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یادداشت مدیر مسئول

اهتمام دولت مردمی سیزدهم بر خدمت گزاری، شفافیت و فسادستیزی 
در عرصه های مختلف ترسیم گردیده و در این میان، صنعت به عنوان محور 
تولید، توسعه و شکوفایی در اقتصاد    در    اولویت اصالحات برنامه های راهبردی 
و ساختاری قرار گرفته است. شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از مهم ترین 
صنایع کشور هم جهت ساختن فرایندها و کلیه اقدامات مدیریتی خود را در 
راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مسئله رونق تولید و 
همچنین سیاست های دولت سیزدهم، در رأس  برنامه ها و اقدامات خود قرار 

داد.
در این خصوص اصالح شیوه های مدیریت به صورت نظام مند و برنامه ریزی شده، 
اصالح ساختار سازمانی براساس نظام یکپارچه و نوین، اقدامات توسعه محور در 
ساختار سازمانی، اصالح آیین نامه تعامالت،  تنظیم خط مشی ها و اسناد راهبردی 
نظارت بر تمامی فرایندها، شفاف سازی و افزایش کمی و کیفی محصوالت، راهبرد 

مدیریت شرکت فوالد مبارکه در دوره جدید در یک سال اخیر بوده است.
کردن برخی مغایرت ها در  در ابتدا با هدف تعهد و تخصص گرایی و برطرف 
انتصابات، بر اساس صالحیت ها و شایستگی ها تغییر و بازنگری در بخش مدیریت 
و هیئت مدیره شرکت های تابعه در اولویت قرار گرفت و پس ازآن اصالح آیین نامه و 
معامالت و بازبینی توان و عملکرد تأمین کنندگان و فرایندهای نظارت بر عملکرد 
شرکت های زیرمجموعه و پیمانکاران در حوزه های عملکردی و مالی مدنظر قرار 

داده شد.
تنظیم و بازبینی طرح جامع معماری سازمانی با هدف ارتقای یکپارچگی استراتژی 

فرایند ساختارها و توسعه حکمرانی سازمانی، تنظیم سند پایداری اقتصادی، 
اجتماعی و زیست محیطی و تهیه و تنظیم خط مشی شفافیت و فسادستیزی در 
سطح گروه فوالد مبارکه از دیگر برنامه های راهبردی مدیریت جدید فوالد مبارکه 

بوده است.
هم زمان با این اقدامات، موضوع توسعه در گروه فوالد مبارکه مغفول نمانده و ضمن 
افزایش عرضه محصوالت فوالدی در بازار داخل و پاسخ گویی به تمامی تقاضاهای 
دریافتی در بورس کاال، توسعه، نوآوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان در 
زنجیره کسب وکار مورد توجه قرار گرفت و تسریع در شروع و اجرای طرح های توسعه 

قوت گرفت.
بازسازی تصویر سازمانی فوالد مبارکه با تمرکز بر جایگاه این شرکت در ایران اسالمی 
به عنوان سازمانی متعالی و مولود انقالب شکوهمند اسالمی نیز ازجمله موضوعات 
حائز اهمیت در دوره جدید مدیریتی این شرکت بوده تا در کنار نظام مندی در 
فرایندهای مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه، تصویر درستی از عظمت 
تالش، همت، اراده و خدمت این گروه به ایران اسالمی در اذهان و افکار عمومی 

مردم نمایان شود.
این راه پرافتخار و مسیر درست اصالحات در جهت رشد و تعالی سازمانی شرکت 
فوالد مبارکه همچنان با قوت و قدرت ادامه دارد و مدیریت این شرکت برای 
تصمیم گیری بهتر، مشتاق و محتاج بهره گیری از اطالعات، دانش، تجربه و 
توانمندی کارشناسان، دغدغه مندان و تمامی دلسوزان میهن اسالمی است و در 

این راستا هر نقد و پیشنهادی را با تمام وجود پذیراست.

راهبرد فوالد مبارکه؛ شفافیت و اصالحات نظام مند، 
توسعه محور و تخصص گرا

دیدار صمیمانه مدیرعامل
 با مدیران و کارکنان 
شرکت های پیمانکار

به جای یک جمع متکثر در صنایع معدنی، 
یک کل منسجم باشیم

پیشرفت 93 درصدی  پروژه
 احداث سالن رنگ و سندبالست

 تعمیرگاه مرکزی

افتتاح نخستین کارخانه کنسانتره 
شرکت فلز تدارک فوالد مبارکه اصفهان

امام جواد علیه السالم:
ین اعمال شیعیان ما  باارزش تر

ج است. انتـظار فـر
، ص 223(  )منتخب األثر

فوالد مبارکه سپاهان
ین تیم ورزشی ایران  سازنده تر

رشد 88 درصدی عملیات
 باطله برداری  در سنگان
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برای اولین بار در فوالد مبارکه انجام شد؛

با امضای تفاهم نامه میان شرکت فوالد مبارکه و شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان انجام خواهد شد؛

تولید کالف سرد
 با عرض نامتقارن

مدیرعامل فوالد مبارکه در نهمین کنفرانس استیل پرایس مطرح کرد؛

نقش آفرینی کلیدی فوالد مبارکه 
برای ارتقای زیست بوم فناوری 

استان اصفهان
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افزایش ۵۰ درصدی صادرات به آفریقا
مدیرکل آفریقای سازمان توسعه تجارت از افزایش 50 درصدی ارزش صادرات ایران به قاره آفریقا در شش ماهه ابتدایی امسال خبر داد.

راه توسعه اقتصاد استان اصفهان
کید شد. در نشست کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان بر توسعه بخش خدمات صنعتی به عنوان حوزه ای  اشتغال زا  تأ

 حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار رئیس و اعضای دوره 
جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع را به لحاظ 
حضور افراد نخبه و مجرب و نگاه همه جانبه به مسائل کشور، 

مجموعه ای بسیار مهم برای جمهوری اسالمی دانستند.
اخیر،  به قضایای  اشاره  با  اسالمی همچنین  انقالب  رهبر 
کنده را طراحی انفعالی و ناشیانه دشمن در  اغتشاش های پرا
مقابل پیشرفت ها و حرکت های ابتکاری و بزرگ ملت ایران 
کید کردند: تا هنگامی که ملت در مسیر نظام اسالمی  خواندند و تأ
و ارزش های دینی قرار دارد، این دشمنی ها ادامه خواهد داشت و 
تنها راه عالج آن ایستادگی است و مسئوالن کشور نیز مراقب باشند 
این گونه مسائل آن ها را از مسئولیت ها و وظایف اصلی در عرصه 

داخلی و خارجی باز ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به قضایای اخیر و برخی 
کنده اشاره و به اعضای مجمع تشخیص  اغتشاش های پرا
مصلحت به عنوان افراد تأثیرگذار در اصالح امور و خنثی کردن 
نقشه دشمن، توصیه کردند در قبال این مسائل توجه کافی 

داشته باشند و از این مسائل عبور نکنند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: ایستادگی ما در مقابل 
طراحی ها و دردسرسازی های شیاطین موجب توقف نمی شود 

و زمینه ساز حرکت روبه جلو می شود.
و  اجرایی  بزرگ  کارهای  و  سازندگی ها  افزودند:  ایشان 
قانون گذاری های کارآمد و کارهای بزرگ قضایی و مسائل مهم در 
سیاست خارجی نباید معطوف به این حوادث جزئی شوند و به 

لطف خدا این گونه هم نخواهد شد.
کید کردند: ما به وعده الهی  ایشان در پایان سخنان خود تأ
مبنی بر پیروزی قطعی یقین داریم و حتما کمک الهی همراه ما 

خواهد بود.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

راه عالج دشمنی ها، ایستادگی است

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک از 
کنفرانس استیل پرایس  سخنرانان اصلی نهمین 
گفت: در حوزه مواد اولیه، برقراری پیوند مستحکم با 
تأمین کنندگان، سرمایه گذاری های مشترک و گره زدن منافع فعاالن 
زنجیره تولید فوالد کشور به یکدیگر برای کنترل قیمت سنگ آهن از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
به گزارش خبرنگار ایراسین، محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه روز یکشنبه 17 مهرماه در نهمین کنفرانس بین المللی 
گر امروز نگاه پایداری بر زنجیره تولید فوالد  استیل پرایس اظهار کرد: ا
کم نشود، در آینده ای نه چندان دور باید شاهد اتفاقات نامیمونی در  حا
این حوزه باشیم. علی رغم رکود در بازارهای جهانی فوالد و 500 میلیون تن 
ظرفیت استفاده نشده در این زمینه، نزدیک به 80 درصد از ظرفیت های 

تولید فوالد در جهان فعال است.
رشد 7 درصدی تولید فوالد در کشورهای ایران و هند

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با مقایسه بازار جهانی فوالد و بازار فوالد 
کشورمان خاطرنشان کرد: در پی رکود بازار جهانی فوالد با توجه به 
اتفاقات 8 ماه گذشته، شاهد افت تولید حدود 5 درصدی فوالد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته در جهان بوده ایم و پیش بینی می شود تا 
پایان سال جاری میالدی، نسبت به 2 سال گذشته، شاهد افت تولید 

فوالد در عرصه بین الملل و جهانی باشیم.
وی اذعان داشت: در همین شرایط بد بازار جهانی فوالد، براساس آمار، از 
بین 10 فوالدساز برتر جهان، رشد تولید در کشورهای ایران و هند بیش از 
7 درصد بوده و این در حالی است که این 2 کشور ظرفیت های جدیدی 

را طی ماه ها و سال های آتی به تدریج در جریان تولید قرار خواهند داد.
احتمال توقف تولید برخی از فوالدسازان جهان

طیب نیا تصریح کرد: بازیگران اصلی تولید فوالد جهان با کاهش 4 
تا 5 درصدی میزان تولید مواجه بوده اند و در این میان میزان تولید 
فوالد در کشور ترکیه 9 درصد کاهش یافته است. با توجه به بحران 
انرژی در اروپا، کاهش قیمت جهانی فوالد و اتفاقات تکنولوژیک، در 
آینده ای نزدیک شاهد تشدید رقابت ها در عرصه جهانی تولید فوالد 

خواهیم بود.
وی با اشاره به تغییر رویکرد تعدادی از فوالدسازان جهان برای تولید آهن 
اسفنجی و فوالد به روش احیا مستقیم گفت: طی یک سال گذشته، 
قیمت سنگ آهن از 250 دالر به 95 دالر و قیمت تختال و فوالد نیز از 
850 دالر به 450 دالر کاهش پیدا کرده و پیامد این کاهش قیمت ها، 
توقف برخی از خطوط تولید فوالد در جهان خواهد بود که به دلیل 
عدم رقابت پذیری، تعدادی از فوالدسازان جهان در صورت تداوم این 

وضعیت امکان، ادامه فعالیت نخواهند داشت.
وجود 16 میلیون تن ظرفیت بالاستفاده در بخش تولید 

فوالد کشور
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به تفاوت زنجیره فوالد با 
زنجیره های تولید دیگر فلزات بیان کرد: زنجیره فوالد از زنجیره های تولید 
دیگر فلزات پیچیده تر است و نوسانات تولید در این زنجیره بسیار بیشتر 
از سایر زنجیره هاست. طی یک سال گذشته، میزان تولید آلومینیوم در 
کشور 20 درصد کاهش یافته و در حوزه تولید مس نیز شاهد کاهش 10 
درصدی در کشور بوده ایم؛ این در حالی است که میزان تولید طال نیز 6 

درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: این در حالی است که طی یک سال گذشته، شاهد کاهش 
60 درصدی تولید سنگ آهن و کاهش 50 درصدی محصول نهایی در 
زنجیره فوالد کشور هستیم.  امروز بالغ بر 16 میلیون تن )بیش از 40 درصد( 
ظرفیت بی استفاده تولید فوالد در کشور داریم که امکان بهره برداری از 
آن وجود دارد. این شرایط سختی است که در زنجیره فوالد با آن مواجه 
هستیم و باید با نگاه پایداری برای رفع این معضالت چاره اندیشی کنیم.

کاهش 20 درصدی قیمت ها در زنجیره فوالد ایران
طیب نیا با اشاره به کاهش 20 درصدی قیمت ها در زنجیره فوالد کشور 
کید کرد: قیمت سنگ آهن و تختال در کشورمان حدود 22 درصد،  تأ
قیمت آهن اسفنجی حدود 20 درصد و قیمت کنسانتره نیز 14 درصد 

کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به روند نزولی تولید فوالد در کشور عنوان داشت: ما برای 
تولید هر تن فوالد، نیازمند 200 دالر سرمایه گذاری هستیم، اما برای تولید 
هر تن آهن اسفنجی تنها به 80 دالر و برای تولید هر تن کنسانتره و گندله 
آهن فقط به 35 دالر سرمایه گذاری نیاز داریم؛ بنابراین عمده سودآوری 

در نیمه اول زنجیره تولید فوالد اتفاق می افتد.
فوالد رتبه سوم صادرات کشور را داراست

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه ضمن ابراز تأسف از زیان آوری در نیمه دوم 
زنجیره تولید فوالد در کشور اضافه کرد: این زیان آوری به صورت خاص در 
تولید ورق گالوانیزه بسیار مشهود است. متأسفانه طی سال های گذشته، 
عمده سرمایه گذاری زنجیره تولید فوالد کشور، در بخش فوالدسازی 

صورت گرفته که تصمیم اشتباهی بوده است.

وی با بیان اینکه هدف گذاری زنجیره تولید فوالد کشور باید صادرات 
محصول نهایی باشد، ابراز داشت: در حال حاضر، فوالد سومین رتبه 
صادرات کشور را از آن خود کرده، اما همین میزان، شاید کمتر از 50 درصد 
ظرفیت ما برای صادرات است که باید در این خصوص نیز چاره اندیشی 

شود.
ضرورت برنامه ریزی برای صادرات فوالد کشور با افزایش 

20 میلیون تنی ظرفیت آن طی 3 سال آینده
طیب نیا تصریح کرد: با افزایش 20 میلیون تنی ظرفیت تولید فوالد کشور 
طی 3 سال آینده باید برنامه ریزی جدی برای صادرات آن داشته باشیم؛ 
که در حال حاضر رقابت پذیری کشورمان در حوزه فوالد به شدت  چرا

پایین است.
وی با اشاره به چالش های زنجیره تولید فوالد در کشور اظهار داشت: در 
حوزه های سیاست گذاری و ساختاری با مسائل زیادی در زنجیره تولید 
فوالد کشور مواجهیم. حوزه های تأمین مواد اولیه، انرژی، زیرساخت، 
پایداری محیط زیست و کیفیت محصوالت نیز از دیگر چالش های مهم 

در این زنجیره است.
تنوع کیفیت در مواد اولیه برای فوالدسازان محدودیت 

ایجاد می کند
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: صنعت فوالد با دیگر صنایع فلزی 
همچون صنعت مس و صنعت آلومینیوم که نیاز به مواد اولیه گسترده ای 
ندارند، بسیار متفاوت است. در صنعت فوالد با زنجیره گسترده ای از مواد 
معدنی و فراوری مواجهیم، به گونه ای که بالغ بر صدها صنعت و هزاران 

شرکت باالدست کارخانه های فوالدی مشغول به فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه صنعت فوالد پیشران و موتور محرکه اقتصاد ملی است، 
افزود:زنجیره فوالد کشور از پیچیدگی زیادی برخوردار است، به عنوان 
مثال سنگ آهن و زغال سنگ دارای کیفیت های خاص و متفاوتی 
هستند که در معادن مختلف داری شرایط مختلفی است و فوالدسازان 
نمی توانند هر سنگ آهنی را استفاده کنند و از این بابت محدودیت دارند.
زنجیره فوالد کشور باید با نگاه پایداری و رقابت پذیری اداره 

شود
طیب نیا خاطرنشان کرد: مطالعات زیادی در جهان برای مدیریت 
مؤثر زنجیره تولید فوالد صورت گرفته و در این زمینه کشور ما نیاز به 
اقدامات جدی تری دارد؛ زنجیره تولید فوالد کشور باید با نگاه پایداری و 

رقابت پذیری اداره شود که در این زمینه نیاز به بازارسازی داریم.
وی با بیان اینکه مدیریت زنجیره فوالد شامل فراوری و تولید مواد اولیه، 
خرید و تدارکات لجستیک است، اذعان داشت: زنجیره فوالد کشور 
نیازمند مدیریت مؤثرتر، سریع تر، کیفی تر و اقتصادی تر است. هزینه 12 
کز تولید فوالد در  دالری حمل هر تن سنگ آهن از معادن داخلی به مرا
ایران نسبت به هزینه 5 دالری حمل هر تن سنگ آهن از یک قاره به قاره 

دیگر غیرمنطقی است.
هزینه غیرمنطقی حمل مواد اولیه چالشی جدی در زنجیره 

تولید فوالد
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه درخصوص چالش های مواد اولیه در 
زنجیره تولید فوالد کشور ادامه داد: در برخی موارد به دلیل عدم وجود 
گن حمل ونقل و نبود جاده های مناسب جهت حمل سنگ آهن، با  وا
مشکالت زیادی مواجهیم. فوالد مبارکه بعد از سرمایه گذاری در سنگان 
واقع در شهرستان خواف، جهت تأمین نیاز به مواد اولیه، در حال حاضر 
متحمل هزینه 25 دالری به ازای حمل هر تن سنگ آهن از این منطقه 
است. حال سؤال اینجاست که با چنین شرایطی چگونه می توانیم در 

بازارهای جهانی فوالد رقابت کنیم.
وی با اشاره به نبود شرایط الزم در ایران برای رقابت با دیگر فوالدسازان 
کید کرد: شرایط به گونه ای رقم نخورده که شرکت فوالد مبارکه  جهان تأ
بتواند تمامی نیاز خود به مواد اولیه را از معادن چادرملو و معادن یزد 
تأمین کند و مجبور به سرمایه گذاری در سنگان شده است. قیمت هر تن 
سنگ آهن با هزینه حمل آن در بازارهای جهانی به 100 دالر می رسد که 

تأمین آن از طریق واردات نیز برای کشور صرفه اقتصادی ندارد.
گذاری معادن کشور ضرورت رعایت اهلیت در وا

کشور بیان داشت:  گذاری معادن در  طیب نیا با انتقاد از شیوه وا
که همه با شعار عدالت،  کشور  گذاری معادن  خصوصی سازی و وا
بهره وری و کارآمدی بیشتر صورت گرفته، نتیجه مطلوبی نداشته است.

گذاری معادن کشور اذعان  کید بر ضرورت رعایت اهلیت در وا وی با تأ
کرد: همان طور که وزیر محترم صمت اخیرا در مصاحبه ای اشاره کردند، 
گذاری های جدید معادن، عامل اهلیت رعایت می شود که این امر  در وا
جای امیدواری دارد، اما مشکل جدی در این حوزه همچنان وجود دارد؛ 

گذاری ها، قیمت در مزایده هاست. که مبنای وا چرا
باید منافع فعاالن زنجیره تولید فوالد کشور را به یکدیگر گره 

بزنیم
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت: در حوزه مواد اولیه، برقراری 
پیوند مستحکم با تأمین کنندگان، سرمایه گذاری های مشترک و گره زدن 

منافع فعاالن زنجیره تولید فوالد کشور به یکدیگر برای کنترل قیمت 
سنگ آهن از اهمیت زیادی برخوردار است.

کم عیار  وی با بیان اینکه فعالیت در حوزه فراوری سنگ آهن های 
و هماتیت بر عهده بخش معدنی کشور است و وظیفه فوالدسازان 
نیست، تصریح کرد: متأسفانه هرچه پیش می رویم، شاهد کاهش 
کیفیت سنگ آهن، ذخایر کیفی، کاهش میزان Fe و افزایش میزان 

گوگرد هستیم.
مواجهه با انتظارات متضاد در زنجیره تولید فوالد کشور

طیب نیا با بیان اینکه زنجیره تولید فوالد کشور نیازمند نگاه ویژه تری 
است، ادامه داد: در حال حاضر سهام داران و ذی نفعان این زنجیره،  
کثری هستند. دولت نیز از  دارای  انتظارات متفاوت و خواهان سود حدا
این زنجیره انتظار سرمایه گذاری در حوزه های زیرساختی، حمل ونقل و 

انرژی دارد و نگاه معدن کاران نیز به این زنجیره متفاوت است.
وی با بیان اینکه جامعه از زنجیره تولید فوالد کشور انتظار اشتغال زایی 
و توسعه دارد، افزود: تأمین کنندگان زنجیره تولید فوالد از این زنجیره 
انتظارات دیگری دارند و فعاالن حوزه محیط زیست و بازیگران اقتصاد 
کالن نیز انتظارات ویژه خود را از این زنجیره دارند؛ بنابراین ما با انتظارات 
متضادی در زنجیره تولید فوالد کشور مواجهیم و برای رفع این چالش 

باید فکری اساسی کنیم.
به جای یک جمع متکثر در صنایع معدنی، یک کل منسجم 

باشیم
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه وظیفه ما حرکت به سمت 
گر به منافع تمامی بازیگران زیست بوم  بهره وری بیشتر است، متذکر شد: ا
صنعت فوالد و زنجیره ارزش آن توجه کنیم، خواهیم توانست مشکالت 
گر از منظر پایداری و نگاه ملی به  این حوزه را با کمک یکدیگر حل کنیم و ا
چالش های زنجیره فوالد نگاه کنیم، می توانیم موانع صنعت فوالد کشور 

را پشت سر بگذاریم.
وی با بیان اینکه تنها 3 فوالدساز در کشور هستند که سالیانه بیش از 2 
میلیون تن تولید دارند، یادآور شد: صنایع متعددی با ظرفیت های تولید 
کوچک در زنجیره تولید فوالد در حال فعالیت هستند و این امر مطلوبی 
نیست؛ بنابراین به جای اینکه در صنایع معدنی کشور یک جمع متکثر 
باشیم، باید یک کل منسجم و یک مجموعه برای تولید 40 میلیون تن 

فوالد باشیم.
وجود معادن و انرژی مزیت کشور ماست

طیب نیا بیان داشت: از منظر بازار باید تابع قواعد بین المللی باشیم، اما 
از منظر پایین دست محدودیتی نداریم و با شرایط بهتری می توانیم کار 
که مزیت کشور ما در دارا بودن معادن و انرژی است؛ بنابراین  کنیم؛ چرا
ما می توانیم در پایین دست یک کل منسجم باشیم. متأسفانه طی 
دهه های اخیر دچار بخشی نگری و نگاه جزیره ای در کشورمان شده ایم.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایرانی هیچ گاه فرهنگ تک روی نبوده است، 
کید کرد: طی دهه های گذشته نگاه فرابخشی در کشور کم رنگ شده  تأ
و این به ضرر توسعه کشور است؛ هرکجا نگاه فرابخشی داشته ایم، موفق 
بوده ایم و مصداق بارز آن در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی بود، 
به طوری که فرماندهان نظامی بخشی نگر نبودند، بلکه همه به فکر حفظ 

مرزهای کشور بودند.
موفقیت با نگاه ملی و فرابخشی

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه هرکجا نگاه ملی داشتیم 
و در کنار یکدیگر بودیم، مشکالتمان حل شد، خاطرنشان کرد: نگاه 
بخشی، منطقه گرایی، البی گری و سهم خواهی در بخش های مختلف 
کشور آسیب زاست و در صنعت فوالد نیز یک آفت بزرگ محسوب 

می شود.
وی ادامه داد: وقتی محصولی در فوالد مبارکه به تولید می رسد، در تمام 
نقاط کشور مورد استفاده قرار می گیرد و نمی توانیم بگوییم محصول یک 
صنعت یا معدن منحصر به یک شهر یا یک استان خاص است؛ نگاه ملی 
داشتن به مسائل، یعنی ذخایر آبی یک منطقه منحصر به آن منطقه 

نیست و باید نیاز دیگر نقاط کشور را تأمین کند.
مدیریت مؤثر زنجیره تولید فوالد با نگاه درون گرا

طیب نیا با بیان اینکه باید برای ما مهم باشد که آیندگان راجع به ما چه 
خواهند گفت، اظهار کرد: وقتی سرمایه های ملی را به زنجیره تولید 
فوالد آورده ایم، باید سود آن نیز به ذی نفعان برسد؛. به دلیل پیچیدگی 
و گستردگی زنجیره فوالد است که کشورهای مختلف دنیا با وجود هر 
مانعی، این زنجیره را با چنگ و دندان حفظ می کنند و ما باید صنعت 

فوالد را به عنوان یک صنعت مادر فعال نگه داریم.
وی اضافه کرد: در سیاست گذاری های زنجیره تولید فوالد کشور می توان 
نگاه فرابخشی و ملی داشت و این زنجیره را بازسازی کرد؛ باید ادغام های 
عمودی و افقی و اتحادهای استراتژیک را در این زنجیره به یکدیگر پیوند 
بزنیم. نگاه ما در مدیریت مؤثر زنجیره تولید فوالد باید درون گرا باشد؛ 
که مزیت کشور ما درونی است، اما در حوزه بازار باید برون گرا باشیم و  چرا

به سمت تولید محصوالت جدید و کیفی برویم.

به جای یک جمع متکثر در صنایع معدنی، یک کل منسجم باشیم
مدیرعامل فوالد مبارکه در نهمین کنفرانس استیل پرایس مطرح کرد؛

فرازهایی از فرمایشات رهبر انقالب اسالمی
 در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تأمین کننـدگان زنجیـره تولیـد فـوالد از ایـن 
زنجیـره انتظـارات دیگـری دارنـد و فعـاالن 
حوزه محیط زیست و بازیگران اقتصاد کالن 
نیز انتظارات ویژه خود را از این زنجیره دارند؛ 
بنابراین مـا بـا انتظـارات متضـادی در زنجیره 
تولید فـوالد کشـور مواجهیـم و برای رفـع این 

چالـش بایـد فکـری اساسـی کنیـم

امـروز بالغ بـر 16 میلیـون تـن )بیـش از 40 
درصـد( ظرفیـت بی اسـتفاده تولیـد فـوالد 
در کشـور داریـم کـه امـکان بهره بـرداری از آن 
وجـود دارد. ایـن شـرایط سـختی اسـت کـه 
در زنجیـره فـوالد بـا آن مواجـه هسـتیم و بایـد 
بـا نـگاه پایـداری بـرای رفـع ایـن معضـالت 

کنیـم چاره اندیشـی 

ضرایب قیمتی زنجیره آهن و فوالد 
تعیین شد

شورای آهن و فوالد متشکل از انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، انجمن سنگ آهن و انجمن نوردکاران فوالدی 
ایران، پس از برگزاری جلسات متعدد، بسته پیشنهادی خود 
برای ایجاد توازن و متعادل سازی قیمت در زنجیره آهن و فوالد 
کشور را به دولت ارائه داده است. تشکل های تخصصی در 
قالب یک دستورالعمل یکپارچه، فرمول های جدیدی برای 
ضرایب قیمتی محصوالت زنجیره آهن و فوالد پیشنهاد 

داده اند.
به گزارش چیالن، طبق دستورالعمل پیشنهادی شورای آهن و 
فوالد، ضرایب جدید قیمت پایه برای عرضه محصوالت زنجیره 
آهن و فوالد در بورس کاال بر اساس آخرین قیمت کشف شده 
میلگرد به تصویب سه تشکل تخصصی این زنجیره رسیده است. 
بر این اساس، قیمت پایه شمش فوالدی 86 درصد قیمت 
کشف شده میلگرد، قیمت پایه آهن اسفنجی 46 درصد قیمت 
کشف شده میلگرد، قیمت پایه گندله 20 درصد قیمت کشف شده 
میلگرد )که ظرف 4 ماه به 22 درصد خواهد رسید( و قیمت پایه 

کنسانتره 16.5 درصد قیمت کشف شده میلگرد خواهد بود.
ممنوعیت خرید شمش و آهن اسفنجی توسط 

شرکت های بازرگانی
بر اساس شنیده های چیالن شورای آهن و فوالد ایران مصوب 
کاال صرفا باید  که خریداران آهن اسفنجی در بورس  کرده 
شرکت های تولیدکننده شمش فوالدی )بیلت، بلوم و اسلب( 
و خریداران بیلت و بلوم صرفا شرکت های نوردی تولیدکننده 
مقاطع طویل باشند. شرکت های بازرگانی صرفا در صورت توافق 
و به نمایندگی از شرکت های خریدار، در قالب مچینگ )بر اساس 

آخرین قیمت کشف شده( می توانند از بورس کاال خرید نمایند.
شورای آهن و فوالد همچنین اعالم کرده که میزان الزام به عرضه 
در بورس کاال برای کلیه کارخانه های زنجیره تولید آهن و فوالد 
کشور با در نظر گرفتن شرایط مازاد و کمبود در هر حلقه و لزوم 
ایجاد شرایط رقابتی با اولویت تأمین نیاز داخل اعمال می شود 
که در جلسات بعدی این شورا، جزئیات این موارد مصوب و اعالم 

خواهد شد.
که  شورای آهن و فوالد ایران، یک شورای مشورتی است 
هماهنگی بین 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. جلسات مقدماتی این 
شورا در سال های گذشته بین انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
و انجمن سنگ آهن ایران برگزار شده بود که در نشست های سال 
جاری، 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.
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بومی سازی ساخت دوراسیون درب بازکن و ماشین تخلیه باتری شماره سه در ذوب آهن اصفهان
ساخت دوراسیون درب بازکن و ماشین تخلیه باتری شماره سه مدیریت تولیدات کک و مواد شیمیایی با موفقیت انجام و بومی سازی شد.

یونیدرو به نگاه جدید برای افزایش اثرگذاری نیاز دارد
وجیه اهلل جعفری، رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعالم کرد: یونیدرو برای اثرگذاری بیشتر برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، نیاز به نگاه جدید دارد.
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تولید کالف سرد با عرض نامتقارن
مدیرعامل فوالد مبارکه از تولید کالف سرد با عرض 
نامتقارن در واحد اسلیتر خط نهایی نورد سرد برای 

نخستین بار در شرکت خبر داد.
به گزارش خبرنگار فوالد، محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، 
روز چهارشنبه به همراه جمعی از معاونان و مدیران شرکت، ضمن حضور 
در ناحیه نورد سرد، پس از دیدار با مدیران و کارکنان این ناحیه از نزدیک 
فرایند تولید در این خط را مورد بازدید قرار داد و تصریح کرد: همان گونه که 
کید شده بود، باید از تمامی ظرفیت های موجود استفاده  پیش ازاین تأ
کنیم که خوشبختانه امروز با راه اندازی مجدد این خط، گام دیگری در 
مسیر پاسخ گویی هرچه بهتر و بیشتر به نیاز بازار و مشتریان برداشته شد.

وی با بیان اینکه خط اسلیتر به لطف خداوند و با همت کارکنان، مجددا 
در مدار تولید قرار گرفته است گفت: یکی از اهداف ترسیم شده در رویکرد 
کثری از ظرفیت های موجود  جدید مدیریت فوالد مبارکه استفاده حدا
است. به لطف خداوند در کشور ما و به طور مشخص در فوالد مبارکه، 
ظرفیت ها و زیرساخت های خیلی خوبی ایجاد شده، ولی متأسفانه به 

نحو مطلوب از این ظرفیت ها استفاده نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: در کنار برنامه های توسعه جدی، بلندپروازانه و 
ارزشمندی که در فوالد مبارکه آغاز کرده ایم، در حوزه های مختلف اعم 
از خطوط زنجیره تولید و حوزه های زیرساختی و توسعه ها، استفاده 

کید قرار داده ایم. کثری از ظرفیت ها را مورد مطالبه و تأ حدا
وی وارد مدار شدن این خط را مصداق بارز این رویکرد دانست و گفت: 
واحد مذکور با زحمات شبانه روزی همکاران داخلی، پس از اینکه چندین 
سال متوقف بوده، بار دیگر با استفاده از تجارب همکاران و با قوت مورد 

بهره برداری قرار گرفت.
بنابر اظهارات مدیرعامل فوالد مبارکه با بهره برداری از این خط تولید، 
عالوه بر اینکه بهره وری تجهیزات و نیروی انسانی ارتقا یافته است، شاهد 
این خواهیم بود که ورق موردنیاز مشتریان در عرض های پایین و ترکیبی 
و به طورکلی محصوالت مورد سفارش مشتریان و نیاز بازار را با سهولت و 

کیفیت بهتری تولید و عرضه خواهیم کرد.
 طیب نیا اظهار امیدواری کرد سایر برنامه های شرکت برای رضایتمندی 
هرچه بیشتر مشتریان یکی پس از دیگری با همت همکاران به ثمر برسد 
تا هرچه زودتر به طور کامل کشور از واردت ورق های فوالدی بی نیاز گردد.

در پی کسب این موفقیت ارزشمند، خبرنگار فوالد نظر برخی مدیران و 
دست اندرکاران این ناحیه را جویا شده است که ماحصل این گفت وگوها 

را در ادامه می خوانید.
بهزاد بهادرانی، مدیر ناحیه نورد سرد

کید مدیریت ارشد سازمان مبنی بر استفاده بهینه  با عنایت به تأ
از ظرفیت های موجود در زنجیره تولید فوالد مبارکه و پاسخ گویی 
کثری به نیاز بازار و کشور، پروژه ای تحت عنوان تولید کالف سرد  حدا

با عرض نامتقارن در واحد اسلیتر خطوط نهایی نورد سرد، تعریف شد. 
در حال حاضر، جهت تولید محصوالت با عرض پایین که موردنیاز 
مشتریان فوالد مبارکه است، الزم است از ابتدای زنجیره تولید در واحد 
ریخته گری، تختال با عرض پایین تولید شود و سپس با همین عرض 
پایین سیکل تولید را در ناحیه نورد گرم و به دنبال آن در ناحیه نورد 
سرد طی کند. با کسب این موفقیت می توان ضمن کاهش هزینه ها، 
افزایش بهره وری و با سرعت بیشتر به طور هم زمان، محصوالت متنوع 
و کیفی تری را به مشتریان تحویل داد. نکته قابل توجه در این زمینه 
این است که تمامی اقدامات الزم برای راه اندازی این خط تولید با اتکا 
به توان فنی موجود و همکاری همکاران گروه فنی و پشتیبانی شامل 
تعمیرات و تعمیرگاه مرکزی، دفاتر فنی تولید و تعمیرات فنی ناحیه نورد 

سرد انجام  شده است.
محسن زارع، مدیر محصوالت پوشش دار و نهایی

کاهش  با توجه به اینکه تولید محصوالت با عرض پایین منجر به 
بهره وری کل سیکل تولید فوالد مبارکه می شود، پروژه مزبور طوری 
تعریف شد که از ابتدای سیکل تولید فوالد در واحد ریخته گری، تختال 
با عرض باال تولید شود و در پایان سیکل تولید در ناحیه نورد سرد، در 
واحد اسلیتر خطوط نهایی، کالف موردنیاز مشتری با عرض درخواستی 
برش طولی داده  شود. در این حالت عمال با تولید یک کالف، برای 
نخستین بار فوالد مبارکه قادر خواهد بود در آن  واحد، پاسخگوی دو 

یا چند مشتری باشد.

احمد آقایی، رئیس برنامه ریزی و کنترل تولید نورد سرد
یکی از عواملی که در طول فرایند تولید از فوالدسازی تا نورد گرم و نورد سرد 
بر بهره وری تولید تأثیر  می گذارد، عرض محصوالت تولیدی است. بر این 
اساس همواره جذب سفارش های مذکور با سخت گیری هایی همراه بوده 
است. بر اساس داده کاوی های انجام شده، 100 هزار تن از سفارش ها با 
عرض کمتر از 1000 میلی متر، در طول یک سال گذشته قابل ادغام و تولید 
با عرض نامتقارن بوده است که با جذب تقاضاهای بالقوه بازار، امکان 
افزایش آن نیز وجود دارد. حتی با انجام بازاریابی های جدید می توان 
سفارش ها با عرض های 300 تا 650 میلی متر را نیز به سبد محصوالت فوالد 
مبارکه اضافه کرد. بدین ترتیب، این پروژه عالوه بر کاهش محدودیت ها 
در ثبت سفارش مشتری و به تبع آن افزایش دامنه سفارش ها و توسعه 
سبد محصوالت مشتری، ارزش افزوده قابل توجهی را نیز به همراه خواهد 
داشت. با به کارگیری سیستمی که طراحی و پیاده سازی آن در حال انجام 
است، می توان یک کالف را برای دو یا چند سفارش یا مشتری تولید کرد.
با انجام و تکمیل دیگر فازهای این پروژه، ضمن کاهش زمان  تولید 
سفارش ها، افزایش کیفیت محصوالت تولیدی، کاهش هزینه های 
فرایندی مرتبط، افزایش رضایت مشتریان، کاهش دوره تأخیرها و افزایش 

راندمان کل زنجیره تولید محقق خواهد شد.
گفتنی است مدیر عامل فوالد مبارکه در جریان حضور در ناحیه نورد سرد 
ضمن دیدار با کارکنان تولید و تعمیرات این ناحیه از زحمات و مشارکت 

جمعی آن ها در اجرای پروژه ها قدر دانی کرد.
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تولید ۸۲۰ هزار تن محصول با ارزش افزوده باال در 
نورد ذوب آهن اصفهان

به گزارش چیالن، محمدامین یوسف زاده مدیر نورد ذوب 
آهن اصفهان در خصوص تولیدات این مجموعه در شش 
ماه اول سال جاری گفت: در کارگاه نورد ۳۵۰ دو رکورد تولید 
محصول کالف تیرماه  ۲۰ هزار و ۸۰۰ و شهریورماه ۲۰ هز ارو 9۰۰ 
تن در مجموع به میزان41 هزار و 7۰۰ تن و در سایزهای۵.۵ تا 
1۲ با کمترین ضایعات در نیمه اول سال جاری به ثبت رسید.
 مجموعا برای اولین بار در 6 ماهه اول 1401 تناژ بی سابقه
96 هزار و 447  تن کالف به ثبت رسیده است. مجموع تولید 
کالف در سال 1400 بالغ بر 168 هزار و 614 تن بوده که نشان 
می دهد تولید کالف در سال 1401 حدود 15 درصد نسبت به 
مشابه سال قبل رشد داشته است. این رقم در کل سال 1399 
برابر 38 هزار و 40 تن بوده که گویای رشد 4 برابری در دو سال 
اخیر است. مهندسی نورد وکارگاه 350 این آمادگی را دارد در 
صورت تأمین شمش و قطعات ضروری امسال رکورد 200 هزار  

تن درسال را در  تولید کالف ثبت کند.

افزایش  ۲۸ درصدی مبادالت تجاری ایران و آمریکا

دفتر آمار آمریکا در تازه       ترین گزارش خود اعالم کرد: مبادالت 
تجاری ایران و آمریکا در ۸ ماه نخست سال ۲۰۲۲ به ۳۳ میلیون 
دالر رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۲۸ درصد افزایش داشته است. در  ماه های ژانویه تا اوت 
سال ۲۰۲1 بالغ بر ۲۵.7 میلیون دالر کاال بین دو کشور مبادله 

 شده بود.
بر اساس این گزارش در  8 ماه نخست 2022 حجم صادرات آمریکا 
به ایران رشد 11 درصدی داشته است. در 8  ماه نخست سال 2021 
بالغ بر25.1 میلیون دالر کاال از آمریکا به ایران صادرشده بود که 
این رقم در مدت مشابه امسال به 27.9میلیون دالر افزایش یافته 
است. واردات این کشور از ایران در 8  ماه نخست امسال رشد 8.5 
برابری داشته و به5.1 میلیون دالر رسیده است. آمریکا در  8  ماه 
نخست سال قبل تنها 0.6 میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود. 
بر اساس این گزارش آمریکا در  ماه اوت امسال3.7 میلیون دالر 
کاال به ایران صادر و 0.1 میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده است. 
این کشور در اوت سال  قبل2.6 میلیون دالر کاال به ایران صادر 

و0.2 میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.

درآمدزایی معدنی و صنعتی گل گهر 44 درصد باالتر 
از میانگین ماهانه

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در شهریور ماه 4 هزار میلیارد 
تومان درآمدزایی داشت که نسبت به میانگین ماه های 
گذشته 44 درصد رشد داشته است. میزان درآمد این شرکت 
در شهریورماه در مقایسه با سال گذشته 9 درصد افزایش 

پیدا کرده است.
گزارش فعالیت ماهانه منتهی به  گزارش بورس نیوز، در  به 
شهریورماه سال 1401 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، میزان 
درآمد عملیاتی از فروش محصوالت تولیدی طی این دوره مبلغی 
نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان بود. همچنین کگل میزان درآمد 
تجمیعی خود در پایان نیمه نخست سال جاری را برابر با 17 هزار 

و 566 میلیارد تومان به ثبت رساند.
میزان درآمد ماهانه  »کگل« در شهریورماه متعلق به فروش در بازار 
داخلی و صادراتی بود. بیشترین درآمدی که این شرکت معدنی 
از فروش محصوالت به ثبت رساند مربوط به بازار داخلی با 3 هزار 
میلیارد تومان بود که 78 درصد از درآمد ماهانه در شهریورماه را 
شامل می شود و میزان درآمد حاصل از فروش محصوالت در بازار 

صادراتی نیز برابر با 840 میلیارد تومان بود.

عدد خبر

 هزار تن

درصد

درصد

برای نخستین بار در فوالد مبارکه انجام شد؛

یکی از اهداف ترسیم شده در رویکرد جدید 
کثـری  مدیریـت فـوالد مبارکـه اسـتفاده حدا
از ظرفیت هـای موجـود اسـت. بـه لطـف 
خداونـد در کشـور مـا و به طـور مشـخص در 
فـوالد مبارکـه، ظرفیت هـا و زیرسـاخت های 
خیلـی خوبـی ایجـاد شـده، ولـی متأسـفانه 
بـه نحـو مطلـوب از ایـن ظرفیت ها اسـتفاده 

نمی شـود

جلســه ارتقــای ایمنــی پیمانــکاران واحــد تعمیــرات 
مرکــزی فــوالد مبارکــه به منظــور ارائــه گــزارش ایمنــی 
ســه ماهه دوم ســال، روز چهارشــنبه ۲۰ مهرمــاه 

برگــزار شــد.
به گزارش خبرنگار فوالد، در این جلسه که با حضور جمعی از مدیران 
فوالد مبارکه و نمایندگانی از واحدهای ایمنی شرکت های پیمانکار واحد 
تعمیرات مرکزی فوالد مبارکه در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات فوالد 
مبارکه برگزار شد، محمدکاظم صباغی هرندی مدیر ارشد واحد خدمات 
فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه در  سخنانی  ایمنی را جزو اولویت های 

اصلی شرکت اعالم کرد.
وی با بیان اینکه هیچ تفاوتی میان اهمیت ایمنی پیمانکاران و کارکنان 
فوالد مبارکه وجود ندارد، افزود: امیدواریم با لطف و عنایت خداوند متعال 

و همکاری و تالش در فوالد مبارکه، شاهد روزهای بدون حادثه باشیم.
علیرضا کاظمی، مدیر تعمیرات مرکزی شرکت فوالد مبارکه نیز در این 
جلسه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: کلیه فعالیت های تعمیرات 
 و نگهداری فوالد مبارکه توسط واحد تعمیرات مرکزی و با همکاری

 20 پیمانکار و حدود 2 هزار و 33 نیروی پیمانکاری صورت می گیرد.
وی افزود: از طرف واحد تعمیرات مرکزی برای 20 پیمانکار زیرمجموعه 
هر 3 ماه یک جلسه ارتقای ایمنی با حضور مدیران عامل، مدیران پروژه، 
سرپرستان کارگاه و سرپرستان اجرا و 2 نفر از فورمن های اجرایی شرکت ها 

تشکیل می گردد و ضمن بررسی عملکرد ایمنی سه ماهه گذشته، یک 
چالش در حوزه ایمنی مطرح و برای سه ماهه بعد تصمیم گیری می شود.
کرد: در این  مدیر تعمیرات مرکزی شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان 
سه ماهه با انتخاب و مشخص شدن چالش سرپرستی و شیفت  فورمن ها 
توانمندسازی سرپرستان و  با هدف  ایمنی پیمانکاران  در حوزه 

فورمن های اجرایی، گزارش های مربوطه ارائه می شود.
وی بیان داشت: با توجه به گزارش های بازرسان ایمنی مرکز، بیشترین 
مغایرت ایمنی در فوالد مبارکه طی شش ماهه نخست سال جاری، برای 
تعمیرات مرکزی با 239 یافته ثبت می گردد که از این تعداد 220 یافته با 
پیگیری و تالش و اقدامات اصالحی و برگزاری جلسات و ارائه مستندات 
و تصاویر پیوست توسط همکاران تعمیرات مرکزی و پیمانکاران 
زیرمجموعه رفع می شود. تعمیرات مرکزی با 92 درصد، باالترین میزان 
رفع مغایرت ها را در فوالد مبارکه دارد و بیشترین نوع یافته مربوط به رفتار 

ناایمن، تجهیز و ابزار ناایمن و شرایط ناایمن است.
کاظمی در پایان گفت: هدف از برگزاری جلسات سه ماهه با پیمانکاران 
زیرمجموعه، افزایش سطح ایمنی در راستای اهداف فوالد مبارکه است 

تا شاهد روزهای بدون حادثه باشیم.
گفتنی است در پایان این جلسه از 29 تن از کارگران و 4 تن از کارشناسان 
ایمنی پیمانکاران به عنوان برگزیدگان ایمنی شرکت های پیمانکار واحد 
تعمیرات مرکزی فوالد مبارکه با اهدای لوح تقدیر، تجلیل و قدردانی شد.

جلسه ارتقای ایمنی پیمانکاران  واحد تعمیرات مرکزی برگزار شد
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تکمیل بیش از 24 میلیارد دالر طرح و پروژه توسط ایمیدرو امضای دو تفاهم نامه همکاری 
گان  میان شرکت صبا فوالد و دانشگاه هرمز

کرد:  امیر خرمی شاد معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو اعالم 
ایمیدرو با توجه به مأموریت ها و سیاست های موردنظر و با همراهی 
شرکت های زیرمجموعه، از ابتدای تأسیس تا سال 1400، بالغ بر 
کرده است. در تکمیل طرح و  24.2 میلیارد دالر طرح و پروژه را تکمیل 
کشور، میزان جذب سرمایه گذاری  پروژه های معدن و صنایع معدنی 
از بخش خصوصی توسط این سازمان بیش از 8.6 میلیارد دالر 
بوده است.

در مراسمی با حضور احسان دشتیانه، مدیرعامل شرکت صبا فوالد 
خلیج فارس، معاونان و مدیران این شرکت و همچنین محمد صادقی 
رئیس دانشگاه هرمزگان  وجمعی از معاونان و مدیران این دانشگاه، دو 
تفاهم نامه همکاری با موضوعات مشارکت در پروژه های دانش بنیان 
و همچنین بورسیه تحصیلی دانشجویان نخبه دانشگاه هرمزگان در 
رشته های مورد نیاز شرکت صبافوالد، میان  این شرکت و دانشگاه 
هرمزگان منعقد شد.

خـبــــــــــــــــــر            
خبر بین الملل

گروه تاتااستیل هند از رشد ۲ درصدی تولید فوالد این 
شرکت طی سه ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۲ میالدی خبر داد. از 
سوی دیگر تولید این شرکت طی نیمه نخست سال جاری 

میالدی با رشد 4درصدی به 9.7 میلیون تن رسید.
 رشد 4 درصدی تولید فوالد تاتااستیل

به گزارش وب سایت Business Standard شرکت تاتااستیل هند 
توانست با تولید 4 میلیون و 810 هزار تن فوالد خام طی سه ماهه 
دوم سال مالی 2023 میالدی )از ابتدای جوالی تا پایان سپتامبر 
2022 میالدی( رشد 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته به ثبت رساند. این در حالی است که طی مدت یادشده، 
میزان تولید این محصول نسبت به سه ماهه پیش از آن شاهد 
گرچه طی نیم سال نخست سال  کاهش 2.24 درصدی بود. ا
مالی 2022 میالدی، تاتااستیل با تولید 9 میلیون و 730 هزار تن 
محصول، رشد 4 درصدی تولید فوالد خام نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته را به ثبت رساند.
عالوه براین، فوالدساز تاتااستیل طی سه ماهه دوم سال مالی 
2023 میالدی در اروپا با تولید 2 میلیون و 400 هزار تن فوالد خام 
شاهد افت 6.25 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و 
کاهش 1.64 درصدی نسبت به سه ماهه گذشته بود. همچنین 
تولید فوالد خام تاتااستیل تایلند طی مدت یادشده به 300 هزار 
کی از رشد 11 درصدی نسبت به مدت مشابه  تن رسید که حا

سال گذشته است.
گروه تاتااستیل از بزرگ ترین فوالدسازان جهان است که ظرفیت 

تولید ساالنه فوالد خام آن به 34 میلیون تن در سال می رسد.
  منبع: آرتان پرس

سالزگیتر دومین تولیدکننده بزرگ فوالد آلمان، یک قدم 
به دریافت بودجه دولتی برای پروژه SALCOS نزدیک تر 
اروپا  اتحادیه  شرکت،  این  اطالعیه  طبق  است.  شده 
درخواست کمک مالی عمومی این شرکت را برای پروژه فوالد 

سبز آن تأیید کرده است.
کسن  اتحادیه اروپا همچنین توافق سالزگیتر را با ایالت نیدرزا
و دولت فدرال آلمان برای مشارکت در سرمایه گذاری در این 
کسن تا 300 میلیون یورو و  پروژه تأیید کرد. ظاهرا ایالت نیدرزا
دولت فدرال تا 700 میلیون یورو جهت کمک مالی اختصاص 
خواهند داد. این وجوه به سرمایه گذاری 723 یورویی خود 
تولیدکننده اضافه می شود و تأمین مالی مرحله اول این پروژه را 
تضمین می کند. انتظار می رود که این مرحله تا پایان سال 2025 

تکمیل شود.
پروژه فوق شامل سه مرحله برای رسیدن به تولید فوالد با 
کسید  کسید کربن کم تا سال 2033 و کاهش انتشار دی ا دی ا
کربن به میزان 95 درصد یا 8 میلیون تن در سال است. طبق این 
طرح، این شرکت دو خط تولید آهن اسفنجی و سه کوره قوس 

الکتریکی نیز احداث خواهد کرد.
  منبع: فوالد ایران

قیمت گاز طبیعی اروپا روز دوشنبه به پایین ترین سطح 
در سه ماه گذشته رسید، زیرا واردات LNG افزایش یافت؛ 
کی از پاییزی  درحالی که پیش بینی های هواشناسی حا

مالیم تر از حد انتظار بود.
قیمت گاز طبیعی در مرکز هلندی TTF، معیار اروپا، در معامالت 
اولیه روز دوشنبه در آمستردام نزدیک به 8 درصد کاهش یافت. 
قیمت ها به پایین ترین قیمت روزانه 140 دالر )144 یورو( در هر 
مگاوات ساعت رسید که پایین ترین قیمت بنچمارک گاز اروپا از 

اول جوالی است.
واردات شدید گاز طبیعی مایع )LNG( به اروپا و آب وهوای 
معتدل در هفته های آینده، دو دلیل اصلی کاهش قیمت گاز در 
ابتدای این هفته است. تولید انرژی هسته ای بیشتر در فرانسه 
در مقایسه با ماه های گذشته نیز به تأمین برق در سراسر این قاره 

کمک می کند؛ بنابراین تقاضای گاز برای برق را محدود می کند.
بر اساس داده های جمع آوری شده توسط بلومبرگ، واردات 
محموله های LNG به شمال غربی اروپا به بیشترین میزان خود 
از سال از سال 2016 رسیده است. پیش بینی ها نشان می دهند 
که طی دو هفته آینده آب وهوا در بیشتر اروپا معتدل خواهد بود 
که فشار افزایشی بر تقاضای گاز برای گرمایش و برق را کاهش 

می دهد.
در همین حال، رهبران اتحادیه اروپا هنوز بر سر محدودیت قیمت 
گاز به توافق نرسیده اند. اورسوال فون در الین، رئیس کمیسیون 
کره  اروپا در پایان هفته گذشته گفت اتحادیه اروپا در حال مذا
برای قیمت های مناسب با تأمین کنندگان قابل اعتماد است و 
کمیسیون اروپا در آخر هفته اعالم کرد ذخیره گاز در اتحادیه اروپا 
کنون بیش از 90 درصد است؛ اما هنوز می توان کارهای بیشتری  ا

انجام داد.
  منبع: فوالد ایران

تاتااستیل 9.7 میلیون تن فوالد

 در نیمه نخست ۲۰۲۲ تولید کرد

حمایت دولتی از پروژه فوالد سبز

سالزگیتر آلمان

قیمت گاز طبیعی اروپا در پایین ترین حد 

سه ماه گذشته

روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه سال جاری، مدیرعامل 
فوالد مبارکه به همراه جمعی از معاونان و مدیران 
شرکت، ضمن حضور در کمپ پیمانکاران از نزدیک 
با مدیران و کارکنان شرکت های پیمانکاری مستقر و فعال در فوالد 
مبارکه دیدار و گفت وگو کرد.محمدیاسر طیب نیا هدف از این بازدید را 
گاهی از مشکالت  قدردانی از همکاری های شرکت های پیمانکاری و آ

این شرکت ها اعالم کرد. 
گر توفیقات و رکوردهایی در گروه فوالد  به گفته مدیرعامل فوالد مبارکه ا
گر تعمیرات روزانه و ساالنه در همه بخش ها  مبارکه به دست می آید، ا
گر  و نواحی سازمان در موعد و حتی زودتر از زمان مقرر انجام می شود، ا
برنامه های توسعه به خوبی پیش می رود و شاهد اقدامات و دستاوردهای 
گر خطوط جدید  دانش بنیان و بومی سازی قطعات و تجهیزات هستیم و ا
و یا از مدار خارج  شده در مدار تولید و بهره برداری قرار می گیرند و به طورکلی 
گر شاهد پیشرفت در فوالد مبارکه هستیم، نتیجه تالش، همدلی و  ا
حضور سرمایه های انسانی فوالد مبارکه، همکاران بلندهمت پیمانکار 
و شرکت های دانش بنیان است که دست به دست هم داده اند و با اتکا 
به تجارب و دانش خود سازمان را به سوی موفقیت و توسعه رهنمون 

می سازند.
کثری  کید بر اینکه رویکرد ما از ابتدای کار بر اصل استفاده حدا طیب نیا با تأ
ج نهادن به همه این زحمات  از ظرفیت های داخلی و قدردانی و ار
بنا نهاده شده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا تالش کرده ایم 
برای همه کارکنان، به ویژه برای عزیزان دلسوز شاغل در شرکت های 
پیمانکاری، شرایط بهتری فراهم کنیم تا این عزیزان هم با اطمینان و 

تعلق خاطر هرچه بیشتر به کار و تالش خود در فوالد مبارکه همت گمارند 
و با کار کردن در این واحد صنعتی برای صنعت کشور، خانواده خود و 

جامعه منشأ اثر باشند.
وی اظهار داشت: در همین راستا طی یک سال اخیر اقدامات خوبی در 
زمینه بهبود ارائه خدمات بیمه تکمیلی و درمانی به پیمانکاران، مشابه 
همکاران امانی شرکت و تخصیص برخی پاداش های مربوط به رکوردها و 
دست یابی به اهداف در نظر گرفته شد. در حقیقت در پی آن هستیم که 
شرایط عمومی کارکنان در بخش پیمانکاری را بهبود بخشیم تا این عزیزان 
با آرامش و امنیت شغلی مضاعف تری به کار خود ادامه دهند. مطمئنیم 
با افزایش این رضایتمندی صنعت و اقتصاد کشور منتفع خواهد شد و 

جامعه سالم تری خواهیم داشت.
پـس از بازدیـد مدیرعامـل فـوالد، خبرنـگار فـوالد نظـر برخـی کارکنان 
شرکت های پیمانکاری را در خصوص شرایط و اقدامات انجام شده 
جویا شد که در ادامه مطلب ماحصل این گفت وگوها را می خوانید.

کبر مهیاری از شرکت توکاسبز ا
امروز پس از 28 سال کار در شرکت های پیمانکاری فوالد مبارکه شاهد 
این بودم که مدیرعامل شرکت از شرکت های پیمانکاری زیرمجموعه 
بازدید می کند. در این بازدید فرصتی فراهم شد تا از دستورات مساعد اخیر 
ایشان در راستای بهینه سازی وضعیت درمان و تخصیص پاداش تولید 
به کارکنان پیمانکار و برخی اقدامات دیگر قدردانی نماییم. همچنین در 
این فرصت مدیرعامل فوالد مبارکه از شرایط محیط کارگاهی و مشکالت 
و دغدغه های فردی کارکنان پیمانکار نیز بیشتر مطلع شد که امیدواریم 

از این پس نیز با همکاری بیشتر ایشان و مدیریت های مربوطه وضعیت 
بهبود یابد.

علی اسحاقیان از شرکت برق آرا
مدیرعامل فوالد مبارکه امروز به طور غیرمنتظره از این شرکت و سایر 
شرکت های مستقر در این بخش دیدار کرد و افتخار دیدار و آشنایی با 
مدیرعامل و جمعی از معاونان ایشان به دست آمد. فرصتی دست داد تا 
ضمن گفت وگو با دکتر طیب نیا برخی مشکالت کارکنان پیمانکاری به ویژه 
مسائل فراروی فرزندان ایثارگر و جانباز جویای کار و یا شاغل در شرکت های 
پیمانکاری را به سمع و نظر ایشان برسانیم. ضمن اینکه مدیرعامل 
فوالد مبارکه در ماه های اخیر دستور توجه و مساعدت بیشتر به کارکنان 
پیمانکار و فرزندان ایثارگر و جانباز شاغل را صادر کرده بود که باعث شده 
برخی شرکت ها به شرکت های اصلی ملحق شوند و قراردادهای کارکنان 
مستحکم تر و مدون تر از قبل شود. این اقدامات و اقدامات مشابه در 
حوزه های درمان و بیمه تکمیلی کارکنان پیمانکار باعث شده کارکنان 

با تالش، دلگرمی و امیدواری بیشتر به فعالیت های خود ادامه دهند.
نجاتعلی جهانبخش از شرکت رهاب گستر پردیس

از مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه و همراهان ایشان که امروز با حضور خود 
از نزدیک حال و احوال شرکت های پیمانکاری و کارکنان شاغل در آن ها را 
جویا شدند، بسیار ممنون و متشکریم. در حضور آقای طیب نیا مشکالت 
مطرح شد؛ به ویژه شرکت ها و کارکنانی که در پروژه ها کار می کنند مشکالت 
خود را گفتند و ایشان هم دستورات مساعد نسبت به بررسی و حل آن ها را 
صادر کرد. مطمئنا کارکنان پیمانکار با چنین اقداماتی دلگرم تر می شوند 

و با انگیزه بیشتر به کار و فعالیت خود ادامه می دهند.

دیدار صمیمانه مدیرعامل با مدیران و کارکنان شرکت های پیمانکار

برگزاری ششمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
ششمین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 
شرکت فوالد مبارکه روز دوشنبه 1۸ مهرماه در سالن 
اجتماعات واحد آموزش با حضور معاون بهره برداری، 
مدیر ارشد تولید، مدیر HSE، مدیران و رؤسای نواحی مختلف، 
کارشناسان و  رئیس ایمنی، بهداشت حرفه ای و آتش نشانی، 
مشاورین ایمنی و بهداشت حرفه ای و بازرسان ایمنی نواحی شرکت 

برگزار شد.
در این جلسه، معاون بهره برداری شرکت و تنی چند از دیگر مسئولین 
حاضر درخصوص مباحث مربوطه سخن گفتند که مشروح آن را در 

ادامه پی می گیریم.
غالمرضا سلیمی معاون بهره برداری شرکت

ضمن قدردانی از گزارش های ارائه شده باید در نظر داشته باشیم توجه 
به توصیه ها و رعایت دستورالعمل های ایمنی سنگ زیربنای موفقیت و 

افزایش بهره وری است.
کارکنان زیرمجموعه خود  مدیران متولیان حفظ سالمت و ایمنی 
گر موارد ایمنی را مدنظر و ملکه ذهن خود قرار دهیم، حوادث  هستند. ا

کارگاهی به شکل چشم گیری کاهش می یابد.
تالش های صورت گرفته در جهت آموزش و ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان 
که در نتایج شاخص های ایمنی مشهود است، ارزشمند است. فراموش 
نکنیم که دست یابی به نتایج مطلوب در زمینه ایمنی نتیجه اصرار و 
پافشاری در اجرای دقیق دستورالعمل هاست. متکی بودن به شانس 
نمی تواند عامل بازدارنده حوادث باشد. بر این اساس مرتب بودن کارگاه 

و آراستگی محیط کار بسیار حائز اهمیت و پایه و اساس ایمنی است.
رضایت  ابراز  کارکنان،  روحیه  افزایش  سازمانی،  نشاط  به یقین 
بازدیدکنندگان، کاهش ریسک، خطرات و همچنین کاهش حوادث 
انسانی و تجهیزاتی و درنهایت افزایش بهره وری و سودآوری از نتایج 
آراستگی محیط کار است؛ ازاین رو باید با جدیت بیشتر در حفظ نظم و 

انضباط کارگاهی در واحدهای مختلف کوشا باشیم.
نباید نقش نهادینه شدن فرهنگ ایمنی کارکنان در پیشگیری از بروز 
حوادث را نادیده گرفت. در نظر داشته باشیم بیش از 90 درصد حوادث در 

صنایع فوالد جهان به دلیل رفتار ناایمن کارکنان بوده است.
انجام پروژه های تحقیقاتی با مشارکت دانشگاه ها، انجام اقدامات 

اساسی و ریشه ای در ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان، اجرای دقیق 
دستورالعمل های ایمنی و کاری، و تهیه پوسترها و فیلم های ایمنی در 
جهت ارتقای دانش ایمنی کارکنان سازمان بسیار سودمند است؛ ضمن 
این که باید پیشنهادهای مفید و کارآمد ارائه شده پس  از انجام پروژه های 

ایمنی انجام شود.
از نقش مدیران، رؤسا، شیفت فورمن ها و مسئولین مستقیم کارکنان 
در اجرای اثربخش آموزش ها و جلسات ایمنی قدردانی می کنیم؛ 
درعین حال خواستار کنترل و نظارت مؤثر در محیط کارگاه و حضور 
صددرصدی شیفت فورمن ها در محل انجام فعالیت به خصوص 

فعالیت های دارای ریسک باال هستیم.
به خاطر داشته باشیم دانستن نکات ایمنی به تنهایی کافی نیست، 
بلکه باید برای دست یابی به نتایج مطلوب به آن ها عمل کرد و با تکمیل 
چک لیست ها و اقدامات پیشگیرانه و بازدید از تجهیزات اطفای حریق، 

برای هرگونه حادثه احتمالی آمادگی کامل داشته باشیم.
در فوالد مبارکه جرثقیل ها نقش حیاطی در تداوم تولید و افزایش 
بهره وری سازمان دارند؛ ازاین رو باید اقدامات ویژه در جهت ایمن سازی 

جرثقیل های سقفی در اولین فرصت انجام شود.
محسن شاهسون، سرپرست ایمنی فنی و بازرسی

تالش های صورت گرفته در اجرای قوانین و مقررات ایمنی در ماه گذشته 
و اینکه در این ماه حادثه قابل توجهی رخ نداده است، قابل تقدیر است. 

خوشبختانه شاخص های ایمنی شرکت روند مطلوبی دارد.
وضعیت کمیته های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک نواحی در 
جهت شناخت دقیق ریسک های فرایندی و شغلی و تعیین تکلیف 
کارت های سبز در نواحی مختلف مطلوب است و همچنین استفاده 
از لوازم حفاظت فردی و ثبت یافته های ایمنی در نواحی مختلف مورد 

کید و پایش قرارگرفته است. تأ
در ادامه، حیدری ابیانه رئیس باالبرها و سازه، در گزارشی به وضعیت 

ایمنی جرثقیل های سقفی و الیف الین های شرکت پرداخت.
پس ازآن، مجید فرجی، سرپرست بهداشت حرفه ای و ارگونومی، گزارش 

وضعیت انجام اقدامات ارگونومی مشارکتی را تشریح کرد.
در بخش بعدی اسدی، سرپرست تجهیزات برق و قدرت، در گزارشی به 

وضعیت ایمنی کولرهای آبی پرداخت.
سپس سید محمدرضا انگشترساز اصفهانی، سرپرست آتش نشانی، 
کنش در شرایط اضطراری و  در گزارشی وضعیت مانورهای آمادگی و وا

تجهیزات اطفای حریق شرکت در نواحی مختلف را تشریح کرد. 

 در پـی آن هسـتیم کـه شـرایط عمومـی 
کارکنـان در بخـش پیمانـکاری را بهبـود 
بخشـیم تـا ایـن عزیـزان بـا آرامـش و 
امنیت شـغلی مضاعف تری به کار خود 
ادامـه دهنـد. مطمئنیـم بـا افزایـش ایـن 
رضایتمنـدی صنعـت و اقتصـاد کشـور 
منتفـع خواهـد شـد و جامعـه سـالم تری 

خواهیـم داشـت

تالش های صـــورت گرفتـــــه در جهت 
آموزش و ارتقای فرهنگ ایمنی کارکنان 
که در نتایج شاخص های ایمنی مشهود 
است، ارزشمند است. فراموش نکنیم 
که دست یابی به نتایج مطلوب در زمینه 
ایمنی نتیجه اصرار و پافشاری در اجرای 

دقیق دستورالعمل هاست
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خبــــــــر کوتاه

کتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران،  بهروز رحمتی، معاون توسعه و ا
از صعود افتخارآفرین ایران بر جایگاه پنجم رنکینگ جهانی ذخایر مس 
در سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« با همت سخت کوشان 
شرکت ملی صنایع مس ایران خبر داد و گفت: در طول چند دهه اخیر 
این نخستین باری است که رتبه ایران در زمینه ذخایر معدنی با 2 پله 
صعود به جایگاه بی نظیر پنجم دنیا ارتقا یافته است.

محمد محمدی بخش، رئیس سازمان هواپیمایی، در گفت وگوی زنده 
تلویزیونی درباره آخرین وضعیت پروازهای کشور اظهار داشت در کشور 
با کمبود ۵۵0 فروند هواپیما روبه رو هستیم که برنامه ریزی برای تأمین 
این کمبودها در دستور کار قرار گرفته  و یکی از راهکارهای جبران این 
کمبود تحقق بهره برداری از تولیدات داخل است و پیش بینی می کنیم تا 
۳6 ماه آینده اولین هواپیمای ساخت داخل وارد چرخه پروازی شود.

 خـبــــــــــــــــــر      

صعود ایران بر جایگاه پنجم رنکینگ جهانی ذخایر مس پرواز هواپیمای تولید داخل تا ۳ سال آینده

تشریح دیدگاه های رؤسای سازمان های 

صمت استان هرمزگان و خراسان جنوبی

 در نخستین همایش تخصصی بررسی وضعیت زنجیره 
فوالد و واحدهای صنعتی مرتبط با این زنجیره که با حضور 
رؤسا، معاونان و کارشناسان سازمان های صمت استان های 
دارای واحدهای فوالدی به صورت ویدئوکنفرانسی در شرکت 
ملی فوالد ایران برگزار شد، رؤسای سازمان های صمت 
ح  استان ها دیدگاه ها و نظرات فنی و تخصصی خود را مطر

کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی فوالد ایران، در این نشست 
که با محوریت مدیریت برنامه ریزی و مطالعات راهبردی این 
شرکت برگزار شد، رؤسای سازمان های صمت استان هرمزگان و 

خراسان جنوبی به تشریح دیدگاه های خود پرداختند.
طرح جامع فوالد کشور مدنظر همه دستگاه های 

خدمت رسان به زنجیره فوالد قرار گیرد
بنابر این گزارش، پس از ارائه گزارش آخرین وضعیت زنجیره فوالد 
در آخرین پایش طرح جامع فوالد کشور، قاسمی رئیس سازمان 
صمت استان هرمزگان، در ابتدای سخنان خود از برگزاری این 
نشست تخصصی تشکر کرد و اظهار امیدواری نمود که این 
نشست ها و ارتباط کارشناسان امور معدنی و صنعتی استان های 
حاضر در نشست بیشتر شود تا نگاه به تولیدات این زنجیره توأم با 

دانش فنی و مطالعات علمی گردد.
رئیس سازمان صمت هرمزگان با ارائه گزارشی از وضعیت زنجیره 
فوالد در این استان و منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت: 
در استان ما زنجیره فوالد و واحدهای تولیدی مرتبط با آن هم در 
ج از آن در حال فعالیت هستند که وجود  منطقه ویژه و هم خار
شرکت های بزرگ و معظم باعث شده هرمزگان به یکی از قطب 

های بزرگ صنعت فوالد و صنایع پایین دستی تبدیل شود.
قاسمی با اشاره به زیرساخت های مناسبی که در منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج  فارس ایجاد شده است گفت: آماده استقبال از 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستیم تا در این استان به نتیجه 

مطلوبی از سرمایه گذاری هایشان برسند.
وی در خاتمه سخنان خود اظهار امیدواری کرد که طرح جامع 
فوالد کشور به عنوان یک سند اصلی و نقشه راه در توسعه صنعت 
معدن و صنایع معدنی مدنظر همه دستگاه های خدمت رسان 
کنده کاری؛ بخشی نگری و  به این صنعت قرار بگیرد تا از پرا

موازی کاری که آفت توسعه است جلوگیری شود.
ستاد راهبری صنعت فوالد کشور به استان های 

محروم و کم برخوردار توجه ویژه ای داشته باشد
گزارش، پس از آن جرجانی رئیس سازمان صمت  بنابه این 
خراسان جنوبی نیز با اظهار خرسندی از برگزاری این نشست، 
به  وضعیت صنعتی استان، معادن و واحدهای تولیدی فعال 
در زنجیره فوالد پرداخت و اظهار داشت: با توجه به وجود معادن 
کنون مجوز  سنگ آهن که در نزدیکی ما و در سنگان وجود دارد، تا
چند واحد تولید گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی در این استان 

صادر شده است. 
جرجانی در ادامه افزود: امیدواریم با تشکیل ستاد راهبری صنعت 
فوالد کشور، شاهد این باشیم که رویه ها و دستورالعمل های 
صادره برای زنجیره فوالد همه جانبه نگر باشد و به استان های 

محروم و کم برخوردار توجه ویژه ای شود.
کید بر این نکته که در  رئیس سازمان صمت خراسان جنوبی با تأ
استان کم برخورداری چون استان ما موضوع مسافت و کمبود 
آب به شکل بارزی از موانع توسعه صنعت شده است گفت:  
انتظار داریم با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی با چند 
کشورهمسایه ارتباط و مراوده اقتصادی دارد و چند گمرک مهم 
مرزی در این استان واقع شده اند، صنعت و به خصوص زنجیره 
فوالد در خراسان جنوبی به طور جدی پیگیری شود تا هم افزایی 
و اشتغال پایدار در اینجا تثبیت شود و هم از مهاجرت جوانان به 
خارج ازاستان جلوگیری شود و مردم بعینه ثمرات توسعه پایدار 

را لمس کنند.

نقش آفرینی کلیدی فوالد مبارکه برای ارتقای زیست بوم فناوری استان اصفهان

پیشرفت 93 درصدی پروژه احداث سالن رنگ و سندبالست تعمیرگاه مرکزی
 پروژه احداث سالن رنگ و سندبالست تعمیرگاه 
مرکزی با 9۳ درصد پیشرفت در آستانه بهره برداری 

قرارگرفته است.
مدیر اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی فوالد مبارکه با اعالم خبر فوق 
گفت: عملیات طراحی و اجرای این پروژه به همراه تجهیزات مربوطه 
از سوی مدیریت اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی واحد اجرای 
پروژه های ساختمان و محوطه سازی و به درخواست واحد محیط زیست 
و واحد تعمیرگاه مرکزی به عنوان بهره بردار با همکاری مهندسی کارخانه 

در دستور کار قرار گرفته است.
مهران سعیدی گفت: در این پروژه شرکت مهندسی تامکار به عنوان 
پیمانکار، شرکت فنی و مهندسی فوالد مبارکه به عنوان دستگاه نظارت 

و شرکت فراتحقیق سپاهان به عنوان مشاور طرح مشارکت داشته اند.
وی زمان آغاز عملیات اجرایی این پروژه را از سال 1398 اعالم و اظهار 
کرد: پیش بینی می شود با توجه به پیشرفت 93 درصدی، در آبان ماه 
1401 به بهره برداری برسد. این در حالی است که در 31 فروردین ماه 1401 

تست های راه اندازی و بهره برداری انجام  شده است.
کید  در همین زمینه محمود صداقت نسب مدیر تعمیرگاه مرکزی با تأ
بر اینکه در جریان احداث این سالن، تمهیداتی اتخاذ و تجهیزاتی به 

کار گرفته شده است که بتوان ریزدانه های و ماسه های ناشی از فرایند 
سندبالست را مجددا جمع آوری و در سیکل عملیات استفاده کرد، 
خاطرنشان کرد: تا پیش از احداث این سالن، عملیات سندبالست و 
رنگ آمیزی تجهیزات خطوط در فضای باز انجام می شده که مشکالت 
خاص خود را به همراه داشت و با اجرای این پروژه گام مؤثری در مسیر 

بهبود محیط کار و کاهش هزینه ها برداشته می شود.
وی ادامه داد: سالن مذکور در مجاورت سایت آبی ماشین 5 فوالدسازی 
قرارگرفته است. ابعاد سالن این پروژه به طول 44 متر و عرض 21.5 متر 

است که شامل سالن های بارانداز، سندبالست و رنگ است.
و  ساختمانی  پروژه های  اجرای  رئیس  احمدی  حاجی  مهدی 
محوطه سازی فوالد مبارکه نیز در تشریح بخش ها و تجهیزات مختلف 
 این سالن گفت: سالن مذکور شامل تجهیزاتی از قبیل غبارگیر خشک با 
گرم با  2 فن جمعا به ظرفیت270هزار مترمکعب، هواساز دمش 
هوادهی 20 هزار cfm جهت استانداردسازی دمای سالن رنگ، 2 
دستگاه جرثقیل سقفی 20 تنی، درب های رول آپ، سیستم حمل و 
جداسازی و تاور شارژ مجدد سندبالست، ترانسفرکار 50 تنی جهت شارژ 
قطعات اسکلت فلزی به سالن های مذکور و تابلوی MCC با قابلیت 

کنترل فرایندهاست. 

به گزارش خبرنگار فوالد، آیین امضای تفاهم نامه 
و  علمی  شهرک  و  مبارکه  فوالد  شرکت  میان 
تحقیقاتی اصفهان برگزار شد. این تفاهم نامه که 
به امضای محمد یاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه و قاسم 
مصلحی رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان رسید، منجر به 
افزایش سطح همکاری ها برای ارتقای زیست بوم فناوری و نوآوری 

استان اصفهان خواهد شد.
یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری 
فوالد مبارکه، در حاشیه این مراسم درباره اهمیت این تفاهم نامه 
اظهار کرد: ِالمان ها و پارامترهای مختلفی در زیست بوم فناوری و 
نوآوری بالغ وجود دارد که یکی از آن ها شهرک ها و پارک های علمی 

و فناوری است.
وی گفت: در این پارک ها نیروهای خوش فکر، توانمند و کارآفرین 
حضور پیدا می کنند و در نهایت هسته های اصلی شرکت های فناور و 
دانش بنیان در این پارک ها شکل می گیرد. هرچه این پارک ها از سوی 
فوالد مبارکه تقویت شوند و تعامالت سازنده افزایش یابد، می توانیم 
کیفی شرکت های خدمت دهنده به فوالد  شاهد افزایش کمی و 
مبارکه باشیم. همچنین این شرکت ها می توانند در توسعه فناوری 
به فوالد مبارکه یاری رسانند و خدماتی فناورانه را به صنعت فوالد 

کشور ارائه کنند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فوالد مبارکه 

خاطرنشان کرد: با هدایت هسته های فناور، حمایت از شرکت های 
در حال تأسیس و همکاری مناسب با شرکت های بالغ دانش بنیان، 
فعالیت های این شرکت ها در راستای منافع و نیازمندی های فوالد 

مبارکه شکل خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: در قالب این تفاهم نامه قرار است به پارک های مختلف 
دایر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان کمک الزم جهت تخصیص 
منابع حمایتی به شرکت ها و گروه های فناور تازه تأسیس صورت پذیرد.
کید کرد: این تفاهم نامه در حوزه های معدن و صنایع فوالد  پالیزدار تأ
است و حوزه های دیگر شامل آب و محیط زیست، انرژی، تجهیزات، 
قطعات و مواد مصرفی و حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را نیز 

شامل می شود.
وی بیان کرد: فوالد مبارکه همواره در صنعت فوالد کشور پیشرو بوده و 
در این همکاری، افق های بلندی را برای زیست بوم فناوری و نوآوری 
استان متصور است. این شرکت در تالش است تا با حمایت های مادی 
و معنوی خود، زمینه تبدیل زیست بوم فناوری و نوآوری اصفهان به 

بالغ ترین زیست بوم فناوری و نوآوری کشور را فراهم آورد.
فوالد مبارکه می تواند الگویی شاخص در حمایت از 

شرکت های دانش بنیان باشد
قاسم مصلحی رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان نیز در این 
زمینه اظهار کرد: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان یکی از شهرک های 
کنون  پیشرو در حمایت از شرکت های دانش بنیان در کشور است و هم ا

حدود 620 شرکت را در این شهرک تحت پوشش قرار داده است.
وی گفت: این میزان از فعالیت ها به لطف الهی و تالش جوانان این 
گر بخواهیم این حرکت سریع تر انجام  مرزوبوم روبه رشد است، ولی ا
شود و اثرگذاری بیشتری در کشور داشته باشد، باید اجزاءی مختلفی 
در این زمینه شریک شوند و به این جریان مهم در کشور کمک کنند.

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: فوالد مبارکه از اعتبار 
زیادی در صنعت و اقتصاد کشور برخوردار است و به همین دلیل، 
شرکت های زیادی با این مجموعه مهم تولیدی همکاری دارند. در 
نتیجه افزایش حمایت از زیست بوم فناوری و نوآوری استان، فوالد 
مبارکه به الگویی برای دیگر شرکت ها تبدیل شده و برای همین دیگران 

نیز از چنین حرکت هایی استقبال می کنند.
کـرد: بـا عقـد چنیـن تفاهم نامه هایـی، جهـش  وی خاطرنشـان 
قابل توجهـی در زیسـت بوم فنـاوری صـورت می پذیـرد و بـه لطـف 
کنـون توافقات خوبـی در ایـن زمینه انجام شـده تا بـرای ایجاد  الهی تا
شـرکت های دانش بنیـاِن فعـال در زمینه هـای صنعـت فـوالد و برخی 
دیگـر از موضوعـات، حمایت هـای الزم از سـوی فـوالد مبارکـه انجـام 

شـود.
مصلحی تصریح کرد: امیدواریم با ادامه روند این حمایت ها از سوی 
فوالد مبارکه اصفهان به پایتخت تکنولوژی فوالد و صنایع مرتبط در 
کشور تبدیل شود که این موضوع باعث می شود شاهد ایجاد بستری 

برای رشد در دیگر موضوعات نیز باشیم. 

www.irasin.ir

 ایـــــــراسیـــــــن
شبکه اطالعات 
فـــــوالد ایـــــــران 

در همایش بررسی وضعیت زنجیره فوالد کشور 
در محل شرکت ملی فوالد ایران صورت گرفت؛

فوالد مبارکه همواره در صنعت فوالد 
کشور پیشرو بوده و در این همکاری، 
زیست بوم  برای  را  بلندی  افق های 
متصور  استان  نوآوری  و  فناوری 
است. این شرکت در تالش است تا 
با حمایت های مادی و معنوی خود، 
زمینه تبدیل زیست بوم فناوری و نوآوری 
اصفهان به بالغ ترین زیست بوم فناوری 

و نوآوری کشور را فراهم آورد

در پی برگزاری اجالس کنگره ســرداران و 6۰۰ شــهید 
شهرســتان مبارکــه در ســالن خلیج فــارس ایــن 
شهرســتان و یــادواره ۲۵ شــهید واالمقــام شــرکت 
فــوالد مبارکــه در محــل شــرکت، ســرهنگ پاســدار ســید فضــل اهلل 
بهرامــی فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان مبارکــه، 

ضمــن حضــور در شــرکت فــوالد مبارکــه و دیــدار بــا محمدیاســر 
طیب نیــا مدیرعامــل ایــن شــرکت، از حمایت هــای ارزشــمند 
ــاع  ــهدای دف ــای ش ــظ ارزش ه ــت و حف ــه در نکوداش ــوالد مبارک ف
مقدس شهرســتان و شــرکت فــوالد مبارکــه با اهــدای لوح ســپاس 

قدردانــی کــرد.

قدردانی فرمانده ناحیه مقاومت سپاه 
شهرستان مبارکه از حمایت های 

فوالد مبارکه در برگزاری کنگره شهدا

با امضای تفاهم نامه میان شرکت فوالد مبارکه و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان انجام خواهد شد؛
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درخشش سنگ آهن گهر زمین در تابستان

افزایش درآمد »کچاد« در شهریورماه

آغاز مزایده ۵ هزار و ۳4۹ معدن دولتی توافق ۶ کشور همسایه ایران برای افزایش حجم ترانزیت کاال

وزارت  معادن  بهره برداری  دفتر  سرپرست  حمیدی،  مهدی 
که در اختیار وزارت صمت  گفت: ۵ هزار و ۳4۹ معدن  صمت 
قرار دارد، از 16 مهر برای نخستین بار به صورت مزایده در اختیار 
کتشافی  مردم قرار می گیرد. تعداد ۵ هزار و ۳4۹ فقره محدوده ا
گواهی کشف و پروانه بهره برداری، از تاریخ 16 مهرماه 1401  دارای 
به صورت مزایده در ۳2 استان که به 4 بخش تقسیم بندی شدند 
گذار می شود. تا تاریخ 26 آذرماه 1401 وا

در اجالس همکاری های ترانزیتی بین ایران و 6 کشور همسایه، بر سر 
کاال توافق شد.  افزایش حجم ترانزیت و تسریع در روند جابه جایی 
اجالس  در  قرقیزستان  حمل ونقل  وزیر  معاون  بایوف  تورقن  آلماز 
از ایران بابت همکاری و هماهنگی و  گفت:  همکاری های ترانزیتی 
سازمان دهی این رویداد مهم اقتصادی تشکر می کنم. تا دو هفته دیگر 
سند مشترکی را آماده خواهیم کرد و تحقق این برنامه منجر به افزایش 
حجم ترانزیت بین کشورهای ما خواهد شد.

خبـــــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

شرکت سنگ آهن گهر زمین در شهریورماه یک میلیون 
و 17۸ هزار تن از محصوالت خود را به فروش رساند که در 

مقایسه با ماه گذشته 1۳ درصد افزایش داشته است.
در گزارش فعالیت منتهی به شهریورماه سال جاری این شرکت، 
میزان درآمد عملیاتی که از فروش محصوالت تولیدی طی این 
دوره شناسایی شده برابر با 3 هزار 124 میلیارد تومان بود که 

نسبت به مردادماه افزایش 18 درصدی داشت.
درآمد تجمیعی »کگهر« از ابتدای سال مالی )منتهی به آذرماه 1401( 
تا پایان شهریورماه 1401 برابر با 21 هزار و 469 میلیارد تومان بود و 
میزان درآمد »کگهر« در شهریورماه متعلق به فروش محصوالت در 

بازارهای داخل و خارج از کشور بود.
درآمدهای عملیاتی »کگهر« تا شهریورماه 1401

میزان درآمد عملیاتی »کگهر« از فروش محصوالت طی هشتمین 
ماه سپری شده از سال مالی افزایش 170 درصدی نسبت به دوره 
مشابه سال گذشته داشت. درآمد تجمیعی این شرکت معدنی 
نیز 54 درصد افزایش یافت؛ به گونه ای که از مبلغ 13 هزار و 906 

میلیارد تومان به 21 هزار و 469 میلیارد تومان رسید.
»کگهر« در شهریورماه از فروش محصوالت کنسانتره سنگ آهن، 
سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره بورس کاال، گندله و گندله 
بورس کاال درآمدزایی داشت و در این  بین بیشترین درآمدزایی را 
از فروش گندله با یک هزار و 553 میلیارد تومان در رینگ معامالتی 
بورس کاال به دست آورد. نرخ فروش این محصول در ازای هر تن 2 

میلیون و 724 هزار تومان بود.
کنون مربوط به دو بازار  میزان درآمد »کگهر« از ابتدای سال مالی تا
داخلی و صادراتی است؛ درآمد کسب شده از فروش محصوالت در 
کنون برابر با یک هزار و 469 میلیارد تومان بود که  بازار صادراتی تا
در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 319 درصد افزایش داشت، 
به گونه ای که از رقم 222 میلیارد تومان به مبلغ یک هزار و 469 

میلیارد تومان رسیده است.
این شرکت معدنی در شهریورماه یک میلیون و 178 هزار تن از 
محصوالت خود را به فروش رساند که در مقایسه با ماه گذشته 13 
درصد افزایش یافت و عمده ترین مقدار فروش مربوط به گندله 

)بورس کاال( با 570 هزار تن بود.
   منبع: بورس نیوز

بیشترین درآمد ماهانه »کچاد« در شهریورماه از فروش 
محصول کنسانتره آهن )خشک( با یک هزار و ۳۸7 میلیارد 

تومان بود.
گزارش فعالیت ماهانه  شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در 
منتهی به شهریورماه سال جاری مجموع درآمد عملیاتی از فروش 
محصوالت تولیدی خود  را مبلغی بالغ بر 3 هزار و 143 میلیارد 
تومان اعالم کرد و درآمد تجمیعی این شرکت معدنی طی نیمه 

نخست سال جاری برابر با 20 هزار میلیارد تومان شناسایی شد.
درآمد »کچاد« از فروش محصوالت خود در شهریورماه متعلق 
به بازار داخل کشور بوده و میزان سرمایه اعالم شده این شرکت 

معدنی تا پایان شهریورماه 11 هزار و 900 میلیارد تومان است.
بیشترین درآمد شناسایی شده »کچاد« از ابتدای سال جاری 
کنون مربوط به بازار داخل کشور بود و از این بازار 18 هزار و  تا
733 میلیارد تومان درآمد کسب کرد. همچنین درآمد حاصل 
ج از کشور دربرگیرنده 9 درصد از  از فروش محصوالت در بازار خار

درآمد ماهانه بود.
درآمد ماهانه »کچاد« تا شهریورماه 1401

درآمد ماهانه  »کچاد« در شهریورماه در مقایسه با مردادماه 93 
درصد افزایش یافت. همچنین گفتنی است که میزان درآمد 
تجمیعی کچاد از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه تغییر 

چشمگیری نداشت.
این شرکت معدنی پس از پشت سر گذاشتن فصل بهار که روند 
رو به رشدی را به همراه داشت، تابستان را با روند نزولی آغاز کرد. 
این کاهش 2 ماه ادامه داشت تا اینکه این روند در شهریورماه به 
پایان رسید و شرکت شاهد رشد 93 درصدی در مقایسه با درآمد 

ماهانه مردادماه بود.
بیشترین درآمد ماهانه »کچاد« در شهریورماه از فروش محصول 
کنسانتره آهن )خشک( به میزان یک هزار و 387 میلیارد تومان 
بود. این محصول در شهریورماه با قیمت 2 میلیون و 680 هزار 
خ فروش این  تومان در ازای هر تن مورد معامله قرار گرفت. نر

محصول نسبت به ماه گذشته 3 درصد کاهش یافته است.
درآمد ماهانه این شرکت معدنی در نیمه نخست سال مالی از 
فروش محصوالت در بازار صادراتی بالغ بر یک هزار و 927 میلیارد 
تومان بود. بیشترین میزان درآمد حاصل شده از فروش محصول 
در این بازار مربوط به فوالد است که تمام درآمدزایی در این حوزه 

را در اختیار گرفته است.
   منبع: بورس نیوز

درآمدزایی »کگهر« با فروش گندله در رینگ معامالتی بورس کاال؛

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تابستان را
 با افزایش درآمد به پایان رساند؛

یف چهار پروژه تحول دیجیتال در حوزه حمل ونقل فوالد مبارکه تعر

رسول شفیع زاده،  مدیر ناحیه حمل ونقل و پشتیبانی 
فوالد مبارکه   در گفت وگو با برنامه رادیوم فوالد از 
فعالیت های این واحد سخن گفت. ماحصل این 

گفت وگو را در ادامه می خوانید:
در مورد واحد تحت مدیریت خود توضیح فرمایید.

مدیریت حمل ونقل و پشتیبانی مشتمل بر 4 واحد است که کل زنجیره 
فوالد را پوشش می دهد و کارکنان این بخش به شکلی در کل فوالد مبارکه 
ایفای نقش می کنند و در واقع از مبادی تأمین مواد اولیه حضور دارند تا 
بتوانند در کل زنجیره مؤثر باشند. این مدیریت از واحدهای مختلفی 

تشکیل شده است که عبارت اند از:
واحد حمل مواد اولیه و محصوالت وظیفه حمل مواد اولیه از مبادی 
تأمین را بر عهده دارد. این کار در حال حاضر از بیش از 20 مبدأ در 
سراسر کشور انجام می شود؛ ضمن اینکه حمل ریلی محصوالت 

صادراتی در این واحد انجام می شود.  واحد بعدی پشتیبانی است 
که راهبری، نگهداری و تعمیرات زیرمجموعه را انجام می دهد تا 
بتواند به مأموریت های آن ها کمک کند. این واحد حمل مواد اولیه 
و محصوالت را بین ایستگاه های داخل فوالد مبارکه و ایستگاه های 
حسن آباد که بیرون از فوالد مبارکه است انجام می دهد. همچنین 
نگهداری و تعمیر شبکه ریلی داخل فوالد مبارکه بر عهده این واحد 
است.  بخش دیگر واحد تعمیرات لوکوموتیو و نگهداری و تعمیرات 
عالئم و ارتباطات است که نگهداری و تعمیرات 15 دستگاه لوکوموتیو 
مانوری که وظیفه حمل مواد و محصوالت داخل فوالد مبارکه را بر 

عهده دارند انجام می دهند. 
واحد بعدی واحد حمل سرباره است که کار انتقال سرباره مذاب از 
ناحیه فوالدسازی به حوضچه های خنک کاری توسط این بخش انجام 
می شود. در حوضچه های خنک کاری بحث خنک سازی، جداسازی 
قراضه و انتقال سرباره سرد به دپوی سرباره صورت می گیرد. در آن قسمت 
بخشی وجود دارد که نگهداری و تعمیرات پاتیل برهای حمل سرباره را 
انجام می دهد. در حال حاضر 13 پاتیل بر در این بخش فعال است. بخش 
دیگر واحد حمل ونقل جاده ای است که خدمات حمل صنعتی داخل 
فوالد مبارکه را بر عهده دارد. بحث مکانیسم های باربر، باالبر، پشتیبانی 
تعمیرات خطوط تولید، حمل مواد اولیه در طول فرایند تولید و حمل 
ضایعات به این واحد مرتبط است. در نهایت گروه فنی است که بازوی 
فنی واحدهای اجرایی است و برنامه ریزی و کنترل فرایندهای راهبری و 

نگهداری و تعمیرات مکانیسم ها را بر عهده دارند.
روزانه چه تعداد مکانیسم حمل جاده ای به فوالد مبارکه وارد 

می شوند؟
برنامه حمل ما تابع برنامه تولید، شرایط ذخیره سازی و منابع تأمین 

متغیر است. به طور متوسط بین 700 تا 1000 کامیون روزانه مواد اولیه را 
حمل می کنند.

در راستای توسعه ناوگان حمل ونقل چه اقداماتی انجام شده 
است؟

توسعه ناوگان ریلی یکی از چالش ها فراروی دست یابی به 55 میلیون 
تن فوالد در کشور است. در این راستا فوالد مبارکه اقدام به خرید 
که 13 دستگاه از  کرده است  50 دستگاه لوکوموتیو از شرکت مپنا 
این لوکوموتیوها تحویل شده و 11 دستگاه آن در شبکه ریلی کشور 
سیر می کنند. دو دستگاه نیز منتظر مجوز سیر هستند. طبق برنامه 
پیش بینی شده ان شاءاهلل تا پایان سال آینده این 50 دستگاه تحویل 

فوالد مبارکه خواهد شد.
چه رکوردهای جدیدی در زمینه حمل ونقل در حوزه تأمین 
به موقع مواد اولیه، حمل سرباره های فوالدسازی و پشتیبانی 

خطوط تولید ثبت شده است؟
با تالش های دلسوزانه و متعهدانه همکاران ما رکوردهای خوبی در 
این واحد شاهد بوده ایم. در حوزه حمل مواد اولیه رکورد ماهانه حمل 
1398 هزار تن در شهریورماه و در حمل آهن اسفنجی رکورد 306 هزار 
تن رقم خورد. در 6 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
شاهد 27 درصد رشد حمل مواد اولیه و 20 درصد افزایش حمل سرباره 
بوده ایم. یکی از شاخص هایی که در حمل سرباره مهم است و بر تولید 
تأثیر می گذارد، میزان توقف ناشی از حمل سرباره به ازای هر ذوب است 
که این عدد به 0.02 دقیقه به ازای هر ذوب رسیده که عدد قابل تقدیری 
است. در حوزه حمل ونقل جاده ای، اجرا و پشتیبانی از تعمیرات اساسی 
خطوط تولید )هم زمان 5 پروژه تعمیراتی ساالنه( را انجام داده و تأمین 
مکانیسم برای پشتیبانی از این تعداد تعمیرات که تابه حال در فوالد 

مبارکه اتفاق نیفتاده بود، در نوع خود رکورد جدیدی محسوب می شود.
چند درصد حمل مواد اولیه به صورت جاده ای و چند درصد 

به صورت ریلی است؟
در حال حاضر 50 درصد حمل به صورت جاده ای است.

در حوزه هوشمندسازی حمل ونقل چه اتفاقاتی قرار است 
رخ دهد؟

با توجه به اینکه تعداد زیادی از همکاران ما در منابع تأمین که در سراسر 
کشور حضور دارند و اطالعات باید از زمانی که بار تحویل می شود ثبت شود 
تا اینجا مدیریت صورت گیرد، طراحی یک اپلیکیشن را در دستور کار داریم 
و 4 پروژه تحول دیجیتال در حوزه حمل ونقل تعریف کرده ایم که جزو 
پروژه های با اولویت سازمان است. پروژه ای برای برنامه ریزی هوشمند 
حمل و کاهش مصارف پاتیل سرباره و تعداد دیگری پروژه تعریف شده 
که امیدواریم تا سال آینده نتیجه بدهد و آثار خوبی برای حمل پایدار در 

فوالد مبارکه داشته باشد.
میزان همکاری این بخش با شرکت های دانش بنیان چگونه 

است؟
ظرفیت های خوبی در شرکت های دانش بنیان وجود دارد که باید از 
آن ها استفاده شود. با چابک سازی فرایندهای ارتباطی و همکاری با این 
شرکت ها سعی کرده ایم تعامالت خوبی با این شرکت ها داشته باشیم. 
عالوه بر پروژه هایی که تعریف می کنیم، از شرکت ها دعوت شده است 
تا از فرایندها بازدید کنند و ضمن نیازسنجی، پروژه های جدیدی برای 
فوالد مبارکه تعریف کنند. پروژه های حمل هوشمند، کاهش مصارف 
پاتیل برهای سرباره، کاهش مصارف الستیک های پاتیل برها که اقالم 
ح  هزینه بر هستند از مواردی است که با شرکت های دانش بنیان طر

موضوع شده است.

رسول شفیع زاده
 مدیر ناحیه حمل ونقل و پشتیبانی

 بهره مندی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان
 در پروژه های بهبود ناحیه آهن سازی

کالن شرکت،  اهداف  به  راستای دست یابی  در 
استفاده روزافزون از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
در پروژه های بهبود ناحیه آهن در دستور کار قرار 

گرفته است.
کید بر  رئیس گروه فنی ناحیه آهن سازی با بیان مطلب فوق و با تأ
کز علمی و پژوهشی همواره یکی از برنامه های  اینکه ارتباط با مرا
راهبردی فوالد مبارکه بوده است، ادامه داد: با عنایت به نام گذاری 
سال 1401 به عنوان »تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« پروژه های 
دانش بنیانی که راهگشای حل مشکالت صنعت و خطوط تولید است 
در همه بخش های سازمان مخصوصا ناحیه آهن سازی در دستور کار 

قرار گرفته است.
مجید نیک اقبال پروژه های دانش بنیان در دست اجرای ناحیه 

آهن سازی را این چنین تشریح کرد:
به روزرسانی سیستم آنالیز تصویری دانه بندی گندله خام و 

پالت کار
این پروژه به منظور به روزرسانی سیستم آنالیز تصویری جهت کنترل 
دانه بندی گندله خام و کاهش میزان برگشتی از دیسک های گندله سازی 
و افزایش میزان دانه بندی مطلوب تولید دیسک های گندله سازی 
تعریف شده است؛ ضمن اینکه این سیستم برای کنترل پالت کارهای 
حمل گندله در کوره گندله سازی و مشخص کردن پالت کارهای معیوب 

استفاده می تواند کارگشا باشد.

مطالعه و بررسی استفاده از گازهای احیایی از منابع غیر 
)H2( ریفرمینگ متان

فوالد مبارکه با توجه به رویکرد جهانی در مورد تولید فوالد سبز برای 
همگامی با تکنولوژی های روز دنیا پروژه بررسی و تحقیقات درخصوص 
تولید گاز ریفرمینگ را که در مدول های احیا مستقیم جهت احیای گندله 

استفاده می گردد در دستور کار قرار داده است.
ساخت و نصب پایلوت پلنت جدید و به روز واحد 

گندله سازی
همواره شناخت رفتار کنسانتره های مختلف در حین فرایند گندله سازی 
برای کنترل پارامترهای فرایندی و دست یابی به کیفیت و کمیت مورد 
انتظار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بررسی این رفتار ابتدا باید در 
پایلوت پلنت انجام شود؛ بنابراین به روزرسانی پایلوت پلنت متناسب با 
ظرفیت واحد گندله سازی و در نظر گرفتن تنوع کنسانتره های ورودی از 

ضروریات خط است.
نصب آناالیزر گازها در واحد آهک سازی

کنترل استانداردهای زیست محیطی همواره از اهداف فوالد بوده است. 
در واحد آهک سازی با توجه به خروج گازهای فرایندی و احتراق، کنترل 

فرایند از ضروریات است.
ساخت کوره پایلوت کلسیناسیون آهک

با توجه به تکنولوژی های مختلفی که در مجموعه فوالد مبارکه برای پخت 
آهک وجود دارد، تعیین شرایط کلسیناسیون که در پایلوت آهک سازی 

به دست می آید، می تواند در بهبود فرایند مؤثر باشد.
اجرای پروژه 6 سیگما در راستای کنترل کربن و متالیزاسیون 

آهن اسفنجی
در راستای کنترل کیفیت آهن اسفنجی ارسالی به فوالدسازی پروژه 
6 سیگما جهت شناسایی و کنترل پارامترهای مؤثر بر کیفیت تولید در 

دستور کار قرار گرفته است.
پروژه مطالعاتی و امکان سنجی احداث کارخانه پرعیارسازی

کنسانتره های ورودی و محدودیت های  کیفیت  با توجه به افت 
ایجادشده به جهت ارتقای شرایط کمی و کیفی تولید، انجام مطالعات 
کیفیت  کارخانه پرعیارسازی برای ارتقای  و امکان سنجی احداث 

کنسانتره های ورودی و افزایش عیار آهن در دستور کار قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت کاهش هرچه بیشتر 
مصارف انرژی و کنترل هزینه ها اشاره و تصریح کرد: در این زمینه نیز 
پروژه های افزایش ظرفیت تولید مدول C، نصب سیستم سولفور زدا 
در احیا یک، بازیافت انرژی با استفاده از سیکل ORC در مدول های 
احیا مستقیم، جایگزینی کولینگ تاورها با سیستم کولینگ هیبریدی و 
 )BMS( امکان سنجی سیستم کنترلی گاز و مشعل کوره های آهک سازی

در نظر گرفته شده است.
رئیس گروه فنی ناحیه آهن سازی اظهار امیدواری کرد با انجام پروژه های 
مذکور و همچنین با افزایش قابلیت های سازمانی، اهداف کالن شرکت 

محقق گردد.

فـوالد مبارکـه بـا توجـه بـه رویکـرد جهانـی در مـورد 
تولیـد فـوالد سـبز بـرای همگامـی بـا تکنولوژی های 
روز دنیا پروژه بررسی و تحقیقات درخصوص تولید 
گاز ریفرمینـگ را کـه در مدول هـای احیـا مسـتقیم 
جهـت احیای گندلـه اسـتفاده می گـردد در دسـتور 

کار قـرار داده اسـت
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آیین افتتاح کارخانه کنسانتره معدن نرم، نخستین 
کارخانه کنسانتره شرکت فلز تدارک فوالد مبارکه اصفهان، روز 
دوشنبه 1۸ مهر سال جاری، با حضور مدیرعامل و اعضای 
هیئت مدیره شرکت فلز تدارک و جمعی از مدیران شرکت فوالد 

مبارکه و مقامات محلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فلز تدارک، معدن نرم حدود 100 
کیلومتری عشق آباد طبس در استان خراسان جنوبی واقع شده 

و دارای ذخیره 500 هزار تن سنگ آهن مگنتیت است.
طی بررسی های به عمل آمده، معدن نرم دارای پتانسیل 
شناخته شده هماتیت، اولیژیست، باریت، مس و سرب است 
و بعد از انجام مطالعات ژئوفیزیک و ژئوشیمی، ذخایر قطعی و 

احتمالی این پتانسیل ها مشخص خواهد شد.
در محدوده 19 کیلومتری معدن نرم آثار معدن کاری شدادی 
به وفور دیده می شود که این خود دال بر   وجود ذخایر فوق الذکر 

 است.
این معدن از دو بخش نرم و سرتخت تشکیل شده و در حال حاضر 
دارای یک واحد خردایش و پیش فراوری سنگ آهن مگنتیت با 
ظرفیت 50 تن در ساعت است که کارخانه کنسانتره موجود در 

معدن با ظرفیت ورودی 30 تن بر ساعت را تأمین می کند.
قابل توجه است ظرفیت محصول تولیدی کارخانه حدود 140 

هزار تن کنسانتره در سال است.

افتتاح نخستین کارخانه کنسانتره شرکت 

فلز تدارک فوالد مبارکه اصفهان

خبر  کوتاه

انتظار می رود بازار جهانی باتری خودروهای الکتریکی )EV( از 17 میلیارد 
دالر به بیش از ۹۵ میلیارد دالر بین سال های 201۹ تا 2028 افزایش 
یابد. با افزایش تقاضا برای کربن زدایی بخش حمل ونقل، شرکت های 
تولیدکننده باتری هایی که برق خودروهای برقی را تأمین می کنند، شتاب 
قابل توجهی داشته اند. علی رغم تالش های آمریکا  و اروپا برای افزایش 
تولید داخلی باتری، بازار همچنان در تسلط تأمین کنندگان آسیایی است. 
10 تولیدکننده برتر این محصوالت شرکت های آسیایی هستند.

کردن تولید نفت خود به نفع  امارات برنامه ای برای محدود 
انرژی های تجدیدپذیر ندارد. امارات متحده عربی به عنوان یکی از 
که پتانسیل افزایش تولید نفت خود را دارد، به  کشورهایی  معدود 
افزایش تولید خود مطابق با تقاضا ادامه می دهد. بااین حال، رهبر 
کشورها به  گر سایر  که ا شرکت دولتی نفت ADNOC نگران است 
گاز ادامه ندهند، ممکن است امارات در  سرمایه گذاری در نفت و 
کمبود انرژی مواجه شود. انتقال به انرژی های تجدیدپذیر با 

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

آسیا مسلط بر بازار جهانی باتری خودروهای الکتریکی امارات هنوز نفت را به انرژی های تجدیدپذیر ترجیح می دهد

بازدید مدیران شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو از شرکت 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در بازدید مدیران شرکت طراحی و مهندسی 
قطعات کرمان خودرو از شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری بر لزوم برگزاری 
هرچه بیشتر نشست های فنی در سطح مدیران ارشد به منظور نزدیکی بیشتر دیدگاه ها و 

کید شد. هم افزایی با ذی نفعان و شرکای تجاری تأ
 به گزارش روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری، در جریان این بازدید مدیرعامل 
شرکت ورق خودرو ضمن معرفی و تشریح ظرفیت ها و توانمندی های موجود شرکت، رویکرد مدیریت 
این مجموعه را فراهم سازی زیربناها و آماده سازی بستر برای حرکت به سمت افزایش تولیدات با 

عالی ترین درجه کیفیت اعالم کرد.

حمیــد شــجاعی خاطرنشــان کــرد: شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری بــا بهره گیــری 
از تکنولــوژی و اســتانداردهای روز دنیــا می کوشــد محصــوالت گالوانیــزه اســتحکام بــاال بــا 
ــار صنعــت  ــد و در اختی ــودرو را تولی ــه خ ــات بدن ــی قطع ــد تمام ــرای تولی ــاز ب ــژه موردنی ــد وی گری
خودروســازی کشــور قــرار دهــد تــا ضمــن خودکفایــی، از خــروج میــزان زیــادی  ارز  از کشــور 

جلوگیــری کنــد.
وی افــزود: در تالشــیم برنامــه توســعه و پروژه هــای خــود را مطابــق بــا نیازهــای صنعــت 

خودروســازی کشــور طراحــی و بــه پیــش ببریــم.
بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری ایــن شــرکت بــا بهینه ســازی 
خــط تولیــد خــود و کســب توانایــی تولیــد ورق گالوانیــزه بــا گریدهــای ویــژه بــرای تولیــد بدنــه 
نمایــان خــودرو، توانســته اســت در زمینــه خودکفایــی صنعــت خودروســازی کشــور به خوبــی 
گــروه صنعتــی  کنــد؛ به نحوی کــه خودروســازان بــزرگ دیگــری همچــون  ایفــای نقــش 
ایران خودرو و ســایپا عمده محصوالت گالوانیزه موردنیاز خــود را از طریق شــرکت ورق خودرو 

تأمیــن می کننــد.
در ادامــه، بابــک دبــاغ، مدیــر خریــد شــرکت طراحــی و مهندســی قطعــات کرمان خــودرو، 
ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور در شــرکت ورق خــودرو، هــدف از ایــن بازدیــد را آشــنایی بــا 
توانایی هــای شــرکت ورق خــودرو در زمینــه تأمیــن نیازهــای شــرکت طراحــی و مهندســی 

قطعــات کرمان خــودرو در حــوزه محصــوالت گالوانیــزه برشــمرد.
وی رونــد بازرســی های فنــی و کنتــرل کیفــی محصــوالت شــرکت ورق خــودرو و کیفیــت 
ماشــین آالت ایــن شــرکت را مثبــت ارزیابــی و اضافه کــرد: شــرکت طراحــی و مهندســی قطعات 
کرمان خودرو بــرای افزایش ســطح کیفی تولیــدات خود مصمم اســت از محصــوالت گالوانیزه 

تولیــدی در شــرکت ورق خــودرو اســتفاده کنــد.

بازدید مدیران شرکت طراحی و مهندسی قطعات 
کرمان خودرو از شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

رشد 88 درصدی عملیات باطله برداری در سنگان
مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خبر داد: میزان عملیات باطله برداری در 
مجتمع سنگان طی شش ماهه نخست امسال به بیش از ۲۳ میلیون تن رسید 

کی از رشد ۸۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. که حا
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، حسن جعفری تصریح کرد: این عملکرد در حالی رقم خورده است 

که در شش ماهه نخست سال گذشته، میزان باطله برداری در سنگان 13 میلیون تن بوده است.
وی گفت: از سوی دیگر طی شش ماهه نخست سال جاری، استخراج بیش از 10.8 میلیون تن 
سنگ آهن در سنگان به ثبت رسیده است. میزان استخراج ماده معدنی این مجتمع طی شش ماهه 

نخست سال گذشته نزدیک به 8.2 میلیون تن بوده است.
طبق اعالم حسن جعفری مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان، با افزایش توان عملیاتی پیمانکاران 
گروه الف و ب، افزایش ظرفیت های الزم در خصوص تأمین کلوخه موردنیاز مجموعه های فوالدی 
منطقه )استخراج 40 میلیون تن آهن و 120 میلیون تن باطله برداری( توسط مجتمع هدف گذاری 

شده است.
مجتمع سنگ آهن سنگان در جنوب شرقی استان خراسان رضوی قرار دارد و از مجموعه های تحت 

پوشش ایمیدرو است.

حضور فعال شرکت فوالد تاراز 
در نمایشگاه استاندارد استان چهارمحال و بختیاری

شرکت فوالد تاراز در نخستین نمایشگاه اسـتاندارد استان چهارمحال و 
بختیاری با معرفی دستاوردهای جدید خود در تولید محصوالت گالوانیزه 
و محصـول نوآورانـه گالواتـاراز )T.O.C( در این نمایشـگاه حضـور فعال و 
مؤثری داشـت و دسـتاوردها و توانمندی های خـود را در حوزه اسـتاندارد به سـمع و نظر 

بازدیدکنندگان رساند.
به گزارش روابط عمومی فوالد تاراز، این نمایشگاه روز سه شنبه 19 مهرماه با حضور استاندار، 
مدیر دفتر تخصصـی امـور بین الملل سـازمان اسـتاندارد ایـران، مدیرکل اسـتاندارد اسـتان و 
جمعی از مدیران استانی افتتاح شد و مسئوالن حاضر و عموم بازدیدکنندگان در این فرصت 

با نوآوری ها و دسـتاوردهای جدید این شـرکت ها آشنا شدند.

شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری بـا 
بهینه سـازی خـط تولیـد خـود و کسـب توانایـی 
تولیـد ورق گالوانیـزه بـا گریدهـای ویـژه بـرای تولیـد 
بدنـه نمایـان خـودرو، توانسـته اسـت در زمینـه 
خودکفایی صنعت خودروسـازی کشـور به خوبی 

ایفـای نقـش کنـد

در نیمه نخست امسال محقق شد؛

کبر گل بو، مدیرعامل شرکت ایریسا در گفت وگو با گروه  ا
رسانه ای پردازش از آمادگی این شرکت جهت ارائه خدمات در 
حوزه اتوماسیون صنعتی، شبکه و زیرساخت، سیستم های 

اطالعاتی و تحول دیجیتال برای تمامی صنایع خبر داد.
وی افزود: اتوماسیون زمینه ساز اجرای هوشمندسازی است، 
ازاین رو شرکت »بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون 
)ایریسا(« خدمات خود را برمبنای اتوماسیون در تمام سطوح 

بنا نهاده است.
گل بو یادآور شد: شرکت ایریسا از 5 سال پیش در حوزه معادن 
نیز وارد شده و تا امروز سابقه همکاری با مجموعه هایی نظیر 
صنایع معدنی فوالد سنگان، سنگ آهن مرکزی ایران، مجتمع 
سنگ آهن سنگان، بانک کشاورزی، شرکت مخابرات ایران، زمزم 

تهران و… را در کارنامه خود دارد.
مدیرعامل شرکت ایریسا تصریح کرد: این شرکت آمادگی دارد 
با صنایع مختلف جهت ارائه خدمات اتوماسیون صنعتی، 
سیستم های اطالعاتی، شبکه و زیرساخت و… همکاری کند. 
عالوه بر آن، ایریسا با ورود به حوزه »تحول دیجیتال«، در پی 

دیجیتال کردن صنایع داخلی است.
کرد: شرکت ایریسا در پی تقویت  وی همچنین خاطرنشان 
کوسیستم امنیت صنایع فوالد به منظور پوشش راه حل های  ا
امنیتی صنایع داخلی است و همه سازمان ها می توانند با انجام 
اقداماتی ازجمله »پیاده سازی نظام مدیریت امنیت« از خسارات 

ناشی از حمالت سایبری هدفمند جلوگیری کنند.
گل بو اضافه کرد: شرکت ایریسا تنها شرکت در ایران است که 
اتوماسیون را در تمام سطوح برای مشتریان و کارفرماهای خود 
ایجاد می کند. این شرکت از اتوماسیون سطح 1 که اتصال به 
سنسورها و تجهیزات خط است تا خدمات مرتبط به سامانه های 

پشتیبان، به کاربران خود خدمات ارائه می کند.

ارائه خدمات در حوزه اتوماسیون صنعتی، 

شبکه و زیرساخت، سیستم های اطالعاتی 

و تحول دیجیتال برای تمامی صنایع

شرکت ایریسا اعالم آمادگی کرد؛
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       بـــــــــــــــازار

نیاز جهان به سرمایه گذاری در باتری های ذخیره سازی

خبــــــــــــــــر       

گذشته، شرکت های انرژی به طور پیوسته در  در طول سال های 
حال برنامه ریزی برای توسعه تأسیسات ذخیره باتری، برای حمایت 
از عملیات انرژی تجدیدپذیر خود بوده اند. همراه با تغییر مسیر 
کشورهای جهان به سمت صنایع سبز، نیاز به سرمایه گذاری فوری 
در ذخیره سازی باتری در حال حاضر واضح تر از همیشه است. با 
برنامه ریزی های متعدد برای سال آینده و پس از آن، انتظار می رود 
بخش باتری در دهه آینده رشد بسیار قابل توجهی داشته باشد.

خبر کوتاه

هشدار بانک آمریکا در مورد از دست رفتن  هزاران شغل

بانک آمریکا هشدار داد که تالش فدرال رزرو برای سرکوب تورم 
باعث می شود اقتصاد ایاالت متحده از اوایل سال آینده ده ها هزار 
کار در ماه سپتامبر به طرز  گرچه بازار  شغل را در ماه از دست بدهد. ا
شگفت انگیزی قوی بود، فدرال رزرو سخت تالش می کند تا با افزایش 
شدید نرخ های بهره برای کاهش تقاضا، آن را تغییر دهد. بانک آمریکا 
در گزارشی اعالم کرد انتظار می رود سرعت رشد شغل در سه ماهه 
چهارم سال جاری تقریبا نصف شود.
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با فرارسیدن فصل سرما در بخش های صنعتی و 
خانگی الجرم باید از وسایل و تجهیزات گرمایشی 
استفاده کرد؛ اما نباید از یاد برد که عدم رعایت 
اصول ایمنی در به کارگیری این تجهیزات می تواند خسارت های 

جبران ناپذیری در پی داشته باشد. 
محمد فشارکی رئیس مرکز تعمیرات تأسیسات و لوله کشی صنعتی در 
راستای ضرورت توجه به این موضوع، رعایت نکات مهمی را قبل از 
به کارگیری این تجهیزات به ویژه در کارگاه ها ضروری دانسته است. در 

ادامه به  قسمت اول این نکات خواهیم پرداخت.
در فوالد مبارکه و در بسیاری از صنایع مشابه رعایت اصول فنی و 
نکات ایمنی در مورد برخی از تجهیزات بسیار مهم است و می تواند 
گواری ازجمله برق گرفتگی، سوختگی، انفجار،  از بروز حوادث نا
آتش سوزی و بسیاری از موارد مرتبط دیگر جلوگیری کند و آن را به 

حداقل برساند.
یکی از وظایف مرکز تعمیرات تأسیسات و لوله کشی صنعتی تعمیرات 

مرکزی، راه اندازی موتورخانه های حرارت مرکزی تولید آب گرم و 
همچنین راه اندازی سیستم گرمایشی کلبه هواسازهای اتاق های 
کنترل و دفاتر خطوط تولید و رختکن ها و دفاتر نواحی غیرتولیدی در 
شرکت فوالد مبارکه است. عالوه بر این، تعمیرات تجهیزات گرمایشی 
از قبیل انواع گرم کننده های تابشی، پکیج ها و بخاری های گازسوز، 
آبگرمکن های برقی و گازسوز، رادیاتورهای روغنی و بخاری های برقی 
از طریق این مرکز انجام می پذیرد. در این خصوص افزایش ایمنی این 
تجهیزات در هنگام راه اندازی و تعمیرات، بسیار مهم است و ارتقای 
سیستم های ایمنی و استفاده صحیح و ایمن از این تجهیزات منجر به 
کاهش حوادث ناشی از استفاده تجهیزات گرمایشی می گردد که برای 
این منظور کلیه فعالیت ها مطابق برنامه زمان بندی طی جلسات 
هماهنگی متعددی بین کارکنان مرکز و پیمانکار در بازه زمانی شروع 
فصل سرما و راه اندازی سیستم های گرمایشی و بازه زمانی شروع فصل 
گرما و راه اندازی سیستم های سرمایشی انجام می گردد.  عالوه بر موارد 
فوق، در راستای ارتقای ایمنی و آماده به کاری تجهیزات، دوره های 

آموزشی ایمنی و تخصصی نفرات پیمانکار قبل از بازه زمانی تغییر 
فصل برگزار و کلیه فعالیت ها براساس استانداردها و دستورالعمل های 
مربوطه انجام می گردد. نتایج این اقدامات، کاهش ریسک های 

راه اندازی و حوادث مربوطه بوده است.
در ادامه با هدف انتقال دانش و افزایش سطح معلومات ایمنی و فنی 
سایر همکاران، نکات مهمی درخصوص راه اندازی برخی از تجهیزات 

گرمایشی تشریح می شود.
نکات مهم استفاده از بخاری های برقی شامل موارد زیر 

است:
- حتی االمکان از رادیاتورهای برقی روغنی استفاده گردد.

- در بخاری های برقی احتمال آتش سوزی اشیای پیرامونی وجود 
دارد.

- موقع ترک محل )دفتر، اتاق، کانکس و...( حتما بخاری های برقی 
خاموش شوند.

- سیم برق بخاری های المنتی حتی االمکان کابل و دوشاخه ارت دار 

باشد.
 - محل ورود کابل برق به داخل تجهیز حتما عایق و مقاوم به حرارت 

باشد )دارای زهوار باشد(.
- داخل وسیله از ترمینال ها و سیم های نسوز استفاده شده باشد.

- با توجه به مصرف نسبتا زیاد و وجود حرارت احتمال اتصال بدنه 
زیاد است.

-حتما بدنه این نوع بخاری ها دارای سیم ارت باشد.
ِالمنت و المنت های فاقد روکش برق دار هستند.  - سیم های 
کریستال، چینی،  حتی االمکان از المنت های روکش دار )حفاظ 

سرامیک یا مقاوم به حرارت( استفاده نمایید.
- از تجهیزات با عایق دوبل استفاده کنید. در این وسایل با استفاده از 
بدنه عایق و غیرفلزی، خطر تماس با بدنه برق دار حذف شده است. 
تجهیزات با عایق دوبل با عالمت مشخص می شوند و در این نوع 

تجهیزات نیازی به وجود سیم و اتصال ارت نیست.
ادامه دارد...

جلســـه مجمـــع عمومـــی مربـــوط بـــه انتخـــاب 
ــازرس کانـــون  ــره و بـ ــد هیئت مدیـــ ــای جدیــــ اعضـــ
وز دوشـــــنبه  ر فــــــــوالد مبارکـــه  بازنشســـتگان 
14۰1/۰7/1۸ در ســــالن همایش هـــــای نگیــــــن سپاهان شـــهر 

برگـــزار شـــد.

بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، در ایــن جلســه کــه بــا حضــور نماینــدگان 
اســتانداری اصفهــان و معاونــت نیــروی انســانی فــوالد مبارکــه و 508 
نفــر از اعضا برگــزار شــد، اعضــای هیئت مدیــره و بــازرس قانونــی کانون 

کثــری شــرکت کنندگان بــه شــرح زیــر انتخــاب شــدند. بــا رأی حدا
اعضــای هیئت مدیــره: بــدری مجنــون  462 رأی؛ رضــا 

جعفــری 335 رأی؛ معصــوم رهنمــا 324 رأی؛ ابراهیم مهــدوی 256 
کبــر پنجــه فوالدگــران 181 رأی؛ فاطمــه امانــی 132 رأی  رأی؛ ا

)علی البدل(؛ محمدرضا ترابی 127 رأی ) علی البدل(.
بازرس منتخب: اســفندیار فیروزی 416 رأی )اصلی(؛ محمد 

داودی 15 رأی )علی البدل(.

هوشیاری در استفاده از تجهیزات گرمایشی

یم بیاموز

بورس

گهی آ

مقــدار عرضه)تن(

15000

15000
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17350

17350

مقــدار معامله شــده )تن(

15000

15000

یال بــازای کیلوگرم( قیمــت )ر

222646

یــخ تحویل تار

ی د

یخ 1401/07/18 گــزارش عرضــه، معامالت و قیمت های کشف شــده محصوالت شــرکت فوالد مبارکــه در بورس کاالی ایران در تار

نماد
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سرد

اداره     فــــــــــروش   بــــــــــــــــــــورس جــــمـــع    کــــــــــل

دیپلمات ها یا آرمان گراها تا حد زیادی از شهود 
برخوردارند و همین امر باعث می شود خیلی خوب به تصویر 
کلی دقت کنند؛ اما به جای تفکر، اغلب براساس احساسشان 
رفتار می کنند و در بهترین حالت شهود را با احساساتشان 
گی ها می توان گفت این  مخلوط می کنند. بر مبنای همین ویژ

اشخاص اغلب می توانند سخنرانان خوبی باشند.
خودشناسی  سفر  یک  را  زندگی  اشخاص  از  دسته  این 
می دانند و همین امر باعث می شود مدام به دنبال کتاب های 
روان شناسی باشند. بسیاری اوقات این افراد روان  شناسان 
خوبی می شوند؛ چون همیشه دنبال این هستند که خودشان 

را بهتر بشناسند.
این دسته از افراد بیشتر حالت غیرمادی دارند و حاالت روحانی 
بیشتری را هم تجربه می کنند؛ بنابراین یکی از نامناسب ترین 
افراد برای معامله گری این تیپ شخصیتی  است. البته این  تیپ 
شخصیتی هم می تواند با آموزش، از پتانسیل هایی که دارد 
در معامله گری استفاده کند. اساسا می توان گفت هیچ تیپ 
شخصیتی نیست که از اصل و به طور کلی به درد معامله گری 
نخورد، بلکه تیپ هایی که ممکن است کمی دور از حاالت 

معامله گری باشند، می توانند با آموزش موفق شوند.
این نوع افراد معموال در شغل هایی فعالیت می کنند که در آن ها 
معنا و ارزش وجود داشته باشد و معموال نمی توانند کاری را 
که هیچ ارزش و معنایی برایشان ندارد انجام دهند؛ چون این 

تیپ ها به نوعی دلسوز و خیرخواه مردم هستند.
این افراد چون باورهای عمیقی دارند، براساس باورهایشان 
تصمیم می گیرند. این تیپ معموال در هنر، روان شناسی، 
مشاوره، مربیگری، آموزش و منابع انسانی شرکت ها موفق 
می شوند، ولی می توانند از قابلیت هایی که دارند جاهای دیگر 

نیز استفاده کنند و بسیار پربازده باشند.

دیپلمات ها یا آرمان گراها

معرفی اعضای جدید هیئت مدیره  و بازرس کانون بازنشستگان فوالد مبارکه

بانک جهانی درباره اقتصاد ایران پیش بینی کرد؛

رشد اقتصادی ۲.9 درصدی 

در سال ۲۰۲۲ در ایران

بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت 
اقتصادی ایران، رشد اقتصادی ۲.9 درصدی و بهبود 
وضعیت تراز حساب های جاری و تراز مالی ایران در سال 

۲۰۲۲ را پیش بینی کرد.
به گزارش ایراسین، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از 
وضعیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا پیش بینی کرده 
است رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری میالدی تحت 
تأثیر افزایش قابل توجه قیمت نفت و گاز به 5.5 درصد برسد. 
در سال 2021 رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا به 3.6 

درصد رسیده بود.
در میان کشورهای منطقه، کویت بیشترین رشد اقتصادی 
را در سال 2022 تجربه خواهد کرد. بانک جهانی پیش بینی 
کرده است اقتصاد کویت در این سال 8.5 درصد رشد کند 
کش نیز با رشد  که بیشتر از سایر کشورهای منطقه است. مرا
1.2 درصدی، کمترین رشد اقتصادی را در این سال تجربه 
می کند. رشد اقتصادی سایر کشورها در سال 2022 به این 
ترتیب پیش بینی شده است: قطر 4 درصد، امارات 5.9 درصد، 
عربستان 8.3 درصد، بحرین 3.8 درصد، عمان 4.5 درصد، 
الجزایر 3.7 درصد، عراق 8.2 درصد، مصر 6.6 درصد، تونس 
2.7 درصد، اردن 2.1 درصد، کرانه باختری و غزه 3.5 درصد و 

جیبوتی 3.6 درصد.
بر اساس پیش بینی بانک جهانی با وجود تداوم سیاست های 
تحریمی آمریکا، اقتصاد ایران نیز در سال جاری میالدی بزرگ تر 
خواهد شد و رشد 2.9 درصدی خواهد داشت. این رقم البته 

نسبت به رشد 4.7 درصدی سال قبل کمتر است.
بانک جهانی همچنین انتظار دارد تراز حساب های جاری ایران 
و تراز مالی دولت ایران در سال 2022 نسبت به سال قبل بهبود 
پیدا کند. تراز حساب های جاری ایران در سال 2021 معادل 3.5 
درصد تولید ناخالص داخلی محاسبه شده است و پیش بینی 
می شود این رقم در سال جاری به معادل 3.8 درصد تولید 

ناخالص داخلی افزایش یابد.
تراز مالی دولت ایران نیز در سال گذشته معادل منفی 5.3 
درصد تولید ناخالص داخلی بوده و این نهاد بین المللی 
پیش بینی کرده است تراز مالی دولت در سال جاری به معادل 
منفی 4.5 درصد تولید ناخالص داخلی برسد که بر این اساس 

بهبود قابل توجهی نسبت به سال قبل خواهد داشت.

گهی: فراخوان شناسایی تأمین کننده نوع آ
گهی: بهینه سازی سیستم کنترل سرعت 8 دستگاه ترانسفر کار حمل مذاب  موضوع آ

واحد فوالدسازی
شماره درخواست: 48549181 و 48549183

گهی: به استحضار می رساند شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد پروژه بهینه سازی  متن آ
سیستم کنترل سرعت 8 دستگاه ترانسفر کار حمل مذاب ناحیه فوالدسازی خود، مشتمل بر 

طراحی، خرید، نصب و راه اندازی را از طریق پیمانکاران توانمند در این زمینه و با برگزاری مناقصه 
دومرحله ای به انجام رساند؛ لذا از کلیه شرکت های توانمند دعوت می گردد جهت دریافت فرم 

ارزیابی کیفی با کارشناس مناقصه تماس حاصل نمایند.
کاری و مستندات مطابق  مدارک موردنیاز: ارسال نسخه الکترونیکی سوابق 

بخش بندی صورت پذیرفته در فرم ارزیابی کیفی
CD نحوه دریافت مدارک: در قالب

کثر تا تاریخ 20 / 08 / 1401 مهلت ارسال مدارک: حدا
نحوه ارسال مدارک: آدرس 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان، صندوق پستی 161 

مبارکه، ساختمان مرکزی، امور قراردادهای توسعه
تلفن  با  بیشتر  اطالعات  به  نیاز  صورت  در  کارشناس:  با  تماس  اطالعات 

03152733263 آقای رئوفیان تماس حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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استفاده از انرژی های نو و ابداع روش های نوین تولید انرژی، امروزه بسیاری از  
تولیدکنندگان فوالد در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه را به سمت استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر در مسیر تولید فوالد سوق داده است. استفاده از 
»ضایعات محصوالت کشاورزی« به عنوان زیست توده یکی از ایده های جذاب در عرصه تولید 
انرژی های تجدیدپذیر است که بسیاری از محققین فوالد بر کاربرد آن ها در صنعت فوالد متمرکز 

شده اند.
افزایش تقاضا برای استفاده از کوره های قوس الکتریکی )EAF( در تولید فوالد سبب شده بخش 
زیادی از پروژه های تحقیقاتی مربوط به پروژه کالن GreenEAF روی جایگزینی زیست توده های 
ناشی از ضایعات محصوالت کشاورزی به جای سوخت های فسیلی متمرکز شوند. گزارش شده 
کوره های قوس الکتریکی به واسطه انجام  است که حدودا  45درصد از انرژی موردنیاز در 
کنش های شیمیایی حاصل از سوخت های فسیلی نظیر کک، زغال سنگ و آنتراسیت تأمین  وا
می شود. در واقع، به ازای هر تن فوالد خام تقریبا 12 تا 15 کیلوگرم کک مصرف می شود. از طرفی، 
بخش عمده ای از گازهای گلخانه ای حاصل از تولید فوالد نیز به دلیل استفاده از سوخت های 
فسیلی در فرایند تولید فوالد انتشار می یابد )شکل 1(. این تناقض کافی است تا تولیدکنندگان فوالد 
همواره در پی یافتن یک گزینه ایدئال به منظور کاهش مصرف سوخت های فسیلی بدون اثرگذاری 
کنون گزینه های مختلفی بسته به شرایط جغرافیایی و اقتصادی هر  بر بازدهی حرارتی باشند. تا
منطقه معرفی شده است. استفاده از سوخت های زیستی به عنوان یک منبع تجدیدپذیر حاصل 

از مواد زیستی، ایده ای جدید و هیجان انگیز به منظور کاهش مصرف سوخت های فسیلی است.
 پوسته هسته نخل )Palm Kernel Shells( یکی از زیست توده هایی است که می تواند به عنوان یک 
منبع غنی از کربن و یک سوخت تجدیدپذیر به منظور استفاده در کوره های قوس الکتریکی به کار 
رود )شکل 2(. در شکل 3 نیز چرخه حیات زیست توده PKS و نقش آن در کاهش گازهای گلخانه ای 

نشان داده شده است.

 این زیست توده نه تنها مقدار کربن باالیی دارد، بلکه رطوبت و مواد فرار آن نیز کم است؛ ازاین رو، 
می تواند برخالف بسیاری از زیست توده های دیگر بدون نیاز به پیش عملیات خاصی که جهت 
حذف رطوبت و کاهش مواد فرار انجام می گیرند، در کوره های قوس الکتریکی به کار رود. همچنین، 
کستر )گردوغبار( کمی  تحقیقات فوالدسازان کشور ژاپن مؤید آن است که PKS میزان گوگرد و خا
دارد و ارزش حرارتی زیادی نیز از خود بروز می دهد. همچنین، برخالف سوخت های فسیلی که 
کستر ناشی از  کستر ناشی از آن ها سمی و مضر و حاوی عناصر سنگین نظیر آرسنیک است، خا خا
PKS به راحتی جمع آوری می شود و برای محیط زیست کم خطر است. ارزیابی ها نشان داده است 
استفاده از PKS اثر مخربی بر کیفیت فوالد، سرباره یا عملکرد کوره نداشته است. عالوه بر این، گزارش 
شد که استفاده از PKS در کنار سوخت های فسیلی منجر به کاهش 6درصدی مصرف انرژی در 
کوره قوس الکتریکی گردیده است. زیست توده PKS به آسانی به دست آمده و در واقع، به عنوان 
محصول جانبی تولید روغن نخل در دسترس است و برای آزمایش های صنعتی نیز مورد استفاده 
قرار می گیرد. در شکل 4 مقایسه ای بین میزان انرژی تولیدی، ارزش حرارتی و همچنین میزان انتشار 
 PKS نشان داده شده است که بیانگر ارجحیت PKS بین سوخت فسیلی با سوخت حاصل از CO2
در مقایسه با سوخت فسیلی است. عالوه بر این، در جدول 1 نیز مشخصه های مختلف PKS و کک 

با یکدیگر مقایسه شده است.
 از سویی دیگر، مقایسه مصرف سوخت آنتراسیت و PKS در کوره قوس الکتریکی نشان داد که در 
گازهای خروجی ناشی از سوخت PKS میزان CO کمتر بوده و همچنین در گاز خروجی H2 مشاهده 
نشده است )شکل 5(. به طورکلی PKS را می توان به عنوان شارژ ورودی در بخش های مختلف تولید 

فوالد به کار برد.
1- استفاده از PKS به عنوان جایگزین سوخت فسیلی: در کوره های EAF این زیست توده 
 PKS می تواند نقش سوخت کمکی را ایفا کند، به گونه ای که برای تولید هر تن فوالد، 25 کیلوگرم

استفاده می شود.

۲- استفاده از PKS به عنوان عامل احیا: به منظور جداسازی فلز از سنگ معدن، حضور یک عامل 
گرچه میزان کربن PKS در مقایسه با سوخت های فسیلی کمتر  احیای کربن دار ضروری است. ا
است، لیکن می توان با روش های مختلف فرآوری مقدار کربن آن را افزایش  داده و آن را به عنوان 

عامل احیا استفاده کرد.
۳- استفاده از PKS به عنوان عامل کربوره کردن: PKS با اندازه ذرات 1 تا 5 میلی متر می تواند 

به عنوان عامل کربوره کردن در صنعت فوالد مورد استفاده قرار گیرد.
ازآنجایی که درخت نخل یکی محصوالت کشاورزی پرکاشت در ایران بوده و بر اساس، گزارش های 
سازمان جهاد کشاورزی، سالیانه حجم بسیاری از ضایعات این صنعت کشاورزی به هدر می رود، 
ایده استفاده PKS می تواند یک راهکار در مسیر کاهش مصرف سوخت در مسیر  تولید فوالد کشور 

به عنوان یکی از سرچشمه های اقتصادی کشور باشد.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

کشف فسیل های گونه جدید هیوالی »موساسوریان« 
با قدمت ۶۶ میلیون سال

محققان موفق به کشف DNA با قدمت یک میلیون 
سال در قطب جنوب شدند

گونه ای از موساسوریان  این موجود Thalassotitan atrox نام دارد و 
است که حتی شکارچیان بزرگ تر را شکار می کرده است. این موجودات 
که از آن ها به عنوان هیوالهای  66 میلیون سال پیش زندگی می کردند 
که تا 12 متر رشد  دریا یاد می شود؛ مارمولک های دریایی غول پیکری 
می کرده  و هم زمان با آخرین دایناسورها می زیسته اند. گونه های مختلفی 
از آن ها وجود داشته و حاال محققان بقایای گونه ای را کشف کرده اند که 
می توانسته همنوعان خود را هم شکار کند.

کرده اند که قدمت  گروهی از محققان به تازگی تکه هایی از DNA کشف 
کتشاف در زیر دریای  آن ها به یک میلیون سال پیش برمی گردد. این ا
اسکوشیا در شمال قطب جنوب رخ افتاده و می تواند اطالعات ارزشمندی 
کولوژیست دریایی از دانشگاه تاسمانی  از تاریخ حیات در زمین ارائه کند. ا
کشف شده قدیمی ترین sedaDNA تاریخ است.  استرالیا می گوید مواد 
که در موقعیت های  این اصطالح به DNA رسوبی باستانی اشاره می کند 
ک های منجمد وجود دارد. مختلفی ازجمله خا

نسل چهارم دانش؛ حرکت از 
مدیریت دانش سنتی به دیجیتال

در سال های اخیر، فناوری های دیجیتال، تصمیم گیری 
مبتنی بر دانش را آسان تر کرده اند. این تحول در دنیای فناوری 
و در پی آن دانش، روش های مدیریت دانش را نیز متحول کرده 
است. در زمان کنونی که دوره سازگاری با اقتصاد دیجیتال 
است، رویکرد جدیدی در مدیریت دانش مورد نیاز است به 
نام مدیریت دانش دیجیتال. شما احتماال کم و بیش درباره 
سه نسل اول، دوم و سوم دانش شنیده و خوانده اید. 

کنون می خواهیم نسل چهارم دانش را معرفی کنیم. هم ا
در جامعه دانشی دیجیتالی شده، مدیریت دانش و تحول 
دیجیتال همکاری استراتژیکی را شروع کرده اند. در این روزها افراد 
و شرکت های دانشی از فناوری های دیجیتال برای ارائه خدمات 
و محصوالت دانشی استفاده می کنند، فناوری هایی مثل 
یادگیری ماشینی، اینترنت اشیا، سیستم های اجتماعی، هوش 

مصنوعی و... که دانش، ورودی و خروجی این فناوری هاست.
گاهی کافی است فقط اطالعات و دانش انسان را به خورد ماشین 
و فناوری بدهید تا بر اساس آن بتواند به مشتری خدمت بدهد. 
فناوری های دیجیتال متکی به دانش هستند و مدیریت دانش 
جزو اولین و پایه ای ترین کارها در مسیر تحول دیجیتال است. از 
طرفی گاهی دانش های ما وابسته به خروجی فناوری های 
دیجیتال است. در واقع گاهی فناوری ها و کامپیوترها از نظر یافتن 
الگوها، قدرت تشخیص، نتیجه گیری و تصمیم گیری، بهتر از 
انسان عمل می کنند.در این دوره، همانند عصر اطالعات، دانش 
کتور اصلی تولید است؛ اما یادمان باشد، دانش و  همچنان فا
دیجیتال به هم گره خورده اند. بنابراین در این دوره مدیریت 

دانش دیجیتال اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
تأثیر مدیریت دانش دیجیتال بر ارتباط با مشتری 

تعاریف متعددی از مدیریت دانش دیجیتال در بخش های 
مختلف ارائه شده اما مدیریت دانش دیجیتال می تواند شامل 
دانش دیجیتال برند شما باشد که در لحظات مهم در دسترس 
مشتریان قرار می گیرد. این مفهوم به شما امکان می دهد حقایق 
ک بگذارید و نام تجاری  عمومی درباره نام تجاری خود را به اشترا
و اعتبار آنالینتان را کنترل کنید. مدیریت دانش دیجیتال فقط در 
مورد اطمینان از وجود اطالعات درست کاربرد ندارد، بلکه به 
دیده شدن برند شما توسط مشتریان بیشتر نیز کمک می کند. 
شرکت هایی که در مدیریت دانش دیجیتال سرمایه گذاری 
می کنند، 49 درصد بیشتر از کسانی که از رویکرد سنتی استفاده 
می کنند از طریق جست وجو، نقشه ها و دایرکتوری ها بازدید 

دریافت می کنند.
اتوماسیون کار دانشی

پرس های هیدرولیک جایگزین ضربه های چکش کارگر شده اند 
ک نیز با چرخ دستی جایگزین شده است. به همین دلیل  و لیفترا
گر همین تفکر را  کنون خطوط مونتاژ مدرن تر شده اند. ا است که ا
کار دانشی در نظر بگیریم، به لطف قدرت ماشین ها و  برای 
فناوری های دیجیتال، اتوماسیون کار دانشی یکی از زمینه های 
جدید در مدیریت دانش است. البته فناوری های هوشمند هنوز 
به طور کامل جای انسان ها را نمی گیرند، بلکه قدرت آن ها را 
که یک چت بات به جای اینکه  تقویت می کنند، همان طور 
جایگزین اپراتور مرکز تماس شود، فشار کاری بر اپراتورهای حاضر 

در مرکز تماس را کاهش می دهد. 
هوش مصنوعی

ابزار جست وجوی هوشمند گوگل با نام Talk To Books، نحوه 
سؤال و جواب از هم یا تالش ذهنی افراد برای به یادآوردن یک 
موضوع را با استفاده از فناوری جست وجوی معنایی تغییر داده 
است. این فناوری پاسخ پرسش شما را در البه الی هزاران کتاب 
جست وجو و پیدا می کند و می تواند توانایی ما را در برقراری ارتباط 
افزایش دهد. از هر نظر تجربه نشان داده است که استفاده از 
فناوری های هوشمند، بهره وری دانشکاران را افزایش داده است، 
اما در برخی صنایع نیز ترس از دست دادن شغل را نیز به همراه 

آورده است
حرکت از مدیریت دانش سنتی به مدیریت دانش 

دیجیتال
که اثر  گزارش ها، مهم ترین نوآوری های دیجیتال  بر اساس 
قابل توجهی بر مدیریت دانش داشته اند، شامل فناوری های 
ابری، ربات های پیشرفته، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، 
اتوماسیون کار دانشی، دستیارهای مجازی، جست وجوی 
معنایی، آفیس 365 و... است. در دیدگاه سنتی مدیریت دانش، 
مهندسان دانش مسئول ایفای نقش هایی مثل مصاحبه با 
خبرگان و پیاده سازی متن مصاحبه ها بودند، اما امروزه یک 
دستیار مجازی یا ربات می تواند با فرد خبره به گفت وگو بنشیند و 
با حوصله دانش فرد را کسب و به پایگاه دانش دیجیتال اضافه 
کند. در واقع دستیار مجازی، همانند یک مهندس دانش عمل 
می کند که با استفاده از روش های یادگیری ماشینی به تدریج در 
تعامل با خبرگان نیز بهتر می شود. یادگیری ماشینی، تعامل با 
فناوری را هر چه بیشتر شبیه تعامل با انسان می کند. حتی 
ابزارهایی مثل google docs که امکان تبدیل گفتار به متن فارسی 
را فراهم کرده اند، به شما اجازه می دهند از میکروفون کامپیوتر یا 
موبایل خود به طور هم زمان برای تایپ و پیاده سازی متن 

مصاحبه ها استفاده کنید.
تعامل هوش انسان و هوش ماشین

درهرصورت آمدن ماشین ها و فناوری های دیجیتال به معنای 
تقابل و نبرد بین انسان و ماشین نیست، بلکه صحبت از یک نوع 
اتحاد است: نظریه هم زیستی کامپیوتر و انسان که شاید بهتر باشد 

آن را »بسط دادن هوش« بنامیم.
www. prokm.ir :منبع  

 RatMilad یـک بدافـزار اندرویـدی جدیـد بـه نـام
شناسـایی  شـده اسـت کـه دسـتگاه های موبایلـی 
سـازمانی را در سـطح خاورمیانـه هـدف قـرار داده 
اسـت. این بدافزار خـود را در قالب برنامه VPN و اپلیکیشـن های 

جعل کننـده شـماره تلفـن، عرضـه می کنـد.
این تروجان موبایلی، مانند یک جاسوس افزار پیشرفته عمل می کند 
و باقابلیت هایی که به آن مجهز شده است، می تواند دستوراتی را اجرا 
کند که منجر به جمع آوری و استخراج داده های مختلف از موبایل های 

آلوده  شود.
که توسط یک شرکت فعال در زمینه امنیت موبایل  شواهدی 
جمع آوری  شده است، نشان می دهد این اپلیکیشن مخرب از طریق 

لینک هایی در شبکه های اجتماعی و ابزارهای ارتباطی مانند تلگرام 
منتشر می شود و کاربران بی دقت را ترغیب می کند تا ضمن دانلود 
برنامه، مجوزهایی به آن بدهند که بیش ازحد مجاز برای یک برنامه 

است.
با توجه به  اینکه بازار جاسوس افزارهای موبایلی رو به رشد است و 
محصوالت آن از طریق منابع قانونی و غیرقانونی در دسترس کاربران 
قرار می گیرد که RatMilad فقط یکی از آن هاست، الزم است کاربران در 
دانلود برنامه های موردنیاز خود، همواره دقت داشته باشند و آن ها 
را فقط از منابع معتبر و پس از بررسی اطالعات منتشرکننده برنامه و 

نظرات سایر کاربران، دانلود نمایند.
The Hacker News :منبع خبر   

شرکت استرالیایی Optus که یکی از شرکت های 
بزرگ و شناخته شده در زمینه مخابراتی است، 
اعالم کرده اطالعات شخصی حدود  ۲.1 میلیون 

از مشتریانش، تحت تأثیر یک حمله سایبری افشا شده است.
هنوز مشخص نیست که این نفوذ دقیقا در چه زمانی و چگونه اتفاق 
افتاده است. در این راستا Optus، شرکت Deloitte را برای بررسی های 
فارنزیک مرتبط با این حمله سایبری انتخاب کرده است. بر اساس 
گزارش پلیس فدرال استرالیا، اسکمرها به طور گسترده در حال تماس با 
مشتریان Optus از طریق تلفن، ایمیل و پیام های متنی هستند تا از این 
طریق، اطالعات شخصی بیشتری از قربانیان این نفوذ به دست آورند.
info security :منبع خبر   

RatMilad و افشای اطالعات 2.1 میلیون کاربرهشدار محققان امنیتی درباره جاسوس افزار اندرویدی Optus حمله سایبری به شرکت

امنیت سایبری 

)PKS( پوسته هسته نخل
سوخت کمکی جذاب برای کوره های قوس الکتریکی سبز

شکل 1- ورودی ها و خروجی های کوره قوس الکتریکی.

شکل ۳- چرخه حیات زیست توده PKS و نقش آن در کاهش گازهای گلخانه ای.

شکل ۵- میزان انتشار گازهای خروجی ناشی از سوخت PKS و سوخت فسیلی در کوره 
قوس الکتریکی.

جدول 1- مشخصه های PKS در مقایسه با کک.

شکل ۲- نمونه ای از پوست هسته نخل )سمت چپ( و توده ای انبوه از این زیست توده 
)سمت راست(.

 CO2 شکل 4- مقایسه ای بین میزان انرژی تولیدی، بازدهی حرارتی و همچنین میزان انتشار
.PKS بین سوخت فسیلی با سوخت حاصل از
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روز جهانی عصای سفید

 اجتمـــــا             عـــــــی

بی اشتهایی عصبی در کودکانالگوی تصمیم گیری افراد مانند اثر انگشت است

مطالعات جدید پژوهشگران نشان داده است یک فرد معمولی بیش از 
۳۵ هزار انتخاب در طول یک روز انجام می دهد. این انتخاب ها ممکن 
باشد،  بی اهمیت  یا  کاری  تصمیم های  مانند  باشد،  مهم  بسیار  است 
گهگاه  مانند اینکه چه میوه ای بخوریم. انتخاب های ما ممکن است 
باعث استرس شوند، اما به ما کمک می  کنند منحصربه  فردتر و مستقل  تر 
شویم. یافته های مطالعات همچنین نشان می دهد الگوی تصمیم گیری و 
انتخاب در هر فرد با دیگران کامال متفاوت و منحصربه فرد است.

کودکان نوعی اختالل در خوردن است و در پی  بی اشتهایی عصبی در 
آن میزان مصرف مواد غذایی کودک که شامل غذاهای پرکربوهیدرات و 
گرسنگی  چربی است، محدود می شود. آغاز این بیماری اغلب به شکل 
و سپس کاهش وزن شدید است. کودکان مبتال به بی اشتهایی معموال از 
نظر عاطفی وابسته هستند و از مشکالت روانی دیگری مانند اضطراب هم 
رنج ببرند. همچنین سایر مشکالت روانی همچون افسردگی در خانواده ها 
در این زمینه مؤثر است.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
حسین  ازجمله  گرامی داغدار عزیزان خود شدند، 
امیرخانی شاغل در نورد سرد در غم درگذشت پدر و فرزاد 
ادیبی  شاغل در خدمات شهری در  غم درگذشت خواهر  

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

ابراز همدردی

مناسبت

کارمندان در محیط کاری خود با شرایط و موقعیت های 
گی های روانی  گر برخی ویژ متعددی مواجه می شوند و ا
و اجتماعی در آن ها نهادینه شده و به عادت تبدیل 
شده باشد، می توانند از عهده حل هر مشکلی برآیند و کارمندی نمونه 
و شایسته و البته مؤثر در محل کار خود باشند. در ادامه به برخی از این 

گی ها اشاره می کنیم. ویژ
گاهی یکی از ویژگی های کلیدی کارمندان مؤثر است. الزمه  خویشتن آ
گاهی یافتن از »خویشتن« کنجکاوی است؛ اما گاهی اوقات ممکن است  آ
ک به نظر برسد. کاوش عمیق در خود شجاعت  روبه رو شدن با خود ترسنا
می خواهد و در این مسیر جلسات روان درمانی، کتاب، گفت وگوهای 
معنادار و عمیق و بسیاری از اشتباهات در زندگی، عشق و کار می تواند به 

شناخت بهتر از خود منجر شود.
وقتی فردی متواضع، دلسوز و باهوش است و دوست دارد سؤال بپرسد، 
گاهی دارد تا بفهمد که »آنچه را که  احتماال به اندازه کافی خویشتن آ
نمی داند، نمی داند«. این ویژگی در فرد داوطلب جویای کار می تواند نکته 
بسیار جذابی باشد، زیرا نشان می دهد آن ها برای رشد و یادگیری چیزهای 

جدید آماده و در مورد جهان پیرامونشان کنجکاو هستند.
برخی افرادی طوری رفتار می کنند که انگار همه چیز را می دانند و تجربه 
حرفه ای فراوانی دارند؛ این دسته از آدم ها اغلب سخت ترین افراد در فضای 

همکاری هستند.
داشتن مهارت های ارتباطی قوی برای آغاز همکاری خوب در تیم کاری 
ضروری است. فرد داوطلب باید اعتمادبه نفس کافی برای بیان کردن و 
ک گذاشتن ایده هایش داشته باشد. همچنین آن قدر جسارت  به اشترا
داشته باشد که وقتی چیزی درست کار نمی کند یا می تواند بهتر کار کند، 
آن را مطرح کند و ذکاوت کافی برای حل اختالف نظرهای اجتناب ناپذیر 
بر سر ایده ها یا چالش هایی که ممکن است با کارمندان دیگر به وجود آید 

داشته باشد.
توانایی حفظ آرامش در شرایط پرفشار نکته مهم دیگری است که البته 
بررسی دقیق آن در طول فرایند مصاحبه کار دشواری است؛ به همین دلیل 
استخدام بر مبنای این ویژگی همیشه ممکن نیست. این موضوع به ویژه 
در بسیاری از مشاغلی که هفت روز هفته و بیست وچهارساعته در جریان 
هستند و با موارد پیش بینی نشده زیادی سروکار دارند بیشتر اهمیت دارد. 
کنترل داشتن بر خود و حفظ خونسردی در شرایط پرتنش از ویژگی های 
گر کارکنان توان مدیریت احساسات و تطبیق با  ضروری افراد خواهد بود. ا
شرایط را نداشته باشند، می توانند شرایط کار را هم برای خودشان و هم 
برای سایرین با چالش های بزرگی روبه رو کنند. به همین دلیل توان حفظ 

خونسردی اصل مهمی در عملکرد نهایی افراد خواهد بود.
تدبیر ویژگی مهم دیگری است و منظور از »مدبر بودن« توانایی خارج شدن 
از فضای امن برای یافتن پاسخ چیزی است که ممکن است با آن آشنا 
نباشید. این ویژگی به معنی پذیرا بودن برای یادگیری روش های جدید 

در برخورد با مسائل نیز هست.
معموال در فرایند استخدام، توانمندی های تخصصی و فنی افراد و 
تطابق آن با شرح شغل بررسی می شود، زیرا ارزیابی این مهارت ها نسبتا 
آسان تر از مهارت های نرم است. بااین حال، در دنیای امروز که هر روز 
با تغییرات مداوم روبه رو می شویم، توانایی درک سریع موارد جدید و 
همچنین توانایی یافتن پاسخ برای چالش های مختلف به تنهایی مهارت 
ارزشمندی است که می تواند برای برخی کارمندان نسبت به دیگران 

برتری ایجاد کند.
در هر کسب وکاری که باشید روزی از راه می رسد که به نظر می رسد همه چیز 
خراب شده است. کلید کارمند عالی بودن این است که پشتکار داشته 
باشید و تسلیم نشوید. هر فردی باید در هر جایگاهی که در تیم کاری دارد 

در شرایط دشوار نیز دلسرد نشود و راهش را ادامه بدهد.

بدون شک فردی که انتخابش این است که نه فقط در شرایط آرامش و 
راحتی، بلکه در سختی ها نیز با تیم کاری اش همراه باشد و برای بقای تیم 
تالش کند، یک کارمند عالی خواهد بود. این افراد در مواقعی که به آن ها 
نیاز است، قدم های بیشتری برای کار و همکارانشان برمی دارند؛ بنابراین 

همیشه می توان روی این افراد حساب کرد.
بهترین افرادی که می توان با آن ها کار کرد، کسانی هستند که اشتیاق 
گر کسی کنجکاو  به یادگیری و امتحان کردن چیزهای جدید دارند. ا
باشد، احتماال حالل مشکل نیز هست. آن ها برای رشد پذیرا هستند، 
در کار شخصیت مستقل و کارآمدی دارند و از پرسیدن سؤال یا یادگیری 
از دیگران نمی ترسند. چنین افرادی معموال نیروی محرکه خوبی دارند و 
همه ویژگی هایی که معموال شخصی را به گزینه ایدئال برای اضافه شدن 
به یک تیم تبدیل می کند دارند. آن ها مهارت های بین فردی خوبی نیز 
دارند، زیرا به خوبی می دانند که یادگیری چیزهای جدید بدون ارتباط 
گزیر ما را به سمت چیزهای  مؤثر با دیگران نسبتا دشوار است. کنجکاوی نا
جدید سوق می دهد و با کارهایی که قبال انجام نداده ایم وسوسه می کند. 
به همین دلیل داشتن این ویژگی می تواند نکته بسیار مثبتی در شخصیت 

کارمندی فعال و حتی کارآفرین یا مدیر باشد.
که  کاری قوی است. افرادی  گی های بسیار مهم دیگر اخالق  ویژ
پرتالش اند، سخت کار می کنند، به کاری که انجام می دهند عالقه دارند، 
به آن اهمیت می دهند و فقط از سر انجام وظیفه به تعهدات کاری شان 
عمل نمی کنند، نه تنها عملکرد بسیار خوب و روانی در تیم کاری خواهند 
داشت، بلکه می توانند زمینه رشد و توسعه کسب وکار را نیز فراهم کنند. 
انتخاب فردی قابل اعتماد، قابل اتکا و پاسخگو می تواند در تحول شرایط 

کم بر مجموعه نیز مؤثر باشد. کسب وکار و بهبود فضای حا
   منبع: پایگاه خبری علمی و تخصصی
 روان شناسی و بهداشت روان

فوبیا، به ترس افراط گونه و بی دلیل از یک محرک خاص 
گفته می شود که باعث می شود فرد مبتال، بدون اینکه 
خطر واقعی او را تهدید کند، دچار حمالت هراس و ترس 

شدید می شود؛ به طوری که زندگی عادی فرد تحت تأثیر قرار بگیرد. 
نکته مهمی که باید در ابتدا اشاره کنیم، این است که فوبیا با ترس 
که در اثر وقوع یک موقعیت  متفاوت است. ترس، احساسی است 
ک ایجاد می شود و نه تنها نیاز به درمان ندارد، بلکه باعث می شود  ترسنا
ما بتوانیم جان و سالمتی خود را حفظ کنیم. به عنوان مثال، ترس از 
ارتفاع، ترس از تاریکی، یا ترس از آتش که در همه انسان ها وجود دارد و 
باعث محافظت بیشتر انسان از عامل خطر می شود؛ اما فوبیا به این معنی 
است که ترس، حالت افراطی و بیمارگونه به خود بگیرد، به نحوی که فرد، 
حتی با دیدن عکس آتش یا یک بلندی و یا قرار گرفتن در یک اتاق تاریک، 
کثر فوبیاها در کودکی فرد  که ریشه ا دچار هراس بیش ازاندازه شود.ازآنجا
گر فرزند شما از چیزی به شکل افراطی می ترسد یا حس  نهفته است، ا
می کنید دچار فوبیا شده، بهتر است آن را در همان سنین کودکی درمان 
کنید و اجازه ندهید این ترس را با خود به دوران بزرگسالی ببرد و ترس او، 

تبدیل به یک فوبیای تمام عیار شود.
عامل ایجاد فوبیا در کودکان چیست؟

هر چیزی که باعث ترس در کودک شود، می تواند در مرحله شدید آن، 
گر گربه ای کوچک، انگشت فرزند شما  تبدیل به فوبیا شود. به عنوان مثال ا
را گاز گرفته باشد و یا به دست او چنگ انداخته باشد، کودک ممکن است 
از گربه بترسد و چنانچه ترس از گربه، حالت افراطی و بیماری به خود بگیرد، 

می تواند عامل فوبیای گربه باشد.
به غیر از ارتباط مستقیم کودک با عامل فوبیا، رفتار پدر و مادر و سایرین هم 

می توانند ایجادکننده فوبیا در کودکان باشد. به عنوان مثال، بیشتر مادرها 
و حتی پدرها از سوسک می ترسند و با دیدن یک سوسک که هیچ خطری 
برای آن ها ندارد، جیغ می زنند و یا فرار می کنند. کودک با دیدن رفتار شما، 
دچار ترس و هراس می شود و او هم از دیدن سوسک می ترسد. او با دیدن 
گاه می ترسد و جیغ می زند  یک سوسک و یا حتی دیدن عکس آن، ناخودآ
یا فرار می کند و این چرخه ادامه دارد. درحالی که عمال سوسک، خطر جدی 

برای کودک ندارد و نمی تواند آسیبی به او بزند.
روش های پیشگیری از ایجاد فوبیا در کودکان: فوبیا در کودکان 
و بزرگساالن مبحثی تخصصی است و درمان آن نیز هم  کامال  تخصصی 
است. اما با روش هایی می توان مانع ایجاد ترس و فوبیا در کودکان شد و یا 

ترس های کودکانه آن ها را در مرحله ابتدایی کاهش داد و از بین برد.
ترس های خود را به کودک انتقال ندهید: بررسی ها نشان 
می دهد کودکان معموال ترس  و فوبیای والدین و حتی نزدیکانشان را جذب 
می کنند. این مسئله به حدی پررنگ و چشم گیر است که مشاهده می شود 
مردم در یک مکان جغرافیایی خاص، از یک عامل مشترک می ترسند. 
به عنوان مثال، ترس از عنکبوت، بیشترین فوبیا در میان مردم انگلستان 

است، همان طور است که بیشتر ما ایرانی ها از سوسک می ترسیم!
گر کودکتان از چیزی می ترسد   با کودک منطقی صحبت کنید: ا
)به عنوان مثال تاریکی( توضیحاتی منطقی به او ارائه دهید. بگویید تاریکی 
چیست و چرا شب ها هوا تاریک می شود. به او بگویید که همه چیزهایی که 
در روز وجود دارند، در شب هم وجود دارند، اما چون نور نیست، ما 

نمی توانیم آن ها را ببینیم. 
خودتان شجاع باشید و شجاعت را به کودک خود نشان 
گر کودک شما از چیزی می ترسد، شما الگوی شجاعت برای او  دهید:ا

گر از گربه می ترسد، بچه گربه ای را در آغوش بگیرید  باشید. به عنوان مثال ا
و نوازش کنید و از کودک بخواهید در غذا دادن به او کمک کند.

به ترس کودک دامن نزنید: کودکان بسیاری از چیزها را فراموش 
گر کودک شما از چیزی ترسیده، به ترس او بال وپر ندهید، زیرا این  می کنند. ا
احتمال وجود دارد که به زودی آن را فراموش کند و توجه شما ممکن است 

کار را خراب تر کند.
ح داستان هایی مرتبط با  از قصه گویی استفاده کنید: با طر
موضوع ترس کودک و القای شجاعت به او، می توانید به کاهش ترس 
کودک، کمک کنید. سعی کنید در قالب داستان، او را کم کم به موضوع 
ترس نزدیک کنید تا بتوانید با ایجاد تصویرسازی ذهنی مثبت، شجاعت را 

به او القا کنید.
هرگز کودک را به یک باره با عامل ترس مواجه نکنید: بسیاری از 
افراد، تحت تأثیر آموزش هایی که برای درمان فوبیا وجود دارد، سعی 
گر  می کنند کودک را به یک باره با عامل فوبیا درگیر کنند. به عنوان مثال ا
گرچه این  کودک از آب می ترسد، او را به یک باره درون استخر می اندازند. ا
شیوه در مواقعی نتیجه می دهد اما ابدا توصیه نمی شود، زیرا ممکن است 

باعث ترس بیشتر و ایجاد فوبیا عمیق تر در کودک شود. 
دقت داشته باشید که مواجه مستقیم فرد با عامل فوبیا، شرایط خاصی 
دارد و هرگز نمی توان بدون مشورت با روان پزشک اقدام به انجام این کار 
گر ترس در کودک شما به طور افراطی وجود دارد و به شکلی است که  نمود. ا
کودک دچار عالئم فوبیا، مانند تپش قلب، تعریق، رنگ پریدگی، اضطراب، 
کنش های ترس افراطی می شود، قبل از هر اقدامی به پزشک  استرس و وا

و روان پزشک مراجعه کنید و از درمان خودسرانه و خانگی پرهیز کنید.
www.proomag.com :منبع   

عادت های 
کارمندان مؤثر

فوبیا در کودکان

علل و درمان

بازنشستگان فوالد 

کتبر، به عنوان روز بزرگداشت نابینایان و قانون  پانزدهم ا  
عصای سفید، نام گذاری شده است.دو تن از برجسته ترین 
محققان آمریکایی به نام های دکتر ناول پری )ریاضیدان( و دکتر 
کوپس تن بروک )حقوقدان( قانونی در پانزدهمین روز از ماه  جا
کتبر به عنوان قانون عصای سفید به تصویب برسانند و این روز  ا
را، به عنوان روز جهانی نابینایان نام گذاری کنند. در این قانون، 
تمامی حقوق اجتماعی فرد نابینا به عنوان عضوی از جامعه 

متمدن، انعکاس یافته است.
خط بریل، خطی است که در قرن نوزدهم میالدی، برای سهولت 
کار افراد نابینا و کم بینا در امر تحصیل و تعلیم و تربیت توسط لویی 
بریل فرانسوی ابداع گردید. پدر لویی بریل کفاش بود و لویی در 
کارگاه وی کار می کرد. روزی درفش کفاشی به چشم وی برخورد 
کرد و در اثر این حادثه، لویی از نعمت بینایی محروم گردید. پس 
از آن، او درباره افرادی که از نعمت بینایی برخوردار نبودند، بسیار 
اندیشید و سرانجام به فکر افتاد تا خطی را به وجود آورد که افراد 
نابینا به وسیله آْن به راحتی به امر خواندن و نوشتن بپردازند. او 
پس از مدت ها، موفق به ابداع خطی گردید که به نام وی، بریل، 

نامیده شد.
نابینایان، حق بهره گیری از کلیه امکانات رفاهی معمول در جامعه 
را دارند. آنان حق دارند از پیاده روها، خیابان ها، بزرگراه ها و وسایل 
ترابری همگانی بهره  ببرند. چنانچه گهگاه محدودیتی برای سود 
گیر همه  جستن از این تسهیالت و مکان ها در میان باشد، باید فرا
گر شخص یا سازمانی فقط برای نابینایان در  افراد جامعه باشد و ا
استفاده از تسهیالت همگانی، محدودیت ایجاد کند یا حقوق 

نابینایان عاقل و بالغ را نادیده بگیرد، مجرم شناخته می شود.
رانندگان وسایل نقلیه، موظف به مراعات کامل نابینایانی هستند 
که با عصای سفید در خیابان ها آمدوشد می کنند. دولت موظف 
است نابینایان را به مشارکت در امور دولتی تشویق کند تا آنان نیز 

به کار مشغول شوند.
ازآنجا که نابینایی و کم بینایی، در بسیاری از موارد به دلیل عدم 
دسترسی اطالعات دقیق و عدم شناخت علل آن ها از سوی مردم، 
به ویژه مردم روستاهای دورافتاده و محروم است، اطالع رسانی 
کز بهزیستی و خانه های  مردم از طریق رسانه ها، مطبوعات، مرا
بهداشت روستاها اهمیت بیش تری دارد؛ ازاین رو شایسته است 
مسئوالن و فرهیختگان جامعه مردم را به یادگیری این مسائل 
ترغیب کنند؛ زیرا هزینه پیشگیری برای دولت و خانواده ها، بسیار 
کم تر از هزینه خدمات بعدی به نابینایان و کم بینایان خواهد بود.
نوع رفتار با نابینایان در جامعه می تواند در سرنوشت آن ها و حاالت 
روحی و روانی شان تأثیرات متفاوتی بگذارد. برای رفتار و تعامل با 
نابینایان، باید واقع بین باشیم و به آن ها بفهمانیم که با دیگران 

هیچ تفاوتی ندارند.
www. fdo.tums.ac.ir:منبع   

موفقیت فرزند یکی از کارکنان 
فوالد مبارکه در عرصه فرهنگی

موفقیت

خانم پارمیس اسماعیلی فرزند همکار ارجمند مهدی   
اسماعیلی شاغل در ناحیه نورد گرم موفق شد آزمون جهش پایه 

تحصیلی اول به سوم را با موفقیت پشت سر گذارد.

پارمیس اسماعیلی

تقی جبلی حاجی آبادی
فناوری

روز بازنشستگی :  1401/05/30

رحمت اهلل مرادی خولنجانی
تعمیرات مرکزی

روز بازنشستگی :  1401/05/30

تیمور آذرکیان
فوالدسازی و ریخته گری مداوم
روز بازنشستگی :  1401/05/30

کی کامران نجفی اصلی پاشا
فوالدسازی و نورد پیوسته

روز بازنشستگی :  1401/05/30

ابراهیم مالکی
تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی :  1401/05/30

کبر طایی علی ا
تعمیرات مرکزی

روز بازنشستگی :  1401/05/30
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 ورزش             

به گزارش »ورزش سه« یکی از موفق ترین تیم های 
پایه فدراسیون فوتبال در یک سال اخیر، تیم جوانان 
بوده است. تیمی که هدایتش با تصمیم کمیته فنی 
فدراسیون فوتبال بر عهده صمد مرفاوی قرار گرفت و حاال پس از 
قهرمانی در تورنمنت کافا و نمایش عالی در مقدماتی جام ملت های 
آسیا و صعود به این مسابقات شایستگی های خود را ثابت کرده اند.

مهم ترین نکته ای که کمیته فنی فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی 
جوانان به آن اهمیت داد، بحث تجربه مرفاوی در بحث استعدادیابی 
بود. او در همان ابتدا حدود 100 بازیکن را تست و درنهایت لیستی 30 نفره 

برای حضور در تیم جوانان انتخاب کرد.
کـه در تیم هـای لیـگ برتـری  مرفـاوی در اردوی خـود از بازیکنانـی 
کـرده و حتـی بازیکنـی از لیـگ دسـته دوم  عضویـت دارنـد دعـوت 

فوتبال ایران دارد. بیشـترین نماینـده را هم با 6 بازیکن، باشـگاه فوالد 
مبارکـه سـپاهان اصفهـان دارد. محمدجـواد حسـین نژاد، علیرضـا 
سعدی پور، عرشیا سرشوق، حامد دانش خواه، صادق صالحی و سینا 
معظمی تبـار  بازیکنـان طالیی پـوش حاضـر در تیـم جوانـان هسـتند. 
کادمی کیا با سـه بازیکن در رده دوم  بعد از آن ها پرسـپولیس با چهار و آ

و سـوم قـرار دارنـد.

همایش بزرگ ورزش صبحگاهی به 

مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

به اطالع کلیه همکاران ارجمند می رساند همایش 
بزرگ ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی و 
ورزش، روز  چهارشنبه 14۰1/۰7/۲7 ساعت ۸:۰۰ صبح با 
رعایت پروتکل های بهداشتی در بخش آقایان در محل باند 
از  هلی کوپتر جنب ساختمان مرکزی و در بخش بانوان 
روبه روی ساختمان امور ورزش به صورت پیاده روی به سمت 

استخر فوالد مبارکه برگزار می گردد.
 خواهشمند است ضمن رعایت موارد ذیل در تاریخ و ساعت مقرر 

در محل مذکور حضور به هم رسانید.
 1. نظر به اینکه برگزاری همایش فوق به صورت مکانیزه بوده و 
ثبت نام همکاران در شروع و پایان همایش به وسیله دستگاه های 
کارت خوان انجام خواهد شد، همراه داشتن کارت شناسایی 

پرسنلی هنگام ثبت نام در شروع همایش الزامی است.
2. همراه داشتن کفش مناسب ورزشی الزامی است.

3. شرکت کنندگان نباید هیچ گونه منع و محدودیت پزشکی 
جهت اجرای همایش داشته باشند.

4. برای شرکت کنندگان البسه ورزشی )تیشرت( پیش بینی 
شده است.

5. در پایان همایش به تعدادی از همکاران گرامی، به قید قرعه، 
جوایزی اهدا خواهد شد.

فوالد مبارکه سپاهان با دو گل صنعت نفت آبادان را شکست داد دختران فوالد مبارکه  سپاهان با پیروزی آغاز کردند 

هفته نهم رقابت های لیگ برتر فوتبال با دیدار تیم های صنعت نفت 
آبادان و فوالد مبارکه سپاهان ادامه یافت که در این دیدار سپاهان 
موفق شد با حساب 2 بر صفر میزبان آبادانی خود را شکست دهد. 
برای سپاهان در این دیدار مسعود ریگی در دقیقه 66 و محمد علی نژاد 
در وقت های اضافه نیمه دوم گلزنی کردند. سپاهان با این برد 16 
امتیازی شد.

تیم والیبال بانوان این باشگاه در نخستین دیدار هفته اول لیگ دسته 
یک کشور به مصاف آذرخش رامسر رفت که این دیدار با برتری قاطع 
فوالد مبارکه سپاهان به پایان رسید. مریم حدادی بازی را با ترکیب 
رؤیا شیری، مائده محمدی، نیلوفر یمینی سلطان، الهه موسوی، مهدیه 
رحیمی زارع و بهار بهرامی نیا آغاز کرد و در نهایت طالیی پوشان در ۳ 
ست پیاپی و با نتایج 2۵ بر ۹، 2۵ بر 17 و 2۵ بر 1۳ برنده بازی شدند.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

فهرست سراسر  طالیی سرمربی

  تیم ملی هندبال

11 کشتی گیر و ۲ مربی به سپاهان پیوستند

آقایان بنیامین و پرهام محمدی، فرزندان همکار گرامی محمد 
محمـدی، شـاغل در ناحیـه فوالدسـازی و ریخته گـری مـداوم در 
مسـابقات قهرمانـی خانـه شـطرنج فوالدشـهر، رشـته سـریع آزاد در 
رده های سـنی زیر 10 و 6 سـال به ترتیب موفق به کسـب عناوین سوم و 

اول شدند.
خانم باران ابراهیمی، فرزند همکار ارجمند مرتضی ابراهیمی، 
شاغل در واحد ترابری سبک مجتمع فوالد سبا در سومین دوره مسابقات 
فراسبکی کاراته جام پارس در رشته کاتا خردساالن و در مسابقات کاراته 
قهرمانی کشور در رشته کاتا توانست دو عنوان نایب قهرمانی را به خود 

اختصاص دهد.

گران قدر عبداهلل  آقای محمدرضا محبوبی پور فرزند همکار 
محبوبی پور شاغل در ناحیه نورد سرد در هفتادو یکمین دوره مسابقات 
کاراته قهرمانی استان در رشته کومیته رده سنی نوجوانان موفق به کسب 

مقام اول شد.
آقایان مازیار و شهریار رحیمی فرزندان همکار گرامی مجید رحیمی 
شاغل در واحد کنترل کیفی نورد سرد در مسابقات آسیایی کاراته سبک 

شوتوکان به ترتیب به کسب عناوین سوم و دوم نائل شدند.
همکار گرامی آقای حامد شمس شاغل در واحد حفاظت فیزیکی 
به همراه فرزندان برومند خود محمدماهان و میکائیل شمس در دومین 
دوره مسابقات کاراته آسیایی کاراته سبک شوتوکان IKD و مسابقات 

کاراته قهرمانی کشور سبک IMA رشته کومیته به ترتیب زیر افتخار 
آفریدند.

- حامد شمس، مقام سوم مسابقات آسیایی و مقام اول مسابقات 
کاراته قهرمانی کشور؛

- محمدماهان شمس، مقام سوم مسابقات آسیایی و مقام اول 
مسابقات کاراته قهرمانی کشور؛

- میکائیل شمس، مقام سوم مسابقات کاراته قهرمانی کشور رده سنی 
خردساالن؛

 آقای  امیرمحمد شمس، فرزند همکار گرامی سلمان شمس، 
شاغل در نیروگاه، در مسابقات آسیایی کاراته سبک شوتوکان IKD رشته 

کومیته مقام اول را به دست آورد.
آقای طاها فروغی فرزند همکار گرامی امیدعلی فروغی، شاغل در 
آزمایشگاه مرکزی، در مسابقات قهرمانی شطرنج زیر 10 سال شهرستان 

مبارکه مقام نخست را به خود اختصاص داد.
آقایان رسول و رضا ضیائی فرزندان همکار گرامی عباس ضیائی، 
شاغل در ناحیه آهن سازی، در مسابقات پومسه تیمی دونفره ابداعی زیر 
18 سال منطقه دو به عنوان مبارز شرکت کردند و به ترتیب به کسب 

عناوین دوم و سوم تیمی دست یافتند.
آقای مهدی موالیی همکار شاغل در نورد سرد در مسابقات 

قهرمانی پیشکسوتان استان به کسب مقام دوم مفتخر گردید.

خبـــــــــر کوتاه

اطالعیه

فوالد مبارکه سپاهان سازنده ترین تیم ورزشی ایران

پانزده بازیکن هندبالیست از باشگاه سپاهان به اردوی 
تیم ملی دعوت شدند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، اردوی 
آماده سازی تیم ملی هندبال کشور با دعوت از دو گروه، زیر نظر 
وسلین وویوویچ سرمربی تیم ملی برای حضور در رقابت های 

قهرمانی جهان برگزار می شود.
در این فهرست 8 بازیکن از تیم هندبال سپاهان با نام های محمد 
سیاوشی، مجتبی حیدرپور، میالد قلندری، افشین صادقی، 
شهاب صادق زاده، محمدرضا اورعی، محمد کیانی و وحید 
مسعودی حضور دارند. از تیم سپاهان نوین نیز 7 بازیکن با 
نام های محمدمهدی بهنام نیا، مهران حسینی، فؤاد فرهادی، 
یونس بدیعی، یونس نصیری، بهشاد فاتحی زاده و علی پیرزاده 
اهوازی حضور دارند. همچنین شهداد مرتجی سرمربی سپاهان 

نوین نیز به عنوان مربی در فهرست تیم ملی جای دارد.
بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی جهان مردان از 12 
تا 29 ژانویه 2023 )22 دی تا 9 بهمن 1401( به میزبانی مشترک 
لهستان و سوئد برگزار می شود. ملی پوشان ایران در این گروه 
A این مسابقات با تیم های ملی اسپانیا، مونته نگرو و شیلی 

هم گروه است.

موفقیت کارکنان و فرزندانشان  در عرصه ورزش

کشتی گیران و کادر فنی تیم کشتی فرنگی فوالد مبارکه   
سپاهان معرفی شدند.

کبر یوسفی دارنده مدال طالی جهان، مهدی محسن نژاد  علی ا
دارنده مدال نقره آسیا، عارف حبیب اللهی دارنده مدال برنز آسیا، 
علیرضا ُمهمدی دارنده مدال طالی جوانان جهان، محمدرضا 
رستمی دارنده مدال طالی بازی های کشورهای اسالمی، شیرزاد 
بهشتی طال دارنده مدال طالی بازی های کشورهای اسالمی، 
حمیدرضا بادکان، سیدمصطفی رضایی، آرمین محب ثابت، 
علی نوربخش دارنده مدال طالی نظامیان جهان و علی اسکو 
کشتی گیرانی بودند که به تیم فوالد مبارکه سپاهان پیوستند. 
همچنین بهروز حضرتی پور و عادل بالی تبار نیز به عنوان مربی با 

این تیم قرارداد امضا کردند.
تیم کشتی فرنگی فوالد مبارکه سپاهان با هدایت رسول جزینی در 

فصل جدید رقابت های لیگ برتر کشتی حضور خواهد داشت.

 پرهام محمدی باران ابراهیمی

طاها  فروغی

 محمدرضا محبوبی پور

رسول ضیائی محمدماهان شمس

مازیار رحیمی

 رضا ضیائیمیکائیل شمس

شهریار رحیمی

مهدی موالیی امیرمحمد شمس

حامد شمس بنیامین محمدی

موفقیت

اطالعیه

برای حضور در رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی؛

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

بدین وسیله به اطالع خانواده بزرگ فوالد مبارکه 
می رساند، استخرهای مجموعه فردوس فوالد 
مبارکه از روز سه شنبه مورخ 16 مهرماه 14۰1 با جداول 
زمان بندی جدید آماده ارائه خدمات خواهد بود. لذا 

از عالقه مندان دعوت می شود در صورت تمایل طبق برنامه ذیل و 
با رعایت موارد ذکرشده اقدام به استفاده از این استخرها نمایند.

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

کسن به محل های مذکور مراجعه کنند. و کارت وا
2. سانس ها به صورت آموزشی و محدود و با یک سوم ظرفیت برگزار 

می گردد.
3. رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی الزامی است.

4. بازگشایی استخرها با عنایت به وضعیت کرونایی هیچ گونه تعهدی 
برای استفاده قطعی نیست و با توجه به تصمیم ستاد کرونا، احتمال 

تعطیلی مجدد وجود دارد.

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

جدول زمان بندی اســتخر شــماره دو مجموعه فردوس از 1401/7/16 تا اطالع ثانوی جدول زمان بندی اســتخر شــماره یک مجموعه فردوس از 1401/7/16 تا اطالع ثانوی
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سه شنبه } بانوان {
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پنجشنبه } بانوان {

جمعه } آقایان {

شنبه } بانوان {
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****
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یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر
یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

18:45 - 20:15
یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر
یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

****
یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر
یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر
یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

17 - 18 :30
یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

17 - 18 :30
یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

19 - 20 :30
یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

19 - 20 :30
یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

20 :30 - 21 :45
یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر
یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

****
یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر
یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر
یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر

20 :30 - 21 :45
یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر
یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر

****
یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر
یحی )بانوان( ورزش در آب. تفر
یحی )آقایان( ورزش در آب. تفر
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 فرهنــݡگــــی

روز جهانی ریشه کنی فقر ضرورت، الزام   
کید  و فوریت پایان بخشیدن به فقر را مورد تأ
هرچه بیشتر قرار می دهد. در حقیقت با 
بزرگداشت این روز، توجه به این معضل که به 
گیر و جهانی بدل شده اهمیت  پدیده ای فرا

ویژه ای می یابد. 
موضوع فقر و فقرزدایی یک مسئله جهانی 
است. اما فقر پدیده ساده ای نیست که بتوان 
آن را از یک یا چند دیدگاه تعریف کرد. به دلیل 
کار  ماهیت چندبعدی فقر، تعریف دقیق آن 
دشواری است به بیانی ساده می توان گفت 
ک،  ناتوانی در تأمین حداقل نیازها در زمینه خورا
ک و تحصیل ریشه در فقر دارد  مسکن، پوشا
و این وضعیت می تواند با عدم دسترسی به 
فرصت های برابر شغلی و اعمال تبعیض های 
اجتماعی نیز وخیم تر شود.فقر زندگی افراد 
به ویژه کودکان و نوجوانان را در دو بعد جسمی 
و روحی به مخاطره می اندازد. اهمیت این 
موضوعی تا جایی است که سازمان های جهانی 
ازجمله سازمان ملل را بر آن داشت تا با تشکیل 
کودکان  کمک به  سازمان های معتبر برای 
نیازمند و خانواده هایشان از این معضل در 
سطح جهانی پیشگیری کنند و با آن به مقابله 
پردازند. بر اساس آمار جهانی افرادی که جان 

از  الواعظین،  سلطان  محمد  سید   
علمای بزرگ شیعه در قرن چهاردهم، در 
سال 1۳14 هجری قمری در تهران چشم به 
مرحوم  که  خانواده ای  گشود.  جهان 
سیدمحمد در آن به دنیا آمد از مهم ترین و 
معتبرترین سادات ایران به شمار می رود. 
نسب شریف وی چنان که آیت اهلل العظمی 
نجفی مرعشی نگاشته اند، با ۲۵ واسطه به 
کاظم  امام  جعفر  بن  موسی  حضرت 

)علیه السالم( می رسد.
کبر اشرف الواعظین شیرازی،  حاج سید علی ا
پدر سلطان الواعظین، شیخ الطائفه و رئیس 
جمعیت بسیاری از سادات شیراز از پرچم داران 
دیانت و مروجین مذهب و شریعت بود. ایشان 
سال ها در تهران به ترویج و تبلیغ مشغول بود. 
کودکی در  سلطان الواعظین در همان اوان 
گیری معارف دینی  خدمت پدرش مشغول فرا
شد و سپس در مدرسه پامنار تهران از محضر 
اساتید و علمای دیگر بهره مند گردید. ایشان 
پس از مدتی، در سال 1326 هجری قمری، 
راهی عتبات عالیات شد و در جوار بارگاه حضرت 
ابی عبداهلل الحسین )علیه السالم( در کربالی 
معلی اقامت گزید و مشغول تحصیل علوم دینی 
گردید. وی مدتی در نجف اشرف در محضر میرزا 
محمدتقی شیرازی کسب فیض کرد و سپس 
به تهران آمد و خود به افاضه پرداخت. او در 
سال 1347 هجری قمری به قم آمد و به تربیت 
طالب پرداخت، اما بعد از هفت سال بار دیگر به 

تهران بازگشت.

محلـه  در  اصفهـان  آقانـور  مسـجد   
دردشـت اصفهـان واقـع شـده و مطابـق 
سـنت های معمـاری قدیـم  ایـران به صـورت 
چهارایوانه طراحی شده است. ورودی های 
مسـجد آقانـور در ضلـع شـمالی و شـرقی 
مسجد قرار گرفته و توسط کوچه های اطراف 
بـه بـازار دردشـت و محلـه ای بـه همیـن نـام 
مربـوط می شـود. بانـی مسـجد »نورالدیـن 
محمد اصفهانی« از افراد خیر و نیکوکار است 
کـه سـاختمان مسـجد را در زمـان سـلطنت 
شـاه عباس اول شـروع کـرده، اما سـاخت بنا 
در اولین سـال سـلطنت شـاه صفی به اتمام 
رسـیده اسـت. کتیبـه سـردر مسـجد کـه بـه 
خط محمدرضا امامـی و تاریـخ 1۰۳9 هجری 

قمری است بیانگر همین مطلب است.
که در ایوان جنوبی مسجد وجود  کتیبه ای 
کاشی  زمینه  بر  سفید  ثلث  خط  به  دارد 
خ به سال 1258 هجری یعنی  الجوردی مور
دوره محمدشاه قاجار است. خطاط این کتیبه 
محمدباقر شیرازی است و در اشکال مربع شکلی 
که در داخل این ایوان وجود دارد، با خطوط 
بنایی ساده الجوردی بر زمینه آجری و خط 
بنایی حنایی بر زمینه فیروزه ای، آیات قرآنی 
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خود را به دلیل فقر و گرسنگی از دست می دهند 
کنون در درگیری های  بیش از کسانی است که تا
نظامی جان باخته اند. زندگی افراد فقیر هرروز با 
فقدان مواد غذایی، سرپناه، و عدم دسترسی به 
خدمات ضروری تهدید می شود. از یک سو این افراد 
گزیرند رنج ها و  در شرایطی ناامن زندگی می کنند و نا
مرارت ها، بی عزتی ها و بی حرمتی ها، محرومیت ها 
و تبعیض های اجتماعی را تاب آورند و از سوی 
دیگر، این قربانیان خاموش به طور ناعادالنه ای از 
بسط دهندگان جرم و خشونت در جامعه و تهدیدی 

علیه نظم و ثبات اجتماعی محسوب می شوند.
صلح پایدار تنها زمانی تجلی می یابد که جوامع بشری 
بتوانند حرمت و حقوق اساسی شهروندان را تضمین 
کنند و آن را محترم شمارند. تحول اجتماعی الزم برای 
صلح و آرامش در جامعه نیز تنها از طریق مشارکت 
فعاالنه و مساوی افراد آن جامعه تأمین می شود؛ 
اما فقر به عنوان متغیری مستقل این معادالت 
را برهم می زند. حال یافتن و اجرای راهکارها و 
راهبردهای مؤثر و کارآمد که با اتخاذ آن ها بتوان در 
زمینه ریشه کنی فقر گامی اساسی برداشت امری 

الزم االجراست. 
www. bemehrbani.com :منبع  

گرچه بیشتر عمر خویش  مرحوم سلطان الواعظین، ا
را صرف تبلیغ، وعظ و خطابه کرد و در این جهت هم 
به حق موفق بود، باز از تألیف و تدوین کتب سودمند 
کتاب  و نافع برای جامعه اسالمی غافل نماند. 
»شب های پیشاور« که مهم ترین تألیف سلطان 
الواعظین است، در نوع خود از بهترین آثار در موضوع 
که  کتاب  مربوطه به شمار می آید. سید در این 
کره و مناظره او در طول ده شب با بعضی  مشروح مذا
از علمای اهل سنت در پیشاور است،اهم موضوعات 
مورد اختالف را مطرح کرده و با استداللی قوی و با 
استفاده کامل از منابع روایی و تاریخی اهل سنت، 
مبانی و معتقدات شیعه را به اثبات رسانده است. 
این کتاب در عین این که دربردارنده مطالب دقیق 
و تخصصی اختالفی است، با نثری شیوا و روان برای 
همه اقشار علمی قابل استفاده است. مطالعه دقیق 
آن به خصوص برای جوانان، باعث تحکیم مبانی 

مذهبی و روشن شدن عقاید حقه شیعه می گردد.
سلطان الواعظین، واپسین سال های عمر خویش را با 
بیماری شدید قلبی گذراند، به طوری که تقریبا در ده 
سال آخر زندگی کامال خانه نشین شد. وی سرانجام 
در روز جمعه 17 شعبان المعظم 1391 هجری قمری، 
برابر با 16 مهرماه 1350 هجری شمسی در تهران از دنیا 

ک سپرده شد. رفت و در قبرستان ابوحسین به خا
www.wikifeqh.ir :منبع 

نوشته شده است. در ایوان شرقی مسجد نیز با خط 
نستعلیق به رنگ زرد بر زمینه کاشی خشت الجوردی 
اشعاری نوشته شده است. مصراع آخر اشعار ماده 

تاریخی است که سال 1034 را نشان می دهد.
یکی از نفایس مسجد آقانور شبستان زیبا و جالب آن 
است. این شبستان قرن سیزدهم به مسجد الحاق 
شده است و نور  آن به وسیله قطعاتی از سنگ مرمر 
شفاف تأمین می شود. ستون های شبستان مسجد 
نیز بسیار جالب توجه هستند. بر طرفین محراب این 
شبستان با خط بنایی مشکی ساده بر زمینه زرد 
عبارات مذهبی نوشته شده است. سردر خارجی این 
شبستان نیز با کاشی گره و خطوط بنایی تزئین شده 
است. همچنین  سردر شمالی مسجد آقانور کتیبه ای 
دارد که به خط ثلث سفید بر زمینه کاشی خشت 
الجوردی به وسیله محمدباقر شیرازی کتابت شده 
است. مضمون این کتیبه آیات قرآن مجید است. 
مسجد آقانور در جنگ تحمیلی آسیب های بسیاری 

دید که به شیوه اول بازسازی شد.
www. seeiran.ir:منبع  

آموزش قرآن به کودکان

شهید

شهید محمد )امیر( مؤمنی سال 1۳41 در 
خانواده مذهبی و از جنبه اقتصادی متوسط در 
راوند کاشان دیده به جهان گشود. پدرش کارگر 
خشت زن و مادرش قالیباف بود و این خانواده 
روزگار  قالیبافی  و  کشاورزی  کارگری،  درآمد  با 
می گذراندند. محمد در شش سالگی به مدرسه 
مدرسه  به  آن  از  پس  و  عراقی  شهید  ابتدایی 
وارد  تحصیل  ادامه  برای  رفت.  راهنمایی 
که در  دبیرستان شد. سال دوم دبیرستان بود 
جریان تظاهرات ضد رژیم شاهنشاهی با دیگر 
دانش آموزان به همراه آقای مشکینی نامی جزو 
که در تظاهرات شرکت می کرد.  کسانی بود  اول 
زیادی  فعالیت های  به  انقالب  خصوص  در 
می پرداخت تا انقالب به رهبری زعیم عالی قدر 

حضرت امام خمینی به پیروزی رسید.
ازجمله  فعالیت ها  در  نیز  انقالب  از  پس 
راهپیمایی ها شرکت داشت و به مبارزه با منافقین 

می پرداخت و در بین مردم جهت اقناع آن ها در 
زمینه انقالب و ثمرات آن به مباحثه می پرداخت، 
جنگ  اوج گیری  از  پس   1359 سال  در  اینکه  تا 
گرفت زودتر به خدمت مقدس  تحمیلی تصمیم 
کاشان به  از طریق  سربازی برود. در همان سال 
گرگان ملحق شد و  دوره آموزشی رفت و به لشکر 
بالفاصله بعد از تقسیم بندی داوطلبانه عازم جبهه 
گفته فرمانده  غرب و مبارزه با ضدانقالب شد؛ به 
گردان، امیر هم برای سپاه و هم برای ارتش داخل 
آن ها  به  را  اخبار  و  می کرد  دیده بانی  عراق  ک  خا

مخابره می نمود.
بسیار  امیر  که  می کند  تعریف  هم رزمانش  از  یکی 
دالور و نترس بود؛ در یکی از شب ها که برای گشت 
گلپایگان جهت دیده بانی  همراه با یک سرباز اهل 
از این سمت  که جبهه دشمن  آنجا  از  می روند و 
از  بسیاری  و  خورده  ضربه  و  آسیب دیده  بسیار 
کرده  قلع وقمع  بدین وسیله  را  عراقی  لشکرهای 

مؤمنی امیر  شهید 
جبهه ها گم شده  دیده بان 

معرفی کتاب

نویسنده:
 ابن هشام
ترجمه:
مسعود انصاری

ناشر: مولی

مهم ترین  ازجمله  ابن هشام«  »سیره 
گزارش های حوادث پیش از اسالم، تبارشناسی، 
تاریخ زندگی و حوادث بیست وسه ساله دوران 
کرم )ص( است. ارزش این کتاب به  رسالت پیامبر ا
گی مهم آن، یعنی قدمت و روشمندی آن  دو ویژ
برمی گردد. این اثِر اصیل را عبدالملک ابن هشام 
کتاب محمد بن اسحاق بن یسار  )م ۲1۸ ق( از 
)احتماال ۸۵ تا 1۵۰ یا 1۵1 ق( به دست داده است. 
ابن هشام قرن ها مبنای تحقیقات  کم نظیر  اثر 
بسیاری از پژوهش های مربوط به سیره و مغازی و 
کتاب های عمومی تاریخ عصِر ظهور و رشد و نمو 
اسالم تا هنگام وفات رسول اهلل )ص( بوده است؛ 
که از نگاشته های قرن اول و اوایل قرن دوم  چرا
چندان آثاری به جای نمانده است. محمد بن 
اسحاق از نسل سوم تدوین کنندگان احادیث 

کرم )ص( است. تاریخی، ِسَیر و مغازی پیامبر ا
هرچند در متون عرب چندین شخص این اثر را از 
ابن اسحاق نقل کرده اند، اما درواقع سیره ابن اسحاق 
در گزارش ابن هشام جاودانه شده است. از سوی 
مقدمه  در  مهدوی  اصغر  مرحوم  تعبیر  به  دیگر 
سیره  تهذیب  و  »نقل  رسول اهلل  سیرت  تصحیح 
ابن اسحاق مایه شهرت ابن هشام و جاودان شدن 

نامش به عنوان مؤلف سیره رسول اهلل شده و مانع 
از آن گردیده است که او نیز به ماجرای بسیاری از 
همگنانش که شاید در پایه کمتری از ادب و علم و 
دانش قرار نداشته اند و تنها نامی از ایشان به  جای 
مانده دچار شود؛ تا آنجا که نام ابن هشام که تهذیب 
کننده و راوی سیره است با نام ُمصنف اصلی آن یعنی 
ابن اسحاق هم ردیف و شناختن هریک از دو تن 

موقوف به شناخت دیگری شده است«.
بهاءالدین خرمشاهی مترجم، محقق و قرآن پژوه 
شهیر در مراسم بررسی و نقد ترجمه مسعود انصاری 
از کتاب سیرت محمد رسول اهلل گفته است: »هر آن 
کسی که با علوم و معارف اسالمی، قرآن شناسی، علم 
الحدیث و هر دانشی که به نحوی با تاریخ صدر اسالم 
مرتبط است، سرو کار دارد و در پی شناخت پیامبر 
است، شاید این کتاب به اندازه یک کتابخانه به او 
گر نگوییم کتاب مقدس  اطالعات بدهد؛ تا جایی که ا
و این واژه را مختص قرآن بدانیم، سیره ابن هشام را 
بتوان از آثار قدسی دانست و خوشبختانه ترجمه ای 
هم که از این اثر توسط استاد مسعود انصاری ارائه 
شده، ترجمه ای اعال، فاخر، مفهوم و درخور توجه 
کتاب نیز در  است«. مسعود انصاری مترجم این 
همین مراسم درباره این اثر گفته  است: »در این سیره 
شما می بینید که پیامبر هرگز جنگی را آغاز نکرده و 
هفتاد بار مسلمانان از جهاد منع شدند تا در هفتاد و 
یکمین بار دستور جهاد یافتند. ما به مهربان زیستن 
در کنار هم نیازمندیم و این سیره در این راه به ما 
که مهربانی بدون درک ساحت  کمک می کند؛ چرا

پیامبر امکان پذیر نیست«.
www.bookroom.ir :منبع   

سیرت محمد رسول اهلل 
)دوره سه جلدی(

 پسر دلفینی

معرفی اپلیکیشن

انیمیشن جدید پسر دلفینی در سال 1۳99 به کارگردانی و 
نویسندگی محمد خیراندیش، یانا کوزمینا و تهیه کنندگی محمدامین 
همدانی در ژانر ماجراجویی و کمدی ساخته شد. کارتون پسر دلفینی 
در واقع یک اثر شخصی با مالکیت خصوصی است و با هیچ نهادی 
کران این انیمیشن در روسیه با  برای ساخت همکاری نکرده است. ا
کنون پس از دو سال تعویق به دلیل ویروس  استقبال روبه رو شد و ا

کران می شود. کرونا ا
پسر دلفینی یک کارتون خانوادگی، ماجراجویانه و کمدی است. داستان 
این انیمیشن درباره پسری است که هواپیمای حامل او و خانواده اش در 
دریا سقوط می کند. دلفین کوچکی به نام سفید به همراه مادرش نانا به 
پسرک کمک و از او به خوبی نگهداری می کنند. پسر در آغوش دریا با مهر 

و محبت بزرگ می شود.
سفید و پسر دلفینی مانند دو برادر هستند و با شادی کنارهم زندگی 
می کنند. روزی اختاپوس که از قضیه انسان بودن پسر بو می برد، او را به 
خشکی تبعید می کند. پسر باید به دنبال خانواده اش بگردد و راهی خشکی 
می شود. او مردی به نام ناخدا مروارید را مالقات می کند. سفید نیز با تمام 

سختی ها پسر دلفینی را ترک  نمی کند و با او راهی ماجراجویی می شود.
کنون در زمینه های  محمد خیراندیش متولد سال 1353، از سال 1382 تا
طراحی شخصیت، انیماتوری، نویسندگی و کارگردانی فعالیت می کند. او 
کتر،  عالوه بر طراحی، نویسندگی و کارگردانی به عنوان مدرس طراحی کارا
کتر  کنون بیش از هزار کارا مبانی انیمیشن و استوری برد نیز فعالیت کرده و تا
گون داخلی و خارجی طراحی کرده است.  انیمیشنی را در پروژه ها ی گونا
او در چندین جشنواره داخلی و خارجی همچون جشنواره عمار تحسین 
شده است. کارتون سینمایی پسر دلفینی از صداپیشگانی باتجربه مانند 

به تینا هاشمی، حامد عزیزی و ثریا قاسمی نیز بهره می برد.
 www.plaza.ir:منبع      

اپلیکیشن مذهبی آموزش سوره های جزء سی ام قرآن و سوره 
حمد به کودکان ازجمله برنامه هایی است که محتوای مذهبی آن 
مخصوص کودکان تهیه شده است و با نصب ۵۰ هزار کاربر در مارکت 
بازار، جایگاه ویژه ای را در میان اپلیکیشن مذهبی کودکان به خود 

اختصاص داده است.
این اپلیکیشن مذهبی امکانات زیادی را با صرف زمانی طوالنی گردآوری 
کرده تا کودکان با تجربه کاربری دلپذیر، عالقه مندانه به تعلیم قرآن کریم 
بپردازند. ازجمله امکانات برنامه کاربردی این اپلیکیشن می توان به این 
موارد اشاره کرد: ترتیل کامل آیه به آیه جزء سی ام قرآن و سوره حمد با 
صدای استاد شهریار پرهیزگار به همراه نمایش متن آیه مورد نظر هنگام 
تالوت؛ تکرار آیه و سوره موردنظر تا بی نهایت که با استفاده از خاصیت 
تکرار آیه و سوره، کودک شما به راحتی می تواند آن ها را حفظ کند؛ 
استفاده از رنگ های شاد  ومحبوب کودکان  تا یادگیری قرآن برای آن ها 
جذاب باشد؛  رفتن به آیه بعدی و قبلی در هر زمان؛ امکان توقف موقت 
ک گذاری آن از  پخش و توقف کامل پخش؛ ضبط کردن سوره و به اشترا
طریق بلوتوث یا شبکه های اجتماعی؛ امکان تنظیم خاموش نشدن 

صفحه نمایش؛ لیست عالقه مندی ها و ضبط شده ها و... .
www.cafebazar.ir :منبع    

        کارگردان:   محمد خیراندیش

تهیه کننده:     محمدامین همدانی       

بودند، عزم خود را جزم می کند و جایگاه امیر و هم رزمش را پیدا 
می کند. وقتی مهمات در دست امیر و هم رزمش تمام می شود از 
آن منطقه می گریزند و عراقی ها آن ها را به رگبار می بندند؛ در آن 
حین، امیر شهید و هم رزمش مجروح می شوند و به اسارت دشمن 
درمی آیند. هم رزم امیر پس از سال ها به میهن بازگشت، اما شهید 

امیر مؤمنی هرگز نه خودش آمد و نه پیکرش!
 منبع:سامانه بنیاد شهید 


