت است 
و  امیدواریم با نگرش مثبت مدیریت شرکت ورق خودرو و سایر 
نهادهای ذی ربط، زودتر  شاهد احداث و افتتاح این پروژه باشیم.

توجه به دغدغه های محیط پیرامون

 یکی از سرفصل های اصلی

 فعالیت سازمان های متعالی است

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری:

مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان مطرح کرد:

خبر  کوتاه

نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا )EAEU( با ایجاد شرکت بیمه 
اتکایی اوراسیا موافقت کردند. هدف اصلی این نهاد جدید، بیمه کردن 
صادرات و خطرات در شرایط تحریم های بین المللی خواهد بود. شرکت 
بیمه اتکایی اوراسیا به ابزار جدیدی برای تسهیل تجارت در اوراسیا 
تبدیل خواهد شد و به افزایش تجارت و سرمایه گذاری متقابل، توسعه 
یکپارچگی اقتصادی، افزایش جذابیت سرمایه گذاری و گسترش روابط 
تجاری و اقتصادی با کشورهای ثالث کمک خواهد کرد.

یوروفر پیش بینی تقاضای ظاهری فوالد خود برای سال ۲۰۲۲ 
کاهش مصرف همچنان در  گرچه  را اندکی بهبود بخشید، ا
پیش بینی ها قرار دارد. همچنین برآورد شده بازار فوالد اروپا در 
سال ۲۰۲۳ بهبود یابد. مصرف فوالد در اتحادیه اروپا در نیمه دوم 
سال ۲۰۲۲ به روند نزولی ادامه خواهد داد، زیرا اختالالت زنجیره 
تأمین، افزایش هزینه انرژی، تورم و همچنین پیامدهای جنگ 
روسیه و اوکراین همچنان بر صنعت فوالد اروپا تأثیر می گذارد.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دنبال کاهش فشار 
تحریم های روسیه

بهبود جزئی برآوردهای فوالدی یوروفر

گان،  با سرمایه گذاری و همت شرکت فوالد هرمز
نخستین قرارداد خرید و بازچرخانی پساب شهر 
بندرعباس در چرخه صنعت با اهداف حل مشکل 
دیرینه فاضالب شهری، بهبود فرایندهای زیست محیطی استان 

هرمزگان و استفاده بهینه از منابع آبی امضا شد.
گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان، روز جمعه چهارم  به 
شهریورماه، نخستین قرارداد خرید پساب شهری بندرعباس به منظور 
تحقق اهداف فوق بین شرکت های فوالد هرمزگان و تأمین و توسعه 
زیرساخت خلیج فارس با حضور علی سالجقه معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، مهدی دوستی استاندار 
هرمزگان، عطااهلل معروفخانی مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان، احمد 
آقازاده مدیرعامل شرکت ستاره سیمین هرمز، شهروز شجاعی مدیرعامل 
شرکت تأمین و توسعه خلیج فارس و جمعی دیگر از مسئوالن استان 

هرمزگان به امضا رسید.
عطااهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان پس از امضای این قرار 
داد، با قدردانی از همه مسئوالن و دست اندرکارانی که دغدغه بهبود 
فرایندهای زیست محیطی شهروندان محترم استان را دارند، تصریح 

کرد: این طرح در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت در حال انجام و 
فوالد هرمزگان سهامدار عمده و پیگیر اجرای آن است. امروز پس از دهه ها 
گام مهمی در راستای حل مشکل تاریخی زیست محیطی شهر بندرعباس 
برداشتیم و امیدواریم با اجرای این طرح بزرگ، معضل ورود پساب های 

شهری به محیط زیست شهری و دریایی حل شود.
کید بر اینکه شرکت فوالد هرمزگان نخستین شرکتی است که در  وی با تأ
ح عظیم انتقال پساب بندرعباس به صنایع غرب استان پیشگام  طر
شده و سهام دار عمده این طرح است، تصریح کرد: این پروژه در 8 فاز 
با همراهی تعدادی دیگر از شرکت های حاضر در منطقه ویژه این اجرا 

می شود.
مدیرعامل فوالد هرمزگان خاطرنشان کرد: در این زمینه شرکت های فوالد 
هرمزگان و شرکت ستاره سیمین هرمز که یکی از شرکت های زیرمجموعه 
فوالد هرمزگان است، هرکدام 125 میلیون مترمکعب پساب را خریداری 
کردند و مطمئنا اجرای این پروژه می تواند نقش بسزایی در ارتقای کیفیت 

محیط زیست دریایی بندرعباس داشته باشد.
معروفخانی مدت زمان این قرارداد را 29 سال اعالم و اظهار کرد: با اجرای 
این قرارداد، بخشی از آب موردنیاز پروژه های در دست اقدام شرکت ستاره 

سیمین هرمز تأمین می شود و طبق قرارداد، مقرر شده است 137 لیتر بر 
ثانیه آب تصفیه شده فاضالب شهر بندرعباس به شرکت فوالد هرمزگان 

اختصاص یابد.
گفتنی است فاز سوم طرح انتقال پساب بندرعباس به صنایع غرب شهر 
آغاز و قراردادهای خرید پساب نیز با امضای این قرارداد عملیاتی گردید. 
این در حالی است که فازهای اول و دوم نیز مشتمل بر ایجاد شبکه 

جمع آوری فاضالب و تصفیه این پساب آب ها در حال انجام است.

فوالد هرمزگان بزرگ ترین حامی

 اقشار آسیب دیده تحت حمایت 

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان هرمزگان 
با حضور در شرکت فوالد هرمزگان از فعالیت های های این 
به عنوان  اجتماعی  مسئولیت های  به  عمل  در  شرکت 
بزرگ ترین حامی اقشار آسیب دیده تحت حمایت کمیته 

امداد در استان، قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان در این جلسه، 
جلیل تراهی، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
هرمزگان ضمن تشکر از رویکرد مدیرعامل فوالد هرمزگان جهت 
یاری ایتام تحت پوشش کمیته امداد، عنوان کرد: شرکت فوالد 
هرمزگان در حوزه های مختلف ازجمله موضوع توسعه اقتصادی 
رونق بسیار خوبی در استان ایجاد کرده و نگاه مدیریت ارشد 
شرکت به مسئولیت های اجتماعی با محوریت گره گشایی از 
مشکالت جامعه به ویژه ایتام تحت حمایت کمیته امداد، بسیار 

ارزشمند است.
به گفته مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( شرکت فوالد 
هرمزگان یکی از صنایع پیشرو در عمل به مسئولیت های 
اجتماعی استان است و در حال حاضر با قبول سرپرستی 10 
هزار فرزند، بزرگ ترین حامی فرزندان ایتام در استان هرمزگان 

محسوب می شود.
در جریان این دیدار عطااهلل معروفخانی، مدیرعامل شرکت 
فوالد هرمزگان نیز خاطرنشان کرد: فوالد هرمزگان با اعتقاد به 
مسئولیت های اجتماعی، در چارچوب قوانین و مقررات شرکت 
برای محرومیت زدایی در استان هرمزگان تالش کرده و به همین 
به منظور به پیشنهاد شرکت، در ابتدا 5هزار نفر مددجو را تحت 
پوشش قرار داده که با تصویب در مجمع، این تعداد به 10 هزار نفر 
افزایش یافته است. عالوه بر این، فوالد هرمزگان گام هایی برای 

حل مشکالت دو مؤسسه خیریه استان برداشته است.

گواهی استاندارد صالحیت آزمایشگاه  شرکت فوالد تاراز چهارمحال و بختیاری تمدید شد

استانداردسازی فرایندهای کاری
 گامی مهم در جهت شفافیت امور سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد تاراز چهارمحال 
و بختیاری، پس از برگزاری نخستین ممیزی مراقبتی 
آزمایشگاه آزمون در فوالد تاراز چهارمحال و بختیاری، 
آزمایشگاه این شرکت موفق به تمدید استاندارد صالحیت در همه 

دامنه های آزمون خود شد.
امیــر نوجوکــی رئیــس کیفیــت و متالــوژی فــوالد تــاراز اولیــن ممیــزی 
مراقبتــی آزمایشــگاه آزمــون فــوالد تــاراز چهارمحــال و بختیــاری بــر 
ــز  ــزان مرک ــر از ممی ــه نف ــور س ــا حض ــای ISO/IEC17025:2017 ب مبن
ملــی تأییــد صالحیــت ایــران NACI به صــورت حضــوری در محــل 

شــرکت خبــر داد.

وی گفت: در این ممیزی کلیه الزامات فنی )در آزمایشگاه( و الزامات 
سیستمی و مدیریتی این استاندارد )در قسمت تضمین کیفیت( و در 
ادامه واحدهای فنی و مهندسی )کالیبراسیون( خرید و اداری و آموزش 
مورد ارزیابی قرار گرفت و شواهد ممیزی در پایان روز توسط سرممیز تیم 

ارزیابی ارائه گردید.
رئیس کیفیت و متالورژی فوالد تاراز ضمن تبریک این موفقیت و قدردانی 
از تیم ممیزی، مدیریت شرکت تاراز، واحد کیفیت و کلیه واحدهای 
همکار )ممیزی شونده و تسهیلگر ممیزی(، تصریح کرد: شرکت خود 
را به پاسخ گویی و بهبود مستمر در  زمینه یافته های ممیزی در تاریخ 

تعیین شده متعهد می داند.

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل در بازدید از دو مرکز 
خدماتی »آهن و فوالد آرتاویل ساخت« و »صنایع 
کرد: استانداردسازی  فوالد سهند آغاز« تصریح 

فرایندهای کاری گامی مهم در جهت شفافیت امور سازمانی است
کید کرد:  به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، رضا حیدری تأ
همواره دو رکن شفافیت و خدمت رسانی به صنایع پایین دستی فوالد 
به عنوان عوامل پیشرفت شرکت های هلدینگ فوالد متیل موردتوجه 

کید قرار گرفته اند. و تأ
وی همچنین ضمن بازدید از کارگاه ها و خطوط تولید شرکت آهن و فوالد 
آرتاویل ساخت به استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در استان اردبیل 
و همچنین استان های هم جوار به جهت توسعه فعالیت این مجموعه 
اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شرکت آهن و فوالد آرتاویل ساخت 
کز خدماتی هلدینگ فوالد متیل از ظرفیت نسبتا  به عنوان یکی از مرا
مناسبی برخوردار است و می تواند با توسعه و شفافیت در فعالیتهای خود، 
ارائه خدماتی همچون برش روی ورق های فوالدی و ایجاد ارزش افزوده 
بیشتر روی محصول نهایی، در راستای اهداف تعریف شده برای هلدینگ 

فوالد متیل گام بردارد.
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل با حضور در شرکت صنایع فوالد سهند 
کرد: شرکت صنایع فوالد سهند آغاز به عنوان یکی از  آغاز نیز اظهار 

زیرمجموعه های فوالد متیل با هدف تأمین نیاز صنایع پایین دستی، 
تولیدکنندگان و کارگاه های کوچک منطقه شمال غرب کشور به انواع 
ورق های فوالدی، راه اندازی شده و الزم است با استانداردسازی 

فعالیت های اجرایی، به سمت توسعه هرچه بیشتر حرکت کند.
کید کرد: دو اصل شفافیت و توسعه شعار هلدینگ فوالد متیل است  وی تأ

و شرکت های گروه نیز ملزم به رعایت این دو اصل هستند.
حیدری افزود: با توجه به موقعیت قرارگیری صنایع فوالد سهند آغاز و 
دسترسی به خطوط ریلی راه آهن جمهوری اسالمی ایران، امکان تخلیه و 
گن و در نتیجه توسعه فعالیت های این مجموعه صنعتی وجود  بارگیری وا
دارد و می توان ظرفیت های استان های هم جوار و حتی برون مرزی را در 
ادامه فعالیت های توسعه ای شرکت صنایع فوالد سهند آغاز در نظر گرفت.

مدیرعامل فوالد متیل خاطرنشان کرد: هنر مدیران این است که در 
شرایط رکود اقتصادی، با شناسایی فرصت هایی که کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اند، بیشترین بهره را از این فرصت ها ببرند و سازمان را از زیان 

دور کنند.
در این دیدار، کارکنان ضمن تشکر از اصالحات ایجادشده در گروه و تأثیرات 
آن در زندگی خود، بر تالش و کوشش بیشتر خود در جهت رسیدن به 

کید کردند. اهداف تعیین شده تأ

کز خدماتی: مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل در بازدید از مرا

امضای قرارداد خرید و بازچرخانی پساب
 شهر بندرعباس در خطوط تولید فوالد هرمزگان

با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد؛
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       بـــــــــــــــازار

رشد هزینه ها و افزایش قیمت های اجباری فوالد در اروپا

خبــــــــــــــــر       

کلی تقاضا،  گرفته علی رغم رکود  کارخانه آرسلورمیتال اروپا تصمیم 
که به  قیمت محصوالت فوالدی خود را تا ۹۹ یورو افزایش دهد 
دلیل افزایش تعرفه های انرژی و هزینه باالی تولید است. با توجه 
کنار تنش های  کاهش خریدها، در  به عدم توازن عرضه و تقاضا و 
ژئوپلیتیکی و هزینه های شدید انرژی، فعاالن بازار تردید دارند این 
افزایش قیمت ها در بازار داخلی اروپا مورد قبول واقع شود.

خبــــــــر کوتاه

رونمایی اتحادیه اروپا از اقدامات اضطراری برای 
جلوگیری از افزایش قیمت انرژی

اتحادیه اروپا در حال تدارک اقدامات اضطراری برای محدود کردن 
قیمت برق با جدا کردن آن از قیمت فزاینده گاز است، زیرا شل هشدار 
می دهد که بحران انرژی ممکن است سال ها ادامه داشته باشد. 
با افزایش فشار کشورهای عضو اروپا برای اقدام، رئیس کمیسیون 
اروپا گفت: بروکسل روی »مداخله اضطراری« و همچنین اصالحات 
ساختاری در بازار برق کار می کند. ما به ابزاری اضطراری نیاز داریم که 
سریع و شاید در چند هفته فعال شود.
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گروه  کسب وکار مشتریان  نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای 
قفسه سازی با حضور نمایندگانی از 1۵ تولیدکننده قفسه های فوالدی کشور 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمد تاجمیرریاحی در نشست هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای 
کسب وکار مشتریان گروه قفسه سازی اظهار کرد: طبق اهداف و استراتژی های تعریف شده در فوالد 
مبارکه، همه ساله با گروه های مختلفی از مشتریان، در راستای آشنایی بیشتر و تعامل سازنده تر، 

سلسله جلساتی را برنامه ریزی و برگزار می کنیم.
وی مهم ترین اهداف این جلسات را شنیدن دغدغه ها، مشکالت، خواسته ها و انتظارات مشتریان 
اعالم و تصریح کرد: اساسا فوالد مبارکه با هدف تأمین نیاز تولیدکنندگان کشور راه اندازی و بنا نهاده 

شده است. 
کیفیت و ارزنده  کید بر ضرورت تولید محصول با مدیر فروش داخلی شرکت فوالد مبارکه با تأ
خاطرنشان کرد: این شرکت پیشران، حمایت کننده و توسعه دهنده صنایع کشور است و تعامالت 

سازنده ای با صنایع پایین دست خود دارد.
استراتژی فوالد مبارکه عرضه محصوالت با اعتبار اسنادی است  

فوالد مبارکه به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مشتریان خود در پی عرضه محصوالت به صورت 
اعتبار اسنادی است، ولی در پاره ای مواقع با توجه به سیاست های کالن در باالدست، به منظور 

گزیر از عرضه به صورت نقدی و اعتباری است که این شیوه عرضه  کنترل التهاب قیمت در بازار، نا
مورد اعتراض   مشتریان است، زیرا بابت تأمین بخش نقدی در عرضه ها دچار مشکل می شوند که 
امیدواریم با افزایش عرضه و ورود سایر تولیدکنندگان در عرضه ورق های فوالدی، امکان عرضه کامل 

محصوالت فوالد مبارکه با اعتبار اسنادی فراهم گردد. 
گاهی از نوسانات آینده برای تولیدکننده و مشتریان  کید کرد: ثبات قیمت ها و آ تاجمیرریاحی تأ
مطلوب است، اما متأسفانه اختیارات فوالد مبارکه در تصمیم گیری برای تثبیت قیمت ها محدود 

است.
درخواست مشتریان قفسه ساز برای کاهش نوسانات قیمت 

در ادامه این نشست، مشتریان فوالد مبارکه در گروه قفسه سازی از مداخالت وزارت صمت در توزیع 
و قیمت گذاری دستوری محصوالت فوالد مبارکه طی دو دهه اخیر به عنوان مهم ترین دغدغه و 
مشکل خود یاد و اظهار کردند: با توجه به نوع تولید و زمان بر بر بودن تحویل کاالی خود درخواست 
داریم که نوسانات قیمتی در بازار محصوالت فوالدی کاهش یابد و راهکاری ایجاد شود تا قیمت ها 
برای یک دوره حداقل سه ماهه ثابت و یا با نوسان اندک همراه باشد. همچنین انتظار داریم فوالد 
مبارکه بتواند با کنترل و مدیریت بازار نوسانات قیمت را حداقل برای دوره های بلندمدت تری نسبت 
به شرایط فعلی کنترل کند تا ما بتوانیم ورق خریداری شده را به محصوالت نهایی تبدیل کنیم و 

پروژه ها و قراردادهای ما به علت نوسانات قیمت دچار مشکل نگردد.

ضرورت ثبات قیمت ها و تضمین تداوم تأمین محصوالت فوالد مبارکه
روش پرداخت هزینه محصوالت فوالد مبارکه از دیگر چالش هایی بود که مشتریان مطرح کردند و 
افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت محصوالتشان در بازار را ناشی از همین عامل دانستند. آنان خواستار 
ثبات قیمت ها و تضمین تداوم تأمین محصوالت فوالد مبارکه بودند تا بتوانند برای حیات صنعتی 
خود برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند و معتقدند از نگاه بنگاه داری و صنعت ملی، مدیریت در شرایط 

ایهام و ابهام بسیار زیان بخش است.
برخی از مشتریان در این نشست، تعدد بخشنامه ها و ابطال معامالت بورسی فوالد مبارکه را 

غیرمنطقی دانستند و اعالم داشتند این اقدام مغایر قوانین بورس است. 
به گفته یکی از مشتریان حاضر در این نشست، سهم ورق نیمی از هزینه های صنایع قفسه سازی 
را تشکیل می دهد. این صنایع دارای ارزش افزوده و اشتغال زایی قابل توجهی است؛ بنابراین این 

صنایع نباید مورد کم توجهی قرار گیرند.
گفتنی است در سال گذشته، نشست های هم اندیشی فوالد مبارکه و شرکای کسب وکار در 
عرصه های مختلف برگزار شد. این نشست ها در عرصه صنایع بسته بندی در 12 دی ماه 1400، 
عرصه قطعه سازی خودرو در 13 دی ماه 1400، عرصه تولید لوازم خانگی در 27 دی ماه 1400، گروه 
لوله و پروفیل فوالدی در 10 بهمن ماه 1400، با حضور معاون فروش و بازاریابی و تنی چند از مدیران 

این شرکت و مشتریان برگزار شده است.

یم بیاموز

خصوصیات تیپ های شخصیتی مختلف

در معامله گری

تیپ شخصیتی حسی
نقطه مقابل تیپ شخصیتی شهودی، تیپ شخصیتی حسی 
قرار دارد. تعداد افرادی که در این تیپ شخصیتی دسته بندی 
می شوند بیش از افرادی است که دارای تیپ شخصیتی شهودی 

هستند.
افراد حسی برخالف افراد شهودی، الگوهای کالمی ساده و 
روشنی دارند، افکارشان متوالی و زنجیره وار است و مانند افراد 
شهودی از این فکر به فکر بعدی نمی پرند. وقتی روشی را در پیش 
می گیرند، از نقطه صفر شروع می کنند و به نقطه صد آن می رسند 

و این ویژگی بسیار خوبی است. 
نکته: هر دو تیپ شخصیتی شهودی و حسی می توانند در 
گی های خاص هر دو تیپ  معامله گری موفق باشند، چون ویژ
شخصیتی می تواند در این زمینه مفید باشد. مثال در معامله گری 
گی ها می تواند  هم باید واقع بین باشید و هم عملگرا و این ویژ

بسیارکمک کننده باشد.
افراد حسی بیشتر ابزارگرا هستند؛ معموال مختصر و مفید حرف 
می زنند و جزئیات و امور واقع را در نظر می گیرند؛ یعنی در سیستم 
معامالتی، به جای اینکه کلیات ماجرا را ببینند، به جزئیات بسیار 
توجه می کنند؛ مثال در پیدا کردن سیگنال بار و کی بار خوب عمل 
می کنند، ولی شاید بخواهند یک  ترند را دقیقا پیدا کنند و این زیاد 
دقیق بودن گاهی به ضرر فرد تمام می شود؛ به همین علت باید 
تعادل را بین زیاد تحلیل کردن و زیادروی در تحلیل حفظ کنند.

افراد حسی گذشته را خوب به یاد می آورند و همین به یاد آوردن 
گذشته باعث می شود این افراد بهتر از شهودی ها بتوانند از 
اشتباه گذشته شان درس بگیرند. شهودی ها ممکن است 
فراموش کار باشند و این فراموش کاری می تواند آزاردهنده باشد.  
در  درازمدت، تیپ های شهودی بیشتر به ژورنال معامالتی نیاز 
گر ژورنال هم نداشته باشند، اشکالی ندارد،  دارند. افراد حسی ا
چون  درسشان را خوب یاد می گیرند و یک معامله اشتباه در ضمیر 
گاهشان به طور کامل ثبت می شود؛ اما افراد شهودی باید  ناخودآ

ژورنال داشته باشند، چون فراموش می کنند.
این افراد ابزارگرا هستند و شاید به همین دلیل باشد که معموال 
گر دوست داشته باشند  سمت اندیکاتور نمی روند. افراد حسی ا
عالوه بر دیدگاهشان، از ابزار هم استفاده کنند،  می گردند و  بهترین 
گاه  کشن پیدا می کنند، چون اآلن آ ابزار را با توجه به پرایس ا
هستند. این افراد شاید در استراتژی نوشتن خوب عمل نکنند، 
ولی وقتی بهشان استراتژی می دهید، بهترین عملکرد ممکن را 

خواهند داشت.
نکته: منظور ما از اینکه می گوییم »آن ها در استراتژی نوشتن 
خوب عمل نمی کنند« این نیست که اشتباه عمل می کنند؛ بلکه 
منظور این است که آن قدر پارامتر اضافه می کنند که خروجی ها 

زیاد می شود و نهایتا نمی توانند دیدگاه کل نگر داشته باشند.

شرکت فوالد مبارکه؛  پیشران، حمایت کننده و توسعه دهنده صنایع کشور

گهی آ

 موضوع فراخوان:طراحی، تأمین، تعویض و اجرای سیستم کنترل svc پست 400 
کیلو ولت سبا

 مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 7،000،000،000 ریال
به استحضار می رساند شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد پروژه به روزرسانی پست کنترل توان 
کتیو پست 400 کیلوولت واحد سبای خود، مشتمل بر خرید، نصب و راه اندازی سیستم  را
قدرت، حفاظت، کنترل و خنک کننده پست SVC1 را از طریق پیمانکاران توانمند حوزه برق 

و با برگزاری مناقصه دومرحله ای به انجام رساند؛ لذا از کلیه شرکت های توانمندی که دارای 
شرایط فرم ارزیابی کیفی پیوست هستند دعوت به همکاری می گردد.

مدارک الزم: ارسال نسخه الکترونیکی سوابق کاری و مستندات در قالب CD و مطابق 
کثر تا تاریخ 31/ 06 / 1401 به آدرس 75 کیلومتری جنوب غربی  فرم ارزیابی کیفی پیوست حدا

اصفهان، صندوق پستی 161 مبارکه، ساختمان مرکزی، امور قراردادهای توسعه.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شـماره تلفن 03152733263 آقای رئوفیان تماس 

حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و کارفرما مجاز به 

رد یا تأیید کلیه شرکت هاست.
در مرحله جاری نیاز به ضمانت نامه شرکت در مناقصه نیست و تنها پس از بررسی مدارک 

و دعوت از شرکت های تأییدشده ارسال ضمانت نامه بانکی الزامی است.
 روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

 موضوع فراخوان: شناسایی تأمین کنندگان سنسورهای ژئوفیزیک و طیف سنجی 
موردنیاز امور معادن شرکت فوالد مبارکه

شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد شرکت های فعال و توانمند تأمین کننده سنسورهای دارای 
کتشافات مواد معدنی را شناسایی کند؛  کاربرد در ژئوفیزیک و طیف سنجی با پهباد با هدف ا
کثر تا تاریخ 1401/6/19 نسبت به  لذا از تأمین کنندگان فعال در این زمینه دعوت می گردد حدا
ارسال اسناد و مدارک ذیل به آدرس اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، شرکت فوالد مبارکه، 
کتشاف ذخایر معدنی اقدام نمایند. در صورت نیاز  کد پستی 8488111131، مدیریت ارزیابی و ا

به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 03152731163 تماس حاصل فرمایید.

مدارک الزم:
- رزومه شرکت

- ارائه مستندات الزم جهت بررسی توانمندی های مدیریتی و سازمانی در زمینه تأمین 
تجهیزات فوق و مشابه آن و نحوه پشتیبانی آن؛

- ارائه مستندات الزم جهت بررسی توانمندی های مالی از قبیل صورت های مالی حسابرسی 
شده و...؛

- سوابق فروش سنسورهای مغناطیس سنجی و طیف سنجی یا کاالهای مشابه آن در 3 
سال گذشته؛

- لیست کادر تخصصی و کارشناسی تمام وقت، مشاوران و همکاران پاره وقت به همراه رزومه 
کاری آن ها؛

- سوابق رضایت نامه و تشویق نامه ها از خریداران قبلی؛
- سوابق فعالیت های اجرایی انجام عملیات ژئو فیزیک یا طیف سنجی در صورت وجود؛

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. بدیهی 
اسـت پـس از بررسـی مـدارک از تأمین کننـدگان توانمنـد جهـت مراحـل بعـدی دعـوت 

خواهد شد.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

 موضوع مناقصه: طراحی، انجام عملیات طراحی و مهندسی، خرید تجهیزات 
ساخت داخل و خارج از کشور، نصب، راه اندازی و تضمین عملکرد یک دستگاه UPS به 

EPC روش
از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه موضوع فوق الذکر دارای تخصص، توانایی و شرایط الزم 
هستند تقاضا می گردد ضمن ارسال نامه اعالم آمادگی، نسبت به ارسال مدارک و مستندات بر 

اساس موارد زیر اقدام نمایند:
1( تجربه و سوابق مرتبط با موضوع فراخوان )بسته به تعداد(40 امتیاز؛

2( حسن سابقه کارهای قبلی )بسته به تعداد(10 امتیاز؛
3( توان مالی )بسته به مقدار(15  امتیاز؛

4( توانمندی دفتر فنی( اعم از ارائه چارت سازمانی، تعداد کارشناسان فنی، مرتبط بودن 

اساسنامه شرکت با موضوع فراخوان و ...20)امتیاز؛
5( توان مدیریتی اعم از ارائه استانداردها، ایزوها و گواهینامه ها 10 امتیاز؛

6( تجربه خرید خارجی 5 امتیاز.
کثر تا تاریخ1401/06/23  نحوه ارسال اسناد و مدارک: کلیه متقاضیان الزم است حدا
نسبت به ارسال اسناد و مدارک به آدرس اصفهان، 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان،  

صندوق پستی161 مبارکه، واحد قراردادهای توسعه اقدام نمایند.
نکات مهم: 

- فروشنده باید سوابق و مستندات مربوطه را با فرمت PDF به صورت فایل الکترونیکی در قالب 
CD ارسال کند. جهت جلوگیری از اتالف وقت در زمان بررسی اسناد، مدارک باید دقیقا هم نام 

و برابر با تعداد آیتم های موارد مذکور باشند.

- شرکت های حاضر در فراخوان در صورت عدم ارائه مدارک فوق الذکر مورد ارزیابی قرار نخواهند 
گرفت.

-  دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار، رفاه و امور اجتماعی برای متقاضیان الزامی 
است.

-  در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 09010042880 )آقای بردستانی( تماس 
حاصل فرمایید.

- ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
 بدیهی است پس از بررسی پیشنهاد ها از شرکت های توانمند جهت مراحل بعدی دعوت به 

عمل خواهد آمد.
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

فراخـوان عمـومی )مناقصه شماره 48555743 و 48555744(

فراخـوان عمـومی

مناقصه عمومی دومرحله ای )مناقصه های شماره 48558290 و 48558291(

تجلیل از کارکنان نمونه و تیم فوتبال 

شش نفره فوالد هرمزگان

با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت فوالد 
گان و  گان از 4 نفر از کارگران نمونه استانی فوالد هرمز هرمز
همچنین تیم فوتبال شش نفره فوالد هرمزگان که در مسابقات 
شرکت های کارگری جهان در مسکو مقام قهرمانی را کسب 

کرده بودند، تقدیر شد.
در این مراسم، عطااهلل معروفخانی با اشاره به افتخارآفرینی های 
تیم های ورزشی شرکت فوالد هرمزگان در مسابقات ملی و 
بین المللی در چند ماه اخیر بیان کرد: شرکت فوالد هرمزگان برای 
افزایش نشاط عمومی در جامعه به ویژه استان هرمزگان، توجه 
به ورزش را در قالب مسئولیت های اجتماعی در دستور کار قرار 
کنون 35  داده است که این توجهات باعث شده از سال گذشته تا
عنوان ملی و بین المللی برای تیم های ورزشی شرکت کسب گردد. 
وی در ادامه به سایر موفقیت های فوالد هرمزگان در زمینه های 
علمی و کسب جوایز متعدد توسط کارکنان فوالد هرمزگان در 
گون اشاره کرد و از همت و تالش و کار گروهی  جشنواره های گونا

آنان قدردانی کرد.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس از اعضای تیم شش نفره 
فوتبال و همچنین تیم چهارنفره فوالد هرمزگان که با ساخت 
پایلوت بازیافت و تبدیل غشاهای مستعمل آب شیرین کن های 
اسمز معکوس )RO( به غشاهای متخلخل اولترافیلتراسیون 
)UF( به عنوان نمونه استانی در بخش صنعت انتخاب شده 

بودند، تجلیل شد.

مدیر فروش داخلی تصریح کرد:
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مشــخصه
طبیعــی ز  گا

ن  ژ و ر هیــد
ل  مبــد ز  ا صــل  حا

ر بخــا ن  متــا

بــا  ســبز  ن  ژ و ر هیــد
ــر ی پذ ید تجد ق  ــر ب

DRI ســوخت به ازای هرتن

انتشــار CO2 به ازای هر واحد

DRI به ازای هر تن CO2 انتشــار

1 5 0  G J

5 9  k g

620  k g

84  k g

9 /5  k g

79 8  k g

84  k g

0  k g

0  k g

ــی ف مصر خت  ــو س

در سال های اخیر توجه به گرمایش جهانی و پیامدهای نامطلوب استفاده از  
سوخت های فسیلی سبب شد دانشمندان و مهندسان صنعت فوالد جهان 
در یک رقابت جدید، به بررسی استفاده از سوخت هیدروژن به جای سوخت 

فسیلی در فرایند تولید فوالد مشغول گردند.
گزارش شده است که صنعت آهن و فوالد مسئول انتشـار بیش از 8 درصد از گازهای گلخانه ای در 
جهان بوده و از سویی دیگر، بسیاری از تکنولوژی های فوالدسازی نیز به مقدار زیادی زغال سنگ 
نیـاز دارنـد. ایـن مـوارد، اهمیـت توجـه بـه کاهـش آالیندگی هـای ناشـی از صنعـت فـوالد را روشـن 
می سازد. همان گونه که در شکل 1 نشان داده شده است، براساس توافق نامه پاریس، الزم است 
که در سـال 2050 میالدی، میزان انتشـار گازهای گلخانه ای ناشـی از صنعت فوالد به حدود 400 تا 

600  میلیون تن در سال کاهش یابد.
 در سـال های اخیر، تولید فوالد سـبز برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای به شـدت مطرح شده 
ک تریـن روش بـرای تولیـد فـوالد سـبز اسـت.  اسـت. جایگزیـن کـردن هیـدروژن به جـای کربـن، پا
بااین حال، یکـی از چالش های اصلـی در ایـن روش، هزینه باالی تولید هیدروژن اسـت. در مسـیر 
کاهـش هزینه هـای تولید فـوالد سـبز بـدون سـوخت فسـیلی، هیـدروژن تولیدشـده بـا اسـتفاده از 
کنش دهنـده برای جایگزینی  انرژی های تجدیدپذیـر، معروف به هیدروژن سـبز، به عنوان یک وا
سوخت های رایج در فرایند فوالدسازی مورد استقبال قرار گرفته اسـت. در کل، هیدروژن سبز به 
دو روش می تواند در تکنولوژی تولید فوالد به کار رود. در روش اول، از هیدروژن به عنوان یک تزریق 
جایگزین برای تزریق پودر زغال سـنگ به کوره بلند اسـتفاده می شـود که می تواند انتشـار کربن را 
تـا 20 درصـد کاهـش دهـد. ایـن روش موجـب تولیـد فـوالد بـدون کربـن نمی شـود، زیـرا در نهایـت، 
زغال سنگ به کک تبدیل می شود و کربن در فرایند حضور دارد. در روش دیگر، هیدروژن می تواند 

کننده جایگزین برای تولید آهن اسفنجی )DRI( استفاده شود که در نهایت با  به عنوان یک احیا
DRI/ استفاده از کوره قوس الکتریکی به فوالد تبدیل می شود. این تکنولوژی تولید، تحت عنوان

EAF مبتنی بر هیدروژن به عنوان روش تولید فوالد سبز بدون کربن در حال توسعه است. استفاده 
از هیدروژن سـبز و همچنین برق تجدیدپذیر از باد، خورشـید یا آب تولید فـوالد تقریبا بدون کربن 
با این روش را امکان پذیر می کند. فرایند تولید فوالد DRI/EAF مبتنی بر هیدروژن سبز در مقیاس 

بزرگ شامل مراحل زیر است:
کستری که از سوخت های فسیلی  1- تولید هیدروژن سبز: هیدروژن سبز، برخالف هیدروژن خا
حاصـل می شـود، از الکترولیـز آب در فراینـدی کـه بـه مقـدار زیـادی بـرق نیـاز دارد، تولیـد می شـود. 
بااین حـال، اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر نظیر نور خورشـید و بـاد می تواننـد چالش مصرف 

زیاد برق در این روش را برطرف کند.
2- تولید آهن اسفنجی: گندله سنگ آهن با هیدروژن احیا می شود تا آهن اسفنجی تولید گردد. 
کننده، فقط بخـار آب آزاد می شـود. در جـدول 1 میزان  با اسـتفاده از هیدروژن به عنوان مـاده احیا

مصرف تئوری هیدروژن و انتشار CO2 در فرایند تولید آهن اسفنجی نشان داده شده است.
3- تولید فوالد خام با استفاده از کوره قوس الکتریکی: در کوره قوس الکتریکی، استفاده از منابع 

تجدیدپذیر در تولید برق می تواند مسیر را برای تولید فوالد سبز بدون انتشار کربن فراهم سازد.
بااین حـال، در حـال حاضـر، هیـدروژن سـبز تنهـا در مقادیـر کـم تولیـد شـده و توسـعه آن می توانـد 
چشم انداز روشنی را برای صنعت فوالد سبز به دنبال داشته باشد. شرکت های فوالدسازی پیشرو 
نظیـر آرسـلورمیتال و بائـو چیـن گام هـای بزرگـی در ایـن مسـیر برداشـته اند و انتظـار مـی رود کـه در 

آینده ای نزدیک، شاهد کاهش هزینه های تولید فوالد سبز باشیم.
نخستین گام جدی در مسـیر تولید فوالد سبز با هیدروژن سـبز توسط مشارکت چندین شرکت 

 HYBRIT )Hydrogen کشـور سـوئد آغـاز شـد. روش تولیـد مذکـور، روش هایبریـت در 
ح نوآورانـه بـود کـه به عنـوان نخسـتین  Breakthrough Ironmaking Technology(، یـک طـر
تکنولوژی فوالدسازی بدون سوخت فسیلی و تقریبا فاقد اثری از CO2 مطرح شد. مسیر تولید 
به روش HYBRIT مشابه فرایندهای احیامستقیم است و تنها به جای انتشار CO2، هیدروژن 
کنـش می دهـد و آب تشـکیل می شـود. در واقـع، جایگزینـی هیـدروژن  کسـیدهای آهـن وا بـا ا
به عنوان سـوخت سـبب می شـود محصول خروجی به جای آالینده های کربنی، بخار آب باشد 
کـه مجـددا نیـز می توانـد در چرخـه سـبز تولیـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. در شـکل 2 شـماتیکی از 
فراینـد تولیـد فـوالد بـا هیـدروژن بـه روش HYBRIT نشـان داده شـده اسـت. جالـب اسـت کـه 
شرکت HYBRIT نخستین فوالد سبز بدون سوخت فسیلی را در سال 2019 میالدی تولید کرده 
و گروه خودروسـازی ولـوو اولین محصـول آن را خریداری و در سـاخت خودروهای سـنگین خود 
به کار برده است )شکل 3(. طبق پیش بینی ها در سال 2026 چنین فوالدی در مقیاس تجاری 
روانه بازار خواهد شـد. بد نیسـت بدانیم که خودروسـازی مرسـدس بنز آلمان نیز برای استفاده 
از فـوالد سـبز در قطعـات خـودرو بـا امضـای قـراردادی به یکـی از مشـتریان بزرگ شـرکت سـوئدی 

تبدیل شده است.
که بیشـتر تولیدکنندگان فوالد در ایران، از روش قوس الکتریکی اسـتفاده می کنند، مسـیر  ازآنجا
برای دسـت یابی به فوالد سـبز مبتنی بـر هیـدروژن هموارتر از کشـورهایی اسـت که بیشـتر فوالد 
خـود را با کـوره بلنـد تولیـد می کننـد. همچنین، بـا توجه بـه موقعیـت جغرافیایـی ایران، شـرایط 
بـرای تولیـد بـرق از انرژی هـای تجدیدپذیـر موردنیـاز بـرای تولیـد هیـدروژن مهیاسـت. از سـویی 
دیگر، با توجه به روند خشکسـالی در ایـران، آب به عنوان یکـی از محصوالت جانبـی تولید فوالد 
سبز می تواند بخش عمده ای از مصرف آب موردنیاز در صنعت تولید فوالد داخل را جبران کند.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

گی های چشمان مگس  و  محققان دوربینی با ویژ
گوش های خفاش  ساختند

دانشمندان توانستند با آهنربا
کسیژن تولید کنند  برای مأموریت های فضایی ا

زیست مهندسان دانشگاه UCLA نوع جدیدی از دوربین های سه بعدی 
که می تواند با موفقیت دید چندوجهی مگس ها  را به وجود آورده اند 
کمک  با  این دوربین  کند.  را شبیه سازی  و حسگر محیطی خفاش ها 
پردازش تصویر محاسباتی قادر است حتی اشیای پشت موانع را ببیند. 
گرفته و هفت  این فریم ورک جدید »عکاسی میدان نوری فشرده« نام 
گرفته و  که تصاویری را با رزولوشن پایین از صحنه  دوربین الیدار دارد 
کیفیت می سازد. با پردازش تک به تک آن ها، یک تصویر سه بعدی با

دانشمندان دانشگاه وارویک در آزمایشی موفق شده اند تا با استفاده 
که در شرایط  کنند. این آزمایش  کسیژن تولید  از آهنربای نئودیمیوم ا
گاز را از مواد مایع  گرانش صفر انجام شد، حباب های  شبیه سازی شده 
کسیژن  کسیژن دست پیدا کرد. تولید ا خارج می کند تا راحت تر بتوان به ا
کار دشواری است ، اما محققان با استفاده از  کافی برای فضانوردان 
که می توان تولید  روشی موسوم به تفکیک فاز مغناطیسی دریافته اند 
کسیژن را خیلی راحت تر انجام داد. ا

چرخه مدیریت دانش

کسب دانش شامل مجموعه فعالیت هایی است که 
به منظور کسب دانش جدید از خارج سازمان صورت می گیرد. 
دانش تولیدشده و موجود را باید بتوان در شکلی که برای همه 
قابل دسترسی و قابل استناد باشد، ذخیره کرد. در واقع با این 
ج کرد و در حافظه  کار می توان دانش را از حالت ذهنی خار
سازمان قرار داد؛ زیرا در غیر این صورت، ممکن است دانش در 
ذهن کارمندان، مؤسسان سازمان و … باقی بماند و با خروج 
آن ها از سازمان و یا مرگ آن ها دانش از بین برود. فعالیت هایی 
مانند استفاده از پایگاه های داده برای ثبت دانش سازمانی، 
کدگذاری دانش، مستندسازی تجارب موفق و ناموفق ازجمله 

فعالیت های ثبت دانش در سازمان  به شمار می آیند.
انتقال دانش شامل مجموعه فعالیت هایی که به منظور انتقال 
دانش سازمان میان اعضا صورت می گیرد است. انتقال دانش یک 
جنبه مهم از مدیریت دانش است، زیرا دانش هنگامی که در یک 
سازمان کسب شد، باید در بین افراد و گروه های دیگر سازمان به 
ک گذاشته شود. فرایند انتقال و تسهیم دانش شامل  اشترا
فعالیت های انتقال و توزیع دانش ضمنی و صریح از یک شخص، 
گروه یا سازمانی به شخص، گروه یا سازمان دیگر است. تحقیقات 
که از طریق انتقال و تسهیم دانش اثربخش،  نشان داده 
سازمان ها می توانند کارایی خود را بهبود بخشند و هزینه های 
آموزشی و ریسک های ناشی از عدم اطمینان را کاهش دهند. 
فعالیت هایی مانند جلسات بحث و تبادل نظر برای ارائه تجارب 
و شیوه های کاری، تمایل و مشارکت اعضا به همکاری و کمک 
همکاران برای بهبود روش های کاری، استفاده از پایگاه های داده 
و در اختیار گذاشتن دانش سازمان برای تمام اعضا، نشان دهنده 

میزان تالش سازمان برای انتقال دانش سازمانی است.
خلق دانش شامل مجموعه فعالیت هایی است که از طریق آن 
دانش جدید در سازمان تولید و خلق می شود. خلق دانش منبع 
کلیدی نوآوری در هر سازمانی است. عامل حیاتی در بحث 
مدیریت دانش، تولید و انتشار اطالعات، تفسیر اطالعات 
پردازش شده و تبدیل آن ها به دانش است. فعالیت های مختلفی 
مانند پاداش دهی و تشویق نوآوری و ایده های جدید کارکنان 
بحث آشکار در مورد تجارب و شکست های سازمان، تشکیل 
گروه های یادگیری در سازمان، استخدام افراد متخصص در زمینه 
کز  موردنظر سازمان و حمایت مالی از تحقیقات دانشگاه ها و مرا
تحقیقاتی، همگی ازجمله فعالیت هایی است که خلق و تولید 

دانش جدید را در سازمان تسهیل می کند. 
کاربرد دانش نیز شامل فعالیت هایی است که نشان می دهد 
سازمان دانش خود را به کار گرفته است. به کارگیری ایده های 
جدید کارکنان در فرایندها و روش های کاری سازمان، بهبود 
عملکرد سازمانی، تصمیم گیری های مؤثر، حل مشکالت و توجه 
به فروش دانش سازمانی ازجمله فعالیت های کاربرد دانش در 
سازمان است. در ادامه چرخه های مدیریت دانش را از دیدگاه 

بعضی صاحب نظران نشان می دهیم:
چرخه مدیریت دانش »مک الوری«: چرخه حیات دانش 
مک الوری شامل فرایندهای تولید و یکپارچگی دانش همراه با 
مجموعه ای از حلقه های بازخورد به حافظه سازمانی، باورها، 
کید  بیانیه ها و محیط پردازش کسب وکار می شود. مک الوری تأ
می کند که دانش سازمانی هم به صورت ذهنی در اذهان افراد و 
گروها و هم به صورت عینی در قالب های آشکار موجود است. 
درمجموع، آن ها پایگاه دانش سازمانی توزیع شده شرکت را شکل 
می دهند. دانش مورداستفاده در محیط پردازش کسب وکار به 
نتایجی منجر می شود که با انتظارات تطابق ندارند. تطابق دانش 
موجود را تقویت می کند و به استفاده دوباره آن منتهی می شود؛ 
درحالی که عدم تطابق به اصالح رفتار پردازش کسب وکار از طریق 

یادگیری تک حلقه ای منتهی می گردد.
چرخه مدیریت دانش »بیوکویتز« و »ویلیامز«: بیوکویتز و 
که چارچوب فرایند مدیریت دانش  ح می دهند  ویلیامز شر
به طورکلی شامل ایجاد، حفظ و به کارگیری دانشی است که برای 
سازمان ارزش افزوده ایجاد می کند. در این چارچوب دانش شامل 
مخازن، روابط، فناوری های اطالعات، زیرساخت ارتباطات، 
مجموعه مهارت های سازمانی، دانش فنی فرایند، پاسخ گویی 
محیطی، هوشمندی سازمانی و منابع بیرونی است. مراحل 
کتیکی اند که بر مبنای  کسب یادگیری و کمک به لحاظ ماهیت تا
فرصت ها یا تقاضاهای بازار محور صورت می گیرند و معموال به 
استفاده روزانه دانش برای پاسخ به این تقاضا منتج می شوند. 
مراحل ارزیابی، ایجاد، حفظ یا عدم سرمایه گذاری راهبردی ترند 
کالن انجام می شوند و بر  و در نتیجه تغییرات در محیط 
فرایندهای بلندمدت تر انطباق سرمایه فکری با نیازمندی های 

راهبردی تمرکز دارند.
کلر بر اساس  کلر«: دا چرخه مدیریت دانش یکپارچه »دا
مطالعه و مقایسه رویکردهای قبلی، رویکردی تلفیقی به چرخه 
مدیریت دانش پیشنهاد می دهد که سه مرحله دارد: 1-کسب یا 
خلق دانش؛ 2- تسهیم و توزیع دانش؛ 3- درک و کاربرد دانش. 
در زمان انتقال از مرحله کسب یا خلق دانش به تسهیم و توزیع 
دانش، محتوای دانش ارزیابی و سپس دانش به منظور درک و 
کاربرد به متن تبدیل می شود. پس از آن، این مرحله به مرحله 
به منظور به روزآوری محتوای دانش بازخورد می دهد. کسب 
دانش به شناسایی و سپس کدگذاری دانش درونی سازمان و یا 
دانش بیرونی موجود آن اشاره دارد. گام مهم بعدی ارزیابی دانش 
کسب و یا خلق شده بر اساس معیارهای مبتنی بر اهداف سازمانی 
است. گام بعدی متنی سازی آن است. متنی سازی به شناسایی 
ویژگی های کلیدی محتوا به منظور تناسب بهتر آن با نیاز کاربران 

مختلف اشاره دارد.
www.bobook.ir:منبع

از  برای استخراج اطالعات  امنیتی اسرائیلی روش جدیدی  یک محقق 
سیستم های air-gapped )شکاف هوا( با استفاده از چراغ های LED روی کارت 

شبکه یافته است که »ETHERLED«  نامیده می شود.
سیستم های Air-gapped کامپیوترهایی هستند که به طور معمول در محیط های بسیار حساس 
مانند زیرساخت های حیاتی و محیط های کنترل تسلیحات قرار دارند و به دالیل امنیتی، از اینترنت 

عمومی ایزوله می شوند.
در این روش، چراغ های چشمک زن LED به سیگنال های کد مورسی تبدیل می شوند که مهاجم 

می تواند آن ها را رمزگشایی کند. گرفتن این سیگنال ها، نیاز به یک دوربین با مسیر دید مستقیم به 
چراغ های LED روی کارت شبکه کامپیوتر air-gapped دارد. این سیگنال ها می توانند به منظور 

سرقت داده ها به اطالعات باینری ترجمه شوند.
در مقایسه با سایر روش های شناسایی شده که در آن ها از تابش نوری برای سرقت اطالعات استفاده 
می شود و مهاجمان از طریق آن ها به کنترل LEDهای روی صفحه کلید و مودم می پردازند، 

ETHERLED رهیافت بسیار مخفیانه تری است و کمتر مشکوک به نظر می رسد.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر    

محققان امنیتی در شرکت Resecurity، RAT جدیدی را در صفحات گفت وگوی 
وب تاریک و کانال های تلگرام شناسایی کرده اند که با آلوده کردن اسناد 
Microsoft Office و Adobe PDF، کد مخرب را به سیستم قربانی منتقل می کند.

RAT مذکور که Escanor نامیده می شود، در نسخه های مبتنی  بر اندروید و کامپیوتر ارائه می شود. 
بنا بر اظهارات تیم Resecurity، این بدافزار نخستین بار در 26 ژانویه سال 2022 رونمایی شد و 
در ابتدا به عنوان یک ابزار )HVNC )hidden virtual network computing   طراحی شده بود و به 
مهاجمان امکان می داد تا به سادگی و مخفیانه، از راه دور به کامپیوتر قربانی متصل شوند. بعدها 

این ابزار به یک RAT تجاری با مجموعه ای از قابلیت های پیچیده تبدیل شد.
Resecurity، قبال هشدار داده بود که نام دامنه ای که توسط Escanor مورد استفاده قرار می گیرد، 
پیش تر با گروه Arid Viper مرتبط بوده است. این گروه در سال 2015 در منطقه خاورمیانه فعال 
بوده و مانند Escanor، بیشتر قربانیان آن در ایاالت متحده آمریکا، کانادا، امارات متحده عربی، 
عربستان سعودی، کویت، بحرین، مصر، اسرائیل، مکزیک و سنگاپور و تعداد بسیار کمی هم در 

جنوب شرقی آسیا مستقر بوده اند.
info security :منبع خبر    

نشت اطالعات سیستم Air-gapped از طریق چراغ LED کارت شبکه

فروش یک RAT جدید به نام Escanor، در وب تاریک و کانال های تلگرام

امنیت سایبری 

 هیدروژن سبز؛ راه حلی برای سبزتر شدن صنعت فوالد

شکل 3- اولین خودرو ساخته شده با فوالد حاصل از روش HYBRIT  توسط  ولوو.

شکل 1- تقاضای جهانی فوالد و لزوم کاهش انتشار CO2 در سال 20۵0 میالدی.

شکل 2- روش HYBRIT برای تولید فوالد سبز.

جدول 1- میزان مصرف تئوری هیدروژن و انتشار CO2 جهت تولید DRI سبز.

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه
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 اجتمـــــا             عـــــــی

از چه سنی خاطرات کودکی را فراموش می کنیم؟رؤیاها درباره سالمت روان ما چه می گویند؟

تحقیقات جدید در حوزه روان شناسی نشان می دهد که جنبه های 
گاهانه وجود  از رؤیا تحت عنوان رؤیای شفاف یا رؤیای آ خاصی 
روانــی  آسیب شناسی  فقدان  و  بهزیستی  با  اســت  ممکن  که  دارد 
که در آن فرِد  گفته می شود  مرتبط باشد. رؤیای شفاف به رؤیایی 
گاه است،  آ رؤیا دیدن است  که در حال  این واقعیت  از  رؤیابین 
کنترل خواب  توانایی  تا حدی  بیدار شود و  از خواب  آنکه  بدون 
و جهت آن را دارد.

اصطالحا  چهارسالگی  تا  دو  از  قبل  دوره  خاطرات  بازیابی  در  ناتوانی 
می شود.  گفته   )childhood amnesia( کودکی  دوران  فراموشی 
هفت سالگی  و  پنج  در  کــودکــان  می دهد  نشان  به دست آمده  نتایج 
۶۳ تا ۷۲ درصد خاطرات زیر چهارسالگی خود را به خاطر دارند و در 
کودکان هشت و نه ساله این میزان تنها ۳۵ درصد است. براساس این 
مطالعه که نخستین آزمایش تجربی بروز فراموشی در کودکان محسوب 
کودکی هفت سالگی است. می شود، سن آغاز محو خاطرات 

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
محسن  گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله 
وکیلی و محمد صادق حاجیان شاغل در مجتمع 
فوالد سبا، مسعود فخری، سید عیسی امینی و مهدی 
محمدی  شاغل در نورد سرد، مصیب الفیده شاغل در 
نورد گرم و سید رسول امینی  شاغل در فوالدسازی در 
غم درگذشت پدر،  روح اهلل قنبری شاغل در حسابداری 
فروشندگان،صفرعلی مهرابی پور شاغل در نورد سرد، 
علی مهرابی پور شاغل در فوالسازی و عزت اهلل صفیان   
شاغل در فوالد سازی در غم درگذشت مادر و مرتضی 

ایرانپور   در غم درگذشت برادر   به سوگ نشستند.
همچنین همکاران بازنشسته شادروانان علی مهدوی کیا 
و  حسین نجفی دار فانی را وداع گفتند و به دیار حق 

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

ابراز همدردی

خانواده 

هنگامی که افراد می خواهند در مورد توانایی خود 
برای انجام یک کار خود را قضاوت کنند، معموال 
به تجارب مشابه در این زمینه نگاه می کنند. 
تجارب گذشته تأثیر بسیار قوی در احساس خودکارآمدی کنونی 
ما خواهند داشت که منطقی نیز هست. در واقع این منطق به ما 
گر کاری را بارها توانسته ای انجام دهی، در آینده نیز در  می گوید ا
انجام آن موفق خواهی بود. افرادی که دچار خودکارآمدی پایینی 
هستند معموال در این مورد دچار یک چرخه معیوب می شوند. به 
این صورت که به دلیل اعتقاد کمی که به توانایی های خود دارند 
از انجام کارها خودداری می کنند. این امر باعث می شود فرصت 
کسب تجارب مثبت را از خود بگیرند. در نتیجه کمبود تجارب 
مثبت و انگیزه بخش باعث می شود احساس و تفکری که درباره 
توانایی های خود دارید به میزان بیشتری آسیب ببیند و دائما در 

خود احساس کاستی و ضعف خواهید کرد.
نحوه شکل گیری خودکارآمدی

1.مشاهده
عالوه بر تجربیات شخصی، ما با مشاهده توانایی های دیگران نیز 
کنید دوستی  در مورد خود قضاوت می کنیم. برای مثال، تصور 
کرده و برخالف انتظارات  کاری را شروع  که به تازگی  داشته اید 
توانسته به موفقیت دست یابد. این امر می تواند باعث شود وقتی به 

توانایی های کاری خود نگاه می کنید، به این نتیجه برسید که شما 
نیز می توانید به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنید. محققان به 
این نتیجه رسیده اند که وقتی افراد می بینند دیگران از پس کارهای 
بسیار دشوار برمی آیند، میزان خودکارآمدی آن ها برای انجام همان 

کارها افزایش می یابد.
2.هیجانات

هیجانات منفی نظیر ترس و اضطراب می توانند منجر به تضعیف 
خودکارآمدی ما شوند. برای مثال، ممکن است شما در گفت وگوهای 
روزمره از میزان خودکارآمدی بسیار زیادی برخوردار باشید، اما 
هنگامی که برای یک سخنرانی بزرگ دچار ترس و اضطراب می شوید، 
خودکارآمدی شما نیز تحت تأثیر قرار می گیرد. نکته مهم در زمینه 
تأثیر هیجانات بر این احساس این است که تنها احساسات منفی 
نیستند که بر باورهای ما در مورد توانایی هایمان تأثیرگذار هستند، 
بلکه تقویت هیجانات مثبت نیز می تواند منجر به افزایش این 

احساس شود.
3.حمایت عاطفی اجتماعی

گاهی ممکن است دیگران تالش کنند میزان خودکارآمدی ما را از 
کافی افزایش  دهند.  کردن حمایت های  طریق تشویق و فراهم 
این روش می تواند تأثیرگذار باشد، اما اثر آن هرگز با فرایند تجربیات 
شخصی برابر نیست. ما می توانیم از سوی دیگران ترغیب و تشویق 

شویم تا در نهایت باور کنیم که قدرت و توان انجام کاری را داریم. 
به عنوان مثال، صحبت های مثبت و دلگرم کننده افراد می تواند در 
رسیدن ما به اهدافمان مفید و تأثیرگذار باشد. دریافت تشویق کالمی 
از دیگران می تواند سبب شود که کمتر به توانایی های خود شک 

کنیم و در عوض بر کار و کوشش بیشتر متمرکز شویم.
4.گفت وگوی درونی مثبت

گاهی اغلب در یک راستا به کار می روند. کارایی و  خودکارآمدی و خودآ
ثمربخشی زمانی شروع می شود که ما خود را مورد سؤال قرار می دهیم 
و به پاسخ هایمان گوش می کنیم. یک فرد بسیار کارآمد به خوبی از 
گاه است. او می تواند از خودش تعریف کند  احساس خود و دلیل آن آ
و خودش را مورد نقد قرار دهد. به عنوان مثال، چرا از انجام کارهای 
جدید هراس داریم؟ آیا ترس از شکست یا تجربه کاری ناخوشایند، ما را 
از انجام کاری جدید بازمی دارد؟ ما باید به پرسش از خود ادامه دهیم 
تا به بینشی عمیق از خود دست پیدا کنیم. برای تمرین هر روز چند 
دقیقه وقت بگذارید و با خودتان صحبت کنید. جلوی آینه بایستید 
و هرچه می خواهید به خود بگویید. شما می توانید از خودتان تعریف 
کنید، برای تالش بیشتر به خودتان انگیزه دهید یا از خودتان بپرسید 
چه چیزی شما را خوشحال یا ناراحت می کند. به یاد داشته باشید که 

باید به خودتان پاسخ و به صدای درونتان گوش دهید.
 در شماره هفته آینده، به مباحث بهزیستی خواهیم پرداخت.

اغلب والدین برای تغییر رفتار نادرسـت فرزندشـان، 
فشـار عصبـی زیـادی تحمـل و بـار منفـی آن را بـه 
کودکشـان منتقـل می کننـد. برخـی دائمـا بـه او غــــر 
می زننـد و بچه هـای دیگـر را بـا فرزندشـان مقایسـه می کننـد. بعضـی 
دیگر هم متأسـفانه به تنبیه فیزیکی پنـاه می برند که بی شـک، نتیجه 
عکس خواهد داشـت. هفته گذشـته درباره شـیوه آغاز تغییر رفتار در 
کودک همچـون »اولویت بندی رفتـار کـودک« و »اهمیت صبر« گفتیم 

و حـاال همیـن موضـوع را ادامـه خواهیـم داد.
هماهنگ و ثابت قدم باشید

موفقیت قطعی شـما در تغییـر رفتارهـای فرزندتان نیازمنـد هماهنگی و 
ثابت قدمـی اسـت. یعنـی در مـورد چیـزی کـه می گوییـد، جدی باشـید و 
مطمئن شـوید که هـر دو، هم پـدر و هـم مـادر، یک چیـز را بگویند. شـما و 
همسرتان باید در مورد مشکل و راه حل، پیش از دست زدن به هر کاری، 
اتفاق نظر داشـته باشـید. همچنیـن با سـایر اعضـای خانـواده و یا هـر فرد 
دیگری کـه به صورت منظـم با کـودک شـما ارتبـاط دارد، هماهنگی پیدا 
کنید. بی شـک نتیجه کار شـما بهتـر خواهد بـود. همیشـه یک راه حـل را 
تکرار کنید تا فرصت دست یابی به نتیجه دلخواه را داشته باشید. بیشتر 
گر والدین،  والدین، زود خسته می شوند. بچه ها این را خوب می دانند. ا

مقاوم و استوار نباشند، بچه ها به خواسته های آن ها احترام نمی گذارند 
و خود را موظف به انجام خواسـته های آن هـا نمی دانند. چون مطمئن 
هسـتند که با کمی گریه و اندکی سـماجت به هدفشـان خواهند رسـید. 
وقتی تصمیم قطعی برای روبه رو شدن با مشکل را گرفتید، شک نکنید. 
گـر کـودک شـما بـرای شـکالت گریـه می کنـد و شـما تصمیم  بـرای مثـال، ا
گر قدرت  گرفته اید که از شیوه »نادیده گرفتن سنجیده« استفاده کنید، ا
مقاومت در مقابل گریه او را نداشته باشید و تسلیم شوید، نه تنها مشکل 
را حـل نکرده ایـد، بلکـه آن را تقویـت هـم کرده ایـد. در شـماره های بعدی 

درباره شـیوه »نادیده گرفتن سـنجیده« صحبت خواهیم کرد.
با دید مثبت نگاه کنید

سـعی کنید رفتـار عمومـی فرزندتـان را بـا دید مثبـت نگاه کنیـد. به جز 
رفتارهایی که شما را مأیوس و آزرده می کند، قطعا رفتارهای پسندیده 
هـم دارد. پـس درحالی کـه روی یـک رفتـار ناپسـند او کار می کنیـد و در 
حـال اصـالح آن هسـتید، بـه کودکتـان اطمینـان دهیـد که دوسـتش 
گـر در رسـتوران شـلوغ  داریـد و بـه او احتـرام می گذاریـد. بـرای مثـال، ا
کت می شـود، بـه او بگوییـد کـه رفتـار اخیـرش را  می کنـد و سـپس سـا
می پسـندید. یک نظر مثبـت، تأثیـر بیشـتری از سـیل انتقـادات دارد. 
هرگـز تحسـین کـودک را کـم ارزش تلقـی نکنیـد. کـودکان در هـر مرحله 

سـنی، تمایل شـدیدی بـه تأییـد شـدن از سـوی والدیـن خـود دارند.
گاهی کودک از پیامد رفتارها اهمیت آ

وقتی رفتار ناپسـند کـودک را انتخـاب و راه حل مناسـب را پیـدا  کردید، 
دنبـال یـک موقعیـت مناسـب باشـید تـا بـه کـودک توضیـح دهیـد کـه 
قـرار اسـت چـه اتفاقـی بیفتـد. بـا دیـدی مثبـت بـه قضیـه نـگاه کنیـد و 
آن را به سـادگی تشـریح کنیـد. هدف هایتـان را بـا کلمـات سـاده ای کـه 
بـرای کـودک قابل فهـم باشـد، توضیـح دهیـد. اغلـب والدیـن، بـا زبـان 
بزرگسـاالن بـا کودکشـان صحبت می کننـد. بـرای مثـال می گوینـد: »تو 
بایـد مسـئولیت پذیرتر، قابل اعتمادتـر، مؤدب تـر یـا خوش خلق تـر 
باشـی«. بچه هـا معمـوال مفهـوم ایـن کلمـات را نمی داننـد. بـه کودک 
دقیقا بگویید که قصدتان چیست و چه انتظاری از او دارید. برای مثال 
بگویید: »پسرم همین حاال می خواهیم لباس های کثیف تو رو جمع 
کنیم و توی سـبد رخت چرک بگذاریم«. در مورد آنچه از او می خواهید 
انجام بدهد یا ندهد صحبت کنیـد. اهداف کلی را آشـکار نکنیـد، ولی 
با حالتـی دوسـتانه و سرشـار از محبـت و عـاری از هرگونـه تهدیـد، اجازه 
دهید هدفی را که هر دو برای رسیدن به آن کار می کنید بداند. بسته به 
راهبردهای انتخابی و سـن کودک، شاید اطالعات بیشتری به کودک 

بدهید. هفتـه آینده بـاز هـم دراین بـاره صحبـت خواهیـم کرد.

خودکارآمدی

مراحل تغییر دادن 
رفتار کودکان

تأثیر تجارب فردی 
بر  خودکارآمدی

رفتار محکم والدین
 ضامن اصالح رفتار کودک

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

  تهیه کننده: آموزش و توسعه سرمایه های انسانی

موفقیت فرزندان کارکنان 
در عرصه علمی

موفقیت

خانم فرزانه سادات قریشی فرزند همکار گرامی سید 
مومن قریشی، شاغل در نورد سرد،  دانش آموز پایه هفتم، مرحله 
کشوری مسابقات طرح قدس مدارس سما در رشته حفظ  را با 

موفقیت پشت سر گذاشت.
جالل  گرامی  ستایش احمدپور فرزند همکار  خانم 
احمدپور شاغل در نورد سرد،  در مرحله استانی ششمین دوره 
جشنواره نوجوانان خوارزمی رتبه اول محور»بازارچه های کسب 

و کار دانش آموزی را به دست آورد.

ستایش احمدپور فرزانه سادات قریشی

شادروان  حسین نجفی

 شادروان علی مهدوی کیا

سالمندان و فضای مجازی

سالمندی از دوره های مهم زندگی است و توجه به   
نیازهای اجتماعی، جسمی و روانی در این دوران به دلیل 
تأثیری که بر کیفیت زندگی آن ها می گذارد از اهمیت زیادی 
روانی در دوران  برخوردار است. شایع ترین اختالالت 
سالمندی اختالالت شناختی و افسردگی است. فضای مجازی 
محیطی است که در آن، هدف اصلی برقراری ارتباطات میان 
انسان هاست؛ بنابراین تعامل اجتماعی افراد مسن را نیز 

امکان پذیر می سازد.
طبق مطالعات بررسی شده، استفاده از اینترنت و فضای مجازی 
ارتقای موقعیت اجتماعی، تقویت  در سالمندان، موجب 
کلیشه ای  اعتمادبه نفس و تغییر نگرش پیری ستیزی و دید 
نسبت به سالمندی می شود. همین امر حمایت عاطفی را به 
همراه دارد و به همین دلیل از احساس انزوای اجتماعی سالمندان 
می کاهد. فضای مجازی نوع جدیدی از ارتباطات را با دنیای 
بیرون برای سالمندان ایجاد کرده. بنابراین منجر به استقالل، 
افزایش لذت از زندگی و احساس مفید بودن شده و تأثیر مثبتی 
بر روان آن ها داشته و میزان افسردگی در سالمندان کاربر فضای 
مجازی کمتر بوده است. در مقابل، تأثیرات منفی فضای مجازی 
مانند وابستگی بیش ازحد روانی و کاهش روابط چهره به چهره در 

بسیاری از سالمندان مشاهده شده است. 
که بین استفاده  درمجموع نتایج مطالعات نشان می دهد 
از فضای مجازی و اثرات آن بر سالمت روان افراد سالمند و 
همچنین کیفیت زندگی آن ها رابطه مثبتی وجود دارد. این 
مسئله می تواند تمام جنبه های زندگی افراد سالمند را تحت 
تأثیر قرار دهد. بنابراین، انجام اقدامات الزم جهت فراهم کردن 
تسهیالت و ساخت برنامه هایی مطابق با نیاز آن ها در رابطه 
با استفاده از فضای مجازی برای ایجاد انگیزه و امید به زندگی 

پیشنهاد می شود.
www.civilica.com:منبع
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 ورزش             

مسابقات شنای کارگران جهان با حضور 227 نفر از 
گران صنایع جهان از تاریخ 3 تا ۵ شهریور  بهترین شنا

در کشور فنالند برگزار شد. 
گران تیم صنعت فوالد مبارکه به عنوان  در این مسابقات 13 نفر از شنا
نماینده جمهوری اسالمی ایران موفق به کسب 19 مدال رنگارنگ( 4 

طال، 5 نقره و 10( برنز شدند.
گران تیم صنعت فوالد مبارکه به شرح ذیل  در این دوره از رقابت ها شنا

افتخار آفریدند:
در 100 متر مختلط انفرادی: مقام  اول علی حمزه ای؛ مقام سوم 

عماد سمیعی نژاد
در 100 متر آزاد: مقام سوم علی حمزه ای

در200 متر پروانه: مقام اول علی حمزه ای؛ مقام دوم بهنام 
خسروی؛ مقام سوم علی عاملی

در 400 متر آزاد: مقام سوم  مهدی ریاضی
در 100 متر قورباغه: مقام دوم ابراهیم داتلی بیگی؛ مقام سوم عماد 

سمیعی نژاد
در 100 متر کرال پشت: مقام دوم جواد موسوی؛ مقام  سوم علی 

 حدادی

در ۵0 متر آزاد: مقام  سوم علی حمزه ای 
در 200 متر قورباغه: مقام  اول ابراهیم داتلی بیگی؛ مقام دوم 

امیرطاقونکی؛ مقام سوم عماد سمیعی نژاد
در200 متر آزاد: مقام اول علی حمزه ای

در ۵0 متر پروانه: مقام سوم  مجید میرهاشمی
در200 متر کرال پشت: مقام دوم  علی حدادی؛ مقام  سوم داوود 

شریفی؛ مجتبی مکتوبیان
در این مسابقات احمد آقا حسینی به عنوان مربی، هدایت تیم صنعت 

فوالد مبارکه را برعهده داشت.

تیم کوهنوردی بانوان صنعت فوالد مبارکه

 بر فراز بام آذربایجان شرقی

شمشیربازان طالیی پوش قهرمان شدند

تیـم کوهنـوردی بانـوان صنعـت فـوالد مبارکـه در تاریـخ   
 27 تیرمـاه در یـک برنامـه سـه روزه موفـق شـد بـه قلـه کمـال 
)قوچ گلی داغی( با ارتفاع 3900 متر بام اسـتان آذربایجان شرقی 
صعود کنـد. قله کمـال را بـا 3707 متـر ارتفـاع، بلندترین قلـه در 
غ )31  استان آذربایجان شرقی است که در فهرست پروژه سیمر

قله بلند 31 استان( نیز قرار دارد.

زهـرا عابدینـی بازیکن تیم شمشـیربازی فـوالد مبارکه   
سپاهان، در مسابقات انتخابی تیم ملی شمشیربازی کمتر 
از 23 سـال بانـوان ایران در اسـلحه سـابر، به مقـام قهرمانی 
رسید. کیمیا معتمدی دیگر بازیکن تیم شمشـیربازی فوالد 
مبارکه سـپاهان نیـز در ایـن مسـابقات در اسـلحه فلـوره، به 

مقام قهرمانی رسید.
گـزارش روابـط عمومـی باشـگاه فـوالد مبارکـه سـپاهان،  بـه 
در نخسـتین روز ایـن دوره از مسـابقات انتخابـی تیـم ملـی 
شمشـیربازی کمتـر از 23 سـال بانـوان ایـران، 44 بازیکـن از 13 
اسـتان حضـور داشـتند و 158 مسـابقه بـرای مشـخص شـدن 

قهرمـان برگـزار شـد.
حضـور  بـا  تهـران  در  انفـرادی  صـورت  بـه  مسـابقات  ایـن 
شمشـیربازانی از سراسـر کشـور برگـزار می شـود و نفـرات برگزیـده 
این مسابقات جهت حضور در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال 

آسـیا در کویـت بـه اردو دعـوت خواهنـد شـد.

شکست در ثانیه های پایانی کت نماینده باشگاه ها  سا
در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شد

دیدار  تیم های فوتبال فوالد مبارکه سپاهان و فوالد خوزستان با پیروزی 
تیم میهمان به پایان رسید.به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان، از ساعت ۱۹ چهارشنبه نهم شهریورماه ۱۴۰۱، تیم های فوتبال 
فوالد مبارکه سپاهان و فوالد خوزستان از هفته چهارم لیگ برتر در 
ورزشگاه فوالدشهر به مصاف یکدیگر رفتند. در پایان نود دقیقه این 
دیدار فوالد خوزستان با تک گل پاتوسی پیروز میدان شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در 
جریان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که در 
سالن همایش های صداوسیما برگزار شد، رأی گیری برای 
کت،  انتخاب نماینده باشگاه ها انجام شد که محمدرضا سا
مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان با ۲۶ رأی به عنوان 
نماینده باشگاه ها در هیئت رئیسه انتخاب شد.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

دو تیرانداز طالیی پوش به اردوی تیم ملی 

تپانچه کشورمان دعوت شدند

خبـــــــر کوتاه

گران فوالد مبارکه کسب 1۹ مدال رنگارنگ حاصل تالش شنا
 در مسابقات شنای کارگران جهان

کشتی گیران آزادکار و فرنگی تیم صنعت فوالد مبارکه 
در مسابقات کارگران استان سکوهای اول و سوم را 

به خود اختصاص دادند.
به گزارش واحد امور ورزش، مسابقات کشتی آزاد و فرنگی کارگران 
استان اصفهان یادواره پهلوان محمد زمانی روز جمعه 1401/06/04 
بین بهترین کشتی گیران آزاد و فرنگی صنایع و سازمان های استان در 
قالب 6 تیم شامل تیم های ذوب آهن اصفهان، هسای شاهین شهر، 
اتوبوس رانی اصفهان، فوالد کاشان، منتخب کشتی استان و فوالد 

مبارکه در سالن کشتی پوریای ولی ورزشگاه نصر اصفهان برگزار شد.
در این دوره از  مسابقات، تیم کشتی صنعت فوالد مبارکه در بخش 
کشتی آزاد با شکست حریفان خود توانست عنوان قهرمانی را به خود 
اختصاص دهد و پرچم پرافتخار فوالد مبارکه را بر  سکوی اول به اهتزاز 
درآورد. در همین چارچوب تیم های ذوب آهن اصفهان و فوالد کاشان 

مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.
در بخش کشتی فرنگی نیز نمایندگان فوالد مبارکه پس از تیم های 

ذوب آهن و تیم منتخب اصفهان بر سکوی سوم ایستادند.

مبارکه  باشگاه فوالد  روابط عمومی  گزارش  به 
سپاهان، تیم ملی نوجوانان هندبال ایران به 
سرمربیگری مجید رحیمی زاده سرمربی فوالد مبارکه 

سپاهان به نائب قهرمانی آسیا رسید.

صابر حیدری و علی امیریوسفی نیز از تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان 
برای تیم ملی به بازی پرداختند و محمد سیاوشی گلر سپاهان نیز 
به عنوان مربی دروازه بان در این مسابقات تیم ملی هندبال نوجوانان 

را همراهی کرد.

تیم ملی هندبال نوجوانان ایران پیش از این با رسیدن به مرحله 
نیمه نهایی سهمیه مسابقات قهرمانی جهانی 2023 را کسب کرده بود.
در پایان این مسابقات صابر حیدری کاپیتان طالیی پوش تیم ملی در 

بین بازیکنان منتخب قرار گرفت و جایزه خود را دریافت کرد.

کشتی گیران فوالد مبارکه
 قهرمان مسابقات کارگران استان

نائب قهرمانی تیم ملی هندبال نوجوانان در آسیا با همراهی
 سرمربی و  بازیکنان فوالد مبارکه سپاهان

  به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
سجاد پورحسینی و محمد رسول عفتی، تیراندازان تیم فوالد 
مبارکه سپاهان به دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه دعوت 

شدند.
دور جدید اردوی تیم ملی تپانچه در سایت تیراندازی مجموعه 
ورزشی آزادی برگزار می شود و تا 22 شهریور ماه ادامه دارد 

تیراندازان تیم فوالد مبارکه سپاهان نیز در این اردو حضور دارند.
تیراندازان کشورمان خود را برای حضور در مسابقات جهانی 
تیراندازی که 20 مهر ماه تا 3 آبان ماه در مصر برگزار می شود، 

آماده می کنند.

خانــم مهرانــا ســلیمانی پور، فرزنــد همــکار گرامــی محمدحســن ســلیمانی پور، شــاغل در واحــد سیســتم ها و فنــاوری اطالعــات معاونــت 
کی آســیا در رده ســنی زیر 16 ســال با شکســت حرفیان قدرتمنــد خود مقــام قهرمانــی را از آن خود کرد و بر ســکوی  تکنولــوژی، در تورنمنت تنیس خا
کــی  کــی را زیــر نظــر پــدر خــود کــه از اســاتید و مدرســان باتجربــه فدراســیون تنیــس خا اول ایســتاد. شــایان ذکر اســت مهرانــا ســلیمانی پور تنیــس خا

کشور است آموزش دیده است.
همکار گرامــی محمدعلــی باتوانی، شــاغل در نورد گــرم، در مســابقات قهرمانی کاراته آســیا ســبک شــوتوکان IKD که بــا حضور بیــش از 2600 
کاراتــه کار از کشــورهای مختلــف قــاره آســیا در ایــران و بــه میزبانــی نجف آبــاد اصفهــان برگــزار شــد، موفــق بــه کســب مــدال برنــز انفــرادی گردیــد. ایــن 

مسابقات به مدت 4 روز در مردادماه برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید. 

موفقیت همکاران و فرزندان کارکنان
 در میادین گوناگون ورزشی

موفقیت
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

راهپیمایی بزرگ و سرنوشت ساز روز   
شانزدهم شهریور 13۵7 به طور آشکار بنیاد 
سلطنت و رژیم شاهنشاهی را هدف قرار داد 
و درعین حال نظام مطلوب و جایگزین 
گیر  راهپیمایان را در قالب یک شعار روشن و فرا
جمهوری  آزادی،  »استقالل،  به  موسوم 
اسالمی« مطرح ساخت. شورای امنیت ملی 
برای ممانعت از برگزاری اجتماعات، طی یک 
به اعالم  نشست بسیار طوالنی تصمیم 

حکومت نظامی گرفت.
که این جلسه تا نیمه های شب ادامه  ازآنجا
داشت، حکومت نظامی در وضعیتی اعالم گردید 
که بسیاری از مردم از اصل ماجرا و کم و کیف آن 
اطالع نیافتند. دست کم 24 ساعت وقت الزم بود 
گاه گردند. شاه  تا عموم ایرانیان از این تصمیم آ
و عواملش که از سرعت تحوالت انقالب به یک 
سردرگمی و هراس گرفتار شده بودند، بالفاصله 
پس از اتمام جلسه شورای امنیت ملی، در تهران 
و یازده شهر دیگر از جمله قم، تبریز، اصفهان، 
ج،  مشهد، شیراز، جهرم، کازرون، قزوین، کر
اهواز و آبادان، مقررات حکومت نظامی را به اجرا 
گذاشتند و سپهبد غالمعلی اویسی به فرمانداری 

نظامی تهران منصوب گشت.
صبح روز جمعه 17 شهریور هزاران تن از مردم 

سیزدهم شهریور در تقویم فارسی به   
نام روز تعاون نام گذاری شده است. بدون 
تردید پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
بدون تعاون و همکاری امکان پذیر نیست. 
کشور به  بخش تعاونی در نظام اقتصادی 
اندازه ای اهمیت دارد که در قانونی اساسی از 
آن به عنوان یکی از ارکان مهم برای پیشگیری 
از تمرکز ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار و 
کارفرمای مطلق شدن  تورم، جلوگیری از 

دولت و اشتغال زایی نام برده شده است.
به منظور ایجاد روحیه تعاون و همکاری در 
کشور، در اصل 44 قانون اساسی به بخش تعاون 
به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور 
اشاره شده است. این قانون در سیزدهم شهریور 
سال 1370 به تصویب مجلس رسید )به همین 
مناسبت این روز به نام روز تعاون نام گذاری شد( 
و در تاریخ دهم دی 1370 وزارت تعاون به منظور 
اعمال نظارت و حمایت دولت از بخش تعاونی 
تشکیل گردید. فعالیت تعاونی در ایران سابقه 
زیادی ندارد. اولین شرکت تعاونی در ایران در 
سال 1314 تأسیس شد. پس از پیروزی انقالب 
اسالمی گرایش به فعالیت تعاونی افزایش یافت 
به طوری که در قانون اساسی ایران در اصل 
43 و 44 به لزوم گسترش تعاونی ها اشاره شده 
است. مجلس سوم قانون تعاون مصوب 13 
شهریور 1370 را در 12 فصل و 70 ماده تدوین 
کرد و وزارت تعاون بر اساس این قانون فعالیت 

خود را آغاز کرد.
تعاونی چیست؟

اقتصادی  تعاونی ها در حقیقت واحدهای 
کوچکی مردمی هستند که از مشارکت عده ای 
که وجه مشترکی با هم  هم صنف یا عده ای 
دارند، مثل دوستان، خویشاوندان، همشهریان 
و.. تشکیل می شوند و برای حل مشکلی مانند 

بیرونی  احمد  بن  محمد  ابوریحان   
دانشمند بزرگ، ریاضیدان، ستاره شناس و 
تاریخ نگار سده چهارم و پنجم هجری ایران 
است. او در سوم ذی حجه سال 3۶2 ق در 
یکی از نواحی کاث خوارزم )خـیوه کـنونی( 
مـتولد شد. زادگاه او که در آن زمان روستای 
کوچکی بود، بعدا به افتخار او به »بیرونی« 

تجدید نام داده شده است.
ابوریـــــحان تحصیــــــالت خـــــود را در خـــوارزم 
پی گرفت، سپــــــس به دربار شمس المـــعالی 
قابوس بن وشمگیر رفت و مورد توجه او بود 
و کتاب »آثارالباقیه« را در سال 391 به نام او 
تألیف کرد. سپس به خوارزم بازگشت و به دربـار 
خوارزمشاهیان آل مأمون پیوست و مـورد احـترام 
قرار گرفت و هنگامی که سلطان محمود غزنوی 
به گرگانچ دست یافت،  ابوریحان را به غزنین برد. 
ابوریحان در سفرهای سلطان محمود به هند با 
او همراه بود و با دانشمندان هندی مصاحبت و 
معاشرت کرد و از عقاید و علم آن ها استفاده بسیار 
کرد و زبان سانسکریت را آموخت. بعد از سلطان 
محمود در دربار مسعود باقی ماند و کتاب هایی 
به نام او تألیف کرد. او در مسائل هیئت، نجوم، 

یور قیام 17 شهر

؛  13 شهریور
روز تعاون

یحان بیرونی ابور

مناسبت

مناسبت

مشاهیر

شهید

شهید حاج محمد فرازنده ازنظر اخالقی، 
گونه داشت. از  اخالق اسالمی و برخورد اسالم 
اوایل  در  و  می رفت  مسجد  به  کودکی  سنین 
از بچه ها در  انقالب اسالمی، او و عده ای دیگر 
شاهنشاهی  رژیم  علیه  تظاهرات  به  خیابان 
را  آنان  به طوری که مأمورین شاه  می پرداختند، 

دنبال کردند.
که  داشتند  قرآن  جلسه  محله  جوانان  و  او 
مربی شان حجت االسالم شیخ محمدرضا حیدری 
بود؛ ایشان نیز به خیل شهدا پیوستند. محمد اهل 
کتابخانه می رفت. اهل رفتن به  مطالعه بود و به 
مسجد و نماز جماعت و نماز جمعه بود. به پایگاه 
کمیل  دعای  جلسات  در  و  می رفت  محل  بسیج 
از طرف  این جلسات  زمان  آن  در  شرکت می کرد. 
انجمن اسالمی و پایگاه شهید قدوسی برپا می شد. 
در محرم به مجالس عزای ساالر شهیدان می رفت و 

سیاه می پوشید.
اوایل انقالب تصاویر حضرت امام خمینی را بر روی 
که عده ای او را  دیوارها و در مسجد نصب می کرد 
که بر روی دیوار  کتک زدند و اذیت  کردند و هنگامی 
محل می نوشت مرگ بر شاه باز با عده ای درگیر  شد. 

که بنی صدر فراری شد؛ ایشان مشتاق  در روزهایی 
بر بهشتی و  آقای بهشتی بود و فریاد می زد درود 

مرگ بر بنی صدر.
کوچک  جثه ای  و  کم  سن  وجود  با  محمد  حاج 
دلش می خواست به جبهه برود و وقتی او را ثبت نام 
کند.  گریه می کرد تا مسئولین را راضی  نمی کردند 
بود.  سرحال  و  شاد  بسیار  جبهه  به  رفتن  هنگام 
وقتی مادرش برای بدرقه به دنبال او می آید، از او 
گریه نکند و می گوید:  می خواهد ناراحت نباشد و 
گر چنانچه مفقوداالثر شدم ناراحت  گریه نکنید و ا
)س(  فاطمه  حضرت  همانند  چون  نباشید، 

مفقوداالثر خواهم شد.
آخرین توصیه حاج محمد به خانواده و دوستان این 
که راه شهدا را ادامه دهند و حاللیت می طلبید  بود 
حسین)ع(  امام  کربالی  به  من  بار  این  می گفت: 
می رسم و این دفعه دیگر آن دفعات نیست. این 
کربال  عملیات، عملیات بزرگی است و ان شاء اهلل به 
می رسیم و در آنجا با هم زیارت خواهیم کرد. آخرین 
وصیت شهید حاج محمد فرازنده به ملت این بود: 
و  دهید  ادامه  را  شهدا  راه  ایران!  شریف  ملت  ای 

لحظه ای از امام کناره گیری نکنید.

کربال می رسیم  ان شاء اهلل به 

معرفی کتاب

نویسنده:

 مونا اسکندری

ناشر:

سوره مهر

رمـــانی در حال و هـــــوای سال های انــــقالب 
هفده  جمعه  روز  اتفاقات  به  کتاب  این  است. 

شهریور 13۵7 یا جمعه سیاه می پردازد.
»صدیقه«، شخصیت اصلی داستان، دختر جوانی 
باید  او  است،  گرفته  قرار  دوراهی  سر  بر  که  است 
کند حکومت ظلم را بپذیرد و یا در مسیر  انتخاب 
را  تصمیمش  صدیقه  سرانجام  بردارد،  قدم  آزادی 

می گیرد.
این کتاب روایت روزهای سخت دوران انقالب است، 
آرزوهایشان  و  آزادی  از  دفاع  برای  مردم  که  زمانی 
که  مسیری  گذاشتند،  دشواری  مسیر  در  قدم 
نمی شناختند، اما هدف روشن آن را می خواستند. 

این کتاب روایت شجاعت و ایستادگی است.
در کتاب »اشک جمعه« کوشیده شده وقایع مربوط 
به عاشورا و انقالب را به یکدیگر پیوند یابد تا جوانان 
کنند.  بهتر بتوانند با مفاهیم انقالب ارتباط برقرار 
کتاب به اتفاقات، راهپیمایی ها و فعالیت های  این 
مذهبی در آن دوران پرداخته و پیوند رمانتیکی با 
کربال دارد، به گونه ای  واقعه و صحنه های از عاشورا و 
که نشان می دهد ریشه و ذات این مبارزه ها در همان 
کربال« بوده  شعار معروف »کل یوم عاشورا و کل ارض 

است.

حسین  امام  یاران  که  را  امتحان هایی  از  بسیاری 
)علیه السالم( در روز عاشورا به نحو احسن از عهده 
آن برآمدند، شهدا و رزمنده های انقالب اسالمی و 
جنگ تحمیلی علیه ایران نیز در عرصه های مختلف 
به آن امتحان ها لبیک گفتند و از آن ها سربلند بیرون 

آمدند.
کش زندگی و عشق و مرگ ممکن است سوی  در کشا
که برای داشتنش باید  نگاهمان برود سمت افقی 
جمعه«  »اشک  رمان  کرد.  فدا  را  چیزها  عزیزترین 
که برای  برشی است از سال های مبارزه، سال هایی 
مردم  عدالت،  برپایی  و  اسالمی  حکومتی  داشتن 

آماده نثار کردن عزیزترین ها بودند.
بخشی از کتاب:

همـه دور سـفره شـام نشسـتیم. مامـان از آشـپزخانه 
کردم؛ لیوان ها، پارچ  کرد. توی سـفره را نگاه  صدایم 
آب، ظـرف سـاالد، بشـقاب، قاشـق، نـان و نمـک... 
کـم نمی آمـد، جـز دیـس اسـتانبولی  چیـزی بـه نظـرم 
ِکشـان  که قرار بود خود مامان بیاورد. بلند شـدم و پا
و  کشـید  را  دسـتم  مامـان  آشـپزخانه.  طـرف  رفتـم 
آقـات نگویـی جریـان  »بـه  گفـت:  و  اجـاق  کنـار  بـرد 
ایـن زن...« زدم تـوی حرفـش: بلـه، می دانـم. قبـل 
گوشـی  کشـیدند  زحمـت  مادرشـوهرتان  شـما،  از 
خـدا،  بـه  را  تـو  بجنـب  مامـان،  دادنـد.  دسـتم  را 

گرسـنه ایم!
مامان، دیس ته دیگ را هل داد طرفم. النگوهایش 
کردند. بیا... این را بگیر، این قدر هم  جیرینگ صدا 
بلبل زبانی نکن! به جایش جلوی زبانت را بگیر... به 
محمد هم حرفی نزنی، او هم دست کمی از ،آقاجانت 

ندارد، ولمان نمی کند.
منبع: انتشارات سوره مهر  

جمعه اشک 
  بهارستان؛ خانه ملت

معرفی فیلم

فیلم مستند »بهارستان؛ خانه ملت«، چنانچه از نامش 
پیداست، به مجلس نمایندگان مردم ایران می پردازد و سیر تاریخ 
توسط  مشروطیت  فرمان  امضای  زمان  از  را  ایران  سیاسی 
مظفرالدین شاه قاجار تا آغاز انقالب اسالمی با برش هایی از تاریخ 
نشان می دهد؛ برش هایی که همگی با محوریت مجلس شورای 
ملی، به صورت زنجیروار در یک سیر زمانی قرار گرفته اند و سندی 
تصویری از وضعیت مجلس و حوادث پیرامون آن، از انقالب 

مشروطه تا انقالب اسالمی، ارائه می دهد.
این مستند به قاعده تمام فیلم های مستند تاریخی، برگ هایی از 
تاریخ را با نشان دادن عکس، فیلم و صدا به مخاطب می نمایاند و 
مانند یک کتاب مصَور و مصَوت تاریخی است که تماشایش جذاب و 
روایتش سرراست است. تاریخ معاصر ایران پر از اتفاقات کوچک و بزرگ 
و پیچش ها و تالطم های متعدد است و کاری که بابک بهداد )کارگردان 
فیلم( در انتخاب و غربال وقایع و ارائه اسناد با در نظر گرفتن یک لوکیشن 
واحد یعنی مجلس در بازه زمانی 72 سال انجام داده جالب توجه است.

این فیلم که نخستین بار در جشنواره فیلم فجر سال به روی پرده سینما 
غ بلورین بهترین مستند از این جشنواره شد  رفت، موفق به کسب سیمر
و در ادامه در جشنواره سینما حقیقت، جشن خانه سینما و چندین 
جشنواره خارجی و داخلی دیگر شرکت و جوایز متعددی دریافت کرد. 
»بهارستان؛ خانه ملت « تنها مستند تاریخ معاصر ایران پیرامون مجلس 
مشروطه از تولد تا پایان است. نحوه شکل گیری مجلس و خاستگاه 
گون و حضور شاهان قاجار و پهلوی  نمایندگان مردم در دولت های گونا
و شخصیت های مهم تاریخ معاصر همچون ستارخان و باقرخان، 
آیت اهلل مدرس، آیت اهلل کاشانی، دکتر مصدق، قوام السلطنه و… در 
فیلم به ایجاز روایت می شود. شاید در تاریخ معاصر ایران کمتر فیلمی 
داشته باشیم که به سیر انقالب مشروطه و مجلس پرداخته باشد و 
»بهارستان؛ خانه ملت« با نکاتی که درباره اش ذکر شد، فیلمی شاخص 

در همان تعداد اندک است.
     منبع: سینماسینما

        کارگردان:   بابک بهداد
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کار می رفت و شب ها  محمد آن قدر عاشق شهادت بود که روزها سر 
سپاه  عضویت  به  وقتی  می دید.  نظامی  آموزش  پایگاه  در  هم 
درمی آید درخواست می کند تا بی سیم چی گردان شود. شبی خواب 
که حضرت امام سوار بر اسبی می آید و با هم به جبهه و  می بیند 
گر من  میدان نبرد می روند. در آنجا به مادر خود می گوید: مادر! ا
کشته شوم بهتر است یا در جبهه به فیض شهادت نائل  در راوند 
گردم؟! و هر وقت به مرخصی می آمد باز عجله داشت تا به جبهه 

برگردد.
   منبع: سامانه شهدا

تهران برای استمرار و مبارزاتشان تا پیروزی نهایی 
و اعالم حقانیت نهضتی که در پیش گرفته بودند، 
جهت یک راهپیمایی بزرگ سیاسی- مذهبی به 
خیابان ها ریختند. بیشتر آن ها از اعالم حکومت 
نظامی اطالع نداشتند. بیشترین تجمع را میدان ژاله 
)شهدای فعلی( به خویش اختصاص داده بود. برآورد 
می شود که بیش از 20 هزار تن در این میدان تجمع 
کرده بودند، نظامیان و کوماندوها با وسایل مدرن 
ضد شورش تا ساعت ها نتوانستند جمعیت انقالبی 
و از جان گذشته را از صحنه متفرق سازند. در نتیجه 
به دستور مقامات باال طی یک اقدام وحشیانه، همه 
راهپیمایان بی دفاع را با پیشرفته ترین سالح های 
آتشین به رگبار بستند و بی رحمانه خیل عظیمی از 

آنان را به شهادت رساندند.
آمار دقیق شهدای این فاجعه غیرانسانی به درستی 
مشخص نیست. این روز در تاریخ معاصر ایران به 
جمعه سیاه و این میدان به میدان شهدا شهرت 
یافته است. این واقعه بی تردید جریانی بزرگ در سیر 

تحوالت نهضت امام خمینی محسوب می گردد.
www. library.razavi.ir:منبع  

تأمین مسکن، دادن وام و … تالش می کنند.
جالب است بدانید اقتصاد ایران بر پایه سه بخش 
دولتی، خصوصی و تعاونی بنا شده است و تعاونی ها 
نقش مهمی در تولید ملی، کارآفرینی و رشد اقتصادی 

و فرهنگی جامعه بر عهده دارند.
عدالت  به  تعاونی  شرکت های  در  ویژه  به طور 
اقتصادی، آزادی سیاسی و ارزش های فرهنگی و 
دینی توجه می شود و این شرکت ها نقطه عطف 

اقتصاد، سیاست و فرهنگ محسوب می شوند.
ازلحاظ نوع فعالیت شرکت های تعاونی عبارت اند از: 
1- شرکت تعاونی تولید: به منظور اشتغال در امور 
مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش 
و صید ماهی، شیالت، صنعت، معدن، عمران 
شهری، روستایی، عشایری و مانند آن فعالیت کرده 
و مجموعا یک واحد تولیدی در آن اداره می شود. 
2- شرکت تعاونی توزیعی: در امور مربوط به تهیه و 
توزیع کاال، مسکن، خدمات و سایر نیازمندی های 

اعضا فعالیت می کند.
آن دسته از شرکت های تعاونی که هم زمان در بخش 
تولیدی و توزیعی فعالیت می کنند به نام شرکت 
تعاونی تولیدی و توزیعی شناخته می شود. از لحاظ 

نوع عضویت شرکت های تعاونی عبارت اند از:
 1- شرکت تعاونی عام: عضویت در آن برای همه آزاد 
است، تعداد اعضا در این تعاونی ها حداقل 500 نفر 
و براساس نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین کرده 

مشخص می شود. 
2- شرکت تعاونی خاص: عضویت در آن برای گروهی 
خاص مانند کارگران، دانشجویان، کشاورزان، زنان، 
پزشکان، وکالی دادگستری، اعضای هر صنف و 

مشاغل خاص با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود.
www. baratnews.ir :منبع  

تاریخ و جغرافیا، فیزیک، داروشناسی و زبان پارسی و 
عربی استاد بود و از مفاخر عصر خود به شمار می رفت.
ابوریحان فهرست کتاب های خود را تا سال 427 
یعنی 65 سالگی اش،  113 نسخه شمرده اسـت. 
تألیفات بیرونی به زبان عربی، یعنی زبان علمی 
ایران بوده، مگر  و  و همه کس فهم عالم اسالم 
ترجمه »التفهیم« که خود او آن را از عربی به فارسی 

برگردانیده است.
دانشنامه علوم چاپ مسکو ابوریحان را »دانشمند 
همه قرون و اعصار« خوانده است. در بسیاری از 
کشورها نام بیرونی را بر دانشگاه ها، دانشکده ها و تاالر 
کتابخانه ها نهاده و لقب »استاد جاوید« به او داده اند.
درگذشت بیرونی در غزنه در اوان انقالب سلجوقیان 
و پادشاهی مسعود بن محمود غزنوی بوده است و 
برخی درگذشت او را در 440 هجری قمری می دانند.
 منبع: دانشنامه اسالمی

 ذکرشمار
اپلیکیشن

که بیشتر  کاربردی است  اپلیکیشن ذکرشمار یک برنامه 
انتظارات شما را چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی پاسخ گو خواهد 
بود، چون عالوه بر اینکه ذکر صلوات، ذکر روزهای هفته و تسبیحات 
حضرت زهرا )س( را شامل می شود، امکانات کلیدی بی نظیری دارد 
که باعث می شود به راحت ترین وجه ممکن از برنامه استفاده بکنید.

گی های نرم افزار ذکرشمار می توان به این موارد اشاره کرد:  ازجمله ویژ
کم  کلید افزایش صدا؛  شمارش با لمس صفحه نمایش؛ شمارش با 
کردن تعداد شمارش با استفاده از کلید کاهش صدا )برای مواردی که 
کاربر دچار اشتباه شده است(؛ صفر کردن شمارش؛ کنترل لرزش یا عدم 
لرزش دستگاه برای هر بار شمارش؛ پخش صدای اتمام دوره شمارش یا 
عدم پخش آن؛ کنترل لرزش یا عدم لرزش به هنگام اتمام دوره شمارش؛ 

محیط زیبا و دلپسند.
www.cafebazaar.ir :منبع    


