
یادداشت مدیر مسئول

رشد اقتصادی یک جامعه در  گرو  به کارگیری علم و فناوری در عرصه های 
مختلف است و در این میان، دانشجویان و دانشگاهیان به عنوان راهبران 
علمی کشور، مهم ترین نقش را در بهره گیری از علم برای خلق ثروت و تحول در 

عرصه اقتصاد و صنعت ایفا می کنند.
نقش دانشجویان به عنوان جویندگان دانش، نقشی اساسی و محوری در توسعه 
علمی، فنی و نوآوری است و در پیشرفت کشور در تمامی ابعاد، کارساز و سازنده 
است. دانشجویان در عرصه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پیشتازان 
تحوالت بوده و هستند و توسعه صنعت در کشور، در گرو   بهره مندی از ظرفیت 

دانشگاهیان است.
کز آموزش عالی در اسناد باالدستی توسعه، تربیت  مأموریت اصلی دانشگاه ها و مرا
نیروی انسانی عالم، متعهد و متخصص بوده و عالوه بر این، تدوین و ترسیم نقشه 
جامع علمی کشور و تبدیل آن به گفتمانی پذیرفته شده بر عهده نهاد دانشگاه و 

غ التحصیالن دانشگاه است. به ویژه دانشجویان و فار
بایسته است که دانشجو در جامعه پویایی و نشاط ایجاد کند، محیط اطراف خود 
را متحول سازد، جریان و موج ایجاد نماید و جامعه را در مسیر حرکت روبه جلو قرار 
گر دانشجویان به کشور و موفقیت و پیشرفت آن بی اعتنا باشند و به جای  دهد. ا
تحرک و بالندگی، به رخوت و ایستایی روی  آورند، تردیدی نیست که دستاوردهای 

فعلی و چشم اندازهای جامعه در تمامی ابعاد رو به زوال خواهد نهاد.
دیدگاه صاحب نظران، کارشناسان و نخبگان علمی، سیاسی و اقتصادی کشور در 
وضعیت فعلی برای عبور از بحران های جامعه ایران، خودباوری، حمایت از تولید 

دانش بنیان و بهره گیری از توان و ظرفیت نیروی های انسانی متخصص است و اولین 
مکانی که می توان در آن برای تربیت این نیروی انسانی تالش کرد دانشگاه است.

شانزدهم آذر در تقویم ایران اسالمی به نام روز دانشجو نام گذاری شده و این روز، 
سالروز تکریم یاد و خاطره دانشجویانی است که تالش آن ها در مسیر روشنگری و 

مقابله با نفوذ استعمار در کشور  فراموش ناشدنی است.
شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت دانش بنیان ایرانی  یکی از مأموریت های 
خود را ایفای نقش محوری در توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور و ارتقای 
سطح فناوری صنعت فوالد قرار داده و در سند چشم انداز خود، تحقیق و توسعه 
دانش محور بر مبنای فناوری های نوین را در دستور کار دارد. این شرکت همواره 
کز تحقیقاتی و  کوشیده است با برقراری ارتباط مستمر و سازنده با دانشگاه ها و مرا
غ التحصیالن دانشگاهی،  بهره گیری از دانش، تعهد و تخصص دانشجویان و فار

روند توسعه را بر مقیاس علم، دانش و فناوری ترسیم و تدوین کند.
در تمامی مراحل ساخت، بهره برداری و توسعه شرکت فوالد مبارکه، نقش 
غ التحصیالن دانشگاهی انکارناپذیر و بی مانند است و این نقش، بیش از سایر  فار
نقش ها نمود عینی  داشته است. این شرکت عالوه بر اینکه حمایت و بهره گیری از 
ظرفیت و توان دانشگاه ها در تربیت نیروی متعهد و متخصص را رسالت خود می داند 
و در آزمون استخدامی اخیر نیز به این مسئله اهتمام خواهد داشت،   توسعه صنعتی 
ایران اسالمی را در  گرو   توجه به علم می داند و به عنوان شرکتی دانش بنیان، التزام 
خود را به آبادانی ایران اسالمی در سایه توجه به ظرفیت های داخلی و ظرفیت علمی 

دانشگاه های کشور در برهه های  مختلف اثبات نموده است.

نقش انکارناشدنی دانشجویان در  آیندۀ صنعت کشور

کاهش مصرف الکترود در کوره های 
قوس الکتریکی ناحیه فوالدسازی

 و ریخته گری مداوم

سهم 8 درصدی
 فوالد مبارکه در تولید ناخالص 

بخش صنعت کشور

  فوالد مبارکه در فعالیت های دانش بنیان پیشتاز  است

ثبت پنجمین
 رکورد روزانه تولید کالف گرم 

در مجتمع فوالد سبا

مدیر واحد ریخته گری مداوم فوالد مبارکه عنوان کرد:

ارتقای سطح کمی و کیفی محصوالت  با 
استفاده از ظرفیت  دانش بنیان ها

 دهه فاطمیه
ین بانوی جهان  ایام شهادت واالمقام تر

حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها(
تسلیت باد

یح روند پیشرفت  تشر
پروژه های تعاونی مسکن 

کارکنان فوالد مبارکه

برگزاری مجامع عمومی عادی به طور 
فوق العاده و عمومی فوق العاده 
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، تولیدکارآفرین و خدمت رسانی انجام شد؛ با شعار اقتدار

برگزاری 
 همایش بزرگ بسیجیان

 شرکت فوالد مبارکه

معاون وزیر صمت در نوزدهمین نمایشگاه متافو مطرح کرد:

اطالعیه

گهی آ

آذرماه 1401( برنامــه  حضــور مدیران در رادیو فوالد )

یف د ر
1

2

3

یــر مد ســمت  و  م  نــا
ــی خل ا د ــی  س بر حسا ــر  ی مد  ، ت د ــعا س ر پو ل  ــو س ر

هــی فا ر ر  مــو ا و  مــی  عمو ت  مــا خد یــر  مد  ، خــی فر ق  د صــا

ســعه تو و  تحقیــق  یر  مد ، ســی عبا م  ا شــهر

ر حضــو یــخ  ر تا
1 4 0 1 /9 /1 4

1 4 0 1 /9 /2 1

1 4 0 1 /9 /28

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن 
کارکنان مجتمع فوالد اصفهان رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/10/03 
در محل سالن نگین نقش جهان به آدرس اصفهان، سپاهان شهر، ابتدای بلوار 

غدیر، بلوار قائم جنوبی، مجتمع نگین نقش جهان تشکیل می گردد.
لذا از کلیه اعضا دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی و یا برگ سهام،  
رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند و یا وکیل / نماینده خود را 

کتباً معرفی نمایند.
ضمنا به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع 
کثر 3 رأی و هر شخص غیرعضو تنها یک  عمومی، تعداد آرای وکالتی هر عضو حدا
رأی خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده 
کثر تا پایان وقت اداری تاریخ 1401/10/01 در محل دفتر تعاونی مسکن  خود حدا
واقع در فوالد مبارکه یا دفتر تعاونی واقع در خیابان آزادی، خیابان فارابی شمالی، 
ک 4، حاضر شوند تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگ ورود به  کوچه 23، پال

مجمع را دریافت نمایند.
دستور جلسه:

1- گزارش پروژه های تعاونی، گزارش هیئت مدیره و بازرسان؛
2-ارائه گزارش حسابرسی توسط مؤسسه حسابرسی آئین تراز آریا )حسابداران 

رسمی(؛

3 - تصویب صورت های مالی سال های 1399 الی 1400/12/29 و بودجه سال 
جاری شرکت؛

4- تصویب نحوه سهام بندی پروژه ولیعصر، موضوع گزارش کارشناسی شماره 
29/1451 مورخ 1401/04/21؛

5- تصویب ساخت یا فروش پروژه ولیعصر؛
6- تصویب ساخت پروژه شمال)چهارباغ کتالم(؛

7- تصویب ساخت پروژه بهارستان؛
8- تصمیم گیری در خصوص مبلغ مابه التفاوت حاصل از فاصله زمانی تاریخ خرید 
زمین و پذیره نویسی پروژه بهارستان، جهت خرید، ساخت یا سرمایه گذاری بابت 

دفتر اداری تشکیالتی شرکت تعاونی؛
9- تصویب آیین نامه معامالت شرکت؛

10- تصویب پاداش و حق جلسه هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسین؛
11- تعیین خط مشی آینده شرکت؛

12- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان.
داوطلبان تصدی سمت هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده )8( دستورالعمل 
گهی  کثر ظرف 5 روز از انتشار آ نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی ها موظف اند حدا

دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
  هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول آ

 شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت فوالد مبارکه اصفهان       
1401/09/12 :      تاریخ انتشار
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رئیس   جمهور قانون »مانع   زدایی از توسعه صنعت برق« را ابالغ کرد
رئیس   جمهور قانون »مانع   زدایی از توسعه صنعت برق« را که وزارت نیرو را مکلف کرده ساالنه یک درصد مصرف برق را کاهش دهد، به دستگاه   های مربوطه ابالغ کرد.

بازگشت ۸۶۰ واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان   ماه ۸۶۰واحد صنعتی غیرفعال به چرخه تولید برگشته   اند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار صدها نفر از 
بسیجیان، تشکیل بسیج را از مهم ترین و بزرگ ترین 
ابتکارات امام خمینی)ره( خواندند و با ذکر گوشه هایی از 
برکات حضور بسیج در میدان های مختلف چهل سال 
تر از یک  کید کردند: بسیج در جایگاه و شأنی باال اخیر تأ
سازمان نظامی،  و درواقع یک فرهنگ و تفکر و گفتمان 
است که ظرفیت دارد کشور را درحرکت عظیم ملت، با 

گام های بلند به پیش ببرد.
کالن از جایگاه  حضرت آیت اهلل خامنه ای بابیان تحلیل 
بسیج در جغرافیای سیاسی دنیای اسالم و شکست نقشه 
راهبردی آمریکا در مقابل ملت ایران، و لزوم فهم دقیق بسیج 
از عرصه کارزار وسیع ایران با آمریکا، گفتند: امروز مهم ترین 
شیوه بدخواهان ایران، جعل و دروغ پردازی است تا با تسلط 

بر مغزها، اهداف خود را محقق کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور بسیج در دفاع مقدس 
را حضوری بسیار کارآمد، گره گشا، درخشان و موفقیت در 
آزمونی پرشکوه خواندند و افزودند: باوجوداین، جایگاه 
بسیج باالتر از یک سازمان نظامی است و در حقیقت بسیج 

یک فرهنگ و گفتمان و تفکر است.
گی های فرهنگ  حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین ویژ
بسیجی، به »خدمت بی تظاهر و بی توقف به اجتماع و کشور« 
اشاره کردند و گفتند: بسیجی بدون داشتن حتی انتظار 
تشکر، وارد میدان جهاد و خدمت می شود و خطرات آن را 

به جان می خرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »پرهیز کامل از ناامیدی در هر 
گی های مهم فرهنگ بسیجی دانستند و  شرایط« را از ویژ
افزودند: برخالف برخی سخنان روشنفکری، انقطاع نسلی 
در بسیج وجود ندارد و بسیجیان نوجوان و جواِن امروز 
باوجوداینکه امام و دفاع مقدس را ندیده اند همچون دهه 
کار و تالش و جهاد  شصتی ها با همان روحیه در میدان 

هستند.

درمحضر والیت

خبر کوتاه

خـبــــــــــــــــــر

»پرهیز کامل از ناامیدی در هر 
گی های مهم  شرایط« از ویژ

فرهنگ بسیجی است

متالــورژی  بین المللــی  نمایشــگاه  نوزدهمیــن 
وزیــر صمــت،  معــاون  بــا حضــور  )ایران متافــو( 
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
دائمــی  محــل  در  مبارکــه  فــوالد  گــروه  مؤثــر  حضــور  و  ایــران 
نمایشــگاه های بین المللــی تهــران از 9 تــا 12  آذرمــاه برگــزار شــد.

معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو:
 فـوالد مبارکـه  بـه دسـتاوردهای خوبـی دسـت یافتـه کـه بـه زودی 

آثار آن را خواهیم دید

بـه گـزارش خبرنـگار فـوالد،  در جریـان برگـزاری ایـن نمایشـگاه معـاون 
وزیر صمـت و رئیـس هیئت عامـل ایمیـدرو ضمـن بازدیـد از غرفـه فوالد 
مبارکه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشـکالت تأمین انرژی در چرخه 
صنعت کشور و تمهیدات انجام گرفته در این باره گفت: این مشکل به 
دو روش تولید انرژی توسط صنعتگران و بهینه سازی انرژی امکان پذیر 
اسـت که توافقـات اولیه بـرای ایـن موضوع بـا برخی صنعتگـران صورت 

گرفته اسـت.
وجیه اهلل جعفری در همین زمینه ادامه داد: خوشبختانه شرکت فوالد 
مبارکه در زمینـه بهینه سـازی و تأمیـن انـرژی و آب موردنیـاز صنعت نیز 
پیشگام بوده است و به دسـتاوردهای خوبی دسـت یافته که به زودی 

آثـار آن را خواهیم دید.

عمل به اقتصاد مقاومتی در پی بهره مندی صنعتگران از 
شرکت های دانش بنیان

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به اهمیت اسـتفاده از ظرفیت شـرکت های دانش بنیان و حرکت 
در مسـیر نـوآوری و فنـاوری تصریـح کـرد: اسـتفاده از دانـش و تخصـص 
نخبگان کشور موجب بومی سـازی و بهره مندی از فناوری های جدید 
شـده و بـه پیشـبرد اهـداف اقتصـاد مقاومتـی در صنعـت کشـور کمـک 
شایانی خواهد کرد. در همین راستا از حدود سه سال اخیر در مجموعه 
ایمیدرو با راه اندازی مرکز »ایمنو« شـرایطی فراهم کردیم تا شرکت های 
خـرد و کالن زیرمجموعـه ایمیـدرو کـه در عرصه هـای بومی سـازی و 
استفاده از ظرفیت های دانش بنیان و نوآورانه فعالیت هایی داشته اند 

ک گذارند. بدون شک  بتوانند تجارب و دسـتاوردهای خود را به اشـترا
با ایـن اقـدام هم شـرکت های دانش بنیـان حمایـت و تقویت می شـوند 

و هم تجهیـزات و مـواد اولیـه موردنیاز صنایع بومی سـازی می شـود.

فوالد مبارکه تجارب خود در عرصه بومی سازی و 
ک گذارد دانش بنیان را به اشترا

کـرد: فـوالد مبارکـه در   رئیـس هیئـت عامـل ایمیـدرو خاطرنشـان 
موضوعـات بومی سـازی، بهـره وری از فناوری هـای جدیـد، توجـه بـه 
محیط زیسـت و اسـتفاده از ضایعات تولیدی اقدامات و دستاوردهای 
ارزشمندی داشـته اسـت که می تواند این تجارب را به سایر سازمان ها 

نیـز منتقـل نمایـد.

اقدامات فوالد مبارکه قابل تقدیر است
وی اقدامـات فـوالد مبارکـه در ایـن عرصـه را قابل تقدیر دانسـت و اظهار 
داشـت: بـا توجـه زیرسـاخت هایی کـه در این شـرکت ایجاد شـده اسـت 
می تواند  بیش از گذشته فعالیت های دانش بنیان خود را توسعه داده 

و همچنان پیشـتاز باشد.

مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری صـدر تأمیـن در بازدیـد از غرفـه 
فـوالد مبارکـه:

اقدامـات فـوالد مبارکـه در عرصـه بومی سـازی بسـیار خـوب 
بـوده اسـت

 
امیرحسـین نـادری مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری صـدر تأمیـن، در 
بازدیـد از غرفـه فـوالد مبارکـه گفـت: عملکـرد مجموعـه فـوالد مبارکـه در 
حوزه بومی سازی مطلوب و در جهت عدم خروج ارز بوده است و  زمانی 
که زنجیره فوالد در مسیر درست حرکت می کند همه صنایع را به حرکت 

وا مـی دارد و ایـن اتفاق عمـق بومی سـازی را افزایش دهد. 
نـادری ضمـن قدردانـی از حضـور فعـال و اثرگـذار گـروه فـوالد مبارکـه در 
نوزدهمین نمایشـگاه متافو تصریح کرد: مجموعه فـوالد مبارکه بر پایه 
دانش بنا نهاده شده است و همواره برای سایر صنایع الگوی مناسبی 
در ایـن زمینـه بـوده اسـت و روابـط عمومی ایـن شـرکت در اطالع رسـانی 
ک گذاشـتن یافته هـای شـرکت به خوبـی عمـل  دسـتاوردها و بـه اشـترا

کـرده اسـت.
وی در بخش دیگری از سـخنان خـود بابیان اهمیت ورود شـرکت های 
دانش بنیـان بـه عرصـه صنعـت کشـور گفـت: در شـرایطی کـه صنایـع 
فوالدسـازی کشـور در تأمیـن انـرژی و مـواد اولیـه بـا چالـش مواجـه 
و شـرکت های  نخبـه  از ظرفیت هـای جوانـان  اسـتفاده  هسـتند، 
دانش بنیـان می تواند تا حـد زیادی در حل این مشـکل مؤثر واقع شـود 
که خوشـبختانه شـرکت فوالد مبارکه در این زمینه نیز با سـرمایه گذاری 
و حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان عملکـرد خوبـی داشـته اسـت.

مدیرعامل تاصیکو با اشاره به توسعه زنجیره ارزش در حوزه زغال سنگ 
و سنگ آهن برای صنایع فوالدسـازی کشور گفت: با سازماندهی های 
خوبـی کـه در شـرکت صـدر تأمیـن صـورت گرفته اسـت بـه زودی شـاهد 

اتفاقات خوبـی در این زمینـه خواهیم بود.

ریاسـت  شـکوفایی  و  نـوآوری  صنـدوق  توانمندسـازی  مدیـر 
: ی ر جمهـو

ارتبـاط موثـر شـرکت فـوالد مبارکـه  بـا بسـیاری از شـرکت های 
دانش بنیـان قابـل تقدیـر  اسـت

 
مدیـر توانمندسـازی صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی ریاسـت جمهـوری 
گفـت: سـرمایه گذاری خطرپذیـر یکـی از کارهـای مهمی اسـت کـه فوالد 
مبارکـه امسـال به صـورت جـدی در دسـتور کار خـود قـرار داده و در ایـن 

زمینه نیـز پیشـگام اسـت.
مرضیـه شـاوردی مدیـر توانمندسـازی صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی 
ریاسـت جمهوری در حاشـیه نمایشـگاه ایران متافو اظهار کرد: توسعه 
همـکاری بیـن شـرکت های بـزرگ، متوسـط و کوچـک بـا شـرکت های 
دانش بنیـان، از طرفـی باعث توسـعه زیرسـاخت های این شـرکت های 
دانش بنیان شـده و از طرف دیگر ورود فناوری های پیشرفته به چرخه 
تولید شرکت های بزرگی نظیر فوالد مبارکه را به همراه دارد که در نتیجه 

ایـن تالش هـا بهـره وری شـرکت های بـزرگ نیـز افزایـش می یابد.
وی گفت: عالوه بر حمایت شرکت های بزرگ، دانش بنیان ها می توانند 
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی خط تولید خود را توسعه داده و 

زیرساخت های بازاریابی خود را تکمیل کنند.

  فوالد مبارکه در فعالیت های دانش بنیان
 پیشتاز  است

معاون وزیر صمت در نوزدهمین نمایشگاه متافو مطرح کرد:

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار بسیجیان به مناسبت روز بسیج؛

وجیه اهلل جعفری 
معاون وزیر صمت و رئیس هیئت 

عامل ایمیدرو 

امیرحسین نادری
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 

صدر تأمین

مرضیه شاوردی 
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری 

و شکوفایی ریاست جمهوری
   کف عرضه کلیه محصوالت

 زنجیره  آهن و فوالد اعالم شد

مدیرکل دفتر معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
نامه ای خطاب به مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران، کف 
عرضه جدید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش و کلیه 

محصوالت فوالدی را به تفکیک هر شرکت اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، سیف اله امیری در نامه ای به حامد سلطانی نژاد 
)مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران(، کف عرضه کنسانتره، 
گندله، آهن اسفنجی، شمش و کلیه محصوالت فوالدی را به 

تفکیک هر شرکت تعیین و اعالم کرده است.
قابل ذکر است که مفاد این نامه و کف عرضه جدید از دوازدهم ماه 

جاری قابل اجراست.
براساس آنچه در بخشنامه ذکرشده، این کف عرضه بر اساس 
تولید شش ماهه اول 1401 سال جاری )پس از کسر خودمصرفی( 

تعیین و ابالغ شده است.
در ابالغیه )نامه( مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت 

آمده است:
»احتراما با توجه به مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در 
تاریخ 1401/08/18 و تصمیمات کارگروه مدیریت بازار کاالهای 
پایه، بدین وسیله کف عرضه شمش فوالدی )بیلت وبلوم(، 
مقاطع طویل )میلگرد و تیرآهن(، اسلب )تختال(، ورق گرم و 
ح جداول پیوست جهت اقدام الزم ابالغ می شود.  سرد به شر
بدیهی است آن شرکت مکلف است فهرست شرکت هایی که کف 
عرضه ابالغی را رعایت کرده اند، به سامانه جامع تجارت ارسال تا 
جهت صدور گواهی صادرات به گمرک جمهوری اسالمی ایران، 
مورداستفاده قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام 

الزم صورت پذیرد.
گفتنی  است که این نامه از تاریخ 1401/09/12 قابل اجرا است.«

رونوشت این نامه برای قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، 
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، مدیرکل حوزه وزارتی، 
مدیران صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان، 
مدیرکل دفتر صادرات گمرک، دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران، دبیر انجمن سنگ آهن ایران، دبیر انجمن نوردکاران 
فوالدی و مدیران عامل شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده 

محصوالت فوالدی ابالغ و ارسال شده است.
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مانع زدایی به صنعت برق رسید
دنیای اقتصاد: محمدباقر قالیباف در نامه ای به سیدابراهیم رئیسی قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را ابالغ کرد. 

فرصت طالیی حضور در بازار اوراسیا از دست نرود
در جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان بخش خصوصی ظرفیت   های مراوده و تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بررسی  کردند.

 خـبــــــــــــــــــر      

 خـبــــــــــــــــــر      

13.3

۷

صادرات 13.3 میلیارد دالری ایمیدرو در سال 1400

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این سازمان در 
سال گذشته 13.3 میلیارد دالر صادرات انجام داد و نقشی 
مؤثر در تأمین ارز موردنیاز کشور ایفا کرد که با توسعه صنایع 

معدنی این رقم قابل افزایش است.
به گزارش پایگاه خبری معدن نامه، وجیه اهلل جعفری در مراسم 
امضای تفاهم نامه بین ایمیدرو و سازمان جغرافیایی نیروهای 
کنون بیش از  مسلح افزود: این سازمان از ابتدای شروع به کار تا
23 میلیارد دالر در بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری 
کرده که منجر به ایجاد واحدهای مختلف معدنی و صنایع معدنی 

شده است.

ح  آمادگی ایمیدرو برای کمک به راه اندازی ۷ طر
فوالدی

رئیس هیئت عامل ایمیدرو از آمادگی این سازمان برای ارائه 
کمک های مالی و مشاوره ای به طرح های هفتگانه فوالدی و 

به بهره برداری رسیدن آن ها خبر داد.
به گزارش چیالن، وجیه اهلل جعفری در جلسه پایش طرح های 
هفتگانه فوالدی که در محل شرکت ملی فوالد ایران و با حضور 
کارشناسان این  اعضای هیئت عامل ایمیدرو، معاونان و 
سازمان، مدیرعامل و معاونین شرکت ملی فوالد ایران و مدیران 
عامل طرح های هفتگانه فوالدی برگزار شد با بیان مطلب فوق 
گفت: مدیران و مجریان طرح ها زمان بندی الزم را برای تکمیل و 
راه اندازی در دستور کار خود داشته باشند و بر همین اساس هم ما 
در ایمیدرو با سطح بندی و اولویت بندی نیازها اقدامات الزم برای 

کمک و مساعدت به طرح ها را انجام می دهیم.

عدد خبر

میلیارد دالر

ح طر

10
مشارکت 10 شرکت معدن و صنایع معدنی در 

تأسیس صندوق پژوهش و فناوری فوالد

با تشکیل جلسه تعیین درصد سهم مشارکت 10 شرکت معدن 
و صنایع معدنی در تأسیس »صندوق پژوهش و فناوری 
فوالد« و با راهبری ایمیدرو، این صندوق در آستانه تأسیس 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در این زمینه جلسه بررسی 
نحوه مشارکت شرکت ها در تأسیس این صندوق، با حضور 
امیر خرمی شاد عضو هیئت عامل ایمیدرو، مسئوالن انجمن 
تولیدکنندگان فوالد، یاسر طیب نیا مدیرعامل مبارکه و حسن 

یونسیان مشاور بومی سازی در محل ایمیدرو برگزار شد.
شرکت های فوالد مبارکه، چادرملو، گل گهر و فوالد خوزستان، 
ذوب آهن، میدکو، کاوه پارس، فوالد خراسان، فوالد آلیاژی ایران 

و فوالد تکنیک از سهامداران این صندوق به شمار می روند.
ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان و سازندگان داخلی 
ح های  دارای شرایط، ارائه خدمات ضمانت نامه ای برای طر
ح های فناورانه  بومی سازی و سرمایه گذاری خطرپذیر در طر
بومی سازی در زنجیره آهن و فوالد از اهداف تأسیس این 

صندوق است.
طبق هماهنگی بین ایمیدرو، انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
و صندوق پژوهش و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، تشکیل صندوق پژوهش و فناوری زنجیره آهن و 
فوالد در دستورکار ایمیدرو قرار گرفت. مقرر شد این صندوق با 
سرمایه اولیه 100 میلیارد تومان با همکاری و مشارکت ایمیدرو 
و شرکت های بزرگ زنجیره فوالد، معاونت پژوهش و فناوری 
ریاست جمهوری و انجمن تولیدکنندگان فوالد تأسیس شود. 
طبق اعالم دفتر بومی سازی ایمیدرو، صندوق پژوهش و فناوری 

فوالد به زودی راه اندازی می شود.

شرکت

حمید علی آبادیان
مدیر روابط عمومی ایمیدرو

محمدجواد براتی
مدیر روابط عمومی 
شرکت فوالد مبارکه

ریاســت  و شــکوفایی  نــوآوری  توانمندســازی صنــدوق  مدیــر 
جمهــوری افــزود: صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی رویدادهایــی بــرای 
تبــادل فنــاوری ترتیــب داده تــا شــرکت های دانش بنیــان بتواننــد 
ارتباط خــود را بــا شــرکت های بزرگی مثــل فــوالد مبارکه توســعه داده 
و بــا افزایــش ســطح همکاری هــا محصــوالت و خدمــات خــود را در 
اختیــار ایــن شــرکت ها قــرار دهنــد تــا بــه افزایــش کیفیــت و بهــره وری 

در صنایــع کمــک کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد: شــرکت های دانش بنیان حدود 10 ســال اســت 
که به صورت جدی و گســترده ای در ســطح کشــور فعالیت هــای خود 
را شــروع کــرده و بــا دریافــت حمایت هــای دولتــی، بســیاری از آن ها به 
ســطحی رســیده اند کــه بتواننــد نیازمندی هــای کشــور را در حــوزه 
فنــاوری بــرآورده کننــد. عــالوه بــر ایــن شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز یکــی از 
شــرکت هایی اســت کــه بــا شــرکت های نــوآور و دانش بنیــان همــکاری 
نموده و از آن ها حمایت می کند. همچنین این شــرکت در سال های 
گذشــته در بســیاری از رویدادهایــی کــه صندوق نــوآوری و شــکوفایی 
ریاســت جمهــوری برگــزار کــرده حضــوری فعــال داشــته و  ارتبــاط مؤثــر 

آن بــا بســیاری از شــرکت های دانش بنیــان قابــل تقدیــر اســت.
کــرد: در نتیجــه ایــن همکاری هــا عــالوه بــر  شــاوردی تصریــح 
توســعه و رشــد شــرکت های دانش بنیــان، فــوالد مبارکــه توانســته 
از فناوری هایــی کــه ایــن شــرکت ها بــه وجــود آورده انــد در خطــوط 
تولیــد خــود اســتفاده و در نهایــت محصــوالت پیشــرفته تری را تولیــد 
کنــد. در ســال »تولیــد؛ دانش بنیــان، اشــتغال آفرین« نیــز برنامه هــای 
ایــن شــرکت گســترده تر شــده کــه در نتیجــه همکاری هــای طرفیــن 
شــرکت های دانش بنیــان نیــز در حوزه هــای کاری خــود قوی تــر 

شــده اند.
کیــد کــرد: ســرمایه گذاری خطرپذیــر یکــی از کارهــای مهمــی  وی تأ
کــه فــوالد مبارکــه امســال به صــورت جــدی در دســتور کار  اســت 
کــه در پــی  خــود قــرار داده و در ایــن زمینــه نیــز پیشــگام اســت 
می تواننــد  دانش بنیــان  شــرکت های  ســرمایه گذاری ها،  ایــن 
فناوری هــای پیشــرفته را توســعه دهنــد. البتــه عرصــه ســرمایه گذاری 
خطرپذیر، عرصه ای نوپا در کشــور اســت و فرهنگ مشــارکت و جذب 
ســرمایه گذاری خطرپذیــر هــم از ســوی ســرمایه گذاران و هــم از ســوی 
ســرمایه پذیران تــا حــد زیــادی مرســوم شــده اســت ولــی هنــوز هــم 
قابلیت زیــادی بــرای گســترش دارد؛ با ایــن وجود شــرکت های خوبی 
هــم از صندوق هــای پژوهــش و فنــاوری هــم از شــرکت های بزرگــی 
نظیــر فــوالد مبارکــه جــذب ســرمایه نموده انــد و فــوالد مبارکــه از آن هــا 

حمایــت کــرده اســت.
وی در مورد همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 
بـا شـرکت توسـعه و پشـتیبانی فنـاوری و نـوآوری فـوالد مبارکـه بیـان 
کرد: بـا توجه بـه تعامالتـی که با شـرکت توسـعه و پشـتیبانی فنـاوری و 
نـوآوری فـوالد مبارکـه داریـم پـس از شناسـایی و معرفـی شـرکت هایی 
که می تواننـد نیازهـای فناورانـه صنعت فـوالد به ویـژه فـوالد مبارکه را 
تأمین کنند حمایت های الزم صورت می گیرد تا صنعت فوالد کشـور 
بیشـتر از قبـل از این فرصـت و پتانسـیل مهم در کشـور اسـتفاده کند.

مدیر روابط عمومی ایمیدرو:
حمایـت فـوالد مبارکـه باعـث تحـول شـرکت های دانش بنیـان 

کشـور شـده اسـت
 

مدیر روابط عمومی ایمیدرو گفت:   اقدامات شرکت فوالد مبارکه برای 
کاهش ریسک شرکت های دانش بنیان خصوصا در سال گذشته باعث 

تحولی قابل توجه در این شرکت ها شده است.
حمید علی آبادیان، مدیر روابط عمومی ایمیدرو در حاشیه نوزدهمین 
نمایشگاه ایران متافو ضمن بازدید از غرفه فوالد مبارکه گفت: رهبر 
معظم انقالب سال هاست که در حوزه بومی سازی صنعت، تقویت 
دانش بنیان ها و اقتصاد مقاومتی مطالباتی را از مجموعه های صنعتی 
کشور داشته اند. اما چیزی که باید اتفاق بیفتد به حد کافی محقق نشده 
است و عالوه بر این، مردم نیز انتظارهایی فراتر از وضعیت موجود دارند.

وی گفت: همه ما از آثار قابل توجه فوالد مبارکه بر صنعت کشور، اقتصاد و 
حوزه های دیگر باخبر هستیم و می دانیم که این شرکت یکی از پیشتازان 

صنعت بوده و مایه مباهات همه ما است.
مدیر روابط عمومی ایمیدرو افزود: امیدواریم مدیران فعلی این 
شرکت بتوانند بیش از گذشته در عرصه هایی مثل بومی سازی و حوزه 
که چشم مردم به دستاوردهای چنین  دانش بنیان اثرگذار باشند چرا

مجموعه ها و مدیرانشان دوخته شده است.

 روزهای پیش روی فوالد مبارکه روشن تر خواهد بود
وی خاطرنشان کرد: من مطمئن هستم که روزهای پیش روی فوالد 
مبارکه، روزهای روشن تری خواهد بود و صنایع دیگر نیز به لطف الهی در 

ادامه فعالیت خود رشد قابل توجهی خواهند داشت.
علی آبادیان در مورد سرمایه گذاری خطرپذیر فوالد مبارکه در شرکت های 
دانش بنیان تصریح کرد: کم کردن ریسک باعث می شود شرکت های 
متعددی فرصت فعالیت پیدا کنند. این در حالی است که بسیاری از این 
شرکت ها  ایده های خوبی دارند؛ ولی این ریسک ها مانع از پیاده سازی 
ایده هایشان شده است. به همین خاطر اقداماتی که فوالد مبارکه برای 
کاهش ریسک این شرکت ها انجام می دهد باعث تحولی قابل توجه در 
این شرکت ها شده است. با فراهم شدن بستر سرمایه گذاری خطرپذیر، 
موقعیتی برای این شرکت ها فراهم شده تا خود را در فضای صنعت و 

فناوری کشور عرضه کنند که همین موضوع اتفاقی بسیار مبارکی است.
مدیر روابط عمومی ایمیدرو اظهار امیدواری کرد:  با  به بار نشستن تالش ها 
و سرمایه گذاری های جاری فوالد مبارکه و دیگر شرکت های صنعتی، 

موفقیت های چشمگیری برای صنعت فوالد کشور رقم بخورد.
 

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد:
فوالد مبارکه بزرگ ترین حامی شرکت های دانش بنیان کشور

محمدجـواد براتی، مدیـر روابط عمومی شـرکت فـوالد مبارکـه در جریان 
برگـزاری ایـن نمایشـگاه بـا اشـاره بـه اهمیـت سـرمایه گذاری و حمایـت 

کـه می توانـد فراینـد توسـعه صنعتـی و  از شـرکت های دانش بنیـان 
گفـت: در نوزدهمیـن نمایشـگاه  کنـد  کشـور را متحـول  اقتصـادی 
متالورژی یـا ایران متافو تمرکز اصلـی غرفه فوالد مبارکه بـر معرفی آخرین 
دسـتاوردهای ایـن شـرکت و شـرکت های گـروه فـوالد مبارکـه در اعتـالی 

زیسـت بوم فنـاوری و نـوآوری کشـور اسـت. 
وی افـزود: فـوالد مبارکـه بـا سـرمایه گذاری خطرپذیـر در شـرکت های 
دانش بنیـان، بزرگ ترین تسـهیل گـر فعالیـت ایـن شـرکت در حوزه های 

سـخت و غیرممکـن اسـت.
کید بـر اینکه نمایشـگاه متافـو از بزرگ تریـن رویدادهای صنعت  وی با تأ
کثـری فعـاالن ایـن حـوزه برگـزار  کشـور اسـت و بـا حضـور حدا فـوالد 
می شود، تصریح کرد: امسال شـرکت فوالد مبارکه با همراهی 15 شرکت 
زیرمجموعـه خـود آخریـن دسـتاوردهای خـود در حـوزه دانش بنیـان 
و تولیـد را بـه اطـالع عمـوم مسـئوالن و سـایر بازدیدکننـدگان رسـاندند.

کید متولیان صنعت کشـور بر   ورود  براتی خاطرنشـان کرد: با توجه به تأ
صنایـع بـزرگ در تولیـد دانش بنیـان کـه خـود یـک الـزام عقلـی و منطقی 
بـرای رقابت پذیرتـر  شـدن هرچـه بیشـتر سـازمان ها اسـت و بـا عنایت به 
شـعار سـال کـه بـر مبنـای تولیـد دانش بنیـان و اشـتغال آفریـن بنـا نهاده 
شده اسـت، تمرکز فوالد مبارکه و بالطبع سایر شـرکت های زیرمجموعه 

نیز بـر معرفـی زیسـت بوم نـوآوری و فناوری اسـت.
وی با اشـاره به اقدامات شـرکت فوالد مبارکه در این زمینه از این شرکت 
به عنـوان بزرگ تریـن حامـی شـرکت های دانش بنیـان کشـور یـاد کـرد و 
اظهار کرد: فوالد مبارکه با شناسایی دقیق نیازهای خود و سایر صنایع 
فوالدسـازی کشـور در ایـن عرصـه به گونـه ای تمرکـز و برنامه ریـزی کـرده 
است که در کوتاه ترین زمان ممکن با حمایت و استفاده از ظرفیت های 
دانش بنیـان کشـور تمامـی ایـن نیازهـا را مرتفـع نمایـد و درعین حـال 
شرکت های دانش بنیان که از ریسـک پذیری کمتری برخوردار هستند 

را به سـطح باالیـی از توانمنـدی و ریسـک پذیری ارتقـا دهد.
بخواهیـم  گـر  ا کـرد:  تصریـح  خـود  سـخنان  پایانـی  بخـش  در  وی 
دانش بنیـان شـویم ایـن صنایـع بـزرگ هسـتند کـه بایـد بـا جدیـت وارد 
گاهانه  عمل شوند که خوشبختانه فوالد مبارکه این گام را مستحکم و آ

برداشـته اسـت.
گفتنـی اسـت نوزدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی متالـورژی ایـران بـا 
عنـوان ایران متافـو بـا حضـور سـید محمـد موسـوی معـاون صنایـع 
ماشـین آالت و تجهیـزات وزارت صمـت، هومـن رازدار مدیرعامـل 
شـرکت نمایشـگاه های بین المللـی ایـران و بـا مشـارکت بیـش از 400 
شـرکت داخلـی و 50 شـرکت و نـام تجـاری خارجـی از 9 تـا 12 آذرمـاه در 
محل دائمـی نمایشـگاه های بین المللی تهران بر پا شـد و گـروه فوالد 
مبارکـه به عنـوان بزرگ تریـن فوالدسـاز کشـور متشـکل از شـرکت های 
فـوالد هرمزگان، ایریسـا، پشـتیبانی و توسـعه فنـاوری و نـوآوری فوالد 
مبارکـه، فنـی مهندسـی فـوالد مبارکـه، فـوالد سـنگان، فـوالد متیـل، 
ورق خـودرو، کارگـزاری باهنـر، فـوالد تـاراز و فـوالد امیرکبیـر کاشـان 
جدیدترین دسـتاوردهای خود در حوزه زیست بوم فناوری و نوآوری 
و جدیدتریـن محصـوالت خـود را بـه معـرض نمایـش بازدیدکننـدگان 

قـرار دادنـد.
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تأیید مجدد محصوالت ذوب آهن اصفهان برای 
CARES صادرات با تمدید گواهینامه

تسهیل ورود به عرصه دانش بنیان شرکت ها
 در پی ریسک پذیری فوالد مبارکه

تمدید ممیزی خارجی مراقبتی گواهینامه CARES جهت صادرات 
میلگرد تولیدی ذوب آهن اصفهان به کشورهای منطقه بریتانیا و 
حوزه خلیج فارس در این شرکت با موفقیت انجام شد.
سرممیزموسسه CARES با تشریح چگونگی ممیزی انجام شده در 
قسمت های مختلف شرکت، تالش گسترده ذوب آهن اصفهان در 
جهت تحقق و ابقای شرایط استاندارد BS۴۴۴۹ در این مجتمع 
صنعتی را قابل مالحظه دانست .

حمید علی آبادیان مدیر روابط عمومی ایمیدرو گفت: ورود به عرصه 
دانش بنیان و کاهش ریسک در این عرصه از سمت فوالد مبارکه 
می تواند به شرکت های فعال دیگر در ورود به عرصه دانش بنیان کمک 
کند. با اشاره به اهمیت زیست بوم فناوری و نوآوری برای فوالد مبارکه؛ 
گفت: دولت سیزدهم با شعار انقالبی گری و مردمداری در بحث صنعت 
کار آمده اند همین  کار آمده و مدیرانی که در این صنعت روی  روی 
تفکر را دارند.

خـبــــــــــــــــــر            

برگزاری مجامع عمومی عادی به طور 

فوق العاده و عمومی فوق العاده شرکت 

فوالد مبارکه اصفهان

 به گزارش خبرنگار فوالد، مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت فوالد مبارکه برای سال مالی منتهی به 29 
اسفند 1401 روز چهارشنبه نهم آذرماه سال جاری رأس 
ساعت 10 صبح با حضور 55.6 درصد از سهام داران این 
شرکت برگزار و به صورت آنالین از طریق وب سایت این شرکت 
برای سهامداران به صورت پخش زنده به نمایش گذاشته 

شد.
در این مجمع، محسن صالحی نیا رئیس هیئت مدیره فوالد 
مبارکه به عنوان رئیس مجمع، عبداهلل درخشان به نمایندگی 
از شرکت های سرمایه گذاری استانی )سهام عدالت( و سعید 
محمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه 
رفاه به عنوان ناظر مجمع و مهدی کویتی به عنوان دبیر مجمع 
کثریت آرای سهام داران حاضر در مجمع به عنوان اعضای  با ا

هیئت رئیسه این مجمع انتخاب شدند.
پس از قرائت دستور جلسه مجمع در خصوص موارد مطروحه در 
کثریت آرا، سازمان حسابرسی  را به عنوان  دستور جلسه، مجمع با ا
حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال 

مالی منتهی به 29 اسفند 1401 انتخاب کرد.
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده فوالد مبارکه 

اصفهان
به گزارش خبرنگار فوالد ،جلسه مجمع عمومی فوق العاده فوالد 
مبارکه اصفهان نیز بعد از جلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده فوالد مبارکه اصفهان رأس ساعت 10:30 صبح با حضور 
69.1 درصد از سهام داران برگزار شد و هم زمان به صورت آنالین از 
طریق وب سایت این شرکت برای سهام داران به صورت پخش 

زنده به نمایش گذاشته شد.
اعضای  و  رئیس  ترتیب مجمع قبل  به  نیز  این مجمع  در 
هیئت رئیسه، دبیر و ناظران مجمع انتخاب شدند. پس از آن 
موضوع اصالح ردیف 6 بند »ب« ماده 2 اساسنامه شرکت با توجه 
به نامه عدم موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با تغییر مربوطه 

در اساسنامه، مورد موافقت مجمع قرار نگرفت. 

گرامی داشت هفته بسیج، طی  ایام  با  هم زمان 
آیین هایی در روزهای شنبه و دوشنبه پنجم و هفتم 
کارکنان بسیجی شرکت فوالد  آذرماه، مدیران و 
مبارکه همراه با فرماندهان لشکر زرهی 8 نجف اشرف، لشکر 14 
امام حسین )ع(، مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات 
سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان، فرمانده سپاه ناحیه 
مقاومت بسیج شهرستان مبارکه، فرمانده حوزه مقاومت بسیج 
شهید موحدیان شرکت فوالد مبارکه گرد هم آمدند و در محل معراج 
الشهدای شرکت با آرمان های امام راحل و رهبری و انقالب اسالمی 

تجدید میثاق کردند.

بسیجیان در همه صحنه هایی که نیاز باشد به صورت گسترده 
حضور خواهند داشت

به گزارش خبرنگار فوالد، در این آیین های باشکوه که با »شعار اقتدار، 
تولید کارآفرین و خدمت رسانی« برگزار شد و با ادای احترام به پرچم 
بارگاه های ملکوتی و مقدس حضرت اباعبداهلل الحسین )علیه السالم( و 
امام هشتم شیعیان حضرت امام رضا )ع(، گلباران معراج الشهدای فوالد 
مبارکه، رژه بسیجیان، سخنرانی فرماندهان بسیج و تجلیل از بسیجیان 
نمونه شرکت همراه بود، سرتیپ دوم پاسدار مصطفی محمدی، فرمانده 
لشکر 8 زرهی نجف اشرف، طی سخنانی در جمع بسیجیان گفت: هفته 
بسیج را به همه بسیجیان و پیشکسوتان این حوزه و همچنین به همه 

آزادمردان عرصه دفاع مقدس تبریک و تهنیت عرض می کنم.
وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع بسیجیان شرکت فوالد مبارکه 
تصریح کرد: گردهمایی و حضور حماسی مدیران و کارکنان شرکت فوالد 
مبارکه در چنین ایامی که دشمن به خیال خود قصد ایجاد اخالل در 
جامعه اسالمی را دارد بسیار ارزشمند است. کارکنان فوالد مبارکه با حضور 
پرشور خود، این پیام را برای دشمن مخابره کردند که مردم انقالبی 
ایران و مخصوصا بسیجیان در همه صحنه هایی که نیاز باشد به صورت 
گسترده حضور خواهند داشت و تا پای جان برای دفاع از نظام و میهن 
کثری همچنین مایه دلگرمی  اسالمی پای کار ایستاده اند. این حضور حدا
که مشاهده خواهند کرد فرزندان انقالبی  دوستداران انقالب است؛ چرا

ایشان در همه صحنه ها حضور دارند.

دشمن باز هم شکست خورد
فرمانده لشکر زرهی 8 نجف اشرف گفت: دشمن در جریانات اخیر به 
دنبال ایجاد فتنه ای بود که پیش تر در کشور سوریه راه انداخته بود و 
از این طریق درصدد جلوگیری از رشد انقالب اسالمی و براندازی نظام 

جمهوری اسالمی بود که البته باز هم شکست خورد.
کید بر ضرورت استفاده از تجارب مقاومت در سوریه در مقابل  وی با تأ
تکفیری ها افزود: عقب راندن داعش در کشور سوریه به دست بسیجیان 
نشان داد که می توان در مقابل دشمنان با تمام قوا ایستادگی کرد و آن ها 

را شکست داد.
محمدی با اشاره به ویژگی های جهادی شخصیت سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی تصریح کرد: همه ما باید با الگو قرار دادن سردار رشید 
اسالم، شهید حاج قاسم سلیمانی، دنباله رو تفکر بسیجی باشیم تا 

بتوانیم در برابر استکبار مقاومت و ایستادگی کنیم.

بیش از چهل سال است در سنگر دفاع از آرمان های 
انقالب هستیم

کید بر اینکه ما بیش از چهل  وی در بخش پایانی سخنان خود با تأ
سال است در سنگر دفاع از آرمان های انقالب هستیم گفت: در این 
فرصت از مجاهدت های کارکنان فوالد مبارکه در جبهه صنعت کشور و 
حضور ایشان در مراسم امروز قدردانی می کنم. به یقین کارکنان خدوم و 
زحمتکش فوالد مبارکه نقش ارزشمندی در پیشبرد اهداف اقتصادی 
خ اقتصادی کشور با همت این  کشور دارند. بخش قابل توجهی از چر
عزیزان در حال گردش است که از همه آن ها تشکر و قدردانی می کنم و به 

این عزیزان خداقوت می گویم.

حرکت روبه جلوی فوالد مبارکه بدون نیاز به یک کارشناس 
خارجی

سردار محمد هاشمی پور، فرمانده لشکر 14 امام حسین )علیه السالم( نیز 
در جمع مدیران شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: بسیاری از صنایع کشور 

به ویژه فوالد مبارکه در دوران دفاع مقدس ایجاد شدند و در اوج تهدیدها 
و تحریم ها، صنعتگران همین مجموعه ها بودند که چرخ های اقتصاد 

کشور را به گردش درآوردند.
وی افزود: فوالد مبارکه امروز به نقطه ای رسیده که بدون نیاز به حتی 
یک کارشناس خارجی در حال حرکت به  جلو است و از این مجموعه 
روزبه روز خبرهای افتخارآمیزی ازجمله دست یابی به دانش تولید فوالد 

زنگ نزن بیرون می آید.

تمرکز دشمن روی رسانه و فضای مجازی است
فرمانده لشکر 14 امام حسین )علیه السالم( با بیان اینکه رسانه های 
بیگانه درصدد گمراه کردن ذهن جوانان کشور ما هستند، گفت: بسیج 
همواره مدافع مردم و ناموس کشور بوده و هست و در مقابل آن دشمن 

تمام قد ایستاده و به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسالمی است.
کیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت مقابله با تهاجم و  وی با اشاره به تأ
شبیخون فرهنگی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقالب اسالمی در بیانات 
گر من امروز رهبر انقالب نبودم، حتما رئیس فضای  خود فرمودند: »ا
مجازی کشور می شدم.« این جمله بار معنایی زیادی دارد و نشان 
می دهد که تمرکز دشمن بر رسانه و فضای مجازی است تا از این طریق 

به اهداف شوم خود دست یابد.

روحیه جهادی الزمه فعالیت در جبهه صنعت کشور
کید بر اهمیت حفظ روحیه جهادی برای فعالیت در  هاشمی پور با تأ
جبهه صنعت کشور اذعان داشت: سرنوشت انقالب اسالمی به دست 
جوانان است، همان هایی که در 8 سال دوران دفاع مقدس مردانه 

ایستادند و تمام معادالت استکبار و غرب را بر هم زدند.
کم شد،  وی تصریح کرد: هرجا و در هر زمان تفکر بسیجی در کشور حا
پیشرفت کردیم. بسیج به  معنای عشق، ایمان، مردم داری، وفاداری 
به نظام و خدمت به مردم است که قطعا منجر به نابودی دسیسه های 
گاهی های مردم سوءاستفاده  دشمنان خواهد شد. دشمن از برخی ناآ

می کند و از این طریق به دنبال اهداف خصمانه خود است.

 ضرورت جهاد تبیین برای انعکاس فعالیت های صنعت 
کشور

کید بر ضرورت جهاد  فرمانده لشکر 14 امام حسین )علیه السالم( با تأ
تبیین برای انعکاس دستاوردها و فعالیت های صنعت کشور عنوان 
پیشرفت های  گذشته  سال   43 طی  اسالمی  جمهوری  داشت: 
ارزشمندی در حوزه های مختلف داشته که این دستاوردها باید به 

مردم اطالع رسانی شود.
وی با اشاره به سرمایه گذاری چندین میلیون دالری دشمن برای به 
کید کرد: دشمن در این  وجود آوردن اغتشاشات و ناامنی در کشور تأ
جریانات اخیر به دنبال تفرقه افکنی میان قومیت های مختلف کشور 

بود که در این زمینه با شکست مواجه شد.

بار دیگر اقتدار بسیج به نمایش گذاشته شد

سرهنگ پاسدار علی اصغر عطائی، مسئول سازمان بسیج کارگران و 
کارخانجات سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان نیز در سخنانی 
هفته پرخیر و برکت بسیج را به همه غیورمردان بسیجی بخش صنعت 
خصوصا کارکنان شرکت فوالد مبارکه تبریک و تهنیت گفت و عنوان 
کرد: امروز توفیقی حاصل شد تا از نزدیک به رزمندگان خط مقدم جبهه 
صنعتی و اقتصادی کشور تبریک و خدا قوت بگوییم و در همایش اقتدار 

این شرکت حاضر شویم.
وی ادامه داد: هم زمان با شروع هفته بسیج، بسیجیان شرکت 
فوالد مبارکه و سایر صنایع استان برنامه های بسیار خوبی در زمینه  
دستاوردهای نظامی و دفاعی، فرهنگی و ترویج ارزش های انقالب تدارک 
دیدند و بار دیگر اقتدار بسیج را به نمایش گذاشتند؛ ضمن اینکه در سایر 
نمایشگاه های مرتبط در سطح استان نیز اقتدار و دستاوردهای بسیج و 

صنعتگران بسیجی به نمایش گذاشته شد.

مردم همواره پشتیبان انقالب، آرمان های شهدا و رهبری 
بوده اند

عطائی با بیان اینکه جهاد تبیین به فرموده مقام معظم رهبری یکی از 
مأموریت های اصلی است اظهار داشت: امروز دشمنان قسم خورده 
جمهوری اسالمی از جنگ نظامی مأیوس شده اند و به جنگ شناختی-

ترکیبی روی آورده اند؛ بنابراین شایسته است با تبیین و روشنگری در این 
زمینه ها با برنامه های شوم دشمن مقابله کنیم و اجازه ندهیم با سست 
کردن اراده مردم، اهداف خود را محقق سازند و انقالب را در مسیر خود 

متوقف کنند.
نباید فراموش کنیم که در طی بیش از چهار دهه از عمر انقالب، مردم 
بودند که همواره پشتیبان انقالب، آرمان های شهدا و رهبری بوده اند. 
عالوه بر این مشاهده کردیم که مردم با هوشیاری کامل و با گوش جان 
سپردن به راهبردهای رهبری با اغتشاشگران و رهبران جنگ رسانه ای 
همراهی نکردند. باید در ادامه نیز هوشیار باشیم که با همین حضور 
کثری که امروز در فوالد مبارکه شاهد آن بودیم، برای حفظ انسجام  حدا
و وحدت ملی، تداوم حرکت بسیج و درنهایت برای حفظ آرمان های 

انقالب گام های ارزشمندتری برداریم.

توفیقات امسال فوالد مبارکه با مدیریت خوب و تالش جمعی 
کارکنان

سرهنگ پاسدار سید فضل اهلل بهرامی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
شهرستان مبارکه هم هفته بسیج را به یکایک بسیجیان به خصوص 
کریم که  بسیجیان شرکت فوالد مبارکه تبریک گفت و افزود: خداوند را شا
امروز توفیق یافتیم در همایش پرشور کارکنان فوالد مبارکه و بسیجیان 

شرکت حضور یابیم.
کید بر اینکه این حضور و اجتماع کثیر پیامی جز لبیک به فرمایش  وی با تأ
مقام رهبری و تحقق بخشیدن به شعار سال ندارد تصریح کرد: شرکت 
فوالد مبارکه از صنایع مادر و اثرگذار در صنعت و اقتصاد کشور محسوب 
می شود و بحمداهلل امسال هم با مدیریت بسیار خوب و تالش جمعی 
کارکنان به توفیقات قابل توجهی در تولید کمی و کیفی محصوالت دست 

یافته است که جای قدردانی و مباهات دارد.
بهرامی ادامه داد: در همایش امروز هم این کارکنان حماسه ساز به همراه 
جمعی از مسئوالن و فرماندهان بسیج گرد هم آمدند تا به آرمان های 
نظام مقدس و انقالب اسالمی و فرمایشات مقام معظم رهبری لبیک 

بگویند و این امر نیز شایسته قدردانی است.

کم بودن تفکر و انگیزه بسیجی بر ساختار فوالد مبارکه؛  حا
عامل موفقیت این شرکت

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه از حفظ روحیه، فرهنگ 
و تفکر بسیجی در تمامی امور نهادها و سازمان ها به عنوان یک رویکرد 
موفق و اثربخش یاد و اضافه کرد: از مهم ترین دالیل موفقیت فوالد مبارکه 
کم بودن همین تفکر و  به عنوان مولود انقالب اسالمی می توان به حا

انگیزه بسیجی بر ساختار آن اشاره کرد.
کرد: هفته بسیج فرصتی است برای تقویت هرچه  وی خاطرنشان 
بیشتر این تفکر و بدون شک با تولید بیشتر در این مجموعه و کسب 
موفقیت های بیشتر، مشت محکمی بر دهان دشمنان زده خواهد شد.

دشمن درصدد زدودن فرهنگ بسیجی از کشور ماست

کریمی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید  سرهنگ محمدرضا 
موحدیان فوالد مبارکه نیز در این همایش اظهار کرد: امام خمینی)ره( 
که این  کرد  با تشکیل بسیج مستضعفان، انقالب اسالمی را بیمه 
اقدام ارزشمند الهام بخش کشورهای منطقه برای مقابله با استکبار 

جهانی بود.
وی در ادامه افزود: دشمن درصدد زدودن فرهنگ و تفکر بسیجی از 
کشور ماست؛ لباس بسیجی، لباس و میراث شهداست. باید قدردان آن 
باشیم و تا آخرین قطره خون خود، پای ارزش های نظام و انقالب اسالمی 

و والیت فقیه بایستیم.

فوالد مبارکه در جنگ اقتصادی بر تحریم ها غلبه کرد
مبارکـه  فـوالد  موحدیـان  شـهید  بسـیج  مقاومـت  حـوزه  فرمانـده 
خاطرنشـان کرد: طبق فرمـوده رهبر کبیـر انقالب اسـالمی، حفظ نظام 
گر دشـمن بخواهـد خدشـه ای به ایـن نظام  از اوجـب واجبـات اسـت و ا
و والیت فقیـه وارد کند، وظیفه همه ماسـت که با تمـام تـوان در برابر آن 

ایسـتادگی کنیـم.
وی با بیان اینکه شرکت فوالد مبارکه در جنگ اقتصادی بر تحریم ها 
غلبه کرد، ابراز داشت: مهندسان این مرزوبوم به عنوان افسران جنگ 

اقتصادی و کارگران صنعت نیز سربازان این جبهه به حساب می آیند.

برگزاری همایش بزرگ بسیجیان شرکت فوالد مبارکه
با شعار اقتدار، تولیدکارآفرین و خدمت رسانی انجام شد؛

سرتیپ دوم پاسدار مصطفی محمدی
فرمانده لشکر ۸ زرهی نجف اشرف

سردار محمد هاشمی پور
 فرمانده لشکر 14 امام حسین )علیه السالم(

سرهنگ پاسدار علی اصغر عطائی، مسئول سازمان بسیج کارگران و 
کارخانجات سپاه صاحب الزمان )عج( استان اصفهان

سرهنگ پاسدار سید فضل اهلل بهرامی
 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه

سرهنگ محمدرضا کریمی فرمانده حوزه مقاومت
 بسیج شهید موحدیان فوالد مبارکه

مقاله ISI   آقای کامران زلفی کارشناس واحد امور 
کارکنان فوالد مبارکه در رشته مهندسی صنایع با عنوان »یک 
الگوریتم جدید شبیه سازی تبرید مبتنی بر حافظه برای حل 
مسئله چیدمان تسهیالت چندخطی« پس از ارزیابی و 
 Decision Science داوری هیئت علمی مربوطه در مجله

Letters کشور کانادا به چاپ رسید.
به گفته این کارشناس فوالد مبارکه، در این مقاله، الگوریتم 
شبیه سازی تبرید استاندارد )SA( با استفاده از دو حافظه کمکی 
توسعه یافته و یک الگوریتم جدید با عنوان DMSA معرفی شده 
است. جهت ارزیابی اثربخشی الگوریتم جدید در حل مسئله 
چیدمان تسهیالت چندخطی، دو مسئله بنچمارک از پیشینه 
ادبیات موضوع و 11 مسئله از کتابخانه مسئله تخصیص درجه 
دوم انتخاب شدند و نتایج نشان دادند که جواب های الگوریتم 
معرفی شده نسبت به الگوریتم شبیه سازی تبرید استاندارد و سایر 
مقاالت مقایسه شده هزینه کمتری دارد.الگوریتم شبیه سازی 
تبرید یکی از الگوریتم های فراابتکاری است که برای یافتن راه حل 
بهینه در مسائل بهینه سازی علوم مختلف از قبیل علوم کامپیوتر، 
مهندسی و مدیریت کاربرد دارند. با توجه به اهمیت موضوع 
کاهش هزینه، استفاده از آن ها در صنایع فوالد پیشنهاد می گردد.
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طبق گزارش انجمن فوالد در هفت ماهه، صادرات شمش و اسلب و 
مقاطع طویل و تخت نسبت به مدت مشابه سال قبل با وضع عوارض 
صادراتی، کاهش 7.۵ درصدی معادل ۴۵۰ هزار تنی داشت. این 
کی از کاهش ۹ درصدی در صادرات شمش و اسلب و افت  گزارش حا
۴ درصدی در صادرات مقاطع طویل و تخت است. یکی از دالیل 
کاهش صادرات فوالد در ماه های اخیر به مصوبه وضع عوارض صادراتی 
بر محصوالت فوالدی برمی گردد. 

کتشاف ایمیدرو گفت: نگاه ملی  وجیه اله جعفری در نشست با کمیته ا
کتشافی در این کمیته قرار گیرد. همچنین فعالیت ها  باید سرلوحه کار ا
باید سیستماتیک و براساس شرایط علمی روز صورت گیرد تا نتایج 
قابل قبولی حاصل شود.
کتشاف در کشور تصریح کرد:  کید بر پیوستگی ساختار ا جعفری ضمن تأ
کتشافی بزرگ در کشور نیازمند ساختار منسجم، برنامه ریزی  انجام کار ا
و پیگیری است.

 خـبــــــــــــــــــر      

کاهش 4۵۰ هزار تنی صادرات فوالد با وضع عوارض صادراتی کتشاف ایمیدرو نگاه ملی سرلوحه کار کمیته ا

سهم 8 درصدی فوالد مبارکه در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت کشور

یکی  کاهش مصرف الکترود در کوره های قوس الکتر
یخته گری مداوم ناحیه فوالدسازی و ر

در کارخانه های فوالدسازی که به روش کوره های قوس الکتریکی فوالد 
تولید می کنند، همواره از کاهش مصارف مواد اولیه و نسوزها به عنوان یکی از 
راهکارهای تولید اقتصادی و مقرون به صرفه یاد شده است. تاجایی که این 

امر اساسا به یکی از دغدغه های کارشناسان این حوزه مبدل شده است.
به گزارش خبرنگار فوالد، در فوالد مبارکه از ابتدای بهره برداری تا کنون، با انجام پروژه ها و تحقیقات 
مختلف تالش های زیادی برای کاهش مصرف الکترود در کوره های قوس این شرکت صورت 
کنون میزان مصرف الکترود این شرکت در هشت ماهه سال  گرفته است. در نتیجه این تالش ها ا
کنون فوالد مبارکه بین  1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.92 درصد کاهش یافته است و ا

فوالدسازان مطرح جهان الگوی مصرف در این حوزه شناخته می شود.
در پی کسب موفقیت های ارزشمند فوالد مبارکه در این زمینه، خبرنگار  فوالد به سراغ کارشناسان 
ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم رفته است و چگونگی کسب این موفقیت و اهمیت آن را جویا 

شده است. ماحصل این گفت وگوها را در ادامه می خوانید.
ابراهیم روح الهی، مهندس فرایند فوالدسازی و ریخته گری مداوم

با تالش کارکنان ناحیه فوالدسازی، مصرف الکترود در کوره های قوس الکتریکی فوالد مبارکه در 
هشت ماهه سال 1401 به 1.97 کیلوگرم به ازای هر تن اسلب تولیدی رسید. این رقم در هشت ماهه 
مشابه سال 1400 به میزان 2.120 کیلوگرم بر تن اسلب بوده و مقایسه آن ها نشان دهنده کاهش 
6/92 درصدی است. این دستاورد موجب صرفه جویی قابل توجه 100 میلیارد تومان در این 

هشت ماهه شده است.
گفتنی است این مهم حاصل تالش جمعی همکاران درگیر ازجمله گروه فنی، تولید کوره های قوس 
الکتریکی، تعمیرات و دفتر فنی تعمیرات از طریق بهینه سازی فرایند، کاهش توقفات، آماده به کاری 

تجهیزات و تنظیمات مداوم کوره ها بوده است.
سید میثم هاشمی، مسئول کنترل الکترودهای گرافیتی ناحیه فوالدسازی

با توجه به وجود تحریم ها، در شرکت فوالد مبارکه مدیریت مصرف الکترود با تالش کارکنان 
با اقداماتی ازجمله سیستمی شدن و ثبت دقیق و منظم اطالعات، ترمیم و بازیابی مجدد 
الکترودها، بررسی و تنظیم دقیق جریان عبوری از فازها و تنظیم شارژ کوره های قوس الکتریکی 
انجام شد؛ به طوری که به کمترین میزان مصرف الکترود در هشت ماهه سال 1401 رسیدیم. این 
امر مهم حاصل تالش تمامی همکاران تولید و تعمیرات و به ویژه اپراتورهای الکترود است که با 
اجرای دقیق دستورالعمل ها و ثبت دقیق اطالعات ما را یاری رساندند و به سهم خود از تمامی 

آن ها صمیمانه سپاسگزارم.
مهدی رستاقی، کارشناس تعمیرات مکانیک کوره های قوس الکتریکی

یکی از اهداف استراتژیک و ساالنه در ناحیه فوالدسازی در قسمت تعمیرات کوره های قوس 
الکتریکی، کاهش مصرف الکترود است. در همین راستا، با اتکا به تخصص نیروهای داخلی واحد 
تعمیرات و دفتر فنی، فعالیت هایی به این شرح  به منظور کاهش مصرف الکترود در سال 1401 تعریف 
شد: 1- بازنگری و تهیه دستورالعمل جدید مربوط به تنظیمات مکانیکی کوره های قوس الکتریکی؛ 
2- بومی سازی قطعات کلیدی و حساس سیستم تنظیمات الکترود؛ 3- بهینه سازی سیستم 
آب رسانی و خنک سازی الکترود؛ 4- بازرسی و کنترل روزانه پارامترهای تعریف شده در سیستم 

کوره های قوس و پیگیری مستمر در جلسات روزانه.

این فعالیت ها منجر به کاهش قابل مالحظه مصرف الکترود در سال 1401 گردید. در پایان از زحمات 
کلیه همکاران در بخش های مختلف تشکر و قدردانی می کنم.

بهنام ادیبی، کارشناس تولید کوره های قوس الکتریکی
در کارخانجات فوالدسازی که به روش کوره قوس کار می کنند، کنترل مصارف و به ویژه کنترل مصرف 
الکترود که یکی از مواد مصرفی استراتژیک و گران قیمت محسوب می شود از اهمیت زیادی برخوردار 
است. به طورکلی مصارف الکترود را می توان به دو نوع پیوسته و ناپیوسته تقسیم بندی کرد. منظور 
کسیداسیون سطحی الکترودها و تصعید نوک الکترودها در زمان برقراری قوس  از مصارف پیوسته، ا

الکتریکی است. مصارف ناپیوسته نیز به مصارف ناشی از شکست الکترود اطالق می گردد.
بدون تردید کنترل و کاهش مصرف الکترود را می توان به عنوان شاخصی برای عملکرد مناسب 
کوره قوس الکتریکی ارزیابی کرد. زیرا کاهش مصرف الکترود در کوره های قوس مستلزم حفظ 
شرایط آماده به کاری کامل تجهیزات و آموزش صحیح به اپراتورهای خط تولید جهت رعایت شرایط 
استانداردهای مربوط به حمل، مونتاژ و بهره برداری از این ماده مصرفی ارزشمند است. در همین 
راستا در هشت ماهه ابتدای سال 1401، به منظور کنترل مصرف الکترود، اقداماتی نظیر افزایش توان 
کسیژن، اصالح رژیم شارژ مواد سرباره ساز، تنظیمات دقیق سیستم مکش  الکتریکی، باالنس کربن و ا
غبارات بر اساس فاز عملیاتی کوره، بازرسی های دقیق و مؤثر و به کارگیری اقدامات اصالحی متناسب 
با یافته های حاصل از این بازرسی ها منجر به کاهش مصرف الکترودهای گرافیتی گردید. به سهم 
خود از کلیه همکاران تولید و تعمیرات و دفاتر فنی تولید و تعمیرات جهت ثبت این رکورد ارزشمند 
صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم در ادامه نیز بتوانیم با نگهداشت همین شرایط، زمینه ساز ایجاد 

ارزش افزوده بیشتر برای مجموعه بزرگ فوالد مبارکه باشیم.
عبدالرحیم ذوالفقاری، کارشناس برق و ابزار دقیق کوره های قوس الکتریکی

یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین پارامترهای تأثیرگذار بر مصرف الکترود، تنظیمات سیستم 
الکترود رگولیشن )Electrode Regulation( است. این تنظیمات باید به صورتی باشد که هم زمان 
کثری، حفظ تجهیزات از لحاظ کاربری  با افزایش توان الکتریکی کوره برای دست یابی به تولید حدا
و عمر آن ها، کاهش مصرف الکترود تأثیر منفی بر مصرف نسوز و تجهیزات جانبی نداشته باشد. 
برای دست یابی به این هدف، پارامترهای برقی و مکانیکی شامل جریان، ولتاژ، ضریب قدرت و 
سیستم هیدرولیک به صورت روزانه پایش می گردد و در صورت لزوم برای حفظ آماده به کاری این 
سیستم ها، اقدامات اصالحی الزم برنامه ریزی و اجرا می شود. عالوه براین، به دلیل تعداد کوره و 
تنوع الکترودها بر آن شدیم که تنظیمات به صورت شناور برای کوره ها تعریف شود و متناسب با مواد 
ورودی و پارامترهای دیگر، متغیر باشد. خوشبختانه با وجود دانش، تجربه و همدلی کارکنان تولید و 
تعمیرات واحد کوره های قوس و دفاتر فنی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم، توانستیم با حفظ 
شرایط تولید ایمن، به هدف فوق دست پیدا کنیم. حصول به این موفقیت بزرگ را به تمام همکاران 

در مجموعه بزرگ فوالد مبارکه تبریک می گویم.
محمد صادقی، کارشناس تولید کوره های قوس الکتریکی

بدون شک رسیدن به اهداف ارزشمند، حاصل اعتقاد به کار تیمی در کلیه سطوح تولید و تعمیرات 
است که پیش شرط آن داشتن دانش و مهارت کافی به دلیل افزایش تجربه است. به سهم خود از 
کلیه همکاران در بخش های مختلف که با کار و کوشش جهادی خود فوالد مبارکه را برای رسیدن 

به این مهم یاری رساندند تشکر می نمایم.

معـاون بهره بـرداری فـوالد مبارکـه از سـهم 8 درصـدی ایـن شـرکت در تولیـد 
ناخالـص داخلـی در بخـش صنعـت کشـور خبـر داد و گفـت: ایـن شـرکت از 
ابتدای بهره بـرداری تا پایـان آبان ماه سـال جـاری 141 میلیون تن فـوالد خام 

تولیـد کـرده اسـت.
غالمرضا سلیمی در مصاحبه با خبرنگار فوالد با بیان اینکه عملکرد گروه فوالد مبارکه نقش مؤثری در 
پیشبرد اقتصادی و تأمین نیازهای صنایع کشور داشته و دارد، تصریح کرد: با تالش و همت کارکنان 
این مجموعه 125 میلیون و 500 هزار تن کالف گرم و 30 میلیون و 300 هزارتن انواع محصوالت سرد 

و پوشش دار تولید شده است.
وی در ادامه افزود: عملکرد درخشان کارکنان نواحی در شش ماهه اول سال جاری و رشد چشمگیر 
تولید در این مدت مؤید عزم راسخ همکاران در تحقق اهداف کالن شرکت است که به رغم افزایش 
محدودیت های مصارف انرژی در خطوط به  دست  آمده است؛ به نحوی که در دو ماه نخست سال 
جاری، عالوه بر رکوردهای پیاپی ثبت شده در فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت و مجتمع فوالد 
سبا و همچنین در گروه فوالد مبارکه، بعد از 12 سال رکورد احیا مستقیم شماره یک و بعد از سه سال 

رکورد خط نورد گرم ارتقا یافت.
کثری نیاز کارخانه های داخلی و پیشگیری از التهاب  معاون بهره برداری فوالد مبارکه از تأمین حدا
بازار به عنوان یکی از استراتژی های اصلی این شرکت یاد و اظهار کرد: رویکرد فوالد مبارکه همواره 
کثری از ظرفیت های خطوط تولید در راستای پاسخ گویی به  افزایش بهره وری و استفاده حدا

نیازهای کمی و کیفی بازار داخل بوده است. این در حالی است که عالوه بر روند روبه رشد تولید 
و عبور از ظرفیت اسمی در بعضی از خطوط، محصوالت جدیدی نیز طراحی و تولید شده است 
که از آن جمله می توان به تولید تختال فوالد زنگ نزن به روش ریخته گری مداوم برای نخستین 
بار در کشور، کالف گرم API- X52-MS مخصوص تولید لوله های انتقال نفت و گاز ترش، ورق 
الکتریکی نیمه آماده M470 جهت استفاده در ساخت فوالد الکتریکی غیرجهت دار نیمه آماده 
و ورق گالوانیزه استحکام باال S250GD ، ِگرید 340YC ویژه صنایع خودروسازی و ورق آجدار 

شطرنجی اشاره کرد.
به گفته غالمرضا سلیمی، روند روبه رشد تولید در فوالد مبارکه حاصل کار گروهی و انجام اقدامات 
استراتژیک و اثربخش در واحدهای تولیدی و پشتیبانی است که با تعریف و اجرای پروژه های 

متعددی انجام شده است.
 VOD وی از توسـعه کوره پیش گرم شـماره 3 جهت بهبود کیفیت و مصرف گاز و راه اندازی واحد
مجتمع فوالد سـبا با تکیه بـر دانش فنـی کارکنـان به عنوان بخـش مهم دیگـری از دسـتاوردهای 

اخیر شـرکت یـاد کرد.
معاون بهره برداری فوالد مبارکه در پاسخ به سؤالی درباره برنامه های در دست اجرای این شرکت 
در نیمه دوم سال 1401 تصریح کرد: با طرح ریزی پروژه های مختلف و انجام پیش بینی های الزم در 
حوزه منابع عالوه بر تحقق برنامه شش ماهه دوم و ساالنه در تالشیم تا از ظرفیت اسمی 7.2 میلیون 

تن ساالنه ریخته گری مداوم عبور کنیم. 
غالمرضا سلیمی، معاون بهره برداری
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عبدالرحیم ذوالفقاری، کارشناس برق و ابزار 
دقیق کوره های قوس الکتریکی
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خبــــر کوتاه

  ارشاد شیرانی بیدآبادی مدیرعامل تعاونی مسکن 
کارکنان فوالد مبارکه با ارائه گزارشی روند پیشرفت پروژه های 

در دست اجرای این تعاونی را تشریح کرد.
وی در بخش نخست سخنان خود به تشریح وضعیت پروژه سینا 
پرداخت و در این باره گفت: انتخاب واحدهای پروژه سینا انجام 
گانه واقع در بلوار صفه و در قالب  شد. این پروژه در 4 بلوک جدا
250 واحد مسکونی 2 تا 4 خواب در مراحل پایانی ساخت است. 
پیشرفت فیزیکی پروژه به بیش از 90درصد رسیده و با سرعت 
قابل توجهی در حال انجام و تکمیل ساخت است. عمده عملیات 
این پروژه به خصوص در بخش نازک کاری در یک سال اخیر انجام 
شده و شاهد پیشرفت میانگین ماهانه 4 تا 5 درصد بوده ایم. این 
پروژه از لحاظ طراحی و انتخاب متریال و کیفیت اجرا در سطح 
 بسیار قابل قبولی قرار دارد، به طوری که در سایت گل نرگس،
مجموعه  برترین  به عنوان  فوالد  تعاونی  شرکت  بلوک   4  

ساخته شده مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم آنکه بیش از 70درصد هزینه های 
مصالح و دستمزد در یک سال اخیر انجام شده است قیمت 
تمام شده هر مترمربع مفید آپارتمان برای اعضا محترم به طور 
متوسط کمتر از 10 میلیون تومان بوده و عالوه بر تأمین مسکن 
این عزیزان، اتفاق مثبتی جهت سرمایه گذاری ایشان رقم 

خورده است.
 شیرانی در ادامه سخنان خود درخصوص پروژه ولیعصر چنین 
گفت: این پروژه در آستانه اخذ مجوزات است. روند اخذ مصوبات 
به مراحل نهایی رسیده و تعامل سازنده ای با دستگاه های 
ذی ربط برای ساخت یک مجموعه شهری خوب که هم برای 
اعضا سودآور و هم برای شهر ماندگار باشد، رخ داده است. طرح 
بسیار مطلوبی جهت اخذ پروانه به شهرداری ارائه شده و در نتیجه 
پیشنهادهای قابل توجهی نیز بابت خرید یا مشارکت در ساخت 
از سوی ساختارهای حقوقی مختلف به تعاونی رسیده و تمامی 
این موارد بررسی و پس از جمع بندی در مجمع آتی تعاونی جهت 
اخذ تصمیم نهایی مطرح می گردد. با همکاری همه جانبه اعضا، 
سهام بندی و مالکیت این پروژه که یکی از دغدغه های مالکین 
بود به نحوه بسیار مطلوبی تعریف شد و مورد تأیید اعضا پروژه 
قرار گرفت و برگه مالکیت سهام بندی سهام داران پس از مجمع 
عمومی در اختیار ایشان قرار می گیرد و بر اساس همین سهام 
بندی، منافع حاصل از فروش یا سایر تصمیمات اعضای محترم 

تسهیم می گردد.
به گفته مدیرعامل تعاونی مسکن فوالد مبارکه، پروژه بزرگ 
چهارباغ کتالم نیز پس از مالقات با استاندار با سرعت بیشتری 
به نتیجه نزدیک می شود. در این مدت عالوه بر پیگیری های 
مکرر حضوری و تبیین موضوع پروژه برای مسئولین شهرستانی 
و استانی و همچنین پیگیری از طریق وزارت خانه مربوطه، 
مکاتبات و دستورات خوبی در این خصوص اخذ گردیده است، 
اما به دلیل بزرگی پروژه موضوع هنوز به نتیجه قطعی نرسیده و 

امیدواریم در هفته های آتی نتیجه نهایی حاصل شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود در باره پروژه بهارستان نیز 
ک برداری 42 هزار مترمکعبی پروژه بهارستان  تصریح کرد: خا
آغاز شده است. تمامی مشکالت حقوقی آن با شرکت عمران و 
شهرداری بهارستان برطرف گردیده و طراحی ارزنده آن با توجه 
به موقعیت ممتاز ملک انجام و مورد تأیید شهرداری و سازمان 
آتش نشانی نیز قرار گرفته است. این پروژه شامل 231 واحد 2 تا 4 
خواب بوده و کلنگ زنی آن در تاریخ 1401/09/03 با حضور معاونت 
نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه، شهردار شهر بهارستان، 
نمایندگان اتاق تعاون و تعدادی از اعضای این پروژه انجام شده 
است. امیدواریم به لطف خداوند و همدلی اعضا در بازه زمانی 

36ماهه این پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.

تشریح روند پیشرفت پروژه های تعاونی 

مسکن کارکنان فوالد مبارکه
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صدور مجوزهای جدید صنعت فوالد 

بررسی شد

اخذ مجوز اولین صندوق پژوهش و فناوری خطرپذیر شرکتی برگزاری شانزدهمین جلسه کمیته عالی HSE ایمیدرو

اولین صندوق پژوهش و فناوری خطرپذیر شرکتی )CVC( حوزه آهن و 
گرفت. شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در راستای توسعه  فوالد مجوز 
افزایش  و  معدن  حوزه  در  کشور  دانش بنیان  و  نوآوری  زیست بوم 
از  سرمایه گذاری  درزمینه  به ویژه  دانش بنیان  شرکت های  با  همکاری 
کارگروه  از  را   )CVC( طریق مشارکت، مجوز صندوق خطرپذیر شرکتی 
صندوق های پژوهش و فناوری دریافت کرد.

کمیته عالی HSE ایمیدرو با محوریت »پایش حوزه  شانزدهمین جلسه 
عامل  هیئت  رئیس  جعفری  اهلل  وجیه  حضور  با  امروز  معادن«  ایمنی 
کید شد. ایمیدرو برگزار و بر بهبود شاخص های ایمنی معادن تأ
در این جلسه که اعضای کمیته HSE )بهداشت، ایمنی و محیط زیست( 
گزارش عملکرد شاخص های ایمنی واحدهای  ایمیدرو حضور داشتند؛ 
زیرمجموعه و تابعه این سازمان در سال جاری بررسی شد.

خبــــــر کوتاه

خبــــــــــــــــــر    

در چهارمین جلسه دبیرخانه ستاد راهبری صنعت 
فوالد کشور موضوع شرایط جدید صدور مجوزهای فوالدی 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش می متالز، پیشنهادهای دریافتی به دبیرخانه این ستاد 
مطرح شد و حضار در جلسه، درباره موارد پیشنهادشده به بحث 
و بررسی پرداختند. بنا به این گزارش با توجه به محدودیت های 
مواد اولیه در زنجیره فوالد و برای جلوگیری از هدررفت سرمایه های 
ملی، موضوع تعیین شرایط برای صدور مجوز واحدهای فوالدی 
جدید در استان ها در دستور کار دبیرخانه ستاد راهبری فوالد 
کشور قرار گرفت تا در یک جمع بندی از پیشنهاد های فعاالن 
زنجیره فوالد طرحی برای ارائه به ستاد مرکزی راهبری صنعت 

فوالد کشور تهیه شود.
در ابتدای این جلسه محمدآقاجانلو دبیر ستاد راهبری صنعت 
فوالد کشور با بیان این نکته که ساماندهی صدور مجوزهای 
فوالدی برای واحدهای جدید در استان ها یک تکلیف اساسی 
و بنیادی است اظهار داشت: همان گونه که همگان می دانند در 
کم بر صنعت فوالد  شرایط کنونی این مهم با توجه به وضعیت حا
ح جامع فوالد کشور یک  و در نظر گرفتن سند چشم انداز و طر
ضرورت است تا بتوانیم سرمایه گذاران را به سمت صنایع دیگر و یا 

صنایع پایین دستی صنعت فوالد کشور هدایت کنیم. 
ساخت:  خاطرنشان  ایران  فوالد  ملی  شرکت  مدیرعامل 
پروانه های صادره قبلی و فعلی با توجه به ظرفیت 55 میلیون 
تنی پیش بینی شده کفاف کشور را می دهد، ولی محدودیت های 
مواد اولیه و مشکالت انرژی های سه گانه ما را بر آن داشته است 
تا نگذاریم سرمایه های ملی در جاهایی هزینه شود که صرفه 

اقتصادی برای سرمایه گذاران و کشور ندارد.
 آقاجانلو از حضار خواست که پیشنهاد های رسیده را با دقت 
که در برابر جامعه سرمایه گذاران  بررسی و هدف گذاری کنند؛ چرا
و آیندگان مسئولیت داریم و باید توسعه را به صورت همه جانبه 

گسترش دهیم.
در ادامه این نشست، سمیه خلوصی مدیریت نظارت راهبردی 
سازمان ایمیدرو با اشاره به مشکالت ایجادشده برای فعالین 
گفت: در  صنعت فوالد در زمینه تأمین مواد اولیه و انرژی 
شرایط کنونی مواد اولیه موجود در کشور کفاف تولیدکنندگان 
فعلی را نمی دهد و سرمایه گذاران باید با وضعیت و شرایط و 

محدودیت های موجود آشنا شوند. 
بنا به این گزارش جدیدی نماینده سازمان زمین شناسی کشور 
کتشافات معادن سنگ آهن و محدودیت در  با تشریح وضعیت ا
کتشافات  میزان استخراج این ماده اولیه و نیاز به ایجاد شرایط در ا
گفت: به دلیل نبود امکانات فنی و ماشین آالت حفاری عمال 
استخراج سنگ آهن در عمق زمین میسر نیست و مواد اولیه فعلی 
نیز طبق طرح جامع فوالد کشور برای یک بازه زمانی کوتاه مدت 
قابل مصرف است و به همین خاطر وارد شدن واحدهای دیگر در 

این زنجیره در اوضاع واحوال کنونی به صالح نیست.
ح کردن این موضوع که تمام واحدهای فعلی  جدیدی با مطر
فوالدی در ایران مرکزی متمرکز شده است افزود: در حال حاضر 
واحدهایی که به صدور مجوز نیاز دارند باید به سمت سواحل 
کشور هدایت شوند تا به یک توسعه سواحلی برسیم و دسترسی 

به بازارهای صادراتی نیز برایشان میسر شود.
کارشناس مدیریت امور معدنی وزارت صمت در   حسنوند 
این نشست با توجه به نحوه صدور مجوزهای فوالدی در 
استان ها اظهار داشت: برای ما تأمین منابع انرژی واحدهای 
فوالدی یک دغدغه است و به همین خاطر از متقاضیان جدید 
به صورت مکتوب تعهد می گیریم که وزارت صمت با توجه به 
محدودیت های مواد اولیه و انرژی های سه گانه هیچ مسؤولیتی 
در قبال تأمین این موارد برای آن ها را ندارد و خودشان باید از طریق 
معادن جدید و یا احداث نیروگاه های برقی و تأمین گاز از وزارت 

نفت نیازهای خودشان را مرتفع نمایند. 
خلیفه سلطانی نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد نیز طی 
سخنانی بر ساماندهی صدور مجوزات جدید واحدهای فوالدی 
کید کرد و افزود: ما به عنوان نماینده تولیدکننده فوالدی بخش  تأ
خصوصی مصرانه خواهانیم که ستاد راهبری صنعت فوالد کشور 

به این موضوع ورود کند و این مهم را به تصویب برساند.
وی افزود: درحال حاضر ما در بخش خصوصی با مشکالت 
عدیده ای روبه رو هستیم و نمی توانیم پاسخگوی اعضا در 
خصوص محدودیت های موجود باشیم و سرمایه گذاران جدید 
باید بدانند امکان تأمین مواد اولیه الزم برای واحدهای جدید در 
این شرایط واقعا وجود ندارد و نباید سرمایه های خود را تا اطالع 

ثانوی وارد این عرصه نمایند و متضرر شوند.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان آهن و فوالد در پایان خاطرنشان 
ساخت: امیدوارم که این موضوع هر چه سریع تر تعیین تکلیف 
شود و سرمایه گذاران در جریان این موارد قرار بگیرند و از هدررفت 

سرمایه هایشان جلوگیری کنند. 
احمد احمدی مدیر برنامه ریزی و مطالعات راهبردی شرکت 
ملی فوالد ایران نیز در این نشست در خصوص پیشنهاد های 
رسیده به دبیرخانه ستاد افزود: خوشبختانه با حضور فعال اعضا و 
شرکت کنندگان پیشنهادهای کاربردی خوبی به دستمان رسیده 
که با جمع بندی آن ها می توانیم یک طرح مفید برای صنعت فوالد 

کشور تهیه و به ستاد ارائه شود. 
وی گفت: پبشنهادهای رسیده در زمینه چگونگی شرایط صدور 
مجوز در زنجیره فوالد همه جانبه نگر هستند و با یک بررسی کلی 
می توانیم جزئیات فنی و تخصصی الزم برای صدور مجوزهای 

جدید را تبیین و به ستاد برای تصمیم گیری نهایی ارائه نماییم.
     منبع: فراز نیوز

ثبت پنجمین رکورد روزانه تولید کالف گرم در مجتمع فوالد سبا
بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا از 
ثبت پنجمین رکورد تولید در این مجتمع خبر داد و 
گفت: کارکنان پرتالش و بلندهمت این مجتمع در 
تاریخ 10 آذرماه 1401 با تولید 5380 تن کالف گرم موفق به ثبت رکورد 
تولید روزانه دیگری شدند. این در حالی است که در این مجتمع 
از ابتدای سال جاری تا کنون 3 رکورد ماهانه تولید کالف گرم نیز به 

ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: این رکورد در حالی به ثبت رسید که رکورد قبلی 5336 تن 

در تاریخ 6 مهرماه سال جاری محقق شده بود.

خلیلی با اشاره به اینکه در افزون بر این رکورد کّمی، از نظر کیفیت هم 
کالف های تولیدی باالی 99 درصد است، خاطرنشان کرد: افزایش کیفی 

سطح محصول ارزش این رکورد را دوچندان ساخته است.
»تولید،  سال  در  کرد:  تصریح  سبا  فوالد  مجتمع  عملیات  مدیر 
دانش بنیان؛ اشتغال آفرین« برای چندمین بار است که رکوردهای روزانه 
و ماهانه در واحدهای مختلف تولید سبا شکسته می شود و این مهم 
نشان دهنده همدلی تمامی کارکنان در بخش های تولیدی و پشتیبانی 
در همه سطوح شرکت فوالد مبارکه است. با توجه به پیوستگی خطوط 
تولید در سبا، هماهنگی بین خطوط و کنترل فرایند تولید نقش بسزایی 

در افزایش کّمی و کیفی تولید دارد.
وی با بیان اینکه تجربه و تخصص کارکنان بخش های مختلف باعث 
کاهش ضایعات و توقفات اضطراری و افزایش سرعت تولید شده است 
ادامه داد: استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و سازندگان 
داخلی در تأمین قطعات و مواد موردنیاز خطوط تولید توانسته جایگاه 

اصلی خود را پیدا کند و نقش آفرین باشد.
وی عملکرد فوالد سبا از ابتدای سال جاری تا کنون را بیش از برنامه از 
پیش تعیین شده در 8 ماه گذشته دانست و در پایان کسب این رکورد را 
به مدیریت، همکاران و شرکای کسب وکار گروه فوالد مبارکه تبریک گفت.

کامران مرادی
مدیر واحد ریخته گری مداوم

بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا

ارتقای سطح کمی و کیفی محصوالت  با استفاده از ظرفیت  دانش بنیان ها
واحد ریخته گری مداوم یکی از واحدهای شرکت فوالد 
مبارکه است که با تالش کارکنان آن، بخشی از زحمات 
اصلی این کارخانه فوالدسازی به بار می نشیند. در 
ماشین شماره 5 ریخته گری فوالد مبارکه، بسیاری از انواع مواد مذاب 
که در کوره های قوس الکتریکی آماده شده است، به فوالد خام، 

تختال، اسلب یا همان شمش فوالدی تبدیل می شود.
در متن حاضر، کامران مرادی، مدیر واحد ریخته گری مداوم، به معرفی 
این واحد و تشریح برخی از مهم ترین دستاوردهای آن پرداخته است. 

ماحصل این گفت وگو پیش روی شما خوانندگان محترم قرار دارد.
درباره واحد ریخته گری مداوم توضیح دهید. این واحد در 

چند سال اخیر چه تغییراتی داشته است؟
واحد ریخته گری فوالد مبارکه از ابتدا بر اساس تولید گریدهای ساختمانی 
طراحی شده و به همین دلیل برای این واحد، عمدتا  4 ماشین 
ریخته گری که هرکدام دو خط دارند در نظر گرفته شده بود. در ادامه، 
با توجه به افزایش تجارب و تخصص کارکنان تولید و تعمیرات و نیاز 
بازارهای داخلی و صادراتی، تولید فوالدهای خاص و آلیاژی مانند 
فوالدهای API برای صنایع استراتژیک نفت و گاز و صنایع الکتریکی نیز 
در دستور کار قرار گرفت و به مرور عملیاتی شد؛ تاجایی که امروز در این 

زمینه ها به پایداری و ثبات ارزشمندی دست یافته ایم.
مداوم ریخته گری  افتخارات  و  دستاوردها  آخرین  از 

 فوالد مبارکه بگویید.
از منظر کمیت، میزان تختال تولیدی شرکت در اردیبهشت ماه سال 
جاری به رکورد 782 هزار تن رسید و از نظر تعداد ذوب نیز رکورد 161 ذوب 
در تاریخ دهم مهرماه و تناژ 28 هزار و 600 تن تختال در ناحیه فوالدسازی 

و ریخته گری مداوم به دست آمد.
از دیگر دستاوردهای کم نظیر ریخته گری از زمان راه اندازی تا امروز 
می توان به رکورد تولید 1000 ذوب در یک ماشین ریخته گری اشاره کرد 
که در ماشین های 2 و 5 شاهد آن بودیم. رکورد بعدی در آبان ماه بود که 
تعداد ذوب در تاندیش به مدت بیش از 20 ساعت یعنی 1215 دقیقه در 

یک تاندیش ماشین ریخته گری بود.
وقتی می گوییم تعداد ذوب در تاندیش به 1215 دقیقه رسید 

به چه معناست و چه آثاری به دنبال دارد؟
یکی از عواملی که در افزایش ظرفیت ریخته گری مؤثر است افزایش تعداد 
ذوب ریخته شده با یک تاندیش است. تا زمانی که امکان ریخته گری 
با تاندیش وجود داشته باشد، توالی ذوب ریزی و ذوب گیری از واحد 
فوالدسازی روی ماشین ریخته گری به صورت پیوسته و بی وقفه حفظ 
می شود. با تمام شدن عمر تاندیش یا باید فالی تاندیش انجام دهیم، 
یعنی تاندیش قدیمی کنار برود و تاندیش جدید جایگزین شود، یا 
به طورکلی جریان ریخته گری قطع شود. در حالت دوم، خط متوقف 
و تاندیش نو با تاندیش فرسوده عوض می شود. در این حالت، تا 

شروع مجدد روند تولید، زمان مشخصی را از دست می دهیم. روش 
فالی تاندیش مخاطرات خاص خود دارد، اما در کوتاه ترین زمان ممکن 
تولید ادامه پیدا می کند و برای شروع به کار مجدد ماشین ریخته گری 
گر بتوانیم با تمهیداتی  هم دیگر به آماده سازی نیازی نیست؛ بنابراین ا
عمر تاندیش را افزایش دهیم، این زمان های آماده سازی کم و به زمان 

آماده به کاری و ادامه فرایند تولید اضافه خواهد شد.
افزایش عمر تاندیش به عواملی مانند عمر نسوز بدنه یا جرم نسوزی که 
در بدنه به کار رفته، عمر قطعات و مهم تر از این ها به نحوه بهره برداری 
صحیح اپراتورهای ریخته گری از تاندیش بستگی دارد. خوشبختانه با 
تالش و اقدامات کارکنان ریخته گری و مرکز نسوز و همچنین با کنترل های 
صورت گرفته در فرایندی مستمر و متوالی، توانسته ایم به رکوردهای 

مذکور دست یابیم.
برای تولید محصوالت جدید و بهبود فرایند، نقش آموزش 

انکارناپذیر است. در این زمینه چه اقداماتی انجام  شده است؟
با همکاری واحد آموزش و توسعه منابع انسانی، دوره های مختلف 
به صورت حضوری و آنالین در همه رده ها تعریف و اجرا شده است. عالوه 
کنون به افتخار بازنشستگی نائل آمده اند  بر این، از تجارب همکارانی که ا
 نیز در قالب دوره های مربیگری، کوچینگ یا منتورینگ به صورت

 »on job« یا آموزش در سایت استفاده می شود که استقبال خوبی هم 
از آن شده است.

بدون شک تحریم ها فرایند تولید را نشانه رفته است. در این 
زمینه با مشکلی مواجه شده اید؟

یکی از اقالمی که همواره در فرایند ریخته گری به آن نیاز است و در تهیه 
آن به دلیل وارداتی بودن با مشکل مواجه شده بودیم، پودر موردنیاز 
ریخته گری بود که قبال به صورت صددرصد از خارج از کشور تهیه می شد. 
با توجه به رویکرد فوالد مبارکه در بومی سازی مواد و تجهیزات مورد 
تحریم، از چند سال پیش، برخی از شرکت ها با حمایت فوالد مبارکه 
برای تولید و عرضه این پودرها اقدام کردند. در حال حاضر، با استفاده 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها و تالش شرکت های 
سازنده داخلی با محوریت کارشناسان دفاتر فنی فوالد مبارکه، در زمینه 
بهینه سازی این اقالم به موفقیت های قابل توجهی دست  یافته ایم. 
اشکاالت یکی پس از دیگری در حال برطرف شدن است و امیدواریم 

به زودی در این زمینه به شرایط و استانداردهای جهانی برسیم.
واحد ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در هشت ماهه سال 

14۰1 به اهداف خود رسیده است؟
با روند بسیار خوب تولید و رکوردهایی که در سه ماهه اول و بعد از آن 
حتی در دوره محدودیت های انرژی به ثبت رسیده، تقریبا اهداف 
موردنظر محقق شده است. امیدواریم در چند ماه پایان سال نیز با وجود 
محدودیت های احتمالی در حوزه گاز و انرژی ، بتوانیم تولیدی فراتر از 

ظرفیت داشته باشیم.

تولید محصوالت جدید در فوالد مبارکه در چه وضعیتی 
است؟

فوالد مبارکه توانسته به عنوان اولین تولیدکننده محصوالت فوالد 
زنگ نزن )Stainless Steel( به روش ریخته گری مداوم در غرب آسیا به 
این فناوری دست یابد. قبال این محصول با ریخته گری های محدود تولید 
می شد، ولی به صورت پیوسته، اولین بار است که یک ماشین ریخته گری 
اقدام به تولید این فوالد می کند. فوالد خام در مرحله بعد باید نورد شود تا 
نتیجه نهایی مشخص شود. به هرحال از این  پس تولید انبوه این قبیل 
فوالدها و سایر فوالدهای خاص که عمدتا وارداتی هستند تا رسیدن به 

خودکفایی در دستور کار واحد قرار دارد.
 دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در بهبود فرایندهای 

ریخته گری چه نقشی دارند؟
واحد ریخته گری همواره ارتباط بسیار خوبی با دانشگاه ها و شرکت های 
دانش بنیان داشته و برای ارتقای سطح کمی و کیفی محصوالت خود 
از ظرفیت های آن ها بهره مند شده است؛ از آن جمله می توان به پروژه 
بزرگ و کامال علمی بررسی آماری ناخالصی های ذوب اشاره کرد که در 
دست یابی به نتایج مطلوب آن از حضور اساتید دانشگاه و متدهای 
روز آماری استفاده  شده است. پروژه های بومی سازی پودرهای قالب 
و تاندیش و بومی سازی صفحات مسی قالب های ریخته گری که با 
شرکت های دانش بنیان و دانشگاهی در حال انجام است نیز از دیگر موارد 
قابل ذکر در این زمینه است. ارتقای ماشین های برش، سیستم های 
توزین، ساخت اسیالتورهای جدید و پروژه ربات مارکینگ هم از دیگر 

اقدامات این حوزه به شمار می آید.
برای بهبود کیفیت محصوالت چه اقداماتی انجام  شده 

است؟
پروژه های متعددی در جهت افزایش کیفیت محصول تعریف  شده 
است. پروژه کاهش ناخالصی به روش 6 سیگما، پروژه کاهش عیوب 
محدبی و مقعری تختال، شبیه سازی جریان های ذوب در قالب 
تاندیش، بهبود کیفیت قطعات ویژه نسوز، طراحی جداول جدید، 
بهینه سازی تجهیزات و ماشین های ریخته گری، نصب قالب 900 و 
سیستم های جدید کنترل سطح مذاب از پروژه های جدیدی بوده که 

در حال اقدام است.
ناحیه ریخته گری مداوم با چه چالش هایی روبروست؟

در سال های اخیر، محدودیت های انرژی در فصول مختلف کمیت تولید 
را متأثر ساخته و کمبود آب که به ناچار باید از پساب تصفیه شده استفاده 
کنیم، کیفیت تولید را با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که 
کم بر بازارهای جهانی،  استراتژی شرکت در شرایط سخت و رقابتی حا
تولید فوالدهای کیفی است. امیدواریم با اقدامات خوب و استراتژیک 
که در سطح کالن شرکت صورت گرفته به زودی شاهد برطرف شدن 

این نگرانی ها باشیم.

مدیر واحد ریخته گری مداوم فوالد مبارکه عنوان کرد:
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روز چهارشنبه 9 آذرماه 1401 هم زمان با میالد با سعادت 
بانوی دو عالم حضرت زینب کبری )س( و روز بزرگداشت مقام 
پرستار طی مراسمی از ایثارگری و زحمات بی دریغ پرستاران 

اورژانس شرکت فوالد سفیددشت تقدیر شد.
در این مراسم امین لطفی، مدیر نیروی انسانی و سازماندهی 
شرکت، ضمن قدردانی از ایثارگری این عزیزان در حفاظت از 
سالمت کارکنان، ابراز امیدواری کرد به یاری خداوند و با همت 
کادر پرستاری شرکت، روند مطلوب حفظ و ارتقای سالمت 

کارکنان ادامه یابد.

قدردانی از پرستاران و کادر درمان اورژانس 

شرکت فوالد سفیددشت

 چهارمحال و بختیاری

خبر  کوتاه

مصر در تالش است به عنوان کشور میزبان کنفرانس تغییرات آب و هوایی 
سازمان ملل متحد در سال جاری، به برداشتن گام های بزرگ تر برای 
تبدیل شدن به قطب سبز اصلی در منطقه آفریقا ادامه دهد. به همین 
ک  دلیل چندین شرکت انرژی آماده ایجاد تأسیسات انرژی های پا
جدید در مصر هستند. هفته گذشته مقامات مصری توافق نامه هایی را 
با شرکت های برق بین المللی برای ساخت ۹ تأسیسات سبز هیدروژن و 
ک در منطقه اقتصادی کانال سوئز امضا کردند. آمونیا

آخرین قیمت قراضه وارداتی سنگین 1 و 2 )2۰-8۰( در ترکیه به 
36۰ دالر در هر تن سی اف آر رسیده است. تمایل به خرید در 
بازار ترکیه افزایش یافته است. نگرانی در مورد محدودیت بیشتر 
کاهش جمع آوری آن با توجه به فصل زمستان  عرضه قراضه و 
کارخانه ها در ترکیه برای تکمیل انبارها از قراضه،  و همچنین نیاز 
قیمت را طی دو هفته اخیر حدود 21 دالر در هر تن افزایش داده 
است.

 گــــــروه فـــــوالد مبــــــــارکه      

مصر قطب سبز آفریقا می شود رشد بازار قراضه در ترکیه

نشست خبری مدیرعامل شرکت فوالد سنگان 
با حضور جمعی از مسئوالن شهرستان خواف و 

اصحاب رسانه در شرکت فوالد سنگان برگزار شد.
علی امرایی، مدیرعامل فوالد سنگان در ابتدای این نشست ضمن 
خوشامدگویی به اصحاب رسانه، فعالیت ها، دستاوردهای تولیدی و 
صنعتی و اقدامات شرکت فوالد سنگان در حوزه های مسئولیت های 

اجتماعی و خدمات ارائه شده به مردم شهرستان خواف را تشریح کرد.
وی با اشاره به اینکه در برخی رسانه ها از جاده  خواف به عنوان جاده مرگ 
یاد می شود افزود: بنده به واسطه کار در حوزه های پتروشیمی و معادن 
در نقاط مختلف کشور، اعتقاد دارم که این جاده ها و حوادث جاده ای 
در تمام کشور بوده و خواهد بود و با استعالم از وزارت راه می توانید به این 
یقین برسید که میزان حوادث و تلفات جاده ای شهرستان خواف از سایر 

شهرستان های استان و کشور بیشتر نیست.
امرایی در مورد مشارکت این شرکت در ساخت جاده سنگان به 
تربت حیدریه افزود: براساس فهرست بهای سال 1398، برآورد اولیه این 
پروژه 800 میلیارد  تومان بوده، اما در سال های اخیر و با توجه به جهش 
قیمت ها، نزدیک به 2000 میلیارد تومان هزینه خواهد داشت که 50 
درصد وظیفه سرمایه گذارها و 50 درصد بر عهده وزارت راه است. فوالد 
سنگان و دیگر معادن 50 درصد سهم خود را پرداخت کرده اند و به امید 
خدا، قطعه 1 و 10 تا آخر سال 1401 به بهره برداری خواهد رسید و قطعه 2 و 

9 هم شروع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با قاطعیت اعالم می کنم شرکت فوالد سنگان 
هیچ گونه بدهی در خصوص جاده ندارد و ازآنجا که همکاران ما هم در این 
جاده تردد می کنند، تسریع در این امر یکی از مطالبات خوِد شرکت بوده 
و ضرورت دارد با همکاری و محوریت اداره راه، مابقی پروژه در کوتاه ترین 

زمان ممکن انجام شود.

امرایی در ادامه با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست افزود: 
شرکت فوالد سنگان برای اولین بار در خاورمیانه و سومین بار در جهان 
سیستم مکانیزه انباشت باطله را به عنوان یک گام طالیی در صیانت از 
محیط زیست با 1500 میلیارد تومان سرمایه گذاری در دست احداث دارد 

که  نمونه آن تنها در دو کشور برزیل و استرالیا احداث شده است.
 وی ادامه داد: شرکت فوالد سنگان در راستای صیانت از منابع آبی، 
باطلۀ تر   ندارد و 80 درصد آب مصرفی را به چرخه تولید بازمی گرداند. این 
در حالی است که باطله خشکی که تولید می شود برای 30 سال آینده 
ریخته و پس از فشرده شدن انباشت می شود و به هیچ عنوان آلودگی 
زیست محیطی ندارد. عالوه بر این، با توجه به اینکه شرکت فوالد سنگان 
تأمین کننده مواد اولیه بخش عظیمی از صنعت فوالد کشور است، آمادگی 

کتشاف و استخراج معادن بزرگ را دارد. سرمایه گذاری در بخش ا
امرایی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در مورد پرداختی  های کارکنان 

شرکت فوالد سنگان افزود: خوشبختانه تابه حال حتی یک روز تأخیر در 
پرداخت حقوق نداشته ایم.

امرایی در خصوص فرصت های صادراتی پیش روی شرکت افزود: بخش 
اعظمی از صادرات فوالد ایران مربوط به محصول نهایی است که توسط 
فوالد مبارکه انجام می شود. این شرکت کل محصول فوالد سنگان را 
برای تولید انواع محصوالت فوالدی استفاده می کند و محصول نهایی 
که ارزش افزوده و آورده ارزی خوبی برای کشور دارد، توسط فوالد مبارکه 

صادر می شود.
امرایی در ادامه به نقش فوالد سنگان در تأمین آب خلیج فارس اشاره 
کرد و افزود: 20 درصد از تأمین مالی پروژه دریای عمان را فوالد سنگان 
بر عهده دارد. به اعتقاد بنده، پروژه انتقال آب از دریای عمان و با 1800 
کیلومتر فاصله به باالترین نقطه استان رضوی و معادن سنگ آهن، با 
این حجم عملیات، واقعا جزو ابر پروژه هایی است که در دنیا نظیر ندارد. 

پروژه دریای عمان با 50 میلیون مترمکعب، در 7 جبهه کاری فعال است. 
پیشرفت های خوبی داشته ایم و به امید خدا تا پایان سال 1404 فاز اول 
آن به بهره برداری خواهد رسید. در آینده معادن از هیچ آب دیگری جز آب 
دریای عمان استفاده نخواهند کرد که این نوید بسیار خوبی برای استان 

خراسان رضوی و جنوبی و سیستان خواهد بود.
امرایی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در مورد طرح های توسعه فوالد 
سنگان اضافه کرد: کنسانتره، گندله سازی، آهن اسفنجی، احیا، نیروگاه 
بادی و پروژه های دیگر با سرمایه گذاری بیش از 20 هزار میلیارد تومان 
که برای حدود 2000 نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد از مهم ترین پروژه های 
توسعه شرکت است. فوالد سنگان اولین کارخانه کنسانتره ای است که 
با دانش 100 درصد ایرانی و بومی احداث و راه اندازی شده  و این از برکات 

امام رضا )ع( در این استان است.
 امرایی در خصوص رویکرد شرکت در حوزه جذب نیروی انسانی تصریح 
کرد: با قاطعیت اعالم می کنیم 75 درصد نیروی انسانی شرکت، بومی 
خود شهرستان خواف، 10 درصد بومی استان و 15 درصد هم غیربومی 
کله ای در کشور کم نظیر است. برای مشاغل خاص هستند که چنین شا

امرایی در مورد سؤال یکی از اصحاب رسانه درباره شرکت های دانش بنیان 
گفت: در این خصوص می توان گفت فوالد سنگان   اولین شرکت در کشور 
است که پردیس صنایع معدنی دانش بنیان را با همکاری علم و فناوری 
خراسان رضوی به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان بنا نهاده و 
مجوزهای الزم آن را در منطقه سنگان گرفته است؛ این در حالی است که 
مدیر مرکز منصوب شده و زیرساخت های الزم برای حضور شرکت های 
دانش بنیان در منطقه و حمایت از این شرکت ها را نیز فراهم ساخته ایم. 
عالوه بر این، اولین صندوق پژوهش و فناوری شرکت های دانش بنیان 
را هم با همکاری شرکت های معدنی در کشور ایجاد کرده ایم تا هم 
زیرساخت را فراهم کنیم و هم تسهیالت الزم را به این شرکت ها ارائه کنیم.

یست گام های طالیی فوالد سنگان در صیانت از محیط ز
درنشست خبری مدیرعامل فوالد سنگان مطرح شد:

برگزاری دوره آموزشی اعضای هیئت مدیره 

شرکت های هلدینگ فوالد متیل

اولین دوره آموزشی آشنایی با صورت های مالی با عنوان 
»فهم، تجزیه و تحلیل صورت های مالی« برای اعضای 
هیئت مدیره شرکت های هلدینگ فوالد متیل برگزار و به دو 
اصل »شفافیت« و »توسعه« در رسیدن به اهداف تعریف شده 

کید شد. گروه فوالد مبارکه تأ
به گزارش روابط عمومی هلدینگ فوالد متیل، در این دوره 
آموزشی که با حضور مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل، مدیران 
فوالد مبارکه و اعضای هیئت مدیره شرکت های هلدینگ فوالد 
متیل برگزار شد، مباحث تئوری-کاربردی حوزه مالی و تحلیل 
وضعیت نسبت های مالی شرکت ها برای اعضای هیئت مدیره 

شرکت ها ارائه شد.
برپایی دوره های آموزشی به منظور آشنایی با قانون و 

دستورالعمل حاکمیت شرکتی
مرتضی شبانی، مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت های فوالد 
مبارکه به عنوان یکی از حاضران در این دوره آموزشی اظهار کرد: 
یکی از شاخص های مهمی که الزم است اعضای هیئت مدیره از 
آن برخوردار باشند داشتن درک و شناخت نسبی از صورت های 
مالی است، زیرا عملیات شرکت ها در قالب صورت های مالی 
شامل سود و زیان، ترازنامه و گردش وجوه نقد و... نشان داده 
می شود. همچنین با توجه به اینکه تهیه صورت های مالی و 
تأیید نهایی آن بر عهده هیئت مدیره است، تصمیم گرفته شد با 
برگزاری دوره کاربردی، اعضای هیئت مدیره تنها به امضای نهایی 
صورت های مالی بسنده نکنند و  اولین دوره آموزشی نیز در فوالد 

متیل و شرکت های زیرمجموعه برگزار شد.
وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، قرار است دوره 
آموزشی یادشده برای کل شرکت های فرعی فوالد مبارکه همچون 

آتیه فوالد، توکافوالد و فوالد مبارکه برگزار شود.
به گفته مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت های فوالد مبارکه، 
درصورتی که از برگزاری دوره نخست آموزشی )مباحث پایه 
و مقدماتی( نتیجه مناسب و قابل قبول حاصل شود، دوره 
پیشرفته شامل مباحثی همچون گزارش های آماری، تحلیل 
نسبت های مالی و بررسی سود شرکت )سودی اقتصادی یا ناشی 

از تورم( برگزار خواهد شد.
شبانی تصریح کرد: برپایی دوره های آموزشی به منظور آشنایی 
کمیت شرکتی و مسئولیت هایی  با قانون و دستورالعمل حا
اعضای هیئت مدیره نیز در دستور کار قرار گرفته است. در این 
راستا کتابچه ای تحت عنوان »هیئت مدیره مؤثر« که در آن به 
مباحثی همچون قوانین مرتبط، دستورالعمل ها و آشنایی 
با مفاهیم پرداخته شده، قرار است در اختیار هیئت مدیره 

شرکت ها قرار گیرد.
شفافیت و توسعه؛ دو رویکرد مهم در مدیریت گروه 

فوالد مبارکه
رضا حیدری مدیرعامل هلدینگ فوالد متیل نیز در حاشیه این 
دوره آموزشی، ضمن تشکر از مجموعه معاونت سرمایه گذاری 
و امور شرکت های شرکت فوالد مبارکه جهت برگزاری این دوره 
ارزشمند، نقش اعضای هیئت مدیره شرکت های زیرمجموعه 
این هلدینگ را در دست یابی به اهداف تعریف شده مهم ارزیابی 
کرد و از آن ها خواست از فرصت فراهم آمده در جهت توسعه و رشد 
کمیت خود استفاده و بیش ازپیش دو اصل  شرکت های تحت حا
مهم شفافیت و توسعه را که دو رویکرد مهم در مدیریت گروه فوالد 

مبارکه است پیگیری کنند.

تمرکز  بر تولید ورق های دوفازی است

حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری،  با خبرنگار  فوالد به گفت وگو 
نشسته و به پرسش های او در خصوص شرکت 
ورق خودرو پاسخ گفت. ماحصل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

در مورد شرکت ورق خودرو توضیح دهید.
رسالت و مأموریت اصلی شرکت ورق خودرو تولید محصوالت گالوانیزه 
خودرویی، ویژه و تجاری با ظرفیت بالغ بر 400 هزار تن در سال است. این 
شرکت در منطقه سفیددشت استان چهارمحال و بختیاری و در فاصله 
30 کیلومتری شهرستان بروجن واقع شده است. شرکت از موقعیتی 
نسبتا مناسب جهت دسترسی به جاده ها و خط ریل سراسری که در 
حال اجراست برخوردار است؛ ضمن اینکه به لحاظ منابع زیرساختی 

هم در شرایط نسبتا مناسبی قرار دارد.
در حال حاضر وضعیت شرکت ورق خودرو  چگونه  است؟

  با همگرایی موجود بین تیم اجرایی و تیم مدیریتی ورق خودرو و 
رهنمودهای مدیریت ارشد فوالد مبارکه در حال تولید هستیم و 
درخواست های مشتریانمان را با کیفیت مورد انتظار پاسخ می دهیم. 
آمارها نشان می دهد سطح رضایت مشتریان از عملکرد ما مطلوب است.

در شرکت ورق خودرو چند نفر مشغول به کار هستند؟
251 نفر نیروی امانی و 110 نفر نیروی پیمانکار مشغول به کار هستند.

برای ارائه محصول بهتر به خودروسازان چه تدابیری 
اندیشیده اید؟

رویکرد خودروسازان برتر دنیا در 15 سال اخیر استفاده از ورق های 
گالوانیزه بوده و اآلن هم برای بادی فیس و حتی قطعات داخلی در بیشتر 
خودروهای برتر دنیا از ورق گالوانیزه استفاده می شود. خودروسازهای 
روز دنیا به منظور دست یابی به ایمنی و سبکی و استحکامات مختلفی که 
خودرو باید داشته باشد، روی متریال مصرفی خود کارهای زیادی انجام 
داده اند تا بتوانند خصوصا در حوزه ایمنی راندمان باالیی برای سرنشینان 
خودرو ایجاد کنند. این امر باعث شده طیف وسیعی از گریدهای مختلف 
فوالدی در حال حاضر در خودرو استفاده شود؛ ازاین رو شرکت های 
تأمین کننده ورق  که فوالدسازان هستند باید بتوانند خود را با تکنولوژی 
روز دنیا تطبیق دهند. فلسفه شرکت ورق خودرو عمال این بوده که بتوانیم 
طیف وسیع گریدهای موردنیاز خودروسازان را تأمین کنیم و خوشبختانه 

این قابلیت در شرکت ورق خودرو وجود دارد.
در حال حاضر توانایی تولید و تحویل حدود 25 گرید مختلف ورق 
گالوانیزه برای صنعت خودروسازی کشور در شرکت ورق خودرو ایجاد 
شده است. امروز ورق پایه شرکت یا همان فول هارد از شرکت فوالد 
مبارکه تأمین می شود و برای اینکه بتوانیم این طیف وسیع را پوشش 
دهیم، جلسات مشترکی با فوالد مبارکه و خودروسازان داریم. گریدهای 
موردنظر خودروسازان با همکاری فوالد مبارکه، در شرکت ورق خودرو 
کنون توانسته ایم بخش وسیعی از نیازهای  تولید و تحویل می شود. تا
خودروسازان را تأمین کنیم تا خودروسازان کشور از این جهت با مشکلی 

کید کرده ایم. مواجه نشوند. ضمن اینکه همواره بر توسعه تعامالت تأ
شرکت ورق خودرو در جهت تولید و توسعه پایدار چه 

اقداماتی انجام داده است؟
تولید و توسعه پایدار چند محور دارد: یک محور، مدیریتی است و محور 
دیگر توسعه زنجیره ارزش و زنجیره تولید است. در حوزه مدیریتی گروه 
فوالد مبارکه یک گروه سرآمد در کشور است. رویکرد شرکت الگوبرداری از 
بهترین و کارآمدترین نظام ها و استانداردهای جهانی است و حضور موفق 
در بازارهای داخلی و جهانی در این حوزه از اصول شرکت به شمار می آید. 

با ایجاد نظام های مدیریتی و رویکرد توسعه پایدار، رعایت استانداردهای 
زیست محیطی، استقرار نظام های مشارکتی و انگیزشی و ایمنی سعی 
کرده ایم به بهترین شکل ممکن عمل کنیم تا ضمن ارائه یک محصول 
مرغوب، یک شرکت شاداب و مطابق با استانداردهای روز دنیا داشته 
باشیم. سال گذشته با سرمایه گذاری هدفمند و حساب شده توانستیم 
ورق رویه گالوانیزه خودرو را که یکی از باالترین گریدهای ورق جهانی است 
در شرکت ورق خودرو تولید کنیم. با این اقدام سبد محصوالت فوالد 
مبارکه توسعه یافت. ضمن اینکه تولید گریدهای جدید را در برنامه قرار 
داده ایم. بر این باوریم که تولید محصوالت متنوع کمک می کند جلوتر از 

رقبا حرکت کنیم و این یعنی موفقیت.
در خصوص توسعه های شرکت نیز باید گفت پلنت های نیتروژن را توسعه 
داده ایم، چون برای تولید ورق های رویه،  به جای هوا به نیتروژن نیاز 
داریم. گام مهم تر ایجاد زنجیره ارزش است که در این زمینه طرح های 

پیشنهادی مان را به هلدینگ فوالد مبارکه ارائه داده ایم.
براساس پیش بینی ها در افق 1405 به 700 هزار تن ورق گالوانیزه خودرویی 
ح گالوانیزه 2 خودرویی را از دل مطالعات بازار  نیاز داریم؛ ازاین رو طر
استخراج کرده ایم و به دنبال احداث آن هستیم. ایجاد یک خط نورد 
سرد برای تولید ورق های سرد با کیفیت باال نیز جزو مطالعات ماست تا 
بتوانیم بدون نیاز به تحمل هزینه های انبارداری و حمل ونقل بی مورد، 
زمان تحویل محصول را سرعت بخشیم. برآورد اقتصادی این طرح ها 
نشان می دهد هزینه های سرمایه گذاری در این پروژه ها طی 4 سال باز 

خواهد گشت. این امر می تواند زمینه زنجیره تأمین پایدار را فراهم کند.
مهم ترین محصول شرکت ورق خودرو کدام اند؟

در آغاز بهره برداری شرکت، صرفا محصوالت تجاری تولید می شد. در سال 
93 حدود 8 هزار تن از 180 هزار تن محصول تولید شرکت به محصوالت 
ویژه اختصاص یافت. هر سال تولید محصوالت ویژه افزایش پیدا کرده 
است. در سال گذشته باالترین رکورد محصوالت ویژه ثبت شده 136 
هزار تن محصول خودرویی بود که به خودروسازان تحویل شده است. 
از مجموع 255 هزار تن محصول تولیدی، بیش از 50 درصد ورق خودرویی 
بوده است. این نشان دهنده حرکت رو به رشد ما در بازار خودرویی بوده و 

شایسته است از همه مدیران قبلی و فعلی و کارکنان شرکت که این روند 
روبه رشد را مدنظر داشتند، تشکر کنم.

با تولید ورق رویه در اسفندماه سال گذشته تحولی بزرگ در شرکت اتفاق 
افتاد که می تواند ساالنه حدود 40 تا50 میلیون دالر صرفه جویی ارزی 

برای کشور ایجاد کند. 
در حال حاضر تمرکز شرکت بر تولید محصوالت دوفازی است. با 
اقداماتی که در این زمینه انجام داده ایم سال گذشته موفق شدیم ورق 
DP590 را به خودروسازان عرضه کنیم و ثبت سفارش داشته باشیم. در 
حال حاضر نیز تولید محصول دوفازی DP600 در مراحِل تست است. 
پویایی سرلوحه کار مدیریت و کارکنان شرکت ورق خودرو است. در 
تالشیم همواره با تولید محصوالت جدید و موردنیاز بازار، کشور را از 

واردات بی نیاز کنیم.
حجم تولید محصوالت گالوانیزه در شرکت چقدر است؟

در حال حاضر نزدیک به 25 درصد از ورق گالوانیزه کشور توسط این 
شرکت تولید می شود. سال گذشته 245 هزار تن محصول گالوانیزه 
تحویل بازار دادیم؛ درحالی که ظرفیت شرکت 400 هزار تن است. به 
دلیل عدم تأمین ورق فول هارد نتوانستیم با تمام ظرفیت کار کنیم و 
ساالنه حدود 150 هزار تن از ظرفیت تولید را از دست دادیم. به همین 
دلیل در نظر داریم با حمایت شرکت فوالد مبارکه زنجیره تولید شرکت 
را تکمیل کنیم. با برنامه های توسعه ای شرکت، زنجیره تولید و ارزش 
در شرکت ورق خودرو و گروه فوالد مبارکه کامل تر  می شود و می توانیم 
در بازارهای اروپا حضور موفق تری داشته باشیم. به هرحال سعی 
کرده ایم تولید گریدهای ویژه موردنیاز خودروسازان و لوازم خانگی را 

در اولویت قرار دهیم.
ارتباط شرکت با شرکت های دانش بنیان چگونه است؟

با توجه به نیاز بازار و تحریم ها، رویکرد شرکت استفاده از ظرفیت های 
دانشی داخلی است. بخشی از قطعات موردنیاز خطوط با همکاری 
شرکت های سازنده و دانش بنیان داخلی بومی سازی شده و در مدار قرار 
گرفته است. همچنین برای تولید محصوالت جدید با شرکت های دانشی 

کره و تعامل شده ایم. وارد مذا

مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری:

حمید شجاعی
 مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری
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)درصد(

 حجم معامله
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یم بیاموز

ادامه از هفته قبل
نکته: برای رسم کانال بهتر است که از کف اسپایک کانال رسم 

نکنیم.
نکته: بعد از اسپایک وارد کانال می شویم و بعد از کانال وارد 

تردینگ رنج می شویم.
نکته: در اسپایک معامالت یک طرفه است. در کانال 60 درصد 
در جهت کانال و 40 درصد در خالف کانال است؛ اما در تریدینگ 
رنج buy low sell high(  BLSH( انجام می دهیم؛ یعنی خرید در 
کف و فروش در سقف؛ بنابراین مارکت سایکل این گونه تشکیل 
می شود که در ابتدا ما یک اسپایک داریم؛ بعد از آن کانال یعنی 
یک  ترند در جهت اسپایک و بعد از آن بازار با کم شدن انرژی خود 
در 80درصد از مواقع وارد فاز تریدینگ رنج می شویم. برخی اوقات 
ممکن است که از فاز اسپایک مستقیما وارد فاز منفی بشویم 
که این تشکیل یک الگوی V است و یا بعد از اسپایک وارد فاز 

تریدینگ رنج بشویم.
نکته: برای تشکیل اسپایک ضروری است که حتما بازار در حالت 
رنج باشد؛ یعنی بازار جهت دار نباشد تا وقتی بریک اوت می کند 

به خوبی نمایان می گردد.
نکته: حرکت بازار با اسپایک شروع می شود؛ یعنی با پدیدار شدن 

اسپایک، کار یافتن مارکت سایکل شروع می شود.

Price Action

)Market Cycles(

گهی: فراخـوان عمـومی دومرحله ای نوع آ
موضوع فراخوان: طراحی و ساخت تجهیز مناسب جهت انجام ایمن فعالیت های 
مونتاژ و دمونتاژ کوپلینگ غلتک های رافینگ و بلوکه و رفع بلوکه چوک های غلتک های رافینگ 

به شماره 48544228
گهی: از کلیه پیمانکاران توانمند که در زمینه موضوع فراخوان دارای تخصص و  متن آ

توانایی الزم می باشند تقاضا می گردد آمادگی خود را اعالم نمایند.
معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران:

- توان مدیریتی 15 امتیاز؛
- تجربه و سابقه اجرایی مرتبط 40 امتیاز؛

- تجربه در زمینه تأمین کاال 15 امتیاز؛
- توان فنی برنامه ریزی 15 امتیاز؛

- توان مالی 15 امتیاز. 
سایر اطالعات مناقصه:

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه: 21،700،000،000 ریال )بیست ویک میلیارد و هفتصد 
میلیون ریال(

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

مهلت ارسال مدارک: 1401/9/20

نحوه ارسال مدارک: ارسال نامه اعالم آمادگی و اطالعات موردنیاز براساس معیارهای 
ارزیابی کیفی به آدرس پستی اصفهان، 75 کیلومتری جنوب غربی، شهرستان مبارکه، شرکت 
کبر پارسائی  فوالد مبارکه اصفهان، کدپستی  11131-84881،  واحد قراردادهای توسعه، آقای ا

A.Parsaei@msc.ir یا از طریق پست الکترونیک
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره همراه 

کبر پارسائی تماس حاصل فرمایید. 09010043490 آقای ا
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: مناقصه عمومی )یک مرحله ای( نوع آ
گهی: تدارک، ساخت، نصب، تست، راه اندازی و آموزش مربوط به پروژه  موضوع آ

دستگاه تست و عیب یابی کابل
گهی: از کلیه شرکت های توانمند و متخصص در زمینه موضوع فراخوان دعوت  متن آ
می گردد چنانچه حائز شرایط اولیه ورود به ارزیابی هستند نسبت به تکمیل فرم های ارزیابی 
کیفی و ارائه مدارک و مستندات مربوطه تا تاریخ ذکرشده اقدام و جهت شرکت در مناقصه اعالم 

آمادگی نمایند.

مدارک موردنیاز:
تکمیل فرم های ارزیابی کیفی و مهر و امضای آن، به همراه ارائه مستندات الزم، نامه اعالم 

آمادگی و رزومه شرکت.
نحوه دریافت مدارک: کلیه متقاضیان در صورت تمایل الزم است جهت ارسال اسناد 
و مدارک به آدرس اصفهان، 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان، صندوق پستی 161 مبارکه، 

واحد قراردادهای توسعه اقدام نمایند.
مهلت ارسال مدارک: 1401/9/20

نحوه ارسال مدارک: ارسال اسناد و مدارک به آدرس اصفهان، 75 کیلومتری جنوب 
غربی اصفهان، صندوق پستی 161 مبارکه،  واحد قراردادهای توسعه.

اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 5195-3098-0315273 خانم قاسمی و آقای آذرخش و موارد فنی 09010038485 آقای ابدالی 

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

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی:  مزایده نوع آ
گهی: فروش سرباره سرد مجتمع فوالد سبا به صورت جاروکش از طریق مزایده  موضوع آ

عمومی
 شماره مزایده: 1401400079

گهی: شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد سرباره های سرد مجتمع فوالد  متن آ
سبای خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. عالقه مندان به شرکت در مزایده 
می توانند جهت تهیه اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد 
مبارکه اقدام نمایند.پیشنهاد های واصله در روز چهارشنبه 1401/09/23 در محل شرکت فوالد 

مبارکه گشایش و صورت جلسه خواهد شد.

سایر اطالعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است.
بازدید در تاریخ سه شنبه 1401/09/15 دریک نوبت، رأس ساعت 9 صبح در محل فوالد سبا با 

مکانیسم داخلی انجام می گیرد.
مورد مزایده: سرباره سرد فوالد سبا به صورت جاروکش

مدارک موردنیاز: طبق اسناد مزایده
نحوه دریافت مدارک:  پیشنهاددهندگان می بایست پیشنهاد های خود را از ساعت 
خ 1401/09/22 به آدرس اصفهان، کیلومتر 75 جنوب غربی، شرکت فوالد  10 سه شنبه مور
مبارکه، ورود از درب زرین شهر، ساختمان مرکزی، واحد فروش اقالم مازاد )آقای داودی( تحویل 

نمایند.

مهلت ارسال مدارک:1401/09/22 
به پیشنهاد هایی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نحوه ارسال مدارک: شرکت کنندگان در مزایده می بایست پیشنهاد های خود را از 
طریق نماینده خود به واحد فروش اقالم مازاد تحویل دهند.

اطالعات تماس با کارشناس: سایر اطالعات موردنیاز در اسناد مزایده شرح داده 
شده است در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 03152735241 و یا تلفن همراه 

)09010039406 آقای داودی( تماس حاصل فرمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: مناقصه عمومی نوع آ
گهی: انجام عملیات تأمین مکانیسم جهت حمل ونقل کاال و محموالت از  موضوع آ

شرکت فوالد مبارکه و سبا به تمام نقاط کشور و بالعکس. شماره  48566336 
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت تأمین مکانیسم حمل ونقل کاال و  متن آ
محموالت از شرکت فوالد مبارکه و سبا به تمام نقاط کشور و بالعکس نسبت به شناسایی و 
ارزیابی شرکت های توانمند و فعال در این زمینه اقدام نماید. لذا از شرکت های توانمند در این 

ع وقت به این امور جهت ارسال نمایند.  حوزه دعوت می گردد مدارک و رزومه خود را در اسر
مدارک موردنیاز:

1- تکمیل پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران؛
2- ارسال رزومه و سوابق مرتبط شرکت و مجوزها و گواهینامه های شرکت.

نحوه دریافت مدارک: 1- سایت شرکت فوالد مبارکه ) )www.msc.ir 2 - خرید و 
  4 - پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران  3- قراردادهای خرید  تأمینکنندگان

5 - پیمانکاران عمومی حقوقی
مهلت ارسال مدارک: 1401/09/20

نحوه ارسال مدارک: از طریق پست به آدرس اصفهان، 75 کیلومتری جنوب غربی، 
 CD شرکت فوالد مبارکه اصفهان، کد پستی 11131-84881 واحد قراردادهای حمل ونقل روی

یا از طریق پست الکترونیک a.azimi@msc.ir   ارسال نمایند.
کلیه شرکت کنندگان در فراخوان عمومی ملزم به ارائه تأییدیه صالحیت ایمنی از اداره کار 

می باشند.
اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات فنی با آقای فدایی به شماره 
تلفن 09010038812 و اطالعات بازرگانی با آقای عظیمی به شماره تلفن 52735164 -031 

تماس حاصل نمایید.
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: مناقصه عمومی )دومرحله ای( نوع آ
گهی: پیاده سازی پایگاه داده امور معادن به شماره درخواست 48560802 موضوع آ

گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد جهت شناسایی پیمانکاران توانمند در  متن آ
زمینه طراحی، پیاده سازی و اجرای یک سیستم نرم افزاری تخصصی معدنی )مکان محور( در 
رابطه با امور معادن، مناقصه عمومی دومرحله ای برگزار نماید. این سیستم جهت طراحی و 
پیاده سازی سیستم تخصصی معدنی )مکان محور( با هدف مدیریت، حفظ و نگهداری 
گون و بنا  اطالعات اعم از توصیفی، مکانی، رقومی و .... و ارائه این اطالعات در قالب های گونا
به نیاز عملیاتی شرکت فوالد مبارکه و یا پروژه های راهبردی مختلف در سطح ملی و یا منطقه ای 

و همگام با تکنولوژی روز دنیا است. لذا از کلیه شرکت های توانمند در این زمینه دعوت به 
همکاری و ثبت نام می نماید.

مدارک موردنیاز:
- صالحیت ایمنی پیمانکاران، آخرین اطالعات ثبتی شرکت، در قالب pdf؛

- توان مالی، توان تجهیزاتی، توان اجرایی و مدیریتی در قالب pdf؛
- داشتن رزومه کاری، تجربه مرتبط و سوابق کاری در زمینه طراحی، پیاده سازی و اجرای 

کتشاف و فراوری معادن. سیستم های مکان محور در رابطه با اموراستخراج، ا
نحوه دریافت مدارک : مدارک مربوط به شرکت فوالد مبارکه، واحد قراردادهای خرید، 

شکارشناس قراردادهای خرید حمیدرضا میرکاظمی ارسال شود.
مهلت ارسال مدارک: به مدت دو هفته از روز دوشنبه مورخ1401/09/07 تا روز دوشنبه 

مورخ 1401/09/21
اطالعات تماس با کارشناس: جهت کسب اطالعات بازرگانی با آقای حمیدرضا 
میرکاظمی واحد امور قراردادها به شماره 0910039800 و اطالعات فنی با آقای دهقان 

09104800385 و اطالعات سیستم با شماره 03152733044 تماس حاصل نمایید
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی: مناقصه عمومی )یک مرحله ای( نوع آ
گذاری فعالیت تعمیر و بازسازی غلتک های الستیکی،  گهی: وا موضوع آ
درام های نوار نقاله، غلتک های R.O.T نورد گرم و سایر غلتک های واحدهای مختلف 

فوالد مبارکه
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد فعالیت تعمیر و بازسازی غلتک های  متن آ
الستیکی، درام های نوار نقاله، غلتک های R.O.T نورد گرم و سایر غلتک های واحدهای 

گذار نماید؛ لذا از کلیه شرکت های توانمند در  مختلف فوالد مبارکه را از طریق مناقصه عمومی وا
این زمینه دعوت به همکاری و ثبت نام می نماید.

مدارک موردنیاز:
- درخواست صالحیت ایمنی پیمانکاران، آخرین اطالعات ثبتی شرکت، در قالب pdf؛

.pdf مدرک توان مالی، توان تجهیزاتی، توان اجرایی و مدیریتی در قالب -
مهلت ارسال مدارک: از تاریخ 1401/09/09 تا تاریخ 1401/09/19

نحـــوه ارســـال مـــدارک: دریافـــت مـــدارک از طریـــق پســـت الکترونیکـــی بـــه آدرس
R.roshani@msc.ir 

اطالعــات تمــاس بــا کارشــناس: آقــای روشــنی واحــد امــور قراردادهــا بــه شــماره 
03152733645

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

گهی:: مناقصه عمومی دومرحله ای نوع آ
گهی: انجام عملیات طراحی و مهندسی، خرید تجهیزات، ساخت، نصب و  موضوع آ
راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد پروژه افزایش ظرفیت خردایش سنگ آهن واحد 

EPC گندله سازی به صورت
گهی: شرکت فوالد مبارکه در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات طراحی و  متن آ
مهندسی، خرید تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد پروژه افزایش 
ظرفیت خردایش سنگ آهن واحد گندله سازی به صورت EPC در داخل فنس این شرکت 
به صورت همکار با یک شرکت خارجی صاحب تکنولوژی اقدام نماید؛ لذا از کلیه پیمانکاران 
توانمند که در زمینه فوق الذکر دارای تخصص و توانایی و دارای شرایط الزم و همچنین امکان 
همکاری با یک شرکت صاحب تکنولوژی دارای رفرنس در موضوع مناقصه می باشند، تقاضا 

می گردد ضمن ارسال نامه اعالم آمادگی، جهت ارسال مدارک و مستندات براساس موارد ذیل 
اقدام نمایند:

مدارک موردنیاز:
- ارائه تفاهم نامه با همکار خارجی معتبر صاحب تکنولوژی و دارای رفرنس؛

- تجربه و سوابق اجرایی پیمانکار داخلی مرتبط با موضوع مناقصه؛
- توان مالی پیمانکار داخلی شامل صورت های مالی حسابرسی شده و آخرین مفاصا حساب 

مالیاتی؛
- حسن سابقه کارهای قبلی مرتبط با موضوع مناقصه؛

- توان فنی، پشتیبانی شامل چارت سازمانی، سیستم مدیریت کارشناسی و اجرایی به همراه 
رزومه و سوابق، توان تجهیزاتی، ماشین آالت و کارگاه ساخت، توان تأمین تجهیزات خرید 

خارجی؛
- گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار.

CD نحوه دریافت مدارک: در قالب
مهلت ارسال مدارک: تا پایان وقت اداری تاریخ 20 / 09 / 1401

نحوه ارسال مدارک: آدرس 75 کیلومتری جنوب غربی اصفهان صندوق پستی 161 
مبارکه، ساختمان مرکزی، قراردادهای توسعه

اطالعات تماس با کارشناس: 03152733807 
ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

موضوع فراخوان: خرید خدمات چاپ و تکثیر فوالد مبارکه و فوالد سبا
شماره فراخوان:48562951

گهی: از کلیه شرکت های توانمند و دارای تخصص در زمینه موضوع فراخوان  موضوع آ
که توانایی تأمین تجهیزات ذیل را به صورت آماده به کار با تاریخ ساخت 2010 میالدی به بعد و 
قابلیت کار با ویندوز 10 داشته باشند دعوت می گردد جهت شرکت در مناقصه اعالم آمادگی 

نمایند.
1-دستگاه رنگی مدل 452 تعداد 6

2-دستگاه رنگی مدل 2030 تعداد 2
3-دستگاه سیاه وسفید مدل 6500 تعداد 4
4- دستگاه سیاه وسفید مدل 4500 تعداد 2

5- دستگاه سیاه وسفید مدل 4000 تعداد 10
6- دستگاه سیاه وسفید مدل 3000 تعداد 10

7- دستگاه سیاه وسفید اسکنر طولی تعداد 1
8- دستگاه سیاه وسفید پالتر طولی تعداد 1

9- دستگاه سیاه وسفید المینت طولی تعداد 1
مدارک الزم: تکمیل و ارائه فرم های خوداظهاری ارزیابی کیفی به همراه مستندات و 

سوابق شرکت در زمینه موضوع فراخوان
نحـوه دریافـت فرم هـای ارزیابـی کیفـی: از طریـق سـایت شـرکت فـوالد مبارکـه
 پرسش نامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران  خرید و  تأمین کنندگان  )www.msc.ir(

پیمانکاران نصب و راه اندازی.

نحوه ارسال مدارک توسط متقاضیان شرکت در فراخوان: ارسال اسناد به صورت 
فایل PDF به ایمیل n.mousavikia@msc.ir و یا به صورت کاغذی از طریق آدرس اصفهان، 
کیلومتر 75 جنوب غربی اصفهان، صندوق پستی 161-84815، کد پستی 84881-11131 

شرکت فوالدمبارکه، واحد قراردادهای خرید.
مهلت ارسال مدارک: 1401/09/20 

اطالعات تماس با کارشناس: در صورت نیاز به اطالعات بازرگانی با آقای موسوی کیا 
به شماره تلفن 03152733644 و اطالعات فنی با آقای شاه نظری 03152733412 تماس 

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

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ

دکتر سبحانی، رئیس انجمن فوالد به چیالن گفت: نظر 
کارشناسی انجمن فوالد این است که به منظور ایجاد رقابت 
واقعی، عرضه فوالد و محصوالت فوالدی در بورس کاال حدود 
 80 درصد تقاضا باشد. وی افزود: با این مدل، عرضه ها
 نه به صورت قطره چکانی خواهد بود که موجب افزایش 
قیمت ها شود و نه تولیدکنندگان مکلف به عرضه بیش از نیاز 

هستند که درنهایت منجر به عدم رقابت شود.
به گزارش چیالن ، دکتر بهرام سبحانی، رئیس هیئت مدیره 
انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران در خصوص بخشنامه کف 
عرضه های ابالغی اخیر وزارت صمت برای محصوالت زنجیره 
فوالد به چیالن گفت: این که نهایتاً وزارت صمت پذیرفته است 
که عرضه کل محصوالت تولیدی در بورس کاال عملی نیست یک 

گام مثبت روبه جلو است.
دکتر سبحانی افزود: کاهش کف عرضه فوالدسازان القایی که به 
دلیل مؤلفه های خاص تولید و بازار آن ها مورد درخواست انجمن 

فوالد بود، اقدام مثبتی در شرایط فعلی بازار فعلی است.
عرضه ها باید بر اساس ۸۰ درصد تقاضا باشد نه 

تولید
رئیس انجمن فوالد در ادامه خاطرنشان کرد: نظر کارشناسی 
انجمن این است که به منظور ایجاد رقابت واقعی، عرضه ها در 
بورس کاال حدود 80 درصد تقاضا باشد. وی افزود: با این مدل، 
عرضه ها نه به صورت قطره چکانی خواهد بود که موجب افزایش 
قیمت ها شود و نه تولیدکنندگان مکلف به عرضه بیش از نیاز 
می باشند که درنهایت منجر به عدم رقابت شود، مسئله ای 
که در این یک ساله در آمارهای معامالت بورس کاال خودش را 

نشان داده است.
دکتر سبحانی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد در برخی جزئیات 
»تولید«  درصدی   80 ضریب  همچون  ابالغی،  عرضه  کف 
تعیین شده برای عرضه شمش قوسی، کار کارشناسی بیشتری 
که به طور مثال در این مورد، 80 درصد تولید از  نیاز است چرا
صد در صد نیاز کارخانجات نوردی مصرف کننده این شمش ها 

بیشتر است.
وی افزود: در چند مورد دیگر نیز چنین نکاتی وجود دارد و لذا 
رایزنی های انجمن فوالد با وزارت صمت در سطوح عالی و 

کارشناسی جهت تنظیم بهینه زنجیره فوالد ادامه دارد.

خبر کوتاه

نقاط مثبت و منفی بخشنامه اخیر 
وزارت صمت

رئیس انجمن فوالد در خصوص ابالغ کف عرضه محصوالت زنجیره 
فوالد تشریح کرد:
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جریان  با  کارخانه های  برای  هوا  با  سرباره  خشک  کردن  گرانوله  فرایند  از  شماتیکی  شکل 1- 
.2 t/min سرباره کوره بلند

شکل 2- تصویر دیسک فنجانی شکل در حال چرخش که سرباره مذاب را به اطراف پرتاب 
می کند.

شکل 3- محصول نهایی فرایند گرانوله کردن خشک که حاوی مقدار فاز شیشه ای خوبی 
است.

در صنعت آهن و فوالد، انرژی گرمایی زیادی تلف  می شود. مطالعات اثبات کرده 
بخش عمده ای از این اتالف انرژی حاصل از سرباره تولیدی است. بررسی ها 
نشان داد که جایگزین کردن فرایند گرانوله کردن )اتمیزه کردن( خشک به جای 
گرانوله کردن تَر سرباره می تواند یک گام اساسی در کاهش مصرف انرژی و حتی بازیابی انرژی 

مصرفی باشد.
صنایع آهن و فوالد به عنوان صنعت مادر، نقش حیاتی در اقتصاد هر کشور ایفا می کند. با توجه به 
اینکه صنعت فوالد یکی از اصلی ترین مصرف کننده های انرژی در میان صنایع مختلف در جهان 
است، هر راهکاری که با هدف ذخیره سازی انرژی مصرفی و کاهش تلفات آن در صنعت فوالد 
پیشنهاد گردد، می تواند کمک شایانی به کاهش مصرف انرژی و خطرات زیست محیطی ناشی از 
آن کند. یکی از ایده هایی که فوالدسازان دنیا بر روش های بالفعل کردن آن تمرکز کرده اند، بازیابی 
انرژی حرارتی تلف شده در فرایند تولید فوالد است. بر همین اساس، توسعه فناوری های بازیابی 
انرژی گرمایی در بخش های مختلف تولید فوالد به یک موضوع پرطرفدار برای تولیدکنندگان تبدیل 

شده است.
داده های جمع آوری شده اثبات کرده است انرژی حرارتی تلف شده با درجه حرارت باال در صنعت 
آهن و فوالد، عموما از سرباره مذاب و گازهای خروجی نشئت می گیرد. گزارش شده است که سرباره 
تولیدی کوره بلند با دمای حدودا  1500 درجه سانتی گراد تقریبا 10درصد از کل انرژی تلف شده در 
صنعت فوالد و 35 ردصد از انرژی گرمایی تلف شده با دمای باال در این صنعت را در برمی گیرد. 
بااین حال، این منبع حرارتی تلف شده، از چرخه بازیابی خوبی در صنعت فوالد به دلیل فقدان 
فناوری های پربازده بازیابی انرژی برخوردار نیست. گزارش شده است که ساالنه حدود 400 میلیون 
تن سرباره کوره بلند با دمای باال در سرتاسر جهان تولید می شود. در حال حاضر، گرانوله کردن سرباره 
))Granulated Blast Furnace Slag )GBFS( با روش های گرانوله کردن آبی )َتر( یکی از روش های رایج 
در سرد کردن سرباره مذاب و تبدیل آن به یک محصول جانبی برای کاربردهای مختلف است. 

بااین حال، این روش مستلزم استفاده از مقدار زیادی آب است؛ به گونه ای که خشک کردن یک تن 
سرباره به بیش از 8 تن آب نیاز دارد. از سویی دیگر، در حال حاضر هیچ روشی در مقیاس صنعتی برای 
بازیابی انرژی گرمایی باقیمانده در سرباره )حرارت باالی آن( که حدودا 1.7 گیگاژول به ازای هر تن 
است، وجود ندارد و این منبع انرژی گران بها هدر می رود )این مقدار انرژی می تواند برای ماه ها 
سوخت یک خودرو الکتریکی را تأمین کند(. از طرفی، استفاده از آب برای تولید محصول گرانوله از 
سرباره و مجددا تصفیه آن به خودی خود نیز میزان انرژی اضافی زیادی را به سیستم فوالدسازی 

تحمیل می کند.
در سالیان اخیر، فوالدسازان مختلف بر اجرایی کردن و توسعه فناوری گرانوله کردن خشک سرباره 
کیفیت به عنوان یک محصول جانبی تمرکز  مذاب با هوا، بازیابی باالی انرژی و تولید سرباره با
کرده اند. برای نخستین بار، شرکت فوالد فوست آلپیته )Voestalpine( در اتریش با راه اندازی یک 
واحد نیمه صنعتی، امکان سنجی گرانوله کردن سرباره با هوا را اثبات کرد. اساس کار در فرایند اتمیزه 
کردن سرباره با هوا بسیار آسان است. در شکل 1 شماتیکی از فرایند گرانوله کردن خشک سرباره با هوا 

برای کارخانه های با جریان سرباره کوره بلند t/min 2 نشان داده شده است.
 در این روش، سرباره از سوراخ تعبیه شده در کوره بلند، به طور مستقیم به گرانوالتور تغذیه 
می شود. با ورود سرباره مذاب به گرانوالتور، سرباره به یک قطعه فنجانی شکل در حال چرخش 
تعبیه شده در مرکز برخورد می کند و با فشار ناشی از نیروی گریز از مرکز به اطراف پرتاب می شود. 
قطرات مذاب در این شرایط اندازه ای در حدود mm 0/5 تا mm 3 دارند و با فشار به دیواره های 
شیب دار کناری که توسط آب در حال خنک شدن هستند، برخورد می کنند. این قطرات 
به صورت جامد روی بستری از گرانول سیال فرود آمده و با کمک هوا خنک می شوند. در این 
موقعیت، هوای زیادی از پایین وارد و از باال با دمای حدودا 500 درجه سانتی گراد خارج می شود 
و توسط غبارگیرها جمع آوری می گردد تا مجددا این هوای گرم در بخشی از صنعت فوالد 
ج می شود.    مورداستفاده قرار گیرد. در پایان، محصول نهایی با نوار نقاله از ته محفظه خار

شکل 2 نیز تصویر دیسک فنجانی شکل در حال چرخش که سرباره مذاب را به اطراف پرتاب 
می کند نشان می دهد.

کنون، محققین پریمتالز )Primetals( بر روی راه اندازی چندین سیستم تصویربرداری برای نظارت،   ا
کنترل و ارزیابی فرایند دانه بندی جهت امکان بهینه سازی سرعت چرخش فنجان دوار و تطبیق 
دینامیکی آن ها با پارامترهایی مانند جریان سرباره و دما با هدف ارتقای عملکرد فرایند و کیفیت 
محصول تمرکز کرده اند. پارامتر کلیدی در کیفیت سرباره، محتوای فاز شیشه ای آن است که بایستی 
باالی 95درصد باشد تا به عنوان یک محصول جانبی بتواند در صنایع دیگر نظیر صنعت سیمان 
مورداستفاده قرار گیرد. این موضوع هنوز یک چالش برای فرایند گرانوله کردن خشک به شمار 
خ سرمایش، به راحتی امکان  می آید. استفاده از روش خنک کردن با آب به دلیل باال بودن نر
دست یابی به مقدار باالی فاز شیشه ای را فراهم می کند. بااین وجود، آنالیز نتایج نشان داد که گرانوله 
کردن خشک بهینه نیز می تواند محتوای فاز شیشه ای در سرباره را در محدوده 94 تا 97 درصد حفظ 
کند که نتیجه قابل قبولی است. شکل 3 محصول نهایی فرایند گرانوله کردن خشک را نشان می دهد 
که حاوی مقدار فاز شیشه ای خوبی است و می تواند به عنوان یک محصول جانبی قابل اتکا استفاده 

شود.
گر تنها نیمی از کوره های بلندی که امروزه در حال کار هستند، روش   تخمین زده شده است که ا
گرانوله کردن خشک را جایگزین گرانوله کردن َتر کنند، انرژی صرفه جویی و بازیابی شده برای تأمین 
انرژی پایدار بیش از 3.5 میلیون خانوار در تمام سال کافی است. به عنوان مثالی دیگر، انرژی حاصل 
کنون تقریبا به طور کامل تلف می شود، برای تأمین انرژی 6.5 میلیون خودروی  از سرباره که ا
الکتریکی با فرض مسافت پیموده شده معمولی کافی است. همچنین، این ایده کاهش 8 میلیون 
تنی انتشار گازهای گلخانه ای را در سال به دنبال خواهد داشت. ازاین رو، محققین صنعت فوالد 
متقاعد شده اند که روش گرانوله کردن خشک سرباره گامی مهم به سوی آینده سبز فوالدسازی 

خواهد بود.

 علم و فناوری       

یت دانش مدیر

یکی از پرجرم ترین ابرزمین های تاریخ 
در فاصله 200 سال نوری کشف شد

محققان دو ماده معدنی جدید
 در یک شهاب سنگ 1۵ تنی کشف کردند

زمین  از  نوری  به تازگی در فاصله 2۰۰ سال  که  فراخورشیدی  سیاره ای 
بدهد.  را  دانشمندان  برخی سؤاالت مهم  پاسخ  کشف شده می تواند 
این سیاره با اندازه ای در حدود 1.8 برابر قطر زمین، ازجمله پرجرم ترین 
کشف شده است. سیاره فراخورشیدی  کنون  که تا ابرزمین هایی است 
که قطرشان بین  کوچکی قرار می گیرد  گروه سیاره های  TOI-1075b در 
کثر  1.۵ تا 2 برابر قطر زمین است. این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که ا
سیاره های کشف شده بیش ازحد بزرگ یا کوچک بوده اند.

که قباًل هرگز روی زمین دیده نشده بود، در  محققان دو ماده معدنی را 
کردند. این  داخل یک شهاب سنگ 1۵ تنی به نام »El Ali« شناسایی 
کرد. یافته های  شهاب سنگ در سال 2۰2۰ در سومالی با زمین برخورد 
جدید محققان می تواند سرنخ های مهمی در مورد چگونگی شکل گیری 
نام  روی  از  را  کانی ها  این  نام  دانشمندان  بدهد.  ارائه  سیارک ها 
کار  که  شهاب سنگ و نام Lindy Elkins-Tanton، محقق اصلی ناسا 
بررسی این مواد معدنی را انجام می دهد، انتخاب کرده اند.

چهار ذی نفع اصلی
 مدیریت دانش

چهار گروه اصلی ذی نفعان داخلی برای مدیریت دانش 
وجود دارد و شما باید برای هریک از این چهار گروه راهکاری 
مناسب پیشنهاد دهید. پیاده سازی مدیریت دانش یک 
فرایند »تغییر« است، تغییر قلب و ذهن، نگرش ها و باورها و 
الگوهای کاری در سراسر سازمان. از بسیاری جهات، تیم 
کند و بر  مدیریت دانش باید به عنوان عامل تغییر عمل 
ذی نفعان اصلی برای درک، تالش و پذیرش مدیریت دانش 
تأثیر بگذارد. اما ذی نفعان چه کسانی هستند؟ چهار گروه 
ذی نفعان اصلی داخلی وجود دارد که باید با آن ها کار کنید و 
هر سازمانی که بخواهد جریان دانش را بهبود ببخشد باید به 
این چهار گروه توجه داشته باشد. توجه داشته باشید که 
همه سازمان ها تنها بر روی ذ ی نفعان داخلی تمرکز نمی کنند. 
برخی از سازمان ها بر ذی نفعان خارجی دانش مانند مشتریان 
تمرکز می کنند و توجه به این گروه بیشتر برای جذب دانش 
مشتری است. این سازمان ها در اصل پنج ذی نفع اصلی 
دارند که یکی از ذی نفعان آن ها خارج سازمان است، در  تمرکز 

ما در این مطلب بر روی ذی نفعان داخلی است.
ذی نفعان اصلی مدیریت دانش عبارت اند از :

1. مدیران ارشد
اصلی ترین مانع مدیریت دانش و درعین حال بزرگ ترین عامل 
توانمند برای حمایت از مدیریت دانش مدیریت ارشد سازمان 
گر این حمایت از مدیریت دانش وجود نداشته باشد، شما  است. ا
گر این حمایت وجود داشته باشد  تقالی بیهوده خواهید کرد؛ اما ا
شما در پیاده سازی مدیریت دانش موفق خواهید شد. مدیران 
ارشد باید مزایایی که مدیریت دانش به وجود می آورد را درک کنند 
)مزایای فرهنگی و اعتباری که برای سازمان به وجود می آید و 
همچنین منافع مالی که برای سازمان به همراه دارد( و باید 
اطمینان داشته باشند که اجرای مدیریت دانش شدنی است و 
ارزشی که به وجود آمده است خیلی بیشتر از هزینه ای است که 
که  برای پیاده سازی آن شده است. شما باید نشان دهید 
مدیریت دانش باعث افزایش بهره وری و کارایی بیشتر، رشد 
سریع تر سازمان و ایجاد سهم بازار بیشتر در زمانی کوتاه تر می شود 

و مشتریان را راضی تر نگه می دارد.
2. مدیران میانی

مدیران میانی می تواند یک الیه تقریبا غیرقابل نفوذ برای مدیریت 
دانش در سازمان تشکیل دهند. آن ها افرادی هستند که باید 
انتخاب های سختی انجام دهند. آن ها مشتریانی سختگیر دارند، 
بودجه شان برای انجام کارها محدود است و برای انجام کارها 
زمان محدودی دارند و شما می خواهید کمی از توجه افرادشان 
را از وظایف روزمره شان بگیرید و از آن ها بخواهید که برای مدیریت 

دانش زمان بگذارند. 
مدیریت دانش برای آن ها دو قدم با عملیات فاصله دارد: گام اول 
این است که انجام عملیات به دانش نیاز دارد و گام دوم این است 
که دانش نیاز به مدیریت دارد. درنتیجه قانع کردن مدیران میانی 
برای حمایت از مدیریت دانش کمی دشوار است. آن ها افرادی 
هستند که تحت تأثیر احساسات برای انجام مدیریت دانش قرار 
نمی گیرند و استدالل های قوی برای پذیرش مدیریت دانش را 
که در برنامه  کنید  آسان قبول نمی کنند. اطمینان حاصل 
مدیریت ذی نفعان، به طور شفاف مدیران میانی را به عنوان یک 
ذی نفع اصلی خطاب می کنید و حتما نمونه های موفق داشته 
گر این کار را انجام ندهید و  باشید تا نگرانی های آن ها کم شود. ا
آن ها را قانع نکنید، آن ها می توانند کل برنامه مدیریت دانش را از 
ج کنند؛ بنابراین آن ها را متقاعد کنید که مدیریت  مسیر خار
دانش برای افزایش بازدهی و بهره وری دانش کارکنان در پروژه ها 

و تیم ها الزامی است.
3. کارکنان دانش

کارکنان دانش برای انجام کارهای خود نیاز به استفاده از دانش و 
تجربه ها دارند. آن ها برای انجام کارها تصمیم گیری می کنند و 
برای اینکه بتوانند بهتر این کار را انجام دهند نیاز به استفاده از 
دانش دقیق و درست دارند.  برخی از مدیران ذکرشده در باال نیز 
کارکنان دانش هستند. آن ها قضاوت و تصمیم گیری می کنند و 
برای انجام این کار به دانش نیاز دارند. جذب حمایت کارکنان 
دانشی ساده است. وقتی ما یک چارچوب مدیریت دانش کارآمد 
کارها برای شما خیلی راحت تر است.  داشته باشیم، انجام 
مدیریت دانش دسترسی به دانش قابل اعتماد برای شما را فراهم 
و در زمان شما صرفه جویی می کند، خطر شکست را کاهش 
می دهد، از انجام اشتباه کار جلوگیری می کند و باعث افزایش 

بهره وری شما می گردد.
4. کارشناسان

کارشناسان یکی از گروه های ذی نفع اصلی شما را در مدیریت 
دانش تشکیل می دهند و رویکرد مدیریت تغییر شما باید 
به صراحت به این افراد بپردازد. ممکن است برای سال های 
متمادی آن ها دانش را در انحصار خود قرار داده باشند و 
وضعیت فعلی آن ها در سازمان ممکن است به دلیل این 
انحصار دانش باشد.  آن ها ممکن است بیشترین ضرر را از 
مدیریت دانش بکنند. مدیریت دانش  باید نقش جدیدی به 
آن ها ارائه دهد که می تواند بیشتر یک فرصت تلقی شود تا 
تهدید. آن ها نقش های پیشرو در مدیریت دانش در حوزه های 
تخصصی خود را خواهند داشت و به جای اینکه انحصارکننده 
دانش باشند، مباشر و نگهبان دانش خواهند بود. مطمئن 
ح  که این نقش های جدید واضح، مشخص و در شر شوید 

وظایف آن ها گنجانده شده است.
www.danakm.com :منبع    

هکرهای چینی اخیرا یک کمپین spearphishing راه اندازی کردند تا بدافزار 
مدنظر خود را که در Google Drive ذخیره  شده بود، به سازمان های دولتی، 

تحقیقاتی و دانشگاهی در سراسر جهان انتقال دهند.
کتبر سال میالدی جاری رصد شده است و محققان آن را به  این حمله در فاصله بین ماه مارس تا ا

گروه جاسوسی سایبری Mustang Panda نسبت می دهند.
بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در شرکت Trend Micro، این گروه بیشتر، سازمان های مستقر 

در استرالیا، ژاپن، تایوان، میانمار و فیلیپین را هدف قرار داده است.
هکرهای چینی از حساب های کاربری Google برای ارسال پیام های ایمیلی به قربانیان و ترغیب به 
دانلود بدافزار مدنظرشان از لینک Google Drive تعبیه شده در ایمیل های مذکور استفاده کرده اند. 
کمپین اخیر نشان از بهبود مجموعه ابزارهای این بدافزار دارد و به نظر می رسد قابلیت گسترش 

بدافزار و توانایی هکرها در جمع آوری اطالعات و نفوذ به سیستم های هدف افزایش یافته است.
BLEEPINGCOMPUTER :منبع خبر   

شرکت Sansec درباره موجی از حمالت سایبری هشدار داد که یک آسیب پذیری 
بحرانی در فروشگاه های Adobe Commerce و Magento را هدف قرار می دهند.
که با شناسه CVE-2022-24086 مشخص می شود، از  آسیب پذیری مذکور 
اعتبارسنجی نامناسب ورودی در فرایند بازبینی ناشی می شود که مهاجمان می توانند بدون احراز 

هویت شدن، از آن برای اجرای کد دلخواه بهره برداری کنند.
با این که 9 ماه از انتشار وصله های مربوط به این آسیب پذیری می گذرد، تقریبا یک سوم 

فروشگاه های Magento و Commerce هنوز این وصله ها را اعمال نکرده اند؛ بنابراین در معرض 
مخاطرات ناشی از تالش های مهاجمان سایبری برای بهره برداری از آسیب پذیری های مذکورند.

به مالکان و راهبران سایت ها توصیه  شده است تا عالوه بر بررسی دستورات مشکوک، مانند آن هایی 
که از طرف مشتریانی با نام های »system«، »pwd«  و یا یک آدرس ایمیل خاص ایجادشده اند، 

وب سایت های خود را برای احتمال وجود کدهای درب پشتی پویش نمایند.
SECURITYWEEK :منبع خبر    

بهره برداری از Google Drive برای انتقال بدافزار به شبکه های دولتی

بهره برداری از یک آسیب پذیری بحرانی برای هک کردن فروشگاه های آنالین

امنیت سایبری 

گرانوله کردن خشک سرباره؛ راهکاری برای کاهش مصرف و بازیابی انرژی در صنعت فوالد
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روز جهانی معلولین

 اجتمـــــا             عـــــــی

علل سخت بیدار شدن از خواب چیست؟جنین  انسان 9۰ تا 9۵ درصد از 24 ساعت در خواب است

دانشمندان با مطالعه بر روی رفتار جنین در شکم مادر متوجه شده اند 
که او در حوالی هفته 32 بارداری، ۹۰ تا ۹۵ درصد از 2۴ ساعت شبانه 
روز را در خواب به سر می برد. در برخی از این ساعات، جنین در خواب 
که به آن خواب REM نیز  که یکی از نشانه های این حالت  عمیق است 
کردن چشم ها در پشت پلک است. چرخه های  گفته می شود، حرکت 
مغز جنین بین فعالیت مداوم خواب با حرکت سریع چشم یا REM و 
وضعیت استراحت کامل یعنی خواب غیر REM عقب و جلو می شوند.

که شما  سخت بیدار شدن از خواب در صبح صرفا به این خاطر نیست 
معضل  این  علت  می تواند  مختلف  عوامل  هستید.  خوابیدن  عاشق 
باشد، ازجمله خواب پریشی، مثل راه رفتن و حرف زدن در خواب و 
که باعث می شود یک دقیقه یا بیشتر  وحشت شبانه، وقفه های تنفسی 
هنگام خواب تنفس قطع شود، استرس و اضطراب که مانع از به خواب 
داروهای  شبانه  روزی،  خواب  ریتم  در  اختالل  افسردگی،  شود،  عمیق 
خاصی مانند داروهای شل کننده  عضالت و درد مزمن.

با نهایت تأسف در هفته گذشته، تعدادی از همکاران 
گرامی داغدار عزیزان خود شدند، ازجمله پیمان رحیمی 
مسعود  و  مجتبی طاهری شاغل در فوالدسازی  و 
طاهری شاغل در مجتمع فوال سبا در غم درگذشت پدر، 
سیدمحمد مرتضوی شاغل در آهن سازی و احسان 
ملکی فر   شاغل در  IT  در غم درگذشت مادر و  مجتبی 
قادری شاغل در فوالدسازی و جواد رحیمی شاغل 
در  مجتمع فوالد سبا  در غم درگذشت مادر 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 

در شماره قبلی خبرنامه فوالد درباره »صبر« سخن 
گفتیم. به این پرسش ها پاسخ دادیم که چرا صبر 
در زندگی اهمیت دارد و اینکه می توانیم صبر را در 
وجودمان افزایش دهیم یا خیر. سپس به اهمیت صبر در ایجاد روابط 
قوی پرداختیم. در این شماره به فواید صبر و تأثیر صبر در رسیدن به 
اهداف خواهیم پرداخت و درباره رابطه آن با انعطاف پذیری سخن 

خواهیم گفت.
فواید صبر

مزایای صبور بودن بخش های زیادی از زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. 
چه به خواربارفروشی می روید چه سر کار، می توانید مزایای صبر را تجربه 
کنید. وقتی صبور باشید، بهتر می توانید بر اهداف و رؤیاهای بلندمدت 
خود تمرکز کنید؛ می توانید تصمیمات منطقی و واقع بینانه تری بگیرید؛ 
پشتکار و انعطاف پذیری تان را توسعه می دهید؛ زمان بهتری برای 
یادگیری مهارت های جدید دارید؛ شنونده بهتری می شوید؛ به دیگران 
احساس راحتی می دهید؛ مهربانی می کنید و دیگران را نیز به این کار 
تشویق می کنید؛ یاد می گیرید که چگونه یک زندگی آرام داشته باشید، نه 

یک زندگی پراسترس.
صبر چگونه می تواند به شما در رسیدن به اهدافتان کمک 

کند؟
سفر شما ب در مسیر دست یابی به اهداف می تواند زمان زیادی طول 
بکشد. اهداف بلندمدت در زندگی مستلزم انعطاف پذیری، سخت کوشی 
کاری است. در طول مسیر، شرایط یا اهداف شما ممکن است تغییر  و فدا

کند. شما می توانید هرقدر که می خواهید برای زندگی برنامه ریزی کنید، 
اما گاهی اوقات همه چیز به سمتی دیگر می رود، درحالی که انتظار شما 

طور دیگری بود.
وقتی در مواجهه با چالش ها صبور باشید، می توانید احساس غرور کنید. 
غلبه بر موانع در مسیر و سایر لحظات سخت نیازمند تالش مداوم و صبر 
است. به عالوه، انتخاب صبور بودن نسبت به استرس بیشتر و احساسات 

منفی برای سالمت جسمی و روانی شما بهتر است.
گر هدف شما این است که تعادل بین کار و زندگی سالم تری داشته باشید،  ا
از این به بعد روزهای زندگی شما طور دیگری سپری خواهند شد. شاید 
شما ترجیح دادید مدت طوالنی تری در محل کار بمانید یا پروژه های 
بیشتری انجام دهید که تعطیالت شما را کوتاه می کند. پس از آن، ممکن 
است از اینکه هدفتان را اولویت بندی نکرده اید، از خودتان ناامید شوید. با 

خودتان صبور باشید. عادت ها و تغییرات جدید زمان بر است.
انعطاف و صبر

که در صبر نقش دارد انعطاف پذیری است.  یک عامل مهم دیگر 
انعطاف پذیری و صبر مکمل یک دیگرند. وقتی همه چیز بر وفق مراد شما 
پیش نمی رود، باید برنامه جدیدی تدوین کنید. انعطاف پذیر بودن در 
این امر کمک می کند، زیرا می توانید به راحتی و با نگرش مثبت خود را با 

تغییرات وفق دهید.
گر صبور باشید، اما انعطاف پذیر نباشید، ممکن است منتظر باشید  ا
تا همه چیز به همان شکلی که می خواهید پیش برود، اما همیشه این 
اتفاق نمی افتد. به عالوه، انتظار طوالنی می تواند به این معنی باشد که 

فرصت های دیگر را از دست می دهید. انعطاف پذیری به شما اجازه 
می دهد اهداف خود را به گونه ای تعیین کنید که قابل دست یابی باشند و 

همچنان موفقیت به ارمغان بیاورند.
انعطاف پذیری  همان  خصوصیتی است که از یک فرد،  یک مربی خوب 
یا یک رهبر اخالق مدار می سازد. این افراد باید درعین حال صبور و 
انعطاف پذیر باشند. آن ها باید تیم خود را در میان  چالش ها هدایت کنند 
و برنامه های جدیدی برای حل مشکالت ایجاد کنند. مربیان یا کارمندان 

با کشف اهداف و مهارت های جدید رشد و تغییر خواهند کرد.
دنیا دائما در حال تغییر است که منجر به تکامل اهداف شما نیز می شود. 
به همین دلیل مهم است که نسبت به امور زندگی  صبور باشید. هنگامی 
که با وجود تالش هایتان،  زمام امور از دستتان در می رود، صبر کنید تا به 
مسیر خود برگردید و انتظار نداشته باشید که همیشه مستقیم رو به جلو 

حرکت کنید.
گاهی اوقات الزم است زمانی را برای توقف و فکر کردن به  حرکت بعدی 
خود اختصاص دهید. این کار نشان می دهد که شما به اندازه کافی صبور 
ج  هستید و می دانید چگونه انرژی و منابع خود را در راه های مفید خر
کنید. اهمیت صبر در زندگی فقط برای خودتان نیست. این مهم  روابط، 
شغل و زندگی شخصی شما را متأثر می کند. هرگز فراموش نکنید که صبر 
شما بر دیگران تأثیر می گذارد، زیرا به مردم نشان می دهد که چگونه صبر 
می تواند حس آرامش را در دنیایی که به سرعت در حال حرکت است به 

ارمغان بیاورد.
www.parvaresheafkar.com :منبع    

اختالل ریاضی وضعیتی است که با توجه به سن، 
هوش و تحصیالت فرد، مهارت های ریاضی وی به طور 
قابل توجهی کمتر از حد نرمال است. خیلی از بچه ها 
گر  با ریاضیات و محاسبات ریاضی مشکل دارند. اما ا
مشکل ریاضی فرزند شما جدی باشد ممکن است نشانه مشکل 
به نام اختالل ریاضی یا دیسکالکولیا باشد. اختالل ریاضی در واقع 
یک نوع ناتوانی در یادگیری است که باعث می شود درک، یادگیری و 
انجام مسائل ریاضی برای فرد دشوار باشد. دیسکالکلولیا در پسران 
و دختران به طور مساوی وجود دارد. این نوع اختالل تنها بر نحوه 
یادگیری ریاضی در کودکان تأثیرگذار است. کودکی که دچار این اختالل 
است احتمال دارد در دروس دیگر مانند تاریخ، جغرافیا، انگلیسی و ... 
خوب عمل کند. این نوع کودکان تنها در کالس هایی که از ریاضیات و 

محاسبات استفاده می کنند مشکل دارند.
که همه مشکالت ریاضی را نمی توان به اختالل  البته باید بگوییم 
حساب نسبت داد. اختالل ریاضی می تواند شامل مشکالت نوشتن یا 
حفظ اعداد، شمارش، جمع و تفریق، تفسیر عالئم ساده ریاضی مانند 
+، -، x و / باشد. مشکالت دیگری مثل پردازش بینایی یا شنوایی، 
و یا اختالالتی مانند نارساخوانی و... نیز می توانند یادگیری ریاضی را 
سخت کنند. بنابراین این سؤال به وجود می آید که والدین باید مراقب 

چه چیزی باشند؟ 
اختالل ریاضی چقدر رایج است؟

وقتی که بچه ها به مرور بزرگ تر می شوند احتمال دارد که در به خاطر سپردن 
اعداد ساده مانند کد پستی هم دچار مشکل باشند. همچنین در برخی 
از این افراد تشخیص راست از چپ و مسافت ها نیز مشکل خواهد بود. 
از دیگر نشانه های این اختالل می توان به مشکل در خواندن ساعت، 
مقاومت در برابر ایجاد تغییر و فهمیدن اینکه یک کار چقدر طول می کشد 

تا انجام شود اشاره کرد. دیسکالکلولیا اصطالحی است که برای توصیف 
ناتوانی های یادگیری خاص که بر توانایی فرزند در درک، یادگیری و انجام 
گرچه تحقیق  عملیات ریاضی و اعداد تأثیر می گذارد به کار برده می شود. ا
در مورد شیوع این نوع اختالل محدود است اما از نظر آماری تخمین زده 
می شد که بین 5 تا 7 درصد از کودکان در سنین دبستان ممکن است با 

این مشکل دست وپنجه نرم کنند.
اختـالل ریاضـی اغلـب در مدرسـه ابتدایـی و زمانـی کـه درس ریاضـی 
در برنامـه درسـی گنجانـده می شـود به مـرور خـود را در کـودکان نشـان 
می دهـد. ایـن اختـالل یـک اختـالل مادام العمـر  اسـت کـه در هـر سـنی 
تقویـت  و  محاسـبه  تکنیک هـای  آمـوزش  اسـت.  قابل تشـخیص 
مهارت های استدالل موردنیاز برای حل مسائل ریاضی یکی از راه های 
درمانـی رایـج اسـت. بااین حـال در کوتاه مـدت بایـد بـر حـذف موانـع 
یادگیری و تغییر شیوه تدریس و آسـان تر کردن نحوه آموزش و یادگیری 

ریاضیـات تمرکـز کـرد.
عالئم نشان دهنده اختالل ریاضی در کودکان

گاهی اوقات می توان شاهد بروز عالئم هشداردهنده در کودک بود، مانند 
حس جهت گیری ضعیف، هماهنگی ضعیف در حرکات ورزشی،  مشکل 
در حفظ امتیاز در بازی های فکری رومیزی، مشکل در یادگیری مفاهیم 
انتزاعی مانند زمان یا پول،  مشکل در یادگیری بازی های استراتژیک مثل 
شطرنج و...، مشکل در تشخیص اعداد، تأخیر در یادگیری شمارش، 
مشکل در نظم دادن به چیزها و تشخیص الگوها، مشکل در تخمین 
مدت زمان انجام کار، مشکل حفظ در سطح پایه، مشکل در انجام تکالیف 
و تست های ریاضی، مشکل در تشخیص چپ از راست، مشکل در گفتن 

زمان و خواندن ساعت و... .
دو نشانه شمارش با انگشت و اشتباهات مکرر محاسباتی گاه به عنوان 
نشانه های اختالل از طرف والدین عنوان می شوند. شمارش مداوم با 

انگشت، به ویژه برای محاسبات آسان و مکرر ممکن است نشان دهنده 
این مشکل باشد، اما از سوی دیگر خطاهای محاسبه به تنهایی نشانگر 
اختالل دیسکلکولیا نیست. تنوع مشکالت، ماندگاری و شدت و ضعف 

اختالل در افراد، عامل تعیین کننده است.
تشخیص دیسکالکولیا چگونه است؟

تشخیص این اختالل در کودکان با تست های روانی -آموزشی خاص 
صورت می گیرد؛ بااین حال انجام دادن مراحل زیر می تواند به شما کمک 

کند تا بتوانید این اختالل را تشخیص دهید.
- مراجعه به پزشک: هر نوع مشکل پزشکی مثل شنوایی، بینایی و ... 
می تواند بر روند یادگیری کودک شما تأثیر بگذارد؛ بنابراین مراجعه به 
پزشک برای بررسی این مشکالت احتمالی یکی از بهترین اقدامات است.

- مشورت با معلم: از معلم ریاضی فرزند خود درخواست کنید که توجه 
ویژه ای به مسائلی که کودک شما در آن زمینه مشکل دارد داشته باشد.

- بررسی زمینه های دیگر: تخمین زده می شود نیمی از کودکانی که دچار 
اختالل ریاضی هستند از مشکالت دیگری نیز رنج می برند. دیسکلکولیا 
در بین حدودا 11 درصد از کودکان مبتال به اختالل بیش فعالی با کمبود 
توجه )ADHD یا ADD( وجود دارد. اختالالت یادگیری در کودکانی که 
بیش فعالی و کمبود توجه دارند، رایج است و آمار نشان می دهد تا حدود 
45 درصد از این کودکان از اختالالتی چون نارساخوانی و دیسگرافی یا 

دیسکلکولیا رنج می برند.
- مشورت با یک متخصص: بعد از انجام کارهایی که در باال گفتیم بهتر 
است با یک متخصص یادگیری نیز مشورت کنید. متخصص یادگیری 
می تواند فرزند شما را ارزیابی و راهنمایی های الزم را در این خصوص به 

شما ارائه کند.
ادامه دارد...
www. koodaksun.com :منبع    

اهمیت صبر 
در زندگی

اختالل ریاضی
 در کودکان

قسمت اول

قسمت دوم

حمیدرضا یحیی آبادی
تعمیرات مرکزی

روز بازنشستگی :  1401/06/30

عظیم زمانی سده
 آهن سازی

روز بازنشستگی : 1401/06/30

عباس رمضانی
سرمایه های  انسانی و سازماندهی

روز بازنشستگی : 1401/06/30

شکراله امانی
 تعمیرگاه مرکزی

روز بازنشستگی : 1401/06/30

روح اهلل فتاحی قهنویه
 فوالدسازی و ریخته گری مداوم

روز بازنشستگی :1401/06/30

کرم آرام چرمهینی خدا
 فوالدسازی و نورد پیوسته

روز بازنشستگی : 1401/06/30

بازنشستگان فوالد 

روز جهانی معلولین از سال 1992 که از سوی مجمع   
عمومی سازمان ملل متحد اعالم شد، هرساله در سوم 

دسامبر برگزار می شود.
هدف از تعیین این روز رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط 
گاهی هایی بوده است که باید  به معلولیت های مختلف و افزایش آ
از موضوع پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه های سیاسی، 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود. 
بیش از پانصد میلیون نفر دچار نوعی از انواع معلولیت هستند. در 
سال های اخیر کوشش های چشمگیری در شناساندن و معرفی 
اشخاص معلول به جامعه انسانی صورت پذیرفته است. یکی از 
مواردی که می توان از آن به عنوان نقطه عطفی در این زمینه نام 
برد اعالم سال 1981 میالدی به عنوان سال جهانی معلولین است 
که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت پذیرفت. 
در سال بعد )1981( فاصله سال های 1982 تا 1992میالدی دهه 
جهانی معلولین نام گرفت تا کیفیت و شرکت فعاالنه و همه جانبه 
افراد معلول را در زندگی اجتماعی و گسترش و پیشرفت آن ها 

ارتقا یابد.
آنچه در ارتباطات اجتماعی با معلول باید در نظر گرفت، این نکته 
است که ارتباط با آن ها، باید همراه احترام باشد، نه ترحم. تفاوت 
این دو نوع رفتار در این است که در اولی، طرِف مورداحترام، 
انسانی بزرگ به شمار می آید؛ اما در گزینه ترحم، مخاطْب انسانی 

است ناتوان که باید همواره دست او را گرفت. 
معلوالن باید فرصت یابند تا استعدادهای خالق هنری و فکری 
خود را رشد دهند و آن را نه تنها برای منافع خود، بلکه برای 
غنی سازی جامعه به  کار گیرند. به این منظور، باید دسترسی آنان 

برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی تضمین شود. 
درخصوص  به ویژه  تصمیم گیری ها،  در  باید  معلول  افراد 
سازمان هایی که اعضای آن از معلوالن تشکیل شده، یا معلوالن 
در آن عضویت دارند و برای معلوالن خدمت رسانی می کنند، 
کمک به تشکیل  مشارکت جدی و تأثیرگذار داشته باشند. 
گروه های خودیار به منظور حمایت و توسعه جامعه خاص 
معلوالن، از مهم ترین اقدامات برای مشارکت این گروه است. 
تشکیل جوامع خاص معلوالن نیز می تواند پاسخگوی نیازهای 
آنان باشد. از سوی دیگر، وجود چنین تشکیالتی، موجب می شود 
تا افراد ضمن برخورداری از رابطه اجتماعی، استقالل اقتصادی، 
احترام اجتماعی، دسترسی به خدمات تخصصی، بتوانند 
ح، و در مورد مسائل مربوط به  دیدگاه ها و ایده هایشان را مطر

زندگی خود تصمیم گیری کنند.
توجه به تفریح و ورزش، موجب سالمت جسمی و بهداشت روانی 
بخش عظیمی از نیروی خالق معلوالن را فراهم می آورد. بیشتر 
این افراد نمی توانند از امکانات تفریحی موجود در جامعه استفاده 
که محیط های تفریحی و ورزشی، با شرایط فیزیکی آنان  کنند؛ چرا
متناسب نیست. شایسته است که مسئوالن، درصدی از امکانات 
رفاهی و ورزشی را به معلوالن اختصاص دهند، تا آن ها نیز مانند 

سایر افراد جامعه، از این امکانات استفاده نمایند.
کمک و یاری رساندن به هم نوع، فضیلتی است بزرگ به شمار 
می آید و در اسالم سفارش زیادی به آن شده است. البته این کمک 
باید به حال کمک گیرنده مفید باشد و موجب ناراحتی او نشود. 
کسانی که با انگیزه خودنمایی، ارضای حس خودبزرگ بینی و 
فخرفروشی به دیگران کمک می کنند، راه خطا می روند. فراهم 
ساختن امکانات شرکت واقعی معلوالن جسمی در زندگی 

اجتماعی، در آن ها دلگرمی، اعتمادبه نفس و نشاط می آفریند.
www.arakmu.ac.ir :منبع    

موفقیت فرزند یکی از کارکنان
 در عرصه فرهنگی

موفقیت

امیر عباس نکویی فرزند همکار گرامی مرتضی نکویی 
شاغل در واحد انرژی و سیاالت،  در رده سنی خردساالن موفق به 

حفظ  جزء سی ام قرآن کریم با کسب رتبه عالی شد.

 امیر عباس نکویی
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 ورزش             

تیم والیبال جوانان فوالد مبارکه سپاهان در رقابت 
فینال لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور با 
نتیجه نزدیک 3 بر 2 مغلوب مقاومت بسیج شد و به 

کسب عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، تیم  والیبال جوانان 

پسر سپاهان که برای اولین بار موفق به حضور در فینال رقابت های لیگ 
دسته اول می شد، در یک رقابت جذاب و نفس گیر با نتیجه 3 بر 2 از 
مقاومت بسیج تهران شکست خورد و عنوان نایب قهرمانی این مسابقات 

را از آن خود کرد.
جوانان فوالد مبارکه سپاهان تا امتیازات پایانی ِست پنجم، پایاپای با 

حریف پیش می رفتند تا این که در نهایت ِست پنجم را با نتیجه 16 بر 14 
گذار کردند و مقام دوم این رقابت ها را به دست آوردند. به حریف خود وا

رقابت های لیگ دسته اول جوانان باشگاه های کشور، به صورت متمرکز 
از 28 آبان در شاهرود آغاز شده و امروز با قهرمانی مقاومت بسیج به پایان 

رسید.

ایران سربلند به خانه برگردد درخشش دختران سپاهان در دل کویر کرمان

شبکه تلویزیونی »الجزیره« با وجود حذف ایران از جام جهانی قطر از 
تیم تحت هدایت کی روش تمجید کرد. تیم ملی فوتبال کشورمان با 
 D قبول شکست یک بر صفر مقابل آمریکا در بازی پایانی خود در گروه
جام جهانی 2۰22 قطر از دور رقابت ها حذف شد، اما شبکه تلویزیونی 
»الجزیره« معتقد است بازیکنان ایران باید با توجه به شرایط موجود و 
عملکردی که از خود در این تورنمنت ارائه دادند، با سری باال می توانند به 
خانه بازگردند.

تیم فوتبال نوجوانان دختر فوالد مبارکه سپاهان با پیروزی پرگل در 
دومین بازی خود مقابل اسطوره یزد مقتدرانه به مرحله بعدی مسابقات 
کشور راه یافتند. این تیم که برای حضور در مسابقات کشوری که به 
صورت منطقه ای برگزار می شود، به کرمان سفر کرده بودند؛ با انصراف 
دو تیم گروه خود، با تیم های منتخب کرمان و اسطوره یزد به رقابت 
پرداخت. در این دیدار شیال اسدی، غزل ابراهیمی، آرینا بهمنی و مطهره 
رستمی برای سپاهان گلزنی کردند.

 ورزش              ورزش             

   خدمات عمومی و امور رفاهی/ امور ورزش

معرفی نفرات برتر سالن بدنسازی 
امور ورزش در مجموعه صفاییه

کبری، شاغل در واحد نورد گرم 51، با  همکار گرامی آقای محمد ا  
حضور مستمر و تمرینات مداوم توانست در سالن ورزشی مجموعه 

صفاییه 21 کیلوگرم از وزن خود را کاهش دهد.
همکار ارجمند آقای حسین میرهاشمی، شاغل در واحد غلتک 
نورد سرد، توانست با تمرینات خود در مجموعه صفاییه 25 کیلو از وزن 

خود را کاهش دهد.
همکار محترم آقای رضا عبدالهی، شاغل در واحد حسابداری، با 
تمرینات پیوسته خود در سالن ورزشی صفاییه توانست 18 کیلو از وزن 

خود را کاهش دهد.
همکار گرامی آقای فرزاد محمدی، شاغل در شرکت فراب توسعه 
آهن سازی، موفق به کاهش 14 کیلوگرم از وزن خود در سالن چند 

بدنسازی صفاییه شد.
 همکار گرامی آقای علیرضا خلیلی، شاغل در قسمت آهن سازی، 
موفق به کاهش 11 کیلوگرم از وزن خود در تمرینات بدنسازی سالن 

ورزشی مجموعه صفاییه شد.
 همکار محترم آقای جاوید رجبی، شاغل در شرکت بهسازان، در 
تمرینات بدنسازی سالن صفاییه موفق به کاهش 10 کیلوگرم از وزن خود 

گردید.
 همکاران  ارجمند  آقایان مجید جعفری، شاغل در واحد احیا 
مستقیم و مهدی وکیلی از قسمت نورد گرم توانستند با ممارست در 
تمرینات بدنسازی سالن ورزشی مجموعه فردوس 10 کیلوگرم از وزن خود 

را کاهش دهد.

خبـــــر کوتاه

نایب قهرمانی والیبالیست های جوان  فوالد مبارکه سپاهان 
با طعم تجربه اولین حضور در فینال

 فرزاد محمدی

 مهدی وکیلی

 رضا عبدالهی

 مجید جعفری

حسین میرهاشمی

 جاوید رجبی

کبری محمد ا

علیرضا خلیلی

نفرات برتر

درخشش دختران
 هندبالیست طالیی پوش 

در لباس تیم ملی

نام ستاره طالیی پوشان
 درمیان برترین های آسیا

تیم ملی هندبال بانوان ایران با حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا، به همراه شش بازیکن ارزشمند طالیی پوش 
توانست پس از سه پیروزی متوالی به مرحله نیمه نهایی این 
کند و برای دومین سال متوالی سهمیه  رقابت ها صعود 

مسابقات قهرمانی جهان 2023 را به دست آورد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان؛ تیم ملی 
هندبال بانوان ایران با حضور در مسابقات قهرمانی آسیا 2022 به 
میزبانی کره جنوبی ، توانست پس از کسب سه پیروزی متوالی 
مقابل هند، ازبکستان و استرالیا به مرحله نیمه نهایی این 
رقابت ها صعود کند و سهمیه مسابقات قهرمانی جهان 2023 

را نیز کسب نماید.
بانوان هندبالیست ایران در دوره پیشین رقابت های قهرمانی 
آسیا که به میزبانی اردن برگزار شد موفق شدند با راهیابی به جمع 
چهار تیم برتر قاره، سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را برای 
نخستین بار کسب کند و اولین رشته  توپی بانوان ایران نام گیرند 
که به مسابقات جهان راه یافته است و امسال نیز برای دومین بار 
در تاریخ هندبال بانوان ایران به مسابقات جهانی صعود کردند.

آرزو کیانی آرا، الناز قاسمی، آرزو محمدی، حدیث نوروزی، حانیه 
کریمی و شهرزاد نصوحی شش بازیکن ارزشمند و با تجربه تیم 
فوالد مبارکه سپاهان به همراه اعضای دیگر تیم ملی در این 

مسابقات حضور دارند.
باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در ادامه راه برای این بازیکنان 

طالیی پوشان آرزو موفقیت دارد.

حدیثه نوروزی بازیکن جوان و با استعداد تیم هندبال فوالد 
مبارکه سپاهان، در سومین دیدار تیم ملی هندبال بانوان ایران 
در مسابقات قهرمانی آسیا، عنوان برترین بازیکن میدان را به خود 

اختصاص داد.

کانال نخاعی یکی از عوامل  تنگی 
شایع بروز کمردرد در افراد است که با 
انجام برخی از تمرینات روزانه می توان 

با آن مقابله کرد.
اعصاب نخاعی رشته هایی هستند که با قرار گرفتن در 
مهره ها، سیگنال ها را بین  مغز و سایر نقاط بدن جابه جا 
می کند. وظیفه حفاظت از اعصاب بر عهده استخوان ها و 
بافت اطراف است، اما امروزه به دلیل تغییر سبک زندگی، 
ساختار عضالت و اسکلت بدن آسیب پذیری بیشتری 
پیدا کرده است، ازاین رو بهترین راه پیشگیری از این 

اختالل اصالح سبک زندگی است. 
تمریناتی برای درمان تنگی کانال نخاعی  

به آرامی روی زمین و زانوهای خود بنشینید و  بدن خود 
را همانند تصویر به آرامی پایین بیاورید. دست ها را مانند 
تصویر به آرامی صاف کنید و بعد از اینکه کمر و دست ها 
همانند تصویر شد، چند لحظه ای در این حالت بمانید. 
سپس به حالت نشسته روی زانوها بازگردید و کمی به 
بدن خود استراحت دهید )7 تا 20 ثانیه استراحت( و 
دوباره همانند تصویر خم شوید؛ این حرکت را می توانید 
10 تا 20 بار انجام دهید. توجه داشته باشید در روزهای 
اول شاید نتوانید بدن خود را در این حالت نگه دارید، 
اما نباید به بدنتان فشار بیاورید. پس بین حرکات بیشتر 

استراحت کنید و تعداد آن ها را کمتر نمایید.

به صـورت چهـار دسـت وپا روی زمیـن قـرار بگیریـد و 
سـپس پـای راسـت خـود را بـاال بیاوریـد و صـاف کنیـد. 
دسـت چـپ خـود را هـم بـه سـمت جلـو بـاال بیاوریـد 
و صـاف کنیـد. چنـد لحظـه مکـث کنیـد و در همیـن 
حالت بمانید. سـپس دسـت و پایتان را پاییـن بیاورید 
و بـا پـای چـپ و دسـت راسـت همیـن حرکـت را انجـام 
دهید. ممکن در ابتدا مشکل به نظر بیاید، اما با کمی 
تکرار خواهید توانست حرکت را با تعادل بهتر و سرعت 

مناسـب تر اجـرا کنیـد.

کنیـد.  روی زمیـن بنشـینید و پاهـای خـود را صـاف 
از وسـیله ای ماننـد طنـاب، حولـه یـا یـک تکه پارچـه 
اسـتفاده کنیـد و ایـن حرکـت انعطافـی را انجـام دهیـد. 
البتـه می تـوان آن را بـدون وسـیله هـم اجـرا کـرد. بایـد 
سـعی کنیـد انگشـتان دسـتتان را بـه انگشـتان پایتـان 

برسـانید. 
در روزهـای اول تمریـن به هیچ عنوان بیش ازحد فشـار 
که موجب گرفتگی عضالت و کشیدگی  وارد نکنید؛ چرا
پشـت زانو و کمر می شـوید. تالش کنید به مـرور بتوانید 

انگشتان پای خود را لمس کنید.

 
بایستید و  یک پای خود را به اندازه تقریبا دوبرابر عرض 
شانه خود جلو ببرید و همانند تصویر درحالی که با 
دستتان زانوی پای جلویی را گرفته اید حرکت را اجرا 
کنید. ممکن است در روزهای ابتدایی تمرین، در کمر 
خود احساس درد کنید. نباید انتظار داشته باشید 
همانند تصویر از روز نخست این حرکت را به خوبی اجرا 

کنید، اما به مرور می توانید به شکل مطلوب برسید.
در تصویر، شخص به دلیل آمادگی الزم توانسته است پای 
عقبی خود را به زمین برساند، اما این کار برای شخصی که 
درد تنگی کانال نخاعی دارد و یا مسن است امکان پذیر 
نیست. پس الزم نیست بیش ازحد به پای عقبی خود 
فشار وارد کنید. در روزهای آینده بنابر پیشرفت بدنتان 

خواهید توانست حرکت انعطافی را انجام دهید.

برای اعمال فشار به پهلوها، زیر بغل و برخی قسمت های 
پشت همانند تصویر بنشینید )پاها نباید زیر شما باشد، 
دو زانو ننشینید(؛ سپس یک دست خود را باال بگیرید 
کمی به سمت مخالف متمایل شوید. در لحظه  و 
اوج حرکت کمی مکث کنید و پس از حدود 7 ثانیه به 
حالت عادی بازگردید. این حرکت را برای هر سمت تا 

10 بار اجرا کنید.

در سطح صاف بخوابید. پاها را همانند تصویر در حالت 
90 درجه باال ببرید. سپس به آرامی درحالی که شکل پاها 
به هم نخورد، آن ها را به یک طرف بدن خود متمایل 

کنید.
 قسمت سرشانه و در واقع باالتنه شما فقط در روزهای 
اول و برای کمک به اجرای حرکت می تواند تکان بخورد، 
ولی شما باید تالش کنید که خیلی زود باالتنه خود 
را روی زمین بی حرکت نگه دارید و بدن شما فقط از 
گر در چرخش عجله کنید و این  قسمت کمر بچرخد. ا
حرکت را سریع انجام دهید، امکان شنیدن صدای 
کمر هست؛ پس در اجرای حرکت  مهره های پایین 

عجله نکنید.

روی یک سطح صاف بخوابید و همانند تصویر پاها را 
خم کنید. حال با فشار وارد کردن به شکم، کمر خود 
را پایین بیاورید و به زمین برسانید. وقتی کمر شما به 
زمین رسید، در حدود 20 ثانیه مکث کنید و بعد بدن 
خود را شل کنید و سپس مجدد این حرکت را تا 12 بار 

اجرا کنید.

توجه داشته باشید هرگونه حرکات ورزشی و نرمشی 
باید با گرم کردن شروع و با سرد کردن تمام شود. اجرای 
نادرست حرکات ورزشی نه تنها  کمکی به شما نخواهد 
کرد، بلکه ممکن است باعث افزایش درد شما شود. 
توجه داشته باشید که زیاده روی در انجام حرکات، باعث 

سریع تر شدن روند درمان نمی شود.

ورزش های مناسب جهت درمان تنگی کانال نخاعی

روز دوشنبه ۷ آذرماه سال جاری صادق فرخی مدیر   
خدمات عمومی و امور رفاهی شرکت فوالد مبارکه به همراه 
مجتبی لطفی رئیس امور ورزش از دهمین جلسه همایش 

معجزه ورزش در مجموعه فردوس اصفهان بازدید کرد.
کثری کارکنان  مدیر خدمات عمومی در این بازدید استفاده حدا
کید  و خانواده های ایشان از خدمات گسترده امور ورزش را مورد تأ
قرار داد و گفت: بدن انسان امانتی از سوی خداوند است که باید 

در حفظ سالمتی آن کوشا باشیم.
وی اذعان داشت ورزش کردن باعث طراوت و شادابی جسم 
و روح کارکنان فوالد مبارکه می شود و این امر تأثیر مستقیم در 
عملکرد فرد در ارتباط با افراد خانواده و سپس بهره وری فوالد 

مبارکه خواهد داشت.
کرد: شرکت فوالد مبارکه و به طور مشخص  فرخی تصریح 
مدیریت خدمات عمومی و امور رفاهی از برنامه های دانش محور 
و تخصصی ارتقای سطح سالمت کارکنان و خانواده های ایشان 

حمایت می کند.
در ادامه این بازدید مجتبی لطفی نیز با تشریح برنامه های 
امور ورزش در این زمینه اظهار داشت: تحقیقات نشان 
می دهد افراد ورزشکار عالوه بر برخورداری از جسم و روح 
سالم تر، در انجام کارهای تیمی نیز موفق تر عمل می کنند و 
بهتر می توانند سازمان را در پیشبرد اهداف یاری رسانند که 
این امر با برنامه ریزی دقیق و تخصصی در شرکت فوالد مبارکه 

تحقق یافته است.

بازدید مدیر خدمات عمومی و امور 
رفاهی از همایش معجزه ورزش



پیامبر گرامی اسالم)صل اهلل علیه و آله(:
طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان 

علم را دوست دارد.
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حدیث

 فرهنــݡگــــی

درباره تاریخ شهادت حضرت زهرا   
)س( روایات مختلف است. از 40 روز تا 6 ماه 
بعد از رحلت پیامبر )ص(. میان علمای شیعه، 
دو تاریخ مشهور و مقبول است: یکی ۷5 روز 

بعد از رحلت پیامبر )ص( و دیگری 95 روز.
با توجه به رحلت پیامبر اسالم )ص( در 28 صفر، 
بنا به روایِت 75 روز، در 13 تا 15 جمادی االول، 
شهادت حضرت زهرا )س( است و این ایام 
را فاطمیه اول می خوانند؛ اما بنا به روایِت 
95 روز، شهادت حضرت زهرا )س( در سوم 
را  ایام  این  و  است  جمادی الثانی  پنجم  تا 
فاطمیه دوم می خوانند؛ بنابراین ایام فاطمیه 
جمعا 6 روز است: 3 روز در ماه جمادی االول 
و 3 روز در ماه جمادی الثانی. فاطمیه اول از 
13 تا 15 جمادی االول و فاطمیه دوم از 3 تا 5 

جمادی الثانی است.
ظاهرا علت اینکه سه روز در هرماه به عنوان 
روز شهادت آن حضرت معرفی شده است به 
این دلیل است که این احتمال وجود دارد که 
ماه های قمری از رحلت پیامبر )ص( تا شهادت 
حضرت زهرا )س(، 29 روز بوده باشند، حال آنکه 
در صورت کامل بودن ماه های قبل، روز شهادت 
13 جمادی االول و یا 3 جمادی الثانی خواهد 
کثر 3 ماه قمری  که طبق تقویم، حدا بود؛ چرا
کثر 4 ماه قمری 30 روزه می توانند  29 روزه و حدا

پشت سر هم قرار گیرند.
در عرف، به دهه دوم جمادی االول، از دهم 
تا بیستم جمادی االول که بنابر قول 75 روز، 
شهادت آن بانوی بزرگوار در آن واقع شده است، 
دهه فاطمیه اول و به دهه اول جمادی الثانی 

 ،1332 مرداد   28 کودتای  وقوع  از  پس   
سازمان های سیاسی تشکیل دهنده جبهه ملی، برای 
دوره کوتاهی در یک ائتالف ضعیف، تحت نام نهضت 
مقاومت ملی به مقاومت سیاسی دست زدند و 
کنده ای در پاییز همان  تظاهرات ها و اعتصاب های پرا
سال در دانشگاه تهران و همچنین بازار، از جمله در 
کمه مصدق  تاریخ 16 مهر و 21 آبان، در اعتراض به محا
برگزار شد. چند هفته پس از این وقایع، اعالم شد که 
روابط ایران و بریتانیا )که در زمان نخست وزیری 
مصدق قطع شده بود( دوباره از سر گرفته خواهد شد و 
ریچارد نیکسون، معاون ریاست جمهوری وقت آمریکا 

برای دیدار رسمی به ایران خواهد آمد.
 این موضوع بهانه برای اعتراضات جدید را فراهم کرد و 
در 16 آذرماه 1332 درست چهار ماه بعد از کودتا، این بار 
دانشجویان فعال به سفارش نهضت مقاومت ملی، 
در کالس ها شروع به ایراد سخنرانی کرده و اعتراضات 
خود به این جریان را علنی کردند. با این سخنرانی ها 
ناآرامی تمامی محوطه دانشگاه تهران را فرا گرفت، 
به طوری که دولت وقت برای پیشگیری از هرگونه اقدام 
بعدی، تصمیم به سرکوب اعتراضات گرفت. سربازان 
و نیروهای ویژه ارتشی پس از هجوم به دانشگاه تهران، 
به کالس های درس دانشجویان حمله کرده و صدها 

یخ شهادت  تار
حضرت زهرا )س(

روز دانشجو 
روز علم و بصیرت

یمه اپلیکیشن کر

مناسبت

مناسبت

شهید

احسان قاسم پور  در سال 1340 متولد شد، 
که همراه با او  بسیاری از سربازهای امام  سالی 
خمینی )ره( به دنیا آمده بودند، سربازانی که امام 
او  بود.  کرده  خطاب  گهواره  در  سربازان  را  آن ها 
یکی از طالب مدرسه علمیه کاشان بود، از طالب 
که بسیاری  از دوران زندگی طلبگی اش را  انقالبی 

صرف تبلیغ در میدان های مبارزه می کرد.
مباحث  به  و  بود  فعال  کودکی  همان  از  احسان 
که انقالب شد  انقالب عالقه داشت. هفده ساله بود 
و اوج دوران جوانی و نشاط او هم زمان با سال های 
که  آغازین طلبگی هم بود. او از آن طلبه هایی بود 
خود  تکلیف  مهم ترین  را  رزم  و  جبهه ها  در  تبلیغ 
شرکت  هم  مختلفی  عملیات های  در  می دانست. 
داشت، همچون عملیات والفجر مقدماتی، والفجر 

یک، والفجر هشت، کربالی چهار و کربالی پنج.
احسان در لشگر سیدالشهدا زبانزد همه بود. پرشور 
صحبت می کرد و واهمه ای از دشمن نداشت، این 
کرد. قبل از عملیات ها  را می شد از صدای او  حس 
احسان  صدای  منتظر  رزمندگان  عملیات  شب  و 
بودند، از خدا بگوید، از جهاد، از عشق امام و امید 
امام، از تکلیف و وظیفه و از حقوقی که باید ادا کنند.

و  تحصیل  به مقتضای  قاسم پور  احسان  شهید 
افراد  با  مواجه  در  )روحانی(  خود  شغلی  موقعیت 
جامعه بسیار خوش رو و خوش اخالق بود و از دروغ 
مکروهات  حتی  و  رذیله  صفات  سایر  و  غیبت  و 
23ساله  حیات  طول  در  و  می کرد  دوری  به شدت 
خود ذره ای پایش را از مسیر انسان سازی و تکامل کج 
ننهاد. به نماز جماعت و نماز جمعه اهمیت فراوان 
از طرف حوزه  و در ماه های مبارک رمضان  می داد 
آیت اهلل یثربی به روستاهای مجاور جهت پاسخ گویی 
به سؤاالت شرعی اعزام می شد. مستحبات را عالوه 
بر فرائض انجام می داد و در بین مردم از محبوبیت 

منحصربه فردی برخوردار بود.
ورزش  همچنین  و  مطالعه  اهل  قاسم پور  شهید 
مواقع  گاهی  و  بود  صبحگاهی  ورزش  به ویژه 
روستاهای  به  تبلیغ  جهت  و  می کرد  کوهنوردی 
در  را  خود  عمر  پایانی  ایام  بیشتر  می رفت.  اطراف 
جبهه در بین برادران مخلص بسیجی و سپاهی بود.
مورد  در  غنی  بسیار  مقاالت  ازجمله  فرهنگی  آثار 
او   . از ایشان به جا مانده است  رخدادهای انقالب 
به عنوان  که  داشت  خاطراتی  دفترچه  همچنین  

هدیه به خانواده اش پیشکش کرده است. 

از عشِق در دل، این کلمه الهی

معرفی کتاب

کتاب »شریان مکران« روایتی از احداث خط 
لوله هزار کیلومتری انتقال نفت از گوره به جاسک 

است.
نویسنده در ابتدای این کتاب آورده است: »مدت ها 
جزو  مکران  سواحل  روایت  و  تک نگاری  بود 
برنامه هایم بود. می خواستم هزار کیلومتر سواحل 
کنم و  مکران را از بندرعباس تا پسابندر پیمایش 
بود و باش این منطقه را بنویسم؛ منطقه ای بکر که 
می تواند با تکیه به عمق استراتژیک ایران، نوک 
پیکان توسعه کشور شود. ]...[ با اینکه در دانشگاه، 
سال هایی را به خواندن درس مهندسی گذراندم، نه 
می توانم و نه می خواهم این متن یک متن تخصصی 
باشد. دوست دارم مردم بتوانند کلی ترین جنبه های 
انجام یک پروژه ملی را فهم کنند و از کم وزیاد و خوب 

و بد آن اطالع داشته باشند.«
نویسنده در فصلی با عنوان رگ های فوالدی آورده 
گفت وگو با علی و  است: »از آنچه در رفت وآمد و 
دهقانی و دیگران دستم آمد، دانستم مهم ترین 
چالش این پروژه تأمین لوله ها بوده است؛ چالشی 
ح را عقب  که از سال 1393 تا پنج سال اجرای طر
گر صنعت نفت را یک بدن بدانیم، لوله ها  انداخت.ا
رگ های این بدن هستند و عمال بدون داشتن این 
شریان ها امکان انتقال قطره ای نفت وجود نخواهد 
داشت. حاال برای شروع ساخت خط لوله گوره به 
جاسک نیاز به همین رگ ها بود، ولی وارد کردن آن 

به داخل کشور ممکن نبود، چون تحریم ها مانع این 
کار می شد. نمی شد به خاطر تحریم ها دست روی 
دست گذاشت و کاری نکرد. به همین دلیل گروهی 
از متخصصان داخلی وارد گود شدند تا این کار را به 
سرانجام برسانند. هرچند در ابتدای کار هیچ کس 
نمی توانست باور کند می توانیم به این مهم دست 
پیدا کنیم، ولی اعتماد به توان جوانان و متخصصان 
ایرانی به بار نشست و ایران توانست تکنولوژی 
پیچیده تولید لوله های خطوط سرویس ترش را به 
دست بیاورد و جزو معدود تولیدکنندگان این لوله ها 
در جهان بشود، به طوری که تولیدات آن با بهترین 
گر این  شرکت های مطرح اروپایی قابل رقابت است. ا
اتفاق نمی افتاد عمال طرح خط لوله گوره به جاسک 
شکست می خورد و کار بی سرانجام رها می شد؛ ولی 
حاال نه تنها تولید می کنیم، بلکه زمینه صادرات هم 
داریم و تمام فرایند تولید در داخل انجام می شود. کل 
اسلب ها را فوالد مبارکه تولید می کند؛ ورق ها تماما در 
کسین تولید می شود و لوله ها را هم لوله سازی  فوالد ا

اهواز، ماهشهر و صفا می سازند.«
ح می نویسد: »آنچه در  وی درباره اهمیت این طر
مورد این طرح برایم اهمیت داشت دو چیز بود: یکم، 
تمام ایرانی بودن تهیه مواد اولیه و همه متخصصان 
و دوم، سریع انجام شدنش. در مورد اول به دلیل 
تحریم، حتی لوله های انتقال نفت ترش را که فقط 
کشور در دنیا می ساختند، ساختیم و این  چند 
کار چندین شرکت فوالدسازی و لوله سازی را احیا 
کرد یا توسعه داد. شیرهای بین راهی، پمپ ها و... 
همه و همه برای اولین بار در تاریخ صنعت نفت در 
داخل تولید شد. از این نظر این پروژه در تاریخ ایران 

بی نظیر است..«
www.ibna.ir :منبع  

مکران یان  شر
2888  

معرفی فیلم

معرفی اپلیکیشن

داستان فیلم 2888 درباره یک افسر کنترل شکاری در اتاق 
گشت عباس دوران و محمود  تاریک عملیات است. او منتظر باز
که برای حمله و  اسکندری دو خلبان هواپیماهای اف 4 است 

بمباران به بغداد حمله کرده اند و ...
 2888 را می توان اثری متفاوت در سینمای دفاع مقدس دانست. اثری 
که بدون استفاده از ادوات جنگی ویژه، توانسته با تکیه بر جلوه های ویژه 
کتر خلبان ها، در ادای دین به این  قابل قبول و البته رفتن به سراغ کارا

شهدا متفاوت باشد.
در ابتدای اثر، تصویری از چند خلبان بازمانده جنگ تحمیلی را 
می بینیم تا مخاطب بداند با اثری براساس واقعیت روبه روست. فیلم 
در فضایی تیره با دوری از روایتگری مشخص و سیال گونه بودن بیشتر 
بر پایه شخصیت ها پیش می رود تا قصه؛ اما همین دوری از روایتگری تا 
حدودی به اثر ضربه زده است. قرار است این فیلم درباره پایگاه شکاری 
2888 باشد، اما تا پایان اثر، مخاطب نمی داند که قصه درباره پایگاه و 

افرادی است که در آن به شهادت رسیده اند.
فیلمساز تالش می کند تصویری متفاوت از کلیشه های مرسوم ارائه 
دهد؛ ازاین رو به سراغ تصویری واقعی از خلبانان و زندگی شخصی آنان 
می رود. فیلمساز در پرداخت به شهدای خلبان از نوآوری قابل توجهی 
بهره برده تا جایی که به دور از هزینه های گزاف، فیلمی قابل قبول در 
زمینه دفاع مقدس خلق شده است. پیش تر هرچه درباره شهدای 
خلبان دیده بودیم روایات متعدد از عملیات ها بود، اما این بار ما 
تصویری ویژه و جدید را می بینیم که ازخودگذشتگی خلبانان و دوری 
آنان از خانواده و حسرت هایشان را نشان می دهد و از این نظر 2888 جز 
یکی از فیلم های خوب و مهم در زمینه دفاع مقدس محسوب می شود.
www.tasnimnews.com :منبع    

نام دیگر اپلیکیشن کریمه نرم افزار جامع حضرت فاطمه)س( 
است.

 این برنامه دارای قسمت های مختلفی مانند زیارت نامه صوتی و متنی 
و گالری، شامل تصاویر حرم ، تصاویر پس زمینه، مداحی ، روضه ، ویدئو 
و زنگ موبایل است. کاربران در بخش ویدئوی این اپلیکیشن می توانند 
گون  گونا ویدئو و فیلم های بسیار متنوعی را در دسته بندی های 
مشاهده نمایند. امکان پرداخت نذورات، گنجینه ای از زندگی نامه و 

کرامات حضرت فاطمه زهرا)س( از دیگر ویژگی های این برنامه است.
کریمه یک اپلیکیشن جامع است  و  شما با نصب آن می توانید از 

امکانات بسیار زیادی استفاده کنید.
کامل و بی نقص است و در  این اپلیکیشن با  اندروید 5.1 تا 7.1 
نسخه های قدیمی تر  اندروید عملکرد کمتری دارد. البته عملکرد  
ذکرشده صرفا به ویژگی های ظاهری و رابط گرافیکی آن مربوط است.
www. mazhabiapp.ir:منبع   
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قسمتی از خاطرات شهید احسان قاسم پور:
لشگر  گردان های  از  یکی  همراه  بود.  یک  والفجر  عملیات  »شب 
به  حمزه  گردان  روحانی  به عنوان  )ص(  رسول اهلل  محمد  حضرت 
کرده  که قالب تهی  که جوان زیبا چهره ای را  کانال ها نرسیده بودم 
بود و به وصال خداوند رسیده بود دیدم. من بیرون ستون همراه 
که نیمه مهتاب بود  فرماندهان حرکت می کردم. در بین راه در شب 
کلمه الهی، این  این ماه با من سخن می گفت، از عشِق در دل، این 
جوان خوش صورت و سیرت. هر لحظه من یادی از این بسیجی عزیز 
کبرها و  می کنم، به یاد قاسم شهید علیه السالم می افتم؛ خدایا علی ا

قاسم ها را خودت پیروز فرما«.
www. isaravand.blogsky.com :منبع   

از اول تا دهم جمادی الثانی، که طبق قول 95 روز، 
شهادت حضرت زهرا سالم اهلل علیها در آن واقع شده 

است، دهه فاطمیه دوم گفته می شود.
علـــت بـــروز اختـــالف در روز شـــهادت 

چیست؟
در مورد تعداد روزهایی که حضرت صدیقه طاهره 
سالم اهلل علیها پس از رحلت پدر بزرگوارشان در قید 
حیات بوده اند در میان کتاب های تاریخی اختالف 
وجود دارد. بعضی از مورخین مثل یعقوبی این زمان 
را 40 روز و کسانی مثل عایشه، دختر ابی بکر، این 

مدت را 6 ماه و گروهی دیگر 8 ماه ذکر کرده اند.
در میان این اقوال، آن قولی که قابل اعتناست روایات 
رسیده از ناحیه ائمه هدی )علیهم السالم( است. 
ج  به نقل مرحوم عالمه مجلسی، مرحوم ابوالفر
اصفهانی در کتاب مقاتل الطالبین اینگونه اظهارنظر 
کرده است: »مدت زمان حیات فاطمه زهرا )سالم اهلل 
علیها( بعد از وفات پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( مورد 
اختالف قرار گرفته است، به طوری که کمترین زمان 
ذکرشده در این خصوص 40 روز و بیشترین زمان 8 ماه 
است، اما آنچه نزد ما مسلم و موردقبول است روایات 
رسیده از امام باقر )علیه السالم( است که حضرت 
می فرماید: به درستی که زمان رحلت صدیقه کبری 
سالم اهلل علیها سه ماه بعد از رحلت پیامبر مکرم اسالم 

صلی اهلل علیه و آله بود.«
www.hedayatmizan.ir :منبع     

دانشجو را بازداشت و زخمی کردند. نیروهای امنیتی پا را از 
این فراتر گذاشته و در دانشکده فنی، اقدام به شلیک گلوله 
به سمت دانشجویان معترض کردند که موجب مرگ سه 
دانشجوی این دانشکده به نام های احمد قندچی، آذر 
)مهدی( شریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا شد. فردای 
همان روز نیکسون  به ایران آمد و دکترای افتخاری در رشته 
حقوق را در دانشگاه تهران که در اشغال نیروهای نظامی 

بود، دریافت کرد.
 با شهادت این سه دانشجو در دانشکده فنی در 16 آذرماه 
1332، این روز توسط کنفدراسیون دانشجویان ایرانی 
خارج از کشور که مرکز اجتماع و مباحثه مخالفان حکومت 
ج از ایران بود، روز دانشجو نامیده شد. در  پهلوی در خار
واقع 16 آذرماه به معیار خوبی برای ارزیابی میزان نفرت از 
حکومت استبدادی پهلوی و توانایی و نفوذ مخالفان در 
کنون 16 آذرماه  بین روشنفکران، تبدیل شد. از آن زمان تا
از اهمیت تاریخی برجسته ای در ایران برخوردار شده است.
www.ibna.ir :منبع     

خانه تاریخی مشیرالملک انصاری یکی   
از وزرای با کفایت دوره قاجار اثری ارزنده در 
تاریخ معماری ایران محسوب می شود که در 
نزدیکی میدان نقش جهان، در محله ای به نام 
مشیر به یادگار مانده است. خاندان مشیر 
انصاری از مستوفیان و منشیان دربار صفویه 
بودند که تأثیرگذارترین چهره این خاندان 

میرزا حبیب اهلل مشیرالملک انصاری است.
وی در سال 1257 هجری قمری در اصفهان 
از تحصیل علم و فضل و  متولد شد و پس 
کمال، خصوصا امور دیوانی و حساب و انشا نزد 
میرزاعلی جابری انصاری، مناصب مختلفی را 
برعهده گرفت و سرانجام به وزارت مسعود میرزا 
ظل السلطان، فرزند ارشد ناصرالدین شاه قاجار 

منصوب گردید.
مشیرالملک در سال 1309 هجری قمری به قتل 
رسید. پس از مرگ وی، خانه جهت استقرار 
کنسولگری پادشاهی پروس مورد استفاده قرار 
گرفت. این خانه بعدها به وسیله یکی از تجار 
اصفهان خریداری شد. سپس در دوره جنگ 
ایران و عراق، هم وطنان خوزستانی در این خانه 

سکونت گزیدند.
این خانه از دو جهت بر ابنیه های قاجاری 
برتری دارد: یکی طراحی و ساخت سلطنتی و 
دیگری پیشرو بودن در هنر معماری. شاه نشین 
و حوض خانه این بنا خود گنجینه هایی در دل 
گنجینه ای دیگر هستند. شاه نشین این خانه 
دارای بزرگ ترین و تاریخی ترین ارسی موجود 

خانه مشیرالملک اصفهان

گردشگری

در ایران است. خانه مشیرالملک یا خانه چرمی، 
تنها بنای تاریخی ایران بوده که دارای بزرگ ترین و 

قدیمی ترین ارسی موجود با 9 دهانه است.
که  این بنا از قسمت های مختلفی تشکیل شده 
می توان قسمت شاه نشین در تاالر اصلی را زیباترین 
و مهم ترین بخش بنا به شمار آورد. همچنین در 
قسمت شاه نشین به دلیل وجود ارسی بزرگ، 
بازدیدکنندگان می توانند از هنر گره چینی ایرانی و 
همچنین ترکیب رنگی خاص که نماد چهارفصل 

سال و معتدل کننده اخالط اربعه است لذت ببرند.
کنون این خانه به عنوان گنجینه میراث اسالمی  هم ا
ح شده و ضلع غربی آن به تحقیقات علمی  مطر
و مسائل دینی اختصاص داده شده است. ضلع 
کنفرانس بوده و برای علوم دینی  شرقی نیز اتاق 
کتابخانه این خانه  گیرد.  مورداستفاده قرارمی 
تاریخی از حدود 18 هزار جلد کتاب برخوردار است. 
حوض خانه نیز به عنوان نگارخانه هنرمندان اسالمی 
ایرانی استفاده می شود که در آن هنرمندان می توانند 
آثار خود را عرضه کنند. شاه نشین این خانه به موزه 
اختصاص یافته که آثار موزه نیز به دو بخش آثار فاخر 

و غیرفاخر تقسیم می شوند.
www.seeiran.ir :منبع  
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