
یادداشت مدیر مسئول

انتصاب

در شرایطی که انتشار برخی خبرهای غیرمستند در هفته های اخیر به دنبال 
زیر سؤال بردن توانمندی و ارزش های فوالد مبارکه بود، رشد 9.8 درصدی تولید 
گندله، رشد 12.7 درصدی تولید آهن اسفنجی، رشد 17 درصدی تولید فوالد خام، 
رشد 19.6 درصدی تولید کالف گرم و در نهایت رشد 15 درصدی تحویل در پنج ماهه 
نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد این شرکت با وجود 
تحریم ومحدودیت های انرژی و مواد اولیه، با راهبردهای جدید مدیریتی، همچنان 

در مسیر توسعه و پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور گام برمی دارد.
فوالد مبارکه مولود پربرکت انقالب اسالمی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی و صنعتی و به استناد آمارها نماد افتخارآفرینی، اقتدار و توفیق نظام 
اسالمی در عرصه های مختلف به ویژه در حوزه تولید، خودکفایی، اقتصاد مقاومتی 
است. در چنین شرایطی طبیعی است که مغرضانی که همواره به دنبال تضعیف 
توانمندی های ایران اسالمی در چهار دهه اخیر بوده اند، از  تخلفات و مشکالت 
به وجودآمده سوءاستفاده کنند و در راستای ضربه به اعتبار نظام قدم بردارند. در 

هفته های گذشته تولید بیش از 60 هزار مطلب منفی درباره شرکت فوالد مبارکه 
و انتشار 400 محتوای منفی در هر ساعت در شبکه های اجتماعی و رسانه های 
مغرض گویای این نکته است که جنگ روانی و بمباران رسانه ای علیه توفیقات 

ایران اسالمی همچنان ادامه دارد.
تحریم های بین المللی، جنگ سایبری و کمبود انرژی برق در فصل بهار و تابستان 
کاهش حجم تولید است، اما با همه این مشکالت و  بهانه های خوبی برای 
دغدغه ها، کارکنان گروه فوالد مبارکه با برنامه ریزی مدیران و تالش جمعی همکاران 

از ابتدای سال جاری رکوردها و دستاوردهای درخشان تری رقم زدند.
گر عزم راسخ برای غلبه بر فشارها  توفیقات حاصل شده تأییدی بر این نکته است که ا
وجود داشته باشد، قطعا هیچ تحریم  و شرایط نامساعدی، توان مقابله با آن را ندارد.
گروه فوالد مبارکه با اتکا به الطاف الهی و با تالش مضاعف و خستگی ناپذیر در جهت 
توسعه و تعالی کشور گام برمی دارد و به طور قطع به آینده بهتر و روزهای نویدبخش 

ایران اسالمی در عرصه تولید، خودکفایی و بهبود شرایط اقتصادی امیدوار است. 

یم  وفشار روانی ینی فوالد مبارکه در شرایط تحر ارزش آفر

در نخستین نشست هم اندیشی مسئولین اداری 
ح شد؛ شرکت های پیمانکار فوالد مبارکه مطر

اشتغال بیش از 13 هزار نیروی 
پیمانکار در فوالد مبارکه

ارائه دستاوردها و ظرفیت های
 گروه فوالد مبارکه

 در نمایشگاه »متالکس«

فوالد مبارکه حرکت خود را در مسیر 
رشد اقتصادی کشور همچنان پرقدرت ادامه  دهد

ح شد؛ در کمیته آزمایشگاه های زنجیره معدن و فوالد کشور مطر

اشتراک تجارب آزمایشگاهی فوالد مبارکه  
در  زنجیره معدن و فوالد کشور

با ارتقای دانش و مهارت بازرسان کنترل کیفی خط نورد گرم میسر شد؛

افزایش کیفیت سطح ورق گرم
 فوالد مبارکه

اربعین سید و ساالر شهیدان 
حضرت امام حسین علیه السالم 

تسلیت باد

ح کرد: مدیر محصوالت پوشش دار نورد سرد مطر

یان افزایش رضایت مشتر
 با توسعه خطوط ورق رنگی فوالد مبارکه

افزایش سودآوری 
با بازرسی مجدد تختال های 

ج از سفارش خار
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محدویت انرژی سد راه تحقق 
چشم انداز  1404 در صنعت فوالد

از دست رفتن قابل توجه تولید فوالد خام 
و کالف گرم در فوالد مبارکه ؛

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی:

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه مهدی کویتی به سمت سرپرست معاونت اقتصادی 
و مالی منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت اقتصادی و مالی منصوب می گردید تا با 
حفظ ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول 

مدیریت در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است مهدی کویتی دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری است و پیش از این در سمت مدیر امور مالی مشغول 

به فعالیت بوده است.

کبری محمدی به سمت معاون سرمایه گذاری  طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه عباس ا
و امور شرکت ها منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم به سمت معاون سرمایه گذاری و امور شرکت ها منصوب می گردید تا با 
حفظ ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول 

مدیریت در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
کبری محمدی دارای مدرک دکتری حرفه ای مدیریت کسب وکار است و پیش از این در سمت  گفتنی است عباس  ا

معاونت بهره برداری مشغول به فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه غالمرضا سلیمی به سمت سرپرست معاونت 
بهره برداری منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم به سمت سرپرست معاونت بهره برداری منصوب می گردید تا با حفظ 
ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت 

در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است غالمرضا سلیمی دارای مدرک MBA است و پیش از این در سمت مدیر ارشد تولید مشغول به فعالیت 

بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه غالمرضا کمالی به سمت مدیر تعمیرات نسوز 
منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: به موجب این حکم به سمت مدیر تعمیرات نسوز منصوب می گردید تا با حفظ ارزش های 
اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت در فوالد 

مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است غالمرضا کمالی دارای مدرک مهندسی مواد است و پیش از این در سمت رئیس اجرای آموزش مشغول به 

فعالیت بوده است.

طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه عبدالکریم موالیی به سمت مدیر اجرای پروژه های 
نورد گرم منصوب شد.

در متن این حکم آمده است:به موجب این حکم به سمت مدیر اجرای پروژه های نورد گرم منصوب می گردید تا با حفظ 
ارزش های اسالمی، احترام به کرامت انسانی، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و رعایت وجدان کاری که از اصول مدیریت 

در فوالد مبارکه است انجام وظیفه نمایید.
گفتنی است عبدالکریم موالیی دارای مدرک مهندسی مکانیک است و پیش از این در سمت رئیس اجرای پروژه های 

نورد گرم مشغول به فعالیت بوده است.
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فعالیت دوباره معدن ققنوس یک
گذاری بهره بردار جدید معدن ققنوس یک پس از ابطال پروانه بهره برداری در سال گذشته در حال انجام است. سخنگوی وزارت صمت گفت: وا

سیاست گذاری های بی ثبات و نامعقول داخلی باید اصالح شود
دبیر انجمن نوردکاران فوالدی ایران گفت: آنچه صنعت ما را بیشتر متأثر ساخته، سیاست گذاری های بی ثبات و نامعقول داخلی است که باید اصالح شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار اعضای مجمع 
جهانی اهل بیت )ع( و میهمانان شرکت کننده در هفتمین 
کنگـره ایـن مجمـع، عظمـت و محبوبیـت اهل بیـت را در 
کیـد کردند: جمهوری  دنیای اسـالم بی نظیر خواندند و تأ
اسـالمی به عنـوان پرچـم برافراشـته اهل بیـت در مقابـل 
نظـام سـلطه، معتقـد اسـت در دنیـای اسـالم هیـچ خـط 
فاصل مذهبی، قومی، فرقه ای و نژادی، حقیقی نیسـت و 
تنها خط فاصل برجسته و حقیقی، مرزبندی میان دنیای 

اسالم با جبهه کفر و استکبار جهانی است.
حضرت آیت اهلل خامنـه ای با توصیه مؤکد بـه مجمع جهانی 
اهل بیت برای بهره گیری از عظمت و محبوبیت اهل بیت در 
دنیای اسالم افزودند: مجمع باید پایگاه و محل الهام گیری 
همـه مسـلمانان و جان هـای مشـتاق از معـارف اهل بیـت 

باشـد و به گونـه ای عمل کنـد که زینـت اهل بیت شـود.
رهبـر انقـالب، معـارف اهل بیـت را مجموعـه ای کامـل از همه 
نیازهـای مختلـف آحـاد بشـر و جوامـع بشـری خواندنـد و 
گفتند: جوامع اسـالمی امـروز به همـه ابعاد معـارف اهل بیت 
نیاز جدی دارند و مجمـع جهانی باید بـا برنامه ریزی دقیق و 
صحیح و استفاده از شـیوه های معقول و ابزارهای تأثیرگذار، 

ایـن وظیفـه سـنگین را انجـام دهد.
ایشـان با اشـاره به پرچـم برافراشـته نظـام جمهوری اسـالمی 
در مقابل نظام استکبار افزودند: پیروان اهل بیت و شیعیان 
جهان مفتخرند که نظام اسالمی در مقابل اژدهای هفت سر 
نظام سـلطه، سـینه سـپر کرده و به اعتراف خود مسـتکبران، 

بسیاری از نقشـه های آنان را به شکست کشـانده است.
رهبر انقالب، رمز اسـتواری جمهوری اسالمی را الهام گیری از 
اهل بیت دانستند و افزودند: آن ستارگان درخشان با معارف 
نظری و سـیره عملی خود به ما آموخته اند کـه چگونه با تدبر 

و عمل به قرآن، راه اسـالم عزیز را بپیماییم.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

جمهوری اسالمی با الهام از اهل بیت 
اژدهای هفت سر استکبار را عقب راند 

و پیشرفت کرد

پس از دست یابی به باالترین قله های تولید در گروه فوالد مبارکه طی 5 ماه نخست سال 
جاری، نوبت به افتتاح چهار پروژه توسعه ای در این گروه رسید.

به گزارش خبرنگار فوالد، روز شنبه 12 شهریورماه هم زمان با ایام هفته دولت 4 پروژه توسعه ای در 
گروه فوالد مبارکه مشتمل بر احداث خط خردایش و دانه بندی و سنگ شکن اولیه در شرکت فوالدسنگ مبارکه 
ک سرخ کودی هرمزگان و سنگ آهن سیلیس داوران کرمان با  و پروژه های بهره برداری از معدن سنگ آهن خا
حضور مدیرعامل، معاونان و برخی از مدیران شرکت فوالد مبارکه، نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس 
شورای اسالمی، مسئوالن منطقه، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه به صورت حضوری و 

آنالین افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
ساخت داخل 70 تا 90 درصد تجهیزات و ایجاد 250 فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم 
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در جریان افتتاح این پروژه ها با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال در کشور و استفاده از 
ظرفیت های داخلی برای بومی سازی تجهیزات تصریح کرد: طرح هایی که در شرکت فوالدسنگ مبارکه به افتتاح 
و بهره برداری رسید، با 3 هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری، به صورت مستقیم و غیرمستقیم 250 شغل جدید 

ایجاد کرد.  همچنین  70 تا 90 درصد تجهیزات این پروژه ها توسط متخصصان داخلی بومی سازی شده است.
اجرای طرح های دانش بنیان معدنی و صنعتی؛ رویکردی جدید در گروه فوالد مبارکه

محمدیاسر طیب نیا با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت های دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در حوزه 
معدن و صنایع معدنی گفت: بهره برداری و انجام تعمیرات اساسی کوره های پخت آهک از طریق تکنولوژی های 
جدید در شرکت فوالدسنگ مبارکه نشان می دهد که رویکرد جدیدی در گروه فوالد مبارکه اتخاذ شده، رویکرد 
اجرای طرح های دانش بنیان معدنی و صنعتی که راه نجاتی برای رفع کمبود مواد اولیه موردنیاز این گروه است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه شرکت فوالدسنگ مبارکه به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه 
پس از گذشت حدود 5 سال به نقطه ای رسیده که دانش بهره برداری از کوره های آهک با تکنولوژی های جدید 
و تعمیرات اساسی آن را بدون حضور حتی یک کارشناس خارجی در اختیار دارد، اقدامی که درگذشته توسط 

کارشناسان خارجی انجام می شد.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با بیان اینکه تنها دو کوره آهک مشابه این کوره ها در جهان وجود دارد، افزود: 
اعتمادبه نفس و پذیرش خطر در کنار دانش و تخصص بهره برداری از این کوره ها بسیار ارزشمند است. توسعه های 
زیادی ازجمله استخراج معدن، تجهیزات خردایش، دانه بندی و... در این منطقه صورت گرفته و پروژه های اخیر 

اشتغال آفرینی قابل توجهی داشته است.
مأموریت شرکت فوالدسنگ برای بهره برداری و فراوری سنگ آهن هماتیت

کرده ایم، خاطرنشان  کتشافی و معدنی ورود پیدا وی با بیان اینکه امروز با افتخار اعالم می کنیم که به ده ها حوزه ا
که  کرد: شرکت فوالد مبارکه امروز از یک شرکت استخراج کننده مواد معدنی به یک مجموعه دانشی رسیده، چرا
کتشاف یک حوزه دانشی است. اقدامات خوبی در اقصی نقاط کشور با حمایت شرکت فوالدسنگ مبارکه  حوزه ا

در حال شکل گیری و انجام است.
به گفته طیب نیا برای تولید 10 میلیون تن فوالد، نیازمند فراوری و استخراج هرچه بیشتر در حوزه معادن و ذخایر 
سنگ آهن هستیم؛ ازاین رو مأموریت بهره برداری و فراوری سنگ آهن هماتیت گروه فوالد مبارکه بر عهده شرکت 

فوالدسنگ مبارکه گذاشته  شده است.
ضرورت تجمیع ظرفیت های معدنی کوچک برای تأمین 20 تا ۳0 درصدی نیاز گروه فوالد مبارکه

طیب نیا تصریح کرد: شرکت های داخلی تأمین کننده سنگ آهن به سمت فوالدسازی رفته اند و فوالد مبارکه در 
حوزه سنگ آهن، فعالیت معدنی خود را به طور جدی شروع کرده و با توجه به در دسترس نبودن معادن بزرگ، 

مسیر دشواری در پیش دارد.
وی با اشاره به وجود ذخایر ارزشمند معادن هماتیت در کشور اذعان داشت: این ذخایر عمدتا مغفول مانده و اقدام 
جدی درخصوص آن ها صورت نگرفته است، اما امروز شاهد آغاز به کار 2 معدن در شرکت فوالدسنگ مبارکه بودیم 
و امیدوارم با تجمیع ظرفیت های چنین معادنی بتوانیم به میزان 20 تا 30 درصد نیاز گروه فوالد مبارکه را تأمین 

کنیم و این مأموریت شرکت های تابعه ماست.
اجرای طرح های دانش بنیان معدنی و صنعتی در گروه فوالد مبارکه

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از تولید محصوالت جدید همچون فروسیلیس و فرومنگنز با رویکرد دانشی در 
کید بر اینکه این رویکرد نیازمند کار جدی تر  شرکت فوالدسنگ مبارکه به عنوان اقدامی بسیار ارزشمند یاد و با تأ
است، تصریح کرد: بهره برداری و انجام تعمیرات اساسی کوره های پخت آهک از طریق تکنولوژی های جدید در 
این شرکت نشان می دهد که رویکرد جدیدی اتخاذ شده است، رویکرد اجرای طرح های دانش بنیان معدنی و 

صنعتی که راه نجاتی برای رفع کمبود مواد اولیه موردنیاز گروه فوالد مبارکه است.
کید بر ضرورت توجه به استانداردهای زیست محیطی در حوزه معدن و صنایع معدنی ادامه داد: نباید  وی با تأ
که شعار ما تحقق صنعت سبز است و به همین خاطر خود را  الگو بودن در حوزه صنعت سبز را فراموش کنیم، چرا

به رعایت مسائل زیست محیطی ملزم می دانیم و در این زمینه پیشرو هستیم.
تجلی مسئولیت های اجتماعی با ورود به حوزه معادن

کید بر اینکه طرح های حوزه معدن در این منطقه، آغازگر سرمایه گذاری ها در این حوزه به شمار می آید  طیب نیا با تأ
و نیازمند حمایت های جدی بیشتر است، تصریح کرد: به طورکلی فعالیتی که گروه فوالد مبارکه در حوزه معادن آغاز 
کرده از طرفی پاسخگوی نیاز تولید و از سوی دیگر تجلی مسئولیت اجتماعی فوالد مبارکه در جهت آبادانی کشور 
است. بسیاری از معادن کوچک و بزرگ در مناطق محروم واقع  شده اند و با سرمایه گذاری روی آن ها عالوه بر رفع 

بخشی از نیاز ما، به آبادانی این مناطق نیز کمک خواهد شد.
فوالد مبارکه حرکت خود  را در مسیر رشد اقتصادی کشور همچنان   پرقدرت ادامه دهد

پروین صالحی نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی در جریان افتتاح 4 طرح توسعه ای در 
کید کرد: فوالد مبارکه حرکت خود را  در مسیر رشد اقتصادی  گروه فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار صداوسیما تأ
کید کنم  کشور   همچنان پرقدرت ادامه  دهد.بر خود الزم می دانم تا از مدیریت فوالد مبارکه تشکر کنم و باز هم تأ
که تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور موردتوجه کل مسئولین و به خصوص مجلس شورای اسالمی است.

برای برداشتن موانع از جلوی پای تولید و صنعت کشور از هیچ حمایتی دریغ نمی کنیم
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: برای برداشتن موانع تولید و صنعت 
کشور از هیچ حمایتی دریغ نمی کنیم. همچنین برای صنعت فوالد کشور، صنعت فوالد مبارکه و به طور خاص 
شرکت فوالدسنگ مبارکه آرزوی موفقیت دارم تا حرکت خود را در مسیری که برای رشد اقتصادی کشور آغاز 
کرده اند، پرقدرت ادامه دهند تا چشم دشمنان این صنعت در خارج از کشور و پیاده نظام آن ها در داخل کور شود.

رکوردهای پی درپی تولید با نیت خالصانه، بر اساس ایمان و تعهد
پروین صالحی ضمن قدردانی از رکوردهای به دست آمده در گروه فوالد مبارکه گفت: وقتی که نیت خالصانه، بر 
اساس ایمان و تعهد در خط تولید کشور قرار گیرد، مسلما رکوردهای پی درپی تولید نیز حاصل می شود. شرکت 
فوالد مبارکه نیز در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری این امر را محقق کرد و نشان داد که عزم خود را برای تولید 

کیفیت با ضخامت کمتر جزم کرده است. ورق های با
شرکت فوالدسنگ مبارکه  با حمایت فوالد مبارکه تجارب خوبی در حوزه معدن کسب کرده است

وی ادامه داد: شرکت فوالدسنگ مبارکه به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه، بر اساس 
مفاهیم دانش بنیان فعالیت کرده و دستاوردهای ارزشمندی در حوزه معدن بر جای گذاشته است. این شرکت 

برای توسعه صنعت کشور، تحت حمایت فوالد مبارکه تجارب خوبی در حوزه معدن کسب کرده است.

معادن با ارزش افزوده باال تبلوری از اقتصاد مقاومتی است
مهرداد فقیهیان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه اصفهان نیز در این آیین اظهار کرد: یکی از 
بخش های مهم در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی صنایع معدنی است. بر کسی پوشیده نیست که معادن 
با ارزش افزوده باال، اشتغال آفرینی و متکی بر فناوری و طرح های دانش بنیان می تواند تبلور اقتصاد مقاومتی باشد.

افزایش ظرفیت تولید سنگ آهک دانه بندی شده به میزان ۳50 تن در ساعت
وی جزئیات و تأثیر پروژه های افتتاح شده را این چنین تشریح کرد: پروژه احداث خط خردایش و دانه بندی با 
ظرفیت 350 تن در ساعت، سرمایه گذاری اولیه 230 میلیارد ریالی و باهدف افزایش ظرفیت تولید سنگ آهک 
دانه بندی شده به بهره برداری رسید. سنگ شکن هیدروکن و سرندهای ارتعاشی به عنوان تکنولوژی 
استفاده شده در احداث این پروژه منجر به تولید سنگ آهک دانه بندی شده در ابعاد متنوع به عنوان محصول 
نهایی گردیده است. 90 درصد تجهیزات این پروژه توسط متخصصان داخلی بومی سازی شده است. به طورکلی 
با به بهره برداری رسیدن این پروژه ها برای 250 نفر و به طور مشخص با اجرای پروژه فوق برای 85 نفر به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی فراهم  شده است.
افزایش ظرفیت تولید سنگ آهک دانه بندی شده به میزان 700 هزار تن بر ساعت

پروژه احداث خط سنگ شکن اولیه، با سرمایه گذاری 900 میلیارد ریال و ظرفیتی بالغ بر 700 تن بر ساعت از دیگر 
پروژه هایی بود که در شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه به بهره برداری رسید. افتتاح این پروژه که با هدف 
افزایش ظرفیت تولید و تأمین پایدار سنگ آهک دانه بندی شده و ظرفیت تولید سالیانه 5 میلیون تن سنگ آهک 
صورت گرفته، با استفاده از تکنولوژی سنگ شکن ژیراتوری، تولید سنگ آهک با دانه بندی صفرتا 200 میلی متر 
را محقق می کند. 70 درصد از تجهیزات به کاررفته در پروژه خط سنگ شکن اولیه، توسط متخصصان داخلی 

بومی سازی شده و این پروژه اشتغال 95 نفر را فراهم کرده است.
ک سرخ کودی هرمزگان بهره برداری از معدن هماتیت و خا

ک سرخ کودی هرمزگان با سرمایه گذاری 148 میلیارد و 580 میلیون تومان  بهره برداری از معدن هماتیت و خا
در مساحتی بالغ بر 6 کیلومترمربع و باهدف تأمین سنگ آهن موردنیاز گروه فوالد مبارکه صورت گرفت که میزان 
ک سرخ آن طبق  ذخیره سنگ آهن آن طبق پروانه بهره برداری موجود، بالغ بر 531 هزار تن و ذخیره سالیانه خا
پروانه بهره برداری موجود بالغ بر 45 هزار تن است.برای این پروژه معدنی به میزان هزار و 650 متر حفاری صورت 
ک سرخ کودی به میزان 7 میلیون تن و ظرفیت  گرفته است. ذخیره هماتیت اثبات شده معدن سنگ آهن خا
ک سرخ  ساالنه استخراج طرح توسعه آتی آن به میزان 500 هزار تن است. پروژه بهره برداری از معدن سنگ آهن خا

کودی برای 28 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
بهره برداری از معدن سنگ آهن سیلیس داوران کرمان

بهره برداری از معدن سنگ آهن سیلیس داوران کرمان نیز با هدف تأمین سنگ آهن و سیلیس موردنیاز گروه 
فوالد مبارکه و با سرمایه گذاری اولیه 805 میلیارد ریالی در مساحتی بالغ بر 13 کیلومترمربع صورت گرفته که اشتغال 
آفرینی 35 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم را به همراه دارد. ظرفیت استخراج طرح توسعه آتی این پروژه 300 
هزار تن در سال است.طبق پروانه بهره برداری موجود، این معدن، 250 هزار تن ذخیره آهن، 600 هزار تن ذخیره 
سیلیس و سالیانه 25 هزار تن ظرفیت استخراج به همراه ذخیره هماتیت اثبات شده 4 میلیون تنی دارد و دارای 

کتشافی است. 776 متر حفاری ا
فقیهیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه اصفهان مأموریت 
تأمین مواد اولیه موردنیاز صنعت فوالد شامل سنگ آهک، آهن و دولومیت برای صنایع فوالد کشور با تمرکز بر 

نیازهای گروه فوالد مبارکه را بر عهده دارد.
وی افزود: شرکت فوالدسنگ مبارکه به عنوان بازوی معدنی گروه فوالد مبارکه سعی کرده تا با تقویت زنجیره 
کتشاف، استخراج، فراوری و محصول نهایی، سهم مهمی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشد  و  با  ا
کتشاف، استخراج و فراوری محصوالت معدنی،  توسعه سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت ها و فناوری در حوزه ا
ارتقا و بهره وری سرمایه های انسانی، همراه با برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیست محیطی، 

دست به کار تکمیل زنجیره ارزش در معدن و صنایع معدنی با تکیه بر طرح های دانش بنیان و بومی سازی شود.
فوالدسنگ شرکتی پیشرو در اجرای طرح های دانش بنیان در حوزه معادن کشور

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه گفت: این شرکت با نزدیک شدن به اهداف بخش معدن در 
تکالیف ابالغی و بر اساس ماهیت آن ها، بیشترین تطابق و سازگاری را با راهبرد و شعار سال دارد و به عنوان شرکتی 

پیشرو در اجرای طرح های دانش بنیان در حوزه معادن عمل می کند.
وی خاطرنشان کرد: کارشناسان برجسته شرکت فوالدسنگ مبارکه الزم است  نامالیمات را تحمل و چالش های 
فنی و راه حل ها را شناسایی کنند و همکاری هدایت گرانه ای با شرکت های دانش بنیان داشته باشند و البته 

موفقیت در این مسیر با لطف الهی و سنگر به سنگر در حال وقوع است.
تعمیرات اساسی کوره ها و راه اندازی آن ها با صرفه جویی ارزی معادل 2 هزار میلیارد ریال

فقیهیان اذعان داشت: حال که در شرایطی هستیم که با کسب دانش تعمیراتی و بومی سازی قطعات و تجهیزات، 
با همکاری تنگاتنگ شرکت های دانش بنیان به طور موفقیت آمیزی گام های پایانی تعمیرات اساسی کوره ها و 

راه اندازی آن ها را با صرفه جویی ارزی معادل 2 هزار میلیارد ریال برمی داریم.
کید کرد: با به بهره برداری رسیدن 4 پروژه توسعه ای در شرکت فوالدسنگ مبارکه گامی دیگری در  وی در پایان تأ
مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای گام دوم انقالب در حوزه صنعت و معدن برداشته شد و امیدواریم در ادامه 

راه نیز به یاری حق تعالی، شاهد تحقق اهداف هلدینگ صنعتی و معدنی فوالدسنگ مبارکه باشیم.
امضای تفاهم نامه همکاری میان شرکت فوالدسنگ مبارکه و شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و 

نوآوری فوالد مبارکه
هم زمان با آیین افتتاحیه پروژه های شرکت فوالدسنگ مبارکه تفاهم نامه همکاری در حوزه های فناورانه، 
نوآورانه و دانش بنیان میان شرکت فوالدسنگ مبارکه اصفهان و شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه )MSTID( باهدف همکاری مشترک و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های دانش بنیان 
طرفین، با تمرکز بر کلیه بخش های باالدستی، پایین دستی، بهره برداری معادن و به ویژه فراوری محصوالت 

معدنی به امضا رسید.
 شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه اصفهان به عنوان یکی از تأمین کنندگان مواد اولیه موردنیاز گروه فوالد 
مبارکه ازجمله سنگ آهن، سنگ آهک، دولومیت، فروسیلیس، فروآلیاژها و سایر مواد معدنی، نقش مهمی در 
زنجیره صنعت فوالد کشور ایفا می کند. با توجه به چشم انداز و اهداف این شرکت در ورود به عرصه فناوری و نوآوری 
و در نهایت در حوزه اقتصاد دانش بنیان، رشد قابل توجهی در ارزش افزوده و بهره وری در حوزه تأمین مواد اولیه 

صنعت فوالد کشور رقم خواهد خورد.
 فعالیت و رسالت شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه، ارتقای فناورانه گروه فوالد مبارکه 
است که این مهم را با استفاده از سرمایه گذاری جسورانه شرکتی )CVC( و باهدف تصاحب، انتقال و بومی سازی 
فناوری های مرتبط با زنجیره فوالد به انجام می رساند.  نگاه این مجموعه بر مبنای تجارب روز دنیا، نه تنها محدود 

به موارد فنی، بلکه از نوع کسب وکارهای نوآورانه و فناورانه و مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است.
عالوه بر این، مجموعه شرکت نوآوری فوالد مبارکه به نمایندگی از گروه فوالد مبارکه، مأموریت هماهنگی نوآورانه 
و فناورانه کلیه فعاالن علمی و صنعتی صنعت فوالد را دارد و همچنین مأموریت یافته عالوه بر ایجاد و راهبری 
زیست بوم نوآوری و فناوری گروه مبارکه، خدمات حوزه های فناوری، نوآوری و دانش بنیان را به کلیه شرکت های 

گروه فوالد مبارکه ارائه کند.

فوالد مبارکه حرکت خود را در مسیر رشد اقتصادی کشور
همچنان پرقدرت ادامه دهد

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی:
رهبر انقالب اسالمی

 در دیدار شرکت کنندگان در اجالس مجمع جهانی اهل بیت )ع(:

محمدیاسر طیب نیا
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه

پروین صالحی
 نماینده مردم شهرستان مبارکه

مهرداد فقیهیان 
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 

فوالدسنگ مبارکه اصفهان

آغاز فصل جدید فعالیت 
شورای آهن و فوالد ایران

 با اتحاد تشکل های تخصصی

در یک همکاری مشترک میان تشکل های صنفی-
تخصصی زنجیره آهن و فوالد، شامل انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، انجمن سنگ آهن ایران و انجمن نوردکاران 
فوالدی ایران، شورای آهن و فوالد ایران فصل جدید فعالیت 

شورای زنجیره آهن و فوالد ایران آغاز شد.
طبق اعالم انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، عصر یکشنبه 13 
شهریور، انجمن مذکور با برگزاری نشستی در محل انجمن با حضور 
رؤسا و دبیران تشکل های صنفی-تخصصی زنجیره آهن و فوالد، 
شامل انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، انجمن سنگ آهن ایران 
و انجمن نوردکاران فوالدی ایران، شورای آهن و فوالد ایران فصل 

جدید فعالیت خود را آغاز کرد.
که   شورای آهن و فوالد ایران، یک شورای مشورتی است 
هماهنگی میان زنجیره آهن و فوالد را برعهده دارد تا از این 
طریق صدای واحدی از این زنجیره در مسائل مختلف مربوط به 
سیاست گذاری و تنظیم بازار شنیده شود؛ بنا بر وعده مسئوالن 
دولتی، این شورا یکی از مؤلفه های اصلی سیاست گذاری در 

زنجیره آهن و فوالد خواهد بود.
گفتنی است جلسات مقدماتی این شورا در سال های گذشته 
میان انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران و انجمن سنگ آهن ایران 
برگزار شده بود، اما در این نشست، انجمن نوردکاران فوالدی ایران 
نیز به جمع اعضای این شورا اضافه شد و شورای آهن و فوالد ایران 

وارد فصل جدیدی از فعالیت خود شد.
         منبع: دنیای معدن
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پایان ذخایر قطعی معادن در آینده ای نه چندان دور
رئیس خانه معدن استان یزد گفت: پایان ذخایر قطعی معادن، کشور را در آینده به واردات مواد معدنی استراتژیک سوق می دهد.

برگزاری نشست بررسی ظرفیت های توسعه معادن شهرستان لنده کهگیلویه و بویراحمد
نشست بررسی ظرفیت های توسعه معادن شهرستان لنده با حضور رئیس هیئت عامل ایمیدرو، معاون استاندار، فرماندار و نماینده مردم کهگیلویه  برگزار شد.

 خـبــــــــــــــــــر      

ارائه دستاوردها و ظرفیت های گروه فوالد مبارکه در نمایشگاه »متالکس«
در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع 
وابسته )متالکس( شرکت های گروه فوالد مبارکه به همراه 150 شرکت صنعتی داخلی و 
نمایندگانی از کشورهای آلمان، ایتالیا، کره جنوبی، سوئد، هند، چین و ترکیه در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان دستاوردها و ظرفیت های خود را عرضه کردند.
به گزارش خبرنگار فوالد از نخستین روزهای برپایی این نمایشگاه چهارروزه، جمعی از مسئوالن استانی و کشوری، 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی و مدیران عامل برخی کارخانه های صنعتی و کارشناسان حوزه های 
متالورژی، فوالد، ریخته گری، ماشین آالت و صنایع وابسته، ضمن بازدید از نمایشگاه و حضور در غرفه فوالد 
مبارکه، در مصاحبه با خبرنگاران به بیان دیدگاه های خود در این زمینه پرداختند که ماحصل این بیانات را در 

ادامه مطلب می خوانید.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

یک فوالدساز نمی تواند بخش های مختلف زنجیره را تدارک ببیند
نمایشگاه ها ویترینی برای عرضه خدمات و تولیدات هستند و با توجه به روند روبه رشد صنعت فوالد در ایران 

و اضافه شدن واحدهای تولیدی جدید، نمایشگاه متالکس می تواند تأثیر مثبتی بر این صنعت داشته باشد.
 از نظر کیفی و کمی توسعه های مختلف در صنعت فوالد انجام می گیرد که این موضوع نیازهای مختلف در صنایع 
پایین دست و باالدست به منابع مختلف ازجمله ملزومات، مواد اولیه، ماشین آالت و... را افزایش می دهد. 
زنجیره فوالد طیف گسترده ای دارد و یک فوالدساز نمی تواند بخش های مختلف زنجیره را تدارک ببیند. این 
نمایشگاه باعث شده تا تمام ظرفیت های موجود در کشور زیر یک سقف به نمایش گذاشته شود و ذی نفعان 

مختلف آن را ببینند.
شرایط مواد اولیه اجازه تولید 55 میلیون تن فوالد در سال را نمی دهد

درباره مشکالت مواد اولیه در صنعت فوالد باید اذعان داشت درمجموع از نظر تعادل مواد اولیه از ابتدا تا انتهای 
زنجیره تولید در صنعت فوالد مشکل اساسی وجود ندارد، اما برخی مسائل در این حوزه دیده می شود؛ به عنوان 
مثال سنگ آهنی که باید در فوالد مبارکه تبدیل به فوالد شود، در جایی دیگر تبدیل به گندله می شود که بازار 

ندارد. در تولید فوالد صرفا ناهماهنگی هایی وجود دارد که باید برطرف شود.
کتشاف معادن جدید از اهمیت خاصی برخوردار است. باید محدوده های معدنی در کشور شناسایی شود و  ا
کتشاف، استخراج و فراوری در معادن صورت گیرد. در حال حاضر 30 میلیون تن تولید فوالد در کشور  عملیات ا
داریم. بر اساس سند چشم انداز توسعه 1404 باید به تولید 55 میلیون تن فوالد در سال دست پیدا کنیم که با این 

شرایط مواد اولیه و ناهماهنگی در زنجیره، امکان رسیدن به این عدد وجود ندارد.
تحریم ها به دیروز و امروز مربوط نمی شود و کشور سال هاست با این تحریم ها دست وپنجه نرم می کند. در سال 
95 و در اوج تحریم ها، ایران حدود 2 میلیون تن فوالد صادر می کرد. البته تحریم کار را سخت می کند و در غیاب 
تحریم می توان مستقیم محصول را به مصرف کننده نهایی فروخت، اما با وجود تحریم ها پای واسطه ها  به میان 
می آید که هزینه های صادرات و ریسک را افزایش می دهد. با این وجود فوالدسازان راه های دور زدن تحریم ها 

را پیدا کردند.
در خصوص نوسانات قیمت جهانی فوالد باید گفت قیمت های یک سال پیش با قیمت کنونی تفاوت زیادی 
کراین، قیمت های جهانی  نداشت، اما در یک سال گذشته و در یک مقطع زمانی، به دلیل جنگ روسیه و ا
به یک باره افزایش یافت. البته این فرصت خوبی بود که تولیدکنندگان ما محصوالت خود را صادر کنند، اما با 
بی تدبیری عوارضی وضع شد که جلوی صادرات را گرفت. در حال حاضر قیمت ها در بازار جهانی نسبت به دو ماه 

اخیر کاهش یافته؛ هرچند به صورت سینوسی این نوسانات همیشه وجود داشته است.
قیمت فوالد تأثیر چندانی بر قیمت خودرو و مسکن ندارد

از سوی دیگر فعاالن صنعت خودرو و عرصه مسکن ادعا دارند که افزایش قیمت فوالد در افزایش محصوالت آن ها 
نیز اثرگذار است و با هر افزایش قیمت در فوالد، قیمت محصول آن ها نیز افزایش پیدا می کند، اما وقتی قیمت فوالد 
کاهش می یابد، خللی در رونق این حوزه ها ایجاد نمی شود. ضمن اینکه یک خودرو حجم زیادی ورق فوالدی 
مصرف نمی کند. این موضوع در عین حال که تأثیر زیادی در قیمت نهایی خودرو ندارد، تبدیل به جاده ای 

یک طرفه برای خودروسازان شده که فقط قیمت را افزایش دهند.
در خصوص ملزومات توسعه صنعتی کشور هم باید در نظر داشته باشیم که پیش نیاز توسعه فوالد، توسعه 
زیرساخت هاست. برای تولید یک میلیون تن فوالد، 4 میلیون تن حمل ونقل انجام می گیرد. برای توسعه صنعت 
فوالد نیاز است که به این زیرساخت ها توجه شود تا تبدیل به گلوگاه های زنجیره فوالد نشود. راه آهن، جاده، آب 

و انرژی زیرساخت هایی هستند که باید دوشادوش فوالد توسعه یابند.
حمیدرضا فوالدگر، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی

کتشاف اولویت بیشتری نسبت به فراوری و استخراج در معادن دارد ا
استخراج معادن فلزی و غیرفلزی در ایران با توجه به داشتن حدودا 60 میلیارد تن مواد معدنی کم است و سهم 
معدن در تولید ناخالص داخلی حدودا 1.2 درصد است و با صنایع معدنی درمجموع بیش از 5 درصد می شود 
کتشاف باشد و سپس به فراوری و استخراج و  که درصد قابل توجهی نیست. در این حوزه باید اولویت اول ما ا

محصول پرداخته شود.
موضوع استفاده از فناوری های نوین و تکنولوژی و همچنین به کارگیری  نیروی انسانی متخصص موضوع 
مهمی است که باید به آن پرداخته شود. شرکت های دانش بنیان ظرفیتی ایجاد کرده اند تا بتوانیم تجهیزات و 

ماشین آالت موردنیاز را تأمین کنیم.
در کنار ظرفیت موجود برای مصرف در داخل، باید به ظرفیت صادرات هم توجه کنیم و در نظر بگیریم که 
شرکت های بزرگ نهایتا از لحاظ اقتصادی با مشکل مواجه می شوند؛ پس باید ظرفیت و زیرساخت های صادرات 

را افزایش دهیم و بندرگاه ها، اسکله ها، جاده ها و... را اصالح کنیم.
فوالد مبارکه در اقتصاد کشور نقش مهمی دارد

تصمیمات اقتصادی در بخش معدن و صنایع معدنی بسیار مهم است. تصمیمات اقتصادی در حوزه های خرد و 
گر این مسائل حل شود،  کالن حائز اهمیت است. بورس یکی از مباحث مهمی است که باید به آن پرداخته شود و ا

حتما می توانیم خروجی بهتری از معدن و صنایع معدنی بگیریم و در این حوزه کارآفرینی کنیم.
فوالد مبارکه در صنایع فوالدی این ویژگی را دارد که همه زحمات آن توسط نسل انقالب و پس از انقالب اسالم 
کنون از نظر تولید محصوالت فوالدی و ورق در جایگاه برتر صنعت کشور است و در اقتصاد کشور  کشیده شده و ا

نقش مهمی دارد.
امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان

کلید رفع مشکالت صنایع بزرگ کشور در دست شرکت های دانش بنیان
عرصه دانش بنیان ها  یکی از عرصه های مهم کشور به شمار می آید و بسیاری از مشکالت صنایع بزرگ کشور 
به دست شرکت های دانش بنیان قابل حل است. شرکت های دانش بنیان می توانند در بسیاری از حوزه ها 
به خصوص حوزه های قطعات و مواد اولیه اثرگذار باشند. شعار سال جاری نیز به اشتغال آفرینی و دانش بنیان ها 

مربوط می شود و باید با استفاده از ظرفیت این شرکت ها بهره وری در صنایع را ارتقا داد.

صنعت فوالد نیازمند ارتقای بهره وری در حوزه مواد اولیه و مصرف انرژی است
صنعت استراتژیک فوالد نیازمند ارتقای بهره وری در حوزه مواد اولیه و مصرف انرژی است که در این راستا می توان 
اتفاقات خوبی را با مشارکت شرکت های دانش بنیان رقم زد.در نمایشگاه متالکس بسیاری از شرکت های 
دانش بنیان حضور دارند و نسبت به سال های گذشته استقبال قابل توجهی از نمایشگاه کرده اند. شرکت های 

دانش بنیان نوبنیاد و تازه تأسیس نیز وارد عرصه شده اند و فعالیت های مثبتی انجام داده اند.
ایرج رخصتی،  مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

به وجود فوالد مبارکه افتخار می کنم
فوالد مبارکه جزو صنایع ساخته شده پس از انقالب اسالمی است و از افتخارات ملی کشورمان به شمار می آید؛ 

من نیز به وجود فوالد مبارکه افتخار می کنم.
برخی از چالش ها به ویژه در بخش مواد اولیه برای دو شرکت ذوب آهن و فوالد مبارکه مشترک است و به همین 

دلیل، به منظور سامان دادن به وضعیت بازار و حل مشکالت موجود همکاری مشترکی شکل خواهد گرفت.
محصوالت ذوب آهن عمومی تر است و مصرف کنندگان آن عموم مردم هستند. از حدود 15 سال پیش و به دنبال 
تغییر فناوری در ساخت وساز مسکن، مدیران وقت ذوب آهن احساس کردند این شرکت باید از فوالدهای 

عمومی عبور کند.
تأثیر استفاده از محصوالت ذوب آهن بر کیفیت و استحکام ساختمان ها

از ابتدا، تولید فوالدهای تخصصی در ذوب آهن دنبال شد و زیرساخت های این کارخانه به گونه ای شکل گرفت 
که امروز به دنبال آن، با تکمیل زیرساخت ها و توسعه های مستمر شاهد تولید 12 محصول جدید در چند ماه 
گذشته بودیم. این محصوالت به لحاظ استحکام و معادالت مهندسی، همگام با فناوری های جدید در دنیا 
پیش می رود و کامال به روز است. برای نمونه فوالدهای بال پهن که به تازگی ذوب آهن موفق به تولید آن ها شده، 

باعث می شوند ستون ها در ساختمان ها دیگر حجیم نباشند.
به دلیل کیفیت و استحکام زیاد محصوالت جدید ذوب آهن، حجم استفاده از فوالد در ساختمان سازی و به طبع 
آن هزینه های ساخت وساز کاهش می یابد. این محصوالت باعث افزایش سرعت ساخت وساز مسکن در کشور 
می شود و با تسریع ساخت وسازها، هزینه سرمایه گذاری هم کاهش یافته است. از همین رو، جوامع مهندسی و 

مرکز تحقیقات مسکن همکاری های مؤثری با ذوب آهن دارند.
سهم 95 درصدی محصوالت جدید در سبد محصوالت ذوب آهن

در حال حاضر 95 درصد از سبد محصوالت ذوب آهن را محصوالت جدید شکل می دهند. برای تولید فوالد 
عمومی نیز رقبای دیروز رفقای امروز ما هستند که نیاز کشور را مرتفع می کنند. در صورت نیاز کشور به فوالدهای 

عمومی نیز ذوب آهن با قدرت همچنان توان آن تولید را خواهد داشت.
سید مصطفی فقری، مدیر استخراج مواد معدنی فوالد مبارکه

تأمین مواد اولیه از دغدغه های اصلی فوالدسازان کشور است
در نمایشگاه متالکس تقریبا همه حوزه ها در زمینه زنجیره فوالد حضور داشتند؛ البته در حوزه باالدست فوالد، 

حضور شرکت های معدنی پررنگ نبود. 
در خصوص موضوع  تأمین مواد اولیه شرکت های فوالدی، وضعیت کمی بهبودی یافته است و در دو سال گذشته 
با تأسیس شرکت های متفاوت، ظرفیت های زیادی در این زمینه ایجاد شده است.ضرورت دارد با برنامه ریزی 
کتشاف معادن در کل کشور گسترش پیدا کند  و موضوع کشف و استخراج پهنه های جدید باید  مدون، حوزه ا

به صورت عملیاتی و با برنامه ریزی دقیق در سطح کالن پیگیری شود.
با تأمین پایدار مواد اولیه، شاهد رشد و شکوفایی در زنجیره خواهیم بود و کمبودهای احتمالی طبق افق 1404 
در حوزه سنگ آهن و آهن اسفنجی پوشش داده خواهد شد. بی تردید تأمین پایدار مواد اولیه دغدغه اصلی 
فوالدسازان کشور است و شرکت های فوالدی با اتخاذ استراتژی مناسب سعی در حل این مسئله دارند. شرکت 
فوالد مبارکه نیز با شناسایی، ارزیابی و مشارکت با معادن توانسته به نتایج خوبی در این زمینه برسد و امیدواریم 

در حوزه تأمین سنگ آهن نیز به خودکفایی نسبی برسیم.
علیرضا مولوی زاده ،مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه

تولید محصوالت باکیفیت و به صرفه اقتصادی با کمک شرکت های دانش بنیان
فوالد مبارکه از طریق همکاری با شرکت های دانش بنیان می تواند محصوالتی تولید کند که از نظر اقتصادی 

به صرفه باشد و درعین حال از کیفیت بیشتری نیز برخوردار باشد.
نمایشگاه متالکس بستری مناسب برای معرفی و عرضه شرکت های مختلف در حوزه صنعتی و معدن است.

بسیاری از شرکت های حاضر در نمایشگاه با فوالد مبارکه همکاری دارند و سایر شرکت هایی که از توانمندی الزم 
در زمینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات برخوردار هستند نیز شناسایی می شوند و با فوالد مبارکه همکاری خواهند 
داشت. با هم افزایی بین شرکت های مختلف به ویژه شرکت های دانش بنیان می توانیم خألهایی که در زنجیره 

وجود دارد تکمیل کنیم و گام بلندی در جهت اعتالی کشور برداریم.
با نظر مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تولید فوالد با ارزش افزوده باالتر در دستور کار این شرکت قرار گرفته است و با 
استفاده از توانمندی های شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه و همکاری شبکه ای با مجموعه فوالدسازان 
کل کشور، محصوالت تجاری جدید با ارزش افزوده باال تولید می شود. در این زمینه، در سال گذشته 8 گرید جدید 
در حوزه های مختلف تولید شد و برای سال جاری نیز برنامه ریزی برای طراحی و تولید 8 گرید جدید فوالدی 

دیگر صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار فوالد، گروه فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین مجموعه فوالدی کشور در این نمایشگاه که از 
10 تا 13 شهریورماه برگزار شد، حضوری فعال داشت؛ به طوری که از ساعات آغازین برگزاری این نمایشگاه، توجه 
نقش آفرینان صنعت فوالد و عموم بازدیدکنندگان را به خود جلب کرد. همچنین نمایندگانی از شرکت های فوالد 
سنگان، ورق خودرو و فلزتدارک به عنوان شرکت های زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه در غرفه این مجموعه حضور 

داشتند و دستاوردهای خود را در این نمایشگاه ارائه کردند.
گفتنی است در این نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فعال در زمینه های تولید فوالد، چدن و فلزات غیرآهنی 
)ریخته گری، عملیات حرارتی، آبکاری و پرداخت، متالورژی پودر(، خدمات صنعت متالورژی )مواد اولیه و 
کمک ذوب ها، قالب سازی و مدل سازی، خدمات آزمایشگاهی، تست ها(، ماشین آالت و تجهیزات صنعتی 
وابسته )جرثقیل ها، ژنراتورها، موتورهای گازسوز، غبارگیرها، اتصاالت و شیلنگ های فشار قوی، روانکارها و 
روغن های صنعتی، صنایع الستیک و نوار نقاله ها، تصفیه خانه های صنعتی( و شکل دهی فلزات )نورد، آهنگری 

و جوشکاری، تراشکاری، برشکاری و پرسکاری( نیز ارائه شد.
چهاردهمین نمایشگاه متالکس در حالی برگزار شد که نسبت به دوره های پیش از آن، افزایش کیفیت محسوسی 
داشت و برندهای مطرحی را در حوزه فوالد گرد هم آورد. ازجمله برندهای مطرح حاضر در این نمایشگاه می توان 
به گروه فوالد مبارکه اصفهان، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، مجتمع فوالد سپید فراب کویر، شرکت مادر 
تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، مجتمع نورد گالوانیزه دشتستان راد، فوالد ظریف، 
گستر، پارت گوال گیتی، مهندسی فن آور معادن و فلزات،  حامی آلیاژ آسیا، صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان، کهربا

ایریتک، گروه صنعتی زرین، ابتکار سوله سپاهان و گروه صنعتی سپافیل اشاره کرد. 

 خـبــــــــــــــــــر      
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وصول درآمدهای نفتی ۷00 درصد رشد کرد

به گزارش تسنیم، آمار عملکرد متغیرهای اصلی پنج ماهه اول 
سال 1401 نشان دهنده تکیه دولت به درآمدهای پایدار و پرهیز از 
استقراض از بانک مرکزی است؛ رویکردی که موجب ادامه شیب 

نزولی تورم در ماه های آتی می شود.
در پنج ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به 412 هزار 
میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد 
رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین 
منابع دولت، با 66.5 درصد رشد به حدود 249 هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی 
بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل 
مالحظه 73 درصدی داشته و به 200 هزار میلیارد تومان رسیده 

است.
 در این مدت وصول درآمدهای نفتی 700 درصد رشد داشته و 
منابع فروش نفت و فراورده های نفتی به رقم 114 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. این آمار نشان می دهد که دولت سیزدهم 
هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند و هم 
پول فروش آن را به کشور بازگرداند که به معنای موفقیت دولت 

در دور زدن تحریم های نفتی است.

رشد ۲۴ درصدی تولید فوالد در چادرملو

کی از تولید ۴۸0 هزار  بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حا
و ۷۲۶ تن فوالد در شرکت چادرملو از ابتدای امسال تا پایان 
مردادماه است، آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل رشد ۲۲.5 درصدی داشته است.
کی است  به گزارش معدن 24، بررسی آمارهای سامانه کدال حا
در پنج ماهه نخست سال 1401 مقدار 4 میلیون و 125 هزار و 765 
تن کنسانتره آهن )خشک(، 765 هزار و 456 تن آهن اسفنجی 
و یک میلیون و 436 هزار و 310 تن گندله در چادرملو تولید شد. 
در این مدت چادرملو همچنین موفق به تولید 20 هزار و 540 تن 

آپاتیت و 16 هزار و 366 تن نرمه گندله شد.
این گزارش می افزاید: مجموع فروش چادرملو در پنج ماهه امسال 
184 هزار و 255 میلیارد و 567 میلیون ریال بود که 19 هزار و 173 
میلیارد و 152 میلیون ریال آن از محل فروش صادراتی فوالد بوده 
است. جمع فروش این شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال 

1400 رشد 8.3 درصدی داشته است.

مکان یابی بیش از ۴0 شهرک فناوری با مصوبه 
دولت

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
کشور با بیان این که بیش از ۴0 شهرک فناوری با مصوبه 
دولت مکان یابی شده است تا در کشور ایجاد  شود، گفت: 
ایجاد کارگاه های کوچک برای بنگاه های کوچک و متوسط 
نیز با اولویت شرکت های دانش بنیان و فناور انجام شده و در 
کنون، حدود ۴00 کارگاه احداث  این زمینه از ابتدای امسال تا

شده است.
به گزارش ایراسین، علی رسولیان در حاشیه آغاز عملیات اجرایی 
احداث منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، اظهار کرد: مزایایی چه از 
گذاری زمین و چه از نظر کمک های مالی برای شرکت های  نظر وا
دانش بنیان در نظر گرفته شده و در همین راستا، حدود 85 
حمایت ویژه از بنگاه های کوچک و متوسط در حال انجام است.

وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان در حال رشد هستند، 
افزود: برخی شرکت ها، قابلیت تبدیل به شرکت های دانش بنیان 
را دارند و ما هم کمک های مالی الزم را به آن ها خواهیم کرد 
تا بتوانند خود را در مسیر دانش بنیان شدن قرار دهند. سال 

گذشته بیش از 100 شرکت دانش بنیان شدند. 

عدد خبر

درصد

درصد

شهرک فناوری

بهرام سبحانی
 رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران

حمیدرضا فوالدگر
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی

امیررضا نقش
 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان

علیرضا مولوی زاده 
مدیر متالورژی و روش های تولید شرکت فوالد مبارکه

ایرج رخصتی
مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

سید مصطفی فقری
مدیر استخراج مواد معدنی فوالد مبارکه
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تذکر نماینده مجلس خطاب به وزیر صنعت درباره 
کاهش قیمت محصوالت فوالد ساخت رول آسیاب غلتکی به دست مهندسین داخلی

مصطفی طاهری درباره دستورالعمل جدید وزارت صنعت و بورس 
کاال مبنی بر کاهش قیمت شمش فوالدی به دلیل نزول قیمت ها از 
قیمت های جهانی و از سر گرفتن ماجرای دی سال ۱۴۰۰ برای افزایش 
قیمت شمش فوالد به رضا فاطمی امین تذکر داد. گفتنی است به دلیل 
شتاب کاهش قیمت جهانی فوالد ناشی از دمپینگ قیمت ها توسط 
روسیه و ضعف تقاضا در چین، بورس کاال فیلترینگ سقف قیمت فوب 
ایران را در هفته های اخیر اعمال نکرده است.

چهارمین جشنواره ملی حاتم )حمایت از تولید ملی( با حضور 
کشور  کثیری از فعاالن اقتصادی  مقامات و مسئوالن دولتی و جمع 
در سالن همایش های صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران برگزار 
کسب  گهرزمین به عنوان  شد. در این جشنواره از شرکت سنگ آهن 
مقام برتر در حوزه بومی سازی رول آسیاب غلتکی تقدیر به عمل 
کشور موفق به ساخت رول  آمد. این شرکت برای اولین بار در 
آسیاب غلتکی شده است.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

 طی سال های اخیر فعالیت های زیادی برای 
کاهش عیوب انجام شده که یکی از پیشرفته ترین 
روش های حل مسئله برای این موضوع پروژه حل 
مسئله به روش شش سیگما برای کاهش ناخالصی 
غیرفلزی است. با استفاده از این  روش تمامی 
عوامل تأثیرگذار بر ایجاد عیب استخراج و داده های 
مرتبط طی مراحل مختلف جمع آوری و پس از 
تحلیل اطالعات، مهم ترین عوامل تأثیرگذار تعیین 

می شود تا به طور اختصاصی بر روی آن کار شود

آلمان و نروژ، دو کشور ثروتمند اروپا، ازجمله کشورهایی 
تی در زندگی روزمره مردم مواجه اند و  هستند که با اختالال
همین امر در برخی کشورها ممکن است به ناآرامی های داخلی 

منجر شود.
 Verisk( »به گفته مؤسسه مشاوره ریسک »وریسک میپل کرافت
Maplecroft( شاخص ناآرامی های مدنی نشان می دهد بیش از 
50 درصد از 198 کشور تحت پوشش این شاخص، شاهد افزایش 

ناآرامی های داخلی در سه ماهه گذشته بوده اند.
توربیورن سولدودت، تحلیلگر این موسسه گفت: جهان با افزایش 
بی سابقه ناآرامی های مدنی مواجه است، زیرا دولت های مختلف 
با تأثیرات تورم بر قیمت مواد غذایی اساسی و انرژی دست وپنجه 

نرم می کنند.
تورم باالی 6 درصد در بیش از 80 درصد از کشورهای جهان 
خطرات اجتماعی و اقتصادی را به سطوح بحرانی می رساند. 
جای تعجب نیست که کشورهایی که در معرض خطر شدید 
اعتراضات قرار دارند، آلمان، اوکراین، هلند، سوئیس و بوسنی و 

هرزگوین هستند.
اروپا  تحت تأثیر بحران انرژی که سال گذشته به دلیل کاهش تولید 
انرژی و سطح ذخیره سازی گاز آغاز شد، به شدت متزلزل شده 
است. این وضعیت امسال پس از حمله روسیه به اوکراین پیش 
کنش نشان داد، اما  آمد. اتحادیه اروپا با تحریم ها به این جنگ وا
شرایط با ادامه تحریم ها همچنان بدتر می شود.  گفته می شود 
دولت های ثروتمندی که می توانند راه را برای خروج از بحران 
پیدا کنند، شانس بهتری برای پشت سر گذاشتن ناآرامی ها دارند.

شرکت معدنی سامارکو و صاحبان آن، یعنی شرکت های 
واله و بی اچ پی، با تقریبا دو برابر کردن پیشنهاد خود برای 
غرامت فاجعه سد باطله معدن در برزیل در سال ۲015 

موافقت کردند.
پس از اینکه مقامات برزیلی نسبت به پیشنهاد اولیه 10 میلیارد 
دالری ابراز ناامیدی کردند، این شرکت های معدنی پیشنهاد را 

به 19 میلیارد دالر رساندند.
مقامات هفته گذشته گفتند که دو طرف هنوز تا توافق نهایی 
گر شرکت ها پیشنهاد باارزشی برای جبران این  فاصله دارند و ا
فروپاشی که منجر به کشته شدن 19 نفر از مردم و آلودگی آبراه ها 
کره نیاورند، اقدامات الزم را برای  در دو ایالت شد به میز مذا
جبران خسارت انجام خواهند داد. افزایش این مبلغ به معنای 
تمهیدات اضافی برای این شرکت هاست که قبال کمتر از 5 میلیارد 
دالر هم از طریق بنیاد رنووا که برای جبران و ترمیم خسارات این 
فاجعه ایجاد شده پرداخت کرده اند. ظاهرا این قرارداد شامل 
ایجاد صندوقی خواهد بود که توسط بانک توسعه برزیل مدیریت 
می شود و هدف آن ایجاد اقتصاد سبز در منطقه آسیب دیده از 

فاجعه است.

هند در حال برنامه ریزی برای توسعه گسترده تولید 
هیدروژن سبز است تا وابستگی خود به واردات انرژی را کاهش 
دهد و اقتصاد را از سوخت های فسیلی برای دست یابی به 

اهداف آب و هوایی دور کند.
گفته می شود دهلی نو تا سال 2047 ظرفیت تولید ساالنه 25 
میلیون تن را در نظر گرفته است. بااین حال، بسته به فناوری و 
چشم انداز تقاضای کشور، این رقم ممکن است در آینده تغییر 
کند. انتظار می رود هیدروژن سبز نقش عمده ای در کربن زدایی 
صنایع سنگین ازجمله پاالیشگاه های نفت، کارخانه های فوالد 
و کارخانه های تولید کود داشته باشد. تولید فعلی سوخت هند 

کم است و از تعداد کمی از پروژه های آزمایشی ناشی می شود.
درحالی که هیدروژن سبز به عنوان یک راهکار بالقوه برای کاهش 
انتشار در نظر گرفته می شود، هنوز چالش های عمده ای در 

گسترش این فناوری و مقرون به صرفه  ساختن آن وجود دارد.
پتانسیل تولید انرژی های تجدیدپذیر کم هزینه در هند، سومین 
تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه ای در جهان، نیروی محرکه ای 
کربن دولت بوده است. هدف  در پشت برنامه های بدون 
هند برای رسیدن به انتشار صفر کربن تا سال 2070 از سوی 
سرمایه گذاران تجاری ازجمله گوتام آدانی و موکش آمبانی و 

همچنین غول های انرژی دولتی حمایت شده است.
کسیژن در آب با کمک  هیدروژن سبز از تقسیم هیدروژن و ا
الکترولیزها ساخته می شود که با برق تجدیدپذیر تغذیه می شوند. 
این محصول می تواند جایگزین استفاده از هیدروژن مشتق شده 
از برخی سوخت های فسیلی در پاالیشگاه ها و کارخانه های تولید 
کود شود و این پتانسیل را دارد که به جایگزینی برای زغال سنگ در 

کارخانه های فوالد در طوالنی مدت تبدیل شود.
اهـداف هیـدروژن سـبز بخشـی از یـک اسـتراتژی گسـترده تر 
بـرای سـال 2047، صدمیـن سـال اسـتقالل هنـد اسـت. ایـن 
طرح همچنیـن شـامل اقداماتی بـرای بهبـود بهـره وری انرژی، 
تعمیرات اساسـی بازارهای برق و توسعه تولید تجهیزات انرژی 

تجدیدپذیـر اسـت.
        منبع: ایفنا

کمبود انرژی و تورم

 باعث ناآرامی های داخلی اروپا

پیشنهاد تقریبا دو برابری واله و بی اچ پی 

برای حل وفصل فاجعه معدن ۲015

هند قصد دارد برای کاهش واردات انرژی به 

غول هیدروژن سبز تبدیل شود
افزایش کیفیت سطح ورق گرم فوالد مبارکه

کیفیت ورق گرم فوالد مبارکه با ارتقای دانش و مهارت  
بازرسان کنترل کیفی خط نورد گرم افزایش یافت.

رئیس کنترل کیفی نورد گرم ضمن تأیید این خبر و با 
بیان اینکه فعالیت های اصلی بازرسان کنترل کیفی نورد گرم به طورکلی 
نظارت بر تولید محصول کالف گرم، طبقه بندی و ثبت اطالعات کیفی 
محصوالت در سیستم اطالعاتی مرکزی فوالد مبارکه است، گفت: کنترل 
و بازرسی جهت حصول اطمینان از انطباق مشخصات فنی محصوالت 
)ورق( با استانداردهای تعیین شده و سفارش مشتری در تمامی مراحل 

تولید صورت می پذیرد.
به گفته مسعود مهدیه، پارامترهای کیفی ورق گرم در فوالد مبارکه 
کنترل  کنترل نمودارهای ابعادی )ضخامت عرض(،  مشتمل بر 
نمودارهای دمایی )نورد-کالف پیچ(، کنترل و بازرسی کیفیت سطحی 
و کنترل و بازرسی کیفیت شکلی است که کنترل و بازرسی کیفیت سطح 
ورق مهم ترین و حساس ترین فعالیت بازرسان کنترل کیفی نورد گرم 

محسوب می شود.

وی با بیان اینکه عالوه بر موارد فوق، فعالیت های زیاد دیگری برای تحقق 
محصول با کیفیت مطلوب انجام می شود، ادامه داد: بازرسی سطح ورق 
با دستگاه بازرسی اتوماتیک سطح )پارسی تک( و به روش چشمی انجام 
می شود؛ به نحوی که عیوب سطحی در دستورالعمل ها آورده شده و 
تصمیم گیری و قضاوت نسبت به کاربرد و حساسیت مشتریان صورت 
می گیرد؛ ازاین رو نقش ارتقای دانش و مهارت بازرسان کنترل کیفی و 
حذف خطاهای انسانی، همسان سازی قضاوت در شرایط یکسان در 

این تصمیم گیری ها حائز اهمیت است.
مسعود مهدیه تصریح کرد: عیوب سطحی نورد گرم حدود 80 درصد 
عیوب محصوالت را شامل می گردد و از بین این عیوب، عیب ناخالصی 
غیرفلزی بیشترین سهم را داراست و بهبود در این زمینه، عالوه بر مزایای 
کیفیت در زمان کوتاه تر منجر خواهد شد. اقتصادی به تولید محصول با

کید کرد: طی سال های اخیر فعالیت های زیادی برای کاهش   وی تأ
که یکی از پیشرفته ترین روش های حل مسئله  عیوب انجام شده 
برای این موضوع پروژه حل مسئله به روش شش سیگما برای کاهش 

ناخالصی غیرفلزی است. با استفاده از این  روش تمامی عوامل تأثیرگذار 
بر ایجاد عیب استخراج و داده های مرتبط طی مراحل مختلف جمع آوری 
و پس از تحلیل اطالعات، مهم ترین عوامل تأثیرگذار تعیین می شود تا 

به طور اختصاصی بر روی آن کار شود.
کید بر اینکه در این زمینه پروژه های   رئیس کنترل کیفی نورد گرم با تأ
بهبود متعددی تعریف شده، خاطرنشان کرد: یکی از مؤثرترین این 
پروژه ها در قسمت کنترل کیفی نورد گرم با عنوان »ارتقای دانش و مهارت 
بازرسان کنترل کیفی در جهت قضاوت محصوالت گرم« بوده که با توجه 
به اولویت پروژه، اجرای آن در دستور کار قسمت قرار گرفت و این اقدام 

اصالحی یکی از اولین پروژه های اتمام یافته در این زمینه معرفی شد.
وی در تشریح چگونگی کسب این موفقیت گفت: در این پروژه بازرسی 
سطح محصوالت نورد گرم به صورت صد درصد انجام می شود. به طور 
مثال، کالف گرم با ضخامت 2 میلی متر و عرض 1000 میلی متر در حدود 
2000 متر سطح زیر و رو دارد که باید تمام این سطح در مدت زمان کمتر از 
120 ثانیه بازرسی و قضاوت شود. برای سنجش قضاوت بازرسان کنترل 
کیفی نورد گرم در ابتدا به کمک مشاور و تیم کنترل کیفی آزمونی طراحی 
شد. از هر تیم نفرات مربوط به بازرسی اتوماتیک سطح مورد ارزیابی 
قرار گرفتند. نتایج اولیه نشان داد انحراف بیش ازحد استاندارد وجود 
دارد. با بررسی و تحلیل صورت گرفته بر روی نتایج آزمون، دالیل انحراف 
ریشه یابی شد. اولین عامل مؤثر بر این انحراف، عدم تشخیص صحیح 
وخامت عیب ارزیابی گردید. عامل بعدی ایجاد خطای ناشی از هاله آب 
خنک کاری بود که باید توسط بازرس تشخیص داده شود. تشابه ظاهری 
عیوب نیز از دیگر عوامل خطای بازرسی بود. در ادامه این فعالیت ها 
ارزیابی دقیق حساسیت مشتریان در مورد عیب مذکور نیز مورد ارزیابی 
قرار گرفت و به روزرسانی گردید. نیازهای آموزشی بازرسان مشخص و 
اجرای آن به صورت تئوری و عملی صورت پذیرفت. پس از انجام این 
فعالیت ها آزمون دوم برگزار شد و نتایج نشان داد خطای بازرسی پس از 

بهبود به حد قابل قبول و استاندارد کاهش یافته است.
مسعود مهدیه در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از تمامی 
همکارانی که در اجرای این پروژه مشارکت داشتند، تصریح کرد: برای 
اطمینان از برگشت ناپذیری خطای قضاوت بازرسان، مقرر شد تجدید 

ارزیابی بازرسین در بازه شش ماهه صورت پذیرد. 

کارکنـان شـرکت فـوالد مبارکـه طـی 5 مـاه  عملکـرد 
تقریبـا همـه  1۴01 نشـان می دهـد  نخسـت سـال 
شـرکت های  حتـی  و  شـرکت  ایـن  تولیـد  خطـوط 
زیرمجموعـه بزرگ تریـن هلدینـگ فـوالدی کشـور در ماه هـای 
فروردیـن، اردیبهشـت و اوایـل خـرداد کـه بـا محدودیـت کمتـری 
در حـوزه انـرژی مواجـه بودنـد بـه رکوردهـای بی سـابقه ای در تولید 
دست یافتند؛ اما همین خطوط از اواسط خرداد تا پایان مردادماه 
که با محدودیت های زیادی در مصرف بـرق روبه رو بودند به میزان 

قابل توجهـی تولیـد و درآمـد را از دسـت داده انـد.
بنابـر آنچـه از سـوی منابـع رسـمی فـوالد مبارکـه اعـالم شـده اسـت، در 
حوزه تولید تختال در خردادماه فرصت تولید 43 هزار تن و در ماه های 
تیر و مرداد به ترتیب 107 و 176 هزار تن و درمجموع 326 هزار تن تولیِد 

ازدسـت رفته در این حوزه به ثبت رسـیده اسـت.
بـر اسـاس همیـن گـزارش، در حـوزه تولیـد کالف گـرم نیـز در ماه هـای 
خـرداد، تیـر و مـرداد بـه ترتیـب 7، 10 و 5 هـزار تـن و در مجمـوع فرصـت 

تولیـد 22 هـزار تـن کالف گـرم از دسـت رفتـه اسـت.
بدیهی اسـت عدم نفع درآمـد یکی دیگر از خسـارت های ناشـی از عدم 
تولیـد اسـت. در فـوالد مبارکـه در بازه هـای زمانـی یادشـده در حـوزه 
تختـال و کالف گـرم میـزان درآمـد ازدسـت رفته درمجمـوع 53 هـزار و 
500 میلیارد ریال )49 هزار میلیارد ریال عدم نفـع تولید تختال و 4 هزار 
و 500 میلیـارد ریـال عـدم نفع تولیـد کالف گـرم( به ثبت رسـیده اسـت.
 به یقیـن صنعـت فـوالد یکـی از اثرگذارتریـن بخش هـا در اقتصـاد کالن 
کشـور و از صنایعـی اسـت کـه در فراهـم کـردن زیرسـاخت های توسـعه 

سـایر صنایـع و بخش هـای اقتصـادی و به ویـژه در حـوزه اشـتغال زایی 
نقـش غیرقابل انـکاری دارد. در سـند چشـم انداز کشـور در افـق 1404 
تولیـد 55 میلیـون تـن فـوالد هدف گـذاری شـده اسـت، امـا هنـوز 
کشـور ازجملـه  زیرسـاخت های موردنیـاز واحدهـای فعـال فـوالد 
کتشـاف در بخـش معدن و  توسـعه خطوط جـاده ای و ریلـی و توسـعه ا
تأمیـن بـرق، گاز و آب موردنیـاز این صنعت میسـر نگردیده اسـت. این 
در حالی اسـت که بـا عنایت بـه ظرفیت هـای موجـود در صنعـت فوالد 
کشـور، به ویـژه در سـال های اخیـر، یکـی از کارآمدتریـن راهکارهـا بـرای 
دست یابی به اقتصاد غیرنفتی توجه بیشتر به توسعه معدن و صنایع 

معدنـی به ویـژه صنعـت فـوالد کشـور اسـت.
کـه اشـاره شـد بـرای دسـت یابی بـه تولیـد 55 میلیـون  همان گونـه 
تـن فـوالد تأمیـن انـرژی به ویـژه بـرق موردنیـاز صنعـت فـوالد یکـی از 
مؤلفه هـای اصلـی اسـت کـه بایـد بـا سـرمایه گذاری های هدفمنـد، 
شـرایطی مهیـا کـرد تـا بـا اسـتفاده از تکنولوژی هـای روز دنیـا جهـت 
افزایـش ظرفیـت نیروگاه هـا و سـایر زیرسـاخت های زنجیـره فـوالد، 

اقداماتـی عاجـل انجـام شـود.
کارشناسان این حوزه معتقدند احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی، 
تجدیدپذیـر و تأمیـن انـرژی الکتریکـی بـرای صنعـت فـوالد از اهمیـت 
بسـیار زیـادی برخـوردار اسـت. در حـال حاضـر بـرق موردنیـاز فـوالد 
مبارکه از دو منبع شبکه برق سراسری کشور و همچنین نیروگاه های 
داخلی این شـرکت تأمین می گردد. برق مصرفی فـوالد مبارکه حدود 
1200 مـگاوات اسـت کـه از ایـن مقـدار حـدود 200 مـگاوات آن توسـط 
نیـروگاه داخلـی و 1000 مـگاوات از شـبکه سراسـری تأمیـن می شـود 

کـه متأسـفانه بـا توجـه بـه مشـکالت و کمبودهـای موجـود در زمینـه 
تولیـد شـبکه بـرق کشـور، در بسـیاری از مواقـع محدودیـت مصـرف 
بـرق از طـرف دیسـپاچینگ بـه فـوالد مبارکـه تحمیـل می شـود و ایـن 
موضوع در مقاطع مختلف باعث کاهش تولید فوالد، کاهش درآمد 
کارآمـدی در دسـت یابی بـه اهـداف سـند چشـم انداز  و سـودآوری و نا

شـده اسـت.
بـا سـرمایه گذاری و احـداث نیروگاه هـای جدیـد کـه نسـبت بـه نیـروگاه 
قبلـی از راندمان بهتـری برخوردار اسـت، نه تنهـا بـرق موردنیاز صنعت 
تأمیـن می شـود، بلکـه می تـوان از گرمـای حاصـل از خروجـی توربیـن 
گازی در بویلرهـای بازیافتـی، بخـار سـوپرهیت تولیـد کـرد. ایـن بخـار 
می توانـد توربوژنراتـور بخـار را بـه حرکـت درآورد. ایـن در حالی اسـت که 
واحد بخار بـدون مصرف سـوخت قادر بـه تولید برق اسـت و بـازده کل 
نیـروگاه را بـه 58 درصد خواهد رسـاند. ضمن اینکـه ایـن نیروگاه ها آب 
کمتری نسـبت به نیـروگاه قبلـی مصرف می کننـد، به طوری کـه مصرف 
ویژه آب این نیروگاه با اسـتفاده از برج های خنک کننده هوایی حدود 
یک پنجاهم مصـرف ویژه نیروگاهی اسـت کـه دارای بـرج خنک کننده 

آبـی اسـت.
فصـل زمسـتان در پیـش اسـت و بدیهـی اسـت کـه ایـن صنعت بـاز هم 
با محدودیت مصـارف انـرژی و به ویـژه گاز مواجه خواهد شـد. ازاین رو 
احـداث نیروگاه هـای جدیـد و سـرمایه گذاری بخش هـای دولتـی و 
خصوصـی در توسـعه میادیـن گازی بایـد جدی تـر از قبـل در دسـتور 
کار قـرار گیـرد. بـدون شـک عـدم نفـع تولیـد همه سـاله خسـارت های 

جبران ناپذیـری بـه صنعـت و اقتصـاد ملـی تحمیـل می کنـد.

در سند چشم انداز کشور در افق 1404 تولید 55 
میلیون تن فوالد هدف گذاری شده است، اما 
هنوز زیرساخت های موردنیاز واحدهای فعال 
فوالد کشور ازجمله توسعه خطوط جاده ای و ریلی 
کتشاف در بخش معدن و تأمین برق،  و توسعه ا

گاز و آب موردنیاز این صنعت میسر نگردیده است

از دست رفتن قابل توجه تولید فوالد خام و کالف گرم در فوالد مبارکه؛

محدویت انرژی سد راه تحقق چشم انداز  1404 در صنعت فوالد
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خبــــــــر کوتاه

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در راستای حمایت پایدار از 
پروژه های معدنی و تکمیل واحدهای بهره برداری توانست بخش عمده 
سهام یکی از شرکت های باسابقه فعال در حوزه معدنی را خریداری 
کند. در این اقدام، با خرید ۴۰% از سهم شرکت معدن کار باختر، شرکت 
تجلی یکی از سهام داران و ذینفعان آن مجموع شد. شرکت معدن کار 
باختر در حال حاضر بهره برداری از سه معدن در استان های غربی کشور 
را به عهده دارد.

آئین امضای تفاهم نامه احداث ۱۲ کالس درس در مناطق محروم 
شهرستان خواف در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و با هدف 
توسعه زیرساخت های آموزشی در محل فرمانداری شهرستان خواف 
با حضور فرماندار خواف، مدیرعامل سیمیدکو و مدیر آموزش وپرورش 
شهرستان خواف برگزار شد. فرماندار شهرستان خواف در این مراسم 
گفت: سیمیدکو یکی از شرکت هایی است که هم در عرصه تولید و هم 
عمل به مسئولیت های اجتماعی خوش درخشیده است.

 خـبــــــــــــــــــر      

سرمایه گذاری ارزش افزا آیین امضای تفاهم نامه احداث ۱۲ کالس درس در مناطق 
محروم خواف توسط سیمیدکو

مصرف فوالد کشور  افزایش یافت

در ادغام صنعت، تجارت و معدن به اهداف 

خود نرسیدیم

بر اساس آمار انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، از ابتدای 
سال جاری تا پایان تیرماه قریب به ۳۸ میلیون تن از انواع اقالم 
فوالدی در کشور تولید شده که از این میزان حدود ۴ میلیون 
تن صادر و مابقی صرف مصارف داخلی شده است. بر این 
اساس مصرف ظاهری فوالد کشور در این مدت نسبت به 
چهارماهه ابتدایی سال 1۴00 رشد 1۳ تا ۲۹ درصدی داشته 

است.
از ابتدای فروردین ماه تا پایان تیر 1401 در مجموع 3 میلیون و 235 
هزار تن مقاطع تخت فوالدی تولید شده که 3 میلیون و 206 هزار 
تن آن صادر شده است. میزان مصرف این مقاطع نسبت به سال 
گذشته که دو میلیون و 825 هزار تن بوده است، 13 درصد بیشتر 
شده است. همچنین طی چهار ماه امسال 10 میلیون و 587 
هزار تن شمش فوالد )فوالد میانی( تولید شده که از این میزان با 
رشد 19 درصدی نسبت به مصرف شمش در مدت مشابه سال 
گذشته )7 میلیون و 48 هزار تن( به 8 میلیون و 376 هزار تن برای 

مصارف داخلی رسیده است.
در مدت مذکور، تولید محصوالت فوالدی 7 میلیون و 426 هزار 
تن ثبت شده که 6 میلیون و 794 هزار تن آن به مصرف داخلی 
اختصاص یافته است و بدین ترتیب نسبت به مصرف ظاهری 
آن در چهار ماه نخست سال 1400 که 5 میلیون و 575 هزار تن 
بوده، 22 درصد افزایش مصرف را رقم زده است .همچنین 
رشد مصرف آهن اسفنجی نیز 22 درصدی ثبت شده است؛ در 
مجموع چهارماهه سال 1401 قریب به 12 میلیون و 549 هزار 
تن آهن اسفنجی تولید شده که 12 میلیون و 383 هزار تن صرف 
مصارف داخلی شده است. میزان مصرف ظاهری این محصول 
معدنی در مدت مشابه سال گذشته 10 میلیون و 170 هزار تن 

ثبت شده است.
بر اساس آمار بیشترین رشد مصرف ظاهری فوالدی ها در 
این مقایسه آماری متعلق به مقاطع طویل فوالدی است. در 
چهارماهه ابتدایی سال جاری 4 میلیون و 191 هزار تن مقاطع 
طویل فوالدی در داخل تولید و 3 میلیون و 474 هزار تن آن در 
داخل مصرف شده است که نسبت به مصرف ظاهری آن در 
مدت مشابه سال گذشته معادل 2 میلیون و 702 هزار تن، 29 

درصد بیشتر شده است.
       منبع: ایسنا

رئیس خانه معدن با بیان اینکه در ادغام صنعت، 
تجارت و معدن به اهداف خود نرسیدیم و تولید کشور آسیب 
ح تفکیک وزارت صمت را طرحی مشروط  دیده است، طر

دانست که قابلیت اجرا در بلندمدت را نیز ندارد.
 به گزارش صنایع، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
این روزها تبدیل به یکی از اهداف و برنامه های جدی دولت 
سیزدهم شده است. از همان ابتدای اعالم این تصمیم 
مخالفان و موافقان بسیاری اظهار نظرات خود را در رسانه ها 
مطرح کردند. موافقین تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی معتقدند به دلیل حجم زیاد کار 
این وزارتخانه و عدم توان رسیدگی به تمامی بخش های تحت 
مدیریت آن توسط یک متولی این اقدام باید انجام شود؛. اما در 
طرف مقابل، مخالفین این طرح نیز معتقدند صنعت و تجارت 
باید در کنار یکدیگر باشند و جدا شدن این دو حوزه از دیگر 
به منزله ایجاد تداخل در بازار، بین محصوالت تولید داخل و 

محصوالت وارداتی مشابه است.
محمدرضا بهرامن پیرامون تفکیک وزارت صمت و تشکیل 
مجدد وزارت بازرگانی، اظهار داشت: در خصوص این اقدام دو 
نگاه وجود دارد. زمانی که تصمیم گرفته شد این وزارتخانه ها 
باهم ادغام شود، ما با نگاه ها و مطالعاتی که داشتیم، برای 
دولت نگران بودیم که آیا این چابک سازی اتفاق می افتد یا خیر.  
با این حال متأسفانه نتوانستیم به هدف واقعی که نگران آن 

بودیم، یعنی رسیدن به چابک سازی کامل، برسیم.
کرد: بسیاری از جوامع و  رئیس خانه معدن خاطرنشان 
کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه که کشور ما یکی از 
این کشورهاست، همواره صنعت و تجارت را در کنار یکدیگر 
قرار می دهند تا بتوانند بروکراسی را به حداقل برساند، اما 
علی رغم میل باطنی امروز چاره ای جز تفکیک نداریم و باید تن 
به تفکیک صنعت و تجارت از یکدیگر دهیم. همچنین دولت 
باید مدیریت وزارتخانه جدید را به نحوی انجام دهد که این 
وزارتخانه را کامال منفک نکنند، بلکه مدیریت آن را به طریقی 
جدا کنند تا مدیریت مستقل شده بخشی از نیازهای جامعه را 
به طور کامل، مخصوصا در شرایط بحرانی که امروز با آن روبه رو 
کنند. همچنین در کشور  هستیم نظیر امنیت غذایی، رفع 
مشکلی برای تأمین قطعات و تجهیزات الزم نداریم و بخش 
بازرگانی کشور بدون وجود مشکلی فعالیت می کند. بنابراین 
گر نگاه ما غیرازاین مسیر باشد، بهتر است بخش تجارت را  ا
که به  به صورت مستقل ببینند و ما می پذیریم نگاه هایی 
بخش معدن آسیب می زند جدا شود؛ اما این شرایط نمی تواند 
که  در طوالنی مدت مطلوب جوامع درحال توسعه باشد. چرا
جوامع درحال توسعه انسجام این دو حوزه را قطعا در کنار 

خود می پذیرد.

نسبت به چهارماهه نخست سال 1400؛

رئیس خانه معدن در گفت وگوی اختصاصی با صنایع:

به گزارش خبرنگار فوالد، اولین نشست هم اندیشی 
مسئولین اداری شرکت های پیمانکار فوالد مبارکه 
با حضور محمد شیخی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی شهرستان مبارکه، جمعی از مسئولین اداری شرکت های 
پیمانکار فوالد مبارکه، مالک شیخی مدیر منابع انسانی پیمانکاران 
و حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست 

شرکت فوالد مبارکه برگزار شد.
محمد شیخی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه در 
این نشست اظهار کرد: فوالد مبارکه طی یک سال گذشته با ایجاد واحدی 
تحت عنوان »واحد مدیریت منابع انسانی پیمانکاران« گام بلندی در رفع 
دغدغه های حوزه منابع انسانی، پیمانکاران و همچنین اداره تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه برداشته است.
وی افزود: در یک سال اخیر، بسیاری از امور مرتبط با حوزه منابع انسانی 
که پیگیری آن بر عهده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه 
بوده، توسط فوالد مبارکه به بهترین شکل ممکن انجام شده و از وقوع 

بسیاری از مشکالت پیشگیری گردیده است.
نیمی از کارگران شهرستان مبارکه در فوالد مبارکه شاغل 

هستند
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه خاطرنشان 
کرد: حوزه مدیریت منابع انسانی پیمانکاران فوالد مبارکه باید روزبه روز 
تقویت شود تا بتواند اقدامات مؤثرتری در این حوزه به انجام برساند؛ 
که بیش از 55 درصد نیروی کار فوالد مبارکه را نیروهای پیمانکار  چرا

تشکیل می دهند.
وی با بیان اینکه در شهرستان مبارکه 50 هزار کارگر مشغول به کار هستند، 
اذعان داشت: نیمی از کارگران این شهرستان در شرکت فوالد مبارکه شاغل 
هستند و بیش از نیمی از کسانی که در این شرکت کار می کنند به عنوان 

پیمانکار مشغول به فعالیت اند.
همکاری 150 شرکت پیمانکار شهرستان مبارکه با فوالد 

مبارکه
شیخی با بیان اینکه نزدیک به 500 شرکت صنعتی در شهرستان مبارکه 
فعالیت دارند، تصریح کرد: از این میان 150 شرکت به صورت پیمانکار با 

فوالد مبارکه همکاری دارند.
گر ما در مجموعه ای بتوانیم نیروی انسانی را به سرمایه  وی بیان داشت: ا
انسانی تبدیل کنیم، قدم بسیار بزرگی در افزایش بهره وری برداشته ایم. 
فوالد مبارکه این همت را داشته و این گام  را برداشته تا در کنار کمیت، 
کیفیت نیروی انسانی را نیز ارتقا دهد و در حوزه توانمندسازی نیروی انسانی 

هم قدم های ارزشمندی بردارد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه با اشاره به 
اقدامات مؤثر فوالد مبارکه در راستای افزایش انگیزه سرمایه های انسانی 
گفت: فوالد مبارکه به خوبی توانسته بسیاری از مشکالت و معضالتی را که 

بر سر راه نیروی کار بوده است برطرف کند.
ارتباط مؤثر فوالد مبارکه با اداره کار شهرستان مبارکه

وی با بیان اینکه فوالد مبارکه ارتباط مؤثری با اداره تعاون، کار و رفاه 
کید کرد: مدت زمان  اجتماعی شهرستان مبارکه برقرار کرده است، تأ
رسیدگی به پرونده های روابط کار در هیئت تشخیص و حل اختالف اداره 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه 54 روز است که در این زمینه 
رتبه اول استان اصفهان را کسب کرده ایم.

شورای سازش ویژه شرکت فوالد مبارکه ایجاد می شود
وی افزود: شرکت هایی که ماهیت کار دائم دارند، موظف اند پایه سنوات 
تجمیعی از سال 1391 به بعد را محاسبه و در پایه حقوقی کارکنان خود 
که در بسیاری از موارد اشتباه محاسبه شده است.  اعمال کنند، چرا
چنین مواردی باید قبل از اینکه منجر به شکایت شود، حل وفصل گردند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مبارکه گفت: درصدد 
احیای شوراهای سازش در شهرستان مبارکه هستیم. زمانی این شوراها با 
دارا بودن ماهیت قانونی ایجاد شدند، اما در مقطع دیگری متوقف شدند. 
شورای سازش ویژه شرکت فوالد مبارکه و شورای سازش ویژه شهرک 
صنعتی سه راهی مبارکه به زودی ایجاد خواهد شد تا پرونده ها به صورت 

تواقفی به نتیجه برسند.
تأسیس واحد مدیریت نیروی انسانی پیمانکاران نقطه 

عطفی برای رفع مشکالت این حوزه
حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه در این نشست عنوان کرد: فلسفه وجودی شرکت فوالد 
مبارکه، تحقق شهروند-شرکتی مسئولیت پذیر برای خلق آینده ای بهتر 

است.
وی با اشاره به پیشرو بودن فوالد مبارکه برای رفع مشکالت پیمانکاران 
خود افزود: تأسیس واحد مدیریت نیروی انسانی پیمانکاران در فوالد 
مبارکه نقطه عطفی برای رفع مشکالت این حوزه به صورت سیستمی 

است.
بین نیروهای اصلی و پیمانی تفاوتی قائل نیستیم

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: نوع خدمات فوالد مبارکه به کارکنان رسمی و پیمانکاران 

خود یکسان است و تفاوتی میان این دو طیف قائل نیستم.
وی ادامه داد: وضعیت بیمه تکمیلی درمان نیروهای شرکت های پیمانکار 
فوالد مبارکه در سال جاری هیچ تفاوتی با نیروهای فوالد مبارکه ندارد و با 
کز دندانپزشکی، خدمات مربوطه را در اختیار پیمانکاران  افزایش تعداد مرا

و خانواده های آنان قرار دادیم.
طرح جامع سالمت برای پیمانکاران اجرایی می شود

مدرسی فر اذعان داشت: برنامه طرح جامع سالمت برای کلیه کارکنان 
فوالد مبارکه و پیمانکاران این شرکت راه اندازی و اجرا خواهد شد تا 
خانواده های نیروهای پیمانکار نیز از خدمات درمانی به طور کامل 

بهره مند شود.
کید بر اهمیت ایمنی برای نیروهای شرکت های پیمانکار تصریح  وی با تأ
کرد: با تمهیدات اندیشیده شده، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده 

و گام های بیشتری نیز برداشته خواهد شد.
مشکل پیمانکاران صرفا حقوق ماهانه آنان نیست

مالک شیخی مدیر منابع انسانی پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه در این 
نشست ضمن قدردانی از همکاری های مدیریت بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیست برای ارائه خدمات بیشتر به نیروهای شرکت های 
پیمانکار فوالد مبارکه گفت: هدف ما افزایش رضایت و انگیزه شغلی 
پیمانکاران است که این امر منجر به افزایش بهره وری آنان خواهد شد 

و در نهایت نیز سهام داران فوالد مبارکه منتفع خواهند شد.
وی با بیان اینکه مشکل پیمانکاران صرفا حقوق ماهانه آنان نیست، 
افزود: رضایت شغلی بر اساس یک مدل جهانی، دارای 6 محور است 
که تنها یکی از آن ها پرداخت حقوق به کارکنان است و محورهای دیگر 
آن شامل شرایط محیط کار، سرپرستی، ارتقای شغلی، ماهیت و روابط 

کار است.
مدیر منابع انسانی پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه با اشاره به در نظر 
گرفتن بسته جبران خدمت در راستای ارتقای رضایت شغلی پیمانکاران 
تصریح کرد: با طراحی و اجرای سیستم فرایندی صدور مجوز فعالیت 
پیمانکاران، از بسیاری از کاغذبازی ها در فوالد مبارکه جلوگیری به 

عمل آمد.
برقراری بیمه تکمیلی درمان و تأمین هزینه خدمات 

دندانپزشکی برای پیمانکاران
وی بیان داشت: یکی از مهم ترین و بزرگ ترین اقداماتی که در حمایت 
از نیروهای شرکت های پیمانکار فوالد مبارکه طی یک سال اخیر صورت 
گرفته، برقراری بیمه تکمیلی درمان و افزایش سقف پرداخت هزینه های 
درمان بوده که در این راستا، 13 مورد از موارد پرداخت هزینه های درمانی 
پیمانکاران فوالد مبارکه و خانواده های آنان نامحدود شد و برخی از 

سقف های هزینه ای نیز برای پیمانکاران برداشته خواهد شد.
کندگی سکونت  کید کرد: بر اساس پیمایش انجام شده و پرا شیخی تأ
کلینیک دندانپزشکی در شهرهای  پیمانکاران فوالد مبارکه، در 4 
زرین شهر، مبارکه و اصفهان، اقدامات ترمیمی با 20 درصد فرانشیز صورت 

می گیرد.
سیستم امتیازدهی برای جذب نیروهای پیمانی

گر کسی  وی با اشاره به راه اندازی سیستم امتیازدهی ابراز داشت: ا
تقاضای اشتغال در شرکت های پیمانکاری فوالد مبارکه را داشته باشد، 
در صورت بومی بودن، فرزند ایثارگر بودن، فرزند بازنشسته فوالد مبارکه 
بودن و متأهل بودن امتیاز بیشتری برای استخدام در این شرکت ها را 

خواهد داشت.
کرد: با  مدیر منابع انسانی پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه اضافه 
پیگیری های صورت گرفته و موافقت اعضای هیئت مدیره فوالد مبارکه، 
مجوز پرداخت پاداش بابت ثبت رکوردهای تولید به کلیه پیمانکاران بر 

اساس نظام تعریف شده ای اخذ شد.
اشتغال بیش از 1۳ هزار نیروی پیمانکار در فوالد مبارکه

وی با اشاره به فراهم شدن امکان انجام معاینات دوره ای برای پیمانکاران 
فوالد مبارکه بیان داشت: رسیدگی به شکایات نیروهای شرکت های 
پیمانکار در حوزه های مختلف معوقات، قراردادها، قانون کار و تأمین 
اجتماعی در صورت به وجود آمدن شرایط الزم در فوالد مبارکه، انجام 

خواهد شد.
شیخی در پایان با بیان اینکه تعداد نیروهای شرکت های پیمانکار فوالد 
مبارکه از 10 هزار و 472 نفر سال گذشته به 13 هزار و 280 نفر در سال جدید 
افزایش پیدا کرده است، اضافه کرد: ساماندهی پیمانکاران دست دوم نیز 

در دستور کار فوالد مبارکه قرار گرفته است.
گزارش، در پایان این نشست، از مسئولین اداری برتر  بر اساس این 

شرکت های پیمانکاری فوالد مبارکه تقدیر شد.

و  انسانی  سرمایه های  معاون  کفایت  مهدی 
سازماندهی شرکت فوالد مبارکه در دیدار با خانواده 
آزاده و جانباز شهید ابراهیم خوزان با بیان اینکه 
خانواده معظم شهدا مایه خیروبرکت نظام و انقالب اند، اظهار 
داشت: همت و فعالیت مجدانه این شهید بزرگوار به خاطر حضور 
کار و باایمان در کنار ایشان بوده و بدون  خانواده و همسری فدا
شک، همسر و خانواده این شهید نیز در اجر ایشان شریک هستند.

کفایت تکریم خانواده شهیدان را از وظایف هر فردی اعالم و تصریح کرد: 
دیدار با ایشان روحیه خدمت گزاری را در جامعه تقویت می کند و تا زمانی 

که این روحیه در ملت ایران وجود دارد، دشمن نمی تواند آسیبی به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی وارد کند.

وی با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و ازجان گذشتگی 
شهدای واالمقام و صبر و استقامت خانواده معظم شهداست، تصریح 
کرد: فرهنگ ایثار، شهادت، مجاهدت و حماسه در ایران اسالمی باید 
همیشه زنده بماند، زیرا عزت و اقتدار کشورمان به خاطر ایثار و شهادت 
کاری این عزیزان، راه  است. همه ما وظیفه داریم به پاس قدردانی از فدا
امام و شهدا را با حرکت در خط والیت و رشد تولید و رونق اقتصادی کشور 

با قدرت ادامه دهیم.

 امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و ازجان گذشتگی شهدای واالمقام است
در  دیدار نماینده فوالد مبارکه با خانواده شهید خوزان مطرح شد:

اشتغال بیش از 13 هزار نیروی پیمانکار در فوالد مبارکه
در نخستین نشست هم اندیشی مسئولین اداری شرکت های پیمانکار فوالد مبارکه مطرح شد؛

گر ما در مجموعه ای بتوانیم نیروی انسانی را به   ا
سرمایه انسانی تبدیل کنیم، قدم بسیار بزرگی در 
افزایش بهره وری برداشته ایم. فوالد مبارکه این 
کنار  گام  را برداشته تا در  همت را داشته و این 
کمیت، کیفیت نیروی انسانی را نیز ارتقا دهد و در 
حوزه توانمندسازی نیروی انسانی هم قدم های 

ارزشمندی بردارد

که در  یکی از مهم ترین و بزرگ ترین اقداماتی 
حمایت از نیروهای شرکت های پیمانکار فوالد 
مبارکه طی یک سال اخیر صورت گرفته، برقراری 
بیمه تکمیلی درمان و افزایش سقف پرداخت 
هزینه های درمان بوده که در این راستا، 1۳ مورد از 
موارد پرداخت هزینه های درمانی پیمانکاران فوالد 

مبارکه و خانواده های آنان نامحدود شد
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صنایع از قطعی برق ۷ میلیارد دالر

 خسارت دیدند

حضور فوالد غدیر نی ریز در سمپوزیوم فوالد ۱۴۰۱ کیش
محصوالت جدید ذوب آهن
 به صنعتی شدن ساخت وساز مسکن کمک می کند

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نخستین همایش فناورانه صنعت 
همایش های  سالن  در  شهریورماه   ۱۴ که  مسکن  و  ساختمان 
مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی با محوریت طرح جهش 
گفت: در صنعت فوالد و در بخش تولید  تولید مسکن برگزار شد 
کتفا  محصوالت ساختمانی، دیگر نباید به تولید فوالدهای عمومی ا
کنیم. در این راستا ذوب آهن اصفهان، فوالدهای جدید، خاص و 
صنعتی را تولید می کند.

غدیر  فوالد  مجتمع  فوالدسازان،  پاییزی  المپیک  برگزاری  با  هم زمان 
نی ریز در این رویداد بزرگ حضور خواهد یافت تا در آستانه بهره برداری از 
واحد فوالدسازی خود، گزارشی از فعالیت های خود را به بازدیدکنندگان 
کارخانه های آهن اسفنجی  ارائه دهد. مجتمع فوالد غدیر نی ریز یکی از 
کشور به شمار  و فوالد در استان فارس بوده و قطب جدید تولید فوالد 
آبان ماه  تا ۱۲   ۱۰ از  کیش   ۱۴۰۱ فوالد  نمایشگاه  و  سمپوزیوم  می آید. 
امسال برگزار خواهد شد.

خبــــــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران از خسارت ۷ میلیارد دالری صنایع از قطعی برق سال 
گذشته خبر داد و گفت: به ازای هر مگاوات تولید برق، 100 
مترمربع زمین رایگان در اختیار سرمایه گذاران و واحدهای 

تولیدی قرار خواهد گرفت.
علـی رسـولیان در یـک برنامـه تلویزیونـی اظهـار کـرد: از ابتـدای 
کنـــــون قطـــع بـــــرق صنایـع به صـورت  تابـــستان امــــسال تا
برنامه ریزی شده و با اطالع قبلی صورت گرفته و قطع برق خارج 
از برنامه در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور کاهش یافته که این 
موضـوع رضایت نسـبی در بیـن صنعـت کاران ایجـاد کرده اسـت. 
ج از برنامـه ای در  امسـال در برخـی روزهـا هیـچ قطعـی بـرق خـار
شـهرک ها و نواحی صنعتی رخ نداده و در برخی روزها کل قطعی 

بـرق خـارج از برنامـه در حـد یـک سـاعت بـوده اسـت.
وی با اشاره به قطعی برق غیرمنظم در سال 1400، به خصوص 
در شهرک ها و نواحی صنعتی، گفت: بر اساس آمار اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی، تابستان 1400 بخش صنایع 7 میلیارد 

دالر از قطعی های نامنظم و مکرر برق متضرر شده است.
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان 
اینکه در حوزه صنایع کوچک، هر مگاوات برق 96 شغل ایجاد 
می کند، تصریح کرد: بر اساس توافق وزارتخانه های نیرو و صنعت، 
معدن و تجارت، سهمیه قطعی برق و تعطیلی صنایع یک روز در 
هفته در نظر گرفته شد و حتی برخی مواقع نیز نیاز به اعمال یک 
روز تعطیلی در هفته هم نبود. این وضعیت باعث شد از 15 خرداد 
تا پنجم شهریور که این برنامه اعمال شد، رشد تولید در حوزه 
فوالد 11.84 درصد، در بخش سیمان 5.35 درصد و در حوزه 
صنایع فلزی 18 درصد نسبت به بازه زمانی سال گذشته باشد. 
همچنین میانگین برق تحویلی به صنایع در یک سال اخیر 15 

درصد افزایش داشته است.
بهره برداری بیش از 1000 مگاوات برق نیروگاه های 

مقیاس  کوچک
وی در ادامه با بیان اینکه صنایع 536 مگاوات نیروگاه های 
کشور ایجاد  خودتأمین برق در شهرک ها و نواحی صنعتی 
گر واحد تولیدی  کرده اند، اظهار کرد: طبق اعالم وزارت نیرو ا
نیروگاه خود تأمین )CHP( ایجاد کند، بدون پرداخت حق 
ترانزیت، می تواند برق مازاد خود را به صنایع دیگر بفروشد. 
نیروگاه های خودتأمین امسال 1270 مگاوات برق به کل صنایع 
کشور تزریق کرده اند و 1000 مگاوات برق نیز به شهرک ها و نواحی 

صنعتی کشور اضافه کردند.
وی در ادامه با اشاره به انعقاد تفاهم نامه برای ایجاد 10 هزار 
مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید با وزارت نیرو در سال گذشته، 
گفت: امسال نیز 4000 مگاوات جدید به این رقم اضافه شده 
است. کار ساخت 10 هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی 62 درصد 
پیشرفت قراردادی و ساخت 4000 مگاوات ظرفیت نیروگاهی 
امسال نیز بیش از 17 درصد پیشرفت قراردادی داشته است. 
کنون وارد چرخه  از 10 هزار مگاوات تفاهم شده، 180 مگاوات تا
تولید شده و 360 مگاوات دیگر نیز ظرف یک ماه آینده وارد چرخه 

تولید خواهد شد.
گذاری 100 مترمربع زمین رایگان در ازای تولید هر   وا

مگاوات برق
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به دنبال 
خودتأمینی برق صنایع هستیم، تصریح کرد: به ازای هر مگاوات 
تولید برق، 100 مترمربع زمین رایگان در اختیار سرمایه گذاران و 
واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت. همچنین وزارت صنعت، 
کوچک مقیاس  معدن و تجارت اجازه واردات نیروگاه های 
خارجی را فراهم کرده که همه این مشوق ها و مزایا به استان ها 

ابالغ نیز شده است.
وی همچنین در خصوص انرژی های تجدید پذیر خورشیدی 
گفت: بر اساس تفاهم با سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق )ساتبا( مقرر شده از سقف واحدهای تولیدی موجود 
برای راه اندازی نیروگاه های خورشیدی استفاده و هم شهرک های 

صنعتی تخصصی انرژی خورشیدی ایجاد شود.
به گفته رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
92 شهرک و ناحیه صنعتی دارای پتانسیل برای راه اندازی شهرک 
انرژی خورشیدی در سراسر کشور شناسایی شده که این موارد به 

ساتبا نیز اعالم شده است.
مصرف برق صنایع چقدر است؟

رسولیان در ادامه با بیان اینکه درمجموع 11 هزار و 200 مگاوات 
ظرفیت برق مورداستفاده در شهرک ها و نواحی صنعتی است، 
اظهار کرد: البته باید در حوزه بهره وری صنایع نیز با ارائه مشوق 
کار شود که در این راستا به دنبال افزایش مشوق ها برای ارتقای 
بهره وری در حوزه صنعت هستیم. این مهم با ارتقای موضوع 
آموزش و ارائه تسهیالت الزم قابل تحقق است. استانداردهای 
بهره وری در سازمان ملی استاندارد مشخص می شود و بر اساس 
چارچوب های ارائه شده و الزامات این سازمان جلو خواهیم رفت.
      منبع: آرتان پرس

ینه هاست یکی از اصلی ترین وظایف واحد حسابداری کنترل هز

محمد میزبانی، مدیر حسابداری عمومی، در برنامـه 
رادیـوم فـوالد بـه معرفـی واحد حسابداری فـوالد 
مبارکـه پرداختـه اسـت. ماحصـل سـخنان وی را در 

ادامـه می خوانیـد.
در ابتدا بفرمایید فرایند ثبت و بررسی صورت وضعیت 

پیمانکاران و تأمین کنندگان در فوالد مبارکه به چه صورت است؟
 صورت وضعیت پیمانکاران عمدتا در حسابداری فروشندگان بررسی 
می شود. کلیه تأمین کنندگان، چه داخلی و چه خارجی، یا ارائه دهندگان 
نظارت  که توسط دستگاه های  کاری  انجام  به محض  خدمات، 
تأیید می شود یا کاالیی که به انبارهای شرکت تحویل داده می شود، 
صورت وضعیت خود را برای بررسی های الزم به واحد حسابداری 
فروشندگان ارسال می کنند. در این بخش تحت عنوان یک قرارداد، 

کنترل های مربوطه صورت می گیرد و در نهایت پس از ثبت برای پرداخت 
ارسال می شود.

یک صورت وضعیت در شرایط عادی چندروزه وصول 
می شود؟

 درصورتی که صورت وضعیت هیچ گونه ایرادی نداشته باشد، نهایتا در 
یک بازه ده روزه پرداخت می گردد.

برای کنترل هزینه ها چه سیاستی وجود دارد؟
یکی از اصلی ترین وظایف این واحد کنترل هزینه هاست. این واحد 
ثبت کننده کلیه هزینه های شرکت است و به نوعی ورودی معاونت مالی 
در نظر گرفته می شود. هزینه ها در قالب قرارداد و تنخواه های موجود و در 
قالب بودجه ای که برایش در نظر گرفته شده صورت می گیرد و باید سقف 
آن رعایت شود. همچنین کنترل قوانین مالیاتی و قوانین تأمین اجتماعی 
و نهایتا بودجه های درنظر گرفته شده برای هر نوع هزینه در این بخش 
گر سقف هزینه از بودجه مشخص شده بیشتر باشد  انجام می شود. ا
برگشت داده می شود تا اصالحات الزم روی آن صورت گیرد یا بودجه 

کافی در نظر گرفته شود.
برای موارد پیش بینی نشده چه تدبیری اندیشیده شده 

است؟
گانه از مدیرعامل یا  برای این گونه موارد مجوز الزم به صورت جدا

هیئت مدیره اخذ می گردد و بودجه در نظر گرفته می شود.
نحوه بررسی، تنظیم و نظارت بر اسناد مالی به چه صورت 

است؟
اسناد در قالب صورت وضعیت، صورت حساب یا تنخواه گردان و یا 

هزینه های پرسنلی به این امور ارسال می شوند و پس از بررسی، وارد 
مرحله کنترل مطابقت با قرارداد می شوند. در ادامه کسورات و اضافات 
قانونی اعمال می شود و در نهایت عدد قابل پرداخت، جهت پرداخت به 

واحد امور مالی ارسال می شود.
فرایند صدور صورت حساب محصوالت فوالد مبارکه به 

چه صورت است؟
حسابداری مشتریان یکی از مهم ترین امور این واحد است و در این 
خصوص دو وظیفه مهم را بر عهده  دارد: 1- توزین محصوالت و مواد اولیه؛ 
2- صدور صورت حساب محصوالت. صدور صورت حساب عمال مشتمل 
بر کل فروش شرکت است و هر محصولی که از شرکت خارج می شود توسط 
واحد توزین کنترل وزن می شود. در پایان هر روز هم صورت حساب آن 

به صورت اتوماتیک صادر می گردد و در دسترس مشتریان قرار می گیرد.
میزان خرید روزانه محصوالت چقدر است؟

 بیشترین خرید مربوط به مواد اولیه ای است که به دو صورت ریلی و 
جاده ای حمل و وارد شرکت می شود. توزین دو مجموعه فوالد مبارکه 
و فوالد سبا زیر نظر این امور انجام می شود. ساالنه حدود 15 میلیون تن 
ورودی مواد اولیه این دو مجموعه است که توسط باسکول های ریلی 
و جاده ای توزین و وارد انبارهای شرکت می شود. پرداخت کرایه های 
واردکنندگان مواد اولیه طبق بارنامه های الکترونیکی صورت می گیرد؛ 
بدین صورت که زمانی که مواد وارد فوالد می شود و بارنامه تأیید می شود، 
وارد فهرست پرداخت می گردد و پرداخت الکترونیکی می شود. در حال 
حاضر حدود 90 درصد فرایند پرداخت به صورت آنالین قابل رصد کردن 
است و اینکه هر صورت حساب در چه مرحله ای قرار دارد در سامانه 

تأمین کنندگان قابل ردگیری و مشاهده است.
فرایند حسابرسی و بازرسی شرکت چگونه است؟ آیا برای 

واحد شما هم حسابرسی انجام می شود؟
با توجه به اینکه فوالد مبارکه در سازمان بورس پذیرفته شده است، 
حسابرسی جزو الزامات قانونی شرکت است. در مجمع ساالنه شرکت، 
بازرس و حسابرس توسط صاحبان سهام انتخاب می شوند و این 
حسابرس کل شرکت را بازرسی و حسابرسی می کند؛ بنابراین این بخش 
هم مورد بازرسی و حسابرسی قرار می گیرد تا در نهایت گزارش به سازمان 
بورس و همچنین در مجمع ساالنه صاحبان سهام ارائه شود. نقش 
این واحد همکاری و هماهنگی و برقراری ارتباط با واحدهای مختلف و 
حسابرس و برطرف کردن ایرادات است. ما در این فرایند اطالعات الزم را 
در اختیار حسابرس قرار می دهیم و گزارش های الزم را ارائه می کنیم تا در 
نهایت یک گزارش کامل و قابل اتکا برای همه استفاده کنندگان بیرون و 

درون سازمان تهیه شود.
فرایند تهیه و تنظیم صورت های مالی فوالد مبارکه به چه 

صورت است؟
در زمینه تهیه و تنظیم صورت های مالی می توانیم فوالد مبارکه را 
بزرگ ترین شرکت در داخل کشور محسوب کنیم، چون به غیر از خود 
فوالد مبارکه و حجم باالی مراودات مالی آن، ما صورت های مالی تلفیقی 
و گروه را هم انجام می دهیم. ما بالغ بر 130 شرکت زیرمجموعه داریم 
که صورت های مالی این شرکت ها در شرکت اصلی یعنی فوالد مبارکه 
تهیه می شود و تجمیع و تلفیق آن صورت می گیرد و در موعدهای مقرر 

میان دوره ای حسابرسی می شود.

مدیر حسابداری عمومی:

توسط یکی از کارشناسان فوالد مبارکه رقم خورد؛

محمد میزبانی، مدیر حسابداری عمومی

اختراع ساخت »بتن شناور با مقاومت سازه ای با 
قابلیت جذب آب پایین« در مسابقات بین المللی 
اختراعات، مدال برنز را برای محمدجواد رضایی 
سرپرست آزمایشگاه ساختمانی فوالد مبارکه و افتخاری ارزنده برای 

شرکت به ارمغان آورد.
گوست 2022  در دومین دوره مسابقات بین المللی اختراعات که از 10 تا 12 آ
به صورت آنالین برگزار شد، بیش از 740 اختراع از 32 کشور )آمریکا، کانادا، 
استرالیا، اندونزی، ایران، چین و...( در رشته های کامپیوتر، اپتیک، 

هوانوردی، مهندسی عمران، کشاورزی و ... مورد ارزیابی قرار گرفت.
محمدجواد رضایی سرپرست آزمایشگاه ساختمانی شرکت فوالد مبارکه 
در این خصوص توضیح داد: بتن ها انواع مختلفی دارند. یک نمونه از 
آن بتن سازه ای است. این نوع بتن برای اعضای باربر سازه به کار برده 
کم در حدود 2400 کیلوگرم در یک  می شود. وزن این بتن درحالت مترا
مترمکعب است و باید مقاومت آن باالی 20 مگاپاسکال باشد. نوع دوم 

بتن سازه ای سبک است. مقاومت فشاری 28 روزه این نوع بتن نباید 
کمتر از 20 مگاپاسکال باشد. همچنین وزن مخصوص آن بیش از 1850 
کیلوگرم بر مترمکعب نیست. نوع سوم سازه های بتنی شناور است. این 
سازه های شناور ترکیبی از سازه های ترجیحا توخالی )حجم زیاد و وزن کم( 
کس ها و پانل های  به همراه بتن سازه ای سبک یا بتن معمولی است. با
ساخته شده با این روش روی آب شناور می ماند و قابلیت بارگذاری نیز 
دارد. این نوع بتن در ساخت اسکله ها و پل های شناور مورد استفاده قرار 
میگیرد. نهایتا نوع چهارم بتن شناور است. این نوع بتن  با دانسیته کمتر 
از آب )1000 کیلوگرم در یک مترمکعب(، بر روی آب شناور می ماند، ولی 

مقاومت آن  کم و سازه ای نیست )بسیار کمتر از 20 مگاپاسکال(.
وی در همین زمینه افزود: در حال حاضر بتن های ساخته شده یا 
دارای وزن مخصوص کم )تا کمتر از چگالی آب و قابلیت شناوری( 
و یا دارای مقاومت فشـاری باال )تا 30 مگا پاسـکال هستند( و عدم 
شـناوری بر روی آب هسـتند و ایـن دو قابلیت به صـورت توأمان در 

یک بتن، مشـابه اختراع حاضر یافت نشـد.
سرپرست آزمایشگاه ساختمانی فوالد مبارکه گفت: در اختراع حاضر 
تالش شده محصولی تهیه شود که عالوه بر مقاومت سازه ای و بارگذاری، 
دارای چگالی پایین و قابلیت شناوری باشد. مقاومت فشاری بتن 
در اختراع حاضر در محدوده 28 مگاپاسکال و بنابراین دارای قابلیت 
شناوری است. نکته مهم دیگر خاصیت جذب آب بسیار پایین آن است. 
کثر بتن ها  این قابلیت در سازه های بتنی شناور بسیار با اهمیت است، زیرا ا
جذب رطوبت دارند و پس از جذب آب، وزن آن ها افزایش پیدا می کند، 

ولی در اختراع حاضر این مشکل وجود ندارد.
رضایی خاطرنشان کرد: این اختراع که توسط سازمان تحقیقات راه 
مسکن و شهرسازی نیز بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفته است، هیچ 
نمونه مشابه داخلی و خارجی ندارد. این بتن منحصربه فرد با توجه به 
وزن بسیار سبک و مقاومت زیاد می تواند در صنایع هوافضا، کشتی سازی 

و استراتژیک استفاده گردد.

کسب مدال برنز مسابقات بین المللی اختراعات

افزایش سودآوری با بازرسی مجدد تختال های خارج از سفارش
ج از سفارش در ناحیه  با انجام پروژه بازرسی مجدد تختال های خار
فوالدسازی و ریخته گری فوالد مبارکه، در گام نخست ۲۳0 عدد تختال 
بازیابی گردید و بالغ بر 1۴0 میلیارد ریال سودآوری برای شرکت حاصل شد.

در پی اجرای پروژه مذکور و کسب این موفقیت کارشناسان ذی ربط در این خصوص چنین 
گفتند:

محمدعلی شفیعی، رئیس دفتر فنی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم
در فرایند کنترل کیفی تختال های تولیدشده در ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه براساس 
دستورالعمل های استاندارد داخلی و یا براساس درخواست مشتری، بخشی از تختال ها از 
سفارش مشتری جدا شده و به عنوان تختال NC انبار می شوند. این تختال ها اصوال به علت 
آنالیز شیمیایی، عیوب شکلی و ابعادی و یا مشخصات داخلی و سطحی که از سوی مشتری و 
یا برای کاربردهای خاص دارای محدودیت هستند، از سفارش جدا می شوند و تحت عنوان 
ج از سفارش با  تختال های فاقد سفارش انبار می گردند. پروژه بازرسی مجدد تختال های خار

همکاری نزدیک گروه فنی ناحیه فوالدسازی، کنترل کیفی، واحد آماده سازی تختال و واحد 
برنامه ریزی و کنترل تولید ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم انجام گردیده است.

محمدمهدی مرندی، رئیس کنترل کیفی ناحیه فوالدسازی
 با اجرای این پروژه تختال های NC شناسایی شده با کنترل دقیق و در نظر گرفتن پارامترهای 
مختلف و براساس دستورالعمل های سازمان مجددا بازرسی و مواردی که قابلیت تبدیل به 
سایر گریدها را دارند شناسایی گردیدند؛ سپس به گریدهای قابل فروش با ارزش افزوده بیشتر 
دسته بندی شدند. این تختال ها مجددا ثبت سیستمی شدند و با کمک واحد ppc از فهرست 

تختال های NC خارج گردیدند.
محسن احمدی، رئیس واحد آماده سازی تختال

واحد آماده سازی تختال یکی از واحدهای مؤثر در اجرای این پروژه است. در این فرایند ابتدا 
کس های مختلف انبار تختال شناسایی  تختال های فوق طبق فهرست اعالمی واحد ppc در با
و توسط مکانیسم های حمل تختال جداسازی و روی زمین چیده شدند تا مورد بازرسی مجدد 

کنترل کیفی قرار گیرند. بعد از اتمام این فرایند تختال های تأییدشده مجددا در مکان مناسب 
کس دهی و از تختال های NC جدا شدند. با

علی رادهوش، کارشناس  واحد برنامه ریزی و  کنترل تولید ناحیه فوالدسازی
 تعیین مقصد نهایی تختال های NC تولیدشده در ناحیه یکی از وظایف این قسمت است. 
در فرایند جاری با توجه به ارزش افزوده بیشتر کالف گرم نسبت به تختال، تختال هایی که از 
ج شده اند و از نظر ابعاد و آنالیز قابلیت ارسال به نورد گرم را دارند شناسایی و به  حالت NC خار

نورد گرم ارسال می گردند.
کنون از تعداد 391 تختال بازرسی شده تعداد 230 عدد آن ها بازیابی   با انجام این پروژه تا
شده اند که مبلغی بالغ بر 14 میلیارد تومان سودآوری برای سازمان دربر خواهد داشت که با 
توجه به ادامه پروژه و شناسایی تعداد بیشتر این تختال ها این مبلغ افزایش چشمگیری خواهد 
یافت. بعد از اتمام این پروژه، کار به صورت گردشکار  درآمده و به صورت مستمر اجرا می گردد 

که باعث سودآوری مداوم خواهد شد.
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خبر  کوتاه

آمارهای به دست آمده نشان داده که محموله های جهانی سنگ آهن 
در هفته منتهی به ۴ سپتامبر به 3۱.8۱ میلیون تن رسید که نسبت به 
هفته  قبل از آن ۱3.5 درصد افزایش داشت. محموله های استرالیا 5.3 
درصد به صورت هفتگی افزایش یافت و به ۱6.83 میلیون تن رسید که 
افزایش ۱7.۴ درصدی را نشان می دهد.محموله های برزیل به صورت 
هفتگی ۲6.۴ درصد افزایش یافت و به 8.99 میلیون تن رسید که از 
این میزان ۲.58 میلیون تن یا ۲8.7 درصد به چین صادر شد.

گوست، برخی  گزارش های منتشرشده تا پایان ماه آ براساس 
کاهش تولید و یا حتی  تولیدکنندگان فوالد ضدزنگ در اروپا مجبور به 
کنون حدود سه  گفته می شود تا کارخانجات خود شده اند.  تعطیلی 
میلیون تن از ظرفیت فوالد ضدزنگ اروپا در خطر است و با افزایش 
کارخانه ها قادر به ادامه تولید نیستند.  هزینه های انرژی، بسیاری از 
کارخانه »اپیرام«  )Aperam( تولید در شهر »خنک« )Genk( بلژیک 
کاهش داده است. را تعطیل و تولید در شهر »شاتله« )Chatelet( را 

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

صادرات جهانی سنگ آهن افزایش یافت با بحران انرژی در اروپا، کارخانه های فوالد تعطیل می شوند

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در راستای 
تالش و اهتمام برای تبدیل شدن به سازمانی سرآمد 
و پیشرو، پس از ۲ روز ممیزی فشرده موفق به دریافت 

5 گواهینامه دیگر از شرکت SGS شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودروچهارمحال و بختیاری 
 ISO45001:2018، ISO 14001:2015 گواهینامه های با دریافت 
ISO10015:2019، ISO10004:2018، ISO10002:2018  برگ زرین 

دیگری به افتخارات این شرکت افزوده شد.
حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، در 
جلسه اختتامیه برنامه ممیزی بر حرکت به سمت تعالی و بهبود مستمر 

کید و تصریح کرد: رشد و توسعه سریع صنایع  فرایندهای سازمان تأ
موجب شده همکاران ما در مجموعه ورق خودرو ملزم شوند با دریافت 
استانداردهای مهم و اساسی و رعایت الزامات آن ها به ویژه الزامات 
زیست محیطی، راهبردهای این نظام نامه ها را به صورت جدی سرلوحه 

فعالیت های خود قرار دهند.
وی ضمن قدردانی از همکاران پرتالش خود خاطرنشان کرد: همه باید 
از بستر جامع و مناسبی که استانداردهای مختلف برای مجموعه های 
صنعتی مهیا می کنند بهره بجویند تا بتوانند خود را همسو با الگوهای 
پیشرفته صنعتی جهان سازند و نتیجه مثبت برنامه ارزیابی و دریافت 
استانداردهای مهم و حیاتی، بازتاب حرکت شرکت ورق خودرو بر مدار 

تعالی گرایی است.
علی رضایی رئیس واحد تضمین کیفیت شرکت ورق خودرو نیز ضمن 
تبریک این موفقیت بزرگ و قدردانی از رهنمون ها و حمایت های 
الزامات خاص این استانداردها بر  گفت:  مدیریت ارشد شرکت 
حوزه های مدیریت سیستم های ایمنی و بهداشت شغلی، مدیریت 
زیست محیطی، سنجش رضایت مشتریان، رسیدگی به شکایات 
مشتریان و سیستم داخلی مدیریت شایستگی منابع انسانی و کارکنان 

کید دارد. تأ
وی اظهار امیدواری کرد با ادامه این روند و تالش جمعی همکاران در 

مسیر تعالی سازمانی گام های ارزشمندتری برداشته شود.

دریافت 5 گواهینامه استاندارد توسط شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
افتخاری دیگر برای شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری؛

امضای اولین تفاهم نامه همکاری صادراتی 

در شرکت توکارنگ فوالد سپاهان

حضور شرکت ایریسا 

در ششمین دوره ارزیابی ملی 

بلوغ دیجیتال براساس مدل ۲0۲00

به مـوازات افزایـش توانمندی هـای گـروه توکافـوالد 
نخسـتین تفاهم نامـه همـکاری و انعقاد قـرارداد صـادرات 
محصوالت توکارنگ با شرکت روسـی Prim Top منعقد و 
اولیـن محمولـه صنعتـی جهـت تسـت میدانـی و ارزیابـی 

مشتری به بازار هدف صادر شد.
به گزارش روابط گروه عمومی توکافوالد، شرکت توکارنگ فوالد 
سپاهان )سهامی عام( تولیدکننده انواع رنگ و رزین های 
گروه  تولیدی  و  صنعتی  مجموعه  شرکت های  از  صنعتی 
سرمایه گذاری توکافوالد موفق شد با تولید رزین های پلی استر 
اشباع با باالترین استانداردهای قابل قبول اروپا و همچنین در 
رقابت با شرکت های چینی و ترکیه ای در بازار هدف کشور روسیه 

اولین قرارداد فروش محصوالت خود را منعقد کند.
در این راستا رزین های ویژه با قابلیت کاربرد در درجه حرارت 
کاری 30 - تا 30 درجه سانتی گراد مناسب شرایط جوی کشور 
روسیه تولید و پس از تست های محیطی و میدانی منجر به 

انعقاد قرارداد با شرکت مذکور شد.

جلسـه ارزیابـی شـرکت ایریسـا براسـاس مـدل بلـوغ 
تحول دیجیتال ۲0۲00 در تاریخ ۷ شـهریورماه، توسط گروه 

ارزیابی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ایریسا، این شرکت همواره 
با حرکت در مسیر نظام های ارزیابی و ممیزی های ملی و 
بین المللی تالش کرده است تا در چارچوب یک الگوی مدیریتی 

نظام مند و یکپارچه در کل سازمان حرکت کند.
شرکت ایریسا در این ارزیابی در 10 بعد اصلی شامل مدل 
کسب وکار، فرایند، تجربه مشتری، تجربه کارکنان، استراتژی، 
حکمرانی و رهبری، فرهنگ و مهارت، فناوری، داده و در 
نهایت نوآوری مورد ارزیابی قرار گرفت و در هر یک از ابعاد، 
نمایندگانی از کسب وکارهای شبکه و زیرساخت، اتوماسیون 
صنعتی، سیستم های اطالعاتی، و فناوری اطالعات با محوریت 
کسب وکار تحول دیجیتال و برنامه ریزی و تعالی سازمانی 
حضور داشتند که نتایج این ارزیابی در تاریخ 26 مهرماه اعالم 

خواهد شد.
گذشته، شرکت ایریسا در پنجمین دوره  گفتنی است سال 
ارزیابی بلوغ دیجیتال، تندیس برنزین سطح یک زبدگی را 

دریافت کرد.

اصالحات انجام شده در  فوالدمتیل، در تمامی شرکت های زیرمجموعه پیاده می شود

تولید بیش از 511 هزار تن اسلب در فوالد 

هرمزگان جنوب

کز خدماتی  سومین گردهمایی مدیران عامل مرا
هلدینگ فوالد متیل با حضور مدیرعامل و اعضای 

هیئت مدیره این هلدینگ برگزار شد.
حیدری  رضا  متیل،  فوالد  هلدینگ  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل در این گردهمایی با اشاره به اینکه 
رکود به وجودآمده در بازار فوالد طی ماه های اخیر شدت بیشتری 
گرفته اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در بازار الزم است مدیران 
شرکت های زیرمجموعه هماهنگی بیشتری با یکدیگر داشته باشند تا 

بتوانند این دوران سخت را سپری کنند.
وی افزود: رویکرد مدیریتی هلدینگ فوالد متیل بر دو اصل شفافیت 
و توسعه بنا شده است، بنابراین در راستای اصل مهم شفافیت، الزم 
است استانداردسازی در کلیه فرایندهای شرکت های گروه بیش ازپیش 

مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اصل شفافیت و اهمیت آن در هلدینگ فوالد متیل، 
کید کرد: یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام شده و خروجی  تأ
قابل قبولی داشته برگزاری مداوم جلسات بازارگاه میان مدیران مالی 
شرکت های هلدینگ فوالد متیل است که منجر به تدوین آیین نامه 

اعتبار سنجی فروش شده است.
به  بی توجهی  دلیل  به  به وجودآمده  آسیب های  وی،  گفته  به 
استانداردسازی بوده، اما امروز خوشبختانه اتفاقات خوبی رقم 
خورده و انتظار می رود شرکت های زیرمجموعه فوالد متیل نیز همگام 

با هلدینگ قدم بردارند و اقدامات صورت گرفته در  ماه گذشته این 
مجموعه را اجرایی کنند.

مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل تصریح کرد: امروز شرایط بازار مدیران 
را به این نتیجه رسانده است که داشتن نگاه تک بعدی خسارت زیادی 
به همراه خواهد داشت؛ بنابراین لزوم داشتن نگاه توسعه ای یکی از 

نیازهای اصلی امروز مدیران است.
کز خدماتی  حیدری در ادامه با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته از مرا
کز خدماتی فوالد متیل توان  هلدینگ فوالد متیل گفت: هرکدام از مرا
و ظرفیت  خاصی برای انجام فعالیت های توسعه ای در استان های 

محل استقرار خود دارند.
مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل اظهار امیدواری کرد: با هماهنگی و 
کز خدماتی هلدینگ فوالد متیل وجود  همدلی که میان مدیران مرا
دارد، باید زمینه برای توسعه فعالیت های این مجموعه فراهم شود تا 
کز خدماتی  در نهایت بتوانیم اهداف تعریف شده فوالد مبارکه برای مرا

را به سرانجام برسانیم.
ک نگه داریم تا بتوانند  کز خدماتی را چابک و چاال وی افزود: ما باید مرا
کنند و مسیر توسعه ای در  خدمات  مناسبی به فوالد مبارکه ارائه 

پیش گیرند.
گر مدیران نتوانند سودسازی کند،  حیدری در پایان تصریح کرد: ا
امکان موفقیت در مأموریت تعریف شده را نخواهد داشت. بنابراین در 
این راستا باید تحوالت ایجادشده در حوزه بازاریابی را مورد توجه قرار 

دهند و روش های نوینی را در جهت رونق هرچه بیشتر به کار گیرند.
همکاری و تفاهم حلقه های زنجیره فوالد راهکار برون رفت 

از شرایط سخت موجود است
کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بین المللی مواد معدنی و فوالد 
کم بر بازار زنجیره  به عنوان مهمان این گردهمایی با اشاره به فضای حا
فوالد اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که می تواند باعث حفظ و بقای 
تولیدکنندگان در بازار باشد این است که با همکاری و تفاهم هرچه 
بیشتر، زیان های وارده به حداقل برسد تا به این ترتیب ضمن تأمین 
نیاز واحدهای فوالدی به مواد اولیه، توسعه در معدن کاری کشور نیز 

شکل گیرد.
کید کرد: الزم است برای رسیدن به اهداف تعریف شده  وی در ادامه تأ
برای صنعت فوالد کشور در افق چشم انداز، تولیدکنندگان فعلی این 
صنعت بتوانند در چرخه تولید باقی بمانند و روند فعالیتشان در تمام 

حلقه زنجیره ارزش از تولید تا فروش حفظ شود.
به گفته این تحلیلگر ارشد بین المللی مواد معدنی و فوالد، یکی دیگر از 
اقداماتی که می تواند منجر به حفظ و بقای بازار شود این است که در 
که شرکت های تولیدی، تبدیلی و  هر شرایطی صادرات انجام شود؛ چرا
خدماتی تنها در صورتی می توانند منتفع باشند که محصوالتشان را در 

بازارهای موجود به فروش برسانند.
کشور،  کرد: یکی از مشکالت اصلی در زنجیره فوالد  وی تصریح 
تصمیمات خلق الساعه ای است که گرفته می شود و با متخصصان  و 
کارشناسان این بخش مشورتی از سوی مسئوالن صورت نمی گیرد. 
در حال حاضر یکی از مواردی که باعث به وجود آمدن چالش برای 
تولیدکنندگان زنجیره فوالد شده این است که نقش بنگاه ها و تشکل ها 
در تصمیم گیری ها محدود است؛ ازاین رو به نظر می رسد اتحاد فعاالن 

صنعت معدن و فوالد در شرایط موجود ضروری است.
جعفری طهرانی با نگاهی به اتفاقات رخ داده در بازار جهانی فوالد اظهار 
کرد: در حال حاضر شاهد کاهش شدید قیمت ها در بازار فوالد هستیم 
که در این میان نقش اتحاد استراتژیک چین و روسیه کامال محسوس 

و قابل مشاهده است.
وی در ادامه از رشد و توسعه کمی و کیفی قابل توجه کشورهای آسیای 
شرقی در حوزه فوالد خبر داد و گفت: شرکت های معروف و صاحب نام 
کشورهای آسیای شرقی در صنعت فوالد تمایل به تعامل و همکاری 

هرچه بیشتر با فوالدسازان بزرگ ایرانی دارند.
کید کرد: مشکل  تحلیلگر ارشد بین المللی مواد معدنی و فوالد در پایان تأ
ما در حوزه صنعت، تحریم یا عدم توافق بر سر برجام نیست، بلکه عدم 
که شاهدیم از  تخصص نقش آفرینان در بازارهای بین المللی است، چرا
ظرفیت های تجارت بین الملل، حمل ونقل و همچنین از ظرفیت های 

جدید برای انتقال پول به درستی استفاده نمی شود.

کــی از تولیــد  بررســی آمارهــای منتشــره ســامانه کــدال حا
511 هــزار و ۷۳۹ تــن اســلب از ســوی شــرکت فــوالد هرمــزگان 

جنــوب در پنج ماهــه نخســت امســال اســت.
بـر اسـاس آمارهـای سـامانه کـدال، تولیـد اسـلب این شـرکت در 
مقایسـه بـا پنج ماهـه ابتدایـی سـال 1400 رشـد 2.4 را درصـدی 
نشان می دهد. در مدت مشابه پارسال فوالد هرمزگان جنوب 

499 هـزار و 658 تـن اسـلب تولید کـرده بود.
بر اسـاس این گزارش، تـا پایـان مردادماه امسـال 44 هـزار و 430 
تن آهن اسـفنجی، 9 هـزار و 141 تن بریکـت و 47 هـزار و 878 تن 
آهـک در فـوالد هرمـزگان جنـوب تولیـد شـد و مجمـوع فـروش 
فـوالد هرمـزگان جنـوب در ایـن مـدت 81 هـزار و 228 میلیـارد و 
983 میلیون ریال بوده اسـت که در هم سـنجی با پارسال افت 

4.6 درصـدی داشـته اسـت.
گفتنـی اسـت 38 هـزار و 364 میلیـارد و 197 میلیـون ریـال از 
درآمـد پنج ماهـه نخسـت امسـال مربـوط بـه فـروش صادراتـی 

بـوده اسـت.
       منبع: دنیای معدن

در پنج ماهه نخست امسال صورت گرفت؛

مدیرعامل فوالدمتیل در نشست مدیران عامل این هلدینگ:

کز  که میان مدیران مرا  با هماهنگی و همدلی 
خدماتی هلدینگ فوالد متیل وجود دارد، باید 
زمینه برای توسعه فعالیت های این مجموعه فراهم 
شود تا در نهایت بتوانیم اهداف تعریف شده فوالد 

کز خدماتی را به سرانجام برسانیم مبارکه برای مرا

به موازات افزایش توانمندی های گروه توکا فوالد صورت گرفت؛
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       بـــــــــــــــازار

تداوم رکود در اتحادیه اروپا

خبــــــــــــــــر       

به گزارش ایراسین، یازدهمین نمایشگاه و همایش 
سـاالنه فرصت هـای سـرمایه گذاری در معـدن و صنایـع 
گسـترده  معدنـی ایـران )MINEX 2022(، بـا حضـور 
شـرکت ها و بنگاه هـای اقتصـادی فعـال در حـوزه معـدن و 
شـرکت های  از  حمایـت  ویکـرد  ر بـا  معدنـی  صنایـع 

دانش بنیان برگزار می شود.
شـرکت آرکا همایـش پـارس )سـتاد برگـزاری( بـا همـکاری 
صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی ریاسـت جمهـوری در راسـتای 
حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان فعـال در حـوزه معدن و 
صنایع معدنـی، شـرایط ویـژه ای را جهـت مشـارکت و معرفی 
توانمندی های شـرکت های دانش بنیان در ماینکس 2022 

محیـا کـرده اسـت.
ایـن همایـش و نمایشـگاه کـه کلیـه زنجیـره بخـش معـدن را 
در برمی گیـرد، بـا حمایـت وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، 
صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهـوری، سـازمان نظـام مهندسـی معدن ایـران، سـازمان 
توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع معدنـی ایـران و سـازمان 

کتشـافات معدنـی کشـور برگـزار می شـود. زمین شناسـی و ا
متخصصـان  گردهمایـی  بـرای  فرصتـی  نمایشـگاه  ایـن 
و  پتانسـیل ها  معرفـی  ضمـن  تـا  اسـت  سـرمایه گذاران  و 
توانمندی هـای خـود، زمینـه سـرمایه گذاری الزم را در ایـن 

کننـد. فراهـم  حوزه هـا 
یازدهمیـن همایـش و نمایشـگاه بین المللـی فرصت هـای 
سـرمایه گذاری در معـدن و صنایـع معدنـی ایـران از 29 تـا 31 
شهریورماه 1401 از ساعت 10 تا 17 در شبستان اصلی مصالی 
بـزرگ امـام خمینـی )ره( میزبـان عالقه مندان بـه ایـن رویداد 

صنعتـی کشـور اسـت.

 اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای سومین رکود ساالنه خود 
گذشته است. پیش ازاین، روند مثبت مشاهده شده  در چهار سال 
در مصرف ظاهری فوالد در طول سال ۲۰۲۱ در سه ماهه اول سال 
۲۰۲۲ نیز ادامه داشت. بااین حال، به دلیل اختالالت شدید زنجیره 
تأمین جهانی و افزایش قیمت انرژی و هزینه های تولید، این روند 
نزولی شد. انتظار می رود این مسائل در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ با 
تأثیرات جنگ روسیه بیشترهم بشود.

خبر کوتاه

بازار مسکن چین و چشم انداز تقاضای فوالد آن

گوست به روند نزولی ادامه داد،  ک در چین ماه آ فروش امال
درحالی که سیاست های دولت این کشور برای خریداران خانه 
آسان تر شد. فعاالن بازار فوالد معتقدند تقاضای فوالد بخش مسکن 
چین در سال ۲۰۲3 نیز در رکود می ماند و شاید برنامه های کاهش 
تولید زمستان پیش رو برای جبران رکود تقاضا کافی نباشد. فروش 
گوست ۱3 درصد و در جوالی ۱6 درصد  مسکن در 3۰ شهر چین در آ
افت ماهانه داشت.

یازدهمین نمایشگاه و همایش ساالنه 
»ماینکس ۲0۲۲« برگزار می شود
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>>>>>>        جدول معامالت ســهام شــرکت فوالد مبارکه       <<<<<<

تغییرپایانی

 تغییر
)درصد(

 حجم معامله
)میلیون سهم(

1401/06/12

1401/06/13

1401/06/14

1401/06/15

1401/06/16

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه
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5. 0 8 0
5. 090
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5. 0 8 0
5. 0905. 090

5. 06 0 5. 06 0

شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

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

در تقویم رویدادهای گروه فوالد مبارکه از 22 شهریور 1382 به عنوان »سالروز 
افتتاح خط ورق رنگی« فوالد مبارکه یاد شده است. به همین بهانه خبرنگار فوالد 
ع مدیر محصوالت پوشش دار نورد سرد و یداله کوهی  در گفت وگو با محسن زار
رئیس واحد ورق رنگی، دالیل و اهمیت احداث این خط و روند روبه رشد و اثربخشی آن را جویا شده 

است. ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
محسن زارع، مدیر محصوالت پوشش دار نورد سرد

امروزه مصرف محصوالت پوشش دار در صنعت افزایش یافته و یکی از دالیل مهم آن، 
ممانعت از تأثیر محیط و عدم تخریب و خوردگی فلز و درنتیجه افزایش عمر ورق و همچنین 
بهبود خواص زیبایی آن است. در همین راستا سه نوع از محصوالت پوشش دار )ورق های 
قلع اندود، ورق های گالوانیزه و ورق های رنگی( در نورد سرد تولید شده و وارد بازار مصرف 
می گردد. ورق رنگی یکی از محصوالت باارزش فوالد مبارکه است و استفاده از آن به دالیل 
فنی و اقتصادی مزایای زیادی دارد. از نظر کیفیت و دوام، چون فلز پایه ورق رنگی محصول 
گالوانیزه است، همچنین به دلیل آماده سازی های مناسبی که قبل از عملیات رنگ کاری 
روی سطح ورق انجام می گیرد، دوام و ماندگاری فلز پایه و پوشش، افزایش قابل مالحظه ای 

می یابد.
در راستای توسعه خطوط پوشش دار، عالوه بر توسعه های مربوط به واحد ورق رنگی بر اساس 
نیاز کشور به محصوالت ورق رنگی لوازم خانگی، از اوایل سال 1401 پروژه خط رنگی شماره 2 نیز 

آغاز شده است.
کنون بالغ بر یک میلیون و 790 هزار تن ورق رنگی به بازار عرضه شده که از این میزان  از سال 1382 تا
سهم ورق های رنگی با مصرف ساختمانی و صنعتی در حدود یک میلیون و 770 هزار تن و سهم 
ورق های رنگی با مصرف لوازم خانگی در حدود 17 هزار و 250 تن است. بازار ورق های رنگی در 
صنعت ساختمانی حدود 64 درصد، لوازم خانگی 9 درصد، صنعت اتومبیل حدود 6 درصد و 21 

درصد مربوط به سایر کاربردهاست.

یداله کوهی رئیس واحد ورق رنگی
محصوالت پوشش دار فوالد مبارکه شامل ورق قلع اندود، ورق گالوانیزه و ورق رنگی است. خط 
تولید ورق رنگی با ظرفیت اسمی 100 هزار تن در سال توسط شرکت C.M.I طراحی و نصب و با 
همکاری کارکنان مجتمع فوالد در 22 شهریور سال 1382 افتتاح گردید. میزان تولید در اوایل 
راه اندازی خط، 2 تا 5 هزار تن در ماه بود. به منظور بهینه سازی فرایند تولید این خط، فعالیت های 
زیادی انجام شد که از آن جمله می توان به مهم ترین آن ها یعنی بومی سازی رنگ با شرکت های 
کنون تولید خط رنگی  داخلی اشاره کرد. این اقدام باعث جلوگیری از خروج ارز از کشور گردید. هم ا

به حدود 10 هزار تن در ماه رسیده است.
فوالد مبارکه بهره برداری خط گالوانیزه و رنگی را از زمان راه اندازی طی قراردادی به شرکت توکا 
گذار کرد و تمامی کارکنان پس از اجرای مراحل استخدامی و آموزش های الزم مشغول  فوالد وا

به کار شدند.
در خصوص فرایند خط تولید ورق رنگی باید گفت رنگ کاری پیوسته کالف یک تکنیک پیشرفته 
به روش مداوم است که در آن یک پوشش آلی )رنگ یا فیلم( بر روی ورق فلزی )فوالد گالوانیزه( 

اعمال می شود. این خط توانایی دارد ورقی را که به صورت کالف و دارای مشخصات خاصی است با 
گذراندن از مراحل و قسمت های مختلف، ازجمله تمیزکاری با محلول بازی، کروماته کردن، اعمال 
رنگ، کوره مخصوص پخت بعد از اعمال رنگ، به روش Application roll به صورت ورق یک طرف 

رنگی یا دو طرف رنگی تولید و وارد بازار مصرف کند.
طبقه بندی و الیه های پوشش ورق رنگی در خط ورق رنگی فوالد مبارکه عبارت اند از: ورق گالوانیزه 
)غوطه وری داغ( رنگی که رایج ترین نوع ورق رنگی است؛ ورق سرد نورددیده رنگی که وقتی که خطر 
خوردگی قابل توجه نباشد استفاده می شود؛ورق گالوانیزه )الکترولیتی( رنگی که وقتی که ظاهر 
سطح موردنظر باشد استفاده می شود؛ورق گالفان رنگی که مقاومت به خوردگی آن بهتر از ورق 

گالوانیزه است؛ورق آلوزینک رنگی که مقاومت به خوردگی آن بسیار خوب است.
مطابق شکل زیر که سطح مقطع یک ورق رنگی است الیه های مختلف عبارت اند از: پوشش 
روی )ZINC(، پوشش کروم، الیه رنگ اولیه )پرایمر( به ضخامت 4 تا 5 میکرون، الیه رنگ رویه 
 ،)ZINC( در قسمت روی ورق؛پوشش روی )PVC به ضخامت 15 تا 25 میکرون )به جز رنگ های

پوشش کروم، الیه رنگ پشت ورق به ضخامت 5 تا 12 میکرون در قسمت زیر ورق.
با توجه به توسعه های انجام شده و آتی در واحد ورق رنگی ازجمله بومی کردن فیلم محافظ 
واسلیو کاغذی داخل چشمی کالف و رنگ مخصوص لوازم خانگی، طراحی، نصب و راه اندازی 
خط ریکویلینگ مخصوص ورق رنگی لوازم خانگی )خط برش شیت و خط اسلیتر( با توجه به 
توان داخلی، نصب و راه اندازی تنشن لولر جهت افزایش کیفیت سطحی ورق، انجام پروژه های 
مربوط به ماشین های اعمال رنگ و همچنین پروژه های مربوط به محفوظ کردن واحد ورق 
رنگی از ورود گردوغبار، با افزایش کمی و کیفی این محصول گام بزرگی در راستای افزایش رضایت 

مشتریان خواهیم برداشت.
در پایان شایسته است از حمایت های مدیریت های ناحیه نورد سرد و محصوالت پوشش دار و 
همچنین از تالش های شبانه روزی کلیه همکاران خصوصا کارکنان زحمتکش و اخالق محور خط 

رنگی تشکر و قدردانی کنیم.  

یم بیاموز

با حضور فعاالن حوزه معدن و صنایع معدنی؛

تیپ شخصیتی احساسی
بیشتر تصمیمات زندگی  افراد احساسی بر اساس احساس است 
نه بر اساس منطق و همین امر باعث می شود با افراد دیگر گرم و 
دوستانه رفتار کنند و احساسات آن ها برایشان از اهمیت زیادی 

برخوردار باشد.
این افراد خودشان را در برابر احساسات دیگران بسیار مسئول و 
متعهد می دانند. معموال در کل رفتاری مالیم  دارند؛ با این حال 

گاهی سیاست مدارند و تشریفاتشان در کار زیاد است.
افراد احساسی از بحث کردن اجتناب می کنند و معموال دوست 
که دارای این نوع  کنند. افرادی  ندارند در بحث ها شرکت 
شخصیت هستند بسیار زود احساساتشان جریحه دار می شود 
و این ویژگی در معامله گری خوب نیست؛ چون وقتی یک معامله 
متوقف می شود، ممکن است این افراد بسیار ناراحت شوند و بر 

کنش های احساسی زیادی نشان دهند. همین اساس هم وا
معموال وقتی افراد احساسی می خواهند هدیه بدهند، دست و 
دل بازند. همین دست و دل بازی در معامالتشان هم به وضوح 
آشکار است و باعث می شود با حجم باال معامله کنند و این کار با 
گر مدیریت سرمایه مختل شود،  مدیریت سرمایه منافات دارد. ا
فرد نهایتا معامله درستی انجام نمی دهد و وقتی تعداد معامالت 

نادرست افزایش یابد، فرد به کلی در این زمینه ناامید می شود.
این دسته از افراد معموال اعتمادبه نفس زیادی ندارند و 
جسارتشان کمتر است؛ بنابراین در بسیاری اوقات، شجاعت 
الزم برای معامله را ندارند و نهایتا یا بسیار بی پروا عمل می کنند یا 

بسیار محتاط اند و می ترسند معامله ای انجام دهند.
کار می کنند، زیرا  اغلب افراد احساسی در مشاغل خدماتی 
دوست دارند نیازهای دیگران را برطرف کنند. این نوع تیپ 
گرافراد  شخصیتی بیشتر در میان زنان دیده می شود. به هر حال ا
دارای شخصیت احساسی بتوانند احساسات خود را کنترل 

کنند، می توانند در معامله گری نیز موفق باشند.

خصوصیات تیپ های شخصیتی مختلف
 در معامله گری

ک  موضوع فراخوان: فراخوان شناسایی تأمین کنندگان لوازم، تجهیزات و پوشا
ورزشی

ک ورزشی موردنیاز خود را  شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد انواع لوازم، تجهیزات و پوشا
از تأمین کنندگان داخلی تهیه نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان یا نمایندگان معتبر آن ها که دارای 

سابقه فعالیت در این زمینه می باشند دعوت به عمل می آید.
کت  ک ورزشی استخری؛ را مشخصات تجهیزات موردنیاز: انواع کوله ورزشی؛ انواع سا

کت بدمینتون؛ انواع صفحه دارت؛ انواع توپ ورزشی؛ انواع لوازم  پینگ پنگ؛ کفش ورزشی؛ را
مربوط به شنا؛ انواع کاپشن شلوار ورزشی؛ انواع تی شرت ورزشی؛ انواع لوازم بدن سازی و آمادگی 

جسمانی
مدارک موردنیاز: مدارک مربوط به سابقه فعالیت و گواهینامه های مربوطه به همراه 

یک برگ رزومه دربردارنده آدرس و تلفن
نحوه دریافت مدارک: تماس با کارشناس واحد خرید مواد مصرفی

مهلت ارسال مدارک: 1401/06/27
نحوه ارسال مدارک: ارسال به نشانی اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، صندوق پستی 

161-84815 مدیریت خرید مواد مصرفی
اطالعات تماس با کارشناس: در ساعات اداری 03152733160 و یا 09010040411

ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 

فراخوان شناسایی تأمین کننده     98010601

ک تجارب آزمایشگاهی فوالد مبارکه  در  زنجیره معدن و فوالد کشور اشترا

یان با توسعه خطوط ورق رنگی فوالد مبارکه افزایش رضایت مشتر

در کمیته آزمایشگاه های زنجیره معدن و فوالد کشور مطرح شد؛

مدیر محصوالت پوشش دار نورد سرد مطرح کرد:

امیـر صالحـی مدیـر آزمایشـگاه های فـوالد مبارکـه و عضـو هیئت رئیسـه 
ک  کمیتـه آزمایشـگاه های زنجیـره معـدن و فـوالد کشـور از بـه اشـترا
گذاشـتن تجـارب آزمایشـگاه های فـوالد مبارکـه بـا ایـن زنجیـره خبـر داد.
وی در تشـریح عملکـرد و وظایـف این کمیتـه گفت: کمیتـه آزمایشـگاه های زنجیـره معدن 
کـرده و به عنـوان یکـی از کمیته هـای  و فـوالد کشـور از سـال 1395 فعالیـت خـود را آغـاز 

زیرمجموعـه انجمـن تولیدکننـدگان فـوالد در حـال فعالیـت اسـت.
صالحـی مهم تریـن اهـداف تشـکیل ایـن کمیتـه را چنیـن برشـمرد: شناسـایی توانمنـدی 
آزمایشـگاهی زنجیـره معـدن و فـوالد کشـور و ایجـاد تعامـل تخصصـی بیـن آن هـا؛ تشـکیل 
کارگروهی تخصصی جهت یکسان سازی و صحه گذاری روش های آزمون، برگزاری مقایسات 
ک گذاری  بین آزمایشگاهی و دوره های آموزشی و ایجاد کانال ها و وب سایت جهت به اشترا

اطالعـات و کمک بـه تدویـن اسـتانداردهای علمـی موردنیـاز در آزمایشـگاه ها.

به گفته عضو هیئت رئیسه کمیته آزمایشگاه های زنجیره معدن و فوالد کشور، این کمیته 
با عضویت بالغ بر 70 آزمایشـگاه مرتبط با معادن و تولیدکنندگان فوالد کشـور تشکیل  شده 

است.
مدیـر آزمایشـگاه های فـوالد مبارکـه ادامـه داد: جهـت پیگیـری اهـداف و برنامه هـای 
تدوین شـده و برنامه ریـزی اهـداف و برنامه هـای جدیـد، جلسـه هیئت رئیسـه کمیتـه 
آزمایشـگاه های زنجیره معدن و فـوالد کشـور روز چهارشـنبه 1401/06/09 در محل انجمن 
تولیدکننـدگان فـوالد بـا حضـور مدیـر تکنولـوژی و بومی سـازی و معـاون هماهنگـی و امـور 
اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد تشـکیل گردید و طی آن فعالیت های آزمایشـگاه های 
شرکت فوالد مبارکه و سایر اعضای زنجیره معدن و فوالد کشور و توانمندی های موجود در 
این بخش تشـریح و بر توانایی و نقش آزمایشـگاه ها در ارتقای کیفیت محصـوالت تولیدی 

کیـد شـد. در زنجیـره معـدن و فـوالد کشـور تأ

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهداف این کمیته در راستای تسهیل ارتباطات، تبادل 
اطالعات و ایجاد امکان استفاده از زیرساخت های آزمایشگاه های موجود در کشور، دموی 
وب سایت این کمیته رونمایی گردید و با تکمیل اطالعات آن، به عنوان یکی از زیرساخت های 

ملی درزمینه آزمایشگاه های زنجیره معدن و فوالد کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ح شده در  صالحی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از اهداف دیگر مطر
این جلسه تدوین دانش فنی موجود در آزمایشگاه ها در قالب کتاب، تسهیل در برگزاری 
مقایسات بین آزمایشگاهی، تهیه تقویم آموزشی و اجرای آموزش های موردنیاز توسط این 
کمیته مطابق با نیاز اعضا و ایجاد بستر جهت انتقال تجارب و یادگیری متقابل در بازدید از 
آزمایشگاه های عضو کمیته، همکاری با سایر کمیته های انجمن تولیدکنندگان فوالد جهت 
تدوین استانداردهای موردنیاز و انتقال تجارب بومی سازی در آزمایشگاه های زنجیره معدن 

و فوالد کشور است.
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بخش عمده ای از هزینه های قوطی های فلزی مورداستفاده در صنایع غذایی 
به فرایند تولید ورق های مورداستفاده در ساخت آن ها مربوط می شود. ازاین رو، 
تولیدکنندگان ورق های قلع اندود همواره به دنبال راه حل هایی برای کاهش 
هزینه های ساخت این گروه از محصوالت خود هستند. بازیابی الکترولیت فرایند قلع اندود 

کردن ورق های فوالدی یکی از این راهکارهاست.
سهم تجارت جهانی برای ساخت قوطی های فلزی سالیانه 410 میلیارد دالر در سال تخمین زده 
می شود. این حجم از مصرف بیانگر این است که تولید قوطی های مورداستفاده در این صنایع از 
اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در تولید قوطی های مصرفی در صنایع غذایی، هزینه ماده 
مصرفی در تولید قوطی بیشترین هزینه در مراحل تولید قوطی را به خود اختصاص داده است. در 
واقع، این هزینه معموال 50 تا 70 درصد هزینه کل تولید قوطی را در برمی گیرد. در بین محصوالت 
فوالدی، ورق های قلع اندود در این بازار نقش عمده ای دارند. ازاین رو، تولیدکنندگان ورق های 
قلع اندود همواره به دنبال راهکاری برای کاهش هزینه های تولید هستند. در دنیای امروز، تقریبا 
تمامی ورق های قلع اندود با روش آبکاری الکتریکی به صورت پیوسته پوشش دهی می شوند. در 

شکل 1 شماتیکی از فرایند قلع اندود کردن به روش آبکاری نشان داده شده است.
 علت اصلی اینکه قلع اندود کردن به روش آبکاری الکتریکی بیشتر از روش غوطه وری گرم 
مورداستفاده قرار می گیرد این است که در آبکاری الکتریکی، کنترل بسیار بیشتری بر ضخامت الیه 
قلع، حتی زمانی که ضخامت های مختلفی در دو سمت ورق مدنظر باشد، وجود دارد. همچنین 
این روش امکان دست یابی به خروجی بسیار بیشتر، با کیفیت بهتر و قیمت کمتر را فراهم می کند. 
فرایند فروستان )Ferrostan( )نام تجاری ثبت شده توسط US Steel( بوده و 70 درصد محصوالت 
دنیا با استفاده از این فرایند تولید می شوند. فرایند فروستان که در آن از الکترولیت فنول سولفونیک 
کنون نیز در  اسید )PSA( استفاده می شود، یکی از اولین فرایندهایی است که توسعه داده شده و ا

بسیاری از نقاط دنیا رواج دارد.
عالوه بر بازیافت قوطی های ساخته شده از ورق قلع اندود، بازیافت قلع در مراحل تولید ورق های 
قلع اندود نیز حائز اهمیت است و می تواند سبب کاهش چشمگیر هزینه ها گردد. همان گونه که 

پیش از این بیان شد، آبکاری الکتریکی روش اصلی قلع اندود کردن ورق های فوالدی است. 
ازاین رو، خروج الکترولیت غنی از قلع پس از فرایند آبکاری می تواند هزینه های زیادی دنبال 
داشته باشد. در واقع، نمی توان از ورود الکترولیت به بخش های شست وشو، پس از قلع اندود 
گر مقدار هدر رفتن قلع  کردن و عملیات پس از آن، به طور کامل جلوگیری کرد. به عبارتی، حتی ا
نسبتا کم باشد، هزینه های الکترولیت غلیظ شده با قلع و آب مصرفی در طوالنی مدت به مقیاس 
بزرگی می انجامد. بدین منظور، تالش های مختلفی در جهت بازیافت قلع از الکترولیت مصرفی 
در خط تولید صورت گرفته است. در همین راستا، شرکت SMS در حال استفاده از سیستم های 
تبخیری ویژه برای جداسازی کنسانتره )الکترولیت( و تقطیر )آب شست وشو( است. با استفاده 
از یک سیستم بسته، کنسانتره بازیافت شده مجددا در حمام آبکاری استفاده می شود و آب 
حاصل از تقطیر برای شست وشو مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بازیابی الکترولیت های کروم 
و قلع سبب شده است که هزینه های عملیاتی به وضوح با طراحی این سیستم کاهش یابد. 
گزارش شده است که با به کارگیری این روش، تا 250 تن قلع، 3هزار و 500 مترمکعب الکترولیت و 
42 هزار مترمربع آب دیونیزه شده هرساله بازیافت می شود. این راهکار به بیش از 4 میلیون یورو 
صرفه جویی در سال می انجامد. در شکل 2 شماتیکی از سیستم مورداستفاده برای بازیابی 
الکترولیت قلع در گروه SMS نشان داده شده است. مطابق با شکل 2، در این سیستم بازیابی، 
آب شست وشو به صورت یکنواخت از طریق توزیع کننده مایع به لوله های پایینی هدایت 
می شود. مایع سمت داخلی لوله ها را خیس می کند و امکان تبخیر آن فراهم می گردد. شایان ذکر 
ج و با استفاده از بخار مخصوص تولیدشده از فرایند، گرم می شوند. در  است که لوله ها از خار
نتیجه، آب موجود در داخل لوله ها تبخیر و مطابق با اصل جریان هم زمان، به سمت پایین 
کننده هدایت می شود. در این  تخلیه می شود. کنسانتره در پایین جمع آوری و بخار به جدا
مکان، آخرین قطرات کنسانتره از بخار جدا و جمع آوری می گردد. پس از آن، بخار از طریق 
فشرده ساز بخار، گرم می شود و برای گرم کردن لوله ها مورد استفاده قرار می  گیرد. همچنین پس 
از تبادل حرارت، بخار به مایع تبدیل و به عنوان آب شست وشو استفاده می شود. کنسانتره نیز 

مجددا برای استفاده به عنوان الکترولیت مورداستفاده قرار می گیرد.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

متاورس چیست؟ فین تک چیست؟

متاورس جهانی مجازی است که شباهت هایی هم به دنیای واقعی دارد. 
کنند، با دیگران  کنند، بازی  مردم می توانند در این جهان خریدوفروش 
ارتباط برقرار کنند و حتی کار کنند. شاید بگویید مردم اآلن هم این کارها 
را در فضای مجازی اینترنت انجام می دهند، اما فرق متاورس این است 
که افراد با آواتارهای سه بعدی، فناوری های واقعیت افزوده و هدست 
واقعیت مجازی حضور در دنیای متاورس را بیشتر از اینترنت احساس 
خواهند کرد و انگار واقعا آنجا هستند.

 )Technology( و فناوری )Financial( فین تک از ترکیب دو واژه مالی
ساخته شده است. پس فینتک به معنی فناوری مالی است. این عبارت 
که حوزه تبادالت مالی را در  کار می رود  برای توصیف فناوری هایی به 
انتقال  خرید،  نحوه  که  فناوری هایی  کرده اند.  متحول  اخیر  سال های 
گرفتن ما را تغییر داده اند. همچنین بخشی از  پول، سرمایه گذاری و وام 
فین تک به حوزه پرسروصدای رمزارزها مربوط می شود. به طورکلی هدف 
این فناوری ها دسترسی سریع تر ما به منابع مالی و مدیریت آن هاست.

مدریت دانش 
در صنایع معدنی و فلزی

ک گذاری دانش اقدامی مهم برای حفظ  به اشترا
مزیت های رقابتی و افزایش اثربخشی عملیاتی است. از این 
طریق، سازمان ها قادرند در عملکرد عملیاتی و مزیت رقابتی 
خود بهبود ایجاد کنند. سازمان ها از فناوری های پیشرفته 
دانشی در دست یابی به اهداف خود و تسهیل نوآوری و 
انتشار دانش در طول زنجیره تولید به منظور بهره وری، ارتقای 

کیفیت و ایجاد مزیت رقابتی استفاده می کنند.
صنایع معدنی و فلزی نیز به عنوان یکی از قدیمی ترین و مهم ترین 
کندگی زیاد در  صنایع جهان از این قاعده مستثنا نیستند. پرا
نقاط مختلف عملیاتی، بهره گیری از نیروی موقت و حجم بسیار 
زیاد دروس آموخته و تجارب خلق شده حین انجام پروژه ها از 
گی های این صنعت است. جابه جایی زیاد کارکنان و نبود  ویژ
ک گذاری دانش و  سازوکاری جهت کسب، ذخیره و به اشترا
تجارب آن ها یادگیری جمعی را در این زمینه کاهش می دهد و 
صنایع معدنی را با خطرات جدی مواجه می سازد. ازاین رو 
بهره گیری از سیستم های مدیریت دانش جهت اخذ و مدیریت 
دارایی هایی دانشی در صنایع معدنی و فلزی کامال ضروری به نظر 

می رسد.
سامانه های مدیریت دانش به منظور ایجاد و مدیریت مخازن 
ذخیره و توزیع دانش طراحی شده اند. ثبت و به روزرسانی دانش 
و به  روش ها جهت ایجاد جریان دانشی در صنایع معدنی و فلزی 
در کنار اجرای مؤثر سیستم مدیریت دانش سبب ترویج نوآوری، 
کمک به بهبود فرایندها و افزایش بهره وری می شود. هم چنین 
تأثیر بسزایی بر جلوگیری از فرسایش نیروی کار خواهد داشت. 
که سازمان های معدن کاری عموما در قالب گروه هایی از  ازآنجا
شرکت های کوچک، در مناطقی مستقر شده و کار می کنند که 
عملیات معدنی در آن ها در جریان است، یک سیستم مدیریت 
دانش می تواند سبب ارتقای همکاری و شکل گیری محیط کار 
دانشی و یادگیرنده شود. حوزه های تمرکز مدیریت دانش در 
صنایع معدنی و فلزی شامل کسب دانش ضمنی، ادغام و 
کتساب دانش، بهره وری و اثربخشی، مدیریت دارایی های  ا

ک دانش است. دانشی، بهبود فرایندها، ایمنی و اشترا
 در اینجا برای آشنایی بیشتر با این مقوله، به معرفی و بررسی 
ح جهان در زمینه  مدیریت دانش در یکی از شرکت های مطر

صنایع معدنی و فلزی می پردازیم.
Alcoa World Alumina شرکت

شرکت آلکوآ تولیدکننده بین المللی آلومینا و آلومینیوم اولیه با 
بیش از صد سال سابقه در تولید محصوالت اولیه، محصوالت 
نوردشده و راه حل های مهندسی در صنعت آلومینیوم است. 
آلکوآ با در اختیار داشتن بیش از 60.000 پرسنل در حدود 30 کشور 

دنیا، ساالنه درآمدی بالغ بر 25 میلیارد دالر دارد.
بخش تولید آلومینیوم در مقیاس جهانی )AWA( مسئول فرایند 
Bayer است که شامل استخراج سنگ معدن بوکسیت و پاالیش 
آن به آلومینا می شود. در هریک از مراحل فرایند Bayer می توان از 
ک گذاری مؤثر دانش و انتقال به روش ها سود جست، اما  اشترا
فعالیت های مدیریت دانش آلکوآ به طور خاص بر مرحله پاالیش 

متمرکز است.
برنامه مدیریت دانش شرکت آلکوآ

برنامه مدیریت دانش شرکت آلکوآ )آلومینیوم(، بر انتقال 
به روش ها در سراسر ایستگاه های عملیاتی سازمان متمرکز است. 
این برنامه به طور رسمی در سال 2004 و زمانی آغاز شد که گروه 
پاالیش، اولین انجمن خبرگی خود را راه اندازی کرد. در 2009، 
تالش های مدیریت دانشی AWA با ایجاد گروه »تعالی تولید« 

گسترش یافت. وظایف این گروه عبارت است از:
• طراحی و هدایت سیستم کسب وکار آلکوآ )ABS( که خود شامل 
مجموعه  استانداردهای تعیین کننده چگونگی انجام کارهاست؛

کیفیت محصول و  تولید، بهره وری و بهبود  آغاز فرایند   •
بازنگری های عملیاتی و همچنین جلسات متمرکز در واحد 

عملیاتی؛
• اجرا و پیگیری تمام فعالیت های مدیریت دانش اعم از 

گیر. انجمن های خبرگی و شکل گیری تیم های مجازی فرا
از سال 2004، تیم مدیریت دانش AWA چهار فرایند اصلی را 
به منظور تسهیل انتقال به روش ها در سراسر نقاط عملیاتی 

پیاده سازی و اجرا کرد.
عوامل کلیدی موفقیت تیم مدیریت دانش آلکوآ

تیم مدیریت دانش آلکوآ به عوامل موفقیت مهم زیر برای برنامه 
مدیریت دانش خود اشاره می کند:

• مدیریت دانش به طور رسمی توسط مدیران ارشد به رسمیت 
شناخته شده است.

• انتقال به روش ها برای سازمان، به عنوان یک تسهیل کننده 
کلیدی شناخته می شود.

• تیم مدیریت دانش بیشترین بازخورد ممکن را از مشتریان 
داخلی جمع آوری می کند و رویکردهای خود را بهبود می دهد. 
همچنین تضمین می کند که کارکنان ارزش کافی را از زمانی که به 

KM اختصاص می دهند دریافت می دارند.
• تیم مدیریت دانش برای کمک به کارکنان در انجام وظایف 
خود، بر فناوری تمرکز دارد و خود را درگیر برخورد رودررو نمی کند. 
پشتیبانی قوی و درخواست نتایج از تیم مدیریت دانش، موجب 

تفکر انتقادی درباره بهبود فعالیت های کسب وکار شده است.
• مستندسازی به روش ها باید به آسانی صورت پذیرد و بین 
که از به روش های جدید استفاده می کنند و  فعالیت هایی 
شرایطی که افراد فقط نیازمند دسترسی به اطالعات و تخصص 

می باشند، تمایز قائل شد.
www.mta.co.ir :منبع      

وجود یک آسیب پذیری در مرورگر Chrome و تمام مرورگرهای مبتنی بر آن، به 
گاهی و  صفحات وب اجازه می دهد تا محتوای clipboard سیستم را بدون آ

دخالت کاربر، تغییر دهند.
این آسیب پذیری از فقدان مالحظات امنیتی الزم در مرورگر سرچشمه می گیرد که از نوشتن 
کاربر از یک وب سایت  که  وب سایت ها در clipboard پیشگیری می کنند؛ بنابراین زمانی 
دستکاری شده بازدید می کند، محتوای تعریف شده در سایت مذکور می تواند جایگزین محتوای 

clipboard سیستم شود.

مهاجمان سایبری در برخی حمالت، محتوای clipboard سیستم را برای تحت کنترل 
کنش های رمز ارز قربانی، هدف قرار می دهند و با استفاده از یک بدافزار، آدرس  گرفتن ترا
کیف پول رمز ارز موجود در clipboard را با آدرس کیف پول تحت کنترل خود، عوض می کنند. 
نقص مذکور، مرورگرهای Firefox و Safari را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و هنوز وصله نشده 

است.
URITYWEEKددSEC :منبع خبر   

اخیرا شرکت DESFA، بزرگ ترین تأمین کننده گاز طبیعی یونان، هدف حمله 
سایبری قرار گرفت و برخی از سیستم های این شرکت، تحت تأثیر حمله مذکور 

از دسترس خارج شد.
گروه هکری Ragnar Locker مسئولیت حمله باج افزاری اخیر را بر عهده  گرفته  و ادعا می کند که بیش 

از 360 گیگابایت از داده های سرقت شده از DESFA را منتشر کرده اند.
Ragnar Locker باج افزاری است که حداقل از ماه دسامبر سال 2019 مورد استفاده قرارگرفته و در 
حالت کلی، کاربران انگلیسی زبان را هدف قرار می دهد. مطابق تحقیقات پلیس FBI، بیش از 

50 سازمان در 10 حوزه مختلف از زیرساخت های حیاتی، مورد نفوذ این گروه هکری قرارگرفته اند.

نخستین کاری که Ragnar Locker پس از آلوده سازی یک سیستم انجام می دهد، بررسی مکان 
جغرافیایی آن است و درصورتی که این مکان با روسیه، اوکراین و بالروس مرتبط باشد، بدافزار اجرا 
نمی شود و فرایند متوقف می گردد. در غیر این صورت، باج افزار شروع به استخراج اطالعات از ماشین 
آلوده می کند و سپس با رمزنگاری فایل ها و نمایش متن باج خواهی، درخواست باج می کند. این 
بدافزار همچنین قادر به ارزیابی محصوالت امنیتی نصب شده روی سیستم قربانی و رهیافت های 
پشتیبان گیری و مدیریت IT از راه دور است تا با فریب مکانیسم های دفاعی، از شناسایی شدن 

پیشگیری کند.
info security :منبع خبر    

شکل 1- شماتیکی از مخزن آبکاری الکتریکی
 خط قلع اندود.

 Clipboard تغییر محتوای
Chrome با بهره برداری از یک آسیب پذیری در مرورگر

Ragnar Locker سازمان های فعال در حوزه انرژی؛ هدف باج افزار

امنیت سایبری 

 علت اصلی اینکه قلع اندود کردن به روش آبکاری 
الکتریکی بیشتر از روش غوطه وری گرم مورداستفاده 
که در آبکاری الکتریکی،  قرار می گیرد این است 
کنترل بسیار بیشتری بر ضخامت الیه قلع، حتی 
زمانی که ضخامت های مختلفی در دو سمت ورق 
مدنظر باشد، وجود دارد. همچنین این روش امکان 
دست یابی به خروجی بسیار بیشتر، با کیفیت بهتر و 

قیمت کمتر را فراهم می کند

   تهیه کننده: واحد تحقیق و توسعه

 کاهش هزینه ها با بازیابی الکترولیت فرایند قلع اندود کردن ورق های فوالدی

شکل ۲- سیستم مورداستفاده برای بازیافت الکترولیت 
.SMS حاوی قلع و آب شست وشو در گروه
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اعتیاد به مواد مخدر
 در سالمندان

 اجتمـــــا             عـــــــی

گاهی چیست؟ شبه علم چیست؟ذهن آ

که انسان برای آرامش  گاهی )mindfulness( به ما می گوید  ذهن آ
کردن اضطراب ها الزم است تا با جریان مستمر و لحظه به لحظه  و دور 
زندگی رابطه ای عمیق و واقع گرایانه برقرار کند. نمود عملی این مفهوم را 
برخی با تمرین هایی همراه با تمرکز و دقت به حواس پنج گانه در درک 
تمرکز  و  تالش  و  آهسته  خوردن  غذا  می کنند.  توصیه  لحظه ها  عمیق 
برای درک مزه ها و تمرکز بر تنفس و درک عمیق دم و بازدم ازجمله این 
تمرین هاست.

اصطالح شبه علم )Pseudoscience( به باورها و فعالیت هایی اطالق 
واقعی  روش هــای  امــا  هستند،  علمی  می کنند  ادعــا  افــراد  که  می شود 
و جوهره علم در آن ها وجود نــدارد. شبه علم مثل علم اصولی به نظر 
که باعث می شود با علم  می رسد، اما چیزی در آن اشتباه پیش می رود 
که صرفا چند اشتباه ساده  واقعی تفاوت داشته باشد. این طور نیست 
که  در آن ها باشد؛ روش های به کاررفته در شبه علم به حدی ناقص اند 
کل نتایج را زیر سؤال می برند.

بـا نهایـت تأسـف در هفتـه گذشـته، تعـدادی از همـکاران 
گرامـی داغـدار عزیـزان خـود شـدند، ازجملـه محمدتقـی 
کسـیژن، موسـی نصیری شـاغل  ثابتیـن شـاغل در واحـد ا
در  مدیریـت شـهری، علیرضـا جعفرپـور شـاغل در نـورد 
ج  گرم، قاسـم شجاعی شـاغل در  مجتمع فوالد سـبا و ایر
بربریان شـاغل در نورد سرد در غم درگذشـت پدر،  شهرام 
محمـدی شـاغل در مجتمـع فـوالد سـبا، اصغـر باقریـان 
شاغل در نورد سرد و رضا شخصی  شـاغل در  فوالد سازی 
در غم درگذشـت مـادر و ابوالفضل موگوئی شـاغل در نورد 

گـرم در غـم درگذشـت بـرادر   بـه سـوگ نشسـتند.
همچنین همکار گرامی  شادروان مهدی دهقانی شاغل 
کسـیژن به علت بیمـاری دار فانـی را وداع گفت و  در واحد ا

به دیار حق شـتافت.
ایـن غـم جانـکاه و ضایعـه جبران ناپذیـر را بـه محضـر 
خانواده هـای ایـن عزیزان تسـلیت عـرض می کنیـم و برای 
آنان علو درجات را از درگاه حق تعالی مسئلت می نماییم.

ابراز همدردی

خانواده 

کار فقط راهی برای تأمین نیازهای ضروری زندگی نیست؛ بلکه کار یک عنصر 
حیاتی در موقعیت اجتماعی افراد به شمار می رود. هرگاه بین نیازمندی های 
شغلی و توانایی های کارگر تعادل وجود نداشته باشد، استرس به وجود 
می آید. استرس شغلی امروزه یکی از پدیده های مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی 
برای سالمتی نیروی کار در جهان است؛ به نحوی که سازمان بین المللی کار، استرس شغلی را 
شناخته شده ترین پدیده تهدیدکننده سالمتی نیروی کار معرفی کرده است. استرس شغلی 
از جهت ایمنی در محیط کار نیز اهمیت ویژه ای دارد. سازمان بهداشت جهانی نیز متذکر شده 
است که بهداشت حرفه ای و رفاه اجتماعی نیروی کار عنصر بسیار مهم و پیش نیاز حیاتی در 

بهره وری، توسعه اجتماعی-اقتصادی و توسعه پایدار است.
مؤسسه ملی ایمنی و سالمت شغل کشور آمریکا، استرس شغلی را پاسخ های هیجانی و فیزیکی 
مضری می داند که درصورتی که نیازمندی های شغل با توانایی ها، منابع یا احتیاجات نیروی 
خ می دهد. برخی از عوامل استرس زا در محیط های کاری شامل  کار هماهنگی نداشته باشد، ر
نیازمندی های وظیفه یا شغل )نظیر بار کاری، فقدان کنترل روی وظیفه، ابهام در وظیفه(، 
کتورهای سازمانی )نظیر ارتباطات بین فردی ضعیف، رفتارهای مدیریتی نامناسب(، مسائل  فا
اقتصادی و مالی، تضاد بین نقش ها و مسئولیت های کاری و خانوادگی، جنبه های توسعه شغلی 
و آموزش )نبود فرصت هایی برای رشد و ارتقا( و جو سازمانی ضعیف )عدم تعهد مدیریت برای 

نیروهای ارزشمند، پیچیدگی ارتباطات سازمانی و...( می شود.
استرس های شغلی با بسیاری از بیماری ها و پیامدهای شغلی مرتبط اند. در مطالعات متعددی 
این ارتباط در خصوص بیماری های قلبی عروقی، بیماری های عضالنی-اسکلتی و برخی 
بیماری های دیگر بررسی شده است. همچنین این نوع استرس ها پیامدهای جدی هم برای 
کارآمدی سازمانی، جابه جایی  کتور مؤثر در نا نیروی کار و هم برای کارفرمایان دارد. استرس یک فا
نیروی انسانی، غیبت های ناشی از کار، کاهش کیفیت و کمیت کار، افزایش هزینه های مراقبت از 
سالمتی و کاهش رضایت از شغل است. در طی دهه های گذشته در تحقیقات متعددی نشان داده 
شده است که وظایف سازمانی یا شغلی که توأم با بار کاری زیاد و نیازها و مسئولیت های بیش ازحد 

هستند منجر به بروز ریسک های سالمتی زیادی می گردند.
البته گفتنی است همه نتایج استرس منفی نیستند و گاهی استرس می تواند نتایج مثبتی نیز به 
کنش بدن ما به استرس کمک می کند تا تمرکز کنیم و کار را به طور صحیح  دنبال داشته باشد. وا
انجام دهیم. در واقع درصورتی که فرصت استراحت و یا خروج از شرایط استرس زا نباشد، استرس 

می تواند منفی باشد.

هر چه تطابق یک فرد با استرس بیشتر باشد، کارایی و عمر او بیشتر می شود و به عکس، هر چه تطابق 
با استرس کمتر باشد، کارایی و عمر او کوتاه تر خواهد بود. برای اینکه با استرس مقابله کنیم، اوال 
باید استرس  را شناخت و ثانیا تأثیر آن ها را بر زندگی افراد بررسی کرد. شناسایی منابع استرس و نحوه 

تأثیر آن بر انسان، فرد را قادر می سازد تا با اعمال موضع گیری خود، فشار و استرس را کاهش دهد.
استرس مرگ زودرس ایجاد می کند و در اثر مزمن شدن آن، قسمت های مختلف مغز، مانند حافظه 
که در امر هیجانات و عملکردهای شناختی دخالت دارد، در معرض آسیب های جدی و زیادی قرار 
می گیرد. همچنین باعث می شود کارکردهای ذهنی کاهش یابد و در نتیجه فرد قادر نخواهد بود از 
توانمندی ها و استعدادهای شایسته و ذاتی خود بهره کافی ببرد و در نتیجه تالش  برای رسیدن به 

اهداف عالی و زندگی سالم و لذت بخش به فراموشی سپرده می شود.
ضرورت درمان استرس از آن جهت است که تقریبا پایه و اساس بسیاری از بیماری های جسمی 

و روانی است.
عالئم استرس را می توان در چهار گستره بررسی کرد:

گوارشی، تعریق،  الف( عالئم جسمانی مانند انقباض های عضالنی، سردرد، عالئم 
رنگ پریدگی، فشارخون، عالئم قلبی، عالئم ریوی، ضعف سیستم ایمنی، سرماخوردگی، تبخال و 

...؛
ب( عالئم هیجانی مانند اضطراب و دل شوره، افسردگی، عصبانیت و تحریک پذیری، کاهش 

ارتباطات؛
ج( عالئم شناختی مانند عدم تمرکز، اختالل در حافظه، ایجاد افکار منفی، عدم تصمیم گیری، 

اختالل در قضاوت، احساس ناتوانی کردن، احساس پوچی کردن؛
د( عالئم رفتاری مانند بی قراری )سندرم پای بی قرار(، جویدن ناخن، جویدن لب، بی خوابی، 

کاهش میل جنسی، سوءمصرف مواد مخدر، اختالل در یادگیری، اختالل شغلی.
منابع ایجاد استرس در مشاغل مختلف متفاوت است؛ اما تفاوت های فردی در پاسخ به عوامل 
استرس زا در این میان بسیار اهمیت دارد. ساختار شخصیتی، زندگی خانوادگی، طبقه اجتماعی 
و سیستم های حمایت اجتماعی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روی پاسخ به استرس هستند. 
ویژگی های فردی در افراد مختلف باعث می شود که آن ها حساسیت پذیری متفاوتی در برابر عوامل 

استرس زا داشته باشند. 
در شماره بعد به بررسی دقیق ویژگی های فردی و تأثیر آن بر نوع مقابله فرد با عوامل استرس زا 

خواهیم پرداخت.
     منبع: پایگاه خبری علمی و تخصصی روانشناسی و بهداشت روان

گاه این است که چطور کودک خود را تشویق  یکی از دغدغه های رایج والدین آ
گاه شدن از  کنند؟ تشویق درست کودکان، گاهی مشکل به نظر می رسد، اما آ
نحوه صحیح تشویق می تواند این راه را هموار کند. به کمک تشویق، به فرزند 

خود نشان می دهید که چگونه درباره خودش فکر و صحبت کند. 
ممکن است در ابتدا از خود بپرسیم دلیل اصلی تشویق کودکان چیست؛ بنابراین در اینجا به چهار 

مزیت مهم اشاره می کنیم. 
1(  افزایش اعتمادبه نفس: وقتی کودک خود را به خاطر نقاط قوت و کارهای خوبی که انجام 
می دهد تحسین می کنید، او احساس ارزشمندی می کند. بنابراین اعتمادبه نفس او افزایش پیدا 

می کند.
۲( تغییر رفتارهای نامطلوب: کودکان بیشتر تمایل به تکرار رفتاری دارند که باعث تمجید و 
تشویق شود. این بدان معناست که شما می توانید از ستایش و تشویق برای تغییر رفتار نامطلوب 

و جایگزینی آن با رفتار مطلوب استفاده کنید.
۳( افزایش انگیزه ذاتی: کلمات تشویقی می توانند انگیزه ذاتی دانش آموزان را افزایش دهند. 
انگیزه ذاتی می تواند روی میل کودک به یادگیری تأثیر بگذارد. در نتیجه، دانش آموزانی که انگیزه 

درونی باالتری دارند، تمایل دارند که به پیشرفت های تحصیلی بیشتری دست یابند.
۴ ( افزایش پشتکار: تشویق والدین برای کودکان می تواند تعامل و پشتکار فرزندان را افزایش 

دهد.
چطور تشویق کنیم؟

روش های زیادی برای تشویق کودک وجود دارد، اما همه تشویق ها صحیح نیستند. در واقع 
استفاده از برخی تشویق ها بیشتر از آنکه مفید باشد، می تواند آسیب رسان باشد. همچنین به زمان 
گر برای آرام کردن گریه و  تشویق باید دقت شود تا کودک به خاطر کارهای درست تحسین شود. ا
فریاد کودک یا ممانعت از رفتار غلط به او توجه و نوازش بدهید، کودک در موقعیتی متعارض قرار 

می گیرد و اعتبار والدین ممکن است به همین دلیل خدشه دار شود.
نکته اصلی در چگونگی و زمان تمجید از کودکان است. حال چگونه کودکان را بدون عوارض جانبی 
منفی تشویق کنیم؟ در اینجا به هشت نکته در مورد بایدونبایدهای تشویق کودکان اشاره می کنیم.

1- صادقانه تشویق کنید
گاهی ما والدین به منظور تقویت عزت نفس، انگیزه دادن، تشویق رفتارهای خاص و یا محافظت در 
برابر احساسات آزاردهنده، فرزندان خود را به طور تصنعی و از سر اجبار ستایش می کنند؛ درحالی که 
گر کلمات تشویقی از سوی کودک، صمیمانه و صادقانه درک نشوند، آن ها احساس تشویق شدن  ا
نمی کنند. تعریف و تمجیدهای غیرصمیمانه می تواند مضر باشد. وقتی کودک در مورد رفتار خود 
که مغایر با ستایش صادقانه است فکر می کند، احساس بدی پیدا می کند. چنین تشویقی ممکن 

است به رشد خودانتقادی مخرب در کودکان منجر شود.
تشویق پرحرارت یا بیش ازحد دم دستی نیز ممکن است غیرصادقانه تلقی شود، زیرا هرچه تعریف 
و تمجید عمومی تر باشد، احتمال سازگاری آن با واقعیت های موجود کمتر است. مثال وقتی برای 
کتفا کنیم و بگوییم: »تو فرشته ای!«، ممکن است  تعریف از یک دختربچه به یک تعریف دم دستی ا

کودک آن را نپذیرد و با خود بگوید: من یک فرشته نیستم. من دیشب تکالیف خود را انجام ندادم. 
در نتیجه دچار احساس گناه شود.

۲( منحصربه فرد و توصیفی تشویق کنید
به جای تشویق های دم دستی، کودکان را توصیفی و خاص تحسین کنید. به جنبه خاصی از 
عملکرد کودک اشاره کنید و توصیف کنید که چه رفتاری منجر به تشویق شده است. این تمجیدها 
واقعی تر از تعریف های غیر خاص، مانند »تو پسر خوبی هستی!« درک می شوند. این تشویق ها 
پیام های مثبتی برای کودکان به همراه دارد. نظرات منحصربه فرد و توصیفی نشان می دهد که 
شما به او توجه کرده اید و رفتارهای او واقعا برایتان مهم است. پژوهش ها نشان می دهد که این 
تحسین ها در ارتقای رفتار مطلوب کودکان مؤثرترند. مثال برای تعریف از نقاشی کودک می توانیم 

بگوییم: »چه رنگ های مختلف و قشنگی در این نقاشی به کار بردی!«
۳( تالش کودکان را ستایش کنید، نه توانایی و نتایج کار را

زمانی که کودکان به خاطر تالش هایشان در انجام یک کار مورد تمجید قرار می گیرند، یاد می گیرند که 
که تالش کیفیتی است که همه ما قدرت کنترل و  موفقیت را به تالش های خود نسبت دهند. ازآنجا
بهبود آن را داریم، این کودکان به جای آنکه به دنبال نتیجه باشند، بر تمرین و توسعه مهارت ها تمرکز 
می کنند.  این نوع تشویق به کودکان کمک می کند طرز فکری را اتخاذ کنند که به تمرین و بهبود 
مهارت ها بپردازند. یادگیری چنین طرز تفکری انگیزه ذاتی، پشتکار و لذت بچه ها را افزایش می دهد.
هنگام مواجهه با شکست، این کودکان می پذیرند که شکست خورده اند، زیرا تالش کافی نکرده اند. 
گر آن ها تالش بیشتری انجام دهند، از شکست جلوگیری خواهند کرد. بنابراین این بچه ها انگیزه  ا
دارند که دوباره تالش کنند و تمایل دارند عملکرد خود را بهبود بخشند. همچنین انعطاف پذیری 

کامی ها کمتر آسیب می بینند. بیشتری دارند و در مواجه با نا
در مقابل، کودکانی قرار دارند که توانایی شان به جای تالششان مورد تشویق قرار گرفته است. این 
نوع تشویق از دو طریق بر کودکان تأثیر منفی می گذارد: اول: کودکان را نتیجه گرا می کند و آن ها را تحت 
تأثیر قرار می دهد تا اهداف خود را صرفا برای دست یابی به نتیجه تغییر دهند. دوم: توانایی خود را 

صرفا از طریق عملکرد ارزیابی می کنند.
محققان دریافته اند هنگامی که این کودکان در حوزه ستایش شده با شکست روبه رو شوند، سریع 
تسلیم می شوند. ستایش توانایی، پیام ظریفی دارد که عدم موفقیت به معنای فقدان توانایی 
است. کودکانی که این طرز فکر ثابت را دارند، وقتی دچار مشکالت دشوار می شوند، راحت تر از تالش 
دست می کشند. طبق تحقیقات تمجید از توانایی ها، با انگیزه فوری همراه است، اما فرد در مواجهه 

با شکست یا شرایط دشوار، آسیب پذیری طوالنی تری تجربه می کند.
برای جلوگیری از این مشکالت احتمالی، والدین می توانند روند را ستایش کنند که نوع دیگری از 
تشویق مربوط به تالش است. فرایند نه تنها تالش، بلکه ویژگی های دیگری مانند استراتژی ها، 
اندیشه ورزی، تمرکز و خالقیت را نیز در برمی گیرد. مثال برای تشویق کودک به حل یک معما می توان 

گفت: »روش تفکیک رنگ تو برای حل این معما عالیه!«
در شماره بعد به سایر نکات باقی مانده خواهیم پرداخت.
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تفاوت های فردی
 در پاسخ به استرس

تشویق کردن 
کودکان
چرا و چگونه؟

در طول مراحل مختلف زندگی هر انسانی، رنج بردن از   
مشکالت عدیده روحی و روانی می تواند سبب گرایش به 
سمت مواد مخدر شود. همان دالیلی که در گرایش نوجوانان 
به سمت مواد مخدر مؤثرند می توانند در تمایل شدید 

سالمندان برای استفاده از مواد مخدر نیز تأثیرگذار باشند.
یکی از مهم ترین عقاید نادرستی که در زمینه اعتیاد به مواد مخدر 
در سالمندان وجود دارد این است که سالمند برای درمان و یا 
حتی تسکین دردهای مختلف خود می توانند به استفاده از مواد 
ک روی بیاورند. اعتقاد به چنین مسئله  مخدری همچون تریا
کی می تواند تهدید بزرگی برای سالمتی روحی و  بسیار خطرنا
جسمی افراد مسن به شمار رود. عوارضی که می توانند در برخی از 
موارد منجر به مرگ فرد سالمند شوند. بنابراین، یکی از موضوعاتی 
که الزم است در حل این معضل اجتماعی مورد توجه قرار گیرد 
ک  این است که مصرف هرگونه مواد مخدر و به صورت خاص تریا

توسط سالمندان، در جامعه عادی شمرده نشود.
در ادامه به  مهم ترین دالیل اعتیاد در سالمندان می پردازیم.

تنهایی و انزوا
یکی از مهم ترین دالیلی که در اعتیاد به مواد مخدر در سالمندان 
تأثیرگذار است، تنهایی و انزواست. کافی است به شوک ایجادشده 
در افراد سالمند، هنگامی که هریک از فرزندان آن ها از خانواده جدا 
می شوند و تشکیل زندگی می دهند، نگاه کنیم. کافی است به غم 
جدا شدن فرزندان از خانواده، تراژدی از دست دادن همسر یا 
نزدیکان را نیز اضافه کنیم تا آن طور که الزم است انزوا در سالمندان 
را درک کنیم. طبق تحقیقات انجام شده، نرخ تمایل به استفاده 
از مواد مخدر در سالمندانی که همسر یا یکی از اعضای خانواده 
نزدیک خود را از دست داده اند و همچنین سالمندانی که تعداد 

دوستان اندکی دارند، بسیار زیاد است.
دردهای مزمن

متأسفانه درصد قابل توجهی از سالمندان برای فرار از دردهای 
مزمنی همچون التهاب و درد در مفاصل مختلف بدن به 
استفاده از داروهای مسکن های قوی روی می آورند. اتفاقی که 
می توانند سبب اعتیاد سالمندان به استفاده از چنین داروهای 

آرام بخشی شود.
افسردگی

طبق آمارهای اعالم شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، یکی 
از رایج ترین دالیل اعتیاد به مواد مخدر در سالمندان، افسردگی 
است. در بحث افسردگی دیگر تعداد دوستان و یا زندگی کردن فرد 
سالخورده با همسر یا فرزندان، اهمیت آن چنانی پیدا نمی کند. 
مسئله مهم در مقوله اعتیاد سالمندان به مواد مخدر، احساسی 
است که آن ها نسبت به خود دارند. عموم این افراد باور دارند که که 
زندگی هدفمندی ندارند و به شدت حسی به نام عدم ارزشمندی 
را تجربه می کنند. بروز احساسات منفی ازجمله بی ارزشی 
و نداشتن عزت نفس می تواند در افزایش تمایل هر فردی و 
به صورت خاص سالمندان در اعتیاد به مواد مخدر تأثیرگذار باشد.
     منبع: بهداشت نیوز

زمانی که کودکان به خاطر تالش هایشان در انجام 
یک کار مورد تمجید قرار می گیرند، یاد می گیرند که 
موفقیت را به تالش های خود نسبت دهند. ازآنجاکه 
تالش کیفیتی است که همه ما قدرت کنترل و بهبود 
آن را داریم، این کودکان به جای آنکه به دنبال نتیجه 

باشند، بر تمرین و توسعه مهارت ها تمرکز می کنند

کارآمدی سازمانی،  کتور مؤثر در نا  استرس یک فا
جابه جایی نیروی انسانی، غیبت های ناشی از کار، 
کار، افزایش هزینه های  کمیت  کیفیت و  کاهش 
مراقبت از سالمتی و کاهش رضایت از شغل است. 
در طی دهه های گذشته در تحقیقات متعددی 
نشان داده شده است که وظایف سازمانی یا شغلی 
که توأم با بار کاری زیاد و نیازها و مسئولیت های 
بیش ازحد هستند منجر به بروز ریسک های سالمتی 

زیادی می گردند

شادروان مهدی دهقانی
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به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، دوشنبه 1۴ شهریورماه 
1۴01، تیم های فوتبال فوالد مبارکه سپاهان و ذوب آهن در هفته پنجم 
رقابت های لیگ برتر به مصاف هم رفتند و این دیدار با تساوی 1-1 خاتمه یافت.

برای سپاهان شهریار مغانلو در دقیقه 22 و آرمان قاسمی در دقیقه 36 از روی نقطه پنالتی برای 
کثر  ذوب آهن گلزنی کردند. این تساوی در حالی رقم خورد که به علت قیمت باالی بلیت این دیدار ا

سکوهای ورزشگاه فوالدشهر خالی مانده بود.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در 
ادامه نقل و انتقاالت تیم هندبال بانوان این باشگاه، تعدادی 
از طالیی پوشان فوالد مبارکه سپاهان قراردادهای خود را با 

این تیم تمدید کردند.
حضور تاجمیر در جمع بانوان هندبالیست سپاهان 

ادامه دارد
نفیسه تاجمیر، بازیکن متعصب و بغل زن راست فصل گذشته تیم 
هندبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان، یک فصل دیگر قرارداد خود 

را با فوالد مبارکه سپاهان تمدید کرد.
تاجمیر در فصل گذشته، موفق به کسب مقام قهرمانی به همراه 
تیم هندبال بانوان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان شد. همچنین 
کسب قهرمانی لیگ برتر فصل  حضور این بازیکن در مسیر 

گذشته، تحسین برانگیز بود.
حافظ الفرقان از سپاهان جداشدنی نیست

هدیه حافظ الفرقان ستاره تیم هندبال بانوان باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان، بار دیگر در جمع طالیی پوشان بازی می کند. 
این بازیکن بااخالق، که سابقه حضور شش ساله در این تیم 
دارد یکی از مؤثرترین بازیکنان هندبال فوالد مبارکه سپاهان در 
فصول گذشته بوده و یک مقام قهرمانی و یک سومی نیز به همراه 

طالیی پوشان در کارنامه خود دارد.
فاطمه براتپور طالیی پوش ماند

با درخواست کادر فنی همکاری فاطمه براتپور، خط زن مستحکم 
فوالد مبارکه سپاهان و تیم ملی جوانان بانوان فصلی دیگر ادامه 
دارد. این بازیکن وفادار مکتب سپاهان که حاال وارد ششمین 
فصل حضور خود در فوالد مبارکه سپاهان می شود موفق به کسب 
یک مقام قهرمانی و یک سومی به همراه تیم هندبال این باشگاه 
شده است و یکی از بازیکنان ارزنده تیم ملی جوانان کشورمان 

محسوب می شود.
سنگربان باوفای طالیی پوشان، فصلی دیگر در دروازه 

سپاهان
زهرا سادات حسینی سنگربان فصول گذشته این تیم پس از 
کره، قرارداد خود را برای دهمین  سال متوالی با فوالد مبارکه  مذا

سپاهان تمدید کرد.
حسینی یکی از بازیکنان تأثیرگذار در قهرمانی سپاهان در فصل 
گذشته به شمار می رود. همچنین این بازیکن جوان سابقه 10 
سال حضور در تیم های هندبال بانوان فوالد مبارکه سپاهان را در 
کارنامه خود دارد و پیش از این موفق به کسب یک مقام قهرمانی 
و یک سومی به همراه تیم هندبال بانوان این باشگاه شده است.
یار اخالق مدار هندبال فوالد مبارکه سپاهان تمدید 

کرد
کریمی ستاره جوان و بااخالق هندبال مکتب فوالد  ثمین 
مبارکه سپاهان، فصل آینده هم در جمع طالیی پوشان بازی 

خواهد کرد.
کادمی سپاهان است که یک بار قهرمانی  کریمی از محصوالت آ
و یک مقام سومی را با این تیم در کارنامه خود به ثبت رسانده 
است.  این بازیکن ارزنده تیم هندبال بانوان باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان، در فصل گذشته نیز عملکرد قابل تحسینی از خود نشان 

داد و در مسیر قهرمانی نقش مؤثری ایفا کرد.

پیراهن طالیی سپاهان بر تن کاپیتان سابق ذوب آهن کت و ژوزه مورایس حضور محمدرضا سا
 در تمرینات تیم فوتبال سپاهان

مینا داوودی قراردادش با سپاهان را امضا کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان، با 
نظر مساعد مریم ایراندوست، سرمربی تیم فوتبال بانوان این باشگاه، مینا 
داوودی کاپیتان فصل گذشته تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان راهی تیم 
فوالد مبارکه سپاهان شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در این بازدید 
کت مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه  محمدرضا سا
سپاهان به همراه ژوزه مورایس سرمربی تیم فوتبال آقایان این باشگاه، 
از تمرینات تیم فوتبال بانوان سپاهان که زیر نظر مریم ایراندوست آغاز 
شده است، بازدید کردند.

 ورزش              ورزش             

خبــــــر کوتاه

تساوی دربی نصف جهان در ورزشگاه خالی

در حاشیه تمرینات تیم هندبال بزرگساالن آقایان، از محمد سیاوشی مربی 
دروازه بانان و صابر حیدری کاپیتان تیم ملی نوجوانان تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، در حاشیه تمرینات تیم 
هندبال بزرگساالن باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از محمد سیاوشی مربی دروازه بانان و صابر 

حیدری کاپیتان تیم ملی که همراه با تیم ملی نوجوانان توانستند به مقام نایب قهرمانی برسند 
و جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کنند، تجلیل شد.

که سال ها با  محمدسیاوشی یکی از بازیکنان ارزشمند تیم فوالد مبارکه سپاهان است 
افتخارآفرینی در عرصه های ملی و بین المللی باعث سربلندی شده است.

همکار گرامی، آقای محمد عظیمیان شاغل در واحد فوالدسازی در تابستان 1401 موفق به فتح قله 7 هزار و 134 متری لنین 
در کشور قرقیزستان شد. قله ابن سینا یا قله لنین  در مرز کشورهای تاجیکستان و قرقیزستان قرار دارد و دومین قله مرتفع 

این دو  کشور است.

داشتن شکمی صاف و کوچک آرزوی همه افراد 
است، اما دست یافتن به این آرزو دشوار است و باید 

راه سختی را برای تحقق آن پیمود.
با انجام حرکات ورزشی کوتاه مختص شکم می توان اندازه دور شکم را 
کاهش داد و به حد مناسب رساند. این برنامه 20 دقیقه زمان می برد 
و باید به صورت منظم در طول چهار هفته انجام گیرد. در 2 روز دیگر 
هفته تمرینات هوازی مانند دویدن و دوچرخه سواری انجام دهید. 
این مرحله نیز شامل تمرین های 12 دقیقه ای است؛ بدین صورت که 
باید 30 ثانیه بی وقفه بدوید و سپس یک دقیقه به استراحت بپردازید 

و سپس دوباره آن را تکرار کنید. 
برنامه 20 دقیقه ای برای کوچک کردن شکم

 منحنی معکوس
منحنی معکوس یکی از ورزش های مخصوص برای کوچک کردن 
شکم است. برای انجام آن به این صورت عمل کنید: روی زمین دراز 
بکشید و دست هایتان را کنارتان بگذارید. پاها را باال ببرید و یک زاویه 
90 درجه نسبت به زمین بسازید. با پاهایتان به شکم فشار بیاورید و 
پاهایتان را تا زاویه 45 درجه پایین بیاورید و سپس در موقعیت نخست 
قرار گیرید. 25 مرتبه این کار را تکرار کنید. این تمرین را در هفته سوم و 

چهارم 40 مرتبه تکرار کنید.

 پالنک
پالنک یک حرکت مخصوص آب کردن شکم است که مانند شنای 
سوئدی است. برای انجام آن به این صورت عمل کنید: روی آرنج 
دست و مچ پاهایتان قرار بگیرید. حدود 30 ثانیه با بدنی کامال صاف 
در همین حالت قرار بگیرید. در هفته سوم و چهارم فشار بیشتری را با 
باال بردن یک پا وارد کنید. حدود 15 سانتی متر یک پا را باال بیاورید و در 
همان حالت چند ثانیه بمانید. 20 تا 30 بار این حرکت را انجام دهید و 

10 تا 15 ثانیه بر روی هر پا صبر کنید.
 حرکت نرمشی اسکوات

حرکت نرمشی اسکوات یکی از این ورزش هایی است که برای کوچک 
کردن شکم مفید است. برای انجام آن به این صورت عمل کنید: پاها 
و شانه ها درحالی که سر پا ایستاده اید، از عرض بکشید. در این حرکت 
باید زانو و مچ پایتان روبه جلو، کمرتان صاف، سر روبه رو قرار گیرد. برای 
تکمیل شدن حرکت اسکوات به آرامی پایین بیایید و هنگامی که ران 
دو پایتان موازی هم قرار گرفت، دوباره به موقعیت اول برگردید. 20 تا 
25 بار این تمرین را تکرار کنید و با اضافه کردن یک پرش کوچک در 

هفته سوم و چهارم،  می توانید به شدت آن بیفزایید.
 تمرین شبیه به کوهنوردی

تمرین شبیه به کوهنوردی یک حرکت مناسب برای کوچک کردن 

شکم است. برای انجام آن به این صورت عمل کنید: در حالت شنا قرار 
بگیرید. برای اینکه وزن بدنتان روی دست هایتان بیفتد آن ها را کامال 
باز کنید. زانوی راستتان را تا مقابل شانه راستتان جلو بیاورید و دوباره 
عقب ببرید و دوباره این حرکت را پای دیگرتان انجام دهید. 30 مرتبه و 
هر مرتبه 15 ثانیه این کار را تکرار کنید و این حرکت را 40 مرتبه و هر مرتبه 

20 ثانیه در طول دو هفته دوم، تکرار کنید.
 باال آوردن ماهیچه سرینی بزرگ

باال آوردن ماهیچه سرینی بزرگ یکی دیگر از حرکات ورزشی شکم است.  
برای انجام آن به این صورت عمل کنید: مطابق شکل روی زمین دراز 
بکشید و زانوهایتان را خم کنید. باسنتان را با کمک ماهیچه های 
شکمی منقبض کنید و بدن را باال بیاورید. برای ثابت ماندن کف پاها 
را روی زمین فشار دهید. بدنتان را باال نبرید، فقط کافی است شانه ها 
و زانوهایتان در یک خط قرار گیرند. این حرکت ورزشی را در 30 مرتبه 

تکرار کنید و به 40 بار در دو هفته پایانی برسانید.

تیم کوهنوردی شهید امینی متشکل از 12 نفر از کارکنان کوهنورد شرکت، زیر نظر امور ورزش فوالد مبارکه، در یک برنامه سه روزه با 
عزیمت به منطقه دماوند موفق به فتح قله 5 هزار و 610 متری دماوند بام ایران زمین شد. دماَوند  بلندترین کوه ایران و غرب آسیاو 

سومین آتشفشان مرتفع پس از کوه کلیمانجارو و کوه البروس به شمار می آید.

تجلیل از دو ستاره ملی پوش تیم هندبال فوالد مبارکه سپاهان

فتح بام قرقیزستان توسط همکار کوهنورد

کوچک کردن شکم در یک ماه

فتح دماوندتوسط تیم کوهنوردی شهید امینی

منحنی معکوس

پالنک

 حرکت نرمشی اسکوات

 تمرین شبیه به کوهنوردی

 باال آوردن ماهیچه سرینی بزرگ

ستارگان هندبال بانوان فوالد مبارکه 

سپاهان   در این تیم ماندگار شدند

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش



امام حسین )علیه السالم(:
که در دنیا ترس از  کسی  کسی در قیامت در امان نیست، مگر 

خدا در دل داشته باشد.
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

در منابع معتبر شیعی، در مورد روز   
بیستم صفر به دو اعتبار توجه شده است: 
نخست روزی که اسرای کربال از شام به مدینه 
مراجعت کردند و دوم روزی که جابر بن عبداهلل 
انصاری، صحابی پیامبر خدا )صل اهلل علیه و 
آله( از مدینه به کربال وارد شد تا قبر حضرت 
اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( را زیارت 

کند.
از  )علیه السالم(  امام حسین  اربعین  اعتبار 
قدیم االیام میان شیعیان شناخته شده بوده 
»مصباح  کتاب  در  طوسی  شیخ  هست.  و 
المتهجد« که حاصل گزینش دقیق و انتخاب 
معقول شیخ از روایات فراوان درباره تقویم 
موردنظر شیعه در خصوص ایام سوگ و شادی 
و دعا و روزه و عبادت است، در مورد روز بیستم 
صفر نوشته است: روز 20 صفر، یعنی اربعین، 
زمانی است که حرم امام حسین )علیه السالم( 
یعنی کاروان اسرا، از شام به مدینه مراجعت 
کردند و روزی است که جابر بن عبداهلل بن حرام 
انصاری ، صحابی رسول خدا )صل اهلل علیه و 
آله(، از مدینه به کربال رسید تا به زیارت قبر امام 
حسین )علیه السالم( بشتابد و او نخستین کسی 

است که قبر آن حضرت را زیارت کرد.
امام سجاد )علیه السالم( در مدینه با روشی 
خاص فعالیت های خود را علیه حکومت وقت 
ادامه داد. ایشان با کناره گیری از حرکت های تند 
و مسلحانه موجود، به مبارزه ای آرام و اثربخش 
در قالب زنده نگه داشتن یاد و خاطره قیام عاشورا 
با گریه و یادآوری مصائب کربال، تبیین معارف 

آیت اهلل سیدمحمود طالقانی، اولین   
امام جمعه تهران و روحانی مبارز و نواندیشی بود 
که در شکل گیری انقالب اسالمی سهم مهمی بر 

عهده داشت.
سید محمود عالیی طالقانی در 13 اسفند 1289 
خورشیدی )برابر با روز یکشنبه 4 ربیع االول 
1329 قمری( در خانواده ای اهل علم و دارای 
روحیات انقالبی در روستای گلیرد طالقان در 
استان البرز متولد شد. تحصیالت ابتدایی را 
در مدرسه مالرضا در میدان امین السلطان 
آغاز کرد و مبانی صرف و نحو و علوم دینی را نزد 
پدرش سید ابوالحسن طالقانی آموخت. پس 
از آن در مدارس رضویه و فیضیه قم تا سال 
1317 تحصیل را تا درجه اجتهاد ادامه داد. وی 
از عبدالکریم حائری یزدی اجازه نامه اجتهاد و 
از شمس الدین محمود مرعشی و سید حسین 
طباطبایی قمی اجازه نقل حدیث دریافت کرد و 
در سال 1318 برای تدریس در مدرسه سپهساالر 

راهی تهران شد.
انتشار  با   1318 سال  در  طالقانی  آیت اهلل 
اطالعیه ای در اعتراض به سیاست های رضاشاه 
کشف حجاب، فعالیت سیاسی خود  درباره 
را آغاز کرد و نزدیک به 40 سال در این عرصه و 
در سطوح مختلف سیاسی فعالیت کرد. او به 
دنبال مبارزات و فعالیت های سیاسی در سال 
1341 همراه با اعضای نهضت آزادی برای مدتی 

شیخ محمد خیابانی در سال 1297 ق در   
خامنه، از توابع شهرستان شبستر به دنیا آمد. 
فقه و اصول را از میرزا ابوالحسن آقامجتهد انگجی 
آموخت و در آن دو رشته از بهترین و مبرزترین 
گردان حوزه درس ایشان بود و در اندک زمانی  شا
به دلیل برخورداری از هوش فراوان و کوشش 

بسیار به مراتب باالی علمی نائل آمد.
وی علم هیئت و نجوم و حساب را در نزد مرحوم 
گرفت و در آن  میرزا عبدالعلی، منجم معروف فرا
فن نیز گوی سبقت را از هم دوره های خود ربود 
و در اندک زمانی توانایی حل مسائل مشکل 
هیئت را پیدا کرد. او در علم حکمت و کالم و 
طبیعیات و تاریخ و ادبیات نیز مهارتی درخور 

ستایش داشت.
در سال 1324 ق )1285 ش( که حکومت ایران 
تغییر یافت و اصول حکومت شورایی در ایران 
برقرار گردید، دوره دوم زندگی مرحوم خیابانی 
شروع شد و او مقدمات دوره فعالیت های 
سیاسی خود را فراهم کرد. در ایامی که قوای 
ارتجاع و قشون محمدعلی میرزا پیرامون تبریز را 
محاصره و آب و آذوقه را به روی اهالی شهر بسته 
بودند، خیابانی تفنگ بر دوش، در سنگرها و 
به همراه مجاهدان، به دفاع از عدالت و آزادی 

پرداخت.
شیخ محمد خیابانی در عین مجاهدت، عضو 
مؤثر انجمن ایالتی بود و بعد از خاتمه سلطنت 
محمدعلی میرزا به نمایندگی مردم و مجلس 
شورای ملی، با رأی چشم گیر انتخاب شد. در 

اربعین حسینی

آیت اهلل طالقانی

شیخ محمد خیابانی

مناسبت

مشاهیر

مشاهیر

شهید

شهید جالل افشار ششم مهر 1۳۳5، در 
خانواده ای مذهبی در اصفهان چشم به جهان 
کارگر بود و مادرش عذرا  گشود. پدرش محمد، 
رشته  در  کارشناسی  دوره  پایان  تا  داشت.  نام 
را  دبستان  دوران  خواند.  درس  دینی  علوم 
به خوبی به پایان رساند و در همان سن حدود 

کرد. ده سوره از قرآن مجید را حفظ 
بود  کرده  طی  را  راهنمایی  و  ابتدایی  تحصیالت 
به  خانه  ج  مخار تأمین  و  کرد  فوت  پدرش  که 
از طریق  افتاد. جالل  بزرگش  برادر  و  عهده جالل 
تأمین می کرد  را  زندگی  کرکره هزینه  و  پرده  نصب 
و با توجه به وضع معیشتی خود، به خانواده های 
کمک  بی بضاعت اصفهان نیز سر می زد و به آن ها 

می کرد.
در اواخر سال 1353 وارد مدرسه علمیه حقانی قم 
شد و با بزرگانی چون آیـت اهلل بهاءالدینی ارتباطی 
تظاهرات،  در  انقالب،  از  پیش  داشت.  نزدیک 
بعد  بود.  فعال  امام  اعالمیه های  پخش  و  تکثیر 
دفاع  کمیته  اولیه  عناصر  از  نیز  انقالب  پیروزی  از 
 15 آموزش  اخالق  استاد  آن  از  پس  شد.  شهری 

کرد.  کارش را آغاز  کردستان رفت و  خرداد شد، به 
سپس به سمیرم اعزام شد و بعد از آن راهی جبهه 

کرد. جنوب شد و در عملیات رمضان شرکت 
جالل در بیسـت و چهارم تیر 1361، هم زمان با 23 
گفتـن اذان بـه بـاالی  رمضـان، هنـگام ظهـر بـرای 
گلولـه تـوپ آمـد و  گهـان صـدای  کـه نا تپـه ای رفـت 
لحظـه ای بعـد جـالل درحالی کـه ترکش پهلـوی او را 
گلسـتان  شـکافته بود به شـهادت رسـید. مزار او در 

شـهدای زادگاهـش واقـع اسـت.
بخش هایی از وصیت نامه شهید جالل افشار:

اما  کرده ام،  گناه  بسیار  من  که  می دانی  خداوندا 
را  تو  نافرمانی و ناسپاسی  که  آنگاه  بیزارم،  گناه  از 
که  بگویم  چه  بندگانت  به  خداوندا  دادم.  انجام 
پند.  و  اندرز  از  هستند  بزرگی  کتاب  هرکدامشان 
امت  ای  که   می گویم  قاصرم  زبان  با  بااین حال 
کنید تا قائم دین  به پاخاسته، قیام خود را حفظ 
حق فرزند امیرالمؤمنین، حجت اهلل االعظم بیاید 
اهتزاز  فراز قله های جهان به  بر  را  و پرچم توحید 
درآورد. نیت ها را خالص کنید که شرک ظلم است.

و  بگذارید  کنار  را  خودمحوری ها  و  خودپرستی 

ای امت به پاخاسته قیام خود را حفظ کنید

قرآن صوتی حبل المتین

معرفی کتاب

نویسنده:

رضا عیوضی

ناشر:

شهید کاظمی

حماسه جهانی پیاده روی اربعین را می توان 
خط شکن و پیش قراول تمدن نوین اسالمی در 
بعد جهانی به شمار آورد. وقایعی که در اربعین 
اتفاق می افتد، هم موجب آبادانی آخرت است و 
هم موجب پیشرفت اسالم عزیز در دنیا و نزدیک 
شدن به تمدن نوین اسالمی؛ ولی نقش دنیوی آن 
که با ابزار هنر قدرت  کثر می رسد  وقتی به حدا
ماندگاری در ظرف تاریخ را بیابد. گنجینه های 
گر با ابزار هنر، به ویژه هنرهای مکتوب که  اربعین ا
شاید بتوان آن را مادر همه هنرها به حساب آورد، 
استخراج و استصحال نگردد و در قالب محصوالت 
کاالهای هنری ارائه نشوند، در تاریخ دفن  و 

خواهند شد.
گـر وقایـِع پیـاده روی اربعیـن در  بـر ایـن اسـاس ا
کثر ممکن، مورد استحصال هنری قرار گیرند،  حدا
کثـر ممکـن توانسـته ایم، از ظرفیـت  آنـگاه در حدا
کم و انباشت  عظیم پیاده روی اربعین، در ایجاد ترا
تجربه هـای عملـی و ریختـن آن بـه ظـرف تاریخـی 
بـرای رسـیدن بـه اشـباع تمدنـی، اسـتفاده کنیـم و 
بدیـن ترتیب فرآینـد تحقق تمـدن نوین اسـالمی را 

سـرعت و شـتاب بخشـیم.
»او یافـت مـرا« دفتـر اول ایـن مجموعـه اسـت کـه بـا 
بیانـی طنـز، حال و هـوای زائـران و مسـافران مسـیر 
پیـاده روی اربعیـن را بـه تصویر می کشـد. ایـن کتاب، 
در نـوع خـود اولیـن کتـاب طنـز در زمینـه سـفرنامه 
پیـاده روی اربعیـن حسـینی )ع( اسـت. ایـن کتـاب 
روایت هایـی اسـت از سـفر اربعیـن کـه بـه دلیـل بیـان 
روان و طنزگونـه خـود، در مدتـی کـم، مـورد اسـتقبال 
بی نظیـر خواننـدگان و مخاطبـان خـود قـرار گرفتـه 
کتـاب »او یافـت مـرا« از اعضـای  اسـت. نویسـنده 
باشـگاه طنز و کاریکاتـور انقـالب اسـالمی و مجله طنز 

»راه راه« اسـت. 
که  بار  اول  آمده است:  کتاب  این  از  در بخشی 
گفتم می خواهم سفرنامه ای از کربالیی که رفته ام 
بنویسم، همه دوستان و آشنایان خوششان آمد 
کردند؛ یعنی همین طور هندوانه بود  و تشویقم 
که کامیون کامیون می رفت زیر بغلم! اما تا حرفم را 
کامل می کردم و می گفتم این کتاب را می خواهم به 
بیان طنز بنویسم، خیلی ها لب می گزیدند و به فکر 
فرومی رفتند. اول می گفتند جدی؟ بعد می گفتند 
گفتن این جمله، تیر  آخر یک جوری است! و با 
خالص را می زدند که چرا جدی آن را نمی نویسی؟ 
پیاده روی اربعین ترش و شیرین است، سخت و نرم 
است، اما زشت و زیبا نه! همه چیز آن زیباست. »ما 
رأیت اال جمیال« زشت ندارد. گریه هایش زیباست، 
خنده هایش زیباست، همه چیز آن زیباست؛ ما 

رأیت اال جمیال.
www.Bookroom.ir :منبع  

او یافت مرا
کوتاه از یک  حاشیه ای 
متن بلند

معرفی فیلم

اپلیکیشن

مستند ۷0 دقیقه ای »حاشیه ای کوتاه از یک متن بلند« اثر 
وحید چاووش درباره راهپیمایی عظیم اربعین است. این مستند که 
وایتی از عشق یک فیزیک دان  از چهار اپیزود تشکیل شده، ر
مسیحی، یکی از شیوخ صائبین عراق )پیروان حضرت یحیی 
)علیه السالم(( و افراد تازه مسلمان با ملیت های مختلف چینی، 
اروپایی، آفریقایی، اندونزیایی و...، ارادت آن ها به اباعبداهلل 
الحسین و حضورشان در پیاده روی اربعین است. اپیزود چهارم نیز 
به کربال و اتفاقاتی که برای زوار می افتد اختصاص دارد. مستند 
»حاشیه ای کوتاه از یک متن بلند« یکی از آثار به یادماندنی در این 
زمینه است که در جشنواره » سینماحقیقت« هم موفق به کسب 

عنوان بهترین مستند عاشورایی شده است.
غ التحصیل رشته کارشناسی  وحید چاووش متولد 1349 در تهران و فار
شیمی کاربردی است. او از سال 1374 در حوزه های مختلف تولید 
کنون تهیه کنندگی و کارگردانی  فیلم مستند مشغول به فعالیت بوده و تا
بیش از 40 عنوان فیلم مستند از جمله »سالم بر علی پسر موسی« را بر 
عهده داشته است. چاووش بیشتر با ساخت مستندهای مرتبط با 
دفاع مقدس همچون »نیست، اما هست« و »سقف آسمان« و کسب 
جوایز مختلف از جشنواره های سینماحقیقت، فیلم کوتاه تهران، 
جایزه شهید آوینی و جشنواره دفاع مقدس شناخته می شود. اما چند 
سالی است که هم زمان با رونق گرفتن آیین پیاده روی اربعین در عراق، 
او تمام اهتمام خود را صرف ثبت این بزرگ ترین راهپیمایی جهان 

اسالم کرده است. 
چاووش درباره  این حماسه  عظیم مردمی می گوید: »سه شاخصه ای 
که این راه پیمایی را در جهان یکتا کرده است یکی فاصله  مکانی آن 
است که از فاو و بصره و بقیه  شهرهای اطراف 550 کیلومتر به سمت 
کربال راهپیمایی می کنند. دوم مدت آن که طی 20 روز انجام می پذیرد 

و سوم حجم جمعیت است که 20 میلیون نفر تخمین زده می شود.« 
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طرح اولیه اپلیکیشن مذهبی قرآن صوتی حبل المتین در سال 
۸۷ و نسخه اولیه آن در سال ۸۸ عرضه شد و به واسطه استقبالی که 
کنون روند توسعه و پشتیبانی آن تداوم پیدا  از این محصول شد تا

کرده است. 
گی های  در میان اپلیکیشن های مشابه آنچه می توان به عنوان ویژ
بارز این اپلیکیشن مذهبی به آن اشاره کرد موارد ذیل است: مشاهده 
متن قرآن همراه با ترجمه به صورت زیرنویس؛ امکان استفاده از متن 
قرآن به صورت قلم هوشمند قرآنی؛ پخش تفسیر گویای به صورت آیه 
به آیه؛ امکان ساخت فهرست شخصی از سوره ها و پخش صوت آن؛ 
نمایش ویدئوهای قرآنی؛  امکان مدیریت پخش صوت قرآن از طریق 

نوار اعالن و... .
www.cafebazaar.ir:منبع     
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هرکس  مملکت  محترم  مسئولین  بیندیشید.  قرآن  و  اسالم  به 
فرهنگ  به  بگمارند.  اجرایی  کارهای  به  ظرفیتش  با  متناسب  را 
جامعه بیش از هر چیز توجه شود. به سپاه این بازوی امام )ره( 
بیش ازپیش برسید و بر رشد معنوی و فرهنگی آن بیشتر تکیه کنید 
که قرآن مکتوب و قرآن ناطق چه می گویند و برای  و باالخره بنگرید 
گام هایتان را استوارتر  اجرای مضامینشان آستین ها را باال بزنید و 
گر  کفر است اسالم در جنگ و ستیز با آن است و ا بردارید. بدانید تا 
گذاشته شد، انقالب از  کنار  کفر، مبارزه در انقالب  روزی با وجود 

ج گشته است. مسیرش خار
  منبع: بنیاد شهید منطقه یک اصفهان

اسالمی در قالب دعا و نیایش، بیان فضایل اهل بیت 
پیامبر )صل اهلل علیه و آله( و تداوم امامت و رهبری 
شیعیان راستین، دست زد. »صحیفه سجادیه« و 
»رساله حقوق« و »رساله زهد« آن حضرت یادگاری 
از تعالیم تربیتی و اخالقی ایشان است و روشی دیگر 
از مبارزه وی با نظاِم فاسد و مفاسد عصر خویش را 
نشان می دهد. حضرت زینب )سالم اهلل علیها( نیز 
در مدینه اقداماتی را در تبلیغ اهداف و پیام امام 
حسین )علیه السالم( و زنده نگه داشتن یاد و خاطره 
شهیدان کربال انجام داد که موجب ترس و وحشت 

حکومت یزید گردید. 
کیـــــدات ائـــمه معصومیــــن  شیـــعیان بر اساس تأ
)علیه السالم( بر زیارت حرم امام حسین )علیه السالم( 
در روز اربعین، هر ساله در این ایام به سوی کربال 
حرکت می کنند و حتی پیاده و پای برهنه به زیارت 
اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( می شتابند و در 
این روز میلیون ها شیعه عراقی و غیرعراقی در این 
روز بر مزار امام حسین )علیه السالم( جمع می شوند.

 از اعمال روز اربعین که در مفاتیح الجنان به طور 
مفصل بدان اشاره شده است، خواندن زیارت اربعین 
امام حسین )علیه السالم( و پس از آن خواندن دو 

رکعت نماز است.
www.tabank.com :منبع     

به زندان رفت و بار دیگر در سال 42 پس از قیام 15 
خرداد دستگیر و به 10 سال زندان محکوم شد که 
البته در سال 1346 به دنبال عفو عمومی آزاد گردید.

بعد از رمضان 1350 خورشیدی، آیت اهلل طالقانی در 
ادامه مبارزاتش به مدت 10 سال به زابل تبعید شد 
که این موضوع اعتراض های زیادی در پی داشت و 
عوامل رژیم آن زمان با فشار مردم و علما، رأی صادره را 
پس از 6 ماه تقلیل و محل اقامت اجباری وی را از زابل 
به بافِت کرمان تغییر دادند و پس از یک سال اقامت در 

بافت، وی به تهران بازگشت.
آیت اهلل طالقانی در مرداد سال 1358 از سوی امام 
خمینی به عنوان امام جمعه تهران منصوب شد و 
تا قبل از مرگ 5 نماز جمعه را برگزار کرد.. او سرانجام 
در نخستین ساعات سحرگاه نوزدهم شهریور سال 
1358 پس از سال ها تالش خستگی ناپذیر و فعالیت 
سیاسی درگذشت و در میان اندوه هزاران نفر از مردم 

تهران تشییع شد و به دیدار معبودش شتافت.
   منبع: ایمنا

سال 1288 به جهت برخورداری از سابقه درخشان، 
به عنوان نماینده مردم تبریز برای مجلس دوم 

انتخاب شد. 
که حکومت مرکزی را   شیخ محمد خیابانی، ازآنجا
ضعیف و وابسته می دید، ایجاد یک تحول اساسی در 
سیستم حکومت ایران و احیای آزادی را گام نخست 
برای خانه تکانی ایران و بیرون راندن اشغالگران 
خارجی می دانست، ولی برداشتن گام اول را از طریق 
کره سیاسی امکان پذیر نمی شمرد و تنها راه را قیام  مذا
و مقاومت دلیرانه در برابر استبداد و دخالت خارجی 
می دانست. ازاین رو، بعد از قبول قرارداد 1919 م از 

سوی دولت ایران، در تبریز دست به قیام زد.
قیام پیروزمندانه مردم تبریز به رهبری شیخ محمد 
خیابانی، بیش از پنج ماه ادامه داشت، اما به دلیل 
خیانت کسانی که قول همکاری داده بودند، این 
قیام به شکست منجر شد و شیخ نیز در 22 شهریور 

سال 1299 هجری شمسی به شهادت رسید.
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